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 اول فصل

 

 تنمون باید آزمایشگاه تو میشهه که رنگی سفید ی مانتو و بیرون اومدم شیمی آزمایشگاه از

 .افتادم راه بود وسایلم کمد که مجاور ساختمون طرف به و دستم گرفتم اوردم در کردیمو می

 نبود خبری یچه بودم مطمئن اما کردم، لمس موبایلمو و جینم شلوار جیب رو گذاشتم دستمو

 کالسم وقتی دیگه که بودم نكرده عادت نوزمه. نداشتم ای call missed یاmessage voice و

 و اهروهرا و بود شب ١٠ حدود ساعت...باشم ازش پیغامی یچه منتظر نباید شه می تموم

 جزو دانشگاه ساختمون این) چوبی و قدیمی ایه پله راه به رسیدم. بودن خلوت خلوته کالسا

 با خصوصا! موزه شبیه حدودی تا و بود رهش کالسیک و قدیمی العاده فوق ایهساختمون

 به که میالدی ٦٠ تا ٤٠ ی ههد بین التحصیل فارق ایهدانشجو سفید و سیاه ایه عكس

 البته! زنی می قدم موزه تو داری که کرد می تداعی بیشتر رو نیتهذ این بود، روهرا دیوارای

 ماشین و کپی فتو و پرینت ایههدستگا مثل یک و بیست قرن از زیادی ایه نشانه که رچنده

 خودپرداز ایه

 افتاد یادم تازه. رسیدم خروجی در به باالخره!( کجایی که مینداخت یادت سریع روهرا تو پول

 قندیل ساختمونو تا دو بین ی فاصله قدم چند این مجبورم و) locker) کمدمه تو کاپشنم

 !ببندم

 می که انگار! کردم حبس نفسمو و ام یقه تو بردم فرو کلمم پایینو کشیدم پلیورمو آستینای

 صورتم تو خورد که وحشتناکی سوز اولین با و کردم باز و در! آب تو بزنم شیرجه خواستم

 طبق

 قدمامو کردم سعی و فرستادم لعنت بندون یخ کشور این وایه و آب مادر و پدر بر معمول

 تر تند

 !شدم پشیمون دویدن از بود زده یخ بیشترشم و بود نشسته که زیادی برف خاطر به اما کنم،

 بود بدنت پشتی نواحی در برامدگی و انداز دست رچیه که زمین نخور امروزو یه واالغیرتا"

 بس
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 باالخره "!نمونده باقی ازش چیزی و شده آسفالت کل به زمین شده کوبیده یخا این رو که

 رسیدم

 درو. ساختنش جدیدا و مدرنه خیلی ساختمون یه قبلی عكس بر که ساختمون یكی اون به

 باز

 از تر خلوت نسبتا بودن،اما نفری چند معمول طبق اصلی اله تو شدم، سالن داخل و کردم

 مزخرفشون ی جههل اون با چینی پسر تا چند. بود ساعت دیروقتیه خاطر به اونم بود، میشهه

 که

 دختره یه مه کنارشون و زدن می حرف و میخندیدن داشتن میندازه زدن! عق یاد آدمو

 نشسته

 پشت داشت مه پسره دستای از یكی! مه لبای کندن مشغول شدیدا و پسره یه پای رو بود

 طبقه کمدم. کرد می کاو و کند داشت دختره جلوی دستشم اونیكی و میداد ماساژ رو دختره

 ی

 حرف فارسی موبایلش با داره بلند صدای با یكی شنیدم که اه پله راه طرف رفتم بود، دوم

 می

 زیاد ایرانیا که بس بود رانهت دانشگاه اینجا اه بچه قول به بود، شده عادی برام دیگه. زنه

 !بودن

 حرفاش از ببینم کنم تیز گوشامو کردم سعی مونده باقی ی پله تا شش پنج رفتن باال حین در

 گوش بیخ اگه حتی که خصوصا! اینه ام عالقه مورد ایه سرگرمی از یكی!) نه یا میارم در سر

 !(حرفایی چه یمهگا! زنه می حرفشو راحت و ایرانیم ده نمی تشخیص باشم وایساده مه طرف

 عكسش به معمول طبق کمد، تو گذاشتم اموه جزوه و آزمایشگاه مانتوی کمدمو طرف رفتم

 که

 به چسبوندم لبمو رو گذاشتم و باال اوردم انگشتمو زدم، لبخند کردمو نگاه یه کمدمه در رو

 .عكس
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 بستم کمدو در و کردم عكس به نگاه یه دیگه بار یه و برداشتم کاپشنمو "فردا تا خداحافظ "

 و

 مونه صدای که بستم می کاپشنمو زیپ داشتم و بود پایین سرم. اه پله راه سمت به رفتم

 رفتم. شنیدم نزدیكتر ی فاصله از میزدو حرف موبایلش با داشت قبل دقیقه چند که پسره

 از که

 از نفاوت بی منم کرد، برانداز پامو تا سر و من به افتاد چشمش لحظه یه که بشم رد کنارش

 کدوم اومدن موقع ببینم که کردم می نگاه ساعتو داشتم.پایین رفتم و شدم رد کنارش

 و اتوبوسه

 .زد زنگ موبایلم که برم تونم می کدومشون با

 کجایی؟. جان کتی سالم -

 .خونه برم خوام می شده تموم کالسم. باربد سالم - -

 .نزدیكم دنبالت، میام دارم وایسا خوب ئه -

 آروم آروم. خونه برم شه می راحت و وایسم اتوبوس منتظر کلی نیستم مجبور که کردم ذوق

 دور ار ماشینشو که کردم می نگاه خیابونو اه شیشه پشت از داشتم و خروجی در دم رفتم

 رو زد پام جلوی و گرفت عقب دنده سرعت با. ماشین طرف رفتم و کردم باز درو زود. دیدم

 .ترمز

 .باال پریدم و عقب صندلیای رو کردم پرت کیفمو

 تو جوری چه که بودم گرفته عزا! ببینی لختو شتیهب حوریای خواب صبح تا یهال باربد آخ -

 این

 !خونه برم سرما

 بیداری تو که کن دعا جوری یه کنی دعا خوای می که تو! خسیس دوما! سالم علیک که اوال -

 میخوای کی تو! نكنم ماشین خرید به مجبور تورو اگه نامردم من سوما! بشه نصیبم حوریا ازین

 ) !homeless)لسان مه و دوشان به خانه و نوایان بی با مدردیه بسه دیگه دختر؟ شی آدم
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 دردسراشو ی حوصله. ترم راحت اینجوری من! چنده کیلو بینوایان با مدردیه! بابا برو -

 !ندارم

 دوست رویو پیاده من بعدم!اش بقیه به برسه چه دیگه. دردسره کلی پارکش جای مونه

 دیدی؟؟ دور رو تینا چشم! زیاده سرت از خوابم تو لخت شتیههب حوریه مینه ضمنا.دارم

 .شده ذره یه براش دلم نرفته نوزه که نگو آخ آخ -

 رفت؟ -

 .گرده برمی فتهه آخر. فرودگاه گذاشتمش ریهظ از بعد آره -

! نكنا زیاد روتم. برگرده تا کن سر خواب تو لخته حوری مینه با فتهه آخر تا حاال پس خوب -

 تینا

 !میپائمت ازون نیابت به من نیست

 تو رفتم و صندلی پشتی به دادم تكیه سرمو. نگفت چیزی و کرد عوض رو دنده خنده با

 .*فكر

 این بودم اومده تورنتو از تازه دیدمش که اولی روز. میشناختم که شد می دوسالی باربدو

 روهش

 طبقه دو ی خونه یه که بود داده یهآگ یه دانشگاه سایت تو باربد. گشتم می خونه یه دنبال

 داره

 پسر یه اونم پسر یه با که داشتم شک خیلی اولش. بده اجاره باالرو ی طبقه خواد می و

 ایرانی

 بودم نمونده پیششون که بودن دلخور دستم از کلی بابام مامان مینجوریشه! بشم خونه مه

 و

 دیگه بگیرن،ولی منو شقیه کله جلوی بودن نتونسته معمول طبق اما. رهش این بودم اومده

 نمی

 یه با شدن مخونهه رو داشتم شک کم یه خاطرم مینه به و کنم حساسشون بیشتر خواستم

 برم بودم شده وسوسه ستنه مجزا کامال خونه تا دو بود شده تاکید یهآگ تو چون اما. پسر
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 به رو خونه ازینكه بود کرده خوشحالی ارهاظ و بود داده نشون مهب رو خونه باربد. ببینمش

 یه

 حساسیت خاطر به اونم مشكلم اهتن فقط بود، اومده خوشم خونش از.  بده اجاره ایرانی

 مادرم

 بود پرسید خونه به راجع نظرمو ازینكه بعد! مجرده رهظا به پسر یه صاحبخونه که بود این

 گفته

 !خونه کردن اجاره برای دارم شرط یه من فقط. خوبه خیلی -: بودم

 ببینم بفرمایید حاال! ذاره می شرط مالک معموال -:بود گفته و بود کرده نگاه چپ چپ اونم

 .چیه

 !نباشین مجرد شما اینكه -

 وول تنم تو میشگیه کرم اون لحظه یه چی، برای بود پرسیده شده گشاد چشمای با وقتی

 !نشین عاشقم وقت یه اینكه برای - بودم گفته جدی خیلی و بود خورده

 خنده گذاشتم کارش سر بود کرده فكر ازینكه بشه عصبانی بود نزدیک که ای لحظه درست

 ام

. چیه منظورم بودم داده توضیح براش و شوخیم از بودم کرده یهخوا عذر و بود گرفته

 خوشبختانه

 قیمت سر. اومد کنار اشهبا شه می راحت و شعوریه با پسر خیلی که داد نشون اول مونه از

 و

 خرید برای داد ادهپیشن حتی و اومدیم کنار مهبا سریع خیلی مه دیگه کوچیكه چیز تا چند

 -بود گفته چشمک و خنده با آخرشم. نیستم بلد رو جایی نوزه چون کنه کمكم مه وسایل

 شدم عاشق قبال من جمع، خیالتون اما دارین، شدن عاشق برای باالیی قابلیت رچنده راستی،

 !*گرفتار بال دام در و

 خوری؟ می چی - پرسید و داشت نگه اته پیتزا جلوی ماشینو باربد که بودم فكرا مینه تو

 .بگیر چیزی یه خودت برای نیست، ام گشنه من -
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 .شدی الغر! بتپونم غذا تهب حسابی باید کرده سفارش تینا! نداره امكان -

 .ره نمی پایین گلوم از چیزی باربد، نه وای -

 !کنم می تنقیه تهب پایین از نمیره باال از اگه خوب -

 گمشوووووووو -

 ناراحتم دید می که وقتایی خصوصا مینطوربود،ه میشهه. رفت و بست ماشینو در خنده با

 قول به یا بود دخترش دوست تینا.باشن داشته واموه میكردن سعی مشه تینا یا خودش

 خودش

 اومده خوشم ازش بودمش دیده که اولی روز از.بودم خوب حیلی مه تینا با! بال دام مونه

 و بود

 .بودم کرده صمیمت احساس اشهبا

 باربد شب یه بودم شده مستفر خونه تو و بودم کرده جا جابه وسایلو ازینكه بعد روز چند*

 گفته

 برم شم آشنا اشهبا دارم دوست اگه منم و اونجا میاد داره شام دخترش دوست بود

 عنوان به منو البد و کنم تحمل خانمو تخم و اخم کلی باید حاال بودم کرده فكر اولش.پیششون

 یه

 راحت بابام مامان گیرای و چل و خل داداشای دست از! بدبختیه عجب "! ببینه خواد می رقیب

 فوق اول برخورد مونه از تینا اما "!کنم رقابت عشق سر غریبه دختر یه با باید حاال شدم،

 العاده

 بودم رفته ازینكه بود کرده خوشحالی ارهاظ حتی و بود کرده برخور ربونهم و صمیمی

 پیششونو

 و اخالق این البته! بخوام کمک باربد از حتما داشتم کاری اگه که بود کرده سفارش کلی

 ریلكس

 ایرانیه یه خودشو طرفیم از.بود االصش کانادایی مادر و اروپایی تربیت خاطر به مه بودنش

 اصیل
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 از مه سالی ٤-٣. بود برده ارث به پدرش از مه رو ایرانیا خوب خصوصیات و دونست می

 من

 .باشه داشته واموه خیلی و بدونه کوچكنرش رهخوا عین منو شد می باعث مینه و بود بزرگتر

 حدودی تا کارش البته. داشت پرواز دفعه ٢ ماه در و بود Canada air واپیماییه کادر جزو

 سكرت

 و داشتم دوسش العاده فوق بود که رچیه اما. کرد نمی صحبت شهب راجع زیاد و بود

 اشهبا

 *.....بودم راحت

 داشت نشهد که مونجوره و ماشین تو نشست دست به جعبه باربد گذشت که دقیقه چند

 و پیتزا بوی از که منم. من دست داد زور به مه تیكه یه و کرد باز رو جعبه در میجنبید

 اون لنبوندن

 نمی حرفی و بود دیگه جای یه نمهذ اما خوردن، به کردم شروع بودم اومده اهاشت به

 باربدم.زدم

 چند. افتاد راه و کرد روشن ماشینو خورد دیگه ی تیكه چندتا ازینكه بعد و زد نمی حرفی

 دقیقه

 کنی؟ می فكر چی به – پرسید گذشت که

 یچیه -

 تو رفتی که بود این منظورش) ؟ عقب دنده زدی باز! چی خیلی یعنی یچیه گی می روقته -

 !(گذشته فكر

 منحرف فكرم مشه نیست، خودم دست - گفتم خیابونو به زدم زل و شیشه طرف کردم رومو

 .شه می

 .فكر تو رفتی می کمتر دیگه بودی، شده خوب بود وقت چند اما -

 آره؟ ، شده تنگ دلت - گفت ربونهم لحن یه با بعد
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 ...خیلی -

 دلتنگی؟ چیش برای بیشتر -

 می و بود یادش خودم از ترهب چیمو مهه اینكه چی، مهه اش،هتوج ربونیاش،هم برای -

 دونست،

 زنگ که نیست دیگه شه می تموم کالسم وقتی که نكردم عادت نوزمه. بود چیم مهه فكر به

 .باشه گذاشته پیغام برام یا بگه نباشید خسته مهب و بزنه

 می تعجب کاراش از یهگا پسرم که منم حتی بود، ربونهم خیلی کتی، گی می راست تو -

 کرد می سفارش و زد می زنگ من تلفن به داشتی امتحان که وقتایی! گرفتم می ایده و کردم

 می ردفعهه یا بخوری باال بیارم چیزی یه برات من نكردی، درست غذا کردی تنبلی تو اگه که

 یا تنته مناسب لباس بیرون بری خوای می ببینم کنم چكت گفت می میاد برف داره میدهف

 تو. نه

 برای و چشیدی قبال لذتشو که باش خوشحال اما بشه، تنگ چیزا این برای دلت که داری حق

 داشته دوست اون قد که نیست کسم یچه و نیست دیگه اون که درسته..کن دعا خوشحالیش

 .دختر نگرانتیم واقعا تینا و من. فكرتن به و دارن دوست که ستنه دیگه خیلیای اما باشه،

 تكون سرمو و کردم شهب قدرشناسانه نگاه یه فقط. نگفتم یچیه دیگه و کشیدم آه یه

 .دادم

 و بودم زده حرف اشهبا که باری آخرین از ای خورده و ماه ٧ گذشته، ماه ٧ نمیشد باورم

 مهب

 بیشتری مدت چرا دارم؟ دوست منم بودم نگفته شهب بیشتر چرا ". داره دوسم بود گفته

 نمهذ تو مدام اینا " نبودم؟ عاشقش بودیمو مهبا که سالی ٣ی مهه چرا نبودم؟ عاشقش

 تكرار

 .اوردمشون زبون به ناخواسته وهی و شد می

 من بودیم مهبا که سالی ٣این تو ما ببخشم، خودمو تونم نمی دارم، وجدان عذاب من باربد -
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 که اون برعكس درست. بودم عاشقش سالو٢ ازون سال ١ و داشتمو دوسش سالشو ٢ فقط

 از

 .داد من به محبتشو احساسو تمام اول ایهما مونه

 جفتتون جای به کن، زندگی نكن، فكر چیزا این به چیزه، بدترین این کتی، نده عذاب خودتو -

 .خواست می مینوه میشهه اونم که دونی می کن، زندگی

 پیاده و خونه در جلوی رسیدیم بعد دقیقه چند. نگفتیم چیزی و شدیم ساکت جفتمون دیگه

 به شب شهب کرد، سفارش کلی و کرد تكرار حرفاشو ی مهه مه دیگه بار یه باربد.شدیم

 خیر

 اما داشتم، طوالنی کالس تا سه صبح از. کردم می غش خستگی از داشتم. باال رفتم و گفتم

 رفتم زدمو مسواك و کردم عوض لباسامو. جسمی نه روحیه، بیشترش دونستم می خودمم

 نمی خوابم زدم می غلت جام تو و دادم می فشار مه رو چشمامو رچیه اما. تخت رو افتادم

 یه. سقف به زدم زل بودم خوابیده طاقباز که مینجوریه سرمو زیر گذاشتم دستامو. برد

 نیروی

 !عقب دنده زدم می داشتم باز باربد قول به. گذشته به کشید می نموهذ داشت قوی

 موقع اون. نوشتم می مطلب سری یه جوانانش قسمت تو خبری سایت یه تو که بود مدتی* 

 سایت برای دبیرستانم معلمای از یكی زوره به بگم ترههب یا توصیه به و بودم ایران نوزه

 فتهه

 کن سعی گفت می میشهه بودم شاگردش که موقعی اون. فرستادم می مطلب بار ٣ -٢ای

 حس خاصی چیز خودم وگرنه بود؛ اون نظر این البته! نره رزه استعدادت که بنویسی زیاد

 نمی

 سایتشون برای که بود کرده صحبت اشونهبا داشت آشنا یه چون خودش مه سر آخر! کردم

 جایی به دستش چون رودربایستی، تو بذارتم منو که اینم برای. بنویسم چیزایی یه یهرزگاه

 بند
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 نمره اون ی مهه پاداش به -بود گفته کنه، دیدمهت بخواد که نبودم شاگردش دیگه و نبود

 ایه

 استعداد باالخره میدیمهنف که ما "! کنی مكاریه اشونهبا حتما باید دادم تهب که بیستی

 یه احتماال "!بود معلم خانم لطف خاطر به ٢٠ ایه نمره اون یا گرفتیم ٢٠ ی نمره که داشتیم

 !گرفت می چیزی ای الزحمه حق

 یه اهمنت تبلیغاتی، لوگوی یه ساختن برای گشت می نفر دنبال سایت مدیر که بود چندوقتی

 بیاد راه اشهبا شد نمی حاضر رکسیه که بود وسواسی زیادیم و داشت خاص شرایط سری

 تا

 می سایت تو که پابلیكی ایهایمیل روی از فقط من. کردن پیدا طرفو روز چند از بعد اینكه

 وقت چند. کامپیوتره آخره سال دانشجوی طرف بودم میدههف و بودم جریان در فرستادن

 اون بعداز

 مونه طرف از دیدم که کردم می چک بودو سایت روی که ایمیلم باکس میل داشتم ماجرا

 پسره

 ٣-٢ مطالب و شده آشنا سایت با لوگو سفارش قبول از بعد بود نوشته برام. دارم ایمل یه

 نفرو

 شهب زیاد منم و بود رسمی و معمولی خیلی ایمیل یه. جزوشونم منم که خونه می میشهه

 که عجیبی اتفاقات جدید، کار یه به بودم کرده شروع تازه موقع اون. بودم نداده میتیها

 تو تاحاال

 تیپ تا دو یكی و نوشتم می کوتاه داستان یا طنز قالب در رو بود افتاده خودم برای زندگیم

 با ایندفعه و داد ایمیل برام بعد چندوقت دوباره. بودم گنجونده اه نوشته تو مه شخصیتی

 لحن

 دنبالشون میشهه و گیره می اش خنده مطالب از واقعا اهوقت بعضی بود گفته! تر صمیمی

 می
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 اتفاقات این کنم می احساس– بود گفته اینكه. بود کرده اشاره مه جالب چیز یه به اما. کنه

 برای

 .کرددید حسشون که معلومه و نویسید می ملموس خیلی چون افتاده، نزدیكانتون یا خودتون

 از و بود میدههنف رو کلک این کس یچه تاحاال! بود وشهبا اینقدر ازینكه کردم تعجب خیلی

 می اتفاق من نهذ تو فقط حوادث این کنن می فكر بود مشخص کامال دادن می که ایمیالیی

 بود این بدیش فقط. شد بیشتر ارتباطمون کم یه موضوع مینه سر. ندارن واقعیت و افتن

 اون که

 من کلی عقاید و اخالق تقریبا و شناخت می بیشتر منو امه نوشته از کدوم ره خوندن با

 از تونست نمی که چیزاییم! زیاد ششمش حس و بود وشهبا که خودشم بود، اومده دستش

 می سعی رچیه! بود درست حدساش مه معموال و زد می حدس مه،هبف اه نوشته الی البه

 درس ی ونههب کردم می پیدا که فراری راه اهتن فقط. شد نمی بگیرم فاصله ازش کردم

 اما بود

 شخصیت ??? اون و بودم شده آشنا اشهبا که شد می یهما دو حدود. نبود کارساز زیاد اونم

 ی رشتیه و فامیل و اسم حد در فقط اون به راجع من اطالعات ولی بود شناخته منو

 اگرم یا ذاشتم می سایت تو مطلب کم خیلی دیگه ترسم از حتی! شد می محدود یشهدانشگا

 سری یه اینا ی مهه با اما. نباشه خودم به مربوط دیگه کردم می سعی نوشتم می چیزی

 .کنم قطع اشهبا کل به رابطمو شد می ازین مانع که داشت جالب شخصیتی ایه ویژگی

 امه نوشته با بیشتر که بسازه برام قالب یه که بود داده ادهپیشن مهب مه اوال مونه

 مخونیه

 ی شماره باشه داشته دسترسی مهب اینكه ی انههب به جریانم مینه سر و باشه داشته

 می شكر خدارو خودم خیال به من و بود نزده زنگ مهب وقت یچه اما بود، گرفته موبایلمو

 که کردم

 ".بگیره دوباره شه نمی روش دیگه البد و کرده گم امو شماره "
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 متین و خوددار العاده فوق مه حال عین در اما کردم می حس خودمو با رابطه به اشتیاقش

 رفتار

 .* .....زد زنگ باالخره عصر روز یه اینكه تا! دستم داد نمی ای ونههب وقت یچه و کرد می

 در اشكم که دادم فشار مه رو چشمامو و گرفتم سقف از موهنگا رسید که اینجا به فكرم

 .نیاد

 تو بالشمو ، خوابیدم لوهپ به ایندفه و زدم غلت. نداشتم کردنم گریه ی حوصله حتی دیگه

 بغلم

 .بیاد یادم حرفاش که اوردم فشار مغزم به. زدم زل رو روبه دیوار به دادمو فشار

 .خیر به عصرتون -ن - خانم سالم -*

 خشن و سرد لحن با نمیشناختم تلفن پشت از کسیو صدای اگر که میشهه معمول طبق

 .بفرمایید سالم -! شد عوض لحنم دادم می جوابشو

 .باشم نشده مزاحم موقع بد امیدوارم -

 !بگیرم تصمیم مزاحمت عدم یا مزاحمت مورد در بعد تا کنین معرفی خودتونو اول لطفا -

 .نیورد خودش روی به اما خورده جا بود معلوم شد، ساکت

 اصال خشنتون لحن این اما داره قشنگی طنین کردم می فكر که مونجوریه صداتون خوب -

 به

 .جان کتی ستمه - د - متین من! نمیادا روحیاتتون

 یخ آب کاسه یه انگار "!!! اس پسره مینه که این وای"! خشكید دستم تو گوشی لحظه یه

 خاطر به نه.  بودم شده عصبانی کلی. بگم شهب چی دونستم نمی اصال! سرم رو ریختن

 رفتارم

 که بودم عصبانی این خاطر به! بود حقش و اشهبا بودم نكرده رفتاری بد اصال نظرم به چون

 که

 گفت تاکید با عمدا مه اش جمله آخر. شد رو پیشش شخصیتیم ابعاد از دیگه برگ یه باز

 کتی
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 "!دم می جوابتو آقامنشانه چه من اونوقت زنی می حرف جوری چه من با تو ببین " بگه که جان

 اشهبا بیشتری غیض با شد باعث و گذاشت نمهذ از ثانیه چند عرض در فكرا این ی مهه

 حرف

 گفتن با و کرد عوض رو جو ساده ی جمله تا چند با. بود اهحرف ازین تر رهما اون اما.بزنم

 " اینكه

 خنده به منو "! بزنی گردنمو نگرفتی تصمیم دوباره تا کن غالف شمشیرتو زحمت بی حاال

 .انداخت

 در مهبا بیشتر داره دوست و اومده خوشش من شخصیت از که گفت راحت خیلی اونروز

 ارتباط

 - بود گفته رك و سریع "!داره عالمی اینترنتیم عشق " بودم گفته کنایه با وقتیم و باشیم

 اوال

 وجودتن از جزئی که فكرت طرز و شخصیت از اونم اومده خوشم گفتم شدم، عاشقت نگفتم

 اما

 ازت دیدمت اصال شایدم. بپسندم باید که مونده دیگه چیزای خیلی نوزه. نیستن اش مهه

 !نیومد خوشم

 مه راست. اومد خوشم صراحتش از بشم ناراحت حرفش ازین اینكه جای به چرا دونم نمی

 می

 خوشش ازم کنه ادعا میتونست و شناخت می بیشتر حتی یا خودش حد در منو اون گفت،

 دونستم؟ می ازش چی من چی؟؟ من اما. اومده

 تماساش بین ی فاصله گذشت می رچیه و زد می زنگ مهب یهرازگاه دیگه بعد به روز ازون

 خیلی اون. بگیرم تصمیم شهب راجع تونستم نمی. بودم درگیر خودم با من اما.شد می کمتر

 شهخوا اینكه تا دادم نمی نشون ای عالقه من اما بشناسونه من به خودشو کرد می سعی

 می" که انههب این به بعد اما نه یا برم که بودم دل دو اولش. ببینیم موه جا یه روز یه کرد

 و رم
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 خودمو "گیرم می تصمیممو راحت دیگه ازش، نیومد خوشم اگه و بینم می قیافشو حداقل

 راضی

 .*کردم

 رد نمهذ تو تند تند قسمتو این کردم سعی و صورتم رو کشیدم پتورو رسیدم که اینجا به

 .کنم

 طبق. کنم مرورش کشیدم می خجالت بودم کرده رفتار آمیز ینهتو و بد اشهبا که اینقدر

 معمول

 اما اشهبا کنم سره یه تكلیفمو ببینمشو که اونجا بودم رفته من. گرفت بغضم یاداوریش با

 مونه

 یا بود بازدارنده نیروی یه انگار دونم، نمی. تونم نمی میدمهف دیدمش که اولی ی لحظه

 شایدم

 برخورد خوب اشهبا اینكه جای بود، شده چم دونم نمی خودمم واقعا اما. شخصیتش ی جاذبه

 .داشتم ، میشد که رو رفتاری بدترین کنم

 رفتم. شناختم فوری دیده منو دفعه ١٠٠ که انگار و پاشد جاش از دیدنم با شدم وارد تا*

 طرفشو

 ندارم اشهبا دادن دست به تمایلی اصال بدم نشون که کردم عمل جوری علیک سالم حین در

 و

 داشتم و بودم عصبانی که بود مرگم چه دونم نمی! برگردوند راه وسط از دستشو طفلكیم اون

 با

 داده نشون اوضاع به مسلط و ریلكس کامال خودشو میشهه که اونم! کردم می نگاش خشم

 بود

 تو. کردنش اسكن به کردم شروع شوهب زدم زل. کرده تعجب رفتارم از بود معلوم کامال

 به اول نگاه

. بود پوشیده رسمی نیمه ست یه و نبود اسپرت تیپش اینكه خصوصا اومد خوب نظرم

 با نشهپیر
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 ایهمو. متضاد کامال کفشش رنگ و بود مچ کامال جورابش، با دیدم نشستم که بعدا و شلوار

 و مشكی اشهابرو و بود سفید پوستش رنگ. بود داده باال طرف به رنگشو خرمایی و مجعد

 مژه

 اش برجسته کمی و فرمدار لبای کرد می توجه جلب صورتش تو که چیزی. بلند نسبتا ایه

 بود

 موده مونه تو برگشتم دوباره و کردم جمع حواسمو ولی! مینداخت وسه به آدمو بدجوری که

 کردم می بررسی وضعشو و سر داشتم و بودم ساکت که ای لحظه چند اون! اولیه گیریه پاچه

 حرف به کرد شروع باالخره و بشه مسلط شرایط به میشهه مثل بود کرده پیدا فرصت انگار

 :زدن

 تحقیق این از بعد توام امیدوارم! خودتی تو مطمئنم که نكن،من نگاه چپ چپ اینقدر بابا -

 و

 .باشی شده مطمئن من، ی قیافه در عمیق تفحص

 شناختی؟ منو کجا از -

 نمی فكر فقط! یافتم که داشتم رو جانانه اخم یه با ملیح ی رههچ یه انتظار بود، راحتی کار -

 !باشی سفیدتر خودم از کردم

 داشت که مه مدت تمام انگار، سرم به بود زده پاك! میومد کنایه نظرم به گفت می رچیه

 حرف

 کرد می سعی یه اونم. رویی روبه پسر به بودم زده زل چونمو زیر بودم زده دستمو زد می

 پسره به بیشتری دقت با شده حساس بودم میدههف که منم کنه، جلب خودش به منو حواس

 زل

 از داشت کم کم دیگه متین! داد می تحویل چشمک یه مهب یهرزگاه مه طرف و زدم می

 رفتار

 ازینكه داشتی انتظار البد"!شدم می تر عصبی مینه از منم و میورد جوش من آمیز ینهتو

 داری
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 لب بود داده سفارش که مه چیزی به حتی "!برقصه پاشه خوشحالی از کنی می ینهتو شهب

 جوابشو مه جمله تا پنج کل در منم و بود کشیده ته حرفاش دیگه که وقتی مه سر آخر و نزدم

 بیرون اومد. ایستادم در دم رفتم منم و کرد پرداخت حسابو صورت رفت پاشد بودم نداده

 خیلی و

 .دارهخدانگ نشه، تكرار دیگه امیدوارم اما شدم خوشحال مالقاتتون از -: گفت جدی و سرد

 رفته اونم و بود شده دیر دیگه اما شدم، پشیمون بودم کرده اشهبا که رفتاری از لحظه یه

 بود

 مه "بود؟ شده چم".نمیوردم در سر رفتارم از خودمم. بود شده سوار و ماشینش سمت

 عصبانی

 کردم پشتمو!  "ره نمی آدمیزاد به یچیته " کردم می تكرار خودم با مشه. ناراحت مه بودم

 و

 وقتی گرده، می بر داره زده دور و کوچه ته رفته متین دیدم که ماشین طرف به افتادم راه

 رسید

 منم! میومد داشت من با کنن بلند دختر خوان می که اینایی عین و کرد آروم سرعتشو من به

 پس کوشش اه ".خوردم می حرص داشتم یه و بودم کرده پارك تر پایین متر چند ماشینو

 این

 بله؟ - گفتم کردم نگاش برگشتم عصبانیت با و نیوردم طاقت سرم آخر "! وامونده ماشین

 چی

 ؟ خوای می

 نه؟ یا داری ماشین -

 .نداره ربطی شما به -

 منم. خنده زیر زد وهی داشتم انتظار که چیزی اون برعكس اما کردم، تند قدمامو دوباره

 به رسیدم
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 نوزه پایین، بدم رو شیشه کرد اشاره کنارمو اومد. شدم سوار کردم باز درو فوری ماشینو

 داشت

 :گفت. خندید می

 مینه و نیومده بدت منم از. من با نه درگیری، خودت با تو! شد عوض نظرم چیه؟ دونی می -

 نشد آمیز مسالمت اگرم کنم، رفع درگیریتو خود جوری چه بلدم منم! پیشرفته کلی خودش

 با

 !خداحافظ فعال بینمت، می زودی به! لقد و چک

 به بود برده ماتم و بودم نشسته اه گرفته برق عین منم. رفت و گاز رو گذاشت پاشو بعدم

 " فرمون رو کوبیدم حرص با. شه می دور داره دیدم می داشتم جلو ی آیینه از که ماشینش

 تو

 "!لعنتی؟ خونی می فكرمه تو رچیه چرا! شد؟ پیدات کجا از دیگه

 * .....افتادم راه و دنده تو زدم عصبانیت با و کردم روشن ماشینو

 .برد خوابم کم کم و بود گرفته آروم ام آشفته نهذ کمی خاطرات، کردن مرور با میشهه مثل

 از زد، می در داشت مثال سرش خیر و بود گرفته رینگ خونه در روی که باربد صدای با صبج

 خواب

 از نداشتم نا اصال. بیرون بودم کشیده ساکت و تاریک چاه یه ته از زور به یكی انگار. پریدم

 جام

 .تو بیا بازه، در - کشیدم داد مونجاه از. پاشم

 تموم تستم نون دیدم که بود کرده آماده چیو مهه بخورم، صبحونه خواستم می جان کتی -

 داری؟ شده،

 .بردار میزه رو آره، -: زدم داد تخت مونه تو از دوباره

 داری؟ مه کره گم می چیزه، -

 .بردار یخچاله، اول ی طبقه آره، -
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 داری؟ مه nutellaکتی، راستی -

 بدم بیام پاشم وایسا کنی؟ می اضافه یكی یكی بعد! ندارم نون فقط میگی میای اولش -

 .تهب

 منو جلوم میای پامیشی خواب لباس با باز االن! کنم می پیدا خودم خواد نمی نـــــــــــــــه، -

 در

 !دی می قرار خیانت شرایط

 روبردوشامبرمو داشتم بودمو پاشده جام از منم گفت می آخرو ی جمله داشت اینكه حین در

 می

 !زد می شخم رو تو اون داشت یخچالو تو بود کرده کلشو. آشپزخونه طرف رفتم می و بستم

 :گفتم سرشو پشت رسیدم

 !عمت ارواح کردنی خیانت لها تو که چقدرم -

 دادش و یخچال باالی به خورد محكم کلش و پرید جا از سرش پشت از صدام شنیدن با وهی

 رفت

 !واه

 منو کردین قصد اهشما. وهی شی می رهظا جن مثل چرا! کردم سكته ورپریده ی دختره -

 بكشین؟

 .بود گرفته ام خنده بازیش مسخره از. مالید می کلشم پس و گفت می یه

 پامیشی صبح به صبح بقالیه اینجا مگه بعدم! کردم کارش چی انگار! عزیز جون خوبه، خوبه -

 ری؟ می ورمیداری تو روزانه مایحتاج میای

 به روزم نبینم، شده سیخ ایهمو این با و توری خواب لباس این تو تورو تا اه صبح من آخه -

 خیر

 !دیگه خورم می مینجاه مه رو صبحونه باال، میام راه مهه این وقتیم! شه نمی



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

20 
 

 به کرد شروع میز، پشت نشست و جلو کشید صندلیو و نشد من جواب منتظر دیگه بعدم

 !خوردن

 بشورمو صورتمو و دست برم پاشدم. کرده درست مه وههق برقو به زده جوشم وههق دیدم

 .کنم عوض لباسمو

 !دستت قربون برام، بریز وههق لیوانم یه پاشدی که حاال جونم کتی -

 !نیست که رو تو، بترکی ای -

 :اومد صداش بعد دقیقه ١٠. بیرون آشپزخونه از رفتم و ریختم براش

 .برم می تورم شو حاضر downtown رم می دارم من -

 .دارم کالس رهظ میرم، خودم مرسی، -

 زنه می داد چشات. بمونی اهتن باز خونه تو خوام نمی زنیم، می دوریم یه بریم بیا خوب -

 دیشب

 !بوده خبر چه مغزت تو صبح تا

 .نشده دیرت تا برو. نباش نگران خوبم، من نیست، چیزی -

 و باشم اهتن خواست می دلم مشه نبود، خودم دست دونم، نمی. بره کردم راضیش زور به

 برم

 ایه لحظه ترینهب به بودن شده تبدیل که خاطراتی کنم، مرور خاطراتمو و گذشته به

 .زندگیم

 می مقصر خودمو اینكه با بودم، اون طرف از تماس منتظر مشه اول مالقات اون از بعد* 

 دونستم

 اجازه غرورم بازم اما اش،هبا بدم رفتار خاطر به کردم می سرزنش خودمو وجدانم پیش و

 نمی

 اس ام اس یه ریورهش فتمه روز صبح که بود گذشته فتهه یه حدود. بذارم پیش پا داد

 ". زد برام
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 امروز که باشی افرادی جزو توام خواست می دلم خاصه، روز یه من زندگی تو امروز سالم،

 می

 روز یه از منظورش" بودم، شده کنجكاو شدیدا "...  بیا ٤ ساعت داشتی دوست اگه. بینم

 خاص

 اهتن نه کرد می دعوت جایی به منو لحن این با و بود ای دیگه رکسه خورم می قسم " چیه؟

 با متین اما "!بره یادش زدن حرف مدلی این که گرفتم می طرفو حال مچینمه که رفتم نمی

 بقیه

 .میدمهف اه بعده فرقو این "داشت؟؟؟ فرقی چه

 جبران که کنم رفتار اشهبا جوری حتی و برم باید که کردم قانع خودمو راحتی به اونروز

 ی دفعه

 .شناختم می و دیدم می شخصیتمو از جدید برگ یه تازه داشتم انگار خودمم! بشه مه قبل

 از دور حتی بودم، کرده آماده برخوردی نوع ره برای خودمو اما برم، که بودم گرفته تصمیم

 انتظار

 اگه که رم می که ندادم خبر شهب مه خاطر مینه به! بذاره سرکارم باشه خواسته که نبود

 سر

 مثل. نبوده سرکاری قضیه که میدمهف دیدمشو شدم، وارد تا اما! بشم خیط کمتر بود کاری

 دفعه

 دست از که کرد نگاه جوری و جلو اورد دستشو شدم نزدیكش وقتی و پاشد جاش از قبل ی

 منم. معمولی صحبتای و احوالپرسی به کرد شروع و نشستیم! شدم پشیمون اشهبا ندادن

 !"کن رفتار آدم ی بچه مثل رو ایندفعه " کردم می تكرار خودم با یه

 .میای بودم مطمئن تقریبا البته اومدی، کردی خوب -

 مطمئنی؟ فكرات و خودت به خیلی اینكه مثل تو -

 پیشبینی بعدیو حرکتای بتونی که کنی حرکت جوری اگه شطرنجه، مثل زندگی خوب، آره -

 .نیست سختی کار چیزا خیلی از بودن مطمئن دیگه کنی،
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 !شدن "مات" راحتی به اما کردن، بازی فكر طرز مینه با که بودن مه خیلیا ولی -

 !وقت یچه ،"مات" اما رفتم، پیش شدن "کیش" مرز تا چندباری من -

 می چرا بگو جاش به نیستم، موافقت چون نكنم بحثی زمینه درین اتهبا دم می ترجیح من -

 ببینی؟ منو امروز خواستی

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو لحظه یه

 .ببینمت خواستم می دلیل مینه به تولدمه، امروز خب -

 جدی؟؟ -

 عجیبه؟ خیلی -

 اولین جزو موضوع این و بود ریوریهش مردای عاشق.افتادم دوستام از یكی یاد اما نه، -

 معیاراش

 !بود خر زیادی اون خوب البته. پسر یه با دوستی برای

 !یهما و خوبی از ندارن حرف ریوریهش مردای داشته، حق. اتفاقا نه-

 .افتادیم خنده به جفتمون که گرفت آرتیستی ژست یه غبغبشو تو انداخت بادی یه بعدم

 در اما بودم، تر راضی خودمم و کردم می رفتار داشتم ترهب خیلی قبل ی دفعه به نسبت

 عین

 !بشه زیاد روش وقت یه که نكنم برخورد خوب زیادی بودم مواظبم حال

 بدی؟ مهب خوای می چی کادو حاال خوب -

 علم که شرمنده بعدم! کادوئه کلی برات اینجا اومدم پاشدم ت،هب کردم لطف که مینه -

 غیب

 !کادو خرید برای نداشتم

 گندگی اون به کیف تو یچیه یعنی اما اوردین، تشریف گذاشتین ما سر منت بعله، که اون -

 م؟هب بدی تولد روز یادگاریه عنوان به که نداری

 خواستم می که چیزیو تا گشتم توشو برداشتمو کیفمو زود. افتادم چیزی یه یاد حرفش این با
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 :طرفش گرفتم! آبی رنگ و تكی بندیه بسته با کوچولو داشتیهب نوار دونه یه! کردم پیدا

 !سته نتمهپیر رنگ با تازه. تو کادوی اینم بیا، -

 خواست و کرد روش و زیر که خوره یه چیه، بود میدههنف اولش. کرد نگاش و گرفت تعجب با

 بازش

 و خنده با لحظه چند از بعد! من به برد ماتش باشیتش گرفته فاز دو برق انگار وهی کنه

 ناباوری

 :گفت برگشت

 !کردین قرقره بوده حیا رچیه که اهشما داشتن، حیا کم یه! قدیم دخترای دخترم -

 !بسته کردن وارسی به کرد شروع بعدم

 ژیگولی چیز مچینه تا بگیرن خدمت در باید مه تكنولوژی چه توروخدا ببین! ئــــــــــه -

 !بسازن

 درشو اول از بیفته زحمت به اینجوری بشریت اهشما ناز برای قراره دونست می اگه خدا

 تخته

 !کرد می

 !انداخت خنده به منو تا گفت اینقدر

 که کرد تشكر و گفت اینو خداحافظی موقع مه متین حتی و گذشت خوبی به نسبتا اونروز

 رفته

 از نصفه یه. بود شده نصف من فكر و نهذ اما. بودم کرده خوشحالش تولدش روز تو و بودم

 متین

 اشهبا رابطه به دلیلی غدی، با نیمه یه بشه، جذبش بیشتر خواست می و بود اومده خوشش

 نیمه و بود دلم اول ی نیمه چون! داشتم گرایش دوم ی نیمه به بیشتر منم البته و دید نمی

 ی

 . * ...منطقم و مغز دوم



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

24 
 

 روز اون حرفای یاداوری از وایسادمو آینه جلوی که شه می ربعی یه دیدم اومدم که خودم به

 دارم

 گذشته، خیاالت و فكر تو رفتم می روقته. خودم به بود برده ماتم که انگار. زنم می لبخند

 کال

 اموهمو و کشیدم آه یه شد، محو فوری لبخندم! بودم کاری چه حال در و کجام رفت می یادم

 از پوشیدن لباس و صبحونه خوردن از بعد و کردم مالیمم آرایش ،یه بستم سرم باالی بردم

 خونه

 از یكی تحویل تو نماییهرا برای داشتم قرار استادام از یكی با کالسم از قبل. بیرون زدم

 پروژه

 کردم جمع وسایلمو مه کالسام شدن تموم از بعد و رفت پیش خوبی به کارم خوشبختانه. اه

 که

 میاد داره دیشبیه پسر مونه دیدم که بودم وایساده منتظر اوتوبوس ایستگاه تو. خونه برم

 طرفمو

 رومو شوهب نكردم اعتنایی. زنه می حرف فارسی موبایلش با بلند صدای با داره مه دوباره

 کردم

 حرفش که دقیقه چند از بعد. ایستاد ایستگاه تو من کنار اومد. کردم نگاه خیابونو و اونور

 شد تموم

 ? yah, colder got -: من به کرد روشو. شه گرم که زدن جا در سرپا کم یه کرد شروع

 اما بذارم، سرکارش کم یه نمیومد بدم البته. دادم تكون سرمو شوهب کردم نگاه یه

 حوصلشو

 ? before met we t'haven -:  وگفت کرد نگاه یه باز. نداشتم

 اش حوصله انگار و گذشت دیگه دقیقه چند! انداختم باال اموه شونه و کردم نگاش دوباره

 سر

are you Russian? I used to live there - :رفته بود باز گفت 
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 نامحسوس طور به اما! معنیشو میدمهنف طبیعتا که گفتن روسی جمله تا چند کرد شروع بعدم

 تو از نمیاد در من از صدایی دید وقتی! گی می چی ممهف می یعنی که دادم می تكون سرمو

! " ه الل " گفت حرص با لب زیر و کرد روشنش فندك با و دراورد سیگارشو ی بسته جیبش

 اینو

 ! sir me excuse -:  گفتم! حالش گرفتن برای اومدم حال سر حسابی دیگه گفت که

!!!!!  "جیگر بگو " شد، می فارسی به معنیش که گفت کشدار" yes" یه ذوق با برگشت فوری

 با

 :گفتم فارسی به و کردم نگاش خونسردی

 !بگیرتت بیاد پلیس نزدم زنگ تا عقب برو دیگه نیم و متر فته بعدم نیاکانت، و خودتی الل -

 توش بخواد کسی اگر سربسته، و ایه شیشه اتوبوس ایهایستگا واه سرمای خاطر به اینجا)

 کشه می سیگار داره که رکسیه قانون اساس بر بعدم پیچه، می دود بدجوری بكشه سیگار

 بقیه سیگارشو دود و نباشه بر و دور اون کسی متریش ٨ شعاع به باشه حواسش باید

 !!!(کنه نمی عمل قانون این به زیاد مه کسی که بماند البته. نكنن استنشاق

 و شد سیخ لحظه یه اشهمو کردم احساس ایرانیم من اینكه میدنههف و حرف این گفتن با

 اینقدر

 ریه تو بود کشیده مشوه انگار بیرون بده اینكه جای به سیگارشو دود که بود شده شوکه

 یا) اش

 دلم حسابی. زمین بیفته بود نزدیک که افتاد ای سرفه آنچنان به وهی که!( برعكس شایدم

 خنک

 لحظه چند! زد می بال بال داشت زیادی انگار اما کردم، می نگاش خنده با داشتم و بود شده

 کوبیدم محكم چندتا و نزدیكش رفتم بود، شده سرخ و بود مونده دوال نوزه اما گذشت،

 !پشتش

 . خورد قلپ چند و دراورد آبشو ی شیشه کیفش تو از! شد راست کمرش و اومد جا نفسش
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 : گفت بریده بریده

 !مكشتینا منو الكی الكی داشتین شد، آب رمهز خدا به! زدنه حرف وضع چه این آخه خانم، -

 چیزیم یه کردین، ینهتو! زیاده روتونم درازه، زبونتون که مونقدره اینكه مثل! نه -

 طلبكارین؟

 .باال اومد دنبالم اونم و شدم سوار و اومد اتوبوس بعد لحظه چند

 ایرانی زدم نمی حدس مه% ١ اصال! بابا بدید حق منم به خب اما خانم، خوام می معذرت من -

 .باشید

 .نشید مزاحم بشینید اونور بفرمایی لطفا چی؟ که حاال خب -

 !شه نمی اینجوری. بیارم در شما دل از باید من آخه! نه -

 داشتم وقتی فقط. نگفت یچیه و شد ساکت دیگه که رفتم شهب غره چشم یه و برگشتم

 پیاده

 .شدم پیاده کنم نگاش اینكه بدون. "دیدار امید به " گفت لب زیر شدم می

 خدا "! دادمش می کشتن به داشتم که بود نفری دومین این امروز بود، گرفته خندم

 به سومیشو

 "!کنه خیر

= = = = = 

 احوالپرسی کلی و بود تینا. برداشتم گوشیو پریدم. زد می زنگ داشت تلفن رسیدم وقتی

 و کرد

 اونم. افتادم متین یاد کردم، قطع اینكه از بعد. کرد سفارش عالمه یه مامانا عین میشهه مثل

 .کجا باربد یا تینا و کجا اون ربونیهم و نگرانی اما کرد، می سفارش مینجوره میشهه

 چندین. گذشت می یهما ٨-٧ بودیم شده آشنا مهبا و بود داده مهب که ایمیلی اولین از*

 بار



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

27 
 

 گفت می راحتی به دیگه متین. بود شده ترهب رفتارم ردفعهه تقریبا منم و بودیم دیده موه

 دوسم

 نشون احساسشو بیشتر تا کرد می استفاده فرصتی ره از و بود ربونهم العاده فوق ، داره

 .بده

 م بود خوب روز چند. داشتم نوسان. دارم دوسش بگم تونستم نمی% ١٠٠ نوزمه من اما

 یه وهی

 ازین چقدر که دیدم می وضوح به.کردم می رفتار اشهبا بد و تند خیلی و زد می سرم به روز

 اش عالقه اون گذشت می که رچیه که خصوصا میاد، فشار شهب و شه می اذیت رفتار

 بیشتر

 با میشهه و کرد می تحمل بود که رچیه اما. تر سخت براش رفتارایی مچینه تحمل و شد می

 تكلیفتو زودتر کن سعی اما کنم، می درك داری، احتیاج زمان به دونم می " گفت می ربونیهم

 با

 "عزیزم کنی روشن خودت

 از یكی. دارم عالقه شهب کردم می احساس بیشتر و بودم شده ترهب که بود وقتی چند

 روزایی

 بدم خوام می سته فیلم یه - گفت برگشتن موقع بیرون بودیم رفته مه با که

 ببینی،داستانش

 .تهب بدم خونه دم بریم نمیشه دیرت اگر! دوتاس ما شبیه جورایی یه

 بود چندسالی مادرش و بودن شده جدا قبل اهسال مادرش پدر. کرد می زندگی اهتن متین

 که

 بودم، رفته اش خونه دم تا داشت کاری و بودیم مهبا که بار دو یكی. کرد می زندگی امریكا

 اما

 - گفت کرد نگاه یه برگشت شد می پیاده داشت که موقعی. بودم ندیده اشو خونه تو تاحاال

 ببینی؟ خونمو باال بیای داری دوست
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 .نمیاد بدم آره، -

 دیدن امكان که اس ریخته مه به جا مهه اینقدر چون کن، درویش چشماتم پایین، بپر پس -

 !سته ناموسی بی رچیزه

 می که مه اونقدرا و بود ای بامزه کوچولوی ی خونه.باال رفتم اشهبا و شدم پیاده خنده با

 گفت

 اومد. کردم می نگاه رو جا مهه داشتم کنجكاوی با و بودم وایساده در دم. نبود ریخته مه به

 جلو

 .بدم نشونت چیزی یه خوام می تو بیا کردن؟ اسكن فاز تو رفتی باز تو - گفت چشمک با و

 .خوابش اتاق طرف برد کشیدو دستمو

 نكرده رفتار طوری و بود نكرده تجاوز خودش حد از وقت یچه بودیم مهبا که مدت این تو)

 که بود

 کوچولو بوس یه گونمو فقط خداحافظی موقع میشهه. خواد می سكس خاطر به منو کنم فكر

 گرفت، می مالحطه با دستمم حتی. دید نمی کسی و بودیم ماشین تو اگه اونم کرد، می

 البته و. دارم اختیاج زمان به و نیست روشن خودم با تكلیفم نوزه من دید می که خصوصا

 ی مهه

 (باشم دانش قدر واقعا و باشه داشته چندان دو ارزش برام اه بعده شد باعث اینا

 کوچولو و خوشگل قناری تا دو توش و بود آویزون رنگ صورتی خوشگل قفس یه اتاقش تو

 با. بودن

 جیغ به بودن کرده شروع اونام. قفسشون طرف رفتم و کردم ذوق اه بچه عین دیدنشون

 جیغ

 تو نمیاد دلم آزادن، خونه تو معموال -:  گفت متین. خوردن می وول قفس تو یه و کردن

 قفس

 تو تو مشه گرفتمشون که پیش ماه چند ببرشون، اومده خوشت اگه حاال. دارم شونهنگ

 یادم
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 .بودی

 ازت میام بعد کنم، پیدا قفسشون برای اتاقم تو جا یه اول کن صبر اما دارم، دوست آره -

 می

 .شد دیرم دیگه، بریم حاالم. گیرم

 اسم.دستم داد برداشتو فیلمم CD اون. بیرون رفتیم و کرد خاموش اتاقو چراع و پاشدیم

 فیلمش

Dates First Fifty به شایدم دونم، نمی داشتم، دلشوره جور یه بودم اونجا که مدتی. بود 

 خاطر

 کتایون؟ -: گرفت بازومو لحظه یه چارچوب تو که در طرف رفتیم. بود بودنمون اهتن

 بله؟ -:  گفتم و کردم نگاش

 ببوسمت؟ تونم می -:  گفت راحت خیلی

 !بوسی می منو میشهه که تو -: گفتم و گردم نگاش شیطونی با

 دستشو بعدم کرد بوس یه اول جلو اورد صورتشو خنده با. جلو بردم گونمو بدجنسی با بعدم

 اورد

 .بود منظورم لباتو -: گفت برگردوند صورتمو گرفت چونمو باال

 ترسیده شایدم داشتم، یجانه اینقدر چرا دونم نمی! شد می کنده جاش از داشت قلبم

 .بودم

 الته کرد، می رفتار آرامش با واقعا متین ولی. بودم نشون ریلكس خودمو کردم می سعی اما

 که لباش به بعدم و کردم مشتاقش چشمای به نگاه یه! کرد می بازی نقش داشت اونم شاید

 از

 منو و کمرم پشت گذاشت دستاشو گم نمی یچیه دید وقتی. بود کرده جلب نظرمو اول روز

 داغ مایع یه انگار وهی. لبام رو گذاشت لباشو و جلو اورد اروم صورتشو خودش، طرف کشید

 کف از
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 تكون لبامو حتی و بودم وایساده سرجام حرکت بی مغزم، به رسید رفت نور سرعت با پام

 نمی

 زبونشو بارم یه و زد مک کم یه فقط آروم خیلی و نمیورد در بازی وحشی مه متین. دادم

 رو کشید

 رفت وقتی. بیاد بدم ممكنه وقت یه بود کرده فكر چون نكرد نممهد تو زبونشو حتی لبام،

 و عقب

 خوبه حاال اوووه، -:  گفت خنده با. کردم می نگاه زمینو و پایین بودم انداخته سرمو کرد نگام

 یه

 .کنه می نازی چه ببین! ازشا گرفتیم مشه لب

 بریم؟-:  گفت گوشم در آروم و کرد بغلم محكم و جلو اومد دوباره بعدم

 چقدر و بود ربونهم و گرم آغوشش چقدر کردم احساس.بیرون رفتیم و دادم تكون سرمو

 چند اون

 خودمون فكرای تو کدوممون ره و نزدیم حرفی ماشین تو دیگه. کردم آرامش احساس لحظه

 رسیدیم وقتی. خوشحاله خیلی کردم احساس کردم نگاه متین به که ای دفعه چند اما. بودیم

( 

 می خودش و نبرم ماشین من باشیم مهبا بیشتر اینكه برای بود گفته مهب بود وقتی چند

 و بوسید آروم لبش نزدیک برد و دستموگرفت شم پیاده خواستم می که موقعی( رسونتم

 : گفت

 .قشنگم کتایون مرسی -

 احساس کردم می باز رو خونه در داشتم وقتی. شدم پیاده ماشین از و زدم لبخند شهب

 کردم

 ساده اومدن خوش یه یا عادت شهب نسبت حسم دیگه و باشم داشته دوسش تونم می

 . *...نیست
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 مرور تو لذتی چه دونم نمی ولی. بیرون بیام گذشته فكرای از باز که زدم یبهن یه خودم به

 کردن

 افتادن، می اتفاق برام دوباره داشتن که انگار. شدم نمی سیر که بود اشون لحظه به لحظه

 لذت

 که باربد به زدم زنگ و کردم جور و جمع رو خونه کم یه و پاشدم. بود مونقدره یجانشونه و

 بیرون

 باالخره عجب چه که گذاشت سرم به سر یه اونم. کنم درست غذا خوام می و نخوره چیزی

 که بود زیادی مدت. گفت می راست! بشم پختن پلو شفته کاره به دست دوباره خوام می

 دیگه

 ای انگیزه یچه دیگه کردم احساس که روزی مونه از. رفت نمی کاری یچه به دلم و دست

 برای

 این اما. دیگه ی متفرقه کارای و خونه کردن جور و جمع و آشپزی به برسه چه ندارم، زندگی

 چند

 داشت موضوع این اما فكر تو رفتم می قبل از بیشتر اینكه با بود، ترهب نسبتا حالم روز

 کمک مهب

 به گشتم می بر داشتم دوباره انگار و شد می ویداه کم کم داشت مه تاثیراتش. کرد می

 روال

 تكرار نمهذ تو "کن زندگی جفتتون جای به " بود گفته که باربد حرف این مشه. زندگی عادی

 از حقشو و کنم زندگی اونم جای که دادم قول متین به قلبم تو که بود روزا مونه. شد می

 .گذشته تو شدن غرق برای کردم پیدا فرصت باز شد تموم که کارام. بگیرم زندگی

 و جذاب خیلی داستان یه. دیدم و گذاشتم فیلمو خواب از قبل خونه رفتم که اونشب* 

 قشنگ

 صبحش فردا اینكه تا میدمهنف متین و خودم به ربطشو زیاد اما. اومد خوشم خیلی و داشت

 وقتی
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 اس ساده خیلی -: بود گفته. کردم سوال ازش بود زده زنگ مهب خیر به صبح گفتن برای

 .ربطش

 اشونو رابطه و بشناسونه دختره به خودشو ویته روز ره کرد می سعی چقدر پسره ببین

 یادش

 می خودش از رو پسره اهوقت خیلی و رفت می یادش چیو مهه روز ره مه دختره و بیاره

 !روند

 من با نیتهذ درگیریه خاطر به توام وقتا خیلی! من با تو ه اوقات یهگا ه رفتار عین دقیقا

 مچینه

 !بیارم یادت چیزاییو یه کردم می سعی باید من و داشتی رفتاری

 نموهذ میشهه مثل اون اما رفتارم، از بودم کشیده خجالت خیلی حرفش این زدن از بعد

 خونده

 مه آخرش اهحرف این ی مهه با خب ولی -:  بود گفته ذاتیش ه ربونیهم و شوخی با و بود

 اون

 .نیست مهم اش بقیه! کردم تور رو تو من مه رسیدن مه به دوتا

 حسابی متین. خودم پیش اوردمشون و کردم پیدا اتافم تو قناریا قفس برای جا یه زود خیلی

 انصافا! نگم شونهب تر نازك گل از و کنم مراقبت خوب اشه بچه از که بود کرده سفارش

 مه

 !رقصیدن می لزگی مهه اعصاب رو صداشون با حسابیم و بودن مزه با و خوشگل خیلی

 و اسكی پیست میرن دارن دوستاشون با برادارام فتهه آخر گفت مهب مامانم بعد روز چند

 خودش

 با یا نمونمو اهتن خونه تو ترههب منم. فامیال از یكی عروسی شمال برن خوان می پدرمم و

 برم اونا

 موقع اون البته. دوستم ی خونه رم می و ندارم کدومشو یچه ی حوصله گفتم. داداشام با یا

 تو
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 نكنه که مامانم ه کردن شک از بعد اما. صمیمیم دوست ی خونه برم که بود این واقعا فكرم

 می

 تصمیم و شد عوض نظرم( شناخت می متینو دورادور چون)پسرم دوست ی خونه برم خوام

 متین به وقتی "!داری لجبازی ه کرم که اینه خاطر به اینم "! متین ی خونه برم حتما گرفتم

 گفتم

 دلخورم تازه! کنه ماچم بپیره بود نزدیک خیابون وسط که شد خوشحال و کرد ذوق اینقدر

 بود شده

 عوض تصمیمم ام خانواده با کردن لج خاطر به و پیشش برم خواستم نمی اول از چرا که

 .شده

 پیشم؟ مونی می شبم یعنی کتی، جون آخ -

 .برگردم باید شب! نكن زیاد روتو دیگه -

 .بری نخوای خودت که بگذره خوش تهب اینقد کنم کاری یه دم می قول بیا، تو حاال -

 مه بود که رچیه اما. چیزایی مچینه یا دخترونه شرم شایدم داشتم، دلشوره جورایی یه

 ی روحیه اون از مقدار یه نوزه نممهذ ایهت اون اما. تازه و نو ه احساس یه مه بود شیرین

 غد

 اگه " که داد می پارازیتی یه اوقات یهگا و داشت وجود متین مقابل در گیری ههجب و بازی

 این به زیاد کردم می سعی "!بگیری حالشو باید جا در کنه روی زیاده خودش حد از خواست

 ندای

 مثل تونم می که کنم معطوف این به فكرمو و باشم نداشته یهتوج نمهذ ه راضی خود از ه

 دفعه

 با اونم و شونش رو بذارم سرمو و آغوشش تو برم مزاحمی نگاه یچه بدون و راحت قبل ی

 امهمو

 نبودم حاضر و داد می مهب رو دنیا آرامش که متین ه احساس پر و گرم ه آغوش. کنه بازی

 با
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 اش وابسته کم کم دارم کردم می حس که بود اییه نشانه اولین جزو کنم، عوضش یچیه

 می

 خیلی اون ه نسبت به که ای جمله. "دارم دوست " بگم که شه می وقتش داره دیگه و شم

 .بودم عقب موضوع این تو ازش میشهه و گفتم شهب کمتر

= = = = = = 

 بودم گفته و بودم نكرده قبول اما دنبالم بیاد خودش که بود کرده اصرار خیلی متین اینكه با

 خودم

 برای نموهذ خودمو و بشم مسلط خودم به کم یه اونجا، رسم می تا خواستم می شایدم. میام

 واه دیگه اش خونه در طرف رفتم و شدم پیاده ماشین از وقتی! کنم آماده احتمالی اتفاقات

 تاریک

 زنگو و کشیدم عمیق نفس تا چند یه. داشت سوز واه نوزه و بود ماه اسفند اواسط. بود شده

 دلم؟ جون -. ببینتم نتونه که آیفون دوربین جلوی گذاشتم دستمو و دادم فشار

 .کن باز متین، منم -

 !تو بیا جان، نازی سالم -

 کیه؟؟؟ نازی رمار،هز -: گفتم جیغ با

 .عزیزم تو بیا! گرفتم اشتباه شرمنده تویی؟؟ جون، شعله ببخشید! ئــــــــه -

 حرص با و ببینمتم که نزدیک بردم صورتمو برداشتمو دوربین جلوی از دستمو عصبانیت با

 -:  گفتم

 !برسم حسابتو باال بیام تا کن وا داری جرات بشناسی؟؟؟ تا ببینی صورتمو باید حتما

 قبل از جدیتر که نكنه شوخیا ازین دیگه که کردم می خرج جذبه کلی داشتم مثال سرم خیر

 باال، بفرمایید کنی؟؟ پاك ببری رو سبزیا اومدی شمایی؟؟؟ خانم اقدس وای، اااااای -: گفت

 !نشناختما ببخشید
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 -: گفت می یه مه دیونه اون. خنده از کردم غش و دیوار به دادم تكیه گفت که اینو دیگه

 قربون

 !جون خانم اقدس بشم اته خنده این

 .زشته بینن می اه مسایهه بابا، کن باز متین کوفت، -

 خودم، عشق به، به -. وایساد جلوم خنده با کردو باز درو وهی که ده نمی جواب دیگه دیدم

 سالم

 .عزیزم

 اه پله از رفتم و کنار زدمش و دادم تكون رهق عالمت به سرمو بدم جوابشو اینكه بدون

 زود. باال

 االنه گفتم و ترسیدم وهی که عقب کشید گرفت کمرمو سر پشت از و باال دوید و بست درو

 از که

 دستشم یه و بود گرفته پله راه ایه نرده به دستشو یه اما! زمین بخوریم مخ با چفتمون پشت

 دلخوری با. بخورم جم توستم نمی که بود گرفته سفت مچینه و بود کرده حلقه من کمر دور

 و

 .کردی مهل کن، ولم – " گفتم حرص

 دی؟ نمی سالممو جواب -:  گفت آروم و گوشم بغل و گردن کنار به چسبوند پشت از سرشو

 !بگیر سالمتو جواب خانم اقدس از برو. خیر نه -

 تر کاغذ و نازکتر ستیه که ازینی که دم می فشارت مچینه یا دی می جوابمو االن مینه یا -

 !کوچولو خانم بشی

 .سالم! دیونه بابا، خب -

 دستشم یكی اون بود کمرم دور دستش یه که مونجوریه بعدم. شد حاال -: گفت و خندید

 .عزیزم تهما روی به سالم -: کرد نگاه چشام تو. کرد بغلم پرکاه عین اموهزانو زیر انداخت

 ....بذار بابا! زمین خوری می االن متین -
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 فشار مچینه. لبام رو گذاشت لباشو و پایین اورد سرشو و کنم تموم غرغرامو نذاشت دیگه

 می

 فقط مه قبل ایه دفعه مثل! "زمین خورم می و شم می ول دستش از االن" گفتم می که داد

 و زمین گذاشتم خونه در دم اه پله باالی رسیدیم وقتی. داد فشار و مكید کم یه لبمو رو

 -:  گفت

 .بانو تو بفرمایید

 کاراش با کرد می غافلگیرم میشهه. شدم می لذت غرق مه گرفت می ام خنده مه رفتارش از

 ارهن میز روی خوشگل گل دسته یه بود، کرده جور و جمع و تمیز حسابی رو خونه. حرفاش و

 شده سیخ ایهکباب جوجه و بود کرده دم برنجشم دار خانه ایهخانم عین بود، گذاشته خوری

 رو

 بلدی؟؟؟ کردنم دم برنج به، به -:  گفتم خنده با. آشپزخونه اپن رو بود گذاشته آماده مه

 داره مزایارم این مجردی زندگیه خوب اما که، رسیم نمی شما مثل اساتیدی پای به دیگه -

 .دیگه

 !نیستم بلد برنجم کردن دم مینه من چون. کنی بیشترم مزایاشو کن سعی خوبه، آفرین -

 کنی؟؟؟ می شوخی -: گفت و کرد نگام ناباوری با

 باشن؟ بلد کارا ازین باید مه اهخانم مگه! نه -: گفتم جانب به حق ی قیافه با

 نمی باور اما! شدما بدبخت گفت می مهب ناشناخته ه حس یه اول روزای مونه از من -

 !!!کردم

 با کردی غلط شما -: گفتم و طرفش کردم پرت برداشتمو نارنگی یه میز رو از گفت که اینو

 اون

 مه به ای دقیقه ده یه! من طرف انداخت و برداشت مبل رو از کوسن یه فوری اونم. حسه

 چیز

! کردیم اعالم بس آتش تا شد روون چشمامون از اشک و خندیدیم اینقدر تا کردیم می پرتاب

 نیم
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 میزو و کشیدم زحمت خیلی منم و کرد کباب اروه جوجه و بالكن تو رفت متین بعد ساعت

 !چیدم

 خودشم و بود خوشمزه خیلی کبابشم جوجه. بود شده خوب و بود کشیده قد واقعا که برنجش

 می دیگه پرس یه باز و شد می ضمه فوری انگا خوردم می رچیه که منو خندوند اینقدر

 !خوردم

 تو گذاشت ظرفارو مه شام از بعد! دم می جا کجام رو غذا مهه این که بودم مونده خودمم

! کرد خالص "بشوره ظرفارو باید کی حاال " اینكه فكر از منو و کوچولوش ظرفشویی ماشین

 رفتیم

 کار چی حاال -: گفت شیطانی ی خنده با برگشت که کردیم معمولی صحبتای کم یه و نشستیم

 کنیم؟

 چیكار که کردی می ریزی برنامه باید کردی دعوت مونهم ای صاحبخونه تو! چمیدونم من -

 کنی

 !بگذره خوش شهب

 بد تهب حاال تا که نه حاال! ملوسكم زیاده روت اینقدر که بشم قربونت -:  گفت خنده با

 گذشته،

 .....برات دارم فكرایی یه اشم بقیه

 خودم روی به کردم سعی اما "دختر؟ شدی خل تو باز "!گرفتم دلشوره وهی زد که حرفو این

 نیارم

 و شد میشهه از تر ربونهم صداش گم نمی یچیه دید وقتی. شدم خیره متین به جاش به و

 .ببینم اینجا بیا -: گفت کرد باز دستاشو

 بوی. گردنش زیر چسبوندم صورتمو و کردم مچاله خودمو و بغلش تو نشستم رفتم پاشدم

 خوب

 و سبكی ه حس یه و بود شده قاطی مهبا اش مهه خوب، احساس عالمه یه با مراهه ادکلنش

 .داد می فشار خودش به و چلوند می بیشتر منو لحظه ره اونم. بود داده مهب وزنی بی
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 !بشه خورد استخونام کامل که بده فشار بیشتر کم یه خوای می راحتی؟؟ جان، متین -

 چه؟ تو به خودمه، مال -: خودش طرف برگردوند منو و کرد شل دستاشو کم یه و خندید

 تاحاال؟؟؟ ازکی -:  گفتم. خورد می مه به نفسامون دیگه که طوری جلوتر بردم صورتمو

 زودی به اونم اما سته دلت تو نشده تصاحب کوچولوی مقدار یه نوزه البته. وقته خیلی -

 مال

 .کنم می خودم

 رفت می بین از یا گرفت می شكل وجودم تو داشت که احساسایی ه تک تک از! میشهه مثل

 !داشت خبر

 کتایون؟ -

 جونم؟ -

 ببوسمت؟ خواد می دلم خودم که اونجوری تونم می -

 "!بوسید می لبامو روی فقط سطحی و آروم خیلی من خاطر به تاحاال. بود کرده فكر درست پس"

 صورتشو باشه خونده چشام تو سوالشو جواب راحت خیلی انگار اونم و زدم لبخند شهب

 جلو اورد

 زبونشو بار اولین برای و زد مک لبامو رو کم یه اول میشهه مثل. لبام رو گذاشت لباشو و

 تو کرد

 خودمو و بشم خل که رفتم می داشتم. داد دست مهب دوگانه و خاص احساس یه وهی. نمهد

 دستامو. ببره لذتشو بذارم و بشم مسلط اعصابم به کردم سعی بود رجوریه که عقب بكشم

 بیشتری سرعت با اونم. لباش خوردن و بوسیدن به کردم شروع منم و گردنشو پشت بردم

 لباشو

 باز که مینجوریه! گرفتن گاز به بود رسیده آخراش دیگه و نمهد تو چرخوند می زبونشو و

 سرعت

 اموهمو الی البه بود کرده دستشو اونیكی و مالید می کمرمم دستش با بود کرده آروم لباشو
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 و عقب برد صورتشو. نمیومد باال نفسمون دیگه که خوردیم موه لبای اینقدر. کرد می بازی

 کم یه

 زبون و بوسید می کوچولو کوچولو امو چونه و لبمو دور ایندفعه. جلو اومد دوباره و کرد نگام

 زد می

. کردم می نوازشش آروم سرشو پشت بودم گذاشته دستمو منم. گردنم به رسید اینكه تا

 کم

 می بر و چسبوند می لباشو. ام سینه باالی به بود رسیده دیگه و پایین میومد داشت کم

 داشت

 ولی شده خارج خودش حال از دیگه میدمهف می کامال. پوستم رو کشید می آروم زبونشو و

 برای

 .میده ادامه آروم و نرم من ه حال رعایت

 وقتی. ببینه اموه سینه و سوتین تونست می اش یقه از که بود تنم فته یقه رکابیه یه

 سرشو

 بیارم؟ در لباساتو تونم می کتی؟ -:گفت و نیورد طاقت دیگه انگار دید، و جلو برد

 و دراورد تاپمو و باال داد دستامو. شد کار به دست فوری اونم و کردم اشاره شهب سر با

 دوباره

 تضاد خیلی سفیدم پوست با که بود تنم براق ه یشمی سبز سوتین یه. پاش رو نشوند منو

 دستشو کم کم. داد می حرکت بدنم رو شوهنگا داشت فقط و بود برده ماتش متینم. داشت

 برد

 کم. ام سینه باالی کشید لباشو و جلو اورد صورتشو. لختم بدن نوازش به کرد شروع پشتمو

 کم

 عمیق ایهنفس و بودم شده داغ دیگه منم. چپم ی سینه به زد زبونشو و تر پایین برد سرشو

 و شد ول سوتینم وهی و کرد باز سوتینمو بند بود پشتم دستش که مونجوریه. کشیدم می

 افتاد
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 حالت ایندفعه ولی بود برده ماتش باز. ببینه بتونه ترهب که عقب داد کم یه منو. پایین

 از چشماش

 شكستنی چیز یه به خواد می که انگار و باال اورد دستشو. بودن شده عوض وتهش شدت

 کشیدم آه یه خوداگاه نا که بود داغ اینقدر دستاش. امه سینه از یكی رو کشید بزنه دست

 با که

 نشهد از. نشهد تو گذاشت سینمو نوك و جلو اورد سرشو و شد خود بی خود از شنیدنش

 یكی اون با و کرد تند لباشو سرعت وهی و زد مک آروم لحظه چند! بیرون زد می حرارت

 دستشم

 بعد. شده بزرگ که کردم می احساس قشنگ پایین از کیرشو. زد می چنگ سینمو یكی اون

 از

 .شدم می خود بی خود از داشتم دیگه. مالیدن من به خودشو پایینم از کرد شروع لحظه چند

 می دلم و شدم می تحریک بدتر که کرد می عمل نرم و رهما اینقدر متینم و بود بارم اولین

 سرعت با پایین از کیرشو که بود میدههف انگار اونم. بده ادامه محكمتر و سریعتر خواست

 بیشتری

 یكی اون رو از دستشو لحظه یه. زد می لیس و خورد می تندتر مه باال از و مهب میمالید

 ام سینه

 مه باال از و مالیدن به کرد شروع تند تند و کسم رو گذاشت پام وسط پایین برد و برداشت

 شدم شل بلند آه یه با و واه تو شدم ول کردم احساس وهی که کرد تندتر مكیدنشو سرعت

 صورتشو دیدم کردم باز چشمامو و دراومدم منگی از که لحظه چند از بعد. بغلش تو اتفادم

 اورده

 کرد اشاره شلوارم به اومد جا نفسم دوباره وقتی. کنه می نگام لذت و ربونیهم با داره و جلو

 با و

 ست؟ه اجازه -: گفت چشمک
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 اونم و "آره" گفتم! گیره می اشو اجازه رکاریه برای یه حالشم اون با که بود گرفته ام خنده

 باز

 بود بغلش تو تنم باال که کرد تنظیم طوری و کرد جا جابه بغلش تو منو اول. شد کار به دست

 و

 دستشو و کرد باز جینمو شلوار ایه دکمه. بودیم نشسته که ای کاناپه رو بود شده دراز امهپا

 بود شده خیس شرتم قبل ی دفعه از و بودم شده داغ اینقدر. کسم باالی گذاشت و تو برد

 که

 شروع بود شلوارم تو دستش که مونجوریه. کردم صدا اسمشو و کشیدم آه یه اختیار بی

 کرد

 می سعی منم ایندفعه. بوسید لبمو دوباره و پایین اورد سرشو و دادنش حرکت آروم به

 کردم

 گردنشو زیر و چونه لبش جای به عقب برد کم یه سرشو وقتی و بزنم مک لبشو زبونو بیشتر

 داشت نوزه اما تر پایین بود برده دستشو متین مه ور ازون. کردم می بوس و زدم می لیس

 رو از

 و دراومد جیغم که داد فشار و گرفت چوچولمو انگشتاش نوك با وهی. مالید می شرت

 ول گردنشو

 رو خوابوندم کامل و بیرون کشید من زیر از خودشو. بودم افتاده نفس نفس به دیگه. کردم

 و کاناپه

 زیر از دستشو. روم کشید می شرت رو از دماغشو و پایین برد صورتشو. کنارم نشست

 رد شرتم

 .مالیدن به کرد شروع اونم و لرزیدم لحظه یه مهب خورد دستش تا.کسم، به رسوند و کرد

. پایین کشید شرتمو آروم آروم اونم. بود شده بلند صدام دیگه و بودم شده خیس حسابی

 نمی

 که نبودم این وایه و اله تو لحظه اون اما! بود کرده تعجب اینقدر که بود دیده چی دونم

 بخوام
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 رون دادن ماساژ به کرد شروع دستش یكی اون با و دراورد کامل شرتمو. کنم سوال ازش

 و

 مالیدن به کرد شروع و کسم رو گذاشت دستشو یه و شد دوال لحظه چند از بعد. پام ی کشاله

 و

 و پیچیدم می خودم به داشتم دیگه. کرد می بوس و زد می لیس پامو داخل و رو زبونشم با

 برمیگشت دوباره و کسم نزدیک برد می پام ه پایین از زبونشو یه. بود شده تند امهنفس

 .پایین

 برد سرشو اول. پایین نرفت دیگه باال برگشت که آخری ی دفعه که شدم می دیونه داشتم

 عقب

 جیغم که زد محكم مک یه وهی و چوچولم رو چسبوند لباشو و کرد بوس یه کسمو باالی و

 .دراومد

 و کردم می ناله فقط منم. مالید می کسمو پایین دستشم با و تو کرد می ته تا زبونشو اونم

 می

 ی نقطه به رسوند زبونشو دوباره گذشت که لحظه چند! کرد می بدتر که "تر آروم " گفتم

 وهی که زد می چنگ اموه سینه دستش با مه تند تند و زد ضربه تا چند محكم و حساسم

 تمام

 اومد پاشد مه متین و افتادم حال بی دوباره. شدم ارضا فشار با و شد سفت بدنم عضالت

 و باال

 بودم شده ولو باشم کنده کوه که انگار منم و کرد می بازی اموهمو با. بغلش تو گرفت سرمو

 و

 عروسكم؟ بود خوب -: گفت و کرد بوس پیشونیمو آروم. بودم بسته چشامو

 دستامو روم، بود شده دوال اونم و بود بغلش تو سرم که مینجوره و گفتم لب زیر "ومهاو " یه

 لباشو ایندفعه خواست می دلم. پایین کشیدم گردنشو و کردم قفل گردنش پشت و باال بردم

 از
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 تو کشید می زبونمو یه.زدن مک به کرد شروع نشوهد تو گرفت باالمو لب اونم. بكنم جا

 نشوهد

 .کردم ولش و شد خسته گردنش کردم احساس دیگه که کرد می ول

 یچه متین برای نوزه من که سرجاش بود اومده حواسم تازه طوالنی گرفتن لب این از بعد

 کاری

 سخت کارو کم یه مینه و داشتم ام پرده من تازه بود، سخت برام کم یه زدن ساك! نكردم

 تر

 برو پاشو اول خوای می اگه خانمی، -: گفت که بودم فكرا مینه تو. سكس برای کرد می

 .کنم تنت لباساتو خودم بیا بعد دستشویی

 !!!چی؟؟؟ تو پس متین -: پرسیدم شده گرد چشمای و تعجب با وهی

 نشده تصاحب مقداره یه نوزه که؛ گفتم تهب کتایون، -: گفت کرد چشمام تو عمیق نگاه یه

 اگه االن. کنم سكس اتهبا موقع اون تا خوام نمی. بعد بیارم، دست به اونم اول باید. داری

 مینه دارم دوست. خوام نمی اینو من کنی، جبران که اینه خاطره به فقط کنی ارضا منو بخوای

 احساسو مینه کنی می ارضا منو وقتی توام بردم لذت تو ه کردن ارضا از االن من که قدری

 .باشی داشته

 ...دوست من اما -

 می دلت و داری دوسم توام دونم می. عزیزکم دونم می -: گفت و لبم رو گذاشت انگشتشو

 میل کمال با حتی که باشم کرده تصاحب دلتو اونقدر دارم دوست اما. کنی ارضا منو خواد

 حاضر

 امیدوارم. فكر تو نری ، نترسی نباشی دختر دیگه ازینكه و کنیم کامل سكس یه مه با بشی

 اینم

 .نشی ناراحت ازم و سخته خودم ه کردن کنترل چقدر شرایط این تو که کنی درك
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 داشتم نه یچیه احساس، و صداقت مهه این مقابل در یعنی. بدم جوابشو نتونستم یچیه

 که

 چیزی اون شد می مگه ولی ".کردم بغض مههنف که پایین انداختم سرمو. تونستم می نه بگم

 رو

. خودش به داد فشارم و بغلش تو گرفت سرمو و باال اورد صورتمو "مه؟هنف من مورد در

 بغضم وهی

 مادر جلوی نداشت سابقه تاحاال که منی! بودم کرده تعجب خودمم. گریه زیر زدم و ترکید

 پدرم

 ریختن از اما. کردم می گریه بچه یه عین داشتم و بودم شده قایم متین بغل تو کنم، گریه

 اون

 و خوبی ه درك. داشتم مه نظیر بی و عالی احساس یه بلكه نبومدم، ناراحت اهتن نه اشكا

 .بود انداخته حال اون به منو بزرگش، ه روح و پاك ه عشق

 یه اون ه اوردن دست به برای کنی صرف وقت مدتی باید بودی کرده فكر تو من، ه متین"

 قسمت

 و کرد تصاحب منو وجود ی مهه برخوردت و رفتار مونه با که میدیهنف اما نشده، تصاحب ه

 ازون

 ".دارم دوست کردم احساس واقعی معنای به بعد به

= = = = = = 

. داشتم وجدان عذاب نوزه پوشیدم، لباسامو و بیرون اومدم دستشویی از ازینكه بعد

 احساس

 معمول طبق اون اما! میشهه از بیشتر امشبم و کردم ظلم حقش در تاحاال زیادی کردم می

 دوتا تو و کرد می نگاه من به آشپزخونه از داشت که مینجوریه و بمونم افكارم تو نذاشت

 کاسه

 بپرسم؟ سوال یه کتی، -: گفت کنه، پرت حواسمو اینكه برای ریخت، می بستنی
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 .عزیزم بپرس -

 مچینه مه مایینا پایین اون حتی مونه، می اه بچه تن عین زنی؟ می چی با بدنتو ایهمو تو -

 !نروییده مویی یچه وقت یچه انگار که بود صوف و صاف و تمیز

 !نروییده وقت یجه شایدم خوب -: گفتم خنده با

 .نمیاد در تمیزی و صافی این به معمولی چیزای با کنی؟ می کار چی جدی حاال -

 !ببر لذتتو ببین تو! داری کارا این به چیكار. گم نمی تهب سكرته، -

 .تو بگو حاال -

 خان؟ فضول خوای می چی برای اصال -

 این کنیم حالی یه مهبا خوایم می دفعه ره! خوام می خانم اقدس این برای بابا یچیه -

 اقدس این دونی نمی که تو آخه. بگم شهب بپرسم تو از گفتم! تنم تو ره می فرو اشهمو

 چقدر

 !که عزیزه من برای

 اونروزم! کنه پرت حواسمو و بخندونتم تا گفت می پرت و چرت اینقد فكرم تو دید می روقته

 وجدان عذاب چی برای رفت یادم کال خونه، دور ازش کولی دور دو گرفتن از بعد و شد موفق

 !بودم ناراحت چرا و داشتم

 سعیمو تمام": بودم گفته و بودم شده خیره چشاش تو اینكه از بعد خداحافظی موقع اونشب

 می

 رو پیروزی و خوشحالی برق "عزیزترینی برام و دارم دوست منم بدم نشون تهب که کنم

 تو

 .دیدم چشماش

 با اول ه روز از انگار که کرد، خونه جوری و دلم کنج تو رفت اینجوری کی دونم نمی خودمم

 و من

 * ....بوده من در
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 صدا و سر کلی با معمول طبق و بود باربد. بیرون اومدم خلسه حالت اون از در زنگ صدای با

 و

 حاال! کردن چه چه به به و کشیدن بو به کرد شروع مه در دم مونه از. شد خونه وارد یجانه

 کنه خوش منو دل خواست می فقط و نداشت بو اصال بودم کرده درست که چیزی که بماند

 بلكه

 اصال یا بود، کرده عادتم بد متین. نبود منم تقصیر البته! بشم رهما آشپز یه باالخره روز یه

 توقعی

 دیگه مواقع و کرد می بندی مه سر چیزی یه خودش معموال بودیم مه پیش اگرم یا نداشت

 مه

 !رسیدن می دادمون به رهش ایهرستوران

 تا دو اگه. نكردم داغ نون براش افتاد یادم که شدیم مشغول باربد با و کشیدم غذارو

 پلو بشقابم

 سر و بود شاکی موضوع ازین میشهه مه تینا البته و اشهبا خورد می نون باید باز خورد می

 ره

 اتصالی کم یه تستر که کنم تست براش نون پاشدم! کردن می کشی گیس و گیس کلی وعده

 برق ذره یه کردم احساس لحظه یه و زد جرقه وهی بكشمش برق از خواستم وقتی و کرد

 !گرفتم

! کرد نگام وحشت با و عقب کشیدم و آشپزخونه تو پرید باربد( ه ١١٠ اینجا برق ولتاژ البته)

 دیونه

 -: که واه رفت دادش بوده اتفاقی میدهف وقتی! کنم خودکشی خواستم می بود کرده فكر

 تو

 کشتن به خودتو داشتی که االن از اینم بكشی، منو بود نزدیک که صبح از اون! امروز چته

 می

 !کنه خیر به سومیشو خدا! دادی
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 !شد خیر به سومیش جمع، خیالت -: گفتم خنده با

 یه و خندید کلی کردم، تعریف اتوبوس ایستگاه تو ایرانیه پسر با صبحو ماجرای براش بعدم

 می

 شوخی به و کلفت صدای با و مه تو کشید اخماشو بعدم "!داری آزاری مردم ه کرم تو " گفت

 !ببرما نفسشو بیام بگو ما، آبجیه طرف بیاد و کنه دارزتر گلیمش از پاشو خواست اگه -: گفت

 !یكی این سراغ برو بعد بگذره فتشونه شب کشتیشون که اونایی بذار حاال خب -

 اس ام اس یه که خوندم می درس داشتم منم خودشو ی خونه پایین رفت باربد شام از بعد

 برام

 دختره یه داشتم، کمی ه ارتباط یه اشهبا و داشت رو تلفنم شماره که دوستم اهتن. اومد

 ه مایشه نوشته دیدم خوندم، و برداشتم موبایلو. بود الیزابت ه اسم به االصل فرانسوی

 رو فردا

 نذاشته برم در زیرش از بودم کرده سعی رچیه. برسونم خودمو وقت سر حتما و نره یادم

 و بود

 به برسه چه بود، دار خنده برام مایششه موضوع و اسم اصال. برم باید که بود کرده زورم

 شرکت

 یه اشونهدانشجو بود، ما دانشگاه یكیشم که ر،هش بزرگ دانشگاه تا دو! توش کردن

 مراسمی

 اونم(! نیست یادم دقیق)چیزایی مچینه یه یا "عشق دنبال به " نام به بودن داده تشكیل

 به

 به اگر و رفت می رکسیه که بود شكل این به دستورالعملشم. ولنتاین روز به نزدیكی خاطر

 می نظرشو مورد فرد مشخصات مه،ه جلوی صادقانه و رك خیلی گشت، می پارتنر یک دنبال

 خودشو و جلو رفت می شد می پا داشت، حضور جمع توی مشخضات اون با کسی اگر و گفت

 کسایی خوب اما داشت،" fun" اصطالح به و سرگرمی ی جنبه بیشترش البته. کرد می معرفی

 نفر یه از که بود وقتی چند مه الیزابت! بودن کرده پیدا عشقشونو مدلی این که بودن مه
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 و سن روی بره فردا خواست می ذاره، نمی جلو پا طرف بود دیده چون و بود اومده خوشش

 از

 اینجا جالبیش! باال بره نفسش به اعتماد که برم باید بود گفته منم به! کنه خواستگاری یارو

 بود

 برخورد تا دوسه و رههچ از فقط و دونست نمی پسره به راجع خاصی چیزه یچه الیزابت که

 .بود اومده خوشش داشتن مهبا کالساشون تو که یهکوتا

 نتهذ به طرف مشخصاته به کردن اضافه برای چیزی نوزه" که زد دیگه اس ام اس تا چند

 !نه گفتم منم " نرسیده؟

 که ندیدم و پسر این که من بابا "گفتم می شهب یه! گفت می ام خنده خنگیش از میشهه

 سر بیخیال باشه، یكی با خودش طرف شاید بعدم مشخصاتش، شرح تو کنم کمكت بخوام

 !رفت نمی که رفت نمی خرجش به "!جدت

 شده پر اونروز برای گذشته به کردن فكر برای کوپنم دیگه کردم می احساس خواب موقع

 سعی و

 میشهه. بودم مینطوره بچگی از! خیال و فكر تو نرم باز که بخوابونم خودمو زور به کردم می

 بدم اش ادامه ذره ذره کردم می سعی وسطاش، به رسید می و داشتم دوست که رو چیزی

 که

 این به خواست نمی دلم و داشتم حالتو مینه مه خاطرات مرور مورد در! بشه تموم دیرتر

 زودیا

 از اینقدر و بود شده بد حالم کردنشون مرور دفعه ره با که قبل ایه دفعه. کنم تمومش

 و خودم

 نمهذ تو بیشتری سواالی مه دفعه ره. شم می روانی حتما کردم می فكر که بودم بریده دنیا

 .بست می نقش چشمم جلوی بزرگتری ی "چرا" و شد می تلنبار

= = = = = = = 
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 عصبانی دستش از حسابی. بودم وایساده الیزابت منتظر سرما تو که شد می ربعی یه حدود

 کلی. شد پیدا اش کله و سر دور از که زدم می غر خودم با داشتم سره یه و بودم شده

 حاال" گفتم شهب رچیه! گشته می دستكشش دنبال تاحاال داشته که گفت و کرد یهعذرخوا

 .نشد راضی "بگذر خیرش از توام بیا گذشته برنامه اوله ساعت نیم تقریبا که

 دور ی اندازه شوخی به داشت و باال بود رفته پوست سیاه پسر یه شدیم سالن وارد وقتی

 و کمر

 کشیدن می وراه براش یه مه دیگه پسرای و گفت می عالقشو مورد دختر ی سینه و باسن

 و

 جوری مینه. باال برن و بشه نوبتشون که بودن وایساده صف تو نفریم چند یه! زدن می سوت

 که

 مونه دیدم کنیم پیدا خالی جای یه تا شدیم می رد صندلیا ردیف کنار از داشتیم آروم آروم

 پسر

 افتاده مهنگا دید وقتی. کنه می نگاه رو دوتا ما خنده با داره و صفه تو مه دیروزیه ایرانی

 شهب

 -:  گفت آروم و کشید بازومو تمامتر رچهه یجانه با الیزابت وهی که داد تكون سرشو

 واااااااای

 .داد تكون سر برامون که مونیه. اشهاونا ببین

 نگاش تعجب با! بده طرفو جواب مثال که دادن تكون اشو کله و سر تند تند کرد شروع بعدم

 کردم

 شدی؟ دیونه اومده؟ خوشت چله و خل پسر ازین تو چی؟؟-:  گفتم

 بیشتر چشه؟ مگه -: گفت کرد نگام چپ چپ شد می آب دلش تو قند داشت که مینجوره

 !میاد خوششون ازش کالس دخترای

 ایرانیه؟؟؟ دونی می -

 گفته من به اما کنی؟؟ می شوخی -: گفت منو طرف برگشت شده گشاد چشای با اون ایندفعه
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 .ه" nick " اسمشم! اس روسیه لها بود

 nick قراره چه از جریان که بودم کرده قاطی منم و بودیم بحث و جر مشغول ما که حینی در

 رفت

 مشخصات خوندن برای بعدم. ملت خندوندن و پرت و چرت سری یه گفتن به کرد شروع و باال

 ه

 شد مهه ی خنده باعث کلی مونمه که دراورد جیبش تو از باال بلند لیست یه اشهآرزو دختر

! 

 کن دعا " گفت می یه من رو بود کرده ول خودشو و افتاد می پس داشت که الیزابت

 پرنس انگار! بابا چته -: گفتم و عقب دادم لشه حرص با "!باشه جور من با مشخصاتش

 ادوارد

 گفتی ازش تو که چیزایی به توجه با و بینم می من که اینی! کنه خواستگاری ازش خواد می

 به

 !چیزاش ی بقیه به برسه جه! نیست مشخص ملیتش نوزه. خوره نمی دوستی درد

 !اومده خوشم ازش من ولی -

 !خری که بس -

 .کردم اونور رومو و گفتم اینو

nick بیشتر رچیه که ریهظا خصوصات به رسید اخالقی خصوصیات سری یه ه گفتن از بعد 

 می

 کردم می شكر خدارو اما! شه می مچ منم با گه می داره که اینایی دیدم می بیشتر جلو رفت

 با و باشن داشته ریهظا خصوصیات مچینه که شدن می پیدا جمع تو مه دیگه خیلیای که

 نشسشته اخم با و بود شده گرفته حالش حسابی الیزابتم. جام سر بودم نشسته راحت خیال

 قیافه مچینه و بود شده پشیمون سن روی رفتن از! گرفت می ام خنده کردم می نگاش. بود

 سری یه دید می که خصوصا! بود خورده سخت ه عشقی شكست یه انگار که بود مه تو اش
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 .گیرن می قلوه دن می دل nick با دارن و جلو رفتن پاشدن مربوطه مشخصات با دختر

 گروه یه داد اطالع مهه به اومد برنامه مدیر که زدن حرفاشونو و باال رفتن ام دیگه نفر چند

 موزیک

 .بخونن و بزنن ولنتاینو مخصوص نگایهآ و بیاد خواد می

 رادیو و تلویزیون تو روز این تو میشهه که بود نگیهآ معروفترین تقریبا زدن که نگیهآ اولین

 پخش

 .خوندن می اشونهبا مهه و زدن می اونا. داره عاشقانه و آروم العاده فوق ه تم یه و کنن می

 به شم پرتاب باز خواست می دلم.  بودم بسته چشمامو صندلیمو به بودم داده تكیه منم

 گذشته

.... 

 .بده مهب لیسانسو فوق کنكور تو قبولیش ه شیرینی که متین ی خونه برم بود قرار اونروز* 

 .کردم می ذوق براش دل ته از خوشحالیش از منم و بود خوشحال حسابی

 ایه خوبی و اهشادی ی مهه داری دوست یكیو وقتی گن می اینكه معنیه بودم میدههف تازه

 و بیارم پیش براش ناراحتی کوچكترین نبودم حاضر دیگه. چی یعنی خوای می براش دنیارو

 دلم

 نمی باورم خودمم. بدم نشون شهب احساسمو و عشق شه می که اونجایی تا خواست می

 نگاه آینه تو خودمو رفتم می یه! ستمه گذشته خشک و احساس بی ه کتایون مونه من شد

. بود کلمه یک داشتم تعجبم برای که جوابی اهتن ولی " کتی؟ خودتی تویی؟؟؟ این " کردم می

" 

 تحمل منو خلقیای کج و اهناسازگاری تمام که بود صبور و خوب اینقدر متین. "عشقش و متین

 کرده

 !بود کرده تصاحبم خودش قول به یا دام به بود انداخته منو تا بود کرده صبر اینقدر و بود

 که حالی در اونم. کردم می بوس لبشو و صورت تند تند و بغلش تو پریدم کرد باز که درو

 از
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 بابا "گفت می یه خندید می و خورد می تلو تلو داشت بودم زده بعلش تو من که ای شیرجه

 اونم که کردم مالیش تف اینقدر و نبود کارهبد گوشم من اما "! کردی خفم. آروم جان کتی

 برای

. ورداشتم کردنش بوس از دست و درومد دادم که داد فشارم بغلش تو مچینه تالفی

 مینجوریه

 بیرون داد آشاما خون مثل دندوناشو رو، اون انداختم و کاناپه طرف رفت بودم بغلش تو که

 و

 می بوست خودم حاال" گفت طرفم اومد گرفت وری یه گردنشو و کرد خم دستشو انگشتای

 انگار که زد مک و گرفت گاز لبمو مچینه اول مونه از و پایین اورد سرشو بعدشم "!کنم

 تو تاحاال

 قلقلک و کرد می بوس لباس رو از جامو مهه و داد می فشار تنم به سرشو یه! بوده قرنطینه

 بعد. کنه ولم که زدم می پا و دست ، خنده از بودم کرده غش قلقلكاش از که منم. داد می

 ازینكه

 پیچیده مهب ام روده و دل بودم خندیده که بس منم و شد خالی و ریخت کرمشو حسابی

 بود،

 بیاد خواست و برگشت باز اما عقب رفت قدم چند پاشد. کنار رفت روم از و داد رضایت

 که طرفم

 جیغ گرفتم، گارد جلوم و باال اوردم پامو و دست کاناپه رو بودم افتاده وری یه که مونجوره

 و زدم

 خنده با "!گیرم می گازت و پات وسط به زنم می لقد یه جلو بیای اگه " کردم دیدشهت

 دستاشو

 تر رام قبلنا " گفت آشپزخونه طرف رفت می داشت که حالی در و باال برد تسلیم عالمت به

 بودیا

 اپن پشت رفت در و داد خالی جا که طرفش کرد پرت و اوردم در پام از کفشمو "!عروسک
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 !گرفت سنگر آشپزخونه

! پایین باال پرید می و کرد می وورجه ورجه خوشحالیش از شیطون و شر ی بچه پسر یه عین

 از

 .گفت می ام خنده کاراش

 .بابا دیگه باش زود شیرینیت؟ این کو پس ندس،هم آقای -

 .بفرمایید تامل لحظه چند. بانو خدمتتون میارم الساعه -

 بود پایین سرش که مونجوره. بریدنش به کرد شروع و دراورد بستنی کیک یه فریزر تو از

 یه با

 ازت؟ بپرسم معما یه خواستم می کتی -: گفت لبی زیر ی خنده

 .بپرس -

 میز یه سر فروشی بستنی یه تو دختر تا سه اگه ببین! بدیا جواب درست کن دقت خوب -

 نظر به بگیره، گاز یكیم اون بزنه، مک یكیشون بزنه، لیس بستنیشو یكیشون باشن، نشسته

 تو

 کردن؟ ازدواج کدومشون

 !اه ره نمی آدمیزاد به اتمهمعما تو -: گفتم خنده با

 !دردسر تو بیفتی ندی غلط جواب که کن فكر درست فقط دیگه، حاال -

 من نظر به خوب -:  گفتم و دریا به زدم دلو! تله تو میندازتم باالخره بگم رچیه دونستم می

 ره

 !دارن رهشو یه تاشون سه

 چطور؟؟؟ -: پرسید تعجب با

 !دیگه منه مكمله کار تا سه این اینكه برای خب -

 گفتم که خندید می بلند بلند اینقدر خنده، زیر زد باشه افتاده دوزاریش تازه که انگار وهی

 خفه االن
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 !اومد خوشم -: گفت کرد باال سرشو سرجاش اومد نفسش که لحظه چند از بعد! شه می

 مک مونه! نگیریا گاز وقت یه تو بپا فقط! اومد خوشم فكرت طرز از. دادی باحالی جواب خیلی

 و

 !کافیه لیس

 اینجوری دونستم می. گه می داره چی که نیوردم خودم روی به و پایین انداختم سرمو خنده با

 اینم " گفت دستمو بغل نشست اومد بشقاب دوتا با! ببینه منو العمل عكس که زده حرف

 رو نشوندم تقریبا خودشو طرف کشید گرفت منو کمر بعدم. "کنید میل بفرمایید شیرینی،

 و پاش

 به بستنی کیک تاحاال کردم می احساس نم،هد گذاشتم بریدم تیكه یه. دستم داد بشقابمو

 اون

 بیرون بود اومده تاپم از که کمرم پشت بود گذاشته دستشو اونم! بودم نخورده خوشمزگی

 و

 .کرد می نوازش کمرمو آروم داشت

 خوری؟ نمی خودت چرا متین، -

 !کردم وسه خیلی خوری می تو که اینجوری اتفاقا -

 .دیگه بخور بیا خوب ئه، -

 .جلو برم نذاشت و داشت نگه سفت کمرمو که شهب بدم میز رو از بشقابشو شدم دوال

 .مهب بدی باید خودتم خوام، می خوری می داری که مینیوه! که خوام نمی اونو -

 بفرمایید -: نشهد نزدیک بردم بریدم تیكه یه خودم چنگال با و کردم نگاش شیطونی با

 !شادوماد

 !دیگه جور یه! نه مدلی این -

 !بابا شه می نیهد و کاری کثیف اونجوری. چیه دیگه جور یه نكن، اذیت متین، ئه -

 !چلونمتا می ، باش زود! دیگه باشه تو نیههد خوام می منم تر،هب -
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 بردم صورتمو بجوئمش اینكه بدون و نموهد گذاشتم تیكه یه. دستش از بود گرفته ام خنده

 نزدیک

 بیرون، نمهد از کشید مشوه نموهد تو کرد زبونشو فوری و جلو اورد لباشو اونم. صورتش

 .جویدن به کرد شروع و بست چشاشو

 !دیوونه -

 .دیگه قاچ یه بدو! شدیا چلونده بزنی اضافه حرف -

 چسبودنم لبامو وقتی و نموهد گذاشتم دیگه تیكه یه بود، اومده خوشم خودمم دیگه ایندفعه

 به

 زبونامون با تو اون داشتیم. بیرون بكشه کیكو نمهد از زبونش با نذارم کردم سعی لبش

 کشتی

 مچینه که متین. موندیم نمی عقب مه بوسیدن از مه بود گرفته امون خنده مه! گرفتیم می

 عقب ازش که بشه، باز من زبون برای جا که داد می قورت فوری و قاپید می کیكو ی تیكه ره

 و باال بود برده تاپم زیر از و نبودن بیكار بودن پشتم که دستاشم وسط این تو! موندم می

 یه

 موه زبون و زدیم مک موه لبای اینقدر. سوتینم بند سراغ بود رفته کم کم و میمالید پشتمو

 .شدیم خسته که خوردیم

 !نه؟ یا رسیده وقتش ببینه خواست می انگار. کرد نگاه چشمام تو عمیق خیلی و عقب داد لمه

 جواب احساسم ی مهه با مینه خاطر به نیست مطمئن% ١٠٠ نوزه کردم می احساس

 اول گرفت، جوابشو میشهه از تر راحت انگار اونم. زدم لبخند شهب و دادم شوهنگا

 پیشونیمو

 دستشو و تخت رو نشست. خوابش اتاق سمت به بردم کرد بلندم دستاش رو بعدم و بوسید

 می داغ داشت بدنم کم کم. گردنم بوسیدن به کرد شروع مه باال از پامو وسط گذاشت آروم

 شد
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 رو نشست دوباره و دراورد تنش از نشوهپیر و پاشد بود کرده احساس اینو که متینم و

 .تخت

 بود کرده باز سوتینمو مه قبل از چون مالیدن، به کرد شروع و امه سینه طرف برد دست

 راحت

. کشیدم می نفس داشتم آروم و بودم بسته چشمامو منم. بده ادامه کارش به تونست می

 کم

. من بدن داغیه به نه اما بودن، گرم دستاش ام،ه سینه به رسوند تاپمو زیر برد دستشو کم

 یه

 با و تخت رو خوابوندم. روم شد ور حمله وهی و اورد در سوتینمو و تاپ سریع مالید که کم

 یه

 و زد می مک تند تند اول مونه از. یكی اون رو گذاشت نشمهد و گرفت سینمو یه دستش

 با

 ترسیدم می که خورد می مچینه. بود اومده در صدام که کشید می سینمو نوك دندوناش

 کنده

 منو شلوار و پاشد دقیقه چند از بعد که کشیدم می آه آروم وتهش و لذت از منم! شه

 خودشو

 چون خصوصا و بود کرده باد کیرش. دیدمش می شرت با داشتم بار اولین برای. دروارد

 شرتشم

 کیرشو شرت رو از و باال بردم دستمو لحظه یه اختیار بی. بیرون بود زده بیشتر بود تنگ

 لمس

 و مالید کسمو شرت رو از کم یه. خوابوندم دوباره و بدم ادامه کارم به نذاشت ولی کردم

 لبامو

 دونستم نمی اینكه خاطر به اونم داشتم اضطراب کم یه. دراورد پام از شرتمو اینكه تا خورد

 دقیقا
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 مطمئن کردم می که کاری از بود، چی ره اما کنه، چیكار خواد می و بیفته اتفاقی چه قراره

 بودم

 .بودم گذاشته اختیارش در خودمو کامل رضایت با و

 پایین تا باال از زبونشو نوك بعد و بوسید کسمو باالی اول قبل ی دفعه مثل پایین، برد سرشو

 .مكیدن کرد شروع فشار یا و کرد باز نشوهد تمام اونم و کشیدم بلند آه یه. کشید آروم خیلی

 و پیچیدم می خودم به منم. زد می ضربه محكم و تو کرد می زبونشو و مكید می چوچولمو

 صدام

 آخر ی لحظه. دادم می فشار خودم به بیشتر سرشو ناخوداگاه و بود شده بلندتر قبل از

 دستشو

 تا چند و تو کرد می تونست می که اونجایی تا زبونشم و مالید تند تند کسمو باالی گذاشت

 حال بی و شدم ارضا مزمانه که کشید و گرفت چوچلمو دندوناش با و زد محكم ی ضربه

 .افتادم

 .کرد می نگام لبخند با. برگشت و شست صورتشو رفت پاشد

 .بدم نشونش جوری یه باید و دارم دوسش میشهه از بیشتر کردم احساس لحظه مونه

 !اشم بقیه منتظر -: گفتم چشمک با و کردم نگاش. بود شک از اییه رگه نوزمه چشماش تو

 کتی؟ مطمئنی -

 .باش زود وم،هاو -

 دوشیزگی دوران با پس -: گفت گوشم در و کرد بوسم عمیق خیلی دیگه بار یه و شد دوال

 .من عشق کن خداحافظی

 می جوری چه دونستم نمی. پام بین نشست پایین رفت. دادم تكون سرمو بستمو چشمامو

 که ترسی اهتن. کنم اطمینان شهب و نزنم حرفی دادم می ترجیح اما کنه، پاره پردمو خواد

 داشتم

 .کنم می درستی کار دارم که شدم می تر مطمئن لحظه ره وگرنه بود دردش خاطر به
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 لیس اطرافشو کم یه و پایین برد سرشو و مالید کم یه دوباره کسمو رو گذاشت دستشو اول

 و زد

 حد به میدهف وقتی. زد می ضربه اروم و چرخوند می انگشتشو شه، تحریک دوباره تا مكید

 کافی

 انگار که اونم و کردم سفت خودمو وهی تو، کرد آروم اشو اشاره انگشت شدم، تحریک

 بود میدههف

 دوباره و گرفت سفت دستمو دستش یكی اون با.  "عزیزکم نترس "گفت عقب کشید دستشو

 ش،هب رسیدم" گفت که کردم احساس گذرا درد یه لحظه یه. تو کرد فرو انگشتشو

 "حاضری؟

 درد یه و جلو برد انگشتشو دوتا سریع که دادم فشار مه رو پلكامو و دادم تكون سرمو

 شدید

 فقط که داد انجام سریع انقدر ولی شد، خالی دلم زیر چیزی یه انگار و ام تنه پایین تو پیچید

 یه

 گذاشتم سرمو و کردم ول بودم کرده حبس ام سینه تو که نفسمو. بكشم تونستم کوتاه جیغ

 رو

 لحظه یه کردم نگاه که چشماش تو. داد فشارم سفت و بغلش تو کشیدم و باال اومد. بالش

 برق

 ."خودمی خود مال دیگه "گفت اروم و بوسید دیدم،دستمو رو خوشحالی و اشک

 میشهه از کردم می احساس کردم، نگاه روتختی رو خون ی لكه جای به کردم بلند سرمو

 گردنشو زیر. داشت دیگه حال و حس یه برام متین آغوش دیگه و ترم راضی و خوشحالتر

 بوس

 . برسم حسابت به خوام می من ایندقعه که بخواب -: گفتم خنده با و کردم

 .نیستیا مجبور نداری دوست اگر کتی -

 .بعد ایه دفعه تا کنم امتحان اولو ی دفعه بذار حاال -: گفتم فرستادم براش واییه بوس یه
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 !نگیریا گاز وقت یه امواتت تورو فقط -

 .نزن حرف اینقده بچه، بخواب -: گفتم خنده با

 باد که اینقدر! بترکه که االنه فكرکردم دادم، فشار یه شورتشو رو گذاشتم دستمو اولش

 بود کرده

 کردم احساس. دیدم بار اولین برای کیرشو و پایین کشیدم شرتشو آروم. بود شده بزرگ و

 از

 اول. شده بزرگ اندازه بیش کیرش داشته، نگه خودشو تاحاال و اومده شهب که فشاری

 خیلی

 جلو عقب و دورش بودم کرده مشت دستمو دادم، ماساژش کم یه دستمو تو گرفتمش آروم

 می

 که زدم لیس یه زبونم نوك با کیرش نوك تا اشه بیضه کنار از کردم دوال سرمو بعد. بردم

 متین وهی

 باز نموهد و کنم معطلش نیست انصاف ازین بیشتر دیدم. کرد شل خودشو و کشید آه یه

 و کردم

 چرخوندم می زبونمو و بودم کرده سفت دورش لبامو تو، کردمش شد می که اونجایی تا

 و دورش

 .مالیدم می کیرشو ته و اه بیضه و کردم عمل وارد دستامم کم کم. زدم می مه مک مزمانه

 دوبار یكی فقط. بزنمش مک محكمتر کردم می سعی و کردم می تر تند سرعتمو آروم آروم

 وقتی. مالیدم می تند تند اشوه بیضه دستمم کف با و حلقم تو کنم فرو ته تا مشوه تونستم

 از دستم با باز و زدم لیس چندبار اشمه بیضه و تر پایین رفتم شد سفت و خیس حسابی

 باال

 "!نكشتیم تا بسه" گفت گرفت اموهبازو و پاشد که مالیدم می کیرشو

 کرد اروم اروم و کسم دم گذاشت کیرشو نوك باال، داد اموهپا و روم اومد و کشیدم دراز

 خودم. تو
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 خاطر به بود مجبور متینم شه، می باز و میاد کش داره واژنم ی دیواره کردم می احساس

 تنگیش

 مه رو دادم می فشار محكم چشامو. بگیره دردم بیشتر شد می باعث که بیاره بیشتری فشار

 و

 بقیه نصف قدرت با وهی که تو بود کرده وسطاش تا نكشم، جیغ زیادی که گرفتم می گاز لبامو

 اشو

. کردن جلو عقب به کرد شروع و نكرد اعتنایی دیگه ولی. واه رفت جیغم باالخره و کرد فرو

 دردم

 و کرد می بیشتر سرعتشو لحظه ره متینم. بردم می لذت کم کم داشتم و بود شده کمتر

 ام شده مانیكور ناخونای دیدن با انگار و باال اورد اموهپا مچ. من به کوبید می خودشو محكمتر

 دیگه. بوسید بار چند پامم کف مونجوریه و کرد بیشتر سرعتشو که شد تحریک بیشتر

 جفتمون

 دیگه بار چند. نبودیم خودمون وایه و حال تو و کردیم می ناله و آه داشتیم بلند صدای با

 محكم

 شدم، ارضا و کشیدم جیغ یه قبل از تر بلند و لرزیدم وجود تمام با که کوبید کسم ته کیرشو

 متینم

 محكم دیگه بار یه و باال طرف به کشید بدنمو یكم و داد فشار سفت اموهپا مچ موقع مونه

 بیضه

 شكم رو کرد خالی آبشو تمام. روم کرد خالی خودشو و اورد در کیرشو که مهب کوبید اشوه

 و

 .کنارم افتاد حال بی بعدم و امه سینه

 کردم باز دستاشو و دادم تكون خودمو. زدیم می نفس نفس و بود شده خمار جفتمون چشمای

 دست مهب بخش لذت احساس یه لختمون بدنای تماس با. شهب چسبیدم و بغلش تو رفتم

 .داد
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 می پر امو ریه تمام ادکلنش بوی با و عضالنیش ی سینه ی قفسه به مالیدم می صورتمو

 .کردم

 یه و حموم تو رفتیم مه با پاشدیم. خندید مهب و شد باز چشماش و اومد جا حالش کم کم

 کم

 از فقط و نبود خبری وتهش از دیگه بودیم وایساده گرم آب دوش زیر وقتی شستیم، موه

 یكی

 دورم دستاشو و مهب بود چسبیده پشت از متین. بردیم می لذت داشتیم جسمامون شدن

 حلقه

 نهذ تو بدی رچیه داره گرم آب کردم می احساس. شونم رو بود گذاشته سرشو و بود کرده

 و

 .بره می بین از و شوره می فكرمه

 موقعی مچینه برای پیش وقت خیلی از گفت می که خوشگلو صورتی سفید ی حوله اون وقتی

 کتایون مرسی " بود گفته و بود کرده نگاه چشام تو دورم، پیچید می داشت رو خریده برام

 ،"گلم

 *.....دادم انجام رو دنیا کار ترینهب کردم احساس وجود تمام با که بود لحظه اون

 شده؟ چی کتی؟ کتی؟؟ -

 نگاش واج و اجه طرفشو برگردوندم زور به چشمامو داد، می داشت الیزابت که تكونایی از

 .کردم

 شده؟ چیزی چیه؟؟ -

 !زنی نمی پلكم حتی و شدی خیره روت به رو به ربعه یه! شده چی بپرسم باید تو از من -

 !باشی شنیده دونشم یه حتی نكنم فكر زد، نگهآ تا فته ارکستر

 تشویق رو ارکستر گروه دارن و ایستادن مهه دیدم. شرایطیم چه تو و کجام افتاد یادم تازه

 می



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

62 
 

 گذشته به بود کرده پرتاب منو که اول نگهآ مونه جز به گفت، می راست الیزابت. کنن

 یچیه

 دستمو "پسر؟ کردی چیكار من فكر و نهذ با تو " پاشدم جام از گیجی با. بودم نشنیده دیگه

. صورتم تو ریخت دوباره و بود فایده بی میشهه مثل ولی. عقب دادمشون اموهمو تو کردم

 اینقدر

 کوتاشون بود وقت خیلی. کنه می سنگینی سرم رو کردم می احساس که که بود شده بلند

 بود نیومده دلم دیگه "!نیست؟ طالیی آبشار این حیف "بود گفته متین وقتی از. بودم نكرده

 دست

 .....از بعد حتی شون،هب بزنم

 خوبی؟ -: گفت و گرفت بازومو الیزابت

 .نباش نگران آره، -

 .ترسیدم لحظه یه کردی؟ می فكر عمیق اینقدر چی به -

 .نبود میهم چیز یچی،ه -

 میهم چیز زندگیت و عشق تمام نبود؟ میهم چیز " زد داد سرم تو صدایی یه انگار وهی

 نبود؟؟؟

 "!دروغگو آدم روح تو

 حالت یه با الیزابت دوستای از یكی که شدن می متفرق داشتن مهه و بود شده تموم برنامه

 رو رفت جوری چه دیدی رو اسپانیش پسر اون -: گفت شهب و شد نزدیک دلخور و عصبی

 و سن

 !میاد خوشش من از کردم می فكر که بگو احمقو ه من کرد؟ جمع خودش دور رو دخترا ی مهه

 عجب!!! اسپانیشه؟؟ گفته تو به چی؟؟ -: گفت شده گرد چشمای و جیغ با الیزابت وهی

 !آشغالیه

 "!!!!دروغگو آدم روح تو " گفتم خودم با لب زیر و خوداگاه نا وهی حرفاشون شنیدن با منم
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 من دوست " گفت دختره به عصبانیت با الیزابتم و کردن نگام تعجب با و برگشتن دوتا اون

 حالش

 لباشو مینجوریه. برد خودش دنبال و کشوند منو دست بعدم "بریم باید ما و نیست خوب

 می

 این نگفتی تو مگه کتی؟ -:گفت و نیورد طاقت سرم آخر. خورد می حرص داشت و جوید

 پسره

 ایرانیه؟

 فارسی جوری اما! اشهبا داشم برخورد یه مشمه ندیدم، اشو شناسنامه که من عزیزم -

 حرف

 .ایرانیه گم می مینه خاطر به گرفته، یاد رو فارسی که خارجیه یه گفت شه نمی که زد می

 جور یه خودشو رکیه به ؟ بگه دروغ مهه این تونسته طور چه. عصبانیم دستش از خیلی -

 !اسپانیشه گفته دوستمم این به روسیه گفته من به ایرانیه، گی می تو کرده، معرفی

 بشو خیالش بی گفتم تهب اولش از که من کنه؟ می فرقی چه ست،ه که جایی ره مال حاال -

 .نیست حسابی آدم

 بری باید توئه موطنهه چون حاالم ایرانیه، و گی می راست تو نظرم به چیه؟ دونی می اصال -

 !نبره سوال زیر ملیتونو ویته اینجوری که بگیری حالشو

 ازین خودم! ) بگیریم موه حال نداریم عادت اصال ایرانیا ما بعدم! چه من به تو؟ گی می چی -

 !(گرفت ام خنده حرفم

 !دروغگوئنا ایرانیا گن می دانشگاه تو مهه فردا از حاال -

 ازون دونه یه! بگیرم رو پسره حال برم کنه ترغیب منو گانه بچه کلک این با خواست می مثال

 و زدم نیشخند یه. نزد حرفی و شد ساکت دیگه اونم و رفتم شهب معروفم ایه غره چشم

 با
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 بازیا مارمولک ازین ایرانیا! نگفتن راه بی خیلیم بزنن حرفو این اگرم " کردم فكر خودم

 "!بلدن

 خیلی. کنم می شهخوا کتی -:  گفت مظلوم ی قیافه با و کرد یهنگا یه باز دقیقه چند از بعد

 !بگیریم حالشو جوری یه خواد می دلم

 .نریا برش دور ام دیگه. شه می چی ببینیم بذار حاال -: گفتم و دادم تكون سرمو

= = = = = = = 

 کردیم می صحبت دانشگاه اصلی سالن تو داشتیم و بودیم ایستاده دوستامون از تا چند با

 که

 پسره مونه دیدم کردکه اشاره رو به رو به چشماش با و لومهپ تو زد سقرمه یه الیزابت

 به داره

 رسید که دادم ادامه حرفم به تفاوتی بی با و اونور کردم رومو. شه می نزدیک ما جمع

 .مونهب

 و کرد می جمع خودش به رو مهه حواس جمع یه تو شدن وارد محض به که بود آدمایی ازون

 یه

 !رفتن می ریسه و غش حرفاش از دخترا خصوص به و بقیه و بافت می مه به جفنگ مه سره

! کرد انگولكشون کمم یه و کرد روبوسی مه دخترا از تا چند با و کرد سالم مهه به تک تک

 الیزابت

 با اول رسید که ما به. جویید می لبشو عادتش طبق و خورد می حرص داشت جور مینه

 الیزابت

 ولی! داد تحویلش بیچاره دختر ه دل ه بردن بیشتر تهج در طوالنی سخنرانی یه و داد دست

 .بود راحت بابت ازین خیالم و شه نمی خرش دیگه الیزابت که دونستم می

 .کنم می عرض سالم -: گفت فارسی به جلو اورد دستشو و من به کرد روشو مهه از آخر

 به باشین بخشیده منو امیدوارم. بینمتون می دارم تریهب شرایط در و دوباره که خوشحالم

 خاطر
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 .پریروز مهسوتفا

 .نمیاد یادم منظورتونه؟ اتفاق کدوم -: گفتم و کردم شهب سرد نگاه یه

 .بود اوتوبوس ایستگاه تو اتفاق اون منظورم -

 و نیست مهم اصال حال ره به! کردین یهخوا عذر حضورتون خاطر به کردم فكر من! انهآ -

 منم

 .کردم فراموشش

 بنده. فرمودین لطف -: گفت دوباره. کردم اونور رومو بدم دست اشهبا اینكه بدون بعدم

 – نیكان

 .خوشبختم اتونهبا آشنایی از و ستمه -خ

 زدمو پوزخند یه "!کرده معرفی نیک اسم با مهه به خودشو که ه نیكان آقا اسم! مونه پس"

 رومو

 مهه با. شد دیگه دخترای با دادن قلوه و دل ه مشغول و نگفت چیزی دیگه اونم اونور، کردم

 !آشنائه اشوهبا استهسال انگار که بود جوری و کرد می برخورد صمیمی و راحت خیلی

 پچ پچ گوشم زیر میمیره فضولی از داره بود معلوم که حالی در الیزابت شد پرت حواسش تا

 کرد

! برداره سرم از دست تا بگم براش جمله یه تو کردم سعی "ببینم بگو بدو گفت؟؟ می چی"

 بعدم

 نبود بند پاش رو الیزابت دیگه. ایرانیه اصیل ه اسامی جزو فامیلشم و اسم که کردم اضافه

 و

 نیكان که بریم مهبا که کنه صبر دیگه لحظه چند گفتم می داشتم. شد می منفجر داشت

 دوباره

 لحظه چند تونم می عزیز، الیزابت -: گفت کنه نگاه من به اینكه بدون و ما طرف برگشت

 بگیرم؟ وقتتو خصوصی

 .بگین مینجاه دارین کاری ره! خیر نه -: گفت اه بچه عین و حرص با الیزابتم
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 -: گفت و گرفت خودش به رو رو کم و خجالتی پسرای ی قیافه و شد عوض حالتش وهی

 راستش

 !اومده خوشم ازتون... که میدینهف...  میدینهف حتما من برخوردای و رفتار از شما

... بدید اجازه شما اگه یعنی... بشه اگه خواستم می حاال -: داد ادامه و پایین انداخت سرشو

 تو

 پدرم به...  شمارو.. ستیمه نزدیكم دوستای از تا چند و من فتهه آخر که کوچولو مونیههم یه

 .کنم معرفی

 بودم منتظر که ای لحظه درست و دادم می گوش حرفاشو داشتم شده گشاد چشمای با

 قلب یه شكل سرشون باالی که شده مسخ آدمای عین وهی سرش، تو بكوبه یكی الیزابت

 پیدا

 !!!نه که چرا! حتما! بگم چی دونم نمی اصال! کردین غافلگیر منو شما وای، -: گفت شده،

 باغ تو اصال که شده یپنوتیزمه اینقدر فعال دیدم اما کردم نگاه یه الیزابت به ناباوری با

 فقط! نیست

 دوباره میشگیموه تفاوت بی و تصنعی لبخند اون و کنم جور و جمع خودمو فوری تونستم

 رو اوردم

 امروز. ممنون خیلی! من خدای وااای -: گفت و باال اورد سرشو خوشحالی با مه نیكان. لبم

 دیگه! عزیزم الیزابت ممنون! ولنتاینه ترین واقعی من برای امسال! منه زندگیه روز ترینهب

 بیشتر

 .گیرم می تماس اتهبا شب. برین خواستین می اینكه مثل شم، نمی مزاحمت ازین

 داشت نوزه و بود وایساده مات مینجوره الیزابت! رفت و فرستاد دستش با بوس یه بعدم

 نگاش

 !لیز احمقی که واقعا -: گفتم عصبانیت با شوهب کردم رومو. کرد می

 .خروجی در طرف رفتم کشیدم رامو بعدم
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 کرد می صدام یه که شنیدم سرم پشت از الیزابتو صدای که بودم نرفته بیشتر قدم چند

 می و

 مهنگ و رسید مهب تا اومد اینقدر اینكه تا. رفتم می و ذاشتم نمی محل منم. وایسم گفت

 .داشت

 داری؟ چیكارم -: گفتم! نمیومد باال نفسش بود دوئیده که بس

 .بدم توضیح برات کن صبر -

 مسخره داشت میدیهنف یعنی. کردی حماقتو بیشترین بدی؟ توضیح خوای می چیو دیگه -

 ات

 کرد؟ می

 !نیستم خنگ اینقدرم. میدمهف چرا، -

 !نیستی خنگ اصال که تو! ات عمه ارواح آره گفتم دلم تو

 کردی؟ قبول دعوتشو چرا پس -

 .کتی کنی کمكم باید توام. بگیرم حالشو جوری یه اینكه برای -

 .نمیاد بر دستم از کمكی یچه من بگیری؟ حالشو کنم کمكت! ای دیوونه تو چی؟ -

 .کنم می شهخوا. دادی قول! کتی -: گفت گرفت بازومو که بیفتم راه خواستم دوباره

 من رو اما ببینم، تا حاال -: گفتم دادم تكون سرمو ناچاری سر از و کردم شهب یهنگا یه

 حساب

 .....نكن

 کال! بودم نكرده حالش گرفتن برای فكری نوزه من و نیكان مونیههم به بود مونده روز دو

 مغزم

 بار یه دقیقه ١٠ ره زد می زنگ مدام الیزابت ازونورم. کرد نمی کار فكرم و بود شده بالك

 می

 فكری اگر و نكن پیچ تلفن منو اینقدر "گفتم می چی ره! نه یا رسیده فكرم به چیزی پرسید

 به
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 رسید می احمقانه فكرای یه خودش یمهگا! نبود کارهبد گوشش " کنم می خبرت رسید نمهذ

 .شد می تفریحم و خنده موجب و نشهذ به

 که ازونجایی ولی بود چی پسر این حال ه گرفتن برای اصرارش مهه این میدمهف نمی اصال

 بگیرم، رو پرو بچه این حال نمیومد بدمم و گشتم می یجانه و تحول کمی دنبال خودمم

 تصمیم

 .بدونم دلیلشو اینكه بدون کنم مكاریه اشهبا بودم گرفته

 چند که خوندم می مه مقاله سری یه کردن سرچ حین در و چرخیدم می اینترنت تو داشتم

 تا

 تبلیغ یكیشون دیدم که بستمشون می داشتم. شد باز تبلیغاتی) popup) ایه پاپاپ ازین

 فلش

 .الیته

 ایهمدل روزم ره که سته مصنوعی ی زنانه جنسی آلت مونه Light Flesh: توضیح) 

 شنیدم که اونجایی تا بگم باید مه رو این البته! سازن می باالتر ایه قابلیت با جدیدترشو

 به پزشكی دانشجوی یه و کنن نمی توصیه رو وسایل ازین زیاد ی استفاده معموال پزشكان

 خود

 سكس یه ایجاد تو مشكل نوعی به که شه می توصیه آقایونی به وسایل این معموال گفته من

 برطرف رو مشكل اون چطور که دن می آموزش شونهب وسایل ازین استفاده با و دارن کامل

 کنن

 .(شه می برده نام ازش Toy Sex Male نام به مه محاورات تو و

 دیهه یه خواد می پرسیدم ازش. گرفتم تماس الیزابت با فوری و نمهذ تو زد جرقه یه وهی

 مه ای

 خیال بی گفتم! براش ببره گل دسته یه داره تصمیم و آره گفت نه؟ یا ببره پسره این برای

 دسته

 مچینه چی برای گفت می و بود کرده تعجب کلی. بخره Light Flesh یه براش بره و بشه گل
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 !دم؟ می ادهپیشن دارم رو چیزی

 !دیگه بودی دنبالش که حالگیریه ی وسیله مونه این خدا، خنگ -

 !شه می زده ذوق و میاد خوشش کلیم ببرم براش من که اینو کنی؟ می شوخی چی؟ -

 داشته حضور مونیهم تو مه پدرش گفته، اونروز که مونجوره اگر که دادم توضیح براش

 و باشه

 الیزابت برای که رچنده! شه می گرفته حالش خیلی بدی چیزی مچینه شهب ههبابا جلوی

 درك

 ما نگهفر تو که کردم قانعش اما! چه پدرش به اصال گفت می و بود سخت چیزی مچینه

 ایرانیا

 که چند ره البته! )کنن نمی فكر اهشما مثل و نشده حل نوزه مادرامون پدر جلوی مسائل این

 اهتن اما سرکاریه، پدرش ی قضیه بودم مطمئن اصال و نداشتم موضوع این به امیدی خودمم

 فكری

 الیزابت خود فكرای از که کردم اعتراف خودم پیش البته صد و بود مینه رسید نظرم به که

 مه

 !(تره احمقانه ادمهپشن این

 دود گفت مهب قیمتشو وقتی. خرید نظرو مورد ی وسیله شاپ سكس یه از و رفت فرداش

 کلم از

 !شد بلند

 من از فكرش چون گفتم الیزابت به "!که میاد در ارزونتر بیاره کنه کرایه دختر بره طرف "

 نصف بوده

 !شد زده ذوق کلی خسیسم اون و دم می من پولشم

= = = = = = = 

 کردم می احساس. بودن مشغول باربد با حسابی و بود برگشته تینا که شد می روزی سه دو

 از
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 جلوی خورده شكست الگوی یک مثل من و کنن می استفاده بودنشون مه با ی لحظه لحظه

 و نخورن حسرت من مثل افتاد اتفاقی ره اهبعد که کنن رفتار جوری خوان می و چشمشونم

 آرزو

 .نمونن دل به

 خودمو اما نذارن، امهتن و ببرن خودشون با زور به منم رن می جا ره کردن می سعی خیلی

 که

 اما خوشحالم براشون مه کنار دیدنشون از دادم می نشون رهظا در. بزنم گول تونستم نمی

 تو

 تینا حاال " اینكه ی انههب به معموال! خوردم می غبطه شونهب حتی و ریختم می اشک دلم

 تازه

 نمی اشونهبا و ذاشتم می قالشون "باشین اهتن مهبا دارین احتیاج تا دو شما و برگشته

 .رفتم

 و بمونم اهتن خونه تو نذاشتن دیگه بود تعطیلم شب چون( نیكان مونیهم شب) اونشب اما

 به

 .بردنم خودشون با زور

 .بخوریم اسپاگتی که رستوران یه رفتیم بعدشم و زدیم چرخ کم یه رفتیم شب سر از

 کارو ی نتیجه که نشد ازش خبری دیدم می و گذشت می چی ره و بودم الیزابت تلفن منتظر

 و بد گانه بچه و احمقانه ی نقشه اون خاطر به خودم به و خوردم می حرص بیشتر بگه، مهب

 بیراه

 الیزابت به چون نداده ای نتیجه ام نقشه زدم می حدس و بودم شده امید نا دیگه. گفتم می

 .بود نشده خبری ازش نوزه و بده خبر مهب فورا شد چی ره بودم کرده سفارش

 که بده حسابو صورت بره پاشد باربدم و بیرون بریم رستوران از خواستیم می کم کم دیگه

 تلفنم

 .داد نمی جوابی الو گفتم می چی ره اما لیزه شماره دیدم و برداشتم گوشیو عجله با. زد زنگ
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 باال جونش باالخره که لحظه چند بعده! بود گریه یا خنده بین زدن نفس عین صدایی یه فقط

 اومد

 حرص اینقدر! خنده از کرده غش میدمهق و درومد صداش کردم می سكته داشتم منم و

 تا خوردم

 .شده چی کرد تعریف باالخره

 وقتیم. نبوده پدرش از خبریم یچه و بودن نیكان دوستای فقط شده وارد که اول از گفت می

 لیز

 خیلی الیزابتم با! بیاد تونه نمی و اومده پیش براش کاری که گفته گرفته، پدرشو سراغ

 معمولی

 :گفت می. نكرده معرفیش دوستاشم به حتی و کرده برخورد سرد و

. کنه ام مسخره خواسته و بوده سرکاری اونروزش حرفای میدمهف اول ی لحظه مونه از -

 از منم

 می چی ببینیم بمونم آخرش تا گفتم و شدم پشیمون که برگردم موقع مونه خواستم حرصم

 پذیزایی سالن مبالی از یكی پشت گذاشتم بردم یواشكی رو Light Flesh ی جعبه فقط. شه

 که

 اومدن خاطر به خودم به داشتم و بودم شده امید نا کامال دیگه. بره آبروم نبینه دستم کسی

 به

 شروع بودن کرده مست شدیدا که دوستاش از تا چند شب آخر که فرستادم می لعنت اینجا

 جعبه و مبله مونه بغل افتاد یكشون وهی که زدن مه ی کله و سر تو و بازی مسخره به کردن

 رو

 سر رو خنده ی قههق وهی توش ه دیدن با که کنه باز قوطیشو در که زد می زور داشت! دید

 و داد

 !زد صدا رو مهه
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 خندم منم. شد ومهنامف حرفاش دوباره و خنده زیر زد خودش رسید که اینجا به باز الیزابت

 گرفته

 !کردن می نگام تعجب با داشتن تنیا و باربد و بود

 مهه به و باال اورده رو جعبه کرده جمع خودش دور و زده صدا رو مهه اینكه از بعد گفت می

 واج و اجه و بوده پریده رنگش نیكانم خود. ترکیده بقیه ی خنده از خونه وهی که داده نشون

 داشته

 !اورده نمی در جریان از سر و کرده می نگاه

 ولی "!!!اومده کجا از جعبه این " که زد می آالرم سرش باال گنده چراغ یه کتی، بدونی اگه -

 سر

 سر و انداختن متلک شهب توسنتن تا دخترا و مستش دوستای شب آخر تا دیگه! نمیورد در

 به

 !گذاشتن سرش

 برگرده باید گفت و کرد خداحافظی سریع و کرد تعریف برام اشه خنده بین رو اینا الیزابت

 تو

 .نكن شک شهب وقت یه که ساختمون

 وقتی! بود؟ شده گنده سوال عالمت تا دو عین تینا و باربد ی قیافه کردم قطع که تلفنو

 براشون

 می که بود ای ریسه و غش بعدم و شدن تبدیل تعجب عالمت یه به جریانو کردم تعریف

 از! رفتن

 مچینه و بشه اینجوری کردم نمی فكر اصال. بود گرفته خندم شدید خودمم اونا ی خنده

 نتیجه

 نمی نیكانم و اونه کار که بده لو بود نكرده جرات الیزابت که بود اینجا بدیش فقط! بده ای

 میدهف

 !خورده آب کجا از حالگیری این
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 چقدر که کرد می تعریف خریده جدیدا که جینی شلوار از داشت تینا خونه به برگشتن موقع

 به سر یه باربدم و نشده سوراخ روش افتاده سیگار خاکستر وقتی حتی و خوبه جنسش

 .ذاشت می سرش

 اینكه با. افتادم بود، پام اوقات بیشتر و داشتمش بود سال٣ که شلواری و متین یاد وهی

 نههك

 از خاطرات کلی جیبش ره تو انگار. کنم فكر انداختنش دور به نمیومد دلم حتی بود شده

 روزای

 چیزای ی مهه مثل. دور بریزم خاظراتمو بودم مجبور انداختنش دور با و بودم کرده قایم خوب

 دیگه

 خودش ی اندازه و داشتن رو عشق ایه یادگاری حكم برام مشونه بود داده مهب که ای

 عزیز

 ...بودن

 کرد صدام متین بیرون اومدم حموم از و بودیم کرده کوچولو شیطونی یه مهبا اینكه از بعد* 

 گفت

 با دیدم، چكید، می آب قطره قطره ازشون داشت که خیس ایهمو و حوله با تا. اتاق تو برم

 "شیا می تر خواستنی خیس ایهمو و حوله با اینجوری " گفت میشگیشه ربونیههم مونه

 و کردم بوس لپشو. امهمو الی البه کرد سرشو و بوسید صورتمو و بغلش تو کشیدم بعدم

 :گفتم

 عزیزم؟ داشتی چیكارم -

 .وایسا پاشو کتی -

 و زد برق چشماش دوباره لختم بدن دیدن با. کنار زد حولمو اونم و وایسادم جلوش پاشدم

 نه انگار
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 "نیار در بازی یزه " گفتم خنده با! کردیم می سكس داشتیم پیش دقیقه چند مینه که انگار

. 

 گذاشت کرد باز دستاشو کف بعدم و بوسید شكممو باالی بذاره محل حرفم به اینكه بدون

 دو

 آخه. بود گرفته خندمون جفتمون! بگیره اندازه یا کنه وجب خواست می که انگار کمرم طرف

 به! برسن مه به که داشتن فاصله سانت چند فقط کمرم جلوی و پشت از دستاش انگشتای

 :گفت شوخی

 !تره باریک متری چند فقط نداره، من کمره با فرقی یچه! توروخدا کن نگاه -

 .اس اندازه! خوبه نه، -: گفت سر آخر و داد ادامه باسنم رو گیریش اندازه به بعدم

 خوبه؟ چی تو؟ گی می چی -

 و اورد در روبان با خوشگل ی شده کادو ی بسته یه و کمد سر رفت بده جوابمو اینكه بدون

 گرفت

 .جلوم

 .جان کتایون توئه مال -

 متین؟ چیه این -

 .بینی می خودت کن بازش -

 بسته از وقتی. کردم باز کادوشو آروم و تخت رو گذاشتم رو بسته دست به حوله مونجوره

 درش

 مهبا وقتی پیش، وقت چند که بود مونیه دقیقا اما بود، لی شلوار یه! شد گرد چشمام اوردم

 یه! بود اومده خوشم کردیم می نگاه) ) Buffalo بوفالو سایت رو جینو جدیده مدالی داشتیم

 مدل

 خوشگل واقعا. بود شده کار آبی و صورتی ریز سنگای با روش که نهپ کمر با تنگ و راسته

 و بود
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 :کردم نگاش تعجب با. تک مدل یه

 متین؟ اوردی گیر کجا از اینو -

 پیداش بتونه کردم نمی فكر دادم، سفارش شهب میاره جنس دبی از که دوستام از یكی -

 کنه،

 !درومد پدرمون سایزت این سر فقط. تونست شكر خدارو ولی

 می تشكر ازش یه و بوسیدم می لبشو و صورت تمام. بغلش پریدم و کردم نگاش لبخند با

 ارزش دنیا یه برام که بود ریاش بی محبتای و بودن فكر به اون نبود، مهم شلوار خود. کردم

 ممنونم " بگم و کنم نگاه قشنگش چشمای تو که بود این بكنم تونستم که کاری اهتن. داشت

 ."عزیزم نداره قابلتو " گفت و بوسید چشمامو رو. "متین

 که بازش کادوئه، کاغذ الی البه ام دیگه کوچولوی ی بسته یه دیدم که زمین رو گذاشتم

 یه کردم

 و شرت چپ سمت رو. بیرون افتاد توش از براق ایه سرمه خوشگل خیلی سوتین و شرت

 سوتین

 بامزه چقدر متین، وای -: گفتم خنده با. بود شده حک براق و ریز نگینای با دار مدل M یه مه

 .اس

 اورده؟ دوستت اینارم! اش M خصوصا

 :گفت شده غیرتی مثال که حالتی با و کرد اخم یه

 اون خودم اینارو!!!ههد! بخره سوتین و شرت تو برای بره بخواد کرده غلط دوستم! خیر نه -

 دفعه

 .خریدم کیش بود رفته شرکت کارای برای که

 جلوی باید اینارو فقط اینكه یعنی مه M اون -: داد ادامه اش بامزه اخم مونه با بعدم -

 خودم

 .من برای فقط بپوشیا،
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 * ......تو برای فقط -: گفتم آروم اشو شونه رو گذاشتم سرمو

 از و کردم دراز پتو زیر از دستمو بسته چشمای با. پریدم خواب از تلفن زنگ صدای با صبح

 کنار میز

 و کج خیلی ی جههل یه با الیزابت صدای که دادم جواب خوابالودی با. برداشتم گوشیو تختم

 کوله

 . "!علیكم سالم " گفت دار خنده و

 ناراحت کتی دیدی وقت ره بود گفته شهب و بود داده یادش بدبختی با رو کلمه یه این باربد

 و

 ادامه بعدم و "سالم علیک " گفتم فارسی به خنده با! بشه خوشحال تا بگو شهب اینو غمگینه

 ماجرای دوباره که بود زده زنگ فقط.  کردم احوالپرسی و زدم حرف اشهبا انگلیسی به اشو

 بیداری و خواب تو منم. بده برگ و شاخ جزئیاتش به و کنه تعریف بیشتری تاب و آب با دیشبو

 .گفتم می "ومهاو " یه یهرزگاه و دادم می گوش میون در خط یه حرفاشو

 !سته مشكلی یه کتی فقط -

 چی؟ -

 وقت یه ترسم می کرد، می نگاه چپ چپ داشت مهب nick خداحافظی موقع دیشب اینكه -

 !بوده من کار که باشه میدههف

 اینكه مثل بابا کنم؟ چیكار تو خنگی دست از من آخه -: گفتم پیشونیمو رو کوبیدم دستم با

 اصال

! بگیریا حالشو رو در رو جوری چه بود قرار تو و بود چی اول از احمقانمون ی نقشه رفته یادت

 اون

 که حاال بگیری؟ حالشو شخصا خودت که بودی مشتاق خیلیم و ترسیدی نمی چطور موقع

 کنی کاری یه من نظر به اتفاقا ترسی؟ می شده گرفته حالش و اومده پیش جریان این اتفاقی

 !میاد دستش کار حساب و سته ترمهب بوده، تو طرف از موضوع این مههبف که
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 کشیدم رو پتو دوباره. کرد قطع تا خوردم حرص دستش از و زدم چونه اشهبا دیگه کم یه

 رو

 با و "!بل امهگرا روحت تو " زدم داد. زد زنگ تلفن باز که شد می گرم چشمام داشت سرمو

 عالمه یه با معمول طبق و بود خط پشت تینا ایندفعه. برداشتم گوشیو بسته چشمای

 کردم سعی و شدم!!! شرمسار کلی بودم شده عصبانی قبلش ازینكه. مادرانه ایهسفارش

 و داشتم دوسش واقعا! "چشم " گفتم می گفت، می رچیه و بزنم حرف اشهبا خوب خیلی

 برای ایرانی پارتیه یه برای که کرد امر مه سر آخر. داشت رو ام نداشته ه رهخوا حكم برام

 قطع تلفنو تق بعدم و باشم آماده فته ساعت برای و گرفته بلیط تا ٣ شت،ه ساعت اونشب

 !کنم اعالم مخالفتمو نذاشت حتی! کرد

 در زیرش از جوری یه و بزرگه خدا شب تا حاال "کردم فكر خودم با و میز رو گذاشتم گوشیو

 می

 !"رم

 بخوابم بشه بیشتر ساعت یه تعطیلی روز ه صبح بلكه دادم فشار مه رو پلكامو امیدی نا با

 که

 با ایندفعه دیگه! بكنم سرمو ایهمو میخواستم! کلم تو خورد پتک عین تلفن زنگ دوباره

 حالت

 ی قههق که بودم برنداشته گوشیو نوزه که کردم دراز دستمو و" FUCK "گفتم جیغ و گریه

 باربدو

 واضح اش خنده صدای و تلفن پای اونه دیدم برداشتم که گوشیو! شنیدم خونه در پشت از

 تر

 :کشیدم جیغ سرش. شد

 خوابید؟ بیشتر ساعت یه نمیشه اهشما دست از! بخندی آب رو! حناق! کوفت! مرگ -

 من تقصیر تو جون به! جیگر اس بنده از سالم -: کشید داد مونجاه از و کرد باز رو خونه در

 .نبود
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 از خواب تا اومد عشوه اینقدر و کرد بیدارم سحری ی کله زد زنگ نشده ذلیل تینای این

 سرم

 صدای که بگیرم ازت باال بیام گفتم ندارم نون دیدم بخورم صبحونه خواستم بعدم! پرید

 به جیغتو

 !شنیدم تینا تلفن خاطر

 سرم آخر! دادم می جوابشو تلفن پای از احمقا عین من زد می حرف من با خونه در الی از اون

 مربا و کره و نون شهب برم دوباره پاشدم و پرید سرم از خواب تا گفت پرت و چرت اینقدر

 !بدم

 !صبحمون روز ره ی برنامه بود شده تقریبا

= = = = = = 

 غم انگار. کننده خفه بغض و بد دلتنگی یه گرفته، خیلی دلم کردم احساس رفت باربد وقتی

 و

 تنگ دلم. کردن می تر زیاد فشارشونو یه داشتن و گلوم دور بودن انداخته چنگ ناراحتیا

 بود،

 می داره زور به و شده مچاله دلم کردم می فكر که اینقدر بود، شده تنگ متین برای دلم

 .تپه

 بچگی از. شن قاطی آب ایه قطره با اشكام و وایسم گرم آب دوش زیر برم داشتم دوست

 ره

 کسی که کردم می گریه آب دوش زیر و حموم تو رفتم می کنم گریه خواست دلم وقت

 .نبینتم

 یاد. داد می آرامش مهب و داشت لذت برام بدنم پوست روی آب ایه قطره ریختن انگار

 روزای

 ...کانادا بیام خواستم می که افتادم آخری
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 تا. شدم شوکه بریم ایران از باید دیگه ماه دو از کمتر تا و اومده ویزامون میدمهف وقتی* 

 سه دو

 فكرشو دیگه بود اهمدت اما شم خارج ایران از بتونم باالخره که بودم منتظر خیلی قبلش سال

 از

 تو اگرم و داشتم دوست سختیاش ی مهه با ایرانو تو کردن زندگی. بودم کرده بیرون سرم

 ههبر

 بود زیادی مدت اما. بود درس تو کردن پیشرفت برای فقط شم خارج خواست می دلم ای

 دیگه

 مترهم و بدم ادامه درسمو مونجاه و بمونم ایران تو خواست می دلم و بود شده عوض نظرم

 از

 از بعد دیگه. بود شده زدگیم وارد مهم و جدید شخص یک و نبودم خودم من دیگه مهه

 و یكسال

 .داد می عذابم فكرشم حتی و بود ممكن غیر برام متین از جدایی ای، خورده

 ریخت می صدا بی اشكام اختیار بی و اتاقم وسط بودم نشسته اه شده مسخ عین اونروز

 .پایین

 برداشتم گوشیو خوداگاه نا. بود کرده ایست فكرم کامال و بگیرم تونستم نمی تصمیمی یچه

 و

 "جانم " گفت میشگیشه لحن با و داد جواب تلفنشو اینكه محض به. گرفتم متینو ی شماره

 کرد می سعی یه و بود کرده گم پاشو و دست. اتفادم قه قه به و گرفت شدت ام گریه

. دنبالم بیاد و بزنم حرف اشهبا رو در رو باید بگم توسنتم فقط شده، چی بپرسه و کنه آرومم

 نیم

 اینقدر طفلكی. کرد ترمز جلوم سرعت با ماشینش که بودم وایساده خونه در دم بعد ساعت

 وله

 دیده که مینه انگار. گریه زیر زدم دوباره ماشینو تو نشستم. بود پریده رنگش که بود کرده

 بود
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 رفت مینمه خاطر به بود، شده راحت خیالش حدودی تا نیفتاده خودم برای اتفاقی و سالمم

 یه

 گرفت دستمو. پرسید جریانو ازم بعد و کنم خالی خودمو خوب گذاشت و کرد پارك آروم جای

 تو

 .شده چی بگو توروخدا بدی؟ ام سكته خوای می عروسكم -:گفت ربونشهم صدای با دستشو

. چیه جریان و شده چی کردم تعریف براش تند تند بغضم مونه با و پایین انداختم سرمو

 وقتی

 بازیش تاحاال کنه فكر ترسیدم می مشه کنم، باال سرمو کردم نمی جرات شد تموم حرفام

 دادم

 .برم کنم ولش خوام می حاالم و

: گفت بودم نشنیده ازش موقع اون تا که لحنی ترین غمگین با صورتشو رو گذاشت دستمو

 این -

 کامال من بری خوای می اگر بگم، چی دونم نمی. کتی بشنوم تونستم می که خبریه بدترین

 زندگیت شانس این به ذارم نمی من بمونی من خاطر به بخوای فقط اگرم و دم می حق تهب

 .بزنی پا پشت

 کنم؟ تحمل تو بدون جوری چه من اما -: داد ادامه دوباره و کشید عمیق نفس یه

 .نمیرم من بیشتره، ارزشت خیلی درس از برام تو تونم، نمی منم -: گفتم گریه با

 دلت مطمئنی -: گفت و کرد نگاه چشمام تو عمیق خیلی و کرد تنگ چشماشو باال، اورد سرشو

 کنی؟ تحمل بتونی رو ای سختی ره که داری دوسم اینقدر مطمئنی بمونی؟ من با خواد می

 اگر نمیاد، پیش سختی نرفتنم با بعدم تونم، نمی تو بدون من معلومه، آره، -: گفتم فوری

 و برم

 .برام سختیه یبشترین نباشی تو دیگه

 .کنی می تحمل سختیارم و مونی می امهبا داری دوست منو چون که بده قول کتایون، -
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 بعدم مونم، می اتهبا دارم دوست چون من که معلومه متین؟ گی می چی حرفیه، چه این -

 از

 تو؟ زنی می حرف سختی کدوم

 .کتی بده قول فقط تو -

 قول شهب خواست می که مونجوره زنه، می حرف چی از و گه می چی میدمهف نمی اینكه با

 .دادم

 .دم می قول تهب کنی، می صحبت چی به راجع ممهف نمی اینكه با باشه، باشه -

 تو پس -: گفت آروم خیلی برداشتن، دوشش رو از باری یه انگار وهی و مهب زد لبخند یه

 و ری می

 خب؟ مونیم، می مهبا مه ما

 تو؟ گی می چی برم؟ کجا چی؟؟ -: گفتم ناباوری با

 دونی می. میام من یا برمیگردی تو یا شد تموم درستم اینكه از بعد ری، می تو عزیزم، آره -

 که

 درست مه دیگه وقت چند تا کرده، اقدام برام امریكا اقامت برای پیش سال چند من مادر

 می

 .پیشت بیام راحت خیلی تونم می اونوقت شه،

 زدم گریه وسط وهی اه دیونه عین بگم، چی دونستم نمی بود، اومده بند زبونم خوشحالی از

 زیر

 یه دل ته از! باشه شده حل سادگی این به بزرگی اون به مشكل شد نمی باورم اصال! خنده

 احساس شد، شروع لحظه مونه از که بدی جس اهتن. بستم چشمامو و کشیدم راحت نفس

 چه. نه یا دارم طاقتشو دوستم نمی. داد می دست مونهب دوری از مطمئنا که بود دلتنگی

 طور

 بدم؟؟؟ ادامه مه عادیم زندگی به و باشم داشته فاصله متین از کیلومتر اهزاره توستم می
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 عملی و ممكن راه اهتن. بدیم دلداری مه به کردیم سعی و زدیم حرف خیلی مه با اونشب

 باید کنیم، تحمل نتونیم رو رابطمون قطع که داشتیم دوست موه اونقدر اگر و بود مونه

 رضایت

 .باشم مه پیش بتونیم دوباره وقتی تا دادیم می مقطعی ه دوری و دلتنگی به

 ره و ساعت ره گذشت با و شد شروع موندمون مه با برای معكوس شمارش لحظه مونه از

 *....کنن سالخیشون خواستن می که داشتیم رو اییه بره احساس جفتمون روز

 روبه دیوار یایهکاش به شد می ای دقیقه چند. کنار اومدم دوش زیر از و بستم آبو شیر

 وان روی

 جالباسی از و کردم دراز دستمو. گذشته وایه و حال تو بودم رفته باز و بودم شده خیره

 امو حوله

 قیمتی شی یه مثل. بود داده مهب متین که قشنگی صورتی سفید ی حوله مونه. برداشتم

 با

 دلم. توش کردم صورتمو و کشیدم عمیق نفس یه. خودم دور پیچیدمش برداشتمشو مالحظه

 می

 بار یه و بدم زندگیمو ی مهه بودم حاضر. کنم احساس توش از متینو و خودم بوی خواست

 دیگه

 ولخرجیا ازین " گفتم و زدم خودم به پوزخند یه آیینه تو. کنم تجربه گرمو آغوش و بو اون

 نكن،

 ."نمیاد راه تو دله ههآ به و شه نمی خر چیزا این با که پرروئه و لجباز اینقدر تو سرنوشت

 بینیم مهه از بیشتر و صورتمو و بود کرده پف شدید چشمام بودم کرده که ای گریه خاطر به

 قرمز

 تختم رو و اتاقم تو رفتم. دردناك چشمام و بودن شده سنگین پلكام. بود شده آلود پف و

 دراز

 .مه رو گذاشم پلكامو لحظه چند و کشیدم
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 خوابم خیس ایهمو و حوله با که شد می ساعتی ٣. بود شده تاریک واه پریدم که خواب از

 برده

 بذارم چشمامو لحظه چند خواستم می فقط! بود داده دست مهب فهك اصحاب احساس. بود

 رو

 حسابی آنفوالنزای یه " بودم کرده لرز و بود شده خشک تنم! بودم خوابیده ساعت ٣ که مه

 رو

 پیدا تینا ی کله و سر که االناس افتاد یادم وهی و بود عصر ٦ که کردم نگاه ساعتو. "!شاخته

 .بشه

 وجه یچه به. نرفتن برای کنم جور ای ونههب یه که گرفتم اشو شماره و برداشتم تلفنو فوری

 ازین

 عده یه اون میدمهف نمی اصال. بود تحمل قابل غیر برام محیطش و نمیومد خوشم مونیاهم

 آدم

 ستنه زندگی تو چی دنبال مدیگهه تو لولن می سیگاراشون دود تو دارن سره یه که مست

 و

 !چیه دفشونه اصال

 .جان تینا سالم الو -: برداشت گوشیو بوق اولین با

 نیست خونه باربدم دی نمی جواب زنم می زنگ رچیه دختر؟ تو کجایی! سلــــــــــــــــــام -

 .شدم می نگران داشتم

 ... که بگم خواستم می جون تینا عزیزم، بودم خواب من -

 دیگه ساعت نیم تا من دختر، باش زود نشدی؟ حاضر نوزه بودی؟ خواب چـــــــــــــــــــی؟ -

 .اونجام

 .بیخیال من جون ندارم، حالشو من بابا -

 میاد حالتم اونجا ریم می ببینم، پاشو! زده غیبش کجا دونم نمی که باربد اون با کردی غلط -

 سر
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 .جاش

 ". تخت رو کردم پرت تلفنو. بود شده خورد اعصابم! کرد قطع گوشیو تق معمول طبق بعدم

 توام " دادم جواب خودم به خودم باز "!بكنم غلطی چه باید پارتی بیام نخوام من! اااااااااااااه

 یه که

 "!شو بیخیال بارو یه این! کردنی غلط حال در سره

 کنار زدم می اشونو دونه دونه حوضلگی بی با. لباسام کمد سر رفتم و پاشدم جام از زور به

 که

 تو بودم ایران که روزایی آخرین تو که مونه. افتاد مشكیم ه لباس اون به چشمم ته اون

 نامزدیه

 .پوشیدمش دوستم

 دوباره سفیدو لک اون و باال زدم دامنشو پایین.  کردم لمس اشو پارچه و دراوردمش کاور از

 .دیدم

 ...کشیدم دست روش و بستم چشمامو

 مهبا روزو ساعات یبشترین کردیم می سعی بود توانمون تو که اونجایی تا روزا اون تو* 

 و باشیم

 مینه و کنم تحمل متینو دوریه تونم می جوری چه گفتم می خودم با مشه. بچسبیم مه به

 خودش اینكه با متین دفعه ره اما. بشم رفتن بیخیال کال و سرم به بزنه یهگا شد می باعث

 از

 به و کرد می بغلم. کنه امیدوارم آینده به و بده دلداریم کرد می سعی بود تر دار غصه من

 خودش

 سرمو "کتی شیم قبول توش باید عزیزکم، عشقه امتحان این شاید " گفت می داد می فشارم

 لحظات اون سفر، فكر نذارم و ببرم لذت حال از کردم می سعی و دادم می فشار اش سینه تو

 می انگار بوسیدیم، می موه آینده در اییمونهتن روزای تمام قد. کنه رمهز بودنمونو مهبا

 .کنیم ثبت روحمون و نهذ تو موه تن بوی خواستیم
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 شرکت جشنش تو بتونم منم اینكه خاطر به و بود دوستم ترین صمیمی نامزدیه فتهه آخر

 کنم

 اما بودن شده دعوت اینكه با مادرم و پدر خوشبختانه. جلوتر بودن انداخته مراسمشونو

 اینقدر

 متین با دوستم دعوت و سفارش به توستم می من و بیان شد نمی که بود شلوغ سرشون

 .برم

 خوشی و جشن فكر به و بیرون بیایم غمگینمون وایه و حال از کردیم سعی روزو چند اون

 مونیههم اولین این گفت می مشه و بده نشون خوشحال خودشو کرد می سعی متین. باشیم

 فقط اون از قبل تا. بگذره خوش مونهب حسابی کنیم سعی باید پس شدیم دعوت مهبا که

 .داشت ای دیگه حالت برامون یكی این و بودیم رفته مهبا دوستامون ایه پارتی و مونیاهم

 از تا چند و خرید بریم مهبا داد ادهپیشن متین که بودم نگرفته تصمیم لباسم به راجع نوزه

 دنبالم اومد عصر روز یه. میاد در جور من ی سلیقه با و دارن تک لباسای بوتیكای دوستاش

 مهبا و

 .خاص ایه مشتری با بود شیک و کوچولو ی مغازه یه. رفتیم

 یچه من که ازونجایی اما. روشن رنگای با اس دکلته نایهپیر سال مد گفت می اش فروشنده

 ماکسی لباس یه کردم عمل عكسش میشهه و بپوشم لباس مد طبق نیومده خوشم وقت

 می گره گردن پشت رفت می و خورد می بند دوتا اش سینه باالی از که برداشتم مشكی

 .خورد

 متین. داشت پوستم با زیادی تضاد مشكیشم و براق رنگ و بود خوشگل خیلی مدلش

 چشماش

. کردم امتحانش و پرو اتاق تو رفتم. ببینه لباس اون تو زودتر منو که زد می برق داشت

 اندازه دقیقا

 تنم تو لختش و نازك ی پارچه و بود تنگ و چسبون نداشت،مدلش اشكالی یچه و بود ام

 خودشو
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 صدا متینو اینكه بدون و کردم عوض لباسمو فوری.  شد می فیت بدنم رو کامال و کرد می ول

 کنم

 که فرونشده ی چاپلوسانه تعارفات شنیدن و لباس پول کردن حساب از بعد. بیرون رفتم

 سلیقه

 دلخور حسابی متین. بیرون رفتیم گذاشتم، دست مدلشون ترین تک روی و نداره حرف ام

 شده

 تا که کنم راضیش کردم سعی کلی و ببینتم اونم که پرو اتاق تو نكردم صداش چرا که بود

 شب

 !کنه صبر مونیهم

. بكنم کارامو مونجاه خودمم و آرایشگاه برم اشهبا بود خواسته ازم دوستم نامزدی روز صبح

 من

 بودم داده نشون متین به عكسشو پیش وقت چند که شلوغ مدل یه اموهمو خواستم می فقط

 و

 آیینه تو خودمو و شد تموم کارش آرایگشره وقتی. کنم درست بود، اومده خوشش حسابی

 نگاه

 .کنم مجسم بینتم می وقتی متینو ی رههچ کردم سعی و زدم لبخند یه کردم

 اموهمو از نامنظمی و زیاد ایه طره کردن جمع از بعد و سرم باالی بود برده ساده خیلی اموهمو

 " گفت آروم و زد چشمک یه آرایشگره خود. پایین بود ریخته گردنم پشت و صورتم اطراف

 عروس از

 گفتم و نكردم قبول که کنه آرایش صورتمم خواست بعدم و "بالگرفته شدی تر خوشگل

 خودم

 رینهب جزو و بودم راضی خیلی کارش از اینكه با. بدم انجام اینكارو دارم دوست

 رانهت آرایشگرای

 .دیگه یكی دست زیر بشینم توستم نمی عادتم به بنا اما بود
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 درست ایهمو روی که شالی اون. بود گرفته ام خنده قیافم از خودمم دنبالم اومد متین وقتی

 واقعا بودم، پوشیده بلند و ماکسی لباس اون رو که مهکوتا مانتوی اون و بودم انداخته شدم

 .بود کرده مضحكم

. شهب شدم خیره لذت با لحظه چند و رفت یادم خودم وضع و سر و قیافه دیدمش وقتی

 با تاحاال

 مرتب خیلی خوشرنگشو و وحشی ایهمو. بودمش ندیده رسمی اینقدر شلوار، کت و کراوات

 به

 با کمرنگش ه طوسی نهپیر و شلوار کت. بود کرده تیغه شیش صورتشو و دایته باال طرف

 وقتی. بغلش بپرم مونجاه خواستم می که بود کرده جذابش اینقدر پررنگش خاکستری کروات

 گفتم و کردم پر خوشبوش ادکلن عطر از امو ریه و کشیدم عمیق نفس یه ماشین تو نشستم

" 

 چیزی اینكه بدون و زد لبخند کرد، مهب یهنگا یه! "نزنن قاپت دخترا امشب بیارم شانس

 بگه

 .کنه می پارك داره اش خونه در جلوی دیدم که بودم خودم وایه و حال تو. افتاد راه سریع

 اینجا؟ اومدی چرا! متین وای -

 این تو اونجا تورو تا شم می منتظر که کردی خیال اگر -: گفت جانب به حق ی قیافه یه با

 و لباس

 چونه و بحث و جر جای حاالم. ببینمت مهه از اول خودم باید! کردی خود بی ببینم اهمو این با

 !شو پیاده بدو زدن

 می چشماش تو یجانوه کرد باز که رو خونه در. باال برم اشهبا باید و ندارم ای چاره راه دیدم

 .دیدم

 !نشدم کار به دست خودم تا باش زود کتی -

 .خبرته چه! بابا خب -
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. دراوردم اونم و پایین کشیدم مانتومو زیپ سریع و برداشتم شالمو اول خنده با و گفتم اینو

 ماتش

 گفت بینه می اشتباه داره انگار که حالتی یه با و کرد بسته و باز پلكاشو دوبار یكی و بود برده

" 

 شهب پشت. "وایسا نه " گفت که طرفش به برگردم دوباره خواستم و زدم چرخ یه. "بگرد

 وایساده

 از باالتر تا گردنم پشت از. داد فشارم و مهب چسبوند خودشو عقب از طرفمو اومد که بودم

 کمرم

 می بوس آروم آروم پشتمو تمام. بدنم به چسبوند لباشو و پایین برد سرشو اونم و بود لخت

 کرد

 گردنمم پایین و جلو اورد گردنم کنار از صورتشو کم کم. برمیداشت و چسبوند می لباشو و

 بوسید

 مظلوم و معصوم شهنگا اینقدر بود، قاطی مهبا خوشحالی و غم چشماش تو. گردوند برم بعد و

. "دارم دوست " گفت آروم و داد فشارم محكم و بغلش تو گرفت سرمو. گرفت بغضم که بود

 با

 چند از بعد. دادم فشار شهب خودمو بیشتر و "متین مینطوره منم " گفتم لرزون صدای

 لحظه

 احتیاط با کرد می سعی. "بریم حاال "گفت بوسید پیشونیمو و زد لبخند مهب و عقب کشیدم

 عمل

 داشت ولی ببوستم خواست می دلش دونستم می. نریزه مهب آرایشم یا امهمو که کنه

 رعایت

 .لباش رو گذاشتم لبمو و پایین کشیدم سرشو گردنشو دور انداختم دستمو کرد، می

 می من به اون. خندیدیم مه به کلی عقب بردیم سرامونو و کردیم جدا مه از لبامونو وقتی

 گفت

 !شده رنگی لبت تمام گفتم می اون به من و شده پاك لبت رژ تمام
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 .بیرون دویدیم و کردیم تجدید رژلبمو دباره و کردیم پاك صورتامونو تندی

= = = = = = 

 .میومد موناهم داد و جیغ و نگهآ صدای تر پایین کوچه تا دو از

 !بگیرنمون نریزن کتی -

 .ه...  ی منطقه منكرات رئیس خودش دوستم بابای جمع، خیالت بابا، نه -

! بود سفید کاخ انگار. کردن می کنترل رو موناهم ورود و بودن وایساده نفر چند باغ در دم

 مونه

 طرف رفتیم مهبا و گرفت دستمو متین. گرفتن می تحویل سریع رو اهروسری مانتو مه جلو

 سالن

 دارن و وسطن نامزدش و دوستم دیدم شدیم وارد تا. بود رقص مخصوص که باغ وسز

 خودشونو

 شادترین و ترینهب آرزوی براش روبوسی، از بعد و طرفم دوید دید منو تا! کنن می الكه

 زندگیارو

 .گفت تبریک متینم و دادن دست متین با رشمهشو و خودش. کردم

 دادم ترجیح نكنه غریبی اینكه برای منم میومد، بدش حسابی و نبود رقص لها اصال که متین

 بودن چیده استخر دور بیرون ی محوطه تو که صندلیایی طرف رفتیم مهبا و باشم پیشش

 خودشو و کمرم پشت بود گذاشته دستشم یه و میومد راه من از تر عقب کمی متین. بشینیم

 !که رم نمی در! بابا مهب نچسب اینقدر! متین -:  گفتم خنده با. مهب بود جسبونده تقریبا

 تمام پوشیدی؟ تو بود لباس این آخه! ره می در بقیه چشمای این! نمیری در دونم می تورو -

 !مشكی نه گرفتی، می روشن رنگ حداقل بابا. زنه می فالش داره پشتت ی تخته

 من؟ به چسبیدی چرا تو حاال -

 !زنن می دیدت کمتر اینجوری خوب -
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 که البته و گرفت می ام خنده شدنش غیرتی از. نشستیم مونجاه و گرفتم دستشو خنده با

 برام

 ناراحتم که کرد نمی رفتار جوری وقت یچه و داشت ظرافت تعصبشم حتی. بود بخش لذت

 یا کنه

 * ... کنه محدودم خودش غیرت خاطر به

 خیره آیینه تو و بودم پوشیده لباسمو. شد جمع برم و دور به حواسم و بیرون اومدم فكر از

 مونده

 بود، شده تر بلند خیلی امهمو. کردم فرقا خیلی اونشب با کردم می احساس. خودم به بودم

 و خوشحالی از دیگه چشمام و نداشت یجانوه و شور اون دیگه صورتم و بودم شده تر الغر

 .کردم نمی احساسش سینم تو دیگه که بود قلبم مهه از مترهم. زد نمی برق شیطونی

 ...چشمام آرایش به کردم شروع و برداشتم و چشمم خط و کردم سفت سرم دور از رو حوله

 بیان برقصن خوان می که کسایی و بزنه تانگو نگهآ خواد می گفت ارکستر شام از قبل* 

 .وسط

 "من خاطر به رو ایندفعه " گفتم و گرفتم دستشو اما نداره دوست متین دونستم می اینكه با

 و

 مه با و گرفت دستمو پاشد و نداد رد جواب بود تر نازك مو از من پیش گردنش که اونم

 رفتیم

 داد نمی تكون خودشو الكی و بود بلد خوب خیلی داشتم انتظار که چیزی خالف بر. بقیه طرف

 و

 دستامو منم خودشو طرف کشوندم و کرد حلقه کمرم پشت دستاشو. کرد نمی جلو عقب

 ره فكرای و بود شده قفل مه تو چشمامون. شد شروع نگهآ و اشوه شونه رو گذاشتم

 عالمو غم بزرگترین مینه و بودیم مه پیش دیگه ی فتهه دو تا فقط. اونیكی پیش کدوممون

 می

 سرمو لحظه چند. کرد می نوازش پشتمو و خورد می تكون آروم متین. جفتمون دل تو ریخت
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 بردم صورتمو دوباره. کنم ثبت نمهذ تو لحظاتو اون تمام کردم سعی اشو سینه رو گذاشتم

 عقب

 برگشت دوباره و کرد بوس لبامو و جلو اورد سرشو سریع خیلی و لحظه یه تو ایندفعه که

 .عقب

 تو مهه! کرد گل شیطونیم و رفت یادم ناراحتیمو و غم که داد لذت مهب کارش این اینقدر

 و حال

 خوردنم تكون با کردم سعی و متین به چسبوندم جلو از محكم خودمو که بودن خودشون وایه

 یه

 می ای کننده تحریک حالت با انگشتاشو سر و نیورد کم اونم. بمالم پاش وسط به خودمو کم

 .بوسید گردنمو زیر بارم یه پشتمو کشید

 نگهآ آخرای دیگه اما. وایسه زمان مونجوریه و نشه تموم وقت یچه نگشهآ خواست می دلم

 به کردیم سعی و گرفتیم فاصله مه از کم یه کنن روشن سالنو چراغای اینكه از قبل و بود

 حالت

 داغ داغ بدنم که من زد، می چراغ حسابی کنم فكر رکدوممونه ایه قیافه اما! برگردیم عادی

 .کرد می نگام داشت خمار چشمای با متینم و بود شده

 من جلوتراز و"!میام منم " گفت و گرفت دستمو که "دستشویی میرم من " گفتم گوشش در

 راه

 لباسارو که بود اتاق تا چند و بود ساکت و تاریک سالن یه که دوم ی طبقه رفتیم. افتاد

 گذاشته

 طرف برد کشید دستمو و زد برق متین چشمای. بود روشهرا ته مه دستشویی یه و بودن

 خنده با! تو اومد سرم پشت متینم و انداختم یهنگا یه توش و کردم باز درو. دستشویی

 -: گفتم

 خان؟ پررو کجا تو

 .ببینیم تو برو نیست، حالیم حرفا این من! وایسی پاشم باید کردی شیطونی کتی -
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 و بود شده شیطون اش قیافه باز. کرد قفل درو و تو اومد خودشم و تو داد لمه آروم بعدم

 .زد می برق داشت چشماش

 !بكنم کارمو من کن اونور روتو اول حداقل بابا -

 روشو پایین، کشیدم شرتمو و باال دادم لباسمو تا اما. وایساد سینه به دست و کرد پشتشو

 کرد

 .اینور

 !توروخدا کن اونور روتو بابا، شم می بند شاش اینجوری من! متـــــــــــــــــــین -

 .زودباش -: گفت بست چشماشو و خنده زیر زد

 زود طرفمو اومد باال بكشم شرتمو خواستم تا. پاشدم و شستم خودمو و کردم کارمو سریع

. کرد نگاه چشمام تو لبخند با میشهه مثل و صورتمو تو از کنار زد اموهمو بغلش؛ تو کشیدم

 دیگه

 .کنم منعكس چشمام تو احساسمو منم و بخونم عاشقشو چشمای حرف توستم می خوب

 تو چرخوند می زبونشو و زد می مک محكم. کرد حلقه دورم دستشو و لبام به چسبوند لباشو

 لباشو و عقب برد سرشو. زدم می مک و نمهد تو کشیدم می لبام با باالشو لب منم. نمهد

 و عقب بودم داده سرمو. کرد می تكرار کارو این یه داشت، بر دوباره و گردنم زیر گذاشت

 اونم

 زد لباسمو ام یقه وسط به رسید وقتی. ام سینه وسط طرف به پایین رفت می داشت تند تند

 و کرد باز نشوهد فوری اونم و نبود تنم سوتین. دراورد اموه سینه از یكی فوری و کنار

 اورد سرشو

 یكی اون با و کشید می و گرفت می امو سینه نوك دندوناش با. زدن مک به کرد شروع جلو

. زد می چنگ سینمو رو داد می فشار صورتشو. مالید می یكیو اون لباس رو از دستشم

 ایهنفس
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 می تحریكمون بیشتر و مدیگهه صورت تو خورد می بود زیاد وتهش خاطر به که داغمون

 .کرد

 دادم فشارش وقتی و بود شده متورم. کردم لمس کیرشو شلوار رو از و پایین بردم دستمو

 متین

 کف با و بمالمش تندتر کردم می سعی. داد فشار نشهد تو امو سینه محكمتر و کشید آه یه

 و بست فرنگی توالت در و کرد ول منو لحظه چند از بعد. روش دادم می فشار بیشتر دستم

 گذاشت دستشو. باال داد و گرفت لباسمو دامن ایندفعه و جلو کشیدم دوباره. روش نشست

 رو

 رو گذاشت دستشو. تر پایین داد ، بودم کشیده پایین خودم قبل از که شرتمو و پام رون

 و کسم

 انگشتاشوگذاشت از یكی بود داشته نگه لباسمو پشتم که دستشم یكی اون با. مالید تند تند

 نرم که داشت مهنگ سفت اونم و خوردم محكم تكون یه وهی. داد فشار و باسنم سوراخ رو

 و عقب

 و بود نگرفته کمرمو اگر و بود افتاده شماره به نفسام. دورش چرخوند می انگشتشو آروم

 دستش

 پشتم از و داد فشار انگشتشو دوتا بین گرفت چوچولمو. کردم می غش مونجاه نبود پشتم

 یه

 جلو از که پیچیدم می خودم به دیگه داشتم. کرد می بازی باسنم سوراخ با بیشتر کم

 انگشتشو

 سریع. شهب دادم تیكه و اش شونه رو گذاشتم دستامو. کرد جلو عقب بار چند و تو کرد

 و پاشد

 کسم جلوی شد دوال لحظه یه. پایین کشید مهبا شرتشو و شلوار و کرد باز زیپشو و بند کمر

 و

 بیشتر زبونشو و کرد باز کسمو ایه لبه دستاش با. زد محكم مک تا چند و تو کرد زبونشو

 .تو کرد
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 و پایین کشوند منو بود نشسته که مونجوره و باال برد سرشو فوری میلرزم دارم دید وقتی

 کیرشو

 که نمهد جلوی گرفتم دستمو که تو رفت محكم و سریع اینقدر. روش نشوندم و کرد تنظیم

 جیغم

 و گذشت که لحظه چند کسم، ته خوره می داره کیرش نوك کردم می احساس. بیرون نره

 تر آروم

 زیر دستاشو. وایساد پاشد و کرد بغلم سفت و کنم حلقه کمرش دو اموهپا گفت مهب شدم

 صورتش. کردنم پایین و باال به کرد شروع و بشه تر راحت دستش جای که کرد جا جابه باسنم

 تند تند لباش با و بود اورده در زبونشو و لباس از بود اورده درش که بود سینم مونه جلوی

 اونم

 جفتمون. اشهبا بشم پایین باال منم و کنم نگهماه اشهبا خودمو کردم می سعی. زد می مک

 می آه و بودیم شده قرمز میومد مونهب که فشاری شدت از و بود شده تند حرکاتمون

 .کشیدیم

 دیگه بار چند زورش آخرین با و لبام به چسبوند محكم لباشو دوباره و جلو اورد سرشو متین

 محكم

 مهه جیغمو لبام رو بود نچسبونده محكم لباشو اگر و شدم ارضا فشار با که کرد پایینم باال

 می

 کم یه و نشست دوباره متین. بود شده خیس پام رون تمام کسم ترشحات شدت از. شنیدن

 کیرشو و کرد بلند خودش رو از منو سریع که شدم پایین باال منم و کرد جلو عقب منو دیگه

 گرفت

 .کرد خالی خودشو و دستشویی طرف

 اینكه از بعد. در به بودم داده تكیه زنون نفس منم و دستشویی به بود داده تكیه اون

 جا حالمون

 !بیرون بریم ریخته مه به لباس و ضع و سر اون با جوری چه دونستیم نمی اومد
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 مالیده مقدارش یه و بود شده پاك لبم رژ! خندیدیم می و کردیم می نگاه مه به یه جفتمون

 بود

 متین آب از بزرگ ی قطره یه مهه از تر بد و بود بیرون لباسم از امه سینه از یكی ، لبم دور

 لحظه

 مدلش شدنش تر پریشون با انگار که بود امهمو فقط. لباسم پایین رو بود چكیده آخر ی

 قشنگ

 !بود شده ترم

 .بیاره منو کیف که بیرون رفت و کرد مرتب وضعیشو و سر و پوشید شلوارشو زودتر متین

 رهم اینجوری دونه دونه لباساتو ی مهه -:  گفت و تو کرد سرشو در الی از اورد کیفمو وقتی

 می

 !بود اولیش تازه این! خودم نام به زنم

 مرتب آرایشمو داشتم اینكه حین در. روش بودم بسته درو و بیرون بودم داده لشه زور به

 می

 فكر حرفش به ندم، مشكوك ایهبو وقت یه که کردم می خالی روم عطرمو ی شیشه و کردم

 ایهیادگاری جزو ر،هم متین قول به یا لكه مونه روز یه دونستم نمی. خندیدم می و کردم می

 * ...... شه می زندگیم

 تموم صورتم آرایش دیدم شدم، خیره آیینه تو خودم به دوباره و عقب دادم سرمو وقتی

 اما شده

 بود کرده حرکت دستم باشه حواسم اینكه بدون. کردم تمومش جوری چه نیست یادم اصال

 و

 .بود کرده پرواز کسم ترین عزیز پیش و قبل ایهسال به فكرم

 سرم باالی بردم معمولی خیلی و کشیدمشون سشوار سریع و کردم باز امهمو دور از رو حوله

 نامزدی شب تو خودمو لحظه یه. صورتم دور گذاشتم آزاد اشو بقیه و زدم سنجاق تا چند

 دوستم
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 کرده درست شب مونه استایل امو،همو و صورت آرایش ناخواداگاه کردم، حس متین کنار

 .بودم

 که زدم پودر کرم چشمامو زیر دیگه بار یه ه، فته به دقیقه ده دیدم کردم نگاه ساعت به

 از

 باربد صدای که بپوشم پالتومو و بردارم موبایلمو و کیف رفتم و کنم کم زیادش ه گودرفتگی

 تینا و

 موه لبای دارن و مه به چسبیدن دیدم کردم باز که رو خونه در. شنیدم اه پله راه تو از رو

 جا از

 برام اه پله پایین مونه از تینا و شدن جدا مه از فوری کردن احساس منو وجود تا! کنن می

 قفل درو و دادم قورت بغضمو و کشیدم عمیق نفس یه.  "بدو " گفت و داد تكون دست

 رفتم کردم

 باز؟ خودت با کردی چیكار کن، نگاش وااااااای، -: گفت دید نزدیک از صورتمو تا تینا. پایین

 با شدم، ممنون ازش کارش این برای لحظه اون چقدر. کرد بغلم محكم و جلو اومد بعدم

 اینكه

 خواست، می احساسی گاه تكیه یه دلم و داشتم احتیاج گرم آغوش یه به چقدر دونست نمی

 نگامون داشت و بود وایساده در دم باربد. داشتم نیاز شهب که بود کرده کاریو درست اما

 کرد، می

 یه. کنه می نگام داره تاسف با و شده غمگین چشماش چقدر دیدم افتاد شهب که چشمم

 لحظه

 طفلی تا دو این ". کردم می ناراحت اونارم بدم حال با میشهه اینقدر که اومد بدم خودم از

 چه

 تضنعی لبخند مونه و بیرون اومدم بغلش از.  "ننر لوس کن جور و جمع خودتو کردن؟ یهگنا

 .نكنین لوسم اینقدر بسه، بابا، خب -: گفتم و زدم رو میشگیه

 خوبه؟ حالت مطمئنی -: گفت و کرد نگام ناباوری با تینا
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 کم یه صبح از فقط معلومه، -: گفتم و صدام تو کردم منعكس شد می که انرژی بیشترین

 دلم

 .شم می ترمهب اونجا برسیم. خوبم خوب االنم بود، گرفته

 منو نمایش بود معلوم. بیرون داد نفسشو و داد تكون سری یه شدم رد باربد جلوی از وقتی

 باور

 .شده مشغول فكرش و نكرده

 حداقل که کنم فراموش ناراحتیمو و غم شده که ساعتم چند برای "جدا کردم سعی ماشین تو

 و گفت می جوك یه باربدم و زدم می حرف مدام اشونهبا. نكنم رهز دوتا اون به اونشبو

 آخر

 دل ته از باربد با!!!! "کنم می سرمایی چه ببینین خوردم، سرفه بس از " گفت تینا وقتی سر

 وقت ره!( کنم می ای سرفه چه ببینین خوردم، سرما بس از بود این منظورش. ) خندیدیم

 یه

 کالس براش باید گشت می بر وقتی و شد می ضعیف فارسیش بود دور باربد و من از مدت

 فوق

 که باری اولین از باربد تعریفای و حرفش این با دیگه! ذاشتیم می فارسی تقویت ی العاده

 می

 شدن باعث و شد عوض وامونه و حال و جو کامال بده، تینا یاد فارسی فحش تا چند خواسته

 و تیره دنیارو اینقدر کنم سعی و ببالم خودم به خوبی دوستای چنین داشتن از دیگه یكبار

 تار

 .نبینم

 که کردم عطسه تا چند و صورتمو تو خورد سرد سوز یه شدن پیاده موقع رسیدیم وقتی.

 نشونه

 یكی اون منم که جلو اورد بازوشو و گرفت رو تینا دست باربد. بود خوردگی سرما شروع ی
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 غاز عین بعدم. نشیم پا کله یخ و برف اون رو بلند پاشنه کفشای اون با که بگیرم دستشو

 کله

 تا دو داره کیفی چه دونین نمی -:  گفت می دار خنده ی قیافه یه با و باال بود گرفته اشو

 جیگر

 !رم نمی در دستتون از من عزیزانم، نترسین بچسبن، آدمو

 اعتراف بشه پا کله اینكه از قبل و گرفت پس حرفشو سریع سرش تو تینا کیف خوردن با اما

 کرد

 !گذاریه خدمت رگونهه به حاضر و نیست بیش ای زاده بنده که

 تو رفتیم اول تینا و من دادیم، تحویل بلیطامونو و ورودی در سمت رفتیم شوخی و خنده با

 رختكن

 .نشستیم و میزمون سمت رفتیم تایی سه بعدم و اوردیم در امونوهپالتو و

 سرگرم مردمم و رفت می ور دستگاش و دم با داشت جی دی و بود نشده شروع نوزه برنامه

 دنبال و گردوندم می چشم زدیم می حرف داشتیم مهبا که مینجوریه. بودن زدن حرف

 اهآشنا

 مچینه به رفتن بار چند با اما بود زیاد رمونهش تو نسبتا ایرانی جمعیت اینكه با. ) گشتم می

 جمعیتو تمام دور یه.( میومدی در آشنا خیلیا با و شد می تكراری برات اه رههچ بیشتر اییهجا

 ورودی در سمت انداختم موهنگا و کردم بای بای یا دادم تكون سر خیلیا برای و کردم نگاه

 وهی که

 .شد بلند ادمهن از آه

 !اینجاس که ام پسره این وای، ای -

 کی؟ -:  گفتن تعجب با تینا و باربد

 !بگیره حالشو خواست می الیزابت که مونیه! دیگه کردم تعریف دیشب براتون که مونیه -

 ی نقشه به که مونه! بیداد داد ای -: گفت معمول حد از بلندتر کم یه صدای با باربد وهی

 توی
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 داده؟؟؟؟؟؟ مصنوعی)!(  چیزه! ببخشـــــــــــــــــید.... مصنو کس شهب الیزابت ورپریده،

 !شد قابم پشتش مثال و ورداشت منو کیف فوری بعدم

 و پامیشی خودت! اه نداره ربطی یچه من به کنه دعوا اتهبا خواست اینور اومد اگه کتی -

 راجع

 !رسی می مهتفا به اشهبا مربوطه)!(  چیزه به

 انگار. نداشتم ازون کمی دست منم و خنده از بود کرده غش بازیاش مسخره دست از که تینا

 اصال که دراورد بازی مسخره و کرد شوخی اینقدر! کنه حمله شهب خواست می دشمن

 موضوع

 رقص پیست کم کم. شد شروع برنامه آروم آروم و کردن کم سالنو نور بعدم و رفت یادم

 داشت

 میز ره به و گرفتن می پول و میوردن مشروب ایهسینی تند تند مه گارسونا و شد می شلوغ

 برن میشدن پا داشتن و بودن خورده شات تا چند مه تینا و باربد. دادن می گیالس تا چند

 .وسط

 و "کنم می نگاشون شینم می دور از و ندارم رقص حال اصال" گفتم شونهب معمول طبق

 باربدم

 ازم "!برم در قبلش که بده خبر من به حتما بزنتت بیاد خواست نیكان اگر " اینكه گفتن با

 دور

 .وسط رفتن و شدن

 که آدمایی تصویر شد می باعث که ندههآزارد نوره رقص با تاریک فضای و غلیظ دود اون تو

 داشتن

 کنه، پیدا motion-slow) )موشن اسلو حالت جلوم، دادن می تكون خودشونو تند تند

 چشمامو

 ...کنم خارج فكرم از مزاحمه بوی و صدا رچیه کردم سعی و بستم
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 روحم کم کم کردم احساس کردم باز چشمامو وقتی بودم، ایرن تو که روزی آخرین صبح* 

 از داره

 ذارم می جا دلمو و دورم متین از کیلومتر اهزاره دیگه برسه، که فردا و شه می جدا بدنم

 مینجاه

 .بده پسش مهب ببینمشو دوباره که موقعی تا

 زدم می حرف تلفنی یا متین با داشتیم صبح تا کرد، می درد سرم دیشب خوابی بی خاطر به

 یا

 بغض و بود آلود پف وقته چند اون ه معمول طبق چشمام. کردیم می بدل ردو اس ام اس

 .مهمراه میشگیمه

 دستشو. ترکید بغضم و بغلش تو انداختم خودمو کرد باز روم اشو خونه در متین وقتی

 بود انداخته

 بود من از تر خراب حالش خودش. بوسید می سرمو رو و کرد می نوازش اموهمو کمرمو دور

 ته و

 .داد می نشون اینو اش آشفته وضع و سر و صورتشو ریش

 رچیه. کنیم خداحافظی مهبا خودش ی خونه مونه تو و فرودگاه نیاد بودم خواسته ازش

 اصرار

 ."ندارم طاقت " بودم گفته و بودم نكرده قبول بیاد که بود کرده

 ازونورم و خونه برم من که کردیم می خداحافظی مه از باید دیگه و بود شده شب ?? نزدیكای

 با

 زبونم و کردم می خفگی احساس بیشتر گذشت می که دقیقه ره. فرودگاه بریم ام خانواده

 نمی

 وقتی موند تو اون دقیقه چند و دستشویی رفت پاشد متین. "برم باید من " بگم که چرخید

 اومد
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 حالش بده نشون کرد می سعی و بود داده قورت انگار بغضشو و گریه حالت اون بیرون

 به.. ترههب

 و صورت و سر تمام و بغلش تو منو کشید بار زارمینه برای. طرفم اومد و زد لبخند زور

 دستمو

 منم و مبل رو نشست. کشید می عمیق ایهنفس و داد می فشارم خودش به. کرد بوسه غرق

 می قول کتی -: گفت آروم و کرد نگاه چشمام تو دستشو تو گرفت چونمو. پاش رو نشوند

 تا دم

 م؟هب بده قول یه توام اما. بزنم سر تهب و بیام دیگه ماه ? حداکثر

 قولی؟ چه -:  گفتم ای گریه چشمای و آلود بغض صدای مونه با

 ارزش و شه می تموم زود ما دوری چون نكنی گریه من ه دوری و من خاطر به دیگه اینكه -

 نداره

 از نه بشی افسرده نه مدت این تو که بده قول. کنی خیس قشنگتو چشمای خاطرش به که

 اونجا ری می خوندن درس برای داری باشه یادت. بشی خارج زندگیت طبیعی و عادی مسیر

 پس

 خودمم کار دیگه یكسال از کمتر تا و ببینمت بیام زود دم می قول تهب منم. نكن گم دفتوه

 .بشه درست

 تموم زودتر که شمرم می وهما ? این روزای تمام -: گفتم و دادم فشار اش سینه تو سرمو

 شه

 .پیشم وبیای

 .بده قول حاال. زود زوده. عزیزم میام -

 .میدم قول متین باشه -

 .کن عمل قولت به االن مینه از پس -

 .خندید مهب و کرد پاك اشكامو خودش و کرد بلندم پاش رو از.  گرفت دستمو پاشد بعدم
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 !کنه نمی گریه زار زارو به به برای یه که خوب کوچولوی دختر یه شدی حاال -

 که دقیقه چند از بعد. داد فشار مهب خودشو لبامو رو گذاشت محكم و جلو اورد لباشو بعدم

 برای

 می. "بری باید دیگه کتی " گفت آروم و کرد جدا خودش از منو بود ثانیه چند مثل من

 که میدمهف

 خودمم. کنه می تحمل فشاریو چه داره و گریه زیر نزنه که گیره می خودشو جلوی داره چقدر

 . کردیم می تحمل داشتیم مه خاطر به جفتمون اما. داشتم حالو مونه

 خودت مواظب. کتی دارم دوست دنیا قد " گفت گوشم دم و کرد بغلم دیگه بار یه در دم

 ".باش

:  گفت و کرد تلخ ی خنده یه "دارم دوست دنیا تا دو قد من " گفتم و بوسیدم لباشو دوباره

 به -

 .بگیر تماس امهبا رسیدی اینكه محض

 .متین باشه -

 " گفت دوباره و کرد بای بای امهبا شدم سوار وقتی و ماشین سمت داد ولمه تقریبا دیگه

 خواستم نمی. شدم رد جلوش از و گاز رو گذاشتم پامو و زدم استارت سریع. "دارم دوست

 باز

 می نگاش که آیینه تو از اصلی خیابون تو بپیچم خواستم می که ای لحظه تا. ببینه اشكامو

 کردم

 .در دم بود وایساده

 ازون یكی تو منم قلب. کردم می نگاه پام زیر ایه خونه چراغای به شد بلند واپیماه وقتی

 خونه

 ونههب داشت مه جسمم انگار کردم لرز وهی اما بود تابستون اواخر اینكه با. بود مونده جا اه

 ی

 .گفت می متینو
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 و مقاوم کتایون مونه بشم لحظه ازون کردم سعی و افتادم بودیم داده مهب که قولی یاد

 * ....... ببینم متینو دوباره تا سختیا و دوری تحمل برای سابق سرسخت

 بشینم؟ میزتون سر لحظه چند تونم می ببخشید -

 برگشتم. بیرون کشیدم خودم حال از و زد سرم پشت از بلند صدای با حرفو این نفر یه

 نیكان دیدم

 بدون "! وسط این داشتم کم یكیو تو مینه ". کرده خم وری یه گردنشو و وایساده سرم باال

 اینكه

 و سر و شلوغی اون تو میزدم حرفی اگرم البته. بشینه که کردم اشاره دستم با بگم چیزی

 صدا

 مونه و نشست و عقب کشید صندلشو! بكشم داد خودش مثل بودم مجبور یا شنید نمی

 لحظه

 !کنن تازه نفسی یه رقصنده ه ملت که داد انتراك یه جی دی مه

 نشدم؟ که مزاحمتون -

 .نیست مهم -

 خودش تو شدیدا که بود کسی مثل حالتتون -: گفت ریلكس خیلی و نكرد یهتوج من متلک به

 یا

 !باشید داشته غریق نجات یک به نیاز شاید گفتم شده غرق فكراش

 .جام سر بودم نشسته آروم که من. زنه می پا و دست باشه شدن غرق حال در کسی اگر -

 .ندارم احتیاجی غریق نجات به پس

 نمی رو شده قرمز احتماال که چشمامو و صورتم و نورکمه حداقل که کردم شكر خدارو دلم تو

 می غرق دارن منهف نمی خودشونم وقتا خیلی آدما اما -: داد ادامه و نیورد کم بازم. بینه

 !شن

 !کنم می خبرتون حتما سراغم اومد حالتی مچینه موقعی یه اگر وشیارمه فعال من اما -
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 مه دوتا این حاال! اه روییه پر عجب ". گشتم تینا و باربد دنبال و اونور کردم رومو بعدم

 منو نمیان

 تو دست از دارم نیاز یكیو من بگم شهب گه می شیطونه! بدن نجات چل و خل این دست از

 نجاتم

 "!بده

 و سر رو روبه از مه تینا و باربد که خوردم می حرص دستش از وداشتم بودم فكرا مینه تو

 کله

 شدن نزدیكتر با اما کیه نشسته میز سر که اینی ندادن تشخیص اولش و شد پیدا اشون

 !سرش تو زد شوخی به باربد و شناختنش

 دوتا اون که خبره چه ببینه کرد نگاه سرشو پشت و برگشت خندم می دارم دید وقتی نیكان

 رو

 از شدنش معرفی منتظر نباید میدهف من به نگاه یه با و پاشد نیكان رسیدن وقتی. دید

 من طرف

 .کرد معرفی خودشو و داد دست اشونهبا خودش و باشه

 ابرویی و چشم اشارات مشغول مه تینا و من و شدن مشغول مه با تا دو اون و نشستن

 !بودیم

 دوستام از تا چند دیشب اتفاقا -: گفت حرفاش وسط وهی که کرد می صحبت داشت نیكان

 پیشم

 !گذشت خوش خیلی خالی شما جای و بودن

 .بود الیزابتم شما دوست اتفاقا -:  گفت من به رو اونم و کردیم نگاه یه مه به تا سه ما وهب

 .بگذره خوش بیشتر و بیارید تشریف مه شما بعد ی دفعه ایشاال

 با و پاشد اونم و نیوردم خودم روی به اما! زنه می حرف کنایه با داره کردم احساس بدجوری

 و تینا

 " گفت منم با دادن دست موقع و کرد خوشحالی ارهاظ اشونهبا آشنایی از و داد دست باربد
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 !نشن سبز تونهرا سر مزاحم نجاتای غریق که بشید غرق خودتون تو کمتر کنید سعی مه شما

 ...رفت بعدم و "دیدار امید به

 دیدم می دانشگاه محیط تو روز ره تقریبا نیكانو و گذشت می مونیهم شب ازون ای فتهه یه

 یا

 نداشت میتیها برام وجه یچه به بود رچیه! کرد می سبز من چشم جلوی خودشو اون شایدم

 و بود تر آسون کار این نبود مهمراه الیزابت اگه خصوصا. بگیرمش نادیده کردم می سعی و

 نیازی

 خود. کنم تحمل)!( عزیز nick به راجع تكراریشو ایهحرف یا اشه سقلمه دفعه ره نبود

 نیكانم

 و احترام عالمت به سری یه دور از دفعه ره فقط و داد نمی نشون خاصی العمل عكسی

 می متفاوت دخترای با مه معموال. دادم می جوابشو شكل مونه به منم و کرد می خم آشنایی

 جزو پدرش بود، شده دستگیرم الیزابت ایه فضولی ه مدد به که اونجایی تا. دیدمش

 دیپلمات

 که شده می مدتی اما کرده می زندگی امریكا تو اش خانواده با حاال تا و بوده شاه زمان ایه

 وسه و نمیومده خوش مذاقشون به کالیفرنیا ایالت معتدل میشهه و اریهب وایه و آب گویا

 سر

 !بودن کرده رو مسایهه یخبندان کشور به زدن

 بودنو اشهبا قبال که دخترایی از دوتا یكی تاحاال وسبازیه،ه و طلب تنوع آدم بود مشخص کال

 و کرده ولمون راحت خیلی مدت یه از بعد گن می و شاکین دستش از حسابی که بودم دیده

 می

 "!ندارم دوستون " گه می که اینه دلیلشم گفتن

 داشتم رو واقعی عشق یک ی تجربه که منی بود، معنی بی و دار خنده من برای کال اهحرف این

 و
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 مضحک و پوچ اهحرف این برام بودم، شده سیراب دیگه نفر یک محبت و عشق از ذره ذره

 .بود

 خودمو حداقل و بخورم رو گذشته حسرت کمتر کردم می سعی که بود اییه موقع مچینه

 ندارن رو واقعی عشق یک کردن تجربه شانس که ستنه دنیا تو خیلیا که کنم راضی اینطور

 من و

 برای اهناراحتی تحمل تا بزنم گول خودمو داشتم نیاز اهوقت یهگا. نیستم دسته اون جزو

 تر ساده

 .بشه

 رهش نه و ار،هب از نشونی طبیعت و واه نه اینكه با. نوروز عید نزدیک و بود مارچ ماه اواسط

 و

 کردن می سعی مگیه دیدم، می که ایرانیایی اما داشتن نو سال و عید از نشونی مردم بیشتر

 .بگیرن جشن غربت تو رو نوشون سال و بیارن خودشون با اروهب زور به

 برق جارو مهه و بتكونیم حسابی امونوه خونه بودیم شده موظف تینا دستور به مه باربد و من

 باال)!( شمر عین و بود گرفته جلومونو بریم در زیرش از بودیم کرده سعی رجوریه! بندازیم

 !نكنیم خطا پا از دست که بود وایساده سرمون

 صبح از روز یه. بكشم اتاقم خصوصا و خونه گوش و سر به دستی یه نمیومد بدم خودمم

 رفتیم

 .شدیم کار به دست سحر ی کله از فرداش و خریدیم باربد با نیازو مورد وسایل

. شدم کار به دست خودم برای کنون زمزمه و اییهتن بعدم و کردیم خالی اتاقمو باربد کمک با

 با

 وسایلمو خواستم می و خونه این تو بودم اومده که افتادم روزی اولین یاد خالی اتاق دیدن

 ...بچینم

 ونههب به منم افتادیم جا کمی و شدن مستقر کامل طور به ام خانواده اینكه از بعد یكماه* 

 ی
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 ارائه باالتری سطح در دیگه رهش یه دانشگاه تو بخونم، خوام می که رو ای رشته اون اینكه

 می

 می حرف تلفتی متین با بار چند روزی مدت این تو. رهش این اومدم و شدم جدا ازشون شه

 زدیم

 با بودم مطمئنم و کردم می حس دلتنگیو درد داشتم کم کم. گفتیم می دلتنگی از مدام و

 اهتن

 خودم با و بودم کرده جزم عزممو اما. کنه می اذیتم بیشتر حس این دیگه رهش یه تو شدن

 دهع

 وقت چند حداقل " گفت می مشه و بود نگران خیلی متین. بیام بر پسش از بودم کرده

 با بیشتر

 تصمیمی از و داشت پا یه من مرغ معمول طبق اما "شدی می جدا بعد موندی می مادرت پدر

 که

 می میدهف که رسید خودش اوج به وقتی دیگه متین نگرانیه. گشتم نمی بر بودم گرفته

 با خوام

 و نیست مشكلی که کنم مطمئنش کردم سعی خیلی. بشم مسایهه و مخونهه ایرانی پسر یه

 نگرانه خیلی میدمهف می برخورداش و حرفا از اما بود شده قانع رهظا در اونم نباشه، نگران

 تا و

 .شه نمی راحت خیالش نبینه خودش چشم به

 درکم و نذاره فشار تو منو خودش تعصبات و نگرانی خاطر به کرد سعی میشهه مثل متین

 و کنه

 گذشت از بعد وقتیم. باشم متشكر ازش و بدونم قدرشو پیش از بیشتر شد می باعث مینمه

 یه

 به که چیزی بیشترین روزا اون تو. شد آرومتر حدودی تا نیفتاده خاصی اتفاق دید مدت،

 جفتمون
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 زندگیمون ی روزه ره جزو ایمیل، و چت و تلفن. بود مه از دوری و دلتنگی اورد می فشار

 شده

 می لوسم بدجوری فرستاد می برام بار یه فتهه ٣-٢ ره که مه اییه دیهه و اه بسته و بود

 .کرد

 که خواستم می ازش دفعه چند روزی و بود شده تموم طاقتم دیگه ماه ٥ گذشت از بعد

 زودتر

 .بیاد

 معمول طبق که روز یه. کرد می واییه منو بیشتر مینه و عید نزدیک و بود اسفند اواسط

 روزای

 .بود تر انرژی پر و خوشحالتر میشهه از صداش زد زنگ مهب دیگه

 .بگم چیزی یه تهب خوام می بشین جا یه برو کتی -

 .بگو خوب -

 نشستی؟ -

 .ندارم حوصله متین، نكن اذیت -

 باشی نشسته صندلی رو کنی، غش ذوقت از ترسم می که بگم چیزی یه خوام می آخه بابا -

 .ترههب

 میای؟ داری نكنه متین؟؟؟ -: گفتم ناباوری با

 .کنم تموم شرکتو کارای نتونستم نوزه بابا، نه -:کشید آه یه و کرد ناراحت صداشو وهی

 بگی؟ خواستی می چی پس مزه، بی لوس اه، -

 چی؟ یعنی میهف می تو ببینم بخونم روشو خواستم می بود برگه سری یه راستش -

 متین آقای نام به -... -لندن -رانهت ه پرواز -: داد ادامه مكث با و شمرده شمرده بعدم

 -د -

 : ...ساعت
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 ذوق اینقدر! کرد کر متینو گوش ازونور که بود جیغم صدای فقط و نشنیدم اشو بقیه دیگه

 زده

 دوست "گفتم می متین به پایین باال پریدم می کنم، چیكار باید دونستم نمی که بودم شده

 چیكار من بیفتی پس االن حاال! صندلی رو بشین نگفتم " گفت می و خندید می اونم! "دارم

 آخرشم. مهب بودن داده دنیارو تمام انگار. شد نمی حالیم اهحرف این دیگه من ولی "کنم؟

 اینقدر

 خودم و بپرسم پروازشو ی شماره دقیقو ساعت رفت یادم حتی که بود شده پرت حواسم

 دوباره

 .زدم زنگ شهب

 مدت که رچنده. میومد کش روز ٥ اون ه ساعت ره من برای و رسید می دیگه ه روز ٥

 موندنش

 .بود غنیمت اش لحظه لحظه من برای اما بود کم

= = = = = = 

! رسیدم زودتر نیم و ساعت ٣ حدود دیدم کردم نگاه که ساعت به فرودگاه رسیدم وقتی

 اینقدر

 رفتم. بیرون بودم زده زودتر و شم بند خونه تو بودم نتوسنته داشتم دلشوره و یجانه که

 بیشترشون. گرفتم نظر زیر رو آدما و دادم سفارش وههق یه و فرودگاه شاپ کافی تو نشستم

 کدومشون یچه کردم می احساس اما. عزیزن ه مسافر یه منتظر بود معلوم و بودن خوشحال

 به

 کردم گرم خودمو سر بود ترفندی ره با مه مونده باقی ساعت ٣ اون. نیستن خودم خوشحالیه

 تا

 .نشست زمین به... -لندن پرواز که شد حک اعالنات تابلو روی باالخره

 بگیره تحویل باراشو تا دونستم می. شده شل پام و دست و پریده رنگم کردم می احساس

 و
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 صورت و پریشون ایهمو به کم یه و دستشویی سمت دویدم. کشه می طول کم یه بیرون بیاد

 اهاظطراب ی مهه مینه و ببینمش خواستم می ماه ٦ از بعد. دادم سامون و سر ام پریده رنگ

 و

 بگه متین نكنه "! سرم تو میومد احمقانه فكرای یمهگا. دلم تو ریخت می رو دنیا ایهیجانه

 سر گذاشته منو و نمیاد اصال نكنه" "ازت؟ نمیاد خوشم دیگه و شده اینجوری چرا قیافت

 یا "!کار؟

 بیاد دیگه دختر یه دست تو دست فیلما این عین نكنه " که بود این کارترینشونهشا اینكه

 به و

 تموم آیینه جلوی کارمو سریع و گرفت ام خنده مزخرف فكر ازین خودمم "بخنده؟ من ریش

 و کردم

 دستی چرخ یه ره. شن وارد مسافراشون تا بودن ایستاده منتظر که جمعیتی سمت به دویدم

 رفت می منم قلب ضربان داد، می لشه داشت که مسافری دنبالشم به و دیدم می اول که

 عمیق نفس یه بود، کنارم که ای میله به گرفت دستمو و کردم ضعف احساس وهی. باالتر

 کشیدم

 یه. شدن می خارج ازش مسافرا که دری سمت به شدم خیره مشتاق چشمای با دوباره و

 متینو و خیاالت تو رفتم می دلتنگی ه زور از که مدتی این ی مهه مثل دوباره کردم فكر لحظه

 می

 و بود تر واقعی میشهه از اما. کنم می خیال دارم ام ایندفعه شه، می نزدیكم داره که دیدم

 زدم زورم تمام با بودنو جلوم که نفری چند و اومدم خودم به. کرد می بای بای امهبا داشت

 و کنار

 تجربه دوباره و متین به رسیدن جز نبود مهم برام یچیه لحظه اون دیگه. سمتش دویدم

 کردن

 .کردن نگام برگشتن نفر چند که خروجی در سمت به دویدم می سریع اینقدر گرمش، آغوش
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 دستاشو. دادن مهب دنیارو آرامش انگار بغلش، تو انداختم خودمو و شهب رسیدم وقتی

 مثل

 و امنیت داشتم دوباره ماه ٦ از بعد خودش، طرف کشوندم و دورم بود کرده حلقه میشهه

 آرامش

 .خودش به داد می فشارم فقط و اش سینه تو بود گرفته سرمو. کردم می احساس وجودشو ه

 مسافرای که رچنده. وایسادیم راه سر افتاد یادمون که بودیم حال مونه تو ای دقیقه چند

 پشت

 رمانتیک ی صحنه اون دیدن از خودشونو خواستن نمی و نداشتن ای عجله یچه انگار سری

 !کنن محروم

 بغلم دوباره و کنار کشید منو دستشم یكی اون با و داد له دستیو چرخ دستش یه با متین

 .کرد

 رو از اموهمو.  کردم نگاش بود شده خیس شوق اشک از که چشمام با و باال بردم سرمو

 طاقت دیگه. "دلم عزیز سالم " گفت لرزون صدای و شیرین لبخند یه با و کنار زد پیشونیم

 نیوردم

 مهه خواستم می انگار و دادم می فشار شهب خودمو فقط. لباش رو چسبوندم مجكم لبامو و

 ی

 تا بودیم واه و حال مونه تو دقیقه چندین. کنم جبران اول ی لخظه چند مونه تو دلتنگیامو

 کم

 سالمشو جواب حتی افتاد یادم تازه. گرفتیم فاصله مه از کم یه و برگشتیم عادی حالت به کم

 :گفت خنده با کردم سالم شهب وقتی. ندادم

 .عزیزم تهما روی به سالم جمعت، حواس این با بشم قربونت -

 .نذار سرم به سر آسمونام، تو فعال من متین -: گفتم اشو شونه رو گذاشتم سرمو

 -: گفت میشگیشه ربونهم صدای مونه با و بوسید سرمو و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 پس
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 .سرگردونی آسمونا تو نوزه تو اما شتهب تو رفتم فعال من چون جلوترم، تو از من

 بیا میگم که من ندارن؟ منكرات اینجا مطمئنی کتی -: داد ادامه شوخی به و خنده با بعدم

 زودتر

 !ناموسی بی حرکات این خاطر به بكنن دستگیرمون نیومدن تا ببنیدم فلنگو

 سمت کشیدم نشستیم که تاکسی تو. خونه بریم دادم رضایت و شدم جدا ازش خنده با

 خودشو

 مست ادکلنش خوب بوی از گردنشو زیر چسبوندم صورتمو میشهه مثل. پاش رو نشوندم

 .شدم

 خونه دم. کردیم می منتقل مهب مونهنگا با حرفامونو و کردیم می نگاه موه بیشتر راه تو

 وقتی

 روی دیدم که کنم باز براش درو تا رفتم جلوتر باال میورد اه پله از چمدونارو داشت میتن

 خونه در

 میدمهف . Matin Welcome بودن نوشته بینشونم و چسبوندن رنگی کاغذ و بادکنک تا چند

 تینا کار

 یادم حتی که داشتم عجله و ذوق اینقدر خودم چون شدم، ممنون ازشون کلی و باربده و

 رفته

 خیلی دید وقتی متینم. بودن کرده جبران من جای اونا و بخرم گل شاخه یه متین برای بود

 حرفش این به. "غنیمته ربونیهم دوستای مچینه کردن پیدا غربت تو " گفت و شد خوشحال

 .بردم پی بیشتر اه بعده

 بزرگا دوتا اون از نصفی و یكی که بود مراشه کوچیک چمدون یه و بزرگ چمدون تا دو متین

 می. بود خودش لباسای و وسایل اشم بقیه و بود اورده من برای که بود چیزایی و سوغاتیا

 گفت

 بودن زورگو خودت مثل سوغاتیاتم اما کردما تقسیم مساوی قسمت دو به رو چمدونا جای "

 و
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 "!گرفتن جا حقشون از بیشتر

 توضیحات و میورد در بودو اورده برام که چیزایی دونه دونه اونم پاشو رو بودم نشسته

 اشو مربوطه

 بسته یه سرم اخر. بیاد خوشم کرد می فكر که ای دیگه چیز ره و خاتم و عطر و لباس. داد می

 از تیكه یه خودشم! کردم ذوق مهه از بیشتر اون برای که اورد در آلوچه و لواشک بزرگ ی

 و جلو بردم صورتمو خنده با. "بده منم به " گفت چشمک وبا نمهد گذاشت و کند لواشكارو

 لبامو

 بعدم و دادم قورت لواشكو مهه از اول. نمهد تو کرد زبونشو سریع اونم لباشو رو گذاشتم

 خیال با

 مچینه و بود تر وله منم از متین. گرفتم می گاز آروم لباشو و زدم می مک زبونشو راحت

 فشارم

 مه ی تشنه جفتمون. بود اومده بند نفسم که نشهد تو کشید می زبونمو خودشو به داد می

 جوری یه بودیم کرده سعی مدت اون تو. بود ممكن غیر وتمونهش کنترل لحظه اون و بودیم

 حال مونه تو. نبود دارمون جلو یچیه دیگه بود رسیده وقتش که حاال و کنیم ارهم خودمونو

 واه و

 بپوشید لباساتونو پاشید زحمت بی " که باربد صدای سرشم پشت و اومد در صدای که بودیم

 "!دارین مونهم

 کرد ول منو نهد و لب اه گرفته برق عین متین اما داشتم، عادت بازیاش دیوونه به که من

 با و

 ازین و باربده گفتم شهب! بینتمون می داره یكی بود کرده فكر. کرد نگاه بر و دور به تعجب

 مسخره

 دیدن منو تا و دستشونه کیک یه تینا با دیدم که کردم باز درو پاشدم. میاره در میشهه بازیا

 شروع
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 معرفیشون من اینكه از قبل و تو اومدن. کشیدن صوت و زدن دست و خوندن شعر به کردن

 به کنم

 و کردن روبوسی و دادن دست اشهبا صمیمی و گرم خیلی و جلو رفتن خودشون متین،

 مچینه

 خوشش رفتارشون از متینم بود معلوم! شناسن می موه ساله چند انگار که گفتن خوشامد

 نگرانیاش ی مهه که بود میدههف. ببینم چشماش تو رضایتو تونستم می موقع مونه و اومده

 " گفت می مهب یه باربد. مدت این تو برام بودن واقعی دوستای نفر دو این و بوده بیخود

 کتی

 بریم زود میدیم قول ولی بودین، عملیات وسط احتماال و شدم مزاحم موقع بد دونم می جان

 که

 جلوی حداقل و باشه مودب که کرد می دعواش یه مه تینا و "!برسید کارتون به مه شما

 متین

 !کنه رعایت

 اومد.  خوشحاله اشونهبا آشنایی از بود معلوم متینم بستم سرشون پشت درو و رفتن وقتی

 ."اصلیمون کار به برسیم شدم آشنا دوستاتم با که حاال "گفت و کرد بغلم و طرفمو

= = = = = 

 .شدم بیدار خواب از بوسید می امو بسته چشمای داشت که لبی ه احساس و نوازش با صبح

 .بود خورده گره مه تو لختمون بدنای و بود دورم متین دستای

 .من عشق خیر به صبح -

 دیگه بار یه من شه می -:  گفتم زدم دل ته از لبخندی یه و کردم نگاش خمار چشمای با

 بخوابم

 بگی؟ خیر به صبح مهب و کنی بیدارم اینجوری تو

 .کرد بلندم و گرفت منم دست نشست پاشد و خنید بلند صدای با
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 در باید اشو بقیه. بخوابی الزم حد از بیشتر دقیقه یک نداری حق اینجام که مدتی این تو -

 اختیار

 .-ن– خانم باشی من

 بیرون سرم از برگرده خواد می که آخریو روز فكر کردم سعی و اش سینه رو گذاشتم سرمو

 .کنم

 آسمون و بود تر طالیی خورشید. داشت دیگه شكل و رنگ یه برم و دور دنیای روزا اون تو

 .تر آبی

 برم و دور آدمای ی مهه به. بودم خوشحال عمرم ی مهه قد و میومد قشنگ نظرم به چی مهه

 و خندیدن می باید مهه!کردم می تعجب بود مه تو اش قیافه کسی اگر و زدم می لبخند

 و بودیم چسبیده مه به سره یه. بود عالی و خوب چی مهه من نظر به چون بودن می خوشحال

 باربد و تینا با مه اهجا خیلی. کردیم می استفاده مه بوئیدن و بوسیدن برای فرصتی ره از

 می

 .شد می برابر دو خوشیامون و رفتیم

 نذاریم و باشیم خوش مینطوره آخر روز تا که بود گرفته قول ازم اول روزای مونه از متین

 فكر

 عذاب اینقدر دلتنگی، و دوباره ه جدایی فكر شد؟ می مگه اما. کنه خراب حالمونو برگشت

 بود آور

 !بره نتونه دیگه که کنم پاره بلیطشو برم زد می سرم به اه بچه عین یهگا که

 رو بودم نشسته زانو ارهچ کرد می جمع وسایلشو و بست می چمدوناشون داشت که شبی

 مهب که نگاش. شهب بودم زده زل چونمو زیر بودم زده دستامو دلخوری و بغض با صندلیو

 با افتاد

 اول ی دفعه یادته. خانمی نكن نگاه اینجوری بشم، ورچیدنت لب اون قربون -: گفت خنده

 تو

 م،ه ی دوباره دیدن با دلتنگیا و سختیا اون ی مهه اما شدیم؟ جدا مه از سخت چقدر رانهت
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 شه می تموم درسم مه دیگه وقت چند تا. باشی داشته طاقت باید مه ایندفعه. شد تموم

 مه

 مه امریكام اقامت دیگه ماه چند تا گفته مه مامان دم، می سامون و سر شرکت کارای به

 محكم قبل مثل باید فقط تو. مونیم می مینجاه یا اونجا ریم می مهبا یا اونوقت شه، می درست

 .بیارن درت پا از سختیا و دلتنگی نذاری و باشی

 اینقدر" گفتم می خودم پیش. بغلش تو نشستم رفتم پاشدم و کرد باز دستاشو بعدم

 دوسش

 طول بیشتر ایندفعه بود ممكن اما. "آینده امید به کنم تحمل دوریشو بازم بتونم که دارم

 و بكشه

 .داد می آزار منو مینه

 اما باشه، تر راحت خداحافظی که فرودگاه نرم خودش مثل منم بود خواسته ازم اینكه با

 نتونسته

 .باشم کنارش لحظه آخرین تا خواست می دلم. رفتم اشهبا و کنه راضیم بود

 گفت. کرد تكرار دوباره حرفاشو ی مهه و کرد بغلم داد بار تحویل رفت چمدوناشو وقتی

 ممكنه

 عروسک " گفت و کرد پا اشكامو بعدم. باشم قویتر باید و بشه بیشتر دوری مدت ایندفعه

 مگه

 "نكنی؟ خیس من خاطر به چشماتو بودی نداده قول

 !نرو نكنم گریه خوای می اگر متین، شه نمی -:  گفتم و دادم تكون سرمو لجباز ایه بچه عین

 .کرد پاك اشكامو خودش و کرد بوس لبامو جلو اورد سرشو خنده با

 نیست ام سینه تو قلبی کردم می احساس دوباره ترانزیت سالن سمت رفت می داشت وقتی

 و

 .* ....شده مشكل برام کشیدن نفس
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 خونه پایین بیا دم می تهب دالر ٢٠ ساعتی کتی رو، جا مهه انداخته برقی چه ببین اوه اوه -

 ی

 !کن تمییز جوری مینه منم

 لوله با. کرد می نگاه دیوارارو و درو رفت می راه اتاق دور داشت و تو بود اومده بود، باربد

 ی

 ندارم، زدنتو کتک ی حوصله اصال جان، باربد -: گفتم کمرشو به زدم بود دستم که جاروبرقی

 بیا

 .برسم کارم به بذار برو

! باشه -: گفت بیخیال حالت یه با و خونه در طرف به رفت زنون سوت جیبشو تو کرد دستاشو

 می

 کنه عسل زانوشم تا آدم رو دخترا شما. مینینه متونه اصال! نخواستیا کمک خودت پس رم،

 !طلبكارین بازم نتونهد بذاره

 بذاریم کن کمک تختمو بیا نكن، رهق حاال بابا خوب کمک؟ برای بودی اومده! ئــــــــــــــه -

 سر

 .جاش

 .گیرم می دالر ٢٠ ساعتی! نیست که الكی دیگه، نه -

 !گیره می ارزونتر تو از بیارم کارگر برم گمشو، -

 !ببینی خیرشو دیگه ٢٥ ساعتی خب -

 -:  گفت و دراورد منو ادای کنم باز نموهد خواستم تا و رفتم شهب غره چشم یه برگشتم

 می

 ...مادر و درغگو و عرضه بی و صفت بی و کار طمع و پررو آدم روحِ تو. دونم می دونم،

 !برات بسه اولیش دوتایِ یكی مونه! بابا خب! ااااوه -

 اینكه برای. آشپزخونه وقت سر رفتم من بعدم و کردیم جا به جا مه با وسایلو کرد کمک

 دوباره
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 امهبا و نگاه تلویزیون مینجاه و بمونه باال گفتم شهب کنم تموم زودتر کارامو و فكر تو نرم

 حرف

 و تحلیل به کرد شروع و سكسی ایهشو کانالِ رو گذاشت و کاناپه رو داد لم اونم! بزنه

 !بررسی

 باربد و زد زنگ تلفن که بكنم اروهن فكر کم کم خواستم می و بود رهظ نزدیكای دیگه

 از. برداشت

 .خطه پشت تینا بود معلوم)!(  پایینش به کمر ایِهشوخ و رفتنا صدقه قربون و زدن حرف لحن

 وهی. داره کار چی و گه می چی ببینم جلو بودم اورده آشپزخونه دیوار پشت از سرمو منم

 دیدم

 می گاز لبشو و داد می تكون سرشو و دست یه و پاش رو کوبید یكیم و سرش تو زد یكی

 کنه؟ می سكسیت تحریمِ به دیدهت داره چته؟ چیه؟ -:  گفتم خنده با! گرفت

 خودم براتون گه می! بدتر ازون -: گفت گریه حالت با گوشیو نیههد رو گذاشت دستشو

 ارهن

 !بخوریم خونگی غذای وقت چند از بعد که کردم درست

 جدی لحظه یه خواست نمی پسره این شدم، کارم مشغول و آشپزخونه تو برگشتم خنده با

 !باشه

 .در طرف دوید کرد قطع که گوشیو

 ری؟ می کجا -

 بگم شهب بیارم کنم بندی مه سر چیزی یه خودم میرم داشت، توقعی شه نمی که تو از -

 ما

 !خودمون ارهن مهما بخور خودتو ارهن تو داریم، ارهن خودمون

 !که نیست بد پختش دست مه اینقدرا دیگه بابا! کرد قبول مه تینا و گفتی تو آره -
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 جون به آتیش این ایِهغذا آخه! کن رحم جونیت به حداقل تو! توام فكر به من بیچاره -

 رو گرفته

 خورد؟؟؟ شه می

 اون اهمنت! بود بدتر من از مه تینا نداشتم، آشپزی تو ای تجربه یچه که من! گفت می راست

 !بخورن باید مهه گفت می ازون بدتر و پخت می چی مهه و بود باالتر نفسش به اعتماد

 اذیت طفلكیو دختر این اینقدر و برداره بازیش مسخره از دست کردم راضیش بود رجوریه

 .نكنه

= = = = = = = = 

 .بچینین میزو زودباشین -: گفت و تو اومد دار در بزرگِ  ظرف یه با تینا کردم باز که درو

 کشید بویی یه ظرفو کنار کرد دوال سرشو بوسیدنش از بعد و کرد بغلش طرفشو رفت باربدم

 ببینه

 می نگاش داشت واج و اجه مه تینا! اونور دوید گرفت دماغشو و سرفه زیر زد وهی که چیه

 .کرد

 :گفتم

 کردی؟ درست چی حاال بخوریم، بشین بیا کن، ول چلو و خل باربدِ این جان تینا -

 .بادمجون خورشت-

 .نكنه درد دستت به، به-

 باز بودو توش خورشت که ظرفی در مه تینا و اوردم چنگال قاشق و بشقاب منم و نشستیم

 .کرد

 :گفت ترسیده ی قیافه با باربد وهی

 فسنجون؟ یا سبزیه قرمه خورشت گفتی انی،ه-

 !بادمجونه عزیزم، کدوم یچه -

 ــــــــــــــــــــــــــه؟هسیا چرا آخه پس -
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 رفتم! خنده زیر نزنم که گرفتم خودمو جلوی خیلی دیدم آشپزخونه تو از که باربدو ی قیافه

 یه! بود تیره زیادی رنگش گفت، می راست. انداختم خورشت به نگاه یه و میز سر نشستم

 بوی

 !داد می خاصیم

 کردی؟ خبر ٩١١ جون کتی گم می -

 چی؟ برای ٩١١ -:  گفت تعجب با تینا باز

 :گفت باربد خود بدم جواب من اینكه از قبال

 !مینجوریه عزیزم یچیه -

 !بنویسم امو نامه وصیت برم حداقل بذارین بابا -:  داد ادامه گریه حالت با باز بعد

 بزنی حرف زیادی یعنی که دادم نشونش تینارو چشمام با و رفتم شهب غره چشم یه دیگه

 شهب

 سختی ره به قاشقو اولین و شدیم خوردن مشغول! شد ساکت دیگه که چیه جریان گم می

 بود

 بود معلوم باربدم! اس خوشمزه وقعا رشهظا خالف بر اش مزه دیدم که نمهد تو گذاشتم

 در صداشم دیگه و خورد می داشت تند تند و پایین بود انداخته سرشو و اومده خوشش

 !مد نمیو

 باز باربد که بستم می درو داشتم. پایین رفتن مه دوتا اون و کردیم جمع میزو ارهن از بعد

 اشو کله

 !دادما به برسی شدم مسموم من گفتن زدن زنگ بیمارستان از اگه -:  گفت و تو اورد

 !پررو بچه برو -

 جوری یه و ماسید لبم رو خنده بیمارستان اسم شنیدنِ با ولی. بستم درو و دادم لشه بعدم

 متین به بودم زده زنگ که افتادم اونروزی یادِ. داشتم زیاد بیمارستان از بد، خاطراتِ. شدم

 اما
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 ...بیمارستان بردنش و نیستش بودن گفته

 ایندفعه انگار و بود شده شروع دلتنگیامون دوباره بود برگشته متین اینكه از بعد یكماه* 

 تحمل

 برنامه. زدیم می حرف مهبا و زد می زنگ مهب حداقل بارو ٣-٢ روزی. بود تر سخت دوری

 ی

 قرار استاد کدوم با یا دارم درسی چه ساعتی چه بود یادش ترهب خودم از و داشت کالسامو

 .دارم

 لحن با و بگه نباشید خسته مهب و بزنه زنگ که بودم تلفناش منتظر میشهه کالسام از بعد

 .بكنه واجور جور سفارشای کلی ربونشهم

 می چک گوشیمو مدام کالسم سر. بودم شده نگرانش کم یه و بود نزده زنگ صبح از اونروز

 کردم

 زنگ و گرفتم تلفن کارت یه رفتم سریع نشد خبری دیدم وقتی. نه یا زنه می زنگ ببینم

 به زدم

 زنگ. ده نمی جواب و گیر پیغام رو ره می دیدم که گرفتم موبایلشو بدبختی کلی با. گوشیش

 ندسهم آقای " گفت چیدن، صغری کبری کلی از بعد و برداشت منشیش که شرکتش به زدم

 .کردم ضعف احساس و شد شل دستم تو گوشی. "بیمارستان بردنشون خورده مهب حالشون

 بعدم و "چمه دونم نمی خودمم ولی جوراییه یه حالم " گفت می متین که بود روی سه دو چون

 خواستم می که بودم شده عصبانی خودم دست از اینقدر لحظه اون. دلتنگی به داد می ربطش

 بود اینجا وقتی چرا دکتر؟ بره بودم نكرده سفارش شهب من چرا ". دیوار تو بكوبم سرمو

 خودم

 سریع اما شد می عوض جورایی یه حالش وقتا یهگا بود که منم پیش "دکتر؟ بودمش نبرده

 به

 .بودم نشده حساس حالتاش رو خاطر مینه به و گشت می بر طبیعی حالت

 داده دست مهب که بودی عجزی احساس ازون بدتر و گذشت می سرم تو از فكرا این ی مهه
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 برداشتم گوشیو. مردم می دلشوره از داشتم و بكنم توستم نمی غلطی یچه دور راه ازین. بود

 و

. خندون و حال سر صدای با بود متین. خورد زنگ خودش که بگیرم شماره دوباره خواستم

 می

 .شدم نگران حسابی و زدم زنگ من که گفته و گرفته تماس بیمارستان تلفن با منشیش گفت

 .بزنه زنگ زودتر نشده که کرد یهعذرخوا کلی

 نگرانت که ببخشید. گذشت جوری چه ساعت سه دو این میدمهنف اصال خانمی، ببخشید -

 .کردم

 شده؟ چی چطوره؟ حالت بگو. خواد نمی یهعذرخوا گی؟ می چیه اینا متین -

 دیونه این بخوریم غذا جا یه رفتیم زادهب با کار از بعد دیشب بابا، یچیه -: گفت و خندید

 مارو مه

 !سرم زیر خوابیدیم شدیم مسموم جفتمون حاال ر،هش ساندویچیِ ترین کثیف برد

. نبود خوب حالت مه روزه دوسه این نگو، دروغ من به متین -: گفتم و گریه زیر زدم وهی

 راستشو

 .شده چی بگو

 حرف زادهب با بیا بابا. که گم نمی دروغ تو به من عروسكم. نكن گریه توروخدا کتی ئه -

 اونم. بزن

 .سرمه زیر

 یچیه گفت ندههد دلداری لحن با اونم و گرفت گوشیو دوستش. بود شده تر شدید ام گریه

 عاشقه که بس پسره این! شماس تقصیر اصال "گفت می شوخی به یه بعدم و نیست

 و نشدم راضی نوزه دید وقتی اما "!خورده دورش کاغذِ با ساندویچ تا چند نیست حواسش

 بازم

 بگن تونهب ایشون کنین صحبت پرستار خانم این با بیاین اصال خانم کتی -: گفت نگرانم

 این سر
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 !نیومده بالیی یچه غول نرِ

 خورده بیشتر انگار متین گفت و کرد تكرار حرفارو مونه و گرفت گوشیو خانمی یه بعدشم

 و بوده

 اصطالحات از. نیست نگرانی یچه جای دیگه االنم و بدن شستشو اشو معده شدن مجبور

 خیالم. نذاشتن کاله سرم شدم مطمئن و پرستاره واقعا بود معلوم برد می کار به که پزشكی

 خودی بی عروسكم دیدی -:  گفت و گرفت گوشیو دوباره متینم و بود شده راحت تقریبا

 خودتو

 .شه ریش من دل که کنی می گریه اینجوری چرا آخه کنی؟ می ناراحت

 دستپختت که تو. بخوری چیزی بیرون خواد نمی بابا. باش خودت مواظب توروخدا متین -

 خوبه،

 .دیگه بخور کن درست چیزی یه خودت

 بنده شما، مثل ای یختههفر و نرمنده کدبانویِ وجودِ مددِ به دیگه، بله -: گفت و خنده زیر زد

 از

 !ریزه می نره یه انگشتم ره

 بعدم. نكن زیاد روتو دیگه -: گفتم خنده با! بیاره درم ناراحتی از بود شده موفق میشهه مثل

 !سته که مینهه

 !زیاده سرمونم از و خوبه خیلیم البته، صد بله، -

 باید. شرکت دوباره نری ا،ه خونه میری بعدشم کن، استراحت کم یه کن قطع دیگه عزیزم -

 .باشی خودت مواظب حسابی

 !چشم -

 .شده حساس ات معده فعال بخور سبک چیزای مه غذا -

 .چشم اونم -

 .خوب پسر آفرین -
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 کتی؟ -

 جانم؟ -

 .دارم دوستت -

 .عزیزم مینطوره منم -

 مه از "دارم دوست " گفتن بدون وقت یچه نداشت امكان. کردیم خداحافظی بعدم

 خداحافظی

 .شد جوری یه دلم ته و داشت فرق جورایی یه ایندفعه کردم می احساس اما کنیم،

 نمهذ از مزاحمو فكرای و دادم تكون سرمو "دختر؟ شدی مشكوك چی مهه به بیخودی تو باز "

 کافی نیست خاصی ی مساله بودم میدمهف و بود شده راحت خیالم که مینه. کردم بیرون

 و بود

 .بعدی کالس سر رفتم تری راحت فكر با

 برام و دارم دوسش چقدر که بدم نشون شهب میشهه از بیشتر کردم سعی روز چند اون

 ارزش

 " گفت می که چیزی اهتن. کنه مراقبت خودش از باید شده که منم خاطرِ به بدونه تا داره،

 نثار که محبتی ی مهه خاطر به "گفت می. کرد می تشكر ازم صحبتا ی مهه آخرِ و بود "چشم

 و خالصانه کردنِ محبت من چون بود، معنی بی برام حرفش این.  "کتی ممنونتم کنی می من

. کردم می اجرا خودشو تعلیماتِ مو به مو داشتم حاال و بودم گرفته یاد خودش از عشقو ابراز

 من

 .نمیورد روم به وقت یچه اما دونست می حتما خودشم و بودم مدیون شهب اون از بیشتر

 روز که شدید دلتنگیِ از غیر به رفت می جلو عادی داشت چی مهه و گذشت دیگه وقت چند

 با کردم می سعی. شدم می دیونه داشتم منم و بود گذشته ماه چند. شد می تر زیاد روز به

 ره

 کاراشو باید دونستم می. خودم پیش بكشونمش شده که مهکوتا مدتِ  یه شه می ترفندی
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 مرخصی یه حداقل " گفتم می یه اما بده، تحویل رو دستشه که اییه پروژه و کنه تموم

 ."کن تموم کاراتو برگرد بعد اینجا بیا ماه یه و بده خودت به کوچولو

 خود. برگرده دوباره و بمونه فتهه چند و بیاد سر یه که بودم کرده راضیش تقریبا دیگه

 خیلی متینم

 شده ذره یه برات دلم ندارم، طاقت دیگه خودمم " گفت می مشه و کرد می دلتنگی ارهاظ

 * ..... "کتی

 راه اشونهبا مه واه که بودن خوشحال ایرانیا ی مهه و بود شده خوب واه بود روزی چند

 اومده

 .کرده پیدا ایرانو تو خودمون ارِهب و عید وایه و حال و

 درو و تمیز ی خونه دیدن از گذشته روز چند معمولِ طبق و پاشدم خواب از زود صبح

 که دیوارایی

 پلیور یه صبحونه خوردن از بعد. کردم دعا تینا جونِ  به و کردم کیف زدن می برق داشتن

 سبک

 مجبور سرد روزای تو. مترو سمت افتادم راه پیاده کمرمو دور بستم ژاکتم یه و پوشیدم

 این بودم

. نكنم روی پیاده کم یه نیومد دلم که بود خوب واه انقدر اونروز اما برم اتوبوس با مسیرو

 کوچه تو

 جا یچه و شد می دیده بود اومده پیش ایهما تو که سنگینی برفای آثار نوزه اه کوچه پس

 مه

 سعی و کشیدم عمیق نفس تا چند یه. بود ای شكوفه و گل نه بود شده سبز ای سبزه نه

 کردم

 گرفتم تصمیم بیام حال سر اینكه برای. سراغم بیان کننده ناراحت فكرای ندم اجازه

 برم برگشتنی

 .بخرم سین فته برای قرمز یهما و سبزه رهش مرکز ایرانیِ  فروشگاه از
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 ی بچه اینم "بود گفته و بود گرفته برام عید اولین تو متین که افتادم قرمزی یهما اون یاد

 خودم با کاشكی ". شد تنگ بود داده مهب که قناریایی برای دلم وهی "!سوممون

 "میوردمشون

 "!ندن ویزا شونهب بود ممكن فقط " گفتم خودم با گرفت ام خنده

 یه کالسِ تا دو. شدم پیاده دانشگاه در جلوی بعد دقیقه ده و شدم سوار و مترو به رسیدم

 .شد می تموم رهظ ١ حدود دومیش و داشتم نیمه و ساعت

 این چقدر. دیدم متینو عكس کردنش باز با میشهه مثل و کمدم سراغ رفتم کالس از بعد

 ربونشهم چشمای و شیرین لبخند اون با. بود انگیز خاطره برام و داشتم دوست عكسشو

 انگار

 برای و جلو بردم صورتمو. گرفت بغضم و شد مچاله دلم. زد می امهبا داشت حرف دنیا یه

 .کردم لمسش و بوسیدم عكسشو بار زارمینه

 .پایین ی طبقه رفتم برداشتم ژاکتمو و جاش سر گذاشتم کتابامو زود

 مچینه! شدم میخكوب اه شیشه پشت از آسمون دیدن با وهی که بودم خودم وایه و حال تو

 صبحی کردم خیال که داد می تكون درختارو ایه شاخه تندی باد و بودن شده جمع سیاه ابرای

 خصوصیات از اینم. ترکیدم می داشتم حرص از! زدم می قدم دیگه ی سیاره یه توی داشتم

 و آب

 واشناسیوه اگر که کنه می تغییر و شه می عوض واه مچینه ساعت یک عرض در! اینجا وایه

 !گــِل تو مونی می)!( خر نسبتِ بال باشی نكرده چک

 سر پشت از نفر یه که بیاد برام تاکسی بزنم زنگ گرفتم تصمیم و خروجی در طرف رفتم

 صدام

 .زد

 !خانم.... کتایون -
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 و گرفتش ام جذبه وهی انگار طرفش برگشتم که بعد و زد صدا اسممو اولش که بود نیكان

 "خانم "

 !کرد اضافه اسمم به مه رو

 بفرمایید؟ -

 پیاده واه این تو خواید می بدونم خواستم می اما کنم فضولی خوام نمی ببخشید. سالم -

 برید؟

 .نیست مناسب لباستونم که خصوصا

 .بگیرم تاکسی بزنم زنگ خواستم می خیر، نه -

 .برسونمتون شم می خوشحال مایلید اگر مرامه،ه ماشین من -: گفت شمرده و آروم

 من آخه -: گفتم! ندارم کردن پاره تیكه تعارف ی حوصله اصال دیدم و کردم نگاش کم یه

 می

 .بخرم یهما و سبزه downtown برم خواستم

 .بریم مهبا شه می حاال بخرم، برم خودم میومد تنبلیم منم اتفاقا -: گفت فوری اونم

 .میام مراتونه نیستم مزاحم اگه پس باشه، -

 .بیارم ماشینو برم من تا بایستید اینجا فقط. میشم خوشحال خیلیم -

 کرده تعجب خودمم. بیاد بزنه دور خیابون ته رفت و شد ماشینش سوار و بیرون رفت دوید

 بودم

 رفته سر حوصلم چون شایدم! براش نكردم پیدا دلیلی اما برم، اشهبا کردم قبول شد چطور

 و بود

 !بخندم دستش از خورده یه حداقل بود نیومده اونروز الیزابتم

 منو خواد می که فرستادم رحمت آبادش و جد روح به کردم باز درو تا منم و جلو اورد ماشینو

 ببره

 و بیاد دانشگاه خود ورودیِ در دمِ  تا نداشت اجازه گرفتم می تاکسیم اگر حتی چون برسونه،

 با
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 !رفتم می کنون پرواز خیابون دم تا احتماال میومد که وحشتناکی باد اون

 و کرد روشن بخاریو سریع نیكانم و بودم کرده لرز حسابی. تو نشستم سریع و کردم باز درو

 اونم و کردم می نگاه رو آدما و خیابونا بزنم حرفی اینكه بدون. آخر ی درجه رو گذاشتش

 آروم

 بكنم؟ سوالی یه ازتون تونم می -:  گفت دقیقه چند از بعد. کرد می رانندگی

 !بدم جواب که دم نمی قول اما بپرسید سوالتونو شما -: گفتم و کردم نگاش

 !بود خوبی تذکر ممنون، -: گفت و گرفت اش خنده

 .نه یا داد جواب شه می ببینم بپرسید حاال -

 یا غرقید خودتون افكارِ تو یا میشهه ایید؟هتن میشهه چرا بپرسم خواستم می راستش -

 فوقش

 .کنید می گوش فقط شما و زنه می حرف اون و نشستین جایی یه الیزابت دوستتون با

 !کرده موشكافی منو رقتار و شده دقیق من ایهحالت تو چه که بودم کرده تعجب

 گرفتین؟ نظر زیر منو شما -

 تو که رکسیمه کنه، می ایجاد مكش خالء گن می اما نه، یا شنیدید دونم نمی راستش نه، -

 نا دیگران نتیجه در و شه می ایجاد خالء دورش کنه می سكوت بیشتر اطرافیان با برخورد

 .شن می جذبش خواداگاه

 !جذب جای کنم می دفع معموال من دونم می خودم که اونجایی تا اما! فیلسوفانه چه! اووو -

 رههچ با که دارید سردی و خشن اخالق خیلی بله، بگم باید بگم تونهب بخوام رك اگه خوب -

 و

 !متضاده کامال رتونهظا

 یه میدهف خودش انگار "!پررو بچه باشی رك خواست تو از کی حاال ". کردم نگاش چپ چپ

 کم
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 اصال نظرت گفتید دلتون تو االن حتما دونم می -:  گفت انههخوا پوزش لحن با و رفته تند

 برام

 .نداشتم منظوری باشید، نشده ناراحت حرفم از امیدوارم! نیست مهم

 اولین و دم می ترجیح رو اییهتن من گید، می درست شما نه، -: گفتم و دادم تكون سرمو

 ابزار

 .طرفم بیان دیگران بشه مانع که رفتاریه ایی،هتن ایجادِ برای مه

 چرا؟ بپرسم تونم می -

 !بپرسید تونید می بله، -

 چرا؟ خب -: گفت خنده با

 زندگی تو من ایهلذت از یكی که بگم تونم می قدر مینه اما خصوصیه، حدی تا دلیلش -

 غرق

 .کنم محروم لذت این از خودمو مزاحم افراد وجودِ با خوام نمی. اس گذشته تو شدن

 !باشم نداشته مزاحمارو اون نقش بنده حاضر حال در امیدوارم پس -

 .طوفان و باد این تو کردین لطف من به کلیم که فعال کنم، می شهخوا نه -: گفتم لبخند با

 ندارین؟ من از سوالی شما -:  گفت مزه با حالت یه با دوباره و شد ساکت لحظه چند

 .کردم فكر کم یه و مه تو کشیدم اخمامو و باال انداختم ابرومو یه

 !اتفاقا چرا -

 !بفرمایید خوب -

 گفتید؟ چیز یه خودتونو ملیتِ رکسیه به چرا شما -

 یا اسپانیا لِ ها نگفتم کسی به من راستش -: گفت ساده خیلی اما خورده جا کم یه بود معلوم

 فالن مردم شبیه چقدر شما! اوه " گن می میان خودشون. ستمه دیگه جای یا روسیه مثال

 و کنم می صحبت جلوشون باشم بلد کشور اون زبونِ از مه کمی یه اگر قضا از "!کشورید

 اونا
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 !کار سر رن می قشنگ خیلی مه

 ناجوانمردانه خیلی دونم می البته -: گفت چشمک با کنم می نگاش تعجب با دارم دید وقتی

 سرکار برای کنه می وسوسه آدمو بدجوری غربیا این ژنتیكیِ خنگیه خوب اما! اس

 !گذاشتنشون

 .نگفت چیزی دیگه و زد لبخند یه مهب اونم! بود گرفته ام خنده صداقتش از

 یهچندگا رازه. روشن خیلی ایِ  وههق و بود لخت اشهمو. انداختم نگاه نیم یه نیمرخش به

 تو ریخت می شاخه شاخه صورت به دوباره ولی عقب دادشون می و توشون برد می دست

 ایهابرو و بود بلند نسبتا پیشونیش. خورد می تاب واه تو جدید استایل یه با و پیشونیش

 کشیده

 محسوس نا خیلی و نداشت مه ناچیز برآمدگیِ و قوز یه حتی بینیش. داشت شتیه کامال و

 می باال میشهه گردنشو. صورتش با متناسب و اندازه نشهد و لب و بود باال سر و تیز نوك

 گرفت

. نیست خم اصال پشتشون و دادن قورت عصا انگار رفتن راه موقع که بود آدمایی جزو و

 خیلی

 داده اش تكیه بود کرده خم آرنج از دستشو یه و بود داده تكیه ماشین صندلی به ریلكس

 به بود

 فرمونو باالی کامال دستشم یكی اون و فرمون پایین بود گذاشته انگشتاشو و ماشین ی شیشه

 .بود گرفته

 ". بیاد خوششون ازش دارن حق دخترا و جذابیه پسر واقعا که کردم اعتراف خودم پیش

 حیف ولی

 سعی کال من -: گفتم و چرخید نمهد تو زبونم خوداگاه نا "!چرونی چشم و باز وسه اینقدر که

 این دید؟ می بازی رو دخترا اینقدر چرا بگید شه می اما نكنم مورد بی کنجكاویِ  کنم می

 جزوی

 سرکاریه؟ سرگرمیِ مونه از
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 دادم؟ بازی کیو من من؟ -: گفت تعجب با

 می فكر اوایل که اشهبا کردین برخورد جوری گفت می. الیزابت من دوست یكیشم بله، -

 کرده

 وقتی و کردید دعوتش مونیتونهم به من، خود جلویِ  اشم نمونه یه میاد، خوشتون ازش

 اومده

 .کردید برخورد اشهبا سرد خیلی اتون خونه

 و دادم توضیح براش جریانو کامال مونیهم از بعد من داره، فرق موضوع الیزابت مورد در -

 ازش

 االن و پذیرفت راحت خیلی الیزابتم و بود شخصی موضوعِ یه دعوت اون کردم، یهعذرخوا

 مهه

 ندادم، ادیهپیشن شونهب وقت یچه من دیگه، دختر تا ٣-٢ مورد در اما. شده حل چی

 خودشون

 ناراحت "نه " گفتم می و دارم دوسشون پرسیدن می ازم وقتیم و باشن من با خواستن می

 می

 !بودم نفرستاده دعوت کارت که براتون نم،هج به گفتم می منم! شدن

 !ظالمانه چه -

 .کنم کاری تونم نمی براش من بزنه، گول خودشو و بشه خر خواد می خودش یكی وقتی نه، -

 .رن می ذارن می چیه حقیقت منهف می که بعدم و زنن می گول خودشونو مدت یه

 "!نداره جواب حق حرف " کردم فكر خودم با

 جای شلوغی، و شدید ترافیک خاطر به ولی نظر مورد ی مغازه جلوی رسیدیم بعد دقیقه چند

 بره یكی اون و بمونه ماشین تو یكیمون دادم ادهپیشن من آخرش. کردیم نمی پیدا پارك

 خرید برای

 خرم می رم می من فرمون پشت بشینین بیاین لطفا کمه لباستون شما چون " گفت نیكان که

 ".میام
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 بزرگ خیلیم کنین، انتخاب خوشگل یِ هما یه زحمت بی پس -: گفتم شدنش پیاده موقع

 .نباشه

 می سعیمو اما باشه، متناسب اش آینده صاحب با خوشگلی لحاظ از دم نمی قول چشم، -

 !کنم

 .رفت و بست درو و گفت اینو خنده با

 و بود آب توش که کوچولو نایلون یه توشون از و بود دستش کیسه تا چند برگشت وقتی

 باالش

 اورد رو کیسه. خورد می تكون توش داشت قرمز یهما یه. داد نشونم و دراورد داشت گره

 و باال

 چطوره؟ کنم، انتخاب خوشگلترینشونو کردم سعی -: گفت

 .گرفتم دستش از رو کیسه و زدم لبخند

 .ممنون خوشگله، واقعا بله، -

 .باشه متناسب صاحبش با کنم می سعی که گفتم -

 تا دو دیگه ی کیسه یه تو از. تعارف پای به بذارم و بگیرم نشنیده تعریفاشو کردم سعی

 ی بسته

 ارهن به اگر بودم مطمئن تقریبا چون راستش -: طرفم گرفت و دراورد سوخاری مرع

 کنم دعوتتون

 .اوردم خریدم غذا خودم کنین نمی قبول

 !شناختین منو خوب -:  گفتم خنده با

 دانشگاه به راجع حرفامون بیشترِ برسیم تا دیگه. کردم تشكر و گرفتم ازش رو جعبه بعدم

 و

 ازش دوباره داشت نگه خونه در جلوی وقتی. نگفتیم خاصی چیز و بود متفرقه چیزای و درس

 به

 . کردم تشكر لطفش خاطر
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 فته چیدن به تصمیم و بردارم تنبلی از دست منم شدین باعث اینجوری کنم، می شهخوا -

 .بگیرم سین

 .لطفتون از ممنون خیلی رحاله به -

 تونم می بدونم خواستم می راستش -: گفت شک کمی با و زد صدام که شم پیاده خواستم

 کنم؟ صدات کتی

 .انداختم باال اموه شونه

 .نداره فرقی من برای میلتونه، طور ره -

 .دارم دوست بیشتر و میلمه اینطوری من خب -

 .نیست ای مساله باشه، -

 .کرد صدام باز که خونه در طرف رفتم شدم پیاده ماشین از و دادم دست اشهبا

 کتی؟ -

 بله؟ -

 .گذشت خوش خیلی من به بگم خواستم می -

 کردم سعی و انداختم یهنگا یه گرفته آسمونِ به. رفت گازو رو گذاشت پاشو سریع بعدم

 نباید. بگیرم ندیده بودو لرزیده وهی دلم ته و بود داده دست مهب پیش لحظه چند که حسی

 می

 .نداشتم دلی دیگه که من رچنده بشه، اسیر دلم دوباره ذاشتم

 آب توشو و اوردم در ام بوفه از کریستال ظرف یه مهه از اول. باال رفتم و کردم باز درو

 و کردم

 میز پشت نشستم و جلو کشیدم صندلیو. میز رو گذاشتمش و توش انداختم قرمزمو یهما

 و

 تا چند روش که خوشگلش و بلند دمِ  اون با. یههما به زدم زل ام چونه زیر گذاشتم دستامو

 خط
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. کردم می تعقیبش چشمام با منم و رفت می اونور اینور مدام داشت سفید و مشكی ظریفِ

 به

 یعنی ". زنن می گول خودشونو آدما اهوقت بعضی اینكه مورد در کردم می فكر نیكان حرفای

 منم

 "زدم؟ گول خودمو

 مشه اما کنه می مخفی ازم چیزیو یه داره متین کردم می احساس که افتادم موقعی اون یاد

 خودش با منم نهذ انگار و کرد می حرکت یههما. نیست چیزی مچینه که زدم می گول خودمو

 ....عقب برد می و داد می تاب و پیچ داشت

 و بده انجام کاراشو ی مهه برگرده دوباره و بیاد کوتاه مدتِ یه بودیم گذاشته قرار متین با* 

 دیگه

 بود شده درست اقامتشم کار. بشیم راحت دوری و دلتنگی شر از و پیشم بیاد میشهه برای

 و

 جلوشو چیزی یه داره، مشكلی یه کردم می احساس اما. بودیم خوشحال موضوع ازین جفتمون

 شده قبل از بیشتر محبتش و عشق. عقب بندازه سفرشو که اس انههب دنبال و گیره می

 و بود

 و شب نصفه ایران وقت به دونستم می که اییهساعت. بود کرده پیدا وسواسی حالت حتی

 باید

 می که اونجایی تا. "شدم نگرانت و دیدم بد خواب " گفت می و زد می زنگ مهب باشه خواب

 اثرات از حالتا این" گفتم می کنم، آرومش کردم می سعی و دادم می دلداری شهب تونستم

 تلفنی اشهبا دوبار یكی که باربدم حتی. "عزیزم شه می درست چی مهه اومدنت با و دلتنگیه

 از منم خود "پریشونه؟ اینقدر چرا متین " گفت می و بود کرده احساس اینو بود زده حرف

 حالتاش

 از و نداشتم شكی یچه حسش به نسبت. داشتم دلشوره مدام و بودم میدههف چیزایی یه

 می درون از داره چیزی یه کردم می احساس اما داره، دوسم دونستم می بیشتر میشهه
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 ساعت چندین و زد می غیبش که بود مه روزایی بین این تو. بده بروزش خواد نمی و خورتش

 شرکتشو کارای اوقاتم بیشتر و شد می پیداش دوباره اینكه تا موندم می خبر بی ازش

 ونههب

 .کرد می

 می سعی. خوام می چیزاییو چه بپرسه ازم بود زده زنگ و اومدنش به بود مونده روز چند

 کرد

 بره باید روزم چند کانادا به پروازش از قبل گفت عادی خیلی و بده نشون حال سر صداشو

 آلمان

 .شرکت کارای از یكی برای

 زد می حرف من با تلفن پای داشت که کسی این. کنه بازی فیلم تونست نمی من برای اما

. بزنم گول خودمو تونستم نمی و بود شده تموم صبرم دیگه. میشناختم من که نبود متینی

 باید

 و بود اومده فشار مهب روحی لحاظ از خیلی مدت اون تو. داره مشكلی چه میدمهف می

 اونروز

 .کرد باز سر باالخره

 خوای؟ نمی چیزی دیگه خانمی پس -: گفت آرومی خیلی لحن با

 خوام می من. خوام می خودمو متینِ من چرا، -: گفتم شهب گریه با و ترکید بغضم وهی

 راستشو

 شده؟ چی گی نمی من به چرا. بگی مهب

 شلوغ سرم و شده زیاد کم یه کارام فشار گفتم تهب که من عروسكم، -: گفت دستپاچگی با

 .که نیست میهم چیز. بوده

 بری خوای می چی برای ست،ه چیزیت یه تو نگو، دروغ من به متین -: کشیدم داد سرش

 .کردین نمی کار اروپایی کشورای با اصال که شما آلمان؟
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 نمی من ولی. میدیهف درست تو آره،. نكن اینجوری کنم می شهخوا دلم، عزیز کتی، -

 .میهبف چیو مهه بعدا دم می قول. نكن اصرار توروخدا االنم. کنم نگرانت خواستم

 می منو متین، -: گفتم داشتم سراغ خودم تو که لحنی جدیترین با و دادم قورت بغضمو

 میام گیرم می بلیط فتهه آخر تا م،هب نگی چیو مهه االن مینه اگر. لجبازیم آدم من شناسی،

 .میارم در چی مهه از سر خودم ایران

 دیدمهت گرفتم تصمیم خودمم و بگیره تصمیمشو دادم فرصت شهب. شد ساکت لحظه چند

 فقط

 .کنم عملیش حتما شده چی نگفت مهب اگر و نمونه باقی حرف حدِ در

 کتایون؟ -: گفت کنه ارهم لرزششو کرد می سعی که صدایی با و کشید عمیق نفس تا چند

 قول

 باشی؟ داشته طاقتشو و باشی مقاوم میشهه مثل دی می

 " گفتم دلم تو و بستم چشمامو "باشم؟ داشته چیو طاقت بگه؟ خواد می چی مگه خدایا "

 خدایا

 "بگذرون خیر به خودت

 مهبا سختیامونم باید ما. عزیزم کنیم می حلش مهبا باشه که رچیه. بگو فقط تو متین، آره -

 .دلم عزیز بگو. بگذرونیم

 .دارم سرطان... من... کتی -

 .زمین بندازم تلفنو گوشیِ بود نزدیک و شد شل دستام

 ...دختر بده جواب شد؟ چی الو؟ کتی؟ -

 طوفان و باد داشت امكان. بود ابری و گرفته. انداختم آسمون به نگاه یه اتاقم ی پنجره از

 و بشه

 .بریزه مه به جارو مهه

 گرفتم صورتمو طرفِ دو و لرزیدن می عادی غیر سرعت با داشتن که لبام رو گذاشتم دستمو
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. نكنم خورد دندونامو میوردم فكم به داشتم که فشاری از و شه باز نمهد که دادم فشار

 اگر شاید

 .شد می خورد حالت اون تو بود دندونام بین کلفتم چوب یه

 .بودن ناتوان برابرش در دنیا یه که "سرطان " کوبید می داشت نمهذ تو کلمه یک

 "گذروندیش؟ خیر به اینجوری خدایا "

 روی از که نیرویی. کرد رسوخ جسمم تو جوری چه و نیرویی چه وهی لحظه اون تو دونم نمی

 حقیر و کوچیک پیشش مه متین سرطانِ دیگه که باال اینقدر باال، بردم و کرد بلندم زمین

 به. بود

 می باید. دارم که دادم می نشونش باید پس باشم داشته طاقتشو بودم داده قول متین

 میدهف

 چشمم از اشكم قطره یه حتی که باال بودم رفته اینقدر. کنارشم من و نیست اهتن دیگه

 و نیفتاد

 کرده تعجب آرامشش از خودمم که صدایی با. نبود خبری پیشم لحظه چند ناتوانی و عجز از

 بودم

 متین؟ سرطانی چه -: پرسیدم

 تو بیرون، دادش و بود کرده حبس انگار که نفسش صدای بده جوابی مهب اینكه از قبل

 گوشی

 .رفتم حال از تلفن پای بودم نگفته یچیه که ای لحظه چند اون تو بود کرده فكر شاید پیچید،

 برخورد از ترس. شد می حس ترس توش و لرزید می صداش نوزه بده جوابمو خواست وقتی

 .من

 باید. کنه اییهتن و ترس احساس لحظه یک دیگه حتی ذاشتم می نباید. اومد بدم خودم از

 مقابلِ

 عوض امونهجا حاال و کرد می متین اینكارو تاحاال. میوردم درشون پا از و ایستادم می سختیا

 . میومدم بر پسش از باید بودم، گرفته تصمیممو. بود شده
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 ٣٠ و ٢٠ مشتركِ زندگیای تو آدما از خیلی شاید که حرفایی. زدیم حرف مهبا خیلی اونروز

 ساله

 .نكنن پیدا گفتنشو فرصت اشون

 می تالشمو ی مهه و نیست مهم برام اون جز یچیه و دارم دوسش چقدر که گفتم متین به

 از مریضیشو مه با و مونم می کنارش میشهه. بیاره دست به سالمتیشو بتونه دوباره تا کنم

 بین

 .بریم می

 شه می باز روش به رو جدید ی دریچه یه اهحرف ازین رکدومه شنیدن با کردم می احساس

 به و

 چقدر مدت اون تو میدمهف می تازه. بیشتر وجودش تو زندگی به امید مه اندازه مونه

 و افسرده

 حالتش. عادیه چیز مهه که زدم می گول خودمو داشتم خوشخیالی با من و بوده شده پژمرده

 تو

 می آماده مردن برای و پوشیده می خودشو کفن داشته خودش که بود کسی مثل لحظات اون

 که چیزی اهتن از" گفت مهب وقتی. بمیری نیست قرار گن می شهب و میان وهی اما شده

 می

 رنجیو و درد چه میدمهف "داده نمی آزارم اینقدر مردنم فكرِ حتی و بود تو ناراحتیِ ترسیدم

 تاحاال

 .کرده می تحمل

 شروع یه من برای مینه و کردم می آرامش و راحتی احساسِ صداش تو خداحافظی موقع

 بود،

 ارزش برام و داشتم دوست رو صدا این صاحب چقدر. دشوار ای ادامه با ولی خوب شروعِ  یه

 ...بكنم براش رکاریه بودم حاضر. داشت

 می پزشكی رچقدرسایته و اینترنت پای نشستم. بود شده شروع من کارِ روز مونه از
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 از برام خواستم پزشكی ایه رشته تو دوستام از تا چند از. خوندم و کردم سرچ تونستم

 ترینهب

 یكی. کنم صحبت اشونهبا درمانش نوع و متین به راجع که بگیرن وقت اشونهپروفسور

 دوبار

 سرطان) وچكینه متین. دیدم رو اهمریض نزدیک از خودم و بیمارستانا سرطانیِ بخش رفتم

 غدد

 سرطان جزء بودن نوشته بودم خونده که اییه مقاله بیشترِ تو و داشت) Hodgkin:لنفاوی

 ایه

. بودن کرده تایید رو موضوع این بودم کرده صحبت اشونهبا که مه دکترایی و پذیره درمان

٩٠ % 

 درمان، سخت افرادِ جزو%  ٥ و بودن درمان قابل شدن می مبتال سرطان نوع این به که کسایی

 .شدن می مرگ تسلیم% ٥ فقط و

 ی روحیه متین به و شد می بیشتر امیدم روز به روز خبرا و اطالعات این تمام خوندن با

 بیشتری

 .دادم می

 رفته می باید و بوده بد حالش نداشتم، خبر ازش که روزایی اون بودم میدههف تازه

 و بیمارستان

 .گرفته می قرار نظر تحت

 زهمج بیمارستان یه از براش خانوادگیشون دکتر و پزشكاس ترینهب نظر زیر دونستم می

 آلمان تو

 درمان این به خیلی دکترش گفت می. بشه بستری اونجا روزی چند بود قرار و گرفته وقت

 .دنیاس سرطانِ درمانِ ایِه بیمارستان زترینهمج جزوِ مرکز این و امیدواره

 رچیه. گرفتم می اضطراب بیشتر شدیم می نزدیک پروازش روزِ  به رچیه و نبود دلم تو دل
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 ره می پدرش با بود گفته. بود نكرده قبول باشم پیشش و اونجا برم منم بودم کرده اصرار

 جای و

 .باشم منتظرش خودم ی خونه تو من و نیست نگرانی

 اشون برنامه گفت. زد زنگ مهب بود شده بستری بیمارستان تو و آلمان بود رسیده که شبی

 واکنشِ  بعد روزِ  دو و کنن می تزریق شهب قوی داروی تا چند اول روزِ دو که اینجوریه

 بدنشو

 .گیرن می نظر تحت

 نه؟ مگه دیگه، پیشم میای بعدش متین، -: گفتم داشت التماس حالت که لحنی با

 .ببینم تورو باید قبلش بمیرم خوام می اگرم ندارم، طاقت دیگه خودمم من. عروسكم آره -

 .لرزید حرفش ازین تنم

 نزنی؟ اهحرف ازین دیگه نبود قرار مگه نگو، اینجوری توروخدا -

 .گم نمی دیگه عزیزم، باشه -

 دکترم با -: گفت کنه راحت خیالمو اینكه برای اونم و اومدنش برای گرفتم قول ازش باز

 صحبت

 شه می ضعیف بدنم درمان از بعد میگه و مخالفه زودی این به مسافرتِ با که رچنده و کردم

 اما

 دارو تزریقِ از بعد ایِهآزمایش جواب شده قرار. داده اجازه دیگه روز ٦ برای و کرده قبول

 به مه رو

 .بفرستن شما رهش تو دارن مكاریه اشهبا که بیمارستان یه

 اینجایی؟ دیگه روز ٧ "حدودا یعنی پس -: گفتم خوشحالی با دل ته از

 خسته که بوسمت می و کنم می بغلت اینقدر و اونجام دیگه ی فتهه تا کوچولو، دختر آره -

 .شی

 .منتظرشم که گفتم وجودم ی مهه با و کشیدم عمیق نفس یه و بستم چشمامو
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 می خدا از. کردم می دعا فقط و بود متین پیش وجودم تمام باقیمونده روزِ ٧-٦ اون تو

 خواستم

 .کنه کمک شهب مه و بده شكست مریضیشو بتونه تا بده قدرت شهب مه

 حالش خیلی اهدارو خاطر به. کنم صحبت اشهبا تونستم کلمه چند حد در فقط اول روزِ  سه دو

 و بود ترهب بعدی روزای اما. کنن می تزریق بخش آرام شهب مشه گفتن می و بود بد

 تر راحت

 .کنه صحبت تونست می

 درمانو ی نتیجه تا کردن می برداری نمونه اه غده از دوباره و عمل اتاق بردنش می پنجم روز

 می پرواز ی اجازه شهب بود خوب حالش اگر. گرفتنش می نظر تحت دیگه روز یک و ببینن

 و دادن

 بیمارستانایِ  از یكی به فرستادن می متین خودِ خواست به آزمایشارو ی نتیجه بعدم فتهه دو

 .اینجا

 مانعی مسافرتش برای دکترش و خوبه حالش گفت و زد زنگ مهب وقتی ششم روز پایانِ

 نمی

 فقط و رفت یادم رو دلتنگیا و سختیا تمام کنم، چیكار باید دونستم نمی خوشحالی از بینه

 تشنه

 این از بعد. خوندم می آواز و پایین باال پریدم می مدام خوشحالیم از. شدم دیدنش برای تر

 مهه

 .ببینم متینو خواستم می داشت، رو کشنده لحظاتِ  حكم برام دیگه آخراش که مدت

 نشسته بَـست و فرودگاه تو بودم رفته صبح از گرفتن نمی جلومو باربد و تینا اگر ایندفعه

 تا بودم

. دارن مهنگ خونه تو و کنن آرومم بودن کرده سعی بود رجوریه. بیاد فرود متین واپیمایه

 قرار
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 بودم گرفته بادکنک و گل کلی قبل ی دفعه خالف بر ایندفعه و فرودگاه بریم تایی ٣ بود شده

 تو و

 .بودم کرده پر ماشینو

. انتظار سالن سمت به کنم پرواز خواستم می و بود شده تموم طاقتم دیگه رسیدیم وقتی

 از قبل

 نگران لحن یه با بعد و. کنه آرومم کم یه کرد سعی اول و گرفت دستمو باربد تو بریم اینكه

 -: گفت

 .بگم تهب چیزی یه خواستم می کتی

 .بزنه حرفشو شدم منتظر و کردم نگاش کنجكاوی با

 .ببینی جذابش و میشگیه رهظا با متینو باش نداشته توقع بگم خواستم می -

 ایران تو گفتی خودت... که دونی می...  اینه منظورم یعنی -: داد ادامه و کرد مكث کم یه

 بار چند

 ....رشهظا شاید.  کرده درمانی شیمی

 .کردم نگاش قدردانی با

 به. دونستم می اینم داره سرطان متین میدمهف که موقعی مونه از جان، باربد دونم می -

 .خوام می خودشو فقط من ، نباشه موضوع این نگرانِ گفتم خودشم

 لبخند یه بود من العمل عكس منتظرِ و کرد می نگام داشت نگرانی با که تینا و اون به بعدم

 زدم

 میدههف جریانو که روزی از. بودن ربونهم فرشته دوتا این چقدر. کردم بغل جفتشونو و

 یه بودن

 تشویقم و دادن می انرژی مهب اونا میوردم کم من که روقتمه و بودن نذاشته امهتن لحظه

 می

 .بدم روحیه متین به کردن
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 طرف از. بیرون اومد ترانزیت سالن از معطلی یچه بدونِ و سریع خیلی متین ایندفعه

 بیمارستان

 اش پیاده مهه از اول شدنم پیاده موقع و بودن مراقبش حسابی پروازم تو و داشت نامه

 کرده

 .بودن داده تحولیش چمدوناشو و بودن

 محوش منم و میومد آروم آروم داشت دور از. داد نشونش من به ذوق با و دیدش تینا اول

 شده

. میومد خیلی شهب که سرش بود گذاشته باف کش کاله یه و بود ریخته کامل اشهمو. بودم

 الغر

 دیدنش از و رفت می راه محكم و صاف میشهه مثل اما بود کند کمی حرکاتش و بود شده تر

 ....*شدم می لذت غرق

 آدم انگار مه یههما. بیاد در خشكی از که دادم حرکت کم یه گردنمو و دست و پاشدم جام از

 به

 به روقته! بود کرده تعجب بودم زده زل شهب ساعت یه ازینكه و بود ندیده من خلیه

 فكر گذشته

 تو رفتم می دوباره که افتاد می اتفاق عادی و طبیعی چشمم جلوی چی مهه اینقدر کردم می

 چشمامو توسنم می و بود داده دست مهب یجانه و شور مونه مه لحظه اون. واه و حال مونه

 ره می قلبم ضربان لحظه ره منم و طرفم میاد داره آروم آروم که کنم مجسم متینو و ببندم

 باالتر

 دم تا و کردم درست ماکارونی کم یه و آشپزخونه تو رفتم پاشدم. شن می تر تند نفسام و

 بكشه

 .خوندن درس به نشستم و برداشتم اموه جزوه و کتابا

 دیدم بردارم پاشدم. خورد زنگ موبایلم که بود گرم درسا به سرم که شد می ساعتی یه

 شماره
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 چی من جونِ  از تو "! بود نیكان. شناختمش گفت طرف که الویی اولین با اما آشناس نا اش

 می

 "پسر؟ خوای

 نشدم؟ که مزاحم -

 .آنچنان نه -

 خوبه؟ حالتون! جستم مه رو ایندفعه شكر، خدارو خب -

 .خوبم خیلی بله -

 !ممنون خوبم، منم -: گفت خودش نپرسیدم حالشو من دید وقتی

 -: گفتم. نمیورد کم وقت یچه و بود خونسرد و ریلكس خیلی. دستش از بود گرفته ام خنده

 می

 بپرسم؟ سوالی یه شه

 !بدم جواب دم نمی قول ولی بپرسین سوالتونو شما بله، -

 "!داد می تحویل خودم به خودمو حرف داشت! لعنتی "

 اوردین؟ کجا از منو ی شماره بپرسم خواستم می خب -

 تو شماره من که اینه مهم داره؟ فرقیم مگه اصال. تونم شرمنده و اسراره جزء این ان،هآ -

 گیر

 .زنم می حرف اتهبا دارم االن و اوردم

 !کرده حقم در خیانتی مچینه نامردی کدوم بدونم خوام می داره، فرق که بله -

 فجیعه؟ اینقدر من با کردن صحبت یعنی! نكنه درد شما دست -: گفت بلند صدای و تعجب با

 !حاال -

 اونم و داری راه یه اهتن االن تو خوب -: گفت و میشگیشه خونسردیِ فازِ  تو برگشت دوباره

 دالر ٢٠٠ باشه صرفه به نكنم فكر البته که! شی خالص من دست از تا خطته کردنِ عوض

 ضرر
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 !خط تعویض خاطر به کنی

 کنی؟ صحبت من خط به راجع فقط که زدی زنگ شما -

 نمی جرات نوزه گرفتم اجازه ازت اینكه با که بداخالقی اینقدر بابا خانم کتی اما وااهلل، نه -

 کنم

 خدا خوبه، خیلی حالت گفتی اولش تازه حاال! بزنم صدا پیشوند و پسوند بدون کوچیكتو اسم

 اون

 !باشه بد حالت که نیاره روزو

 که پیچونی می آدمو و زنی می حرف پیش و پس اینقدر خودته، تقصیر خب -: گفتم خنده با

 .نترس بگو، کارتو حاال! شم می عصبانی

 شد چی میدمهنف خودمم. فكرم تو تاحاال رهظ از. بگم جوری چه دونم نمی راستش خب -

 تهب

 .زدم زنگ

 .دادم می گوش ساکت و گفتم نمی چیزی

 ...بود شده تنگ دلم بخوای راستشو -

 برده اییهبو یه ام دخترانه احساساتِ کمکِ  به که کنم نمی کتمان. خوردم جا حرفش ازین

 بودم

 بود زیادی مدتِ که بودم شده معتاد آدم یه عین من. بود شده جورایی یه دلم ته حتی و

 شهب

 به که بود کرده رشد اینقدر و بود شده شكوفا متین عشق با من روح و دل. نرسیده مواد

 ...که بود زیادی مدتِ االن ولی داشت احتیاج ساعته ره و روز ره رسیدگیِ

 .اومدم خودم به نیكان صدای با

 شدی؟ ناراحت دستم از کتی، -

 .نشدم متوجه منظورتو ولی نه، -
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 امروز که خوشحالم خیلی. کنم می فكر تو به دارم وقته خیلی من خوب. بود واضح منظورم -

 ...کتی. شم نزدیک تهب بیشتر تونستم

 ..تو نیكان ببین -

 !زدی صدا کوچیكمو اسم باره اولین -

 اموهمو تو کردم دست کالفگی با. بدم ادامه حرفمو نذاشت و گفت اینو خاص مظلومیت یه با

 من ". کنم تمرکز کردم سعی و دادم فشار اموه شقیقه و دادم تكون سرمو. عقب دادمشون

 متین. نداشتم زندگی تو دفیه یچه دیگه بود مدتی من. دونستم نمی خودمم "چیم؟ دنبال

 کردم؟ می باید کار چی نیكان با... حاال ولی سته و بود چی مهه من برای

 نیمه نصفه آرامشِ این توروخدا. وسِه یه شاید این. کنی می اشتباه داری تو نیكان، ببین -

 ای

 .نزن مه به اوردمو دست به بدبختی زاره با که

 با. اومد خوشم ازت دیدمت اوتوبوس ایستگاه تو که اول روز مونه از من کن باور کتی -

 اینكه

 چند اتهبا تونستم که بودم خوشحال اما بودی شده ناراحت دستم از و کردی دعوا امهبا

 کلمه

 خونم الیزابتو تو جلوی عمدا اونروز حتی من. نیست وسه من احساسِ خدا به. بزنم حرف

 دعوت

 اونم و دادم توضیح چیو مهه الیزابت خودِ برای بعدشم. ببینم تورو العمل عكس که کردم

 اینقدر

. بوده تو کار الیت فلش اون اینكه حتی کرد، تعریف برام چیو مهه. پذیرفت راحت که بود گل

 مهب

. برسونم تورو من و نیاد اون که کشیدیم نقشه مهبا امروزم. بشم نزدیک تهب کرد کمک

 کن باور

 .زودگذره و الكی حسم نه ندم تشخیص واقعی ی عالقه از وسوه که ام بچه من نه
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 اوایل اون خودش اینكه با! قافله رفیقِ مه بود دزد شریکِ مه بودم، کرده تعجب الیزابت از

 از

 ما شدنِ نزدیک برای داشت حتی و کنار بود کشیده راحت چه حاال میومده خوشش نیكان

 تالش

 مزخرف. مادری و پدر بی چقدر که دنیا روحت تو تف " کردم فكر و زدم پوزخند یه! کرد می

 از تر

 می سرگردونش و میاری سرش بالیی یه خوای می رجوره رکیوه ست؟ه توام بازیایِ مسخره

 "...کنی

 .کنم صحبت اتهبا رو در رو باید. کنم می شهخوا ببینمت؟ فردا شه می کتی؟ -

 .. من اما -

 .کنم می شهخوا -

 جوابی خودم برای نوزه "میاد؟ خوشم ازش منم یعنی ".کنم مقاومت ازون بیشتر نتونستم

 "چی؟ متین پس ". نداشتم

 .ببینیم خونه نزدیک تلِه رستورانِ تو موه فردا شد قرار

 خوب امیدوارم " گفت بود بعید ازش که خجالت کمی و خوشحالی با تلفن کردنِ قطع از قبل

 که بود کرده قطع سریع و شم عصبانی ترسید می شاید. کرد قطع سریع و "عزیزم بخوابی

 دیگه

 !بگم چیزی نتونم

 حتی. سرم تو میومد مختلف فكر زارتاه و زدن می چنگ داشتن دلمو تو نفر چند انگار

 اممهاشت

 .بخورم چیزی تونستم نمی دیگه و بود شده کور

 کردم خاموش رو خونه چراغای و یخچال تو گذاشتم بودم کرده درست که رو غذایی پاشدم

 رفتم



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

148 
 

 .کشیدم دراز تختم رو

 تو چیزی ره از فكرش و متین میشهه مثل اما. نیكان ورش یه و متین بود شده نمهذ ورِ  یه

 زادههشا مثل و کرد بیرون رو دیگه فكرای ی مهه نمهذ تو اومدنش با و بودن تر قوی زندگیم

 ی

 به رفتم میل کمال با. نشست نمهذ و فكر ی نقطه باالترین تو آروم آروم و اومد اه قصه

 .شدم منتظرش و استقبالش

 برای اش،ه بوسه برای وجودش، گرمای و آغوشش برای بود، شده تنگ براش دلم چقدر

 ...بوئیدنش

 قشنگ و کوچولو دنیای تو و بودیم خبر بی بر و دور دنیای از که شد می ای دقیقه چند* 

 خودمون

 خواستم می کشیدم، می عمیق ایهنفس بغلشو تو بودم کرده فرو سرمو. کردیم می سیر

 تمام

 " گفتن می خنده با و بود اومده در صداشون تینا و باربد دیگه. کنم تنفس جا یه تنشو عطر

 بسه

 ."خونه تو برای بذارین اشو بقیه بابا،

 دستش یه که مونجوره. کرد جدا خودش از منو کم یه و بوسید گردنمو زیر دیگه بار یه متین

 نوزه

 گفتن خوشامد کلی شهب اونام و کرد علیک سالم و روبوسی مه تینا و باربد با بود کمرم دور

 و

 ره، نمی در کتی بابا، نترس جون متین -: گفت می خنده با تینا. خروجی در سمت افتادیم راه

 .خوره نمی جم پیشت از که شده تنگ دلش اینقدر این

 تینا به رو و کرد نگاه چشام تو بوسید، پیشونیمو و کرد تر سفت کمرم دور دستشو متین

 -: گفت

 .شده ذره یه براش من دل من، ی اندازه به نه
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 ی لحظه لحظه از خواست می دلم و چسبیدم می شهب بیشتر داشتم می بر که قدمی ره با

 .کنم استفاده بودنش

 و نشستن دقیقه چند و کردن کمكمون چمدونا اوردنِ تو تینا و باربد خونه رسیدیم وقتی

 زود

 .بیارم برات خوای می چی جان، متین -: گفتم آشپزخونه تو از. رفتن

 .اینجا بشین بیا فقط خودتو، -

 نشستم. بغلش تو کشوند منو و بود کرده باز دستاشو طرفش، رفتم و بیرون اومدم خنده با

 رو

 .دورم کرد حلقه دستاشو اونم و اش سینه رو گذاشتم سرمو و پاش

 کنم؟ چیكار من نباشی تو اگه کتی -

 عاشق وقت یه اگه شما -: گفتم دادم تكون صورتشو گرفتم دماغشو نوك و کردم بلند سرمو

 کس

 .خدمتم در میشهه من چون! کنی کاری نیست الزم نشی، دیگه ِِ

 -:  گفتم شیطونی با. ام یقه تو کرد فرو سرشو امو سینه باالی به چسبوند لباشو و جلو اومد

 کنی؟ می چیكار

 .کرد بوس سینمو و گردن روی و کشید عمیق نفس تا چند

 .بودی امهبا میشهه اینجوری خودم، تو بدم قورتت بخورمت، شد می کاشكی کتی -

 .خودت مال مشه بخور، خب -: گفتم عقب دادم گردنمو و خندیدم دل ته از

 .لبام رو گذاشت و جلو اورد صورتشو و کرد نگام ، باال اورد سرشو

 .کنیم صبر روز چند باید بدنمه، تو اهدارو نوزه نه، االن -

 کردم می احساس دادم می فشارم خودش به وقتی. بستم چشمامو و شهب چسبیدم دوباره

 کله دارم برش اگه گفت می و بود سرش باف کش کاله اون نوزه. شده الغر و ضعیف چقدر

 یخ ام
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 و کنم اذیتش خواستم نمی اما ببینمش مه کاله بدون زودتر داشتم دوست خیلی. کنه می

 مینه نبود، مهم یچیه لحظات اون تو دیگه من برای. برداره راحته خودش موقع ره گذاشتم

 که

 خرچنگِ  اون حتی. بود کافی کنم احساس وجودشو آرامش تونستم می و بود پیشم متین

 یقین و نبود مهم برام مه کرد می آبش داشت و بود انداخته چنگ وجودش رو که آشغال

 داشتم

 .ببریمش بین از تونیم می مهبا

 کنی بغلم بعد شیم لخت باید متین -:  گفتم می یه و کردم اذیتش کلی خواب موقع شب

 !بخواب کوچه تو برو وگرنه

 این بذار کنم؟ کنترل خودمو تونم می من مگه باشی من بغل تو لخت تو نكن، اذیت کتی -

 چند

 !رسم می خدمتت به بگذره روز

 از و کرد حلقه دورم دستاشو باال از تخت، رو انداخت و کشوند منو بعدم و گفت اینو خنده با

 پایینم

 .کرد گم خودش الیِ منو و پام رو انداخت اشوهپا

 بود سرم تو که مختلفی فكرای خاطر به من اما برد خوابش زود ضعفش و راه خستگی خاطر به

 و

 .سرم به بود زده خوابی بی بود، متین حضورِ خاطرِ به یجانه بیشترشم

 برداشتم سرش از شوهکال آروم. تخت رو نشستم و بیرون کشیدم بغلش تو از خودمو یواش

 و

 پسر عین دقیقا خواب، تو معصومش صورت اون و اش بامزه و گرد ی کله اون با. کردم نگاش

 بچه

 و درومده مانند کرك صورت به اشهمو دیدم کشیدم دست وقتی. بود شده ایا مدرسه

 مینه
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 دوباره اشهمو که بودم شده خوشحال خیلی. ببوسم سرشو آروم و شم دوال کرد ام وسوسه

 .بود خوب خیلی خودش ی روحیه برای و میومد در داشت

 نشم خوب اگر " بود گفته جدی خیلی اینكه. کرد می ناراحتم افتادم می که حرفش یه یاد ولی

 شوخیِ  مچینه دیگه مههبف که کنم برخوردی اشهبا گرفتم تصمیم. "بمونی من با ذارم نمی

 .بذارم اشهتن وقت یچه نداره امكان و بكنه من با نباید مضحكی

 بودم نوشته دانشگاه برای که انصرافی ی نامه و ایران بلیط دادن نشون با بعدش روز دو

 شهب

. ذارم نمی اشهتن مه لحظه یه حتی دیگه و ایران گردم می بر اشهبا نشه خوب اگر گفتم

 فقط

 اما دارن فرشتا آسمونا تو مهه " بود گفته و بود کرده نگام زد می برق اشک از که چشمایی با

 ."رومه جلوی و زمین رو من مال

= = = = = = 

 جوابِ  که نبود دلمون تو دل دیگه و بود اومده متین که شد می فتهه یک نزدیکِ داشت

 زندگیِ . داشتیم دلشوره و بودیم افتاده خوراك و خواب از جفتمون. بفرستن آزمایشاشو

 آینده

 ای لحظه ره تو. بود متین سالمتیِ  ازون مترهم و داشت بستگی آزمایشا این جوابِ به امون

 از

 حتی. باشه حامیمون و کنه کمكمون میشهه مثل و نذاره امونهتن اینبارم خواستم می خدا

 دادی دادی مهب متینو خودت " گفتم می گریه با و رسید می مه خدا دیدِهت به کارم یهگا

 بدون

 حرفارو این ناپذیر خستگی طور به.  "!ازم بگیریش نداری حق حاالم بخوام، ازت من اینكه

 تكرار

 .روزم و شب کارِ بود شده و کردم می
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 جام از زنگش اولین با. زد زنگ تلفن که بودیم خواب نوزه متین و من و بود صبح ٧ ساعت

 پریدم،

 به اینكه از قبل ولی رفت یهسیا چشمام لحظه یه. بیمارستانه از گفتن مهب نفر زاره انگار

 زنگِ 

 رو که دویدم تند اینقدر. بیرون اتاق از پریدم و برداشتم تخت کنار از سیمو بی برسه سوم

 پارکت

 باشه داشته میتیها برام اینكه بدون. زمین به شد کوبیده زانوم و خوردم لیز خونه کف

 سریع

 شد، می کنده جاش از داشت قلبم و میلرزید دستام. اله تو رفتم و بستم اتاقو در پاشدم

 دادم جواب و زدم تلفنو on ی دکمه وقتی. دیدم می نازکم خواب لباس روی از کامال ضربانشو

 .میومد در چاه ته از داشت انگار و لرزید می صدام

 می زنگ آلمان در...  بیمارستان از گفت انگلیسی به اروپایی ی جههل با خانمی یه خط اونور

 زنه

 .بزنه حرف -د– متین آقای با خواد می و

 -:  گفتم آمیز التماس لحن و مرتعش صدای با. شدن می گم گلوم تو کلمات و لرزید می لبام

 بگید؟ من به شه می خوابن، نیست، خوب حالشون ایشون

 تو بگم و بزنم صدا متینو برم نداشتم طاقت. بده خودم به اول سته خبری ره خواستم می

 اون

 .بشنوه زندگیشو خبر مترینهم بیاد وضع

 عزیزم، باشه -: گفت انسانیت با. مضطربم و بده حالم چقدر بود میدههف لحنم از انگار خانمه

 به

 .کنید کنترل خودتونو و بشینید جا یه خوام می ازتون اما گم، می شما

 با و صندلی ی دسته به گرفتم دستمو شد، تار و تیره چشمم جلوی انگار دنیا حرفش این با
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 بگین کنم می شهخوا خوبه، حالم من -: گفتم و زدم زور بود مونده برام که توانی آخرین

 نتیجه

 شده؟ چی آزمایشا ی

 صدای یا کشید می سوت داشت گوشم دونم نمی. کرد سكوت و گفت طوالنی ی جمله یه

 خوشحال؟ لحن این با اونم گفت تبریک مهب چرا شنیدم، اشتباه کردم می فكر. بود تلفن

 به لبامو

 کنید؟ تكرار دوباره شه می ببخشید -: گفتم و کردم باز زور

 .کرد تكرار حرفشو تری ربونهم صدای با ایندفعه

 پرونده ما دادن، جواب درمان به بیمار بدنِ ایه غده تمام و عالیه اهآزمایش ی مهه جواب -

 اشون

 به تونید می بیشتر اطالعات برای و کردیم DHL شما رهش در...  بیمارستان به دیروز مه رو

 ....عزیزم گم می تبریک تونهب مه باز. کنید مراجعه بیمارستان این پزشكانِ

 بودم کرده تشكر ازش فارسی به شاید. گفتم چی شهب و دادم جوابشو چی دیگه دونم نمی

. بودم شده زنده دوباره و بودم مرده لحظه اون! بودم گذاشته گوشیو تشكر بدون شایدم

 دوباره

 مهب دوباره خدا و نداره بیماری یچه من متینِ دیگه بودم مطمئن ایندفعه و بودم شده زنده

 * ....دادتش

. شده صبح میدمهف بود، شده روشن که واه دیدن با و کردم باز چشمامو دلشوره کمی با

 یادم

 خواب امو گذشته زندگیِ از دیگه قسمت یه کردم می فكر برده، خوابم کی دیشب نمیومد

 دیدم،

 !دونم نمی کردم، می فكر قسمت مونه به داشتم خواب موقع شایدم

 رهظ از بعد وای "! پریدم جام از وهب دارم؟ دلشوره چرا بیاد یادم اوردم فشار مغزم به کلی

 نیكان با
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 دیشبش حرفای به ناراحتی و خوردی اعصاب با و بالش تو کردم امو کله دوباره "دارم قرار

 فكر

 یه چرا اصال کنی؟ امتحان چیو چی خوای می کنی؟ می اذیتم اینقدر چرا آخه خدایا". کردم

 کاری

 منم کردی کاری یه چرا دیگه! خور سگ کردی، کارو این حاال بیاد؟ خوشش من از که کردی

 ازش

 "بیاد؟ خوشم

 .گیری تصمیم تو کنه کمكم و بزنم حرف یكی با خواست می دلم. بودم شده گیج دونستم، نمی

 نمی اتفاقاتم ازین کدوم یچه دیگه اونوقت من، پیشِ بودی، اینجا االن تو کاشكی متین "

 افتاد،

 . "خوب روزای مونه تو موندم، می باقی گذشته مونه تو کاشكی

 که کنم مجسم متینو کردم سعی کردم، لمس رو اه( ملحفه) مالفه و تخت رو کشیدم دست

 .بغلش تو گرفت می منو و خوابید می پیشم مینجاه

 خوشو خبر اون و روش افتادم اومدم خوشحالیم شدت از که بود خوابیده مینجاه اونروزم

 شهب

 ...دادم

 شد نمی باورم. بود زده خشكم جام سر اما بودم کرده قطع تلفنو که شد می ای دقیقه چند* 

 خوشحالیم از. باشم یچیه نگران نباید دیگه و شده تموم اه دلشوره و اهکابوس اون ی مهه

 تازه و کشید تیر زانوم که خواب اتاق طرف بدوئم خواستم کنم، کار چی باید دونستم نمی

 یادم

 می درد و بود کرده ورم حسابی. اومده سرش بالیی چه ببینم بندازم شهب یهنگا یه افتاد

 .کرد

. خواب اتاق به رسوندم خودمو سرعت حداکثر با لنگون لنگون و نذاشتم محل شهب بازم اما

 متین
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 با و کرد فوران یجانمه وهی سرشو باال رفتم. کشید می نفس آروم داشت و بود خواب نوزه

 جیغ

 شهب چسبوندم می لبامو فشار با دستامو بین بودم گرفته صورتشو. روش انداختم خودمو

 و

 .کرد می نگاه منو داشت و بود کرده باز چشماشو وحشت با طفلكی. کردم می بارونش بوسه

 کردم بوسش و دادم تكون خودمو و خوردم وول اینقدر! شدم دیونه بود کرده فكر شایدم

 کم کم که

 . جاش سر اومد حواسش

 .زدن زنگ بیمارستان از ببینم، پاشو خان، تنبل خوابی می چقدر پاشو، متین -

 که بود میدههف خودشم انگار ولی کرد، نگام نگرانی با و چشماش تو اومد ترس لحظه یه

 دیگه

 گفتن؟ چی -: پرسید تردید با. معنیه بی داشتن ترس

 و گردنش دور انداختم دستامو و روش خوابیدم کرد، می نگام داشت و بود خوابیده طاقباز

 ذوق با

 .بشم قربونت داده جواب اهدارو به بدنت -: گفتم جیغ و

 .کرد نگام ناباوری با

 کتی؟ گی می راست -

 تونیم می. فرستادن مه اینجا بیمارستانِ به مدارکتو گفتن تازه. دیونه چیه دروغم پسر، آره -

 .شیم مطمئن بیشتر و بپرسی خودتم و بریم

 ذوق بیشتر و شد می کمتر ناباوریش از لحظه ره متینم و گفتم می خوشحالی و جیغ با اینارو

 و "شه؟ می یعنی خدا وااااای " گفت می قههق با یه و خنده زیر زد آخرش دیگه. کرد می

 بعدم

 ازین وهی روشو بودم خوابیده مونجوره که من دور انداخت و باال اورد تخت رو از دستاشو

 تخت ور
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 بیشتر و خندید می بلند بلند اونم و زدم می جیغ یه خوشحالیم از من. زد غلت ور اون به

 منو

 اشک قطره چند اون از جفتمون صورت وسطاش و کردیم می بوس موه تند تند. داد می فشار

 و شدیم آروم دوتائیمون کم کم ساعت نیم از بعد. شد خیس ریختیم می داشتیم که شوقی

 .ماجرا تحلیل به کردیم شروع

 گذاشته دستشم یكی اون و سقف طرف به چشماش و صورت و بود من زیر دستش یه متین

 بود

 .شونش رو بودم گذاشته سرمو و شهب بودم چسبیده کنار از منم پیشونینش، رو

 یه مثل. شد تموم چی مههکردن، صبر مدت مهه این از بعد باالخره شه نمی باورم کتی -

 تموم زودی به اثراتشم شده، تموم خودش ولی ست،ه بدنم رو آثارش نوزه که بود شكنجه

 می

 نه؟ مگه. شن می خاطره یه به تبدیل برامون فقط اتفاقات این ی مهه و شه

 .مینطورهه عزیزم، آره -

 .طرفم برگردوند صورتشو و باال کشید کم یه منو گفتم که اینو

 کارمهبد بزرگ تشكر تا دو تهب دونم می فقط کنم، تشكر جوری چه ازت دونم نمی کتی -

 تا و

 و بودی امهبا مدت این تمام کردی، کمكم و دادی روحیه مهب میشهه تو. مدیونتم عمر آخر

 .بودی شدن خوب برای امیدم و دلیل بزرگترین تو اینكه و. شم امید نا نذاشتی

 روی به رو و کرد بلندم و گرفت منم ایهبازو پاشد، و بیرون کشید زیرم از دستشو وهی

 خودش

 .عروسكم ممنونتم -:  گفت و کرد نگاه چشمام تو. نشوندم

 کمی و بوسید پیشونیمو اول جلو، اورد صورتشو که زدم می لبخند شهب داشتم خوشحالی با
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. ام چونه رو پایین اومد آروم آروم اموه گونه رو چسبوند لباشو بعد چشمامو، روی تر پایین

 تمام

 زد می مک لبامو آرامش با خیلی. لبام رو بذاره لباشو داد رضایت باالخره تا بوسید لبمو دور

 و

 .کرد می نوازش پشتمو بود گذاشته دستاشو

 شور مونه دوباره چشماش. چشمام تو شد خیره بازم و عقب برد صورتشو دقیقه چند از بعد

 و

 و خودم سابقِ متینِ بود شده دوباره. زدن می برق شیطنت از و بودن کرده پیدا سابقو نشاطِ

 .بود ترینهب من برای این

 پاشو اول متین -:  گفتم خنده با و پایین پریدم تخت رو از بگیرتم خواست طرفمو اومد تا

 پدر به

 .بگم باربد به برم منم. منتظرن اونام بده، خبر مادرت

 .نرو در! وایسا کتی، -: گفت کنه توجه حرفم به اینكه بدون

 متینم. بیرون اتاق از دویدم زنون لنگ خنده با و کردم پام بودو تخت پایین که امه دمپایی

 مینه

 !رسه می حسابمو باال برگردم وقتی که کرد می دیدمهت داشت جور

 از غیر به که باشه نفری اولین باربد خواست می دلم. زدم در محكم و پایین دویدم اه پله از

 کمک و بودن کرده یمونهمراه واقعا مه تینا و اون مدت این تو. شنوه می خبرو این خودمون

 صدای دقیقه چند از بعد. زدم می صداش و در رو کوبیدم می دستم کف با. بودن حالمون

 پاشو

 منو تا! بود شده نخود قد چشماش و مه تو بود ژولیده اشهمو. کرد باز درو بعدم و شنیدم

 دید

 پریدم که بگه چیزی یه و کنه باز نشوهد اومد پرید، سرش از خواب و شد گرد چشماش

 آویزونش
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 اونم. "شده خوب متین داده، جواب اهدارو شد، تموم چی مهه باربد، " گفتم یجانه با و شدم

 منو وهب! خورد می تلو تلو داشت مترسک عین و واه رو بود کرده باز طرف دو از دستاشو

 عقب داد

 میدین؟هف کی جدی؟ وای -: گفت خوشحالی با و

 .زدن زنگ بیمارستان از االن، مینه -

 خوشحال واقعا بود معلوم. گفت تبریک مهب و کرد بغلم صمیمانه خیلی دوباره و جلو اومد

 و شده

 ره می گفت خوشحالی با. کرد کنترل من جلوی خودشو سریع اما شد منقلب لحظه چند حتی

 .زد صدام خنده با که باال برگردم خواستم منم و بده خبر تینا به که

 بله؟ -

 مینه با بدی خوب خبر خواستی اگر مه بعدی ی دفعه بگم خواستم می فقط عزیز، یچیه -

 !کنه می چندادن دو خوبو خبر تاثیرِ واقعا بیا، خوابت لباس

 خنده صدای! بستم درو بیرون دویدم و گفتم بلند یـــــــــــــنه یه و کردم خودم به نگاه یه

 باربد ی

 تقریبا! کنم نگاه روش تو دوباره کشیدم می خجالت دیگه. پیچید می داشت اه پله راه تو تا

 تمام

 تو! بود کرده تعجب اونقدر مینه خاطر به اولشم انگار و بود معلوم خواب لباس زیر از بدنم

 یچه

 تو رفتم و باال انداختم اموه شونه خنده با! داشت نمی بر بازی مسخره از دست موقعیتی

 .خونه

 داشت و بود مادرش اینكه مثل. زد می حرف تلفن با داشت و بود نشسته تخت روی متین

 کلی

 بده دلداری مادرشو کرد می سعی یه اونم رفت، می اش صدقه قربون یه و کرد می گریه

 و
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 .کنه آرومش

 .بوسیدم صورتشو کنار جلو بردم سرمو گردنشو دور انداختم دستامو پشتشو نسشتم رفتم

 اشاره انگشت داد می گوش مادرش حرفای به داشت که مونجوره و بوسید و گرفت دستمو

 !کرد دیدمهت و باال اورد اشم

 بریم بیمارستانم زودتر خواستم می. شدم آماده و کردم عوض لباسمو زود و پاشدم خنده با

 از و

 .بیاریم در سر کامل چی مهه

 کردم راضیش و شهب)!( پوشوندم تقریبا متینو لباسای شهخوا و زور کلی با صبحونه از بعد

 بریم

 !"کردی بیچاره منو اس فتهه یه که برسم تورو حساب باید اول " گفت می. بیمارستان

 .خندیدیم و گفتیم کلی مه راه تو و اومد امونهبا باربدم

 بعد. بود تجربه با العاده فوق و پیر دکتر یه بودن فرستاده براش متینو ی پرونده که کسی

 از

 فوق بیمار واکنش. گم می تبریک تونهب -: گفت و زد ربونهم لبخند یه پرونده خوندن

 و بوده العاده

 .رفتن بین از اه غده% ٨٠ تقریبا

 ست؟ه برگشتشونم امكانِ -: پرسیدم نگرانی با

 تكمیلی تزریق سری یک به بعد ماه چند ممكنه فقط و نه دیگه مقطع این تو -: گفت قاطعیت با

 .باشه احتیاج

 -: پرسید و نیورد طاقت دیگه متینم. بود شده راحت خیالمون کامال دیگه دکتر ایهحرف با

 اهدارو

 ...بدونم خواستم می یعنی نیستن؟ بدنم تو دیگه که
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 این از بگم باید نگرانی سكس برای اگر -: گفت خنده با و کرد شهب نگاه یه دکتره

 به اشاره)جوون

 !بكن خواد می دلت رکاریه راحت خیال با و سالمتری مه( کرد باربد

 عین اصال که متین به و پایین انداختم سرمو شدم سرخ منم و خنده از کرد غش که باربد

 خیالش

 !رفتم غره چشم زد می شیطانی لبخند یه داشت و نبود

 اقوامِ  از که مه دیگه دکترِ یه پیشِ باربد اصرار به بیرون اومدیم بیمارستان از اینكه از بعد

 نتیجه و پرونده دیدن با اونم و رفتیم داشت تخصص سرطانی ایه بیماری تو و بود دورشون

 ی

 نكرد جرات دیگه گرفتم متینو که وشكونی با فقط. کرد تكرار حرفارو اون ی مهه آزمایشا

 سوالشو

 !سرجاش بود نشسته ساکت و کنه تكرار

 فقط اونروزو بعدم و تینا دنبال بریم اول گرفتیم تصمیم و اومدیم دومم دکترِ پیش از

 خوش و بگردیم

. خوشیم چقدر میدهف می دیدمون می رکسیه و خندیدیم می دل ته از ارتاییمونهچ. باشیم

 اما

 به خواستم می انگار. بود برابر چندین ارزشش برام و کرد می فرق جنسش من خوشحالیِ

 و بود شده حفظ کسم ترین عزیز زندگیِ . رفتم می راه غرور با و بفروشم فخر زمان و زمین

 منم

 دنیایی. باشن خبر با موضوع ازین دنیا خواست می دلم و دونستم می یمهس توش خودمو

 به که

 .نداشت وجود توش بدی یچه دیگه انگار و میومد میشهه از قشنگتر نظرم

= = = = = 
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 و بود شده تاریک واه دیگه کردیم خداحافظی تینا و باربد از و خونه رسیدیم وقتی

 ارتاییمونهچ

 دویده اونور اینور و بودیم رفته مختلف ایهجا انقدر. افتادیم می پس خستگی از داشتیم

 و بودیم

 .بود نمونده برامون نفسی دیگه که بودیم رفته باال مه ی کله و سر از

 لبامونم گردنشو دور بودم انداخته دستمو. باال بردم خودش و کرد بغلم متین اه پله پایین

 لبای رو

 مینجوریه مه معموال و اش خونه رفتم می رانهت تو که افتادم اییه موقع اون یاد. بود مه

 می

 مطمئن دیگه بوسیدمش، می داشتم راحت خیال با پایینو کشیدم می سرشو محكم. باال بردم

 !نبودم نگران اول ی دفعه مثل و زمین نمیندازتم بودم

 دوش یه ره می گفت و دراورد لباساشو زود متین. تو رفتیم مهبا و پایین گذاشتم در دم

 .بگیره

 .برو صبح فردا بذار خوریا، می سرما جان متین -

 .برم االن باید دارم، کار نه، -

 و زدم در رفتم که بود تو اون ساعتی نیم یه. باشه راحت گذاشتم و کردم نگاش تعجب با

 پرسیدم

 .خواد نمی چیزی

 .برام بیار حولمو خانمی، چرا -

 ی پرده پشت از و کردم باز حمومو در. بردم براش و برداشتم اشو حوله و کمد سر رفتم

 وان

 .جان متین بیا -: گفتم کردم دراز دستمو

 نمی درست و بود پیچیده بخار مه عالمه یه. گیره نمی مه رو حوله و ده نمی جواب دیدم

 .دیدم
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 و گرفت دستمو مچ وهی که کنار زدم رو پرده ی گوشه کم یه بعدم و "متین؟ " گفتم آروم

 کشیدم

 با. خودش طرف کشیدم و گرفتم سفت که بخوره لیز کفا و آب رو پام بود نزدیک! وان تو

 گفت خنده

 زیر کشید لباسا مونه با منو کنم باز نموهد من اینكه از قبل و "انداختم گیرت باالخره "

 و دوش

 می لبامو. نمهد تو کرد می زبونشو و میزد مک تند تند. لبام رو گذاشت لباشو و کرد بغل

 گرفت

 اینكه از قبل دوباره و کرد می تازه نفسی یه. کرد می ولشون و گرفت می گاز و دندوناش بین

 کم یه انگار باالخره که کرد کارو این دفعه چند. لبام رو چسبوند می لباشو بگم چیزی بتونم

 راضی

 خنده با. تنم به بودن چسبیده و بود شده خیس لباسام کامال دیگه. عقب برد صورتشو و شد

 چل؟ و خل چیه آخه کارا این ای، دیونه که واقعا متین، -: گفتم

 .میارم در مشوه االن خودم. نگو یچیه! یـــــــــــسه -

. پایین کشید سریع شلوارمو بعدم و اورد در سرم از بلیزمو اول و شد کار به دست بعدم

 وهی

: گفتم و خندیدم بلند. بود کرده علم قد و بود شده راست حسابی که افتاد کیرش به چشمم

- 

 بابا؟ اشهبا کردی چیكار شده؟ اینجوری چرا این متین، وااااای

 !شده بدتر تاحاالم صبح از! اینجوریه که اس فتهه یه ورپریده توی دستِ  از این -

 شدت از. بیرون وان از انداخت و اورد در شرتمم و سوتین زد می حرف داشت که مینجوره

 وتهش

. لبام رو گذاشت لباشو و کرد بغلم و جلو کشیدم دوباره! سرش به بود زده و بود کرده قاطی

 از
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 ول لبامو دیگه متین. شهب میمالیدم خودمو و بودم شده داغ منم لختمون بدنای تماس

 و بود کرده

 بخاری و رومون ریخت می که داغیم آب. کرد می بوس و زد می لیس گردنمو سمت بود اومده

 که

 .شدیم می تر حریص و کرد می بیشتر وتمونوهش بود پیچیده حموم فضای تو

 زیر از و پایین بردم دستامو. خوردم می تاب و پیچ منم و بدنم رو کشید می لباشو متین

 کیرشو

 زبونش با داشت اموه سینه رو بود گذاشته لباشو اونم. مالیدم می اشوه بیضه آروم و گرفتم

 با

 گاز نشوهد تو کرد شد می که اونجایی تا سینمو و کرد باز نشوهد وهی. کرد می بازی نوکشون

 ولش که خورد تكون یه. دادم محكم فشار یه کیرشو پایین از منم و واه رفت جیغم. گرفت

 و کردم

 کسم به میمالید زیر از کیرشو پایین از. گرفت قرار امهپا الی کیرش و جلو داد خودشو اونم

 و

 اون نوك دستش یكی اون با. خورد می و زد می مک محكم مو سینه باال از و کرد می جلو عقب

 بعدم و داد می فشار انگشتش تا دو بین گرفت می یمهگا و تو داد می فشار امو سینه یكی

 خواست می دلم. شهب مالیدم می خودمو بیشتر و بود دراومده صدام. زد می چنگ مشوه

 یه رو از نشوهد متین. بود شده سفت اونقدر و بود پام الی که کیرش رو بشینم منجوریه

 سینه

 کمرمو بعد اموه شونه اول. پشتم برد دستشم یه و یكی اون رو گذاشت و برداشت ام

 نوازش

 چند. زد چنگ و گرفت باسنمو ور دو و پشتم اورد دستشم یكی اون. باسنم به رسید تا کرد

 تا

 تو کرد دستشو یكی اون انگشت و داشت نگه طرفو یه دستش یه با بعدم و روش زد محكم
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 داشته نگه انگشتشو متینم. زدم آروم جیغ یه و گرفت دردم بدجور لحظه یه. باسنم سوراخ

 و بود

 جلو از و انگشتش کردن جلو عقب به کرد شروع و گذشت لحظه چند. داد نمی تكون دیگه

 رو مه

 انگشتشو سرعت. داد می تكون پام بین کیرشو پایین از و زد می لیس گردنمو زیر و اه سینه

 کشیدم می که اییهآ و نفسام رچیه.بردم می لذت داشتم دیگه منم و بود کرده تر سریع

 و اورد در انگشتشو لحظه چند از بعد. کرد می تر تند حرکتشو اونم شد می تر بلند و بیشتر

 یه

 "متین " گفتم التماس با و کنه چیكار خواد می میدمهف. گردونه برم خواست و عقب دادم کم

. 

 کم یه و کرد کم و آب فشار.  "عروسكم نترس " گفت و زد مک نشوهد تو گرفت گوشمو

 شامپو

 رو گذاشت لباشو و مهب چسبوند خودشو پشت از. کیرش به مالید و دستش کف ریخت

 .شونم

 گرفتم آتیش وهی کردم احساس که تو کرد سرشو و باسنم سوراخ رو گذاشت کیرشم نوك

 و

. داد ماساژ و گرفت اموه سینه دوباره و جلو اورد دستاشو و کرد مكث. واه رفت جیغم

 صورتشو

 دیگه کم یه. کرد می تحریكم مینه و زد می نفس نفس گوشم کنار و گردنم به بود چسبونده

 ودهج کردم می سعی میومد دردم خیلی اینكه با. تو کرد فرو کیرشو آروم آروم و کرد صبر

 در بازی

 تو کرد ته تا مشوه فشار با وهی که بود رسیده وسطاش به. کنم فكر بعدش لذت به و نیارم

 منو و

 اورد دستاشو سریع که رفتم می حال از داشتم درد شدت از. جلو نرم که داشت نگه سفت

 پایین
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 و تو کرد انگشتشم یه و مالید می کسمو زیر دستش کف با. کسم مالیدن به کرد شروع و

 سریع

 منم لذت برگشتش و رفت بار ره با و زدن تلمبه به کرد شروع کم کم. کرد می جلو عقب

 بیشتر

 بین بود گرفته چوچولمو آخر ی لحظه چند. کرد می جلو عقب سریع دیگه اونم و شد می

 تو آبم و شدم ارضا جیغ با که زد محكم ی تلمبه تا چند عقبم ار و داد می فشار انگشتاشو

 تو از کیرشو و گردوند برم. بودم رفته حال از و متین به بودم داده تكیه. شد خالی دستش

 باسنم

 خود. بود شده قرمز و بود کرده ورم بیشتر حتی. وایساده رق و شق نوزه دیدم که اورد در

 متینم

 و آب زیر گرفت کیرشو. بخوره منو خواست می چشماش با و زد می نفس نفس داشت

 شستش

 اونم و "خواب اتاق تو بریم متین " گفتم شهب ناله با که وان کف بخوابونه منو خواست و

 آب سریع

 .بیرون رفتیم کرد بغل منو اشو شونه رو انداخت برداشت اشو حوله و بست و

 مهب کامل دیگه و روم انداخت خودشم و تخت رو کرد ول منو پایین، انداخت اشو حوله

 مسلط

 کسمو دستشم یه با. پایین رفت و زد لیس و بود بدنم رو نوزه که آبی ایه قطره تمام. شد

 می

. پام وسط به رسید تا باال اومد پام پایین از کم کم. کشیدم می آه داشتم دوباره منم و مالید

 دوال

 صدای که زد محكم مک تا چند و تو کرد فرو ته تا زبونشو و کسم رو گذاشت نشوهد و شد

 ام ناله

 مالید کسمو روی دستاش با دیگه کم یه. نشهد تو کشید محكمتر چوچلمو اونم و شد بلندتر

 و
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 روش مالید کم یه و کسم جلوی گذاشت کیرشو نوك. کرد باز بیشتر منم ایهپا و پاشد بعدم

 تو و

. زد می تلمبه سرعت با اونم و نداشتم زدنم جیغ رمق حتی دیگه. تو کردش ته تا لحظه یه

 بیضه

 ام دیگه لحظه چند. کردم می احساس کسم ته کیرشو نوك و کسم پایین کوبید می اشوه

 ادامه

 دیگه ی ضربه تا چند متینم و شدم ارضا بیشتری شدت با قبل ی دفعه از ایندفعه که داد

 و زد

 .روم کرد خالی بلند صدای با خودشو و بیرون کشید کیرشو

 ."عسلم مرسی " گفت نفس نفس با بغلشو تو کشیدم و کنارم افتاد

 اون با نبودم حاضر دنیارو تمام. توش کردم می فرو داشتم خودمو و شهب بودم چسبیده

 و لحظه

 .کنم عوض احساس اون

= = = = = = 

 سیراب ذره ذره مه وجود از کردیم می سعی بود پیشم متین که ای دیگه ی فتهه سه تمامِ

 .شدیم می تر تشنه گذشت می رچیه که بود عجیب و بشیم

 سه از بیشتر ایران تو کاراش بود داده قول و بودیم گذاشته قشنگ مدارای قرار عالمه یه

 طول ماه

 نو وسایل کم کم و باشم خرید برای بزرگتر ی خونه یه دنبال اینجا مدت این تو منم و نكشه

 برای

 و ببینن متینو مه اونا بریمو مادرمم پدر پیش دیگه بعدی سفر تو بود قرار. بگیرم خونه

 اشهبا

 دلش گفته اونم مادر و پیشمون میاد روز چند مادرشم احتماال گفت می. بشن آشنا بیشتر

 می
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 .ببینه زودتر متینو ایهرویا دختر خواد

 اونم و میاد وقتی تا بدم انجام کارارو ی مهه دادم قول شهب کرد بغلم فرودگاه تو که روزی

 قول

 .پیشم برگرده میشهه برای و کنه تموم کاراشو ماه سه از کمتر حتی تو داد

 ."خانم دختر باش من عشق مواظب" گفت و بوسیدم بار زارمینه برای

 و فرستاد بوس برام دستش با و برگشت دوباره ترانزیت سالن طرف رفت می داشت وقتی

 گفت

 گفته و بودم فرستاده بوس خیس چشمای و شده غنچه لبای با براش منم.  " دارم دوست "

 ."بیشتر من " بودم

. رفت ضعف براش دلم و کردم نگاش اصلی سالن تو بپیچه اینكه از قبل بار آخرین برای

 برای

 بود، مشخص توشون زندگی برق مه فاصله مونه از که براقش چشمای و ربونهم صورت

 برای

 دیگه وقت چند تا و بود کرده پر دیگه سرشو کف تمام که خوشرنگش و مانند کرك ایهمو

 حتما

 ". برام بود آغوش گرمترین میشهه که محكمش و بلند باالی و قد برای و شد می سابق مثل

 ."دارم دوست اتو بنده این وجودِ سرتاپای چقدر خدایا

 *.....اصلی سالن تو پیچید و کرد بای بای امهبا

 باز چشمامو. گوشم ی الله به رسید و پایین رفت صورتم کنار از و خورد سر اشک قطره یه

 و کردم

 آسمونم و شیشه به خوردن می داشتن بارون ایه قطره انداختم، برم و دور به یهنگا یه

 طبق

 دلم آسمون تو ابرای قد. کردم پاك دستام با صورتمو و نشستم پاشدم. بود گرفته معمول

 گرفته
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 رهظ به دیگه ساعت ٢. کنم چیكار باید و خوام می چی دونستم نمی. بودم سرگردون و بود

 دستم بار چند حتی اشتیاقی، نه داشتم شوری نه. بودم نكرده کاری یچه نوزه و بود مونده

 رفت

 دونستم می. شدم پشیمون باز اما کنم کنسل قرارو و بزنم زنگ نیكان به که تلفن سمت

 .دیگه روز یه برای ذاره می قرارو یا برم که کنه می راضیم سته رجوریه

 نگاه بودن شده سبز دیگه تقریبا که خیس درختای به کم یه پنجره پشت رفتم و پاشدم

 .کردم

 سال و عید اول روز فردا پس. بود بیشتر من از انگار زندگی به مه درختا اون اشتیاقِ حتی

 بود نو

 کردم می فكر. بمونم روزا مینه تو و نشه عوض سال خواست می دلم وجود تمام با من اما

 ره

 .شه می گم گذشته تو بیشتر اون و شم می تر دور متینم از گذره می که سالی و روز

 باید که بود کاری. شم حاضر بیام بعد بگیرم دوش یه و حموم برم اول گرفتم تصمیم اما

 انجامش

 .دادم می

 مه کشمیر دامن بلیز یه. صورتم دورم گذاشتم آزاد و کشیدم سشوار اموهمو حموم از بعد

 زد اس ام اس برام نیكان موقع مونه. ببرم خودم با که کنار گذاشتم ژاکتم یه و پوشیدم

 بیاد که

 می رستوران مونه تو و کنم روی پیاده واه این تو دارم دوست گفتم شهب اما دنبالم

 .بینمش

 که خنكی وایه و کردم باز که درو. پایین رفتم و کردم پام اموه چكمه و برداشتم کیفمو

 با مراهه

 می قدم آروم آروم. اورد جا حالمو کم یه کشیدم امه ریه تو خورده خیس خاك و بارون بوی

 و زدم
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 می قدم ره با که بود کفشم ایه پاشنه ،صدای مزاحم صدای اهتن. کردم می فكر خودم با

 خورد

 می سعی. شد می بیشتر ام رههدل شدم می نزدیكتر چی ره. پیچید می سرم تو و زمین به

 دلشوره شبیه بیشتر ولی یجانهه دارم که احساسی این کنم فكر و بزنم گول خودمو یه کردم

 شهب شد می که بود کسی و میومد خوبی پسر نظرم به نیكان. کرد می عصبیم مینمه و بود

 ...بود خودم با مشكلم من اما کرد اعتماد

= = = = = = = 

 و دار پر ی کوچه یه ته. شد باز دلم قشنگش فضای دیدن از تله در جلوی رسیدم وقتی

 درخت

 ایه گیاه از دیواراش تمام رو و بود سنگی ساختمونش. خوشگل و قدیمی ساختمون یه با بود

 نصرت طاق صورت به کوچیک ی دروازه یه مه ورودی در جلوی. بود پر( چسب گیاهِ ) خودرو

. بود شده بیشتر طراوتش بارونی وایه اون تو و بود گیاه و گل از اونم که بودن کرده درست

 از

 تاثیر تحت آدمو بیشتر و میومد کالسیک و آروم موسیقی یه صدای تلمه کوچیک البیِ  توی

 قرار

 .داد می

 مرامه دوربینم چرا خوردم می افسوس داشتم و بود اومده خوشم اش منظره از واقعا

 .نیست

 دلم تو و بودم نكرده کشف رو کوچولو تله و کوچه این مدت مهه این چطور بود عجیب برامم

 به

 .شدم تله وارد زنون لبخند دیگه نگاهِ یه با و گفتم آفرین نیكان ی سلیقه

 که میزی سر رفتم بعدم و رستوران تو برم باید طرف کدوم از داد نشون مهب پیشخدمت

 نیكان
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 اما بود داده قرار تاثیرم تحت قشنگشم و کوچیک رستوارنِ اینكه با. بود گفته اشو شماره

 ازینكه

 رسم می که باشم نفری اولین ازینكه. ذوقم تو خورد نیومده نوزه نیكان و خالیه میز دیدم

 قرار سر

 کردم فكر خودم با. رسید می اول که بود اون میشهه و دونست می اینو متینم و بودم متنفر

" 

 . "بود منتظرم و نشسته اینجا قبل ساعت یه از بود متین اگر

 نورِ . مینداختم نگاه رستوران کنار گوشه به و کردم می تلخ خودمو اوقات فكرا این با داشتم

 کمی

 شده پوشیده طالیی و قرمز دیواریایِ کاغذ با که دیوارا رو وقتی و بود کرده روشن محیطشو

 بودن

 کوچیک تابلوی یه مه دیوارا ضلع از رکدومه رو. کرد می ایجاد قشنگی فضای شد می منعكس

 از

 رستورانش و تله میدمهف. بودن کرده آویزون ایرلند خصوصا و انگلیس طبیعیِ ایه منظره

 .بوده خاطر مینه به مه ورودی در دم کالسیکِ و زیبا ی منظره اون و سته( آیریش) ایرلندی

 و بودن ایستاده پشتش سفید ایه کاله و لباس با آشپز تا چند که پیشخونی به و برگشتم

 داده تكیه سینه به دست نیكان دیدم که انداختم یهنگا یه کردن می سرو رو اه غذا داشتن

. طرفم اومد و داد تكون سرشو دیدمش میدهف وقتی. کنه می نگام خنده با داره و شهب

 وقتی

 میز، رو جلوم گذاشت رز گل شاخه یه و کرد سالم احترام با و مودب خیلی شد نزدیک

 صندلیشو

 .روم به رو نشست و عقب کشید

 .اومده خوشت ازینجا بینم می -: گفت لبخند مونه با خودش بگم چیزی من اینكه از قبل

 .بودم شده محوش که در دم ی منظره اون خصوصا قشنگیه، و دنج جای خیلی بله، -
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 به منِ  شدی وارد وقتی که اس دیگه جای حواست بود معلوم آره -: گفت و زد چشمک یه

 این

 !ندیدی رو گندگی

 نیومدی؟ جلو چرا بودی؟ اینجا اول از پس -: گفتم و کردم اخم یه

 لحظه چند گفتم بری می لذت اینجا محیطِ و طبیعی ایه منظره دیدن از داری دیدم راستش -

 .باشی خودت وایه و حال تو بذارم و نشم مزاحمت

 .دادم تكون سرمو بگم چیزی اینكه بدون و کردم نگاش

 فكر خودم با. بود شیده پو روش آبی و خاکستری ی ارخونههچ نهپیر با طوسی شرت تی یه

 داد سرم تو صدایی یه وهی.  "بود پوشیده رسمی لباس قرارمون اولین تو متین " کردم

 " کشید

 . "متین نه نیكانه، جلوته که اینی ببینی، متینو نیومدی تو دیگه، کن بس

 چونه زیر بود گذاشته دستشو آرامش با. کردم نگاه نیكان به و باال گرفتم سرمو درموندگی با

 اشو

 یه و میومد تر جذاب میشهه از نظرم به صورتش. کرد می نگام داشت بود کرده خم گردنشو

 .دختر شدی غرق تو که باز -: گفت حالت مونه با. بود چشماش تو خاصی محبت

 .نیست خودم دست خوام، می معذرت -

 فكر دیشبم ایهحرف به -:  گفت آروم. دستم رو گذاشت نرم خیلی و احتیاط با دستشو

 کردی؟

 .کشیدم عمیق نفس یه و دادم تكون سرمو

 .دارم دوست...  کنم می احساس واقعا من. نزدم حرف فكر بدون من کن باور کتی؟ چرا -

 مشكل کن باور اما واقعیه، حد چه تا دونم نمی البته ندارم، شكی تو حسِ به من نیكان -

 اصلیِ 

 .خودمه با من
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 جفتمون برای نیكان. رفت و گرفت غذارو سفارش و اومد گارسون بگه چیزی اینكه از قبل

 نوع یه

 .اس خوشمزه واقعا غذاش این گفت و داد سفارش

 دوست رو ای دیگه کس -:  گفت خاص حالت یه با طرفمو به شد خم کم یه بعد دقیقه چند

 داری

 کتی؟

 ..آره -

 اون نه اما -: کردم اضافه فوری. شد عوض حالتش اشو سینه تو کرد حبس نفسشو وهی

 طوری

 .اس پیچیده کم یه من ی قضیه کنی، می فكر تو که

 منظورم بدم توضیح براش بود منتظر. بیرون داد نفسشو و شد تر راحت کم یه کردم احساس

 .چیه

 ...اینكه تا بودیم مه با مه زیادی مدت داشتم، دوست یكیو من نیكان، دونی می -

 یهگا. داد می گوش دقت با و کرد می نگام مدت تمام. کردم تعریف براش چیو مهه بعد و

 اوقات

 نگه خودمو جلوش کردم سعی خیلی. شده ناراحت بود معلوم و مه تو رفت می اش رههچ

 دارم

 آخراشو دیگه. کرد می نوازش آروم دستمو رو بود گذاشته دستشو اونم. نگیره ام گریه که

 با

 .شدم ساکت و کردم پاك چشممو ی گوشه اشکِ قطره و کردم تعریف براش لرزون صدای

 بخوری؟ واه کم یه بیرون بری خوای می -: گفت ربونیهم با

 تونستم می و نیومد مرامه که شدم خوشحال. در سمت رفتم پاشدم جام از و کردم تایید

 چند
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 کاریو ترینهب کردم احساس و شدم متشكر واقعا برخوردش و رفتار از. باشم اهتن لحظه

 می که

 .کردم تحسین مشوهف و درك و داد انجام تونست،

 اوردن غذارو دیدم. تو برگشتم ترهب حال با و زدم قدم کم یه و کشیدم عمیق نفس تا چند

 نیكانم و

 بخور بشین بیا " گفت خوشحالی با ترههب حالم دید وقتی اونم و جلو رفتم لبخند با منتظره،

 که

 ."نداره حرف اش مزه

 مه واقعا. بیام در حالت ازون که خندوند می منو و گفت می جوك یه خوردنم غذا طول تو

 ترهب

 .خندیدم می حرفاش به داشتم کنم رهتظا اینكه بدون و بودم شده

. بزنیم قدم کم یه دارم حوصله اگر داد ادهپیشن نیكان و نشستیم دیگه کم یه ارهن از بعد

 پاشدیم

 خواستیم می وقتی. میومد شونم به شونه کمرمو پشت بود گذاشته دستشو. بیرون رفتیم و

 از

 کاری مونه دقیقا ". میومدن ماشینا که طرفی رفت خودش و گرفت دستمو شیم رد خیابون

 که

 ."کرد می متین میشهه

 کوچیک پارك یه به رسیدیم. کردن صحبت به کرد شروع آروم آروم و نكرد ول دیگه دستمو

 و

 .صندلی یه رو نشستیم

 جدی طور به دختری یچه به حتی نداشتم، زندگیم تو عشقی یچه وقت یچه من راستش کتی -

 به نسبت کنم درك احساستو کامل طور به تونم نمی خاطرم مینه به. نكردم فكر زندگیم تو

 می دل تو یادش ابد تا و ره نمی بیرون آدم دل از اول عشقِ گفتن میشهه دونم می. متین
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 تو مشه دیدم تورو وقتی از. خودمه احساس مطمئنم، ازش و دونم می که چیزیو اما. مونه

 حواسم و باشم مواظبت خواد می دلم مشه. بیارم دستت به جوری یه خواد می دلم و فكرمی

 اتهتن و باشم مراقبت مشه خواد می دلم که ای شكننده و ظریف اینقدر. باشه تهب

 باور. نذارم

 اینكار، سختیه کار حتما. بیای کنار خودت با بتونی تا دم می تهب بخوای وقت چقدر ره کن

 اما

. کنم پیدا قلبت تو خودم برای جا یه خوام می من بگیرم، قلبت تو متینو جای خوام نمی من

 فكر

 بدی؟ مهب جارو این بتونی کنی می

 باید چی اما. ببینم چشماش تو نیازو و عشق تونستم می. کرد نگاه چشمام تو و برگشت

 نداره جایی دیگه و بوده متین مال دلم تمام من گفتم می شهب باید چطور دادم؟ می جوابشو

 که

 داشت دلم نیكان حرفای شنیدن با چرا پس اینا ی مهه با ولی بدم؟ تو به قسمتیشو بخوام

 می

 دارم؟ دوسش منم کردم می احساس داشتم چرا لرزید؟

 سرمو. نگرفته قرار یهدورا سر تاحاال اینجوری دنیا تو آدمی یچه کردم می فكر لحظه اون تو

 باال

 .دادم تكون سرمو بغض با و شدم خیره آسمون به میگشیمه عادت طبق و کردم

 شونه رو گذاشت سرمو و خودش سمت کشوند منو کم یه و دورم انداخت دستشو نیكان

 .اش

 .بزنم حرفامو شد منتظر آرامش با اموهمو الی البه کرد انگشتاشو

 ... نیكان -

 .بخشه لذت اینقدر دارم دوسش که کسی نهد از اسمم شنیدن دونستم نمی -

 که کسی به تونستم می چی. شدم پشیمون حرفم ی ادامه گفتن از و شهب زدم لبخند یه
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 بگم؟ کنه می صادقانه و پاك احساساتِ ابراز مهب داره اینجوری

 دی؟ می فرصت مهب -: بگم تونستم فقط

 داری ارزش برام خیلی کن باور کتی. معلومه عزیزم، معلومه -:  گفت درنگی یچه بدون اونم

 و

 .نیست چیزی اینكه بكنم، خاطرت به کاری ره حاضرم

 بعدشم و برگشتیم ماشینش دم تا پیاده. "بریم دیگه " بگم و بزنم لبخند شهب تونستم فقط

 منو

 ماشین اونطرف اومد و شد پیاده امهبا اونم شم پیاده خواستم می وقتی. ام خونه دم رسوند

 و

 .ایستاد روم روبه

 تو رچیه باالخره تونستم که خوشحالم خیلی. کتی دادی گوش حرفام به و اومدی که ممونم -

 خبر بی منو کنم می شهخوا فقط. کن فكر خوای می رچقدره تو مه حاال. بگم تهب و بود دلم

 جون با داشتی نیاز کمكی اگر و عزیزترینی برام تو حاضر حال در که بگیر نظر در اینم و نذار

 دل و

 .کن حساب من رو میشهه. بدم انجام کاری ره برات حاضرم

 اورد دستشو دوتا اونم طرفشو کردم دراز خداحافظی ی نشانه به دستمو غمگین لبخند یه با

 باال

 طرف کشیدم محسوس نا خیلی طور به لحظه یه تو. بوسیدش شد دوال و گرفت دستمو و

 مونه و ندارم طاقت دیگه کردم احساس اما کنم کنترل خودمو تونستم می اینكه با خودش،

 گذاشت سرشو و بغلش تو گرفتم محكم اونم. آغوشش تو بندازم خودمو تا بود کافی حرکت

 کنار

 .بوسید امو گونه رو آروم بعدم و "کتی دارم دوست من" گفت آروم و گوشم

 .باشی پیشم تو لحظه اون خواد می دلم باشیم؟ مه کنار تحویل سال تونیم می کتی -
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. خونه در طرف دویدم و "زنم می زنگ تهب " گفتم لرزون صدای با بیرون اومدم بغلش از

 موقعی تا

 و باال دویدم اه پله از. کرد می نگام داشت و بود وایساده نوزه تو رفتم و کردم باز و در که

 خونه در

 ". زدم می نفس نفس داشتم و دیوار به بودم داده تكیه. تو انداختم خودمو و کردم باز امو

 خدایا

 .گرفتم نموهذ جلوی قدرت با و کنه پیدا ادامه فكرم نذاشتم "...شبیه بغلش چقدر

 چشمامو لحظه اون تو خواست می دلم. شدم می حفه بود گلوم تو که بعضی فشارِ از داشتم

 و بدترین داشتم، رو دنیا احساسِ بدترین.  کردمشون نمی باز وقت یچه دیگه و بستم می

 عذاب

 شه، زندگیم وارد نیكان ذاشتم می نباید خیانت، و وجدان عذاب احساس احساس، آورترین

 چطور

 ....ذاشتم می نباید بگیرم؟ نادیده متینو تونستم

 می مرگ آرزوی داشتم و امهزانو رو بودم گذاشته سرمو و دیوار پایین بودم خورده سُر

 .کردم

 دستمو. تختم رو کردم پرت و اتاقم به رسوندم خودمو تاریكی تو کورمال کورمال و پاشدم

 گذاشته

 بیرون سرم از خیالِ و فكر رچیه خواستم می. دادم می فشار داشتم و سرم طرف دو بودم

 میشهه مثل. بود کرده پیدا خالء حالت و بود شده خالی نمهذ تمام انگار لحظه چند از بعد. کنم

 .سمتش به کشید پر وجودم و روح و موند باقی نمهذ تو که بود فكری اهتن متین

 قه قه به وسطاش شه، می شروع اشک با اولش که اییه گریه ازون خواست، می گریه دلم

 .مونه نمی بیشتر ی گریه برای نفسی دیگه آخرشم و شه می تبدیل

 نحس روزِ اون یاد. کشید می پر براش دلم و زدن می فریاد متینو بدنم ایهسلول تک تک

 افتاده
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 اتاق تاریكی تو زدم می صدا متینو که ام قه و قه صدای. داد نمی امونم گریه دیگه و بودم

 اهتن منو و نبود دیگه من متینِ کردم، می احساس میشهه از تر اهتن خودمو و بود پیچیده

 خاموش بودو افتاده جونم به که اییهتن این آتیشِ  مه گریه و بودم اهتن من بود، گذاشته

 نمی

 ....کرد

 و شدن تموم دنیا ناراحتیای تمام کردم می فكر روزا اون ی مهه که بودم احمق چقدر* 

 به بد اتفاقات فكر مه ای لحظه که بودم غرق خوشیام تو اینقدر. اوردن رو مهب خوشیاش

 نمهذ

 زندگیو مراحل ترین سخت و بزرگترین از یكی و داشتیم موه متین و من. کرد نمی پیدا راه

 و مهبا

 ی انههب به فقط دالمون و بود بیشتر قبل از عشقمون. بودیم گذاشته سر پشت مه کنار در

 وجود

 رو آسمونی ایه فرشته حكم مه برای و نبود زمینی ما داشتن دوست جنس. تپید می مه

 مدگیهه وجود تو برامون زندگی و بودیم شده مدیگهه دلِ اسیر بود اهمدت ما. داشتیم

 خالصه

 .لرزوند می تنمونو فكرشم و بود محال مه از جداییمون. بود شده

 داشتیم جفتمون براش و خوشبختی و خوشی از پر بسازیم مهبا جدید زندگیِ  یه خواستیم می

 .کردیم می تالش

 که رو اونایی و دیدم می بودو جور شرایطمون با که رو اییه خونه رفتم می که بود روزی چند

 می متین با اهساعت. فرستادم می عكساشونو متین برای ذوق و شوق زاره با میومد خوشم

 پیشخونِ اون باشه، خوابمون اتاق کدوم اینكه به راجع تلفن پای و دیدم می عكسارو شستیم

 می بحث بگیره قرار کجا خوری ارهن میز و تلویزیون یا شه برداشته باید آشپزخونه جلوی

 و کردیم
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 بكر فكر یه خاطرِ به موه یا خندیدیم می مه فكرای به یهگا چقدر. ذاشتیم می مه سر به سر

 اومده کنار مه با مسائل ترین سخت تو ما. کردیم می تشویق بود، زده کدوممون یه سرِ به که

 عكسِ  باید" گفت می متین که بود این سر بحثمون بزرگترین. نداشتیم مشكلی یچه و بودیم

 تو

 رو داری دوست تو که گلی باید " گفتم می من یا "باشه ورودی در روی به رو من عكس باالی

 . "باشه سالن وسط میز

 مهتفا دیگه کنیم حس روزی یه بشیم؟ خسته مه از روزی یه مه تا دو ما داشت امكان یعنی

 شدیم؟ نمی آشنا مه با یچوقته کاشكی بگیم روزی یه نداریم؟

 می تعریف تلفن پای بودم دیده که ای نفره دو میز از متین برای داشتم خوشحالی با اونشب

 .داد می نظر مدلش و رنگ به راجع اونم و کردم

 آشپزخونه؟ برای نفره ٤ یا بگیریم نفره دو نظرت به متین -

 !اس مهه از ترهب نفره یه خوای می منو نظر اگه راستش -

 میاد؟ خوشت اییهتن از اینقدر چطور؟ -: گفتم دلخوری با

 توفیق شه می اونوقت پام، رو بشینی مجبوری توام و میشینم من اینجوری جیگرم، نه -

 !اجباری

 !مهب بدی ناقابل بوس یه و بغلم بیای که بكشم تورو منت یه نیستم مجبور دیگه منم

 .خنده زیر زد بعدم و گفت اینو

 این برای کشیدی منو منت کی تو! توام بغل تو سره یه خودم که من! بدجنسی خیلی! متین -

 چیزا؟

 .بشم قربونت داره کیف کشیدنم تورو منت آخه -

 .فرستادم بوس براش تلفن پشت از و خندیدم

 .گذشتا مهما دو مونده؟ کارات از دیگه چقدر متین، راستی -



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

179 
 

 اش مهه دیگه فتهه ٣ تا کنم فكر. ره می پیش داره خوب خیلی اتفاقا. عزیزم دونم می -

 جور

 .پیشت میام زود زودِ  و شه می

 .شمرما می رو روزا دارم قول؟ -

 منم. ای خسته بودی بیرون صبح از خانمی، بخواب برو دیگه مه حاال. عروسكم قول قولِ -

 برم

 .دارم کار شرکت بیرون برم جا چند باید ، کارام دنبال

 نداری؟ کاری دیگه پس عزیزم، باشه -

 .باش من عشق مواظب چرا، -

 .بیشتر شما اما چشم، -

 کتی؟ راستی -

 جانم؟ -

 .سراغت فرستم می روحمو! ببینیا منو خواب حتما -

 .داداش ستیمه مه شما روح مخلص ما چشم، به اینم -: گفتم کلفت صدای و خنده با

 .زیاد عزت نشه، کم اتون سایه. آبجی کوچیكتیم ما -: داد جوابمو التی لحن با اونم

 .کردم فكر دیگه فتهه ٣ به خوشحالی با و شدم ساکت لحظه یه

 کتایون؟ -

 جونم؟ -

 .دارم دوست میشهه از بیشتر -

 .متین مینطوره منم -

 .خانمی خداحافظ خیر، به شبت عروسكم، بخوابی خوب -

 .عزیزم خداحافظ -
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 رسیدم آخراش به وقتی که زدم می لبخند و کردم می فكر حرفامون به داشتم خواب از قبل

 یه

 چرا پس "بعد تا " یا "فعال " گفتیم می مه به خداحافظی موقع معموال ما. لرزید دلم لحظه

 ؟....امشب

 خوابِ یه سرم تو خوب روزای فكرِ اومدنِ با و کردم بیرون سرم از مزخرفو افكار خنده با

 و آروم

 .خبری بی دنیای به برد منو شیرین

 می کالسمم از بعد و دانشگاه برم که خوردم امو صبحونه سریع پاشدم وقتی صبح فردا

 خواستم

 که دنبالم میاد بود گفته باربدم. ببندم رو میز قراردادِ و خونه لوازم فروشگاه مونه برم

 بریم مهبا

 شدم متین تلفن منتظر رچیه برم اینكه از قبل. بده چوبش جنسِ به راجع نظرشو اونم و

 ازش

 بود شده دیرم چون و بود اشغال که گرفتم خونشو ی شماره خودم دوبارم یكی نشد، خبری

 دیگه

 .شدم منصرف گرفتنش ار

 ال به اینكه بدون و زد زنگ موبایلم که کردم می خداحافظی دوستام از داشتم کالس از بعد

 .دادم جواب و کردم باز درشو کنم نگاه) LCD) سیدیش

 .دلم عزیز سالم -

 !خانم کتی شما دل عزیز شدیم بارم یه نمردیمو خدایی -

 !متینه کردم فكر نكن، ذوق خودی بی تویی؟ باربد ئه، -

 !نداریم شانسا ازین که ما بله، -

 !زیاده سرتم از تینا نكن، لوس خودتو -: گفتم و خندیدم
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 بیام؟ شد؟ تموم کالست ببینم حاال. لعنت منكرش بر خوب، بله -

 .بیا نیست زحمتی اگر ، آره -

 .اونجام دیگه دقیقه ١٠ تا عزیز، باشه -

 نگران کم یه. نبود خبری یچه. امه مسیج کردن چک به کردم شروع و کردم قطع گوشیو

 از شدم،

. گرفتم اشو شماره و دراوردم کیفم از کارتمو. بود سابقه کم این و بودم خبر بی متین از صبح

" 

 طرف رفتم بعدم و "روحت تو ای " گفتم حرص با. "است خاموش نظر مورد مشترك دستگاه

 در

 مدت تمام تو. ههفروشگا مونه رفتیم مهبا و رسید بعد دقیقه چند. ببینم باربدو که خروجی

 یه

.  گرفتم می دلشوره داشتم کم کم. زنگش به گوشم یه و بود موبایل ی صفحه به چشمم

 موقع

 و بود رفته یادم اعتباریم کارت پسورد که بود شده پرت اینقدر حواسم داد قرار بستن

 کارت از باربد

 .کرد استفاده خودش

 خاموش گفت می یا که گرفتم موبایلشو ی شماره مه دیگه دفعه چند بیرون اومدیم وقتی

 است

 .نیست دسترس در یا

 کتی؟ شده چی -

 .نگرانشم نزده، زنگ تاحاال صبح از متین -

 .نباش نگران خودی بی شلوغه، سرش طفلكی آخره روزای بابا -

 .ده نمی جواب موبایلشم. بود زده زنگ دفعه سه دو موقع این تا روز ره آخه -

 .بگیر اشو خونه خوب -
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 وقتی تا. داد نمی جواب کسی مه اونجا اما. بگیرم اشو خونه ی شماره که افتاد یادم تازه

 .نداشت ای نتیجه اما گرفتمش ام دیگه بار چند خونه برسیم

 باشه گرم سرم مه بگذره زمان مه تا بخوریم ارهن مهبا باال بیاد گفتم باربد به رسیدیم وقتی

 و

 .نزنه شور دلم

 گوشیو دوباره. گذشت مه دیگه ساعت یک کردیم جمع رو آشپزخونه و میز و خوردیم غذا تا

 قبل مثل مه خونه و زد می ناجور بوقای دیگه که موبایلش. گرفتم اشو شماره و برداشتم

 کسی

 شرکت تو کسی ایران وقت به شب موقع اون دونستم می اینكه با حتی. داد نمی جواب

 نیست

 .نداشت ای فایده بازم و گرفتم رو اونجا ی شماره بارم چند

 بود شده نگران دیگه باربدم. مردم می دلشوره از داشتم و بود گذشته مه دیگه ساعت یک

 و

 .کرد می نگاه منو عصبیِ رفتنای راه و پیشم بود مونده

 موبایلش جایی رفته بابا، اومده پیش براش کاری شاید. نزن شور الكی اینقدر جان، کتی -

 آنتن

 .ده نمی

 بخواد شه می مگه. داد می خبر من به قبلش بره خواست می رجاه خب. شه نمی باربد، نه -

 نگه؟ من به بره جایی

 بود؟ نشده اینجوری تاحاال یعنی -

 .نداشتم خبر من و بود شده بد حالش که اییه موقع دوبار یكی فقط -

 .نكنم فكر شهب کردم سعی اما ترسیدم، حرفم این گفتن از خودمم
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 داشت دلم ایران، وقت به شب نصفه ١- ١٢ یعنی غروب، نزدیكای و شد عصر وقتی دیگه

 میومد

 با یهرزگاه خودش و رفت می راه یه بود پاشده باربدم و بود اومده مه تینا.  ام حلق تو

 .گرفت می متینو ی شماره گوشیش

 .صندلی رو نشوندم دستمو داد آب لیوان یه طرفمو اومد تینا

 جایی؟ بره خواد می نگفت تهب مطمئنی عزیزم -

 .داره کار جا چند شرکت بیرونِ گفت فقط دیشب بابا، آره -: گفتم درموندگی با

 .گذاشته سر پشت سنگینو مریضیِ یه متین عزیز، ببین. کن حفظ خونسردیتو اول جان کتی -

 .بیمارستان بردنش خورده مهب دوباره حالش نكرده خدایی شاید ضعیفه، نوزه بدنش

 اورده زبون به تینا ترسیدم می ازش که فكریو مونه. پاشدم جام از و کردم نگاش ترس با

 .بود

 دارم، خبر چیز مهه از من دیگه که االن. داد می خبر مهب تاحاال باید بود اینم اگر تینا، آخه -

 این

 اتفاقی مچینه اگرم داره، فرق دیگه االن. دونستم نمی من که بود موقعی مال کاریا ونهپن

 افتاده

 .شم می نگرانش چقدر دونه می داد، می خبر من به باید

 یه شه، نمی درست کاری دلشوره با اما زنه، می شور داره دلم منم نكن، اینجوری تو حاال -

 کم

 .شه می چی ببینیم تا کن حفظ خونسردیتو

 اینور رفتم می دفه بی داشتم نوزه گیجه سر و پریده رنگ با من و گذشت دیگه دقیقه چند

 .چرخیدم می خونه دور الكی یه و اونور

 نداری؟ مكاراشوه یا دوستاش ی شماره کتی، ئه -

 نرسید؟ فكرم به زودتر چرا. دارم چرا، -:  گفتم جیغ با وهی
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 پیدا بودنو شریک مه با مه شرکت تو که متین دوست ی شماره و تلفنم دفترچه سر دویدم

 .کردم

 نیست؟ زشت شبه، نصفه ٣ ایران تو آخه ا،ه بچه فقط -

 .بپرس سوالتو زود و کن یهخوا عذر دیگه، مجبوری باالخره -

 گرفت دستم از گوشیو باربد آخر. گرفتم پیش و پس رو اه شماره بار دو و لرزید می انگشتام

 و

 .دستم داد دوباره و گرفت رو شماره

 ...تا سه بوق، تا دو بوق، یه. خوردن زنگ به کرد شروع مكث یه از بعد

 بله؟ -

 .میومد شلوغ جای یه از و بود ومهنامف خیلی صداش

 .کتایونم زاد،هب آقا سالم -

 الو؟ -

 مچینه یه یا بود فرودگاه تو انگار. بود برش و دور شلوغیه ازون بدتر و بود جوری یه صداش

 یه اسم بعدم و میومد پیج دینگ دینگ صدای مدام. "نباشه بیمارستان خدایا، وای، "اییهجا

 نفرو

 .کتایونم زادهب آقا -: گفتم تر بلند صدای با. زدن می صدا گو بلند تو از

 .نداد جوابمو یچیه ولی شنید، انگار ایندفعه

 شنوین؟ می صدامو الو؟ -

 .خانم کتی بله -

 کرده گیر نفسم. داشت برم وحشت لحظه یه. بود شده گرفته و دار خش جوری یه صداش

 تو بود

 .میومد در زور به صدام امو سینه

 دارین؟ خبر متین از شما -
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 ....متین خانم کتی -

 درست آشغال ی مرتیكه شده؟ بد حالش شده؟ چی متین -: گفتم جیغ با. گریه زیر زد وهی

 حرف

 .بزن

 ...تموم... حالش...زد... عصر امروز متین -

 گوشم انگار نه،. بود کرده پیدا ایراد من گوش یا شد می وصل و قطع صداش دونم نمی

 پیدا ایراد

 چرا طرفم؟ کرد حمله اینجوری باربد چرا. بود شده دار مشكل انگار چشمامم تازه. بود کرده

 گوشیو چرا شنوم؟ نمی چیزی من اما زنه می فریاد داره انگار و شه می بسته و باز داره نشهد

 کساییم مثل من چرا گفت؟ چی شهب زادهب مگه زمین؟ رو نشست چرا گرفت؟ دستم از

 دارن که

 رن؟ می راه ابرا رو

 که چیزی اولین. کردم باز چشمامو صورتم رو پاشید می که آبی ایه قطره و باربد فریادای با

 به

! تر سفید متینم و من از حتی! بود شده سفید صورتش چقدر باربد که بود این اومد نظرم

 از اومدم

 یه ی گریه صدای. میومد مه دیگه صدای یه. زد صدا اسممو و گرفت دستمو که پاشم جام

 .زن

 .تلفن پای زادهب ایهحرف. اومد یادم چی مهه وهی. تیناس دیدم کردم نگاه برگشتم

 پشت از پرید و پاشد زمین رو از باربد. تلفن سمت دویدم و عقب دادم له باربدو جیغ با

 .گرفتم

 اونم. کنه ولم گفتم می باربد به گریه و جیغ با. بردارم تلفنو خواستم می و زدم می جیغ فقط

 ولم -:  گفتم می و کشیدم می جیغ وجودم اعماق از. باشم آروم گفت می و زد می صدام یه

 .شنیدم خودم کرده، تموم متین گفت مادر پدر بی کثافتِ کن،اون
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 .کتی شنیدی اشتباه -:  گفت می و لرزید می صداش باربد

 و بود گرفته دستامو باربد. شهب زدم می لقد صورتشو و سر به زدن مشت به کردم شروع

 سعی

 صورتش و سر رو مشتامو تمام و دادم می لشه عجیب زوری با من ولی داره مهنگ کرد می

 می

 .آشغال شنیدم خودم عوضی، نگو دروغ -: گفتم می و زدم می فریاد صورتش تو. کوبیدم

 خونو ی مزه گلوم تو کشیدم می که جیغی شدت از و بود کرده خیس لباسمو تمام اشكام

 دستاش تو بود اورده قدرتشو تمام باربد و کرد می نگام وحشت با تینا. کردم می احساس

 که

 متین بود، شده خوب متین -: گفتم می و کشیدم می جیغ وجود تمام با. داره نگه منو بتونه

 دیگه

 گفتین دروغ اهشما گفتن؟ دروغ کثافت دکترای اون گفتن؟ دروغ من به. نداشت سرطان

 آشغاال؟

 دروغگو کثافتای. بود شده خوب سرطانش. بود شده خوب من متینِ

 خیلی ازون صدام و شنیدم نمی یچیه من اما باشم، ساکت گفت می و زد می داد سرم باربد

 .بود تر بلند

 .باش آروم توروخدا کتی نگفته، دروغ تو به کسی باش، آروم کتی -

 می و دادم می فحش لحظه یه و شده چی بگن کردم می التماس لحظه یه و ریختم می اشک

 می نه کجام میدمهف می نه و بود شده خارج دستم از مكان و زمان. گفتین دروغ مهب گفتم

 تو کردم احساس پایین اومد وقتی و باال رفت دستش باربد لحظه یه. گم می چی میدمهف

 گوشم

 .بودم شده شوکه که گوشم تو بود کوبیده محكم اینقدر. کشه می سوت داره

 .چكید می خون داشت لبم ی گوشه از
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 شد؟ مریض دوباره کی بود، شده خوب متین بگین، راستشو توروخدا، باربد -

 .نبود چیزیش متین گفتم می التماس با و زدم می زار دوباره

 .داد می تكونم دستاشو بین بود گرفته اموه شونه باربد

 ...کرده تصادف متین کتی، -

 پای جلوی و زمین افتاد اشهزانو رو شكست، گلوش تو اش گریه قه قه وهی و گفت اینو

 من

 طرفمو اومد گریه با که دیدم رو تینا. شكست جلوم مرد یه که دیدم می داشتم. نشست

 کشیدم

 بود نداده قول مگه کرده؟؟؟؟؟ تصادف متین نمرده؟ سرطان خاطر به متین یعنی ". بغلش تو

 قولش زیر وقت یچه که متین پیشم؟؟؟ میاد زود بود نداده قول مگه باشه؟ خودش مواظب

 نمی

 "زد

 آوار که بود خونه سقف حتما. میاره فشار سرم رو داره تونی چند جسمِ یه کردم می احساس

 جاش سر که سقف اما. کردم نگاه سقفو و کردم باال سرمو. سرمون رو بود ریخته و بود شده

 !بود

 .....میدمهنف یچیه دیگه و شد بسته چشمام

 من متینِ. دلم تو عالم غمای ی مهه و بودن من سر رو دنیا ایه سقف ی مهه بعد به روز ازون

 ماشین خیابون از شدن رد موقع دیگه، سالم آدمِ تا زاره مثل که سرطانی، آدمِ یک مثل نه

 زده

 .*......بود کرده تموم جا به جا مغزی ضربه اثر در و شهب بود

 با میشهه مثل. بودم ریخته اشک دلم و خودم حال به و بودم کرده گریه قبل شب تمام

 یاداواریِ 

 زارمه بار برای دلم نم،هذ تو وحشتناك لحظات اون کردن تداعی با و متین با صحبتام آخرین

 مرده
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 دیدنِ  و چشمام کردن باز با صبح ولی. متین پیش ببره منم بودم خواسته خدا از فقط و بود

 شروع

 .ام زنده نوزه و نداده ای نتیجه امهدعا مه ایندفعه بودم میدههف دیگه، ی تازه روز یه ِِ

 بازشون درست تونستم نمی و سته پلكام از کدوم ره پشت شن کیسه یه کردم می احساس

 که وحشتناکیه پف دلیلِ به میدمهف کردم نگاه آیینه تو خودمو و پاشدم جام از وقتی. کنم

 گریه از

 تاپی لپ سر رفتم. بود تنگ دلم و بودم نشده خالی نوزمه انگار اما. شده نصیبم دیشب ایه

 که

 .بود ریخته توش عكسامونو ی مهه خودشم و بود خریده کادو عنوان به برام متین بار آخرین

 اسم براشون خودش که گونه جدا فایل یه تو مه سری ره و بود عكس تا ٥٠٠ از بیشتر

 گذاشته

 .بود

 نگاه دوربین به اینكه جای به متین بیشترشون تو. دیدن به کردم شروع و کردم باز یكیشونو

 کنه

 می دوربینو پاشو رو شستم می بگیرم عكس خواستیم می رجاه معموال. بود من طرف روش

 می حرص چقدر افتاد یادم. گرفتم می عكس خودمون از خودم و صورتمون جلوی گرفتم

 و خوردم

 و باشی من کنار تو وقتی کن باور کتی ". کنه نمی نگاه دوربین تو چرا که زدم می غر شهب

 من

 مجبورش حرفش این از بعد اونروز. "!شه می چپ چشمام کنم نگاه رو دیگه طرف یه بخوام

 کردم

 دیدیم عكسو دوباره وقتی و گرفتم خودمون از دیگه عكس یه و کنه نگاه دوربین تو بار یه

 ایندفعه
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 عكس این به و حرفش اون به اونروز چقدر! چپ چشمای با اما بود کرده نگاه دوربین تو

 خندیده

 شده؟ جمع چشام تو اشک دوباره عكس مونه دیدنِ با االن چرا اما. بودم

 بوشو باز تونم می اینجوری کردم می فكر مانیتور، به چسبوندم صورتمو و جلو بردم سرمو

 حس

 آغوششو گرمای و ادکلنش مونه بوی لحظه یه که بود وعجیب. ببینم آغوشش تو خودمو و کنم

 روزای ی مهه یاد به دوباره و تاپ لپ کوچولوی کیبورد رو گذاشتم سرمو. کردم احساس

 گذشته

 .ریختم اشک دارم دوسش بودم گفته شهب و بودم کرده چت اشهبا اه دکمه مینه با که

 ...شد می خالصه متین وجود تو برام که ای گذشته بود، رویایی و زیبا من زندگی ی گذشته

 ی چشمه دیگه! شده رهظ شد نمی باورم افتاد ساعت به چشمم و کردم بلند سرمو وقتی

 می دلم و داشتم خاص سبكیِ و خوب احساس یه. تر سبک دلمم و بود شده خشک اشكم

 تازه رهظ ١٢ ساعت و بشورم صورتمو و دست رفتم و پاشدم جام از. کنم پرواز خواست

 صبحونه

 دیده صورتم تو باریک شیار یه فقط دیگه و بود شده بدتر بودن که چیزی از چشمام! بخورم

 می

 "!سال روز آخرین شروعِ از اینم " گفتم و زدم آیینه تو خودم به لبخند یه. شد

 بزنم زنگ بود رهظ فردا که تحویل سال برای بودم داده قول شهب. افتادم نیكان یاد وهی

 اشهبا و

 و زده اس ام اس برام دیدم و کردم چک موبایلمو رو ایه مسیج رفتم قبلش. بذارم قرار

 ره " گفته

 کن باور اما بدم، فرصت تهب بودم داده قول خودمم و نزنم زنگ تهب بودی گفته چند

 دیگه

 اگر کاره،هشا کلی کردم راضی اس ام اس یه دادنِ به خودمو مینكهه و بیارم طاقت نتونستم
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 "شده تنگ برات دلم! بودم ات خونه در جلوی االن گرفتم نمی خودمو جلوی

 خودم. داد جواب خوشحالی با زنگ اولین با. گرفتم اشو شماره و برداشتم و تلفن گوشی

 وقتی

 شنیدن از که ترسی با. بود گرفته و دار خش که بس کردم وحشت شنیدم خودمو صدای

 صدام

 اومده؟ سرت بالیی افتاده؟ اتفاقی االن؟ کجایی کتی؟ شده چی -: گفت سراغش بود اومده

. نداره آفت بم بادمجون نترس! اول بدم سالمتو جواب بذار! بابا چته اووووه -: گفتم خنده با

 کم یه

 !اشهه لرزه پس از اینم کندم می وا ام گذشته با سنگامو داشتم صبح تا دیشت

 .شكنیا می افتی می جدی جدی خدا به کنی؟ می خودت با داری چیكار تو -: گفت نگرانی با باز

 .دختر نده عذاب خودتو اینقدر

 می دلم به حسرت زندگیمه از جزیی که گذشته یاداواری فقط دم، نمی عذاب خودمو من -

 و ذاره

 .مه به ریزه می حالمو مینه

 دیگه که کنم می سعیمو تمام کن باور خوری، می حسرت که نگو دیگه کنم می شهخوا کتی -

. سازیم می دیروز از قشنگتر مهبا روزو ره چون نخوری رو ای لحظه یچه حسرت زندگیت تو

 باور

 متینم که کنم کاری دم می قول کن باور. کنم می برات بخوای رکاریه و دارم دوست من کن

 ازم

 و تو اوردنِ دست به مه من،. بشه آزرده روحش که کنم نمی کاری وقت یچه باشه، راضی

 شاد

 .متین روح کردن شاد مه مههم برام تو کردن

 جفتمون اینجا چقدر انداختم، یهنگا یه بود خواب تخت کنار که متین و خودم عكس به

 داشتیم
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 کمرم دور دستاشو و مهب بود چسبیده پشت از متین. خندیدیم می دل ته از و خیال بی

 حلقه

 می نگاش خنده با بودم برگشته منم و کرد می نگام داشت جلو بود اورده سرشو و بود کرده

 رو. قشنگیش از بود کرده ذوق کلی خودشم و بود گرفته نریوه عكس این ازمون تینا. کردم

 .بیرون دادم ام سینه از آروم نفسمو و کشیدم دست عكس قاب ی شیشه

. درکت خاطر به مینطوره و مدلیته و روبونیهم خاطر به ازت ممنونم جان، نیكان مرسی -

 من

 تونم می دونم نمی نوزه اما میاد، قلقلک دلمم ته و کنم می درك تورو محبت و احساس

 .نه یا بدم جواب احساستو

 حرفام به که ممنونم ازت خیلی میجاشمه تا نخواستم، جواب ازت االن من عزیزم، باشه -

 گوش

 .دادی

 تحویل سال از بعد برای که نه یا پیشش میرم فردا پرسید ازم و کرد عوض حرفو بعدم

 قرار اشهبا

 نكردم قبول اما دنبالم بیاد خودش و باشم پیشش تحویل سال که کرد اصرار خیلی. گذاشتم

 و

 آخرین امسال کردم می فكر خودم با شاید. "باشم اهتن امسال دارم دوست " بودم گفته

 سالیه

 تصمیم که نوزه رچند،ه. بشینم سین فته ی سفره سر یادش و متین با اهتن تونم می که

 ...بودم نگرفته قطعیمو

 متین با مدام میفتاد، کار از داشت مغزم ایهسلول دیگه که اینقدر کردم، فكر کلی شب تا

 حرف

 برای تر مصمم. شدم می تر مصمم گذشت می رچیه و خواستم می کمک ازش و زدم می

 .درسته کردم می احساس و کرد می راضی دلمو که تصمیمی
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 باید اما. نیكان به تصمیمم اعالم برای بودم آماده کامال دیگه پاشدم خواب از وقتی صبح فردا

 تا

 تله مونه تو ٣٠:١ ساعت نیكان با من و بود رهظ ١ ساعت تحویل سال. کردم می صبر رهظ

 .داشتم قرار خوشگل کوچولوی

 سال برای گفت و زد زنگ مهب باربد. چیدم کوچولومو سین فته و کردم کارامو رهظ تا

 برم تحویل

 .نكرد اصرار اونم و باشم اهتن دارم دوست گفتم شهب اما پایین

 که لباساییم از یكی. میز سر گذاشتم متینو عكس مه مهه از آخر و چیدم سینو فته وسایل

 دعا خودم برای داشتم و بودم نشسته آروم خیلی و بودم پوشیده داشتو دوست خیلی متین

 می

 که تینا و باربد برای بودش، گرفته ازم خدا و بود وجودم از قسمتی که متین برای. کردم

 میشهه

 امهتن وقت یچه و بودن کنارم مدت اون تو زندگیم لحظات ترین سخت و شادترین تو

 برای نذاشتن،

 عملی قدرت خدا و بگیره آروم دلم که خودم برای و کنه پیدا خودشو راه بتونه که نیكان

 کردنِ 

 جلوی یهرا غلطه گرفتم که تصمیمی اگر خواستم خدا از. بده مهب بودمو گرفته که تصمیمی

 پام

 .نبنده روم به درارو ی مهه و برگشت برای بذاره

 آغاز و سال تحویل به مونده دقیقه یک کرد می اعالم داشت وارههما ایرانی ی شبكه از

 .نو اریهب

 شهب و زدم حرف اشهبا رو دقیقه یک اون تمام دستمو تو گرفتم و برداشتم متینو عكس

 گفتم

 .داشت مهخوا دوسش میشهه
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 سال میدمهف رفت واه به تلویزیون مجریای فریاد و رسید یک به معكوس شمارش وقتی

 عوض

. گفتم تبریک رو نو سال متین به نفر اولین و بوسیدمش کردم، جدا خودم از عكسو و شده

 یه

 دلم یادشم با اما باشم، قبرش سر تونستم می و بودم ایران موقع اون خواست دلم لخظه

 و لرزید

 حتی من. نیاد بر ازم کاری مچینه وقت یچه شایدم و ندارم طاقتشو وجه یچه به میدمهف

 نوزه

 زیرش عزیزترینم که قبری سر برم متین، قبر سر برم کنم راضی خودمو بودم نتونسته

 .بود خوابیده

 خوب روزای فكر به و کنم بیرون نمهذ از تو سال ایه لحظه اولین تو افكارو این کردم سعی

 و

 که بود نفری اولین اونم و بود نیكان. زد زنگ تلفن موقع مونه. باشم جدید سال تو خوش

 نو سال

 یه حرفش این با. باشیم مه پیش دیگه سال کرد آرزو و گفت تبریک مهب خوشحالی با رو

 دلم کم

 تصمیممو باید و دادم می راه دلم به شک نباید... نه اما.... کردم شک تصمیمم به و لرزید

 عملی

 حضور متین که چیزی ره تو میشهه مثل و بودم گرفته تصمیمو این متین با من. کردم می

 داشت

 .بود قرص قرص منم دلِ

 سرمو و کرد بغلم. گفتم تبریک اونم به و باربد پیش رفتم بیرون، برم خونه از اینكه از قبل

 و بوسید

 میشهه مثل. کرده دعا متین روح و من خوشبختی و شادی برای فقط تحویل سال موقع گفت

 با
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 سال تو رو لحظات ترینهب آرزوی براش منم و بوسیدم اشو گونه و کردم نگاش قدرشناسی

 جدید

 .کردم

 و ساختمون دیدن از داشتم بازم و بودم قبل ی دفعه تلِه مونه جلوی ٣٠:١ ساعت سر

 طبیعت

 آفتاب یه و بود اومده رحم به دلش مه واه اونروز انگار. بردم می لذت زیباش و کوچیک

 قشنگ

 .شدم تله وارد و کشیدم عمیق نفس یه. درخشید می آسمون تو داشت

 ی نشانه به صندلیمو و پاشد جاش از لبخند با دید منو تا و بود نشسته میز مونه سر نیكان

 و جلوم گذاشت رز گل شاخه یه قبل ی دفعه مثل نشستم وقتی. عقب کشید برام احترام

 گفت

 .کوچولو پرنسس مبارك عیدت -: 

 نكنه درسته؟ تصمیمم کنم؟ چیكار خواستم می واقعا من ". لرزید دلم حرفش این شنیدن با

 با

 "چی؟ خودم دل چی؟ خودم پس ؟اما...نیكانو دل تصمیم این

 بر ایندفعه. نیكان به بدم حواسمو و کنم بیرون سرم از رو کننده تخریب افكار کردم سعی

 خالف

 نظر به تر جذاب و تر خوشتیپ بود شده باعث مینه و بود پوشیده رسمی لباس قبل ی دفعه

 تصمیمم از منو تا دادن مه دست به دست چی مهه " کردم فكر و زدم خند رهز یه. برسه

 ."کنن منصرف

 خانما؟ خانم بگی چیزی خوای نمی -

 ساعت یک فقط " گفتم و خودم سر زدم داد باز ". زد می صدام مینجوریه میشهه متینم "

 "!کن فكر متین به روزت و شب برو بعد طفلک، این با کن رفتار آدم مثل و کن تحمل
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 .سخته برام کردن باز صحبتو سر خصوصا و زدن حرف من بگو، تو -: گفتم و زدم لبخند

 .خوب خوب ایه قسمت به برسیم بعد بدیم سفارش ارهن اول پس بذار نداره، عیب خوب -

 "....نداره خبر طفلكی دونی؟ می ازکجا خوب؟ خوب ایه قسمت"

 خودش مهس به رکسیه اینكه و غریبش عجیب بازیای و زندگی به راجع کلی بیارن غذارو تا

 بودیم، دسر منتظر و خوردیم غذامونو اینكه از بعد. کردیم صحبت شه می بازیا این شریک

 یه نیكان

 بگیری؟ من از عیدیتو خوای نمی تو -: گفت و مهب زد چشمک

 .خوشگلی این به جای تو خوبی این به ارهن. دیگه گرفتم خوب عیدی؟ -

 خوشت اینقدر اینجا از که خوشحالم واقعا اما یچهه شما خوشگلی برابر در رچنده البته-

 .اومده

 .نبود عیدی اینكه خیر، نه بعدم

 کرد دست. چیه منظورش ببینم شدم منتظر و شهب شدم خیره. "نكن تر سخت کارو خدایا "

 تو

 ربونهم صدای یه با و جلوم گذاشت. اورد در توش از قشنگ و کوچولو ی جعبه یه جیبشو

 -: گفت

 .جان کتی نداره قابلتو

 دستمو. نباشه جعبه تو کنم می فكر که چیزی اون کردم می خدا خدا فقط. داشت برم ترس

 که

 استایل با سینه به دست نیكانم. برداشتم رو جعبه آروم و جلو بردم لرزید می داشت کم یه

 و پایین انداختم چشمامو. کرد می نگام لبخند با داشت و بود کرده خم گردنشو میشگیشه

 چیزی دیدن با و کردم باز رو جعبه در. نباشه نگاش تو نگام جعبه کردن باز موقع کردم سعی

 که

 سفید طال ظریفِ خیلی دستبند یه اش دیهه. کشیدم نفسی یه و شد راحت خیالم بود توش
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 بودم مطمئن و بود قشنگ و ظریف خیلی. کردم نگاش و اوردم درش. قلب شبیه قفلی با بود

 به

 به و کردم نگاه ببینه العملمو عكس تا کرد می نگام مشتاقانه داشت که نیكان به. میاد دستم

 زور

 .زدم لبخند یه

 ...دونی می اما میاد در جور من ی سلیقه با خیلی نیكان، قشنگه خیلی -

 به دونستم نمی اتو سلیقه اصال. کشتم رو فروشنده خودمو خداروشكر، کتی؟ گی می جدی -

 .بیاد تهب ظرافت و زیبایی نظر از حداقل که بگیرم چیزی یه گفتم مینمه خاطر

 .کنم قبولش تونم نمی من نیكان اما داری لطف -

 عقب، بگردوند تعجب با راه وسط از ببنده دستم دور دستبندو تا جلو بود اورده که دستاشو

 چرا؟ -: پرسید و کرد تنگ چشماشو

 و دادم قورت نموهد آب. کنم ترحم شهب بشه باعث دلسوزی یا اضطراب ذاشتم می نباید

 زور به

 .کردم باز نموهد

 یه عادیِ  زندگی به که دارم احتیاج زمان خیلی نوزه من کردم، فكرامو من جان نیكان ببین -

 دختر

 خوبی خیلی پسر تو. شناسم نمی خودمو خودمم دیگه من. برگردم خودم سال و سن مه ِِ

 .کنم خراب ام شكسته دلِ و بد ی روحیه با زندگیتو خواد نمی دلم و ستیه

 من. کنم می شهخوا نیار، در فیلمارو ادای من برای کتی -: گفت و داد تكون عصبی سرشو

 که

 .بیای کنار خودت با تا دم می فرصت تهب بخوای رچقدره گفتم، تهب

 سابق مثل نتونم وقت یچه شایدم برگردم، عادی وضعیت به تونم می کی دونم نمی من -

 .بشم
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 .اییمهتن و افسردگی دام تو ببرم خودم با مه رو دیگه یكی خوام نمی من

 یه نگیر، تصمیم زود کنم می شهخوا. افسرده نه اییهتن نه دیگه باشیم مه با اگه کتی، -

 .دارم دوست بدم نشون تا بده من به فرصت

 .عشقش و بود متین بود نمهذ تو که چیزی اهتن. گفتم نمی یچیه و پایین بودم انداخته سرمو

 کتایون؟ -

 بله؟ -

 یكی با تونی نمی نیست که االنم حتی یعنی...  از بعد حتی که داری دوسش اینقد یعنی -

 باشی؟ دیگه

 خجالت ازش. کنم نگاه چشاش تو و باال بیارم سرمو نداشتم جرات. دادم تكون سرمو آروم

 می

 .کردم اذیتش و دوئوندمش سر کردم می احساس کشیدم،

 .دستم رو گذاشت دستشو و شد متمایل جلو طرف به کم یه

 .کنه نمی سرزنش رو تو کسی. نكردی خطایی تو دختر، بگیر باال سرتو -

 داشت خودگذشتگی از چقدر بود، میدههف و شعور با چقدر. کردم نگاش و باال بردم سرمو

 که

 .کرد می برخورد امهبا داشت ربونهم و خوب اینقدر

 خودم خودِ باشم، اتهبا خوام می اگر دارم دوست من نیست، خودم دست کن باور نیكان -

 فكرش و متین با دارم روز و شب من. کنه می بازی رو کتی رلِ برات داره که کسی نه باشم

 .بیام کنار تو و خودم با تونم نمی اینجوری. کنم می زندگی

 چون. بگم اینو اگر دروغه دیگه االن البته نشدم، عاشق تاحاال بودم گفته تهب مه قبال -

 منم

 راستش اما. کنم درکت قبل از بیشتر االن شاید و کنم می فكر تو به دارم روز و شب تقریبا

 تو به
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 .نرفته بین از اتفاق اون از بعد حتی که عشقی شد، حسودیم عشق این خاطر به متین و

 .کنم تجربه رو احساسی مچینه روز یه بتونم منم امیدوارم

 اون بود ممكن یعنی اما داشت، لیاقتشو واقعا. زدم لبخند شهب و کردم نگاه چشماش تو

 کسی

 باشم؟ من کنه، می نثارش روز یه عشقیو مچینه که

 کتی؟ دارم ازت شهخوا یه فقط -

 .کردم نگاش محبت با و دادم فشار دستش رو دستمو

 تو برای باشه، دستت دارم دوست یادگاری، یه عنوان به. کن قبول من از دستبندو این -

 .خوره می روحمو گردونم برش اگر گرفتمش،

 .زد می بیرون ازشون رضایت برق که دیدم می متینو چشمای نیكان چشمای تو داشتم شاید

 دور بست خودش و باال اورد دستاشو دوباره خوشحالی با. کردم قبول و دادم تكون سرمو

 .دستم

 می بودو عالم تو وجدان عذاب رچیه که اش رههچ تو بود نشسته غمی یه اینا ی مهه با اما

 .جونم به ریخت

 می زندگیت از کتی، میرم من -: گفت و شد خم طرفم به گرفت، دستامو مچ و پاشد جاش از

 رم

. کنم نمی بیرون قلبم و زندگی از مه رو تو و بندم نمی سرم پشت رو دری یچه اما بیرون،

 تو

 حساب من رو دوست یه عنوان به خوای می روقته تا تونی می ستی،ه من برای میشهه

 دو و شک االن من. کنم می صبر شدن یكی من به راجع فكرت و نهذ و دل که وقتی تا کنی،

 من مال شک با اینجوری خواد نمی دلم منم کنم، می احساس رفتارت و حرفا تمام تو رو دلی

 نه بگی تونی نمی مورد این در. مثبت چه منفی چه برسی، قطعیت به تا کنم می صبر. بشی

 .عزیزم بكنن فكراتو توام. بمونم منتظرت دارم دوست و خودمه زندگیِ چون
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 .بیرون رفت رستوران در از و بوسید پیشونیمو و شد دوال

 شد می تكرار نمهذ تو حرفاش تمام. بودم مونده خیره خروجی در به و بودم نشسته جام سر

 و

 کرده خوبش رفتار مدیون منو و بود شعوری و مهف با پسر چقدر. لرزوند می دلمو مدام

 ...بود

 ام حال زندگی در و بود عشقم و وجود از جزیی که داشتم متینو ام گذشته زندگی تو من

 نیكانو

 برام ابد تا بود حاضر و داد می نشونم عشقشو و محبت ذره ذره داشت که بودم کرده پیدا

 صبر

 داد؟ می رضایت باید کدومشون با بودن به دلم کردم؟ می باید چیكار. کنه

 ...نكردم پیدا سوالو این جواب نوزمه

 حرف مهبا. دیدم نیكانو روز ره یكسال این تو تقریبا من و گذره می روز ازون یكسال حدود

 و زدیم

 دنبالم سایه به سایه مشكالتم تو. کنه امیدوارم زندگی به پیش از بیشتر کرده سعی میشهه

 .نكنم اییهتن احساس که کرده سعیشو تمام و بوده

 کامل طور به مه نیكان ببینم و بیام خودم به روزا مینه از روزی باالخره شاید دونم، نمی

 دلم وارد

 مونه می عشقم ترین حقیقی و اولین متین میشهه تا و روز اون تا اما. میدمهنف خودم و شده

 و

 .ده می آرامش مهب و چشمم جلوی میاد میشهه خدا با نیازام و راز تو که ایه فرشته

 پایان

 

 دوم فصل
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 شده پریود روز مونه صبح. نمیومد در نفسم دیگه بیرون اومدیم الیزابت با که کالس از

 و بودم

 خودمو جا در خواست می دلم سرگیجه و وعهت حالت و درد شدت از میشه،ه معمولِ طبق

 نگاه یه یه مه بیچاره الیزابت. کمرم به بودم گرفته دستمم و رفتم می راه دوال دوال! بكشم

 تقصیر. رفتن راه تو کرد می کمكم و پشتم ذاشت می دستشو و کرد می من به دلسوزانه

 دیگه و بودم کرده جا به جا رو خونه سنگین ایه وسیله از تا چند قبلش روز بود، خودمم

 وضعم

 طبقه خوریِ غذا بریم که آسناسور طرف رفتیم الیزابت ادهپیشن به! نور علی نور بود شده

 ی

 محض به میشهه مثل. کشید دراز روشون شد می و بود راحت ایه کاناپه و مبل از پر. فتمه

. اونجا وضعیت از گرفت امون خنده جفتمون بازم من، حالِ اون با حتی سالن، در کردن باز

 فقط

 تهشبا بیشتر نفره، دو خصوصی ایه اتاق و خوابگاه به وگرنه خوریه، غذا که بود اسمش

 طرفش ره از که سالن وسط ستون زیادی تعداد با شكل ای دایره بزرگ خیلی سالن یه! داشت

 در مشكی چرمی ایه مبل از پر ، دیگه ایه سالن سمت رفت می و خورد می پیچ روهرا یه

 می روشون خوابیدن درد به فقط واقعا مه مدال از بعضی! متفاوت ایهکاربرد با مختلف ابعاد

 نفس با منم. شد من منتظر و نشست خالی ی کاناپه یه رو سالن ته رفت دوید الیزابت! خورد

 و شهب رسوندم خودمو رفت می یهسیا داشت چشمام که حالی در و خمیده کمر و نفس

 عادت دیگه الیزابت. نداشتم رمقی یچه دیگه و بودم کرده ضعف انگار وهی. روش انداختم

 داشت

 می و بود نگران بازم اما کرد نمی وحشت بود دیده حال این به منو که اولی ی دفعه مثل و

 گفت

 .عادیه غیر تو حالت این
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 بخورم دیگه قرص یه خوام می گفتم شهب وقتی و داد ماساژ پشتمو کم یه و گرفت دستمو

 با

 من با میشهه و بود خوردن قرص سخت سر مخالفِ . بخره برام آبمیوه یه رفت پاشد غرغر

 بحث

 که بود قرصی پنجمین تاحاال صبح از ، گفت می راستم! خورم می دارو مهه این چرا کرد می

 !بخورم خواستم می

 گرده، می بر کی ببینم که بود سالن در طرف به نگام و بودم خوابیده کاناپه رو لوهپ به

 چشمامو

 کجا دختره این که خوردم می حرص یه و پیچیدم می خودم به درد از داشتم و بودم بسته

 کرده غش الیزابتم و طرفم میان دارن نیكان با دیدم کردم باز چشمامو که دوباره. زد غیبش

 از

 یه چرا دونم نمی! خوندونتش می و ذاره می سرش به سر معمول طبق داره معلومه و خنده

 بود مونده قدم چند. نیارم خودم روی به کردم سعی اما شدم خوشحال نیكان دیدن از لحظه

 وضع و سر و پریده رنگ دیدنِ از انگار و من به اتفاد چشمش نیكان تازه که مهب برسن

 ام آشفته

 پسر وااای " گفت الیزابتم وهی. "شده چی " پرسید نگرانی با و طرفم دوید باشه ترسیده

 اینقدر

 این گیجیِ از. بیرون رفت دوید دوباره بعدم و "بگیرم چیزی یه براش رفت یادم زدی حرف

 دختر

 !دیوار تو بكوبم سرمو خواستم می

 .پیشونیم رو گذاشت و جلو اورد دستشو نیكان

 خوردی؟ ما سر داری؟ تب کتی، چته -

 :گفتم میومد چاه ته از انگار که صدایی با "!بدم چی اینو جواب حاال! واویال "

 .دارم وعهت حالت کم یه نیست، چیزی نه، -
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 داری؟ وعهت حات که شدی مسموم نكنه پریده، خیلی رنگت -

 .نباش نگران. شم می خوب بخورم چیزی یه نشدم، مسموم بابا، نه -

 روم که نبود این مساله البته! نیست چیزیم که انكار من از موتی، به رو که اصرار ازون یه

 نمی

 کامال رفلكس یه و نیست آوری خجالت چیز یچه من نظر به چون! پریودم بگم شهب شد

 عادیه

 از منم و ده می نشون رو زیاد صمیمیت موضوعی مچینه گفتنِ  کردم می احساس فقط بدنه،

 صمیمتِ  سمتِ به که رو دری ره خواستم می ناخداگاه انگار! ترسیدم می صمیمت مونه

 !ببندم رو رسه می " دل " به شهت و ره می بیشتر

 بزرگ سیب آب شیشه یه. برگشت الیزابت و رسید دادم به خدا که بودم فكرا مینه تو

 گرفته

 در قرصمو قوطی کیفم تو از و پاشدم جام از زور به. دستم داد و کرد باز درشو فوری و بود

 اوردم

 اینكه محض به و کرد می نگام داشت کنجكاوی با مینجوره نیكان. برداشتم توش از دونه یه و

 فضول " یه لب زیر! روش خوندنِ به کرد شروع و زد قاپش جلوم میزِ رو گذاشتم رو قوطی

" 

 خوند می رو قوطی رو داشت اونم. کشیدم سر رو آبمیوه و نمهد تو انداختم قرصو و گفتم

 و

 . کردم تشكر الیزابت از برگشتم و نذاشتم محلش! مه تو بود رفته اخماش چرا دونم نمی

 نباشه نگران گفتم می منم و نمونم اهتن شب و اون پیش برم بده حالم اگه گفت می داشت

 و

 دلخوری با برگشت نیكان که زدیم می حرف آروم مینجوره داشتیم. شم می خوب کم کم

 :گفت

 خوری؟ می قرصارو این چرا کتی -
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 !دیگه مسكنه!! مگه؟ چشه -

 این که داد می نشون تلویزیون تو برنامه یه پیش وقت چند یمنه. نیست خوبی چیز اینا -

 .دارن جانبی عوارض سری یه اما ینهگیا اینكه با مسكنا

 جلوش داشت حساسیت. کرد می دوتا ما نگای چپ چپ داشت که افتاد الیزابت به چشمم

 به راجع داشت نیكان که دادم توضیح براش فوری. مههنف چیزی اون و بزنیم حرف فارسی

 چی

 :گفت زرتی برداشت نه گذاشت نه اونم که زد می حرف

 !شه نمی دار بچه بخوره قرصا ازین اگه گم می شهب مشه منم نیک، آره -

 !رسید غیب از دهشا! بفرما -: گفت فارسی به دوباره و خنده زیر زد نیكانم

 بده، طالقت نشدن دار بچه خاطر به رتمهشو ممكنه تازه -: کرد اضافه چشمک با بعدم

 اینجوری

 !کنیا می ضرر جانبه دو

 .گرفتم دستش از رو قوطی و رفتم شهب غره چشم یه

 !باشید من نشدن دار بچه نگران نكرده الزم تا دو شما -

 دیگه، بده طالقش باید رشهشو نشه دار بچه دختری اگه! لیز بگو تو -:  گفت نیكان دوباره

 مگه

 نه؟

 یه جلوی حداقل -: گفتم نیكان به فارسی به حرص با! کرد من به نگاه یه تعجب با با الیزابتم

 !کن داری آبرو خارجی

 !بخندیم کنه تعجب کم یه بذار. نگیر سخت اینقدر بابا -: گفت خنده با

 اینطوره اگه دن؟ می طالقش نشه دار بچه زن یه اگه ایران تو جدی کتی؟ گه می راست داره+ 

 !مستبدن واقعا ایرانی مردای و ان بیچاره واقعا ایرانی زنای

 از قبل. خوردم می حرص گفت می داشت که مزخرفاتی دست از منم و خندید می یه نیكان
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 :گفت خودش دوباره بگم چیزی من اینكه

 اگه بعد کنن می جنبل جادو رو خانومه برن می اول! جان الیزابت دن نمی طالق فوریم البته -

 می دیگه زنِ یه براش ره می ههآقا مامان اوقاتم یهگا البته! دن می طالقش دیگه نداد جواب

 !گیره

 اون متعجب ی قیافه دیدن با نیكانم خود و بیرون زد می حدقه از داشت چشماش الیزابت

 غش

 این براش خواد می ببینه رکیوه فردا از الیزابت این حاال دونستم می! خنده از بود کرده

 موضوع

 لقد یه پاشدم جام از "نیكان روحت تو " گفتم حرص با! کنه تعریف رو تاریخی قبل ما و چرت

 حال از و مبل رو شدم ولو دوباره. کردم ضعف باز و رفت یهسیا چشمام که کنم اش حواله

 دیگه کم یه مهب زور به. طرفم اومدن و پریدن جاشون از سریع مه الیزابت و نیكان. رفتم

 آبمیوه

 اما بود شده ترهب ام سرگیجه گذشت که ساعت نیم یه. زدن می بادم تند تند یه و دادن

 درد

 دیگه گفت الیزابت! بودم خورده قرص که انگار نه انگار. برید می امونمو داشت کمرم و دل

 کم کم

 رفت، خودش و کرد خداحافظی سر آخر. نكردم قبول که برم اشهبا کرد اصرار یه و بره باید

 اما

 زده زل اونم و کردم می نگاش غیض با خوابیده حالت به مونجوریه. بود نشسته نوزه نیكان

 بود

 جلوی که پرتایی و چرت خاطر به مه بودم، شده ناراحت دستش از. گفت نمی یچیه و مهب

 نمی اصال. سرم تو بیاد دوم فكر ندم اجازه کردم سعی....  خاطر به مه بود گفته الیزابت

 جلوی چرا اصال "! مهب پرییم می جنگی خروس عین میشهه دیگه یكی جلوی چرا دونستم
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 خودتو بیخودی " که درومد صداش انگار نمهذ وهی " گفت؟؟ پرت و چرت مهه اون الیزابت

 گول

 بیشتر بدت حال این با خواست می دلت! نشدی ناراحت دلیل این به نیكان دست از! نزن

 تهب

 پیچید ناجور درد یه وهی "....متین و شدی می اینجوری که اییه موقع عین... بده نشون توجه

 تو

 داد خودم سر و بستم چشمامو. اوردم فشار مبل روکش رو و کردم مشت دستمو و دلم

 شه، نمی متین مثل کس یچه. نیست اینطور مه اصال کردی؟ فكر مزخرف تو باز ". کشیدم

 اعصابمو و گلوم تو بود پیچیده بغض یه معمول طبق باز. بود شده چم دونم نمی ".کس یچه

 حالت اون و نبود خوب حالمم که خصوصا. گرفتم می انههب انگار داشتم. بود کرده خورد

 انههب

 ریزن می اشكام کنم باز چشمامو اگه دونستم می. بود شده تشدید وجودم تو انگار گیری

 پایین

 زدم می زور و گفتم می وبیراه بد یه خودم به. متنفرم کنم گریه کسی جلوی ازینكه منم و

 که

 زیر گذاشت دستشو. نیكانه میدمهف. کنارم نشست یكی کردم احساس وهی. نریزن اشكام

 چشمام و ندادم نشون خاصی العمل عكس یچه. پاش رو گذاشت اروم و باال اورد گردنمو

 نوزه

 دستمو دستش با. بودم شده مچاله و بیرون دادم می فشار با نفسمو دردم خاطر به. بود بسته

 :گفت آروم. کردم باز مشتمو تا اورد فشار انگشتام رو کم یه و گرفت بودم کرده مشت که

 بیاری؟ فشار خودت به اینقدر الزمه! اه دستشو کف کرده چیكار دیونه دختره ببین -

 می داشت و کردم می حس دستم کف ناخونامو فرورفتگی جای خودمم. گفت می راست

 .جسمی درد و فشار تا داشتم روحی فشار بیشتر حالت اون تو میدههف دونستم می. سوخت
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 برد دستمو لجظه یه. شه خارج انقباض حالت ازون که دستم کف کشید می آروم انگشتاشو

 باال

 ...دونم نمی ترسید، شایدم یا شد، پشیمون انگار اما ام، سینه تو شد حبس نفسم منم و

 و فشار با وقتی. کمرم رو گذاشت دستشو مونه و پاش رو گذاشت و پایین اورد دستمو

 خیلی

 نمی. چمه شدم متوجه حالتام از میدمهف امه لوهپ و کمر دادن ماساژ به کرد شروع نرم

 از دونم

 خیلی دردم دقیقه چند از بعد که تلقین، خاطر به یا بود، داد می که ماساژی و دستش گرمای

 داشتم تر راحت دیگه. نبود خبری وحشتناك درد و انقباضا ازون دیگه و بود شده ترهب

 می نفس

 کمرم رو از دستشو دیگه گذشت که دیگه دقیقه چند. بود شده تر شل بدنم و کشیدم

 برداشت

 .پاشم جام از که کردم بدنم رمها و پاش رو بودم گذاشته دستامو جفت. پاشدم جام از منم و

 :پرسید آروم و کنار زد اموهمو. بود دوال سرم و صورتم ور دو بود ریخته امهمو

 تری؟هب -

 :گفتم کنم نگاش اینكه بدون و دادم تكون سرمو

 .ممنونم. خیلی آره، -

 برش زودتر خودش بردارم کیفمو اینكه از قبل. پاشدم جام از کامل و عقب زدم اموهمو

 و داشت

 ."رسونمت می " گفت و دستم داد کاپشنمو

 وایسم بخوام که بودم ازون تر حال بی خودمم و نداره ای فایده اشهبا مخالفت دونستم می

 خواستیم می که قبل ی دفعه مثل و خروجی در دم تا رفتم سرش پشت. اشهبا بزنم چونه

 موبایلم به باربد بودم منتظر وقتی. بیاره ماشینو تا وایسم مونجاه گفت بخریم یهما بریم مهبا
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 می ه شب گفت اونم و خونه رم می دارم گفتم. شده نگرانم و کردم دیر چرا گفت و زد زنگ

 ره

 بعدم و باشه راحت خیالش گفتم شهب. کنم قفل رو خونه ورودیِ در نره یادم و تینا پیش

 اشهبا

 .شدم ماشین سوار رفتم و کردم خداحافظی

 خواستم می راستش. نمیاد خوشم اصال کردن رانندگی اییهتن از خانم، کتایون دونی می -

 شه می تموم ساعت یه حدودا کالسامون که روزایی بدید افتخارو این بنده به شه می ببینم

 برسونمتون؟

 !بود گرفته خندم اوردنش دلیل از

 .خوره نمی تو ساعتای به. عصره تا رهظ من کالسای معموال من اما -

 !گیرم می یاد کشیدنو انتظار دارم کم کم. شه تموم کالسات شم می منتظر نداره، عیب خب -

 اما. گفت خاص حالت یه و کشیدن آه با اینكه خصوصا میدم،هف آخرش ی جمله از منظورشو

 رسیدیم که وقتی تا نگفت چیزی دیگه اونم. ندادم جوابشو و نیارم خودم روی به کردم سعی

 .دید خاموشو چراغای و خونه جلوی

 نیست؟ کسی -

 .تینا پیش رفته باربد نه، -

 ایی؟هتن ترسی نمی -

 :گفتم و باال انداختم اموه شونه

 .دارم عادت نه، -

 !ترسم می اییهتن از خیلی که من! شجاعی پس! خوبه -

 .شدم پیاده و کردم باز ماشینو در

 ...کتی راستی -
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 بله؟ -

 .میان پیش خودشون. گرفت جلوشو شه نمی رو چیزایی یه -

 شم؟ نمی متوجه منظورتو -

 :گفت خنده با و باال انداخت اشوه شونه و دراورد ادامو

 !کنی می عادت مه ام پرده پشت منظورای و من حرفای به کم کم حاال -

 :گفتم ماشین ی پنجره از شدم دوال و بستم درو

 .کردی لطف خیلی ممنون، رحاله به -

 .خیر به شب. بود وظیفه خانما، خانم کنم می شهخوا -

 سرعت با و زد بوق یه جلوم از شدن رد موقع و زد دور کوچه ته رفت و گرفت عقب دنده

 .رفت

 و بیرون دادم نفسمو "اته؟؟؟ وظیفه گفته کی " گفتم خودم با و کردم یهنگا یه آسمون به

 در

 ....تو رفتم و کردم باز رو خونه

 به اینقدر. گرفت دلم یدفعه و انداختم باربد ی خونه در به یهنگا یه اول پله راه تاریكیِ تو

 وجود

. شد می تنگ براشون دلم دیدمشون نمی ساعت ٢٤ اگر که بودم کرده عادت تینا و خودش

 با

 وارد و باال رفتم اه پله از و لبم رو اومد لبخند یه میشگیشونه یایهمراه و اه محبت یادواری

 خسته زیاد خوابیدم، می زود و میومدم دانشگاه از که دیگه شبای عكس بر. شدم خونه

 و نبودم

 .باشن برم و دور مختلف آدمای و باشم شلوغ جای یه تو خواست می دلم

 لباسامو رفتم بعدم و گذاشتم شاد نگایهآ با دی سی یه و کردم روشن الوه ضبط مهه از اول
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 دونم نمی. خوردم می وول و رقصیدم می جا در و خوندم می نگهآ با مونجوره. کردم عوض

 چرا

 و واه گردن بندازم حالتو اون و بزنم گول خودمو خواستم می یه! بودم شاد الكی اینقده

 زمین

 خوشحالی با و زد زنگ تلفن که بودم فكرا مینه تو! نیكان وجود از غیر چی ره...  و آسمون و

 مثل و بود تینا. برداشتم گوشیو و رفتم کنم محاکمه خودمو نیستم مجبور دیگه ازینكه

 میشهه

 .من نگران

 اینجا؟ بیای خوای می ترسی؟ نمی اییهتن رسیدی؟ کی خوردی؟ شام خوبی؟ جان کتی -

 دارم خیلیم خوبم، خوب من عزیزم، نه! بابا بدم سالمتو جواب اول بذار! دختر چته! اوووووه -

 از

 .باشین خوش امهشما. برم می لذت اییمهتن

 گرفتی؟ پارتی نایت اییهتن نكنه کلک، ببینم بگو راستشو. خوبه که صدات خداروشكر آره، -

 !میاد که نگمهآ صدای

 :گفتم خنده با

 !خودمم گارسونم و رقاص و نورپرداز و جی دی اهمنت گرفتم، پارتی آره -

. گرفت گوشیو باربد بعدم و نیست مشكلی که کردم مطمئنش و زدیم حرف ام دیگه کم یه

 اول

 کم خوان می باباشون جلوی که دخترایی این عین خونه؟ برگشتم جوری چه پرسید مه مهه از

 :گفتم ندن پس جواب و نیارن

 .رسوندم دوستام از یكی -

 دوستت؟ کدوم یعنی -

 :گفتم خنده با
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 .نیكان کن فرض! کنه می فرقی چه حاال -

 !واه رفت دادش وهی

 .... پدر بی... مادر پررویِ ی پسره کرده غلط -

 !بابا چته رفت، گوشم آآآآآی -

 .ببین حاال! برم می باغچه لب ذارم می سرتو میام فردا کتی -

 نیكان رو خیلی! خندیدم می شهب رهره منم کرد، می دیدهت و زد می داد یه الكی مینجوره

 می وقت ره متین " گفت می بود، من رو حساسیتش خاطر به البته! داشت حساسیت

 این در ".باشم مواظبت برادرم مثل گفت می مهب و میسپرد من دست تورو برگرده خواست

 تعصب یه مثل برخوردش و حالت این و نداره مشكلی نیكان خود با دونستم می موردم

 برادرانه

 و زد واره واره مه دیگه کم یه! مینداختم خنده به مه داشت ارزش برام خیلی مه که بود

 بعدم

 باقیش! کافیه امشبت برای دیگه، خب " گفت آروم خیلی و عادی حالت به برگشت لحنش وهی

 کردم خداحافظی ازش خنده با! رفت نمی آدمیزاد به شدنشم غیرتی "!شب فردا برای باشه

 و

 حالت و لبخند مونه با. زد زنگ دوباره آشپزخونه تو برم پاشدم جام از تا. گذاشتم گوشیو

 قبلی

 . برداشتم رو گوشی

 بدی؟ امشب مینه مموهس ی مهه خوای می شدی پشیمون ؟ چیه -

 ای؟ میههس چه -

 شمایین؟! ئــــــــه -

 بعدم! بابا برداری دست زدنت حرف رسمی ازین خوای می کی تو! نفرم یه مینه من واال، نه -

 !البته اس بنده از سالم
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 .زدم می حرف اشهبا داشتم االن مینه آخه باربده، کردم فكر. سالم ببخشید، -

 دی؟ نمی جواب موبایلتو مینه خاطر به پس -

 داشتین؟ کاری. نشنیدم بود اتاق تو آره -

 از که رچنده کنه، صمیمی خودش با منو خواد می زوری که بود گرفته ام خنده! نداد جوابمو

 بعد

 بیشتر بینمون صمیمیت ناخواسته کردم می احساس خودمم)!( کمر ماساژ و عصر ماجرای از

 !کردم می فرار و ترسیدم می ازش که چیزی. شده

 ؟ داشتی کاری نكن، رهق حاال خب -

 نوز؟ه نخوردی که شام ببینم. شد ترهب ان،هآ -

 چطور؟ نه، -

 !بود اینا و چپ علی کوچه ماجرای اهمنت! بودما میدههف حاال

 توام برای نداری غذا توام حتما گفتم گرفتم شام خودم برای اومدم نخور، چیزی پس -

 .گرفتم

 .دم می تهب میارم االن

 در دم مونه یا تو بیاد کنم تعارفش! بكنم باید چیكار بودم مونده. کرد قطع گوشیو بعدم

 غذارو

 اشهبا که بود نداده فرصتم! خداحافظ؟ بگم و بدم انعامشو اه دلیوری پیتزا عین و بگیرم

 مخالفت

 .بیارم ای انههب یه و کنم

 پریدم و پوشیدم جین شلوار با تنگ بلیز یه. کردم عوض لباسمو و اتاق تو دویدم مهه از اول

 آرایش ی مونده ته و برداشتم پنبه و لوسیون بعدم و سرمو باالی بردم اموهمو! آینه جلوی

 رو
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 خودم به وهی که پلكم پشت بكشم ظریف چشم خط یه دوباره خواستم و کردم پاك صورتمو

 تو

 باز "؟؟؟؟....نكنه بیاد؟ خواد می کی مگه شدی؟ وله اینقدر چرا چته؟؟ ". برد ماتم آینه

 داشتم

 لب روژ یه حتی اینكه بدون و توالتم میز رو انداختم چشمو خط! کردم می محاکمه خودم

 کمرنگم

 بریزم معمولی حالت به و کنم باز اممهمو که بردم دست حتی. کنار رفتم آیینه جلوی از بزنم

 شدم منتظر باال در جلوی و کردم باز براش پایینو در. زدن زنگ و نشد وقت دیگه که دورم

 تا. بیاد

 .کرد نگاه دقت با و باال داد ابروشو یه دید منو و اه پله سر رسید

 باال؟ ببای خوای نمی اومدی؟ یهاشتبا نكنه چیه؟ -

 طرفم گرفت رو کیسه تا دو و کرد دراز دستشو باشه دراومده خلسه حالت از انگار وهی

 :گفت

 .بگیرشون بیا شم، نمی مزاحم دیگه، نه -

 :گفتم تردید با

 .تو بیا داری دوست اگر نیستی، مزاحم کنم، می شهخوا نه، -

 .تا خونه تو بكنی دعوت منو نیستی مجبور مطمئنی؟ -

 رفتم خودمم و کردم باز بیشتر درو شدم، تر مطمئن و شد قرص دلم ته انگار گفت که اینو

 کنار

 .تر

 .تو بیا چیه، حرفا این -

 کرد نگام لحظه چند نزدیكتر ی فاصله از ایندفعه و باال اومد مه رو مونده باقی ی پله تا چند

 و

 داشتم و گرفتم دستش از اروه کیسه. شد داخل و گفت "اجازه با " یه زد، لبخند یه بعدم
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 :گفت کرد می نگاه رو خونه و دور داشت که مونجوره. کردم می نگاه توشونو

 .گرفتم داروخونه از رو کیسه یكی اون -

 :گفتم تعجب با

 !داروخونه؟ -

 خریده برام بدن به چسبه می که گرم آب کمپرس بسته تا چند دیدم. کردم نگاه توشو بعدم

 با

 ام خنده مه!!!! بود خانما ی انههما ی دوره به مربوط مشمه که ویتامین قرص بسته چند

 !بودم شده عصبانی مه بود گرفته

 وقت داری کالس باز فردام رسی نمی دیگه که امشب گفتم! نكن نگاه چپ چپ اونجوری -

 .شه بد حالت ممكنه کالس سر فردا باز بخری چیزا ازین بری کنی نمی

 چیزام؟ این بودن شده تموم میدیهف کجا از حاال -

 !افتادی نمی حال اون به امروز که داشتی اگه خب -

 :گفتم آروم "!نخریده داشتیهب نوار خوبه حاال " کردم فكر خودم با

 .ممنون -

 .بود وظیفه کنم، می شهخوا -

 مهب پشتش! اشه وظیفه کنه می احساس چرا دونستم نمی! گرفت حرصم حرفش ازین باز

 بود

 از یكی شد می وگرنه کرد می نگاه بودو کاناپه کنار عسلی میز رو که عكسایی قاب داشت و

 سوپ جور یه. کردم باز رو اه بسته و آشپزخونه تو رفتم! کنم نثارش معروفمو ایه غره چشم

. میز سر بردم و کردم درست ساالد و ظرف تو ریختمشون. شده سرخ میگوی با بود گرفته

 دیدم

 یكیش و بود خانوادم و خودم عكس دوتاش. کنه می نگاه عكسارو قاب دقت با داره نوزه

 عكس
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 انداخته دست پشت، از که عكسیو قاب اون. متین و خودم عكسای دیگه تای ٤ و باربد و تینا

 معمول طبق متینم و کردم می نگاه دوربین به داشتم خنده با و متین گردن دور بودم

 صورتش

 :پرسید آروم و برگشت. باال اورد و برداشت بودو من طرف

 درسته؟ متینه؟ -

 تكون مثبت ی نشانه به سرمو و بشم بغضم اومدنِ  باال مانعِ  که دادم قورت فشار با نموهد آب

 .دادم

 :گفت و زد محزون لبخند یه

 خودم واقعا یا توئه تعریفای خاطر به دونم نمی. داره گیرایی چشمای و آروم ی رههچ چقدر -

 .بوده ربونهم العاده فوق که کنم می احساس

 پیشم ساعت نیم حالیِ سر و خوشحالی اون ی مهه وهی. آشپزخونه تو رفتم و کردم پشتمو

 اراده بدون "کنی؟ تازه منو دل داغ اینجا اومدی لعنتی، ". واه بود رفته بود شده دود انگار

 در

 سرش حرصمو مهه و مه رو کوبیدم محكم بردارمو بشقاب توش از خواستم می که کابینتی

 با بشقابارو. شم مسلط اعصابم به کردم سعی و کشیدم عمیق نفس تا چند. کردم خالی

. وایساد بگه چیزی اینكه بدون و جلو اومد نیكانم. میز سر بردم و برداشتم چنگاال قاشق

 سرم

 آروم و نشستیم! کردم می عوض فلفلو و دون نمک و سس ظرف جای یه الكی و بود پایین

 و کردم می فكر متین به داشتم من اون، نه زدم می حرفی من نه. کردیم خوردن به شروع

 تو رحاله به بود چی ره بودم، شده تر آروم گذشت که کم یه. رفتارم و من به شاید نیكانم

 اون تقصیر نداشته، غرضی و قصد حرفا اون زدن از دونستمم می و بود مونهم ام خونه

 که نبود

 .حساس اینقدر روحم و بود شده نازك اینقدر من دل
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 لیوانشو و کردم باال سرمو دقیقه چندین از بعد و شدم مسلط خودم به بیشتر فكرا این با

 .زدم لبخند یه زوری جلوشو گذاشتم ریختم، نوشابه براش برداشتم

 گرفتی؟ کجا از اس، خوشمزه خیلی -

 :گفت و کرد نگام مستقیم و دستم رو گذاشت دستشو

 پاشه، می زخمت رو نمک انگار یاداوریا و اهحرف این دونم می شدی، ناراحت دونم می کتی -

 گفتم، رسیدو نمهذ به متین عكس دیدن با که چیزی من. گفتنشون از نیستم پشیمون من اما

 جاشو کسم یچه که البته و نیست دیگه متین که بپذیری باید. کنی عادت کم کم باید توام

 نمی

 ازین بزرگتر خیلی آدما دل کتایون، نداره جا نفر یه برای فقط آدم دل اما. کنه پر دلت تو تونه

 یكی بذار خودت، تو نریز کن، دل درد بزن، حرف امهبا کنم، کمكت که اینجام من. حرفاس

 از غیر

 .بشنوه دلتو درد و گریه صدای خودتم

 رو از کنارو زدم دستشو. بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه و پایین افتاد چشمم از اشكم

 :گفتم قه قه با و نشستم دیگه مبل یه رو رفتم پاشدم، صندلیم

 تویی بغل بیام بگم؟ متین از و بریزم اشک بغلتو تو بیام خوای می خوای؟ می چی من از تو -

 که

 کنی؟؟؟ می اذیتم چرا بگم؟ امه غصه از و عشقم از داری، دوسم ممهف می و گی می

 بلند صدای با. ببینه و بشنوه ام دیگه نفر یه اشكامو و گریه صدای که نبود مهم برام دیگه

 گریه

 تر آروم قمه قه دیگه که دقیقه چند از بعد. گفتم می بیراه بد زمان و زمین به و کردم می

 شده

 شونه رو گذاشت پشت از دستشو اومد و پاشد جاش از ریختم می اشک صدا بی فقط و بود

 .ام



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

216 
 

 متین برای قلبت تو رقیب یه عنوان به نه و داره دوست که کسی عنوان به نه منو کتی، -

 ببین،

 باشه؟؟؟. ببین کنه آرومت و باشه کنارت در خواد می که دوست یه عنوان به فقط فعال منو

 شونه دوباره. آره گفت می عقلم و نه زد می داد دلم. لرزیدم می داشتم و بود کرده یخ تنم

 امو

 .خودش طرف چرخوندم کمی ایندفعه و داد فشار

 کتی؟؟؟ باشه -

 گذاشت سرمو عقبو کشیدم ذره یه. ببندم چشمامو و بدم تكون کم یه سرمو تونستم فقط

 رو

 تكیه یه استحكام و گرما دوباره داشتم اهمدت از بعد. کرد نوازش امو گونه آروم اشو سینه

 وهگا

 ....بیرون دادم مغزم از زور به بود فكر چی ره و بستم چشمامو. کردم می حس

 که بود کی واین خوابیدم اونجا چرا بود رفته یادم ترسیدم، لحظه یه کردم باز که چشمامو

 شهب

! نیكانه افتاد یادم تازه کردم، نزدیكش صورتمو و مالیدم چشمامو کم یه! بودم داده تكیه

 و مات

 اون! بغلش تو بود برده خوابم جوری چه دونستم نمی و کردم می نگاش داشتم وتهمب

 طفلكیم

 بدجوری بود دیده وقتی مه حتما! کنه بازی من برای رو پشتی نقش که بود کرده مچاله خودشو

 !بود خوابیده خودشم شده امید نا شدنم بیدار از و برده خوابم

 پاشدم جام از احتیاط با. شد می پایین باال اش سینه ی قفسه و کشید می نفس منظم و آروم

 مینجاه متین که افتادم راییهظ از بعد یاد. روش انداختم اوردم پتومو اتاقم تو از رفتم و

 می دراز
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 و زد می حرف کردم می کارامو داشتم و میز پشت یا بودم آشپزخونه تو یا که من با و کشید

 ره

 االن " گفتنِ با یه منم و "پیشم اینجا بیا کن ول اونارو کتی " گفت می بارم یه دقیقه چند

 !دنبالم میومد شد می پا خودش سر آخر تا دادم می لفتش "کن صبر دقیقه یه " و "میام

 آه یه کردم نگاه بودش برداشته شب سر نیكان که عكسی مونه به تاریكی تو و برگشتم

 و عذاب برام اش مهه رفتی، پیشم از که نیم و سال یک شه می داره " گفتم آروم. کشیدم

 سعی دوباره اما زمین افتادم و شكست کمرم انگار دراورد، پدرمو خالیت جای بود، شكنجه

 کردم

 ام میشهه. کنم زندگی توام جای بودم داده روحت و خودم به که قولی خاطر به پاشمو

 فرق یكی این عذاب متین، کنم کار چی بگو تو کنه، می فرق اینبار اما پشتمی کردم احساس

 تو. ده می عذابم برام خاطره یه بشی فقط دیگه تو و کنم قبول نیكانو بخوام اینكه داره،

 "....بگو

 که شدم خیره متین عكس به دوباره و برداشتم چشمم ی گوشه از اشكو قطره یه انگشتم با

 به شد می مایل داشت کم کم نشسته حالت اون از و خوره می تكون داره نیكان دیدم

 .اتاقم تو رفتم روشو کشیدم کامل رو پتو و جلو رفتم. خوابیدن

 .تختم تو رفتم فكر از پر ی کله و غصه پراز دل یه با و کردم عوض لباسمو

*** 

 خواب از لیوان و بشقاب صدای و صورتمو رو بود اتفاده اتاقم ی پنجره از که نوری با صبح

 .پاشدم

 ازون کردم احساس بعدم و کردم ذوق حسابی بود آفتابی روز اون اینكه خاطر به مهه از اول

 خوب خیلی حالم. نیست خبری یچه داشتم دیشب که دل، ی غصه و غم و فكر سنگینیِ مهه

 .بودم شاد الكی و بود

 تا. بیرون رفتم کردمو باز بود، باز نیمه که اتاقو در و پوشیدم روبردوشاممو و پاشدم جام از
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 تعجب بازه نیمه دیدم ازینكه و بودمش بسته خوابیدن موقع دیشب میومد یادم که اونجایی

 کرده

 !بودم

 می آواز لب زیر خودش برای و کنه می جمع دیشبو شام میز داره نیكان دیدم و اله تو رفتم

 .خونه

 .خیر به صبح -

 نه؟ یا کندی فتممه پادشاه کلکِ باالخره خانم، شازده سالم به، به -

 :گفتم خنده با

 !ه ٩ تازه! پاشدی زود تو بابا -

 محترم؟ خانم نداری کالس یازده ساعت شما مگه -

 !دونی؟ می کجا از تو -

 شه می دستگیرت چیزایی یه بزنی چوب مردمو دختر سیاه زاغ روز ره باالخره! دیگه حاال -

 !دیگه

 داری؟ چیكار مردم دختر به تو! مردم دختر گی می خودت خوبه -

 :گفت خاص ی خنده یه با

 .کرد پیدا ما به ربطایی یه مردمم دختر شاید دیدی؟ چه رو خدا حاال -

 :گفتم و باال دادم ابرومو یه. کرد می نگام داشت و مهب بود شده خیره لبخند مونه با

 چیه؟ -

 بكنم؟ اعترافی یه کتی -

 وم؟ه -

 صورتت جوری یه! شدی تر خوشگل خیلی نظرم به دیدمت آرایش بدون که دیشب از -

 بچگونه
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 !دیدمت خواب تو.... که... صبح خصوصا. شده تر معصوم و تر

 .شد ساکت و پایین انداخت سرشو خطاکار و شیطون ایه بچه عین گفت که آخرو ی جمله

 .بود داده دست مهب خاص احساس یه تعریفش از مه بود گرفته ام خنده رفتارش از مه

 واه و حال مونه تو. کردم می تجربه دوباره متین نبودنِ اه مدت از بعد داشتم که احساسی

 :گفتم جیغ با و افتاد دوزاریم تازه وهی که بودم

 دیدی؟؟؟؟ منو کی صبح تو گفتی؟؟؟ چی تو -

 :گفت و پایین انداخت دوباره باال بود اورده من جیغ با که سرشو

 خواب تو ببینم خواست می دلم خیلی بگیرم؟ خودمو جلوی بتونم که نداشتی انتظار خوب -

 چه

 .کردم نگات کم یه نشستم سرت باال و اتاقت تو اومدم آروم شی، می شكلی

 :گفتم تندی با

 !زیرش از پیداس بدنم تمام نبود، مناسب اصال خوابم لباس من نداشتی، اجازه تو ولی -

 :گفت زیاد ناراحتی با و کرد نگام باال، اورد سرشو آروم بعد و کرد مكث لحظه چند

 تا اما نبودیم رختخواب تو درسته حاال خوابیدی، من بغل تو دیشب تو بردار، دست کتی -

 بخوابم اینجا شبم گذاشتی و ات خونه تو دادی راه منو که کردی ای احمقانه کار مونجاشمه

 در

 شدی ناراحت اگر اما! بزنم دید بدنتو اتاق تو نیومدم من. اعتمادی بی مهب اینقدر که حالی

 .خوام می عذز! مردم دختر اتاق تو یومدم می اجازه بی نباید گی، می راست خوام، می معذرت

 در از رفت و برداشت کاپشنشو مبلو طرف رفت بگم چیزی بشه منتظر اینكه بدون بعدم

 .بیرون

 می نگاه برمو و دور داشتم گیجا عین. بگیرم جلوشو نتونستم حتی و بود زده خشكم جام سر

 باید دونستم نمی که بود افتاده اتفاق سریع اینقدر! کنم چیكار باید دونستم نمی و کردم

 راضی؟ و خوشحال یا باشم ناراحت و پشیمون
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 خواست نمی دلم. بودم شده عصبی و بود شده خورده اعصابم باشم راضی ازینكه بیشتر اما

 .بودم زده حرفو اون مونجوریه و نداشتم شوهب ینهتو قصد واقعا. شد می اینجوری

 تمام مبل، رو گذاشته کرده تا پتوشو دیدم. کردم نگاه رو خونه بر و دور و پاشدم منگی با

 ظرفای

 دم تازه ی وههق و بود برق به جوشم وههق. شسته آشپزخونه تو برده و کرده جمع میزم رو

 .آماده

 ریه دلت ته و شدی پرت بلند جای یه از انگار که اییهحالت ازون شد، جوری یه دلم ته وهی

 می

 و باشه شده ناراحت نكنه که بودم نگران یعنی. بود چی خاطر به دقیقا دونم نمی. پایین ریزه

 از

 وایسادم رفتم. نمیوردم در سر خودم احساس از خودمم و بودم شده گیج بدم؟ دستش

 جلوی

 کشیدم خودم برای نشون خط کلی. گفتم خودم به اومد در نمهد از چی ره و اله تو ی آیینه

 و

! واه رفت جیغم و پرید ام کله از فاز سه برق وهی که دیوار تو کوبیدم مشت یه سرم آخر

 دیونه

 مغزم تا و دستم تو پیچید ناجور درد یه انگشتام پایین ی جسته بر استخونای از. بودم شده

 تیر

.  کنده کامال پوستش و شده خونی انگشتم تا ارهچ ره زیر دیدم کردم نگاش وقتی! کشید

 دلم

 اولیه ایه کمک ی جعبه وقت سر رفتم! بدم فحش نفر یه به و بكشم جیغ فقط خواست می

 ام

 درد شدت از. پیچیدم باند دورش بعدم و کردم تمیز دستمو زخم و برداشتم باند و بتادین و

 و

 با و کردم خودم به نگاه یه دستشویی ی آیینه تو. بود شده جمع چشام تو اشک سوزش
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 به که ای لحظه درست و "زنی می مهب حالمو کردی گریه که بس دیگه " گفتم عصبانیت

 خودم

 شدم می شیاره دیرتر لحظه یه اگر و داره فاصله آیینه با میلیمتر چند دستم دیدم اومدم

. بود داده دست مهب آنی جنون انگار! بودم کرده خورد بودم زده مه رو آیینه ی شیشیه

 تكیه

 فكر و کردم فكر اموهزانو رو گذاشتم سرمو. پایین خوردم سر و دستشویی دیوار به دادم

 کردم،

 شده ساعت دیدم اومدم که خودم به! بود نمونده باقی مغزم تو فسفری دیگه که اینقدر

١٥:١١ . 

. رسیدم می ١ ساعت کالس به جنبیدم می اگر اما بودم، داده دست از رو ١١ ساعت کالس

 از

 تو خودم به چكید می آب داشت ام چونه از که مونجوره و زدم آب یه صورتمو و پاشدم جام

 آیینه

 می دیگه قرص، دلم ته و بود شده عوض چشمام حالت. زدم لبخند و انداختم یهنگا یه

 فكر داشتم که ای خورده و ساعت دو اون تمام تو. بكنم باید چیكار و خوام می چی دونستم

 نیایش، جور یه عین. کنه کمكم بودم خواسته ازش و بودم زده حرف متین با مدام کردم می

 می یهاشتبا کار که زد نمی غر مهب یه و بود شده آروم وجدانمم دیگه که بود این عجیبم

 کردم می احساس. درسته گرفتم که تصمیمی که زد می تلنگری یه یمهگا حتی و بكنم خوام

 دیگه. کرده قرص دلمو ته اینجوری و شه می امهال مهب داره که متینه حرفای اینا ی مهه

 فكر

 .کنه می کمكم داره خودش حتی و راضیه متینم کردم می

 تو میشهه از بیشتر. لباسام سراغ رفتم راحت خیال و خوشحالی با و کشیدم عمیق نفس یه

 خیلی حالم. دورم ریختم کشیدم سشوار سریع اممهمو و دادم خرج به وسواس لباس انتخاب
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 خونه از رفتن بیرون موقع. داشتم اطمینان بكنم خواستم می که کاری به دیگه و بود خوب

 رفتم

 ". کردم نگاه خندونش و آروم چشمای تو و بوسیدمش داشتمو برش متین، عكس جلوی

 ."من عشق دارم دوست میشهه

*** 

 چرا که کردم تعجب خودمم. باال رفت کم کم قلبم ضربان رسیدم که دانشگاه نزدیكیای

 اینقدر

 مینداختم نگاه بودنو جمع عده یه جا ره و کنارا گوشه رفتم می جلو که مونجوره. زدم یجانه

 تمام. بود زده غیبش انگار اونروز اما بود، اهجا مینه میشهه. نه یا کنم می پیدا نیكانو ببینم

 ساختمونا از یكی وارد امیدی نا با. ازش نبود خبری اما گردوندم چشم و زدم دور رو محوطه

 دیدم. نبود خبری بازم اما. باشه کالسم اطراف و دور میشهه مثل شاید گفتم خودم با و شدم

 نشستم و کالس تو رفتم. کرد تلف وقتو شه نمی دیگه و کالس سر ره می داره استادمون

 و کرد نازك چشمی پشت یه. نه یا دیده اونروز نیكانو پرسیدم ازش فوری. الیزابت پیش

 " گفت

 دیدمش صبح! ارهه سگ مثل روز یه خنده می گه می سره یه روز یه! اه کمه عقلش اینم

 حرصی و اصولش ادا از! "نداده جوابمو و شده رد کنارم از عصبانیت با کردم سالم شهب

 که

 :پرسیدم و چپ علی کوچه به زدم خودمو. بود گرفته ام خنده خورد می داشت

 بود؟ عصبانی چرا دونی نمی -

 !ازش ترسیدم که بود مه تو اخماشم و بود فكر تو اینقدر فقط! بدونم کجا از من -

 گند بدجوری و ناجوره خیلی اوضاع انگار میدمهف. نپرسیدم چیزی دیگه و گفتم "انهآ" یه

 !زدم
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 بود ارهن وقت چون. بیرون دویدم و کردم خداحافظی الیزابت از سریع شد تموم کالس تا

 می

 .کنم پیداش دانشگاه رستوران تو ممكنه دونستم

 یه. دادم تكون دست براش دید منو تا و وایساده غذا سفارش صفِ تو دیدم شدم که وارد

 لبخند

 صحبت مشغول جلوییش با و کرد پشتشو بعدم و داد تكون میشهه مثل سرشو و زد معمولی

 اون اما م،هب بكنه پشتشو ببینتم تا اینكه مثال داشتم، بدتر رفتار یه انتظار راستش! شد

 لحظه

 کردم ناله لب زیر. بوده تر ناخوشایند برام انگار معمولیش و سرد رفتار اون کردم احساس

 وای، "

 و وایسادم میزا کنار رفتم و نیوردم خودم روی به اما "کنم؟؟؟ کشی منت باید حاال یعنی

 منتظر

 .بگیره غذاشو شدم

 لبخند مونه با. کردم سالم شهب و جلو رفتم قدم چند طرفم اومد دست به سینی وقتی

 طرف رفت من از تر جلو و داد جوابمو -بودم ندیده ازش موقع اون تا که - سرد و معمولی

 از یكی

 کن گوش حرف ایه بچه عین منم و بشینم کرد اشاره دست با. دنبالش منم و نشست میزا

 غذاش با خودشو و پایین بود انداخته سرشو. نشستم بود داده نشون که رو مونجاییه

 مشغول

 .کرد نمی نگام اصال و بود کرده

 معذرت ازت اون منتظری نكنی! کنی شروع باید خودتم کشی منت اومدی! دیگه باش زود "

 :گفتم آروم صدای با و دادم قورت نموهد آب "بخواد؟؟؟

 خوبی؟ -

 .ایم زنده ای -
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 .باشی زنده اه حاال حاال ایشاال خوب -

 .ممنونم -

 رچیمه و بود پایین سرشم که بود این ازون بدتر. کنم شروع کجا از و بگم چی دونستم نمی

 مـِن مـِن با و دریا به زدم دلو سر آخر! داد می جوابمو کوتاه ایه جمله با پرسیدم می ازش

 :گفتم

 .کنم یهخوا عذر ازت( .... کردم تازه نفسی یه.... ) که اومدم من راستش... نیكان -

 .باال اورد سرشو آروم. شدم العملش عكس منتظر نگرانی با

 چی؟ برای -

 :گفتم خوداگاه نا خجالتِ حالت یه با

 ....منظو اصال من کن باور. صبحم رفتار خاطر به -

 .کنم تموم حرفمو نذاشت

 فكرشو ام دیگه. بخوام معذرت تو از باید من و گفتی درست تو کتی، نیست الزم اصال -

 یه نكن،

 .شد تموم بود چیزی

 :پرسیدم تردید با. چشام تو اومده ترس کردم می احساس

 شد؟ تموم چی.... چی؟ یعنی -

 نخورده اشم ذره یه حتی. کرد می بازی غذاش با داشت و پایین بود انداخته سرشو دوباره

 .بود

 .جلوم گرفت چنگال سر زد و برید استكیش گوشت از تیكه یه و برداشت کاردو

 خوری؟ می -

 :گفت دوباره و پایین برد چنگالو. نگرفتم ازش و کردم نگاش پرسشی حالت با مونجوریه

 چیزایی یه کردم می فكر اشتباه به من خوب، دختر بود نشده شروع چیزی اول از اصال -

 شروع
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 .شه تموم که نداره وجود چیزیم پس. شده

 مهب عصبی شوك کردم می احساس. پاشدم جام از وهی و کردم نگاش لحظه چند ناباوری با

 وارد

 نمی بیرون نمهد از مه کلمه یک حتی ولی کشیدم می داد خودم سر وجود اعماق از. شده

 ایه موقع معمولِ طبق. شدم خارج رستوران از و خروجی در طرف رفتم سرعت با. یومد

 دادم می قورت گلومو تو بغض فشار، با و کردم می فرو دستم کف داشتم ناخونامو ناراحتیم

 و

 و داشت سوز کم یه نوزه واه. رفتم می فقط و امهپا تو بودم ریخته بود تنم تو انرژی رچیه

 تو

 .سوزند می دلمو ته تا و چشمم تو رفت می خنجر عین صورتم تو خورد می باد وقتی حالت اون

 جلوی و جلومه بزرگ دیوار یه دیدم که شدم متوقف و وایسادن رفتن راه از امهپا وقتی فقط

 یه

 می رد فقط نفر یه یهگا رازه و نبود کس یچه تقریبا. ستمه دانشگاه ته کوچیک ساختمون

 شدم خیره روم به رو به و نشستم روشون اه پله طرف رفتم. شد

 دیدم دور از. دستام به بودم داده تكیه امو چونه و بودم کرده حلقه امه شونه دور دستامو

 یكی

 چه بودم مونده. نیكانه شدم می مطمئن بیشتر جلوتر میومد چی ره و شه می نزدیک داره

 و وایساد رسید، قدمیم چند به وقتی! کرده پیدام پیكری و در بی این به جای تو جوری

 گردنشو

 صورتم تو مه کامال کنم می فكر که زیاد ناراحتی و لجبازی با. مهب زد زل وری یه و کرد خم

 باال رفت اه پله از جلوتر، اومد. کردم نگاه دیگه طرف یه به و اونور کردم رومو بود مشخص

 از و

 کف پاشم جام از اومدم که مچینه. نشست باالیی ی پله رو کمی ی صله فا با و شد رد کنارم

 نیمرخ این کم یه الاقل بذار " گفت و داد فشار کم یه امو شونه رو گذاشت پشت از دستشو
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 نشستم دوباره و شدم وری یه بود اورده ام شونه به که فشاری از "!کنیم نگاه مردمم دختر

 سر

 .پایین انداختم و گرفتم دستشو مچ عصبانیت با. جام

 نیستم؟ راحت دستت از اینجام -

 !بدونی چی رو راحتی داره بستگی خب -

 :گفتم حرص با!!! پیچوندم می دادناش جواب با میشهه

 کردی؟ پیدا جوری چه منو -

 !کردم نصب -باسن -)!( ات باسمن به ردیاب یه اتاقت تو اومدم که صبح یچی،ه -

 و عقب داد کم یه اشو تنه باال و ترسید که کردم نگاش غیض با و برگشتم سریع مچینه

 :باال برد دستاشو

 دنبالت منم بیرون زدی رستوران در از باد و برق سرعت به تا زنی؟ می چرا! تسلیم بابا، خب -

 .نیاری خودت سر بالیی وقت یه ببینم که بیرون دویدم

 :گفتم حرفش از گرفته لجم چقدر داد می نشون که لحنی با اون از بیشتر و عصبانیت با

 کنم؟ می کشی خود تحفه توی خاطر به رم می االن کردی خیال نكنه بابـــــــــــــــــا؟؟؟؟ نه -

 قیافه یه با و کرد برانداز خودشو یكله و وضع و سر کم یه و کرد خم پایین طرف به سرشو

 ی

 :گفت متفكر

 !ستماه مالی خوب خدایی-

 و پاشدم جام از! نشن باز مه از لبام که زدم می زور اما بود، گرفته ام خنده رووییش پر از

 : گفت محكم و آمرانه لحن یه با که برم خواستم

 .بزنم حرف اتهبا خوام می کتی، وایسا -

 سینه به دست و بود نشسته مونجوره. گه می چی ببینم شدم منتظر و کردم نگاش برگشتم
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 .کرد می نگام

 بر وقت یچه دیگه که خوردم قسم بیرون اومدم ات خونه از که صبح مردم، دختر ببین -

 نگردم

 ات گذشته تو اینقدر تو بودم شده مطمئن تقریبا دیگه. دنبالم بیای تو اینكه مگر طرفت

 و غرقی

 فكرم راستش. کنم نفوذ توش جوری یچه تونم نمی که کشیدی محكم حصار یه خودت دور

 نمی

 نمی اما دور، بریزم باید امو عالقه مورد دختر رویای دیگه گفتم خودم به و دنبالم بیای کردم

 تونم

 بیای که بودم این منتظر و کرد می توپ و تاپ یجانیه چه با و چجوری دلم که کنم انكار

 نا دیگه کالست سر نرفتی حتی و نشد پیدات صبح اول ساعتای مونه دیدم وقتی. سراغم

 از. دومت کالس نوبت بشه تا چرخیدم خودم برای. خونه برم نیومد دلم بازم اما. شدم امید

 طبقه

 گفت می دلم! کنی می سوراخی ره تو سر و گردی می یكی دنبال داری دیدمت می باال ی

 چون رستوران تو رفتم عمدا کالست از بعد. الیزابتی دنبال گفت می عقلم گرده می تو دنبال

 و تو اومدی رستوران در از وقتی. کنی پیدام اونجا راحت گردی می دنبالم اگر خواستم می

 برام

 کردم پشتمو نرم لو جلوت اینكه برای. شد می کنده جاش از داشت قلبم دادی تكون دست

 و

 مدت تمام و میدمهف نمی حرفاشو از کلمه یک ولی. دستیم بغل با زدن حرف به کردم شروع

 نشستی میز سر و اومدی وقتی اما. بری بذاری نكنه ترسیدم می مشه. بود تو پیش حواسم

 مونده مهم ی مرحله یه نوزه اما اومدی، من خاطر به شدم مطمئن دیگه خواستی معذرت و

 عنوان به یا کنی یهعذرخوا ازم اومدی معمولی دوست یه عنوان به فقط ببینم اینكه. بود

 ...کردم می امتحانت باید. کنی ناراحتش خوای نمی و داره فرق بقیه با برات که کسی



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

228 
 

 :گفتم تعجب با

 اصال و شده تموم چی مهه گفتی و زدی حرف اونجوری امهبا من کردنِ امتحان برای یعنی -

 کردی؟ کوچیک منو کردن امتحان خاطر به یعنی نشده؟ شروع چیزی

 :حرفم وسط پرید فوری

 .چیه تو پیش مهجایگا که میدمهف می باید. میدمهف می باید من کتی؟ چیه کردن کوچیک -

 شه نمی یچیه رفتارات و تو از. دارم یهجایگا چه تو برای که میوردم در سر باید باالخره

 احساست میدمهف می باید. شه می گیج آدم که کنی می رفتار دار تو و مرموز اینقدر. میدهف

 اومدی رستوران از ناراحتی اون با وقتی. چیه زندگیت تو نبودنم یا بودن و من به راجع

 بیرون

 این به ناراحته نفر یه اینكه دیدن از دنیا تو کس یچه کنم فكر که شدم خوشحال اینقدر

 که اندازه

 ته از االن و داره خاص میتها برات بودنم میدمهف. نشده خوشحال کردم، ذوق امروز من

 دل

 .خوشحالم

 خوشحال حرفاش شنیدن از. شد ساکت دیگه و پایین انداخت سرشو حرفا این گفتن از بعد

 و بدجنسی با اما! بغلش بپرم خوشحالی از خواست می دلم حتی که کنم نمی ونهپن و بودم

 با سعی کلی با و شهب کردم پشتمو بینه، نمی خوشحالمو چشمای و صورت ازینكه اطمینان

 :گفتم ناراحت و آروم خیلی لحن

 می حرف اونجوری رستوران تو نباید. نبود قبول قابل برام اصال دالیلت نیكان، متاسفم -

 تو. زدی

 .شد تموم االن مینه چی مهه جدا من نظر از اما شده، تموم چی مهه گفتی دروغ به اگه

 می اما داده، نشون العملی عكس چه که دیدمش می لحظه اون خواست می دلم خیلی

 از کردم احساس! رم می لو ببینه چشمامو برق لبامو رو ی خنده اون و برگردم اگه دونستم
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 به که اییه ماسه و شن و اه ریزه سنگ خورچ و خرچ صدای. طرفم میاد داره و پاشده جاش

 میدمهف می و میومد پاش زیر از زمین، روی بودن ریخته برف، و یخ رو نخوردن سر خاطر

 داره

 می داشت پشت از و بود شده شروع دوباره باد که بود مه ای لحظه چند. شه می نزدیكم

 وزید

 ی یقه ی لبه دستام با کنم یخ کمتر اینكه برای منم. بود داده جلو سمت به اموهمو ی مهه و

 .شنیدم می سرم پشت از نفساشو صدای. بودمش گرفته محكم و باال بودم داده کتمو

 گفتی؟ چی تو کتی، -

 .داشت خفیف خیلی لرزش یه صداش ته. ندادم جوابشو

 کتایون؟ بود چی حرف ازین منظورت -

 ....منظورم خب-

 .کردم نگاش برگشتم و گرفتم خودم به فیلسوفانه ی قیافه یه و کردم جمع لبامو

 !دیگه چیه تو پیش مهجایگا میدمهف می باید منم که بود این...  -

 :دادم ادامه و باال انداختم اموه شونه و زدم شهب لبخند یه پررویی با

 .ببینم العملتو عكس خواستم می -

 گوشم تو بخوابونه یكی که االنه گفتم! بود نشده باورش نوزه انگار کرد، نگام مات لحظه چند

 با

 تكونم گرفت اموه شونه باال اورد دستاشو و خنده زیر زد پقی وهی اما! ام مزه بی شوخیِ این

 .داد

 برام چقدر که میدیهنف نوزه من پیش توهجایگا تو مگه.سرتق لجبازِ ننرِ لوسِ ی دختره -

 داری؟ ارزش

 !دیگه حاال -

 کرد؟ می تحمل تورو جوری چه متین! دیونه کتیِ  -
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 و طبیعی اینقدر نیكان مثل کس یچه. نداشت متین اسم اوردن از ابایی یچه میشهه مثل

 بدون

 و کردم یهنگا یه آسمون به لحظه یه. زد نمی حرف من جلوی متین به راجع لرز و ترس

 :گفتم نیكانو طرف برگردوندم صورتمو دوباره. خنده می مهب داره متین کردم احساس

 .کنی تحملم تو قراره که مونجوریه -

 کرده حلقه دورم دستاشو. داد فشار خودش به بغلشو تو کشید محكم منو و بست چشماشو

 داشت پسره یه. کردم می نگاه رو به رو به و اش شونه سر بودم گذاشته امو چونه منم و بود

 اسم مثل اشونو خنده صدای. خنده از بود کرده غش مه دختره و دوید می دختره یه دنبال

 خود

 ....گرفتم نیک فال به نیكان

*** 

 و دوید می پوستم زیر دلپذیز حس و دوباره آرامش یه بودم بغلش تو که ای لحظه چند اون

 تو

 و جلو اورد صورتشو ، گرفت امو چونه کرد جدام خودش از وقتی. شد می پخش تنم تمام

 لباشو

 برد سرشو و کرد مماس لبام با فقط لباشو اما. کردم می حس نفساشو گرمای نزدیک، اورد

 به منو یه و نبود خودش وایه و حال تو اصال. کردم می نگاه شهب لبخند و تعجب با. عقب

 آروم و کردم بوس لپشو و جلو بردم سرمو. کرد می لمس صورتمو و داد می فشار خودش

 کنار

 :گفتم گوشش

 بریم؟ -

 !نه -

 !بابا کردم یخ! ئه -
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 !بیام راه تونم نمی! خورد مه به بدنم توازن آخه -

 چرا؟ چی؟ یعنی -

 !شده تر سنگین کردی بوس که اینوری االن دارم، لپ تا دو من آخه -

 چیزی یه خواست دوباره. کردم بوس اشم گونه یكی اون و جلو بردم دوباره صورتمو خنده با

 بگه

 :گفتم و کشیدم دستشو که

 بگیری؟ االن مینه بوسه رچیه خوای می! سته وقت حاال -

 و شاد صدای با میومد امهبا زور به داشت که مونجوریه. خودم دنبال کشیدمش بعدم

 :گفت خوشحال

 !نزنیا زیرش بعدا که بده قول پس -

 .دیــــــــــــــــــــگه بیا! قـــــــــــــــول -

 کنار داشت می بر قدم امهبا که مونجوره و کمرم دور انداخت دستشو پشت از دنبالمو دوید

 .خوند می شاد صدای با رو ایدهه ایهنگهآ از یكی گوشمم

 راوی خبر آورده

 ساقی کو و ساقر کو

 اومد خبر او از اومد، سر به دوری

 گلشن دل ی کلبه شد روشن، من دل و چشم

 گلدون واسه گل کو ایوون، درِ کن وا

 اومد شوق و شادی با اومد، ذوق سر دیدی

 دل ای نكن شیون دل، ای نكن زاری

 تاره شب پایان دیداره، ی لحظه این

 دل ای نكن بلوا دل، ای نكن غوغا
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..... 

 ...میاد یارم که چشمام تو شوقه اشكای میاد، کنارم صبوری عمری یه بعد

 با جفتمون و!!! "شده پریشون و زار شده، پشیمون که وای " نگفت دیگه رسید که اینجاش

 الی

 !دادیم اش ادامه الی الی ال الی الی ال ال

 سر منم و بودم شده مست بود صداش تو که شادی اون و صداش و خوندنش از اینقدر

 ذوق

 و محوطه جلوی رسیدیم تا رفتیم وهرا مهه اون چطوری میدمهنف اصال که بودم اومده

 ساختمون

 .دانشگاه اصلی

 از خودمو خواستم باشم کشیده خجالت کم یه انگار دیدم دوستامونو از تا چند دور از وقتی

 :گفت و چسبید تر سفت منو میدوهف انگار اونم که کنم جدا نیكان

 بوسم مهه جلوی باید بعدم "دارم دوست رو خانمه این من " زنم می داد بخوری تكون اگر -

 !کنیا

 :گفتم خنده با

 کنی؟ می زورگیری! ـــــــــیسه بابا، خوب -

 !دیگه منهبف باید باالخره اما خیر، نه -

 !نكنه عملی دیدشوهت وقت یه و بیاد تر سریع اونم که کردم تندتر قدمامو

 عكس دیدن با ببینم کردم نگاش برگشتم کردم باز درشو وقتی و کمدم دم رفتیم مه با

 متین

 وسایلمو. زد لبخند یه مهب و کرد برخورد معمولی خیلی میشهه مثل اما. چیه العملش عكس

 .بیرون رفتیم مهبا و برداشتم

 کتی! مردم دختر زدم مختو باالخره! آخِـــــــــــــــــیش " گفت ذوق با ماشین تو نشستیم تا
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 خوند خودش یا راه طول تمام. گفتم نمی چیزی و کردم می نگاش خنده با "!دراوردیا پدرمو

 یا و

 .کرد می یهمراه اشونهبا و بود گذاشته شاد نگایهآ

 :گفتم خونه جلوی رسیدیم وقتی

 تو؟ نمیای -

 :گفت و کرد بوس و گرفت دستمو

 .دنبالت میام عصری اما عزیزم، نه االن -

 بریم؟ جایی قراره مگه -

 بگیریم؟ جشن بودنمونو مهبا روز اولین نیست قرار مگه -

 :گفتم لخند با

 .منتظرم پس. خوبیه فكر آره، -

 کردم باز درو و گرفتم درو ی دسنگیره سریع قصد از بشم منتظر دیگه اینكه بدون بعدم

 پیاده که

 .عقب کشید دستمو فوری. شم

 !کنه نمی خداحافظی اینجوری دشمنشم با آدم! بینم وایسا کجا؟؟؟! دِ -

 .کردم نگاش خنده با

 کنه؟ می خداحافظی جوری چه پس -

 بستمو چشمامو جلو، اورد خودشم صورت. جلو کشید و گرفت گردنمو و باال برد دستشو

 نفسمو

 پشت از و لبمو رو کشید می زبونشو زد، مک آروم و لبام رو گذاشت لباشو. صورتش تو دادم

 :گفت عقب برد صورتشو وقتی لحظه چند بعد. امهمو الی کرد می انگشتاشو

 !کردم خداحافظی ازت مالیمت با بود اولت ی دفعه چون البته! اینجوری -

 .کرد صدام دوباره که شم پیاده خواستم دادمو تكون سرمو خنده با
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 کتی؟ -

 چیه؟ باز -

 !دیگه یكی -

 خبرته؟ چه بابا -

 .باش زود دادی، قول! ئه -

 طوالنی مدت به و بیشتری حرارت با ایندفعه. لباش رو گذاشتم لبمو و جلو بردم سرمو دوباره

 اما ببوسمش اون داغی به تونستم نمی نوزه البته. داد فشارم خودش به و بوسیدم تری

 لبامو رو دیگه دار صدا مک چندتا اونم. کشیدم می زبون لباش رو و کردم می مكاریه اشهبا

 زد

 .کرد می نگام مشتاق و براق چشمای با. کرد ولم بعد و

 .خانمی دنبالت میام ٧ ساعت -

 :گفتم و زدم لبخند

 .منتظرم باشه، -

 :گفت باز که بشم پیاده دوباره خواستم

 کتی؟ -

 چیه؟ دیگه -

 .دارم دوست -

 تكون سرمو و بستم چشمامو. صورتم و گوشا تو دوید خون و باال رفت ضربانش قلبم وهی

 .دادم

 .مینطوره منم -

 فرستاد بوس برام دستش با بلند ی خنده با. بستم درو و ماشین از پایین پریدم سریع بعد و

 و

 .رفت سرعت با و زد دور کوچه ته رفت میشهه مثل
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 بوسه اولین دوتا شایدم و بوسه اولین طعم به کردن فكر تو غرق و کشیدم عمیق نفس یه

 ای

 شدم داشتم، زندگیم تو که

 با سینه به دست باربد دیدم که تو رفتم کنون الی الی و کردم باز رو خونه درِ  خوشحالی با

 اخم

 مینمه خاطر به و شده خوشگل اخالقش چی برای زدم می حدس. وایساده اه پله راه جلوی

 خواستم. کردم بوس یه لپشو و گفتم بلند سالم یه و جلو رفتم. نیوردم خودم روی به اصال

 برم

 :زد داد و گرفت دستمو مچ عصبانیتش و اخم مونه با که عقب

 !ور دو ره -

 خنده با! کرد می حفظ بازیشو دلقک عصبانیتشم تو که بود موجودی چه این دونم نمی من

 اونور

 :گفتم و کردم بوس صورتشم

 !کنه نمی قبول ای دونه یه بوسِ یچكسه امروز! عجیبه -

 از بودم کرده غش اش قیافه دست از که مونجوریه منم و طرفم پرید وهی گفتم که اینو

 یه خنده

 اما دنبالم؛ نمیاد دیگه کردم فكر و وایسادم اه پله سر. باال دویدم اه پله از و کشیدم جیغ

 وهی

 خندیدم می من. توش پریدم و کردم باز امو خونه در منم و باال پرید و کرد یكی تا ٣ رو اه پله

 و

 :گفت می یه و اورد می در رو عصبانی آدمای ادای اونم

 !کنم می خواجه گرفته بوس تا دو تو از که رو اونی خودم من -

 تینا ی شماره داشتم خونه، دور پریدن پایین باال حال در و بودم اورده در جیبم از موبایلمو

 می رو
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 :گفتم برداشت رو گوشی تا. دادم می پرتاشم و چرت جواب و گرفتم

 !بكشتم خواد می باربد که برس دادم به! تیــــــــــــــــــــــنا -

 میاره، در برام رو عصبانی و غیرتی آدمای ادای باربدم خندم، می ره ره دارم ازینور خودم حاال

 گفت می یه و جدیه موضوع بود کرده فكر! شد می روح قبض داشت اونور طفلكی تینای ولی

 سنگر آشپزخونه میز پشت رفتم سر آخر دیگه "!!!!بكشتت خواد می چرا!!!! ٩١١ بزن زنگ "

 :گفتم باربد به و اسپیكر رو زدم و گرفتم

 نیكانو میریم مهبا نشدی قانع اگه بعد گه می چی ببین بده گوش اول! داره کارت تینا -

 خواجه

 !!!کنیم می

 ثانیه چند مینه تا که انگار نه انگار باربدم و شده چی پرسید می یه ازونور ام بیچاره تینای

 !شد خود بی خود از شنید رو تینا صدای تا! باغچه لب بذاره منو سر خواست می پیش

 !عزیزم پیش ساعت نیم از بود شده تنگ صدات برای دلم! بشم قروبونت جون؟ انیه خوبی -

 .کشید جیغ یه ازونر مه تینا

 داری؟ چیكار کتی به تو نشو، لوس باربد+ 

 موقع دونی نمی بعدم برسونتش پسره این گذاشته ناموس بی حیای بی دختره! ئــــــــــــــه -

 !ناموسا بی مه از نداشتن کندگی! که بودن لبی تو لب چه خداحافظی

 خنده با! میاره در بازی مسخره داره باربد و چیه جریان افتاد دوزاریش تازه تینا گفت که اینو

 :گفت

 !بگو خودم به بیا شه می حسودیت داری؟ چیكار دوتا این به تو بابا+ 

 :گفتم ازونور منم

 !وااهلل بگو مینوه -

 نشستم فوری که سمتم به گرفت نشونه دیدهت با و برداشت میز رو از شكرو ظرف باربد که



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

237 
 

 !میز پشت

 صحبتای ازون کنم، می صحبت اتهبا شب خودم من کن ول رو بچه این تو جونم، باربد+ 

 خوب

 !داریا دوست که

 نگاه خنده با شكفت می گلش از گل لحظه ره داشت که باربدو ی قیافه و پاشدم میز پشت از

 :گفت برسه گوشی به صداش اینكه برای داد با اش موذیانه لبخند مونه با. کردم

 الحساب، علی فعال ارزه، نمی. کن ولش نه، اصال حرفت؟ زیر زنی نمی بدونم کجا از من -

 !رسم می کتایونو این حساب

 !واه رفت تینا جیغ ازونور باز

 !کنیم می صحبت مه با شب دیگه، دم می قول تهب دارم بابا+ 

 نیست؟ خبری سكسی تحریم از دیگه یعنی پس -

 :گفت جیغ با تینا باز "!حیات بی سر تو خاك " گفتم آروم و اشاره با و کردم باربد نگاه خنده با

 !کن آبروداری کتایون جلوی خودت حداقل زنی می ناموس از دم که تو+ 

 !بیار الزمم یزاتهتج بیایا، زود منتظرتم، شب پس خودمونه، از کتی -

 .ببینم کتی به بده گوشیو کوفت،+ 

 قطع بعدم و کردم تشكر بود داده)!(  نجاتم اینكه برای ازش و گوشم دم گذاشتم گوشیو

 .کردم

 :گفتم خنده با

 بدی؟ نجات تحریم از خودتو که بود نقشه مشه پس باربد، روحت تو ای -

 :گفت باز نیش با

 !نیستم حرفا این لها اصال من که وگرنه داد، ادهپیشن خودش! که دیدی! تو جون به نه -

 !ات عمه جون -
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 !کرد نگام چپ چپ با برگشت و گرفت خودش به عصبانی ی قیافه یه دوباره

 !نمونه برات کمری صبح فردا تا اصال یهال! چه من به اصال بابا، خب -

 !شد این ان،هآ -

 کردم می فكر حرفاش کاراش به خنده با! بیرون در از رفت زنون بشكن و کرد بای بای بعدم

 و

 !دیدم تاحاال که موجودیه ترین دیونه کردم می اعتراف خودم پیش یه

 بزنم کوچولو چرت یه اول دادم ترجیح. شدم می حاضر باید ٧ تا و بود عصر ٤ نزدیک ساعت

 و

 موبایلمو زنگ صدای بیرون اومدم که حموم از. برسم کارام به و بگیرم دوش پاشم بعدم

 شنیدم

 خودم خواستم تا و بود نیكان! دارم call missed تایی ٨-٧ دیدم سراغش رفتم وقتی و

 شهب

 .بود نگران خیلی صداش. گرفت امو شماره دوباره بزنم زنگ

 .موبایلتو نه دی می جواب رو خونه نه کجایی؟ کتی -

 شده؟ چیزی. بودم حمام ببخشید -

 شدی؟ حاضر ببینم خواستم می نه، -

 !که ٦ نوزه بابا -

 !اتم خونه در جلوی االنم خونه، از افتادم راه زود)!(  کم یه من خوب -

 پایینی؟! ئـــه -

 !اه باال بیام نمیاد بدم بدی رام اگه -

 :پرسیدم خنده با

 اومدی؟ زودتر ساعت یه شد چی حاال -

 !مینجوریه -
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 جدی؟ -

 !نه -

 چی؟ پس -

 !بود شده تنگ دلم خوب بگیری؟ اعتراف باید حتما حاال -

 شهب باز که گذاشتم باز نیمه درو و اتاقم تو رفتم زود و کردم باز براش درو خوشحالی با

 بر

 !نخوره

 !خونه صاحب ی اجازه با -

 :کشیدم داد مونجاه از

 .میام االن تو، بیا -

 داشتم و بودم کرده باز کمدو در و بود تنم ام حوله نوزه! بودم شده له الكی چرا دونم نمی

 ره

 چند که صورتی سوتین و شرت یه تندی! بپوشم چی ببینم بیرون ریختم می بود لباس چی

 بود تنم حوله که مونجوریه و برداشتم جالباسیش سر از بودنو نو و بودم خریده پیش وقت

 اول

 وهی. کردم تنم سوتینمم در به پشت و تخت رو انداختم رو حوله بعدم و کردم پام شرتشو

 "کتی؟ ". شنیدم نزدیک ی فاصله از صداشو

 الی از سرشو. در طرف برگشتم و جلوم گرفتم و زدم قاپ تخت رو از رو حوله شدم دوال زود

 در

 حوله. مهب زد زل و رفت یادش حرفش که "...می داری چیكار " بگه خواست می و تو اورد

 امو

 زنه اون یاد! ) شد معلوم امهپا و تنه پایین بدتر بپوشونم رو تنه باال مثال که باالتر کشیدم

 افتادم



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

240 
 

 خاك اوا " گه می خونه تو میاد محرم نا وهی ششسته می رخت حیاط تو حوض سر داشته که

 معلوم بوده دامن زیر رچیه ازونور بپوشونه، اشوهمو که سرش رو کشه می دامنشو و "عالم

 :گفتم خجالت کم یه و خنده با!!!!( شه می

 بپوشم؟ لباسمو من تا بیرون بری شه می نیكان -

 :گفت کرد کباب دلمو که مانند التماس صدای با. بودن شده خاص حالت یه و کشیده چشماش

 خیال با االن حداقل بذار! خورم می حسرت یه و کنم می نگات دور از دارم ساله یه کتی -

 .ببینمت نزدیک از راحت

 که کردم اعتراف دلم ته. شدم شرمنده و افتادم صبوریاش ی مهه یاد وهی حرفش این با

 دوسش

 حرف خواست می دلم خودمم و کرد نمی قبول رو درونی اعتراف اون دیگه وجدانم اما دارم

 دلمو

 .بگم شهب

 و بالتكلیف منم. کرد می نگام داشت سینه به دست و بود داده تكیه اتاق در کنارِ دیوارِ به

 و لبخند وقتی و طرفش رفتم تردید با قدم چند. بودم وایساده جلوش دست به حوله

 انتظارشو

 می. گرفتن قرار مه جلوی سانت چند ی فاصله به صورتامون تا شد تر محكم قدمام دیدم

 لحظه چند. بذارم پیش پا من بده فرصت مهب تا داره نگه خودشو زنه می زور داره میدمهف

 تو

 رو گذاشت و باال اورد آروم انگشتشو که جلو ببرم صورتمو خواستم و کردم نگاه چشماش

 .لبام

 :گفت یواش

 ..بگو اول -

 :گفتم یواش خودش مثل شیطون چشمای و لبخند با
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 چیو؟ -

 ....بگو -

 :گفتم شمرده شمرده و آروم

 .دارم...  دوست -

 و برداشتن دوشش رو از باری یه کردم احساس. کشید راحت نفس یه و بست چشماشو

 رو گذاشتم لبامو و جلو بردم صورتمو کنه باز چشماشو اینكه از قبل. شد راحت خیالش

 .لباش

 و زد می زبون نموهد دور تمام و بود گرفته صورتمو طرف دو و باال بود اورده دستاشو اونم

 لبمو رو

 تو کشیدم می باالشو لب گردنش، پشت بردم دستامو و زمین انداختم امو حوله. مكید می

 لب گرمای از لحظه به لحظه داشتیم شدت و حرارت با جفتمون. زدم می مک زبونشو و نمهد

 و

 احساس لحظه یه. کردیم می بیشتر عملمونو شدت خوداگاه نا و شدیم می تر مست مه زبون

 صورتمو گردنمو پشت گذاشت دستشو دوباره عقب، کشیدم سرمو اومدو بند نفسم کردم

 اورد

 می گوشم ی الله تا ام چونه پایین از لبشو آروم و امو چونه رو گذاشت لبشو ایندفعه. جلو

. کرد می نوازش باال طرف به آروم کمرمو رو بود گذاشته دستاشو. زد می زبون و کشید

 پوست

 کم تنم گرمای از صورتم دور بود چسبیده که خسیم ایهمو و شد می تر داغ لحظه ره بدنم

 الی بود کرده اشو پنجه زدن، مک به کرد شروع و گردنم رو گذاشت لباشو وقتی. کرد می

 .عقب دادم خودمو کم یه منم و کرد مكث لحظه چند.کرد می رد بینشون از انگشتاشو اموهمو

 دستاشو. وایسادم جلوش لخت تقریبا و نیست جلوم ام حوله دیگه بود میدههف انگار تازه
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 یه با و داشت نفوذ اینقدر چشماش. انداخت نگاه پایینو تا باال از کمرمو طرف دو گذاشت

 حالت

 فرشته مثل " گفت آروم. بشم خیره شهب زیاد تونستم نمی که کرد می نگاه داشت خاصی

 اه

 دست تنم پوست رو آروم. بوسید و سینم ی قفسه وسط گذاشت لباشو بعدم و "مونی می

. بیارم در نشوهپیر خودم خواست دلم کنه کاری اینكه از قبل. سوتینم به رسید تا کشید

 دکمه

 و کشیدم محكم وهی و اش یقه طرف دو گذاشتم دستامو و بود ایا قابلمه ازین لباسش ایه

 زودتر خودش که کنم باز بندشم کمر که پایین بردم دستمو. شدن باز پایین تا اشه دکمه

 کرد باز

 به لحظه چند اورد در نشوهپیر وقتی.افتاد پاش از شلوارشم و پایین کشید شلوارشو زیپ و

 بدن

 و اش شونه رو بذارم سرمو مونجاه خواست می دلم. زدم زل اش شده shave و ای عضله ِِ

 برم

 دستشو! بود شده درگیر سوتینم بند با پشت از دیگه وایه و حال یه تو نیكان اما بغلش تو

 از تعجب و خنده با. "شه می باز جلو از " گفتم آروم و ام سینه رو گذاشتم جلو از و گرفتم

 جلو

. ببینم چشماشو و صورت تونستم نمی و بود کرده دوال سرشو. زمین انداختش و کرد بازش

 اما

 و شد می قفل مه تو که انگشتاش و کمرم رو لغزید می آروم داشت که دستاش حرارت از

 منو

 عقب برد کم یه سرشو. شده تحریک بدجوری میدمهف می خودش، سمت کشید می بیشتر

 و

 به سرش طرف دو دستامو کف و برداشتم گردنش دور از دستامو باشه تر راحت اینكه برای

 دیوار
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 پشت از دستشم. ام سینه باالی چسبوند لباشو و تر پایین برد صورتشو ایندفعه. دادم تكیه

 به رسوند عقب از انگشتشو که موقعی درست. تو کرد شرتم کنار از و باسنم رو گذاشت

 کسم،

 کردم، حس زبونشو و لب رطوبت و گرما وقتی و نشهد تو گذاشت امو سینه نوك مه باال از

 یه

 صدای که زد گاز یه دندوناشو الی گرفت امو سینه نوك مهآ صدای شیندن با. کشیدم بلند آه

 .زد محكم مک تا چند و ام سینه دور چسبوند و کرد باز کامال نشوهد. واه رفت بیشتر ام ناله

 کف و کشید می باسنم و کسم چاك روی پشت از راستشو دست انگشت پایین از مه مزمانه

 که مالید کم یه و داد محكم فشار تا چند و کسم رو گذاشت شرتم رو از جلو از چپشم دست

 و کرد بغلم زود زمین رو بشم ولو اینكه از قبل و کشیدم کوتاه جیغ یه شد، شل بدنم وهی

 تخت سمت بردم اموهزانو زیر انداخت دستاشو

 با داره و بغلش تو گرفتتم سفت دیدم کردم باز چشمامو لحظه چند از بعد و اومد جا که حالم

 آروم و مالیدم تنش پوست به صورتمو و اش سینه تو دادم فشار سرمو. کنه می نگام خنده

 :گفت پایین اورد صورتشو و کرد حلقه دورم تر سفت دستاشو. "مرسی " گفتم

 سكس ای دیگه کس با متین از بعد زدم می حدس شی، می ارضا زود دونستم می -

 .نداشتی

 .کردم نگاش پرسشی حالت با

 داشتم؟ می باید -

 .بوسید پیشونیمو و شد دوال

 .درسته کاری چه دونی می تو -

 :گفت دوباره خودش و بزنم حرفی نذاشت دیگه

 .کردم رزرو میز ٨ برای بپوش لباس پاشو خانمی، بدو -
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 چی؟ تو! ئــه -

 :گفت و کرد بود پامون نوزه که من و خودش شرت به اشاره شیطونی با و زد چشمک یه

 خوب ایهجا به نوزه که وگرنه بیارم، جا حالتو کم یه خواستم می. بود گرمی دست این -

 .بانو میرسم خدمتت به شب. نرسیدیم خوبش

 داشتم و بودم بسته سوتینمو فقط من اما. پوشید لباساشو اومد بعدم و دستشویی رفت اول

 :گفت و جلو اومد سرم آخر. بپوشم چی ببینم کردم می رو و زیر کمدمو

 کنم؟ انتخاب من ذاری می کتی -

 .کنی پیدا چیزی بتونی نكنم فكر که ریختم مه به اینجارو اینقدر -

 .بذار تو حاال -

 یا زمین رو از بلیزارو و تاپا دونه دونه دقت با اونم. بگرده گذاشتم و نشستم تخت رو رفتم

 با صورتی تاپ یه به رسید کرد چک که رو تایی ٨- ٧. کرد می نگاه و داشت می بر جالباسی

 رو و زیر دوباره و تخت رو من کنارِ گذاشت. بود شده کار اش سینه جلوی که آبی ایه رههم

 کتون شلوار یه سرم آخر. کرد پیدا روش برای مه آبی ایه دکمه با تنگ سفید کت یه و کرد

 :گفتم خنده با. کته و تاپ کنار گذاشت و برداشت شلوارا قسمت از سفیدم ی راسته

 .اه خوبه ات سلیقه -

 :گفت تر خاص لحن یه به و کرد مهب خاص نگاه یه

 .خوبه حیلی آره، -

 میز پشت نشستم و پوشیدم شلوارمم و کت تندی خودم. سرم کشید و برداشت تاپمو بعدم

 اموهمو اونم بودم کردن آرایش مشغول من که مونجوره و برداشت سشوارو نیكانم. توالتم

 یه

 !داد تحویلم شلوغ و وحشی مدل یک سرم آخر. کشید برس و کرد خشک کم

 .شده خوشگل خیلی! اتاهمو به نزنی دست من جون کتی -
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 !تارزان شكل کردی منو بابا -

 !ددرا برمت نمی کوچولو، دختر نزن غر -

 و پوشیدم کفشامو و برداشتم جالباسی سر از بارونیمو. در طرف بردم و کشید دستمو بعدم

 چسبوندم گوشمو رفتم و دره دم تینا ماشین دیدم کردیم باز که رو کوچه در. رفتم دنبالش

 در به

 و" fun have " گفتم بلند و درو رو زدم محكم. تو اون خبره چه! بعلـه دیدم و باربد ی خونه

 باربدم

 !"کنه نصیبت اه fun ازین خدا " کشید داد تو ازون

 .بیرون دویدیم و بستیم درو و خندیدیم بلند نیكان با

*** 

 دستمو نیكانم و بودیم نشسته گوشه ترین دنج تو کوچولو ی نفره دو میز یه سر رستوران تو

 :پرسیدم ازش آروم. کرد می نوازشش یمهگا و کرد می بازی انگشتام با و بود گرفته

 کنی؟ می فكر چی به -

 .تو به -

 چیم؟ به -

 ولی. بخشه لذت برام االن اندازه مونه به اما بود سخت چقدر اوردنت دست به اینكه به -

 می

 ...ترسم

 از اتفاق اون از بعد. ترسیدم می متین جریان به توجه با منم. نبود عجیب برام جرفش این

 ره

 :پرسیدم. شه تموم ناجور که ترسیدم می و داشتم راسه دلبستنی

 ترسی؟ می چی از -

 .بگیره من از تورو ممكنه که چیزی از -
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 منظورت تو اما. بگیره تو از منو تونه می مرگ مثال مرگ، مثل. نیست آدما دست چیزایی یه -

 ایه؟ دیگه چیز

 .آره -

 چی؟؟؟ -

 اتهبا موضوعی یه مورد در اگر اما. نگفتم دروغ وقت یچه تو به یچیه مورد در من کتی -

 حرف

 قابل برات باشی، نداشته خبر ازش تو و باشم نگفته راستشو معروف قول به و باشم نزده

 ست؟ه بخشش

 :پرسیدم گیجی با

 .باشه داشته میتها حد چه تا موضوع اون داره بستگی چیه؟ منظورت -

 :گفت و زد لبخند لحظه چند از بعد و کرد نگاه چشمام تو باال، اورد سرشو

 .بیخیال -

 .حرفات این با کردی نگران منو تو نیكان ولی -

 :گفت و بوسید پشتشو و باال برد دستمو

 .کن فراموش حرفارم این. عزیزم نباش نگران -

 خوردنم غذا مدتِ تمام تو و بود اورده رو غذا گارسون چون بگیم چیزی نشد فرصت دیگه

 اینقدر

 چند و بولینگ رفتیم مه شام از بعد. رفت یادم کل به حرفاش که خندود منو و کرد شوخی

 دور

 گرفتم می اروه گوی و شدم می دوال که وقتی داشتیم خوبی احساس خیلی. کردیم بازی

 لشونه بیشتر دقت با و تر قوی که کرد می کمكم و جلو میورد دستشو پشت از نیكانم دستم،

 ره. میومدم ذوق سر خوشحالیش از منم و زد می موج رضایت و شادی حرکاتش تمام تو. بدم

 یهگا موضوع این که رچنده و بندم می دل شهب بیشتر کردم می احساس گذشت می چی
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 .کرد می خوب احساسای از پر منو اوقات بیشتر اما ترسوندم، می

 :پرسید اتوبان سمت به افتادیم راه و شدیم ماشین سوار وقتی

 تو؟ ی خونه بیام من یا ما ی خونه بریم خانمی، خب -

 :گفتم جدی خیلی

 !خود ی خانه رود که ره کدوم، یچه -

 اینجوریه؟ آره؟ -

 .بله -

 ی خانه ببرید تشریف و شید پیاده شما که ترمز رو بزنم مینجاه من که نداره ایرادی پس -

 خود؟

 :گفتم خنده با

 !دی می کشتن به جفتمونو چون کنی نمی اینكارو شما -

 کارمون کرد می ترمز اگر اتوبان اون وسط و کنه می کم سرعتشو داره جدی جدی دیدم اما

 :گفتم ترس با وهی! بود تموم

 .تهب کوبن می پشت از االن بده، گاز. نكن اذیت نیكان -

 .شی پیاده مینجاه باید شد، تموم چی مههشكستی، منو قلب تو دیگه، نه -

 .من ی خونه بریم. کردم شوخی ببخشید، بابا، خوب خیلی -

 :گفت و دادن گاز به کرد شروع دوباره

 .بكن بوسمم یه حاال -

 :گفتم واه رفت دادش وقتی و گرفتم محكم گاز یه لپشو و شدم دوال

 !!!نیاری در بازیا گانگستر ازین باشی تو تا -

*** 
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 خندیده که بس باال میومد داشت جفتمون ی روده و دل دیگه خونه جلوی رسیدیم وقتی

 و بودیم

 چراغ. خونه تو رفتیم و شدیم پیاده ماشین از خورون تلو تلو. بودیم دراورده بازی مسخره

 ی خونه

 خوشحالی احساس دل ته از وهی. بود بلند تینا با اشون خنده صدای و بود روشن نوزه باربد

 و

 که داشتم رو کسی منم و شد نمی حسودیم مه با بودنشون به دیگه که کردم رضایت

 اییموهتن

 شروع نیكان کردم باز درو تا. باال رفتم اه پله از نیكانو به چسبوندم بیشتر خودمو. کنه پر

 به کرد

 :گفت لباساشو کندن

 !باش زود کتی -

 :گفتم خنده با

 .برسی بذار بابا، خبرته چه -

 .ببینم باش زود ندارم، طاقت دیگه من -

 خودمم. خواب اتاق سمت بردم و کرد بلندم زمین رو از و کمرم دور انداخت دستشو بعدم

 یجانه

 و تخت رو انداختم. کرد می پر وجودمو داشت وتهش حس کم کم اهمدت از بعد و داشتم

 بدون

 فوری خودشم. سوتینمو و تاپ و شلوار بعدم و دراورد کفشامو اول کنم کاری من بذاره اینكه

 سمت کشیدم دورمو انداخت دستشو. تخت رو من کنار افتاد و اورد در شلوارشو و نهپیر

 رو گذاشت لباشو. پیچید تنم تو خاصی لذت احساس یه بدنامون پوست تماس از. خودش

 لبامو

 زبونای فشار و زور با و خوردیم می مه لبای. خودش رو کشوند منو زد می مک که مونجوره



TAKROMAN.IR  شده از تک رمانمنتشر  –رمان کتی 

  
 

249 
 

 منم و داد می فشار باسنمو رو بود گذاشته دستاشو نیكان. مدیگهه نهد تو کشیدیم می موه

 عمیق نفسای و کردیم می جدا سرامونو بار یه ثانیه چند ره. شهب مالیدم می خودمو جلو از

 و

 نذاشت دیگه عقب بردم سرمو که آخر ی دفعه. روش میفتادم من دوباره و کشیدیم می داغ

 دو که اموهپا. اش سینه ی قفسه رو نشوندم و داد لمه باال طرف به و روش بخوابم دوباره

 خم اشوهزانو خودشم و پایین برم بخورم لیز که سرش سمت به کشید گرفت بود طرفش

 کرد

 و بودم خوابیده برعكس طور به اش سینه رو. گاه تكیه مثل بشه برام پشت از که باال اورد

 سرمو

 دستشو آروم. صورتش جلوی کسم و سرش دور امهپا و بودم داده تكیه اشهزانو به

 رو گذاشت

 چند از بعد. کرد بیشتر سرعتشو اونم و کشیدم بلند آه یه که مالیدن به کرد شروع شرتمو

 خودم. پایین کشیدش و رونم روی تا آروم شرتمو بندای طرف دو گذاشت دستاشو لحظه

 پاشدم

 اونم و اش سینه رو خوابیدم دوباره. اونور انداختم دراوردم شرتمو و کردم جمع اموهپا و

 کف

 کم یه بیا " گفت آروم. دادن ماساژ به کرد شروع و رونم ایه کشاله رو گذاشت دستاشو

 پایین

 گذاشت نشوهد و کرد باز مه از لباشو. نشهد به چسبوندم کسمو و دادم سر خودمو که "تر

 دو

 کامل زبونشو وهی. دراومد ام ناله که چوچولم رو کشید باال تا پایین از زبونشو و کسم ور

 و تو کرد

 بیشتر انگار مینه و بود شده تر بلند صدام. زدن مک به کرد شروع حرارت با و محكم

 تحریكش
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 و تو کشید می فشار با و زد می مک داخل طرف به لباشو الی گرفت می چوچولمو. کرد می

 مزمانه و کرد می جلو عقب و چرخوند می و کسم سوراخ تو کرد می زبونشو. بیرون داد می

 چند. پیچیدم می خودم به منم و داد می قلقلک و کسم سوراخ دور چرخوند می انگشتشو مه

 سوراخ تو زبونش با و دندوناشو الی گرفت می و زد می مک چوچولمو لباش با آخر ی لحظه

 بلند جیغ یه با فشار با که کسم زیر مالید می دستشم کف و زد می محكم ایه ضربه کسم

 اونم روشو افتادم حال بی. صورتش رو مه نشهد تو ریخت مه کنم فكر آبم و لرزیدم

 اشوهزانو

 بسته چشمامو. روش بخوابم مونجوره که کرد دراز اشوهپا و کرد راست خمیدگی حالت از

 بودم

 پاك صورتشو و نهد برداشت کاغذی دستمال تخت کنار از و شد دوال. زدم می نفس نفس و

 روش بودم خوابیده که حالت مونه به و شد کار به دست دوباره لحظه چند از بعد.  کرد

 شروع

 شرتشو که اش کرده باد کیر دیدن با و شدم می تحریک داشتم دوباره. کسم مالیدن به کرد

 کیرش و بود پاش رو برعكس حالت به سرم. شدم می تحریک بیشتر کرد می پاره داشت

 کنار

 اول. کیرش به رسیدم تا باال کشیدم خودمو کم یه و کردم عوض اموهپا جای پاشدم. صورتم

 یه

 حسابی. ترسیدم دیدنش از لحظه یه. پایین دادم شرتشو بعدم و مالیدمش شرت رو از کم

 ورم

 بلند آه یه که دادم فشارش آروم و دورش کردم حلقه انگشتامو. بود شده قرمز و بود کرده

 کشید

 بدم لفتش تونستم نمی دیگه. اومد در خودمم ی ناله که زد کسم به محكم مک یه ازونور و

 و

 تا دور بعدم و زدم مک یه فشار با سرشو. نمهد تو گذاشتم کیرشو نوك و پایین بردم سرمو
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 فشاری شدت از و کشیدیم می آه جفتمون. پایین رفتم و زدم لیس اشه بیضه کنار تا دورشو

 محكم و بودم گرفته کیرشو دستم با.  بره می لذت داره اونم میدمهف می میورد کسم به که

 می جا که اونجایی تا. زدم می مک زیر از اشوه بیضه و کردم می پایین باال دورش انگشتامو

 طاقت دیگه انگار که زدم می زبون و کردم می جلو عقب محكم نموهد تو کردم می کیرشو شد

 کیرشو. روم اومد خودش و تخت رو انداختم پاشد، زیرم از و کنار زد منو سریع و نیورد

 گذاشته

 دوال که "دیگه باش زود " گفتم ناله با. جلو اون مالیدش می یه و کسم سوراخ جلوی بود

 شد

 ثانیه یک عرض در کیرشو طول ی مهه وهی دورشو مالید کم یه و باال اورد زیر از کسمو آب و

 با

. کرد مكث لحظه یه و ترسید خودشم که کشیدم بلندی جیغ آنچنان. تو داد قدرتش ی مهه

 به

 کیرشو اینكه بدون. بود شده جمع اشک درد شدت از چشمام تو و بودم افتاده نفس نفس

 تكون

 و امه سینه از یكی رو گذاشت دستشم و نشوهد تو گرفت لبامو رومو شد دوال آروم بده

 شروع

 دوباره. داد می فشارش دستش تو محكم و کرد می بازی ام سینه نوك با. مالیدن به کرد

 پاشد روم از. کردم نمی احساس دردی دیگه و وتهش حالت مونه به گشتم می بر داشتم

 و

 انگشتش با و مالید کم یه شو باال کنه تحریكم بیشتر اینكه برای. کسم باالی گذاشت دستشو

 کمرمو و خودشو طرف کشید اموهپا لحظه چند از بعد. دراومد ام ناله باز که زد ضربه تا چند

 داد

 برمی و عقب رفت می که رباره. کیرش کردن جلو عقب به کرد شروع آروم آروم و تر باال

 گشت
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 دستاشم با. کسم پایین به کوبید می تر محكم اشوه بیضه و کرد می بیشتر شدتشو و سرعت

 تو گرفت نوکشونو و شد دوال دوبارم یكی. داد می فشار و زد می چنگ بود گرفته اموه سینه

 ساق زدن تلمبه حالت مونه تو. زد می لیس و گرفت می گاز و زد مكشون محكم. نشهد

 آخراش دیگه. کرد می بازی پام انگشتای با و کشید می زبونشو اونجارم و باال بود اورده اموهپا

 زد می که اییه ضربه از و کشید می داد با بلند ایه آه نیكانم و کشیدم می جیغ داشتم من

 و رفتم حال از و شدم ارضا سوم بار برای من بیاد اون آب اینكه از قبل. لرزید می تخت

 چند اونم

 داغ و نرم آبش. کرد خالی من شكم و سینه رو آبشو ی مهه و بیرون کشید کیرشو بعد لحظه

 و من رو افتاد ناله و آه با و رفت حال از نیكانم. پایین رفت می خورد می سر تنم رو و بود

 .بست چشماشو

 حالم زودتر من. میومد تفسامون صدای فقط و بودیم افتاده حرکت بی جفتمون لحظه چند تا

 اومد

 شهب. نیكان رو کشیدم خودمو و پاشدم جام از زور به. بدم تكون خودمو تونستم جاشو سر

 خیره

 و بوسید امو گونه و دورم کرد حلقه دستشو. کردم بوس صورتشو محبت با و بودم شده

 :گفت

 .عسلم مرسی -

 و کنار زدم صورتش دور بود چسبیده و بود شده پریشون که خوشرنگشو و لخت ایهمو

 :گفتم

 .بخوابیم بیایم بعد بگیریم دوش یه بریم پاشو -

 مونه تو خواست می دلم بود، کرده بغلم سفت و بودیم کشیده دراز وان تو وقتی حموم تو

 آب

 بایسته زمان میشهه برای و بخوابم نیكان بغل تو و داغ
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 خوابیده حالتِ مونه به سرشو زیر زده دستشو که دیدم نیكانو و کردم باز چشمامو وقتی

 داره

 می پا خواب از که دلگیر ایه صبح و غمگین روزای اون ی مهه میدمهف کنه می نگام خنده با

 امو گونه و شد دوال شدم بیدار دید وقتی. شدن تموم نداشتم زندگی به امیدی یچه و شدم

 :گفت و بوسید

 .خانمی خیر به صبحت -

 کنی؟ می نگاه رو چی چیه؟. عزیزم خیر به توام صبح -

 داره؟ عیبی. زنم می دید خواب تو مردمو دختر -

 به چسبوندم و چرخوندم سرمو اونروزم رفتار یاداوریِ خاطر به خجالت مه کمی و خنده با

 سینه

 :گفتم آروم و اش

 .بكن خوای می کاری ره نه، -

 :گفت و دورمو کرد حلقه دستاشو و خندید سرمستی با

 .خودمی خود مال دونی می چون گی می اینجوری -

 و دارم دوسش دونستم می دیگه. نیومد زبونم به حرفی اما کردم نگاه چشماش تو لبخند با

 حرفامو کردم سعی. بود سخت برام زبونی احساسات ابراز کم یه نوزه اما. بستم دل شهب

 با

 .داد موهنگا جواب چشمام تو شدن خیره با اونم و بزنم شهب نگام

 داشتمش بر. افتاد بود تخت کنار که متین عكس به مهنگا شدم می پا جام از داشتم وقتی

 رو

 سال دو اون تمام تو. کردم پاك دستم با بودو روش که کمی غبارِ و کشیدم دست اش شیشه

 ی روزه ره اشكای خاطر به باشه نشسته خاك و گرد اش شیشه رو که نداشتم یاد گذشته
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 قابو. کنم فراموش متینو کم کم نكنه ترسیدم. لرزید دلم ته وهی. روش ریخت می که من

 اوردم

 و دل تو اینقدر متین افتاد یادم تازه. دادم فشارش بغلم تو سفت و بوسیدم روشو و باال

 من روح

 یه لبامو رو اورد لبخند یه یاداوری مینه و نیست رفتنی یاد از برام که بوده کرده رسوخ

 نفس

 ایستاده اتاق در کنار نیكان دیدم برگشتم، و جاش سر گذاشتم عكسو وقتی. کشیدم راحت

 و

 با و خوردم جا وهی کنن دستگیرش سرقت سر که مجرمی عین. کرده می نگام داشته

 دلشو خواست نمی دلم اما داشتم، وحشت نه ترسیدم می ازش نه. کردم نگاش دستپاچگی

 عاشق نوزمه من و بوده نتیجه بی مدت اون تمام تو تالشش ی مهه کنه احساس و بشكنم

 اما موند، می مونجاه مه ابد تا و بود دلم تو ارزش با ی گنجینه یه عین من برای متین. متینم

 .کنه فتح دلمو که اونه نوبت حاال و کردم باز سمتش به دلمو درای میدهف می باید مه نیكان

 :پرسید آروم

 تختت؟ طرف اون بذاری منم عكس شه می کی -

 منو عكس و بردار قبلیو عكس تر زود گفت می بود ای دیگه کس ره پسر، قانعی تو چقدر "

 :گفتم شهب لبمو رو اومد لبخند یه فكر این با "!بذار

 عكس ازت، گرفتم خواد می دلم که مدلیو اون وقت ره. بگیرم ازت عكسشو باید خودم -

 توام

 .تختم کنار میاد

 :کردم اضافه سریع خودم کوتاه مكث یه از بعد

 .ام خونه مختلف ایهجا تو و دانشگاه تو کمدم در رو مینطوره و -

 کنم راضیش بودم تونسته ازینكه و نموند ونهپن مهنگا از زد چشماش تو که خوشحالی برق
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 .شدم خوشحال

 شد راضی آخر)!(  مفصل خداحافظی مراسم یه از بعد و داشت کالس زودتر نیكان اونروز

 و بره

 می چی ره و کردم می فكر کاراش و حرفاش به خنده با بستم درو وقتی. برسه کالسش به

 ره. رفتارش و اخالق مونه می اه بچه پسر عین که رسیدم می نتیجه این به بیشتر گذشت

 و بگیرم متین با نیكان ی مقایسه از نموهذ جلوی تونستم نمی یهگا دیگه کردم می کاری

 و متین اخالق و رفتار نباید که کشیدم می داد خودم سر میشهه. داد می آزارم یهگا مینمه

 نیكان و بود موقر و منشانه آقا متین رفتار بگم خودم پیش نباید کنم، مقایسه مه با نیكانو

 مثل

 می لباس رسمی و فرمال اون بگم نباید میاره، ذوق سر آدمو که شیطونه و شاد ایه بچه پسر

 خودم به مدام که بود حرفی این. "کتایون کنی مقایسه نباید ".... نباید اسپرت، این و پوشید

 مچینه از کردم می سعی و کنم می خیانت نیكان به اینكار با کردم می احساس ، زدم می

 ...شدم می موفق داشتم کم کم و کن جلوگیری فكرایی

*** 

 تازه کار یه با روز ره اون و بودیم شده جدیمون ی رابطه وارد نیكان با که بود ماه ٣ از بیشتر

 به و

 .بستم می دل شهب بیشتر روز به روز منم و داد می نشونم احساساتشو جدید شكل یه

 خونشون تولدنش سالگرد فتادمینه شب خاطر به منو پدرش بود گفته مهب قبل روز چند از

 جلسه یه کردم می احساس و داشتم اضطراب کم یه. شه آشنا امهبا خواد می و کرده دعوت

 کرده تعریف پدرش از نیكان که چیزایی با خصوصا. دارم پیش در رسمی خیلی ی معارفه ی

 بود

 مالقات کانادا در ایران وزیر نخست با قراره کردم می فكر و بود شده خالی دلم ته بیشتر

 داشته
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 !باشم

 یه اولش. بخریم پدرش برای دیهه یه بریم مهبا بیاد گفتم و زدم زنگ نیكان به زود صبح از

 کم

 .دنبالم میاد خودش گفت و کرد قبول سریع بعد اما نیست الزم گفت و کرد تعارف

 :گفت خنده با نیكان نشستم که ماشین تو

 !میدیهف خوابشو رگِ نیدیده پدرمو نوزه که بشم قربونت -

 !!!مگه؟؟ چطور -

 :اورد در پدرشو ادای و کرد کلفت صداشو طرفمو گرفت تحكم با اشو اشاره انگشت

 !بری خالی دست نیاید کردن دعوتت که جایی اول ی دفعه وقت یچه باشه یادت پسر، -

 :گفتم خنده با

 برگردم داره، بابات گی می که ای جذبه مهه ازین یا باشم خوشحال موضوع ازین من حاال -

 باال

 کنم؟؟؟ عوض کردم)!(  خیس که شلوارمو

 :گفت و گرفت اش خنده نیكانم

 خیس خودتو مه ما ی خونه اگه! امون خونه داریم زیاد اضافی شلوار عزیزم، نباش نگران -

 کردی

 !بدم تهب بگو

 خریدای مرکز از یكی رفتیم. افتادیم راه دستش از من بلند ایه خنده و نیكان شوخیای با

 بزرگ

 جوری ره اما بگیرم، چی و باشم چی دنبال باید دونستم نمی دقیق. گشتن به کردیم شروع و

 .رسیدیم توافق به دار بند جیبی ساعت یه سر نیكان کمک با بود

 و نكردم قبول که دنبالم میاد عصری خودش گفت و خونه رسوند منو نیكان خریدمون از بعد

 گفتم
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 کمی مه اگر خصوصا برم، جایی خواستم می اول ی دفعه که میشهه مثل. رم می خودم

 .بشم تر مسلط خودم به کم یه شد می باعث رفتن اییهتن این داشتم، اضطراب

 زنگ و کردم مرتب اموهمو کشیدم، عمیق نفس یه شدم پیاده تاکسی از خونشون جلوی وقتی

 ی خونه یه. بیرون دوید ساختمون از شدم حیاط وارد تا و کرد باز برام درو نیكان. زدم درو

 ویالییِ 

 که شده رسه چمنای از پر سنگا الی البه و سنگ کفپوش با کوچیک باغ یه با بود بزرگ نسبتا

 و مهب رسید راه وسط نیكان. اصلی ساختمون به رسیدن می مارپیچ و کوتاه مسیر یه از

 دستمو

 اشهبا بازوشو تو انداختم دستمو. گفت خوشامد مهب و بوسید لحظه چند لبامو و گرفت

 رفتم

 ایهمو با بلند قد و مسن آقای یه که دیدم می ساختمون بیرونی ایه شیشه از. داخل سمت

 گوشم کنار و جلو اورد سرشو نیكان. میاد سالن در طرف به داره زنون عصا سفید دست یه

 :گفت

 سابقه دخترا از بردن دل تو آخخ! نیایا من بابای جلوی کرشمه عشوه خیلی باشه حواست -

 !کن درستش و بیا انوقت شه عاشقت خودم مثل اونم ترسم می داره،

 غره چشم با مراهه "یسه " یه و داشتم نگه بسته بود شده باز خنده به که لبامو زور به

 نثارش

 وقتی. در جلوی بود اومده پدرشم و اه پله جلوی بودیم رسیده دیگه. شه ساکت که کردم

 :داد تكون سرشو و کرد نگاه پامو تا سر خاص آرامش یه با اول کردم سالم

 تویی؟ کتایون پس دخترم، سالم -

 بعدم و گرفت دستمو محبت با. جلو بردم دستمو و "خوشبختم " گفتم آروم و زدم لخند یه

 خبری ام اولیه اضطراب ازون دیگه نشستیم و داخل رفتیم وقتی. تو بریم کرد تعارفمون

 و نبود
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 لویهپ تو زدم گذاشت امونهتن لحظه چند برای پدرش وقتی. بود شده راحت خیالم خیلی

 نیكان

 :گفتم و

 !ربونههم خیلی که بیچاره این ترسوندی؟ بابات از اینقدر منو داشتی مرض -

 !بودت خورده تاحاال نبودم اینجا االن من اگر! کتی نكن نگاش اینجوری -

 !زنه نمی حرف اینجوری باباش راجع آدم! مرض -

 برم؟ پاشم االن مینه خوای می کنیم؟ امتحان خوای می -

 فوری. بره که اونور کرد روشو و پاشد جاش از رهق حالت به بگم چیزی من ازینكه قبل بعدم

 پریدم

 .خودم طرف کشوندمش و گرفتم نشوهپیر

 بگم؟ چی بابات به اییهتن من ری؟ می داری کجا! کنما می نصفت زنم می نیكان -

 !نرم تا کن بوس یه -

 .میاد بابات االن! نكن اذیت -

 .نیومده تا بدو -

 :گفت خونسرد خیلی دوباره. کردم بوس یه سریع لپشو و شدم دوال

 !لبم -

 !نیكان -

 جونم؟ -

 !روحت تو -

 لبمو رو گذاشت لبشو بذاره محل من غرای به اینكه بدون و جلو اورد صورتشو خودش

 دستشم

 مک لبامو داغ خیلی و حرارت با میشهه مثل. عقب نبرم صورتمو که داشت نگه سرم پشت

 می
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 بیرون کشیدم دستش از خودمو پدرش عصای صدای با. نمهد تو چرخوند می زبونشو و زد

 و

 دیدتمون کردم احساس بود پدرش لب رو که لبخندی از اما کردم، مرتب وضعمو و سر سریع

 و

 :گفت خنده با پدرش وهی که بكنم نیكان نگاه چپ چپ با شد باعث مینمه

 صبر یچه دیگه بخواد چیزیو یه وقتی دونم می شناسم، می پسرمو من. دخترم باش راحت -

 و

 !نداره شهب رسیدن برای تحملی

 :گفتم لخند با

 .زیاده خیلی نیكان صبر که اوردم شانش من اتفاقا -

 .داره دوست اینكه یعنی این خوب -

 :کرد اضافه آروم بعدم و

 .داری دوسش توام کنم می احساس که خوشحالم -

 .داد می گوش ما صحبتای به لذت با داشت و عقب بود داده تكیه که کردم نیكان به نگاه یه

 می حرف داشت پسرش احساسات به راجع راحت اینقدر پدرش ازینكه بودم کرده تعجب

 از و زد

 .خوبه و نزدیک اینقدر پدرش با اش رابطه میدمهف که شدم خوشحال طرفیم

 به رو و کرد تشكر کلی دادیم پدرشو ی دیهه وقتی شب آخر و کردیم صحبت مه دیگه کمی

 :گفت من

 .مونه می من با ساعتم این باشی، پسرم کنار و بمونی نیكان با که وقت ره تا -

 .گذاشت اهتن مارو و گفت خیر به شب بعدم و

 :گفت و کرد بغلم پرید نیكان

 .شده عاشقت بابام که خوب چقدر -
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 :گفتم خنده با بود داشته مهنگ واه رو که مونجوریه

 خواستی؟ نمی منو دیگه توام شد نمی عاشقم بابات اگر یعنی بعدم میدی؟هف کجا از اوال -

 شما خیر، نه بعدم. اومده خوشش ازت چقدر میدمهف رفتاراش و حرفاش ی مهه از اوال -

 به

 داشته دوست پدرمم خواست می دلم فقط خانم، کتی نیستی پوشی چشم قابل وجه یچه

 .باشه

 :گفت خوشحالی با و بزنم حرفی نشد منتظر دیگه

 .خودمونه مال شب ی بقیه دیگه -

 :گفتم و گردنش دور انداختم دستمو. اه پله راه طرف افتاد راه بعدم و

 بریم؟ می داری کجا -

 ببینی؟ منو اتاق خواد نمی دلت -

 :گفتم و بوسیدم لباشو روی و جلو بردم صورتمو

 .چرا -

 .نكن باز نگفتم وقتی تا و ببند چشماتو پس -

 اه پله شكل کردم می سعی بسته چشمای با. اش شونه رو گذاشتم سرمو و بستم چشمامو

 صدای لحظه چند از بعد. کنم مجسم نمهذ تو شدیم می رد توش از داشتیم که رو روییهرا و

. دماغم تو پیچید عود بوی مثل خوب و مالیم خیلی بوی یه بعدشم و اومد در یه شدن باز

 آروم

 :گفت و زمین گذاشتم

 .کنی باز چشماتو تونی می حاال -

 نمی تشخیص برمو و دور و دیدم می تار کم نور خاطر به لحظه چند تا کرد باز چشمامو وقتی

 میومد اتاق ی گوشه نئون المپ تا دو از که رنگی قرمز کمرنگ نور به چشمام کم کم اما. دادم
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 یه وسایلِ تمامِ تقریبا با و بود بزرگ سوییت یه. کردن شناسایی به کردم شروع و کرد عادت

 پرده رنگ با که بود اتاق گوشه ای وههق کرم ایه مالفه با نفره دو خوشگل تخت یه. زندگی

 اه

 یه و بزرگ چوبی ی کتابخونه یه مه تخت روی به رو. بود ست کامال اتاق کف بلند پرز موکت و

 به بودم رسیده. بود گذاشته دی وی دی و دی سی سری یه و تاپ لپ یه روش که تحریر میز

 و گرفت اموه شونه پشت از که کردم می نگاه اونجارو داشتم و کوچولوش ی آشپزخونه

 خیره دیوار به ناباوری با و کشیدم آروم جیغ یه وهی. در روی روبه دیوار سمت برگردوندم

 یه. شدم

 ریخته امهمو ی مهه و بود پایین سرم که دانشگاه حیاط تو بود خودم از بزرگ خیلی عكس

 بود

 قبل. کردم نگاه نیكانو و برگشتم باز نمهد با. کنم می چیكار دارم نبود معلوم و صورتم دور

 از

 :گفت آروم خودش بگم چیزی من اینكه

 مدمه اهتن بود شده عكست این. گرفتم ازت ترفند زاره با و یواشكی پیش وقت خیلی -

 اییهتن

 .دارم دوسش خیلی. من

. ببندم قبلیم تردیدای ی مهه رو چشمامو و مه رو بذارم پلكامو و کنم نگاش تونستم فقط

 رفتم

 ممنونم " شد خارج نمهد از که حرفی اهتن و شهب دادم فشار محكم خودمو و بغلش تو

 "نیكان

 ....لبام رو گذاشت لباشو و تخت سمت بردم و کرد بغلم محكم. بود

 و بود شده صمیمی و خوب العاده فوق پدرشم با رابطم نیكان، پدر با مالقات اولین از بعد

 اونم
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 محترمی العاده فوق مرد نظرم به. بزنم سر شهب حتما بار یک روز چند ره داشت انتظار

 و میومد

 که بود ربونهم امهبا و کرد می محبت مهاینقدرب. دارم دوسش کردم می احساس خودمم

 .برده ارث به پدرش از محبتو و رهم مهه این نیكانم میدمهف می و شدم می شرمنده یهگا

 !"کنیا اذیت دخترکو این مبادا " گفت می مدام و کرد می دعوا نیكان با من خاطر به یهگا حتی

 صدای یه با میشهه. بود اول ی دفعه مونه بود کرده صدا اسممو که باری آخرین و بار اولین

 با شیطون و شر ی بچه دختر یه خودمو من شد می باعث و زد می صدام " دخترك " ربونهم

 مبازیمه نیكانم که کنم تصور ورجه ورجه حال در چین چین و کوتاه دامن و موشی دمب ایهمو

 !شده

 و زد زنگ موبایلش خونشون رفتیم می دانشگاه از داشتیم نیكان با که روزایی از یكی

 پیشكار

 پدرش که بود گفته مهب قبال نیكان. بیمارستان بردنش و شده بد حالش پدر گفت پدرش

 ناراحتی

 رو نارسایی این نتونه خیلی بدنش ممكنه گفتن باالش سن به توجه با مه دکترا و داره قلبی

 می و داره پدرشو وایه اینقدر نیكان که دالیلی از یكی میدمهف که بود اونجا.) کنه تحمل

 خواد

 تبدیل گذشته از بیشتر من نظرِ تو نیكان مه باز و چیه داره شهنگ راضی و خوشحال میشهه

 ترس جفتمون دادن خبر ما به وقتی و بود شده بد پدرش حال اونروزم.( شد فرشته یه به

 برمون

 .داشت

 این گفتن دکترا که ویژه ایه مراقبت بخش و بیمارستان به رسوندیم خودمونو نگرانی با

 دفعه

 دونستیم می قبل از که چند ره. باشین نداشته امیدی بعد ی دفعه به ولی شده رفع خطر

 ولی
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 چرا دونستم نمی. بدم دلداری نیكانو کردم می سعی مشه من و بودیم شده شوکه مه باز

 میشهه من چرا بشه؟ تكراری تحوالت سری یه دستخوش باید میشهه اطرافیانم و من زندگی

 سری یک میشهه معمولِ طبق کردم؟ می حس اطرافم و دور بشتر رو نیستی و غم و مرگ

 .نداشتم کردنشون تحمل برای صبری یچه منم و سراغم بود اومده جواب بی ایهچرا

 الی گرفت دستمو بده نیكانو سالم جواب حتی اینكه از قبل پدرش سر باال رفتیم وقتی

 دستای

 :گفت خنده با اشو چروکیده

 .رفتم در قصر عزرائیل دست از سرتونو شدم آوار مه دفعه این -

 :گفتم و بوسیدم استخونیشو ی گونه شدم دوال و زدم لبخند یه

 .ببینین اتونمه نوه باشین باید شما. جون پدر چیه حرفا این -

 فكر نیكان با ازدواج به وقت یچه! بود چی منظورم یا زدم حرفو اون چرا دونم نمی خودمم

 نكرده

 خوردن جا پدرشم و نیكان حرفم این با کردم احساس....  و شدن دار بچه به برسه چه بودم

 با و

 ناراحت نیكانم و زدم ای مسخره حرف عجب کردم فكر لحظه یه. کردن نگام خاص حالت یه

 :گفت آروم پدرش. شده

 می بزرگ حسابی درست ی خانواده یه تو که ببینم من و باشم داشته ای نوه که آرزومه -

 .شه

 حرص پدرش حرف از داشت بود معلوم و بود آویزون کنارم که نیكان ی شده مشت دستای

 می

 درین داره پدرش که حرفی و زدم من که حرفی از شدیدا کردم احساس. کرد متعجبم خورد

 :گفتم شوخی به و خنده یه با کنم روعوض جو اینكه برای. شده عصبانی زنه می رابطه

 .ببینین اتونو نوه بعدم و بگیریمو زن نیكان برای مهبا شما منو تا باشین باید بله، -
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 .داره دوست رو تو خیلی نیكان دخترکم، دونی می -

 :گفتم زدمو لبخند

 .دارم دوسش منم -

 خواد می دلم اما بگیرم قول ازت خوام نمی. بمونین مهبا که بكنین سعیتونو میشهه پس -

 ره

 ....نیكان که بدونی شد که چی

 نیارید فشار خودتون به فعال ترههب شما زنیم، می حرف موضوع این به راجع بعدا ما پدر،+ 

 و

 .کنم ترخیصتون که دنبالتون میام فردا. کنید استراحت

 پدر با ولكیه وله. در طرف به کشید منو دستو و گفت محكم اما آروم لحن یه با اینو نیكان

 جون

 نمی اصال. نیكان از مه بودم عصبانی خودم از مه. بیرون دویدم دنبالش و کردم خداحافظی

 که درسته. ذوقم تو بود خورده بدجوری نیكان رفتار بدتر ازون و شد مچینه چرا دونستم

 از بعد از

 دونستم می اما بودم، نكرده فكر ازدواج برای نیكان به حتی کس یچه به رفتنش و متین

 نیكان

 پس ". بود زده حرفشو ضمنی طور به مه میشهه و خواد می مشترك زندگی یه دلش خیلی

 "دختر؟ زدی تو که بود مزخرفی حرف چه این اصال و؟هی شد چش کرد؟ برخورد اینجوری چرا

 .بیمارستان حیاط تو برسیم تا رفتم می نیكان سر پشت و نمهذ تو میومد فكرا این مینجوره

 .عقب کشیدمش و گرفتم لباسشو پشت از که پایین رفت می اه پله از داشت

 می چی پدرت زدی؟ حرف اینجوری پدرت با چرا و؟هی شد چت تو نیكان، ببینم وایسا -

 خواست

 بگه؟ من به
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 :گفت عصبانیت با و برگشت وهی

 ببینه؟ اشو نوه باید گفتی چرا -

 :گفتم تعجب با

 پدرت خواستم نمی فقط... نداشتم منظوری من...  من شدی؟ ناراحت حرف ازین تو یعنی -

 .براش سوخت دلم. بزنه حرف امیدانه نا اینقدر

 :گفت داد با

 بگیره؟ ازم تورو تونه می اون ی نوه یا بچه یه که منی برای نسوخت؟ من برای دلت -

 :گفتم حیرت با. تو نشستیم و کرد باز درو ماشینو دم بودیم رسیده

 بچه؟؟؟ شدی؟ دیونه -

 :وگفت کرد نگام بیرون ریخت می داشت توش از نفرت و کینه انگار که چشمایی با

 .بچه آره -

 ندارم؟ خبر خودم شدم دار بچه من قراره نكنه سرت؟ به زده نیكان؟ تو گی می چی -

 :گفت خسته صدای با و فرمون رو گذاشت سرشو

 ولش کنم، می شهخوا. نزن حرف شهب راجع. کن فراموش توروخدا کتی... نه...نه..نه -

 .کن

 ...چت تو ممهبف نباید من چی؟ یعنی -

 :زد فریاد عصبانیت با طرفمو به شد مایل و کرد بلند سرشو وهی

 .ببند نتوهد -

 .صورتم جلوی گرفتم باال اوردم دستامو و عقب کشیدم خودمو خوداگاه نا که خوردم جا اینقدر

 چند جفتمون! بزنتم که طرفم شده مایل کردم فكر که بودم ترسیده بلندش صدای از اینقدر

 ثانیه

 عقب کشید خودشو و اومد خودش به زودتر نیكان که بود برده ماتمون مه به حالت مونه تو

 و
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 :گفت لرزون صدای با

 ...میدمهنف... نیست خوب حالم من... ببخشید... کتی -

 :گفتم کنم نگاش اینكه بدون آروم صدای با و پایین دادم قورت گلومو بغض

 .باشی اهتن فعال ترههب -

 طرف دویدم و بستم محكم درو و شدم پیاده ماشین از سریع بگه چیزی بذارم اینكه بدون و

 طرف رفتم بذارم محلش اینكه بدون اما زد می صدام یه و بود شده پیاده نیكانم. خیابون

 تا چند

 داشتم لبامو، دندونام با و دستام کف ناخونام با. شدم سوار و بودن خیابون کنار که تاکسی

 و بكنم داوری پیش یچه خواستم نمی. نكنم فكر یچیه به کردم می سعی کردم می سوراخ

 نیكان به دیدم دادم می اجازه و کردم می خود بی فكرای نباید. ببازم خودمو زودی این به

 منفی

 تاحاال که منی سر زدنش داد رفتارش، نیكان، عصبانیت پدرش، مومهنامف حرفای اما شه،

 کمتر

 شور به دلمو بدجوری و باشه آروم فكرم ذاشت نمی اینا ی مهه بود، نگفته مهب گل از

 انداخته

 چی مهه و نیست خاصی ی مساله که کنم راضی خودمو تونستم نمی جوری یچه. بود

 از دور خیلی اونم که چند ره برخوردش خاطر به نه بود، گرفته نیكان از دلم. بود اتفاقی

 و انتظار

 یا کنه می ونهپن ازم رو چیزی یه داره میدمهف که بود گرفته ازش دلم بیشتر اما بود، بد

 نمی

 یچه. کرد می خفم داشت و بود افتاده کار به جوری بد زنانگیم ششم حس. بگه مهب خواد

 تكیه سرمو. کرد می بدتر حالمو مینه و کنم پیدا اونروز جریان برای تونستم نمی یهتوجی

 داده
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 شدم می غرق داشتم مختلفم فكرای از طوفانی دریای یه تو انگار و صندلی پشتی به بودم

 که

 ماشین از و دادم پولشو. اومدم خودم به "رسیدیم " گفت می داشت که راننده صدای با

 پیاده

 تیز ی لبه به گرفت لباسم ی گوشه که بود پرت حواسم اینقدر. کردم باز رو خونه در و شدم

 جا که شده چی ببینم شدم دوال و گفتم "وای " یه. شد پاره قـِرچ صدای با درو ی دستگیره

 ریخت توش از مختلف قلمای و خودکار تا ٦٠- ٥٠ حدود و بیرون افتاد کیفم تو از مدادیم

 با. بیرون

 صدای خونه تو از وهی. اه پله پایین زمین رو نشستم و کردم پرت کیفمو و " اه " گفتم جیغ

 باربد

 :گفت تعجب با و کرد باز درو بعدم لحظه چند و "شد؟ چی " زد می داد داشت که اومد

 شده؟ چی کتی؟ چیه -

 :گفتم گیر ونههب حالت با و اه پله رو بودم نشسته اه بچه عین

 .شد پاره بلیزمم پایین ریخت، وسایلم -

 :گفت اهبابا عین و سرم رو کشید دست جلو اومد خنده با بود شده راحت خیالش که باربد

 .بابایی کنم می حلشون برات خودم! داره بزرگی مشكالت چه ام بچه آخی، -

 نشسته درگم سر و غمگین حالت مونه با. چیزام کردن جمع به کرد شروع و شد دوال بعدم

 .طرفم گرفت کیفمو کرد جمع چیو مهه وقتی. کردم می نگاش داشتم و بودم

 ورچیدی؟ لب چرا حاال. کوچولو خانم بفرمایید -

 .کردی جمعشون که مرسی یچی،ه -

 .باال برم که پاشدم و گرفتم ازش کیفو بعدم

 کتی؟ -

 بله؟ -
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 .کرد نگام دقت با و تر جلو اومد قدم چند

 شده؟ چیزی -

 .دونم نمی -

 خوای نمی اگر کتایون، شناسیم می موه خوب تو و من. گن می دیگه چیز یه چشمات ولی -

 .نگو دروغم اما نگو بگی

 .نیستم مطمئن یچیه از نوزه خودمم باربد، گم نمی دروغ -

 نیكانه؟ به مربوط -

 :گفت و کشید عمیق نفس یه. نگفتم یچیه و دادم تكون مثبت عالمت به سرمو

 .شی می سبک کمم یه بزنیم، حرف مهبا پیشم بیا عصر اما ای، خسته االن -

 .میام حتما باشه، -

 .کردم صداش و برگشتم که باال برم اه پله از اومدم دوباره

 باربد؟ -

 وم؟ه -

 .مرسی -

 برای؟ -

 .ستیه میشهه که -

 پریشون و خسته اینقدر. باال رفتم منم و اش خونه تو رفت و داد تكون سرشو و زد لبخند یه

 بودم

 سر رفتم بیرون اومدم وقتی و گرفتم دوش یه اول رفتم. بخوابم خواست می دلم فقط که

 کمدم

 جا و پیشم بود اومده اول ی دفعه که متین شرتای تی از یكی به چشمم که بردارم لباس که

 کردم می احساس و پوشیدمش می شد می تنگ براش دلم وقت ره. افتاد بود گذاشته
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 خودمو و سابق مثل بودم شده دوباره. کنم حس بوشو و بغلش تو برم بازم تونم می اینجوری

 نیكان حضور مدت تو که داشتم حسی. بود شده تنگ متین برای دلم و کردم می حس اهتن

 و پوشیدم لباسشو. سراغم بود اومده حس اون دوباره اونروز اما بودم کرده فراموشش

 رو حوله

 .بستم چشمامو آروم آروم و تختم تو رفتم و اموهمو دور بستم

 یه. شدم بیدار خواب از بخش لذت و شیرین حس یه با که بود بعد ساعت چند دونم نمی

 نفس

 خاطر به بودم دیده که رو خوابی جزییات کردم سعی و بستم چشمامو دوباره و کشیدم عمیق

 خواب زیاد خیلی مدت یه از بعد. بود داده دست یجانه مهب و زد می پر داشت دلم. بیارم

 متینو

 که بودم کرده شكایت و گله شهب کلی. زد می حرف امهبا و بود کرده بغلم که بودم دیده

 اون

 صورت اون با و آرامش با میشهه مثل اون و شده تنگ خیلی براش دلم و بوده کجا مدت

 اینقدر چرا بود پرسیده ازم. ندم آزار خودمو بود خواسته ازم و بود داده دلداریم ربونشهم

 غمگینم

 خواب از دیگه که "زدی نمی داد سرم وقت یچه تو " بودم گفته و بودم کرده بغض منم و

 پریده

 به اومده ناراحتم اینقدر کرده حس وقتی و فكرمه به نوزمه متین کردم می احساس. بودم

 سعی و سقف به زدم زل. بود داده مهب زیاد لذت یه مینمه و کنه خوشحالم خواسته و خوابم

 و حل کرد می سعی منطقی و آرامش با رو چی مهه میشهه که متین خود روش به کردم

 و موند جواب بی نمهذ بازم اما برسم، ای نتیجه یه به و کنم مرور دیگه بار یه کنه، فصل

 چیزی

 .نشد دستگیرم

 برم خواستم می! بودم خواب ساعت ٤ دیدم که کردم نگاه ساعت و پاشدم جام از کرختی با
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 و برداشتم صندلی رو از شلوارك یه زود. باربده میدمهف و اومد در صدای که دستشویی

 کردم پام

 دید منو تا و بود وایساده جلوم پفک و چیپس از پر کاسه یه با. براش کردم باز درو رفتم و

 :گفت

! تیناس مخصوص جمله این... نه نه...  تهب حالی یه بیام خودم گفتم نیومدی تو دیدم -

 یعنی

 !بپرسم ازت حالی یه اومدم

 :گفتم خنده با

 .کردی خوب -

 و گشاد و گل شرت تی اون با من تاپای سر به متعجب نگاه یه. تو بیاد کردم تعارفش بعدم و

 برای و آشپزخونه تو رفتم. نگفت چیزی اما انداخت ود رسیده امهزانو سر تا تقریبا که بلند

 .نشستم پیشش اومدم و ریختم شربت جفتمون

 امانه؟ و امن اوضاع خبرا؟ چه خانم، کتی خوب -

 :گفتم و کشیدم آه یه

 .بگی امان و امن چی به تا. دونم نمی -

 شده؟ دعوات نیكان با کتی -

 .دونم نمی -

 شده؟ چی بگی خوای نمی -

 کنم می احساس که گفتم حتی. کردم تعریف براش چیو مهه و زدن حرف به کردم شروع

 نیكان

 دقت با و بود نشسته سینه به دست باربد مدت تمام تو. نداره دوسم واقعا و شده پشیمون

 به

 :گفت آروم و کشید عمیق نفس یه شد تموم صحبتام وقتی. داد می گوش حرفام
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 که دیدم خودم و دونم می من اما. کرده متعجب و کنجكاو منم گی می تو که اینی خوب -

 نیكان

 .نكن شک احساسش به. داره دوست

 دارم بدی حالت یه ام، غریبه اشهبا کردم احساس امروز ازش، شكسته دلم من ولی -

 .باربد

 .کرد نگاه چشمام تو دقت با طرفمو شد خم

 کتی؟ -

 بله؟ -

 گیری؟ نمی ونههب -

 :گفتم تعجب با

 چیو؟ ی ونههب ونه؟؟؟هب -

 .متینو ی ونههب -

 :گفتم کردمو فكر باشم، صادق باربد و خودم با کردم سعی لحظه یه تو

 نیكانم اما. گیره نمی برام جاشو کسیم یچه و داشتم دوست متینو چقدر دونی می تو باربد -

 .دارم دوسش اما نباشه، جنس ازون و اندازه اون به شاید دارم، دوست

 عجله. ذاره می جریان در مه رو تو حتما کنه، پیدا خودشو بذار بده فرصت شهب پس -

 .نكن

 .....سراغم بیاد دلی دو و تردید ذاشتم می نباید. فكر تو رفتم و عقب دادم تكیه

 بعدا گفتم و کردم پرسی احوال جون پدر با و بیمارستان زدم زنگ زود صبح اونروز، فردای

 حتما

. نزدیم نیكان از حرفیم و نكردیم دیروز ماجرای به ای اشاره کدوممون یچه. ببینمش رم می

 اهتن
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 باید بعدشم گفته و کنه ترخیصش که ره می رهظ از قبل تا نیكان که بود این گفت که چیزی

 به

 خودش نیكان بودم مطمئن چون بره خواد می کجا نپرسیدم حتی. بره روزه سه دو مسارفت یه

 براش دلم مه نیكان، منتظر و موندم خونه رهظ تا. ده می توضیح برام چی مهه به راجع و میاد

 مسافرت جریان. بده توضیح چیو مهه و پیشم بیاد زودتر خواست می دلم مه بود شده تنگ

 مه

 .مینداخت شور به دلمو بدتر و میومد مشكوك نظرم به

 در، زنگ صدای شنیدن برای گوشام و شد می بیشتر منم اضطراب گذشت می که دقیقه ره

 خوابم کم کم که کشیدم دراز تختم رو رفتم که بود رهظ از بعد ٣-٢ حدود ساعت. تیزتر

 یه و برد

 اومده نیكان شاید و برده خوابم چرا که گفتم بیراه و بد خودم به کلی. شدم بیدار بعد ساعت

 و

 میوردم خودم برای که بود اییه انههب مشه اونا دونستم می اما. میدمهنف من و زده زنگ

 و

 افتاده اتفاقی چه یعنی ". کردم می فكر و رفتم می راه مدام خودم اییِهتن تو. نیومده نیكان

 که

 بره بذاره خبر بی بعدم و نبینه منو روز یه تونست می مگه اصال شده؟ اینجوری نیكان

 سرم تو میومدن فكرا این و اونور رفتم می اتاق ور ازین تند تند خواداگاه نا "مسافرت؟؟؟

 وهی که

 کردم می احساس. زد زنگ سرم تو انگار چیزی یه و چشمم جلوی اومدن دیروز اتفاقات تمام

 کردم می فكر. بود مونه رسید می مغزم به که فكری اهتن لحظه اون اما ایه مسخره فكر

 شاید

 میراث و ارث سر صحبت مه حتما و ببینه نیكانو ی بچه اس زنده تا که خواسته ازش پدرش

 و
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 پدر میشه مگه ". بود داشته برم ترس مه بود گرفته ام خنده مه فكر ازین. حرفاس این

 نیكان

 من جدایی باعث تونه می بچه یه یعنی بگیره؟؟؟ تصمیم پسرش زندگی برای بخواد فیلما عین

 می داشت مسخره و مختلف فكر مهه ازون مغزم و بود گرفته دوران سرم "بشه؟؟؟ نیكان و

 .چیه جریان ممهبف تونستم نمی و خوردم می بست بن به رفتم می جایی ره از. ترکید

. شم می دیونه کنم فكر و بشینم اییهتن و تاریكی تو دیگه لحظه چند اگر کردم احساس

 تصمیم

 اموهمو کم یه و زدم صورتم به آبی یه. کنم مشورت اون با و باربد پیش پایین برم گرفتم

 مرتب

 در الی از کاغذ یه کردم باز درو تا. در طرف رفتم و بیاد در مالیخولیایی حالت ازون که کردم

 افتاد

 :کردم بازش و شدم دوال تعجب با. زمین رو

 سالم من، کتایونِ* 

 اینكه خاطر به دونم نمی حتی و کنم یهخوا عذر دیروز رفتار خاطر به ازت جوری چه دونم نمی

 برم روز ٣-٢ مجبورم که گفته تهب گفت پدر. نه یا بخشیم می رم می خداحافظی بی دارم

 کنم، نگاه چشمات تو و بیام تونستم نمی اما شده ذره یه تهما شكل اون برای دلم. مسافرت

 چیزی یه میدیهف دونم می. دادم می لو رو چی مهه و نبود خودم دست دیگه اونوقت چون

 که عشقی ی مهه به اما ناراحتی، ازم خیلی حتما و نگفتم تو به شهب راجع من که سته

 می اینم. بدم دست از تورو چیزا سری یه گفتن با ترسیدم می فقط من قسم، دارم تهب

 دونم

 خاطر به کنم می شهخوا ازت اما. نیستی بردار دست چیه موضوع اون میهنف تا دیگه که

 می تو دادن دست از از، فقط من کتی. کن فراموش رو موضوع این تونی می اگر رابطمون

 ترسم
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 مثل برگشتم که وقتی و کنی فراموشش که خوام می مینمه خاطر به می،هم برام تو و

 ....کنم می شهخوا ازت. برگرده عادی روال به چی مهه میشهه

 نمی ، بیای امهبا توام شد می کاشكی میشم، دیونه ندیدنت با روز ٣-٢ این تو دونم می

 دونی

 که کنم می تحمل چیو مهه دارم امید این به فقط ولی دارم، احتیاج تهب و رومه فشار چقدر

 .باشی کنارم تو میشهه مثل دوباره و برگردم

 دلم عزیز باش خودت مواظب

 دارم دوست

 *نیكان

 یه بودم شده مطمئن دیگه حاال. خوندم اشو مهه اول از دوباره و کردم نگاه کاغذو منگی با

 داره سعی شدیدا اون که داره وجود من، شایدم و نیكان با رابطه در مهم العاده فوق موضوع

 از

 رو موضوع این تونم نمی وجه یچه به بودم مطمئن و شناختم می خودمو. کنه ونشهپن من

 خیلی نیكان از دلم که خصوصا. گیره نمی آروم دلم بوده چی جریان ممهنف تا و کنم فراموش

 .میهم ی مساله مچینه از اونم کنم، گذشت بخوام که نبودم شرایطی در اصال و بود گرفته

 .تر سردرگم قبل از و بودم شده عصبی و ناراحت العاده فوق

 چارچوب تو افتاد یادم و اومدم خودم به تازه بود برده ماتم کاغذه به که دقیقه چندین از بعد

 در

 زدم در و پایین رفتم اه پله از سریع و بستم درو. باربد پیش رفتم می داشتم و وایسادم

 تینا که

 .کرد باز روم به درو گرمش و ربونهم لبخند با میشهه مثل

 .عزیزم سالم -

 ...سالم -
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 .شد نگران شادش لحن فوری تینا چون باره می چشمام از داره تشویش و نگرانی میدمهف

 کتی؟ شده چی -

 ست؟ه باربد -

 .ببینم تو بیا آره، -

 براش رو نامه جریان سردرگمی با. شده چی پرسید و شد نگران دیدم تا باربدم و تو رفتم

 گفتم

 :گفت باربد بعد و کردن سكوت لحظه چند. کنم فراموش چیو مهه که خواسته گفتم و

 اگر کنی، شک موضوع این به نباید تو و داره دوست نیكان. گفتم تهب دیروزم کتی، ببین -

 توام

 دیگه و کن فراموش خواسته ازت اون که مونجوره مههم برات رابطتون حفظ و داری دوسش

 مه

 بودن اگر و بشه رابطتون قطع به منجر که باشه موضوعی ممكنه چون. نكن فكر شهب راجع

 با

 خواست می و بود اومده که ریهظ. بكنی خواسته که کاریو کن سعی داره ارزش برات نیكان

 مشمه. بود ریخته مه به و پریشون خیلی. دیدمش من درت الی بذاره کاغذو این باال بیاد

 حال

 .داری دوسش اگر کنی کمكش کن سعی. پرسید می تورو

 باعث بخواد اگر حتی کنم، فراموش تونم نمی مه رو موضوع این اما باربد دارم دوسش من -

 شده پریشونیش باعث اینقدر چیزی وقتی دونم می شناسم، می نیكانو من. بشه جداییمون

 .میههم خیلی چیز حتما

 :گفت میشگیشه ربونهم و آروم لحن با بود ساکت تاحاال که مه تینا

 تصمیمت اگر اما. بگیری تصمیم و کنی فكر درست باید بدیه، شرایط جان، کتی داری حق -

 این
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 .کنی آماده بعدشم سختیای برای باید خودتو بشی، دار خبر موضوع ازین قیمتی ره به که بود

 بتونی؟ کنی می فكر

 :گفتم و کردم نگاش گیجی با

 دیگه و اس گرفته نیكان از دلم بازم کنم فراموش جریانو این بخوام اگرم من جان تینا -

 تونم نمی

 بدونم ترههب پس مونم، می بازنده یه مثل صورت دو ره در من. باشم سابق مثل اشهبا

 جریان

 .بگیرم درست تصمیم یه حداقل و چیه

 و رسید نمی نمهذ به حرفی دیگه خودمم. گفتن نمی یچیه دیگه و کردن می نگام جفتشون

 .بودم ریخته مه به کامال

 با صبح. نیومد مه رو خیال و فكر از چشمام لحظه یک و پیچیدم خودم به صبح تا اونشب

 نیكان پدر به سر یه برم گرفتم تصمیم و بیرون اومدم تختم تو از زیاد کسلی و خستگی

 یه. بزنم

 .افتادم راه و شدم آماده و گرفتم دوش

 گفت و کرد باز برام درو کرد می کار براشون که چینی دخترِ زدم اشونو خونه در زنگ وقتی

 از

 .منتظرتن و نشستن خوشحالی با آقا زدی زنگ وقتی

 .کنه می نگام خوشحالی با و اه پله دم میاد داره زنون عصا پدر دیدم شدم رد که حیاط از

 تو گرفت منو فوری اونم و نیاد راه بیشتر و برسم شهب زودتر که کردم تر تند قدمامو

 .بغلش

 .بودم منتظرت دیروز کنم؟ می دق خونه تو اهتن و تک من گی نمی دخترك، کجایی -

 :گفتم و بوسیدم اشو گونه

 .بزنم سر تونهب بیام زودتر نشد نبود خوب حالم کم یه جون، پدر ببخشید -
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 :گفت آروم و کرد نگام لحظه چند

 افتاده؟ گود چشمات زیر اینقدر چرا -

 .دیگه زندگیه -

 صحبتای به اول ی دقیقه چند. تو بره کردم کمكش و گرفتم دستشو و گفتم لبخند با اینو

 :پرسید اینكه تا گفت حالش و بیمارستان از و گذشت معمولی

 داری؟ خبر نیكان از -

 .نه -

 .زد می سر دولتی جای چند رفت می باید. بزنه زنگ تهب نكرده وقت حتما -

 کردیم سكوت ای دقیقه چند. چی برای دولتی ی اداره نپرسم که اوردم فشار خودم به خیلی

 :گفت دوباره که

 ازش اهبار من. بده دست از تورو ترسه می فقط اون. نباش ناراحت نیكان از دخترکم -

 خواستم

 ...من بخوای اگر االنم. اورده ای ونههب یه دفعه ره اما بگه تهب

 نیكان. بگین مهب شما خوام نمی اما قائلم شما برای که احترامی ی مهه با جون، پدر نه -

 باید

 بزرگترین حتی که بدونه نزدیک خودش به منو و باشه داشته جرات اینقدر خودش

 مشكالتشو

 .بذاره میون در امهبا

 .شناسم می پسرمو من داره، دوسِت خیلی اون که دونم می من -

 من از حتی اون. بشه معلوم عمل تو باید خوره، نمی درد به خالی داشتنِ دوست اما -

 ...تونم نمی من. کنم فراموش رو ماجرا این که خواسته

 قول با بعدم پیششو نشستم ام دیگه ساعت نیم. نگفت چیزی دیگه و کشید آه یه پدرش

 اینكه
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 .بیرون اومدم و کردم خداحافظی پیشش برم دوباره

. بودم افتاده خوندن درس و خوراك و خواب از و بود کشنده برام اش لحظه ره بعد روز دو

 فقط

 به ام دیگه بار یه. کنم مشخص اشهبا تكلیفمو و برگرده نیكان و بگذره زمان خواستم می

 کار. بگه مهب چیزی بودم نذاشته بازم اما بودیم، زده حرف مهبا و بودم زده سر پدرجون

 سختی

 .بده توضیح برام چیو مهه نیكان خود تا کردم می صبر باید اما بود

 فرودگاه از نیكان و شد تموم ام کشنده انتظارِ رهظ از قبل ساعت دو یكی سوم روز باالخره

 زنگ

 یچه دیگه و داره دوسم چقدر میدههف دوری این با تازه گفت و کرد دلتنگی ارهاظ کلی. زد

 وقت

 فرودگاه از راست یه خواستم ازش و بزنیم حرف مهبا باید گفتم شهب. ره نمی جایی اییهتن

 .من ی خونه بیاد

 ولی. اس ریخته مه به حسابی و شده شكشسته کردم احساس کردم باز براش درو وقتی

 اون

. کرد بارون بوسه صورتمو و سر تمام بغلشو تو کشیدم فقط و نكرد یهتوج من نگاه به اصال

 به

 دوست که اونجوری براش اول. نشوندمش و تو بردمش و بیرون کشیدم بغلش از خودمو زور

 از و کردم بوس صورتشو و نشستم پاش رو رفتم بعدم و بردم کردم درست وههق داشت

 چی مهه و شده تنگ دلش حسابی که بود این گفت می که چیزی اهتن. پرسیدم مسافرتش

 :گفت خجالت با و پایین انداخت سرشو حرفاش آخر بعدم. بوده بد خیلی

 معذرت نكردم خداحافظی ازت اینكه خاطر به مینطوره و اونروز رفتار خاطر به بازم من کتی -

 می

 .خوام
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 .دیدم اتو نامه جاش به عزیزم، نیست مهم -

 خوندیش؟ -

 .آره -

 تكون سرمو. گشت می سوالش جواب دنبال چشام تو داشت انگار و کرد نگام اضطراب با

 و دادم

 :گفتم آروم

 کردم سعی و رفتم کلنجار خودم با تونستم که اونجایی تا روز ٣ این متاسفم، نیكان، -

 .گیره نمی آروم دلم ممهنف تا کنم می احساس و شده چرکین دلم. نشد اما کنم، فراموشش

 :گفت آروم و لرزون صدای با

 کتی؟ چی نگم اگر -

 :گفتم و کردم نگاه مضطربش چشمای تو اشو گونه رو گذاشتم دستمو

 صاف دلم ته. بدم ادامه تونم نمی اینجوریم اما دلم، عزیز کنم دیدتهت خوام نمی من -

 .نیست

 پشتشو و پایین اورد دستمو کردیم می نگاه مه چشمای تو که مونجوریه گرفت، دستمو

 :گفت و بوسید

 .شد نمی اینجوری کاشكی -

 .نیكان بگی مهب باید -

 ......جایی یه بریم باید بپوش، لباستو برو -

 درو زود. پایین رفته نیكان و بازه در دیدم که اله تو برگشتم و پوشیدم لباسمو عجله با

 و بستم

 سوار و کوچه تو دویدم و کردم یكیشون تا دو شدم می معلق اه پله از داشتم که حالی در

 داشتم. افتاد راه و کرد روشن ماشینو کنه نگام اینكه بدون و آروم خیلی نیكان. شدم ماشین

 از
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 خودمم. کرد می بدتر رو اوضاع ماشینم سنگین جو و نیكان سكوتِ  و شدم می خفه اضطراب

 طرف رفت می داشت. ببرتم خواد می کجا ببینم کنم نگاه فقط و نگم یچیه دادم ترجیح

 کم(. روسیه لها) روساس ی محله بودم شینده و بودم رفته کم خیلی که رهش از قسمتی

 کم

 یه جلوی. خلوت و تاریک ی کوچه یه تو پیچید بعدم و باریک خیابونای تو رفت اتوبان تو از

 ی خونه

 رفت ساختمون جلوی چوبیِ  ایه پله از. شد پیاده ماشین از و داشت نگه قدیمی و طبقه دو

 و بلند قد از که ساله ٢٧-٢٦ حدود جوون دختر یه دقیقه چند از بعد. زد درو زنگ و باال

 و شكل

 باز درو سته روس میدهف شد می روحش، بی ولی زیبا صورت و آبیِ چشمای با شمایلش

 داشت تفاوت بی العاده فوق مه دختره و اشهبا زدن حرف روسی به کرد شروع نیكان. کرد

 .شد منتظرش نیكان و تو رفت دختره کردن بدل و رد که جمله تا چند از بعد و کرد می نگاه

 بغلش بچه یه با دختره لحظه چند از بعد. ردم می نگاشون عصبی حالت یه با و بودم نشسته

 فقط. پسر یا دختره هه بچه بدم تشخیص شد نمی میمومد خونه تو از که کمی نورِ با. برگشت

 کرد شروع و زد جیغ بچه نیكان، به بدتش که کرد جداش خودش از روسه دختر وقتی دیدم

 به

 دوال بعدم و گرفتش زور به نیكان سر آخر. دختره به چسبوند خودشو بیشتر و کردن و گریه

 شد

 دستشو و کرد می گریه جور مینه بچه. ماشین طرف افتاد راه و برداشت زمین از عروسكشو

 خونسردی با مه دختره و دختره بغل برگرده خواست می و بود کرده دراز عقب سمت به

 اشهبا

 و کرد باز عقبو در و ماشین طرف اومد بغل به بچه نیكان. تو رفت و بست درو و کرد بای بای

 بچه

 نشست اومد خودشم و عقب صندلی رو نشوند دختره، دیدم ماشین چراغِ نورِ  تو تازه که رو
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 میدمهف. گفت می " مامی مامی " یه و کرد می گریه داشت نوزه بچه. فرمون پشت جلو

 بغلش از خواست نمی و کرد می گریه اینجوری هه بچه مینه خاطر به و بوده مادرش دختره

 :گفت شهب انگلیسی به و اخم با و برگشت نیكان. پایین بیاد

 .کنی بازی دونالد مک برمت می نكنی گریه و باشی خوبی دختر اگر ساکت، -

 داشتم و بودم نشسته اه شده مسخ عین مدت تمام. افتاد راه و کرد روشن ماشینو بعدم

 فقط

 :گفتم عصبانیت با و اومدم خودم به انگار تازه ماشین استارت صدای با. کردم می نگاه

 کیه؟ این کنی؟ می چیكار داری سته معلوم -

 :گفت بیشتر عصبانیت با و تر بلند صدای با

 .بگم تهب خودم وقتش به تا باش ساکت توام پس بدونی؟ چیو مهه خواستی نمی مگه -

 کوبیدم می خودمو سر یا داشتم که حرصی شدت از گرفتم نمی خودمو جلوی اگر لحظه اون

 تو

 جوری حداقل کردم سعی و کردم کنترل خودمو بود زوری ره با! نیكانو سر یا ماشین ی شیشه

 .بشه معلوم زودتر چی مهه و نشه تر عصبی که کنم رفتار

 فین یهگا فقط و نمیومد اش گریه صدای دیگه. افتادم بچه یاد تازه گذشت که دقیقه چند

 فین

 می حرف عروسكش با کلمه چند روسی به یا گفت می چیزایی یه انگلیسی به یا و کرد می

 .زد

 بور ایهمو که ساله ٤-٣ ی بچه دختر یه. کردم نگاش برگشتم و کردم روشن ماشینو چراغ

 و

 خیسیِ  شیارِ نوزه لپاشم روی و ضورتش دور بود ریخته پریشون حالت به دارش منگوله

 لبخند دیدنش از ناخوداگاه که بود مزه با و خوشگل اینقدر صورتش. بود مونده اشكاش

 یه. زدم
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 لحظه چند شد باعث که بود کوچولوش و سفید و گرد صورت اون و چشما تو خاصی حالت

 شهب

 جایی یه قبال و آشناس نظرم به بچه این ی رههچ ته چقدر کردم می احساس. بشم خیره

 میدمهف نمی اما شد می آشنا برام صورتش بیشتر کردم می دقت بیشتر رچیه. دیدمش

 کجا

 سرشو و کشید خجالت اه بچه ی مهه مثل شدم خیره شهب اینجوری دید وقتی. دیدمش

 !عروسكش چشمای تو انگشتش کردن فرو به کرد شروع و پایین انداخت

 سرشو "چیه؟ اسمت " پرسیدم ازش آروم طرفشو برگشتم کامال و شدم جا جابه صندلی رو

 رو دنده و "ویوال " گفت اخمش مونه با و آروم نیكان. نداد جوابمو و پایین انداخت بیشتر

 عوض

 :گفتم طرفشو برگشتم. کرد

 دونی؟ می کجا از تو -

 :گفت و انداخت مهب نگاه یه حالت بی چشمای با

 می اینقدر وقتی من؟ دست داده اشو بچه جوری چه این، یِ جنده مادرِ  کنی می فكر -

 .بدونم رو تحفه این اسم که شناسمشون می اینقدر منم پس دستم بده رو بچه که شناستم

 :گفتم نگرانی با و ترسیدم لحظه یه. زد می حرف مادرش و بچه مورد در تحقیر با و بد خیلی

 گی؟ می چی بدونه مههف نمی فارسی -

 :گفت و زد پوزخند یه

 .کثافتیه عجب مادرش بدونه باید االن مینه از! مههبف مثال حاال -

 آداب مبادی میشهه. باشه نهد بد اینقدر چیزی یا کسی به راحع نیكان بودم ندیده تاحاال

 و بود

 غریبه برام و کرد می رفتار غریب عجیب اینقدر لحظه اون ولی. داشت می نگه چیو مهه حرمت

 مادرش و بچه این به راجع داشت چیزایی یه کم کم. شناسمش نمی کردم می فكر که بود
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 و ناراحتی به داد جاشو اضطرابم، و نگرانی و ترس و کند جا از قلبمو که نمهذ تو میومد

 :گفتم بغض با. گریه زیر بزنم و بترکه قلبم که اس لحظه ره کردم می احساس. دلشكستگی

 رو برام خوای می که واقعیاتی این کنم می احساس االن بدونم، خوام نمی. برگرد نیكان، -

 .کنن می داغونم بیشتر و ستنه خودم شكیات از بدتر خیلی کنی

 .لرزید می صداش و بود کرده بغض انگار اونم

 .شم راحت فشار مهه این شر از منم شه تموم بذار کتایونم، نه اومدیم؟ اینجا تا که حاال -

 :زد جیغ خوشحالی با ویوال که بگم چیزی یه خواستم دوباره

!It's over there Nick - 

. داشت نگه دونالد مک جلوی و زد دور بلوار دور و داد تكون مثبت عالمت به سرشو نیكانم و

 ویوال

 :گفت آروم نیكانم و پایین پرید و کرد باز ماشینو در زود

 بغل این پارك تو برو تو گردم می بر تا کنه، بازی اونجا ذارم می و بگیرم غذا براش رم می -

 تا

 .بیام

 می وله رو بچه حوصلگی بی چه با که دیدمش می دور از. رفت و بست ماشینو در بعدم و

 ده

 ماشین از خواستم می. وایسادن غذا سفارش صف تو رفتن بعدم و بره راه زودتر که جلو به

 پیاده

 ماشین از خودمو زور به. نداشتن قدرت انگار امهپا اما بود گفته که پارکی مونه تو برم و شم

 اییهتن دقیقه چند از بعد نیكانم. نشستم نیمكت یه رو رفتم آروم آروم و بیرون کشیدم

 از

. دستاش تا دو بین گرفت سرشو کنارمو نشست. پارك طرف افتاد راه و بیرون اومد رستوران

 من
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 آروم و گرفته صدای با. کردم نمی احساس دیگه وجودشو انگار و بودم زده زل رو به رو به

 :گفتم

 .بده جوابمو کلمه یه فقط نیكان، -

 .بپرسی ازم خوای می چی ره که اینجا اومدیم -

 :گفتم زور به. شده سخت برام کشیدن نفس کردم می احساس

 بود؟ کی ی بچه بچه، این -

 :گفت کنن فرار قاضی دست از خوان می که کاراییهگنا عین و آروم

 .دیدی که دختره مونه -

 :گفتم و کردم حبس نفسمو بستمو چشمامو

 کیه؟ باباش -

 .مـــن...م.... -

. رنگ ای سرمه آسمون و بود تاریک تاریک واه. بیرون دادم نفسمو و کردم باز چشمامو

 درختای

 جام از میلیمترم یک حتی. ترسوندنم می ظلمات اون تو سیاه ایه شبح مثل روم به رو کاجِ

 که اولی روز از نیكان حرفای تمام. بودم نشسته خیره حالت مونه به و بودم نخورده تكون

 دید

 دختر اولین تو... نشدم عاشق تاحاال من ". شد می تكرار مغزم تو داشت نوار عین بودمش

 می چشمم ی گوشه از. ".... میدمهف داشتنو دوست عشقو ی مزه تو با من کتی... زندگیمی

 لرزون صدای با سكوت دقیقه چندین از بعد. پاش رو گذاشته سرشو و شده دوال که دیدم

 شروع

 :زدن حرف به کرد

 نظرت تو چقدر دونم می. کنی می فكر چی من به راجع داری نتهذ تو االن دونم می کتی، -
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 قسم خدا خود به کن، باور اما. مونم می دروغگو و باز حقه آدم یه مثل برات و شدم تحقیر

 که

 ...نگفتم دروغ تهب وقت یچه من

 .کرد شروع دوباره لحظه چند از بعد. کرد می سكوت یه صحبتاش بین و زد می نفس نفس

 ی مهه بود، خوشگلی دختر... بودیم مكالسیه دیدی که دختره مینه با من کالج آخرِ سال -

 کردم می احساس حتی نه بودم عاشقش نه ولی... ازش نیومد بدم منم و بودن دنبالش پسرا

 ببینیم که بستیم شرط دوستام از تا دو با نوجوونی و بچگی عالم تو فقط... دارم دوسش

 بعد اما... جلو رفتم و کشیدم نقشه کلی من مهه از اول... کنیم تورش تونیم می کدوممون

 به... نذاشتم محلش دیگه منم و نمیاد خوشش ازم گفت گذاشت کارم سر روز چند ازینكه

 دیگه منم... بودن مهبا دوتا این میشهه دیگه و شد دوست دوستام از دیگه یكی با جاش

 مهه

 یه دختره که بود سال آخرای.. نداشتم کاری کدومشون یچه به و بودم کرده فراموش چیو

 بار

 کلی منم بود کرده ضایعم قبال اینكه خاطر به که داد دوستی ادهپیشن مهب پیشمو اومد

 حالشو

 ...نكردم قبول من اما بشه دوست من با خواسته این که کردم پخش مدرسه کل تو و گرفتم

 بعد سال ٣-٢ اینكه تا... بود شده تموم سنگین خیلی براش انگار و بود مغروری خیلی دختر

 تو

 و جلو اومد خودش بعد اما نذاشتم محل شهب اصال اولش... دیدمش دوباره مونیهم یه

 از کلی

 رچیه... اسهتن االن و زده مه به من دوست اون با وقته خیلی اینكه و گفت کالج خاطرات

 خودشو خواست ازم خداحافظی موقع اینكه تا دادم نمی نشون یهتوج شهب من زد می حرف

 منم... بخوریم مشروب کم یه و "بار" یه بریم که کردن اصرار کلی راه سر. برسونم دوستشو

 بدم
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 و نشستیم اون و من... تو رفتیم و داشتم نگه "بار" یه جلوی... برم اشونهبا نمیومد

 دوستش

 بتونم بعدش و نباشه سنگین که داده سفارش آبجو گفت... داد سفارش مشروب رفت

 رانندگی

 کلی با نموهد جلوی گرفت بزرگ گیالس یه پامو رو نشست اومد خودش مه دختره.... کنم

 تو ریخت اشو مهه عقبو برد گردنمو و نمهد جلوی گرفت لیوانو مهب خودش مالیدن و عشوه

... بوده قوی مشروب یه و نبوده آبجو میدمهف حدش از بیش تلخیِ و تند ی مزه از... حلقم

 اما

 که چیزایی آخرین فقط... کنم می چیكار نبود حالیم خودم دیگه... بود گذشته کار از کار دیگه

 .....بعدم اونو ی خونه رفتیم ماشینو پشت نشست دوستش که بود این یادمه

 خودمم. لرزن می دارن اشه شونه کردم احساس و شد ساکت دیگه رسید که اینجاش به

 .پایین ریختن می آروم اشكام و بودم کرده حلقه دورم دستامو و لرزیدم می داشت

 کاری دختره اون با وقت یچه دیگه من.... متنفرم بچه ازین و دختر اون از من کتی، -

 ...نداشتم

 دختر این به احساسی یچه من... کرد بدبختم اینجوری بار یه مونه ولی بود بار یه مونه فقط

 بعدم و بودم افتاده دنبالش دوستام با لجبازی و لج سر فقط مدرسه دوران تو و نداشتم

 خیلی

 بعدم و بودم داده رد جواب شهب که وقتی از انگار اون اما... بودم کرده فراموشش راحت

 تو

 که داد خبر مهب بعد ماه ارهچ... بود گرفته دل به منو ی کینه بودم کرده پخش مدرسه

 حامله

 برای اما...باشه من مال بچه کردم نمی قبول و رفتم نمی بار زیر وجه یچه به اولش.. اس

 آزمایش کلی با بعدشم... نكرد قبول اما بندازه، رو بچه بره که کردم التماسش کلی اطمینان

 و
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 وقتی پدر اما... ریخت مه به من زندگیه دیگه روز ازون... منه ی بچه میدیمهف ژنتیک تست

 متنفر ازش من ولی...  کنم ازدواج دختره با که کرد اصرار کلی حتی... شد خوشحال میدهف

 می متنفر بیشتر شد می بزرگتر برچی مه بچه این... نداشتم شهب احساسی یچه... بودم

 سال ٣-٢ ایكه تا... کنه بدبخت منو که اومده دنیا به فقط کردم می احساس.... ازش شدم

 بدختی با من... من آرزوی و عشق ی مهه شدی تو دیدمت وقتی از کتی... دیدم رو تو بعدش

... بیرون بیای متین یاد و فكر از و کنی قبولم باالخره که کردم صبر اینقدر... اوردم دستت به

 دیگه

... کنم ریسک تهب موضوع این گفتن با تونستم نمی دیگه... بدم دستت از تونستم نمی

 کتی

 رفته روز سه این من... کتی... شدم عاشقش من که ستیه کسی آخرین و اولین تو خدا به

 مدرسه یه دنبال... مادرش نه خوامش می من نه.. بكنم رو بچه این قانونی کارای که بودم

 ی

 ی مهه اما...دادم پول کلی... درومده پدرم... گشتم می سن این ایه بچه برای روزی شبانه

 از تونم نمی... منی کسِ ترین عزیز تو کتی.. بمونی برام تو که کردم خاطر این به اینارو

 دستت

 ...بدم

 آسمون انگار. کردم نگاه آسمون به و باال بردم سرمو. بود شده بلند اش گریه قه قه صدای

 تو روز اون نیكان حرفای "...دیدم می داشتم اتفاقاتو تمام و سینما ی پرده یه مثل بود شده

 به راجع بیمارستان تو پدرش حرفای نگفته، مهب رو حقیقتی یه اینكه به راجع رستوران

 بزرگ

 موقع که نفرتی اون نیكان، العمل عكس حسابی، و درست ی خانواده یه تو اش نوه شدن

 حرف

 من و بود آشنا نظرم به اینقدر که بچه اون ی رههچ ته و شكل بود، چشماش تو بچه از زدن

 تازه
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 کرد می پیدا معنی برام داشت تازه اینا ی مهه... "نیكانه شبیه چقدر که میدمهف می داشتم

 و

 کردم می احساس و پایین ریخت می اشكام. گرفت می قرار مه کنار پازل ایه تیكه عین

 نیكان

 مهه تونه می که گذشته با و ربونهم اینقدر کردم می فكر که پسری اون. شكسته نظرم تو

 ی

 کاری مچینه خودش ی بچه با باشه، گاه تكیه یه من برای و بده جا گرمش آغوش تو رو دنیا

 کرده ونهپن من از رو میهم این به موضوع ازون بدتر و بود متنفر اش بچه از بود، کرده

 .بود

 می شكست و بدختی احساس بدجوری. بود شده بلند ام گریه صدای ممهبف اینكه بدون

 .کردم

 سرش قدرتم تمام با وهی که بگیره دستمو خواست و باال اورد سرشو خیس چشمای با نیكان

 :کشیدم جیغ

 و پست اینقدر تو. نیكان دیدم عمرم به که ستیه آدمی ترین پست تو. نزن دست من به -

 منم با تو. پرورشگاه بذاری دلت خاطر به خوای می خودته خون از که رو ای بچه که بدبختی

 یه

 .....کنار ذاری می منم راحتی مینه به روز یه. کنی می کارو مینه روز

 عصبی شوك انگار. زدم می شهب گریه و جیغ با رو حرفا این ی مهه و بودم شده بلند جام از

 خیابون طرف دویدن به کردم شروع گریه با. دیگه نبود حالیم یچیه و بود داده دست مهب

 و

 محكم پشت از خیابون وسط برم حالت مونه با اینكه از قبل. میومد دنبالم پشت از نیكانم

 :گفت و کرد نگاه چشام تو بغض با و گرفتم

 من که بدون اینو فقط اما پستیم، آدم من کنی فكر داری حق تو داری، حق بگی رچیه کتی، -
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 و بود دادنت دست از ترسِ خاطر به کردم ونهپن ازت رو موضوع این که مدت این تمام

 که االنم

 وقت یچه که بدون اینو فقط. مونه نمی زندگیم تو برام یچیه دیگه دم می دستت از دارم

 تهب

 ...نگفتم دروغ احساسم و عشق به راجع

 تاکسی یه و خیابون سمت برگشتم و عقب دادم لشه گریه با. کرد ول دستامو و گفت اینو

 .خونه رفتم و گرفتم

 کسی با نه و بودم شده دنیا تاركِ  دونم می فقط. نیست یادم خوب اصال شبو ازون بعد روزای

 چیو مهه مدام و بودم غرق خودم اییهتن تو. ببینم کسیو خواست می دلم نه زدم می حرف

 از

 من. افتاده برام اتفاقاتی مچینه که بوده من از اشتباه کجا ممهبف بلكه کردم می مرور اول

 برام موضوع این مساله، این میدنِهف از بیشتر نبود، نیكان بودنِ دار بچه اصلیم مشكل

 بود مهم

 نظرم تو نیكان. بره خودش دل دنبال فقط و باشه متنفر خودش ی بچه از تونسته حد چه تا که

 .کنه مه سر من دل و نهذ تو دوباره وجودشو ایه تیكه تونست نمی یچیه و بود شكسته

 ازش دور دورا. کردم می فرار ازش مهدانشگا تو حتی و بود شده قطع اشهبا کل به رابطم

 خبر

 خودش پیش میارتش یمهگا اما بود گفته که ای مدرسه مونه فرستاده رو ویوال که داشتم

 و

 زد زنگ مهب روز یه بعد فتهه چند. داره می شهنگ خودشون پیش روزی چند و جون پدر

 گفت و

 ذارتش می و گرفته پرستار ویوال برای مدتم این تو. ایران ره می طوالنی مدت یه برای داره

 پیش

 .برنگشته نوزه و برگرده، شایدم و بمونه اونجا شاید گفت. جون پدر
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 روز ره معموال. داریم ارتباط تلفن طریق از مه با فقط و ندیدمش که شه می ماه ٣ حدود االن

 تا دو مثل اما زنیم می حرف مهبا خراب حال و غمگین ایه صدای با جفتمون و زنه می زنگ

 .معمولی دوست

 .شه می رابطمون تجدید از مانع مینه و نگشته بر سابق حالت به من نهذ تو نوزمه نیكان

 بخوام اگر. ندارم ای چاره راه یچه و گرفتم قرار شده انجام عمل یک تو کنم می احساس

 اشهبا

 از که روزی شبانه ی مدرسه مونه بفرسته دوباره رو ویوال خواد می من خاطر به بدم ادامه

 نظر

 نمی دلم شه، نمی راضی کار این به وجه یچه به خودم دلِ و مونه می پرورشگاه مثل من

 بخواد مه اگر شه بزرگ یتیم و نچشه پدرو داشتن طعم بچه یه بشم باعث وجودم با خواد

 .ندارم پذیرششو آمادگی اصال من داره شهنگ

 ...خوردم شكست عشقم تو مه بار این که کنم باور باید شاید

 پایان


