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  دومفصل 
 
  
 
 

صبح ھمون روز پريود شده بودم و . از كالس كه با الیزابت اومديم بیرون ديگه نفسم در نمیومد
طبق معمولِ  ھمیشه، از شدت درد و حالت تھوع و سرگیجه دلم مي خواست در جا خودمو 

الیزابت بیچاره ھم ھي يه نگاه . دوال دوال راه مي رفتم و دستمم گرفته بودم به كمرم! بكشم
تقصیر . به من مي كرد و دستشو مي ذاشت پشتم و كمكم مي كرد تو راه رفتندلسوزانه 

خودمم بود، روز قبلش چند تا از وسیله ھاي سنگین خونه رو جا به جا كرده بودم و ديگه وضعم 
به پیشنھاد الیزابت رفتیم طرف آسناسور كه بريم غذا خوريِ  طبقه ي ! شده بود نور علي نور

مثل ھمیشه به محض . ناپه ھاي راحت بود و مي شد روشون دراز كشیدپر از مبل و كا. ھفتم
فقط . باز كردن در سالن، حتي با اون حالِ  من، بازم جفتمون خنده امون گرفت از وضعیت اونجا

اسمش بود كه غذا خوريه، وگرنه به خوابگاه و اتاق ھاي خصوصي دو نفره، بیشتر شباھت 
شكل با تعداد زيادي ستون وسط سالن كه از ھر طرفش  يه سالن خیلي بزرگ دايره اي! داشت

يه راھرو پیچ مي خورد و مي رفت سمت سالن ھاي ديگه ، پر از مبل ھاي چرمي مشكي در 
بعضي از مدال ھم واقعا فقط به درد خوابیدن روشون مي ! ابعاد مختلف با كاربردھاي متفاوت

منم با نفس . لي نشست و منتظر من شدالیزابت دويد رفت ته سالن رو يه كاناپه ي خا! خورد
نفس و كمر خمیده و در حالي كه چشمام داشت سیاھي مي رفت خودمو رسوندم بھش و 

الیزابت ديگه عادت داشت . يھو انگار ضعف كرده بودم و ديگه ھیچ رمقي نداشتم. انداختم روش
نگران بود و مي گفت  و مثل دفعه ي اولي كه منو به اين حال ديده بود وحشت نمي كرد اما بازم

 . اين حالت تو غیر عاديه
دستمو گرفت و يه كم پشتمو ماساژ داد و وقتي بھش گفتم مي خوام يه قرص ديگه بخورم با 

مخالفِ  سر سخت قرص خوردن بود و ھمیشه با من بحث . غرغر پاشد رفت يه آبمیوه برام بخره
صبح تاحاال پنجمین قرصي بود كه  راستم مي گفت ، از! مي كرد چرا اين ھمه دارو مي خورم

 ! مي خواستم بخورم
به پھلو رو كاناپه خوابیده بودم و نگام به طرف در سالن بود كه ببینم كي بر مي گرده، چشمامو 

بسته بودم و داشتم از درد به خودم مي پیچیدم و ھي حرص مي خوردم كه اين دختره كجا 
ا نیكان دارن میان طرفم و الیزابتم غش كرده از دوباره كه چشمامو باز كردم ديدم ب. غیبش زد

نمي دونم چرا يه ! خنده و معلومه داره طبق معمول سر به سرش مي ذاره و مي خوندونتش
چند قدم مونده بود . لحظه از ديدن نیكان خوشحال شدم اما سعي كردم به روي خودم نیارم

دنِ  رنگ پريده و سر و وضع آشفته ام برسن بھم كه تازه نیكان چشمش اتفاد به من و انگار از دي
واااي پسر اينقدر " يھو الیزابتم گفت ". چي شده" ترسیده باشه دويد طرفم و با نگراني پرسید 

از گیجيِ  اين دختر . و بعدم دوباره دويد رفت بیرون" حرف زدي يادم رفت براش يه چیزي بگیرم
 ! مي خواستم سرمو بكوبم تو ديوار

 .جلو و گذاشت رو پیشونیم نیكان دستشو اورد



 چته كتي، تب داري؟ سر ما خوردي؟ -
 :با صدايي كه انگار از ته چاه میومد گفتم!" حاال جواب اينو چي بدم! واويال" 
 .نه، چیزي نیست، يه كم حالت تھوع دارم -
 رنگت خیلي پريده، نكنه مسموم شدي كه حات تھوع داري؟ -
 .نگران نباش. ورم خوب مي شمنه بابا، مسموم نشدم، يه چیزي بخ -

البته مساله اين نبود كه روم نمي ! ھي ازون اصرار كه رو به موتي، از من انكار كه چیزيم نیست
چون به نظر من ھیچ چیز خجالت آوري نیست و يه رفلكس كامال عاديه ! شد بھش بگم پريودم

ون مي ده و منم از بدنه، فقط احساس مي كردم گفتنِ  ھمچین موضوعي صمیمیت زياد رو نش
انگار ناخداگاه مي خواستم ھر دري رو كه به سمتِ  صمیمتِ  ! ھمون صمیمت مي ترسیدم

 !مي رسه رو ببندم" دل " بیشتر مي ره و تھش به 
يه شیشه آب سیب بزرگ گرفته . تو ھمین فكرا بودم كه خدا به دادم رسید و الیزابت برگشت

به زور از جام پاشدم و از تو كیفم قوطي قرصمو در اوردم  .بود و فوري درشو باز كرد و داد دستم
نیكان ھمینجور با كنجكاوي داشت نگام مي كرد و به محض اينكه . و يه دونه از توش برداشتم

" فضول " زير لب يه ! قوطي رو گذاشتم رو میزِ  جلوم قاپش زد و شروع كرد به خوندنِ  روش
اونم داشت رو قوطي رو مي خوند و . رو سر كشیدم گفتم و قرصو انداختم تو دھنم و آبمیوه
. محلش نذاشتم و برگشتم از الیزابت تشكر كردم ! نمي دونم چرا اخماش رفته بود تو ھم

داشت مي گفت اگه حالم بده برم پیش اون و شب تنھا نمونم و منم مي گفتم نگران نباشه و 
 : نیكان برگشت با دلخوري گفت داشتیم ھمینجور آروم حرف مي زديم كه. كم كم خوب مي شم

 كتي چرا اين قرصارو مي خوري؟  -
 !مسكنه ديگه!! چشه مگه؟ -
ھیمن چند وقت پیش يه برنامه تو تلويزيون نشون مي داد كه اين . اينا چیز خوبي نیست -

 . مسكنا با اينكه گیاھین اما يه سري عوارض جانبي دارن
حساسیت داشت جلوش . ي ما دوتا مي كردچشمم به الیزابت افتاد كه داشت چپ چپ نگا

فوري براش توضیح دادم كه نیكان داشت راجع به چي . فارسي حرف بزنیم و اون چیزي نفھمه
 : حرف مي زد كه اونم نه گذاشت نه برداشت زرتي گفت

 ! آره نیك، منم ھمش بھش مي گم اگه ازين قرصا بخوره بچه دار نمي شه -
 !شاھد از غیب رسید! بفرما -: به فارسي گفت نیكانم زد زير خنده و دوباره
تازه ممكنه شوھرتم به خاطر بچه دار نشدن طالقت بده، اينجوري  -: بعدم با چشمك اضافه كرد

 !دو جانبه ضرر مي كنیا
 .يه چشم غره بھش رفتم و قوطي رو از دستش گرفتم

 !شما دو تا الزم نكرده نگران بچه دار نشدن من باشید -
اگه دختري بچه دار نشه شوھرش بايد طالقش بده ديگه، مگه ! تو بگو لیز -: نیكان گفت دوباره 
 نه؟

حداقل جلوي يه  -: با حرص به فارسي به نیكان گفتم! الیزابتم با با تعجب يه نگاه به من كرد
 !خارجي آبرو داري كن

 !بذار يه كم تعجب كنه بخنديم. بابا اينقدر سخت نگیر -: با خنده گفت
داره راست مي گه كتي؟ جدي تو ايران اگه يه زن بچه دار نشه طالقش مي دن؟ اگه اينطوره + 

 ! زناي ايراني واقعا بیچاره ان و مرداي ايراني واقعا مستبدن
قبل از . نیكان ھي مي خنديد و منم از دست مزخرفاتي كه داشت مي گفت حرص مي خوردم

 : اينكه من چیزي بگم دوباره خودش گفت
اول مي برن خانومه رو جادو جنبل مي كنن بعد اگه ! ته فوريم طالق نمي دن الیزابت جانالب -

البته گاھي اوقاتم مامان آقاھه مي ره براش يه زنِ  ديگه مي ! جواب نداد ديگه طالقش مي دن
 !گیره

الیزابت چشماش داشت از حدقه مي زد بیرون و خود نیكانم با ديدن قیافه ي متعجب اون غش 
مي دونستم حاال اين الیزابت از فردا ھركیو ببینه مي خواد براش اين موضوع ! بود از خنده كرده

از جام پاشدم يه لقد " تو روحت نیكان" با حرص گفتم ! چرت و ما قبل تاريخي رو تعريف كنه
دوباره ولو شدم رو مبل و از حال . حواله اش كنم كه چشمام سیاھي رفت و باز ضعف كردم

به زور بھم يه كم ديگه آبمیوه . ن و الیزابت ھم سريع از جاشون پريدن و اومدن طرفمنیكا. رفتم



يه نیم ساعت كه گذشت سرگیجه ام بھتر شده بود اما درد . دادن و ھي تند تند بادم مي زدن
الیزابت گفت ديگه كم كم ! انگار نه انگار كه قرص خورده بودم. دل و كمرم داشت امونمو مي بريد

آخر سر خداحافظي كرد و خودش رفت، اما . و ھي اصرار كرد باھاش برم كه قبول نكردم بايد بره
ھمونجوري به حالت خوابیده با غیض نگاش مي كردم و اونم زل زده بود . نیكان ھنوز نشسته بود
از دستش ناراحت شده بودم، ھم به خاطر چرت و پرتايي كه جلوي . بھم و ھیچي نمي گفت

اصال نمي . سعي كردم اجازه ندم فكر دوم بیاد تو سرم.... ھم به خاطر الیزابت گفته بود 
اصال چرا جلوي ! " دونستم چرا جلوي يكي ديگه ھمیشه عین خروس جنگي مي پريیم بھم

بیخودي خودتو گول " يھو ذھنم انگار صداش درومد كه " الیزابت اون ھمه چرت و پرت گفت؟؟ 
دلت مي خواست با اين حال بدت بیشتر بھت ! حت نشدياز دست نیكان به اين دلیل نارا! نزن

يھو يه درد ناجور پیچید تو ...." عین موقع ھايي كه اينجوري مي شدي و متین... توجه نشون بده
چشمامو بستم و سر خودم داد . دلم و دستمو مشت كردم و رو روكش مبل فشار اوردم

ھیچ كس مثل متین نمي شه، . ستباز تو مزخرف فكر كردي؟ اصال ھم اينطور نی. " كشیدم
باز طبق معمول يه بغض پیچیده بود تو گلوم و اعصابمو . نمي دونم چم شده بود." ھیچ كس

خصوصا كه حالمم خوب نبود و اون حالت بھانه . داشتم انگار بھانه مي گرفتم. خورد كرده بود
اشكام مي ريزن پايین مي دونستم اگه چشمامو باز كنم . گیري انگار تو وجودم تشديد شده بود

به خودم ھي بد وبیراه مي گفتم و زور مي زدم كه . و منم ازينكه جلوي كسي گريه كنم متنفرم
دستشو گذاشت زير . فھمیدم نیكانه. يھو احساس كردم يكي نشست كنارم. اشكام نريزن

نوز ھیچ عكس العمل خاصي نشون ندادم و چشمام ھ. گردنمو اورد باال و اروم گذاشت رو پاش
با دستش دستمو . به خاطر دردم نفسمو با فشار مي دادم بیرون و مچاله شده بودم. بسته بود

 : آروم گفت. كه مشت كرده بودم گرفت و يه كم رو انگشتام فشار اورد تا مشتمو باز كردم
 الزمه اينقدر به خودت فشار بیاري؟! ببین دختره ديونه چیكار كرده كف دستشو ھا -

خودمم جاي فرورفتگي ناخونامو كف دستم حس مي كردم و داشت مي  .راست مي گفت
. مي دونستم فھمیده تو اون حالت بیشتر فشار روحي داشتم تا فشار و درد جسمي. سوخت

يه لجظه دستمو برد باال . انگشتاشو آروم مي كشید كف دستم كه ازون حالت انقباض خارج شه
... پشیمون شد، يا شايدم ترسید، نمي دونم و منم نفسم حبس شد تو سینه ام، اما انگار

وقتي با فشار و خیلي . دستمو اورد پايین و گذاشت رو پاش و ھمون دستشو گذاشت رو كمرم
نمي دونم از . نرم شروع كرد به ماساژ دادن كمر و پھلو ھام فھمیدم از حالتام متوجه شدم چمه

ن، كه بعد از چند دقیقه دردم خیلي گرماي دستش و ماساژي كه مي داد بود، يا به خاطر تلقی
ديگه راحت تر داشتم نفس مي . بھتر شده بود و ديگه ازون انقباضا و درد وحشتناك خبري نبود

چند دقیقه ديگه كه گذشت ديگه دستشو از رو كمرم برداشت . كشیدم و بدنم شل تر شده بود
. نم كردم كه از جام پاشمجفت دستامو گذاشته بودم رو پاش و اھرم بد. و منم از جام پاشدم

 :موھامو زد كنار و آروم پرسید. موھام ريخته بود دو ور صورتم و سرم دوال بود
 بھتري؟  -

 : سرمو تكون دادم و بدون اينكه نگاش كنم گفتم
 .ممنونم. آره، خیلي -

قبل از اينكه كیفمو بردارم خودش زودتر برش داشت و . موھامو زدم عقب و كامل از جام پاشدم
 ".مي رسونمت" كاپشنمو داد دستم و گفت 

مي دونستم مخالفت باھاش فايده اي نداره و خودمم بي حال تر ازون بودم كه بخوام وايسم 
پشت سرش رفتم تا دم در خروجي و مثل دفعه ي قبل كه مي خواستیم . چونه بزنم باھاش

تظر بودم باربد به موبايلم وقتي من. باھم بريم ماھي بخريم گفت ھمونجا وايسم تا ماشینو بیاره
گفتم دارم مي رم خونه و اونم گفت شب ه مي ره . زنگ زد و گفت چرا دير كردم و نگرانم شده

بھش گفتم خیالش راحت باشه و بعدم باھاش . پیش تینا و يادم نره در وروديِ  خونه رو قفل كنم
 . خداحافظي كردم و رفتم سوار ماشین شدم

راستش مي خواستم . از تنھايي رانندگي كردن اصال خوشم نمیادمي دوني كتايون خانم،  -
ببینم مي شه به بنده اين افتخارو بديد روزايي كه كالسامون حدودا يه ساعت تموم مي شه 

 برسونمتون؟ 
 ! از دلیل اوردنش خندم گرفته بود

 .به ساعتاي تو نمي خوره. اما من معموال كالساي من ظھر تا عصره -



 !كم كم دارم انتظار كشیدنو ياد مي گیرم. ه، منتظر مي شم كالسات تموم شهخب عیب ندار -
اما . منظورشو از جمله ي آخرش فھمیدم، خصوصا اينكه با آه كشیدن و يه حالت خاص گفت

اونم ديگه چیزي نگفت تا وقتي كه رسیديم . سعي كردم به روي خودم نیارم و جوابشو ندادم
 . دجلوي خونه و چراغاي خاموشو دي

 كسي نیست؟ -
 . نه، باربد رفته پیش تینا -
 نمي ترسي تنھايي؟ -

 : شونه ھامو انداختم باال و گفتم
 . نه، عادت دارم -
 !من كه خیلي از تنھايي مي ترسم! پس شجاعي! خوبه -

 .در ماشینو باز كردم و پیاده شدم
 ...راستي كتي -
 بله؟ -
 .پیش میانخودشون . يه چیزايي رو نمي شه جلوشو گرفت -
 منظورتو متوجه نمي شم؟ -

 :ادامو دراورد و شونه ھاشو انداخت باال و با خنده گفت
 !حاال كم كم به حرفاي من و منظوراي پشت پرده ام ھم عادت مي كني -

 : درو بستم و دوال شدم از پنجره ي ماشین گفتم
 .به ھرحال ممنون، خیلي لطف كردي -
 .شب به خیر. فه بودخواھش مي كنم خانم خانما، وظی -

 .دنده عقب گرفت و رفت ته كوچه دور زد و موقع رد شدن از جلوم يه بوق زد و با سرعت رفت
نفسمو دادم بیرون و در " كي گفته وظیفه اته؟؟؟" به آسمون يه نگاھي كردم و با خودم گفتم 

 ....خونه رو باز كردم و رفتم تو
 
 
 

اينقدر به وجود . ر خونه ي باربد انداختم و يدفعه دلم گرفتتو تاريكيِ  راه پله اول يه نگاھي به د
با . ساعت نمي ديدمشون دلم براشون تنگ مي شد ٢٤خودش و تینا عادت كرده بودم كه اگر 

يادواري محبت ھا و ھمراھیاي ھمیشگیشون يه لبخند اومد رو لبم و از پله ھا رفتم باال و وارد 
انشگاه میومدم و زود مي خوابیدم، زياد خسته نبودم و بر عكس شباي ديگه كه از د. خونه شدم

 .دلم مي خواست تو يه جاي شلوغ باشم و آدماي مختلف دور و برم باشن
اول از ھمه ضبط ھالو روشن كردم و يه سي دي با آھنگاي شاد گذاشتم و بعدم رفتم لباسامو 

نمي دونم چرا . خوردم ھمونجور با آھنگ مي خوندم و در جا مي رقصیدم و وول مي. عوض كردم
ھي مي خواستم خودمو گول بزنم و اون حالتو بندازم گردن ھوا و زمین ! اينقده الكي شاد بودم

تو ھمین فكرا بودم كه تلفن زنگ زد و با خوشحالي ! ھر چي غیر از وجود نیكان... و آسمون و 
نا بود و مثل ھمیشه تی. ازينكه ديگه مجبور نیستم خودمو محاكمه كنم رفتم و گوشیو برداشتم

 . نگران من
 كتي جان خوبي؟ شام خوردي؟ كي رسیدي؟ تنھايي نمي ترسي؟ مي خواي بیاي اينجا؟ -
نه عزيزم، من خوب خوبم، خیلیم دارم از ! بذار اول جواب سالمتو بدم بابا! چته دختر! اوووووه -

 .شماھام خوش باشین. تنھايیم لذت مي برم
راستشو بگو ببینم كلك، نكنه تنھايي نايت پارتي گرفتي؟ . وبهآره، خداروشكر صدات كه خ -

 !صداي آھنگم كه میاد
 : با خنده گفتم

 ! آره پارتي گرفتم، منتھا دي جي و نورپرداز و رقاص و گارسونم خودمم -
اول . يه كم ديگه ام حرف زديم و مطمئنش كردم كه مشكلي نیست و بعدم باربد گوشیو گرفت

ه جوري برگشتم خونه؟ عین اين دخترايي كه جلوي باباشون مي خوان كم از ھمه ھم پرسید چ
 : نیارن و جواب پس ندن گفتم

 .يكي از دوستام رسوندم -



 يعني كدوم دوستت؟ -
 :با خنده گفتم

 .فرض كن نیكان! حاال چه فرقي مي كنه -
 !يھو دادش رفت ھوا

 ....بي پدر ... غلط كرده پسره ي پررويِ  مادر -
 !گوشم رفت، چته بابا آآآآآي -
 .حاال ببین! كتي فردا میام سرتو مي ذارم لب باغچه مي برم -

خیلي رو نیكان ! ھمینجور الكي ھي داد مي زد و تھديد مي كرد، منم ھرھر بھش مي خنديدم
متین ھر وقت مي " البته به خاطر حساسیتش رو من بود، مي گفت ! حساسیت داشت

در اين ." پرد و بھم مي گفت مثل برادرم مواظبت باشمخواست برگرده تورو دست من میس
موردم مي دونستم با خود نیكان مشكلي نداره و اين حالت و برخوردش مثل يه تعصب برادرانه 

يه كم ديگه ھم ھوار ھوار زد و بعدم ! بود كه ھم خیلي برام ارزش داشت ھم به خنده مینداختم
باقیش ! خب ديگه، براي امشبت كافیه" گفت  يھو لحنش برگشت به حالت عادي و خیلي آروم

با خنده ازش خداحافظي كردم و ! غیرتي شدنشم به آدمیزاد نمي رفت!" باشه براي فردا شب
با ھمون لبخند و حالت قبلي . تا از جام پاشدم برم تو آشپزخونه دوباره زنگ زد. گوشیو گذاشتم

 .گوشي رو برداشتم 
 ي سھممو ھمین امشب بدي؟چیه ؟ پشیمون شدي مي خواي ھمه  -
 چه سھمیه اي؟ -
 شمايین؟! ئــــــــه -
بعدم ! تو كي مي خواي ازين رسمي حرف زدنت دست برداري بابا! نه واال، من ھمین يه نفرم -

 !سالم از بنده اس البته
 . فكر كردم باربده، آخه ھمین االن داشتم باھاش حرف مي زدم. ببخشید، سالم -
 پس به خاطر ھمین موبايلتو جواب نمي دي؟  -
 كاري داشتین؟. آره تو اتاق بود نشنیدم -

خنده ام گرفته بود كه زوري مي خواد منو با خودش صمیمي كنه، ھرچند كه از بعد ! جوابمو نداد
خودمم احساس مي كردم ناخواسته صمیمیت بینمون بیشتر (!) از ماجراي عصر و ماساژ كمر

 !ازش مي ترسیدم و فرار مي كردم چیزي كه. شده
 خب حاال قھر نكن، كاري داشتي ؟ -
 ببینم شام كه نخوردي ھنوز؟. آھان، بھتر شد -
 نه، چطور؟ -

 !منتھا ماجراي كوچه علي چپ و اينا بود! حاال فھمیده بودما
. پس چیزي نخور، اومدم براي خودم شام گرفتم گفتم حتما توام غذا نداري براي توام گرفتم -

 .االن میارم بھت مي دم
تعارفش كنم بیاد تو يا ھمون دم در غذارو ! مونده بودم چیكار بايد بكنم. بعدم گوشیو قطع كرد

فرصتم نداده بود كه باھاش مخالفت ! بگیرم و عین پیتزا دلیوري ھا انعامشو بدم و بگم خداحافظ؟
 . كنم و يه بھانه اي بیارم

يه بلیز تنگ با شلوار جین پوشیدم و پريدم . مو عوض كردماول از ھمه دويدم تو اتاق و لباس
موھامو بردم باالي سرمو و بعدم لوسیون و پنبه برداشتم و ته مونده ي آرايش رو ! جلوي آينه

صورتمو پاك كردم و خواستم دوباره يه خط چشم ظريف بكشم پشت پلكم كه يھو به خودم تو 
باز داشتم " ؟؟؟؟....دي؟ مگه كي مي خواد بیاد؟ نكنهچته؟؟ چرا اينقدر ھول ش. " آينه ماتم برد

خط چشمو انداختم رو میز توالتم و بدون اينكه حتي يه روژ لب كمرنگم ! خودم محاكمه مي كردم
حتي دست بردم كه موھامم باز كنم و به حالت معمولي بريزم . بزنم از جلوي آيینه رفتم كنار

تا . ینو براش باز كردم و جلوي در باال منتظر شدم بیاددر پاي. دورم كه ديگه وقت نشد و زنگ زدن
 . رسید سر پله ھا و منو ديد يه ابروشو داد باال و با دقت نگاه كرد

 چیه؟ نكنه اشتباھي اومدي؟ نمي خواي بباي باال؟ -
 : يھو انگار از حالت خلسه دراومده باشه دستشو دراز كرد و دو تا كیسه رو گرفت طرفم گفت

 .مزاحم نمي شم، بیا بگیرشون نه ديگه، -
 :با ترديد گفتم



 .نه، خواھش مي كنم، مزاحم نیستي، اگر دوست داري بیا تو -
 .مطمئني؟ مجبور نیستي منو دعوت بكني تو خونه تا -

اينو كه گفت انگار ته دلم قرص شد و مطمئن تر شدم، درو بیشتر باز كردم و خودمم رفتم كنار 
 .تر
 .واين حرفا چیه، بیا ت -

چند تا پله ي باقي مونده رو ھم اومد باال و ايندفعه از فاصله ي نزديكتر چند لحظه نگام كرد و 
كیسه ھارو از دستش گرفتم و داشتم . گفت و داخل شد" با اجازه" بعدم يه لبخند زد، يه 
 : ھمونجور كه داشت دور و خونه رو نگاه مي كرد گفت. توشونو نگاه مي كردم

 .رو از داروخونه گرفتماون يكي كیسه  -
 : با تعجب گفتم

 !داروخونه؟ -
ديدم چند تا بسته كمپرس آب گرم كه مي چسبه به بدن برام خريده با . بعدم توشو نگاه كردم

ھم خنده ام !!!! چند بسته قرص ويتامین كه ھمشم مربوط به دوره ي ماھانه ي خانما بود
 !گرفته بود ھم عصباني شده بودم

گفتم امشب كه ديگه نمي رسي فردام باز كالس داري وقت ! چپ نگاه نكناونجوري چپ  -
 .نمي كني بري ازين چیزا بخري باز فردا سر كالس ممكنه حالت بد شه

 حاال از كجا فھمیدي تموم شده بودن اين چیزام؟  -
 !خب اگه داشتي كه امروز به اون حال نمي افتادي -

 : آروم گفتم!" اشتي نخريدهحاال خوبه نوار بھد" با خودم فكر كردم 
 .ممنون -
 .خواھش مي كنم، وظیفه بود -

پشتش بھم بود ! نمي دونستم چرا احساس مي كنه وظیفه اشه! باز ازين حرفش حرصم گرفت
و داشت قاب عكسايي كه رو میز عسلي كنار كاناپه بودو نگاه مي كرد وگرنه مي شد يكي از 

يه جور سوپ . تو آشپزخونه و بسته ھا رو باز كردمرفتم ! چشم غره ھاي معروفمو نثارش كنم
ديدم . ريختمشون تو ظرف و ساالد درست كردم و بردم سر میز. گرفته بود با میگوي سرخ شده

دوتاش عكس خودم و خانوادم بود و يكیش عكس . ھنوز داره با دقت قاب عكسارو نگاه مي كنه
ن قاب عكسیو كه از پشت، دست انداخته او. تاي ديگه عكساي خودم و متین ٤تینا و باربد و 

بودم دور گردن متین و با خنده داشتم به دوربین نگاه مي كردم و متینم طبق معمول صورتش 
 :برگشت و آروم پرسید. طرف من بودو برداشت و اورد باال

 متینه؟ درسته؟  -
شانه ي مثبت تكون آب دھنمو با فشار قورت دادم كه مانعِ  باال اومدنِ  بغضم بشم و سرمو به ن

 . دادم
 : يه لبخند محزون زد و گفت

نمي دونم به خاطر تعريفاي توئه يا واقعا خودم . چقدر چھره ي آروم و چشماي گیرايي داره -
 .احساس مي كنم كه فوق العاده مھربون بوده

يھو ھمه ي اون خوشحالي و سر حاليِ  نیم ساعت پیشم . پشتمو كردم و رفتم تو آشپزخونه
بدون اراده در " لعنتي، اومدي اينجا داغ دل منو تازه كني؟. " ار دود شده بود رفته بود ھواانگ

كابینتي كه مي خواستم از توش بشقاب بردارمو محكم كوبیدم رو ھم و ھمه حرصمو سرش 
بشقابارو با . چند تا نفس عمیق كشیدم و سعي كردم به اعصابم مسلط شم. خالي كردم

سرم . نیكانم اومد جلو و بدون اينكه چیزي بگه وايساد. و بردم سر میز قاشق چنگاال برداشتم
نشستیم و آروم ! پايین بود و الكي ھي جاي ظرف سس و نمك دون و فلفلو عوض مي كردم

نه من حرفي مي زدم نه اون، من داشتم به متین فكر مي كردم و . شروع به خوردن كرديم
گذشت آروم تر شده بودم، ھر چي بود به ھرحال تو  يه كم كه. نیكانم شايد به من و رفتارم

خونه ام مھمون بود و مي دونستمم از زدن اون حرفا قصد و غرضي نداشته، تقصیر اون نبود كه 
 . دل من اينقدر نازك شده بود و روحم اينقدر حساس

و با اين فكرا بیشتر به خودم مسلط شدم و بعد از چندين دقیقه سرمو باال كردم و لیوانش
 .برداشتم براش نوشابه ريختم، گذاشتم جلوشو زوري يه لبخند زدم

 خیلي خوشمزه اس، از كجا گرفتي؟ -



 :دستشو گذاشت رو دستم و مستقیم نگام كرد و گفت
كتي مي دونم ناراحت شدي، مي دونم اين حرفھا و ياداوريا انگار نمك رو زخمت مي پاشه،  -

یزي كه با ديدن عكس متین به ذھنم رسیدو گفتم، من چ. اما من پشیمون نیستم از گفتنشون
بايد بپذيري كه متین ديگه نیست و البته كه ھیچ كسم جاشو نمي . توام بايد كم كم عادت كني

اما دل آدم فقط براي يه نفر جا نداره كتايون، دل آدما خیلي بزرگتر ازين . تونه تو دلت پر كنه
بزن، درد دل كن، نريز تو خودت، بذار يكي غیر از  من اينجام كه كمكت كنم، باھام حرف. حرفاس

 .خودتم صداي گريه و درد دلتو بشنوه
دستشو زدم كنارو از رو . اشكم از چشمم افتاد پايین و ديگه نتونستم جلوي خودمو بگیرم

 : صندلیم پاشدم، رفتم رو يه مبل ديگه نشستم و با ھق ھق گفتم
و بغلتو اشك بريزم و از متین بگم؟ بیام بغل تويي كه تو از من چي مي خواي؟ مي خواي بیام ت -

 مي گي و مي فھمم دوسم داري، از عشقم و از غصه ھام بگم؟ چرا اذيتم مي كني؟؟؟
با صداي بلند گريه . ديگه برام مھم نبود كه صداي گريه و اشكامو يه نفر ديگه ام بشنوه و ببینه

عد از چند دقیقه كه ديگه ھق ھقم آروم تر شده ب. مي كردم و به زمین و زمان بد بیراه مي گفتم
 .بود و فقط بي صدا اشك مي ريختم از جاش پاشد و اومد دستشو از پشت گذاشت رو شونه ام

كتي، منو نه به عنوان كسي كه دوست داره و نه به عنوان يه رقیب تو قلبت براي متین ببین،  -
 باشه؟؟؟. رت باشه و آرومت كنه ببینمنو فعال فقط به عنوان يه دوست كه مي خواد در كنا

دوباره شونه امو . دلم داد مي زد نه و عقلم مي گفت آره. تنم يخ كرده بود و داشتم مي لرزيدم
 . فشار داد و ايندفعه كمي چرخوندم طرف خودش

 باشه كتي؟؟؟ -
يه ذره كشیدم عقبو سرمو گذاشت رو . فقط تونستم سرمو يه كم تكون بدم و چشمامو ببندم

بعد از مدتھا داشتم دوباره گرما و استحكام يه تكیه گاھو . سینه اشو آروم گونه امو نوازش كرد
 ....چشمامو بستم و ھر چي فكر بود به زور از مغزم دادم بیرون. حس مي كردم

 
 
 

چشمامو كه باز كردم يه لحظه ترسیدم، يادم رفته بود چرا اونجا خوابیدم واين كي بود كه بھش 
مات و ! يه كم چشمامو مالیدم و صورتمو نزديكش كردم، تازه يادم افتاد نیكانه! تكیه داده بودم

اون طفلكیم ! مبھوت داشتم نگاش مي كردم و نمي دونستم چه جوري خوابم برده بود تو بغلش
حتما ھم وقتي ديده بود بدجوري ! ودشو مچاله كرده بود كه نقش پشتي رو براي من بازي كنهخ

 ! خوابم برده و از بیدار شدنم نا امید شده خودشم خوابیده بود
با احتیاط از جام پاشدم . آروم و منظم نفس مي كشید و قفسه ي سینه اش باال پايین مي شد

ياد بعد از ظھرايي افتادم كه متین ھمینجا دراز مي . داختم روشو رفتم از تو اتاقم پتومو اوردم ان
كشید و با من كه يا تو آشپزخونه بودم يا پشت میز و داشتم كارامو مي كردم حرف مي زد و ھر 

االن " و منم ھي با گفتنِ  " كتي اونارو ول كن بیا اينجا پیشم" چند دقیقه يه بارم مي گفت 
! لفتش مي دادم تا آخر سر خودش پا مي شد میومد دنبالم "يه دقیقه صبر كن" و " میام

برگشتم و تو تاريكي به ھمون عكسي كه نیكان سر شب برداشته بودش نگاه كردم يه آه 
داره مي شه يك سال و نیم كه از پیشم رفتي، ھمه اش برام عذاب و " آروم گفتم . كشیدم

ت و افتادم زمین اما دوباره سعي كردم شكنجه بود، جاي خالیت پدرمو دراورد، انگار كمرم شكس
ھمیشه ام . پاشمو به خاطر قولي كه به خودم و روحت داده بودم جاي توام زندگي كنم

احساس كردم پشتمي اما اينبار فرق مي كنه، تو بگو چي كار كنم متین، عذاب اين يكي فرق 
...." تو بگو. ام عذابم مي دهداره، اينكه بخوام نیكانو قبول كنم و تو ديگه فقط بشي يه خاطره بر

با انگشتم يه قطره اشكو از گوشه ي چشمم برداشتم و دوباره به عكس متین خیره شدم كه 
ديدم نیكان داره تكون مي خوره و از اون حالت نشسته كم كم داشت مايل مي شد به 

 . رفتم جلو و پتو رو كامل كشیدم روشو رفتم تو اتاقم. خوابیدن
 . و با يه دل پراز غصه و كله ي پر از فكر رفتم تو تختملباسمو عوض كردم 

*** 
. صبح با نوري كه از پنجره ي اتاقم اتفاده بود رو صورتمو و صداي بشقاب و لیوان از خواب پاشدم

اول از ھمه به خاطر اينكه اون روز آفتابي بود حسابي ذوق كردم و بعدم احساس كردم ازون 



حالم خیلي خوب . ي دل، كه ديشب داشتم ھیچ خبري نیستھمه سنگینيِ  فكر و غم و غصه 
 .بود و الكي شاد بودم

تا . از جام پاشدم و روبردوشاممو پوشیدم و در اتاقو كه نیمه باز بود، باز كردمو رفتم بیرون
اونجايي كه يادم میومد ديشب موقع خوابیدن بسته بودمش و ازينكه ديدم نیمه بازه تعجب كرده 

 !بودم
ھال و ديدم نیكان داره میز شام ديشبو جمع مي كنه و براي خودش زير لب آواز مي رفتم تو 

 . خونه
 .صبح به خیر -
 به به، سالم شازده خانم، باالخره كلكِ  پادشاه ھفتمم كندي يا نه؟  -

 :با خنده گفتم
 !ه ٩تازه ! بابا تو زود پاشدي -
 مگه شما ساعت يازده كالس نداري خانم محترم؟ -
 !ز كجا مي دوني؟تو ا -
باالخره ھر روز زاغ سیاه دختر مردمو چوب بزني يه چیزايي دستگیرت مي شه ! حاال ديگه -

 !ديگه
 تو به دختر مردم چیكار داري؟! خوبه خودت مي گي دختر مردم -

 :با يه خنده ي خاص گفت
 .حاال خدا رو چه ديدي؟ شايد دختر مردمم يه ربطايي به ما پیدا كرد -

 :يه ابرومو دادم باال و گفتم. بخند خیره شده بود بھم و داشت نگام مي كردبا ھمون ل
 چیه؟ -
 كتي يه اعترافي بكنم؟ -
 ھوم؟ -
يه جوري صورتت بچگونه ! از ديشب كه بدون آرايش ديدمت به نظرم خیلي خوشگل تر شدي -

 !تو خواب ديدمت....كه ... خصوصا صبح. تر و معصوم تر شده
. ت عین بچه ھاي شیطون و خطاكار سرشو انداخت پايین و ساكت شدجمله ي آخرو كه گف

. ھم از رفتارش خنده ام گرفته بود ھم از تعريفش يه احساس خاص بھم دست داده بود
تو ھمون حال و ھوا . احساسي كه داشتم بعد از مدت ھا نبودنِ  متین دوباره تجربه مي كردم

 :گفتمبودم كه يھو تازه دوزاريم افتاد و با جیغ 
 تو چي گفتي؟؟؟ تو صبح كي منو ديدي؟؟؟؟ -

 :سرشو كه با جیغ من اورده بود باال دوباره انداخت پايین و گفت
خوب انتظار نداشتي كه بتونم جلوي خودمو بگیرم؟ خیلي دلم مي خواست ببینم تو خواب چه  -

 .شكلي مي شي، آروم اومدم تو اتاقت و باال سرت نشستم يه كم نگات كردم
 : تندي گفتمبا 
 !ولي تو اجازه نداشتي، من لباس خوابم اصال مناسب نبود، تمام بدنم پیداس از زيرش -

 :چند لحظه مكث كرد و بعد آروم سرشو اورد باال، نگام كرد و با ناراحتي زياد گفت
كتي دست بردار، تو ديشب تو بغل من خوابیدي، حاال درسته تو رختخواب نبوديم اما تا  -

ھمونجاشم كار احمقانه اي كردي كه منو راه دادي تو خونه ات و گذاشتي شبم اينجا بخوابم در 
اما اگر ناراحت شدي ! من نیومدم تو اتاق بدنتو ديد بزنم. حالي كه اينقدر بھم بي اعتمادي

 . عذز مي خوام! ي خوام، راست مي گي، نبايد بي اجازه مي يومدم تو اتاق دختر مردممعذرت م
 . بعدم بدون اينكه منتظر بشه چیزي بگم رفت طرف مبلو كاپشنشو برداشت و رفت از در بیرون

عین گیجا داشتم دور و برمو نگاه مي . سر جام خشكم زده بود و حتي نتونستم جلوشو بگیرم
اينقدر سريع اتفاق افتاده بود كه نمي دونستم بايد ! تم بايد چیكار كنمكردم و نمي دونس

 پشیمون و ناراحت باشم يا خوشحال و راضي؟
دلم نمي خواست . اما بیشتر ازينكه راضي باشم اعصابم خورده شده بود و عصبي شده بودم

 .واقعا قصد توھین بھشو نداشتم و ھمونجوري اون حرفو زده بودم. اينجوري مي شد
ديدم پتوشو تا كرده گذاشته رو مبل، تمام ظرفاي . با منگي پاشدم و دور و بر خونه رو نگاه كردم

. قھوه جوشم به برق بود و قھوه ي تازه دم آماده. رو میزم جمع كرده و برده تو آشپزخونه شسته
ھري مي يھو ته دلم يه جوري شد، ازون حالتھايي كه انگار از يه جاي بلند پرت شدي و ته دلت 



يعني نگران بودم كه نكنه ناراحت شده باشه و از . نمي دونم دقیقا به خاطر چي بود. ريزه پايین
رفتم وايسادم جلوي . دستش بدم؟ گیج شده بودم و خودمم از احساس خودم سر در نمیوردم

كلي خط نشون براي خودم كشیدم و . آيینه ي تو ھال و ھر چي از دھنم در اومد به خودم گفتم
ديونه ! آخر سرم يه مشت كوبیدم تو ديوار كه يھو برق سه فاز از كله ام پريد و جیغم رفت ھوا

از استخوناي بر جسته ي پايین انگشتام يه درد ناجور پیچید تو دستم و تا مغزم تیر . شده بودم
دلم . وقتي نگاش كردم ديدم زير ھر چھار تا انگشتم خوني شده و پوستش كامال كنده ! كشید

رفتم سر وقت جعبه ي كمك ھاي اولیه ام ! ي خواست فقط جیغ بكشم و به يه نفر فحش بدمم
از شدت درد و . و بتادين و باند برداشتم و زخم دستمو تمیز كردم و بعدم دورش باند پیچیدم

تو آيینه ي دستشويي يه نگاه به خودم كردم و با . سوزش اشك تو چشام جمع شده بود
و درست لحظه اي كه به خودم " بس كه گريه كردي حالمو بھم مي زني ديگه" عصبانیت گفتم 

اومدم ديدم دستم چند میلیمتر با آيینه فاصله داره و اگر يه لحظه ديرتر ھشیار مي شدم 
تكیه . انگار جنون آني بھم دست داده بود! شیشیه ي آيینه رو ھم زده بودم خورد كرده بودم

سرمو گذاشتم رو زانوھامو فكر كردم و فكر كردم، . م پايیندادم به ديوار دستشويي و سر خورد
. ١١:١٥به خودم كه اومدم ديدم ساعت شده ! اينقدر كه ديگه فسفري تو مغزم باقي نمونده بود

از . مي رسیدم ١رو از دست داده بودم، اما اگر مي جنبیدم به كالس ساعت  ١١كالس ساعت 
كه از چونه ام داشت آب مي چكید به خودم تو آيینه  جام پاشدم و صورتمو يه آب زدم و ھمونجور

حالت چشمام عوض شده بود و ته دلم قرص، ديگه مي . يه نگاھي انداختم و لبخند زدم
تو تمام اون دو ساعت و خورده اي كه داشتم فكر . دونستم چي مي خوام و چیكار بايد بكنم

عین يه جور نیايش، . كمكم كنهمي كردم مدام با متین حرف زده بودم و ازش خواسته بودم 
عجیبم اين بود كه ديگه وجدانمم آروم شده بود و ھي بھم غر نمي زد كه كار اشتباھي مي 

احساس مي كردم . خوام بكنم و حتي گاھیم يه تلنگري مي زد كه تصمیمي كه گرفتم درسته
ديگه فكر . ردهھمه ي اينا حرفاي متینه كه داره بھم الھام مي شه و اينجوري ته دلمو قرص ك

 .مي كردم متینم راضیه و حتي خودش داره كمكم مي كنه
بیشتر از ھمیشه تو . يه نفس عمیق كشیدم و با خوشحالي و خیال راحت رفتم سراغ لباسام

حالم خیلي . انتخاب لباس وسواس به خرج دادم و موھامم سريع سشوار كشیدم ريختم دورم
موقع بیرون رفتن از خونه رفتم . بكنم اطمینان داشتمخوب بود و ديگه به كاري كه مي خواستم 

. " جلوي عكس متین، برش داشتمو بوسیدمش و تو چشماي آروم و خندونش نگاه كردم
 ".ھمیشه دوست دارم عشق من

*** 
 

خودمم تعجب كردم كه چرا اينقدر . نزديكیاي دانشگاه كه رسیدم ضربان قلبم كم كم رفت باال
جلو مي رفتم گوشه كنارا و ھر جا يه عده جمع بودنو نگاه مینداختم ھمونجور كه . ھیجان زدم

تمام . ھمیشه ھمین جاھا بود، اما اونروز انگار غیبش زده بود. ببینم نیكانو پیدا مي كنم يا نه
با نا امیدي وارد يكي از ساختمونا . محوطه رو دور زدم و چشم گردوندم اما خبري نبود ازش

ديدم . اما بازم خبري نبود. د مثل ھمیشه دور و اطراف كالسم باشهشدم و با خودم گفتم شاي
رفتم تو كالس و نشستم . استادمون داره مي ره سر كالس و ديگه نمي شه وقتو تلف كرد

" يه پشت چشمي نازك كرد و گفت . فوري ازش پرسیدم نیكانو اونروز ديده يا نه. پیش الیزابت
صبح ديدمش ! گه مي خنده يه روز مثل سگ ھاره يه روز يه سره مي! اينم عقلش كمه ھا

از ادا اصولش و حرصي كه "! بھش سالم كردم با عصبانیت از كنارم رد شده و جوابمو نداده
 :خودمو زدم به كوچه علي چپ و پرسیدم. داشت مي خورد خنده ام گرفته بود

 نمي دوني چرا عصباني بود؟  -
 !ود و اخماشم تو ھم بود كه ترسیدم ازشفقط اينقدر تو فكر ب! من از كجا بدونم -

 !فھمیدم انگار اوضاع خیلي ناجوره و بدجوري گند زدم. گفتم و ديگه چیزي نپرسیدم" آھان"يه 
چون وقت نھار بود مي . تا كالس تموم شد سريع از الیزابت خداحافظي كردم و دويدم بیرون

 .دونستم ممكنه تو رستوران دانشگاه پیداش كنم
يه لبخند . م ديدم تو صفِ  سفارش غذا وايساده و تا منو ديد براش دست تكون دادموارد كه شد

معمولي زد و سرشو مثل ھمیشه تكون داد و بعدم پشتشو كرد و با جلويیش مشغول صحبت 
راستش انتظار يه رفتار بدتر داشتم، مثال اينكه تا ببینتم پشتشو بكنه بھم، اما اون لحظه ! شد



واي، " زير لب ناله كردم . تار سرد و معمولیش انگار برام ناخوشايند تر بودهاحساس كردم اون رف
اما به روي خودم نیوردم و رفتم كنار میزا وايسادم و منتظر " يعني حاال بايد منت كشي كنم؟؟؟

 .شدم غذاشو بگیره
با ھمون لبخند . وقتي سیني به دست اومد طرفم چند قدم رفتم جلو و بھش سالم كردم

جوابمو داد و جلو تر از من رفت طرف يكي از  -كه تا اون موقع ازش نديده بودم -معمولي و سرد 
با دست اشاره كرد بشینم و منم عین بچه ھاي حرف گوش كن . میزا نشست و منم دنبالش

سرشو انداخته بود پايین و خودشو با غذاش مشغول . ن داده بود نشستمھمونجايي رو كه نشو
 . كرده بود و اصال نگام نمي كرد

نكني منتظري اون ازت معذرت ! اومدي منت كشي خودتم بايد شروع كني! زود باش ديگه" 
 :آب دھنمو قورت دادم و با صداي آروم گفتم" بخواد؟؟؟

 خوبي؟ -
 .اي زنده ايم -
 .حاال حاال ھا زنده باشي خوب ايشاال -
 .ممنونم -

بدتر ازون اين بود كه سرشم پايین بود و ھرچیم . نمي دونستم چي بگم و از كجا شروع كنم
آخر سر دلو زدم به دريا و با مـِن مـِن ! ازش مي پرسیدم با جمله ھاي كوتاه جوابمو مي داد

 :گفتم
 .ازت عذر خواھي كنم) .... ردميه نفسي تازه ك.... (راستش من اومدم كه ... نیكان -

 .آروم سرشو اورد باال. با نگراني منتظر عكس العملش شدم
 براي چي؟ -

 : با يه حالت خجالتِ  نا خوداگاه گفتم
 ....باور كن من اصال منظو. به خاطر رفتار صبحم -

 .نذاشت حرفمو تموم كنم
ديگه ام فكرشو نكن، يه . بخواماصال الزم نیست كتي، تو درست گفتي و من بايد از تو معذرت  -

 .چیزي بود تموم شد
 :با ترديد پرسیدم. احساس مي كردم ترس اومده تو چشام

 چي تموم شد؟.... يعني چي؟ -
. حتي يه ذره اشم نخورده بود. دوباره سرشو انداخته بود پايین و داشت با غذاش بازي مي كرد

 .سر چنگال گرفت جلوم كاردو برداشت و يه تیكه از گوشت استكیش بريد و زد
 مي خوري؟ -

 :چنگالو برد پايین و دوباره گفت. ھمونجوري با حالت پرسشي نگاش كردم و ازش نگرفتم
اصال از اول چیزي شروع نشده بود دختر خوب، من به اشتباه فكر مي كردم يه چیزايي شروع  -

 .پس چیزيم وجود نداره كه تموم شه. شده
احساس مي كردم شوك عصبي بھم وارد . ردم و يھو از جام پاشدمبا ناباوري چند لحظه نگاش ك

از اعماق وجود سر خودم داد مي كشیدم ولي حتي يك كلمه ھم از دھنم بیرون نمي . شده
طبق معمولِ  موقع ھاي . با سرعت رفتم طرف در خروجي و از رستوران خارج شدم. يومد

ا فشار، بغض تو گلومو قورت مي دادم و ناراحتیم ناخونامو داشتم كف دستم فرو مي كردم و ب
ھوا ھنوز يه كم سوز داشت و تو . ھرچي انرژي تو تنم بود ريخته بودم تو پاھام و فقط مي رفتم

. اون حالت وقتي باد مي خورد تو صورتم عین خنجر مي رفت تو چشمم و تا ته دلمو مي سوزند
دم يه ديوار بزرگ جلومه و جلوي يه فقط وقتي پاھام از راه رفتن وايسادن و متوقف شدم كه دي

تقريبا ھیچ كس نبود و ھراز گاھي يه نفر فقط رد مي . ساختمون كوچیك ته دانشگاه ھستم
 رفتم طرف پله ھا روشون نشستم و به رو به روم خیره شدم. شد

 
 
 

ي از دور ديدم يك. دستامو دور شونه ھام حلقه كرده بودم و چونه امو تكیه داده بودم به دستام
مونده بودم چه . داره نزديك مي شه و ھر چي میومد جلوتر بیشتر مطمئن مي شدم نیكانه

وقتي به چند قدمیم رسید، وايساد و گردنشو ! جوري تو جاي به اين بي در و پیكري پیدام كرده



با لجبازي و ناراحتي زياد كه فكر مي كنم كامال ھم تو صورتم . خم كرد و يه وري زل زد بھم
اومد جلوتر، از پله ھا رفت باال و از . د رومو كردم اونور و به يه طرف ديگه نگاه كردممشخص بو

ھمچین كه اومدم از جام پاشم كف . كنارم رد شد و با فا صله ي كمي رو پله ي بااليي نشست
بذار الاقل يه كم اين نیمرخ " دستشو از پشت گذاشت رو شونه امو يه كم فشار داد و گفت 

از فشاري كه به شونه ام اورده بود يه وري شدم و دوباره نشستم سر !" نگاه كنیمدختر مردمم 
 .با عصبانیت مچ دستشو گرفتم و انداختم پايین. جام

 اينجام از دستت راحت نیستم؟ -
 !خب بستگي داره راحتي رو چي بدوني -

 :با حرص گفتم!!! ھمیشه با جواب دادناش مي پیچوندم
 ي؟منو چه جوري پیدا كرد -
 !نصب كردم -باسن -(!) ھیچي، صبح كه اومدم تو اتاقت يه ردياب به باسمن ات -

ھمچین سريع برگشتم و با غیض نگاش كردم كه ترسید و باال تنه اشو يه كم داد عقب و 
 :دستاشو برد باال

چرا مي زني؟ تا به سرعت برق و باد از در رستوران زدي بیرون منم دنبالت ! خب بابا، تسلیم -
 .ويدم بیرون كه ببینم يه وقت باليي سر خودت نیاريد

 :با عصبانیت و بیشتر از اون با لحني كه نشون مي داد چقدر لجم گرفته از حرفش گفتم
 نه بابـــــــــــــــــا؟؟؟؟ نكنه خیال كردي االن مي رم به خاطر توي تحفه خود كشي مي كنم؟ -

ع و ھیكل خودشو برانداز كرد و با يه قیافه ي سرشو به طرف پايین خم كرد و يه كم سر و وض
 : متفكر گفت

 !خدايي خوب مالي ھستما-
از جام پاشدم و ! از پر روويیش خنده ام گرفته بود، اما زور مي زدم كه لبام از ھم باز نشن

 :خواستم برم كه با يه لحن آمرانه و محكم گفت 
 .وايسا كتي، مي خوام باھات حرف بزنم -

ھمونجور نشسته بود و دست به سینه . كردم و منتظر شدم ببینم چي مي گهبرگشتم نگاش 
 .نگام مي كرد

ببین دختر مردم، صبح كه از خونه ات اومدم بیرون قسم خوردم كه ديگه ھیچ وقت بر نگردم  -
ديگه تقريبا مطمئن شده بودم تو اينقدر تو گذشته ات غرقي و . طرفت مگر اينكه تو بیاي دنبالم

راستش فكرم نمي . يه حصار محكم كشیدي كه نمي تونم ھیچ جوري توش نفوذ كنم دور خودت
كردم بیاي دنبالم و به خودم گفتم ديگه روياي دختر مورد عالقه امو بايد بريزم دور، اما نمي تونم 

انكار كنم كه دلم چجوري و با چه ھیجاني تاپ و توپ مي كرد و منتظر اين بودم كه بیاي 
دم ھمون ساعتاي اول صبح پیدات نشد و حتي نرفتي سر كالست ديگه نا وقتي دي. سراغم

از طبقه . براي خودم چرخیدم تا بشه نوبت كالس دومت. اما بازم دلم نیومد برم خونه. امید شدم
دلم مي گفت ! ي باال مي ديدمت داري دنبال يكي مي گردي و سر تو ھر سوراخي مي كني

بعد از كالست عمدا رفتم تو رستوران چون . بال الیزابتيدنبال تو مي گرده عقلم مي گفت دن
وقتي از در رستوران اومدي تو و برام . مي خواستم اگر دنبالم مي گردي راحت اونجا پیدام كني

براي اينكه جلوت لو نرم پشتمو كردم و . دست تكون دادي قلبم داشت از جاش كنده مي شد
يك كلمه از حرفاشو نمي فھمیدم و تمام مدت ولي . شروع كردم به حرف زدن با بغل دستیم

اما وقتي اومدي و سر میز نشستي . ھمش مي ترسیدم نكنه بذاري بري. حواسم پیش تو بود
و معذرت خواستي ديگه مطمئن شدم به خاطر من اومدي، اما ھنوز يه مرحله ي مھم مونده 

اھي كني يا به عنوان اينكه ببینم فقط به عنوان يه دوست معمولي اومدي ازم عذرخو. بود
 ...بايد امتحانت مي كردم. كسي كه برات با بقیه فرق داره و نمي خواي ناراحتش كني

 : با تعجب گفتم
يعني براي امتحان كردنِ  من باھام اونجوري حرف زدي و گفتي ھمه چي تموم شده و اصال  -

 چیزي شروع نشده؟ يعني به خاطر امتحان كردن منو كوچیك كردي؟
 :پريد وسط حرفمفوري 

. بايد مي فھمیدم كه جايگاھم پیش تو چیه. كوچیك كردن چیه كتي؟ من بايد مي فھمیدم -
از تو و رفتارات ھیچي نمي شه . باالخره بايد سر در میوردم كه براي تو چه جايگاھي دارم

ت بايد مي فھمیدم احساس. اينقدر مرموز و تو دار رفتار مي كني كه آدم گیج مي شه. فھمید



وقتي با اون ناراحتي از رستوران اومدي بیرون . راجع به من و بودن يا نبودنم تو زندگیت چیه
اينقدر خوشحال شدم كه فكر كنم ھیچ كس تو دنیا از ديدن اينكه يه نفر ناراحته به اين اندازه كه 

دل فھمیدم بودنم برات اھمیت خاص داره و االن از ته . من امروز ذوق كردم، خوشحال نشده
 .خوشحالم

از شنیدن حرفاش خوشحال . بعد از گفتن اين حرفا سرشو انداخت پايین و ديگه ساكت شد
اما با بدجنسي و ! بودم و پنھون نمي كنم كه حتي دلم مي خواست از خوشحالي بپرم بغلش

اطمینان ازينكه صورت و چشماي خوشحالمو نمي بینه، پشتمو كردم بھش و با كلي سعي با 
 :روم و ناراحت گفتملحن خیلي آ

تو . نبايد تو رستوران اونجوري حرف مي زدي. متاسفم نیكان، داليلت اصال برام قابل قبول نبود -
 .اگه به دروغ گفتي ھمه چي تموم شده، اما از نظر من جدا ھمه چي ھمین االن تموم شد
 خیلي دلم مي خواست اون لحظه مي ديدمش كه چه عكس العملي نشون داده، اما مي

احساس كردم از ! دونستم اگه برگردم و اون خنده ي رو لبامو برق چشمامو ببینه لو مي رم
صداي خرچ و خورچ سنگ ريزه ھا و شن و ماسه ھايي كه به . جاش پاشده و داره میاد طرفم

خاطر سر نخوردن رو يخ و برف، ريخته بودن روي زمین، از زير پاش میومد و مي فھمیدم داره 
چند لحظه اي ھم بود كه باد دوباره شروع شده بود و از پشت داشت مي وزيد . نزديكم مي شه

منم براي اينكه كمتر يخ كنم با دستام لبه ي يقه ي . و ھمه ي موھامو به سمت جلو داده بود
 . صداي نفساشو از پشت سرم مي شنیدم. كتمو داده بودم باال و محكم گرفته بودمش

 كتي، تو چي گفتي؟ -
 .ته صداش يه لرزش خیلي خفیف داشت. ندادمجوابشو 

 منظورت ازين حرف چي بود كتايون؟ -
 ....خب منظورم-

 .لبامو جمع كردم و يه قیافه ي فیلسوفانه به خودم گرفتم و برگشتم نگاش كردم
 !اين بود كه منم بايد مي فھمیدم جايگاھم پیش تو چیه ديگه...  -

 :مو انداختم باال و ادامه دادمبا پررويي يه لبخند بھش زدم و شونه ھا
 .مي خواستم عكس العملتو ببینم -

گفتم االنه كه يكي بخوابونه تو گوشم با ! چند لحظه مات نگام كرد، انگار ھنوز باورش نشده بود
اما يھو پقي زد زير خنده و دستاشو اورد باال شونه ھامو گرفت تكونم ! اين شوخيِ  بي مزه ام

 .داد
مگه تو جايگاھتو پیش من ھنوز نفھمیدي كه چقدر برام .ننرِ  لجبازِ  سرتقدختره ي لوسِ   -

 ارزش داري؟
 !حاال ديگه -
 متین چه جوري تورو تحمل مي كرد؟! كتيِ  ديونه -

ھیچ كس مثل نیكان اينقدر طبیعي و بدون . مثل ھمیشه ھیچ ابايي از اوردن اسم متین نداشت
يه لحظه به آسمون يه نگاھي كردم و . مي زدترس و لرز راجع به متین جلوي من حرف ن
 :دوباره صورتمو برگردوندم طرف نیكانو گفتم. احساس كردم متین داره بھم مي خنده

 .ھمونجوري كه قراره تو تحملم كني -
دستاشو دورم حلقه كرده . چشماشو بست و منو محكم كشید تو بغلشو به خودش فشار داد

يه پسره داشت . سر شونه اش و به رو به رو نگاه مي كردمبود و منم چونه امو گذاشته بودم 
صداي خنده اشونو مثل اسم خود . دنبال يه دختره مي دويد و دختره ھم غش كرده بود از خنده

 ....نیكان به فال نیك گرفتم
*** 

 
اون چند لحظه اي كه تو بغلش بودم يه آرامش دوباره و حس دلپذيز زير پوستم مي دويد و تو 

وقتي از خودش جدام كرد چونه امو گرفت ، صورتشو اورد جلو و لباشو . نم پخش مي شدتمام ت
اما لباشو فقط با لبام مماس كرد و سرشو برد . اورد نزديك، گرماي نفساشو حس مي كردم

اصال تو حال و ھواي خودش نبود و ھي منو به . با تعجب و لبخند بھش نگاه مي كردم. عقب
سرمو بردم جلو و لپشو بوس كردم و آروم كنار . رتمو لمس مي كردخودش فشار مي داد و صو

 :گوشش گفتم



 بريم؟ -
 !نه -
 !يخ كردم بابا! ئه -
 !نمي تونم راه بیام! آخه توازن بدنم به ھم خورد -
 يعني چي؟ چرا؟ -
 !آخه من دو تا لپ دارم، االن اينوري كه بوس كردي سنگین تر شده -

دوباره خواست يه چیزي بگه . با خنده صورتمو دوباره بردم جلو و اون يكي گونه اشم بوس كردم
 : كه دستشو كشیدم و گفتم

 مي خواي ھرچي بوسه ھمین االن بگیري؟! حاال وقت ھست -
ھمونجوري كه داشت به زور باھام میومد با صداي شاد و . بعدم كشیدمش دنبال خودم

 :خوشحال گفت
 ! ده كه بعدا زيرش نزنیاپس قول ب -
 .بیا ديــــــــــــــــــــگه! قـــــــــــــــول -

دويد دنبالمو از پشت دستشو انداخت دور كمرم و ھمونجور كه باھام قدم بر مي داشت كنار 
 .گوشمم يكي از آھنگھاي ھايده رو با صداي شاد مي خوند

 آورده خبر راوي
 كو ساقر و كو ساقي 

 د، از او خبر اومددوري به سر اوم
 چشم و دل من روشن، شد كلبه ي دل گلشن

 وا كن درِ  ايوون، كو گل واسه گلدون
 ديدي سر ذوق اومد، با شادي و شوق اومد

 زاري نكن اي دل، شیون نكن اي دل
 اين لحظه ي ديداره، پايان شب تاره
 غوغا نكن اي دل، بلوا نكن اي دل

..... 
 ...اشكاي شوقه تو چشمام كه يارم میاد بعد يه عمري صبوري كنارم میاد،

 
 

و جفتمون با الي "!!! واي كه پشیمون شده، زار و پريشون شده" اينجاش كه رسید ديگه نگفت 
 !ال ال الي الي ال الي الي ادامه اش داديم

اينقدر از خوندنش و صداش و اون شادي كه تو صداش بود مست شده بودم و منم سر ذوق 
 نفھمیدم چطوري اون ھمه راھو رفتیم تا رسیديم جلوي محوطه و ساختمون اومده بودم كه اصال

 .اصلي دانشگاه
وقتي از دور چند تا از دوستامونو ديدم انگار يه كم خجالت كشیده باشم خواستم خودمو از 

 : نیكان جدا كنم كه اونم انگار فھمیدو منو سفت تر چسبید و گفت
بعدم بايد جلوي ھمه بوسم " ين خانمه رو دوست دارممن ا" اگر تكون بخوري داد مي زنم  -

 !كنیا
 :با خنده گفتم

 زورگیري مي كني؟ ! خوب بابا، ھـــــــــیس -
 !نه خیر، اما باالخره بايد بفھمن ديگه -

 !قدمامو تندتر كردم كه اونم سريع تر بیاد و يه وقت تھديدشو عملي نكنه
با ھم رفتیم دم كمدم و وقتي درشو باز كردم برگشتم نگاش كردم ببینم با ديدن عكس متین 

وسايلمو . اما مثل ھمیشه خیلي معمولي برخورد كرد و بھم يه لبخند زد. عكس العملش چیه
 . برداشتم و باھم رفتیم بیرون

كتي ! ه مختو زدم دختر مردمباالخر! آخِِِِِـــــــــــــــــیش" تا نشستیم تو ماشین با ذوق گفت 
تمام طول راه يا خودش خوند و يا . با خنده نگاش مي كردم و چیزي نمي گفتم!" پدرمو دراورديا

 .آھنگاي شاد گذاشته بود و باھاشون ھمراھي مي كرد
 :وقتي رسیديم جلوي خونه گفتم



 نمیاي تو؟ -
 :دستمو گرفت و بوس كرد و گفت

 .م دنبالتاالن نه عزيزم، اما عصري میا -
 مگه قراره جايي بريم؟ -
 مگه قرار نیست اولین روز باھم بودنمونو جشن بگیريم؟ -

 :با لخند گفتم
 .پس منتظرم. آره، فكر خوبیه -

بعدم بدون اينكه ديگه منتظر بشم از قصد سريع دسنگیره ي درو گرفتم و درو باز كردم كه پیاده 
 .فوري دستمو كشید عقب. شم

 !آدم با دشمنشم اينجوري خداحافظي نمي كنه! يسا بینمكجا؟؟؟ وا! دِ  -
 .با خنده نگاش كردم

 پس چه جوري خداحافظي مي كنه؟ -
صورت خودشم اورد جلو، چشمامو بستمو نفسمو . دستشو برد باال و گردنمو گرفت و كشید جلو

پشت  لباشو گذاشت رو لبام و آروم مك زد، زبونشو مي كشید رو لبمو و از. دادم تو صورتش
 :بعد چند لحظه وقتي صورتشو برد عقب گفت. انگشتاشو مي كرد الي موھام

 !البته چون دفعه ي اولت بود با ماليمت ازت خداحافظي كردم! اينجوري -
 . با خنده سرمو تكون دادمو خواستم پیاده شم كه دوباره صدام كرد

 كتي؟ -
 باز چیه؟ -
 !يكي ديگه -
 بابا چه خبرته؟ -
 .دي، زود باشقول دا! ئه -

ايندفعه با حرارت بیشتري و به مدت طوالني . دوباره سرمو بردم جلو و لبمو گذاشتم رو لباش
البته ھنوز نمي تونستم به داغي اون ببوسمش اما . تري بوسیدم و به خودش فشارم داد

زد اونم چندتا مك صدا دار ديگه رو لبامو . باھاش ھمكاري مي كردم و رو لباش زبون مي كشیدم
 .با چشماي براق و مشتاق نگام مي كرد. و بعد ولم كرد

 . میام دنبالت خانمي ٧ساعت  -
 :لبخند زدم و گفتم

 .باشه، منتظرم -
 :خواستم دوباره پیاده بشم كه باز گفت

 كتي؟ -
 ديگه چیه؟ -
 .دوست دارم -

 . چشمامو بستم و سرمو تكون دادم. يھو قلبم ضربانش رفت باال و خون دويد تو گوشا و صورتم
 .منم ھمینطور -

با خنده ي بلند با دستش برام بوس فرستاد و . و بعد سريع پريدم پايین از ماشین و درو بستم
 .مثل ھمیشه رفت ته كوچه دور زد و با سرعت رفت

كر كردن به طعم اولین بوسه و شايدم دوتا اولین بوسه اي يه نفس عمیق كشیدم و غرق تو ف
 كه تو زندگیم داشتم، شدم

 
 
 

با خوشحالي درِ  خونه رو باز كردم و الي الي كنون رفتم تو كه ديدم باربد دست به سینه با اخم 
حدس مي زدم براي چي اخالقش خوشگل شده و به خاطر ھمینم . جلوي راه پله ھا وايساده

خواستم برم . رفتم جلو و يه سالم بلند گفتم و لپشو يه بوس كردم. ي خودم نیوردماصال به رو
 :عقب كه با ھمون اخم و عصبانیتش مچ دستمو گرفت و داد زد

 !ھر دو ور -



با خنده اونور ! من نمي دونم اين چه موجودي بود كه تو عصبانیتشم دلقك بازيشو حفظ مي كرد
 :صورتشم بوس كردم و گفتم

 ! امروز ھیچكس بوسِ  يه دونه اي قبول نمي كنه! عجیبه -
اينو كه گفتم يھو پريد طرفم و منم ھمونجوري كه از دست قیافه اش غش كرده بودم از خنده يه 

سر پله ھا وايسادم و فكر كردم ديگه نمیاد دنبالم؛ اما يھو . جیغ كشیدم و از پله ھا دويدم باال
من مي خنديدم و . و منم در خونه امو باز كردم و پريدم توشتا يكي كرد و پريد باال  ٣پله ھا رو 

 :اونم اداي آدماي عصباني رو در مي اورد و ھي مي گفت
 !من خودم اوني رو كه از تو دو تا بوس گرفته خواجه مي كنم -

موبايلمو از جیبم در اورده بودم و در حال باال پايین پريدن دور خونه، داشتم شماره ي تینا رو مي 
 :تا گوشي رو برداشت گفتم. فتم و جواب چرت و پرتاشم مي دادمگر
 !به دادم برس كه باربد مي خواد بكشتم! تیــــــــــــــــــــــنا -

حاال خودم ازينور دارم ھر ھر مي خندم، باربدم اداي آدماي غیرتي و عصباني رو برام در میاره، 
كرده بود موضوع جديه و ھي مي گفت  فكر! ولي تیناي طفلكي اونور داشت قبض روح مي شد

ديگه آخر سر رفتم پشت میز آشپزخونه سنگر !!!!" چرا مي خواد بكشتت!!!! ٩١١زنگ بزن " 
 :گرفتم و زدم رو اسپیكر و به باربد گفتم

اول گوش بده ببین چي مي گه بعد اگه قانع نشدي باھم میريم نیكانو خواجه ! تینا كارت داره -
 !!!مي كنیم

بیچاره ام ازونور ھي مي پرسید چي شده و باربدم انگار نه انگار كه تا ھمین چند ثانیه تیناي 
 !تا صداي تینا رو شنید از خود بي خود شد! پیش مي خواست سر منو بذاره لب باغچه

 !دلم براي صدات تنگ شده بود از نیم ساعت پیش عزيزم! خوبي ھاني جون؟ قروبونت بشم -
 .كشیدتینا ھم ازونر يه جیغ 

 باربد لوس نشو، تو به كتي چیكار داري؟+ 
دختره بي حیاي بي ناموس گذاشته اين پسره برسونتش بعدم نمي دوني موقع ! ئــــــــــــــه -

 !كندگي نداشتن از ھم بي ناموسا! خداحافظي چه لب تو لبي بودن كه
 :با خنده گفت! بازي در میاره اينو كه گفت تینا تازه دوزاريش افتاد جريان چیه و باربد داره مسخره

 !بابا تو به اين دوتا چیكار داري؟ حسوديت مي شه بیا به خودم بگو+ 
 :منم ازونور گفتم

 !ھمینو بگو واهللا -
كه باربد ظرف شكرو از رو میز برداشت و با تھديد نشونه گرفت به سمتم كه فوري نشستم 

 !پشت میز
خودم شب باھات صحبت مي كنم، ازون صحبتاي خوب باربد جونم، تو اين بچه رو ول كن من + 

 !كه دوست داريا
از پشت میز پاشدم و قیافه ي باربدو كه داشت ھر لحظه گل از گلش مي شكفت با خنده نگاه 

 :با ھمون لبخند موذيانه اش با داد براي اينكه صداش به گوشي برسه گفت. كردم
نمي ارزه، فعال علي الحساب، . ولش كنمن از كجا بدونم نمي زني زير حرفت؟ اصال نه،  -

 !حساب اين كتايونو مي رسم
 !باز ازونور جیغ تینا رفت ھوا

 !بابا دارم بھت قول مي دم ديگه، شب با ھم صحبت مي كنیم+ 
 پس يعني ديگه از تحريم سكسي خبري نیست؟ -

 :تینا با جیغ گفت باز!" خاك تو سر بي حیات" با خنده نگاه باربد كردم و با اشاره و آروم گفتم 
 ! تو كه دم از ناموس مي زني حداقل خودت جلوي كتايون آبروداري كن+ 

 !كتي از خودمونه، پس شب منتظرتم، زود بیايا، تجھیزات الزمم بیار -
 . كوفت، گوشیو بده به كتي ببینم+ 

. كردم داده بود تشكر كردم و بعدم قطع(!) گوشیو گذاشتم دم گوشم و ازش براي اينكه نجاتم 
 :با خنده گفتم

 اي تو روحت باربد، پس ھمش نقشه بود كه خودتو از تحريم نجات بدي؟ -
 :با نیش باز گفت

 !خودش پیشنھاد داد، وگرنه كه من اصال اھل اين حرفا نیستم! ديدي كه! نه به جون تو -



 !جون عمه ات -
 !رددوباره يه قیافه ي عصباني به خودش گرفت و برگشت با چپ چپ نگام ك

 !الھي اصال تا فردا صبح كمري برات نمونه! خب بابا، اصال به من چه -
 ! آھان، اين شد -

با خنده به كاراش حرفاش فكر مي كردم و ! بعدم باي باي كرد و بشكن زنون رفت از در بیرون
 !ھي پیش خودم اعتراف مي كردم ديونه ترين موجوديه كه تاحاال ديدم

 
ترجیح دادم اول يه چرت كوچولو بزنم و . بايد حاضر مي شدم ٧ا عصر بود و ت ٤ساعت نزديك 

از حموم كه اومدم بیرون صداي زنگ موبايلمو شنیدم . بعدم پاشم دوش بگیرم و به كارام برسم
نیكان بود و تا خواستم خودم بھش ! دارم missed callتايي  ٨-٧و وقتي رفتم سراغش ديدم 

 .داش خیلي نگران بودص. زنگ بزنم دوباره شماره امو گرفت
 .كتي كجايي؟ نه خونه رو جواب مي دي نه موبايلتو -
 چیزي شده؟. ببخشید حمام بودم -
 نه، مي خواستم ببینم حاضر شدي؟ -
 !كه ٦بابا ھنوز  -
 !زود راه افتادم از خونه، االنم جلوي در خونه اتم(!) خوب من يه كم  -
 پايیني؟ ! ئـــه -
 !بیام باال ھا اگه رام بدي بدم نمیاد -

 :با خنده پرسیدم
 حاال چي شد يه ساعت زودتر اومدي؟ -
 !ھمینجوري -
 جدي؟ -
 !نه -
 پس چي؟ -
 !حاال حتما بايد اعتراف بگیري؟ خوب دلم تنگ شده بود -
 

با خوشحالي درو براش باز كردم و زود رفتم تو اتاقم و درو نیمه باز گذاشتم كه باز بھش بر 
 ! نخوره

 !ي صاحب خونهبا اجازه  -
 :از ھمونجا داد كشیدم

 .بیا تو، االن میام -
ھنوز حوله ام تنم بود و در كمدو باز كرده بودم و داشتم ھر ! نمي دونم چرا الكي ھل شده بودم

تندي يه شرت و سوتین صورتي كه چند ! چي لباس بود مي ريختم بیرون ببینم چي بپوشم
لباسیش برداشتم و ھمونجوري كه حوله تنم بود اول وقت پیش خريده بودم و نو بودنو از سر جا

يھو . شرتشو پام كردم و بعدم حوله رو انداختم رو تخت و پشت به در سوتینمم تنم كردم
 "كتي؟. " صداشو از فاصله ي نزديك شنیدم

سرشو از الي در . زود دوال شدم حوله رو از رو تخت قاپ زدم و گرفتم جلوم و برگشتم طرف در
حوله امو . كه حرفش يادش رفت و زل زد بھم..." چیكار داري مي" مي خواست بگه  اورد تو و

ياد اون زنه افتادم ! ( كشیدم باالتر كه مثال باال تنه رو بپوشونم بدتر پايین تنه و پاھام معلوم شد
اوا خاك " كه داشته سر حوض تو حیاط رخت مي ششسته يھو نا محرم میاد تو خونه مي گه 

منشو مي كشه رو سرش كه موھاشو بپوشونه، ازونور ھرچي زير دامن بوده معلوم و دا" عالم
 :با خنده و يه كم خجالت گفتم!!!!) مي شه

 نیكان مي شه بري بیرون تا من لباسمو بپوشم؟ -
 :با صداي التماس مانند كه دلمو كباب كرد گفت. چشماش كشیده و يه حالت خاص شده بودن

بذار حداقل االن با خیال ! ر نگات مي كنم و ھي حسرت مي خورمكتي يه ساله دارم از دو -
 . راحت از نزديك ببینمت



ته دلم اعتراف كردم كه دوسش . با اين حرفش يھو ياد ھمه ي صبورياش افتادم و شرمنده شدم
دارم اما وجدانم ديگه اون اعتراف دروني رو قبول نمي كرد و خودمم دلم مي خواست حرف دلمو 

 . بھش بگم
منم بالتكلیف و . به ديوارِ  كنارِ  در اتاق تكیه داده بود و دست به سینه داشت نگام مي كرد

چند قدم با ترديد رفتم طرفش و وقتي لبخند و انتظارشو . حوله به دست جلوش وايساده بودم
مي . ديدم قدمام محكم تر شد تا صورتامون به فاصله ي چند سانت جلوي ھم قرار گرفتن

چند لحظه تو . ه زور مي زنه خودشو نگه داره تا بھم فرصت بده من پا پیش بذارمفھمیدم دار
. چشماش نگاه كردم و خواستم صورتمو ببرم جلو كه انگشتشو آروم اورد باال و گذاشت رو لبام

 :يواش گفت
 ..اول بگو -

 :با لبخند و چشماي شیطون مثل خودش يواش گفتم
 چیو؟ -
 ....بگو -

 : ه گفتمآروم و شمرده شمرد
 . دارم... دوست  -

احساس كردم يه باري از رو دوشش برداشتن و . چشماشو بست و يه نفس راحت كشید
. قبل از اينكه چشماشو باز كنه صورتمو بردم جلو و لبامو گذاشتم رو لباش. خیالش راحت شد

اونم دستاشو اورده بود باال و دو طرف صورتمو گرفته بود و تمام دور دھنمو زبون مي زد و رو لبمو 
له امو انداختم زمین و دستامو بردم پشت گردنش، لب باالشو مي كشیدم تو حو. مي مكید

جفتمون با حرارت و شدت داشتیم لحظه به لحظه از گرماي لب و . دھنم و زبونشو مك مي زدم
يه لحظه احساس . زبون ھم مست تر مي شديم و نا خوداگاه شدت عملمونو بیشتر مي كرديم

عقب، دوباره دستشو گذاشت پشت گردنمو صورتمو اورد  كردم نفسم بند اومدو سرمو كشیدم
ايندفعه لبشو گذاشت رو چونه امو و آروم لبشو از پايین چونه ام تا الله ي گوشم مي . جلو

پوست . دستاشو گذاشته بود رو كمرمو آروم به طرف باال نوازش مي كرد. كشید و زبون مي زد
سبیده بود دور صورتم از گرماي تنم كم بدنم ھر لحظه داغ تر مي شد و موھاي خسیم كه چ

وقتي لباشو گذاشت رو گردنم و شروع كرد به مك زدن، پنجه اشو كرده بود الي . مي كرد
. چند لحظه مكث كرد و منم يه كم خودمو دادم عقب.موھامو انگشتاشو از بینشون رد مي كرد

دستاشو . ش وايسادمتازه انگار فھمیده بود ديگه حوله ام جلوم نیست و تقريبا لخت جلو
چشماش اينقدر نفوذ داشت و با يه حالت . گذاشت دو طرف كمرمو از باال تا پايینو نگاه انداخت

مثل فرشته ھا " آروم گفت . خاصي داشت نگاه مي كرد كه نمي تونستم زياد بھش خیره بشم
 آروم رو پوست تنم دست. و بعدم لباشو گذاشت وسط قفسه ي سینم و بوسید" مي موني

دكمه . قبل از اينكه كاري كنه دلم خواست خودم پیرھنشو در بیارم. كشید تا رسید به سوتینم
ھاي لباسش ازين قابلمه ايا بود و دستامو گذاشتم دو طرف يقه اش و يھو محكم كشیدم و 

دستمو بردم پايین كه كمر بندشم باز كنم كه خودش زودتر باز كرد . دكمه ھاش تا پايین باز شدن
وقتي پیرھنشو در اورد چند لحظه به بدن .شلوارشو كشید پايین و شلوارشم از پاش افتاد و زيپ

دلم مي خواست ھمونجا سرمو بذارم رو شونه اش و برم . شده اش زل زدم shaveِ عضله اي و 
دستشو ! تو بغلش اما نیكان تو يه حال و ھواي ديگه از پشت با بند سوتینم درگیر شده بود

با خنده و تعجب از جلو ". از جلو باز مي شه" و گذاشتم رو سینه ام و آروم گفتم گرفتم و از جل
اما . سرشو دوال كرده بود و نمي تونستم صورت و چشماشو ببینم. بازش كرد و انداختش زمین

از حرارت دستاش كه داشت آروم مي لغزيد رو كمرم و انگشتاش كه تو ھم قفل مي شد و منو 
سرشو يه كم برد عقب و . ودش، مي فھمیدم بدجوري تحريك شدهبیشتر مي كشید سمت خ

براي اينكه راحت تر باشه دستامو از دور گردنش برداشتم و كف دستامو دو طرف سرش به ديوار 
دستشم از پشت . ايندفعه صورتشو برد پايین تر و لباشو چسبوند باالي سینه ام. تكیه دادم

درست موقعي كه انگشتشو از عقب رسوند به كسم، . گذاشت رو باسنم و از كنار شرتم كرد تو
از باال ھم نوك سینه امو گذاشت تو دھنش و وقتي گرما و رطوبت لب و زبونشو حس كردم، يه 

با شیندن صداي آھم نوك سینه امو گرفت الي دندوناشو يه گاز زد كه صداي . آه بلند كشیدم
. بوند دور سینه ام و چند تا مك محكم زددھنشو كامال باز كرد و چس. ناله ام بیشتر رفت ھوا

ھمزمان ھم از پايین انگشت دست راستشو از پشت روي چاك كسم و باسنم مي كشید و كف 



دست چپشم از جلو از رو شرتم گذاشت رو كسم و چند تا فشار محكم داد و يه كم مالید كه 
مین زود بغلم كرد و يھو بدنم شل شد، يه جیغ كوتاه كشیدم و قبل از اينكه ولو بشم رو ز

 دستاشو انداخت زير زانوھامو بردم سمت تخت
 
 
 
 

حالم كه جا اومد و بعد از چند لحظه چشمامو باز كردم ديدم سفت گرفتتم تو بغلش و داره با 
سرمو فشار دادم تو سینه اش و صورتمو به پوست تنش مالیدم و آروم . خنده نگام مي كنه

 :رم حلقه كرد و صورتشو اورد پايین گفتدستاشو سفت تر دو". مرسي" گفتم 
مي دونستم زود ارضا مي شي، حدس مي زدم بعد از متین با كس ديگه اي سكس  -

 .نداشتي
 .با حالت پرسشي نگاش كردم

 بايد مي داشتم؟  -
 .دوال شد و پیشونیمو بوسید

 . تو مي دوني چه كاري درسته -
 :ديگه نذاشت حرفي بزنم و خودش دوباره گفت

 .میز رزرو كردم ٨و خانمي، پاشو لباس بپوش براي بد -
 تو چي؟! ئــه -

 :يه چشمك زد و با شیطوني اشاره به شرت خودش و من كه ھنوز پامون بود كرد و گفت
مي خواستم يه كم حالتو جا بیارم، وگرنه كه ھنوز به جاھاي خوب . اين دست گرمي بود -

 .شب به خدمتت میرسم بانو. خوبش نرسیديم
اما من فقط سوتینمو بسته بودم و داشتم . رفت دستشويي و بعدم اومد لباساشو پوشید اول

 :آخر سرم اومد جلو و گفت. كمدمو زير و رو مي كردم ببینم چي بپوشم
 كتي مي ذاري من انتخاب كنم؟ -
 .اينقدر اينجارو به ھم ريختم كه فكر نكنم بتوني چیزي پیدا كني -
 .حاال تو بذار -

اونم با دقت دونه دونه تاپا و بلیزارو از رو زمین يا . خت نشستم و گذاشتم بگردهرفتم رو ت
تايي رو كه چك كرد رسید به يه تاپ صورتي با  ٨- ٧. جالباسي بر مي داشت و نگاه مي كرد

گذاشت كنارِ  من رو تخت و دوباره زير و رو . مھره ھاي آبي كه جلوي سینه اش كار شده بود
آخر سرم يه شلوار كتون . تنگ با دكمه ھاي آبي ھم براي روش پیدا كردكرد و يه كت سفید 

 :با خنده گفتم. راسته ي سفیدم از قسمت شلوارا برداشت و گذاشت كنار تاپ و كته
 . سلیقه ات خوبه ھا -

 :يه نگاه خاص بھم كرد و به يه لحن خاص تر گفت
 .آره، حیلي خوبه -

تندي كت و شلوارمم پوشیدم و نشستم پشت میز خودم . بعدم تاپمو برداشت و كشید سرم
نیكانم سشوارو برداشت و ھمونجور كه من مشغول آرايش كردن بودم اونم موھامو يه . توالتم

 !آخر سرم يك مدل وحشي و شلوغ تحويلم داد. كم خشك كرد و برس كشید
 .خیلي خوشگل شده! كتي جون من دست نزني به موھاتا -
 !رزانبابا منو كردي شكل تا -
 !غر نزن دختر كوچولو، نمي برمت ددرا -

بارونیمو از سر جالباسي برداشتم و كفشامو پوشیدم و . بعدم دستمو كشید و بردم طرف در
در كوچه رو كه باز كرديم ديدم ماشین تینا دم دره و رفتم گوشمو چسبوندم به در . دنبالش رفتم

دم و بارب" have fun" محكم زدم رو درو و بلند گفتم . چه خبره اون تو! خونه ي باربد و ديدم بعلـه
 "!ھا نصیبت كنه funخدا ازين " ازون تو داد كشید 

 . با نیكان بلند خنديديم و درو بستیم و دويديم بیرون
 

*** 



 
تو رستوران سر يه میز دو نفره ي كوچولو تو دنج ترين گوشه نشسته بوديم و نیكانم دستمو 

 :پرسیدمآروم ازش . گرفته بود و با انگشتام بازي مي كرد و گاھیم نوازشش مي كرد
 به چي فكر مي كني؟ -
 .به تو -
 به چیم؟  -
ولي مي . به اينكه به دست اوردنت چقدر سخت بود اما به ھمون اندازه االن برام لذت بخشه -

 ...ترسم
بعد از اون اتفاق از ھر . منم با توجه به جريان متین مي ترسیدم. اين جرفش برام عجیب نبود

 :پرسیدم. كه ناجور تموم شهدلبستني ھراس داشتم و مي ترسیدم 
 از چي مي ترسي؟ -
 .از چیزي كه ممكنه تورو از من بگیره -
اما تو منظورت . مثل مرگ، مثال مرگ مي تونه منو از تو بگیره. يه چیزايي دست آدما نیست -

 چیز ديگه ايه؟
 .آره -
 چي؟؟؟  -
د يه موضوعي باھات حرف اما اگر در مور. كتي من در مورد ھیچي به تو ھیچ وقت دروغ نگفتم -

نزده باشم و به قول معروف راستشو نگفته باشم و تو ازش خبر نداشته باشي، برات قابل 
 بخشش ھست؟
 :با گیجي پرسیدم

 . منظورت چیه؟ بستگي داره اون موضوع تا چه حد اھمیت داشته باشه -
 :سرشو اورد باال، تو چشمام نگاه كرد و بعد از چند لحظه لبخند زد و گفت

 . بیخیال -
 .ولي نیكان تو منو نگران كردي با اين حرفات -

 :دستمو برد باال و پشتشو بوسید و گفت
 .اين حرفارم فراموش كن. نگران نباش عزيزم -

ديگه فرصت نشد چیزي بگیم چون گارسون غذا رو اورده بود و تو تمام مدتِ  غذا خوردنم اينقدر 
بعد از شام ھم رفتیم بولینگ و چند دور . يادم رفت شوخي كرد و منو خندود كه حرفاش به كل

خیلي احساس خوبي داشتیم وقتي كه دوال مي شدم و گوي ھارو مي گرفتم . بازي كرديم
دستم، نیكانم از پشت دستشو میورد جلو و كمكم مي كرد كه قوي تر و با دقت بیشتر ھلشون 

ھر . خوشحالیش سر ذوق میومدمتو تمام حركاتش شادي و رضايت موج مي زد و منم از . بدم
چي مي گذشت احساس مي كردم بیشتر بھش دل مي بندم و ھرچند كه اين موضوع گاھي 

 .مي ترسوندم، اما بیشتر اوقات منو پر از احساساي خوب مي كرد
 

 :وقتي سوار ماشین شديم و راه افتاديم به سمت اتوبان پرسید
 ي تو؟ خب خانمي، بريم خونه ي ما يا من بیام خونه -

 :خیلي جدي گفتم
 !ھیچ كدوم، ھر كه رود خانه ي خود -
 آره؟ اينجوريه؟ -
 .بله -
 پس ايرادي نداره كه من ھمینجا بزنم رو ترمز كه شما پیاده شید و تشريف ببريد خانه ي خود؟ -

 :با خنده گفتم
 !شما اينكارو نمي كني چون جفتمونو به كشتن مي دي -

سرعتشو كم مي كنه و وسط اون اتوبان اگر ترمز مي كرد كارمون اما ديدم جدي جدي داره 
 :يھو با ترس گفتم! تموم بود

 .گاز بده، االن از پشت مي كوبن بھت. نیكان اذيت نكن -
 .نه ديگه، تو قلب منو شكستي،ھمه چي تموم شد، بايد ھمینجا پیاده شي -
 .بريم خونه ي من. خیلي خوب بابا، ببخشید، شوخي كردم -



 :باره شروع كرد به گاز دادن و گفتدو
 .حاال يه بوسمم بكن -

 :دوال شدم و لپشو يه گاز محكم گرفتم و وقتي دادش رفت ھوا گفتم
 !!!تا تو باشي ازين گانگستر بازيا در نیاري -
 

*** 
 

وقتي رسیديم جلوي خونه ديگه دل و روده ي جفتمون داشت میومد باال بس كه خنديده بوديم و 
چراغ خونه ي . تلو تلو خورون از ماشین پیاده شديم و رفتیم تو خونه. ي دراورده بوديممسخره باز

يھو از ته دل احساس خوشحالي و . باربد ھنوز روشن بود و صداي خنده اشون با تینا بلند بود
رضايت كردم كه ديگه به بودنشون با ھم حسوديم نمي شد و منم كسي رو داشتم كه تنھايیمو 

تا درو باز كردم نیكان شروع كرد به . مو بیشتر چسبوندم به نیكانو از پله ھا رفتم باالخود. پر كنه
 :كندن لباساشو گفت

 !كتي زود باش -
 :با خنده گفتم

 .چه خبرته بابا، بذار برسي -
 .من ديگه طاقت ندارم، زود باش ببینم -

خودمم ھیجان . اتاق خواببعدم دستشو انداخت دور كمرم و از رو زمین بلندم كرد و بردم سمت 
انداختم رو تخت و بدون . داشتم و بعد از مدتھا كم كم حس شھوت داشت وجودمو پر مي كرد

خودشم فوري . اينكه بذاره من كاري كنم اول كفشامو دراورد و بعدم شلوار و تاپ و سوتینمو
دم سمت دستشو انداخت دورمو كشی. پیرھن و شلوارشو در اورد و افتاد كنار من رو تخت

لباشو گذاشت رو لبامو . از تماس پوست بدنامون يه احساس لذت خاصي تو تنم پیچید. خودش
لباي ھم مي خورديم و با زور و فشار زبوناي . ھمونجور كه مك مي زد منو كشوند رو خودش

نیكان دستاشو گذاشته بود رو باسنمو فشار مي داد و منم . ھمو مي كشیديم تو دھن ھمديگه
ھر چند ثانیه يه بار سرامونو جدا مي كرديم و نفساي عمیق و . ودمو مي مالیدم بھشاز جلو خ

دفعه ي آخر كه سرمو بردم عقب ديگه نذاشت . داغ مي كشیديم و دوباره من میفتادم روش
پاھامو كه دو . دوباره بخوابم روش و به طرف باال ھلم داد و نشوندم رو قفسه ي سینه اش

سمت سرش كه لیز بخورم برم پايین و خودشم زانوھاشو خم كرد  طرفش بود گرفت كشید به
رو سینه اش به طور برعكس خوابیده بودم و سرمو . اورد باال كه از پشت برام بشه مثل تكیه گاه

آروم دستشو گذاشت رو . به زانوھاش تكیه داده بودم و پاھام دور سرش و كسم جلوي صورتش
بعد از چند . بلند كشیدم و اونم سرعتشو بیشتر كرد شرتمو شروع كرد به مالیدن كه يه آه

خودم پاشدم . لحظه دستاشو گذاشت دو طرف بنداي شرتمو آروم تا روي رونم و كشیدش پايین
دوباره خوابیدم رو سینه اش و اونم كف . و پاھامو جمع كردم و شرتمو دراوردم انداختم اونور

بیا يه كم پايین " آروم گفت . ه ماساژ دادندستاشو گذاشت رو كشاله ھاي رونم و شروع كرد ب
لباشو از ھم باز كرد و دھنشو گذاشت دو . كه خودمو سر دادم و كسمو چسبوندم به دھنش" تر

يھو زبونشو كامل كرد تو و . ور كسم و زبونشو از پايین تا باال كشید رو چوچولم كه ناله ام دراومد
بلند تر شده بود و ھمین انگار بیشتر تحريكش صدام . محكم و با حرارت شروع كرد به مك زدن

چوچولمو مي گرفت الي لباشو به طرف داخل مك مي زد و با فشار مي كشید تو و . مي كرد
زبونشو مي كرد تو سوراخ كسم و مي چرخوند و عقب جلو مي كرد و ھمزمان . مي داد بیرون

چند . ه خودم مي پیچیدمھم انگشتشو مي چرخوند دور سوراخ كسم و قلقلك مي داد و منم ب
لحظه ي آخر با لباش چوچولمو مك مي زد و مي گرفت الي دندوناشو و با زبونش تو سوراخ 

كسم ضربه ھاي محكم مي زد و كف دستشم مي مالید زير كسم كه با فشار با يه جیغ بلند 
وھاشو بي حال افتادم روشو اونم زان. لرزيدم و آبم فكر كنم ھم ريخت تو دھنش ھم رو صورتش

چشمامو بسته بودم . از حالت خمیدگي راست كرد و پاھاشو دراز كرد كه ھمونجور بخوابم روش
دوال شد و از كنار تخت دستمال كاغذي برداشت دھن و صورتشو پاك . و نفس نفس مي زدم

بعد از چند لحظه دوباره دست به كار شد و به ھمون حالت كه خوابیده بودم روش شروع . كرد 
دوباره داشتم تحريك مي شدم و با ديدن كیر باد كرده اش كه شرتشو . الیدن كسمكرد به م

سرم به حالت برعكس رو پاش بود و كیرش كنار . داشت پاره مي كرد بیشتر تحريك مي شدم



اول يه . پاشدم جاي پاھامو عوض كردم و يه كم خودمو كشیدم باال تا رسیدم به كیرش. صورتم
حسابي ورم . يه لحظه از ديدنش ترسیدم. بعدم شرتشو دادم پايینكم از رو شرت مالیدمش و 
انگشتامو حلقه كردم دورش و آروم فشارش دادم كه يه آه بلند كشید . كرده بود و قرمز شده بود

ديگه نمي تونستم لفتش بدم و . و ازونور يه مك محكم به كسم زد كه ناله ي خودمم در اومد
سرشو با فشار يه مك زدم و بعدم دور تا . اشتم تو دھنمسرمو بردم پايین و نوك كیرشو گذ

جفتمون آه مي كشیديم و از شدت فشاري . دورشو تا كنار بیضه ھاش لیس زدم و رفتم پايین
با دستم كیرشو گرفته بودم و محكم . كه به كسم میورد مي فھمیدم اونم داره لذت مي بره 

تا اونجايي كه جا مي . از زير مك مي زدم انگشتامو دورش باال پايین مي كردم و بیضه ھاشو
شد كیرشو مي كردم تو دھنمو محكم عقب جلو مي كردم و زبون مي زدم كه انگار ديگه طاقت 

كیرشو گذاشته . نیورد و سريع منو زد كنار و از زيرم پاشد، انداختم رو تخت و خودش اومد روم
كه دوال شد " زود باش ديگه" گفتم با ناله . بود جلوي سوراخ كسم و ھي مي مالیدش اون جلو

و آب كسمو از زير اورد باال و يه كم مالید دورشو يھو ھمه ي طول كیرشو در عرض يك ثانیه با 
به . آنچنان جیغ بلندي كشیدم كه خودشم ترسید و يه لحظه مكث كرد. ھمه ي قدرتش داد تو

بدون اينكه كیرشو تكون  .نفس نفس افتاده بودم و تو چشمام از شدت درد اشك جمع شده بود
بده آروم دوال شد رومو لبامو گرفت تو دھنشو و دستشم گذاشت رو يكي از سینه ھام و شروع 

دوباره . با نوك سینه ام بازي مي كرد و محكم تو دستش فشارش مي داد. كرد به مالیدن
د و از روم پاش. داشتم بر مي گشتم به ھمون حالت شھوت و ديگه دردي احساس نمي كردم

براي اينكه بیشتر تحريكم كنه باال شو يه كم مالید و با انگشتش . دستشو گذاشت باالي كسم
بعد از چند لحظه پاھامو كشید طرف خودشو و كمرمو داد . چند تا ضربه زد كه باز ناله ام دراومد

 ھربار كه مي رفت عقب و برمي گشت. باال تر و آروم آروم شروع كرد به عقب جلو كردن كیرش
با دستاشم . سرعت و شدتشو بیشتر مي كرد و بیضه ھاشو محكم تر مي كوبید به پايین كسم

يكي دوبارم دوال شد و نوكشونو گرفت تو . سینه ھامو گرفته بود چنگ مي زد و فشار مي داد
تو ھمون حالت تلمبه زدن ساق . محكم مكشون زد و گاز مي گرفت و لیس مي زد. دھنش

ديگه آخراش .  و اونجارم زبونشو مي كشید و با انگشتاي پام بازي مي كردپاھامو اورده بود باال
من داشتم جیغ مي كشیدم و نیكانم آه ھاي بلند با داد مي كشید و از ضربه ھايي كه مي زد 

قبل از اينكه آب اون بیاد من براي بار سوم ارضا شدم و از حال رفتم و اونم چند . تخت مي لرزيد
آبش نرم و داغ . ید بیرون و ھمه ي آبشو رو سینه و شكم من خالي كردلحظه بعد كیرشو كش

نیكانم از حال رفت و با آه و ناله افتاد رو من و . بود و رو تنم سر مي خورد مي رفت پايین
 .چشماشو بست

 
من زودتر حالم اومد . تا چند لحظه جفتمون بي حركت افتاده بوديم و فقط صداي تفسامون میومد

بھش خیره . به زور از جام پاشدم و خودمو كشیدم رو نیكان. نستم خودمو تكون بدمسر جاشو تو
 :دستشو حلقه كرد دورم و گونه امو بوسید و گفت. شده بودم و با محبت صورتشو بوس كردم

 .مرسي عسلم -
 :موھاي لخت و خوشرنگشو كه پريشون شده بود و چسبیده بود دور صورتش زدم كنار و گفتم

 . پاشو بريم يه دوش بگیريم بعد بیايم بخوابیم -
تو حموم وقتي تو وان دراز كشیده بوديم و سفت بغلم كرده بود، دلم مي خواست تو ھمون آب 

 داغ و تو بغل نیكان بخوابم و براي ھمیشه زمان بايسته
 
 
 

ابیده داره وقتي چشمامو باز كردم و نیكانو ديدم كه دستشو زده زير سرشو به ھمون حالتِ  خو
با خنده نگام مي كنه فھمیدم ھمه ي اون روزاي غمگین و صبح ھاي دلگیر كه از خواب پا مي 

وقتي ديد بیدار شدم دوال شد و گونه امو . شدم و ھیچ امیدي به زندگي نداشتم تموم شدن
 : بوسید و گفت

 .صبحت به خیر خانمي -
 چیه؟ چي رو نگاه مي كني؟. صبح توام به خیر عزيزم -
 عیبي داره؟. دختر مردمو تو خواب ديد مي زنم -



با خنده و كمي ھم خجالت به خاطر ياداوريِ  رفتار اونروزم سرمو چرخوندم و چسبوندم به سینه 
 :اش و آروم گفتم

 . نه، ھر كاري مي خواي بكن -
 :با سرمستي خنديد و دستاشو حلقه كرد دورمو و گفت

 .د خودمياينجوري مي گي چون مي دوني مال خو -
ديگه مي دونستم دوسش دارم و . با لبخند تو چشماش نگاه كردم اما حرفي به زبونم نیومد

سعي كردم حرفامو با . اما ھنوز يه كم ابراز احساسات زبوني برام سخت بود. بھش دل بستم
 . نگام بھش بزنم و اونم با خیره شدن تو چشمام جواب نگاھمو داد

 
بر داشتمش رو . دم نگاھم به عكس متین كه كنار تخت بود افتادوقتي داشتم از جام پا مي ش

تو تمام اون دو سال . شیشه اش دست كشیدم و غبارِ  كمي كه روش بودو با دستم پاك كردم
گذشته ياد نداشتم كه رو شیشه اش گرد و خاك نشسته باشه به خاطر اشكاي ھر روزه ي 

قابو اوردم . نكنه كم كم متینو فراموش كنم ترسیدم. يھو ته دلم لرزيد. من كه مي ريخت روش
تازه يادم افتاد متین اينقدر تو دل و روح من . باال و روشو بوسیدم و سفت تو بغلم فشارش دادم

رسوخ كرده بوده كه برام از ياد رفتني نیست و ھمین ياداوري يه لبخند اورد رو لبامو يه نفس 
شتم، ديدم نیكان كنار در اتاق ايستاده و وقتي عكسو گذاشتم سر جاش و برگ. راحت كشیدم

عین مجرمي كه سر سرقت دستگیرش كنن يھو جا خوردم و با . داشته نگام مي كرده
نه ازش مي ترسیدم نه وحشت داشتم، اما دلم نمي خواست دلشو . دستپاچگي نگاش كردم

عاشق بشكنم و احساس كنه ھمه ي تالشش تو تمام اون مدت بي نتیجه بوده و من ھنوزم 
متین براي من عین يه گنجینه ي با ارزش تو دلم بود و تا ابد ھم ھمونجا مي موند، اما . متینم

 .نیكان ھم بايد مي فھمید دراي دلمو به سمتش باز كردم و حاال نوبت اونه كه دلمو فتح كنه
 

 :آروم پرسید
 كي مي شه عكس منم بذاري اون طرف تختت؟ -

يگه اي بود مي گفت زود تر عكس قبلیو بردار و عكس منو چقدر تو قانعي پسر، ھر كس د" 
 :با اين فكر يه لبخند اومد رو لبمو بھش گفتم!" بذار

ھر وقت اون مدلیو كه دلم مي خواد گرفتم ازت، عكس توام . خودم بايد عكسشو ازت بگیرم -
 .میاد كنار تختم

 :بعد از يه مكث كوتاه خودم سريع اضافه كردم
 . ر كمدم تو دانشگاه و تو جاھاي مختلف خونه امو ھمینطور رو د -

برق خوشحالي كه تو چشماش زد از نگاھم پنھون نموند و ازينكه تونسته بودم راضیش كنم 
 . خوشحال شدم

 
آخر راضي شد بره و (!) اونروز نیكان زودتر كالس داشت و بعد از يه مراسم خداحافظي مفصل 

ه به حرفاش و كاراش فكر مي كردم و ھر چي مي وقتي درو بستم با خند. به كالسش برسه
ھر . گذشت بیشتر به اين نتیجه مي رسیدم كه عین پسر بچه ھا مي مونه اخالق و رفتارش

كاري مي كردم ديگه گاھي نمي تونستم جلوي ذھنمو از مقايسه ي نیكان با متین بگیرم و 
ايد رفتار و اخالق متین و ھمیشه سر خودم داد مي كشیدم كه نب. ھمینم گاھي آزارم مي داد

نیكانو با ھم مقايسه كنم، نبايد پیش خودم بگم رفتار متین آقا منشانه و موقر بود و نیكان مثل 
پسر بچه ھاي شاد و شیطونه كه آدمو سر ذوق میاره، نبايد بگم اون فرمال و رسمي لباس مي 

حرفي بود كه مدام به خودم  اين". نبايد مقايسه كني كتايون.... " پوشید و اين اسپرت، نبايد
مي زدم ، احساس مي كردم با اينكار به نیكان خیانت مي كنم و سعي مي كردم از ھمچین 

 ...فكرايي جلوگیري كن و كم كم داشتم موفق مي شدم
 

*** 
 

ماه بود كه با نیكان وارد رابطه ي جديمون شده بوديم و اون ھر روز با يه كار تازه و به  ٣بیشتر از 
 . يه شكل جديد احساساتشو نشونم مي داد و منم روز به روز بیشتر بھش دل مي بستم



 
از چند روز قبل بھم گفته بود پدرش منو به خاطر شب ھفتادمین سالگرد تولدنش خونشون 

يه كم اضطراب داشتم و احساس مي كردم يه جلسه . ه و مي خواد باھام آشنا شهدعوت كرد
خصوصا با چیزايي كه نیكان از پدرش تعريف كرده بود . ي معارفه ي خیلي رسمي در پیش دارم

بیشتر ته دلم خالي شده بود و فكر مي كردم قراره با نخست وزير ايران در كانادا مالقات داشته 
 !باشم

 
اولش يه كم . د به نیكان زنگ زدم و گفتم بیاد باھم بريم يه ھديه براي پدرش بخريماز صبح زو

 . تعارف كرد و گفت الزم نیست اما بعد سريع قبول كرد و گفت خودش میاد دنبالم
 

 :تو ماشین كه نشستم نیكان با خنده گفت
 !قربونت بشم كه ھنوز پدرمو نیديده رگِ  خوابشو فھمیدي -
 !!!چطور مگه؟؟ -

 :انگشت اشاره اشو با تحكم گرفت طرفمو صداشو كلفت كرد و اداي پدرشو در اورد
 !پسر، يادت باشه ھیچ وقت دفعه ي اول جايي كه دعوتت كردن نیايد دست خالي بري -

 :با خنده گفتم
حاال من ازين موضوع خوشحال باشم يا ازين ھمه جذبه اي كه مي گي بابات داره، برگردم باال  -

 كردم عوض كنم؟؟؟(!) كه خیس  شلوارمو
 :نیكانم خنده اش گرفت و گفت

اگه خونه ي ما ھم خودتو خیس كردي ! نگران نباش عزيزم، شلوار اضافي زياد داريم خونه امون -
 !بگو بھت بدم

 
رفتیم يكي از مركز خريداي بزرگ . با شوخیاي نیكان و خنده ھاي بلند من از دستش راه افتاديم

دقیق نمي دونستم بايد دنبال چي باشم و چي بگیرم، اما ھر جوري . گشتن و شروع كرديم به
 . بود با كمك نیكان سر يه ساعت جیبي بند دار به توافق رسیديم

 
 
 

بعد از خريدمون نیكان منو رسوند خونه و گفت خودش عصري میاد دنبالم كه قبول نكردم و گفتم 
تم جايي برم، خصوصا اگر ھم كمي مثل ھمیشه كه دفعه ي اول مي خواس. خودم مي رم

 . اضطراب داشتم، اين تنھايي رفتن باعث مي شد يه كم به خودم مسلط تر بشم
 

وقتي جلوي خونشون از تاكسي پیاده شدم يه نفس عمیق كشیدم، موھامو مرتب كردم و زنگ 
ونه ي ويالييِ  يه خ. نیكان درو برام باز كرد و تا وارد حیاط شدم از ساختمون دويد بیرون. درو زدم

نسبتا بزرگ بود با يه باغ كوچیك با كفپوش سنگ و البه الي سنگا پر از چمناي ھرس شده كه 
نیكان وسط راه رسید بھم و دستمو . از يه مسیر كوتاه و مارپیچ مي رسیدن به ساختمون اصلي

رفتم  دستمو انداختم تو بازوشو باھاش. گرفت و لبامو چند لحظه بوسید و بھم خوشامد گفت
از شیشه ھاي بیروني ساختمون مي ديدم كه يه آقاي مسن و قد بلند با موھاي . سمت داخل

نیكان سرشو اورد جلو و كنار گوشم . يه دست سفید عصا زنون داره به طرف در سالن میاد
 :گفت

آخخ تو دل بردن از دخترا سابقه ! حواست باشه خیلي عشوه كرشمه جلوي باباي من نیايا -
 !ي ترسم اونم مثل خودم عاشقت شه انوقت بیا و درستش كنداره، م

ھمراه با چشم غره نثارش " ھیس" به زور لبامو كه به خنده باز شده بود بسته نگه داشتم و يه 
وقتي . ديگه رسیده بوديم جلوي پله ھا و پدرشم اومده بود جلوي در. كردم كه ساكت شه

 :نگاه كرد و سرشو تكون داد سالم كردم اول با يه آرامش خاص سر تا پامو
 سالم دخترم، پس كتايون تويي؟ -

با محبت دستمو گرفت و بعدم . و دستمو بردم جلو" خوشبختم" يه لخند زدم و آروم گفتم 
وقتي رفتیم داخل و نشستیم ديگه ازون اضطراب اولیه ام خبري نبود و . تعارفمون كرد بريم تو



براي چند لحظه تنھامون گذاشت زدم تو پھلوي نیكان وقتي پدرش . خیلي خیالم راحت شده بود
 :و گفتم

 !مرض داشتي منو اينقدر از بابات ترسوندي؟ اين بیچاره كه خیلي مھربونه -
 !اگر من االن اينجا نبودم تاحاال خورده بودت! اينجوري نگاش نكن كتي -
 !آدم راجع باباش اينجوري حرف نمي زنه! مرض -
 مي خواي ھمین االن پاشم برم؟ مي خواي امتحان كنیم؟ -

فوري پريدم . بعدم قبل ازينكه من چیزي بگم به حالت قھر از جاش پاشد و روشو كرد اونور كه بره
 .پیرھنشو گرفتم و كشوندمش طرف خودم

 كجا داري مي ري؟ من تنھايي به بابات چي بگم؟! نیكان مي زنم نصفت مي كنما -
 !يه بوس كن تا نرم -
 .الن بابات میادا! اذيت نكن -
 .بدو تا نیومده -

 :دوباره خیلي خونسرد گفت. دوال شدم و لپشو سريع يه بوس كردم
 !لبم -
 !نیكان -
 جونم؟ -
 !تو روحت -

خودش صورتشو اورد جلو و بدون اينكه به غراي من محل بذاره لبشو گذاشت رو لبمو دستشم 
حرارت و خیلي داغ لبامو مك مي مثل ھمیشه با . پشت سرم نگه داشت كه صورتمو نبرم عقب

با صداي عصاي پدرش خودمو از دستش كشیدم بیرون و . زد و زبونشو مي چرخوند تو دھنم
سريع سر و وضعمو مرتب كردم، اما از لبخندي كه رو لب پدرش بود احساس كردم ديدتمون و 

 :ھمینم باعث شد با چپ چپ نگاه نیكان بكنم كه يھو پدرش با خنده گفت
من پسرمو مي شناسم، مي دونم وقتي يه چیزيو بخواد ديگه ھیچ صبر و . باش دخترم راحت -

 !تحملي براي رسیدن بھش نداره
 :با لخند گفتم

 .اتفاقا من شانش اوردم كه صبر نیكان خیلي زياده -
 .خوب اين يعني اينكه دوست داره -

 :و بعدم آروم اضافه كرد
 .اريخوشحالم كه احساس مي كنم توام دوسش د -
 

. يه نگاه به نیكان كردم كه تكیه داده بود عقب و داشت با لذت به صحبتاي ما گوش مي داد
تعجب كرده بودم ازينكه پدرش اينقدر راحت راجع به احساسات پسرش داشت حرف مي زد و از 

 .طرفیم خوشحال شدم كه فھمیدم رابطه اش با پدرش اينقدر نزديك و خوبه
و آخر شب وقتي ھديه ي پدرشو داديم كلي تشكر كرد و رو به كمي ديگه ھم صحبت كرديم 

 :من گفت
 .تا ھر وقت كه با نیكان بموني و كنار پسرم باشي، اين ساعتم با من مي مونه -

 .و بعدم شب به خیر گفت و مارو تنھا گذاشت
 

 :نیكان پريد بغلم كرد و گفت
 .چقدر خوب كه بابام عاشقت شده -

 :نگھم داشته بود با خنده گفتمھمونجوري كه رو ھوا 
 اوال از كجا فھمیدي؟ بعدم يعني اگر بابات عاشقم نمي شد توام ديگه منو نمي خواستي؟ -
بعدم نه خیر، شما به . اوال از ھمه ي حرفاش و رفتاراش فھمیدم چقدر ازت خوشش اومده -

داشته ھیچ وجه قابل چشم پوشي نیستي كتي خانم، فقط دلم مي خواست پدرمم دوست 
 . باشه

 : ديگه منتظر نشد حرفي بزنم و با خوشحالي گفت
 .ديگه بقیه ي شب مال خودمونه -

 :دستمو انداختم دور گردنش و گفتم. و بعدم راه افتاد طرف راه پله ھا



 كجا داري مي بريم؟ -
 دلت نمي خواد اتاق منو ببیني؟ -

 :صورتمو بردم جلو و روي لباشو بوسیدم و گفتم
 .چرا -
 .س چشماتو ببند و تا وقتي نگفتم باز نكنپ -

با چشماي بسته سعي مي كردم شكل پله ھا . چشمامو بستم و سرمو گذاشتم رو شونه اش
بعد از چند لحظه صداي . و راھرويي رو كه داشتیم از توش رد مي شديم تو ذھنم مجسم كنم

آروم . پیچید تو دماغم باز شدن يه در اومد و بعدشم يه بوي خیلي ماليم و خوب مثل بوي عود
 :گذاشتم زمین و گفت

 .حاال مي توني چشماتو باز كني -
وقتي چشمامو باز كرد تا چند لحظه به خاطر نور كم تار مي ديدم و دور و برمو تشخیص نمي 

اما كم كم چشمام به نور كمرنگ قرمز رنگي كه از دو تا المپ نئون گوشه ي اتاق میومد . دادم
يه سويیت بزرگ بود و با تقريبا تمامِ  وسايلِ  يه . ردم به شناسايي كردنعادت كرد و شروع ك

يه تخت خوشگل دو نفره با مالفه ھاي كرم قھوه اي گوشه اتاق بود كه با رنگ پرده ھا . زندگي
رو به روي تخت ھم يه كتابخونه ي چوبي بزرگ و يه . و موكت پرز بلند كف اتاق كامال ست بود

رسیده بودم به . ه لپ تاپ و يه سري سي دي و دي وي دي گذاشته بودمیز تحرير كه روش ي
آشپزخونه ي كوچولوش و داشتم اونجارو نگاه مي كردم كه از پشت شونه ھامو گرفت و 

يه . يھو يه جیغ آروم كشیدم و با ناباوري به ديوار خیره شدم. برگردوندم سمت ديوار روبه روي در
یاط دانشگاه كه سرم پايین بود و ھمه ي موھام ريخته بود عكس خیلي بزرگ از خودم بود تو ح

قبل از . با دھنم باز برگشتم و نیكانو نگاه كردم. دور صورتم و معلوم نبود دارم چیكار مي كنم
 :اينكه من چیزي بگم خودش آروم گفت

 اين عكست شده بود تنھا ھمدم تنھايي. خیلي وقت پیش يواشكي و با ھزار ترفند ازت گرفتم -
 .خیلي دوسش دارم. من

رفتم . فقط تونستم نگاش كنم و پلكامو بذارم رو ھم و چشمامو رو ھمه ي ترديداي قبلیم ببندم
" ممنونم نیكان" تو بغلش و خودمو محكم فشار دادم بھش و تنھا حرفي كه از دھنم خارج شد 

 ....محكم بغلم كرد و بردم سمت تخت و لباشو گذاشت رو لبام. بود
 
 
 

ز اولین مالقات با پدر نیكان، رابطم با پدرشم فوق العاده خوب و صمیمي شده بود و اونم بعد ا
به نظرم مرد فوق العاده محترمي میومد و . انتظار داشت ھر چند روز يك بار حتما بھش سر بزنم

اينقدربھم محبت مي كرد و باھام مھربون بود كه . خودمم احساس مي كردم دوسش دارم
. ي شدم و مي فھمیدم نیكانم اين ھمه مھر و محبتو از پدرش به ارث بردهگاھي شرمنده م

 "!مبادا اين دختركو اذيت كنیا" حتي گاھي به خاطر من با نیكان دعوا مي كرد و مدام مي گفت 
ھمیشه با يه صداي . اولین بار و آخرين باري كه اسممو صدا كرده بود ھمون دفعه ي اول بود

مي زد و باعث مي شد من خودمو يه دختر بچه ي شر و شیطون با  صدام" دخترك " مھربون 
موھاي دمب موشي و دامن كوتاه و چین چین در حال ورجه ورجه تصور كنم كه نیكانم ھمبازيم 

 ! شده
 

يكي از روزايي كه با نیكان داشتیم از دانشگاه مي رفتیم خونشون موبايلش زنگ زد و پیشكار 
نیكان قبال بھم گفته بود كه پدرش ناراحتي . پدرش گفت پدر حالش بد شده و بردنش بیمارستان

قلبي داره و دكترا ھم با توجه به سن باالش گفتن ممكنه بدنش خیلي نتونه اين نارسايي رو 
اونجا بود كه فھمیدم يكي از داليلي كه نیكان اينقدر ھواي پدرشو داره و مي خواد .( كنهتحمل 

ھمیشه خوشحال و راضي نگھش داره چیه و باز ھم نیكان تو نظرِ  من بیشتر از گذشته تبديل 
اونروزم حال پدرش بد شده بود و وقتي به ما خبر دادن جفتمون ترس برمون .) به يه فرشته شد

 . داشت
 



با نگراني خودمونو رسونديم به بیمارستان و بخش مراقبت ھاي ويژه كه دكترا گفتن اين دفعه 
ھر چند كه از قبل مي دونستیم ولي . خطر رفع شده ولي به دفعه ي بعد امیدي نداشته باشین

نمي دونستم چرا . باز ھم شوكه شده بوديم و من ھمش سعي مي كردم نیكانو دلداري بدم
رافیانم ھمیشه بايد دستخوش يه سري تحوالت تكراري بشه؟ چرا من ھمیشه زندگي من و اط

مرگ و غم و نیستي رو بشتر دور و اطرافم حس مي كردم؟ طبق معمولِ  ھمیشه يك سري 
 . چراھاي بي جواب اومده بود سراغم و منم ھیچ صبري براي تحمل كردنشون نداشتم

 
واب سالم نیكانو بده دستمو گرفت الي دستاي وقتي رفتیم باال سر پدرش قبل از اينكه حتي ج

 :چروكیده اشو با خنده گفت
 .اين دفعه ھم آوار شدم سرتونو از دست عزرائیل قصر در رفتم -

 :يه لبخند زدم و دوال شدم گونه ي استخونیشو بوسیدم و گفتم
 .شما بايد باشین نوه ھاتونم ببینین. اين حرفا چیه پدر جون -

ھیچ وقت به ازدواج با نیكان فكر نكرده ! اون حرفو زدم يا منظورم چي بود خودمم نمي دونم چرا
احساس كردم با اين حرفم نیكان و پدرشم جا خوردن و با .... بودم چه برسه به بچه دار شدن و 

يه لحظه فكر كردم عجب حرف مسخره اي زدم و نیكانم ناراحت . يه حالت خاص نگام كردن
 :پدرش آروم گفت. شده

 . زومه كه نوه اي داشته باشم و من ببینم كه تو يه خانواده ي درست حسابي بزرگ مي شهآر -
دستاي مشت شده ي نیكان كه كنارم آويزون بود و معلوم بود داشت از حرف پدرش حرص مي 

احساس كردم شديدا از حرفي كه من زدم و حرفي كه پدرش داره درين . خورد متعجبم كرد
 :براي اينكه جو روعوض كنم با يه خنده و به شوخي گفتم. دهرابطه مي زنه عصباني ش

 .بله، بايد باشین تا منو شما باھم براي نیكان زن بگیريمو و بعدم نوه اتونو ببینین -
 .مي دوني دختركم، نیكان خیلي تو رو دوست داره -

 :لبخند زدمو گفتم
 .منم دوسش دارم -
نمي خوام ازت قول بگیرم اما دلم مي خواد ھر  .پس ھمیشه سعیتونو بكنین كه باھم بمونین -

 ....چي كه شد بدوني كه نیكان
پدر، ما بعدا راجع به اين موضوع حرف مي زنیم، شما بھتره فعال به خودتون فشار نیاريد و + 

 .فردا میام دنبالتون كه ترخیصتون كنم. استراحت كنید
ھول ھولكي با پدر جون . كشید به طرف درنیكان اينو با يه لحن آروم اما محكم گفت و دستو منو 

اصال نمي . ھم از خودم عصباني بودم ھم از نیكان. خداحافظي كردم و دنبالش دويدم بیرون
درسته كه از بعد از . دونستم چرا ھمچین شد و ازون بدتر رفتار نیكان بدجوري خورده بود تو ذوقم

كر نكرده بودم، اما مي دونستم نیكان متین و رفتنش به ھیچ كس حتي به نیكان براي ازدواج ف
پس . " خیلي دلش يه زندگي مشترك مي خواد و ھمیشه ھم به طور ضمني حرفشو زده بود

 "چرا اينجوري برخورد كرد؟ چش شد يھو؟ اصال اين چه حرف مزخرفي بود كه تو زدي دختر؟
. یاط بیمارستانھمینجور اين فكرا میومد تو ذھنم و پشت سر نیكان مي رفتم تا برسیم تو ح
 .داشت از پله ھا مي رفت پايین كه از پشت لباسشو گرفتم و كشیدمش عقب

وايسا ببینم نیكان، تو چت شد يھو؟ چرا با پدرت اينجوري حرف زدي؟ پدرت چي مي خواست  -
 به من بگه؟

 :يھو برگشت و با عصبانیت گفت
 چرا گفتي بايد نوه اشو ببینه؟ -

 :با تعجب گفتم
فقط نمي خواستم پدرت ... من منظوري نداشتم... زين حرف ناراحت شدي؟ من يعني تو ا -

 .دلم سوخت براش. اينقدر نا امیدانه حرف بزنه
 :با داد گفت

 دلت براي من نسوخت؟ براي مني كه يه بچه يا نوه ي اون مي تونه تورو ازم بگیره؟ -
 :تمبا حیرت گف. رسیده بوديم دم ماشینو درو باز كرد و نشستیم تو

 ديونه شدي؟ بچه؟؟؟ -
 :با چشمايي كه انگار كینه و نفرت از توش داشت مي ريخت بیرون نگام كرد وگفت



 .آره بچه -
 چي مي گي تو نیكان؟ زده به سرت؟ نكنه قراره من بچه دار شدم خودم خبر ندارم؟ -

 :سرشو گذاشت رو فرمون و با صداي خسته گفت
 .خواھش مي كنم، ولش كن. راجع بھش حرف نزن. ش كنكتي توروخدا فرامو... نه...نه..نه -
 ...يعني چي؟ من نبايد بفھمم تو چت -

 :يھو سرشو بلند كرد و مايل شد به طرفمو با عصبانیت فرياد زد
 .دھنتو ببند -

. اينقدر جا خوردم كه نا خوداگاه خودمو كشیدم عقب و دستامو اوردم باال گرفتم جلوي صورتم
جفتمون چند ثانیه ! بلندش ترسیده بودم كه فكر كردم مايل شده طرفم كه بزنتماينقدر از صداي 

تو ھمون حالت به ھم ماتمون برده بود كه نیكان زودتر به خودش اومد و خودشو كشید عقب و 
 :با صداي لرزون گفت

 ...نفھمیدم... من حالم خوب نیست... ببخشید... كتي -
 :ي آروم بدون اينكه نگاش كنم گفتمبغض گلومو قورت دادم پايین و با صدا

 .بھتره فعال تنھا باشي -
و بدون اينكه بذارم چیزي بگه سريع از ماشین پیاده شدم و درو محكم بستم و دويدم طرف 

نیكانم پیاده شده بود و ھي صدام مي زد اما بدون اينكه محلش بذارم رفتم طرف چند تا . خیابون
با ناخونام كف دستام و با دندونام لبامو، داشتم . شدم تاكسي كه كنار خیابون بودن و سوار

نمي خواستم ھیچ پیش داوري بكنم و . سوراخ مي كردم سعي مي كردم به ھیچي فكر نكنم
نبايد فكراي بي خود مي كردم و اجازه مي دادم ديدم به نیكان منفي . به اين زودي خودمو ببازم

ن، رفتارش، داد زدنش سر مني كه تاحاال كمتر شه، اما حرفاي نامفھموم پدرش، عصبانیت نیكا
از گل بھم نگفته بود، ھمه ي اينا نمي ذاشت فكرم آروم باشه و بدجوري دلمو به شور انداخته 

ھیچ جوري نمي تونستم خودمو راضي كنم كه مساله ي خاصي نیست و ھمه چي . بود
ند كه اونم خیلي دور از انتظار و دلم از نیكان گرفته بود، نه به خاطر برخوردش ھر چ. اتفاقي بود

بد بود، اما بیشتر دلم ازش گرفته بود كه فھمیدم داره يه چیزي رو ازم پنھون مي كنه يا نمي 
ھیچ . حس ششم زنانگیم بد جوري به كار افتاده بود و داشت خفم مي كرد. خواد بھم بگه

سرمو تكیه داده . تر مي كردتوجیھي نمي تونستم براي جريان اونروز پیدا كنم و ھمین حالمو بد
بودم به پشتي صندلي و انگار تو يه درياي طوفاني از فكراي مختلفم داشتم غرق مي شدم كه 

پولشو دادم و از ماشین پیاده . به خودم اومدم" رسیديم" با صداي راننده كه داشت مي گفت 
رفت به لبه ي تیز اينقدر حواسم پرت بود كه گوشه ي لباسم گ. شدم و در خونه رو باز كردم

گفتم و دوال شدم ببینم چي شده كه جا " واي" يه . دستگیره ي درو با صداي قـِرچ پاره شد
با . تا خودكار و قلماي مختلف از توش ريخت بیرون ٦٠ -٥٠مداديم از تو كیفم افتاد بیرون و حدود 

از تو خونه صداي باربد يھو . و كیفمو پرت كردم و نشستم رو زمین پايین پله ھا" اه " جیغ گفتم 
 :و چند لحظه بعدم درو باز كرد و با تعجب گفت" چي شد؟" اومد كه داشت داد مي زد 

 چیه كتي؟ چي شده؟ -
 :عین بچه ھا نشسته بودم رو پله ھا و با حالت بھونه گیر گفتم

 .وسايلم ريخت، پايین بلیزمم پاره شد -
 :دست كشید رو سرم و عین باباھا گفت باربد كه خیالش راحت شده بود با خنده اومد جلو

 .خودم برات حلشون مي كنم بابايي! آخي، بچه ام چه مشكالت بزرگي داره -
با ھمون حالت غمگین و سر درگم نشسته . بعدم دوال شد و شروع كرد به جمع كردن چیزام

 .وقتي ھمه چیو جمع كرد كیفمو گرفت طرفم. بودم و داشتم نگاش مي كردم
 حاال چرا لب ورچیدي؟. خانم كوچولوبفرمايید  -
 . ھیچي، مرسي كه جمعشون كردي -

 .بعدم كیفو ازش گرفتم و پاشدم كه برم باال
 كتي؟ -
 بله؟ -

 .چند قدم اومد جلو تر و با دقت نگام كرد
 چیزي شده؟ -
 .نمي دونم -



اي من و تو خوب ھمو مي شناسیم كتايون، اگر نمي خو. ولي چشمات يه چیز ديگه مي گن -
 .بگي نگو اما دروغم نگو

 .دروغ نمي گم باربد، خودمم ھنوز از ھیچي مطمئن نیستم -
 مربوط به نیكانه؟ -

 :يه نفس عمیق كشید و گفت. سرمو به عالمت مثبت تكون دادم و ھیچي نگفتم
 .االن خسته اي، اما عصر بیا پیشم باھم حرف بزنیم، يه كمم سبك مي شي -
 .باشه، حتما میام -

 .دوباره اومدم از پله ھا برم باال كه برگشتم و صداش كردم
 باربد؟ -
 ھوم؟ -
 .مرسي -
 براي؟ -
 .كه ھمیشه ھستي -

اينقدر خسته و پريشون بودم . يه لبخند زد و سرشو تكون داد و رفت تو خونه اش و منم رفتم باال
یرون رفتم سر كمدم رفتم اول يه دوش گرفتم و وقتي اومدم ب. كه فقط دلم مي خواست بخوابم

كه لباس بردارم كه چشمم به يكي از تي شرتاي متین كه دفعه ي اول اومده بود پیشم و جا 
ھر وقت دلم براش تنگ مي شد مي پوشیدمش و احساس مي كردم . گذاشته بود افتاد

دوباره شده بودم مثل سابق و خودمو . اينجوري مي تونم بازم برم تو بغلش و بوشو حس كنم
حسي داشتم كه تو مدت حضور نیكان . حس مي كردم و دلم براي متین تنگ شده بودتنھا 

لباسشو پوشیدم و حوله رو . فراموشش كرده بودم اما اونروز دوباره اون حس اومده بود سراغم
 .بستم دور موھامو و رفتم تو تختم و آروم آروم چشمامو بستم

 
يه نفس . و لذت بخش از خواب بیدار شدمنمي دونم چند ساعت بعد بود كه با يه حس شیرين 

عمیق كشیدم و دوباره چشمامو بستم و سعي كردم جزيیات خوابي رو كه ديده بودم به خاطر 
بعد از يه مدت خیلي زياد خواب متینو . دلم داشت پر مي زد و بھم ھیجان دست داده بود. بیارم

گله و شكايت كرده بودم كه اون كلي بھش . ديده بودم كه بغلم كرده بود و باھام حرف مي زد
مدت كجا بوده و دلم براش خیلي تنگ شده و اون مثل ھمیشه با آرامش و با اون صورت 

ازم پرسیده بود چرا اينقدر غمگینم . مھربونش دلداريم داده بود و ازم خواسته بود خودمو آزار ندم
كه ديگه از خواب پريده " تو ھیچ وقت سرم داد نمي زدي" و منم بغض كرده بودم و گفته بودم 

احساس مي كردم متین ھنوزم به فكرمه و وقتي حس كرده اينقدر ناراحتم اومده به . بودم
زل زدم به سقف و سعي . خوابم و خواسته خوشحالم كنه و ھمینم يه لذت زياد بھم داده بود

 كردم به روش خود متین كه ھمیشه ھمه چي رو با آرامش و منطقي سعي مي كرد حل و
فصل كنه، يه بار ديگه مرور كنم و به يه نتیجه اي برسم، اما بازم ذھنم بي جواب موند و چیزي 

 . دستگیرم نشد
مي خواستم برم ! ساعت خواب بودم ٤با كرختي از جام پاشدم و ساعت نگاه كردم كه ديدم 

و پام كردم زود يه شلوارك از رو صندلي برداشتم . دستشويي كه صداي در اومد و فھمیدم باربده
 :با يه كاسه پر از چیپس و پفك جلوم وايساده بود و تا منو ديد گفت. و رفتم درو باز كردم براش

يعني ! اين جمله مخصوص تیناس... نه نه... ديدم تو نیومدي گفتم خودم بیام يه حالي بھت  -
 !اومدم يه حالي ازت بپرسم

 :با خنده گفتم
 .خوب كردي -

يه نگاه متعجب به سر تاپاي من با اون تي شرت گل و گشاد و . اد توو بعدم تعارفش كردم بی
رفتم تو آشپزخونه و براي . بلند كه تقريبا تا سر زانوھام رسیده ود انداخت اما چیزي نگفت

 . جفتمون شربت ريختم و اومدم پیشش نشستم
 خوب كتي خانم، چه خبرا؟ اوضاع امن و امانه؟ -

 :يه آه كشیدم و گفتم
 .تا به چي امن و امان بگي. ونمنمي د -
 كتي با نیكان دعوات شده؟ -



 .نمي دونم -
 نمي خواي بگي چي شده؟ -

حتي گفتم كه احساس مي كنم نیكان . شروع كردم به حرف زدن و ھمه چیو براش تعريف كردم
تو تمام مدت باربد دست به سینه نشسته بود و با دقت به . پشیمون شده و واقعا دوسم نداره

 :وقتي صحبتام تموم شد يه نفس عمیق كشید و آروم گفت. ام گوش مي دادحرف
اما من مي دونم و خودم ديدم كه نیكان . خوب ايني كه تو مي گي منم كنجكاو و متعجب كرده -

 .به احساسش شك نكن. دوست داره
 .ولي من دلم شكسته ازش، امروز احساس كردم باھاش غريبه ام، يه حالت بدي دارم باربد -

 .خم شد طرفمو با دقت تو چشمام نگاه كرد
 كتي؟  -
 بله؟ -
 بھونه نمي گیري؟ -

 :با تعجب گفتم
 بھونه؟؟؟ بھونه ي چیو؟ -
 .بھونه ي متینو -

 :تو يه لحظه سعي كردم با خودم و باربد صادق باشم، فكر كردمو گفتم
اما نیكانم . گیره باربد تو مي دوني چقدر متینو دوست داشتم و ھیچ كسیم جاشو برام نمي -

 .دوست دارم، شايد به اون اندازه و ازون جنس نباشه، اما دوسش دارم
 .عجله نكن. پس بھش فرصت بده بذار خودشو پیدا كنه، حتما تو رو ھم در جريان مي ذاره -

 .....نبايد مي ذاشتم ترديد و دو دلي بیاد سراغم. تكیه دادم عقب و رفتم تو فكر
 
 
 

فرداي اونروز، صبح زود زنگ زدم بیمارستان و با پدر جون احوال پرسي كردم و گفتم بعدا حتما 
تنھا . ھیچ كدوممون اشاره اي به ماجراي ديروز نكرديم و حرفیم از نیكان نزديم. مي رم ببینمش

 چیزي كه گفت اين بود كه نیكان تا قبل از ظھر مي ره كه ترخیصش كنه و گفته بعدشم بايد به
حتي نپرسیدم كجا مي خواد بره چون مطمئن بودم نیكان خودش . يه مسارفت دو سه روزه بره

تا ظھر خونه موندم و منتظر نیكان، ھم دلم براش . میاد و راجع به ھمه چي برام توضیح مي ده
جريان مسافرت ھم . تنگ شده بود ھم دلم مي خواست زودتر بیاد پیشم و ھمه چیو توضیح بده

 . شكوك میومد و بدتر دلمو به شور مینداختبه نظرم م
ھر دقیقه كه مي گذشت اضطراب منم بیشتر مي شد و گوشام براي شنیدن صداي زنگ در، 

بعد از ظھر بود كه رفتم رو تختم دراز كشیدم كه كم كم خوابم برد و يه  ٣-٢ساعت حدود . تیزتر
خوابم برده و شايد نیكان اومده و  كلي به خودم بد و بیراه گفتم كه چرا. ساعت بعد بیدار شدم
اما مي دونستم اونا ھمش بھانه ھايي بود كه براي خودم میوردم و . زنگ زده و من نفھمیدم

يعني چه اتفاقي افتاده كه . " تو تنھاييِ  خودم مدام راه مي رفتم و فكر مي كردم. نیكان نیومده
نه و بعدم بي خبر بذاره بره نیكان اينجوري شده؟ اصال مگه مي تونست يه روز منو نبی

نا خواداگاه تند تند ازين ور اتاق مي رفتم اونور و اين فكرا میومدن تو سرم كه يھو " مسافرت؟؟؟
احساس مي كردم . تمام اتفاقات ديروز اومدن جلوي چشمم و يه چیزي انگار تو سرم زنگ زد

فكر مي كردم شايد . ن بودفكر مسخره ايه اما اون لحظه تنھا فكري كه به مغزم مي رسید ھمو
پدرش ازش خواسته كه تا زنده اس بچه ي نیكانو ببینه و حتما ھم صحبت سر ارث و میراث و 

مگه میشه پدر نیكان . " ازين فكر ھم خنده ام گرفته بود ھم ترس برم داشته بود. اين حرفاس
باعث جدايي من عین فیلما بخواد براي زندگي پسرش تصمیم بگیره؟؟؟ يعني يه بچه مي تونه 

سرم دوران گرفته بود و مغزم ازون ھمه فكر مختلف و مسخره داشت مي " و نیكان بشه؟؟؟
 . از ھر جايي مي رفتم به بن بست مي خوردم و نمي تونستم بفھمم جريان چیه. تركید

تصمیم . احساس كردم اگر چند لحظه ديگه تو تاريكي و تنھايي بشینم و فكر كنم ديونه مي شم
يه آبي به صورتم زدم و يه كم موھامو مرتب . برم پايین پیش باربد و با اون مشورت كنم گرفتم

تا درو باز كردم يه كاغذ از الي در افتاد . كردم كه ازون حالت مالیخولیايي در بیاد و رفتم طرف در
 :با تعجب دوال شدم و بازش كردم. رو زمین



 
 كتايونِ  من، سالم* 

ه خاطر رفتار ديروز عذر خواھي كنم و حتي نمي دونم به خاطر اينكه نمي دونم چه جوري ازت ب
روز برم  ٣-٢پدر گفت بھت گفته كه مجبورم . دارم بي خداحافظي مي رم مي بخشیم يا نه

دلم براي اون شكل ماھت يه ذره شده اما نمي تونستم بیام و تو چشمات نگاه كنم، . مسافرت
مي دونم فھمیدي يه چیزي . ه چي رو لو مي دادمچون اونوقت ديگه دست خودم نبود و ھم

ھست كه من راجع بھش به تو نگفتم و حتما خیلي ازم ناراحتي، اما به ھمه ي عشقي كه 
اينم مي دونم . بھت دارم قسم، من فقط مي ترسیدم با گفتن يه سري چیزا تورو از دست بدم

خواھش مي كنم به خاطر  اما ازت. كه ديگه تا نفھمي اون موضوع چیه دست بردار نیستي
كتي من فقط از، از دست دادن تو مي ترسم . رابطمون اگر مي توني اين موضوع رو فراموش كن

و تو برام مھمي، به خاطر ھمینم مي خوام كه فراموشش كني و وقتي كه برگشتم مثل 
 ....ازت خواھش مي كنم. ھمیشه ھمه چي به روال عادي برگرده

با نديدنت ديونه میشم، كاشكي مي شد توام باھام بیاي ، نمي دوني روز  ٣-٢مي دونم تو اين 
چقدر فشار رومه و بھت احتیاج دارم، ولي فقط به اين امید دارم ھمه چیو تحمل مي كنم كه 

 .برگردم و دوباره مثل ھمیشه تو كنارم باشي
 مواظب خودت باش عزيز دلم

 دوست دارم
 *نیكان

 
حاال ديگه مطمئن شده بودم يه . ره از اول ھمه اشو خوندمبا منگي كاغذو نگاه كردم و دوبا

موضوع فوق العاده مھم در رابطه با نیكان و شايدم من، وجود داره كه اون شديدا سعي داره از 
خودمو مي شناختم و مطمئن بودم به ھیچ وجه نمي تونم اين موضوع رو . من پنھونش كنه

خصوصا كه دلم از نیكان خیلي . آروم نمي گیرهفراموش كنم و تا نفھمم جريان چي بوده دلم 
. گرفته بود و اصال در شرايطي نبودم كه بخوام گذشت كنم، اونم از ھمچین مساله ي مھمي

 . فوق العاده ناراحت و عصبي شده بودم و از قبل سردرگم تر
 

و چارچوب در بعد از چندين دقیقه كه به كاغذه ماتم برده بود تازه به خودم اومدم و يادم افتاد ت
درو بستم و سريع از پله ھا رفتم پايین و در زدم كه تینا . وايسادم و داشتم مي رفتم پیش باربد

 . مثل ھمیشه با لبخند مھربون و گرمش درو به روم باز كرد
 .سالم عزيزم -
 ...سالم -

 .فھمیدم نگراني و تشويش داره از چشمام مي باره چون تینا فوري لحن شادش نگران شد
 چي شده كتي؟ -
 باربد ھست؟ -
 .آره، بیا تو ببینم -

با سردرگمي جريان نامه رو براش گفتم . رفتم تو و باربدم تا ديدم نگران شد و پرسید چي شده
 :چند لحظه سكوت كردن و بعد باربد گفت. و گفتم خواسته كه ھمه چیو فراموش كنم

نبايد به اين موضوع شك كني، اگر توام نیكان دوست داره و تو . ببین كتي، ديروزم بھت گفتم -
دوسش داري و حفظ رابطتون برات مھمه ھمونجور كه اون ازت خواسته فراموش كن و ديگه ھم 

چون ممكنه موضوعي باشه كه منجر به قطع رابطتون بشه و اگر بودن با . راجع بھش فكر نكن
ومده بود و مي خواست ظھري كه ا. نیكان برات ارزش داره سعي كن كاريو كه خواسته بكني

ھمشم حال . خیلي پريشون و به ھم ريخته بود. بیاد باال اين كاغذو بذاره الي درت من ديدمش
 .سعي كن كمكش كني اگر دوسش داري. تورو مي پرسید

من دوسش دارم باربد اما اين موضوع رو ھم نمي تونم فراموش كنم، حتي اگر بخواد باعث  -
ي شناسم، مي دونم وقتي چیزي اينقدر باعث پريشونیش شده من نیكانو م. جدايیمون بشه

 . حتما چیز خیلي مھمیه
 :تینا ھم كه تاحاال ساكت بود با لحن آروم و مھربون ھمیشگیش گفت



اما اگر تصمیمت اين . حق داري كتي جان، شرايط بديه، بايد درست فكر كني و تصمیم بگیري -
. بشي، خودتو بايد براي سختیاي بعدشم آماده كنيبود كه به ھر قیمتي ازين موضوع خبر دار 

 فكر مي كني بتوني؟ 
 :با گیجي نگاش كردم و گفتم

تینا جان من اگرم بخوام اين جريانو فراموش كنم بازم دلم از نیكان گرفته اس و ديگه نمي تونم  -
جريان من در ھر دو صورت مثل يه بازنده مي مونم، پس بھتره بدونم . باھاش مثل سابق باشم

 .چیه و حداقل يه تصمیم درست بگیرم
خودمم ديگه حرفي به ذھنم نمي رسید و . جفتشون نگام مي كردن و ديگه ھیچي نمي گفتن

 . كامال به ھم ريخته بودم
 

صبح با . اونشب تا صبح به خودم پیچیدم و يك لحظه چشمام از فكر و خیال رو ھم نیومد
يه . یرون و تصمیم گرفتم برم يه سر به پدر نیكان بزنمخستگي و كسلي زياد از تو تختم اومدم ب

 . دوش گرفتم و آماده شدم و راه افتادم
وقتي زنگ در خونه اشونو زدم دخترِ  چیني كه براشون كار مي كرد درو برام باز كرد و گفت از 

 .وقتي زنگ زدي آقا با خوشحالي نشستن و منتظرتن
. اره میاد دم پله ھا و با خوشحالي نگام مي كنهاز حیاط كه رد شدم ديدم پدر عصا زنون د

 .قدمامو تند تر كردم كه زودتر بھش برسم و بیشتر راه نیاد و اونم فوري منو گرفت تو بغلش
 .كجايي دخترك، نمي گي من تك و تنھا تو خونه دق مي كنم؟ ديروز منتظرت بودم -

 :گونه اشو بوسیدم و گفتم
 .وب نبود نشد زودتر بیام بھتون سر بزنمببخشید پدر جون، يه كم حالم خ -

 :چند لحظه نگام كرد و آروم گفت
 چرا اينقدر زير چشمات گود افتاده؟ -
 .زندگیه ديگه -

چند دقیقه ي اول به صحبتاي . اينو با لبخند گفتم و دستشو گرفتم و كمكش كردم بره تو
 :معمولي گذشت و از بیمارستان و حالش گفت تا اينكه پرسید

 نیكان خبر داري؟از  -
 .نه -
 .بايد مي رفت چند جاي دولتي سر مي زد. حتما وقت نكرده بھت زنگ بزنه -

چند دقیقه اي سكوت كرديم . خیلي به خودم فشار اوردم كه نپرسم اداره ي دولتي براي چي
 :كه دوباره گفت

ازش خواستم  من بارھا. اون فقط مي ترسه تورو از دست بده. دختركم از نیكان ناراحت نباش -
 ...االنم اگر بخواي من. بھت بگه اما ھر دفعه يه بھونه اي اورده

نیكان بايد . نه پدر جون، با ھمه ي احترامي كه براي شما قائلم اما نمي خوام شما بھم بگین -
خودش اينقدر جرات داشته باشه و منو به خودش نزديك بدونه كه حتي بزرگترين مشكالتشو 

 . رهباھام در میون بذا
 .من مي دونم كه اون خیلي دوِست داره، من پسرمو مي شناسم -
اون حتي از من . اما دوست داشتنِ  خالي به درد نمي خوره، بايد تو عمل معلوم بشه -

 ...من نمي تونم. خواسته كه اين ماجرا رو فراموش كنم
نیم ساعت ديگه ام نشستم پیششو بعدم با قول اينكه . پدرش يه آه كشید و ديگه چیزي نگفت

 . دوباره برم پیشش خداحافظي كردم و اومدم بیرون
 

فقط . دو روز بعد ھر لحظه اش برام كشنده بود و از خواب و خوراك و درس خوندن افتاده بودم
يه بار ديگه ام به . و باھاش مشخص كنممي خواستم زمان بگذره و نیكان برگرده و تكلیفم

كار سختي . پدرجون سر زده بودم و باھم حرف زده بوديم، اما بازم نذاشته بودم چیزي بھم بگه
 .بود اما بايد صبر مي كردم تا خود نیكان ھمه چیو برام توضیح بده

 
از فرودگاه زنگ  باالخره روز سوم يكي دو ساعت قبل از ظھر انتظارِ  كشنده ام تموم شد و نیكان

كلي اظھار دلتنگي كرد و گفت تازه با اين دوري فھمیده چقدر دوسم داره و ديگه ھیچ وقت . زد



بھش گفتم بايد باھم حرف بزنیم و ازش خواستم يه راست از فرودگاه . تنھايي جايي نمي ره
 .بیاد خونه ي من

 
ولي اون . م ريخته اسوقتي درو براش باز كردم احساس كردم شكشسته شده و حسابي به ھ

به . اصال به نگاه من توجھي نكرد و فقط كشیدم تو بغلشو تمام سر و صورتمو بوسه بارون كرد
اول براش اونجوري كه دوست . زور خودمو از بغلش كشیدم بیرون و بردمش تو و نشوندمش

داشت قھوه درست كردم بردم و بعدم رفتم رو پاش نشستم و صورتشو بوس كردم و از 
تنھا چیزي كه مي گفت اين بود كه حسابي دلش تنگ شده و ھمه چي . افرتش پرسیدممس

 :بعدم آخر حرفاش سرشو انداخت پايین و با خجالت گفت. خیلي بد بوده
كتي من بازم به خاطر رفتار اونروز و ھمینطور به خاطر اينكه ازت خداحافظي نكردم معذرت مي  -

 .خوام
 .ه اتو ديدممھم نیست عزيزم، به جاش نام -
 خونديش؟ -
 .آره -

سرمو تكون دادم و . با اضطراب نگام كرد و انگار داشت تو چشام دنبال جواب سوالش مي گشت
 :آروم گفتم

روز تا اونجايي كه تونستم با خودم كلنجار رفتم و سعي كردم  ٣نیكان، متاسفم، اين  -
 .فھمم دلم آروم نمي گیرهدلم چركین شده و احساس مي كنم تا ن. فراموشش كنم، اما نشد

 :با صداي لرزون و آروم گفت
 اگر نگم چي كتي؟ -

 :دستمو گذاشتم رو گونه اشو تو چشماي مضطربش نگاه كردم و گفتم
 .ته دلم صاف نیست. من نمي خوام تھديدت كنم عزيز دلم، اما اينجوريم نمي تونم ادامه بدم -

كرديم دستمو اورد پايین و پشتشو دستمو گرفت، ھمونجوري كه تو چشماي ھم نگاه مي 
 :بوسید و گفت

 .كاشكي اينجوري نمي شد -
 .بايد بھم بگي نیكان -
 ......برو لباستو بپوش، بايد بريم يه جايي -
 
 

زود درو بستم و . با عجله لباسمو پوشیدم و برگشتم تو ھال كه ديدم در بازه و نیكان رفته پايین
مي شدم دو تا يكیشون كردم و دويدم تو كوچه و سوار در حالي كه داشتم از پله ھا معلق 

داشتم از . نیكان خیلي آروم و بدون اينكه نگام كنه ماشینو روشن كرد و راه افتاد. ماشین شدم
خودمم . اضطراب خفه مي شدم و سكوتِ  نیكان و جو سنگین ماشینم اوضاع رو بدتر مي كرد

داشت مي رفت طرف . جا مي خواد ببرتمترجیح دادم ھیچي نگم و فقط نگاه كنم ببینم ك
كم كم ). اھل روسیه(قسمتي از شھر كه خیلي كم رفته بودم و شینده بودم محله ي روساس 

جلوي يه خونه ي . از تو اتوبان رفت تو خیابوناي باريك و بعدم پیچید تو يه كوچه ي تاريك و خلوت
ھاي چوبيِ  جلوي ساختمون رفت از پله . دو طبقه و قديمي نگه داشت و از ماشین پیاده شد

ساله كه از قد بلند و شكل و  ٢٧-٢٦بعد از چند دقیقه يه دختر جوون حدود . باال و زنگ درو زد
شمايلش با چشماي آبيِ  و صورت زيبا ولي بي روحش، مي شد فھمید روس ھست درو باز 

تفاوت داشت  نیكان شروع كرد به روسي حرف زدن باھاش و دختره ھم فوق العاده بي. كرد
 . نگاه مي كرد و بعد از چند تا جمله كه رد و بدل كردن دختره رفت تو و نیكان منتظرش شد

بعد از چند لحظه دختره با يه بچه بغلش . نشسته بودم و با يه حالت عصبي نگاشون مي ردم
قط ف. با نورِ  كمي كه از تو خونه میمومد نمي شد تشخیص بدم بچه ھه دختره يا پسر. برگشت

ديدم وقتي دختر روسه از خودش جداش كرد كه بدتش به نیكان، بچه جیغ زد و شروع كرد به 
آخر سر نیكان به زور گرفتش و بعدم دوال شد . گريه و كردن و بیشتر خودشو چسبوند به دختره

بچه ھمین جور گريه مي كرد و دستشو . عروسكشو از زمین برداشت و راه افتاد طرف ماشین
دراز كرده بود و مي خواست برگرده بغل دختره و دختره ھم با خونسردي باھاش  به سمت عقب

نیكان بچه به بغل اومد طرف ماشین و در عقبو باز كرد و بچه . باي باي كرد و درو بست و رفت تو



رو كه تازه تو نورِ  چراغِ  ماشین ديدم دختره، نشوند رو صندلي عقب و خودشم اومد نشست 
فھمیدم . مي گفت" مامي مامي " بچه ھنوز داشت گريه مي كرد و ھي . جلو پشت فرمون

دختره مادرش بوده و به خاطر ھمین بچه ھه اينجوري گريه مي كرد و نمي خواست از بغلش 
 : نیكان برگشت و با اخم و به انگلیسي بھش گفت. بیاد پايین

 . كني ساكت، اگر دختر خوبي باشي و گريه نكني مي برمت مك دونالد بازي -
تمام مدت عین مسخ شده ھا نشسته بودم و داشتم فقط . بعدم ماشینو روشن كرد و راه افتاد

 :با صداي استارت ماشین تازه انگار به خودم اومدم و با عصبانیت گفتم. نگاه مي كردم
 معلوم ھست داري چیكار مي كني؟ اين كیه؟ -

 :با صداي بلند تر و با عصبانیت بیشتر گفت
 .خواستي ھمه چیو بدوني؟ پس توام ساكت باش تا به وقتش خودم بھت بگم مگه نمي -

اون لحظه اگر جلوي خودمو نمي گرفتم از شدت حرصي كه داشتم يا سر خودمو مي كوبیدم تو 
با ھر زوري بود خودمو كنترل كردم و سعي كردم حداقل جوري ! شیشه ي ماشین يا سر نیكانو

 . چي زودتر معلوم بشه رفتار كنم كه عصبي تر نشه و ھمه
ديگه صداي گريه اش نمیومد و فقط گاھي فین فین . چند دقیقه كه گذشت تازه ياد بچه افتادم

مي كرد و يا به انگلیسي يه چیزايي مي گفت يا به روسي چند كلمه با عروسكش حرف مي 
 . زد

وھاي بور و ساله كه م ٤-٣يه دختر بچه ي . چراغ ماشینو روشن كردم و برگشتم نگاش كردم
منگوله دارش به حالت پريشون ريخته بود دور ضورتش و روي لپاشم ھنوز شیارِ  خیسيِ  

يه . صورتش اينقدر خوشگل و با مزه بود كه ناخوداگاه از ديدنش لبخند زدم. اشكاش مونده بود
حالت خاصي تو چشما و اون صورت گرد و سفید و كوچولوش بود كه باعث شد چند لحظه بھش 

احساس مي كردم چقدر ته چھره ي اين بچه به نظرم آشناس و قبال يه جايي . بشم خیره
ھرچي بیشتر دقت مي كردم بیشتر صورتش برام آشنا مي شد اما نمي فھمیدم كجا . ديدمش
وقتي ديد اينجوري بھش خیره شدم مثل ھمه ي بچه ھا خجالت كشید و سرشو . ديدمش

 ! انگشتش تو چشماي عروسكش انداخت پايین و شروع كرد به فرو كردن
سرشو " اسمت چیه؟" رو صندلي جابه جا شدم و كامال برگشتم طرفشو آروم ازش پرسیدم 

و دنده رو عوض " ويوال" نیكان آروم و با ھمون اخمش گفت . بیشتر انداخت پايین و جوابمو نداد
 :برگشتم طرفشو گفتم. كرد

 تو از كجا مي دوني؟ -
 :اه بھم انداخت و گفتبا چشماي بي حالت يه نگ

فكر مي كني مادرِ  جنده ِي اين، چه جوري بچه اشو داده دست من؟ وقتي اينقدر مي  -
 .شناستم كه بچه رو بده دستم پس منم اينقدر مي شناسمشون كه اسم اين تحفه رو بدونم

 :ميه لحظه ترسیدم و با نگراني گفت. خیلي بد و با تحقیر در مورد بچه و مادرش حرف مي زد
 فارسي نمي فھمه بدونه چي مي گي؟ -

 :يه پوزخند زد و گفت
 .از ھمین االن بايد بدونه مادرش عجب كثافتیه! حاال مثال بفھمه -

ھمیشه مبادي آداب بود و . تاحاال نديده بودم نیكان راحع به كسي يا چیزي اينقدر بد دھن باشه
غريب رفتار مي كرد و برام غريبه ولي اون لحظه اينقدر عجیب . حرمت ھمه چیو نگه مي داشت

كم كم يه چیزايي داشت راجع به اين بچه و مادرش . بود كه فكر مي كردم نمي شناسمش
میومد تو ذھنم كه قلبمو از جا كند و ترس و نگراني و اضطرابم، جاشو داد به ناراحتي و 

 :بغض گفتم با. احساس مي كردم ھر لحظه اس كه قلبم بتركه و بزنم زير گريه. دلشكستگي
نمي خوام بدونم، االن احساس مي كنم اين واقعیاتي كه مي خواي برام رو . نیكان، برگرد -

 . كني خیلي بدتر از شكیات خودم ھستن و بیشتر داغونم مي كنن
 .اونم انگار بغض كرده بود و صداش مي لرزيد

 .ھمه فشار راحت شم حاال كه تا اينجا اومديم؟ نه كتايونم، بذار تموم شه منم از شر اين -
 :دوباره خواستم يه چیزي بگم كه ويوال با خوشحالي جیغ زد

- It's over there Nick! 
ويوال . و نیكانم سرشو به عالمت مثبت تكون داد و دور بلوار دور زد و جلوي مك دونالد نگه داشت

 :زود در ماشینو باز كرد و پريد پايین و نیكانم آروم گفت



بگیرم و مي ذارم اونجا بازي كنه، تا بر مي گردم تو برو تو پارك اين بغل تا  مي رم براش غذا -
 . بیام

از دور مي ديدمش كه با چه بي حوصلگي بچه رو ھول مي ده . و بعدم در ماشینو بست و رفت
مي خواستم از ماشین پیاده . به جلو كه زودتر راه بره و بعدم رفتن تو صف سفارش غذا وايسادن

به زور خودمو از ماشین . تو ھمون پاركي كه گفته بود اما پاھام انگار قدرت نداشتنشم و برم 
نیكانم بعد از چند دقیقه تنھايي از . كشیدم بیرون و آروم آروم رفتم رو يه نیمكت نشستم

من . نشست كنارمو سرشو گرفت بین دو تا دستاش. رستوران اومد بیرون و راه افتاد طرف پارك
 :با صداي گرفته و آروم گفتم. زده بودم و انگار وجودشو ديگه احساس نمي كردم به رو به رو زل

 .نیكان، فقط يه كلمه جوابمو بده -
 .اومديم اينجا كه ھر چي مي خواي ازم بپرسي -

 :به زور گفتم. احساس مي كردم نفس كشیدن برام سخت شده
 اين بچه، بچه ي كي بود؟ -

 :ن از دست قاضي فرار كنن گفتآروم و عین گناھكارايي كه مي خوا
 .ھمون دختره كه ديدي -

 :چشمامو بستمو نفسمو حبس كردم و گفتم
 باباش كیه؟ -
 .مـــن...م.... -

درختاي . ھوا تاريك تاريك بود و آسمون سرمه اي رنگ. چشمامو باز كردم و نفسمو دادم بیرون
حتي يك میلیمترم از جام . ترسوندنمكاجِ  رو به روم مثل شبح ھاي سیاه تو اون ظلمات مي 
تمام حرفاي نیكان از روز اولي كه ديد . تكون نخورده بودم و به ھمون حالت خیره نشسته بودم

تو اولین دختر ... من تاحاال عاشق نشدم. " بودمش عین نوار داشت تو مغزم تكرار مي شد
از گوشه ي چشمم مي ". .... كتي من با تو مزه ي عشقو دوست داشتنو فھمیدم... زندگیمي

بعد از چندين دقیقه سكوت با صداي لرزون شروع . ديدم كه دوال شده و سرشو گذاشته رو پاش
 :كرد به حرف زدن

مي دونم چقدر تو نظرت . كتي، مي دونم االن تو ذھنت داري راجع به من چي فكر مي كني -
باور كن، به خود خدا قسم كه  اما. تحقیر شدم و برات مثل يه آدم حقه باز و دروغگو مي مونم

 ...من ھیچ وقت بھت دروغ نگفتم
 .بعد از چند لحظه دوباره شروع كرد. نفس نفس مي زد و بین صحبتاش ھي سكوت مي كرد

دختر خوشگلي بود، ھمه ي ... سال آخرِ  كالج من با ھمین دختره كه ديدي ھمكالسي بوديم -
لي نه عاشقش بودم نه حتي احساس مي كردم و... پسرا دنبالش بودن و منم بدم نیومد ازش

فقط تو عالم بچگي و نوجووني با دو تا از دوستام شرط بستیم كه ببینیم ... دوسش دارم
اما بعد ... اول از ھمه من كلي نقشه كشیدم و رفتم جلو... كدوممون مي تونیم تورش كنیم

به ... محلش نذاشتم ازينكه چند روز سر كارم گذاشت گفت ازم خوشش نمیاد و منم ديگه
منم ديگه ھمه ... جاش با يكي ديگه از دوستام دوست شد و ديگه ھمیشه اين دوتا باھم بودن

آخراي سال بود كه دختره يه بار .. چیو فراموش كرده بودم و به ھیچ كدومشون كاري نداشتم
كلي حالشو  اومد پیشمو بھم پیشنھاد دوستي داد كه به خاطر اينكه قبال ضايعم كرده بود منم

... گرفتم و تو كل مدرسه پخش كردم كه اين خواسته با من دوست بشه اما من قبول نكردم
سال بعد تو  ٣-٢تا اينكه ... دختر خیلي مغروري بود و انگار براش خیلي سنگین تموم شده بود

 اولش اصال بھش محل نذاشتم اما بعد خودش اومد جلو و كلي از... يه مھموني دوباره ديدمش
ھرچي ... خاطرات كالج گفت و اينكه خیلي وقته با اون دوست من به ھم زده و االن تنھاس

حرف مي زد من بھش توجھي نشون نمي دادم تا اينكه موقع خداحافظي ازم خواست خودشو 
منم بدم ... و يه كم مشروب بخوريم" بار"سر راه كلي اصرار كردن كه بريم يه . دوستشو برسونم
من و اون نشستیم و دوستش ... نگه داشتم و رفتیم تو" بار"جلوي يه ... ن برمنمیومد باھاشو

گفت آبجو سفارش داده كه سنگین نباشه و بعدش بتونم رانندگي ... رفت مشروب سفارش داد
دختره ھم خودش اومد نشست رو پامو يه گیالس بزرگ گرفت جلوي دھنمو با كلي .... كنم

گرفت جلوي دھنم و گردنمو برد عقبو ھمه اشو ريخت تو  عشوه و مالیدن خودش بھم لیوانو
اما ... از مزه ي تند و تلخيِ  بیش از حدش فھمیدم آبجو نبوده و يه مشروب قوي بوده... حلقم



فقط آخرين چیزايي كه ... ديگه خودم حالیم نبود چیكار مي كنم... ديگه كار از كار گذشته بود
 .....شینو رفتیم خونه ي اونو بعدميادمه اين بود كه دوستش نشست پشت ما

خودمم . به اينجاش كه رسید ديگه ساكت شد و احساس كردم شونه ھاش دارن مي لرزن
 . داشت مي لرزيدم و دستامو دورم حلقه كرده بودم و اشكام آروم مي ريختن پايین

... ي نداشتممن ديگه ھیچ وقت با اون دختره كار.... كتي، من از اون دختر و ازين بچه متنفرم -
من ھیچ احساسي به اين دختر ... فقط ھمون يه بار بود ولي ھمون يه بار اينجوري بدبختم كرد

نداشتم و تو دوران مدرسه فقط سر لج و لجبازي با دوستام دنبالش افتاده بودم و بعدم خیلي 
عدم تو اما اون انگار از وقتي كه بھش جواب رد داده بودم و ب... راحت فراموشش كرده بودم

چھار ماه بعد بھم خبر داد كه حامله ... مدرسه پخش كرده بودم كینه ي منو به دل گرفته بود
اما براي ...اولش به ھیچ وجه زير بار نمي رفتم و قبول نمي كردم بچه مال من باشه.. اس

و بعدشم با كلي آزمايش ... اطمینان كلي التماسش كردم كه بره بچه رو بندازه، اما قبول نكرد
اما پدر وقتي ... ازون روز ديگه زندگیه من به ھم ريخت... تست ژنتیك فھمیديم بچه ي منه

ولي من ازش متنفر ... حتي كلي اصرار كرد كه با دختره ازدواج كنم ... فھمید خوشحال شد
اين بچه ھم برچي بزرگتر مي شد بیشتر متنفر مي ... ھیچ احساسي بھش نداشتم... بودم

سال  ٣-٢تا ايكه ... ساس مي كردم فقط به دنیا اومده كه منو بدبخت كنهاح.... شدم ازش
من با بدختي ... كتي از وقتي ديدمت تو شدي ھمه ي عشق و آرزوي من... بعدش تو رو ديدم
ديگه ... اينقدر صبر كردم كه باالخره قبولم كني و از فكر و ياد متین بیاي بیرون... به دستت اوردم

كتي ... ديگه نمي تونستم با گفتن اين موضوع بھت ريسك كنم... ت بدمنمي تونستم از دست
من اين سه روز رفته ... كتي... به خدا تو اولین و آخرين كسي ھستي كه من عاشقش شدم

دنبال يه مدرسه ي ... نه من مي خوامش نه مادرش.. بودم كه كاراي قانوني اين بچه رو بكنم
اما ھمه ي ...كلي پول دادم... پدرم درومده... ي گشتمشبانه روزي براي بچه ھاي اين سن م

نمي تونم از دستت ... كتي تو عزيز ترين كسِ  مني.. اينارو به اين خاطر كردم كه تو برام بموني
 ...بدم

انگار آسمون . سرمو بردم باال و به آسمون نگاه كردم. صداي ھق ھق گريه اش بلند شده بود
حرفاي نیكان اون روز تو ..." و تمام اتفاقاتو داشتم مي ديدمشده بود مثل يه پرده ي سینما 

رستوران راجع به اينكه يه حقیقتي رو بھم نگفته، حرفاي پدرش تو بیمارستان راجع به بزرگ 
شدن نوه اش تو يه خانواده ي درست و حسابي، عكس العمل نیكان، اون نفرتي كه موقع حرف 

ره ي اون بچه كه اينقدر به نظرم آشنا بود و من تازه زدن از بچه تو چشماش بود، شكل و ته چھ
ھمه ي اينا تازه داشت برام معني پیدا مي كرد و "... داشتم مي فھمیدم كه چقدر شبیه نیكانه
اشكام مي ريخت پايین و احساس مي كردم نیكان . عین تیكه ھاي پازل كنار ھم قرار مي گرفت

اينقدر مھربون و با گذشته كه مي تونه ھمه ي اون پسري كه فكر مي كردم . تو نظرم شكسته
دنیا رو تو آغوش گرمش جا بده و براي من يه تكیه گاه باشه، با بچه ي خودش ھمچین كاري 

 .كرده بود، از بچه اش متنفر بود و بدتر ازون موضوع به اين مھمي رو از من پنھون كرده بود
. ري احساس بدختي و شكست مي كردمبدجو. بدون اينكه بفھمم صداي گريه ام بلند شده بود

نیكان با چشماي خیس سرشو اورد باال و خواست دستمو بگیره كه يھو با تمام قدرتم سرش 
 :جیغ كشیدم

تو اينقدر پست و . تو پست ترين آدمي ھستي كه به عمرم ديدم نیكان. به من دست نزن -
تو با منم يه . ذاري پرورشگاهبدبختي كه بچه اي رو كه از خون خودته مي خواي به خاطر دلت ب

 .....يه روز به ھمین راحتي منم مي ذاري كنار. روز ھمین كارو مي كني
انگار شوك عصبي . از جام بلند شده بودم و ھمه ي اين حرفا رو با جیغ و گريه بھش مي زدم

با گريه شروع كردم به دويدن طرف خیابون و . بھم دست داده بود و ھیچي حالیم نبود ديگه
قبل از اينكه با ھمون حالت برم وسط خیابون از پشت محكم . نیكانم از پشت دنبالم میومد

 :گرفتم و با بغض تو چشام نگاه كرد و گفت
كتي، ھرچي بگي حق داري، تو حق داري فكر كني من آدم پستیم، اما فقط اينو بدون كه من  -

سِ  از دست دادنت بود و االنم كه تمام اين مدت كه اين موضوع رو ازت پنھون كردم به خاطر تر
فقط اينو بدون كه ھیچ وقت بھت . دارم از دستت مي دم ديگه ھیچي برام تو زندگیم نمي مونه

 ...راجع به عشق و احساسم دروغ نگفتم



با گريه ھلش دادم عقب و برگشتم سمت خیابون و يه تاكسي . اينو گفت و دستامو ول كرد
 .گرفتم و رفتم خونه

فقط مي دونم تاركِ  دنیا شده بودم و نه با كسي . ازون شبو اصال خوب يادم نیست روزاي بعد
تو تنھايي خودم غرق بودم و مدام ھمه چیو از . حرف مي زدم نه دلم مي خواست كسیو ببینم

من . اول مرور مي كردم بلكه بفھمم كجا اشتباه از من بوده كه ھمچین اتفاقاتي برام افتاده
ار بودنِ  نیكان نبود، بیشتر از فھمیدنِ  اين مساله، اين موضوع برام مھم بود مشكل اصلیم بچه د

نیكان تو نظرم . كه تا چه حد تونسته از بچه ي خودش متنفر باشه و فقط دنبال دل خودش بره
 .شكسته بود و ھیچي نمي تونست تیكه ھاي وجودشو دوباره تو ذھن و دل من سر ھم كنه

 
دورا دور ازش خبر . شده بود و حتي تو دانشگاھم ازش فرار مي كردمرابطم به كل باھاش قطع 

داشتم كه ويوال رو فرستاده ھمون مدرسه اي كه گفته بود اما گاھیم میارتش پیش خودش و 
چند ھفته بعد يه روز بھم زنگ زد و گفت . پدر جون و چند روزي پیش خودشون نگھش مي داره

تو اين مدتم براي ويوال پرستار گرفته و مي ذارتش پیش . نداره براي يه مدت طوالني مي ره ايرا
 .گفت شايد اونجا بمونه و شايدم برگرده، و ھنوز برنگشته. پدر جون

معموال ھر روز . ماه مي شه كه نديدمش و فقط با ھم از طريق تلفن ارتباط داريم ٣االن حدود 
رف مي زنیم اما مثل دو تا زنگ مي زنه و جفتمون با صداي ھاي غمگین و حال خراب باھم ح

 . دوست معمولي
. نیكان ھنوزم تو ذھن من به حالت سابق بر نگشته و ھمین مانع از تجديد رابطمون مي شه

اگر بخوام باھاش . احساس مي كنم تو يك عمل انجام شده قرار گرفتم و ھیچ راه چاره اي ندارم
ھمون مدرسه ي شبانه روزي كه از نظر ادامه بدم به خاطر من مي خواد ويوال رو دوباره بفرسته 

من مثل پرورشگاه مي مونه و دلِ  خودم به ھیچ وجه به اين كار راضي نمي شه، دلم نمي 
خواد با وجودم باعث بشم يه بچه طعم داشتن پدرو نچشه و يتیم بزرگ شه اگر ھم بخواد 

 .نگھش داره من اصال آمادگي پذيرششو ندارم
 ...بار ھم تو عشقم شكست خوردم شايد بايد باور كنم كه اين

 
 پايان
 ١٣٨٦فروردينماه  ٩

 ٢٩مارچ  ٢٠٠٧
 


