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تنمون از آزمايشگاه شیمي اومدم بیرون و مانتو ي سفید رنگي كه ھمیشه تو آزمايشگاه بايد 
. مي كرديمو در اوردم گرفتم دستم و به طرف ساختمون مجاور كه كمد وسايلم بود راه افتادم

 دستمو گذاشتم رو جیب شلوار جینم و موبايلمو لمس كردم، اما مطمئن بودم ھیچ خبري نبود و 
voice message ياmissed call م ھنوزم عادت نكرده بودم كه ديگه وقتي كالسم تمو. اي نداشتم

شب بود و راھروھا و كالسا  ١٠ساعت حدود ...مي شه نبايد منتظر ھیچ پیغامي ازش باشم
اين ساختمون دانشگاه جزو ( رسیدم به راه پله ھاي قديمي و چوبي. خلوته خلوت بودن

خصوصا با عكس ! ساختمونھاي فوق العاده قديمي و كالسیك شھر بود و تا حدودي شبیه موزه
میالدي كه به ديواراي  ٦٠تا  ٤٠جوھاي فارق التحصیل بین دھه ي ھاي سیاه و سفید دانش

البته ھرچند كه ! راھرو بود، اين ذھنیت رو بیشتر تداعي مي كرد كه داري تو موزه قدم مي زني
نشانه ھاي زيادي از قرن بیست و يك مثل دستگاھھاي پرينت و فتو كپي و ماشین ھاي خودپرداز 

تازه يادم افتاد . باالخره به در خروجي رسیدم!) اخت كه كجاييپول تو راھرو سريع يادت میند
! و مجبورم اين چند قدم فاصله ي بین دو تا ساختمونو قنديل ببندم) locker( كاپشنم تو كمدمه

انگار كه مي ! آستیناي پلیورمو كشیدم پايینو كلمم فرو بردم تو يقه ام و نفسمو حبس كردم
باز كردم و با اولین سوز وحشتناكي كه خورد تو صورتم طبق  در و! خواستم شیرجه بزنم تو آب

معمول بر پدر و مادر آب و ھواي اين كشور يخ بندون لعنت فرستادم و سعي كردم قدمامو تند تر 
! كنم، اما به خاطر برف زيادي كه نشسته بود و بیشترشم يخ زده بود از دويدن پشیمون شدم

ھرچي دست انداز و برامدگي در نواحي پشتي بدنت بود بس  واالغیرتا يه امروزو نخور زمین كه"
باالخره رسیدم !" كه رو اين يخا كوبیده شده زمین به كل آسفالت شده و چیزي ازش باقي نمونده

درو باز . به اون يكي ساختمون كه بر عكس قبلي يه ساختمون خیلي مدرنه و جديدا ساختنش
معمول چند نفري بودن،اما نسبتا خلوت تر از كردم و داخل سالن شدم، تو ھال اصلي طبق 
چند تا پسر چیني با اون لھجه ي مزخرفشون كه . ھمیشه بود، اونم به خاطر ديروقتیه ساعت بود

زدن میندازه داشتن میخنديدن و حرف مي زدن و كنارشون ھم يه دختره نشسته ! آدمو ياد عق
ي از دستاي پسره ھم داشت پشت يك! بود رو پاي يه پسره و شديدا مشغول كندن لباي ھم

كمدم طبقه ي . دختره رو ماساژ میداد و اونیكي دستشم جلوي دختره داشت كند و كاو مي كرد
دوم بود، رفتم طرف راه پله ھا كه شنیدم يكي با صداي بلند داره با موبايلش فارسي حرف مي 



! بود بس كه ايرانیا زياد بودن ديگه برام عادي شده بود، به قول بچه ھا اينجا دانشگاه تھران. زنه
در حین باال رفتن پنج شش تا پله ي باقي مونده سعي كردم گوشامو تیز كنم ببینم از حرفاش 

خصوصا كه حتي اگه بیخ گوش ! يكي از سرگرمي ھاي مورد عالقه ام اينه!( سر در میارم يا نه
!) گاھیم چه حرفايي! طرف ھم وايساده باشم تشخیص نمي ده ايرانیم و راحت حرفشو مي زنه

رفتم طرف كمدمو مانتوي آزمايشگاه و جزوه ھامو گذاشتم تو كمد، طبق معمول به عكسش كه 
. رو در كمدمه يه نگاه كردمو لبخند زدم، انگشتمو اوردم باال و گذاشتم رو لبمو چسبوندم به عكس

م و در كمدو بستم و كاپشنمو برداشتم و يه بار ديگه يه نگاه به عكس كرد" خداحافظ تا فردا" 
سرم پايین بود و داشتم زيپ كاپشنمو مي بستم كه صداي ھمون . رفتم به سمت راه پله ھا

رفتم كه از . پسره كه چند دقیقه قبل داشت با موبايلش حرف میزدو از فاصله ي نزديكتر شنیدم
نفاوت از  كنارش رد بشم كه يه لحظه چشمش افتاد به من و سر تا پامو برانداز كرد، منم بي

داشتم ساعتو نگاه مي كردم كه ببینم موقع اومدن كدوم اتوبوسه و .كنارش رد شدم و رفتم پايین
 . با كدومشون مي تونم برم كه موبايلم زنگ زد

 كجايي؟ . سالم كتي جان -
 . كالسم تموم شده مي خوام برم خونه. سالم باربد - -
 . ئه خوب وايسا دارم میام دنبالت، نزديكم -
آروم آروم . وق كردم كه مجبور نیستم كلي منتظر اتوبوس وايسم و راحت مي شه برم خونهذ

رفتم دم در خروجي و داشتم از پشت شیشه ھا خیابونو نگاه مي كردم كه ماشینشو ار دور 
 . با سرعت دنده عقب گرفت و جلوي پام زد رو ترمز. زود درو باز كردم و رفتم طرف ماشین. ديدم

 . ردم رو صندلیاي عقب و پريدم باالكیفمو پرت ك
عزا گرفته بودم كه چه جوري تو اين ! آخ باربد الھي تا صبح خواب حورياي بھشتي لختو ببیني -

 ! سرما برم خونه
تو كه مي خواي دعا كني يه جوري دعا كن كه تو بیداري ! دوما خسیس! اوال كه علیك سالم -

تو كي میخواي ! گه تورو مجبور به خريد ماشین نكنمسوما من نامردم ا! ازين حوريا نصیبم بشه
 ) ! homeless(آدم شي دختر؟ ديگه بسه ھمدردي با بي نوايان و خانه به دوشان و ھم لسان

! حوصله ي دردسراشو ندارم. من اينجوري راحت ترم! ھمدردي با بینوايان كیلو چنده! برو بابا -
بعدم من پیاده رويو دوست !ه بقیه اشديگه چه برسه ب. ھمون جاي پاركش كلي دردسره

 چشم تینا رو دور ديدي؟؟ ! ضمنا ھمین حوريه بھشتیه لخت تو خوابم از سرت زياده.دارم
 . آخ آخ نگو كه ھنوز نرفته دلم براش يه ذره شده -
 رفت؟  -
 . آخر ھفته برمي گرده. آره بعد از ظھري گذاشتمش فرودگاه -
تینا ! روتم زياد نكنا. ین حوري لخته تو خواب سر كن تا برگردهخوب پس حاال تا آخر ھفته با ھم -

 ! نیست من به نیابت ازون میپائمت
 

.* سرمو تكیه دادم به پشتي صندلي و رفتم تو فكر. با خنده دنده رو عوض كرد و چیزي نگفت
ھرو روز اولي كه ديدمش تازه از تورنتو اومده بودم اين ش. باربدو دوسالي مي شد كه میشناختم

باربد تو سايت دانشگاه يه آگھي داده بود كه يه خونه ي دو طبقه داره . دنبال يه خونه مي گشتم
اولش خیلي شك داشتم كه با يه پسر اونم يه پسر ايراني . و مي خواد طبقه ي باالرو اجاره بده

م و ھمینجوريش مامان بابام كلي از دستم دلخور بودن كه پیششون نمونده بود! ھم خونه بشم
اما طبق معمول نتونسته بودن جلوي كله شقیه منو بگیرن،ولي ديگه نمي . اومده بودم اين شھر

خواستم بیشتر حساسشون كنم و به ھمین خاطرم يه كم شك داشتم رو ھمخونه شدن با يه 
اما چون تو آگھي تاكید شده بود دو تا خونه كامال مجزا ھستن وسوسه شده بودم برم . پسر

بد خونه رو بھم نشون داده بود و اظھار خوشحالي كرده بود ازينكه خونه رو به يه بار. ببینمش
از خونش خوشم اومده بود، فقط تنھا مشكلم اونم به خاطر حساسیت مادرم . ايراني اجاره بده 



بعد ازينكه نظرمو راجع به خونه پرسید بود گفته ! اين بود كه صاحبخونه يه پسر به ظاھر مجرده
 ! فقط من يه شرط دارم براي اجاره كردن خونه. لي خوبهخی - : بودم

 . حاال بفرمايید ببینم چیه! معموال مالك شرط مي ذاره -:اونم چپ چپ نگاه كرده بود و گفته بود
 ! اينكه شما مجرد نباشین -

وقتي با چشماي گشاد شده پرسیده بود براي چي، يه لحظه اون كرم ھمیشگي تو تنم وول 
 ! براي اينكه يه وقت عاشقم نشین -یلي جدي گفته بودم خورده بود و خ

درست لحظه اي كه نزديك بود عصباني بشه ازينكه فكر كرده بود سر كارش گذاشتم خنده ام 
خوشبختانه . گرفته بود و عذر خواھي كرده بودم از شوخیم و براش توضیح داده بودم منظورم چیه

سر قیمت و . ريه و راحت مي شه باھاش كنار اومداز ھمون اول نشون داد كه خیلي پسر با شعو
چند تا چیز كوچیكه ديگه ھم خیلي سريع باھم كنار اومديم و حتي پیشنھاد داد براي خريد 

 -آخرشم با خنده و چشمك گفته بود. وسايل ھم كمكم كنه چون ھنوز جايي رو بلد نیستم
التون جمع، من قبال عاشق شدم راستي، ھرچند قابلیت بااليي براي عاشق شدن دارين، اما خی

 !* و در دام بال گرفتار
 

 چي مي خوري؟  -تو ھمین فكرا بودم كه باربد ماشینو جلوي پیتزا ھات نگه داشت و پرسید 
 . من گشنه ام نیست، براي خودت يه چیزي بگیر -
 . الغر شدي! تینا سفارش كرده بايد حسابي بھت غذا بتپونم! امكان نداره -
 . اربد، چیزي از گلوم پايین نمي رهواي نه ب -
 ! خوب اگه از باال نمیره از پايین بھت تنقیه مي كنم -
 گمشوووووووو  -

ھمیشه ھمینطوربود، خصوصا وقتايي كه مي ديد ناراحتم . با خنده در ماشینو بست و رفت
دش تینا دوست دخترش بود يا به قول خو.خودش يا تینا ھمش سعي میكردن ھوامو داشته باشن

از روز اولي كه ديده بودمش ازش خوشم اومده بود و .با تینا ھم حیلي خوب بودم! ھمون دام بال
 . باھاش احساس صمیمت كرده بودم

 
چند روز بعد ازينكه وسايلو جابه جا كرده بودم و تو خونه مستفر شده بودم يه شب باربد گفته *

دارم باھاش آشنا شم برم  بود دوست دخترش شام داره میاد اونجا و منم اگه دوست
اولش فكر كرده بودم حاال بايد كلي اخم و تخم خانمو تحمل كنم و البد منو به عنوان يه .پیششون

از دست داداشاي خل و چل و گیراي مامان بابام راحت ! عجب بدبختیه! " رقیب مي خواد ببینه
ز ھمون برخورد اول فوق العاده اما تینا ا!" شدم، حاال بايد با يه دختر غريبه سر عشق رقابت كنم

صمیمي و مھربون برخور كرده بود و حتي اظھار خوشحالي كرده بود ازينكه رفته بودم پیششونو 
البته اين اخالق و ريلكس ! كلي سفارش كرده بود كه اگه كاري داشتم حتما از باربد كمك بخوام

از طرفیم خودشو يه ايرانیه اصیل .بودنش ھم به خاطر تربیت اروپايي و مادر كانادايي االصش بود
سالي ھم از من  ٤-٣. مي دونست و خصوصیات خوب ايرانیا رو ھم از پدرش به ارث برده بود

. بزرگتر بود و ھمین باعث مي شد منو عین خواھر كوچكنرش بدونه و خیلي ھوامو داشته باشه
لبته كارش تا حدودي سكرت ا. دفعه پرواز داشت ٢بود و در ماه  air Canadaجزو كادر ھواپیمايي 

اما ھرچي كه بود فوق العاده دوسش داشتم و باھاش . بود و زياد راجع بھش صحبت نمي كرد
 *.....راحت بودم

 
 

چند دقیقه كه گذشت باربد جعبه به دست نشست تو ماشین و ھمونجور كه دھنش داشت 
م كه از بوي پیتزا و لنبوندن اون من. میجنبید در جعبه رو باز كرد و يه تیكه ھم به زور داد دست من

باربدم .به اشتھا اومده بودم شروع كردم به خوردن، اما ذھنم يه جاي ديگه بود و حرفي نمي زدم



چند دقیقه . حرفي نمي زد و بعد ازينكه چندتا تیكه ي ديگه خورد ماشینو روشن كرد و راه افتاد
 به چي فكر مي كني؟  –كه گذشت پرسید 

 ھیچي  -
منظورش اين بود كه رفتي تو (باز زدي دنده عقب ؟ ! مي گي ھیچي يعني خیلي چي ھروقت -

 !) فكر گذشته
دست خودم نیست، ھمش فكرم منحرف  -رومو كردم طرف شیشه و زل زدم به خیابونو گفتم 

 . مي شه
 . اما چند وقت بود خوب شده بودي، ديگه كمتر مي رفتي تو فكر -

 لت تنگ شده ، آره؟ د - بعد با يه لحن مھربون گفت 
 ... خیلي -
 بیشتر براي چیش دلتنگي؟  -
براي مھربونیاش، توجھاش، ھمه چي، اينكه ھمه چیمو بھتر از خودم يادش بود و مي دونست،  -

ھنوزم عادت نكردم كه وقتي كالسم تموم مي شه ديگه نیست كه زنگ . به فكر ھمه چیم بود
 . ام گذاشته باشهبزنه و بھم خسته نباشید بگه يا برام پیغ

تو راست مي گي كتي، خیلي مھربون بود، حتي منم كه پسرم گاھي از كاراش تعجب مي  -
وقتايي كه امتحان داشتي به تلفن من زنگ مي زد و سفارش مي كرد ! كردم و ايده مي گرفتم

 كه اگه تو تنبلي كردي غذا درست نكردي، من برات يه چیزي بیارم باال بخوري يا ھردفعه مي
تو . فھمید داره برف میاد مي گفت چكت كنم ببینم مي خواي بري بیرون لباس مناسب تنته يا نه

حق داري كه دلت براي اين چیزا تنگ بشه، اما خوشحال باش كه لذتشو قبال چشیدي و براي 
درسته كه اون ديگه نیست و ھیچ كسم نیست كه قد اون دوست داشته ..خوشحالیش دعا كن

 . من و تینا واقعا نگرانتیم دختر. اي ديگه ھستن كه دوست دارن و به فكرتنباشه، اما خیلی
. فقط يه نگاه قدرشناسانه بھش كردم و سرمو تكون دادم. يه آه كشیدم و ديگه ھیچي نگفتم

ماه و خورده اي از آخرين باري كه باھاش حرف زده بودم و بھم  ٧ماه گذشته،  ٧باورم نمیشد 
چرا بیشتر بھش نگفته بودم منم دوست دارم؟ چرا مدت بیشتري  . "گفته بود دوسم داره

اينا مدام تو ذھنم تكرار " سالي كه باھم بوديمو عاشقش نبودم؟  ٣عاشقش نبودم؟ چرا ھمه ي
 . مي شد و يھو ناخواسته به زبون اوردمشون

يم من سالي كه باھم بود ٣باربد من عذاب وجدان دارم، نمي تونم خودمو ببخشم، ما تو اين -
درست برعكس اون كه از . سالو عاشقش بودم٢سال ازون  ١سالشو دوسش داشتمو و  ٢فقط 

 . ھمون ماھاي اول تمام احساسو محبتشو به من داد
خودتو عذاب نده كتي، اين بدترين چیزه، به اين چیزا فكر نكن، زندگي كن، به جاي جفتتون  -

 . ستزندگي كن، مي دوني كه اونم ھمیشه ھمینو مي خوا
چند دقیقه بعد رسیديم جلوي در خونه و پیاده . ديگه جفتمون ساكت شديم و چیزي نگفتیم

باربد يه بار ديگه ھم ھمه ي حرفاشو تكرار كرد و كلي سفارش كرد، بھش شب به خیر .شديم
از صبح سه تا كالس طوالني داشتم، اما . داشتم از خستگي غش مي كردم. گفتم و رفتم باال
لباسامو عوض كردم و مسواك زدمو رفتم . نستم بیشترش روحیه، نه جسميخودمم مي دو
اما ھرچي چشمامو رو ھم فشار مي دادم و تو جام غلت مي زدم خوابم نمي . افتادم رو تخت

يه نیروي . دستامو گذاشتم زير سرمو ھمینجوري كه طاقباز خوابیده بودم زل زدم به سقف. برد
 ! به قول باربد باز داشتم مي زدم دنده عقب. تهقوي داشت ذھنمو مي كشید به گذش

 
اون موقع . مدتي بود كه تو يه سايت خبري تو قسمت جوانانش يه سري مطلب مي نوشتم* 

ھنوز ايران بودم و به توصیه يا بھتره بگم به زوره يكي از معلماي دبیرستانم براي سايت ھفته 
ش بودم ھمیشه مي گفت سعي كن اون موقعي كه شاگرد. بار مطلب مي فرستادم ٣- ٢اي

البته اين نظر اون بود؛ وگرنه خودم چیز خاصي حس نمي ! زياد بنويسي كه استعدادت ھرز نره
آخر سر ھم خودش چون يه آشنا داشت باھاشون صحبت كرده بود كه براي سايتشون ! كردم



ستش به جايي بند براي اينم كه منو بذارتم تو رودربايستي، چون د. ھرزگاھي يه چیزايي بنويسم
به پاداش ھمه ي اون نمره ھاي  -نبود و ديگه شاگردش نبودم كه بخواد تھديدم كنه، گفته بود

ما كه نفھمیديم باالخره استعداد ! " بیستي كه بھت دادم بايد حتما باھاشون ھمكاري كني
حتماال يه ا!" به خاطر لطف خانم معلم بود ٢٠گرفتیم يا اون نمره ھاي  ٢٠داشتیم كه نمره ي 

 ! حق الزحمه اي چیزي مي گرفت
چندوقتي بود كه مدير سايت دنبال نفر مي گشت براي ساختن يه لوگوي تبلیغاتي، منتھا يه 

سري شرايط خاص داشت و زياديم وسواسي بود كه ھركسي حاضر نمي شد باھاش راه بیاد تا 
پابلیكي كه تو سايت مي  من فقط از روي ايمیلھاي. اينكه بعد از چند روز طرفو پیدا كردن

چند وقت بعداز اون . فرستادن در جريان بودم و فھمیده بودم طرف دانشجوي سال آخره كامپیوتره
ماجرا داشتم میل باكس ايمیلم كه روي سايت بودو چك مي كردم كه ديدم از طرف ھمون پسره 

نفرو  ٣-٢ده و مطالب برام نوشته بود بعد از قبول سفارش لوگو با سايت آشنا ش. يه ايمل دارم
يه ايمیل خیلي معمولي و رسمي بود و منم زياد بھش . ھمیشه مي خونه كه منم جزوشونم

اون موقع تازه شروع كرده بودم به يه كار جديد، اتفاقات عجیبي كه تاحاال تو . اھمیتي نداده بودم
و يكي دو تا تیپ زندگیم براي خودم افتاده بود رو در قالب طنز يا داستان كوتاه مي نوشتم 

دوباره چندوقت بعد برام ايمیل داد و ايندفعه با لحن . شخصیتي ھم تو نوشته ھا گنجونده بودم
گفته بود بعضي وقتھا واقعا از مطالب خنده اش مي گیره و ھمیشه دنبالشون مي ! صمیمي تر

ين اتفاقات براي احساس مي كنم ا–اينكه گفته بود . اما به يه چیز جالب ھم اشاره كرده بود. كنه
 . خودتون يا نزديكانتون افتاده، چون خیلي ملموس مي نويسید و معلومه كه حسشون كردديد

تاحاال ھیچ كس اين كلك رو نفھمیده بود و از ! خیلي تعجب كردم ازينكه اينقدر باھوش بود
ي ايمیاليي كه مي دادن كامال مشخص بود فكر مي كنن اين حوادث فقط تو ذھن من اتفاق م

فقط بديش اين بود كه اون . سر ھمین موضوع يه كم ارتباطمون بیشتر شد. افتن و واقعیت ندارن
با خوندن ھر كدوم از نوشته ھام منو بیشتر مي شناخت و تقريبا اخالق و عقايد كلي من 

چیزايیم كه نمي تونست از ! دستش اومده بود، خودشم كه باھوش بود و حس ششمش زياد
ھرچي سعي مي ! ھا بفھمه، حدس مي زد و معموال ھم حدساش درست بودالبه الي نوشته 

فقط تنھا راه فراري كه پیدا مي كردم بھونه ي درس بود اما . كردم ازش فاصله بگیرم نمي شد
شخصیت ??? حدود دو ماھي مي شد كه باھاش آشنا شده بودم و اون . اونم زياد كارساز نبود

اجع به اون فقط در حد اسم و فامیل و رشتیه ي منو شناخته بود ولي اطالعات من ر
حتي از ترسم ديگه خیلي كم مطلب تو سايت مي ذاشتم يا اگرم ! دانشگاھیش محدود مي شد

اما با ھمه ي اينا يه سري . چیزي مي نوشتم سعي مي كردم ديگه مربوط به خودم نباشه
 . باھاش قطع كنم ويژگي ھاي شخصیتي جالب داشت كه مانع ازين مي شد رابطمو به كل

ھمون اوال ھم بھم پیشنھاد داده بود كه يه قالب برام بسازه كه بیشتر با نوشته ھام ھمخوني 
داشته باشه و سر ھمین جريانم به بھانه ي اينكه بھم دسترسي داشته باشه شماره ي 

كردم كه  موبايلمو گرفته بود، اما ھیچ وقت بھم زنگ نزده بود و من به خیال خودم خدارو شكر مي
 ." شماره امو گم كرده و البد ديگه روش نمي شه دوباره بگیره" 

اشتیاقش به رابطه با خودمو حس مي كردم اما در عین حال ھم فوق العاده خوددار و متین رفتار 
 .* .....تا اينكه يه روز عصر باالخره زنگ زد! مي كرد و ھیچ وقت بھونه اي نمي داد دستم

 
 

. رسید نگاھمو از سقف گرفتم و چشمامو رو ھم فشار دادم كه اشكم در نیادفكرم به اينجا كه 
غلت زدم و ايندفه به پھلو خوابیدم ، بالشمو تو بغلم . ديگه حتي حوصله ي گريه كردنم نداشتم

 . به مغزم فشار اوردم كه حرفاش يادم بیاد. فشار دادمو به ديوار روبه رو زل زدم
 
 . خیر عصرتون به -ن- سالم خانم  -*



طبق معمول ھمیشه كه اگر صداي كسیو از پشت تلفن نمیشناختم با لحن سرد و خشن 
 . سالم بفرمايید -! جوابشو مي دادم لحنم عوض شد

 . امیدوارم بد موقع مزاحم نشده باشم -
 ! لطفا اول خودتونو معرفي كنین تا بعد در مورد مزاحمت يا عدم مزاحمت تصمیم بگیرم -

 . بود جا خورده اما به روي خودش نیورد ساكت شد، معلوم
خوب صداتون ھمونجوري كه فكر مي كردم طنین قشنگي داره اما اين لحن خشنتون اصال به  -

 . ھستم كتي جان - د  -من متین ! روحیاتتون نمیادا
انگار يه كاسه آب يخ !!! " واي اين كه ھمین پسره اس! "يه لحظه گوشي تو دستم خشكید

نه به خاطر رفتارم . كلي عصباني شده بودم . اصال نمي دونستم چي بھش بگم !ريختن رو سرم
به خاطر اين عصباني بودم كه كه ! چون به نظرم اصال بد رفتاري نكرده بودم باھاش و حقش بود

آخر جمله اش ھم عمدا با تاكید گفت كتي . باز يه برگ ديگه از ابعاد شخصیتیم پیشش رو شد
!" با من چه جوري حرف مي زني اونوقت من چه آقامنشانه جوابتو مي دم ببین تو" جان كه بگه 

ھمه ي اين فكرا در عرض چند ثانیه از ذھنم گذاشت و باعث شد با غیض بیشتري باھاش حرف 
" با چند تا جمله ي ساده جو رو عوض كرد و با گفتن اينكه . اما اون ماھر تر ازين حرفھا بود.بزنم

منو به خنده !" غالف كن تا دوباره تصمیم نگرفتي گردنمو بزني حاال بي زحمت شمشیرتو 
 . انداخت

اونروز خیلي راحت گفت كه از شخصیت من خوشش اومده و دوست داره بیشتر باھم در ارتباط 
اوال  -سريع و رك گفته بود !" عشق اينترنتیم عالمي داره" باشیم و وقتیم با كنايه گفته بودم 

خوشم اومده اونم از شخصیت و طرز فكرت كه جزئي از وجودتن اما  نگفتم عاشقت شدم، گفتم
شايدم اصال ديدمت ازت . ھنوز خیلي چیزاي ديگه مونده كه بايد بپسندم. ھمه اش نیستن

 ! خوشم نیومد
راست ھم مي . نمي دونم چرا به جاي اينكه ازين حرفش ناراحت بشم از صراحتش خوشم اومد

حتي بیشتر مي شناخت و میتونست ادعا كنه ازم خوشش گفت، اون منو در حد خودش يا 
 اما من چي؟؟ من چي ازش مي دونستم؟ . اومده

ازون روز به بعد ديگه ھرازگاھي بھم زنگ مي زد و ھرچي مي گذشت فاصله ي بین تماساش 
اون خیلي . نمي تونستم راجع بھش تصمیم بگیرم. اما من با خودم درگیر بودم.كمتر مي شد
خودشو به من بشناسونه اما من عالقه اي نشون نمي دادم تا اينكه خواھش  سعي مي كرد

مي رم و "اولش دو دل بودم كه برم يا نه اما بعد به اين بھانه كه . كرد يه روز يه جا ھمو ببینیم
خودمو راضي " حداقل قیافشو مي بینم و اگه خوشم نیومد ازش، ديگه راحت تصمیممو مي گیرم

 .* كردم
 

. كه رسیدم پتورو كشیدم رو صورتم و سعي كردم اين قسمتو تند تند تو ذھنم رد كنم به اينجا
طبق معمول . اينقدر كه باھاش بد و توھین آمیز رفتار كرده بودم خجالت مي كشیدم مرورش كنم

من رفته بودم اونجا كه ببینمشو تكلیفمو يه سره كنم باھاش اما ھمون . با ياداوريش بغضم گرفت
نمي دونم، انگار يه نیروي بازدارنده بود يا شايدم . لي كه ديدمش فھمیدم نمي تونملحظه ي او

اما واقعا خودمم نمي دونم چم شده بود، جاي اينكه باھاش خوب برخورد . جاذبه ي شخصیتش
 . كنم بدترين رفتاري رو كه میشد ، داشتم

 
رفتم طرفشو . يده فوري شناختمدفعه منو د ١٠٠تا وارد شدم با ديدنم از جاش پاشد و انگار كه *

در حین سالم علیك جوري عمل كردم كه نشون بدم اصال تمايلي به دست دادن باھاش ندارم و 
نمي دونم چه مرگم بود كه عصباني بودم و داشتم با ! اون طفلكیم دستشو از وسط راه برگردوند

ضاع نشون داده بود اونم كه ھمیشه خودشو كامال ريلكس و مسلط به او! خشم نگاش مي كردم
تو نگاه اول به . زل زدم بھشو شروع كردم به اسكن كردنش. كامال معلوم بود از رفتارم تعجب كرده

پیرھنش با . نظرم خوب اومد خصوصا اينكه تیپش اسپرت نبود و يه ست نیمه رسمي پوشیده بود



موھاي . متضاد شلوار و بعدا كه نشستم ديدم با جورابش، كامال مچ بود و رنگ كفشش كامال
رنگ پوستش سفید بود و ابروھاش مشكي و مژه . مجعد و خرمايي رنگشو به طرف باال داده بود

چیزي كه تو صورتش جلب توجه مي كرد لباي فرمدار و كمي برجسته اش بود . ھاي نسبتا بلند
 ولي حواسمو جمع كردم و دوباره برگشتم تو ھمون موده! كه بدجوري آدمو به ھوس مینداخت

اون چند لحظه اي كه ساكت بودم و داشتم سر و وضعشو بررسي مي كردم ! پاچه گیريه اولیه
 : انگار فرصت پیدا كرده بود مثل ھمیشه به شرايط مسلط بشه و باالخره شروع كرد به حرف زدن

امیدوارم توام بعد از اين تحقیق و ! بابا اينقدر چپ چپ نگاه نكن،من كه مطمئنم تو خودتي -
 . عمیق در قیافه ي من، مطمئن شده باشيتفحص 

 از كجا منو شناختي؟  -
فقط فكر نمي ! كار راحتي بود، انتظار يه چھره ي ملیح با يه اخم جانانه رو داشتم كه يافتم -

 ! كردم از خودم سفیدتر باشي
پاك زده بود به سرم انگار، تمام مدت ھم كه داشت حرف ! ھرچي مي گفت به نظرم كنايه میومد

اونم ھي سعي مي كرد . مي زد دستمو زده بودم زير چونمو زل زده بودم به پسر روبه رويي
حواس منو به خودش جلب كنه، منم كه فھمیده بودم حساس شده با دقت بیشتري به پسره زل 

متین ديگه كم كم داشت از رفتار ! مي زدم و طرف ھم ھرزگاھي بھم يه چشمك تحويل مي داد
البد انتظار داشتي ازينكه داري !"میورد و منم از ھمین عصبي تر مي شدم توھین آمیز من جوش

حتي به چیزي ھم كه سفارش داده بود لب !" بھش توھین مي كني از خوشحالي پاشه برقصه
نزدم و آخر سر ھم وقتي كه ديگه حرفاش ته كشیده بود و منم در كل پنج تا جمله ھم جوابشو 

اومد بیرون و خیلي . و پرداخت كرد و منم رفتم دم در ايستادمنداده بودم پاشد رفت صورت حساب
 . از مالقاتتون خوشحال شدم اما امیدوارم ديگه تكرار نشه، خدانگھدار -: سرد و جدي گفت

يه لحظه از رفتاري كه باھاش كرده بودم پشیمون شدم، اما ديگه دير شده بود و اونم رفته بود 
ھم عصباني " چم شده بود؟."م از رفتارم سر در نمیوردمخودم. سمت ماشینش و سوار شده بود

پشتمو كردم و " ! ھیچیت به آدمیزاد نمي ره" ھمش با خودم تكرار مي كردم . بودم ھم ناراحت
راه افتادم به طرف ماشین كه ديدم متین رفته ته كوچه و دور زده داره بر مي گرده، وقتي رسید 

منم ! كه مي خوان دختر بلند كنن با من داشت میومدبه من سرعتشو آروم كرد و عین اينايي 
اه كوشش پس اين ." ماشینو چند متر پايین تر پارك كرده بودم و ھي داشتم حرص مي خوردم

بله؟ چي  -آخر سرم طاقت نیوردم و با عصبانیت برگشتم نگاش كردم گفتم ! " ماشین وامونده
 مي خواي ؟ 

 ماشین داري يا نه؟  -
 . دارهبه شما ربطي ن -

منم رسیدم به . دوباره قدمامو تند كردم، اما برعكس اون چیزي كه انتظار داشتم يھو زد زير خنده
اومد كنارمو اشاره كرد شیشه رو بدم پايین، ھنوز داشت . ماشینو فوري درو باز كردم سوار شدم

 : گفت. مي خنديد
ز منم بدت نیومده و ھمین ا. تو با خودت درگیري، نه با من! مي دوني چیه؟ نظرم عوض شد -

منم بلدم چه جوري خود درگیريتو رفع كنم، اگرم مسالمت آمیز نشد با ! خودش كلي پیشرفته
 ! به زودي مي بینمت، فعال خداحافظ! چك و لقد

منم عین برق گرفته ھا نشسته بودم و ماتم برده بود به . بعدم پاشو گذاشت رو گاز و رفت
تو " با حرص كوبیدم رو فرمون . شتم مي ديدم داره دور مي شهماشینش كه از آيینه ي جلو دا

 !" چرا ھرچي تو فكرمه مي خوني لعنتي؟! ديگه از كجا پیدات شد؟
 * .....ماشینو روشن كردم و با عصبانیت زدم تو دنده و راه افتادم

 
 

. بردمثل ھمیشه با مرور كردن خاطرات، كمي ذھن آشفته ام آروم گرفته بود و كم كم خوابم 
صبج با صداي باربد كه روي در خونه رينگ گرفته بود و خیر سرش مثال داشت در مي زد، از خواب 



اصال نا نداشتم از جام . انگار يكي به زور از ته يه چاه تاريك و ساكت كشیده بودم بیرون. پريدم
 . در بازه، بیا تو -از ھمونجا داد كشیدم . پاشم

ورم، ھمه چیو آماده كرده بود كه ديدم نون تستم تموم كتي جان مي خواستم صبحونه بخ -
 شده، داري؟ 

 . آره، رو میزه بردار -: دوباره از تو ھمون تخت داد زدم
 چیزه، مي گم كره ھم داري؟  -
 . آره، طبقه ي اول يخچاله، بردار -
 ھم داري؟  nutellaراستي كتي، -
 . ه مي كني؟ وايسا پاشم بیام بدم بھتبعد يكي يكي اضاف! اولش میاي میگي فقط نون ندارم -
االن باز با لباس خواب پامیشي میاي جلوم منو در ! نـــــــــــــــه، نمي خواد خودم پیدا مي كنم -

 ! شرايط خیانت قرار مي دي
در حین اينكه داشت جمله ي آخرو مي گفت منم از جام پاشده بودمو داشتم روبردوشامبرمو مي 

! كلشو كرده بود تو يخچالو داشت اون تو رو شخم مي زد. آشپزخونه بستم و مي رفتم طرف
 : رسیدم پشت سرشو گفتم

 ! چقدرم كه تو اھل خیانت كردني ارواح عمت -
يھو با شنیدن صدام از پشت سرش از جا پريد و كلش محكم خورد به باالي يخچال و دادش رفت 

 ! ھوا
شماھا قصد كردين منو . ر مي شي يھوچرا مثل جن ظاھ! دختره ي ورپريده سكته كردم -

 بكشین؟ 
 . از مسخره بازيش خنده ام گرفته بود. ھي مي گفت و پس كلشم مي مالید

بعدم مگه اينجا بقالیه صبح به صبح پامیشي ! انگار چي كارش كردم! خوبه خوبه، جون عزيز -
 میاي مايحتاج روزانه تو ورمیداري مي ري؟ 

اين لباس خواب توري و با اين موھاي سیخ شده نبینم، روزم به خیر آخه من صبح ھا تا تورو تو  -
 ! وقتیم اين ھمه راه میام باال، صبحونه رو ھم ھمینجا مي خورم ديگه! نمي شه

! بعدم ديگه منتظر جواب من نشد و صندلیو كشید جلو و نشست پشت میز، شروع كرد به خوردن
پاشدم برم دست و صورتمو بشورمو . دهديدم قھوه جوشم زده به برقو قھوه ھم درست كر

 . لباسمو عوض كنم
 ! كتي جونم حاال كه پاشدي يه لیوانم قھوه بريز برام، قربون دستت -
 ! اي بتركي تو، رو كه نیست -

 : دقیقه بعد صداش اومد ١٠. براش ريختم و رفتم از آشپزخونه بیرون
 . حاضر شو تورم مي برم downtownمن دارم مي رم  -
 . سي، خودم میرم، ظھر كالس دارممر -
چشات داد مي زنه ديشب . خوب بیا بريم يه دوريم مي زنیم، نمي خوام تو خونه باز تنھا بموني -

 ! تا صبح تو مغزت چه خبر بوده
 . برو تا ديرت نشده. چیزي نیست، من خوبم، نگران نباش -

مي خواست تنھا باشم و برم نمي دونم، دست خودم نبود، ھمش دلم . به زور راضیش كردم بره
 . به گذشته و خاطراتمو مرور كنم، خاطراتي كه تبديل شده بودن به بھترين لحظه ھاي زندگیم

 
بعد از اون مالقات اول ھمش منتظر تماس از طرف اون بودم، با اينكه خودمو مقصر مي دونستم * 

ا بازم غرورم اجازه نمي و پیش وجدانم خودمو سرزنش مي كردم به خاطر رفتار بدم باھاش، ام
. " حدود يه ھفته گذشته بود كه صبح روز ھفتم شھريور يه اس ام اس برام زد. داد پا پیش بذارم

سالم، امروز تو زندگي من يه روز خاصه، دلم مي خواست توام جزو افرادي باشي كه امروز مي 
نظورش از يه روز خاص م"شديدا كنجكاو شده بودم، ... " بیا  ٤اگه دوست داشتي ساعت . بینم

قسم مي خورم ھركس ديگه اي بود و با اين لحن منو به جايي دعوت مي كرد نه تنھا " چیه؟ 



اما متین با بقیه !" نمي رفتم كه ھمچینم حال طرفو مي گرفتم كه اين مدلي حرف زدن يادش بره
 . اين فرقو بعده ھا فھمیدم" چه فرقي داشت؟؟؟

كردم كه بايد برم و حتي جوري باھاش رفتار كنم كه جبران دفعه ي اونروز به راحتي خودمو قانع 
. خودمم انگار داشتم تازه يه برگ جديد از شخصیتمو مي ديدم و مي شناختم! قبل ھم بشه

تصمیم گرفته بودم كه برم، اما خودمو براي ھر نوع برخوردي آماده كرده بودم، حتي دور از انتظار 
به ھمین خاطر ھم بھش خبر ندادم كه مي رم كه اگه سر ! بذارهنبود كه خواسته باشه سركارم 

مثل دفعه . اما تا وارد شدم، ديدمشو فھمیدم كه قضیه سركاري نبوده! كاري بود كمتر خیط بشم
ي قبل از جاش پاشد و وقتي نزديكش شدم دستشو اورد جلو و جوري نگاه كرد كه از دست 

منم . كرد به احوالپرسي و صحبتاي معمولينشستیم و شروع ! ندادن باھاش پشیمون شدم
 "! ايندفعه رو مثل بچه ي آدم رفتار كن" ھي با خودم تكرار مي كردم 

 
 . خوب كردي اومدي، البته تقريبا مطمئن بودم میاي -
 تو مثل اينكه خیلي به خودت و فكرات مطمئني؟  -
تاي بعديو پیشبیني آره خوب، زندگي مثل شطرنجه، اگه جوري حركت كني كه بتوني حرك -

 . كني، ديگه مطمئن بودن از خیلي چیزا كار سختي نیست
 ! شدن" مات"ولي خیلیا ھم بودن كه با ھمین طرز فكر بازي كردن، اما به راحتي  -
 ! ، ھیچ وقت"مات"شدن پیش رفتم، اما " كیش"من چندباري تا مرز  -
قت نیستم، به جاش بگو چرا مي من ترجیح مي دم باھات درين زمینه بحثي نكنم چون مواف -

 خواستي امروز منو ببیني؟ 
 : يه لحظه تو چشمام نگاه كرد و گفت

 . خب امروز تولدمه، به ھمین دلیل مي خواستم ببینمت -
 جدي؟؟  -
 خیلي عجیبه؟  -
عاشق مرداي شھريوري بود و اين موضوع جزو اولین معیاراش .نه، اما ياد يكي از دوستام افتادم -

 ! البته خوب اون زيادي خر بود. وستي با يه پسربراي د
 ! حق داشته، مرداي شھريوري حرف ندارن از خوبي و ماھي. نه اتفاقا-

 . بعدم يه بادي انداخت تو غبغبشو يه ژست آرتیستي گرفت كه جفتمون به خنده افتاديم
اما در عین  نسبت به دفعه ي قبل خیلي بھتر داشتم رفتار مي كردم و خودمم راضي تر بودم،

 ! حال مواظبم بودم زيادي خوب برخورد نكنم كه يه وقت روش زياد بشه
 خوب حاال كادو چي مي خواي بھم بدي؟  -
بعدم شرمنده كه علم غیب ! ھمین كه لطف كردم بھت، پاشدم اومدم اينجا برات كلي كادوئه -

 ! نداشتم براي خريد كادو
اوردين، اما يعني ھیچي تو كیف به اون گندگي  اون كه بعله، منت سر ما گذاشتین تشريف -

 نداري كه به عنوان يادگاريه روز تولد بدي بھم؟ 
زود كیفمو برداشتمو توشو گشتم تا چیزيو كه مي خواستم . با اين حرفش ياد يه چیزي افتادم

 : گرفتم طرفش! يه دونه نوار بھداشتي كوچولو با بسته بنديه تكي و رنگ آبي! پیدا كردم
 ! تازه با رنگ پیرھنتم سته. یا، اينم كادوي توب -

اولش نفھمیده بود چیه، يه خوره كه زير و روش كرد و خواست بازش . با تعجب گرفت و نگاش كرد
بعد از چند لحظه با خنده و ناباوري ! كنه يھو انگار برق دو فاز گرفته باشیتش ماتش برد به من

 : برگشت گفت
 ! حیا داشتن، شماھا كه ھرچي حیا بوده قرقره كردين يه كم! دخترم دختراي قديم -

 ! بعدم شروع كرد به وارسي كردن بسته



! ببین توروخدا چه تكنولوژي ھم بايد در خدمت بگیرن تا ھمچین چیز ژيگولي بسازن! ئــــــــــه -
 خدا اگه مي دونست قراره براي ناز شماھا بشريت اينجوري به زحمت بیفته از اول درشو تخته

 ! مي كرد
 ! اينقدر گفت تا منو به خنده انداخت

اونروز نسبتا به خوبي گذشت و حتي متین ھم موقع خداحافظي اينو گفت و تشكر كرد كه رفته 
يه نصفه از متین . اما ذھن و فكر من نصف شده بود. بودم و تو روز تولدش خوشحالش كرده بودم

نیمه با غدي، دلیلي به رابطه باھاش  خوشش اومده بود و مي خواست بیشتر جذبش بشه، يه
چون نیمه ي اول دلم بود و نیمه ي ! نمي ديد و البته منم بیشتر به نیمه ي دوم گرايش داشتم

 . * ...دوم مغز و منطقم
 
 

به خودم كه اومدم ديدم يه ربعي مي شه كه جلوي آينه وايسادمو از ياداوري حرفاي اون روز دارم 
ھروقت مي رفتم تو فكر و خیاالت گذشته، كال . ماتم برده بود به خودمانگار كه . لبخند مي زنم

لبخندم فوري محو شد، يه آه كشیدم و موھامو ! يادم مي رفت كجام و در حال چه كاري بودم
بردم باالي سرم بستم ،يه آرايش ماليمم كردم و بعد از خوردن صبحونه و لباس پوشیدن از خونه 

ا يكي از استادام قرار داشتم براي راھنمايي تو تحويل يكي از پروژه قبل از كالسم ب. زدم بیرون
خوشبختانه كارم به خوبي پیش رفت و بعد از تموم شدن كالسام ھم وسايلمو جمع كردم كه . ھا

تو ايستگاه اوتوبوس منتظر وايساده بودم كه ديدم ھمون پسر ديشبیه داره میاد طرفمو . برم خونه
اعتنايي نكردم بھشو رومو كردم . ي بلند با موبايلش فارسي حرف مي زنهدوباره ھم داره با صدا

بعد از چند دقیقه كه حرفش تموم شد . اومد كنار من تو ايستگاه ايستاد. اونور و خیابونو نگاه كردم
 ? got colder, yah - : روشو كرد به من. شروع كرد يه كم سرپا در جا زدن كه گرم شه

البته بدم نمیومد يه كم سركارش بذارم، اما حوصلشو . تكون دادم يه نگاه كردم بھشو سرمو
 ? haven't we met before -: باز يه نگاه كرد وگفت . نداشتم

چند دقیقه ديگه گذشت و انگار حوصله اش سر ! دوباره نگاش كردم و شونه ھامو باال انداختم
  are you Russian? I used to live there - : رفته بود باز گفت

اما به طور نامحسوس ! بعدم شروع كرد چند تا جمله روسي گفتن كه طبیعتا نفھمیدم معنیشو
وقتي ديد صدايي از من در نمیاد از تو ! سرمو تكون مي دادم كه يعني مي فھمم چي مي گي

اينو "! الل ه " جیبش بسته ي سیگارشو دراورد و با فندك روشنش كرد و زير لب با حرص گفت 
 ! excuse me sir -: گفتم ! گه حسابي سر حال اومدم براي گرفتن حالشكه گفت دي

با " !!!!! بگو جیگر" كشدار گفت كه معنیش به فارسي مي شد، " yes"فوري برگشت با ذوق يه 
 : خونسردي نگاش كردم و به فارسي گفتم

 ! یاد بگیرتتالل خودتي و نیاكانت، بعدم ھفت متر و نیم ديگه برو عقب تا زنگ نزدم پلیس ب -
اينجا به خاطر سرماي ھوا ايستگاھاي اتوبوس شیشه ايه و سربسته، اگر كسي بخواد توش (

سیگار بكشه بدجوري دود مي پیچه، بعدم بر اساس قانون ھركسي كه داره سیگار مي كشه 
متريش كسي اون دور و بر نباشه و دود سیگارشو بقیه  ٨بايد حواسش باشه به شعاع 

 !!!) البته بماند كه كسي ھم زياد به اين قانون عمل نمي كنه .استنشاق نكنن
با گفتن اين حرف و فھمیدنه اينكه من ايرانیم احساس كردم موھاش يه لحظه سیخ شد و اينقدر 

يا (شوكه شده بود كه دود سیگارشو به جاي اينكه بده بیرون انگار ھمشو كشیده بود تو ريه اش 
حسابي دلم خنك . ان سرفه اي افتاد كه نزديك بود بیفته زمینكه يھو به آنچن!) شايدم برعكس

چند لحظه ! شده بود و داشتم با خنده نگاش مي كردم، اما انگار زيادي داشت بال بال مي زد
! گذشت، اما ھنوز دوال مونده بود و سرخ شده بود، رفتم نزديكش و چندتا محكم كوبیدم پشتش

 . كیفش شیشه ي آبشو دراورد و چند قلپ خورد  از تو! نفسش جا اومد و كمرش راست شد
 : بريده بريده گفت 

 ! به خدا زھرم آب شد، داشتین الكي الكي منو مكشتینا! خانم، آخه اين چه وضع حرف زدنه -



 توھین كردين، يه چیزيم طلبكارين؟ ! مثل اينكه ھمونقدر كه زبونتون درازه، روتونم زياده! نه -
 . مد و سوار شدم و اونم دنبالم اومد باالچند لحظه بعد اتوبوس او

ھم حدس نمي زدم ايراني % ١اصال ! من معذرت مي خوام خانم، اما خب به منم حق بديد بابا -
 . باشید

 . خب حاال كه چي؟ لطفا بفرمايي اونور بشینید مزاحم نشید -
 ! اينجوري نمي شه. آخه من بايد از دل شما در بیارم! نه -

فقط وقتي داشتم پیاده . م غره بھش رفتم كه ديگه ساكت شد و ھیچي نگفتبرگشتم و يه چش
 . بدون اينكه نگاش كنم پیاده شدم". به امید ديدار" مي شدم زير لب گفت 

خدا سومیشو به ! " خندم گرفته بود، امروز اين دومین نفري بود كه داشتم به كشتن مي دادمش
 !" خیر كنه

 = = = = = 
تینا بود و كلي احوالپرسي كرد و . پريدم گوشیو برداشتم. اشت زنگ مي زدوقتي رسیدم تلفن د

اونم . بعد از اينكه قطع كردم، ياد متین افتادم. مثل ھمیشه عین مامانا يه عالمه سفارش كرد
 . ھمیشه ھمینجور سفارش مي كرد، اما نگراني و مھربوني اون كجا و تینا يا باربد كجا

 
چندين بار . ماھي مي گذشت ٨-٧داده بود و باھم آشنا شده بوديم  از اولین ايمیلي كه بھم*

متین ديگه به راحتي مي گفت دوسم . ھمو ديده بوديم و منم تقريبا ھردفعه رفتارم بھتر شده بود
. داره ، فوق العاده مھربون بود و از ھر فرصتي استفاده مي كرد تا بیشتر احساسشو نشون بده

چند روز خوب بود م يھو يه . نوسان داشتم. نستم بگم دوسش دارمنمي تو% ١٠٠اما من ھنوزم 
به وضوح مي ديدم كه چقدر ازين .روز به سرم مي زد و خیلي تند و بد باھاش رفتار مي كردم

رفتار اذيت مي شه و بھش فشار میاد، خصوصا كه ھرچي كه مي گذشت اون عالقه اش بیشتر 
اما ھرچي كه بود تحمل مي كرد و ھمیشه با . رمي شد و تحمل ھمچین رفتارايي براش سخت ت

مي دونم به زمان احتیاج داري، درك مي كنم، اما سعي كن زودتر تكلیفتو با " مھربوني مي گفت 
 " خودت روشن كني عزيزم

يكي از روزايي . چند وقتي بود كه بھتر شده بودم و بیشتر احساس مي كردم بھش عالقه دارم
يه فیلم ھست مي خوام بدم ببیني،داستانش  -ن موقع برگشتن گفت كه با ھم رفته بوديم بیرو

 . اگر ديرت نمیشه بريم دم خونه بدم بھت! يه جورايي شبیه ما دوتاس
پدر مادرش سالھا قبل جدا شده بودن و مادرش چندسالي بود كه . متین تنھا زندگي مي كرد

شت تا دم خونه اش رفته بودم، اما يكي دو بار كه باھم بوديم و كاري دا. امريكا زندگي مي كرد
 - موقعي كه داشت پیاده مي شد برگشت يه نگاه كرد گفت . تاحاال تو خونه اشو نديده بودم

 دوست داري بیاي باال خونمو ببیني؟ 
 . آره، بدم نمیاد -
پس بپر پايین، چشماتم درويش كن، چون اينقدر ھمه جا به ھم ريخته اس كه امكان ديدن  -

 ! اموسي ھستھرچیز بي ن
خونه ي كوچولوي بامزه اي بود و اونقدرا ھم كه مي گفت .با خنده پیاده شدم و باھاش رفتم باال

اومد جلو . دم در وايساده بودم و با كنجكاوي داشتم ھمه جا رو نگاه مي كردم. به ھم ريخته نبود
 . نشونت بدم تو باز رفتي تو فاز اسكن كردن؟ بیا تو مي خوام يه چیزي - و با چشمك گفت 

 . دستمو كشیدو برد طرف اتاق خوابش
تو اين مدت كه باھم بوديم ھیچ وقت از حد خودش تجاوز نكرده بود و طوري رفتار نكرده بود كه (

ھمیشه موقع خداحافظي فقط گونمو يه بوس كوچولو . فكر كنم منو به خاطر سكس مي خواد
حتي دستمم با مالحطه مي گرفت،  .مي كرد، اونم اگه تو ماشین بوديم و كسي نمي ديد

و البته ھمه ي . خصوصا كه مي ديد من ھنوز تكلیفم با خودم روشن نیست و به زمان اختیاج دارم
 ) اينا باعث شد بعده ھا برام ارزش دو چندان داشته باشه و واقعا قدر دانش باشم



با . ل و كوچولو بودنتو اتاقش يه قفس خوشگل صورتي رنگ آويزون بود و توش دو تا قناري خوشگ
اونام شروع كرده بودن به جیغ جیغ . ديدنشون عین بچه ھا ذوق كردم و رفتم طرف قفسشون

معموال تو خونه آزادن، دلم نمیاد تو قفس  -: متین گفت . كردن و ھي تو قفس وول مي خوردن
يادم  حاال اگه خوشت اومده ببرشون، چند ماه پیش كه گرفتمشون ھمش تو تو. نگھشون دارم

 . بودي
آره دوست دارم، اما صبر كن اول يه جا تو اتاقم براي قفسشون پیدا كنم، بعد میام ازت مي  -

 . حاالم بريم ديگه، ديرم شد. گیرم
اسم فیلمش .فیلمم برداشتو داد دستم CDاون . پاشديم و چراع اتاقو خاموش كرد و رفتیم بیرون

Fifty First Dates م يه جور دلشوره داشتم، نمي دونم، شايدم به خاطر مدتي كه اونجا بود. بود
 كتايون؟  -: رفتیم طرف در كه تو چارچوب يه لحظه بازومو گرفت. تنھا بودنمون بود

 بله؟  - : نگاش كردم و گفتم 
 مي تونم ببوسمت؟  -: خیلي راحت گفت 

 ! تو كه ھمیشه منو مي بوسي -:با شیطوني نگاش گردم و گفتم 
با خنده صورتشو اورد جلو اول يه بوس كرد بعدم دستشو اورد . گونمو بردم جلوبعدم با بدجنسي 

 . لباتو منظورم بود - :باال چونمو گرفت صورتمو برگردوند گفت 
. نمي دونم چرا اينقدر ھیجان داشتم، شايدم ترسیده بودم! قلبم داشت از جاش كنده مي شد

ن واقعا با آرامش رفتار مي كرد، الته ولي متی. اما سعي مي كردم خودمو ريلكس نشون بودم
يه نگاه به چشماي مشتاقش كردم و بعدم به لباش كه از ! شايد اونم داشت نقش بازي مي كرد

وقتي ديد ھیچي نمي گم دستاشو گذاشت پشت كمرم و منو . روز اول نظرمو جلب كرده بود
و انگار يه مايع داغ از كف يھ. كشید طرف خودش، صورتشو اروم اورد جلو و لباشو گذاشت رو لبام

پام با سرعت نور رفت رسید به مغزم، بي حركت سرجام وايساده بودم و حتي لبامو تكون نمي 
متین ھم وحشي بازي در نمیورد و خیلي آروم فقط يه كم مك زد و يه بارم زبونشو كشید رو . دادم

وقتي رفت عقب و . بدم بیادلبام، حتي زبونشو تو دھنمم نكرد چون فكر كرده بود يه وقت ممكنه 
اوووه، حاال خوبه يه  - : با خنده گفت . نگام كرد سرمو انداخته بودم پايین و زمینو نگاه مي كردم

 . ببین چه نازي مي كنه! لب ھمش گرفتیم ازشا
 بريم؟ -: بعدم دوباره اومد جلو و محكم بغلم كرد و آروم در گوشم گفت 

اس كردم چقدر آغوشش گرم و مھربون بود و چقدر اون چند احس.سرمو تكون دادم و رفتیم بیرون
ديگه تو ماشین حرفي نزديم و ھر كدوممون تو فكراي خودمون . لحظه احساس آرامش كردم

( وقتي رسیديم . اما چند دفعه اي كه به متین نگاه كردم احساس كردم خیلي خوشحاله. بوديم
ھم باشیم من ماشین نبرم و خودش مي چند وقتي بود بھم گفته بود براي اينكه بیشتر با

: موقعي كه مي خواستم پیاده شم دستموگرفت و برد نزديك لبش آروم بوسید و گفت ) رسونتم
 . مرسي كتايون قشنگم -

وقتي داشتم در خونه رو باز مي كردم احساس كردم . بھش لبخند زدم و از ماشین پیاده شدم
بھش عادت يا يه خوش اومدن ساده  مي تونم دوسش داشته باشم و ديگه حسم نسبت

 . *...نیست
 
 

ولي نمي دونم چه لذتي تو مرور كردن . به خودم يه نھیب زدم كه باز از فكراي گذشته بیام بیرون
انگار كه داشتن دوباره برام اتفاق مي افتادن، لذت . لحظه به لحظه اشون بود كه سیر نمي شدم

خونه رو جمع و جور كردم و زنگ زدم به باربد كه بیرون پاشدم و يه كم . و ھیجانشون ھمونقدر بود
اونم ھي سر به سرم گذاشت كه چه عجب باالخره . چیزي نخوره و مي خوام غذا درست كنم

مدت زيادي بود كه ديگه . راست مي گفت! مي خوام دوباره دست به كاره شفته پلو پختن بشم
احساس كردم ديگه ھیچ انگیزه اي براي از ھمون روزي كه . دست و دلم به ھیچ كاري نمي رفت

اما اين چند . زندگي ندارم، چه برسه به آشپزي و جمع و جور كردن خونه و كاراي متفرقه ي ديگه
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روز حالم نسبتا بھتر بود، با اينكه بیشتر از قبل مي رفتم تو فكر اما اين موضوع داشت بھم كمك 
انگار دوباره داشتم بر مي گشتم به روال تاثیراتش ھم داشت كم كم ھويدا مي شد و . مي كرد

تو ذھنم تكرار " به جاي جفتتون زندگي كن" ھمش اين حرف باربد كه گفته بود . عادي زندگي
ھمون روزا بود كه تو قلبم به متین قول دادم كه جاي اونم زندگي كنم و حقشو از . مي شد

 . رق شدن تو گذشتهكارام كه تموم شد باز فرصت پیدا كردم براي غ. زندگي بگیرم
 
يه داستان خیلي جذاب و قشنگ . اونشب كه رفتم خونه قبل از خواب فیلمو گذاشتم و ديدم* 

اما زياد ربطشو به خودم و متین نفھمیدم تا اينكه فردا صبحش وقتي . داشت و خیلي خوشم اومد
. ده اس ربطشخیلي سا - : گفته بود. براي گفتن صبح به خیر بھم زنگ زده بود ازش سوال كردم

ببین پسره چقدر سعي مي كرد ھر روز ھويت خودشو به دختره بشناسونه و رابطه اشونو يادش 
! بیاره و دختره ھم ھر روز ھمه چیو يادش مي رفت و خیلي وقتھا پسره رو از خودش مي روند

من ھمچین خیلي وقتا توام به خاطر درگیريه ذھنیت با ! دقیقا عین رفتار ه گاھي اوقات ه تو با من
 ! رفتاري داشتي و من بايد سعي مي كردم يه چیزايیو يادت بیارم

بعد از زدن اين حرفش خیلي خجالت كشیده بودم از رفتارم، اما اون مثل ھمیشه ذھنمو خونده 
ولي خب با ھمه ي اين حرفھا آخرش ھم اون  -: بود و با شوخي و مھربوني ه ذاتیش گفته بود 

 . بقیه اش مھم نیست! تو رو تور كردم دوتا به ھم رسیدن ھم من
 

متین حسابي . خیلي زود يه جا براي قفس قناريا تو اتافم پیدا كردم و اوردمشون پیش خودم
انصافا ھم ! سفارش كرده بود كه از بچه ھاش خوب مراقبت كنم و از گل نازك تر بھشون نگم

 ! لزگي مي رقصیدن خیلي خوشگل و با مزه بودن و حسابیم با صداشون رو اعصاب ھمه
چند روز بعد مامانم بھم گفت آخر ھفته برادارام با دوستاشون دارن میرن پیست اسكي و خودش 

منم بھتره تو خونه تنھا نمونمو يا با اونا برم . و پدرمم مي خوان برن شمال عروسي يكي از فامیال
البته اون موقع تو . تمگفتم حوصله ي ھیچ كدومشو ندارم و مي رم خونه ي دوس. يا با داداشام

اما بعد از شك كردن ه مامانم كه نكنه مي . فكرم واقعا اين بود كه برم خونه ي دوست صمیمیم
نظرم عوض شد و تصمیم ) چون دورادور متینو مي شناخت(خوام برم خونه ي دوست پسرم
به متین گفتم  وقتي!" اينم به خاطر اينه كه كرم ه لجبازي داري! " گرفتم حتما برم خونه ي متین

تازه دلخورم شده بود ! اينقدر ذوق كرد و خوشحال شد كه وسط خیابون نزديك بود بپیره ماچم كنه
 . كه چرا از اول نمي خواستم برم پیشش و به خاطر لج كردن با خانواده ام تصمیمم عوض شده

 آخ جون كتي، يعني شبم مي موني پیشم؟  -
 . دمشب بايد برگر! ديگه روتو زياد نكن -
 . حاال تو بیا، قول مي دم يه كاري كنم اينقد بھت خوش بگذره كه خودت نخواي بري -
 

اما ھرچي كه بود ھم . يه جورايي دلشوره داشتم، شايدم شرم دخترونه يا ھمچین چیزايي
اما اون تھاي ذھنمم ھنوز يه مقدار از اون روحیه ي غد . شیرين بود ھم يه احساس ه نو و تازه

اگه " ھه گیري در مقابل متین وجود داشت و گاھي اوقات يه پارازيتي مي داد كه بازي و جب
سعي مي كردم زياد به اين نداي !" خواست از حد خودش زياده روي كنه در جا بايد حالشو بگیري

ه از خود راضي ه ذھنم توجھي نداشته باشم و فكرمو به اين معطوف كنم كه مي تونم مثل دفعه 
دون ھیچ نگاه مزاحمي برم تو آغوشش و سرمو بذارم رو شونش و اونم با موھام ي قبل راحت و ب

آغوش ه گرم و پر احساس ه متین كه آرامش دنیا رو بھم مي داد و حاضر نبودم با . بازي كنه
ھیچي عوضش كنم، جزو اولین نشانه ھايي بود كه حس مي كردم دارم كم كم وابسته اش مي 

جمله اي كه به نسبت ه اون خیلي ". دوست دارم" كه بگم  شم و ديگه داره وقتش مي شه
 . كمتر بھش گفتم و ھمیشه ازش تو اين موضوع عقب بودم

 = = = = = = 
 



با اينكه متین خیلي اصرار كرده بود كه خودش بیاد دنبالم اما قبول نكرده بودم و گفته بودم خودم 
ودم مسلط بشم و خودمو ذھنمو براي شايدم مي خواستم تا مي رسم اونجا، يه كم به خ. میام

وقتي از ماشین پیاده شدم و رفتم طرف در خونه اش ديگه ھوا تاريك ! اتفاقات احتمالي آماده كنم
يه چند تا نفس عمیق كشیدم و زنگو . اواسط اسفند ماه بود و ھنوز ھوا سوز داشت. شده بود

 جون دلم؟  -. ینتمفشار دادم و دستمو گذاشتم جلوي دوربین آيفون كه نتونه بب
 . منم متین، باز كن -
 ! سالم نازي جان، بیا تو -

 زھرمار، نازي كیه؟؟؟  -: با جیغ گفتم
 . بیا تو عزيزم! ببخشید شعله جون، تويي؟؟ شرمنده اشتباه گرفتم! ئــــــــه -

 -: تم با عصبانیت دستمو از جلوي دوربین برداشتمو صورتمو بردم نزديك كه ببینمتم و با حرص گف
 ! حتما بايد صورتمو ببیني تا بشناسي؟؟؟ جرات داري وا كن تا بیام باال حسابتو برسم

خیر سرم مثال داشتم كلي جذبه خرج مي كردم كه ديگه ازين شوخیا نكنه كه جديتر از قبل 
ااااااي واي، اقدس خانم شمايي؟؟؟ اومدي سبزيا رو ببري پاك كني؟؟ بفرمايید باال،  -: گفت

 ! نشناختما ببخشید
قربون  -: اون ديونه ھم ھي مي گفت. ديگه اينو كه گفت تكیه دادم به ديوار و غش كردم از خنده

 ! اين خنده ھات بشم اقدس خانم جون
 . كوفت، متین باز كن بابا، ھمسايه ھا مي بینن زشته -

شق خودم، سالم به به، ع -. ديدم ديگه جواب نمي ده كه يھو درو باز كردو با خنده جلوم وايساد
 . عزيزم

زود . بدون اينكه جوابشو بدم سرمو به عالمت قھر تكون دادم و زدمش كنار و رفتم از پله ھا باال
درو بست و دويد باال و از پشت سر كمرمو گرفت كشید عقب كه يھو ترسیدم و گفتم االنه كه از 

له گرفته بود و يه دستشم اما يه دستشو به نرده ھاي راه پ! پشت چفتمون با مخ بخوريم زمین
با دلخوري و . دور كمر من حلقه كرده بود و ھمچین سفت گرفته بود كه نمي توستم جم بخورم

 . ولم كن، لھم كردي –" حرص گفتم 
 جواب سالممو نمي دي؟  -: سرشو از پشت چسبوند به كنار گردن و بغل گوشم و آروم گفت 

 ! بگیربرو از اقدس خانم جواب سالمتو . نه خیر -
يا ھمین االن جوابمو مي دي يا ھمچین فشارت مي دم كه ازيني كه ھستي نازكتر و كاغذ تر  -

 ! بشي خانم كوچولو
 . سالم! خب بابا، ديونه -

بعدم ھمونجوري كه يه دستش دور كمرم بود اون يكي دستشم . حاال شد - : خنديد و گفت
 . سالم به روي ماھت عزيزم -: نگاه كرد تو چشام. انداخت زير زانوھامو عین پركاه بغلم كرد

 .... بابا بذار! متین االن مي خوري زمین -
ھمچین فشار مي . ديگه نذاشت غرغرامو تموم كنم و سرشو اورد پايین و لباشو گذاشت رو لبام

مثل دفعه ھاي قبل ھم فقط "! االن از دستش ول مي شم و مي خورم زمین"داد كه مي گفتم 
 -: وقتي رسیديم باالي پله ھا دم در خونه گذاشتم زمین و گفت . كید و فشار دادرو لبمو يه كم م
 . بفرمايید تو بانو

ھمیشه غافلگیرم مي كرد با كاراش . از رفتارش ھم خنده ام مي گرفت ھم غرق لذت مي شدم
خونه رو حسابي تمیز و جمع و جور كرده بود، يه دسته گل خوشگل روي میز نھار . و حرفاش

گذاشته بود، عین خانمھاي خانه دار برنجشم دم كرده بود و جوجه كبابھاي سیخ شده رو  خوري
 به به، برنج دم كردنم بلدي؟؟؟  -: با خنده گفتم . ھم آماده گذاشته بود رو اپن آشپزخونه

 . ديگه به پاي اساتیدي مثل شما نمي رسیم كه، اما خوب زندگیه مجردي اين مزايارم داره ديگه -
 ! چون من ھمین دم كردن برنجم بلد نیستم. ين خوبه، سعي كن مزاياشو بیشترم كنيآفر -

 شوخي مي كني؟؟؟  -: با ناباوري نگام كرد و گفت
 مگه خانمھا ھم بايد ازين كارا بلد باشن؟ ! نه -: با قیافه ي حق به جانب گفتم



 !!! اما باور نمي كردم! من از ھمون روزاي اول يه حس ه ناشناخته بھم مي گفت بدبخت شدما -
شما غلط كردي با اون  - : اينو كه گفت از رو میز يه نارنگي برداشتمو پرت كردم طرفش و گفتم

يه ده دقیقه اي به ھم چیز ! اونم فوري يه كوسن از رو مبل برداشت و انداخت طرف من. حسه
نیم ! اعالم كرديم پرتاب مي كرديم تا اينقدر خنديديم و اشك از چشمامون روون شد تا آتش بس

! ساعت بعد متین رفت تو بالكن و جوجه ھارو كباب كرد و منم خیلي زحمت كشیدم و میزو چیدم
جوجه كبابشم خیلي خوشمزه بود و خودشم . برنجش كه واقعا قد كشیده بود و خوب شده بود

! خوردماينقدر خندوند منو كه ھرچي مي خوردم انگا فوري ھضم مي شد و باز يه پرس ديگه مي 
بعد از شام ھم ظرفارو گذاشت تو ! خودمم مونده بودم كه اين ھمه غذا رو كجام جا مي دم

رفتیم ! خالص كرد" حاال كي بايد ظرفارو بشوره" ماشین ظرفشويي كوچولوش و منو از فكر اينكه 
حاال چي كار  - : نشستیم و يه كم صحبتاي معمولي كرديم كه برگشت با خنده ي شیطاني گفت

 م؟ كنی
تو صاحبخونه اي مھمون دعوت كردي بايد برنامه ريزي مي كردي كه چیكار كني ! من چمیدونم -

 ! بھش خوش بگذره
حاال نه كه تا حاال بھت بد گذشته، ! قربونت بشم كه اينقدر روت زياده ملوسكم -: با خنده گفت 

 .....بقیه اشم يه فكرايي دارم برات
 
 

اما سعي كردم به روي خودم نیارم " باز تو خل شدي دختر؟!" تماين حرفو كه زد يھو دلشوره گرف
وقتي ديد ھیچي نمي گم صداش مھربون تر از ھمیشه شد و . و به جاش به متین خیره شدم

 . بیا اينجا ببینم -: دستاشو باز كرد گفت
بوي خوب . پاشدم رفتم نشستم تو بغلش و خودمو مچاله كردم و صورتمو چسبوندم زير گردنش

كلنش ھمراه با يه عالمه احساس خوب، ھمه اش باھم قاطي شده بود و يه حس ه سبكي و اد
 . اونم ھر لحظه منو بیشتر مي چلوند و به خودش فشار مي داد. بي وزني بھم داده بود

 ! متین جان، راحتي؟؟ مي خواي يه كم بیشتر فشار بده كه كامل استخونام خورد بشه -
 مال خودمه، به تو چه؟  -: رد و منو برگردوند طرف خودشخنديد و يه كم دستاشو شل ك

 ازكي تاحاال؟؟؟  -: گفتم . صورتمو بردم جلوتر طوري كه ديگه نفسامون به ھم مي خورد
البته ھنوز يه مقدار كوچولوي تصاحب نشده تو دلت ھست اما اونم به زودي مال . خیلي وقته -

 . خودم مي كنم
 

سايي كه داشت تو وجودم شكل مي گرفت يا از بین مي رفت از تك تك ه احسا! مثل ھمیشه
 ! خبر داشت

 كتايون؟  -
 جونم؟  -
 مي تونم اونجوري كه خودم دلم مي خواد ببوسمت؟  -
 
 !" تاحاال به خاطر من خیلي آروم و سطحي فقط روي لبامو مي بوسید. پس درست فكر كرده بود"

سوالشو تو چشام خونده باشه صورتشو اورد جلو بھش لبخند زدم و اونم انگار خیلي راحت جواب 
مثل ھمیشه اول يه كم رو لبامو مك زد و براي اولین بار زبونشو كرد تو . و لباشو گذاشت رو لبام

داشتم مي رفتم كه خل بشم و خودمو . يھو يه احساس خاص و دوگانه بھم دست داد. دھنم
دستامو . شم و بذارم لذتشو ببرهبكشم عقب كه ھرجوري بود سعي كردم به اعصابم مسلط ب

اونم با سرعت بیشتري لباشو . بردم پشت گردنشو و منم شروع كردم به بوسیدن و خوردن لباش
ھمینجوري كه باز سرعت ! و زبونشو مي چرخوند تو دھنم و ديگه آخراش رسیده بود به گاز گرفتن
رده بود البه الي موھامو لباشو آروم كرده بود با دستش كمرمم مي مالید و اونیكي دستشو ك

صورتشو برد عقب و يه كم . اينقدر لباي ھمو خورديم كه ديگه نفسمون باال نمیومد. بازي مي كرد



ايندفعه دور لبمو و چونه امو كوچولو كوچولو مي بوسید و زبون مي زد . نگام كرد و دوباره اومد جلو
كم . و آروم نوازشش مي كردممنم دستمو گذاشته بودم پشت سرش. تا اينكه رسید به گردنم

لباشو مي چسبوند و بر مي داشت . كم داشت میومد پايین و ديگه رسیده بود به باالي سینه ام
كامال مي فھمیدم ديگه از حال خودش خارج شده ولي براي . و زبونشو آروم مي كشید رو پوستم

 . رعايت حال ه من نرم و آروم ادامه میده
وقتي سرشو . د كه از يقه اش مي تونست سوتین و سینه ھامو ببینهيه ركابیه يقه ھفت تنم بو

 كتي؟ مي تونم لباساتو در بیارم؟  -:برد جلو و ديد، انگار ديگه طاقت نیورد و گفت
دستامو داد باال و تاپمو دراورد و دوباره . با سر بھش اشاره كردم و اونم فوري دست به كار شد

شمي ه براق تنم بود كه با پوست سفیدم خیلي تضاد يه سوتین سبز ي. منو نشوند رو پاش
كم كم دستشو برد . متینم ماتش برده بود و فقط داشت نگاھشو رو بدنم حركت مي داد. داشت

كم كم . صورتشو اورد جلو و لباشو كشید باالي سینه ام. پشتمو شروع كرد به نوازش بدن لختم
منم ديگه داغ شده بودم و نفسھاي عمیق . سرشو برد پايین تر و زبونشو زد به سینه ي چپم

ھمونجوري كه دستش پشتم بود بند سوتینمو باز كرد و يھو سوتینم ول شد و افتاد . مي كشیدم
باز ماتش برده بود ولي ايندفعه حالت چشماش از . منو يه كم داد عقب كه بھتر بتونه ببینه. پايین

كه مي خواد به يه چیز شكستني دستشو اورد باال و انگار . شدت شھوت عوض شده بودن
دستاش اينقدر داغ بود كه نا خوداگاه يه آه كشیدم كه با . دست بزنه كشید رو يكي از سینه ھام

از دھنش . شنیدنش از خود بي خود شد و سرشو اورد جلو و نوك سینمو گذاشت تو دھنش
با اون يكي دستشم چند لحظه آروم مك زد و يھو سرعت لباشو تند كرد و ! حرارت مي زد بیرون

بعد از . كیرشو از پايین قشنگ احساس مي كردم كه بزرگ شده. اون يكي سینمو چنگ مي زد
. ديگه داشتم از خود بي خود مي شدم. چند لحظه شروع كرد از پايینم خودشو به من مالیدن

مي اولین بارم بود و متینم اينقدر ماھر و نرم عمل مي كرد كه بدتر تحريك مي شدم و دلم 
اونم انگار فھمیده بود كه كیرشو از پايین با سرعت بیشتري . خواست سريعتر و محكمتر ادامه بده

يه لحظه دستشو از رو اون يكي سینه ام . میمالید بھم و از باال ھم تندتر مي خورد و لیس مي زد
 ھم برداشت و برد پايین وسط پام گذاشت رو كسم و تند تند شروع كرد به مالیدن و از باال

سرعت مكیدنشو تندتر كرد كه يھو احساس كردم ول شدم تو ھوا و با يه آه بلند شل شدم 
بعد از چند لحظه كه از منگي دراومدم و چشمامو باز كردم ديدم صورتشو اورده . اتفادم تو بغلش

و با وقتي دوباره نفسم جا اومد به شلوارم اشاره كرد . جلو و داره با مھربوني و لذت نگام مي كنه
 اجازه ھست؟  -: چشمك گفت

و اونم باز " آره"گفتم ! خنده ام گرفته بود كه با اون حالشم ھي براي ھركاري اجازه اشو مي گیره
اول منو تو بغلش جابه جا كرد و طوري تنظیم كرد كه باال تنم تو بغلش بود و . دست به كار شد

ه ھاي شلوار جینمو باز كرد و دستشو دكم. پاھام دراز شده بود رو كاناپه اي كه نشسته بوديم
اينقدر داغ شده بودم و از دفعه ي قبل شرتم خیس شده بود كه . برد تو و گذاشت باالي كسم

ھمونجوري كه دستش تو شلوارم بود شروع كرد . بي اختیار يه آه كشیدم و اسمشو صدا كردم
ندفعه منم سعي مي كردم اي. به آروم حركت دادنش و سرشو اورد پايین و دوباره لبمو بوسید

بیشتر زبونو لبشو مك بزنم و وقتي سرشو يه كم برد عقب به جاي لبش چونه و زير گردنشو 
ازون ور ھم متین دستشو برده بود پايین تر اما ھنوز داشت از رو . لیس مي زدم و بوس مي كردم

ومد و گردنشو ول يھو با نوك انگشتاش چوچولمو گرفت و فشار داد كه جیغم درا. شرت مي مالید
خودشو از زير من كشید بیرون و كامل خوابوندم رو كاناپه و . ديگه به نفس نفس افتاده بودم. كردم

دستشو از زير شرتم رد . صورتشو برد پايین و دماغشو از رو شرت مي كشید روم. نشست كنارم
. به مالیدنتا دستش خورد بھم يه لحظه لرزيدم و اونم شروع كرد .كرد و رسوند به كسم،

نمي . اونم آروم آروم شرتمو كشید پايین. حسابي خیس شده بودم و ديگه صدام بلند شده بود
اما اون لحظه تو ھال و ھواي اين نبودم كه بخوام ! دونم چي ديده بود كه اينقدر تعجب كرده بود

ن و شرتمو كامل دراورد و با اون يكي دستش شروع كرد به ماساژ دادن رو. ازش سوال كنم
بعد از چند لحظه دوال شد و يه دستشو گذاشت رو كسم و شروع كرد به مالیدن و . كشاله ي پام



ديگه داشتم به خودم مي پیچیدم و . با زبونشم رو و داخل پامو لیس مي زد و بوس مي كرد
. ھي زبونشو از پايین ه پام مي برد نزديك كسم و دوباره برمیگشت پايین. نفسھام تند شده بود

اول سرشو برد عقب . شتم ديونه مي شدم كه دفعه ي آخري كه برگشت باال ديگه نرفت پايیندا
. و باالي كسمو يه بوس كرد و لباشو چسبوند رو چوچولم و يھو يه مك محكم زد كه جیغم دراومد

منم فقط ناله مي كردم و مي . اونم زبونشو تا ته مي كرد تو و با دستشم پايین كسمو مي مالید
چند لحظه كه گذشت دوباره زبونشو رسوند به نقطه ي ! كه بدتر مي كرد" آروم تر" گفتم 

حساسم و محكم چند تا ضربه زد و تند تند ھم با دستش سینه ھامو چنگ مي زد كه يھو تمام 
دوباره بي حال افتادم و متین ھم پاشد اومد باال و . عضالت بدنم سفت شد و با فشار ارضا شدم

با موھامو بازي مي كرد و منم انگار كه كوه كنده باشم ولو شده بودم و . لشسرمو گرفت تو بغ
 خوب بود عروسكم؟  -: آروم پیشونیمو بوس كرد و گفت. چشامو بسته بودم

زير لب گفتم و ھمینجور كه سرم تو بغلش بود و اونم دوال شده بود روم، دستامو " اوھوم" يه 
دلم مي خواست ايندفعه لباشو از . نشو كشیدم پايینبردم باال و پشت گردنش قفل كردم و گرد

ھي زبونمو مي كشید تو دھنشو .اونم لب باالمو گرفت تو دھنشو شروع كرد به مك زدن. جا بكنم
 . ول مي كرد كه ديگه احساس كردم گردنش خسته شد و ولش كردم

متین ھیچ كاري  بعد از اين لب گرفتن طوالني تازه حواسم اومده بود سرجاش كه من ھنوز براي
ساك زدن يه كم برام سخت بود، تازه من پرده ام داشتم و ھمین يه كم كارو سخت تر ! نكردم

خانمي، اگه مي خواي اول پاشو برو  -: تو ھمین فكرا بودم كه گفت. مي كرد براي سكس
 . دستشويي بعد بیا خودم لباساتو تنت كنم
 !!! پس تو چي؟؟؟متین  -: يھو با تعجب و چشماي گرد شده پرسیدم

كتايون، بھت گفتم كه؛ ھنوز يه مقداره تصاحب نشده  -: يه نگاه عمیق تو چشمام كرد گفت
االن اگه . نمي خوام تا اون موقع باھات سكس كنم. بايد اول اونم به دست بیارم، بعد. داري

رم ھمین دوست دا. بخواي منو ارضا كني فقط به خاطره اينه كه جبران كني، من اينو نمي خوام
قدري كه من االن از ارضا كردن ه تو لذت بردم توام وقتي منو ارضا مي كني ھمین احساسو 

 . داشته باشي
 ... اما من دوست -

مي دونم توام دوسم داري و دلت مي . مي دونم عزيزكم -: انگشتشو گذاشت رو لبم و گفت
شم كه حتي با كمال میل حاضر اما دوست دارم اونقدر دلتو تصاحب كرده با. خواد منو ارضا كني

امیدوارم اينم . بشي با ھم يه سكس كامل كنیم و ازينكه ديگه دختر نباشي نترسي ، نري تو فكر
 . درك كني كه تو اين شرايط چقدر كنترل كردن ه خودم سخته و ازم ناراحت نشي

 
اشتم كه يعني در مقابل اين ھمه صداقت و احساس، ھیچي نه د. ھیچي نتونستم جوابشو بدم

ولي مگه مي شد اون چیزي رو ." سرمو انداختم پايین كه نفھمه بغض كردم. بگم نه مي تونستم
يھو بغضم . صورتمو اورد باال و سرمو گرفت تو بغلش و فشارم داد به خودش" در مورد من نفھمه؟
پدرم  مني كه تاحاال سابقه نداشت جلوي مادر! خودمم تعجب كرده بودم. تركید و زدم زير گريه

اما از ريختن اون . گريه كنم، تو بغل متین قايم شده بودم و داشتم عین يه بچه گريه مي كردم
درك ه خوبي و . اشكا نه تنھا ناراحت نبومدم، بلكه يه احساس عالي و بي نظیر ھم داشتم

 . عشق ه پاك و روح ه بزرگش، منو به اون حال انداخته بود
 
بايد مدتي وقت صرف كني براي به دست اوردن ه اون يه قسمت متین ه من، تو فكر كرده بودي "

ه تصاحب نشده، اما نفھمیدي كه با ھمون رفتار و برخوردت ھمه ي وجود منو تصاحب كرد و ازون 
 ." به بعد به معناي واقعي احساس كردم دوست دارم

 
 = = = = = = 



احساس . عذاب وجدان داشتمبعد ازينكه از دستشويي اومدم بیرون و لباسامو پوشیدم، ھنوز 
اما اون طبق معمول ! مي كردم زيادي تاحاال در حقش ظلم كردم و امشبم بیشتر از ھمیشه

نذاشت تو افكارم بمونم و ھمینجوري كه داشت از آشپزخونه به من نگاه مي كرد و تو دوتا كاسه 
 ؟ كتي، يه سوال بپرسم -:بستني مي ريخت، براي اينكه حواسمو پرت كنه، گفت 

 . بپرس عزيزم -
تو موھاي بدنتو با چي مي زني؟ عین تن بچه ھا مي مونه، حتي اون پايین مايینا ھم ھمچین  -

 ! تمیز و صاف و صوف بود كه انگار ھیچ وقت ھیچ مويي نرويیده
 ! خوب شايدم ھیج وقت نرويیده -: با خنده گفتم

 . و تمیزي در نمیاد حاال جدي چي كار مي كني؟ با چیزاي معمولي به اين صافي -
 ! تو ببین لذتتو ببر! چیكار به اين كارا داري. سكرته، بھت نمي گم -
 . حاال بگو تو -
 اصال براي چي مي خواي فضول خان؟  -
ھر دفعه مي خوايم باھم يه حالي كنیم اين ! ھیچي بابا براي اين اقدس خانم مي خوام -

آخه تو كه نمي دوني اين اقدس چقدر . ھش بگمگفتم از تو بپرسم ب! موھاش فرو مي ره تو تنم
 ! براي من عزيزه كه

 
اونروزم ! ھروقت مي ديد تو فكرم اينقد چرت و پرت مي گفت تا بخندونتم و حواسمو پرت كنه

موفق شد و بعد از گرفتن دو دور كولي ازش دور خونه، كال يادم رفت براي چي عذاب وجدان 
 ! داشتم و چرا ناراحت بودم

 
تمام سعیمو مي : "موقع خداحافظي بعد از اينكه تو چشاش خیره شده بودم و گفته بودم اونشب

برق خوشحالي و پیروزي رو تو " كنم كه بھت نشون بدم منم دوست دارم و برام عزيزتريني
 . چشماش ديدم

 
و  خودمم نمي دونم كي اينجوري رفت تو كنج دلم و جوري خونه كرد، كه انگار از روز ه اول با من

 * ....در من بوده
 
 

باربد بود و طبق معمول با كلي سر و صدا و . با صداي زنگ در از اون حالت خلسه اومدم بیرون
حاال ! از ھمون دم در ھم شروع كرد به بو كشیدن و به به چه چه كردن. ھیجان وارد خونه شد

و خوش كنه بلكه بماند كه چیزي كه درست كرده بودم اصال بو نداشت و فقط مي خواست دل من
متین بد عادتم كرده بود، يا اصال توقعي . البته تقصیر منم نبود! يه روز باالخره يه آشپز ماھر بشم

نداشت يا اگرم پیش ھم بوديم معموال خودش يه چیزي سر ھم بندي مي كرد و مواقع ديگه ھم 
 ! رستورانھاي شھر به دادمون مي رسیدن

اگه دو تا بشقابم پلو . يم كه يادم افتاد براش نون داغ نكردمغذارو كشیدم و با باربد مشغول شد
مي خورد باز بايد نون مي خورد باھاش و البته تینا ھم ھمیشه ازين موضوع شاكي بود و سر ھر 

پاشدم نون براش تست كنم كه تستر يه كم اتصالي ! وعده كلي گیس و گیس كشي مي كردن
! قه زد و يه لحظه احساس كردم يه ذره برق گرفتمكرد و وقتي خواستم از برق بكشمش يھو جر

ديونه ! باربد پريد تو آشپزخونه و كشیدم عقب و با وحشت نگام كرد) ه ١١٠البته ولتاژ برق اينجا (
تو  - : وقتي فھمید اتفاقي بوده دادش رفت ھوا كه! فكر كرده بود مي خواستم خودكشي كنم

كشي، اينم از االن كه داشتي خودتو به كشتن مي اون از صبح كه نزديك بود منو ب! چته امروز
 ! خدا سومیشو به خیر كنه! دادي

 ! خیالت جمع، سومیش به خیر شد -: با خنده گفتم



بعدم براش ماجراي صبحو با پسر ايرانیه تو ايستگاه اتوبوس تعريف كردم، كلي خنديد و ھي مي 
ھم و با صداي كلفت و به شوخي  بعدم اخماشو كشید تو!" تو كرم ه مردم آزاري داري" گفت 
 ! اگه خواست پاشو از گلیمش دارزتر كنه و بیاد طرف آبجیه ما، بگو بیام نفسشو ببرما -: گفت

 ! خب حاال بذار اونايي كه كشتیشون شب ھفتشون بگذره بعد برو سراغ اين يكي -
 

اس ام اس برام  بعد از شام باربد رفت پايین خونه ي خودشو منم داشتم درس مي خوندم كه يه
تنھا دوستم كه شماره تلفنم رو داشت و باھاش يه ارتباط ه كمي داشتم، يه دختره . اومد

موبايلو برداشتم و خوندم، ديدم نوشته ھمايش ه فردا رو . فرانسوي االصل به اسم ه الیزابت بود
اشته بود و ھرچي سعي كرده بودم از زيرش در برم نذ. يادم نره و حتما سر وقت خودمو برسونم

اصال اسم و موضوع ھمايشش برام خنده دار بود، چه برسه به شركت . زورم كرده بود كه بايد برم
دو تا دانشگاه بزرگ شھر، كه يكیشم دانشگاه ما بود، دانشجوھاشون يه مراسمي ! كردن توش

م به اون)! دقیق يادم نیست(يا يه ھمچین چیزايي" به دنبال عشق" تشكیل داده بودن به نام 
دستورالعملشم به اين شكل بود كه ھركسي مي رفت و اگر به . خاطر نزديكي به روز ولنتاين

دنبال يك پارتنر مي گشت، خیلي رك و صادقانه جلوي ھمه، مشخصات فرد مورد نظرشو مي 
گفت و اگر كسي با اون مشخضات توي جمع حضور داشت، پا مي شد مي رفت جلو و خودشو 

داشت، اما خوب كسايي " fun"ه بیشترش جنبه ي سرگرمي و به اصطالح البت. معرفي مي كرد
الیزابت ھم چند وقتي بود كه از يه نفر ! ھم بودن كه اين مدلي عشقشونو پیدا كرده بودن

خوشش اومده بود و چون ديده بود طرف پا جلو نمي ذاره، مي خواست فردا بره روي سن و از 
جالبیش اينجا بود ! ود بايد برم كه اعتماد به نفسش بره باالبه منم گفته ب! يارو خواستگاري كنه

كه الیزابت ھیچ چیزه خاصي راجع به پسره نمي دونست و فقط از چھره و دوسه تا برخورد 
 . كوتاھي كه تو كالساشون باھم داشتن خوشش اومده بود

ه ذھنت ھنوز چیزي براي اضافه كردن به مشخصاته طرف ب"چند تا اس ام اس ديگه زد كه 
 ! منم گفتم نه" نرسیده؟ 

بابا من كه اين پسر و نديدم كه " ھي بھش مي گفتم! ھمیشه از خنگیش خنده ام مي گفت
بخوام كمكت كنم تو شرح مشخصاتش، بعدم شايد طرف خودش با يكي باشه، بیخیال سر 

 ! به خرجش نمي رفت كه نمي رفت!" جدت
 

فكر كردن به گذشته براي اونروز پر شده و سعي  موقع خواب احساس مي كردم ديگه كوپنم براي
ھمیشه . از بچگي ھمینطور بودم! مي كردم به زور خودمو بخوابونم كه باز نرم تو فكر و خیال

چیزي رو كه دوست داشتم و مي رسید به وسطاش، سعي مي كردم ذره ذره ادامه اش بدم كه 
داشتم و دلم نمي خواست به اين زوديا در مورد مرور خاطرات ھم ھمین حالتو ! ديرتر تموم بشه

دفعه ھاي قبل كه با ھر دفعه مرور كردنشون حالم بد شده بود و اينقدر از خودم و . تمومش كنم
ھر دفعه ھم سواالي بیشتري تو ذھنم . دنیا بريده بودم كه فكر مي كردم حتما رواني مي شم

 . ي بزرگتري جلوي چشمم نقش مي بست" چرا"تلنبار مي شد و 
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حسابي از دستش عصباني . حدود يه ربعي مي شد كه تو سرما منتظر الیزابت وايساده بودم
كلي . شده بودم و يه سره داشتم با خودم غر مي زدم كه از دور سر و كله اش پیدا شد

حاال "ھرچي بھش گفتم ! عذرخواھي كرد و گفت كه داشته تاحاال دنبال دستكشش مي گشته
 . راضي نشد" ريبا نیم ساعت اوله برنامه گذشته بیا توام از خیرش بگذركه تق

وقتي وارد سالن شديم يه پسر سیاه پوست رفته بود باال و داشت به شوخي اندازه ي دور كمر و 
باسن و سینه ي دختر مورد عالقشو مي گفت و پسراي ديگه ھم ھي براش ھورا مي كشیدن و 

ھمین جوري كه . صف وايساده بودن كه نوبتشون بشه و برن باال يه چند نفريم تو! سوت مي زدن



آروم آروم داشتیم از كنار رديف صندلیا رد مي شديم تا يه جاي خالي پیدا كنیم ديدم ھمون پسر 
وقتي ديد نگاھم افتاده بھش . ايراني ديروزيه ھم تو صفه و داره با خنده ما دوتا رو نگاه مي كنه

وااااااااي  - : لیزابت با ھیجان ھرچه تمامتر بازومو كشید و آروم گفت سرشو تكون داد كه يھو ا
 . ھموني كه برامون سر تكون داد. ببین اوناھاش

با تعجب نگاش كردم ! بعدم شروع كرد تند تند سر و كله اشو تكون دادن كه مثال جواب طرفو بده
 چي؟؟ تو ازين پسر خل و چله خوشت اومده؟ ديونه شدي؟ -: گفتم 
مگه چشه؟ بیشتر  -: ینجور كه داشت قند تو دلش آب مي شد چپ چپ نگام كرد گفتھم

 ! دختراي كالس ازش خوششون میاد
 مي دوني ايرانیه؟؟؟  -

شوخي مي كني؟؟ اما به من گفته  -: ايندفعه اون با چشاي گشاد شده برگشت طرف منو گفت
 . ه" nick" اسمشم ! بود اھل روسیه اس

رفت  nickل جر و بحث بوديم و منم قاطي كرده بودم كه جريان از چه قراره در حیني كه ما مشغو
بعدم براي خوندن مشخصات ه . باال و شروع كرد به گفتن يه سري چرت و پرت و خندوندن ملت

! دختر آرزوھاش يه لیست بلند باال از تو جیبش دراورد كه ھمونم كلي باعث خنده ي ھمه شد 
دعا كن " تاد و خودشو ول كرده بود رو من ھي مي گفت الیزابت كه داشت پس مي اف
انگار پرنس ادوارد ! چته بابا -: با حرص ھلش دادم عقب و گفتم!" مشخصاتش با من جور باشه

ايني كه من مي بینم و با توجه به چیزايي كه تو ازش گفتي به ! مي خواد ازش خواستگاري كنه
 ! جه برسه به بقیه ي چیزاش! ھنوز ملیتش مشخص نیست. درد دوستي نمي خوره

 ! ولي من ازش خوشم اومده -
 ! بس كه خري -

 . اينو گفتم و رومو اونور كردم
nick  بعد از گفتن ه يه سري خصوصیات اخالقي رسید به خصوصات ظاھري كه ھرچي بیشتر مي

دم اما خدارو شكر مي كر! رفت جلو بیشتر مي ديدم اينايي كه داره مي گه با منم مچ مي شه
كه خیلیاي ديگه ھم تو جمع پیدا مي شدن كه ھمچین خصوصیات ظاھري داشته باشن و با 

الیزابتم حسابي حالش گرفته شده بود و با اخم نشسشته . خیال راحت نشسته بودم سر جام
از رفتن روي سن پشیمون شده بود و ھمچین قیافه ! نگاش مي كردم خنده ام مي گرفت. بود

خصوصا كه مي ديد يه سري ! ار يه شكست عشقي ه سخت خورده بوداش تو ھم بود كه انگ
 . دل مي دن قلوه مي گیرن nickدختر با مشخصات مربوطه پاشدن رفتن جلو و دارن با 

چند نفر ديگه ام رفتن باال و حرفاشونو زدن كه مدير برنامه اومد به ھمه اطالع داد يه گروه موزيك 
 . اينو بزنن و بخوننمي خواد بیاد و آھنگاي مخصوص ولنت

اولین آھنگي كه زدن تقريبا معروفترين آھنگي بود كه ھمیشه تو اين روز تو تلويزيون و راديو پخش 
. اونا مي زدن و ھمه باھاشون مي خوندن. مي كنن و يه تم ه فوق العاده آروم و عاشقانه داره

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

 
 
 
 
. اونروز قرار بود برم خونه ي متین كه شیريني ه قبولیش تو كنكور فوق لیسانسو بھم بده* 

 . حسابي خوشحال بود و منم از خوشحالیش از ته دل براش ذوق مي كردم
 تازه فھمیده بودم معنیه اينكه مي گن وقتي يكیو دوست داري ھمه ي شاديھا و خوبي ھاي

ديگه حاضر نبودم كوچكترين ناراحتي براش پیش بیارم و دلم . دنیارو براش مي خواي يعني چي
خودمم باورم نمي . مي خواست تا اونجايي كه مي شه عشق و احساسمو بھش نشون بدم

ھي مي رفتم خودمو تو آينه نگاه ! شد من ھمون كتايون ه بي احساس و خشك گذشته ھستم



. " ولي تنھا جوابي كه براي تعجبم داشتم يك كلمه بود" خودتي كتي؟ اين تويي؟؟؟ " مي كردم 
متین اينقدر خوب و صبور بود كه تمام ناسازگاريھا و كج خلقیاي منو تحمل كرده ". متین و عشقش

 ! بود و اينقدر صبر كرده بود تا منو انداخته بود به دام يا به قول خودش تصاحبم كرده بود
 

اونم در حالي كه از . تو بغلش و تند تند صورت و لبشو بوس مي كردم درو كه باز كرد پريدم
بابا " شیرجه اي كه من تو بعلش زده بودم داشت تلو تلو مي خورد و مي خنديد ھي مي گفت

اما من گوشم بدھكار نبود و اينقدر تف مالیش كردم كه اونم براي ! " خفم كردي. كتي جان آروم
ھمینجوري . اد كه دادم درومد و دست از بوس كردنش ورداشتمتالفي ھمچین تو بغلش فشارم د

كه تو بغلش بودم رفت طرف كاناپه و انداختم اون رو، دندوناشو مثل خون آشاما داد بیرون و 
حاال خودم بوست مي "انگشتاي دستشو خم كرد و گردنشو يه وري گرفت اومد طرفم گفت 

مچین لبمو گاز گرفت و مك زد كه انگار تاحاال تو بعدشم سرشو اورد پايین و از ھمون اول ھ!" كنم
ھي سرشو به تنم فشار مي داد و ھمه جامو از رو لباس بوس مي كرد و قلقلك ! قرنطینه بوده

بعد ازينكه . منم كه از قلقلكاش غش كرده بودم از خنده ، دست و پا مي زدم كه ولم كنه. مي داد
نديده بودم دل و روده ام بھم پیچیده بود، حسابي كرمشو ريخت و خالي شد و منم بس كه خ

پاشد چند قدم رفت عقب اما باز برگشت و خواست بیاد طرفم كه . رضايت داد و از روم رفت كنار
ھمونجور كه يه وري افتاده بودم رو كاناپه دست و پامو اوردم باال و جلوم گارد گرفتم، جیغ زدم و 

با خنده دستاشو !" به وسط پات و گازت مي گیرم اگه بیاي جلو يه لقد مي زنم" تھديدش كردم 
قبلنا رام تر بوديا " به عالمت تسلیم برد باال و در حالي كه داشت مي رفت طرف آشپزخونه گفت 

كفشمو از پام در اوردم و پرت كرد طرفش كه جا خالي داد و در رفت پشت اپن !" عروسك
 ! آشپزخونه سنگر گرفت

 
از ! ن از خوشحالیش ورجه وورجه مي كرد و مي پريد باال پايینعین يه پسر بچه ي شر و شیطو

 . كاراش خنده ام مي گفت
 
 . آقاي مھندس، پس كو اين شیرينیت؟ زود باش ديگه بابا -
 . چند لحظه تامل بفرمايید. الساعه میارم خدمتتون بانو -

پايین بود با يه  ھمونجور كه سرش. از تو فريزر يه كیك بستني دراورد و شروع كرد به بريدنش
 كتي مي خواستم يه معما بپرسم ازت؟  -: خنده ي زير لبي گفت

 . بپرس -
ببین اگه سه تا دختر تو يه بستني فروشي سر يه میز ! خوب دقت كن درست جواب بديا -

نشسته باشن، يكیشون بستنیشو لیس بزنه، يكیشون مك بزنه، اون يكیم گاز بگیره، به نظر تو 
 كردن؟  كدومشون ازدواج

 ! تو معماھاتم به آدمیزاد نمي ره ھا -: با خنده گفتم
 ! حاال ديگه، فقط درست فكر كن كه جواب غلط ندي بیفتي تو دردسر -

خوب به نظر من ھر  -: دلو زدم به دريا و گفتم ! مي دونستم ھرچي بگم باالخره میندازتم تو تله
 ! سه تاشون يه شوھر دارن

 ؟ چطور؟؟ -: با تعجب پرسید
 ! خب براي اينكه اين سه تا كار مكمله ھمن ديگه -

يھو انگار كه تازه دوزاريش افتاده باشه زد زير خنده، اينقدر بلند بلند مي خنديد كه گفتم االن خفه 
! خوشم اومد -: بعد از چند لحظه كه نفسش اومد سرجاش سرشو باال كرد گفت! مي شه

ھمون مك و ! فقط بپا تو يه وقت گاز نگیريا! م اومداز طرز فكرت خوش. خیلي جواب باحالي دادي
 ! لیس كافیه

مي دونستم اينجوري . با خنده سرمو انداختم پايین و به روي خودم نیوردم كه چي داره مي گه
اينم " با دوتا بشقاب اومد نشست بغل دستمو گفت ! حرف زده كه عكس العمل منو ببینه



ر منو گرفت كشید طرف خودشو تقريبا نشوندم رو پاش و بعدم كم". شیريني، بفرمايید میل كنید
يه تیكه بريدم گذاشتم دھنم، احساس مي كردم تاحاال كیك بستني به اون . بشقابمو داد دستم

اونم دستشو گذاشته بود پشت كمرم كه از تاپم اومده بود بیرون و ! خوشمزگي نخورده بودم
 . داشت آروم كمرمو نوازش مي كرد

 خودت نمي خوري؟ متین، چرا  -
 ! اتفاقا اينجوري كه تو مي خوري خیلي ھوس كردم -
 . ئه، خوب بیا بخور ديگه -

 . دوال شدم بشقابشو از رو میز بدم بھش كه كمرمو سفت نگه داشت و نذاشت برم جلو
 . ھمینیو كه داري مي خوري مي خوام، خودتم بايد بدي بھم! اونو نمي خوام كه -

 ! بفرمايید شادوماد -: و با چنگال خودم يه تیكه بريدم بردم نزديك دھنش با شیطوني نگاش كردم
 ! يه جور ديگه! اين مدلي نه -
 ! اونجوري كثیف كاري و دھني مي شه بابا. ئه متین، اذيت نكن، يه جور ديگه چیه -
 ! زود باش ، مي چلونمتا! بھتر، منم مي خوام دھنیه تو باشه ديگه -

يه تیكه گذاشتم دھنمو و بدون اينكه بجوئمش صورتمو بردم نزديك . ز دستشخنده ام گرفته بود ا
اونم لباشو اورد جلو و فوري زبونشو كرد تو دھنمو ھمشو كشید از دھنم بیرون، . صورتش

 . چشاشو بست و شروع كرد به جويدن
 ! ديوونه -
 . بدو يه قاچ ديگه! حرف اضافه بزني چلونده شديا -

خوشم اومده بود، يه تیكه ديگه گذاشتم دھنمو و وقتي لبامو چسبودنم به ايندفعه ديگه خودمم 
داشتیم اون تو با زبونامون كشتي . لبش سعي كردم نذارم با زبونش از دھنم كیكو بكشه بیرون

متین كه ھمچین . ھم خنده امون گرفته بود ھم از بوسیدن ھم عقب نمي مونديم! مي گرفتیم
فوري قورت مي داد كه جا براي زبون من باز بشه، كه ازش عقب ھر تیكه ي كیكو مي قاپید و 

تو اين وسط دستاشم كه پشتم بودن بیكار نبودن و از زير تاپم برده بود باال و ھي ! مي موندم
اينقدر لباي ھمو مك زديم و زبون ھمو . پشتمو میمالید و كم كم رفته بود سراغ بند سوتینم

 . خورديم كه خسته شديم
! انگار مي خواست ببینه وقتش رسیده يا نه؟. قب و خیلي عمیق تو چشمام نگاه كردھلم داد ع

مطمئن نیست به خاطر ھمین با ھمه ي احساسم جواب % ١٠٠احساس مي كردم ھنوز 
اونم انگار راحت تر از ھمیشه جوابشو گرفت، اول پیشونیمو . نگاھشو دادم و بھش لبخند زدم

نشست رو تخت و دستشو . د بردم به سمت اتاق خوابشبوسید و بعدم رو دستاش بلندم كر
كم كم بدنم داشت داغ مي شد . آروم گذاشت وسط پامو از باال ھم شروع كرد به بوسیدن گردنم

. و متینم كه اينو احساس كرده بود پاشد و پیرھنشو از تنش دراورد و دوباره نشست رو تخت
ن از قبل ھم سوتینمو باز كرده بود راحت دست برد طرف سینه ھام و شروع كرد به مالیدن، چو

كم . منم چشمامو بسته بودم و آروم داشتم نفس مي كشیدم. مي تونست به كارش ادامه بده
يه . كم دستشو برد زير تاپمو رسوند به سینه ھام، دستاش گرم بودن، اما نه به داغیه بدن من

خوابوندم رو تخت و با يه . د رومكم كه مالید سريع تاپ و سوتینمو در اورد و يھو حمله ور ش
از ھمون اول تند تند مك مي زد و با . دستش يه سینمو گرفت و دھنشم گذاشت رو اون يكي
ھمچین مي خورد كه مي ترسیدم كنده . دندوناش نوك سینمو مي كشید كه صدام در اومده بود

شلوار منو خودشو منم از لذت و شھوت آروم آه مي كشیدم كه بعد از چند دقیقه پاشد و ! شه
كیرش باد كرده بود و خصوصا چون شرتشم . براي اولین بار داشتم با شرت مي ديدمش. دروارد

بي اختیار يه لحظه دستمو بردم باال و از رو شرت كیرشو لمس . تنگ بود بیشتر زده بود بیرون
مالید و لبامو يه كم از رو شرت كسمو . كردم ولي نذاشت به كارم ادامه بدم و دوباره خوابوندم

يه كم اضطراب داشتم اونم به خاطر اينكه نمي دونستم دقیقا . خورد تا اينكه شرتمو از پام دراورد
قراره چه اتفاقي بیفته و مي خواد چیكار كنه، اما ھر چي بود، از كاري كه مي كردم مطمئن بودم 

 . و با رضايت كامل خودمو در اختیارش گذاشته بودم



ثل دفعه ي قبل اول باالي كسمو بوسید و بعد نوك زبونشو از باال تا پايین سرشو برد پايین، م
. يه آه بلند كشیدم و اونم تمام دھنشو باز كرد و يا فشار شروع كرد مكیدن. خیلي آروم كشید

منم به خودم مي پیچیدم و صدام . چوچولمو مي مكید و زبونشو مي كرد تو و محكم ضربه مي زد
لحظه ي آخر دستشو . ود و ناخوداگاه سرشو بیشتر به خودم فشار مي دادماز قبل بلندتر شده ب

گذاشت باالي كسمو تند تند مالید و زبونشم تا اونجايي كه مي تونست مي كرد تو و چند تا 
. ضربه ي محكم زد و با دندوناش چوچلمو گرفت و كشید كه ھمزمان ارضا شدم و بي حال افتادم

 . با لبخند نگام مي كرد. تپاشد رفت صورتشو شست و برگش
 . ھمون لحظه احساس كردم بیشتر از ھمیشه دوسش دارم و بايد يه جوري نشونش بدم

 ! منتظر بقیه اشم -: نگاش كردم و با چشمك گفتم. تو چشماش ھنوزم رگه ھايي از شك بود
 مطمئني كتي؟  -
 . اوھوم، زود باش -

پس با دوران دوشیزگي  -: در گوشم گفتدوال شد و يه بار ديگه خیلي عمیق بوسم كرد و 
 . خداحافظي كن عشق من

نمي دونستم چه جوري مي . رفت پايین نشست بین پام. چشمامو بستمو سرمو تكون دادم
تنھا ترسي كه داشتم . خواد پردمو پاره كنه، اما ترجیح مي دادم حرفي نزنم و بھش اطمینان كنم

 . ر مي شدم كه دارم كار درستي مي كنمبه خاطر دردش بود وگرنه ھر لحظه مطمئن ت
اول دستشو گذاشت رو كسمو دوباره يه كم مالید و سرشو برد پايین و يه كم اطرافشو لیس زد و 

وقتي فھمید به حد كافي . مكید تا دوباره تحريك شه، انگشتشو مي چرخوند و اروم ضربه مي زد
فت كردم و اونم كه انگار فھمیده بود تحريك شدم، انگشت اشاره اشو آروم كرد تو، يھو خودمو س

با اون يكي دستش دستمو سفت گرفت و دوباره " . نترس عزيزكم" دستشو كشید عقب گفت
" رسیدم بھش، حاضري؟"يه لحظه يه درد گذرا احساس كردم كه گفت . انگشتشو فرو كرد تو

و يه درد شديد  سرمو تكون دادم و پلكامو رو ھم فشار دادم كه سريع دوتا انگشتشو برد جلو
پیچید تو پايین تنه ام و انگار يه چیزي زير دلم خالي شد، ولي انقدر سريع انجام داد كه فقط يه 

نفسمو كه تو سینه ام حبس كرده بودم ول كردم و سرمو گذاشتم رو . جیغ كوتاه تونستم بكشم
م يه لحظه برق تو چشماش كه نگاه كرد. اومد باال و كشیدم تو بغلش و سفت فشارم داد. بالش

 ". ديگه مال خود خودمي" اشك و خوشحالي رو ديدم،دستمو بوسید و اروم گفت
سرمو بلند كردم به جاي لكه ي خون رو روتختي نگاه كردم، احساس مي كردم از ھمیشه 

زير گردنشو بوس . خوشحالتر و راضي ترم و ديگه آغوش متین برام يه حس و حال ديگه داشت
 . بخواب كه ايندقعه من مي خوام به حسابت برسم  -: مكردم و با خنده گفت

 . كتي اگر دوست نداري مجبور نیستیا -
 . حاال بذار دفعه ي اولو امتحان كنم تا دفعه ھاي بعد -: يه بوس ھوايي براش فرستادم گفتم

 ! فقط تورو امواتت يه وقت گاز نگیريا -
 . بخواب بچه، اينقده حرف نزن -: با خنده گفتم

اينقدر كه باد كرده بود ! ش دستمو گذاشتم رو شورتشو يه فشار دادم، فكركردم االنه كه بتركهاول
احساس كردم از . آروم شرتشو كشیدم پايین و كیرشو براي اولین بار ديدم. و بزرگ شده بود

اول خیلي . فشاري كه بھش اومده و تاحاال خودشو نگه داشته، كیرش بیش اندازه بزرگ شده
تمش تو دستمو يه كم ماساژش دادم، دستمو مشت كرده بودم دورش و عقب جلو مي آروم گرف

بعد سرمو دوال كردم از كنار بیضه ھاش تا نوك كیرش با نوك زبونم يه لیس زدم كه يھو متین . بردم
ديدم بیشتر ازين انصاف نیست معطلش كنم و دھنمو باز كردم و . يه آه كشید و خودشو شل كرد

مي شد كردمش تو، لبامو دورش سفت كرده بودم و زبونمو مي چرخوندم دورش و  تا اونجايي كه
. كم كم دستامم وارد عمل كردم و بیضه ھا و ته كیرشو مي مالیدم. ھمزمان مك ھم مي زدم

فقط يكي دوبار . آروم آروم سرعتمو تند تر مي كردم و سعي مي كردم محكمتر مك بزنمش
وقتي . لقم و با كف دستمم بیضه ھاشو تند تند مي مالیدمتونستم ھمشو تا ته فرو كنم تو ح



حسابي خیس و سفت شد رفتم پايین تر و بیضه ھاشم چندبار لیس زدم و باز با دستم از باال 
 !" بسه تا نكشتیم"كیرشو مي مالیدم كه پاشد و بازوھامو گرفت گفت 

خودم . كسم و اروم اروم كرد تودراز كشیدم و اومد روم و پاھامو داد باال، نوك كیرشو گذاشت دم 
احساس مي كردم ديواره ي واژنم داره كش میاد و باز مي شه، متینم مجبور بود به خاطر تنگیش 

چشامو محكم فشار مي دادم رو ھم و . فشار بیشتري بیاره كه باعث مي شد بیشتر دردم بگیره
ه يھو با قدرت نصف بقیه اشو لبامو گاز مي گرفتم كه زيادي جیغ نكشم، تا وسطاش كرده بود تو ك

دردم . ولي ديگه اعتنايي نكرد و شروع كرد به عقب جلو كردن. فرو كرد و باالخره جیغم رفت ھوا
متینم ھر لحظه سرعتشو بیشتر مي كرد و . كمتر شده بود و داشتم كم كم لذت مي بردم

اخوناي مانیكور شده ام مچ پاھامو اورد باال و انگار با ديدن ن. محكمتر خودشو مي كوبید به من
ديگه جفتمون . بیشتر تحريك شد كه سرعتشو بیشتر كرد و ھمونجوري كف پامم چند بار بوسید

چند بار ديگه محكم . با صداي بلند داشتیم آه و ناله مي كرديم و تو حال و ھواي خودمون نبوديم
كشیدم و ارضا شدم، متینم  كیرشو ته كسم كوبید كه با تمام وجود لرزيدم و بلند تر از قبل يه جیغ

ھمون موقع مچ پاھامو سفت فشار داد و يكم بدنمو كشید به طرف باال و يه بار ديگه محكم بیضه 
تمام آبشو خالي كرد رو شكم و . ھاشو كوبید بھم كه كیرشو در اورد و خودشو خالي كرد روم

 . سینه ھام و بعدم بي حال افتاد كنارم
 

خودمو تكون دادم و دستاشو باز كردم . و نفس نفس مي زديم چشماي جفتمون خمار شده بود
. با تماس بدناي لختمون يه احساس لذت بخش بھم دست داد. رفتم تو بغلش و چسبیدم بھش

. صورتمو مي مالیدم به قفسه ي سینه ي عضالنیش و با بوي ادكلنش تمام ريه امو پر مي كردم
پاشديم با ھم رفتیم تو حموم و يه كم . نديدكم كم حالش جا اومد و چشماش باز شد و بھم خ

ھمو شستیم، وقتي زير دوش آب گرم وايساده بوديم ديگه از شھوت خبري نبود و فقط از يكي 
متین از پشت چسبیده بود بھم و دستاشو دورم حلقه . شدن جسمامون داشتیم لذت مي برديم
م داره ھرچي بدي تو ذھن و احساس مي كردم آب گر. كرده بود و سرشو گذاشته بود رو شونم

 . فكرمه مي شوره و از بین مي بره
 

وقتي اون حوله ي سفید صورتي خوشگلو كه مي گفت از خیلي وقت پیش براي ھمچین موقعي 
، "مرسي كتايون گلم" برام خريده رو داشت مي پیچید دورم، تو چشام نگاه كرده بود و گفته بود 

 *.....كردم بھترين كار دنیا رو انجام دادم اون لحظه بود كه با تمام وجود احساس
 
 
 كتي؟؟ كتي؟ چي شده؟  -

 . از تكونايي كه الیزابت داشت مي داد، چشمامو به زور برگردوندم طرفشو ھاج و واج نگاش كردم
 چیه؟؟ چیزي شده؟  -
! يه ربعه به رو به روت خیره شدي و حتي پلكم نمي زني! من از تو بايد بپرسم چي شده -

 ! تر ھفت تا آھنگ زد، فكر نكنم حتي يه دونشم شنیده باشياركس
 

ديدم ھمه ايستادن و دارن گروه اركستر رو تشويق مي . تازه يادم افتاد كجام و تو چه شرايطیم
الیزابت راست مي گفت، به جز ھمون آھنگ اول كه منو پرتاب كرده بود به گذشته ھیچي . كنن

دستمو " تو با ذھن و فكر من چیكار كردي پسر؟" پاشدم با گیجي از جام . ديگه نشنیده بودم
اينقدر . ولي مثل ھمیشه بي فايده بود و دوباره ريخت تو صورتم. كردم تو موھامو دادمشون عقب

خیلي وقت بود كوتاشون . بلند شده بود كه كه احساس مي كردم رو سرم سنگیني مي كنه
ديگه دلم نیومده بود دست !" بشار طاليي نیست؟حیف اين آ" از وقتي متین گفته بود. نكرده بودم

 ..... بزنم بھشون، حتي بعد از
 



 خوبي؟  -: الیزابت بازومو گرفت و گفت
 . آره، نگران نباش -
 . به چي اينقدر عمیق فكر مي كردي؟ يه لحظه ترسیدم -
 . ھیچي، چیز مھمي نبود -

م عشق و زندگیت چیز مھمي نبود؟؟؟ چیز مھمي نبود؟ تما" يھو انگار يه صدايي تو سرم داد زد 
 !" تو روح آدم دروغگو

 
برنامه تموم شده بود و ھمه داشتن متفرق مي شدن كه يكي از دوستاي الیزابت با يه حالت 

اون پسر اسپانیش رو ديدي چه جوري رفت رو سن و  -: عصبي و دلخور نزديك شد و بھش گفت
 ! و بگو كه فكر مي كردم از من خوشش میادھمه ي دخترا رو دور خودش جمع كرد؟ من ه احمق

عجب !!! چي؟؟ به تو گفته اسپانیشه؟؟ -: يھو الیزابت با جیغ و چشماي گرد شده گفت
 ! آشغالیه

 !!!!" تو روح آدم دروغگو" منم با شنیدن حرفاشون يھو نا خوداگاه و زير لب با خودم گفتم 
دوست من حالش " با عصبانیت به دختره گفت اون دوتا برگشتن و با تعجب نگام كردن و الیزابتم 

ھمینجوري لباشو مي . بعدم دست منو كشوند و دنبال خودش برد" خوب نیست و ما بايد بريم
كتي؟ مگه تو نگفتي اين پسره  -:آخر سرم طاقت نیورد و گفت. جويد و داشت حرص مي خورد

 ايرانیه؟ 
اما جوري فارسي حرف ! داشم باھاش عزيزم من كه شناسنامه اشو نديدم، ھمشم يه برخورد -

 . مي زد كه نمي شه گفت يه خارجیه كه فارسي رو ياد گرفته، به خاطر ھمین مي گم ايرانیه
چه طور تونسته اين ھمه دروغ بگه ؟ به ھركي خودشو يه جور . خیلي از دستش عصبانیم -

 ! ه اسپانیشهمعرفي كرده، تو مي گي ايرانیه، به من گفته روسیه به اين دوستمم گفت
حاال مال ھر جايي كه ھست، چه فرقي مي كنه؟ من كه از اولش بھت گفتم بي خیالش بشو  -

 . آدم حسابي نیست
اصال مي دوني چیه؟ به نظرم تو راست مي گي و ايرانیه، حاالم چون ھموطنه توئه بايد بري  -

 ! حالشو بگیري كه اينجوري ھويت ملیتونو زير سوال نبره
خودم ازين ! ( بعدم ما ايرانیا اصال عادت نداريم حال ھمو بگیريم! تو؟ به من چهچي مي گي  -

 !) حرفم خنده ام گرفت
 ! حاال از فردا ھمه تو دانشگاه مي گن ايرانیا دروغگوئنا -
 

يه دونه ازون ! مثال مي خواست با اين كلك بچه گانه منو ترغیب كنه برم حال پسره رو بگیرم
يه نیشخند زدم و با . بھش رفتم و اونم ديگه ساكت شد و حرفي نزدچشم غره ھاي معروفم 

 !" ايرانیا ازين مارمولك بازيا بلدن! اگرم اين حرفو بزنن خیلیم بي راه نگفتن" خودم فكر كردم 
خیلي . كتي خواھش مي كنم -: بعد از چند دقیقه باز يه نگاھي كرد و با قیافه ي مظلوم گفت 

 ! لشو بگیريمدلم مي خواد يه جوري حا
 . ديگه ام دور برش نريا. حاال بذار ببینیم چي مي شه - : سرمو تكون دادم و گفتم
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با چند تا از دوستامون ايستاده بوديم و داشتیم تو سالن اصلي دانشگاه صحبت مي كرديم كه 
ھمون پسره داره به الیزابت يه سقرمه زد تو پھلوم و با چشماش به رو به رو اشاره كردكه ديدم 

. رومو كردم اونور و با بي تفاوتي به حرفم ادامه دادم كه رسید بھمون. جمع ما نزديك مي شه
ازون آدمايي بود كه به محض وارد شدن تو يه جمع حواس ھمه رو به خودش جمع مي كرد و يه 

! فتنسره ھم جفنگ به ھم مي بافت و بقیه و به خصوص دخترا از حرفاش غش و ريسه مي ر
الیزابت ! تك تك به ھمه سالم كرد و با چند تا از دخترا ھم روبوسي كرد و يه كمم انگولكشون كرد

به ما كه رسید اول با الیزابت . ھمین جور داشت حرص مي خورد و طبق عادتش لبشو مي جويید



 ولي! دست داد و يه سخنراني طوالني در جھت بیشتر بردن ه دل ه دختر بیچاره تحويلش داد
 . مي دونستم كه الیزابت ديگه خرش نمي شه و خیالم ازين بابت راحت بود

. سالم عرض مي كنم -: آخر از ھمه روشو كرد به من و دستشو اورد جلو به فارسي گفت
امیدوارم منو بخشیده باشین به خاطر . خوشحالم كه دوباره و در شرايط بھتري دارم مي بینمتون

 . سوتفاھم پريروز
 . كدوم اتفاق منظورتونه؟ يادم نمیاد -: د بھش كردم و گفتميه نگاه سر

 . منظورم اون اتفاق تو ايستگاه اوتوبوس بود -
به ھر حال اصال مھم نیست و منم ! من فكر كردم به خاطر حضورتون عذر خواھي كردين! آھان -

 . فراموشش كردم
 –بنده نیكان . لطف فرمودين -  :دوباره گفت. بعدم بدون اينكه باھاش دست بدم رومو اونور كردم

 . ھستم و از آشنايي باھاتون خوشبختم - خ
يه پوزخند زدمو رومو !" اسم آقا نیكان ه كه خودشو به ھمه با اسم نیك معرفي كرده! پس ھمون"

با ھمه . كردم اونور، اونم ديگه چیزي نگفت و مشغول ه دل و قلوه دادن با دختراي ديگه شد
 ! خورد مي كرد و جوري بود كه انگار سالھاست باھاشو آشنائهخیلي راحت و صمیمي بر

تا حواسش پرت شد الیزابت در حالي كه معلوم بود داره از فضولي میمیره زير گوشم پچ پچ كرد 
بعدم ! سعي كردم تو يه جمله براش بگم تا دست از سرم برداره" چي مي گفت؟؟ بدو بگو ببینم"

ديگه الیزابت رو پاش بند نبود و . اسامي ه اصیل ايرانیه اضافه كردم كه اسم و فامیلشم جزو
داشتم مي گفتم چند لحظه ديگه صبر كنه كه باھم بريم كه نیكان دوباره . داشت منفجر مي شد

الیزابت عزيز، مي تونم چند لحظه  -: برگشت طرف ما و بدون اينكه به من نگاه كنه گفت
 خصوصي وقتتو بگیرم؟ 
 . ھر كاري دارين ھمینجا بگین! نه خیر -: ن بچه ھا گفتالیزابتم با حرص و عی

راستش  -: يھو حالتش عوض شد و قیافه ي پسراي خجالتي و كم رو رو به خودش گرفت و گفت
 ! ازتون خوشم اومده... فھمیدين كه... شما از رفتار و برخورداي من حتما فھمیدين 

تو ... يعني اگه شما اجازه بديد... اگه بشهحاال مي خواستم  -: سرشو انداخت پايین و ادامه داد
به پدرم ... شمارو .. يه مھمونیه كوچولو كه آخر ھفته من و چند تا از دوستاي نزديكم ھستیم

 . معرفي كنم
 

با چشماي گشاد شده داشتم حرفاشو گوش مي دادم و درست لحظه اي كه منتظر بودم 
ده كه باالي سرشون شكل يه قلب پیدا الیزابت يكي بكوبه تو سرش، يھو عین آدماي مسخ ش

 !!! چرا كه نه! حتما! اصال نمي دونم چي بگم! واي، شما منو غافلگیر كردين - : شده، گفت
فقط ! با ناباوري به الیزابت يه نگاه كردم اما ديدم فعال اينقدر ھیپنوتیزم شده كه اصال تو باغ نیست

صنعي و بي تفاوت ھمیشگیمو دوباره اوردم رو تونستم فوري خودمو جمع و جور كنم و اون لبخند ت
امروز . خیلي ممنون! واااي خداي من -: نیكان ھم با خوشحالي سرشو اورد باال و گفت. لبم

ديگه بیشتر ! ممنون الیزابت عزيزم! امسال براي من واقعي ترين ولنتاينه! بھترين روز زندگیه منه
 . شب باھات تماس مي گیرم. ينازين مزاحمت نمي شم، مثل اينكه مي خواستین بر

الیزابت ھمینجور مات وايساده بود و ھنوز داشت نگاش ! بعدم يه بوس با دستش فرستاد و رفت
 ! واقعا كه احمقي لیز -: رومو كردم بھشو با عصبانیت گفتم. مي كرد

 . بعدم رامو كشیدم رفتم طرف در خروجي
شت سرم شنیدم كه ھي صدام مي كرد و مي چند قدم بیشتر نرفته بودم كه صداي الیزابتو از پ

. تا اينكه اينقدر اومد تا بھم رسید و نگھم داشت. منم محل نمي ذاشتم و مي رفتم. گفت وايسم
 چیكارم داري؟  -: گفتم! بس كه دوئیده بود نفسش باال نمیومد

 . صبر كن برات توضیح بدم -
يعني نفھمیدي داشت مسخره ات . ديگه چیو مي خواي توضیح بدي؟ بیشترين حماقتو كردي -

 مي كرد؟ 



 ! اينقدرم خنگ نیستم. چرا، فھمیدم -
 ! تو كه اصال خنگ نیستي! تو دلم گفتم آره ارواح عمه ات

 پس چرا دعوتشو قبول كردي؟  -
 . توام بايد كمكم كني كتي. براي اينكه يه جوري حالشو بگیرم -
 . ھیچ كمكي از دستم بر نمیادكمكت كنم حالشو بگیري؟ من ! چي؟ تو ديوونه اي -

 . خواھش مي كنم. قول دادي! كتي -: دوباره خواستم راه بیفتم كه بازومو گرفت گفت
حاال تا ببینم، اما رو من حساب  - : يه نگاھي بھش كردم و از سر ناچاري سرمو تكون دادم گفتم

 .....نكن
 
 

كال مغزم ! رفتن حالش نكرده بودمدو روز مونده بود به مھمونیه نیكان و من ھنوز فكري براي گ
دقیقه يه بار مي  ١٠ازونورم الیزابت مدام زنگ مي زد ھر . بالك شده بود و فكرم كار نمي كرد
اينقدر منو تلفن پیچ نكن و اگر فكري به " ھر چي مي گفتم! پرسید چیزي به فكرم رسیده يا نه

ه فكراي احمقانه مي رسید گاھیم خودش ي! گوشش بدھكار نبود" ذھنم رسید خبرت مي كنم 
 . به ذھنش و موجب خنده و تفريحم مي شد

اصال نمي فھمیدم اين ھمه اصرارش براي گرفتن ه حال اين پسر چي بود ولي ازونجايي كه 
خودمم دنبال كمي تحول و ھیجان مي گشتم و بدمم نمیومد حال اين بچه پرو رو بگیرم، تصمیم 

 . اينكه دلیلشو بدونمگرفته بودم باھاش ھمكاري كنم بدون 
 

داشتم تو اينترنت مي چرخیدم و در حین سرچ كردن يه سري مقاله ھم مي خوندم كه چند تا 
داشتم مي بستمشون كه ديدم يكیشون تبلیغ فلش . تبلیغاتي باز شد) popup(ازين پاپاپ ھاي 

 . اليته
مدلھاي  ھمون آلت جنسي زنانه ي مصنوعي ھست كه ھر روزم Flesh Light: توضیح( 

البته اين رو ھم بايد بگم تا اونجايي كه شنیدم ! جديدترشو با قابلیت ھاي باالتر مي سازن
پزشكان معموال استفاده ي زياد ازين وسايل رو توصیه نمي كنن و يه دانشجوي پزشكي به خود 
من گفته معموال اين وسايل به آقايوني توصیه مي شه كه به نوعي مشكل تو ايجاد يه سكس 

امل دارن و با استفاده ازين وسايل بھشون آموزش مي دن كه چطور اون مشكل رو برطرف كنن ك
 .) ازش نام برده مي شه Male Sex Toyو تو محاورات ھم به نام 

ازش پرسیدم مي خواد يه ھديه اي ھم . يھو يه جرقه زد تو ذھنم و فوري با الیزابت تماس گرفتم
گفتم بي خیال دسته ! ره و تصمیم داره يه دسته گل ببره براشبراي اين پسره ببره يا نه؟ گفت آ

كلي تعجب كرده بود و مي گفت براي چي ھمچین . بخره Flesh Lightگل بشه و بره براش يه 
 ! چیزي رو دارم پیشنھاد مي دم؟

 ! خنگ خدا، اين ھمون وسیله ي حالگیريه كه دنبالش بودي ديگه -
 ! راش ببرم كلیم خوشش میاد و ذوق زده مي شهچي؟ شوخي مي كني؟ اينو كه من ب -
 

براش توضیح دادم كه اگر ھمونجور كه اونروز گفته، پدرش ھم تو مھموني حضور داشته باشه و 
ھرچند كه براي الیزابت درك ! جلوي باباھه بھش ھمچین چیزي بدي خیلي حالش گرفته مي شه

انعش كردم كه تو فرھنگ ما ايرانیا اما ق! ھمچین چیزي سخت بود و مي گفت اصال به پدرش چه
البته ھر چند كه ! (اين مسائل جلوي پدر مادرامون ھنوز حل نشده و مثل شماھا فكر نمي كنن

خودمم امیدي به اين موضوع نداشتم و اصال مطمئن بودم قضیه ي پدرش سركاريه، اما تنھا فكري 
م كه از فكراي خود الیزابت ھم كه به نظرم رسید ھمین بود و صد البته پیش خودم اعتراف كرد

 !) اين پشنھادم احمقانه تره
وقتي قیمتشو بھم گفت دود از كلم . فرداش رفت و از يه سكس شاپ وسیله ي مورد نظرو خريد

 ! بلند شد



به الیزابت گفتم چون فكرش از من بوده نصف !" طرف بره دختر كرايه كنه بیاره ارزونتر در میاد كه" 
 ! اون خسیسم كلي ذوق زده شدپولشم من مي دم و 
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احساس مي كردم از . دو سه روزي مي شد كه تینا برگشته بود و حسابي با باربد مشغول بودن
لحظه لحظه ي با ھم بودنشون استفاده مي كنن و من مثل يك الگوي شكست خورده جلوي 

د مثل من حسرت نخورن و آرزو چشمشونم و مي خوان جوري رفتار كنن كه بعدھا ھر اتفاقي افتا
 . به دل نمونن

خیلي سعي مي كردن ھر جا مي رن منم به زور با خودشون ببرن و تنھام نذارن، اما خودمو كه 
در ظاھر نشون مي دادم از ديدنشون كنار ھم براشون خوشحالم اما تو . نمي تونستم گول بزنم

حاال تینا تازه "  به بھانه ي اينكه معموال! دلم اشك مي ريختم و حتي بھشون غبطه مي خوردم
. قالشون مي ذاشتم و باھاشون نمي رفتم" برگشته و شما دو تا احتیاج دارين باھم تنھا باشین

چون شب تعطیلم بود ديگه نذاشتن تو خونه تنھا بمونم و به ) شب مھموني نیكان( اما اونشب
 . زور با خودشون بردنم

 . بعدشم رفتیم يه رستوران كه اسپاگتي بخوريم از سر شب رفتیم يه كم چرخ زديم و
منتظر تلفن الیزابت بودم و ھر چي مي گذشت و مي ديدم خبري ازش نشد كه نتیجه ي كارو 

بھم بگه، بیشتر حرص مي خوردم و به خودم به خاطر اون نقشه ي احمقانه و بچه گانه بد و بیراه 
شه ام نتیجه اي نداده چون به الیزابت ديگه نا امید شده بودم و حدس مي زدم نق. مي گفتم

 . سفارش كرده بودم ھر چي شد فورا بھم خبر بده و ھنوز ازش خبري نشده بود
ديگه كم كم مي خواستیم از رستوران بريم بیرون و باربدم پاشد بره صورت حسابو بده كه تلفنم 

. الو جوابي نمي داد با عجله گوشیو برداشتم و ديدم شماره لیزه اما ھر چي مي گفتم. زنگ زد
بعده چند لحظه كه باالخره جونش باال اومد ! فقط يه صدايي عین نفس زدن بین خنده يا گريه بود

اينقدر حرص خوردم تا ! و منم داشتم سكته مي كردم صداش درومد و قھمیدم غش كرده از خنده
 . باالخره تعريف كرد چي شده

وقتیم لیز . ان بودن و ھیچ خبريم از پدرش نبودهمي گفت از اول كه وارد شده فقط دوستاي نیك
با الیزابتم خیلي معمولي ! سراغ پدرشو گرفته، گفته كه كاري براش پیش اومده و نمي تونه بیاد

 : مي گفت. و سرد برخورد كرده و حتي به دوستاشم معرفیش نكرده
منم از . ره ام كنهاز ھمون لحظه ي اول فھمیدم حرفاي اونروزش سركاري بوده و خواسته مسخ -

حرصم خواستم ھمون موقع برگردم كه پشیمون شدم و گفتم تا آخرش بمونم ببینیم چي مي 
رو يواشكي بردم گذاشتم پشت يكي از مبالي سالن پذيزايي كه  Flesh Lightفقط جعبه ي . شه

ومدن به ديگه كامال نا امید شده بودم و داشتم به خودم به خاطر ا. كسي دستم نبینه آبروم بره
اينجا لعنت مي فرستادم كه آخر شب چند تا از دوستاش كه شديدا مست كرده بودن شروع 

كردن به مسخره بازي و تو سر و كله ي ھم زدن كه يھو يكشون افتاد بغل ھمون مبله و جعبه رو 
داشت زور مي زد كه در قوطیشو باز كنه كه با ديدن ه توش يھو قھقه ي خنده رو سر داد و ! ديد

 ! ھمه رو صدا زد
 

منم خندم گرفته . الیزابت باز به اينجا كه رسید خودش زد زير خنده و دوباره حرفاش نامفھوم شد
 ! بود و باربد و تنیا داشتن با تعجب نگام مي كردن

مي گفت بعد از اينكه ھمه رو صدا زده و دور خودش جمع كرده جعبه رو اورده باال و به ھمه 
خود نیكانم رنگش پريده بوده و ھاج و واج داشته . ه از خنده ي بقیه تركیدهنشون داده كه يھو خون

 ! نگاه مي كرده و سر از جريان در نمي اورده
ولي سر !!!" اين جعبه از كجا اومده" اگه بدوني كتي، يه چراغ گنده باال سرش آالرم مي زد كه  -

بھش متلك انداختن و سر به  ديگه تا آخر شب دوستاي مستش و دخترا تا توسنتن! در نمیورد
 ! سرش گذاشتن



 
الیزابت اينا رو بین خنده ھاش برام تعريف كرد و سريع خداحافظي كرد و گفت بايد برگرده تو 

 . ساختمون كه يه وقت بھش شك نكن
وقتي براشون ! تلفنو كه قطع كردم قیافه ي باربد و تینا عین دو تا عالمت سوال گنده شده بود؟

از ! يانو به يه عالمت تعجب تبديل شدن و بعدم غش و ريسه اي بود كه مي رفتنتعريف كردم جر
اصال فكر نمي كردم اينجوري بشه و ھمچین نتیجه . خنده ي اونا خودمم شديد خندم گرفته بود

فقط بديش اينجا بود كه الیزابت جرات نكرده بود لو بده كه كار اونه و نیكانم نمي فھمید ! اي بده
 ! از كجا آب خورده اين حالگیري

 = = = = = = = 
 

موقع برگشتن به خونه تینا داشت از شلوار جیني كه جديدا خريده تعريف مي كرد كه چقدر 
جنسش خوبه و حتي وقتي خاكستر سیگار افتاده روش سوراخ نشده و باربدم ھي سر به 

 . سرش مي ذاشت
 

با اينكه كھنه . ات پام بود، افتادمسال بود داشتمش و بیشتر اوق٣يھو ياد متین و شلواري كه 
انگار تو ھر جیبش كلي خاطرات از روزاي . شده بود حتي دلم نمیومد به دور انداختنش فكر كنم

مثل ھمه ي چیزاي ديگه . خوب قايم كرده بودم و با دور انداختنش مجبور بودم خاظراتمو بريزم دور
ق رو داشتن و اندازه ي خودش عزيز اي كه بھم داده بود ھمشون برام حكم يادگاري ھاي عش

 ... بودن
 
بعد از اينكه باھم يه شیطوني كوچولو كرده بوديم و از حموم اومدم بیرون متین صدام كرد گفت * 

تا با حوله و موھاي خیس كه داشت ازشون قطره قطره آب مي چكید، ديدم، با . برم تو اتاق
" موھاي خیس خواستني تر مي شیا اينجوري با حوله و" ھمون مھربونیه ھمیشگیش گفت 

: لپشو بوس كردم و گفتم. بعدم كشیدم تو بغلش و صورتمو بوسید و سرشو كرد البه الي موھام
 چیكارم داشتي عزيزم؟  -
 . كتي پاشو وايسا -

با ديدن بدن لختم دوباره چشماش برق زد و انگار نه . پاشدم جلوش وايسادم و اونم حولمو زد كنار
" . ھیز بازي در نیار" با خنده گفتم ! ن چند دقیقه پیش داشتیم سكس مي كرديمانگار كه ھمی

بدون اينكه به حرفم محل بذاره باالي شكممو بوسید و بعدم كف دستاشو باز كرد گذاشت دو 
آخه . جفتمون خندمون گرفته بود! طرف كمرم انگار كه مي خواست وجب كنه يا اندازه بگیره

به ! جلوي كمرم فقط چند سانت فاصله داشتن كه به ھم برسن انگشتاي دستاش از پشت و
 : شوخي گفت

 ! ھیچ فرقي با كمره من نداره، فقط چند متري باريك تره! نگاه كن توروخدا -
 . اندازه اس! نه، خوبه -: بعدم به اندازه گیريش رو باسنم ادامه داد و آخر سر گفت

 چي مي گي تو؟ چي خوبه؟  -
بده رفت سر كمد و يه بسته ي كادو شده ي خوشگل با روبان در اورد و گرفت  بدون اينكه جوابمو

 . جلوم
 . مال توئه كتايون جان -
 اين چیه متین؟  -
 . بازش كن خودت مي بیني -

وقتي از بسته درش . ھمونجور حوله به دست بسته رو گذاشتم رو تخت و آروم كادوشو باز كردم
بود، اما دقیقا ھموني بود كه چند وقت پیش، وقتي باھم  يه شلوار لي! اوردم چشمام گرد شد

يه مدل ! نگاه مي كرديم خوشم اومده بود) ) Buffaloداشتیم مدالي جديده جینو رو سايت بوفالو 



واقعا خوشگل بود و . راسته و تنگ با كمر پھن كه روش با سنگاي ريز صورتي و آبي كار شده بود
 : با تعجب نگاش كردم. يه مدل تك

 اينو از كجا گیر اوردي متین؟  -
يكي از دوستام كه از دبي جنس میاره بھش سفارش دادم، فكر نمي كردم بتونه پیداش كنه،  -

 ! فقط سر اين سايزت پدرمون درومد. ولي خدارو شكر تونست
تمام صورت و لبشو مي بوسیدم و ھي ازش تشكر مي . با لبخند نگاش كردم و پريدم بغلش

ار مھم نبود، اون به فكر بودن و محبتاي بي رياش بود كه برام يه دنیا ارزش خود شلو. كردم
ممنونم " تنھا كاري كه تونستم بكنم اين بود كه تو چشماي قشنگش نگاه كنم و بگم . داشت
 ". قابلتو نداره عزيزم" رو چشمامو بوسید و گفت ". متین

به الي كاغذ كادوئه، بازش كه كردم يه گذاشتم رو زمین كه ديدم يه بسته ي كوچولوي ديگه ام ال
رو سمت چپ شرت و سوتین . شرت و سوتین خیلي خوشگل سرمه ايه براق از توش افتاد بیرون

. واي متین، چقدر بامزه اس -: با خنده گفتم. مدل دار با نگیناي ريز و براق حك شده بود Mھم يه 
 اينارم دوستت اورده؟ ! اش Mخصوصا 

 : لتي كه مثال غیرتي شده گفتيه اخم كرد و با حا
اينارو خودم اون دفعه !!!دھه! دوستم غلط كرده بخواد بره براي تو شرت و سوتین بخره! نه خیر -

 . كه براي كاراي شركت رفته بود كیش خريدم
ھم يعني اينكه فقط اينارو بايد جلوي خودم  Mاون  - : بعدم با ھمون اخم بامزه اش ادامه داد -

 . راي منبپوشیا، فقط ب
 * ......فقط براي تو - : سرمو گذاشتم رو شونه اشو آروم گفتم

 
 

با چشماي بسته دستمو از زير پتو دراز كردم و از میز كنار . صبح با صداي زنگ تلفن از خواب پريدم
با خوابالودي جواب دادم كه صداي الیزابت با يه لھجه ي خیلي كج و كوله . تختم گوشیو برداشتم

 !" . سالم علیكم" گفت  و خنده دار
باربد اين يه كلمه رو با بدبختي يادش داده بود و بھش گفته بود ھر وقت ديدي كتي ناراحت و 

و بعدم ادامه " علیك سالم" با خنده به فارسي گفتم ! غمگینه اينو بھش بگو تا خوشحال بشه
ه دوباره ماجراي فقط زنگ زده بود ك. اشو به انگلیسي باھاش حرف زدم و احوالپرسي كردم 

منم تو خواب و بیداري . ديشبو با آب و تاب بیشتري تعريف كنه و به جزئیاتش شاخ و برگ بده
 . مي گفتم" اوھوم" حرفاشو يه خط در میون گوش مي دادم و ھرزگاھي يه 

 ! فقط كتي يه مشكلي ھست -
 چي؟  -
مي ترسم يه وقت  بھم داشت چپ چپ نگاه مي كرد، nickاينكه ديشب موقع خداحافظي  -

 ! فھمیده باشه كه كار من بوده
آخه من از دست خنگي تو چیكار كنم؟ بابا مثل اينكه اصال  -: با دستم كوبیدم رو پیشونیمو گفتم

اون ! يادت رفته نقشه ي احمقانمون از اول چي بود و تو قرار بود چه جوري رو در رو حالشو بگیريا
ق بودي كه خودت شخصا حالشو بگیري؟ حاال كه موقع چطور نمي ترسیدي و خیلیم مشتا

اتفاقي اين جريان پیش اومده و حالش گرفته شده مي ترسي؟ اتفاقا به نظر من يه كاري كني 
 ! كه بفھمه اين موضوع از طرف تو بوده، بھترم ھست و حساب كار دستش میاد

پتو رو كشیدم رو دوباره . يه كم ديگه باھاش چونه زدم و از دستش حرص خوردم تا قطع كرد
و با !" تو روحت گراھام بل" داد زدم . سرمو داشت چشمام گرم مي شد كه باز تلفن زنگ زد

ايندفعه تینا پشت خط بود و طبق معمول با يه عالمه . چشماي بسته گوشیو برداشتم
شدم و سعي كردم !!! ازينكه قبلش عصباني شده بودم كلي شرمسار. سفارشھاي مادرانه

واقعا دوسش داشتم و "! چشم" اھاش حرف بزنم و ھرچي مي گفت، مي گفتم خیلي خوب ب
آخر سر ھم امر كرد كه براي يه پارتیه ايراني براي . برام حكم خواھر ه نداشته ام رو داشت



تا بلیط گرفته و براي ساعت ھفت آماده باشم و بعدم تق تلفنو قطع  ٣اونشب ساعت ھشت، 
 ! كنم حتي نذاشت مخالفتمو اعالم! كرد

حاال تا شب خدا بزرگه و يه جوري از زيرش در مي " گوشیو گذاشتم رو میز و با خودم فكر كردم
 "! رم

با نا امیدي پلكامو رو ھم فشار دادم بلكه صبح ه روز تعطیلي يه ساعت بیشتر بشه بخوابم كه 
عه با حالت ديگه ايندف! میخواستم موھاي سرمو بكنم! دوباره زنگ تلفن عین پتك خورد تو كلم

و دستمو دراز كردم كه ھنوز گوشیو برنداشته بودم كه قھقه ي باربدو " FUCK" گريه و جیغ گفتم
گوشیو كه برداشتم ديدم اونه پاي تلفن و صداي خنده اش واضح تر ! از پشت در خونه شنیدم

 : سرش جیغ كشیدم. شد
 بیشتر خوابید؟  از دست شماھا نمیشه يه ساعت! رو آب بخندي! حناق! كوفت! مرگ -

. به جون تو تقصیر من نبود! سالم از بنده اس جیگر -: در خونه رو باز كرد و از ھمونجا داد كشید
اين تیناي ذلیل نشده زنگ زد كله ي سحري بیدارم كرد و اينقدر عشوه اومد تا خواب از سرم 

یرم كه صداي جیغتو به بعدم خواستم صبحونه بخورم ديدم نون ندارم گفتم بیام باال ازت بگ! پريد
 ! خاطر تلفن تینا شنیدم

 
آخر سرم ! اون از الي در خونه با من حرف مي زد من عین احمقا از پاي تلفن جوابشو مي دادم

! اينقدر چرت و پرت گفت تا خواب از سرم پريد و پاشدم دوباره برم بھش نون و كره و مربا بدم
 ! تقريبا شده بود برنامه ي ھر روز صبحمون

=  = = = = = 
 

انگار غم و . وقتي باربد رفت احساس كردم دلم خیلي گرفته، يه دلتنگي بد و بغض خفه كننده
دلم تنگ بود، . ناراحتیا چنگ انداخته بودن دور گلوم و داشتن ھي فشارشونو زياد تر مي كردن

 . ه مي تپهدلم براي متین تنگ شده بود، اينقدر كه فكر مي كردم دلم مچاله شده و به زور دار
از بچگي ھر . دوست داشتم برم زير دوش آب گرم وايسم و اشكام با قطره ھاي آب قاطي شن

. وقت دلم خواست گريه كنم مي رفتم تو حموم و زير دوش آب گريه مي كردم كه كسي نبینتم
ياد روزاي . انگار ريختن قطره ھاي آب روي پوست بدنم برام لذت داشت و بھم آرامش مي داد

 ... افتادم كه مي خواستم بیام كانادا آخري
 
تا دو سه . وقتي فھمیدم ويزامون اومده و تا كمتر از دو ماه ديگه بايد از ايران بريم شوكه شدم* 

سال قبلش خیلي منتظر بودم كه باالخره بتونم از ايران خارج شم اما مدتھا بود ديگه فكرشو از 
و با ھمه ي سختیاش دوست داشتم و اگرم تو برھه زندگي كردن تو ايران. سرم بیرون كرده بودم

اما مدت زيادي بود ديگه . اي دلم مي خواست خارج شم فقط براي پیشرفت كردن تو درس بود
نظرم عوض شده بود و دلم مي خواست تو ايران بمونم و ھمونجا درسمو ادامه بدم و مھمتر از 

ديگه بعد از يكسال و . دگیم شده بودھمه ديگه من خودم نبودم و يك شخص جديد و مھم وارد ز
 . خورده اي، جدايي از متین برام غیر ممكن بود و حتي فكرشم عذابم مي داد

. اونروز عین مسخ شده ھا نشسته بودم وسط اتاقم و بي اختیار اشكام بي صدا مي ريخت پايین
یو برداشتم و نا خوداگاه گوش. ھیچ تصمیمي نمي تونستم بگیرم و كامال فكرم ايست كرده بود

" جانم" به محض اينكه تلفنشو جواب داد و با لحن ھمیشگیش گفت . شماره ي متینو گرفتم
دست و پاشو گم كرده بود و ھي سعي مي كرد . گريه ام شدت گرفت و به ھق ھق اتفادم

نیم . آرومم كنه و بپرسه چي شده، فقط توسنتم بگم بايد رو در رو باھاش حرف بزنم و بیاد دنبالم
طفلكي اينقدر ھول . ساعت بعد دم در خونه وايساده بودم كه ماشینش با سرعت جلوم ترمز كرد

انگار ھمین كه ديده بود . نشستم تو ماشینو دوباره زدم زير گريه. كرده بود كه رنگش پريده بود
سالمم و اتفاقي براي خودم نیفتاده تا حدودي خیالش راحت شده بود، به خاطر ھمینم رفت يه 



دستمو گرفت تو . ي آروم پارك كرد و گذاشت خوب خودمو خالي كنم و بعد ازم جريانو پرسیدجا
 . عروسكم مي خواي سكته ام بدي؟ توروخدا بگو چي شده -:دستشو با صداي مھربونش گفت

وقتي . سرمو انداختم پايین و با ھمون بغضم تند تند براش تعريف كردم چي شده و جريان چیه
رات نمي كردم سرمو باال كنم، ھمش مي ترسیدم فكر كنه تاحاال بازيش دادم حرفام تموم شد ج

 . و حاالم مي خوام ولش كنم برم
اين  - : دستمو گذاشت رو صورتشو با غمگین ترين لحني كه تا اون موقع ازش نشنیده بودم گفت

مال نمي دونم چي بگم، اگر مي خواي بري من كا. بدترين خبريه كه مي تونستم بشنوم كتي
بھت حق مي دم و اگرم فقط بخواي به خاطر من بموني من نمي ذارم به اين شانس زندگیت 

 . پشت پا بزني
 اما من چه جوري بدون تو تحمل كنم؟  -: يه نفس عمیق كشید و دوباره ادامه داد

 . منم نمي تونم، تو برام از درس خیلي ارزشت بیشتره، من نمیرم -: با گريه گفتم
مطمئني دلت  - : ال، چشماشو تنگ كرد و خیلي عمیق تو چشمام نگاه كرد و گفتسرشو اورد با

 مي خواد با من بموني؟ مطمئني اينقدر دوسم داري كه ھر سختي اي رو بتوني تحمل كني؟ 
آره، معلومه، من بدون تو نمي تونم، بعدم با نرفتنم سختي پیش نمیاد، اگر برم و  - : فوري گفتم

 . ن سختیه برامديگه تو نباشي يبشتري
 . كتايون، قول بده كه چون منو دوست داري باھام مي موني و سختیارم تحمل مي كني -
اين چه حرفیه، چي مي گي متین؟ معلومه كه من چون دوست دارم باھات مي مونم، بعدم از  -

 كدوم سختي حرف مي زني تو؟ 
 . تو فقط قول بده كتي -

چي حرف مي زنه، ھمونجور كه مي خواست بھش قول با اينكه نمي فھمیدم چي مي گه و از 
 . دادم

 . باشه باشه، با اينكه نمي فھمم راجع به چي صحبت مي كني، بھت قول مي دم -
پس تو مي ري و  -: يه لبخند زد بھم و يھو انگار يه باري از رو دوشش برداشتن، خیلي آروم گفت

 ما ھم باھم مي مونیم، خب؟ 
 ؟ كجا برم؟ چي مي گي تو؟ چي؟ - : با ناباوري گفتم

مي دوني كه . آره عزيزم، تو مي ري، بعد از اينكه درستم تموم شد يا تو برمیگردي يا من میام -
مادر من چند سال پیش براي اقامت امريكا برام اقدام كرده، تا چند وقت ديگه ھم درست مي 

 . شه، اونوقت مي تونم خیلي راحت بیام پیشت
اومده بود، نمي دونستم چي بگم، عین ديونه ھا يھو وسط گريه زدم زير  از خوشحالي زبونم بند

از ته دل يه ! اصال باورم نمي شد مشكل به اون بزرگي به اين سادگي حل شده باشه! خنده
تنھا جس بدي كه از ھمون لحظه شروع شد، احساس . نفس راحت كشیدم و چشمامو بستم

چه طور . نمي دوستم طاقتشو دارم يا نه. مي داد دلتنگي بود كه مطمئنا از دوري بھمون دست
 مي توستم ھزارھا كیلومتر از متین فاصله داشته باشم و به زندگي عاديم ھم ادامه بدم؟؟؟ 

تنھا راه ممكن و عملي . اونشب با ھم خیلي حرف زديم و سعي كرديم به ھم دلداري بديم
ون رو نتونیم تحمل كنیم، بايد رضايت ھمون بود و اگر اونقدر ھمو دوست داشتیم كه قطع رابطم

 . به دلتنگي و دوري ه مقطعي مي داديم تا وقتي دوباره بتونیم پیش ھم باشم
از ھمون لحظه شمارش معكوس براي با ھم موندمون شروع شد و با گذشت ھر ساعت و ھر 

 *....روز جفتمون احساس بره ھايي رو داشتیم كه مي خواستن سالخیشون كنن
 
 

چند دقیقه اي مي شد به كاشھیاي ديوار روبه روي وان . بستم و از زير دوش اومدم كنار شیر آبو
دستمو دراز كردم و از جالباسي حوله امو . خیره شده بودم و باز رفته بودم تو حال و ھواي گذشته

مثل يه شي قیمتي با . ھمون حوله ي سفید صورتي قشنگي كه متین بھم داده بود. برداشتم
دلم مي . يه نفس عمیق كشیدم و صورتمو كردم توش. رداشتمشو پیچیدمش دور خودممالحظه ب



حاضر بودم ھمه ي زندگیمو بدم و يه بار ديگه . خواست بوي خودم و متینو از توش احساس كنم
ازين ولخرجیا نكن، " تو آيینه يه پوزخند به خودم زدم و گفتم . اون بو و آغوش گرمو تجربه كنم

 ". در لجباز و پرروئه كه با اين چیزا خر نمي شه و به آھه دله تو راه نمیادسرنوشت تو اينق
به خاطر گريه اي كه كرده بودم چشمام شديد پف كرده بود و صورتمو و بیشتر از ھمه بینیم قرمز 

رفتم تو اتاقم و رو تختم دراز . پلكام سنگین شده بودن و چشمام دردناك. و پف آلود شده بود
 . لحظه پلكامو گذاشم رو ھمكشیدم و چند 

ساعتي مي شد كه با حوله و موھاي خیس خوابم برده  ٣. از خواب كه پريدم ھوا تاريك شده بود
فقط مي خواستم چند لحظه چشمامو بذارم رو ! احساس اصحاب كھف بھم دست داده بود. بود

النزاي حسابي رو يه آنفو" تنم خشك شده بود و لرز كرده بودم ! ساعت خوابیده بودم ٣ھم كه 
. عصر بود و يھو يادم افتاد االناس كه سر و كله ي تینا پیدا بشه ٦ساعتو نگاه كردم كه !". شاخته

به ھیچ وجه ازين . فوري تلفنو برداشتم و شماره اشو گرفتم كه يه بھونه اي جور كنم براي نرفتن
فھمیدم اون يه عده آدم اصال نمي . مھمونیا خوشم نمیومد و محیطش برام غیر قابل تحمل بود

مست كه يه سره دارن تو دود سیگاراشون مي لولن تو ھمديگه دنبال چي تو زندگي ھستن و 
 ! اصال ھدفشون چیه

 
 . الو سالم تینا جان - : با اولین بوق گوشیو برداشت

كجايي تو دختر؟ ھرچي زنگ مي زنم جواب نمي دي باربدم خونه نیست ! سلــــــــــــــــــام -
 . اشتم نگران مي شدمد
 ... من خواب بودم عزيزم، تینا جون مي خواستم بگم كه  -
چـــــــــــــــــــي؟ خواب بودي؟ ھنوز حاضر نشدي؟ زود باش دختر، من تا نیم ساعت ديگه  -

 . اونجام
 . بابا من حالشو ندارم، جون من بیخیال -
پاشو ببینم، مي ريم اونجا حالتم میاد سر  !غلط كردي با اون باربد كه نمي دونم كجا غیبش زده -

 . جاش
. " تلفنو پرت كردم رو تخت. اعصابم خورد شده بود! بعدم طبق معمول تق گوشیو قطع كرد

توام كه يه " باز خودم به خودم جواب دادم !" من نخوام بیام پارتي بايد چه غلطي بكنم! اااااااااااااه
 !" یخیال شواين يه بارو ب! سره در حال غلط كردني

با بي حوضلگي دونه دونه اشونو مي زدم كنار كه . به زور از جام پاشدم و رفتم سر كمد لباسام
ھمون كه تو آخرين روزايي كه ايران بودم تو نامزديه . اون ته چشمم به اون لباس ه مشكیم افتاد

 . دوستم پوشیدمش
. دم باال و اون لك سفیدو دوباره ديدمپايین دامنشو ز. از كاور دراوردمش و پارچه اشو لمس كردم 

 ... چشمامو بستم و روش دست كشیدم
 
تو اون روزا تا اونجايي كه تو توانمون بود سعي مي كرديم يبشترين ساعات روزو باھم باشیم و * 

ھمش با خودم مي گفتم چه جوري مي تونم دوريه متینو تحمل كنم و ھمین . به ھم بچسبیم
اما ھر دفعه متین با اينكه خودش از . به سرم و كال بیخیال رفتن بشمباعث مي شد گاھي بزنه 

بغلم مي كرد و به خودش . من غصه دار تر بود سعي مي كرد دلداريم بده و به آينده امیدوارم كنه
سرمو " شايد اين امتحان عشقه عزيزكم، بايد توش قبول شیم كتي" فشارم مي داد مي گفت 

سعي مي كردم از حال لذت ببرم و نذارم فكر سفر، اون لحظات  تو سینه اش فشار مي دادم و
قد تمام روزاي تنھايیمون در آينده ھمو مي بوسیديم، انگار مي . باھم بودنمونو زھرم كنه

 . خواستیم بوي تن ھمو تو ذھن و روحمون ثبت كنیم
 

شركت كنم  آخر ھفته نامزديه صمیمي ترين دوستم بود و به خاطر اينكه منم بتونم تو جشنش
خوشبختانه پدر و مادرم با اينكه دعوت شده بودن اما اينقدر . مراسمشونو انداخته بودن جلوتر



. سرشون شلوغ بود كه نمي شد بیان و من مي توستم به سفارش و دعوت دوستم با متین برم
اون چند روزو سعي كرديم از حال و ھواي غمگینمون بیايم بیرون و به فكر جشن و خوشي 

متین سعي مي كرد خودشو خوشحال نشون بده و ھمش مي گفت اين اولین مھمونیه . یمباش
تا قبل از اون فقط . كه باھم دعوت شديم پس بايد سعي كنیم حسابي بھمون خوش بگذره

 . مھمونیا و پارتي ھاي دوستامون باھم رفته بوديم و اين يكي برامون حالت ديگه اي داشت
نگرفته بودم كه متین پیشنھاد داد باھم بريم خريد و چند تا از ھنوز راجع به لباسم تصمیم 

يه روز عصر اومد دنبالم و باھم . دوستاش بوتیكاي لباساي تك دارن و با سلیقه ي من جور در میاد
 . يه مغازه ي كوچولو و شیك بود با مشتري ھاي خاص. رفتیم

اما ازونجايي كه من ھیچ . نفروشنده اش مي گفت مد سال پیرھناي دكلته اس با رنگاي روش
وقت خوشم نیومده طبق مد لباس بپوشم و ھمیشه عكسش عمل كردم يه لباس ماكسي 

. مشكي برداشتم كه از باالي سینه اش دوتا بند مي خورد و مي رفت پشت گردن گره مي خورد
متین چشماش . مدلش خیلي خوشگل بود و رنگ براق و مشكیشم تضاد زيادي با پوستم داشت

دقیقا اندازه . رفتم تو اتاق پرو و امتحانش كردم. شت برق مي زد كه منو زودتر تو اون لباس ببینهدا
ام بود و ھیچ اشكالي نداشت،مدلش چسبون و تنگ بود و پارچه ي نازك و لختش تو تنم خودشو 

نم فوري لباسمو عوض كردم و بدون اينكه متینو صدا ك. ول مي كرد و كامال رو بدنم فیت مي شد 
بعد از حساب كردن پول لباس و شنیدن تعارفات چاپلوسانه ي فرونشده كه سلیقه . رفتم بیرون

متین حسابي دلخور شده . ام حرف نداره و روي تك ترين مدلشون دست گذاشتم، رفتیم بیرون
بود كه چرا صداش نكردم تو اتاق پرو كه اونم ببینتم و كلي سعي كردم راضیش كنم كه تا شب 

 ! صبر كنهمھموني 
 

من . صبح روز نامزدي دوستم ازم خواسته بود باھاش برم آرايشگاه و خودمم ھمونجا كارامو بكنم
فقط مي خواستم موھامو يه مدل شلوغ كه چند وقت پیش عكسشو به متین نشون داده بودم و 

 وقتي آرايگشره كارش تموم شد و خودمو تو آيینه نگاه. حسابي خوشش اومده بود، درست كنم
 . كردم يه لبخند زدم و سعي كردم چھره ي متینو وقتي مي بینتم مجسم كنم

موھامو خیلي ساده برده بود باالي سرم و بعد از جمع كردن طره ھاي زياد و نامنظمي از موھامو 
از عروس " خود آرايشگره يه چشمك زد و آروم گفت . اطراف صورتم و پشت گردنم ريخته بود پايین

و بعدم خواست صورتمم آرايش كنه كه قبول نكردم و گفتم خودم " گرفتهخوشگل تر شدي بال
با اينكه از كارش خیلي راضي بودم و جزو بھرين آرايشگراي تھران . دوست دارم اينكارو انجام بدم

 . بود اما بنا به عادتم نمي توستم بشینم زير دست يكي ديگه
اون شالي كه روي موھاي درست . فته بودوقتي متین اومد دنبالم خودمم از قیافم خنده ام گر

شدم انداخته بودم و اون مانتوي كوتاھم كه رو اون لباس ماكسي و بلند پوشیده بودم، واقعا 
 . مضحكم كرده بود

تاحاال با . وقتي ديدمش قیافه و سر و وضع خودم يادم رفت و چند لحظه با لذت خیره شدم بھش
موھاي وحشي و خوشرنگشو خیلي مرتب به . ه بودمشكراوات و كت شلوار، اينقدر رسمي نديد

كت شلوار و پیرھن طوسي ه كمرنگش با . طرف باال ھدايت و صورتشو شیش تیغه كرده بود
وقتي . كروات خاكستري پررنگش اينقدر جذابش كرده بود كه مي خواستم ھمونجا بپرم بغلش

" خوشبوش پر كردم و گفتم نشستم تو ماشین يه نفس عمیق كشیدم و ريه امو از عطر ادكلن 
يه نگاھي بھم كرد، لبخند زد و بدون اينكه چیزي بگه "! شانس بیارم امشب دخترا قاپت نزنن

 . تو حال و ھواي خودم بودم كه ديدم جلوي در خونه اش داره پارك مي كنه. سريع راه افتاد
 چرا اومدي اينجا؟ ! واي متین -

خیال كردي كه منتظر مي شم تا تورو اونجا تو اين لباس و اگر  - : با يه قیافه ي حق به جانب گفت
حاالم جاي جر و بحث و چونه . بايد خودم اول از ھمه ببینمت! با اين موھا ببینم بي خود كردي

 ! زدن بدو پیاده شو



در خونه رو كه باز كرد ھیجانو تو چشماش مي . ديدم راه چاره اي ندارم و بايد باھاش برم باال
 . ديدم

 ! ي زود باش تا خودم دست به كار نشدمكت -
 . چه خبرته! خب بابا -

ماتش . اينو گفتم و با خنده اول شالمو برداشتم و سريع زيپ مانتومو كشیدم پايین و اونم دراوردم
" برده بود و يكي دوبار پلكاشو باز و بسته كرد و با يه حالتي كه انگار داره اشتباه مي بینه گفت 

پشت بھش وايساده ". نه وايسا" م و خواستم دوباره برگردم به طرفش كه گفت يه چرخ زد". بگرد
از پشت گردنم تا باالتر از كمرم . بودم كه اومد طرفمو از عقب خودشو چسبوند بھم و فشارم داد

تمام پشتمو آروم آروم بوس مي كرد . لخت بود و اونم سرشو برد پايین و لباشو چسبوند به بدنم
كم كم صورتشو از كنار گردنم اورد جلو و پايین گردنمم بوسید . وند و برمیداشتو لباشو مي چسب
تو چشماش غم و خوشحالي باھم قاطي بود، اينقدر نگاھش معصوم و مظلوم . و بعد برم گردوند

با ". دوست دارم" سرمو گرفت تو بغلش و محكم فشارم داد و آروم گفت . بود كه بغضم گرفت
بعد از چند لحظه . و بیشتر خودمو بھش فشار دادم" م ھمینطور متینمن" صداي لرزون گفتم 

سعي مي كرد با احتیاط عمل ". حاال بريم" كشیدم عقب و بھم لبخند زد و پیشونیمو بوسید گفت
مي دونستم دلش مي خواست ببوستم ولي داشت رعايت . كنه كه موھام يا آرايشم بھم نريزه

 . سرشو كشیدم پايین و لبمو گذاشتم رو لباش مي كرد، دستمو انداختم دور گردنشو
اون به من مي گفت . وقتي لبامونو از ھم جدا كرديم و سرامونو برديم عقب كلي به ھم خنديديم

 ! تمام رژ لبت پاك شده و من به اون مي گفتم تمام لبت رنگي شده
 . تندي صورتامونو پاك كرديم و دباره رژلبمو تجديد كرديم و دويديم بیرون

 = = = = = = 
 

 . از دو تا كوچه پايین تر صداي آھنگ و جیغ و داد مھمونا میومد
 ! كتي نريزن بگیرنمون -
 . ه... نه بابا، خیالت جمع، باباي دوستم خودش رئیس منكرات منطقه ي  -

ھمون ! انگار كاخ سفید بود. دم در باغ چند نفر وايساده بودن و ورود مھمونا رو كنترل مي كردن
متین دستمو گرفت و باھم رفتیم طرف سالن . ھم مانتو روسريھا رو سريع تحويل مي گرفتنجلو 

تا وارد شديم ديدم دوستم و نامزدش وسطن و دارن خودشونو . وسز باغ كه مخصوص رقص بود
تا منو ديد دويد طرفم و بعد از روبوسي، براش آرزوي بھترين و شادترين زندگیارو ! ھالك مي كنن

 . و شوھرشم با متین دست دادن و متینم تبريك گفت خودش. كردم
متین كه اصال اھل رقص نبود و حسابي بدش میومد، منم براي اينكه غريبي نكنه ترجیح دادم 

پیشش باشم و باھم رفتیم طرف صندلیايي كه تو محوطه ي بیرون دور استخر چیده بودن 
گذاشته بود پشت كمرم و خودشو متین كمي عقب تر از من راه میومد و يه دستشم . بشینیم

 ! در نمي رم كه! اينقدر نچسب بھم بابا! متین -: با خنده گفتم . تقريبا جسبونده بود بھم
آخه اين لباس بود تو پوشیدي؟ تمام ! اين چشماي بقیه در مي ره! تورو مي دونم در نمیري -

 ! ه مشكيبابا حداقل رنگ روشن مي گرفتي، ن. تخته ي پشتت داره فالش مي زنه
 حاال تو چرا چسبیدي به من؟  -
 ! خوب اينجوري كمتر ديدت مي زنن -

از غیرتي شدنش خنده ام مي گرفت و البته كه برام . با خنده دستشو گرفتم و ھمونجا نشستیم
حتي تعصبشم ظرافت داشت و ھیچ وقت جوري رفتار نمي كرد كه ناراحتم كنه يا . لذت بخش بود

 * ... دودم كنه به خاطر غیرت خودش مح
 

لباسمو پوشیده بودم و تو آيینه خیره مونده . از فكر اومدم بیرون و حواسم به دور و برم جمع شد
موھام خیلي بلند تر شده بود، . احساس مي كردم با اونشب خیلي فرقا كردم. بودم به خودم



خوشحالي و الغر تر شده بودم و صورتم ديگه اون شور و ھیجانو نداشت و چشمام ديگه از 
 . مھمتر از ھمه قلبم بود كه ديگه تو سینم احساسش نمي كردم. شیطوني برق نمي زد

 ... حوله رو از دور سرم سفت كردم و خط چشمم و برداشتم و شروع كردم به آرايش چشمام
 
. قبل از شام اركستر گفت مي خواد آھنگ تانگو بزنه و كسايي كه مي خوان برقصن بیان وسط* 

و " ايندفعه رو به خاطر من" مي دونستم متین دوست نداره اما دستشو گرفتم و گفتم  با اينكه
اونم كه گردنش پیش من از مو نازك تر بود جواب رد نداد و پاشد دستمو گرفت و با ھم رفتیم 

بر خالف چیزي كه انتظار داشتم خیلي خوب بلد بود و الكي خودشو تكون نمي داد و . طرف بقیه
دستاشو پشت كمرم حلقه كرد و كشوندم طرف خودشو منم دستامو . كرد عقب جلو نمي

چشمامون تو ھم قفل شده بود و فكراي ھر . گذاشتم رو شونه ھاشو و آھنگ شروع شد
فقط تا دو ھفته ي ديگه پیش ھم بوديم و ھمین بزرگترين غم عالمو مي . كدوممون پیش اونیكي
چند لحظه سرمو . رد و پشتمو نوازش مي كردمتین آروم تكون مي خو. ريخت تو دل جفتمون

دوباره صورتمو بردم عقب . گذاشتم رو سینه اشو سعي كردم تمام اون لحظاتو تو ذھنم ثبت كنم
. كه ايندفعه تو يه لحظه و خیلي سريع سرشو اورد جلو و لبامو بوس كرد و دوباره برگشت عقب

ھمه تو حال و ! م رفت و شیطونیم گل كرداينقدر اين كارش بھم لذت داد كه غم و ناراحتیمو ياد
ھواي خودشون بودن كه خودمو محكم از جلو چسبوندم به متین و سعي كردم با تكون خوردنم يه 

اونم كم نیورد و سر انگشتاشو با حالت تحريك كننده اي مي . كم خودمو به وسط پاش بمالم
 . كشید پشتمو يه بارم زير گردنمو بوسید

اما ديگه آخراي آھنگ . ش ھیچ وقت تموم نشه و ھمونجوري زمان وايسهدلم مي خواست آھنگ
بود و قبل از اينكه چراغاي سالنو روشن كنن يه كم از ھم فاصله گرفتیم و سعي كرديم به حالت 

اما قیافه ھاي ھركدوممون فكر كنم حسابي چراغ مي زد، من كه بدنم داغ داغ ! عادي برگرديم
 . خمار داشت نگام مي كردشده بود و متینم با چشماي 

و جلوتراز من راه !"منم میام" كه دستمو گرفت و گفت " من میرم دستشويي" در گوشش گفتم 
رفتیم طبقه ي دوم كه يه سالن تاريك و ساكت بود و چند تا اتاق بود كه لباسارو گذاشته . افتاد

شید برد طرف چشماي متین برق زد و دستمو ك. بودن و يه دستشويي ھم ته راھروش بود
 - : با خنده گفتم! درو باز كردم و توش يه نگاھي انداختم و متینم پشت سرم اومد تو. دستشويي

 تو كجا پررو خان؟ 
 . من اين حرفا حالیم نیست، برو تو ببینیم! كتي شیطوني كردي بايد پاشم وايسي -

شیطون شده بود و باز قیافه اش . بعدم آروم ھلم داد تو و خودشم اومد تو و درو قفل كرد
 . چشماش داشت برق مي زد

 ! بابا حداقل اول روتو اونور كن من كارمو بكنم -
اما تا لباسمو دادم باال و شرتمو كشیدم پايین، روشو كرد . پشتشو كرد و دست به سینه وايساد

 . اينور
 ! خدامن اينجوري شاش بند مي شم بابا، روتو اونور كن تورو! متـــــــــــــــــــین -

 . زودباش -: زد زير خنده و چشماشو بست گفت
تا خواستم شرتمو بكشم باال اومد طرفمو زود . سريع كارمو كردم و خودمو شستم و پاشدم

ديگه . كشیدم تو بغلش؛ موھامو زد كنار از تو صورتمو و مثل ھمیشه با لبخند تو چشمام نگاه كرد
. احساسمو تو چشمام منعكس كنمخوب مي توستم حرف چشماي عاشقشو بخونم و منم 

محكم مك مي زد و زبونشو مي چرخوند تو . لباشو چسبوند به لبام و دستشو دورم حلقه كرد
سرشو برد عقب و لباشو . منم لب باالشو با لبام مي كشیدم تو دھنم و مك مي زدم. دھنم

بودم عقب و اونم  سرمو داده. گذاشت زير گردنم و دوباره بر داشت، ھي اين كارو تكرار مي كرد
وقتي رسید به وسط يقه ام لباسمو زد . تند تند داشت مي رفت پايین به طرف وسط سینه ام

سوتین تنم نبود و اونم فوري دھنشو باز كرد و سرشو اورد . كنار و فوري يكي از سینه ھامو دراورد
ا اون يكي با دندوناش نوك سینه امو مي گرفت و مي كشید و ب. جلو شروع كرد به مك زدن



نفسھاي . صورتشو فشار مي داد رو سینمو چنگ مي زد. دستشم از رو لباس اون يكیو مي مالید
. داغمون كه به خاطر شھوت زياد بود مي خورد تو صورت ھمديگه و بیشتر تحريكمون مي كرد

متورم شده بود و وقتي فشارش دادم متین . دستمو بردم پايین و از رو شلوار كیرشو لمس كردم
سعي مي كردم تندتر بمالمش و با كف . يه آه كشید و محكمتر سینه امو تو دھنش فشار داد

بعد از چند لحظه منو ول كرد و در توالت فرنگي بست و . دستم بیشتر فشار مي دادم روش
دستشو گذاشت رو . دوباره كشیدم جلو و ايندفعه دامن لباسمو گرفت و داد باال. نشست روش

دستشو گذاشت رو كسم و . كه از قبل خودم پايین كشیده بودم ، داد پايین تررون پام و شرتمو 
با اون يكي دستشم كه پشتم لباسمو نگه داشته بود يكي از انگشتاشوگذاشت . تند تند مالید

يھو يه تكون محكم خوردم و اونم سفت نگھم داشت كه نرم عقب و . رو سوراخ باسنم و فشار داد
نفسام به شماره افتاده بود و اگر كمرمو نگرفته بود و دستش . د دورشآروم انگشتشو مي چرخون

چوچولمو گرفت بین دوتا انگشتشو فشار داد و از پشتم يه . پشتم نبود ھمونجا غش مي كردم
داشتم ديگه به خودم مي پیچیدم كه از جلو انگشتشو . كم بیشتر با سوراخ باسنم بازي مي كرد

سريع پاشد و . دستامو گذاشتم رو شونه اش و تیكه دادم بھش. دكرد تو و چند بار عقب جلو كر
يه لحظه دوال شد جلوي كسم و . كمر بند و زيپشو باز كرد و شلوار و شرتشو باھم كشید پايین

. با دستاش لبه ھاي كسمو باز كرد و زبونشو بیشتر كرد تو. زبونشو كرد تو و چند تا مك محكم زد
رشو برد باال و ھمونجور كه نشسته بود منو كشوند پايین و كیرشو وقتي ديد دارم میلرزم فوري س

اينقدر سريع و محكم رفت تو كه دستمو گرفتم جلوي دھنم كه جیغم . تنظیم كرد و نشوندم روش
احساس مي كردم نوك كیرش داره مي خوره ته كسم، چند لحظه كه گذشت و آروم تر . نره بیرون

دستاشو زير . كنم و سفت بغلم كرد و پاشد وايساد شدم بھم گفت پاھامو دو كمرش حلقه
صورتش . باسنم جابه جا كرد كه جاي دستش راحت تر بشه و شروع كرد به باال و پايین كردنم

جلوي ھمون سینم بود كه درش اورده بود از لباس و زبونشو در اورده بود و با لباش تند تند اونم 
جفتمون . گ كنم و منم باال پايین بشم باھاشسعي مي كردم خودمو باھاش ھماھن. مك مي زد

. حركاتمون تند شده بود و از شدت فشاري كه بھمون میومد قرمز شده بوديم و آه مي كشیديم
متین سرشو اورد جلو و دوباره لباشو محكم چسبوند به لبام و با آخرين زورش چند بار ديگه محكم 

شو محكم نچسبونده بود رو لبام جیغمو ھمه مي باال پايینم كرد كه با فشار ارضا شدم و اگر لبا
متین دوباره نشست و يه كم . از شدت ترشحات كسم تمام رون پام خیس شده بود. شنیدن

ديگه منو عقب جلو كرد و منم باال پايین شدم كه سريع منو از رو خودش بلند كرد و كیرشو گرفت 
 . طرف دستشويي و خودشو خالي كرد

بعد از اينكه حالمون جا . دستشويي و منم نفس زنون تكیه داده بودم به در اون تكیه داده بود به
 ! اومد نمي دونستیم چه جوري با اون سر و ضع و لباس به ھم ريخته بريم بیرون

رژ لبم پاك شده بود و يه مقدارش مالیده بود ! جفتمون ھي به ھم نگاه مي كرديم و مي خنديديم
لباسم بیرون بود و بد تر از ھمه يه قطره ي بزرگ از آب متین لحظه دور لبم ، يكي از سینه ھام از 

فقط موھام بود كه انگار با پريشون تر شدنش مدلش قشنگ . ي آخر چكیده بود رو پايین لباسم
 ! ترم شده بود

 . متین زودتر شلوارشو پوشید و سر و وضعیشو مرتب كرد و رفت بیرون كه كیف منو بیاره
ھمه ي لباساتو دونه دونه اينجوري مھر مي  -: الي در سرشو كرد تو و گفت  وقتي كیفمو اورد از

 ! اين تازه اولیش بود! زنم به نام خودم
 

در حین اينكه داشتم آرايشمو مرتب مي . به زور ھلش داده بودم بیرون و درو بسته بودم روش
ه حرفش فكر كردم و شیشه ي عطرمو روم خالي مي كردم كه يه وقت بوھاي مشكوك ندم، ب

نمي دونستم يه روز ھمون لكه يا به قول متین مھر، جزو يادگاريھاي . مي كردم و مي خنديدم
 * ......زندگیم مي شه 

 
 



وقتي سرمو دادم عقب و دوباره به خودم تو آيینه خیره شدم، ديدم آرايش صورتم تموم شده اما 
اشه دستم حركت كرده بود و بدون اينكه حواسم ب. اصال يادم نیست چه جوري تمومش كردم

 . فكرم به سالھاي قبل و پیش عزيز ترين كسم پرواز كرده بود
حوله رو از دور موھام باز كردم و سريع سشوار كشیدمشون و خیلي معمولي بردم باالي سرم 

يه لحظه خودمو تو شب نامزدي دوستم . چند تا سنجاق زدم و بقیه اشو آزاد گذاشتم دور صورتم
. حس كردم، ناخواداگاه آرايش صورت و موھامو، استايل ھمون شب درست كرده بودمكنار متین 

به ساعت نگاه كردم ديدم ده دقیقه به ھفت ه، يه بار ديگه زير چشمامو كرم پودر زدم كه از 
گودرفتگي ه زيادش كم كنم و رفتم كیف و موبايلمو بردارم و پالتومو بپوشم كه صداي باربد و تینا 

در خونه رو كه باز كردم ديدم چسبیدن به ھم و دارن لباي ھمو از جا . اه پله ھا شنیدمرو از تو ر
تا وجود منو احساس كردن فوري از ھم جدا شدن و تینا از ھمون پايین پله ھا برام ! مي كنن

يه نفس عمیق كشیدم و بغضمو قورت دادم و درو قفل كردم رفتم " . بدو" دست تكون داد و گفت 
 واااااااي، نگاش كن، چیكار كردي با خودت باز؟  -: نا تا صورتمو از نزديك ديد گفتتی. پايین

چقدر اون لحظه براي اين كارش ازش ممنون شدم، با اينكه . بعدم اومد جلو و محكم بغلم كرد
نمي دونست چقدر به يه آغوش گرم احتیاج داشتم و دلم يه تكیه گاه احساسي مي خواست، 

باربد دم در وايساده بود و داشت نگامون مي كرد، . ده بود كه بھش نیاز داشتماما درست كاريو كر
يه لحظه . چشمم كه بھش افتاد ديدم چقدر چشماش غمگین شده و با تاسف داره نگام مي كنه

اين دو تا طفلي چه . " از خودم بدم اومد كه اينقدر ھمیشه با حال بدم اونارم ناراحت مي كردم
از بغلش اومدم بیرون و ھمون لبخند تضنعي " . جمع و جور كن لوس ننر گناھي كردن؟ خودتو

 . خب بابا، بسه، اينقدر لوسم نكنین -: ھمیشگي رو زدم و گفتم
 مطمئني حالت خوبه؟  -: تینا با ناباوري نگام كرد و گفت

معلومه، فقط از صبح يه كم دلم  - : بیشترين انرژي كه مي شد منعكس كردم تو صدام و گفتم
 . برسیم اونجا بھترم مي شم. گرفته بود، االنم خوب خوبم

معلوم بود نمايش منو باور . وقتي از جلوي باربد رد شدم يه سري تكون داد و نفسشو داد بیرون
 . نكرده و فكرش مشغول شده
براي چند ساعتم كه شده غم و ناراحتیمو فراموش كنم كه حداقل " تو ماشین سعي كردم جدا

باھاشون مدام حرف مي زدم و باربدم ھي جوك مي گفت و آخر . ن دوتا زھر نكنماونشبو به او
با باربد از ته دل "!!!! از بس سرفه خوردم، ببینین چه سرمايي مي كنم" سر وقتي تینا گفت 

ھر وقت يه !) منظورش اين بود از بس سرما خوردم، ببینین چه سرفه اي مي كنم. ( خنديديم
بود فارسیش ضعیف مي شد و وقتي بر مي گشت بايد براش كالس فوق  مدت از من و باربد دور

ديگه با اين حرفش و تعريفاي باربد از اولین باري كه مي ! العاده ي تقويت فارسي مي ذاشتیم
خواسته چند تا فحش فارسي ياد تینا بده، كامال جو و حال و ھوامون عوض شد و باعث شدن 

خوبي به خودم ببالم و سعي كنم اينقدر دنیارو تیره و تار يكبار ديگه از داشتن چنین دوستاي 
 . نبینم

وقتي رسیديم موقع پیاده شدن يه سوز سرد خورد تو صورتمو و چند تا عطسه كردم كه نشونه .
باربد دست تینا رو گرفت و بازوشو اورد جلو كه منم اون يكي . ي شروع سرما خوردگي بود

بعدم عین غاز كله . ه بلند رو اون برف و يخ كله پا نشیمدستشو بگیرم كه با اون كفشاي پاشن
نمي دونین چه كیفي داره دو تا جیگر  -: اشو گرفته بود باال و با يه قیافه ي خنده دار مي گفت 

 ! آدمو بچسبن، نترسین عزيزانم، من از دستتون در نمي رم
ه كله پا بشه اعتراف كرد اما با خوردن كیف تینا تو سرش سريع حرفشو پس گرفت و قبل از اينك

 ! كه بنده زاده اي بیش نیست و حاضر به ھرگونه خدمت گذاريه
با خنده و شوخي رفتیم سمت در ورودي و بلیطامونو تحويل داديم، من و تینا اول رفتیم تو رختكن 

 . و پالتوھامونو در اورديم و بعدم سه تايي رفتیم سمت میزمون و نشستیم
بود و دي جي داشت با دم و دستگاش ور مي رفت و مردمم سرگرم  برنامه ھنوز شروع نشده

ھمینجوري كه باھم داشتیم حرف مي زديم چشم مي گردوندم و دنبال آشناھا . حرف زدن بودن



با اينكه جمعیت ايراني نسبتا تو شھرمون زياد بود اما با چند بار رفتن به ھمچین . ( مي گشتم
يه دور تمام جمعیتو .) مي شد و با خیلیا آشنا در میومدي جاھايي بیشتر چھره ھا برات تكراري

نگاه كردم و براي خیلیا سر تكون دادم يا باي باي كردم و نگاھمو انداختم سمت در ورودي كه يھو 
 . آه از نھادم بلند شد

 ! اي واي، اين پسره ام كه اينجاس -
 كي؟  -: باربد و تینا با تعجب گفتن 

 ! ھموني كه الیزابت مي خواست حالشو بگیره! تعريف كردم ديگه ھموني كه براتون ديشب -
ھمون كه به نقشه ي توي ! اي داد بیداد -: يھو باربد با صداي يه كم بلندتر از حد معمول گفت

 مصنوعي داده؟؟؟؟؟؟ (!) چیزه ! ببخشـــــــــــــــــید.... ورپريده، الیزابت بھش كس مصنو
 ! مثال پشتش قابم شد بعدم فوري كیف منو ورداشت و

خودت پامیشي و راجع ! كتي اگه اومد اينور خواست باھات دعوا كنه به من ھیچ ربطي نداره ھا -
 ! مربوطه باھاش به تفاھم مي رسي(!) به چیزه 

انگار . تینا كه از دست مسخره بازياش غش كرده بود از خنده و منم دست كمي ازون نداشتم
اينقدر شوخي كرد و مسخره بازي دراورد كه اصال موضوع ! هدشمن مي خواست بھش حمله كن

كم كم پیست رقص داشت . يادم رفت و بعدم نور سالنو كم كردن و آروم آروم برنامه شروع شد
شلوغ مي شد و گارسونا ھم تند تند سینیھاي مشروب میوردن و پول مي گرفتن و به ھر میز 

. تا شات خورده بودن و داشتن پا میشدن برن وسط باربد و تینا ھم چند. چند تا گیالس مي دادن
و باربدم " اصال حال رقص ندارم و از دور مي شینم نگاشون مي كنم"طبق معمول بھشون گفتم 

ازم دور !" اگر نیكان خواست بیاد بزنتت حتما به من خبر بده كه قبلش در برم" با گفتن اينكه 
 . شدن و رفتن وسط

تو اون دود غلیظ و فضاي تاريك با رقص نوره آزاردھنده كه باعث مي شد تصوير آدمايي كه داشتن 
پیدا كنه، چشمامو  slow-motion( (تند تند خودشونو تكون مي دادن جلوم، حالت اسلو موشن

 ... بستم و سعي كردم ھرچي صدا و بوي مزاحمه از فكرم خارج كنم
 
بودم، وقتي چشمامو باز كردم احساس كردم كم كم روحم داره از صبح آخرين روزي كه تو ايرن * 

بدنم جدا مي شه و فردا كه برسه، ديگه ھزارھا كیلومتر از متین دورم و دلمو جا مي ذارم ھمینجا 
 . تا موقعي كه دوباره ببینمشو بھم پسش بده

حرف مي زدم يا به خاطر بي خوابي ديشب سرم درد مي كرد، تا صبح داشتیم با متین يا تلفني 
چشمام طبق معمول ه اون چند وقته پف آلود بود و بغض . اس ام اس ردو بدل مي كرديم

 . ھمیشگیم ھمراھم
دستشو انداخته بود . وقتي متین در خونه اشو روم باز كرد خودمو انداختم تو بغلش و بغضم تركید

راب تر از من بود و ته خودش حالش خ. دور كمرمو موھامو نوازش مي كرد و رو سرمو مي بوسید
 . ريش صورتشو و سر و وضع آشفته اش اينو نشون مي داد

ھرچي اصرار . ازش خواسته بودم نیاد فرودگاه و تو ھمون خونه ي خودش باھم خداحافظي كنیم
 ". طاقت ندارم" كرده بود كه بیاد قبول نكرده بودم و گفته بودم 

داحافظي مي كرديم كه من برم خونه و ازونورم با شب شده بود و ديگه بايد از ھم خ?? نزديكاي 
ھر دقیقه كه مي گذشت بیشتر احساس خفگي مي كردم و زبونم نمي . خانواده ام بريم فرودگاه

متین پاشد رفت دستشويي و چند دقیقه اون تو موند وقتي اومد ". من بايد برم" چرخید كه بگم 
به .. بود و سعي مي كرد نشون بده حالش بھترهبیرون اون حالت گريه و بغضشو انگار قورت داده 

براي ھزارمین بار كشید منو تو بغلش و تمام سر و صورت و دستمو . زور لبخند زد و اومد طرفم
نشست رو مبل و منم . به خودش فشارم مي داد و نفسھاي عمیق مي كشید. غرق بوسه كرد
كتي قول مي دم تا  -: آروم گفت چونمو گرفت تو دستشو تو چشمام نگاه كرد و. نشوند رو پاش

 اما توام يه قول بده بھم؟ . ماه ديگه بیام و بھت سر بزنم? حداكثر 
 چه قولي؟  -: با ھمون صداي بغض آلود و چشماي گريه اي گفتم 



اينكه ديگه به خاطر من و دوري ه من گريه نكني چون دوري ما زود تموم مي شه و ارزش نداره  -
قول بده كه تو اين مدت نه افسرده بشي نه از . شنگتو خیس كنيكه به خاطرش چشماي ق

يادت باشه داري براي درس خوندن مي ري اونجا پس . مسیر عادي و طبیعي زندگیت خارج بشي
منم بھت قول مي دم زود بیام ببینمت و تا كمتر از يكسال ديگه كار خودمم . ھدفتو گم نكن
 . درست بشه

ماھو مي شمرم كه زودتر تموم شه ? تمام روزاي اين  - : و گفتمسرمو تو سینه اش فشار دادم 
 . وبیاي پیشم

 . حاال قول بده. زوده زود. میام عزيزم -
 . باشه متین قول میدم -
 . پس از ھمین االن به قولت عمل كن -

 . از رو پاش بلندم كرد و خودش اشكامو پاك كرد و بھم خنديد. بعدم پاشد دستمو گرفت 
 ! يه دختر كوچولوي خوب كه ھي براي به به زارو زار گريه نمي كنه حاال شدي -

بعد از چند دقیقه كه براي . بعدم لباشو اورد جلو و محكم گذاشت رو لبامو خودشو بھم فشار داد
مي فھمیدم كه ". كتي ديگه بايد بري" من مثل چند ثانیه بود منو از خودش جدا كرد و آروم گفت 

خودمم . مي گیره كه نزنه زير گريه و داره چه فشاريو تحمل مي كنه چقدر داره جلوي خودشو
 . اما جفتمون به خاطر ھم داشتیم تحمل مي كرديم . ھمون حالو داشتم

." مواظب خودت باش. قد دنیا دوست دارم كتي" دم در يه بار ديگه بغلم كرد و دم گوشم گفت 
به  -: يه خنده ي تلخ كرد و گفت " ست دارممن قد دو تا دنیا دو" دوباره لباشو بوسیدم و گفتم 

 . محض اينكه رسیدي باھام تماس بگیر
 . باشه متین -

" ديگه تقريبا ھولم داد سمت ماشین و وقتي سوار شدم باھام باي باي كرد و دوباره گفت 
نمي خواستم باز . سريع استارت زدم و پامو گذاشتم رو گاز و از جلوش رد شدم". دوست دارم

تا لحظه اي كه مي خواستم بپیچم تو خیابون اصلي از تو آيینه كه نگاش مي كردم . ببینه اشكامو
 . وايساده بود دم در

 
قلب منم تو يكي ازون خونه . وقتي ھواپیما بلند شد به چراغاي خونه ھاي زير پام نگاه مي كردم

جسمم ھم داشت بھونه ي با اينكه اواخر تابستون بود اما يھو لرز كردم انگار . ھا جا مونده بود
 . متینو مي گفت

ياد قولي كه بھم داده بوديم افتادم و سعي كردم ازون لحظه بشم ھمون كتايون مقاوم و 
 * ....... سرسخت سابق براي تحمل دوري و سختیا تا دوباره متینو ببینم 

 
 ببخشید مي تونم چند لحظه سر میزتون بشینم؟  -

برگشتم ديدم نیكان . از پشت سرم زد و از حال خودم كشیدم بیرونيه نفر اين حرفو با صداي بلند 
بدون اينكه !" ھمین تو يكیو كم داشتم اين وسط . " باال سرم وايساده و گردنشو يه وري خم كرده

البته اگرم حرفي میزدم تو اون شلوغي و سر و صدا . چیزي بگم با دستم اشاره كردم كه بشینه
صندلشو كشید عقب و نشست و ھمون لحظه ! ل خودش داد بكشمنمي شنید يا مجبور بودم مث

 ! ھم دي جي يه انتراك داد كه ملت ه رقصنده يه نفسي تازه كنن
 مزاحمتون كه نشدم؟  -
 . مھم نیست -

حالتتون مثل كسي بود كه شديدا تو خودش يا  -: به متلك من توجھي نكرد و خیلي ريلكس گفت
 ! ه يك نجات غريق داشته باشیدفكراش غرق شده گفتم شايد نیاز ب

. من كه آروم نشسته بودم سر جام. اگر كسي در حال غرق شدن باشه دست و پا مي زنه -
 . پس به نجات غريق احتیاجي ندارم



تو دلم خدارو شكر كردم كه حداقل نوركمه و صورتم و چشمامو كه احتماال قرمز شده رو نمي 
 ! ما آدما خیلي وقتا خودشونم نمي فھمن دارن غرق مي شنا -: بازم كم نیورد و ادامه داد. بینه

 ! اما من فعال ھوشیارم اگر يه موقعي ھمچین حالتي اومد سراغم حتما خبرتون مي كنم -
حاال اين دوتا ھم نمیان منو ! عجب پر رويیه ھا. " بعدم رومو كردم اونور و دنبال باربد و تینا گشتم

طونه مي گه بھش بگم من يكیو نیاز دارم از دست تو نجاتم شی! از دست اين خل و چل نجات بدن
 !" بده

تو ھمین فكرا بودم وداشتم از دستش حرص مي خوردم كه باربد و تینا ھم از روبه رو سر و كله 
اشون پیدا شد و اولش تشخیص ندادن ايني كه سر میز نشسته كیه اما با نزديكتر شدن 

 ! شناختنش و باربد به شوخي زد تو سرش
نیكان وقتي ديد دارم مي خندم برگشت و پشت سرشو نگاه كرد ببینه چه خبره كه اون دوتا رو 

وقتي رسیدن نیكان پاشد و با يه نگاه به من فھمید نبايد منتظر معرفي شدنش از طرف من . ديد
 . باشه و خودش باھاشون دست داد و خودشو معرفي كرد

! و تینا ھم مشغول اشارات چشم و ابرويي بوديمنشستن و اون دو تا با ھم مشغول شدن و من 
اتفاقا ديشب چند تا از دوستام پیشم  -: نیكان داشت صحبت مي كرد كه يھو وسط حرفاش گفت

 ! بودن و جاي شما خالي خیلي خوش گذشت
. اتفاقا دوست شما الیزابتم بود -: بھو ما سه تا به ھم يه نگاه كرديم و اونم رو به من گفت 

 . عه ي بعد شما ھم تشريف بیاريد و بیشتر خوش بگذرهايشاال دف
اما به روي خودم نیوردم و اونم پاشد و با تینا و ! بدجوري احساس كردم داره با كنايه حرف مي زنه

" باربد دست داد و از آشنايي باھاشون اظھار خوشحالي كرد و موقع دست دادن با منم گفت 
! بشید كه غريق نجاتاي مزاحم سر راھتون سبز نشنشما ھم سعي كنید كمتر تو خودتون غرق 

 ...و بعدم رفت" به امید ديدار
 
 
 

يه ھفته اي ازون شب مھموني مي گذشت و نیكانو تقريبا ھر روز تو محیط دانشگاه مي ديدم يا 
ھرچي بود به ھیچ وجه برام اھمیتي نداشت ! شايدم اون خودشو جلوي چشم من سبز مي كرد

خصوصا اگه الیزابت ھمراھم نبود اين كار آسون تر بود و نیازي . يده بگیرمشو سعي مي كردم ناد
خود نیكانم . تحمل كنم(!) عزيز nickنبود ھر دفعه سقلمه ھاش يا حرفھاي تكراريشو راجع به 

عكسي العمل خاصي نشون نمي داد و فقط ھر دفعه از دور يه سري به عالمت احترام و 
معموال ھم با دختراي متفاوت مي . مون شكل جوابشو مي دادمآشنايي خم مي كرد و منم به ھ

تا اونجايي كه به مدد ه فضولي ھاي الیزابت دستگیرم شده بود، پدرش جزو ديپلمات . ديدمش
ھاي زمان شاه بوده و تا حاال با خانواده اش تو امريكا زندگي مي كرده اما مدتي مي شده كه 

ايالت كالیفرنیا به مذاقشون خوش نمیومده و ھوس سر گويا آب و ھواي بھاري و ھمیشه معتدل 
 ! زدن به كشور يخبندان ھمسايه رو كرده بودن

كال مشخص بود آدم تنوع طلب و ھوسبازيه، تاحاال يكي دوتا از دخترايي كه قبال باھاش بودنو 
ديده بودم كه حسابي از دستش شاكین و مي گن بعد از يه مدت خیلي راحت ولمون كرده و مي 

 !" دوستون ندارم" گفتن دلیلشم اينه كه مي گه 
اين حرفھا كال براي من خنده دار و بي معني بود، مني كه تجربه ي يك عشق واقعي رو داشتم و 

. ذره ذره از عشق و محبت يك نفر ديگه سیراب شده بودم، برام اين حرفھا پوچ و مضحك بود
ذشته رو بخورم و حداقل خودمو ھمچین موقع ھايي بود كه سعي مي كردم كمتر حسرت گ

اينطور راضي كنم كه خیلیا تو دنیا ھستن كه شانس تجربه كردن يك عشق واقعي رو ندارن و من 
گاھي وقتھا نیاز داشتم خودمو گول بزنم تا تحمل ناراحتیھا براي ساده تر . جزو اون دسته نیستم

 . بشه
 



ھوا و طبیعت نشوني از بھار، و نه شھر و  با اينكه نه. اواسط ماه مارچ بود و نزديك عید نوروز
بیشتر مردم نشوني از عید و سال نو داشتن اما ايرانیايي كه مي ديدم، ھمگي سعي مي كردن 

 . به زور بھارو با خودشون بیارن و سال نوشون رو تو غربت جشن بگیرن
ھمه جارو برق من و باربد ھم به دستور تینا موظف شده بوديم خونه ھامونو حسابي بتكونیم و 

باال (!) ھرجوري سعي كرده بوديم از زيرش در بريم جلومونو گرفته بود و عین شمر! بندازيم
 ! سرمون وايساده بود كه دست از پا خطا نكنیم

يه روز از صبح رفتیم . خودمم بدم نمیومد يه دستي به سر و گوش خونه و خصوصا اتاقم بكشم
 . فرداش از كله ي سحر دست به كار شديموسايل مورد نیازو با باربد خريديم و 

با . با كمك باربد اتاقمو خالي كرديم و بعدم تنھايي و زمزمه كنون براي خودم دست به كار شدم
ديدن اتاق خالي ياد اولین روزي افتادم كه اومده بودم تو اين خونه و مي خواستم وسايلمو 

 ... بچینم
 
كامل مستقر شدن و كمي جا افتاديم منم به بھونه ي  يكماه بعد از اينكه خانواده ام به طور* 

اينكه اون رشته اي رو كه مي خوام بخونم، تو دانشگاه يه شھر ديگه در سطح باالتري ارائه مي 
تو اين مدت روزي چند بار با متین تلفتي حرف مي زديم . شه ازشون جدا شدم و اومدم اين شھر

درد دلتنگیو حس مي كردم و مطمئنم بودم با تنھا  كم كم داشتم. و مدام از دلتنگي مي گفتیم
اما عزممو جزم كرده بودم و با خودم عھد . شدن تو يه شھر ديگه اين حس بیشتر اذيتم مي كنه

حداقل چند وقت بیشتر با " متین خیلي نگران بود و ھمش مي گفت . كرده بودم از پسش بر بیام
معمول مرغ من يه پا داشت و از تصمیمي كه  اما طبق" پدر مادرت مي موندي بعد جدا مي شدي

نگرانیه متین ديگه وقتي به اوج خودش رسید كه فھمید مي خوام با . گرفته بودم بر نمي گشتم
خیلي سعي كردم مطمئنش كنم كه مشكلي نیست و . يه پسر ايراني ھمخونه و ھمسايه بشم

ورداش مي فھمیدم خیلي نگرانه و تا نگران نباشه، اونم در ظاھر قانع شده بود اما از حرفا و برخ
 . به چشم خودش نبینه خیالش راحت نمي شه

متین مثل ھمیشه سعي كرد به خاطر نگراني و تعصبات خودش منو تو فشار نذاره و دركم كنه و 
وقتیم بعد از گذشت يه . ھمینم باعث مي شد بیشتر از پیش قدرشو بدونم و ازش متشكر باشم

تو اون روزا بیشترين چیزي كه به جفتمون . یفتاده تا حدودي آرومتر شدمدت، ديد اتفاق خاصي ن
تلفن و چت و ايمیل، جزو ھر روزه ي زندگیمون شده . فشار مي اورد دلتنگي و دوري از ھم بود
ھفته يه بار برام مي فرستاد بدجوري لوسم مي  ٣-٢بود و بسته ھا و ھديه ھايي ھم كه ھر 

 . كرد
گه طاقتم تموم شده بود و روزي چند دفعه ازش مي خواستم كه زودتر ماه دي ٥بعد از گذشت 

 . بیاد
يه روز كه طبق معمول روزاي . اواسط اسفند بود و نزديك عید و ھمین بیشتر منو ھوايي مي كرد
 . ديگه بھم زنگ زد صداش از ھمیشه خوشحالتر و پر انرژي تر بود

 . كتي برو يه جا بشین مي خوام بھت يه چیزي بگم -
 . خوب بگو -
 نشستي؟  -
 . اذيت نكن متین، حوصله ندارم -
بابا آخه مي خوام يه چیزي بگم كه مي ترسم از ذوقت غش كني، رو صندلي نشسته باشي  -

 . بھتره
 متین؟؟؟ نكنه داري میاي؟  - : با ناباوري گفتم

 . تموم كنمنه بابا، ھنوز نتونستم كاراي شركتو  -:يھو صداشو ناراحت كرد و يه آه كشید
 اه، لوس بي مزه، پس چي مي خواستي بگي؟  -
 راستش يه سري برگه بود مي خواستم روشو بخونم ببینم تو مي فھمي يعني چي؟  -



 -د -به نام آقاي متین  - ... -لندن - پرواز ه تھران -: بعدم شمرده شمرده و با مكث ادامه داد
 : ... ساعت

 
اينقدر ذوق زده ! غم بود كه ازونور گوش متینو كر كردديگه بقیه اشو نشنیدم و فقط صداي جی

دوست " شده بودم كه نمي دونستم بايد چیكار كنم، مي پريدم باال پايین به متین مي گفتم
حاال االن پس بیفتي من چیكار ! نگفتم بشین رو صندلي" اونم مي خنديد و مي گفت "! دارم
آخرشم اينقدر . گار تمام دنیارو داده بودن بھمان. ولي من ديگه اين حرفھا حالیم نمي شد" كنم؟

حواسم پرت شده بود كه حتي يادم رفت ساعت دقیقو شماره ي پروازشو بپرسم و خودم دوباره 
 . بھش زنگ زدم

ھرچند كه مدت موندنش . روز كش میومد ٥روز ه ديگه مي رسید و براي من ھر ساعت ه اون  ٥
 . ت بودكم بود اما براي من لحظه لحظه اش غنیم

 = = = = = = 
 

اينقدر ! ساعت و نیم زودتر رسیدم ٣وقتي رسیدم فرودگاه به ساعت كه نگاه كردم ديدم حدود 
رفتم . كه ھیجان و دلشوره داشتم نتوسنته بودم تو خونه بند شم و زودتر زده بودم بیرون
بیشترشون . نشستم تو كافي شاپ فرودگاه و يه قھوه سفارش دادم و آدما رو زير نظر گرفتم

اما احساس مي كردم ھیچ كدومشون به . خوشحال بودن و معلوم بود منتظر يه مسافر ه عزيزن
ساعت باقي مونده ھم با ھر ترفندي بود سر خودمو گرم كردم تا  ٣اون . خوشحالیه خودم نیستن

 . به زمین نشست... -باالخره روي تابلو اعالنات حك شد كه پرواز لندن
مي دونستم تا باراشو تحويل بگیره و . نگم پريده و دست و پام شل شدهاحساس مي كردم ر

دويدم سمت دستشويي و يه كم به موھاي پريشون و صورت . بیاد بیرون يه كم طول مي كشه
ماه مي خواستم ببینمش و ھمین ھمه ي اظطرابھا و  ٦بعد از . رنگ پريده ام سر و سامون دادم
نكنه متین بگه ! " گاھیم فكراي احمقانه میومد تو سرم. مھیجانھاي دنیا رو مي ريخت تو دل

يا !" نكنه اصال نمیاد و منو گذاشته سر كار؟" "قیافت چرا اينجوري شده و ديگه خوشم نمیاد ازت؟
نكنه عین اين فیلما دست تو دست يه دختر ديگه بیاد و به " اينكه شاھكارترينشون اين بود كه 

ر مزخرف خنده ام گرفت و سريع كارمو جلوي آيینه تموم كردم و خودمم ازين فك" ريش من بخنده؟
ھر يه چرخ دستي . دويدم به سمت جمعیتي كه منتظر ايستاده بودن تا مسافراشون وارد شن

كه اول مي ديدم و به دنبالشم مسافري كه داشت ھلش مي داد، ضربان قلب منم مي رفت 
یله اي كه كنارم بود، يه نفس عمیق كشیدم يھو احساس ضعف كردم و دستمو گرفت به م. باالتر

يه . و دوباره با چشماي مشتاق خیره شدم به سمت دري كه مسافرا ازش خارج مي شدن
لحظه فكر كردم دوباره مثل ھمه ي اين مدتي كه از زور ه دلتنگي مي رفتم تو خیاالت و متینو مي 

اما از ھمیشه واقعي تر بود و  .ديدم كه داره نزديكم مي شه، ايندفعه ام دارم خیال مي كنم
به خودم اومدم و چند نفري كه جلوم بودنو با تمام زورم زدم كنار و . داشت باھام باي باي مي كرد

ديگه اون لحظه ھیچي برام مھم نبود جز رسیدن به متین و دوباره تجربه كردن . دويدم سمتش
. نفر برگشتن نگام كردنآغوش گرمش، اينقدر سريع مي دويدم به سمت در خروجي كه چند 

دستاشو مثل . وقتي رسیدم بھش و خودمو انداختم تو بغلش، انگار آرامش دنیارو بھم دادن
ماه دوباره داشتم امنیت و آرامش  ٦ھمیشه حلقه كرده بود دورم و كشوندم طرف خودش، بعد از 

 . ه خودشسرمو گرفته بود تو سینه اش و فقط فشارم مي داد ب. ه وجودشو احساس مي كردم
ھرچند كه مسافراي پشت . چند دقیقه اي تو ھمون حال بوديم كه يادمون افتاد سر راه وايساديم

سري انگار ھیچ عجله اي نداشتن و نمي خواستن خودشونو از ديدن اون صحنه ي رمانتیك 
 ! محروم كنن

. ه بغلم كردمتین با يه دستش چرخ دستیو ھل داد و با اون يكي دستشم منو كشید كنار و دوبار
موھامو از رو . سرمو بردم باال و با چشمام كه از اشك شوق خیس شده بود نگاش كردم 

ديگه طاقت نیوردم ". سالم عزيز دلم" پیشونیم زد كنار و با يه لبخند شیرين و صداي لرزون گفت 



ي فقط خودمو بھش فشار مي دادم و انگار مي خواستم ھمه . و لبامو مجكم چسبوندم رو لباش
چندين دقیقه تو ھمون حال و ھوا بوديم تا كم . دلتنگیامو تو ھمون چند لخظه ي اول جبران كنم

تازه يادم افتاد حتي جواب سالمشو . كم به حالت عادي برگشتیم و يه كم از ھم فاصله گرفتیم
 : وقتي بھش سالم كردم با خنده گفت. ندادم

 . اھت عزيزمقربونت بشم با اين حواس جمعت، سالم به روي م -
 . متین من فعال تو آسمونام، سر به سرم نذار -: سرمو گذاشتم رو شونه اشو گفتم

پس  -: دستشو دور كمرم حلقه كرد و سرمو بوسید و با ھمون صداي مھربون ھمیشگیش گفت
 . من از تو جلوترم، چون من فعال رفتم تو بھشت اما تو ھنوز تو آسمونا سرگردوني

كتي مطمئني اينجا منكرات ندارن؟ من كه میگم بیا زودتر  -: شوخي ادامه دادبعدم با خنده و به 
 ! فلنگو ببنیدم تا نیومدن دستگیرمون بكنن به خاطر اين حركات بي ناموسي

تو تاكسي كه نشستیم كشیدم سمت خودشو . با خنده ازش جدا شدم و رضايت دادم بريم خونه
. زير گردنشو از بوي خوب ادكلنش مست شدم مثل ھمیشه صورتمو چسبوندم. نشوندم رو پاش

دم خونه وقتي . تو راه بیشتر ھمو نگاه مي كرديم و حرفامونو با نگاھمون بھم منتقل مي كرديم
میتن داشت چمدونارو از پله ھا میورد باال جلوتر رفتم تا درو براش باز كنم كه ديدم روي در خونه 

فھمیدم كار تینا .  Welcome Matinونم نوشته بودن چند تا بادكنك و كاغذ رنگي چسبوندن و بینش
و باربده و كلي ازشون ممنون شدم، چون خودم اينقدر ذوق و عجله داشتم كه حتي يادم رفته 

متینم وقتي ديد خیلي . بود براي متین يه شاخه گل بخرم و اونا جاي من جبران كرده بودن
به اين حرفش ". اي مھربوني غنیمتهتو غربت پیدا كردن ھمچین دوست" خوشحال شد و گفت 

 . بعده ھا بیشتر پي بردم
متین دو تا چمدون بزرگ و يه چمدون كوچیك ھمراش بود كه يكي و نصفي از اون دوتا بزرگا 

مي گفت . سوغاتیا و چیزايي بود كه براي من اورده بود و بقیه اشم وسايل و لباساي خودش بود
قسیم كردما اما سوغاتیاتم مثل خودت زورگو بودن و جاي چمدونا رو به دو قسمت مساوي ت" 

 !" بیشتر از حقشون جا گرفتن
نشسته بودم رو پاشو اونم دونه دونه چیزايي كه برام اورده بودو در میورد و توضیحات مربوطه اشو 

اخر سرم يه بسته . لباس و عطر و خاتم و ھر چیز ديگه اي كه فكر مي كرد خوشم بیاد. مي داد
خودشم يه تیكه از ! واشك و آلوچه در اورد كه براي اون بیشتر از ھمه ذوق كردمي بزرگ ل

با خنده صورتمو بردم جلو و لبامو ". به منم بده" لواشكارو كند و گذاشت دھنم وبا چشمك گفت 
اول از ھمه لواشكو قورت دادم و بعدم با خیال . گذاشتم رو لباشو اونم سريع زبونشو كرد تو دھنم

متین از منم ھول تر بود و ھمچین فشارم . نشو مك مي زدم و لباشو آروم گاز مي گرفتمراحت زبو
جفتمون تشنه ي ھم . مي داد به خودشو زبونمو مي كشید تو دھنش كه نفسم بند اومده بود

تو اون مدت سعي كرده بوديم يه جوري . بوديم و اون لحظه كنترل شھوتمون غیر ممكن بود
تو ھمون حال و ھوا . حاال كه وقتش رسیده بود ديگه ھیچي جلو دارمون نبودخودمونو مھار كنیم و 

بي زحمت پاشید لباساتونو بپوشید " بوديم كه صداي در اومد و پشت سرشم صداي باربد كه 
 !" مھمون دارين

 
من كه به ديوونه بازياش عادت داشتم، اما متین عین برق گرفته ھا لب و دھن منو ول كرد و با 

بھش گفتم باربده و ازين مسخره ! فكر كرده بود يكي داره مي بینتمون. ه دور و بر نگاه كردتعجب ب
پاشدم درو باز كردم كه ديدم با تینا يه كیك دستشونه و تا منو ديدن شروع . بازيا ھمیشه در میاره

به اومدن تو و قبل از اينكه من معرفیشون كنم . كردن به شعر خوندن و دست زدن و صوت كشیدن
متین، خودشون رفتن جلو و خیلي گرم و صمیمي باھاش دست دادن و روبوسي كردن و ھمچین 

معلوم بود متینم از رفتارشون خوشش ! خوشامد گفتن كه انگار چند ساله ھمو مي شناسن
فھمیده بود كه ھمه ي نگرانیاش . اومده و ھمون موقع مي تونستم رضايتو تو چشماش ببینم

كتي " باربد ھي بھم مي گفت . و نفر دوستاي واقعي بودن برام تو اين مدتبیخود بوده و اين د
جان مي دونم بد موقع مزاحم شدم و احتماال وسط عملیات بودين، ولي قول میديم زود بريم كه 



و تینا ھم ھي دعواش مي كرد كه مودب باشه و حداقل جلوي متین !" شما ھم به كارتون برسید
 ! رعايت كنه

 
اومد . و درو پشت سرشون بستم متینم معلوم بود از آشنايي باھاشون خوشحاله وقتي رفتن 

 ". حاال كه با دوستاتم آشنا شدم برسیم به كار اصلیمون" طرفمو و بغلم كرد و گفت
 = = = = = 

 
. صبح با نوازش و احساس ه لبي كه داشت چشماي بسته امو مي بوسید از خواب بیدار شدم

 . و بدناي لختمون تو ھم گره خورده بوددستاي متین دورم بود 
 . صبح به خیر عشق من -

مي شه من يه بار ديگه بخوابم  -: با چشماي خمار نگاش كردم و يه لبخندي از ته دل زدم گفتم 
 تو اينجوري بیدارم كني و بھم صبح به خیر بگي؟ 

 . با صداي بلند خنید و پاشد نشست دست منم گرفت و بلندم كرد
بقیه اشو بايد در اختیار . مدتي كه اينجام حق نداري يك دقیقه بیشتر از حد الزم بخوابيتو اين  -

 . -ن–من باشي خانم 
 . سرمو گذاشتم رو سینه اش و سعي كردم فكر روز آخريو كه مي خواد برگرده از سرم بیرون كنم

 
. ود و آسمون آبي ترخورشید طاليي تر ب. تو اون روزا دنیاي دور و برم يه رنگ و شكل ديگه داشت

به ھمه ي آدماي دور و برم . ھمه چي به نظرم قشنگ میومد و قد ھمه ي عمرم خوشحال بودم
ھمه بايد مي خنديدن و !لبخند مي زدم و اگر كسي قیافه اش تو ھم بود تعجب مي كردم
يه سره به ھم چسبیده بوديم و . خوشحال مي بودن چون به نظر من ھمه چي خوب و عالي بود

خیلي جاھا ھم با تینا و باربد مي . ز ھر فرصتي براي بوسیدن و بوئیدن ھم استفاده مي كرديما
 . رفتیم و خوشیامون دو برابر مي شد

 
متین از ھمون روزاي اول ازم قول گرفته بود كه تا روز آخر ھمینطور خوش باشیم و نذاريم فكر 

دوباره و دلتنگي، اينقدر عذاب آور بود  اما مگه مي شد؟ فكر جدايي ه. برگشت حالمونو خراب كنه
 ! كه گاھي عین بچه ھا به سرم مي زد برم بلیطشو پاره كنم كه ديگه نتونه بره

شبي كه داشت چمدوناشون مي بست و وسايلشو جمع مي كرد چھار زانو نشسته بودم رو 
ه بھم افتاد با نگاش ك. صندلیو با بغض و دلخوري دستامو زده بودم زير چونمو زل زده بودم بھش

يادته دفعه ي اول تو . قربون اون لب ورچیدنت بشم، اينجوري نگاه نكن خانمي -: خنده گفت
تھران چقدر سخت از ھم جدا شديم؟ اما ھمه ي اون سختیا و دلتنگیا با ديدن دوباره ي ھم، 

ھم تا چند وقت ديگه ھم درسم تموم مي شه . ايندفعه ھم بايد طاقت داشته باشي. تموم شد
به كاراي شركت سر و سامون مي دم، مامان ھم گفته تا چند ماه ديگه اقامت امريكام ھم 

تو فقط بايد مثل قبل محكم . درست مي شه، اونوقت يا باھم مي ريم اونجا يا ھمینجا مي مونیم
 . باشي و نذاري دلتنگي و سختیا از پا درت بیارن

اينقدر دوسش "پیش خودم مي گفتم . غلشبعدم دستاشو باز كرد و پاشدم رفتم نشستم تو ب
اما ممكن بود ايندفعه بیشتر طول بكشه و ". دارم كه بتونم بازم دوريشو تحمل كنم به امید آينده

 . ھمین منو آزار مي داد
با اينكه ازم خواسته بود منم مثل خودش نرم فرودگاه كه خداحافظي راحت تر باشه، اما نتونسته 

 . دلم مي خواست تا آخرين لحظه كنارش باشم. رفتمبود راضیم كنه و باھاش 
 

گفت ممكنه . وقتي چمدوناشو رفت تحويل بار داد بغلم كرد و ھمه ي حرفاشو دوباره تكرار كرد
عروسك مگه " بعدم اشكامو پا كرد و گفت . ايندفعه مدت دوري بیشتر بشه و بايد قويتر باشم

 " قول نداده بودي چشماتو به خاطر من خیس نكني؟



 ! نمي شه متین، اگر مي خواي گريه نكنم نرو -: عین بچه ھاي لجباز سرمو تكون دادم و گفتم 
 . با خنده سرشو اورد جلو لبامو بوس كرد و خودش اشكامو پاك كرد

وقتي داشت مي رفت سمت سالن ترانزيت دوباره احساس مي كردم قلبي تو سینه ام نیست و 
 .* ....نفس كشیدن برام مشكل شده

 
 
 
دالر بھت مي دم بیا پايین خونه ي  ٢٠اوه اوه ببین چه برقي انداخته ھمه جا رو، كتي ساعتي  -

 ! منم ھمین جوري تمییز كن
با لوله ي . باربد بود، اومده بود تو و داشت دور اتاق راه مي رفت درو و ديوارارو نگاه مي كرد

، اصال حوصله ي كتك زدنتو ندارم، بیا باربد جان -: جاروبرقي كه دستم بود زدم به كمرشو گفتم
 . برو بذار به كارم برسم

مي ! باشه -: دستاشو كرد تو جیبشو سوت زنون رفت به طرف در خونه و با يه حالت بیخیال گفت
شما دخترا رو آدم تا زانوشم عسل كنه . اصال ھمتون ھمینین! رم، پس خودت كمك نخواستیا

 ! بذاره دھنتون بازم طلبكارين
اومده بودي براي كمك؟ خوب بابا حاال قھر نكن، بیا تختمو كمك كن بذاريم سر ! ــــــــــــــهئ -

 . جاش
 . دالر مي گیرم ٢٠ساعتي ! نه ديگه، الكي كه نیست -
 ! گمشو، برم كارگر بیارم از تو ارزونتر مي گیره -
 ! ديگه خیرشو ببیني ٢٥خب ساعتي  -

مي  -: خواستم دھنمو باز كنم اداي منو دراورد و گفت برگشتم يه چشم غره بھش رفتم و تا 
 ... تو روحِ  آدم پررو و طمع كار و بي صفت و بي عرضه و درغگو و مادر. دونم، مي دونم

 ! ھمون يكي دوتايِ  اولیش بسه برات! خب بابا! ااااوه -
 

ي اينكه دوباره برا. كمك كرد وسايلو با ھم جا به جا كرديم و بعدم من رفتم سر وقت آشپزخونه
نرم تو فكر و كارامو زودتر تموم كنم بھش گفتم باال بمونه و ھمینجا تلويزيون نگاه و باھام حرف 

اونم لم داد رو كاناپه و گذاشت رو كانالِ  شوھاي سكسي و شروع كرد به تحلیل و ! بزنه
 ! بررسي

از . نگ زد و باربد برداشتديگه نزديكاي ظھر بود و مي خواستم كم كم فكر نھارو بكنم كه تلفن ز
. معلوم بود تینا پشت خطه(!) لحن حرف زدن و قربون صدقه رفتنا و شوخھايِ  كمر به پايینش 

يھو ديدم . منم سرمو از پشت ديوار آشپزخونه اورده بودم جلو ببینم چي مي گه و چي كار داره
و لبشو گاز مي يكي زد تو سرش و يكیم كوبید رو پاش و ھي دست و سرشو تكون مي داد 

 چیه؟ چته؟ داره تھديد به تحريمِ  سكسیت مي كنه؟  -: با خنده گفتم ! گرفت
مي گه براتون خودم نھار ! ازون بدتر -: دستشو گذاشت رو دھنیه گوشیو با حالت گريه گفت
 ! درست كردم كه بعد از چند وقت غذاي خونگي بخوريم

، اين پسره نمي خواست يه لحظه جدي با خنده برگشتم تو آشپزخونه و مشغول كارم شدم
 ! باشه

 . گوشیو كه قطع كرد دويد طرف در
 كجا مي ري؟  -
از تو كه نمي شه توقعي داشت، میرم خودم يه چیزي سر ھم بندي كنم بیارم بھش بگم ما  -

 ! خودمون نھار داريم، تو نھار خودتو بخور ماھم نھار خودمون
 ! بابا ديگه اينقدرا ھم دست پختش بد نیست كه! آره تو گفتي و تینا ھم قبول كرد -
آخه غذاھايِ  اين آتیش به جون گرفته رو ! تو حداقل به جونیت رحم كن! بیچاره من به فكر توام -

 مي شه خورد؟؟؟ 



منتھا اون ! من كه ھیچ تجربه اي تو آشپزي نداشتم، تینا ھم از من بدتر بود! راست مي گفت
! و ھمه چي مي پخت و بدتر ازون مي گفت ھمه بايد بخورناعتماد به نفسش باالتر بود 

 . ھرجوري بود راضیش كردم دست از مسخره بازيش برداره و اينقدر اين دختر طفلكیو اذيت نكنه
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 . زودباشین میزو بچینین - : درو كه باز كردم تینا با يه ظرف بزرگِ  در دار اومد تو و گفت
بغلش كرد و بعد از بوسیدنش سرشو دوال كرد كنار ظرفو يه بويي كشید ببینه  باربدم رفت طرفشو

. تینا ھم ھاج و واج داشت نگاش مي كرد! چیه كه يھو زد زير سرفه و دماغشو گرفت دويد اونور
 : گفتم

 تینا جان اين باربدِ  خل و چلو ول كن، بیا بشین بخوريم، حاال چي درست كردي؟  -
 . خورشت بادمجون-
 . به به، دستت درد نكنه-

. نشستیم و منم بشقاب و قاشق چنگال اوردم و تینا ھم در ظرفي كه خورشت توش بودو باز كرد
 : يھو باربد با قیافه ي ترسیده گفت

 ھاني، گفتي خورشت قرمه سبزيه يا فسنجون؟ -
 ! ھیچ كدوم عزيزم، بادمجونه -
 پس آخه چرا سیاھــــــــــــــــــــــــــه؟  -

رفتم ! قیافه ي باربدو كه از تو آشپزخونه ديدم خیلي جلوي خودمو گرفتم كه نزنم زير خنده
يه بوي ! راست مي گفت، رنگش زيادي تیره بود. نشستم سر میز و يه نگاه به خورشت انداختم

 ! خاصیم مي داد
 خبر كردي؟  ٩١١مي گم كتي جون  -

 براي چي؟  ٩١١ -: باز تینا با تعجب گفت 
 : از اينكه من جواب بدم خود باربد گفتقبال 

 ! ھیچي عزيزم ھمینجوري -
 ! بابا بذارين حداقل برم وصیت نامه امو بنويسم - : بعد باز با حالت گريه ادامه داد 

ديگه يه چشم غره بھش رفتم و با چشمام تینارو نشونش دادم كه يعني زيادي حرف بزني بھش 
شغول خوردن شديم و اولین قاشقو به ھر سختي بود م! مي گم جريان چیه كه ديگه ساكت شد

باربدم معلوم بود ! گذاشتم تو دھنم كه ديدم مزه اش بر خالف ظاھرش وقعا خوشمزه اس
 ! خوشش اومده و سرشو انداخته بود پايین و تند تند داشت مي خورد و ديگه صداشم در نمیو مد

داشتم درو مي بستم كه باربد باز كله اشو . ینبعد از نھار میزو جمع كرديم و اون دوتا ھم رفتن پاي
 ! اگه از بیمارستان زنگ زدن گفتن من مسموم شدم برسي به دادما -: اورد تو و گفت 

 ! برو بچه پررو -
ولي با شنیدنِ  اسم بیمارستان خنده رو لبم ماسید و يه جوري . بعدم ھلش دادم و درو بستم

يادِ  اونروزي افتادم كه زنگ زده بودم به متین اما . داشتمخاطراتِ  بد، از بیمارستان زياد . شدم
 ... گفته بودن نیستش و بردنش بیمارستان

 
يكماه بعد از اينكه متین برگشته بود دوباره دلتنگیامون شروع شده بود و انگار ايندفعه تحمل * 

رنامه ي ب. بارو حداقل بھم زنگ مي زد و باھم حرف مي زديم ٣-٢روزي . دوري سخت تر بود
. كالسامو داشت و از خودم بھتر يادش بود چه ساعتي چه درسي دارم يا با كدوم استاد قرار دارم

بعد از كالسام ھمیشه منتظر تلفناش بودم كه زنگ بزنه و بھم خسته نباشید بگه و با لحن 
 . مھربونش كلي سفارشاي جور واجور بكنه

سر كالسم مدام گوشیمو چك مي كردم . ده بودماونروز از صبح زنگ نزده بود و يه كم نگرانش ش
وقتي ديدم خبري نشد سريع رفتم يه كارت تلفن گرفتم و زنگ زدم به . ببینم زنگ مي زنه يا نه



زنگ . با كلي بدبختي موبايلشو گرفتم كه ديدم مي ره رو پیغام گیر و جواب نمي ده. گوشیش
آقاي مھندس " غري چیدن، گفت زدم به شركتش كه منشیش برداشت و بعد از كلي كبري ص

. گوشي تو دستم شل شد و احساس ضعف كردم". حالشون بھم خورده بردنشون بیمارستان
و بعدم " حالم يه جورايیه ولي خودمم نمي دونم چمه" چون دو سه روي بود كه متین مي گفت 

خواستم اون لحظه اينقدر از دست خودم عصباني شده بودم كه مي . ربطش مي داد به دلتنگي
چرا من بھش سفارش نكرده بودم بره دكتر؟ چرا وقتي اينجا بود خودم . " سرمو بكوبم تو ديوار
پیش منم كه بود گاھي وقتا حالش يه جورايي عوض مي شد اما سريع به " نبرده بودمش دكتر؟

 . حالت طبیعي بر مي گشت و به ھمین خاطر رو حالتاش حساس نشده بودم
سرم مي گذشت و بدتر ازون احساس عجزي بودي كه بھم دست داده  ھمه ي اين فكرا از تو

گوشیو برداشتم و . ازين راه دور ھیچ غلطي نمي توستم بكنم و داشتم از دلشوره مي مردم. بود
مي . متین بود با صداي سر حال و خندون. خواستم دوباره شماره بگیرم كه خودش زنگ خورد

. رفته و گفته كه من زنگ زدم و حسابي نگران شدمگفت منشیش با تلفن بیمارستان تماس گ
 . كلي عذرخواھي كرد كه نشده زودتر زنگ بزنه

ببخشید كه نگرانت . ببخشید خانمي، اصال نفھمیدم اين دو سه ساعت چه جوري گذشت -
 . كردم

 بگو حالت چطوره؟ چي شده؟ . متین اينا چیه مي گي؟ عذرخواھي نمي خواد -
بابا، ديشب بعد از كار با بھزاد رفتیم يه جا غذا بخوريم اين ديونه ھم مارو ھیچي  - : خنديد و گفت

 ! برد كثیف ترين ساندويچيِ  شھر، حاال جفتمون مسموم شديم خوابیديم زير سرم
راستشو . متین به من دروغ نگو، اين دوسه روزه ھم حالت خوب نبود - : يھو زدم زير گريه و گفتم

 . بگو چي شده
اونم . بابا بیا با بھزاد حرف بزن. عروسكم من به تو دروغ نمي گم كه. وخدا گريه نكنئه كتي تور -

 . زير سرمه
دوستش گوشیو گرفت و اونم با لحن دلداري دھنده گفت ھیچي . گريه ام شديد تر شده بود

اين پسره بس كه عاشقه ! اصال تقصیر شماس" نیست و بعدم ھي به شوخي مي گفت
اما وقتي ديد ھنوز راضي نشدم و بازم !" اندويچ با كاغذِ  دورش خوردهحواسش نیست چند تا س

كتي خانم اصال بیاين با اين خانم پرستار صحبت كنین ايشون بھتون بگن سر اين  -: نگرانم گفت
 ! نرِ  غول ھیچ باليي نیومده

ه بوده و بعدشم يه خانمي گوشیو گرفت و ھمون حرفارو تكرار كرد و گفت متین انگار بیشتر خورد
از اصطالحات . مجبور شدن معده اشو شستشو بدن و االنم ديگه جاي ھیچ نگراني نیست

خیالم . پزشكي كه به كار مي برد معلوم بود واقعا پرستاره و مطمئن شدم سرم كاله نذاشتن
ديدي عروسكم بي خودي خودتو  - : تقريبا راحت شده بود و متینم دوباره گوشیو گرفت و گفت 

 . ي كني؟ آخه چرا اينجوري گريه مي كني كه دل من ريش شهناراحت م
تو كه دستپختت خوبه، . بابا نمي خواد بیرون چیزي بخوري. متین توروخدا مواظب خودت باش -

 . خودت يه چیزي درست كن بخور ديگه
بنده از بله ديگه، به مددِ  وجود ِِ كدبانويِ  ھنرمند و فرھیخته اي مثل شما،  - : زد زير خنده و گفت

 ! ھر انگشتم يه ھنر مي ريزه
بعدم . ديگه روتو زياد نكن -:با خنده گفتم ! مثل ھمیشه موفق شده بود از ناراحتي درم بیاره

 ! ھمینه كه ھست
 ! بله، صد البته، خیلیم خوبه و از سرمونم زياده -
بايد . تعزيزم ديگه قطع كن يه كم استراحت كن، بعدشم میري خونه ھا، نري دوباره شرك -

 . حسابي مواظب خودت باشي
 ! چشم -
 . غذا ھم چیزاي سبك بخور فعال معده ات حساس شده -
 . اونم چشم -



 . آفرين پسر خوب -
 كتي؟  -
 جانم؟  -
 . دوستت دارم -
 . منم ھمینطور عزيزم -
 

از ھم خداحافظي " دوست دارم" امكان نداشت ھیچ وقت بدون گفتن . بعدم خداحافظي كرديم
 . م، اما احساس مي كردم ايندفعه يه جورايي فرق داشت و ته دلم يه جوري شدكنی
سرمو تكون دادم و فكراي مزاحمو از ذھنم " باز تو بیخودي به ھمه چي مشكوك شدي دختر؟" 

ھمین كه خیالم راحت شده بود و فھمیدم بودم مساله ي خاصي نیست كافي بود و . بیرون كردم
 . كالس بعدي با فكر راحت تري رفتم سر

اون چند روز سعي كردم بیشتر از ھمیشه بھش نشون بدم كه چقدر دوسش دارم و برام ارزش 
" تنھا چیزي كه مي گفت . داره، تا بدونه به خاطرِ  منم كه شده بايد از خودش مراقبت كنه

 به خاطر ھمه ي محبتي كه نثار" مي گفت. بود و آخرِ  ھمه ي صحبتا ازم تشكر مي كرد" چشم
اين حرفش برام بي معني بود، چون من محبت كردنِ  خالصانه و " . من مي كني ممنونتم كتي

من . ابراز عشقو از خودش ياد گرفته بودم و حاال داشتم مو به مو تعلیماتِ  خودشو اجرا مي كردم
 . بیشتر از اون بھش مديون بودم و خودشم حتما مي دونست اما ھیچ وقت به روم نمیورد

 
ت ديگه گذشت و ھمه چي داشت عادي جلو مي رفت به غیر از دلتنگيِ  شديد كه روز چند وق

سعي مي كردم با ھر . چند ماه گذشته بود و منم داشتم ديونه مي شدم. به روز زياد تر مي شد
مي دونستم بايد كاراشو . ترفندي مي شه يه مدتِ  كوتاھم كه شده بكشونمش پیش خودم

حداقل يه مرخصي " ه دستشه رو تحويل بده، اما ھي مي گفتم تموم كنه و پروژه ھايي ك
 ". كوچولو به خودت بده و يه ماه بیا اينجا بعد برگرد كاراتو تموم كن

خود متینم خیلي . ديگه تقريبا راضیش كرده بودم كه يه سر بیاد و چند ھفته بمونه و دوباره برگرده
طاقت ندارم، دلم برات يه ذره شده  خودمم ديگه" اظھار دلتنگي مي كرد و ھمش مي گفت 

 " * .....كتي
 
 

چند روزي بود ھوا خوب شده بود و ھمه ي ايرانیا خوشحال بودن كه ھوا ھم باھاشون راه اومده 
 . و حال و ھواي عید و بھارِ  خودمون تو ايرانو پیدا كرده

ز و درو ديوارايي كه صبح زود از خواب پاشدم و طبق معمولِ  چند روز گذشته از ديدن خونه ي تمی
بعد از خوردن صبحونه يه پلیور سبك . داشتن برق مي زدن كیف كردم و به جونِ  تینا دعا كردم

تو روزاي سرد مجبور بودم اين . پوشیدم و يه ژاكتم بستم دور كمرمو پیاده راه افتادم سمت مترو
تو كوچه . ه كم پیاده روي نكنممسیرو با اتوبوس برم اما اونروز انقدر ھوا خوب بود كه دلم نیومد ي

پس كوچه ھا ھنوز آثار برفاي سنگیني كه تو ماھاي پیش اومده بود ديده مي شد و ھیچ جا ھم 
يه چند تا نفس عمیق كشیدم و سعي كردم . نه سبزه اي سبز شده بود نه گل و شكوفه اي بود

تصمیم گرفتم برگشتني برم  براي اينكه سر حال بیام. اجازه ندم فكراي ناراحت كننده بیان سراغم
 . از فروشگاه ايرانيِ  مركز شھر سبزه و ماھي قرمز براي ھفت سین بخرم

اينم بچه ي " ياد اون ماھي قرمزي افتادم كه متین تو اولین عید برام گرفته بود و گفته بود
" كاشكي با خودم میوردمشون. " يھو دلم براي قناريايي كه بھم داده بود تنگ شد!" سوممون

 !" فقط ممكن بود بھشون ويزا ندن" خنده ام گرفت با خودم گفتم 
دو تا كالسِ  يه . رسیدم به مترو و سوار شدم و ده دقیقه بعد جلوي در دانشگاه پیاده شدم

 . ظھر تموم مي شد ١ساعت و نیمه داشتم و دومیش حدود 



چقدر اين . ديدمبعد از كالس رفتم سراغ كمدم و مثل ھمیشه با باز كردنش عكس متینو 
با اون لبخند شیرين و چشماي مھربونش انگار . عكسشو دوست داشتم و برام خاطره انگیز بود

صورتمو بردم جلو و براي . دلم مچاله شد و بغضم گرفت. يه دنیا حرف داشت باھام مي زد
 . ھزارمین بار عكسشو بوسیدم و لمسش كردم
 . م رفتم طبقه ي پايینزود كتابامو گذاشتم سر جاش و ژاكتمو برداشت

ھمچین ! تو حال و ھواي خودم بودم كه يھو با ديدن آسمون از پشت شیشه ھا میخكوب شدم
ابراي سیاه جمع شده بودن و باد تندي شاخه ھاي درختارو تكون مي داد كه خیال كردم صبحي 

یات آب و اينم از خصوص. از حرص داشتم مي تركیدم! داشتم توي يه سیاره ي ديگه قدم مي زدم
در عرض يك ساعت ھمچین ھوا عوض مي شه و تغییر مي كنه كه اگر ھواشناسیو ! ھواي اينجا

 ! مي موني تو گــِل(!) چك نكرده باشي بال نسبتِ  خر
رفتم طرف در خروجي و تصمیم گرفتم زنگ بزنم تاكسي برام بیاد كه يه نفر از پشت سر صدام 

 . زد
 ! خانم.... كتايون -

" خانم" ه اولش اسممو صدا زد و بعد كه برگشتم طرفش انگار يھو جذبه ام گرفتش و نیكان بود ك
 ! رو ھم به اسمم اضافه كرد

 بفرمايید؟  -
ببخشید نمي خوام فضولي كنم اما مي خواستم بدونم مي خوايد تو اين ھوا پیاده بريد؟ . سالم -

 . خصوصا كه لباستونم مناسب نیست
 . زنم تاكسي بگیرمنه خیر، مي خواستم زنگ ب -

 . من ماشین ھمرامه، اگر مايلید خوشحال مي شم برسونمتون -: آروم و شمرده گفت
آخه من مي  - : گفتم! يه كم نگاش كردم و ديدم اصال حوصله ي تعارف تیكه پاره كردن ندارم

 . سبزه و ماھي بخرم downtownخواستم برم 
 . م برم بخرم، حاال مي شه باھم بريماتفاقا منم تنبلیم میومد خود -: اونم فوري گفت

 . باشه، پس اگه مزاحم نیستم ھمراتون میام -
 . فقط اينجا بايستید تا من برم ماشینو بیارم. خیلیم خوشحال میشم -

خودمم تعجب كرده بودم . دويد رفت بیرون و سوار ماشینش شد و رفت ته خیابون دور بزنه بیاد
شايدم چون حوصلم سر رفته بود و ! ا دلیلي پیدا نكردم براشچطور شد قبول كردم باھاش برم، ام

 ! الیزابتم اونروز نیومده بود حداقل يه خورده از دستش بخندم
ماشینو اورد جلو و منم تا درو باز كردم به روح جد و آبادش رحمت فرستادم كه مي خواد منو ببره 

در وروديِ  خود دانشگاه بیاد و با  برسونه، چون حتي اگر تاكسیم مي گرفتم اجازه نداشت تا دمِ 
 ! اون باد وحشتناكي كه میومد احتماال تا دم خیابون پرواز كنون مي رفتم

حسابي لرز كرده بودم و نیكانم سريع بخاريو روشن كرد و . درو باز كردم و سريع نشستم تو
دم و اونم آروم بدون اينكه حرفي بزنم خیابونا و آدما رو نگاه مي كر. گذاشتش رو درجه ي آخر

 مي تونم ازتون يه سوالي بكنم؟  -: بعد از چند دقیقه گفت . رانندگي مي كرد
 ! شما سوالتونو بپرسید اما قول نمي دم كه جواب بدم -: نگاش كردم و گفتم

 ! ممنون، تذكر خوبي بود -: خنده اش گرفت و گفت
 . حاال بپرسید ببینم مي شه جواب داد يا نه -
استم بپرسم چرا ھمیشه تنھايید؟ ھمیشه يا تو افكارِ  خودتون غرقید يا فوقش راستش مي خو -

 . با دوستتون الیزابت يه جايي نشستین و اون حرف مي زنه و شما فقط گوش مي كنید
 ! تعجب كرده بودم كه چه تو حالتھاي من دقیق شده و رقتار منو موشكافي كرده

 شما منو زير نظر گرفتین؟  -
نمي دونم شنیديد يا نه، اما مي گن خالء مكش ايجاد مي كنه، ھركسیم كه تو نه، راستش  -

برخورد با اطرافیان بیشتر سكوت مي كنه دورش خالء ايجاد مي شه و در نتیجه ديگران نا 
 . خواداگاه جذبش مي شن



 ! اما تا اونجايي كه خودم مي دونم من معموال دفع مي كنم جاي جذب! چه فیلسوفانه! اووو -
خوب اگه رك بخوام بھتون بگم بايد بگم بله، خیلي اخالق خشن و سردي داريد كه با چھره و  -

 ! ظاھرتون كامال متضاده
انگار خودش فھمید يه كم !" حاال كي از تو خواست رك باشي بچه پررو. " چپ چپ نگاش كردم

ید نظرت اصال برام مي دونم حتما االن تو دلتون گفت -: تند رفته و با لحن پوزش خواھانه گفت 
 . امیدوارم از حرفم ناراحت نشده باشید، منظوري نداشتم! مھم نیست

نه، شما درست مي گید، من تنھايي رو ترجیح مي دم و اولین ابزار  - : سرمو تكون دادم و گفتم
 . ھم براي ايجادِ  تنھايي، رفتاريه كه مانع بشه ديگران بیان طرفم

 مي تونم بپرسم چرا؟  -
 ! مي تونید بپرسید بله، -

 خب چرا؟  -: با خنده گفت
دلیلش تا حدي خصوصیه، اما ھمین قدر مي تونم بگم كه يكي از لذتھاي من تو زندگي غرق  -

 . نمي خوام با وجودِ  افراد مزاحم خودمو از اين لذت محروم كنم. شدن تو گذشته اس
 ! باشمپس امیدوارم در حال حاضر بنده نقش اون مزاحمارو نداشته  -

 . نه خواھش مي كنم، فعال كه كلیم به من لطف كردين تو اين باد و طوفان -: با لبخند گفتم
 شما سوالي از من ندارين؟  -: چند لحظه ساكت شد و دوباره با يه حالت با مزه گفت 

 . يه ابرومو انداختم باال و اخمامو كشیدم تو ھم و يه كم فكر كردم
 ! چرا اتفاقا -
 ! ايیدخوب بفرم -
 شما چرا به ھركسي ملیتِ  خودتونو يه چیز گفتید؟  -

راستش من به كسي نگفتم اھلِ  اسپانیا يا  -: معلوم بود يه كم جا خورده اما خیلي ساده گفت
شما چقدر شبیه مردم فالن ! اوه" خودشون میان مي گن . مثال روسیه يا جاي ديگه ھستم

ِ اون كشور بلد باشم جلوشون صحبت مي كنم و اونا  از قضا اگر يه كمي ھم از زبون!" كشوريد
 ! ھم خیلي قشنگ مي رن سر كار

البته مي دونم خیلي ناجوانمردانه  -: وقتي ديد دارم با تعجب نگاش مي كنم با چشمك گفت
 ! اما خوب خنگیه ژنتیكيِ  اين غربیا بدجوري آدمو وسوسه مي كنه براي سركار گذاشتنشون! اس

 . اونم بھم يه لبخند زد و ديگه چیزي نگفت! ام گرفته بوداز صداقتش خنده 
ھراز چندگاھي . موھاش لخت بود و قھوه ايِ  خیلي روشن. به نیمرخش يه نیم نگاه انداختم

دست مي برد توشون و مي دادشون عقب ولي دوباره به صورت شاخه شاخه مي ريخت تو 
پیشونیش نسبتا بلند بود و ابروھاي كشیده . پیشونیش و با يه استايل جديد تو ھوا تاب مي خورد

بینیش حتي يه قوز و برآمدگيِ  ناچیز ھم نداشت و خیلي نا محسوس . و كامال ھشتي داشت
گردنشو ھمیشه باال مي گرفت . نوك تیز و سر باال بود و لب و دھنش اندازه و متناسب با صورتش

خیلي . ن و پشتشون اصال خم نیستو جزو آدمايي بود كه موقع راه رفتن انگار عصا قورت داد
ريلكس به صندلي ماشین تكیه داده بود و يه دستشو از آرنج خم كرده بود تكیه اش داده بود به 

شیشه ي ماشین و انگشتاشو گذاشته بود پايین فرمون و اون يكي دستشم كامال باالي فرمونو 
 . گرفته بود

ولي حیف . " را حق دارن ازش خوششون بیادپیش خودم اعتراف كردم كه واقعا پسر جذابیه و دخت
من كال سعي  -: نا خوداگاه زبونم تو دھنم چرخید و گفتم!" كه اينقدر ھوس باز و چشم چروني

مي كنم كنجكاويِ  بي مورد نكنم اما مي شه بگید چرا اينقدر دخترا رو بازي مي ديد؟ اين جزوي 
 از ھمون سرگرميِ  سركاريه؟ 

 ن كیو بازي دادم؟ من؟ م -: با تعجب گفت
مي گفت جوري برخورد كردين باھاش كه اوايل فكر مي كرده . بله، يكیشم دوست من الیزابت -

ازش خوشتون میاد، يه نمونه اشم جلويِ  خود من، به مھمونیتون دعوتش كرديد و وقتي اومده 
 . خونه اتون خیلي سرد باھاش برخورد كرديد



من بعد از مھموني كامال جريانو براش توضیح دادم و ازش  در مورد الیزابت موضوع فرق داره، -
عذرخواھي كردم، اون دعوت يه موضوعِ  شخصي بود و الیزابتم خیلي راحت پذيرفت و االن ھمه 

تا دختر ديگه، من ھیچ وقت بھشون پیشنھادي ندادم، خودشون  ٣-٢اما در مورد . چي حل شده
ناراحت مي " نه" یدن دوسشون دارم و مي گفتم مي خواستن با من باشن و وقتیم ازم مي پرس

 ! منم مي گفتم به جھنم، براتون كه كارت دعوت نفرستاده بودم! شدن
 ! چه ظالمانه -
. نه، وقتي يكي خودش مي خواد خر بشه و خودشو گول بزنه، من براش نمي تونم كاري كنم -

 . ذارن مي رنيه مدت خودشونو گول مي زنن و بعدم كه مي فھمن حقیقت چیه مي 
 !" حرف حق جواب نداره" با خودم فكر كردم 

 
چند دقیقه بعد رسیديم جلوي مغازه ي مورد نظر ولي به خاطر ترافیك شديد و شلوغي، جاي 

آخرش من پیشنھاد دادم يكیمون تو ماشین بمونه و اون يكي بره براي خريد . پارك پیدا نمي كرديم
لطفا بیاين بشینین پشت فرمون من مي رم مي خرم  چون شما لباستون كمه" كه نیكان گفت 

 ." میام
 . پس بي زحمت يه ماھيِ  خوشگل انتخاب كنین، خیلیم بزرگ نباشه -: موقع پیاده شدنش گفتم

چشم، قول نمي دم از لحاظ خوشگلي با صاحب آينده اش متناسب باشه، اما سعیمو مي  -
 ! كنم

 . با خنده اينو گفت و درو بست و رفت
ي برگشت چند تا كیسه دستش بود و از توشون يه نايلون كوچولو كه توش آب بود و باالش وقت

كیسه رو اورد باال و . يه ماھي قرمز داشت توش تكون مي خورد. گره داشت دراورد و نشونم داد
 سعي كردم خوشگلترينشونو انتخاب كنم، چطوره؟  -: گفت

 . لبخند زدم و كیسه رو از دستش گرفتم
 . واقعا خوشگله، ممنون بله، -
 . گفتم كه سعي مي كنم با صاحبش متناسب باشه -

از تو يه كیسه ي ديگه دو تا بسته ي . سعي كردم تعريفاشو نشنیده بگیرم و بذارم به پاي تعارف
راستش چون تقريبا مطمئن بودم اگر به نھار دعوتتون كنم  -: مرع سوخاري دراورد و گرفت طرفم

 . م غذا خريدم اوردمقبول نمي كنین خود
 ! خوب منو شناختین - : با خنده گفتم 

ديگه تا برسیم بیشترِ  حرفامون راجع به دانشگاه و . بعدم جعبه رو ازش گرفتم و تشكر كردم
وقتي جلوي در خونه نگه داشت دوباره ازش به . درس و چیزاي متفرقه بود و چیز خاصي نگفتیم

 . خاطر لطفش تشكر كردم 
كنم، اينجوري باعث شدين منم دست از تنبلي بردارم و تصمیم به چیدن ھفت خواھش مي  -

 . سین بگیرم
 . به ھرحال خیلي ممنون از لطفتون -

راستش مي خواستم بدونم مي تونم  -: خواستم پیاده شم كه صدام زد و با كمي شك گفت
 كتي صدات كنم؟ 

 . شونه ھامو باال انداختم
 . رقي ندارهھر طور میلتونه، براي من ف -
 . خب من اينطوري میلمه و بیشتر دوست دارم -
 . باشه، مساله اي نیست -

 . باھاش دست دادم و از ماشین پیاده شدم رفتم طرف در خونه كه باز صدام كرد
 كتي؟  -
 بله؟  -
 . مي خواستم بگم به من خیلي خوش گذشت -



نگاھي انداختم و سعي كردم  به آسمونِ  گرفته يه. بعدم سريع پاشو گذاشت رو گازو رفت
نبايد مي . حسي كه چند لحظه پیش بھم دست داده بود و ته دلم يھو لرزيده بودو نديده بگیرم

 . ذاشتم دوباره دلم اسیر بشه، ھرچند من كه ديگه دلي نداشتم
اول از ھمه يه ظرف كريستال از بوفه ام در اوردم و توشو آب كردم و . درو باز كردم و رفتم باال

صندلیو كشیدم جلو و نشستم پشت میز و . ماھي قرمزمو انداختم توش و گذاشتمش رو میز
با اون دمِ  بلند و خوشگلش كه روش چند تا خط . دستامو گذاشتم زير چونه ام زل زدم به ماھیه

به . ظريفِ  مشكي و سفید داشت مدام اينور اونور مي رفت و منم با چشمام تعقیبش مي كردم
يعني منم . " فكر مي كردم در مورد اينكه بعضي وقتھا آدما خودشونو گول مي زنن حرفاي نیكان

 " خودمو گول زدم؟
ياد اون موقعي افتادم كه احساس مي كردم متین داره يه چیزيو ازم مخفي مي كنه اما ھمش 

ماھیه حركت مي كرد و انگار ذھن منم با خودش . خودمو گول مي زدم كه ھمچین چیزي نیست
 ....پیچ و تاب مي داد و مي برد عقبداشت 

 
 
با متین قرار گذاشته بوديم يه مدتِ  كوتاه بیاد و دوباره برگرده ھمه ي كاراشو انجام بده و ديگه * 

كار اقامتشم درست شده بود و . براي ھمیشه بیاد پیشم و از شر دلتنگي و دوري راحت بشیم
كردم يه مشكلي داره، يه چیزي جلوشو اما احساس مي . جفتمون ازين موضوع خوشحال بوديم

عشق و محبتش بیشتر از قبل شده بود و . مي گیره و دنبال بھانه اس كه سفرشو بندازه عقب
ساعتھايي كه مي دونستم به وقت ايران نصفه شب و بايد . حتي حالت وسواسي پیدا كرده بود

تا اونجايي كه مي ". خواب بد ديدم و نگرانت شدم" خواب باشه بھم زنگ مي زد و مي گفت 
اين حالتا از اثرات "تونستم بھش دلداري مي دادم و سعي مي كردم آرومش كنم، مي گفتم 

حتي باربدم كه يكي دوبار باھاش تلفني ". دلتنگیه و با اومدنت ھمه چي درست مي شه عزيزم
م از حالتاش خود من" متین چرا اينقدر پريشونه؟" حرف زده بود اينو احساس كرده بود و مي گفت 
نسبت به حسش ھیچ شكي نداشتم و از . يه چیزايي فھمیده بودم و مدام دلشوره داشتم

ھمیشه بیشتر مي دونستم دوسم داره، اما احساس مي كردم يه چیزي داره از درون مي 
تو اين بین روزايي ھم بود كه غیبش مي زد و چندين ساعت . خورتش و نمي خواد بروزش بده

موندم تا اينكه دوباره پیداش مي شد و بیشتر اوقاتم كاراي شركتشو بھونه ازش بي خبر مي 
 . مي كرد

 
سعي مي كرد . چند روز مونده بود به اومدنش و زنگ زده بود ازم بپرسه چه چیزايیو مي خوام

صداشو سر حال نشون بده و خیلي عادي گفت قبل از پروازش به كانادا چند روزم بايد بره آلمان 
 . از كاراي شركتبراي يكي 

اين كسي كه داشت پاي تلفن با من حرف مي زد . اما براي من نمي تونست فیلم بازي كنه
بايد . ديگه صبرم تموم شده بود و نمي تونستم خودمو گول بزنم. متیني نبود كه من میشناختم
روز تو اون مدت خیلي از لحاظ روحي بھم فشار اومده بود و اون. مي فھمیدم چه مشكلي داره

 . باالخره سر باز كرد
 

 پس خانمي ديگه چیزي نمي خواي؟  - : با لحن خیلي آرومي گفت
من مي خوام راستشو . چرا، من متینِ  خودمو مي خوام -: يھو بغضم تركید و با گريه بھش گفتم

 چرا به من نمي گي چي شده؟ . بھم بگي
كم زياد شده و سرم شلوغ  عروسكم، من كه بھت گفتم فشار كارام يه -: با دستپاچگي گفت

 . چیز مھمي نیست كه. بوده
متین به من دروغ نگو، تو يه چیزيت ھست، براي چي مي خواي بري  -:سرش داد كشیدم 

 . آلمان؟ شما كه اصال با كشوراي اروپايي كار نمي كردين



ولي من نمي . آره، تو درست فھمیدي. كتي، عزيز دلم، خواھش مي كنم اينجوري نكن -
 . قول مي دم بعدا ھمه چیو بفھمي. االنم توروخدا اصرار نكن. تم نگرانت كنمخواس

متین، منو مي  -: بغضمو قورت دادم و با جديترين لحني كه تو خودم سراغ داشتم گفتم
اگر ھمین االن ھمه چیو نگي بھم، تا آخر ھفته بلیط مي گیرم میام . شناسي، من آدم لجبازيم

 . در میارمايران خودم سر از ھمه چي 
 

بھش فرصت دادم تصمیمشو بگیره و خودمم تصمیم گرفتم تھديدم فقط . چند لحظه ساكت شد
 . در حدِ  حرف باقي نمونه و اگر بھم نگفت چي شده حتما عملیش كنم

كتايون؟ قول  -: چند تا نفس عمیق كشید و با صدايي كه سعي مي كرد لرزششو مھار كنه گفت
 شي و طاقتشو داشته باشي؟ مي دي مثل ھمیشه مقاوم با

خدايا " چشمامو بستم و تو دلم گفتم " خدايا مگه چي مي خواد بگه؟ طاقت چیو داشته باشم؟" 
 " خودت به خیر بگذرون

ما بايد سختیامونم باھم . ھرچي كه باشه باھم حلش مي كنیم عزيزم. آره متین، تو فقط بگو -
 . بگو عزيز دلم. بگذرونیم

 . طان دارمسر... من...كتي  -
 . دستام شل شد و نزديك بود گوشيِ  تلفنو بندازم زمین

 ... كتي؟ الو؟ چي شد؟ جواب بده دختر -
امكان داشت باد و طوفان بشه و . گرفته و ابري بود. از پنجره ي اتاقم يه نگاه به آسمون انداختم

 . ھمه جارو به ھم بريزه
دي مي لرزيدن و دو طرف ِِ صورتمو گرفتم دستمو گذاشتم رو لبام كه داشتن با سرعت غیر عا

شايد اگر . فشار دادم كه دھنم باز شه و از فشاري كه داشتم به فكم میوردم دندونامو خورد نكنم
 . يه چوب كلفتم بین دندونام بود تو اون حالت خورد مي شد

 . كه يه دنیا در برابرش ناتوان بودن" سرطان" يك كلمه تو ذھنم داشت مي كوبید 
 " خدايا اينجوري به خیر گذرونديش؟" 

نیرويي كه از روي . نمي دونم تو اون لحظه يھو چه نیرويي و چه جوري تو جسمم رسوخ كرد
به . زمین بلندم كرد و بردم باال، اينقدر باال كه ديگه سرطانِ  متین ھم پیشش كوچیك و حقیر بود

بايد مي فھمید . دادم كه دارم متین قول داده بودم طاقتشو داشته باشم پس بايد نشونش مي
اينقدر رفته بودم باال كه حتي يه قطره اشكم از چشمم نیفتاد و . ديگه تنھا نیست و من كنارشم

با صدايي كه خودمم از آرامشش تعجب كرده بودم . از عجز و ناتواني چند لحظه پیشم خبري نبود
 چه سرطاني متین؟  - : پرسیدم

داي نفسش كه انگار حبس كرده بود و دادش بیرون، تو گوشي قبل از اينكه بھم جوابي بده ص
. پیچید، شايد فكر كرده بود تو اون چند لحظه اي كه ھیچي نگفته بودم پاي تلفن از حال رفتم

. ترس از برخورد من. وقتي خواست جوابمو بده ھنوز صداش مي لرزيد و توش ترس حس مي شد
بايد مقابلِ  . گه يك لحظه احساس ترس و تنھايي كنهنبايد مي ذاشتم حتي دي. از خودم بدم اومد

تاحاال اينكارو متین مي كرد و حاال جاھامون عوض . سختیا مي ايستادم و از پا درشون میوردم
 . تصمیممو گرفته بودم، بايد از پسش بر میومدم . شده بود

ساله  ٣٠و  ٢٠ركِ  حرفايي كه شايد خیلي از آدما تو زندگیاي مشت. اونروز خیلي باھم حرف زديم
 . اشون فرصت گفتنشو پیدا نكنن

به متین گفتم كه چقدر دوسش دارم و ھیچي جز اون برام مھم نیست و ھمه ي تالشمو مي 
ھمیشه كنارش مي مونم و با ھم مريضیشو از بین . كنم تا دوباره بتونه سالمتیشو به دست بیاره

 . مي بريم
رفھا يه دريچه ي جديد رو به روش باز مي شه و به احساس مي كردم با شنیدن ھركدوم ازين ح

تازه مي فھمیدم تو اون مدت چقدر افسرده و . ھمون اندازه ھم امید به زندگي تو وجودش بیشتر
حالتش تو . پژمرده شده بوده و من با خوشخیالي داشتم خودمو گول مي زدم كه ھمه چیز عاديه



دشو مي پوشیده و براي مردن آماده مي اون لحظات مثل كسي بود كه خودش داشته كفن خو
از تنھا چیزي كه مي "وقتي بھم گفت . شده اما يھو میان و بھش مي گن قرار نیست بمیري

فھمیدم چه درد و رنجیو تاحاال " ترسیدم ناراحتيِ  تو بود و حتي فكرِ  مردنم اينقدر آزارم نمي داده
 . تحمل مي كرده

تي و آرامش مي كردم و ھمین براي من يه شروع بود، موقع خداحافظي تو صداش احساسِ  راح
چقدر صاحب اين صدا رو دوست داشتم و برام ارزش . يه شروعِ  خوب ولي با ادامه اي دشوار

 ... حاضر بودم ھركاري براش بكنم. داشت
 

نشستم پاي اينترنت و ھرچقدرسايت پزشكي مي . از ھمون روز كارِ  من شروع شده بود
از چند تا از دوستام تو رشته ھاي پزشكي خواستم برام از بھترين . و خوندم تونستم سرچ كردم

يكي دوبار . پروفسورھاشون وقت بگیرن كه راجع به متین و نوع درمانش باھاشون صحبت كنم
سرطان غدد (متین ھوچكین . رفتم بخش سرطانيِ  بیمارستانا و خودم از نزديك مريضھا رو ديدم

تو بیشترِ  مقاله ھايي كه خونده بودم نوشته بودن جزء سرطان ھاي  داشت و) Hodgkin:لنفاوي
% ٩٠. درمان پذيره و دكترايي ھم كه باھاشون صحبت كرده بودم اين موضوع رو تايید كرده بودن

جزو افرادِ  سخت درمان، %  ٥كسايي كه به اين نوع سرطان مبتال مي شدن قابل درمان بودن و 
 . تسلیم مرگ مي شدن% ٥و فقط 

با خوندن تمام اين اطالعات و خبرا روز به روز امیدم بیشتر مي شد و به متین روحیه ي بیشتري 
 . مي دادم

تازه فھمیده بودم اون روزايي كه ازش خبر نداشتم، حالش بد بوده و بايد مي رفته بیمارستان و 
 . تحت نظر قرار مي گرفته

گیشون براش از يه بیمارستان مجھز تو آلمان مي دونستم زير نظر بھترين پزشكاس و دكتر خانواد
مي گفت دكترش خیلي به اين درمان . وقت گرفته و قرار بود چند روزي اونجا بستري بشه

 . امیدواره و اين مركز جزوِ  مجھزترين بیمارستان ھايِ  درمانِ  سرطانِ  دنیاس
 

ھرچي . راب مي گرفتمدل تو دلم نبود و ھرچي به روزِ  پروازش نزديك مي شديم بیشتر اضط
گفته بود با پدرش مي ره و جاي . اصرار كرده بودم منم برم اونجا و پیشش باشم قبول نكرده بود

 . نگراني نیست و من تو خونه ي خودم منتظرش باشم
گفت برنامه اشون . شبي كه رسیده بود آلمان و تو بیمارستان بستري شده بود بھم زنگ زد

چند تا داروي قوي بھش تزريق مي كنن و دو روزِ  بعد واكنشِ  بدنشو  اينجوريه كه دو روزِ  اول
 . تحت نظر مي گیرن

 متین، بعدش میاي پیشم ديگه، مگه نه؟  -: با لحني كه حالت التماس داشت گفتم
 . من خودمم ديگه طاقت ندارم، اگرم مي خوام بمیرم قبلش بايد تورو ببینم. آره عروسكم -

  .تنم ازين حرفش لرزيد
 توروخدا اينجوري نگو، مگه قرار نبود ديگه ازين حرفھا نزني؟  -
 . باشه عزيزم، ديگه نمي گم -

با دكترم صحبت  -: باز ازش قول گرفتم براي اومدنش و اونم براي اينكه خیالمو راحت كنه گفت
ه اما كردم و ھرچند كه با مسافرتِ  به اين زودي مخالفه و میگه بعد از درمان بدنم ضعیف مي ش

قرار شده جواب آزمايشھايِ  بعد از تزريقِ  دارو رو ھم به . روز ديگه اجازه داده ٦قبول كرده و براي 
 . يه بیمارستان كه باھاش ھمكاري دارن تو شھر شما بفرستن

 روز ديگه اينجايي؟  ٧" پس يعني حدودا -: از ته دل با خوشحالي گفتم
جام و اينقدر بغلت مي كنم و مي بوسمت كه خسته آره دختر كوچولو، تا ھفته ي ديگه اون -

 . شي
 . چشمامو بستم و يه نفس عمیق كشیدم و با ھمه ي وجودم گفتم كه منتظرشم

 



از خدا مي خواستم . روزِ  باقیمونده تمام وجودم پیش متین بود و فقط دعا مي كردم ٧-٦تو اون 
 . مك كنهھم بھش قدرت بده تا بتونه مريضیشو شكست بده و ھم بھش ك
به خاطر داروھا خیلي حالش . دو سه روزِ  اول فقط در حد چند كلمه تونستم باھاش صحبت كنم

اما روزاي بعدي بھتر بود و راحت تر . بد بود و مي گفتن ھمش بھش آرام بخش تزريق مي كنن
 . مي تونست صحبت كنه

كردن تا نتیجه ي درمانو روز پنجم مي بردنش اتاق عمل و دوباره از غده ھا نمونه برداري مي 
اگر حالش خوب بود بھش اجازه ي پرواز مي دادن و . ببینن و يك روز ديگه تحت نظر مي گرفتنش

دو ھفته بعدم نتیجه ي آزمايشارو به خواست خودِ  متین مي فرستادن به يكي از بیمارستانايِ  
 . اينجا

براي مسافرتش مانعي نمي  پايانِ  روز ششم وقتي بھم زنگ زد و گفت حالش خوبه و دكترش
بینه از خوشحالي نمي دونستم بايد چیكار كنم، تمام سختیا و دلتنگیا رو يادم رفت و فقط تشنه 

بعد از اين ھمه . از خوشحالیم مدام مي پريدم باال پايین و آواز مي خوندم. تر براي ديدنش شدم
 . تم متینو ببینممدت كه آخراش ديگه برام حكم لحظاتِ  كشنده رو داشت، مي خواس

ايندفعه اگر تینا و باربد جلومو نمي گرفتن از صبح رفته بودم تو فرودگاه و َبـست نشسته بودم تا 
قرار . ھرجوري بود سعي كرده بودن آرومم كنن و تو خونه نگھم دارن. ھواپیماي متین فرود بیاد

ل و بادكنك گرفته بودم و تو تايي بريم فرودگاه و ايندفعه بر خالف دفعه ي قبل كلي گ ٣شده بود 
 . ماشینو پر كرده بودم

قبل از . وقتي رسیديم ديگه طاقتم تموم شده بود و مي خواستم پرواز كنم به سمت سالن انتظار
 -: و بعد با يه لحن نگران گفت. اينكه بريم تو باربد دستمو گرفت و اول سعي كرد يه كم آرومم كنه

 . كتي مي خواستم يه چیزي بھت بگم
 . با كنجكاوي نگاش كردم و منتظر شدم حرفشو بزنه

 . مي خواستم بگم توقع نداشته باش متینو با ظاھر ھمیشگي و جذابش ببیني -
خودت گفتي تو ايران چند بار ... مي دوني كه... يعني منظورم اينه  -: يه كم مكث كرد و ادامه داد

 .... شايد ظاھرش. شیمي درماني كرده 
 . ش كردمبا قدرداني نگا

به . مي دونم باربد جان، از ھمون موقعي كه فھمیدم متین سرطان داره اينم مي دونستم -
 . خودشم گفتم نگرانِ  اين موضوع نباشه ، من فقط خودشو مي خوام

بعدم به اون و تینا كه با نگراني داشت نگام مي كرد و منتظرِ  عكس العمل من بود يه لبخند زدم 
از روزي كه جريانو فھمیده بودن يه . چقدر اين دوتا فرشته مھربون بودن. و جفتشونو بغل كردم

لحظه تنھام نذاشته بودن و ھروقتم كه من كم میوردم اونا بھم انرژي مي دادن و تشويقم مي 
 . كردن به متین روحیه بدم

 
مارستان از طرف بی. ايندفعه متین خیلي سريع و بدونِ  ھیچ معطلي از سالن ترانزيت اومد بیرون

نامه داشت و تو پروازم حسابي مراقبش بودن و موقع پیاده شدنم اول از ھمه پیاده اش كرده 
 . بودن و چمدوناشو تحولیش داده بودن

از دور داشت آروم آروم میومد و منم محوش شده . اول تینا ديدش و با ذوق به من نشونش داد
الغر . شته بود سرش كه بھش خیلي میومدموھاش كامل ريخته بود و يه كاله كش باف گذا. بودم

تر شده بود و حركاتش كمي كند بود اما مثل ھمیشه صاف و محكم راه مي رفت و از ديدنش 
 ....*غرق لذت مي شدم

 
 

ماھیه ھم انگار آدم به . از جام پاشدم و دست و گردنمو يه كم حركت دادم كه از خشكي در بیاد
ھروقت به گذشته فكر ! ت بھش زل زده بودم تعجب كرده بودخلیه من نديده بود و ازينكه يه ساع

مي كردم اينقدر ھمه چي جلوي چشمم طبیعي و عادي اتفاق مي افتاد كه دوباره مي رفتم تو 



اون لحظه ھم ھمون شور و ھیجان بھم دست داده بود و مي توسنم چشمامو . ھمون حال و ھوا
اد طرفم و منم ھر لحظه ضربان قلبم مي ره باالتر ببندم و متینو مجسم كنم كه آروم آروم داره می

پاشدم رفتم تو آشپزخونه و يه كم ماكاروني درست كردم و تا دم بكشه . و نفسام تند تر مي شن
 . كتابا و جزوه ھامو برداشتم و نشستم به درس خوندن

 
م شماره پاشدم بردارم ديد. يه ساعتي مي شد كه سرم به درسا گرم بود كه موبايلم زنگ خورد

تو از جونِ  من چي مي ! " نیكان بود. اش نا آشناس اما با اولین الويي كه طرف گفت شناختمش
 " خواي پسر؟

 مزاحم كه نشدم؟  -
 . نه آنچنان -
 حالتون خوبه؟ ! خب خدارو شكر، ايندفعه رو ھم جستم -
 . بله خیلي خوبم -

 ! ونمنم خوبم، ممن - : وقتي ديد من حالشو نپرسیدم خودش گفت
مي  -: گفتم. خیلي ريلكس و خونسرد بود و ھیچ وقت كم نمیورد. خنده ام گرفته بود از دستش

 شه يه سوالي بپرسم؟ 
 ! بله، شما سوالتونو بپرسین ولي قول نمي دم جواب بدم -

 !" داشت حرف خودمو به خودم تحويل مي داد! لعنتي" 
  خب مي خواستم بپرسم شماره ي منو از كجا اوردين؟ -
اصال مگه فرقیم داره؟ مھم اينه كه من شماره تو گیر . آھان، اين جزء اسراره و شرمنده تونم -

 . اوردم و االن دارم باھات حرف مي زنم
 ! بله كه فرق داره، مي خوام بدونم كدوم نامردي ھمچین خیانتي در حقم كرده -

 ن با من اينقدر فجیعه؟ يعني صحبت كرد! دست شما درد نكنه -: با تعجب و صداي بلند گفت
 ! حاال -

خوب تو االن تنھا يه راه داري و اونم  -: دوباره برگشت تو فازِ  خونسرديِ  ھمیشگیش و گفت
دالر ضرر  ٢٠٠كه البته فكر نكنم به صرفه باشه ! عوض كردنِ  خطته تا از دست من خالص شي

 ! كني به خاطر تعويض خط
 صحبت كني؟  شما زنگ زدي كه فقط راجع به خط من -
نه واهللا، اما كتي خانم بابا اينقدر بداخالقي كه با اينكه ازت اجازه گرفتم ھنوز جرات نمي كنم  -

حاال تازه اولش گفتي حالت خیلي خوبه، خدا اون ! اسم كوچیكتو بدون پسوند و پیشوند صدا بزنم
 ! روزو نیاره كه حالت بد باشه

ر پس و پیش حرف مي زني و آدمو مي پیچوني كه خب تقصیر خودته، اينقد -: با خنده گفتم
 . حاال كارتو بگو، نترس! عصباني مي شم

خودمم نفھمیدم چي شد بھت . از ظھر تاحاال تو فكرم. خب راستش نمي دونم چه جوري بگم -
 . زنگ زدم

 . چیزي نمي گفتم و ساكت گوش مي دادم
 ... راستشو بخواي دلم تنگ شده بود -

كتمان نمي كنم كه به كمكِ  احساساتِ  دخترانه ام يه بوھايي برده بودم . مازين حرفش جا خورد
من عین يه آدم معتاد شده بودم كه مدتِ  زيادي بود بھش . و حتي ته دلم يه جورايي شده بود

دل و روح من با عشق متین شكوفا شده بود و اينقدر رشد كرده بود كه به . مواد نرسیده
 ... عته احتیاج داشت ولي االن مدتِ  زيادي بود كهرسیدگيِ  ھر روز و ھر سا

 . با صداي نیكان به خودم اومدم
 كتي، از دستم ناراحت شدي؟  -
 . نه، ولي منظورتو متوجه نشدم -



خیلي خوشحالم كه امروز . خوب من خیلي وقته دارم به تو فكر مي كنم. منظورم واضح بود -
 ... كتي. تونستم بیشتر بھت نزديك شم

 .. بین نیكان توب -
 ! اولین باره اسم كوچیكمو صدا زدي -

با كالفگي دست كردم تو موھامو . با يه مظلومیت خاص اينو گفت و نذاشت حرفمو ادامه بدم
من . " سرمو تكون دادم و شقیقه ھامو فشار دادم و سعي كردم تمركز كنم. دادمشون عقب

متین . ھیچ ھدفي تو زندگي نداشتم من مدتي بود ديگه. خودمم نمي دونستم" دنبال چیم؟
 با نیكان چي كار بايد مي كردم؟ ... براي من ھمه چي بود و ھست ولي حاال

توروخدا اين آرامشِ  نصفه نیمه اي . اين شايد يه ھوسِ . ببین نیكان، تو داري اشتباه مي كني -
 . كه با ھزار بدبختي به دست اوردمو به ھم نزن

با اينكه . ن روز اول كه تو ايستگاه اوتوبوس ديدمت ازت خوشم اومدكتي باور كن من از ھمو -
باھام دعوا كردي و از دستم ناراحت شده بودي اما خوشحال بودم كه تونستم باھات چند كلمه 

من حتي اونروز عمدا جلوي تو الیزابتو خونم دعوت . به خدا احساسِ  من ھوس نیست. حرف بزنم
بعدشم براي خودِ  الیزابت ھمه چیو توضیح دادم و اونم اينقدر . مكردم كه عكس العمل تورو ببین

بھم . ھمه چیو برام تعريف كرد، حتي اينكه اون فلش اليت كار تو بوده. گل بود كه راحت پذيرفت
باور كن . امروزم باھم نقشه كشیديم كه اون نیاد و من تورو برسونم. كمك كرد بھت نزديك بشم
 . عالقه ي واقعي تشخیص ندم نه حسم الكي و زودگذره نه من بچه ام كه ھوسو از

 
با اينكه خودش اون اوايل از ! از الیزابت تعجب كرده بودم، ھم شريكِ  دزد بود ھم رفیقِ  قافله

نیكان خوشش میومده حاال چه راحت كشیده بود كنار و حتي داشت براي نزديك شدنِ  ما تالش 
مزخرف تر از . تف تو روحت دنیا كه چقدر بي پدر و مادري" يه پوزخند زدم و فكر كردم ! مي كرد

مسخره بازيايِ  توام ھست؟ ھركیو ھرجور مي خواي يه باليي سرش میاري و سرگردونش مي 
 ..." كني

 . بايد رو در رو باھات صحبت كنم. كتي؟ مي شه فردا ببینمت؟ خواھش مي كنم -
 .. اما من  -
 . خواھش مي كنم -

ھنوز براي خودم جوابي " يعني منم ازش خوشم میاد؟." ون مقاومت كنمنتونستم بیشتر از
 " پس متین چي؟. " نداشتم

 . قرار شد فردا ھمو تو رستورانِ  ھتل ِِ نزديك خونه ببینیم
امیدوارم خوب " قبل از قطع كردنِ  تلفن با خوشحالي و كمي خجالت كه ازش بعید بود گفت 

يد مي ترسید عصباني شم و سريع قطع كرده بود كه ديگه شا. و سريع قطع كرد" بخوابي عزيزم
 ! نتونم چیزي بگم

حتي اشتھامم . انگار چند نفر تو دلمو داشتن چنگ مي زدن و ھزارتا فكر مختلف میومد تو سرم
 . كور شده بود و ديگه نمي تونستم چیزي بخورم

رو خاموش كردم رفتم  پاشدم غذايي رو كه درست كرده بودم گذاشتم تو يخچال و چراغاي خونه
 . رو تختم دراز كشیدم

اما مثل ھمیشه متین و فكرش از ھر چیزي تو . يه ورِ  ذھنم شده بود متین و يه ورش نیكان
زندگیم قوي تر بودن و با اومدنش تو ذھنم ھمه ي فكراي ديگه رو بیرون كرد و مثل شاھزاده ي 

با كمال میل رفتم به . ذھنم نشست قصه ھا اومد و آروم آروم تو باالترين نقطه ي فكر و
 . استقبالش و منتظرش شدم

چقدر دلم براش تنگ شده بود، براي آغوشش و گرماي وجودش، براي بوسه ھاش، براي 
 ... بوئیدنش

 



چند دقیقه اي مي شد كه از دنیاي دور و بر بي خبر بوديم و تو دنیاي كوچولو و قشنگ خودمون * 
بودم تو بغلشو نفسھاي عمیق مي كشیدم، مي خواستم تمام  سرمو فرو كرده. سیر مي كرديم

بسه " ديگه باربد و تینا صداشون در اومده بود و با خنده مي گفتن . عطر تنشو يه جا تنفس كنم
 ". بابا، بقیه اشو بذارين براي تو خونه

تش ھنوز ھمونجور كه يه دس. متین يه بار ديگه زير گردنمو بوسید و يه كم منو از خودش جدا كرد
دور كمرم بود با باربد و تینا ھم روبوسي و سالم علیك كرد و اونام بھش كلي خوشامد گفتن و 

متین جون نترس بابا، كتي در نمي ره،  -: تینا با خنده مي گفت. راه افتاديم سمت در خروجي
 . اين اينقدر دلش تنگ شده كه از پیشت جم نمي خوره

 -: و پیشونیمو بوسید، تو چشام نگاه كرد و رو به تینا گفتمتین دستشو دور كمرم سفت تر كرد 
 . نه به اندازه ي من، دل من براش يه ذره شده

با ھر قدمي كه بر مي داشتم بیشتر بھش مي چسبیدم و دلم مي خواست از لحظه لحظه ي 
 . بودنش استفاده كنم

چند دقیقه نشستن و زود وقتي رسیديم خونه باربد و تینا تو اوردنِ  چمدونا كمكمون كردن و 
 . متین جان، چي مي خواي برات بیارم - : از تو آشپزخونه گفتم. رفتن

 . خودتو، فقط بیا بشین اينجا -
نشستم رو . با خنده اومدم بیرون و رفتم طرفش، دستاشو باز كرده بود و منو كشوند تو بغلش

 . پاش و سرمو گذاشتم رو سینه اش و اونم دستاشو حلقه كرد دورم
 كتي اگه تو نباشي من چیكار كنم؟  -

شما اگه يه وقت عاشق كس  -: سرمو بلند كردم و نوك دماغشو گرفتم صورتشو تكون دادم گفتم
 . چون من ھمیشه در خدمتم! ِ ديگه نشي، الزم نیست كاري كني

 -: با شیطوني گفتم . اومد جلو و لباشو چسبوند به باالي سینه امو سرشو فرو كرد تو يقه ام
 چیكار مي كني؟ 

 . چند تا نفس عمیق كشید و روي گردن و سینمو بوس كرد
 . كتي كاشكي مي شد بخورمت، قورتت بدم تو خودم، اينجوري ھمیشه باھام بودي -

 . خب بخور، ھمش مال خودت -: از ته دل خنديدم و گردنمو دادم عقب گفتم
 . رو لبام سرشو اورد باال ، نگام كرد و صورتشو اورد جلو و گذاشت

 . االن نه، ھنوز داروھا تو بدنمه، بايد چند روز صبر كنیم -
وقتي به خودش فشارم مي دادم احساس مي كردم . دوباره چسبیدم بھش و چشمامو بستم

ھنوز اون كاله كش باف سرش بود و مي گفت اگه برش دارم كله ام يخ . چقدر ضعیف و الغر شده
دون كاله ھم ببینمش اما نمي خواستم اذيتش كنم و خیلي دوست داشتم زودتر ب. مي كنه

براي من ديگه تو اون لحظات ھیچي مھم نبود، ھمین كه . گذاشتم ھر موقع خودش راحته برداره
حتي اون خرچنگِ  . متین پیشم بود و مي تونستم آرامش وجودشو احساس كنم كافي بود

ھم برام مھم نبود و يقین داشتم آشغال كه رو وجودش چنگ انداخته بود و داشت آبش مي كرد 
 . باھم مي تونیم از بین ببريمش

متین بايد لخت شیم بعد بغلم كني  -: شب موقع خواب كلي اذيتش كردم و ھي مي گفتم 
 ! وگرنه برو تو كوچه بخواب

كتي اذيت نكن، تو لخت تو بغل من باشي مگه من مي تونم خودمو كنترل كنم؟ بذار اين چند  -
 ! ه خدمتت مي رسمروز بگذره ب

با خنده اينو گفت و بعدم منو كشوند و انداخت رو تخت، از باال دستاشو دورم حلقه كرد و از پايینم 
 . پاھاشو انداخت رو پام و منو اليِ  خودش گم كرد

 
به خاطر خستگي راه و ضعفش زود خوابش برد اما من به خاطر فكراي مختلفي كه تو سرم بود و 

 . خاطرِ  حضورِ  متین بود، بي خوابي زده بود به سرم بیشترشم ھیجان به



آروم كالھشو از سرش برداشتم و . يواش خودمو از تو بغلش كشیدم بیرون و نشستم رو تخت
با اون كله ي گرد و بامزه اش و اون صورت معصومش تو خواب، دقیقا عین پسر بچه . نگاش كردم

اش به صورت كرك مانند درومده و ھمین وقتي دست كشیدم ديدم موھ. مدرسه ايا شده بود
خیلي خوشحال شده بودم كه موھاش دوباره . وسوسه ام كرد دوال شم و آروم سرشو ببوسم

 . داشت در میومد و براي روحیه ي خودش خیلي خوب بود
اگر خوب نشم " اينكه خیلي جدي گفته بود . ولي ياد يه حرفش كه مي افتادم ناراحتم مي كرد

تصمیم گرفتم باھاش برخوردي كنم كه بفھمه ديگه ھمچین شوخيِ  ". من بمونينمي ذارم با 
 . مضحكي نبايد با من بكنه و امكان نداره ھیچ وقت تنھاش بذارم

دو روز بعدش با نشون دادن بلیط ايران و نامه ي انصرافي كه براي دانشگاه نوشته بودم بھش 
فقط . ه حتي يه لحظه ھم تنھاش نمي ذارمگفتم اگر خوب نشه باھاش بر مي گردم ايران و ديگ

ھمه تو آسمونا فرشتا دارن اما " با چشمايي كه از اشك برق مي زد نگام كرده بود و گفته بود 
 ". مال من رو زمین و جلوي رومه

 = = = = = = 
 

داشت نزديكِ  يك ھفته مي شد كه متین اومده بود و ديگه دل تو دلمون نبود كه جوابِ  
زندگيِ  آينده . جفتمون از خواب و خوراك افتاده بوديم و دلشوره داشتیم. بفرستنآزمايشاشو 

تو ھر لحظه اي از . امون به جوابِ  اين آزمايشا بستگي داشت و مھمتر ازون سالمتيِ  متین بود
حتي . خدا مي خواستم اينبارم تنھامون نذاره و مثل ھمیشه كمكمون كنه و حامیمون باشه

خودت متینو بھم دادي دادي بدون " ديدِ  خدا ھم مي رسید و با گريه مي گفتم گاھي كارم به تھ
به طور خستگي ناپذير اين حرفارو تكرار !" . اينكه من ازت بخوام، حاالم حق نداري بگیريش ازم

 . مي كردم و شده بود كارِ  شب و روزم
 

اولین زنگش از جام پريدم،  با. صبح بود و من و متین ھنوز خواب بوديم كه تلفن زنگ زد ٧ساعت 
يه لحظه چشمام سیاھي رفت ولي قبل از اينكه به زنگِ  . انگار ھزار نفر بھم گفتن از بیمارستانه

اينقدر تند دويدم كه رو پاركت . سوم برسه بي سیمو از كنار تخت برداشتم و پريدم از اتاق بیرون
نكه برام اھمیتي داشته باشه سريع بدون اي. كف خونه لیز خوردم و زانوم كوبیده شد به زمین

دستام میلرزيد و قلبم داشت از جاش كنده مي شد، . پاشدم در اتاقو بستم و رفتم تو ھال
تلفنو زدم و جواب دادم  onوقتي دكمه ي . ضربانشو كامال از روي لباس خواب نازكم مي ديدم
 . صدام مي لرزيد و انگار داشت از ته چاه در میومد

در آلمان زنگ مي زنه ... انمي با لھجه ي اروپايي به انگلیسي گفت از بیمارستان اونور خط يه خ
 . حرف بزنه -د–و مي خواد با آقاي متین 

 -: با صداي مرتعش و لحن التماس آمیز گفتم . لبام مي لرزيد و كلمات تو گلوم گم مي شدن
 ايشون حالشون خوب نیست، خوابن، مي شه به من بگید؟ 

طاقت نداشتم برم متینو صدا بزنم و بگم تو اون . خبري ھست اول به خودم بده مي خواستم ھر
 . وضع بیاد مھمترين خبر زندگیشو بشنوه

باشه عزيزم، به  -: با انسانیت گفت. خانمه انگار از لحنم فھمیده بود چقدر حالم بده و مضطربم
 . یدشما مي گم، اما ازتون مي خوام يه جا بشینید و خودتونو كنترل كن

با اين حرفش دنیا انگار جلوي چشمم تیره و تار شد، دستمو گرفتم به دسته ي صندلي و با 
من حالم خوبه، خواھش مي كنم بگین نتیجه  -: آخرين تواني كه برام مونده بود زور زدم و گفتم

 ي آزمايشا چي شده؟ 
 

يا صداي نمي دونم گوشم داشت سوت مي كشید . يه جمله ي طوالني گفت و سكوت كرد
فكر مي كردم اشتباه شنیدم، چرا بھم تبريك گفت اونم با اين لحن خوشحال؟ لبامو به . تلفن بود

 ببخشید مي شه دوباره تكرار كنید؟  - : زور باز كردم و گفتم



 . ايندفعه با صداي مھربون تري حرفشو تكرار كرد
مان جواب دادن، ما پرونده اشون جواب ھمه ي آزمايشھا عالیه و تمام غده ھاي بدنِ  بیمار به در -

كرديم و براي اطالعات بیشتر مي تونید به  DHLدر شھر شما ... رو ھم ديروز به بیمارستان 
 .... باز ھم بھتون تبريك مي گم عزيزم. پزشكانِ  اين بیمارستان مراجعه كنید

بودم  شايد به فارسي ازش تشكر كرده. نمي دونم ديگه چي جوابشو دادم و بھش چي گفتم
دوباره . اون لحظه مرده بودم و دوباره زنده شده بودم! شايدم بدون تشكر گوشیو گذاشته بودم

زنده شده بودم و ايندفعه مطمئن بودم ديگه متینِ  من ھیچ بیماري نداره و خدا دوباره بھم 
 * ....دادتش

 
 

يادم . صبح شده با كمي دلشوره چشمامو باز كردم و با ديدن ھوا كه روشن شده بود، فھمیدم
نمیومد ديشب كي خوابم برده، فكر مي كردم يه قسمت ديگه از زندگيِ  گذشته امو خواب ديدم، 

 ! شايدم موقع خواب داشتم به ھمون قسمت فكر مي كردم، نمي دونم
واي بعد از ظھر با نیكان ! " كلي به مغزم فشار اوردم يادم بیاد چرا دلشوره دارم؟ بھو از جام پريدم

دوباره كله امو كردم تو بالش و با اعصاب خوردي و ناراحتي به حرفاي ديشبش فكر " دارم قرار
خدايا آخه چرا اينقدر اذيتم مي كني؟ مي خواي چي چیو امتحان كني؟ اصال چرا يه كاري . "كردم

ديگه چرا يه كاري كردي منم ازش ! كردي كه از من خوشش بیاد؟ حاال اين كارو كردي، سگ خور
 " یاد؟خوشم ب

. دلم مي خواست با يكي حرف بزنم و كمكم كنه تو تصمیم گیري. نمي دونستم، گیج شده بودم
متین كاشكي تو االن اينجا بودي، پیشِ  من، اونوقت ديگه ھیچ كدوم ازين اتفاقاتم نمي افتاد، " 

 " . كاشكي تو ھمون گذشته باقي مي موندم، تو ھمون روزاي خوب
ھا رو لمس كردم، سعي كردم متینو مجسم كنم كه ) ملحفه(فه دست كشیدم رو تخت و مال

 . ھمینجا پیشم مي خوابید و منو مي گرفت تو بغلش
اونروزم ھمینجا خوابیده بود كه از شدت خوشحالیم اومدم افتادم روش و اون خبر خوشو بھش 

 ... دادم
 
باورم نمي شد . بودچند دقیقه اي مي شد كه تلفنو قطع كرده بودم اما سر جام خشكم زده * 

از خوشحالیم . ھمه ي اون كابوسھا و دلشوره ھا تموم شده و ديگه نبايد نگران ھیچي باشم
نمي دونستم بايد چي كار كنم، خواستم بدوئم طرف اتاق خواب كه زانوم تیر كشید و تازه يادم 

. درد مي كرد حسابي ورم كرده بود و. افتاد يه نگاھي بھش بندازم ببینم چه باليي سرش اومده
متین . اما بازم بھش محل نذاشتم و لنگون لنگون با حداكثر سرعت خودمو رسوندم به اتاق خواب

رفتم باال سرشو يھو ھیجانم فوران كرد و با جیغ . ھنوز خواب بود و داشت آروم نفس مي كشید
ھش و صورتشو گرفته بودم بین دستامو با فشار لبامو مي چسبوندم ب. خودمو انداختم روش

. طفلكي با وحشت چشماشو باز كرده بود و داشت منو نگاه مي كرد. بوسه بارونش مي كردم
اينقدر وول خوردم و خودمو تكون دادم و بوسش كردم كه كم كم ! شايدم فكر كرده بود ديونه شدم

 . حواسش اومد سر جاش 
 . زدن متین پاشو، چقدر مي خوابي تنبل خان، پاشو ببینم، از بیمارستان زنگ -

يه لحظه ترس اومد تو چشماش و با نگراني نگام كرد، ولي انگار خودشم فھمیده بود كه ديگه 
 چي گفتن؟  -: با ترديد پرسید. ترس داشتن بي معنیه

طاقباز خوابیده بود و داشت نگام مي كرد، خوابیدم روش و دستامو انداختم دور گردنش و با ذوق 
 . اب داده قربونت بشمبدنت به داروھا جو -: و جیغ گفتم

 . با ناباوري نگام كرد
 راست مي گي كتي؟  -



مي تونیم . تازه گفتن مداركتو به بیمارستانِ  اينجا ھم فرستادن. آره پسر، دروغم چیه ديونه -
 . بريم و خودتم بپرسي و بیشتر مطمئن شیم

شد و بیشتر ذوق  اينارو با جیغ و خوشحالي مي گفتم و متینم ھر لحظه از ناباوريش كمتر مي
و بعدم " واااااي خدا يعني مي شه؟" ديگه آخرش زد زير خنده و ھي با قھقه مي گفت . مي كرد

دستاشو از رو تخت اورد باال و انداخت دور من كه ھمونجور خوابیده بودم روشو يھو ازين ور تخت 
نديد و بیشتر منو من از خوشحالیم ھي جیغ مي زدم و اونم بلند بلند مي خ. به اون ور غلت زد

تند تند ھمو بوس مي كرديم و وسطاش صورت جفتمون از اون چند قطره اشك . فشار مي داد
بعد از نیم ساعت كم كم دوتائیمون آروم شديم و . شوقي كه داشتیم مي ريختیم خیس شد

 . شروع كرديم به تحلیل ماجرا
 

يكي دستشم گذاشته بود  متین يه دستش زير من بود و صورت و چشماش به طرف سقف و اون
 . رو پیشونینش، منم از كنار چسبیده بودم بھش و سرمو گذاشته بودم رو شونش

مثل يه . كتي باورم نمي شه باالخره بعد از اين ھمه مدت صبر كردن،ھمه چي تموم شد -
شكنجه بود كه ھنوز آثارش رو بدنم ھست، ولي خودش تموم شده، اثراتشم به زودي تموم مي 

 مگه نه؟ . مه ي اين اتفاقات فقط برامون تبديل به يه خاطره مي شنشه و ھ
 . آره عزيزم، ھمینطوره -

 . اينو كه گفتم منو يه كم كشید باال و صورتشو برگردوند طرفم
كتي نمي دونم ازت چه جوري تشكر كنم، فقط مي دونم بھت دو تا تشكر بزرگ بدھكارم و تا  -

روحیه دادي و كمكم كردي، تمام اين مدت باھام بودي و تو ھمیشه بھم . آخر عمر مديونتم
 . و اينكه تو بزرگترين دلیل و امیدم براي خوب شدن بودي. نذاشتي نا امید شم

يھو دستشو از زيرم كشید بیرون و پاشد، بازوھاي منم گرفت و بلندم كرد و رو به روي خودش 
  .ممنونتم عروسكم -: تو چشمام نگاه كرد و گفت . نشوندم

با خوشحالي داشتم بھش لبخند مي زدم كه صورتشو اورد جلو، اول پیشونیمو بوسید و كمي 
تمام . پايین تر روي چشمامو، بعد لباشو چسبوند رو گونه ھامو آروم آروم اومد پايین رو چونه ام

و خیلي با آرامش لبامو مك مي زد . دور لبمو بوسید تا باالخره رضايت داد لباشو بذاره رو لبام
 . دستاشو گذاشته بود پشتمو نوازش مي كرد

چشماش دوباره ھمون شور و . بعد از چند دقیقه صورتشو برد عقب و بازم خیره شد تو چشمام
دوباره شده بود متینِ  سابقِ  خودم و . نشاطِ  سابقو پیدا كرده بودن و از شیطنت برق مي زدن

 . اين براي من بھترين بود
متین اول پاشو به پدر  -: یرتم از رو تخت پريدم پايین و با خنده گفتم تا اومد طرفمو خواست بگ

 . منم برم به باربد بگم. مادرت خبر بده، اونام منتظرن
 . در نرو! كتي، وايسا -: بدون اينكه به حرفم توجه كنه گفت

نم ھمین متی. دمپايي ھام كه پايین تخت بودو پام كردم و با خنده لنگ زنون دويدم از اتاق بیرون
 ! جور داشت تھديدم مي كرد كه وقتي برگردم باال حسابمو مي رسه

 
دلم مي خواست باربد اولین نفري باشه كه به غیر از . از پله ھا دويدم پايین و محكم در زدم

تو اين مدت اون و تینا ھم واقعا ھمراھیمون كرده بودن و كمك . خودمون اين خبرو مي شنوه
بعد از چند دقیقه صداي پاشو . تم مي كوبیدم رو در و صداش مي زدمبا كف دس. حالمون بودن

تا منو ديد ! موھاش ژولیده بود تو ھم و چشماش قد نخود شده بود. شنیدم و بعدم درو باز كرد
چشماش گرد شد و خواب از سرش پريد، اومد دھنشو باز كنه و يه چیزي بگه كه پريدم آويزونش 

اونم ". ، ھمه چي تموم شد، داروھا جواب داده، متین خوب شدهباربد" شدم و با ھیجان گفتم 
بھو منو داد عقب ! دستاشو از دو طرف باز كرده بود رو ھوا و عین مترسك داشت تلو تلو مي خورد

 واي جدي؟ كي فھمیدين؟  -: و با خوشحالي گفت
 . ھمین االن، از بیمارستان زنگ زدن -



معلوم بود واقعا خوشحال شده و . كرد و بھم تبريك گفت اومد جلو و دوباره خیلي صمیمانه بغلم
با خوشحالي گفت مي ره . حتي چند لحظه منقلب شد اما سريع خودشو جلوي من كنترل كرد
 . كه به تینا خبر بده و منم خواستم برگردم باال كه با خنده صدام زد

 بله؟  -
ي خبر خوب بدي با ھمین ھیچي عزيز، فقط مي خواستم بگم دفعه ي بعدي ھم اگر خواست -

 ! لباس خوابت بیا، واقعا تاثیرِ  خبر خوبو دو چندادن مي كنه
صداي خنده ي باربد ! يه نگاه به خودم كردم و يه ھیـــــــــــــن بلند گفتم و دويدم بیرون درو بستم

ا تمام تقريب! ديگه خجالت مي كشیدم دوباره تو روش نگاه كنم. تا تو راه پله ھا داشت مي پیچید
تو ھیچ ! بدنم از زير لباس خواب معلوم بود و انگار اولشم به خاطر ھمین اونقدر تعجب كرده بود

 . با خنده شونه ھامو انداختم باال و رفتم تو خونه! موقعیتي دست از مسخره بازي بر نمي داشت
 

شت كلي مثل اينكه مادرش بود و دا. متین روي تخت نشسته بود و داشت با تلفن حرف مي زد
گريه مي كرد و ھي قربون صدقه اش مي رفت، اونم ھي سعي مي كرد مادرشو دلداري بده و 

 . آرومش كنه
. رفتم نسشتم پشتشو دستامو انداختم دور گردنشو سرمو بردم جلو كنار صورتشو بوسیدم

دستمو گرفت و بوسید و ھمونجور كه داشت به حرفاي مادرش گوش مي داد انگشت اشاره 
 ! د باال و تھديدم كرداشم اور

مي خواستم زودتر بیمارستانم بريم و از . با خنده پاشدم و زود لباسمو عوض كردم و آماده شدم
 . ھمه چي كامل سر در بیاريم

 
بھش و راضیش كردم بريم (!) بعد از صبحونه با كلي زور و خواھش لباساي متینو تقريبا پوشوندم

 "! تورو برسم كه يه ھفته اس منو بیچاره كردياول بايد حساب " مي گفت . بیمارستان
 . باربدم باھامون اومد و تو راه ھم كلي گفتیم و خنديديم

 
بعد از . كسي كه پرونده ي متینو براش فرستاده بودن يه دكتر پیر و فوق العاده با تجربه بود

فوق العاده بوده و واكنش بیمار . بھتون تبريك مي گم -: خوندن پرونده يه لبخند مھربون زد و گفت
 . غده ھا از بین رفتن% ٨٠تقريبا 

 امكانِ  برگشتشونم ھست؟  -: با نگراني پرسیدم
تو اين مقطع ديگه نه و فقط ممكنه چند ماه بعد به يك سري تزريق تكمیلي  -: با قاطعیت گفت

 . احتیاج باشه
داروھا  -: نیورد و پرسیدمتینم ديگه طاقت . با حرفھاي دكتر ديگه كامال خیالمون راحت شده بود
 ... كه ديگه تو بدنم نیستن؟ يعني مي خواستم بدونم

اشاره به (اگر براي سكس نگراني بايد بگم از اين جوون -: دكتره يه نگاه بھش كرد و با خنده گفت
 ! ھم سالمتري و با خیال راحت ھركاري دلت مي خواد بكن) باربد كرد

شدم سرمو انداختم پايین و به متین كه اصال عین خیالش  باربد كه غش كرد از خنده و منم سرخ
 ! نبود و داشت يه لبخند شیطاني مي زد چشم غره رفتم

بعد از اينكه از بیمارستان اومديم بیرون به اصرار باربد پیشِ  يه دكترِ  ديگه ھم كه از اقوامِ  
ن پرونده و نتیجه ي دورشون بود و تو بیماري ھاي سرطاني تخصص داشت رفتیم و اونم با ديد

فقط با وشكوني كه متینو گرفتم ديگه جرات نكرد سوالشو . آزمايشا ھمه ي اون حرفارو تكرار كرد
 ! تكرار كنه و ساكت نشسته بود سرجاش

از پیش دكترِ  دومم اومديم و تصمیم گرفتیم اول بريم دنبال تینا و بعدم اونروزو فقط بگرديم و خوش 
اما . ته دل مي خنديديم و ھركسي مي ديدمون مي فھمید چقدر خوشیمچھارتايیمون از . باشیم

انگار مي خواستم به . خوشحاليِ  من جنسش فرق مي كرد و برام ارزشش چندين برابر بود
زندگيِ  عزيز ترين كسم حفظ شده بود و منم . زمین و زمان فخر بفروشم و با غرور راه مي رفتم



دنیايي كه به . ي خواست دنیا ازين موضوع با خبر باشنخودمو توش سھیم مي دونستم و دلم م
 . نظرم قشنگتر از ھمیشه میومد و انگار ديگه ھیچ بدي توش وجود نداشت

 = = = = = 
 

وقتي رسیديم خونه و از باربد و تینا خداحافظي كرديم ديگه ھوا تاريك شده بود و چھارتايیمون 
مختلف رفته بوديم و اينور اونور دويده بوديم و  انقدر جاھاي. داشتیم از خستگي پس مي افتاديم

 . از سر و كله ي ھم باال رفته بوديم كه ديگه نفسي برامون نمونده بود
دستمو انداخته بودم دور گردنشو لبامونم رو لباي . پايین پله ھا متین بغلم كرد و خودش بردم باال

خونه اش و معموال ھم ھمینجوري مي ياد اون موقع ھايي افتادم كه تو تھران مي رفتم . ھم بود
محكم سرشو مي كشیدم پايینو با خیال راحت داشتم مي بوسیدمش، ديگه مطمئن . بردم باال

 ! بودم نمیندازتم زمین و مثل دفعه ي اول نگران نبودم
 . متین زود لباساشو دراورد و گفت مي ره يه دوش بگیره. دم در گذاشتم پايین و باھم رفتیم تو

 . جان سرما مي خوريا، بذار فردا صبح برومتین  -
 . نه، كار دارم، بايد االن برم -

يه نیم ساعتي اون تو بود كه رفتم در زدم و پرسیدم . با تعجب نگاش كردم و گذاشتم راحت باشه
 . چیزي نمي خواد

 . چرا خانمي، حولمو بیار برام -
باز كردم و از پشت پرده ي وان  در حمومو. رفتم سر كمد و حوله اشو برداشتم و براش بردم

 . بیا متین جان -: دستمو دراز كردم گفتم
. يه عالمه ھم بخار پیچیده بود و درست نمي ديدم. ديدم جواب نمي ده و حوله رو ھم نمي گیره

و بعدم يه كم گوشه ي پرده رو زدم كنار كه يھو مچ دستمو گرفت و كشیدم " متین؟" آروم گفتم 
با خنده گفت . پام رو آب و كفا لیز بخوره كه سفت گرفتم و كشیدم طرف خودش نزديك بود! تو وان

و قبل از اينكه من دھنمو باز كنم منو با ھمون لباسا كشید زير دوش و " باالخره گیرت انداختم" 
لبامو مي گرفت . تند تند مك میزد و زبونشو مي كرد تو دھنم. بغل كرد و لباشو گذاشت رو لبام

يه نفسي تازه مي كرد و دوباره قبل از اينكه . و گاز مي گرفت و ولشون مي كرد بین دندوناش
چند دفعه اين كارو كرد كه باالخره انگار يه كم راضي . بتونم چیزي بگم لباشو مي چسبوند رو لبام

با خنده . ديگه كامال لباسام خیس شده بود و چسبیده بودن به تنم. شد و صورتشو برد عقب
 ، واقعا كه ديونه اي، اين كارا آخه چیه خل و چل؟ متین - : گفتم

 . خودم االن ھمشو در میارم. ھیچي نگو! ھیـــــــــــس -
يھو . بعدم دست به كار شد و اول بلیزمو از سرم در اورد و بعدم شلوارمو سريع كشید پايین

 -: و گفتم بلند خنديدم. چشمم به كیرش افتاد كه حسابي راست شده بود و قد علم كرده بود
 واااااي متین، اين چرا اينجوري شده؟ چیكار كردي باھاش بابا؟ 

 ! از صبح تاحاالم بدتر شده! اين از دستِ  توي ورپريده يه ھفته اس كه اينجوريه -
از شدت شھوت . ھمینجور كه داشت حرف مي زد سوتین و شرتمم در اورد و انداخت از وان بیرون

از . دوباره كشیدم جلو و بغلم كرد و لباشو گذاشت رو لبام! سرش قاطي كرده بود و زده بود به
متین ديگه لبامو ول كرده بود و . تماس بدناي لختمون منم داغ شده بودم و خودمو میمالیدم بھش

آب داغیم كه مي ريخت رومون و بخاري كه . اومده بود سمت گردنمو لیس مي زد و بوس مي كرد
 . تمونو بیشتر مي كرد و حريص تر مي شديمتو فضاي حموم پیچیده بود شھو

دستامو بردم پايین و از زير كیرشو . متین لباشو مي كشید رو بدنم و منم پیچ و تاب مي خوردم
اونم لباشو گذاشته بود رو سینه ھامو داشت با زبونش با . گرفتم و آروم بیضه ھاشو مي مالیدم

تا اونجايي كه مي شد كرد تو دھنشو گاز  يھو دھنشو باز كرد و سینمو. نوكشون بازي مي كرد
يه تكون خورد كه ولش كردم و . جیغم رفت ھوا و منم از پايین كیرشو يه فشار محكم دادم. گرفت

از پايین كیرشو از زير میمالید به كسم و . اونم خودشو داد جلو و كیرش الي پاھام قرار گرفت
با اون يكي دستش نوك اون . و مي خورد عقب جلو مي كرد و از باال سینه مو محكم مك مي زد



يكي سینه امو فشار مي داد تو و گاھیم مي گرفت بین دو تا انگشتش فشار مي داد و بعدم 
دلم مي خواست . صدام دراومده بود و بیشتر خودمو مي مالیدم بھش. ھمشو چنگ مي زد

ھنشو از رو يه سینه متین د. ھمنجوري بشینم رو كیرش كه الي پام بود و اونقدر سفت شده بود
اول شونه ھامو بعد كمرمو نوازش . ام برداشت و گذاشت رو اون يكي و يه دستشم برد پشتم

چند تا . اون يكي دستشم اورد پشتم و دو ور باسنمو گرفت و چنگ زد. كرد تا رسید به باسنم
و محكم زد روش و بعدم با يه دستش يه طرفو نگه داشت و انگشت اون يكي دستشو كرد ت

متینم انگشتشو نگه داشته بود و . يه لحظه بدجور دردم گرفت و يه جیغ آروم زدم. سوراخ باسنم
چند لحظه گذشت و شروع كرد به عقب جلو كردن انگشتش و از جلو ھم رو . ديگه تكون نمي داد

سرعت انگشتشو . سینه ھا و زير گردنمو لیس مي زد و از پايین كیرشو بین پام تكون مي داد
ھرچي نفسام و آھايي كه مي كشیدم .تر كرده بود و منم ديگه داشتم لذت مي بردم سريع

بعد از چند لحظه انگشتشو در اورد و يه . بیشتر و بلند تر مي شد اونم حركتشو تند تر مي كرد
" . متین" فھمیدم مي خواد چیكار كنه و با التماس گفتم . كم دادم عقب و خواست برم گردونه

فشار آب و كم كرد و يه كم شامپو " . نترس عروسكم" دھنشو مك زد و گفت  گوشمو گرفت تو
. از پشت خودشو چسبوند بھم و لباشو گذاشت رو شونم. ريخت كف دستش و مالید به كیرش

نوك كیرشم گذاشت رو سوراخ باسنم و سرشو كرد تو كه احساس كردم يھو آتیش گرفتم و 
صورتشو . جلو و دوباره سینه ھامو گرفت و ماساژ دادمكث كرد و دستاشو اورد . جیغم رفت ھوا

يه كم ديگه . چسبونده بود به گردنم و كنار گوشم نفس نفس مي زد و ھمین تحريكم مي كرد
با اينكه خیلي دردم میومد سعي مي كردم جھود بازي در . صبر كرد و آروم آروم كیرشو فرو كرد تو

یده بود كه يھو با فشار ھمشو تا ته كرد تو و منو به وسطاش رس. نیارم و به لذت بعدش فكر كنم
از شدت درد داشتم از حال مي رفتم كه سريع دستاشو اورد پايین . سفت نگه داشت كه نرم جلو
با كف دستش زير كسمو مي مالید و يه انگشتشم كرد تو و سريع . و شروع كرد به مالیدن كسم

و با ھر بار رفت و برگشتش لذت منم بیشتر كم كم شروع كرد به تلمبه زدن . عقب جلو مي كرد
چند لحظه ي آخر چوچولمو گرفته بود بین . مي شد و اونم ديگه سريع عقب جلو مي كرد

انگشتاشو فشار مي داد و ار عقبم چند تا تلمبه ي محكم زد كه با جیغ ارضا شدم و آبم تو 
م گردوند و كیرشو از تو باسنم بر. تكیه داده بودم به متین و از حال رفته بودم. دستش خالي شد

خود متینم . حتي بیشتر ورم كرده بود و قرمز شده بود. در اورد كه ديدم ھنوز شق و رق وايساده
كیرشو گرفت زير آب و شستش . داشت نفس نفس مي زد و با چشماش مي خواست منو بخوره

و اونم سريع آب " اق خوابمتین بريم تو ات" و خواست منو بخوابونه كف وان كه با ناله بھش گفتم 
 . و بست و حوله اشو برداشت انداخت رو شونه اشو منو بغل كرد رفتیم بیرون

حوله اشو انداخت پايین، منو ول كرد رو تخت و خودشم انداخت روم و ديگه كامل بھم مسلط 
ي با يه دستشم كسمو م. تمام قطره ھاي آبي كه ھنوز رو بدنم بود و لیس زد و رفت پايین. شد

دوال . كم كم از پايین پام اومد باال تا رسید به وسط پام. مالید و منم دوباره داشتم آه مي كشیدم
شد و دھنشو گذاشت رو كسم و زبونشو تا ته فرو كرد تو و چند تا مك محكم زد كه صداي ناله ام 

لید و يه كم ديگه با دستاش روي كسمو ما. بلندتر شد و اونم چوچلمو محكمتر كشید تو دھنش
نوك كیرشو گذاشت جلوي كسم و يه كم مالید روش و تو . بعدم پاشد و پاھاي منم بیشتر باز كرد

بیضه . ديگه حتي رمق جیغ زدنم نداشتم و اونم با سرعت تلمبه مي زد. يه لحظه تا ته كردش تو
 چند لحظه ديگه ام ادامه. ھاشو مي كوبید پايین كسم و نوك كیرشو ته كسم احساس مي كردم

داد كه ايندفعه از دفعه ي قبل با شدت بیشتري ارضا شدم و متینم چند تا ضربه ي ديگه زد و 
 . كیرشو كشید بیرون و خودشو با صداي بلند خالي كرد روم

 ". مرسي عسلم" افتاد كنارم و كشیدم تو بغلشو با نفس نفس گفت 
حاضر نبودم با اون لحظه و تمام دنیارو . چسبیده بودم بھش و خودمو داشتم فرو مي كردم توش

 . اون احساس عوض كنم
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تمامِ  سه ھفته ي ديگه اي كه متین پیشم بود سعي مي كرديم از وجود ھم ذره ذره سیراب 
 . بشیم و عجیب بود كه ھرچي مي گذشت تشنه تر مي شديم

ن بیشتر از سه ماه طول يه عالمه قرار مداراي قشنگ گذاشته بوديم و قول داده بود كاراش تو ايرا
نكشه و منم تو اين مدت اينجا دنبال يه خونه ي بزرگتر براي خريد باشم و كم كم وسايل نو براي 

قرار بود تو سفر بعدي ديگه پیش پدر مادرمم بريمو اونا ھم متینو ببینن و باھاش . خونه بگیرم
مادر اونم گفته دلش مي  مي گفت احتماال مادرشم چند روز میاد پیشمون و. بیشتر آشنا بشن

 . خواد دختر روياھاي متینو زودتر ببینه
 

روزي كه تو فرودگاه بغلم كرد بھش قول دادم ھمه ي كارارو انجام بدم تا وقتي میاد و اونم قول 
 . داد تو حتي كمتر از سه ماه كاراشو تموم كنه و براي ھمیشه برگرده پیشم

 ". عشق من باش دختر خانممواظب "براي ھزارمین بار بوسیدم و گفت 
 

وقتي داشت مي رفت طرف سالن ترانزيت دوباره برگشت و با دستش برام بوس فرستاد و گفت 
منم براش با لباي غنچه شده و چشماي خیس بوس فرستاده بودم و گفته " . دوست دارم " 

 ". من بیشتر" بودم 
براي . م و دلم براش ضعف رفتبراي آخرين بار قبل از اينكه بپیچه تو سالن اصلي نگاش كرد

صورت مھربون و چشماي براقش كه از ھمون فاصله ھم برق زندگي توشون مشخص بود، براي 
موھاي كرك مانند و خوشرنگش كه تمام كف سرشو ديگه پر كرده بود و تا چند وقت ديگه حتما 

. " د براممثل سابق مي شد و براي قد و باالي بلند و محكمش كه ھمیشه گرمترين آغوش بو
 ". خدايا چقدر سرتاپاي وجودِ  اين بنده اتو دوست دارم

 *.....باھام باي باي كرد و پیچید تو سالن اصلي
 
 

چشمامو باز كردم و . يه قطره اشك سر خورد و از كنار صورتم رفت پايین و رسید به الله ي گوشم
به شیشه و آسمونم طبق  يه نگاھي به دور و برم انداختم، قطره ھاي بارون داشتن مي خوردن

قد ابراي تو آسمون دلم گرفته . پاشدم نشستم و صورتمو با دستام پاك كردم. معمول گرفته بود
ساعت ديگه به ظھر  ٢. نمي دونستم چي مي خوام و بايد چیكار كنم. بود و سرگردون بودم

د بار دستم رفت نه شوري داشتم نه اشتیاقي، حتي چن. مونده بود و ھنوز ھیچ كاري نكرده بودم
مي دونستم . سمت تلفن كه به نیكان زنگ بزنم و قرارو كنسل كنم اما باز پشیمون شدم
 . ھرجوري ھست راضیم مي كنه كه برم يا قرارو مي ذاره براي يه روز ديگه

. پاشدم و رفتم پشت پنجره يه كم به درختاي خیس كه تقريبا ديگه سبز شده بودن نگاه كردم
پس فردا روز اول عید و سال نو بود . ن درختا ھم به زندگي انگار از من بیشتر بودحتي اشتیاقِ  او

فكر مي كردم ھر . اما من با تمام وجود دلم مي خواست سال عوض نشه و تو ھمین روزا بمونم
 . روز و سالي كه مي گذره از متینم دور تر مي شم و اون بیشتر تو گذشته گم مي شه

كاري بود كه بايد انجامش . م حموم و يه دوش بگیرم بعد بیام حاضر شماما تصمیم گرفتم اول بر
 . مي دادم

يه بلیز دامن كشمیر ھم . بعد از حموم موھامو سشوار كشیدم و آزاد گذاشتم دورم صورتم
ھمون موقع نیكان برام اس ام اس زد كه بیاد . پوشیدم و يه ژاكتم گذاشتم كنار كه با خودم ببرم

 . گفتم دوست دارم تو اين ھوا پیاده روي كنم و تو ھمون رستوران مي بینمشدنبالم اما بھش 
درو كه باز كردم و ھواي خنكي كه ھمراه با . كیفمو برداشتم و چكمه ھامو پام كردم و رفتم پايین

آروم آروم قدم مي زدم و . بوي بارون و خاك خیس خورده تو ريه ھام كشیدم يه كم حالمو جا اورد
تنھا صداي مزاحم ،صداي پاشنه ھاي كفشم بود كه با ھر قدم مي خورد . مي كردم با خودم فكر

سعي مي . ھر چي نزديكتر مي شدم دلھره ام بیشتر مي شد. به زمین و تو سرم مي پیچید
كردم ھي خودمو گول بزنم و فكر كنم اين احساسي كه دارم ھیجانه ولي بیشتر شبیه دلشوره 



نیكان به نظرم پسر خوبي میومد و كسي بود كه مي شد بھش . بود و ھمینم عصبیم مي كرد
 ... اعتماد كرد اما من مشكلم با خودم بود
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ته يه كوچه ي پر دار و درخت . وقتي رسیدم جلوي در ھتل از ديدن فضاي قشنگش دلم باز شد
ش از گیاه ھاي ساختمونش سنگي بود و رو تمام ديوارا. بود با يه ساختمون قديمي و خوشگل

جلوي در ورودي ھم يه دروازه ي كوچیك به صورت طاق نصرت . پر بود) گیاهِ  چسب(خودرو 
از . درست كرده بودن كه اونم از گل و گیاه بود و تو اون ھواي باروني طراوتش بیشتر شده بود
یر قرار توي البيِ  كوچیك ھتلم صداي يه موسیقي آروم و كالسیك میومد و بیشتر آدمو تحت تاث

 . مي داد
. واقعا از منظره اش خوشم اومده بود و داشتم افسوس مي خوردم چرا دوربینم ھمرام نیست

برامم عجیب بود چطور اين ھمه مدت اين كوچه و ھتل كوچولو رو كشف نكرده بودم و تو دلم به 
 . سلیقه ي نیكان آفرين گفتم و با يه نگاهِ  ديگه لبخند زنون وارد ھتل شدم

دمت بھم نشون داد از كدوم طرف بايد برم تو رستوران و بعدم رفتم سر میزي كه نیكان پیشخ
با اينكه رستوارنِ  كوچیك و قشنگشم تحت تاثیرم قرار داده بود اما ازينكه . شماره اشو گفته بود

ر ازينكه اولین نفري باشم كه مي رسم سر قرا. ديدم میز خالیه و نیكان ھنوز نیومده خورد تو ذوقم
" با خودم فكر كردم . متنفر بودم و متینم اينو مي دونست و ھمیشه اون بود كه اول مي رسید

 " . اگر متین بود از يه ساعت قبل اينجا نشسته و منتظرم بود
نورِ  كمي . داشتم با اين فكرا اوقات خودمو تلخ مي كردم و به گوشه كنار رستوران نگاه مینداختم

وقتي رو ديوارا كه با كاغذ ديواريايِ  قرمز و طاليي پوشیده شده بودن محیطشو روشن كرده بود و 
رو ھركدوم از ضلع ديوارا ھم يه تابلوي كوچیك از . منعكس مي شد فضاي قشنگي ايجاد مي كرد

فھمیدم ھتل و رستورانش . منظره ھاي طبیعيِ  انگلیس و خصوصا ايرلند آويزون كرده بودن
. نظره ي زيبا و كالسیكِ  دم در ورودي ھم به ھمین خاطر بودهھست و اون م) آيريش(ايرلندي 

برگشتم و به پیشخوني كه چند تا آشپز با لباس و كاله ھاي سفید پشتش ايستاده بودن و 
داشتن غذا ھا رو سرو مي كردن يه نگاھي انداختم كه ديدم نیكان دست به سینه تكیه داده 

وقتي . مید ديدمش سرشو تكون داد و اومد طرفموقتي فھ. بھش و داره با خنده نگام مي كنه
نزديك شد خیلي مودب و با احترام سالم كرد و يه شاخه گل رز گذاشت جلوم رو میز، صندلیشو 

 . كشید عقب و نشست رو به روم
 . مي بینم ازينجا خوشت اومده -: قبل از اينكه من چیزي بگم خودش با ھمون لبخند گفت

 . نگیه، خصوصا اون منظره ي دم در كه محوش شده بودمبله، خیلي جاي دنج و قش -
آره معلوم بود حواست جاي ديگه اس كه وقتي وارد شدي منِ  به اين  -: يه چشمك زد و گفت

 ! گندگي رو نديدي
 پس از اول اينجا بودي؟ چرا جلو نیومدي؟  -: يه اخم كردم و گفتم

ِ اينجا لذت مي بري گفتم چند لحظه  راستش ديدم داري از ديدن منظره ھاي طبیعي و محیط -
 . مزاحمت نشم و بذارم تو حال و ھواي خودت باشي

 . نگاش كردم و بدون اينكه چیزي بگم سرمو تكون دادم
با خودم فكر . يه تي شرت طوسي با پیرھن چھارخونه ي خاكستري و آبي روش پو شیده بود

" يھو يه صدايي تو سرم داد كشید .  "متین تو اولین قرارمون لباس رسمي پوشیده بود" كردم 
 " . بس كن ديگه، تو نیومدي متینو ببیني، ايني كه جلوته نیكانه، نه متین

با آرامش دستشو گذاشته بود زير چونه اشو . با درموندگي سرمو گرفتم باال و به نیكان نگاه كردم
تر میومد و يه  صورتش به نظرم از ھمیشه جذاب. گردنشو خم كرده بود داشت نگام مي كرد

 . باز كه تو غرق شدي دختر -: با ھمون حالت گفت. محبت خاصي تو چشماش بود
 . معذرت مي خوام، دست خودم نیست -

 به حرفھاي ديشبم فكر كردي؟  -: آروم گفت . دستشو با احتیاط و خیلي نرم گذاشت رو دستم



 . سرمو تكون دادم و يه نفس عمیق كشیدم
 . دوست دارم... من واقعا احساس مي كنم . ن بدون فكر حرف نزدمچرا كتي؟ باور كن م -
نیكان من به حسِ  تو شكي ندارم، البته نمي دونم تا چه حد واقعیه، اما باور كن مشكل اصليِ   -

 . من با خودمه
نیكان براي جفتمون يه نوع . قبل از اينكه چیزي بگه گارسون اومد و سفارش غذارو گرفت و رفت

 . و گفت اين غذاش واقعا خوشمزه اس سفارش داد
كس ديگه اي رو دوست داري  -: چند دقیقه بعد يه كم خم شد به طرفمو با يه حالت خاص گفت 

 كتي؟ 
 .. آره -

اما نه اون طوري  -: فوري اضافه كردم. يھو نفسشو حبس كرد تو سینه اشو حالتش عوض شد
 . كه تو فكر مي كني، قضیه ي من يه كم پیچیده اس

منتظر بود براش توضیح بدم منظورم . احساس كردم يه كم راحت تر شد و نفسشو داد بیرون
 . چیه

 ... مي دوني نیكان، من يكیو دوست داشتم، مدت زيادي ھم با ھم بوديم تا اينكه -
گاھي اوقات . تمام مدت نگام مي كرد و با دقت گوش مي داد. و بعد ھمه چیو براش تعريف كردم

خیلي سعي كردم جلوش خودمو نگه دارم . فت تو ھم و معلوم بود ناراحت شدهچھره اش مي ر
ديگه آخراشو با . اونم دستشو گذاشته بود رو دستمو آروم نوازش مي كرد. كه گريه ام نگیره

 . صداي لرزون براش تعريف كردم و قطره اشكِ  گوشه ي چشممو پاك كردم و ساكت شدم
 یرون يه كم ھوا بخوري؟ مي خواي بري ب -: با مھربوني گفت

خوشحال شدم كه ھمرام نیومد و مي تونستم چند . تايید كردم و از جام پاشدم رفتم سمت در
از رفتار و برخوردش واقعا متشكر شدم و احساس كردم بھترين كاريو كه مي . لحظه تنھا باشم

 . تونست، انجام داد و درك و فھمشو تحسین كردم
ديدم غذارو اوردن و نیكانم . ه كم قدم زدم و با حال بھتر برگشتم توچند تا نفس عمیق كشیدم و ي

بیا بشین بخور كه " منتظره، با لبخند رفتم جلو و اونم وقتي ديد حالم بھتره با خوشحالي گفت 
 ". مزه اش حرف نداره

واقعا ھم بھتر . تو طول غذا خوردنم ھي جوك مي گفت و منو مي خندوند كه ازون حالت در بیام
 . ده بودم و بدون اينكه تظاھر كنم داشتم به حرفاش مي خنديدمش
 

پاشديم . بعد از نھار يه كم ديگه نشستیم و نیكان پیشنھاد داد اگر حوصله دارم يه كم قدم بزنیم
وقتي مي خواستیم از . دستشو گذاشته بود پشت كمرمو شونه به شونم میومد. و رفتیم بیرون

دقیقا ھمون كاري كه . " خودش رفت طرفي كه ماشینا میومدنخیابون رد شیم دستمو گرفت و 
 ". ھمیشه متین مي كرد

رسیديم به يه پارك كوچیك و . دستمو ديگه ول نكرد و آروم آروم شروع كرد به صحبت كردن
 . نشستیم رو يه صندلي

كتي راستش من ھیچ وقت ھیچ عشقي تو زندگیم نداشتم، حتي به ھیچ دختري به طور جدي  -
به ھمین خاطرم نمي تونم به طور كامل احساستو درك كنم نسبت به . زندگیم فكر نكردمتو 

مي دونم ھمیشه گفتن عشقِ  اول از دل آدم بیرون نمي ره و تا ابد يادش تو دل مي . متین
از وقتي تورو ديدم ھمش تو . اما چیزيو كه مي دونم و ازش مطمئنم، احساس خودمه. مونه

ھمش دلم مي خواد مواظبت باشم و حواسم . يه جوري به دستت بیارم فكرمي و دلم مي خواد
باور . اينقدر ظريف و شكننده اي كه دلم مي خواد ھمش مراقبت باشم و تنھات نذارم. بھت باشه

حتما كار سختیه اينكار، اما . كن ھر چقدر وقت بخواي بھت مي دم تا بتوني با خودت كنار بیاي
فكر . قلبت بگیرم، من مي خوام يه جا براي خودم تو قلبت پیدا كنممن نمي خوام جاي متینو تو 

 مي كني بتوني اين جارو بھم بدي؟ 



اما چي بايد . مي تونستم عشق و نیازو تو چشماش ببینم. برگشت و تو چشمام نگاه كرد
جوابشو مي دادم؟ چطور بايد بھش مي گفتم من تمام دلم مال متین بوده و ديگه جايي نداره كه 

خوام قسمتیشو به تو بدم؟ ولي با ھمه ي اينا پس چرا با شنیدن حرفاي نیكان دلم داشت مي ب
 لرزيد؟ چرا داشتم احساس مي كردم منم دوسش دارم؟ 

سرمو باال . تو اون لحظه فكر مي كردم ھیچ آدمي تو دنیا اينجوري تاحاال سر دوراھي قرار نگرفته
 . شدم و با بغض سرمو تكون دادمكردم و طبق عادت ھمیگشیم به آسمون خیره 

. نیكان دستشو انداخت دورم و يه كم منو كشوند سمت خودش و سرمو گذاشت رو شونه اش
 . انگشتاشو كرد البه الي موھامو با آرامش منتظر شد حرفامو بزنم

 ... نیكان  -
 . نمي دونستم شنیدن اسمم از دھن كسي كه دوسش دارم اينقدر لذت بخشه -

چي مي تونستم به كسي كه . دم بھش و از گفتن ادامه ي حرفم پشیمون شدميه لبخند ز
 اينجوري داره بھم ابراز احساساتِ  پاك و صادقانه مي كنه بگم؟ 

 بھم فرصت مي دي؟  - : فقط تونستم بگم
كتي باور كن خیلي برام ارزش داري و . معلومه عزيزم، معلومه -: اونم بدون ھیچ درنگي گفت 

 . ي به خاطرت بكنم، اينكه چیزي نیستحاضرم ھر كار
پیاده تا دم ماشینش برگشتیم و بعدشم منو ". ديگه بريم" فقط تونستم بھش لبخند بزنم و بگم 

وقتي مي خواستم پیاده شم اونم باھام پیاده شد و اومد اونطرف ماشین و . رسوند دم خونه ام
 . روبه روم ايستاد

 
خیلي خوشحالم كه تونستم باالخره ھرچي تو . ادي كتيممونم كه اومدي و به حرفام گوش د -

فقط خواھش مي كنم منو بي خبر . حاال ھم تو ھرچقدر مي خواي فكر كن. دلم بود و بھت بگم
نذار و اينم در نظر بگیر كه در حال حاضر تو برام عزيزتريني و اگر كمكي نیاز داشتي با جون و دل 

 . رو من حساب كنھمیشه . حاضرم برات ھر كاري انجام بدم
با يه لبخند غمگین دستمو به نشانه ي خداحافظي دراز كردم طرفشو اونم دوتا دستشو اورد باال 

تو يه لحظه به طور خیلي نا محسوس كشیدم طرف . و دستمو گرفت و دوال شد بوسیدش
خودش، با اينكه مي تونستم خودمو كنترل كنم اما احساس كردم ديگه طاقت ندارم و ھمون 

اونم محكم گرفتم تو بغلش و سرشو گذاشت كنار . كت كافي بود تا خودمو بندازم تو آغوششحر
 . و بعدم آروم رو گونه امو بوسید" من دوست دارم كتي"گوشم و آروم گفت 

 . كتي مي تونیم سال تحويل كنار ھم باشیم؟ دلم مي خواد اون لحظه تو پیشم باشي -
تا موقعي . و دويدم طرف در خونه" بھت زنگ مي زنم" گفتم  از بغلش اومدم بیرون با صداي لرزون

از پله ھا دويدم باال و در خونه . كه در و باز كردم و رفتم تو ھنوز وايساده بود و داشت نگام مي كرد
خدايا . " تكیه داده بودم به ديوار و داشتم نفس نفس مي زدم. امو باز كردم و خودمو انداختم تو

 . نذاشتم فكرم ادامه پیدا كنه و با قدرت جلوي ذھنمو گرفتم ..."چقدر بغلش شبیه
دلم مي خواست تو اون لحظه چشمامو . داشتم از فشارِ  بعضي كه تو گلوم بود حفه مي شدم

بدترين احساسِ  دنیا رو داشتم، بدترين و عذاب . مي بستم و ديگه ھیچ وقت باز نمي كردمشون 
خیانت، نبايد مي ذاشتم نیكان وارد زندگیم شه، چطور آورترين احساس، احساس عذاب وجدان و 

 ....تونستم متینو ناديده بگیرم؟ نبايد مي ذاشتم
 
 
 

. ُسر خورده بودم پايین ديوار و سرمو گذاشته بودم رو زانوھام و داشتم آرزوي مرگ مي كردم
دستمو گذاشته . پاشدم و كورمال كورمال تو تاريكي خودمو رسوندم به اتاقم و پرت كردم رو تختم

مي خواستم ھرچي فكر و خیالِ  از سرم بیرون . بودم دو طرف سرم و داشتم فشار مي دادم



مثل ھمیشه . بعد از چند لحظه انگار تمام ذھنم خالي شده بود و حالت خالء پیدا كرده بود. كنم
 . متین تنھا فكري بود كه تو ذھنم باقي موند و روح و وجودم پر كشید به سمتش

ريه مي خواست، ازون گريه ھايي كه اولش با اشك شروع مي شه، وسطاش به ھق ھق دلم گ
 . تبديل مي شه و آخرشم ديگه نفسي براي گريه ي بیشتر نمي مونه
ياد اون روزِ  نحس افتاده . تك تك سلولھاي بدنم متینو فرياد مي زدن و دلم براش پر مي كشید

و ھق ام كه متینو صدا مي زدم تو تاريكي اتاق صداي ھق . بودم و ديگه گريه امونم نمي داد
پیچیده بود و خودمو تنھا تر از ھمیشه احساس مي كردم، متینِ  من ديگه نبود و منو تنھا 

گذاشته بود، من تنھا بودم و گريه ھم آتیشِ  اين تنھايي كه به جونم افتاده بودو خاموش نمي 
 .... كرد

 
 
 
ا فكر مي كردم تمام ناراحتیاي دنیا تموم شدن و چقدر احمق بودم كه ھمه ي اون روز* 

اينقدر تو خوشیام غرق بودم كه لحظه اي ھم فكر اتفاقات بد به ذھنم . خوشیاش بھم رو اوردن
من و متین ھمو داشتیم و يكي از بزرگترين و سخت ترين مراحل زندگیو باھم و . راه پیدا نمي كرد

از قبل بیشتر بود و دالمون فقط به بھانه ي وجود عشقمون . در كنار ھم پشت سر گذاشته بوديم
جنس دوست داشتن ما زمیني نبود و براي ھم حكم فرشته ھاي آسموني رو . ھم مي تپید

ما مدتھا بود اسیر دلِ  ھمديگه شده بوديم و زندگي برامون تو وجود ھمدگیه خالصه . داشتیم
 . لرزوندجدايیمون از ھم محال بود و فكرشم تنمونو مي . شده بود

مي خواستیم يه زندگيِ  جديد باھم بسازيم پر از خوشي و خوشبختي و براش جفتمون داشتیم 
 . تالش مي كرديم

 
چند روزي بود كه مي رفتم خونه ھايي رو كه با شرايطمون جور بودو مي ديدم و اونايي رو كه 

ا با متین مي ساعتھ. خوشم میومد با ھزار شوق و ذوق براي متین عكساشونو مي فرستادم
شستیم عكسارو مي ديدم و پاي تلفن راجع به اينكه كدوم اتاق خوابمون باشه، اون پیشخونِ  

جلوي آشپزخونه بايد برداشته شه يا تلويزيون و میز نھار خوري كجا قرار بگیره بحث مي كرديم و 
يه فكر بكر  چقدر گاھي به فكراي ھم مي خنديديم يا ھمو به خاطرِ . سر به سر ھم مي ذاشتیم

ما تو سخت ترين مسائل با ھم كنار اومده . كه به سرِ  يه كدوممون زده بود، تشويق مي كرديم
بايد عكسِ  تو "بزرگترين بحثمون سر اين بود كه متین مي گفت . بوديم و ھیچ مشكلي نداشتیم

اري رو بايد گلي كه تو دوست د" يا من مي گفتم " باالي عكس من رو به روي در ورودي باشه
 " . میز وسط سالن باشه

يعني امكان داشت ما دو تا ھم يه روزي از ھم خسته بشیم؟ يه روزي حس كنیم ديگه تفاھم 
 نداريم؟ يه روزي بگیم كاشكي ھیچوقت با ھم آشنا نمي شديم؟ 

 
اونشب با خوشحالي داشتم براي متین از میز دو نفره اي كه ديده بودم پاي تلفن تعريف مي 

 . ونم راجع به رنگ و مدلش نظر مي دادكردم و ا
 نفره براي آشپزخونه؟  ٤متین به نظرت دو نفره بگیريم يا  -
 ! راستش اگه نظر منو مي خواي يه نفره بھتر از ھمه اس -

 چطور؟ اينقدر از تنھايي خوشت میاد؟  -: با دلخوري گفتم
! اونوقت مي شه توفیق اجبارينه جیگرم، اينجوري من میشینم و توام مجبوري بشیني رو پام،  -

 ! منم ديگه مجبور نیستم ھي منت تورو بكشم كه بیاي بغلم و يه بوس ناقابل بدي بھم
 . اينو گفت و بعدم زد زير خنده

تو كي منت منو كشیدي براي اين ! من كه خودم يه سره تو بغل توام! خیلي بدجنسي! متین -
 چیزا؟ 



 . ونت بشمآخه منت تورو كشیدنم كیف داره قرب -
 . خنديدم و از پشت تلفن براش بوس فرستادم

 . راستي متین، چقدر ديگه از كارات مونده؟ دو ماھم گذشتا -
ھفته ديگه ھمه اش جور  ٣فكر كنم تا . اتفاقا خیلي خوب داره پیش مي ره. مي دونم عزيزم -

 . مي شه و زودِ  زود میام پیشت
 . قول؟ دارم روزا رو مي شمرما -
منم برم . حاال ھم ديگه برو بخواب خانمي، از صبح بیرون بودي خسته اي. قول عروسكم قولِ  -

 . دنبال كارام ، بايد چند جا برم بیرون شركت كار دارم
 باشه عزيزم، پس ديگه كاري نداري؟  -
 . چرا، مواظب عشق من باش -
 . چشم، اما شما بیشتر -
 راستي كتي؟  -
 جانم؟  -
 . روحمو مي فرستم سراغت! ینیاحتما خواب منو بب -

 . اينم به چشم، ما مخلص روح شما ھم ھستیم داداش -: با خنده و صداي كلفت گفتم
 . سايه اتون كم نشه، عزت زياد. ما كوچیكتیم آبجي -: اونم با لحن التي جوابمو داد

 . ھفته ديگه فكر كردم ٣يه لحظه ساكت شدم و با خوشحالي به 
 كتايون؟  -
 جونم؟  -
 . بیشتر از ھمیشه دوست دارم -
 . منم ھمینطور متین -
 . خوب بخوابي عروسكم، شبت به خیر، خداحافظ خانمي -
 . خداحافظ عزيزم -
 

قبل از خواب داشتم به حرفامون فكر مي كردم و لبخند مي زدم كه وقتي به آخراش رسیدم يه 
پس چرا " تا بعد" يا " فعال" ما معموال موقع خداحافظي به ھم مي گفتیم . لحظه دلم لرزيد

 ؟ ....امشب
با خنده افكار مزخرفو از سرم بیرون كردم و با اومدنِ  فكرِ  روزاي خوب تو سرم يه خوابِ  آروم و 

 . شیرين منو برد به دنیاي بي خبري
 

فردا صبح وقتي پاشدم سريع صبحونه امو خوردم كه برم دانشگاه و بعد از كالسمم مي خواستم 
باربدم گفته بود میاد دنبالم كه باھم بريم . فروشگاه لوازم خونه و قراردادِ  میز رو ببندم برم ھمون

قبل از اينكه برم ھرچي منتظر تلفن متین شدم ازش . و اونم نظرشو راجع به جنسِ  چوبش بده
خبري نشد، يكي دوبارم خودم شماره ي خونشو گرفتم كه اشغال بود و چون ديرم شده بود ديگه 

 . گرفتنش منصرف شدمار 
بعد از كالس داشتم از دوستام خداحافظي مي كردم كه موبايلم زنگ زد و بدون اينكه به ال 

 . نگاه كنم درشو باز كردم و جواب دادم) LCD(سیديش 
 . سالم عزيز دلم -
 ! خدايي نمرديمو يه بارم شديم عزيز دل شما كتي خانم -
 ! كر كردم متینهئه، باربد تويي؟ بي خودي ذوق نكن، ف -
 ! بله، ما كه ازين شانسا نداريم -

 ! خودتو لوس نكن، تینا از سرتم زياده -: خنديدم و گفتم
 حاال ببینم كالست تموم شد؟ بیام؟ . بله خوب، بر منكرش لعنت -
 . آره ، اگر زحمتي نیست بیا -



 . دقیقه ديگه اونجام ١٠باشه عزيز، تا  -
 

يه كم نگران شدم، از . ھیچ خبري نبود. به چك كردن مسیج ھام گوشیو قطع كردم و شروع كردم
. " كارتمو از كیفم دراوردم و شماره اشو گرفتم. صبح از متین بي خبر بودم و اين كم سابقه بود

و بعدم رفتم طرف در " اي تو روحت" با حرص گفتم ". دستگاه مشترك مورد نظر خاموش است
تو تمام مدت يه . بعد رسید و باھم رفتیم ھمون فروشگاھه چند دقیقه. خروجي كه باربدو ببینم

موقع . كم كم داشتم دلشوره مي گرفتم . چشمم به صفحه ي موبايل بود و يه گوشم به زنگش
بستن قرار داد حواسم اينقدر پرت شده بود كه پسورد كارت اعتباريم يادم رفته بود و باربد از كارت 

 . خودش استفاده كرد
بیرون چند دفعه ديگه ھم شماره ي موبايلشو گرفتم كه يا مي گفت خاموش است وقتي اومديم 

 . يا در دسترس نیست
 چي شده كتي؟  -
 . متین از صبح تاحاال زنگ نزده، نگرانشم -
 . بابا روزاي آخره طفلكي سرش شلوغه، بي خودي نگران نباش -
 . م جواب نمي دهموبايلش. آخه ھر روز تا اين موقع دو سه دفعه زنگ زده بود -
 . خوب خونه اشو بگیر -

تا وقتي . اما اونجا ھم كسي جواب نمي داد. تازه يادم افتاد كه شماره ي خونه اشو بگیرم
 . برسیم خونه چند بار ديگه ام گرفتمش اما نتیجه اي نداشت

باشه و وقتي رسیديم به باربد گفتم بیاد باال باھم نھار بخوريم تا ھم زمان بگذره ھم سرم گرم 
 . دلم شور نزنه

دوباره گوشیو . تا غذا خورديم و میز و آشپزخونه رو جمع كرديم يك ساعت ديگه ھم گذشت
موبايلش كه ديگه بوقاي ناجور مي زد و خونه ھم مثل قبل كسي . برداشتم و شماره اشو گرفتم

ت نیست حتي با اينكه مي دونستم اون موقع شب به وقت ايران كسي تو شرك. جواب نمي داد
 . چند بارم شماره ي اونجا رو گرفتم و بازم فايده اي نداشت

باربدم ديگه نگران شده بود و . يك ساعت ديگه ھم گذشته بود و داشتم از دلشوره مي مردم
 . مونده بود پیشم و راه رفتناي عصبيِ  منو نگاه مي كرد

با، رفته جايي موبايلش آنتن شايد كاري براش پیش اومده با. كتي جان، اينقدر الكي شور نزن -
 . نمي ده

مگه مي شه بخواد . خب ھرجا مي خواست بره قبلش به من خبر مي داد. نه باربد، نمي شه -
 جايي بره به من نگه؟ 

 يعني تاحاال اينجوري نشده بود؟  -
 . فقط يكي دوبار موقع ھايي كه حالش بد شده بود و من خبر نداشتم -

 . ترسیدم، اما سعي كردم بھش فكر نكنمخودمم از گفتن اين حرفم 
 

نصفه شب به وقت ايران، دلم داشت میومد  ١ -١٢ديگه وقتي عصر شد و نزديكاي غروب، يعني 
تینا ھم اومده بود و باربدم پاشده بود ھي راه مي رفت و خودش ھرزگاھي با . تو حلق ام 

 . گوشیش شماره ي متینو مي گرفت
 . داد دستمو نشوندم رو صندلي تینا اومد طرفمو يه لیوان آب

 عزيزم مطمئني بھت نگفت مي خواد بره جايي؟  -
 . آره بابا، ديشب فقط گفت بیرونِ  شركت چند جا كار داره -: با درموندگي گفتم

. ببین عزيز، متین يه مريضيِ  سنگینو پشت سر گذاشته. كتي جان اول خونسرديتو حفظ كن -
 . كرده حالش دوباره بھم خورده بردنش بیمارستانبدنش ھنوز ضعیفه، شايد خدايي ن
 . ھمون فكريو كه ازش مي ترسیدم تینا به زبون اورده بود. با ترس نگاش كردم و از جام پاشدم



االن كه ديگه من از ھمه چیز خبر دارم، اين . آخه تینا، اگر اينم بود بايد تاحاال بھم خبر مي داد -
االن ديگه فرق داره، اگرم ھمچین اتفاقي افتاده . نمي دونستم پنھون كاريا مال موقعي بود كه من

 . بايد به من خبر مي داد، مي دونه چقدر نگرانش مي شم
حاال تو اينجوري نكن، منم دلم داره شور مي زنه، اما با دلشوره كاري درست نمي شه، يه كم  -

 . خونسرديتو حفظ كن تا ببینیم چي مي شه
ن با رنگ پريده و سر گیجه ھنوز داشتم بي ھدف مي رفتم اينور چند دقیقه ديگه گذشت و م

 . اونور و ھي الكي دور خونه مي چرخیدم
 ئه كتي، شماره ي دوستاش يا ھمكاراشو نداري؟  -

 چرا زودتر به فكرم نرسید؟ . چرا، دارم -: يھو با جیغ گفتم 
م شريك بودنو پیدا دويدم سر دفترچه تلفنم و شماره ي دوست متین كه تو شركت ھم با ھ

 . كردم
 نصفه شبه، زشت نیست؟  ٣فقط بچه ھا، آخه تو ايران  -
 . باالخره مجبوري ديگه، عذر خواھي كن و زود سوالتو بپرس -

آخر باربد گوشیو از دستم گرفت و . انگشتام مي لرزيد و دو بار شماره ھا رو پس و پیش گرفتم
 . شماره رو گرفت و دوباره داد دستم

 ... يه بوق، دو تا بوق، سه تا. يه مكث شروع كرد به زنگ خوردن بعد از
 بله؟  -

 . صداش خیلي نامفھوم بود و از يه جاي شلوغ میومد
 . سالم آقا بھزاد، كتايونم -
 الو؟  -

انگار تو فرودگاه بود يا يه ھمچین . صداش يه جوري بود و بدتر ازون شلوغیه دور و برش بود
مدام صداي دينگ دينگ پیج میومد و بعدم اسم يه نفرو ". یمارستان نباشهواي، خدايا، ب" جاھايي

 . آقا بھزاد كتايونم -: با صداي بلند تر گفتم. از تو بلند گو صدا مي زدن
 . ايندفعه انگار شنید، ولي ھیچي جوابمو نداد

 الو؟ صدامو مي شنوين؟  -
 . بله كتي خانم -

نفسم گیر كرده بود تو . يه لحظه وحشت برم داشت .صداش يه جوري خش دار و گرفته شده بود
 . سینه امو صدام به زور در میومد

 شما از متین خبر دارين؟  -
 .... كتي خانم متین -

متین چي شده؟ حالش بد شده؟ مرتیكه ي آشغال درست حرف  - : با جیغ گفتم. يھو زد زير گريه
 . بزن

 ... تموم... حالش...زد... متین امروز عصر -
نه، انگار گوشم ايراد پیدا . ي دونم صداش قطع و وصل مي شد يا گوش من ايراد پیدا كرده بودنم

چرا باربد اينجوري حمله كرد طرفم؟ چرا . تازه چشمامم انگار مشكل دار شده بود. كرده بود
دھنش داره باز و بسته مي شه و انگار داره فرياد مي زنه اما من چیزي نمي شنوم؟ چرا گوشیو 

دستم گرفت؟ چرا نشست رو زمین؟ مگه بھزاد بھش چي گفت؟ چرا من مثل كسايیم كه دارن از 
 رو ابرا راه مي رن؟ 

 
اولین چیزي كه به . با فرياداي باربد و قطره ھاي آبي كه مي پاشید رو صورتم چشمامو باز كردم

اومدم از ! فید ترحتي از من و متینم س! نظرم اومد اين بود كه باربد چقدر صورتش سفید شده بود
. صداي گريه ي يه زن. يه صداي ديگه ھم میومد. جام پاشم كه دستمو گرفت و اسممو صدا زد

 . حرفھاي بھزاد پاي تلفن. يھو ھمه چي يادم اومد. برگشتم نگاه كردم ديدم تیناس



. تمباربد از رو زمین پاشد و پريد از پشت گرف. با جیغ باربدو ھل دادم عقب و دويدم سمت تلفن
اونم . با جیغ و گريه به باربد مي گفتم ولم كنه. فقط جیغ مي زدم و مي خواستم تلفنو بردارم

ولم  - : از اعماق وجودم جیغ مي كشیدم و مي گفتم . ھي صدام مي زد و مي گفت آروم باشم
 . كن،اون كثافتِ  بي پدر مادر گفت متین تموم كرده، خودم شنیدم

 . اشتباه شنیدي كتي -: فت باربد صداش مي لرزيد و مي گ
باربد دستامو گرفته بود و سعي . شروع كردم به مشت زدن به سر و صورتشو لقد مي زدم بھش

مي كرد نگھم داره ولي من با زوري عجیب ھلش مي دادم و تمام مشتامو رو سر و صورتش مي 
 . آشغالدروغ نگو عوضي، خودم شنیدم  -: تو صورتش فرياد مي زدم و مي گفتم. كوبیدم

اشكام تمام لباسمو خیس كرده بود و از شدت جیغي كه مي كشیدم تو گلوم مزه ي خونو 
تینا با وحشت نگام مي كرد و باربد تمام قدرتشو اورده بود تو دستاش كه . احساس مي كردم
متین خوب شده بود، متین ديگه  -: با تمام وجود جیغ مي كشیدم و مي گفتم. بتونه منو نگه داره

به من دروغ گفتن؟ اون دكتراي كثافت دروغ گفتن؟ شماھا دروغ گفتین آشغاال؟ . ان نداشتسرط
 كثافتاي دروغگو . سرطانش خوب شده بود. متینِ  من خوب شده بود

باربد سرم داد مي زد و مي گفت ساكت باشم، اما من ھیچي نمي شنیدم و صدام ازون خیلي 
 . بلند تر بود

 . و دروغ نگفته، كتي توروخدا آروم باشكتي آروم باش، كسي به ت -
اشك مي ريختم و يه لحظه التماس مي كردم بگن چي شده و يه لحظه فحش مي دادم و مي 

زمان و مكان از دستم خارج شده بود و نه مي فھمیدم كجام نه مي . گفتم بھم دروغ گفتین
احساس كردم تو گوشم يه لحظه باربد دستش رفت باال و وقتي اومد پايین . فھمیدم چي مي گم
 . اينقدر محكم كوبیده بود تو گوشم كه شوكه شده بودم. داره سوت مي كشه

 . از گوشه ي لبم داشت خون مي چكید
 باربد توروخدا، راستشو بگین، متین خوب شده بود، كي دوباره مريض شد؟  -

 . دوباره زار مي زدم و با التماس مي گفتم متین چیزيش نبود
 . مو گرفته بود بین دستاشو تكونم مي دادباربد شونه ھا

 ... كتي، متین تصادف كرده -
اينو گفت و يھو ھق ھق گريه اش تو گلوش شكست، رو زانوھاش افتاد زمین و جلوي پاي من 

تینا رو ديدم كه با گريه اومد طرفمو كشیدم . داشتم مي ديدم كه يه مرد جلوم شكست. نشست
سرطان نمرده؟ متین تصادف كرده؟؟؟؟؟ مگه قول نداده بود يعني متین به خاطر . " تو بغلش

مواظب خودش باشه؟ مگه قول نداده بود زود میاد پیشم؟؟؟ متین كه ھیچ وقت زير قولش نمي 
 " زد

حتما سقف خونه بود كه آوار . احساس مي كردم يه جسمِ  چند توني داره رو سرم فشار میاره
! اما سقف كه سر جاش بود. اال كردم و سقفو نگاه كردمسرمو ب. شده بود و ريخته بود رو سرمون

 ..... چشمام بسته شد و ديگه ھیچي نفھمیدم
 
 

متینِ  من . ازون روز به بعد ھمه ي سقف ھاي دنیا رو سر من بودن و ھمه ي غماي عالم تو دلم
اشین زده نه مثل يك آدمِ  سرطاني، كه مثل ھزار تا آدمِ  سالم ديگه، موقع رد شدن از خیابون م

 .*......بود بھش و در اثر ضربه مغزي جا به جا تموم كرده بود
 

مثل ھمیشه با ياداواريِ  . تمام شب قبل گريه كرده بودم و به حال خودم و دلم اشك ريخته بودم
آخرين صحبتام با متین و با تداعي كردن اون لحظات وحشتناك تو ذھنم، دلم براي بار ھزارم مرده 

ولي صبح با باز كردن چشمام و ديدنِ  شروع . خدا خواسته بودم منم ببره پیش متینبود و فقط از 
 . ِ يه روز تازه ي ديگه، فھمیده بودم ايندفعه ھم دعاھام نتیجه اي نداده و ھنوز زنده ام



احساس مي كردم يه كیسه شن پشت ھر كدوم از پلكام ھست و نمي تونستم درست بازشون 
و خودمو تو آيینه نگاه كردم فھمیدم به دلیلِ  پف وحشتناكیه كه از گريه  وقتي از جام پاشدم. كنم

رفتم سر لپ تاپي كه . اما انگار ھنوزم خالي نشده بودم و دلم تنگ بود. ھاي ديشب نصیبم شده
. آخرين بار متین برام به عنوان كادو خريده بود و خودشم ھمه ي عكسامونو توش ريخته بود

بود و ھر سري ھم تو يه فايل جدا گونه كه خودش براشون اسم گذاشته تا عكس  ٥٠٠بیشتر از 
 . بود

تو بیشترشون متین به جاي اينكه به دوربین نگاه كنه . يكیشونو باز كردم و شروع كردم به ديدن
معموال ھرجا مي خواستیم عكس بگیرم مي شستم رو پاشو دوربینو مي . روش طرف من بود

يادم افتاد چقدر حرص مي خوردم و . از خودمون عكس مي گرفتم گرفتم جلوي صورتمون و خودم
كتي باور كن وقتي تو كنار من باشي و من . " بھش غر مي زدم كه چرا تو دوربین نگاه نمي كنه

اونروز بعد از اين حرفش مجبورش كردم !". بخوام يه طرف ديگه رو نگاه كنم چشمام چپ مي شه
كس ديگه از خودمون گرفتم و وقتي دوباره عكسو ديديم ايندفعه يه بار تو دوربین نگاه كنه و يه ع

چقدر اونروز به اون حرفش و به اين عكس خنديده ! تو دوربین نگاه كرده بود اما با چشماي چپ
 اما چرا االن با ديدنِ  ھمون عكس دوباره اشك تو چشام جمع شده؟ . بودم

مي كردم اينجوري مي تونم باز بوشو حس سرمو بردم جلو و صورتمو چسبوندم به مانیتور، فكر 
وعجیب بود كه يه لحظه بوي ھمون ادكلنش و گرماي آغوششو . كنم و خودمو تو آغوشش ببینم

سرمو گذاشتم رو كیبورد كوچولوي لپ تاپ و دوباره به ياد ھمه ي روزاي گذشته . احساس كردم
. ش دارم اشك ريختمكه با ھمین دكمه ھا باھاش چت كرده بودم و بھش گفته بودم دوس

 ... گذشته ي زندگي من زيبا و رويايي بود، گذشته اي كه برام تو وجود متین خالصه مي شد
 
 

ديگه چشمه ي ! وقتي سرمو بلند كردم و چشمم به ساعت افتاد باورم نمي شد ظھر شده
يه احساس خوب و سبكيِ  خاص داشتم و دلم مي . اشكم خشك شده بود و دلمم سبك تر

ظھر تازه صبحونه  ١٢از جام پاشدم و رفتم دست و صورتمو بشورم و ساعت . پرواز كنمخواست 
چشمام از چیزي كه بودن بدتر شده بود و ديگه فقط يه شیار باريك تو صورتم ديده مي ! بخورم
 !" اينم از شروعِ  آخرين روز سال" يه لبخند به خودم تو آيینه زدم و گفتم . شد

بھش قول داده بودم براي سال تحويل كه فردا ظھر بود زنگ بزنم و باھاش  .يھو ياد نیكان افتادم
ھر " قبلش رفتم مسیج ھاي رو موبايلمو چك كردم و ديدم برام اس ام اس زده و گفته . قرار بذارم

چند گفته بودي بھت زنگ نزنم و خودمم قول داده بودم بھت فرصت بدم، اما باور كن ديگه 
ھمینكه خودمو به دادنِ  يه اس ام اس راضي كردم كلي شاھكاره، اگر نتونستم طاقت بیارم و 

 " دلم برات تنگ شده! جلوي خودمو نمي گرفتم االن جلوي در خونه ات بودم
 

خودم وقتي . با اولین زنگ با خوشحالي جواب داد. گوشي تلفن و برداشتم و شماره اشو گرفتم
با ترسي كه از شنیدن صدام . رفته بودصداي خودمو شنیدم وحشت كردم بس كه خش دار و گ

 چي شده كتي؟ كجايي االن؟ اتفاقي افتاده؟ باليي سرت اومده؟  -: اومده بود سراغش گفت
يه كم . نترس بادمجون بم آفت نداره! بذار جواب سالمتو بدم اول! اووووه چته بابا -: با خنده گفتم

 ! ينم از پس لرزه ھاشهديشت تا صبح داشتم سنگامو با گذشته ام وا مي كندم ا
. تو چیكار داري با خودت مي كني؟ به خدا جدي جدي مي افتي مي شكنیا -: باز با نگراني گفت

 . اينقدر خودتو عذاب نده دختر
من خودمو عذاب نمي دم، فقط ياداواري گذشته كه جزيي از زندگیمه حسرت به دلم مي ذاره و  -

 . ھمین حالمو مي ريزه به ھم
ش مي كنم ديگه نگو كه حسرت مي خوري، باور كن تمام سعیمو مي كنم كه ديگه كتي خواھ -

باور . تو زندگیت حسرت ھیچ لحظه اي رو نخوري چون ھر روزو باھم قشنگتر از ديروز مي سازيم
باور كن قول مي دم كاري كنم كه متینم ازم . كن من دوست دارم و ھركاري بخواي برات مي كنم



من، ھم به دست اوردنِ  تو و شاد . كاري نمي كنم كه روحش آزرده بشهراضي باشه، ھیچ وقت 
 . كردن تو برام مھمه ھم شاد كردن روح متین

 
به عكس خودم و متین كه كنار تخت خواب بود يه نگاھي انداختم، چقدر اينجا جفتمون داشتیم 

ور كمرم حلقه متین از پشت چسبیده بود بھم و دستاشو د. بي خیال و از ته دل مي خنديديم
كرده بود و سرشو اورده بود جلو داشت نگام مي كرد و منم برگشته بودم با خنده نگاش مي 

رو . تینا ازمون اين عكس ھنريو گرفته بود و خودشم كلي ذوق كرده بود از قشنگیش. كردم
 . شیشه ي قاب عكس دست كشیدم و نفسمو آروم از سینه ام دادم بیرون

من . نونم ازت به خاطر مھروبوني و ھمدلیت و ھمینطور به خاطر دركتمرسي نیكان جان، مم -
احساس و محبت تورو درك مي كنم و ته دلمم قلقلك میاد، اما ھنوز نمي دونم مي تونم 

 . احساستو جواب بدم يا نه
باشه عزيزم، من االن ازت جواب نخواستم، تا ھمیجاشم خیلي ازت ممنونم كه به حرفام گوش  -

 . دادي
دم حرفو عوض كرد و ازم پرسید فردا میرم پیشش يا نه كه براي بعد از سال تحويل باھاش قرار بع

خیلي اصرار كرد كه سال تحويل پیشش باشم و خودش بیاد دنبالم اما قبول نكردم و . گذاشتم
شايد با خودم فكر مي كردم امسال آخرين سالیه ". دوست دارم امسال تنھا باشم" گفته بودم 

ھرچند، ھنوز كه تصمیم . تونم تنھا با متین و يادش سر سفره ي ھفت سین بشینمكه مي 
 ... قطعیمو نگرفته بودم

 
تا شب كلي فكر كردم، اينقدر كه ديگه سلولھاي مغزم داشت از كار میفتاد، مدام با متین حرف 

مصمم تر براي . مي زدم و ازش كمك مي خواستم و ھرچي مي گذشت مصمم تر مي شدم
 . ي كه دلمو راضي مي كرد و احساس مي كردم درستهتصمیم

 
اما بايد تا . فردا صبح وقتي از خواب پاشدم ديگه كامال آماده بودم براي اعالم تصمیمم به نیكان

تو ھمون ھتل  ١:٣٠ظھر بود و من با نیكان ساعت  ١سال تحويل ساعت . ظھر صبر مي كردم
 . كوچولوي خوشگل قرار داشتم

باربد بھم زنگ زد و گفت براي سال تحويل برم . كردم و ھفت سین كوچولومو چیدمتا ظھر كارامو 
 . پايین اما بھش گفتم دوست دارم تنھا باشم و اونم اصرار نكرد

يكي از لباسايیم كه . وسايل ھفت سینو چیدم و آخر از ھمه ھم عكس متینو گذاشتم سر میز
نشسته بودم و داشتم براي خودم دعا مي متین خیلي دوست داشتو پوشیده بودم و خیلي آروم 

براي متین كه قسمتي از وجودم بود و خدا ازم گرفته بودش، براي باربد و تینا كه ھمیشه . كردم
تو شادترين و سخت ترين لحظات زندگیم تو اون مدت كنارم بودن و ھیچ وقت تنھام نذاشتن، براي 

ه دلم آروم بگیره و خدا قدرت عملي كردنِ  نیكان كه بتونه راه خودشو پیدا كنه و براي خودم ك
از خدا خواستم اگر تصمیمي كه گرفتم غلطه راھي جلوي پام . تصمیمي كه گرفته بودمو بھم بده

 . بذاره براي برگشت و ھمه ي درارو به روم نبنده
 

. واز شبكه ي ايراني ماھواره داشت اعالم مي كرد يك دقیقه مونده به تحويل سال و آغاز بھاري ن
عكس متینو برداشتم و گرفتم تو دستمو تمام اون يك دقیقه رو باھاش حرف زدم و بھش گفتم 

 . ھمیشه دوسش خواھم داشت
وقتي شمارش معكوس به يك رسید و فرياد مجرياي تلويزيون به ھوا رفت فھمیدم سال عوض 

يه . يك گفتمشده و عكسو از خودم جدا كردم، بوسیدمش و اولین نفر به متین سال نو رو تبر
لخظه دلم خواست اون موقع ايران بودم و مي تونستم سر قبرش باشم، اما با يادشم دلم لرزيد و 

من حتي ھنوز . فھمیدم به ھیچ وجه طاقتشو ندارم و شايدم ھیچ وقت ھمچین كاري ازم بر نیاد
 . خوابیده بودنتونسته بودم خودمو راضي كنم برم سر قبر متین، برم سر قبري كه عزيزترينم زيرش 



 
سعي كردم اين افكارو تو اولین لحظه ھاي سال تو از ذھنم بیرون كنم و به فكر روزاي خوب و 

نیكان بود و اونم اولین نفري بود كه سال نو . ھمون موقع تلفن زنگ زد. خوش تو سال جديد باشم
رفش يه كم دلم با اين ح. رو با خوشحالي بھم تبريك گفت و آرزو كرد سال ديگه پیش ھم باشیم

نبايد شك به دلم راه مي دادم و بايد تصمیممو عملي ... اما نه.... لرزيد و به تصمیمم شك كردم
من با متین اين تصمیمو گرفته بودم و مثل ھمیشه تو ھر چیزي كه متین حضور داشت . مي كردم

 . دلِ  منم قرص قرص بود
 

بغلم كرد و سرمو بوسید و . و به اونم تبريك گفتمقبل از اينكه از خونه برم بیرون، رفتم پیش باربد 
مثل ھمیشه با . گفت موقع سال تحويل فقط براي شادي و خوشبختي من و روح متین دعا كرده

قدرشناسي نگاش كردم و گونه اشو بوسیدم و منم براش آرزوي بھترين لحظات رو تو سال جديد 
 . كردم

 
بودم و بازم داشتم از ديدن ساختمون و طبیعت جلوي ھمون ھتلِ  دفعه ي قبل  ١:٣٠سر ساعت 

انگار اونروز ھوا ھم دلش به رحم اومده بود و يه آفتاب قشنگ . كوچیك و زيباش لذت مي بردم
 . يه نفس عمیق كشیدم و وارد ھتل شدم. داشت تو آسمون مي درخشید

 
مو به نشانه ي نیكان سر ھمون میز نشسته بود و تا منو ديد با لبخند از جاش پاشد و صندلی

وقتي نشستم مثل دفعه ي قبل يه شاخه گل رز گذاشت جلوم و گفت . احترام برام كشید عقب
 . عیدت مبارك پرنسس كوچولو -: 

من واقعا مي خواستم چیكار كنم؟ تصمیمم درسته؟ نكنه با . " با شنیدن اين حرفش دلم لرزيد
 " ؟اما پس خودم چي؟ دل خودم چي؟...اين تصمیم دل نیكانو

ايندفعه بر خالف . سعي كردم افكار تخريب كننده رو از سرم بیرون كنم و حواسمو بدم به نیكان
دفعه ي قبل لباس رسمي پوشیده بود و ھمین باعث شده بود خوشتیپ تر و جذاب تر به نظر 

ھمه چي دست به دست ھم دادن تا منو از تصمیمم " يه زھر خند زدم و فكر كردم . برسه
  ".منصرف كنن

 
 نمي خواي چیزي بگي خانم خانما؟  -

فقط يك ساعت " باز داد زدم سر خودم و گفتم . " متینم ھمیشه ھمینجوري صدام مي زد" 
 !" تحمل كن و مثل آدم رفتار كن با اين طفلك، بعد برو شب و روزت به متین فكر كن

 . رام سختهتو بگو، من حرف زدن و خصوصا سر صحبتو باز كردن ب -: لبخند زدم و گفتم
 . خوب عیب نداره، بذار پس اول نھار سفارش بديم بعد برسیم به قسمت ھاي خوب خوب -
 ...." قسمت ھاي خوب خوب؟ ازكجا مي دوني؟ طفلكي خبر نداره"

تا غذارو بیارن كلي راجع به زندگي و بازياي عجیب غريبش و اينكه ھركسي به سھم خودش 
بعد از اينكه غذامونو خورديم و منتظر دسر بوديم، نیكان يه . شريك اين بازيا مي شه صحبت كرديم

 تو نمي خواي عیديتو از من بگیري؟  -: چشمك زد بھم و گفت
 . نھار به اين خوبي تو جاي به اين خوشگلي. عیدي؟ خوب گرفتم ديگه -
. مدهالبته ھرچند در برابر خوشگلي شما ھیچه اما واقعا خوشحالم كه از اينجا اينقدر خوشت او-

 . بعدم نه خیر، اينكه عیدي نبود
دست كرد تو . خیره شدم بھش و منتظر شدم ببینم منظورش چیه". خدايا كارو سخت تر نكن" 

 - : گذاشت جلوم و با يه صداي مھربون گفت. جیبشو يه جعبه ي كوچولو و قشنگ از توش در اورد
 . قابلتو نداره كتي جان

دستمو كه . اون چیزي كه فكر مي كنم تو جعبه نباشه فقط خدا خدا مي كردم. ترس برم داشت
نیكانم دست به سینه با استايل . يه كم داشت مي لرزيد بردم جلو و آروم جعبه رو برداشتم



چشمامو انداختم پايین و . ھمیشگیش گردنشو خم كرده بود و داشت با لبخند نگام مي كرد
در جعبه رو باز كردم و با ديدن چیزي كه  .سعي كردم موقع باز كردن جعبه نگام تو نگاش نباشه

ھديه اش يه دستبند خیلي ظريفِ  طال سفید . توش بود خیالم راحت شد و يه نفسي كشیدم
خیلي ظريف و قشنگ بود و مطمئن بودم به . درش اوردم و نگاش كردم. بود با قفلي شبیه قلب

لعملمو ببینه نگاه كردم و به زور به نیكان كه داشت مشتاقانه نگام مي كرد تا عكس ا. دستم میاد
 . يه لبخند زدم

 ... خیلي قشنگه نیكان، خیلي با سلیقه ي من جور در میاد اما مي دوني -
اصال سلیقه اتو نمي دونستم به . جدي مي گي كتي؟ خداروشكر، خودمو فروشنده رو كشتم -

 . ت بیادخاطر ھمینم گفتم يه چیزي بگیرم كه حداقل از نظر زيبايي و ظرافت بھ
 . لطف داري اما نیكان من نمي تونم قبولش كنم -

دستاشو كه اورده بود جلو تا دستبندو دور دستم ببنده از وسط راه با تعجب بگردوند عقب، 
 چرا؟  -: چشماشو تنگ كرد و پرسید

آب دھنمو قورت دادم و به زور . نبايد مي ذاشتم اضطراب يا دلسوزي باعث بشه بھش ترحم كنم
 . باز كردم دھنمو

ببین نیكان جان من فكرامو كردم، من ھنوز خیلي زمان احتیاج دارم كه به زندگي عاديِ  يه دختر  -
تو پسر خیلي خوبي . من ديگه خودمم خودمو نمي شناسم. ِ ھم سن و سال خودم برگردم

 . ھستي و دلم نمي خواد زندگیتو با روحیه ي بد و دلِ  شكسته ام خراب كنم
من كه . كتي براي من اداي فیلمارو در نیار، خواھش مي كنم - : تكون داد و گفتسرشو عصبي 

 . بھت گفتم، ھرچقدر بخواي بھت فرصت مي دم تا با خودت كنار بیاي
. من نمي دونم كي مي تونم به وضعیت عادي برگردم، شايدم ھیچ وقت نتونم مثل سابق بشم -

 . دام افسردگي و تنھايیم من نمي خوام يكي ديگه رو ھم با خودم ببرم تو
خواھش مي كنم زود تصمیم نگیر، يه . كتي، اگه با ھم باشیم ديگه نه تنھايي نه افسرده -

 . فرصت به من بده تا نشون بدم دوست دارم
 . تنھا چیزي كه تو ذھنم بود متین بود و عشقش. سرمو انداخته بودم پايین و ھیچي نمي گفتم

 كتايون؟  -
 بله؟  -
يعني حتي االنم كه نیست نمي توني با يكي ... ينقد دوسش داري كه حتي بعد از يعني ا -

 ديگه باشي؟ 
ازش خجالت مي . جرات نداشتم سرمو بیارم باال و تو چشاش نگاه كنم. آروم سرمو تكون دادم

 . كشیدم، احساس مي كردم سر دوئوندمش و اذيتش كردم
 . و دستميه كم به طرف جلو متمايل شد و دستشو گذاشت ر

 . كسي تو رو سرزنش نمي كنه. سرتو باال بگیر دختر، تو خطايي نكردي -
چقدر با شعور و فھمیده بود، چقدر از خودگذشتگي داشت كه . سرمو بردم باال و نگاش كردم

 . اينقدر خوب و مھربون داشت باھام برخورد مي كرد
م باھات باشم، خودِ  خودم نیكان باور كن دست خودم نیست، من دوست دارم اگر مي خوا -

من شب و روز دارم با متین و فكرش . باشم نه كسي كه داره برات رلِ  كتي رو بازي مي كنه
 . اينجوري نمي تونم با خودم و تو كنار بیام. زندگي مي كنم

چون منم . قبال ھم بھت گفته بودم تاحاال عاشق نشدم، البته االن ديگه دروغه اگر اينو بگم -
اما راستش به تو . شب و روز دارم به تو فكر مي كنم و شايد االن بیشتر از قبل دركت كنمتقريبا 

. و متین به خاطر اين عشق حسوديم شد، عشقي كه حتي بعد از اون اتفاق از بین نرفته
 . امیدوارم منم بتونم يه روز ھمچین احساسي رو تجربه كنم

یاقتشو داشت، اما يعني ممكن بود اون كسي واقعا ل. تو چشماش نگاه كردم و بھش لبخند زدم
 كه ھمچین عشقیو يه روز نثارش مي كنه، من باشم؟ 

 فقط يه خواھش ازت دارم كتي؟  -



 . دستمو رو دستش فشار دادم و با محبت نگاش كردم
به عنوان يه يادگاري، دوست دارم دستت باشه، براي تو . اين دستبندو از من قبول كن -

 . گردونم روحمو مي خورهگرفتمش، اگر برش 
. شايد داشتم تو چشماي نیكان چشماي متینو مي ديدم كه برق رضايت ازشون بیرون مي زد

. با خوشحالي دوباره دستاشو اورد باال و خودش بست دور دستم. سرمو تكون دادم و قبول كردم
م بودو مي اما با ھمه ي اينا يه غمي نشسته بود تو چھره اش كه ھرچي عذاب وجدان تو عال

 . ريخت به جونم
من میرم كتي، از زندگیت مي رم  -: از جاش پاشد و مچ دستامو گرفت، به طرفم خم شد و گفت

تو . بیرون، اما ھیچ دري رو پشت سرم نمي بندم و تو رو ھم از زندگي و قلبم بیرون نمي كنم
من حساب ھمیشه براي من ھستي، مي توني تا ھروقت مي خواي به عنوان يه دوست رو 

من االن شك و دو . كني، تا وقتي كه دل و ذھن و فكرت راجع به من يكي شدن صبر مي كنم
دلي رو تو تمام حرفا و رفتارت احساس مي كنم، منم دلم نمي خواد اينجوري با شك مال من 

در اين مورد نمي توني بگي نه . صبر مي كنم تا به قطعیت برسي، چه منفي چه مثبت. بشي
 . توام فكراتو بكنن عزيزم. ِ خودمه و دوست دارم منتظرت بمونم چون زندگي

 . دوال شد و پیشونیمو بوسید و از در رستوران رفت بیرون
تمام حرفاش تو ذھنم تكرار مي شد و . سر جام نشسته بودم و به در خروجي خیره مونده بودم

 ... رفتار خوبش كرده بودچقدر پسر با فھم و شعوري بود و منو مديون . مدام دلمو مي لرزوند
 
 

من تو زندگي گذشته ام متینو داشتم كه جزيي از وجود و عشقم بود و در زندگي حال ام نیكانو 
پیدا كرده بودم كه داشت ذره ذره محبت و عشقشو نشونم مي داد و حاضر بود تا ابد برام صبر 

 داد؟  چیكار بايد مي كردم؟ دلم به بودن با كدومشون بايد رضايت مي. كنه
 ... ھنوزم جواب اين سوالو پیدا نكردم

 
باھم حرف زديم و . حدود يكسال ازون روز مي گذره و من تقريبا تو اين يكسال ھر روز نیكانو ديدم

تو مشكالتم سايه به سايه دنبالم . ھمیشه سعي كرده بیشتر از پیش به زندگي امیدوارم كنه
 . نمبوده و تمام سعیشو كرده كه احساس تنھايي نك

نمي دونم، شايد باالخره روزي از ھمین روزا به خودم بیام و ببینم نیكان ھم به طور كامل وارد دلم 
اما تا اون روز و تا ھمیشه متین اولین و حقیقي ترين عشقم مي مونه و . شده و خودم نفھمیدم

 . فرشته ايه كه تو راز و نیازام با خدا ھمیشه میاد جلوي چشمم و بھم آرامش مي ده
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