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ایــــرانیم ی زده غـــــرب آن مــــــــــن  » 

« ام گشتـــــــــــــــه تو حــــیران و عاشق که  

خطائی.ط  

 

.میرسید گوش به پذیرایی اتاق از دوماد و زن مادر دعوای صدای  

 

نیست حرفاحالیم این اصال من.کنه روشن منو زندگی تکلیف بیاد باید شاهرخ خود - 

 فراری رو ملیکا وقتی مگه. میزنید شما که عزیزم رفیهح چه این جون کیان آخه

 شاهرخ اخه. میکشی وسط اونو پای داری حاال که بود وسط شاهرخ پای. دادی

کنه؟ روشن زندگیتو و تو تکلیف میتونه چطوری  

 

باشه من هایسوال گوی جواب شاهرخ باید نمیدونم من - 

. نبود تو زن االن. نمیشد لجهمعا ملیکا اگه که میدونی بهتر توکه پسرم،. عزیزم-

 هم. بده طالقش. درنیار بهونه دیگه. شده دوتا شلوارت اگه قدیما قول به اگه االنم

بردار ها بهونه این از دست هم و کن راحت رو خودت  

 

 من. دوتاشدن و شلوار کدوم چیه؟ حرفا این نداشتم انتظار شما از دیگه عمو زن-

 شما. زنمم عااشق من. بهم میزنین تهمت چرا مب ال بابا. دارم دوسش زنمو هنوز

 از میخوام. برخورده غیرتم به. میارم بهونه دارم شیم نمی داربچه چون میکنی فکر

منه حق این که نمیکنید فکر شما. بیارم در سر زنم زندگی پوک و جیک  
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 که دتخو. شده تموم بود بینتون هرچی دیگه افتادی فکر به سال همه این بعد چرا-

 توی رو وشاهرخ بود ملیکا بشه شاهرخ زن نکرد قبول که کسی اون بودی شاهد

رفت کردو ترک تاالر   

 واقعا. بود شده کالفه و خسته دیگه که بود اورده برهان و دلیل انقدر بیچاره زن

 به همسرش فرهمند، اقای. کنه؟ چیکار افتاده راه که بلوایی این با نمیدونست

 ی خانه از ظهر از بعد پنج ساعت دیروز از ملیکا. بود رفته کاری مسافرت

 ملیکا. بیاید کیان که ساعت تااین و.بود اومده اونا ی خونه به و کرده  قهر شوهرش

 دعوای میکرد احساس هم حاال. بود نزده حرف کیان با دعواش درمورد کلمه یک

 نگاه  میزد راهم پرتقال شربت که  کیان به.هست گم وسردر محتوا بی خیلی انها

 بچه آنها غم تنها داشتن سروصدایی بی زندگی آنها سال شش مدت این توی.کرد

.بود شده کشیده دراز به شان انتظار و.بود  

 

 و مامانی بین حرفای دیوار مابین از تا.بود داده دیوار به گوش ملیکا در آنسوی در

.بشنوه رو همسرش  

 های پایه و.بود شده شروع عکس چندتا و مفیل یه دیدن با طوفان همه این چیز همه

 برای.بود شاهرخ با دیدار خواستار کیان وحاال.ریخت بهم رو زناشویش زندگی

 زندگی تا. بگرده ایران به شاهرخ کاش که کرد آرزو و بست چشمهاشو ای لحظه

 که رازی راز بوداز شده زندگیش سرتاسر.دربیاد نامفهومی از کمی  اونم مبهم

.نمیورد سردر اون زا هم خودش  

 و.میشد سردرگم میکرد نگاه اونو هرچه بیننده که تلویزیونی نامفهوم سریالهای مثل

.اورد نمی بدست سرنخی هیچ  

 می باز شاهرخ دستای با سردرگمی کالف همه.بود شاهرخ امیدش ی روزنه تنها

.شد   

.نمیشناخت رو حدوحدودی دیگه کیان بدبینی  
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 تحمل دیگه.ببارن دادکه اجازه چشمهاش به.گرفت دستهاش میون رو سرش ملیکا

 های پله از. بشنوه میگرفتو  نشأت سوءظن و اعتمادی بی از  کیان حرفهای.نداشت

رفت باال طبقه به خونه دوبلکس . 

 قانع رو  کیان داشت سعی فرهمند خانم.میزد حرف عموش زن با داشت کیان هنوز

 های بچه از,جاریش برخالف شههمی.  برداره هاش شبه و شک از دست تا کنه

 کیان مادر ولی.داشت دوست رو اونها و.اومد می خوشش خیلی شوهرش  برادر

 با اون رابطه هم اش بهونه تنها و.دید نمی عروس چشم به ملیکارو هیچوقت

بود ملیکا نشدن دار بچه هم و شاهرخ . 

کشید بیرون خیال عالم از اونو عمو زن صدای  

 

 مامانت و من به خودت رو دکتر گواهی و پاکه ملیکا که ینها اصل گفتی خودت تو-

 دست ملیکا به شاهرخ که اینه قضیه اصل.نگیر سخت زیاد هم االن پس.دادی

 مامانت نذار و بگیر زنتو دست,داری زندگیتودوست و همسر اگه هم االن.نزده

 و,تو دوباره ازدواج ی زمزمه به میکنه شروع بازم و,کردید دعوا شما که بفهمه

 سنگاتونو میتونید خوب, عاقله و بالغ ملیکا هم و عاقلی تو هم.میکنه پر گوشت توی

 ویا تلفنی یا بگذاره جریان در ایمیل با رو شاهرخ که میگم ملیسا به من.کنید وا باهم

....هم و ببرید بین از ها کینه وهم.کنید صحبت دیگه باهم حضوری  

 

 از.فشرد می دستش تو که بود کیان دست توی هنوز پرتقال شربت خالی لیوان

شد بلند مبل روی   

...نمیتونم من راستش.کنید نگهداری ملیکا از میتونید مدت یه عمو زن-  

 خوب.باشید جدا ازهم میاد سفر از ملیکا پدر که وقتی تا مدت یه بهتره عزیزم اره-

....بیچاره دختره این سرنوشت بدون ولی. بکن فکراتو  
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 حدی چه تا بدونم میخوام شاهرخه با حرفم من.ندارم گله لیکام سرنوشت از من-

....داشتن رابطه باهم  

 

 تو.همینطور هم وپسرا داره زیادی خواستگارای ازدواج قبل دختری هر پسرم-

 همه این میون از اون همینطور هم ملیکا.رفتی خواستگاری چقدر خودت

...شاهرخ هن بودی تو ملیکا قسمت و  کرده انتخاب تورو خواستگار  

 

:گفت و رفت در طرف به و داد تکون سر کیان  

.برسونید منو سالم هم بقیه به.میرم دارم من عمو زن  خ-  

 

....همراهت به خدا پسرم چشم-  

 

.شد دور اونجا از و شد ماشینش سوار کیان و بست کیان پشت رو در  

 عمو زن از هاینک از.میکرد دلتنگی احساس و بود شده دور ملیکا از بود روز دو

 اش خواسته آه بانک و.بود عببانی خودش از برود ملیکا دیدن به که بود نخواسته

.نشوند فرو رو  

 

 پذیرایی چراغ کلید.اومد استقبالش به ملیکا عطر بوی.گشود رو آپارتمونی خونه در

 دستگاه داخل رو ویدیو نوار اونم و بود اومده بیرون حمام از ملیکا دیروز.زد رو

 های بوسه اون از وبعد شاهرخ و ملیکا خوشحالی های صحنه و.بود اشتهگذ پخش

 تمام آینه طرف به  کریستال گلدان کردن پرت و کیان دگرگونی و مدت طوالنی

 موهاش کردن خشک حال ودر ایستاده اون روی به رو حموم حوله با ملیکا قد،که

 شاهین ازدواج رایب اصال ویا اومد نمی هیچوقت دیروز کاش.میکرد تماشا خودشو
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 داغون حد این تا.نمیکرد پیدا رو ویدئو نوار و عکسا تا.بودند نرفته شاهرخ باغ به

بود عاشقانه و جدی خیلی.میشد دیده عکسا و فیلم تو که ایی رابطه.شه . 

 چرکی دمل مثل.نداشت خاطر به رو زندگیش از چهارسال این ملیکا این چرا پس

میداد شونن رو خودش اثرات حاال بود شده . 

 کار اتاق طرف به پس نیندیشه ملیکا به کار تواتاق شاید کرد فکر خودش با

 کتابهای. بود شده تشکیل داشت قرار هم روی به رو که قفسه دو از  کار اتاق.رفت

 میز روی.میکرد خودنمایی اون در مهندسی و پزشکی و هنری و ،تاریخی رمان

 از. بود کامپیوتر میز هم اتاق طرف اون در. بود ایی کاره نیمه ایی نقشه مهندسیش

 نارک صندلی روی.میکرد استفاده تاپ لپ از بیشتر اونم استفاده ملیکا کامپیوتر این

 دفتر.کشید خودش طرف به  اونو و برد میز کشوهای از یکی به دست.نشست میز

 سال ده کهنه رسید سر دفتر زیر.برداشت رو شعر دفتر و بود اونجا ملیکا شعر

 در ملیکا که دونست می.برد پیش سال ده به اورا سررسید این.میکرد جلوه یشپ

 جا همه به خودش با همیشه  اونو.داشت عالقه سررسید این به دبیرستان زمان

 شده نوشته چه سررسید ان تو بفهمه که بود کرده کنجکاوی زمانی یه حتی و میبرد

بود نشده موفق هرگز ولی است . 

 به.بود شده کنده هم از اون اول صفحه چند.زد ورق رو ررسیدس و زد دریا به دل

کرد نگاه ها نوشته از ای صفحه . 

 

ملیکا خاطرات دفتر  

 

 به رازیون همراه منو و گذاشتن سرم به سر بازهم ها بچه امروز. مهر دوازدهم

 من به تا خودشون قول به تا فرستادن بود پسرش دوست و اونو قرار راه چهار سر

 سرقرار به و گذاشت قرار پسر بایک میشه چطوری که.بدن نشون  دنوبو نترس

 تی یک با کمرنگ آبی جین شلوار.بود افشین اسمش که رازیون پسر دوست.رفت

 اون ی یقه باالی کوچولو آدیداس ی کلمه که داشت تن به روشن فسفری شرت

 رو اونها یکم.بود معلوم که فندقی موهای هم اون الی البه در و بلند موهای.بود
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 قرار اونا.بود جذاب خیلی رفته هم روی.داشت پروفسوری ریش و کرده رنگ

 گل های بوته و چمنها بین در خیابون جوی جدول روی رو نامه که بودن گذاشته

 دوستانش از یکی همراه هم افشین.برداریم رو اونا هم رازیون و من تا بگذارن

 با یعنی بیارن خط رو هم منو که کشیدن نقشه افشین و رازیون که فهمیدم.بود اومده

 یه با که بودم حرفا این از تر ترسو خیلی من ولی. بزنم رل افشین دوستای از یکی

 ناظم)تسال خانم به و ببینه مارو ها بچه از یکی.میترسیدم خیلی.بشم دوست پسر

بده اطالع(مدرسه  

 جاسوسی سالت خانم طرف از ها بچه از بعضی که خبرداشتن مدرسه ی همه اخه

 کار ودیگه. میدادندبهش خبر.  باشن راه سرچهار که آموزا دانش از هرکدوم.میکنن

 به من ی دلهره. نگو که اومد می بار به رسوایی چنان و.بود ساخته دختر اون

 من بازوی به مدام و.کنه پا اون و پا این اونم که شد باعث و کرد سرایت رازیونم

 بودم  زده چس  زمین  پاموبه من ولی.ببره امهن طرف به منو و  بندازه چنگ

. کرد می  مریم منو نثار بود فحش هرچی و بده تکونم تونست نمی واون

کرد؟ من همراه رو عجوزه این چرا مریم:میگفت . 

 

 و کرد استفاده راه چهار شلوغی از باالخره رازیون اومدن و رفتن بار پنج از بعد

برداشت اونو و.رفت نامه طرف به تنهایی به خودش . 

 اخم با هم رازیون.رفتند و زدند ل  به لبخندی کار موفقیت از هم دوستش و افشین

بشه من منتظر اینکه بدون و رفت سرویس طرف به تخم و . 

 از تاب و آب با میخواست بازم رازیون و.میشم کالس ی سوژه بازم فردا میدونستم

 رازیون نفس به اعتماد از بار اولین برای چرا نمیدونم.بخنده و بگه من کارای

اومد خوشم . 

 

 از بعد.میرفت یادش از اونا اسم وقتا بعضی حتی و داشت پسر دوست خیلی اون

 باقی مدرکی هیچ اینجوری میگفت.شست می آب با اونارو میخوند رو نامه اینکه

...مونه نمی  
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 لشد که کرد احساس بار اولین برای. برگردوند را رسید سر از دیگری صحفه

 واین.سردربیاره  ها نوشته اون ی لحظه به لحظه از همسرش زندگی از میخواد

اومد شیرین براش خاطرات صفحه چند . 

 

 خیلی او اومدن از مامانی. اومده ایران به کریسمس تعطیالت برای شاهرخ

 که داده ترتی  شام بزرگ مهمونی یه همین برای.شناسه نمی سرازپا و خوشحال

 مهمونی که میزد غر بازم بابا.بگیره انجام احسن نحو به مهمونی تا.شدن بسیج همه

 شاهرخ برای نذرها چه.نمیده اهمیت مامانی ولی میداد ترتی  بعد ی هفته برای رو

نداده انجام  

 دوتا فاطی خاله.کنن کمک تا خونه اومدن زود خیلی صبح از زهرا و فاطی خاله

 زهراهم خاله.وحیده اسم به دختر یه و حیدو اسم به پسر یه داشت قد نیم و قد ی بچه

داشت سال سه که داشت الهه اسم به دختر یه   

 

 جز به پدرم. بود زبون شیرین هم خیلی که برو دل تو خوشگل خیلی دختر یه

 برادر.بود خانواده برادر چهارمین خودش داشت هم دیگه برادر چهار خودش

 کیان و شهرام اسمهای به پسر دوتا و پروین اسم به دختر یه کمال عمو  بابا بزرگ

 دانشجوی هم کیان.داشت بابک اسم به شیطون پسر یه و کرده ازدواج شهرام.داشت

بودم متنفر خیلی ازش من.بود معماری دوم سال   

 علی سومم عموی اسم.نبود ای بچه هیچ صاح  که بود جمال اسمش دومم عمو

 که.داشت شاهین و  شاهرخ اسمهای هب پسر دوتا اونم.بود کرده فوت اونم که.بود

 بود مجبور پدرم سنت و رسم خاطر وبه.بودند قد نیم و قد اونا بود کرده فوت وقتی

 صدا مامانی رو مامان بچگی همون از شاهرخ.کنه ازدواج برادرش زن با

 حاصل و.کنیم صدا مامانی بودیم کرده عادت ماهم ی همه خاطر همون به.میکرد

 از ناکام و.بود شده شهید هم پنجم عموی.بودیم میالد و ملیسا و من اوناهم ازدواج

 نرگس و نیلوفر و یاسمن اسمهای به دختر تا سه هم بهارک عمه.بود رفته دنیا
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 کیان ی رشته هم و معماری ی دانشکده اول سال و داشت سال هجده یاسمین.داشت

 رشت توی هم هارمب عمه.بودن باهم وقتا بیشتر یاسمن و کیان خاطر همین به.بود

داشت دختر سه و پسر سه که میکرد زندگی  

 تولد و عروسی مجالس در ها هفته آخر که بود ارگ نفری چند گروه عضو شاهین

 حفظ از زود خیلی رو جدید هراهنگ و.داشت عالی صدای. کرد می خوانندگی

 از هم آنجلسی لس های وخواننده.داشت خواهان خیلی پاپ آهنگای ها تازگی.میشد

 عالم یه میزد که گیتاری و شاهین صدای.خوندن می رو حیدرزاده مریم آهنگای

 زیاد خیلی ها بچه سروصدای واقعا شام وقت.داشتم دوسش خیلی من.داشت دیگه

 و شکفته گلشون از گل هم یاسمن و کیان.میچرخید شاهرخ دوروبر مدام پروین.بود

 و.  میکردن جل  منو تحساد که طوری. میزدن حرف دانشگاه درمورد داشتن

پلیکیدند می گیتارش و شاهین دوروبر هم کوچیک های بچه . 

میکردند زمزمه  باهم زیرل   رو ایی بچگونه اهنگ و . 

 

 می رو دستم ناخونهای و رفته فرو مبلی روی تنها و تک که بودم من وسط این

 چایی شام بعد همیشه مثل مامانی.کنم ترکش نتونستم هیچوقت که بدی عادت.جوییدم

بیارم میوه و برم که خواست من از اشاره با و کرد پخش همه به و.اورد . 

 آشپزخونه طرف به و دادم بدنم به هم قوسی و کش و بلندشدم جام از میلی بی با

 اون ،با دار پایه بلوری ظرف.بود ای میوه جا تو شده چیده و شسته ها میوه. رفتم

 نتونستم  اومد می پذیرایی از ها بچه دنز کف صدای.بود شده سنگین خیلی میوها

 رو آدم که بود زده شاد قدری به آهنگ صدای.بشنوم رو شاهین طنین خوش صدای

 و بردم یادم از  رو ها میوه بردن همین برای.دربیاد رقص به تا میگرفت جو

کردم شاهین اهنگ با رقص به شروع . 

 

پیشم اومدی بازم گلم کاشتی گل  

میشم بونیقر برات بخوای اگه  
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  حالت از هم قوسی و کش و.میدادم حرکت را باسنم و دستها و حالت آهنگ ریتم با

 ریسه خنده از یاسمن و کیان که دیدم چرخیدم می وقتی.میدادم اندامم به ظریف

 .رفتن

 

 رقبیده مهمونی موقعیت به توجه بی اینکه انداختم،از زیر به رو سرم خجالت از

 کردم فرار اتاقم به.بود شده چندشم هم یاسمن و کیان های هخند از بودم شرمنده بودم

نبینم رو اونها تا . 

 ذوق ذوق گوشم توی یاسمن صدای هم هنوز.برنگشتم پذیرایی به مهمونی اخر تا و

 .میکرد

 

_ دیدیم هم تورو رقص نمردیم.اینجا گرفتی سوری چه به به . 

 

 سال ده ،مثل گذشته مثل بعد و. اورد ل  به لبخندی صحنه این یادآوری از کیان

 دیده زنده پخش طور به رو دختری رقص بار اولین برای.رفت ریسه خنده از پیش

 با چطور دختر این که بود کرده فکر اینم به ش  اون آیا فکرکرد خود با.بود

کرد خواهد بازی احساساتش . 

 

 ویا.بود درپیش انتقامی آیا که کرد فکر تبوراتش و خود با ای لحظه برای

بود قرارداده هم مقابل اونهارو سرنوشت . 

 

:داد ادامه خوندن به دوباره   
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 دختر من ولی.میکنند رفتار بچه یه مثل من با  همیشه متنفرم،اونا یاسمن و کیان از

 مثل بامن همه چرا دونم نمی. کنم درک رو چیز همه تونستم می و بودم ساله پانزده

میکردند؟ برخورد اضافی موجود یه  

 

 یه من گفتم همه به کالس های بچه ی همه به و رازیون گفتم،به بزرگ دروغ هی من

 باور رازیون.هست هم دانشجو و بزرگتره خودم از چهارسال که.دارم پسر دوست

 داشته هم پسر دوست بخوام که  میدونن حرفها این از تر ترسو منو اونا. نمیکنه

 .باشم

 

 اینکه از.میشه بزرگتر و بزرگ دروغم. پرسن می ازم ها بچه که رفته رفته

 های بچه دربین محبوبیتی میخوای اگه.خوشحالم کردم جل  رو ها بچه حسادت

 دبیرستان اول سال همون تو باشی،اینو داشته پسر دوست باید باشی داشته دبیرستان

 تا کنم درست خیالی پسر دوست خودم برای دروغ به میخواستم همین برای.فهمیدم

 یه. بگذرونم سرهم پشت موفقیت با رو درسام بتونم تا.بردارن سرم از دست ها بچه

شد چی کردم می فکر چی ولی.  بدم اینا به هم پزی   

 

 رو محله سرباالیی تنها من کرد پیدا محله راه سه سر مارو سرویس وقتی امروز

 من که.پراند متلکی بود من سال و همسن که محل پسرای از یکی. باال اومدم

  همین برا و  بود شنیده اومد می سرم پشت از که شاهین ولی.گفت چی مسردرنیورد

 که فهموند نگاش با هم من به و.نواخت بیچاره پسر گوش توی محکمی چک یه

میرسه حسابم به خونه توی . 

 

 خیلی من درمورد همیشه شاهین دونستم نبودم،می مقبر من که وسط تواین ولی

کنم نگا بیرونو در الی زا حتی نمیذاشت.میکرد برخورد غیرتی   
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 هیچکس ولی.کنه دفاعی ازم بتونه مامانی شاید تا رسوندم خونه به گریه با خودمو

 کنترل.خوردم  شاهین از محکمی سیلی یه بجنبم خودم به تا.نبود خونه تو اینکه مثل

 از که خون گرمی و خورد عسلی نوک به پیشونیم و دارم نگه نتونستم رو بدنم

 سیلی منتظر.بزنم دست اون به نتونستم حتی ولی کردم حس رو بود ریجا پیشونیم

 دستش که آوردم صورتم جلوی به را دستم. کنم جان نوش شاهین از که بودم دومی

نخوره صورتم به  . 

 که نبود شاهرخ جز به کسی شد گرفته هوا تو شاهین مشت که بود لحظه همون

 بو گرفته گر و عببانی میزد ومن جهت بی اینکه از و گرفته رو شاهین دست

 از شاهرخ که بود این مثل. بیرون رفت پذیرایی از کرد پوفی عببانیت با شاهین.د

 ی حوله و خیس سرش موهای هنوز چون.بود دیده مارو دعوای و دراومده حموم

بود سرش روی حموم کوچیک . 

 

دوخت من به رو گیرایش و گرم نگاه . 

 صورتم روی  رو گرمش خون وجود تازه من و گذاشت ام شکسته پیشونی به دست

کردم احساس  

 

 زخم چس  و بتادین و گاز چندتا اولیه کمکهای کیف از و  رفت شد بلند شاهرخ

 بی من و.بود عببانی خیلی بود شده کاری چنین مرتک  شاهین اینکه از و.اورد

 تموم زخم کردن تمیز کار.جوییدم می رو انگشتم ناخونهای اون نگرونی به توجه

روبست زخم روی استریل گاز با.  شد   

بود جزئی سرت شکستگی:گفت و کرد نوازشم مهربون دکتر یک مثل  . 

 

 پشت به پشتیمو کوله جوابش در من ولی.پرسید رو شاهین ناراحتی دلیل بعدهم 

رفتم اتاقم به و شدم بلند و انداختم . 
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 برخالف ولی بود رمخونگ شاهرخ.بود متضاد باهم چقدر شاهین و شاهرخ رفتار

 اصال اوقات بعضی. بود جدی و خو تند خیلی داشت هنرمندی طبع که این با شاهین

 عببی و خشمگین آدم اینچنین گرم و گیرا صدای اون صاح  که نمیشد باورم

 در منو زخم هم بابا و مامانی و.نمیکرد نگاه منو اصال شاهین ناهار میز سر. باشه

 اون کردن فاش و قضییه اصل پی در  هم شاهرخ. دونستند می ها پله از افتادن اثر

نیومد بر . 

 

کشید طول مدتها تا شاهین و من قهر و . 

 

 طعنه دست از من و. نداشتن کاری باهام ها بچه مدتی یه بودم گفته که دروغی با

 منو پسر دوست حرف که بود رازیون هفته بعدازیک ولی.بودم امان در هاشون

 باهم گلستانه شهربازی کنار که تریایی کافه توی ها بچه و من:گفت و کشید میون

 آشنا باهم و بیاد پسرش دوست با قراره ها بچه از هرکدوم هفته هر و میذاریم قرار

 .بشیم

 

 شهامتی چنین ها بچه نمیکردم باور اصال بودم خورده جا خیلی رازیون حرف از

کنند معرفی و نشون دوستاشون به رو پسراشون دوست که باشن داشته . 

 

 پسرت دوست و تو اسم همه از اول کشیدیم قرعه ما:گفت حرفاش ادامه در رازیون

 اونجا گلستون،ما تریای کافه تو ما ی وعده.نداریم کالسی هیچ که شنبه پنج.دراومده

 برانگیز شک زیاد تا آیید می ما جمع به بعدا پسرت دوست و میشیم،تو جمع

 ...نباشیم

 

 با. گفتم دروغ که بگم تونستم می چطور رازیون به بودم دهز زل مبهوت و مات

 شده آشکار من دروغ انگاری دارن برل  خندی نیش ها بچه ی همه اینکه حس
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 با هست درکار پسری دوست اصال که پرسید رازیون وقتی بار اولین برای. باشه

 هاشما مثل من:گفتم نداشتم سراغ خودم در اصال که نفسی به اعتماد و شهامت

 روز ما ی وعده باشه.بذارم سرکارتون یا و کنم سرهم چاخان  نیستم دروغگو

 ...پنجشنبه

 

 از کالس سر به دبیر اومدن حتی و بلندشد هوا به ها بچه کشیدن هورا صدای

نکرد کم ها بچه سروصدای  .. 

 

 اون از شاید. نمیکردم قهر شاهین با اگه.کنم چکار دونستم نمی امیدی نا با

 ها بچه تا کنم چکار دونستم نمی حاال ولی بریم تریا کافه اون به باهم که میخواستم

دارم پسر دوست من که کنند باور . 

 

 مدرسه از من سراومدن و بود پخته نذری آش شنبه سه روز صبح سر از مامانی

 کمک مشغول مدرسه شلوار و مانتو همون با.بود شده پخش قابل و افتاده جا آش

 همسایه دخترای از پربود ریختم،خونه می آش کاسه هر ویر کشک و شدم کردن

بودند اونها سردسته هم پروین و فامیل،یاسمن و ها . 

 

 آشی کاسه هرکدام و نشسته تراس روی هم شهرام و کیان و شاهین و شاهرخ

میخوردند بلند سرصدای و اوخ و آخ و فوت با و داشتند . 

 

 که میخواستن بلند صدای با بودندو بلد رو کردن دلبری راه ها همسایه دخترای حتی

کنند جل  پسرهارو نظر  

 

نریختی؟ که اینیکی روی داغ نعناع آذر-  
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جون فریده ببخشید آخ-  

 

  شهرام و شاهرخ جمع توی و.میکردند تکرار همدیگرو اسم هردفعه چرا نمیدونم

 زیرچشمی شاهین. نمیدادن حرفا این به اهمیتی.میکردند صحبت باهمدیگه فقط

 میتونستن تا.موند نمی عق  شاهین غافله از هم ورپریده کیان و میزد دید رو دخترا

میگرفتن قلوه و میدادن دل  . 

 

میرفت طرف اون و طرف این به طوفان تالطم تو شده غرق کشتی مثل هم یاسمن . 

 

 شون خونه به شاهین همراه رو(خودش ی خاله)اعظم خاله آش خواست ازم مامانی

بره جایی به من همراه نیست حاضر که گفت تخم و اخم با ینشاه ولی.ببریم ... 

 

قهره من با بفمونه همه به که بود واج  انگاری   

 

 می باید پس.بودم بلد رو اعظم خاله ی خونه که بودم کسی تنها  چون منم 

 جان،پاشو کیان بشه قربونت عمو زن:گفت که کرد فکری چه مامانی نمیدونم.رفتم

وبر ملیکا با تو  

 

 با نمیخواست دلم اصال چون.شدم عببی میفرستاد کیان همراه منو مامانی اینکه از

 ولی.بودم نکرده فراموش رو رقبم ی واقعه هنوز.بشم همراه هیزی این به پسری

 بامن بخوام ازش تونستم می راه توی اینکه فکر و.زد مغزم به ای جرقه لحظه اون

 که شد چی یا و دید یاسمن منو خوشحالی منمیدون.شدم بیاد،خوشحال تریا کافه به
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 با و.شد ما با رفتن آماده و آورده حساب به رو خودش سرکنده مرغ مثل یاسمن

سوارشد ماشینم جلوی پررویی کمال . 

 

 گرفتم مامانی از رو آش سطل من. میخوند خروس کبکش خواسته خدا از هم کیان

سوارشدم وعق  . 

 

 با و گذاشته خارجی آهنگ.کرد بلند رو پخش گاهدست صدای  بدیدا و ندید مثل کیان

گرفت می ضرب فرمان روی هم آهنگ، ریتم . 

 شیطونیش بره،باز که هم هرجا شیطون آدم میگن.بود باز خدا ی همیشه مثل دهنش

رو سرش باال آیینه. میکنه گل   

 روی اون ها بچه از یکی بقول نکردم،و تخم و اخم دیگه.کرد میزون من روی

 عقلش، از دور کارهای با یاسمن ولی.اومده خوشم منم که دادم شونن  مو سکه

 ،کیان سوارشدن لحظه از. بزنم هدف به نتونم بشم تر عببی من که میشد باعث

 وسط این تو من و.بود کرده گل هاشم بازی لوس و جانم و عزیزدلم بود شده دیگه

بودم بوق فقط ... 

 

 که دروغی برای کیان از تا.شدم مممب بودم گرفته که تبمیمی در لحظه اون از

کنم استفاده بودم گفته . 

 

 که بود هیز انقدر اینکه هم و داشت یاسمن مثل استقامتی با دیوار کیان هم چون

 نقش من نظر از و.سپرد می فراموشی دست به و.بودن آنی و زودگذر هوسهاش

بشم اش شیفته منم که نداشت وجود این امکان و  داشت عالی منفی . 
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 بار اولین برای.زدم زنگ عمو ی خونه به همگانی تلفنی دکه از ده ساعت پنجشنبه

 درسی برنامه چون:گفتم بهش.شدم خوشحال بود خونه اینکه و خودکیان برداشتن از

 به کادو ی تهیه در میخوام اون با بودن قهر خاطر به و نزدیکه شاهین تولد و ندارم

 چهار سرساعت ما قرار و کرد خوشوقتی احضار و احترام با خیلی.کنه کمک من

بود تریا کافه نزدیک که بهشتی هللا آیت راه . 

 

 بودم مضطرب و.میکردم کارا این از داشتم که بود بارم اولین. داشتم استرس خیلی

ببینه کیان با منو شاهین یا و آشناها از یکی اینکه از . 

 

 من حساب به و نشسته ریات کافه داخل میشدن تا ده خودمن با که ها بچه از درکل

میکردن پذیرایی خودشان از هرکدام . 

بودم کیان منتظر مناسبی جای در کافه به نزدیک ومن . 

 

 بودم دیده نه کارها این از حال به تا  غلطا این به چه منو داشتم عجیبی ی دلشوره

 را مخود ی برنامه پا اون و پا این روی.آمد می نظر به مسخره واقعا. بودم شنیده نه

بگم کیان به باید چه که میکردم مرور . 

 

 در نمیشد باورم اصال. برگشتم طرفش به. شنیدم سرم پشت از رو کیان صدای

 به شیک کت و پررنگ ابی شلوارجین.  کرده نوار نو را خودش ساعت نیم عرض

 موهای و.میداد نمایش اشو سینه موهای که سفید ابریشمی شرت تی و رنگ همون

 لحظه اون حتی و.بود زده شونه طرف یه به قبل روزهای فبرخال رو سرش

رسید می نظر به جذاب خیلی کفشهاش و مچی ساعت  

 

 نظرم در. منه عموی پسر اون که کردم فراموش واقعا ای لحظه برای خودم من

میکردم نگاش داشتم نزدیک از حاال که نبود بیش ای غریبه حاال . 
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نکردم؟ که دیر-  

 

که؟ نداشتی قرار دیگه جای نشدم، که ،مزاحم اومدی موقع به خیلی نه-  

 

 شاهین برای میخوای چی حاال خوب.دارم فردا هم کالس بودم بیکار اتفاقا نه-

 بخری؟

 

 صبحونه نتونستم شدم پا دیر صبح چون. گرسنمه خیلی االن ولی نمیدونم-

بخوریم چیزی یه جایی یه بریم تونیم می.بخورم . 

 

توران؟رس بریم ،میخوای آره-  

 

_  غذاشون از نداره خوبیت. کرده دعوت رو همه ناهار برای امروز جالل عمو نه

 خوبی شیرینی و کیک که دارم سراغ اینجا خوبی کافه یه خاطر همین برای.نخورم

؟ اونجا بریم میتونیم.میکنه سرو  

 

من حساب به نه،فقط البته،چراکه-  

 

...توقع پر چه...  من حساب به پس بابا نه   

 تند قدمهامو منم. شه همقدم بامن میکرد سعی.کردیم حرکت کافه طرف به هم همراه

برسم بهش تا.داشتم برمی بلند و   



@ASHEQANEROMAN 18 

 

 

 و.بخوابم بودم نتونسته و بود اومده سراغم به دیش  از که داشتم عجیبی ی دلشوره

داشتم درسی امتحان کاش میکردم دعا  

 

 که ندونی و کنی بازی نقش سنایور بدون که بود سخت خیلی. امروز مثل امتحان نه

 همه از خیال بی و بودم لمیده خونه تو االن که میخواست دلم خیلی.میاد؟ پیش چی

....بودم جا  

 

 و  دلپذیر خیلی کافه گرم هوای.شدیم تریا کافه وارد همدیگه همراه کیان منو

شدن، سرخ داخل گرمای اثر در سردم های گونه.بود دلچس   

 

 ها بچه دید جلوی کیان تا رفتیم اون طرف به و بود دونفره میز هکاف از ای گوشه 

 اونم همراه و داد سفارش گردویی کیک کیان و.اومد ما طرف به گارسون.نباشه

 چون:گفت کیان گارسون رفتن ،با پرتقال آب من برای و قهوه خودش برای

دادم سفارش داری دوست گردویی کیک بچگی از میدونستم . 

 

 با قهوه از من.کردم تعج  واقعا دارم دوست گردویی کیک من ونستمید اینکه از

 میخورن قهوه کمتر ها ایرانی چرا بفهمم میشدکه باعث و داشت که تلخی ی مزه آن

 سفارش پرتقال آب من برای خاطر همین برای و دونست می اینو او و بودم متنفر

آوردم درمی شاخ داشتم.بود داده  

 

 کیان با رو سرصحبت چطور دونستم نمی اصال من و زد من به چشمکی رازیون

کنم شروع  . 
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کرد شروع کنم تهیه شاهین برای میخواستم که کادویی از کیان خوده اینکه تا-  

.چطوری؟ ادکلن و عطر با  

 

 شما نظر از که خوام می همین برای خوام می خاص چیز یه راستش نه،زیاد-

؟.کنم استفاده  

 

شدم خیره وارد تازه های مشتری به و زد خندی نیش . 

 

 سرمیز  ما قدمی چند در طهماسبی خانم و تسال خانم من خدای.بود اومده بند نفسم

بودند ایستاده رو به رو  

 

 در وجیکشون.بود شده تبدیل سکوت به تسال خانوم ورود با هم ها بچه بخند و بگو

اومد نمی   

 

 تسال خانم و.پریدم صندلی روی از که بود ترسم از ویا بود احترام خاطر به نمیدونم

 صدای فقط. افتاد دوران به رفت می گیج سرم. موند خیره من به مبهوت و مات

...چیز هیچ اون بعداز و شنیدم را صندلی افتادن  

 

 که دید وقتی.میکرد رانندگی اونم و هستم کیان ماشین توی دیدم که شدم بیدار وقتی

 رو احوالم و حال و برگشت ق ع وبه.کاست ماشین سرعت از.اومدم هوش به

 .پرسید
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 چرا:گفت و آورد ل  به لبخندی.کردم جور و جمع کمی خودمو و.کردم تشکر ازش

کنی؟ غش بعدش بگیرم رو حساب صورت تا نکردی صبر اول  

 

کنیم پرداخت  حساب صورت بخواییم که بودیم نخورده چیزی که ما-  

 

 کوفت خواست می دلشون که یتوهرچ حساب شما،به جنابعالی دوستای نه، ما-

بودند داده سفارش هم تا چند چند رو کافه منوهای تموم.کردن . 

 

.شدم خیره بهش آینه از اومده در حدقه از باچشمای  

 

 تورو و بود دکتری آقای ها مشتری بین که  اوردیم شانس:گفت ادامه در کیان

 منتظر که ساعته دو نزدیک هم االن تا. اومده پایین فشارت فقط گفت و کرد معاینه

بودم تو اومدن هوش به ... 

 

رفتن؟ کجا دوستام-  

 

رفتند؟ در یا رفتن نمیدونم البته. رفتن و کردن خواهی عذر-  

بخوری؟ چیزی یا رستورانی یا عمو ی خونه بریم میخوای حاال  

 

دادی؟  چقدر حاال.کنم تسویه شما با باید همه از اول نه،-  

 

نداره قابل-  
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کردی لطف ممنونم،-  

 

هشتبد و هزار هشت و شست-  

 

 جمع ماه سه این طی در که. هام جیبی تو پول از منم انداز از پس  بود پول کلی

 کرده پرخوری خیلی ها بچه واقعا.بلندشد ام کله از دود ها بعضی قول به.بودم کرده

بردن کیان پیش  منو آبروی.بودن ... 

 

 بهت نکن،اصال اخم اینقدر:گفت خنده با شدو خیره من به جلو ی آینه از کیان

بدی داشتی هروقت تونی نمیاد،می ... 

 

 کیف خاطر همین برای.بودم عببانی خیلی.باشم مقروض کسی به بخوام اینکه از

برگردوندم بهش رو پول تمام و کردم باز رو پولم  

 

 که  بود معلوم.بود نشده نوشته زد،هیچی روورق سررسید از بعدی ی صفحه کیان

 شده نوشته بعدش صفحه دو. بنویسه رو دلش اسرار خواست نمی ملیکا ایام اون

 ...بود

 

 جمله از و عمو زن و عموها از چندتا و بابا و انگلیس،مامان رفت شاهرخ امروز

 و. میکرد گریه داشت مامانی باز برگشتن وقتی و رفتن شاهرخ ی بدرقه به پروین

میکرد تابی بی شاهرخ خالی جای از . 
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 جشن برای هرچند. قهره بامن هنوز شاهین.دادند می دلداریش عمه و عموها زن 

میکرد برخورد سرسنگین باهام بازم ولی گرفتم کمربند تولدش . 

 

 می فشار دیگه طرف یه از ،فیزیک طرف ازیه ،شیمی شدن سنگین خیلی درسا

 پسر دوست به دیگه بودن خوندن درس سرگرم کالس های بچه ی همه و اورد

نداشتن کاری ها بچه داشتن . 

 می و گذاشتیم می همه سر سربه ها بچه سرویس توی وقتها بعضی فقط

 کیان که گفت بهم گوشی در ها بچه از یکی. شد تعطیل مدرسه وقتی امروز.خندیدیم

دیده راه سرچهار رو  

 

 هم بار اولین برای چرا دونم نمی.اومد در تپش به قلبم بار اولین برای چرا نمیدونم

 طرف به بدو حالت به خاطر همین به.پسرمه دوست کیان واقعا دمکر حس شده

زدم رو سرویس قید و.رفتم راه چهار . 

 

 چشم و ایستاده دورتر کمی.میشد باز راه چهار به که دبیرستان خروجی در جلوی 

داشت دبیرستان دخترای به . 

 من طرخا به کیان که میکردم خدا خدا ولی. نداشتم رو داشتم قبال که ترسی دیگه

 فکر یاهیچکس و یاسمن به اصال لحظه اون و.باشه وایستاده دبیرستان جلوی

خواستم تنها خودم برا کیانو.  زد می تیک باهاشون کیان که.نکردم   

 

 از داشتم: گفت دستپاچگی حالت با.خورد یکه دیدنم با کیان.شدم سبز کیان جلوی

برسم خونه به توروهم کردم فکر که میشدم رد اینجا . 

 

.بریم باهم اون و من نباید که کردم گوشزد و تشکر ازش  
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. رسید راه سرچهار از که.شدم منتظرش تر پایین کمی من همین برای  

شدم ماشینش سوار  

 ریخته بهم رو اعبابم و.پلکیدن می مغزم دوروبر واجور جور فکرای لحظه اون 

دارم ور صید نقش یا دارم رو صیاد نقش بازی این تو دونستم نمی.بودن . 

 عشق به تظاهر کیان  اگه اینکه ویا بودم صیاد باشه،من شده من عاشق کیان اگه

بودم صید من آنوقت ، کنه . 

بزنم حدس کیان حرکات از میتونستم چطوری رو  تظاهرکردنشو    

 رو کیان وصدای. اومدم خودم به وحشت با.داد تکون و فشرد بازومو کیان دست

شنیدم وضوح به  بعدش.یدمشن عمیق چاهی اعماق از اول . 

 

نه؟ یا شدی  من حرفهای متوجه اصال.میکنی فکر اینطوری چی به-  

 

 مدرسه جلوی به تو اومدن دلیل هم هنوز نشنیدم،ولی حرفی هیچ تو،من حرف-

نمیدونم؟ مون  

 

گفتم که من-  

 

 متوجه رو  هیچی حرفاش از من واقعا که فهمید بازیم گیج زدبا زل صورتم به

 .نشدم

 

 حاال و بزنم تو جلوی حرفارو این که نبود راحت خیلی:گفت و کشید عمیق نفس

 عاشقت من. میگم خالصه طور به.کنم تکرارشون دوباره که میکنی مجبورم داری

 من ی گمشده ی ،نمیه میکردم احساس حال به تا چرا و چطوری نمیدونم.ملیکا شدم
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 بخوام که نمیشم اوال مثل نممیک صحبت یاسی با وقتی دیگه.نبود اون ولی.یاسمنه

 تنگ برات زود خیلی دلم و میبینم تورو همش رویاهام و خواب تو ولی.کنم درکش

میشه؟ باورت. میشه  

 

نمیکنی باور که دونم می البته ... 

 

 یاسی با دیروز تا که پسری کنم؟ باور باید چرا. نمیکردم باور هم واقعا.نمیکنم باور

 می حاال ولی.نبودم بیشتر بچه یه من اونا چشم هب.میگرفتن مسخرگی باد به منو

کنم باور رو.شده عاشقم.گفت   

 

نمیشد باورم.بود دار خنده و مضحک من چشمهای مقابل  واقعا کیان شگرد واین . 

 

  حرفای اون از روغنی و رنگ حرفاش رفته رفته میزدولی حرف داشت بازم

 ی فریخته و شیفته چنان فتهه سه این عرض در اینکه و بود عشق ی سلمبه و قلمبه

 خواست ازم و.نواخت اون به ای بوسه و گرفته را دستم تمام جسارت با که شده من

باشه پسرم دوست جورایی یه که . 

 

 برای.میکرد رانندگی داشت دیگش دست با و.بود گرفته رو دستم دستش بایه 

 جوری یه. شدیدم می جلو  از و بودم شده نزدیک بهش اینقدر که بود بار اولین

 قفل دهنم.میکردم چیکار باید نمیدونم.بود داشتنی دوست و قشنگ خیلی حرفاش.شدم

شده عاشقم میگفت من به مذکر جنس یه که بود بارم اولین.بود شده . 

 

 یه نشست،آخه دلم به خیلی آخرش حرف ولی کشیدم بیرون دستش از رو دستم فورا

بود واقعیت مثل جورایی . 
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_ کردم فکر باتوهم ازدواج به حتی هفته سه دو توی من که همیش باورت ملیکا . 

 

 اومده بیرون اون دهن از حرف این.نمیشه باورم وای اون، و من ازدواج

 تابحال دختراش دوست از چندتا به رو حرف این بدونم میخواست دلم خیلی.باشه

حیا بی و پررو دختر یاسی اون..گفته رو حرف این هم یاسی به یا زده؟ .. 

 

 دانشگاه و بگیری دیپلم اول باید تو همه از اول:میگه که میشنوم رو صداش بازهم

 کارمند زن به رو دار خونه زن من.نیست مهم برام زیاد دانشگاه البته.شی قبول

 مناس  زیاد االن ازدواج برای تو سن هم یکمی اینکه و.میدم ترجیح بیشتر

 تا.کنیم می نامزد اونوقت.کنیم لتحم رو همدیگه دوری تونیم نمی دیدیم اگه.نیست

 ماشین سوار وقتی از نمیشه باورم. ؟ نمیگی هیچی تو چرا. بشه تموم منم دانشگاه

نزدی حرف هم کلمه یه تو حتی.شنونده تو و ام گوینده من فقط شدیم . 

 

: گفتم گرفته گر صدای همان با.بود شده خفه گلویم توی صدا بودم نزده حرف ازبس

دوختی و بریدی رو چی همه خودت واسه تو بگم چی ... 

 

 می.بشه سرحال هم صدات شاید.شاپ کافی یه بریم:گفت و کرد عوض رو بحث

 دیدی، رو ناظمت خانم و داشتی قرار  دوستات با که روز اون ی درباره خوام

بدونم رو چی همه میخوام.بگی ... 

 

 بدی ی خاطره که ترسم از من و.اومد بار به رسوایی که روز اون ی خاطره و یاد

 شدنم ضایع از نداشتم دوست چون.بودم ننوشته خاطراتم دفتر توی رو اون بود شده

  بنویسم
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گرفتم خودم به ای معبومانه حالت بیشتر  

کرد پارک بودم ندیده تابحال که ای ناشناخته جای در رو ماشین کیان . 

 

ینهبب کیان با منو کسی اینکه از نداشتم ترسی هیچ دیگه چرا نمیدونم . 

 و.کرد انتخاب نشستن برای رو میزی یه کیان و رفتیم شیکی شاپ کافی داخل

داد من برای هم کیک و پرتقال اب و خودش برای قهوه سفارش . 

 

بود شده جذاب و شیک داشت،خیلی تن به که پولیوری با کیان امروز . 

 

کنم اهنگ اینبار خریدارانه دیده به بهش که بود شده باعث کیان حرفای نمیدونم . 

 

 پسر دوست معروف بقول و بشم دوست پسری با بخوام که نبودم حرفا این اهل من

 و بشه پسرم دوست کیان کنم قبول که شدم می وسوسه داشتم امروز ولی.باشم داشته

کنیم ازدواج هم با بعد  . 

 

 شلوار و مانتو هنوز که ای مدرسه دختر با اینکه از و بود راحت خیلی کیان

کرد می رفتار عادی خیلیم و نبود مهم براشم ، شه دیده داشت نت به مدرسه  . 

 

گذاشت میز روی و آورد مارو سفارش گارسون  

 

میکنی؟ تعریف برام اول از رو چیز همه: پرسید باخنده کیان  
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ندارم تعریف برای توجهی قابل چیز: گفتم باخشم  

 

_  بهت دبیرستان تو...نگفت چیزی بهت  اخمالوتون  تسالی خانم ببینم بگو خوب

نداد گیر   

 

 دعوام کلی و دفتر کشید منو روز اون فردای تسال خانم:گفتم و آوردم فشار مغزم به

 رو شاپ کافی اون به رفتن حق دیگه که گرفت تعهد یه ازم بعدشم کرد

 دوست و پسر دوست تو و من که بود داده خبر ها بچه از یکی کدوم نمیدونم.ندارم

 هم هنوز. هستیم فامیل من و تو که گفت نمی و اومد نمی انیمام اگه.هستیم دختر

نمیکرد باور تسال خانم . 

 نگذاشت که بود خاطر همین برای داره رودربایستی عمو زن با مامانی که میدونی

نشد باز قضیه تو،توی پای  

 

 برام همیشه اون.دارم دوسش خیلی داریش راز همین خاطر به رو مامانی که آخ

مامان یه نه بوده دوست یه عین . 

 

چشمهام به زد زل و گرفت دستش به رو دستم  تمام رویی پر با کیان اینبار . 

 

بزنم زل چشمهاش به که خواست ازمنم . 

زد ام هستی ی همه به آتشی چه کیان پرحرارت چشمهای روز اون که آخ . 

 

زدند می حرف کیان شهامت و گویی رک از خونه توی همیشه . 
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 همون این که میکردم احساس و.دیدم می چشم به رو اونا ی همه من حاال ولی

 ویا. بکنه رو تیسفون کوه  تا بگیره دست به تیشه من خاطر به قراره  که فرهادیه

گذاره می بیابون به سر من بخاطر که هست مجنونی اون  . 

 

کردم عــــاشقــــی هــــــــــوس باتــــــــــــو  

 

کــــــــردم ـــربــــهتجـــ عشـــــــقو مــــعنی  

 

کردم گــــــریـــه تـــو بــــرای تـــــو بـــــــی  

 

کردم هدیه تــــو به رو قلـــــــــبم مـــــــــن  

 

 عاشق میدادن،من معنی و بودن گرفته جون برابرم در ها ترانه ی همه دیگه حاال

بودم شده . 

 

 ازش وقتی و.اومد می سراغم هب مستی هوای و حال نشستم می که کیان ماشین توی

کردم می قراری بی و تابی بی و  میشدم،دلتنگی جدا . 

 

گذاشتیم می قرار باهم دیگه جاهای و آزادی راه چهار سر و پارک توی . 

 

 دامیه یه که میکردم احساس باشه عاشقم کیان بود،که مشکل برام باورش هم هنوز

؟ کاسیه نیم ای کاسه زیر یا و  برام  
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 قلمرو به ورود ی اجازه حریفی هیچ به اصال یاسمن مستحکم دفاع وقت چهی چون

نمیداد کیان و او ی عاشقانه . 

 

 پرواز به همراهش که خواست می ازمن و بود گشوده پر چطور کیان حاال

نبود کردنی باور دربیایم،واین . 

 

 افتاب اینکه گذاشتیم،با قرار پارک توی کیان با  چهارشنبه روز ظهر بعداز

بود شده گرم خیلی هوا نبودولی . 

 

میشد دیده پارک کنار گوشه در هم برف . 

 نسبتا برفی،هوا آنروز فردا از ولی بود باریده شدت به برف پیش روز چند آخه

بود شده خوب  

 

 به و گذاشتم نیمکت روی و کردم پیدا را مقوایی.بودم کیان منتظر که همینطور

کردم فکر دوماه این احوال . 

 

 می شده بزرگ را خودم آنقدر ماه این ولی داشتم ای بچگانه احساسات ههمیش من

میزدم پوزخند فقط ام بچگانه احساسهای به حاال که دونستم . 

 

یانه؟ و بشناسم  رو عشق واقعی احساس که ام شده عاقل انقدر آیا نمیدونستم ... 

 

میزدم پرسه تفکرات عالم توی که همینطور . 
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 خودش طرف به رو گرفت،وسرم رو چشمهامو سرم پشت از نیرومندی دستهای

 ای گرانه لوطی لحن با و نواخت پیشانیم روی بر گرم ای بوسه و کشید

جیگر؟؟؟ پرسید؛چطوری  

 

 اینطوری چرا کیان وای ای:گفتم داشت همراه به کرشمه و ناز که لوسی حالت با

ترسیدم؟...میکنی  

 

 سوپریزیت مثال خواستم:گفت بود کرده جذاب برابر چند رو صورتش که اخمی با

؟ببخشید نداری رو اش جنبه اصال نمیدونستم.کنم ... 

 

 عزیزم: گفتم لبخندی با خاطر همین برای کردم ناراحتش خیلی که کردم احساس

 مجنونم سر به سر بشم لیلی شده که هم لحظه یه برای میشی،خواستم دلخور چرا

 ...بذارم

 

 صورتش روی دستی و.انداخت من کنار نیمکت روی رو خودش و کشید بلندی آه

 .کشید

شد بود قبال که شیدایی همان و.شد ،نرم میکردم فکر بهش که حالی در . 

 

 زشته لیلی گفتن می هرچقد که بودم مجنونی همون من.نمیدونم رو راستش و دروغ

رفت نمی خرجم به . 
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 شیفته منیاس که میدونستم چرون چشم و باز هوس فردی رو کیان دیروز تا که منی

 جان به هاشو نگاه و بودم ترش شیدا و تر شیفته یاسمن از خودم حاال ولی بود اش

بودم عاشقش.میخریدم  . 

 

 و بودم کرده سر به بود شاهرخ سوغاتی که روسری روهمراه زیبامو کرپ مانتوی

 خودم به بود فرستاده تولدم برای گذشته سال انگلیس از شاهرخ که خوشبویی عطر

 بچه شبیه کیان دربرابر تا کردم استفاده مامانی آرایشی لوازم از هم وکمی.زدم

نشوم دیده ایها مدرسه . 

 

نیندازه یاسمن به کوچک نگاه یه هرگز بشه،تا ام دلباخته کیان میخواستم . 

 

میخواستم خودم برا یکجا روحشو و قل  خواستمش می وجودم تموم با . 

باشه داشته تعلق من به منحبرا میخواستم . 

 

رفتم فرو فکری چه به زدکه غر دوباره . 

اومدم بیرون فکرش هوای و حال از که وقتی . 

بزنیم اطراف دور چرخی یه پاشو:گفت بازویم به تلنگری با  

 

کرد دراز من دست گرفتن برای دستشو و بلندشد خودش . 

 

شدم کنده جا از و گرفتم رو دستش.بود افتاده ام گونه روی که شرمی و سرخی با . 
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کردیم رفتن راه به شروع پارک درختای میون از . 

 

 شکستن مشغول هم خودش و گرفت طرفم به و دراورد تخمه مشتی جیبش از کیان

شد تخمه . 

 

باشه گرم که میاد نظر به هوا عید امسال ملیکا،میگما _ . 

 

باشه گرم هوا که میاد نظر شاید،به:گفتم انداختم می باال شونه   

 

_ آره؟ ماهه این تولدت  

 

خوردم یکه  واقعا ماهه این تولدم دونست می اینکه از و کردم تعج  . 

 

_  دارم که سنی این از یکسال.اومدم می دنیا به دیرتر روز ده ،اگه اسفند آره،بیستم

بودم کوچکتر ... 

 

_  من ولی.کنه نمی رفتن مدرسه به حالی هیچ.اومدی حساب به دوم نیمه باز هرچند

بشی سالی هجده تو تا.بمونم منتظر تر ضافها یکسال که ندارم اینو تحمل ... 

 

بیفته؟ اتفاقی چه من سالگی هیجده قراره مگه:پرسیدم و پریدم حرفش وسط  

 

شانزده یا میشی ساله هفده نگفتی حاال:گفت کنون خنده کیان ... 
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_ داره؟ حالت به فرقی چه شانزده یا هفده...ندادیا منو سوال جواب هنوز ولی  

 

_ داره فرق ... 

 

 یادم...وای ای:،گفت باشه آورده خاطر به را چیزی انگار شد،و خیره آسمون به و

خانوم از بود رفته  

 

عزیزم متاسفم.پرسید رو سنشون نباید ایرانی های ... 

 

 و برد جیبش به دستاشو دوتا و بود گرفته پیش رو برگشت راه اون ،و کردم اخم

 طی دو حالت به راه از میک.انداخت می جلو به پا با  رو نوشابه حلبی قوطی

بزنه حرف که کنم وادار اونو اینکه برای.برسم بهش کردم،تا . 

 

میگیری چی برام کادو نگفتی حاال:گفتم .. 

 

_  االن از چرا.بخرم چیزی برات نمیخواد دلم اصال شاید... بدونی میخوای چرا

میدی وعده خودت به داری .. 

 

_  قربون بازم.میشه اضافه کادوهام به کادو یه امسال بودم خوشحال که باش وا،منو

 می و میگیره کادو واسم دنیا ور اون از هرسال که برم جونم شاهرخ داداش

بفرسته برام گوشی یه که خواستم ازش و زدم ایمیل بهش امسال.فرسته  ... 
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_ بخره گوشی برات که کرده قبول که خان شاهرخ به...هه،ماشاا .. 

 

_ شلوغه خیلی سرش آخه.نداده رو ایمیلمو جواب نمیدونم،هنوز ... 

 

_ سرگرمه دختراش دوست با که اینه شلوغ،منظورت  

 

_  واسش که گرفته قول ازش مامانی.نیستس کارا این فاز تو اصال شاهرخ بابا نه

باشه اینکارا نخ تو شاهرخ که کنم نمی فکر خاطر همین به نیاره فرنگی عروس .. 

 

 جای من به اگه ولی ریخته ومیایر دختر فرنگم تو ولی عمو زن به ایول _

 موندگار جا همون. آوردم می گیر موشگل و خوشگل فرنگی دختر یه بودم شاهرخ

اینجا بیاد پاشه که نیست خبری که هم ورا این. میشدم ... 

 

 همین به.میزنن پرسه ما اطراف نفر چند دیدم که بپیچونم اونو گوش که بردم دست

خوردم حرص جاش به شدم منبرف خاطر   

 

 همین برای:گفت میخندید که حالی در رفته در دستم از اینکه از خوشحال هم کیان

 آزادی اونجا چون.بشه عاشق ایران از میشه،خارج عاشق وقتی آدم میگم که خاطره

 یکبار که هستیم این دل به حسرت ایرانی جوونهای داره،ما چی اینجا ولی...بیشتره

 تورو زده لک دلم که یکی من.ببینیم شلوار و بلوز با و باز مو رو دخترمون دوس

 کوتاه دامن یا و شلوار و بلوز با تورو اما هستیم نزدیک فامیل اینکه با ببینم  باز مو

ندیدم تنگ و ... 
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_ ببینی منو تا شم لخت بگو ای دفعه وای،یه ای ... 

 

_  عقد میگن ناسالمتی.میبرم فیض من هم کمی یه میشه چی مگه.میشه عالی وای

 نخ اصال که چندسال این تو. بستن آسمونها تو رو عمو دختر و موپسرع

میری حاشیه برام هللا بسم و جن مثل هم حاال.نمیدادی ... 

 

_ رفته یادت میکردی، موس موس یاسمن سر پشت دیروز تا که شما ... 

 

_ شد شیرفهم....هااا بزنی من پیش نبینم دیگه رو دختره اون حرف دیگه ... 

 

_ اَخ اَخ ،یاسمن بَه بَه ملیکا حاال  

 

_  هک بگو رو فینی فین دماغ پسره اون. باشه سرکوفتی به اگه! عزیزم دیگه نداشتیم

خواستگاری فرستاده رو جونش ننه گفته عمو زن:میگفت مامان .. 

 

_ میزنی؟ حرف داری چی کی؟درمورد  

 

_  بی بی من مگه.پرسید می جونتون مامان از و میبری نمیدونم،تشریف هیچی من

برسونم خدمتون به رو اول دست و جدید اخبار که ام سی  

 

_  رو کی فهمیدم آها فینی فین دماغ کرده،پسره گل جنابعالی گرفتم،حسودی حاال

 ...میگی
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_  نشسته چوبی شکسته صندلی روی پیری رسیدیم،پیرمرد پارک ورودی در جلوی

 های ره،گردنبند،دستبند،گوشوا بدلیجات پراز بود ای جعبه رویش جلوی و.بود

زیبا انگشترهای رنگارنگ،و ... 

 

 آقا حاج:پرسید اخر در و.شد وسایلش تماشاگر و ایستاد جلویش کیان چرا نمیدونم

نداری؟ حلقه  

 

دارم؟ رو اش ساده چندتا عموجان،یه داری چیکار:پرسید تعج  حالت به پیرمرد  

 

_  منتظرم سالی دوسه یه کنم درخواستی یه خودم کوچولوی خانوم این از خوام می

باشه گرم اون به سرش.کنم درخواست بدلی ی حلقه یه با میخوام.بمونه . 

 

 دست از امان بمالی شیره سرشو خوای می:گفت و داد سرتکان و خندید پیرمرد

 رسم و راه گفتی که اینارو ی همه میکنید؟ چیکار دارید دونید نمی که جوونا شما

بعدا  . دبدونی رو هاتون خانواده نظر اول بهتره.داره ... 

 

نیومد خوشش ها حلقه از و انگشترها کردن امتحان به کرد شروع ماهرانه کیان . 

بدزدنش ازم سربازی برم و بشه تموم درسم وقتی میترسم آخه:گفت آه با و ... 

 

 گرفت کیان جلوی کوچیک و بزرگ شیک انگشترهای پراز کوچیکی جعبه پیرمرد

بگیری انگشتر یه براش ترهبه شده مده د   حلقه دیگه گفت؛امروزه و ... 
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 نگین تک که ظریف انگشترها،انگشتر میان از و کرد تایید رو حرفش هم کیان

میکرد،برداشت خودنمایی اون روی که بزرگی . 

 

خانومم میدی انگشتتو:گفت و چرخید طرفم به ... 

 

 زیر مارو حرکات و بود شده مشتاق هم پیرمرد.بود گرفته خندم واقعا کارهاش از

داشت ظرن . 

 

 دروع ولی.میکردم خجالتی احساس. میکرد عشق اظهار او جلوی کیان اینکه از

رفت می ویلی قیلی قلبمم که بگم نمیتونم . 

میکرد رفتار عاطفی و احساسی واقعا کیان.میشد کیان عاشق بود من جای هرکسیم . 

 

 نمیدونی تو مگه...که نده   دستتو این:گفت اخم گرفتم،با طرفش به رو راستمو دست

 از انگشت دومین.خانومی چپه دست که بدون نمیدونی اگه.دسته کدوم نامزدی دسته

 رگ همون.داره راه قل  به اون خونی رگ تنها که انگشتی چپ،همون طرف

میده پیوند حلقه این با رو ،قلبها ... 

 

 شده انگشتم قال  انگشتر.کرد دستم به رو انگشتر و گرفت رو چپم دست

 خونه طرف به ما و.نگرفت ما از رو پولش و کرد هدیه ما به رو ونا پیرمردم.بود

 دلم توی انگار طوریکه.انگشترم به بودم زده زل همینطور ومن.افتادیم راه مون

 چون ارزید می برام جواهرا اندازه به انگشتر این.بودن انداخته راه قند ی کارخونه

بود من به کیان هدیه اولین   

 

داشت ارزش من برای دنیا دنیا کیان از کوچیک ی هدیه همین . 
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داشتم دوست طالیی هرانگشتر از بیشتر رو بود خریده برام کیان که انگشتری این . 

 

 بوسه و روگرفت دستم دیگرش دست با و داشت ماشین فرمون که دستش یه با کیان

 پیمان،حاضری و عهد این با.شد کامل حاال: گفت و نواخت انگشترم روی به ایی

 مثل طالیی انگشتر من تا نیاری بیرون دستت از هیچوقت رو انگشتر این بدی لقو

بیارم برات این  

 

 و رمانتیک خیلی نظرم در کیان کارهای.نداشتم کیان از کارایی چنین انتظار اصال

میومد جذاب . 

 

 همدیگه به رسیدنمون به و.میکردم فکر اون با ازدواج گذشت،به می که هرلحظه

میوردم ایمان عشقش به و.دممیش امیدوارتر . 

 

 لحظات ببینه،فقط کیان با منو کسی نبود مهم برام میکردم،دیگه پرواز آسمونها توی

بودم شده اش دلبسته بدجوری.بود مهم برام کیان با خوبم . 

 

 درنیارم انگشتم از رو انگشتر این هیچوقت که میدم قول بهت:گفتم آروم صدایی با

 های سختی تموم و بیام پات به پا میدم قول بهت.بیفتم تو یاد به هرلحظه دیدنش با و

کنیم طی باهم رو آینده . 

وایستم پشتت کوه یه مثل میدم قول اما کوچیکم ی جوجه یه تو درنظر اگرچه  
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 ی همه من.ازت ممنونم:گفت و زد زل چشمام به ثانیه چند کیان حرفم این با

بینم می تو چشمای تو آرزوهامو . 

 

شد من زندگی توی روز ترینبه اونروز و  

 

رسید دستم به شاهرخ ی ،هدیه پست طریق از که بود مونده تولدم به روز چند . 

 

 هیچ پیش دیگه.ام کرده گوشی درخواست شاهرخ از خودم که نمیدونست هیچکس

بنویسم شاهرخ پای به اونو و. نکردم اعتراف هم کس  

 سیم برای بود،تا کنارش مه چکی گوشی همراه که شد بیشتر همه تعج  وقتی اما

کنم استفاده اون از دایم کارت . 

 

 که میخواست خیلی دلم منم داشتن گوشی دوستام ی بقیه و یاسمن و کیان چون

باشم داشته موبایل . 

 

 بچه بابا برای هنوز من چون.باشم داشته درخواستی  چنین تونستم نمی بابا از

 مامانی اخه.زوده برام میگفت.رهبخ گوشی برام بابا که نمیذاشت مامانی بودم،و

میدونست انحراف عامل رو گوشی . 

 

 که گوشی برای بلکه کارتش سیم برای نه ولی.بود شاهرخ طریق از هم راهش تنها

میکردم خوشحالی خیلی موبایل داشتن  برای من بود،و شده فرستاده انگلیس از  

 

یه با کردم مفبل تشکر ازش ایمیلم همراه    
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فرستادم براش زیبا شعر . 

 

 به رو شاهرخ چک و گرفت کارت سیم یه تولدم کادوی عنوان به خودش پول با بابا

برگردوند خودش . 

 

 چون.بود شده تعج  و خنده باعث که داد کادو بلند ساق ی چکمه جفت یه شاهین

 شاهین از هدیه بهترین ولی.میذاشت سرش به سر مامانی.بود شده تموم زمستون

بود قهر باهام همچنان.نداد من به رو هدیه این ولی ودب من با کردنش آشتی  .  

 

 میالد از و دار قفل خاطرات دفتر ملیسا واز.بود خریده پیراهن برام هم مامانی

گرفتم هدیه سر گیره هم کوچلو . 

 

تولدم روز صبح  sms  سیو که بودم نوشته رو موبایلم شماره و  زده کیان به ایی

 سرکوچه به لحظه چند برای بود نوشته که اومد میپیا کیان از بالفاصله که کنه

 .برم

 روز به کیان وجود بودم،امسال خوشحال خیلی.میگرفتم که بود پیامکی اولین این

بود داده بیشتری رونق تولدم . 

 

گذاشتم جواب بی رو مامانی سوال و اومدم پایین ها پله از دو حالت به . 

 

 از رو مامانی چادر و برگشتم حیاط نبف از ولی افتادم راه حیاط طرف به

برداشتم طنابروی . 
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 به  بشم دیده اینکه بدون زودتر هرچه باید همین برای بخره میوه بود رفته بابایی

میرفتم کیان ماشین طرف . 

 

گرفت طرفم به رو ای بسته و شد پیاده ماشین از کیان دیدنم با . 

 خوش با بابا. زدم چادر زیر رو بسته اومد می طرفمون به که بابا دیدن با ومن

 انگار.شه خونه وارد که خواست ازش و کرد احوالپرسی و سالم کیان با رویی

شد خونه وارد ما همراه که بود خواسته خدا  هم کیان  

 به نگاهش از میکردم؟اینو چکار کیان پیش من که داشت سوال جای بابا برای اما

فهمیدم می خوبی   

 

خوردی؟ شام که: پرسید کیان از بابام  

 هایی جزوه اومدم.نرفتم خونه نه،هنوز:گفت و کشید اش نداشته سبیل به دستی کیان

برم و بدم شاهین به رو ... 

 

 و پرسید رو شهرام و پروین و عمو زن حال ازش و اومد کیان استقبال به مامانی

شد آشپزخونه وارد پرسیده رو همه حال فهمید که وقتی . 

 

کنم قائم رو کیان اهدایی یکادو تا شدم جیم قایمکی منم . 

 از دست من نباید و دارن تعب  من روی چقدر بابایی و شاهین که میدونستم چون

 خیلی رو یواشکی عشق این.نبرند پی کیان و من راز به اوناهم تا کنم خطا پا

پوشیدم بلند سارافون یه خاطر همین به بودم عاشقش. داشتم دوسش . 
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  یاونطور نمیتونستم اینا بابا جلویدید ولی بپوشم شلوار و بلوز میخواستم اون از قبل

 رعایت حجابمو رسیدم بلوغ به وقتی از چقدر من که دونستن می همه بشم ظاهر

بذارم کنار حجابمو دفعه یه شد می انگیز بر شک حاال کردم می   

 

 .  اولین برای ولی.کردم کردن ارایش به وشروع برداشتم رو مامانی ارایشی لوازم

زدم رژ و کردم افراط آرایش تو ارب   

رنتی اوقات گاهی شاهرخ که داشتم درشتی چشمای من  شخبیتی نام)پیتی س 

 رنگم خاکستری چشمای به که وقتی.میکرد صدام( ناشناخته ی جزیره کارتونی

 کیان امش  کنم فکر.رسید می نظر به دلبرونه خیلی زدم ریمل و کشیدم مداد کمی

تمیرف حال از دیدنم با  

 روسری بازهم و بودم نزده رژ حاال تا زدم رنگ  مات صورتی رژل  هم کمی و

 خودم به نگاهی آخر ودر.زدم همیشگیم عطر از و  سرانداختم رو شاهرخ اهدایی

رسیدم می خوب که نظر به.انداختم آینه تو . 

 

 ازم چشم که کیان خبوص به بود من روی همه های نگاه.رفتم پذیرایی به آهسته

داشتبرنمی  

 

  تو منو. گذاشت میز روی و بود کرده روشن ریز  شمع هیفده با رو کیک مامانی

 رو تولدم هم کیان.بوسید رو لپمو شاهینم و بوسید پیشانیمو بابایی و.کشید آغوش

میزد داد رو ای دیگه چیز یه چشماش ولی گفت تبریک . 

 

بودم خوشحال خیلی داشت حضور تولدم جشن تو کیان اینکه از . 
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 همه که میکردم احساس میکردم نگاه بهش وقتی چون کنم نگاه کیان به نمیتونستم

کیانم عاشق من که نوشته پیشونیم رو یا. میدن لو رو خودشون چشمام. پان مارومی   

 

باشه من خاطر به کیان حضور که رسید نمی ذهنش به هم جن حتی هیچکس ولی   

 

 همراه به بوسه منظور به غنچه ولباش و کرد درست قل  دستاش با قایمکی کیان

کرد ام حواله چشمک . 

 

بود مونده باز  صدر غارعلی ی اندازه دهنم و بودم مونده مات همینجور ومن . 

 

من عشق ای. داشت تشریف پرو و راحت خیلی که الحق   

کردم نثارش ل  زیر چل و خل ی دیونه یه و  بود گرفته ام خنده کاراهاش از  

 

داشتم خوشبختی احساس.میداد دلگرمی خیلی بهم کیان وجود  

 

 ازاونم بعد.مبارک تولدت آهنگ نواختن به کرد شروع و اورد رو گیتارش شاهین

خوند و کرد انتخاب رو شادی آهنگ یه   

 

میشد گذار سوز ،خیلی میخوند غمگین آهنگ که وقتی شاهین صدای . 

داشتم ستدو صداشو کل به.میکرد هدایت ایی ناشناخته حس به رو عاشق آدم  . 
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 رفتنش ،راه زدنش حرف.بود شده احساس پراز برام کیان خبوصیات تموم

 اش مسخره من زمانی یه که موهاش از ای طره حتی و خندیدنش،نگاهاش

بود انگیز دل و خواستنی خیلی برام.میکردم  .  

 

 به کنم زوم و  کنم نوازش رو موهاش.بشینم کنارش میخواست دلم حاال

خواست می کردن نگاه عاشقونه دلم. بودم شده عاشقش چشمهاش،من  .  

 

زد صدام ملیسا که میکردم نگاه کیان به داشتم همینجوری  

 

_ نمیدی؟ جواب میکنم صدات دارم هی...؟ تو کجایی آبجی  

 

_ نبود حواسم.عزیزم ببخشید...هاااان  

 

_ اوردی؟ کجا از رو دستت انداختی که انگشتره این میگما  

 

 سوال عالمت با و رفت انگشتره به حواسش تازه ا،مامانیملیس حرف این با که

کرد؟ نگاهم  

 

_  اورد اونم و داره فروشی بدلیجات ی معازه ها،داداشش بچه از یکی مدرسه تو

خریدمش اومد خوشم این از چون منم خریدن ازش میفروخت،همه مدرسه تو . 

 

رسید ذهنم به لحظه اون که چیزی تنها  
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_ من به خوشگله،میدیش خیلی ... 

 

_  بهش میخواستم.بگویم چیزی چه بهش بودم مونده کردم نگاه ملیسا به همینجوری

نگیر ازم انگشترو این اما بگیر جونمو بگم ... 

 

_ بخرم ترشو خوشگل دونه یه تو برای میدم قول  بهت عزیزم،من خوب  

 

شد خوشحال خیلی ملیسا حرفم بااین  

 

 برات درمیارن حرف مردم میگیچپت،ن دست تو انداختی چرا:گفت مامانی اما 

کردی نامزد یا هستی کسی ی شده نشون تو میکنن ،فکر . 

 

_ که نیست نامزدی طالی انگشتر که این مامانی اما ... 

 

طالست یا بدله ببینن نمیکنن نگاه که چیزا این به مردم:گفت و پرید حرفم میون ... 

 

 دست تو بده اجازه تا بیارم مامانی برای دلیلی چه نمیدونستم.دوختم کیان به نگاهمو

بندازم چپم . 

 

_  تو کرده گیر. درنمیاد اصال انگشتم تو رفته مامانی،انگشتره چیه میدونی آخه

ببینید انگشتم  ... 
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درنمیاد و برام تنگه مثال که انگشترم دراوردن و چرخوندن به کردم شروع الکی  

 

 میکنن فکر وریاینج بهتر چه خانووم، داری مردم حرف به چیکار: باباگفت 

 برای میشه لیته ترشی دخترم و خواستگاریش نمیاد کسی داره نامزد دخترم

دارم دوست لیته که منم.خودم  ... 

 

خنده زیر زدن همه بابا حرف این با  .... 

 

 بیرون شیکش باکس داخل از رو کیان کادوی آروم و رفتم اتاقم به ش  های نیمه

 .کشیدم

 

 خیلی دامنش. داشت براقی ی جلیقه یه تاپ روی که دبو کوتاه دامن و تاپ دست یه

 وروی.بود ژوبی مینی قدیمیها قول به.افتاد می زانو باالی وج  دو که بود کوتاه

 زرد های نگین با هم دامن پایین و تاپ روی. داشت نگین پراز کمربند هم دامن

 ی قهعال مورد رنگ که بود ای فیروزه آبی لباس رنگ.بود شده تزئین مرغی تخم

بود من . 

 

 پنکک و ل  رژ چشم ،خط ریمل توش که بود آرایش کوچیک کیف اونها همراه

 .بود

 

میکردم باز ذوق و عشق با رو کادوهام کوچیک های بچه مثل  
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 پستال کارت یه داخلش کردم بازش اروم و دوختم ای نامه پاکت به رو نگاهم

بود شده نوشته کارت پشت.بود ل  و قل  بایه همراه آفتاب غروب که زیبایی . 

 

باشد پر من عشق از قلبت تولدت،اگر روز شود نمی سپرده فراموشی به  

باشم تو عشق از سرشار اگر ام زنده  

ماند خواهم زنده  

دهم هدیه تو به را عشق اگر . 

بمانیم زنده و کنارهم در کنیم زندگی و شویم هم عاشق بیا   

 

نفسم مبارک روزت. من ویکوچول فرشته میگم تبریک بهت رو شدنت زمینی  

 

بود دراورده قلبی شکل به را  امضایی اخر ودر  

 

 با همرنگ ی بوسه کیان، قل  کنار.کشیدم بیرون رو آرایش کیف داخل قرمز رژ

زدم اون روی را رژلبم  

 تا کردم روحفظ اون ی کلمه به کلمه هر.خوندم بار چندین شاید را اش نامه

نره یادم هیچوقت . 

 

  نمیدونم. میکردم شک هاش نوشته و هاش گفته به دلیل چه به و چرا نمیدونم

 که روزی اگه میدونم. نکنم اعتماد بهش کمی که شد می باعث یاسمن شایدوجود

بفهمه مارو عشق ماجرای یاسمن   

نمیذاره زنده منو  . 
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بگیره ازمن رو کیان میترسم خیلی . 

 

 عاشقم که میکردن بیداد و داد من  چشمای ،مغزش،دستاش،مثل نگاهش،قلبش

 بازیچه من یا  منه ی بازیچه اون که نمیدونم. میکردم بازیچگی حس من ولی هستند

دارم دوسش وار دیوانه که نوشتم می لحظه این در بود هرچه. اون؟ ی . 

 

زدم زنگ بهش و گرفتم رو کیان ی شماره  

اومد؟ خوشت ام هدیه از:پرسید کیان پرسی احوال و سالم از بعد  

 

_  آرایشی لوازم همه این ناقال ای نداره،ولی حرف سلیقت.اومدش خوشم لیخی آره

گرفتی؟ کجا از رو ... 

 

_  تو برای اونارو که  خواستم نامزدش آرایشیه،از لوازم کار تو ،که دارم رفیق یه

بذاره کنار   

 

_ باشه؟ داشته سرکار جنابعالی با جورایی یه و باشه دوستت نامزد، اون نکنه  

 

_  این که بهتره بندازی تیکه  اینطوری بخوای و نداری الزمش هاگ. خوددانی

کنیم تمومش نشده شروع زیاد که حاال همین از رو رابطه ... 

 

 به.بزنه هم راوبه ام رابطه اینطوری خواست می اینکه شدم،از دلخورم ازش خیلی

میشد دلخور میدادم گیر که هرچیزی . 
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کنم،یکی چیکار من آخه  

 

 به  پسرش دوست همیشه.میکرد کار آرایشی لوازم یه توی رازیون دوستای از

 شاید.میخوام مامانم برای ریمل گفت می و رفت می اش مغازه به خرید ی بهانه

 دید منو سکوت وقتی.روزگارند خط هفت پسرا این. بود اینطوری هم کیان موضوع

پرسید و : 

_ ببینم؟ تا میکنی تنت منو های هدیه وقت چه حاال  

 

_ نیفتی وقت یه ببینی،بپا وجبی نیم و کوتاه لباسای اون با منو تو چی .. 

 

_  پختی لختی یکم تورو که میخواد دلم خیلی گفتم بهت که من.بیفتم باید چرا ا  

دیگه بده رو قولش یاال.دیگه هستیم هم محرم یجورایی هم تو منو.ببینم ... 

 

_  پیش تابحال من.هستیم محرم رو چی و نزن،چی صابون دلت به.کیان دیگه بسه

 و باتاپ و موباز تو هیز چشمای جلوی بیام حاال.نگشتم موباز شاهرخ و شاهین

بگردم کوتاه دامن ... 

 

_  ،ثانیا عاشقتم وجودم تموم با من دوما.میکنم فرق شاهرخ و شاهین با من اوال

نشدیم نامزد باهم تو و من مگه ... 

 

_  عاشقم اینکه برفرص.هتب برسم منم نرو،وایسا تند خوشگل،اینقدر پسر آقا هی

باشم نشسته عقد ی سرسفره باتو که نمیاد یادم من ولی باشی  
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_  نگین تک انگشتر یه شما چپ دست توی که نشون و نام این به.نمیاد یادت تو

 باشیم،من داشته کمبود هم محرمیت صیغه نظرت از اگه.درخشه می انگشتت روی

بلدم خودم . 

 

 اون که بود خواسته ازم مامانی چندبار.بود شده دردسر کلی برام انگشتر این حاال

 می که بودم،وهرکسی نرفته بار زیر من ولی کنم دست راستم انگشت تو رو

نیوردم بیرون درنمیاد دستم از اینکه ی بهونه به ببینه رو اون خواست . 

 فقط اون معنوی ارزش ولی.نمیداد اهمیتی اون به هیچکس بود بدلی انگشتر چون

بود مشخص کیان و من برای  

 

 بعدش و کردم تبور محرمیت صیغه خوندن حال در رو کیان ای لحظه چند برای

خنده زیر زدم پقی  

 

 داده کادو بهم که رو لباسهایی که خواست می دلش و.نبود ماجرا کن ول کیان ولی

نمیرفتم بار زیر همچنان ومن.ببینه تنم رو . 

 

بود  ش  نبفه ۲۱ ساعت که بود نو سال تحویل با مبادف ما سوری چهارشنبه . 

بودند خوشحال خیلی سوری چهارشنبه و نو سال شدن همزمان از همه  

 ساخت ی کهنه بزرگ ی خونه تو فامیل دور سین هفت سفره و عید هرسال

میشدیم جمع مادربزرگ و پدربزرگ . 

 

 بابابزرگ ی خونه توی همه سوری چهارشنبه و نو سال شدن یکی با هم امسال

یمبود جمع . 
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 آماده و حاضر پلو رشته و مادربزرگ گاز اجاق روی  شیربرنج از بزرگی دیگ

 روشن آتش همه ، ها همسایه  جلودر و خیابون و کوچه تو هفت سرساعت بودکه

میدادند انجام دیگه خطرناک کارای و فشفشه و ترقه هم پسرا. بودن کرده . 

 

 شده خیره بقیه به و بودند ایستاده تراس سکوت توی شهرام و شاهین همراه کیان

 .بودن

 

 برخورد مودب و سرسنگین خیلی جمع تو بود شده دوست بامن که وقتی از کیان

 این از.میکرد دور خودش از رو یاسمن و نمیگرفت گرم هم دخترا با دیگه.میکرد

اومد می خوشم خیلی کاریش محافظه  . 

 

 هم یاسمن. پریدم آتش روی از و کردم بغل رو بود ساله یه که شهرام،بابک پسر

پرید آتش ازروی من از بعد  . 

 

 هم شهرام و کیان بعدش و نپرید و بگیره آتیش شلوارش و کت که میترسید شاهین

میکردن بپر بپر خودشون بقول آتیش روی از . 

 

نپرید اون همین برای. احمقهاست کار اتیش روی از پریدن که گفت می پروین  

 

 اروم و  پریدیم دوتایی من با اومد کیان که بپرم اتش روی از دوباره میخواستم

من از تو گفتم؛زردی اروم ازتو،منم من گفت؛سرخی ... 

خانومی شدی خوشگل امش  چقده:گفت وبعد  
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 سارافون همراه کاموایی بلوز.میشد سرخ و روشن آتش مجاورت در ام چهره

 بود خریده مبرا مامانی که زیبایی آبی و سرخ روسری یه با بودم پوشیده صورتی

 ذوق کلی منم میرسیدم بنظر خوشگل امش  خان کیان چشم به که.بودم سرکرده رو

تعریفش از.  کردم  ... 

 

 میکرد سعی.بود داده تکیه عبوس و سینه به دست دیوار به که افتاد یاسمن به چشمم

 باهم خواستیم می کیان منو وقتی که دونستم می بده نشون تفاوت بی رو خودش که

شده عببانی و دیده رو ما بپریم اتش ویر از   

 

بودم دزدیده ازش رو یاسمن عشق چون.بودم گرفته وجدان عذاب حس یجورایی ... 

 

 گاهی چند از هر و نمیخورد جن  کنارم از بودیم اونجا که مدتی تموم در کیان

 که میرفتم ریسه بلند صدای با منم میگفت جوک و میکرد نزدیک سرم به رو سرش

میشدم شاهین و یاسمن و مامانی ببانیتع باعث . 

 

گرم ها پسر با که داد تذکر بار چند مامانی  

میکرد توبه کی ولی.نگیرم  . 

 

 تحویل سال تا میکردیم مشغول رو خودمون دوازده ساعت تا باید بازی آتش از بعد

باشیم بیدار . 

 

بود یاسمن و پروین و من ی عهده ب ظرفها شستن خوردیم که شام . 
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میکشید آب هم پروین میکردیم کف یاسمن و من . 

 

 که بودم مطمئن بزنه حرفی من با میخواد که بود مشخص یاسمن رفتار و حالت از

 اختیار سکوت یاسمن که بود شده باعث پروین حضور ولی کیانه درمورد حرفشم

 بدی من به میتونی اونو جون پروین چاپلوسی روی از هم گاهی چند از هر و کنه

میکرد شیرینی خود...و . 

 

ببره آشپزخانه به رو شده شسته ظرفهای که شد اضافه ما به کمک برای هم کیان . 

 

 ی صدقه قربون و کرد پذیرایی ما از چایی با بزرگ مامان شد تموم کارها وقتی

رفت ما ی همه . 

 

نشسته سین هفت دوره هم زنها و.بودند صحبت مشغول بغلی اتاق در ها مرد  

 

میشکستند تخمه و . 

 

 حمام ب نو سال از قبل حمام ی بهونه به و کردم استفاده اومده پیش فرصت از

 .رفتم

 و.مباش تنها کیان با بلکه بیارم پیش فرصتی میخواستم بلکه نبود کردن حموم قبدم

بزنم حرف باهاش . 

 

رفتم بام پشت باالی کیفم با عجله با . 

دمکر روشن هم رو شمعی نعلبکی روی زدم رو بام پشت چراغ . 
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رسیدم خودم به هم کمی و کردم عوض لباسهامو  . 

 

بستم اسبی دم و کردم باز بود بافته مامانی که رو موهام . 

 

هستم منتظرش بام پشت باال که زدم کیان به پیامکی شد آماده چیز همه وقتی  

 

 وقتی که بودم کرده پیدا جسارت همه این اینکه از گرفت رو وجودم تموم دلشوره

باشم وضعی چنین در ومن.باشیم باال کیان منو ،اونوقت بودن پایین ی طبقه همه . 

 

 به چشمهاش وقتی.کرد باز رو آهنی در بعد و امد می ها پله از کیان پای صدای

 اسم به منو  اسمم تلفظ بین ما.کرد صدام دورگه صدای با کرد عادت تاریکی

کرد خطاب عســــــــلم . 

 خوشحال خیلی منو این و.کرده سیو عســـلـــم شیشگو تو بودم دیده منو شماره حتی

 میکرد

 

 که بود این مثل دید تنم  بر بود خریده برام خودش ی سلیقه به  که رو لباسایی وقتی

کرده پرواز و جداشده جسمش از که دیده،روحی روح . 

 

 صدایی با و بود مونده باز متر یه دهنش.نمیبینه خواب که فهمید تا زد پلک بار چند

 شده خوشگل ها لباس این با انقده که نمیکنم باور چشمهام به گفت؛اصال رومآ

داده هدیه من به رو زیبایی این به ای فرشته که ممنونم خدا از.باشی . 

دختر شدی خوشگل خیلی خیلی. شدی محشر تو ملیکا   
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 آرایش رو خودم معشوقم برای که بودم شده کسی من.نبودم خوبی دختر دیگه من

 کشیده پاهای ساق و اسبی دم بلند موهای و لخت نیمه تاپ و کوتاه ،دامن دمبو کرده

 می رو ناخونهایم و پایین بودم انداخته رو سرم.بودم گذاشته کیان نمایش به رو ام

 بیدار کیان وجود در رو شهوت و هوس لحظه آن بردم باال و سرم که وقتی جوییدم

بودم کرده  

 

 برای رو نر خودم،روباه دم   با که بودم روباهی مانند بزرگ مامان مثل،َمثلهای

بود خونده فرا معاشقه . 

 

 منوبه.کرد باز کمرم از رو دستهاش بعد کرد،و حلقه کمرم دور رو دستهاش کیان

 سر ،گرفت میگیرند طرف دو از که ای هندونه مثل رو سرم کشید،و خودش طرف

گذاشت رمزمق براق لبهای روی رو دارش ت  لبهای و کرد خم رو خودش . 

 خارجی های بوسه اون مثل.بود کیان حبار تو لبهام.بودم رفته بزرگی شوک تو

بودم دیده ماهواره توی که . 

 

کشیدم بیرون کیان دست از خودمو زحمت به . 

 کرده تعج  کارم از کیان.بودم کرده ریزی برنامه اون برای من نبودکه چیزی این

شد خیره من به بهت با و بود  

 

 شوهرم جز به که خوردم قسم من.کیان ببخش گفتم؛منو و انداختم زیر هب رو سرم

بدم ل  بهش و بزنه دست بدنم به کسی نذارم . 
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 االن. روشنفکری خودت چرا،توکه گفت؛آخه و خندید صدا با و خورد ای یکه کیان

اوردی؟ اینجا به منو پس چرا بود این از غیر اگر خواستی می تو هم ... 

 

_  ازم چندبار و خریدی برام خودت که لباسهایی این  توی منو تو خواستم می من،

ببینی، تنم اونهارو که خواستی  

اینجا شاید کردم فکر من ... 

 

با کیان.بود شده خراب چیز همه.بودم کرده ول خماریش اوج تو رو کیان من   

 هم خیلی و شدی جذاب و خوشگل گفت؛خیلی و برگشت طرفم به دوباره اَخم

 من.میکردم اینکارو ،نباید بگیرم خودمو جلوی توتم نمی که طوری هب خواستنی

 یه ازت ولی.کردم خراب رو خوبمون ش .کردم بدی خیلی کار.متاسفم واقعا  

بگیرم ازت عکسی یه حاال میتونم دارم خواهش ... 

 

آوردم نمی سردر خودمم کارهای از واقعا نمیدونستم . 

 

کرد روشن رو نوری کم چراغ   

بود داده بهم بدی حس.میخورد بهم حالم واقعا حالتم و باسهال این از   

 

 ازم و دراورد رو موبایلش خاطر همین به. بود رضایت حکم اون برای من سکوت

 لبخند با بعد و گذاشت جیبش داخل رو موبایلش هم بعد و گرفت عکس غافلگیرانه

؟ شی خم گفت؛میتونی  

 

بودم شده عببی کیان پررویی اینهمه از  . 
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 که کوچیکی گلدان عببانیت با.داشت ازم جایی بی انتظار چه کیان من خدای هآ

پررو بچه. کردم پرت طرفش به و برداشتم رو بود شده خشک گلش   

 

 گذاشت سرش روی به خداحافظ حالت به رو انگشتش رفت،ودو در زرنگی با کیان

رفت و   

 

 زود و کردم جمع رو وسایل ی همه عجله با و کردم عوض رو لباسهامو  رفتم زود

اومدم پایین ها پله از  

 

 اَخم چنان و من به بود زده زل که دیدم رو یاسمن اومدم می پایین ها پله از که وقتی

 شاهد یاسمن که کردم احساس ایی لحظه نگو،برای که بود انداخته راه به تَخمی و

بوده باال اون کیان و من ماجراهای ی همه . 

 

باشم اونجا هم لحظه یه خواست نمی دلم دیگه . 

 

 ممنون.جیگرم مبارک نو سال که فرستاد برام پیامکی تحویل سال سرساعت کیان

بود خوبی خیلی عیدی . 

  و ندارم دوست دیگه هیزی خیلی. نوشتم براش و ترکیدم می داشتم عببانیت از

نزن زنگ بهم دیگه  

 

دمکر خاموش رو تلفنم.بمونم امان در پیامکهاش دست از اینکه برای . 
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 با که ،دیدمش بودیم رفته عیددیدنی خونشون که رو کیان فقط هم عید ایام در

میزد چشمک بهم هرفرصتی  

 

 بابای) علی عمو شمیران باغ به همگی بود قرار که در به سیزده روز اینکه تا

برویم( شاهین و شاهرخ   

 

که بود زیبایی خیلی باغ.بود شاهرخ اسم به باغ این  

 

 باغ این به رو هامون در به سیزده هرسال همیشه.داشت بزرگی خیلی وسعت

رفتیم می باصفا . 

 ناراحت رو مادربزرگ و پدربزرگ حال کمی علی عمو خاطرات و یاد فقط

 .میکرد

 آالچیق و ویال توی خیال نداشتن،بی علی عمو از خاطراتی هیچ که ها بچه ولی

میکردند بازی باهم . 

 

 به آنهارو و  میکرد کباب جوجه.بود کرده پا به منقلی ذغال بهارک عمه شوهر

میشد پخش جا همه در هم ها جوجه انگیز هوس بوی کشید می سیخ . 

بود پا به تاب و طناب بساط بودیم امده که زود صبح از . 

بودند رفته باغ اونطرف به تره کندن برای عموها زن همراه مامانی . 

 

 کتاب مشغول بیشتر هم پروین.نمیداد محل من به اصال بعد به اونروز از یاسمن

میشد شعر . 

زد می چرت درخت زیر شاهین.میکردند بازی تاب هم  هم کوچکها دختر  . 
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خالی شاهرخ جای میگفتن همه.میکشیدند قلیان مردا ی بقیه و بزرگ بابا ... 

 

 باغ پاک هوای.بودند داده شکوفه ،درختها بود پرشده باغ توی ها بچه صدای سرو

میکرد شاداب و باطراوت رو آدم . 

 

 به میکردم باز هارو بوته الی به ال که حالی در آن با و کردم پیدا رو بزرگی چوب

رفتم باغ دیگر طرف  

میکرد پرواز کشور اون به کشور این از همیشه همین بود،برای خلبان شغلش بابا . 

 

 هداشت هم ناموفقی ازدواج قبال که بودم فهمیده بزرگ مامان حرفهای از که اینطور

 بزرگتر بابا از مامانی.دونستم نمی رو کرده ازدواج مامانی با  که عاملی هنوز ولی

داشت باعمو ازدواج از پسر دوتا و چهارسال یا سه کنم فکر.بود . 

 

 من دونست،فقط نمی هیچکس رو این.رفت می سازی بدن و باشگاه همیشه مامانی

رهدا نگه جوون بابا برای رو خودش میخواست که میدونستم  

 زود صبح چطور نمیدونم.ندیده آرایش بدون مامانو بابا وقت هیچ کنم فکر

میزد ل  به لبخند همیشه و میکرد آرایش خودشو و بیدارمیشد  

 

 باهم ای عاشقانه زندگی تقریبا.میکردند مدارا باهم خوب خیلی بابا و  مامانی

 .داشتند

 با رنگم اکستریخ درشت چشمای.بود مادرم و پدر با متفاوت من ظاهر ولی

 دونم نمی.نبودم هیچکس شبیه من ولی بود مامانی شبیه کامال ملیسا.مشکیم موهای

؟ چرا  
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 همین برای. بود باهوش خیلی شاهرخ.بود عسلی شاهرخ چشمهای فقط فامیل توی

 انگلستان تحبیلی بورس هم بعد و کرده پاس جهشی صورت به بیشتر کالسهارو

 کشور از خارج رفتن به موفق که بود نفری لیناو فامیل توی و کرد کس  رو

تحبیل برا اونم.شد  . 

 

 ی رشته تو هم شاهین. برگرده ایران به نمیخواد نشده پروفسور که وقتی تا بود گفته

نداشت تحبیل ادامه به ای عالقه هیچ ولی بود شده قبول حسابداری  

 

 و ذوق با هم نوسطی،م بازی برای کردن صدام.بودم رویا توعالم که همونطور

 بودیم وسط ما که وقتی دوم دور ولی.میزدیم و بودیم بیرون ما اول دور.رفتم شوق

 بهش و  برگشتم.زد باسنم به توپ با محکم درست و میگرفت نشونه منو همش کیان

کردم غلیظی اخم یه . 

 

آمد فرود صورتم روی توپ ناگهان  . 

شدم دماغ خون که بود قدری به صورتم با توپ ضربه شدت  . 

دویدند من طرف به وحشت با همه . 

 

بود جاری صورتم روی از ای رودخانه مثل خون   

 

 که بود گرفته عق  به رو سرم هم شاهین و میداد فشار دستمو کوچک انگشت کیان

شه قطع خون   
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 تو چقدر میگفتن و میخندیدند من به هنوز نیلوفر و یاسمن. شد چندشم خون بوی از

 ...سوسولی

 

نفهمیدم چیزی دیگه و شد تاریک چشمهام ای ظهلح برای . 

 

میپاچید صورتم به دست با رو سرد آب لیوان کیان که کردم باز چشم وقتی   

میپرسید رو حالم و میگذاشت سرم روی دست مدام مامانی . 

 

 عوض مامانی با جاشو بابایی.بود تر پریده رنگ اونها ی همه از کیان صورت

 و شدم خیز دکتر،نیم بریم اینکه و.پرسید رو حالم و تگرف دستم به رو دستم و کرد

خوبه حالم که گفتم  

 

 کیان رو توپ اینکه و.میکرد تعریف همه روبرای ماجرا داشت تاب و آب با شاهین

خورده من صورت به و کرده شوت سرعت با ... 

 

 شده مظلوم خیلی.کرد عذرخواهی گرفته صدایی با و انداخت زیر روبه سرش کیان

 بود

 

 اظهار کمال عمو و جمال عمو. میکردم کسالت احساس ولی بود خوب حالم

شدند آماده ناهار برای همه و کردن گرسنگی  

 

 چیدن،مامانی سفره تو رو چیز همه شد،و پهن رو ساالری پدر بزرگ سفره

کنم کمک سفره کردن باز تو منم نگذاشت . 
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گذشت عادی خیلی هم ظهر از بعد  . 

 به شدم وتنهاخیره تک من و. رفتن زدن گره سبزه ایبر مجرد دخترای ی همه

میکشیدن قلیان  قایمکی شاهین با داشت که کیان . 

 من طرف به رو توپ عمدا اون میکردم فکر.شدم دلخور خیلی کیان دست از ولی

رسوند می اثبات به را گفته این مبداق کیان بودن زیر به ،سر کرده پرت ... 

 

 خودراضی از.نمیزد زنگم حتی و نمیزد پیامک دیگه کیان که بود وقت خیلی

گفتم حرف این با رو دنیا دروغ بزرگترین البته.نداشتم دوسش دیگه.بود  

 

 منحبرا کیان میخواست دلم واقعا اینکه یا و بود حسادت روی از چرا نمیدونم ولی

باشه من برای . 

 

 یادم به نماو و باشم یادش به من زندگی از دقیقه هر و لحظه هر در میخواستم

 بره،جوری بذاره اینکه نه بکشه نازمو و بیاد ش  اون از بعد میخواست دلم.باشه

بود اون ی خواسته خدا از من حرف که . 

 

 کیان ماشین. که رفتم می مدرسه طرف به داشتم شد دایر بازهم کالسها عید بعداز

دیدم رو . 

 

 سوار ندیده منو کیان تا افتادم راه  پیاده  چهارراه دم ماشینش و کیان دیدن با 

شم رو به رو باهاش نداشتم دوست داشتم شدیدی استرس. نشدم هم سرویس   

افتاده دنبالم کم سرعت با سرم پشت دیدم وقت یه که بود دیده منو چطوری نمیدونم . 
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بود لباش روی آمیزی شیطنت ی خنده برگشتم عق  به . 

میوفتاد پَس دختری هر نگاهش با که داشت خاصی جذابیت یه  

 

 خودشون تا بودن تکاپو و تالش در وهمه کرد باریدن به شروع تندی و ریز بارون

برسونند سرپناهی به رو  

 

کرد باز برام رو ماشین جلوی در داخل از  . 

 ونه دادم سالم نه. بود نگذاشته برام گذاشتن کالس برای کاری دیگه باران  باوجود

نشستم صندلی روی تخم و اخم با و.کردم پرسی احوال . 

 

اند؟ کرده مرا جان قبد باز چشمانت که شده خبر چه دلبرم:پرسید خنده با   

 

 به.بشکنه سکوتمو مهر شده که نحوی هر به ،میخواست کردم سکوت هم باز

ملیکا؟ قهری من پرسید؛با و شد خیره چشمام  

 

 تر خوشگل هرروز که میکنی چیکار تو گفت؛ملیکا دوباره خندید.ندادم رو جوابش

  میشی؟

 

 به  منو که میخواست و میکرد پیدا زدن حرف برای ای بهونه داشت که میدونستم

کنه وادار حرف  

 

 میکنم فکر که همینه برای میکنم استفاده تو آرایشی لوازم از:گفتم اختیار بی

شدم تر خوشگل . 
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باال انداختم ابرومو تای یه و کردم نگاه بهش.خندید بلند باصدای  

 

_ ضدحالی؟ خیلی ونستیمید ملیکا  

 

 آره_

 

 و جوی این ل  پاییز آفتاب زیر  میخواست دلم چقدر.شد خلوت کم کم شلوغ خیابان

میگذاشتم کیان پاهای سرموروی و نشستم می درخت اون زیر  

 

 شعله سوزانمان آتیش اون دیگر.بود کشیده نم عشقمون سوری چهارشنبه ش  از

نبود ور  

 دوسش وار دیوانه و.میخواستم اونو وجود تمام با و بودم عاشقش هنوز من ولی

 .داشتم

میخوندن رو کیان وجودم ی همه که چرا  ... 

 

 خریده تولدم برای شاهرخ که عطری از و برداشتم ،کاغذی کیان دلتنگی از دیش 

نوشتم عشق از برایش.زدم اون به بود . 

 

 است ن،ای نزدن دم و شدن تسلیم و  کردن سقوط زندگی سراشی  در است این

 که ست عاشقی حکایت.نشاندن قل  جایگاه به و دادن جال نشناختن،اورا را عشق

جوا ناامیدی اوج در  
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نمای می او خسته دل نثار را خوشش رایحه و میدهد گل و میشود میزند،شکوفا نه  

 

 عالم از منو ماشین داشبورت روی به کیان ی فشرده دست شدن کوبیده صدای

اورد بیرون خیال . 

 

 گیر هچلی چه تو. نمیشه باورم ،اصال ای بچه خیلی تو:گفت که شنیدم رو شصدا

 کنم فراموشت میخواستم. نیام سراغت دیگه که بودم کرده ولت مدت ،تواین کردم

 ...ولی

 

 ماهی چهار سه کنیم،ما فراموش رو همدیگه که بهتره گفتم؛آره و کردم قطع حرفشو

نمیخوامت دیگه منم. بودیم باهم رو .. 

 

 ساده خیلی چیز همه.بودم؟ کرده اشتباه کجا که کردم فکر خودم با.کشید بلندی هآ

 میشدیم؟به جدا باید بشه باخبر کسی رابطه این از اینکه از قبل و بود افتاده اتفاق

شدم می اذیت که درک  .  

 

 به گاج و گام به گام کتابهای خریدن برای همیشه که نزدیکم دوست بامریم

رفتیممی ها کتابفروشی . 

 

 با رو عشقت که سخته خیلی.بودم دیده شاپی کافی توی ای دیگه دختر با رو کیان

ببینی ای دیگه کس . 

 روی یخی آب سطل که بود این مثل دیدم عتیقه ی دختره اون با رو کیان که وقتی

ریختن سرم  
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 نشسته  روت به رو که دختری این.داشتم کم چی من مگه کیان؟ چرا: گفتم خودم با

بود من از تر خوشگل میکنه ناز برات رهدا  

 

 عشق مقابل که دختری شاپ،به کافی داخل به بودم زده زل شیشه پشت از چنددقیقه

زن بهم حال اطفارای و ناز با عملی و زشت دختر بود،یه نشسته من  

 

بود غریبه دختر یه با االن اما میکردم درکش.میدیدمش یاسمن با اگه . 

 

 کیان.موند ناتموم شون خنده.دوتا اون جلوی رفتم و ددراوم حرصم همین برای

شنیدم رو صدایش من که داد قورت رو دهنش آب چنان و سفیدشد گچ عین رنگش . 

 چشمهاش به نفرت با من که صداکند رو اسمم خواست و بلندشد صندلی روی از

گذاشتم میز روی و دراوردم رو بدلیش انگشتر و شدم خیره  

 

 با اونجا های مشتری تمام.اومدم بیرون شاپ کافی از یثیحد و حرف هیچ بدون و

 که مریم همچنان ،و دادن سرتکون کیان به تاسف با و میکردند نگاه من به تعج 

 چه اونا اینکه و میکرد نگاه سرش پشت به مدام بود شده هندونه ی اندازه چشمهاش

داشتند من با نسبتی ... 

 

 تلخی ،لبخند گذشته های ش  و ها روز تلخ یاربس های اندیشه و افکار  این دنبال به

 .زدم

 راه پایان به که زیرا.نبودم بیش ای بازنده زندگی قمار تو که میکردم احساس حاال

 داده دست از را چیز همه سادگی همین به باختم و رسیدم سرانجام بی عشق این

 .بودم
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بود اولم عشق از تلخی ی تجربه چه . 

 

میگیره بویی یه هرگلی از و بازه دختر کیان که میدونستم اول همون از من  

 

 نگه که کردم خواهش ازش اشکریزان.ترکید بغضم. کرد درهم هاشو سگرمه کیان

 عاشقش چنان.خواهمش می چقدر که بدم توضیح بهش نمیتونستم.شم پیاده تا داره

نبودم کندنش دل به راضی هاش بدی دیدن با حتی که بودم شده  

 

و گذشت روز اون از دوماه   

بود شده تموم چیز همه واقعا و.نداشت کارم به کاری دیگه روز اون از . 

 

 درون از ولی.میخندیدم و میگفتم همه با.بودم شنگول ظاهرا من اتفاق این برخالف

 پر هندزفری با رو شبهام.میگرفتم عزا خودم برای هرش  و بودم غمگین

میشد همدمم که غمگینی اهنگهای با.میکردم . 

 رو عاشقی و عشق و.کردم رد باال معدل با رو ماه خرداد امتحانات هم آخر در و

نشم  ای دیگه کس عاشق خوردم قسم و.کردم باز سرم از هم . 

 

 

 و.رفتند کشور داخل به دوماهه تور یه به دوستاش همراه به کیان سال اون تابستون

بود نمونده ردی ازش اصال دیگه  . 

وفا بی کرد فراموشم زودم چه.ودمنب مهم وقت هیچ براش کنم فکر ... 
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 آمادگی کنکور برای تا کردم شرکت کنکور کالسهای توی رو تابستون ماه سه

باشم داشته . 

 

 خیلی موقعیت م ها خواستگار ی همه شانس از.ردکردم هم رو خواستگار چندین و

 من ولی.بود خواهانش خانوادم که آلی ایده موقعیتهای همون که  داشتند خوبی

کردم رد همشونو و کردم بهونه رو کنکور . 

 

 خیلی کنم ازدواج من که گرفت تبمیم بابا که فهمید دنیا سر اون که وقتی شاهرخ

 با اونم. نگیرن منو تحبیل جلوی که کرد خواهش بابا و مامان از و شد عببانی

داشتم خوندن درس برا که استعدادی این   

کنه می حمایتم اینطوری شاهرخ  دیدم می وقتی بودم خوشحال خیلی منم و   

 

 خونه به تابستون ماه آخر تعطیالت برای شیراز از مامان ی خاله دختر ی خانواده

 دختر دوتا و پسر دوتا که بود خونگرم ،زنی مامان ی خاله دختر.بودند اومده ما ی

داشت(کمال عمو زن)عمو زن با دوری فامیلی نسبت شوهرش و داشت . 

کردند دعوت شام برای مارو همه اونها رفتن به وزر یه خاطر همین به  

 

برویم کمال عمو ی خونه به که شدیم آماده همگی هفت ساعت . 

 

 ما ماشین با هم بعضیا و اون با بعضیا که داشت پرشیا مامان ی پسرخاله مسعود

 .رفتیم
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 و.میکرد کار باباش حجره توی گفتن می که اینطور و میکرد تجارت مسعود

بود سرشناسی جرتا حسابی  

اومد می اینطور من نظر به شایدهم یا و نازید می پسرش به خیلی مامانش و . 

 

 پرمعنی های نگاه از هم و(مامان ی خاله دختر) عفت سنگین نگاههای از هم

بودم شده خسته مسعود . 

 

 زنش و شهرام هم بعدش و عمو زن و عمو رسیدیم،فقط عمو ی خونه به وقتی

 میون از بلکه دادم،تا حرفهاشون به گوش ومدن،خیلیا خوشامدگویی برای

نه؟ یا و برگشته کیان که بفهمم حرفهاشون ... 

 

روز دو  

 

 یه شیکی فروشی بوتیک یه توی.بود شهریور هیجده متولد.گذشت می کیان تولد از

 باهاش اینکه بود،با اومده خوشم خیلی ازش که  بودم دیده سفید ابریشمی پیراهن

خریدم براش ،اونو بودم قهر  

 

بخرمش تونستم ملیسا از قرض هم کمی و خرجی جی  با ولی بود گرون خیلی  

 

 اشاره وهیچ.داره گفت؛سالم عمو زن.پرسید رو کیان حال ایی دفعه یه خانم عفت 

نکرد برگشتنش به ای  
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 هم روی به رو کیان و پروین اتاق.رفتم باال طبقه به پروین به سرزدن ی بهونه به

 بود

 

شدم داخلش و کردم باز رو کیان اتاق در تیاطاح با . 

 

 عمیق من و اورد هجوم بهم کیان عطر بوی واردشدنم با.بود مرت  و تمیز اتاقش

کشیدم نفس . 

 

 حدس در بودن باز با.شد کشیده بود باز که دیواری کمد درهای از یکی به نگاهمو

مونده باز که یداشتهبرم لباس  رفتن وقت کیان یا و گذاشته باز عمو زن یا که زدم   

 

 خیلی که میکرد گله دستش از همیشه عمو زن و نبود بانظمیم آدم آنچنان کیان

س شلخته . 

 

افتاد بود خودشیفته آقای عکس که بزرگی عکس به نگام . 

بود باز پیراهنشم های دکمه وتمام بود زده آفتابی عینک یه کیان . 

بود افتاده جذاب خیلی المب  . 

کشیدم آهی شد تنگ براش دلم حسابی و افتادم کیان دیا عکسش دیدن با . 

 

بود کشو توی دمر حالت به عکسی قاب.کردم باز رو تختش کنار کشوی . 

هست؟ کی عکس بفهمم که شدم وسوسه  
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نازنیش دخترای دوست از یکی عکسی یا و بود خودش عکس یا احتماال  

 

 باشه داشته رو سمنیا منو عکس که نمیکنه ریسکی چنین هیچوقت که بودم مطمئن

ریزن نمی دور همو استخوون بخورن همو گوشت اگه فامیلم بودیم فامیل از چون  

.... 

 

کرد متوقف کار این از منو صدایی که بودم برنگردانده رو عکس دمری هنوز ... 

 

_ کردم پیدات زمین تو  میگشتم دنبالت آسمونها تو ... 

 

 صدای و افتاد دستم از عکس قاب.میکنند رها رو سیم که ها گرفته برق مثل

کرد ام پاچه دست اش شیشه شکستن  

 

بست رو اتاق در و کرد استفاده فرصت از هم کیان و کنم جمع هارو شیشه شدم خم  

 

 با که تیغی سه از صورتش. پرازمو پاهاشم.بود کمرش دور کوچیک ی حوله یه

 دزدی گاران.میزد برق شیطنت از چشمهاش وهمینطور. میزد برق بود زده ژیلت

بود گرفته دزدی حال در رو  

 

 قاب خیال بیهستش؟ کی عکس بفهمم رفت یادم اصال که بودم پاچه و دست انقدر

گذاشتم کشو داخل رو شکسته شیشه عکس  
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 اون سوزش و رفت  دستم به ای شیشه که میکردم جمع هارو شیشه خرده داشتم

بود حقم میکشیدم رچیه.بود حقم چون.ندادم اهمیتی ولی.کرد می سوراخ  قلبم  

 

 زد برق به و کرد باز رو سیمش.کنه خشک موهاشو تا  برداشت رو سشوار کمد از

کرد نگاه من به زیرچشمی آینه داخل از و.  

 

غریدم؛ببخشید زیرل  ... 

 

_  اینکه یا و بپرسی ما از حالی حتی نمیتونی. ببخشید ؟ بلدی رو کلمه یه هه،همین

؟ میکردی چیکار من شخبی اتاق تو بپرسم یشهم بگی؟ چیزی و خیری به رسیدن  

 

. آورد می هجوم صورتم هردوطرف از عرق.بودم افتاده کردن غلط به دلم توی

میکردم فرار اونجا از باید.بود شده ایجاد بدی وضعیت  . 

 

بریزه اشکم که بود ممکن آن هر و کرد گیر گلوم توی شدیدی بغض  

 

 تخت روی که رو کادویی دیدم نم،کهبازک رو در تا رفتم در طرف به باعجله

فهمید رو چیز همه تولد کارت روی از برداشت رو بودم گذاشته . 

کنه جمع یکجا رو مردونگیشو احساسات ی همه که کرد سعی  

 

_  آشتی باهام نیست تولده،بهتر کادوئی هر از مهمتر تو با کردن آشتی من برای

 تورو کن باور ولی.کردم یانتخ ؟بهت که میدونم.بود من از اشتباه میدونم کنی

کن باورم ملیکا.توست جای فقط من قل .دارم دوست هرکسی از بیشتر ... 
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_  اعتماد بهت دوباره که داری توقع ازم چجوری حرفارو این کن بس لطفا کیان

 مهم تو برای این.دیدم دیگه دختر یه با خودم دوتاچشمای این با تورو من.کنم

 نمیفهمی تواینو.دیدم ای دیگه کس با تورو که وقتی دمکشی عذابی چه میدونی.نیست

  تورو فقط میگفت بهت بارها که وقتی ایه دیگه کس با عشقت ببینی سخته چقدر که

 از نشدی خسته خودت تو.شدم خسته تو دروغ دارمای دوست ازاین من دارم دوست

 نکرده شروع که بهتر همون پس.نداریم باهم ای آینده هیچ ما متاسفم ؟ گفتنش

کردیم تمومش  

 

گفتم گلوم توی بغض با حرفارو این تموم . 

 به منو چرخش بایه.کنم باز رو در اینکه از قبل و گرفت دستمو و کرد دراز دست

کشید آغوشش . 

 

 ولی کنم فرار دستش از سروصدا بی کردم سعی.بست حلقه کمرم دور دستهاش

کرد التماس داری ت  باصدای  

 

_  دلم خیلی.بایست سروصدا بی لحظه چند برای فقط.ملیکا ازت میکنم خواهش

میرم می عشقت از ،دارم شده تنگ برات  

 

 داخل های صحنه اون رو؟،یا حرفاش یا عشقش. میکردم باور باید رو چیزی چه

 عروس رو یاسمن که رو عمو و عمو زن حدیثهای و حرف یا رو،و  شاپ کافی

میزد حرف اش آینده اددوم عنوان به کیان از عمه و.میکردن خطاب گلم  
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 نشون فرار برای مقاومتی خودم از نخواستم ،دیگه نشست دلم به التماسش راستش

 .بدم

 

_  با.کردم حک عکستو پلکام پشت که خوشگلی خوشگلی،اونقدر خیلی میدونستی

میفتم یادت به کردنش بسته و باز هر  

 

 بلد که من اما.دممیز حرف عاشقونه براش منم باید.میگفتم چی بهش باید نمیدونم

بودمش نبخشیده هنوزم.نبودم  

 که میشدم عشق ضلع سه مثلث از زاویه یه باید همیشه اونوقت بخشیدم می اگه

ای دیگه دختر هر یا و یاسمن.باشه دختر یه ما مابین همیشه ... 

 

_  گذشت سخت خیلی تو بی که.بود عشقمون آزمایش ماه سه این.دیگه نگیر سخت

 نیستم حاضر شرایطی هیچ به ،دیگه اومدم می خونتون فردا.تدیدم نمی امروز اگه

 خونم ،خانوم میشی زنم باالخره تو.کردم انتخابمو دیگه من.بدمت دست از

 میدم قول بهت اینو...میشی من دل عزیز.میشی کوچولوم های نی نی مامان.میشی

 ...خانومی

 

_ که نکردیم مشخص رو تکلیفمون هنوز که ما ولی ... 

 

 دیگه تو. نزن حرفی هیچ دیگه: گفت و گذاشت لبهام روی رو اش ارهاش انگشت

بخشیدی منو ... 

 

 ...ولی_
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_  که نکن،منم انکارش داری،پس دوسم که میگن نازت چشمای ببین.نداره ولی

دارم دوست وار دیوانه .... 

 

_ نیست بخشش قابل کردی،این خیانت من به تو ... 

 

_  و زن وقتی قراره که بوسی اهمونب لباتو نه عزیزم،مگر نزن حرفشو دیگه

میگیرما ازت االن همین کنم می بدی،بوس بهم شدیم شوهر ... 

 

_ میکنی؟ تهدید داری  

 

_  لباسامو و شم لخت نازت چشمای جلوی میخوام دیدی،حاال جورم،کجاشو چه آره

 ...بپوشم

 

شدم فنگ جیم. کنه بازش که برد اش حوله به دست تا.کردم وحشت حرفش از . 

کردم یکی تا دو هارو پله جلهع با و . 

 

 هی. بودی؟ کجا تو.زمین میفتی.بیا یواش خبرته چه:گفت که دیدم رو پروین توراه

من اتاق اومدی گفت مامانت.میگردم دنبالت دارم  

 

 و زد دید پامو سرتا کنجکاوی با پروین.میزدم نفس نفس. بودم گرفته لکنت

 به که خواست نشد حالیش یهیچ ولی گذاشت کنارهم ماجراهارو.داد سرتکون

برگشتیم پذیرایی به چایی ی بهونه به و شدم منبرف ولی بریم اتاقش . 
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 دستی پیش با چنگال و کارد من دیدن با گرداند می دور رو میوه ظرف شهرام زن

 .آورد

 

اومد پیامکی برام که میکندم پوست میوه داشتم . 

 

_ بدم بهت رو سفرم سوغاتی ،میخواستم نموندی چرا  

 

دوباره.کردم پاک رو پیامکش  sms فرستاد ای دیگه   

_ بنده مثل جیگری پسندیدن با البته. پسندی خوش خیلی.ممنون دنیا یه ات هدیه از  

 

ایمو وعکس  

 

بود گذاشته پیامش پایین.میخندید بدجنسی از که جی  

 

شد پذیرایی وارد کیان.میخندیدم ریز ریز پیامش به که همونطور  

 

کتان رنگ کرم شلوار یه با.بود کرده تن به منو دویابریشمی،کا پیراهن . 

بود شده اضافه جذابیتش به قیافه و تیپ این با و.بود داده حالت ژل با رو وموهاش  

 

 رو خریده برام خودش که لباسایی داشت اصرار انقدر کیان چرا که میفهمیدم حاال

میکردم درکش حاال.ببینه تنم تو . 
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باشه خودت ی سلیقه به عشقت باسل که وقتی داره خاصی ذوق یه  

 

 سیبهارو از یکی کیان که میشد خارج در از دست به میوه ظرف(شهرام زن)آرزو

زد سی  به بزرگی گاز و برداشت ظرف از  

  ها مبل از یکی روی مهمونا به آمدگویی خوش و پرسی احوال سالم از بعد و

 دیدش کاویکنج با که حالی در رفت طرفش به پروین باالفاصله و نشست

 ولی.نیست جنابعالی پسند که مطمئنم البته... سلیقه خوش چه... به به: میزدگفت

؟ دخترته دوست کادوی ناقال.میاد بهت خیلی واقعا  

 

داده؟ دخترش دوست یعنی:گفت اخم با(مامان ی خاله دخترای از یکی)مونا  

 

 جون مونا آره:گفت.بسوزونه رو مونا میخواد که بود مشخص که شیطنت با پروین

سودا تا هزار داره سر یه من داداش این نمیدونی  

 

برگردوند روشو و کشید داری کش اییش یه مونا پروین حرف این با . 

 

 و سودا تا هزار و داره سر یه کیان آره که بودم معتقد هم من پروین حرف مورد در

میشه کی نبی  باالخره آخرم سودای این نبود معلوم  

 

 به که بماند حاال.نبودم امون در کیان نگاه تیر از کنم سرباال ممیخواست که هربار

کیان به مونا و من به مسعود.بود شده اضافه هم ناشناس تیر چندتا تیر این  
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 چشماش و دهنش با یا میزد بهم چشمک یه یا میکرد پیدا فرصت که هروقت کیان

درمیورد بازی دلقک . 

 

 شکفته گلمان دیگه بزرگ مامان و بزرگبابا و عمه ی خونواده اومدن با ش  آخر

شد اضافه نگاها باران تیر گروه به عتیقه خانوم یاسمن چون.شد . 

 

 هم سر به سر ها بچه شد،دیگه آغاز دانشگاهی پیش سنگین درسای با جدید سال

 .نمیذاشتن

نداره؟ یا و داره پسر دوست کی که نبود مهم هیچکس برای دیگه  

 

میشد منتظرم مدرسه راه سر بیکاری تاوقا کیان گاهی چند از هر . 

 معلق اجل مثل یاسمن.شدم پیاده خونمون سرخیابون وقتی که بود روزها درهمین

شد پیداش . 

 هنوز زد ام گونه روی آبداری چک یه بیاد میون به حدیثی و حرفی اینکه بدون

برد باال باردوم برای رو دستش دوباره که بود نشده آروم سیلی این از دلش  

 چنان و.گرفت هوا میون دستشو و شد پیاده ماشین از و  گرفت عق  دنده کیان که

شد بلند هوا به یاسمن صدای که فشرد محکم دستشو  

 

 چیکار من پسر دوس با تو:گفت و زد کمر به دست ها قلدر مثل و نرفت رو از

 داری؟
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 روی.سوخت می بود شده زده که سیلی از صورتم هنوز.بود من به حرفش روی

 حالت به چرخیدو من طرف به کیان.کردم نوازش اونو و گذاشتم دست صورتم

خونه برم که گفت دستوری  

 

 نمبشو یاسمنو تا میزدم حرف باید من کنم چیکار نمیدونستم.بود خلوت خیابون تقریبا

گفتم یاسمن به حرص با و اومد می بدم یاسمن از. جاش سر : 

_  هم عتیقه ی نخاله تو به و.همیم عاشق نکیا منو.شده من مال که وقته خیلی کیان

دوستیم هم با ما که نداره ربطی هیچی   

 

 بیدکو سینم ی قفسه روی به مشتی دستش با بود عببانی خیلی.بود گرگرفته یاسمن

ملیکا میکنم بیچارت.میزنی دور منو داری ننه بچه تو گفت؛حاال خشم با و  

  

 موهام،منم کشیدن به کرد شروع و کشید امو مقنعه وحشیا مثل و سمتم اومد یهو

گرفتم گاز دستشو کنه ولم اینکه برای و میکشیدم اونو موهای  

کنه جدا ازهم مارو بتونه بلکه بود گرفته قرار ما مابین کیان هم وسط واین  

 

شد می کشونی گیس و گیس دهاتیا مثل نبود اونجا کیان لحظه اون اگه   

 

 بهت عسلم:گفت مهربونی لحن با همیشه مثل و فشرد و گرفت دستمو دوباره کیان

 به خانوم درضمن اونه و من نیست،مشکل تو مشکل خونه،این برو تو گفتم که

میبینی بد وگرنه باشیا داشته کاری من خانوم با محترم،نبینم ظاهر ... 

 

؟ میگی چی کیان خانومم: زد جیغ.شد خیره ما به عببانی و باز دهن با یاسمن  
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بود دراورده رو حرصش بدجوری خانومم و عسلم ی کلمه لحظه اون   

کنه رفتار اونطور باهاش کیان که نداشت توقع  . 

 

 حتی بودم  شده خودخواه خیلی حتی و خوشحال خیلی بود من مال کیان اینکه از

کنه آرزو خودش برای رو کیان بخواد که کسی به  شد می حسودیم . 

میترسیدم خیلی.بشه اون مال کیان من غیاب با میترسیدم . 

فرستاد خونه به اصرار با منو و کنه ردیف کارهارو ی همه که داد قول کیان  

 

 روی.ببینیم پارک تو رو همدیگه که خواست ازم ماجرا،کیان اون بعد روز

بود انداخته کمرم دور دستشو کیان و بودیم نشسته پارک نیمکتهای   

 

 بار کرده؟،زیر قبول مارو رابطه چطور یاسمن که پرسیدم می ازش هروقت

  بود حاضره شرایط اون در فقط که  گذاشته برام سختی شرط.بگه بهم که  نمیرفت

 َکنه بزنه،مثل حرف شده زده خودش و یاسمن میون که صحبتهایی از برام که

موضوع این به چسبیدم   

بگم بعدش بده بوس اول:گفت میزد بستنیش ته به قاشقو که حالی در خنده با  

 

 مثل نه میخوام ل  من نداشتیم کلک دیگه گفت؛نه خنده بوسیدم،با لپش از ا کراه با

بدی لپی بوس کوچولوها بچه ... 

 

ق من گفتم بهت قبال که گفتم؛من و رفتم وا  
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شوهرم جز به خوردم سم ... 

 

میده دست بهم بدی ها،احساس نکن شوهرم شوهر اینطور:گفت و کرد اخم  

 

کنم تحریک حسادتشو سح خواستم همین برای و کرد گل شیطنتم  

 

_  داشته دوسم امروز شاید ،تو نداره خبر فرداش از که آدم دیگه میگم راست خوب

 اونوقت.کنی ازدواج بامن نخوای تکراریم برات چون که بگی بهم فردا و  باشی

چیه؟ من تکلیف  

 

_ بار یه بار،زنم یه بار،شیون یه مرگ.نمیکنم اضافی غلطای این از من  

 

_  زودتر بخوام شاید.مونده درستت از که ،دوسالم داری سربازی لدوسا هنوز تو

کنم ازدواج بخوای تو که اون از  

 

 لیوان. کشیدم باریکی جای به بحثو میدونستم.کرد ل ه مشتش میون رو بستنی لیوان

 به که خواست عببانیت با و برد ام چونه طرف به دست و. کرد پرت رو شده له

شدی؟ شیرفهم. هیچکس با یا و میکنی ازدواج من با یا گفت؛تو.بزنم زل چشمهاش  

 

هیچکس؟ یا میکنی ازدواج بامن یا گفتم؛توچی و کردم بغض  

 

مربوطه خودم به دیگه گفت؛این ولی بزنه حرفو اون نداشتم انتظار  
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 دربیاره دلم از شده که نحویی هر به میخواست.گرفتم ازش صورتمو و کردم قهر

 نمی دیگه من و.کنه تعریف رو یاسمن ماجرای کردمی اصرار که بود اون حاال.

 دلخوشی برای نشدی حاضر گفت؛تو و دید رو سکوتم وقتی بشنوم چیزی خواستم

 چشم هیچ بدون.بکنم باهات خوبی معامله یه حاضرم من ،ولی بدی ما به ل  یه ما

بخوابم باهات حاضرم داشتی ... 

 

میدی من به پیشنهادی ینچن که پررویی چقدر زدم؛تو داد و بریدم رو حرفش  

خونمون میرم باشم باهات نمیخوام دیگه.میخوای آستر دادنی رو تو به ... 

 

_ تورو پیشنهاد این باشه ،هرچی میری در کوره از زود چرا ... 

 

_  نمیخوام دیگه.تو نه من نه دیگه.بدم بهت رو پیشنهادی چنین کنم غلط من

نشه پیدات منم بر و دور هدیگ.بپری جونت یاسی با بری بهتر همون.ببینمت . 

 

 و بود افتاده دنبالم به اوهم و میرفتم راه و میزدم حرف یکریز داشتم همینجوری

میشد سریز هایم گونه روی اشک قطرات . 

 

کنه پاک رو اشکهام که اورد پیش دست.کردم عببیش که میدونستم  

 

_  تو مگه.نیک گریه نباید پس.میره در تو اشک قطره هر برای من جون میدونی تو

 جدی چرا تو بخندیم باهم که گفتم چیزی یه من حاال.نمیشه حالیت هم شوخی

 میگیری؟
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 که بود فامیلیمون نسبت خاطر به کردم اعتماد بهت اگه گفتم؛من و دراومد هقم هق

 تخت به رو دختره که میخواد دلتون فرصت اولین در پسرا شما ولی.نمیدی فریبم

بکشونید خواب ... 

 

_  یکی.داره دلیل دوتا.نکردم علنی تو با مو رابطه اگه من.میزنی که حرفیه چه این

 لقبو کنکور دانشگاهیت پیش بعد گرفتی که دیپلم.نخوره ایی لطمه درسات به اینکه

 میگن.میاد خوشم خیلی هم ها بازی باشک قایم این از ثانی در.دانشگاه بری و شی

 هستم قرارایی این عاشق من.حرمیتهم ی بوسه از تر شیرین و بهتر گناه با ی بوسه

 منو تو ولی.میشیم عادی هم برای دیگه.بشیم نامزد که فردا کن تبور.دارم تو با که

 نکن زده خودت از منو.شدنات لوس این با. بازیات بچه این با میکنی منبرف

 ملیکا

 

_  رو همدیگه دیگه اونوقت تا بیا. بدم کنکور من منتظری میگی تو که حاال خوب

 خیلی ها مرار و قرار این از من.نباشیم باهم دیگه که بدیم فرصت هم وبه ینیم،بیانب

 نگاه جسارت من.ببرم خانوادمو ابروی و ببینه مارو آشنایی وقت یه که میترسم

ندارم بابامو صورت به کردن . 

باشه خبری هیچ ایمیل و نامه از نه و بزنیم زنگ هم به نه بعد سال ماه تیر تا ... 

 

 جمع گونتو بچه حرفای این میکنم خواهش ازت گفت؛ملیکا باخشم و ردک اخم

رفتی رژه اعبابم روی کافی ی اندازه به امروز.کن  

 

کرد روشن رو ماشین کیان و شدم ماشینش سوار باهم  
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_ باشی؟ منتظرم باید رو ماه چند این پس میخوای منو واقعا اگه تو کیان  

 

_ شرط؟ یه به فقط باشه  

 

 چون.میخوای ها بازی لوس اون از بازم غریدم،نکنه ل  زیر و شد بلند نهادم از آه

نیستی بلد هیچی دیگه حال عشق و بوسه و ل  شرط جز به  

 

 شرطم ،این شدم تسلیم که ؛من گفت و برد باال فرمون روی از رو دستهاش خندیدو

اینه شرطم.داره فرق اونا با  .. 

 

 ماشین.آورد بیرون رو انگشتری الیکریست جعبه و کرد باز رو داشبورت و شد خم

کرد باز رو جعبه در اروم و داشت نگه رو  

 اونو و بود خریده پارک داخل پیرمرد اون از رو اونو بدلی که بود انگشتری شبیه

بودم داده پس بهش شاپ کافی تو . 

 

بود نشده تنگ براش دلم که چقدر.انگشترم گفتم؛وای فرابنفش جیغ یه با  

 

_  همونو جفت دادم که خالبه سفیده طال.نیس بدلیت انگشتر نهمو این خانومی

داری اینارو از بهتر لیاقت تو آخه.خورد آب برام هم کلی و بسازن  . 

 مال کامال دیگه ماه پنج و اصله و طال انگشتر این که نمیکنه شک هم هیچکس

روحت هم قلبت هم منی به متعلق باشه دستت انگشتر این که وقتی.میشی خودم  
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_  چیزی که هنوز.خیاط آقای دوختی و بریدی خودت برا چه.میاد بهار نمیر زکب

نیس معلوم  

 

_ ببندیم؟ شرط میخوای. منی مال تو که گفته بهم قلبم  

 

_ چی؟ شرط  

 

_ ل  سر  

 

_ میذاری سرم سربه که ،بازم ا   . 

 

_ کوچولو خانوم ببینم بده انگشتتو. نکن قهر دیگه حاال  

 

_ بزرگ اقای بفرمایید . 

 

 انگشتم به رو زیبا انگشتر اون عالقه با کیان و کردم دراز طرفش به دستمو

 انداخت

 

_ معروفه تاش تک ببین مارکشو.دادم سفارش ترکیه از  

 

دستشو و خندیدم  
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داشتم آرامش.بودم کنارش که وقتی.بوسید پیشونیمو و و گردنم دور انداخت  

 

_ بدیم همدیگه به میتونیم که کوچولو پیامک یه  

 

_ باشیم داشته باهم ای رابطه هیچ دنبای نه  

 

 خیلی دلم من. دیگه نباش ظالم  ، اینقدر گفت؛فقط و داد نشون رو کوچیکش انگشت

میکنم خواهش.بزنم بهت زنگ و پیامک یه حداقل بذار. میشه تنگ برات زود  

 

 و داشتم دوسش.باشم ظالم حقش در میتونستم چطور.بود پاک و مظلوم ها بچه مثل

امکپی ؛فقط گفتم  

 

_ عسلکم ممنون  

 

 کیان_

 

_ کیان دل جونم   

 

_ ندی؟ راه قلبت تو من جز به رو کسی میدی قول بهم  

 

_ خانومی میدم قول بهت  
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رفتم مدرسه سمت به و کردم خداحافظی ازش  

 

بودم قرار بی و تاب بی.میکرد اونو هوای دلم.میشدم فارغ درسها از که همین . 

 

 مایه جون از درسام برای دید می تیوق ولی.بود شده اخالقم متوجه مامان

 بود دوسال من ولی.شدم عاشق که کرده شک که میدونستم نمیگفت میذارم،هیچی

بودم داده یکی به قلبمو که  

 

 و دیدار اینکه از بودم آورده شانس بود نفهمیده هیچکس حاال تا رازیون بقول

بودم پشیمون کردم،خیلی کنسل رو قرارهامون . 

 

بزنم پا زیر قرارهامون و قول ودمخ نمیتونستم ولی  

 

 خودش قول به و خالصه خیلی که. میکردیم بازی پیامک کیان با چندگاهی هراز

-معرفت بی_کرده هواتو دلم خبر؟ چه ورا اون چطوره؟ حالت.بود مفید و خالصه

دلتنگتم خیلی  

 

 و قول بیخیال که میکرد اصرار اونم.میزدم زنگ بهش موقعه بی هم گاهی هراز

ببینیم همدیگرو و بشیم ارهاقر  

 

نمیکردم قبول من ولی   

 گاز من شدن پیاده از بعد و افتاده سرویسمون دنبال که بودم دیده هم باری چند یه

میرفت و میداد . 
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میشدم دلگرم خیلی و  داره هوامو که میفهمیدم میدیدمش که وقتی . 

 پاس موفقیت با رو کنکور بتونم درسامو که میگرفتم کار به مخمو همه خونه تو

 .کنم

 

 شال یه مبارک تولدت یا و نامه هیچ بدون مون خونه در پشت تولدم کادوی

بود رنگ صورتی وروسری  

 باهم که آتیش و اب ساده،مثل پرسی احوال و سالم یه فقط هم سوری چهارشنبه

بودیم نبودن سازگار  

 

 کیان کامال اینکه خاطر به خوشبختانه.بود شده کنجکاو ما رابطه به خیلی هم یاسمن

بود نزده حرفی هیچکس به کیان منو ی رابطه از نده دست از رو  .  

 

بود خونه کیان بودم بیرون من هم وقتی.بود بیرون اون بودم خونه من وقتی  

 

 بود کیانم بدون در به سیزده و رفتن مشهد به زنش و شهرام همراه به کیان هم عید

نداشت لطفی هیچ من برای که  

 

 به رفتن و کنکور کالسهای عید از بعد.میشدم دلتنگتر و دلتنگ روز به روز

بود گرفته منو وقت تمام که جوری.... و زدن تست و کتابخونه . 

 

 سوغاتی همه به کرد شروع آرزو و.بودیم شده جمع شام هم دور همه ما ی خونه

کردن پخش رو  
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 خیلی اون رنگ فته از که بود گرفته مروارید دستبند یه برام(شهرام زن)آرزو

اومد می خوشم  

 

 فقط اورده سوغات برات اینو شهرام:گفت و گرفت مقابلم رو ای بسته یه مامانی

باشه گرفته اینو تو برای شهرام داره لزومی چه نمیدونم  

 

 اونو درشتی های نگین با که بود نقره سرویس یه کردم باز رو بسته که وقتی

بود محشر واقعا.بودن ساخته . 

 

 آرزو و.بشورم دستامو که اشپزخونه رفتم شدم بلند و کردم شهرام اقا از کریتش یه

گرفت آب شیر زیر دست فنجون شستن ی بهونه به اومد دنبالم به هم  

 

 کیان زبون زیر از مشهد تو ها،ما ببخش جون گفت؛ملیکا نشدنی مهار ی خنده وبا

 سربه هم شهرام.داره دوست خیلی تورو و شده تو عاشق فهمیدیم که بیرون کشیدیم

 سرویس اون زده خودش اسم به رو کیان سوغاتی خاطر همین به گذاشت سرش

 بیاد خوشت ازش امیدوارم.فرستاده زعفران و نبات همراه به کیان رو نقره

 دوست یاسمن با که وقتی تا سردربیارم نمیتونم کیان رفتارای از  اصال ؟راستش

 میگه که حاال ولی اند معشوق و عاشق کنه فرض آدم که میکردند بودن،کاری ساده

 با عشقت شده سرسنگین خیلی.نیس پیداش اصال هللا بسم و جن مثل.توشده عاشق

نکرده؟ که چکار کیان  

 

 که چرا بود ناراحت دلم ته.کردم تشکر ازش لبخند یه با فقط بگم چی نمیدونستم

میداد مبه رو کادو این خودش و داشت حضور امش  هم کیان داشتم دوست  

کردم نگاش بازو دوباره رو ام نقره سرویس . 
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میهمونا از خداحافظی برای کردن صدام اینکه تا .... 

 

 که افتادم می شاهین دنبال مدام همین برای نمیوردم سردر رو ریاضی از فبل چند

 که باشه بار اخرین که میخواست ازم همیشه و میداد توضیح غر غر کلی با زور به

میرم پیشش همسئل حل برای  

 که میرسید مامان گوش به فریاداش صدای مدام.بود قزوین سنگ که نبود رو ولی

 دستش از بلکه بکوبم دیوار کدوم به سرمو دخترت این دست از من میگفت؛مامان

شم راحت  

 

 پای که دادم ترجیح ولی.بگیرد کمک یاسمن و پروین از که داد قول بهم مامانی

هباش کوتاه قضییه از یاسمن  

 

 اشکاالتم رفع برای ای جلسه چند که کنه درخواست پروین از که کرد قبول مامانی

برم اونا ی خونه به یا و بیاد خونمون به . 

  هم بهونه این با و برم اونا ی خونه به تا  کنه قبول پروین که کردم ارزو دلم تو

ببینم رو کیان میتونستم  

 

رفتم وا برنج مثل خونمون به  دبیا قراره اون که:گفت مامانی که وقتی ولی  

 

 کتابهام پراز تحریرم میز تنها نه دیگه.کنم جور و جمع رو اتاقم که رفتم میلی بی با

بود شده پاش و ریخت هام برگه و کتاب هم زمین روی بلکه بود . 
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 نمیخواست دلم داشتم بایستی در رو خیلی خاطر همین به بود بانظمی دختر پروین

 عنوان بد میشدم زنداداشش آینده  تو احتماال که اون نظمی بی و اتاقم ی خاطره

میاد؟ میری،االن گفت؛کجا صدا با مامان.شه  

 

شده شامی بازار چه که نمیدونی کنم تمیز و اتاقمو میرم میدونم: گفتم اخم با  

 

_  چشمم جلوی.کنید کار درس پذیرایی تو باید هردوتون باشم گفته ولی میدونم

بهتره باشین ... 

 

 که اومد می حموم از شاهین صدای.  سردرنمیوردم هیچی مامانی حرفای از

بده صابون قال  بهش که رفت مامانی  بود شده تموم صابون.میخواست صابون . 

 

 به زد شاید باشم کرده جور و جمع اتاقمو میاد پروین که هفت سرساعت تا رفتم منم

 تخت روی از کتابهارو و اه جزوه ی همه ساعت نیم عرض در اتاقم رفتیم سرمون

 راهنمایی حاالسوم که ملیسا حتی و شد اول روز مثل اتاق.کردم جمع ملیسا و خودم

 ورقه روی رو درسی اشکالهای از چندتا.بود دراورده شاخ اتاق تمیزی از بود شده

کنم سوال ازش میاد پروین اینکه محض به که نوشتم . 

 

 پروین با مامان احوالپرسی تا شدم ظرمنت اتاق توی کمی.دراومد صدا به در زنگ

بشه تموم . 

 

 چرا درمیومد جاش از داشت میدید که اونچه از شدم،چشام پذیرایی وارد که وقتی

میزد حرف داشت مامانی با کیان ورودی درب کنار حیرت و بهت با که  
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 دارم درسی اشکال هر تا بنشینیم مبل روی که خواست ازم مودبانه خیلی کیان

خوشحالی بوداز اومده بند زبونم.مکن مطرح   

 

 آب قولی به حاال. یارش دیدن برا چشم تا دو میخواد؟ چی خدا از کور مامانی بقول

جونم ای گردیم می لبان تشنه ما و کوزه در   

 

 

 چرا مامانی:پرسیدم ازش و دویدم دنبالش به افتاد راه به آشپزخونه طرف به مامانی

بیاد؟ قراره کیان که نگفتی  

 

_  میتونی ریاضیه اشم رشته و بیشتره پروین از سوادش که کیان.میشنوه یواش

 باید شده هم درسات خاطر به ولی میاد بدت ازش خیلی که میدونم. کنی سوال ازش

نیست؟ بدی پسر زیادم باورکن. کنی تحملش  

 

_ میکشم خجالت ازش من. مامانی آخه . 

 

_ نکنه خطا پا از تادست. پایئمش می آشپزخونه از من.عزیزم نداره خجالت  

 

 

_ شما کاریهای شیرین از امون  جوونم مامانی  .. 

 

 کیان که بود عروسی دلم توی.بود شده تنگم براش دلم چقدر.بود کاری شیرین واقعا

بود عشقم معلمم اینکه از میرفت غنج دلم ته و میدیدم رو  
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 من از زودتر کیان ولی.شدیم خیره بهم ها معشوق و عاشق مثل ای چندلحظه برای

 و نمیشد ولی کنم ماچش میتونستم تا و  بغلش بپرم میخواست دلم.کرد پیدا خودشو

بود ممکن غیر . 

 

شاگردش من و بود شده من معلم کیان حاال  

 

 کیان از من کنه فکر مامانی بود شده باعث که بود چطوری کیان با رفتارم نمیدونم

باشم نزدیکش بندی شرط هیچ ونبد دوباره که بود شده باعث این ولی میاد بدم . 

 

 من و میداد توصیح هارو مسئله حوصله با کیان.میکرد رفتار مودبم و رسمی خیلی

 مامانی که حیف ولی میذاشتم سرش به سر میخواست دلم. اش چهره به میشدم خیره

بود  ما به حواسش دورا دور  

 هارو کتهن ی همه زرنگ شاگرد یه مثل.شد عادی منم برای رفته رفته دیگه

کارکردیم باهم ش  نه ساعت تا میکردم یادداشت  

 

 همدیگرو هفت ساعت باشه فردا که بعدی ی جلسه دادکه قول و رفت کیان

داره نگه شام برای رو کیان اصرارهاش با نتونست هم مامانی.ببینیم  

 

 این جال . کردم تکرار هم باز رو بود داده توضیح کیان که هایی مسئله بار چندین

 انقدر اونا حل که نمیکردم باور.بود شده راحت خیلی برام اونا حل دیگه که دبو

نمیکرد؟ که چکارها عشق.باشه شده راحت و شیرین برام  
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 لباسهای اگه میدونستم.کنم دوزک و بزک کیان برای خودمو نمیتونستم که حیف

 یخیالیب به خودمو.میکنند شک حتما شاهین و ،مامانی کنم ارایش یا و بپوشم شیک

میکشید زبانه عشق آتش تووجودم درحالیکه زدم . 

 

 رو ریاضی کل دیگه.گرفت عهده به دل و جون با کیان امو رشته انتخاب کارای

باشه داشته قدرت اینقدر عشق جادوی که کردم باور حاال.بودم شده فول ... 

 

 توی ای نمیگذاشت تنها مارو اصال مامانی میکرد تدریس من به کیان که هایی موقع

 میالد ویا اومد می پذیرایی به چنده ساعت دیدن ی بهونه به یا و میرفت اشپزخونه

میذاشت کشیک ماپیش رو ملیسا و . 

 بوسید لپمو ،اروم مسله دادن توضیح موقع کیان.شدیم تنها لحظه یه که وقتی بار یه

 لگ لپام و شدم خیره بهش ها مونگول مثل ومنم.توضیحش به شد مشغول دوباره و

کارش از انداخت  

 

استاد؟ میگیری چند ساعتی:پرسید می طعنه به بود خونه هروقت هم شاهین  

 

کنه حساب میخواد داداشش:گفت و خندید می کیان  

 

_  که معلومه هاتون کردن کش وقت این با.بنویسم براتون باال بلند چک یه بفرمایید

ُوروجک؟ داری کنکور کی حاال.آوره سرسام  

بود گذاشته من های شیطونی برای شاهین که بود لقبی این  

 

تیر ۷:گفتم  
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_  تیر ۶ ش  درست.ست بهاره عمه بزرگ پسر عروسی بد،شنیدی چه ا  

بیای؟ نمیتونی تو حساب این با.عروسیشه  

 

_ عروسیشه بعد به چهاردهم میکردم فکر من وا،نه  

 

_ برم باید.هستم اونا اُرگزن چون.دادن کارتهارو  

 

 

عروس به که بودند آماده و حاضر ههم تعطیالت خاطر به  

 

میرفتن باید شاهین و بابا.کرد کنسل رو رفتن برنامه من کنکور ولی.بروند ی  

 

 مامان بدون هم میالد و ملیسا.بود شده منبرف رفتن از من خاطر به هم مامانی

بود اویزان شون لوچه و ل  حسابی و نمیرفتن . 

 

 امتحانم من.بره عروسی به تا کردم راضی رو مامانی تا گرفت منو وقت روز دو

 به وجدان عذاب من برا عروسی به اونا نرفتن ولی.بدم میتونستم هم مامان بدون رو

 خواستم بود تر اونور کوچه سه دو که دوستم از که کردم راضیش.  داشت همراه

بمونه من پیش بیاد رو امش  که  

 

 اونا. برگرده و نمونه یپاتخت برای و بمونه عروسی ش  فقط که داد قول مامانی

باشند اونجا عروسی ش  تا رفتن  افتادن راه به بعدازظهر . 
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 و گذاشتیم کنار رو خوندن درس دیگه. اومد مون خونه به هشت ساعت از هم مریم

 جلودرمون پیک گرفتیم سفارش رستوران از رو شام.خندیدیم می و میگفتیم باهم

مرفتی رختخواب به زود خیلی و اورد برامون  

 

 خرو صدای و سر  افتاد بالش روی به سرش که مریم برخالف وجود این با ولی

بود بلند هوا به پفش . 

 

بخوابم نمیتونستم استرس از من . 

 دیده شاپ کافی تو من با اونو.داشت خبر کیان و من بین ماجرای تمومی از مریم

 .بود

 

 وادارم که مریم شدید تکون با.اومد سراغم به خوش خواب صبح های نزدیکی

بلندشو که کشیدن جیغ به کرد شروع و.شم بلند میکرد  

  جلسه توی هشت ساعت باید ما و بود هفت ساعت. پریدم خواب از آلودگی خواب با

 تعج  و بودیم کرده کوک شش برای رو ساعت ما.بود پاچه دست هم مریم.باشیم

 دیرمون که بدو و؛بد عجیبه گفتن با.بودیم نشده بیدار ساعت زنگ با چرا میکردم

شدن اماده و کشیدن جیغ به کردیم شروع هردومون و شد  

 

_  در زنگ صدای با نشنیدم ساعتو زنگ صدای منم حتی ملیکا نمیشه باورت وای

بود؟ در پشت کی میدونی.شدم بلند  

 

_  سوالی بیست به دادن جواب حال مریم میکنم خواهش:گفتم اخم با بودم منگ

ندارم تورو . 
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 بجن .نداریم هم رو خوردن صبحونه وقت بریم شو اماده: گفت و انداخت باال شونه

 ...دختر

 

برمیخوردیم مشکل به چی همه مهم روز این تو باید چرا  . 

 

 آماده دخترا:میگفت که کیان صدای اون از بعد و شنیدم رو در به کلید زدن صدای

دیگه نشدین،زودباشین ... 

 

 بگم که ندادی اجازه:گفت و زد پهلوم به مریم.بودم زده زل کیان به حیرت و بابهت

ایشونه ی سایه زیر برسیم جلسه به اگه امروز. بوده کی مون سوپرمن  

 

 برام رو جلو ماشین در کیان.رفتیم کیان ماشین طرف به خوشحالی و دو حالت با

زد آمیزی شیطنت لبخند یه مریم کردو باز مریم برای هم رو پشت در و کرد باز . 

 

_ بودی؟ نرفته تو مگهکیان،  

 

_ برگردم شدم مجبور اومد پیشبرام اتفاقی یه  لحظه آخرین  

 

 شکالت و آبمیوه برامون کیان شدن پیاده موقع و کرد تشکر کلی کیان از مریم

کرد موفقیت آرزوی و گرفت . 

 

 پیشونیم روی به ای بوسه و شد مانعم کیان شدن پیاده موقع من و شد پیاده مریم

کرد نوازش صورتمو نگشتاشا با و نواخت  
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 تموم با اونم.داره دوسم خیلی واقعا که بود کرده ثابت کارهاش با بارها کیان

میخواستم چی ازش میکرد،دیگه ابراز رو عشقش وجودش . 

 زود صبح من خاطر به و بود شده منبرف عروسی به رفتن از من خاطر به اون

بود شده بیدار خواب از . 

کردم نگاه طرفش به دلگرمی برای بار آخرین ایبر و رفتم و شدم پیاده . 

 سالن سمت به خوشحالی با و کرد ام حواله هم ای بوسه و داد تکون دست برام

 .رفتم

 

نزنم تیک جواب بودن درست از مطمئن تا و دادم گوش کیان های نبیحت به  

 شرت شیفته.میکردم فکر کیان رفتارهای به وقتی ولی.بودم شده کالفه و خسته خیلی

ببینم امتحان تو عشقو معجزه بودم منتظر و میشدم   

 

 ماشینش تو گرما اون تو من منتظر ساعتهارو اون تموم که نمیشد باورم اصال

برگردم امتحان از من که بود مونده  

 

 ماشین در. دیدنم با.میخوند مجله داشت ماشینش تو کیان.اومدم بیرون در از وقتی

کرد باز رو   

عسلم؟ بود ورچط:پرسید و نشستم  

 

_ میگیرم استرس بدتر.بزنم حرف درموردش نمیخواد دلم بخوای راستشو کیان  
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_  میدونم اینو من چیز یه ولی بزنیم حرف خودمون از بیا...عسلم میکنی خوبی کار

میشه موفق من عسل که  

 

_  عنوان یدک چه. کنم ازدواج میخوام هرحال به من.نمیکنه فرقی برام دیگه

باشم نداشته وچه باشم هداشت رو دانشجو  

 

_  داشته سواد لیسانس از کمتر آیندم همسر ندارم خیال من که باش مطمئن ولی

 به زیاد پس میکنم ازدواج باهات حتما دادم ازدواج قول بهت چون نیس قرار.باشه

 خارج من لیست از وگرنه میشی قبول که باش امیدوار و نزن صابون خودت دل

 میشی

 

 دست قهر حالت به و نیوردم خودم روی به ولی میذاره سرم به سر داره میدونستم

دوختم چشم جلو به و.زدم لبام به سکوت مهر و نشستم سینه به   

 

_ میاد؟ باهامون مریم  

 

رفتند شاپ کافی به ها بچه با گفت و زدم زنگ مریم موبایل به . 

 

 راه به و دکر روشن رو ماشین و فهمید رو چیز همه مریم با حرفهام میون از کیان

  افتاد

 من که داد سفارش خارجی غذای کیان و  رفتیم شیکی رستوران یه به ناهار برای

بود خوشمزه خیلی ولی.سردرنمیوردم  اش قیافه و شکل از هیچی اصال . 
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رگ تو میزنیم بیرون هم رو بستنی:گفت حساب صورت پرداخت از بعد  

 

میکردیم فرض نامزد خودمونو ه،دیگ بودم خوشحال خیلی کنارشم دوباره اینکه از  

. 

 

بودم خوشبخت چقدرم . 

 

 لحظه ،برای افتادیم راه به شونه به شونه و گرفتم بازویش از افتادیم راه به وقتی

اومد خوشش خیلی یا و نیاورد خودش روی به ولی کرد نگام متعج  کیان ای . 

داشتیم هم کنار رو دلنشینی خیلی های لحظه  

 تنها خونه تو باهاش اینکه از. خونه رسوند منو هم بعد و. خوردیم توماشین بستنیو

 میاد هشت سرساعت:گفت بهم.بیاد خونه به که نکردم اصرار ترسیدم کمی.باشم

بپوشم ش  لباس خواست ازم و بریم پارتی به که دنبالم   

   که دادنه درس اونهمه از بعد حقم: گفت اونم و رفتن برای میکردم مخالفت ومن

بدی مبه سور یه  

 

 ادای مقابلش در منم و زد سر به رو انگشتش دو خداحافظی هنگام همیشه مثل 

بستم رو در و دراوردم اونو  

 

 بچه و مامان بدون خونه.شدم خونه رسید،وارد گوشم به که ماشینش حرکت صدای

بود دلگیر و روح بی خیلی ها  

 

برد خوابم که میکردم فکر باخودم داشتم . 
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شدم بلند وحشت با تلفن زنگ صدای با یهو که بودم دهخوابی چقدر نمیدونم . 

 

 برای و بیان نمیتونن امروز احتماال. بیان که نمیذاره  عمه میگفت که بود مامانی

 پیشم ش  که میخوام دوباره مریم از که کردم جمع خیالشو نباشه نگرانم اینکه

 خداحافظی زما دراخر و دادم چطور که پرسید دادنم کنکور درمورد کلی و.باشه

 کرد

 لباسامو کدوم که بودم مونده. بشم سرحال تا گرفتم سرد آب دوش یه و رفتم حموم

 اصال.بود نکرده اینجارو فکر کیان چرا.نداشتم حسابی درست ش  لباس من.بپوشم

 ی هست؟همه پارتی جور چه. هستند کیا میریم که جایی و بریم کجا به بود قرار ما

ند؟بود دانشجو اونجا ادمای  

 که کردم فکر لباسی به آن یک. بودم شنیده خیلی دانشجوها های پارتی درمورد

 چراکه بودمش دیده دور از فقط بود فرستاده برام پاریس از شاهرخ پیش دوسال

 لباس به هیکلم و شدم بزرگ هروقت بود داده قول و بپوشمش نمیذاشت مامانی

بپوشم بده اونو بخوره . 

 

 داده اجازه فقط.بپوشم رو هرچیزی نمیذاشت و بود اسحس خیلی من روی مامانی

 توی اونو مامانی که میدونستم. بزنم دست بود لباس ست که کفشش و کیف بود

میشد نور اعلی نور واقعا.کنم پیداش میتونستم اگه.کرده قایمش اتاقش . 

 

 مبود شده ناامید که لحظه آخرین در.گشتم دنبالش و رفتم مامان اتاق به همین برای

اوردمش بیرون تشک و لحاف زیر از . 

 تشک و لحاف الی اخه.نمیوردم سردر مامان کارهای از موقعها بعضی واقعا

من؟ مادر میکنن قایم وسیله  
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 رو کیان آرایش کیف و گذاشتم کاور توی از مجلسیمو لباس و کشیدم اوفی کالفه

بردم همراهم  

 

 تولدم برای که اهدایی وشال دمبو پوشیده رو مانتوم. شد پیداش سروقت درست کیان

شدم خارج در از و بودم کرده سر به بود خریده  

 

افتادیم راه به پرسی احوال بعداز  

 

_ میریم؟ مهمونی جور چه به  

 

 ها پارتی این از همیشه دانشگاه های بچه از یکی.نمیدونم:گفت و انداخت باال شونه

 چطوریه سبکشون دونم نمی.منرفت حال تابه ولی بود کرده دعوتم چندبارم. میگیره

 توام مثل جیگیری پارتنر یه به همین برای داشتم ماجراجویی حس خیلی امروز ؟

 این با و بود کتابا به سرت حاال ،تا تو از بهتر کی گفتم همین برای داشتم احتیاج

میشی سرحال حتما هم پارتی  

 

 ابریشمی راهنپی هم کت زیر از و میومد بهش خیلی بود پوشیده که آبی کت تک

داشتم اعتماد بهش.بود شده کشیده اتو و شیک خیلی کل در.بود پوشیده منو کادویی . 

 

بود هاش منفی از بیشتر مثبتش های نقطه دوسال این توی . 

 

 اعتماد تموم رفته هم روی و نمیداد گیر میومد بدم ازشون من که چیزایی به دیگه

بودم عاشقش وجودم تمام با و مداشت دوسش خیلی. بود کرده جذب خودش به منو . 
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 عشق چون... بود زندگیم مرد آخرین و اولین. میدادمش دست از وجه هیچ  به نباید

مهمه خیلی من برا اول   

 

 داشبورت داخل از رو قرمزی رز که.بودم زده زل صورتش به عاشقونه همچنان

داد دستم به دراورد . 

 

_ دارم دوست خیلی عسلم  

 

 های کاغذ مثل خاطره دفتر های کشید،صفحه دست خاطرات ردفت  خوندن از کیان

 و مونده باران زیر  ساعتها ها صفحه این که بود این مثل.بود شده خیس باران

 این گریه شدت از ملیکا هم شاید.باشن کرده خشک آفتاب جلوی اونارو دوباره

بود کرده خیس اشکهاش با رو صفحات  

 

بود اش گرسنه نه و اومد می خوابش نه.میکرد درد سرش . 

میکرد ولوله وجودش تو چیزی ولی   

 اونا هردوی زندگی که شبی بفهمه،همون ش  اون از که کشید طول سال چندین .

بود شده سوءظن باعث که شبی همون.داد قرار طوفان مقابل رو . 

بود نیفتاده ش  اون یاد به هم لحظه یک حتی روز چند این درعرض . 

 وجودش به خوره همچون ایی وسوسه همسرش اطراتخ دفتر بازخونی با حاال

 تا کنه شکافی کالبد همسرش چشم با رو اونش  خواست می دلش اگه بودکه افتاده

باشد داشته خبر ماجرا بقیه از  

بودن شده خشک و زمخت صفحات پخش آبدیدن اثر در خودکار جوهر  
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 که ساعت یک طی از بعد و بودیم کرج جاده اتوبان توی.شدیم خارج تهران از

 خونی ل  آهنگها با سکوت تو وقتها بعضی و خندید می و میگفت جک مدام کیان

کردیم راطی میگرفت ضرب فرمون روی و میکرد . 

 

 شد باز اتوماتیک صورت به در که بودیم باغی بزرگ در آهنی های میله مقابل

شدیم وارد  

 

 مثل و نبود بیش اخیک به شباهت بی که شد پدیدار طوالنی مسافتی از بعد ویالیی

بود هایی کاخ  

 

بود هندیا سبک به بیشتر که . 

  هم ای همهمه و اهنگ صدای.بود روشن چراغهایی با ویال تمام و مرمرئی و سفید

رسید می گوش به .  

 

میشه پیدا هم جایی همچین هم درایران که نمیشد باورم . 

 

 دهن به انگشت.دید می رو جایی همچین اونم که بود بارش اولین من از بدتر کیانم

نمیدادش بروز خیلی ولی.بود مونده  

 

میداد تذکر و ایستاده مردی  ورودی جلوی قسمت در . 
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 بود برپا مهمونی که وقتی تا و ست صاحبخونه با خروج و ورود ی اجازه اینکه

 و بپوشی لباس مهمونا ی همه مثل باید اینکه هم دوم و.نداره خروج حق هیچکس

نداشتی رو شدن داخل حق دعوت کارت بدون هم سوم . 

 

نبود آیند خوش برام زیاد دوم الویت ولی داشتیم الویتهارو ی همه ما  

 

 با  اومدند می بیرون وقتی میشدند رختکن وارد شلوار و مانتو با زنها وقتی چون

نداشتن فرقی هیچ اروپایی زنای . 

 

 به که روغنهای رنگ و شده درست موهای و قیمت گرون ش  های لباس

بودند مالیده خودشون . 

 

 حاال ولی نبود مختلط مجلسامون هیچوقت  و داشتیم مذهبی کامال ی خانواده ما

میکردم حیا و شرم احساس . 

 

 من.شو خیالش گفت؛بی خنده با و شدیم خارج ورودی در از و گرفت بازومو کیان

 ودمخ با تورو میکردم غلط خفنه و داغون انقدر اینجا وضعیت میدونستم اگه

بود نگفته بهم  موردش در هیچی اصال اینا درمورد فریدون.میوردم  

 

 ،همه شدند وارد نفر بیست از ،بیشتر بودیم وایستاده بیرون ما که مدت اون تو

 بهشت از و بخوریم سی  میگفتن که داشتم رو هوایی حال. میخندیدن و میگفتن

همان میشیم رانده ... 
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 کیان:گفتم و برگشتم کیان طرف به و کردم تبور بهشت رو آن،اونجا یک ولی

 خوش وکمی برم اینجا به میخواد دلم ،خیلی نمیشه ش  هزار که ش  یه حاال جان

 و پیشمی توم اینکه و.شم خارج خوندم که درسایی هوای حال از بلکه بگذرونم

 و اولین برای منم. بده اجازه بهم شوهر عنوان به تو حاال.باشی مراقبم میتونی

؟ داره ایرادی چه باشم موباز بار یه بار آخرین  

 

دید رو داشتم اونجا دیدن برای که ذوقی و اشتیاق ، چشمام توی زد زل ... 

 

 کنه خوشحال و شاد منو که بود اومده رو راه اینهمه اینکه خاطر به طرف یه از

  دونستو نمی حل راه رو شدن منبرف دیگه دید منو اشتیاق وقتی  طرفم ویه

 اونجا.هستند اونجا آدمایی چطور و داره ادامه کی تا مهمونی نمیدونیم هک ما:گفت

 ببینن و برگردن باباتینا ممکنه ودرضمن کنند شکار منم آهوی میترسم.گرگه پراز

نیستی تو ... 

 

 اینا مریم ی خونه من میکنن فکر و نمیان امروز اینا مامان:گفتم و گرفتم بازوش از

ندارن روهم مریم تلفن بختانهخوش. ماست ی خونه مریم یا و . 

 

 با و موباز منو که برمیخوره غیرتش به که کرد اعتراف.بودمش داده قرار تومنگنه

 شکستو باید.میکرد پا اون و پا این تو اون به رفتن برای و  داخل ببره مجلسی لباس

برگشتم ماشین سمت به تا رفتم ها پله طرف به و پذیرفتم می  

 اخم حاال:گفت و گرفت بازوم از برگردیم که خوام می و شدم منبرف که فهمید

؟داره شرط ولی. نمیشه ش  هزار که ش  یه تو قول عسلم،به نکن  

 

 شیطون لحظه اون ولی داشتم کامل آشنایی شرطاش با دیگه چون.رفتم وا بازم

 اومدم تا.بدم ل  بهش جا همون بودم حاضر که بود گرفته فرا وجودمو چنون
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 نداری حق هیچی میوه و غذا و آب جز به اونجا:م،گفتکن اینکارو

 مواد  جاها اینطور شنیدم که اینطور چون باشه من تایید با باید اونم.فهمیدی.بخوری

میشه پخش.... و اکس های قرص و حشیش و  

 

 فقط.نمیخورم هیچی. باشه بگیرم روزه که میدم قول:گفتم و باال بردم دست ذوق با

 که خطرداره من برای جاها اینجور پسری ،توکه تو نگرونی چرا.کنم نگاه میخوام

 همین فقط.بشم قربونت من الهی.ندارم غمی هیچ پشتمی کوه مثل که تو باوجود منم

؟ چطوریه پارتیشون ببینم دارم دوست ااوکی دفعه یه  

 

_ ناقال ی دختره زبونت این دست از امون:گفت و زد پوزخندی ... 

 

موند منتظرم در جلوی هم کیان و رفتم هزنون رختکن من.شدیم وارد . 

تر عالی انداماشونم و تر خوشگل یکی از یکی. بودن داخل هم زن چندتا  

 تموم چی همه خالصه...ژوبی مینی و ماسک و  جذب چسبون و تنگ هم لباساشون

 بودن

 

 و نگین و آلبالویی نرم ساتن.بود قشنگ خیلی.دراوردم کاورش داخل از رو لباس

بود کارشده سینش  قسمت که ریزی ای قرهن پولکهای . 

 

 حظ کلی خودم بود قشنگ خیلی.میپوشیدم پیرهنمو این که بود بارم اولین

 سعی باید ولی برم راه باهاش نتونستم ای لحظه برای بود سانتی ده کفشهاش.کردم

بزنی لق اونم با که چیه سانت ده ملیسا قول به. میکردم رو خودم   
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 و آویختم خودم به  رو بود آورده سوغاتی برام مشهد از کیان که ایی نقره سرویس

کردم غلیظم آرایش یه . 

 

میزد برق حسابی لبام روی که کننده برق یه هم روش از و زدم لبام به آلبالویی رژ  

 

 لبای چرا میگفتم و میزدم لبام به و ورمیداشتم رو مامانی رژهای بودم بچه وقتی

نیست راقب ماهواره توی زنای مثل من  

 

 برا میزنند کننده براق رژل  روی از که کردم کشف بودم شده بزرگ که حاال

زنه می برق زیادی همین   

 

 باز موهامو بگیرم رو کمرم پشت بازی اینکه برای بود باز حسابی لباسم پشت 

بود محشر لباسم.نده نشون زیاد کمرمو پشت بودن باز بلکه تا  گذاشتم . 

 

 از و بود شده کار نگین اطرافش و وسط  که لباس رنگ هم گیپور کمرش قسمت تو

بود گذاشته نمایش به رو تراشم خوش های پای که  بود لباسم چاک جالبتر همه  

 

 دستم تو رو ایم نقره دستی کیف.میزد بیرون کامال چپم پای میرفتم راه که وقتی

 جا کرده حشتو تغییر همه اون از هم خودم.کردم نگاه آینه تو خودم به و گرفتم

بودم خورده . 

 

میداد نشون پرپشت و شلخته  کم یه ابروهام فقط . 
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 و. زدم خودم به آینه توی هم چشمکی و کردم صاف رو ابروهامو موهای بادست

کفشا این با داشتم دردسری چه واقعا.افتادم راه به سختی به  

 

 که بود طرمع بوی از کنم فکر. میکرد پا اون و پا این رختکن جلوی کیان طفلک

 .برگشت

 

 سرش سربه خواستم ای لحظه برای چرا نمیدونم.برگشت دوباره نشناخت منو

 ذره روم دوباره و زد زل صورتم به و زدم چرخی روش جلوی مانکنها مثل.بذارم

 نیم. بشه دستگیرش چیزی ساده ملیکای اون از شاید تا.کاوید رو وجودم شد بین

خزید بیرون گلوش از صدایی  . 

 

_ ؟ تویی...خالق لجل  

 

نه؟ مگه چطورشدم؟عالیه: پرسیدم و گرفتم بازوش از و کردم لوس خودمو  

 

 من خدای...عالی میگی این به چطور....افتباح:گفت و داد تکون ناامیدی با سرشو

رفتی؟ ک ش رختکن از لباسو این.میبینم دارم چی  

 

 تمجید و عریفت بجای.کرد دزدی به متهم منو.این جز داشتم رو هرچیزی توقع

زد حرف باهام اینجوری  

 

انداختن بهم نگاهی من به گذشتنموشکافانه مقابلمون از نفر چند  
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 رفتن کش اهل من کی از. بزن حرف درست:گفتم و انداختم چنگی بازوش به

 مرده صاب دهن این میشه.میاد بهم هم خیلی.ست فرانسه مد آخرین.خودمه مال.شدم

؟ کنی باز سابیح و درست حرف یه برای رو ت  

 

 ی همه.شدی جلف خیلی لباس این توبا کوچولو خانوم ببین: وگفت گرفت دستمو مچ

 که تو ملیکا اخه.برگردی سالم امش  محاله.بدن قورتت درسته مونده کم مردا

میکنی؟ بازی من اعباب با انقدر چرا.غیرتیم چقدر من میدونی  

 

 بود زده تعببش رگ و شده غیرتی حسابی کیان من وضع سر این با بود معلوم

 باال

 

 گوش حرفام به که تو بگم باید چی:گفت و داد تکون سر تاسف با دوباره

خیلی...خیلی لباس این.نمیکنی ... 

 

بودم تعریفش منتظر دوباره اشتیاقم تموم با   

 

داد ادامه و انداخت بهم کجی نگاه دوباره  

متاسفم برات. جلف حد از پیش و... یه*س*ک*س خیلی  

 

_ کنی؟ پیدا  برام نمیتونستی این از بهتر لغت...ک*س  

 

_  نماز دختر اومد می عمو باید... نداشتی لباسا این از کردی؟توکه پیداش کجا از

نداری میرن داخل که هایی هرزه اون با فرقی هیچ.میدید سروضع این با خونشو  
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 داخل هم یگشت پس اومدیم که اینجا تا:گفت و گرفت پیشی دست.برگردم که خواستم

 خفش خودم دستای با. کنه نگاه بهت هیزش چشمای با بخواد نفر یه اگه فقط.میزنیم

 میکنم؟

 

_  نیست معلوم بعدا و. هرزه هم دوم ی*س*ک*س اول.ندارم حرفاتو تحمل دیگه

نمیخوره خوبش پایان درد به شروعی اینطور.بشه چی  

 

 بود تاریک جا همه دیمش بزرگی سالن وارد.برد سالن بزرگ در به و گرفت دستمو

 نشون ما به رو راه پیشخدمت.بود کرده روشن اطرافو نور رقص های چراغ و

 هر از که بود بزرگ قدری به سالن.مست و باز مو همه خارجی فیلمای مثل.داد

میداد تکون دست دیگری برا نفر یه طرف  

 

 و میزد مختلف آهنگای جی دی و میکرد پذیرایی ها نوشیدنی انواع با  پیشخدمت

رقص تا بود دیگه هم مالوندن شبیه بیشتر میرقبیدن ظاهر به پسراهم و دخترا  

 

 جاها اینجور بحال تا من اروپاست قل  انگاری کجاست؟ دیگه اینجا من خدای وای

بودم نیومده  

 

 به تاریکی اون تو که مدادی نوک شلوار و کت و کراوت با پوشی خوش مردی

 کرد پرسی احوال و سالم کیان با و اومد ما ستقبالا به دادم تشخیص رنگشو زحمت

کرده؟ سرافرازشون ایندفعه چطورشده که پرسید تعج  با و  

 هیز های نگاه متوجه هم کیان حتی.شد خیره من به دریده های نگاه با هم بعد و

شد فریدون  
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نشکونه گردنشو تا که میکنه کنترل خیلی داره خودشو زحمت به که میدونستم . 

 

 اشناییتون از گفتن به و بشه جدا ما از مجبورشد گروهی اومدن با شکرخدارو

رفت و کرد بسنده خوشوقتم  

 

 ی مرتیکه:غرید زیرل  و کوبید دستش به رو خودش مشت فریدون،کیان رفتن با

 قورتت داشت چجوری دیدی عوضی مردک. میکنم سکته امروز من ملیکا.هیز

نمیاد خوشم تو به نگاها اینجور از بریم میدادبیا   . 

 

شماست رفقای نگاهای باشه هرچی: گفتم خنده با  

 

 چه خودش با نمیدونم. شد خیره من پای سرتا به هیزتری نگاه با و داد سرتکون

انداخت هام شونه به و دراورد رو کتش که کرد خیالی . 

 

 گند کارات با کافی ی اندازه به ملیکا: گفت شد رو به رو من اعتراض با وقتی

 باسن تا چاکش بماند که جلوشم.لختی کمر نخاع تا پشت از نیستی متوجه صالا.زدی

گلو تو بپر هلوی شدی بازه ... 

 

 

 ببین.دیگه درنیار بازی امل جونم کیان:گفتم بود گرفته خندم مثالش از که حالی در

میپوشیدم دهاتی لباس  میشداگه خوب.منه مثل لباسشون خانوما ی همه .... 
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_  من غیرت پای.بیفته برات اتفاقی اگه. منه با مسئولیتت اینجا.دمش امل من حاال

 وسطه

 

 پیدا نشستن برای رو جایی ای گوشه. بود چسبیده من به سریش آدمای مثل کیان

 بهشون که نگذاشت نوشیدنیها از هیچکدوم از و بخورم میوه داد اجازه فقط و.کرد

بزنم ل  . 

 

 بود ممکن چطور.میشد تداعی مغزم وت ها خارجی و آنجلس لس های پارتی خاطره

 ولی خواست می گذرونی خوش رقص دلم.باشه درایران هم هایی پارتی همچین

بیارم زبون به هوسمو که کردم نمی جرات   

 

بودم نیومده جایی همچین تابحال که بود،منی جال  خیلی پارتی این برام . 

 دستمو محکم کیان و بودیم نشسته مبلی روی که بودیم امل ما جمع،فقط اون بین

بودم ندیده کیانو روی این حاال تا نکنم فرار دستش از تا. بود گرفته دستش توی   

 

 اونجا شر از تا گشت می فراری راه دنبال و بود ریخته بهم بدجوری کیانم اعباب

شیم خالص  

 

 که گفتن پرتایی و چرت یه و اومدن ما پیش کیان دوستای از چندتا چندلحظه برای

سردرنیوردم اونا حرفای از هیچکدوم از من . 

 

 که رقبید می باعشوه  چنان کوتاه دامن یه با و بود رفته سکویی باالی دختری یه

 بود انگیز هیجان مردا برای اما میداد انجام کثیف رقص گویا میزد بهم ادمو حال

  رقبش
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 به داشتم شرم دیگه میکردن بازی عشق و  بازی ل  آدم همه اون پیش هم بعضیا

 ندیده رو همدیگه که درازه سالیان انگار که میشدن خیره هم به چنان.کنم نگاه اونا

 .بودن

 

 کنم چیکار بودم مونده.کرد رقص درخواست من از و شد نزدیک ما میز به فریدون

 فریدون به و گرفت دستمو وقاحت کمال با و شد جدا دوستاش جمع از کیان که

خودمه با اول رقص:گفت  

 

 رو فریدون حرص بود تونسته اینکه از هم کیان.کرد نگاه ما به واج هاج فریدونم

داشت ل  به لبخند.بود خوشحال دربیاره   

 

 نگاه ی همه میکردم احساس.میشدم آب خجالت از داشتم. رفتیم سالن طرف به باهم

 مردای ی همه که بودم  گرفته شدید وجدانی عذاب تودلم و.منه روی خیره های

برقبم که خواست نمی دلم دیگه... میکنند نگاه منو دارن نامحرم   

 

پوشید و برداشت هام شونه روی از رو کتش.نمیشد دیده عادی حالت کت با چون . 

 

 عسلم:گفت و کرد نزدیک سرم به سرشو کیان.برقبم چطوری که بودم مونده

زنیم زیر آب ما نکنند فکر بزن درجا  

 

نشست دلم به که بود حرفش اولین این ورودمون وقت از . 
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 خیلی که معنیه این به باشه غیرتی عشقش روی مردی اگه بودم شنیده مامانی از

داره دوسش . 

 

 فکرشو که اونچه از بیشتر برام میداد نشون که بود طوری کیان رفتار و اخالق

داره دوسم و...قائله ارزش میکردم   

 

 دی بعد و.شد یرسراز صورتمون سر از عرق که زدیم درجا جاهامون توی بقدری

گرفت کمرم از کیان و گذاشت تانگو اهنگ جی   

 

_ نیستم بلد تانگو من ولی  

 

_ شو اونور اینور و هام شونه رو بذار دستاتو.عزیزم که نداره کاری  

 

_ کردی له پامو کیان وای  

 

_ دیگه ناشیم.عسلم ببخشید  

 

 نجوریهمی ای دیقه چند و رفتم اش خنده ی صدقه قربون دلم تو خندید باصدا

 تو غرق که وقتی بود خوشی لحظات چه.زدیم زل همدیگه چشمای تو و.رقبیدیم

میشدیم هم نگاه  

 

رفتیم سالن اخر به و اومدیم بیرون رقص پیست از هم اخر   
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 زد حرف به شروع باهم و  اومد طرفش به  کیان ایی همدانشکده دخترای از یکی

 .کردند

 

 که بودم کنجکاو خیلی. میزنند حرف  هم چی درمورد نمیدونستم.شد حسودیم خیلی

عببانیه چیزی از که بود معلوم.میکردند حرکت کیان دستای دیدم می فقط. بدونم . 

 

 شکل و رنگ به که گیالس دوتا با ،فریدون اونا به بودم زده زل که همینطور

اومد طرفم به.بود آلبالو شربت  

 

_ خنکه بخور  

 

_  من گفت؛عسلم و گرفت رو شربت نکیا که.بگیرم شربتو که بردم پیش دست

دارم نیاز تو از بیشتر بهش من.میخورم  

 

کشید سر رو همه جرعه یک وبا  

 

 کرد تظاهر و. نیورد خودش روی به کیان ولی شد قرمز خشم از فریدون صورت

 هم گارسون و کرد گارسون به ای اشاره فریدون.داده انجام اینکارو قبد بدون که

رفت سالن درب سمت به . 
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 خالی دست ولی.داده سفارش شربت من برای دوباره که کردم احساس اول

 کنم عرض چه که حرف.کردن صحبت به شروع کیان و فریدون بعدهم. برگشت

بود پرت و چرت شبیه بیشتر  

 

هستین؟ ایرانی ببخشید،شما:پرسید و زد زل صورتم به فریدون ناگهان  ایی دفعه یه  

 

نمیدونست؟ ها خارجی با منو  فرق چطور یعنی. کردم تعج  سوالش از  

 

ایرانه ی کارخونه خود  محبول.عزیز نه:گفت و زد پشتش به دست با کیان ... 

 

_ باشن ایرانی  نمیاد بهشون که هستند زیبا بقدری ولی  

 

_ منه عسل آره،چون  

 

کرد تعارف من به رو بود روش که شربتی تک سینی گارسون . 

 

 رو کی دیگه بخورم نوشیدنی نمیخوام خوب.هآدمی جور چه دیگه این من خدای وای

ببینم؟ باید  

 

کنید میل.خنکه بفرمایید که کرد تعارف ازم زشت لبخند یه با فریدون هنگام همین  
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 برام بود زدن حرف مشغول که کیان.کردم نزدیک لبام به که وقتی ولی برداشتم

 نوشیده ای جرعه مثال که درآوردم رو کسی ادای منم.نخورم که کرد سفیدی چشم

 .ام

 

 سرش روی دست مدام چون.میزنه گیج کمی  و نیس خوب کیان حال کردم احساس

 چند اومد جلو. میخورد تلو تلو که همونطور بیاد طرفم به که خواست.میگذاشت

خورد سکندری باریم   

 

 پیراهن که زنی روی افتاد بود من دست که شربتی و انداخت من روی رو خودش

ی و شد خراب لباسش تموم و اشتد تن به بلند سفید  و افتاد زمین به هم خوری م 

 .شکست

 

 یورش من طرف به خواست کرده مست بود معلوم که گری وحشی حالت با زن

 زن طرف از العملی عکس منتظر و زد گوشش به محکمی سیلی کیان که  بیاره

شد زمین بر نقش کیان دفعه یه که بودم  

 

 و ترسیده خیلی. بودم کیان حال نگرون من لیو بودن صحنه این گر نظاره همه

 نمی در سر بود شده بد اینطوری حالش ایی دفعه یه چرا بودم کرده گم پامو و دست

  آوردم

 

 با منم.بردن پایین طبقه اتاقهای از یکی به رو کیان فریدون دستور به گارسونها

رفتم دنبالش به گریه   
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 مست خورده که گیالسی یه با یا و پایین اومده خونش فشار حتما:گفت فریدون

 ...کرده

 

نبود مساعد و خوب اصال کیان حال. میگرفتم نبضشو مدام .  

 

من برای شد هشداری کیان رفتن حال از  

  کسم هیچ  بود اینجا یدبختیم که  کردم می حس غری  و تنها اونجا رو خودم که

 نمیشناختم

 

بود افتاده تخت روی ها مرده مثل کیان . 

 متوجه اصال منم من به بود زده ُزل ولی بود اومده کمک برای مثال فریدون

بود زده بیرون پام تمام پیراهنم چاک روی از.نبودم خودم وضعیت . 

 

 خودمو وحشت ،با بکشه پاهام روی به دستی که برد پیش دست فطرت پست مردک

کردم نگاه بهش اخم با و.کشیدم کنار . 

 

 نذری میگذروندیم خیر به رو امش  اگه بود فتهگ که بود مغزم تو کیان حرف هنوز

 .میدادم

 

 کیان که رو شربتی اون بود کشیده نقشه چیکارکنم؟فریدون باید من حاال خدایا

 دستی پیش با کیان ولی. بشم مست بخورم من که بود داده من به رو بود خورده

 ی شهنق از چیزی هم تنها من حاال بود خورده خودش شربت اون خوردن و کردن

بودم افتاده گرگ دام توی بَره من که چرا کرد نمی کم فریدون . 
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دارند کار شما با توکلی ،آقای فریدون اقا:گفت و اومد گارسونا از یکی  

 

شد خارج اتاق از میداد،کالفه قورت رو دهنش آب که همینطور پست مردک  

 

 همه به و بستم هارو پنجره حتی. کردم قفل رو اتاق در  بلندشدم معطلی هیچ بدون

بشم غافلگیر که باشه نداشته درمخفی شاید تا انداختم نظری اتاق جای   

 

بود خوابیده اونجا کیان که بود اتاق وسط نفره دو تخت یه . 

 

 به شروع ورق چندتا با  بریم اینجا از تا میکردم بیدار باید رو کیان زودتر هرچه

کردم زدنش باد . 

 

زدم هقی هق.یدبار و شد اشک کاسه چشمهام باز . 

 

بیاد هوش به کیان زودتر چه هر که خواستم خدا از و  

 

کنم چه باشه داشته یدکی کلید فریدون اگه خدایا . 

 

بود درست فریدون درمورد حدسهاش میگفت،و راست کیان . 
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 چه نمیدونم.بودم خورده هم رو  بریزه شد باعث کیان که رو شربتی اون من اگه

 هوش به از داد می نجاتم کی میشد بد حالم منم ینطوریا کیان. داشتم االن وضعی

نبود خبری کیان اومدن . 

 

ندادم جوابی زد،هیچ ضربه در به فریدون وقتی.میلرزید ترس از بدنم . 

دراومد صدا به دوباره جی دی آهنگ صدای  

 

بشه بیدار تا زدم ضربه چند صورتش به رفتم کیان طرف به   

 

_ میترسم من کیان.بلندشو توروخدا کیان . 

 

میکردم میزدم،التماسشم بادش درحالیکه . 

 

 زنده که داشت رو ای مرده حالت انگار.شد خیره من به و کرد باز رو چشمهاش

 کاسه دو چشماش و نبود عادی حرکاتش از کمی.نداشت خبر هیچی از و بود شده

بود شده خون  

 

ارمبی براش آبی لیوان تا رفتم بود پنجره روی که آبی پارچ طرف به  

 

 که کاریه چه این کیان:پرسیدم و برگشتم طرفش به.کشید رو موهام پشت از ناگهان

 میکنی؟
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 به کرد شروع و بکشم نفس نمیتونستم که جوری کرد بغل محکم منو و نگفت هیچی

ام سینه و گردن بوسیدن  

 

_ بریم اینجا از زودتر هرچه باید.نیست کارا این وقت کن،االن ولم ملیکا جون . 

میترسم من. نکن اینطوری ملیکا جون رو تو . 

 

 اهمیتی حرفام از هیچکدوم به.میشد تر جریح اون. میکردم التماسش من هرچه

 اومده گری وحشی خوی با کیانی جاش به بود رفته مهربونم کیان اون انگار.نمیداد

 بود

 

میشد تر وحشی او میکردم تقال من هرچه . 

 

بود شده گم بیرون دایسروص اون بین من صدای ولی  کشیدم جیغ . 

 

 حاال و بود خورده من بجای کیان و میخوردم من باید که بود شربت داخل مواد این

بود گرفته وجودشو تموم وت*ه*ش و بود شده وحشی کامال  

 

 اهمیت التماسام به اصال.میکردم پا و دست زیرش که بودم ریزی ی مورچه مثل

 اصال اون ولی برداره سرم از دست بلکه انداختم چنگ کمرش به ناخونهام با نمیداد

نبود خودش حال تو  

 

بود عور و لخت  چشماش مقابل بدنم تموم دیگه کرد پاره تنم تو لباسمو  

 



@ASHEQANEROMAN 123 

 

 حاال.میده نجات فریدون دست از منو کیان میکردم فکر که بودم خیال خوش چه من

کرد می تجاوز بهم داشت کیان خود.بودم افتاده گیر کیان قدرتمند دستای تو من  

 

 من به شهوتش و هوس با اون حاال. میدونستم حروم بهش رو دادن  ل  که منی

بود کرده تجاوز  .  

 

 ای دیگه کس اگه میکردم گریه.نکنم حرکتی هیچ که داشت نگه تخت باالی دستامو

 به داشت که کسی این ولی.میکشتمش تخت بغل گلدون با حتما بود کیان از غیر

میُمرد من برای عاشقونه که بود کسی مونه میکرد تجاوز ناموسم  

 

 ارزونیش عروسیم لباس با میخواستم که رو عفتی ی همه.نذاشت برام رمقی دیگه

داد خاک و باد به خودش  حریمم به کردن تجاوز با رو همه کنم  

 

 کثیف منو پای و دست به زدن لیس با که نبود بیش سگی برام کیان لحظه اون 

 میکرد

 

 برای که بود این من گناه و خورد رو شده ممنوع سی  که بود این احو گناه خدایا

رفت تاراج به دخترونگیم ی سرمایه تمام و کردم پافشاری مکان این به اومدن  

 

نباشم زنده دیگه که میخواست دلم بودم زار بی و دلشکسته . 

 

رفت خواب به و کشید دراز تخت روی رمق بی و افتاد حال از کیان . 
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زدم هق و شدم خیره لباسم روی خون به و کشیدم خودم ورد رو پتو  

 

 که تویی.کردی ،عاجزم کردی بدبختم.نمیبخشمت اینکارت خاطر به هیچوقت کیان

دادی باد به رو آرزوهام تموم حاال داشتی رو عاشق مجنون نقش من برای همیشه  

 

 دوست وار انهدیو که منی.داشتم اعتماد چشمام از بیشتر بهت که میسوزه این از دلم

پرستیدمت می عاشقونه و داشتم  

 

باشه اینجا عشقمون دفن محل که نمیگذاشتم اینجا به قدم هیچوقت کاش  

 

 مرگ طل  وجودم وتمام میکشیدم صدایی بی صدا،فریاد بی ی گریه.میکردم گریه

خواست می  ... 

متــــــــنفرم ازت کـیـــــــــــــــــان ... 

 

 میکرد فکر سال ده مدت این تو چیکید سررسید روی نکیا چشمای از اشکی قطره

 واقعیت این به سال ده بعده حاال کرده تجاوز ملیکا به فریدون شده بیهوش وقتی که

 عود میگرنش باز میکرد درد شدت به سرش بود خودش حیوون اون بود برده پی

 به ملیکارو پای خودش چون  نبود درک قابل براش همیشه  مسئله این بود کرده

 ش  اون در که بود مطمئن ازدواج از بعد همین برای بود کرده باز پارتی اون

 ملیکا روی وبه  بود گرفته صورت ملیکا برای تجاوزی  بود بیهوش که حادثه

 به خودش که بود نکرده شک هیچوقتم... بود نکشیده پیش رو موضوع هیچوقت

باشه کرده درازی دست ملیکا   

 

بود ملیکامونده سرگذشته ی بقیه هنوز  . 
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 وت...کیان تو به لعنت زد فریاد بلند و کرد پرت بوفه ی شیشه به رو لیوان  شد بلند

؟ حیووون کردی چیکار ملیکات با  

 

 زندگی مرد بود فهمیده اینجا تا که حاال بود نشده باز شاهرخ ماجرای کالف هنوز

 ارامش واحساس شده باز خود به خود معما این بود خوشحال بود اون فقط ملیکا

داشت عجی   . 

 

بخوند رو سرنوشت ی بقیه کردتا باز رو سررسید دوباره . 

 

 کردم قایم خودمو مهمونها میون در شد تموم پارتی ک بود ش  نبفه دوی ساعت

 کیان منو بینه درگیری اثر بر زیبا پیراهنه کنم عوض لباسهامو تا برم رختکن به تا

 ولی میکردم شدیدی خونریزی احساس  ودب  خون به آغشته و  بود شده پاره

 یه گرفتم دست به و اوردم در پاهام از رو بلندم پاشنه کفشای کنم کاری نمیتونسم

 کردم می عوض لباسهامو زودتر هرچه باید گرفتم انگشتانم میان را پیراهن سره

بود شده گم و بود شکسته هم گردنبندم بود شده اشفته هم موهام  

 

 بود کرده قبول پسرش دوس ولی بود صداکرده آژانس نها هموم از یکی شانس از

کردم استفاده فرصت از برگرده خالی بود مجبور بیچاره آژانسه برسونه اونو که  

... 

 

 دادم پیشنهاد رو قیمت دوبرابره  و برسونه منو که کردم خواهش آژانس تاکسی از

 شبو بودم ها داده وتیس زدم،مثل چشمم به و دراوردم رو دودیم عینکه کیفم تو از

آفتابی عینک !! 
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 این کیان ایا که کردم فکر خودم با ریختم اشک عینک زیره مقبدبرسم به تا ولی

 شور کیان برا دلم هنوز طرفم یه از ؟ میمونه یادش فردا رو وحشتناک های صحنه

؟ بیاد سرش بالیی نکنه بود مونده اونجا که زد می  

 

 همیشه که بود این مثل نیورد روش به ولی دبو شده مشکوک بهم راننده مرده

 برای اعتماد قابل برسونه مقبد به رو میان پارتی از مسافرارو  که اینه کارش

نده لو رو پارتی محله ک بود هرکسی یا فریدون  . 

 

 رو لباسم ی کیسه بفهمه اون  که این بدون شدم پیاده داره، نگه که گفتم جاده وسطه

انداختم ها زباله روی  . 

 

 چه این از بعد نمیدونستم میکردم سبکی احساس شدم ماشین سوار دوباره وقتی 

نشم حامله  که میوردم شانس اگه کنم زندگی میتونسم چطور میکردم باید  .  

 

 اول از ،میدونسم گرفت گریم دوباره کرد یخ بدنم موضوع این به کردن فکر با

شدم می عاشق نباید ک میدونستم   

 

نمیبخشمت هیچوقت کردی درم به در هوس یه بخاطره کردی بیچارم کیان    

 

 

 به بعد و گرفتم سرد  اب دوش اول شدم خونه وارد بود ش  نبفه سه  ساعت 

 رنگارنگی خوابای میخوابیدم که هربار بود شده فراری چشمام از خواب رفتم اتاقم

 خنده دایص میخندیدن من  به مهمونا همه و فریدونو دیدم خواب بار یه میدیدم

میومد چشمام جلوی کیان ی حمله ی صحنه ویا بود وحشتناک خیلی هاشون  
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 به کیان یعنی بود وصل  بهم سرمی که شدم بیدار وقتی ولی خوابیدم چقدر نمیدونم 

 اینجا به منو کی بود ممکن یعنی بود بیمارستان نبود خونه اینجا نه بود اومده خونه

باشه؟ اورده  

 

سرمی مد وا اتاق به پرستاری  

 

 از نتونستم و بودم گیج هنوز.کرد چک رو دماسنج ی درجه و زد دستم به رو

آورده؟ اونجا منو کی که بپرسم پرستار  

 

دیدم در درگاه در رو شاهین قامت که بود نرفته بیرون پرستار  

 

کردم پیدا رو ام رفته دست از انرژی شاهین دیدن با . 

اومدی؟ کی:پرسیدم و مانداخت آغوشش  به رو خودم ریزان اشک  

 

_ ببرم عمو و مامان پیش رشت به تورو تا برگشتم من بهتره حالت خداروشکر  . 

 بود ساعت یک بودم شده پاچه دست چقدر نمیدونی!رفتی حال از که دیدم اومدم

 حرف تو با تا میزنه زنگ داره مدام مامانی اخه.بیارمت هوش  به میکردم سعی

 ...بزنه

 

 بی چقدر. میکردم گریه و میخوابیدم مامانی بغل میخواست دلم بودم دلتنگش چقدر

سخته کسی  ... 
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کردند مرخبم شد تموم  که سرم . 

  ِ  

برداشتم لباسامو از دست چند هم خودم و کرد جمع رو وسایلم ی همه شاهین . 

افتادیم راه به و  . 

 

 راه توی و گذاشت مریضیم حساب به  ساکتیمو ی همه شاهین بودم شده ساکت

داشتم ها کوه ی همه بزرگیه به غمی من ولی بخندونه منو میکرد عیس . 

 

میکردم تعج  خودم از بودم نکرده خودکشی هنوز اینکه از و  . 

 

نداشت تنوعی هیچ برام اطرافم های منظره دیگه . 

 درکش و  بفهمم اونو یا کنم فکر سوالش به اینکه بدون من و میکرد سوال شاهین

میکردم سکوت کنم . 

 

شده؟ چی: پرسید شاهین از اشاره و ایما با گرفت بازوم از مامان تیوق   

 

 مامان از و گذاشت کنکور امتحان بدی پای منو بد های حالت این ی همه شاهین

ببره عمه اتاقهای از یکی به و نپرسه ازم هیچی که خواست  . 

 

 و شده خشک چشمم اشک دیگه بود شده فراری من از خواب.کشیدم دراز رفتم

کنم گریه نمیتونستم  
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شنوم می که ببندم رو پنجره که شدم بلند.میدهن آزارم بیرون صداهای  

 

_  نه.نبود کاری کتک و دعوا اهل هیچوقت کیان.ممکنه چیزی چنین چطور آخه

میگن دروغ نیست،اونا اینطوری من کیان.نمیشه باورم ... 

 

 افتاده براش اتفاقی چه ممکنه یعنی.میکنم تیز رو گوشهام. بود عمو زن صدای این

 درد زد بهم که هایی کتک از بدنم هنوزم.باشم کیان فکر به باید چرا...باشه

 خراب رو داشتم بهش که اعتمادی.کرد تجاوز من دخترونیگی به اون.میکنه

نداره منو نگرانی لیاقت اون پس.کرد . 

.َکنم دلسوزی بهش سرسوزنی ی اندازه به نباید دیگه.کنم فکر بهش نباید نه  

 

 کارها این با ولی.نشنوم رو صداهاشون بلکه میذارم هام گوش روی رو دستهام

میدم فری  خودمو دارم . 

 

 صدای با اینبار.دارم دوسش انقدر رو مرد این من چرا آخه.دارم دوسش هنوز من

میکنم گریه بلند . 

 

کرد نوازشم و کرد بغل رو آلودم اشک صورت و شد اتاق وارد عجله با مامان  

 

اومد سراغم به خواب کم کم اش مادرانه های نوازش با  

 

 که میداد خبر و دوید می که میالد صدای با فقط بیشتر یا ساعت یه خوابیدم،نمیدونم

اومدن کیان و کمال عمو ... 
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 اون از مرگش با نمیخوام من. اومده سالم اونم که شکرت خدایا آه.جهیدم جا از

بگیرم انتقام . 

 

 زدن غر صدای و شده آویزون گردن از و گچ تو بازوش.میکنم نگاه بهش پنجره از

اومد نمی اینجا به اصال پسرت میگوید؛خانوم که آد می کمال عمو . 

 اونجا میخواد نیست معلوم تهرون برگرده میخواد.اوردم درش زندون از که حاال

کنه؟ چیکار تنهایی ... 

 

 

 چه یعنی.بوده زندان یتو کیان که چی یعنی.میزدم حرف خودم با حیرت و بابهت

افتاده براش اتفاقی  

 

میکردم بوسه غرق و تنش و سر و جلوش میرفتم میخواست دلم . 

 

نبود داشتن دوست و زندگی برای جایی دیگه کرد بامن کیان که کاری با نه ولی . 

 

 اومده وقتی از. ملیکا برای ببر رو سینی این بیا میگه؛ملیسا که میاد مامان صدای

دخترم طفلی  نخورده هیچی ... 

 

 کرد نگاه من به و بود کرده گرد چشماشو.زدم زل کیان سیمای به پنجره ازپشت

اومد لباش به لبخندی . 

نه یا و زد لبخند من بودن بخاطر که نبود مهم برام ولی  
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دارم رو شدنم باردار اضطراب و داغون و غمگین درون از و شادم ازبیرون . 

نشم ملهحا که میکنم دعا خدا درگاه به  

 شومی سرنوشتی چه شم حامله اگر ولی.نکنم ازدواج هیچوقت بستم عهد باخودم

منه منتظر  

 

 ولی.کنم اعتراف رو چیز همه کیان به پیامک طریق از گرفتم تبمیم چندبار

کرده؟ چکاری بامن مستی عالم تو بفهمه اون نمیخواستم  

 

ببینمش که نداره امکان برام.شم رو به رو باهاش نمیتونم هنوزم . 

میگذاشت قرار باهام دریا ل .میزد زنگ و میداد پیامک بهم کلی . 

 وحشتناک های صحنه اون و. کنم نگاه چشماش به نمیتونستم. نبود مهم برام ولی

نوشت می مختلف های نامه برام.نیارم خاطرم به رو  

 که مهتابی ش  آرامش هافتاد اتفاق ساده خیلی چیز همه انگاری اون نظر در

دید نمی رو بود کرده متشنج و طوفانی منو زندگی نشی  پر زهایرو  .  

 بستی،به رویم به رو درها همه و.شدم ترک گناهی چه به نمیدونم نحس ش  اون 

کن باز رویم به رو دری و بسپار گوش تمنایم  

 بگویم که به.دهند می جزا مجرم به جرم نسبت ای محکمه هر عشقتم،در گدای من

گناهم بی و نیستم رمیج سزاوار من که  . 

بده عشقت سایه در پناهی من به خدا  

 

_ دارم دوست ابد تا و همیشه.تنهام خیلی تو بی عسلم  

منتظرتم آبی ی صخره کناره ساحل ل .ش  هشت ساعت  
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کنم می پاک پیامکشو حرص با  .  

 

 ماه به دوماد و عروس بود قرار ش  اون فردای! گرفته مهمونی پسرش برای عمه

ی خونه.رنب عسل  

 

 آنسوی  که بود اش آشپزخونه جالبتر ازهمه و.بود روستایی ی خونه یه تقریبا عمه

 به هم تا میکردی طی رو حیاط طوالنی مسافتی باید آب استکان یه برای. بود حیاط

آب به هم برسی استکان   

 نقلی ی خونه یه تو خودمون دور چیزمون همه عمه قول به و نداشتیم عادت ما

بودیم ردهک جمع . 

 

 نمیگذاشت کسی و.ببینند رو شام تدارکات تا شدن متحد باهم فامیل زنهای ی همه

کردن استراحت برای اتاق تو میفرستادن منو و بدم انجام کاری من . 

 

نه؟ یا بروم کیان با قرارم سر به که بودم دودل ... 

 

 هم نم درمورد جمله این.میشه پیروز قل  میگن قل ،همیشه و عقل جنگ در

کرد صدق  

 

رفتم و کردم سر به رنگی آبی روسری و شلوار و سارافون . 
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 و شن روی به چوبی تکه با و بود نشسته دریا کنار ها شن روی صخره جلوی

میکرد نقاشی ها ماسه . 

 اسم اول ها قل  روی و بود کشیده خون قطره و تیر و قل  معروف عکس

بود هردومون . 

 

 دست دادن سالم برای و شد بلند دیدنم با.بود دهنکر باز رو چپش دست گچ هنوز

 پشت خاک دستش با نکردم دراز دست دید که وقتی.ندادم دست من ولی اورد جلو

افتاد راه به ساحل توی کنارم و.داد تکون شلوارشو  

 به تونستم نمی.افتادم راه به مستقیم و کردم قالب ام سینه جلوی رو دستهام

کنم نگاه چشمهاش . 

 

داشت فرق خون از پر دوتاچشم اون با چقدر چشمها این من خدای . 

 

بود محبت از سرشار و  میشد رها عشق تیر چشمها این از . 

 

میشد رها شکار برای دریده گرگی چشم ش ،مثل اون چشمای ولی  

 من از دفاع برای که گناهی.بنویسم امش  برای شبشو اون گناه میتونستم چطور

بود شده مرتک   

 

کشید و گرفت رو سارافونم ستشرا دست با   

 این.کنی رفتار باهام تر مهربون کمی یه میشه:پرسید دوباره.برگشتم طرفش به

میکنه فرق آسمون و زمین داشتی پارتی تو که ای قیافه اون با قیافت  
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 فکم دست با و شد رفتنم مانع. برم که خواستم.شد سرازیر صورتم پهنای از اشک

 و کرد بغل سرمو دستش یه با.شد خیره آلودم شکا چشمای به.کرد بلند رو

مرگته چه بگو المب  نمیگی؟اخه بهم چیزو همه چرا ملیکا:پرسید ... 

 

 چه بگم بهش میتونستم چطوری.نمیدونم خودمم.مرگمه چه مرگمه،واقعا چه

 ...مرگمه

 

_  همینو عالئم ی همه.بگو ؟راستشو خبرم بی ازش من که افتاده اتفاقی ش  اون

 شده پاره گردنت از باید چرا. کردم پیدا اتاق  اون تورو،توی گردنبند دنمی نشون

 بگو چیو همه شدی،بهم سرد ازم اینطوری که افتاده اتفاقی چه ؟بگو هان باشه

نمیدونی؟ که عزیزی برام اونقدر.نشستم همش پای من.ملیکا  

 

 ور شهامتش.تونستم نمی.کنه جدا من لبای از رو سکوت مهر نمیتونست هیچی

بگم واقعیتها از بهش نداشتم   

 

 از یکی تو  ،دیدم بیدارشدم وقتی: داد ادامه.نمیزنم حرفی و میکنم سکوت دید وقتی

 زیر بود افتاده بودم اورده سوغاتی برات مشهد از که گردنبندی و. فریدونم اتاقای

 به خودت تو و برده خوابم خستگی از گفت؛ش  و اومد خندون ل  با تخت،فریدون

 اتفاقی هیچ که خورد قسم. دادم قسمش.نکردم باور رو حرفش.خونه رفتی اییتنه

رفتی خونتون به خودت میل با خودت تو و نیفتاده تو برای  

 رویم پیش هارو حادثه ی همه.نبود کسی ولی خونتون اومدم موبایلت به زدم زنگ

 من چی برای اخه.بودم شده مسموم حتما بخوابم؟ من که بود شده چطور.دادم قرار

؟ اومد نمی یادم ش  اون از چیزی و میشدم بیهوش باید  

 

داد ادامه کیان و کردم سکوت هم باز : 
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_  بشه پاره بندش اگه.بود افتاده تخت زیر و شده پاره جا سه دو از تو گردنبند چرا

 حتما و شدم بدبخت گفتم باخودم.بشه تیکه چهار اینکه نه بشه پاره ممکنه جا یه از

 میکشتم خودمو.افتاد می سرتو بالیی یه اگه.میشدم دیونه.افتاده تو برای اتفاقی یه

 می و انداختم می رو بود دستم دم  افتاده؟هرچی برات اتفاقی میفهمیدم اگه

 اتاق ی همه باال ی طبقه رفتم.نبودند حریفم دیگه اش دسته و دار و فریدون.شکستم

 که اونجا تا فریدون آدمای.یکردمم صدات ها دیوونه مثل بلند باصدای و.گشتم هارو

 فکر.انداختن بیرونم باغ از و شکوندن دستمو هم اخر در و.زدند کتکم تونستند می

 کردم حمله سرایدار به ایندفعه.میکرد دیوونم باشی باغ تو دفاع بی جایی یه تو اینکه

کنم پیدا تو از ای نشانه بلکه تا . 

 

 پلیس به  سرایدار هم دراخر و. کنم اپید تورو بلکه میزدم چنگ گاهی هرتکیه به

اوردم در بازداشگاه از سر که زد زنگ . 

 اون از نمیخوای اگه.کشیدم چی من اینجایی فهمیدم که وقتی عسلم،تا که نمیدونی

 اون تاباهم نیومده سرت بالیی هیچ اونش  که بگو بهم فقط نگو بگی،خوب ش 

کنیم چال رو ش  . 

مرگه من برای نبودنت چون.باشم تو بی نذار من جون ملیکا .... 

 

 پاک اشکامو دستهاش با کیان و کردن گریه به کردم شروع.بودم کرده بغض

داشت بخاطر اینارو فقط ش  اون از که بحالش خوش.کرد . 

 

 رو ش  کیان،اون مثل یا کنمو فراموش رو ش  اون میتونستم چی؟اصال من ولی

بره یادم از و بپوسه خاطراتش تا کنم؟ چال دریا کنار اینجا . 

فریدون؟ نه کردی بدبخت منو تو.خوردم نارو ازتو من بگم بهش میتونستم چطور  

 



@ASHEQANEROMAN 136 

 

میکشتم خودمو آب،باید مخالف جهت.کردم فرار دریا طرف به و بلندشدم . 

بخورم جم نمیذاشت و کرد بغلم پشت از شکستش دست اون با کیان  

 

_ و مامان ،بهنیستی من فکر به اگه.نکن کارو این.کیان جون تورو  

 

کن فکر بابات .... 

 

بهشون کنم فکر باید کنم؟آره فکر  

 

 از بابام اگه وای میشد؟ چی اونوقت.ام مرده که کردم احساس لحظه یه برای

میشد؟ چی میگرفت رو ام عبمتی بی گواهی قانونی پزشک  

 میخواستم من که زندگی. داشتم که بود زندگی این از بدتر شدن رسوا و مردن این

 مادرمو و پدر اون با بلکه میشد من نبی  لعنتش و تُف تنها نه.برسم آرامش به

 این با شدن رو به رو شهامت باید برگشتم مادرم و پدر خاطر به.میدادم عذاب

نداشتم رو بشم حامله بخوام اینکه فکر.باشم داشته رو رسوایی . 

 

 غم زانوی.کردم ارفر بود داده بهم عمه  که اتاقی به من و کرد ول رو دستش کیان

کردم بغل  

 

 کرده که کارهایی با نمیدونم.بود غمناک و بارانی من مثل هم کیان هوای و حال

 به رفتارم از که کردم می حس داشت؟ خبر ماجرا بودن بحرانی از چقدر.بودم

کرد می نگاه مشکوکانه موضوع به و کرده شک اونش   .  
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نشستیم آن دور و کرده پا به آتیشی حیاط وسط در همگی شام از بعد  

 

 هرکی.میدیم جواب هارو درخواستی آهنگ امروز:گفت و آورد رو گیتارش شاهین

بده گزارش ما برای میخواد عالقشو مورد آهنگ  ... 

 

 استاد زدن گیتار تو دیگه که هم شاهین.کرد درخواست گوگوش از آهنگ یه یاسمن

کرد شروع.داشت رطرفدا هم جا همه و داشت خوبی خیلی صدای و بود شده   

 

 بر سرش از داشتند،دست تشریف باکالس خیلی که عروس خواهرای هم اینجا

 .نمیداشتند

 پرجمعیتی ی خانواده کل در و  خودمونی و گرم خیلی عروس ی خانواده

 تو حسابی پروین،یاسمن قول به و بود خونده پزشکی اروپا تو بزرگشون پسر.بودن

ریخت می پیشش اطفار و ادا کلی و بود دنبالش چشمش و  بود نخش  

 

میگفتند باغ مهندس بهش که بود باغداری و برنج کار تو هم دومشون پسر  

 

 سروپای به دوتاشون.نداشتند یاسمن از کمی هم،دست عروس خواهرای تا سه

بود کرده گیر کیان پیش گلوش هم یکیش و میپیچیدند شاهین  

 

 که. کنم شاد طرفدارامو از یکی دل جورایی یه کنم بازی پارتی میخوام:گفت شاهین

چیه؟ خواستیش در آهنگ بپرسم ازش میخوام  
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 انتخاب که میخواستن جوری یه دخترا ی همه.چرخوند همه سمت به انگشتشو

 برخالف ولی میکنه من برای رو بازی پارتی این شاهین حتما میکردم فکر.بشن

 ،میخوام چیه؟ خواستیتدر آهنگ: پرسید گرفت کیان طرف به انگشت که دیدم میلم

بدم نجاتت کشتیات  از یکی شدن غرق از حداقل . 

 

 به  ای لحظه برای. کنن درخواست آهنگ میخوان اونا که دراومد باهم همه صدای

 بود ممکن که چرا پایین انداختم سرمو بعد ولی شدم خیره کیان چشمای

کنه رسوامون جمع تو احساساتمون  

 

 شرطی به ولی عباسی سیامک از دور عشق آهنگ:گفت که شنیدم رو کیان صدای

بخونمش خودم که  

 

بخونی؟ بلدی توم مگه:گفت باخنده شاهین  

 

_ ؟ نتونم که چمه مگه آره  

 

_ داغونه خیلی صدات یکم نیس،فقط چت ! 

 

_ میخونم؟ چطوری ببین. گیتارشو بزن تو.سیاه روت میگه دیگ به دیگ  

 

میدادیم گوش باهم نماشی توی همیشه که بود آهنگی دور عشق آهنگ . 

 

پیچید فضا تو کیان دلنشین صدای و کرد گیتارش نواختن به شروع شاهین . 
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صبورم من هستی تو تا دورم، عشق  

غرورمبی چشمات پیش اما، کوهم  

عبورمبی راه   یه من دورم، عشق  

نورم غرق اما تو با کورم، و سوت  

رسونممی رو خودم من باشی جا هر دورم، عشق  

بگذرونم زندگیمُ  کنارت تا  

نامهربونم ای تو با باشم، تو با  

نابم هایقراریبی قرار   ای  

بتابم هاش  این به تا باش من ماه    

آبم قطره یک یتشنه کویری من  

 

دونیمی مُ ناگفته حرفای مهمونی، قلبم توُ  اما دوری  

مونیمی یادم که تویی تنها ره،می یادم از تلخ روزای این  

مونیمی رمکنا و میای تو  

 

 

نشست دلم به حرفاش تموم چقدرم.میخوند و بود زده زل من به کیان . 

برام.بود دلش حرفای مثل میخوند که خطی به خط   
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 اخم با و شد ما مشکوک های نگاه متوجه مامان که بودیم شده خیره دیگه بهم

 و رپی ما بفکر. کنید تحمل میتونید جوونید که شما.نیستید گرسنه اصال ها بچه:گفت

 دیگه بلندشید ها بچه حاال.نمیشه غذا آدم برای که موسیقی و شعر.باشید پاتاال

شام واسه بریم... ... 

کرد مون جدا هم به گرفتن قلوه و دادن دل از دوتارو ما  . 

 و سرسفره اقایون که قبل روزای خالف بر امروز.بود پهن پدرساالری سفره

 جای که هرکسی و شدند درهم و مختلط دونهمر و زنونه. بودن سفره پایین خانوما

نشست می میکرد پیدا خالی . 

 

 و شهرام کنار من روی روبه درست هم کیان.نشستم شاهین و ملیسا پیش من

بود نشسته(عروس برادر)متین  

 

 و درست من مثل هم کیان.میکردم بازی غذام با مدام و نداشتم غذا به میلی اصال

رفت حیاط به و پاشد مهلق چند با و نخورد غدا حسابی . 

شدم منبرف اما پیشش برم میخواست دلم  

میشه؟ چی ببینم تا میسپردم سرنوشت به خودمو باید بعد به این از دیگه ... 

 

 بابا طرف به غافلگیرانه دفعه یه عروس بابای که آوردن میوه و چایی شام از بعد

میکنید؟ بازی ورق:پرسید و برگشت  

 

_ میشه تبدیل قمار به چون.باشه نداشته شرطبندی توش که شرطی به البته،ولی  

 

_ بشیم فامیل باهم دوباره میخوام فقط.کنم عرض چه که شرط . 
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 طرف به همه بودکه مامان نگاهای از بعد.کرد نگاه شاهین به تعج  با مامان

کردند نگاه شاهین . 

 

 من برای که نگین توروخدا:گفت ایی معبومانه لحن با و انداخت باال شونه شاهین

شین بیخیال منو بده خیرتون دیدید،خدا خواب ... 

 

 بی و زبون با کردم احساس.شد خیره من به پریده روی رنگ با کیان.خندیدن همه

منم منظورشون من که میفهموند زبونی . 

 

 از تو که نمیکنم فکر پسرم،ولی انشاهلل:گفت که برگردوندم رو عروس پدر باصدای

 که هروقت و زیاده شما برای نوبت حاال و.باشه دهاوم خوشت من های ورپریده

میزنم باال آستین برات یکی خودم من.پسندیدید رو موردنظرتون دختر . 

اومده خوشش جون سعید دخترت از متینم ،پسرم معلومه قضایا از که اینطور ولی   

 

 سنش چون باشه توجه مرکز تو نمیتونست ملیسا پس.نداشت بیشتر دختر دوتا بابا

 چند فقط من.بود ممکن چطور این ولی.بود درست کیان منظور پس بود کم یخیل

 آشنا نزدیک از سفره توی امروز متینم با و بودم دیده اونارو که بود روزی

بیاد؟ خوشش غریبه دختر یه از پسری میشه چجوری یهویی.شدم  

 

 شاءهللاان. داریم کاشونه و خونه ما  جون سیفی:  گفت که دوختم بابا دهن به چشم

 فامیل بازم که نه اگه و.میشیم فامیل شد قسمت اگه. تهرون  به میارید تشریف

 !هستیم

 



@ASHEQANEROMAN 142 

 

 برای.بود خارج هم من طاقت از این و.بود سنگینی خیلی جو. شد برقرار سکوت

کردم شناور رو آب دستم با و.بردم پناه حوض ل  به همین . 

 اضافی چیز یه.کردممی احساس.میکردن شنا آب تو کوچلو قرمز ماهی چندتا

بشی راحت شرش از باید موجودی یه.هستم   

 

 می خودش به حاال.نمیرفت کنار چشمام جلوی از یاسمنم سرزنش از پر نگاه 

قاپه می من از میذارم،اونو انگشت که هرکی به دختره گفت؛این  

 

نداشتم دوست رو  ایی دیگه کس کیان بجز من ولی ... 

 

 ایی دفعه یه که کردم احساس.میکردم اونور و ور این به رو آب که همینطور

کردم گیر سنگینی زیرنگاهایی  

 

 که خواست اجازه اون و.کردم جور و جمع خودمو.دیدم متینو که بردم باال سرمو

کنه صحبت باهام کمی ... 

 

، بود من به مایل که حوض اونطرف. دید منو سکوت وقتی  

 

 عذر واقعا کرد مطرح رو چیز همه مقدمه بی پدرم اینکه از:گفت و نشست

 اون به ها خیلی که نگاه یک در عشق یا و آنی بخوای،خیلی رو راستش.میخوام

 بازی وسطی داشتید ها بچه با پیش روز چند کنم فکر گرفت ،صورت معتقدند

 خیلی اومدین اینجا به که اولی روز شما،با روز اون نشاط و شور. میکردین

 من.باشه یادتون اگه. بود کرده جذاب خیلی اروشم این ولی.بودین غمگین و افسرده

 شما بود مونده کم و.شدیم سینه به سینه باهم در جلوی.بودم اومده خواهرم دیدن به
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 که داشتین هیجان بازی توی اونقدر.کردین کنترل رو خودتون زمین،ولی بیفتید

 شماهم میکنم احساس رو مهری شما از وجودم تو االن.نشدید من متوجه اصال

 اینکه از هم من.کنند کاری محکم خواستن پدر همین برای بشید عازم فردا قراره

 کاستی این که امیدوارم شدم،و معذب کرد مطرح همه درپیش و علنی موضوع این

کنید؟ فکر پیشنهادم درمورد  و ببخشید ما به رو  

 

 وسرم واقعا. بودند کتابی هم کلماتش دکتر،تموم اقای این میزد حرف چقدر اوف

 برد

 میکنم خواهش:گفت.کنم ازدواج نمیخوام بگم که اومدم میگفتم،تا باید چی نمیدونستم

تهران اونم.شد خواهیم مزاحم دوباره ما.کنید فکر پیشنهادم درمورد   

 

دوزه می و بره می چه کیانم زبونی،مثل بلبل دکتر آقای چه:گفتم خودم با . 

 

 برق  که.بود صورتم تو چیزی چه دنبال نمیدونم.شد خیره صورتم به دوباره

انداخت کیان چشمای یادبرق چشماش،منو   

 

 خیلی فکرکنم.کنه زحمت رفع که خواست اجازه و انداخت زیر سربه مودبانه خیلی

بود من با ازدواج به امیدوار  .  

 

رفت اجازه با و اومد اجازه بدون  

 شده یرهخ ما به همه پنجره پشت از که ،میدیدم میزد حرف اون که تومدتی

نکردم پیداش ولی گشتم آشنا چشم دو دنبال به تماشاگران میون.بودند  

نبود ولی.بودم کرده عادت حسودش های نگاه به.تپید می براش قلبم.بودم تنگش دل . 
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میکردن بازی ورق همچنان مردها و بود برگزار مهمونی ش  های نیمه تا  

 

 وسط  خاطر همین برسیم،به خونه به ظهر تا افتادیم می راه باید زود صبح چون

کردن جمع رو بازی،بازی   

 

 من به که سر آخر سیفی خانوم کردند خدافظی باهمه سیفی آقای ی خونواده

 و بود خوشگل خیلی و ساز دست که مرواریدی گردنبند و کرد باز رو رسید،کیفش

 هرچه.کرد مرتبش و آویخت گردنم به رو پیچید  که شد می گردن به دور چند

درویش تحفه از ست سبزی برگ:گفتن با ولی  نکنن اینکارو که کردم راصرا  

شوم عروسش که شد امیدوار.روبوسید صورتم سرو و کرد بغلم  

 

باشه گرفته رو بله جواب که بود این مثل شناخت نمی پا سراز در جلوی هم متین  

 

 و داره نهخو.چجوریه متین موقعیت اینکه و. موند جا به تعریفشون فقط رفتند اونها

و داره شیکم مط  یه و داره ماشین ... 

 

 خندم که میگفت دکتر آقا چنان.باشه داشته دکتر دوماد که نمیومد بدش هم مامان

 میگرفت

 تنها برام هم جورایی یه دیگه هیچکس یا کیان یا بودم گرفته رو تبمیمم من ولی

بود آورده سرم کیان که بالیی اون با اونم بود گزینه   

 

 لباس باهمان و گذاشتم تنها سیفی ی خونواده کردن تعریف و کردن کار با رو جمع

خوابیدم گرفتم گردن به گردنبند و ها  . 
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 سقف در مدام و بود ویبره روی موبایلمم که بود برده خوابم کی خستگی از نمیدونم

کرد می روشن اتاقو .  

 

 گر نمایش صفحه ییروشنا ی وسیله به تا کشیدم زمین روی به دست تاریکی توی

 به صبح نیم و سه ساعت اونم.بود صفحه روی کیان شماره.کردم پیداش موبایل

تویی؟ کیان الو.گرفتم گوشم  

 

_ ندادی؟ جواب دادم ا سمس هرچقدر.دارم کار باهات بیرون بیا آره  

 

_ پیشت میام صبح بمونه.بیام نمیتونم من.داری؟ ش ،چیکارم وقت این االن  

 

_ میشی پشیمون که میکنم بیداد و داد نیایی،چنان اگه  

 

_ بفهمن؟ همه میخوای خوابیدن شدی،همه دیوونه  

 

_ ندادم خودت و خودم دست کاری یه تا بیرون بیا پس شدم دیوونه آره . 

 

کرد قطع عببی حرفی هیچ بدون بعدشم . 

 خوابیده لباسام همون با که آوردم شانس.قراره چه از قضییه که فهمیدم تاحدودی

میگشتم روسری دنبال دبای بودم . 

بودند خواب خستگی از همه.رفتم بیرون  آروم آروم یواش یواش  
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 ماشین طرف به و گرفت دستمو دیدنم با.بود ایستاده حیاط ورودی در جلوی کیان

 عببی خیلی رفتاراش و حاالت.داخل انداخت منو و کرد باز رو ماشین در.کشوند

خودشو هم و میکشه ومن هم امش  که خوندم خودمو ی فاتحه.بود  

 

_ میشن؟ بیدار همه االن.کیان میکنی چیکار  

 

افتاد راه سرعت با و کرد گرد عق ،عق  دنده با و انداخت باال شونه . 

 

 پیاده و داشت نگه ماشینو و رفت ساحل طرف به.داره باهام کاری چه بودم مونده

 عمیقی پک و دراورد جیبش تو از سیگاری پاکت و نشست ها صخره روی و شد

 سیگار داره کیان که نمیشد باورم میکشید؟ سیگار داشت کیان من خدای زدبهش

 دیگه پک وقتی چون.میکشد سیگار که بود اش دفعه اولین که بود این مثل.میکشه

افتاد سرفه به زد بهش ایی  

 

کردم پرت آب به و گرفتم دستش از رو سیگار عببانیت با و شدم پیاده . 

 

کشید عمیقی آه آروم و داد تکیه صخره به . 

میدیدیم همدیگرو ما که بود ماشین های چراغ روشنایی از فقط بود تاریک هوا . 

 

 عببانیت با خودش که بودن کرده فرار ذهنم از که گشتم می کلمات دنبال به داشتم

ندیدم میکنی فکر.منه برای هات ناله و اشک همه:گفت  
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 بهم زودتر چرا میخواستی همینو.دیبو انداخته راه عوضی اون با بخندی و بگو چه

 عنوانش...نه داره فرق من با خیلی.کردی؟ بازی من قل  و احساسات با چرا.نگفتی

دکتره؟ آقای باشه هرچی. چیزش همه بلکه عنوانش تنها نه. داره فرق بامن هم  

 

 حسادتم  از  شدم دلگیر قضاوتش از طرفی از شدم ناراحت طرفی از.جوشید مغزم

زیدمیلر صداش . 

 

بشین خوشبخت هم پای به انشاهللمبارکه:گفت و کوبید هم در دست . 

هاااا نمیریم قرار سر جون کیان:گفت و گرفت رو هایم شونه اومد جلو  

 

 این...هااا خونه به نکن تلفن:داد ادامه بازم.بود کرده تقلید منو زدن حرف طرز

 نمیخوای منو دیگه...تاونوق بشی شوهرم باید اول.بشم زنت باید اول نکنیا کارو

 و دار ی همه ام راضی. کردم چیکار من ولی.بود بهونه اینها ی همه. آره لعنتی

 توی که روزی همون از باشی عاشقم روزها اولین مثل ولی.بدم بهت ندارمو

. شدم نمی عاشقت کاش...لرزید برات دلم.میرقبیدی داشتی دیدمت آشپزخونه

داری؟ خواهان چقدر که بدی نشونم رو چی  تفاوتیهات بی این با میخوای  

 

 همین که نمیتونستیم.بود ساده خواستگاری یه اون:گفتم.بود صدام توی که لرزشی با

؟ کنم چکار من حاال.کنیم ردشون االن  

 

 فکر به اصال اونا نمیدادی نخ تو اگه:غرید ل  زیر و بود عببانی شدت به

افتادن؟ نمی خواستگاری  
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_  تو مثل که نبودم هم عروسی تو.بودم دیده اونو امروز به تا اصال میدم؟من نخ من

باشه شده رقبیدنم عاشق  

 

_  دوست شیرازی ساالد شما. بودها چی دلبریا اون ابلهم،سرسفره من میکنی فکر

فبل ساالد یا و داری ... 

 

 اونم. بشه سوءظن باعث که بود ممکن چطور ساده گفتگوهای این من خدای

 ...اینچنین

 

_  تموم دوسال.شی بزرگ ایی،باید بچه واقعا.میکردم فکر که بودم احمق من آره

 عروس اینطور نداشتن حق اوناهم میکردی جوابشون اگه.کردم موس موس دنبالت

بزنن صدات گلم ... 

 

 عیانه که هرچیزی.داره تشریف گردنت تو که مدرکم:گفت و برد گردنبند به دست

 دادن بهت اینو که کاره تو وعیدی دهوع حتما خانوما خانوم بیانه به حاجت چه

دیگه میدادن هم یاسمن به وگرنه ... 

 

 از.بود عالمی چه تو اون و بودم عالمی چه تو من خدایا.نمیکرد کار دیگه عقلم

میکشید بیرون مو داشت ماست . 

 

نبود دیدم قابل چندان تاریکی توی صورتش . 

رسید گوشم به گونش التماس صدای : 
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 میدم قول.برنگردون رو من از.نباش رحم بی اینقدر.نکن اینکارو باهام عسلم

نکن شرمنده قلبم پیش منو.کنم خوشبختت . 

 

متاسفم:بگم تونستم فقط . 

 

 بود چشمامون فقط تاریکی اون تو.کشید خودش سمت باال طرف به و گرفت دستمو

 کنار رو بود زده بیرون روسری زیر از که رو موهام دستش یه با.میزد برق که

 های موج صدای جز ،به ببینه رو العملم عکس میخواست. زد زل صورتم به و زد

بود شده یکی هم با هامونم نفس ،صدای دریا   

 که چیزی اون به باالخره.گذاشت لبهام روی رو داغش لبای و  کرد خم سرشو

رسید بود خواسته دوسال  

 

 زنش من.بود مبرا رویایی کامال بوسه یه.بود بخش لذت برام اش بوسه شیرینی مزه

 بوسه اولین این پس بود شوهر برام اون شدن نمی خونده هم ها آیه اون اگه بودم

بود خودش حق  .  

 

باش داشته را هوایم  

، داری را هوایم تو وقتی  

میشود خوب هم هوا  

میشود خوب تو هوای به هم هوا اصال  

 

 و کرد پاره  شوبند  فشار یه با گردنبندم به فشاری بوسید،با می منو که همونطور

ریختن دریا آب به خوردند قل و شدند جدا ازهم مرواریدها   
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 اش هدیه.بیاره وجود به رو عشقمون،مثلثی ی دایره در چیزی نمیخواد که میدونستم

بود عشقمون تو سوم شخص یادآور هم  

 

 قشنگ خودم کردی،فردا گمش:گفت کنم اعتراض که بمونه منتظر اینکه بدون

ممیخر برات ترشو . 

 

داد ادامه اش بوسه به دوباره . 

بود عمرم ی بوسه ترین طوالنی و اولین  

 

 قبولم شوهرت عنوان به دیگه حساب این با پس.شدم موفق باالخره:گفت باز نیش با

  کردی

 

شدم زنش ومن...شوهرمه که چندشبه از بیشتر نمیدونست اون  

 

 نتونستم من و.گشتیمبر جامون به سروصدا بی که بود صبح دقیقه ده و پنج ساعت

برم خواب به ای لحظه حتی . 

 

افتادیم راه به خوردیم صبحونه  تا.بود بلند سروصدا صبح شش ساعت از  

 

نبود نشستن برای جایی من برای خودمون ماشین توی  

کنم پیدا جایی بلکه کردم نگاه ها ماشین ی بقیه به ورچیدم ل  . 
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زدم سرباز کیان خاطر به ولی  بشم اونا ماشین سوار که خواست ازم پروین . 

 

 خواسته خدا از.بشم اونا ماشین سوار که کرد صدام آرزو که بود لحظه اون

شدم شهرام سوارماشین  . 

 جلو قسمت ،در ننشسته جلو چرا بپرسم که اومدم تا نشست من کنار اومد هم آرزو

نشست و کرد باز خندون لبای با کیان رو  

شده طراحی قبل از نقشه که فهمیدم شهرام و آرزو ی خنده با   

 

 ازم گرمی پرسی احوال و سالم یه بود راحت خیلی زنش و شهرام با که کیان

عسلم؟ چطوری:گفت میپرسید رو حالم وقتی.کرد  

 

 پقی و گفتن،عسلم باهم دوتاشون و کردن داری معنی نگاه خنده با زنش و شهرام

خنده زیر زدن ... 

 

داشت نگه جاده بغل شهرام.شد زیاد ما با شون فاصله ماشینها که همین  . 

کرد باز رو در و اومد عق  در طرف به و شد پیاده کیان . 

رفتن جلو قسمت به و شدن پیاده بابک با آرزو   

 و من چون بکنید پچ پچ آروم کمی یه لطفا:گفت خنده با و نشست من پیش هم کیان

بزنیم؟ چرت کمی میخواییم عسلم  

مگرفت بازوش از نیشگونی یه . 

 عاشقیشونو و عشق دوتا این عزیزم چیه:گفت بود شده من خجالت متوجه که کیان

 بودن نامزد ایناوقتی که پیش چندسال. بدهکارن بهم خیلی.دارن من سری صدقه از
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 مچشونو باحال های صحنه از خیلی تو براین عالوه.نمیذاشتم تنهاشون هم لحظه یه

نگم چیزی کسی به و ببندم دهنمو هبلک میداد پول بهم کلی شهرام.بودم گرفته  

 تنها رو بدبخت ،منه مشهد رفتیم وقتی عشق مرغ دوتا این کنار،نمیدونی به اینا حاال

 که ،چیزی خان شهرام میاد یادت بودن کرده شخبیشون راننده و بودن اورده گیر

؟ نداره گله داره عوض  

 

 از میتونی باشم گفته عسلم:گفت و انداخت گردنم دور دست بایستی رودر هیچ بدون

کنی استفاده بالش عنوان به من ی شونه   

 

 سرشو تعارفی هیچ بدون.میکنم نگاه بهش واج هاج همینجوری من دید که وقتی

رفت عمیقی خواب به زدن پلک یه عرض در و گذاشت پاهام روی  

 پیشونیش روی از رو موهاش.بود رفته خواب به مظلومانه کوچیک های بچه عین

کردم نوازش رو صورتش و زدم کنار . 

 

 نظر به نه؟ولی نکردی عادت کیان رفتار به هنوز:گفت که شنیدم شهرامو صدای

 خونوادش با فقط نیست اینجوری باهرکسی اون. اس ساده و صاف قلبش کیان من

 راحت باماهم پس.میکنه اضافه خانواده این به تورو داره  حاال و راحته اینطوری

 شما پاقرص و پر طرفدارای همسرم منو.نگیر دل به رو هاش شوخی و باش

برسید بهم که  دوتاییم . 

 کیان ولی.نمیدم بهت رو اجازه این ملیکاس،من دادن بازی قبدت اگه گفتم کیان به

 فرصت،مراسم اولین تو که داده قول و عاشقته واقعا که خورد قسم برام

زندگیتون خونه سر برین تا. بده انجام رو خواستگاری  

 

 هم روی پلک چندگاهی هراز هم آرزو.بود رفته خواب به آرزو آغوش تو بکبا

 . میگذاشت
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 میسوخت خوابی بی بخاطر که چشمامو و شد قرص دلم کمی شهرام حرفای با

خوابیدم گرفتم گذاشتم هم روی  

 

بودند داشته نگه  بازار هفته توی.شدم پا خواب از هام شونه تکون با . 

 زیادی خرید آرزو و من:گفت و گرفت رو بابک دست شهرام. بود صبح نه ساعت

باشید رستوران همین  نیم و دوازده سرساعت.گردیم جدامی بخوایید شما اگه.داریم  

رفتن و کردن اشاره پارکینک کنار رستوران وبه   

 گالری از خریدمون اولین. کرد باز رو راهی جمعیت مابین از. گرفت دستمو کیانم

 و خرید مامانی برای بود حبیر قاب با که ساعتی یه که بود دستی صنایع

 که اونروز یادته...داره ثواب. آشپزخونه به بزنه حتما بگو و بده بهش اینو:گفت

 و میکشید سرک ساعت خاطر به چقدر بدم یاد ریاضی بهت خونتون بودم اومده

 و نداره ساعت آشپزخونش که سوخت براش دلم خیلی اونوقت.میداد کشیک مارو

چنده؟ ساعت ببینه تا پذیرایی به بیاد هی رهمجبو  

 

 تا چنده ساعت ببینه تا میومد پذیرایی به اشپزخونه از اونروز مامان میگفت راست

 احوال آوری یاد با خودش برا بود ایی دیوونه کیانم. باشه داشته نظر زیر مارو

 هم ریدمونمخ دومین. افتادیم راه به دوباره. خندیدیم هم با دو هر مامانی اونروز

 انداخته گردنم به سیفی خانم که بود گردنبندی همون به شبیه که بود گردنبندی

بستش گردنم به خودش که. بود اون از قشنگتر و زیباتر خیلی ولی.بود  .  

 

 رو عروسی خرید االن همین بیا:گفت خنده با. میکردیم نگاه ها مغازه به هدف بی

؟ شمعدون آینه یا چمدون.بخریم چی باید اول.بکنیم ... 

 

_  پیاز باره،داری به نه و داره به نه.میفروشند پوستشد بعد میگیرن خرسو اول

؟ شمعدونی آینه چمدون... میکنی زیادتر داغشو  
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_  به هم و میکنیم خریدامون هم.میزنیم نشون دو تیر یه با بکنیم خرید االن از خوب

 عروسی خرید که حاال فهمیدم آهان....میخواییم همدیگرو ما که میکنیم اعالم همه

 همین.دیوونشم و هالک بلکه میاد خوشم خیلی خاصی چیز یه از من. نمیگیریم رو

بخریمش؟ باید بمیرمم. بخریم باید اونو حاال  

 

کرده زده ذوق رو کیان انقدر که چیه اون بدونم که بودم مشتاق . 

 اون با قرمز نمک فکر ولی نمیاد بهت صورتی:گفت و انداخت پام سرتا به نگاهی

عروسیمون ش  برای زده لک دلم که آخ.بیاد بهت خیلی سفیدت بدن  

 

 تعریف ریسمون و اسمون از داری... بگو پرت و چرت کم:گفتم و کشیدم دستشو

؟ خودت برا میکنی  

 

_  ازش تا عروسیمون روز تا میدارم نگه و میخرمش.بخریم باید دیدمش که حاال نه

کنی استفاده  

 

 جل  نظرشو چی بدونم ای مغازه چه تو که داشتم هیجان خیلی ولی شبه کردم اخم

 لباس یکیش ؟ کدومه منظورش بودم مونده بود رومون به رو مغازه تا سه.کرده

 زنونه زیر های لباس به مختص هم سومی و آرایشی لوازم یکی اون و بود فروشی

 بود

 به گرفت دستمو یول منظورشه ویترین پشت مجلسی لباس اون حتما گفتم باخودم

بردتم کشید زیر لباس سمت   

 

_ بکش خجالت ؟ نیستیا شرم و حیا اهل اصال میری؟ داری کجا.کیان من خدای وای   
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 گرمی به ازمون خانمی.شدیم معازه وارد.میزدم غر خودم برای فقط من انگاری

میخوایین؟ چیزی چه:گفت و کرد استقبال  

 

ایمخو می فانتزی و ست زیر لباس:گفت کیان   

 

فانتری ست زیر لباس گفت می خودش برا  داشت چی این وواوو   

 

پرسید فروشنده  : 

_ سایزی؟ چه  

 

 جلوو برد رو دستاش کف تا دو.نمیداد زدن حرف مهلت من به اصال کیان

 قاب دستاشه داخل سیبی اینکه مثل و  کرد جمع دست داخل سمت به انگشتاشو

ا نقدیه:گفت و گرفت  

 

 خنده از بود مونده کم گیریش اندازه برای کیان برداری نمونه طرز از  فروشنده

بامزه چه وای گفت می خندید می مدام.  بشه زمین پخش  ! 

 

؟ چی بودم شده سرخ فقط هلو که منم  

 

 یه هرکدوم به  پرو پرو کیانم چید میز روی هارو زیر لباس ی همه فروشنده

 بود پسندیده که رو قرمز.ادنمی بهت اصال میگفت،رنگش یکیش به.میذاشت ایرادی
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 جال  مدلشم... میزنه کهنگی به و نیس شاداب ،رنگش گفت و نیومد خوشش دیگه

  نیست

 

میاد توم به حتما پس میاد  خیلی من به سفید:گفت و پسندید رو سفید اخر ودر  

 

 خوشبختانه ولی.بود شده قرمز خجالت از حسابی صورتم و شدم آب فروشنده پیش

خندید می بامزه خودش گفته به کیان حرفای به و بود انسالمی زن فروشنده   

 

 هاج. نکردم قبول من ولی گرفت من طرف به رو بسته. اومدیم بیرون مغازه از

 نگهش برات بده خودم به رسیدی خونه وقتی دار نگهش فقط:گفت و کرد نگاهم واج

انوممخ برا زیر لباس خرید عاشق فقط من بپوشی عروسیمون روز تا میدارم   

 

_ زمین زیر رفتم شدم آب هیزی تو چقدر.پررویی خیلی کیان   

 

 الزم میشی آب کردنی خرید من با اگه:گفت و خندید ریز و انداخت باال شونه کیان

میکنم کارو این دل و جون با خودم بخری زیر لباس تو نیس  

 

_ کیان:غریدم لبام زیر .... 

 

 رو اینا شیرینی حاال:گفت پرو پرو میزدن پر هم  پرنده که ای کوچه تو داد هل ومنو

بدی بهم نقد باید   
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  روی به رو سکوت مهر و گذاشت لبهام روی لباشو ؟ شیرینی چه بپرسم اومدم تا

زد لبهایم ... 

 

نبود خبری آرزو و شهرام از ولی بودیم رستوران دم نیم و دوازده ساعته سر  . 

 

 بخندونه منو نحوی به میکرد سعی ینهم برا ناراحتم دستش از  که بود فهمیده کیانم

شد موفقم باالخره که  

  

میزد غر سرش حسابی شهرامم  بود خریده پرت خرتو عالمه یه آرزو  

 شهرام ک بودیم بنزین پمپ نزدیکای افتادیم راه خوردیمو غذا رستوران توی 

 منو داری؟خانومم پول تو  پرسید برگشتو کیان طرف به بزنیم بنزین باید: گفت

خالیه کردحسابم پولم بی روزام   

 

 که منم کرده پول بی منو منم عسله: گفت دراوردو خالیشو جیبای لودگی با کیانم 

ندارم بساط در آه.مفلسم دانشجوی یه  

 

نخریدی؟ هیچی که تو ناکس: گفت و زد پوزخند شهرام   

 

_  تمامه دادم خونمو قیمته ولی. میشه جا مشتت تو ک خریدم چی یه نخریدم چرا

بود گرون خیلی  رفت بابتش پوالم  

 

؟ میاری در بازی گدا داری اینطوری که خریدی چی حاال -  
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- سوت یه .... 

             

 چشم بهش و نکنه پرحرفی تا گذاشتم دهنش رو دست کنه کامل حرفشو خواست تا

رفتم غره  

 

 هاینهم تازگیا چرا این. میرفت ابروم میفهمیدن آرزو شهرامو خدای،اگه ای 

بود شده خوشمزه   

  

داد خاتمه ماجرا به پولش کیفه اوردن در با آرزو .  

 ازظهر بعد  چهار ساعت ما ولی بودن رسیده تهران به  ص  یازده ساعت همه 

بود زده زنگ مامان بار  چندین رسیدیم  

 

 بازی برای خواسته خدا از بابکم کنم، بازی باهاش که بده بابکو تا خواستم آرزو از

 قند ادم دله توی میخندید وقتی بود اورده در نمک با دندونه دوتا میداد ونج کردن

میشد اب . 

 میخواست دلم تپلشو دستای میرفت کیان بغله مدام  میشناخت بیشتر عموشو چون

بگیرم گاز   

 

 زدم بازوش به گرفت می  قیافه من برا کرد اخم کیانم رفتم صدقش قربون بار چند 

کو؟ حلقت: پرسید اخم اب  مرگشه چه ببینم که   

 

 ازشانس  بودم انداخته کیفم توی و دراورده انگشترو میومدم کرج پارتیه از وقتی

انگشتم به انداختم  دراوردم انگشترو بودم اورده  هم کیفمو همون    
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بیاری درش نبینم دیگ: گفت اخم با   

  ؟

قربان چشم: کردم نجوا گوشش زیر   

 

- بال بی چشمت  

 

شد، عوض جاهامون اینبار که بودیم رسیده ما چهکو سر تقریبا  

 خندم سیاستشون از ، جلو شهرامم و پشت بابکم و ارزو و نشست فرمون پشت کیان

 گرفت

 

 جنابعالی مادرزنه ببینم نیس خوردن قابله عسلم من یه با من زنه مادر: گفت شهرام

درمیاد اب از چی ... 

 

 مادرزنه نیس زنت مادر تقبیره شتندا دم کرگی از شما خره:گفت خنده با کیان

کن تماشا ،بیاو نه میگی فرشتس یه من    

 

نیومدن داخل کردم تعارف هرچقد و شدم پیاده  

 

 بابا  مامان جای به ولی کرد معطل یکم بکشه رخ ب مادرزنشو اینکه برای کیان 

رفتند و  کردن بهونه راهو خستگی اونام  تو بیان کردکه تعارف و اومد پایین  
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 با خوب سفر یه.خنده با اخرش ولی شد شروع گریه با اولش.بود عالی سفر 

خورد رقم برام کیان از خاطره ... 

 

 صورتمو تشکر عنوان به.اومد خوشش خیلی(کیان ی هدیه البته)ام هدیه از مامان

 آسمون تا زمین گردنبند رنگ اینکه با.شده عوض گردنبند که نفهمید بوسیدهیچکس

بود شبیهش خیلی میکردولی فرق قبلی اون با  .  

 

 منو که میکرد سعی و  میزد زنگ هرازگاهی. بود شده قبل مثل کیان رفتار

بود مساوی عدلش تروازی. بود جدی همونقدرم.بود شوخ که همونقدر. بخندونه  .  

 

 بود موضوعی چه نمیدونم. بگیره منو تا رفته مامانش نخ تو تازگیا خودش قول به

 می مخالفت اعالم آشکارا من خواستگاری بیاد که نمیرفت بار زیر عمو زن که

 توی خاکی چه نمیدونم رو فردا حاال. نشد که میگفت،امروز روز هر کیانم و. کرد

بریزم سرم . 

کشد هندوستان جور خواهد طاووس که هر:میگفتم درجوابش ومنم  

 

 رو عسلم من ولی.بود برگشته طاووس به عسلم از کالمش تکیه المثلم ضرب این با

عسله من اسم واقعا میکردم فکر که بود گفته عسلم انقدر.میداشتم دوست بیشتر  

 

 و داشت سررشته زنونه مسائل ی همه تو که بود این کیان خبوصیات از یکی

 دوست من یا و میاد صورتت به خیلی قرمز رژ:میگفت داد می نظر خوب خیلی

 هم بوش به بلکه میداد گیر ها رژ رنگ به تنها نه.بزنی رژ رنگی چه که دارم

میداد نشون حساسیت  
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 چی همه ل  کننده،الک دهنده،براق مختلف،حجم های رژ از بود پر میزم کشوی

بزنم رژ اون برای فقط که بود این خواهان فقط و بود  . 

 

 ش دیوونه عرضه بی که منم. بود غیرتی و تعببی من رو خیلی کیان خالصه

 . بودم

 

 ی خونه میرفت داشت روز سه عرض در.کرد لگیرغاف رو همه پروین

 پارو پول: میگفت که مامان قول به و بودن حسابی آدم خیلی دوماد ی خانواده.بخت

 نه و میخوان جهیزیه نه که بودن کرده تقاضا ازشون. باکالسن هم خیلی و میکنند

 رنب سریعتر چه هر که میخواستن فقط.حنابندون و نامزدی مثل اضافی های مراسم

زندگیشون خونه سر . 

 

 ،دخترمو نمیشه اصال بود گفته  عمو ولی بود کرده قبول. خواسته خدا از پروینم

 و بیا برو اون با کمال که میگن چی مردم بخت،اونوقت خونه بفرستم جهیزیه بدون

میخوره بر غیرتم به  شوهر ی خونه فرستاده ها بیوه مثل دخترشو عظمتش  

 همه  وقتی جون افشین.اسرافه همش.مربوطه چه مردم به بود گفته هم دوماد مادر

 داره لروزمی چه پس.کنه خونش خانوم که داره کم گل عروس یه فقط.داره چی

 شیک هم همشون و خریدم فرانسه از خودم رو افشین وسایالی بخرید نو از دوباره

؟ چیه منظورش دونستم نمی من که بماند حاال...کالسیکن و  

 

 شکرت خدایا:بود گفته کیان.ببینن رو افشین ی خونه بودند تهرف همه که روزی

فهمیدیم هم رو کالسیک معنی و نمردیم.  

 

 عروسی از بعد بوذ امیدوار کیانم و کرد کنسل مارو ی برنامه پروین ازدواج

کنه راضی مامانشو بتونه شاید پروین  
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 دیگا که اونطوری و اینطوری ملیکا که گفتم مامانم به قدری به:میگفت ناامیدی با

 میدونه چون و.نمیگیره برام رو ای دیگه کس یاسمن بجز میگه.نداره باور حرفمو

 چیکار دیگه خانومی مامان این با نمیدونم.بگم بابا به نمیذاره منه طرف بابا

 ازبس.برسم سروسامونی یه به بدبخت منه کنه قبول که کن دعا فقط کنم؟طاووسم

بده دستم کار میترسم که سرکشه اونقدر که دلمم ینا. شدم خسته دادم شارژ پول .. 

 

 عجله با همین برای. کشوند می الینحل  جاهای به رو موضوع داشت همیشه مثل

نداری؟ میکنه،کاری صدام مامان:گفتم  

 

_ دنبالت؟ بیام چند ساعت عبری  

 

_ چی؟ برای  

 

_ بپسنده برام جونم طاووس باید.بخرم شلوار و کت دست یه میخوام ... 

 

_ خوبه که شلوارت و کت همون  

 

_ نمیبخشه بنده بخشه می خدا نداشتیم ا ،دیگه  

 

_ بخشه نمی بخشه،نوکر می گفتی،آقا اشتباه که بازم  
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_ میده رو معنی یه هردوتاش ولی.داشتم امالیی غلط که ببخشید معلم خانم . 

 بخرم میخوام که اینی و بودم گرفته شهرام عروسی توی رو شلوار و کت اون

 مراسم تو هم و.بپوشم خواهرم عروسی هم.بزنم نشون دو تیر یه با که خواممی.

؟ داره موردی... بپوشمش خودم خواستگاری  

 

_ کنیم می هماهنگش اس با باشه نه   

 

کردن گریه به کردم شروع و.کردم قطع رو گوشی مختبر خداحافظی از بعد  

 

 داشتم حتم.میکرد فکر زن به یا و بود مرد فکر به.آفرید می رو حوا که زمانی خدا

 آفرینش از که سال هزاران از بعد که خاطره همین برای.میکرد فکر مرد به که

شد مرد محتاج میگذشت،زن انسان  

 محتاج مرد به بچه داشتن برای زن و میکرد براورده رو زن نیازهای ی همه مرد

شتمدا نیاز کیان به میکرد رشد وجودم در که مادرانه حسی برای من و.بود . 

 

؟ بگم کیان به چطوری کنم؟ چیکار نامشروع ی بچه این با من حاال  

 و حرفها تموم نشم باردار که بودم کرده التماسش بارها و نداد گوش حرفهام به خدا

 شوم ش  اون از بعد روز چهل. شدن پوچ بودم کرده که نذرهایی و هام گریه

 که شد من برای اریهشد ضعیفش های تکان و.کردم حس شکمم زیر رو موجودی

دارم وجود یعنی . 

 همین برای انداخت شک به منو داشتم که هایی سرگیجه و پی در پی تهوهای حالت

کرد داغون دنیامو تموم باردارم من اینکه فهمیدن و دادم انجام چک بی بی تست  .  
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 می حرف کیان با باید بخوام رو بچه  بود قرار اگه.شد سرازیر اشک از چشمام

 تهمت بهم وقت اینهمه بعد اونم.نکنه باور رو حرفهام که بود این ترسم لیو. زدم

او بچه این پدر که بزنه هرزگی  

 

 یه ازم ناغافل بارها داشت شک ش  اون و فریدون به هنوزم.فریدونه بلکه.نیست ن

؟ نیفتاد خاصی اتفاق اونش  ملیکا من مرگ پرسید می ایی دفعه  

 اون شک های سایه هنوز.سردربیاره ش  اون ماجرای اون از داشت سعی خیلی

 میکردم کاری باید.نکردم اعتراف هیچوقت من و بود وضوح به حرفهاش تو ش 

کنم چکار باید نمیدونستم. . 

 به متعلق بچه که کنم اثبات میتونستم چطوری بگم رو ماجرا ی همه کیان به اگه

آزمایش طریق از فقط.اونه  DNI  صبر باید بچه ولدت زمان تا اونم و بود ممکن

 برام تبورش که کردن می برداری نمونه مادر شکم تو جنین از ویا میکردی

بود وحشتناک  . 

 

بریم بیرون  خرید برای میخواست که بود کیان. شد بلند موبایلم زنگ صدای . 

 از. شده شکاک بهم حسابی مامان میکنم احساس. تراشیدم ای بهونه مامان برای

میگم بهش که هایی دروغ تا گرفته هام تهوع حال  

 

رفتیم شهر داخل پاساژ به و شدم کیان ماشین سوار داغونی حال با هرحال به  

 

_ بیاد بهت خیلی هست بلیزر یقه که یکی اون کنم فکر. نمیاد بهت اصال کیان،این  

 

 جلوی که همونطور.نمیکرد جذابش اصال.داشت تن به  ای سرمه انگلیسی یقه کت

بود ایستاده آینه . 
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 و سنگین خیلی.میده ابهت بهم خیلی این میکنم فکر:گفت و داد هاش شانه به تکونی

نه؟ مگه میشم رنگین ... 

 

 عبا و بودن خان قدیما که بزرگا آقا اون مثل.نمیاد بهت نه،اصال:گفتم اخم با

شدی ها داده قورت  

 

_ میباره روم و سر از زادگی خان ببین.نداری دوس ایی زاده خان شوهر مگه ... 

 

اورد بیرون رو براقی ها،مشکی شلوار و کت ازمیون  

 

_ افتاده مد از براق درضمن و براقه خیلی این نه  

 

گذاشتیم پا زیر دیگه های شلوار و کت دیدن برای رو سالن دوباره  

 

_ چیه؟ کرمی یا سفید درمورد نظرت  

 

_ خوبه خیلی بیاد بهم اگه  

 

 تو مشکی موهای و بپوشی فیدس کن میشه،تبور جال  خیلی ولی:گفتم و خندیدم

میشی جذاب خیلی وای. کنی پریشون   
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_  بعدم و کنه بوس لپمو دوماد و بیفتم اشتباه خانوم عروس با نمیکنی فکر اونوقت

حجله ببره منو  

 

_ درمیاره چشاتو بابا،عروس نه   

 

_ ای کاره چه وسط این تو ، تو پس. دربیاره چشامو که مفته مال مگه  

 

_  فقط.عمومه دوماد هم دخترعمومه،دوماد عروس.کنم یتونمم چیکار من آخه

هرآشی نخود چرا تو نمیدونم ... 

 

_ بکشی نازمو باید. عمومم دختر ی آینده شوهر نگوها،من اینطوری  

 

 جاش از رو سفید شلوار و کت.میوردم کم.کنم دو به یکی باهاش میخواستم اگه

ببینم کن متحانا اینارو بیا:گفتم و کوبیدم اش سینه به و دراوردم  

 

 مردد هنوز ولی بود پسندیده انگاری خودشم. میومد بهش حسابی و بود شیک خیلی

نه؟ یا بخره که بود  

 

 هنوز ولی شد تموم خریدش.کرد اضافه جذابیتش به سفید پاپیون و مشکی پیرهن با

رفت زنونه مجلسی لباس لباس ی مغازه که بود درگیر  

_ مفلس؟ دانشجوی نشد تموم ولتپ میری،مگه چی برای دیگه اینجا  
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_ کنم نیستش به سر باید که مونده ازش ای مونده ته یه نه  

 

_ دارم ،من بخوای من برای اگه  

 

_  رو پارتی ش  اون پوختی و لوختی ی قرمزه پیرهن همون بذارم اگه عمرا نه

قرمزه چراغ نیست لباس که اون بپوشی   

 

 کیان انداختم پایین رو سرم و شد ازهت دلم داغ. ش  اون و پیراهن اون آور یاد با

شد نیست به سر بعد و پاره چطوری لباس اون دونست نمی  . 

 

_ کیان آخه ... 

 

_  خواهرم مجلس تو  باید تو ضمن در.نمیشم ورشکست کیان،نترس جان

 باشه طوری باید تویی، خونواده عروس انگار کنی رفتار طوری باید فردا.بدرخشی

 سیاه لیست تو که کاندیدای از هم و  بشه سرزیر انممام لوچه و سر از آب که

من برای بمونی تو گزینه تنها بشی پاک داری تشریف  

 

_  که میمونه تو برای دردسرش فقط.بشه راضی چیزا این با عمو زن.نمیکنم فکر

میشه اضافه خواستگارام لیست به هم مورد عالمه یه چون. کنی حسودی ... 

 

_  بلند طومار چه خانم شمسیه که نمیدونی تو.بوقم منم بگو پس.نفسی به اعتماد چه

دیگه اینیم ما...بله.تغاریشم ته پسر. باشه هرچی. دیده تدارک من برای باالیی ... 
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_  النفست به اعتماد میزنی عشقات از دم ؟که تو یا باالس نفسم به اعتماد من حاال

؟ سقف به چسبیده  

 

_ کن پرو اینو بیا، موقوف زیادی حرف  

 

 نم.ببینیش نیایی اینکه شرط به: گفتم و گرفتم طرفش به تهدید حالت به گشتان 

کنم می پا به طوفان باشم گفته میکشم خجالت   

 

 داری حاال ولی نمیشه، ش  هزار که ش  یه جون کیان:گفت و دراورد منو ادای

 شبی هزار مرد، تا هزار پارتی ش  اون و شبم یه من آره.درمیاری اطوار

 من پیش حاال نکشیدی خجالت پُختی و لختی پیرهن اون با اونا پیش چطوره.بودن

؟ بسته در لباس این با اونم میکشی خجالت  

 

 ی گوشه از اشکی و شدم خیره بهش زده ماتم و  دستش روی انداختم رو لباس

افتاد ام گونه روی به چشمم . 

 وخیش حالت و بود جدی حرفش.رفتم خروجی در سمت به و کردم تند قدمهامو

  که میدونستم.دویدم و گرفت صورتمو پهنای اشک بازهم. کرد ناراحتم خیلینداشت

 براش دویدن و بود دستش توی خرید های بسته ی همه.ندادم اهمیت ولی.دنبالمه

بود سخت . 

ندادم اهمیت. کرد صدام پشت از هرچه . 

 دست ومدا که خالی تاکسی به و رفتم خیابون طرف به اومدم در پاساژ از که همین

 وجود انگاری فیلما این مثل. کردم رها تنها کیانو و شدم سوار فوری و کردم دراز

قبل از تاکسی  
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بود شده طراحی  .  

 

 می  ناخنهامو استرس از بازهم.نشستم نمیکتها از یکی روی و رفتم پارک به

 .جوییدم

 کیان ولی.هست سوءظن و شک ها رابطه بین  ازدواج از قبل میگن همه که راسته

 من زندگی سرکوفت و زبون زخم پارتی، ش  اون.شکوند قلبمو حرفش اون با

کیان حتی کنه نمی باورم هیچکس.بود  

 این. ش  هزار و مرد تا هزار:میگفت که میشد اکو مغزم توی که صداش دوباره

کثیفم دختر یه من یعنی.بودم هرزه من یعنی بودم بدتر زبونی و زخم ازهر  جمله . 

 

 هیچوقت  من شاهرخ،تا مهمونی ش  همون ،به برگردون عق  به رو نزما خدایا

 کاش. دارم دوسش بیشتر خودم از حتی  داشتم دوسش انقدر چرا.نباشم کیان با

 می یاسمن همون با من سمت بیاد که بردم نمی دلشو پتی در رقص اون با اونش 

شد می خوشبخت خودشم موند  .  

 

 عروسی به امش  نمیخواستم.بود کرده سرایت هم مامان به عروسی تکاپوی

 دو حرفای از و سوءظنش از پر های نگاه از. شدم خسته کیان کارای از دیگه.برم

میشه؟ کشیده کجا به ماجرا این اخر میدونه خدا.پهلوش  

 

 همگی  شد آماده  دوباره ذوقش و شوق از ولی بمونه من پیش خواست می ملیسا

 .رفتند

 

_ عموته دختر عروسی باشه هرچی.نمیشه ضعو نظرت ملیکا،مطمئنی  
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نمیام: گفتم و انداختم باال شونه  

 

رفتن و کردن قبول حرفمو راحت خیلی   

 خیلی عروسی شروع تا ولی.نمیشه عوض عنوان هیچ به نظرم که بودم مطمئن

بود مونده  

 

 و شده تحریک ام معده بازهم  سوم بار برای ولی برداشتم کتابهام میون از رمانی

 صدای.بودم کتاب خوندن تو غرق که همونطور.ندادم اهمیتی هیچ و. کرد می درد

پریدم جا از در محکم تق تق . 

باشه شاهین که نداشت امکان تاالر،پس بود رفته زن ارگ گروه با شاهینم  

 

کشیدم در پشت خودمو بود کیان بازکردم درو رفتم   

 

_ کردی؟ خودکشی کردم فکر.نمیکنی باز درو چرا دختر  

 

_  چی برای حاال.نداری ارزششو.خودراضی از و تو،لوس بخاطر خودکشی؟اونم

 اومدی؟

 

_  میرم تامن.زمینه زیر تو ها ریسه میگه عمو زن.باشه تو،خوب بیام نمیذاری

بریم شو آماده برو هم تو.برمیدارم هارو ریسه  

 

_ نمیام من  
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_  بیا رو امش  حاال تو.کردم ریزی برنامه کلی امش  برای من.نمیایی رو چی چی

بعد برای میذاریم دعواهامونو  

 

 شوخی نه.ای بچه چقدر:گفت که اومد صداش.بستم درو و.اتاقم رفتم خونسرد خیلی

 که صورت اون به  منو حرفای بلدی فقط.نکن سگ منو ملیکا.جدی نه حالیته

دارم دوست خیلی کن باور.نکن اینکارو ملیکا.بدی تغبیر داری دوست . 

دارم دوست لیخی بمیره تن این . 

 نظر میتونی امش  فقط باشم گفته.میکنم فراموشت همیشه برای نیایی باهام االن اگه

میدم فراریت کنی راضی نتونی مامانمو اگه.کنی جل  خودت به و مامانم . 

 

 گذشته سرم از آب باشه هرچی ولی.بود سرش تو ای نقشه چه نمیدونم.لرزید لبهام

وج  صد چه وج  یه چه بود  

 میخواستم که ایی بچه بخاطر.میدادم دست از زمانو نباید و. میکردم اینکارو باید

 به رسوایی و.میدادم دست از رو زندگیم کل.میدادم دست از کیانو اگه دارم نگهش

اومد می بار  ...  

 

 هیچ اصال راه تو.افتادم راه به همراهش و کردم کاله و شال سریع و تند خیلی

 برا نمیگذاشتیم پیش قدم کدوممونم هیچ و بودیم کرده اختیار سکوت.نزدیم حرفی

بزنیم حرف باهم که  سکوت شکستن . 

 داخل درون در که بزرگی های بسته عق  صندلی روی از و داشت نگه باالخره

 بگی فرهمند که همین. زمانی خانم دوم طبقه:گفت و داد دستم به رو بودند کاور

 میشناستت
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 عببانیت با و دوختم آپارتمانه به نگاهی. نکردم ازدر ساک گرفتن برای  رو دستم

آرایشگاهه؟ دوم طبقه اونم.برم باید چی برای:پرسیدم  

 

_  بعدا و کنی گوش حرفام به امروزه نشد قرار مگه.آرایشگاهه میدونم آره

 ...درمورد

 

_  من.بشه چی که. آرایشگاه برم باید چرا که فهمم نمی اصال من.مورد کدوم

 بدون ی قیافه با منو بارها اینم من.کنه قبول کلک دوز با منو مامانت نمیخوام

 صلح از بهتر اول جنگ باشه هرچی.کنیم تمومش اینجا که بهتره پس.دیده ارایشم

 ...آخره

 

_  کار من ی نقشه با امش  تو.نکن ش گنده هم اینطوری.نیست کار در منگی جنگ

دیگست مسئله یه اون ینمیخوا منو واگه.داره خودت به بستگی حاال و.میکنی . 

 نشده تموم گرفتم برات که وقتی تا  کن عجله داری قبول منو و نشده دیر تا حاالم

؟ دنبالت میام پنج بروباال،ساعت. باشه  

 

 عمو زن برا بیشتر خودمو که دارم احتیاج واقعا آیا بفهمم اینکه بدون شدم پیاده

نه یا و کنم دوزک و بزک . 

 

 و بود صاحبکار هم زمانی خانم.شیک و بزرگ سالن یه.ودب دوم ی طبقه آرایشگاه

میکردند کار شاگرد چندتا دستش زیر . 

 میکردند اصالحشون شاگردا که بودند نشسته هم دیگه مشتری دوتا من جز به

بود نشسته بیکار هم ودیگری  

بدم انجام من رو ،کارشون خانم:پرسید  
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 و داشت تن به چسبونی تنگ یشلوار و تاپ و بود جوانی خانوم که زمانی خانم

 وارد هیچکس نشده تموم کارش تا.میدم انجام کارشو خودم اتاق تو نه:گفت

هستند کیان آقا سفارشی ایشون.نشه  

 

 به ای خریدانه نگاه و برگشت من طرف به بعد خودش مخبوص کار اتاق رفتیم

تو میشی عروسکی عج :گفت خودش با و انداخت سرتاپام ... 

 و قد تمام های آیینه اتاق اون در.کشید اونها روی به برسی و کرد زبا رو موهامو 

بود وسایل دیگر و ارایشی لوازم کلی  

 

 د

 اونهارو از کمی فقط لجبازی به اونم.نزنه دست ابروهام به زیاد که خواستم ازش

 .برداشت

 دست کار از چندگاهی از هر.صورتم کردن نقاشی به کرد شروع آرایشی لوازم با

کرده که کاری به میزد زل و دمیکشی . 

 ساده خیلی که کردم خواهش ازش بار چندین بین این در.شد تموم صورتم آرایش

باشه ذوق تو و غلیظ آرایشم نمیخواست دلم.کنه ارایش  

 درست رو موهام وقتی.میخورد حرص و بود شده کالفه حسابی رفتارم از نظرم به

نامزدید؟ که ماهه ندچ:پرسید و کرد ایی غافلگیرانه سوال.میکرد  

 

نیست،چندماهه زیاد: گفتم و خوردم یکه سوالش از  
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 چه به:پرسید و کرد  ایی دیگه سوال اینبار.ندادم جواب زیاد که دید که وقتی

میبرید؟ تشریف مراسمی  

 

_ شوهرمه خواهر عروسی  

 

 زمانی خانم چطور و چیده هارو برنامه این چطوری کیان بفهمم که بودم تالطم در

بپرسم کیان از باید رو سواالتم ی همه.گذاشته جریان در رو  

 

اومد درمی صدایم که میزد موهام به هارو سنجاق چنان میکرد کار عببی خیلی  

 چندگاهی از هر.کرد من به نگاهی کارش از راضی اونم و شد تموم چی همه

 یشناسای قابل رفته رفته.میشدم خیره خودم به رو به رو های آیینه به دزدکی

 تاج نیم یه و بود برده فرو موهایم الی به ال رنگی ای نقره های شکوفه.نمیشدم

بود داده فر بابلیس با رو موهام پایین و بود گذاشته سرم باالی رو کوچکی . 

بود داده انجام ماهرانه رو کارش  . 

 

 چی برام کیان نمیدونستم.بپوشم رو لباسم تا رفتم پرو اتاق به شد تموم که کارم

ها بسته کردن باز به کردم شروع یکی یکی.تهگرف  

 

 به پی میکردم باز بیشتر هرچه.دار نگین دستی کیف همراه به بلند پاشنه های کفش

 و تر شیک خیلی که بود خریده برام هم نقره سرویس حتی.میبردم کیان ولخرجی

بود کرده ش پاره پارتی توی که بود سرویسی همون از زیباتر  . 

 

دادم وقت دیگه ساعت نیم برای...نه یا شدم آماده بپرسه که زد زنگ بهم کیان . 
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گرفتم خودم به آینه جلوی و.کردم باز رو کادوییش لباس شوق و ذوق با حاال . 

 ریزی های نگین باالتنش و بود ماهی مدل پایینش که رنگ شیری ماکسی بلند لباس

 خداروشکر.بود باز کمرم تا که بود سرش پشت لباس جذابیت  بیشتر.بود شده کار

بپوشم که میذاشت مامان عمرا بود لختی کامال اگر بود شده کار گیپور لباسم پشت . 

 

بود گرفته برام خودش ی سلیقه با کیان که بود محشری لباس کل در . 

 

 این که نمیکردم باور اصال.کردم پا به کفشهارو و پوشیدم رو لباسم که وقتی

بودم شده عروسا شبیه بیشتر هم ایدش و. بودم شده ها پرنسس شبیه.منم . 

 

 که بپرسه ازم اگه یا.تاالر داخل برم وضعم این با نذاره مامان که بودم این نگران

بگم چی اوردم کجا از لباسو این . 

 این. برداشتم تریپ اینجوری من چرا که سواله جای همه برای قطعا اینکه یا

 قرار اینکه بدتر همه از. نداشتم کارام برای ای بهونه هیچ پس بود فامیلی عروسی

برم عروسی به من نبود   

 اون تو رویی چه با که میکنم فکر این به.مینویسم رو خاطراتم دارم که االن همین

کردم شرکت تیپ اون با عروسی ...  

 

بود کرده درست هم رو موهاش.بودش منتظرم سفیدش شلوار و کت با کیانم  

میکرد غش  براش دلم میکردم نگاهش که باال ازپنجره . 

 



@ASHEQANEROMAN 176 

 

 اون ودر کردن پچ پچ به کردن شروع دیدند رو کیان اونجا شاگردای که وقتی

 ایی خجسته دالی چه اینا بابا ای خوندم می چشماشون از حسادتو کوتاه لحظه

 ... داشتن

 

 و سر این با  اصال چی؟من یعنی کارا این کیان:گفتم و رفتم سمتش به سالنه سالنه

 برای تریپی همچین که بود کجا پولم من.میگه چی مامانم.داخل برم نمیتونم وضع

بزنم خودم . 

 

_  فکرشو اصال کن باور.نمیاد بهت اصال نازت صورت این با نکن،که اخم

 چقدر من عسل ببین.نداره حرف کارش که الحق.بشی خوشگل اینطور که نمیکردم

شده ناز  

 

 دلم چرا نمیدونم ولی.میداد دست بهم شیرینی حس میکرد تعریف ازم که وقتی

کنم لجبازی باهاش میخواست  

 

_  به منتش چه پاکه که طال من نظر به.کنم پاک اینارو ی همه که بهتره ولی

اصال کارا این با.میشناسه اومدم دنیا به که وقتی از منو عمو ،زنخاکه .. 

 

 ی همه عروسی تو امروز ولی.نمیشه راضی که میدونم:گفت و برید رو حرفم

 کار.بیاد خوشش تو از اونا از یکی اگه.هستن مامان دوستای و فامیل

 میشه قدم پیش خودش و بیاد خواستگاریت به کسی نمیذاره هم مامان اونموقع.تمومه

 و درخت و درخت پای زیر رفتم من.عزیزم ببین.میبینی حاال.خواستگاریت بیاد که

 تو بپر هلو بگی که ندهمو تو به کار این فقط.پایین بریزه ها هلو که دادم تکونش

حالجی مرده چند ببینم فقط.گلو ... 
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 علف پول مگه:کشید فریاد.کنم پاک رو صورتم دستمالی کاغذ با تا کردم بلند دست

دادم بابتش پول کلی. کن پاکش داری جرات اگه. خرسه  

 

_  واس پول کلی میکنه عروسی که کسی. ی دیوونه واقعا تو...پول کلی

دادی پول هیچی اوردن بدست برای تو اونوقت. نهنمیک خرج ارایشگاهش . 

 

_  که من.داره ارزش هرچیزی از بیشتر که میفهمی. کنی عمل من های نقشه به اگه

 تا گذشتم هام موقعیت و زندگیم از.میگذرم دارم چیزا خیلی از تو به رسیدن برای

ام بسته زبون پولهای .. 

 

_ باشی خریده ها ونیارز این به نمیکنم فک.دادی چقدر لباسا برای  

 

_  خوشگل انقدر که امش  نمیاد دلم.باش نداشته کاری پولش با تو حاال.نه که زیاد

 شدی

 

میشناسی؟ رو خاله احترام راستی.کن عوض رو بحث لطفا پس.کنم دعوا باهات  

 

چیکار؟ میخوای:گفتم و دادم تکون سر  

 

_  شازده برای ستهتون ها دوندگی خیلی از بعد گذشته بپلک،ماه ورش دور زیاد

 ممکنه کنی چاپلوسی هم کمی یه و بدی نشون اون به خودتو اگه.کنه پیدا زن پسرش

 راه و فضوله خیلی آخه.تمومه کار و میشی مجلس نقل که اونوقت.بیاد خوشش ازت
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 به حتی خاله احترام حرف با و بینه دهن خیلی که منم مامان. اونه ما برای میانبر

میپره چاه  

 

 ازدواجم برای بخوام که رو روزی چنین واقعا.گرفت خندم کیان تبورات از

نمیکردم تبور کنم رو کارایی همچین . 

 

 کجایی میگه که.تلفنه پشت شهرام فهمیدم و شدم ساکت و شد بلند کیان موبایل زنگ

نمیایی؟ چرا و  

 

اومدن؟ دوماد و عروس مگه:پرسید کیان  

 

میارم و میگیرم سرراه از باشه: گفت کیان.گفتن چی نفهمیدم که شنید جوابی  

 

نیومدن دوماد و عروس:پرسیدم و کرد قطع رو تلفن .. 

 

_  این از حیف.بندازیم عکس آتلیه بریم ماهم چطوره.بندازن عکس آتلیه رفتن نه

باشیم نداشته عکس شدی خوشگل انقدر که تویی و باشکوه روز  

 

_ شو کیان،بیخیال نه  

 

_  به تا میخوام لباسا این از دونفری زرگب عکس یه من ولی.دیگه نباش ضدحال

بدم نشونش هامون نوه  
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_  ی رابطه هنوز. چیه رفتن آتلیه دیگه. بندازی عکس میتونی هم گوشیت با خوب

نیستیم هم کرده نشون حتی. شوهریم و زن نه و.نامزدیم نه. هواست توی معلق ما . 

 

_  گناه این به و کردیم گناه ما.چیه دستته تو که انگشتری اون پس.ایم کرده نشون

پایبنده ما عشق. مدرک بی چه مدرک با چه محکومیم  

 

 زد می سرش به فکری بود کافی فقط. افتاد راه به و زد خودشو حرف باالخره

نبود دارش جلو هیچی دیگه  .  

 

 هزیر تراشیدم براش برهان و دلیل چه هر نگهداشت آتلیه یه جلوی دقیقه چند از بعد

نرفت بار  ... 

 

بندازیم عکس تا ببره منو که اومد بعد و.کرد صحبت آتلیه صاح  با و شد یادهپ ... 

 

  باشی عکاس دوستش همکار که میکرد تعریف اون و بودیم منتظر اتاقی یه توی

بیاره خواهرشو تا رفته همین برای نیست  ... 

بزنه دیدم خوب تا.بیارم در رو  شالم که خواست ازم   

 

:  گفت خنده با و شد خیره بهم اومده در حدقه از چشمای با  اونم و کردم بازش

 و قشنگتر گلها همه از قشنگی خیلی تو.دوتاست ما عروسیه ه میکنم احساس واقعا

کس همه از ،بیشتر خیلی دارم دوستت خیلی... تری لطیف .. 
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زیاد خیلی دارم دوستت وجودم تموم با: گفت و گذاشت هام شونه روی دستاشو ... 

 

کرد لبام از ریز بوس یه و کرد نزدیک لبام طرف هب رو سرش  

 

بود شده جمع لبهایش روی انگار قدرتش تموم . 

  کشید عق  کرد کنترل خودشو زود خیلی کیان.  شد وارد خانمی و شد باز در

 منبرفش کیان که برگردد میخواست و بود خورده یکه ما کار از جوان زن بیچاره

کرد خواهی عذر و کرد  . 

میبرد موهایش الی ب ال به دست مدام و بود شده پاچه دست کمی یه کیان  . 

 

 بیشتر.میگیرفتیم عکس مختلف های ژست با. کشید طول ساعت یک عکس کار

 بغل منو محکم خواسته خدا از هم کیان و بود هم آغوش در هم هامون ژشت

 میگرفت

  

میومد آشنا نظرم ب خیلی میکردم نگاه جوان دختر به که بار هر  . 

میداد گوش هم بیچاره دخترک و میداد میداد،ایده نظر هی و بود عکاس کیان انگار  

.  از رو مانتوم و شال دوباره تا  کرد کمکم دخترک پرداخت پیش و تسویه هنگام

 که نمیاوردم یاد به رو اسمش فقط بودمش شناخته کمی دیگه حاال.بپوشم لباسم روی

اوردم یاد به باالخره  . 

 

سالله:گفتم و شدم رهخی صورتش به  

 

_ ملیکا:گفت فریاد با اونم  
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میکردیم فکر موضوع یه به من مثل اونم که داد نشون  . 

 ما همسایگی تو اونا.داشتیم باهم خوبی خیلی های خاطره بچگیامون اون و من

 با.  بود برقرار مون رابطه میکردیم زندگی محله اون تو وقتی تا. میکردن زندگی

نداشتیم خبر هم از دیگه اونا رفتن بعد و حلهم اون از ما رفتن ... 

 

 بزار:  گفت و کرد قشنگی اخم سالله. کردم معرفی اونو که اومد پیشمون کیان

 شما میدونم که اونجا تا باشید هم با دوتا شما نمیکنم باور اصال ولی بشناسمش خودم

باشی کیان باید.نیست ممکن این نه. بودید آتیش و آب مثل . 

 

دوتا شما دزد عروسک همون آره:  گفت و ندیدخ کیان  ... 

 

مبارکه.... دزدیدی و عروسک صاح  خوده باالخره میبینم: گفت خنده با سالله .. 

 

حاالشنیدم تا که بود حرفی بهترین این:  گفت و گرفت بازوم از کیان . 

 

 یادی حتما. تماستم منتظره فرصت اولین تو:  گفت و نوشت موبایلشو شماره سالله

مکه نری حاجی حاجی...بکن من از   

 

میکنم اسمس برات: گفت شیطنت با کیان  . 

 

میگم نه،اونو تو: گفت تهدید حالت به اشاره انگشت با سالله  . 
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اومدیم بیرون و کردیم خداحافظی  خندید برد باال تسلیم حالت به دست کیان . 

 

 بود واقعی نهمیک فرق و میشه بزرگ روزی یه باالخره نمیمونه بچه کس هیچ 

 به داره ام ماهه شش ی بچه یه که فهمیدم وقتی و بود شده بزرگ هم سالله.

 چند از هر و. شد حاکم بینمون سکوت باز ای لحظه برای.   شد افزوده تعجبمون

خرابه خیلی حالم عسلم: گفت. میشد خیره صورتم به کیان گاهی  ... 

 

ایستادی؟ کولر جلوی زبا شستی ک سرتو حتما:گفتم نگرونی با پاچه دست  

 

خلوت جای یه بریم. نریم عروسی به ؟میشه نمیگیری نوچ:  پرسید و زد خندی نیم . 

 

؟ نریم خواهرش عروسیه به نیاید چرا بود؟ کی دیگه این.رفتم وا  

 انتظار خیلی برادرش از خواهر یه میشه؟ چی نباشه خواهرش عقد تو برادر یع اگر

  داره

 نمیخواد دلم:گفت که شنیدم صداشو. بودم شده خیره بهش مات و گنگ همینجوری

بچلونمت بگیرمت بغلم تو.باشم باهات صبح خود تا میخوام.شم جدا ازت   

  

_  نقشه این ی همه نگفتی مگه.بودی تخیلی کافی قدر به امروز.نکن خیالبافی کیان

 مپوالت و میشن خراب هات نقشه تمام اونوقت مجلس نریم اگه.ازدواجمونه واس ها

سردرمیاریم جایی یه از و میکنه شک بهمون یکی درضمن.میره هدر به . 

 

_ شاهرخ باغ  بریم بیا اصال یا و.بگیریم هتل یه تونیم می خوب  
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 نباشم باهات اگه. بده خیلی حالم ملیکا کن باور:داد ادامه.پرید صورتم از رنگ

میخواد شیطونی دلم.میمیرم .. 

 

_  چه میکنه راست تنم به مو حرفش.نزنی حرفا این از که دادی قول من به تو کیان

بکنم عملیش که برسه . 

 

_  زود و جدیه،دیر خیلی ما رابطه پس. مطمئنم خودم از من.جیگرم عسلم،پاره

 مثل دیگه هوای و حال رابطمون به که نداره ودلیلی.نداره سوز و سوخت اما داره

نکنیم؟ اضافه رابطه  

 

 حسابی دستش از و.بودم گرفته گر درون از یول.کرده گل شیطنتش بازم میدونستم

 احساس. حیوانی خوی و انسانی خوی.داشتن خوی دو همیشه مردها.بودم عببی

 میل پروا بی و راحت همینجوری که کرده گل حیوونیش خوی اون االن میکردم

... برسونه تاالر به منو که خواستم ازش عببانست با.میکنه درخواست رو جنسیش

 دستمو اختیار بی.  شد می تموم دیگه جور یه ماجرا شاید رفتیم می اغب اگه چند هر

بگم باباش به وجودش از تا داشتم جرات کاش.  گذاشتم شکمم رو  ! 

 

 آدم که بود شده زیبا قدری به.رفتم پروین سراغ به اول.رسیدیم تاالر به باالخره

 من،ملیکا خدای:گفت تعج  با پروین.میزد سرش به شدن عروس هوس

ناقال شدی خوشگل حسابی و شدی عوض چقدر. نشناختمت تویی؟اصال   

 

_ تو خوشگلی به نه  
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_  بهت لباست چقدر.طبیعیه تو خوشگلی ولی.شدنمه عروس خاطر به من خوشگلی

 میاد

 

_ میبینه خوشگل چشمات.عزیزم مرسی   

بشین خوشبخت و بپوشید جوراب هم پای به...انشا گفتم شوخی به و  

 

داد خاتمه بحث به بشه خودت قسمت گفتن با و کرد یا خنده تک پروین  

 

 داده یاد بهم کیان که دروغایی.نشناختن منو هم اونا.رفتم ملیسا و مامان طرف به

 باور دروغامو از کدوم هیچ فهمیدم کردنش نگاه طرز از ولی گفتم مامان به رو بود

میکرد تعریف ازم و بود شده زده ذوق من دیدن از حسابی ملیسا و.نکرده  

 

 کشداری ایش یه. میکردم نگاه بهش من وقتی و میکرد نگام چپ چپ یاسمن

برمیگردوند صورتشو و میگفت  

 

 بعدم و خوند رو عقد ی خطبه عاقد.شد همراه دوماد ورود با سالن به من ورود

 خیلی.بود شده کار افشین و پروین عکس کیک روی. اوردن رو عروسی کیک

بود جال  برام  

 

 به کردیم شروع دیگه باهم.برقبم که برد سالن وسط کشون کشون ودستم آرزو

 و آهسته میکردم سعی و بود سخت برام رقبیدن بلند پاشنه کفشای اون با.رقبیدن

شد می محشرتر رقبم با لباسم.برقبم عشوه پراز  
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 سرتاپای دراومده حدقه از چشمای با که خورد کیان مامان به چشمم رقبیدن موقع

. باشم ملیکا همون من که نداشت باور چشماش به کنم فکر.میکرد ازبراند منو

آوردم ایمان کیان حرفای به که بود جوری یه نگاهش   

 

 و.بردم شربت خاله احترام برای.دادم انجام مو به مو رو کیان های نقشه ی همه

چند بلکه اون تنها میخورد،نه منو داشت نگاهاش با.کردم تعارف بهش  

 

 کیه بدونن میخواستن.میگرفتن سراغمو اون و این از مدام هم دوماد اقوام از نفر

برنمیداشتن ازم چشم عمو زن دوستای از تا چند حتی و میشم دوماد   

 

خورده هدف به تیرمون که بودم دلگرم دیگه . 

 

 پاریس عسل ماه رفتن یکسره دوماد و عروس و شد برگزار عالی نحو به عروسی

 تموم هفته یهمیکنه خوشبختی احساس خیلی که خوند دمیش پروین صورت از.رفتند

بود پروین عروسی مختص حدیثها و حرف . 

 

 می رو تعطیل روزای من چون و.کردیم شروع رو دوستیمون دوباره سالله و من

بودیم باهم وقتا بیشتر.گذروندم . 

 داشت تازه و بود آالله نشست،اسمش می دلم به خیلی خوشگلش و بانمک دختر

میورد در دندون . 

میشم مادر بهترین براش بیاد بدنیا منم ی بچه اگه که میکردم تبور باخودم  
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 عکسبرداری هم چون بود شلوغ همیشه مطبش و بود رادیولوژیست سالله شوهر

 چون.بودند شده آشنا باهم همسرش و سالله اونجا تو. میکرد سونوگرافی و میکرد

 و راضی خیلی زندگیش از سالله.ندبود داده هم دل به دل و بود منشیش سالله

بود خوشبخت .  

 به پارتی تو کیان که فهمید که وقتی و  کرد تعج  خیلی کیان و من رابطه به سالله

 از مستی که موقعه همون رو حقیقت چرا که کرد سرزنشم خیلی کرده تجاوز من

نگفتم بهش پریده کیان سر . 

 

 این و ام حامله که بفهمن همه تا تمنداش ویار آنچنان  بودم آورده که شانسی تنها

بود نعمت یه من برای .  

 

 رابطه مانع سالله میکرد فکر و بود عببانی ازم خیلی بودم سالله با اینکه از کیان

 خرید تو هم یا و  یودم سالله پیش من میزد زنگ که وقتی همیشه چون.میشه ما ی

 همدرد که بود برام خوبی تدوس واقعا سالله.بودیم هم با دیگه جاهای یا و پارک و

بود شده من   

 

 کرد پریشونم در زنگ صدای که بودم نشده بیدار خواب از کامال هنوز امروز

کنم باز رو در برم که میگفت که میومد حموم از مامان صدای. . 

 

 میالد و ملیسا که تخم و اخم با و بود تنم که گشادی و گلی من گل خواب لباس با

 و شده مرگش چه نبود معلوم. نمیکرد باز رو در هم آیفون.دمکر سر به چادر کجان

کنم باز درو تا حیاط میرفتم باید . 
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 با و بود کرده قایم سرش پشت که رو رزی گل شاخه و سرحال و خوشحال کیان

 ساعت بخیر صبح سالم:گفت و داد قرار صورتم روی رو گل شاخه در کردن باز

دارم تنبلم پفی چشم خانوم برای کننده خوشحال و مهم خبر دوتا.خواب  

 

اورده؟ برام خبری چه که: پرسیدم عجله با و کرد سرایت من به هم خوشحالیش  

 

کردم اخم.کشید پیش رو مضخرفش شرطای اون بازم  

 

 اب کلی دیش  که اینه اولم خبر.میگم بهت باشه.میکنی اخم چرا دیگه:گفت کالفگی با

 دهن مامان که میگفتم راست من.کردی یداپ خواهان چقدر میدونی.زدم حرف مامانم

 متین دکتره اون مهمتر همه از و مامان دوستای از کلی و خاله احترام تنها نه بینه،

 خواستگاری به بخواد هرکی گفتم مامان به. خواستگاریت بیان تا اند اماده سیفی

 به رارهق و شد راضی مامانم هیچکس یا ملیکا یا.ردبشه من نعش از باید بره ملیکا

 مال قراره تو شدیم موفق عسلم باالخره. خواستگاری بیاییم پنجشنبه که بگه مامانت

بشی من  

 

 خبر: پرسیدم. کردم فکر دوم خبر به بعد کوبیدمو بهم رو دستهام و شدم خوشحال

چیه؟ دومت  

 

_ بدی شرطشو باید نامزدی از بعد ... 

 

_ اختیارتم در کامال که اونوقت  
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 قبول تودانشگاه که اینه هم دوم خبر:گفت باخنده کیان.میرسیم بهم باالخره اینکه از

تهران توی خودشم. مامائی رشته شدی  

 

 که نمیکردم تمومش کشیدم بلندی جیغ نمیکردم فکر کنکور به دیگه خوردم یکه

هاا نره یادت سور:گفت و گرفت دهنم جلوی دستشو کیان  

 

میکرد صدام که میومد داخل از مامان صدای . 

 

رفتش که بود مریم دوستم:گفتم مامان به و شد فنگ جیم یانک  

 

 آهنگ و کرد سرایت مامانم به من خوشحالی و گفتم مامان به رو قبولیم خبر

رقبیدیم  هم با و گذاشتیم  

 

 اشغال زدم زنگ که هرچقدر.میدادم سالله به رو خواستگاری و قبولی خبر باید

 میشد خارج در از که وقتی درست و.رفتم خونشون در جلوی به همین برای.بود

 میره داره که گفت. بود اورده هم رو آالله رنگ آبی کالسکه. شدیم رو به رو باهم

 و گل و ریشه با خودش و داره عطاری بزرگش مادر: گفت و  بزرگش مادر پیش

بریم اونجا  باهم که خواست ازم و داره رو دردی هر دوای گیاه  

 

 و نرم که نیومد دلم.کرد گریه سرم پشت آالله ولی مبر باهاشون که نکردم قبول

رفتیم مغازش به باهم . 
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 با.بود قبراق و سرحال خیلی.داشت مشتری تا چند و بود مغازه توی مادربزرگش

 قربون دیدنمون با.بود نیفتاده سرپا از هنوز ولی بود اورده بدنیا بچه تا هشت اینکه

رفت آالله ی صدقه . 

کرد معرفی بهش منو سالله  

 اینکارو. داری نگه رو بچه اون میکنی تالش چرا:گفت که کنم سالم بهش خواستم

نیس سالم اون که چرا نکن  

 

 از اون.میشنیدم چی من خدای.نداشت من از کمی دست هم سالله.پرید رنگم رفتم وا

 داغونم اخرش ی جمله.ناسالمه من ی بچه اینکه و ام حامله من که.میدونست کجا

 و نفهمیدم هیچی دیگه و  شد تاریک چشمام.نبود سالم من کوچلوی نخود یعنی.کرد

شدم زمین بر نقش  

داد خوردم به رو قند آب زور به.میزد بادم ورقی با سالله اومدم هوش به که وقتی . 

 بچمو.نکن من با اینکارو خدایا. دمنمیکر باور من خدای. شدم موقعیتم متوجه تازه

نگیر ازم  

 

 عروسی روز اون خوشگلی به کنم آرایش هم چقدر هر.بود شده سفید گچ مثل تم

نمیشم پروین  

 

 پشت من و  رفت من از جلوتر مامان. بود کرده آماده سینی روی هارو چایی مامان

افتادم راه به سرش . 

 

میشنوم رو باالیی بلند جواب و میگویم آمد خوش همه به و میکنم سالم آروم . 
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 قول به و داشت ل  به پوزخندی کیان و انداخت ینگاه بهم غره چشم با عمو زن

شکوند می گردو دُمش با ها بعضی . 

 

 تعارف چایی اینکه از قبل گفت،دخترم بزرگ بابا و زد چشمکی برایم آرزو

 دارم توقع ازت و بپرسم ازت چیزی یه اینجا میخوام. میز روی بذار کنی،اونارو

بگی بهم رو نظرت رک خیلی . 

 

 میتونم میپرسم خودم از. شد خیره پایم تا سر به شیطنت با ین،کیانپای انداختم سرمو

 توجهی ناراحتیت به اون که وقتی.آره میگه وجودم شیطان یانه؟و ببینم ناراحتیشو

 که وقتی.میکرد داغونم که بود دروغاش چیز همه از بیشتر.کن تالفیشو توم نمیکنه

دارم سکال و دانشگاهم گفت،توی.کجایی زدم زنگ بهش دیروز  

 

 از همه از اول میخوام.بپرسم مادرت و پدر از اینکه از قبل:پرسید بزرگ بابا

چیه؟ کیان راجبه میکنی؟نظرت قبول غالمیت به رو کیان آیا.بپرسم خودت  

 

 باورم.کردم زدن حرف به شروع گرفته ُگر بم خیلی. نمیومد بیرون گلویم از صدام

میزنم دارم من حرفارو این که نمیشد  

 

_  و میچشه ای مزه یه دختری هر از و داره ستاره کلی آسمون توی که کسی با من

منفیه من نظر بخواییین نظرمو اگه.ندارم حرفی. دختربازه و القباست  

 

میزدم حرف اون با فقط بودم تنها که وقتایی. شدم اش وابسته خیلی مدت این تو من .  
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دخترعموییم؟ و موع پسر اینکه خاطر به:پرسیدم و شدم خیره پیرزن به  

 

_  حال که شده بسته وقتی اش نطفه اینکه خاطر به هم و دلیل اون خاطر به هم

بوده عادی غیر پدرش  

 

 زده زل بهم خیره های نگاه با من از بدتر سالله.میدونست رو چیز همه من خدای

 بچه اون. نمیبینم خوبی سرانجام.نکن درگیرش خودتو:گفت و داد ادامه پیرزن. بود

نامشروعه هم و نیست سالم هم ... 

 

 بهش سالله میدونم بعید.میدونست کجا از اینارو پیرزن اون یعنی.کشیدم خجالت

باشه گفته . 

 

 حرفاش به گوش دوباره. ایستاده ناحق و حق برابر در که داشتم رو کسی احساس

 سپردم

 

_  ولی کنی جورش و جمع ازدواج تا میتونی میکنی داری،فکر دوسش خیلی

 بچه اون.نمیکنه باور وجه هیچ به حرفاتو بگی بهش که حقیقتی با.نیست یاینطور

 بیندازیش قانونی  نمیتونی. نیاریش دنیا به که میدونم صالح فقط. نده زجرش هم رو

جوونیت خاطر به میکنم برات اینکارو من پس ... 

 

 خونه راه و شدم بلند.بیارم باال رو ام معده محتوای تمام میخواست دلم.میزدم گیج

 کرد گریه سرش پشت آالله چون ولی اومد دنبالم به سالله.گرفتم پیش در رو

 برگشت
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 خبر تا دو حاال و بودم شنیده خوب خبر تا دو روز اون صبح.بودم شده نابود

 منو تاوان که سوخت کوچولوم نخود حال به دلم.کرد داغونم ام بچه بودن ناسالم.بد

میداد داشت رو کیان  

 

گرفت طرفم به رو ای نامه و شد سبز جلوم خونه،یاسمن به ورود موقع  

 

_  تونستی شاید بخونش حتما ننداز دورش.میدادم بهت اینو باید پیش وقت خیلی

کنی وا دنیا این به چشماتو  

 

کردم نامه خوندن به شروع رمق بی و شدم اتاقم وارد . 

 و بوده نقشه با قبل از من با کیان دوستی که بود کرده اعتراف نامه اون در یاسمن

 ی اندازه و دروغه حرفاش ی همه و نیست و نبوده من عاشق هیچوقت کیان اینکه

 خیلی و داده ازدواج قول هم همشون به و داره دختر دوست کیان سرم موهای

دیگه چیزای ... 

 

 جرات ولی کرد خطور مغزم به خودکشی فکر.شدند غرق غمهایم تو هام شادی

نداشت چیزی گناهانم به گناهی و واییرس جز.نداشتم کاریو چنین . 

 

 حاال.کشیدم نمی دست خواب از که قبلش روز برخالف گذراندم رو بدی ش 

 به دست کرد می رشد  وجودم تو موجودی که حاال.داشتم کم رو خواب یه حسرت

کردم لمس  کوچیکمو جنین و کشیدم شکمم روی . 

 

گرفت نخواهد فاصله ام زندگی از هیچوقت ش  یک و هزار اون میدونستم  
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 چی العملش عکس یا باورمیکرد رو میگفتم،حرفاهام کیان به رو حقیقت اگه

؟.نمیدونستم.بود  

 

 زده زنگ بهم بار دو کیان اون از قبل.زد زنگ بهم سالله که بود ظهر نزدیکای

بودم برنداشته رو گوشی ولی بود  

 

_  میگم.میکردم فکر تو به کال.بخوابم نتونستم اصال دیش  ملیکا؟از خوبی سالم

 اونجاست که دکتری خانم از و اونجا بریم نیست مط  شوهرم امروز بخوای اگه

کن سقطش رو بچه. باشه داشته واقعیت اگه.بگیره ازت سونوگرافی یه بخواییم  

 

_  ثمره این.داریم دوسش خیلی رو نطفه این من.نمیتونم من سالله نه....کنم سقطش

کیانه منو عشق ی  

کیان هوس یا عشق ثمره.زدم خودم به پوزخندی یه دلم توی .... 

 

_ بشی دار بچه که داری فرصت بازم تو عزیزم  

 

_ کنم؟ ازدواج کیان با اونوقت نمیتونم چی؟من باشه فامیلی ازدواج از اگه سالله  

 

_  باید هست فرصت تا.اینجا بیا پاشو.میگذره خیر به خدا امید به.نکن بد فکرای

که کنیم اطمینان  ... 
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 دوسش خیلی ولی بود ناخواسته بچه این که درسته. میترسیدم خیلی. کردم گریه

 .داشتم

 

 رو دستگاه بود دکتری خانم یه که سالله دوست.شدیم مط  وارد سالله همراه به

 و تموم باید و کوچیکه خیلی جنین چون.باشه بعدی سه:گفت عجله با سالله. گذاشت

؟ نه یا سالمه بفهمیم کمال  

 

میدیدم موج شکل به رو چیز همه. فهمیدم نمی رو چیزی هیچ.بودم توفضا . 

حرکتن حال در که  . 

 

 باز چشم ام شونه روی بر سالله تکونای با اینکه تا گذشت چقدر نمیدونم

بود شده خیره من به مضطرب. بود شده سفید گچ مثل صورتش.کردم   

 

_  اصال.دارم نگهش خودم برای  میتونم و سالمه بگو که میدم قسمت خدا به تورو

 یا و.میشه من ی بچه فقط اونوقت.نشناسه منو هیچکس که جایی  میرم میکنم فرار

کنیم فرار دیگه باهم بگم کیان به اصال  

 منه جیگره پاره نه؟اون مگه.سالمه بچم که بگو.نمیزنی حرف سالله،چرا دیگه بگو

کنم نابودش خودم دستای با نمیتونم من  

 

چکید چشمش ی گوشه از اشکی قطره و انداخت بهم نگاهی سالله  

 

_ باشی آروم کن سعی.باشی مقاوم خیلی باید تو.عزیزم باش آروم  
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 تنیس الزم دیگه. نگو نمیگی،باشه بهم چرا:گفتم فریاد و جیغ با بودم عببانی خیلی

نباشه چه باشه سالم چه میدارم نگه رو بچه این بگی،من ... 

 

_  هم و نیست سالمی ی بچه اون.میگی چی فهمی می.ملیکا شدی دیونه تو

 نامشروعه

 

_ متنفرم کلمه این از من.نامشروع بگی من ی بچه به نداری حق تو.نیست مهمبرام . 

 

 واقعیت این و نبود سالم من ی بچه.میکردم فرار داشتم زندگیم حقایق تموم از

 یرو دست سالله.کردم گریه.زدم چمباتمه درختی مط ،کنار خروجی جلوی.داشت

میکنی رو حماقتی چنین داری چی برای:گفت و گذاشت ام شونه  

نیستی؟ خودت زندگی فکر به چی برای  

 

 حاال تا که همونطور.هست مواقعی چنین برای هم سقط.نمیخوره تو بدرد بچه اون

 تونید می دوباره و کن ازدواج باهاش و کن سقطش رو بچه نگفتی چیزی کیان به

و بشی دار بچه ... 

 

 کیان با داری خیال بازم اگه البته:گفت و خیابون طرف اون به زد زل و شد ساکت

کرده؟ خیانت بهت بفهمی اگه حتی کنی ازدواج  

 

خواستم نمی که بود چیزی آخرین دیگه خیانت،این.ماسید دهنش تو حرفش . 
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 مریم دوستم با اونم. کرده خیانت من به کیان.دوختم خیابان آنسوی به رو نگاهم

 بستنی هرکدوم که حالیکه در.کیانم عاشق من میدونست که من،کسی صمیمی رفیق

 پیدا صورتشون از بخندشون و بگو حسابی و میخوردند و داشتند دست به شکالتی

 ...بود

 

 رفیقم و عشقم که خنجری.سازند نابود منو تا بودن داده هم دست به دست چیز همه

زدند بهم  

 

 که زمانی تا.نرم حال از که کردم لکنتر رو خودم ولی رفت می سیاهی چشمهام

گذشتند من مقابل از و شدند کیان ماشین بر سوار هردو  . 

باشی زندگیت کس عزیزترین و بهترین خیانت شاهد سخته چقدر ... 

 جونی برام دیگه.کیان خیانت حاال و معلول و ناسالم ی ام،بچه ناخواسته حاملگی

نمبز هق سیاهم زندگی به بخواهم که بود نمونده  

 

،بود نشستن قبدم  

کنارت اما ... 

انتظارت چشم نه ...! 

 

،بود غرورم شکستن قبدم  

آغوشت در اما ... 

پایت زیر نه ...! 

 

،بود زندگی قبدم  
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تو با اما ... 

خاطراتت با نه ...! 

 

،بود شدن پیر قبدم  

پایت به اما ... 

دستت به نه ...! 

 

بود ماندن کنارت در قبدم   

پیشت اما  ... 

کسی پیش در نه ... 

 

 

 برای که معجونی ازش و.رفتم سالله بزرگ مامان ی خونه به پنجشنبه روز صبح

دادم قرار رویش جلوی کمال و تموم رو پولش و.خواستم رو میشد انجام سقط . 

 چیزی برات ضرر جز بچه این داشتن نگه:گفت و.داد قرار رویم جلوی رو معجون

 عبر و ظهر بار سه باید رو نمعجو این.رو بچه اون ته بده عذاب خودتو نه.نیس

خالص بعد کنی می جزئی خونریزی یه فقط و.بخوری خواب موقع و  

 

 همه گذاشتم.ندادم جواب کیانم زنگای و پیامکا به. اومدم بیرون و کردم تشکر ازش

بزنم آد،بهش می خواستگاری به که امش  برای رو حرفام ی . 
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  کیانم دیگه.اومدم ینم وجد به خواستگاری نام از دیگه چرا نمیدونم

نمیکرد گرمم وجودمو عشقش دیگه.نمیخواستم . 

 

 ببینمش،هیچوقت ای دیگه کس با دیگه بار یه اگه که بودم گفته بهش

 رفیقم با که میومد یادم دیروز های صحنه میکردم فکر بهش هروقت.نمیبخشمش

میزدن قدم خیابون در هم دست به دست مریم . 

 

چرا؟ بود دیگه یکی با.برسیم هم به میخواستیم که حاال چرا ... 

 

 باهام میخواد چرا پس نمیخواست منو دیگه یعنی.گذاشتم کم براش چی من مگه

؟کنه ازدواج  

 

 حتما.کنه یخم روی سنگ خواستگاری روز میخواد که بود نوشته یاسمن نامه توی

 و بکارند مارو اینکه یعنی گفت،این می یاسمن به هاشو برنامه ی همه کیان

بذارن کارمونسر . 

 

  فکرکردن دیگه هست وسط این چیزی یه حتما.باشد نمیتونه این.میدم سرتکون

نیس عالج بهشم . 

 

 ازش کمی داشتم دلشوره که زمانی تو هم عبر.خورم می ناهار از بعد رو معجون

 خوردم

اینجا؟ میان شام از بعد زده زنگ عموت زن:گفت متعج  مامان  

 



@ASHEQANEROMAN 199 

 

عادیه اینکه:گفت بابا  

 

_ بود طوری یه لحنش یول  

 

_ عزیزم؟ جوری چه  

 

_ این شبیه یا دعواست شبیه.خبریه یه انگار  

 

_ خیره حتما.نزنی بد نفوس نشده بار یه شما خانوم . 

 

شره هم خیره هم.خندیدم بهشون دلم تو . 

 

  داره خبر انگاری شستش.کرده آبپاشی رو داده،حیاط انجام رو خونه کارای مامان

 رودربایستی جاریش با هم کمی یه داده صفا رو خونه لیخی چون.خواستگاریه که

 .داشت

 مجبورا و کرده باد چشام.نرفتم پایین شام وبرای کردم گریه اتاقم تو رو روز کل

بخوابه بادش تا گذاشتم روش رو خیسی دستمال . 

 

 زن و اومدن جلو از بزرگ مامان و بابابزرگ.شدم خیره حیاط به اتاقم ی پنجره از

 شلوار و کت با کیان هم آخر در و شدن وارد آرزو و شهرام بعدم و عمو و عمو

شد وارد داشت دست که بزرگی گل سبد و شیرینی جعبه همراه به سفید . 

میرم صدقش قربون باال همون از . 
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 بازم کیان بدیای اون ی همه با که سوخت خودم سادگی حال به دلم لحظه یه

 میخواستمش

میشد کنده جاش از داشت لبمق.داشتم عجیبی ی شوره دل یه  

 از.میزد گیج و است  پاچه و دست حسابی.شد اتاقم وارد در به ای تقه با مامان

گرفت خندم لحظه یه رفتارش  

 

 لحظه یه اصال.خواستگاری میان فامیلش های بچه برای میکردم فکر:گفت ل  زیر

بیان کیان برای نمیکردم فکر هم  

 

 دوتا شما.تو خواستگاری اومده میشه؟کیان اورتب تو.میپرسه و کرد نگاه طرفم به

 دزدید می عروسکاتو و میکشید تورو موهای همیشه کیان.بودید گربه و موش مثل

متنفری ازکیان گفتی بهم بارها تو اونموقع از  

 

 من و کرد نگام تعج  با.میزد حرف خودش با داشت انگار مامان.نگفتم بهش هیچی

 داشت بازی این از حالم.زد نقش لبم کنج خندیپوز و شدم خیره بهش همیشه مثل

میخورد بهم  

 

 چایی و پایین بیا کردم صدات هروقت.شو آماده بلندشو:گفت اتاق از خروج موقع

کن تعارف  

 

 سرم یکم.سرکشیدم و برداشتم رو معجون مامانی رفتن از بعد.نداشتم شوقی هیچ

رفت گیج  

 با و کشیدم چشمم زیر مدادی یه و.برداشتم رو  شلواری و سارافون کمدم داخل از

طبیعی و عادی.کمرنگ رژ یه . 



@ASHEQANEROMAN 201 

 

 

 خوشگلی به کنم آرایش هم چقدر هر.بود شده سفید گچ مثل صورتم کافی قدر به

نمیشم پروین عروسی روز اون  

 

 پشت من و  رفت من از جلوتر مامان. بود کرده آماده سینی روی هارو چایی مامان

افتادم راه به سرش . 

میشنوم رو باالیی بلند جواب و میگم آمد خوش همه به و یکنمم سالم آروم . 

 

 قول به و داشت ل  به پوزخندی کیان و انداخت نگاهی بهم غره چشم با عمو زن

شکوند می گردو دُمش با ها بعضی . 

 

 تعارف چایی اینکه از قبل دخترم:گفت بزرگ بابا و زد چشمکی برام آرزو

 دارم توقع ازت و بپرسم ازت چیزی یه اینجا میخوام. میز روی بذار کنی،اونارو

بگی؟ بهم نظرتو رک خیلی  

 

 میتونم میپرسم خودم از. شد خیره پام تا سر به شیطنت با پایین،کیان انداختم سرمو

 توجهی ناراحتیت به اون که وقتی.آره میگه وجودم شیطون یانه؟و ببینم ناراحتیشو

 وقتی.میکرد داغونم که بود دروغاش چیز همه از بیشتر.بکن تالفیشو توم نمیکنه

 بود مریم با ولی دارم کالس و دانشگام گفت،توی.کجایی زدم زنگ بهش دیروز که

رفت و گذشت من چشمای جلوی از و  .  

 

 از همه از اول میخوام.بپرسم مادرت و پدر از اینکه از قبل:پرسید بزرگ بابا

چیه؟ کیان راجبه نظرت میکنی؟اصال قبول غالمیت به رو کیان آیا.بپرسم خودت  
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 باورم.کردم زدن حرف به شروع گرفته ُگر بم خیلی. نمیومد بیرون گلوم از صدام

میزنم دارم من حرفارو این که نمیشد  

 

_  و میچشه ای مزه یه دختری هر از و داره ستاره کلی آسمون توی که کسی با من

منفیه نم نظر بخواییین نظرمو اگه.ندارم حرفی. دختربازه و القباست  

 

شدند خیره من به گرد اومده در حدقه از چشمای با و کردن یخ همه . 

 

 دسته و دونه درُ  پسر به کسی که بود ناگهانی براش انگار بود رفته وا عمو زن

بده رد جواب گلش  

 

 خوشبختیشون هاش نوه از تا دو کردن دست به دست با که میکرد فکر بابابزرگ

پایین بود انداخته سرشو من لحا ضد باجواب ولی میشه تکمیل  

 

 چشم به کیانو هیچوقت گفتم،ملیکا که من:گفت پته و تته با مامان لحظه اون 

بودند گربه و موش مثل باهم بچگی از اونا.ندیده همسری  

کرد تعارف چایی و شد پا  

بود کرده مشت رو دستاش و  بود شده قرمز گوش بنا تا کیان . 

 جلوی از و شد بلند عببانیت با.نداشت حرفیو ینچن شنیدن توقع اصال که میدونم

انداخت نگاهی صورتم به و برگشت دوباره که.گذشت روم  . 

 

 بودن من برای دنیایی روزی یه که رنگش ایی قهوه های تیله به گرفتم باال رو سرم

شدم خیره . 
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گرفت فرا رو وجودم تموم تنفر و افتادم خیانتش یاد لحظه اون  . 

 

 میونه یه بود فهمیده تازه که بزرگ بابا.بودیم زده زل هم شمایچ به که همونطور

 داشته باهم کوتاهی صحبت یه برین باهم شما ها بچه:گفت بوده قبال ما بین ای

بشه عوض نظرتون شاید.باشین  

 

نمیشه عوض هیچوقت نظرم:گفتم گستاخی و جدیدت با  

 

 نارو بهش که یکردم فکر  لحظه اون خودش با شاید.بگه چی که بود مونده کیان

بردم بین از رو اعتبارش تموم.زدم . 

کنه راضی مادرشو بتونه تا بود کشیده زحمت خیلی خواستگاری این برای . 

 

کشید پذیرایی بیرون طرف به و گرفت رو دستم . 

 

نمیخوامت نیست که زور:گفتم و کشیدم بیرون رو دستم در جلوی  

 

کرد التماسم مظلومش های نگاه با . 

میفهمی کیان نمیخوامت:کشیدم جیغ و باال دمبر صدامو ... 

 

 نیس،عشق حالیت حرف ،چرا ارزش بی ی پسره:گفت و شد بلند جاش از عمو زن

میگیردی؟ صدقه ازش داری که نیست گدایی که  

میشه؟ چی بستیم باهم که پیمونی و عهد عسلم،پس:غرید ل  زیر کیان  
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_ ببینمت نمیخوام هم یگهد.متنفرم ازت هم خیلی و نبستم تو با عهدی من  

 

_ بگیر پس نمیخوای منو باشه.اینه آخرت حرف ... 

 

گرفت گر صورتم و زد گوشم زیر محکمی سیلی  

 

 

گرفت اش یقه از و برد یورش کیان طرف به و جهید جاش از بابام  

 

_  من. نیست که زور.کنی بلند دخترم روی دست که نمیدم بهت رو اجازه این من

بچه داری خود جای که تو. کنم دخالت نظراتش تو نمیدم جازها خودم به باباشم که  

 

 و زد کیان گوش به محکمی کشیده و. رفت در کوره از و. بود عببانی حد از پیش

در اون به اینم:گفت ... 

 

 شده کشیده کتکاری و فحش به کار بود شده کشیده وسط عموهم زن پای دیگه حاال

بردم هجوم اتاقم به و دوییدم ودمب افتاده راه به که بلوایی از و بود . 

 

شنیدم ماشینارو رفتن صدای ازبیرون . 

 بارش ناسزا و میداد فحش برادرش به که بود رسیده جایی به بابام عببانیت

بودم باعثش من. نمیکرد اینکارو هیچوقت بابا.میکرد   
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_  من دختر روی کرده غلط.ملیکاست وصی وکیل انگار. چیز همه بی ی پسره

 االن از عوضی ی پسره این. نمیخوادتش ملیکا که شکر خدارو.کرده زدرا دست

داره زن به دست  

 

کردم گریه و گرفتم رو هامو گوش . 

 همه اون از.بود خون از پر تختیم رو تموم.شدم بلند شکمم درد از ش  های نیمه

نمیومد بند اصال خونریزیم.کردم وحشت خون . 

 چیز همه بخونه رو خاصراتم دفتر ینا کسی و بمیرم من اگه.بودم مرگ حال در

کنم قایمش باید. میفهمن رو . 

 قول به و.بشه مجازات من خاطر به نبود حقش ودیگه کردم اذیت خیلی رو کیان من

نبود حقش نه.سوخته دهن و نخورده آش معروف . 

 مشمایی توی رو خاطراتم دفتر با کیانو  های نامه تمام و پاشدم خرابم حال اون با

رو اتاقم های موزائیک از یکی.داشتم بچگی از که مخفی جای و پیچیدم  

 

کنم قایمش  باید اون داخل و برداشتم . 

 رمقی برام دیگه.رفت می سیاهی به چشمهام و میشد بیشتر دردم لحظه هر

ر پاهام میکنم احساس.نمونده  خوردم که ومعجونی بدم تکونشون نمیتونم و شده س 

 خواستن کمک و کشیدن جیغ نای منوحتی میکشونه مرگ تا و کرده خراب رو حالم

میکشم دست نوشتن از جا همین.بنویسم نمیتونم دیگه.ندارم رو کسی از . 

افته می برام اتفاقی چه بعد به این از نمیدونم دیگه.میکنم قایم خاطراتمو دفتر ... 

            

ملیکا اول خاطرات دفتر پایان                  
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 دفتر خوندن زندگیش و کار تموم روز چند این.داد تکون سرشو کالفه کیان

بود ملیکا خاطرات  

بود نشده نوشته چیزی دفتر های برگه و.بود خالی رسید سر از صفحه دو . 

 

 کشف بتونه رو بزرگ راز این و بفهمه رو ماجرا ی بقیه  که داشت هیجان با کیان

 رو اومد نمی یادش که یکامل زندگی چهارسال اون و شاهرخ از سرنخی شاید تا کنه

 بفهمه

 

بود شده نوشته دیگه دفتر یه تو ملیکا زندگی ی ادامه حاال اما  

 

میکرد پیدا کجا از باید رو سالنامه این.رفت وا کیان . 

کنه پیدا رو ملیکا پیش سال شش خاطرات دفتر بتونه بلکه ریخت بهم رو خونه کل  

 

نوشت می چیزی یه هرکدومشون توی و داشت ها سالنامه از ُکلکسیونی ملیکا . 

 

 فقط سالنامه این در ملیکا.کرد فکر باخودش و نشست مبل روی ای لحظه برای

نوشته می چی دفتر یکی اون در پس نوشته رو خودشون عاشقونه زندگی  

 

 نسبت ای دیگه احساس. میخوند رو همشرش ی زندگینامه که روزی چهار سه این

 کیان خاطر به و بوده غافلگیر چقدر همسرش پاکی از اینکه.داشت همسرش به

نگفته بهش چیزهارو خیلی . 
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 و شد بلند خاطر همین به.بخونه رو داستان ی بقیه زودتر هرچه خواست می دلش

گشت رو رسید می ذهنش به که رو جاهایی تمام . 

 

 بعد و بخونه زودتر هرچه میخواست دلش.کرد پیداش لباسها کمد باالی از باالخره

بره ملیکا غسرا به   

 

 نوشته چی همه دفترچه این در که بود امیدوار.بود نشده کشف چهارسال راز هنوز

باشه شده  

 زنده آیا و اومده سرش بالیی چه که بفهمد ناسالمش ی بچه مورد در میخواست

بود کرده گل اش پدرانه حس...نه یا و است . 

 

ملیکا دوم خاطرات دفتر شروع   

 

 

 بگن شما به و بشین بیدار چهارسال از بعد که افتاده اتونبر اتفاقی حال به تا

 اینطوری تو مدت اون که میگن بهت.ندارین خبر ازش هیچی شما و گذشته چندسال

 خودت اینکه و باشن کرده تغییر کال اطرافت آدمای اینکه یا.اونطوری یا و  بودی

باشی شده بزرگتر چندسال  

 

 وقتا بعضی و روحم با وقتا بعضی.میکنم پرواز دارم که دیدم باال رو خودم من

 هر که میدیدم اطرافمو آدمای فقط و میشدم یکی هردوتاشون با هم بعد و باجسمم

 آدمای شبیه. رفتن می و میکردن تزریق آمپول بهم بدجنسی با و اومدن می روز

 رو زبونشون از چیزی حتی و بودم شده دیگه دنیای یه وارد انگاری افتاده عق 

شدم نمی متوجه  .  
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شدم نمی هم ش  و روز متوجه.بودم حرکت بی من  .  

 با یکیشون.بودن باالسرم پوستی سرخ خانم دوتا.کردم باز رو چشمام که بار اولین

 چشمامو که هرموقع.میداد آرامش بهم لبخند با اونیکی و میکرد نگاه بهم بدجنسی

 به و میبردم ازیاد ور چی همه میکردن تزریق بهم که آمپولی یه با میکردم باز

میرفتم فرو عمیقی خواب  

 که مختلف آدمای از انبوهی میان رو خودم که اومدم هوش به کی دوباره نمیدونم

 و بود چی اسمم نمیدونستم لحظه اون.دیدم اند لمیده جایی به خراب حالی با هرکدوم

؟ کجام  

 

 و کرد ینیسنگ چشمام باز و  ام کشتی داخل که فهمیدم ها موج صدای از فقط

 من و بود سرم باالی دکتری.کردم باز چشمامو که وقتی بستم اجبار به چشمهامو

کجام؟ من که بپرسم میخواستم.بودم اکسیژن چادر زیر  

 

 به اینکه فرهمند،مثل دکتر:گفت دکتر به خوشحالی با من،پرستار کردن باز چشم با

کنید؟ نگاه. اومدن هوش  

 

 شده خوشگل  چقدر.بود شاهرخ اون من ،خدایبرگشت من طرف به هیجان یا دکتر

میومد بهش وخیلی بود شده جذاب خیلی پزشکی روپوش با بود . 

 

 نوازش رو سرم و بوسید پیشونیمو و گرفت رو نبضم و شد نشست،خم تخت روی

 بزنم حرف باهاش زدن پلک با فقط زدن حرف بدون خواست ازم و کرد

بزن پلک دوبار خوبی چطوره؟اگه حالت:پرسید.  
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 رو اتاق و بوسید رو لپم اینبار و کنم استراحت خواست ازم بعد و.زدم پلک دوبار

کرد ترک  

 

 رو شاهرخ فقط هم مدت اون تو.شدم منتقل بخش به تا گذشت روز چند کنم فکر

 چشمه همیشه مثل مامان. دیدم شیشه پشت از رو بابا و مامان هم بار یه و میدیدم

رفت می ام صدقه ربونق مدام بودو مشکش تو اشکش  

 

 می:پرسید می تعج  با آورد  می سرم باالی رو هرکس که هربار شاهرخ

نه؟ یا شناسیش .. 

 

 یا دارم خاطر به چی رو قبلش ش :پرسید اینکه تا.میدادم پاسخ سوالش به تعج  با

 به رو زندگیم از اندازه چه تا که ببره پی میخواست.شد بد حالم که شبی همون ؟ نه

ارمد خاطر . 

 

 خونواده و کیان:گفتم بعدش و اوردم فشار مغزم به...قبل ش .کردم فکر خودم با

خواستگاریم بودن اومده بابابزرگ و بزرگ مامان با اش ... 

 

 چهارسال مال قضیه این عزیزم:گفت گریه با مامان شدو بلند شاهرخ نهاد از آه

 پیشه

 

_  هوش بی مدت چه من گهم.اومدن اینا کیان که بود دیش  همین. ممکنه چطور

 بودم؟
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 که خونی کل شدیم مجبور ما. بیمارستانی تو که اس هفته یه تو: داد جواب شاهرخ

 قبل مثل چون بود شده خراب خیلی حالت دوبار تو. کنیم عوض رو هست رگات تو

کردیم درمانت زود خیلی اینبار خوشبختانه ولی. بودی شده ... 

 

_ ؟ بودم شده وریچط من چی؟مگه کردی؟یعنی درمانم  

 

_  آلزایمرت بازم.میدم توضیح بهت رو چیز همه بعدا. نده فشار خودت به عزیزم

کرده عود  

 

_  چی یه من به شما مامان.میزنی حرف داری چی درمورد تو نمیفهمم واقعا من

بچه سر بدونم میخوام من.بگین .... 

 

 زندگی سر یبالی چه اصال.نه یا کردم سقط رو بچه نمیدونستم.کردم قطع حرفمو

نمیارن من روی به و فهمیدن اونا احتماال ولی.اومده من  

 

 چی تو:گفت و برگشت کوتاه مدتی از بعد.برد بیرون به رو بابا و مامان شاهرخ

بود؟ بچه کدوم منظورت.بگی میخواستی  

 

نمیدونم.گفتم دروغ به و. میکردم انکار باید.میزد برق صورتش . 

 

 دفعه هر از بدتر روز هر من و میزد حرف باهام و میومد اتاقم به شاهرخ هرروز

میشدم تر گیج  
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 مثل مدام پرستارا.داشتم قوی خیلی پارتی چون.رسیدن می بهم خیلی بیمارستان تو

 تودل رو خودشون که میخواستن رفتاری خوش با و چرخیدن می سرم دور پروانه

بدن جا شاهرخ . 

 

خاطرخواهشن همه و داره  عالی تحبیالت هم و مجرده هم شاهرخ  . 

 

 که مشکی شلوار و مشکی بلوز با زیباییش.شاهرخه مشکی لباسای اون به تعجبم

میکنه زیباترش چندبرابر پزشکی پوش رو و پوشه می  

 

 میخندید وقتی هم عسلیش چشمای.کنه شونه طرفه یه موهاشو که عادتشه همیشه

بودم شاهرخ چشمای رنگ عاشق.میزد برق . 

 

_ پوشیدی؟ مشکی چرا شاهرخ  

 

_ بپرسم ازت چیزی یه میتونم:گفت باشه افتاده چیزی یاد انگار . 

 

_ بپرس؟ میخوای هرچی پس.منی شخبی دکتر دیگه تو آره  

 

_  حرف گذشته مثل رو نداری؟فارسی ایرانی لهجه دیگه تو ممکنه چطور

 معلم و زور به کلی من بودی انگلیس تو که چهارسالی ولی نیاد یادت شاید.میزنی

بدم یاد  فارسی بهت تونستم یخبوص  
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_  جز به نمیشه حالیم چیزی هم انگلیسی زبان از و بزنم حرف بلدم فارسی فقط من

؟ چیه منظورته زنم می حرف توپق با اونم که کتابامون های مکالمه  

 

_ میزدی حرف مادریت زبون مثل انگلیسی و امریکایی ی لهجه به راحت خیلی تو  

 

_ بتونم عمرا من.نیست قشنگی شوخی اصال شاهرخ   

 

رفت فرو فکر به و گذاشت اش چونه روی رو دستش  

 

 رو ای شماره و اورد بیرون رو موبایلش میکرد فکر داشت شاهرخ که همونطور

 حرف انگلیسی گذشته مثل میتونی بازم ببینم میخوام بزن حرف سوزی با بیا:گرفت

یا و بزنی ... 

 

 حرف انگلیسی بتونم من که ودب ممکن غیر. درمیوردم شاخ ازتعج  داشتم

 متنفرم  زبان درس از مدرسه تو همیشه که ؟منی بود کی سوزی این حاال.بزنم

؟؟ حفظی بگم من من بدون اونم نوشتن بدون رو جمله یه. بودم  

 

لوش فقط طرف صدای از  انگلیسی غلیظ خیلی هیچ،چون دیگه و فهمیدم رو ه 

میکرد صحبت  

 

 ای لحظه چند و گرفت رو گوشی بزنم حرف باهاش نمیتونم که دید شاهرخ وقتی

کرد قطعش رو تماس و کرد صحبت خودش   
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سردرنمیوردم حرفاش از هیچی و بودم گیج . 

 

_ میزدم؟ حرف خارجکی قبال من مگه  

 

_  ی لهجه به که فهمیدم بعدها میزدی حرف انگلیسی فقط چهارسال این آره

مسلطی خوب خیلی هم امریکایی  

 

مبهمه و گنگ برام چی همه چرا. اومده من سره بالیی چه خدایا . 

 

 تا.نمیورد سردر هم شاهرخ. بده توضیحی نمیتونست من بیماری به دکتری هیچ

 بیماری دچار احتماال تو که رسیدیم نتیجه این به دیگه دکترای و من:گفت اینکه

؟ بود اومده سرم بال این یهویی چه بود جال  برام ؟ شدی چندشخبیتی  

 

؟ پوشیدی مشکی چرا نگفتی:پرسیدم و کردم نگاه بهش دوباره  

 

 فکر چرا:گفت خندی نیم با کنه عوض رو بحث موضوع که میکرد سعی هم اینبار

داره؟ دلیلی من پوشیدن مشکی میکنی  

 

_  و تو چرا که بدونم دارم دوست بیماریم از بیشتر.افتاده اتفاقی یه که مطمئنم چون

پوشیدین؟ مشکی بابا  

  

کرده فوت بزرگ مامان راستش:گفت و نشست تخت ی لبه  کنارم  
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 که نمیکردم باور اصال.کردم گریه و گرفت فرا اشک رو چشمهام ای لحظه برای

کرده فوت بزرگم مامان . 

 

 و کرد پاک اشکهامو انگشتاش نوک با و چسبوند سینش به رو سرم شاهرخ

 مشکی چرا یپرسید تو روز اون. بفهمی رو موضوع این تو نمیخواستم:گفت

نشی متوجه تو تا کردم عوض حرفو.پوشیدم  

 

 کلی براش من چون دستم از شده خسته دیگه هم شاهرخ میکنم احساس روزا این

شده نامید و مایوس ازم کامال دلگیره دلخور نگاهش.بودم اورده بوجود مشکل   

 

 اضافه هام غم به پاهام شدن حس بی حاال و ام حافظه بردن یاد از و بیماریم تنها نه

بود شده  

 

بدم تکونشون نمیتونستم و شده حس بی پایین به کمر از پاهام . 

 

 برم راه دوباره میتونم آیا که میکنم فکر این به اینک نمیپرسیدم رو فراموشیم دیگه

برام نداره مفهومی دیگه زندگیم این و شدم فلج دیگه که میکنم فکر.نه یا   

 

بودن کرده تغییر همگی.نکرد خوشحالم شاهین همراه و میالد و ملیسا ورود حتی . 
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 تغییر قدری به اش چهره هم میالد و.بود من سالگی هیجده هوای و حال توی ملیسا

 اگه عمرا میدیدم خیابون تو اگه هم رو شاهین.باشه اون داشتم شک که بود کرده

 .میشناختمش

 

 وآدم عالم زمین به و بود درهم و شکسته قلبم وجودم تو ولی.خندیدیم و گفتیم باهم

شدم فلج چرا که میگفتم نفرین . 

شد می عالی سردربیارم خودم زندگی از روزی یه میتونستم یعنی   

 

 بیمارستان که ای هفته تواین. گذاشتم بالش روی سرمو اونها رفتن از بعد

ساخت نمی مزاجم به الکل بوی.بودم شده خسته خیلی.بودم . 

 

 و بود می کنارم میخواست دلم.بود نشده تنگ راشب دلم که چقدر.افتادم کیان یاد

 بالش و سرخورد هام گونه روی اشک کیان یاد با.میذاشتم هاش شونه روی سرمو

کرد خیس رو . 

 

 ش  همون.کردم استفاده سالله بزرگ مادر معجون از که افتادم شبی یاد

 گلوم راه منفس.دراومد صدا به قلبم کیان اسم ی دوباره یادآوری با کیان خواستگاری

بست رو . 

 

 یعنی.میکنه؟ چکار داره کیان االن. گذشته ش  اون از چهارسال واقعا اگه حاال

؟ شده دار بچه االن هم شاید و باشه کرده ازدواج که ممکنه  

 وجودم تموم با چرا؟چرا دارم؟آخه دوسش بازم چرا خیانتش دیدن با خدایا

 دلم چقدر.عسلم خوبی بگه بهم و بیاد باز.مالقاتم بیاد که اونم منتظر فقط.میخوامش
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 چقدر که بگم وجودم تموم با پیشم و بیاد دوباره. شده تنگ گفتناش عسلم برای

دارم دوسش  

 

 کرده فراموش منو نکنه.باشه اومده کیان سر بالیی چه ش  اون از بعد ممکنه یعنی

 ....باشه

 

 تورو اومدن هداری؟هم رو مالقاتی آمادگی عزیزم:وگفت کرد باز رو در شاهرخ

 ببینن

 

 ببینم رو فامیل ی همه میخواست دلم. آورد وجد به منو شاهرخ دلپذیر و گرم رفتار

باشه اونا همراه هم کیان میخواست دلم  

 

 همین به و بودند کرده فراموش منو موضوع همه بزرگ مامان فوت خاطر به

من سراغ به بودن اومده.بودند شده راحت دفن و کفن از که حاال خاطر   

 

 رو صورتم و شدند وارد خندان ل  با دیگری از پس یکی عموهام زن و شد باز در

کردند بوسه غرق  

 و داره هم دوساله پسر یه و کرده ازدواج که گفت یاسمن.بود اومده یاسمن با پروین

میکنه داری نگه پسرش از بیمارستان حیاط شوهرش االن . 

 بود نشده عوض اصال چهارسال این طی در و داشت خندان ل  هم شمسیه عمو زن

 مثل نداشت من از دلگیری هیچ و بود انداخته راه به رو بخند و بگو همون و

کرد برخورد باهام گذشته عادی روزهای  
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 آرزو چرا نمیدونم.شدند وارد ابمیوه گل دسته با شهرام همراه  باال شکم با هم آرزو

 چیه؟باخنده بچش جنسیت که پرسیدم ازش.داشتم دوسش خیلی رو

میخواستیم شهرام و من که همونی.دختر:گفت . 

 

بابا و مامان  

 

 لبهام به هنوز.گرفتم رو اب لیوان.خواستم آبی لیوان ملیسا از. پیوستن جمع به هم

 تپیدن به شروع شدت به قلبم ضربان کردم احساس که بودم نکرده نزدیکش

 بود زمانهایی همون واسه.بود آشنا برام حالت این.بود پریده رخسارم از رنگ.کرد

میداد دست بهم. میشد نزدیک بهم کیان وقتی که . 

 

شد وارد کیان همراه شاهرخ که بود در به نگاهم  . 

 با عمو زن. شد اتاق وارد دختری هم کنارشون.میشد کنده جا از داشت قلبم

اومدی هم تو جان صنم:گفت دیدنشون   

 

ی؟خوب چطوره حالت:پرسید و شد نزدیک بهم آرزو  

 

 ممکنه اینکه یعنی. ببینه منو که بود اومده من کیان.باشه خوب حالم میتونم چطور

باشه بخشیده منو . 

 

 و گرفت رو غریبه دختر اون دست عمو زن.نکرد من به نگاهی نیم اصال کیان

شدی؟ آشنا کیان نامزد با جان ملیکا:گفت  
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 واقعیت نه.دروغه یه این بگین بهم.میشنیدم چی خدایا.بود کیان نامزد اون من خدای

داره دوست منو کیان.نداره . 

نداشتم رو واقعیت این شنیدن طاقت عذاب اونهمه از بعد . 

 

 توی شکستنش صدای و  شد واژگون بود دستم که آبی لیوان. شدن تاریک چشمام

پیچید اتاق  

 

 اومدن که نفهمید هیچکس.میزدن صدا اسممو و اوردن هجوم سمتم به نگران همه

کرد منقل  رو حالم رقی  . 

نیست من مال کیان دیگه که کنم باور نمیتونم  

نفهمیدم هیچی دیگه و گرفت رو نبضم شاهرخ  

 

 اون.بود دیگه یکی.نبودم عروس من ولی عروس، بوددنبال اومده عروس ماشین

بود خندون و شاد هم خیلی.بود یاسمن.نبود هم دختره  

بود شده عروسش هم یاسمن و بود شده دوماد کیان  

 

 سرشو و بود کرده حلقه یاسمن کمر در دست کیان.رفتن چمنزار به دوماد و عروس

بوسیدش لباش روی از و کرد خم  

 

 کیان نزارم و شم بلند ویلچر روی از توانم تموم با میخواستم و میکردم گریه

 ببوستش
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 یانک به اعتنا بی یاسمن ولی. ببوستش که میخواست باز کیان. اومد طرفم به یاسمن

دره به داد هل منو ویلچر و اومد من طرف به  ... 

 

 و نمیتونست ولی باال به بکشه منو که گرفت دستمو کیان دره به شدن پرتاپ موقع

شد تیکه تیکه و شد پرتاپ دره به ویلچرم  

 

 سر از عرق بزرگ های دونه. تونست نمی که بده نجاتم خواستم کیان از التماس با

 دست از رو تعادلش و شد بلند خودش که باال کشید منو نناگها. ریختن می روش و

کیان...کیان نه.... دره به شد پرت و داد  

 

پریدم خواب از خودم جیغ صدای با و کشیدم جیغ . 

 

 روی رو لیوان صورتم به پاشید می که بود ایستاده آبی لیوان با سرم باالی شاهرخ

کرد بغل رو سرم و گذاشت میز . 

کردم خیسش هام گریه با رو پیرهنش  

 

ندارید؟ الزم چیزی دکتر:پرسید و شد اتاق وارد پرستاری  

 

_ ممنون نه  

 

 ارایش و کرده افراط اتاق به ورودش برای بازم. شد اتاق وارد راهبر ستایش دکتر

بودند شده باخبر شاهرخ به اون احساس از پرستارا ی همه دیگه. بود کرده غلیظی  
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_ بهخو خواهرتون حال.فرهمند دکتر  

 

_  بگین هستند منتظر سالن تو که ام خانواده به باشه براتون امکانش اگه.بله،بهتره

خوبه ملیکا حال که ... 

 

شد خارج گرفته رو ماموریت این که لبخندی با ستایش  

 

 با تو.چیشده کیان و تو بین که نمیگی بهم چرا:پرسید و شد خیره چشمام به شاهرخ

شدی؟ بیهوش اینطوری اون دیدن . 

 تو خواستگاری به کیان که اینه از فراتر موضوع.بدونم چیزو همه میخوام من

؟ ؟آره باشی کرده ردش تو و باشه اومده  

 

_ ؟ میزنی حرف داری چی درمورد نمیدونم من ... 

 

_  و خواب توی که میبینم ولی.رفتی شخبیتی بحران  یه به بازم میکردم فکر من

 پر زندگی این از که میخواد دلم خیلی من.میشی بیدار گفتن کیان هذیون با بیهوشیت

سردربیارم تو راز و رمز از . 

 

_   دیگه راستش.سردربیارم زندگیم داستان این از میخواد دلم خیلی خودمم من

خونه برم میخوام من دکترمی تو.شدم خسته  

 

_ داریم؟ انگلیس تو که ای خونه بابا؟یا ی شمیران؟خونه باغ.خونه کدوم  
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_ میگی؟ چی تو که  سردرنمیارم هیچی من.دارم ونهخ چندتا من مگه  

 

_ کنی زندگی میخوای شمیران باغ تو برگردی ایران به وقتی بودی گفته تو  

 

_ ؟ میزنی حرف داری چی درمورد نمیدونم و.نیس یادم چیزی همچین من نه  

 

_  تو که هایی اونوقت مثل.کنم رفتار باهات چطوری نمیدونم اصال و.نمیدونم منم

تفاوت بی و خشک وقتا این مثل یا بودیم انگلیس  

 

_  کیان. داریم ای دیگه چیز هم برادری و خواهر ی رابطه جز ما مگه.شاهرخ وا

نمیارم سردر هیچی من دیگه نکن گیجم  

 

_  بهت گذشته از هیچی. بیاری بدست حافظتو وقتی تا.میکنم تمومش باشه

 من درضمن. بخونی تا میارم خاطراتتو دفتر.نمیاد یادت هیچی ببینم که وقتی.نمیگم

کیان نه شاهرخم  

 

 هم ها اونموقع من مگه:پرسیدم و کشیدم خجالت بود اومده پیش که لفظی اشتباه از

نوشتم می خاطره دفتر  

 

_  که خواستم ازت و میکردم رو روزی همچین بینی پیش ،من پیش چهارسال.آره

 برات انگلیس رفتم یوقت.جامونده مون خونه تو دفترت.بنویسی رو خاطراتت تموم

 میارم
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_ بری میخوای تو مگه  

 

_  رها کاره نیمه هم رو مهمی کار یه و انگلیسه تو مون زندگی و خونه.عزیزم آره

 تو حال مراق  تا.میکنم کار مهمون عنوان به بیمارستان این تو منم. اومدیم و کردیم

پاهات واسه کنم معالجت میشه بهتر اونجا. ببرم میخوام باخودم هم تورو.باشم  

 

گفت و انداخت گردنم دور دست نشستو تخت روی بعد و : 

 

_  چقدر که میدونی.بیفته چال هات گونه روی بازم بخندی میخوام.نمیخندی چرا گلم

؟ ببینم هات گونه روی چال دارم دوست  

  

_ میگی دروغ چرا.افته نمی چال که من  لپای رو من؟ولی لپای چال؟روی  

 

_ میگه؟ دروغ کی بفهمیم تا بخند حاال.من دروغ،اونم ... 

 

بخندم تا بده قلقلکم بچگیامون مثل.بخندم نمیتونم که اینطوری  

 

 چالی هیچ دید که شاهرخ.میرفتم ریسه داشتم خنده از.دادنم قلقلک به کرد شروع

ماسید لبش روی خندش.نمیفته هام گونه روی  

 

 چه دیگه تو هآخ. دیدی:گفتم و کردم مرت  سرم روی رو بیمارستان روسری

 بشناسی منو مونده خیلی تو.افته نمی من لپ روی چال نمیدونی هستی؟که برادری

جوونم داداشی ! 
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 و کرد بلند راستمو دست.خندیدن می همیشه عسلیش چشمای. کرد اخمی شاهرخ

 خالکوبی ستاره عکس یه راستت دست روی که میگم کنم نگاه اینکه بدون من:گفت

؟ اس شده  

 

_ من؟ اونم خالکوبی.میگی جوک شاهرخ  

 

_  کردی خالکوبی هم رز گل یه نخاع روی کمرت پشت.نیس چیزی اینکه حاال.آره

هم با کردیم دعوا سرش هم کلی.من ی اجازه بدون اونم.  ! 

 

 به عجله با.باشم کرده خالکوبی دوتا من داشت واقعیت یعنی.کردم وحشت لحظه یه

 آی:گفتم خوشحالی نبودبا بریخ ستاره از.کردم نگاه راستم دست نبض روی

بذاری سرکار منو میخواستی باز کلک. دیدی داداشی   

 

 لگ ببینم باش زود:گفت و شد بلند.رفت فرو فکر به و کرد اخم.بود شده گیج حسابی

نیس کمرت روی رز   

 

_  هم...متنفرم خالکوبی از من.میزنی حرفو این چرا.میاری در چیه بازیا مسخره

حرومه اینکه ... 

 

_  من با که چهارسال اون ببینم میخوام. کن توجه درخواستم این به ملیکا،فقط هن

مونده یادت ازم چی  کردی زندگی ... 
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_ نمیکنم کارا این از من.میگم من ولی  

 

_  که نداره امکان.زدن نبضت به دزدیدنت وقتی رو ستاره فهمی،اون نمی چرا تو

 روی گل مورد در نمیتونم. کردم اشتباه چالت درمورد اگه.بره بین از خود به خود

 ...کمرت

 

_  دیده منو کمر روی رز گل تو که ممکنه چطور شاهرخ ،داداش من خدای

؟....منو تو یعنی...باشی  

 

 ستایش.  بیرون میرم دیقه چند من میکشی خجالت ازم االن اگه.آره جورایی یه _

کمکت بیاد تا میکنم صدا رو  

 

واقعیته چی همه که میداد نشون واقعا رکاتشح ولی.میکنه شوخی که میکردم خیال  

 

 وقتی.نبود خبری  کمرم روی سرخ یا رز گل از هیچی ولی اومد کمکم به ستایش

شد تر گیج گفتم شاهرخ به  

 

 جسمم چجوری پس. بودم داده دست از مو حافظه من اگه.بودم شخبیتی دو من اگه

 ستاره و گونه روی الچ درمورد میکرد اشتباه شاهرخ هم شاید.بود شده عوض هم

اینکارا منو.درمیوردم شاخ تعج  از داشتم. رز گل و  ... 

 

 از شاهین گیتار صدای ش  نه حدود ساعت که بودم نشسته بیمارستان تخت روی

میشد شنیده گوش به اتاق پنجره  
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مبارک تولدت تولد،  

مبارک تولدت مبارک مبارک  

 

 سه و بیست عددی شمع با رو یتولد کیک که ملیسا و پرستارا همراه به شاهرخ

شدند وارد بود روش که سالگی  

 

 امروز حساب این با پس بود تولدم امروز اگه. بشینم ویلچر روی که  کردند کمکم

بود اسفندماه بیستم  

 

 پنجشنبه روزهای هفته هر که سریالی توی و بود شده بازیگر ها تازگی شاهین

 کلفتی گردن پارتی. بود کرده پیدا فراوانی محوبیت که کرد می بازی. میشد پخش

میداد کیف خیلی داشتن شاهین مثل  

. بود همه خوشحالی موج  من تولد و بود شده دلنواز بیماران برای گیتار صدای  

 

 و سر ،لباس،گل عطر خاطرات، دفتر. گرفتم کادو یه هرکدومشون از پرستارا از

 مانتو برام هرکدوم میالد و ملیسا.بود خریده برام قشنگی خیلی پیراهن یه شاهین

بود جالبتر برام همه از شاهرخ ی هدیه. بودند خریده  

 

 کارهای واقعا. بود توش نوزاد تا دو عکس که شکسته قل  شکل به گردنبند یه

بود جال  برام حال عین در و مرموز  شاهرخ  

نشناختم ولی بشناسمشون تا کردم نگاه ها نوزاد به هرچه  
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 هیچی من ولی.یانه شناسمشون می که میپرسید ازم داشت ینگاه با انگاری شاهرخ

 قل  اون به که نداشته عکسی اینکه حساب به رو شاهرخ کادوی و.نیاوردم سردر

کرده استفاده خوشگل نوزاد دوتا عکس از خاطر همین به بیندازه  

 

 تو که  بود حباب تو ام گذشته ی همه که  ای هفته این تو ش  بهترین ش  اون

 ش  که بودم شاهرخ مدیون رو این و خندیدیم کلی.رفت شمار به بودم تانبیمارس

گرفت درنظر برام رو سوپرایزی چنین تولدم  

 

 جا همه نمیتونستم دیگه ویلچر با و  شدم مرخص بیمارستان از منم عید اومدن با

 اب ام چهره.منم این که نشد باورم دیدم رو خودم آینه تو بار اولین برای که وقتی.برم

 و بود شده تر افتاده جا م قیافه و میکرد فرق اسمون تا زمین ساله نوزده دختر اون

بود افتاده گود حسابی چشمام زیر و بودم شده الغر  

 بدنسازی باشگاه به کنم فکر.بود کرده تغییر کلی هم کیان چهارسال مدت این تو

 مهندسی آقا هی خودش برای و بود ساخته خودش برای حسابی هیکل یه و بود رفته

 از بیشتر نداشتم رو کیان دیگه اینکه.بود شده باال مدل ماشین و پوز و دک کلی با

میداد عذابم هرچیزی  

 

 همیشه مثل هم سال اون در به سیزده.میگذشتن دیگری از پس یکی عید روزهای

شد برگزار شاهرخ شمیران باغ تو  

 که امکاناتی از هم دور میلفا ی همه.بود کرده تغییر چهارسال این تو هم باغ حتی

بود گذاشته براشون ویال تو شاهرخ  

 

میکردند تنی آب استخر توی پسرا.میکردند استفاده  . 
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 که بود پازلی مانند زندگیم هنوز.میکردم فکر گذشته سالهای به ای گوشه در من و

 کشفش  مو شده فراموش سال چهار تا میچیدم هم کنار رو ها خاطره اون خودم باید

نمک . 

 منزوی و گیر گوشه خیلی همین برا.بودم متنفر دیگران انگیز ترحم های نگاه از

بودم شده   

 

 اما برگشتم خوشحالی با کیانه کردم شدفکر نزدیک من به کسی که کردم احساس

بود شاهرخ بلکه نبود کیان  

 

 باغ قسمت این:گفت و انداخت هام شونه روی که داشت دست به پشمی بزرگ شال

هست آفتاب که جایی بریم بهتره.میخوری سرما. سرده خیلی ست هسای تو  

 

 باغ این چرا که داشتم شاهرخ  از سوالی که بود سالها. گرفت ویلچرم های دسته از

 روی از رو سوال این.نداشت اون از سهمی هیچ شاهین و شاهرخه اسم به فقط

پرسیدم کنجکاوی  

 گفته پیش وقت خیلی اینو من:گفت و زد زانو پام جلوی و اومد طرفم به و وایستاد

هستیم ناتنی شاهین و منو که بودم  

 

 اونموقع رو چیز همه. نه مگه. نمیاد یادت:گفت و خندید شاهرخ.بود مونده باز دهنم

رسیده من به که ست سمیرا  مادرم ارثیه باغ این.دادم توضیح برات کامل  

 

_ نیست تو مامانی،مامان یعنی  

 



@ASHEQANEROMAN 228 

 

 دارم دوسش خودم مادر مثل ولی.نیس من واقعی مادر که تهاره،درس:گفت و خندید

 دو ما راز به هیچکس تابحال که العادیه فوق زن اون.میذازم احترام بهش همیشه و

نبرده پی نفر  

 

_ دارم راز منم مادونفر،یعنی  

 

شاهینه و من منطورم نه:گفت و کرد عوض حرفشو  

 

_ مامانت مورددر خبوصا.بدونم زندگیت درمورد میخواد دلم خیلی ... 

 

_  خاطراتتو دفتر.رفتیم انگلیس به که وقتی یا بعدی ی دفعه.گفتم که بهت

نوشتی قشنگتر خیلی خودت.میدم  

 

_ کشیدم پیش مامانتو ی قضییه که میخوام معذرت ،من شاهرخ  

 

_  تو شکر خدارو و بود شده باز پیش دوسال بحث این.حرفیه چه این عزیزم نه

پسرعموتم بلکه نیستم برادرت من فهمیدی حاال  

 

رفت پیشم از ببخشید گفتن با اون و زد صدا رو شاهرخ کمال عمو  

 

 نمیکنه نگاه من به خواهر چشم به شاهرخ دیگه شاهرخ،چرا حرفهای و موندم من

 نه منه عموی پسر فقط اون که  میرسونه رو منظوری چه حرفش این و

میگذرم موضوع این از بیخیال.برادرم  
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 تخمه و بودن نشسته هم کنار که دوختم صنم و کیان به رو حسرتم از پر نگاه

 .میشکستند

 اوضاع این تو بود می کنارم میخواست دلم.بود شده ذره یه کیان آغوش برای دلم

میداد دلداریم سخت  

 

 منو میخواد شاهرخ که  هست حدیثهایی و حرف و گذشته در به سیزده از روز سه

جا همه ببره انگلیس به خودش با  

بود شده پخش خبر این   

 

 رو هیچکس شدم بیدار خواب از.بودم کرده عادت ویلچر به کامال هفته چند این

میومد بابا کار اتاق از دعوا صدای. ندیدم  

 که سپارم می صداها به گوش کار اتاق در جلوی و میشینم ویلچرم روی سختی به

 مردم اخه.نداره امکان این:گفت که میشنوم رو بابا صدای اول. چیه موضوع بفهمم

کنه می فکری چه ملیکا خود یا و میگن چی   

 

 که اومد شاهرخ صدای. میدم گوش حرفها به جدی حالت به دوباره نامم شنیدن از

 ازدواج باهم و ایران بیاییم میخواستیم ما. افتاد نمی ملیکا برای اتفاق این اگه:گفت

 میخوام که خاطره همین برای.مکن ترکش نمیتونم داره که شرایطی با االن کنیم

برگردیم انگلیس به معالجه برای و کنم ازدواج باهاش  

 

_ کنی؟ ازدواج باهاش ترحم خاطر به میخوای االن پس  
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_ کنید فکرشو شما که اونی از زیادتر خیلی.دارم دوسش واقعا عمو،من نه  

 

_  مارو رتکا این با. شده فلج ملیکا که میکنی مسئولیت احساس تو که میدونم من

 هیچوقت من به و میدونستی اضافه خودتو خونه این تو  همیشه تو. میکنی شرمنده

 جان با و.هستم عموت باشم پدرت جای اینکه از قبل من. نکردی نگاه پدر چشم به

نداری ما مقابل در مسئولیتی هیچ تو و میکنم نگهداری ازت دل و  

 

_ داره زندگی حق هم ملیکا.شدم ملیکا عاشق عمو،من نمیکنی باور چرا  

 

_  باقی فلج همیشه برای تو،شاید زندگی کردن نابود با نه داره زندگی حق آره

کنی بازی اینطوری  دوتاتون زندگی با که  نمیدم تو به حقو این من... بمونه ... 

 

_  دوسش و عاشقشم میگم من.میگین ای دیگه چیز یه شما میگم چیزی یه من عمو

منو حال بفهمید باید شما.کنم زندگی منمیتون اون بدون من. دارم  

 برمی زندگی این پس از ما ولی سردرگمم افتاده االن که اتفاقاتی از کمی یه درسته

 آییم

 

 وارد و نکردم تحمل و صبر دیگه.شده من عاشق شاهرخ.میشنیدم چی من خدایا

شدم اتاق  

 اون به ور خودش و شد بلند باعجله مامان.زدند زل من به و کردند سکوت همشون

 بلند شاهرخ. بخوام توضیحی من اینکه از قبل و.نمیدونم هیچی من یعنی که زد راه

 باهم ملیکا و منو میدین اجازه:پرسید بابا از و  گرفت ویلچرو های دسته و شد

بزنیم حرف  
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 آغوش در منو شاهرخ. شدیم خارج اتاق از که وقتی.بیرون بریم که داد پیشنهاد بابا

 صد در صد نبودم کیان عاشق من اگه.نکنم نگاه صورتش به کردم سعی.گرفت

بود ستایش قابل مرد این.میشدم مرد این عاشق . 

 

 نقبی هیچ که کسی یه.داره رو آرزوش دختری هر بودم فهمیده من که بود مردی

موند می برام برادر هم همیشه بود برادر یه فقط من برای اون ولی.نداشت   

 

رفتیم پارک به اهمب و کرد ماشین سوار منو . 

 

 انگشتر همون جفت حاال و بود خریده انگشتر برام کیان روزی یه که پارکی همون

میدیدم عاشقی وپپپ عهد همون پایبند خودم و بود چپم دست در . 

 

 بودن ناتنی شگفتی و بهت تو هنوز.کنه زدن حرف به شروع که بودم منتظر

نمیومد حساب به برادرم دیگه و داشت من به شاهرخ که احساسی و بودم شاهرخ  

 

_ میکنی؟ ازدواج من با ملیکا  

 

_ منی برادر تو اما  ... 

 

 هرچه باید من.کردیم صحبت بارها موضوع این درمورد ما وای:گفت و کشید آهی

 اون از هیچی تو چون.سخته برام کمی یه توضیحش. برگردم لندن به زودتر

 دنبال باید من... یانه بگم بهت یوچ همه چطور نمیدونم من و نمیاد یادت چهارسال

 انگلیس به باخودم تورو ساده عقد یه با میخوام قبلش ولی...بگردم هم  گمشده یه



@ASHEQANEROMAN 232 

 

 راه میتونی دوباره تو مطمئنم.میدیم ادامه انگلیس تو هم پاهاتو ببرم،معالجه

بهتره کنیم عقد نظرم به ولی.کنیم نامزد میتونیم بخوای اگه البته...بری   

 

_  که نمیدونم من. شاهرخی داداش همون من برای تو.سردرگمم و گیج زهنو من

 و خوابیدم ش  یه من.میترسم خودم از هم خودم من.افتاده سالها این تو اتفاقی چه

 به که کسی با نمیتونم من اینا از غیر به.گذشته چهارسال که دیدم شدم بلند که بعدش

 صالح به ازدواج این. ببندم وییزناش زندگی باهاش میکنم نگاه بهش برادر عنوان

 برگشتن تا و بری میتونی داری رفتن برای ای عجله اگرم. نیس هیچکدوممون

؟ بمونی منتظرم م حافظه  

 

_ چی؟ اونموقع برنگرده هیچوقت حافظت این شاید  

 

_  داشته امکان برات اگه بعد ی دفعه.نوشتم می خاطره دفتر قبلنا من که گفتی تو

 مغزم به چی همه م چهارساله خاطرات خوندن با شاید.فرستب برام پست با باشه

 میکنم قبولش من باشه بوده چیزی بینمون باش،اگه مطمئن.برنگشت اگرم و برگرده

 دکترها و بیمارستان از مدت این تو قدری به.پاهام ی معالجه مورد مورد در

 که کنی درکم هک میتونی تو.بذارم بیمارستان تو پامو نمیخواد دلم دیگه که  بیزارم

 بهبودی به امیدی هنوز و گرفتم اُنس شرایطم با تازه من.نشم معالجه نخوام حاال

  ندارم

 

_ کنم معالجت بذار شی زنم نمیخوای اگه شی؟حداقل معالجه نمیخوای واقعا  

 

_  هیچ بدون و یهویی من اگه.نکن اصرار انقدر میکنم خواهش ازت.شاهرخ نه

بوده اخد خواسته این شدم فلج دلیلی ... 
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 نظرم روز یه اگه که دادم اطمینان بهش و  کرد قبول اونم.بده ادامه که نذاشتم دیگه

بگم بهش شد عوض  

 

 به رو خدافظی موقع برگرده انگلیس به که بود قرار صحبت اون از بعد روز دو

 دوست چقدر میدونستی کاش:گفت گوشم دم و بوسید صورتمو و زد زانو روم

 زندگی خاطرات همه اون با چجوری.خونه برگردم چجوری تو بدون من االن.دارم

؟ سخته برام تبورشم کنم؟  

 

 عمیقی  آه و گرفت آغوش تو منو. بگم بهش که نداشتم چیزی.پایین انداختم سرمو

  کشید

 

رفت ایران از داشت که هایی رمز راز تموم با شاهرخ  . 

 

 دل و جون با رو اشه بچه چطوری مامان که میکردم فکر خودم با وقتا بعضی

 من که جوری نذاشته فرقی دیگه کس با خودش های بچه بین و کرده بزرگ

برادرم نه پسرعمومه فقط شاهرخ نفهمیدم هیچوقت . 

 

 و اورده بدنیا سفید و چله و چاق دختر یه آرزو که اوردن خبر بهمون روزبعد چند

گذاشتن بیتا رو بابک،اسمش پسرش اسم خاطر به  

 

 خونشون  روشنی چشم برا مامان با همین واسه ببینم رو ش چهب داشتم دوست

 .رفتیم
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 که گفتم بهش و کردم بغل رو دخترش بعد و کردیم بش و خوش آرزو با اولش

شهرامه شبیه هم کمی یه و خودته شبیه دخترت  

 

اومدند ما جمع به صنم و پروین و عمو زن و شهرام  

 تو چرا نمیدونم.کردم اکتفا خوبم جمله به منم و پرسیدند رو حالم تکشون تک

میوفتادم خواستگاری ش  یاد دیدنشون با و میشدم معذب خیلی جمعشون  

 

 جمع توی افاده و فیس یه با و میکنه رفتار باهام انگلها مثل صنم نشستن لحظه از

باشه؟ گفته بهش چیزی من درمورد کیان ممکنه که زدم می حدس.میزد حرف  

 که میدم حق کیان به.نداره کم هیچیم  بود خوشگل خیلی. شدم خیره صورتش به

کنه انتخاب هاش بچه مادر عنوان به اونو و  باشه عاشقش  

 

کردیم خداحافظی همه از.بریم بلندشیم بلکه که زدم چشمکی مامان به  

 

 کرد بغل منو شاهین اومدنی.بود سخت خیلی من برای آپارتمان طبقه چهار های پله

 بغض. دراومد اشکم.پایین میرفتم ویلچرم با باید االن ولی.رفت بعدش و باال اورد

بود گلوم توی سنگینی . 

 نبود ولی داشتن آسانسور کاش میگفتم باخودم و بودم کرده گیر عجیبی بست بن تو

بود اشغال ولی زدم زنگ شاهین به.   

 

میکشیدم خجالت خیلی. خواست کمک شهرام از مامان ناچار به . 

 وارد کیان همراه به کمال عمو و شد باز آپارتمان در کنه بغل ومن که اومد تا شهرام

 . شدند
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نکرد قبول مامان اما شام برای کردن تعارف به کرد شروع عمو  

 

 پاهام و کمرم دور دست حرکت یه با و باالزد آستیناشو شهرام از جلوتر کیان

کنه جمع رو ویلچر خواست شهرام از و گرفت آغوش تو منو و انداخت  

 

 گرم آغوش تو بازم.گرفتم قرار دنیا جای بهترین تو بازم من خدایا.گرفت غضمب

 تموم خواستم عمیق نفس یه با و بستم رو چشمام بود اومده بند ونفسم بودم کیان

 من و نمیکرد حرکت زمان میخواست دلم.کنم ذخیره وجودم توی رو کیان عطر

بودم می بغلش تو ها ساعت  

 

می احساس رفت می ایینپ رو ها پله که همونطور  

 

 بوسه غرق رو صورتش میخواست دلم.میکنم حرکت دارم ابرها روی که کردم

داشت تعهد اون که چرا نبود شدنی اینکار ولی.میکردم . 

 

 به رو سرم.میدونستمش خودم به متعلق فقط رو کیان.بکنم دل ازش نمیتونستم

  هم چشم تو چشم و کرد خم سرشو کیان.میکوبید شدت به قلبش چسبوندم سینش

 هم چشمای به همیشه مثل. بود چشماش توی باری حسرت و عجی  نگاه یه. شدیم

زدیم زل  

 

 ویلچر روی منو کیان و کرد باز رو ویلچرم  شهرام و رسیدیم در جلوی به دیگه

 اینکه از بود متعج  و افتاد دستم توی انگشتر به چشمش لحظه همون در گذاشت

داشتم هنگ رو انگشتر اون هنوز  
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 شه تکرار بازهم میخواست دلم. کردم سپری رو رویایی خیلی های لحظه

 کردم نگاهش برگشتم من و افتاد راه به و گرفت ویلچرمو های دسته مامان.برام

میکرد تماشا مارو رفتن و بود مونده واج هاج.  

 

 بمقل های خاطره با و ریختم اشک بیبدا. نشد من ی گریه متوجه مامان خوشبختانه

کردم پاکشون . 

 

 جشن به رو همه و بود گرفته تولد عرشیا پسرش برای مجللش ی خونه توی پروین

برم جشن به منم که کرد خواهش ازم و بود کرده دعوت  

 مامان درخواست با ولی پروینم شیک جشن برای ناجوری ی وصله من میدونستم

برم که کردم قبول. میشه خوب ام روحیه میکرد فکر که  

 

 آدمای از بود پر سالن و بودند کرده خوشگل حسابی فامیل دخترای ی همه

 یه االن من ولی بود سرحال و من،شاد سالگی هجده زمان مثل رنگارنگ،ملیسا

باخته رو چیزش همه که بودم غمگین و افسرده ی سه و بیست دختر  

 

 رایشگاهآ به منو و دنبالم اومد کیان که روزی اون به لحظه یه بود رفته سر حوصلم

 رد چشمام جلوی از سینمایی فیلم یه مثل قشنگم روز اون ی همه.کردم فکر برد

  شدند

 

 تاج نیم.میشد کشیده زمین روی ش دنباله که بلند شیری لباس اون با دیدم رو خودم

میکرد خودنمایی موهام مدل روی ای نقره گلهای با سفید  
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 رویای که.کردم بسته و باز رو چشمام چندلحظه برای اومدم بیرون فکرش از وقتی

 و لباسها همون با که بودم من این.داشت واقعیت اینکه یا و میبینم رو ش  اون

 ...کفش

 

بود صنم بلکه نبودم من. اومد می پایین خرامان خرامان ها پله از که اونی ولی  

 کیان یعنی برگردوندم کیان به بعدش لباسو این من تاج،ولی همون و لباسها همون با

 شبیه درست  میکرد خودنمایی صنم تن تو لباس این حاال و داده ش هدیه صنم به

تر خوشگل شاید و شده من  ... 

 

داشتم بدی خیلی حس.نمیومد باال نفسم بود خراب خیلی حالم . 

 

 پیدا کجا از اینارو. ملیکاست کردم فکر لحظه تویی؟یه جان صنم ا وا:گفت پروین

 کردی

 

میشن خوشگل همه لباس این جون،با پروین بینی می:تگف کرشمه و ناز با صنم . 

 هرچی آخه بپوشم که نمیخواست دلم که هرچند.قبلیش صاح  از خوشگلتر حتی

 جونم کیان دل کردن شاد  بخاطر خوب ولی.بوده ُمرده یه به متعلق روزی یه باشه

 ی دختره کدوم خاطره نمیدونم هرچند...میکنم هرکاری کیان واسه من.پوشیدمش

میکنم زنده ذهنش توی رو الشی  

 

 این از چرا.بودم ُمرده کیان واس من حاال.بدم گوش حرفاش به نخواست دلم دیگه

 دوسش انقدر من چرا.نمیشه کم کیان به احساساتم چرا.شدم ناراحت بیشتر حرفش

دیگه چراهای تا هزار و بودم عاشقش انقدر من چرا.دارم ... 
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 نسبت من به  که رو الشی ی کلمه اون یا و دمنبو بیش ای هرزه من صنم قول به

بود شخبیتم خور در واقعا.داد  .  

 

 سخت برام هوا این تحمل دیگه.ریختن صورتم پهنای روی خود به خود اشکام

مردم می میخواست دلم.بود  

 

 گل پراز و بزرگ  خونش مثل پروین ی خونه حیاط.اومدم بیرون سختی به

نداشت برام اهمیتی هیچ.داشتم من که ریروزگا و حال با ولی بود ودرخت  

 

بودند شده جمع مردها هم دوم ی طبقه در.بود پیچیده جا همه شاهین ارگ صدای  

 

 داشتند دست در رو میوه بزرگ ،سبدهای خاله احترام های بچه از یکی و شهرام

ببرند داخل به که  

 

 از ایی پرده مچشمها جلوی. اومد سمتم به میشد خارج خونه از که دیدنم با کیان

میریختن اشکهام  گلوله گلوله آلوچه مثل و بود شده گرفته اشک . 

 

_ میکنی؟ گریه داری چیشده؟چرا ملیکا  

 

_  ثابت میخوای رو چی کارات این با:گفتم و کشیدم جیغ و زدم زل صورتش به

 که بودم احمق خیلی الشی؟من یه بودم هرزه یه.بودم خراب من که کنی کنی،ثابت

شدم تو دست ی بازیچه . 
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  خوشگلتره من از داری که رو اونی االن که کنی ثابت تونستی. شدی موفق آره

برتره من از هم خیلی و سالمتره ... 

 

 سینش به مشت با اینبار. نشست مقابلم و زد زانو روم به رو  چمباتمه حالت به

میگیره درد  دستات.عسلم نکن:گفت و گرفت دستامو کیان و کوبیدم  

 

انداخت دلم توی غوغایی عسلم ی اژهو هم باز . 

 دستش که کنه پاک اشکامو که اورد جلو رو دستش.کنه آرومم که کرد سعی وکیان

زدم پس رو  

 

_ ملیکا؟ چیشده  

 

_ شدن عملی موفقیت با هات نقشه ی همه.میدونی بهتر خودت  

 

 رو کیان و منو متعج  هم اون.برسونه خونه به منو که خواستم ازش بابام دیدن با

 از و کرد ماشین سوار منو بپرسه ازم سوالی اینکه بدون و نگفت چیزی ولی میدید

شدیم دور پروین ی خونه  

 

بدم تغییر رو زندگیم چی همه و برگردونم عق  به رو زمان میتونستم کاش . 

 

بود پر چی همه از دلم.کردم گریه و نشستم تختم روی  . 

از.بود خونگرم و ربونمه خیلی. خزید تختم روی و کنارم اومد ملیسا  
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 توآغوش منو که همونطور.بودم خوشحال خیلی داشتم اون مثل خواهری اینکه

 شبیه دیگه که هرچند البته نموندی تولد اخر تا چرا:گفت و بوسید رو صورتم کشید

نبود تولد  

 

چیشد؟ مگه چرا:پرسیدم تعج  با  

 

_  چیزایی یه من ولی کنه مالی ماست رو چیز همه که کرد سعی عمو زن

 هم صنم داره کارش کیان که گفت صنم به و اومد دختره یه.تو رفتن از بعد.فهمیدم

 دیدیم که در جلوی رفتیم یاسمن و من بعدش.رفت در جلوی کرشمه و ناز کلی با

 یه اینکه مثل.بود عببانی وحشتناک زد صنم صورت به محکم ی کشیده یه کیان

 ولی میگفت رو چی نفهمیدم حاال. داشتهبر کیان کمد از اجازه بی صنم رو چیزی

صنمه تن های لباس همون که گفت یاسمن  

 نخریده صنم برای اگه.میکرد چیکار کیان کمد تو لباسها اون که نفهمیدم هنوز من

خریده کی برای پس ... 

 

اصال چه ما به.نیست مهم:گفتم خاطر همین به و بودم کالفه  

 

_  ازش حد این تا یعنی.دادی رد جواب یانک به بپرسم؟چرا سوالی یه ازت میتونم

خوشگله و خوشتیپه هم خیلی.خوبیه مرد خیلی که اون.میومد بدت .. 

 پیش نه؟دوسال یا و میاد یادت چیه،نمیدونم میدونی اخه.میسوزه خیلی براش دلم

 یانه؟توم داری دوسش هنوزم که پرسید ازت اومد  بودیم حیاط تو تو و من وقتی

 فکرشو.داد دست بهش حالی چه طفلک نمیدونی ابجی وایشما؟ گفتی و برگشتی

؟ نشناسیش تو نمیکرد  
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 همین به و بودم شده سردرگم و گیج واقعا سردربیارم م گذشته از میخواست دلم

 کیان خواستگاری از بعد که اینه منظورم بگی بهم رو چی همه میشه:پرسیدم خاطر

؟ کن تعریف میدونی هک رو هرچی برام.رفتم خارج به چرا و بودم چطوری  

 

 جز به جز من ولی.یانه و میاری طاقت نمیدونم:گفت و کرد نگام مبهوت و مات

 راهنمایی سوم من اونموقع میاد یادت.میکنم تعریف برات دونم می که رو چیز همه

 تو کاری کتک و حسابی دعواهای اون بعداز کیان اونش  خواستگاری تو.بودم

 از وحشتناک روز اون هنوز.خوابیدم من هم بعد و دیبو تاب بی خیلی. اتاق اومدی

 پراز تخت روی بجاش ولی نبودی تخت روی تو شدم بیدار وقتی نمیره خاطرم

 زمین روی تو دیدم که.بود شده قرمز و خونی تخت  ی مالفه.بود شده خشک خون

بودی افتاده حرکت بی مچاله . 

 گم رو پاشون و دست من زا بدتر هم بابا و مامان و کشیدن جیغ به کردم شروع

 تو چرا که شدیم متعج  مون همه.بردیم بیمارستان باالفاصله تورو بودند کرده

 نمی شدی بیهوش تو که گفتن اونا گفتیم دکترا به رو قضیه ما و شدی اینجوری

؟ چی برا دونستن  

.  و بیایی بهوش تو میخواستیم فقط نبودیم دلیل دنبال  زیاد اونموقع ما خالصه

 رفتارات. کشیدن داد و جیغ به کردی شروع و اومدی بهوش هفته دو بعد نکهتاای

 ناراحت و انگیز وحشت خیلی ما برای واقعا.میکشیدی رو موهات بود طبیعی غیر

 مثل یا و میزدی پا و دست دیونه آدمای مثل تو.ببینیم حال اون تو تورو که بود کننده

 تر وحشی روز روزبه بلکه نشد بهتر حالت تنها نه میکردی غش تشنجی آدمهای

 همه.بیاد سمتت به نمیکرد جرات هیچکس چون جون ملیکا ببخش البته.میشدی

 میشدی خیره نقطه یه به فقط و بودی آروم وقتا بعضی ولی شدی دیوونه تو میگفتن

 شناسایی رو بیماریت علت نمیتونستند و برنمیومد هیچی هم دکترا دست از دیگه.

 و بفهمه نتونست هیچکس رو شدنت دیوونه دلیل نه و خونریزی اون دلیل نه. کنند

 بدیم انتقال تیمارستان به تورو که شدیم مجبور ها مخالفت کلی با خاطر همین به

 میکرد گریه برات دیدم هم بابا حتی.بود وحشتناکی روزای چه نمیدونی ملیکا وای
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 بدتر که هم مامان.هببین روز حالو اون تو رو ش گوشه جیگر نداره تحمل میگفت و

 مامان جمله از و بود مردم حرفای مهمتر همه از ولی بود وزاری گریه کارش فقط

 تلفنی مامان دیدم خونه اومدم که روزی یه اینکه تا میزد زبون و زخم کلی که کیان

 گریه قدری به.میکرد گریه و تعریف بهش رو چیز همه و میزنه حرف شاهرخ با

 چند و سوخت مامان و تو حال به دلش و دراومد ش ریهگ هم شاهرخ حتی که کرد

 داد انجام انگلیس به تورو انتقال مراحل تمام و اومد ایران به شاهرخ بعد روز

 ویزا تو برای راحتی همین به چطوری شاهرخ که بود برانگیز تعج  همه برای.

رفتی شاهرخ همراه به تو و کرد جور  

 یه ماه هشت بعداز شاهرخ دراومدی عادی التح به تو تا  کشید طول چقدر نمیدونم

 اینه مشکلت فقط و میری بهبودی به رو و شده خوب تو حال:گفت و زد زنگ روز

 فارسی کلمه یه همه از جالبتر و دادی ازدست رو حافظت و شدی مغزی ضربه که

 که حاال میخواستن بابا و مامان میزنی حرف انگلیسی بلبل مثل و نیستی بلد هم

 توداری که شرایطی این با که گفت شاهرخ ولی برگردی ایران به شده وبخ حالت

 و شاهرخ بیگاه و گاه های تلفن. بدی تحبیل ادامه حتی و بمونی انگلیس تو میتونی

 که نمیکنم باور ملیکا راستش.میکرد باخبر تو حال از مارو میفرستادو که ایمیلهایی

نداری؟ خاطر به هیچی تو  

 

_  اصال و ندارم خاطر به رو گفتی بهم که رو حرفایی این از کدوم هیچ من نه

باشه؟ افتاده من برای اتفاقی چنین که کنم باور نمیتونم  

 

 جا همه شمسیه عمو زن همین میدونی:گفت و گذاشت ش چونه زیر رو دستش

 حدیثهایی و حرف چه.رفته بدنت توی جنی یه و.شدی جنی تو که بود کرده پخش

نکرد درست برات که  

 تو که نمیکرد باور هیچکس.کرد فرق ایران به شاهرخ با تو اومدن با چیز همه ولی

 گذشته با رفتارات و کارات ی همه بودی شده فرنگی دختر یه ملیکایی،اخه همون

 اونا تنها رفتارات،نه و پوشیدنت لباس حتی.میکرد فرق اسمون تا زمین االنت و
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 به بلکه بزنی حرف نمیتونستی یفارس و بود کرده تغییر هم زدنت حرف بلکه

 شاهرخ فقط که بودی کسی اونوقت تو. میزدی حرف خارجی ی لهجه با و سختی

 اون به بودی چسبیده و میرفتی باهاش توهم میرفت شاهرخ هرجا و میشناختی رو

نمیشدی جدا ازش و  

 نناخ و میرفتی راه بلند پاشنه کفشهای با و بودند کوتاه و دار مارک تمام لباسات

 واسه خالصه. بودی کرده بلوند رو موهات پایین.داشتی شده مانیکور و بلند های

بودی شده دیگه خانم یه خودت  . 

داشتی هم کوچولویی سگ یه حتی  

 

داشتم؟ سگ یه چی؟من:گفتم و کردم نگاهش واج و هاج  

 

 به وقتی نمیکنی؟تو باور میکنی نگام اینطوری چرا:گفت و خندید ام چهره حالت به

 آیی می بیاری رو جون پاپی اگه که بودی گذاشته شرط شاهرخ با اومدی می رانای

 اورده رو خانم پاپی دردسر کلی با و بود کرده قبول ناچار به ایران،شاهرخم

 بیرون اصال بغلت از پشمالو و کوچولو و سفید. بود بامزه خیلی انبافا ولی.بود

  نمیومد

 

 شخبیتی چند به داشتم واقعا.شد مور مور تنم و شد چندشم سگ اسم شنیدن از

میکردم باور دیگه خودم بودن  

 

اینجاموندم؟ اینکه یا و برگشتم لندن به دوباره من:پرسیدم و افتاد یادم چیزی یه یهو  

 

_  و برمیگشت باید دکتراش خاطر به شاهرخ. بمونی که کردیم اصرار خیلی ما نه

 پیشش قایمکی هم تو رفت گذاشت قالت شاهرخ حتی کردی بهونه رو درس توهم
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 میگم وقتی. بودی خوشتیپ و خوشگل و لوس دختر یه تو اونوقتا کل در رفتی

 تن اونارو همه ما که پوشیدی می اینجا لباسایی یه میگما راست واقعا خوشتیپ

 نمیدونی اینا از گذشته.تیپتم عاشق هم هنوز. میدیدیم ماهواره توی اونم خارجیها

 کم میکرد موس موس سرت پشت چنان کیان همین. کردی داپی خواهان چقدر اینجا

 ولی بکنی بهش نگاه نیم یه فقط که داشت رو این له له.بشه نفله وسط این بود مونده

 تبویری تماس و ایمیل روی از فقط که میشد دوسالی و رفتی شاهرخ با تو خوب

 ایران به یتونینم که میکردی بهونه رو درسات همیشه هم تو و داشتیم ارتباط باهم

 و کردن پیدا کشور جنوب توی تورو زدن زنگ بابا به روز یه اینکه تا برگردی

 و دراورد شاخ ایرانی تو،توی که گفتیم شاهرخ به هم وقتی.اوردیم تهران به تورو

 باز. برگشتی چجوری تو بودکه تعج  جای همه برای بازهم. رسوند رو خودشو

 ولی کنیم صدا رو گیر جن یه باید و  یشد جنی تو که شد شروع شایعات هم

 استخدام مهمان پزشک ماه یه مدت به بیمارستان همون تو،توی خاطر به  شاهرخ

 شدن شدخوب خوب حالت تا کردند عوض رو بدنت خون شنیدم که اینطور و شد

 درمورد حدیثها و حرف خاطر همین به و بزرگ مادر فوت با شد مبادف تو حال

میدونی خودت که هم رو ش بقیه و شدند دفن و کفن شغولم همه و خوابید تو  

 

 باهم هارو عکس این بودی ایران وقتی:گفت و گذاشت جلوم رو عکسایی آلبوم

 گرفتیم

 من بود عکسها توی که دختری.میشدم تر گیج. میشدم تر خیره ها عکس به هرچه

 .بودم

 و ام شخبیتی چند من که کنم باور میتونستم فقط و کنم درک رو چیزی نمیتونستم

میکنه فرق ام دیگه شخبیت با شخبیتم هر . 

 

_ داری؟ دوست هامو شخبیت از کدوم تو.ملیسا  

 

_ داریم دوست تورو همگی مامان و من باشی که شخبیتی توباهر   
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 که چیزایی اون تعریف با عوض در کردولی بوسه غرق رو صورتم و کرد بغلم

گذاشت تنها جوابم بی های سوال میان منو  بودم شنیده ازش . 

 

 با خاطراتم کردن دوره با رو روزام. بودم درگیر خودم افکار با همش روز اون از

میگذروندم کیان . 

 

 به عمو زن  خبر بی روز یه که.میگذشت پروین عرشیا،پسر تولد از بعد روز چند

کنه صحبت اتاق تو من با تنهایی خواست و اومد مون خونه  

 

 نگاه دوباره.بنشیند تخت روی که خواستم ازش.یشدیمم اتاق وارد که همونطور

بود بار سرزنش و کننده تحقیر هاش  

 

_  برات ها بهترین خواهان و دارم دوست پروین مثل همیشه ملیکا،من ببین

 و تو ازدواج مخالف اینکه وجود با و اومدم خواستگاریت به که اونموقت.هستم

اومدم کیان دل بخاطر ولی بودم کیان . 

 تو به کیان که سیلی با. شکوندی پسرمو دل و کردی رد رو کیان که ودیب خودت

 رو کیان بود مونده کم هم پیش دوسال داشتیم هایی برنامه چه بابات با که بماند زد

 چی ما و گفتی چی تو که بمونه چیزها این حاال.بدم ازدست همیشه برای

 پسر.میخوای من ی رهبیچا پسر جون از چی بدونم میخوام ازت حاال ولی.شنیدیم

 تمساح اشک براش و میزدین حرف هم با وکیان تو حیاط توی که دیده خاله احترام

 ی کشیده یه  و رفته در کوره از کیان که گفتی بهش چی نیس معلوم و میریختی

 و نمیخواد رو صنم که کرده کفش یه تو پاشو و اومده کیان حاال.زده صنم به محکم

میخواد تورو بازم  

کنه ازدواج تو با نمیذارم بمیرمم من نکنه ازدواج صنم با کیان اگه باش ئنمطم  
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 زنش نشدی حاضر  داشتی رویی بر خودت برای و بودی سالم که اونموقع

بشی عروسم نمیذارم  من اَفلیجیت وضعیت این با حاالم.بشی ... 

 

_ ودمخ از بیشتر حتی.دارم دوسش رو کیان واقعا من.عمو زن بخوایین رو راستش  

 

_ باش نداشته دوسش بعد به این از دیگه خوب  

 

_ کنم فراموش کیانو شبه یه چجوری من.میخوایین نشدنی کار یه من از شما  

 

_  یه بذارم من میکنی فکر.کن وا سرت از رو کیان فکر.مربوطه خودت به اونش

بشه پسرم زن نشین ویلچر دختر  

 

 شده قرمز صورتش.بود یعببان حسابی  تو اومد و کرد باز رو در یهو مامان

 میکنی بیخود خیلی خواهر،شما ببین:گفت و گذاشت میز روی شربتهارو لیوان.بود

 خواهان کلی جسمی وضعیت این با هنوز دخترم. میگین افلیج من دختر به

 ملیکا ی اشاره یه با فقط.بگیردش بیاد پسرت باشی این نگران تو نمیخواد.داره

میشه نوکر ملیکا برای. بشه زنش پروین خترتد.بود خداتم از که شاهرخ همین  

 

کشیدن داد و جیغ به کرد شروع و.نداشت مامانی از کمی دست هم عمو زن . 

 خط رو دورش نخوام چه و بخوام چه همیشه برای باید.نبود من برای کیان دیگه

 کیان عشق از بودم راضی من وگرنه بود صنم برای دیگه اون که چرا.میکشیدم

 ازدواج هم با نمیتونستم و نداشتیم سازگاری باهم آتش و آب مثل ما دیگه. بمیرم

 کنیم
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گرفتم شدیدی استرس.   ناخنهام جوییدن به کردم شروع  

 در و بکشن رو همدیگه های گیس مونده کم. عمو زن یکی و میگفت مامانی یکی

کردند اعالم بس آتش هردوشون بابا شدید های سرفه با آخر . 

 

 جلوی اول بهتره: گفت مامان که رفت می خونمون از داشت قهر حالت به عمو زن

 ی گندیده موی من. بگی ماها به رو پرتا و چرت اون بیایی اینکه تا بگیری پسرتو

نمیدم تو القبای پسر اون به رو ملیکا . 

 کیانه این و کرد جوابش پیش چهارسال من ملیکا،دختر نه پسرته با تو حساب حرف

دخترمه دنبال چشمش هنوز که  

 

 دارم دوست رو کیان من خدایا.کردم شروع رو هام گریه هم باز و بستم اتاقمو در

ندارم؟ احساس من مگه.نمیکنه باور هیشکی چرا  

 

پیچید اتاق فضای توی هام گریه هق هق .. 

 

برم خرید باهاش که خواست ازم ملیسا صبحونه میز سر وقتی بعد روز سه  

 موبایل با که هایی صحبت و اتاق به آمدش و رفت که بود مدتی چون کردم تعج 

بود  مشکوک خیلی میکرد  

 با همیشه که چرا. داشت رو بودم دوست کیان با زمانی که منو هوای و حال مثل

 وسطه پسری پای حتما کردم فکر خودم با. میشدم گیج و دستپاچه داشتم قرار کیان

 پسرش دوست با دیدار یبرا ای بهونه رو بامن رفتن حاال و شده عاشق ملیسا و

دیده تدارک  
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 عوض کردن خرید با ملیکا هوای و حال اینجوری:وگفت نکرد مخالفتی هیچ مامان

 میشه

 

 ملیسا و گذاشت صندوق پشت رو ویلچرم راننده و اومد مون خونه جلوی آژانس 

بشم ماشین سوار که کرد کمکم  

 

 برگه یه کیفش ی تو از و میزد تماس رد اونم و میخورد زنگ مدام ملیسا موبایل

داد راننده به دراورد کاغد  

 

 چی ببینن منو سرقرار موقع کسی اگه که اومد سراغم به روزها همون ی دلهره

بود ریلکس خیلی ملیسا من برعکس ولی میشه  

 

داری؟ قرار کسی با میریم داریم کجا:پرسیدم اختیار بی  

 

 بدی جای اشهب راحت خیالت.پریده رنگت چرا:گفت و زد خندی نیم

بیایی باهام توهم که میخوام خاطر همین برای. ببینم رو کسی یه میخوام.نمیبرمت  

 

 پیاده بود ماشین جلوی ویلچرم که راننده  کمک با و داشت نگه راه چهار یه جلوی

 شدم

 

بود مشکوک ملیسا رفتارای واقعا که چرا باشم بیخیال نمیتونستم  
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کرد تپیدن به شروع قلبم.افتادیم اهر به و گرفت رو ویلچرم های دسته  

 

 به ما همراه احوالپرسی و سالم از بعد.شدیم رو به رو آرزو و شهرام با راه توی

افتادن راه  

 

 هم اونها حتی.بود مشکوک ملیسا مثل کاراش.داشت ل  به لبخند همیشه مثل آرزو

 قبد لیسام که چرا نشد هم میکردم که فکری اون.میریم کجا داریم ما که نپرسیدن

نداشت اینا به رو پسرش دوست دادن نشون   

 

 تابلوی به نگاهی.رفتیم ساختمان داخل به ملیسا و من و ایستادیم ساختمانی یه جلوی

 اینجا که بگیرین طالق میخوایین شما مگه آرزو:پرسیدم و انداختم ورودی در

 اومدید

 

 قراره خیری امر یه نه،ولی طالق:گفت و گرفت،خندید دهنش جلوی دست آرزو

 بشه

 

 پسرت دوست و تو نکنه:پرسیدم. میخندید هم اون. کردم نگاه ملیسا صورت به

کنید؟ ازدواج قراره  

 

کنه ازدواج میخواد ملیکا ولی نه ملیسا:گفت ملیسا از جلوتر شهرام  

 

بامن میخواد کی ندارم ازدواج قبد که من ولی: گفتم و شدم شوکه .. 
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شد نمایان دست به گل دسته و شلوار و کت با کیان اندام و شد باز در    

 

سورپرایز:گفتند بلند صدای با همگی و ! 

 

_ زندگیم به اومدی خوش.عسلم سالم ! 

 

کشیدم خوشحالی از جیغی و گذاشتم دهنم جلوی دست . 

بردم هجوم آغوشش به من و.کرد باز رو دستهاش و زد زانو کیان . 

رویا؟ یا واقعیته این خدایا  

 

 سرانگشتاش با کیانم. غلتیدند می صورتم روی خوشحالی روی از که اشکهایی

کنی گریه نبینم خانمی:گفت و کرد پاک   

دادم تکون چشم ی نشانه به سرمو منم و  

 

_ برداشتی؟ ملیکارو ی شناسنامه  

 

_ کیان داداش آره  

 

 خالی که دیگه اتاق به رو ویلچر آرزو،ملیسا دست ی اشاره با و بودم منگ و گیج

 دلم.دراورد سفیدی شال و شلوار و مانتو کیفش داخل از تند آرزو و برد بود

 بیراه و بد چرا آبجی:گفت و نشست جلوم زانو حالت به ملیسا.کنم گریه میخواست

خورده زبونتو موش نکنه نمیگی بهمون  
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 همدیگه معشوق و عاشق چطور اینا میدونم من.میخواد چی خدا از کور:گفت آرزو

میکنن بازی فیلم دارن فقط. اند  

 

 هرچند که دارم خواهری کردم احساس.کرد بغلم هایم شونه لرزیدن دیدن با ملیسا

کنم تکیه بهش میتونم ولی کوچیکتره من از  

 

_  حتما بگیرن قرار شده انجام کار بین اگه عمو زن هم و مامان و بابا هم.نکن گریه

 دیگه شرایط ولی. هکن ازدواج اینطوری خواهرم که  نمیخواست دلم منم.میان کوتاه

 جونش از و داره دوست خیلی خیلی دوماد آقا چون بدنیست زیادم شده اینطوری

شده هم کشتن به تهدید صنم ی خونواده طرف از  چون.میذاره مایه  

 

 نه.عروسه تازه یه به دادن دلداری چطوری دیگه این:گفت عببانیت با آرزو

 باید.کنم آرایشش بیام منم کن تنش لباساشو اینکارا بجای.میگه دروغ ملیسا عزیزم

بدیم دومادمون آقا تحویل پیک و شیک عروس یه ربعه یه عرض در  

 

 و داد انجام صورتم روی ملیحی آرایشی آرزو و بپوشم رو لباسام کرد کمکم ملیسا

گذاشت موهام روی رو داشت سفید ریز گالی که شکوفه تاج یه بعد  

 

 کیانو روم جلوی من و پیوست حقیقت به ومآرز تنها.نمیکردم فکر هیچی به دیگه

 من دلگرمی باعث و میگرفت جان کیان لبهای در ،لبخندی من نگاه هر با.میدیدم

 میشد
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 که میگیرید نظر در چند رو مهریه که کرد سوال عقد ی خطبه شروع از قبل عاقد

 در شما مسلم طفالن دو نیت به سکه تا دو جناب: گفت لودگی و شوخی با شهرام

بگیرید نظر   

 

 تو مهریه خودت عسلم: گفت و برگشت طرفم به کیان و خنده زیر زدن همه

کن مشخص   

_ خوام نمی ایی مهریه هیچ من   

_ ؟ بگی باید توه حق مهریه دیگه نه  

_  هللا  یگانه به ، معمولی ی مهریه یه بقیه مثل.باشه سنگین م مهریه نمیخوام.نه نه

همین سکه یه فقط  ...  

 قرار عقد ی خنچه روی به رو زندگیم عشق تنها کنار اینکه بود کوهیباش رویایی

 قران از ای سوره خوندن مشغول و بودیم زده گره بهم محکم رو دستامون و داشتیم

افتاد قران ی صفحه روی اشکی قطره.بودیم    

 

وکیلم؟ کرد،بنده سوال ازم سوم بار برای عاقد  

میخواد یرلفظیز عروس:گفت ملیسا که کنم باز ل  خواستم  

 

 باخودم چی یه میکردین چیزی هماهنگی یه حداقل:گفت تکوند رو هاش جی  کیان

بکشم؟ کارت دارین کارتخوان.ندارم نقد پول.میوردم  

 

شوخی داماد عج :وگفت کرد ای خنده تک عاقد  

 

آبجی ناقابله:گفت و داد دستم به و اورد بیرون رو بسته یه کیفش داخل از آرزو  
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 حرف به پالکش که بود طال زنجیر و پالک یه.کرد بازش و برداشت رو بسته کیان

کیان التینی اول  K بود شده طراحی  

 

وکیلم؟ بنده:پرسید دوباره عاقد که کنم تشکر آرزو از خواستم  

 

بله بزرگترا ی اجازه زهرا،با یاد هللا،به نام به:گفتم و پایین انداختم سرمو  

 

 نجوا گوشم زیر و فشرد دستمو کیان پیچید محضر توسالن دست صدای و

عسلم میشی من مال روزی یه آخرش گفتم دیدی:کرد  

 

 امضا شاهدا عنوان به ملیسام و آرزو و شهرام. کردیم امضا رو دفاتر دراخر 

 کردند

 

 جفت یه   دادن کادو بهم دستنبند یه شهرام و ازدواجمون،آرزو کارای از بعد

بود برایمون ملیسا ی هدیه هم گوشواره . 

 

 هم دست به و اورد بیرون کتش جی  داخل از رو ازدواجمون های حلقه هم کیان

 بوسه و داد قرار صورتم قاب رو دستاش تا دو کیان عاقد رفتن از بعد و انداختیم

عسلم مبارک پیوندمون:گفت و نواخت پیشونیم رو  هم ای  

 

 جیغ سیر دل یه میخواست دلم.گنجیدم نمی خودم پوست تو شادی از معروف قول به

 .بکشم
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 روبوسی موقع ملیسا و کردم روبوسی تکشون تک با محضر ورودی سکوی جلوی

بپوشونین جوراب هم پای به و بشین خوشبخت:گفت  

 

کوچولو خواهر.درصد صد:گفت خندید کیان  

 

 طرف به چرخدارمو صندلی کیان و کردیم خداحافظی دیگه باهم همه اخراز

 بود هرچی ولی بود چی اسمش نمیدونم.بود کرده ضعو رو ماشینش.روند ماشینش

بود قشنگ خیلی  

 

 که نمیکردم باور اصال.بستم چشمامو و دادم تکیه شیشه به سرمو شدم سوار وقتی

بودم شده کیان زن من حاال . 

 

_ میریم؟ کجا بپرسی نمیخوای  

 

_ مهمه برام این و توام با میرم دارم که هرجا. نیست مهم برام .. 

 

_ قبلنا مثل نمیکنی جیغ جیغ دیگه شکر خدارو  

 

منه؟ برای پرسیدم.گرفت طرفم به رو ای بسته و برگشت عق  به  

 

_ کن بازش دیگ آره.عممه برای نه:وگفت خندید   
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_  جیغ به کردم شروع و شدم شوکه بچگیام عروسک دیدن از. کردم بازش ناز با

بودی؟ دزدیده تو اینو:گفتم و کشیدن  

 

_  آره:گفت و شد خوشحال ام گمشده عروسک خاطر به من خوشحالی و تعج  از

 بچگیات.  بدمش بهت میدزدم خودتو وقتی میخواستم. بودمش دزدیده من

میدزدم خودتو دارم حاال و  دزدیدم می عروسکاتو  

 

بودم کرده گم شهربازی تو عروسکو این من ولی:گفتم و رفتم ریسه خنده از  

 

_ کردی گریه میتونستی تا و کردی باز ودهنت یادته وای.دزدیدم ازت اونجا منم  

 

_ درمیارم سرت بدجنس،تالفیشو ا ی  . 

  

_ بکن اینکارو داری جراتشو اگه  

 

زدم بهش ای بوسه و فشردم توآغوشم عروسکو . 

 

_ نمیکنی بوس منو و میبیوسی عروسکو اون نامرد آی  

 

 حسود_
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بده منو سبو باش زود! یاال:گفت و زد لپش روی رو انگشت و جلو اورد رو لپش  

 

گذاشتم لپش روی لبهامو خجالت و شرم با  

 

ببینه کسی بود ممکن که چرا شدم مانعش  کنه شکار لبامو که خواست   

 

_ نوچ...  نوچ... عام مالء در   

 

میداد کیانو دلنشین عطر بوئیدمش،بوی و شدم خیره عروسکم به دوباره  

 

_ زدی؟ خودت عطر از این به تو  

 

_  نداشتم شستن وقت.میداد گند بوی وحسابی بود گرفته زیرزمین بوی چون آره

گرفتم ادکلن دوش براش  

 

 توی ببری که جداکردی من از مونیکارو تو:گفتم و زدم ش شونه به عروسک با

بندازیش زیرزمین   

 

_  اسمشو تو هنوز نگو.بود چی اسمش بفهمم که بود کرده مشغول فکرمو چقدر آخ

 و بودم باباش من بار آخرین یادته. اند افظهح کم پدرا باشه هرچی.داری خاطر به

مامانش تو   
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_  تو میشدیم مامان و بابا وقت هر.کنم بازی خاله باتو نمیخواست دلم هیچوقت من

نپختم شام من چرا که میزدی منو برمیگشتی سرکار از وقتی  

_  با دخترا میگفتی و میکشیدی جیغ کنم بازی خاله باهات میومدم هروقت یادمه آره

پسرا با ترا،پسرادخ  

 بازی خاله همیشه برای یکبار باهات شده هرطوری که خوردم قسم همین برای

 سالها بعد باالخره که دیدی.شه دخترمون هم مونیکا و بابا من و مامان بشی تو.کنم

جوجه نکنی کل کل من با و بخوابی بهتره داریم درازی راه.شدم موفق  

_ شودمی اطاعت شما اَمر. مهندس آقای چشم  

 به راحت و سنگین رفتم،خوابی خواب به میرویم داریم کجا به بپرسم اینکه بدون

خوابیدم داشتم استرس با که شبهایی جای  

 

 که کردم می فکر پریدم خواب از وحشت با که بودم خوابیده ساعتی چند نمیدونم

 گذاشته رو مالیمی آهنگ کیان نبود خواب ولی دیدم خواب تو رو ماجراها ی همه

کرد می زمزمه رانندگی حال در باهاش و   

 و داشت نگه جاده کنار شده دستپاچه زده وحشت کیانم که پریدم خواب از جیغ با

؟ دیدی بد خواب: پرسید ازم مضطرب  

 

_ شدیم هم مال ما نبود خواب که بگو کیان آره زنتم من  

 

_ داره واقعیت رویاها این ی همه. عسلم آره  

 

_ کنیم ازدواج باهم ما نمیذاره که بود کرده تهدید ؟اون بدیم چی مامانتو جواب  
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_  خوب ولی میدادم انجام پیش سال پنج باید من اینکارو.شد تموم چیز همه دیگه

 قانون حتی و سالته سه و بیست االن وای.بودیم سال و سن کم هردوتامون اونموقع

 خدمت.منی مال ابد تا. باشه راحت خیالت.کنه باطل رو ازدواجمون نمیتونه هم

بانو گذارتم  

 

 آخرین. برسیم هم به که میخواست دلم همیشه:گفتم و انداختم گردنش دور دست

بود قلبیم آرزوی . 

 

_  باقی چندساعتی نرسم آرزوم به تا من ولی.رسیدی آرزوت به که بحالت خوش

 مونده

 

_ نمیگی چیزی که خودت.بریم جایی چیه؟میخوای آرزوت مگه  

 

_  دونفرمون تخت به تورو تا.میگفتم آرزوم از شتمدا آره. نکن عوض حرف

نرسیدم آرزوم به نکشونم  

 

 بدتو عادت این میکردم فکر همش:گفتم جذابی اخم با و زدم سرش پس به دست با

 ترهم شیطون بلکه نکردی ترک تنها نه میبینم سال همه این از بعد.کردی ترک

 شدی

 

_ گذشت بشه عسلی که تو مثل شیرینی از میشه مگه   

 

عسلم بشم یکی باتو منتظرم صبرونه بی:گفت و گذاشت لبام روی لباشو   
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 دوست به ای خدشه هیچ چهارسال این چرا.بود داشتی دوست و کوتاه اش بوسه

داشتم دوسش وار دیوونه هنوزم من و بود نکرده وارد داشتنم  

کردیم همخوانی  شد می پخش که اهنگی با رو مسیر ی بقیه   

 

زده پس تو خاطر به رو همه نفر یه نیببی   خوبیه حس  

زده نفس نفس رو راه ی همه تو به خودش رسوندن ی واسه  

خوبیه حس  

مبممه تو انتخاب واسه نفر یه ببینی   خوبیه حس  

مسلمه تو کنار موندنش بگیره بگیره رو تو دست  

خوبیه حس  

کرد عاشقونه منو های لحظه نگاش با همیشه که بودی تو اون  

کرد بهونه رو تو عاشقی واسه هام لحظه همه تو که منم این  

نداد من یاد رو تفاوتی بی تو مهربون نگاه اون هرگز  

 

 به اینکه خوبیه خیلی حس:کشیدم جیغ توانم تمام با و بیرون بردم ماشین از سرمو

برسی عشقت  

 

 غذاها به کردیم حمله ها گرسنه مثل. داشت نگه شیک رستورانی کنار  ناهار برای

خوردیم باهم دوتایی و دادیم سفارش اضافه هم پرس دونه یه حتی و  
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 تالش آخر ی لقمه برای  هرکدوم و بود دلچس  و زیبا چیز همه کیان کنار در

 چنگال و قاشق خورده شکست حالت با اون و شد قسمتم برنج قاشق آخرین و کردیم

نوشید رو ش نوشابه و انداخت میز روی رو  

 

 ها بعضی ولی.بودیم دیدنی واقعا شلوار و کت با اون و سفید و شلوار و مانتو با من

 مینداختند کیان و من به آمیزی ترحم های نگاه و میدادند سرتکون معلولیتم خاطر به

میکرد ناراحت منو این و  

 

 انتقال خودم به اونو احساس هم من.اهمیته بی ها نگاه این به کیان دیدم که وقتی تا

میکردم احساس خوشبخت رو خودم و دادم . 

 

 از.شد پیدا دور از( ع)رضا امام گنبد های گلدسته که بود چهار ساعت به نزدیک

 به چنان طالیی های گنبد دیدن با ولی میریم مشهد به داریم که بودم فهمیده ها تابلو

 کیان به منم کشیدن،خوشحالی جیغ به کردم شروع همیشه مثل و اومدم هیجان

 امام برای دور از و بست نقش لبهاش روی بخشی رضایت لبخند و کرد سرایت

فرستادیم سالم( ع)رضا  

 

 حرم به سالم عرض و  زیارت اول.بریم هتل به اینکه از قبل داد پیشنهاد کیان

کردم استقبال پیشنهادش این از منهم.بریم . 

 

 گرفت رو ویلچرم های دسته  و کرد پارک پارکینگی در حرم از دورتر رو ماشین

رفتیم حرم طرف به و  
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 خیلی کنم آغاز رو زناشویی زندگی همسرم با میخواستم مقدسی شهر در اینکه از

بودم خوشحال  

 

 دو همراه من و کنند کمک من به ضریح زیارت برا که هاخواست خدمه از کیان

شدم رضا امام شلوغ حرم داخل خدمه . 

 

 زنان قسمت در و بود شلوغ خیلی حرم وجود این با ولی بود ماه اردیبهشت آخرای

 به میکردن باز برایم رو راه که  کنارم خدمه دو  وجود با من بود ایی همهمه واقعا

 جوونا ی همه که خواستم.  کنم دل دردو هشتمم امام با و  کنم زیارت تونستم راحتی

 کیان.باشه شادی از پر زندگیمون و باشیم جوونا اون جز هم ما و بشن خوشبخت

دیگه حرفای از خیلی و. بمونیم هم عاشق ابد ات و باشه عاشقم همیشه ... 

 

 چون کنم شکایت بودنم فلج از نمیتونستم دیگه.بود مهمتر چی همه از قبل خوشبختیم

 بی چرا بگم خدا به نمیخواست دلم و  میدونستم خوشبخت رو خودم هم همینطوری

 شده باز برام خوشبختی در شد،بجاش بسته روم به دری یه اگه.شدم اینطوری دلیل

  بود

 

کردم می سبکی احساس زیارت بعداز   

 سوپ و کباب جوجه با پلو زرشک سفارش کیان. رفتیم هتل رستوران به شام برای

داد مخلفاتش دیگر و  

 

 طرفم به و کرد جدا ای شاخه میز روی گلدان از کیان که بودیم غذا پیش منتظر

.  بپرسم ازت الیسو اگه:پرسیدم و گرفتم ازش تشکر با رو گل گرفت،شاخه

میگی؟ رو راستش  
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میکنم سعی بتونم که اونجا تا:گفت و خندید  

 

_ بدونم میخوام رو حقیقت فقط نکن سعی  

 

 تهگف نباشه سوالی بیست لطفا ولی بپرس سوالتو!  تسلیم من: گفت و برد باال دست

ندارم حوصله گشنمه باشم  

 

 _  میدونم من که اونجا ات ؟ کردی چیکارش بدونم صنم مورد در میخوام فقط نه

بودین نامزد هم با شماها   

 

_  نکردیم عقد هنوز که بزرگمونه مادر بیامرز خدا ی سایه زیر اونم.  نامزدیم آره

 کلی حاال تا  نه گر و نکردم عقدش کرد رحم خیلی بهم که داشت دوسم خیلی خدا

 روز هر و رهدا عالقه ورزش و باشگاه به خیلی میشناسی که مامانمو.داشتیم برنامه

میره باشگاه به کنه کم چربی اینکه برای  

 مامان که بودن رفته هم نخ تو چطوری نمیدونم.بود  اینا مامان باشگاه مربی صنمم

 ازش عی  نمیشد که بود یکی هم صنم.بذارم قرار باهاش که کرد مجبورم

 نبودم راضی ولی شدم دوست باهاش مامان غرغرای با هم پیش چندماه.گرفت

 قبول رو مامانم ی خواسته. شدم ناامید تو از که وقتی ولی بود تو پیش دلم اکهچر

 مادربزرگ که کنیم عقد که خواستیم و خوندیم محرمیت ی صیغه ما.کردیم

 نکردن قبول صنم ی خانواده ولی محضر بریم صدا سرو بی میخواست مامانم.ُمرد

بشه یکی عروسی با بمونه عقد گفتن و  

 براش آرزوها کلی و بود شون خانواده ی یدونه یکی نمص باشه هرچی چون

انداختیم تابستون به رو عروسی همین برای.داشتن   
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_  که نبود بیدی دیدم من که صنمی.بزنه بهم رو نامزدی که کردی راضیش چطور

بلرزه بادا این با  

 

_  نچنا.میخوام تورو که گفتم و رفتم اتاقش به وقتی.بود سرتق بیدهای اون از آره

 میکرد پرت طرفم به بود دستش دم هم هرچی.نگو که انداخت راه خونه توی بلوایی

 داشت خبر ماجرا ی همه از مامان. رسیدم که خونه به.رفتم در دستش از زور به.

بود  نُوبَری  خودش جای اونم که بماند مامان ی قضیه.  

 

_  به موع زن اونروز فردای آخه.بوده عببی قدر چه که کنم تبور میتونم

کشید نشون خط برام و اومد خونمون  

 

چی؟ واسه شما؟آخه ی خونه:پرسید دراومده حدقه از چشمهای با  

 

_ نمیخواد علیل و فلج عروس اینکه بود حق حرفش. بگم که داشتم حرفی چه من  

 

 وگرنه.  نمیدونستم من.متاسفم:گفت روش به نوازشی با و گرفت دستش به دستمو

ارزشی با خیلی  برام ملیکا.میخوام معذرت ازت مامانم رفط از من.بیاد نمیذاشتم   

 

_ کنیم ازدواج تونستیم باهم چجوری که تعجبم در هنوزم.حرفا این بیخیال  

 

_  ازش و زدم زنگ بابات به من  دیروز.نگفتم بهت رو واقعیتی یه.ملیکا راستش

 ازم  بره زشیرا به بود قرار و داشت  پرواز هم بابات.بزنیم حرف باهم که خواستم
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 میگفتم بهش هرچقدر.زدم حرف باهاش اتاقی یه تو.ببینمش فرودگاه توی خواست

 اون از بعد نمیدونست تو الیق منو هم شاید و نمیکرد باور میخوام رو ملیکا من که

 من بذاری که میفتم پات به بخوای اگه که گفتم بهش اینکه تا.خواستگاری ماجرای

عاشقتم و دارم دوستت واقعا که خوردم قسم کلی براش.کنم ازدواج باملیکا . 

 ی اجازه و کنم عقد باهات قایمکی میخوام که گفتم وقتی ولی شد نرم جورایی یه

 مخفی صورت به میخوام چرا که شد عببانی خیلی پیشنهادم از.ضروریه پدرشم

 میفهمیدن صنم ی خانواده اگه و.بفهمه مامانم نمیخواستم آخه کنم ازدواج باهات

 هیچ بابات  بیارن سرم بالیی هر صنم بابای آدمای بود ممکن و میشد بد برام یخیل

 از  قراره گفت و زد زنگ ،عمو هشت ساعت دیش   شد نمی راضی جوری

 که بود پدرت طرف از نامه وکالت فکس اون و.بفرسته برام رو فکسی یه شیراز

 خاطر به دارم دمخو کنار تورو االن اگه نن بود شده امضا دخترش ازدواج برای

پدرته لطف  

 

_ نمیشه باورم. کیان وای  

 

_ نکنم پشیمون رو عمو هیچوقت امیدوارم.کنی باور که بهتره  

 

_  تو به و کنه پر منو چمدون تونسته چطوری ملیسا که موندم من.اینا از گذشته

 خودت جرم شریک هم اونو تو پس.نکردم راجبش که فکرایی چه من نمیدونی.بده

 کردی

 

_  تموم من حق در رو زنی خواهر واقعا. کشید زحمت برامون خیلی ساملی

 سه دو.خانومه آرزو شما محترم جاری سر زیر   ها نقشه این ی همه البته.کرد

 سرمن تو رو فکر این آرزو. میموندم شهرام ی خونه و کردم قهر که  میشه روزی

 ملیسا با آرزو و شد قطعی چی همه. پدرت از نامه وکالت گرفتن از بعد و انداخت
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 ملیسا طریق از همیشه من چهارسال توی بیماریت جریان تو. بودن صمیمی خیلی

 رو مون نقشه مو به مو ملیسا به زد زنگ آرزو بعد.میگرفتم تورو احوال گزارش

 دیگه نکنیم ازدواج باهم تو منو االن میگفت،اگه آرزو که چرا.داد توضیح بهش

میدونی خودت هم رو ادامش و برسیم بهم یمنمیتون شرایطی هیچ در و هیچوقت  

 

 خوردن به کردم شروع ولع با من.اورد برایمون غذا همراه غذارو پیش پیشخدمت

 سرحال و خوشحال خودشو وجود این با رانندگی از خسته.بود خسته کیان ولی غذا

میداد نشون . 

 

 با خودش.میکشم خجالت دید که وقتی بدم خوردش به غذا که میخواست ازم زور به

بخورم که خواست زور به و برد دهنم طرف به رو گوشت از ای تکه چنگال . 

 تا که بود غذایی بهترین بگم شاید جوییدم رو گوشت و کردم وا رو دهنم خجالت با

میخوردم االن به  

 

 برگشت که وقتی کنه صحبت تا رفت بیرون کیان و زد زنگ موبایلش به شهرام

 قرار کار جریان تو همه و شده پا به بلوایی انگار. ندبود ما ی خونه تو همه:گفت

 گرفتند

 

_  در بابا که شد خوب بیچاره شهرام گردن انداختن رو تقبیرا ی همه کنم فکر

بود چیمون همه جریان  . 

 

_ نیفته راه دعوا و جنگ خواستگاری ش  اون مثل کنه خدا آره   
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 مامانو دید از قضایا به مداشت.  شدیم ماشین سوار و آورد در حرکت به رو ویلچر

 ندارم کیان به ایی عالقه هیچ من کردن می فکر امروز به تا اونا کردم می نگاه بابا

بزنم زنگ بهشون فرصت اولین در باید و   

 خنده با و شدیم وارد و کرد باز رو اتاقمون در ،کیان آسانسور از شدن پیاده از پس

کنیم؟ چیکار باید حاال: پرسید  

 

 فرار نمیتونستم من و بود رسیده فرا میترسیدم که ای لحظه همون فتمگر دلشوره

 .کنم

 

 اتاق داخل به و گرفت آغوش تو منو حرکت یه با و انداخت پاهام و کمر دور دست

اومد آب از لگنی با و  رفت بیرون و گذاشت تخت ی لبه منو و برد خواب  

 

شدم مانع که بشوره پاهامو که برد پیش دست و  گذاشت پام جلوی و زد زانو  

 

_ میکنی؟ چیکار داری  

 

_  افتخار با االن و  میدم انجام عروسیمون ش  برای رو پیامبرمون سنت دارم

بشورم همسرمو پاهای که میخوام  

 

 با اونم کردو باریدن به شروع من،و اشکی چشمای به بود تلنگری حرفش این

 رو حسم بی پاهای یا حوله با بعد و کرد پاهام شستن به شروع خاصی وسواسی

کرد خشک ... 
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_  منم نخوای تو اگه کن باور. کنم اذیتت نمیخوام من.میکنی گریه چرا عسلم

نکن گریه تو فقط.عزیزم باشه...نمیخوام  

 

کرد پاک دستاش با اشکهامو اون و پیچید ام حجله اتاق فضای تو هقم هق  

 ی سرمایه تنها که چرا.میکنم گریه خودم روسیاهی بخاطر من نمیدونست کیان

 به پارتی ش  به رو کنم هدیه بهش عروسی ش  میخواستم که رو دخترونیگم

بودم داده تجاوزش تاراج . 

 ولی نیستم باکره من که بگم بهش که گرفتم تبمیم.ناخنام جوییدن به کردم شروع

بود یکی دادنش ازدست با حقیقت این گفتن   

 کرد تجاوز من به پارتی  توش که کسی که کنم اثبات بهش میتونستم چطوری

نداشتم گفتنش برای مدرکیم هیچ االن ولی بود خودش  

 

 گذاشتن با اون ولی بزنم حرف باهاش میخوام که گفتم بهش و  زدم دریا به دل

  لباسهام درآورن به کردن شروع و. داشت وا سکوت به منو لبهام روی به انگشت

آغوشش تو کامال دیگه. نواخت لبام رو ای بوسه و کرد نزدیک رو سرش و  

کرد آرومم هایش بوسه با رو وجودم سر سرتا و. بودم  . 

 

 ی رابطه دومین این درحالیکه. اونه و من ی رابطه اولین امش  میکرد فکر کیان

نداشت خبر خودش که بود ما  

 

 او به من و برد خوابش پروانه. میچرخیدیم شمع دور به باهم هردو پروانه و من

کردم نگاه   

 سرشمع به من جسم خاکستر و بودم سوخته من که خبردارشدم وقتی غافل دل ای

بودم آموخته عشق از من که بود این و ریخت فرو  
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_ من دارم تنبلی عروس ،چه بشی بیدار عسلم،عزیزم،خانومم،نمیخوای  

 

نواخت  پیشونیم به ای بوسه بعد و برد فرو موهام الی به ال به نوازشی دست  

 خیال ولی بودم زفافمون ش  از العملش عکس منتظر و ومدمی خوابم بدجوری

 بیدار عزیزم،اگه شو گفت؛بیدار که شنیدم رو صداش دوباره.نداشتم رو بیدارشدن

وان توی میبرمت طوری همین نشی   

 

 خریدار نازش که میفهمه آدم وقتی ،میگن کنه نازم دوباره که میخواست دلم

سراغش میاد کرشمه نازو داره،کلی   

 

 پراز وان توی و برد حموم طرف به و کرد بازم،بلندم نیمه چشم به توجه یب

،گذاشت بود گرفته فرا جارو همه که یاسی گل و قرمز رز های گلبرگ  

 آب روی از رو کف که کرد کاریو همچین چرا که کردن جیغ جیغ به کردم شروع

 و ریش براش کف با تعارف بی منم رفتم ریسه خنده از:مالید صورتم به و برداشت

کردم درست سبیل  

 

_ کنم حموم من تا بیرون برو کیان  

 

نمیکنم نگات اصال من ببین:گفت و گرفت صورتش روی دستهاشو  

 

 کیان:گفتم و کردم اخم و من به بود زده زل انگشتانش های دریچه الی به ال از ولی

دیگه نکن اذیتم  



@ASHEQANEROMAN 269 

 

 

_  انداختم راه به رو دمخو واس رو حموم این تو؟ناسالمتی یا میکنم اذیتت من

میدم گوش حرفات به دارم چرا من اصال. میگی زور من به داری تو اونوقت  

 

 حاال:گفت و شد وان وارد برهنه و هاش لباس کندن به کرد شروع شرمی بی با

کنی بیرون وان از منو میتونی چطوری ببینم  

 

_ که میارم سرت بالیی یه بذار ... 

 

شدم شوهرت من که بهتر این زا بال:گفت و کرد قطع رو حرفم  

 

 آورد یورش طرفم به میکنه حمله دشمن به یواش یواش که وار گربه حالت به بعد و

 دو باید عشق:گفت گوشم زیر و کرد بغلم درآخر و کردم کفی رو سروصورتم و

تو طرفش یه و باشم من طرفش باشه،یه طرف  

 حد تا داره دوسم خیلی اینکه یادآور اش بوسه باهر و بوسیدنم به کرد شروع و

 جنون

 

 کرد می وانمود اینطوری چرا...  گفت نمی هیچی دیش  ماجرای از چرا دونم نمی

نیفتاده اتفاقی که  ...  
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 دیدم تعج  کمال با ولی بزنه دیش  از حرفی که بودم منتظر هم صبحونه میزم سر

 لذت زشا خیلی که میدید تدارک واجوری جور های برنامه و نزد حرفی هیچ که

گشتن رو مشهد جای به جای و سوغاتی  خرید مثل هایی برنامه. میبردم  

 

_ ملیکا،میگما راستی .... 

 

_ عزیزم؟ چی  

 

_ دارم دوست چقدر که بودم گفته بهت  

 

_ نمیاد؟ یادم نمیدونم.گفتم و گرفتم رو کردن فکر ژست  

 

_ دارم دوست خیلی که میگم االن پس خوب   

 

انداخت راه دلم توی قندسازی کارخونه حرفاش این با بازهم  

 

_ داری؟ دوسم  که کنی اعتراف باید توهم ولی  

 

 نشستی دل به هم ایستاده حتی که نشینی دل به قدری به. کردم نجوا گوشش تو

 و بکشم فریاد توانم تموم با میخواد دلم االن.نداره حد تو برای من داشتن دوست.

اشقتمع وجودم تموم با و دارم دوست خیلی کیان بگم  
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_  که صدات بخش تسلی به هنوز بگیره،من صدات نمیخوام. نکشی فریاد بهتره

دارم احتیاج عاشقتم و دارم دوست بگه بهم هرساعت و هرلحظه   

 

_  ولی کنه فراموش رو فروغش ماه اگه و کنه فراموش رو خورشید،درخشش اگه

نمیکنم فراموشت تورو هیچوقت من  

 

_  و دادنم قلقلک به کرد شروع و نیس نفعت به که نکنیا،چرا زبونی شیرین بهتره

بود گرفته فرا رو آسمون اوج تا هامون خنده صدای  

 

 به ای اشاره کیان هم لحظه یه گذشت،حتی عسلمون ماه های روز از هم روز سه

 که سپردم فراموشی دست به اونو کیان های محبت با من و نکرد موضوع اون

بدم توضیح براش بخوام  

 

 هرچه میخواست ازم و میکرد تابی بی دوریم از و میزد زنگ بهم روز هر مامان

 و خرابه خیلی  اونا ی خونه احوال و میگفت،اوضاع شهرام ولی برگردیم زودتر

 که اینطور چون  بیفته آسیاب از آب تا بمونیم مشهد تو هم دیگه روز چند که بهتره

ما، قتل به کمر و  دنبو کرده پا به بلوایی چنان صنم ی خانواده بود معلوم  

 

بودن بسته عمو زن همراه  

 

 مرخبی دیگه روز دو از بیشتر کیان که چرا برمیگشتیم باید وجود این با ولی

 نداشت
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 نوازش بازومو کیان چندگاهی از هر و بودیم خوابیده هم کنار عالی روز یه از بعد

وابیدی؟خ صنم با حال به تا:پرسیدم و برگشتم طرفش به و میداد عاشقونه  

 

 تعج  رفتم اش رابطه و صنم سراغ بحثی هیچ بدون اینکه از و چشمهام به زد زل

نداد جوابی هیچ و کرد  

 

_  که نیستی کسی تو میدونم من. میشه معلوم چیز همه سکوت بدی،با جواب بهتره

 و شد ثابت بهم بودیم دوست باهم وقتی اینو.بگذری راحتی همین به چیزا اینجور از

پس بودید هم محرم که مه وصنم تو ... 

 

 که درسته دوما و داشتی بهم که شناختی از مرسی اوال:گفت و کرد قطع رو حرفم

 و نمیکنم انکار.نبودم خودت جز به هیچکس با ولی دارم نیازهایی و َمردم یه من

 رابطه باهاش ولی بوسیدمش رو صنم دوبار بگم،آره دروغ بهت نمیخواد دلمم

نکن میخوایی. کن باور میخوای حاال. نداشتم ... 

 

_  امیدوارم فقط. کردنه اعتماد زندگی توی اول قدم که چرا حرفات به میکنم باور

نباشه این از تر پیچیده قضیه که  

 

_  جونم از بیشتر که دارم هم همسری و زدم بهم باهاش دیگه من. پیچیدگی چه

دارم می دوسش  

 

_  حرف دوکلوم دیگه باهم مداری.میشی عببانی انقدر چرا عزیزم،حاال باشه

بوده حد تاچه شما ی رابطه که بدونم که میخواست دلم خوب.میزنیم  ... 
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_  بیا حاالم.باش داشته اعتماد بهم پس. کنیم اعتماد عشقمون و هم به ما شد قرار

بخواب بگیر بغلم   

 

بستم چشمهامو و رفتم فرو گرمش آغوش تو ومن  

 

 نور،نور تنها.بودم گذاشته باز رو یخچال در.ممیخورد آب ولع با داشتم.بود ام تشنه

نمیشد برطرف عطشم میخوردم آب هرچقدر. بود یخچال چراغ  

 

 با و بود ایستاده کیان درگاه در و شد روشن یخچال در بستن با آشپزخونه چراغ

 چرا:پرسیدم و کردم نگاهش واج هاج.میکرد نگاهم دراومده حدقه از چشمای

دیدی؟ روح میکنی،مگه نگام اینطوری  

 

_ میبینم خواب اینکه مثل ولی نه  

 

_ عزیزم؟ خوبه بیداری،حالت که تو خواب؟ولی  

 

_ بگم چیزی یه ملیکا  

 

_ عزیزم بگو  

 

_ تو....تو،تو  
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_ کردی عمرم نبف دیگه بگو ا    

 

_ اینجا تا تخت از یعنی رفتی راه تو.ایستادی پاهات دوتا رو  االن تو   

 

شد تیکه هلچ و زمین روی افتاد دستم از لیوان .  

 

 رو راه اینهمه چطوری من.کردم نگاه پاهام به عجله و ترس با بودم کرده وحشت

 بیدار خواب از من و باشه خواب که میترسیدم. نمیکردم باور هم خودم.بودم اومده

 شم

 

 میتونی تو عسلم ببین:گفت و گرفت بازوهام از خوشحالی با و اومد طرفم به کیان

 و خونمون بریم فردا بود قرار ما عزیزم کسی،میبینی کمک بدون اونم. بری راه

نذاشت خالی دست مارو رضا امام  

 

_  با من که نیومد خودم فکر به چرا.بود م تشنه خیلی.بخورم آب اینجا که اومدم من

برم راه میتونم واقعا که کنم امتحان بذار کیان. رفتم راه پاهام  

 

گشود طرفم به رو دستاش و رگشتب طرفم به و شد دور من از قدم چند کیان . 

 

 با ولی  کنم حرکت نمیتونم و شده حس بی پاهام که کردم احساس ای لحظه برای

انداختم کیان آغوش به رو خودم دو حالت به و برداشتم قدم عجله  
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 و کرد تشکر خدا از بار چندین و زد سجده زمین به و بود دراومده ش گریه کیان

 اون. کرد بوسه غرق رو صورتم و کرد نوازش و وهامم و کرد بغلم دوباره سپس

کنم ستایش خدارو دلم در و برم راه فقط میخواست دلم بود خوشحال من از بیشتر  

 

 منواز کیان هربار که چرا نداشت وجود شبی نبف سه ساعت ما برای دیگه

میچرخوند خونه دور و میکشید آغوش به خوشحالی  

 

 خوشحالی از که چرا. کنم تشکر امامم از و بریم حرم به که خواستم ازش عجله با

بذارم هم رو چشم نمیتونستم  

دویدیم باهم رو مسیر کل و پوشیدم رو چادرم خاطر همین به . 

 فکرم وقتی و بزنم قدم خیابون کنار جدوالی رو از هام کودکی مثل میخواست دلم

 قدم هم دست به دست ها جدول روی از باهم که کرد موافقت اونم گفتم کیان به رو

 بزنیم

 

 دیگه و کرد نگاه ما به تعج  با پیشخوان پشت ای،مرد لحظه برای درپذیرش

 پیش سوالی من برای ولی میکنم فضولی که جناب ببخشید:پرسید و نیورد طاقت

نبودند ویلچر روی بر نشسته خانم همون مگه شما خانم اینکه اومده ... 

 

 تو هم آقا اون و افتاده اتفاقی چه نبرامو که بده توضیح که شد مجبور کیان

برداشت دعا به دست و شد سهیم ما خوشحالی  

 

 می پرواز بیشتر البته. افتادم راه به کیان همراه سر به چادر بودم شده پرنده مثل

ص  شش ساعت اونم کردم   
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میگفت شکر رو خدا و میفشرد دستش تو  دستمو مدام  کیان . 

 

 شکر بارها رو امامم و خدام و کردم گریه و مگرفت رو ضریح چنان زیارت توی

بودن دونسته لطفی چنین الیق منو که گفتم . 

 

کردن برخوردارم رفتن راه نعمت از و  

 همه که کردم دعا.بود وجودم توی آرامشی حسی یه.کردم زیارت و ایستادم ساعتها

برن راه بتونن بودن من مثل که کسایی ی  

 

 هشت  ساعت و میزنه چرت نشسته قرارمون ایج کیان دیدم  اومدم بیرون وقتی

بودم نکرده حس رو زمان گذر من و بود صبح . 

 

 فقرا برای رو مبلغی و رفتیم حرم ی اشپزخونه سمت به و گرفت رو دستم کیان

کشید چک . 

من شفای نیت به کرد اشپزخونه نذر و . 

 

 من المتیمس خبر شنیدن با مامان زدیم زنگ تهران به.  داشتم خوشی خیلی احساس

سرش اومدن بابا و شاهین صداش با که کشید فریادی خوشحالی از . 

کرد تعریف بابا برای دوباره رو ماجرا کیان که اومد نمی باال نفسش . 

رسید گوشم به بابا گفتن ذکر و . 

 خوشحالی.گفتند روشن چشم ما به و شدند خوشحال خبر این از هم ارزو و شهرام

میرسید گوش به صدایشون تن از هم اونا  
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 کارگر فهمیدیم جمعیت دیدن با که بود صبح یازده ساعت برگشتیم هتل ب وقتی

 و گفته تبریک ما به و شدند خبر با من شفای از همه و کرده لقی دهن پذیرش

 بعضی و   کردن می ام بوسه در غرق گریه با و گرفته آغوش در را سرم خانومها

 ای تکه  کدامشون هر  و  لرزوندن می دلمو که میکردند گریه غم با چنان اونا از

خواستن یادگاری به را لباسم از . 

دادم  بهشون را هایم روسری خوشحالی با . 

 میشدیم  ها کننده زیارت برای زیارتگاهی  بمونیم اونجا این از بیشتر اگه میدونستیم

خونه برگردیم تا اومدیم در  مشهد از خاطر همین به و  

 

 حتما رو کیان که بودیم مطمئن دیگه بودیم شمال توی ما و گذشت هم روز دو

بود گرفته مرخبی خیلی که چرا میکنن اخراجش  

 

 دونم نمی بعدش ولی داد پاسخ شهرام تماس به ماشین تو کیان که بود راه بین در

داد ادامه صحبتش به و شد پیاده که داشتن هم با خبوصی حرف چه  

 

 .باشم جریان در من نمیخواد کیان که باشه افتاده قیاتفا نکنه اینکه از داشتم دلشوره

 رفته فرو خودش تو ولی بزنه حرف که بودم منتظر من و شد سوار  کیان باالخره

 می چون نکردم پرسیدنش به اصراری هم من و نزد حرفی هیچ تهران خود تا و

باشه بدی خبر حامل ترسیدم   

 ابتدا ملیسا و داشت نگه ملیسا یجلو کیان راهی چهار توی رسیدیم تهران به وقتی

 چه که پرسیدم ازش تمنا و خواهش با و  شد ماشین سوار بعد و کرد روبوسی بامن

مشکوکه؟ هردوشون رفتار که افتاده اتفاقی  

 

شدین؟ دعوت عروسی یه به فقط نباش نگران:گفت باخنده ملیسا   
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_ کی؟ عروسی  

 

_ میفهمی خودت بعدا.رازه یه دیگه این   

 

میدونی؟ تو: پرسیدم و برگشتم کیان طرف به  

 

 بچشونو مادراشون پدرو بازم  باشن کار خطا ها بچه هرچه. عسلم آره:گفت باخنده

 ما برای نمونه ما دل ور دومادی و عروسی لباس اینکه برای حاال.میبخشن

 عسل ماه اول که هستیم دومادهایی و عروس تنها کنم فکر ما و گرفتن عروسی

میگیریم عروسی جشن ریمدا حاال و رفتیم  

 

 یعنی.بودن بخشیده مارو هامون خونواده یعنی بودم دراورده شاخ کیان حرفهای از

بود نزدیک انقدر خوشبختی  

 

 انجام هفته یه تو رو عروسی کارای وتموم بود داده پدربزرگ رو عروسی پیشنهاد

 عرض ودر  آرایشگاه بردن منو بدو بدو  رسیدیم تهران به صبح ما وتا بودن داده

 باالخره که بودم خوشحال دختری هر مثل.بود تنم سفید عروس لباس چندساعت

 ریز های نگین با باالتنش و دار پوف لباسم و کردم تن به رو جادویی لباس اون

 یه در و بود ملیسا ی سلیقه به لباسم. بود دلبری هم یقش مدل و بود شده طراحی

نظیره بی که گفت میشد کلوم . 

 به که میکرد اصرار کلی ارایشگر و بود کارشده ملیح خیلی هم ورتمص آرایش

واونم نکردم قبول ولی بذاره رنگ موهام  
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 به بلند تور یه همراه  کارشده نگین و سنگین تاج یه و کرد جمع سرم باالی موهامو

کرد نب  موهام  

 

داشتم کم پرواز برای بال دوتا فقط نبودم بند پام روی خوشحالی از . 

 

 داشتم خوشحالی از. باشم خودم که نمیکردم باور گرفتم قرار آینه روی به رو یوقت

 .میمردم

 

 رز گل دسته یه همراه خوشگل کراوات و سفید پیرهن با مشکی شلوار و کت کیان

 و رفتم پایین ها پله از سالنه سالنه.  بود ایستاده منتظرم پله راه قسمت تو قرمز

اومدم من دالی:گفتم آروم  

 

 و زد پلک سرهم پشت بار چندین و شد خیره بهم زده مبهوت و مات نکیا

عسلم شدی محشر ملیکا:گفت   

 

بوسید پیشونیمو بعد و کشید هم سوتی و چرخوند و گرفت رو دستم    

 

_ گفتم کم بازم بگم هرچقدر. نازشدی خیلی ملیکا  

 

_ دوماد آقا شدی خوشتیپ خیلی توهم  

 

داری؟ احساسی چه االن:گفت باخنده  
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_ کنی درکش بتونی تو که نمیکنم فکر. عالی حس یه  

 

_  شدی خوشگل خیلی واقعا تو چون.کنم حسش نمیتونم و میکنم فکرشو چی هر آره

دنیایی عروس خوشگلترین تو.  

 

تویی سالله وای:گفتم خنده با و شدم خیره بهش کمی. شد نزدیک فیلمبردار خانم  

 

 نگاه کیان به باخنده فهمیده چطوری که پرسیدم وقتی  و گرفت آغوشم خوشحالی با

دوماد اقا ی سایه زیر:گفت و کرد  

 

 دیگه:گفت باخنده سالله.زدیم لبخند هم صورت به و فشردم دستم در رو کیان دست

 عکستون زودتر هرچه باید.بگیرم عکس ازتون کلی و آتلیه بریم باید بسه دلبری

 کار رو عکستون تونعروسی کیک روی میخواد چون. پز کیک برای بفرستم رو

 کنه

 

پایین کشید گردنم تا رو شنلم و ایستاد روم به رو کیان خروج موقع  

 

 ای زمین بیفتم نبینم هیجارو کورشم میخوای.؟ میکنی چیکار داری کیان:گفتم جیغ با

بمیرم نفس تنگی از  

 

 مردی هیچ من جز به امش  نمیخواد دلم ولی. هیچکدوم:گفت حسود بچه مثل

 ببینتت
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  براش تنفسم راه یکم.شه خفه کنی کاری میخوای. میگه راست:گفت خنده با لهسال

بذار باز . 

 

 عکس تا شدیم باغی داخل طوالنی مسیر یه از بعد. کشید تر عق  شنلمو کیان

  بگیریم

 

و گرفت مارو وقت ساعت دو آتلیه کارای  

 

داشتیم زیادی مهمونای هم تاالر توی   

 داشت رو خواهرش عروسی معروف قول به و وندمیخ هم و میزد ارگ هم شاهین

میذاشت مایه جونش از و میترکوند  

 ودل جون با و عالی چنین شاهین که نداشت سابقه میگفتند فامیل ی همه که چرا

 بخونه

 

 مهمونا به امدگویی خوش از بعد و ریختن نقل سرمون روی مجلس به باورودمون

نشستیم جایگاهمون در  

 

 تا ولی بود لبهام کردن شکار برای تالش حال در مدام و یداشتبرنم چشم ازم کیان

بود نشده موفق االن  

 

 زنجیری و پالک باباهم سکه،و همراه به و طال سرویس من به پدرشوهرم ی هدیه

ساخت ام بوسه غرق و آویخت گردنم به رو  . 
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 هم املیس و طال،میالد ساعت شاهین ی هدیه و بود النگو هم آرزو و پروین ی هدیه

بودن خریده برام نقره دستنبند  

 

 شاد حسابی من رفتن راه از همه که چرا شناخت نمی سرازپا خوشحالی از مامانی

  بودند

 

 که اوردن یورش ما طرف به ،همه دوماد و عروس افتخار گفت،به شاهین وقتی

 ولی  نیست بلد رقص که میکرد اظهار و نمیرفت زیربار کیان. برقبیم باهم باید

کنه همکاری بامن که شد ورمجب  

 

 صدای و کرد دعوت رقص سکوی به منو و گرفت رو دستم کیان سالله ی گفته به

نمیاد چرا ودست جیغ میگفت،صدای که پیچید شاهین  

 

 مالیم اهنگ با همیشه من میدونست کشیدن،شاهین کل و جیغ یکباره به همه

 اندامم دادن حرکت هب کردم شروع و نواخت مالیمی آهنگ همین برای و میرقبم

میرقبیدم عروسم لباس با گرانه عشوه و  

 

امش  زمین روی هاستاره  

امش  بیننمی تو چشم تو ماهو  

دستاتو اون بگیرم خوادمی دلم  

تو با بمونم خواممی دارم، دوست  

دیگه رنگ دنیام تو با  
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میگه قلبم اینو شهمی  

شدی رویایی چه امش   

شدی تماشایی عشقم،  

زنهمی ندت تند قلبم  

منه پیشه آخه عشقم  

شدی رویایی چه امش   

شدی تماشایی عشقم،  

زنهمی تند تند قلبم  

منه پیشه آخه عشقم  

بزنم داد خوادمی دلم  

دارم دوستت که بگم  

میارم اسمتو تا هرکجا لرزهمی دلم  

خوامنمی خدا از هیچی تو بجز  

دنیام توی گذاشتی پا که حاال  

شدی رویایی چه امش   

شدی تماشایی عشقم،  

زنهمی تند تند قلبم  

منه پیشه آخه عشقم  

 

 رو عروسیمون ی طبقه سه کیک, مراسم آخر در. میبارید عشق کیان چشمای از

 کیان دهن به من رو کیک از تکه اولین و بود کیان منو عکس روش که اوردن
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 دست برامون اطرافیان و گذاشت من دهن به کیک کوچلو برش یه اونم و گذاشتم

دنز . 

 

بود عروسیم شام بودم خورده عمرم توی که شامی بهترین که بگم جرات با میتونم   

 داری آبرو یکم که میومدن ابرو و چشم بهم مامانی و کیان که میخوردم ولع با چنان

 برای و بود لذیذ برام خیلی که کنم چه ولی نخور غذا ها زده قحطی مثل و کن

خوردم پرس دو همین  

 

نمیکنم فراموش رو امش  هیچوقت بود من تیخوشبخ ش  امش   

 

 آبرو خاطر به و نمیخواد رو عروسش که بفهمم میتونستم مادرشوهرم ی چهره از

 مهربون همیشه مثل کمال عمو ولی کنه شرکت مراسم تو بودکه شده حاضر داری

بود خوشحال  و  

 

کردند خوشبختی آرزوی برامون وهمه بود رسیده مراسم اخرای به جشنمون دیگه  

 

 همراهی آپارتمان تا مارو مهمونها از بعضی و رفتیم مون خونه سمت به هم ما 

  کردند

 و بودند چهارمش ی طبقه در وشهرام آرزو که بود آپارتمونی همون ما ی خونه

 از یکی تونسته سختی به چطور که داد توضیح دوم،کیان ی طبقه در هم عمو زن

نهک خریداری سوم ی طبقه در هارو واحد  

داشت وجود واحد دو طبقه هر در که بود بزرگی ساختمان یه که چرا  
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 محکم رو در و رفت خودش ی طبقه به عمو زن شدیم ساختمان وارد که وقتی

 زن تو که خوشحالم خیلی:گفت و کرد بغلم پروین که گرفت بغضم لحظه یه. بست

بشین خوشبخت دیگه باهم امیدوارم شدی داداشم  

 

 به فیلم گرفتن برای هم سالله و افتادم راه خودمون ی خونه به و زدم لبخندی  بهش

اومد داخل  

 

 آبی ت م که زیبا و شیک خونه ،یه بودیم کرده تعج  خونه دیدن از کیان و من

داشت رو سفید با ای فیروزه  . 

 

کنم جیغ جیغ خوشحالی از میخواست دلم که نشست دلم به م خونه قدری به  

 

 دستاش درحالیکه اون و کردم تشکر ازش و کشیدم آغوش در رو کیان پروا بی من

 که خودته ی جهیزیه ش همه. نیست یکی من کار دیگه این:گفت و میبرد باال و

 بهشت ما برای اینجارو هفته یه درعرض و بوده عمو زن و عمو گردن به زحمتش

کنیم شروع  رو ای عاشقونه زندگی توش ما تا کردن   

 

 

 یجورایی که میکرد سعی بود هویدا اش چهره از جشن و راه خستگی که کیان

میداد گوش سالله حرفهای به اخم با و کنه دَک رو سالله  

 

 که میخواست ما از  بود تمسخرآمیز یکم میخواست ازما سالله که کارای راستش

 های ظروف با کابینتهارو داخل وقتی بدیم نشون هم به رو خونه جای  همه
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 اینکار از دل و جان با من و بدیم نشون بهم رو بودند یدهچ که موشگل و خوشگل

شدم شیکی ی خونه چنین صاح  که بودم خوشحال که چرا کردم استقبال  

 

 که خواست سالله آشپزخونه توی وقتی  بود حرفا این از تر حوصله بی کیان ولی

بخوریم بیاریم میوه یخچال توی از  

 

 بارون فحش رو سالله کیان  بود مونده کم. مکردی نگاه سالله به زده ماتم کیان منو

بیاره میوه که خواستم ازش آلود التماس نگاه با ای لحظه برای که کنه  

 

_  من. دیگه چیه بازیا مسخره این.نکنم کاریو همچین ولی بدم جون اینجا حاضرم

خوردم میوه تازه  . 

 

ببینم باید رو کی بخورم میوه نمیخواد دلم االنم  

 

 به دوماد و عروس حال به تا.دارین تشریف تنبل شما چقدر...ا  :گفت اخم با سالله

درنمیاد خوب چه،فیلمتون من به اصال.بودم ندیده ذوقی بی این  

 

باشه آخریش این فقط:گفت و شد بلند ناچار به کیان  

 

 و بذاریم آهنگ بریم که گفت سالله ولی کشیدیم راحت نفس خوردن میوه از بعد

 برقبیم
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 دندوناش زیر از. درنمیود ازش خون میزدی کارد کیان به اگه لحظه اون

 منو فیلم بیا تو شم لخت خواب اتاق برم من میخوای کنیم کاری یه بیا غرید؛اصال

 ...بگیر

 

_ چیه؟ دیگه زشت حرفای این.  خود جای دوستیمونکیان اقا ببین  

 

_  و حال و ردمک رانندگی بکوب دیش  از. ام خسته خیلی کن باور میکنی قهر چرا

ندارم حوصله  

 

_ کنید خداحافظی و بدین تکون دست بیایید باشه  

 

میگفتی اول از دیگه اینو:گفت و پرید جاش از ها بچه مثل کیان .  

 

 همراه  خداحافظی با کرد جمع رو بساطش و بند سالله خداحافظی سکانس از بعد و

رفت بود منتظر بیرون که شوهرش .  

 

 از.بشه وارد کسی که میشد مانع انگار گرفت رو رد پشت و بست رو در کیان

 شل گردنش از رو کراوت که درحالیکه اون و بود گرفته ام خنده حرکاتش

 ها مزاحم این سر بالیی یه وگرنه نیفتاد پیش جنایتی که خداروشکر:گفت.میکرد

سخته شدن دوماد چقدر.میوردم  
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_  لباسو این که سخته چقدر ونینمید نیس تنت لباسا این از که تو دیدی کجاشو حاال

 گذاشته کار سرت توی بزرگم کشتی یه مهمتر همه از و کنی اونور اینور خودت با

کنی تحملش میتونه نه و شی خم میتونی نه که باشند  

 

_ نه یا کنم بغلت لباس این با میتونم ببینم بغلم بیا ... 

 

دارم جون هنوز اباب نه:گفت و  چرخوندتم خونه دور دوبار و کرد بغلم زور به  

 

_ بشم راحت تاج این شر از تا کن کمکم بیا داری جون اگه  

 

_ کنن اینکارو گذاشتی چرا.کلته تو میخ چقدر من خدای  

 

_  سرمن روی چطوری تاج این میکنی فکر.سر   سنجاق.مهندس آقای نیست میخ

اورده دووم   

 

_  جدا سرت از هارو میخ این بخوام که ندارم جون اصال میکنم فکر که حاال

بخواب بگیر همینطوری بیا میاد خوابم من.کنم  

 

_ میکنم بازش سحر ی کله تا خودم نکنی کمکم تو اگه.دیگه نکن اذیت کیان  

 

 کرد شروع خاصی وسواس با ولی بود شده خون ی دوکاسه حد به چشماش اینکه با

بشم راحت ها سنجاق اون شر از تا موهام کردن باز به  
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 باز رو عروسم لباس زیپ و زد ام شونه سر به ای بوسه دش تموم که موهام کار

بلدم خودم دیگه شو بقیه:گفت خنده با و کرد .. 

 

_ ای خسته خیلی و میاد خوابت تو ولی  

 

نزنم ای دیگه حرف تا گذاشت لبام روی لباشو  

 

_ خوشمزس خیلی.بزن رژ این از همیشه  

 

_ آرایشگره برای نیس من مال  

 

_ برو ک ش هشآرایشگا داخل از برو پس  

 

_ کنم دزدی رژ یه خاطر به بود مونده همینم  

 

_ دارم دوسش من و میاد بهت خیلی بزنی تو که هرچی اصال  

 

_ کنه خاموش رو چراغ کی پس. بخوابیم همینطوری اگه  

 

_ من به میدی سخته کار هرچی چرا  
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_ میشم بلند خودم اصال میکنی گریه چرا  

 

_ وت نه منه ی وظیفه این خانوم عروس نه  

 

 برای دیگه ای عاشقونه ش  یه و خزید کنارم به تاریکی تو کرد خاموش رو چراغ

خورد رقم هرجفتمون ... 

 

 آمیخته هم به اپارتمون در زنگ با تلفن زنگ صدای که بود نیم و دوازده ساعت

 .بود

 

بلندشوم نمیتونستم و بود کرده بغلم مالفه با سخت و سفت کیان  

 

کردم نگاه مون ریخته بهم اتاق به و اومدم بیرون هاشبازو زیر از دردسر کلی با  

 

 شبیه که جوری.بودیم کرده پرت طرف یه به رو لباسها ی همه  دیش  خستگی از

میشد گم بارش با شتر مامان قول به و بود شده شام بازار  

 

 شدم مجبور.بازکنم رو در برم تا بپوشم چی نمیدونستم و نداشتم تن به لباسی هیچ

 هرکس تا بستم سر به رو سرش ی حوله و بستم کمرشو و بپوشم رو مومح ی حوله

بودم حموم تو بفهمه ببینه دره پشت که  
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 چرا وضعشه چه این:گفت و خنده زیر زد پقی دیدنم با.بود ملیسا کردم باز رو در

رفتی؟ حموم مثال الکی.شدی اینطوری  

 

 دلقک شبیه باید که فهمیدم ملیسا نگاه طرز از ولی رفتم که بگم دروغ به میخواستم

رفته ریسه خنده از ملیسا که باشم شده ها  

 

 چشمم خط و پودر کرم و ها سایه ی همه من خدای. رسوندم آینه به رو خودم زود

 منو کسی اگه که بودم شده جادوگرا مثل من و بود شوه قاطی باهم شون همه رژم و

میکرد وحشت حتما میدید . 

شدم خوشحال خیلی ندیده وضع این با رو من انکی اینکه از ای لحظه برای  

 

_  مهمونا قراره باش آماده ناهار از بعد گفت و فرستاده برات مامان غذاهارو این

پاتختی جشن برای بیان  

 

کشیدم پوفی و شد بلند نهادم از آه  

 

 بعد و رفتم حموم به  کردم استفاده فرصت از من و رفت و گذاشت غذاهارو ملیسا

 به رو ناهار شدم مجبور و  نیومد بیرون تخت از کیان کردم ریهرکا اون از

بخورم تنهایی  

 

 یه از بعد و دادم انجام معمولی آرایش و پوشیدم بادمجونی کت و سارافون یه

  زدن دست و بودن اورده کادویی خودشون با هرکدوم و اومدن مهمونا ساعت

 جای به آرزو ولی بود کم جمع در عمو زن حضور بازهم. رفتند رقبیدن

مهمونا از میکرد پذیرایی صاحبخانه مثل و  برام گذاشت تموم سنگ مادرشوهرش   
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 نمیومد دلم.بود شیرین خواب تو هنوز کیان.رفتم خواب اتاق به مهمونا رفتن از بعد

کنم بیدارش خواب از  

 

بعد دوساعت برای  

 

فتمر فرو عمیقی خواب به و کشیدم دراز کنارش و  کردم کوک رو ساعت  

 

 من از زودتر کیان که بود معلوم  بیدارشدم خواب از حموم آب شرشر صدای با

 ماه روی به سالم:گفت و اومد بیرون ربع یه از بعد و رفته حموم به و شده بیدار

ات نشسته   

 

_ شدی سیر خواب از عج  چه  

 

 مبخواب نتونستم که ساعته نیم االن. چجورم آره:گفت و داد اندامش به قوسی و کش

 که بودم کوچولو خانم شما منتظر و کردم حموم  کردی مالحظه که همونطور و

بخوریم شام باهم  

 

_ سالم زن مادر برای مامانمینا ی خونه بریم باید رو شام نه  

 

_  هاشون سوغاتی درضمن.میگیریم شیرینی و گل راه تو و بریم شو آماده پس باشه

ببریم که نره یادت هم رو  
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_ ببریم هم رو هاشون سوغاتی که بهتره امش  همین. یکنیمنم وقت بعدا آره    

 

 بودن قائل براشون زیادی احترام و بود کرده باز جا حسابی بابا و مامان تودل کیان

 به منو و داشت عالقه من به کمی منم مادرشوهر کاش که گرفت دلم ای لحظه برای

میکرد قبول عروسش عنوان  

 

رفتم فرو عمیقی خواب به و کشیدم زدرا کنارش و  کردم کوک رو ساعت  

 

 من از زودتر کیان که بود معلوم  بیدارشدم خواب از حموم آب شرشر صدای با

 ماه روی به سالم:گفت و اومد بیرون ربع یه از بعد و رفته حموم به و شده بیدار

ات نشسته   

 

_ شدی سیر خواب از عج  چه  

 

 بخوابم نتونستم که ساعته نیم ناال. چجورم آره:گفت و داد اندامش به قوسی و کش

 که بودم کوچولو خانم شما منتظر و کردم حموم  کردی مالحظه که همونطور و

بخوریم شام باهم  

 

_ سالم زن مادر برای مامانمینا ی خونه بریم باید رو شام نه  

 

_  هاشون سوغاتی درضمن.میگیریم شیرینی و گل راه تو و بریم شو آماده پس باشه

ببریم که رهن یادت هم رو  
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_ ببریم هم رو هاشون سوغاتی که بهتره امش  همین. نمیکنیم وقت بعدا آره    

 

 بودن قائل براشون زیادی احترام و بود کرده باز جا حسابی بابا و مامان تودل کیان

 به منو و داشت عالقه من به کمی منم مادرشوهر کاش که گرفت دلم ای لحظه برای

میکرد قبول عروسش عنوان  

 

 و بود رفته سرکار کیان. شدم بیدار خواب از وقتی که بود عروسی از بعد روز دو

خونه میام بذار خوشمزه نهار امروز که بود چسبونده کاغذی یخچال روی  

 

 باز ولی.کردم غذا پختن به شروع عجله و خوشحالی کلی با و شدم خوشحال خیلی

 هم حاال.  کنم درست منیست بلد چی هیچ من که افتاد یادم تازه یخچال کردن

 سخت برام غذاها ی همه.ببره لذت ازش که بپزم شوهرم برای غذایی چه نمیدونستم

 بود تر راحت برام نسبتا که رو مرغ با کته برنج آموزش آشپزی کتاب از و. بود

کردم انتخاب رو  

 

 و.ریختم هم به دونستم نمی رو  کدوم هیچ جای اینکه خاطر به رو خونه آشپز کل

میکردم پیدا ظرفی یه هرطرف از  

 

 داغ روغن. بذارم داخلش هارو مرغ که خواستم و ریختم روغن ماهیتابه روی

دراومد م گریه سوخت دستم روم پاچید  

 

  برنج لیوان تا۷ نهایت در و بذارم برنج مقدار چه نمیدونستم اما بذارم برنج خواستم

بپزه تا ریختم   
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 انگشتم و شد پرت حواسم لحظه یه ولی  جهگو و خیار کندن پوست به کردم شروع

میسوزه داره مرغم فهمیدم که بودم کردن گریه حین در بریدم رو  . 

 افتادم کفگیر با نمیشد کنده اصال و ماهیتابه به بود چسبیده آدامس مثل مرغ ی سینه

 دور سه هوا توی رفت شد پرت و شد کنده مرغ یهویی اما بکنمش بلکه جونش

 هرچیزی شبیه شد کشیده برنج سمت به نگام و زمین روی افتاد مدرآخره و چرخید

 آب همراه به برنجم بودم کرده انتخاب رو کوچیکی ی قابلمه چون و برنج جز بود

بود باز همینجوری هم آب شیر و گاز اجاق روی ریخت و جوشید  

 

 چندین ی زاویه با متر سانتی ده ی اندازه به رو دهنم و نشستم آشپزخونه وسط

 زمین به پاهامو و کردن گریه و کشیدن جیغ به کردم شروع و کردم باز درجه

  میکوبیدم

 

سخته داری خونه چقدر فهمیدم که بود اینجا   

 شروع ودوباره.  بستم رو گاز زودی بکشم آتیش به رو خونه ترسیدم گاز بوی یا

 کردن خسر از بعد مرغمو و گذاشتم برنج لیوان تا ۶ اینبار ولی اشپزی به کردم

بپزه تا گذاشتم قابلمه توی  

 

 ولی بود دو ساعت.بودم خونه به کیان ورود مشتاق و میکشیدم سرک غذاها به

بود نشده آماده من غذای هنوز   

 

 استقبالش به سینه به پیشبند و دست به دستکش با من و زد رو ورودی زنگ کیان

نباشی خسته عزیزدلم سالم:گفتم کرده بغ صدای با و رفتم   
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 و داد جواب خوشحالی با من نباشی خسته به و گذاشت زمین رو کیفش کیان

 رو خانومم دستپخت بار اولین برای قراره امروز. عسلم نباشی خسته هم شما:گفت

 راه توی راستی.ندادم که شکمم این به وعیدی وعده چه صبح از نمیدونی بخورم

 غذاشو ای سلیقه بی زن کدوم نیس معلوم. میداد سوختگی بوی بودم که پله

 سوزونده

 

گرفتم آشپزخونه بوی کال نکن بغلم:گفتم که کنه بغلم میخواست  

 

_ عاشقشم من بدی بویی هر تو  

 

 به زده مبهوت و مات ولی ببوسه رو لبام که خواست و زد ام پیشونی به ای بوسه

 آتیش اینکه درمیادمثل دود داره آشپزخونه از. خدا یا:گفت فریاد با و کرد نگاه جلو

نترسی وقت یه گرفته  

 

 داخل انداخت ظرفشویی سینگ رو قابلمه دوید آشپزخونه طرف به و کرد ول منو

 میکنم مسخره مردمو زن که باش منو: گفت خنده با و  گرفت آب روش و سینگ

داده آب به گل دسته نوارش نو های قابلمه با اینجوری که بوده خودم زن نگو  

 

نکیا:گفتم و ورچیدم لبامو ... 

 

_ میخوریم ماهی کنسرو با برنجو. سرت فدای.کیان جون . 
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 بیخواد بیچاره که نشده خیس اصال.نپخته اینکه:گفت اخم با و ورداشت رو برنج در

برنجه لیوان چند.بپزه  

 

_ تا شیش  

 

_ میریختی تا هفت باید ریختی آب میپزن؟چقدر برنج لیوان تا شیش آدم دونفر واسه  

 

_ ریختم تا سه من نه  

 

_  لیوان یه باید کته برای.گرفتم زن منم گرفتن زن همه.باالست تو کیو آی چقدر

آخه نمیدونی چرا تو. میدونم من دیگه اینو.بریزی بیشتر  

 

 

 صندلی روی اخم با و بندازم برنج ی قابلمه به نگاهی که نکردم جرات حتی

 .نشستم

 و بود خنده باشل روی و بود شده خیره آشپزخونه به کمر به دست حالت به کیان

خنده زیر بزنه پقی بود ممکن هرلحظه   

 

_ جنگ میدون یا عروسه نو یه ی آشپزخونه اینجا  

 

 من زنیه چه دیگه این که میگه خودش با حتما میدونستم و انداختم پایین سرمو

و میپزن چجوری رو کته نمیدونه حتی و خوابیده و خورده فقط.گرفتم  
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 آب که برنجتم سوخت که اونم. رب نه داره روغن نه مرغت:گفت بازپرس مثل

 کلی امروز  باش منو. آشپزی کالس بری تحبیل ادامه جای به بهتره میگما. نداره

میخورم رو پختت دست که بودم زده شکمم به صابون    

 

زد زنگ فروشی پیتزا به و دراورد رو موبایلش   

 

_ کشیمب اینجا روی و سر به دستی یه میارن پیتزاهارو تا پاشو  

 

 رفتم پیشش و شدم بلند خندیدم میخندیدن حریبانه خرابکاریشون از که ها بچه مثل

 دهخن با و کنه م تنبیه تا دنبالم افتاد کفگیر با کیان و کاشتم ش گونه رو ای بوسه و

 کنه نگاه رو نازنینش عروس خرابکاری بیاد تا کنم صدا مادرشوهرتو برم:میگفت

میکنن الیک نفر چند ببینم بذارم اینستاگرامم پیج تو بندازم عکس اصال میخوای یا  

 

 بوسه شرط ازم و نکنه عملی رو تهدیداش که خواستم ازش ملتسمانه حالت به

کردم بارونش بوسه من و خواست  

 

 رو پزشکیم درس اینکه جای به و شد عوض روز اون از زندگیم ی برنامه دیگه

 خونده پیش چهارسال  که درسایی از هیچی چون رفتم آشپزی کالس به بدم ادامه

 به و  نداشتم خوندن درس به تمایلی هیچ و بودم افتاده عالقه از من و نبود یادم بودم

 با رو کیان میخواستم و  بود تر واج  هرچیزی از برام داری خانه اینا از غیر

کنم تر شیفته ام خوشمزه غذاهای  

 



@ASHEQANEROMAN 299 

 

 دعوت خونش به پاگشا برای اروم هفته دو از بعد و شکست عمو زن طلسم باالخره

کنم کمک آرزو به تا رفتم آشپزخونه به شام صرف از بعد. کرد . 

 و اومد آشپزخونه به عمو زن.بودیم کردن بش خوش حال در آرزو با که همونطور

 بود زده خشکش آرزو.خواست ازم رو عروسی سفید ی پارچه خشکی خیلی لحن با

 از آه چیه منظورش فهمیدم که وقتی ولی.بودم نشده منظورش متوجه اول من ولی

 و بد به کرد شروع آرزو حضور در حتی.پایین انداختم رو سرم و شد بلند نهادم

 بدر راه از جنبل و جادو با رو من پسر و نبودی باکره حتما که گفتن بیراه

 کیان به. نرفت بچه این خرج به ولی نیستی دختر تو که میدونستم اول از من.کردی

 ملیکارو من و همین که همین گفت ولی.داره رابطه شاهرخ با ملیکا این هشب گفتم

 جواب چرا.کنی بازی من ی ساده پسر آبروی با این از بیشتر نمیذارم.میخوام

 گفتن برای چیزی که میدونم ولی بده نشون بهم بلندشو پس نداره واقعیت اگه. نمیدی

 ...نداری

 

 ماه اول روزای همون کیان.کنم چکار یدبا نمیدونستم.ریختن صورتم روی اشکام

 بزنه حرفی موردش در نمیخواد که بود داده نشون سکوتش با که بود گفته عسل

بگم باید چی عمو زن به نمیدونستم حاال ولی . 

 

 مسئله این کنم ازدواج که هرکسی با من میدونستم. کنم فرار اونجا از میخواست دلم

نبودم باکره من میادکه پیش همیشه  

 

 یه:گفت و اومد آشپزخونه به که بود سردراورده ماجرا از چطوری کیان نمیدونم

میام االن کن صبر لحظه  

 

 و کرد علم قد عمو زن جلوی و برگشت زود و رفت باال ی طبقه به فکرکنم

 فکر به اینقدر اگه درضمن و میشه مربوط مادوتا به موضوع این مامان اوال:گفت
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 جیبش داخل از و بگیری این از رو سواالتت وابج بتونی که فکرمیکنم منی،

 و برداشت رو شده تا کاغذ اونم و گذاشت عمو زن جلوی و اورد بیرون رو کاغذی

  بازکرد

 

 و نداد مهلت بهم کیان چیه،ولی کاغذ اون داخل که بدونم میخواست دلم لحظه اون 

برگشتیم خودمون ی خونه به و گرفت دستم از  

 

 با کردن گریه به کردم شروع و راهه به آبشونم ی چشمه یشههم کیان،زنا قول به

 و گذاشت لبام روی که انگشتی با ولی بدم توضیح کیان به که خواستم هق هق

کنه ناراحتت دیگه بابت این از مامان نمیکنم فکر. کنی فراموشش بهتره:گفت  

 

 و نکشید پیش رو حرفش عمو زن هیچوقت دیگه اون از بعد و میگفت هم درست

 گواهی  کاغذ اون که شنیدم آرزو از و پذیرفت عروسش عنوان به منو دیگه تقریبا

 چنین حدس که کرد تعریف برام کیان بعدها و.  بوده من بودن باکره برای پزشکی

کرده حاضر جعلی پزشکی گواهی خاطر همین به و میزده رو روزی  

 تا و پرستمش می دموجو تمام با ولی اوردم نمی سردر کیان کارهای از هم هنوز

میمونم عاشقش ابد  

 

 که نمیدونه کیان دوسال این تو و میگذشت کیان منو ی عاشقونه زندگی از سال دو

 از کیان اینکه از قبل هرش .میکنم استفاده بارداری از جلوگیری های قرص از من

 م بچه و بشم حامله باز میترسم.میکنم فایمش بعدهم و استفاده ازش بیاد سرکار

 مامانی ولی نمیزنه حرفی هیچ شدنمون دار بچه درمورد کیان. بیاد دنیا به قصنا

 نمیشم حامله چرا که میشه ام پاپی ومدام  ببینه رو اش نوه اولین که مشتاقه خیلی

 از ترس واقعا من ولی مینویسن حاملگی حساب به رو رفتارام و حاالت ی همه

دارم شدن دار بچه  
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 یافته راه سینما به شاهین.بارداره هم یاسمن  اورد بدنیا هم رو ش بچه دومین پروین

 هم حاالها حاال و داره بیشماری طرفدارهای و شده سینما استار سوپر تقریبا و

 کنکور برای میالد.نده ازدست دخترا بین رو محبوبیتش تا کنه  ازدواج که نمیخواد

میگذرونه رو پزشکی دندون های دوره هم ملیسا و میشه آماده  

 

 بیمارستان از یکی ریاست آمریکا در حاال و برنگشت ایران به دیگه هم شاهرخ

 ولی شلوغه سرش حسابی میگه ملیسا که اینطور و داره عهده به رو دولتی های

 دبع رو خاطراتم دفتر که نمیدید  دلیلی شاید.نفرستاد برام رو خاطراتم دفتر هیچوقت

 از

 

بخونم ازدواجم  . 

 

 بچه سقط نه و پارتی ش  اون راز نه کیان هنوز که ساله شش به نزدیک درست

 استفاده نشدنمون دار بچه برای قرص از من که میدونه نه و میدونه رو معلولمون

پرستیم می همو عاشقانه و داریم دوست همو خیلی وجود این با ولی.میکنم  

 

 های ارمیپزم،طرفد ها مهمونی تو که غذاهایی و  شده العاده فوق آشپزیم دیگه

 که شهرام های بچه خبوصا.کردم پیدا کیان و خودم فامیالی بین در رو بیشماری

میپزم اونا برا توفر که هستند هایی شیرینی عاشق  

زندگیمم عاشق من هست همه زندگی توی که هایی سختی وجود با  

 



@ASHEQANEROMAN 302 

 

 این خواستش آخرین و میشد بدتر و بد مرات  به بابابزرگ حال که بود بهار اوایل

 دوباره و رسید شاهرخ دست به پیغام این.ببینه بار آخرین برای رو شاهرخ که دبو

برگشت ایران به   

 

 نمیکنی ازدواج گفت؛چرا شاهرخ به بزرگ بابا که بودیم بابابزرگ سر باال  همگی

 میشد خدابیامرز علی عمو ی نوه که شاهرخ های بچه که داشته آرزو خیلی اینکه و

ببینه رو  . 

 

 نتیجه تا دو گفتن با اخر در و شمرد رو بابابزرگ های نتیجه ی همه اول شاهرخ

ندیدی اونارو هنوز که دارید هم  

 

 خنده با شاهرخ و بودیم شده خیره بهش بزرگ چشمای با و برد ماتمون همه

 دختر یکی.دارم دوقلو دوتا بچه،یعنی تا دو حاضر حال در و کردم ازدواج من:گفت

 با اونارو خاطر همین به و  نبود مناس  سفر برای اونا شرایط و. پسر یکی و

 خیلی و رهام و رها های اسم به   شونه سال چهار اونا االن و  نیوردم خودم

شیطونند وروجکو   

 

 رو شیطون و ناز بچه دوتا عکس و  اورد بیرون رو پولش کیف جیبش از بعد

 شاهرخ که ردنمیک باور هیچکس درواقع. نمیشد باورش بزرگ بابا کشید بیرون

گذاشته سرمون به سر شاهرخ میکردیم فکر و داره بچه و زن  

 

رسید کیان و من به آخر در و گشت همه دست به دست شاهرخ پول کیف  
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 موهای پسرک بودولی خرمایی موهاش و داشت رنگی خاکستری چشمای دخترک

بود شاهرخ به شبیه و داشت مشکی فرفری   

رفت ضعف هردوشون برای من دل و  

 

 ضری  مثل هوشی ضری  رهام پسرم:گفت و گرفت رو بابابزرگ دست شاهرخ

   میکنه بازی باهاش که هرکسی و شطرنجه سلطان االن از و داره منو هوشی

 ولی.داره درخشانی ی آینده مطمئنم و زرنگه و باهوش خیلی اون. میبازه قطعا

 فارسی زبونی نشیری با.داره شدنو عروس عشق االن از و منه ملوسک رها دخترم

بانمکه و شیطون خیلی و میزنه حرف  

 

ترشه؟ میگه ماستش به بندی ماست کدوم:گفت خنده با پروین  

 

_ دارم دوسشون رو هردوتاشون که مسلمه و پدرشونم من خوب  

 

 عروس من برای ندادی قول من به تو مگه:گفت برافروخته ی چهره با مامانی

 و شدی هم دار بچه حتی و کردی ازدواج یبد خبر ما به اینکه بدون.نیاری فرنگی

 نوه ماهه روی گل خاطر به فقط االنم.میکنی معرفی هامو نوه اومدی سال پنج بعد

کنی صدام مامان نمیذاشتم دیگه وگرنه نمیگم بهت هیچی که هامه  

 

 و بوسید رو دستش شاهرخ و شدند جاری مامان های گونه روی از های قطره و

کرد خواهی معذرت ازش  

 

 یجوری قلبم ها بچه اون دیدن با. بودم رفته فرو فکر به و نشسته حوض ل 

بود من های بچگی شبیه ،چقدر بچه دختر اون دیدن با مخبوصا.شد   
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کرد سالمی و نشست کنارم شاهرخ  

 

 موقع در منم باید وجود این با پس. سالشونه پنج هات بچه اگه: پرسیدم اختیار بی

باشمشون دیده انگلیس تو تولدشون  

 

_ داشتی نقش دوتا اون تولد تو که هستی هایی بانی و باعث از آره،تویکی  

 

_ نمیشم متوجه حرفات از چی؟چیزی یعنی  

 

_ نباشه یادت هیچی که بهتر همون بیخیال  

 

 ل .نسوزوند رو وجودم نگاهش که بگم نمیتونم. کرد نگام خیره و زد زل چشمام به

 ازدواج درخواست من بودی،از کرده ازدواج قبال  که وقتی پرسیدم؛چرا و کردم تر

 کردی؟

 

_  کیان با زودی و بیارم رو خاطراتت دفتر تا موندی منتظرم دیدم خیلی اخه

کردی ازدواج  

 

_ آوردی؟ میندازی؟حاال متلک  

 



@ASHEQANEROMAN 305 

 

_  هست که اینی از هم رو موضوع بلکه.نداره ای فایده هیچ خوندنش االن تنها نه

کنی وششفرام کن سعی پس...میکنه پیچیدش  

 

_ خارجیه؟ رهام و رها مامان  

 

_  به هنوز من های بچه. س رگه دو و. ایرانیه ی زده غرب جورایی یه نمیدونم

کنن پیداشون دیگه که نمیکنم فکر ولی هستند مادریشون عشق دنبال  

 

_ سردرنمیارم هیچی من. میزنی حرف مبهم و گنگ یکم نمیکنی فکر  

 

_  با زندگیت از.بزنیم حرف تو زندگی وردم ودر.کنیم عوض رو بحث این بهتره

کیانه از مشکل.نشدین دار بچه االن به تا چرا. هستی راضی کیان  

 

_  هنوز ولی.سالمیم هردمون ما.بود بعید حرفی تو،چنین مثل دکتری آقای از

ندارم رو شدن دار بچه آمادگی  

 

_ میشی خوبی مادر تو که مطمئنم اینو  

 

_ داری دوسشون اونارو اینقدر که یهست خوبی خیلی پدر ممنون،توهم  

 

_ هستن من اشتباهات حاصل من های شاید،بچه  
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بود مرموز هم نگاهش حتی بودن مرموز خیلی حرفاش.رفت خداحافظی بدون  

هست وجودش توی کوه سنگینی به غمی میکردم احساس  

 

 ش  همون بابابزرگ متاسفانه و رفتم خونه داخل به شیون و ناله صدای شنیدن با

کرد فوت   

 رمز از پر زندگی چهارسال اون به ودیگه ندیدم رو شاهرخ دیگه من اون از بعد و

نمیکردم فکر دیگه رازم و . 

 رو ایران هاش بچه زنو تنهایی  ی بهونه به شاهرخ. شد برگزار که هفت مراسم

موندیم سوال پراز ما ی همه و کرد ترک  

 

؟ یانه داره  بچه زنو شاهرخ واقعا آیا که  

 

 آپارتمون به جدیدی مستاجر که شد معلوم بود راهرو داخل که صدایی و رس از

میکنه مکان و نقل بغلی . 

 

نکنن خراب رو وسایل میکرد سفارش مدام که بود راهرو تو هم زنی صدای  

 

 و برم خونشون به جدید ی همسایه به آمدگویی خوش برای که کردم فکر خودم با

 که میکردم دعا.ببرم خودم با رو بودم پخته روز همون که رشته آش کاسه یه

 هاش با تنهایهایم تو بتونم تا باشه اومد و رفت اهل و جوون جدیدمون همسایه

بشم دوست  
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 سه بور مو دخترک یه.فشردم رو  در زنگ و رفتم درشون جلوی و شدم که آماده

 هنگا صورتش به و نشستم ببینم نزدیک از اونو اینکه برا و بازکرد رو در ساله

اس؟ خونه مامانت چطوره؟ حالت کوچولو سالم:گفتم و کردم   

 

 زده روشون به خوشگلی سرهای گل و بود بسته خرگوشی رو بورش موهای

بشم دختری چنین صاح  منم کردم آرزو. رفت ریسه براش دلم.بود . 

 

_ چیه؟ اسمت عزیزم  

 

عسلم میگه بهم مامان ولی عسله اسمم _  

 

کیه؟ معسل: گفت که اومد زنی صدای  

 

 و شد بلند ام کله از دود دیدم که چیزی از ولی ببینم خانمو اون تا باالگرفتم رو سرم

شکست و زمین افتاد دستم از آش ی کاسه  

میلرزیدن دستام ولی. کنم جمع رو شکسته کاسه تا شدم خم  

 عسلم:گفت و گرفت رو دخترش دست بود نکرده تغییریم هیچ و بود صنم زن اون

 نگفتم بهت من کردی؟مگه اینکارو چرا.کنی باز رو در نباید ها ریبهغ برای نگفتم

 ...هاا

 

ببخشید:گفت گریه حالت به و گذاشت چشمهاش روی دست دخترک  

 

کشید جیغ بچه سر عببی  : 
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_ اتاقت تو برو   

 

 به دست پررویی کمال با صنم.کنم رفتار چطوری که بودم مونده من رفت عسلم

 ی یه*ک*ی*ن*ز:گفت بست می رو در حالیکه در عدب دادو هولم و  زد ام سینه

کنم جمع باید من کارهاشو خراب همیشه عوضی  

 

 قحط خونه.سردرآورده ما آپارتمون از چطوری اون آخه.بودم بزرگی شوک توی

 و بود کجا مدت این تو اصال.بود شده من رویی روبه ی همسایه درست که بود

دیگه چراهای خیلی و شده چهب صاح  و کرده ازدواج حتما میکرد چیکار ... 

 

 و طبقه ما آپارتمون تو صنم میدونست کیان که نمیدونستم.داشتم عجیبی ی دلشوره

 میخواستم.  نگفتم کیان به رو موضوع این من و کرده اجاره مارو کناری واحد

؟ یانه میگه من به ماست ی همسایه صنم بشنوه کیان اگه بدونم  

 می دلواپسی از حسابی منو دل و بود من زندگی به حسابی تلنگر یه صنم وجود

میکردم احساس زندگیمون توی خطر پر رقی  یه حس.لرزوند ... 

 

 باال دوم ی بچه برای شکمش وچون بود کرده دعوتم دخترش تولد برای سالله

کنم کمکش تا برم خونشون به بود خواسته ازم و بخوره تکون نمیتونست بود اومده  

 منتظرش هرچقدر ولی بیاد سالله ی خونه به شرکت از بعد مبود خواسته کیان از

 دل حسابی منو نمیدادو جواب میزدم زنگ گوشیش به هرچقدر و نیومد کیان شدم

بود کرده نگرون  

 

 شدن تموم از بعد و شد برگزار سالله فامیالی و دوستان میان احسن نحو به تولد

برگشتم خونه به و گرفتم آژانس مجلس  
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کرد زیادتر منو دلواپسی هک چیزی اون  

 بالیی ویا اومده دزد شاید کردم فکر اول شدم وارد آروم.بود آپارتمون در بودن باز

 اون از بعد و بود کیان صدای اول میومد دعوا صدای نه ولی اومده کیان سر

دیگه زنه یه صدای   

 

 نای. بگی زنت به باید نمیدونم من:میگفت که  شناختم خوبی به رو صنم صدای

بشینی لرزشم پای وباید خوردی خودت رو خربزه  

 

_ دارم اعتماد خودم به چون نمیترسم چیزی  از من. نکردم کاری من  

 

 چه با و من ی توخونه  اونم بود کیان با صنم من خدای رفتم جلوتر کمی

 باز و بود کرده بلوند موهاشو داشت تن به چس  قرمز شلوارک و تاپ.وضعی

 اما بود خون ی کاسه شبیه که لباش و بود قلم هفت هم رتشصو آرایش.بود گذاشته

 از پیراهنش و بودن باز باالیی تای سه پیراهنش های دکمه.بود بدتر کیان سروضع

بود کالفه و پریشون سرش موهای و بیرون بود زده شلوارش  

 

 رو عسل و اومد خودش به کیان از زودتر صنم. شدن شوکه هردو من دیدن با

 نگاه با رفتن موقع و برداشت رو شالش و مانتو لباسیش چوب از و کرد بهونه

 باشم کرده تجاوز اون خبوصی حریم  به من انگار که  انداخت بهم باری سرزنش

؟ باشه اون متجاوز اینکه نه  

 

باشم داشته  العملی عکس چه باید لحظه اون تو نمیدونستم  

 



@ASHEQANEROMAN 310 

 

 التماس با و نبود بیعیط حالت تو هنوز که  کیان با موندم من و رفت صنم

من ببین عسلم.نیس میکنی فکرشو تو که چیزی اون عزیزم ملیکا:گفت ... 

 

 خواب اتاق به و پاشیدم صورتش به و برداشتم اُپن روی از رو آب لیوان عببی

  رفتم

 

دریدم خشم روی از رو تخت روی ی مالفه میگشتم جرم مدرک دنبال تخت روی  

 

بود حرفهاش تکرار حال در طوطی مثل مدام و میشد مانعم کیان  

 

_ نیس میکنی فکر تو که چیزی اون .. 

 

 اینم.بازه که پیرهنته های دکمه این فکرکنم چی میخواستی:زدم فریاد عببانیت با

برهمه چیز همه که وضعت سر از  

 

 اینم از مدرک:وگفتم برداشتم رو بود افتاده تخت جلوی که کمربندش و شدم خم

گذشت؟ خوش بهتون حاال.انداختی اینجا کردی ازب کمربندتو. تر واضح  

 خودم ی توخونه اونم کنی خیانت بهم واضحی این به نداشتم انتظار ازت اصال کیان

 و  بود مونده دندونات زیر مزش احتماال که سابقت نامزد با خودم تخت تو و

باشی باهاش دوباره خواستی  

 

زدم صورتش به سیلی و دادم ازدست اختیارمو که کنه بغلم که شد نزدیکم  
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کرد نابودم لحظه دریه. میسوزوند رو روحم و قلبم خیانتش فکر  

 

 نگاهم افتخار با چه که  نمیرفت ازیادم میشد خارج داشت که صنم نگاه طرز هنوز

من نه اونه، واقعی ی برنده یعنی.کرد ... 

 

میخورد همب زندگیم از داشت حالم خیلی. کنم فرار سرنوشتم بازی از میخواست دلم  

 

 کیان ی خونه مرگم تا که بودم خورده قسم که چرا برم نمیتونستم بابام ی خونه به

 نمیتونستم.  بودم داده خودم به بود قولی چه دیگه این. کنه خیانت بهم اگه حتی بمونم

 با صنم و کیان بودن تبور با نفرمون دو تخت دیدن چشم چون برم خوابم اتاق به

  روم به رو در و انداختم کار اتاق به خودمو خاطر همین به کرد می بد حالمو هم

کردم قفل  

 

 حرفاشو نمیخواستم.میکنه التماسم داره در پشت کیان که نداشت اهمیتی برام دیگه

زدم زار خودم حال به و گرفتم گوشامو بشنوم  

 مایه براش جونم از همیشه.گذاشتم کم کیان برای چی االن به تا کردم فکر خودم با

 همسر بهترین براش کردم سعی همیشه.نکنه  رو چیزی  کمبودی حس تا گذاشتم

 باشم

 

 اون نبودنم با حاال که بودم نکرده عمل خوب وظایفم به حال تابه یعنی

کردن کاری کثافت تختم روی و داد راه م خونه به رو ه*ک*ی*ن*ز . 

د؟بو چه برای خیانت این پس کردم عمل وظایفم به عاشقانه همیشه من ! 
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شد ما سهم چی  روزگار تو  … 

تباهی عاشقی از  

مبیبت زندگی از  

شکست دوستی از   

خیـــــــانـت سادگی از  

 

 چمباتمه حالت به اتاق در جلوی کیان.اومدم بیرون آب خوردن برای وقتی صبح

بود برده خوابش  

 

 رو خیانت اما ببخشم میتونستم رو هرچیزی ولی.نبودم عاشقش احمق من که چقدر

 دل و جون با من و  بود عشقمون ی لونه که ای خونه تو.خودم ی خونه تو اونم.هن

کنم نگاه خونه این به میتونستم چطوری کثافت همه این با حاال میکردم تمیزش  

باشم کدبانو بهترین براش و باشه عشق از پر بودم کرده سعی که ای خونه  

 میدونستن مقبر منو همه.میشد فامیل های مجلس نقل من همسر خیانت امروز از

 خسته من از زودی همین به کیان و کردم کوتاهی وظایفم تو من میکردن فکر چون

برگشته سابقش نامزد به و  شده  

 

دوخت من به چشمهاشو و شد بیدار بودم زده زل قیافش به که همونطور  

 

 مشت و ایستاد در پشت اونم و انداختم کار اتاق به رو خودم عجله با دوباره عببی

کوبید در به  
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_  میپوشیدم لباس داشتم اتاق تو.  تولد بیام که میشدم آماده داشتم که کن عسلم،باور

 بلوزم های دکمه بستن منم زدن که در. بود افتاده زمین کمربندم که بود همون برای

 تنهام دید که بعدم. میگشت تو دنبال و تو اومد تعارف بدون صنم. موند کار نیمه

دراورد رو مانتوش ... 

 

_  بغلش که بگو کن تعریف بایستی رودر هیچ بدون.میبافی؟ دروغ انقدر چرا

 بودی یادش به چقدر سال دو این تو که گفتی بهش.شدی خوابش بوسیدیش،هم.کردی

هستی و ... 

 

 برای داری چرا.نمیکنی باورم چرا المب :گفت و کشید داد بلندی خیلی باصدای

 فقط انباف،من بی. کردم فرق االنم با بودم که یهرچ قبال من.میبافی قبه خودت

 منظوری چه صنم نمیدونستم اصال من. منه قل  توی فقط تو جای.میخوام تورو

وگرنه داره ... 

 

_  اومدم من دیگه نشم؟آره مزاحمتون من که بهتر جای یه بردیش چی؟می وگرنه

بود شده تموم شایدم  ویا موند کاره نبفه  حتما کارتون  

 

_  من. نکردم کاری من برام عزیزترینی که تو جون به.کن باورم من مرگ. ملیکا

توم ی دیوونه من. نمیکنم خیانت تو به هیچوقت   

 

_  چیز.بود صداقتت خواستم ازت که چیزی تنها من.نیست کافی بودن دیوونه

 کمبودی تو تا باشم بهترین برات کردم سعی همیشه که خواستم؟منی ازت زیادی

کردی خیانت بهم نبود که بارت اولین باشه رچیه.باشی نداشته  
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_  باهم بالغ و آدم تا دو مثل بیرون بیا.کن باز درو لحظه یه.ملیکا میکنم خواهش

میرم می تو بدون من.بزنیم حرف  

 

_  اونو نامزد من باشه هرچی. شه باز خانوم صنم جای بلکه.میمیرم من نمیر تو نه

 گهی خوبه.  بکشم باید حاال قاپیدمت اون چنگ از و تو نخ تو رفتم من پس.دزدیدم

پشت به زین گهی زین به پشت  ... 

 

رفت شرکت به و شد دیرش هم آخر در و من یکی. میگفت اون یکی  

 

 می فکر داشتم بود؟ کجا من اشتباه. بود نمونده کردنم زندگی برای رمقی هیچ دیگه

اومدم بیرون فکر از در زنگ صدای با که  کردم  

 

 به هیچوقت چون. بود اومده ما ی خونه به مادرشوهرم که بود عج ت جای برام

بود متنفر من از هنوزم  دونستم می که چرا  اومد نمی خبر بی من ی خونه  

 

 ش :پرسید بعد و میکرد نگاه خونه جای جای به مدام.بود مشکوک رفتاراشم خیلی

کردی؟ دعوا کیان افتاده؟با گود چشات خوابیدی؟چرا خوب رو  

 

_ کنم دعوا باهاش باید چرا نه . 

 

از کردن تعریف به کردم شروع و   

نشه مشکوک تا کیان خبوصیات  
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 نیستم بلد بازی سیاست و  ام ساده خیلی که میگفتن من به مامانی و ملیسا چون

 مرموز و سیاست با عروس یه نقش چجوری که دادن آموزش بهم یکم همین برای.

کنم بازی رو  

 

 دادم نشون عمو زن به ذوق با و برداشتم ادکلن و لباس تا چند و رفتم خواب اتاق به

 منو چیزی یه با هرروز اینکه و  خریده برام خودش ی سلیقه با کیان اینارو گفتم و

میکنه سوپریز  

 

رفت می وا بیشتر اونم میگفتم بیشتر من هرچه  

 

که بود عمو زن رفتن با  

 

 از درست وقتی حدسم این و اشهب کاسه یه تو صنم و عمو زن دست باید کردم فکر

 و دیدم رو رویمون به رو آپارتمان صاح  ولیعبر میدون تو که دراومد آب

 باخنده اونم و میخوام برادرم برای دارین رو آپارتمان فروش قبد که پرسیدم

بخره میخواد عروسش برای میگفت. فروختیم مادرشوهرت به که اونجارو:گفت ... 

 

 صنم به و  خریده قایمکی رو اونجا  عمو زن اینکه یعنی مداو بیرون ام کله از دود

بزنه بهم رو کیان منو ی میونه و کنه ما چرخ الی چوب صنم تا داده  

 بکنم اونا تقدیم دستی دو رو شوهرم زندگیمو میخواستم که بودم احمق چقدر من

 جرایما صنم که بود همین خاطره به. بشن پیروز صنم عمو زن میذاشتم نباید حاال

 اومده ما ی خونه به حقیقت اثبات برای اونم و  کرده تعریف عمو زن به رو دیش 

 و قهرمیکنم من حتما میکردن فکر اونا که چرا. کرده تعج  خونه تو من دیدن با و

بود خورده سنگ به تیرشون حاال ولی میکنم ول رو زندگیم و خونه  
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 هم چطوری؟خودمم ولی.میکردم داعتما کیان به میکردم،باید باید که کاری اولین

 نمیدونستم

 

 میز روی و  میکردم اماده رو غذا خونه به اومدنش قبل.بودیم قهر که بود روز سه

میرفتم اتاق داخل به  من. اومد می خونه به اون وقتی و میچیدم . 

 

 میفهمید وقتی میدونستم که چرا. میدادم جواب من و میزد در به ای تقه هرش  کیان

میشد راحت خیالش نکردم ترک رو خونه هنوز که  

 

 سمتش به دستم ناخودآگاه.بود خوابیده مظلوم کاناپه روی و رفتم پذیرایی داخل به

بودم شده دلتنگش روز سه این توی چقد. کردم نوازش سرشو موهای و رفت  

 تو و کرد باز رو چشمهاش هام بانوازش بود پاک و معبوم کوچلوها بچه مثل

کرد اهمنگ خیره تاریکی  

 

میدید ش  لحظه اون تو  منو که نمیشد باورش. غلتیدند صورتم رو اشکهام  

میگفت خداروشکر و کرد بارونم بوسه و کشید آغوشش به منو وجود تموم با و   

 

خوابیدی؟ اینجا چرا:پرسیدم ازش  

 

_ میخوام باتو رو تخت اون من   
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_ بخوابیم باهم بریم پاشو پس  

 

_ آشتی یعنی .... 

 

_ شرکت بری زود صبح باید دیروقته حاال. میکنیم صحبت باهم اش ربارهد فردا ... 

 

_  دووم تو بدون.میرم می تو بدون من نکن ترکم هیچوقت ملیکا.بگی تو هرچی

ببخش گناهمو. نمیارم  

 

_ میزنیم حرف مفبال ش درباره فردا گفتم . 

 

_ عسلم بشم خانمیت قربون . 

 

 داخل به و  کرد بلند دستاش رو منو تانداخ پاهام زیر دست ولی شد بلند همراهم

برد خواب اتاق  

 

 و میخواستن اونو وجودم ی همه قلبم و احساسم ولی بخوابم همراهش نمیخواستم

داشتن رو وجودش تمنای میخوندن رو ذکرش عاشقانه   

 

 چشمام جلوی در حتی میدونستم. میکرد ثابت کاراش با اینو.خواست می منو کیانم

 احساس خود به باید فقط میکردم اعتماد نباید چشمهام به بازهم میدیدم رو خیانتش

 تا شدند می کور عشق از باید من چشمای داشت دوسم که.میکردم اعتماد کیان

نکنم باور رو چیزی  . 
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 بهترین منم و بود آورده خودش با و خریده  زیبایی گل دسته کیان ش  اون فردای

بودم پخته اونو ی عالقه مورد غذای و   

 

 با که عسلم به تقدیم:گفت باخنده و گرفت طرفم به گلهارو که بودم ورودش منتظر

پرستمش می وجودم ی همه   

 

 شام امروز میخواستم:گفت دلپذیرش اخم با دوباره و  زد نیم پیشو به ای بوسه 

 درد ات پنجه و دست. نمیگذرم خوشمزه غذای اینهمه از که من ولی بیرون ببرمت

 ...نکنه

 

گذروندیم رو خوبی لحظات و خوردیم رو خوشمزه شام هی باهم   

 

 و  کرد قبول رضایت با اونم. بریم عمو ی خونه به خواستم ازش که بود بعدازشام

رفتیم پایین ی طبقه به  

 

رفت اتاقش به و کرد بهونه رو سردرد دیدنمون با عمو زن . 

 

 کرده مبتال کذایی دردسر این به اونو کیان همراه من ی غافلگیرونه رفتن که فهمیدم

برگشتیم خونه بالیدمو خودم به پیروزیم این از من و . 

 

 و میداد نشون رو خودش عشق کارهاش تموم تو  نبود کیان رفتار توی شکی هیچ

 متنوع های برنامه و کرده عوض صدبرابر رو رفتارش بودمش بخشیده اینکه از
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 شرکت هاشون بچه همراه آرزو و شهرام هامون برنامه تو و میدید تدارک برام

بود  ها برنامه اون جز شهربازیم و  میکردند  

 

 و  برداشت رو گوشی کیان. خورد خونه زنگ تلفن که میشستم ظرفارو داشتم

 و پریده رنگ خیلی که کردم احساس. رسید می گوشم به پچ پچ مثل صداش

کرد بیرون به رفتن آماده رو خودش بعدش و  شده مضطرب  

 

_ شده؟ چیزی کیان  

 

ببینن منو میخوان مامان و بابا فقط گفت نشده هیچی که کرد انکار  

 

_ چی؟ برای  

 

 نمیدونم_

 

_  راستشو که بهتره.میزنی بال بال گنجشک مثل داری. هست چیزیت یه تو کیان

بگی بهم   

 

_ بشنوی اون و این دهن از اینکه نه کنم تعریف خودم که  بهتره آره  

 

_ ه؟چیشد بگو میکنم خواهش کیان  
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_ خونوادم پیش بره و باشه داشته اینکارو شهامت صنم نمیکردم فکرشو اصال من  

 

؟ میخواست چی زندگیم و من  از صنم این.صنم از حرف بازم خدایا وای  

 

دادم تکونش و  گرفتم رو دستهاش   

 

_  به دیگه که بودی نداده قول گفته؟مگه  چی ؟صنم چیشده بگو کیان میکنم خواهش

نگی دروغ من  . 

 

_  که من. نداشتم ای رابطه هیچ االن نه و نامزدی تو نه صنم با من ملیکا کن باور

 از بعد االن. نکردم لمسش هیچوقت ولی بوسیدمش بار دو نامزدی تو فقط گفتم

ملیکا میکنی باور تو و دارم عسل اسم به دختر یه که میگه بهم و برگشته دوسال ... 

 

شدم زمین بر نقش و رفت سیاهی چشمام.نشنیدم رو حرفاش از کدوم هیچ دیگه ... 

 

 دوباره شاید که کردم فکر ای لحظه برای. بودم بیمارستان تو کردم باز چشم وقتی

 رو کیان. بود سرجاش ام حافظه نه ولی باشم شده شخبیتی بحران وارد

بود یادم رو کذایی روز اون و اوردم می یاد به رو عسل و صنم.میشناختم  

 محالی آرزوی که چرا  نشد ولی بره یادم از چیز همه دوباره شکا که کردم آرزو

 مثل.نمیشد باز لبهام سکوت مهر ولی میکردم احساس خوبی به زمانو گذر.بود

بودم شده متحرک ی مرده   
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 پس بود ممکن چیزی چنین بچطور رفته یغما به وجودم ی همه.بود آتیش درونم

 کیان که اسمی همون. بود عسل هم اسمش حتی.بود کیان ی بچه کوچلو دختر اون

میزنه صدا اسم اون به منو همیشه و  عاشقشه  

 

بچه یه اونم  داشت دستش تو مطمئن سالح یه صنم شده نابود من زندگی دیگه ... 

 

؟ بکشونم خودم زندگی به رو کیان  اون با که داشتم چی من  

 

 که ردمنک شک صنم شوهر نبودن از چرا. نکردم شک اول روز همون از چرا

؟ من کیان باشه کیان بچه اون پدر ممکنه  

 

نداشته رابطه اون با کیان که باشم امیدوار میتونستم چطور دیگه  . 

 اتفاق صنم برای  اورد سرمن که رو بالیی همون و باشه مستی عالم تو میتونست

باشه افتاده  

 

 حرف.  رنمیگذا تنها پرستارا با منو بعد و میشوند جمع دورم ای لحظه برای همه

 از من ولی اورده هوو سرش شوهرش آخه:میگویند تاسف با که میفهمم رو هایشون

عاجزم اتفاق این درک  

 

 و بمیرم که  میکرد آرزو شاید یا و میشد خیره بهم نفرت و تحقیر دیده به کیان مادر

بشه راحت من دست از پسرش   

بدم؟ ادامه زندگیم به چجوری خدایا   
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.  مشکلم و نداشتم توانشو ولی کنم پا به جنجال و جار دیگ نایز مثل میخواست دلم

نمیشد حل دیوانگیم به خودم زدن با  

 

 گلدونی توی رو اونها ی همه و اومد می اتاقم به گل دسته یه با روز هر کیان

 که بود امیدوار و میداد دستم به و میکرد جدا اونهارو از ای شاخه  بعد و میذاشت

نبودم بلد کردن سکوت جز یکار من ولی بزنم حرف  

 

 مامانی و برم تیمارستان به باید و شدم دیوونه بازم من که بود گفته جا همه عمو زن

 اون شاید که  اوردند می رو شاهرخ اسم حرفهاشون میون  و نگرونمه حسابی هم

کند کمک من حال این به بتونه  

 

 پیشونیم به ای بوسه عادتش طبق و میکرد لمس رو دستم عاشقانه که بود کیان فقط

بود امیدوار فردامون به و  میزد  

 

 ومن کرد عوض دیروزش گلهای  با اشو تازه گلهای بازهم.  اومد  دوباره کیان

زدم خواب به رو خودم  

 

.  بودند بوسه عطش در لبهاش. بوسید و کرد نزدیک لبهاش به و فشرد رو دستم

نکرد ول دستمو چون   

 

؟ نیوردی خودت با رو عسل چرا:گفتم و کردم تر ل  و شدم خسته سکوت از  

 

منه صدا،صدای این نمیکرد باور زد پلک سرهم پشت چندبار . 
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اغوش به سرمو و فهمه می رو احساسم.دارم نیاز آغوشش به  

 

میشم غرق آغوشش تو گریه های های با من و  میگیره .  

 

 محض بودمبه بیزار بیمارستان محیط از. برگردیم خونه به که خواستم کیان از

 نوه و عروس جای من که  میزد طعنه من به فرصتی هر توی کیان ،مادر ورودم

 برم بذارم. بدم خاتمه بازی این به زودتر هرچه من که میخواد و کردم اشغال اشو

میداد خاتمه طالق به و میشد شروع نشدنم دار بچه از هاش طعنه  

 

بده فراری منو تا میزنه دست ای تازه شگردهای به کردنم اذیت برای روز هر . 

 خونه این از من کنه عقد رو صنم کیان اگه حتی خوردم قسم من که نمیدونه ولی

نرم بیرون . 

 

 به من کردن خوشحال برای که عاشق کیان این میشه چطور میکنم فکر خودم با

کنه ترک منو بتونه میزنه دست هرکاری . 

بکشم نفس هم لحظه یه یحت نمیتونم کیان بدون فهمیدم که سالهاست من  

بنده اون وجود به من های نفس  

 

توه؟ ی بچه واقعا عسل:گفتم و کردم تر ل   

 

_ آزمایشگاه از که فعال.نمیدونم  DNA  پزشک گواهی باید که گفتن اونا و پرسیدم

 هم اینکار برای و.بشه انجام ژنتیکی آزمایش تا باشی داشته دادگاه طرف از قانونی

بشه تشکیل پرونده باید  
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_  بهتره.نمیشم دار بچه و کوره اجاقم من عمو زن قول به.دارم نظری یه من

 صنم خواستگاری به و میذارم پیش قدم خودم من. کنی قبول رو عسل سرپرستی

 میرم

 

 فداکاری این از نکرده الزم.ملیکا شو خفه:کشید عربده و شد بلند ها گرفته برق مثل

 باشم باتو همیشه که دادم قول من. میشه چی من عهد به وفا پس.بکنی من برای ها

بچه بی چه بچه با چه  

 

 زدم هق هق و رفتم آغوشش سمت به بغض همراه و مظلوم های بچه مثل

کردم خیس اشکام با رو وپیرهنش ... 

 

 جدا ازت هیچوقت من نخوای تو اگه. بده طالق منو نمیگم که من:گفتم ل  زیر 

بچتو هم شیبا داشته منو میتونی هم تو.نمیشم ... 

 

_  یخم روی سنگ حرفا این با دیگه.کشیدم زجر کافی ی اندازه به.ملیکا بسه

 تار یه من...اونجا ش  یه و بخوابم اینجا ش  یه مردام اون از من میکنی فکر.نکن

عاشقتم نمیکنی باور چرا. نمیدم صنم صدتا به تورو ی گندیده موی  

 

_ بشیم دار بچه نمیتونیم ما که تنیس حالیت چرا.نمیشه بچه برات که عاشقی  

 

_  پرورشگاه میریم اصال. نشدن دار بچه دنیا توی ادم همه این.درک به نشیم خوب

 دروغ به که رو ای بچه من که بدون ولی.میگیریم خواست دلت که رو ای هربچه

نمیخوام رو میکنن وصله بهم دارن  
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 ... اما_

 

_  حامله بخواد ایکبیری اون که نزدم ستد صنم به اصال من پیغمبر به و پیر به بابا

 بزرگش ما،تو به بده.بربیاد نمیتونه بچه کردن بزرگ پس از صنم  اگه خوب....بشه

 میکنی

 

بگم چی باید نمیدونستم.کرد نگاهم مشتاق  

 بزرگش ودل جون با تورو ی بچه آره،من:گفتم که شنیدم رو خودم صدای

 دست به بده که بگذره نمیتونه بچش از مادری هیچ که بدون اینو ولی.میکنم

 ...نامادری

 

_  من از بهتر خری چه دیده.کنه قال  رو خودش میخواد اون.ست بهونه همش اینا

 موفقم داره و میگیره انتقام میخواد صنم. میکنه بازی غریبم ننه من برای اومده.

نمیکنی باورم. نداری اعتماد حرفام به و نمیبندی من به دل دیگه تو.میشه  

  و نخوای منو تو دیگه اون خاطر به میخوادکه حاال و نخواستم اونو تو بخاطر من

وبری کنی من به پشت  

 

 و پیر به.بمونی من مال اخر تا که بده قول بهم ملیکا:وگفت زد زانو مقابلم در

 بخاطر.بخواه منو قدیما مثل.کن اعتماد حرفام به.نمیخوام تو جز رو کسی من پیغمبر

بستن شرط تو منو جدایی سر ها خیلی.بشه پایمال عشقمون ارنذ.کن مبارزه من ... 

 

 من برای که بود هم دیگری جایی گرمش آغوش جز مگر. بردم حمله آغوشش به

باشه داشته رو بهشت حکم  
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 برگشتیم که وقتی ولی  بود برده گردش به  منو هوام و حال شدن عوض برای کیان

 کیان طرف به عسل ما شدن پیاده با.میکردن بازی داشتن ها بچه پارکینگ توی

برگشتی کیان بابا:گفت خوشحالی با و دوید .. 

 جاش آغوشش تو بود شده احساساتی هم کیان. انداخت کیان آغوش به خودشو

 کیان.کردم محروم پدرش از رو ای بچه که هستم پستی موجود کردم احساس.داد

 جزئی بود شده عسل نهمچنی و بده نشون دخترش به رو احساساتش که داشت حق

 بود داده یاد بهش صنم و بود ما ی خونه به اومد و رفت حال در ما،مدام زندگی از

انداخت می راه بخند و بگو کیان با و نزنه حرف من با که  

 

 نقش و  صنم ی عهده به اون کارگردانی و بود عمو زن بازی این ی کننده تهیه

میکرد بازی عسل اولشم  

 

 هر که طوری به اورده وجد به رو کیان زبونیش شیرین و اش دخترونه شیطنتهای

 نبود مهم براش دیگه.میخرید عسل برای ایم هدیه باید برمیگشت کار سر از وقت

نه؟ یا و هست بچش عسل که  

برد تاراج به هم رو نامم عسلم،حتی اون و شدم ملیکا من دیگه  

 

 میخوردند دختر و پدر و ممیکرد آشپزی فقط. نبود مهم براش من نبود و بود دیگه

 مثل که بودم کذایی پیشخدمت نیم و نه تا هفت ازساعت.میدادند ادامه بازیشون به و

 پزب گردویی کیک عسلم ،برای بیار شیر عسلم برای ملیکا.میکردم کار باید کلفت یه

 رو حالم میشد شروع عسل  اسم با که هرچی دیگه. کن عوض رو عسل لباسای.

میزد بهم   

میشد حسودیش بود من جای هرکی خوب. میشد حسودیم خیلی .. 
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  سینما کارگردانهای از یکی دختر با اونم.کرد نامزد شاهین و شکست طلسم باالخره

تو شد قرار نامزدی جشن و  

 

بشه برگزار شاهرخ باغ تو عروسی و تاالر  

 بیان جدی رو مشکلش و زد سرباز ایران به اومدن از دالیلی به خودش شاهرخ

دکر  

 و صنم گذاشتم تموم سنگ حسابی برادرم عقد جشن برای و بودم رفته آرایشگاه به

 به رو حرفش که بود خواسته عمو زن که بود معلوم داشتن شرکت نامزدی تو عسلم

بشونه کرسی   

 

 و انداخت باال شونه مامانی. کرده دعوت رو صنم چرا که گفتم مامانی به وقتی

 تو چه هرحال به.کرده  دعوتشون خودش تمادرشوهر.نکردم دعوتش من:گفت

 دختره که همونطور و شده طایفه این از عضوی دخترش نخوای چه بخوای

 جاشو تو ی خونه تو هم مادره   فرداهم پس فردا. کرده باز جا کیان دل تو خودشو

 کبک مثل سرتو که بخور رو خودت ی غبه بشین توهم.میکنه باز خودش واسه

 به بچس  و نباش ساده انقدر گفتم بهت چقدر.نمیشه حالیت هم هیچی.برف تو کردی

کوبیده زمین به میخشو قشنگ خانوم صنم که میبینی االن ولی  شوهرت  

 

نیست حرفا این اهل اصال میزنی؟کیان رو حرف این چرا مامان:گفتم و کردم اخم  

 

_  میگفتی که نبودی پیش سال شیش دختر همون تو دخترم،انگار بود گفتن من از

 خونتو در که روز یه باش شده،مطمئن باز زن کرده پیشرفت دختربازه،االن کیان

 کولت روی بذاری رو دمت  باید تو که اونوقته. خوابتن اتاق تو میبینی کنی باز

 بچه که اول از. زوده حاال مامان نه گفتی. شو دار بچه دخترم گفتم بهت چقدر. بری

کنه اکار این از میکرد غلط بغلش تو میذاشتی ... 
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_  کیان منو. بزنید حرف اینطوری شوهرم درمورد که نمیدم اجازه من مامان

داریم دوست خیلی رو همدیگه  

 

_  همه...کیانه و تو حرف فقط فامیل توی االن.دانی خود بازم.کشکه دارمم دوست

دارن تشریف الرج هم  ... 

 

 کیان همون کیان.میگفت راست. کرد روشن رو آتشی وجودم تو حرفاش  با مامان

بود شده عسل زندگیش ی همه. نبود پیش چندماه  

 

 برای اطواری ناز و کرشمه ناز چه میومد خونمون به عسل بردن برای صنم وقتی

میکردند پاره تیکه تعارف کیان با و ریخت نمی کیان   

 

شدن می اونا های تعارف و  پرسی احوال بایدشاهد و نبودم بیشتر مزاحم یه که منم   

 

 بود داده پسورد گوشیش به.میکردم چک رو موبایلش میخوابید کیان که قتیو شبا

 به بارم یه زندگی سال شش این تو. میشد باز انگشت اثر با که پسوردی اونم

بود نداده ورود رمز گوشیش   

 

 اضافه کیان وقتی فهمیدم که بود اونوقت. اومد می خونه به دیر شبا از بعضی حتی

 از و بود کرده نزدیک شکاکی به منو موضوع همین و  ادنمی هم عسل داره کاری

 بیرون و میکردن پیک و شیک رو خودشون عسل و صنم که میدیدم در الی

 کیان ی سروکله هم بعدش دقیقه ده برمیگشتن ساعت دو از بعد  که وقتی و میرفتن

میشد پیدا  
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 جاش به و ودب دراورده پولش کیف داخل از منو عکس که بود این چی همه از بدتر

بود چسبونده رو عسل عکس   

 

 مقبر مامان ی گفته به یا بود چی من تقبیر یعنی. نزدم دم و دیدم اینارو ی همه

باد برخودم لعنت که کردم خودم. نیوردم بچه که بودم من .. 

 

 و گذشت احسن نحو به عروسی. برگشتیم خونه به که بود شاهین عروسی  از بعد

کرده ازدواج برادرم هک بودم خوشحال خیلی من   

 گرفتم  گرم دوش یه اینکه از بعد و رفتم حموم به و بود شده چسبی حسابی موهام

میکردم خشک حوله با موهامو آینه جلوی  

 

 سی ی کننده پخش دستگاه با که بود ای دقیقه چند شد کشیده کیان سمت به نگاهم

میرفت ور دی    

 

 طرف به سرم پشت از کریستالی لدانگ. میکردم خشک موهامو داشتم که همونطور

زمین ریختن و شدن تکه تکه و  شکستند باهم هردو و شد پرت آینه   

 

 خون چشماش از و شده قرمز عببانیت از صورتش.کردم نگاه کیان به ترس با

بارید می  

 

هان؟؟؟ میکردی غلطی چه شاهرخ بغل توی تو:کشید داد بلندی صدای با  
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 و عاشق اونطوری شاهرخ و من. شدم خیره ومر به رو تبویر به واج هاج

 دست و بودم نشسته شاهرخ پای روی من.بوسیدم می رو همدیگه داشتیم معشوق

بود لباش روی لبام و  انداخته گردنش دور  

 

 بجونت.نمیاد یادم چیزی من....نیستم من این.چیشده نمیدونم...من...من:گفتم لکنت با

چین؟ اینا نمیدونم من قسم  

 

 دم که هرچی و نمیکرد باور نداره خبر روحم من که میکردم التماسش هرچقدر

 این اومده ایران به شاهرخ که اینبار میکرد فکر.میکرد پرت سمتم به بود دستش

شده گرفته فیلم  .. 

 

 تو اونم بود شاهرخ و من های عکس.کرد پرت سمتم به رو عکسهایی دوباره

 روی لبهامون و بودیم هم آغوش تو شاهرخ منو عکسها ی همه تو و مختلف حاالت

هم لبهای  

 

 و  گرفتم بازی به اونو چطور من که  گفت بهم دراومد دهنش از هرچی کیان

  ازم همش مامانش برابر در و خورده منو معبوم ظاهر گول سال شش این چطور

 ر*ی*ز حتما. داشتی رابطه خان شاهرخ با پس:گفت پوزخند با و کرده دفاع

 اونهمه که  باش منو من؟هه با یا میگذشت خوش بیشتر اون نه؟؟با شدی هم خوابش

 بی من اونش  که میکردم فکر احمق من ولی. نیستی باکره تو که میگفت مامان

 نگو. کردم مالیش و ماست که بود همین برای. کرده کاری یه فریدون و بودم هوش

داده بآ به شاهرخ با رو پته  بوده شاهرخ با قبال کوچلو خانوم این   

 

داد فشار و گرفت رو گلوم زیر و برد یورش سمتم به   
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 ولم که خواستم ازش هق هق با و انداختم چنگ پیرهنش به نمیومد باال دیگه نفسم

از رو دستش و کنه  

 

 خواب اتاق داخل به ترسم از و زد گوشم به محکمی سیلی و برداشت گلوم روی

بود قطعی مردنم امش  و رفتم  

 

 دفاع خودم از بخوام که نمیاد یادم هیچی شاهرخ از من.کنم چیکار ایدب نمیدونستم

بودند فیلما و عکس اون ها مدرک تمام االن.کنم  

 

 زندگی این از تا بکشم خودمو میخواست دلم  نمیومد باال نفسم و میزد کندی به قلبم

 و نحورده آش:گفت می باید زندگی به که بود اینجا.شم خالص رازم و رمز از پر

سوخته دهن  

 

ندارم کاری کن باز درو ملیکا: گفت و کوبید مشت با رو در کیان  

 

 و برداشت رو چمدون و شد وارد کیان. شدم قایم در پشت و کردم باز رو در

اومدی خوش:گفت و انداخت داخلش رو لباسهام  . 

 

نمیرم جایی من:گفتم گریه با  

 

_ نیست  تو مثل کثیفی ادمای برای من ی خونه    

 از که طوری میکوبید دیوار به رو پی در پی های مشت و رفت بیرون اتاق زا و

میومد خون دستهاش  



@ASHEQANEROMAN 332 

 

 

 خونش خودم پای با که خواست ازم بره کار سره به میخواست کیان که امروز

شکوند نمی رو دلم حرفهاش که چقدر.کنم روترک   

 پس بود کرده لمس منو که بود اون فقط. بودم پرستیده رو کیان فقط عمرم تموم من

 کیان دست به چطور و بود شده گرفته کی من و شاهرخ از فیلمها و عکسها این

بود رسیده  

 

 منو خودت که است این بخاطر فقط میکنم ترک رو ات خونه که امروز جان کیان

 با امیدوارم و ندارم خودم از دفاع برای حرفی هیچ من. کردی بیرون ات خونه از

 میدونم که چرا  باشه داشته وجود حقیقتی اگر البته شه ارآشک حقیقت شاهرخ اومدن

کنم اش توجیه نمیخواهم  پس بدتره گناه خود از گناه توجیه   

 کس نه هست قلبم تو،توی جای فقط و دارم دوست همیشه من که بدون همیشه اینو

ایی دیگه    

 ونداشتنیم دوست ی خونه این عاشق سالها این توی. من عشق ی لونه خداحافظ

بود وتو من های نفس  عطر پراز درونش که بودم . 

 

نمیکردی قضاوت زود کاش عزیزم کیان  . 

 

 ترک همیشه برای رو خونه این  ها غم از چمدونی با و میبندم رو خاطراتم دفتر

 میکنم

من خوب روزهای خدانگهدار  
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ملیکا دوم خاطرات دفتر پایان   

 

 که داشت سوءظن همیشه.برداشت خوندن از دست کیان که بود صبح نزدیکیهای

 خاطرات دفتر خوندن با حاال. کرده کاری ملیکا با فریدون پارتی ش  اون در

بود شده روشن چیز همه ملیکا  

 

 برای ملیکا خوردن قرص و ملیکا جنین سقط و ملیکا به خودش ز.و.ا.ج.ت

 اومده سرملیکا که هایی وبال  بچه اون بودن ناقص خاطر به بارداری از جلوگیری

 کیان چشمان جلوی همه و همه و  بود کرده ملیکا درحق که هایی ناحقی و  بود

میگرفتند جان  

 

 همه و  عسل و صنم تحمل حتی و داشته او به دوستیشون لحظه از ملیکا که عشقی

میشدند قائل  ملیکا برا امتیازی  

 

 حتی نزد مد دید رو هاش بدی که داره ملیکا مانند همسری اینکه از بود خوشحال

 و صبور سنگ دختری ملیکا.نگفت رو بود کرده حقشون در مادرش که هایی بدی

بود مظلوم  

 

 بود شاهرخ با زندگی چهارسال اونهم. بود ملیکا زندگی تو سیاهی نقطه هنوز ولی

نداشت ای اشاره چهارسال سرگذشت از  دفتر جای هیچ در که    

 خبره بی ان از ملیکا باشد شده که هرچه چهارسال اون در که کرد فکر  خودش با

تره پاک هرگلی از  من ملیکای پس و   

 

میکرد اعتماد دفتر های نوشته به باید . 
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 دق حتما کرده عادت چی به رفتنش با که فهمید می ملیکا اگر. کرد روشن سیگاری

   میکرد

 

 به رفتن برای و کنه عمل اون به موی به مو میخواست داشت سرش توی ای نقشه

شد آماده یرونب   

 

 باز رو در کشید می رو کفشش ی پاشنه که همونطور و  زدن رو در زنگ که

بود عسل همراه صنم.کرد  

 

 میشه کیان بابا:گفت بود شده کار باهاش قبل از که هایی کلمه و چاپلوسی با عسل

میخواد شهربازی دلم من. نری سرکار  

 

  خوب ی بچه ؟ میکنی که ریهکا چه این عزیزم:گفت  ای زنونه عشوه با هم صنم

که نمیکنه اذیت انقدر رو کیانش بابا .... 

 

 مهم قرار یه امروز:گفت و کرد باز گردنش روی از رو عسل دستهای آهسته کیان

پارک میریم میام حتما برگشتم وقتی دارم  

 

_  شمسی مامان از آخه.خوردین صبحونه شما راستی.خان کیان دیگه ست بچه

 بهت اینکه برای ناهار و شام خواستی اگه. نیست خونه روزه ندچ ملیکا که شنیدم

ما ی خونه بیا بدنگذره  
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 برای باشه. دارم دعوت جایی امش . نیست نیازی خیر:گفت و زد پوزخندی کیان

 بعد

 

 بیفته دام تو اینکه از قبل میخواست. نداشت وته سر میگفت که هایی جمله ی همه

 سر زیر میتونه ها نقشه همه این که بود دهنرسی خودش فکر به چرا.کنه فرار

 ماجرای نشه دعوایی پسر و مادر مابین اینکه برای ملیکا بیچاره.باشه مادرش

 ملیکا به مدام مادرش ولی.بود کرده پنهون رو صنم به دادنش و اپارتمان خرید

نکرد قبول عروسش عنوان به اونو هیچوقت و میزد خنجر  

 

 به باید.بار یه هم شیون و بار یه مرگ.کن باز اتوچشم دیگه کیان:گفت خودش با

بدی خیر به ختم ماجرا این ی همه  

 

 از و بود اومده یاسمن پسر سورون ختنه جشن از تازه مامانی و بود ظهر از بعد

کجاست؟ ملیکا:پرسید و خواست آبی لیوان ملیسا از و میکرد بیداد بیرون گرمای  

 

بود دراومده حموم از تازه.باشه خواب تو کنم فکر:گفت ملیسا   

 

 شمسی اون.شد تباه زندگیش میبینی دخترم بیچاره:گفت که اومد  مامانی صدای

 لوچه و ل   از چنان دید منو وقتی. مجلس بود آورده گرفته رو عسل و صنم دست

 عروس اولشم از ملیکا گفته جا همه.نگو که میگرفت بوس بیریخت ی بچه اون ی

منه سعرو صنم االن نبود من  

 

_ ها میشنوه ملیکا.تر یواش کم یه میکنم خواهش مامان ... 
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_  رو صنم رفته ،کیان میگفت.کجاشه حاال. بهتره که بدونه االن از.بشنوه بهتره

 امروز.کنه عقدش میخواد بگذره ملیکا با طالق مراحل که وقتی تا و  کرده صیغه

 کیان بغل بنداز بچه نهدو یه گفتم بهش هی.خونمون بیاد طالق احظاریه که فرداست

شوهرش بغل گذاشت بچه یه اومد دیگه یکی که کرد دست دست انقدر.زوده نه گفت  

 

 شو مالحظه چرا:گفت مادرش به اخم با ملیسا.اومد آشپزخونه از شکستن صدای

دلداریه مدل چه این مادرمن اخه.نمیکنی . 

 

 پهنای و میکرد جمع هارو شیشه خرده داشت ملیکا.رفت اشپزخونه سمت به ملیسا

 دنبالش به ملیسا و رفت باال ی طبقه به گریون و شد بلند و  بود پرازاشک صورتش

 و گرفت درآغوش رو سرملیکا. باشه خواهرش دردهای برای مرهمی تا دوید

کرد نوازشش  

 

 که بودم داده پیشنهاد بهش خودم که من:خزید بیرون به ملیکا ی گرفته و بم صدای

 و کنم تماشاش دور از که بده اتاق یه بهم فقط.نده طالق منو ولی کنه عقد رو صنم

 که میسوزه این به دلم. بده طالق منو میخواد چرا آخه.خوبه کیانم حال که ببینم

 شده من نبی  سوخته دهن و نخورده آش.بده طالقم تا کرده بهونه رو شاهرخ

 من از ملیسا کنن دلبری من ی خونه توی راحتر تا بیرون انداخت منو اینجوری

 توجهی داشتنم دوست به چرا کیان.نشناسن قدر مردا. نشو عاشق نبیحت،هیچوقت

کنم؟ چیکار من حاال.میمیرم اون بدون من نمیدونست اون مگه.نکرد  

 

 کنه قبول رو مامانی حرفای نمیدونست ملیسا.رفت باال هاش گریه های های صدای

 سراغ کیان در که باعشقی اما هنمیگ دروغ مامانی که میدونست اینو ولی یانه و

بده طالق رو ملیکا دونست می بعید داشت   
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 رو وشلوارش مانتو و رفت لباساش کمد طرف به و جهید جاش از اسپند مثل ملیکا

گذاشت پاسخ بی رو ره می کجا که ملیسا سوال و دراورد  

 

_ ؟ میری کجا داری ببینم بگو ملیکا  

 

_  صنم میخواد اگه.جداشم ازش نمیخوام من.نده طالقم که کنم التماسش میرم دارم

 ولی میکنم بزرگ خودم دخترشو حتی.میگیرم عقد جشن براش خودم بگیره رو

نده طالقم  

 

_ ؟.شدی دیوونه.مگه پریده سرت از عقل  

 عشقت پای. باشی دومیش میخوای تو که بسازه هووش با تونسته زنی کدوم مگه

بشه تو ی کاشونه و خونه ح صا و بیاد دشمنت که نشو حاضر ولی بجنگ  

 

 

_  میزنه رو اول حرف که چیزی.داره  بچه ازش اون چطوری کنم؟اخه مبارزه

میفهمی نازام براش من. ... 

 

_ میریم من ماشین با. بزنیم باهم رو حرفامون باید. میام باهات منم پس  

 

_ میرم خودم نه  

 

 خونه سمت به سرعت با و  شد خارج در از عجله با و گرفت رو کلید

ست خونه کیان ساعت این که  میدونست.رفت . 
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 و کرد پا اون و پا این ای لحظه. شد خودشون طبقه راهروی وارد آروم و آهسته

کرد قایم نظافتچی اتاقک در رو خودش  

 

 و کرده پیک و شیک حسابی که  رودید کیان. اومد آپارتمونی در شدن باز صدای

 آتیش جن مثل صنم که بود نگذشته کیان مدناو بیرون از چندقدم هنوز. اومد بیرون

 مهم براش سفید،حتی گیپوری خواب لباس با.نامناس  ظاهری با ولی شد ظاهر زده

ببینه اینطوری اونو کسی نبود . 

 

 عسل:گفت که اومد صنم صدای.خورد می چشم به صورتش آرایش هم دور این از

برد خوابش و کرد گریه خواست بازی تاب و سرسره که خوابیده،انقدر  

 

 اومد صنم صدای دوباره. نشنود رو  کیان چ صدای که گرفت رو گوشهاش ملیکا

 شام برای ش  پس:گفت که اومد صنم صدای بعد و بری میخوای پرسید؛جایی که

 منتظریم

 

ببوسد رو کیان تا کرد غنچه ل  پروا بی و  

 

 پسش کیان یا و بود کوتاه بوسه که نفهمید لحظه دران و بست رو چشمهاش ملیکا

 زد؟

 

 پلنگ ی ماده مثل میخواست دلش. بود شده کیان خواهان وجودش ی همه هم باز

 دست از رو نیرویش ی همه چون کنه دعوا نمیخواست امروز ولی بدرد رو صنم

میدید ضعیف صنم برابر در خودشو.بود داده  . 
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 نظافت اتاقک جاروهای طرف به نگاهی نیم اینکه بدون گذشت مقابلش از کیان

رفت پایین ها پله از و بیندازه  

 

 دلش که چقدر.کرد ذخیره هایش شش درون و کرد اشتشمام رو کیان عطر ملیکا

بود نشده تنگ کیان برای  

 

 

 و رفت ماشین سمت به عجله با. بود شده پارک آپارتمان از دورتر ملیسا ماشین

 خودش با. بره کجا خواست می پس بود نمونده صنم پیش که حاال.کرد حرکت

میونه در هم ای دیگه یکی پای یعنی:گفت ... 

 

 باشه وسط ای دیگه یکی پای اگه کیان بخدا:گفت و زد فرمان روی به عببانیت با

میکشم خودمو ایندفعه  

 

 عمل احتیاط با.افتاد کیان دنبال به پلیس و دزد مثل ملیکا و افتاد جلو کیان ماشین

نشه اون ی متوجه کیان تا میکرد   

 

 و خرید صورتی و قرمز رز های گل با گلی دسته و  رفت گلفروشی به اول نکیا

به هم بعد  
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 آرایشی لوازم ی مغازه به سپس و  خرید شیرینی ی جعبه و رفت  فروشی شیرینی

 بار چندین که شاندیز رستوران ودر  اومد بیرون بسته روبان  کادوئی با و رفت

برگشت سریع خیلی و رفت داخلش به بودند خورده اونجا رو شام   

 

منتظرتم شام برای:گفت می که شد ا کو گوشش تو صنم صدای که بود اینجا و  

 

 تیپ اون با.داشت ای فایده چه کردن تعقی  دیگه.بود عیان و آشکار چیز همه

 هم رمانتیک و رویایی اگر حتی داره پیش در خواستگاری مراسم که بود معلوم

 این از بیشتر تا. شد منبرف کردن تعقی  از.نمیکرد تعج  باشد خریده حلقه

نکنه له پا زیر رو غرورش   

 

 به خوردن بستی برای کیان با دبیرستانش دوران که رفت پارکی همان سمت به 

 جای به نشستند می اون روی همیشه که نشست نیمکتی همان  روی. رفتند می انجا

 من و نیستی دیگه که کنم باور یعنی:گفت سوزی غم آه با و  کشید دست کیان خالی

ندارمت  دیگه  

 

میکردند نگاه بهش افسوس با مردم و پیچید پارک فضای در هاش گریه هق هق و  

 تا ریخت اشک باران زیر در تنها و تک ملیکا و بارید شدیدی باران هنگام همین 

نبینه را هاشو گریه کسی  

 

 چه ملیسا قول به و شه رو به رو طالق ی احظاریه با تا یافت می انرژی باید

 تو،تواون موندن و. میخوان همدیگرو یانه،اونا و بگیری طالق تو که داشت اهمیتی

بسازی صنم های عشوه با بخوای که محضه حماقت یه خونه   
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 می عاشقونه های زمزمه گوشش دم همیشه که کسی کنه باور میتونست چطور

فتمیگ ایی دیگه کس برای هارو زمزمه این دیگه حاال گفت . 

 

 

بذاری تنها منو که میری داری تو  

بذاری پا قوالت رو تا میری داری تو  

چشاتو عشق این رو میبندی داری تو  

تو با میشه عوض حالم که ندیدی  

 

میگذره سخت تو جون به   

بپره که نیست عـــــــــطـر مثل عشق  

نیهمع بی برام زندگی تو بی سره یک فکرتم توی هنوزم وابستته که اونیم من   

 

بقیه با تو داری فرق  نفهمیدی  

هام دیوونه مثل درست آره   

تنگیه دل تاثیرات از این   

 

بودمت ندیده کاش    

سل  رفتنت با تو بشم آروم که تا   

آرامش کردی  

خودم با میومدم کنار راحت تا بودم تفاوت بی تو مثل منم کاش    
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بپره که نیست عـــــــطر مثـل عـــــــــشق  

 

 تاریک کامال هوا انداخت اسمون به نگاهی و برداشت کردن گریه از دست ملیکا 

 تو گرفتن قلوه و دادن دل حال در کیان و صنم االن حتما:گفت خودش با و بود شده

شاندیزن رستوران  

 

 سراغتو اصال و اینجا انداختت که کیان از اون ببین که بود گفته بهش مامانی

فارغ روز یه و نعاشق روز یه همینن مردا.نمیگیره  

 

 احساسات ی همه از باالتر بهش کیان احساس که میکرد فکر همیشه اون ولی

دیگست مردای  

 

 پی  سوال با که شد داخل آروم و رفت خونه سمت به زنان قدم و شد پیاده ماشین از

شد رو به رو ملیسا درپی  

 

_  یه نکنه که رفت راه هزار دلمون.کردی خاموش موبایلتو چرا. بودی؟ کجا چیه

رفتی؟ کجا میگم.نیستم باهات من مگه. اوردی خودت سر بالیی  

 

_ داری؟ چیکار اینجام که حاال. دیگه رفتم ای شده گور به گور یه  

 

منتظرته که وقته خیلی.داری مهمون _  
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_ ست سالله ! 

 

 نه_

 

 شاهرخه_

 

_ برات عزیزه خیلی که نفر یه.نه  

 

_ ؟!کیان  

 

_  و گل هم زده تیپ هم. نمیشد باورمون هم مامان و من. میشناسی دلتو عزیز پس

خونتون برین که دنبالت اومده و گرفته شیرینی  

 

_  دنبال اومده.بود کرده من برای رو کارا این ی همه یعنی.نیست ممکن این.نه

کجاست؟ من؟االن   

 

_  زودباش.نمیکنم باور که من. میشه باورت.میکنه جمع رو وسایلت داره. اتاقته تو

؟ یانه و میگم راست دارم که ببین خودت چشمای با باال برو  
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 زودتر تا رفت باال یکی تا دو رو ها پله و انداخت زمین رو کیف زده شوق ملیکا

 وقتی داشت اهمیتی چه ولی. میزد نفس نفس و بود اومده بند نفسش.برسه اتاقش به

بود اینجا کیان   

 

کرد نگاهش شدو لندب ملیکا دیدن با.بود دستی ساک بستن حال در کیان  

 

 بازوان به ها بچه مثل ملیکا و گشود رو هاش دست کیان و زدن زل بهم هردو

برد پناه شوهرش . 

 

دیده خواب میکرد فکر.میکرد گریه و میزد صدا رو کیان اسم سرهم پشت ملیکا  

زد رویشون به ای بوسه و میکرد نوازش رو موهاش کیان  

 

_  خیلی خونه تو جات.میکردم اونطوری یدنبا من.میخوام معذرت ازت من.ملیکا

برگردی؟ میشه.نمیخوام تو بدون رو خونه اون من.خالیه  

 

_ نیست معلوم که چهارسال اون تکلیف ولی  

 

_ منی مال تو که اینه مهم. نیست مهم برام دیگه ... 

 

 ...وتو_
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_  پس نمیشه اینجا ولی. ببوسمت و کنم بغلت حسابی میخوام.خانومی شما چاکر من

مون خونه بریم بیا زود ... 

 

_ میام منم بخوری که دونه یه کرده دم چایی برات مامان. پایین برو تو  

 

 و بوسید رو بود نواخته ان به سیلی پیش چندش  که ملیکا راست سمت لپ کیان

کرد خواهی معدرت ازش دوباره  

 

 باشه دعواتون آخرین این که امیدوارم:گفت و گذاشت چایی کیان جلوی مامانی

داره باهاتون واج  کار یه میگفت.میخواست شمارو پست آدرس شاهرخ درضمن.  

 

_ میزنم زنگ بهش بعدا خودم باشه  

 

_  ازبس دخترم. خوشحالم چقدر ملیکا دنبال اومدی وقتی از نمیدونی.خدایاشکرت

 داشته هواشو پاکتره گل از ملیکا.بشه کور چشماش بود مونده کم بود کرده گریه

 باش

 

_ نکنم گریون چشماشو دیگه دممی قول.چشم  

 

 همون از کیان کادوی و شد خورده شاندیز رستوران زیبای محیط در شاممشون

میکرد استفاده ازش همیشه ملیکا که بود عطری  
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 ملیکا از در جلوی اول کیان برگشتن خونه به که بود ش  نبف زدهدوا ساعت

رفتن خواب اتاق به و  گرفت رو دستش و ببنده رو چشمهاش که خواست  

 روی.میداد اتاق به ای عاشقانه جلوه و بود روشن شمعی اتاق از ایی هرگوشه در

بود پیچیده یاس گل عطر از اتاق هوای و قرمز گلبرگهای از بود پر تخت   

 

کرد بارونش بوسه و پرید کیان بغلِ   به سوپرایز همه این از خوشحال ملیکا  

 

 و اورد بیرون رو گیپوری خواب اسلب شیطنت با و کرد باز رو کشو داخل کیان

بپوشی اینارو میشه. اینام عاشق من:گفت  

 

بکش خجالت کیان:گفت باخنده و کرد پرت سمتش به متکارو ملیکا  

رفت آشپزخونه به ایی بهونه به بعد و   

 

میگردد قرصش دنبال که میدونست کیان . 

بود مانده آن از یکی که کرد پیدا رو ای بسته ملیکا وقتی . 

 

 سطل به و رفته در دستش از ای بسته که برد پی اشتباهش به کیان زمان آندر

 همان و کرد ،غافلگیرش نکنه استفاده ازش ملیکا اینکه خاطر به و نینداخته زباله

 افتاد ملیکا دست از قرص ی بسته و کشید درآغوش رو همسرش یخچال جلوی جا

 توجه بی و کرد پرت ها بینتکا زیر پایش با رو بسته خرگوش یه چابکی به کیان و

 به و کرد بوسه غرق اورا صورت و سر و شد همسرش از گرفتن دل کام مشغول

کرد هدایتش خواب اتاق سمت   
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 داریم شمع امش .کنم دور راه از کنترل اینجارو چراغ سیستم باید:گفت باخنده کیان

منه  با ها چراغ کردن خاموش سخت کار دیگه روزای ولی  

 

خندید ها چراغ کردن خاموش برای شوهرش نبلیت از ملیکا   

 

 و باشد ملیکا شبیه تا باشد دختر که کرد آرزو کیان.بود شدن بسته درحال ای نطفه

 آغوش در روز چند از بعد اینکه از و  باشد سالم ش بچه که کرد آرزو ملیکا

 غیر دیگر برایش روزها آن که خوابی.بود خوشحال رفت می خواب به همسرش

کرده خود آن از رو همسرش دوباره نیرویی چه نمیدانست و اومد می ممکن  

 

 سینی  روی آماده و حاضر اشو صبحونه ملیکا شود بیدار کیان اینکه از قبل صبح

کنند صرف رو صبحونه رختخواب تو باهم تا برد خواب اتاق به  

 

 شحالخو خیلی رو ملیکا این و بودن باهم رو روز کل و بود جمعه روز خوشبخانه

 باشد اخیرش بدرفتاری جبران تا میکرد رفتار ها پرنسس مانند ملیکا با کیان.میکرد

 جارو همه خاصی وسواس با زده شوق بود برگشته خونش به باز  اینکه از ملیکا و

میکرد گردگیری  

 از و بود رفته سر اش حوصله و بود ورزشی ی روزنامه خوندن مشغول کیان

 همین برای و گرفته لجش بود شده وسواسی خانه تمیزی در باز همسرش اینکه

 و کرد بغل رو ملیکا سر پشت از و بلندشد و انداخت کناری به رو روزنامه خاطر

 از را همسرش که کرد سعی ،ملیکا گردنش بوسیدن به کرد شروع گردنش پشت از

نمیشد حریفش ولی کند منبرف عشقبازی  

 

 دور در دست و کرد نوازش رو کاملی سر موهای ایستادن،کیان هم روی به رو

 میسوزوند رو وجودش لحظه هر اشتیاق و چسباند خودش به و انداخت کمرش
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 سحر ی کله از ملیکا که بود معلوم. بود رسیده صورت به سر موهای از نوازشش.

 و ریمل سیاهی اثر در چشمهاش و میزد برق ل  برق از لبهاش. رسیده خودش به

 و میداد چشمهاش رنگ به خاصی ی جلوه و  بود دهش فریبنده و زیبا چشم خط

 و میشد سیر ازش ببوستش دوباره بخواهد اگر که دونست نمی و میکرد جذابترش

 سعی و بوسید رو لبهاش دوباره بود وجودش در که ایی وسوسه همان با و ؟ یانه

بکنه تر طوالنی رو اش بوسه کرد   

 

 رو خودش که کرد سعی ملیکا.شد وارد و کرد باز را در ناگهانی صورت به کسی

 شده گرفته جرم ارتکاب حال در که داشت رو کسی حال مثل که چرا کند کنترل

صنم وجود با آنهم بودند شده عافلگیر بیشتر ولی بودن شده دستپاچه هردوشون.بود   

 

 اینجا تو داری؟اصال کجا از مارو ی خونه کلید تو:گفت و باالبرد رو صدایش کیان

میکنی؟ غلطی چه اجازه بی  

 

 شده شوکه خانه در ملیکا دیدن همینطور و عاشقانه ی صحنه اون دیدن از که صنم

بود زده زل آنها به و بود  

 

 و کرد بیرونش و کرد باز رو در و نداد صنم به بافی دروغ برای مجالی  هیچ کیان

 همگ بودی شاهد که خودت. گرفته مامانم از حتما کلیدارو میدونم:گفت حرص با

دادم بهش کلیدارو خودم من میگفت تو به میومد نه؟فردا  

 

  روز اولین نمیخواست ،چون کند پرت رو کیان حواس تفاوت بی خواست ملیکا

 نمیخوای:پرسید و انداخت کیان گردن دور دست و بشه ختم دعوا با شون آشتی

کنی؟ کامل تو بوس  
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 صنم میتواند چطوری که کردمی فکر این به بلکه نمیکرد فکر او سوال به کیان ولی

 درهم رو دستهاش و نشست مبل روی به و کنه بیرون زندگیشون از رو عسل و

رفت فرو فکر به و کرد مشت  

 

 همه از زودتر آرزو و پیچید فامیل توی زود خیلی خونش به ملیکا برگشتن خبر

رسوند ملیکا به رو خودش   

 

 اعالم چطوری دونست نمی گهدی و بود رفته خطا به خانوم شمسی تیرهای ی همه

 خورد تره دیگه اون حرفای برای  کیان و عسله ش نوه و صنم  عروسش که کنه

نمیکرد باور رو حرفاش و نمیکرد  

 

 جشن خودش ی خونه رو تولد میخواست خانوم شمسی و بود نزدیک عسل تولد

 عسل به عالقش خاطر به هم کیان و اید نمی جشن به ملیکا که میکرد فکر و بگیره

میکن شرکت حتما مجلس در  

 

 ها بچه فقط و بودن تولد توی مختلط ومرد زن و بود کرده دعوت مهمون کلی و.د

رقبیدند می رقص پیست داخل  

 

 می خودش به خیلی خانم شمسی و کیانه ی بچه عسل که فهمیدن فامیل ی همه دیگه

بود لمیده صندلی روی همسرش کارهای از  از عببانی کمال عمو خان ولی بالید . 

 

 لباس با ها شاهزاده مثل هم صنم و بود گرفته برعهده رو مهمونا از پذیرایی آرزو

 برای مهمونا بیشتر.میگفت آمد خوش مهمونا به خرامان خرامان جلفش و ماکسی
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 اومده مجلس به میشه چی زناش دوتا با کیان ماجرای باالخره بفهمن که کنجکاوی

قراره؟ چه از ماجرا نببی تا بودند خوابونده گوش و  

 

 خیره آنها به ها نگاه ی همه شدن مجلس وارد باهم هردو کیان و ملیکا وقتی

کرد بارونش بوسه و پرید کیان آغوش به عسل.شد  

سپردش آرزو دست به که بود عروسک بزرگ کارتون هم ملیکا دست   

 

 نگاه اون به همه که چرا بود ناراحت بود کرده گوش کیان حرف به اینکه از ملیکا

 خیره ملیکا و کیان به مشکوکانه صنم و میکردند پچ پچ هم گوش در و میکردند

بود شده  

 

 یه کنید صبر لحظه یه برای:گفت کیان. کنه فوت شمهارو خواست می عسل وقتی

بیاد مهمونی به میخواد نفر  

 

 و بلند قد مردی چندثانیه از بعد و دراومد صدا به آپارتمان زنگ لحظه همون 

افتاد پس صنم مرد اون دیدن با.شد وارد یکلیه  

 آقای میکنم معرفی:گفت و برگشت همه طرف به و داد دست مرد اون با کیان

جون عسل پدر باقری  

 

تویی عسل نه،پدر:وگفت شد بلند صنم صدای  

 

 با قانونی پزشک نظریه ولی:گفت و اورد بیرون رو کاغذی جیبش داخل از کیان

آزمایش ردوتامونه ما.نیس موافق تو نظر  DNA عسل پدر که شد معلوم و دادیم 
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 با همزمان که  کنی اعتراف باید ببینی اینو نداری باور اگه.من نه باقریه آقای

 بار به رسوایی همه پیش نمیخواستم. داشتی رابطه هم باقری اقای با من نامزدی

 ی نوه عسل مامان پس نیستم من عسل پدر که میفهمیدن همه اینو باید ولی بیارم

بارداره ماهه دو که بگو تبریک عروست به اینکارا جای به بهتره نیست شما  

 

 مجلس ملیکا به تبریک از بعد و  بود شده آشکار دیگه چیز همه.شدن ساکت همه

رفتند خونشون به و گرفت ملیکارو دست کیان و  کردن ترک رو تولد  

 

 خبر بی ش  یه یانه؟چون و ردک ازدواج باقری اقای با صنم آیا که نفهمید هیچکس

رفت آپارتمون اون از و کرد جمع رو وسایلش ی همه  

 

 یه منتظر اونا و رسید بود دختر که آرزویش به بارداری،کیان ماه پنجمین توی

 که نمیگذاشت و داشت خیلی ملیکارو هوای کیان. بودند سالم و خوشگل دختر

 سال شش از بعد و داشت هواشو بیش و کم هم مادرشوهرش و بده انجام کاری

 دیگری  ی چاره بپذیرد عروسش عنوان به رو ملیکا باید که حقیقت این به جنگیدن

 نداشت

 

 در که فهمید کاویدن و گشتن از بعد که کرد بیان اینطور رو صنم ماجرای کیان

 به باقری اقای با هم صنم.بود داده فراری رو ملیکا  اون که روزی و سال همان

 هم درد به که فهمیدن ازدوماه بعد دالیلی به و کردند فرار رکشو از خارج

 زندگی تنها شکمش توی ی بچه با صنم و شدند جدا ازهم ازدواج بدون و نمیخورن

 دخترش وبرای میشه رو به رو خانوم شمسی با برمیگرده ایران به وقتی کرد می

 همین به و اومده دنیا به نامشروع ی رابطه از که کنه توجیه خانوادش به نمیتونه

 بهش مستی حالت تو کیان که میکند اظهار و میده نسبت کیان به رو بچه خاطر

 دار بچه کیان و ملیکا هنوز و گذشته واقعه اون از دوسال چون و کرده ز.و.ا.ج.ت

 اقای دنبال به کیان و میشه کیان زندگی وارد صنم خانوم شمسی ی نقشه با نشدن
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 ژنتیکی آزمایش نظر تبادل با باهم و میکنه پیدا ونوا کرج در و گردد می باقری

 هاش نقشه از که صنم و میکند معرفی باقری آقای دختر رو عسل آزمایش و میدهند

میگرده بر کشور از خارج به بود خورده شکست   

 

 زندگیشون و عشق به تا بودن  کوچلوشان مسافر منتظر صبرانه بی ملیکا و کیان

دهد رونق   

 رو آخرماهش روزهای کامال ملیکا  دیگه.شد وارد دست به ای هبست با کیان

  میگذروند

چطوره؟ من خانومای دوتا حال:گفت خنده وبا نشست تخت روی به   

 

_ بترکه شکمم که االنه میترسم. میخوره تکون ش همه  

 

_  اون و شدی راحت دستش از که وقتی. مونده وقتت به روز ده هنوز نترس

زنمیش می باهم اییدوت بیرون اومد وروجک  

 

 میخوای من چشم جلوی:گفت و طرفش به کرد پرت و برداشت رو کوسن ملیکا

کنی؟ بلند نازم دختر روی دست  

 

_ میگیری اونو طرف تو اونوقت. میکنم طرفداری تو از دارم من خوب  

 

چیه؟ اینا:پرسید و کرد بود قطور دفتر دوتا که کیان دست به نگاهی ملیکا  
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_  واسه هم اینیکی و نوشتی سال چهار مدت تواون که راتیهخاط دفتر یکیش

 شاهرخه

 

_ فرستاد؟ ؟کی.فرستاده شاهرخ اینارو یعنی  

 

_  تا اینکه  گرفته ازم قول و قسم یه فقط بود خواسته رو پستی آدرس دیروز،قبال

 همین به کنیم قضاوت تنهایی به اون از قبل نداریم حق بخونیم  دفترارو  هردوتا

کنم قضاوت موردشو در بعد بخونم رو دفتر اول خوردم قسم تو نجو به خاطر   

 

_ نه؟ مگه.آره. بخونم میتونم منم  

 

_  که بخوری قسم بچمون جون به باید توهم فقط بخونیم باهم که اوردم همین برای

 دفتر دوتا این توی چی نمیدونیم ما. نشی احساساتی و  باشی بیطرف اخرش تا

به آسمون و بره آسمون به زمین که میدونم ولی شده نوشته  

 

نمیکنی ترک دخترمو و من که بده قول توهم و نمیگذرم ازتو من بیاد زمین  

 

 سرنوشت و دفترها اون از ای لحظه برای و شده خیره کیان به و کرد سربلند ملیکا

شود نابود و بریزد بهم بود مرادش وفق چیزبر همه که حاال نمیخواست و ترسید  

 

 قضاوت به طرفه یه و کنند سکوت ماجرا آخر تا گذاشتن قران روی دست هردو

 اخر به شاهرخ حرفهای از کیان. باشه درمیون هم ناموسی آبروی اگر حتی نروند
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 بیاید میان به رابطه و عکسها اون از اگه نمیدونست ولی بود امیدوار قبه این

میترسید العملش عکس از خیلی بشه رد همینطور میتونه.  

 

 من.میترسم خیلی من کیان:گفت و بست زود و کرد باز رو خاطره فترد ملیکا

بشم رو به رو حقیقت با میترسم . 

 

_ گذشته چی چهارسال اون که بفهمیم باید اخر و اول. باش آروم  

 

 میتوانست ای بیننده هر و بود شده نوشته انگلیسی زبان به ملیکا خاطرات دفتر

است شده نوشته صریح و روان خیلی که بفهمد . 

_ بخونیم چطوری نیس خوب انگلیسیم زبان که من ولی   

 

_ کنم می اش ترجمه برات رو انگلیسی بلدم من   

 

 ملیکا آلود راز چهارسال خاطرات دفتر خواندن به شروع ارومی به کیان سپس و

 ... کرد

 

انگلیسی به لندن تو ملیکا خاطرات دفتر شروع  

 

 

 خاطراتم ی همه که داده بهم رو دفتر این و داشتم جلسه شناس روان دکتر با امروز

 با حتی. کرد تعج   نمیاد یادم هیچی من که  گفتم بهش وقتی ، بنویسم توش رو
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 چیزی من بیماری از و کنه پیدا راه من درون اسرار به بود نتونسته هم  هیپنوتیزم

دادم دست از رو م حافظه و شدم مغزی ضربه حتما من که میگفت سردرنمیورد . 

 رو م روزانه خاطرات تموم و بگیرم دست به قلم  هرش  که خواست ازم تردک

 نقاط از بعضی و بیارم بدست دوباره رو م گذشته من داره امکان که چرا.بنویسم

کنم فراموش حاالمو زندگیم  

 

 خانوادم درمورد ازش.زیباست خیلی و مهربون دختری. سوزیه من اتاق پرستار

 به برادرم فقط و  بیمارستانم این تو من که ماهه شش به نزدیک:گفت که پرسیدم

میاد مالقاتم  

 تنها ولی داشتم رو تشنج حالت که اینه مثل:گفت که پرسیدم بیماریم درمورد ازش

 به خون تعویض با دکترا و نمیاد بیرون سفید کف دهنت از که هستی تشنجی

بهترشده حالم که ست هفته یه االن آزمایش صورت   

 

_ ست؟کجا برادرم  

 

_ رفته آمریکا ایالت در  که سمیناری یه به اون   

 

 سوزی و پروفسور وقتی که داره،چرا مهمی شخبیت یه برادرم میکنم احساس

 یکم سوزی درمورد ولی میکنن یاد احترام به اون از میزنند حرف درموردش وقتی

 یم زمین به نشسته حالت به اون میشه برادرم از حرفی وقتی که چرا میکنه فرق

 مرد تنها اون:میگه میکشه دار کش آه یه و میکنه قالب درهم رو دستهاش و نشینه

عاشقشم من و دیدم عمرم تو حال به تا که خوشگلیه  

 

چیه؟ من اسم پرسیدم ازش دوباره و میخندم رفتاراش این به من و  
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_ فرهمنده ملیکا اسمت  

 

_ کجاییم؟ من.عجیبی اسم چه  

 

هستی ایرانی تو:گفت و خندید  

 

بدونم زندگیم مورد در بیشتر تا هستم برادرم ورود مشتاق و آمیخته هم در افکارم  

شده متولد تازه که دارم رو نوزادی احساس . 

 کتابخونه های قفسه میان از رو کتابی همین برای میره سر خیلی ام حوصله

نداشتم خوندش به ای عالقه هیچ ولی برداشتم . 

 خودشون قول به.بذارم پرستارا سر به سر میک گفتم خودم با و کرد گل شیطنتم

باشم نیورده سرشون که نبوده بالیی.نیست درامون دستم از هیچکس  

 

 مثل منو که خواستم ازش وقتی بذارم سوزی سر به سر کمی میخواستم امروز ولی

 و کرد آرایشم داشتیم که فرصتی در و شد خوشحال خیلی کنه آرایش خودش

 این با ولی میزد زار تنم توی کمی اینکه با.کرد تنم رو خودش بیرونی لباسهای

میومد خوشم جدیدم تیپ از وجود  . 

 اومد،مثل خوشم م قیافه از رفته هم روی. بودم بسته سرم باالی اسبی دم رو موهام

 پا به هم بلندی پاشنه کفشهای حتی میداد نشون تلویزیون توی که بودم شده اونایی

 راحت خیلی ولی پوشیدم می بلند پاشنه کفش بود بارم اولین اینکه با. داشتم

شدم هالیوود های آرتیست مثل میگفت و  بود کرده تعج  هم سوزی.بودم  

 



@ASHEQANEROMAN 357 

 

 رو کتابخونه کتابهای از سری یه.اومد می بهم خیلی زدم صورتم به که بنفشی رژ

بشناسه؟ منو میتونه کی ببینم سالن تو میرم گفتم سوزی به و برداشتم  

 

لی:گفت  کشداری سوت با و زد چشمام به اورد رو فتابیشآ عینک سوزی  عالی م 

  شدی

لی  باهاش چون بزنی صدام ملیکا ندارم دوست بودم گفته بهش. بود اسمم مخفف م 

کردم می غریبی  .  

 

 واقعا استعدادم اینهمه از سوزی. رفتم راه خمیدگی بدون و صاف مانکن یه مثل

بود کرده تعج   

 همراه به سوزی کوتاه دامن.بودم استاد بلند پاشنه کفشای با نرفت راه تو هم واقعا

میومد بهم واقعا داشت کلوش آستینای که کتی  

 

 زمین به رو کتابامو قبد از من و میومد داشت رو به رو از خوشتیپی مرد یه

 انداختم

 

داد دستم به و کتابهاروبرداشت و شد خم هم مرد اون کتابها افتادن با  

 

 به جا صورتم روی رو، عینک که درحالی و گرفتم ژشت.میکردم رتشک ازش باید

 از:گفت و فشرد رو دستم. کردم دراز طرفش به رو دستم و تشکرکردم میکردم جا

خانم خوشوقتم شما با اَشنایی  

 

لی:گفتم و برداشتم صورتم روی از رو عینک هستم م   
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زدم زل چشماش به همونطور من و چشمام به زد زل . 

 

س گاد مای اوه   عسلی نه.بود کهربایی چشمهاش رنگ. داشت چشمهایی عج  ناک 

کن ولش نمیدونم اصال.سبز مرغی،شایدم تخم زرد نه.بود  

 

 خال توسی کراوات با مشکی شلوار کت. شد دقیق ام چهره به من از بیشتر اون

 هم خیلی.بود  پوشیده جذاب خیلی و زده شونه طرفه یه که مشکی موهای با خالی

بود بلندتر من از سر یه باز سانتی دوازده کفشهای با چون.بود دقدبلن  

 

کرد نگام و برگشت اما افتاد راه دودلی با  

 

 اون چشمای از داشتم عجیبی حس یه. برگشتم اتاق به نداشتم شیطونی حس دیگه

 رنگ از که بگم جرات با میتونم شاید.بودم ترسیده گفت نمیشد نه.بودم ترسیده مرد

 مادام بغل تو که بود ای گربه همون چشای رنگ مثل. اومد خوشم خیلی چشماش

ندی دیدم تلویزیون توی دیروز که بود ک   

 نوشته کتابها تو که بود عشقی همون این شاید.شدم عاشقش نگاه یه با میکنم احساس

 معرفی بهم خودشو چرا. بزنم حرف باهاش. ببینمش بازم میخواست دلم. بود شده

میپرسیدم مشواس ازش کاش. نکرد  

بودم دیده حال تابه که بود رنگی بهترین چشماش رنگ . 

 

 تختم روی و کندم تنم از لباسهارو. خوابیدم می تخت روی سابق مثل باید

برگشت عجله با دوباره ولی رفت سوزی.لمیدم  
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گفت اومده ملی،برادرت: ِ   

 

 تکلیفم میتونستم من بودو اومده برادرم مدتها از بعد. شد منتقل منم به سوزی هیجان

 چطوری:گفت باخنده و اومد داخل به سالن توی مرد همون با پروفسور.بفهمم رو

شدی؟ آشنا برادرت ملیکا،با  

 

  کرده عاشقش خودمو لحظه چند برای.بود برادرم جوون مرد اون گاد مای اوه

بود نمی برادرم شد می چی شانس بخشکی ای برادرم عاشق اونم بودم  ... 

 

  همون من میفهمید یعنی.بشناسه منو اون که نمیخواستم. کردم فرو پتو تو رو سرم

سالنم تو دختر .  

 

ملیکا:گفت و کشید پایین سرم از رو پتو.بود باوقار سنگین خیلی  

 

 حرف باهام دیگه صدای اهنگ یه با دوباره.بود عجیبی لحن یه.میکرد فرق لحنش

 و شدم خیره بهش مبهوت و مات ها کودن مثل و نشدم متوجه حرفاش از هیچی.زد

بزن حرف آدم مثل میگی؟درست داری چی:گفتم  

 

 رو من حرفای از هیچی یعنی:گفت و بیرون بود اومده در حدقه از چشماش

 نفهمیدی؟

 

_ میزنی؟ حرف زبونی چه با تو مگه.نمیفهمم تو وجقی عجق حرفای از هیچی نه  
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_ نشدی؟ متوجه هیچی یعنی.فارسی ی لهجه.ایرانی  

 

 شده باورش دیگه.شدم خیره بهش منگوال مثل من و زد حرف زبان باهمون هدوبار

 نشده عایدش هیچی زدن حرف فارسی از چون و نمیارم سردر هیچی من که بود

 از مون خونه از.نمیاد یادت هیچی که مطمئنی:پرسید و انگلیسی به کرد شروع بود

میالد؟ و ملیسا و شاهین و بابا و مامان  

 

_ میاد خوشم چشمات از خیلی فقط.نمیشناسم توروهم حتی.نیس ادمی هیچی من نه . 

 

چیه؟ اسمم نمیدونی حتی.چشمام از گفت؛فقط و زد پوزخند  

 

_  مگه.منه اسم مثل ش تَه. میگن فرمند دکتر بهت میدونم چیه؟فقط اسمت راستی نه

 نه؟

 

_ شاهرخه اسمم.میگن فامیلی ته اون به  

 

 شاُرک_

 

_ نه،شاهرخ شارک  

 

 شاریک_
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کن صدام داری دوست که هرچی اصال:گفت کالفه و پیشونیش به زد دستش کف با   

 

 مثل.اونی شبیه خیلی آخه.کنم صدات  ب ردز اَنگری میتونم:گفتم و کردم باز نیشمو

خشمگین و اخمو اون  

 

 بردزه انگری کارتون عاشق:گفت سوزی و انداخت سوزی به نگاهی شارک

میکنه تماشا اونو همیشه.  

 

شده سردرگم گیج که بود معلوم کشید پوفی شاهرخ  

 

 دوست دیگه.خوبه حالم من.خونه ببری منو میشه شارک:گفتم و زدم دریا به  دل

باشم اینجا ندارم  

 

_  خوب حالت کامال هنوز تو.میزنیم حرف درموردش شد خوب حالت کامال وقتی

 نشده

 

_  ابد تا من سورپروف قول به اگه  ولی  میکنه تاکید هم پروفسور. خوبم من نه

 حالم دیگه من.میشه چی من زندگی تکلیف اونموقع نیارم بدست رو ام حافظه نخوام

باشم اینجا ندارم دوست.میخوره بهم اینجا از  

 

_ باشی سالمتیت فکر به بهتره االن. میکنم صحبت مادر و پدر با  
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_  نمیشه دلیل دادم ازدست رو م حافظه من چون.مریضی که تویی اون.سالمم من

کنین بستری اینجا منو   

 

_ یادته مادری زبان نه و میاد یادت رو ت گذشته نه تو ولی سالمی تو میدونم  

 

_ گذاشته تاثیر من زبان در هوا و آب شرایط شاید. لندنه اینجا خوب   

 

 شرایط نه:گفت و  کرد تکرار رو حرفم دوباره و گرفت خندش زدم که حرفی از

 اونوقت. اومدی می هوش به ایران تو اگه یعنی. هگذاشت تاثیر تو مخ تو هوا و اب

حالیته چیزایی یه بابا نه. میزدی حرف فارسی  

 

_ بانمک هه هه  

 

 از من:گفت اوردو می خاطر به رو پیشم ساعت چند تیپ شاید کرد نگاهم دوباره

 اشتباه اینجا در تو درمان واقعا شاید.نمیارم سردر  تو غری  و عجی  حاالت این

بزنم حرف پروفسور با باید میدونمن.بود محض  

 

بود بردز اَنگیری شبیه هم واقعا.بود عببی چقدر.شد خارج در از شد بلند و . 

 

 برام چیز همه نظرم به.بیارم سردر داشتم که زندگی و ام گذشته از میخواستم

 کالس و شناسی روان و  هیپنوتیزم درمانی های جلسه هرروز.بود شده ناممکن

میرفتم دیگه پرت و چرت های . 
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 نقاشی تا گرفتم قلم چندتا سوزی از بشم سرگرم اینکه برای.بودم بریده دیگه واقعا

 کنم

 در کس فالن با که میده وخبر میاد دیدنم به معین ساعت یه در روز هر شارک

 سکوت فقط من و چنان و است چنین نظرشون مادر و پدر یا و کرده صحبت ایران

 تونست می اون فقط.بده بهم رو قفس از بیرون آزادی زودتر هرچه میخوام.میکنم

بده نجات جهنم این از منو  

 

 و رنگ با نقاشی که خواست ازم و میکنه نگاه بهم میکشم نقاشی من که همچنان

 من و بوده نهفته قبال من استعداد این میگه که چرا کنم امتحان هم رو روغن

 همه  میتونم تدریسی هیچ بدون االح ولی نداشتم نقاشی کشیدن به ای عالقه هیچوقت

کنم نقاشی خوب خیلی رو چی . 

 

 نقاشی هرساعت و هرروز میخواد دلم و  هستم نقاشی عاشق که میکنم احساس

  بکشم

 

 لندن در من تا گرفته رو مون خانواده موافقت با که خبرداد شارک روز یه باالخره

 در من که بود معتقد ونچ.بدم تحبیل ادامه و کنم زندگی شاهرک همراه و بمونم

 زبان دوباره من که میکشه طول خیلی ایران در که چرا کنم پیشرفت میتونم اینجا

 شاهرک هرچقدر و بود سخت برام واقعا زدن حرف فارسی.بگیرم یاد رو مادریم

نمیچرخید زبونم بگیرم یاد که میکرد تالش  

 

 کرده درست منو یها پرونده و ویزا کارهای ی همه که داد خبر شارک که روزی

 از بود پر که تیمارستانی این از زودتر هرچه میخواستم چون.شدم خوشحال خیلی

کنم فرار دیوونه  
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 و کرد می گریه خیلی من رفتن از سوزی.  کردم خداحافظی همه با باالخره امروز

 که دادم قول بهش من و میشه تنگ من برای دلش که میگفت سرهم پشت  مدام

برم دنشدی به هرازگاهی  

کندیم دل هم از بود که هرسختی با و . 

 

 که بود این مثل بود کوچیک دوتاش که بود خواب اتاق سه از من جدید ی خونه

 و بندی کابینت ی آشپزخونه داشت  نفره دو تخت با بزرگ اتاق یه و باشه بچه اتاق

بود خوبی ی خونه رفته هم روی.بود اسپرت مبلمان و شومینه با هم پذیرایی  

 

 شمال مثل اینجا هوای:میگفت شاهرک. بود بارونی و گرفته لندن هوای امروز

   ماست

 و ندارم ایران از ای خاطره هیچ و نمیاد یادم چیزی من که نمیکنه باور شارک چرا

داره وجود زمین ی کره ی نقطه کدامین تو نمیدونم حتی  

 

 اینکه مثل.خورد اغمدم به لذیذی غذای بوی جدیدم اتاق توی شدن جا جابه از بعد

کرد قور و قار به شروع شکمم.داره انگیزی هوس بوی و پخته شارک رو ناهار  

 

بیا میخوری اگه.آمادست ناهار ملیکا:گفت و کرد باز رو در شاهرک  

 

_ میمیرم دارم گرسنگی از.میخورم که البته  

 

 چون بود ناآش برام نونش فقط.بود چیده سلیقه با رو میز.رفتم اشپزخونه به زنان قدم

بودمش دیده ازش خیلی تیمارستان توی  
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بود سبز آب شبیه هم ای کاسه رنگو زرد هم روش و بود سفید چیزای از بشقابی و  

 

کردنشون معرفی به کرد شروع میکنم نگاه واج هاج غذاها به دید وقتی  

 

_  به هرچند. هالکشن همه که ایرونیا ما معروف غذای.سبزیه قورمه غذا این

 مامانی که هاست سبزی همون از ولی نیست مامانی غذاهای خوشمزگی

برنجه دیسم این.میفرسته . 

 

_ جلبکه؟؟ آب اینم بعد  

 

_ سبزیه قورمه خورشت این.عزیزم نه  

 

 با رو بقیه ولی  خوردم دودل رو قاشق اولین.کرد پر رو بشقابم و نشستم اکراه به

میکرد نگاه من خوردنغذا به ذوق با اونم  هامیخوردم زده قحطی مثل اشتیاق  

بودی؟ دست چپ پرسید؛تو میخورد هم خودش که همونطور  

 

میخورم غذا دستم این با که هفتست سه:گفتم و کردم چپم دست به نگاهی  

 

چپی دست تو که بودم نشده متوجه حال به تا:گفت و خندید  

 

_ نمیکردی زندگی ما با که زیادیه مدت که نمیگفتی خودت مگه  
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_ بودم نشده موضوع این همتوج ولی آره . 

 

_ خورشته،خوردنیه؟ روی چیه اون  

 

_  ی مزه برای. لیموه اسمش.بخوری میتونی باشی داشته دوست ترش چیز اگه

میزنن خورشت به گسی و ترش  

 

 خفه داشتم بود بزرگ چون.دهنم تو انداختم و برداشتم رو گردالی چیز اون قاشم با

 میشدم

 

_  تورو دستای ظرفا بخور غذاتو زود.غریبه و عجی  کارات بعضی واقعا ملیکا

 میبوسه

 

میبوسن رو ادما دست  ظرفا مگه:گفتم پر دهن با  

 

_ بشوریشون باید تو که اینه منظورم نه   

 

 ظرف من:گفتم باجیغ و کردم خالی شارک روی رو دهنم محتوای ی همه ناخودآگاه

بشورم نیستم بلد  

 

 و کرد پاک رو صورتش دستمال اب و شد بردز انگیری شبیه باز قیافش شارک

تو با ظرفا.من با شام پختن.بگیری یاد کن سعی:گفت  
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کردم تکرار حرفشو و دراوردم رو اداش و کردم کج دهنمو . 

بشورم ظرفارو که بلندشدم ناچار به و . 

 

بشورم چجوری ظرفارو این االن بشورم میتونم زور به دستامو من خدایا . 

نیس چیزی که شستن ظرف.میتونی تو ملیکا آره.میتونم من نه  

 

کردم خالی روشون رو ظرفشویی مایع ی همه و ظرفا روی گرفتم رو آب . 

 عببانیت و حرص با و بشورمشون باید چجوری نمیدونستم. بود گرفته م گریه

 ظرف من نمیفهمی چرا:کشیدم جیغ و زمین کردم پرت رو بود دستم تو که بشقابی

نیستم بلد شستن  

بشم کلفتت که اوردی اینجا منو:دادم وادامه شکوندم و برداشتم رو بشقابی دوباره . 

 جلوی بردزش انگیری قامت که بردارم شکستن برای دیگه بشقاب یه خواستم

شد ظاهر آشپزخونه  

 

 سر با همیشگیم عادت مثل دماغمو اب.ریختن  شرشر دماغم آب همراه به اشکام

بست چشاشو و شد جمع رکشا ی قیافه کارم این با که کردم پاک آستینم   

 

پاستوریزه ی پسره ایش:گفتم و گذشتم کنارش از  

 

 که بخواد ازم اگه عمرا.شدم راحت شستن ظرف دست از آخیش.برگشتم اتاقم به

رفتم خواب به بستم چشمامو راحت و بشورم ظرف براش دیگه  
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 ثبت میکرد تدریس خودش که هایی کالج از یکی تو منو شارک تحبیلم ادامه برای

کرد نامم . 

  میرفت شمار به استاد ترین جوون که چرا  داشت خواهان خیلی دانشکده تو شارک

 های کالس وبرای بود استادیار اینکه با. داشت رو خوب استاد یه امتیارات تمام و

 دخترا بیشتر و بودند راضی ازش همه ولی میداد اناتومی درس سه و  دو ترم

میرفتند ضعف و غش براش  

 

 بود پر اتاقش خونه توی.بود پاستوریزه و اصیل خرخون یه واقعی معنای به شارک

 کتاباش توی سرش هم وقتا بیشتر.مختلف زبونهای به و کلفت کتابهای از

 به دلم. خوندن درس از نمیشه خسته شارک چرا که سواله جای برام همیشه.بود

میسوزه خیلی مغزش حال   

میکرد دوبرابر رو چشماش جذابیت که میزد چشم به طبی عینک مطالعه هنگام . 

 

 این ولی و بودم خوشحال خیلی داشتم او کلفتی گردن به پارتی اینکه از کالج در

 این اولیش.گذاشت شرط برام تا دو روز اولین  که چرا نیورد دووم خیلی خوشحالی

 شلوار باید همیشه.دار بند تاپ یا و بپوشم دامن خونه از بیرون ندارم حق که بود

 خودمون برای رو فامیلیمون نسبت که بود این هم دومیش.باشه تنم شرت تی و جین

شارک که نگم کسی به و  کنم حفظ  

 

دونست می ها بچه سوتفاهمی بر دلیل را این.ضروری مواقع در تا برادرمه  

 

 روز هر و کرده عادت زندگیم و خونه به میکردم تبورش انکه از زودتر خیلی

 برگه بلکه.ببینم رو شارک نمیتونستم دیگه و میکردم طی رو خونه به کالج محیط

میگذاشتیم رو پیغامایی و  چسبوندیم می یخچال در به رنگی های  
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 اماده کنسروهای و پیتزا هم ها شام و میخوردم دانشکده سلف تو همیشه رو ناهار

بپزه ایرونی ی خوشمزه غذاهای که نبود خبری شارک بودن بیکار از و داشتیم  

 

 ولی نمیکرد دعوت خونه به رو دوستهاش هیچوقت من وجود خاطر به شارک

 که بودم کرده جور خودم برای وجقی عجق رفیق و دوست کلی من اون برعکس

 همیشه که شارک مثل آدمایی از و بودن نخون درس ک شیطون خودم مثل همشون

بودند فراری و بیزار کتابه توی سرشون . 

 

 هشت گروه یه ما.بشم دوست بزرگ گروه یه با که شد ثباع نفر یه شدن آشنا با

پسر تا سه و دختر تا پنج.بودیم نفره . 

 من به اینکه برای شاهرک میگشت وقت نیمه کار دنبال چون و  بود ایرانی شیرین

 چی همه از اول که بود کرده تاکید بهش و کرد استخدامش بده یاد فارسی زبان

میکردم صداش شارک بازم لجم از من و بده یاد بهم رو اسمش تلفظش  

 

 و رفتیم بیرون بودیم شده حوصله بی وقتی روز یه که بود تدریسها همین توی

کرد معرفی گروهشون به منو شیرین  

 و بود اومده آواز و شعر شهر از خودش قول به و بود شیراز اهل خودش شیرین

ایرانه استانهای از یکی که میگفت.بود کرمان اهل منبور  

 

 هم نازان و بودن انگلیس مقیم که پولدارها هندی اون از بود هندی دختر یه هم تیا

 لندن هم مایکل و بود پاکستانی هم زالل و اومد می خوشم ازش خیلی.بود آنتالیا اهل

بود آمریکایی جورج میکردو زندگی مستقل  
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 خیلی نمیگفت که چرا باشم ایرانی منم که نمیشد باورشون میزدم حرف اونا با وقتی

شد باورشون حدودی تا داشتن آشنایی شاهرخ با چون ولی میکنم صحبت خوب  

 

بود شیرین عاشق هم جورج و اومد می خوشش خیلی جورج از جورایی یه شیرین  

 

 رشته چه که نگفتین ولی  کردین معرفی رو خودتون شما ها بچه:پرسیدم اختیار بی

میخونین رو ای  

 

_  جمع اینجا ما.میشیم چکاره هرکدوممون که بفهمی چیکار؟میخوای میخوای

میکنیم اختالت و رقبیم می و میزنیم خودمون دل برای میشیم  

 

 توضیح برات بشین خودم پیش عزیزم بیا.ذوقش تو میزنی چرا نازان:گفت مایکل

 به لندن همین تو من میکنم شروع خودم از من.هستند هایی تحفه چه اینا که میدم

 حاضر حال در.میشم دفن و کفن هم جا توهمین ایرونیا شما قول به و اومدم دنیا

و میخونم شیمی .. 

 

دارم کار کلی.میرم من معرفیه اگه:گفت و شد بلند عببانیت با تیا  

 

پوش ساری کجا:گفت خنده با جورج   

 

 اومده بیرون هند از که وقتی از.میاد بدش نگو اینطور:گفت و زد بازوش به شیرین

نمیپوشه ساری دیگه  
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بود پوشیده شرت تی و جین شلوار بود عادی من مثل تیپش میگفت راست  

 

 چنین بهم چرا نمیدونم ولی میپوشیدم کوتاه دامن حتما میداد اجازه بهم شارک اگه

 خیلی من برای که ای کلمه. غیرتیه شارک که میگفت شیرین.نمیده رو ای اجازه

بود ناشناخته  

 

گفتین؟ چیزی ملیکا به یخ روی اسکی ددرمور ها گفت؛بچه اشتیاق با نازان  

 

لی.بود رفته یادم من نه:گفت و بود افتاده یادش تازه که شیرین میایی؟ با یکشنبه م   

 

 خاطر همین یانه؟به برم میذاره پاستوریزه که نمیدونستم ولی شدم زده ذوق لحظه یه

میام بده اجازه شارک گفتم؛اگه  

 

 گفت؛اینطوری شیرین میخندیدن که رهمینطو. خندوند رو اونا ی همه من لحن

 زودی به شنیدم.شده گذاشته جا برادرش مخ تو ما فسیل های مخ کل. نخندید

میشه پروفسور . 

 

 مخ یه با میکنی زندگی اون با که شنیدم شیرین از.برسه دادت به خدا:گفت منبور

نه؟ میکنه خرخونی خیلی حتما.سخته خیلی نظرم به کردن زندگی  

 

 فرده به منحبر ادم یه اون.خوبیه مرد خیلی شارک نخیرم:گفتم و االب بردم صدامو

گذرونه خوش و شاد هم خیلی.  درسخونه خیلی که حال عین در.  
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 شارک درمورد نبینم دیگه:گفتم و گرفتم سمتش به انگشتمو حرفام ی ودرادامه  

بگیا بدی حرف   

 

کرد عذرخواهی ازم منبور و  

 

 میخواست دلم خیلی هرحال به.بگه بدی چیزه بردزم انگیری به کسی نداشتم دوست

 کلی با و بمونم عق  کسی از ای برنامه هیچ در نمیخواستم. برم اسکی پیست به

کرد قبول شارک تلفن پشت تمنا و خواهش  

 

 گرم من چشمای تازه اومد که وقتی و  اومد خونه به دیر خیلی شارک شنبه ش 

 میریختم پات به رو عشقم تا نبودی برادرم ش،کا گفتم خودم با لحظه اون  بود شده

هیچ ودیگه  اومدم من گفت که شنیدم رو شارک صدای و ... 

 

 قرار.برداشتم شیرینم خواب از دست من و  زد زنگی تک شیرین صبح پنج ساعت

شدن آماده به کردم شروع و بخرم اونجا از رو اسکی وسایالی بود  

 

 دامن همراه رو سفیدم بلند های چکمه.یدمکش خودم برای سوتی یه شدن تموم از پس

 ازیب سفید پلیور یه همراه به پوشیدم بودم خریده شیربن با که زانو باالی کوتاه جین

بود خریده برام شارک که  

 

 و کت نیم و کت همه.بود خریده لباس برام کلی خودش ی سلیقه با شارک واقع در

بود نگرفته لختی چیزای اصال و بودند جین شلوار  
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 خوراکی عالمه یه دیروز از که کیفی و انداختم سرم روی هم رو سفیدم کاله و شال

فالکس و بودم ریخته توش  

 

 قوطی که بردم دست.بودم تلخ قهوه عاشق من. کردم داغ آب پراز رو مسافرتی

اومد ها بچه ماشین بوق صدای بردارم رو قهوه  

 

 خشمگین صدای سر پشت از که کنم باز رو در که میرفتم راه پا نوک با یواشکی

اسکی؟ میری داری وضع این با:شنیدم رو بردز انگری  

 

 به ورچیدم لبامو.گرفتن دزدی ارتکاب حال در اونو که داشتم رو کسی حالت

 که شنیدم رو صداش بعد و کرد برانداز رو پامو سرتای اون و برگشتم سمتش

 ولی. کنی سرت چادر و بپوشی مانتو میدونم چه ویا پیرهن نخواستم ازت:گفت

 و دار ی همه که وجبی یه دامن این با االن.بپوشی شلوار همیشه که خواستم ازت

بامنه تو مسئولیت اینجا.میبری تشریف کجا بیرون ریخته ندارتو  

 

_ میپوشن اینطوری همه اینجا خوب  

 

_  پا سردی  این به هوای این توی چطور زنا این نمیدونم.دادی قول من به تو

 حرفاش ی درادامه و گرفت سمتم به شو اشاره انگشت بعد و بیرون میرن برهنه

اسکی بی اسکی اینکه یا میپوشی شلوار برمیگردی یا:گفت   

 

جونم شارک:گفتم ملوسانه و دار کش لحن با  
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_ نیست بمیریا اون از دیگه این.شارک گفتی بازم  

 

_ بپوشم لباس دوستام مثل میخواد دلم خیلی من  

 

_ بگردی میخوای که هرجوری تو بذارم نمیتونم نم.نمیشه نه  

 

پوشیدم و کردم انتخاب  شلوارام میون از رو جینی شلوار و برگشتم ناچار به . 

 

 و میکرد بش و خوش ها بچه با و بود ایستاده در جلوی اماده اونم برگشتم که اینبار

 حرکت، از قبل.اورد ل  روی به لبخند تحسین دیده به دید جین شلوار با منو وقتی

 گفت؛اینو و  بست دستم به و دراورد بیرون جیبش داخل از رو دستبندی ساعت

باش داشته همراهت همیشه  

 

 آبی و قرمز یاقوتهای و بود خوشگل و ظریف خیلی.کردم نگاه ساعت به تعج  با

اومد خوشم ازش خیلی بود رفته کار به سبز و   

 

 به رو سنگ وقتی ولی دستبنده میکردی فکر و بود بیشتر ساعت اطراف سنگهای

میشد داده نشون ساعت نمایش صفحه میچرخوندی طرف یه   

 

گذاشتم ماشین پشت:گفت شارک  که میگشتم پشتیم کوله دنبال  

 

میکرد غرغر و شد بلند بود نشسته َونش ماشین فرمون پشت که جورج صدای  
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 داخل اون از نازان. بودند نشسته پشت دخترا ی بقیه و بود نشسته جلو مایکل

میخورد رو شارک  نگاهاش با داشت ماشین  

 

 که شدم اطاعت به مجبور.پنجره کنار شو سوار اونطرف تو:گفت و شد پیاده نازان

سوارشد کنارم هم نازن و شوم سوار  . 

 

 اونم که دیدنم فراخ چشمان با بدم تکون دست گودبای برای شارک به اومدم تا

شد سوار  

 

میایی؟ با توهم مگه: پرسیدم که یدمشن صدایم تو رو تعجبم  

 

کرد هماهنگ شیرین با دیش  آره:گفت خنده با نازان  

 

 تعببی همه این از یا و میکرد همراهی منو تفریح این تو اینکه خاطر به نمیدونم

بودم ناراحت میداد نشون من روی که  

 

 که ازانن همه از بیشتر و بودن خوشحال خیلی بود همراهشون شارک اینکه از اونا

بود رفته شارک بحر تو حسابی  

 

 مرز توی سربازی خدمت در مدتی شارک فهمید که شکفت نازان گل از گل وقتی

بلده ترکی بیش و کم و میکرده خدمت ترکیه و ایران  
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 باهم که بود سالها انگار.نمیشد بسته بودو شده باز هم از لبهاش گوش بنا تا نازان

 هراز و میکرد تعارف شارک به عشوه و ناز اب میخورد که هرچی و بودن دوست

 داشتی،بهمون  نازی این به برادر چرا:میگفت و برمیگشت من طرف به هم گاهی

 گفت ملیکا وقتی که داد توضیح پررویی کمال با شارک به حتی و نکردی معرفیش

 عبا و اتوکشیده پیرمردی یه با میکردم فکر امروز تا من.کالجه استاده برادرم که

جذابی خیلیم بلکه. نیستی اینطور تنها نه تو ولی میشم رو به رو داده رتقو   

 

 تیره کراوتهای اون و داشت تن به همیشه که رسمی لباس از دیگه:میگفت راست

 اونو داشت تن به که پولیوری همراه به یخی لی شلوار یه بلکه نبود اثری اش

 و بود بزرگتر من از سال یازده اون که حالی در میداد نشون ساله بیست جوون

 بی تالشش ولی نخوره جوش نازان با که میکرد سعی و بود ساله ونه بیست شارک

 دراز حرص با دستمو.میرفت فرو اون آغوش به رفته رفته نازان که چرا بود فایده

 گفتم میشی آب داری دیدم:گفتم و بیرون کشیدم شارک بغل از رو نازان و کردم

کنم جمعت  

میکرد نگاه بهم خشم با نازان و کشید حتیرا نفس شارک  

 

 ولی بود الکی اولش.زدم خواب به رو خودم بشم نازان کارای بیخیال اینکه برای

رفتم فرو عمیقی خواب به راه خستگی خاطر به بعدش  

 

 صدام سرهم پشت مدام که بودند مادرم و پدر ظاهرا به.دیدم رو مردی و زن

بود دیگه اسم یه بلکه داشتم که نبود اونی اسمم ولی.میکردند  

 

 بود پوشیده مایو نبود بودمش دیده خانوادگیمون آلبوم توی که کسی اون شبیه مادرم

 شیرین که بازی همون میکرد بازی گلف داشت پدرم و بره استخر به میخواست
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 رو بازی این دارن تشریف پولدار خیلی که کسایی و انگیزه هیجان خیلی که میگفت

 میکنن

 

 باغ یه با میکردی نگاه رو بیرون پنجره از وقتی که بزرگی چه به داشتیم نهخو یه

 می پایین و باال ها بچه مثل خیال بی من و میشدی رو به رو سرسبز و بزرگ

بنواز:گفت خشم با و پیانو سمت کشید و گرفت رو گوشم خانمی که پریدم  

 

 اهنگ یه و اومدن می فرو پیانو نتهای روی بود ای حرفه که کسی مثل  دستام

 خوشحالی با من و شد وارد بزرگتری پسر و شد باز دراتاق ناگهان که میزدم خوب

داداشی زدم فریاد .... 

 

 بودمش دیده توعکس که شاهین و شارک به شباهتی اصال.نبود شارک که اون ولی

 می حرف انگلیسی بلکه زدم نمی حرف ایرانی اونا با من بود این جالبش. نداشت

هم اب زدیم  ... 

 

ا لی چطوری: پرسید و گرفتم ازش آبداری بوس و بغلش پریدم .. 

 

لی باید اون ملیکام من نه!!!ال ی  ملی من اسم نه کردم تکرار ل  زیر. میگفت م 

 با و چرخیدم می گردباد همراه منم. رفت فرو گردباری در چیز همه یهو که هست

نه زدم فریاد وجود تموم ... 

 

 صورتم به که داشت بدست آبی لیوان و بود کنارم شارک. مکرد باز چشم هراسون

 میدیدی،نگران خواب:گفت و کشید آسودگی از نفسی شدنم بیدار  با و میپاشید

 ...نباش
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 و انداختم شاهرک بغل تو رو خودم  شدم خوشحال بود خواب چی همه اینکه از

کردم گریه  

 

پیشتم نم.باش آروم:گفت گوشم تو کشید موهام رو دستشو شارک  

 

کوشن؟ ها بچه پس:پرسیدم و شدم خیره اطراف به و دادم سرتکون  

 

_ نیفتیم عق  تا بریم پیاده باید رو راه ی بقیه. افتادن راه اونا  

 

؟ زدم پیانو حال به تا من: پرسیدم توراه. افتادم راه به همراهش و شدم پیاده  

 

 همیشه تو میدونم من که اونجایی تا:گفت و انداخت صورتم به تعج  از نگاهی

 نیاری بخاطر تو شاید درضمن.نداشتی عالقه موسیقی به و بود کتابات توی سرت

 بذاریم بخواییم که نبودیم پولدار هم خیلی و بودیم جامعه متوسط طبقه از ما ولی

پیانو؟ چرا حاال.بل و ال موسیقی کالس برن هامون بچه  

 

 که شاید که کردم فکر.میزدم پیانو داشتم خواب توی من:گفتم و انداختم باال شونه

باشه ام گذشته از قسمتی خواب اون  

 

_  خانواده تو ولی. بنوازی پیانو که داشتی آرزو شاید.رویاهاست از قسمتی خواب

 خیلی اونم.باشه داشته عالقه موسیقی به که نبود ای دیگه کس شاهین جز به ما ی
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 ها هفته آخر شنیدم که اینطور و  داره هم خوبی خیلی صدای و داره عالقه گیتار به

میخونه مجالس توی  

 

 می خوب خیلی و.رویا نه بود واقعیت شبیه خیلی ولی. کردم فکر خوابم به باز

بودم پیانیست یه من واقعا من شاید میکردم امتحان فرصت اولین در باید.نواختم  

 

 ولی برم اسکی نمیتونم میکردم فکر اول. بود اورده وجد به منو برفها روی اسکی

 از بعد و کنم طی رو مسافتی اون همراه که تونستم خوبی به شارک های کمک با

بخوریم قهوه باهم تا برگشتم ها بچه جمع به و شدم خسته رفتن اسکی ساعت نیم  

 

 و رومئو یاد رو همه که شیرین و جورج بیشتر همه از بودن خوشحال واقعا ها بچه

 همه مقابل در پروا بی که بودن قمعشو و عاشق چنان.انداخت می ژولیت

 حلقه شیرین کمر دور دستهاش جورج استراحت وقت کال و بوسیدن می همدیگرو

 عاشقونه پچ پچ گوشش توی و میگذاشت ش شونه روی به رو سرش و میکرد

میکشید آه و میکرد نگاه دوتا اون به حسرت با نازانم میکرد  

 

 همه که سفری همچین تو که یشدم حسودیش واقعا آدم.میکردم درک رو احساسش

باشه تنها باشن جفت  

 

 پیشنهاد بهم مایکل دیروز.زد برام نیشخندی و دید مایکل اونهارو به ام خیره نگاه

نمیومد خوشم ازش اصال چون.دادم بهش رد جواب من دادکه دوستی  

 

 اسکی و بمونم بازم که دادم ترجیح من ولی برگشتن هتل به استراحت برای همه

 برم
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 به هم مایکل  پرداخت اسکی به کنارم و نکرد ترکم دید رو ام خواسته وقتی شارک

شد اضافه جمعمون  

 

 نمیدونم. شد راحت خیلی اون طرف از خیالم و برگشت هتل به ها بچه همراه نازان

 غیر و نبود طبیعی خیلی رفتارم میدونم. داشتم نازان به بدی خیلی حس یه چرا

 به متعلق فقط اونو و.کنم حسادت برادرم به نسبت من که میرسید نظر به عادی

 نمیخواست دلم. داشتم شارک به حسی یه که  بودم متنفر خودم از واقعا.بدونم خودم

 حسی یه من ولی بود برادر مثل بامن همیشه شارک رفتار. ببینم کسی با رو شارک

میکردم احساس توخودم اون از خواهری و برادری ی رابطه از غیر  

 

 سرو گرم خوردنی کمی و نوشیدنی اونجا که رفتم قسمتی به نوشیدنی خوردن رایب

 هیز و خیره های نگاه از فرار برای من و اومد سرم پشت هم مایکل. میکردن

شدم دور اونجا از مایکل . 

 

 دیده سرسبزی کوه،درختای پایین در.کردم طی زیادی رو مسافت کنم فکر

ترسیدم خیلی جنگل به شدن اخلد از و رفتم جنگل طرف به.میشدند   

 

 رو شالم.نمیکرد گرم رو دستهام دیگه گرمم دستکشهای حتی بود سرد خیلی هوا

ناراحت خیلی بودم پیچونده رو شارک اینکه از.پیچیدم گردنم دور  

 

بودم افتاده کردن غلط به حسابی و بودم  
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 خطر تابلوی و رسید می نظر به خطرناک خیلی نمیکرد پرواز هم پرنده حتی اونجا

 شده وپاره بودند زده که حبارهایی رو دورش دورتا و بود نب  برفا روی مرگ

  بود

 

کشید، جیغ پشت از کسی که بگیرم درپیش رو برگشت راه خواستم  

 

 ترسیدی:گفت و میرفت ریسه داشت خنده از که بود مایکل.برگشتم وحشت با

 کوچولو

 

 بشم پرت دره ته اینکه تبور از و  گذاشتم سرم روی دست بودم کرده خوف

ترسوندونه وضعه چه این. زهرمار:گفتم و کردم وحشت . 

 

_ میلرزه داره سرما از لبات ترسیدی،ببین چرا   

 

 و کشید خودش طرف به منو و انداخت کمرم دور دست و کشید لبام روی دست

 مونده کم.گذاشت لبام روی رو چندشش لبهای.بشم العملش عکس منتظر اینکه بدون

 اونو یکی ولی.کنم جدا قدرتمندش دستای از رو خودم تا کردم سعی. بزنم ُعق بود

کرد جدا من از   

 

 با و بود شده قرمز واقعی بردز انگیری مثل صورتش که بود گاد،شارک مای اوه

 باال پاشو و زد چونش به مشتی و گرفت رو لباسش ی یقه.میزد کتکش قدرتش تمام

بود شده قرمز عببانیت از شارک هایچشم.کوبید شکمش روی به اورد   
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 و کوبید شارک چشم به مشتی وجود این با ولی بود نیومده خودش به هنوز مایکل

 بینیش از خون که طوری به و کرد اصابت او بینی به شارک از مشتی درعوض

شد فواره   

 

 شل زیرپام برف اینکه تا رفتم عق  عق  ترس واز میکشیدم جیغ وسط این من 

کردم سقوط دره ته به برفها مراهه و شد  

 رو دستم. بگیره رو دستم تا زد شیرجه طرفم به و شنید شارک رو فریادم صدای

کرد سقوط دره ته به من همراه و بود باد به تکیه هم خودش ولی گرفت ... 

 

 در محکم چنان ها صخره به برخورد هنگام میدیدم زنده پخش با داشتم رو مرگ

بشم زخمی من مبادا هک میداد فشارم آغوشش   

 بود که هرچه ولی بود بزرگ بهمن یه مثل میریختن سرما پشت از زیادی برفهای

 فریادم صدای در من و کجاست مقبد نبود معلوم که رفتیم می دره ته به داشتیم ما

میدادم فشار شارک ی سینه به رو سرم و بودم شده گم  

 

 رو پاش استخوان شکستن رتخ صدای و کرد اصابت چیزی به شارک پای ناگهان

کشید درد از فریادی شارک و شنیدم وضوح به من  

 که بود شارک چشمهای فقط.بودیم رفته فرو تاریک گودال یه تو!!بودیم؟ کجا ما

 گرفته حالی با که شنیدم رو صداش. میدیدم تاریکی در رو  روشنایشون

خوبی؟... چطوره حالت ملیکا:پرسید  

 

چطوری؟ تو که نالیدم  
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 پام اینکه مثل.خرابه خیلی من اوضاع:گفت دادو تکون زحمت به رو اشپ

اینجاییم ما که میده خبر همه به فطرت پست اون نظرت به.شکسته .. 

 

 م گریه. بود یخبندون سردو خیلی اونجا هوای.کردم اخم مایکل اوردن یاد به از

 افتاده روز اون به و شکسته پاش من خاطر به اون.بود من تقبیر همش بود گرفته

 اونا:گفت و  گرفت دست به تاریکی در رو دستم و کرد دراز طرفم به دست.بود

 تو کمک به حاال من. باشی مقاوم خیلی باید تو. نکن گریه.اینجاییم ما که فهمن می

کنم تحمل رو درد بتونم که کنی کمکم باید.دارم احتیاج  

 

نمیده سیگنال:گفت و اورد بیرون جیبش داخل از رو موبایل  

 رو چراغ درآخر و انداخت نظر اطرافمون به و کرد روشن رو موبایل چراغ ناامید

گرفت پایش به  . 

 

بده تکونش تونست نمی اون و بود کرده خونریزی من،پایش خدای وای  . 

 

 من خاطر به ولی بست می رو چشماش و میگرفت گاز رو لبهاش زیاد درد از

میداد نشون رو دردش ناله با هرازگاهی و میکرد سکوت  

 

 دختر یه من.نتونستم ولی برم باال برفها دیوار از که کردم تالش بار سومین برای

 برگشتم شارک پیش امید نا.برم باال رو دیوار اون میتونستم چطور بودم ضعیف

 از خودش که حالی در.نزنه یخ که بپیچونم پاش به رو کاپشنش که خواست ازم

میزد یخ داشت سرما  
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 نالیدیم می و کردیم صحبت چیز همه از. لرزیدم می و بود سردم منم.شستمن کنارش

نبود خبری امداد گروه و مایکل از چرا که   

 

 ولی.میاره دوری،دوستی که میگن:گفت و کرد نوازش دستمو مهربونی با شارک

 االن که حسی بودی ایران تو و بودم دور ازت وقتی. نبود اینطوری تو و من برای

 ببخشید. دارم تعب  و غیرت تو روی خیلی پیشمی که حاال ولی داشتمن رو دارم

میکنم رفتار اینطوری که  

 

_  ایرانی مردای که گفت می شیرین چون.نیستم دلخور ازت من.نیست اینطوری نه

 رو کاری چنین ی اجازه مایکل به نباید من. دارن غیرت و تعب  خیلی اصیل

نکنم نازاحتت هیچوقت که میدم قول. میدادم  

 

_  دختر یه مثل باید. باشه راحت تو بابت از خیالم باید هم من. بده قول بهم آره

کنی عمل اصیل ایرونی  

 

 ....شاهرخ_

 

_ کنی تلفظ درست رو اسمم تونستی باالخره  

 

 من شاهرخ:گفتم گلوم توی هق هق با و غلتیدند می هام گونه روی از اشک قطرات

 داداش برام کی.بگم بردز انگری کی به من بری تو اگه.میری نمی که بگو.میترسم

 تنهام میشه.شدی تو من کس همه االن شاهرخ.میشه مراقبم کی.میشه پاستوریزه

 !!نذاری؟
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_ رنتی آره من پیتی س   

 

_ گفتی بود چی دیگه اون  

 

_  و.داشت تو مثل بزرگی خیلی چشمای که میداد کارتون یه بودیم که بچه یادته

رنتی زگاهیهرا بودی اون شبیه تو چون میکردم صدات پیتی س   

 

 اون نبینم:گفت و شد خیره چشمهام به موبایل نور زیر و گفت رو ام نه زیر،چو از

 از هیچی هنوزم. بزن حرف باهام خودت درمورد بیا اصال.کنیا گریون رو چشمات

نمیاد یادت رو ت گذشته  

 

_  ایران تو که من نظرت به ولی.نمیارم خاطر به هم رو ای لحظه یه حتی....نه

شدم عاشق بودم ... 

 

_  میدونم فقط.باشی شده عاشق ممکنه ولی.نکردم فکر درموردش حال به تا.نمیدونم

 شبی همون که کمال عمو پسر کیان یکیش. داشتی  خواستگار و خواهان خیلی که

 هم کلی و کردی ردش تو و بود اومده تو خواستگاری به بود شده بد حالت تو که

 همون که بود شمال از دکتر آقا یه هم دیگه یکی و بود تادهاف جنجال دعواو

 با و خواستگاری بیان میخوان که بودن خبرداده شدی مریض تو که روزهایی

 بغلم بیا!نه شده سردت خیلی نمیشناسم هم رو شون بقیه و بود شده کنسل تو بیماری

 خوابم ارینذ و بزنی حرف باهام کن سعی فقط.من هم میشه گرمت تو هم اینطوری

یکیه مرگ با خوابیدنم. بگیره .. 
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 بازوهاش زیر و رفتم آغوشش سمت به میگشت سرپناه دنبال که نوزادی یه مثل

کردم قایم رو خودم  

 

 حال به تا تو:پرسیدم. شد آروم که وقتی. فشرد هم به دندون و کرد ناله دوباره

شدی؟ عاشق  

 

 یاد از اول عشق ندونی شاید.مشد عاشق آره:گفت و شد خیره رو به رو تاریکی به

 لندن به بودم اومده که بود سال یه. میبرم یادش از دارم من ولی.نمیره هیچکس

 اون از پدرش.بود برو تودل و خوشگل خیلی.بود ستایش اسمش.آشناشدم باهاش

 اش دردونه ستایش.بود اومده انگلیس به و کرده فرار که بود شاه زمان تیمسارهای

 پدرش ولی میخواستیم رو همدیگه وار دیوونه و  بودیم هم عاشق ستایش و من. بود

 از و کرد ازدواج آمریکا مقیم پسر یه با ستایش اجبار به و  شد ازدواجمون مخالف

 شرکت پدرشم ی جنازه تشیع تو ستایش حتی کرد فوت پدرش پیش سال.رفت لندن

 نکرد

 

_  عاشقش مگه. گیریب رو ازدواجش جلوی تونستی می!کنه ازدواج گذاشتی چرا

 ...نبودی

 

_  امکانات و نداشتم هیچی و بودم ساده دانشجوی یه فقط من ترسید،اونوقت اون

 و بیشتر وقت اون از االنم موقعیت ولی  ندارم چیزی االنم درسته. نداشتم رو االن

 عاشق که نمیدم حق دلم به دیگه. بودم ستایش چاک به سینه و عاشق من بهتره

ندارم خوبی ی خاطره عاشقی و عشق از من.ببازم کسی به قلبمو هدیگ نمیخوام.بشه  

 

_  نمیخوای...بده خیلی عشق بدون زندگی اینطوری.میشی پیر که اینطوری ولی

باشی داشته بچه و زن ... 
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_  اونوقت کردم ازدواج که دیدی روزی اگه.دارم دوست خیلی هارو بچه من چرا

 ولی نمونه پدر یه و بشم خوبی شوهر شاید. کردم ازدواج بچه خاطر به که بفهم

 برمیگردم بشه تموم درسم اینجا که وقتی.باشم خوبی یا نمونه عاشق نمیخوام دیگه

کنه انتخاب برام مناس  دختر یه میخوام مامانی از و ایران به ...  

_ کنه پیدا خوب دختر یه برات مامانی خوای می که ایی ننه بچه خیلی اونوقت   

_ کن فکر اینطور تو  ... 

 

 بود خورده خنجر پشت از واقعا بود دیده که وفایی بی از. سوخت خیلی براش دلم

 و کردم عوض رو بحث و بپاشم نمک زخمش به که نخواستم دیگه همین برای.

 من که داره خاصی رنگ یه.میاد خوشم خیلی چشمهات از میدونستی شاهرخ:گفتم

دارم دوسشون   

 

 ارث به برام عزیز یه از اونا. عزیزن برام یخیل چشمها این آره:گفت و کشید آه

 رسیده

 

 با و کشیده مامانش به یا و باباش به حتما که کردم درک اینطور رو منظورش

 ؟توی!مامان؟ یا بوده تو چشمهای مثل بابا چشمای میگی یعنی:پرسیدم اشتیاق

نیست مشخص چیزی که عکسها  

 

_ زندگیمو میخوام رخاط همین برای.نبره خوابم تا بزنم حرف میخوام  

 

 و بیاری خاطر به اینارو نکن سعی هیچوقت موندیم زنده اگه ولی.کنم تعریف برات

میدی؟ قول. بیاری زبون به یا  
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 و علی من پدر اسم:گفت و شد زندگیش کردن تعریف به شروع اون و دادم قول

 دوتا این ازدواج مخالف همه و بودن همدیگه عاشق خیلی که بود شقایق مامانم

 ولی بود مرگش رسیدن فرا منتظر و بود سرطان بیماری به مبتال مادرم چون بودن

 بدبختی چه با که بمونه حاال. بجنگه بیماریش با مادرم که بود شده باعث بابا عشق

 شمال به ما که بودم چهارساله من. شدم من ازدواجشون حاصل و کردن ازدواج

 و دادم دست از رو چشمهام سنگ به  سرم خوردن دراثر.   کردیم تبادف و رفتیم

 میکرد گریه من برای همیشه مامان ببینم میتونستم چشم اهدای با فقط و.شدم کور

 هوش و میرفتم نابیناها ی مدرسه به و  ساختم کوری با سال سه بود که هرچه ولی

 دلسوزی و ترحم باعث کوریم و میکرد زده تعج  رو همه داشتم که استعدادی و

 اون و میکردم گریه مدام من و  شد بد خیلی مامان حال اونروزها.  میشد همه

خوبه حالم من که میگفت و میکرد نوازشم  

 

 و لغزید چشمهاش میون از اشکی قطره و  بست رو چشماش رسید که اینجا به

 خیلی.ببینم همیشه برای میتونم من که دادن خبر بهم بابا و عمه روز یه:داد ادامه

ببینم میتونستم اینکه از بودم خوشحال  

 

 و بود مرده ملیکا،مامانم میشه باورت:گفت گلوش توی بغض با و کرد سکوت باز

 فرشته یه مامانم. ببینه بتونه تا بده پسرش به رو چشمهاش که میخواست وصیتش با

 اونو میشدم عمل بیمارستان توی من  که وقتی.ببینمش بار اخرین برای نذاشتن. بود

 مامانم چشمهای مراق  که دادم قول.مادرمه ارث عسلی مهایچش این کردن دفن

گذاشت ارث به رو شمیران باغ یه برام مامان  براون وعالوه باشم  

 

 ازدواج بود کرده ولش که برادرش نامزد با که شد مجبور مادرم،بابا مرگ بعداز

 ناتنی شاهین و من که خاطره همین به. اومد بدنیا شاهین بعدش یکسال که کنه

 با شد مجبور تو بابای و شد فوت و کرد تبادف بابا هم بعدش چندسال و. هستیم
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 و من و میشه من عموی تو بابای درواقع. اومدی بدنیا تو و کنه ازدواج مامانی

 انقدر تو ولی بگم بهت رو واقعیت این نمیخواستم. هستیم تو پسرعموی شاهین

کنی درک اینارو ی همه که شدی بزرگ ... 

 

 عموم پسر بلکه نبود من برادر شارک. بودم کرده هنگ بزرگ ماجرای همه این از

  بود

 

 تر عمیق پاش خونریزی هرلحظه که چرا کرد ناله و بست درد از رو چشمهاش

بود کرده نفوذ هم استخونمون مغز تا سرما.میشد  

 

 خیلی سرمای. کرد نوازش رو صورتم دستش با. کردم نزدیک بهش رو خودم

نمیشد بسته و باز دهنم گهدی. بود سختی   

 

_ کرد؟ چیکار باید مواقع طور این دکتری،تو که تو شاهرخ  

 

 برادر و خواهر ما اگه:گفت و نبود بیشتر خند نیم یه فقط خندش درحالیکه. خندید

 ولی.دخترعموییم و پسرعمو ما درسته. کنیم استفاده هم گرمای از میتونستیم نبودیم

 بشه گرمت تا بدی حرکت بدنت تموم به کن سعی.کنیمب رو کاری چنین نمیتونیم ما

 چیزی مسکنی یا و مشروبا اون از یکی کاش کنم تحمل تونم نمی دیگه من ولی

نکنم احساس رو پام درد و سرما میتونستم تا بود اینجا  

 

نداشتیم گفتن برای حرفی هیچ دیگه. شد سکوت دوباره   
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_ نمیشم بلند دیگه خوابمب اگه.نخوابم تا بزن سیلی صورتم به ملیکا  

 

 دیگه که میدونست خودش. زدم سیلی صورتش به گریه با و زدم زانو پا روی

 و میداشت نگه باز رو چشمهاش زور به ولی.نیست ،دردستش درد و خواب کنترل

میکرد نگاه من به . 

 

 بیشتر من.میزدیم یخ داشتیم و بودیم یخچال اون توی ما که بود ساعت پنج درست

 شنیده ازش صدایی هیچ و بود رفته هوش از کامال اون و بودم وشیاره اون از

 نمیشد

 

 به برگشتم و نتونستم باز ولی بکشم باال سمت به رو خودم که کردم سعی دوباره

بود بسته یخ پاش روی خون.کردم نگاه پاش   

 

 یخ اینکه از. نشد بیدار هم پایش دادن تکون با حتی پیچیدمش کاپشن توی دوباره

بود بیهوش و میزد کندی به نبضش. شدم نگرون باشه زده   

 

 راه تنها و بودیم رفته فرو فالکت این تو حاال نبودم هیچ دردسر جز اون برای من

 بدنمون گرمای میتونستیم طریق این از و بود گفته که بود راهی همون هم ممکنش

بدیم انتقال دیگه بهم رو  

 

 آغوش در بزنم یخم اگه میخواستم. نمیومد باال نفسمم دیگ بودم کرده گریه ازبس

بمونه زنده شاهرخ میخواستم فقط.نبود مهم هیچی دیگه برام.بمیرم شاهرخ  
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 لباش روی لبام و کردم بوسه غرق رو صورتش و.گرفتم صورتش قاب دستامو

بوسیدمش عمیق و گذاشتم  

داشتم باهاش رو ارامشی حس چه.نبودم وجودش ی تشنه که چقدر   

 من به متعج  و کرد باز رو چشمهاش که کنم باز رو پیرهنش های مهدک خواستم

کرد نگاه  

کرد می نگام  قبل از تر مخمور هاش چشم. زدیم می نفس نفس هردو  . 

  

 می تنم روی دستش.دراومد تنم از لباسم کی نفهمیدم که شدیم نیاز از لبریز قدر این

میکرد طی  رو بدنم جای جای  روی هاش بوسه و لغزید   

 چشمهای به خیره و کرد نوازش رو تنم نرم.  فشردم دستم تو رو مردونش بازوهای

کرد نگاه خمارم  . 

 ..ملیکا_

 

-  لبش به رو هام ل  و آویختم گردنش به رو دستهام پرمیل. فهمیدم رو منظورش

کردم  نزدیک  

 با یدبا ولی باشم داشته رابطه باهاش نمیخواستم من. بود این موندمون زنده راه تنها

 گرمای

 

بدیم نجات همدیگرو هم وجود  

 نمیتونستم من و اومد می چشمهام به خواب دیگه. بودیم مونده حالت اون به خیلی

 سنگین پلکهام و نفهمیدم چیزی دیگه. میزدیم یخ داشتیم. کنم نظر صرف اون از

کردم بغلش سخت و سفت. بود شده   

بودیم معلق هوا روی زندگی و مرگ درمیون  ... 
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 بود شده پیچیده پتو چندتا  بدنم. کردم باز رو چشمهام اروم. شنیدم می رو صداهایی

 سردر کنونیم هویت از میخواستم کردم سربلند.رفت می سرم بازوم رگ توی و

 سالن طرف اون رو پیرزنی و پیرمرد صدای. بیمارستانم توی بودکه معلوم. بیارم

 مطمئن. میزدند حرف داشتند نمیشد حالیم که زبانی به. میشد شنیده.بودند ایستاده که

بشم متوجه میتونستم من ولی نمیزنند حرف انگلیسی یا ایرانی که بودم  

 

 اون به هوای توی ساعت ده. زده یخ بیچاره جوون ببین:گفت و داد تکون سر زن

بیچاره.مرده سردی   

 

بوده دانشگاه استاد میگن آره:گفت و داد سرتکون مردهم  

 نه.کشیدن جیغ به کردم شروع.موندم زنده من و  مرده شاهرخ یعنی.بودم واج هاج

رفتم حال از دوباره و نداشت امکان این ... 

 

 شاهرخ بدون رو زندگی من.بخشیدم نمی هیچوقت رو خودم مرد می شاهرخ اگه

 نمیخواستمش

میاد هوش به داره:گفت خوشحالی با که کردم حس خوبی به رو تیا صدای  

 

 تخت از اونها متعج  های نگاه درمقابل و شدم بلند.داد فشار و گرفت رو دستم

.  میزدم صدا رو شاهرخ و میکشیدم  سرک تخت و اتاق هر به و اومدم پایین

 دنبال که فهمید زدنم صدا از باالخره و میگردم کی دنبال که پرسید می مدام شیرین

 که جسدی با همراه تختی روی که اتاقی به اشاره دست با و میگردم شاهرخ

کرد بود شده کشیده سفید مالفه صورتش  
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 خاطر به اونهم!مرده اون که داشت واقعیت یعنی.میرفتن سیاهی به رو چشمهام

من حماقت   

 

 خون، سرم کشیدن اثر در که دستم و کردم گریه بلند صدای با و زدم زمین به زانو

کرد می درد اومد می بیرون رگم از همچنان  .  

 

 با هنوزم نترس. شکسته پاش فقط.شدی دیوونه چرا چیه:گفت و رفتگ رو بازوم تیا

داره رو خودش جذابیت عبا  

 

 همراه عبا با که مردی طرف به نگاهم و دادم قورت سختی به رو دهنم اب

شد دوخته اومدن می منبور و شیرین  

 

 می راه زحمت به عبا با و بود گچ توی پاش.بودش من شاهرخ اون اره

کردم پاک سرآستینم با رو اشکهام و بلندشدم.رفت  

 

داد اشک به رو جاش خوشحالی حاال . 

 آغوش در محکم و  انداختم شاهرخ بغل به رو خودم دو حالت به و کردم تند قدم

 کشیدمش

 

 کمک به و افتاد دستش از عبا بود شده غافلگیر من ی حمله از که شاهرخ

 نوازش رو موهام و کنه بغل منو تونست. نیفته تا بود گرفته ازدستش از که منبور

خوبه حالت که خداروشکر:گفت گوشم زیر و. کرد  
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  مدام.بکشم جیغ میخواست دلم که بودم خوشحال شاهرخ بودن زنده از قدری به منم

ببوسم رو شاهرخ وصورت سر   

 

 تف رو بدبخت این صورت.شد هندی فیلم دیگه بسه اَه:گفت کنان غر غر منبور

کردی تفی  

 

 و کردم بغلش محکم و انداختم شاهرخ گردن دور دستامو حرفش به توجه بی

کوبیدم زمین به پاهامو  

 

 رو زدگی یخ خطر و کردیم پیدا نجات چطوری که کنم فکر این به نمیخواست دلم

 هیچی بودند کرده پیدا وضعیتی چه تو رو اون و من میدونه خدا.بودیم کرده رفع

بود مهم برام این فقط ودیمب زنده من و شاهرخ چون.  نبود مهم برام  .  

 

موندیم بیمارستان توی شاهرخ و من و رفتن خونشون به همگی ها بچه   

 

کنم نگاه صورتش به میکشیدم خجالت خیلی  . 

 

 به اصال مدت اون تو ولی  دراومد گچ از پاش شاهرخ تا  کشید طول ای هفته دو

 اون نه گفتم بهش ش  اون درمورد چیزی من نه.نکرد ای اشاره هیچ ماجرا اون

کردیم پیدا نجات ما که ست معجزه یه این که میدونستیم اینو هردومون ولی . 

 ده ما که بود شده باعث و بود داده توضیح همه به رو جریان دیر خیلی مایکل

بمونیم سرما اون توی ساعت . 
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 با خودم.میدادم ازدست همیشه برای رو شاهرخ اگه.نمیگذرم ازش هیچوقت که من

میکشتمش رو مایکل خودم یدستا  

 

 دختر که بودم داده قول شاهرخ به و بودم کرده رابطه قطع دوستام با حدودی تا

میکردم اومد و رفت شیرین با فقط و باشم خوبی  

 می بدم خودم یکنواختی از.انداختم خودم به آینه تو نگاهی اومدم که آرایشگاه از

 قرمز و بنفش رنگ ترکی  و دمکر هایالیت رو موهام پایین همین برای اومدو

 دخترونه که چرا داشتم دوست رو رنگش.بودم کرده رنگ موهام روی رو فانتزی

 بود

 

 دلم خیلی. نمیدیدمش که بود روزی چند. بود روشن که افتاد شاهرخ اتاق به نگام

بود شده تنگ براش . 

 

 درس و بود نشسته ها پاستوریزه مثل بازم.شدم اتاقش وارد زدم در به ای تقه

کنم اذیتش و بریزم کرم کمی معروف قول به که خواست دلم لحظه یه. میخوند . 

 

 درحال موردعالقم کودک برنامه.کردم روشن رو تلویزیون و نشستم کاناپه روی

 همخونی بلند باصدای و  رفتم کاناپه روی به و کردم زیاد رو صداش.بود پخش

 میکردم

 

_ اسفنجی خوشحالی،باب با پیشتون میاد  

 

خوبی این به دوست نداریم  
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اسفنجی باب   

اسفنجی باب  

 

خرگوشی دندون کوچیک اسفنج  

اسفنجی باب  

 

مکعبی شلوار  

اسفنجی بابا   

اسفنجی باب  

اسفنجی بای  

 

 خیلی رقص و میکردم پایین و باال رو دستام میخوندم رو شعر این که همزمان

میدادم انجام رو ای مسخره  

 

 به دست که رو بردزم انگری داشتنی دوست ی قیافه مکرد باز رو چشمام وقتی  که

افتاد میکرد نگاه ومنو بود ایستاده کمر  

 

 بهم تا زدم زل بهش شرک ی گربه مثل و پایین دادم قورت صدا با رو دهنم آب

کنه رحم  
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 همچین خودت واس میخونم درس دارم من نمیدونی تو یعنی:گفت و کشید پوفی

انداختی؟ راه پارتی  

 

_ ممنوعه؟ اینجاهم.میکنم خالی خودمو اینجا دارم دیسکو برم من نمیذاری که تو  

 

_  و این ی خنده دلقک مثل که دیسکو بری مزخرفت رقص این با تو.جوجه آخه

میشی؟ اون  

 

_  که توهم کنی کم رو واس.کن نگاه بشین میخوای اگه.مزخرفه من رقص گفته کی

میبرم کار به مهارتمو همه.شده  

 

_ باشی بلد چیزی میدونم بعید  

 

 و گذاشت چونش زیر رو دستش و نشست کاناپه روی به و کرد نگام موشکافانه

منتظرم:گفت   

 

 برقبم مدلی چه  قرمز بردز انگری این جلوی.کنم چیکار من حاال.من خدای وای

؟ کنه کف که  

 

 ضرب با اولش که گذاشتم عربی آهنگ یه و رفتم دستگاه سمت به سالنه سالنه

میشد تند بعدش و میشد شروع آروم خیلی  
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 عربی آهنگ چرا نمیدونم خودمم و بستم کمر دور رو بود صندلی روی که شالی

 وصل برق پیریز به خودتو باید فقط بود آسونی رقص باشه هرچی. کردم انتخاب

میلرزوندی و میکردی  

 

 رو دستم یه و ریختم هام شونه دور رو موهام و گرفتم قرار شاهرخ روی به رو

 کردم شروع و دادم حرکت هاللی پایین  به باال سمت از دیگه دست با و گرفتم البا

بدنم اعضای دادن تکون به  

 

 با چنان.باشم من میده انجام داره رو تکنیکایی همچین که اینی نمیشد باورم خودمم

 اون به  برسه چه بودم مونده کف تو خودمم که رقبیدم می خاصی مهارت

 بزرگتر و بزرگ تعج  از چشمهاش هرلحظه که بدبخت بدید و ندید ی پاستیوریزه

 میشد

 

 می رو موهام و زمین روی نشستم.میشد اروم ریتمش که بود آهنگ جای یه

 سمتش به رو بوسی.کردم غنچه لبامو و شدم بلند آهنگ ضرب با بعد و چرخوندم

کردم حواله  

 

 بلند آخر در و دمیش بدتر و بدتر حالش هرلحظه که چرخید شاهرخ سمت به نگام

کوبید محکم رو در و رفت بیرون سمت به و شد  

 

کرد همچین چرا این وا .. 

 

شدم خونه وارد دانشگاه از کوفته و خسته  
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 لباسام تا رفتم اتاقم به میلی بی با. بود خرخونی درحال شاهرخ همیشه معمول طبق

نداشتم خوردنم شام ی حوصله و حال. کنم عوض رو   

 

 کاغذ یه خرس دست روی. خوردم یکه تختم روی صورتی زرگب خرس یه ازدیدن

مبارک تولدت بود شده نوشته ایرانی به که بود  

 

 می تخت روی خرسم همراه و کشیدم جیغ و کردم بغل رو خرس خوشحالی با

 پریدم

 

 بزنم ضربه اتاقش به اینکه بدون خرس همراه خوشحالی با.بود تولدم امروز یعنی

 بهترین تو.مرسی جونم شاهرخ وای:گفتم جیغ جیغ با و شدم وارد وحشیا مثل

 رو لپش و نواختم لپش به ای بوسه حرارت با بعد و زمینی روی بردز انگری

کشیدم و گرفتم محکم   

 

 تولدت هرحال به.میشی خوشحال این با و هایی بچه مثل میدونستم:گفت خنده با

جوجه مبارک  

 

_ شدم؟ چندساله من  

 

_ ساله بیست ... 

 

_ شدم بزرگ انقدر یعنی   
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_  امسال ولی بخرم چی برات که میدادی پیشنهاد بهم خودت هرسال. آره ظاهر به

 از دست بلکه کنم خوشحالت خودت ی اندازه خرسی با خواستم اینجایی چون

برداری سرمن  

 

بوسیدم رو لپش بعد و دادم فشار محکم و انداختم گردنش دور رو دستام   

 

_  بچه بزرگم خرس این.بابا تو بشم مامان من.کنیم ازیب خاله.کارتونا مثل میشه

بشه مون  

 

شد خیره بهم مسخره نگاه یه با   

 

_ میخواد بازی عروسک دلم چیه خوب   

وجود این با  

 

 شاهرخ تعج  از پر های نگاه به و بوسیدم می رو م بیچاره خرس پی در پی

خریدم می جان به رو خندش و نمیدادم اهمیت  

 

میری؟ داری کجا:گفت که برم اتاقم به خواستم  

 

_ بدم شیر بهش میرم  

 

_ ملیکا بکش خجالت  
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_ پاستوریزه کردم شوخی  

 

داری ایمیل چندتا ایران از کن باز رو کامپیوترت:گفت که شنیدم دوباره رو صداش  

 

 زبان به همشون اکثرا. میکردم باز تک تک ایمیلهارو و نشستم میز پشت ذوق با

 تونستم زحمت کلی با که بود فارسی اونها از کیی جز به ولی  بود انگلیسی

 هارو جمله شاهرخ قول به هرچند. بود شده خوب خیلی زدنم حرف فارسی.بخونم

کنم صحبت میتونستم حدودی تا ولی میگفتم پیش و پس  

 

 دونستم می بودم شنیده شاهرخ از بار چندین رو کیان اسم.بود کیان طرف از ایمیل

 کردم سعی.بودم کرده ردش من و اومده من واستگاریخ به و میشه پسرعموم که

نگیرم کمک شاهرخ از و بخونمش خودم که  

 

♡  و اشتیاق و عشق از پر دریا صدتا با میخک و یاس گلهای از پر آسمون هفت با

 بگه بهت میخواد دلش فقط کوچک و قرار بی حس یه با عاشق قل  پولک،یه

مبارک تولدت عسلم. مدار دوست من ولی نداری دوسم تو که هرچند ♡ 

 

کیان ی جمله چقدر  

 و داشته وجود ای رابطه اون و من بین واقعا آیا که کردم فکر این به.نشست دلم به

 بودم کرده ردش من داشته وجود زمون اون در اون و من بین که هرچی ولی.یانه؟

نخواستم اونو من که داشته وجود دلیلی یه حتما. . 
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 تماس بابا و مامان با بعد و گرفتم مبارک تولدت ایمیل تا چند هم شاهین و ملیسا از

 تعج  و بزنم حرف فارسی میتونستم زور به لهجه اون با.کردیم برقرار تبویری

بخونم چشماشون از میتونستم رو  

 

 شو آماده کوچولو جوجه:گفت و کرد باز رو اتاقم در شاهرخ لحظه چند بعداز

بخوریم شام بیرون بریم میخواییم  

 

 با یخی رنگ به جین شلوار یه. کنم آماده رو خودم زودتر ک پریدم باال خوشخال اب

 داشت رو موهام رنگ با خونی هم که صورتی  بلند پاشنه کفشای و صورتی بلوز

اومدم اتاق از بیرون و پوشیدم  

 بود نکرده ولخرجی چنین بودم شده مرخص تیمارستان از من که وقتی از شاهرخ

پخت می غذا خودش داشت وقت که هرازگاهی و میداد خوردم به کنسرو همش و  

 شلوار و کت ها پاستوریزه مثل دیگه. بودم منتظرش خروجی در جلوی صبرانه بی

  که مشکی چرم جنس از کاپشنی یه همراه به بود پوشیده لی شلوار و نداشت تن به

بود زده دخترکش تریپ بدجوری ناکس.میومد بهش وحشتناک  

 

 رابطه درمورد شیرین از. بودم داده دست از رو ام خواهرانه احساس کامال دیگه

چطوریه؟ که پرسیدم ایران تو ودخترعمو پسرعمو ی  

 

میپرسم سوالو این چرا که پرسید ازم و بود خندیده بهم کلی  

 

 درحالی این و کرده خواستگاری ازم قبال کیان که دادم توضیح و افتادم کیان یاد به

 قبل مثل شاهرخ هنوز ولی بدونم شاهرخ با رو جدیدم ی رابطه میخواستم که بود

نبود اخالقش تو تغییری هیچ و میکرد رفتار بامن  
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 فکر این به و بود داده قرار تاثیر تحت منو خیلی شاهرخ مادر و پدر زندگی

میشد؟ چه موند می کور همیشه برای شاهرخ اگه که میکردم . 

 و  گرفته جان پسرش چشمهای تو مرگش با که بود فداکار مادر یه شاهرخ مادر

ببینه اون زیبای چشمهای با رو دنیا پسرش  

 

 دیگه فامیالی یا پسرعمو و دخترعمو درایران که بود داده توضیح بهم شیرین

 زندگی.برنخورند مشکل به ژنتیکی و خونی نظر از اگه و کنند ازدواج باهم میتونن

 و پسرعمو عقد معروف قول هب و باشند داشته باهم تونند می زناشویی

بستن آسمونا تو دخترعموهارو  

 

 چنین من حاال ولی  بود دیده خواهر یه چشم به من به سالها شاهرخ که بود درست

نداشتم روبهش احساسی  

 دونستم می که االن ولی  میشد محسوب گناه نظرم از اول داشتم من که احساسی

 شیفته و عاشق روز هر من و بود گرفته خودش به زیباتری ی جلوه  عمومه پسر

میشدم تر   

 

 چون. میداد آزارم بشه عاشق خواست نمی دیگه که عنوان این برا شاهرخ حرفهای

 ولی کنه تجربه رو عشق نمیخواست دیگه و بود شده عاشق ابد برای و یکبار اون

کنم سیرابش عشق از و ببارم نم نم بارون مثل آروم آروم میخواستم من   

 

 من به متعلق شاهرخ. سازم خود ان از رو شاهرخ شده که نحوی هر به تممیخواس م

دیگه کسه نه بود  
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 کســــــــی به هم رو داشــــــتنت آرزوی حتی که حســــــــودم اونقدر مــــــــن

 نمیدم

 

 دارم رفتی،هی فکری چه تو:گفت و داد تکون صورتم جلوی رو دستش شاهرخ

؟ میزنم صدات  

 

شدیم تاکسی سوار و شدم همقدم باهاش و اومدم بیرون فکر ازدنیای . 

 

 همه. بود قشنگی جای خیلی. داشت نگه ایرانی رستوران یه جلوی لحظاتی از بعد

 و بودند شده جمع هم دور ایرونی جوونهای از خیلی و میکردند صحبت فارسی به

 بوسی رو و دست باهم و ایستادند احترامش به شاهرخ دیدن با. میکردند صحبت

شدن خوشحال خیلی برده تشریف و دونسته قابل اونجارو شاهرخ اینکه از و کردن  

. 

 

کرد معرفی همه به خواهرش عنوان به باز منو و میشناختن اونو همه  

 

کرد اکتفا لبخند یه زدن به شاهرخ و انداختم بهش نگاهی اخم با   

 

کوچلو جوجه بفرمایید:گفت و کشید کنار رو صندلی شاهرخ  

 

_ نگی جوجه من به انقدر یشهم  

 

_ دارم؟ اعتراضی میگیمن پاستوریزه بردز انگری من به تو وقتی  
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_  باب اسمت بعد به این از.بشه همون میگم من هرچی باید.منه تولد امش ،ش 

 اسفنجیه

 

_ متنفرم اسفنجی باب از من  

 

 روی به ریخت می رو تنت گوشت که نانسی باز که بودیم کردن کل کل حال در

نشست زمونمی  

 

 شاهرخ که بیمارستانی در و بود ما ی همسایه نانسی.میخورد بهم نانسی از حالم اَه

 کنه فکر اینکه بدون و بود شاهرخم ی مرده کشته و  میکرد کار بود ش  کشیک

بود شراب جام دستشم و نشست ما سرمیز یانه هست ما مزاحم   

 

 می کوچیکی هرچیز برای و ندرفت می راه آدمها مخ روی که بود آدمهای اون مثل

بلند صدای با اونهم خندیدند   

 ککی صورت با بلوندش موهای. نداشت جذابیتی ی نقطه اصال. زدم زل قیافش به

کنه مالیش ماست آرایش با میکرد سعی هرچند. اومد نمی در جور اصال اش   

 

 لوپق ناز و عشوه کلی با که ریخت بی ی دختره این نبود اعبابم روی که چقدر

 تهش تا که شد منبرف باالخره کندن جون هزار با و میخورد رو نوشیندنیش قلوپ

بکشه هورت   
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 که بود کرده عنچه لباشو و بود من به پشتش درحالیکه و شد خم شاهرخ سمت به

 برگشت سمتم به جیغ با و کشیدم پشت از رو موهاش حرص با.ببوسه  رو شاهرخ

زد گوشم به سیلی و  

 

 روی انداختمش و کشیدم رو موهاش دستم هردو با بودم شده حشیو کامال دیگه

 به سیلی سرهم پشت و گرفتم گاز محکم رو بازوش و نشستم شکمش روی و زمین

میزدم گوشش  

 

ببرم یورش سمتش به میخواستم بازم درحالیکه من و کرد بغلم شاهرخ  

 

_ وحشیت خواهر این با شاهرخ برسرت خاک  

 

_  موهاتو ی همه.ببینمت شاهرخ بر و دور دیگه بار یه.سلیطه ی دختره شو خفه

 میکشم

 

رفت بیرون رستوران از داغون اوضاعی با و برداشت رو کیفش  

 باز ممکنه میکردم فکر حالیکه در بشه زمین پخش خنده از بود مونده کم شاهرخ

بشه قرمز بردز انگری  

 اون و این از همیشه که مظلومی ملیکای همون تو کنم باور یعنی:گفت خنده با

میخوردی کتک  

 

 همه.افتاد برام که بود اتفاقی بهترین این. همونم من آره:وگفتم دادم بیرون دندونامو

گذشت خوش چقدر.کردم خالی سرش دلیامو و دقی ی  
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_  سرمن رو اوردی نانسی سر که بالیی همون که میترسم ازت خیلی وجود این با

 بیاری

 

افتاد میزدند چشمک بهم بدجوری که شاهرخ درشت بازوهای به چشمم . 

 جوری. گرفتم گاز رو بازوش محکم و کردم باز دهنمو. نبود حواسش اصال اونم

 و نمیکردم تقالیی شاهرخ های التماس به و میکردم حس رو بازوهاش گوشت که

برداشتم سرش از دست باالخره لحظه چند از بعد  

 

بود اومده ردشد خیلی که بود معلوم. بود اشک پراز چشمش ی گوشه   

 

جوجه کردی چیکار ببین:گفت و داد نشونم رو بازوش !!! 

 

 و بوسیدم رو بازوش و کردم غنچه لبامو. بود شده قرمز و بود افتاده دندونام جای

میشه خوب االن:گفتم  

 

_ درمیارم سرت تالفیشو  

 

_ منتظرم صبرانه بی  

 

_ نگفتم بهت چیزی تولدته امش  چون   

کنم حالیت چجوری میدونستم وگرنه  
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دادیم خاتمه صحبتامون غذامونم،به اوردن با . 

 خیلی دختر یه. شد وارد دیگه مزاحم یه باز که بودیم غداخوردن حال حین در

کرد پرسی احوال و سالم شاهرخ با گرم ملوس،خیلی و خوشگل  

 

 کوتاه موهاش که حیف.بزنمش نانسی مثل هم رو این که بودم کرده آماده خودمو

 بود

 

 راستی.میبینمت رقص سرکالس فردا:وگفت میکرد خداحافظی شاهرخ با که وقتی

؟.داری پارتنر ! 

 

_ نکردم پیدا رو کسی نه،هنوز:گفت حوصلگی بی با شاهرخ  

 

بای یه خداحافظی موقع (bye) رفت و گفت بلندی  

 

 کالس درمورد منظورش:گفتم و کشیدم راحت نفس خوشحالی با رفت که همین

بود چی پارتنر و رقص   

 

_  تو که هرسال و  نیستم بلد تانگو   اسمشون که غربی رقبای این از من راستش

 به دوستام از یکی سفارش به و میام حساب به مجلس اُمل میکنم شرکت جشنها

 اونجاست هم دختره همین و بگیرم یاد رقص کمی یه بتونم تا میرم رقص کالس

 که کرده قبول حاضر لدرحا اون که باشی داشته پارتنر یه باید تانگو برای.

بشه پارتنرم  
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 یاد رقص میومدم هم من. میدادی پیشنهاد من به خوب:گفتم و کردم کج دهنمو

میشدم پارتنرت هم میگرفتم  

 

_  تکی و ساده اکثرا ما مراسمای تو ایران،اونجا برگردی شاید تو.نمیخوره تو بدرد

  میرقبن

 

_  تو هم شاید و ایرون گردیبرمی کنی ازدواج توم اگه. هستی ایرانی توم خوب

نمیخوره توم درد به پس. کنی ازدواج ایرون  

 

_  ایرانه پام یه من. نمیکنه فرقی حالمم به زیاد. نیارم کم اینبار میخوام گفتم که من

اینجا پام یه و ... 

 

 یاد رقص که دارم عالقه خیلی من ولی:گفتم و میگذاشتم دهنم قاشق که همونطور

  بگیرم

 

_  تا نکنم فکر میبینم که اینطور...درست  جز به میدی نشون عالقه زچی همه به تو

بدی ادامه بخوای آخرش  

 

_ بدم رشته تغییر میخوام.نشدم ساخته دکتری برای من  

 

_ بخونی میخوای چی که بپرسم میتونم   

بدی ش ادامه و نکنی فرار نیست بهتر. کردی پاس ترم یه تو ولی  
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_ رمندا دوست رو پزشکی ی رشته من نه . 

 

_ بودی گذاشته رو برنامه اون آناتومی کالس تو همون خاطر به پس  

 

_  عور و لخت جسد یه داشتم عمرم توی بار اولین برای. بودم نذاشته برنامه من

 میدیدم

 

_ میکردی تشریحش باید تو بود مرده اون خوب ... 

 

_  نمیخوام من. بزنم دست اون به بخوام من که میشه چندشم هم تبورش از حتی

بشم پزشک  

 

_  رو مامائی همون کاش اوردم پزشکی ی رشته به تورو که کردم غلطی عج 

میشد حالیت چیزی یه فردا بلکه میخوندی  

 

_  از من.بینمش می خوابم تو شبا میکنم فکر جسده اون به همش که هفتس یه من

 تو. نیست دنیا این توی هیچی تر اور چندش پزشکی از.متنفرم مرگ و خون بوی

بسه خانوادمون واس شدی دکتر .. 

 

_  و  بشی دکتر خانم میخوای که میدن تورو پز دارن خانوادمون ایران توی ولی

 که حاال بمونی اینجا پزشکت درس شدن تموم تا میخواستم من.امیدوارن بهت کلی

ایران به برگرد اینجوره   
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 کن بس:گفتم و باالبردم صدامو اختیار بی بود رفته سر حرفاش از ام حوصله

میدم رشته تغییر جدید ترم برای من...دیگه   

 

 

 مانکنی، مد، طرف باش مطمئن....بخونی میخوای چی حاال:پرسید خونسرد خیلی

بری نمیتونی خوانندگی بازیگری،یا  

 

 اینا ی همه به داشتم که بود هفته یه.بود خونده رو ذهنم خوب ناکس.ورچیدم لبامو

چرا؟ آخه:سیدمپر صدام ی مونده ته با  میکردم فکر  

 

_  حق زن ما دین توی مثال نمیده اجازه اینها از کدوم هیچ به ما مذه  اینکه برای

 باشه هرچی ایران بری بهتره بشی بازیگر میخوای اگرم. بخونه آواز که نداره

اینجاست از تر سالم خودمون ی جامعه  

 

_  بخونم وعالقم مورد ی رشته دارم دوست من.دارم عالقه خیلی من ولی شاهرخ،

نمیشه که اینطوری.   

 

_  هزینه ی وهمه بمونی اینجا بامن میتونی بخونی پزشکی بخوای اگه بکن فکراتو

 عمو عمو زن پیش. ایران برگردی باید باشه این از غیر ولی  میکنم قبول رو هات

بزنی گند اینجا که اینه از بهتره باشی  

 بچه دیگه من.شدم ساله ستبی دیگه من ولی:گفتم بود صدام توی که عببانیتی با

بدم نظر زندگیم درمورد میتونم نیستم  
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_  توی دستشو و نکنه شوهر دختر تا که هستیم ای خانواده ما.ساله بیست خانوم بله

 کارهای ی اجازه و  نمیکنیم دورش چشمامون جلوی از نذاریم شوهرش دست

نمیدیم بهش خودسرانه   

 چند میخواییم چون بکن فکراتو االنم نمیدم بهت اجازشو منم.بامنه تو مسئولیت اینجا

 حق فقط. نمیکنم تکرار هم دیگه. کنی روشن تکلیفتو باید. بریم عید دیگه وقت

تموم. داری رو پزشکی درس خوندن ... 

 

دیگه نباش بدجنس انقدر شاهرخ:نالیدم  

 

_  فرق خیلی ایران داخل ی جامعه با ش جامعه اینجانگرانتم من. نیستم بدجنس

 محیط.بشی خراب نذارم که قبالت در مسئولم منم. سپرده من دست تورو عمو.داره

 اذیتم این از بیشتر هم دیگه. کنم مراقبت ازت نمیتونم من و فاسده خیلی اینجا

باشه نفعت به خیلی ایران به برگردی اگه میکنم فکر.نکن ... 

 

برگردوندم قهر حالت صورتمو و کوبیدم بشقاب به رو قاشق  

 راه و داد گارسون به هم خوبی خیلی انعام و پرداخت رو حساب رتصو شاهرخ

 افتاد

 تکیه بازوش به رو سرم و  گرفتم بازوش از و رفتم راه دنبالش به بلندشدم اجبار به

بخونم مد طراحی میشه جونم شاهرخ:گفتم و کردم لوس براش خودمو و دادم  

 

_  چون بخونی میکنم تدریس من که دانشگاهی همون پزشکی تو میخواستم من

 توی هنوزم که نشد؟میبینی تجربه برات مایکل ماجرای همین بودی چشمم جلوی

 که ساده بوس اون خاطر به ایرانیها ما. اتفاقه کوچکترین این لنگم می رفتنم راه
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 اصیل ی خانواده یه ما ی خانواده که بخبوص. میکشیم آدم. گرفت تو از مایکل

تعببیه و مذهبی  

 

_ میریزم روهم مردا با من که میکنی فکر و نداری اعتماد من به تو یعنی  

 

_  و دادی دست از حافظتو تو. میترسم اینده از فقط. نمیزنم رو حرفی چنین من نه

اومدی دنیا به فرهنگی و جامعه چه در که نمیدونی ... 

 

میبارید نم نم و بود سرد خیلی هوا  

 بلندش آه و  کشید بود نشسته شرو برف که موهاش به دستی افتادو راه به دوباره

خزید بیرون دهنش از بخار همراه   

 

 جذاب خیلی شلوارجین و کاپشن با و بود تر بلند ازمن گردن و سر یه کردم نگاهش

  بود

 

کرد نگاهم و برگشت عق  به نمیکنم حرکت همراهش دیگه که فهمید    

 

. دارم دوست یخیل من شاهرخ:گفتم و کردم ردیف هارو کلمه تومغزم فارسی به

شدم عاشقت من راستش  

 

 گفته که اونچه کرد،تا من به خیره و تنگ رو چشمهاش ولی کشید طول ای لحظه

کنم تکرار دوباره رو بودم  
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 گردنش حائل رو دستام و رسوندم بهش خودمو و ندادم بهش رو کاری هیچ فرصت

بوسیدمش عمیق و گذاشتم لباش روی حرارت با رو لبام و دادم قرار   

 

 کشیده و کرد جدا ازم رو خودش  زحمت به و افتاده اتفاقی چه بفهمه تا کشید طول

زد گوشم به محکمی ی   

 

من احمق ی دختره!!میکنی؟ که کاریه چه این:گفت فارسی به عببانیت با  

 

 ...برادرتم

 

  بودم گذاشته صورتم روی رو دستم درحالیکه و بریدم رو حرفش هق هق با

 شبی از چرا.داری بامن دخترعمو و پسرعمو خونی نسبت طفق گفتی خودت:گفتم

رفت یادت آغوشی هم اون پس.نمیزنی حرفی گذروندیم دره توی که  

شبه اون خاطر به اییم زنده االن اگه . 

 

باشم داشته دوست نمیذاری چرا:گفتم گریه با و غلتیدند می صورتم روی اشکهام  

 

 فقط صدازدنش و حرفهاش به توجه بی.دویدم خیابون طرف به سریع خیلی بعدهم و

 اونم میخواستم. برادرم تا باشه پسرعموم اون که بودم کرده قبول من. دویدم می

ببینه رو ش گمشده ی نیمه من مثل  

نمیشه حالیش منطق که عشق  

  

شدم سوار سریع و  دادم تکون دست تاکسی گرفتن برای  
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ریختم می اشک پخش حال در آهنگ همراه و چسبوندم شیشه به رو سرم و  

 

Let me love you, let me hold you 

بگیرم آغوشت در بذار باشم، عاشقت بذار  

With all my heart 

قلبم تمام با  

Trust me baby, like I trust you 

من مثل درست کن، اعتماد من به عزیزم  

I did it from the start 

کردم اعتماد بهتو اول همون از من   

ll give all my heart 

میدم بهت رو قلبم تمام من  

We can always be together 

باشیم هم با همیشه میتونیم  

And never break apart 

نشیم جدا هم از هرگز و  

And each and every day I’m gonna always say i love you 

دارم دوست که بگم بهت میخوام روز هر و  

 

 خونه که ولگردهایی بود کم آبش. دمکر نگاه رودخونه به و شدم پیاده پل زیر

 های خیابون تو آهسته و نرفتم اونطرف به ترسم از بودند شده جمع اونجا  نداشتن

میزدم قدم لندن . 
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ه جارو همه  با که روزهایی به و کردم فکر ام گذشته به و خودم به.بود گرفته فرا م 

 حاال و بودمش ندیده برادر چشم به هیچوقت دیدارم اولین از.بودم گذرونده شاهرخ

 بودم ای بچه چشمش به و  نمیخواست منو اون ولی بود اون برای نفسهام ی همه

بده تشخیص نمیتونه چاه از رو راه و  نشده بزرگ هنوز که   

 

 باشم داشته باید انتظاری چه. بود گرفته مسخرگی باد به رو داشتنم دوست و عشقم

بمونم عاشقش نمیده اجازه حتی نمیخواد منو که وقتی ازش . 

 

 داخلش که ایستادم مغازه یه جلوی بودم شده گم آلود مه هوای میون و میکردم گریه

 بودن گذاشته دکور برای کوچلو سگ چندتا ویترین جلوی. بود گربه و سگ پراز

 بود شده خیره من به داشت بلندی موهای که ملوس و سفید سگ اونا میون از.

انداخت می شاهرخ چشمهای یاد منو چشماش رنگ و بود خاکستری نگاهش . 

 تشبیه حیونی چه به رو عزیزش چشمهای که فهمید می شاهرخ اگه که فکر این از

میکند رو م کله پوست حتما کردم   

 

 صورت به و برگشتم  دوباره گذشتم ویترین جلوی از وقتی زد پر داشتنش برای دلم

کردم نگاه غمگینش   

 

 خیلی شاهرخ.کردم پاک سرآستینم با همیشگیم ادتع مثل رو اشکام دماغمو آب

بشه موفق بود نتونسته ولی کنم ترک کارو این که بود کرده سعی  

 

 که خواستم ازش تمنا و خواهش با من و بست می رو مغازه داشت مغازه صاح 

بفروشه من به رو سگ اون  . 
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 رو  غازهم در باالخره دید منو پافشاری که وقتی ولی رفت نمی بار زیر اول

شد وارد میلی بی با و  کرد باز دوباره  

 

 شدم مجبور و میکردم صفر رو موجودیم باید وجود این با بود گرون خیلی قیمتش

کنم پرداخت اون از خریدش برا بود داده من به شاهرخ که کارتی با   

 

کردم بغلش زود خیلی دوباره اما. ترسیدم ولی کنم بغلش خواستم ای لحظه برای   

 

 دستشویی  میتونه و شدست تربیت که اینه خاطر به گرونیش:گفت خنده با وشندهفر

  بره

 

 بامزه خیلی نبود من کار هاش خرابکاری کردن تمیز واقعا چون شدم راحت خیلی

نشه سردش تا فشردمش خووم به محکم و بود  

 

خطرناک و بود ش  چون و بودم دلخور نیومده دنبالم به شاهرخ اینکه از  

  این به سگ که بودم خوشحال خیلی ولی برگردم خونه به که گرفتم تبمیم 

بود خوشگل،ریزنقش و سفید. نرم خیلی دستم توی موهاش خریدم رو خوشگلی . 

 

 خونه وارد آروم. بود ش  نیمه ۲۱ ساعت گرفتم دستم توی دراوردم رو هام کفش

  شدم

 گوشم به درش شدن باز صدای. بیداره که بود معلوم بود روشن شاهرخ اتاق چراغ

رفتم اتاقم به اعتنا بی و اهمیت بی ولی  رسید   
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 و دادم قرار صورتم روی رو انگشتم و گذاشتم تخت روی رو کوچلوم سگ

بیرون میکنه شوت دوتامونم بفهمه بردز انگری.نکنیا هاپ هاپ.هیس:گفتم   

 

 اونو حرص با. بود لمیده تختم روی که افتاد شاهرخ صورتی خرس به چشمم

نداشتم دوسش دیگه.انداختم اتاقش در جلوی بردمش برداشتم ... 

 

بود کرده خیس زبونش با صورتمو سرتاسر. شد شروع سگم زدن لیس با  روزم  

میکردم انتخاب اسم یه براش باید کردم بغلش  

داشتی دوست و خوشگل خیلی دختر یه.بود دخترم دیگه اون  

 چی رو اسمش فهمیدم آره:گفتم کنان جیغ جیغ ذهنم توی ای جرقه خوردن با

میکنم صداش گوگولی پاپی بعد به این از.بذارم   

 

 تو و نرفته سرکار به همیشه برخالف شاهرخ که فهمیدم اومد آشپزخونه از صدایی

ست خونه . 

 

 توی. میاد خوشش کردن حموم از هم پاپی که بود معلوم. رفتم حموم به پاپی همراه

میکردم بازی آب باهاش وان  

 که فهمیدم دانشکده های بچه از یکی توسط که میکردم زمزمه رو شعری یرل ز و

 لکنتی هیچ بدون میتونستم من که نمیشد باورم هم هنوز.ست آمریکایی محلی آهنگ

 ایرانی ولی میزدم حرف خوبی به رو انگلیسی. کنم صحبت آمریکایی یادگیری و

 میشدم متوجه چیزارو بعضی و بود شده گسترده فارسیم کلمات ی دامنه نه،حاال رو

بود شده بهتر کمی دادنم جواب سرعت و  



@ASHEQANEROMAN 419 

 

 

پیچوندم پاپی سر دور  هم ای حوله یه و پیچیدم سرم دور رو حوله   

 

دراومدم بیرون حموم از تن به پوش تن   

زد زل بود بغلم توی که پاپی به و  اومد بیرون اتاقش از دست به کتاب شاهرخ   

 

 ما برای نمیدونی تو گفت؛مگه عببانیت با و شد مزقر بردز انگری قیافش بازم

 تو اوردی اونو چی واس میخونم نماز اینجا ؟من مکروه و حروم سگ مسلمونا

 ...خونه

 

 برای..نه؟ چی مکروههو چه بدونم که نمیاد یادم هیچی من:وگفتم بریدم رو حرفش

 اخرت ی عهدف..دخترمه.نیست سگ این...یانه و بدی اجازه تو که نیست مهم منم

زدی حرف باهاش اونطوری باشه  

 

 به سرمو تو دست از من. بده صبر من به خدایا وای!!دخترت:گفت و زد خند نیش

بکوبم دیوار کدوم  

 

 دردت زیاد نرمه جنسش.بکوبی اونجا میتونی:وگفتم دادم نشون بهش رو دیوار

 نمیاد

 

_  که چیه پرتا و چرت این. شدی دیوونه هم قبل از بلکه.خورده تکون مخت تنها نه

 ..میگی
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بکشه بیرون دستم از رو پاپی بخواد که برداشت جلو به قدم . 

 

کردم قفل داخل از رو در و کردم فرار اتاقم به و کشیدم جیغ  . 

 

میکرد کجی دهن بهم و  بود نشسته تختم روی صورتی خرس اون بازم  

 

به و برداشتم عجله با  

 

کن عروسی باهاش برو...تو واسه.شنمیخوام دیگه:گفتم و کردم پرت سمتش  

 

شدم آماده رفتن بیرون برای مفبل ی صبحونه یه خوردن از بعد  

 رو موهام پایین و صورتی بلند پاشنه کفشای و صورتی کت با صورتی کتان شلوار

ش و بسته خرگوشی موهام. بودم کرده صورتی بودم زده بهشون صورتی پاییون ک  . 

 

 زدم بهشون صورتی پاپیون کش و بستم خرگوشی خودم مثل هم رو پاپی موهای

 از خاطر همین به هستم صاحبش من که بود فهمیده دیگه.بود شده خوشگل خیلی

نمیرفت بیرون بغلم  

 

 صورتی گفت؛پلنگ که شنیدم رو شاهرخ صدای بازکنم رو در خواستم که همین

میری؟ داری شدی آماده کجا  

 



@ASHEQANEROMAN 421 

 

 ی قالده یه فروشی قالده یه از و تمبس درو و اومدم بیرون سوالش به توجه بی

میزدیم قدم خیابونا تو باهم و خریدم پاپی برای صورتی  

 

بودم شده باکالس چه من گاد مای اوه   

 بود جوون بور آقای یه رقص مربی. رفتم بود خونه نزدیک که رقبی کالس به

نرقبیدی؟ حال به تا واقعا:پرسید و میگرفت ازم امتحان داشت وقتی .. 

 

_  به.یانه و بودم بلد که نمیدونم و دادم دست از رو ام حافظه من چون. دونمنمی

بگیرم یاد میتونم نظرتون  

 

_  پات ی پنجه روی و بدی انجام رو قبلی حرکت دوباره نه،میتونی که چرا البته

 ...بایستی

 

 رقص همون که خواست ازم مربی. بودم ایستاده پا ی پنجه روی من نمیشد باورم

برقبم رو میگفتن باله رقص بهش که . 

 فراصت به میتونم:گفت و زد دست برام اون و دادم انجام هارو حرکت اون ی همه

 اهل گفتی. نیست کارت تو ایرادی هیچ. هستی باله ایی حرفه  رقاص یه تو که بگم

 کجایی؟؟؟

 

 ایران_

 

انگلیسی؟؟؟ تو که وقته خیلی:گفت و شد گرد چشماش  
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_ باشم اینجا که هست چندماهی کنم فک نه   

 

_  پرطرفدارنیست زیاد ایران تو باله رقص دارم اطالع من که اونجا تا راستش

هستی ای حرفه انقدر که میرقبیدی باله بچگی از تو نظرم به ولی. .. 

 

 میتونین شما حاال:گفتم کنم عوض رو بحث اینکه برای و نیومد خوشم چرندیاتش از

بدین یاد بهم رو نفری دو رقص  

 

_  خوب خیلی جلسه چند توی. کنی استفاده پاهاتاز میتونی خوب خیلی تو البته

برقبی تانگو میتونی   

 

_  چون.بگیرم یاد رو تانگو رقص فشرده صورت به میتونم موقع چه حاال.ممنون

برم مسافرت یه به زودی به که قراره  

 

_  رقص پارتنر. کنی شروع رو تمرینات میتونی االن همین از.عزیزم البته

ی؟؟؟دار  

 

_ ندارم رو کسی نه،من  

 

_  باخودت رو سگت فردا از لطفا ولی میکنم کار باهات خودم.نداره ایرادی

میترسم خیلی سگا از من آخه.نیار  
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 تاسف..که واقعا.میترسید کوچلویی اون به سگ از گندگی این به مرد. خوردم یکه

بذارم تنها نهخو تو رو پاپی نمیخواست دلم. بود مبیبت واقعا دیگه این...آوره  

 

 خاطر به ولی میام و میرم کجاها من بفهمه که کنجکاوه خیلی شاهرخ که میدونستم

 از من و دربیاره خودش کنترل تحت منو نمیتونست بیمارستان در کار و تدریس

 بود اخالقی خوش مرد که پیری ی همسایه به رو پاپی و  کردم استفاده فرصت این

میرفتم رقبم کالس به و سپردم  

 

 هفت و برقبم تونستم می خوبی به داشتم رو پاهام کنترل من چون مربی قول به

بودیم گذرونده خوبی به رو جلسه  

 

 ساعت خاطر همین به و میکرد شرکت مراسمی در صبح هشتم،مربی ی جلسه

کرد موکول ظهر از بعد به رو کالس  . 

 

 مربی که جدیدی رقص و پسر و دختر از پربود کالس همیشه برخالف اونروز

بده یاد میخواست   

 

 دست زن و انداخت می زن کمر دور به رو چپش دست مرد که بود اینطور

 میکردند چفت هم با هم رو دستش یکی اون و میگذاشت مرد ی شونه به  راستشو

 و  میکرد برخورد هم به هاشون نفس که  میگرفتند قرار فیس تو فیس باید طوری.

دندمیکر پیدا رو رمانتیکی حالت    

 

 رو زن دست مرد بعد و میخورد غلت مرد بازوی در زن هم دوم ی مرحله

بود دار خنده و جال  خیلی.میخورد فر زن و میگرفت   
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 چند. برگشتم صدا طرف به وقتی و شنیدم ای لحظه برای رو نانسی ی خنده صدای

بودن باهم شاهرخ و نانسی سرم پشت ردیف   

 

 دست بهم و بود نگرفته عبرت درس بودم اورده سرش که بالیی اون با بازم نانسی

 از  چیزی نمیشد که طوری بود عادی و خونسرد خیلی شاهرخ و میداد تکون

برقبید دو به دو:میگفت که مربی صدای و کرد درک حرکاتشو   

 

میکردند رقص درخواست تعظیم صورت به خانمها از اقایونم   

 

رقبیدم می اون با فقط وقعم اون تا من و رفت دیگه سالن به خودش مربی  

 

 و زده کمر به دست که دیدم خودم درمقابل رو شاهرخ که چیه تکلیفمم نمیدونستم

آورده جلو به رقص درخواست برای رو دیگش دست   

 درخواستش دوباره و کرد تعظیم شاهرخ و  بود مونده زده ماتم همونطور نانسیم

کرد ادا رو   

کردم قبول رو درخواستش میل کمال با. بزنم رو نانسی پوز اینکه برای . 

 

 گوشم دم میخوردیم قل هم بغل تو و بود انداخته کمرم دور دست شاهرخ

رقبی می خوب خیلی کوچلو جوجه:گفت  

 

_ نتلمن یه مثل توهم. متشکرم میرقبی واقعی ج    

 

_ تعریف یا وصفه یه این ... 
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 هردوش_

 

 تو ای الکتریستیه وجودش گرمای.میکردم حس هام شونه روی از رو هاش نفس

بود اورد وجود به وجودم  

 

_ کنم همراهی باهات میکنی،میتونستم شرکت کالسا این تو که میگفتی بهم اگه  

 

_  یادت اگه. اومدم تفریح برای فقط من.میری توهم که کالسیه همون این نمیدونستم

اجازه من به حتی ش  اون تو باشه  

 

بزنم حرف من که ندادی  

 

 از زودتر اون. موندیم منوال همین به رو ایی لحظه و خورد هگر درهم نگاهامون

جوید رو باالییش ل  و کشید پوفی کالفه و کرد کنترل رو خودش من  

 

 کمر دور رو دستهاش اون و میکردم حلقه اون گردن دور رو دستهام باید من حاال

 . من

 

یادم بمش اون حرفای اون هنوزم. بزنم زل چشمهاش به که نداشتم اینو شهامت   

اومد می  
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_  نه برادرتم من میکردی فکر باید و میگفتم بهت حقیقتو هیچوقت نباید راستش

 که کنی قبول کن سعی. داشتی شنوی حرف ازمن یکم حداقل اونوقت. پسرعموت

باشیم معشوق و عاشق نمیتونیم هیچوقت ما و باشم کنارت برادر یه مثل میتونم من  

 

_  من. ندارم باتو فامیلی نسبت هیچ دیگه که میکنم رفک حتی. نیست مهم برام دیگه

باشه داشته لیاقتشو و باشه عاشقم واقعا که میریزم کسی پای به رو داشتنم دوست   

 

_ نیستی عاشقم دیگه یعنی  

 

_  همون. باشم یکی تو عاشق بخوام من که هستی اونی تراز خودخواه خیلی تو نه

هبهتر خیلی بمونی من برای پاستوریزه برادر ... 

 

_ رسیدی واقعیت این به که خوشحالم ... 

 

 اگه. دارم پاریس توی کنفرانس یه دیگه روز سه برای:گفت و چشمهام به زد زل

بیایی من پیش کنفرانس بعداز تو یا و بریم ایران به اونجا از باشی موافق  

 

_ بمونم تنها و تک اینجا که نیستی غیرتی من روی دیگه تو که کنم باور یعنی ... 

 

_  واسه هستی موافق اگه.برم پاریس به شده که هرطور باید من ولی. خودته با

 تو شاید باشه هرچی. بگذرونیم خوش پاریس توی روزی چند و بگیرم بلیط توهم

 پاریس... سیاحت هم و زیارته هم. برگردی که نخوای دیگه و بمونی ایران تو دیگه
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 جورایی یه. کنم ولخرجی تو خاطر به میخوام منم و  داره زیاری دیدنی جاهای

باشیم باهم میخواییم که روزایه آخرین  

 

_ برنمیگردم دیگه من که مطمئنی  

 

 شلوار بدون که بودم نگفته بهت من مگه:گفت و کرد عوض رو حرفش دوباره

 نیم دامن این میبینی دور منو تاچشم. پوشیدی که چیه این. دربیایی بیرون نمیتونی

بیرون میریزی  و پوشی می تراشتو خوش ساقای و رتوندا دارو ی همه که وجبی  

 

_  و عشق اگه این حسودی خیلی تو میبینی.مگه؟ اوردی سر خبره چه.دیگه بسه اوه

چیه؟؟ که بگی چیه؟میتونی پس نیست داشتن دوست  

 

_  میبندم تو کارای روی به چشم من نکن خیال. چیزی همچین یه غیرت و تعب 

نه؟ یا شدی شیرفهم.ها دامن این از اونم بپوشی کوتاه دامن نداری حق دیگه. ... 

 

 دو. کنه بیرون  دلش از هارو کینه  خواد می دلش آدم میادکه دقیقه یه.کردم اخم

چی همه به میزنه گند بعدشم دقیقه   

کشیدم رقص از دست عببانی و  

 

 گفتن با شاهرخ و  اومد طرفمون به نانسی. میکردن ترک رو کالس داشتن همه

رفت میلی بی با و خواست رو عذرش. داریم کار بیرون ما اینکه  

 و انداخت می باال رو هاش شونه درحالیکه. دید منو پرتعج  نگاه وقتی شاهرخ

سینما بریم کنم دعوت ازت میخوام:گفت ... 
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_ بیام؟ سینما به باتو که میکنم قبول من که میدونی کجا از حاال!!!سینما  

 

_  همه این از بعد نمیخوای مگه. بخریم سوغاتی ایدب هم یکمی.بیرون میریم خوب

ببری؟ سوغاتی خونوادت به مدت  

 

_  براشون چیزی من که باشی داشته توقع ازم نباید. نیستم اینکارا فاز تو اصال من

 بخرم

 

_ میخرم من بده دستور تو خوب  

 

_ ؟ کنی خرج پول هی داری دوست و شدی دار مایه که میبینم  

 

افتادیم راه به و خندید قهقهه با   

 

 عجله با چیه فیلم اسم بفهمم اینکه بدون.بود شده شروع که بود دقیقه ده فیلم سانس

 سیانگلی زیرنویس و بود ایتالیایی فیلمش. نشستیم و کردیم پیدا رو جایی. شدیم وارد

کنه استفاده عینک از که شد مجبور شاهرخ و داشت   

 

 تو و بودند گرفته اشتباه رو سینما که افتاد پسرایی و دختر به هردومون نگاه

بودن بازی عشق حال در سینما تاریکی  
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گذاشت چشمهام روی رو دستهاش شاهرخ که بودم شده خیره خیلی یکیشون به  

 

_ زشته. ببینی ها صحنه این از نباید تو  

 

_ پسران رو دخترا این اصلی فیلم البته.ببینم فیلمو بردار دستتو باشه خوب  

 

رفت بهم ای غره چشم یه عسلیش چشمهای اون با تاریکی اون تو   

 

 جنگل به استاد همراه به دانشجوها از گروهی.بود ترسناکی ی مرحله توی فیلم

 پلنگا و شیر رو چندتاشون.شدن رو به رو وحشی حیوانات با که بودن رفته

 کرده گیر پاتالق به پاش جنگل توی تنها و تک استاد دختر دوست و خوردنشون

میشد تر نزدیک بهش شیر رلحظهه و بود   

 

انداختم چنگ شاهرخ بازوی به و بستم رو چشمهام  . 

ترکوند می آدامس دهنش توی و بود پرداخته تماشا به ریلکس خیلی شاهرخ  . 

فرستادم لعنت بهش اورده ترسناک فیلم این به منو اینکه از و گرفت حرصم . 

 

 رو دختره هردوشون ماده شیر اب نر شیر که دیدم فیلمو دوباره چشمم ی گوشه با

میکردن پاره تیکه داشتن  

کردم قایم شاهرخ ی سینه تو رو سرم و کشیدم جیغ  
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 بود شده قرمز بودم انداخته چنگ بازوهاش به بس از.بود خورده جا بیچاره شاهرخ

میخندید بهم دلش توی. میترسیدم من اینکه از و نمیگفت هیچی ولی  

 

 وقتی و بلندشدم اون ی بهونه به.رفت بیرون کورن پپا خریدن ی بهونه به شاهرخ

بیرون اومدی چرا. نیست ترسناک که زیاد:پرسید خنده با دید سرش پشت منو   

 

_  فیلم میترسم تنهام که همیشه خونه من. نیست ترسناک اصالنم خودت جون آره

کنم می وحشت دیگه ببینم ترسناک   

 

خرید بریم پس باشه:گفت و اومد رحم به دلش مظلومم ی قیافه از شاهرخ  

 

کردم هدایتش بیرون سمت به و کشیدم رو بازوش ... 

 

 خاصی ی عالقه گرون خیلی چیزهای  مخبوصابه. بودم کردن خرید عاشق من

  داشتم

 

 و کردم خرید خودم برای بیشتر ولی بخرم سوغاتی خونوادم برای بود قرار

 به و شد صفر کارتاش موجودی درآخر که جوری میکرد حساب هم طفلک شاهرخ

اورد بیرون خرید پاساژهای از منو زور  

 

 با تونست می خوب خیلی شاهرخ. خوردیم غذا ژاپنی رستوران یه تو خرید از بعد

بخورم نتونستم هیچی من ولی.بخوره سوشی چوب دوتا اون  
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نه؟ مگه. الغرند شرقی زنای که همینه برای:گفتم باخنده ... 

 

_ هوا این به دارند شکم ما طرف زنای اتفاقا نه ... 

 

 نه:گفت ودرادامه  گرفت ام خنده بود گرفته شکمش جلوی که دستهاش حالت از

 خیلی هم تپلوهاشون حتی.زمینن روی زنای زیباترین ایرانی زنای کردم شوخی

 ..خوشگلن

 

 برات:گفت و گذاشت خودش جلوی و برداشت منو غذای تعارف بدون بعدهم

میگیرم همبرگر  ... 

 

مهارت با که اون خوردن به و خوردم نوشیدنی فقط  

 

کردم نگاه میخورد غذا چوبها اون با ...  

 

 می نظر به داشتنی دوست خیلی اومد می بیرون جدی حالت از که وقتا بعضی

بودم خبلتش این عاشق من و رسید .. 

 

میکرد رو داشتنش آرزوی دختری هر که بود جذاب مرد یه واقعا شاهرخ  

 

 خواب یا کالسها بیشتر چون سردرنمیوردم ازش هیچی من و اشتمد امتحان صبح

بودم گیرکرده بدی بست بن تو حاال و میرفتم ور گوشی با یا و بودم  
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 دارن کتابام میکردم فکر که جوری نمیفهمیدم هیچی میکردم نگاه کتابها به هرچقدر

میارن در شکلک من برای و میکنن کجی دهن بهم  

 

شدم شاهرخ اتاق وارد وحشیانه همیشه مثل و کردم جمع بغل توی رو کتابهام  

 

نمیکرد سکته قبلنا مثل و بود کرده عادت شدنم وارد مدل این به دیگه اونم  

 

 تیپ به و اورد باال رو سرش من دیدن با.بود مطالعه درحال و بود زده رو عینکش

شد خیره من  

 

دمبو بسته خرگوشی رو موهام و پوشیده صورتی شلوارک و تاپ  

 

_ ملیکا؟ شده چیزی !! 

 

_ نیستم بلد هیچی دارم امتحان فردا  

 

_ یادمیدم بهت کنارم بشین  

 

 کجاهارو که میدادم نشون بهش و کردم باز رو هام جزوه و نشستم کنارش خوشحال

نیستم بلد  
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 صداش که میداد توضیح دلنشین قدری به.شد تدریسش به شروع ماهر استاد یه مثل

 بود مرت  خیلی شدم خیره ریشش ته به.بود استاد اسمش که قالح و بود الالیی مثل

 عج  ناکس.جذابش عسلی چشمای اون و میشد تر جذاب خیلی ریش ته با و

حرومش.داشت چشمهایی  .. 

 

_ ؟؟ تو کجایی  

 

_ توام پیش.جا هیچ.هاان  

 

_ نیس حواست ولی منی پیش آره  

 

  رو مسئله این:گفت ردراخ و شد ها مبحث دادن توضیح به شروع حوصله با دوباره

کنی حل خودت باید  

 

من؟؟؟:گفتم و کردم نگاه بهش گنگ  

 

_ تو آره  

 

زودباش کن حل: گفت و گذاشت روم روبه رو برگه  

 

 شد خورد اعبابم.نبود معلوم جوابم ولی شدم سوال با رفتن کلنجار حال در

 پام زیر و کردم ش پاره وسط از برداشتم رو کتاب و کشیدن جیغ به کردم وشروع

کردم ش له   
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میکردم گریه و جیغ و کشیدم موهامو و زمین نشستم بعدم و  

 

 چرا ونمیدونست بود شده خیره من رفتارای به مبهوت و مات همینجوری شاهرخ

 پزشکی ندارم دوست من میگم بهت من هی:گفتم جیغ با شدم دیوونه یهویی

بخون... بخون میگی هی تو.بخونم ... 

 

گذاشتم دستم رگ روی و مبرداشت رو فلزی کش خط . 

_ میکشم خودمو یا بدم رشته تغییر من میذاری یا  

 

 این عاشق ملیکا:گفت و خنده زیر زد پقی بل شاهرخ لبای روی ی خنده ی مونده ته

ای بامزه خیلی... کاراتم ... 

 

 هواپیما بر سوار که بود بارم اولین این بودم داده ازدست رو م حافظه که وقتی از

 هواپیما سوار خیلی من زیاد احتمال به و خلبانه پدرم شغل میگفت خشاهر.میشدم

داشتم عجیبی ای دلهره یه االن ولی شدم  

 

 احساس.شد فرودگاه هوایی باند وارد هواپیما و رسید پایان به انتظار باالخره

شدم متولد تازه گویا داشتم عجیبی  

 

 های آدم و شهر میادین و خیابونها به تعج  با. میکردم نگاه اطراف به غریبانه

میخریدم جون به رو شاهرخ پوزخند و نگریستم می بیگانه  

میکردم تبورشو که بود چیزی اون از بزرگتر پاریس   
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 سعی خیلی شاهرخ. میکردم حمل خودم با و بودم گذاشته سبد یه داخل رو پاپی

 وصل پاپی به من جون. بود نتونسته ولی کنه منبرفم پاپی اوردن از بودکه کرده

 بود

شدیم شیکی و بزرگ هتل یه وارد  

 هتل های اتاق ی همه همایش خاطر به:گفت اخم با هتل پذیرش مسئول کریدور تو 

موجوده نفره دو اتاق یه فقط و پره  

 

_ باشی اتاق یه تو بامن میتونی .. 

 

 فرقی برام:گفتم. میکردم نوازش رو پاپی موهای که درحالی حرفش به توجه بی

 ..نداره

 

 نیست موافق چندان که بود معلوم اش چهره از. رفت پذیرش طرف به رخشاه

 که پیشخدمتی همراه شاهرخ و کشیدم نرمش موهای به نوازش از دستی دوباره.

 اون توی که میزد غر مدام و برداشت خودشو منو اومدچمدون چمدونها بردن برای

سنگینه انقدر که ریختم چی چمدون  

 

 خیلی برام لهجه این و میکردن صحبت فرانسوی ی لهجه با پیشخدمتها ی همه

بود شیربن   

 

 رو خودش شاهرخ. گرفت انعامشو پیشخدمت رسیدیم نظر مورد اتاق به که همین

نذاشت من برای جایی و خوابید تخت روی صلی  یه مثل و انداخت تخت روی  
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 هکاناپ. باهاش بشم شریک رو تخت این میتونم چطوری من که بودم عببی خیلی

 بود سفت خیلی ولی بخوابم رو ش  رواون گرفتم تبمیم. بود اتاق ی گوشه ای

بخوابم روش هم لحظه یه ونمیتونستم  

 

 و دادم ق لش محکم وخیلی شدم ور حمله شاهرخ سمت به غرغرکنان حرصو با

پایین افتاد تخت از شاالپ باصدای محکم  

 

میکرد خروپف خرس مثل ولی باشه مرده نکنه که افتاد وجودم به ترس . 

 خوبه حاال.بودم بیرحم من چقدر که آخ. گذاشتم هم روی رو چشمام راحت خیال با

؟ کردم می چیکار بودم متنفر ازش اگه داشتم دوسش  

 

گرفتم آغوش در محکم رو پاپی و شدم بلند خواب از زود خیلی صبح  

 

 میدم سمتق خدا تورو گفت؛ملیکا و شد خیز نیم کوفته بدنی با تخت زیر از شاهرخ

 نمیذاری عباب صبحی اول.کن دور من چشمای جلوی از رو پشمالو سگ اون.

 ...واسم

 

_ شدی؟ بلند چپ دنده از صبحی اول که شده چی چیه  

 

_ باشم خوابیده زمین رو شبو کل انگاری میکنه درد و کوفتست خیلی بدنم   

 

_  ردیخو قل یهویی و برد خوابت گذاشتی بالش روی سرت که همین دیش  آره

پایین افتادی  
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 نشستم آینه جلوی و  دراوردم رو کتم نیم و شدم بلند خونسردی روی از تفاوت بی

کنه بازی کمی تا کردم رها اتاق وسط رو پاپی و برسم موهام و سروضع به تاکمی  

 

 فکر چی به نبود معلوم. بود گرفته نظر زیر منو حرکات و بود داده لم تخت روی

 .میکنه

 که شد باعث که  زد لیس رو صورتم و پرید بغلم به پاپی که بودم حالت همون در

 پاپی نزدیک صورتمو. دربیارم رو لجش بیشتر اینکه برای. بشه چندشش شاهرخ

مالیدم بینیش به  بینیم و بوسیدمش گذاشتم دهنش روی رو لبام و کردم  

 

 بهت بیشتر که گفت؛هرچی دادو تکون تاسف از سری و شد مچاله قیافش شاهرخ

خورده تکون کامال مخت.تری غری  و عجی  میکنم نگاه .. 

 

 پاپی بجای میخواست دلت چون میزنی حرفارو این حسودی از داری:گفتم اعتنا بی

بوسیدمت می تورو من   

 

_  اونم. ببوسی رو لبام نیستم حاضر باشی هم زمین روی دختر تنها تو عمرا،اگه

بوسیده رو سگ یه قبال که لبایی .. 

 

 تو که میبندم شرط من ولی:گفتم ریلکس خیلی میکشیدم سوهان ناخنام به که یدرحال

میدی من برای هم جونتو روزی یه ... 

 

_ نمیبینی هم خوابت تو حتی رو روزی چنین که میبندم شرط منم باشه!!!شرط  
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_ نمیشی عاشقم هرگز که مطمئنی خودت از چقدر   

 

 کوچیکم خواهر مثل تو به یشههم من.مطمئن:گفت و کرد بلند قسم حالت به دست

نمیدم تو به رو قلبم تو نشستن ی اجازه هیچوقت و کردم نگاه  

 

_  کاری محافظه داری چیزی یه خاطر به میدونم.بازی می تو که مطمئنم من ولی

میگن رو حقیقت چشمهات اون اما میکنی .. 

 

_  و زن جسد کلی سالها این تو من کوچلو جوجه ببین.نکن خیالبافی خودت واس

 دانشجوهام به آناتومی کالس تو و کردم شکافی کالبد اونارو چقدر و  دیدم مرد

 اشتباه نمیذارم دیگه من. خوردنه آب یه مثل من برای تو زدن دور. کردم تشریحش

باشی نشده عاشق قبال تو معلوم کجا از اصال. بشه تکرار دوباره ستایش .. 

 

_  اگه و میکنی چیکار بشی معاشق  تو اگه ببین. نکن عوض رو بحث موضوع

 نشی؟

 

_ دیوار میکوبم سرمو بشم عاشقت اگه   

 

 قرمز ماشین یه برام باید باختی شرطو یعنی. بشی عاشقم تو اگه:گفتم حریبانه

داری؟ الزم چی تو... باختم شرطو من یعنی نشی اگرم و بگیری فراری  
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_  باشه هرچی. بمونم مجرد نمیتونم که عمرم آخر تا باشه هرچی.بگیر زن برام

 میکنی پیدا برام خوشگل خیلی خانوم یه.کنم زندگی تنهایی به که نیستم اَبله اونقدر

خودت ی سلیقه به اونم  

 

_  من.میکنی ردش داری اونموقع نشسته خوشگلی این به زن.نکنم سرت بر خاک

 تو هم و میرسم ماشینم به من هم بشی عاشقم تو اگه.هستم مناسبی کیس برات

میشی من مثل شگلیخو زن صاح  .. 

 

_ راهو همه این میره کی  . 

 

 سالن تا هامون خنده صدای که طوری خندیدن به کردیم شروع خودمون حرفای از

بود پیچیده هم  

 

 خیلی من و تو سنی تفاوت میدونی تو اصال:گفت و کشید پیشونیش به دستی شاهرخ

 باشه؟بچه نداشته باهات زیادی سنی اختالف که کنی ازدواج باکسی بهتره.. زیاده

کنه بزرگت که باشه دوستم   

 

_  تو دیروز. نیست مهم برام هیچی دیگه بشی من خواهان توهم اگه.نیست مهم برام

 کردند ازدواج ساله بیست دختر یه با ساله شبت پیرمرد یه که خوندم روزنامه

 اصال.ساله یازده فقط سنیمون تفاوت تو منو درضمن. نمیشناسه سال و سن عشق.

 داده نشون تو همسن که میکنم رو کارهایی و نمیکنم ورزش دیگه من. چیه یدونیم

میدم تطبیق تو ی روحیه با رو ام روحیه و بشم  

 

_ کردم باور ومنم گفتی راحتی،تو همین به ... 
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_  یه تو که نمیشه باعث میشی پروفسور داری تو چون.باخودته کردنش باور

 پسرای شبیه میرسی نظر به جوون خیلی سالته نه و بیست االن که تو.باشی پیرمرد

ای ساله دو و بیست .. 

 

_  میتونم چجوری من. کنم ازدواج باتو من که نمیده اجازه منطق که میگم من ببین

 من وجود تو خیانت.کنم خیانت امانتشون وبه کنم نگاه عمو زن و عمو صورت به

کردم نگاه خواهر چشم به تو به همیشه من. نیست ... 

 

 و کرد عوض رو بحث شاهرخ اینکه تا. میشد کشیده باریکی جاهای به داشت بحث

 ایران به خودمون با اونو نمیتونیم ما.؟ کنی چیکار رو پاپی میخوای:گفت

 که وسواسی با. بگرده خونش تو سگ یه که نمیده اجازه اصال مامانی چون.ببریم

واویال دیگه. میخونه که هم نماز مهمتر همه از و.داره خونه توی مامانی .. 

 

_ گوگولیه و ملوس چقدر ببین شاهرخ توروخدا.میشه چی مگه وا .. 

 

اون هم یکی ملوسم من یکی آره:گفت و کرد کج دهنشو  ... 

 

_ بیاد باهام باید دخترم  

 

_  چاره فکرو به بهتره. بگیرم عهده به نمیتونم رو خانومت پاپی مسئولیت من

باشی براش  
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_ کنه قبول دخترم با منو باید.بگو اینو هم مامانی به.نمیرم ایران به منم پس  

 

بیرون بریم بشی آماده که بهتره شروطا و شرط این بجای:وگفت کشید پوفی  

 

  امروز میخواست خاطر همین به داشت کنفرانس فردا برای. برداشت رو پالتوش

بگرده رو پاریس جای جای بامن رو  

 

 دست از شاهرخ که انداختیم عکس هم کلی و رفتیم پاریس ایفل برج همه از اول

 معروف ی موزه به بعدم و بود کردن غرغر درحال مدام من انداختنای عکس

 اون با آنتوان ماری سر که معروف گیتون شانزدهم لوئی دوران از که فرانسه

 بهم حسابی و خوردیم شیک رستوران یه تو رو ناهار و کردیم دیدن رو بریدن

گذشت خوش   

 

 و  رفتیم معروف ی مکاره بازار به و کرد کرایه دوچرخه تا دو شاهرخ آخر ودر

 پشمک یه برام و بخره برام که میکردم اصرار شاهرخ به میدیدم که رو هرچی

 مثل شاهرخ ولی میخوردم کوچولو کوچولو اطفار و ناز با من.گرفت صورتی

کرد جا دهنش توی رو پشمک ی همه ها زده قحطی  

 

 دهنش که حالی در.شده خیره بهش آویزون لبای با و مکرد اشک از پر رو چشمام

نخوره که داد قول و گرفت پشمک برام دوباره و بود گرفته خندش قیافم از بود پر  

 

 اش جایزه و کرد گیری نشونه بادی تفنگ با شاهرخ و رفتیم شهرهم شهربازی به

 غجی جیغ من و شد من نبی  اونم که بود خوشگل خیلی باربی عروسک یه هم

میکردم تشکر ازش و میرفتم باال کولش سرو از کنان  
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 تا  بودن کرده خالی رو سرشخبیتها که رفته برباد معروف عکس مقابل در

بگیرن عکس و بدن قرار اون داخل رو سرشون ها مشتری  

 

ت بجای شاهرخ و اسکارلت جای من گرفتیم عکس بالتر ر    

 

 تا من که بود عکسایی ردترینف به منحبر از یکی شما عکس:گفت باخنده عکاس

بودم گرفته حال به  

 

 خیلی تپه باالی از آفتاب غروب.اومدیم بیرون مکاره بازار از ما و بود شده غروب

 مونده باقی مسافت و کردیم تماشا رو آفتاب غروب و نشستیم تپه روی. بود دیدنی

 به رو خودش شاهرخ بود دلپذیر واقعا بهاری هوای.دادیم مسابقه باهم رو شهر به

 از بعد و ببرم رو مسابقه تونستم باالخره من و  ببرم رو مسابقه من تا میزد تنبلی

رفتم عمیقی خواب به زیاد خستگی از شام . 

 

 نکرده صحبت بامن کارهاش درمورد و بود رفته بیرون شاهرخ زود خیلی صبح

 هتل در رو روز طول و میشه تموم و شروع کی کنفرانس نمیدونستم من و بود

بود کرده خاموش هم رو گوشیش. شام نه و اومد ناهار برای نه ولی بودم منتظرش  

 

 باور تا مالیدم بهم چشمامو. شد اتاق وارد تلوتلوخوران که بود ش  دوازده ساعت

 لباساش. بود کرده مست حسابی شاهرخ.من خدای...یانه؟ شاهرخه واقعا این که کنم

میزد گیج و بود شده شل کراوتش و نامرت    
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 حاال شناختمش می چندماه این توی که کسی.  کرده مست شاهرخ که نمیشد باورم

میگفت پرت و چرت زیرلبش و خمیده قامتش ازمستی و بود روم به رو مست  

 

  چشمای از.برداشتم عق  به قدمی ازترس ومن اومد سمتم به خوران تلو تلو

بود شده خون ی دوکاسه که چرا ترسیدم خیلی عسلیش . 

 

 توی غمی با کرد نگاه بهم. گرفتم بازوش از که بشه زمین بر نقش که خواست

 شوهر اون از چی من مگه. بود اومده شوهرش با لعنتی اون:گفت صداش

 و میگفت باهاش.نمیریخت من پیش هایی عشوه چه نمیدونی.داشتم کم آمریکاییش

بوسید لباشو من چشمای جلوی. میخندید  

 

 خودت با شاهرخ که وضعیه چه دیگه بود؟این اونجا کی:پرسیدم منگ و گیج

کیه؟؟ اون.کردی  

 

_  که میکردم فکر. نمیرفتم من کاش. بودن اونجا اونام. احمق ی دختره اون.ستایش

شد ور شعله دیدنش با که بود آتیش زیر خاکستر یه مثل ولی کردم فراموشش دیگه  

 

_  عاشقتم من.میکنم کمکت بهت من.کنی فراموش ستایشو میتونی تو شاهرخ نه

نیست؟ کافی این.  

کنی مست و بلرزی اینطوری دیدنش با که نیستی ضعیف انقدر تو  

 

نمیتونم من ملیکا.نمیتونم:گفت و داد سرتکون  
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 میومد خوابش شدت به و افتاد می هم روی مدام پلکهاش و بود خمار چشمهاش

برد خوابش کشید دراز که همین. بکشه دراز تخت روی کردم مجبورش.   

 

دراوردم تنش از رو کتش بدبختی هزار با   

 رو ستایش که کنم کمک بهش میتونم چطور شدم خیره مظلومش ی قیافه به

کنه فراموش . 

باشه نداشته وجود ستایشی قلبش تو.میشه من عاشق شاهرخ که وقتی میخوام من ... 

 

 تمام ی هآین جلوی شاهرخ. بکشم دست شیرینم خواب از بتونم تا مالیدم رو چشمام

 خریده براش من که سرآستینی دکمه از و بست می رو پیرهنش های دکمه قدداشت

زد سرآستینش به و کرد استفاده بودم  

 

 نزده سشوار هنوز و بود خیس موهاش که چرا رفته حموم به که بود معلوم

 آخه.میکرد جذابش خیلی و بود ریخته پیشونیش روی مشکیش براق موهای.بود

 قند براش دلم توی وحسابی نشی ش شیفته میشه نازی،مگه و وشگلیخ این به مرد

کردم آب   

 

گذاشتی؟ تخت روی منو تو:پرسیدم و کردم حلقه زانوهام دور رو دستهام  

 

 دلم. اتاق کف افتادی دیدم آره.شدی بیدار باالخره سالم:پرسید و برگشت طرفم به

سوخت برات ... 
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 برای نمیگرفتی اتاق یه. میسوخت من ایبر دلت واقعا اگه تو:گفتم عببانیت با

 هردومون

 

 ادامه و بود شده شوکه صورتم ناگهانی تغییر از.برگشت طرفم به واج و  هاج

 ولی هستند خالی هتل های اتاق ی همه تقریبا که میگفت هتل مستخدم دیروز:دادم

 تو من با میخواستی که کن اعتراف. مونده اتاق همین فقط همایش خاطر به گفتی تو

 ازم شبا از بعضی چرا.کارات از سردرنمیارم هیچی من ولی بمونی اتاق یه

بخوابم اتاق کف خواستی  

 

 لخت موهاش دیگه حاال. کرد پا به رو کفشهاش و نشست تخت جلوی ریلکس خیلی

بود زده ژل باال سمت به بلکه. نبودن  . 

بکشم رو موهاش میخواست دلم.نداشتم دوست موهاشو دیگه  

 

_ بده   مگه. کردیم جویی صرفه رو اتاق یه پول ما..من خواهرکوچلوی کنن اخم .. 

داریم پرواز فردا.خرید میریم میام پنج ساعت. بخور صبحونتو شو بلند حاالم  

 

_ کنی خرید خودت میتونی ام خسته من  

 

_  ساعت گفتم که همین.ببر رو لذتش پس. اینجاییم رو امروز فقط.دیگه نباش تنبل

تدنبال میام پنج  . 

 

کوچلو جوجه بای بای:گفت و اورد بیرون زبونشو خداحافظی موقع ... 
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اورد رو صبحونه چرخ پیشخدمت   

 ازدست. خوردن به کردم شروع باز ولی نمیکردم گرسنگی احساس اینکه با

میشدم دیوونه داشتم و بودم عببی خیلی شاهرخ   

 

 تراشم خوش ایناخنه به و برداشتم رو زردم الک.نره سر حوصلم اینکه برای

 به و پوشیدم زرد کفشای همراه به و سفید شلوار و زرد بندی تاپ یه و کشیدم

خوردم اشتها با و دادم سفارش فرانسوی غذای خودم برای و رفتم هتل رستوران  

 

 خرید به باهم شدو پیدا شاهرخ ی کله سرو که بود پنج به دقیقه پنج درست ساعت

 و میکرد حساب اجبار به هم بیچاره شاهرخ و مکرد خرید کلی من دوباره و رفتیم

 چون کنم انتخاب خودم برای مانتو همراه روسری و شال که میخواست ازم مدام

بشم ایران هواپیمای سوار میتونم کامل حجاب با  که بود معتقد ... 

 

 دوش  برخالف ش  اون.کردیم سرو اونجا و برگشتیم هتل رستوران به رو شام

 تکلیف هنوز. خوابیدیم تخت روی پاپی و من و خوابید کاناپه روی شاهرخ گذشته

نه یا و بره ایران به میتونه ما همراه بودکه نشده مشخص پاپی ... 

 

میشدیم بلند باید زود صبح خاطر همین به و داشتیم پرواز صبح شش ساعت  

 

بود من منتظر و بود برده پذیرش به رو چمدون تا سه هر پیشخدمت همراه شاهرخ  

 

 که داشت تن به مشکی پالتو.بود کرده خوشتیپ خودشو همیشه مثل امروز ازهمب

 بودم پوشیده سفید پا سرتا من میدادو نشون بلندتر رو قدش و میومد بهش خیلی

 نگین و سنگ با جیبهاش دور که سفید کتان شلوار با بلند ساق سفید های چکمه.
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 موهام و بودم پوشیده سفیدم یاسک یقه روی از رو بلندم نیمه کت بودو شده تزئین

ریختم دوشم رو،روی . 

 عجیبی برق اومدم بیرون آسانسور از وقتی بود اومده خوشم خیلی جدیدم ازتیپ

 میشد پیدا چشماش توی خاصی حالت یه.میدیدم شاهرخ عسلی چشمای اون توی

گرفت فرا سرزنش رو جاش و رفت بین از چشمها برق اون زود خیلی ولی  

 

_  مانتو بودم نگفته من مگه.باشی تابلو جا همه میخوای پوشیدی؟چرا یگهد چیه اینا

 بپوش

 

_  ببندم هاشو دکمه اگه ببین.داره رو مانتو حالت و بلنده کتم این ببین...شاهرخ

 قول به و میکنم جمع موهامو بعدا دارم کاله و شال کیفمم توی.میشه مانتو قتوکپی

میکنم رعایت رو اسالمی حجاب شما  

 

 با میخوای. نیومدی پایین که شیطون خر از:پرسید و انداخت پاپی سبد به ینگاه

ببریش خودت ... 

 

_ عمرا اون بدون هم من.کنه زندگی هم ثانیه یه نمیتونه من بدون اون ... 

 

_ میشم راحت تو دست از کی نمیدونم.نباف فلسفه.دیگه خوبه .. 

 

_ بیچاره ریشتم بیخ ابد تا و هیچوقت معلومه ... 

 

_ دربیاری منو حرص که میکنی کارارو این ی مهه تو ... 



@ASHEQANEROMAN 448 

 

 

_ بریم بیفت راه بزن حرف کم. دیگه بسه  

 

 

 کمرگی کارهای از بعد و داره تاخیر ساعت یه پرواز که فهمیدیم فرودگاه توی

 منتظرش بودم نشسته ها صندلی از یکی روی من و بخره قهوه تا رفت شاهرخ

 سعی و نداشت دست به قهوه و اومد پوشی شیک جوان مرد همراه شاهرخ که بودم

 گفت؛ملیکا باخنده و میزد مبنوعی لبخند و بده نشون خوشحال رو خودش میکرد

یانه؟ و میاد یادت اونو نمیدونم.شدیم همسفر کی با سفر این تو ببین ... 

 

 جذابی و بشاش صورت کل در. ای قهوه رنگ به چشمایی با براق مشکی موهای

میدیدم بار اولین برای اونو من ولی. کرد نگاه نم به خوشحالی با. داشت   

 

_ رو ایشون نمیاد یادم من نه ... 

 

 به رو چیز همه من ولی نیاری بخاطر منو تو شاید:گفت کنان من من جوان مرد

.  ماندگاره ذهنم در همیشه نگاهت و قلبم در عشقت. فکرم در یادت.دارم خاطر

دیدم وفائیها بی خیلی هرچند  

 

 ناراضی خیلی اون اومدن از که فهمیدم. پروند شاهرخ رخسار زا رنگ جملش

 عمو پسره خان کیان ایشون جون ملیکا:گفت و گرفت بازوم از و میرسه بنظر

 ...کماله
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بودند ایشون معرف کیان پس گاد مای اوه . 

 

 رو دستم بخواد که بود مردد.کردم خوشوقتی اظهار و کردم دراز طرفش به دست

 نگاهش با گویا.چشمام به زد زل و فشرد و گرفت رو دستم الخرهبا و یانه بگیره

 یا و داشتم اون با ای رابطه ام گذشته در  کردم فکر  لحظه اون  میزد حرف داشت

 ...نه؟

 در سر من که بود نهفته درونش حرف هزاران و میبارید غم قهوییش چشمای از

آوردم نمی  .  

 

 باز شاهرخ که بود معلوم. نداشت کردن ول قبد و بود گرفته بازومو شاهرخ

داد قرار کیان و من مابین رو  خودش و شده غیرتی  

 

 

((  حالت اون در و نده ادامه رو خوندن که خواست کیان از و کرد بلند دست ملیکا

 دیده منو ترانزیت توی که نگفتی برام مالقات این از هیچوقت چرا:پرسید تعج  با

بفهمم؟ حاال باید من و بودی  .. 

 

 اون از که نکردی سعی هیچوقت تو چون:گفت و داد بیرون بلندی نفس کیان

 اون از نکنی قاطی تو اینکه برای ماهم و بدونی چیزی ات گمشده زندگی چهارسال

نکردیم یادی روزها  

 

_  دفتر اگه میگفت شاهرخ چرا که میکنم درک االن.میگفتی بهم باید تو ولی

میکنم فکش رو چیزا خیلی بخونم رو خاطراتم  
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 نوشته این خوندن با حاال:پرسید ازش هیجان با.داشت بدست خاطرات دفتر که کیان

اومد؟؟ یادت روزها اون از چیزی ها  

 

 و خاطرات دفتر این.ندارم خاطر به رو هیچی من نه:گفت و داد سرتکون ملیکا

 خاطر به رو هیچی هنوز و است نشده خونده کتاب یه مثل برام داستانش

شدی؟ خسته یا بخونی داری وقت.نمیارم .. 

 

_ یانه؟ و بخونم برات شو بقیه میخوای توچی ... 

 

_ داشتم؟ تو دیدن از حسی چه بدونم میخواد دلم خیلی آره  

 

_ داشتی؟ من درمورد فکری چه تو بدونم تا شدم کنجکاو تو مثل منم  

 

_ نمیدونم من و افتاده اتفاقایی چه.ناقالیی خیلی تو ولی ... 

 

_  دیگه ملیکای یه اونروزا تو چون نگفتم برات که. نبود جال  چندان باش مطمئن

 به و میخونم دوباره پس نداشتی خاطر به رو خاطراتمون منو اصال که بودی

 چه که کنیم کشف باید. کنیم کشف رو رازها ی همه تا برمیگردیم گذشتت چهارسال

افتاده اتفاقایی  .... 

 

 صندلی و داد سفارش معمولی قهوه تا سه خشاهر و  رفتیم فرودگاه شاپ کافی به

بنشیند که خواست کیان از تعارف با و کشید پیش من برای رو  
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میکرد نگاه من ی قیافه و تیپ به مرموزی خیلی صورت به کیان  

میری؟ یا میایی داری:پرسید ازش شاهرخ  

 

_ بودم؟ اومده ساختمون ی پروژه به زدن سر برای. برمیگردم دارم  

 

_ گذروندی؟ رو یسرباز پس  

 

_  به مشغول شرکتی تویه.خریدم رو خدمتم کارت. بود کرده پیدا بابا که پارتی با نه

میگذرونم رو دانشگاه آخر ترم دارم و شدم کار  

 

_ شدی؟ همسفر ما با حساب این با پس.میخونی درس هم و میکنی کار هم خوبه  

 

_  میبینمت تندرست و سالم اینکه از دخترعمو خوب.باشه همینطوری کنم فکر اره

خوشحالم خیلی  

 

 مچکرم_

 

 دیده رو کیان وقتی از.برنیومد لغتم امالیی غلط پی در اینبار دیگه شاهرخ

میکردیم صحبت فارسی.بودیم . 

نبود شاد کیان دیدن از چندان و شده پریشون خیلی شاهرخ میکردم احساس  

گذاشت میز جلوی هارو قهوه گارسون   

ام قهوه نوشیدن به کردم شروع هم نم و زد هم رو ش قهوه کیان  
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 فرنگی زدنت حرف که همونطور میبینم:گفت و کرد من به تعج  از نگاهی کیان

 نمیذاشتی بیرون رو موتو تار یه ایران توی. کرده تغییر هم پوشیدنت لباس و شده

کردی افشون موهاتو االن ولی ... 

 

یا و شدم چی؟غربی که حاال:گفتم و کردم اخم ... 

 

_ زودی این به اونم. کنن عوض رنگ اینطور آدما نمیکردم فکر نه .. 

 

_  شاهرخ.نمیاد یادم ام گذشته از چیزی من.نکن قضاوت درموردم زود انقدر لطفا

میبینن دیگه چشم یه به منو همه.میگفت راست  

 

_  داد رو جسارتی چنین من به ما دیدار آخرین ی خاطره.نداشتم توهین قبد اصال

متاسفم.  

 

 بود معتقد زمانی یه ملیکا که بگی میخواستی تو:گفت باخنده و کرد مداخله شاهرخ

 االن ولی میداد ترجیح قهوه به رو پرتقال آب همیشه و خورد نمیشه رو قهوه که

تلخشه نوع از اونم قهوه قرص پا و پر خواهان از یکی  

 

وواووو نداشتم دوست رو قهوه درگذشته من که.نمیدونستم من که بود موردی این   

 

گذاشته اثر من در همنشینی کمال شاید:گفتم سرمیکشیدم رو م قهوه که درحالی  
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 این به مرد چرا که میکردم فکر این به من و.زد  پوزخندی کیان و خندید شاهرخ

بود نامعلوم برام دلیلش.کردم رد رو جذابی  

 

 داشتی عادت قدیما مثال.کرده تغییر چیزا خیلی:گفت که شنیدم رو کیان صدای

 مانیکور بلند ناخنهای االن ولی.کنه رشد که نمیذاشتی و جویدی می ناخنهاتو همیشه

داری شده  

 

 رخم به رو تغییراتم میخواست همش.رونداشتم هاش طعنه و ها پوزخند تحمل دیگه

کنم فرار م گذشته از میخواست دلم.بکشه  . 

 

 بهم بیشتر. میکردی بازش بیشتر هرچه که بود سرنخ بدون کالف یه مثل زندگیم

میشد پیچیده  

 

 هواپیما داخل ما و کردن اعالم رو پروازمون شماره زود خیلی خوشبختانه

 من.ببرم خودم همراه رو پاپی نمیتونم که کرد گوشزد مهماندار که هنگامی.نشستیم

 از یکی به و برداشت رو پاپی کیان و  بود گرفته ام گریه موضوع این از

سپرد دوستاشه از یکی میگفت که مهموندارا   

 

 به گوش و برداشتم کیفم داخل از رو هندزفری نره سر ام حوصله اینکه برای

دادم موبایلم آهنگای  

 

گفت و کرد گوشزد مهماندار که بودیم تهران آسمون توی : 
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کنید رعایت خودرا حجاب لطفا محترم خانمای  

 

 و کنم چیکار که بودم ندهمو.بودم گذاشته جا رو شالم و کاله ولی زدم کیفم به دست

 قرض روسری دیگه مسافرهای از میخواست.بود زدن غر درحال مدام شاهرخ

 برای:گفت و اورد بیرون رو ای بسته کیفش داخل از کیان لحظه اون که بگیره

تو به میدمش هدیه االن ولی بودم خریده مادرم  

 

 بازش و گرفتم ازش تشکر یه همراه رو بسته.یانه و کنم قبول که بودم مونده مردد

 .کردم

 دلمم به زیاد. بود شده کار ش حاشیه در که آبی های گل با رنگ سفید حریر شال

کردم سر بود لباسهام رنگ ست اینکه از ولی ننشست  

 

ببندیم فرود برای را خود کمربندهای که بود خواهشمند بلندگو با مهماندار اینبار . 

 

بود ناآروم نگاش و  بود عببی مهنوز شاهرخ ولی زد کمرنگی لبخند کیان  

 

 در عمو زن که هفتست یه چون باشن اومده استقبال به همه کنم پرسید؛فکر کیان

بشیم همسفر هم با که کردم نمی فکر کرده خبر آدمو و عالم و تدارکاته حال   

 

 رو سبدش کیان خوشبختانه که.بودم نازم پاپی فکر در من و اومدیم فرود باالخره

گرفت پس رمهماندا از  
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 که کسانی اسم افراد از بعضی و میشد دیده فرودگاه داخل شلوغی ها شیشه پشت از

داشتن دست به رو بودن اومده استقبالشون به   

 

: گفت و داد تکون طرفی به دستی بود انداخته بازوش به و دراورده رو کتش کیان

اومدن همه گفتم دیدی ... 

 

کنی روبوسی قبیله یه با ای آماده: گفت و افکند نگاهی طرفم به شاهرخ  

 

 اولین. کنم عرض امد خوش بهتون جا همین از بذارید:گفت خوشمزگی با کیان 

نه مگه هستم نفر ... 

 

_ بودی مسافر هم تو ولی  

 

_ نمیشه مسافرت که رفتن روز سه با . 

 

 هایی بچه مانند من و اوردن هجوم طرفمون به آدم کلی و شدیم رد ای شیشه در از

 شاهرخ پشت.کیه به کی نمیدونستم و  بودم مونده سرگردون شده جدا مادرش از که

میترسم خیلی من:گفتم و شدم قایم  

 

 محکم و اومد سمتم به  مادرمه فهمیدم بودم دیده قبال که عکسی از که میانسالی  زن

کشید درآغوشم  

نمیشناختم رو هیچکس واقعا من. بود کنجکاوی و تعج  روی از همه های نگاه . 
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 می اشک مشتی من سالمتی دیدن از خونگرم و مهربون پدربزرگ و مادربزرگ

 میگفتم وقتی که چرا میکنم پیاده کالس دارم من میکردند فکر ها بعضی.ریختن

نمیشد باورشون نمیارم جا به اونارو  

 

 و کردند روبوسی بامن تک تک داشتن حضور اونجا در که اشناهایی و فامیل تمام

تنگرف آغوشم در   

 

 و من و نشست شاهین کنار شاهرخ و کرد دعوت ماشینش طرف به منو شاهین

نشستیم پشت میالد و ملیسا . 

 

 ولی بنشینم  ماشینشون تو اونا همراه من که میخواست دلش بیشتر مامانی البته

 بامن فارسی و انگلیسی زبون با راهنما مثل راه طول در و نگذاشت شاهرخ

میداد نشون بهم رو تهرون هرش جای جای و میکرد صحبت   

 

 و داشت درشهر رو بلندی قامت که میالد برج خبوصا بود جال  برام چیز همه

ببرد برج داخل از بازدید  به منو روز یه که داد قول شاهرخ  

 

میکنی؟ خوانندگی پرسید؛هنوزم شاهین از شاهرخ  

 

_ میکنم بازیگری دارم فعال.چندان نه  

 

واقعا:گفت تعج  با شاهرخ !!!! 
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 خیلی و کردم بازی سریالی تویه رمضون ماه امسال آره:گفت افتخار با شاهین

 روزا همین تو. کردم قبول سینما از هم پیشنهاد چندتا ضمن در. کرد پیدا طرفدار

میره سینما  پرده به فیلمم   

 

 جدید ترم برای شنیدم شاهرخ از:پرسید و کرد میزون من روی رو جلوییش آینه

شتیبرندا واحد ! 

 

_ ندارم حوصلشو و حال اصال آره  

 

 به اینو و بردن ملیکا اون انگار میگفتی راست تو شاهرخ نه:گفت دوباره و خندید

اوردن جاش  

 

کرد عوض رو بحث و رفت بهش ای غره چشم شاهرخ  

 

 خیلی دید می منو اینکه از بود صدقم قربون درحال مدام و بود گرفته دستمو ملیسا

 دست توی. بودن ایستاده در جلوی و بودن رسیده ما از زودتر همه. بود خوشحالم

میشد بلند دود ازش که بود سینی مامانی .  

 

 ازش  زخم چشم برای  اسپنده اون:گفت خنده با پرسیدم راجبش شاهرخ از وقتی

تلقینه جور یه که میکنند استفاده  

 

ببره رو گوسفندی سر خواست می کلفت های سبیل و بزرگ شکم با مردی یه  
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بکشن رو بَعی بَع میخوان:گفتم جیغ با  

 

هست تو سالمتیه برای مامانی نذری:گفت گوشم دم خنده با شاهرخ  

 

_ بکشنش؟ میخوان چی واس  

 

_ میکنن پخش فقرا یا ها همسایه بین رو گوشتش و میکنن قربونی اونو خوب  

 

 بعی بع خدایا وای:گفتم جیغ با من و جهید بیرون چاره بی حیوون گلوی از خون

نفهمیدم هیچی دیگه و کشتن رو . 

 

 روی از که غری  و عجی  ادمهای بین اومد یادم به دوباره.کجام نمیدونستم اول

 ایستاده سرم باالی الکل با شاهرخم بودم. میکشن رو ای بیچاره حیوون خوشحالی

  بود

 

 بیشتر هرلحظه اشکام بعی بع اون اوردن یاد از و شد شروع هام گریه هق هق

 آخه چرا.رسمه یه این من عزیز:گفت و گرفت طرفم به رو آبی لیوان شاهرخ.دش

 تورو تا منتظرن پایین مهمونا ی همه کن پاک اشکاتو حاال.میکنی گریه داری

 منظورمو. بپوش مناس  لباس  باشما گفته ضمن در.کن آماده خودتو باش زود.ببینن

کمکت میفرستم رو یسامل االن.نپوش جلفا و وجقیا عجق این از.میفهمی که  

 

 لباساتو میخوای میگفت شاهرخ:گفت و اومد ملیسا دقایقی از بعد و رفت بیرون

کنی عوض  
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_ نیستن تو تن لباسای شبیه هیچکدوم دارم من که لباسایی ولی.آره  

 

 اینو:گفت و اورد بیرون آبی سارافون با سفید بلوز و رفت کمد سمت خوشحالی با

نیست مده د   زیادم.بپوشیش ونستینت هیچوقت خریدی که وقتی  

 

کجاست؟ پاپی:پرسیدم و افتادم پاپی یاد تازه میکردم داری آبرو باید  

 

 !!!!!پاپی_

 

  سگم_

 

_ میکنن بازی باهاش دارن ها بچه.ست باغچه تو آهان  

 

 همه برام، محبت اونهمه با بودم که جایی.بزنه دست بهش کسی نمیخواست دلم

 خدای.پوشیدم شلوار و سارافون آینه جلوی بودم اونها یبرا ای بیگانه من و غریبه

بودم کالس بی خیلی اونوقتا من:گفتم اختیار بی.میزد زار تنم تو من . 

نشد متوجه رو حرفام از ای کلمه ملیسا گفتم انگلیسی به چون   

 

 برو.پوشم نمی اینارو من:گفتم و کشیدم جیغ و دراوردم لباسارو عببانیت با

بیار چمدونمو  
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رفت و کرد اطاعت ملیسا . 

 اینجا و کجا من. اومده من زندگی سر بالیی چه خدایا آخه.بود گرفته م گریه

برگردم میخوام من.کجا؟  

کنم گریه سیر دل تا کردم قایم مالفه داخل رو صورتم . 

 

 چرا:گفت اخم با و بود ایستاده سرم باالی قرمز بردز انگری مثل باز شاهرخ

 االن ،شاهینم شاهینه ماشین توی چمدونات.  خودته باسایل همشون اینا.نمیپوشی

نیست خونه .. 

 

_ نمیام لباسا این با منم پس .. 

 

_  یه.میشم دیوونه دارم کارات دست از باورکن!بیا پایین شیطون خر از!ملیکا وای

برم و بذارم و کنم ترکت میکنی کاری ... 

 

_ من؟ بدون ! 

 

_  با لندن تو مسئولیتت.پایین بیا سفیدت شلوار و کت همون با باشه! تو بدون آره

 من بگن همه نمیخوام.پایین بیا حجاب با.نداره ربطی من به دیگه اینجا ولی بود من

شدی فرنگی و جلف که کردم بارت و بند بی  

 

پایین نمیایین:گفت و کرد اتاق داخل به نگاهی در الی از مامانی  !! 

 

میاد و میده افتخار پرنسس االن چرا:گفت و رفت من به ای غره چشم شاهرخ  
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 که نکن ناسازگاری من با هللا بسم اول:گفت و گرفت من سمت به اشارشو انگشت

بده گوش منم حرفای به و باش خوبی دختر.بینی می بد  

 

کردم تکرار تمسخر با رو شاهرخ حرفای و کردم کج دهنمو  

 

کوبید ممحک رو اتاق در رفتن بیرون موقع و شد عببی حسابی کارم این از  

 

 به که پنککی و کرم تمام و کردن روبوسی باهام بازم.رفتم پایین لباسام همون با

بود شده تفی تف صورتم و شد بودم،پاک زده صورتم  

 

 خونه محیط به فقط من و میزدن حرف دری هر از و بود نشسته خونه مهمونم کلی

کردم می غریبی بهش خیلی که. بودم شده خیره  

 

 مهمون ای غریبه مثل حاال و بودم کرده زندگی اون تو  سال یجدهه که ای خونه به

کردم نگاه بودم شده خونه اون  .  

 گفتم جیغ با و  شدم پا  ازجام و افتادم یادش  تازه و  شنیدم رو پاپی پارس صدای

کشتن دخترمو وای:  

 

دخترت؟ چی:گفتند بلند صدای با باهم همه ! 

 

 به رو خودم دوان دوان بود ترسونده منو بکشن بعی بع مثل هم رو پاپی اینکه فکر

رسوندم باغچه   
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 بودن کرده گلی رو سرتاپاش و گوشاش از یکی و میکشید پاهاش از یکی من خدای

 ذهنم به فارسی ی جمله هیچ چون و کردم بغلش و دادم هل رو ها بچه خشم با و

 بی و  میدادم فحش رو ها بچه زیرلبم و برگشتم خونه به تخم و اخم با و نرسید

داره تعلق من به بود گفته ملیسا که رفتم اتاقی به مهمونها موقعیت به توجه  

 

 عببی نداشت وان اینکه از. بشورم رو پاپی گرفتم تبمیم و گشتم حموم دنبال

 کندنی باهرجون.شستم داخلش رو پاپی و کردم اب از پر و بود اونجا لگنی یه بودم

تمشگذاش تخت وروی کردم حمومش بود ... 

 

به باید.پیچیدم خودم به دلپیچه از  wc نمیکردم پیداش میگشتم که هرچه ولی میرفتم  

 باهم داشتند شاهرخ و کیان.برگردم مهمونا پیش دوباره شدم مجبور امیدانه نا

 صداش انگلیسی به نره ابروم اینکه برای.میمردم داشتم دلپیچه از.میکردن صحبت

 خنده با اون و گفتم بهش رو بهداشتی سسروی نکردن پیدا ی قضییه و کردم

داد نشون بهم رو دستشویی و کرد راهنماییم  

کردن خرابش تو نبود در فکرکنم.نبود اونجا گشتم رو اونجا:گفتم اخم با  

 

باشه شده عوض نکنم فکر نه:گفت کنجکاوی با  

 

اینجاست:گفت و کرد باز رو اتاقکی در و افتاد جلوتر راهنمایی برا خودش  

 

 گفتم کردی مسخره منو:گفتم خشم با  بودم کرده بسته و باز رو اونجا بار دو چون

نیست اونجا که  
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نیست میگم من لحاظ چه از که افتاد دوزاریش شاهرخ تازه  

 

_  همین تو بیا.توالته کاسه جاش به.نیست فرنگی توالت اینجا شرمنده. ملیکا وای

فرنگیه از تر راحت هم خیلی. بکن کارتو توالت  

 

_  نه...چی بمیرم و بیفتم سوراخه همون تو اگه. بدم انجام کارمو اونجا چجوری من

میترسم من  

 

_ میکنیم استفاده این از ماها ی همه.درنیار بازی کولی. کن بس  

 

_  دوست من.بمونیم هتل تو بریم بیا.نمیاد خوشم اینجا از من شاهرخ.نمیتونم من

 می نگا جوری یه من به باشم افتاده ستاپو سرخ بین اینجا انگاری. باشم اینجا ندارم

  کنن

 

_  از اینم و سگت و پوشیدنت لباس از اون.کن بس مادرت جون تورو ملیکا وای

میخوای فرنگی توالت اینکه  

 

 رو خودم که چرا.شد اشک از پر چشمام و ورچیدم لبامو. بود دراومده م گریه

کنم تبور جایی چنین در نمیتونستم  
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 رو به رو همسایه ی خونه به ملیسا و من و گفت مامانی به رو موضوع شاهرخ

 به رنگ چقدر ملیسا بیچاره.بود خونه پسرش فقط و نبود خونشون هیچکس.رفتیم

کنم استفاده  فرنگیشون توالت از  من تا کنه درخواست بتونه تا شد رنگ   

 

 ای جمله چند کردو پاره تیکه تعارف کمی خودش معرفی از بعد همسایه پسر مانی

 میخواست زور به.حالیمه چیزایی یه و بلدم منم مثال آره که کرد بلغور انگلیسی هم

 اونجا از کوتاهی تشکر با و کشید رو بازوم ملیسا که کنه دعوت خونشون به مارو

اومدیم بیرون   

 

کشید آغوشش  تو منو محکم و نشست کنارم مامانی. بودن رفته مهمونا بیشتر تقریبا  

. 

 

_ بپزم؟؟ چی برات شام داری دوست  

 

 نمیدونم_

 

_ میپزم برات توبگی که هرچی نه  

 

_ سبز جلبک آب  

 

_ چیه؟ دیگه اون  
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 سعی خیلی.سبزی قرمه منطورش:گفت و میشد منفنجر داشت ازخنده که شاهرخ

نشدم موفق ولی بگه سبزی قرمه که بدم یاد بهش کردم  

 

شدم خنده همراهی اونا با منم و خنده زیر زدن همه   

 

نداشت حرف و بود دیگه چیز یه مامانی دستپخت.میگفت راست رخشاه  

 

  اتاق به یکسره و بشینم فامیلی نشینی ش  تو نتونستم که بودم خسته بقدری ش 

خوابیدم و رفتم خواب  .  

 

غریبانه احساس  

 

 خیلی اومدنش بیرون که ام کرده گیر باتالقی تو فکرمیکردم که جوریداشتم ای

 لندن در که اتاقی تو را خودم شدم می بیدار که وقتی واستمیخ دلم خیلی.سخته

افسوس صد ولی. دیدم می داشتم ... 

 

 صبح نیم و یازده ساعت شدم پا  جام از اومد می حیاط از که هیاهویی صدای با

کردم تماشا رو بیرون پنجره از دادم اندامم به که قوسی و کش با. بود  .  

 

 و.بودن شده جمع سر به چادر های زن هم رشس دور و حیاط تو بزرگی های دیگ

 سر اونها از هیچی من و بودن کاری مشغول همه و و بود حیاط داخل ای همهمه

نشستم تخت رو.  کردم نوازش رو پاپی دوباره میلی بی با  آوردم نمی در   
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 رو لباسی هام لباس میون از و.  کردم بلندشون زحمت به بودن در جلوی چمدونام 

رسیدم صورتم اوضاع به هم کمی.  کردم تن اونو میلی بی با و.  شیدمک بیرون .  

 

 اوضاعی چنین تو هیچوقت خواست نمی دلم.  بودم عببانی شاهرخ دست از چقدر

گرفتم می قرار  .  

  

 خبری هم صبحانه از که بود معلوم و.  بود نیامده کردنم بیدار برای کس هیچ 

 . نیست

 

 خودم به هم رو داشتم که زمردی سرویس و تمبس مویی  کش با رو موهام 

 ....آویختم

 پیراهن و.  داشتم پا به جینی شلوار.  کردم صاف آینه جلوی رو لباسم دوباره 

 . کردم پا به را صورتی بلند پاشنه بندی کفشهای و  تن به رنگی صورتی یکطرفه

 موهام روی انهآزاد قبل مثل خفه صورت به نه کردم استفاده کیان اهدایی شال از و

 ..انداختم

 

 که کاری.  کردن می کار داشتن و بودن آشپزخانه توی جمعی رفتم آشپزخونه به

 ورود با.  کجاست شاهرخ بفهمم که خواست می دلم خیلی.  آوردم نمی در سر من

گرفتن می نظر زیر منو داشتن که فهمیدم وضوح به.  شدن ساکت همه من   

؟ خوردی نهصبحا:  پرسید دیدنم با ملیسا  

 

بیارم صبحونه برات تا بشین:  گفت و کشید پیش را صندلی  . 
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آورد صبحانه سینی برام و نکرد قبول ولی کنم منبرفش خواستم می  . 

 خودم شیری لیوان خوردن با من ولی ، کره و مربا و عسل و پنیر و شیر لیوان یه

کردم سیر رو  ... 

 

 نگاه من به کنجکاوی و تعج  اب همه و آوردم در شاخ من که بود این مثل

 .میکردن

میکردن نوچ نوچ و میگفتن چیزایی یه زیرل  و میکردن برانداز پامو سرتا مدام  

 

؟ میکنین چیکار دارین: پرسیدم ملیسا از   

 

بشه آماده که مونده کم و پزیم می نذری آش داریم _  .. 

 

 خوشمزست؟_

 

_ خیلی آره  

 

 داشتم رو فضایی و مریخی یه  حالت ، ردمک تمرکز اون روی که بود ای کلمه آش

 عجله با. اومد می دوم طبقه های پله از شاهرخ صدای چیه آش که فهمیدم نمی و. 

رفتم باال ها پله از و شدم بلند  .  

کردم باز درهارو از یکی کنجکاوی با شاهرخه به متعلق اتاق کدوم دونستم نمی . 
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 اخم دیدنم با.  بود پیراهنش وردنآ در درحال شاهرخ ، شاهرخ اتاق بود خودش

 بیام زدن در بدون من میاد خوشت نمیزنی در چرا مزاحمی همیشه:  گفت و کرد

؟ اتاقت  

 

 بدون میتونی خواستی هروقت.  بازه تو روی به همیشه من اتاق در:  گفتم و خندیدم

بیای اجازه ... 

 

 مرغ مثل که دهچیش بازم  داره؟ سرتقی دختر چه بگم عمو به باید.  مزه بی _

گردی می دنبالم سرکنده .... 

 

.  شلوغه خیلی اینجا.  ندارم طاقتشو  دیگه من.  برم اینجا از یعنی ، برم باید من _

میکنن نوچ نوچ و رن می راه راست راست همه و . 

 

 نذری اش همه تو سالمتی خاطر به مذهبیه خیلی مامانی.  اینطوریه امروز فقط _

 زنها این همه و... کنه می ادا نذراشو داره برگشتی سالمت صحیح که هم حاال گفته

 تاب کمی یه یکی تو مخ که دونن می همه و.  شناسیم می رو همه و فامیلن از هم

 ...ورداشته

 

_ خوام نمی من شاهرخ ....  

 

 یکی تو جای و اینجان مادرت و پدر.خواستنه دل مگه:  گفت و کرد قطع رو حرفم

 من پاپیچ هم اینطوری درضمن.... نکن خرد تره خودت واسه مفت. اینجاست هم

 نشو
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_ بندازم راه ریزی آبرو که نمیخوای  

 

_  دیوونه و بکشی موهاتو و زمین بکوبی پاهاتو همشگیت عادت مثل میخوای چیه

دربیاری بازی  

 

_ نمیاد خوشم اینا از من...نه که چرا آره  

 

_  آدم میگفتن داشتن امروز نهمی,میسازن کوه یه کاه یه از نمیشناسی اینارو تو

 خارج تو خیلی من چون.افته می شاهرخ فرنگی زن یاد میکنه نگاه ملیکا به وقتی

 زن از کمی دست توهم,ایران میارم و میگیرم فرنگی زن یه باالخره معتقدن,موندم

 کفشها این و شلوارک این با و میخوای فرنگی سرویس باشه هرچی,نداری فرنگی

شدی فرنگی واقعا گاران میری راه که هم . 

 

 

.  بشم تو زن من اگه میشه عالی چه وای: گفتم و کوبیدم هم به خوشحالی با دستامو

 بکشی زحمت چرا حاال...  بشم تو زن خوام می من که بگم بزنم داد تونم می پس

بگیری فرنگی زن  .... 

 

 هند رو دستشو شاهرخ خوام می رو شاهرخ من بزنم داد که پنجره طرف رفتم تا

کشید عق  پنجره از منو و گذاشت من  .  

 

_  و کن نگاه اند حیاط تو که زنایی اون به لحظه چند اوکی کنی نمی غلطی همچین

 اینطوری عروسی میرن وقتی اونا از هیچکدوم میکنی فرق اونا چقدبا ببین

, بگردند اینطوری هم خونه تو که برسه چه نمیکنند دوزک و بزک رو خودشون
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 و آب از شاید,کردی فرق آسمون تا زمین تو که اشتباهه کارم ایکج دونم نمی

 همینطور و نکردی فرق بازم ایرانم توی ، تو ولی,خودت حرف مثل,هواست

موندی فرنگی ,... 

 

بودم شده کالفه خودمم کرد ولم  

 

 محیط با خودمو باید که بود این هم آخرش حرف,میزد حرف داشت مدام اون و

 جلوی موهای و کرد تن به کنی گرم شرت تی پیراهن جای به,بدم وفق جدید

 کرده فرق بود لندن توی که اونی با آسمون تا زمین,کرد مالی ژل را صورتش

بود عالی و ساده خیلی,بود . 

 

 اسپری از کمی,میرفتن آناتومی کالس به دنبالش به دانشجوها که نبود دکتری همون

 از یکی مامانی:میزدگفت دیدم ینهآ از که حالی در خنده با و و زد صورتش به رو

 من دید از و حیاط تو بری بهتره.گرفته نظر در من برای حیاطه توی که دخترایی

 از کمی. بشم اشتباه دچار همسر انتخاب در نمیخوام پسندیدی شاید,کن نگاه بهش

 کشک تونی می حداقل, کمک برو,بگیری ماتم اینکه بجای حاال,بگیر یاد مامانی

روشون بریزی نعناع و داغ یازپ ویا بریزی . 

 

 عببی و تفاوت بی,نبودم لندنی زبون بلبل دختر اون دیگه,بودم کرده گیر

زیاده خیلی هم یکی تو برای دخترا همین:گفتم ... 

 

مثل و کامله خانومیشون باشه هرچی البته,زیادن آره:گفت و برگشت طرفم به   

 لهجه درضمن. شدی فرنگی  ودتخ برای پا یه لندن تو یکسال با که نیستن یکی تو

 سرویس.... دیگه و  کنن نمی تغییر مزاجم از هم و نمیکنه تغییر زدنشونم حرف

بود رفته یادم فرنگی . 
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نگو که پوشیدنتم لباس از دیگه واه واه,نمیخوره دردت به دیگه مستراح و توالت ... 

 

_ کنم ات خفه یا میشی خفه شاهرخ  

 

_  احترام باید بابابزرگتم جای به من,بزرگتره یه اب زدن حرف طرز دیگه این,به به

باشی داشته منو . 

 

 میفهمیدم بهتر میگذشت بیشتر که هرلحظه و نبودم اینجا مال من,بودم شده دیوونه

رفتم اتاقم به, نیستم اینجا مال که . 

 

 گریه چیز همه به توجه بی من و اومد شاهرخ دراتاق شدن بسته صدای

 در حتی,بشم راحت تا کن تمومش زودتر هرچه بود ابوسک این اگر خدایا,میکردم

کرد خطور مغزم به خودکشی فکر لحظه اون . 

 

بود پاپی مونسم تنها  

 

_ دارم تورو که مرسی جونم گوگولی  

 

 مامانی چون,بریزیم کاسه توی هارو آش حیاط توی بریم که دنبالم اومد ملیسا

 شاید تا بدم خودم به دیگه تفرص یه خواستم جمع به رفتن با. باشم منم میخواست

بیاد یادم ام گذشته از چیزی  .  
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 مامانی و رفتم حیاط به اونها به اعتنا بی,بودن آشپزخونه توی شاهین همراه شاهرخ

کرد  معرفی جمع به منو . 

 

 دعا همه و بودم آشنا اونها از بعضی برای من ولی بودن ناشناس کال من برای اونا

 آمین باهم و شم رها سردرگمی این از و کنم پیدا موحافظ زودتر هرچه که کردن

 گفتن

 

 و شدم خیره یک هر صورت به کردن باز جا من برای خود میون در دخترها

 هیچ و بودن سر به مقنعه و روسری,میزدم حرف اومدن می آشنایی در از هرکدام

نبودن بودم دیده خارج در که ایرانیهایی یا و شیرین به شبیه کدام . 

کنم تزئین رو آش چجوری که داد یاد بهم ملیسا و کنم کمک بهشون یخواستم دلم  

 

 را سیر و بریزم شدن نشین ته بدون کشک روی رو نعناع و داغ پیاز میتونستم حاال

ریختم می طرفش یه به هم .. 

 

بود شده باز  یخم اونها قول به کم کم و بودم اومده وجد به کردن کار از   

 

 دوست از هم نیلوفر. میزد حرف شنامزد از و بود شده ختا من با بیشتر یاسمن

گفت من به که بود رازش تنها  نمیدونست هیچکس که پسرش  

 مینا بودم شده خوشگل خیلی عروسیش روز من اینکه و عرشیا پسرش از پروین 

 چون میگیره حسابی خودشو  که گفت می ملیسا بود پزشکی دوم سال همسایه دختر

 به رو حرفهاش بیشتر و  شده قبول روزانه بهشتی شهید فمعرو دانشگاه تو

بلدم منم آره که بده نشون را خودش میخواست و میکرد ادا انگلیسی  
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 .  شاهرخ طرف به شده تزیین آش کاسه یه با که درامد اب از درست حدسم زمانی

کنه تناول آش آن از  خان جناب که رفت  . 

زشتش ی قیافه اون با میکنه شاهرخ قال  داره خودشو.زن بهم حال اه  

 

  کیان دیدن با. شه نزدیک من به خیلی میکرد وسعی بود کمال عمو آرزو،عروس

  رنج دست اینم: گفت و گذاشت کیان جلوی رو بودم کرده تزئین من که رو آشی

میکنم تقدیم برادرشوهرم به اونو و میکنم بازی پارتی من ملیکاست ... 

 

 اشتها با و زد آش به قاشقی نکنه درد دوستان دست گفتن با و گرفت رو آش کیان

 مستم پیاز و نعنا بوی واقعا چون بخورم آش آن از هم من کردم هوس. خورد اونو

بخورم آش میتونم منم: گفتم مامانی به لهجه مانده ته با بود کرده ... 

 

 را صورتم و گرفت آغوش در رو سرم خوشحالی با مامانی و خنده زیر زدن همه

توإ مال چیه؟همش بخوری میتونی توإ نذری آش:گفت کردو بوسه در غرق ... 

میارم برات االن واستا  

 

گفت و گرفت طرفم رو آشش کاسه کیان : 

برسه سهمت تا بخوری طرفش ازین میتونی  

 

 خان امر،امر باشه داداش خان وقتی:گفت و اومد طرفم به آشی کاسه با شاهرخ

 ولی کنم تالفی میخواستم بودم دلخور ازش داد دستم به رو کاسه و قاشق.  داداشه

نیومد دلم . 
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 بودم رسیده آش به هم نشان دو تیر یک با اونا مثل گرفتم، دستش از رو آش کاسه

بودم خوشحال هم خانم مینا پوز زدن از بودو اورده برایم شاهرخ که  . 

 

 متلک مدام شاهرخ که طوری کاسه،به دو اونم  خوردم رشته آش بار اولین برای

نشه خراب اندامت فرم  کوچولو جوجه که مینداخت   

 خارج بودم که سایزی از تا میرسم خیلی هیکلم به من میدونست خوبی به چون 

 نشم

رو بودن باربی و نمیومد خوشم گوشتالو زنای از من  

 

میدادم ترجیح   

 

 جمع اون تو بودن از تونستم بار اولین برای چسبید بهم خیلی بودن ها زن جمع تو

نزنم غر شاهرخ قول به و باشم راضی . 

 

 یه خودمو چرا دونم نمی. بود ها ایرانی معروف سوری چهارشنبه ش  اونش 

 می حد این تا لندن تو سال یه و دادن دست از حافظه یه یعنی کنم نمی فرض ایرانی

 و گرفت رو دستم ملیسا ندونم ایرونی خودمو که بذاره تاثیر من روی به تونست

در دم بریم بیا:  گفت ! 

 

 بود جالبی منظره بودن شده جمع بلندی آتش در،دور جلوی همه دیدم رفتیم وقتی

 میپریدن روش از پسرها از بعضی حتی و بودن کرده روشن آتیش کوچه اهل همه

 پیچید خوش دور و کرد روشنش و پیچید فلزی سیم دور رو ظرفشویی سیم شاهین.

 ها جرقه صدای و داشت زیبایی ی جلوه میشدن هپراکند اطراف به که هایی جرقه.

بود شده پر جا همه فشفشه و ها ترقه و  . 



@ASHEQANEROMAN 475 

 

 

 همسایه دخترای کشید طول  در جلوی گذرونی خوش و شادی ساعت دو تقریبا

  اونام نظر به چون میکردن خطاب فرنگی منو اسم و بودن شده جمع ما در دور

 لکنت با و گرفتن یاد رو فارسی جخار تو که بود کسایی مثل من صحبت لحن واقعا

میزنن حرف  . 

 کاری چنین ی اجازه ملیسا ولی بکشن حرف به منو که میخواست دلشون خیلی و

 دوستش خیلی میکرد طرفداری ازم بزرگتر خواهر یه مثل و نمیداد هیچکس به رو

 . داشتم

 

ردممیب لذت جمعشون در بودن از و نبودم ناراصی اونا کنار در بودن از دیگه  

 

میشدم دلتنگش و تر نگرون هرلحظه من و بودن برده باغ به رو پاپی   

.  ولی باشه داشته امنیت که داد قول و ببره باغ به تا کرد راضیم زور به شاهرخ

کرد تعبیدش و نداد اهمیت هام گریه به اینبار . 

 

 تعطیل روز چهار و.است میالدی سال مثل گفت می شاهرخ.بود نوروز بعد دوروز

بودم روز اون مشتاق من و بود کشوری سراسر میرس . 

 

 شام از بعد و.بود راه به سوری شنبه چهار معروف شیربرنج شام برای

 در من و شاهرخ حضور خاطر به امسال که ها ایرانی نشینی ش  بازگردهمایی

بود ما خانه . 
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 هخون رو ما خونه.بود قائل برادرش و مامانی به که احترامی خاطر به شاهرخ

 کجا روز هر غروب دم شاهرخ که بدونم میخواست دلم خیلی.میدونست خودش

داره قرار کی با یا و میره . 

میشد پیداش نه و هشت ساعت و میرفت و میگرفت رو شاهین ماشین . 

 

 با.بره بازم که میشد اماده شاهرخ غروب دم.میشد تحویل سال که روزی عبر

 تونه نمی دید وقتی.ببره خودش همراه منم که که کردم خواهش ازش اصرار

 از چیه؟تقریبا دلمشغولیش بفهمم که بودم خوشحال خیلی.کرد قبول٬کنه منبرفم

میکردم تلفظ زور به را راه های تابلو و بودیم شده خارج شهر . 

 

  نوشته از ای دیگه تبور٬زهرا بهشت:بود نوشته ها تابلو از یکی در اینکه تا

 هرروز  ایران اومده وقتی از که گفت شاهرخ و  تانهگورس اونجا فهمیدم ولی.داشتم

کنه یادی مادرش و پدر از تا.میاد اینجا به غروب . 

 

 بهش اینکه از.افتاد چشمام از اشک قطره چند حتی و گرفت عشق همه این از دلم

 به.اومد می مادرش پدر با قرار به اون ولی.میآد قرار به حتما که داشتم سوءظن

 یا بودم امده اینجا به منم قبال ایا بفهمم که بودم مشتاق خیلی مرفتی اونا قبر سر

 من که میکردی فکر تو چون٬نه:گفت کردم بیان شاهرخ به رو فکرم نه؟وقتی

 من باشه یادت.ایه دیگه کس من مادر نمیدونستی و هستیم تنی مادر و پدر از شاهین

نیستم برادرت که کردم اعتراف بهت دره تو  

 

 قبل ی شده پرپر گلهای جایگزین رو اونها و.گرفت زیبا گل تهدس دوتا شاهرخ

 و کشیدم بیرون میونشون از  رو گل شاخه تا چند من و.کرد قبرها سنگ روی

 و  بخون فاتحه  گفت که شاهرخ با و.کردم پرپر قبرها روی رو هاش گلبرگ

کردم همخوانی٬نیستم بلد من که میدانست . 
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 و گذاشتم تنها مادرش و پدر با رو شاهرخ ای لحظه برای داشتم عجیبی احساس

کردم همدردی احساس کنارش در و گذاشتم اش شونه روی دست برگشتم وقتی . 

 آرامیده هم کنار عاشق دو که بود جال  برام.گذاشتم قبر دوتا هر روی دست دوباره

 .بودن

 

_  خوشبختش و باشم پسرتون کنار همیشه که میدم قول شما به بابا ٬مامان

 برای هم بود کافی او برای هم من عشق ولی.نداره دوسم حاال که میدونم هرچند.کنم

 بیایید خوابش به باشه الزم اگه حتی.بیارم دست به رو دلش تا کنید کمکم ولی...من

 دوسم کم یه فقط.نمیخوام هیچی من.باشه داشته ایمان احساسم به و.نکنه اذیت منو تا

 بهتر من از که بگید.میکنه گوش شما حرف به حتما بگید شما اگر.باشه داشته

باشید داشته خوبی عروس نمیتونید . 

 

_  نه.بیاری دست به دلمو ترفندی هیچ بدون شد قرار.نکن خیالی خوش زیادی.پاشو

نیست خوب برات...بابا و مامان کشیدن وسط با . 

 

_  بهم دیگه اومدیم ایران به وقتی از ولی داشتی خوبی کم یه انگلیس توی٬تو

و قوزباالقوزتم من که انگار نمیدی همیتا   

خواهرم یه مثل دارم وجود اگه و.ندارم وجود اصال یا ... 

 

_  بنشین االنم و کردم قبولت داشتنی دوست خواهر یه عنوان به تورو من اره

 .سرجات

 که من.نیستی برادرم که نمیگفتی هیچوقت کاش:گفتم بود صدام توی که بغضی با

؟ داشتم جنابعالی عشق به چیکار. ممیکرد زندگیمو داشتم  
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_ ست ممنوعه عشق یه ما عشق.باشیم هم عاشق نمیتونیم تو و من  

 

 دسته یه با که بود جهید،شاهین جا از نشست اش شونه روی به که دستی با شاهرخ

 کردم کشف و شدم کاشف پس:گفت خنده با داشت چشم به که دودی عینک و گل

اینجا میاره گلهارو این کی .. 

 

کرد فاتحه خوندن به شروع شاهرخ همراه و گذاشت قبر روی رو گل دسته  

 

 پدرشون با و کرده بغل رو همدیگر اونها. رفتم کنارشون از برادر هردو احترام به

میکردند دل و درد . 

 

 این در راحت بیماری از قبل چقدر که میکردم فکر این به. نداشتم خوبی احساس

 رو دلم که چیزی تنها.داشتم بودنو غریبه احساس االح ولی میکردم زندگی خانواده

 رو شدن عاشق ی اجازه بهم.نمیخواست منو اونم.بود شاهرخ عشق میکرد گرم

 نمیداد

 تو کالفه و انداختم می جلو به پام ی ضربه هر با رو بود پام جلوی که سنگی

کردم برخورد کسی به اینکه تا میزدم قدم گورستان . 

 

غرقی؟ انقدر  که فکری چه تو:گفت که دیدم رو شاهرخ دمبر باال که رو سرم  

 

 هیچی_
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_  برسونیم تحویل سال ی لحظه به رو خودمون باید.مخملیه گوشام که منم باشه

بریم بیفت راه باش زود.  

 

 و میروند گورستان به همه سال روز آخرین که رسمه ایران در که میگفت شاهرخ

 در دیگه که ای رفته دست از عزیزان.رنمیگی جشن رو جدید  سال عزیزانشون با

بود موندگار هاشون ذهن در خاطراتشون و یاد اما نبودند کنارشون  

 

 خاصی صمیمیت و صفا یه ایرانیها برا اما بود کریسمس مثل ایرونیها تحویل سال

داشت همراه به رو  

 

 جمع پدربزرگ ی خونه توی میگفتن سین هفت ی سفره بهش که سفره یه دور همه

بودیم دهش  

 

 زبونم بود کرده فرو ماهی تنگ توی رو دستم من ولی میکردند دعا زیرل  همشون

 رو دستم که هربار. میکردم بازی ها ماهی با و بودم انداخته بیرون شیطنت با رو

 تا میکردم ذوق اینکارم از من و. میریخت بیرون تنگ اطراف از آب میبردم داخل

 رو دستم خواستم تا.رفت بهم ای غره چشم که تاداف شاهرخ ی چهره به چشمم اینکه

 پسته ظرف روی و شد کج بود دار پایه که تنگی یکباره.بیارم بیرون تنگ داخل از

زد بال بال ها پسته وسط ماهی و ریخت ها  

 

 لیوان تو و برداشت رو ماهی مامانی.بودن شده خیره بهم زده مبهوت و مات همه

انداخت آب  
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 چرا پسته گرونی اوضاع این تو ملیکا:گفت خنده با که مشنید رو شاهین صدای

کردی خرابشون  

 

اس خوشمزه خیلیم.ماهی طعم با پسته داره اشکالی چه:گفت کیان  

 

 خنده به من خرابکاری این از همه و کردم خواهی معذرت و انداختم پایین رو سرم

  افتادن

 

کردم افتخار خرابکاریم این از و انداختم بیرون رو دندونام . 

 

 عیدی اسکناس یه هرکدوممون به قران داخل از بزرگ بابا و شد تحویل جدید سال

کردند روبوسی و دست باهم وهمه داد  

 

 که نفهمد کس هیچ که خاطر این به اونم نواخت ام گونه به ای بوسه اکراه با شاهرخ

 از کسی اگه که بود گفته شاهرخ چون.برادرم نه منه ی پسرعمویه اون میدونم من

 حتی هیچوقت دیگه ببرد بویی بودم کرده پیدا شاهرخ به نسبت من که احساسی

باشم شاهرخ همراه من نمیذاشتن شده که هم روز یه برای   

 

اومد سرم پشت کیان که بودم رفته آشپزخونه به آب نوشیدن برای  

 

 عسلم_

 

بود؟ کی عسل پس. نبود اونجا من جز کسی کردم نگاه رو اطرافم  
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_ بدی جوابمو ینمیخوا  

 

 بامنی؟_

  

_  نکردم صدا اسمت به تورو هیچوقت. بودی من عسل تو زمانی یه یادته.آره

میکردم صدات عسلم همیشه.  

رسیده؟ دستت به م نامه که بپرسم ازت میخوام راستش  

 

_ نامه؟ نه،کدوم ! 

 

_ ندیدی؟ منو ی نامه تو یعنی ! 

 

 نه_

 

رفت بیرون و کشید پوفی  

 

 اثری نامه از ولی کردم رو و زیر رو اتاقم. برگشتم بزرگبابا ی خونه از وقتی

 نبود

 وجود گذشته در کیان و من بین ای رابطه حتما.بود شده برطرف دیگه شکم

 کیان به رو شاهرخ من ولی بود ایراد بدون و کامل مرد یه کیان درسته.داشت

میدادم ترجیح  
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 اینکه و داد خبر رو ترانه دخترعمه ازدواج مامانی و گذشت سادگی به هم عید ایام

کنیم مسافرت شمال به قراره  

 

 آرزو زنداداشش از گمانم به.گرفته کی از رو من موبایل شماره کیان نمیدونم

گفت می بخیر ش  عاشقونه شعر یه گفتن از بعد هرش  و گرفته رو م شماره  

 

بشن شمال راهی عید سوم روز که بودند شده بسیج خانواده اهالی ی همه  

 موتور یه شاهین.بودیم ماشین هشت کل در و بود ماشین یه داخل انوادههرخ

 پاشو و بود سپرده شاهرخ دست رو ماشینش و بود خریده خوشگل خیلی پورسال

برم شمال به موتور با میخوام من بال و اال که بود کرده کفش یه تو  

 

 منبرفم نتونست هیچکس.بشم موتور سوار میخوام منم که کردم اصرار کلی منم

 .کنه

 

 شده دوردونه و عزیز دیگه جورایی یه بود افتاده برام قبال که اتفاقایی این خاطر به

میگفتن ،چشم میگفتم هرچی بودم  

 

افتادیم راه و گذاشتم سرم روی شاهین اجبار به رو کاله و شدم موتور سوار ذوق با  

 

_ کنه کف دهنت که میزدم چرخ تک چنان وگرنه میترسم ازت که حیف ملیکا  

 

_ چرخم تک عاشق من!!!واقعا  
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_ نمیتونم سرمونن پشت مامانینا االن.بعد سری بمونه  

 

_ بده سرعت یکم شاهین  

 

خوندم ترانه زیرل  و کردم باز دستامو.کرد اضافه سرعتش به  

 

_ برونم منم میذاری شاهین  

 

_ گرفته شوخیت  

 

ردیمک توقف رستورانی کنار گرسنگی رفع برای چالوس کوههای بین در   

بود دلنشین و باز فضای با سنتی رستوران یه . 

 

شدیم خوردن غذا مشغول و نشستیم ها آالچیق از یکی تو  

 

کرده پاچ گیر اینکه مثل ما خانوم آبجی این مخ:پرسید شاهرخ از شاهین  

 

 مگه چطور:گفت شاهرخ نیوردم خودمم روی به و نفهمیدم رو پاچ گیر معنی

 چیشده؟
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_ برونم موتور من ربذا بود داده گیر  

 

سرم به خاک اوا:گفت و زد دستش روی رو دستش مامانی  

 

 رو آرزو من االن مثال.بشن سوار موتور زنا کن تبور:گفت ادامه خنده با شهرام

 میشینه فرمون پشت آرزو.میخندم چقدر که وای. میکنم تبور  روندن حال در

نکنه فرار تا گیره می فرمونو دستی دو. میزنه خشکش   

 

 رقب تیر تو میرن مستقیم نمیبینن رو بزرگی اون به برق تیر زنا این آخه:گفت کیان

تره سخت ماشین از موتور رانندگی که بماند حاال.  

 

میکنه مسخره هارو خانم چرا که بود دراومده کیان حرف از زنا صدای  

 

 فرمون دستی دو چنان رانندگی موقع زنا.میگه دروغ مگه چیه خوب:گفت شاهین

 سوسک دخترا این اینا از غیر به.شه کنده جاش از فرمون مونده کم که میچسبن رو

 که ماشینو رانندگی حق که االن.نپرس و نگو که میکشن جیغ جیغ چنان میبینن که

 رفته لندن به وقتی  ملیکااز میگما.چیه شدنشون سوار موتور دیگه دادن خانوما به

شده فرنگی واقعا  

 

بکشم تک تک رو موهاشون میخواست دلم.حرفاشون از بود دراومده حرصم دیگه  

 شدنم سوار موتور هام خاطره از غباری  میون.بود قلبم توی عجیبی شوق یه ولی

میدیدم رو . 
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رفتم شاهین موتور سمت به قایمکی.بودن مشغول همه  

میرفت ویلی قیلی شیطنت برای دلم. نبود من به حواسش هیچکس  

 

 توی که زودگذر و آنی خیلی. شدند رد چشمام جلوی از فیلم یه مثل هایی صحنه

بود ام حافظه  

 

  امکانش یعنی.بودن بهم شبیه.بود مشکی و قرمز این ولی بود رنگ آبی موتور یه

 روش  موتور سوئیچ.باشم دیده ومن داشته موتوری همچین هم قبال شاهین که بود

 .بود

 

بزنم دوری یه باهاش تمیخواس دلم خیلی. شدم سوارش و شدم وسوسه جورایی یه  

. 

 

 دنبالم به و شدن متوجه همه دادم من که گازی با کردم روشنش و چرخوندم دست

 اومدن

 

ندادم اهمیتی میکشید داد سرم پشت از که شاهین صدای به حتی  

 

 پشت های بوق از.روندم  چالوس های خم و پیچ در و کردم دوبرابر رو سرعتم

هستن ما پی  که فهمیدم میزدن که سرهمی  

 

_ خداجون واااای.میده فااااااز چقده یووووووووهوووو  
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 تک دوبار و زدم دریا به دلمو.میکردم بیشتر و بیشتر رو سرعتم و میکشیدم جیغ

زدم چرخ  

 

افتاده راه به دنبالم که بودم نکرده رو پلیس فکر اصال میان دراین . 

 

 در کیان ماشین پشت از و پلیس رو به رو از بود ترافیک که سرپیچی  باالخره

بایستم که شدم مجبور محاصره  

 

 خیلی ی کشیده یه و اومد سمتم به شاهرخ.دراوردم سرم از رو ایمینی کاله وقتی

کرد جونم نوش محکم  

 

_ میکنی هارو غلط این از جایی همچین تو که دادی دست از عقلتو.احمق ی دختره  

 

نداره یربط تو به:گفتم و زدم زل چشماش به تموم گستاخی با  

  

 حرفای جریان در دیگه و بردن بابا ماشین داخل به منو بابا و مامان ی مداخله با

نگرفتم قرار اطرافیان و پلیس  

 

 رو موتور اینکه گفتن با بابا و شد کیان ماشین سوار شاهین. افتادیم راه به دوباره

 رو موتور بلکه بود شده جریمه تنها نه.دراورد رو مامانی وای صدای گرفتن

بودن خوابونده . 
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 ی شونه رو سرم.بود آفریده خرابکاری واسه منو انگاری خدا انداختم باال شونه

. رسیدیم که بود شده تاریک کمی هوا شدم که بیدار برد خوابم و گذاشتم ملیسا

 قربون و کرد بوسه غرق منو عمه و بودن اومده استقبال برای بهاره عمه خونواده

 بود قرار که. دیدم زمین رو شده پهن ای سفره عمرم در یناول برای  میرفت صدقم

بخوریم رو غذامون زمین رو  .  

 

 بیشتر رو حرصشون اینکه برای بودن عببی دستم از هردوشون شاهین و شاهرخ

دراوردم بازی دلقک و بیرون زبونمو و گرفتم گوشام روی دستامو دوتا. دربیارم  

 

 شده خیره بهم بردز انگری یه مثل شاهرخ یول بود گرفته خندش اینکارم از شاهین

 بود

 

میکرد نگاه بهم دراومده حدقه از چشمای با که شد کشیده کیان سمت به نگام  

 

میکنن نگات دارن چجوری ببین.بسه توروخدا ملیکا:گفت گوشم نزدیک ملیسا  

شدم خوردن غذا مشغول و کشیدم بازی مسخره از دست   

 

برد خوابم زیاد خستگی از من و رفتیم اتاقی یه به هرکدوممون.شام صرف از بعد  

 

 حیاط در هم سرخی گل های بوته.بود نارنج درختان پراز بهار عمه بزرگ حیاط

 رو خونه طبیعی های زیبایی بودم نتونسته هوا تاریکی دلیل به قبل ش .میشد دیده

 ریه لد به نارنج بوی با آمیخته رو پاک هوای تا.کشیدم عمیقی نفس چندبار.ببینم

 قدم مشغول نمیشوند سیر زیبایی دیدن از انگار که هایی آدم حالت با و فرستادم هام
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 صبحونه بساط عمه که رسیدم جایی به زنان قدم. شدم حیاط درختای الی به ال زدن

بود گذاشته رو .  

 

 من ولی. میکرد نگاه حرکاتم به شیفتگی  از حالتی با و نشسته صندلی روی شاهرخ

کردم ناییاعت بی بهش   

 

گذاشت شاهرخ کنار و برداشت میز سوی اون از صندلی یه و اومد کیان  

نبود مهم ؟برامم میزنن حرف چی درمورد دارن بفهمم که نمیشنیدم رو صداشون  . 

 

 انجام بودن گرفته نظر در مراسمها اینطور برای که روستا سالن تو مراسم

داشت خاصی صفای نبودولی بزرگی سالن.میشد  

 

 الغراندام و ساله بیست دختر بشه عروس امش  بود قرار که بهار دخترعمه نهترا

 و کوچیک بینی و پشت کم ابروای و ای قهوه چشمهای با داشت بلندی نسبتا قد و

 ارایش با و داشت دلنشینی و معبوم ی چهره درمجموع. باریک ظریفو لبای

 من خوشگلی به ولی بود شده خواستنی و جذاب داشت صورتش روی که مالیمی

بودم خوشگلتر خیلی اون از من که نمیرسید  . 

 

 و زد من به بانمکی لبخند گفتم تبریک بهش رو نامزدیش و گرفتم رو دستش وقتی

کرد تشکر ازم شیرینی ی لهجه با  

 

 و بود اومده بهشت از که بود ای فرشته شبیه عروس سفید لباس تو ترانه غروب دم

بودن نشسته داماد همراه عقد هسفر سوی اون  که ای درآینه  
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 جای حتی و بود زیاد خیلی جمعیت که چرا. نمیرسید صدا به صدا زنونه توسالن

نبود هم انداختن سوزن  

 

کرد خطبه خوندن به شروع عاقد. بودن عقد ی خطبه شدن خونده منتظر همه : 

 شمارو وکیلم بنده هاشم فرزند اینالو ترانه خانم مکرمه،سرکار محترمه ی دوشیزه

 وچهار بیست و صد و شمعدان و آیینه دست یه. مجید هللا کالم جلد یک صداق به

درآورم؟ علی فرزند پیمان اقای دایم عقد به آزادی بهار ی سکه عدد  

 

 گل رفته عروس:  سابیدگفت می قند باالسرشون که بهار عمه ی بزرگه عروس

 بچینه

 

 دراخر و کرد تکرار رو قبلش یحرفا خالصه خیلی اینبار.کرد شروع عاقد دوباره

بیاره گالب تا کاشان قمبر بره میخواد خانوم عروس بذارید گفت،حاال  

 

بیاره گالب رفته عروس:گفت و خندید عمه عروس  

 

_ کرد شروع بارسوم برای و بیاره گالب بره باید گفتم دیدین:گفت خنده با عاقد  

 

 داشت حیا و شرم با شیلرز که ترانه صدای سالن فضای بر حاکم سکوت میان از

گفت بله  
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 و کشیدم جیغ بلند صدای با من یهو که پیچید فضا تو هلهله و دست صدای و

بشم عروس میخوام منم:گفتم  

 

شدن خیره بهم تعج  با و برگشتن من طرف به یکباره به همه  

 

گفتم من بود چی خدایا وای !!!! 

 

 گردنم دور دست عمه.تمانداخ پایین رو سرم زده خجالت بودم زده که گندی از

گلم میشی عروس توم.فداتشم من الهی:گفت و انداخت  

 

پیچید فضا در هلهله و دست صدای و کرد تموم رو خطبه کارهای عاقد  

 

 وقتی میخوند شاد آهنگ پی در پی شاهین و بود شده داغ تازه عقد،مجلس بعداز

 سمت کنان یغج جیغ ترشیده و جوون دخترای پیچید سالن فضای تو شاهین صدای

 و بودن خوشحال خیلی بود ارکس ی خواننده شاهین ازاینکه و رفتن رقص پیست

 ترشیده اون از یکی و بیاین مامان چشم به تا میریختن مامانی برای های عشوه

کنه انتخاب شاهین واس هارو . 

 

 نمیتونم من که کردم منبرفش من ولی بدیم قر وسط بریم که کشید رو دستم ملیسا

 برقبم

 

 غر افتاد می ما به که چشمش اومد می ها مهمون پذیرایی برای هربار که هم عمه

رقبیم؟ نمی چرا که میزد  
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 از. میداد قر یکیها اون مثل وسط رفت و بیاره طاقت نتونست ملیسا باالخره

بود مسخره خیلی نظرم به سردرنمیوردم هیچی رقبشون  

 

 جدا زنها که میبینم رو عروسی چنین که بارمه اولین که میکردم احساس

 می شرکت که مجلسی درهر قبال که  فکرمیکردم. کردند می پایکوبی و میرقبیدن

باهم زوج دو کردم  

 

اومد نمی یادم اینطوریشو نه رقبیدن می  . 

 

 به.  کردم می خفگی احساس.  بودیم نشسته خفه و  تنگ  جای آن توی اونقدر 

 کتان شلواری و کت همان و.  کردم خارج تنم رااز بلندم پیراهن و.  رفتم رختکن

پوشیدم را داشتم تن به ایران به ورود هنگام  که  . 

 چهارتا و بودن کرده پا به زنها که جاروجنجالی با اونهم شد صرف هم شام 

 کم کارهاشون از.میریختن نایلون تو غذاشونو بعضیاشون و میگرفتن غذا چهارتا

دربیارم شاخ بود مونده   

 

 همه و.  شد تموم مجلس و کردن جمع وشاباش رقبیدن هم ومادود عروس 

 خونواده با دورش راه مهمونای و عروس خانواده فقط.  کردن ترک رو مجلس

 هرکس بود شده ساخته روستا مردم کمک به عروسی سالن.  بود مونده باقی دوماد

 تمیز هاولی شکل به رو اونجا مجلس دراخر که داشت وظیفه. کرد می پا به عروسی

کنند ترک رو اونجا بعدا و کنن  . 
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 با ملیسا و من.  برقراربوده سالن شدن ساخته از قانون این گفت می عمه 

 نظرم به. بود نشده کثیف زیاد سالن خوشبختانه.   رفتیم مردونه سالن به کنجکاوی

بودند تر نظم با خیلی آقایون   

 

 این به سعی بهار عمه رشوه بودن  شده جمع ارکس گروه و شاهین دور پسرها

 از که کرد می اظهار. برقبه تاشاهرخ بخونه رو اهنگی دوباره شاهین که داشت

نرقبیده مراسم اول  .  

 

 ملیکا نه و رقبیدی تو شاهرخ نه: گفت که شد شنیده سرما پشت بهاراز عمه صدا

شن می مومن میرن فرنگ به که ما های بچه انگار  ... 

 

شن می ندیده مسجد مومنهای اون از هالبت: گفت باخنده شاهین  .  

 

 باهاش که افتاده یادم تازه من و من بودبه زده زل شاهرخ. بلندخندیدن صدای با همه

برگردوندم ازش صورتمو قهرم  . 

 

 عروسیت تو نرقبی اگه شاهرخ ببین:گفت اصرار با بهار عمه ی بزرگه پسر

باشم گفته بهت.نمیرقبم  ... 

 

 هم اگه و نمیکنم ازدواج که رسونم می شما عرض به من: گفت خندید شاهرخ

 آبرویم رقباتون با خارج توی شما که میکنم ازدواج دورازشما کردم ازدواج

 . .. رونبرید
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 از فرنگ، رفتی برقبی ایرونی بلدنیستی بگو پس...  ایول:بهارگفت عمه شوهر

گرفتی یاد فرنگی رقبای اون  . 

 

 شاهرخ کنم نمی فکر.  باشه چی پاچش کله که چیه مورچه:گفت باخنده شاهین 

 شرط...  بوده کتاب تو سرش همیشه.  باشه داشته فرنگی رقص برای هم وقتی

ایستاده می سینه به دست هم فرنگی مجلسهای اون توی که میبندم ...  

 

 و خواننده تو چون میکنی فکر: گفت انداخت شاهین به نگاهی نیم شاهرخ

 شرط منم روی حاال. یاد نمی بر ما از کارا این و ایی همکاره آرتیست بازیگرشدی

میشی پیشمون..  نکن اینکارا از...  بندی می  ...  

 

_ اوردی سردرمی آزمایشگاهها  البراتورو از توفقط.  میبندم شرط من ولی  ... 

 

 به ولی کنم نظر صرف بندی شرط از رو شاهین که میکردم سعی ابرو چشم با

.   نکنم دخالت که خواست ازمن اشاره وباانگشت فهمید شاهین،شاهرخ جای

 شرکت بندیشون شرط تو هم کیان و بودشهرام شده جال  همه نظر از موضوع

  . کردن

 

 روی خاطر همین به.  آد می بر هرکاری ازپس شاهرخ که بود مطمئن شهرام

روگرفت شاهین طرف کیان ولی بست شرط شاهرخ  .  

 

 اونجا تازگیهادر که ورزشی باشگاه توی سور یه بازنده شدکه این شاهرخ شرط

بده اونجا جوونای همه به بود شده تاسیس . 
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 نامزد پروین وشوهر شهرام و کیان هم و کرد قبول رو پشنهاد این شاهین هم 

 شاهرخ رقص قراره که بودن این از خوشحال دخترا بودن سه به سه حاال  یاسمن

 و برد می شاهین چه نبود مهم طرفین بردوباخت ما برای ودرهردوحالت ببینن رو

شاهرخ چه . 

 

.  بهت میکنی؟فقط درخواست رو آهنگی چه من داداش خوب:گفت خنده با شاهین

کن آماده باختن واسه خودتو باشما گفته  

 

_ بذار رو فرزین فرزاد از دیگر فرصت یک آهنگ.کنی آماده خودتو تو بهتره  . 

 

 اون بودم مطمئن شاهرخ برد از چون مکن ترک را سالن میخواستم نداشتم حوصله 

 ای حرفه خیلیم بلدبودو رو خارجی رقبهای از خیلی و رفته رقص کالسهای به

بود شده ... 

 

برم بیرون به که دادم خودم به تکانی  . 

 افتخار  بانو:گفت و کرد دراز دست طرفم به شاهرخ که دیدم تعج  باکمال ولی 

بود کرده تعظیم و کمر به دست جنتلمن یه مثل و..میدن رو من به رقص  . 

 

قهرم باتو من ولی گفتم اختیار بی  

 

_  اینا.دارم نیاز کمکت به االن من.نگیر سخت زیادام نیست قهرکردن وقت حاال

کنم کم روشونو بذار.میدونن خرخون خیلی منو  
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کردن می روپخش التماس از موجی. بود شده یکی خواهش رنگ با چشماش رنگ . 

 

 شده حلقه کمرم دور دستش و. بود نزدیک بهش سرم رقبیدیم باهمو کردم قبول

میخوردیم تکون هم بغل تو دلنشین آهنگ یه همراه و. بود  

Pressure's building  

But I'm not yielding  

I don't mind revenge 

But guilt wont bring me down 

 دستش تو دستام. میکرد بدتر رو حالم لحظه هر و میخورد گردنم به گرمش نفس

 خیره رنگش عسلی چشمای به.میشنیدم رو قلبش صدای وضوح به. بود

بود بهم خیره همینطوری چشمامون.شدم  

من نه میکند من چشمای از دل شاهرخ نه  

I crushed your feelings 

Though time brings healing 

 

I will own it up 

And right what I've done wrong 

 

Black and blue, sad and true 

I broke your tender heart, now I'm losing you 

 

خودش به منو و انداخت کمرم دور محکم رو دستش  
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 شیرین ی لحظه این از نمیخواست دلم.بود شده ادغام هامون نفس دیگه.داد می فشار

بکنم دست  

Torn and bruised, spent and used 

I'm gonna pay my dues and make it up to you 

 

_ بزنی گوشم به چنان ک نداشتم انتظار ازت  .... 

 

_  روندی می چالوس جاده توی چنان موتور بااون تو ولی متاسفم نبود خودم دست

 تبادف یا و پایین شی می پرت ازدره یا که االن همین کردیم می فکر ما که

.  کنی می رغافلگی خیلی همیشه منو تو.  اومد خوشم شهامت از ولی....  میکنی

بودی نداده انجام اصال قبال که کنی می کارایی . 

 

شد تندتر یکم رقبمون ریتم رسیدیم آهنگ اینجای به وقتی  

I need you, I want you, I can't go on without you 

I'm bleeding, I'm pleading on my knees for one more chance 

Don't leave me, don't grieve me, I need you to believe me 

I'm dying while trying my best to make it right, give me one 

chance... 

 

_ کردم سواری موتور.  بودم موتور سوار قبال که دارم حسی یه من ولی  . 
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_ اس؟ دیگه چیز یه روندن موتور و چیزیه یه بودن موتور سوار   

 

Wish I was dreaming 

And you weren't leaving 

 

Wish I could wipe away 

The tears I made you cry 

 

My pride's retreating 

My mind is breathing 

 

I see the pain I caused 

Please let me mend your heart 

 

Rust or gold 

Bought or sold 

 

میکرد نگاه چشمهام به خیره دوباره و سپس و  خوردم قل بار چند کردو باز دست . 

  اون نه میدادم اهمیت اطراف به من نه.میبارید عشق موج چشماش توی زا

میاد صورتت به خیلی رژبنفش:وگفت کرد گوشم نزدیک رو صورتش  
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_ کردی؟ تعریف ازم یعنی  

 

_ میکنم  تمجیدت همیشه من نباش انباف بی . 

_  که رو شرط کنی تمومش رو مسخره بازی این بهترنیست خودت نوع به البته

 ... بردی

 

_ میرقبم باهات که باریه اخرین این برقبم باهات ش  تموم دارم خیال نه  ... 

 

_ ببری؟ خودت همراه منو نمیخوای یعنی  

 

If I dont stop you now 

My life will rot in cold 

 

Night and day 

March and May 

 

My heart will drown in tears 

If you turn and walk away 

I need you, I want you, I cant go on without you 
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_  نمیکنم فکر کنه نظر تجدید عمودوباره که میشه باعث ها ورقص مسافرت نه،این

 شده  مشروط هم ترم یه بدونه اگه و بشه همراه بامن دخترعزیزش بخواد دیگه که

بیایی من همراه که نمیزاره و میده حتماشوهرت  

 

_ باکی؟ چی یعنی میده شوهر  

 

هستن تو اشاره یه منتظر که داری قرص وپا رفدارپردوتاط _  .... 

 

_ تویی؟ حتما هم یکی و کیانه همون یکیش حتما  

 

_  خاطر به شاید نمیشم تویکی وعاشق هستم شرطم روی هنوز بابا،من ،نه!من

 زمان و کرده خواستگاری ازت روستا ازهمین که دکتر یه پیش چندسال نداری

 مریضی بخاطر ولی کنند رسمی رو استگاریخو بیان که بوده قرار بیماری

 خوبی اقبال..   متین مثل دکتر یه و مهندس کیان خودمونیم ولی کردن توکنسلش

 .داری

My heart will drown in tears 

If you turn and walk away 

I need you, I want you, I cant go on without you 

I'm bleeding, I'm pleading on my knees for one more chance 

Dont leave me, dont grieve me, I need you to believe me 

I'm dying while trying my best to make it right 

Give me one more chance 

میشد کنده جاش از داشت قلبم. کرد همخونی شاهرخ آهنگ همراه  
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 تو که وقتی تا.گفتم صورتش به نگاهی نیم با و کردم اخم.بود دراومده حرصم

 اون من. طالیی معدن من برای تویکی.ندارم کردن ازدواج خیالمنم نکنی ازدواج

میدم ترجیح اینها ی همه به رو لندن تو خونه  

 

_  نظر.کنه زندگی ما با ناتنیم خواهر که بده رضایت من همسر نمیکنم فکر ولی

داره قرار الویت تو همسرم  

 

الهی بمیره همسرت:گفتم و کردم کج دهنمو  

 

_  ولی بشی ها سیفی عروس نخوای تو اگه کردم انتخابمو من جوجه ببین.داره گناه

جیگره خیلی بزرگش دختر شنیدم.بشم دومادشون میخوام من  

 

 میشی عببانی چرا چیه:داد ادامه دوباره ولی کنم جدا ازش رو خودم میخواستم

 نگات داره چطوری فلیط ببین ست بیچاره خیلی کیان نظرم به.بکن خودتو فکر.

نمیسوزه؟ براش دلت.میکنه  

 

_  نمایش این از چجوری بابا و بابابزرگ ببین.کن تمومش شاهرخ میکنم خواهش

میکنن نگاه بهمون بدی خیلی صورت به دارن.شدن عببانی  

 

 ترک رو سالن زود خیلی من و بودن مونده دهن به انگشت رقبمون از دخترا

 فردا.بردم رو شرط من:گفت که شنیدم رو هرخشا صدای خروج هنگام که کردم

شدین دعوت ورزشی باشگاه به کیان و خان شاهین طرف از  همگی  
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 و نگاهش از وقتا بعضی چرا.بود گلوم توی بغضی. بود شده قطع هم آهنگ صدای

 زبونها زخم اون با اینکه داره دلبستگی من به که میکردم احساس حرکاتش و حالت

میداد آزارم . 

 

 داد بهم رو شدن عاشق ی اجازه نیست برادرم اینکه گفتن با که بود خودش یرتقب

میکشید پیش پا با و میزد پس دست با که بود این مثل حاال و  

 

 قول به باید که زدم حدس.بودم رسیده داشت امکانات کلی که معروفی باشگاه به

 متین که میدونستن همه و باشه مربوط بهار عمه عروس ی خانواده به شاهرخ

 هنوزم  گویا که چرا نکرده ازدواج هم مدت این تو و کرده خواستگاری ازم سیفی

بود منتظرم  

 

 میل کمال با خودش.شنید رو آمیز مسالمت بندی شرط موضوع سیفی آقای وقتی

 اومده خوشم باشگاهش از.میپذیره رایگان صورت به مهمونهارو همه که پذیرفت

 و فوتبال زمین و خشک سونا و جکوزی و  دهسرپوشی استخر.داشت چی همه بود

 ای مسابقه اسبهای پرورش که اس  استطبل برای محلی همچنین و دیگه های بازی

بود اونا جز هم تنیس و گلف زمین و میدادن رو  

 

 بزرگه دختر هم باالخره و بودن اومده ازمون استقبال برای سیفی ی خانواده خود

 چشم. بود بری تودل و خوشگل دختری دمشدی رو بود هانیه اسمش که سیفی ی

 خوشم ازش اصال برگردوندم دختره اون از رومو.بود گرفته حسابی روم مامانی

رفتم ملیسا سمت به و نیومد  
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_  ندیده قشنگی اون به رقص حال به تا.بود العاده فوق دیشبتون رقص ملیکا میگما

  خوب اینقد باهم یتونستینم کنین لگد رو همدیگه پای اینکه بدون شماها چطور.بودم

بلندت پاشنه کفشای اون با تو اونم برقبین  

 

_  یاد رو تانگو رقص هردومون و رفتیم رقص کالس به شاهرخ و من لندن تو

 گرفتیم

 

_ بقیه پیش بریم بیا.جال  چقد وای  

 

 میکردن تنی آب استخر تو هم خانما و کردن بازی فوتبال رسیدن محض به پسرا

لباس با اونم   

 

 که دادم ترجیح نمیخواست هیچی دلم و بودم شده بلند چپ ی دنده از صبح امروز

میکرد نوازش پوستمو شمال شرجی هوای.کنم روی پیاده کمی یه  

 

 و دستها به رو آب از کمی که کردم هوس.بود جریان در هم بزرگی رود یه

 ولی داد می  نشون بدحال و اخمو ام چهره.بود افتاده آب روی عکسم.بزنم صورتم

 که کردم قبول و بودم کرده عادت مردماش و ایران به قبل روزهای به نسبت دیگه

اونام از یکی منم   

 

 وحشت خیلی.پریدم ازجام. اومد می سرم پشت از که اسبی نعره شبیه صدای با

 کردن آروم بعداز و کنه آروم رو اس  که میکرد سعی اس  سوارکار بودم کرده

 که ببخشید سالم:وگفت اومد سمتم به و شد پیاده اس  زا خاصی ژست یه با اس 

خوشحالم خیلی تون دوباره دیدن از.شدم مزاحمتون  
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 بگیره دستمو که بود مونده مردد.کردم دراز طرفش به دست همیشگیم عادت طبق

 شدم خودم خطای متوجه تازه.فشرد دستمو و اورد جلو رو دستش باالخره.یانه؟ و

 حرفش از منظوری من.بدم دست نامحرم مردای با ایدنب بود گفته شاهرخ که

 باخنده اون و خواستم پوزش.؟ چیه نامحرم نمیدونستم چون نکردم برداشت

شدین تر خودمونی و راحت خیلی قبل ی دفعه از که کردم تعج  منم:گفت  

 

 کجا از منو شما که بپرسم میتونم.نمیارم خاطر به شمارو من: پرسیدم کنجکاوی با

ن؟میشناسی  

 

_  چند. هستم سیفی متین من.دادین دست از رو تون حافظه شما که نبود یادم بله اوه

داشتیم مالقاتی باهمدیگه خواهرم عروسی پیش وقت  

 

 پاش سرتا به نظری.کنم مالقات تونستم مشهور متین با باالخره پس گاد مای اوه

 تی یه با مرنگک آبی جین شلوار یه بلکه نداشت تن به کاری سوار لباس. انداختم

بود پوشیده کاربنی آبی شرت   

 

کنم؟ نوازش رو اسبتون میتونم: پرسیدم اختیار بی  

 

نه که چرا:گفت میکشید نوازش دست اس  روی خودش که درحالی ... 

 

 زیبایی خیلی و سفید اس . بود داشتنی دوست و نرم خیلی کشیدم اس  یال به دست

 باشی داشته دوست اگه:پرسید خنده با و داشت مشکی بزرگ براق چشمهای. بود

بشی؟ سوارش میتونی  
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 !میتونم؟؟؟_

 

_ بشین سوار  که میکنم کمکتون البته  

 

 که کرد وکمکم  کشید محکم رو اس  افسار متین و کشید بلندی ی نعره اس 

 سواربشم

 

_ شدی؟ اس  سوار حال تابه  

 

 نمیدونم_

 

 حرکت به آروم و گرفتم دست به رو اس  افسار و نشستم اس  زین روی

 . دراوردمش

 

_ که؟ ترسی نمی ... 

 

_ اصال نه  ... 

 

_ کرده فرق قبل ی دفعه با زدنتون حرف لحن چقدر  

 

_ میزنم حرف افتضاح خیلی ! 
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_  و دارین شیرینی خیلی ی لهجه.میزنین حرف دارین خارج مقیم ایرونیهای مثل نه

بامزست خیلی این  

 

 متین دیگه اینبار. افتاد راه به س ا یورتمه حالت به و زدم رکاب بهش توجه بی

 که شنیدم رو متین صدای. میکردم کنترلش که بودم من این.نمیکرد کنترلش

 ؟باورم عالیه خیلی.میکنین سواری اس  دارین که بارتونه اولین این واقعا:گفت

کنین سوارکاری ای حرفه این به بتونین شما که نمیشه  

 

 حال این با ولی شیرینی خود یا و یکردم تعریف ازم داشت نمیدونستم. خندیدم

بلدم میزنم دست که هرچی به تازگیها:گفتم . 

 

 طرفش به متین که میشد نزدیک ما به اس  با داشت یکی.برگردوندم رو سرم

 این:گفت و اومد من طرف به و  شد سوار خودش و گرفت ازش رو واسبش.رفت

بذارین سرتون روی احتیاط برای بهتره رو کاله . 

 مسابقه با:پرسیدم باخنده و گذاشتم سرم روی رو کاله و کردم تشکری  زیرل

بدم سرعت اس  این به میخواد دلم چطورین؟خیلی  

 

 باشین مراق  کمی لطفا پس.باشه:گفت و اومد شوق به دید وجودم تو که هیجانی از

ببینین آسی  نمیخوام.نرین تند زیاد و ... 

 

_ سه....دو....یک ... 

 



@ASHEQANEROMAN 506 

 

 بود شده باز شالم.میرفتم تند زیادی شدت با و شدم رد ازش رعتس به حرکت یه با

رقبیدن می باده امواج در موهام و  

 

بود عق  ازم خیلی متین  . 

 

رسیدیم دریا ل  به و گذشتیم میرفت ساحل به که ایی جاده از . 

 

 هم متین.پاچید می صورتمون به آب میگذشتیم ساحل آب روی از که سرعتی با

نیفته برام اتفاقی تا بود مراقبم خیلی ولی بود گرفته جدی ور مسابقه من مثل . 

 

 میشم خیر به ختم دیگه ببینه وضعی چنین تو منو فامیال از یکی اگه میدونستم

 باشگاه همه که چرا.کنیم کاری سوار دریا ل  که بودم داده پیشنهاد همین وبرای

ببینن منو شیطنتای نمیتونستن و  بودن . 

 

 گرفته پسش تازه که شاهین موتور دور از. میکردم نگاه رو به ور به که همونطور

دیدم رو بودن داده تکیه اون به که شاهرخ و کیان همراه به بود  

 

عموت پسر...هه:گفت و دید رو کیان متین  

 

 متین. نشناخت منو بود سرم روی که کالهی با فکرکنم ولی شد ما ی متوجه کیان

شد دهپیا اس  از کردن بش و خوش برای   
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 شاهرخ ولی برگرده که کشیدم رو اس  ی دهنه. نشناختن منو که بود راحت خیالم

 میبینی...بری دَر نکرده الزم کوچلو جوجه:گفت باخنده و  شناخت منو زود

 همه با زود و گرفته اشتباه فرنگ با اینجارو من دخترعموی این توروخدا

میشه خودمونی  

 

 رو بارش سرزنش نگاههای تحمل. میشد باز رخشاه پیش مشتم همیشه چرا نمیدونم

  نداشتم

 

 اس  ی دهنه شاهرخ کنه زدن غر به شروع و نکنه فرصت تا نشدم پیاده لجم از

بزنم؟ باهاش دوری یه داره امکان: پرسید و گرفت رو متین  

 

 برای.افتاد راه به کنارم و شد براسبش سوار شاهرخ و پذیرفت خوشحالی با متین

 میخواد بازم که میدونستم.افتادم راه به پشتش من و رفت جلو به و تاخت ای لحظه

 کنارهم ها اس  با همینطوری و  نگفت هیچی اینبار ولی کنه سرزنشم و بزنه غر

میرفتیم اروم  

 

 یکی یکی باید.کردی غافلگیرم که بازم:گفت و کرد سکوت ای لحظه برای

نشم سوپرایز تا کنم کشف چطوری نمیدونم واقعا.کنم کشف رو استعدادهات  

 

 میکردم آرومش که درحالی. میچرخید خودش دور وار دایره  حالت به من اس 

 اس  کنترل خوب خیلی میبینی که االن چون نمیکردم سوارکاری قبال که نگو:گفتم

دارم رو ... 
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_  بدت دیگه چیزای خیلی و رقص و سگ و اس  از تو میدونم من که اونجایی تا

 اول شاگرد قدیم. بشم غافلگیر جدیدی چیزهای به باید عکسبر حاال و اومد می

 چال هم صورتت درمورد. هستی مشروطی دانشجوی یه االن ولی بودی کالس

 گونه روی قبال ها چاله این که چرا. کرده جل  خودش به نظرمو هات گونه روی

نبود هات  

 

_ میکنه؟ زشت آدمو گونه روی چال مگه  

 

_  کشف این البته.میکنه تر جذاب و زیبا رو صورت هگون روز نه،چال که معلومه

 گونه روی قبال و کردی فرق آسمون و تو،زمین که میگفت امروز آخه.بود کیان

نبود چالی هیچی هات   . 

 

 یه االن.کردی فرق خیلی قدیم ملیکای با تو راستش:گفت ادامه در و کرد مکث

میایی نظر به غربی و لوس دختر  

 

شاهرخ:نالیدم ... 

 

 خیابون دخترای با اون برای من. بود سرزنش و طعنه حرفهاش آخر چرا دونمنمی

 خودم و شدم دور ازش سرعت با. شد جاری صورتم پهنای از اشک.نداشتم فرقی

 دوست منو نمیتونه هیچوقت شاهرخ که میکردم قبول اینو باید.سپردم راه به رو

میکرد رانکا رو عشقم بازم میمردم هم براش اگه حتی باشه داشته . 

 

 هم ها سیفی ی خانواده مخبوص ویالی. شد سرو باشگاه بغل بزرگ باغ تو ناهار

گرفت قرار مهمونها اختیار در . 



@ASHEQANEROMAN 509 

 

 

 افتاد حمام به نگاهم.بود ای ساده اتاق.رفتم اتاق به استراحت برای بودم خسته خیلی

بشم سرحال کمی بلکه بگیرم سرد آب دوش یه تا  

 

 تنم به که حموم ی حوله با و برداشتم کردن حموم از ستد باالخره ساعت یه از بعد

 رژ.کردم ارایشم کمی.شدم آیینه جلوی موهام کردن خشک مشغول.بودم پیچیده

مالیدم روشون به ای کننده براق و زدم لبام به رو صورتیم . 

 

 دید منو وقتی. بازکرد رو در یاسمن ای لحظه برای که نداشتم تن به لباس هنوز

خالیه اتاق کرده فکر که خواست عذر ... 

 

 هب و شد باز در که خواستم کمک یاسمن از ببندمش نمیتونستم که سوتینم بستن برای

 میشه:گفتم خواهش با کنم چفت باهم هارو حلقه میکردم تالش درحالیکه اومد طرفم

ببندی؟ اینو  

 

 رفک اول.گرفت آغوش تو محکم منو پشت از کسی لحظه یه.  شد بسته احتیاط با

 جیغ میخواستم کیان بادیدن برگردوندم عق  به رو سرم اینکه بعد ولی شاهرخ کرم

 بوسه و برد فرو گلوم گودی تو رو سرش و گذاشت دهنم روی دست فورا که بکشم

میزد بهش ریزی های   

 

 میکنم خواهش هیس:گفت من به توجه بدون اون ولی کردم تقال ازش نجات برای

 تو ولی فرستادم پیامک و ایمیل برات کلی.بزنیم حرف باهم میخوام فقط.باش ساکت

ندادی جوابشونو  
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 زمین بر نقش و بود افتاده بدنم دور از حوله بردم پی خودم موقعیت به تازه

میشد کنده جاش از داشت قلبم.گرفتم بدنم به حائل ضربدری رو دستام.بود   

 

_ بیرون برو میکنم خواهش کیان  

 

پیچید من دور و برداشت رو بود افتاده زمین به که ای لهحو و شد دوال حرفم این با  

. 

 

 بعدا بپوشم لباس من تا بیرون برو:گفتم و پیچوندم خودم دور رو حوله محکم

بزن خواستی هرحرفی ... 

 

 خواستگاریمو اگه ببین:گفت درادامه.کنم چیکار که بودم مونده. کرد التماسم دوباره

 کردنت فراموش عسلم. کردی ترکم گناه ینکدام به بفهمم اینکه بدون کردی رد

شده حروم برام زندگی. سخته خیلی . 

 

گریه دیدن با انداختم نگاهی بهش  

 

زد خشکم صورتش روی  . 

 

_  به دل اینکه بعد اما. نمیکنه گریه که مرد میگفتم بشم عاشقت اینکه قبل من

 خاکستری چشمای اون پیش من.شده مفهوم بی برام چی همه سپردم چشمات

 اون به باهم دوباره.بشی من مال دوباره تو بلکه بدم چیزمو همه راضیم.ناتوانم
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 به و پیر به ببین.داری دوسم چقدر که بگی بهم دوباره.بخوریم بستنی و بریم پارک

خودمو وهم میکشم تورو هم بشی متین زن بخوای تو اگه قسم پیغمبر ... 

 

_  بهت رد جواب که داشته دلیلی یه حتما بودی اومده خواستگاریم قبال که اونموقع

 دادم؟

 

_  منو تو چون که گفت بهم سالله.کردی ترک منو معنی بی چیز یه بخاطر تو آخه

 کله اونموقع من قسم جونت به عسلم ببین.زدی بهم رو خواستگاری. دیدی مریم با

 و میومد خوشش ازمن دوستتم خوب. داشتم زیاد دخترم دوست و داشت باد کلی ام

 مال تو فقط کنار بذارم رو بازی دختر میدم قول بهت ولی داد دوستی نهادپیش بهم

کنه می خطا کسی هر...بشی من   

 

_ بگذرم خطات و گناه از راحتیا همین به ، همین   

 

 دیوار به باالخره اینکه تا رفتم عق  عق  منم شد نزدیکم کامال  و داد تکون سر

دمیخور گره درهم نفسهامون دیگه حاال.چسبیدم   

 

 از نفرت و عشق های شعله. کشید قدرتمندش بازوهای به منو و زد موهام به چنگی

میکشید زبانه چشمهاش  

 

 میدونی:گفت کشید لبام رو ودست کرد بو عمیق و  برداشت رو موهام از ای طره

 با.داشتم رو بودی کرده محرومش ازمن سالها این تو که لباتو این آرزوی چقدر

عاشقتم وجودم باتموم من نخوای تو اگه حتی میخوامت وجودم تمام ... 
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 زور و کجا من زور ولی کنم جداش خودم از بلکه تا گذاشتم سینش روی رو دستام

کجا؟ اون ... 

 

_ میکشم جیغ وگرنه  اونور برو میگم بهت کیان  

 

 

 وجودم ی همه اش بوسه ی وسوسه گذاشت لبام روی رو لباش انتظاری هیچ بدون

 دربرابر هی شاهرخ صورت ولی بدم انجام متقابل عمل میخواستم بود کرده پر رو

 صورتش به محکمی سیلی و دادم هلش کارش از عببی و  بست می نقش دیدگانم

  زدم

 

 دخترونیگیتو نکن کاری:گفت گرفته بم صدای با و گذاشت صورتش روی دست

بشی من مال همیشه برای تا بگیرم ازت  . 

 

 خودم مال روز یه باش مطمئن:گفت درادامه و رفتگ سمتم به رو ش اشاره انگشت

  میشی

 

_  داشتم ازت کافی شناخت من  کردی خواستگاری توازمن که زمانی اون

 از رو م حافظه میبینی که االن ولی.کردم ردت و هستی آدمی چجور میدونستم.

 نداشته انتظار ازم پس نمیدونم رو خودم با تو ی رابطه از هم هیچی و دادم دست

 ازت پس.نیستم راضی متین با ونه باتو نه ازدواج به  هنوز. کنم قبولت که شبا

 اینجا از بکشونم اینجا به رو همه و بکشم جیغ اینکه از قبل میکنم خواهش

 بشه روشن تو تکلیف تاهم برگرده م حافظه زودتر هرچه که کن دعا درضمن.برو

 کافی قدر به بودنت اجازه بی این با من راز و رمز پراز زندگی این تکلیف هم و

؟ کردی پست و حقیر چشمام مقابل خودتو  
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 و برگشت دوباره خروج موقع. کرد ترک رو اتاق حرفی هیچ بدون و داد سرتکون

 دُنگی شیش تو.بشه صاحبت خودم جز کسی نمیذارم دیگست چیز یه لبات طعم:گفت

خودمی مال  ... 

 

 در هم موبایلم زنگ صدای.کنم نت به لباس و بیام خودم به تا کشید طول ساعتی

برم پایین عبرونه برای میخواست ازم که بود شاهرخ.اومد   

 

بودند رفته بیرون گشت برای و خورده عبرونه همه.رفتم پایین به کالفگی با   

 

 خیره جلو به سینه به دست و بود نشسته تراس تو میزی کنار صندلی روی شاهرخ

نشد من حضور ی متوجه که چرا میکرد فکر چیزی به که بود این مثل. شده  

 

کجان؟ ها بَروبچه:پرسیدم و کردم صاف رو گلوم تو صدای  

 

 روی که بود این مثل.شد خیره صورتم به حرفی هیچ بدون و اومد خودش به

 محکم و برداشت کاغذی دستمال میز روی از و شد خم.باشه دیده چیزی صورتم

 هم رو جرمش خوردی،آثار گوهی یه هروقت:گفت عببانیت با و. کشید لبام روی

کن پاک   

 

 میون ی بوسه از شاهرخ نمیخواست دلم.ریختن سرم رو سرد اب سطل یه انگار

 لبام بوسیدن،روی از که رو کثافتی میخواست کارش این با و بفهمه کیان و من

کنه پاک رو بود مونده  
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 میز روی رو دستمال و کرد پاک محکم و بافشار خیلی چون.دراومد م ناله صدای

شد بلند و کرد پرت  

 

 و کرده اختیار سکوت.بزنه حرف باهام که بود شده منبرف انگار بود که هرچه

 لعنتی لعنتی پی در پی بار چند و گرفت میشد متبل نرده به که بلندی ی میله از

کرد تکرار رو  

 

 و گرفت نشونه طرفم به رو ش اشاره انگشت سرعت با که بزنم حرفی خواستم

شو خفه فقط:گفت  

 

 بود عببی دستم از همین برا  فهمیده ماجرارو ی همه که نداشتم شکی هیچ دیگه

رفت و گذاشت  

 

 رو کیان و منو بوسیدن ی صحنه شاهرخ اینکه از و بودم عببی کیان کار از منم

 هم رو زدم سیلی کیان صورت به که وقتی کاش.بودم پریشون ناراحتو بود دیده

ندارم کیان به تمایلی هیچ من هک بدونه و باشه دیده   

 

 گریه های های و گذاشتم میز روی رو سرم. ؟ بدشانس من ی اندازه انقدر آدم آخه

 .کردم

 تهران به ایرونیها معروف در به سیزده برای که گرفتن تبمیم هامون خانواده

  کنیم دعوت شاهرخ باغ به در به سیزده برای رو سیفی ی خانواده و برگردیم

 کشیده اسارت به اونجا جونم پاپی و بودم نشده دیدارش به مشرف هنوز که باغی.

افتادیم راه به و کردیم خداحافظی عمه ی باخانواده بود شده  



@ASHEQANEROMAN 515 

 

 

 رو لپاش و میشدم آویزون گردنش پشت از و میذاشتم بابا سر سربه کلی توراه

شدم طونشی خیلی جدیدا که میگفت و میشد بلند هوا به بابا ی خنده و میبوسیدم . 

 

 یه.  نمیشد من نزدیک دیگه کیانم و نمیکرد من به نگاهی نیم دیگه شاهرخم

 رسیدیم خونه به راه خستگی از ساعتی بعد  بردیم می سر به بس آتش در جورایی

برد خوابمون نگذاشته بالش رو سرمون و  

 

 اراحتن این از. نمیداد محل بهم اصال شاهرخم  بود شده عادی خیلی چیز همه دیگه

 بشم نزدیکش میکردم سعی که هرچه و نمیداد بهم رو توضیح ی اجازه که بودم

میشد بدتر اوضاع   

 

 رو استخری هم  کنه درست رو ویالیی باغش وسط بود گرفته تبمیم شاهرخ

 به رو کارها ی همه و قرارمیگذاشت کیان با همیشه خاطر همین به.بسازه وسطش

 اتاق به و خونه اومد می بزرگ ی نقشه یه با روز هر هم کیان و بود سپرده اون

 هم شاهین. بیان بیرون اتاق از تا میکشید طول زیادی ساعات و میرفتن شاهرخ

 خودم که بود خریده برام خارجی های فیلم نره سر زیاد من ی حوصله اینکه برای

اسفنجی باب خبوصا بودم کردن نگاه کارتون عاشق من ولی کنم سرگرم رو  

 

 ی خونه چون. اومدن تهران در به سیزده از زودتر روز یه سیفی ی خانواده

شدن اونها ی خونه مهمون بود خالی بابابزرگ  

 

 از رو شاهرخ سرسبز باغ من و رسید فرا ایرونیها در به سیزده روز باالخره

گرفتم آغوشش تو محکم و دویدم پاپی سمت به دوان دوان و  دیدم نزدیک  
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 دور  ازش که میکردم سعی ومن بود متین پکلید می برمن ردو زیادی که کسی تنها

نکنم درست خودم برا  سوءتفاهم بازم تا بگردم  . 

 

 کشیده کیان که خوابای اتاق ی نقشه از که کرد اعالم ناهار،شاهرخ ی سرسفره

 بیشتر باشه اصلی خوابای اتاق تو مخفی اتاق یه اینکه از و اومده خوشش خیلی

بود اومده خوشش  

 

کنی؟ بازسازی رو اینجا میخوای چی برای:پرسید شاهرخ از اباب  

 

_ کنم زندگی اینجا م بچه و زن با برمیگردم که وقتی میخوام  

 

 وجد به شاهرخ حرف این از همه زدن دست و شادی از مامان کشیدن هلهله صدای

 که میکرد فکر و بود گرفته خودش به حرفارو ی همه خواهرمتین و بودن اومده

بشه قرار شاهرخ همسر  

 

 دلبسته بود سریده شاهرخ برا دلم واقعا چون.کردم گریه صدا بی و گرفت خیلی دلم

بودم شده اش  .   

 

 عاشق دل حق.ببینم رو شاهرخ چشمای نمیخواست دلم.بودم انداخته پایین رو سرم

بگیره قرار اعتنایی بی مورد که نبود این من . 
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 اومدن از غرض.افتاد عروسی و ازدواج از حرف که حاال:گفت خنده با سیفی اقای

 باشیم کنارتون رو در به سیزده و بیاییم دیدنتون به هم که بود این اینجا به هم ما

 که چیه باره این در نظرتون.کنیم رسمی رو ملیکا و متین خواستگاری مراسم وهم

؟ کنیم تکرار رو درخواستمون دوباره همه حضور در و جا همین  

 

 چرا؟.بود؟ شده خواهانم اینجوری که بود دیده چی من تو االغ تینم این اووووف

میشه من قسمت چله و خل هرچی . 

 داری خونه از نه.نداشتم کردن خرج پول و خریدن جز کاری من شاهرخ قول به

به هم دلمو من همه از مهمتر.. شوهرداری نه میدونستم چیزی  

 

بپرستم رو اون جز کسی ندارم دوست و بودم داده شاهرخ ... 

 

 و تفاوت بی شاهرخ و بودن مشتاق همه. برگشتم خواستگاری بحث به دوباره

 رو دستهاش و بود شده قرمز عببانیت از صورتش کیان و بود نشسته خونسرد

بود باز بناگوش تا نیشش متین ولی بود کرده مشت  

 بی یلیخ زدم زل شاهرخ به دوباره همین برای میداد خاتمه بازی این به یکی باید

بود خونسرد و تفاوت   

 

 من میدین اجازه بابا:پرسیدم داشتم که ای لهجه مونده ته با و کردم صاف صدامو

بزنم؟ حرف  

 

 و اول حرف که گفتم هم دفعه اون من.دخترم البته:گفت روشنفکرانه و مهربون بابا

 اقا با حرفاتو خبوصی یا و بزن حرفاتو همینجا میخوای اگه. بزنی تو باید رو آخر

بزن متین   
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_  رو حرفم جا همین خاطر همین برای پس.بزنم حرف خبوصی نمیخوام من نه

 حافظه و گذاشتم سر پشت رو سختی بیماری یه من که میدونید شما ی همه. میزنم

 نمیدونه زندگی از هیچی که هستم ای بچه یه مثل هم االن و دادم دست از رو ام

 سخنرانی نمیخوام. هستم سالم من برادرم دریغ بی کمکهای با حاال.شدم متولد

 های خواسته. نیستم اون دیگه بودم که هرچه من قبال که بگم میخوام ولی.کنم

 مو حافظه هنوزم چون مریضم آدم یه هنوزم من.کرده فرق خیلی امروز با دیروزم

 بخوام که نمیکنم حس رو خودم از احساسیم یا و دلبستگی هیچ من. نیاوردم بدست

 ازدواج مثل رو مسئولیتی گونه هیچ آمادگی االن من. کنم ازدواج دکتر یاقا با

 سوءتفاهم این از واقعا. کنند پیدا مناس  همسری دکتر آقای که امیدوارم و.ندارم

میخوام معذرت اومده پیش که هایی  

 

 به اش عاشقانه های نگاه با بازم کیان بودن شده خیره من به مبهوت و ساکت همه

کشیدمش ودرآغوش رفتم پاپی سمت به و شدم بلند جام از.شد خیره من ... 

 

 خسته روز یه از بعد و نزد حرف من با متین خواستگاری درمورد کسی دیگه

برگشتیم خونه به کننده  

 

 که بودم عالقم مورد کارتون کردن تماشا درحال تلویزیون جلوی کاناپه روی

زد فوتبال ی شبکه به و قاپید دستم از رو کنترل ها زده جن مثل شاهرخ  

 

 سر و بودم گرفته من رو کنترل سر یه و بردم یورش سمتش به کنان جیغ جیغ

 شاهرخ و من برای کارا این.بودیم هم به گویی زور حال در و شاهرخ رو دیگش

میکردیم دعوا هم با ریموت سر همیشه لندن تو که چرا بود شده عادی دیگه  
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 موهاش دستام با و گرفتم گاز رو بازوش. بگیرم ازش رو ریموت بتونم اینکه برای

 ولش که میکشید داد شاهرخ. بود پرشده توخونه فریاد و داد صداهای و کشیدم رو

 میالد و شاهین به نگاهم و برداشتم سرش از دست اینکه تا میکشیدم جیغ من و کنم

 خیره وتاماد جنگ به دراومده ازحدقه چشمای با که افتاد مامانی و بابا و ملیسا و

بودن شده  

 

میکنین؟ دعوا اینجوری همیشه شما: پرسید بابا  

 

 همدیگه که اینجوری برسرم خاک اوا:گفت و زد دستش روی به دستش با مامانی

مادر بعیده تو از شاهرخ.میکشین رو ... 

 

 گریون چشمای با و ورچیدم لبامو. دربیارم بیشتر رو شاهرخ لج اینکه برای

کنم نگاه اسفنجی باب نمیذاره و میزنه منو همیشه شاهرخ:گفتم  

 

 شکلک شاهرخ برای و کردم حمله سمتش به من و کرد باز برام رو آغوشش بابا

خنده زیر زدن نفر دو ما ماجرای به بادرک همشون دراوردم   

                       

 رفته کوه به دانشگاهش و دبیرستان دوران دوستای همراه شاهرخ روز دو از بعد

 رو شاهرخ ی دلشوره من ی اندازه هیچکس و بود برنگشته هنوز ولی دبو

 باغ کارهای به رسیدگی برای اینکه امید به میگرفتم رو سراغش که وقتی.نداشت

کنن راحت منو خیال تا رفته اونجا به  

 

 و نیومد چشمام به خواب ای لحظه ولی رفتم خواب تخت به شاهرخ برگشتن امید به

 و شدم بستری تیمارستان تخت روی که دیدم خواب.بودم دیدن کابوس درحال مدام
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 فقط من و  اومدن می طرفم به دست به آمپول با دکترا و  بودن بسته رو دستام

میزدم صدا رو شاهرخ  

 

 طل  رو شاهرخ بیقرار دل و بود اون همدمم تنها.بود شده تنگ خیلی براش دلم

 حیف اما میکردم صداش شارک و میشدم لوس براش بازم میخواست دلم میکردم

 میزدم زنگ موبایلش به که هربار ولی بشنوم صداشو میخواست دلم.نبود پیشم که

 منو ی گریه و میباشد خاموش موردنظر دستگاه:میگفت بدترکی  ی خانمه اون

درمیورد بیشتر  

 

 براش اتفاقی نکنه  شدم تابش بی و نگرون  بیشتر شد هفته یه به تبدیل روز سه

 رو چیزی اونا که شدم مطمئن. بودن ریلکس خیلی مون خونواده اما باشه هافتاد

میکنن قایم ازمن  

 

 باالی از کیفی که بودم فیلم دی سی برداشتن حال در سرنره حوصلم اینکه برای

 و شناسنامه و پاسپورت. بود من مدارک تمام کردم باز رو کیف.افتاد پایین به کمد

سردرنمیوردم ازش که دیگه چیزای خیلی و بیماریم و شدن بستری مدارک  

 

 اتاق ولی.باشه اشتباه حدسم که میکردم خدا خدا. کردم طی یکی دوتا هارو پله

نبود هم مسافرتیش چمدون و بودن خالی لباسهاش کمد و خالی شاهرخ   

 

 که بودم ای بچه یه مثل.دادم باریدن ی اجازه اشکهام به و. شکست گلوم توی بغض

 کرد ترکم خداحافظی بدون حتی  مسافرت بودن نبرده خودشون با و زده گولش

کردم گریه های های و کردم بغل رو غمم زانوهای و نشستم اتاق وسط. . 
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 از باید که کردم فکر این به. میریختم اشک و داده تکیه دیوار کنج به که همونطور

بشم مطمئن رفتنش . 

 

 زدم زنگ بهش بودم ارتباط در نشیری با فقط بودم کرده ترک رو گروه که وقتی از

 جدیدا آخه. شد کشیده منبور سمت به فکرم. بودند آمریکا تو جورج با اون ولی

 قول و  نداشت خبری شاهرخ از اونم ولی بود شده صمیمی خیلی باهاش شاهرخ

بده خبر بهم شد ازش خبری اگه که داد   

 

 هم اونجا به که بود اییهواپیم آژانس  به مربوط تبلیغاتی کارت یه مدارکم داخل

 تا ببرم رو مدارکم خودم باید که گفت منشی ولی بگیرم بلیط بتونم تا زدم زنگ

بگیرم بلیط بتونم  

 

 دادم تکون دست زردی ماشین دیدن با و رفتم  خیابون به بیاد مامانی اینکه از قبل

دارم رو مقبد این به رفتن قبد که دادم بهش رو کارت و شدم سوارش و  

 

 منم پس کنه ترک رو ایران سروصدایی هیچ بدون بود تونسته شاهرخ که حاال

 میتونستم

 

 داده تشخیص سروضعم از انگار ورودم ی لحظه از. شدم شیکی ساختمون یه وارد

نیستم ایرونی من که بودن . 

 

 سر درست رو روسریم  نمیتونستم هنوزم چون نمیومد خوشم خودم وضع از اصال

  کنم
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 نگاه از بعد و دادم بهش رو مدارکم. کرد رفتار احترام با و خوبی به باهام منشی

 اتاق وارد که خواست ازمن بعد و رفت ای دیگه اتاق به و شد بلند مدارک به کردن

 بشم

 

گفت آمدگویی خوش بهم و بلندشد جاش از مردی باورودم  . 

 

داشتم دلشوره خیلی   

 

_ هستم مرادی. فرهمند خانم سالم  

 

بنشینم که داد نشونم رو روییش به رو صندلی  

 

بگیرم؟ بلیط نمیتونم: وپرسیدم دادم قورت دهنمو آب  

 

کارت گرین که نگفتین شما نیست اینطور نه:گفت باخنده (green card)  دارین

ندارین ویزا مشکل همین برای.  

 

_ کارت؟؟؟ گرین ! 

 

_ میکردم آماده رو بلیط براتون تلفنی میگفتین اگه آره  
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 دورگه شما:اینکه باگفتن اون و خواستم بیشتری توضیح ازش و بودم شده گیج

 شما به خاطر همین به. داره آمریکایی تبعیت مادرتون و ایرانیه پدرتون. هستین

بشین مقیم راحتی به میتونین مشکلی هیچ بدون که گرفته تعلق کارت گرین  

 

 یعنی.زدم هق و گذاشتم دهنم روی دست. شد آشکار  که دیگه راز یه بازم من خدای

 غیر زبان هم کلمه یه اون چون باشه خارجی نمتونه اون. نبود مامانی من مادر

نبود بلد فارسی  

 

چی؟ یعنی ها این خدایا  

 

میرفتم لندن به پرواز اولین با صبح فردا. داده انجام رو بلیط کار منشی  

 

 بود گسنر مامانی اسم.برسم نتونستم ای نتیجه هیچ به ولی بود سوال پراز ذهنم

 برام بزرگی معمای کاتالینا واین بود شده نوشته کاتالینا کارتم گرین توی ولی

بود کرده درست  .  

برگشتم خونه به خسته و داغون حالی با و بگیره آژانس برام که خواستم ازمنشی  

 

 موبایلتو چرا. بودی کجا:گفت ملیسا.بودن خوردن شام درحال آشپزخونه تو همه

کردی خاموش  

 

بشینم سرسفره که خواست ازم مامانی و شدم وارد سوالش به توجه بی   
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 به برگشته تنهایی شاهرخ:پرسیدم عببانیت با مقدمه بدون و رفتم در کوره از

 لندن؟

 

ن مامانی و زد زل صورتم به و کرد رها بشقاب روی رو قاشق بابا ن م   کنان م 

عزیزم نه:گفت  

 

_  باهاتون من.میفهمم نیستم که بچه کنین کاری مخفی ازمن نیست الزم دیگه

اتاقم تو بیایین میشه دارم کار مهم ی مسئله یه درمورد ... 

 

 اگه میالد و ؟ملیسا اومده پیش مشکلی:گفت و زد زل صورتم به واج هاج بابا

داره حرف اینکه مثل خواهرتون. اتاقتون برین خوردین رو غذاتون  

 

 که بودن منتظر حاال و کردن ترک ور آشپزخونه سوالی هیچ بدون ملیسا و میالد

کنم وا دهن   

 

 یعنی دارم کارت گرین من اینکه:پرسیدم و کشیدم بیرون کیفم داخل از رو مدارکم

 شما دیگه بودم گیج دادم ازدست رو م حافظه که وقتی از کیه؟من من چی؟مادر

ییه؟؟امریکا خانم یه کاتالینا اسمش من مادر که راسته.نکنین گیجم این از بیشتر  

 

 بابا کردو پاک بود فراگرفته اشک که چشمش ی گوشه روسریش نوک با مامانی

نفهمیدم هیچی من که کرد ای زمزمه زیرل  . 

 

سردرازه قبه این:گفت طوالنی سکوت یه از بعد باالخره  
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 قبه این که نیست مهم برام:گفتم و کشیدم کنار ناهارخوری میز از صندلی یه

 گفته شاهرخ به من. بدونم خودم درمورد چیزو همه میخوام االن ولی طوالنیه چقدر

 زن یه مادرمن که میفهمم االن ولی باشم سرزمین این مال دارم شک من که بودم

اوردین؟ پرورشگاه از منو.باشه آمریکایی هم پدرم شایدم و آمریکاییه  

 هاگ.نکن شک مورد دراین. منی دختر تو عزیزم نه:گفت و کرد قطع رو حرفم بابا

 همه من.کن توجه بردی ارث به من از که رنگت خاکستری چشمای به داری شک

 رو راز این تو که نمیخواستم هیچوقت من. تلخه ها گذشته هرچند.میگم بهت چیزو

 حاال ولی ندونی ها گذشته از هیچی تو که بود کار دراین صالح خوب ولی. بفهمی

 رو چی همه که بهتره نمک تعریف برات میخوام زندگیمو ی قبه که کن گوش

 سن توی.خلبانم من میدونی که همونطور شدی بزرگ کافی ی اندازه به بدونی

 خودم اینکه بدون رو نرگس. مادربزرگت مامانم،یعنی سالگیم شش و بیست

 من برا روته به رو که تو داشتنی دوست مامانی همین.کرد نامزد برام خبرداربشم

 و بودم شده عاشق قبال که چرا نبودم ازدواج نای خواستار منم بودن کرده نامزد

 اولش شوهر از که  شدم آشنا کاتالینا اسم به  زنی یه با داشتم آمریکا به که پروازی

 بچه که پسر یه دخترو دوتا میاد یادم که اونطور و داشت بچه تا سه و بود شده جدا

همسرش با هاش  

 

 کاتالیک اون مذه  ولی یمشد هم ی شیفته و عاشق حسابی ما و میکردن زندگی

  کشیدن باپیش و کرد پا به جنجال. فهمید رو موضوع این مامانم که وقتی بود

 عشق ولی  بگیره رو من عاشقی و عشق جلوی که خواست نرگس منو نامزدی

 رو مردی هر که داشت رنگی آبی چشمای کاتالینا.بود کرده کور منو کاتالینا

 ازدواج هامون خانواده گرفتن درنظر دونب قایمکی من و میکرد خودش مجذوب

 و مرگ به تهدید منو و بودن مخالف ما ازدواج با شدت به کاتالینا ی خانواده.کردیم

 یه اون ی خانواده. برگرده سابقش شوهر به دوباره که کردن مجبور رو کاتالینا

بود اونا وارث تنها کاتالینا که بودن معروف آمریکا  تو میلیونر خانواده . 
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 تحت باید ما و کردن اعالم شده فسخ مارو ازدواج کاتولیک مذه  با هم باالخره

 صادر مارو طالق  کاتالینا بارداری باوجود حتی. میشدیم جدا هم از هرشرایطی

 من به اومده بدنیا ی بچه که شدم این خواهان دادگاه از من خواهش طبق کردن

 ایران به کاتالینا از طالق بعداز من  بود باردار دوقلو کاتالینا واقعیت در. برسه

 زاده برادر  اینکه خاطر به بود شده بیوه نرگسم و بود کرده فوت برادرم که برگشتم

 کردم ازدواج باهاش  نشی بزرگ مادر بی تو اینکه هم و نمونن سرپرست بی هام

 لوکی. برگردم امریکا به ها بچه گرفتن تحویل برای که دادن خبر بهم ماه نه بعداز

 زایمان هنگام متاسفانه که بود شده ذکر ای نامه در و اورد باخودش تورو کاتالینا

 سابقش شوهر پیش کاتالینارو اجبار به و   شده فوت دوقلو دخترای از یکی

 عشق یه ما عشق.بگردم مادرت دنبال نتونستم هیچوقت دیگه من و  فرستادن

 عاشق من روزگار سختیای با االن ولی. برسیم بهم نذاشت زمونه که بود ممنوعه

  نرگسم

 

 من داد جا درآغوشش منو و کرد دراز طرفم به رو مهربونش و گرم دست مامانی

بودم اش ممنوعه امریکایی عشق و بابا عشق ی ثمره   

 

میدونستن؟ رو موضوع این کیا:پرسیدم صدام توی هق هق با ! 

 

_ جون اقا و بزرگ مامان و شاهرخ. عموکمال ی خانواده  

 

((  این هیچوقت من ولی:گفت و کرد قطع را داستان رسید اینجا به که کیان

؟ نمیدونستم رو موضوع  
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 مامان یعنی: پرسید یکباره به جوید می رو دستش ناخنای داشت دوباره ملیکا

 ؟منم نفهمیدم رو موضوع این هیچوقت من چرا پس.نیست من واقعی مامان نرگس

دونستم نمی   

 

 و گذاشت ملیکا ی برجسته شکم روی دست و خزید همسرش آغوش به کیان

کیه؟ واقعیت مادر بدونی که مهمه برات:گفت  

 

_  مامان باشه زنده دوقلوم خواهر کاش و ببینم بتونم رو مادرم خداکنه.مهمه که البته

 نیست من واقعی مادر اون نفهمیدم هیچوقت من که کرده خوبی من به بقدری نرگس

 اون ی ثمره من که نمیدونستم اینو ولی کرده ازدواج ارجخ تو قبال بابا میدونستم.

میترسم خیلی و دارم وحشت  زندگیم حقیقت با شدن رو به رو از من کیان ازدواجم  

 

_  کوچلومون دختر  برای.نده استرس خودت به.کنارتم من.عسلم باش آروم

 خطرناکه

 

_ برگشتم ندنل به چجوری بدونم میخام بخونی رو داستان ی ادامه میشه عزیزم  

 

کرد خواندن به شروع و داد سرتکون کیان  )) 

 

 راحت خیالشون بابا و مامان.درمیایی سر تو رازی هر الی از چرا شاهرخ اوف

 من که دونستن نمی ولی اومدم کنار راحت خیلی موضوع این با من که بود شده

کنم می فکر رفتن به شدیدا   
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 بادیدن و اومدم بیرون خونه زا صدا سرو بی. داشتم پرواز صبح هشت ساعت

رفتم فرودگاه سمت به رنگ زرد تاکسی اولین  

 

 بیشتری شهامت احساس وجود این با ولی بود سخت خیلی کردن سفر تنهایی

گذاشتم کنار ملیسا برای رو لباسهام بیشتر و داشتم کوچیک چمدون یه فقط.میکردم  

 سوار گمرکی کارهای از بعد هشت سرساعت و نداشت تاخیر پروازم خوشبختانه

بیایم فرود لندن فرودگاه در تا کشید طول ساعاتی از بعد و شده هواپیما بر  

افتادم راه خونه سمت به و فرستادم هام ریه داخل به رو لندن هوای  

 ی فروشنده.کنم خرید کمی تا رفتم محل مارکتی سوپر به خونه به ورودم از قبل

 که کرد اعالم اون و گرفتم رو هرخشا سراغ ازش میشناخت منو مارکتی سوپر

ندیده رو شاهرخ وقته خیلی  . 

 

 ها پله روی در جلوی. نبود همراهم آپارتمان کلیدهای. بودم شاهرخ دلواپس حسابی

گرفتم آغوشم تو رو پاپی و نشستم   

 و اومد سراغم به خواب کم کم. نبود خبری شاهرخ از و بود شده تاریک هوا

گذاشتم هم روی رو چشمام  

 

 بوی از.کرد بلندم زمین از منو کسی که کردم احساس که بود شیرینی خیلی خواب

بود خودش زدم لبخندی میداد آشنایی بوی که عطرش  

بفرستم هام ریه به عطرش تا دادم فشار سینش به بیشتر رو سرم . 

گذاشت تخت روی و برد خواب اتاق به و کرد بلندم زحمت با   

 زل مدتی. شدم بیدار که نفهمه که زدم خواب به رو خودم کرد روشن رو آباژور

اوردم سردر اینجا از چطور که میکنه فکر این به میدونستم. صورتم به زده . 
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گذاشت باز نیمه رو در و.کشید روم به رو ایی مالفه  

 برام. میداد توضیح رو چیز همه و گرفته تماس ایران با که شنیدم رو صداش اینبار

 دیگه که بود راحت خیالم که چرا میزدن حرف باهم یچ درمورد که نبود مهم

بود این از بهتر چیزی چه و کنارشم ... 

 

 از رو کفشهام و اومد سمتم به.شد چیزی ی متوجه و  کشید سرک اتاقم به دوباره

کشید پفی و کرد نوازش رو سرم موهای و دراورد توپاهام  

 

رفت بیرون و   

 

 خرگوشی رو موهام همیشه مثل شوق و ذوق با. کردم کامل استراحت اینکه بعداز

 جیغ با و رفتم سالن سمت به کنان جیغ جیغ و پوشیدم رو شلوارکم و تاپ و بستم

اومدم خوش خیلیم.برگشتم من دالی:گفتم بلندی  

 

_  چطور میدونی خبر بی بکنی،اونم که نداری کاری اینجا تو. برگشتی چی برای

 کم اومدی اینجا که شنیدن وقتی. رفتن کتهس مرز تا و شدن دلواپست مامانی و عمو

 میموندی ایرون همون نبود بهتر. کردی خستم واقعا دیگه.دربیارن شاخ بود مونده

کنم مراقبت ازت نمیتونم من... میکردی شوهر و  

 

_ بمونم ایرون تو نمیتونستم من.نشم مزاحمت میدم قول  
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_  عمو به باید. بدی سکته نوم اینجا اومدی ولی بودن باالسرت همه اونجا دیگه آره

 با نمیکنه فرقی حاالم. میشد اومدنت مانع دیگه اونوقت شدی عاشقم که میگفتم

اومدی کمال و تمام شهامت  

 

 ملیکا:گفت و داد سرتکون دوباره. بودم خورده بدی ضدحال که چرا بود پایین سرم

 همدیگه رایب ما. کنم زندگی سقف یه زیر باتو نمیتونم من.کردی ام خسته خدا به

 غلط.نیستی کنم ول چرا.من به چسبیدی َکنه یه مثل میشه؟چرا حالیت.نامحرمیم

 ؟چرا دیگه بزن حرف.ریشم به چسبیدی بیخ عین االنم کنم ُمداوات اومدم که نکردم

نمیکنی؟ زبونی بلبل قدیم مثل  

  

ریخت چایی خودش برای و رفت آشپزخونه سمت به  

 

این جز داشتم رو تقبالیاس هر توقع.گرفت حرفاش از دلم  . 

 

 روم به رو برگردوندم رو قهر حالت به و زدم چمباتمه سالن کف و ورچیدم لبامو

 درنظر برات شرط تا چند من:گفت و گرفت دستاش دستامومیون و نشست

 مورد ی رشته همون و میکنی نام ثبت مد طراحی دانشگاه تو همه از اول.گرفتم

 ساعت روز هر.نداری تحبیل ترک حق.بدی دامها درستو باید.میخونی رو عالقت

 انگشت. کنی انتخاب خودت واس پسر دوست نداری حق. باشی خونه تو باید هشت

 با. ب کشمت بیرون مردا بغل از قسم وهلل به:گفت و گرفت سمتم به رو ش اشاره

میکشمت خودم دستای  

 

 حق قدیم مثل:گفت حرفاش ی ادامه در شاهرخ و دادم قورت صدا با دهنمو آب

 میری شلوار و بلند  آستین بلوز با میری که بیرون.بپوشی دامن و تاب نداری

 ی همه. نذار آبی و صورتی مثل وجق عجق های رنگ دیگه موهاتم. بیرون
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 برگرد نمیخوای اگرم بمون میخوای اگه اینه شرایطم فعال. باشن دختر باید دوستات

بابات ی خونه   

 

بدم انجام گفتی که کارهایی ی همه به میدم قول.قبول:گفتم خوشحالی با  

 

 بیام کنار شرایطش با که باشم داده قول تا بزنم دستش روی دست که اورد باال دست

 لپش از ابدار های ماچ و شدم سوار کولش روی جهش یه با و بلندشدم جام از

بود شده چندشش من بوسای از که.بودم دراورده رو شاهرخ صدای و میگرفتم  .  

 

 فوتبال اهل که نمیخورد خونیشم گروه به اصال.بود فوتبال تماشای درحال اهرخش

بود گرم کتاباش تو سرش همیشه که بود  عیار تموم ی پاستوریزه یه که چرا.باشه  

 

 لطفا میشه میشه شروع اسفنجی باب االن:گفتم و کردم شرک ی گربه شبیه قیافمو

بده؟ رو کنترل  

 

_ تو برا ریموت بعدش حموم برم واممیخ من.تمومشه این کن صبر  

 

_ ببری؟ منم میشه  

 

کجا؟:گفت و کرد کپ  

 

 حموم_
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_ حیا بی ی دختره.ملیکا بکش خجالت  

 

 حس ای لحظه.بود گرفته جدیش اون و بودم گفته شوخی برای رو حرف این

 و رفتم حموم به و برداشتم یخچال داخل از رو کره قال  و اومد سراغم به شیطنت

بستم جاش به دوباره و گذاشتم افشان داخل رو کره و ردمک باز رو دوش  

 صورتش و موها و میشد ذوب  کم کم کره میکرد باز رو گرم آب شاهرخ که وقتی

میشد چیلی و چرب  

 

نشستم کاناپه روی رفتم ریلکس خیلی و زدم لبخندی ام خبیثانه فکر از   

 

 صورت و شامپو کف موهای با دقایقی از بعد و رفت حموم خیال بی شاهرخم

شد خیره بهم قرمز بردز انگری یه مثل و گرفت قرار روم جلو روغنی  

 

_ میکشمت خدا به ملیکا  

 

 به نگام... و تیکه شیش شکم و درشت بازوهای.شدم خیره نقبش بی هیکل به

 تو شاهرخ وای:گفتم جیغ با و گذاشتم دهنم روی دست و کردم قفل که رفت تر پایین

 لختی

 

 حموم توی رو خودش سریع خیلی.بود برده وضعش به پی تازه که شاهرخ

خندیدم بهش کلی منم.انداخت  .  
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 رشته این تو قبل از که انگار من و میرفت پیش خوب خیلی مد طراحی کالسای

 نمیشد باورش هم شاهرخ.میدادم انجام رو کارم ماهرانه خیلی و  باشم کرده تحبیل

شد امیدوار بهم میک. باشم ای حرفه رشته این تو انقدر که  .  

نزدیم درموردش حرفی هیچکدوممون حموم اتفاق اون و روز اون واز  

 

  اومد می خونمون به هرازگاهی که بود منبور داشت شاهرخ که فابی دوست تنها

 رو اتاقم داخل از رفتن بیرون ی اجازه شاهرخ اومد می خونه به اون که هربار و

نمیداد بهم  

 

 گروه یه:گفت و شد اتاق وارد اجازه بی شاهرخ که بودم خوندن درس درحال

بری باهاشون که و کردم نام ثبت تورو من.هست پاریس به توریستی   

 

 به گروه همراه منو زود خیلی بپرسه رو نظرم اینکه وبدون کردم تعح  کارش از

 سفر این به سوالی هیچ بدون منم و فرستاد بود کرده ریزی برنامه که توری سفر

رفتم یتفریح  

 

 اینبار که بود دلیل این به بیشتر. نچسبید بهم زیاد بودم دیده رو پاریس قبال چون

بود شده تنگ براش دلم حسابی من و نبود کنارم شاهرخ  

 

 شاهرخ خواستم می برگشتیم لندن به بودن کرده که ریزی برنامه از جلوتر روز یه

کنم سوپریزش رو   

 کرده باز کشیدنش آغوش برای رو دستام.بود خونه شاهرخم. شدم خونه وارد بیبدا

میزدم رو آغوشش له له و  
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_ جونم شاهرخ  

 

شد دستپاچه کردو کپ دیدنم با شاهرخ  

 

 هم با بیرون بریم که میخواست ازم زور به و اومد می حموم از  آبم شر شر صدای

بزنیم حرف   

 

گرفت قرار روم به رو و شد ام مانع.برم حموم سمت به که خواستم  

 

_ برگشتی؟ زودتر چرا  

 

_ برگشتیم زودتر وماهم بود شده مریض سرپرست ی بچه   

 

_ سینما؟ بریم داری دوست  

 

_ ام خسته من اما  

 

 فکرم هنوزم.میرفتم راه کنارش دلخوری با. بست رو در محکم و کشید رو دستم

بوده؟ حموم داخل کسی چه که بود خونه پیش  

 

 بیرون کورن پاپ خریدن برای اهرخش که بودیم نشسته سینما های صندلی روی

شدم فیلم تماشای مشغول آویزون بادماغی من و برنگشت هم دیگه و رفت   
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که بود فیلم آخرای درست  

 

کو؟ کورنت پاپ پس:نشست کنارم که همین. برگشت  

 

 نیازی دیگه:گفتم بااخم برگرده دوباره که خواست و زد پیشونیش روی دستی

 و درست خواب یه بلکه نمیخواد کورن پاپ دلم هدیگ. ام خسته خیلی من.نیست

میخوام درمون  

 

 به رسیدن محض به.نمیزدیم حرفی هیچ و بودیم کرده اختیار سکوت راه طول در

انداختم نگاهی خونه به تازه و زدم رو چراغ خونه  

 

 اینجا جال .بود شده شلخته و ریخته بهم خیلی.بود افتضاح خونه وضع من خدای

 خورشت دوتا.پلوخوری دوتا.بود دوتا هروسایلی از ناهارخوری زمی روی که بود

 کاناپه روی حموم های حوله. شربت لیوان هم دوتا و قهوه فنجون دوتا. خوری

بود افتاده  

بود؟ اینجا کی شاهرخ:انداختم باال رو ابروم تای یه و زدم کمرم به دست  

بود اومده اینجا منبور آره...منبور:گفت دستپاچگی با  

_ کردی گم پاتو و دست اینجوری چرا سپ  

 

 زن:گفت و زد پوزخندی شاهرخ. کردم نگاه رو دورش و برداشتم رو شربت لیوان

ببینی رو لبش رژ بخوای که نبود  
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خوردی رو لباش روی رژ تو حتما:غریدم عببی بود خونده رو دستم اینکه از   

 

 خالی رو خونه تخود تا فرانسه فرستادی منو که بکشم جیغ سرش میخواست دلم

حالت و عشق برای بیاری دختر و کنی . 

 

_ شاهرخ پستی خیلی  

 

_ نیوردم دختر من . 

 

_  بود اینجا مرد یه چیه؟اگه برای ها بازی باشک قایم این پس نیوردی دختر تو اگه

دلیلی چه.کردی قایمش ازمن چرا   

 روز یه نم که وقتی و سیاه نخود دنبال فرستادی ؟منو ببینمش من نذاشتی که داره

 از خودت تا لعنتی سینمای اون بردی منو که بودم گرفته مچتونو اومدم زودتر

متنفرم ازت... بره که کنی ردش رو زنیکه اون بیای و کنی استفاده فرصت   

 

عوضی آشغال:کشیدم جیغ عببانیت تموم با و رفتم اتاقم طرف به   

 

 که نداشتم انتظار اصال.میکرد درد خیلی سرم. کوبیدم شدت تموم با رو در و

 مگه.دارم دوسش چقدر من نمیدونه ؟مگه کنه بازی همچین احساسم با  شاهرخ

عاشقشم چقدر من نمیدونه .. 

 

رفتم خواب به و شد سنگین چشمام فکرها همین با . 
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 باهاش عنوان هیچ به نمیخواست دلم و بودم ناراحت و عببی خیلی شاهرخ کار از

شه خنک دلم کمی تا دربیارم رو جشبیشترل  میخواست دلم.بزنم حرف  

 رو شاهرخ محبت حتی نتونستم مدت این تو که بودم عببی خودم دست از بیشتر

بیارم بدست سرسوزنی  

 

 پسرشون دوست با دوستام ی همه و بودم شده دعوت بار توی پارتی یه برای

چی من اما میرفتند ... 

 

 شاهرخ نبودن از بریم بار اون به باهم تا گذاشتم قرار شیرین با ش  هشت ساعت

 شونه لختی  که بندی تاپ همراه به جین وجبی یه کوتاه دامن و کردم سوءاستفاده

پوشیدم رو سفیدم بلند های چکمه و میگذاشت نمایش به رو هام  

 

 ای لحظه برای که زدم قدری به رو قرمزم رژ. آویختم خودم به هم االتی زیور

خورد بهم حالم رنگیش پر از خودم  

 

 یه امش . کردم حرکت شیرین ماشین طرف به و رفتم پایین ها پله از سالنه سالنه

دلشوره شایدهم و اضطراب یه. داشتم عجیبی حال   

 نور رقص های چراغ نور فقط تاریک جا همه و رفت غنج دلم بار به ورودمون با

 صدا به صدا و لویدن می هم در پسر و دختر. میشد پراکنده اطراف به که بود

بود اونها میون در نژادی هر از نمیرسید  

 

میخوری؟:گفت و گرفت سمتم به رو شراب جام شیرین  
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 و گرفتم ازش رو جام و بردم دست مکث کمی از بعد وو بودم دل دو گرفتنش برای

 سرکشیدم

 

 ولی میخوردم شراب که بود بارم اولین کنم فکر.کردم پر رو شرابم گیالس دوباره

 موبایلم.میشدم مست داشتم کم کم دیگه. میکردم عمل ای فهحر خور شراب یه مثل

 بی من و  ام مرده کجا پرسید می که بود شاهرخ عببانی صدای. خورد زنگ

کردم قطع رو گوشی بهش توجه  

 

 تلو و گرفت رقبم بود شکیرا معروف اهنگای از یکی که جی دی آهنگ شنیدن با

رفتم رقص پیست سمت به خوران تلو   

 

 ای حرفه مدلی این که بودم من این که نمیشد باورم خودمم همیشه مثل

 قدری به.میدادم حرکت رو بدنم آهنگ ضرب هر با شکیرا خود مثل.میرقبیدم

بودم کرده حظ خودمم که میدادم شکل اندامم به ماهرانه  

 

میچرخوندم سرم دور به رو موهام و شدم آویزون ها،ازشون میله دیدن با  

 

میزدن کف و سوت وبرام بودن اومده جانهی به همه رقبم از  

 

 کنم تکرار رو میله حرکت دوباره خواستم. بودم متعج  استعداد اینهمه از خودمم

 اومدم رقص پیست رو از.شدم میخکوب سرجام  و افتاد منبور نگاه به چشمام که

رفتم بار طرف به بهش توجه بی پایین  . 
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 می جرعه جرعه که بود شراب سگیال دستام از یکی تو.  زدم قهقه مستانه 

میزدم بهش عمیقی های پک و سیگار نخ یه دیگم تودست و نوشیدم  

 

 بکشه بیرون پسرا بغل از منو  اگه که بود داده تذکر بهم که افتادم شاهرخ حرف یاد

 از و بود انداخته گردنم دور دست.بودم مردا بغل تو ببینه که نیست حاال و میکشمتم

عروسک؟ چیه اسمت:پرسید و گرفت چونم  

 

توچه به:گفتم و زدم سیگار به پکی  

 

_  خیلی تو.خوشوقتم خیلی اشناییتم از.جاستینه من اسم.تخسایی اون از معلومه

خمارت و خاکستری چشمای این مخبوصا خوشگلی  

 

 به که خواست و میورد باالتر رو دستش هرلحظه و کشید پام رون روی رو دستش

 بلندش صندلی رو از حرکت یه با و  و گرفت رو تشدس مچ کسی که ببره پام وسط

زد چشمش پای به مشتی و کرد  

 

عببانیت از که افتاد شاهرخ خشمگین ی چهره به نگام  

 

 صورتش به محکمی های مشت و بود گرفته رو جاستین ی یقه و.بود شده قرمز

شد مانعش منبور اینکه تا. میزد  

 

 با فارسی به و کرد نگاه بهم شاهرخ.بودن شده خیره ما به بار داخل های آدم ی همه

کردی؟ درست خودت برای ای قیافه و ریخت چه این:گفت عببانیت  
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رسونده خبرارو خوب کالغه اقا که میبینم به به:گفتم و انداختم منبور به نگاهی  

 

 ل  زیر و گرفت قرار روم به رو.اورد بیرون و گرفت رو دستم بهم توجه بی

لیکا؟؟م وضعیه چه این:غرید  

 

 ولی نمیفهمیدم درست خودمو حال.بشه ساکت که گذاشتم لباش روی رو انگشتام

بود عببی خیلی شاهرخ   

 

 که نواخت گوشم به محکمی سیلی چنان و کرد مکث که بزنه حرفی دوباره خواست

کرد کر رو گوشم سیلی صدای  

 

_  دیگه. کنی خیابونی دخترای شبیه رو خودت اینجوری که نمیدم اجازه بهت من

 اینکه جای به.بخوره بهم ازت حالم دیگه که کردی کاری. کشوندی لبم به رو جونم

 من زندگی از. متنفرم ازت من ملیکا ببین.کاشتی نفرت بکاری قلبم توی رو عشقت

بیرون برو گمشو  

 

 فرار داشتم زندگیم های حقیقت از. گذاشتم فرار به پا.نداشتم رو حرفاش تحمل دیگه

میداد عذابم داشت تنفر ازم شاهرخ اینکه.میکردم  

 

میکرد روشن رو ها خیابون چراغ، تیر نور فقط. بود رفته فرو تاریکی تو جا همه  
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 که میگشتم شدن پنهان برای جایی.میگشت دنبالم که دیدم رو ش سایه دور از

کرد ترمز پام جلوی ماشینی ناگهان  

 

 که گفتم بود مسنی مرد که راننده به و شدم سوار. میشد تر نزدیک داشت شاهرخ

 و فرارم حال در کسی دست از که بود فهمیده اونم.بشه دور اونجا از زودتر هرچه

کرد دوبرابر رو سرعتش  

 

دوید می دنبالم به هراسان که دیدم رو شاهرخ ، بغل ی آینه تو از   

 

رفت گیج سرم و داده قرار بینیم جلوی رو دستمالی که چیشد که نفهمیدم  

 

_ رمت؟بب کجا  

 

میاد خوابم:گفتم خستگی با  

 

 زود خیلی بخواب هیس: گفت که اومد می بیرون چاه ته از که بود این مثل صداش

 میرسیم

 

میفروشم گرون تورو:گفت قهقهه با و گذاشت مالیمی موزیک  

 

 چیزی دیگه و میشد تر سنگین هرلحظه  پلکامم و میشد بدتر بدتر داشت حالم

 ...نفهمیدم
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 هم رو پاهام و  بسته طناب با  پشت از رو دستام. اومد می اشینم چرخهای صدای

 نمیتونستم. زدن لبام روی محکمی خیلی چس  و بودن کرده چفت بهم زنجیر با

 تا اوردم فشار مغزم به. کشید تیری سرم.بودم؟ اینجا چرا من. بخورم تکون حتی

اینجام چرا بفهمم . 

 

 ولی.کنم فرار شاهرخ دست از تا دمبو شده پیرمردی برماشین سوار من،من خدای

بود؟ کجا اینجا اصال.بودم اینجا چرا من ! 

 

 مشخص تابید می داخل به نور که هایی روزنه از و  میدید رو تاریکی فقط چشمام

شده روز که بود  . 

 

 به  هیچوقت کاش.بودم نشده دلتنگش چقدر که آخ.ترکید بغضم شاهرخ آوری یاد با

دیگه های کاش هزاران و میدادم گوش حرفاش به کاش.نمیرفتم بار اون ... 

 

 بوی.بودم افتاده ای مرده مثل.تونستم نمی ولی بزنم جیغ وجودم تموم با میخواستم

میکرد بدتر هرلحظه رو حالم میزد مشامم به که هم گندی  

 

 دخترای من غیر به که فهمیدم.بازیافتم رو خودم هوشیاری کامال که لحظاتی بعداز

 نمی و بودن بسته رو پاهاشون و دست من مثل که هستن کانتین اون تو هم ای دیگه

بخورن تکون تونستن   

 

باشه چرخ دوازده کانتین که بود این مثل بود بزرگی خیلی کانتین  . 
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میکردم گریه صدا بی من و میشدیم خیره بهم التماس با هممون  

 

 و پوست سیاه فریقاییآ زن و مرد تا سه و.شد باز کانتین در تا کشید طول ساعتها

شدم خیره بهشون ترس با. بودن هم دیگه مرد چند و ژاپنی مرد دوتا . 

 

 بی آمپول دوباره رحمانه بی. اومدیم هوش به هممون ما فهمیدن که وقتی اونا

کردن تزریق  بهمون هوشی  

 

بود مرده و  شده خفه. بود بسته دهنش چون و بود کرده استفراغ دخترا از یکی . 

 

 بیچاره جسد اکراه به اونا و میکرد بدتر هرلحظه رو حالم اومد می که دیگن بوی

انداختن جنگل به رو دخترک   

 

 زود خیلی بودن زده که آمپولی اثر. افتاد راه ماشین و بستن رو درها دوباره

داد دست بهم تاثیرخماری   

 

 بیدار که وقتی میخواد دلم. باشن کابوس یه اینا ی همه میکنم خواهش ازت خدایا

 ولی میخرم جونم به روهم شاهرخ تخم و اخم و باشم شاهرخ کنار خونه توی میشم

 برای من و رسید خواستش به اینکه یا!منه؟ نگران هم شاهرخ یعنی.نباشم اینجا

شدم گم زندگیش از  همیشه . 

 

 کاش شاهرخ آخ.غلتید صورتم روی اشکی متنفره ازم شاهرخ که فکر این با

نمیگرفتی مسخرگی به رو عشقم و دارم ستدو چقدر میفهمیدی ... 
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بود باز پاهام و دست و بودم تخت روی بیدارشدم که وقتی اینبار  . 

 

 شدم بلند جام از خوشحال و اومد لبم به لبخند هستم شاهرخ ی خونه تو اینکه فکر

داشت واقعیت کابوسم و بود باطل خیال نه ولی  

 

نیومد سراغم به کسی ولی کردم کشیدن جیغ و فریاد به شروع. بود تاریک جا همه  

 

 زندان درهای مثل درش چون  باشه زندان سلوالی به شبیه اونجا که بود این مثل

بود فیلما   

 

شدند وارد پوستی سیاه مرد و زن مدتی بعداز . 

.  که درحالی پوست سیاه مرد. کنن ول منو که میخواستم ازشون جیغ و گریه با

 بیدار خفته زیبای  به به:گفت و بود ریخته بیرون رو سفیدش و بزرگ دندونهای

؟ بگو خودم به عزیزم میخوای چی. شده ! 

 

_ اینجام چرا!کجام؟ من ... 

 

 خانومه به رو و  ریخت بیرون رو بدترکیبش و زشت دندونای ی همه و خندید

سیکا ببین:گفت ؟میبرتش کجا که نگفته بهش ف رانک کنم فکر.کجام من میگه داره ج   

 

خریه کدوم دیگه ف رانک:یدمکش جیغ .. 
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_  این ی همه از تو.فروخت ما به ممکن نرخ باالترین با تورو که خری همون

 بشین ببند دهنتو االنم.شدی تموم گرون و سنگین ما برای اینجان که دخترایی

 ..سرجات

 

 به منو بشم متوجه اینکه بدون.میکردم غلطی چه اینجا من خدایا.بود گرفته م گریه

بیارن سرم میخوان بالیی چه نبود معلوم و بودن روختهف اینا  

 

 زد دید رو سرتاپام پستش و زشت های نگاه با و  شد نزدیک بهم سیاهپوست مردک

 من به هم یکمی. بفروشمت اینکه از قبل بهتر. هستی باحالی ی تیکه عج :گفت و

بدمت همینجوری حیفه آخه. بدی حال ...  

 

 و کردم تف صورتش به و کردم جمع دهنمو آب.بده هادام حرفاش به اینکه از قبل

 زمین از رو شالقش زدو صورتم به محکمی خیلی سیلی و رفت در کوره از اون

زد کتکم ممکن حال ترین رحمانه بی با و برداشت  

 

 اون و کردم جمع توشکمم پاهامو.نزنه دست بهم اما بزنه کتکم بودم راضی

 مداخله جسیکا که بیاد سمتم به خواست.کردمی کبود رو بدنم شالقش با بیرحمانه

گذاشتن تنها غم از انبوهی درمیان منو باالخره فرستادش بیرون به زور با و کرد ... 

 فکر شاهرخ به فقط تبوراتم در.بودم اونجا من که بود گذشته روز چند نمیدونم

ببینم رو شاهرخ نمیتونم دیگه و زندگیمه روزهای اخرین میدونستم.میکردم .  

ز روزم و هرش  کار و  میشد ا کو توگوشم مدام شاهرخ حرفای  گریه و کردن ک 

بود کردن  
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 ازم و میکرد رفتار بامن مهربون و اروم خیلی اونجا آدمای برخالف جسیکا

 غذا به ل  روز چند از بعد اون اصرار به  بخورم غذا ای لقمه چند که میخواست

نمیرفت پایین گلوم از هیچی ولی زدم  

 

 نوبت قراره که بودم شنیده جسیکا از.رسید گوش به سالن ی گوشه از جیغی یصدا

 نکهای برای و بشیم خالکوبی تا میفرستادنمون اتاقی به بعدهم و بشیم معاینه نوبت به

 انتحاب تا میگذاشتن روت پیش حل راه دوتا بشه کشیده خالکوبی موقع کمتری درد

بکشی کمتری درد و کنی  

 

 در رو اونها نمیتونم دیگه که طوری به.میخورد بهم کاری کثافت اونهمه از حالم

 از بردن کار به هم ها حل راه از یکی که بگم میتونم فقط.بنویسم دفترخاطراتم

 سوزن سوزن درد تا شی مست ها مشروب با اینکه یا و بود ی.س.ن.ج ی رابطه

نکنی احساس رو  شدن  

 

 دلم.گرفتم رو گوشهام و چشم.بود تهگرف عقم زننده صداهای و کثافت همه اون از

بشنوم رو دیگه دخترای های فریاد و جیغ نمیخواست  

 

 زور به اونا و بود اومده بند نفسم هام گریه هق هق از.رسید من به نوبت وقتی

 اه خالکوبی این با و اجباریه کار این انجام که میگفتن.بزنن خالکوبی که میخواستن

میشه مشخص هرکسی قیمت  

 

 صدام توی که خشمی با.کنم انتخاب هارو حل راه از یکی  که خواست ازم وقتی

 کنن درازی دست یهم تا بکشم درد که دادم ترجیح نکردم انتخاب رو هیچکدوم بود

 یه و دستم  مچ روی بود ستاره شکل به که خالکوبی یه درمونی و دوا هیچ بدون و

 مانع میکردم سعی و یشدم بیشتر دردم میزد سوزن که کمرم،هربار پشت سرخ گل
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 بازوم که بقدری. بودم گرفته گاز رو بازوم زیاد درد از.بشم هام گریه ریزش

بود شده کبود و متورم  

 

 اشک بیبدا من اما بودن رفته خواب به همه.برگشتیم جاهامون به همه دوباره

 .میریختم

 سمتم به بود جک اسمش که پوست سیاه مردک هام گریه هق هق صدای از 

 مثل جسیکا که کنه حمله بهم که خواست دوباره و زد شکمم به لگدی و اورد ورشی

شد مانعش همیشه  

 

 سالم باید دخترو این ما.اربابه کادوی دختر، این:گفت و کشید داد جک سر جسیکا

 و  ارباب برا شده رزو دختر این...میکشه رو مون همه وگرنه بدیم ارباب تحویل

باشی داشته کاریش به کاری نبینم دیگه پس. شده هزینه خریدنش برای پول میلیونها  

 

 از کارم دیگه.شدم خیره رو روبه به زده ماتم و کردم وحشت جسیکا حرفای از

میکردم فراموش رو چیز همه و میکرد عود آلزایمرم کاش.بود گذشته گریه   

 

 هی به رو ملیکا که ببینی کجایی شاهرخ آخ.بشم فروخته کسی به نمیخواستم من

فروختن فطرت پست های آدم مشت ... 

 

 منتقل کشتی به چطوری که نفهمیدیم زدن ما به که هایی دارویی اثر در بازهم

میخوردیم تلو تلو کشتی کف در وقتا بعضی چون بود دریایی سفرمون اینبار.شدیم  

 

 مردا ی خورده دست نمیخواست دلم. کنم خودکشی که بودم گرفته رو خودم تبمیم

بود شدن فروخته از تر باعزت مرگ.بخورم غلت کثافت تو و بشم  
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 رو جنازش و بود زده رو دستش رگ ها شیشه خورده از استفاده با دخترا از یکی

بود شده پخش کشتی کف در خونش و انداختن دریا به  

 

 فرار تونستیم نمی ما و بود انتظارمون در که شومی ی آینده از ما ی همه حاال

ترسیدیم می. کنیم   

 

بیاد؟ سرما قراره اتفاقی چه که پرسیدم جسیکا از ! 

 

 خوبی دختر اگه زدم رقم اینا از بهتر تورو ی آینده من عزیزم نترس:گفت باخنده

 بشی ارباب ی معشوقه کردن دلبری با فقط میتونی و نمیشی اذیت زیاد باشی

 به هرکدومشون هم بقیه درمورد.میاد خوشش خیلی ام سلیقه از رئیس مطمئینم.

میشن فروخته باشه داشته خواهان که هرکشوری  

 

داره؟ واقعیت زنها وفروش خرید یعنی:کشیدم کوتاهی جیغ  

 

_ گنجه نمی تبورت تو اصال که قیمتایی همه عزیزم آره  

 

_ چی هامون خانواده.  نمیکنن پیدا مارو هیچوقت یعنی !! 

 

_  هم پلیس. گردهبر خونش به دخترا از یکی که نشده هیچوقت حاال تا.عزیزم آره

 کسی دیگه تورو.مردی خونوادت برای دیگه تو.نکرده پیدا رو شون زنده هیچوقت

 بیایی راه ما با دیگه که بهتره. دورشدی خیلی بودی که جایی از که چرا نمیکنه پیدا
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 توهم که بهتره کردن فراموشت همه.توست قدمی یک در مرگ صورت درغیراین.

کنی فراموششون  

 

_ نمیکنم فراموش رو شاهرخ من نه   

 

_ اربابی مخبوص سوگلی تو االن.کن فراموش رو گذشتت زندگی ی همه دیگه  

 

 به و گذاشتم زانوهام روی رو سرم.کشید سوت سرم انگیز وحشت حرفای اینهمه از

 شاهرخ. نمیخوردم ُجم شاهرخ کنار از میشکست پام کاش.گریستم خودم بدبختی

داشتم زیادی امنیت اون ارکن در که بود محکم کوه یه من برای .... 

 

 و اومد نمی پایین تبم عنوان هیچ به و داشتم شدیدی ت  که میشد روزی سه

 ی معشوقه میترسید که چرا داشت رو هوام خیلی جسیکا. میشد بدتر حالم هرلحظه

 اورد می دارو و قرص برام کردو می چک احوالمو مدام همین برا بمیره اربابشون

 مرگ با و نشم مداوا که بود راه بهترین این بمیرم فقط ستمیخوا دلم من ولی

بمیرم طبیعی  

 

 براشون نبودم و بود و میکردن نگاه بهم همه بودم موت به رو که زنده یه مثل

 براش خیلی بود داده منو ی وعده رئیسشون به که جسیکا برای ولی نداشت فرقی

 ترک و خشک لبهای به آبی لیوان جسیکا گاهی چند از هر.  انگاری بودم مهم

میگذاشت پیشونیم روی به خیس دستمال و میکرد نزدیک ام خورده   

 

 شاهرخ  بدن و تن این دکتر که دونست نمی ولی کنه پرستاری برام میکرد سعی

 امید ی روزنه من برای که بود اون و میداد امید بهم و بود کنارم رویاهام تو که بود
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 من جای از شاهرخ که داشت امکان چطور بود پوچ خیلی که امیدی ولی بود شده

 من که نداشت امکان کردن عوض جا و کاری مخفی اینهمه از بعد.باشه داشته خبر

ببینم دوباره بتونم رو شاهرخ  

 

 اسم داغونم حال با.میگفتم هذیان و میدیدم چشمام با رو مرگ و رفته باال تبم دوباره

میزدم صدا تمنا با رو شاهرخ   

 اتاقی تو که میشد روزی چند آخه بودم کرده ضعف.برسه دادم به که بودن کسی ولی

بودن نیورده غدایی هیچ برامون و کرده رها رو مون همه تاریک و تنگ  

 

 چشمام.بود شده داغ داغ   بدنم.دادم پوچ امید خودم به و پیچیدم آغوش تو رو خودم

بخوابم آسوده بلکه تا گذاشتم هم روی رو   

 

 داشت که بود مرگ یا و بود خواب نمیدونم. شدن داخل مرد چند دوش باز بزرگ در

کنم نگاه نمیتونستم و میگرفت فرا چشمامو . 

 

 به رو اسمم پی در پی بار چند که بود شاهرخ. اومد سراغم به شیرینی رویای

اورد؟ زبون  

 

_ ملیکا....ملیکا .. 

 

 زبان از اسمم صدازدن است خوش چه.هستم کردنت صدا ی تشنه که کن صدایم

 ...تو
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_ باشه؟ اینجا خواهرتون که فکرنمیکنم دکتر..جائیه جور چه دیگه اینجا من خدای  

 

_ کجایی؟ عزیزم ملیکا. اینجاست که مطمئنم من نه ! 

 

 و تیر رگبار صدای. داشت واقعیت صدا این. بود شاهرخ.نمیدیدم خواب من خدای

 وجودم تموم با و بردم کار به دستم بردن باال برای رو انرژیم تنها.اومد می فشنگم

زدم صدا رو شاهرخ  

 

داد جام آغوشش تو و شد خم خوشحالی با و میزد نفس نفس.اومد طرفم به  

 

 بیا منبور.داری ت  چقدر من خدای:گفت نگرانی با و گذاشت صورتم روی دست

کردم پیداش سمت این . 

 

 شاهرخ_

 

_ عزیزم بیار طاقت میشه خوب حالت تو.دلم جون  

 

 دیگه من و کرد بلندم زمین از حرکت یه با و کرد بوسه غرق ورتموص و سر

دیدم سیاه رو دنیا و نفهمیدم چیزی ... 

 

 اتفاق من برای که عشق نوع از ای معجزه از اونم. داشتم اعتقاد معجزه به دیگه

 ت  از درحالیکه و بود اومده سراغم به مرگ ی لحظه. بود بینظیر خیلی بود افتاده

 تو و برگشتیم لندن به دوباره و کرد مهار رو تبم شاهرخ بودم مرگ حال در شدید
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 حالم تا کشید طول روزی چند  و شدم بستری میکرد کار شاهرخ که بیمارستانی

 که اتفاقی و  نکردم قبول رو خبرنگاری هیچ شاهرخ درخواست به  بشه خوب

 حالم نگران هم ایران تو م خونواده تا موند مخفی و مسکوت بود افتاده من برای

کرد دستگیر رو قاچاقچی باندهای اون پلیسم نشن  

 

 پزشکیش لباس با  شاهرخ اونها رفتن از بعد و اومدن مالقاتم به دوستام تک تک

 رو رزی گل شاخه.  شد اتاقم وارد میکرد جذابش دوبرابر و میومد بهش خیلی که

دادم دستم به  

 میتونی شده خوب حالم که حاال:مپرسید و بوییدم و گرفتم ازش زیرل  تشکری با

کردی؟ پیدا منو چطوری که بگی بهم  

 

 رو خونه بخوای که نمیکردم فکر اولش:گفت خوشحال و بشاش همیشه برخالف

  دراومد اب از برعکس هام نقشه ی همه ولی برمیگردی میکردم فکر. کنی ترک

شدی دور ماز سرعت تموم با و شدی ماشینی یه سوار تو کردم پیدات که وقتی و . 

 

 تو وقفه بدون روز سه. کرد رخنه دلم توی بیفته برات اتفاقی اینکه ی دلشوره

 که گفت پلیس.نبود ردی هیچ ازتو ولی میگشتم دنبالت پلیس مامورای با انگلیس

 آدما قاچاقچیان یا و ربایی آدم گروه احتماال که چرا بگذرم تو گشتن خیر از باید

 تو برده عنوان یه ویا بگیرن ازت رو بدنت اعضای بخوان اینکه و دزدیدن تورو

 چی که بگم بهت نمیخوام...بندازن خونه فساد به تورو  احتماال یا و بفروشن رو

 به دست کردنت پیدا برای و میکرد م دیوونه دادم دستت از اینکه فکر.کشیدم

زدم هرکاری . 

کردم گمت که بدم خبر ایران به کنم جرات نتونستم ولی   

 



@ASHEQANEROMAN 553 

 

 داده هدیه بهت رفتن اسکی موقع که ساعتی دستبند یاد به اتفاق برحس  نکهای تا

 هم کوچیک سرنخ یه واگه. کردی دست به رو اون اونش  که بود یادم.افتادم بودم

کجایی بفهمم که بود خوب بازم اوردم می بدست ازت ... 

 

 نوم که دکر کمک دستبند این که میگی یعنی:گفتم تعج  با و کردم نگاه دستبندم به

کنی؟ پیدا  

 

 بیماری تو چون:گفت و کرد باز دستم از رو دستبند و زد بهم زیبایی لبخند

 این پروفسورم ی توصیه توسط کنی زندگی اینجا که میخواستی و داشتی فراموشی

 گم خیابون تو که صورتی در  گذاشته کار فرستنده یه داخلش که  ساعتی دستبند

خوشبختانه  دادم هدیه بهت رو میکردم پیدات اون توسط میشدی  

 

 ردیابی رو فرستنده پلیس نیروهای اون ی وسیله به و خورد هم بدردمون خیلی

 اون حتی میرفتیم هم ما رو بودن برده شماهارو که جاهایی وج  به وج  کردن

 بودیم دور شما از قدم یه ما رفتیم بودهم متروک زندان یه زمانی که هایی سلول

 از.کنم پیدا تورو تونستم باالخره من و کشیدن نقشه حمله رایب پلیس مامورای.

 با چون شدم خوشحال خیلی بودم کرده گوش  پروفسور حرف به روز اون اینکه

کنیم پیدا تورو تونستیم توصیه اون   

 

گریستم های های و انداختم شاهرخ آغوش تو رو خودم و زدم ساعت به ای بوسه  

 

 دوباره که اینه مهم میکنی؟ گریه چرا دیگه:گفت و کرد نوازش رو موهام شاهرخ

خودمی پیش   

 دماغت ،اب من جون تورو.ملیکا:گفت کنان غرغر و نواخت پیشونیم به ای بوسه و

نمال پیرهنم به دیگه رو  ... 
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کردم لوس براش رو خودم و چسبوندم سینش به بیشتر رو صورتم عمد از منم  

 

_  باید. کردم جورواجور نذرهای برات درچق نمیدونی.کردم پیدات که شکر خدارو

 به چیز همه... بخند و باش آروم االنم.کنم ادا رو نذرهام تا بشه خوب زودتر حالت

 خیلی هات گونه روی چال اون برای دلم که چرا بخند شد تموم خوشی و خوبی

شده تنگ   

 هب بار حسرت نگاهی با.رفتم ریسه خنده از من و دادنم قلقلک به کرد شروع و 

بود دلواپسی پراز چشماش.بود شده خیره هام خنده  

 

انداخت باال رو ابروش تای یه و کشید لپش روی رو انگشتش . 

 

 روی عادتم طبق آبدار و محکم ماچ یه و انداختم گردنش دور رو دستام پروا بی

دنیایی دکتر بهترین تو:گفتم کنان جیغ جیغ و کاشتم اش گونه  

 شکر خدارو ل  زیر و گرفت درآغوشم قبل از تر محکم و انداخت کمرم دور دست

 ...گفت

 

 رو بدی خیلی ی هفته دو.بود شده اولش سرجای به چیز همه و برگشتیم خونه به

 می کیف کلی عوضش در. میشدم بلند خواب از کابوسی با وهرش  بودم گذرونده

 منم ددا می جا خودش پر و بال تو منو من به دادن دلداری برا شاهرخ وقتی کردم

کردم می کیف بغلش تو کلی   

 

 اتفاقی اگه میدونستم نمیکردم دور خودم از رو فرستنده ساعت عنوان هیچ به دیگه

بشه زندگیم من سوپر که دارم رو شاهرخ بیفته برام   
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 نمی دیگه ش  کشیک شاهرخ بودیم خونه شاهرخ هم و من هم هشت سرساعت

 با هم منبور روزها دراین که  وندیممیگذر باهم رو عالی یکشنبه روزهای و موند

 منبور با یا زحمتش که داشتیم ایرونی غذای ها یکشنبه همیشه میشدو شریک ما

میچسبید بهممون هم خیلی  باشاهرخ یا بود . 

 

 خونمون نزدیک که ها کاتولیک کلیسای به نره سر حوصلم اینکه برای گاهی هراز

 مادرم که بودم گفته بهش چون انیروح پدر.میکردم دعا و میرفتم اونجا به بود

کنم عبادت کلیسا تو که میداد اجازه کاتولیکه  

 

 رو دستش کسی که بودم دعا مشغول کلیسا شدن خلوت از بعد که بود یکشنبه روز

 به دست رو شاهرخ که سربرگردوندم و کشیدم بلندی هین.گذاشتم م شونه روی به

دیدم بود شده خیره من به درحالیکه سینه  

 

 اونجا مسلمون ایرونیای ما که بدم نشون بهت رو جایی بریم بیا:گفت و کرد باز ل 

میکنیم نیایش و دعا   

 

  گرفت تاکسی کرد دراز دست افتادیم راه به و بلندشدم ازجام اون از هدایت به

ایستادیم داشت گنبد که رنگ سبز ساختمون یه جلوی. شدیم تاکسی سوار  

 

_ لمونهاستمس ما مختص که مسجده اینجا   

 

 که اینجا تا:گفت بود لباش روی که لبخندی ی مونده ته با و زد ریشش به دست

بخونه برامون هم محرمیت ی صیغه عاقد میخوام اومدیم   
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محرمیت ی صیغه:کردم زمزمه ل  زیر ..!! 

 

_ کنیم زندگی باشیم همخونه تو و من داره قباحت.خوب آره . 

 

کردم نگاه بهش منگ و گیج  

 

 و نیست پاک من به نسبت تو دید باشه هرچی:گفت و کرد جمع قیافشو ادختر مثل

بزنه سر ازت خطایی ممکنه هرلحظه  

 

بشیم؟ شوهر و زن ما قراره یعنی:گفتم و شدم خیره بهش منگ و گیج  

 

 شوهرا و زن برای تنها که محرمیت ی صیغه جانم نه:گفت و خندید بلند صدای با

 به منو دیگه تو تا بخونن برامون رو برادری و خواهر ی صیغه میخوام.نمیخونن

 زیاد حاالم خوب ولی میدادیم انجام اول همون از باید اینو.کنی قبول برادرت عنوان

نشده دیر .... 

 

 میشد چی من عشق و احساس تکلیف پس. بشه برادرم شاهرخ نمیخواست دلم من

میکشیدم عذاب ببوسمش و کنم بغلش نمیتونم اینکه خاطر به هنوزم. ؟ وسط این   

 

 از وسینش  رسید بهم زود خیلی و دوید دنبالم به. کردم فرار ازدستش و کردم پاتند

 قول تو مگه: گفت و گرفت هام شونه سر از.میشد پایین و باال زدن نفس نفس شدت

میکنی قبول چرا و چون بدون بگم من هرچی بعد به این از که ندادی  . 
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انداختم پایین رو سرم   

 

 عشق این که میرفت جلو داشت پاهام و بود گرفته عزا قلبم. نبود یکی قلبم اب پاهام

کنه سرکوب رو   

 

 آخه کنی می بازی اینجوری عشقم با چرا مینالیدم شاهرخ دست از میخواست دلم

باشم داشته رو باشی داشته دوست منو تو روزی شاید که امیدی این بگذار.  

 

انداخت سرم روی خاصی وسواس با و گرفت امانت به چادر اونجا از شاهرخ   

 

شدیم مسجد وارد و گرفت رو دستم . 

 

 هم گوش در و  کرد احوالپرسی و سالم و داد دست شاهرخ دیدن با روحانی مرد

اورد ل  به لبخندی روحانی مرد و کردن پچ پچ  

 ازشون هیچی من که عربی کلمات و بودیم نشسته هم کنار شاهرخ و من

با رو ای جمله چند و کرد نبیا رو سردرنمیوردم  

 

 عربی به برسه چه میزدم حرف زور به رو فارسی من. کنم تکرار تونستم بدبختی

 کردم قبول. بودم شده خواهرش دیگه.ریختم اشک بیبدا و انداختم پایین رو سرم.

عشقش نه باشم خواهرش که ... 

 

 و بود بارم یناول.داشتم مشکل خیلی چادر کردن سر با.افتادیم راه به هردوساکت

کنم سر مرت  نمیتونستم . 
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 به من و رفت پام زیر و بود دیگم طرف یه از بلندتر چادر طرف یه اینکه تا

خوردم زمین به وحشتناکی صورت  

 

 ودست نشست زمین روی به و شم بلند جام از که کنه کمکم اینکه جای به شاهرخ

زد خنده زیر و گذاشت شکمش رو  

 

 چیز عشق جز من مگه.کرد می حقم در که بود نامردی چه این اخه.ترکید بغضم

کردم گدایی ازت ایم دیگه ! 

 

 جای به:غریدم ل  زیر و تکوندم رو زانوهام خاک و بلندشدم زمین از عببانیت با

نبود بد میکردی کمکم خندیدن ه ر ه ر  

 

افتاد راه به من همراه و کرد جمع رو خندش  

 

 برای شاهرخ که خرسی و بردم هجوم اتاقم به و رسیدیم خونه به ربع یه از بعد

زدم گریه زیر زدم های های و کردم بغل رو بود خریده تولدم . 

 

 رو عشقش و بود شده عاشق که قلبی بیچاره.میسوخت خیلی خودم حال به دلم

بودن کرده سرکوب  

: بود گفته جوابش در شاهرخ. بزنم تاریخی چه برای گفت روحانی که اونموقع

ابد ات همیشه برای ... 
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 ازدستش همیشه برای که چرا میکردم دفن رو  امو زنونه عشق باید و کردم گریه

 دادم

 

 و دست شستن برای و کشیدم ای خمیازه.بود کرده باد چشمام زیاد ی گریه از

 با خیلی دیش . بگیرم خودم به عادی رفتار کردم سعی و  رفتم بیرون صورتم

 ازسر رو عشقش تا میزدم نهی  خودم به یندروغ حرفای و رفتم کلنجار کلی خودم

 بپرونم

 

 و سالم ورودم با.بود گرفته پیش در دیگه روزهای از تر مهربان رفتار شاهرخ

صبحانه بفرما:گفت و کشید پیش رو صندلی و گفت بخیر صبح  

 

 به باسن با محکم من و کشید پشت از رو صندلی که بشینم صندلی رو خواستم

افتادم زمین . 

 

کردم گریه و شد اشک از پر چشمام ناخودآگاه.گرفت هاش رحمی بی تموم از دلم   

 

 دوتا و اومد سمتم به اشکم دیدن با  بود خندیدن حال در لحظه اون  که شاهرخم

 پاک رو صورتم روی اشک انگشتاش نوک با و گرفت صورتم قاب رو دستاش

 کرد

 

_ متاسفم.کنم شوخی باهات صبحی سر خواستم.عزیزم ببخشید  

 

گرفتم خودم به آلودی اخم ی قیافه   
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بخندونه منو نتونست ولی داد دادنم قلقلک به شروع و برد پیش دست   

بود گرفته هاش رحمی بی تموم از دلم  

                    

 تغییر کامال اخالقش شاهرخ و بود گذشته صیغه ماجرای اون از که بود روزی سه

 و  میزد زل چشمام به و میگرفت دستش هب رو دستم ای هربهانه به و  بود کرده

نمیکرد فرار نگاهام از قبال مثل    

 

 نواخت می ام گونه به بخیر ش  عنوان به ایی بوسه یا میگرفت رو دستم که هربار

میگرفت فرا رو وجودم همه عشق ی الکتریسته و  میشدم احساس دستخوش. .  

 

 خیلی که میکرد پخش لیسیانگ زبان به جال  فیلم یه مکزیکی های شبکه از یکی

کنم نگاه کامل رو اون تا بودم مشتاق   

 

کشیدم دراز کاناپه روی و آوردم آبمیوه همراه به و داشتیم کورن پاپ کابینت داخل   

 

 نمیاد خونه به که بود راحت خیالم و بودند رفته بیرون شام برای منبور با شاهرخ

ببینم رو عالقم مورد فیلم میتونم من و . 

 

بودم بسته گیره با رو موهام و داشتم تن به نارنجی تاپ یه با سفید ارکشلو   

 

 کشیده سمتش به نگاهم. اومد در شدن باز صدای بودم تماشا درحال که همونطور

 سفید و مشکی راه راه کراوات با بود خریده تازه که کاربنی آبی شلوار و کت. شد

بود پوشیده رو میومد بهش خیلی که  
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 چیزا خیلی مامانی از بودم ایران که روزی چند. رفتم صدقه قربون اشبر دلم توی

بودم گرفته یاد .  

 

نشم رسوا حسرتم پراز نگاه از تا کردم خوردن مشغول رو خودم تفاوت بی  

 

 غبه باشم داشته اونو نمیتونم اینکه از و میومد تپش به قلبم دیدنش با هنوزم

  میخوردم

 

 بود این منظورش انداخت بهم نگاهی اومد سمتم به و گذاشت میز روی رو کیفش

بشینم درست که   

 

نشست من نزدیک کردم جمع رو پاهام   

 

 که کرد تر ل . میخارید پشت از رو راستش سمت گوش چپ دست با حالیکه در

نگفت چیزی و شد پشیمون ولی بزنه حرفی  

 

کنه لمبغ میخواد کردم احساس که طوری به کرد دراز سرم پشت رو راستش دست  

 

 کردم  نزدیک دهنم به و برداشتم کورن پاپ مشتی و انداختم باال شونه تفاوت بی

 دوتا که طوری به قاپید دستم از دهنش با رو کورن پاپ ای حمله حرکت یه با که

گرفت گاز هم رو انگشتم   
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زدم زل بهش زده تعج   

 

_ تره خوشمزه اینجوری بخورم،آخه تو دست از میخواد دلم  

 

. بدم ازدست رو فیلم قسمت این نمیخواست دلم چون انداختم باال شونه دوباره

کردم دیدن فیلم معطوف خودمو  .  

 

میکنی؟ درست قهوه برام:گفت و کشید دارش موج موهای به دستی  

 

؟ بخونی درس میخوای مگه: پرسیدم کالفگی با  

 

_ کنم داری زنده ش  میخواد دلم ولی ندارم درس نه  

 

 درست قهوه فنجون دوتا کردم استفاده بازرگانی پیام به فیلم فتنر از میلی بی با

برگشتم پیشش قهوه فنجون دوتا همراه دقایقی از بعد کردم   

 

بشینم شاهرخ از دورتر مبل روی که کردم سعی اینبار   

 

 داری من به کورن پاپ دادن از:گفت بود فراگرفته رو صورتش که دلپذیری اخم با

میری؟ طفره  
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 دوباره و گرفتم طرفش به و برداشتم کورن پاپ از مشتی و برگشتم جام به رناچا به

قاپید رو کورن پاپ دهانش با قبل مثل   

  

مستی تو ببینم کن صبر:گفتم اختیار بی بود برانگیز تعج  برام واقعا کاراش ! 

 

ببین.تو جون به نه:گفت و باالبرد رو دستهاش ... 

 

یانه میده شراب بوی دهنش  بفهمم که دکر ها دماغم جلوی و شد خم طرفم به .. 

 

هم نفس تو نفس....هم چشم تو چشم. بودم بغلش کامال دیگه حاال ... 

 

میگفت رو دیگه چیز یه براقش عسلی چشمهای اون . 

شنیدم می رو صداش وضوح به که طوری تپید می تند تند قلبم  

 

 و گذاشت من لبای روی رو لباش شاهرخ که شد چطور نشدم متوجه هم خودم

بوسید منو عمیق ... 

 

 شیرین و عالی خیلیم بوسش بلکه.شدم ناراضی بوسش از که بشم منکرش نمیتونم

بدم ادامه  اینطوری نمیتونستم من ولی  بود  

 

انداخت پایین رو سرش و شد جدا ازم نیستم بوسیدنش به راضی فهمید که شاهرخ  
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 من:گفتم  کردم می هم چفت هم تو رو دستام درحالیکه و بودم کرده گم پامو و دست

نکنم فکر تو به دیگه که خوردم قسم  

 

 هی  بلندشو،میخوام: وگفت بلندشد باشه افتاده چیزی یاد به اینکه مثل و زد خندی نیم

بدم نشون بهت رو چیزی  

 

بست چشمام دور غافلگیرانه خیلی بازکرد اش یقه از رو کراواتش   

 

_ میکنی؟ که بازیه چه دیگه این   

 

_  بهت اینو منتظرم روزه سه ،که دارم کوچلو سورپریز یه برات.باش داشته قتطا

بدم نشون  

 

 اومدیم بیرون باغچه و خونه از.رفتم دنبالش به بسته چشمای با من و گرفت دستمو

 برسونم یقین به رو شکم اینکه برای. میرفت خونه گاراژ طرف به کنم فکر و

؟ گاراژه اینجا:پرسیدم  

 

 !نمیدونم_

 

_ ؟! دیگه نذار سرکارم اهرخش   

 

 و نواخت ام گونه روی ای بوسه هم بعدم و کرد بغلم و گرفت قرار سرم پشت

برداشت چشمام روی از رو کراوات   
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خوشگل خیلی فراری قرمز ماشین یه.میدیدم چی من خدای اوه   

 

بود مونده باز تعج  از دهنم . 

 

_ کیه؟ مال این  

 

_ باختم تو به من.بودیم گذاشته شرط که همونطور  . 

 

 خودم عاشق رو شاهرخ بتونم من اگه که بودیم گذاشته شرط. اوردم فشار مغزم به

اون نه باختم رو شرط من ولی.بگیره فراری ماشین برایم باید اون کنم  

 

_ برادریم؟ و خواهر که ما اما  

 

گفتم و زدم بازوش از. شد بلند هوا به خندش شلیک  : 

 

_  روحانی اون با رو برادری و خواهر های آیه و  نبردی مسجد به منو تو مگه

 نخوندیم؟

 

_  کرده نذر تو کردن پیدا برای من که گفتم بهت یادته.بشم سادگیت فدای من الهی

کردم خودم نذر تورو شدی پیدا  که وقتی! بودم؟   
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_ نمیارم؟ سردر هیچی کردی؟من خودت نذر که چی یعنی  

 

_  سیلی یا و نمیشدم عببی روت من اگه. کردی فرار تو که بود من تقبیر خوب

نمیکردی فرار تو نمیزدم بهت  

 

 به خیره و پیچید انگشتش دور رو موهام از ای طره  و شد تر نزدیک بهم قدم یه

 کارم توام بدون و.بنده تو نفس به نفسم  چقدر که فهمیدم تو بدون:گفت چشمام

 و شدم عاشقت و دارم ستدو چقدر که بودم فهمیده تازه.میشم کامل تو با من.تمومه

کردم پیدا رو کوچلوم فرشته خوشبختانه که کنم پیدات تا میزدم در هردری به   

 

 تو حاال:پرسیدم. بود انداخته تپش به رو عاشقم دل دوباره حرفاش بودم شده شوکه

نیستی؟ من برادر  

 

_  ی اجازه چون خوب ولی باشه دائم عقدمون میخواستم.نامزدتم االن دیوونه،من نه

 خونده بینمون محرمیت ی صیغه یه مجبورشدم  کرد دائم عقد نمیشد نبود پدرت

 باشیم خونه یه تو محرمیت بدون که نبود درست کرده فرق تو به احساسم دیگه.بشه

 از تو میکردم فکر من.بشه خونده بینمون محرمیت ی صیغه تا بردمت همین برای

 فکرمیکردم داشتم سراغ تو از هک احساسی با و شده دستگیرت چیز همه من حرفای

میکنی بارونم بوسه همونجا  

 

_  خدا.دادم دستت از همیشه برای چون بودم گرفته عزا اونجا.... آخه....من....من

 پنهون خاطر به هیچوقت. کردی بازی اینچنین احساسم با که شاهرخ کنه لعنتت

نمیبخشمت کاریت  
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_  باش منو. نیوردی سردر عموضو این از هیچی تو که بود درست منبور حدس

 ازم تو میشدم تر نزدیک تو به هرچقدر من و نداری دوسم دیگه میکردم فکر که

نیفتاده دوزاریش خانوم نگو.میکردی فرار  

 

 غمناکی صدای با و کرد پاکشون دستش با و شد صورتم روی اشکای متوجه

بود نسنجیده کارم.کوچلوم فرشته میخوام معذرت:گفت  

 

 با ولی.کشیدم جیغ دلم ازته و انداختم بغلش رو خودم و زدم ورتشص به کراوت با

بود من مال دیگه شاهرخم مهمتر همه از و بود من مال دنیا ی همه انگار وجود این   

 به رو لباش بعد و چرخوندم خودش دور و انداخت پاهام و گردن دور دست شاهرخ

بچسبونه لبام روی به نامزدی مهر تا گذاشت لبام روی  

بهتر این از خوشبختی داشتیم گهم ... 

 

 خاطر همین به و بود مونده پروفسوری برای شاهرخ درس کردن تموم به ماه شش

 ایران به همیشه برای التحبیلی فارغ از بعد ما که بود داده خبر ایران به

بود نگفته ازدواجمون درمورد چیزی اونا به و. برمیگردیم   

 و بودن باخبر ما نامزدی از که بودن یکسان تنها جورج و شیرین و منبور

بود مونده باقی مسکوت ما ماجرای  

 

 ی رابطه خاطر همین به و داشت زیادی اعتقاد عروسی لباس به شاهرخ

بود داشته نگه عروسی برای رو زناشویمون   

 

من و میشدیم نزدیک شاهرخ تولد به کم کم و بود دومون هر مراد بروفق کارها  
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 عالی ی دونفره جشن یه با و باشه فرد به منحبر شاهرخ تولد روز داشتم تبمیم

 میشد

 

 با و میرفتم خرید به روز هر و کنم عملی رو ام نقشه تا کشید طول تموم هفته یک

برمیگشتم پر دست  

 

 رسید نمی فکرش به هیچ شاهرخم. کردم عملی رو نقشه ش  هشت ساعت درست 

 حال در عالقمون مورد آهنگ. کنم سوپرایزش بخوام من و باشه تولدش امروز که

 اطراف و بودم ریخته سرخ گل گلبرگهای خوابمون اتاق تا ورودی در از.بود پخش

 در ریزیم شمهای و میکرد خیره رو ایی بینده هر که کرده اویزان تورهایی تخت

 قل  شکل به قرمز رز های گلبرگ با رو خواب تخت روی و.بودن سوختن حال

کردم درست . 

 

 و ساده عروس لباس و داده ماهر ارایشگری دست به عروس یه مثل ور خودم

خریدم رو شیکی  

 

 ها ملکه مثل. میرفت ریسه عروس سفید لباس تو خودم برای دلم.داشتم ذوق حسابی

درخشید می خوشحالی از خاکستریم چشمای.بودم شده  

 

 روی رو گلم دسته و کشیدم دراز تخت روی و کردم خاموش چراغهارو ی همه

داشتم شوق و ذوق خیلی. میشد پایین و باال هیجان شدت از ام سینه.گذاشتم سینم  
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 پیداش گل شاخه یه با ربع و هشت سرساعت همیشه که بودم ورودش انتظار به

 .میشد

 

 گل گلبرگهای پی در و میزد صدا رو اسمم و اومده که فهمیدم چراغ شدن روشن از

اومد خواب اتاق به رز   

 

بودم بسته رو چشمام و بود افتاده صورتم ویر شمع نورهای  

 

شده خیره تخت به شگفتی با که کنم حس رو حرکاتش و رفتار میتونستم   

 

 می رو بودم نوشته ماتیک با که رو آینه روی ی جمله صدا با که شنیدم رو صداش

کنه بیدار خواب از ش بوسه با رو خفته زیبای باید پرنس:  خوند  

 

 هب ای:گفت خنده با بلندشم اینکه از قبل وجود این با و زدم بخندیل که نخندم نتونستم

میکنم بیدار مو خفته زیبای عاشقی،خودم عشق سنت طبق چشم   

 

 هم چشم تو چشم کردم باز چشمامو ومن گذاشت لبهام روی رو دارش ت  داغ لبای

  شدیم

 

 گوشم زیر.رداو پذیرایی به و کرد بلندم جام از و انداخت پاهام و گردن دور دست

زوده هنوز خوابیدن برا کرد نجوا   

 

دوماد آقا برقبم باهتون میتونم:گفتم بهش لبخندی با و کردم پلی رو آهنگی  
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خانوم عروس البته:گفت و گرفت رو دستم  

 

 سرشونه روی من دست و کمرم دور اون دست و کردیم چفت باهم رو دستامون

بود زندگیم توی رقص بهترین.بود هاش  

بودیم احساس از سرخوش و خوشحال هردو.بود عشق لذت از که رقبی  

 

میشی تر خواستنی و زیبا عروس لباس با چقدر:گفت و اورد گوشم نزدیک سرشو  

 

بگیرم فیلم میکرد فوت رو کیکش شمع شاهرخ وقتی که کردم آماده رو دوربین  

 

_ میشه؟ چی من قل  کنار شمع تا سه اون گفتی اگه  

 

 من بینی به اورد می بیرون و زده کیک به انگشت حالیکه رد و کرد ای خنده تک

نه مگه شدم ساله سی:گفت و زد .. 

 

آره گفتم خنده با. کوبیدم صورتش به و برداشتم کیک از مشتی   

 

 هیچ اخر ودر کوبید من صورت به کیک مشتی اونم و بود شده شروع شوخیمون

 هم صورت و سر به یا و بودیم ریخته زمین به یا بخوریم که بود نمونده کیکی

بودیم مالیده  
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 رو کیک از سهمی و گذاشت لبام روی محکم رو لباش و گرفت کمرم از شاهرخ

چشیدم هم لبای از  

 

 بودم زدن غر حال در.بود شده شکالتی و ای خامه.انداختم عروسم لباس به نگاهی

اومد نزدیکم قرص همراه با آبی لیوان شاهرخ که  

 

_ چیه؟ این  

 

_ بخوری باید بعد به این ر،ازبخو قرص   

 

_ بیاری سرم بالیی که میدی بهم ایکس قرص نکنه  

 

 خودش سمت به و انداخت کمرم دور به و کرد باز یقش از رو کراوات و خندید

  کشیدتم

 

_ کنم قبول مسئولیت نمیتونم حاالها حاال که اینه برای این  

 

_ چی؟ مسئولیت ! 

 

_  خسته بازیات خنگ این از دیگه.بفهمی وت که بخورم خودم از باید چقدر من آخ

بگیری یاد تا بده خرج به استعداد کم یه شدم   
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 تو کالس با من کالس میدونم. بدی توصیح نمیخوام دیگه:گفتم و خوردم رو قرص

 نمیخونه

 

 گوشم دم و  بود کرده بغلم سر پشت از حاال. بخره رو نازم تا کردم نازی اخم

تولدتم کادوی منتظر صبرانه خوند؛بی   

 

 گونه  چیه تولدش کادوی بود زده حدس درست که اومد خوشم شدم سرخ خجالت از

 باهم تا برد خوابمون اتاق سمت به و کرد بلندم زمین از  پَر مثل و  بوسید رو ام

کنیم تجربه رو آغوشی هم یه شروع ... 

 

((  شو هادام چرا که بپرسه خواست میکا.شد خیره ملیکا به و بست رو دفتر کیان

دراومد صدا به خودش اینکه تا. نخوندی   

 

_  غریتم بی مرد یه من. بخونم بقیشو تونم نمی دیگه من. خارجه من ظرفیت از این

میخونم دیگه مرد یه با رو همسرم بازی عشق خاطرات دارم که  

 اینکه میخونم شاهرخ با رو تو شدن همبستر ی لحظه به لحظه که غیرتم بی انقدر

 واقعیت ها عکس و فیلمها اون تمام که متاسفم این از.گذشته وشخ بهتون چقدر

بودی شاهرخ ی دلباخته و عاشق تو و  داشت ... 

 

 هیچ از که دونست می خودش جویید می یکی یکی که رو دستش ناخنهای ملیکا

 پایین چشمش ی گوشه از اشکی قطره. خبرنداشته لحظه این تا ماجراها این کدوم

 جرات و بود شده خودگناه از بدتر گناه توجیح.بگه تونست نمی حرفی هیچ. چکید

 اون ی لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه دفتر این داخل که چرا نداشت کردن انکار

 ناآشنا براش کلمات و دستخط هرچند خودش دست با اونم بود شده نوشته چهارسال

بود شده ثبت اون اسم به دفتر این ولی بود  
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 تکان شکمش در دخترش.کشید اش آمده باال برجسته شکم روی دست و شد بلند

 دفتر خواندن با و باشد شده مرتک  رو جرمی که ترسید می این از میخورد

 و میخوند رو رمانی کتاب انگار که داشت رو کسی احساس باشد کرده اعتراف

 این حاشیه در رو خودش و برسن بهم داستان قهرمانان که میکرد آرزو هرلحظه

میکرد حس راز و رمز پراز زندگی  

 

 مبادا که میترسید این از هرلحظه. داشته رابطه شاهرخ با که نمیکرد باور هنوزم

 میکرد باید چه ریخته درهم زندگی این با که بود انوقت.باشد او رهام و رها مادر

 در بود بهتر چهارسال اون و نمیفرستاد برایش رو دفترش شاهرخ هیچوقت کاش.

میشد کخا اش گذشته  

 

 قیمتی هیچ به نمیخواست رو بود اورده بدست زور با کیان با که زندگی ملیکا

 خواندن با داشت می دوست جنون سرحد تا رو کیان و دخترش او.بدهد ازدست

  مانده معلق هوا میان حال و  شود سل  او از رو همسرش اعتماد نمیخواست حقایق

 به کیان طالق مهر آنوقت. هستند او ایه بچه هم  رهام و رها که میفهمید اگر چون

 صادر رو حکمی چه اش مادرانه احساس بود انوقت و میخورد ملیکا ی شناسنامه

شد می تلخی حقیقت چه.میکرد  .. 

 

 نوک با رو  اشکش های قطره و گرفت درآغوش رو ملیکا سر پشت از کیان

کرد پاک سرانگشتش  

 

_  بشی ناراحت تو که نزدم حرفارو اون من.ندارم تورو های گریه طاقت من عسلم

 اینکه از میخوندم رو پیشت چندسال مجردی خاطرات دفتر وقتی. میکنم درکت من

 توصیف عاشقانه اونطور رو حاالتم و حرکات ی همه و بودی عاشقم همیشه
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 بازهم بودی قهر و دلخور دستم از که جاها بعضی حتی. میشدم خوشحال میکردی

 دفتر این ولی بودم من آخرش تا اول از دفترت حاتصف تموم چون.بودم خوشحال

 کنم قضاوتی چه ونمیدونم سخته کم یه من برا هضمش شاهرخه آخرش تا اول از

 عببانیتم خیلی االنم تا.کن درکم. بده حق منم به پس.ندارم جایی توش من انگاری.

 آخر به تا نکنم قضاوتی هیچ هام خونده از که دادم قول که چرا کردم کنترل رو

 هر اگه که دادیم قول بهم ما.سخته برام که هرچند هستم باتو پس.برسیم ماجرا

بمونی بامن توهم فقط خوام می. باشم باتو من بیفته اتفاقی  ... 

 

 زیرل  و میکرد خلل احساس.میکرد فکر چیزی به و کرد سکوت کیان بازهم

 اون به رو لمد راز ی همه و  کردم اعتماد بهش من. نامرد شاهرخ:کرد زمزمه

 بهم تو منو که بود کرده امیدوارم واون میخوامت خیلی و دارم دوست چقدر که گفتم

بود بدجنس شاهرخ خود دووند می موش تو و من بین که اونی نگو میرسیم   

 

 اتفاق چیزی چنین که نمیکرد فکر هم تبوراتش در و بود شده قرمز عببانیت از

باشد افتاده   

 

 از حقایق تا نمیکرد کاو کندو رو گذشته هیچوقت کاش که کردمی فکر این به کیان

کند فکر موضوع به عاجزانه اینطور تا و بزند بیرون پرده پس  

 

 و نداشتند رو  دفترخاطرات خوندن جرات کیان نه و ملیکا نه بود گذشته روز سه

 می ملیکا البته بودند نداده خودشونم به همدیگه بدون رو دفتر خوندن ی اجازه

 نوشته  التین به دفتر کل که چرا بخونه رو دفتر تونه نمی کیان بدون که دونست

بخونه اونو تونست نمی ملیکا و بود شده   
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 شونه حال در ملیکا. برد خواب اتاق به و برداشت رو دفتر کیان ش  یه اینکه تا

 زدن شونه به شروع و گرفت ملیکا دست از رو شونه کیان.بود موهاش زدن

نواخت شکمش و ملیکا پیشانی بر ای بوسه سپس و  شد موهاش  

 

بخونه رو خاطرات ی بقیه تا میکرد آماده رو خودش کیان  

 

 

_  دلم کن باز چشماتو. شده صبح یازده ساعت.خانومم بیداربشی؟ نمیخای.ملوسکم

شده تنگ چشمات برای   

 

 تیغ.گذاشت نیمبی جلوی اونو کشیدو بیرون گلدان از را گلی.نمیشم بیدار دید که وقتی

زد بیرون لبم ی گوشه از خون و خورد لبم به گل  . 

 

رو خون انگشتش نوک با و شد دستپاچه   

زدود لبم از  

 

کنم باز چشم تا کرد ام بوسه غرق اینبار  . 

 بهم شدن بلند ی اجازه اینکه بدون.بود اورده تختخواب به و کرده آماده رو صبحونه

زد لبام روی به ای بوسه و گذاشت دهنم تو و گرفته رو ای لقمه بده  

 

 همونطوری بود ریخته صورتش جلوی  لختش موهای و کرده حموم که بود معلوم

بودم عاشقش همیشه من که   
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 و گرفت  توآغوشش و انداخت بهم نگاهی و زد کنار رو صورتم روی موهای

منی مال که شکر خدارو:گفت  

 

_ دارم دوست خیلی  

 

_ بیشتر من  

 

چطوری؟ روزه سه عسل ماه یه با:گفت پوشید می پیراهن یکهودرحال  بلندشد  

 

کجا؟:پرسیدم و کردم ذوق ! 

 

_  بذارم تنهات اینجا نمیخوام منم. میشه برگزار اونجا پزشکی سیمنار یه.آمستردام

برمیگردیم و میریم باهم  

 

 باشم اون با اینکه از ولی بود کاری ماموریت هرچند. کوبیدیم هم دست تو دست 

 بدن دور رو مالفه که  بود مونده مردد کراوات انتخاب تو اینبار. میکرد مخوشحال

 رو یکی رنگابرنگش های کراوات میون از و رفتم کنارش به و کشیدم برهنم

 داشتم رو کدبانویی خانوم حالت. بستم براش سلیقه با رو کراواتش و  کشیدم بیرون

بره سرکارش به تا میکرد بدرقه رو شوهرش که   

 

 چیزی اینکه مثل و  برگردوند رو صورتش. در از خروج موقع خداحافظی دازبع

 نواخت لبام به رو خداحافظی ی بوسه و کرد بغلم و برگشت دوباره باشه رفته یادش

رفت و  
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بودم شاهرخ با که بخبوص.بود دیدنی و زیبا خیلی آمستردام . 

 

میدادیم نشون بهم رو دیدنی جاهای انگشت با و بودیم نشسته تاکسی داخل  

 شدن شروع درشرف که مشترکمان زندگی و اینده برای و میخندیدیم بلند باصدای

میکشیدیم شیرین های نقشه بود  . 

 

_ میرسیم؟ کی پس  

 

_ دیگه دقیقه پنج  

 

_ کنیم پیدا هتل میتونیم. باشه شلوغی شهر که میاد نظر به  

 

_ اریمند مشکلی پس. شده رزو بیمارستان طرف از.نباش هتل  نگران  

 

 مالیمی موزیک به و داده تکیه صندلی پشتی به رو سرم و  نپرسیدم چیزی دیگه

سپردم گوش میشد پخش اتومبیل صوت ضبط از که  

 

 نظر مورد هتل به دیگه دقیقه پنج بود کرده بینی پیش شاهرخ که همونطور

شدیم آسانسور  سوار پذیرش کارهای از بعد رسیدیمو . 
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 شد بسته آسانسور در که همین. سوارشدند جوانی سرپ و دختر ما ورود از بعد

 که جوری.بوسیدن می رو هم لبای ها زده قحطی مثل و کردن بغل رو همدیگه.

کنن می تغذیه هم از کردی می احساس  . 

 

 هیچ بدون که بودیم شده خیره نفر دو این به شده گرد چشمای با شاهرخ منو

شدن پیاده سوم ی طبقه و میبوسیدن رو همدیگه خجالتی  

 

 خیلی و کرد جمع رو ش خنده شاهرخ و خنده زیر زدیم پقی هردو اونا رفتن از بعد

بلدم خوب هم خیلی بکنم اینکارا از بلدم منم چیه:گفت و شد نزدیک بهم جدی  

 

  بکشم نفس حتی نمیتونستم که جوری.بوسید رو لبانم و انداخت کمرم دور رو دستش

 تا:گفت پیرمرد انگلیسی به دادنو تکون سری و نشد سوار پیرزنی و پیرمرد یه که

جوانی بخیر یادش...زیاده ها شیدایی و شور این از هست جوونی ... 

 

خجالت با خنده زیر زدیم ریز ریز هم ما   

شدیم پیاده آسانسور از چهارم ی طبقه و جداشدیم ازهم  . 

 

 اون که اآلنه. آره نکردیم خوبی کار ما نظرت به:پرسید و گرفت بازوم از شاهرخ

کنند بازی ل  هوس پیرزن و پیرمرد  

 

دست و خندیدم فکرش از   

میشدم رودبُر خنده از داشتم دیگه. گذاشتم شکمم روی   
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نشده تموم باهات کارم هنوز که بریم بیا:گفت که شد بلند شاهرخ صدای  

 

_ شیطونی خیلی برعکس ولی. ای پاستوریزه خیلی میکردم فکر که باش منو  

 

شدیم اتاقمون وارد و کشید در به رو شمندهو کارت   

 

 روی و کرد بلندم زمین از قو پَر مثل و انداخت پاهام و کمر دور دست شاهرخ

 و شیطنت چشمهاش از. کرد باز یکی یکی رو پیراهنش های دکمه و گذاشت تخت

میبارید عشق ... 

 خیلی.رفت غنج دلم ته.باشم داشته باشاهرخ رو عالی ش  یه قراره باز اینکه از

داشتم دوسش  .  

 

 داده سفارش هتل بالکن تو رو صبحونه و بود شده بیدار من از زودتر بازم شاهرخ

  بود

میخوند روزنامه و بود نشسته شیک خیلی   

بود داشتنی دوست و زیبا خیلی چیز همه باال اون از   

 

 کرده احاطه سرسبز درختهای اطرافش که بود بزرگی آبشاری روی به رو هتل

ودندب  

 

 جلو به رو صندلی که همونطور و رفتم کنارش قرمزم حریر خواب لباس با

 دلم که ام زده ذوق اونقدر االن.طبیعتم این ی شیفته من شاهرخ:گفتم میکشیدم
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 جا یه خدارو زیبایی اینهمه هیچوقت حال به تا. بکشم جیغ خوشحالی از میخواد

 ندیدم

 

 منو و کشید رو دستم و زد لبخندی و تگذاش کناری به کرد تا رو روزنامه شاهرخ

 اتاق تو چرا:گفت و پیچید انگشتش دور رو موهام از ای طره و نشوند پاش روی

نذاشتی آینه جدیدمون خواب   

 

داره؟ من حرف به ربطی چه سوال این:گفتم و کردم نگاه شاهرخ به منگ و گیج ! 

 

 اوج باشی کرده نگاه تواینه بار یه فقط اگه:گفت و خندید بلند صدای با شاهرخ

 من واسه ها زیبایی این ی همه از تو.دیدی می رو آفریده خدا که هایی زیبایی

 زیباترینی

 

 راه قندسازی ی کارخونه دلم تو و بود دلنشین و شیرین خیلی شاهرخ تعریف

 انداخت

 

_ میکنی اغراق خیلی تو شاهرخ   

 

_  شعر تو وصف در میتونستم بودم شاعر کاش. میگم رو واقعیت.کدومه اغراق

 ...بگم

 

 در کردن باز برای شاهرخ و زد رو در پیشخدمت که بودم شاهرخ حرفهای غرق

خوردیم رو لذیذ ی صبحونه یه درکنارهم و بگیره رو صبحونه سینی چرخ تا رفت  
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بود برده خوابم میخوندم مجله حالیکه در من و بود رفته پزشکی سیمینار به شاهرخ  

. 

 

میکرد نگاه  وی تی به و بود کشیده دراز کنارم هم شاهرخ که شدم بیدار که وقتی  . 

. کردم نزدیک سینش به رو سرم و انداختم گردنس دور رو دستم  

_ دارم تورو چون.خوشبختم خیلی من.شاهرخ  

 

_ دارم تورو که بگم چی من پس  

 

_ بهشتم تو میکنم احساس  

 

_  بدنم اعضای کل هبزرگ روده که پاشو.شده زندگیم صفای باعث تو وجود بهشت

 شهر تو هم گشتی و بخوریم ناهار باهم بشی بیدار که متنظرم خیلی. خورد رو

عسل ماه اومدیم ناسالمتی.بزنیم ... 

 

 که تو کار:گفتم و دادم اندامم به هم تابی و پیچ و کردم قالب سرم پشت رو دستهام

شد تموم ... 

 

_ ورمسر.هستم شما خدمتگزاری در بعد به االن از عشقم آره  
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 قلبم تسکین لبهام روی لباش گذاشتن با شاهرخ و بستم چشمامو و کردم غنچه لبامو

 شد

 

 رو زمان گذر بودیم درکنارهم که وقتی.بودیم خندون و شاد همیشه که بود خوب چه

 حدیث و عشق از سرشار و میکردیم حس رو خوشبختی هم درکنار.فهمیدیم نمی

بودیم زندگی . 

 

 هم شاهرخ و میرفت پیش خوب خیلی من درسای. برگشتیم دنلن به هفته یک از بعد

 بگیره یاد بخواد که نمیموند درسی دیگه یعنی. میشد التحبیل فارغ دیگ ماهه یک

شد پروفسوری ترین جوون و  

 

 غیر و سخت های عمل و داشت خوبی خیلی استعداد شاهرخ.بودم دیده من که بود ه

 کرده درخواست ازش انگلیس بیمارستان ینبهتر و میداد انجام موفقیت با رو ممکن

برگردیم ایران به که میخواست و نکرده قبول شاهرخ ولی کنه استخدامش که بود   

 

 تا رفتیم کافه به من پیشنهاد به و  گذاشته سر پشت رو امتحانش ترین سخت شاهرخ

بگیریم باهم کوچیک جشن یه . 

 

 گروهی که شد کشیده سمتشون به نگاهم.کرد بلند دست شیرین کافه به ما باورود

بودن اونجا همه نازان و تیا و جورج و مایکل و منبور. بودن نشسته میز یه دور   

 

 احوال و سالم مایکل جز به  همشون با و رفت توهم هام سگرمه مایکل دیدن از

کردیم پرسی  
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 زشت و چاق چقدر من،ملیکا خدای:گفت بلند صدای با و کرد تعج  دیدنم با نازان

افتادی؟ قیافه و ریخت از االن چرا میومد بدت چاقی از که تو.دیش  

 

_ میبینی چاق منو و شده چاق چشمات  

 

_ شدی زشت خیلی واقعا  

 

_ بیریخت.زشتی خودت  

 

 بودم شده حساس خیلی گیره شاهرخ پیش نازان گلوی که دونستم می قدیم از چون

 از کنه عوض رو وج اینکه برای و  بود شده نازان به حسادتم متوجه شیرین.

میدین؟ ما به عروسی شام کی تا دو شما پس:پرسید شاهرخ  

 

چی؟؟عروسی:گفتند بلند صدای با باهم و شدند خیره ما به ها بچه همه ! 

 

شاهرخ به هم نازان و شد خیره من به واج هاج مایکل  

 

نیستن برادر و خواهر شاهرخ و ملیکا مگه: پرسید پته و تته با نازان  .. 

 

 و دخترعمو بلکه نیستن برادر و خواهر. دارن فامیلی نسبت اونا البته:گفت منبور

کنن ازدواج شنیدم من که طوری به قراره و پسرعمون  
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 فامیلی اسم به اونو  ایی میزدیگه سر از مایکل دوستای از یکی.گفتن تبریک همه

بود؟ چی برنامه اون موضوع داگالس مایکل هی:کرد خطاب  

 

 فشار مغزم به.بود اشنا اسم این چقدر. شد اکو ذهنم توی بار چندین داگالس اسم

من واقعی مادر.داگالس کاتالینا.اوردم ... 

 شاهرخ کردم احساس.کردن صحبت باهم و رفت دوستش طرف به شد بلند مایکل

میکنه فکر چیزی به و رفته فرو خودش تو  

 

 داگالس شما میلفا.ببخشید:پرسید مایکل از شاهرخ برگشت میز سر به مایکل وقتی

 هست؟

 

_ مگه چطور آره  

 

_ دارین نسبتی داگالس کاتالینا با شما  

 

_ دارین باهاشون کاری.هست ام عمه بله،ایشون  

 

_  زندگی امریکا تو شنیدم.معروفیه آدم باشه هرچی آخه. خواستم می همینطوری نه

 میکنن

 

_ میکرد زندگی آنجلس ،لوس آره   
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_ میکرد؟ زندگی !! 

 

 که شنیدم درونم اعماق از رو مایکل صدای. میشد کنده شجا از داشت قلبم

 پیش سالها عمم ی خونواده با من ی خونواده.کرد فوت پیش سال پنج متاسفانه:گفت

ببینم رو عمم هیچوقت نتونستم من و.بودن قهر باهم ... 

 

شدیم خیره بهم شاهرخ و من و کرد قطع رو حرفش میز سر به گارسون اومدن با . 

 

داد دلداریم و فشرد رو دستم هربونیم با شاهرخ  

 

 

شد نزدیک میزمون سر به هم پوشی سفید دخترک  . 

 که سوگند با میخواستم جان شاهرخ:گفت و بلندشد جاش از دخترک دیدن با شیرین

 یه  مادرش متاسفانه و هستند اینجا مقیم مادرش و سوگند.بشی آشنا ماست هموطن

 بهشون تورو من و میترسن عمل ریسک از دکترا که داره مغزش تو بدخیم تومور

 که منو روی. بدی انجام دختر و مادر این واسه کاری بتونی اگه که دادم پیشنهاد

داره امید تو به ودوم خدا به اول سوگند..نمیندازی زمین   

 

 با گندمی پوست.اومد می نظر به ساله هیجده که متوسط قد با بود دختری سوگند

 وضع که بود مشخص داشت که سروضعی از و اشتد ای قهوه بزرگ چشمهای

نداره خوبی چندان مالی  
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 مادرم به رو فکرم. نکردم فکر گفت چه اونها به شاهرخ اینکه و سوگند به دیگه

دادم بود مایکل ی عمه که کاتالینا  

 

 من اینکه بدون بود مرده واقعیم مادر.بشکنه میخواست دلم که بود گلوم توی بغضی

 بودم دخترش که من از ردی که بود نخواسته هم لحظه یه برای حتی  یعنی ببینمش

ببینه منو بار آخرین برای و بگیره رو  

 

 چون بدونه چیزی خودش منو فامیلی نسبت از مایکل نمیخواست دلم لحظه اون 

 که داشت لزومی چه بود مرده مادرم که حاال. باشم ارتباط در باهاش نمیخواستم

 باشه میتونست دلیل یک به اونا زندگی تو من شدن پیدا اونم ی عمه دختر من بدونه

 میتونستم فقط کاش. نداشتم ارثیه داشتن به تمایلی هیچ من ارثیه،که گرفتن اونم

کردم پیدا رو حقیقت دیر چقدر.ببینمش شده که هم بار یک برای ... 

 

 کردیم خداحافظی بقیه از شاهرخ و من ولی داشت ادامه ش  از پاسی تا گردهمایی

 و شد مان بدرقه سوگند ی معبومانه نگاه خداحافظی هنگام. برگشتیم خونه به و

بکنه مادرش مداوای برا رو توانشو تموم با بود داده قول شاهرخ  

 

 شاهرخ.کردم نزدیک شاهرخ بازوی به رو سرم.میزدیم قدم لندن سرد خیابونای تو

فشردتم خودش سمت به و انداخت کمرم دور دست   

 

_ بود زنده کیکاش  

 

_ ببینی برادرهاتو و خواهر و بریم قبرش سر میتونیم بخوای اگه ولی.کاش آره  
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 ی خانواده این من. تویی فقط من ی خانواده تنها:گفتم و زدم زل چشمهاش به

پرستم می وجودم تموم با رو کوچیک  

 

نواخت پیشونیم روی ای بوسه و چسبوند سینش به رو سرم و کرد بغلم . 

 

 و بود خوردن زنگ حال در مدام سرصبح از که رفتم تلفن سمت به کنان خمیازه

بخوابم بود نذاشته  

چقدر هر.نرسید گوشم به صدایی هیچ ولی گفتم الو چندبار و برداشتم رو گوشی  

 

 زنگ دوباره که گذاشتم سرجاش رو گوشی. نمیومد جوابی بازم میکردم الو الو

نمیزنی؟ حرف چی برای:غریدم دندونام زیر و برداشتم کالفگی با.خورد  

 

_ برگردی میشه ملیکا  

 

 اوردم فشار مخم به.میزد حرف عاجزانه اینطور که بود کی ایرانی شخص این

شد سیخ تنم به مو کیان یادآوری با.بود اشنا خیلی صداش . 

 

_  زندگی هم لحظه یه نمیتونم دیگ من نباشی تو اگه.بنده تو نفس به من های نفس

شه آروم قلبم این تا شمپی برگرد پس.کنم  

 

کیه؟  پرسید که اومد شاهرخ صدای  

 



@ASHEQANEROMAN 588 

 

خورد زنگ بازهم که گذاشتم سرجاش رو گوشی.کرد یخ بدنم  

 

 بهم برنمیدارم چرا اینکه از شاهرخ تعج  نگاه و بودم مردد دادن جواب برای

بود شده دوخته . 

 

 بش و وشخ باهم و.پیچید گوشی تو مامانی صدای که برداشتم رو گوشی دودلی با

 مامانی به بود آویزون ام لوچه و ل  از آب حالیکه در اختیار بی و کردیم

 و اب با منم. فرستادی ترشک و لواشک عالمه یه برام که دیدم خواب دیش :گفتم

میخوردم تاب  

 

_ میفرستم برات کردی هوس اگه عزیزم  

 

_ میخری برام.اونجا میاییم دیگه ماه دیگه،یه نه  

 

_ میفرستم و میخرم برات امروز همین. دیگه اهم یه تا کو حاال   

 

_ آخه نه .. 

 

_ نگیرم براش من کنه هوس چیزی دخترم میشه مگه...مادرجان میشه چی  

 

 به اوردو باال کتاب از رو سرش شاهرخ.کردم قطع رو تماس خداحافظی یه از بعد

شدی چاق راسته،خیلی نازان حرف:گفت و کرد نگاه من  
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 این تا رفتم هم سونا حتی.میرم باشگاه که میشه روزی چند:گفتم و ورچیدم لبامو

کنم آب رو شکم  

 

_ شده غری  و عجی  هم رفتارت ولی شدی چاق کردم لوست بس از  

 

چی؟ یعنی: انداختم باال شونه  

 

_ یخچاله؟ تو چیه گوشته اون حاال میخوردی ولع با و بودی خریده خرچنگ دیروز  

 

_  ژامبون.بخرم کردم هوس منم. میخریدن نداشت زنا ی همه مارکت سوپر رفتم

 ...خوکه

 

 از من ملیکا وای!خوک گوشت چی:گفت و پرید ازجاش ها گرفته برق مثل شاهرخ

حرامه مسلمونا ما برای خوک گوشت.کنم چیکار تو دست  . 

 

 سطل داخل و برداشت رو خوک گوشت ی بسته و رفت یخچال طرف به و شد بلند

انداخت آشغال   

 

 داشتم دوست که چرا کردم هم گریه حتی. نکنه اینکارو که خواستم زشا اصرار به

بخورم رو گوشت اون  
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_ میخورن؟ همه پس چرا  

 

_  میدونه خدا.میدونی اینارو تو میکردم فکر من. نیستن مسلمون میخورن که اونایی

 داشتن با چرا فکرمیکنم هی دیروز از.دادی من خورد به ها گوشت این از بار چند

خوکه گوشت این نشده حالیم احمق من نگو. خریدی  گوشت بازم تیگوشت،رف ... 

 

_  خیلی میزنی ادویه بهش میکنی سرخش وقتی میگفتن زنا.باره یه همین کن باور

میشه عالی وای. میشه خوشمزه . 

کردم به به چرخوندم لبم دور رو زبونم و  . 

 

 افتاده چیزی یاد که انگار و کرد نگاه من به ایستاد کمر به دست حالت به شاهرخ

نفهمیدم اول از اینو من چرا:کشید در جلوی تا و گرفت رو دستم باشه  

 

_ نفهمیدی؟؟ رو چی  

 

بیفت راه باش زود بپوش:گفت و داد دستم به رو کیفم و پالتو  

 

پوشیدم و گرفتم رو پالتو . 

 

_ میریم کجا االن نداری؟پس کشیک و ست یکشنبه امروز نگفتی تو مگه  

 

_ بیفت راه حاال   
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افتاد راه به و شدم ماشین سوار.رسید می نظر به مضطرب و پریشون . 

 

 خون ازم که خواست آزمایشگاه پرستار از شاهرخ و شدیم بیمارستان وارد

 پرید شدت به صورتم رنگ. اومد طرفم به پنبه و سرنگ با پرستار وقتی.بگیره

 خون بازوم زا و گرفت پرستار دست از رو سرنگ خودش و شد تاب بی شاهرخ

 کشید

 

 اطالع بهش شده تموم قرصهام بسته اینکه از بعد چرا که بود زده غر کلی راه توی

 حدسش اگه میدونستم.بخره قرص برام دوباره تا شده تموم هام قرص که ندادم

داریم باهم مفبل دعوای یه دربیاد آب از درست بارداریم ی درباره  

 

 نکرده کارهایی چه. پرخوریه خاطر هب شکمم دراوردن میکردم فکر احمق منه

 با دیگه باردار زنای مثل منم اینکه تبور از.بشم راحت شکم اون دست از که بودم

نداشتم رو مادرشدن آمادگی هنوز من نه. شد چندشم برم راه اومده باال شکم  . 

 

باشیم آزمایش جواب منتظر اتاقش تو که خواست ازم شد تموم که کارش  

 

 چیده منظم خیلی وسایل کارش میز روی. میشدم اتاقش وارد که بود بارم اولین این

میزد چشمک بهم میز روی من از عکسی قاب بودو شده  

 

 که دیدم اوردن دقایقی بعداز که وقتی بودم داده قهوه سفارش پرستارها از یکی به

 رفتم رژیم توی االن از:گفتم دل تو  زدم پوزخند اختیار بی.ست نسکافه من مال

نمیخوام رو بچه این حتما باشم باردار من اگه ولی...داره به نه..باره به نه هنوز..  
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میکنم سقط رو بچه این من:گفتم فکر این با  

 

_ نمیذارم من.کن بیرون ت کله از رو سقط فکر!! غلطا چه ... 

 

_ بشم چاق گاو یه مثل نمیتونم من ... 

 

_  برای حاالم. میکردی جاشواین فکر باید اول از..متاسفم مادرانت احساس برای

نکن اندامم اندامم من ... 

 

_ میکنم سقطش من باشه درکار ای بچه اگه که میگم حاال همین از من ولی  

 

میکنی بیجا خیلی غرید؛تو دندوناش زیر و شد قرمز عببانیت از صورتش  

 

 اومد طرفم به رفته تند خیلی که فهمید.ترسیدم بود شده جدی خیلی که چشمهاش از

نوازش رو صورتم سرانگشتاش وبا گرفت دستش به رو تهامدس و   

 کرد

 

_ کردی مبرف قرص ماه چند  

 

_ نداشتم ای تهوع حالت هیچ من ولی.ماه یه  
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_ حاملگی ثابت اعالئم تهوع حالت  

 

 آخرای و اواسط هم ها بعضی و بارداری اول ها بعضی که داره امکان. نیست

 تو افتادی شایدم و باشی باردار اههم سه که کنم فکر. باشن داشته بارداریشون

 ..چهارماه

 

ب زام االن پنج،شیش،شایدم بابا نه:گفتم داد و جیغ با ... 

 

_ انگاری سهل که ازبس .... 

 

 جواب. فرهمند دکتر بفرمایید: شد وارد زد در پرستاری که بود نشده تموم جملش

میخواستین که خونی آزمایش   

 

 متشکرم_

 

  میخورد رو شاهرخ چشمهاش با داشت که فیسی یسف پرستار دست از رو برگه

 رصدش سرش پشت از دریده منم رفت بلندش پاشنه کفشای اون با پرستار و گرفت

کردم می   

 

 صورتش لبخندی هیچ.کرد جمالتش خوندن به شروع و کرد باز رو برگه شاهرخ

 یکباره به که شدم خیره صورتش به. بودم گرفته شدیدی اضطراب.نکرد پر رو

ندیدخ  .. 
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منفیه جواب که کشیدم آسودگی از نفسی ... 

 

 و خوشحالی با. چرخوند خودش دور و کرد بلندم زمین از پر یه مثل شاهرخ

میشم بابا دارم...خوشگلم میکنی فکرشو...میشم بابا دارم:گفت بلند صدای ... 

 

 با که نبود پیش دقیقه چند آدم همون انگار.رفتم وا کامال مادرشدنم خبر از

 پدر داره که درمیورد بال خوشحالی از داشت حاال و میکشت منو داشت رزنشاشس

 بهش رو دنیا که بود این مثل. نواخت ام گونه به بوسه پی در پی چندبار... میشه

 بشاش صورت این ولی نمیخواد رو بچه که کنه اخم بهم میخواست دلم...بودن داده

 باید:گفت که شنیدم رو صداش.بود هبچ این خواهان وجودش تموم با که میداد نشون

هستی چندماهه ببینم تا سونوگرافی بریم ... 

 

 نبود دلیل بی مامانی از خواستنت لواشک اون:گفت و داد دستم به رو کیفم عجله با

میخرم براش خودم.کرده هوس خودم کوچلوی جوجه.  

 

 تحمل رو زشتم هیکل میتونم چطوری که بودم گرفته عزا من و بود خوشحال اون

 کنم

 

 منتظر که بیمارایی از بود پر بیمارستان.خوبه خیلی وقتایی یه داشتن پارتی

 منو معطلی هیچ بدون. شناخت نمی پا سراز که شاهرخ ولی بودن سونوگرافی

برد سونوگرافی اتاق داخل ... 

 

بی شاهرخ و مالید شکمم به  وژلی گفت تبریک شاهرخ به سونو دکتر   
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 به چی که بده تشخیص سونو دکتر اینکه از قبل. بود زده زل مانیتور به صبرانه

رفت باال شاهرخ خوشحالی فریاد صدای...چیه  

 

_ دوقلوه...ملیکا وای  

 

 و رفت گیج  خوابیده همونطور سرم...بچه دوتا.بود کابوس اخر دیگه این من خدای

رفتم حال از . 

 

 چه در که شدم متوجه تازه و اومدم خودم به پاشید روم به شاهرخ که آبی با

 اون مثل منم میکرد فکر.بوسید و کرد بغلم شاهرخ. رفتم حال از چرا و وضعیتی

چیه ها بچه جنسیت بدونم که هستم این مشتاق ... 

 

_  و دختره یکی میکنم فکر بعدم.سالمن هردوشون خداروشکر اینکه همه از اول

 تشخیص اینجوری قلبشون ضربان از من... بفهمیم که زوده خیلی ولی...پسر یکیشم

دارم دوست خیلی.ممنونم ازت چی همه برای ملیکا.دادم  

 

 بچه این من:گفتم و شدم بلند عببانیت با. نمیشه هیکل من برای که اینا من خدای

بدی سقطشون باید...بیارمشون بدنیا نمیخوام. نمیخوام رو ها ... 

 

_  هرچی  اشهب طالیی فرصت تنها این ؟شاید میگی چی داری میدونی هیچ عزیرم

 پاک های فرشته اون که نمیدم بهت رو اجازه این من... فامیلیه ازدواجمون ما باشه

 کارو این ی اجازه و شدی ماهه چهار که روزه دو ضمن در...بکشی رو معبوم و

 ...نداری
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کردم گریه آغوشش تو و کرد بغلم. بیام بیرون کابوس این از میخواست دلم   

 

_  پشیمون نیاری بدنیا اونارو میخواستی اینکه خاطر به روزی یه باش مطمئن

 داشته شماهارو که کن کمکم پس.میخوام هارو بچه اون همه تورو هم من.میشی

 های ثمره پس.میشی خوبی خیلی مادر تو...بشه تر تکمیل مون خونواده و باشم

نده دست از رو عشقمون و زندگیمون ... 

 

 حرف دوباره که وقتی. باشه زندگیم روز بدترین اونروز که نمیشد باورم اصال

 اون بخوام گفت؛اگه حتی و رفت در کوره از شاهرخ کشیدم وسط رو ها بچه سقط

میکنه ترکم همیشه برای و بدم دست از هم رو شاهرخ باید کنم سقط رو ها بچه  

 

 اون که نبودم حاضر شرایطی هیچ به من چون ترسونه می منو تهدیدش میدونست

کنم نمی خطا پا از دست  خاطرش به همین برا  بدم دست از   

 

 خیلی شاهرخم و اومدم کنار مسئله این با بکنم رو تبورش اونکه از زودتر خیلی

نمیداد بهم رو کردن کار ی اجازه و بود مراقبم  

 

 که میخوند درس سابقش خواب اتاق تو و بود شاهرخ امتحان اخرین امش 

 گفتم؛هوس گریه با کنم نگاه ساعت به هاینک بدون و شدم وارد پاورچین پاورچین

 نمیشه ولی ببره خوابم که میکنم هرکاری.بخوابم نمیتونم کردم ای خامه شیرینی

میرن رژه و میشن پایین و باال ها شیرنی میبندم چشمامو که همین. ... 

 

دیگه میگن سه...دو... یک میرن؟ رژه چطوری:پرسید شوخی به باخنده ... 
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پاشد و گذاشت شکتاب الی رو خودکار  

 

_ میری؟ داری کجا .. 

 

_ بخرم ای خامه شیرینی. دربیان لوچ هام بچه اینکه قبل میرم دارم ... 

 

رفت بیرون و پوشید لباس معطلی بدون  

 

 از میخواد بیچاره که گفتم خودم با رفتنش بعداز.بود ش  نبف نیم و دو ساعت

کنه؟ پیدا شیرینی برام کجا  

 

شد خواب گرم چشمهام که نشستم انتظارش به دقایقی   

 

 و نکرده بود،بیدارم دیده خواب منو  وچون بود برگشته خونه به صبح چهار ساعت

 و بودن بسته شون همه ولی بود زده سر ای مغازه هر به که کرد تعریف برام صبح

 خونشون که کرده پیدا فروشی شیرینی  رفتن راه طوالنی مسافت از بعد باالخره

 خریده برام ای خامه شیرینی و کرده بیدارش خواب از رفته هبود ش مغازه باالی

 بود

 عمرشون تو تابحال که ها زده قحطی ومثل برداشتم جعبه از شیرینی یه بردم دست

میخوردم ولع با ندیدن شیرینی  

 

 یادآوری با که میکرد نگاه من به هیجان با و بود زده چونش به دست شاهرخ

شد بلند جا از امتحانش   
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 این که چرا بگیره قبولی ی نمره که کردم دعا دلم توی. افتادم امتحانش یاد تازه

بشه رد من ویار خاطر به نمیخواستم من و بود پروفسوریش امتحان  

 کاغذ هرطرف از و گرفت قبولی ی نمره امتحاناتش ی توهمه شاهرخ خوشبختانه

 بهش توجهی لقاب پیشنهادات هم آمریکا از حتی.میبارید روش و سر به استخدام

بود شده بهش داشت عالی امکانات ی همه که  بود شده  

 

 با شدن رو به رو جرات من کردن باردار خاطر به که بودم من شاهرخ مشکل

 عمو اینکه از گفت؛قبل و کشید موهاش الی رو دستش کالفه.نداشت رو خانوادمون

 حامله روتو چجوری االن باشم مراقبت که گرفت قول ازم بسپره من به تورو

برگردونم؟ بهشون  

 

گفتم و خندیدم صدا با  : 

_  نه اونم.بدی نشون بهشون هاشونو نوه و ایران برگردی مدت یه بعد کن تبور

دوتا بلکه یکی  

 

زدم ای قهقه فکر این از  . 

مونه؟ صالحه به فکری چه نمیدونست و  بود فکر توی کامال شاهرخ  

 

_  ببرن ما ی رابطه پی فامیل االن اگه نمیدید برادر و خواهر عنوان به مارو همه

 تو و من.میشیم معروف سپید پیشونی فامیل تو که طوری. میسازن کوه یه کاه یه از

 برمیگشتم ایران به فرنگی زن یه  با اگه. شدیم بزرگ خانواده یه تو هردومون

برگردونم اومده باال شکم با تورو اینکه تا بود تر راحت خیلی  
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 و انداختم گردنش دور رو چپم دست و نشستم پاش روی و شدم بلند جام از

عزیزم؟ هستی چی نگران:گفتم  

 

_ مون خونواده با شدن رو به رو از دلواپسم و نگران   

 

کنه پیدا تسکین قلبش کمی بلکه گذاشتم لباش روی رو لبام ... 

 

 حتما که میکردم فکر خودم طوریکه به شدم شدیدی خونریزی  دچار دومین برای

 بعدی خونریزی  از جلوگیری برای شاهرخ و شد برطرف خطر ولی کردم سقط

 هام امید ی همه دیگه. کرد بستری میکرد کار اون تو خودشم که بیمارستانی تو منو

 پاهام و دست و صورت و میشد بزرگتر روز هر شکمم.رفت بین از سقط برای

نداشتم تفاوتی هیچ بادکنک با.بود کرده باد حسابی  

 

 بعضی و میخوردیم باهم رو شام و ناهار و اورد می گل برام روز ره شاهرخم

 و میگرفت غذا برام بیرون از میگرفتم ایراد بیمارستان غذاهای از که هم وقتا

 از ُغرو ُغر پیرزنهای مثل من و میرسید راه از تازه مد مجله و کتاب یه با هربار

بودم شده خو تند و پرخاشگر. میگرفتم ایراد آسمون و زمین   

 

 اینکه با. میشدم تر افسرده روز به روز و  میگذشت سختی به روزها توبیمارستان

 و کوچیکمون خونه اون برا دلم ولی بود ها سیستم ی همه به مجهز داشتم که اتاقی

 سرک خونم جای همه به که بودم کرده عادت  بود شده تنگ خیلی شاهرخ بغل

میگرفتم ایراد تادنمیفرس برام که خدمتکارهایی به و بکشم  
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 شاهرخ و اومده لندن به دیدنمون برا بابا که بود این اورد برام شاهرخ که بدی خبر

 رفتم تور به مدتی برای دوستام با من که بود گفته بابا به و شده غافلگیر حسابی

 پیش شیفتش از بعد شاهرخ که بود درحالی این و موند لندن توی روزی چند بابا.

 حوصله یا و بودم خواب یا سرمیزد بهم که هم گاهی از هر. بیاد تونست نمی من

شدم می عنقتر بد منم روز به روز عوض در.  اورد می گل برام همیشه نداشتم   

 

 بعد و خوبه حالم من که شد راحت خیالش زدمو حرف بابا با تلفن طریق از چندبار

خیا بابا رفتن از  

 

 بمونه حاال.بود  برگشته ببره  بویی  چیزی از اینکه بدون بابا که شد راحت لمون

 دلیل تنها بود کرده ماستمالی رو بودنمون هم با جرم آثار جوری چه شاهرخ که

 درسم منم وقتی خوایم می که بود داده ربط من التحبیلی فارغ به رو برنگشتمون

 اعالم برنگشن ی بهونه رو شغلش هم شاهرخ و  برگردیم ایران به کردم تموم رو

نداشتیم رو ایران به برگشتن روی ما که بود درحالی این و  دکر . 

 

بودم بردز انگیری شبیه کامال و بودم شده بلند چپ ی دنده از صبح امروز  

 

 که همین. شد اتاق وارد گل دسته همراه خندان ل  با و زد در به ای تقه شاهرخ

 از و  کردم پرت طرفش به بود دستم دم که هرچی و شدم عببی دیدم رو گلهاش

بود عببی بدم سقط رو ها بچه بود نذاشته اینکه  . 

 

بگذاره گلدونی داخل تا داد پرستارم به هارو گل و شد ناراحت کارم از  
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 همراه پیرزنی شدم بیدار که وقتی و خوابیدم نخورم حرص بیشتر اینکه برای

بود سرم باالی سوگند  

 

 کنه حفظت خدا:گفت و بوسید رو صورتم و زد صورتم به لبخندی پیرزن

 توسط خوشبختانه که داشتم بدخیمی مغزی تومور...سوگندم مادر من...مادر

 بستری اینجا شما گفت سوگند.بده سالمتی شاهرخ آقا به خدا.شدم معالجه شوهرت

عزیزم؟ بشی فارغ سالمتی به.عیادت اومدم هستی  

 

 تشکر بود کرده معالجه رو مادرش چشمداشتی هیچ بدون شاهرخ اینکه از سوگندم

 کرد

 

زدن حرف و نشستن مدتی. نشست دلم به لیال مادرش و سوگند محبت   

 قربون خانم لیال و  شد پیدا شاهرخ ی سروکله اینکه تا کنند مشغول رو سرم تا

کرد جونش به دعا و رفت اش صدقه  

 داشتن حضور اینجا سوگند و لیال چون. بوسید رو پیشونیم و نشست کنارم شاهرخ

 بود نشسته ویلچر بر لیال حالیکه در هردو شاهرخ اومدن با. نکردم بداخالقی دیگه

 و بحث به شروع اینکه از قبل شاهرخ و کردن ترک اتاقمو اونومیروند سوگند و

کرد اونا زندگی از کردن تعریف به شروع کنم باز سرزنش  

 

_  که یهرچ ها بیچاره.سوخت خیلی دختر و مادر این حال به دلم چیه؟ میدونی

 ندارن کردن زندگی برای جایی واالن کردن تومور درمون رو نداشتن و داشتن

 ملیکا؟
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 بحثی این با که میفهمیدم شاهرخ اخالق از ولی میسوخت اونها برای دلم درحالیکه

بذاره درمیون من با میخواد که کرده پیدا هم حلی راه حتما انداخته راه که . 

 

_ بگی بهم اول آخرتو حرف میشه ... 

 

_ ن که وقتی میاد خوشم ن من،م   که همینه برای...چیه؟ به چی میفهمی تو میکنم م 

 تو و کالسم پروفسور من هرچند. کرده جور باهم رو تخته و میخ خوب خدا میگن

کالس تنبل ... 

 

 اگه..ها نداشتیم شاهرخ:گفتم کنان جیغ جیغ و کوبیدم سرش به برداشتمو رو بالش

کن ترک بگی،اتاقمو چیزی نمیخوای  

 

 داره جدایی بحث خودش شما وفایی بی این البته چشم:گفت و برد باال رو دستهاش

 میکنیم زندگی ماتوش که ایی خونه این..بزنیم حرف درموردش باید مفبال که

 خونه تو و بریم ایران به که داشتم تبمیم قبال من. کوچیکه خیلی چهارنفر واسه

 خونه یه من.شد کنسل رفتنمون فسقلیم های هجوج این خاطر به ولی.کنیم زندگی باغ

 و سخته خیلی دوتا این کردن بزرگ درضمن داره چیز همه که خریدم بزرگ ی

 پرستار یه باید همین برای..بربیایی پسش از بتونی عمرا دارم تو از که شناختی

هاشو هزینه ی همه که کردم فکر خاطر همین به. بگیرم براشون وقت تمام ... 

 

خوندم تهشو نده ادامه دیگه:گفتم و بردم باال دست  

 

_ بگو تو بقیشو خوب  
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_ کنن زندگی باما بیان که بخوای سوگند و خانوم لیال از میخوای  

 

 دختر و مادر این محبت. چیزی همچین یه ا ی:گفت و کرد راست و کج رو دستش

بشن غربت سرگردون و آواره نمیخوام و افتاده دلم به  

 

_ میگیرن یاد رو ایرونی زبون راحتی به ها بچه اینطوری. عالیه این  

 

عزیزم عالیه.بودم نکرده اینجاشو فکر اصال:گفت و کرد بغلم خوشحالی با  

 

 منو شارک:گفتم و کردم لوس خودمو قبلنا مثل و کردم نگاه صورتش به شوق با

 ببوس

 

  یدهشن درست که کنه باور تا کردم تکرار دوباره باشه شنیده عجیبی چیز که انگار

نمیشدم جا بغلش تو دیگه و شده چاق بادکنک مثل هرچند کرد بغلم تر محکم اینبار  

 

_ بشم جونم پنگوئن قربون من الهی  

 

شاهرخ:کشیدم کوتاهی جیغ  

 

بوسیدم عمیق و گذاشت لبهام روی رو لبهاش نرمی به و انداخت راه ای قهقه ... 
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 کنم کنترل رو خودم تونستمن اینکه از. بود خیس که کردم نگاه جام به زده وحشت

 و کشیدم خجالت کارم از.میومد بیرون آب ازم میگذشت که لحظه هر. شدم عببی

 شده پاره آبت کیسه من گفت؛خدای عجله با فهمید که وقتی زدم زنگ شاهرخ به

؟ رسیده زایمانت وقت حتما.  

 

 که ندکرد جمع زایمانو گروه زود خیلی.بود مونده زایمانم وقت به روز پنج ولی

 شکممو دردی یه دقیقه پنج هر.بگیره صورت طبیعی زایمان تا کنن کمک

 رو شاهرخ دست لحظه هر.دادن انتقال عمل اتاق به منو برانکارد با.میگرفت

میزد موج شاهرخ صورت از نگرانی.نذاره تنهام و بمونه کنارم که میگرفتم   

 

 وجودم ی همه شتوح.کرد پاک رو صورتم عرق و کرد نوازش دستمو تابانه بی

 این از. بکشم عمیق نفس که میکرد گوشزد شاهرخ هربار و بود گرفته رو

بمونم تنها ومن ندن راه عمل اتاق به رو شاهرخ که میترسیدم  

 

 که داشتم هارو بچه اضطراب.رسید فرا میترسیدم ازش که سختی روز باالخره

دنیا به سالم مبادا  

 

ببینم هامو بچه نتونم و بمیرم که رسیدمت.دیدم خودم چشمای با رو مرگ. نیان  

 

 امید جمالت و میداد سر عاشقانه های نجوا گوشم دم و بود گرفته دستمو شاهرخ

میکرد بوسه غرق رو صورتم و میگفت بهم دهنده  
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 حوله دور آلود خون اونو شاهرخ و اومد دنیا به پسرم کشیدن درد ساعت سه از بعد

 و ناله با.بود پوشونده رو ش چهره ی همه نخو.گرفت صورتم جلوی و پیچید ای

نمیکنه؟ گریه چرا که پرسیدم ترس  

 

_ سالمه هم خیلی پسرمون.عزیزم نباش نگران   

 

کنن تمیزش ببرن تا داد پرستاری دست به رو بچه و   

 برای رمقی هیچ اینبار. بود نیومده دنیا به هنوز دخترم و داشت ادامه زایمانم هنوز

برویم دست از بچه یا من که میترسید زایمان پزشک و  شتمندا دادکشیدن و جیغ . 

 

 و بلند فریاد بایک.بکنم  دوم بار برای رو تالشم که کرد وادارم شاهرخ دوباره

 از نفهمیدم چیزی دیگه و خزید بیرون ای نعره مثل وجودم اعماق از که صدایی

 حال در هرلحظه چشمام و رسید می گوشم به نوزادی ی گریه صدای.رفتم حال

 سمتم به هراسان و شد محو لبانش از من حال دیدن با شاهرخ لبخند.بودن شدن بسته

 ...اومد

 با. بودم مادر من حاال.کجام بفهمم که کشید طول دقایقی.کردم باز نیمه رو چشمام

 وارد سراسیمه شاهرخ که زدم صداشون و  کشیدم کوتاهی جیغ ها بچه یادآوردی

نباش نگران.خوبه شونهردو حال:گفت و شد اتاق  

 

گفتم خداروشکر ل  زیر و کشیدم راحتی نفس  

 

 نگهداری دستگاه داخل رو اون  بود کوچیک و نحیف خیلی پسرم برخالف دخترم

 میکردن
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 و داده دست از رو بچه هم و من هم  لحظه چند برای که داد توضیح برام شاهرخ

 نگه زنده اونو که بودن تونسته شوک با خوشبختانه و نمیکشید نفس اصال دخترم

 خون بازهم خون کیسه دو وصل با حتی و کرده خونریزی شدت به هم من و دارن

 دنیای به ساعت هشت و چهل بعد باالخره و بود نشده جبران م رفته دست از

شاهرخ ی سابقه بی های تالش با آنهم. برگشتم زندگان   

 

 نشون بهم رو پسرم که دمبو نگذاشته  بود دستگاه داخل تو دخترم بود روز دو

ببینم باهم اونهارو هردوی میخواست دلم که چرا.بدن  . 

 

 همراه به پرستارها از دوتا باهم اونم.بود هام گوشه جیگر دیدن زمان واکنون

شدند اتاقم وارد بود بغلشون تو که نوزادهایی . 

 

 وناروا از یکی و شد پیشقدم گرفتنشون برای و بود زده ذوق من از بیشتر شاهرخ

داشت نگه خودش بغل رو دیگری و من بغل . 

 

دختره؟ کدوم و پسره کدومشون نمیدونستم و داشتند تن به سفید لباس هردوشون  

 

پسرم؟ کدوم دخترمه کدوم بفهمم کجا از من االن:گفتم شاهرخ به ذوق با  

 

_ میفهمی پایین بکشی شلوارشونو...که نداره کاری  

 

_ شاهرخ بکش خجالت  
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 هبغلت تو که اونم.پسره گفت؛این و کشید پایین یکیشونو شلوار و کرد جمع قیافشو

  دخترته

 

 به بزنه خودشو کنه شوخی که بود بلد خوب شاهرخم وقتا بعضی گرفت ام خنده

راه اون   

کردم نوازش رو کوچیکش و نحیف صورت انگشتام نوک با  

 

 رنگ عسلی درشت چشمهای و داشت سفید صورت و مشکی موهای پسرم

 بود خالی همون بازوش رو که بود این جال  و بود برده ارث به رو دربزرگشما

داشت بازوش در هم شاهرخ که  

داشت رو پدرش نگاه و  بود برده ارث به منو رنگ خاکستری چشمهای دخترم و   

 

غلتید صورتم روی اشکی کنارهم در خوشبختی همه این از . 

 

 مکان نقل قبلیمون آپارتمان از گندسو و خانم لیال کمک به که داد توضیح شاهرخ

 بود شده اماده ها بچه و من ورود برای انها توسط که بزرگی ی خونه به و کرده

 رفتیم

 

 ی خاطره که کرد دود اسپند خانه به ما ورود هنگام ایرانیها سنت طبق خانم لیال

کرد تداعی درمغزم رو مامانی  

 



@ASHEQANEROMAN 608 

 

 کالسیک مبلمان که داشت بزرگی پذیرایی یه.داشتم دوست خیلی رو جدیدم ی خونه

 اتاق که بود ای فیروزه آبی و سفید خونه رنگ تم و بود شده چیده مانند ا ل شکل به

بود شده کار دوبلکس که باال ی طبقه ها بچه و من خواب   

نشست دلم به که بود قشنگی ی خونه کل در  

 

 با و دمنش هیچکدومشون به شیر دادن به حاضر من و بود شون گرسنه ها بچه

شد پذیرایی آنها از شیرخشک  

 

 چون ولی  مفیده چقدر که میداد توضیح من به مادر شیر خاصیت درمورد شاهرخ

نکرد اصراری دیگه برنمیومد من ی عهده از و بودن دوقلو  

 

 که چرا.بشم قائل ارفاق هام بچه به شیر دادن در نمیخواستم که بود این من ی بهانه

 من و میخورد شیرخشک باید یکیشون و نبود کافی ااونه هردوی برای من شیر

کردم راحت هیچکدومشون به ندادن با رو همه خیال  

 

 میپرید پایین و باال که میکرد خوشحالی چنان وازدیدنم و دوید سمتم به دیدنم با پاپی

 اونم.شد مانع کنان جیغ جیغ خانم لیال.بیاد من کنار تخت باالی میخواست که همین و

میکرد جلوگیر ها بچه اتاق به اون اومدن از و نامید می کثیف رو پاپی نیماما مثل  

 

 چرا دانست می من حق چون بود سپرده من به کمال و تمام هارو بچه اسم شاهرخ

کنم انتخاب اسم براشون که منه حق و اوردم دنیا به من اونارو  که  

 

 بلد رو ایرانی های ماس من ولی کنم انتخاب براشون ایرانی اسم میخواست دلم منم

 رها اسم باالخره و گشتیم ایرانیهارو اسامی کتاب سوگند همراه دلیل همین به  نبودم
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 انتخابی هایی اسم از هم شاهرخ. کردیم انتخاب  پسرم برای رهام و دخترم برا

که کردم فکر این به آنها های اسم ثبت بعداز و اومد خوشش  

 

 به وقتی.میکردیم انتخاب هامون بچه برای رو شاهرخ مادر و پدر اسم کاش

 اونها روی مادرم یا و پدر اسم که نیست گفت؛مهم خنده با.گفتم رو فکرم شاهرخ

 و عروس و بودن زنده کاش ولی.هستند اونها ی نوه ها جوجه این که اینه مهم باشن

میدیدند رو شون نوه  

 اونیکی صدای میکردی اروم رو بچه این وقتی که بنویسم روزهایی از نمیتونم

 سیرو آنهارو شکم مدام که بودیم شده بسیج چهارنفرمون ماهر و درمیومد

کنیم تمیز را خیسشان جای و دربیاوریم رو وآروقشان . 

 

 جیغ هردوشون. بودم گرفته بغلم تو رو رها و میدادم تکون پام روی رو رهام

 چجوری منمیدونست.بودن گذاشته سرشون روی رو خونه شون گریه با و میکشیدن

 مثل منم و شدم دیوونه دستشون از.نمیشدن آروم میکردم هرکاری.کنم آرومشون

 گریه و میکشیدم موهامو و میکشیدم جیغ میتونستم که جایی تا کردم باز دهنمو اونا

بود شده خیره چلش و خل مادر به حیرت با و گرفت آروم رهام اینکه تا.میکردم  

 

میگرفت فیلم ما از همراهش تلفن با شاهرخ هک شد کشیده در چوب چهار به نگاهم  

 

_ داره گرفتن فیلم من کردن گریه  

 

_ میشه دیوونه کم کم داره که بشم خانومم قربون من الهی  

سپرد اون به هارو بچه و زد صدا رو خانوم لیال حرفش دنبال به و  
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میکردم چکار باید نمیدونم نبودن سوگند و خانوم لیال این اگه  

 

 هرفرصتی در من و بده تحبیل ادامه تا کرد نام ثبت درکالجی رو سوگند شاهرخ

 نام ثبت ورزشی کالسهای و ها باشگاه ودر کنم تر الغر رو خودم که میکردم سعی

 که میخواستم نوعی به کارها این با ولی کنم پیدا رو م گذشته اندام فرم تا میکردم

 احساس بودم باشگاه یا کالس در که وقتی. کنم حفظ ها بچه با رو عاطفیم ی رابطه

 به رو خودم عجله با خاطر همین به و میکند گریه هام بچه از یکی که میکردم

 آروم اند، خوابیده آروم که لیال و سوگند بغل در ها بچه بادیدن و رسوندم می خونه

  میگرفتم

 

 میرفتم شون صدقه قربون مدام و میشدم ها بچه تر شیفته قبل از بیشتر روز هر

  خدا که میبالیدم خودم به هستند من گوشت و خون از آنها که میکردم فکر که تیوق

 بوسه و میگرفتم دست به رو کوچیکشون دستهای هدیه بهم کوچیک ی فرشته دوتا

میکردم بارانشون  . 

 

 و میشد پدرش شبیه روز هر پسرم. میزد پر کردنشون بغل طل  در وجودم ی همه

 ارث به من از رو هاش گونه روی چال و نقطه همان در درست.من شبیه دخترم

 پدیدار صورتش رو من ی خنده شاهرخ قول به میخندید که وقت هر و بود برده

 ی صدقه قربون ساعتها شاهرخ من و  میبرد غارت به رو پدرش دل و میشد

 میخواستم زمانی من که میشد یادآور شاهرخ گاهی از هر و میشدیم هردوشون

 چنین که میکردم بوسه غرق رو همسرم صورت عاشقانه من و کنم نابود آنهارو

بودم هام بچه و شوهر عاشق بود نداده من به رو ای اجازه   

 لیال و بود کرده سرایت هم سوگند و خانوم لیال به ها بچه به ما رفتن صدقه قربون

 به زخم چشم بیشتر خودشون مادرها و پدر:میگفت و میکرد دود اسپند مداوم خانم

میرسونن هاشون هبچ  
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 دستم شاهرخ که بدم جوابشو که کنم باز دهن خواستم و شدم ناراحت حرفش این از

باشم نداشته کارش به گفت؛کاری و گرفت رو  

 

 موهاش نمیخواست دلم که چرا بودم فرستاده باغچه به کامال رو پاپی من دیگه حاال

 هرچیزی از هام بچه متیسال...دربیاره ها بچه اتاق از سر و بیفته خونه جای همه

بود تر مهم برام   

 

 جواب در و پرسیدیم می رو همدیگه حال و میگرفتیم تماس ایران با بار یه ای هفته

 شاهرخ. تراشیدیم می واجوری جور های بهونه. برمیگردیم ایران به کی اینکه

بگیم خانواده به رو ازدواجمون موضوع نمیتونیم نحویی هیچ به که بود معتقد   

 

 هم متوجه هم ایران در اگه حتی و بودم راضی خیلی داشتم که زندگی این به من

نداشت برام فرقی هیچ میشدن ویا نمیشدن  

 

 از جمعی و بزرگترها ها بچه یکسالگی تولد در که گرفت تبمیم شاهرخ باالخره

 ثبت میتونستیم رو ازدواجمون هم اینکار با. بکشه لندن به نامه دعوت با رو فامیل

بگیریم جشن خانواده درکنار رو ها بچه تولد هم و کنیم رسمی و   

 

 ها بچه تولد به و ایران تا بشه فاش لندن در راز این که میداد ترجیح شاهرخ

کنه آماده هارو نامه دعوت میخواست شاهرخ موقع آن تا بودو مونده باقی چندماهی  

... 

 افتاده اتفاق شاهرخ دست هب عمل اتاق در که ای معجزه خاطر به بیمارستان رئیس

 آن در امش  که بود داده ترتی  بزرگ مهمانی یک شاهرخ از قدردانی برای و بود

میکردیم شرکت باید . 
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 درجمع باید و  میشد برگزار اون افتخار به مهمانی این که بودم کسی زن هم من

درخشیدم می  

 

  تا زدم زنگ ممخبوص آرایشگر به ناخنام کردن مانیکور و کردن حموم از بعد

کنه م من،آماده دلخواه به آرایشگرم تا کشید طول ساعتها و اومد خونه به . 

 

 خط چند از و بود گذاشته کار مبنوعی های مژه و کرده درشت فر رو موهام

 چشم باالی هم سبز سایه از و داده چشمهام و صورت به خاصی گیرایی که چشم

 حسابی که بود من ی عالقه مورد نگر که قرمز مات رژ و  بود کرده استفاده

میداد نشون ترکی  خوش و خوش لبهام روی   

 

پوشیدم رو بلندم پاشنه های کفش و کردم تن به رو ماکسی رنگ سبز پیراهن . 

 

نداشت زایمان از آثاری بود شده قبل مثل هیکلم   

 

می سر از هوش دیدنم با شاهرخ اینکه فکر  

 

اومد لبهام روی به رضایت لبخند. پرونه  

 

 ی فرستنده ساعت همان یا اهدایی دستبند بود متضاد وجودم در که چیزی تنها

نمیکردم باز دستم از اونو هیچوقت که بود شاهرخ   
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گرفتم دست به رو کوچیکم دستی کیف و آویختم گردن به رو ام نقره سرویس  

 

 داشتم رو انج مری حالت اومدم می پایین ها پله از وقتی.افتادم راه به سالنه سالنه

بود انتظار در معشوقش ها پله پایین که  

 

 پیشونیم بر ای بوسه و گرفت رو گرفتنددستم خاصی برق چشمهاش دیدنم با شاهرخ

دلربا و زیبا همیشه مثل:گفت و نواخت .... 

 

_ کردین؟ پیک و شیک خیلی شماهم.  من عزیز جنتلمن ممنون  

 

 کوچک های گیره با موهاش و داشت تن به پفی صورتی لباس که رها دیدن با

 و داشت پا به کوچک جین شلوار و سفید لباس که رهام و بود شده بسته شکوفه

رفت ضعف دیدنشون از دلم. بود بسته یقه به هم کوچک پاپیون  

 

  باشیم داشته باهم خانوادگی عکس یه که دیدم مناس  رو فرصت چون:گفت شاهرخ

 خانوادگی عکس یه که  کنه آماده ور ها بچه گفتم سوگند به خاطر همین به و

باشیم خوشبختیمون گر نظاره تا. بزنم پذیرایی به رو عکس میخوام.بگیریم  

 

  این گرفتیم خانوادگی عکس و گرفت بغل رو رهام شاهرخ و کردم بغل رو رها

بود خوشبختیمون عکس بهترین  . 

بریم جشن به شاهرخ منو  تا سپردیم مادرش و سوگند به رو ها بچه   

 و بشم سوار که کرد کمکم و کرد باز رو در ،شاهرخماشین بر شدن سوار هنگام

ایستاد ستاره هفت هتل جلوی دقایقی از پس  
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 انقدر:گفت و دراورد شده تزئین ای جعبه ماشین داشبورد از. شم پیاده اینکه از قبل

 یقال هرچند.بیاد خوشت ازش که امیدوارم.بدم بهت اینارو رفت یادم کردیم عجله

اینایی از بهتر  

 

 شده کار نگین روش کال که بود طالسفیدی سرویس که کردم باز رو جعبه زده ذوق

 کار نگین حروف روی که میباشد حروف به گردنبند نقش که کردم احساس.بود

 کار گردنبند روی نگین با شاهرخ اسم که فهمیدم کردم دقت که کمی. شده گذاشته

 حروف فقط هاش گوشواره در ولی بود شاهرخ ماس هم دستبند روی و  بود شده

 .بودsh اول

 

کنم تشکر ازش چجوری نمیدونستم و بود مونده باز دهنم سرویسم زیبایی اینهمه از  

 

 به و گرفت دستم از شاهرخ که کنم آویزونشون تا دراورم جاش از رو گردنبند

زد لختم های سرشونه به داغی ی بوسه سپس و آویخت گردنم   

 

_ بهتره امش  که کردم فکر ولی بدم بهت ها بچه تولد میخواستم اینارو راستش  

 

نواختم گونش به کوچیکی ی بوسه تشکر برای  

 

_ دارم دوست چقدر بودم گفته بهت شاهرخ  

 

_ میزنن داد رو عشق چشمات.نیاری هم زبونت به آره،اگه  
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 پر و داغ لبهای و کرد صورتم نزدیک رو صورتش و گرفت دست به مو چونه

گذاشت لبهام روی رو حرارتش ... 

 

 مثل هم ها حلقه. بود حلقه دوتا. دراورد جیبش داخل از رو ای جعبه دوباره

 حک ها حلقه داخل و گرفته قرار درکنارهم مهارت با ریز حروف و بودن سرویسم

 حک اون اسم هم من برای و بود شده حک من اسم شاهرخ ی حلقه رو. بود شده

بود شده   

 

 که هست وقتایی یه. انداختم شاهرخ بازوی دور رو دستم و شدیم پیاده ماشین از

 بودن ملکه حس بودم شاهرخ درکنار که امش  من برای و هستی ملکه میکنی حس

داشت نظیر بی زندگی یه پادشاهش کنار در که خوشبختی ی ملکه.میکردم رو ... 

 

 براندازم حسینت با ها بعضی.بالیدم می خودم به بودم شاهرخ همسر اینکه از

فرهمندن پروفسور همسر میگفتن؛ایشون و میکردن  

 

 به همسرم بازوی دور دست و  شاهرخ ی شونه به شونه من و  بود عالی چیز همه

 پا سراز هم شاهرخ و میبارید تمجید و تعریف طرف هر از. میشدم معرفی مهمونها

 هراز و میکرد بیان احساسشو  میکرد وارد دستم به که فشاری با و شناخت نمی

نواخت می دستم روی به ای بوسه هم گاهی  

 

 از و  میرسه نظر به نگران که فهمیدم شاهرخ ی پریده رنگ ی چهره از اینکه تا

 موهای و بلند قامت با زنی به و کردم دنبال رو نگاهش.شده غافلگیر کسی دیدن

 راهنپی.  شد می نزدیک ما به بود،که ریخته هاش شونه روی که صاف و لخت

 گیالس همراه به و بود انداخته بیرون رو تراشش خوش ساقهای و پوشیده کوتاهی
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 شاهرخ برای بلکه من برای نه اومد می نظر به آشنا.شد ما نزدیک دست به شرابی

کرد دراز شاهرخ طرف به دست.   

_  به مهمونی این گفت شروازی وقتی ببینمت اینجا نمیکردم فکرشو هیچ.سالم

بیایی که بودم منتظرت خیلی. نمیکردم باور توه خاطر  

 

 که بکشه بیرون دستاش میون از رو دستش که خواست و فشرد رو دستش شاهرخ

گذاشت باقی حالت همان به و نکرد رها رو دستش اون   

 

 شاهرخ های نگاه و زدن می برق که بود  ها ستاره درخشش از پر  عجی  نگاهش

 کمی و.کنه کاری مخفی میکرد تالش که بود شده دستپاچه حسابی.بود منگ و گیج

بود افتاده لکنت به هم   

 

نمیشه حالیم چیزی من که کرده فکر.میزد حرف فارسی زبان به اونم   

 می رو شاهرخ چشمهاش با داشت.نمیومد خوشم شاهرخ به نگاهاش از اصال

کردم؟ خطر احساس چرا نمیدونم.بلعید  

 

 دکتر خانم ؛ایشون گفت و کرد من هب رو.بود برده پی موقعیت به تازه شاهرخم

هستند کاتبی  

 

کجاست؟ شوهرت:پرسید و برگشت طرفش به  

 

جداشدیم ازهم که وقته خیلی ما:داد جواب تفاوت بی و خونسرد خیلی کاتبی خانم  
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کنی؟ معرفی بهم رو خوشگله خانوم این نمیخوای:گفت دوباره و انداخت بهم نگاهی  

 

ملیکا همسرم:گفت میزد دستم به ای بوسه کهدرحالی و کرد تازه نفسی شاهرخ  

 

 و کرد منقلبش حسابی که شاهرخ ی جمله جز روداشت هرچیزی انتظار فکرکنم

  بهش آبی لیوان شاهرخ اینکه از بعد و افتاد سرفه به و پرید رخسارش از رنگ

 ازدواج تو که گفتن پرسیدم که هرکی از من ولی:گفت و کرد صاف داد،سینه

 ..نکردی

 

_  هم االن و کردیم ازدواج که وقته خیلی ما.رسوندن عرضتون به اشتباه راروخب

داریم شیرین ی بچه دوتا  

 

_ زود قدر چه!!!دوتا  

 

 خفگیم احساس هرلحظه و آورد زبان به نمیکرد باور حالیکه در رو جملش این

میداد دست بهش  

 

رهام و دوقلون،رها:گفت که شنیدم رو شاهرخ صدای  

 

 عزیزم:پرسید دستم گرفتن با شاهرخ و ماسید لبهاش روی شهبا مبارک ی جمله

میدی؟ بهم رو بامن رقص افتخار  
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 عشوه با بزنم رو زنیکه اون پز اینکه برای و بودم گفتگوها این ی بیننده فقط من

غلتیدیم هم آغوش ودر رفتیم رقص سکوی به و دادم دستش به رو دستم خاصی  

 

.  اومد می حساب به شاهرخ اول عشق که یهمون.بود کی اون بودم مطمئن دیگه

بود کرده بازی شاهرخ احساسات با که نحس ستایش همون   

 

 لحظه آن شاید.خوردم رو ستایش نگاهم با دوباره.بود شده عادی شاهرخ رفتار دیگه

میکرد فکر ایرونیها معروف شعر آن به  

 

 شوهرم از که بود گفته افتخار با چه و آمدی سهراب مرگ از پس که دارویی نوش

 ولی میگیره درآغوش خوشحالی از اونو شاهرخ که بود امیدوار و شدم جدا

منه مال و سپرده من به قلبشو شاهرخ که نمیدونست   

 

 چی به:پرسید که شنیدم رو شاهرخ صدای. بودیم رقبیدن درحال که همونطور

عزیزم؟ میکنی فکر  

 

_ نیوردی زبون به رو وچیکشک اسم قبد نه؟؟از مگه بود ستایش زن،خوده اون به  

 

میکنه؟ هم فرقی مگه:پرسید و زد پوزخندی   

 

_  چشمش هنوز که معلومه و جداشده شوهرش از االن اون.میکنه فرق خیلی اره

میگرده تو دنبال  
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_  عرق زود خیلی که بود تبی یه قسم،ستایش جونت به کوچلو من،اخه خدای وای

تویی من زندگی ی همه.رفت و کرد  

 

_  به االن میخواست دلت و میکردی نگاه بهش چطوری تو که دیدم من.ونگ دروغ

برقبی اون با من جای  

 

_   باتو امش  من کنار به اینا اصال.بود عادی هم خیلی من نگاه.میبافی مهمل چرا

 مادر من. بزنی بهم مونو ش  پرت و چرت حرفای این با نمیتونی و دارم نقشه کلی

کنمنمی عوض عشقی هیچ با هامو بچه  

 

 دلپذیری اخم با و کشید بینیم روی به رو بینیش و کرد صورتم نزدیک رو صورتش

باشه ناراحت من کوچلوی خانوم نبینم:گفت  

 

 بود نگرفته  توآغوشش که بود وقت خیلی.گذاشتم لباش روی لبامو و زدم لبخندی

بودمش نبوسیده عمیق ومنم  

 

 که میکردم احساس. میکردم حس خودمون روی رو ستایش سنگین های نگاه

 انتقام داشت شاهرخ حاال که بود این مانند. میکنه اغراق داره  کارهاش تو شاهرخم

 میگرفت

 

 من دست تو برنده برگ ولی داشتم خطرناکی رقی  اینکه با بود خوبی خیلی جشن

 عاشقونش های نگاه و  نمیگذاشت تنها منو شاهرخ هم لحظه یه برای حتی و بود

 به آرایش تجدید برای و بود خورده شاهرخ رو لبام روی ل رژ.میکرد دلگرمم

شد بلند نهادم از آه ستایش دیدن با که رفتم بهداشتی سرویس  
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 و دراوردم دستیم کیف از رو رژم و کشیدم موهام به دستی و ایستادم آینه به رو

لبام روی غلیظ  

 

 کشیدم

 

باشی پزشک نمیکنم پرسید؛فکر که میکردم حس کامال رو نگاهش سنگینی  

 

 بدم خون از من.نبود من خور در پزشکی نه:گفتم و دادم باال رو ابروم تای یه

دکترم خانوم وجود این با بازم ولی میومد   

 

_ کردین؟ عجله کمی شدن دار بچه برای که نمیکنی فکر  

 

 اینکه برای و و نیس مربوط تو به که بفهمونم بهش نگام با که کردم نگاش طوری

 من برای کمی مادرشدن که میکردم فکر منم اولش:گفتم کنم خوردبر محترمانه

 که دارم همسری چون  میکنم خوشبختی احساس خیلی شدم مادر که حاال ولی زوده

 ما عشق ی ثمره که هایی بچه و میمیرم براش منم و داره دوسم صادقانه و عاشقانه

 هستن

 

رفت بیرون کرد پاتند و کرد بهم کجی دهن و نبود میلش باب جوابم . 

 

 به آینه تو.  انداختم پشت به رو اونا.  بود ریخته صورتم جلوی موهام تار از چندتا

 واقعیت حرفاش آیا بفهمم تا بودم شاهرخ جای به خواست می دلم.  کردم نگاه خودم
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 قشنگتر و زیبا برایش زنی هر از من و  ؟ نه یا داره منودوست وار دیوانه که بودن

 اگه چون.  نشه سیر زندگیمون منو از هیچوقت شاهرخ که کردم عاد دلم تو.  بودم

 زیادی سرم از شاهرخ.  مردم می من روز اون واقعا  .  شد می اینطوری روزی

باشه داشته تونست می رو شرایط بهترین داشت که ذکاوتی و هوش با.  بود  . 

 گرفته اموج گرگ و بودم کرده دیر کمی.  داشت زیادی خواهان اشم چهره زیبایی 

 دور.  کردم  حسادت و  گرفتم گر کمی.  کرد می صحبت شاهرخ با داشت و  بود

کردن می صحبت و بودن جمع میزی  . 

 

 اش گونه.  بودم انداخته شاهرخ شونه دور دست پشت از که حالی در و شدم خم 

 بلند و...  عزیزم اومدی:  گفت و گرفت مهربونی به دستمو شاهرخ.  بوسیدم رو

 روی دست که حالی در  سرم پشت  جا بر پا خودش و  داد من روبه جاش و شد

ایستاد بود گذاشته ام شونه  . 

 

.  کرد می نگاه من به حرفی هیچ بدون.  خوندم رو ناراضیتش ستایش چهره از 

 رو نگاهش ،  باشی برده تاراج به رو چیزیش همه که کرد می نگاه غاصبی مثل

 خودش برای رو شاهرخ حروف داشت که بودم طمئنم.  بود خورده گره گردنبندم

 داشتیم کم کم.  بودیم نوشیده شراب هم قدحی چند.  خوردیم شام.  کرد می هجی

 انگیز هوس صدای پرید سرمون از مستی نوشیدیم که قهوه.  شدیم می مست

 هتل باالیی طبقه تو اتاق یه:  شنیدم شد می پخش که ام سینه و گردن روی شاهرخ

 مطمئن شاهرخ و بودم ها بچه نگران.   کشید آسانسور سمت به منو و ردمک رزرو

 به رو درست اتاقمون.  کنند می مراقبت خوبی به اونها از سوگند و لیال که بود

شه اون داخل خواست می ستایش که بود اتاقی روی  ... 

 

 کارهای ینا همه ترسیدم می ،  بود اتفاقی واقعا   یا و بود نقشه اینها همه دونم نمی

بکشه ستایش رخ به رو خوشبختیش تا باشه انتقام برای شاهرخ  . 
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 یا و ندید شاهرخ افتاد اش گونه رو از اشکی قطره  دیدم  ستایش  طرف برگشتم

شیم اتاق وارد زودتر هرچه خواست می تابانه بی و ندیده که کرد وانمود چنین   . 

 

 

 همین بیاییم اینجا به ها وروجک ناو دست از و بدزدمت ش  یه تونستم باالخره _

باشی من برای تو فقط امش    

. 

  اونو و  برگشت آبی لیوان با و رفت.  بود اومده خوشم سوپریزش واز خندیدم

 بازم دیگه قلوای دو با باز خوام نمی:  گفت و گرفت طرفم به قرصی با همراه

کنه نمی عی  کاری محکم از کار.  بشم فالگیر  . 

 

؟ داشتی دوس بچه که تو ولی _  

 

 یه برای دوتا این ولی دارم هم خیلی.  دارم:  گفت و گذاشت لبام روی دست

  دلی به حسرت ناز خواب یه آمدن بدنیا که نیست ماه هفت هنوز.  کافیه عمرمون

...  شده تنگ واست دلم چقد دونی نمی.  دزدیدن ازم هم تورو بدتر همه از و دارم

 ، خودمون پیش آوردیم سوگندو و لیال که کردم کاری خوب کنم می فکرشو که حاال

بیرون بزنیم و بشیم جیم تونیم می چندگاهی از هر  . 

 

نفری دو.  بگیریم عسل ماه خودمون برای:  گفتم خنده با  . 

 

آورد در رو کفشهاش و نشست تخت روی و کرد باز کراواتشو  . 
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 دراز عسل ماه چون رهبهت شی دار بچه دیرتر چه هر معتقدن که همینه برای _

 تبور.  شدی حامله بگیریم عروسی اینکه از قبل که ما مثل نه داشت خواهی مدتی

شد می چه وای... عروسی لباس و شکم اون با تو کن  

 

 به که مشتایی اون حرص هنوز:گفت و شد خم شاهرخ و افتادم تخت روی و خندید

 بیمارستان ی سوژه چقدر. هنرفت یادم رو کردم حاملت اینکه از و میکوبیدی سینم

 رویی پر با داری حاال و بود وروجک دوتا اون دست از  کشیدم هرچی. نبودم که

میکنی بچم بچم برام ... 

 

دارم دوست هام بچه خود از بیشتر هامو بچه پدر من:گفتم و بوسیدم گونشو ... 

 

 به یدنشد با که بود دراومده دلنشین و زیبا قدری به ها بچه با شاهرخ و من عکس

شد آویزان پذیرایی وسط مبلمان باالی وعکسمون افتادم خوشبختیمون یاد  

 

اوردند می زبون به رو دَد و مام و میدادند تکون دست عکس دیدن با ها بچه   

 

 خاطر به شاهرخ و من ولی بده یاد بابا و مامان اونها به میکرد سعی خانم لیال

شناختیم نمی پا سراز دد و مام صدازدن  

 

 خودش با شاهرخ روز هر که بود رنگارنگی های بازی اسباب از پر ها بچه تاقا

اورد می   
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 سوگند و من که بودیم خریده ها بچه برای داشت پیوند بهم که دوتایی ی کالسکه

بریم خرید به تا گذاشتیم کالسکه داخل هارو بچه  

 

بخریم اونو میخواستیم و بود دیده رها برای نازی لباس بوتیک یه داخل سوگند   

 

 رو خودش حسابی و میبرد رو همه دل.میخورد صدا با که رنگی آبنباب با رهام

 و نمیذاشت ولی  کنم پاک صورتشو و دست از کمی کردم سعی. بود کرده کثیف

  پتوش و برد خوابش دقایقی از بعد و کوبید می هم به دست ومدام میکرد شیطونی

نخوره سرما تا کشیدم صورتش روی رو  

 

 خوشم اصال من نبوداما خوشگل اصال بود پسندیده سوگند اونیکه. شدیم مغازه داخل

 هردو. کردیم طی دوبار رو پاساژ تموم و بگردیم دوباره شدیم مجبور. بود نیومده

دادیم ادامه خریدمون به خاطر آرامش با و بودند خوابیده هاهم بچه . 

 

 و نشست دلم به هم خیلی که مکرد پیدا رو مناسبی لباس هردوشون برای باالخره

میکردم تنشون به رو اونا تا میرفتیم خونه به زودتر چه هر میخواست دلم  

 

 زودتر هرچه باید. بومیداد برداشتم جاش از رو رها. شدیم نزدیک ماشین به

کنم عوض پوشکشو تا تو میرفتیم  . 

 

 پس که رو پتو. کردم تعج  بود خوابیده  صدا سر بی رهام مدت همه این اینکه از

نبود رهام. زدم  
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کو؟؟ رهام:کشیدم جیغ سوگند طرف به  

 

 کشیدم عق  دست دو با رو موهام. نبود رهامم من خدای. کرد نگاه من به واج هاج

پاییدم رو اطراف نگران چشمهای با و ... 

 

 مظلوم کالسکه توی. باشه رفته خودش که نداشت امکان. میشدم دیوونه داشتم

زد غیبش یهو چجوری پس بود خوابیده  

 

میگرفتم رو رهام سراغ هراسان و کردم طی رو شده طی های راه گریه با   

کنم پیدا ازش نشونی بلکه میگرفتم رو پسرم هاسراغ آدم و ها فروشنده ی همه از  

 

 بود رسونده رو خودش اونم برگشتم ماشین به وقتی بود داده خبر شاهرخ به سوگند

بودم رهام تاب بی نمیدادو ور زدن حرف مجال هام گریه.   

 

 سوگند از و باشم آروم که خواست ازم و داد قرار صورتم قال  رو دستاش شاهرخ

بره دنبالش رهام پی در خودش تا ببره خونه به رو رها و من که خواست  

 

 رهام دنبال شاهرخ همراه منم تا ببره خونه به رو رها که خواستم سوگند از من ولی

  بگردیم

 

 بودم گرفته رو رهام سراغ قبال که هرجایی از. میدادم ازدست رو عقلم داشتم

گرفتم رو سراغش دوباره  
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 زا خیلی اینکه گفتن با پلیس. کردیم مراجعه پلیس به ناامید جستجو ساعاتی از بعد و

 میکرد صحبت طوری و انداخت مون هستی به آتش میشن دزدیده اینروزا ها بچه

دادیم ازدست رو مون بچه همیشه برای ما انگار که   

 

 می کوچلومو رهام میخواستم پسرمو من. اومد سرم به چه و شد چی نفهمیدم دیگه

میرم می بچم بدون من. میخواستم رو تنم ی پاره.  خواستم  

 

 و کنم فکر رهام به کمتر کردتا وادار مبنوعی خواب منوبه آرامبخش با شاهرخ

 با ولی میکنم فراموش  رو رهامم که دمیکردن رها،فکر اوردن با سوگند و لیال

دادمش دست از راحتم خیلی.رفته دستم از پسرم میفهم رها دیدن  

 

 رهام از خبری و میگذره ها روز.کنم حس رو رهام بوی تا میکنم بغل رو رها

  نیست

 

شد تبدیل جهنم به رهام گمشدن با بود بهشت که زندگیمون   

 

 کردم پخش  شهر اهالی تمام به رو کسشع.باختم زندگیمو پسرم،تمام گمشدن با

بشه پیدا ازش خبری بلکه دونه به دونه  

 

 رهام از خبری تا بودم شاهرخ ورود منتظر روز هر و شد تبدیل دوماه به ماه یک

بیاره برام  .... 

 کردم گریه دیدنش با که قطار واگن یه. بود خریده بازی اسباب بازم شاهرخ امروز

 اون با که  نداشتیم پسری دیگه و شده گم پسرمون که دافتا یادش تازه شاهرخم.

کردیم گریه هردوباهمکنه بازی  . 
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 و رسمی رو ازدواجمون بخوایم که نشد ازدواجمون  روزجشن دیگه ها بچه تولد

نشد ارسال ایران به هیچوقت هم ها دعوتنامه.کنیم ثبت   

 

 با که روزی یه از لمحا ولی باشیم سابق مثل تا میزد دست ترفتدی هر به شاهرخ

نگذره اشک  

 

 که بودم زده زل نامعلومی ی نقطه به و بودم کرده جمع شکمم داخل رو زانوهام

شد ظاهر در ورودی چارچوب تو شاهرخ قامت   

_  محکوممون مهری بی به داری اینجوری که کردیم گناهی چه رها و من

 پیدا برات سالم و حیحص که میدم قول بهت. میکنیم پیدا رو رهام زود یا میکنی؟دیر

  میکنمش

 

 جای همه به رو آبنبات چطور که دارم خاطر به رو دیدمش که باری آخرین هنوزم

بود مالیده صورتش  

 

بودم برایش بدی مادر چه من.میده شیرخشک بوی. میکنم بو لباسهاشو . 

 

بود کرده آماده دوتامون برای رویایی ش  یه بازم شاهرخ  

 

. اومدم می بیرون رهام فکر از که هربار ولی کنم لتحم خاطرش به کردم سعی

 هرلحظه و میخوره زنگ گوشام توی ای بچه ای گریه صدای که میکردم احساس

شدم می دیوونه داشتم میکنه تابم بی  . 
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 خوی اون دیگه. موندن جواب بی هاش بوسیدنم،بوسه به کرد شروع شاهرخ

کنم همراهیش بخوام که نداشتم رو عاشقونه  

 

 روحم سوهان که بود آهنی مثل ش عاشقونه نوازش. دراورد رو خوابم لباس شنل

 من و میکرد گریه داشت دنیا این از ای گوشه یه در ام من،بچه خدای. بود شده

نبود این مادر من حق نه. میگذروندم رو شبم ترین عاشقونه داشتم   

 

 دورش خودم از و گذاشتم سینش روی رو دستام دوتا.روندم خودم از رو شاهرخ

رفتم رها اتاق به و کردم  

 

 میخواست دلم. شدند جاری ام گونه روی هام اشک رهام خالی تخت دیدن با بازهم

بشم غرق اشکهام تو  

 

باشم فرزندم از دور که نبود من حق این  

 

رو کرد،صداش بغلم سر پشت از شاهرخ  

 

 هم خودش و بود داده اونو خودش خدا.نده عذاب خودتو اینقدر:میگوید که میشنوم

هست کارش تو حکمتی حتما.گرفت ازمون   

 

_  حالش چی؟اگه باشه سرما تو کجاست؟اگه اصال!چی؟ باشه گرسنه پسرم اگه

 یا و میخورم غذا وقت هر کنم زندگی اون بدون نمیخواد دلم چی؟؟من نباشه خوب
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 برام میتونی اگه افتم می پات به ،شاهرخ وضعیته چه تو که فکرشم به میخوابم

 من بدون اگه حتی..میکشه نفس و خوبه حالش که بدونم میخوام فقط بیار خبرشو

میکشه منو خبری بی این...بشه بزرگ ... 

 

سخته اونم برای که میدونستم.نواخت پیشونیم روی بر ای بوسه و کرد نوازشم   

 

 میخوام. ندارم رو زندگی با جنگیدن انرژی دیگه... میره سیاهی هرلحظه چشمهام

کنم فراموش همیشه برای رو یزچ همه ... 

 رو تنم ی پاره تا میگردم دنبالش خودم کنه پیدا رو پسرم نمیتونه شاهرخ اگه

 ...بیایبم

 

((  رو دفتر کالفگی با. بود نشده نوشته داخلش هیچی دیگه. زد ورق رو دفتر کیان

 فراموش ای لحظه برای. کرد نگاه ملیکا درد از خورده چین صورت به و بست

بارداره همسرش که کرد   

 

 برطرف هم سوءتفاهما ی همه میکردند فکر خاطرات دفتر خوندن با

بود شده پیچیده بهم بیشتر زندگیشون کالف خاطرات خوندن با درحالیکه.میشه   

 

 ی همه دفتر خوندن با ولی  نداشته وجود چهارسالی که میکرد تبور همیشه ملیکا

 که بودن شده کنجکاو و گنگ بیشتر کردن دوا هم رو دوایی و شده برمال رازها

؟ چیه ماجرا آخر   

 

 کیان:گفت داد و جیغ به شبیه صدایی با و میزد چنگ تخت به درحالیکه ملیکا

میاد دنیا به داره بچه فکرکنم  
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 با بود شده دستپاچه حسابی درحالیکه عجله با و انداخت زمین به رو دفتر کیان

 خودش که کند کمک او به تا دوید مسرشه طرف به بعد و گرفت تماس اورژانس

کند آماده رو  

 

رسوندن بیمارستان به رو خودشون زود خیلی ملیکا و کیان مادر و ملیسا   

 

 رو کیان اسم اش گریه هق هق میان. بود شده مچاله قیافش درد از درحالیکه ملیکا

 طفق ،من قسم مهربون خدای اون به:گفت گوشش دم شد نزدیکش که کیان زد صدا

 نیومدم بیرون زنده اتاق این از من اگه.بودم تو عاشق همیشه و داشتم دوست تورو

 تو به من.گناهکارم خیلی کنم می فکر که کن حاللم م گذشته چهارسال خاطر به منو

باش دخترمون برای خوبی پدر پس.کردم خیانت عشقت و  

 

 اتاق داخل به ردبرانکا با ملیکارو پرستارها ولی بزنه حرفی که کرد تر ل  کیان

بردند زایمان  

 

میرفت طرف اون و طرف این به پرکنده مرغ مثل و  کوبید درهم مشت کیان . 

 

کیه؟ فرهمند خانم همراه:پرسید و امد بیرون پرستاری  

 

 دیدن با و بود دستش بیمارکه وضعیت پرونده پرستار. دویدن در طرف به هرسه

 و مادر نجات برای خاطر همین به و ادمی دنیا به پا با داره تون بچه:پرسید کیان

اوله شرط هم شما رضایت و بشه انجام سزارین عمل سریعتر هرچه باید بچه  
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بدین انجام الزمه نجاتشون برای که هرکاری:گفت نگرانی موج از صدایی با کیان   

 

_ نداشته؟ دیگه سقط یا و قبلی زایمان ؟خانمتون تونه بچه اولین .. 

 

 ازدواج از قبل ملیکا که سقطی.بدهد جوابی چه که بود وندهم مبهوت و مات کیان

بیاره حساب به باید هم رو شاهرخ دوقلوهای زایمان یا و  داشت   . 

 

 پرستار منتظر چشمهای به نمیدونست و بود گیج. بود شده گرفتار عجیبی باتالق در

 قطس تجربه هم همسرش که بگوید مادرملیکا و مادرش پیش اینکه.بده جوابی چه

زایمان هم و داشته جنین ... 

 حاالهم تا و دخترمه ی بچه اولین این. پرستار خانم نه:گفت عجله با ملیکا مادر

نداشته زایمان و سقط ی تجربه  

 

برنیامد مادرملیکا حرف اصالح درصدد دیگه کیان . 

 به سفید پوست با خاکستری چشم دختر یه.اومد دنیا به ملیکا ی بچه دوساعت از بعد

خورشید یقشنگ .. 

 

 سر باالی از کیان. میگشت اش نوه و عروس بر و دور پروانه مثل مادرکیانم

 اعضای دونه به دونه و.میرفت دخترش ی صدقه قربون و نمیخورد ُجم خانومش

 ترکیبی دختر این که میگفت دراخر و میکرد مقایسه ملیکا صورت با رو دخترش

 از خودش چون میشه هم ملیکا از خوشگلتر خیلی قطعا و  ملیکاست خودشو از

میذاشت ملیکا سر به سر کلی حرف این با...  خوشگلتره ملیکا   
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 عقیده برخالف ولی بگذاره عسل رو دخترش اسم کیان که بود این منتظر ملیکام

 دخترش اسم بود معتقد کیان که چرا کرد انتخاب مونیکا رو دخترش اسم کیان اش

بچگیاشون عروسک همون اسم و باشد مادرش اسم مثل باید   

 

  کلی خوندن رو اش چهارساله خاطرات وقتی از همسرش که میدونست کیان

 و حال از  اونو نحویی هر به میکرد سعی و شده همیشه از تر غمگین و تر افسرده

 خیلی که بود درصورتی این و کنه جدا رهام گمشدن و گذشته چهارسال اون هوای

 برا که مهمونایی خاطر به ولی کنه کاو و کند ور ماجرا این اخر که بود مشتاق

 ی ادامه تا کنه خلوت همسرش با نمیتونست اومدن می شون خونه به روشنی چشم

بخونن ای دیگه دفتر از رو سرگذشت   

 

 و دختر روز پنج برا سنت طبق مامانی و گذشت خوشی و خوبی به هم ده مراسم

برد مهمون خودشون ی خونه به اشو نوه   

 

رسید ملیکا و کیان به ایمیل با شاهرخ رسیده نو قدم کتبری  

 به شاهرخ اسم هروقت ملیکا و بود شده عوض شاهرخ به نسبت به نگاهشان هردو

افتاد می بود شده نوشته دفتر  تو که کذائی های خوابی هم یاد اومد می میون  

 

 هک نبود راحت خیلی کیان برای هم ها نوشته اون هضم. میشد آب خجالت از

 جز به مردی کنار خودشدو که ملیکا برای هم و کنه تبور شاهرخ با همسرشو

کنه تبور کیان   
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 زندگیشان کالف هنوز چون کنند قضاوت که بودن منتظر صبرانه بی اونها هردوی

کنه باز اونو نمیتوانست ای ریسنده هیچ که بود شده پیچیده گمی سردر کالف در  

 

 از زودتر امسال که بود این بود داده خونواده به شاهرخ که ای کننده خوشحال خبر

آمد خواهند ایران به اش خونواده همراه عید  . 

 

 کابوس و پرید ملیکا و کیان رخسار از رنگ.داد همه به را خبر این شاهین وقتی

کرد می زده وحشت رو اونا هاش بچه و شاهرخ با رویی به رو وحشت  .  

 

 این سوال جرات حتی. بود همسرش و خودش محبت های رشته نگران کیان

یا و میاد ایران به همسرش با ایا شاهرخ بپرسه که رونداشت ... 

 

 و میداد شیر دخترش به ملیکا.بودن برگشته خونه به مونیکا و ملیکا که بود روز دو

بود مادرش سینه به زدن میک حال در شتاب با مونیکا  

 

دراورد بیرون رو ای کمد،پوشه کشوی از کیان اینبار   

 

بود درامده دفتر صورت به که چاپی های ورقه شیرازی پوشه داخل  

 

 وقتی از دیگر چراکه بیندازه نگاهی نیم آنها به بود نکرده جرات هیچوقت ملیکا

 در سرکه سیرو مثل دلش و  میترسید بودن خونده را اش چهارساله دفترخاطرات

 به ولی میکرد حس خودش در رهام و رها به ایی مادرانه احساس و جوشید می هم

بود ناتوان و عاجز ابرازش مونیکا،از و کیان حرمت خاطر  
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 این و میشد رسوا چیز همه بیاد ایران به همسرش بدون شاهرخ اگر میدانست

میشد برمال حقیقت تموم و میشد نابود کامال هم اونا زندگی  

 

 بدم کش رو وعموض این نمیتونم و ندارم طاقت من:گفت که شنید رو کیان صدای

 هم االن و نکنم قضاوتی هیچ ها برگه این پایان تا که خوردم قسم شاهرخ به چون.

 زندگی این از تکلیفم و کنم کشف هارو راز ی همه و تا بخونم زودتر هرچه میخوام

 یه با و کردم آماده خودمو شاهرخ از ها بچه گرفتن برای من درواقع.بدونم رو

کنیم اقدام اینکار برای میتونیم حدودی تا کردم صحبت هم خوب وکیل  

 

_ یانه و کردن پیدا رو رهام نمیدونم هنوز چیه،من ها بچه از منظورت ... 

 

_  در شاهرخ. بیاد ایران به خواست شاهرخ از بابابزرگ وقتی نیست یادت مگه

شاهرخه پیش رهام حتما پس.نکرد که ها تعریف چه رهام مورد  

 

_ کشیدم چی من مدت تواین یدونینم. باشه اون پیش که خداکنه  

 

_  کنم اقدام ها بچه از سرپرستی برا که میخوام خاطر همین برای و عزیزم میدونم

 من. داری حق داره،توهم حق شاهرخ که هرچقدر.کنی ادا رو ات مادرانه حق تو تا

 چرا میخوام تورو و هستم تو عاشق من میدونست که وقتی شاهرخ که موندم این از

 که فهمیدم حاال و  لندن اومدم هفته تویک خاطر به حتی من بهم زد ککل اینجوری

 به تو که مسافرتی همون فرستاد پاریس به تورو نبینم تورو من اینکه برای شاهرخ

 این و گذرونده دیگه زن یه با شاهرخ رو هفته یه که کردی فکر حتی و رفتی اجبار

  کنم ازدواج باهات شاهرخ کمک با میخواستم و بودم اونجا من که بود درحالی



@ASHEQANEROMAN 635 

 

 برای اون ولی میکنه کمک من به شاهرخ میکردم باور که بودم ساده چقدر.

زد نارو من به و بود کرده پهن تو،تور ... 

 به نمیدونست. باشد افتاده او برای اتفاق همه این که نمیکرد باور هنوزم ملیکا

 تو رهام،غم شدن گم شاهرخ،به کیان،به مادرش،به به.کنه فکر ها صحنه کدامین

کرد النه وجودش . 

 

 شاهرخ پیش رهام و باشه درست کیان حدس که شد امیدوار و تپید رهام برای دلش

 باشه امیدوار میتونست ولی باشه داشته خودش برای رو اونا نتونه اگر حتی. باشد

هستن امنی جای در پدرشون با هاش بچه که  

 

 میرفت لندن به همراهش و بود کرده خواستگاری شاهرخ که زمون همون اگه

 خودشو. شون غرق گمانها و حدس این توی که  نمیکرد ازدواج کیان با هیچوقت.

دونست می مقبر   

 

 بودند هاش بچه پدر هردو.بود زندگیش  توی مرد دو.بود پیچیده زندگیش چقدر

 چهارسال در برادر،فقط مثل که بود عزیز انقدر براش هم یکی و عشقش یکی.

 شده فاش براش چهارسال راز اینکه با حاال و بود کرده تغییر شاهرخ به احساسش

 از. بوده آغوشش در روزی اینکه از و میکرد فکر برادر مثل او به بازهم.بود

کنه نگاه شاهرخ صورت به تونست می حاال چطور.کشید می خجالت خودش .. 

 

 راستش.شتهنو خودش شاهرخ اینارو میکنم فکر:گفت و زد ورق رو پوشه کیان

 بدبخت رو تامون هرسه که میگذشت چی مغزش اون تو بدونم میخواد دلم خیلی

 نه میفرستاد اینارو بودیم جدا هم از که روزهایی همون یا پیش سال دو کاش. کرده

 راحت خیلی اونوقت شاید. بگذرم تون از نمیتونم من و اومده دنیا به مونیکا که حاال

بشی اون زن تو که کنم قبول میتونستم  ... 
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 به شرم از نگاهی و گذاشت اش گهواره در را او ملیکا. بود خوابیده مونیکا

 من گفت؛نه و گرفت آغوش در رو ملیکا تابی بی با کیان و انداخت همسرش

دنیایی زن ترین پاک من برای تو. نمیگذرم ازت هیچوقت   

 

_  ایران بخواد خشاهر مونیکا،اگه نه و تو نه. بشی اذیت من خاطر به نمیخوام

 بدون ها بچه االن تا.بشم سوءتفاهمات باعث نمیخوام.میریم اینجا از ما کنه زندگی

 اون از هیچی من باشن داشته من مثل مادری که اینه از ،بهتره شدن بزرگ مادر

و عشق نه نمیاد یادم چهارسال  

 

بودرو وسط که حرفایی اون از کلمه یه نه و داشتم شاهرخ با که  هایی عاشقانه   

 

 حتما. بخونیم داستانو ی بقیه باید ما:گفت و کشید آغوش در رو ملیکا باز کیان

نکنیم قضاوت ماجرا اخر تا که  داده قسم مارو که داره حلی راه شاهرخ . 

 

 هق هق.زده رو حرف این او به دادن تسکین برای همسرش که کرد احساس ملیکا

 ی ادامه تا  کرد باز رو فتر،د حال پریشان کیان و کرد قطع رو هاش گریه

بخواند شاهرخ زبان از رو سرگذشت ... 

سوم فبل  

 

شاهرخ خاطرات دفتر   
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 خودش از منو مون بچه شدن گم خاطر به داشتم دوسش اینهمه که زنی.نمیشد باورم

 ملیکا و من بلوری جام.  میکردم حس خودم تو بزرگی غم  بزنه پسم و. برونه

 شدن پیدا اسم به چسبی جز به. نمیخورد پیوند هم به چسبی هیچ با و بود شکسته

میکرد رو رهام تابی بی  فقط نبودو ملیکا درد مرهم هم رها رهام،دیگه  

 

 ریختند سرمون روی رو یخی آب و اومد برنمی دستش از کاری هیچ هم لندن پلیس

اس معجزه دیگه  رهام شدن پیدا که  ... 

 

 حالش.میکرد نفرین رو زمان و زمین که طوری به میشد بدتر روز هر ملیکا حال

میبرد سر به بدی روانی و روحی های بحران تو و بود خراب خیلی . 

 

 رفتم. خواست ازمن رو رها یکباره به که. کردم تزریق بهش آرامبخشی بازم امش 

 گردن دور  دست آرومی به.دادم ملیکا به و گرفتم آغوش در رهارو ها بچه اتاق

خوابید و کشید غوششآ به و انداخت رها  

 

 ازمن رو رهامش مدام نکوبیده ام سینم به که مشتها چه بود شده گم رهام وقتی از

 چون  باشه ها بچه به وابسته اینطور ملیکا مثل زنی نمیکردم باور.میخواست

 به مشت روزا این مثل و کنه سقط اونارو بودمیخواست باردار هارو بچه که زمانی

 چاق نمیخواد که بود زدن غر درحال مدام و نمیخواست اروه بچه و میکوبید سینم

بود سخت اینطور بچش از کندن دل  که بود چطور حاال و بشه چله و  ...  

 

 روز هر. بود سخت منم برای. بود پسرم دلواپسم منم.نبودم ای عاطفه بی پدر من

اومد ما سر بالها این چرا نمیدونم. پرداختم می جستجو به بیمارستان از بعد  
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 این به و خوابیدم کاناپه روی پذیرایی تو من و خوابیدن باهم اونش  ملیکا و رها

نگشتم رهام کردن پیدا برای کجاهارو که میکردم فکر ... 

 بغل رو رها سوگند.رفتم خوابمون اتاق به و پریدم خواب از رها های گریه با صبح

بود فتادها پایین تخت از اینکه مثل.میداد دلداریش و بود کرده  

 

 رخنه وجودم ی همه به دلواپسی.انداخت باال شانه که گرفتم رو ملیکا سراغ

کرد اطالعی بی اظهار هم خانم لیال.گشتم رو خونه جای همه.کرد  

 

 تا کردم نگاه رو لباسهاش. بودن نخورده دست لباسهاش.بود پیش ش  مثل چیز همه

رفته ونبیر داشت تن به دیش  که خوابی لباس با آیا ببینم ! 

 

 رفته بیرون خنه از خواب لباس با نداشت امکان نبود اثری هم خواب لباس آن از

نبود ولی کشیدم سرک هم شیروانی زیر انباری به حتی باشه؟  

 

بود نتیجه بی میگشتم هرچه   

 

 اینکه و پلیس های بازجویی بازهم. کشید طول روز سه ملیکا برای جستجو این

شده؟ خارج خونه از همسرم چطور  

 

نمیدادم پاسخ اونا  از یک هیچ به من و میزدن زنگ مدام ایران از  . 
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 بود مونده دیگه،کم طرف یه از هم ملیکا پیدانشدن و طرف یه از رهام شدن گم

بشم دیوونه  

 

 چون.افتادم داشت فرستنده که ساعتی دستبند یاد تازه خونه از پلیس رفتن از بعد

 امیدوار بود شده دزدیده که زمان اون از اونم.دمیکر دست به  اونو ملیکا همیشه

باشد کرده دست به را آن هم شدنش گم ش  که بودم   

 

 خورد زنگ تلفن که کنم ردیابی رو فرستنده که بودم نرفته تاپم لپ طرف به هنوز

رفت پیغامگیر روی به ممتدد بوقهای از بعد تلفن. بود خیلی تلفن با من مسافت.  . 

 

 چرا ملیکا.نمیدی جوابمو که افتاده اتفاقی چه جان شاهرخ:گفت هک اومد عمو صدای

منتظرتم. بزن زنگ ما به گرفتی رو پیغام این اگه... برگشته تنهایی ... 

 

 راه از ملیکا میگفت عمو.برداشتم رو تلفن و زدم شیرجه.کنه قطع اینکه از قبل

 چیزی چنین چطور.خرابه خیلی هم حالش و شده بندرعباس وارد دریایی غیرقانی

 اونجا به داشت امکان چطور.بود زیاد خیلی  ولندن ایران مسافت. داشت امکان

 ...بره

 

 و خانم لیال از و کردم تهیه رو ایران به پرواز  اولین بلیط منبور بازی پارتی با

باشن رها مواظ  که خواستم سوگند  

 

 باور. میوفته قیاتفا چه ببینم تا رسوندم می ایران به خودمو زودتر هرچه باید

 بود اجازه بدون لندن به آمدنش قبال اینکه با.سردربیاره ایران از ملیکا که نمیکردم
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 عمو که همونطور رو ملیکا وضعیت نمیتونستم ولی بود خراب سابقش قولی به و

کنم تبور بود کرده توصیف  . 

 

 ملیکا درمورد که هایی نشانه همه که بودم مطمئن و داشتم دلشوره هواپیما توی

 بپرسم رو حالش که زدم زنگ مامانی به که افتادم روزی یاد به.غلطه میگفتن

میکرد گریه شمسی عمو زن حرفهای از و بود گرفته و بم صدام.   

 دادن رد جواب خاطر به خواستگاری ش  که بود دانسته مقبر رو کیان مامانی

 متهم رو ،مامانی عمو زن بودو پرونده سر از هوش ملیکا و زده سیلی بهش ملیکا

 بود کوبیده مامانی سر به میدانستن شوهرش و او فقط پیش سالها که رازی و دانسته

شد اینطوری ملیکا خاطر همین به و هستی بدی نامادری تو که  

 

شد کباب جگرم مامانی های گریه از . 

 

 خودم باشه گرون و سخت ملیکا مداوای که هرچقدر گرفتم تبمیم خاطر همین به و

 وسایل مامانی با که شبی همون.آوردم لندن به رو ملیکا خاطر همین به. کنم لتقب

میکردیم جمع رو ملیکا شخبی  

 

 اتاق کف موزائیک زمین روی به صندلی افتادن با ناگهان و خورد صندلی به دستم

شکست اش لبه و دراومد صدا به . 

 

 از عکس کلی و سررسید یه که بردارم رو موزاییک های تکه که زمین شدم خم

کردم پیدا رو کیان و ملیکا   
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 تماشا بعداز عکسهارو میکنه رسوا رو ملیکا که نباشم کسی من اینکه برای

خوندم رو سرگذشتش تمام شبه یه و کردم باز رو سررسید و گذاشتم سرجاش   

 

 نمی خوشش کیان از هیچوقت ملیکا.کیان با ملیکا دوستی.بود رویا یه مثل برام

 رفیق  سرش موهای ی اندازه کیان که چرا میکرد یاد باز دختر اسم به اونو و اومد

  داشت

 

 و بود کرده تجاوز ناخواسته ملیکا به کیان که داشت حقیقت اینچنین دفتر طبق اگه

بود شده باردار ملیکا  

 

بود کرده تسخیر خودش به منو همه ومادربزرگش سالله ماجراهای  

 

باشه داشته ها نوشته این از بهتر نجامیسرا ملیکا زندگی که میخواست دلم  . 

 

 این از ملیکا،منو زندگی و کیان عشق یادآوری میشدم نزدیک ملیکا به که هروقت

میکرد منبرف عشق   

 

 رونده بهشت از و بخوری رو حوا سرخ سی  که بود این مانند ملیکا عشق که چرا

 ی همه و شد قلبم وارد من رضایت بدون نرمک نرم خیلی ملیکا عشق ولی شی

گرفت فرا رو وجودم   

 

 خشنم رفتار عاشقشم،برخالف چقدر که فهمیدم برگشتیم ایران به که وقتی حتی

 فقط ملیکا میخواست دلم و گرفته رو وجودم ی همه حسادت.داشتم دوسش خیلی
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 متعلق اونوقت برمیگشت اش حافظه اگه که میترسیدم این از ولی باشه من به متعلق

موند نمی من برای اییج بودو کیان به   

 

 شیفتش های نگاه از بودیم جمع هم دور وقتی نداشت باکی رسوایی هیچ از کیان

 بین از هیچوقت آسمانی عشق این که بود درحالی واین عاشقشه که بود مشخص

 حافظه برگشتن با قلبم  تا برگشتم وصدا سر بی و گذاشتم ایران رو ملیکا. نرفت

 آمد. نمیزدم هم رو حدسش من که بود چیزی این و رگشتب ملیکا ولی نشکنه ملیکا

شدم خواه خود من و. کرد عاشقم بیشتر کارهاس با و  . 

 

 زیرپا رو قسمم شدنش گم با ولی نکنم امیدوار خودم به اونو که بودم خورده قسم من

ننشینم پا از نشه زنم تا خوردم قسم اینبار و گذاشتم . 

 

بودم خواهانش هرش  و روز هر. شدم عاشقش موجود تموم با من و برگشت ملیکا   

 

 ملیکا برای زندگی رهام بدون حاال و شدند محبت و عشق این حاصل رهام و رها

 بود بیماریش و ملیکا طاقت از دور رنج و درد این شاید. بود شده فرسا طاقت

 فراموشی جور یه نمیدونستم اونو دلیل و علت بازهم چهارسال از بعد که بیماری.

 خودش اصل به ملیکا بازم. اورد نمی در سر ازش چیزی هم پزشکی ط  هک

 فراموش لندنم توی زندگی سال چهار.  نبود بلد رو خارجی زبان اصال و برگشته

 اتفاقی چه بودم مونده من و خوندن نمی هم با ها فرضیه از هیچی بازم بود کرده

داده رخ  .  

 

 در که بحرانی از کمی و کرد فوت بزرگ مامان ایران به من رسیدن با همزمان

 فرصت ودراولین شد کاسته بود اومده وجود ملیکا خاطر به خانواده و فامیل
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 وارد ملیکا روز همون ولی کنم منتقل کشور از خارج به رو ملیکا میخواستم

خواستم رو ملیکا معالج پزشک و بود شده کما بحران  

 

 چرا. کرد تعج  من دیدن با اوهم. بود پزشکش, کاتبی ستایش ناباوری کمال در 

 همانطور اش نشسته گود به چشمهای و بیماری لباس در ملیکا ی قیافه و ریخت که

؟ نه یا منه پیک و شیک ملیکای همون اون آیا که انداخت شک به منو که ! 

 

 درتهران رو کارش و قسمت تا برگشته ایران به مادربزرگش خاطر به ستایش

 تا شدم استخدام بیمارستان درهمان یکماه مدت به ایشست کمک با. کنه امتحان

 منو زندگی مورد در داد قول بهم بگیرم برعهده خودم رو ملیکا به مربوط کارهای

نگه کسی به چیزی لندن تو ملیکا   

 

 پاکسازی رو شده آغشته موادی چه به نمیدونستیم که بدنش خون از همه از اول

  کردیم

 

 که زمانی متاسفانه ولی دراومد کما حالت از یکامل باالخره هفته یک بعداز

  ملیکا که فهمیدیم ببریم بدنش اعضای از برداری عکس برای اونو میخواستیم

 هیچ بدون. است شده فلج  پایین به کمر از کامال او و نداره حسی هیچ پاهاش روی

 همان اون که نمیکردم باور شناخت نمی مارو ی همه ملیکا اگه منطقی و دلیل

 به ارتباطی هیچ دختر این کنم احساس که بود شده باعث رفتارش. ملیکاست

 همیشه میشناختم من که ملیکایی.نداشت میکرد زندگی بامن لندن در که دختری

 این ی همه حاال و بود شده مانیکور ناخنهایش و داشت صورت به آرایش قلم هفت

دادم  می ربط بودنش حال بی و بیماریش به رو حالش بی خبلتهای   
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 هیچ او. بنشیند ویلچر روی که نمیکرد قبول هیچوقت میشناختم من که ملیکایی

 دیدم ناباوری کمال در ولی باشه ناقص آدم که نمیکرد قبول خودش برای رو دلیلی

 روی نمیتونه و شده فلج دیگه که کرده قبول  رو سرنوشت راحت اونمخیلی که

؟ گناه کدامین به و چرا نپرسید اصال. بایسته دوتاپاهاش  

 

 های خاطره میتونم نداره خاطر به رو زندگیمون چهارسال اگه که داشتم امید هنوز

 میخواستم که هربار ولی داریم رو رها فقط بگم و کنم پاک ذهنش از رو رهام

 برمالیی برای جسارتی چنین خودم تو که بود طوری نگاهش کنم صحبت باهاش

رونداشتم رازمون  

 

 من سر سربه حتی و خندید می و میگفت کامال و بود بهبودی به رو حالش

 برام ستایش عاشق های نگاه درمورد و شده من عاشق پرستاری کدوم که میگذاشت

 اونو تا شه کار به دست بزرگ مامان چهلم بعداز باید زودتر هرچه اینکه و میگفت

 که میکرد وارد قلبم به نیشی چنان میزد حرفهارو این وقتی کنه خواستگاری برام

اومد می درد به قلبم  

 

 دیدنش به اومدن کنندگان عیادت جزء نامزدش و کیان اینکه تا بود خوب چیز همه

رفت هوش از ملیکا کرد معرفی رو کیان نامزدی عمو زن وقتی.   

 

 کیان. مونده باقی نخورده دست کیان به ملیکا احساس چهارسال بعداز هنوز فهمیدم

 صنم سر بیمارستان توی حتی. نداشت حسابی و درست ی هحوصل و حال هیچ هم

کشید داد   

 باالی کیان. برگشتم ملیکا اتاق به دوباره رفتن همه و شد تموم که مالقات وقت 

 ملیکا انگشت به من که ای حلقه از. داشت دست اونوبه دست و ایستاده ملیکا سر

 ان جای به ولی ساعتی ددستبن از نه و اون از نه. نبود اثری هیچ بودم انداخته



@ASHEQANEROMAN 645 

 

 تعریف ملیکا خاطرات دفتر در که قیافه و شکل باهمان کیان نگین تک ی ،حلقه

میکرد خودنمایی ملیکا دست در بود شده  

 

 انگار. دادند او به دنیارو ی همه گویی که گرفت جانی چنان حلقه اون دیدن با کیان

بود زندگیش رمز  .. 

 

 روکه همونی یا رویمه پیش که ملیکایی کنم،این وربا رو ملیکا کدامین گفتم خودم با

بودم عاشقش وجودم تموم با  

 

 نه بود کرده اعالم برادر و خواهر بهمون دوباره  که بود بینمون طلسمی انگار

 ل  نمیتونستم و بود شده قاصر جادویی چهارسال از هم من زبان. معشوق و عاشق

بگم براش گذشته از و کنم باز   

 نه و نبض روی ی ستاره اون نه اومد درمی اب از غلط میدادم بهش که نشونی هر

نبود هم هاش گونه روی چال حتی نبود اثری هیچ کمرش تو خالکوبی سرخ گل   

 

 در یکی که موند می اون مثل  داشت فرق آسمون تا زمین ملیکا این با من ملیکای

بود زده غـــــــــرب غرب، در دیگری و بود زده شرق شرق،  

 

بود ومظلوم خجالتی و حجاب با کامال روم پیش دختر ینا   

 

میگفتند میکردم صحبت که هرکسی با میشدم گیج داشتم  

 

داره دوگانه شخبیت ملیکا   
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 تولد زمان در که گردنبندی تنها من و کردند غافلگیرش ملیسا و شاهین تولدش روز

 عکس اون طرف هر در که شکسته قل  یه.بود همراهم بودم داده سفارش ها بچه

بود رهام و رها  

 

 چیزی ها بچه عکس از حتی کرد تشکر تفاوت بی خیلی گردنبند دیدن با ملیکا

 سردرنیورد

 

 ولی کنم خبردار ازدواجمون از رو خونواده ی همه که بودم کرده آماده رو خودم

 روبه و  داشت که قلبی ناراحتی خاطر به رو رها حال که سوگند ناگهانی خبر

برگردم که کرد مجبورم یرفتم وخامت .. 

 

میگرفتم قرار رها آزمایشهای جریان در دوستم توسط. میگذشت کندی به ساعتها  

 

 رها بدن چون بود گرفته تولد بدو روزهای همون قلبش های رگ از یکی رها

انداختیم عق  بعد یکسال به رو خطرناک عمل این بود ضعیف خیلی   

 

داره قلبی مشکل دخترمون که بدونه رو موضوع این ملیکا نگذاشتم هیچوقت   

 

 بگذارم تنها رو آنها از کدوم هیچ نمیتونستم و بود اومده وجود به بحرانی وضعیت

 از کردم،عمو خواستگاری عمو از رو ملیکا مقدماتی هیچ بدون صریح خیلی

بود دراورده شاخ تعج   
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 کس هیچ جسمانی توضعی این با دیگه که ملیکا موقعیت به هارو عجله این  ی همه

میکرد نمیشد،تلقی  اون با ازدواج به حاضر   

 

 داشتم رو خودم دالیل من ولی کنم مافات جبران میخوام کار این با من میکرد فکر

بود زندگیم عشق مهمتر همه از و  بود هام بچه مادر. بود من زن ملیکا.  

 

 ل  خواستم. نرفت بامن ازدواج زیر و نمیدونست چیزی ملیکا که بود اینجا مشکلم

ماند عاجز حقیقت از زبانم که  بگم بهش هارو واقعیت ی همه که کنم تر   

 

 می ایران ملیکا که بودم مطمئن. بود تر واج  برام هرچیزی از دخترم سالمتی

درامنیته جاش و موند  

 

 عمل اتاق به رو رها معطلی هیچ بدون و برگشتم لندن به تنهایی به فرصت اولین با

  بردیم

بود عمل دراتاق من همراه قل  متخبص پزشک بهترین   

 

 دمل من،مثل زندگی تو دنیا دردهای یکباره به چرا میکشیدم سختی باید چقدر

کردن باز سر چرکی ... 

 دست از هم اون و کرده عود خیلی که رها بیماری از این رهامو شدن گم از اون

شدنش فلج و ملیکا ی حافظه رفتن  

 

کنم تلنبار توخودم رو دردها ی همه که بودم مونده من انگار  
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کنم تیکه تیکه خودم دستهای با رو ام گوشه جیگر نمیتونستم و  لرزید می دستهام . 

 

 با رها که چرا داره حقیقت واقعا جمله این.پدرشونن عزیزدل دخترها میگن همه

 بود ملیکا شبیه کامال رها.میکرد خودش مجذوب منو داشت که زبونی شیرین

 رو کشیدنش درد تحمل وحاال بود شده من قل  تسکین رهام،رها شدن گم بعداز.

 نداشتم

 

 دیگه. بودم تاب بی و  ریختم اشکی قطره فقط من و اومد کمکم به هاونس دکتر

 کوچلوم دختر سینه شکافتن شاهد تا باشم عمل تواتاق که ندارم اینو طاقت میدونستم

نداشتم تحملشو.  باشم  .  

 

 افتاد می رها برای اتفاقی اگه شدم منبرف که بردارم خروج برای میقد خواستم

نگرفتم برعهده خودم رو عملش چرا که نمیبخشیدم رو خودم هیچوقت  

 

 موفقیت با رو عمل احسن نحو  به که کردم جمع رو همتم و جسارت ی همه

 و بزنیم حدس رو رها عمل تونستیم می آینده چهارساعت و بیست ظرف. بگذرونم

گذاشتیم سر پشت رو بحرانی اعتهایس   

 

 با ولی بدم دستش از همیشه برای بود مونده کم و شد خراب دخترکم حال دوباره

برگشت زندگی به الکتریکی شوک   

 

 به آنهارو. میگرفتن رو رها سراغ اضطراب با و منتظر لیال و سوگند سالن توی

 قطره و کشیدم شیکک دخترم باالسر صبح تا خودم و کردم خونه ی روانه زور

شمردم تک به تک رو میرفت بدنش به که سرم های  
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 بعدش گرفت رو رهام. باشیم خوشبخت دیگه ما که نمیخواد خدا میکنم فکر

بگیره ازمن میخواد رهارو ملیکارو،االنم  

 این در شاید. نمیشم شدنش بزرگ شاهد دیگه و گرفت ازمن رو رهام که همونطور

 هیچ. نشه شناسایی قابل دیگه که باشه قدری به اش رهچه تغییر ماه پنج چهارو

 ما سرنوشت جزء به جزء میکردم فکر که چرا بشه خوب رها که نداشتم امیدی

جداییه چهارنفر  

 

شدم درد کوه از مردی به تبدیل االن من   

 

 دخترت. بده گفت؛مژده خنده با که بود هاونس. شدم بیدار خواب از دستی تکون با

کرد باز چشمهاشو  

 

 صدای و میداد تکون رو پاهاش و دست که کردم نگاه رها تخت به خوشحالی با

بود بلند هاش خنده   

 

خندوند می رهارو و درمیورد شکلک بخش پرستار  

 

کردم تشکر خدا از و برداشتم دعا به دست لحظه همون  

 

داشتم رها حداقل..نبودم خوشحال که چقدر  

 مدت این تو. بشم باخبر  عمل اون موفقیت و عمل نتایج از تا کشید طول ماه یک

 تشکر زحماتش از چطوری نمیدونستم من و بود رها سر باالی مادر مثل سوگند
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  قدردانی از کمی تا خریدم براش رو قیمتی گران سوگند،لباس تولد روز. کنم

شد خوشحال من کادوی از که چقدر.باشه زحمتاش   

 

 هربار ولی کنم جو و پرس رهام درمورد تا میگرفتم تماس پلیس با بار یک روزی

شدم رو به رو خبری بی با  

 

 دست خالیش جای به و میکشیدم بو رو ملیکا لباسهای هرش  و روز هر

 تنگ شیطنتهاش برای دلم که چقدر.بود ازش خاطراتی خونه این هرجای.میکشیدم

میزد صدام بردز انگری و میگذاشت سرم به سر که روزهایی.بود نشده . 

 دیدار یه فقط که بود زده لک دلم مدت این تو. بود شده تنگ وجودش برای دلم

جو پرس برای و داشتم ملیکا با کوچیک  

 

 داد خبر خوشحال با و داد رو تلفن جواب ملیسا و  زدم زنگ ایران به احواالتش از

شده خوب ملیکا حال که   

 

_ چیشده؟ میدونی داداشی وای  

 !!چی_

 

_  مشهد به و درامدن هم عقد به مخفیانه صورت به رمحض یه تو کیان و ملیکا

 ملیکا معجزه و اتفاقی صورت به که خبردادن و زدن زنگ دیروز که  رفتند

 فامیل ی همه و  برمیگردن تهران به دارن شمال راه از حاال و بره راه تونسته

دوتاییم اون برای عروسی جشن یه توتدارک ... 
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گذاشتم جاش عببانیت با رو گوشی. بده ادامه نذاشتم دیگه   

 

 ازدواج کیان با ملیکا بود ممکن غیر این نه فهمیدم اینهارو تا کشیدم چی نمیدونم

کنه خیانت من به عشقم بود ممکن چطور داشت نامزد کیان.کنه  . 

 

 رو ملیکا و بود شده موفق رقی  حاال بود عشقم رقی  چهارسال این در که مردی

گرفت من از همیشه برای   

 

 بدبختی برای ریختم اشک.کردم گریه من اما نمیکرد گریه مرد و بودم مرد اینکه با

 چیزی و بشم مست تا نوشیدم می ولع با و میریختم شراب قدح قدح.هام بچه برای و

 روشن سیگار با رو سیگار االن بودم نکشیده سیگار حاال به تا که منی و نمونه یادم

 برای رو ملیکا کنم باور چطور. میگفتم بیراه و بد آسمون و زمین به میکردم

دادم دست از همیشه  

 

کنارته که اون اگه  

میاد راه باهات اگه  راحتی همون با خواداگه می من از بیشتر رو تو  

نرفته خاطرم خوبموناز خاطرات اگه گرفته ازم رو تو بد روزگار اگه  

 

شی جدا هامون خاطره از حتی نباشی من با حتی  آرزومه خوشبختیت   

 

 همون  از شی جدا هامون خاطره از حتی نباشی من با حتی  آرزومه خوشبختیت 

مونی نمی میدونستم اول روزای  
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بخون چشام تو عشقو نمیتونی دونستم می    

 عشق که اون بمونه پات همیشه بودکاش دیگری با تو دل اول روزای همون از

بود بهتری  

 

جداشی هامون خاطره از حتی نباشی من با حتی  آرزومه خوشبختیت   

 

شی جدا هامون خاطره از حتی نباشی من با حتی آرزومه خوشبختیت  

 

 چه.زندگیم تو اومدی چی برای خاکستری چشمای اون به لعنت.ملیکا تو به لعنت

رفتی زود و اومدی دیر .... 

 

 ایران به پرواز اولین با من و بگیره بلیط بود تونسته صبح فردا برای منبور

بگیرم رو کیان و ملیکا ازدواج جلوی که برگشتم   

 

 اینکه بدون ملیکا. بود کرده معجزه که بود استوار و محکم اینقدر کیان عشق یعنی

رفت دستم از همیشه برای و کرد ترکم کرد کباب رو من دل چطور بفهمه  

 

 و سوت خونه. رسوندم خونه به رو خودم چطوری نمیدونم داشتم بدی خیلی پرواز

 خودنمایی کیان و ملیکا عروسی کارت اپن روی. ریخته بهم کمی و بود کور

نداشتم رو ملیکا اسم پیش کیان اسم دیدن طاقت.کردم باز رو کارت غبطه با.میکرد   
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 و کیان مستانه های خنده تونستم می. زدم پرسه اونجا کمی.بودند رفته تاالر به همه

 این و برم بار چندین تممیخواس. شد اشک پراز چشمهام کنم تبور رو ملیکا

نداشتم سراغ درخودم رو کاری چنین جرات ولی بزنم بهم رو عروسی  

 آغوش در رو معشوقم که بود سخت برام خیلی کردم گریه ام مرده عشق برای فقط

ببینم ای دیگه کس  . 

 

 امش  ساده چه.میرفتم راه کشیدن سیگار همراه زنان قدم و رفتم بیرون خونه از

 خیلی خاکستریش چشمهای با عروس لباس اون تو حتما. بود هشد عروس عشقم

میشه تر خواستنی و تر جذاب  

 

 چطور. شد بلند نهادم از آه ستایش دیدن با. رفتم شمیران باغ به خیال آرامش برای

 مجبور.بود چسبیده بهم سیریش مثل و  میشد سبز جلوم ستایش باید ادم همه این بین

 داخل من همراه و پذیرفت تعج  کمال با او و کنم فتعار باغ به ورود برای شدم

 اومد

 

 دست از بود گرفته دلم. کنم گریه تنهاییم برای و باشم تنها میخواست دلم چقدر

 و عاشقتم میگفت که وقتی واسه بود گرفته ازش دلم.دارم دوست میگفت که ملیکایی

توام مال ابد تا   

 

 همه بود شده آفتاب وقتی ولی مرد می برام که بارونی روز اون از بود گرفته دلم

بود رفته یادش چیز   

 

میکرد دست اون و دست این که اومدم خودم به ستایش باصدای : 
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_  عشقم اخرین و  اولین تو.بگم بهت باید که هست چیزی یه شاهرخ راستش

دارم دوست خیلی من.بودی  

 

 دیگه. تپه ینم اون برای قل  این دیگه دونست نمی که چرا زدم بهش پوزخندی

نیست جایی دیگه اون برای قلبم و روحم و مغز توی که نمیدونست   

 

 اگه.مرد تو به نسبت من عشق.ندارم دوست من ولی:گفتم تفاوت بی و کردم تر ل 

 ترجیح من به رو پول تو.بود بودنم سن کم خاطر به بودم عاشقت پیش چندسال

سمتم برگشتی دوباره مرسید وجایی مقام به میبینی که حاال رفتی و دادی  

 

 لبهام روی رو لبهاش فشار با و انداخت گردنم دور رو دستاش صریح خیلی

 .گذاشت

ببوسم رو دیگری لبهای ملیکا لبهای جز نمیخواست دلم.خوردم جا کارش از  

 

بیرون برو اینجا از:غریدم دندونام زیر و کردم دور خودم از رو ستایش  

 

 خیانتی اون به منهم که نمیشه باعث دلیل این لیو کرد خیانت من به ملیکا درسته

 که رها ولی رفته دست از رهام هرچند نمیکنم خیانت هام بچه مادر به من.کنم

کنم زندگی باید دخترکم خاطر بود،به  

 

رفت بیرون در از عجله با و شد بلند جا از ستایش   
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 یکماه این در که یاتاق وبه بلندشدم جام از و کشیدم پیشونیم روی دستی کالفگی با

بود ملیکا و من عکسهای از پر که اتاقی همون. میرفتم اونجا به ملیکا مریضی   

 

جشن دی سی  

 

 که رویایی ش  همون.افتادم خاطراتم یاد به و گذاشتم پخش دستگاه داخل رو تولدم

شد من گاه حجله تولدش کادوی و شد زندگیم عروس   

 

 قبل از تر داغون و بود شده فتس و سنگین همه روحم تموم و قلبم سرم

میریختن پایین ام گونه روی از سرهم پشت همینجوری اشک قطرات.شدم  

 

 شده ای خامه و کاکائو عروسش سفید لباس تموم که شدم خیره ملیکا ی چهره به

نبودم دلتنگش که چقدر.مالید صورتم به و برداشت رو کیک از مشتی و بود  

 

 همه...منه قل  ی من،مرثیه اشک. نبود من مال هدیگ که میزد زنی برای من نبض

بود رفته برباد چیز ... 

 

 بی ها واقعیت ی همه دیدن با و بودم اومده ایران به سروصدا بی که همونطور

 میدونم خوب اینو ولی کی تا نمیدونم. همیشه برای شاید رفتم ایران از هم سروصدا

 و عشق هرچی از.خوردم هضرب دوباره. نمیکنم فراموش ملیکارو هیچوقت که

 می پایدار ابد تا و بود همیشه برای خوردم اینبار که ای ضربه. بیزارم بود عاشقی

  موند
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 روز و میداد آرامش بهم که بود کار فقط که چرا میکردم کار هرش  و هرروز

بودم بود، قلبم مسکن که دخترم با تعطیلم های  . 

 

 رهام کردن پیدا. میشد بزرگتر رها رچهه.میشد زیباتر و بزرگتر روز به روز رها

 می و داشتیم اورا کودکی تبور ما چون. میشد محاالت و ها ناممکن از دیگر

نیس شناسایی قابل دیگه و داده چهره تغییر رها مثل اوهم که دونستیم  

 

 هرروز و پخت می غذا برامون روزش و حال بااین بودولی شده پیرتر خانم لیال

میکرد گردگیری ور ملیکا و من اتاق  . 

 

 رهام و برمیگرده ملیکا روزی که بود داده ملیکا برگشتن امید به دل بیچاره پیرزن

میشدم ناامید من میشد امیدوارتر او هرچه. میشه پیدا   

 

 و  میزدم زنگ ایران به روز هر. بود گذشته رهام شدن گم و ملیکا رفتن از دوسال

 هیچ اونا شدن دار بچه از هنوز ولی مبود ملیکا و کیان داری بچه خبر منتظر

نبود خبری   

 

 منم و باشه داشته خاطر به رو کشیدن نفس فقط زندگی از آدم که بود بیهوده خیلی

 و  بود شده خالصه ام بچه در فقط من زندگی. میبردم سر به وضعیتی چنین در

 عاشقم ریدکت یا و پرستار کدوم که نبود مهم. نبود زیبا برام زنها از لوندی هیچ

 بود مهم برام که چیزی تنها.میده جونشو بامن بودن ساعت یک برای و شده

 پوزخندی افکارم رهام،به و رها کنار در ملیکا و من.بود سابقمون خوشبختی

 از ای گوشه در اعضا از کدوم هر و برنمیگرده سابق ی خانواده اون دیگه.زدم

بودیم مشغول دنیا  . 
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 پیش سختی زمستان امسال.کردم عوض لباس و ندمگذرو سر پشت رو سختی عمل

 ی همه رها.بودم رها دلواپس منم و میشدن مریض ها بچه ی همه و بود رومون

 حال خونه از خروجم قبل صبح امروز.نداشتم رو شدنش مریض طاقت.بود وجودم

بودم نگرانش خاطر همین برای و میکرد وعطسه نداشت خوبی   

 به همیشه. گرفت رو جلویم اطفال بخش فیسی فیس ستارپر که اومدم بیرون اتاقم از

بزنه رو مخم بتونه طریق این به تا میکشید بخششون به منو مختلفی های بهونه  . 

 

 دکتر:گفت تمنا و خواهش با که کنم باز سرم از اونو میخواستم نحویی به هم اینبار

 و گرفته الریه اتذ و افتاده استخر داخل اوردن که ای بچه.کنید کمک لطفا فرهمند

 از مونده کم و داره ت  خیلی االن بچه. کنیم پیدا رو دستش رگ نمیتونیم هم ما

کنید کمکش میکنم خواهش.بره دست  

 

 که بودم مطمئن. رفتم اطفال بخش داخل به بود درمیان ای بچه پای اینکه خاطر به

میداد جلوه بحرانی خیلی رو بچه حال و میگفت دروغ  

 

 پا اون و پا این بود میانسال که صورتش روی های کک با و ربو مو جوان زن

میرسید نظر به نگران و میکرد   

 

 دستش نبض. میرسید نظر به ساله سه.بود افتاده تخت روی حال بی ایم بچه پسر

 زده دستش به سوزن دستش رگ اوردن بدست برای پرستار قدری به. گرفتم رو

بود شده کبود بیحسا و  شده سوراخ سوراخ بازوش که بود  

 

لرزید دلم ته.انداخت نگاهی بهم معبومانه عسلی نگاه با و کرد باز رو چشمهاش  
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بودم شده زده حیرت میدیدم که اونچه از و  زدم باال رو دیگرش بازوی . 

 

  رهام به من از که خالی همون. بود بازوش روی رهام گرفتگی ماه خال من خدای

 خیلی نباید کردم حفظ رو کنترلم ولی میرفتم لحا از داشتم. بود رفته ارث به

بره در دستم از سرنخ همین میشد باعث که چرا  میکردم رفتار مشکوک  

 

 خطر تا  گرفتم برعهده رهامه اون اینکه امید به عالقه با روخودم کارهاش ی همه

کنم دور  ازش از رو مرگ    

 

 می ت  توی و ودب کنارم رهامم نمیشد باورم. میزد موج چشمهام توی اشک

بود اول شرط ام بچه سالمتی میکردم ریسک نباید.سوخت  

 

 چه با که میدید که چرا بود متعج  کارهام از( اطفال بخش پرستار همون)ماریانا

میکنم معاینه رو بچه اون وسواسی  

 

گرفتم رو بدنش گرمای ی درجه و کردم وصل رو سرمش  

 

 از رو کنترلم و شدم عببی.میورد درد به رو قلبم.میکرد که خفیفی های سرفه

 فریاد بود کرده خطاب  بچه اون مادر رو خودش که زنی سراون و دادم دست

بزنه یخ سرما از بچه مونده کم و نبوده مراقبش چرا که  کشیدم   

 

 تا فرستادم بیمارستان البراتور به خودم خون همراه و گرفتم ازش خون مقدار یه

DNAآزمایش بشه انجام  
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بود رابین  بچه اسم.بود من رهام بچه همون بچه اون که بشم مطمئن دبای اول  . 

 

که شبی مثل خوردم نمی جم سرش باالی از  

 

 می رو میشد وارد بدنش به که سرمی قطرات و  بودم داده کشیک رها سر باالی

شمردم می رو سرمش قطرات اون سر باالی حال... شمردم   

 

 سینه ودیگه  اومده پایین تبش و رفت می ودیبهب به رو بچه حال  ساعاتی از بعد

 مراقبش باید و داشت رو خوردگی سرما عالیم هنوز ولی.نمیکرد خش خش اش

بودم می  

 

 ولی کردم فکر زندگیم سر سرتا به. برگشتم اتاقم به. گذروندم رو بدی خیلی ش 

سردرنیوردم چیزی   

 

 آزمایشتون جواب کترد اقای:گفت و شد اتاق ،وارد در به  ای ضربه با پرستار

ست آماده   

 

 رهام خودم پسر رابین میخواست دلم. داشتم دلشوره. رفت و گذاشت کارم میز روی

لرزید می پاکت کردن باز برای دستام. باشه   

خوندم رو خطش به خط و کردم باز رو پاکت استرس با . 
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 جشن ودمخ دنیای و قلبم با. بود رهام خودم پسر رابین.بود مثبت من،جواب خدای

 قدم آسمونها توی که بود این مثل.گرفتم باال خدا از تشکر برای رو دستام.گرفتم

یافتم رو شده گم یوسف باالخره.میزدم  

 

میکردم هرکاری رهام گرفتن برای باید حاال  

 

 خیال با حاال. رفتم رهام اتاق به عجله با. گرفتم تماس پلیس با و برداشتم رو تلفن

 و بلند که سرش موهای و کردم بوسه در غرق رو کوچیکش دستهای راحت

 بزرگ های تیله و کرد باز رو چشمهاش نوازشم با.کردم نوازش رو و بود فرفری

دوخت من به رو رنگش عسلی   

 

 و گرفتمش درآغوشم.بود سخت خیلی جدایی دوسال و  پاچیدم صورتش به لبخندی

نبودم دلتنگ تنش عطر برای چقدر.دادم فشارش خودم به  

 

 ممکنه بچه اون اینکه مورد در که شکی مفبل طور به بود منتظرم دفترم در پلیس

آزمایش جواب آخر ودر   دادم توضیح بهش رو باشه رهامم  DNA  بهشون رو

دادم نشون  

 

 رو خودم که نکردم سعی گرفت قرار جویی باز مورد شروازی خانم که مدتی توی

 تو رو دندوناش ممکنه یا و میشم حمر دل دونستم می که چرا. کنم رو به رو باهاش

کنم خورد دهنش  . 

 

 تمام من جان  از که دادم وکالت وکیلم به گذراند دادگاه که مراحل تمامی در

دادن پس من به جلسه دو از بعد رو رهام باالخره و  بده انجام رو مربوطه کارهای  
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 درست حوالا و حال و بود مرده تبادف اثر در شروازی خانم  پسر پیش سال سه

 خانم به دزدیدن از پس رو من رهام و بوده  همسایه،پیرزنی زن و نداشته حسابی و

 نمی و بود مرده و کرده سکته پیش سال پیرزن متاسفانه و بود فروخته شروازی

 نفعم به و من به رهام گرفتن پس که دادگاه رای ولی بده شهادت دادگاه در تونست

کردم ظرصرفن شکایت از دیگه و شد صادر . 

 

 و میکرد غریبی بامن رهام ولی کردم باز کردنش بغل برای رو دستام و زدم زانو

کرد پنهون شروازی خانم آغوش تو رو خودش . 

 

 از  رهامو شدم مجبور  بود که سختی هر به نیومد سمتم به شدم منتظرش هرچقدر

 بها زن یه های ناله و اشک به شدم خودخواه اولین برای...کنم جدا شروازی خانم

گرفتیم می جشن هم با.میدید رو پسرمون شدن پیدا و بود می ملیکا کاش.  ندادم  ... 

 

 هر به که بود شده باعث. بود زیاد خیلی رهام به نسبت شروازی خانم وابستگی

 سکته خانم لیال که بود زمانی در این و باشه ما ی خونه شروازی خانم ای بهونه

 خالیش جای بودو زیاد خیلی ما برای دادنش ستد از غم. کرد فوت سپس و کرد

 گرفته افسردگی و بود مزارش سر در  همیشه سوگندم. میکردیم حس خونه تو رو

 بود

 

 و بدهد هنگفتی پول رهام برابر در که کرد من به وقیحی پیشنهاد شروازی خانم

 گرفت پس رو پیشنهادش کردم برخورد عببانیت با درخواستش این با وقتی

 وبا پرکنه رها و رهام برا رو ملیکا تاجای کنه زندگی ما با که داد پیشنهاد رهودوبا

رفت و گذاشت کولش روی رو دمش و نکردم موافقت هم درخواست این  
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 یکی پیشنهاد با منم و شده فرستاده برام پیشنهاداتی آمریکا های بیمارستان طرف از

 کردم موافقت بود داده هادپیشن من به رو نیویورک در بیمارستانها مدیریت از

 خونه تو خواستم می و کنم آغاز رو جدیدی زندگی هام بچه همراه میخواستم چراکه

 به ما همراه که خواستم هم سوگند  از و نباشه ملیکا از ای خاطره که باشیم ایی

بیاد نیویورک   

 

 ما میگفت که چرا اومد همراهمون هم سوگند و رفتیم آمریکا به هفته یک از بعد

 رها با و  بود گرفته اخت ما با کم کم رهام. میاییم حساب به اش خونواده تنها

بود کرده عادت رهام جدیدش اسم به و  بودند شده خوبی همبازی   

 

 بود من هوش درصد مثل رهام هوش درصد ولی بود ناقص هردوشون بندی جمله

بود بازیگوش و زرنگ خیلی و   

 

  ملیکا و کیان هنوز اینکه و داشتم ایران با تماس بار چندین گذشت که دوسالی توی

میگذاشتن سر پشت رو ای عاشقانه و آروم زندگی و بودند نشده دار بچه   

 

 رو اش دانشجویی آخر سالهای  سوگند و  بودند شده بزرگ دیگه حاال ها بچه

 ها پرستار کار ولی  میگرفتم پرستار نبود خونه سوگند که زمانایی. میگذروند

میشدن اذیت ها بچه میشدن عوض که یکبار وقت هرچند و نبود خوب   

 

 گرفته بیمارستان در من کار اینکه با بود سوم ی طبقه در ما ی خوابه سه آپارتمان

 ویالیی و بزرگ ی خونه نمیخواستم وجود این با ولی بودم شده اونجا رئیس و بود

یانه؟ و برگردم ایران به که بودم دل دو اینکه و باشم داشته ... 
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 اخرین در که میخواست ازم و بود اومده بزرگ پدر از که خبری با باالخره

، ببینه منو زندگیش نفسهای  

 

 رو به رو ملیکا رویاهام،با کابوس با و برم ایران به گرفتم تبمیم و  کرد منقلبم

 بشم

 

 و سوگند هم اینکه خاطر به ولی برگردم همیشه برای ها بچه همراه میخواست دلم

 عکس از بود پر ها بچه اتاق  که چرا میکرد نگرانم بشناسند  ملیکارو ها بچه هم

 رو ملیکا کامال عکس روی از ها بچه و گرفته دراغوش رو هردوشون که ملیکا

 به ملیکا روزی که بود معتقد و نداشت خبر ماجرا ی همه از سوگند ولی میشناختن

 اگه برگردم ایران به چجوری که مکرد فکر خودم با. برمیگرده زندگیش و خونه

 با رو ها بچه و برمیگردم کنم فراموش و ندید اونو ملیکا روی در رو با تونستم

برمیگردونم ایران به خودم  

 

 نظری یه همه و شدی پسر پیر که میزد غر مدام و کرد گریه دیدنم با مامانی

داشتن درموردم  

 

 خونه توی و بود حتمی فتنشر دیگه  و بودن کرده جواب رو پدربزرگ دکترها

 دیدن با ولی خداست دست عمر دونستم می بودم پزشک منم چند هر. بود خوابیده

 حرفو که بودیم جمع همه سرش دور جدیه احوالش وخامت واقعا بابابزرگ احوال

کشوند من زندگی و من به   

 

 اشتمد اونروز که رو احساسی درست نمیتونم و بود نشسته روم به رو درست ملیکا

 هم به محبت و عشق با و بود گذاشته اش شونه روی دست کیان. بیارم زبون به رو

میکردن نگاه   
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 رو اونها از عکسی و  هستم دوقلو تا دو صاح  که گفتم چطوری نمیدونم خودمم

 نداشتن ، پرسیدن مادرشون درمورد و دادم نشان اونها به رو داشتم پولم کیف تو که

کردم بهونه رو مهمراه به او از عکسی   

 

 از ملیکا و بیارم ایران به رو اونها زودتر هرچه که میخواست مامانی اون از پس

معرفت بی تویی هام بچه مادر اینکه بدم میتونستم جوابی چه من و پرسید مادرشون  

 

 بود چیزی این چون هستند مادریشون عشق دنبال همیشه هام بچه: گفتم اختیار بی

ی ولی. برمیگرده خونه به مادرشون روزی که بود داده یاد اونا به سوگند که ک  !!! 

 

 از که میخواستم ازش و بوسیدمش می و میکردم بغلش میخواست دلم لحظه اون

بیاد من پیش و بگیره طالق کیان  

 

 دیده  چشماش تو برادری و خواهر و احترام جور یه میکرد نگاه من به ملیکا وقتی

 هفت مراسم از بعد همین برای. بود ملیکا عشق تاب و ت  پراز من دل ولی میشدن

 گورستان در رو ملیکا همیشه برای و برگشتم آمریکا به سروصدا بی بزرگ پدر

کردم دفن عشق  ... 

 بیرون هارو هفته آخر همیشه و اومد می نیویورک به بار یه ای هفته منبور

 گناهان جز رو اجازدو که چرا نداشت ازدواج خیال هم حاالها حاال و  میرفتیم

دونست می کبیره  

 

 ولی نمیومد خوشم ازش اصال که هرچند.میشد همراه باما مایکل هم چندگاهی هراز

میکردم تحملش منبور خاطر به  
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 کمی های مهمون و بودیم کرده تزئین رو پذیرایی ما و بود رهام و رها تولد امش 

 رو مادرشون تابی بی میشدن تر بزرگ بیشتر که هرچه ها بچه. کردیم دعوت

میگرفتن رو سراغش مدام و میکردن  

 

 با ها بچه و بودیم گرفته دومادی و عروس لباس رهام و رها به باز هرسال مثل

بودند سرگرم تولدشون کادوهای   

 

 و کرد درشت رو چشماش رها و میچرخید ما دور و برمیداشت رو هواپیماش رهام

شدی خوشگل رچقد سوگند خاله وای:گفت زبونی شیرین با  

 

 مجلسی ش  لباس.بود کرده شیک همیشه برخالف که شد کشیده سوگند به نگام تازه

 بار  اولین برای و بود کرده جمع سرش باال رو موهاش و بود پوشیده شیکی خیلی

 دیدن ملیکا،با دلربای چشمهای همرنگ بود زده چشمهاش به خاکستری لنز

افتاد هلرز به دلم و افتادم ملیکا یاد چشمهاش  

 

 احساسی به توجه بی سوگند و  چرخید می برش و دور مدام منبور مدت این توی

 می منبور حرکات و حاالت از من. میکرد اعتنایی بی داشت بهش منبور که

میشد پاچه دست دیدنش با و شده سوگند ی شیفته کامال که فهمیدم  

 

کردم خالص ور خودم نمیدونم جواب گفتن با من و پرسید ملیکا از مایکل  

 

 توایران و کرده ازدواج دیگه مرد یه با ملیکا که نداشتن خبر اونا از هیچکدوم

 غیرتم به شاید. میکردم پنهون اونا از رو موضوع این چرا نمیدونم.مونده
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 سپرده رقی  دست به داشتم ازش که عاشقی و عشق اینهمه با که برمیخورد

 گمش ما و کرده عود ملیکا آلزایمر ی سابقه بازم که میدونستن فقط اونا.بودمش

بود نشده پیداش هنوز میگذشت موضوع این از سال دو که حاال تا و  کردیم  

 

 ها بچه تولد بود قرار که افتادم می ملیکا یاد میشد ها بچه تولد که هرموقع

رفت و گذاشت که حیف ولی کنیم رسمی رو ازدواجمون  

 

 فوت هارو شمع باهم همزمان و گذاشتم تمراس پای را رهام و چپم پای روی را رها

 هم کنار هردوشون امسال خداروشکر.گرفتم هردوشون از آبداری ماچ و کردیم

بودند من زندگی تموم داشتنی دوست های جوجه تا دو این و بودن  

 

 و جمع رو خونه میخواست سوگند و بود ریخته بهم کامال مهمونا رفتن از بعد خونه

 ش  نیومداونوقت دلم بودم اون ی وقفه بی تالشهای شاهد صبح از چون. کنه جور

کنه جمع رو خونه تنهایی به  

 

 کنم رو فکرش که اونی از زودتر و شده خسته کامال و بردم اتاقشون به رو ها بچه

 به و گرفتند آلود خواب حالت به اتاقشون در رو شبشون آخر بوس و خوابیدن

رفتند فرو عمیقی خواب  

 

 تا بردم آشپزخونه به و کردم جمع رو عسلی روی بشقابهای و رفتم ینپای به دوباره

بگذاره ظرفشویی ماشین توی سوگند  

 

حالتی مثل  
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 درونم تموم از آهی. میکردیم تقسیم باهم رو خونه کارهای ملیکا و من که داشتم رو

 زمین روی که چیزی آخرین و برگشت اولیه حالت به خونه کم کم.کشیدم بیرون

 و شدیم خم برداشتنش برای سوگند و من همزمان بودکه رهام هواپیمای ودب مونده

گرفتیم دست با رو سرمون همزمان هردو خوردو هم به سرمون   

 

 شیداش و عاشق که ای گذشته همون برد گذشته به منو اون خاکستری چشمهای

 ندراو و برگیره نگاه من چشمهای از نمیخواست که بود این مثل هم سوگند. بودم

بود کرده رسوخ قلبم تو نگاهش که بود خاکستری چشمهای اون فقط لحظه  . 

 

 لبهاش ها زده قحطی مثل و گرفتمش آغوشم تو کامال دیدم که اومدم خودم به وقتی

مکم می رو  ... 

 

 اومدم خودم به که رفت کمرش گودی سمت به و خورد لیز هاش شونه سر از دستام

 میکردم کارو این متاسفم،ببخش،نباید:_گفتم رفتهگ لحن با و شدم جدا ازش کامال و

هستی؟ تو که نشدم متوجه اصال ای لحظه برای.  

 

 که بودم من نیس،این ای مسئله نه:گفت و گرفت ازم رو غمگینش صورت

 خیلی  من راستش. کنم خوشحال شمارو میتونم کردم فکر.باشم باهاتون میخواستم

 کس به خانم ملیکا جز به شما میدونم.شدم عاشقتون جورایی یه و دارم دوستتون

دادم شما به دل که وقته خیلی من ولی نمیکنید فکر ای دیگه  

 

 شده حوا سرخ سی  کامال دیگه این.انداخت توآغوشم رو خودش حرفش اخرین با

 رفیقم به داشتم حاال و میکردم فکر منبور عشق به من پیش لحظه چند تا. بود

 که نبود انباف پس نداشتم دوست رو دختر این من بدتر همه از و. میکردم خیانت

 قل . باشه داشته من از بهتر معشوقی تونست می که حالی در. بسوزه من پای به پا
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 به  نمیتونم من.بود شده هک درونش ملیکا اسم و بود زنده ملیکا برای فقط من

بخوامش هوس و هوی خاطر به رو کسی که بدم رو ای اجازه چنین خودم  

 

 چشم به رو تو همیشه من. نشه تکرار دیگه ؛لطفا گفتم که شنیدم رو خودم صدای

داشتم دوست خواهر مثل و دیدم خواهر   

 

_  من.کجاست ملیکا دونین نمی اصال و بمونی تنها نمیتونی که عمرت آخر تا ولی

 بچه برای میخام فقطکنین ازدواج باهام که نخوام شما از هیچوقت که میدم قول

کنم یمادر هاتون  

 

 من سوگند نه:گفتم و برگردوندم ازش رومو و بردم فرو شلوارم جی  تو رو دستهام

 بهتره. نداره جایی تازه عشق برای قلبم دیگه. خوردم شکست و کردم امتحان بارها

تپه می ملیکا برای فقط من قل .بشه تموم نشده شروع قضیه این  

 

 هق صدای.بود پریده چشمهام از خواب.رفتم خوابم اتاق به حرف این شدن تموم با

میداد عذابم سوگند های گریه هق  

 

 ملیکا ورود اول های سال همون رو عکس این.افتاد تخت بغل عکس قاب به نگاهم

بود انداخته . 

 

 رو موهاش و صورتی بلند پاشنه کفشهای و سفید تاپ با و صورتی شلوار

 با و گذاشته ونشچ زیر رو دستاش و بود نشسته زمین و  بود بسته خرگوشی

بود شده خیره رو به رو به شیطنتش پراز چشمهای  
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 کردی اینکارو من با چرا.خورد لیز ام گونه رو اشکی قطره دیدنش با بازم

دادی عذابم چرا میکردم زندگیمو داشتم که من!شد پیدات کجا از.لعنتی ... 

لعنت..چشمهات به لعنت.زدم بهش عمیقی پک و کردم روشن رو سیگاری ...  

 

 چقدر.افتاد پذیرایی کنج پیانوی به چشمم.رفتم پایین ی طبقه به و شدم بلند جام از

 پیانو کلیدای شاسی روی انگشتام.بریزم بیرون  رو دلم حرفای میخواست دلم

نواختم سوزناک آهنگی و غلتیدند ... 

 

رفتی زود اگرچه هنوزم، یادتم به  

رفتی بود چه هر به تفاوت بى اگرچه  

 

کشیدی پر اگرچه هنوزم، یادتم به  

رسیدی آرزوت به اما تلخ اگرچه  

 

داریم عالقه هم به عکست یه همین و من  

دچاریم هم درد به ساله سالیان   که  

 

بدونی نبایدم نیستی، دیگه که خودت  

بمونی راه به چشم که نیست این از غیر عذاب  

 

کرد سفر من کنار از امید ی روزنه  

کرد سر تو بی عمر یه باید که این تلخه چه  
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بوده سرد همیشه سرده، خاک همیشه  

بوده درد همیشه دوایی، هر کنار  

 

داریم عالقه هم به عکست یه همین و من  

دچاریم هم درد   به ساله سالیان   که  

 

بدونی نبایدم نیستی، دیگه که خودت  

بمونی راه به چشم که نیست این از غیر عذاب  

 

 میکرد سعی و نمیشد حاضر ناهار و شام زسرمی سوگند دیگه بعد به روز اون از

 و انداخت می پایین رو سرش میشدیم رو به رو باهم که وقتی. نباشه من دید جلوی

میداد بهم سرباال و کوتاه جوابهای   

 

 برای خانم عروس و بود پیچیده جمع تو مایکل ازدواج ی آوازه که بود چندوقتی

 ولی کسیه چه عروس که دونستیم نمی ما بودو دراومده معما شکل به مون همه

 هست معروفی میلیادر که بارت آقای کوچیکه دختر با که خوندیم روزنامه تو بعدها

کنه ازدواج که قراره  

 

 هم منبور چون و بود کرده دعوت هم رو سوگند و من عروسیش برای مایکل

 برای مردی هیچ. بچسبونم بهم اونهارو که میکردم سعی بیشتر من بود دعوت

 سوگند و درنمیومد اب از درست من حدسهای اگه و نبود منبور از بهتر گندسو

 دلم هرچند. میکردم خواستگاری سوگند از خودم. اومد نمی خوشش منبور از
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 و بود نامادری هر از بهتر سوگند خوب ولی بدم کسی به ملیکارو جای نمیخواست

کنه مادری هام بچه برای میتونست   

 

 به رو عروسم حاال گفت؛تا دیدنمون با مایکل.شدیم لیساک وارد باهم تایی سه

از و کنم سوپرایزتون میخوام االنم و نکردم معرفی هیچکس  

 

 جا عروسم دیدن از بعد مطمئنم. کنم غافلگیر میخوام رو شاهرخ تر مهم همه

 میخوری

 

داره آشنایی شاهرخ با عروس که میگی گفت؛یعنی خنده با منبور .. 

 

 یه اون. ایران نه و بوده انگلیس تو نه قبال من همسر چون میکنمن فکر:گفت مایکل

اصیله آمریکایی  

 

 اگه:گفت کرد خطاب من به که مایکل صدای دوباره و میشد شروع داشت مراسم

 بعد ما ی خونواده. دخترعممه آخه.میدادمش پیشنهاد تو به شاید نبودم عاشقش خودم

 ناز خیلی ی دخترعمه یه فهمیدم من و ردهک آشتی عمم ی خانواده با دراز سالیان از

ست معرکه واقعا اون.معروف بارت الیگا.دارم .... 

 

 که بودم مونده من و موند ناتموم حرفش و رفت جلو به ساقدوشش همراه مایکل

داره من با ارتباطی چه بارت الیگا  

 

بودند خانوم عروس منتظر پابرجا همه و  بود عروس ورود منتظر کشیش  
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 از کار معروف قول به و نداشتم اعتماد پرستار به که چرا بودم هام بچه نگران

 در میخواستم و گرفتم تماس خونه با ماشین تو رفتم. نداشت عی  کاری محکم

شد پارکینگ وارد عروس شیک لیموزین که ببندم رو ماشین   

 

بود میلیادر بارت آقای. شناختمش عکسها روی از که جوگندمی پیرمرد  

 

شد پیاده ماشین از پدرش کمک اب عروس  . 

 

 حلقه حلقه و کرده فر رو رنگش طالیی موهای و داشت سر به درخشان تاج نیم

بود کشیده صورتش به رو عروسش تور و بود ریخته هاش شونه روی  

 

 تو تا کنه جمع رو دامنش دست دو با که میکرد سعی و بود دکلته سفیدش پیراهن

 از و  داشت دست به رنگی قرمز گل دسته و شبرا نشه ایجاد مشکل رفتن راه

بود گرفته پدرش بازوی  

 

 و کردم کج رو راهم ببینمش نزدیک از اینکه برای.کرد کنجکاوم مایکل حرفهای

 کردم نگاه زیباش صورت ،به تور الی به ال از و   گرفتیم قرار هم روی در رو

میشد دیده رنگش خاکستری چشمهای برق فقط   

 

 زدم زل لحظه اون ودر  برداشتم رو گل دسته و شدم خم. افتاد تشدس از گل دسته

 سر سرتا عجی  حس من،یه چشمهای به زد زل تورش زیر از اونم چشمهاش به

گرفت فرا رو وجودم  
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 مگه...بود خودم ملیکای من،اینکه خدای.شدم خیره بهش واج هاج و مونده باز دهنم

بود من ملیکای...میشه ... 

 

 جا همون که من به و برگشت دوباره. بشه کلیسا وارد که گرفت رو پدرش بازوی

کرد نگاه بودم پابرجا  . 

 

 تونستم می.  بود ملیکا شبیه اینهمه دختر این که چی یعنی شد نمی باورم من خدای

بینم می دارم رو ملیکا خود که کردم می حس کردم نگاهش وقتی که بخورم قسم  .  

 

 تا.  برگردم که دادن می فرمان من به مدام و اشتنند رفتن راه یارای اصال پاهام

ببینمش دوباره  .   

 

 اینطوری نمیزد مو ملیکا با که نگاهش طرز خاطر به شاید...بود طلسمی چه این

 که تفاوت این با  ولی داشت هم رو ها گونه روی چال همان نه ولی  بودم شده

 طالییش موهای این حاال. طالیی نه باشه مشکی موهاش رنگ داشت دوست ملیکا

 با چند هر ، دختر این که کردم می حس چرا دونم نمی... میومد اش چهره به خیلی

منه ی ملیکا خود خود که باشه ملیکا دختر این که اومد نمی در جور عقل   

 

 پابرجا همه و شد وارد پدرش همراه عروسم. شدم کلیسا وارد آشفته ذهنی با دوباره

شدن خیره عروس زیبایی به و  

 دم منبور.میکردم شرکت کلیسا تو اونم کسی عروسی در که  باربود اولین برای

؟ ؟چرا نه ملیکاست شبیه خیلی دختره،قیافش این شاهرخ: پرسید گوشم   
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کرد تائید رو منبور حرف هم سوگند . 

 ماوقع با تا بگیرم تماس ایران با زودتر چه هر باید که اندیشیدم می این به ومن

بشم خبر با ماجرا   

 

 کیان کنار در ایران تو من ملیکای.باشه ملیکا شبیه دختر این بود ممکن چطور اخه

 ...بود

 

 الیگا آیا که پرسید گنجید نمی خود پوست در خوشحالی از که مایکل از کشیش

پذیرد؟ می همسر عنوان به شادی و مریضی در رو بارت  

 

باتحکم که مایکل صدای  yes شد گفت،شنیده رو  

 

بپرسد او از که بود عروس نوبت االح و  

 

 با و بود رفته فرو فکر به خانوم عروس ولی:پرسید دوباره بلند صدای با کشیش

 پیش کیان و ملیکا که انگاری بود اون به منم مضطرب نگاه کرد سربلند دلواپسی

نگه بله که کردم می دعا دعا آلودم التماس بانگاه باشن روم  ... 

 

نباشم گفتنش بله دشاه تا بستم چشمامو   

 

  طرف دو از خانوم عروس دیدم که کردم باز چشم بازوم به منبور فشار با

گذاشت فرار به پا فیلم های قهرمان مثل سفید کتونی های کفش با و  گرفته  دامنش  

... 
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عروسی ی صحنه  از اونم. کرد فرار عروس.بود برده ماتشون همه  ایی لحظه ... 

هم ملیکا بازیای لخ ممکنه یعنی من خدای  ...  

 

دویدن عروس دنبال به بارت بارون اقای بادیگاردهای  ... 

 

 و شد اینطور که  خزید می بیرون  حرفی هرکسی از و پچ پچ به کردن شروع همه

بود دار خنده عروس کتونی کفشای همه از بیشتر...  اینطوریه  ... 

 

بود رفته شوک تو و رنمیوردسرد ماجرا از  بود مونده واج هاج که مایکلم بیچاره  

 

 شباهت مورد در خواست می... شدیم نزدیک بهش دلداری برای منبور و من

شد جدا ما از سری سر خداحافظی با کرد صداش مادرش که بگه رو ملیکا با الیگا  

... 

 

 همراهم که خواست ازم سوگند و  خورد هم به خانوم عروس فرار با کامال مراسم

 باشه خدمتش در ناهار برای که خواست اون از و کرد دستی شپی منبور ولی بیاد

دو ان و  پذیرفت رو دعوت دودلی با سوگندم  

 

شدن خارج کلیسا از هم ی شونه به شونه  
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 ماشین در بودن باز با تازه.رفتم ماشینم طرف به و کردم خداحافظی مایکل با منم

 خودم دست از وجهیمت بی از و بودم گذاشته باز رو ماشین در که شدم متوجه

نشستم رل پشت و بودم عببی . 

 

 شده گم عروس دنبال که بارت مستر بادیگارهای از بود شده پر پارکینگ جای همه

 اون از یکی  گذشتم که مقابلشون از  میکردن رفتار خشن خیلیم و میگشتن

 و دوید ماشینم دنبال به رو راه از کمی بعد و گفت چیزی رفیقش به بادیگاردها

 سوارشدن  دویدن ماشینشون طرف به دو هر بعد کرده کشف رو چیزی نگاریکها

افتادن دنبالم به و  

 

کنم توقف  خواستن می که شدم زدنشون چراغ متوجه و کردم میزون رو آیینه  

 

؟ کنم توقف میخوان که شده چی که زدم غر . 

 

مشنید سرم پشت از رو فریادی صدای  کنم توقف که کردم کم رو سرعت تا   

 

 دستور آمرانه آمریکایی خشن لحن با.بود من ماشین تو فراری ،عروس من خدای

بدم سرعت ماشین به که داد . 

 فرار بادیگاردها از و بگیرم دور که میخواست و میکشید فریاد اون که همونطور

 . کنم

 

 ماشین چرا:پرسیدم فریادازش حالت به رو شده من ماشین سوار چرا اینکه دلیل منم

 من؟
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 اعتماد با خیلی و  شدن پدیدار صورتش تو خواستنیش های چاله اون و خندید

 تندتر میکنم خواهش. بود باز درش که بود ماشینی تنها چون:گفت باال بالنفسی

گو.... بگیرن منو نباید اونا.میدم بهت بخوای پول هرچقدر... گو.... گو.برو   

 

_ خوبیه پسر که چرا؟مایکل ولی  

 

_  بارت و داگالس بین کاریه قرارداد یه ازدواج ،این من برای نه ولی خوبه، آره

خوامش نمی من که هاست  ... 

 

_ بشی خوشبخت باهاش میتونی و داره دوست خیلی.عاشقته مایکل وای  

 

_  سابقش دختر دوست با  من که شباهتی خاطر به اون.نداره دوست منو مایکل

 منفی نظرش من دیدن از قبل هوگرن کنه اجرا رو قرارداد این که شد حاضر دارم

  بود

 

_ سابقش؟ دختر دوست ! 

 

_ بوده من شمایل و شکل به دختری عاشق انگلیس تو گفت آره،خودش  

 

 دادم می فراریش باید نبود زدن حرف فرصت دیگه بود من ملیکای منظورش

؟ علت چه به و چرا دونم نمی خودمم   
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میشدیم پیاده ینماش از باید کنیم فرار دستشون از میخواستم اگه   ... 

 

 رو ماشین نبود کردن دست دست وقت بود شده تموم ماشین بنزین شانسی بد از

 اون با که چرا  بدوه نمیتونست الیگا. شدیم پیاده باهم و داشتم نگه جاده راست سمت

 دامنش بود مجبور و بدوه راحت نمیتونست عروسش لباس دار دنباله و بلند دامن

بشه آزادتر  پاهاش تاکمی ببره االب مچاله دستش تو رو   

 

 کنم کمک بهش تا برگردم دوباره شدم مجبور  بودمو کرده طی که  رو راهی

 خیلی من اون جای به  کردم آزادش شدم خم بود کرده گیر ای بوته به دامنش

باشن من دنبال انگاری شدید داشتم استرس   

 

کشیدم خودم دنبال به و گرفتم دستشو . 

 

 طرف به شد می منتهی اسکله یه به آخرش که بودیم آورده در سر جنگل تو از حاال

 گم هم اونارو که کردیم سعی و  گم خودمونو مردم شلوغی میون و رفتیم اسکله

شیم ها کشتی از یکی سوار  رسیدتا فکرم به ای لحظه برای. کنیم . 

 

 دریا راهی میخواست و  اسکله ترک و لنگر کردن جمع حال در که کشتی اولین

  مسافرای میون  و شدیم سوار فرصت آخرین  تو هردو و کردم انتخاب رو بشه

کردیم پنهان رو خودمون دیگه  

 

 شلوار و کت منم شانس از بود تابلو خیلی داشت تن به که الیگا که عروسی پیراهن

اومدیم می هم به جور بد جورایی یه بود تنم    . 
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  اون و من حضور متوجه تازه. اومدندر خداحافظی هوای و حال از که مسافرا

 شدن

 

 کرد خوشوقتی احضار کشتیش توی دوماد و عروس تازه حضور از کشتی کاپیتان

نیستیم دوماد و عروس ما که برنیومدم اش جمله تبحیح درصدد دیگه منم.   

 

 ماه  برا که گرفتیم تبمیم لحظه آخرین ما:گفت کاپیتان توجواب من از زودتر الیگا

نکردیم هماهنگ باهاتون که ببخشید واقعا کنیم سفر کشتی طریق زا عسلمون  .  

 

 و شیک خانومای جوان ومردای  پولدار و ثروتمند های خونواده از بود پر کشتی

 . جوون

 بهترین ما آسایش برای که داد دستورم و پایکوبی ما افتخار به کاپیتان دستور به

میگن این به شانس...کنن آماده رو کابین  ... 

 دور خیلی ساحل از کشتی.بودیم خوشحال بودیم شده رها گریز و فرار از اینکه، از

 ردمون بادیگاردها که بود مشخص. نبود ما پی در هم کوچیکی کشتی هیچ و شده

 یه  افتخارما به کاپیتان که شدیم گذرونی خوش مشغول راحت خیال با و نگرفتن رو

 بودیم کابینی تو کنیم چیکار که بودیم مونده داده ترتی   کشتی ی عرشه رو جشن

 رو تو عروس نقش حاضرم من: گفت خنده با الیگا  بودن گرفته نظر در ما برا که

؟ چی تو کنم بازی   

 

 نقش تا کردم قبول مینداخت شیطونم ملیکای یاد منو دختر این که چرا اومد نمی بدم

 موبایلمو. کنم بازی نقش املیک با ها بچه تولد تو بود قرار که کنم بازی رو دومادی

بگیرم خبری ها بچه حال از تا زدم زنگ سوگند به و آوردم در  ... 
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 واقعا که شد باورمون دیگه عرشه دیگران،روی تشویق با الیگا منو بعد دقایقی 

 امکان مگه.رقبیدیم هم آغوش  تو واقعی دامادای و عروس مثل دومادیم و عروس

 کردی زندگی بدن و تن این با پیش سالها که کنی فکر و باشی دیگه یکی با داشت

 اینکه و انداخت می ملیکا یاد مدام منو.بکنم دل نمیتونستم الیگا بینظیر چشمهای از

داشتم ملیکا با که داشتم رو حالی حس همون اون با  . 

 

_ ؟ دونم نمی رو تو اسم من ولی دونی می منو اسم تو ؟ چیه اسمت  

 

  شاهرخ_

 

_ ؟ شارک چی  

 

 اسممو ملیکا انگیس تو اول روزای اون مثل درست.  اومد در جاش از مقلب

کرد می تلفظ اینطوری  ... 

 

_ ؟ نیستی امریکایی تو  

 

؟ ایرانیم ؟ نه:_ گفتم آلودی شوک حالت با زحمت به   

 

_ بودم میالد برج  نزدیک محل تاج هتل.  تهران تو.  بودم ایران من ووواووو  ...  

 

داد ادامه خودش بپرسم چیزی خواستم تا.  بود ایران الیگا شدن گرد چشمام   
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_ کردن پیدام زود بابا آدمای ببینم رو جایی نتونستم  ... 

 

 تو هاونس. دیدم همسرشو و هاونس دکتر  که برگشتیم طرفش به مردی صدای با

 دیدن با و بود دیده بیمارستان تو ملیکارو  هم باری سه دو  بود همکارم انگلیس

 کرده رسمی رو ازدواجمون ازاینکه درآخر و گفت تبریک  اون و نم به الیگا

شد خوشحال بودیم  

 

 هم،کامال بقیه دید از بلکه من دید از تنها نه الیگا که کردم فکر این به لحظه اون 

ملیکاست به شبیه  .  

 

 می رو رقص دعوتهای ی دامادهمه و عروس که بود رسم انگاری آمریکا تو

 به رقص پیست نفر آخرین با ولی بود شده شروع من با رقص وجودیکه با.پذیرفتن

 من غیر کسی با که دادم نمی اجازه بود عروسم الیگا واقعا اگه رسید می پایان

 به جوری یه. بودم جنگ حال در مدام احساس دوگانگی میون حال ولی برقبه

خورد می بر غیرتم  .  

ودندب خوشمزه خیلی  شدن سرو پذیرایی برا که غذاهایی   

 

 گشت الیگا دنبال آدم همه اون بین در  نگاهم که میداد نشون رو ش  آخرای ساعت

 که یافتم بودن خوری شراب دادن مسابقه مشغول که مردها از گروهی با اونو که

 رو شراب های گیالس هم پی و  خوردن می نمک زودی پیک اومدن باال از بعد

میکردن خالی   

.  کردم می جمع مست بارها تو از رو ملیکا که مداشت رو حالی حس همون درست

 با آسمون تا زمین بود شده کیان زن که ملیکایی ولی بودن هم شبیه اینهمه اینا چرا

شدم می دیوونه داشتم کرد می فرق اینا   
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 هم منو کنان شارک شارک آورد باال سرشو ،مست من دیدن با و رفتم طرفشون به

کرد شراب نوشیدن به تشویق  

 

 سالنه سالنه. میزد موج چشمهاش تو خماری کامال و بود کرده مست جور بد یگاال

بنوشم شرابی اون سالمتی به که گرفت بازوم از و اومد طرفم به  

 

 گرفته باال رو هاشون قدح هم مهمونا ی همه و بود گرفته باال رو شرابش گیالس

 ما سالمتی به ور ایی شیشه مهمونها از یکی حتی و  نوشیدن ما افتخار به که

 اون از تا بردن جلو رو قدحشون خیلیا شد سرریز و باال زد گازش که ترکوند

نمونن نبی  بی کوفتی   

 خود از و لوس  اصال کیان ملیکای چون من ملیکای رفتار مثل هم رفتارش شباهت

 کم کم. خوردم رو بود شده ریخته هایی بهونه به برام که قدحی چند. نبود راضی

 تاثیر روم زود خیلی نداشتم عادت شراب به اصال چون.اومد سراغم به مستی

بود گذاشته   

کردند زمزمه رو آمریکایی ی ترانه  باهم مستی و سرخوشی از جوونا . 

 

 هم دست به دست خودشون قول به رو داماد و عروس که رسید اون وقت باالخره

کنن مون گاه حجله وارد ایرانیها ما قول به و داده  

 حس یه.رفتم دستشویی به دستهام شستن ی بهونه به شدیم کابین وارد هک همین

 دختره این میخواست دلم چقدر.بود رویا یه مانند برام چیز همه و داشتم عجیبی

 شیفته و میدادم باد به رو ملیکا به احساسم ی همه دیدنش با که ش شبیه نه بود ملیکا

 کنم حفظ خودمو خودداری بتونم اتاق تو حضورش با که کردم دعا خیلی میشدم اش

نبود من ملیکای خود. بود ملیکا شبیه دختر این چقدر هر که چرا.   . 
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 هایی شامپاین  اتاق تو بودن فرستاده شامپاین برامون بازم مهمونا.برگشتم اتاق به

 روی رو هاشون تبریک و بودند فرستاده کادو برامون ازدواجمون ش  نیت به که

بودند نوشته شراب   

 

 تالش هرچه که بود عروسش لباس در،دراوردن سعی ،الیگا اتاق ی گوشه در

 از هم دستام. نبود قلبم فرمان به پاهام دیگه.رسید نمی لباس زیپ به دستش میکرد

 پیراهنش زیپ که اومدم خودم به وقتی. میکرد سرکشی اش گذشته عشق از و قلبم

 می و  بودم لختش تراش خوش های شونه کردن لمس حال در و کردم باز رو

مینوازه گوشم به محکمی سیلی یه برگرده که  همینکه دونستم    

 

 هیچ با حاال تا من شارک: گفت سیلسش ی لهجه اون با و بست چشماشو برگشت

من ترسم می رابطه اولین از من نبودم پسرام دوس از کدوم  ... 

 

 که نیست قرار هیس: مکرد زمزمه آروم کردم می چیکار داشتم من اومدم خودم به

خوابم می کاناپه رو من بیفته اتفاقی  ... 

 

 همیشه دوسام باشم امل ندارم دوس من: گفت و گذاشت بازوم رو دست برگشتم تا

بمونم باکره حاال تا من که شده باعث بچگیام بد ی خاطره یه خندن می بهم  ...  

 

 به که ای گرسنه لمث و داد قرار صورتم طرف دو رو دستهاش بیشتر هیجان با 

بوسید رو لبهامو میگشت آب دنبال به و رسیده سراب به که ای تشنه و رسیده غذا  

 

 می حس گویی.  نداشتم اون از کمی دست منم. بودیم مستی از سرخوش هردو

 این من ذهن تو... کرد می پیدا ادامه داشت شد گم ملیکا که اونجایی از زندگیم کردم
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 می حس کرد می فتح که بدنشو جای هر دستم که ام بچه دوتا مادر بود زنم دختر

زد پس رو حسی چنین شد می مگه.  کردم لمسش بارها بارها کردم  ... 

 

 شدیم هم آشنای به تبدیل ساعت چند عرض در که نبودیم بیش هایی غریبه تا دو ما

ودیمب کرده پیدا  رو همدیگه حاال و میگشتیم هم دنبال به سالها میکردیم احساس که  

 

 روی تنها و ت*خ*ل. شدم که بیدار. بود مونده باقی اش سردرد دیش  مستی از

 که اتفاقاتی ی همه و بیارم خاطر به رو گذشته ش  که کردم سعی. بودم تخت

گرفتند جان چشمام برابر در سینما ی پرده مثل بود افتاده اتفاق دیروز   

 

 لحظه چند.بودیم گذرونده باهم رو گذشته ش  اینکه و آوردم می خاطر به الیگارو

اومد نمی دیگه آب دوش صدای که بود ای  

 

 شلوارم به شتاب با یانه؟ و هست کنارشون سوگند آیا اینکه و افتادم هام بچه فکر به

 برقرار تماس خوشبختانه.دربیارم رو موبایلم تا زدم شیرجه بود افتاده تخت زیر که

 باشه ها بچه مراق  خیلی که خواستم ازش. برداشت رو تلفن سوگند خوده و شد

 خیلی بودن من حال نگران و بوده کنارشون منبور رو ش  کرد اظهار که وقتی

 و بده منبور به رو گوشی که خواستم سوگند از و نبودن تنها که شدم خوشحال

 کرد قبول ها خواسته خدا مثل اونم و بمونه ها بچه پیش برگشتنم تا که خواستم ازش

سوگنده ی شیفته و عاشق چقدر که میدونستم.   

 

 ولی اس باکره گفت می اینکه افتادم الیگا حرفای یاد به ، تلفن کردن قطع  از بعد

 ولی بود کرده تجاوز بهش کیان بود نوشته که افتادم ملیکا خاطرات دفتر یاد.  نبود

 ینم خودشون جای سر پازال از کدوم هیچ چرا...  بود باکره کردیم صیغه منکه با
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 همون به مربوط بدن و تن این ممکنه یعنی نمیارمش در سر هیچی چرا.  نشست

؟ رهام و رها مادر و بود من با انگلیس تو که باشه ملیکایی  

 

 مقابلم داشت تن به  هم منو پیراهن و بود پیچیده سرش دور که ای حوله با الیگا  

خوابیدی؟ پرسید؛خوب ایستادو  

 

 بود بزرگ و گشاد براش پیراهنم چقدر. نشست مکنار بودم نداده جواب هنوز

 رو تراشش خوش پاهای و بود باسنش روی تا و بود افتاده دستش روی آستینهاش.

انداخته بیرون  

 

ملیکا مثل بود زیبا خیلی هم ارایش بدون. بود  

 

 اینکه و کرد یادآوری رو قبل ش  رویی پر کمال با.بوسید منو و کرد غنچه لباشو

 نون و آب مثل امریکا تو جمالت این.گذشته خوش خیلی و گذرونده رو خوبی ش 

 رابطه از راحت که شد می شرممون ماها ولی آوردن می زبون به راحت خیلی

 نمی فکر اصال که کرد می تعریف دیشبش حال و حس از همش الیگا بزنیم حرف

 انگاری بعد بوده بیهوده سال اینهمه ترسش باشه خوبی این به زفاف ش  که کرده

دوخت تخت به رو نگاهش برگشت باشه افتاده چیزی یاد   

 

_ ؟ نشده کثیف مالفه چرا پس   

 

؟ مهمه برات مگه: گفتم و انداختم گردنش دور دست  
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 عذاب. گذروندم باهاش رو ش  اینکه از و میکردم گناه احساس قلبم ته ته من ولی

 یه منم چون کردم خیانت عشقش و ملیکا به باالخره که بماند حاال. داشتم وجدان

بمونم راه  تونستم می کی تا مردونه نیازای با و مردم  . 

_  خواستم ازش ندارم؟که احتیاج چیزی به که بپرسه بود اومده هاونس دکتر همسر

 که اشتباهی کار نظرت به. آرایش لوازم قلم وچند  بده قرض بهم لباس کمی یه

بگردم پیراهن این با نمیتونم من. نکردم   

 

 چطوری که میکردم فکر داشتم منم. کردی خوبی کار:گفتم و دادم تکون رو سرم

کنم جور لباس برات کشتی تو میتونم   

 

_ مایکلی؟؟ تو،دوست راستی  

 

_ نیستم االن بودم دوستش قبال. چیزی همچین یه ای   

 

گذروندی؟ من با رو ش  چون چرا:_ گفت ناز با و خندید صدا با  

 

_  ش  یه باهاش هم و دادم فراری نامزدشو هم.باشه چی ایکلم استدالل تا نمیدونم

بشه تکرار دیگه نباید گذشته ش  اتفاق نظرم بهخوابیدم  

 

اومده خوشش این بابا نه.شد بلند جاش از و برگردوند قهر حالت به قیافشو  . 

 

 به سفرهام بهترین از یکی ناخواسته سفر این.  نداشتم رو ها بچه دلنگرونی اگه

اومد می شمار  .  
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 کنارهم  رو شبها و میخندیدیم و میگفتیم و شده صمیمی باالیگا کامال دیگه که چرا

 خودمو سر هم شرعی کاله یه با خوننده خودمون بین که هم ایی صیغه با. بودیم

 ،وقتی بودم قبل از تر عاشق و تر شیفته  زنمه الیگا مثال که بودم گذاشته کاله

 حال میگفت و میکرد سکوت به وادار لباش با کنم صحبت خودم درمورد میخواستم

ارزشمندتره براش هم گذشته و اینده از . 

 

 آرایش اون مثل و بود شده ریخته الیگا وجود تو من ملیکای خبوصیات ی همه

 چنان میگرفت کرایه به رو هاونس زن لباسهای ی همه اینکه وجود با و  میکرد

 لباس دست چند همین فقط که بود ختس برام باورش که میساخت زیبا رو خودش

داره رو   

 

 رفتار باهم معشوق و عاشق مثل بودیم تفریحی کشتی تو که روزی سه توی

؟ کجاست به و چیه جدید عشق این سرانجام نمیدونستم من و میکردیم  

 

 اونو رویاهام تو که چرا  کنم خواستگاری ازش سرفرصت که بودم منتظر هرلحظه

 اونو ها بچه که دونستم می و  داشت ملیکا به زیادی شباهت و میدونستم خودم زن

شدم عشقش برده تقریبا که منم. میکنن قبول زود خیلی مادرشون جای به   

 

 لذت عسلمون ماه از داشتیم که بودیم شوهری و زن واقعا ما همه دیدگان برابر در

 در بودن از و میگذاشتیم سرپوشی زندگیمون به داشتیم ما حقیقت در ولی میبردیم

میبردیم لذت هم کنار  . 

 

 اعتباری کارت با رو سفر این کالن های هزینه تموم و شد تموم زود خیلی هفته یه

 به رو شدیم پیاده کشتی از وقتی که  کردیم خداحافظی کاپیتان با و  کردم پرداخت
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 که کردم نگاه الیگا صورت به و بودن ایستاده بادیگاردهاش و بارت آقای رومون

کرد زمزمه گوشم توی و بوسید رو خونسردصورتم خیلی  

 

_ رسیده جدایی وقت  

 

 کنیم کاری یه اگه نداره لزوم دیگه نه:وگفت خندید.کنیم فرار بازم که خواستم ازش

میکشن تورو همینجا اونا   

 

نباش من فکر به:گفتم  

 

_  اینکه از نمیکنم تو زندگی روی ریسکی چنین من. داشتم باهات رو خوبی سفر

خوشحالم داده قرار من زندگی مسیر تو تورو خدا  

 

سوارشو الیگا:زد فریاد تحکم با بارت مستر  

 

 شیک لیموزین بر سوار و داد تکون خداحافظی ی نشونه به رو انگشتش دو الیگا

 من حیرت و بهت درمیون و شدن سوار بادیگاردها اونا از بعد و شد بارت اقای

 .رفتن

 

 خونده که ایی صیغه اون کاش.  شدم پیشمون نکردم تگاریخواس الیگا از اینکه از

 دیده همسطح والیگا من کشتی تو شد می من مال الیگا تا داشت رسمی ی جنبه بودم

 نظر به پریون شاه دختر الیگا چون شدم متاسف واقعا بیا و کیا این با ولی میشدیم

جهانه عجای  از و ممکن غیر بهش رسیدن رسید می   
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 که سوگند و منبور سوال مقابل در و  کردند استقبال ازمن خوشحالی با ها بچه

کردم سکوت بودم کی با و کجا   

 

 پیدا رو هدفش و اصلی مفهوم زندگیم،زندگیم توی الیگا آمدن با میکردم احساس

 عاشق دوباره من. نمیکردم فکر بود کیان کنار و ایران تو که ملیکایی ودیگه  کرده

دونستم نمی زندگیش از هیچی که یدختر عاشق. بودم شده  

 

 زیاد رو مایکل دیگه.کردم کم بودم کرده مایکل به که خیانتی خاطر به رابطمو

 برگزار ستاره هفت هتل تو که بزرگی مهمونی  یه تو اتفاق برحس  ولی نمیدیدم

 این از.نمیخورد جم من و منبور کنار از و بود اومده تنها. دیدمش. میشد

نمیومد خوشم زیاد میکردن گذرونی خوش تربیش که مهمونایی . 

 

 کردن نمی ولش دیگه و بچسبن یکی به  میکردن سعی نیمه و لخت لباسای با زنها

 ... طرفو

 

 شکفت گلم از گل بارت اقای همراه الیگا اومدن با که بود مهمونی وسطهای تقریبا

شد باز بناگوش تا نیشم و  

 

 اجرا به هاوس فشن در که لباس شوی تو شمدل آخرین که بلند ش  پیراهن یه الیگا

 یقه و بود باز کمرش تا پشت از که کاربونی آبی پیرهن. پوشیده رو بود دراومده

 و بود ماهی مدل دامنشم پایین و افتاد می لختش های سرشونه رو افتاده  قایقی

 می خورشید یه مثل و بود کرده اغراق آرایش تو بازم.میشد کشیده زمین به دنبالش

 .درخشید
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  بودن کرده شرکت اون تو عروسی از بعد بارتها که بود مهمونی اولین این چون

بود شده دوخته اونها به چشمها از خیلی   

 

 شد دوخته الیگا به نگاهم.گذشت مقابلم از تفاوت بی و خونسرد خیلی دیدنم با الیگا 

باشم دیدش ی زاویه من میخواست دلم همش چرا دونم نمی.  . 

 

 من دیدن با اونم خواست می دلم. بود کرده مست و گرم  منو وجودش که ورهمونط

بشه مست سر   

 

 جای تکبر و غرور چشمها  اون تو ولی میکردم احساس رو عشق  دیدگانش تو

بود بسته نقش لبهاش بر تبنعی لبخند و بود گرفته  

 

 ی ههم.بود محشر واقعا دختر این.نمیشدم سیر بازم میشدم خیره بهش هرچقدر

 دور یه فقط بود زده باال من غیرت رگ و بودند دوخته الیگا به چشم اونجا مردای

 ترک رو مهمونی پوزش با بارت آقای بعد ی لحظه چند و رقبید میزبان با کوتاه

 عجی  های عشق اینکه از و شد ناپدید چشمهام مقابل از الیگا بعد ساعت نیم و کرد

 و خشمگین الیگا رفتار تفاوتی بی از و  بودم عببی میگرفتن منو گریبان غری  و

 که طوری کرد رفتار گونه این الیگا چرا که  افتادم ملیکا گفتنای انگردبردز یاد

 عرق صورتتون اقا ببخشید:گفت که پیشخدمت صدای.نمیشناسه منو انگاری

آورد خود به منو ؟! نمیخوایین دستمال.کرده  

 

 طرف به و گرفتم رو دستمال میل بی. ودمب گرفته گر کمی فقط بودم نکرده عرق

 و نمیدیدم هیچوقت رو الیگا کاش کردم دعا دل در.افتادم راه به خروجی در

نمیشدم امیدوار عشقش به اینطوری   
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 با خروجی در نگهبان.کردم پرت زمین به  بودم کرده مچاله که رو کاغذی دستمال

 ما قول به و داشتمبر رو دستمال و شدم خم شرمندگی با کرد نگاهم خشم

ما ی خانه ایرونیها،شهرما ... 

 

 خود به رو توجهم دستمال روی ی نوشته.کردم بازش.بود رنگ قرمز دستمال الی

بود شده نوشته یک و پونبد عدد قرمز رژل  با.کرد جل  . 

 

 سرعت با. باشه رمز باید کردم شکافی کالبد ذهنم تو رو شماره اون ای لحظه برای

 یک و پونبد اتاق دنبال و رفتم پنجم طبقه طرف به آسانسور با و برگشتم هتل به

 الیگا من و میگشت جنایت دنبال داشت که بودم کرده پیدا رو باند جیمیز حالت گشتم

بودم کرده محکوم وفایی بی و مهر بی به رو  

 

 بارت الیگا خود بود خودش.شد باز خودکار صورت به در و.زدم در به ای تقه

من قل  ،سارق وفمعر و سرشناس ... 

 

 پاشنه کفشای با  و قرمز حریر خواب لباس الیگا که شد کشیده تخت روی نگاهم

 قرمزش لبهای اون با و اورد باال رو دستش انگشت چهارتا.بود پوشیده قرمز بلند

الو سوییت مای های:گفت  

(Hi my sweet  love) 

 

 سینم روی به فرضی های خط انگشتش با و بود گذاشته سینم رو،روی سرش

 میکشید
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_ کجاست؟ پدرت  

 

_  خوشگذرونی پایین دارم من میکنه فکر اون چرا ،نمیدونم برگرده که شد مجبور

 میکنم

 

_ کردی رفتار باهام ها غریبه مثل قهرم،تو باتو من  

 

_  هیچوقت تو روی گفتم که من. هست چیزی ما بین که کنه فکر بابا نمیخوام آخه

 دلم منم بود شده تنگ من برای دلت تو که قدر ونهم باش مطمئن.نمیکنم ریسک

بگردم دنبالت کجا نمیدونستم.شده تنگ برات  

 

_  بچه تنها تو فهمیدم که اونجا تا میکنه کاری محافظه اینقدر درموردتو پدرت چرا

داره هم دیگه پسر یه و دختر یه تو جز به و نیستی اش  

 

_ هنگفتم ثروت این ثوار تنها من. نیستن بارت اموال وارث اونا آخه  

 

 خاطر همین به و کرده وارث منو گفت؛مامانم خنده با او و کردم تنگ رو چشمهام

منه تبرف در اموال این ی همه  

 

_ هستی بلورین سیمرغ تو پس  

 

کردم نوازش رو گوشش الله و انداخت باال شونه  
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_  رس خونت به داشتم نیاز بهت هروقت. بدی بهم تو خونه آدرس شارک،میتونی

 بزنم

 

جنسی یا عاطفی نیاز:وپرسیدم خندیدم  

 

مگه؟ چطور.هردوش:گفت و کرد ای ملیحانه خنده و برد گلوم زیر به رو سرش  

 

_ حاضریم خدمتگذاری در که ما.هیچی  

 

بپوشم رو بود افتاده تخت پایین که هایی لباس که شدم بلند   

 

داشتم رو عشقی همچین آرزوی همیشه من:گفت و خندید   

 

 همیشه که میخوام و ام خسته مخفی عشق از من بگم که میخواست دلم من ولی

منه مال که بدونه آدم و عالم خوام می باشه من برای    

 

 از میخواستم.بودیم خوردن قهوه حال در هم مقابل در و پوشیده لباس هردو حاال

 هترب و بدونی کمتر من زندگی از هرچه: گفتن با اون ولی کنه تعریف برام زندگیش

تری راحت و  
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 ورود ی لحظه که رژلبی همان کیفش از و شد بلند صندلی روی از عشوه و ناز با

 من و زد فرمش خوش لبهای به کننده براق هم بعد و زد ل  به رو داشت ل  به

داشت ای کننده خیره زیبایی و بود زیبا خیلی.شدم تماشایش غرق  

 

بوسیدم عالقه با رو تشصور و انداختم کمرش دور رو دستهام سر ازپشت  

 

. میخواستمش وجودم تموم با. نداشت کم هیچی درکنارم بودنش با زندگیم دیگه ... 

 

افتادم راه خونه سمت به و کندم دل ازش بود که سختی هر به . 

 

 خواهان بیشتر روز هر. نیومد سراغم به دیگه ولی بود گرفته آدرسمو اینکه با

 رو هارو بچه سوگند وقتی روز یه باالخره.بود تابش و ت  در دلم و شدم می دیدنش

 فکر که من و شد زده آپارتمون در که بود اونها رفتن از بعد.  بود برده پارک به

 کردم باز رو در... برداره که برگشته گذاشته جا رو چیزی حتما سوگند میکردم

 کل که بزرگی خیلی دودی عینک با. بود اصیل بارت الیگا بلکه نبود سوگند

 حالت فر با موهاشم.  بود زده بنفش  رژ رنگشم ای قلوه لبهای و گرفته ورتشوص

 و سوال هیچ بدون داشت پا به ایی قهوه های چکمه و فسفری کوتاه بارانی داده کاله

نداد رو کردنی سوال هیچ ی اجازه هم من به حتی. شد آپارتمون وارد جوابی  

 

_ ؟ کجاست خوابت اتاق  

 

  ام یقه از. گرفتم نشونه پذیرایی کنج به رو انگشتم راومدهد حدقه از چشمهای با

 اتاق سمت قدم به قدم همونطوری و گذاشت لبام رو لباشو وار لوتی خیلی گرفت

کرد هدایتم خواب . 
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 ی*س*ن*ج ی رابطه آنهم میشد خالصه چیز یه در دیدارها این ی همه انگار

 این میدونستم باشه اینطوری نداشتم دوست چند هر. بودیم خواهانش هردو که شدید

 دست ازهم بازی عشق ساعاتی بعداز و شده عادت برامون جور یه ها خوابیدن

کرد تن لباساشو میلی بی با الیگا۰کشیدیم   

 

.  و ها بچه عکس به زد زل میکرد پا به دوباره رو چرمش های چکمه که زمانی

 و آفتابی عینک عکس تو ملیکا چون بود نشده ملیکا به شباهتش متوجه ،انگار ملیکا

؟ داری بچه و زن میدونستم:گفت دلخوری و اخم با  داشت سر به  حبیری کاله  

 

ازکجا؟:پرسیدم ! 

 

 میبینم ات بچه و زن با تورو اش همه رویا و خواب تو وقت چند این:گفت باخنده

 بیرون خونه این از عکس این های بچه دوتا با االن که همونیه همسرت حتما.

؟ داره تو مثل  ی س ن ج شریک که شانسه خوش خیلی زنت. ..رفتند  

 

_  در.دارم بچه و زن من که مهمه برات.دیدی باهم رو ها بچه و سوگند تو پس

گفتی تو که اونی نه مشترک زندگی شریک ضمن   

 

_  باشه ابله انقدر نباید تو سالی و سن به مردی میکردم فکر من ولی...شاید.نمیدونم

 برا تو چی یه... ایی باتجربه خیلی که بود مشخص خوبی به و نهک زندگی تنها که

چرا پس نداشتم ایی تجربه هیچ من. اولینی من  ... 
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 فکر خودم با بزنه حرفشو شد شرمش انگاری بار اولین برا.  کرد قطع حرفشو

کردم زندگی تنها که بودم ابله همسرم از بعد من حتما کردم  

 

 مرد و مرد به زن:گفت و کرد ای مستانه ی خنده و دوخت چشمم تو چشم و شد بلند

داری اعتقاد اون به هم تو.. زندگیه ی زنجیره این.داره نیاز  زن به هم .. 

 

_  واقعا بار یه انسان که مطمئنم و بیشتره هرچیزی از مسله این به من اعتقاد

 شدم عاشق دوباره که چرا دادم ازدست رو اعتقاداتم این االن ولی میشه عاشق

 رو تو من الیگا...ترهست مقاوم و پایدار عشقها ی همه از عشق این که میکنم حس.

خوام می زندگیم تموم برا بلکه خوام نمی تختم برا  ... 

 

 بیشتر تختش قسمت از من ولی. بود جالبی استدالل:گفت و داد سرتکون و خندید

 رو ات هبچ زن به بچس  پس نیستم زندگی زن من مشترکش زندگی تا میاد خوشم

 من اگه شارک... بشم هات بچه له له برات بیام کنی فکر که نکن باز حساب هم من

؟ نمیکنی خطابم دیوونه بگم چیزی  

 

 تپیدو می عاشقانه همچنان دیدنش با دلم.بود ملیح و زیبا خیلی.کردم نگاهش

نمیکنم خطاب دیوونه تورو هیچوقت من باش نه،مطمئن:گفتم  

 

 جای.سرکشید رو بودم آورده براش که رو پرتقالی آب نلیوا و نشست صندلی روی

موند برجا لیوان روی رژلبش  

 

 احساس دارم عجیبی خیلی حس: گفت میپایید رو بیرون پنجره از که همونطور

 ولی نداشتم که من!داری؟ اعتقاد شدن زنده و مرگ به تو. شدم متولد دوباره میکنم
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 از قبل میدونم فقط دارم احساسی چه قعاوا که بدم توضیح برات نمیتونم.دارم حاال

 داشته باهم ابدی زندگی اینکه مثل. بودم باتو رویاهام توی باشم دیده تورو اینکه

 هیچ بگم چطوری.دارم سنخیت باتو دوری های گذشت از میکنم حس و باشیم

 خیلی تورو که میدونم خوب خیلی اینو ولی ندارم رو دارم که احساسی از توضیحی

دارم دوست کنی تبور که اونی از بیشتر  

 

 منم:گفتم میزدم زل صورتش به ودرحالیکه کردم حلقه گردنش دور رو دستهام

منی زندگی معنی  تموم  تو دیگه حاال.دارم دوست خیلی  

 

 زد پس دستامو زود خیلی خاطر همین به و بشه احساساتی نمیخواست دوباره شاید

 بودبه کرده ست هاش چکمه رنگ با ینبارا که رو کیفش  و شد بلند صندلی روی از

 باری بند بی زندگی یه بس و خواست می نیازاش برا فقط منو زن این.انداخت شونه

شدم سبز جلوش دیوار مثل خانوم برده بودم شده که کردم می تعج  هم خودم از  

 

_ کنم آشنات ها بچه با میخواد دلم خیلی.بمونی ما پیش شام برای نمیخوای  

 

_  زیادی وقت.خاطر همین برای بریم سانفرانسیسکو به به بابا با باید زامرو نه

بعد برای بمونه هات بچه با اشنایی. ندارم  

 

 و قل  انگار رفتنش با. شد خارج در از و داد تکون خداحافظی حالت به رو دستش

 و بودم شده اش وابسته و داشتم دوسش  اینقدر من چرا.برد خودش با هم منو روح

در که واستمیخ دلم  

 



@ASHEQANEROMAN 698 

 

 مهم برام معایبش از کدوم هیچ و میدیدمش لیلی چشم به.باشه کنارم لحظات تمومی

بشم جدا ازش نداشتم دوست اصال.داشتم دوسش پرستش سرحد تا نبود  .  

 

 آغوشم به خوشحالی با دیدنم با بغلش به ایی پارچه عروسک با رها و شد باز در

 داگ هاگ براشون سوگند و خوردن نکور پاپ پارک توی که داد توضیح و پرید

 نخریده

 

 گفته بهشون سوگند.نخریده پیتزا براش سوگند که میداد توضیح داشت هم رهام

 االن همین گفتم؛خوب اونها هردوی جواب در مضرن پیتزا و داگ هاگ:گفته

میریم بیرون به همگی   

پیتزا هم و میخریم داگ هاگ هم  

 

 عق  ازش هم رهام و. چرخوند هوا تو رو تاشدس و  پرید پایین به آغوشم از رها

پرید پایین و باال خوشحالی با و نموند . 

 

 و نشسته الیگا پیش لحظات که رفت میزی سر هم سره یه شد پذیرایی وارد سوگند

 از.میکرد شکافیش کالبد داشت موشکافانه برداشت رو لیوان بود خورده شربت

کشیدم اوف بردارم  اونجا از رو لیوان بود رفته یادم اینکه . 

 

 روی الیگا بنفش رژ بدتر همه از و بوده خونه توی زنی نبودش در که بود فهمیده

 زمزمه زیرل  که شنیدم رو صدایش. کرد نگاه اون بودبه جامونده میز لیوان

اشتها خوش چه.هست که دارم کرد؛مارک ... 

 

گفتی چیزی:پرسیدم و زدم نفهمی به رو خودم  
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نه:گفت و داد سرتکان .. 

 

 هک شد راحت خیالم بود افتاده که اتفاقی با.بود آلود گریه و بغض حالت به گفتنش نه

من زندگی  تو که  میفهمید باید چون. نمیکنه فکر من به دیگه سوگند  

بودم شده اش دیوانه من و  که ملیکاس به شبیه زنی   

 

 قبول خواسته خدا از اونم.کنه شرکت تفریح این تو ما با که زدم زنگ منبور به

  کرد

 

نزد  حرف من با هم کلمه یه  اصال سوگند ش  طول تموم در  . 

 

 به وقتی فرسا طاقت و سخت عمل یه از بعد و بودم بیمارستان بعد،تو روز صبح

 پرسی احوال و سالم باهم.دیدم خودم منتظر رو الیگا تعج  با.برگشتم کارم دفتر

اومده اینجا چرا که پرسیدم بعد و کردیم . 

 

نیام خونت دیگه که گفتی خودت:گفت خنده با . 

 

 تو نمیخوام دیگه که گفتم و زدم زنگ الیگا به بردم بیرون رو ها بچه وقتی دیش 

 نامشروع ی رابطه حرفم،کال از من منظور.باشم داشته ای رابطه باهاش خونه

 سرانجام بی که میدونستم چون. کنم خودم مال اونو زودتر هرچه میخواستم.بود

 زندگی یه هام بچه میخواستم من و میرسونه آسی  ها بچه به رابطه این موندن
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 و سوگند با رو هرروزشون اینکه نه باشند داشته شون خونواده کنار در خوب

بگذرونند جدید پرستارهای  

 

 رد رو هاش بوسه.بوسیدنم به کرد شروع و کرد حلقه گردنم دور رو دستهاش الیگا

 آشناییمون درمدت. نداشت من از رو کاری چنین توقع و  دش ناراحت ازکارم. کردم

بودم کرده ردش االن و بودم مشتاق همیشه من  

 

_ شدی؟ سیر ازم یا و افتاده شارک،اتفاقی  

 

 به میتونه  تو و من بین دنیا تو که چیزیه آخرین ؟این!سیر:گفتم باخنده و خندیدم

نمیشم سیر تو از هیچوقت من.بیاد وجود  

 

_ من؟ ودمب کی جیگر  

 

کشید خودش سمت به و گرفت کراوتم از  

گذاشت لبهام روی رو حرارتش پر و داغ لبهای و  

 _ ببینه وضع این با مارو بیاد کسی ممکنه بیرون،اینجا برو  

 

 باال رو دامنش و انداخت هم روی پاهاشو و نشست میزم روی و زد شیطانی لبخند

  داد

 

کشید گونم روی و کرد تر تانگش.افتاد تراشش خوش های رون به نگاهم  
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_ نیس کارا این وقت االن  

 

_  داره ی س ن ج نیاز و شده وحریص چسبونده آمپر که آدمی.مریضم منم خوب

نیست؟ مریض مگه.  

بده خیلی حالم کن باور.باش عالی امروزم.بودی عالی دیروزخیلی  

 

 شچشمها درحالیکه و نشست تختش وروی رفت بیمارا برانکارد طرف به شد بلند

 گفت؛وای  بود داده لم درحالیکه ،و گرفت گاز رو لبهاش. میدرخشید شیطنت از

 بیا باش زود.تو پای میفته خونم.میرم می برسی دیر اگه...بده خیلی حالم جونم دُکی

بده نجاتم ... 

 

بع بع میگه کالغه ☹️☹️☹️ 

 

 بشم دستت مضحکه نمیخوام من:گفتم و پیچیدم انگشتم دور رو موهاش از ای طره

 من.کنم رسمی تو با مو رابطه میخواد دلم خیلی که دادم توضیح بهت دیروزم من.

 که نیستم سنی تو من.باشی هامم بچه مادر میشی من زن که همونطور میخوام

 انتخابی کیس آخرین و اولین من های بچه. کنم توجیح خودم برای رو عشق بخوام

 شروع  اول همین از ور جنگ بیا پس. کنن زندگی خوشبخت خوام می که منن

 آیا که بدونم هام بچه و خودم مورد در رو نظرت میخوام من. کنیم تمومش و نکرده

 چیزای نه و ثروتت خاطر به رو تو نه من...؟ یانه داری رو بامن ازدواج خیال

 دوست وار دیوونه چون میخوام خودت بخاطر  فقط و فقط تورو بلکه.میخوام دیگه

 بچه مادر که هستی زنی به شبیه تو که اینه دلیلش نه ؟ چرا منمیدون.عاشقتم و دارم

 داشتم بوسیدنش و اون کردن لمس با زمانی یه که حسی همون کامال بلکه. بوده هام

 بازنای که  کردم سعی خیلی اون بعداز من.دارم تو درمورد رو حس همون حاال

 نمی زنی چهی به همین برا داد می دست بهم خیانت حس همش ولی باشم دیگه
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 تو که میکنم احساس تو کنار بودن با ولی غریزه رو از حتی بشم نزدیک تونستم

ندارم رو خیانت حس تو با. میرسم عشق اوج به و آرامش به تو با.منی حق خیلی  . 

 

 و بود رفته فرو فکر به. زدم حرف باهاش خیلی که کردم احساس.کردم سکوت

 سوال به که بودم اماده حاال من و میزدن داد بیشماری سواالت نگاهاش از انگار

 رو صداش اینکه میکردتا فکر جلو به خیره همچنان اون ولی.بدم جواب هاش

 احتماال.داشتی دوسش زمونی یه تو که هستم کسی شبیه من واقعا: پرسید که شنیدم

 دختر همون. میزد حرف اش درباره همیشه مایکلم که نیست کسی همون فرد این

 ..انگلیسی

 

_ اگه و بود تو شبیه هم خیلی... هام بچه مادر.بود من زن ملیکا همونه اره ... 

 

 تو من در روحش بعد و  باشه مرده اون که داره امکان:گفت و کرد قطع رو حرفم

 برام بلکه نمیده دست بهم غریبگی حس من شما حرفای این با آخه باشه رفته من تن

آشناس خیلی ... 

 

اس زنده اون. نمرده ملیکا لیو:گفتم و خندیدم حرفش از  

 

 امکان پس. شده گم که میگه مایکل ولی:گفت و کشید آسودگی سر از بلندی نفس

باشه مرده اون که داره ... 

 

_  به و کرده ازدواج ایران تو اون بلکه  نمرده اون.نمیدونه رو حقیقت این هیچکس

بشه مادر قراره هم زودی  
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نمرده؟ ملیکا واقعا: گفت و شد جا به جا مبل روی دراومده حدقه از چشمهای با  

 

_ نمیاره یاد به ماهارو دیگه و داده دست از حافظشو اون اره  

 

_  یکی با گذاشتی چرا.اونید ی خانواده هات بچه و تو.نداره امکان چیزی چنین ولی

کنه؟ ازدواج دیگه  

 

_  منی رمندا براش ایی کننده قانع جواب ولی کنم می خودم از بارها که سوالیه این

 گذشتم حقم از راحت خیلی داشتم دوستش وار دیوونه زنمو داشتم عاشقی ادعای که

 کیان از تونستم می راحت خیلی مون نامه صیغه مدارک با بود من زن ملیکا. 

 من عقد تو وقتی شد می ابدی حرام کیان برا ملیکا و بود من حق چون بگیرم پسش

 عقد صدا و سر بی و بمونن رازم تجهال تو گذاشتم کردم چیکار من ولی بود

 هامم بچه حق از حتی من باشه راضی و خوشبخت ملیکا تا کردم فسخ رو موقتمون

 گدایی ازش عشقو نمیتونیم نداره  خاطر به هامو بچه و من وقتی   ؟ چرا گذشتم

 جایی یه ولی خالیه زندگیمون تو ملیکا جای کنم کاری هر. شعاره هم همش کنیم

 نمیدن گدا به خوبی چیز چون. نکنید گدایی هیچوقت رو عشق بود هگفت که خوندم

 ولی.نمیکنم گدایی کسی از رو عشق هیچوقت من و.مبداقه ما برای مثل این پس.

 دفتر بود قرار کنم کاری هر بودم حاضر میگذشتم غرورم از باید هام بچه خاطر به

 دیگه باکسی زود یلیخ اون ولی بشه خبر با حقیقت از تا بفرستم براش خاطراتشو

 حافظه این با وقتی چرا پس.داره آرومی و خوب زندگی هم االن و کرد ازدواج ای

بسوزه ما توآتیش  بیاد که بخوام  داره دوس رو زندگی اون ...  

 

_ کنی؟ دور هاش بچه از رو اون نباید پس. مادره یه اون ولی  
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_  هاش بچه  رها و رهام هک بپذیره هارو بچه که باشه داشته اینو آمادگی هروقت

 ،شنیدم باتو آشنایی از قبل درواقع... بگم بهش رو حقیقت حتما که میدم قول هستن

 چهارسالی رمز و راز از که میخواسته همین برای و داشته اختالف شوهرش با که

 ارسال براش رو خاطراتش دفتر.نخواستم اونوقت..بدونه رو کرده زندگی من با که

 ازدواجمون از بعد میخوام.کردم فراموش واونو شدم تو ی شیفته که حاال ولی کنم

؟ اونه زندگی به من چشم که نکنه فکر تا... بفرستم براش رو خاطرات دفتر  

 توصیح براش زندگیمو چیز همه اینکه از.بود رفته فرو سکوت تو که بود مدتی

میکردم سبکی احساس بودم داده   

  

 هات بچه کنی می فکر تو:وگفت دوخت صورتم به رو رنگش خاکستری چشمهای

کنن؟ قبول میتونند مادر عنوان به منو  

 

 فکر:گفتم و نشستم صندلی روی رویش به رو و گرفتم دستهام میون دستهاشو

 ملیکارو عکسای بچگی از سوگند چون شبیهی ملیکا به خیلی تو.کردم اونجاروهم

 تورو زود خیلی کنم فکر و شکلیه چه مادرشون میدونن اونا و داده نشون ها بچه به

 رهام چون بریم رهام نخ تو کمی باید فقط.میکنن قبول گمشدشون مادر جای به

 کار دیگه کنه قبولت رهام اگه.میخواد برهان و دلیل هرچیزی برای و باهوشه خیلی

 ...تمومه

 

چه از رنگ  

 

 ور دستاشو و بست چشماشو کرد لرزیدن به شروع باالییش لبهای و پرید اش ره

بود زده حلقه چشمهاش دور اشک  کرد باز چشماشو باره یک به و گذاشت سرش   

 

کردم نزدیک لبهاش به و برداشتم رو بود میز روی که ابی لیوان   



@ASHEQANEROMAN 705 

 

 

 دفعه یه اونم شد منقل  اینطور چرا که پرسیدم اصرار با.نوشید آبو از ای جرعه

  و کرد تلفظ هم سر پشت رهامو اسم بار چند گرفته صدای باهمان که ایی

 برام خیلی اسمش که انگاری کنه می منقلبم انقدر رهام اسم چرا نمیدونم:گفت

چرا که نمیارم خاطر به ولی آشناس ... 

 

 آشنا برات همین برای و گفتم موردش در برات قبال شاید:گفتم و انداختم باال شونه

 ..اومد

_ ؟ شاید  

 فهمیدم فقط.نشدم متوجه حرفش از چیزی و امیخت درهم موبایلم صدای با صداش

ولی دیده گفت،کابوس که   

آورده نمی در سر میدیده رو چی   

 

 با میخواست که بود سوگند سرد صدای. زدم رو موبایل اتبال ی دکمه اجبار به

 زودتر هرچه که میخواست ازم خاطر همین به و بره تفریحی تور به  دوستاش

بره اون تا بفرستم خونه به رو جدید پرستار  

 میخواست که بود کشیده روپیش رو بحث این  بیمارستان اومدم می وقتی بحص

بره روزه سه مسافرتی تور یه به دانشکده های بچه همراه  

 

 یا و بزنه محک منو تا و بشه دور ازم مدتی برای کار این با میخواد  میدونستم

وابستشن خیلی ها بچه که بفهمونه بهم یا و..خودشو احساس  ...  

 

 ترین مطمئن از یکی که زدم زنگ بچه پرستاری دفتر به تلفن قطع بعداز

 که میدونست رو اخالقم و رفتار اونجا، مدیر....بفرسته خونه به پرستارهاشو



@ASHEQANEROMAN 706 

 

 به رو بچه پرستار بهترین همیشه میدم خرج به وسواسیتی چه پرستارها ی درباره

 همیشه مثل شد ارقر بودم راضی خیلی ازشون بابت این از و  میفرستاد ام خونه

بفرسته آشناشو پرستار همون جایی رفت می سوگند وقتی   

 

 در ولی زدم زنگ موبایلش به. نیست الیگا که دیدم کردم قطع رو تلفن که همین

نبود دسترس  . 

 ولی... نرفتم دنبالش به دیگه همین برای برم عمل اتاق به که  میکردن پیجم داشتن

بود رفته بود گذاشته خداحافظی بدون که بود بعید ازش  . 

 به کوفته و خسته غروبم وقت. نرفتم خونه به داشتم که سختی عمل خاطر به ظهر

 شاد صدای.بازکرد روم به رو در بودمش دیده قبالهم که جدید پرستار. رفتم خونه

بود بلند شون خنده صدای. بودن شنگول و شاد که اومد می آشپزخونه از ها بچه  .  

 

شده؟ چیزی:پرسیدم و نشستم مبل روی رمق بی.ایستاد جلوم فبالتکلی پرستار  

 

 ی لحظه تا که بودن کرده سفارش بهم پرستاری دفتر از:گفت و کرد بهم نگاهی

موندم خاطر همین بهبمونم منتظرتون شما ورود  

 

میخوام؟ شمارو روز سه برای من!چرا؟:پرسیدم باتعج   

 

 من به دیگه اینکه.میگن ای دیگه چیزی خانمتون ولی:گفت و انداخت باال شونه

برمیاین ها بچه نگهداری پس از و ندارین احتیاجی   
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 سردرنمیوردم چیزی پرستارهم حرفای از.اومد آشپزخونه از چیزی شکستن صدای

 کرده صرفنظر رفتن از سوگند یعنی. کنم فکر بخوام که بودم اونی از تر خسته.

کردم حالجی ذهنم توی رو انمتونخ ی کلمه دوباره.نداده خبر بهم چرا ولی!  

 

 بود شده برفی آدم شبیه که آرد صورت با رهام.رفتم آشپزخونه طرف  عجله با

 رها صدای. رفت شکمم تو وضعش همون با و رو روبه من با که دوید می داشت

رهامه کاره.نبود من کاره:میگفت که هم .. 

 

رفتی کجا... ببینم وایسا وروجک:میگفت که آشنایی صدای اون بعداز و  ...  

 

 شاخ داشتم.کرد بیمه توآغوشم رو خودش و دوید طرفم به دیدنم با رها

بود هاافتاده بچه دنبال دست به کفگیر با که بود الیگا.درمیوردم . 

 

 و بود کرده جمع اسبی دم هم سرشو موهای و  داشت تن به جین برمودایی شلوار

بود بسته کمرش به گلی پیشبندگلی  

 

 آن و بود کثیف ظرفای پراز ظرفشویی.بود اونها خرابکاری تو غرق هم آشپزخونه

 هوس ملیکا که وقتایی و  داشتیم ملیکا با لندن تو که برد روزهایی یاد به منو لحظه

 قلوها دو با الیگا حاال و اورد می آشپزخونه سر رو بالیی چنین میکرد پز و پخت

 از تا کشید رهام دست از اومد االیگ بودن کرده تداعی و تکرار رو خاطره همون

ندارم کاریت من بود بازی یه این: گفت لبخند با شد جدا من   

 

 منو صورت...مام:گفت باخنده و کرد باز الیگا طرف به دستهاشو  خندید رهامم

  بشور
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 که طوری به پهلو طرف از که کرد بغلش جوری یه. کرد بغلش خوشحالی با الیگا

بوده مادر که بود سال صد انگاری میشدن البق طرف دو در رهام پاهای   

 

 من دَد ببین:گفت میبرد باال دستهاشو که درحالیکه و کرد نگاه صورتم به رها

پاشید می آرد من روی همش رهام. نکردم کثیف خودمو  

 

 بیرون:گفتم و برگشتم پرستار طرف به و زدم تپلش های گونه روی ای بوسه

نیس احتیاجی شما به دیگه اینکه مثل. بپردازم رو تونحساب و  بیام تا بمونید منتظر  

 

 رو پرستار ی هزینه تا برگشتم پذیرایی طرف به من و پرید بیرون بغلم از رهام

 بپردازم

 میز روی و شسته رو هردوشون صورت الیگا. برگشتم آشپزخونه به دوباره

بود گذاشته . 

چیشد؟ پرسید؛پرستار و چرخید طرفم به    

 

_ شد اطاعت امرتون ترف و گذاشت   

 

 بردند باال دست هرسه بعد و پیچید درهم  الیگا بلند جیغ صدای با ها بچه هورای 

 با ها بچه که بود عجی  برام کوبیدندخیلی هم روبه دستاشون کف ها شوالیه مثل و

بچه با الیگا و الیگا  
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   بود برگشته رفتمون دست از زمان انگاری. بودن شده اخت اینطوری ها

 اون که کنند فکر ها بچه که میشه باعث ملیکا به الیگا شباهت یدونستمم

  برخالف الیگا و کنن صداش هم مام حتی که حد این تا نمیدونستم ولی مادرشونه

 تموم با بلکه نبود دلگیر بود شده خطاب مام اینکه از اصال متشخبش ی روحیه

 اختیار بی.  نمیذاشت سکال اصالنم بوسیدشون می و میکرد بغل رو ها بچه وجود

 گاو مثل اندامش اینکه از چطور بود دار بار رو ها بچه وقتی که افتادم ملیکا یاد

خورد می الیگا احوال به که حالتی همون درست.  بود ناراحت بشه  .  

 

میکنین؟ درست چی دارین:پرسیدم  

 

شکالتی کیک:گفت عجله با. برسه میز به که کشید قد پا انگشت روی رها  

  

دارم دوست من آناناس کیک:گفت و غرید بهش خشم با رهام  

 

 دستش رو پالستیکی دستکش درحالیکه الیگا. بشه دعواشون که بود مونده کم

میپزیم هردوتاش از کنید کمک هردوتاتون اگه:گفت خنده با. میکرد  

 

 میپزیم شکالتی کیک رها و من.دارم ایده یه من:گفتم و برداشتم میز روی از ظرفی

درمیاد؟ خوب کی کار ببینیم دراخر و بپزین آناناسی کیک رهام و تو و  

 

 ورز رو کیک خمیر درحالیکه الیگا. شد بلند هوا به ها بچه شادی فریاد صدای 

 حتما رهام و من:گفت و مالید بینیم روی به رو خمیرشل انگشتش سر با  داد می

آناناسیم عاشق هردوتامون چون. میپزیم ای خوشمزه کیک  
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دَد؟ نه مگه.داریم دوس شکالت هم بابایی منو ولی:گفت و کرد دستی پیش رها  

 

شکالتی ما شعار:گفتم و کشیدم رها بینی از   

 

دادیم سر رو شکالت شعار و دادیم تکون هوا در مشت باهم و  

 

گفتن می آناناس پی در پی هم الیگا و رهام   

 

 از میتونی عزیزم.میکنیم روعش:گفت و گذاشت میز روی و کرد بغل رو رهام الیگا

بخونی کتاب روی  

 

 سالش شش که حاال بود کرده شروع چهارسالگی از رو خوندن و نوشتن رهام

 نوشتن و خوندن تو رها اون برخالف ولی نوشت می و میخوند روان خیلی.بود

 من مثل رهام هوش درصد. بود باهوش ساالش و همسن سطح در اما بود کند خیلی

 به هم رها کنم فکر. بود تیزهوش و بیشتر خیلی فراگیریش خاطر همین به.بود

بود رفته ملیکا  .  

 

 که کرد خوندن به شروع و  کرد پیدا رو آناناسی کیک پخت طرز زود خیلی رهام

 کیک کردن آماده با کردیم شروع هم رها و من. بزنن کیک به باید موادی چه

 هم رهام.مالیدم الیگا بینی به و کردم کیک مواد به آغشته رو انگشتم...مون شکالتی

 و سر به رو کیک مواد نبف و شد شروع ما جنگ  و.کرد رها با کارو همین

بودیم زده هم صورت  
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 داخل رو ها کیک باالخره زحمت هزار با.داشتیم رو خوشبخت ی خانواده یه حالت

 ردیمک نگاه سرمون پشت به وقتی. کردیم تنظیم هم رو فر ی ودرجه گذاشتیم فر

بود شده تر افتضاح هم اولش از دیگه آشپزخونه وضع  . 

 

 اشتیاق با الیگا. بودم کوفته و خسته واقعا چراکه. افتادم صندلی روی رمق بی

 کیک شدن آماده تا دقیقه بیست ظرف آشپزخونه باید:وگفت کشید رو دستم تمومتر

 که یادبگیرن دوتا این باید. هستی ها بچه برای بدی الگویی اینطوری. بشه تمیز ها

کنند تمیز رو خونه هرکاری بعداز  

 

 هم باکمک و آشپزخونه کردن جمع به کردیم شروع خستگی و میلی بی با

شد گل ی دسته مثل آشپزخونه   

 

 که شکالتی ودراژه خامه با کردن تزئین به کردیم شروع ها کیک پختن از بعد

برگشت بلشق حالت به نو،اشپزخونه از ،روزی نو از روز دوباره  

 

 خیلی   رها. اوردن درمی رو هم سروصدای  باهاش میکردن شیطنتی هر ها بچه

 خندیدن به شروع بعد و میزد رهام بینی به خامه مدام و میکرد بازیگوشی

بده پس همونطور رو کارش که میشد وارد انتقام در از رهامم.میکرد  

 

 ها کیک روی وسواسی با رو خامه و گرفت برعهده رو کیک هردو ترئین الیگا

میکرد خوشگلشون فرنگی توت با و میزد . 

 

 بالبخند که بوسیدم صورتشو و شدم خم دفعه یه که بود احساسی چه با دونم نمی

هستی که مرسی: زدم ل  کرد نگام   
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 می حرف انگلیسی هات بچه که خوب چه: گفت شدن پیدا صورتش چاالی خندید

؟ نباشم بلد من زننب حرف کشورت زبون به ترسیدم می زنن  

 

_ داده یاد هم فارسی ها بچه به اون سوگندم مدیون اینو  ... 

 

_ ندیدمش من بود رفته سوگند اومدم وقتی بد چه  

 از شریکی هم الیگا و من و  خوردند عالقشون مورد کیک از ها بچه کار آخر

 بود معتقد چون نخوره کیک زیاد که میکرد سعی الیگا.کردیم جان نوش هردوکیک

میشه چاق و زیاده خیلی کیک کالری که  

 

 با رها و نداشتند شام خوردن برای جایی دیگه بودندکه خورده کیک انقدر ها بچه

 و رها الیگا و من بین ما که نشستیم بزرگ کاناپه روی نقاشیش،همه دفتر آوردن

 سوالهاش با طنز حالت به اون و  بود الیگا با ها بچه حرفای بیشتر. نشستند رهام

میداشت وا خنده به اونارو  . 

 

 میکردن تالش حال این با ولی میگذشت خوابشان وقت از که حاال وروجک هردو

نخوابن که  . 

 میره،مگه پیشمون از مام بخوابیم اگه:گفت خمیازه با ،رهام پرسیدم رو علت وقتی

؟!نه  

 

 اسالتم که شد بلند رها ی گریه صدای.شد خیره من  به گشاد چشمهای با الیگا

بمون پیشمون همیشه برای...نرو مام:میزد ناله و میکرد . 
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کرد گریه و گرفت الیگا لباس از اون از تبعیت به هم رهام   

 

 همون به رو رها الیگا. بود بزرگترها ما از بزرگتر درکشون و ادراک ها بچه

ی شیوه  

 

 لحظه دچن از بعد و برد خوابشون اتاق به و گرفت رو رهام دست و  کرد بغل قبل

 گفتنشون هورا صدای و داشتند تن به خواب لباس ها بچه حالیکه در گذشت که ای

 تخت  یه روی همگی امش :گفت و کرد نگاه صورتم به الیگا. برگشتند.بود هوا

 میخوابیم

 

کشیدند رو به رو خواب اتاق به و گرفتند رو الیگا دست ها بچه  

 

 شروع الیگا.بگیرن جا الیگا شآغو در دیگری از زودتر که میکردند هردوسعی

 که میدادن گوش چنان ها بچه. عجای  سرزمین در آلیس ی قبه تعریف به کرد

بودند کرده گوش الیگا های قبه به سالها گویی  

 

 آرامش با الیگا و رفتند خواب به هردو که بود کرده شروع رو قبه تازه تقریبا

 رو صورتشان هم نم او از تقلید به و بوسید رو هردوشون صورت خاطر

بودند رفته خواب به ل  به لبخند هردو.بوسیدم . 

 

 میتونم؟؟یعنی.باشم مادرشون میخوام شارک،من:گفت و نشست خیز نیم تخت روی

 جای اینکه از اینده در باشه هرچه.بشم مادرشون که دارم لیاقتو این من میکنی فکر

بشن دلگیر ازم ممکنه گرفتم رو واقعیشون مادر  
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 کشیدم درآغوش رو هاش شونه و نشستم کنارش و رفتم تخت آنطرف به و بلندشدم

 اونا برای تنها نه. گرفتی رو مادرشون جای دیگه نخوای و بخوای تو چه:گفتم و

 خاطرات و عکسها ی همه تو حتی. نداره وجود برام ملیکایی من،دیگه برای بلکه

بودی درکنارم تو که میکنم احساس گذشته ... 

 

_  شباهت اون به اینقدر من و.باشه راست تو حرفای که نمیکردم اورب اصال من

 ندیدی تو شاهرخ وای..نشدن اون با من فرق متوجه دیدنم با ها بچه که باشم داشته

 اشتباه ملیکا با منو رها از زودتر رهام...شدم حالی چه. شدن رو به رو باهام وقتی

 جیغ برگشته مادرشون اینکه از و پریدن بغلم به زده ذوق هردو....گرفت

 ای مادرانه احساس و تپه می اونا برای دلم چرا پس نیستم ملیکا من اگه..میکشیدن

دارم اونا به نسبت ... 

 

_  هرچه اینکه درمورد نظرت.میشی خوبی مادر میدونم خوب اینو ولی.نمیدونم

چیه؟.. کنی زندگی ما با زودتر ! 

 

_ میترسم خیلی آینده از ولی باشم باهاتون میخواد دلم خیلی...نمیدونم!زندگی؟  

 

_  با ها بچه ببین.نداریم مشکلی هیچ ازدواج برای ما:گفتم و بوسیدم رو دستش

 خوشبختت که میدم قول و دارم دوست مرگ سرحد تا هم من و کردن قبولت دیدنت

میشم خوشبخت تو کنار در بودن با من که همونطور. کنم  

 

_  نمیدونم. هستم بارت ثروت تموم رثوا حاال من اینکه و هست موضوعی آخه

 دیگه چیز یه و سپرد من به فقط فرزند تا سه بین از رو ثروتش ی همه مامان چرا

نمیدونی تو که هست هم ... 
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 از هرکدوم به میتونی بخوای اگه تو. نیست مهم برام:گفتم و کردم قطع رو حرفش

 من باشه هرچی.برگردونی میراثشونو خودت یا و  بدی وکالت خونوادت اعضای

 جای و میکنم عوض هم رو خونه این. کنم خوشبختت بتونم که دارم اونقدری

میخرم بزرگتری ... 

 

_ خودمو من. کنیم صحبت باهم اینا درمورد که زوده خیلی حاال که نمیکنی فکر ... 

 

بزنم لبهاش به سکوت مهر تا گذاشتم لباش روی رو لبام.بزنه حرفی نذاشتم دیگه  

 

 و کشیدمش درآغوشم.داشتم خواب به احتیاج و میبارید رویم سر از خستگی

 آینده و شده کامل خونوادم که میکردم احساس کنارمون در او بودن با حاال.خوابیدیم

هست رومون پیش روشنی ی  .... 

 

 مدام.ذاشتن نمی ها بچه ولی بخوابم دوباره که میکرد وادارم خواب به شدید احتیاج

بشم بیدار بلکه میداد قلقلک پاهامو یکی  میکشید ازگوشم یکی   

 

 باز چشمی گوشه. کرد نوازش سرمو موهای و کشید دراز کنارم تخت روی الیگا

 ام نداده دستش از هنوز کنم باور که بود وجودم بر خاطری آرامش دیدنش.کردم

کنارمه هنوزم   

 

_ بریم پیکنیک  امروز گرفتیم تبمیم ها بچه منو  
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_ دارم مهم کارای کلی زامرو. نمیتونم من ولی  

 

شد آویزون هردوشون پایین ل  و کردن اخم ها حرفم،بچه این گفتن با  .  

 

 با دیگه.افتاد داشت تن به رو ملیکا خواب لباس که الیگا به چشمم که شدم خیز نیم

 میکردم باور.ایرانه تو ملیکا که نمیدونستم اگه. نمیزد مو داشتم که ملیکایی همون

 کمرشم رو داشت ستاره و ماه تاتو یه ساعدش رو ملیکا...پیشم تهبرگش که اونه که

 چرا که بودم مونده ولی.  نداشت رو تاتوها این از کدوم هیچ الیگا ولی سرخ گل

 بود من پیش انگلیس تو ملیکا که وقتاییه همون مثل الیگا اخالقای از خیلی

 قهوه اش نمونه یه نداشت اخالقایی همچین ایران تو واقعی ملیکای درحالیکه

 من الیگای و انگلیس ملیکای ولی میاد بدش قهوه از کیان ،ملیکای خوردن

بودن قهوه عاشق هردوشون  ...  

 

 و بریم پیکنیک به میکنم قبول آیا که داشت بیشتری هیجان ها بچه با همراه الیگا

 یانه؟

 

یزنیمم حرف باهم صبحونه سر بعدش بگیرم دوش باید اول:گفتم و کردم بلند دست  

 

دَدی باریکال آ:گفت فارسی به و پرید پایین و باال رها ... 

 

کرد بیان رو جمله اون،همون از تقلید به هم رهام  
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 پر لبخند با صورتش ی همه چون کرد درک رو مفهومش الیگا که کردم احساس

  شد

 حموم به دست به حوله و شدم بودم،کسل بیشتری خواب خواهان هم هنوز اینکه از

  رفتم

 

 سرمیز به ریخته بهم و زدم  سشوار رو موهام فقط. اومدم بیرون حموم از 

رفتم صبحونه . 

 

 و  کرد اشاره لباس به دیدنم با.داشت تن به ملیکا لباسای از کوتاهی پیراهن الیگا

نداشتم لباس اخه.پوشیدم اینو که نمیشی که پرسید؛ناراحت  

 

 برای نداره اشکالی تو برای اگه:گفتم و نواختم دستش به ای بوسه و زدم لبخندی

نیست مهم منم  

 

_   پراز کمدش تموم چون. بوده یکی شما خانم ملیکا با من ی سلیقه میکنم احساس

من ی عالقه مورد لباسای  

 

 خوشحال بودم نریخته حاال و بریزم دور رو لباسها میخواستم قبال اینکه از

 عببانی چنان من که بود کرده تن به رو ملیکا لباسهای سوگند یکبار یادمه.بودم

کرد خواهی معدرت ازم کلی که کشیدم داد سرش شدم   

 دختر این جذب عطوفتم تموم زندگیم به الیگا اومدن با ولی بودم ملیکا عاشق من

اونو از ای همتاسه و همزاد نه میدیدم برابرم در ملیکارو خود انگار. بود شده ... 
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 بگیرم مرخبی رو فردا و امروز که گرفتم استم بیمارستان با و برداشتم رو تلفن

کردند بوسه غرق صورتمو خوشحالی با ها بچه تلفن قطع از بعد.  

 

 نوتال و مربا تست نون روی مون تک تک برای الیگا و.نشستیم میز دور همگی

میگذاشت دهنمون به و میزد  

 

 و نگلج به میخواستم چون. موند ثابت نوردی کوه جیپ یک برا مون رای آخر در

 رو نیازشون مورد وسایل ی همه که خواستم اونها از.بریم نزدیک ای دهکده

ندیم لفتش زیاد تا بردارن  

 

 شلوار و کت بازم و  بودم دودل لباس انتخاب در.رفتم اتاقم به لباس پوشیدن برای

شد اتاقم وارد الیگا که میزدم کراوات داشتم.پوشیدم  

 

 ی همه من.پوشیدی شلوار و کت اینهمه نشدی خسته شاهرخ وای:گفت خنده با

 بریم تفریح به قراره ما.شلوارن و کت هات لباس بیشتر. کردم نگاه تورو لباسهای

 مطمئنم. بپوش اسپرت توهم پس. بپوشیم اسپرت میخوایم ها بچه و من..سرکار نه

میشی تر جذاب اسپرت لباس با تو  

 

_ میکنم براش فکری یه باشه  

 

کشیدم الیگارو بینی اینبار. میکشیدم رها غدما از که همیشه مثل  . 
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 بیرون جین شلوار همراه رو رنگی آبی تیشرت و کرد باز رو کمدم کشوی الیگا

 چهارتامون هر بودیم پوشیده لباس هم ست چهارتامون هر دقایقی بعداز و کشید

گرفت عکس خودمون از مختلف حالتهای تو الیگا.  بودیم بسته  ساسبند  ... 

 

 بلوز بود شده تزئین هایی شکوفه با و شده بسته خرگوشی دوطرف از رها موهای

 با بود رها های لباس همرنگ هم رهام لباس و داشت تن به جین شلوارک و آبی

مشکی ساسبندای   

 

 ساسبند داشت تن به جین کت نیم و آبی تاب همراه رنگ یخی جین شلوار هم الیگا

کشیدم سرذوق از سوتی و اومد خوشم کردنمون ست از.  بود بسته  

 

 توراه. بودیم خوشحال و شاد همگی. بود آماده ظروف و وظرف مسافرتی چادر

 هم الیگا و میکردند لبخوانی و میکوبیدن دست آمریکایی خواننده همراه ها بچه

بودیم سرزنده و شاد واقعی خانواده یه مثل.میکرد همراهی رو اونها  

 

 ناهار کوچیکی رستوران تو و کردم توقف ای دهکده تو که بود ظهر نزدیکای

  خوردیم

 

 گذار و گشت به ناهار بعداز. میدادن انتقال من به مثبتی انرژی همیشه ها بچه

 . پرداختیم

 

 دوچرخه با کردن هوس ها بچه که بود زیادی های دوچرخه دهکده از قسمتی در

 رهام و رها هم. کردم کرایه ای دوچرخه هرکدوممون برای.بروند جنگل طرف به

 و بود مند عالقه اونم پرسیدم رو الیگا نظر وقتی.کنند سواری دوچرخه بودن بلد
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 سواری دوچرخه از.افتادیم راه به و کرده انتخاب ای دوچرخه ماهم همین برای

 کردن

 

بود بخش لذت برام ولی میگذشت سالها م   

 

 بلکه یدادیمم کاهش رو سرعتمون ماهم و بزنن جلو ما از میکردند سعی ها بچه

برسن ما به ها بچه  

 

 بود اورده کیفش توی خوردنی کمی الیگا. گذراندیم جنگل در رو جالبی ظهر بعداز

خوردیم  نشستیم باهم که   

 

 آخرین میکردند سعی و داشتند رو کامل خوشبختی احساس کنارمون در ها بچه

ببرن گردش این از را بهره   

 

 دوچرخه. بود شده زیاد،خسته زدن رکاب از پاهامون. برگشتیم دهکده به دوباره

افتادیم راه کوه طرف به ماشین با و دادیم پس رو هارو   

 

 بار چندین و کردیم برپا جا همون رو چادر. گذراندیم زیبایی آبشار کنار رو ش 

 در ماهم اخر در و میکردند بازی باشک قایم باهم رهام و رها.انداختیم عکس باهم

 ی خواسته به و کرد غروب آفتاب شدیم خسته کامال وقتی.شدیم شریک بازیشان

 کردن نگاه از شدیم خیره هم به آتیش های شعله زیر در و کردم برپا هاآتیشی بچه

 ها بچه.  کردیم راه به رو شام بساط و کورن پاپ  خوردن از یعد بردیم لذت هم به

 بخیر ش  ی بوسه با خوردن باالخره الیگا های ترفنده با خوردند نمی رو شیرشون

خوردیم قهوه هم با لذت با ماه نور زیر هم الیگا منو. رفتن خواب به هردوشون  ... 
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 به گیالس دو هم اون بعداز و دراورد رو کوفتی بطری شیشه کیفش داخل از الیگا

میزنی؟:گفت و گرفت نشونه من طرف  

 

 مست سر هردو و کردم باز افتخارش به رو شامپاین و کردم استقبال پیشنهادش از

بود شده ساقی بدجور الیگا نوشیدیم قدح قدح خوشی از  . 

 

 ممکن حد تا رو پخش دستگاه صدای و رفت ماشین طرف به عجله با و شد بلند 

 انتخابیش آهنگ با جوری بد موزونش حرکات کرد لبخونی اهنگ همراه و کرد بلند

دیوونه ی دختره گرفت ام خنده.  خوند می .... 

 

Deep in my heart 

من قل  عمق در  

There’s a fire, a burning heart 

سوزه می داره که قلبی و داره وجود اتشی  

Deep in my heart 

من قل  عمق در  

There’s desire for a start 

داره وجود( عشق) شروع برای شهوتی  

I’m dying in emotion 

میمیرم احساسات در دارم من  

It’s my world in fantasy 
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منه های رویا در من دنیای نای  

I’m living in my, living in my dreams 

کنم می زندگی هام رویا در و خودم در من  

You’re my heart, you’re my soul 

منی روح تو منی، قل  تو  

I’ll keep it shining everywhere l go 

دارم می نگه روشن و زنده باشم که هرجا رو اون من و  

You’re my heart, you’re my soul 

منی روح تو منی، قل  تو  

I’ll be holding you forever 

دارم می نگه همیشه برای رو تو من  

Stay with you together 

مونیم می می هم کنار در  

You’re my heart, you’re my soul 

منی روح تو منی، قل  تو  

Yeah, I’m feeling that our love will grow 

میشه تر پررنگ مون عشق کنم می ساساح من اره،  

You’re my heart, you’re my soul 

منی روح تو منی، قل  تو  

That’s the only thing l really know 

میدونم خوب که چیزیه تنها این  
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 بطری. میچرخوند سرش دور رو موهاش و میپرید پایین و باال اهنگ همراه الیگا

کرد خالی سرش روی و برداشت رو کوفتی  

 

 لباسم ی یقه از و اومد سمتم به که. بودم مونده کاراش به مبهوت و مات همینجوری

کاشت لبام روی به یی بوسه و گذاشت لبام روی پرحرارتشو و داغ لبای و گرفت  

 

 پرواز پروانه مثل و بود شده ازمستی سرخوش. برقبیم باهم که گرفت رو دستم

 باهم چقدر که بزنم تخمین نمیتونستم و کرد سرایت منم به اونم شادی. میکرد

 .رقبیدیم

 

 واقعا مهتابی ش  اون توی. بود افتاده صورتش جلوی به موهاش از ای طره

زدم کنار چشمش جلوی از رو موهاش. بود شده خواستنی و رویایی  . 

 

 دار دنباله ی ستاره یه اگه میگن...دار دنباله ی ستاره من،یه خدای وای:گفت باخنده

کنیم آرزو باهم تا ببند چشماتو...میشه برآورده بکنی آرزویی هر ببینی ... 

 

 سرخوش اون مثل داشتم دوست ولی نداشتم اعتقاد حرفاش به هرچند بستم چشمامو

باشم بچگونه های بازیچه از  

 

 زمزمه رو چیزهایی زیرل  بسته چشم با هنوز اون ولی کردم آرزومو دلم تو

  میکرد
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 وحاال بود خالی جاش زندگیم سالهای توی.شدم ترشم شیفته و بودم اش شیفته

میشد پر جاش داشت خودش  

 

 خاکستری چشمهای.دادم فشار خودم به محکم و کشیدمش بغلم به و گرفتم دستشو

انداخت بهم نگاهی و کرد باز رو رنگش  

 

 سبک ملیکا مثل هاش هوس و کاراش تموم چرا. زد سرش به هوا به گرگم هوس

. کنم بازی باهاش که خواست ازم التماس با. گرفت می اتنش ازبچگیش سرانه

 انگشت با رو بودم کرده اخم که ابرومو وسط ملیکا لحن با درست کردم اخم وقتی

شارک نشو انگربردز دیگه: گفت و کرد باز   

 

 گلبوالی چطور که دونست نمی ولی کرد فرار که شدم عببی حرفش از کرد فکر

دویدم دنبالش براهمین  شدم داغ افتادم گذشته ادی به کرده تحریک منو قلقلکی  .  

 

 تونستم باالخره تا دویدم اونقدر دقایقی بعداز.بگیرمش که میکشید جیغ و دوید می

کنم پر وجودش با رو آغوشم  

 

 تموم با. زدیم غلت میخورد اونا به آبشار  های قطره قطره که خیس چمنهای روی

بلعیدم رو تنش عطر و بوسیدمش وجود  

 

شدیم خیره آسمون های ستاره به هردو و  کشیدم دراز کنارش   

 

بود؟ چی آرزوت:پرسیدم  
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 منو ارزوهای میتونی تو فقط کنی؟مطمئنم اش برآورده میخوای:گفت و خندید

کنی؟ برآورده  

 

_ بگی؟ نمیخوای  

 

_ نمیشه برآورده بگم اگه  

 

کردم؟ آرزویی چه که میگم من ولی:گفتم کردم می نوازش رو موهاش که حالی در  

 

جدی؟:گفت و شد خیز نیم حالت به ! 

 

_ بپرسم ازت باید بشه براورده آرزوم اینکه آره،برای  

 

 !چی؟_

 

_ میکنی؟ ازدواج بامن ! 

 

 تفاهم باهم ماخیلی انگار:گفت و کرد آفتابی رو دلم آسمون اش خنده صدای و خندید

بشم وروجک دوتا این مامان که کردم آرزو منم. داریم  
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 اون مامان خواستی تو.نداره ربطی من به که تو آرزوی:گفتم و خندیدم من اینبار

بشی من زن اول باید پس. بشی دوتا  

 

کرد زمزمه اروم ل  زیر. درخشیدند می خوشحالی از چشمهاش :yes 

 

_ نشنیدم چی  

 

_ میشم آره،آره،زنت  

 

پیچید  هم در ابشار صدای با خندمون صدای  ... 

 

 ازدواج ماریو سنت کلیسا تو من داشت آرزو مادرم:گفت که شنیدم رو الیگا صدای

 کلیسا تو ایرونیها شنیدم آخه. کنی ازدواج کلیسا در بامن حاضری تو حاال.کنم

نمیکنن ازدواج  

 

_  مذهبی اختالف ما درسته.نمیکنن ازدواج کلیسا تو عزیزم،مسلمانها نه ایرونیها

بشی؟ مسلمان ضریحا تو حاال.کنین حلش میتونیم راحتی به ولی داریم  

 

_  عوض رو دینم من بعد و  برم عروس لباس با  کلیسا اینکه،تو شرط به ولی آره

 با میخوام و مهمه برام هم مادرمه ی خواسته آخرین چون. میکنیم ازدواج و میکنم

میایی؟ کلیسا تا باهام چی تو.اینکاروبکنم زندگیم مرد  
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_  آخرین به دل و جان با.نداره یرادیا بیام،برام که بده اجازه من به تو دین اگه

بشی باید مسلمان بعدش میکنم عمل زنم مادر وصیت   

 

 دالر میلیونها عروس بدونه ماریو سنت کلیسا  اگه.مشکالته حالل وگفت؛پول خندید

 با حتما کلیسا به بدن راه رو ایرانی دوماد تا میفرسته کلیسا به هزینه کمک برای

 و عروس لباس با ای لحظه برای دوماد و سعرو که میکنن قبول دل و جون

بشن کلیسا وارد دومادی  

 

راضی خود از عروس چه:گفتم و کشیدم دماغش از  

 

گفت نوازش دل صدای با اروم ل  زیر : 

I'm living in my,living my dreams 

میکنم زندگی رویاهام و خودم در من  

You're my heart.your're my soul 

نیم روح منی،تو قل  تو  

 

 

_  رو من حرفای انگار که طوری میکنه بیان منو احساسات تمام آهنگ این

 احساس من.گفتم بهت بارها.دارم دوست رو قدیمی ی ترانه این خیلی من.میزنه

 من که حسی.کردم زندگی باتو رویاهام تو بگم چطور یا هام گذشته در باتو میکنم

 تو،یاد دیدن با بلکه نشدم عاشق اول نگاه با تو به من.بیشتره هم عشق از دارم تو به

کنی باورم تو تا  کنم بیان چطور رو احساسم این نمیدونم من.افتادم م گذشته ... 
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 دستش از و شدم بلند.میداد نشون رو آلودش خواب خستگی کشیدکه ای خمیازه

 شد چی دونم نمی.  کردم حلقه کمرش دور دستمو.  بخوابیم چادر تو بریم تا گرفتم

 تو داد هل منو دستاش با و نکرد نامردی هم الیگا.   شد خالی پام  زیر دفعه یه که

بود افتاده رود وسط ماه نور بود سرد خیلی آب آبشار زیر رود  .  

 

 محکوم لبام با تالفی برا منم... بود خودش برا ایی دیوونه.  پرید من از بعد خودشم

کردم بوسیدنش به  ... 

 

میکردند صدا سرو و شده بیدار ام از زودتر ها بچه زود صبح  

 میکردم نگاه بهش هم هرچقدر.بود رفته خواب به بغلم توی عروسک یه مثل الیگام

کردم نوازش رو لطیفش صورت انگشتام نوک با.  نمیشدم سیر  

 

 دعوا باهم خرگوش سره رهام و رها. رفتم چادر از بیرون به رها جیغ با

 دلشون هرکدام و خرگوش های گوش از هامر و بود گرفته پاهاش از رها.میکردند

باشه یکی اون بغل توی خرگوش که میخواست  

 

 و اومد بیرون چادر از پفدار چشمای با.شد بیدار بعدازمن که بود نفری آخرین الیگا

 و. بود دلنشین و زیبا آرایش بدون حتی صورتش.داد زیباش اندام به قوسی و کش

رفتند فرو ایش پنبه صندلهای در شا خورده الک های ناخن و سفید پاهای . 

 

 رها صدای یکباره به که بودند نزده حرف فارسی اصال ها بچه روز سه این توی

 درآخرهم و شد شنیده بده اون به رو خرگوش میخواست رهام از فارسی به که

بود گوشخراش خیلی که رها ناهنجار جیغهای  
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 و شیطون واقعا وقتا ضیبع رهام.نکنه اذیتش که خواستم رهام از فارسی به

 روی رو خرگوش.نمیشد مستقیم صراطی هیچ به دیگه.میکرد گل بازیگوشیش

کنه فرار که زد دمش به چوب با بعد و گذاشت زمین  

 

 صدای و دوید.بود اورده دست به فراری راه اینکه از چابکی به هم خرگوش

 و نشست زمین.ردمیک گریه ملیکا که وقتایی مثل و شد بیشتر و بیشتر رها جیغهای

 و کشید جیغ میتونست تا و کرد باز ازهم درجه  هشتاد صد ی زاویه به رو پاهاش

میکند رو موهاش  .  

 

 با.دادم الیگا دست به و مالیدم عسل و کره تست نون ها،به بچه کارهای از بیخیال

 ها بچه ببینه تا کرد چشمهایش سایبان رو دستش یه.گرفت ازدستم ل  زیر تشکری

 جلو به زیباش خاکستری چشمهای. میخورد رو اشو لقمه که همونطور.رفتند کجا

میکنه فکر چیزی به که بود معلوم.بود شده خیره  

 

میکنی؟ فکر چی به:پرسیدم  

 

میکردم فکر بودم دیده امش  که خوابی به داشتم هیچی:گفت و خورد تکونی  

 

 !خواب؟_

 

_  عرق مدام و  بودی کنارم توهم.ممیکن زایمان دارم و ام حامله که دیدم خواب آره

داره واقعیت میکردم احساس. بود عجیبی حس یه. میکردی پاک صورتمو روی  
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که نمیخواد کردن فکر.خوبیه خواب:گفتم و دادم دستش به رو قهوه لیوان  

 

.. میاد خوشم خیلی پرجمعیت ی خونواده از من  

 

داری؟ رو هدیگ ی بچه یه آمادگی واقعا:پرسید خنده با و زد ای قهقه ! 

 

_  کل بعدا ولی نمیخواست رو رهام و رها اوایلش ملیکا ولی هام بچه عاشق من

شدند ها بچه زندگیش  

 

_  با رو هرکسی خدا که داره واقعیت این شاید.ببینم رو ملیکا میخواد دلم خیلی

 از.. من سردنیاهمشکل  اون اونم اون همشکل و دنیا سر این من مثال. آفریده جفت

 هفت هرکسی از بود معتقد داری؟روزالیندا اعتقاد موضوع این به تو یپزشک نظر

 چندتا دونه یه از خاطر همین به و کشیده ته خالقیتش تمام خدا چون شده آفریده تا

گرفته کپی  

 

 دو اینکه احتمال پس.بود زنده ملیکا دوقلوی خواهر اگه:گفتم و خندیدم استداللش از

اونی تو که کردم می فکر بود تربیش دربیایین آب از یکسان قلوی   

 

_ کنی؟ پیدا خودتو همشکل نمیخواد دلت واقعا تو  

 

_   همینطور و بدم سامونم،هدفی سرو بی زندگی این به میخواد دلم بیشتر ولی.شاید

برگردم ایران به شایدم یا و کنم زندگی خوشبخت روز دو این مثل  
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 کرد جمع رو ملیحش رتصو. بودم آورده رو ایران از حرف بار اولین برای

؟ من بی یا من با:   وپرسید  

 

_ گرفتمت محکم اینبار باتو معلومه   

 

_ کنم؟ زندگی ایرونیها مثل میتونم من نظرت به  

 

 درست نمیتونست که روسری و شال از مدام ایران تو که ملیکا یاد منو حرفش بازم

 با تا داشت مشترک نکات الیگا با من ملیکای چقدر.میزد،انداخت غر کنه سر

 ایمیلی که بود زده زنگ سرهم پشت چندبار مامانی.بود کیان زن االن که ملیکایی

 حرف بدون میخواستم.بدم توضیح براش ملیکا با ام رابطه درمورد و بزنم کیان به

 دفتر رسیدن با میدونستم ولی بفرستم براشون رو ملیکا خاطرات دفتر حدیثی و

همانا لیکام پیشونی به طالق مهر و خاطرات ... 

 

 ها بچه میترسید که چرا.بریم جنگل طرف به ها بچه دنبال به که کشید  دستمو الیگا

بشن گم  

 

 طنابی خرگوشی بچه پای به درحالیکه رو رهام و رها که بودیم نرفته قدمی چند

دیدیم بودند بسته  

 

 ها هبچ این دست از.شد کباب خرگوش بچه برا دلم صحنه این دیدن با خندید الیگا

میرفتند باال راست دیوار از و بودن شیطون مادرشون مثل. موندم عاجز ... 
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 لباس تا بیایند و کنن آزاد رو خرگوش که خواست ها بچه از مهربونی با الیگا

برگردیم دهکده به و بیفتیم راه تا کنن عوض رو هاشونو  

 

 که یکهدرحال و کردن آزاد خرگوشو و داده گوش حرفش به زود  خیلی ها بچه

کنند عوض رو لباسشون تا رفتن چادر طرف به گرفته رو الیگا دست یه هرکدوم . 

 

 الیگا کردم آماده رو رهام من  همین برا گرفت می وقت کمی اونا لباس تعویض

 خیلی سفید پیراهن و  بسته بود کرده زیباترش که خاصی فرم به رو رها موهای

بود کرده تنش به خوشگلی   

 با نارنجی شرت تی و بودم خریده برارهام اروپا از پارسال که جینی شورت ومنم

کرد خودش تن سفید پیراهن با ابی شلوار الیگاهم و کردم تنش به سفید خطهای  

 

 ها یکشنبه که ربانی مراسم در که خواست می الیگا و افتادیم راه به دقایقی از بعد

کنه شرکت میشد برگزار  

 

 زد زانو و رفت محراب طرف الیگا.بود شده تموم ممراس که رسیدیم اونجا به وقتی

شد دعا مشغول و بست چشمهاشو بود کرده جفت دستهاشو که درحالی و  

 

 تماشای به هرسه و نشسته کنارم ها بچه.شد احساس از ماالمال دلم ای لحظه برای

کردیم می نگاه میکرد نیاز و راز مقدس مریم درگاه در که الیگا   

 

 میکرد نیایش و بود رفته کلیسا به ملیکا که زمانی به کردم پرواز گذشته به دوباره

 ما،مسجد عبادت محل که چرا نره کلیسا به هیچوقت دیگه که بودم خواسته ازش و

 با ملیکا ازدواج از قبل بعدها و شده هم موقت عقد که مسجدی همون.بود
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 اونجا قدعا از رو صیغه ملیکا غیاب در و رفتم مسجد همون به کیان،دوباره

 من دنیا سر این تو حاال و  نبودیم هم محرم ملیکا و من ودیگه بخونه پس خواستم

 بچه دیگه.داشتم رابطه محدودیتی هیچ بدون داشتم دوسش که زنی با راحت خیلی

 شرف و ها قانون ی همه به رو چشمهامو عشق. شدم نمی حساب فامیلم مثبت

بود بسته.نمیداد اجازه که ام جامعه  

 

میکنه صحبت داره باپیرزنی الیگا که دیدم بود شده تموم که نیازش و راز   

 

 داره خوشگلی های بچه اینکه و رها و رهام از پیرزن. اومد گوشم به صداش

 الیگا به پیرزن و کرد تشکر ازش واقعی مادر یه مثل الیگا و میکرد تعریف

خودتن شبیه خیلی هات بچه:گفت . 

اومد متمس به و شد دگرگون ملیکا حال   

 

 احوالپرسی و سالم بعداز و خورد زنگ الیگا همراه تلفن که بودیم رستوران توی

 که بود این مثل.اومده مسافرت به هاش بچه و شوهر همراه که داد جواب تندی به

 به عزیزم:گفت و گرفت رها طرف به رو گوشی. بود خورده جا اش مکالمه طرف

کن سالم اریکا خاله  

 

کرد سالم تاب و آب با و گرفت ور گوشی رها  

 

 به رها. میپرسه رو اسمش داره که بود مشخص که پرسید چیزی هم مقابل طرف

گرفت الیگا طرف به رو گوشی اون بعداز و  کرد معرفی خودشو انگلیسی   
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 داره که میدونستم. شد دور ما از و بلندشد میداد جواب که همونطور الیگا

دهمی توضیح رو چیز همه خبوصی  

 

داره اونم از بزرگتر پسر و دختر الیگا جز به بارت اقای که بودم شنیده   

 

 شد پیداش دوباره ربع یه از بعد و شد ناپدید چشمهام جلوی از الیگا ای لحظه برای

 رو بزرگش خواهر با اش مکالمه خوشحالی با و. میرسید نظر به خوشحال و شاد.

 آقای پدرش و باشه داشته دیداری من و ها چهب با میخواد اریکا اینکه از و کرد بیان

 این به باید زودتر هرچه و خواسته مهمونی تو امش  برای رو الیگا بارت

گردیم باز شهرمون به و داده پایان گردشگری  

 

افتادیم راه به دوباره بود آویزون ها بچه ی لوچه و ل  خبر این با بازم هرچند   

 

کردم توقف بارت بزرگ عمارت جلوی که بود عبر هشت ساعت  

 

 و بوسید اونارو هردوی الیگا و کردند گریه الیگا با خداحافظی هنگام ها بچه

گرفت درآغوش  

 

 و نباشیم ها بچه دید جلوی تا کشیدمش ماشین پشت به. کنم بدرقش تا شدم پیاده

 تنگ برات دلم:کردم نجوا گوشش زیر و گذاشتم  اش گونه روی رو تابم بی لبهای

 میشه

 



@ASHEQANEROMAN 735 

 

_  و شدم عاشقت که بابابگم به رو چی همه میخوام سرشام امش .همینطور نمم

کنم ازدواج باهات میخوام  

 

شدم ماشین سوار و پاشیدم روش به لبخندی  

 

 نگه وقتی.کنم توقف که خواست ازم دستش اشاره با الیگا که بودیم نشده هنوزدور

 رد رهام و رها و  دکر باز رو عق  در و  دوید رو مون کرده طی راه تمام داشتم

 ها بچه از که زمانی تا و  کرد بوسه غرق رو صورتشون و کشید درآغوش دوباره

نرفت آنجا از نشوند ناراحت دوریش از که گرفت قول  

نکنند گریه دوریشم برای و بمونند دور او از رو امش  فقط که دادند قول ها بچه  

 

 برگشته سوگند.برگشتیم ارتموناپ به تامون نو،وسه از روزی و نو از روز دوباره

 الیگا همش و زده غر راه کل رفتن اتاقشون به کسل و قهر حالت به ها بچه و بود

خواستن می رو    

 

 خونواده با مشورت جریان از که موندم بیدار الیگا تلفنی تماس منتظر رو ش  کل

 روف خواب به کی که نفهمیدم ص  نزدیک بودم خسته خیلی که چون. بشم آگاه ش

  رفتم

 

بود نزده زنگ الیگا کردم چک تلفنمو صبح  . 

 

 عمل اتاق در هم ظهر های ساعت.رفتم سرکار به که بودن خواب تو ها بچه

 رو در وقتی که میزدم نهی  خودم به برگشتم خونه به وقتی.  بودم کار به مشغول

 زنگ بهم خاطر همین برای و کردنه بازی مشغول ها بچه همراه الیگا.کنم بازمی
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 کاناپه روی رها.رفتم در،وا کردن باز با که رسوندم خونه به زودتر رو نزده،خودم

 کرد شروع و روگرفت مامانش سراغ برگردوند سر تا بود نشسته اخم با رمق بی

پیچید پذیرایی توی رها ناهنجار صدای.کردن گریه به  

 

 ملیکا شبیه انقدر الیگا که نبود عجی .افتادم میکنه ازدواج اش دخترعمه با اینکه

بودند دوقلو خواهر اونا چون.بود  

 

دارید؟ نسبتی فرهمند سعید با پرسید؛شما که اریکا صدای دوباره  

 

منه عموی آره،سعید:گفتم و انداختم صورتش به شگفتی از نگاهی  

 

 حق بابا و نبود دلیل بی شما فامیلی اسم زیاد شباهت پس:گفت و کشید بلندی نفس

 درمورد او چون.کنه سکته نکنه بودیم بابا نگران ما.بندازه راه یدادب و داد که داشت

 خوبی ی میونه بابا،هیچوقت و مامان دوباره ازدواج از پس.بود حساس خیلی مام

 و ناراحت خیلی بودند گرفته ازش اجبار به که دختری خاطر به مامان. نداشتند باهم

 خیلی که بود مردی با جسمش و روح ولی میکرد زندگی ما با مادرم. بود غمگین

داشت دوسش   

 

_  کاتالیکی زن یه عاشق کشور از خارج تو قبال عموم میدونستم.کوچیکه دنیای چه

کردند جداشون هم از و برسن بهم اونا نذاشتن و بود شده  

کجاست؟ من ی الیگا کنار،االن به حرفا این حاال  

 

 ای خفه بغض با و لتیدغ پایین چشماش میون از اشکی قطره.انداخت پایین سرشو

بستریه خونه دیوونه تو:گفت ... 
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. 

 پیدا رو خانم ملیکا شما که راسته.مامانشه منتظر صبح از:گفت پی در پی سوگند

 !کردین؟

 

 روی درآخر و...بوووق دو... بوق یه.روگرفتم ش شماره و دراوردم رو موبایلم

رفت پیغامگیرش  

 

بود کرده بغض رهام و  میکرد گریه بازهم رها.بودم نگرونش دل  

برنمیگرده ایندفعه دیگه. زد کلک ما به دیدی:میگفت رهام به که رها ها گریه توی   

 

 و جایی رفته که گفت خونشون خدمتکار و. زدم زنگ خونشون به اینبار. گرفت دلم

نیست خونه   

 

 کردیم هرچه. نمیخوره غذا برنگرده مامانش تا بود گفته و میخواست مادرشو رها

بخوره غذاشو تا بکشم داد سرش شدم مجبور و نزد بهم رو بابشاعت  

 

نبود الیگا از خبری هیچ ولی زدم سر بارت عمارت به ها بچه خاطر به  

 

 کشیده رها سر که تادادی  بردم شهربازی به کنم سرگرم اینکه برای هارو بچه

بیارم بیرون رها دل از  رو بودم  ... 

 منم... یانه؟ درسته ملیکا مورد در ها بچه رفایح آیا که نداشت باور هنوز سوگند

بدم توضیح براش بخوام که بودم اونی از تر گرفتار  
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 ولی زدم سر رو میرسید مغزم به که هرجایی. نشد خبری الیگا از که شد هفته یه

 و  بودم حالش نگران چی همه از زمین،بیشتر رفته بود شده آب که بود این مثل

 بعدش ولی برم بارت آقای پیش که زد سرم به چندبار باشه فتادها اتفاقی براش اینکه

 ش خونواده با الیگا گفتگوهای جریان در باید که چرا. شدم منبرف زود خیلی

کنم صحنه وارد رو خودم بعد باشم  

میرفتم شمار به سه درجه کیس یه بارت آقای نظر از من. باشه هرچه   

 

 تیترهای داشت که روزنامه ی شندهفرو صدای. بود شهر توی سنگینی ترافیک

 تیتری که صداش ایی لحظه برای. میخوند بلند باصدای رو روزنامه اول ی صفحه

کرد جل  رو نظرم میگفت رو   

 در گریز تعقی  بعداز بارت میلیونر دختر:کردم حالجی خودم در  فروشنده صدای

بست عهد پیمان محراب پای   

 

 ای دیگه کسی الیگا جز به بارت میلیونر دختر. میشد کنده ازجاش داشت قلبم

باشه نمیتونست  

 

بکنه بامن رو کاری همچین نمیتونست الیگا...دروغه که ،بگو من خدای . 

زدم ورق رو صفحاتش و زدم چنگ دستش از رو روزنامه  

 

 در دوباره داگالس مایکل با بارت میلیونر دختر.بود شده نوشته جزئی خیلی تیتر

شدند راهی هاوایی جزایر به عسل ماه برای و بست زناشویی پیمان محراب  
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 بارت عمارت طرف به سرعت با.میشدم دیوونه داشتم.گرفتم گر درون از

 به دوماد و عروس و نیست خونه  داخل هیچکس که گفت عمارت نگهبان.رفتم

رفته تعطیالت به آنجلس لس در هم بازت آقای و  رفتند هاوایی جزایر  

 

 بازی نمیتونست دیگه این.نداشتم رو خوشی همه آن بعداز ضربه این تحمل دیگه

  داره دوست منو  عاشقانه میکرد اظهار که الیگا مثل زنی چطور.باشه سرنوشت

 وجود من توزندگی که زنایی ی همه چرا.کرد؟ ازدواج ای دیگه مرد یه با حاال

میزدن خنجر بهم پشت از و میکردند خیانت بهم داشتند جوری یه داشتند . 

 

میکشید نفس زنده آدم یه قال  در که بودم ای مرده یه مثل . 

 و میکردن نب  ای تخته یه سرم روی باید.میکردم فراموش رو الیگا باید کم کم

 انجام ای ابلهانه کار چنین دوباره اینکه از. ممنوع خانوما ورود نوشتم می روش

 ؟بدتر بودم عببی خودم از کنه بازی احساسم با که بودم داده اجازه الیگا به و داده

بود کرده خودش ی وابسته هم رو ها بچه همه از  . 

 

 الیگا اینکه از. میگرفت رو الیگا سراغ هرش  رها و میگذشت همینجوری روزها

بودم متنفر ازش بود کرده بازی ها معبوم طفل این احساس با  

 

 باید همیشه برای رو عشق دور پس. شده لعنت من برای عشق که بودم فهمیده دیگه

کنم زندگی ها بچه خاطر به فقط گرفتم تبمیم.کشیدم می خط   

 

 ها بچه و کردم عوض ویالیی ی خونه یه با رو آپارتمان کردم که کاری اولین

 حفظ رو دوستیم منبور با فقط و  اوردند بدست رو شادشون ی روحیه دوباره

 هم رو ملیکا و کیان دگیزن فکر دیگه و نداشتم خبر ایران از که بود هم مدتی.کردم

 اتش دوباره ملیکا بارداری خبر و گرفت تماس باهام ملیسا روز یه ولی. نمیکردم
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 هم سنگ!سنگ؟ از بودم چه از من مگه. ساخت نابودم و زد ام هستی خرمن به

 من دوباره.میشد اب باالخره وفایی بی همه این بعداز

سیگار...شراب...خاطرات...بودم ... 

 

 هک پذیرفتم  استقبال با کنم شرکت هفته آخر مهمانی در که داد پیشنهاد منبور وقتی

کنم شرکت مهمانی این در   

 

 مایکل که بودم منتظر و بودم دلتنگش خیلی و میگذشت الیگا و من جدایی از دوماه

بگیرم قرار روش در رو میخواستم. بیان عسلشون ماه سفره از اون و   

 

 و مایکل که  کرد اعالم منبور و رسید راه زا انگیز شگفت روز اون باالخره

دارند حضور مهمانی این در  همسرش  

 

 دوش یه ادکلن با و بودم کرده شیک حسابی.کردم باال و سر قدمو آینه جلوی چندبار

 انتقام یه و  کنم دلبری زنا با الیگا چشمهای جلوی میخواستم.بودم گرفته اساسی

بگیرم ازش سخت  

 

 نیان مهمونی به اونا اگه نمیدونستم. بودم دودل کمی و داشتم دلشوره حال این با

میشه؟ چی من تکلیف ... 

 

 به خیلی که فهمید دیدنم با منبور و  میشد برگزار ستاره پنج هتل توی مهمونی

 احوالپرسی داشتم آشنایی که مهمانها تک با و کشید ل  زیر سوتی. ام رسیده خودم

  کردم
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 اونا میون هم جورج و شیرین که میشدم نزدیک رشهمس و مایکل میز به داشتم

 .بودند

 

  کردند روبوسی باهام مایکل و جورج بعد و داد دست و شد بلند احترامم به شیرین

گفتم تبریک بهش رو ازدواجش و  

 

 با مایکل.بود پایین سرش و شد ما نزدیک خانمی و. نبود مایکل کنار در الیگا ولی

 با عزیزم:گفتن با و برد همسرش بازوی به دست.تنمیشناخ پا سراز که خوشحالی

شو اشنا من خوب دوست  

 

 نگاه. بود رسیده شدن رو به رو حساس زمان و کرد جل  من به را همسرش توجه

 از نفسی و. ماسید لبهام رو من تبنعی لبخند با و کرد پیدا تالقی درهم هایمان

 گذشت مدتی شاید. بود کمرنگ آبی  چشمهاش.نبود من الیگای اون.کشیدم آسودگی

ثانیه چند یا و ثانیه یه یا و ... 

 

 و ذهن در نمیدانست که اون. کردم معرفی را خودم و کردم دراز طرفش به دست

کرد معرفی اینچنین را خودش میگذرد چه من قل   

 

_ خوشوقتم آشناییتون از.هستم بارت اریکا  

 

  کردم قضاوت الیگا رددرمو زود چه.باشه خواهرش ممکنه که نرسید فکرم به چرا

رفتم وا سرنخی هیچ بدون و کوبیده پیشونیش به رو وفایی بی و خیانت رای و   

  نمیکرد کار خوب دیگه مغزم و بودم شده طلسم انگار.بیام خودم به نمیتونستم دیگه

 مایکل با الیگا ازاینکه ولی شد تموم کی مهمانی مراسم نفهمیدم.بیام خودم به تا
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 چرا ؟؟و.کجاست الیگا بود اینجا سوال ولی بود خوشحال دلم ته بود نکرده ازدواج

نیست ازش خبری   

 

 ازدواجش عافلگیری درمورد مایکل از...هاشون خونه به برمیگشتند داشتند همه

 خیلی کلیسا،اریکا از الیگا فرار با.سالیم و سن هم اریکا و من:گفت و خندید.پرسیدم

شدم عاشقش فهمیدم که دماوم خودم به وقتی. میداد دلداریم   

 

 کردم استفاده فرصت این از من و افتاد قدیمیش دوستان از یکی به مایکل توجه

شدم هتل کریدور وارد . 

 

بزنیم حرف باهم ای چندلحظه برای که خواستم ازش.شد سالن وارد بازنی اریکا . 

 

 کردید لفنت شما که روزی اون:گفتم و کردم تر ل .کنم شروع باید کجا از نمیدونستم

 الیگا نمیدونم. کرد صحبت تلفنی شما با رها دخترم. بودیم الیگا با ها بچه و من

یانه؟ کرده صحبت باهاتون من درمورد  ... 

کجاست؟ الیگا بپرسم میتونم:گفتم دوباره و کردم دست اون و دست این کمی  

 

 پس:گفت و کشید آرومی نفس.میداد جلوه پریده رنگ و مات تعج  از صورتش

هستید؟ ایرانی آقای همون شما  

 وقتی الیگا اخه باشید جذابی و جوونی این به شما که نمیکردم فکرشو اصال من

 مسن،تو مرد یه تبوراتم تو. هستید پروفسور شما که میگفت کرد رو تعریفتون

 در الیگا.میکنین فرق خیلی بودید درتبورم که اونی با شما ولی میداد جلوه نظرم

 پیش براش اتفاقی یه متاسفانه ولی کرده تعریف برام خیلی هاتون بچه و شما مورد

 نتونستم ولی گشتم دنبالتون خیلی من..بدم توضیح براتون اینجا نمیتونم که اومده



@ASHEQANEROMAN 743 

 

 مالقاتی یه فردا کنید قبول اگه. کردم پیدا شمارو که خوشحالم خیلی. کنم پیداتون

بگم راتونب الیگا درمورد رو چیز همه تا باشیم داشته باهم  

 

خوبه حالش اون که بگین فقط:گفتم و بردم موهام الی البه در دست   

 

_  حلش شما کمک با شاید فکرکنم که داره مشکالتی یه ولی.خوبه نسبتا حالش آره

 کنیم

 

مشکلی؟ چه:گفتم و شدم دلواپس  

 

_  رو گالس رویال.... مالقات قرار یه بگم بهتون اینطوری و اینجا نمیتونم

هستم منتظرتون صبح ده ساعت فردا من. میشناسی  

 

_ میبینمتون فردا پس. میشناسم اره  

 

 و سوال از دنیایی با منو بلندش پاشنه های کفش تق تق با و کرد خداحافظی

گذاشت تنها دلواپسی .. 

 

 نگرون دل  خیلی ولی گرفته جون دوباره.افتاده اتفاقی چه بفهمم که بودم صبر بی

باشه؟ داشته ونستمیت مشکلی چه الیگا. بودم  

 

 حرکت کندی به ساعت های عقربه.بودم اریکا با قرارم منتظر صبح هفت ازساعت

رسید فرا موعود ساعت باالخره تا ساعت به بودم زده زل من و  میکردند  



@ASHEQANEROMAN 744 

 

 

 باالخره و. بودم نداده سفارشی هیچی و نشسته صندلی روی که میشد ساعتی نیم

 اریکا صورت.میکرد فرق خیلی خواهرش با الیگا جذابیت و شیکی. شد پیداش

 و داشت تیزی نوک ی چانه و بود کرده بلوند رو موهاش و مک و کک از پربود

 بود گربه چشمهای رنگ چشمهاش و.بود کرده عمل تازه هم رو دماغش اینکه مثل

میکرد وحشت آدم که  

 

 قراره یب که فهمید.کردیم احوالپرسی و سالم باهم و برخواستم جام از احترامش به

 کشید پیش شمارو بحث سرشام اونش  الیگا:گفت معطلی اندکی با و هستم حرفاش

 قبول عادی خیلی و نداشت مخالفتی اولش بابا.کنه ازدواج شما با میخواد اینکه و

 ایا که پرسید الیگا که بود حرفا وسط....باشه داشته کوتاهی دیدار یه شما با که کرد

 و ایرانی شما که داد توضیح بعد و  برین اونجا الیگا و اشم که میکنه قبول کلیسا

 با.کنه عوض رو دینش که میخوایین الیگا از و دارین هم بچه دوتا و هستید مسلمان

 ازدواج شما با نداره حق الیگا که گفت و رفت در کوره از حرفا،بابا این شدن تمپم

 که شد بیشتر ها گفتگو این یزمان تا کردند دعوا باهم بابا و الیگا رو ش  کل...کنه

یکیه بود مادرم عاشق زمانی یه که مردی اسم با شما فامیلی که کرد کشف بابا  

 

بود اریکا و الیگا شبیه که کشید بیرون رو زنی عکس کیفش داخل از و برد دست  

 

_ میشناسین؟ رو خانم این شما  

 

 نه_

_ کاتالیناست مادرم  
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 یاد به لحظه اون در.باشه کاتالینا دختر الیگا که داشت امکان یعنی بود عجی 

و مایکل حرفای  

 

 ملیکا شبیه انقدر الیگا که نبود عجی .افتادم میکنه ازدواج اش دخترعمه با اینکه

بودند دوقلو خواهر اونا چون.بود  

 

دارید؟ نسبتی فرهمند سعید با پرسید؛شما که اریکا صدای دوباره  

 

منه عموی آره،سعید:گفتم و انداختم صورتش به شگفتی از نگاهی  

 

 حق بابا و نبود دلیل بی شما فامیلی اسم زیاد شباهت پس:گفت و کشید بلندی نفس

 درمورد او چون.کنه سکته نکنه بودیم بابا نگران ما.بندازه راه بیداد و داد که داشت

 خوبی ی میونه بابا،هیچوقت و مامان دوباره ازدواج از پس.بود حساس خیلی مام

 و ناراحت خیلی بودند گرفته ازش اجبار به که دختری خاطر به مامان. تندنداش باهم

 خیلی که بود مردی با جسمش و روح ولی میکرد زندگی ما با مادرم. بود غمگین

داشت دوسش   

 

_  کاتالیکی زن یه عاشق کشور از خارج تو قبال عموم میدونستم.کوچیکه دنیای چه

کردند جداشون هم از و برسن بهم اونا نذاشتن و بود شده  

کجاست؟ من ی الیگا کنار،االن به حرفا این حاال  

 

 ای خفه بغض با و غلتید پایین چشماش میون از اشکی قطره.انداخت پایین سرشو

بستریه خونه دیوونه تو:گفت ... 
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آخه؟ چی ؟برای چی: پرسیدم پته و تته با  

 

_  طور به پیش چندسال الیگا.کنید فکر میتونید ماجرا این عمق به چقدر نمیدونم

 هیچ که چهارسالی یه کنم فکر بود شده روانی حالتی چنین وارد طوالنی و ناگهانی

 بحرانیه خیلی  حالش میگن دکتراش ایندفعه ولی  شناخت نمی هم رو ما از کدوم

 یه االن و کرده فراموش هویتشو که میبره سر به روزهایی تو. نمیشناسه مارو بازم

 اذیتش گذشته از چیزی که معتقده دکترش. بستریه بوصیخ کلینک تو که ماهه

 بگرده الیگا دنبال هرکی که کرده سفارش هم چیه؟بابا اون نمیدونیم ما ولی میکنه

 کنه گمراه شمارو که بود پدر کار هم سرمقاله اون و بدن تحویل بهش سرباال جواب

بشه یبستر تیمارستان تو که نیست حقش.هستم الیگا نگران خیلی من ولی ... 

 

_ ببینمش؟ کنید کمکم میتونید.ببینمش میخوام   

 

_  دارم دوست خواهرمو من.میدم انجام براتون بربیاد دستم از که هرکاری باشه،

 ثروت چرا که بودم ناراحت دستش از مامان عالقه خاطر به اوایل یکم درسته.

 برا باخبره شما وجود از بابا...خواهرمه اون باشه هرچی ولی رسیده اون به مامان

 برسه،اگه الیگا تارموی یه به شما دست نمیذاره که کرده تهدید بابا راستش همین،

افته؟ می اتفاقی چه دیگه نمیدونم...میشه عببی رفتید الیگا مالقات شما بفهمه  

 

_ ببینم الیگارو باید من...ازتون میکنم خواهش  

 

_ بیایید همراهم کردید میل رو تون قهوه اینکه بعداز   
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 روانی آسایشگاه به همراهش به تا بلندشدم بکشم سر رو قهوه کامال اینکه بدون

 حرفای اگه. بود آشفتگی پراز من ذهن برقرار بینمون سکوت راه طول در...بریم

؟ بشه اینطوری باید الیگا ایی دفعه یه چرا  باشه راست اریکا  

 

 راه به دنبالش به منم و  پیاده ماشین از اریکا.رسیدیم مقبد به ساعت نیم از بعد

شدیم الیگا اتاق اونجا،وارد مسئول به کارت یه دادن نشون از بعد.افتادم  

 

 رفته خواب به مظلوم ای بچه مثل حاال ابهتش و پُز دک اون با ،الیگا من خدای

 با حتی بود عمیق خیلی خوابش بودن کرده تزریق بهش که هایی مسکن با.بود

بیدارنشد منم نجواهای  . 

 

 و گرفتم دستام میون رو دستش.اومد درد به حال،قلبم این تو زندگیم عشق دیدن از

کردم بوسه غرق رو صورتش . 

 

 گود چشمهاش زیر که وجود این با.بود شده قبل مثل پرکالغی مشکی موهاش حاال

بود سوزن جای از پر بازوهاش و افتاده . 

 

تپید می بدابی و اروم.بشنوم قلبشو صدای تا. گذاشتم سینش سرمو،روی . 

 

 لغزید پایین باالخره میکرد سمجی چشمم گوشه ورودم اول از که اشکی قطره

نکرد باز رو رنگش خاکستری چشمای ولی زدم صدا اسمشو بار چندین.  

 



@ASHEQANEROMAN 748 

 

 میخواستم.گرفتاری وقت نه بیماری وقت نه.نکنم ترکش  هیچوقت که دادم قول

 به. ندادن من به هم بیماریشو کارتابل خوندن ی اجازه و نبود که ببینم رو دکترش

 مخالفت که کنم منتقل خودم بیمارستان به اونو شده هرطوری میخوام که گفتم اریکا

  کرد

 

شده تموم مالقات وقت که گفت غرعرکنان و شد اتاق وارد پرستار سوم بار برای  

 

 تنها اونجا اونو میتونستم چطور من ولی. کنیم ترک اونجارو که کرد وادارم اریکا

بوسیدمش عاشقونه گذاشتمو پیشونیش روی رو خستم لبای. بذارم ... 

من عشق میارم درت اینجا از شده طوری هر...  عزیزم گردم برمی  ... 

 و بود خواب هم روزش دو و  رفتم مالقاتش به گلی شاخه با سرهم پشت روز سه

 یرو حال بی و خمار حالت به روحی بحران یه از که میگفتند هم روز سومین

 ی مونده ته   کردم خداحافظی ازش وقتی. بزنم حرفی باهاش نتونستم و.افتاده تخت

کرد دگرگون منم حال که بود شده جمع اشک چشماش  

 

 که خبرداد و زد زنگ اریکا که میکردم آماده الیگا با مالقات برای خودمو داشتم

 ازش خبری ولی کردن رو و زیر هم رو دنیا کل و  کرده فرار کلینیک از الیگا

نبود ولی گشتم دنبالش به اضطراب و اشفته حالی با منم.نیس ... 

 

 که بودن فهمیده همه مدت دراین. میگذشت ماه سه تیمارستان از الیگا فرار از

 این و  برمیگشتم تر دراز پا از دست ناامید و گردم می الیگا دنبال در به در چطور

 بچه سوگند ی گفته به و. میشدم زدیکن ها بچه سالگی هفت تولد به که بود درحالی

بگیرند جشن رو تولدشون نمیخواستند ها  
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 دسوگن به بخره تولد تزئینی وسایل برام که خواستم بیمارستان نگهبانهای از یکی از

کنم تزئین رو خونه من تا کنه دور خونه از هارو بچه که زدم زنگ  

 

 تولد جشن بدون ها بچه که نبودم حاضر شرایطی هیچ تحت و هیچوقت نمیخواستم

 ...بمونن

 

 بود مردم تجمع پراز مرکزی خیابون.داشت سوز هواخیلی و بود سردی زمستون

 و بود مبارک عشق روز شهر جای همه   شده یکی ولنتاین روز با ها بچه تولد.

 رز همراه هدیه خرسای.کشیدم حسرت از آهی.بودند باهم عاشق پسرای و دختر

 گل دسته و شکالت و ملیکا،خرس به ولنتاین روز الهرس  یاداور قرمز های

 رو الیگا نمیخواست خداهم حتی...نبود ملیکا که بود وقت خیلی االن ولی میخریدم

میگذاشت روم جلو رو سدی یه هربار. بده بهم .  

 جل  ای دیوونه به نظرم که رفتم تاکسی ماشین طرف به تولد کیک خریدن از بعد

 اون و میکردند پرت طرفش به سنگ و گرفته رو دورش جوون پسرای که شد

 هم سرش دور حتی و بود ای قهوه های گونی از لباسش.بود کرده جمع رو خودش

میداد گندی خیلی بوی و بود چپونده گونی   

 

ازدحام میان از  

 

گذاشتم جلوش و دراوردم جیبم از رو اسکناسی و رسوندم پیشش رو خودم جمعیت   

 

 سیاهی از صورتش.داد دستم به رو پول و اومد سرم پشت هراسان و بلندشد

 نمیشد حتی که بود زننده و کثیف قدری به!مرده؟ یا زنه این بفهمی که نبود مشخص

میداد افتباحی خیلی بوی و کرد نگاه بهش . 
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 خودمو که بده حمومی. کنی کمک بهم میخوای اگه.نیستم گدا من:گفت انگلیسی به

ادمی بدم خیلی خودم از. بشورم ... 

 

 با نکنه که انداخت متلکی یه وهرکی. خندیدند کر کر حرفش به اطراف آدمای

بشی فرشته میخوای شستشو  !!! 

 

 مودبانه و بود داده پس خودم به پولمو. زدند برقی ،چشمهاش پل زیر تاریکی توی

سوخت براش دلم ای لحظه برای. بود کرده حموم تقاضای  

 

 ماشینش سوار اون که نمیکرد قبول تاکسی نندهرا.بردمش تاکسی طرف به اکراه به

 که پولی چهاربرابر پیشنهاد خاطر همین به و  بودم گرفته خودمو تبمیم من....بشه

کرد قبول پوزخند با اون و دادم رو بدم بهش بود قرار  

 

 خیلی ازش میخواست دلم.نشست پشت خموده حالت به اون و شدم سوار جلو من

شدم منبرف ودز خیلی ولی بپرسم چیزها . 

 

 شک خودم به حتی که میکرد نگاهم طوری تاکسی،راننده از شدن پیاده هنگام

بود کرده خرابی فکرایی چه خودش با نمیدونم. نیومد خوشم نگاهش از اصال.کردم  

 وقتی...بره حموم داخل که خواستم ازش بودم چیده حموم تا که هایی روزنامه با

نکنم نگاه صورتش به تا میکردم فمنحر رو نگاهم مسیر میکرد نگاهم   

 

اومد اب شرشر صدای سپس و  رفت حموم داخل به   ... 
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 دی سی با شطرنج ی جعبه رهام برای... ها بچه کادوای تزئین به کردم شروع من

 با که بازی اسباب خیاطی چرخ هم رها برای و بودم خریده کامپیوتری بازی های

بدوزه لباس عروسکاش برای که داشت عالقه خیلی.دوخت می باطری ... 

 

 فیلم دیدن برای رهام اصرار به که چرا میان خونه به دیر که زد زنگ سوگند 

رفتند سینما به اکشن  

 

 بود خیلی کنم رد رو اعجوبه این اینکه امکان وقت اون تا چون شدم خوشحال

بترسند دیدنش با ها بچه نمیخواستم  

 

 یانه و شده تموم کارش که کردم اشصد هرچه.اومد نمی حموم از صدایی دیگه

 من ی خونه توی که ترسیدم.بود حموم داخل که بود ساعتی چند. نشنیدم صدایی

بود بیزار زندگی از حتما آدمی چنین...بیفته من پای خونش و بزنه رو دستش رگ   

 

کردم باز نیمه ترس با رو حموم در و. رفتم حموم طرف به هراسان  

 

 حموم کف تو کثیف های گونی و بود آلود چرک و یاهس وان من،اب خدای وای

نبود اثری هیچ اون از ولی بودند شناور  

 

بود کشیده کثافت به رو  حموم جای همه دودها سیاهی همراه صابون کفای  ... 
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 حوله و بود باز نیمه خوابم اتاق در. رفتم دوم طبقه به. گشتم رواتاقهارو درا پشت

بود افتاده در جلو ای ... 

 

 ترسناک فیلم که داشتم رو هایی حالت اون حس.دهنم میومد داشت قلبم.ترسیدم کمی

دادم قورت رو دهنم اب.بودم شده بازیگرش خودم حاال و.میدیدم  

 

 بچه با لندن تو که ملیکا منو خانوادگی بزرگ عکس جلوی. کردم باز کامال رو در

بود ایستاده تماشا به بودیم انداخته ها .. 

. رونمیدیدم صورتش و داشتم قرار سرش پشت من و بود برهنه و لخت کامال

 لخت زنی اندام.بود کثیف ی پوره و پاره گونی اون الی به ال که اونچیزی برخالف

بود بلور از درخشان و سفید جواهری مثل و بود روم پیش عور و .. 

 

 تا شدم نزدیکش ناچار به. اومد بدم خودم از بودم زده زل بهش انطور اینکه از

بپیچم دورش رو حوله  ... 

 

برگشت طرفم به  ریخت پایین هری دلم.خورد یکه اندامش به حوله تماس از .... 

 

اونه که نمیشد باورم  بود خودش خود.دوخت بهم رو رنگش خاکستری چشمهای ... 

 

الیگا؟:کردم زمزمه زیرل  ! 

 

شارک:نالید   
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پیچید اتاق تو اشم گریه های های و انداخت آغوشم تو خودشو  

 

 رو آپارتمانت چرا.گشتم دنبالت چقدر میدونی:گفت هاش گریه هق هق میون 

گشتم دنبالت چقدر میدونی کردی عوض  

 

 آغوشم  تو اونم و داشتیم گفتن برای حرفا  خیلی. کردم نوازش خیسشو موهای

کشید می دماغشو مدام که داشت رو ساله هفت ای بچه حالت  .  

میمالید یرهنمپ به دماغشو ملیکا،آب مثل   

 

بود دلخور ازم بودم نشناخته اونو اینکه از و  شدیم خیره هم به دوبار   

 

 که دادم پیشنهاد همین برای و شناختمت اول همون وگفت؛من کرد پاک اشکاشو

خودمم کنی باور تا برم حموم به اول  

 

_ اوردی؟ سرخودت رو بال این چرا ! 

 

_  آشغاال و ها گونی الی به ال خودمو شدم مجبور باز هوس مردای از فرار برای

 به در و دارن نفوذ جا همه بابام آدمای. کردم سیاه ذغال با صورتمو و  کنم پنهون

نشناسن منو تا بود اونا از شدن پنهون راه بهترین این و  میگردن دنبالم در   

 

 اینطور داره بابات چرا: پرسیدم ماست ازدواج مخالف اینکه و پدرش از بازم

؟ نیستی دخترش تو مگه کنه می رفتار باهات  
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گذاشته کاله سرش مامانم فهمیده تازه نیستم دخترش من نه نه: زد داد   

 

_ ؟ چیه منظورت   

 

_  با خونی نسبت هیچ که کرده رد منو پزشکی ط  ولی دخترشم مدارک طبق من

ندارم بارت بارون   

 

 می تعریف تو که یاینطور کن تعریف بهم اولش از: گفتم پیچیدم دورش رو حوله

آوردی در سر تیمارستان از چرا بفهمم باید میشم گیج من کنی   

 

 اریکا اریک داره بچه تا سه بارون از  مامانم میگم باشه: گفت و کشید باال دماغشو

سال دو من و  

 

 سعید اسم به شده ایرانی خلبان یه عاشق شده جدا بارون از مامانم من تولد از بعد

 اومده دنیا به مرده اونا از یکی که دوقلو دختر دوتا ازدواجشون حاصل که فرهمند

 اون با مامان ازدواج... ایران به وفرستاد کرد کادو بارون هم رو اونیکی بود

 تا مامان بود کرده ازدواج مامان با بارون خود دوباره.زدش بهم رو ایرانی جوون

 از بعد نشد بارون زن یگهد وقت هیچ موند وفادار مرد اون به بود زنده که زمانی

 چون کرد شک مامان کار این به بارون که زد من اسم به ثروتشو همه مرگشم

 ای ان دی تست  ؟ من فقط ؟ نه اونا چرا  بودن من برادر خواهر هم اریکا اریک

بارونم ی بچه که کرد رد منو هم   
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 تو حتی تملیکاس بابای سعید عمو سابق همسر دختر الیگا که بودم فهمیده منم

 ولی شباهتش خاطر به باشه ملیکا دوقلوی خواهر الیگا که کردم می تبور ذهنمم

کردم می رد هامو فرضیه همین برا  خوند نمی اصال ملیکا با الیگا تولد تاریخ  .  

 

؟ داره تیمارستان به ربطی چه اینا همه:  پرسیدم کشیدمو نفسی  

 

_  من بفهمم تا  کنم پیدا رو کرده واجازد مامان با که مرد اون تا ایران رفتم من

؟ نه یا دخترشم  

 

شد؟ چی خوب: پرسیدم بهش دوختم چشم مشتاق  

 

_ نمیاد یادم چیزی دیگه کردم تبادف یادمه فقط   

 

؟ اینجا برگشتی چطوری: پرسیدم گم در سر  

 

_  بد حالم روز به روز گفت می گردوندن برم کردن پیدام بابا آدمای گفت می اریکا

ومن... من و شده تجاوز بهم ایران تو چون میشد  ... 

 

نه بود شده تجاوز بهش.  خوردم جا حرفش از  ... 

 

 من: گفت و کرد گریه گذاشت صورتش رو دستاشو ترسید صورتم حالت از الیگا

 اینارو نداشتم رابطه کسی با حاال تا من شارک بودم باکره من نمیاد یادم هیچی

ادنمی یادم چیزی من گفت بهم اریکا ...  
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؟ گفت می چی دیگه اریکا: پرسیدم چسبوندمش هم به رو حوله طرف دو  

 

_  افتاده  دارن نباتی زندگی فقط که اونایی یا و ها مونده عق  مثل جور یه گفت می

 بیشتر آبروش تا خبوصیش آسایشگاه  فرستاده منو بابا گفت می ویلچر رو بودم

دشنمیا یادم موقع اون از هیچی من نره این از   

 

 که شد خوب حالت چطور: پرسیدم دوباره برگشتم رفتم راه قدم چند کالفه شدم بلند

؟ کنی ازدواج مایکل با خواستی می  

 

 برم تا بود داده فراری منو گفت می اریکا:  گفت و دوخت بهم اشکشو پر چشمای

 بابا آدمای با دیدم که برگشت وقتی ام حافظه نکشم زجر اینطوری پدرم پیش ایران

 فقط بابا از بعد مامان متعقده اریکا ؟  کجا از دونم نمی امریکا گشتم می بر داشتم

 برا سعیدم دختر پس نبودم بارت بارون دختر من اگه بوده فرهمند سعید عاشق فقط

 ها دوقلو اون از یکی کنم فکر من... حالم اون با اونم ایران بود فرستاده منو همین

مردم کردن می فکر که هستم   

 

 

باشی ها دوقلو اون از یکی تونی نمی تو: دادم تکون سر عببی   

 

 هم با پازال همین برا بزرگی ملیکا از سال سه تو:  دادم ادامه کرد ریز چشماشو

ندارم نظری ملیکا به شباهت مورد در ولی الیگا خونن نمی   
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_  مونه ملیکا این ببینم کن صبر بزرگم ملیکا از سال سه من میدونی کجا از تو

نیست تو ملیکای   

 

 ملیکا ، ملیکا پسرعموی... فرهمندم سعید زاده برادر من: گفتم و دادم تکون سرمو

فهمیدی حاال منه رهام و رها مامان هم  ... 

 

 گیج خیلی  من شارک...  کنم نمی باور من: گفت گریه با و گذاشت دهنش رو دست

 شدم

 

 سن با سنت اگه شدم گیج منم: تمگف و زدم تلخی لبخند داد تکون سرشو  نامیدانه

 کردی تبادف بعد ایران رفتی تو... باشین دوقلو که داشت امکان میخورد ملیکا

سقط... تجاوز...  ... 

 

 

 الیگا همون من ملیکای هست امکانش یعنی خوردن بک فلش مغزم تو ها جمله این

؟ باشه  

 

 بهتره هاست بچه دتول امش : گفتم کشیدم بیرون رو لباسی ملیکا کمد جلوی رفتم

 خونواده یه تو و ها بچه با بدم آوانس امشبو خوام می.  بذاریم کنار رو چی همه

اوکی کن پاک اشکاتو...  باشیم  

 

 می کنم شرکت ها بچه جشن تو تونم نمی اینطوری من شارک: گفت و زد لبخندی

بکشه صورتم به دستی یه بیاد آرایشگرم بزنم زنگ تونم  ... 
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 الیگا افتاده ابروی  بودم آشنا روحیه این با کامال من مغزم تو خورد بک فلش بازم

 چون کنم تزیین رو خونه برم منم اینجا بیاد بزن زنگ باشه: گفتم کردمو صاف رو

باشه سوپرایز براشون تو اومدن خوام می   

 

 لحظه چند که انگاری نه انگار بود سوپرایزا آخر دختر این زد لبخند خوشحالی با

بود آرایشش و لباس  فکر به و خندید می حاال.  کرد می گریه دامم قبل  .  

 

 رو ها بچه و سوگند که بود خوب فرستادم اتاقش به که اومد آرایشگرش بعد ربع یه

 تزئین ذوق و شوق با رو خونه  راحت خیال با خودم سیاه نخود دنبال بودم فرستاده

 ناتنی خواهر الیگا بفهمم تا ارمبی هم رو ماجرا ته سر باید تولد بعد ولی کردم

 من به تبادفش و ایران به الیگا اومدن جورایی یه ؟ دوقلوش خواهر یا ملیکاست

 خاطرات دفتر تو من چون شدن جا به جا هم با ملیکا الیگاو که کرد می تلقین اینو

 بیمارستان بردنش که کرد می سقط داشت بود باردار کیان از ملیکا که خوندم ملیکا

 اومد من پیش که بود داده دست از شو حافظه بلکه نبود خبری سقط از شبعد

 باردارش و تجاوز بهش کیان پارتی ش  که ملیکایی بدونم بودم کنجکاو همیشه

من با ازدواج موقع چطور بود کرده  

 

 خون با رو معلمولی خون تونستم می راحت خیلی بودم پزشک یه من. بود باکره

.  نبود باکره ولی اس باکره بود گفته بهم اول ش  الیگا.  بدم تشخیص هم از باکره

 هم با ملیکا با الیگا جای که شد می باورم بود الیگا کمر رو خالکوبی سرخ گل اگه

 چند بازم ولی ؟ ملیکا با نه کردم زندگی الیگا با سالها این تموم ومن شده عوض

میاوردم هم رو سرتهشون فرصت سر باید...  خونندن نمی هم با پازلم جای  .  
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 خاموش چراغهارو شد پیدا سوگند با ها بچه ی کله سرو آرایشگر رفتن از بعد 

 سپس و مبارک تولدت آهنگ و کردم روشن هارو چراغ اونها ورود با  بودم کرده

رفت هوا به اونها خوشحالی جیغ صدای . 

 

گفتم تبریک رو تولدشون و بوسیدم رو هردوشون صورت  . 

 

 به مبارک تولدتون خوندن با و کرده روشن شمع تا هفت و آماده ور کیک سوگند

اومد پذیرایی   

 

اومد ها پله باالی از  الیگا صدای که بودن شمعها کردن فوت آماده ها بچه  . 

 

_ بگیرین؟ جشن میخوایین من بدون  

 

 همون.بود جادویی ش  اون مثل. شد کشیده ها پله باالی به نگاهامون ی همه

 همون بود شده. داشت تن به رو  رنگ سبز لباس همون و ورتشص روی ارایش

 و بود کرده رنگ رو موهاش پایین و بود کرده فر رو موهاش... قدیم ملیکای

داشت گردن به رو بود روش من اسم که طالیی سرویس همون   

 

کردند صداش مام بلند صدای با ها بچه و اومد پایین ها پله از خرامان خرامان  

 

 به هارو بچه هردوی الیگا و میکرد نگاه منظره این به مبهوت و تما سوگند

برمیگردی پیشم میدونستم:گفت صادقانه رها و کشید آغوش  
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برگشته من پیش نخیر:گفت رهام و  

 

 ای بوسه و کرد نوازش رو هردوشون الیگا و  زد سرش به رهام،رها حرف این با

 گرفته ها بچه دستهای با ودستشهرد حالیکه در و  نواخت هردو ی گونه مهربه از

اومدند طرفم به بود شده   

 

 فوت باهم هارو شمع شماره سه با و نشستیم کاناپه روی چهارنفرمون هر و

بوسید و کرد بغل اونهارو دوباره الیگا.کردیم   

 

 امد خوش بهش و کرد روبوسی الیگا با بود شده غافلگیر حسابی که سوگند

 و الیگا من نظر از ولی بود گرفته ملیکا جای یگاروال بقیه مثل هم سوگند...گفت

نمیکردند فرقی هیچ ملیکا  

 

 تانگو دونفری رقص به شروع و  شکفت گلمون از گل دیگه منبور اومدن با

 و سوگند و منبور و الیگا و من. میرقبیدیم دو به دو مالیم موزیک با و کردیم

میرقبیدند باهم هم رهام و رها که بود اینجا جال    

 

 االن و بودم گرفته یاد رو جدیدی آهنگ یه تازگی به.افتاد خونه کنج گیتار به چشمم

بخونم براش که گرفتم تبمیم.بود پیشم الیگا که  

 

 های سیم روی رو انگشتام و گرفتم دست به ماهرانه رو گیتار و نشستم مبل روی

بودند شده خیره بهم مشتاق همه.کشیدم تار . 

اهنگ خوندن به دمکر شروع و کردم تر ل  : 
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Let’s Talk About Love 

بزنیم حرف عشق به راجع بیا  

Cheri, Cheri Lady 

من عزیز بانوی  

Oh, I can’t explain 

0 کنم توصیفش نمیتونم آه  

Every time it’s the same 

همه به شبیه لحظش هر  

Oh I feel that it’s real 

داره حقیقت که کنم می احساس آه،  

Take my heart 

کن خودت مال رو قلبم  

I’ve been lonely to long 

0 تنهام که وقته خیلی  

Oh, I can’t be so strong 

باشم قوی نمیتونم دیگه آه،  

Take the chance for romance, take my heart 

کن خودت مال رو قلبم نده، دست از رو عاشقی فرصت  

I need you so 

دارم نیاز بهت خیلی  
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There’s no time I’ll ever go 

0 نمونده باقی رفتنم برای وقتی  

Cheri, cheri lady 

من عزیز بانوی  

Going through a motion 

شم می احساساتی دارم  

Love is where you find it 

کنی پیدا میتونی بخوای که هرجا رو عشق  

Listen to your heart 

بدی گوش قلبت به کافیه   

Cheri, cheri lady 

نم عزیز بانوی  

Living in devotion 

کنیم زندگی صفا و صلح در بیا  

It’s always like the first time 

مونه می اول دفعه مثل همیشه  

Let me take a part 

بشم تو از قسمتی تا بیا   

Cheri, cheri lady 

من عزیز بانوی  

Like there’s no tomorrow 



@ASHEQANEROMAN 763 

 

نداره وجود فردایی انگار که جوری  

Take my heart – don’t lose it 

نده دستش از و بگیر دست به رو قلبم  

Listen to your heart 

کن گوش قلبت حرف به   

Cheri, cheri lady 

من عزیز بانوی  

To know you is to love you 

وبودنه ت عاشق تو شناخت  

If you call me baby I’ll be always yours 

میشم تو مال رمعم آخر تا که وقته اون کنی، صدا عزیزم منو اگه  

I get up – I get down 

0 میشم بلند و میشینم  

All my world turns around 

میچرخه سرم دور دنیا  

Who is right ? Who is wrong ? 

دروغ کی میگه راس کی  

I don’t know 

میدونم چه  

I’ve got pain in my heart 

0 کنم می احساس قلبم تو دردی  
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Got a love in my soul 

کنم می بودن عاشق احساس روحم درون در  

Easy come, but I think easy go 

بگیرم سخت نباید کنم، می فکر ولی شدم، عاشق راحت خیلی  

I need you so 

دارم نیاز بهت خیلی  

Although times I move so slow 

میشه سپری کندی به زمان اگرچه  

 

 کلینیک از پرستار دو مراهه بارت اقای بادیگاردهای از دوتا که بود ش  آخرای

 همچین انتظار اصال شدیم غافلگیر مون همه و اومدن خونمون به الیگا بردن برای

دستشون تو دادگاه حکم با اونم نداشتیم رو عملی   

 

 آقای به منو ی خونه تو الیگا بودن ، کرده لقی دهن الیگا آرایشگر که فهمیدیم بعدا

بود داده رو کلینیک به الیگا دوندنبرگر دستور اونم و داده گزارش بارت   

 

  من سر پشت خودشو بود انداخته چنگ  بازوم به ترسید می که ای بچه مثل الیگا

برگردونن خونه دیوونه به اونو نذارم که کرد می التماسم چشمهاش با کرد می قایم  

 

 چشمش مشتموبه و رفتم در کوره از که کشید الیگا بازوی از بادیگاردها از یکی

 تا چند که شد قدم پیش من کردن جدا برای منبورهم. شدیم گالویز وباهم کوبیدم

کردش جون نوش مشت   
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 شده آویزون پیرهنش از و نره پیششون از که میخواستند الیگا از گریه با ها بچه

 و بود ریخته هم به صورتشو آرایش تمومی هاش گریه با  اونا از بدتر الیگام  بودن

بوسید می و بوئید می گرفته  وششآغ تو رو ها بچه   

 

بشم رفتنش از مانع تا شدم سدی الیگا جلوی.کنم؟ چکار که بودم مونده منم   

 

داد الیگا دست به رو بارت آقای ی نامه پرستارها از یکی . 

 

 شد مجبور بودن کرده تهدیدش بود معلوم که کذایی ی نامه اون خوندن از بعد الیگا

نشم مانعش که خواست ازم و بیفته راه اونا همراه  

 و  رفت اونا همراه و ترسید نامه متن از که بود شده نوشته چی نامه داخل نمیدونم

فرستاد هوا تو ها بچه برای ای بوسه بار چندین  . 

 

 بازی کوچلوهام احساس با دوباره اینکه از.  دادن سر گریه رفتنش با رهام و رها

 بره دستم از راحتی این به الیگا بود قرار گها... شدم متنفر خودم از بیشتر بود شده

؟ خدا. بود گرفته قرار راهم سر  چرا پس    

 

 ولی بخوابم هم لحظه یه نتونستیم و گذروندیم سر پشت رو سختی ش  ها بچه و من

خوابوندم باالخره رو ها بچه زور به. میدادم نجات الیگارو باید شده هرطور  . 

 اتاقش وارد بدن اجازه تا کشید طول خیلی تمرف بارت شرکت به زود خیلی صبح

 بشم

 

پرید پایین و باال ویلرزکرد و جلز آتیش روی اسپند مثل کردم معرفی خودمو وقتی    
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 بهم بیراه و بد کلی بشم شرکتش وارد که کردم جرات چطور کرد می تاکید مدام

   شبیمار دختر مزاحم که میکنه شکایت  دستم از که کرد محکومم حتی و گفت

 از مونو که کنه می کاری گفت عقله شیرین که رو یکی اونم کردم اغفالش میشم

کنن ریپورتم امریکا   

 و میشد تر جدی و تر خشن بیشتر اون میکردم دفاع الیگا و خودم از بیشتر هرچه

 اینکه بدون و کنند بیرون شرکتش از زباله یه مثل منو که خواست بادیگادرهاش از

 بیرون شرکت از خودم پای با خودم بزنند دست بهم که بدم جازها بادیگاردهاش به

 ...اومدم

 

 عرضه بی و ناتوان خودمو بستریه تیمارستان کدوم تو الیگا نمیدونستم اینکه از

میکردم حس . 

 بودیم گرفتاریش که کابوسی این از خودمو و الیگا که نمیرسید نظرم به راهی هیچ

 حلی راه بلکه برم اون پیش تا کرد معرفی برام خوب وکیل یه منبور.بدم نجات

بگیرم بارت اقای از رو الیگا بتونم تا کنه پیدا   

 جانسون موفق های پرونده درمورد منبور.شدم پیاده جانسون وکالت دفتر جلوی

 ایی پرونده هر نشده شکست باعث هیچوقت که بود کرده اعالم و کرده تعریف برام

 ی پرونده تا کنم اعتماد بهش تونم می و  بوده موفقیت با بود کرده قبول که رو

بسپارم اون به الیگارو  

 

بود رویی خنده و ساله  سه و سی جوان جانسون آقای  

 

 به خواستم ازش  و کردم تعریف ملیکا،براش درمورد حتی زندگیم جزئیات تموم از

 بچه و من پیش موندنش و الیگا و من ازدواج با که کنه کاری ممکنه که نحویی هر

بشه پذیر امکان ها  ...   
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 و درست عقل الیگا میکرد ثابت که داشت دست در رو مدارکی بارت آقای چون

 به منو میخواست همینطور و  میشه محسوب روانی یه اون و نداره حسابی

 نه  داشتم عالقه الیگا به من که بود درحالی این و کنه متهم الیگا از کالهبرداری

 بود مهم برام الیگا شخص خود وجود فقط فقط بشم صاح  نواو ثروت بخوام اینکه

ثروتش نه   

 

 نظر از دیگه عمو،کاتالینا خاطر به چراکه بود متنفر من سعید عمو از بارت آقای

 با حاال همین برای... بود شده صاح  اونو جسمی فقط و نشده همسرش روحی

 الیگا از دادن زجر با داشت داده دست بهش سرشکستگی احساس کاتالینا مرگ

گرفت می انتقام   

 

 جنگیدن برای که میده خبر فردا تا که گفت و کرد ضبط منو حرفای تموم جانسون

 های ماده و ها تببره تموم بود قرار. بشه استفاده صالحی چه از پرونده این تو

 رو اختیار تام وکالت من و کنه پیدا مشکلمون برا حلی راه تا کنه مطالعه رو قانونی

 که کرد مطمئنم بندازه جریان به بارت برعلیه رو الیگا ی پرونده که دادم بهش

 کدوم تو الیگا که ببرن این به پی اش خبره  کارگاهای توسط شرایطی هر تحت

برسونه اثبات به رو اون عقلی صالحیت قانون طریق از و بستریه تیمارستان   

 حرفهام به همراز و مدمه یه مثل اونم و کردم گفتگو و بحث جانسون با ساعتها

برگشتم خونه به و کردم خداحافظی باهاش طوالنی گفتگوی از بعد و میداد گوش   

 

میکرد نگاه رو اسفنجی باب کارتون هم رها خوابیده رهام  

 

اسفنجی باب عاشق ملیکا.افتادم ها گذشته یاد به اسفنجی باب بادیدن  

 

ریختم زندگیم همانند تلخ قهوه و  زدم افکارم به پوزخندی.بود  
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کجاست؟ نمیدونم: گفتم انداختم باال ای شونه و پرسید الیگا درمورد عجله با سوگند  

 

رفتیم کارم اتاق به و اومد سراغم به جانسون بعد روز سه . 

 میکرد نگاه بودیم گرفته پیکینگ در ها بچه و الیگا با که عکسی قاب به حالیکه در

 قانونی و زود خیلی میتونستیم داشتن تعلق بارت خانم به قانونا ها بچه این اگه:گفت

بدیم نجات ناپدریش چنگ از الیگارو  

 

 حل چی همه اونموقع داشتیم ای بچه الیگا و من اگه یعنی: کردم سوال دوباره

 میشد؟

 

_  ازدواج باهم قانونا چه هست زن و مرد یه زندگی پل بچه امریکا تو آره،چون

نه چه و کنند ... 

 

 ما با میتونه اونوقت بشه دار بچه  من از الیگا اگه:پرسیدم و دمکر قطع رو حرفش

کنه؟ زندگی  

نیست،هست؟ باردار که بارت خانم:پرسید و خندید  

_ ؟ باماست اول حرف باشه باردار اگه ولی.نکنم فکر نه  

میگیرید رو حرف زود شما که خوشحالم آره،خیلی:گفت خوشحالی با  

 

میکرد نگاه بهمون   تعح  اب و بود اورده قهوه برامون سوگند  . 
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 طول چقدر. بیفته جریان به پرونده این اگه:گفتم و گذاشتم مقابلش رو جانسون قهوه

بره؟ دادگاه به که میکشه  

_ ماه یک حدود  

_ کنم پیدا رو بستریه که جایی الیگا زودتر هرچه باید من. خوبیه فرصت  

 

_ ورد راه از اونم  کنی می فکر شدن دار بچه به که نگو  ... 

 

 لقاح عمل از قبل چهارساعت و بیست ظرف من:گفتم و خندیدم تفکرش طرز از

 میدم انجام رو لقاح عمل هم طوری یانه؟و و بارداره طرف که بدم تشخیص میتونم

 راه از میتونیم. باشیم داشته فرصت یکماه ما اگه ولی باشه صدرصد جواب که

 کار یکساعت از کمتر شاید یا و ساعت یه فقط.بدیم انجام رو لقاح عمل قانونی

 ...تمومه

 

 پیدا جاشو گفت؛اگه خنده با.بود مسخره نظرش به حرفام فکرکنم. زد ای قهقهه

 مادر به بودن زن از چهارساعت بیست ظرف میشه بهتر خیلی بدی فراریش کردی

میشه تو با اول حرف اینطوری میگیره ترفیع و ارتقاء شدن   

 

 کنم فرار الیگا با نمیتونم بچه تا دو داشتن با من. بود کنمم کاش:گفتم و کشیدم آهی

 مخفی و کلک و دوز از دیگه میندازم خطر  به هم رو ها بچه جون کار این با...

 قانونی راه از و کنارخودم رو الیگا ابد تا و همیشه برای میخوام.شدم خسته بازیها

بارداری ریسک با حتی.بیارم بدست   

 

 میخواد دلم خیلی چون.باشی موفق که امیدوارم. تسلیمم من:گفت و برد باال دست

 دربیاد اجرا به تا میدم تحویل دادگستری به رو پرونده من پس. ببرم رو پرونده این
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 خیلی و شدند عمل وارد من کارگاهای البته.بگرد الیگا دنبال مدت دراین توهم و

    زود

میرسه ازشون جواب   

 

_ کنن پیدا بستریه الیگا که جایی بشن موفق امیدوارم   

 

_ خان شاهرخ باش امیدوار صد در صد   

 

 کامپیوتر مهندس اون گرفتم رو منبور شماره عجله با. رفت و کرد خداحافظی

 الیگا بفهمیم باید آورد می سردر کامپیوتر از راحت خیلی خاطر همین به و بود

 رسوند بهم رو خودش زود خیلی خوش روی با منبور. بستریه بیمارستان کدوم

 به هیچی بازم ولی اومد در ؟پدرمون کجاست بفهمیم تا گرفت رو وقتمون ساعتها

برگشت آپارتمانش به ش  های نیمه ناامیدی با ؟منبور هیچی   

 

 رو گوشی وقتی بود منبور. خورد زنگ موبایلم که بود صبح نزدیکای

 هی کالیفرنیا ینزدیک. کردم پیداش باالخره:گفت که شنیدم رو شادش صدای.برداشتم

کردن بستری اونجا رو الیگا هست خبوصی کلینیک  

 

 رو آدرس خوشحالی با. بیاره بدست الیگا از ردی بود تونسته منبور نمیشد باورم

کشیدم راحتی نفس و گرفتم ... 

 نعنوا به و بود دلنشین خیلی کلینیک زیبای محوطه.رفتم تیمارستان به خوشحالی با

کردم معرفی رو خودم مستعار نام و شدم وارد  زشکیپ پروژه  شناس روان  یه   
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 که میکردم وانمود طوری بیارم بدست رو پرستارا چندتا دل نقشه برای شدم مجبور

 یعنی بودم نداده انجام عمرم تو وقت هیچ که کاری اومده خوشم خیلی ازشون انگار

زدم رل باهاشون   

 

 و ل  از ،آب منم دیدن با دنبو عق  قیافه و ریخت از کمی یه اونجا پرستارای

 خودی و برتر دیگری از که میکردن سعی  شونم هرکدوم و بود روون لوچشون

بگیرند پیشی دیگری از دلبربازی توی و بدن نشون   

 

 درشت هیکل و قوی بادیگارد دوتا از بارت آقای بودیم کرده فکرشو که همونطور

بودن کشیک الیگا اتاق پشت و بود کرده استفاده الیگا محافظت برای ... 

 

میزد پرپر دیدنش برای دلمم.بودم ساعت یه و ش  یه محتاج فقط   

 

 و معالج پزشک فقط که گفتن و کردن خودداری الیگا اتاق به من رفتن از اونا

داره رو اتاق به ورود حق شخبیش پرستار  

 سفید جذب و تنگ لباسای که بود خوشگل خیلی موبلند دختر یه الیگا پرستار

 قلم هفت بودو ریخته بیرون رو ندارش و دار تمام و چسبیده اندامش به رستاریپ

بود گذرونده سر از روهم آرایش   

 

 حتی.بشم نزدیک هدفم به تا بگیرم کار به اونو مخ رو بیشتر باید که میدونستم

 قول به هاش نقشه اجرای برای حاال مثبت بچه شاهرخ نمیکردم هم فکرشو

بزنه مخ ها امروزی  

 

بردم دلشو چشمکم یه با. داد نخ بهم تا کشید طول روز دو   
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 اتاق به رو غذاش  الیگا داروهای  چرخ پایین که حالی در اون طریق از باالخره

 شدن دیده از مانع و بود چرخ روی هم رنگی سفید ی پارچه و شدم پنهون میبردند

میشد من . 

 

 رد اتاق ورودی از. بده له رو چرخ راحت نمیتونست پرستار. بودم سنگین چون

لنا اسمش که پرستاره و شدیم  شک بهش تا...بوسید رو بادیگاردها از یکی  بود س 

 ... نکنن

 

نره لو نقشمون که کردم می خدا خدا  ... 

 

داشت دست به هم کتابی و بود کشیده دراز تخت روی معبوم و ساکت الیگا . 

 

 چرخ زیر از  خواستمش یم هوشیار چون بخوره رو  هاشو قرص اینکه از قبل

اومدم بیرون  

 

 درشت چشمهای با و نشناخت منو نکرد ترک رو اتاق پرستارش که زمانی تا اولش

 مات اولش برداشتم رو مبنوعیم سبیل اینکه بعداز ولی شد خیره بهم پرتعج  و

 بغل سفت همدیگرو و انداخت آغوشم به رو خودش خوشحالی با بعد شد خیره بهم

 کردیم

 

نشه مزاحم کسی تا کردم قفل رو در   
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 رسوندم بهش خودمو چطور که بدونه میخواست  خواست توضیحمی ازم الیگا

 فراری برای که کردم اضافه ودراخر دادم توضیح رو چی همه معطلی بدون.

کشیدم مبیبت اینهمه دلتنگی روی از بلکه نیومدم دادنش   

 

 داد نشون بهم رو بود رشزی که هایی قرص و برداشت رو تخت زیر بالش بغص با

 رو هاشون قرص. میدن شربت و قرص بهم زور به اونا.نیستم دیوونه من:گفت و

میکنه بد حالمو میزنند بهم که هایی آمپول ولی میکنم قایم بالشم زیر و نمیخورم   

 

 های دگمه کردن باز حال در دستم یه با من. میزد حرف ریز یه اون که همونطور

 با لحظه آخرین در دادم نشون حرفهاش شنیدن مشتاق رو مخود و بودم پیرهنش

زدم لباش به سکوت ،مهر لباش روی لبام گذاشتن . 

 

 دیگه. گرفت فرا پامونو سرتا دلتنگی بودیم هم لباسای دریدن حال در ها گرسنه مثل

 از که اخالقی با چون   بدیم نجاتش مخمبه این از چطوری که ندادم توضیح بهش

میشد تکرار چاق گاو حکایت بازهم شتمدا سراغ ملیکا   

 

میبردیم لذت آن از و بودیم شنا حال در زندگی موجهای در ما و کشید طول ساعتی  

. 

  ملیکا های خاطره قبلنا مثل اون و گرفتم عریانم نیمه بازوهای تو اونو باالخره

میکشید سینم روی فرضی های خط انگشتش با و گذاشته ام سینه روی سرش  

 

 اگه بود گفته که وکیلمون به بحثو ای دلهره هیچ بدون و گرفتمش آغوشم وت سفت

 امیدوار باید حاال و گفتم بهش رو میشه پیدا مشکلمون برای حلی راه بشه دار بچه

باشه گرفته صورت لقاح عمل که بودیم می  
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 رو شدن دار بچه آمادگی که رفت در کوره از و شد خیز نیم تخت روی از ناگهان

 نداره

 

_  و نمیاد خوشت ازمن یا و بشی دار بچه که نمیخوای عمرت آخر تا یعنی

؟ بشی دار بچه ازمن نمیخوای  

 

_  نمیخوام من.متنفرم دارن زنا که ای قیافه و ریخت اون و حاملگی از من

مثل...مثل....مثل  

 

 بشی؟یعنی ریخت بی و چاق گاو یه چی؟مثل مثل نمیخوای:گفتم و بریدم رو حرفش

 یه به تو که چیزییه اون نه داره حرمت شدن مادر...اینه شدن مادر از تو تبور

میکنی تشبیهش حیوون  

 

 ندارم گفتی،دوست تو که همونی آفرین:گفت و گرفت طرفم به اشو اشاره دست

 میخوام اگه.افتم می قیافه و ریخت از باشه هرچی. کنم خراب رو اندامم و بشم چاق

 بچه تو که چون چرا بشم دار بچه نمیخوام که اینه دلیلش یه باتو اونم کنم ازدواج

 ... داری؟

 

 که نمیکرد درک اصال اینکه از. بودم عببی و دلخور خیلی تفکرش طرز از

 نحوی هر به که بود کرده تهدید ناپدریش و داره اهمیت بچه این وجود به آزادیش

بزنه بهم مارو بین شده که ... 

 

یه؟چ جنسیتش حاال:گفت که شنیدم صداشو  
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 تو ولی بودم نجاتت فکر به که باش منو نیست؟ مهم برام دیگه:گفتم و زدم پوزخندی

 صادر رای دادگاه اینکه و تو خاطر به ولی نمیخوام بچه دیگه باشه اندامتی فکر به

 بشی مداوا چطوری که بخوام و کنم دخالت تو زندگی توی بتونم من تا که کنه

؟ کنی تحمل شکمت تو منو ی بچه ماه دو یکی مجبوری  

 

 به و برداشتم رو بود افتاده زمین که شلوارمو و کشیدم تنم به رو پیراهنم و بلندشدم

کردم پا  . 

 دوست خیلی من شاهرخ:گفت و گذاشت ام شونه روی سر و کرد بغلم سر ازپشت

 . دارم

 

 و زدم روشون به ای بوسه و گرفتم رو بود شده حلقه ام سینه جلوی که دستاش

 از پدرت تا. بدم دستت از نمیخوام و ابد تا و همیشه برای دارم دوست ممن:گفتم

 و همیشه تا... بشی من بایدمال تو و بدم نجات اینجا از تورو باید نبرده بویی جریان

عشقی خود خود نیستی هوس من برا تو الیگا خوامت می قیامت تا  ... 

 

بخنده که واستمخ ازش و زدودم اش گونه رو از چشماشو اشکای و برگشتم   

 

_  میتونی نیاریش دنیا به نخواستی اگرم.میزنیم حرف باهم بعدا رو بچه موضوع

کنی سقطش   

 

 کنه سقطش رو بچه شد حامله اگه خواست نمی دلم چون گفتم بغض با رو جمله این

باشه بچه این خواهان من اندازه به اونم خواست می دلم   
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 بودم اومده که همونطور باید بود اومده دستی خچر با شام برای اینبار الیگا پرستار

میگشتم باز   

 

 دستشویی داخل اولیه های کمک ی جعبه توی موبایل یه که دادم توضیح الیگا به

  تلفن حافظه تو هم رو موبایلم شماره و کردم قایم براش چک بی بی چندتا همراه

 ازم گریهبا... رهبگی تماس باهام باشه داشته رو موقعیتش هروقت که کردم سیوش

کردم خداحافطی ازش بوسه با منم و شد جدا   

 

 رو الیگا و باشیم ما برنده پرونده این تو که میخواست دلم و داشتم عجیبی ی دلهره

برمیگشتیم ایران به و میکردم جدا ناپدریش از همیشه برای   

 

 تا االیگ با میشد ش  نبفه دو ساعت اینکه بعداز هرش  و خونه برگشتم عبری

میزدیم حرف معشوق و عاشق مثل صبح خوده  

 

 هربار الیگا و میکردیم صحبت. بود رومون پیش که ای آینده و حال و گذشته از

 شکلی چه و میکنن چیکار اینکه و بزنم حرف ها بچه درمورد که میخواست ازم

 ها وقت وبعضی  کنم تعریف براش کاریاشون شیرین و زبونیاشون شیرین از شدن

 صبح روز هر من و خندیدیم می آهسته و میگفت برام جوک و دار خنده فایحر هم

نداشتم رو زندگی و کار دمق و دل دیگه.  میشدم بیدار خواب از زور به کسل   

 

 هفته سه جانسون طرف از و افتاد جریان به پرونده کنیم تبور اونکه از تر زود 

 ام رونه رو تهدیدی وکیلش توسط هربار بارت آقای و  شدیم خواستار داداگاه به بعد

 میگفت بهم هربار و  کنم ولش رو الیگا و کنم نشینی عق  که میخواست و  میکرد

 و کور دختر اگه   گذاره می باقی دلم روی همیشه برای رو الیگا به رسیدن داغ که
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 جور این از و نمیذاره ایرونی من های شونه روی  شو جنازه باشه داشته هم کچل

نمیدادم بهشون اهمیتی من که حرفا  

 

 زد زنگ بهم الیگا  زود خیلی ص  و بود دادگاهمون ی جلسه آخرین صبح هشت 

 قوطی روی دستورالعمل طبق و برداره چکهارو بی بی از یکی که خواستم ازش

کنه اجرا هاشو مرحله موی به مو و کنه عمل اون   

 تا کردیم نزد حرف به شروع باهم میکردم صبر باید که زمانی مدت در

 یه که میدادم جواب سرسری من و میپرسید ایران از اون کنیم دفع رو استرسمون

 اونم و شدم بزرگ داشت برام رو پدر حکم که سعیدم عمو وپیش دارم ناتنی برادر

اومد گفتنش هون هون صدای اینکه تا میداد گوش اشتیاق با همیشه مثل   

 

 یا هست روش خط یه ببینه و کنه نگاه دقت با رو چک بی بی که خواستم ازش

 ...دوتا

 

_ چی؟ باشه خط دو اگه و چیه؟ باشه خط یه اگه  

 

_ ای حامله تو اینکه و مثبته خط دو و هست منفی خط یه   

 

 بغض با آخر در و اومد اش گریه هق هق صدای. میکنه نگاه داره که بود مشخص

خطه یه متاسفم شاهرخ:گفت  ... 

 

اشغال بوق هم بعد ... 
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 به لعنت باشم شنیده راست که شد نمی باورم. کرد منقل  منو هم آخرش ی لمهمکا

 روی خیلی. بردم پریشونم موهای الی به ال دستمو  چکه بی بی چی هر

 که بودم مطمئن. داشتم اعتماد حلم راه به  ومن بودیم کرده باز حساب باردارشدنش

 اون بودن منفی با ندگیمونز دیوار های پایه همه ولی.بود خواهد ما با برد امروز

کرد ریزش چک بی بی  

 

 رد خودش اینکه یا و نمیداشت بر یا اشغال بوق بازهم ولی گرفتم شمارشودوباره

 بارداری تستهای این که بدم دلداریش میخواستم و بودم نگرونش داد می تماس

 در بتمث اینبار شاید کنه امتحان دوباره میکنندباید گیری نتیجه اشتباه وقتا بعضی

 وقتی ملیکا عین...  کنم صحبت باهاش تونستم نمی برنمیداشت رو گوشی ولی بیاد

کرد کاری شد نمی دیگه افتاد می لج سر  .  

 

 من که امیدی به دل  ام بیچاره اون که دونستم ،می کردم فکر و نشستم صبح خود تا

 دیگه شده پنبه بودیم کرده رشته چی هر که هیهات بسته بودم دونده ریشه دلش تو

بود ممکن غیر  

 

 بود مشخص برام دادگاه نتیجه االن از. باشم داشته حضور دادگاه تو نمیخواست دلم

 انجام کاری نجاتش برای بتونم بلکه تا افتادم راه به موعد از زوتر ولی

 رو غرور میخواستم اینبار. داره حضور دادگاه تو هم بارت آقای که میدونستم.بدم

 تا باشه کنارم بذاره  نکنه بازی الیگا زندگی با تا کنم التماسش تا بذرام پاهام زیر

 بود قرار فقط بود علنی غیر دادگاه بارت خود حضور خاطر به...  کنم خوشبختش

وکال و باشیم ما  ... 

 گیریم کرد می ش له پا زیر غرور با رو دخترش خوشبختی که بود پدری چطور

 معرفی دیوونه  رو الیگا که داشت ارزش مهاینه ثروت اون یعنی بود ناتنیش دختر

 درک شاید و بود عادی و معمولی آدم یه همه مثل دخترش که حال عین در ولی کنه

بود بیشتر هم ها خیلی از فهمش و ...  
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 داداگاه  شویم  واردسالن خواستن ازمون بشم رو به رو بارت آقای با که اومدم تا

دیمش دادگاه سالن وارد. میشد شروع داشت   

 که کردم اعالم دادگاه به. بودم ورودش منتظر قرار بی بود نیومده جانسون هنوز

نیومده من وکیل که   

 رای خواهان و کرد دخالت بارت آقای که کنه کنسل رو دادگاه خواست هم قاضی

 بدون  نیاد من وکیل دادگاه وقت اگه که کرد اعالم قاضیم خاطر همین به و شد

کشیدم پوفی کالفه همیکن صادر رای وکیلم   

 وکیل. رفت هوا به و شد دود هم  داشتم که امیدیم ذره یه و من علیه به چیز همه

 ندارم حق که  کرد من کارای از معای  به شروع داشت که قلمی لفظ با بارت آقای

 بارت اقای که باشم این خواهان یا و کنم دخالت دخترش و بارت بارون زندگی تو

 سوءاستفاده  ازش هم که بکنه من تقدیم دودستی رو روانیش و روحی و بیمار دختر

 رو بود برده سر مو حوصله کامال که دیگه چیزهای خیلی و کنم جسمی و مالی

 شمرد

 از من و شد من از دادخواست خواهان تقاضای بارت آقای وکیل حرفای از بعد

 خانم رماند خودم من بدن اجازه که شدم این خواهان ژوری هیئت حضار و قاضی

 اصال من که کنند می دریافت من از که وکالتی با و  بگیرم عهده به رو بارت الیگا

 خیلی وکیل بدون.برد نخواهم بارت خانم  ارثیه از سواستفاده و مادی ی هزینه هیچ

کنم دفاع خودم از که بود سختم  

 و رسوند رو خودش جانسون لحظه اون که شورکردن به شروع ژوری هیئت

دارید نگه دست:کشید داد محکم ... 

 مشکل اینکه مثل کرد عذرخواهی تاخیرشم بابت و میزد نفس نفس بیچاره جانسون

 آقای شاید که کرد خطور مغزم به لحظه اون  بود داده روی ماشینش برای فنی

 که باشن کرده کاری دست ماشینشو آدماش. باشه داشته سهمی کار این توی بارت

نرسه دادگاه به جانسون   

بودیم دادگاه این ی بازنده دیگه ،ما نه چه و باشه داشته دخالت بارت چه حاال  . 
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 کیف از جانسون و نشد واقع قبول که کنه روتجدید دفاعیه که خواست جانسون

 داد قاضی دست به رو کاغذها و رفت قاضی طرف به و اورد بیرون رو مدارکی

 صدا به قاضی چکش صدای بعد و کنه مطالعه مدارک روی که خواست قاضی  از

 به رو مدارک که کرد درخواست جانسون یعنی من ی مدافعه وکیل از که دراومد

کنه ابالغ شفاهی صورت   

 و قاضی آقای:گفت و کرد صاف رو صداش و شد بلند صندلی روی از جانسون

 الیگا خانم با میخواد که شده این فرهمند،خواستار آقای من گرامی،موکل حضار

 بارت خانم به شما توسط تا شده خواهان شمارو رضایت و کنه واجازد بارت

 رو شون حقوقی ی پرونده که دارم وکالت بارت الیگا خانم طرف از من.برسن

 ی بقیه میخوان دادندکه وکالت سالمت و صحت کمال در بارت خانم و کنم بررسی

 که یهمادر هر حق این و کنه سپری فرزندانش و همسرش کنار در  رو عمرشون

باشه هاش بچه کنار در بخواد   

 

 نظریه:داد ادامه جانسون و خواست بیشتری توضیح بود شده گیج کمی که قاضی

 دلیل. هست مادرش و پدر درکنار جاش فرزندی ،هر قانون...  ی ماده.گ.نامه مفاد

 که فرهمند آقای فرزندای و کنه انکار  رو اون نمیتونه روانی روحیه و سالمتی

 قانونی پزشک نظریه این طبق. میباشد ساله هفت دوقلو پسر یه و دختر یه شامل

 خاطر همین به. نیست بارت الیگا خانم جز به کسی اونا فیزیکی و ژنتیکی ،مادر

 پدر و هاش بچه صالحیت زیر در که میباشه بارت خانم مسلم حق ها بچه وجود

بگیره قرار فرزنداش  . 

 

 بوده فرزند دو دارای بارت الیگا اینه ی هندهد نشون که رو الزم مداراک همه من

 به مادر رسیدن گرفتن نظر در با رو رای که خواهشمندم و کردم آوری جمع رو

نمایید صادر هاش بچه  
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 به ژکوندی لبخند با و کرد صاف رو کتش ی یقه حرفاش،جانسون شدن تموم با

نشست سرجاش  و زد بارت اقای  

 مخم و سردرنمیوردم چیزی جانسون حرفای از.بودم تر گیج  بدتر قاضی از من

میکشید سوت داشت  

 هیچ. باشه من های بچه واقعی مادر الیگا که داشت امکان چیزی چنین چطور

 شاید کردم فکر باخودم. کنم قبول میتونستم چطور من پس.نمیکرد قبول اینو تئوری

آزمایش اون ولی بده تغییر ما نفع به رو رای میخواد ها بچه طریق از جانسون  

DNA میکرد ثابت رو ای دیگه چیز  

 خودم به میکرد رد رو جانسون حرفهای ی همه که بارت بارون خشمگین باصدای

 سال چند اون و  نبوده فرزندی صاح  هیچوقت دخترش که کرد اعتراص.   اومدم

 هیچ با دخترش یکسال تا اونم از بعد و کرده سقط رو ماهه سه بچه یه فقط پیش

 صاح  لندن در بخواد که بود نشده خارج هم امریکا از و نداشته ای بطهرا مردی

بشه دوقلو  . 

 

کردن شور ژوری هئیت   

 من ولی میشه صادر ما نفع به رای که کرد اعالم افتخار با گوشم تو جانسون

 الیگارو همیشه برای من و بره لو جانسون ی نقشه و دربیاد کار گند که میترسیدم

بیفتم زندان به بارت شکایت با و بدم دست از .  

 سالمتی و صحت به پزشکان نظریه اینکه بر مبنی قاضی ساعت ازنیم بعد را رای

 تنی های بچه قانونی پزشک نظر از واقعا من دوقلوهای و ندارن شکی هیچ الیگا

 صادر بارت اقای  قیومت حبار از الیگا آزادی و من نفع به را رای و بودن الیگا

 باورم من و  نداشت وجود هم به ما رسیدن و ازدواج راه در مانعی ودیگه. کردند

  بذاره کولش روی رو دمش جانسون قول به دادگاه رای بعداز بارت اقای که نمیشد

بره و  ...  

 اینکه و  بودم شده خیره جانسون به مبهوت و مات زدگان روح مثل همچنان من و

سردرنمیوردم حرفاش از هیچی  
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 این از بیشتر براتون که بود خواسته ازم الیگا خانم:گفت ل  به دیلبخن با جانسون

کنه؟ تعریف قضایارو همه براتون میخوان خودشون گویا.ندم توضیح  

_ دیدی؟ کی رو الیگا تو ! 

_  مهم اینا ولی.نگم چیزی شما به که خواست وازم پیش هفته دو تقریبا بار اولین

 همسرتون با راحت خیال با میتونین و رسیدین آرزوتون به شما که اینه مهم. نیست

 بیارید اونو و دنبالش برید که نشسته منتظرتون کلینیک توی االن ایشون. باشید

میکنه بیتابی هاش بچه دوری از خیلی که چرا خونه  

 که بود این مثل گنجیدم نمی پوستم تو ازخوشحالی.  گرفتم جانسون از آبداری ماچ

میرفتم راه ابرها روی . 

 میکردم فکر چیز همه به. کردم طی چطوری رو کلینیک تا دادگاه مبافت نمنمیدو

 سردر ماجرا این از هم حاال و بودم سردرنیورده ازش که ملیکا مریضی مثل

بودم رسیده ست بن یه به و نمیوردم   

 

 و حاضر. کردم باز رو اتاقش در.نبود خبری آسا غول بادیگاردهای اون از دیگه

 آسوده خیال با همدیگرو و پرید طرفم به بادیدنم.بود شستهن تخت روی   اماده

کشیدیم آغوش . 

نبودم دلتنگش که چقدر.کشیدم عمیقی نفس و بردم فرو موهاش بینیموداخل  

 من و.نواختم پیشونیش بر ای بوسه و کردم پاک هاشو اشک انگشتام نوک با

بودم آوردنش بدست از خوشحال  

_ المخوشح چقدر که نمیدونی الیگا وای  

_  هردوی من چون...ملیکا به هم و رسیدی الیگات به هم که  خوشحالی خیلی حتما

بودم اونا . 
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 آوری جمع رو بوده فرزند دو دارای بارت الیگا اینه ی دهنده نشون مداراکی همه

 صادر هاش بچه به مادر رسیدن گرفتن نظر در با رو رای که خواهشمندم و کردم

 نمایید

 

 به ژکوندی لبخند با و کرد صاف رو کتش ی یقه جانسونحرفاش، شدن تموم با

نشست سرجاش  و زد بارت اقای  

 مخم و سردرنمیوردم چیزی جانسون حرفای از.بودم تر گیج  بدتر قاضی از من

میکشید سوت داشت  

 هیچ. باشه من های بچه واقعی مادر الیگا که داشت امکان چیزی چنین چطور

 شاید کردم فکر باخودم. کنم قبول میتونستم چطور من پس.نمیکرد قبول اینو تئوری

آزمایش اون ولی بده تغییر ما نفع به رو رای میخواد ها بچه طریق از جانسون  

DNA میکرد ثابت رو ای دیگه چیز  

 خودم به میکرد رد رو جانسون حرفهای ی همه که بارت بارون خشمگین باصدای

 سال چند اون و  نبوده رزندیف صاح  هیچوقت دخترش که کرد اعتراص.   اومدم

 هیچ با دخترش یکسال تا اونم از بعد و کرده سقط رو ماهه سه بچه یه فقط پیش

 صاح  لندن در بخواد که بود نشده خارج هم امریکا از و نداشته ای رابطه مردی

بشه دوقلو  . 

 

کردن شور ژوری هئیت   

 من ولی میشه ادرص ما نفع به رای که کرد اعالم افتخار با گوشم تو جانسون

 الیگارو همیشه برای من و بره لو جانسون ی نقشه و دربیاد کار گند که میترسیدم

بیفتم زندان به بارت شکایت با و بدم دست از .  

 سالمتی و صحت به پزشکان نظریه اینکه بر مبنی قاضی ساعت ازنیم بعد را رای

 تنی های بچه قانونی پزشک نظر از واقعا من دوقلوهای و ندارن شکی هیچ الیگا

 صادر بارت اقای  قیومت حبار از الیگا آزادی و من نفع به را رای و بودن الیگا
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 باورم من و  نداشت وجود هم به ما رسیدن و ازدواج راه در مانعی ودیگه. کردند

  بذاره کولش روی رو دمش جانسون قول به دادگاه رای بعداز بارت اقای که نمیشد

بره و  ...  

 اینکه و  بودم شده خیره جانسون به مبهوت و مات زدگان روح مثل مچنانه من و

سردرنمیوردم حرفاش از هیچی  

 این از بیشتر براتون که بود خواسته ازم الیگا خانم:گفت ل  به لبخندی با جانسون

کنه؟ تعریف قضایارو همه براتون میخوان خودشون گویا.ندم توضیح  

_ دیدی؟ کی رو الیگا تو ! 

_  مهم اینا ولی.نگم چیزی شما به که خواست وازم پیش هفته دو تقریبا بار اولین

 همسرتون با راحت خیال با میتونین و رسیدین آرزوتون به شما که اینه مهم. نیست

 بیارید اونو و دنبالش برید که نشسته منتظرتون کلینیک توی االن ایشون. باشید

کنهمی بیتابی هاش بچه دوری از خیلی که چرا خونه  

 که بود این مثل گنجیدم نمی پوستم تو ازخوشحالی.  گرفتم جانسون از آبداری ماچ

میرفتم راه ابرها روی . 

 میکردم فکر چیز همه به. کردم طی چطوری رو کلینیک تا دادگاه مبافت نمیدونم

 سردر ماجرا این از هم حاال و بودم سردرنیورده ازش که ملیکا مریضی مثل

بودم رسیده ست بن یه به و نمیوردم   

 

 و حاضر. کردم باز رو اتاقش در.نبود خبری آسا غول بادیگاردهای اون از دیگه

 آسوده خیال با همدیگرو و پرید طرفم به بادیدنم.بود نشسته تخت روی   اماده

کشیدیم آغوش . 

نبودم دلتنگش که چقدر.کشیدم عمیقی نفس و بردم فرو موهاش بینیموداخل  

 من و.نواختم پیشونیش بر ای بوسه و کردم پاک هاشو اشک انگشتام نوک با

بودم آوردنش بدست از خوشحال  

_ خوشحالم چقدر که نمیدونی الیگا وای  
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_  هردوی من چون...ملیکا به هم و رسیدی الیگات به هم که  خوشحالی خیلی حتما

بودم اونا . 

 

شاهرخ؟ میشه باورت  

 و هنگیده مغزم. ؟ داشت امکان چیزی چنین چطور شدم خیره بهش مبهوت و مات

 برا ها برنامه این همه کردم می فکر که چرا بود سخت برام باورش داد می ارور

جانسونه ی حیله و دادگاه رای بردن  ... 

 و رها مادر واقعا من نکردی باور هنوزم که میدونم:گفت و انداخت پایین سرشو

 که ییملیکا نه بودم من ملیکا اون کردی زندگی ملیکا با که چهارسالی اون.  رهامم

 زندگی از که هستم ای مرده من میکنم احساس که میگفتم بهت چقدر یادته ایرانه تو

 که میگفتم راست من.نکردی باور تو ولی داره خاطر به رو چیزهایی اش گذشته

 رو ذکرم و فکر تموم کهربایی زرد چشمهای اون دیدمت کلیسا تو که روز همون

 زنی قال  در منو تو و دیدم ام گذشته های سایه توی وروت من. کرد خودش مشغول

 به و  بودیم هم ی وابسته چون شاهرخ بودن یکی ما روحای ولی  داشتی دوسش که

 برطرف رو مون روحی نیاز تنها نه میشدیم رو به رو باهم هروقت خاطر همین

 ادتهی میکردیم دریافت هم از شناختی هیچ بدون هم رو جنسی نیازهای میکردیم

 شده نابود رهام دادن دست از خاطر به من چون آشناست خیلی برام رهام اسم گفتم

 به رو اونروزم یا شستم دست رها از تو از زندگیم از کردم گم که رهامو بودم

 نمی من و میکرد نگرونم که رهام به حدم از بیش توجه پیکنیک ،توی بیار خاطر

 گذشته تو که  فهمم می حاال ولی گرفت یم نشات کجا از رهام به حساسیتم دونستم

آوردم می خاطر به کوتاهشو های خاطره چند هر میکردم پرواز  .   

 من داشت حقیقت چون.بودی سرم باال تو و زائیدنم حال در من که دیدم خواب یادته

 حاالم زندگی به تونستم نمی ولی اوردم می خاطر به رو ها بچه تولد های صحنه

 رو سعید بابا  شاهین،میالد،ملیسا،کیان،مامانی....یادمه چیز همه نم... بدم ربطشون

 روحی فشار که بود اونوقت و یادمه هم ترانه عقد شمال به سفرمون دارم خاطر به

 پیدا هارو دیوانه حکم و میشدم بحران وارد و  کرد می رجوع بهم دوباره روانی و

 خاطر به رو شاهرخ همون ... کنم مخفیش تو از  کردم می سعی  من و کردم می
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 گفتی می بودم مطمئن گفتم می بهت اگه بودم کرده زندگی باهاش که اوردم می

 انداخته ها بچه و تو با که خونوادگی ،عکس دیگرون و بابا مثل شدم دیوونه حتما

 تو اسم که جواهری سرویس همون یا و گرفت جون مغزم تو اش خاطره بودم

 خاطره و ملیکام من روحا میدونستم. اوردم می خاطر به  رو بود شده حک روش

 شاهین سیکلت موتور یادته... داشتم خاطر به رو تو کنار ملیکا  ی چهارساله های

 می موتور بارها انگار حال به تا کنم می فکر که گفتم بهت و روندم شمال تو رو

 یدمدزد می رو(برادرمو) اریک موتور همیشه من چون نمیگفتم دروع من.. روندم

 من چون.داشتم عالقه مد به نداشتم دوست پزشکی من که وقتی یا روندم می و

 هرچی و بودم آمریکایی دختر یه من. داشتم فشن و مد شرکت یه و بودم مد عاشق

 با که  میذارم روحم پای رو همه حاال.نمیکردین باور نیستم ملیکا من میگفتم که

 که فهمیدم چون...تو با هارسالچ اونم کرده زندگی خواهرم درون به پروازش

 من که بود شده نوشته ام پزشکی ی پرونده اینجا در بودم تو پیش  من که زمانی

 زمان اینکه و نداشتم رابطه پسری هیچ با و بودم باکره من...داشتم جنین سقط

 که میداد نشون این و بشم فلج که بود شده باعث و کرده خودکشی به اقدام بستری

 بوده واقعی ملیکای بوده بستری روانی بخش در چهارسال اینجا هک دختری اون

 و بده سقط رو بچه میخواسته و بوده حامله کیان از ملیکا که گفتی حرفات تو یادته..

 تو اون چون  نشده اشاره ملیکا سقط به جا هیچ چرا که نکردی کشف هیچوقت تو

اون جای من و بوده من جای امریکا ... 

 

 داشتم شک هنوز ولی افتادن می خودشون جای تو داشتن طرنجش های مهره همه

 شد نمی باورم خودمم که چرا. باشم رهام و رها مادر  جسمی و روحی نظر از که

 برای جانسون آقای وقتی باشن داشته واقعیت دیدم می که رویاهایی اون ی همه

 و بودی اومده کلینیک به تو که روزی اون از روز هفت درست اومد پیشم صحبت

 کابوسها این به میتونه تو از بچه داشتن که میدونستم میگذشت بودیم خوابیده باهم

 دارم شک که دادم توضیح جانسون به شکام و رویاهام از که بود اونموقع بده خاتمه

 از من پاتی تله جور یه مثل داشت امکان باشم تو های بچه مادر جسمی نظر از

 ایران و لندن با امریکا مبافت بعد آخه  باشم هکرد زندگی رویایی ملیکا زندگی

آزمایش خواستم ازش خاطر همین به بود زیاد خیلی  DNA از تا بده انجام رو 
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 یا منم آیا ژنیتکیم و جسمی نظر از رهام و رها مادر که بشه مشخص ژنتیکی نظر

 بود تهرف چون رسید دادگاه به دیر جانسون ایرانه؟بیچاره تو که ملیکایی یا و  ؟ نه

 تا رو رازم که بودم خواسته ازش من خاطر همین به بگیره  رو ازمایشا جواب

  پزشکی علم و ط  و تو نظر از میدونستم که چرا. داره نگه مخفی دادگاه زمون

 همه خوشبختانه ولی باشم رهام و رها فیزیکی مادر من که بود باور قابل غیر این

 که مونده فقط.میباشم  رهام و رها رماد تنها من که شد مشخص و بودن واقعی

 زندگی وارد هم جای به  چطوری و  دادیم هویت تغییر ملیکا و من چرا که بفهمیم

امریکا از منم و سردراورده ایران از چطوری اون بعدش. شدیم هم  ... 

 

بودم بستری  پژوه روان کلینک تو تموم چهارسال من همه ی گفته به درحالیکه  ... 

 

 تو اونم اومدی ایران هم تو گفتی بهم میاد یادت اول بار: پرسیدم و شدم دبلن جام از

؟ ایران بودی اومده چی برا بگو یادته بود میالد برج به نزدیک که محل تاج هتل  

 

_ ؟ نه یا پدرمه آیا که بدونم خواستم می چون ببینم رو فرهمند سعید بودم رفته من   

 

_  رفتی می عمو دیدن برا راه بین  ایران توی تو که اونروزی بفهمیم باید خوب

 کیان ی بچه شر از تا  بود خورده سم ملیکا که روزی همون با کردی تبادف

 بودین بستری دوتا شما که بیمارستانی بدونیم باید و کنه می مطابقت بشه راحت

 شبهه و شک و هیچ جای دیگه باشه مثبت سواالمون این جواب اگه نه یا بوده یکی

 با و آورده آمریکا به تو جای به اشتباهی رو ملیکا بارون آدمای که نداره وجود ایی

 بلد فارسی اصال تو...  بودن فرستاده من پیش لندن رو تو اینا عمو منم توصیه

 منطقی خیلی جایی به جا این میشن چیده هم کنار پازال تو قول به که حاال...  نبودی

میاد نظر به  ...  
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_  به هیچی بود گذرونده امریکا تو که دورانی این از هم کاملی که اینه جالبش

 قرص از استفاده خاطر به  یا و بود داده دست از شو حافظه یا آورده نمی خاطر

 وارد  بهش میگفتن هم صرع حاالت همان  بارت بارون سفارش به روانی های

 و ودمب شده دچار اون به لندن و آمریکا تو قبال منم. نبود یادش هیچی و شده

 برگشتم طبیعی حالت به وقتی خاطر همین به و بود شده مداوا من مال خوشبختانه

شد دچارش دوباره ایران  تو ملیکا ولی نشدم دچارش دیگه   

 

 در بازی کارآگاه داشت خیلی و دادم دستش به رو ابی لیوان شد تموم که حرفاش

 که قبول:پرسیدم و کردم اخم به تظاهر بذارم سرش به سر کمی یه اینکه برا میاورد

 دفتر تو که میکنم فکر هنوزم من. کنم باور رو چرندیات این ی همه من نمیکنی

؟ میبافی برام مهمل همه این داری خاطر همین به و خوندی ملیکارو خاطرات  

 

_  دفتر اون باشه درست حدسایتم داره امکان که کردی قبول االن تو شاهرخ

 هارو نوشته اون ی همه نخونده سطرشو به رسط من.نوشتمش خودم.منه خاطرات

 بلکه بودم نکرده فراموش رو فارسی مادریم زبون من دیگه چیز ویه دارم خاطر به

 که بودین کرده اعتراف اطرافیان و تو حالیکه ودر بود امریکایی من  مادری زبون

 من از همیشه یادته... بلده زبان درسای از عادی و ساده خیلی رو انگلیسی ملیکا

حرف من امضاهای چرا میپرسیدی  A با که بود بارت الیگا اسمم چون.بود ا ی 

میکردم امضا ا ی حرف  

 

 در امضا این که دارم یاد به. بود امضا خو. داد دستم به و کرد امضا ورقی توی

نبود دفتر کجای هیچ   

 

 خیلی من شاهرخ:گفت فارسی زبون به  زد موج چشماش توی که اشکی نم با

 هات بچه مادر.بودی عاشقش که همونی.. توم ملیکای همون من...دارم دوست

منه خواهر ایرانه تو که اونی...منم ... 
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 تو چه نمیدم زنی هیچ به دیگه رو تو موی یه من: گفتم و کشیدمش بغلم تو خنده با

 خیلی خیلی که هستی زنی تنها من برا الیگا خود چه باشی ملیکا هویت تو الیگای

 زودگذر ت  یه ستایش عشق که فهمیدم تو عشق با من...  عاشقتم و مدار دوستت

 وقت هیچ تو ولی.  سپردم فراموشی دست به تو وجود با اونو زود خیلی که بود

نمیشی فراموش  ...  

 

 گوشش تو.  گذاشتم موهاش رو ایی بوسه انداخت آغوشم به خودشو ایی بچه مثل

تابتن بی لیخی ها بچه که شو آماده برو: کردم زمزمه  ...  

 

بریم کنم جمع لباسامو: گفت و آورد ل  به لبخندی   

 

 به نگام که میذاشت ساک تو لباساشو عجله با.  نشستم تختش روی و دادم سرتکون

 برداشتمش شدم خم زمین بود افتاده که بود چک بی بی. شد کشیده پام زیر

گفتم کردم می نگاش که همونطور  : 

 

 

_  خوام نمی...  بمونه اینجا بذار لباساتو بهتره خرید دور یه ریم می کن ولشون

برات باشه تلخ روزای این اور یاد  بمونه خاطرت به اینجا از چیزی دیگه  ... 

 

میشن تموم تلخیا همه دیگه تو با: گفت و زد ل  به لبخندی  ...  

 

؟ شده چیزی شاهرخ: پرسید که شنیدم صداشو شدم خیره چک بی بی به مات   
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_ افتاده خط یه فقط گفتی تو   

 

_ ایناها داره خط یه فقط آره   

 

_ ؟ چیه این پس  

 

_ کمرنگه خیلی این   

 

_ داره امکان بدیم آزمایش بریم باید الیگا باشه کمرنگ خوب  ... 

 

؟ ام حامله: پرسید و کرد قطع حرفمو   

 

_ ندی آزمایش تا دونم نمی  ...  

 

_ خوایم نمی بچه دیگه که ما شاهرخ   

 

 گفتم  بود شده وسواس و ناراحت چقدر که افتادم اینا رها زمان ریشباردا یاد

خرم می برات دوباره خودم کن ولش رو داری اینجا چی هر بریم بیا داره امکان:   
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 آروم خیلی هم دیگه نبض یه نبضش زیر که کردم حس خوبی به گرفتم که مچش از

 تجربه چون بگم بهش بایدن نشدم مطمئن تا...  اومد لبام رو پوزخندی...  زنه می

حساسه خیلی  اندامش فرم روش که داده نشون   

 

 بچه گذاشت کنار بارداریشو استرس ها بچه دیدن با.  بود فکر تو همش راه کل ولی

کشید آغوشش به رو ها . 

 

 رو پیش چهارسال که بود ملیکایی همون الیگا اینکه داشتم سوءظن و شک هنوزم

  کردم می فکر وقتی شدم می زده هیجان  خیلی تبورش از میکرد زندگی بامن

نداشت سهمی هیچ وجودش تو کیانی و بود من مال کال الیگا   

 

روزی چه تو الیگا بفهمه تا بودم گرفته هم خبوصی کارآگاه یه  

 

 تاریخ حتی بوده بیمارستان کدوم ملیکا یا و شده بستری کجا و کرده تبادف روزی

 حدسیات ی همه که بود این هم جالبش کرده چک رو الیگا ورود و خروج پروازای

 الیگا بود شده بد حالش ملیکا که شبی.  بود اومده در آب از درست الیگا فرضیات و

 اشتباها بارت بارون آدمای بودن بستری بیمارستان یه تو دو هر تبادف هم

بودن شده جایی به جا این مرتک    

 

ژنتیکی آزمایش دوباره الیگام از خبر بی  DNA ازمایشا ی همه و دادم انجام رو 

 فیزیکی مادر الیگا و داره واقعیت الیگا حرفای ی همه که میداد نشون و بود مثبت

 که بود اومده در آب از مثبت بارداریشم آزمایش رسیدم آرزوم به منم هاست بچه

 شدم می الیگا واکنش نگرون افتادم می مشتاش یاد وقتی چون بگم بهش ترسیدم می

کنم خبردارش تا بگذره بارداریش از مدت یه استمخو.    
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 رو عروسی کارهای ی همه. برگشت من ی خونواده آغوش به الیگا دادگاه رای با

 و بده انجام رو مادرش وصیت بار آخرین برای میخواست و میداد انجام عالقه با

 بده اجازه تا بودم کرده راضی رو کشیش پول با من و  بگیریم عروسی کلیسا توی

 کلیسا تو بودکه فورمالیته من برای عروسی این بگیریم عروسی کلیسا در تا

 ازدواج کلیسا تو  مسیحی زن یه با که داد می اجازه من به دینم چند هر کنم ازدواج

 کال و کنه عوض دینشو الیگا  کلیسا تو ازدواجمون از بعد بود قرار ولی کنم

 ایران به و بکنیم دائم عقد لندن توی دمسج همون  بریم بود قرارم  بشه مسلمان

  برگردیم

 

 خواهرش و برادر به دیگشم سوم یک و بخشید کلیسا به ثروتشو از سوم الیگایک

گذاشت کنار رها و رهام برا مابقیشم و داد اریکا و اریک   

 

 سقط و کردم بررسی ملیکارو بگم بهتر یا و الیگا پیش چهارسال ی پرونده من

 کیان خواستگاری ش  فردای تاریخ و روز با جنین بودن قصنا و ملیکا جنین

نذاشت شکیم هیچ جای دیگه و میکرد مطابقت   

 

 و  شروع رو اش عاشقونه زندگی من با لندن تو که بود ملیکایی همون من الیگای

 حال و بدم براش هم رو جونم بودم وحاضر پرستیدمش می عاشقانه که بود زنی

بودم عروسم منتظر ابمحر جلوی که بودم من این    

 

بودند ایستاده نیمکتها پشت جمعیتیم و ایستاده رویم به رو کشیش  . 

 

 دست به که گلی دسته با سر به که زیبایی تاج نیم و عروس سپید لباس با الیگا

 شد کلیسا وارد بود گرفته برادرش بارت اریک بازوی از حالیکه در داشت
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 ی دنباله که درحالی رهام و رها شسر پشت و میخندید خوشحالی از صورتش

میکردند حرکت بودند گرفته دست به رو مادرشون عروس لباس  

 

 زده پاپیون کراوات جای به و داشت تن به من همانند مشکی شلواری و کت رهام

 سر به هم گلی تاج نیم و داشت تن به سفید عروس لباس الیگا مانند هم رها و بود

اومدن می سویم به خندان و خوشحال هردو و داشت   

 

 با و بود صورتش روی سفیدی تور... ایستاد کنارم الیگا. بود باشکوهی ی لحظه

من عشق سالم:کرد زمزمه  فارسی به لبهاش  

 

 تشکر ازش قلبم صیمیم با من و.  گذاشت دستم به رو الیگا دست لبخندی با اریک

  کردم

 

 در حتی همیشه برای بد و خوب و شادی و غم در آیا:پرسید ازمن روحانی پدر

میمانی؟ بارت الیگا درکنار بیماری  

 

شدم خیره الیگا چشمای تو و گرفتم باال سرمو  

 

گفتم بله بلند صدای با و زدم زل هاش چشم به   

 ما از کشیشم داد جواب بله الیگا و پرسید الیگا از سوالو همین دوباره کشیش

کنیم هم دست به هارو حلقه خواست . 
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 در دستم از الیگا با بودن هنگام  امو حلقه ساحلی کشتی  تو وقتی دنمیش باورم

نکردم پیداش دیگه که بودم آورده   

 

 و داشت دست به بودمو کرده ملیکا انگشت من که ای حلقه همراه حلقه اون حاال

کرد دستم قبلیمو ی حلقه همون و بود شده حک رینگ توی الیگا اسم فقط   

 

 طبق دوماد و عروس که خواست روحانی پدر  کردن هم دست حلقه از بعد

ببوسن همدیگرو سنتشون  . 

 

 دوماد و عروس که مسیحیام عروسی از صحنه این عاشق من: گفتم الیگا به باخنده

میکنم کارو این  دلمم و جون با و بوسن می رو همدیگه   

 

بوسیدیم عاشقانه رو همدیگه  

 

 رها چشمای روی رو دستش  شد یغیرت رهامم و کشید هین صحنه این دیدن با رها

  گذاشت

 

شدم جدا ازش زحمت به  که بود عسل جام مثل برام الیگا لبای  ... 

 

 همه میون از و کرد پرت رو عروس گل دسته الیگا اومدیم بیرون که کلیسا از

 جیبش از نکرد نامردی منبورم  که شد سوگند قسمت گل دسته بخت دم دخترای

میکنی؟ ازدواج من با:گفت و زد زانو وگندس جلوی و دراورد حلقه یه  
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 سوپرایز مثال که گذاشت دهنش رو دستشو فیلما تو دخترای این همه مثل سوگندم

 کرد دستش رو حلقه منبورم اورد جلو رو چپش دست انگشت  عشوه با بعد شده

بودن فیلمی خودشون برا اینام   

 

بریم مادرش مزار به که خواست ازم الیگا و بود قبرستون نزدیک کلیسا .... 

 

میکردند نگاه بهمون تعج  با گورستان در دوماد و عروس دیدن با مردم  

 

  میزد موج چشماش توی که اشکی حلقه با الیگا و رسیدیم قبرش سر به باالخره

 عاشقشم که مردی با و.کنم عمل وصیتت به تونستم باالخره کاتی مامان:گفت

کنم ازدواج . 

 

شدم دور ازش کمی  همین وبرا کنه دل و درد مادرش با کمی الیگا خواستم  . 

 

 نفهمیدم که زدم زل بهش انقد بود شده ها فرشته مثل عروس سفید لباس اون تو الیگا

گذشت  دقیقه چند  

 

 کلیسا طرف به و گذاشت ام سرشونه روی رو سرش و گرفت بازومو و جلو اومد

شدیم ماشین سوار  کلیسا جلوی افتادیم راه   

 

 گرفته فرستنده ساعت یه برام میاد یادت:گفت برسیم بارت عمارت به اینکه زا قبل

 ردیابی اگه...نکردی ولی کنی پیدا منو ها سال این از زودتر تومیتونستی...بودی

؟ میکردی پیدام زودتر کجام بفهمی که میکردی  
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 ازم مسیر طول در و اورد بیرون رو تاپی لپ ماشین پشت از که دیدم تعج  با

کنم ردیابیش که واستخ   

 

 بزرگ کاخ اون وارد ما میداد نشون رو بارت عمارت ردیاب ناباوری درکمال

 شدیم

 

 وارد میداد نشون رو اتاقی عالئم. کنم پیدا براش رو دستنبند که خواست ازم الیگا

 چشم و چهره از که قلمی سیاه نقاشیهای از بود پر اتاق دیوارهای. شدیم اتاق اون

بود میز روی ساعتیم دستبند و  دبو من های   

 

 

 سعید عمو.کنم پیدا ردیاب طریق از رو ملیکا خواستم می که روزی اون اگه شاید

نمیشدم گرفتاریها این دچار دیگه ایرانه ملیکا بگه که بود نزده زنگ   

 

نه؟ قشنگه کشیدم من اینارو ی همه:گفت و شد اتاق وارد الیگا ! 

 

 خیلی_

 و اریک با. بذاره ماشین صندوق هاشو چمدون که داد  توردس خدمتکار به بعدهم

نبود عمارت تو بارت بارون خوشبختانه کرد خداحافظی گریه با اریکا   ... 

 

شدیم عسل ماه راهی ها بچه همراه  
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 بردیم خودمون با هامونم بچه که بودیم دومادایی عروس دسته اون از کنم فکر ما

 یه ما بشیم جدا هم از  نباید شرایطی هیچ تحت دیگه که بود معتقد الیگا که چون

بودیم خونواده   

 

 همیشه همین برا بود کرده ایجاد براش منفی ذهنیت رهام جدایی خاطره میدونستم

 خیلی همین برا کنه گم رو ها بچه از یکی بازم نکنه که داشت جدایی ترس فوبیای

شدیم هاوایی جزایر راهی باهم همگی اینبار کردم می درکش  ... 

 

 برامون زفافمون ش  خاطرات دوباره... خوابیدن زود خیلی بودن خسته ها بچه

 سانسور جاهاشو بعضی خاطراتش دفتر تو الیگا که قشنگی ش  همون. شد تکرار

بود کرده   

 

 کارا همون میخوای:پرسید چراکه میکرد فکر موضوع اون به اونم که میدونستم

کنم؟ تکرار برات رو  

 

 که ای لهجه همون گفت شیرین خیلی ایرونی ی لهجه با رو جمله ینا نمیشد باورم

 و  کاریا ریزه همون انجام به کرد شروع بعد بود مونده ذهنم توی پیش چهارسال از

رفتم ریسه خنده از من   

 

 بیاری مدرک برام اینقدر نیست الزم:گفتم و کشیدم تخت طرف به و دستشوگرفتم

تویی اون که دونم می کردم باورت من...منی ی گمشده عزیز همون تو که   

 

_ چرا؟ بگی نمیخوای ! 
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_ ؟ همید شبیه اینهمه ملیکا و تو چرا که کنیم کشف روزی یه شاید  

 

_   باهاش اینطور بزرگترم ملیکا از سال سه وقتی من که داشت دلیلی چه ولی شاید

باشیم همسان دوقلوهای شبیه  

 

 هرچه که هست ای پیچیده ماشین تنها انسان عزیزم:گفتم و چرخیدم طرفش به

 من نظر به. سردرنمیاره ماورالطبیعه و انسان بدن اعمال از بازم میکنه پیشرفت

 رو بحث این بیا.. شده عوض جاتون دوتاباهم شما که بوده ماوارالطبیعیه یه این هم

بگم بهت رو چیزی یه میخوام بیار گوشتو کنیم موکول دیگه زمان یه  

 

 سوم بار برای تو میگم تبریک: گفتم گوشش دم و داد قرار صورتم نزدیک سرشو

میشی مامان داری  

 

 آروم صدایی با و بود کرده کپ و بود شده بزرگ هندونه ی اندازه چشماش 

بشه خراب قراره اندامم بازم وای:گفت  

 

بود؟ چی فکر به اون بودم چی فکر بهمن.شدم ناراحت احساسش از  

 

_ بدی؟ سقطش میتونی همهم برات خیلی اندامت اگه  

 

نبود این قرارمون گفت؛مگه و دوخت چشمام به رنگشو خاکستری چشمای  

 

_ بود چرا  
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 مادرشدن دیگه بار برای میخام من.عزیزم کردم شوخی:وگفت کرد ای خنده تک

 دوتا اون عاشق من ولی بیزارم بارداری ی دوره از هرچند.کنم تجربه رو

 شانس اگه البته... بشیم نفره پنج خونواده یه که اینه قسمت شاید. شدم تو وروجک

نباشه دوقلو اینم بیاریم  

 

_ کردم باردارت چرا که نزنی ام سینه به مشت قبل مثل فقط.عزیزم ممنونم   

 

 میخوام بریم جنوا ایران،به به رفتن قبل اینکه شرط یه به فقط:گفت و برد باال دست

ببینم امو دایه بار اخرین برای  

 

_ بخواه جون ام سینه به نکوب تو فقط   

 

خندیدیم مستانه هردو و  . 

 زندگی اونجا تنهایی به الیگا ی دایه که بود کوچیکی ی دهکده جنوا شرق در

رفتیم اونجا به همگی و میکرد . 

 و خوشحالی با بود کرده سپری اونجا  رو کودکیشو دوران از سال ده که الیگا

میکرد نگاه  دهکده اون  جایی جا به  عالقه عشقو . 

 

.  بود کرده زندگی اش خونواده از دور سال ده الیگا چرا بدونم که بود جال  برام

کودکیشو حساس دوران اونم   
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 خیلی رهام و رها و من دیدن از الیگا ی دایه و.بودیم اونجا روز دو حدود ما

بود اومده خوشم خیلی ازش  منم بود خوبی پیرزن درکل.  بود خوشحال  .  

 

 می صداش آنا الیگا و بود الیگا ی دایه اسم که آنابال بود ها بچه بیدنخوا از بعد

 از قبل که خوشحالم:گفت و کرد باز رو حرف سر الیگاباالخره خواهش با کرد

 اینجا به تو هروقت که دادم قول مادرت مرحوم به من چون.اومدی دیدنم به مرگم

 که بارت اقای با  مادرت  میدونی که همونطور.کنم باخبرت مادرت راز از بیایی

 به اریکا و اریک و بود کرده ازدواج اجبار روی از میگفتن بارون بهش زمان اون

 دونم نمی.  نبود عاشقش اصال مادرت بودو طرفه یه بارون محبت ولی اومدن دنیا

 بده طالق رو کاتالینا بود شده حاضر بارون لجبازی و لج سر از که بود شده چطور

 دنیا به دختر یه و شده حامله دوباره که فهمید کاتالینا طالق از بعد نگرفت طالق اونا

 از بارداریش خاطر به نکنه رجوع بارون به دیگه اینکه برای...الیگا اسم به اورد

 بارون بعدش مدتها ولی. کنم بزرگش داد،که من به اینجا آوردش کرد مخفی بارون

 بزرگش که داده جایی یه به اونو یناکاتال و داره الیگا اسم به دختر یه که فهمید

 سنت طبق قائمکی شد ایرانی جوون خلبان یه عاشق کاتالینا گیردار همین تو.کنند

 همدیگه مرگ حد سر تا بودند معشوق و عاشق خیلی.کردن ازدواج جوون همون

 ی خانواده هم  بود ازدواجشون مخالف سعیدم ی خانواده ولی. داشتند دوست رو

 و سعید فهمید اینکه تا بود کاتالینا بازگشت فکر به بارون بدتر همه از و کاتالینا

 پدر گوش دم انقدر بارون.. ست حامله ازش کاتالینا و کردند ازدواج باهم کاتالینا

  کردن باطل اونارو ازدواج و کرد مخالفت شدت به هم پدرش که کرد پچ پچ کاتالینا

 ریپورت امریکا ایاالت از سعید که دکر کاری داشت امریکا تو که  نفوذی بارون و

 زور به وقتی... کشید سختی خیلی کاتالینا. شد خروج ممنوع ایران تو از مدتم یه تا

بدی خیلی روز و حال کردند جدا عشقش از اونو  

 

 ش  یه اوردیادمه بدنیا دوقلو دختر تا دو و کرد زایمان کاتالینا اینکه تا.داشت

 دخترا از یکی و  اومده من پیش و بود کرده فرار لیناکاتا که بود سرد خیلی بارونی

 من و بود گذشته ماهی بردچند باخودش هم رو دیگه یکی و  سپرد من به رو



@ASHEQANEROMAN 801 

 

 وکیلش توسط بارون فهمیدم که کنم صداش اسمی چه به رو نوزاد این که نمیدونستم

 حاال. تادهفرس سعیدکادو پدرش پیش ایران به رو  بود کاتالینا همراه که دیگه نوزاد

 پیش که الیگا بزرگه دختر که بود زمان اون بودن کاتالینا دخترای از تا دو من پیش

 اون نفهمه بارون اینکه برای خانم و. کرد فوت داشت که قلبی بیماری از بود من

 گذاشت الیگا رو داشت سعید از که رو نوزادی همون اسم ست زنده دوقلو یکی

 این که برد بارون پیش و زد جا بود ساله سه که اش کرده فوت دختر جای به یعنی.

 ده میکردند فکر همه حالیکه در موندی من پیش سال هفت تو  فکرکنم دخترمونه

 تو که نکرد شک هیچوقت بارون و  بودی نقش ریز سنت به نسبت تو سالته

 کاتالینا...  میبرد سر به ایران  تو ی همتاسه و همزاد حالیکه در نیستی دخترش

برد خودش پیش رو تو و اعتراف بارون به بود سالت ده قتیو  .  

 

 شد حل معماها ی همه دیگه نظرم به شاهرخ:گفت و گرفت آنابال از نگاهشو الیگا

 هم شبیه حد این تا ملیکا و من که همینه برای... سعیدم  دختر واقعا من.

 خاطر به ارستانبیم تو. اومدم ایران به پدرم کردن پیدا برای من وقتی....هستیم

 ببینم پدرمو و خواهر زودتر هرچه میخواد دلم خیلی...شدیم عوض باهم شباهتمون

برگردیم ایران به زودتر چه هر میخواد دلم   

 

گرفتم دستام میون رو دستش و پاشیدم روش به لبخندی  

 

 ی قبه.بود عجیبی خیلی سرنوشت. گذروندیم خانوم دایه ی خونه تو رو اونش 

 خیر به اخرش بود که هرچی ولی بود  شده سینمایی فیلمای شبیه خواهر تا دو این

شد می تموم داشت خوشی   

 

 همیشه برای ایران به مدتی از بعد تا برگشتیم نیویورک به دوباره روز سه از بعد

بود؟ الیگا خالکوبی بود نشده حل من برای که معمایی تنها...برگردیم  
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 روی از رو پتو الیگا خالکوبی...  بست نقش امچشم جلوی خوابم کردم باز چشم تا

 رحمی بی با و کردم نگاه چپشو دست ساعد و کمر به نگاهی  کردم دور الیگا کمر

 نداری رو خالکوبیا  چرا پس منی ملیکای گفتی که تو الیگا:  پرسیدم و دادم تکونش

 ؟

 

 گرفتی کشار: گفت و کشید خودش رو پتو و شد خیز نیم و کرد باز چشماشو خمار

 ؟

 

_ ببینم پاشو پاشو  ... 

 

_ میاد خوابم من بخوابم بذار شارک  ...  

 

_  دونی نمی نکنه ؟ چیه خالکوبیات برا جوابت ببینم بگو شدم شارک برات بازم

زنم می حرف خالکوبیا کدوم از دارم  ...  

 

 توام ی جوجه همون من ؟ بدونی رو چی خوای می:گفت و کرد باز چشمشو یه

من ی پاستوریزه بردز انگیری....روانی چل و خل... .... 

 

_ کنی قانعم باید...  خالکوبی   

 

_  روی دوما یک نمیاد خوشم خالکوبی از اصال من چون.کردم پاکش سال همون

 باقی کمرم رو خالکوبی اون اگه خودمونیم ولی. داشت شناسایی کد خالکوبیا اون
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 حکمتی کاری هر در خوب ولی میکردی شناسایی منو اینا از زودتر تو میموند

 بشم فروشا آدم باند گرفتار بازم بود مونده کم که سوتفاهمی ترس از  من که هست

کردم پاکشون  ...   

 

 دلیلم: پرسید و انداخت نگاهی خودش به  آینه جلوی و اومد پایین تخت از غرغرو

بود کننده قانع  ...  

 

گرفتار بازم چی یعنی: پرسیدم عببی  ...  

 

_  وای باندم یه جزو که پرسید دستم ی ستاره دیدن با بود فروشگاه تو که دختره یه

 بودم ترسیده خیلی منم سرشماریا مثل...  داد نشون رو کدا بهم بین ذره با شاهرخ

 خیلی کمرم سرخ گل از چند هر کردن پاکش دادم همین برا اومد نمی یادم چیزی

اومد می خوشم  ... 

 

 تنش عطر و بردم فرو گلوش توگودی رو سرم و کردم حلقه کمرش دور رو دستام

من کوچلوی. شی دور ازم نمیذارم دیگه: گفتم بوییدم رو ... 

 

 هم از رو ما تونی می  بگیریم قرار هم پیش ملیکا منو نظرت به: پرسید تعج  با 

؟ بدی تشخیص   

 

_  کیان زن که داره روگونش چال تا دو من زن  دونم می بیفته اتفاقی چنین اگه

 بی من به همیشه که کیانه خانوم از دلرباتر خیلی من برا من خانوم درضمن.دارهن

بوده تفاوت    
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همه که دادم پیشنهاد بهش. اومد بیرون بغلم از ها بچه ورود با و خندید نخودی   

 زندگی معما راز تا بفرستیم ملیکا و کیان برای خودمو و اون خاطرات دفتر ی

 رابطه بامن که زنی که بفهمه کیان و بشه روشن ماوناه برای ما ی نفره چهار

 با کنه خدا...فرهمند ملیکا نه بوده بارت الیگا بلکه. نبود اون همسر داشته،هیچوقت

بشه رفع براشون ها سوظن و سوتفاهمات ی همه خاطرات دفتر خوندن .. 

 

 چرا کنه شون جدا هم از کرد می سعی الیگام و بود کشیدن جیغ حال در مدام رها

  کردنشو ول قبد عنوانم هیچ وبه بود گرفته دندون به رو رها بازوی رهام که

 .نداشت

 

 رها و کرد باز خندیدن برای رو دهنش که رهام شکم دادن قلقلک به کردم شروع

 صدای...داد قلقلک اونو بخنده رها اینکه برای هم الیگا و کشید کنار رو بازوش

  باالتر بهتر خوشبختی مگه... بود کردهپر رو خونمون فضای هامون بچه ی خنده

داشتیم؟؟؟؟ اینم از !! 

 

 پام روی و پوشید رو مخبوصش خواب لباس ها،الیگا بچه خوابوندن از بعد

انداخت گردنم دور دستشو و نشست  

 

 این ی همه آخر که خوشحالم خیلی:گفت ل  زیر و چسبوند ام سینه به رو سرش و

رسیدم بهت ماجراها   

 

_ خوشحالم تو از بیشتر منم  
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_  با که حاال... ایرانیم یه من باشه هرچی بزن حرف فارسی بامن بعد به این از

میدم ترجیح دیگم ی نیمه به ایرانیمو ی نیمه آن کنم می فکر توام   

 

 حقدار به حق چون بگیره ازت بودنتو ایرانی ،نتونست کردنت جدا با مادرت _

  رسیده

 

 ها غربی شبیه همش من میگفتی بهم مدام لندن تو هیادت:گفت و  کرد ای خنده الیگا

 وجودم از نیمی که ام زده غـــــــرب یه من که شدی معتقد حاال ولی رفتارمیکنم

  ایرانیه

 

_ عاشقشم من که هستی ایرانی ی زده غـــــــــرب یه تو عزیزم اره   

 

_  عاشق دنیا مردای اینهمه میون از تونستم من که بگم میتونم افتخار با من االن

باشم داشته خبر اینکه بدون اونم بشم ام ندیده ایرانی پسرعموی  

 

_ کنید عشقتون اسیر پسرعموهارو ما تونستید ای حرفه خیلی واقعا ملیکا و تو ... 

 

 هرچی:گفت و زد کمرش به دست خاصی فیگور با و شد بلند پام روی از الیگا

 تور توی رو مردا بلدیم خوب که هستیم(کاتالینا) کاتی دخترای ملیکا و من باشه

بندازیم عاشقی  

 

 زدم ل ...بوسیدمش عمیق و گذاشتم حرارتش پر و داغ لبهای روی رو لبهام

رو مردا نه بندازید تور رو مردتون:  ... 
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خان غیرت: گفت و زد بازوم به مشتی  ...  

 

شاهرخ خاطرات دفتر پایان   

 

کشید عمیقی نفس و داد ندامشا به  قوسی و کش و کشید قد پاش های پنجه روی  

اومد لبهایش روی به لبخند شد تازه هوای از پر هایش ریه   

 

 بهش شاهرخ  دفترخاطرات شدن تموم با دیش  از که خوشبختی احساس از چقدر

بود اومده خوشش بود داده دست ... 

 

 ندیده.... ملیسا جنس از دیگر خواهر یه. بود فوران درحال اش خواهرانه احساسات

بود شده خواهرش اشقع   

 

بود بازگشته کیان با زندگیش آرامش خواهرش همین سری صدقه از   

 

 و باشه بوده شاهرخ فراموشی،زن چهارسال اون توی اینکه از بود ترسیده چقدر

 راه نه...باطله کیان با ازدواجش که بفهمه حال و باشه کرده ازدواج کیان با  بعد

پس راه نه و باشد داشته پیش .... 

 

 به نفسش تا بود کیان ی مردانه دستهای. شد حلقه کمرش دور دستهایی سر پشت از

عزیزم؟ شدی بیدار چرا:پرسید  وازش  کرد خم رو گردنش... خورد گردن  
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_ شدی؟ بیداری توچرا  

 

_ نیومد خوابم دیگه بعدش... دادم شیر بهش شدم بلند. بود گرسنش مونیکا   

 

_ ؟صبحی اول اومدی اینجا چرا حاال  

 

 راحت و خوب خیلی بار اولین برای کیان وای:گفت و برگشت طرفش به

بود همراه آرامش با شاهین ازدواج از بعد که بود شبی اولین.خوابیدم  

 

_  ندیدم که بغلمو تو عروسک.. شدم بیدار تا ولی خوابیدم خوب خیلی منم آره

  ترسیدم

 

_ باشیم داشته ایدنب زندگیمون تو ترسی هیچ دیگه که میکردم فکر...کیان  

 

_ خودمی مال تو... منی بغلی ناز عروسک تو.عسلم میدونم ... 

 

 بهت من عسلم:گفت و نواخت ملیکا پیشونی به ای بوسه و کرد بلند رو سرش کیان

 رو هایی تهمت بهت و میکردم قباوت زود نباید من...بدهکارم عذرخواهی یه

گلم ببخش منو..میزدم  
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 ل  زیر و کرد حلقه گردنش دور رو دستاش و یدپاچ صورتش به لبخندی ملیکا

 رو الیگا و...خانوادمو...مونیکا. دارم تورو چون... خوشبختم خیلی من:کرد زمزمه

باشم؟ داشته دوقلو خواهر یه من میکرد فکرشو کی...کردم پیدا  

 

_ جون گلپری و غری  خواهران فیلمای مثل بود جال  خیلی شما موضوع آره  .... 

 ضرب میز روی دستاش با  و رفت میز سمت به..باشه افتاده یادش زیچی که انگار

جون ملیکا:خوند شاد باصدایی و گرفت   

 

بله:گفت عشوه و ناز با. بود افتاده جون گلپری اهنگ یاد که ملیکا و  

 

_ جون ملیکا   

 بله_

_ بریم بیا  

 نمیام_

_ میشی خسته  

 نمیشم_

_  من عسل تو جیگرمنی.من لنازگ منی خوشگلی. میریزی اطفار چقدر.وای وای

وای وااای.  

_ جون ملیکا  

 بله_

_ میدی ماچ یه  

_ نمیدم چرا  
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 جیغ جیغ  ازان بعد و زد همسرش لپ به ای وبوسه کرد غنچه رو لباش سپس و

 آ باید....دارم کار کلی.... ایران بیان قراره هاش بچه و خواهرم فردا وای:گفت کنان

کنم اماده چیو همه  .. 

 

 ذوق و شوق با که انداخت نگاهی عاشقانه همسرش به و زد ینهس به دست کیان 

بود دوقلوش خواهر دیدار منتظر صبرانه بی ... 

 

_ بگیرم دوش یه میرم من  

 

_ میکنم اماده رو صبونه من دربیایی حموم از تو تا  

 

_ عسلم هستی که مرسی....مرسی  

 

 از تا بود کیان منتظر صبرانه بی و کرد آماده را صبونه بساط و زد لبخندی ملیکا

دربیاد حموم .. 

 

 سماور جلوی.ریخت داخلش خشک چای ای پیمانه. برداشت چکان اب از را قوری

شود پر تا گذاشت  

 

_ شد سرریز خانومم؟چایی کجاست حواست....هو....هو  

 

 اسلش شلوار و شرت تی با کیان. بست را سماور شیر پاچه دست... اومد خودش به

بود ایستاده مقابلش. میکرد خشک رو سرش یکوچیک حوله با حالیکه در  
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شده؟ چیزی:زد ل  ارومی به کیان ! 

 

_ مگه؟ چطور نه ! 

 

_ بودی رفته فکر تو خیلی آخه  

 

_  از چرا میفهمم حاال. میکردم فکر پیش چهارسال اون به داشتم آره،راستش

 و وآمپول فقط چهارسال اون من چون اومد می بدم همیشه ها دکتر و ها بیمارستان

بارت بارون و اریکا و اریک نه میاد یادم رو سرنگاش ... 

 

_  هست سرتقی هیوالی یه همیشه گذشته..نکن فکر گذشته به دیگه ،عزیزم ملیکا

میکنه نابودت کنی فکر بهش اگه که  

 

_  به و  برمیگشت ام حافظه امریکا من اگه که میکنم فکر این به همش خوب ولی

نمیکشید طول سال اینهمه الیگا و خشاهر ماجرای شاید. اوردم می خاطر  

 

_  قبل از که حکمتی.داره وجود حکمتی یه ماها ی همه سرنوشت تو..عسلم ببین

 دهن به انگشت خودمم من ها واقعیت این ی همه گذاشتن کنار با حتی. شده تعیین

 فرستاد،آدمای ایران به قایمکی تورو اریکا که زمونی همون چطور که موندم

 جنون و فراموشی رهام دادن ازدست خاطر به که الیگایی باهیاشت بارت بارون

 به را الیگا دوباره و  گرفتن رو بود سرگردون  لندن خیابونای تو و  بود دست بهش

 و خاص پازال چقدر میبینی. برگشتی خودت جای به توهم و برگردوندن امریکا

 احتمال هم ذره یه حتی نمیکردم هم فکرشو من اصال. نشینند می هم کنار پیچیده
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 نبودی تو بودم دیده هواپیما و لندن تو که ملیکایی اون چهارسال اون که نمیدادم

بوده تو ی همتاسه الیگا بلکه ... 

 

_  ست زنده الیگا اینکه شنیدن از بابا نظرت به کیان وای...توعه با حق.عزیزم آره

میشه خوشحال  

 

_   بزن زنگ امروز. تهس و بوده هاش بچه عاشق همیشه سعید عمو...صدرصد

 بهش

 

_  شنیدن وقت رو چشمهاش درخشیدن میخوام که چون بگم بهش حضورا میخوام

چیه؟ العملش عکس اینکه و ببینم حقیقت .. 

 

_  تر خوشحال شاهرخ کنار الیگا حضور از من ی اندازه به هیچکس نمیکنم فکر

 من رقی  رخشاه...نداره سرگذشتی هیچ من ملیکا با شاهرخ فهمیدم که چرا...باشه

منه باجناق بلکه نبود ... 

 

من ی دیوونه:گفت و گذاشت کیان جلوی رو چایی استکان خنده با ملیکا ... 

 

*** 

 

 برای جمعیتی و استقبال برای جمعیتی. بود جمعیت پراز و شلوغ فرودگاه سالن

بودن اومده بدرقه . 

یشدندم کشور از خارج و ورود یا و خروج برای که مسافرانی برای اونهم  
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 به گاهی هراز میکردندو پچ پچ هم گوش در گوش خانوم شمسی و  جالل آقا زن

 می رو دخترش ی کالسکه که کیان به جالل اقا زن دوباره.میشدند خیره دیگران

 کنار خیانت موضوع این با چجوری کیان نمیشه باورم:گفت و کرد نگاه روند

 به کیان و ملیکا که میدونی آخه.است تشنه شاهرخ خون به که میگفتن همه...اومده

بشن جدا ازهم ،میخواستن کرده زندگی باهاش چهارسال ملیکا که شاهرخ خاطر ... 

 

 ایندفعه بگه همه پیش رو عروسش بدی داشت عادت همیشه که خانوم شمسی

 کیان..رسوندن عرضتون به اشتباه...جون جاری نه:گفت خنده با قبال برخالف

 که شون صدقه قربون چقدر نمیدونی... میره در یکامون و ملیکا برای جونش

 رفع رو سوتفاهم شاهرخ خوده با..داره دوست خیلی هم رو شاهرخ کیان....نمیره

 خواهرنگاه و دخترعمو یه دیده به ملیکا به که کرده ثابت شاهرخم. کردند

 آماده بچش و زن و شاهرخ برای چطوری رو باغ خونه ملیکا که نمیدونی.میکرده

 تفاوت بی و خونسرد اینطور داشت خبومت شاهرخ با کیان اگه درضمن... دهکر

موند نمی که  

 

 

 بو و نزدیک اش بینی به رو داشت دست تو که زیبایی گل دسته دیگه بار یه ملیکا

میشد خیره مچیش ساعت به مدام. کشید  . 

 

 لحظه هر. بود امده فرود باند روی هواپیما که چرا.میدوخت ها شیشه به چشم و

بشه پیداشون بود ممکن   

 

ببینه رو دوقلوش خواهر که نبود دلش تو دل   
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 دوتا با دندونکشو داشت که انداخت مونیکا به نگاهی.. رفت مونیکا و کیان طرف

خندید می و میکشید دندون به کوچیکش جلویی دندون   

شنید ،را میان دارن گفت؛اوناهاشن هیجان با که شاهین صدای  

 بلندشدند صندلی روی از بابا و مامانی. برگشت خروجی در طرف به انگاه ی همه

افتاد راه به اونا طرف به و بود گرفته نامزدش بازوی از ملیسا.  

 هیجان بود،با رفته فرو شاهرخ فرنگی زن برا جاری نقش تو که شاهین همسر

اومدن وای:گفت ... 

 از رنگش عسلی چشمهای و بود سرحال و جوون قبل سالهای مثل شاهرخ

 نبسته کراوات و داشت تن به شیکی مشکی شلوار و کت.درخشید می خوشحالی

 ،دست هم دستش ویه انداخته بازوش به روهم رنگش خاکستری بارونی و بود

 دوختی خوش جین شلوار و آبی کت با رهام.بود گرفته را ای ساله هفت ی پسربچه

بود کرده درست فشن رو موهاش و داشت تن به  

نمیزنه مو شاهرخ بچگیهای با من خدای:گفت که مامانی صدای   

 کنارش که جوان زنی کمر دور دست شاهرخ.شد جل  طرفشون به نگاهها ی همه

کرد راهنماییشون جلو به و گذاشت بود ای بچه دختر  

 هم موهاش و شده دوخته رنگی صورتی نوار آن دور که سفید پیراهن رها

 عروسک یه و داشت رنگ همان به پالتویی و رتیصو های شکوفه با و خرگوشی

داشت می بر قدم بود کرده بغل را خودش از بزرگتر   

 

 سفید شلوار مانتو و آبی شال الیگا.. رفت انها طرف به و کرد پاتند هیجان با ملیکا

داشت تن به رنگ نباتی پالتویی و آبی بلند پاشنه های کفش و   

زد باال ور اش آفتابی عینک ملیکا دیدن با   

 آیینه مقابل در که بود این مثل و شدن خیره هم به خواهر دو که کشید طول مدتی

بود لباساشون تفاوتشون تنها باشن ایستاده هم روی به رو ایی    
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 هق و ریختند اشک و کشیدند  آغوش به رو همدیگه و کردند هم چفت رو دستاشون

بینند می خواب دارن میکردند فکر هم هردوشون.زدند  

 این... باشند واقعی ها خاطرات دفتر های نوشته که نمیشد باورش هم هنوزم کیان

نمیزد مو همسرش همزاد با زن   

چیه؟ به چی و افتاده اتفاقی چه که نمیدونستند فامیلها از هیچکدوم  

شد خیره سعید همسرش به و شد خشک گلوش تو مامانی صدای   

کرد بسته و باز دوبار رو چشمهاش... یبیندم خواب که بود این همانند هم سعید   

 

 کلمه هیچ و بودن کشیده آغوش به رو همدیگه شوق اشک خوشحالی با خواهر دو

نمیکردند پیدا ناب لحظه این برای احساسی پر ی  

انداخت نگاهی آلودش اشک ی چهره به عشق با و گرفت ملیکا های شونه از الیگا   

 برای و بود شده خیره او به حسرت با که فتادا سفید موهای با مردی به چشمش

 لهجه با و کرد باز پدرش طرف به رو دستش دو و شد جدا خواهرش از ای لحظه

 از بعد نمیخوای سعید بابا:گفت بودن شنیده رو لهجه و صدا تُن این همه قبال که ای

گرفت ازت هم شما،منو ترک با مامان...کنی بغل جدایی،دخترتو سال اینهمه  

 اتفاقی چه که بودن مونده عاجز درکش از ولی بودن آشنا صحبت لحن این با مهه

است؟ دوتا حاال ملیکا از چرا و افتاده ! 

 

 منو مرده دوقلوها از یکی که گفت بهم کاتالینا:گفت و کشید درآغوش رو الیگا سعید

...اومدی خوش خودت کشور به عزیزم... تو دنبال نیومدم که ببخش  
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 ماجراهای و اتفاقا ی همه من:گفت و میکرد پاک رو هاش اشک لیکهحا در ملیکا

دادم توضیح بابا برا رو زندگیمون  

 

 هردو شاهرخ و من:گفت و انداخت کیان و ملیکا به شناسی حق از نگاهی الیگا

 ایران به شاهرخ حتما.نمیکرد ازدواج تو با کیان اقا اگه... هستیم دوتا شما مدیون

 ازدواج ولی... میشدم فراموش همیشه  برای من و میکرد واجازد باتو و برمیگشت

کنیم پیدا همو ما بده قرار کنارهم رو شاهرخ و من  سرنوشت شد باعث شما   

 

 از رو عروسکش میخواست عرشیا پروین پسر که رها ی گریه صدای به یهمه

برگشتند طرفشون به...بگیره دستش  

 

 آشنایی صورت به ای لحظه برای رها.. رفت طرفش به رها کردن آرام برای ملیکا

 بدتر جسم دوتا تو مادرش دیدن با ولی شد خیره بود مادرش ی چهره از کپی که

...کشید جیغ  

 

۶۹۳۱ مهرماه - پایان  

❤ (راد تارا)خطائی.ط: نویسنده ❤  
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******************** 

ایرانی یزده غرب: رمان  

 

(راد تارا) خطائی. ط: نویسنده  

عاشقانه، اجتماعی، قانهعاش: ژانر  

 

رمان عاشقان مجازی کتابخانه: ناشر  

باشدمی محفوظ ناشر و نویسنده نزد رمان این حقوق تمامی  

 

خارجی و ایرانی هایرمان بهترین دانلود مرجع  

بپیوندید ما تلگرامی کانال به  

 

🆔 @asheqaneroman 📚 

********************* 

 






