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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 

 خدا نام به 

 

 (غلامی علی...انلاین عاشقانه های رمان انجمن کاربر)rana_agr:نویسنده

 

 یخی ملکه:رمان نام

 

 :خلاصه

 من بودن رام اما...کردن شدن ذوب به تبدیل بودنم یخ کم کم...شدم شناخته ها یخ ملکه نام با

 کسی...کرد اب مرا ذره ذره وجودش اتش با که بود کسی همان کس ان و...بود نفر یک برای فقط

 خورشید نور با ذره ذره تا گذاشت و...کرد کل تنها و تک مرا بیابان میان هم بعد و کرد اب مرا که

 ...ببیند را شدنم بخار

   

 خوش پایان

 

 (غلامی علی...انلاین عاشقانه های رمان جمن

http://www.romankade./
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 یخی ملکه:رمان نام

 

 :خلاصه

 من بودن رام اما...کردن شدن ذوب به تبدیل بودنم یخ کم کم...شدم شناخته ها یخ ملکه نام با

 کسی...کرد اب مرا ذره ذره وجودش اتش با که بود کسی همان کس ان و...بود نفر یک برای فقط

 خورشید نور با ذره ذره تا گذاشت و...کرد کل تنها و تک مرا بیابان میان هم بعد و کرد اب مرا که

 ...ببیند را شدنم بخار

   

 خوش پایان

 

 

 

 اول فصل

 

 خفه بگیرم عکس من با اینکه خاطر به فقط رو خودشون که جمعیتی هجوم از داشت سرم دیگه

 تکیه مهراد...کردم قفل سرم پشت رو در و شدم گریم اتاق وارد سریع...میگرفت درد میکردن

 میز روی عصبانیت با و جلوش رفتم...میخورد قهوه داشت و ایینه روی روبه صندلی به بود داده

 :زدم داد و...کوبوندم

 دیگه شدم خسته...نمیکنم بازی تئاتر هم دیگه بار یه من-
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 :گفت و شد بلند جاش از

 شد دیوونه و دید رو دار طرف چهارتا...کرد شروع باز یخ ملکه-

 :گفتم قبلیش حرفای به جواب در اما...میشد تازه وجودم که انگار کلمه شش این شنیدن با

 ...حیووو حیوونن اونا...طرفدار؟ یا ادم میگی اونا به تو-

 :زد داد

 بفهم اینو...نداشت وجود هم اهوازی گیسو نبودن اینا اگه...گیسو دیگه کن بس-

 فهمیدی؟...نزن داد سرمن-

 بفهم اینو...نداری رو کنی توهین کسی به اینکه حق توهم-

 بابا برو-

 :دادم جواب و زدم لبخندی اسمش دیدن با...همیشگی...اومد تلفنم صدای

 سلام-

 ببینمت خوام می گیسو-

 :گفتم و خوردم جا لحنش از

 متین؟ شده چیزی-

 :گفت و کرد مکث کمی

 ببینمت؟ میشه...نیست گفتن قابل تلفن پشت که چیزایی...شده چیزایی یه راستش اره-

 باش(بووق)تئاتر سالن دیگه ساعت نیم تا-

 :گفت مهراد...کردم قطع رو تلفن
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 شده؟ چیزی-

 ببینتم خواد می که گفت فقط نه-

 :گفتم و ایینه جلوی صندلی روی نشستم و هم به کوبوندم دستامو

 کنی پاک و برداری صورتم روی از رو چرت گریمای این داری وقت دقیقه. ده تا-

 

******** 

 مچیم ساعت به نگاهی...بودم زده چشمام به بود گرفته رو صورتم کل که افتابی عینک

 و ورد به نگاهی...کرد توقف پام جلوی مشکیش پورشه بلاخره...بود گذشته دقیقه02 حدود...کردم

 ...شدم ماشینش سوار و کردم برم

 سلام-

 انداخت. راه رو ماشین...داد جوابمو خشک

 

 :گفتم بودیم سکوت توی که همونجور

 میریم داریم کجا بگو حداقل...نمیزنی که حرف-

 :زدم داد...میکرد رانندگیشو داشت و روش روبه به بود شده خیره

 متین...میکنم صحبت باهات دارم-

 :داد جواب...اومد موبایلش صدای

 میایم داریم...اوکی-

 :گفت و عقب صندلی کرد پرت رو تلفن
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 دوتامون واسه کردم دربست رو کافه...کنه خالی رو کافه گفتم نادی به-

 :گفتم شیطنت با و زدم لبخندی

 کلک؟ چرا-

 دارم کار باهات...بردار دست مزخرفت فکرای این از-

 فهمیدی؟...بدون خودتو حد...بامن کن صحبت درست توهم-

 ور ماشین در شدت با و شدم پیاده ماشین از...کرد پارک رو ماشین...رسیدیم بلاخره...نداد جوابمو

 :گفت و شد پیاده ماشین از...بستم

 حیووووون-

 :گفت و سمتم اومد نادی...شدم کافه کارد و نکردم بهش ای توجه

 یخی ملکه بر سلام-

 شده؟ چش حیوونه این-

 :گفت گوشم در اومد

 والا دونم نمی-

 شودستا...بیرون برن که کرد اشاره دستش با...نشستیم دونفره میز یک روی...گرفت فاصله ازم

 :کرد شروع و کشید عمیقی نفس و میز روی گذاشت

 و خوب های لحظه خیلی...کردیم اعلام نامزدیموکنو که ماهه شش...همیم با که نیمه و سال یک-

 هستیم و بودیم معروفی های ادم هردوتامون...داشتیم باهم بد

 :گفتم و زدم عصبی لبخند

 مطلب اصل سر بری میشه-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 8 

 مطلب؟ اصل-

 مطلب اصل اره-

 دردناک و سخته یکم مطلب اصل دونستن-

 بشنوم خوام می من اما-

 جز اینکه از...کاذبت عشق از...غرورت از...میشم خسته ازت کم کم که اینه مطلب اصل...باش-

 ...این از...دی نمی اهمیت هیچکی به خودت

 :زدم داد...خورد می بهم داشت حالم حرفاش از

 اینو اما...شکوندم خودمو غرور تو خاطر به من...بود کاذب من عشق کجای...اشغال شو خفه-

 نه؟...میشکنه هردوش میدی ترجیح غرورت به قلبتو وقتی که فهمیدم

 گیسو؟ میزنی حرف غرور از داری بازم-

 دستش از حلقشو...نیاد چشمام از اشک تا داشتم نگه خودمو اما...میکرد خفه گلومو داشت بغض

 :گفت و میز روی گذاشت و دراورد

 یخی ملکه...کنی غرق غرورت توی خودت همراه منو خوام نمی...شد تموم چی همه-

 لکهم...شد تکرار زنگ مثل گوشم توی حرفش...رفتنش به بودم شده خیره مات...رفت و گفت اینو

 جام از زدن زور کلی با...نشد اما...شم بلند جام از خواستم...کردی اب رو یخی ملکه تو اما...یخی

 هکاف از اینکه سمت رفتم اروم اروم...میکنه سنگینی پاهام روی بدنم کردم احساس...شدم بلند

 رو کسی صدای اینکه به قادر اما...میکنه صحبت باهام داره کسی کردم احساس...شم خارج

 هاینک به...دادم ادرس و شدم سوار...کردم بلند دست دیدم که تاکسی اولین برای...نبود بشنوم

 خونه وارد...شدم پیاده ماشین از و دادم رو کرایه...نکردم فکر میگه چیا خودش با داره این الان

 خالی خودمو باید...کردم قفل سرم پشت رو در و اتاقم سمت رفتم راست یک و...شدم

 چشمام کردم احساس کمکم...کردن گریه به کردم شروع و تخت روی انداختم خودمو...میکردم

 ...میشه سنگین داره
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 :کردم باز رو چشمام در به کوبوندن و مامان صدای با

 گیسو...ای؟ زنده...گیسو...گیسو-

 :گفتم گرفته صدای با

 اررررررررره-

 زاپاس کلید که اتاقی تنها اینخونه تو دونی نمی تو...کردی؟ قفل چرا رو شده صحاب بی این-

 ا   تو اتاق نداره

 نشست و اتاق توی اومد...دیدم رو نگرانش چهره...کردم باز رو در و رفتم و شدم بلند جام از بزور

 :گفت و تخت روی

 تو؟ شده چت معلومه هیچ-

 و بستم رو در و چشمام جلوی اومد دیروز خاطرات همه ایینه توی رفتم گود چشمای دیدن با

 :گفت نگران مامان...کردن گریه به کردم شروع

 الانم...الان تا خوابیدی اتاقت تو رفتی اومدی همونطور...شده چت دیشب از تو...شده چیزی-

 .میکنی؟ گریه داری

 :گفتم هام هق هق میون و نشستم تخت روی کنارش رفتم

 رفت...کرد ولم...رفت مامان...رفت-

 رفته؟ کی ببینم کن صحبت درست...رفت کی...کی-

 :گفت باعصبانیت...کردم تعریف براش ماجرارو همه و سینش روی گذاشتم سرمو

 میکنه صحبت اینطور... اهوازی گیسو...من دختر با که کرده فکر چی خودش راجب اون-
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 میمیره داره گیسو مامان-

 :زد داد

 مردم؟ من کرد ول منو بابات مگه...نمیزارم من بمیره بخواد هم اگه-

 مامان داره فرق قضیت تو-

 بکنی دل چیز همه از ناخواسته مجبوری که میشه طوری شرایط وقتا بعضی-

 کند دل من از اون اما-

 :گفت و گرفت طرفم اشارشو انگشت و شد بلند تخت روی از مامان

 شو بلند...کنی فکر باید...میگیری دوش یه میری-

 ....و گرفتم دوش یه سریع...رفت اتاق از مامان

 

 ارامش بهم زدنش ویالون صدای...پیشش رفتم...بود ویالون تمرین اتاق توی مامان معمول طبق

 دست زدن از بلاخره...میخوندم ریتم با همراه..میزد داشت رو قلبم سلطان موسیقی...میداد خاصی

 :گفت و نشست کنارم اومد و گذاشت جاش سر رو پیانو.. کشید

 خوبی؟-

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 

 اون یکم...اما خوبم من بگه و شه بلند تصادف از بعد که کسی مثل درست خوبم اره...خوب...هه-

 مامان بدون خوب منو حال تو...زمین روی بیوفته تر طرف

 دختر میکنه داغون ادمو کردن فکر زیاد-
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 بودم دیوونش من مامان اما-

 :گفت و بالا برد صداشو ولوم مامان

 اسینم استار سوپر...هستی اهوازی گیسو تو...ها؟ هستی کی تو دختر...کردی؟ خودت به نگا یه-

 اونوقت...سینماس یخی ملکه که کسی همون...میشکونن دست و سر براش همه که کسی همون

 مردی هیچ چون...بودم مخالف کردنتون نامزد با حتی اولش از...هستی درپیتی پسر یه فکر تو

 نداره رو زن لیاقت

 لطفا...نبند جمع مامان-

 گرفتم؟ یاد و فهمیدم همه از بیشتر چیو چندسال این توی میدونی-

 نه-

 کامته به زندگی هم بهتر هم باشی تر بیخیال هرچی اینکه-

 :وگفت کشید گونم روی نوازشگرانه دستشو

 ویر ببین کن نگاه...کن نگام الان اما...خوردم ضربه نفر یه طرف از منم...میکنم درکت من دختر-

 رسیده؟...نرسیده اخر به که زندگی...کنم زندگی تونستم...خودمم پای

 هیچه اون بدون من زندگی-

 فهمیدی؟...نیار اسمشم...دیگه کن بس-

 

 داشتم دوسش میخورد بهم خودشم از حالش که روزایی حتی من-

 ماا میکردم نگاهش گیج...داد جواب تلفنو و کرد بهم نگاهی استرس با...اومد مامانم تلفن صدای

 :وگفت کرد قطع رو تلفن...بود ای دیگه جای فکرم چون نمیشنیدم حرفاشو از کدوم هیچ

 بود مهراد-
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 داشت؟ چیکار-

 

 کنه صحبت باهات یکم ببرتت بیاد که گفتم بهش-

 باشه؟ داشته بامن میتونه حرفی چه اون اخه...کردی؟ چیکار-

 پیشش بتونی راحت خیال با که داری رو کسی...داری؟ هم ای دیگه دوست اون جز به مگه تو-

 کنی؟ دل و درد

 اینکه بدون...نداشتم رو کسی مهراد جز هیچکس من که فهمیدم...کردم فکر حرف این به وقتی

 شدن اماده به کردم شروع سریع و رفتم بگم چیزی

 

 ...شدم ماشینش سوار

 سلام-

 داغونی شنیدم...یخی برملکه سلام-

 :گفتم و کردم نگاش خشک

 نی؟ معلوم-

 میکنه نگات که ادم...نداره وجود لبخندم همون الان صورتت رو میدیدم لخند یه قبلا اگه والله-

 میوفته بدبختیاش یاد

 نکن نگام پس-

 کرد روشن رو ماشین...داشت نم یکم موهام هنوز...بستم رو چشمام و شیشه روی گذاشتم سرمو

 :وگفت کرد پارک جا یک...شد سپری سکوت توی راه تمام...کرد حرکت و
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 هویج؟ اب یا ایس-

 :گفتم بسته چشمای با

 شکلاتی-

 میام الان-

 و دختر...شدم خیره روم روبه به و کردم باز رو چشمام...اومد ماشین در شدن بسته و باز صدای

 مهراد ماشین های شیشه خداروشکر...بودن خوردن بستنی مشغول هم دست توی دست پسری

 ام توجه همه...شد باز ماشین در...زدم لبخندی دیدنشون با...نبود معلوم چیز هیچ و بود دودی

 :گفت مهراد...بود دوتا اون جلب

 نمیشه قبلی ادم اون هم برگرده اگه حتی رفته که اونی...کن بس گیسو-

 :گفتم و کردم نگاش

 برگرده...برگرده فقط بشه قبلی ادم اون خوام نمی من-

 :گفت که کنم گریه خواستم

 ندارمااااا رو گریه حوصله-

 :گفت...شدم خوردن مشغول و گرفتم ازش رو پک ایس و دادم قورت بغضمو

 کن تعریف-

 کجاش؟ از-

 اول اوله اوله از-

 :کردم شروع مهراد چشم تو چشم و گذاشتم ماشین دنده کنار لیوانی جا توی رو پک ایس
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 تراژتی خواننده که بود شده قرار...بود درتابستان باران سینمایی فیلم برداری فیلم اول روزای-

 فرداش از...دیدم اونو وقتی اما نداشتم حوصله اونروز...صحنه سر بیاد مروج متین یعنی..بیاد اخر

 ترف من دله...رفت...رفت خوب اما...نبودم قبلم هوای و حال توی اصلا...تپید نمی دیروز مثل قلبم

 باشن داشته همو دادن دست از ترس هردونفر که هست رابطه یه وقتی رابطه-

 داشتم من-

 چی؟ اون-

 فقط تا برسونمش بهش خودم دستای با حاظرم...باشه ای دیگه کسه عاشق اگه اما...دونم نمی-

 خیلی...میشد ناز خیلی خندید می وقتی...ببینم لبخندشو

 که یمن برای اما...نگفتم زیادی چیز اینکه با...شدم خالی کردم احساس...بیرون کردم فوت نفسمو

 کنه اعتماد بهش میتونه که میکنه پیدا رو کسی وقتی...خورده ضربه هم دوستاش از

 :گفتم و زدم لبخندی...خیلیه

 هستی که مرسی...مهراد هستی که خوبه-

 :گفت و کشید گونم روی نوازشگرانه دستشو

 :گفت و برداشت گونم روی از دستشو...زدم من؟لبخندی ملکه اخه کنم چیکار تو بدون من-

 رو؟ سهیلی مینا های راز...بگیشون بهم میشه-

 نگی کسی به بده قول ولی میگم...حرفش و زنه...بودم داده فول بهت-

 بگم اگه بمیرم-

 ازدواج من پدر یعنی ساله00مرد یه با پدرش زور به بود سالش41 وقتی سهیلی مینا...نکنه خدا-

 دنیا به منو سالگی41 توی درست...شد دار بچه میکرد بچگی باید که زمانی من مادر...کرد

 توی گفت بهش دکتر اینبار اما...شد حامله دوباره سالش41 مامانم و شد سالم1 من که وقتی...اورد

 دیگه زنونس مشکلات...براتون شده ساز مشکل این و اوردین بچتونو اولین کم سن
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 :وگفت کرد ای خنده مهراد

 بده ادامه-

 دار چهب تونین نمی دیگه بچه این اوردن دنیا به با ویا میکنین سقت بچرو یا گفت بهش خلاصه-

 اورد دنیا به بچرو مادرم...بدین دست از هم رو زنانگیتون ممکنه حتی و شین

 :گفت و حرفم وسط پرید مهراد

 هستی بچه تنها که تو-

 هیییییس-

 ببخشید-

 رفت گفتم که موضوعاتی خاطر به پدرمم...مرد ماه یک از بعد اما اورد دنیا ب بچرو مادرم خلاصه-

 که گفت اما...کرد تعریف برام مادرم رو داستان این بود سالم41 وقتی...کرد ازدواج دیگه زن یه با

 یوقت...شه خلاص دستش از مادرم و بزنه پدرم به حرفی همچین دکتر تا داده پول دکتر به پدرش

 بود خوب خیلی واقعا این و...شناخت خودشو کم کم مادرم شد جدا مادرم از پدرم که

 

 ا   واقعی قهرمانه یه مادرت واقعا-

 :گفتم و گرفتم دستاشو

 لطفا...نگو مادرم به چیزی هیچ قضیه این راجب-

 هم مادرم میدونستم...بود مادرم عاشق وار دیوونه مهراد...21 مهراد و21 مادرم و بود سالم02من

 نمیگرفتم ماجرارو این سمت زیاد اما...داره بهش نسبت حسی
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 دخالت مادرم حتی دیگران زندگی توی اینکه از و بود خودم درگیر فکرم واقعا الان چون

 :گفت مهراد...خودش فقط...داره ربط خودش به هرکسی زندگی هستم معتقد که چون...کنم

 خوبه؟ حالت-

 :گفت راه توی...کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین...نگفتم چیزی و بیردن کردم فوت نفسمو

 ها گیرکرده تو خاطر به تئاتر-

 نمیام دیگه من-

 بستیم قرارداد ما گیسو-

 میکنیم فسخش-

 داری جوابی یه هرچیزی برای یعنی-

 دیگه؟ خونه میریم-

 اره-

 :گفتم و بهش کردم رو...خونه رسیدیم ساعت نیم از بعد

 میکنی تحملم اینکه از مرسی-

 :گفت و زد لبخندی

 کنم؟ تحمل کیو نکنم تحمل تورو من-

 سهیلی بزرگ ویلای وارد یکراست و شدم پیاده ماشین از و دادم تحویلش خشکی لبخند

 تا ای فرش سنگ رو راه...شدم باغ وارد...بود همه زد زبون جلالش و عظمت که ویلایی...شدم

 جاده...بود رنگارنگ های گل و درخت از پر فرش سنگ چپ سمت و راست سمت...بود ساختمون

 بهش خاصی جذبه سفید نمای با که ای طبقه دو ساختمان به رفتم که رو فرشی سنگ

 هفته که باغبونی جز به...نبود خونه توی هیچکس مامانم و خودم جز...شدم ساختمون وارد...میداد



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 17 

 با...شدم داخل و تمرین اتاق سمت رفتم...میومد ویالون صدای...میرسید باغ به میومد دوبار ای

 :گفت و گذاشت جاش سر رو ویالون من دیدن

 شدی؟ بهتر...اومدی بلاخره-

 یکم-

 باشه خوب حالت همیشه کن سعی...نه یکم-

 چجوری؟-

 فکر بهش نباید پس...کرده ولت که نداشتی ارزشی براش اصلا تو یعنی...رفته اون دخترم-

 بدون اینو...شی قائل ارزشی اون برای نباید توهم...کنی

 

**** 

 ردممیک فکر بهش که گهگاهی...دیوونه یه مثل درست...بود بد همچنان حالم...بود گذشته دوهفته

 یتو رو بودیم گرفته باهم که عکسایی داشتم و بودم کشیده دراز تختم روی...گریه زیر میزدم

 :گفت و داخل اومد مامان...اومد در صدای...میکردم نگاه گوشیم

 اومده مهراد-

 :گفتم و بالشت زیر گذاشتم گوشیرو مامان دیدن با

 میام الان...برو-

 سلام باهاش...بیرون زدم اتاقم از و کشیدم موهام به دستی و شدم بلند تختم روی از...رفت مامان

 :وگفت داد بهم کارتی که نشستم مبل روی...کردم

 

 میشم ناراحت وگرنه...بیاد حتما که گفت...داد بهم دیروز عزیزی مهسا اینو-
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 :گفتم و کردم پرت مبل جلوی میز روی کارتو

 مخندید توروش دوبار و کردم بازی باهاش تئاتر یه اینم چه...مهمونی؟ بیام میخوره من قیافه به-

 شده خاله دختر سریع

 :گفت جدیت با مامان

 میری حتما تو-

 اونوقت چرا-

 میبینتت مهراد مبل همین روی دیگه ساعت ربع تا...گفتم من چون-

 عسری و شدم بلند جام از حرفی هیچ بی...نفرباشم چند بین تا دارم نیاز یکم که کردم احساس

 بود سفید تاب یه کتش زیر که یاسی شلوار و کت...شدم شدن اماده مشغول رفتم

. و بستم سرم بالای رو موهام و زدم لبم روی کمرنگی صورتی رژ و کردم کامل ارایش...پوشیدم

 شدم خارج اتاق از و پوشیدم سفید شال همراه سفید گشاد مانتو و پوشیدم رو یاسیم کفشای

 

 و گرفت دستامو و سمتم اومد و زد لبخندی مامان...شدم بلند جاشون از من دیدن با هردوتاشون

 :گفت

 داشتم من که دختریه همون این-

 :گفت گوشم در

 که رو راهی میدونم...کنی پیدا خودتو کن سعی...شی تازه کن سعی...کن پیدا خودتو و برو-

 ارمد ایمان بهت من میتونی تو...کن اسون رو سخت تو اما...سخته برگردی تنهایی رفتی دونفری

 که شدیم ماشینش سوار...بیرون زدیم خونه از مهراد همراه..شد جدا ازم و زد گونم به ای بوسه

 :گفت مهراد 
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 من ملکه شدی جیگر خیلی-

 :گفتم و بیرون کردم فوت نفسمو

. ممن...ندونست منو ارزش اون...کنم زنده رو یخی ملکه سلطنت خوام می دوباره...گرفتم تصمیم-

 کنم فکر بهش و شه خیس خاطر به چشمام که نداره اینو ارزش حتی اون که فهمیدم اینو

 :گفت و چشمام تو شد خیره مهربونی با مهراد

 ملکم عشقی-

 :زدم داد و زدم جیغی...پنجره تو برم سر با بود نزدیک که داد گاز جوری و کرد روشن ماشینو

 اییییووووول-

 

 مانتومو...شدیم محرابی بزرگ ویلای وارد و شدیم پیاده ماشین از...رسیدیم ساعت نیم از یعد

 اومد مهسا...بود پوشیده رو سرم تمام هم شالم و بود بلند کافی اندازه به کتم...دادم تحویل

 :گفت و کرد بغلم...سمتون

 اومدی که ممنون خیلی-

 :گفتم لب زیر...نشستیم نفره سه مبل یه روی رفتیم مهراد با و زدم بهش مجبوری لبخند

 لاشی باز دغل دورو دختره-

 ...خندید مهراد

 کوفت-

 ببخشید-

 :گفتم و بیرون کردم فوت نفسمو
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 میره داره دیگه دوهفته مامانم-

 :گفت اروم...شد ناراحت یکم کردم احساس

 میدونم-

 میشه تنگ براش دلم-

 :شنیدم رو مردی صدای...منم...گفت که شنیدم صداشو اما...نگفت چیزی

 هستین خودتون...اهوازی خانم-

 :گفتم و شدم بلند جام از جلومه که کسی دیدن با و کردم بلند سرمو

 شکیبا اقای سلام-

 هست؟ خوب حالتون-

 مرسی-

 :گفت و نشست کنارمون و گرفت اجازه و کرد سلام هم مهراد با

 زن اول نقش برای شد مشخص نقشا همه...خانگی نمایش برای کنم درست خوام می سریالی-

 ...بعد مشورت اول البته...کردیم انتخاب شمارو

 :گفتم فکری هیچ بی

 هستم من-

 :وگفت کرد نگام متعجب مهراد

 گیسو-

 خوبیه تجربه...بودم بیکار که بود وقت خیلی-
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 :گفتم و شدم بلند جام از

 فعلا...بدین برنامم مدیر به رو بیشتر توضیحات-

 تو صداش...اومد خودم به مهسا صدای با...میرم دارم کجا نمیدونستم خودمم...رفتم پیششون از

 :گفت می که...میشد پخش سالن کل

 داریم سوپرایز یه که بیاین...بیاین همه...کیکه بریدنه وقت-

 :گفت دیدنم با...رفتم منم سمتش رفتن همه دیدم وقتی

 اومده یخی ملکه باشه هرچی...وایسا جلو ردیف بیا تو...گیسو-

 دیدن مشغول و پایین بودم برده سرمو...نکردم اطرافم به ای توجه...ایستادم روش روبه و رفتم

 :میگفت داشت که بردم بالا سرمو کرد جلب رو ام توحه صداش...بودم کفشام

 دوستم وار دیوونه که شدم کسی عاشق...کردم پیدا پاک عشق یه بلاخره سال چند از بعد-

 درسته...داره

 :گفت و زد شیطانی لبخند یه و بهم شد خیره و کرد مکث کمی

 بهم بلاخره پس...هاست مانع بردن بین از کارمون ماهم...بود بینمون بینمون مانع سری یه-

 کنیم رسمی شما بین رو رابطمون خوایم می و رسیدیم

 :گفت و خندید و کرد اونور اینور سرشو

  نه هم رسمی اونجور البته-

 :گفت و چپ سمت کرد روشو

 بیا...زندگیم.. متین-

 من متین این...شد خشک حلقم...شد ریخته تنم روی یخ اب سطل کردم احساس متین دیدن با

 همون این...شدم استخون پوست کردم گریه و بودم اتاق تو بس از دوهفس که کسی همون...بود
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 دخوا می بغضم کردم احساس...نمیبرد خوابم نمیکردم بغل عکسشو اگه شب یه که بود کسی

 و کردم برخورد شخصی با که ورودی در سمت دویدم سرعت به...نبود جاش الان اما بشکنه

 :زدم داد...شد خیس لباسم کردم احساس

 کجاست؟ حواست-

 خوام می معذرت من-

 خیره مات سبزش شیطون چشمای دیدن با...بهش شدم خیره و برداشتم لباسم رو از رو سرم

 :گفت...بهشون شدم

 اهوازی گیسو-

 صوفی نوید-

 :وگفت زد لبخندی

 خوام می معذرت واقعا من-

 :گفتم.  افتادم لباسم یاد

 کردی چیکار لباسمو نگا-

 بود خودت تقصیر-

 یا بود من تقصیر-

 احساس...شدم خارج سریع و زدمش کنار...گرفت بغضم دوباره...مهسا و متین...افتادم متین یاد

 ...میومد صداش...میدوییدم داشتم ها دیوونه مثل...میاد سرم پشت داره کردم

 کن صبر گیسو...گیسووووووو-

 ویر افتادم و کرد گیر چیزی به پام...بودم شده دور خونه از خیلی...میووردم کم نفس داشتم دیگه

 :گفت و کنارم اومد...زمین رو نخوره سرم که...گرفتم خودمو اما...زمین
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 شد؟ چیزی-

 :زدم داد

 دنبالم بیای گفتم بهت من-

 :گفت و بالا برد دستشو خنده با

  کردم غلط-

 ندبل جام از خواستم...شد محو کاملا لبخند موقعیت اوردن بایاد اما زدم لبخندی قیافش دیدن با

 که همونجور...داشت باهم کمی فاصله صورتامون...پاش ردی شدم پرت و کشید دستمو ک شم

 :گفت لب زیر بودم پاش روی

 تو خوشگلی چقدر-

 :گفت و نزاشت که شم بلند جام از خواستم

 شده چی-

 کن ولم...داره؟ ربطی تو به-

 نمیکنم ولت-

 برم خوام می میگم-

 نمیکنم ولت میگم منم-

 :زدم داد

 نشستیم خیابون وسط...کن برت و دور به نگاهی یه احمق-

 :گفت و درخت یه پیش...خیابون گوشه برت و کشید دستمو...شدیم بلند باهم

 میش-
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 نوم

 :گفتم و کردم عصبی خنده

 کنم؟ تعرف تو برای زندگیمو باید من که هستی کی تو...تو میگی چی-

 ببینیم همو روز هر باید دیگه هفته دو یکی از چون-

 تو؟ منو نکنه-

 اره-

 :دادم جواب...بود مهراد...اوردم درش...اومد گوشیم صدای

 متین مهراد...ببرم بیا...بیا مهراد-

 :اومد صداش...کردن گریه به کردم شروع و نشستم زانوهام روی اوردم که اسمشو

 بیام میتونم دیگه دقیقه بیست تا من...خوشگلم زندگی-

 بیا فقط...بیا-

 خورد صدای با...کردن گریه به کردم شروع و صورتم روی گذاشتم دستامو...کردم قطع تلفنو

 :گفت...نشست کنارم که فهمیدم برگا شدن

 گیسو...شده چیزی-

 :زدم داد...بود شده خورد اعصابم

 ها...میزنی؟ صدام کوچیک اسم به که دارم صنمی چه تو با من-
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 :گفت اروم

 شدم نگرانت اونجارفتی از اونطوری دیدم وقتی...ببخشید-

 نشو من نگران...نشو-

 چیه؟ میاد یخی ملکه چشمای از که اشکایی این دلیل...رفتی اونطوری چرا که بگو فقط-

 :گفتم و شدم بلند جام از و کردم پاک صورتمو دستام با

 برم باید من-

 بگین رو یکمش...نیمده کسی هنوز ولی-

 :گفتم سرد و بهش کردم رو

 توش هرکسی نمیدم اجازه و داره ربط خودم به منم زندگی...داره ربط خودش به هرکی زندگی-

 باشه خودتون کار تو سرتون میشم ممنون...کنه دخالت

 :گفت و اومد نزدیک یکم

 نمیگه اینو چشمات ولی-

 میگه؟ چی چشمای بگین میتونین-

 نبینتشون کسی تا شده پنهون...شده پنهون غصه و غم هزارتا یخی نقاب این پشت که میگه-

 صوفی اقای کنی بس میشه-

 اب دیدم که الان اما...هست روابطی متین و تو بین بودم شنیده...بود شده درگیر مغزم چرا دروغ-

 مهسا

 :زدم داد

 مهسا هم و مرده من برای متین هم...فهمیدی...نیار رو هیچکدومشون اسم-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 26 

 :گفت و زد بشکنی

 فهمیدم-

 نفهم...بفهمی خواد نمی-

 :گفت و خندید

 نفهم میگی من به-

 میگم تو به اره-

 دارین تشریف رو پر خیلی-

 :گفت گوشم در...بغلش توی رفتم سریع دیدنش با...شد کلامون کل دادن ادامه مانع مهراد صدای

 اومدی؟ این با-

 دنبالم اومد خودش-

 شد اشکات ریختن مانع و اومد که خداروشکر-

 

 :گفتم و دراومدم بغلش از

 بریم؟ میشه-

 اره-

 :وگفت نوید به کرد رو

 برسونیمتون جایی یه تا خواین می.صوفی اقای-

 برگردم اون بدون خوام می حالا ولی اومدم دوستم با...برسونینم سرجاده تا کنین لطف اگه-
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 شین سوار بیان پس-

 توی سرش دیدم که ایینه توی از...عقب اون و نشستم جلو من شدیم ماشین سوار رفتیم هرسه

 :گفت مهراد...بود گوشیش

 دیدیش-

 :گفتم لب زیر

 اره-

 کردی داغون خودتو اونطور کی خاطر به که دیدی...فهمیدی...نداشت تورو لیاقت اشغال پسره-

 کنم چیکار باید دونم نمی واقعا من-

 نکن فکر...فهمیدی...نکنی فکر بهش که اینه کار تنها-

 :گفت نوید

 چیه خاطر به بگو بدت حال این پس-

 :گفتم و بهش کردم رو

 لالی نمیگن نزنی حرف-

 :گفت نوید...شیشه سمت کردم رومو...زد بهم چشمکی

 جان مهراد-

 :گفتم لب زیر

 جان مهراد-

 خوام می معذرت...گفتم رو اسمتون اس همه زبون سر اسمتون چون-
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 بفرمایید-

 کجاست؟ مسیرتون شما-

  تجریش-

 اونجاست؟ خونش ملکه اوووه-

 بله-

 مسیرم اونجاهست منم خوب-

 :گفتم بهش کردم رو

 خوشی همه این از نگیره درد دلت-.

 نباش نگران-

 

**** 

 مشغول...گروهاش هم با بود تمرین محل روز هر هم مامان...بود گذشته متین دیدن از دوروز

 همون...نوید هم مردم بازی هم و بود کارگردانش شکیبا اقای که بودم جدیدی ی فیلنامه خوندن

 :دادم جواب...بود مهراد...خورد زنگ تلفنم...بود پرو سبز چشم پسر

 جان؟ مهراد بله-

 میکنی؟ قبول بگم چیزی یه گیسو-

 شده؟ چی ببینم بگو-

 کردم می صحبت شکیبا اقای با داشتم-

 خوب-
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 بیاین قرارداد بستن برای دیگه ساعت یک تا که گفت-

 نخوندم کامل رو فیلنامه هنوز من بگو بهش-

 میگع اینو اون اما- 

 ندارم رو رانندگی حوصله...دنبالم بیا...باشه...اووووووووف-

 خوبه؟ باشم در دم دیگه ساعت ربع تا-

 عالیه-

 فرق موهامو...مشکی تفنگی لوله شلوار...نخی قرمز ساده مانتوی و رفتم سریع کردم قطع رو تلفن

 لبای...استخونی کشیده صورت...سبز چشمای...کردم خودم به نگاهی...بستم سرم بالای و دادم

 و کردم جاسازی سرم روی هم رو مشکیم شال...زیتونی موهای و قلمی دماغ...تیره قرمز ای قلوه

 :گفت که شدم ماشین سوار...بوه ایستاده در دم...بیرون زدم خونه از و برداشتم گوشیمو و کیف

 تایم ان همیشه مثل-

 :گفتم و زدم لبخندی

 دیگه منم-

 :گفت و کرد روشن ضبزو...افتاد راه و کرد روشن رو ماشین

  ببریم فیض-

 :پیچید ماشین تو اشوان گرم صدای

 

 خودم با شبا تو شدم تنها رفتو
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 بیخودم خودم از دارمو دلهره

 

 قلبم به زود اومدو دیر اونکه

 نشست 

 

 شکست رو من قلبه رفتنش با رفتو

 

 دستمو نکن ول برو میری جا هر همو از فاصله قسمته انگاری

 

 نذار حقمه رفتنت کنم باور نذار

 

 همه از خودم از خدا از شم دور 

 

 میخورم زمین که نکن ول دستمو

 میبرم آدما همه از بری تو

 

 آرامشی که میدونی خوب خودت تو
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 خواهشی هر با بمونی من با باید

 

 همو از فاصله قسمته انگاری

 

 دستمو نکن ول برو میری جا هر

 

 حقمه رفتنت کنم باور نذار

 

 همه از خودم از خدا از شم دور نذار

 

 خستم و افسرده که من رفتی بردیو دل که تو

 

 بستم خیسمو چشمایه همه رو بودن کنارت واسه که من

 

 خودم با شبا تو شدم تنها رفتو

 

 بیخودم خودم از دارمو دلهره 
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 قلبم به زود اومدو دیر اونکه

 شکست رو من قلبه رفتنش با رفتو نشست 

 

 خندیدو دل ته از بار اولین واسه لرزیدو دلم انگار دیدم تورو

 

 تمومه تنهاییا دیگه گفتم خودم با

  من خدایه آره گفتم خودم با 

 همونه

 

 تولده اون وجود من واسه که همون کرد عوض حالمو که دیوونه همون

 

 شده عوض دارم دوسش فهمید وقتی از چرا نمیدونم

 

 نیست یادت منم اسم امروز حتی دیگه

 

 خیس یادت به چشام میشن نیست مهم واست

 

 نیست حواست,  نیست حواست من روز حالو به واقعا انگار دیگه
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 میخورم زمین که نکن ول دستمو

 میبرم آدما همه از بری تو

 

 آرامشی که میدونی خوب خودت تو

 

 خواهشی هر با بمونی من با باید

 همو از فاصله قسمته انگاری

 

 دستمو نکن ول برو میری جا هر

 حقمه رفتنت کنم باور نذار

 

 همه از خودم از خدا از شم دور نذار

 

 خستم و افسرده که من رفتی بردیو دل که تو

 

 بستم خیسمو چشمایه همه رو بودن کنارت واسه که من
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 خودم با شبا تو شدم تنها رفتو

 بیخودم خودم از دارمو دلهره 

 قلبم به زود اومدو دیر اونکه

 شکست رو من قلبه رفتنش با رفتو نشست 

 

 (اشوان_شدم تنها)

  

 :زد داد و کرد قطع ضبطو مهراد...میکرد خفه گلومو داشت بغض

 خودت باچشمای خودت...تو؟ خاطر به اومده چشماش از هم اشک قطره یه اون...گیسو کن بس-

 نه؟ یا دیدی...کرد خیانت بهت چجوری که دیدی

 :گفتم کشیدمو صورتم روی دستی

 میگی راست-

 

 :وگفت فرمون روی کوبوند

 دبع میگری ابغوره میشینی اورد اسمشو کسی دیگه دقیقه دو...لحظس توی من گفتن راست-

 میگی راست میگی

 مهراد کنم تغییر گرفتم تصمیم اینبار-
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 خالی کافه...رفتیم نرگس گل بزرگ شاپ کافی سمت به و شدیم  ماشین از...رسیدیم بلاخره

 اومد شکیبا اقای صدای...کردیم برمون و دور به نگاهی...بود

 اومدین خوش-

 :گفت شکیبا...زدیم لبخندی و بهش کردیم رو

 بیارین تشریف سمت ازین-

 همه با و رفتم سمتشون به...زدم لبخندی...بودن اونجا که اکیپی دیدن با...افتادیم راه شکیبا پشت

 پسرک از خبری...کردم اکیپ به نگاهی...نشستم مهراد کنار و کردم خشکی پرسی احوال و سلام

 :اومد صداش...نبود پرو

 نه؟ رسیدم دیر همیشه مثل-

 اومدن تازه هم اهوازی خانم نه:شکیبا

 :وگفت اومد سمتمون...زد لبخندی و کرد بهم نگاهی

 جان گیسو سلام-

 :وگفتم زدم اجباری لبخند...جان گیسو...بود شده گرد تعجب از چشمام

 صوفی اقای سلام-

 :وگفت بود کنارم که دختری به کرد رو

 بشینم گیسو پیش میتونم من-

 صوفی اقای حتما-

 :گفت که شنیدم رو نوید صدای...شد بلند که دختر

 کن صدام نوید نگفتم مگه-
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 :گفتم لب زیر... کنارم نشست...اومد لبم روی به لبخندی حرفش این شنیدن با

 مارمولک-

 :گفت گوشم در

 گفتی؟ چیزی-

 نگفتم چیزی ن...من-

 خودتی گفتی هرچی-

 پهلوم کردم احساس که بگم بهش چیزی خواستم...چشم تو چشم و سمتش برگردوندم رو سرم

 :گفتم لب زیر و مهراد به کردم رو...سوخت

 وحشی چته-

 :گفت شکیبا اقای...کرد نگاه بهم دوباره و شکیبا به کرد رو و کرد امیز تهدید چشماشو

 و خودم برای که دلایلی به بنا من اما...نخوندین رو فیلنانه خیلیاتون هنوز که کنم می فکر-

 یلمف برای چیز همه...کنیم شروع که قراره رو برداری فیلم زودتر یکم اومده پیش سریال اسپانسر

 همین...بشه بسته باشین راضی اگر الان که مونده قرارداد بستن قفط...امادست برداری

 ولمشغ همه...بده جواب تلفنش به تا شد بلند جاش از و گفت ببخشیدی...خورد زنگ مهراد تلفن

 :وگفت اومد مهراد که بودن زدن حرف

 اومده پیش برام ضروری و جدی خیلی کار یه...برم باید من خوام می معذرت-

 :گفت گوشم در و شد خم

 بیای جوری یه خودت میتونی-

 مهراد-
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 ببخشید-

 برو باش-

 :گفت گوشم در نوید...ورفت کرد خداحافظی همه از مهراد

 نباش نگران میرسونمت من-

 بسمه واباد جد هفت برای نرسونی منو تو که همین...تو؟-

 خوددانی-

 یبردار فیلم رو اول پلان دیگه هفته شنبه که شد قرار مبلغ کردن تعیین و کردن امضا از بعد

 :گفت شکیبا اقای...کنیم

 برسونمتون؟ خواین می اهوازی خانم-

 :گفت حرفمو وسط پرید نوید که بزنم حرفی اومدم

 داده من به قولشو...ممنون خیلی-

 :وگفتم زدم بهش شیطانی لبخند...زد بهم چشمکی...بهش کردم رو

 جایی برم باید...پاشین شماهم دادم قول بهتون که حالا-

 باش-

 کنه حرکت اینکه از قبل...شدیم ماشینش سوار...شدیم خارج کافه از هردو کردن خدافظی از بعد

 :گفت

 بمونی بیشتر داری دوست تو شاید گفتم ولی...شم بلند خواستم می خودمم-

 :گفت میکرد رانندگی داشت که همونطور...کرد روشن رو ماشین...زدم پوزخندی

 شکیباست؟ اقای مال رفتیم که اینجایی میدونستی-
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 :گفتم تمسخر حالت با پس...نیارم کم خواستم می اما دونستم نمی

 رسیدی؟ نتیجه این به که کردی فکر چقدر...خدا؟ به بگو...واقعا-

 میکنی رفتار من با اینطوری تو اونوقت میدم جونشونو من حاطر به ایران دخترای نصف-

 :گفتم زدمو پوزخندی...کرد نگام بچگونه حالت با

 بزنی مهدکودک طرفدارات با میتونی اره-

 هم ای تو منو نبودن دلسوز و مهربون ادمای ازین یدونه اگه...کردن معروف ادم مارو که همینان-

 نداشت وجود

 ما مارو که هستن طرفدارا...میزد بهم مهراد صدبار روزی که معروف جمله همون بازم

 :وگفت کرد نگاه بهم لبخند با...خورد زنگ تلفنش...کردن

 هیییس-

 :گوشی توی پیچید دختری جیغو جیغ صدای...اسپیکر رو وگذاشت داد جواب تلفنو

 نویدم سلام-

 من پرنسس سلام-

 :گفت لباش با و بهم کرد رو

  چیه اسمش ببین-

 با...صدا بی اما...خندیدن به کردم شروع...ادمیه چجور دیگه این...بود مونده باز تعجب از دهنم

 :وگفت پهلوم تو زد انگشتش

 دیگع بگو-

 :میومد دختر صدای
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 کجایی نوید....نویدددددد-

 بووووووس...میزم زنگ بهت بعدا...شدم بلند جلسه وسط از تو خاطر به جلسم یه وسط پرنسسم-

 :وگفت کرد قطع تلفنو

 بگو اسمشو نمیگم مگه-

 

 بگم اسمشو میگی که داری چندتا مگه-

 :وگفت گرفت خودش به غرور حالت

 داریم زیاد خواه خاطر-

 بشه دوست تو با بخواد که اونی بیچاره-

 خوبم خیلی که من...چرا-

 بعله-

 نتخو بگیرم یاد نزاشتین...رفتین و کردین پیاده منو فقط که شب اون...بود؟ کجا خونت خوب-

 پیشت بیام خواستم ساعتی وقتی،یه روزی،یه یه شاید...کجاست

 بود جاده به نگاهش که همونجور...خونه تا بود مونده ساعت ربع هحدود...دادم بهش خونرو ادرس

 :گفت

 بود؟ چی هات گریه دلیل...بگی بهم خودت دارم دوست اما...فهمیدم شب اون از چیزایی یه من-

 نکنی؟ دخالت نیست مربوط بهت که مسائلی تو میشه-

 بود اومده سرم بلایی همچین منم چون...چون...بدونم دارم دوست اینو من اتفاقا-

 :گفتم و بهش کردم رو
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 میگی؟ راست-

 :گفت و کرد پارک را ماشین...شد درهم کمی چهرش کردم احساس

 وارد دختری یه...شدم معروف بچگی از خودت مثل منم...بود سالم02,1...بود پیش دوسال-

 زندگی تونستم نمی اون بدون...بودم شده روانیش... زندگیم کل شد کم کم...شد زندگیم

 ای بچه من عشق واسه تو که گفت وبهم اومد روز یه که بود اینجا مشکل...کنم

 بود؟ بزرگتر ازت مگه-

 میدونی اما...دادم نشونش ایران کل به من...کردم معروفش من...بودم بزرگتر ازش دوسال...نه-

 ودهب کی با تنهاییاش تو رفت یادش و شد پر دورش کم کم که بود این مشکل...بود؟ چی مشکل

 :گفتم و گرفتم دستشو ناخوداگاه...میکنم درکش کردم احساس

 نشستم یکی پای وار دیوونه...تو مثله منم-

 متین-

 ...و شم غرق غرورت توی باهات خواد نمی که گفت بهم و اومد اما...متین اره-

 :گفتم...دستم رو گذاشت دستشو...کردم تعریف براش ماجرارو

 نمیکنی؟ فکر بهش...راحتی؟ انقدر چطوری تو-

 چیه؟ غم از من تعریف میدونی...بگم دیگه چیز یه بزار-

 :گفت که دادم منفی علامت سرم با

 ناراحت هیچوقت باشی داشته زندگی واس دلیلی اگ زندگی واسه دلیلی نبودن یعنی غم-

 ،نمیشه خیس بالشت هیچوقت نمیشه، قرمز چشات هیچوقت نمیکنی، بغض هیچوقت نیستی،

 به که بود دنیا این تو نفر یه...داشتم امید من...باشی داشته امید کردن زندگی واسه باید فقط

 میکردم زندگی باید خاطرش
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 بود؟ کی اون خوب-

 بدم هم رو جونم خاطرش به حاظرم که کسی...مادرم-

 گرفتم تصمیمی یه منم-

 چی؟-

 هست مشکلی یه اما...کنم فراموشش گرفتم تصمیم-

 مشکلی چه-

 نیستم بلد...تونم نمی...کنم فراموشش چجوری که اینه مشکل-

 :گفت لبخند با و اورد در دستم از دستشو

 بنداز بهم نگاه یه نه...کن نگاه منو-

 :گفت که بهش شدم خیره خنده با

 قبلی ادم همون برگرده اگه هم رفته که کسی...رفت...کردم فراموشش چجوری ببین-

 کن تمومش پس...نمیشه

 :خوند می باهاش و زدم بندری به کرد شروع و فرمون روی گرفت ضرب دستش با

 کارون لب-

 بارون گل چه

 اروم دل میشینه که وقتی میشه

 ها قایق تو

 ها غم از دور
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 کارون لب گل نغمه خونن می 

 ما توشهر غروب تنگ روز هر

 ها غم از دور شط لب داره صفا

 اهوازی دخترون دسته دسته

 طنازی با خونه از بیرون میان

 :تگف بود قاتیش خنده که اخمی با...خندیدن به کردم شروع و شکمم روی بودم گرفته رو دستم

 این...اهوازی بچه خودت که تو دختر...خونم می اهنگ کی واسه دارم بگو منو...بخند اره.. بخند-

 بدون هم چیزارو

 :گفتم...شد خشک خندم

 همین...دیدم عکساشو فقط...نرفتم اهواز تاحالا اما اهوازم بچه من-

 ببرمت؟ خوای می-

 برم سفر یه که برناممه تو بعدا اما...نه فعلا-

 

 :وگفتم زدم لبخندی

 وهمت انگار اما...کنن درکم میتونن که ومامانمه مهراد فقط میکردم فکر قبلا تا...هستی که مرسی-

 هستی

 کن حساب من رو خواستی هروقت-

 نره یادت منو اسم فقط-

 ...افتاد وراه کرد روشن رو ماشین و خندید
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*** 

 انداست...کشیدم عمیقی نفس...تمرین بودیم رفته امروز...تخت روی کردم پرت خودمو خستگی از

 وضع خاطر به اما همن عاشق که بود پسری و دختر با رابطه در داستان...داشتم دوست رو سریال

 میکن ازدواج یواشکی باهم هم اینا و کنه ازدواج دخترش با این که نمیده اجازه پدره پسره مالی

 ...و

 :بود نوشته...بود نوید...کردم بهش نگاهی...اومد گوشیم پیام صدای

 رسیدی؟-

 :دادم رو جوابش

 اره-

 رایب تهران دانشگاه به نزدیک پارکی باید صبح شش...بستم رو چشمام و کردم خاموش رو تلفن

 شدن اماده و برداری فیلم

 

 دوش...بگیرم دوش تا رفتم سریع و شدم بلند جام از...کردم باز رو چشمام گوشیم الارم صدای با

 نمم...میکردم ارایش نباید گریم خاطر به...شدم شدن اماده مشغول سریع و گرفتم ای دقیقه پنچ

 تصمیم...بود خواب مامان...پوشیدم رو لباسام و رفتم سریع پس...نبودم کردن ارایش اهل زیاد

 ور ماشین پارکینگ از...بیرون زدم خونه از و برداشتم رو ماشینم کلید...نکنم بیدارش گرفتم

 هسین به دست نوید...زدم لبخندی روم به رو صحنه دیدن با...کردم باز رو در ریموت با...برداشتم

 :گفتم و شدم پیاده ماشین از...ماشینش به بود داده تکیه

 میکنی؟ چیکار اینجا-

 ببرمت اومدم-
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 میرم خودم ماشین با من ولی کشیدی زحمت-

 :گفت و نزدیکم اومد

 نمیای؟ بگی بهم که اینجا اومدم همه این من-

 اومدم و راه همه این بگی نیست نیازی...ما خونه تا خونت از راهه دقیقه پنج کلا-

 :وگفت کرد پام سرتا به نگاهی...لبش کنج نشست لبخندی

 کردم فک خیلی دیشب-

 :گفتم...بود1:22 ساعت...کردم نگاه رو مچیم ساعت...نکردم حرفش به ای توجه

 کنار بیا...شده دیرمون نوید-

 :گفت و بهم کرد رو...اومد باغبون لحظه همون

 خانم گیسو سلام-

 جان عمو سلام-

 :گفتم و نادی عمو به دادم رو سوییچ...بود سرتق حد از زیاد پسر این

 پارکینگ توی ببر رو من ماشین لطفا عموجان-

 خانم چشم-

 :گفتم و بهش کردم رو...شد سوار سرم پشت...شدم ماشینش سوار رفتم حرفی هیچ بی

 بدبخت منه زندگی تو افتادی تو شده کنده اسمون سقف یعنی-

 خوبی این به پسر...بده مگه-

 :گفتم و بهش کردم رو...افتاد راه و کرد روشن رو ماشین
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 درازه زبونت هم...پرویی هم...لوسی هم...خوبه؟ تو کجای بگی میشه-

 بورم هم...سبزه چشمام هم...رشیدم هم...تیپم خوش هم-

 :گفت لحظه چند از بعد...شد ساکت که بیرون کردم فوت نفسمو

 بگم بهت خواستم می راستی-

 چیو-

 کنم کمکت خوام می اینکه-

 موردی؟ چه تو-

 کنی فراموش رو متین که کنم کمکت خوام می-

 :گفتم عصبانیت با و بهش کردم رو...میره پیش داره حدش از حد از بیش کردم احساس

 رو قمعش قضیه و خندیدم روت تو دوبار...کنی؟ کمک من به میتونی کردی فکر که هستی کی تو-

 وت ناکسی و هرکس بزارم که نیستم ادمی من...کردی فکر اشتباه...چی؟ کردی فکر گفتم بهت

 صوفی اقای...کنه دخالت خصوصیم زندگی

 :گفت بیخیال

 شدی؟ اروم-

 :گفت دوباره...ندادم رو جوابش و شیشه رو گذاشتم سرمو

 بگم منم بزار-

 با میکرد رانندگی داشت که همونجور...بهش شدم خیره و بهش کردم رومو...شدم کنجکاو

 :گفت عصبانیت
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 اصلا خوای می که حالا ولی...میکنم درکت چون...کنم کمکت خواستم می احمق خر،منه منه-

 بدبختی خورده شکست یه تو که میره یادم...میره یادم

 شه تموم بد برات ممکنه چون دار نگه حدخودتو...کن صحبت درست-

 کنی؟ چیکار خوای می مثلا-

 :گفتم و بستم رو چشمام و گذاشتم ماشین پشتی رو سرمو...میکرد خفه داشت گلومو بغض

 یرهم یادش الفبا ببینه چشماتو هرکی کن باور میگفت بهم...میزنی حرف کم گفتم می بهش-

 ماا...بشکنی غرورت خاطر به بغضو این خوای نمی تو اما...میکنم درک صداتو توی بغض این من-

 باش راحت پس...نیست هیچکس...کن نگاه وبرت دور به

 :گفتم و بهش شدم خیره و برداشتم پشتی روی از سرمو

 هستی؟ چی تو پس-

 ...م-

 :گفتم...بودم شده خسته دیگه

 بشنوم خوام نمی چیزی-

 

 یا دیگه چیز هیچ نوید تند و تند های نفس صدای جز رسیدیم مقصد ب ک زمانی تا...شد ساکت

 گاهن مچیش ساعت به که حالی در شکیبا...شدیم پیاده ماشین از...رسیدیم بلاخره...نمیشنیدم

 :گفت و سمتم اومد میکرد

 تاخیر دقیقه ده-

 :گفت و اومد نوید
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 بیام پارتنرم با جلسه اولین خواست می دلم...شکیبا اقای بود من تقصیر-

 :وگفت کرد ای خنده شکیبا

 هستن منتظرتون کانکس توی سهیلی خانمای جان گیسو-

 میام الان-

 :گفت نوید که کانکس سمت برم خواستم...رفت پیشمون از کم کم شکیبا

 گیسو-

 :گفتم و برگشتم

 خانم-

 حد از زیاد یکم...میدم حق بهت اره راستش...رفتم تند یکم فهمیدم خودمم...خوام می معذرت-

 میرم پیش دارم خودم

 فهمیدی که خوبه چه-

 ور بودن نشسته هم کپی دختر دوتا...شدم که داخل...رفتم کانکس سمت به و برگردوندم رومو

 بود وسطش خطی و بود شکسته ابروش که یکیشون...شدن بلند جاشون از من دیدن با...مبل

 :گفت

 اهوازی گیسو...نمیشه باورم-

 اهوازی خانم سلام-

 :گفتم و زدم لبخندی

 میکنید معرفی...سلام-

 :گفت شکسته ابرو
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 سریال گریمور هستم میثاق-

 نه؟ بودی گرفته هم جایزه...بودم شنیده تعریفتو-

 بله-

 چی؟ تو خوب-

 لباس طراح...هستم مینا-

 :گفتم و ایینه روی روبه صندلی روی نشستم و بستم سرم پشت شالمو

 کنیم شروع زودتر پس-

 باشی من مال تو اگه اما...اما خوبه زندگی-

 نیستم هیچکی مال تو جز من-

 

 :گفت و اومد کارگردان دادن کات صدای

 استراحت وقیقه ده-

 :گفت و سمتم اومد نوید که بشینم کانکس توی برم خواستم

 گیسو-

 :گفتم و چشماش توی شدم خیره

 چیه؟-

 کنم؟ صحبت باهات میشه-

 ...صو اقای بگی خوای می چی-
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 :گفت قاطعیت با و کرد قطع حرفمو

 نوید-

 ...کوچیک اسم نمیاد خوشم من اما بزنی صدا منو کوچیک اسم باشی داشته دوست تو شاید-

 کنی؟ بس میشه-

 هچی حسابش حرف ببینم بزارم گرفتم تصمیم پس نمیداره بر من سر از دست این که فهمیدم

 بگی؟ بهم خوای می چی حالا-

 :گفت و داد نشونم رو خلوت ی گوشه یه

 اونجا بریم بیا-

 :وگفت داد تکیه درخت به...افتادم راه سرش پشت

 نخوندم؟ بازیگری من میدونستی تو-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 میکنی؟ مسخره منو-

 میکنم صحبت جدی باهات دارم من-

 میشنونم پس-

 داشته لیسانس خواستم فقط...نداشتم بهش ای علاقه اما...دارم روانشناسی لیسانس من-

 شدم شناخته کم سن از من میدونی که خودت...باشم

 مطلب؟ اصل سر بری میشه-

 :گفت لب وزیر کرد فوت نفسشو
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 مطلب اصل-

 :گفت بلندتر

 کنم کمکت خوام می-

 دارم احتیاج تو کمک به گفتم بهت بار صد من-

 کنه کمکت باید نفر یک که هستی کسی بیشترین تو الان-

 ام؟ ضعیفی ادم من کردی فکر خودت پیش تو-

 میدی نشون که هستی اونی از تر ضعیف-

 نیست موقعش الان اما...گوشت تو بخوابونم کشیده یه که حقته-

 ...پس-

 :اومد ها بچه از یکی صدای

 امروزه اخره پلان بیاین ها بچه-

 کانسس یک فقط سریال کل برای...گروه سمت ورفتم گرفتم فاصله ازش نوید به کردن نگاه بدون

 ...بود اخر قسمتای مال اونم که میشد گرفته باید پارگ توی که بود مونده

 

 از و کردم ازشون تشکری...پوشیدم رو لباسام و کردیم پاک رو گریمم مینا و میثاق کمک با

 لبخندی...میزدن صدا رو اسمم همه...کردم بودم اومده که مردمی به نگاهی...شدم پیاده کانکس

 جلوم نوید ماشین...شدم رد کنارشون از و گرفتم عکس نفرشون سه دو با و زدم بهشون

 :گفتم و شدم سوار و کردم برم و دور به نگاهی...ایستاد

 شدم ماشینت سوار بشه حفظ هردوتامون ابروی اینکه برای فقط الان...کن پیادم جلوتر-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 51 

 نمیرسی؟ بهش میدونی وقتی عاشقشی انقدر چرا-

 :گفتم و بهش کردم رو

 میمیری؟ تهش میدونی وقتی میکنی زندگی چرا تو-

 بود قشنگ-

 :گفتم و کردم بیرون به نگاهی پنجره از...نکردم بهش ای توجه

 کن پیادم همینجا-

 چنده؟ ساعت میدونی-

 هفته ساعت-

 :گفت بهم...بود روشن هوا هنوز هفت ساعت و بود تابستون

 نداریم هم اعتراض...میرسونمت-

 :گفت دوباره...شدم ساکت و کردم نسارش ای شو خفه لب زیر

 پیشنهادم؟ به کردی فکر-

 کنم فکر بهش بخوام که نداشت ارزش برام انقدر-

 

 کنی فکر من حرفای به باید تو اما-

 کنی مجبور منو نمیتونی تو...نیست درکار بایدی-

 خودت امید به میزارمت-

 میکنی خوبی کار-
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 نمک باز رو در که دستگیره سمت بردم رو دستم...رسیدیم بلاخره...بودیم هردوساکت مسیر کل

 :گفت که

 کن فکر-

 :گفتم و بهش کردم رو

 دارم خودم رو خودم مغز اختیار-

 به هک لنتاش صدای بستم رو در وقتی اما...نرفت شدم خونه وارد که وقتی تا...شدم پیاده ماشین از

 رو لباسام و اتاقم توی رفتم عجله با...شدم خونه وارد...اومد میشد کشیده زمین روی سرعت

 :مشنیدیم رو مامان صدای...بیرون زدم اتاقم از...کردم عوض

 میکنم جمع رو وسایلم دارم من-

 دکر قطع رو تلفن من دیدن با...توش لباس دست چند و بود تخت روی چمدون...اتاقش توی رفتم

 :گفت و شد جدا ازم ثانیه چند از بعد...کرد بغلم و سمتم اومد و

 برم باید زودتر من-

 :گفتم شده شوکه

 ...دیگ هفته تو...میگی؟ داری چی مامان-

 اومد پیش کار...دخترم ببخشید-

 :گفتم...بود لباساش تعویض مشغول...بستم رو ساکش زیپ و نشستم تخت روی

 میری؟ کی با-

 هستش جان عمو-
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 یکم  و میگیرم دوش میرم الان...دنبالم میاد سرویس صبح1 ساعت فردا...بات بیام تونم نمی من-

 میکنم استراحت

 :گفت میکرد درست سرش رو شالشو که همونجور

 خوبه-

 کرد بغلم و گذاشت چمدون...شدیم حال وارد هردو و شدم بلند تخت روی از...برداشت رو چمدون

 :وگفت

 ببینم جدید گیسویه یه خواد می دلم برگشتم...نیستم ماه یک-

 :گفتم و دراومدم بغلش از...افتادم نوید حرفای یاد حرفش این با

 میکنم سعی...مامان میکنم سعی-

 :گفتم و بوسیدم گونشو

 بخیر سفر-

 دخترم مرسی-

 ...ماشین پیش تا بات میام-

 رفتم من نه-

 سریع حیاط در شدن بسته صدای و رفتنش از بعد...کردم تماشا رو رفتنش و زدم بهش لبخندی

 ...حمام توی رفتم

 

 در...مهراده که فهمیدم ایفون توی از...اومد در زنگ صدای که بودم موهام کردن خشک مشغول

 بادیدنش.. .بود دستش قرمز رز های گل با گلی دسته...رو خونه در هم بعدش و کردم باز رو

 :گفتم و زدم لبخندی
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 اومدی خوش-

 :گفت و دستم داد رو گل دست...بهم رسید و کرد رد رو حیاط بلاخره...نداد جوابی

 چطوری؟-

 خوبم-

 ...که کسی مثل درست-

 :گفتم و...بستم سرم پشت رو در...شدیم داخل هردوتامون و زدم لبخندی حرفش این با

 قشنگت گلای بابت مرسی-

 نیستن تو چشمای قشنگی به-

 چیزی دنبال چشماش با کردم احساس...پیشش رفتم و گذاشتم گلدون توی رو گل دسته

 :پرسیدم موشکافانه...میگرده

 میگردی؟ چیزی دنبال-

 کو؟ مامانت-

 رفت مامانم-

 کیه؟ پروازش...زود؟ انقدر چرا...واقعا-

 شب دوازده-

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی

 بهش برسم باید...برم باید من جون گیسو ببخشید...شبه1 ساعت-

 خندم کارش این از...بست سرش پشت رو در و شد خارج خونه از سریع گفتو اینو

 نشستم و کردم روشن اتاقمو چراغ و اتاقم توی رفتم و کردم خاموش یکی یکی چراغارو...گرفت
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 بودم ها دیالوگ غرق که همینطور...شدم فردا برای هام دیالوگ خوندن مشغول و تخت روی

 :کردم باز رو پیام(...صوفی نوید)کردم صفحه به نگاهی...اومد گوشیم پیام صدای

 کردی؟ فکر-

 :نوشتم و بیرون کردم فوت نفسمو

 کنه درگیر رو ذهنم بخواد که نیست مهمی موضوع اونقدر که گفتم-

 :دادم جواب...بود خودش...اومد زنگ صدای دقیقه یک از بعد...کردم ارسال رو پیام

 بفرمایید-

 خوبی؟-

 خوبی؟ بپرسی ازم زدی زنگ شب1 ساعت-

 که ندارم بدی قسط...کنم کمکت خوام می فقط من گیسو...کردی؟ فکر گیسو-

 کنه خودت کمک باید یکی تو...کنی کمکم تو ندارم دوست من-

 کنی حذف زندگیت از اونو میترسی تو...چیه میدونی-

 نیست اینطور نم اصلا-

 نمیوفته خاصی اتفاق هیچ چون نترس زندگیت از ادما کردن حذف از-

 کنم حذف تورو خوام می پس-

 میشه من نوبت بعدم.. کنی حذف زندگیت و قلبت و ذهنت از اونو میکنم کمکت اول-

 برگشتم وقتی دارم دوست...افتادم مامان حرفای یاد...گفت خنده با رو اخرش جمله کردم احساس

 :گفتم پس کنم حساب کمکش روی میتونم کردم احساس...ببینم جدید گیسویه یه

 صوفی اقای-
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 نوید-

 نوید...خب خیلی اووووف-

 بله-

 کنم حساب کمکت روی خوام می اما...ندارم اعتماد تو به اونقدر هنوز من ببین-

 میکنی؟ قبول یعنی-

 اره تقریبا-

 :پرسیدم متعجب...اومد خندش صدای

 کردم رام رو یخی ملکه بلاخره-

 :گفتم جدی حالت با.. .نیمد خوشم حرفش از

 شدی پرو خیلی-

 ببخشید...ببخشید-

 فعلا-

 نکن قطع...وایسا-

 چیه؟-

 کنیم؟ شروع فردا از-

 ...تو اونوقت...بشه تموم کی که نیست معلوم...داریم برداری فیلم صبح چهار از فردا-

 :گفت و کرد قطع حرفمو

 میریم بعدش ما خوب-
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 جونت؟ تو میمونه هم حالی تو-

 نیستم دکترت من مگه-

 نشم دیوونه خودت مثل امیدوارم فقط-

 باید...بستم رو چشمام و بالشت روی گذاشتم سرمو و...کردم قطع رو تلفن...کرد قطع و خندید

 ...میکردم استراحت

 

*** 

 باشم داشته دوست من فقط که اومدی دنیا به تو-

 :گفتم و کردم ای خنده

 میرم منم داخل رفتی تو هروقت-.                                   میاد بابام الان...برو شهرزاد جون-

 تو دست از اووووف-

 بود شب40 ساعت...بیرون زدم خونه از...اومد شکیبا دادن کات صدای...بستم رو در و داخل رفتم

 اب بردار فیلم...پارسا...نشستم صندلی سر و شکوندم قلنجمو...بودیم ضبط سر چهار ساعت از و

 ازش و کردم تشکری..سمتم گرفت رو ها لیوان از یکی و نشست کنارم اومد چایی لیوان دوتا

 :گفت و زد لبخندی...گرفتمش

 بشیم بازی هم باهم بود نشده قسمت تاحالا...نداره حرف بازیت-

 مرسی-

 مغ یه میکنی بازی رو عاشقانه های صحنه که وقتی...بود عاشقانه ها صحنه فقط دوروز این توی-

 هست صدات توی خاصی

 :گفتم و نوشیدم رو چاییم از ای ذره
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 نمیکنم فکر اینطور خودم اما-

 میکنم فکر اینطور من اما-

 :گفتم و شدم بلند جام از و دستش دادم لیوانو و نوشیدم رو چایی از دیگه ای ذره

 ممنون هم چایی بابت...نیمد خوشم فکرتون طرز از-

 اما...ودب سرم روسری اینکه با...کرد فوت گوشم تو کسی کردم احساس که گرفتم فاصله ازش کمی

 ارمواش انگشت...بود باز بناگوش تا نیشش نوید...کردم غلیظی اخم.. .داد دست بهم بدی حس بازم

 :گفتم و اوردم بالا

 بره یادت هم اسمت که گوشت تو میزنم چنان بکنی بامن کاری همیچین دیگه بار یه-

 :گفتم عصبانیت با...شد بیشتر لبخندش

 زدی بهم حالمو ببند-

 :گفتم اروم...میشد خطی خط داشت کم کم اعصابم...بود لباش رو لبخندش هنوزم

 مرگته چه-

 چیه مرگم...حساب حرف شد این-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 من دامن تو انداختی چیه دیوونه این خدایا-

 کنه بهشت رو زندگیت قراره که فرشته یه-

 :گفتم و بهش زدم لبخندی

 کنم؟ حساب روت میتونم یعنی-

 :وگفت شد مهربون قیافش
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 باهاتم اخرش تا من...گیسو میتونی معلومه-

 کردن اعتماد من اما...کنم حساب روت بتونم کنم فک مهراد نه هست مامانم نه که حالا...مرسی-

 کنم اعتماد بهت میتونم میکنم احساس اما...دنیاست کار ترین سخت برام ادما به

 :گفت بهم و زد بهم مفهومی پر لبخند

 داره نهفته چیزای خیلی تو چشمای سبزی این-

 میگی بهم اینو که نیستی نفری اولین-

 ...اومد پارسا صدای

 برید میتونید...کافیه امروز واسه گفت شکیبا ها بچه-

 :گفت و من به کرد رو

 برسونمت خوای می...گیسو-

 :گفت نوید که نه که بگم خواستم

 برمیگردن من با خانم گیسو دو...اهوازی خانم و نه گیسو یک-

 کردم عوض رو لباسام دوخواهر کمک با...خندیدم صدا بی و ریز حرفاش به و بهشون کردم پشت

 :گفت...شدیم ماشینش سوار باهم و نوید پیش رفتم...کردم پاک رو گریمم و

 باهمیم روزو همه فرداهم...میکنیم شروع-

 باش-

 :گفت...بود گروه استراحت روز همیشه ها دوشنبه...بود استراحت روز فردا

 

 کنی خالی درداتو تمام بتونی که جایی یه...جایی یه میبرمت دارم-
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 کجا؟-

 کنم کاری یع باید شه عوض هوامون و حال یکم اینکه برا قبلش اما...تهران بام-

 :پیچید ماشین توی شادی ریتم و کرد روشنش و ضبط سمت برد دستشو

 

 ببازه دل تو به نیازه دل واسه

  یه من به بخشه می وجودت

 نمازه تو عشق تازه حس

  عشق به نازه می بهش دلم

 درازه و دور راهی رسیدن تو

 

 خوشحالم و خوشم حالم جوره تو با

 خیالم راحته چه پیشم هستی وقتی

 کلامه قشنگترین سلامه تو اسم

 لامه و سین و عین از تر شیرین هات بوسه

 

 ببازه دل تو به نیازه دل واسه

  یه من به بخشه می وجودت

 نمازه تو عشق تازه حس



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 61 

  عشق به نازه می بهش دلم

 درازه و دور راهی رسیدن تو

 

 عاشقونه وقتی دیوونه میشم دارم

  چه من با چشمات که بینم می

 نیست کسی یارم تو جز مهربونه

 عاشقم قلب تو نیست فریادرسی

 نیست هیچکسی تو غیر

 

 ببازه دل تو به نیازه دل واسه

  یه من به بخشه می وجودت

 نمازه تو عشق تازه حس

  عشق به نازه می بهش دلم

 درازه و دور راهی رسیدن تو

 

 

 خوشحالم و خوشم حالم جوره تو با

 خیالم راحته چه پیشم هستی وقتی



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 62 

 کلامه قشنگترین سلامه تو اسم

 لامه و سین و عین از تر شیرین هات بوسه

 

  اومدی نامهربونه که زمونه این از امان

  دونه بهونه بی چه موندی شبونه

 جوونه زنن می گلخونه گلای دونه دونه

 خونه به میای تو تا

 (سلام-شپره شهرام)

 

 تکون رو سرش و خوند می داشت نوید اهنگ همراه...شکمم روی بودم گذاشته دستمو خنده از

 سرشو داشت هنوزم...کردم خاموشش و ضبط سمت بردم دستمو...خواننده مثل درست...میداد

 :گفتم و گرفتمش اروم و گردنش سمت بدم دستمو...میداد تکون

 کشتی خودتو...پسر کن بس-

 :گفت و نشست صاف...میخندیدم داشتم هنوز

 بود؟ چطور-

 بودم نخندیده اینطور عمرم کل تو-

 خان نوید نکنه درد دستت پس-

 خندیدن به کردیم شروع هردوتامون
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 :گفت هک بودیم کولر زیر ماشین توی...نبود هیچکس...بودیم نشسته ماشین توی...رسیدیم بلاخره

 اول از...کن تعریف-

 :گفت...گفتم رو متین داستان همه

 بره؟ و کنه ول رو عاشقشه انقدر که دختری تونست چطور-

 بره؟ و کنه ول تورو تونست چطور اون-

 بگم بهت هم اینو دارم دوست...فهمیدم چیزیو یه من-

 بگو-

 یا کشیب انتظار باید ندونی اینکه ولی...ولی سخته خیلی کنی فراموش یا بکشی انتظار اینکه-

 تره سخت همه از کنی فراموش

 گرفتن ازم اونو...نوید ولی...میدونم چیزارو این خودم-

 کسی سمت نمیرفت داشت دوست تورو اگه اون-

 :گفت و در به کرد اشاره

 شو پیاده ماشین از-

 :گفتم و کردم نگاش متعجب

 کنی؟ پیادم خوای می-

 :گفت و خندید

 شو پیاده...کاردارم...دیوونه نه-

 :گفت و ایستاد کنارم...شد پیاده ماشین از سرم پشت...شدم پیاده ماشین از
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 پاته زیر تهران کل...بکن نگاه یه-

 قشنگه واقعا-

 :گفت و کرد نگام

 و نوید مثل گرگایی...دارن وجود گرگ سری یک شهر این درون ولی...باشه قشنگ شاید بالا از-

 خالی رو حرصم...میزدم داد میتونستم تا و اینجا میومدم میشدم عصبانی هروقت...من نازی

 رس میتونی که تاجایی رو حرصت و برو...برو الان...نمیومد در صدام هفته یک تا که چنان...میکردم

 کن خالی شهر این

 رو گلوم توی بودم کرده خفه که صدایی و رفتم جلوتر کمی...بود جالبی ایده...زدم بهش لبخندی

 :دادم بیرون

 خاکستر و بسوزی خواد می دلم که میاد بدم ازت اونقدری...متنفرممممممممممممم ازت-

 چررررررررررررا...بمونه اخر تا نمیزاری میدی رو یکی وقتی چرا...بشی

 احساس که زدم ای زجه چنان...عقب بکشتم که خواست...گرفت سر پشت رو هام شونه نوید

 :سوخت گلوم کردم

 لو رو زندگیت و رفتی...زندگیتم من میگفتی توکه...کجایی...کثافت...متتتتتییییین-

 رفتیییییی...کردی

 با کردم شروع و دادم دست از رو تعادلم...کنه ارومم خواست می و خودش سمت گردوند برم نوید

 رفیح هیچ بی...میشد کشیدنم نفس مانع هقام هق...سینش توی میکوبوندم مشت ظریفم دستای

 اما...کنم ارامش احساس شد باعث شیرینش عطر بوی...سینش روی گذاشت رو سرم دستش با

 روی نشستیم باهم بود کرده بغلم که همونطور...میریختم اشک اروم اروم داشتم هنوز

 شدست با...بود افتاده سرم روی از شالم...میکردم گریه داشتم و بود سینش روی سرم هنوز...زمین

 :گفت و چشمام تو شد وخیره کرد بلند سرمو و گرفت رو چونم

 گیسو-
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 :گفتم گریه میون

 هستی که مرسی...نوید مرسی-

 :وگفت موهام روی کشید دست...شد بلندتر گریم صدای و سینش روی گذاشتم سرمو دوباره

 کنی خالی خودتو...کن گریه-

 روی از سرمو و دادم رضایت بلاخره...میکردم گریه وداشتم بود سینش روی سرم دیقه پنج حدود

 :گفت و گرفت رو دستم که کنم پاک رو صورتم مانتوم استین با خواستم...برداشتم سینش

 وایسا-

 پاک رو اشکام اروم اروم خودش و نزاشت که بگیرم ازش خواستم...دراورد جیبش از دستمالی

 شروع دوباره و کرد بسته و باز سفت رو چشاش...چشمام تو شد خیره صاف لحظه چند برای...کرد

 کشیدن صورتم روی رو دستمال اروم اینکه به کرد

 

 :گفت و کشید گونم روی رو دستش اروم و جیبش تو گذاشت رو دستمال

 بهتری؟-

 :گفتم و زدم دلم ته از لبخندی

 میدم نشون که هستم چیزی از بهتر-

 روش به لبخندی...شدم بلند جام از و گرفتم دستشو...کرد دراز سمتم دتشو...شد بلند جاش از

 :گفت و چشمام به شد خیره...تکوندم خودمو و زدم

 شدی؟ سبک-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 بود عالی واقعا...خیلی-

 لازمه زندگیت تو بازیا دیوونه این از گهگاهی-

 نمیام بر پسش از من که تنهاکاریه بازی دیوونه-

 :گفت و خندید

 چرا؟-

 نمک بازی برم دوستام با اینکه اجازه حتی...اورده بار باوقار خانم یه مثل منو بچگی از مادرم چون-

 مغرور و سفت...باشه خودش مثل باید دختر بود معتقد چون...نداشتم هم رو

 کن نگا...کن دیوونگی...باش من مثل...باش خودت مثل تو اما-

 :کشید نعره و دهنش دور گذاشت دستاشو

 تهرااااااااان سلام-

 و میشد جدی اوقات گاهی...بود شیطون و پروا بی اما...بود خوبی پسر...شدم خیره بهش لبخند با

 واقعا زندگیامون سبک اما...داشنیم هم به شبیه مالی وضع هردوتامون درسته...دار خنده واقعا

 دیگه چیز غرورم جز من اما...میزد رو اول حرف زندگیش توی شادی و هیجان اون...میکرد فرق

 :گفت گرفته صدای با...بود خوبی دوست اما...نمیدیدم ای

 توعه نوبت-

 بکنم هم وبیداد داد خوای می اونوقت...سرمابخوریم نباید حتی ما...میگیره صدامون دیوونه-

 میشه باز زندگیت توی جدید روز یه فردا از...دیگه بدو-

 :زدم داد و گذاشتم دهنم دور دستامو خودش مثل

 ندارم باهات خاصی حرف هیچ-
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 :گفت که...کشیدم بنفشی جیغ

 دیدی؟ جن-

 بزنم جیغ و جا یه برم داشتم دوست همیشه فقط...نه-

 نه؟ داری عقده خیلی-

 :وگفتم نوید به کردم رو...میاد داره دور از که رودیدم ماشینی...سرم رو گذاشتم شالمو

 میارن در حرف...میاد داره ادم...کنیم صحبت ماشین تو بریم نوید-

 :گفت...نشستیم ماشین توی و رفتیم سریع

 بده جواب سوالمو...خوب-

 بدم انجام داشتم دوست کارارو از بعضی اما...نیستم ای عقده خوب-

 مثله-

 :گفتم و کردم لبخندی

 نکنیا مسخرم-

 :گفت و خندید

 میدم قول-

 :گفتم و بالا اوردم دستمو

 صورتت تو میکوبونم همینو کنی مسخرم اگه-

 :گفت و خندید

 ملکه میدم قول گفتم-
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 بگم؟ واقعا-

 :گفتم که کرد بسته و باز چشماشو

 کل که جوری بخورم رو ماکارونی دست خوادبا می دلم...کنم سواری دوچرخه دارم دوست-

 بزرگی به نوشتم اشتباه اگه دوستان)جامپینگ بامپی برم دارم دوس...بشه نارنجی هیکلم

 یه حتی من...شهربازی برم...اونو و اینور برم عادی مردم مثل دارم دوست(...ببخشین خودتون

 ...م رستوران یا تئاتر یا سینما برم باهاش بخوام که ندارم دوستم

 توام؟ چیه من پس-

 نوید دوستمی بهترین مهراد بعد تو-

 ای بچه هنوزم اما...شده بزرگ ظاهرت تو-

 نداشتمش هیچوقت که خواست می هیجان یکم دلم فقط من...نیستم بچه من-

 چطوره...باشه هم مختص فردامون...بدیم انجام باهم کارارو این همه میدم قول من-

 باشیم؟ باهم شب تا صبح از یعنی-

 سواریه دوچرخه هم کار اولین...شدی خسته که هروقت تا صب1 از...بله-

 :گفتم و خندیدم

 ندارم دوچرخه من-

 چطوره؟...باغتون تو...شما خونه میارمش...دارم که من-

 :گفتم شک با

 ما؟ خونه-

 :گفت و خندید
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 باغ تو فقط...نمیام داخل-

 گفتم چی من مگه حالا-

 بیام؟...کن ول-

 اره که معلومه-

 دیگه؟ بریم-

 اره که معلومه-

 ...کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین نوید و خنده زیر زدیم هردوتامون

 

 ای هوهق ورزشی شلوار شلوار...بستم رو بودم کرده گیس که موهام پایین مشکی پلاستیکی کش با

 یما قهوه  کپ کلاه...پوشیدم بود رونم سر تا بلندیش که شکلاتی ای پارچه دار دکه پیرهن همراه

 مشغول و رفتم خودم اما بودم کرده باز براش رو در...بیرون زدم اتاقم از و صورتم روی زدم رو

 ...بودم شده پوشیدن لباس

 سلام-

 :گفت و بهم شد خیره ثانیه چند و شد بلند مبل روی از

 سلام-

 خوبی؟-

 زدی ای قهوه تیریپ یعنی...شدی ای قهوه چه-

 :گفت...خندیدم اروم و انداختم ایین سرمو

 بریم؟-
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 اره-

 :گفتم و زدم لبخندی...دیدم رو رنگی قرمز دوچرخه...باغ توی رفتیم هردوتامون

 مرسی-

 توعه کردن خوشحال وظیفم-

 :پرسیدم متعجب

 وظیفت؟-

 میشی قشنگ خیلی میخندی وقتی چون...دارم دوست خیلی تورو کردن خوشحال اینه منظورم-

 :گفت و هم به کوبوند دستاشو...زدم روش به لبخندی

 کنیم؟ شروع-

 دارم هیجان-

 :گفت و...اورد رو دوچرخه رفت و خندید

 میگیرمش-

 :گفت...گرفتم هاشو دسته و شدم سوارش اروم

 بزن پا-

 :گفت...بودش گرفته اما...زدن پا به کردم شروع

 خوبه؟ تعادلت-

 میگیرم یاد هم زود خیلی...اره-

 برو پس...خوبه-
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 همینطور...نمیومد نفساش صدای اما...گرفتتم که میکردم فکر...میرفتم و میزدم پا همینطور

 زری سنگای رو شدم پرت دادم دست از تعادلمو و زدم جیغی و جلوم اومد گربه که میرفتم داشتم

 :اومد صداش...حیات

 گیسووو-

 :گفت و نشست کنارم و اومد

 یهویی؟ شد چت-

 :نالیدم-

 کردی ولم چرا...شد داغون زانوم نوید-

 ببینم-

 :گفتم که بالا بکشه شلوارمو خواست

 نکن-

 گرفته لک..میاد خون داره کن نگاه اما-

 :گفتم کاذب عصبانیت با

 کردی؟ ولم چرا...توعه تقصیر همش-

 بندمب خودم یا دکتر ببرمت شو بلند الانم...نمیگیری یاد رو چیزی نخوری زمین تا اما...ببخشید-

 زانوتو

 :گفت...کشیدم خفیفی جیغ...پیچید پام توی خفیفی درد که شم بلند خواستم

 میکنم بلندت خودم...وایسا-

 :گفتم و خندیدم
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 میشکنی-

 بلندم حرکت یه توی و کمرم دور دیگشو دست و پام زیر گذاشت دستشو...نزد حرفی

 :گفت...باشه راحت تا سینش روی گذاشتم سرمو و گردنش دور انداختم دستمو...کرد

 بیارم؟ در کلاتو میشه-

 بلند سرمو...میخورد سرم به داغش نفسای...زمین روی کردم وپرت دراوردم سرم از کلامو خودم

 :گفت و مبل روی گذاشتم...رسیدیم بلاخره...بود شده سرخ صورتش...کردم

 کجاست؟ اولیتون های کمک جعله-

 اشپزخونه توی-

 و کردم دراز پاهامو...بودم نفره سه مبل روی...برگشت بعد دقیقه چند و اشپزخونه توی رفت

 :گفتم نداشتم خوبی احساس...بالا کشید شلوارمو...دادم تکیه مبل دسته به خودم

 میدم انجام خودم نوید-

 بزاری؟ کنار رو لجبازی این میشه-

 ...ام-

 هییییییییسسسس-

 :گفت و کرد رو...شدم ساکت

 داره درد یکم...کنم ضدعفونیش باید-

 :نالیدم

 نه بتادین...نه-

 مجبوریم-
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 :گفت و زانوم روی گذاشت و بتادین پنبه  و شونش روی گذاشت دستمو

 بده فشار یا بزن جیغ میتونی تا-

 ستمتون تا اما...بودن کوتاه ناخونام...ترسیدم خودمم که کشیدم جیغی چنان پوستم با برخورد با

 :گفت و بست پامو باند با...شد تمام بلاخره...لباس ازروی حتی شونش توی کردمشون

 تمام-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 ارزید سواریش دوچرخه به-

 

 :گفت و خندید

 دیووونه-

 خودتی-

 :گفتم که خونه از ای گوشه به بودیم شده خیره ساکت هردومون

 چیه؟ بعدیمون کار-

 شده داغون پات...ببین روزتو و حال...کن بس-

 :گفت و زد لبخندی...چشمام تو شدم خیره و کردم درشت چشمامو

 بده؟ نه جواب بهش و کرد نگاه اینطوری کسی چشمای تو میشه مگه اخه-

 :گفت و شد بلند جاش از

 دیگه روز یه...نه اما-
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 :گفتم وارانه اعتراض

 نووووووییید-

 سرم تو بزنم باید گلی چه دونم نمی من بشه چیزیت تو اگه-

 کنی مراقبت من از باید تو گفتن انگار که میزنی حرف جوری یه چرا-

 زیچی خواستم ایستادم روش به رو و شدم بلند جام از...نفهمیدم هیچیشو که گفت چیزی لب زیر

 :دادم جواب...مامانه که فهمیدم...نبود ایران مال شماره...اومد گوشیم صدای که بگم

 جانم الو-

 :اومد تاخیر ثانیه چند ار بعد مهراد صدای

 جون دختر سلام-

 مامانم پیش بری خوای می که فهمیدم...کردی خودتو کار اخر تو...مهراد-

 نینک تعجب شده نوشته هم اسم شناسناممون تو دیدی برگشتیم اگه بگم بهت که زدم زنگ-

 میام منم بیوفته اتفاق این قراره اگه...رواااااانی-

 داره؟ صفایی توام بدون مگه...کردم شوخی بابا نه-

 :گفتم خنده با

 پرسید باید شما از اینو-

 :گفت مهراد...اومد خنده صدای سرش پشت و

 نداری؟ کاری کنم قطع باید دیگه عزیزم-

 بهتون بگذره خوش...نه-
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 :گفت نوید...کردم قطع رو تلفن

 بودن؟ خوب-

 چه تو به-

 :گفت و خندید

 کنم؟ برطرف رو هیجاناتت خوام نمی که ناراحتی الان-

 :فتگ و شونم روی گذاشت دستشو و کنارم نشست...چونم زیر گذاشتم دستامو مبل روی نشستم

 ارزش برات چقدر که میدونی...برسه اسیب بهت این از بیشتر خواد نمی دلم.. .من یخی ملکه-

 قائلم

 ندارم هم خودمو حوصله حتی...ندارم حوصله-

 ودنب گرفتن استخاره به نیاز باهات زدن حرف برای دیگه اونمقع...داشتم خبر درونت از کاش ای-

 :گفت...زدم لبخندی

 هک فهمیدم من...کنی زندگی تنها بگیر یاد همیشه...نیست همیشگی هیچکس...بخند همیشه-

 بمونه باهات نیست قرار هیچکس

 نمیکنم فکر اینطور من-

 قیعش هیچ من نظر به اما...نیست پایدار عشقی هیچ کنی می فکر کرده ولت چون میگن خیلیا-

 نیست واقعی باشه اگرهم و نه و همیشگیه و پایدار نه

 چی؟ ژولیت رومئو...چی؟ فرهاد و شیرین...میشه؟ چی مجنون و لیلی پس-

 داستانه و خرافات اینا همه-

 میکنی؟ خوردت به داری چیزارو این که نشدی عاشق تاحالا تو-
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 :گفت و کرد عصبی خنده

 من به داری تو اونوقت...کردم زندگی باهاش...کردم تجربه و عشق من دختر...نشدم؟ عاشق من-

 کردی؟ فکر چی تو...نشدی؟ عاشق تاحالا که میگی

 نیست؟ درست عشق از مفهمومت-

 متین با پوچت گذشته توی هنوز تد اما...کردم خداحافظی عاشقی و عشق با وقته خیلی من-

 موندی

 :زد داد

 دربیا خیالش و فکر از...دربیا-

 کردم فراموشش وقته خیلی من-

 کی زده زنگ بهت که باری اخرین بگم بهت الان همین اگه...نه؟ کردی فراموشش وقته خیلی-

 میگی؟ بهم ثانیه با بوده

 :زدم داد

 نداره ربطی تو به منه زندگی...شو خفه-

 گفتن؟ می و کردم می فکر که اونی از تر سخت حتی...سخته تو کردن تحمل واقعا-

 میگی؟ داری چی تو-

 کرد ولت داشت حق...متین بیچاره-

 پایین سرمو و ایستادم روش روبه فاصله کمی با...بود نشسته مبل روی اون...شدم بلند جام از

 :گفتم میکردم نگاش که همونطور و کردم

 نوید؟ میگی توچی-
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 متین و تو عشق داستان. ..بود ساعت گذر یه نبود خاصی چیز بود عادت نبود عشق-

 می صورتم به نفساش که اونقدری...بودیم فیس تو فیس...شد بلند...بودم عاشقش من-

 :گفت...خورد

 نزن...نزن...نزن...نزن گول خودتو-

 :گفت و صورتش روی گذاشت دستشو...صورتش تو  خوابوندم ای کشیده و بالا اوردم دستمو

 میکردم فکر که هستی اونی از تر یخ اما...ملکه میشدی اب داشتی کم کم-

 سرمو و بستم رو چشمام...رفت ورودی در سمت به و مبل روی افتادم که طوری زد پسم دستش با

 بلند جام از بزور و کردم باز رو چشمام...اومد در شدن بسته صدای...مبل روی گذاشتم

 توی رفتم اروم...میسوزوند داشت تنمو کل نوید حرفای درد اما...میکرد درد کمی زانوم...شدم

 تخت روی انداختم خودمو و کردم عوض رو شلوارم و اتاقم

 

 میگن که اونی از بیشتر کردنت تحمل...میشد تکرار هی گوشی الارم مثل گوشم توی حرفش

 ....برد خوابم و شد سنگین چشمام کم کم نوید فکر با...سخته

*** 

 حرف ها سکانس برداری فیلم سر فقط شد دعوامون باهم که پیش هفته دوشنبه از...بود یکشنبه

 که بودیم سکانسی سر...غمگین گاهی بود عاشقانه گاهی که بود فیلم های دیالوگ اونم...میزدیم

 نقش توی رفتیم شکیبا صدای با...میکرد دعوا فیلم توی پدرم با باید نوید

 حرکت...دوربین...صدا-

 خوام می دلم ته از شمارو دختر من معتمد اقای-

 کنه زندگیشو بزار کن ولش...کن ولش پس دلت ته از منو دختر اگه-
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 خوام نمی من اما-

 تادماف و خورد پیچ راستم سمت پای ثانیه یک عرض که دویدم سمتشون به بابا اسم زدن فریاد با

 :اومد نوید داد صدای که دویدن سمتم به همه و داد کات شکیبا...زمین روی

 کردین خفش کنار برید-

 شلوارم پاچه...دزدیدم ازش نگاهمو...چشمام توی شد خیره ثانیه چند برای...نشست پام کنار اومد

 اذیتم داشت دستاش سردی...گذاشت پام مچ روی رو سردش دست و بالازد کمی رو

 عصبانیت با و پیچوند پام مچ دور محکم رو دستش که شم بلند زمین روی از خواستم...میکرد

 :گفتم و کردم پیدا جرعت بلاخره...برسه کارش به گذاشتم و پایین بردم سرمو...بهم شد خیره

 کنی ثابت بقیه به خودتو نیست نیازی...نشسکسته که پام دکتر اقای مرسی-

 :گفت و کشید لباسش به دستی و شد بلند جاش از...هم تو خوردن گره اخماش

 نیمده بهت ام خوبی-

 :گفت و شکیبا به کرد رو

 بگیرید نیستمو من که هایی صحنه...میرم من...امروز برای کافیه-

 دلشو کردم احساس...شدیم خارج بودیم توش که ای خونه از بپوشه خودشو لباسای اینکه بدون

 خارج خونه از و در سمت دویدم توانم تمام با اما میزدم شل اینکه با.. .شدم بلند جام از...شکوندم

 شلوارم توی ماشین کلید...کجاس فهمیدم اما...نبود ازش خبری...کردم اطراف به نگاهی...شدم

 بود گفته بهم که جایی سمت به رفتم و گرفتم گازشو و شدم ماشین سوار...بود

 

 اروم و سمتش رفتم...ماشین به بود داده تکیه...شدم پیاده ماشین از...زدم لبخندی دیدنش با

 :زدم صداش

 نوید-
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 :زدم صداش دوباره...نکرد ای توجه

 نوید-

 :گفت و پرید جاش از دیدنم با...زدم صداش اروم و ایستادم کنارش رفتم...نداد جوابمو بازم

 الله بسم-

 :گفتم و خندیدم اروم

 سلام-

 اینجام؟ من که فهمیدی کجا از...میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 بام میای.. اینجا میای میگیره دلت وقتی که گفتی بهم خودت-

 :گفت سرد

 خوب-

 چی؟ که خوب...خوب؟-

 چیکار؟ اینجا اومدی-

 الان من...من...من نوید-

 چی؟ من-

 کردم صحبت باهات بد خیلی الان من...من-

 :گفت و زد پوزخندی

 الان؟ فقط-

 کردی صحبت باهام بد توهم دوشنبه-
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 سه...دو...یک...زدیم حرف بد هردوتامون...قبول-

 :گفتیم باهمدیگه

 خوام می معذرت-

 :گفت و کرد دراز دستشو نوید...خندیدیم باهم و گفتیم اینو

 بمونیم؟ دوست قبل مثل که قول-

 :گفتم و گرفتم دستشو

 قول-

 بخوریم؟ چیزی یه کافه الان...خوبه-

 صد در صد-

 میرفت داشت که مسیری...کردم حرکت سرش پشت...شدیم خودمون ماشینای سوار رفتیم هردو

 ای گوشه...رفت وا قیافم کافه دیدن با...نادی کافه...کردم نگاهی...رسیدیم بلاخره...بود اشنا برام

 به زد...داشتیم باهم خاطره تا هزار متین منو که جایی به...کافه به شدم خیره و کردم پارک

 :گفت و کرد باز درو...نکردم ای توجه...شیشه

 پایین؟ بیای خوای نمی-

 دیگه؟ جای یه بریم میشه...نوید...ن...ن-

 معرکس اینجا های قهوه...اصلا-

 خی مثل تنم کردم احساس...شدیم کافه وارد باهم سریع و کردم قفل رو در و شدم پیاده ماشین از

 خاطرات و کردم نگاه نشستیم می اونجا همیشه و بود دیوار گوشه که ای دونفره میز به...شده

 :گفت و پیشمون اومد نادی...دادم قورتش اما گرفت گلومو بغض...یادم اومد

 چطوره حالت...گیسو-
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 :گفتم بهش...کرد علیک سلام هم نوید با...ندادم جوابش ولی زدم تلخی لبخند دیدنش با

 میشینیم همینجا ما نادی-

 باش-

 امچشم از ناخداگاه اشکی قطره...کشیدم چوبی میز روی دستی...میز روی نشستیم و رفتیم باهم

 :گفت نوید...ریخت

 شده؟ چیزی-

 :گفت و اومد نادی که بدم رو جوابش خواستم

 میخورین؟ چی-

  اسپرسو-

 دارین؟ میل چی شما...میدونم که تورو-

 تلخ قهوه-

 گیسو راستی-

 :گفت...بهش کردم رو

 دستم داری امانتی یه-

 چیه؟-

 از...کافه میز به برگشت نگاهم دوباره...بده بهم قراره چی که موندم کنجکاو...رفت و نگفت چیزی

 اومدن تک به تک لحظاتش همه اومدیم اینجا که باری اخرین تا اومدیم اینجا که روزی اولین

 :اومد نادی صدای...چشمام جلوی

 شما اسپرسو اینم-
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 :گفت و گذاشت میز روی کاغذی ی جعبه

 امانتی اینم-

 هب کردن شروع دستام بود جعبه توی که چیزی دیدن با...کردم بازش و برداشتم جعبرو...رفت و

 :شنیدم رو نوید صدای...لرزیدن

 گیسو...شده؟ چی گیسو-

 :گفتم لرز با...میلرزید داشت لبام...روش روبه گرفتم حلقرو بغض با

 حلقش...حلقش...حلقش...حلقش...حلقش-

 :گفتم و شدم بلند جام از...کردم مشت دستمو

 بوده کافه این توی متین و من خاطرات تمام چون...اینجا بیام نداشتم دوست چرا فهمیدی حالا-

 :گفت و گرفت دستمو مچ که برم خواستم

 بشی رو روبه خاطراتت با باید تو...بری جایی نداری حق-

 ها؟...ببینم؟ باید کیو بشم رو روبه نخوام من-

 منو-

 :گفت که نشستم دوباره

 خودشه؟ مال حلقه اون-

 ببرمش رفت یادم بود بد حالمو اونقدر منم...داد بهم اینو زد بهم باهام که اخری روز...اره-

 :گفت و کشید سر سره یه قهوشو...بیرون کردم فوت نفسمو و هام شقیقه رو گذاشتم دستامو

 کافس و حلقه همین خاطر به بغضات این مشکل الان-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 83 

 دارم خاطره کلی اینجا من که اینه من مشکل-

 کنی؟ فراموشش خوای می نگفتی مگه-

 ازش اهنگی...میبینم ازش عکسی...میاره اسمشو پیشم کسی هروقت اما خوام می...خوام می اره-

 میوفتم یادش...میشه زنده برام ای خاطره...میبینم ازش یادگاری...میشنوم

 شد تمام اما...بودم اینطور اولا منم-

 بشی میتونی ای دیگه کس عاشق تو الان یعنی-

 

 بدن خودشون به دوباره شانس یه میتونن همه که شدن عاشق از-

 میشه؟ چی ماجرا این اخر نظرت به-

 بیای کنار خودت با...کنی پیدا خودتو میکنم کمک بهت من که اینه ماجرا این اخر-

 :گفت و چشمام تو شد خیره و دستام روی گذاشت دستاشو

 شدن طلا میکنن فکر که میریزن زمانی برگا...نباش مغرور-

 :گفتم و بیرون کردم فوت نفسمو...کشیدم بیرون دستاش زیر از دستمو

 باشم بچه خواد می دلم اوقات بعضی-

 :گفت و زد لبخندی

 چرا؟-

 میشه خوب شکسته قلب از زودتر زخمی زانوی چون-

 موافقم باهات-
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 :گفتم و کردم بغض با ای خنده

 میشم خفه دارم...برم خوام می-

 باش-

 :گفت و اومد نادی...کرد حساب رو کافه پول...شدیم بلند جامون از

 بود شده تنگ برات خیلی دلم-

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 شده تنگ برام دلش یکی...خوبه-

 :گفت و اومد سمتم به دیدنم با زیبا دختری...بیرون زدیم کافه از

 بگیرم؟ عکس باهاتون میتونم-

 صد در صد-

 شدم خیره لحظه چند دادیم تحویل که رو گوشی...گرفتیم سلفی و نوید دست داد رو گوشیش

 چند...یادمه ازش ای چهره ته اما...رفت که زمانی بودم بچه...بود پدرم شبیه چقدر...چشماش توی

 گرفت فاصله نوید...برداشتم چشم ازش نوید تلفن صدای با که چشماش توی شدم خیره لحظه

 :گفت لبخند با دختر...ازمون

 سینمایی فیلم دیدن برای...ببینم کنارهم رو ستاره دوتا اینکه ار دارم هیجان خیلی واقعا-

 ور عکس گرفتن فرصت متاسفانه اما...بودیم اومده پدرم با داشتین مردمی دیدار که جدیدتون

 نداشتیم

 :گفتم و زدم لبخندی

 دیگه گرفتی که حالا-

 خوبه خیلی...اره-
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 :گفت و اومد نوید

 بریم-

 بگیرم؟ شما با تکی عکس یه میتونم من صوفی اقای-

 صد در صد-

 اهتشب...کرد گل کنجکاویم...میزد برق دختر چشمان کردن تشکر لحظه...گرفت نوید با عکسی

 :پرسیدم...بود خیلی ندیدمش سالهاست که پدری به دختر

 سالتونه؟ چند شما جان دختر-

 سالمه00-

 نوید همراه و زدم لبخندی...بود سالش00 این اما...رفت که بود سالمون1 من بابا...گرفت رو جوابم

 :پرسیدم...کرد روشن رو ماشین...شدیم ماشین سوار...گرفتیم فاصله دختر از

 بود؟ کی-

 کی؟-

 تلفن پشت-

 نبود هیچکی...اها-

 حلقرو و کردم باز دستمو...بود مشت هنوز دستم...کنم پیچش سوال ندونستم لازم دیگه

 :دمخون لرزون و بلند صدای با رو داخلش بود شده حکاکی که اسمی و دستم توی گرفتمش...دیدم

 گیسو-

 :گفت و گرفت ازم حرکت یک توی حلقرو و ایستاد خیابون کنار نوید

 کن بس گیسو-
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 نکنم؟ فکر بهش خاطره همه این با چجوری...کنم؟ بس چجوری-

 :گفت و کرد جمع لباشو

 فکرنکنی بهش که میاد روزی یه-

 و زدم لبخندی...کردن نوازش به کرد شروع و گونم روی گذاشت اروم دستشو...زد تلخی لبخند

 :گفتم

 برام فرستاد اسمون از خداتورو-

 :زد داد و فرمون روی توی کوبوند محکم و برداشت گونم روی از دستشو...کرد تغییر قیافش

 تونم نمی من...لعنتی...لعنتی-

 :گفت می و فرمون روی گذاشت سرشو

 تونم نمی...تونم نمی-

 نوید...شده؟ چت نوید...تونی نمی چیو-

 :گفت و زد زورکی لبخندی...بود شده قرمز چشماش...برداشت فرمون روی از سرشو

 میرن همه...میرن روزی یه همه بدون اینو فقط...هیچی...هیچی-

 فهمم نمی منظورتو-

 دوشنبس فردا-

 بود بس ابادمون و جد هفت واسه رفتیم بار یه...دیگه بسه-

 :اسپیکر روی گذاشت و داد جواب...خورد زنگ تلفنش...کرد روشن رو ماشین و خندید

 شکیبا اقای جانم-
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 نشه تکرار دیگه ولی...بخشیدمتون امروزو-

 بگید رو امرتون-

 نهستی ما خونه...کنیم اشنا دوستان با رو سریال تیتراژ خواننده قراره...داریم مهمونی فرداشب-

 شام برای

 میام اهوازی خانم با...میایم-

 فعلا-

 :گفتم و نوید به کردم رو...کرد قطع رو تلفن

 نیست دخترات دوست از خبری میگم-

 :گفت و خندید

 دیگه بسه...کردم عوض خطمو-

 ...خندیدیم هردوتامون

**** 

 ارسو...بود منتظرم در دم...بیرون زدم خونه از و کشیدم لباسم به دستی...کردم تمدید رو لبم رژ

 شدم ماشینش

 سلام-

 خوبی؟...سلام-

 چطوری؟ تو خوبم-

 نیستم بد-

 :گفت و بهم روکرد...افتاد راه و کرد روشن رو ماشین
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 شدی خوشگل-

 مرسی-

 ردو فرانسوی مدل که مشکی روسری همراه...بود خورده چین پایینش که قرمز بلند دامنی مانتو

 بلاخره...شد سپری سکوت توی مسیر تمام...مشکی تفنگی لوله شلوار همراه به بودم بسته گردنم

 از بعد...زدیم رو وزنگ خونه سمت رفتیم باهم و شدیم پیاده ماشین از...شکیبا خونه دم رسیدیم

 زا نوید...زدیم رو ششم طبقه و شدیم اسانسور سوار...شدیم ساختمون وارد...شد درباز ثانیه چند

 تو بودم شده خیره منم...شد متوقف چشمام روی و کرد نگاهی صورتم تا پام نوک

 :گفتم...بود خیره هنوز...بود تر روشن من چشمای از کمی...داشت جذابی چشمای...چشماش

 شدم تموم-

 :گفتم و دادم تکون صورتش جلوی دستمو...بود مونده خیره چشمام توی هنوزم

 نوووووید-

 :گفتم و کرد بسته و باز چندبار رو چشماش و دراومد خلسه حالت از

 شده؟ چی...جانم-

 خوردیم میگم-

 :گفت و کرد باز رو در...ششم طبقه...پیچید اسانسور توی زن گرفته صدای...زد لبخندی

 بفرمایید-

 از بعد و زدیم رو در زنگ...شد خارج سرم پشت هم اون...شدم خارج اسانسور از و کردم تشکری

 یباشک دعوت با...کردیم پرسی احوال و سلام...زدم لبخندی شکیبا دیدن با...شد درباز ثانیه چند

 :گفت و ایستاد روم روبه لبخند با...اومد سمتمون به دیدنمون با پارسا...شدیم خونه وارد

 شدی زیبا همیشه مثل-
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 ممنون-

 پارسا اقا سلام:نوید

 ندیدم شمارو شدم گیسو زیبایی محو ببخشید-

 باد هب کردم شروع دستم با...نگفت چیزی و زد عصبی لبخند و کشید لبش گوشه شصتشو نوید

 :گفتم خودمو زدن

 شدم خفه...بریم...نمیاد سمتم باد اصن میکنم احساس نوید...اووووف-

  بشینیم کولر پیش بریم بیا:پارسا

 تو؟ شده نوید اسمت تاحالا کی از-

 گرمته حتما گفتم-

 :گفتم که کرد نگام اخم با...شنیدم رو گفتنش اووخ صدای...گرفتم نوید بازوی از نشکونی

 نمیاد باد اصلا ایستادیم که اینجایی...گرممه میگم-

 بریم-

 :گفتم بشنوه پارسا که جوری و بهش کردم رو...افتاد راه سرم پشت

 بود گرفته بادو جلوی کی دونم نمی-

 :گفت و زد پوزخندی نوید

 دیدی رو بیشعور پسره-

 دراورد اداشو و گفت اینو

 شدم گیسو زیبایی محو-
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 :گفتم و خندیدم اروم

 کرده فکر چی خودش پیش دونم نمی...نیست معلوم فازش این...کن ولش بابا-

 :گفت و کشید صورتش به دستی

 ندارم حوصله...بشینیم بریم-

 

 :گفت گوشم در نوید...بودن بخند بگو مشغول همه...نشستیم ای گوشه رفتیم دیگه باهم

 میان؟ کی...نشده؟ اینا مامانت از خبری...خبرا چه-

 دونم نمی...دوماه...ماه یک...هفته سه...دوهفته...هفته یک...مونده هنوز-

 اها-

 :گفت و گفتن به کرد شروع...شه جلب اون به ها توجه همه که شد باعث شکیبا صدای

 که همونجور...سریاله خواننده کردن معرفی واسه دادم ترتیب امشب که شامی مهمونی این-

 هک کردیم سعی ماهم...هستن صوفی نوید و اهوازی گیسو چون بازیگرایی سریال اصلی نقشای

 خودش کار توی گردنی و سر که باشه ادمی هم سریال بین های ترانه یا پایانی تیراژ خواننده

 ...اقای از که گرفتیم تصمیم ماهم پس...باشه شکونده

 :گفت و زد لبخندی...شد هاش صحبت ادامه مانع در زنگ صدای

 اومد خودش-

 رو...شد کشیده در سمت ها چشم همه...در سمت رفت و کرد ای خنده حرفش این سر پشت

 :گفتم و نوید سمت کردم

 عوض دستگاه با صداشونو که امروزیه های خواننده ازین حتماهم...هست ای تحفه چه انگار حالا-

 .. و میکنن
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 :گفت حرفمو وسط پرید نوید

 گیسو-

 چیه-

 کن نگاه اونجارو-

 چند برای...شد یخ تنم تمام کردم احساس روم روبه شخص دیدن با و کردم دنبال نگاهشو رد

 بیرون بودن یخ حس اون از کردم احساس پهلوم توی که سوزشی با که موندم حرکت بی لحظه

 :گفتم و نوید به کردم رو...اومدم

 اینه مزخرفشون خواننده همون نکنه...میکنه غلطی چه اینجا این...این...این...این-

 باش مسلط خودت به گیسو-

 :گفت نگرانی با و گرفت دستمو...لرزیدن به کرد شروع تنم تمام

 بکش عمیق نفس و ببند چشماتو...دختر کن کنترل خودتو...شدی؟ سرد انقدر چرا تو-

 دنوی دست توی دستم و بود بسته چشمام که همونطور...کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو

 :شنیدم شکیبارو اقای صدای بود

 گل متین اقا اینم-

 هک جایی تا رو نوید دست اسمش شنیدن و بو بوییدن با...اومد تلخش ادکلن بوی خودش از قبل

 داشت تنم کل...کردم باز رو چشمام و دادم قورت دهنمو اب...دادم فشار بود توانم در

 خیره چشماش توی که بود این سعیم تمام...شدم بلند جام از و زدم زورکی لبخند...میلرزید

 شده خیره شکیبا خونه سالن از ای گوشه به...کرد خشکی پرسی احوال و سلام نوید...نشم

 :اومد متین صدای...بودم

 اهوازی خانم سلام-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 92 

 :گفتم و اوردم بالا سرمو...هه...اهوازی خانم...گفتم بشنوم خودم فقط که جوری لب زیر

  سلام-

 هک کردم سعی اما...میشدم خاکستر و میسوختم داشتم درون از اینکه با...کرد دراز سمتم دستشو

 :گفتم لرزون صدای با و انداختم بالا ابرومو...نبازم

 بدم دست باهاتون نمیبینم نیازی...ن...ن-

 دستی...شد خالی استرسم تمام حرف این گفتن با...شد محو صورتش روی لبخند کردم احساس

 :گفتم و کشیدم مانتوم به

 بشینم من بدین اجازه اگه...بود گرمی پرسی احوال و سلام...دیگه خوب-

 :گفت و نشست کنارم نوید...رفتن پیشمون از...سرجام نشستم بشنوم حرفی اینکه بدون

 دختر گرم دمت-

 :گفتم و بالا اوردم دستمو

 میلرزم دارم بید مثل ببین کن نگاه-

 :گفت و گرفت دستمو

 بود عالی...گرم دمت دختر-

 دارم بهش حسی قلبم تهای ته اون هنوز من...نمیگه اینطور قلبم اما...واقعا؟-

 :گفت و چشمام توی شد خیره لبخند با بود دستم توی دستش که همونطور

 کن له خودت...کن لهش...کنی لهش کنی سعی باید...قلبت ته میگی خودتم-

 

 :گفتم و زدم لبخندی
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 برم خوام می الانم همین...بام برم خوام می-

 :گفت و خندید

 نمیشه که الان...دیوونه-

 برم خوام می الانم همین...بام برم خوام می نوید-

 گیسو؟ شدی دیوونه-

 صوفی اقای-

 به کرد ای اشاره چشماش با...بود میتن...اومد که صدایی سمت برگردوندیم رو سرمون هردومون

 :گفت و بود شده قفل هم توی که دستامون

 بگیره ازتون چیزی عکسی کسی نمیترسین-

 :گفتم و بیرون کشیدم نوید دستای تو از دستامو

 داره؟ ربطی شما به-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 دیگه پاشو...بریم-

 باش-

 :گفت گوشم در و شد خم...شد بلند جاش از و بیرون کرد فوت نفسشو

 تو؟ شده چت-

 :گفتم و در سمت دادم هلش دستم با

 برییییییم-
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 :اومد شکیبا صدای...در سمت رفتیم هردوتامون

 میرین؟ دارین کجا-

 بریم باید اومد پیش مشکلی جان گیسو واسه...شکیبا اقای ببخشید-

 میری؟ داری چرا دیگه تو خوب-

 :گفتم که بزنه حرفی خواست نوید

 اومدم نوید ماشین با من شکیبا اقای-

 نمیشه که اینطوری اما-

 از که جوری...کرد خوشحالم اندازه از بیش سوپرایزتون...گذشت خوش خیلی...دیگه ببخشید-

 بشه بد حالم ممکنه خوشحالی شدت

 ماشین سوار...بیرون زدیم اونجا از باهم و کردیم خدافظی بلاخره...اومد نوید خنده صدای

 :گفت و بهم کرد رو و بست رو در...شدیم

 بریم،بریم،بریم هی...تو؟ شده چت-

 به پایینشو لب لبخند با...چشماش تو شدم خیره و کردم غنچه لبامو و کردم درشت چشمامو

 :گفت و کشید دستی لبش گوشه شصتش با...چشمام تو شد خیره و گرفت دندون

 بگیری انرژی انقدر دیدنش با نمیکردم فکر-

 گرفتم مثبت و خوب انرژی انقدر که شد چی دونم نمی...نشدم خوشحال دیدنش از من-

 :گفتم و گرفتم دستاشو...تو رفت کمی چهرش کردم احساس

 بهم رو میگذره دلت تو هرچی میدی قول...نگی؟ دروغ بهم هیچوقت میدی قول نوید-

 نباشه؟ بینمون مگویی راز که میدی قول...بگی؟
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 :گفتم و دادم فشار دستشو...بود ناراحت اش چهره...نگفت چیزی

 نه؟ دوستیم باهم تو منو...شده؟ چیزی...نوید-

 :پرسیدم متعجب...افتاد راه و کرد روشن ماشینو سریع...بیرون کشید دستم زیر از دستشو

 میریم؟ داریم کجا-

 :پرسیدم...میداد گاز داشت زور تمام با...نداد جوابی

 میریم داریم کجا نوید-

 :زدم داد...نداد جواب بازم

 میریم؟ داریم کجا نوید-

 :گفت بلند

 میریم داریم خوب...من قبر سر بریم نگفتی مگه...قبرستون میریم داریم-

 سریع میزد داد سرم مامانم مثل داشتم دوستش و داشتم اعتماد بهش که کسی وقتی بچگی از

 هب کردم شروع و صورتم روی گذاشتم دستمو...میکرد خفه داشت گلومو بغض...میگرفت گریم

 :گفت متعجب...کردن گریه

 میکنی؟ گریه توداری-

 ادد عصبانیت با و برداشتم صورتم رو از دستمو...برداره صورتم روی از دستمو خواست دستش با

 :زدم

 فهمیدی؟...نزن دست بهم-

 :گفت و کرد پارک خیابون کنار

 ببخشید...گیسو...ببخشید کردم غلت...زدم داد سرت که بشم لال ایشالله-
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 خونمون برم خوام می...کن ولم-

 هیچ نگفتی مگه...بگو؟ بهم رو دلتو تو که حرفایی همه...نگو دروع بهم هیچوقت که نگفتی مگه-

 نباشه؟ بینمون رازی

 گفتم-

 داره شرط یه اما...بگم رو واقعیت همه خوام می...گرفتم تصمیم منم خوب-

 شرطی؟ چه-

 کن پاک اشکارو این-

 افتاد راه و کرد روشن ماشینو...کردم پاک دستم با صورتمو و زدم لبخندی

 

 :.گفت و بهم کرد رو...رسیدیم بلاخره

 شو پیاده-

 میچسبه بیشتر کولر زیر حقایق شنیدن...گرمه خیلی بیرون...ماشین؟ توی بمونیم میشه-

 اوکی-

 :گفتم و زدم لبخندی...داره استرس کردم احساس

 متنفرم دروغ از زندگی توی من...نگفتی؟ دروغ من به که تو نوید-

 واقعیت چقدرش دروغه چقدرش ببینی تا بشنوی باید-

 میشنوم-

 :گفت و بیرون کرد فوت نفسشو
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 معروف اولای...سخته دادنش پس ولی راحته دزدینش چون...دله دنیا سرقت بدترین و بهترین-

 ...بود شدنم

 بود گوشی صفحه روی که کسی اسم دیدن با...شد نوید حرفای شدن قطع باعث تلفنم صدای

 :گفتم متعجب

 مامانه ایرانه شماره-

 :دادم جواب

 مامان...سلام-

 دختر نیستی خونه چرا جان گیسو-

 :گفتم و کشیدم خوشحالی از خفیفی جیغ

 خبرندادی؟ چرا...ایران؟ اومدی-

 دیگه شد یهویی-

 میام الان من-

 :گفتم و نوید به کردم رو خوشحالی با و کیفم توی گذاشتم و کردم قطع رو تلفن

 خونه بریم...ایران برگشته...اومده مامانم نوید-

 :گفت گرفته و اروم خیلی

 بریم...باشه-

 :کرد روشنش و ضبط سمت برد دستشو...کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین

 

 رفتی زود اگرچه هنوزم، یادتم به
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 رفتی بود چه هر به تفاوت بى اگرچه

 

 کشیدی پر اگرچه هنوزم، یادتم به

 رسیدی آرزوت به اما تلخ اگرچه

 

 داریم علاقه 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

 

 بوده سرد همیشه سرده، خاک همیشه

 بوده درد همیشه دوایی، هر کنار

 

 داریم علاقه هم به عکست یه همین و من
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 دچاریم هم درد  به ساله سالیان  که

 

 بدونی نبایدم نیستی، دیگه که خودت

 بمونی راه به چشم که نیست این از غیر عذاب

 (دوچار_عباسی سیامک)

 

 بود قشنگ خیلی-

 بودن شبام رفیق دیگش اهنگ یه و اهنگ این-

 بودن؟-

 اوردم خودم پیش رو خواستمش می که کسی اون بلاخره که وقتی تا...بودن اره-

 کرد؟ ولت اونم-

 میترسم خیلی...کنه ولم میترسم-

 

**** 

 :نوید

 

 در و دراوردم شلوارم جیب از کلیدو...خودم خونه سمت کردم حرکت و کردمش پیاده خونشون در

 به نگاهی...اتاقم توی رفتم و مبل روی روبه عسلی روی کردم پرت کلیدو...کردم باز رو خونه

 ترپوس سمت...بود شده پر نفر یک کوچیک و بزگ های پوستر با اتاقم تمام...کردم اتاقم دیوارای
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 گونشو و بردم نزدیک صورتمو...کشیدم صورتش روی اروم دستمو و رفتم علاقم مورد بزرگ

 ارمشلو جیب از رو موبایلم زور با...کردم پرت تختم روی خودمو و گرفتم فاصله عکس از...بوسیدم

 :داد جواب بوق تا سه از بعد...گرفتم رو نفر یک شماره و کشیدم بیرون

 گل نوید اقا به به-

 تونم نمی بسمه...کشم نمی دیگه...تونم نمی دیگه من-

 روت تو عمرش اخر تا دروغه دادی تحویل که حرفایی نصف بفهمه اگه...متنفره دروغ از گیسو-

 نمیکنه نگاهم

 توعه تقصیر همش...دادی پیشنهاد بهم راهو این تو-

 به خودتو بودی مجبور بهش شدن نزدیک برای فقط گفتی بهم که زمان اون...دیگه کن بس-

 من ساده گیسویه...بزنی جا روانشناس یه عنوان

 ...من اما-

 :زدم داد و دیوار سمت کردم پرتاب گوشیرو...پیچید گوشم توی ممتد بوق صدای

 لعنتیییییییییی-

**** 

 امروز اخر پلان...میشد گرفته اهواز توی اخر قسمت چون بودم خوشحال...بود مهرماه اولای

 :گفت و زد شوتی شکیبا...بود

 دوستان-

 :گفت که سمتش برگشتیم همه

 مالش ببرم رو گروه گرفتم تصمیم منم...کشیدین زحمت چندماه این توی خیلی خیلی راستش-

 :گفت پارسا...دراومد صحنه پشت عوامل جیغ و دست صدای
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 بریم؟ قراره کی حالا-

 چطوره؟...میگردیم بر شنبه سه...میریم یکشنبه...جمعس امروز-

 :گفت و بهم کرد رو شکیبا...نمیام که گفتم و کردن عنقی بد خیلیا

 بده تحویل بهم شب تا رو لیست تو...جان گیسو-

 :گفتم متعجب

 چی؟ لیست-

 ویلایی که ببینم باید...نداره بیشتر اتاق تا1 خودم ویلای...دیگه بیان خوان می که کسایی لیست-

 باشه داشته باید اتاق چندتا کنم کرایه قراره که

 ...مت شما حرف-

 :گفتم دوباره...خوردم حرفمو

 من؟ چرا ولی...درسته شما حرف-

 دختر دیگه بنویس-

 :گفت جمع به رو و کرد تر بلند صداشو

 گیسو پیش بره پلان این شدن گرفته از بعد خواد می هرکی-

 تعصبانی با...گوشم توی کرد فوت یکی دوباره که...نبود نوید از خبری...کردم نگاه برم و دور به

 :گفتم و برگشتم

 میخوره بهم حرکت این از حالم نگفتم مگه-

 :میکرد نگام داشت لبخند با نوید

 کنم عصبیت میکنم سعی منم همین واسه...تری خوشگل خیلی هستی عصبانی وقتی-
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 خندید هر هر حرفش این سر پشت

 رهب یادت من قیافه تا شکمت تو میکوبیدم مشت با چنان وگرنه ادمیم همه این جلوی که حیف-

 نمیره یادم تورو سبز چشمای بره یادم اسممو من-

 نه؟ متنفرم کار این از من که میره یادت ولی-

 ...رفتم و بهش کردم رو پشتم...اورد بیرون نصفه زبونشو

 

 و بهم داد خودکاری و دستی زیر و کاغذ و گذاشت ای صندلی شکیبا...بود شب هشت ساعت

 :گفت

 مینویسی برام لیستو و اینجا میشینی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 نه من شکیبا اقای-

 ندارم سراغ بهتر تو از-

 نوید میداد توضیح داشت شکیبا که همونطور...گذاشتم پام روی پامو و نشستم صندلی روی

 :گفتم بشنوه که جوری لب زیر...نشست پیشم و کنارم گذاشت صندلی

 لعنت معرکه خرمگس بر-

 بشمار-

 روش از رومو و کردم ریز چشمامو...زد بهم چشمکی...کردم نگاش بود خنده قاطیش که اخمی با

 :گفت نوید...برگردوندم

 بنویس خودتو و خودم اسم اول-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 103 

 بیای؟ قراره توهم مگه-

 میزارم تنها پارسا پیش رو تو...پ ن پ-

 اوها-

 :گفت و اومد پارسا نفر اولین...نوشتم صفحه اول رو خودش و خودم اسم

 رزروه خودم ماشین تو هم جاتون...بنویسید منو اسم-

 :گفت و زد پوزخندی نوید

 کنید صحبت دهنتون اندازه لطفا پارسا اقا-

 عه گیسو من حساب طرف...صوفی؟ اقای کرد صحبت شما با کسی-

 من یعنی هم اهوازی خانم و اهوازیه خانم شما حساب طرف...دو...اهوازی خانم و نه گیسو...یک-

 :گفتم و نوید به کردم رو و نوشتم اسمشو...رفت و گرفت گاز پایینیشو لب پارسا

 میکنی؟ صحبت اینطوری باهاش چرا-

 دربیار حدقه از چشماشو جفت میگه شیطونه...میکنه؟ نگاه بهت چجوری نمیبینی-

 میکنه نگاه چجوری من به که چه تو به-

 میکشمش باشه داشته روتو نظری نیم اگه خدا به گیسو...اشغال پسره کرده غلط...گو-

 رو بیجاش شدنای غیرتی...میشد غیرتی وقتی میشد باحال خیلی قیافش...دادم قورت خندمو

 داشتم دوست خیلی

 

 هب کردم رو...شکوندم گردنمو و دستام قلنج...کردیم بش و خوش کلی باهمه و نوشتیم همرو اسم

 :گفتم و نوید
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 نمیکشم من...دیگه بریم-

 شدی؟ خسته-

 اوهوم-

 باخودشون بیقش...بریم پاشو پاشو-

 اومد صدایی

 بریم پاشو چیو چی-

 :گفت و سمتمون اومد...بود متین... کردیم دنبال صدارو رد هردومون

 نکردم؟ که دیر-

 :گفت و زد کج لبخندی...بهش شدم خیره مات

 خوبی-

 :گفت نوید

 دکتری؟-

 پرسیدم سوال تو از من-

 میدم جوابتو من...پرسیدی سوال هرخری از-

 :گفتم لب زیر و گرفتم بازوش از نشکونی...خر...کردم فکر حرفش به

 عمته خر-

 ازجام و نوشتم متینو اسم سریع...گرفت خودشو جلوی اما...میشد منفجر داشت خنده شدت از

 :گفت متین...شد بلند سرم پشت هم نوید...شدم بلند
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 گیسو-

 :گفت مظلومانه...بهش کردم رو

 کنم صحبت باهات خوام می-

 ندارم حرفی باتو من-

 دارم من ولی-

 :فتگ گوشم کنار نوید...دادم بهش رو لیست سریع و سمتش رفتم...دیدم شکیبارو که خداروشکر

 بشه اویزونت خواد می...نده رو بهش زیاد-

 :گفتم و بهش کردم رو...ندادم نوید حرفای به محل

 خستم واقعا...بریم؟ میشه-

 بگی تو هرچی...باش-

**** 

 بسته دیشب از رو چمدونم...گرفتم دوش...شدم بلند جام از صبح7 ساعت...شد یکشنبه بلاخره

 همو که شهر اخر بودیم کرده معین رو مشحصی مسیر 42 ساعت...خوردم ای صبحونه...بودم

 سرم پشت و کردم گیس موهامو...شدم شدن اماده مشغول و رفتم بود1:11 ساعت...ببینیم

 یومدم زانوم تر پایین کمی تا که بلند سفید ای پارچه مانتو همراه مشکی گشاد شلوار...انداختم

 گذاشتم رو نخیم مشکی شال و زدم لبام روی صورتی لب رژ و زدم رو آفتاب ضد کرم...پوشیدم

 نوید تلفن منتظر حال توی رفتم و برداشتم گوشیم همراه رو دستیم کیف و سرم روی

 :گفت و نشست کنارم اومد مامان...بریم باهم بود شده قرار...نشستم

 وجه هیچ به...نزار محلش...نکن ای توجه متین به اصلا-

 نداره ارزشی من پیش متین...جان مامان چشم-
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 :گفت لب زیر مامان

 دید خواهیم-

 :دادم جواب...اومد تلفنم صدای...نشنیدم چیزی که کردم وانمود

 بله-

 درم دم-

 میام الان-

 بیام که کن باز درو سنگینن هات وسیله اگه-

 اومدم-

 بلند جام از و شونم روی گذاشتم رو کیف...بندیم کیف توی گذاشتمش و کردم قطع رو تلفن

 :گفت و کرد بغلم مامان...شدم

 بگذره خوش بهتون-

 جون مامان مرسی-

 رایب که سبدی همراه کوچیکم چمدون بعدهم و پوشیدم اسپرتمو سفید کفشای و در سمت رفتم

 ...بیرون زدم خونه از و برداشتم رو بودم اورده راه

 

 :گفتم که بگیره رو سبد خواست...گرفت دستم از رو چمدون سریع و زد لبخندی دیدنم با

 باشه باید جلو این-

 اوکی-
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 جاسازی پام جلوی رو سبد...شدیم ماشین سوار هردو صندوق توی چمدون گذاشتن از بعد

 :گفت و بهم کرد رو...کردم

 عقب؟ بزارمش-

 خوبه...نه-

 بیوفتیم راه که ببند کمربندتو پس-

 :پرسید موشکافانه...کردیم حرکت و خوندیم رو الکرسی ایت لب زیر هردو و بستم کمربندمو

 داشتی؟ نگرش مخفی اینطوری که هست داخلش چی حالا-

 راه ی اذوغه-

 :گفت و کرد ارومی خنده

 چی؟ مثلا-

 پفک و چیپس...پفیلا...کاکائویی بیسکوییت...دیگه...میوه...چایی-

 نداشتیم خبر بودیا کدبانویی...افتاد اب دهنم به-

 دیگه بله-

 :پرسید که بودیم ساکت هردوتامون راه نصف...خنده زیر زدیم هردوتامون

 هست؟ متینم نیستی نگران-

 نه؟...بگذره خوش بهمون اینه مهم...نداره اهمیتی برام-

 بگم چی دونم نمی-

 نگو هیچی پس-
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 جومه همه ممکنه چون نشیم پیاده ماشین از که کرد اشاره...بود ایستاده شکیبا...رسیدیم بلاخره

 و دستاش توی گرفت دستامو و بهم کرد رو نوید...موندیم ماشین تو ماهم پس...سمتمون بیارن

 :گفت

 نمیشه گرم بازم...کنی روشن هم اتیش زیرش اگه حتی...شد سرد باهات هردلیلی به که اونی-

 چی؟ یعنی-

 همین...بدونی خواستم-

 :پایین کشیدم شیشرو و شدم جدا نوید از...اومد ماشین شیشه به کوبوندن صدای

 شکیبا اقای جونم-

 برو مینا و میثاق با داری دوست که اگر جان گیسو-

 باشم راحت میتونم نوید با فقط جمع این توی...راحتم من نه-

 میکنیم حرکت اومد متینیم منتظر...مایلی هرجور-

 :گفت و سبد به کرد اشاره خنده با نوید...کشیدیم بالا شیشرو

 نیوردی؟ کنیم نگاه اینکه برا که اینارو میگم-

 الان نه راهن تو مال اینا دوما...اوردم خوردن برای که معلومه اولا-

 یچیزای باشه نشده شروع فیلم سینما تو اینکه قبل تا که بودی ادماش اون از حتما تو اوخ اوخ-

 نمیکردی باز رو بخوری خریدی که

 بودم ادماش مدل همین از دقیقا-

 بودم خورده رو نصفشون بشیم سالن وارد که زمانی تا میخردیم بلیط که موقع همون من ولی-

 معلومه شکمت از-
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 :کن متعجب

 اضافس چربی ندارم زندگیم تو من که چیزی تنها-

 :گفت...دراوردم بیتربیتی صدای زبونم با

 بدم؟ نشونت...آآآ-

 ببینم بده-

 :گفتم و گرفتم دستشو خنده با که لباسش های دکمه سمت رفت

 فهمیدیم باش اقا باش-

 خو بدم نشونت بزار-

  خوام نمی-

 ور ماشین...کنید حرکت یعنی که اومد جلویی ماشین بوق صدای...برگردوند روشو و زد پوزخندی

 چالوس سمت به افتادیم راه و کرد روشن

 :پرسیدم...بودیم شده خارج شهر از تقریبا

 چطوره؟ مامانت حال-

 :گفت متعجب

 مامانم؟-

 میکنی زندگی مادرت با که گفتی خودت...مامانت دیگه اره-

 خوبه حالش خوبه...مامانم...اها-

 کردی؟ تعجب انقدر چرا-
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 نکردم تعجب من نه نه-

 کردی تعجب چرا-

 گیردادیا اوووف-

 :گفت نوید...ندادم موضوع به اهمیتی...شدم ساکت

 جاده تو افتادیم و شدیم خارج شهر از میگم-

 خوب؟-

 :گفت و سبدی به کرد اشاره...فهمیدم منظورشو

 بهمون نمیدی چایی یه-

 :گفتم و زدم لبخندی

 میدمت باش-

 توی گذاشتم قندهم چندتا...چایی کردم پرش و دراوردم لیوان همراه سبد از رو کوچیکم فلاکس

 :گفت نوید...دستم

 دیگه بدش-

 شه خنک یکم وایسا-

 دسته سمت از...شده خنک کردم احساس...شدم خیره بیرون به و پنجره سمت برگردوندم سرمو

 بهش دادم چاییرو

 بخورم قند بدون-

 بدم؟ بهت چجور قندارو من-

 خو دهنم تو میزاری-
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 بروبابا-

 ععععع-

 باش-

 ازش سرمو و زدم لبخندی همراهش...دهنش توی گذاشتم و چاییش تو زدم قند حبه یه

 :گفت لحظه چند بعد...شیشه سمت برگردوندم

 نمیشه که یکی با-

 و اشاره انگشت قند همراه ثانیه یک عرض...دهنش طرف بردم ای دیگه قند و سمتش برگشتم

 :زدم داد و بیرون کشیدم دهنش از دستمو سریع و زدم جیغی...دهنش توی گذاشت رو شصتم

 وحشییییییییییی-

 :گفتم و کردم اخم...خنده زیر زد

 دیووونه-

 نبیرو به و پایین کشیدم ته تا رو شیشه و برگردوندم ازش رومو...میخندید ریز ریز داشت هنوز

 :پیچید ماشین توی عباسی سیامک گرم صدای...زدم زل

 

 همینجا من با بمون من با بمون

         

 راهن تو آفتابی روزای بمون        

   

 دلامون اینجا کنم مى حس بمون
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 راهن به رو همیشه هم کنار       

 

 ش رد لحظه یه اگه در این از توی 

 

 میشه دیوار من به رو چی همه    

 هامون خنده صداى باشى اگه     

 شه مى تکرار ها کوچه گوش تو  

 

 روز هر که خوابى مثل دونى نمى 

  شه مى تعبیر برام بیدارى تو      

 ببینی تا همیشه پیشم بمون       

 شه مى سیر تو جز چى هر از دلم

 حتی که هستم عاشقت قد اون من     

 دارم احساس پیرهنت عطر به     

 هستن تو اسم هم که اونایی به   

 دارم خاص حس یه جورایى یه    
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 باش هستی که همینجایی         

 دارم دوست رو وابستگی تو به   

 سخته زندگی وقتایى یه           

 دارم دوست رو زندگی کنارت      

 

 (عباسی سیامک_من با بمون)

 

 

 لمس صورتمو اروم باد...کرد خاموش ضبطو شد تمام که اهنگ...میخوندم زیرلب اهنگ همراه

 موهای...افتاد سرم روی از شالم...کشیدم عمیقی نفس...بردم بیرون پنجره از کمی سرمو...میکرد

 شال اینکه به ای علاقه...داخل اوردم سرمو...بودن سرگردون هوا توی بودن نشده گیس که جلوم

 هب دادم تکیه سرمو...موهات لای میرفت باد وقتی بود خوبی حس واقعا...نداشتم سرم روی بزنم رو

 :گفت و بالا برد رو پنجره نوید ثانیه چند بعد...بستم رو چشمام و صندلی

 میشه دردسر برامون...بالا ببر رو پنجره یا بزن شالتو یا-

 :گفتم و کردم بلند صندلی روی از سرمو و کردم باز چشمامو

 چه تو به-

 ببخشید-

 :گفتم خوردمشو سریع اما...زدم لبخندی

 گفتی؟ چی نشنیدم-
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 ببخشید-

 ضعیفم گوشام بگو بلندتر-

 :گفت و کرد ارومی ی خنده

 ببخشید-

 :گفتم اما...نخندم که بودم داشته نگه خودمو جلوی بزور

 بگی باید بلندتر-

 :زد داد و بیرون برد پنجره از سرشو و پایین اورد و ماشین پنجره

 بببببخخخخخششششیییییید...گیییییسسسسسوووو-

 :گفتم و داخل اوردمش و کشیدم دستشو...خنده زیر زدم

 میدی کشتن به دوتامونو الان روانی-

 و گذاشتم رو خیس چتر اهنگ و گوشیم کردم وصل رو ماشینaux... زیرخنده زدیم هرددتامون

 :میخوندم بلند بلتد اهنگ همراه

 یاره دست تو دستتتتتتم

 بیقراره چه قلبم

 اگربباره بارون امشب میشه چی به به

 شاعرانه چه

 :گفت و بیرون کشید ضبط از رو سیم نوید

 خورد جر...باش حنجرت فکر به نیستی من گوش و اهنگ فکر به-
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 :گفتم و دراوردم اداشو

 چه تو به-

 نوید...شدم خوردن مشغول و کردم باز و دراوردم چیپسی سبد توی از...دراوردم براش زبونمو

 :گفت

 جان نوش-

 بدم؟ بهت چجوری خو-

 :گفتم و بازوش تو کوبوندم محکم...بردم پی حرفم به تازه...زد ای شیطانی لبخند

 کثافت-

 بعد اما دهنم تو بزار که بگم خواستم می من...منحرفه ذهنت خودت...دختر گفتم چی من مگه-

 گرفتم گاز دستتو که افتادم ای لحظه اون یاد

 عمت ارواح اره-

 خواستم روهم دونه اخرین...میگذشت خوش بهم خیلی واقعا...دهنش توی گذاشتم دونه به دونه

 :گفت و برد کنار سرشو نوید که بزارم

 پلیس اونور ببرش-

 میکنه چیکار اینجا پلیس نمیزنه پر جاده تو سگ اخه اوووف-

 اینجاست مردم جون از حفاظت برای پلیس-

 :گفت نوید و اورد جلو ایستشو تابلو

 میخوریم چیز داریم حتما اوووها-

 بابا نه-
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 بود جاده به حواسش که همونطور...پایین اوردیم رو شیشه...درماشین اومد...ایستاد کنار نوید

 :گفت

 ماشین کارت گواهینامه-

 :گفت و دراوردشون جیبش از نوید

 بفرمایید-

 :گفت و زد لبخندی دیدنمون با و پایین اورد سرشو پلیسع

 خودتونید یا بدلتونه...اهوازی خانم و صوفی اقای...وای-

 خودمونیم سروان جناب-

 باهمدیگه دارین نصبتی شما-

 نه-

 :گفت و داد رو گواهینامه و کارت

 من-

 

 خوام می معذرت

 :گفت و کرد بلند سرشو

 گرفتیم کیارو جلو ببین سعیدی-

 

 افتادیم راه و شدیم ماشین سوار دوباره گرفتن عکس باهامون اینکه از بعد



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 117 

 

 کنارشون نوید...بود قشنگی و باصفا جای واقعا...دیدیم رو ماشینشون ای جاده کافه یک جلوی

 :گفتم نوید به کردم رو و دادم بدنم به قوصی و کش...شدیم پیاده ماشین از هردو و کرد پارک

 راننده اگای نباشی خسته-

 شوفر دختر نباشی خسته شماهم-

 که یاونای بجز هیچکس البتع...بود ما رزرو کافه تمام...داخل بریم باهم که پیشش رفتم و خندیدم

 لامس پیششون رفتیم...چالوس جاده بیاد پانمیشده یکشنبه روز مهرماه توی باشه اینجا کارشون

 :گفت شکیبا...پیششون نشستیم و کردیم پرسی احوال و

 بخوریم ای چایی ایستادیم-

 :گفت گوشم در نوید

 کردت بهونه چاییو-

 :اومد متین صدای...فهمیدم منظورشو

 جان نوید نباشی خسته-

 :گفت و بیرون کرد فوت نفسشو نوید

 متین اقا همچنین-

 :گفت شکیبا

 چایی؟-

 :گفت نوید که...نه که بگم خواستم

 کنیم استراحت یکم اومدیم...خوایم نمی چیزی ما...باشه چی همه گیسو-
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 :گفت متین

 خانم گیسو افرین-

 :گفتم و شدم بلند جام از و برگردوندم ازش رومو...کاشت لبش گوشه لبخندی

 برگردم برم من-

 که بشم خارج دستشویی از خواستم...شستم رو دستام شد تمام که کارم...دستشویی سمت رفتم

 :گفت و گرفت جلومو متین

 میگذره؟ خوش-

 ندارم حوصلتو کنار برو-

 :تگف...نمیرسید ورزشکارش و گنده هیکل به زورم اما کنار بره که بدم حولش خواستم دستم با

 استخونا پسره اون پیش بری ندارم خوش-

 ها؟ کنی دخالت من زندگی تو که هستی احمقی توچه...داره ربطی چه تو به-

 کیم؟ من-

 :تگف و بلندکرد سرمو و گرفت چونمو دستش با...نمیکردم نگاه چشماش توی...بود پایین سرم

 هک همونیم من...میشی پا عشقش به صبا و خوابی می عشقش به شبا که همونیم من...کیم؟ من-

  پسره این پیش رفتی کردنش فراموش برای

 :گفتم و دستش رو کوبوندم دستم با

 ت...ت...ت-

 خم...نکشید نفس به کردم شروع تند تند...کرد گیر زبونم...تپیدن تند تند به کرد شروع قلبم

 :گفت گوشم در و شد
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 کلامه بی موسیقی بهترین اسکار لایق هات نفس صدای-

 سنف...نشستم نوید کنار رفتم...شنیدم رو خندش صدای...دویدم سریع و دادم هلش توانم تمام با

 :گفت گوشم در نوید...میزدم نفس

 بهم گیرداد شکیبا دنبالت بیام پاشم خواستم-

 فکر بهش و میکشیدم نفس تند تند داشتم و بود میز روی که ای چایی به شدم خیره

 :گفت نوید...میکردم

 گیسو...گیسو...گیسو-

 :وگفتم بهش کردم رو

 جانم؟-

 شده؟ چت-

 ونروم روبه و اومد...شنیدم رو کفشش پاشنه صدای...ایستاد قلبم تپش بلاخره...ندادم رو جوابش

 فکر دنبای...زدم لبخندی کشیدم عمیقی نفس...میلرزید دستم...بود لبش کنج لبخندی...نشست

 :گفتم متین به بود شده خیره اخم با نوید به کردم رو...داده قرارم تاثیر تحت که میکرد

 بخوریم؟ چیزی یه ماهم نوید-

 :گفتم و بهش زدم اروم دستم با...نبود حواسش

 نوید-

 جونم؟...چیه...ها-

 بخوریم؟ چیزی یه ماهم میگم-

 :گفت اروم
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 بخوریم...باش-

 :گفتم گوشش در 

 شده؟ چت-

 :گفت گوشم در باز

 داشت؟ چیکار باهات گوسفند پسره این-

 نیست مهم...بابا کن ولش-

 :گفت و شد بلند جاش از

 بخورم هوایی یه بیرون برم خوام می من-

 :گفت و شد بلند متین سرش پشت...شد خارج اونجا از

 شن باز هام ریه یکم...بکشم سیگار یه برم منم-

 مزخرف پسره...خندیدن دخترا همه حرفش این با

**** 

 : نوید

 

 از...نداشتم رو کنه نگاه گیسو به اینکه تحمل...میشد خورد متین دست از داشت کم کم اعصابم

 رد هیچکس جاده توی از تقریبا...کشیدم عمیقی نفس...بیرون زدم اونجا از و شدم بلند جام

 تپش و برگشتم...اومد پا صدای...شکوندم گردنمو قلنج و گردنم دور گذاشتم دستامو...نمیشد

 :گفت مسخره لبخند یه با...بود متین...کردم نگاه سرمو

 نوید اقا چطوری-
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 سیگاری ایستاد کنارم اومد...شدم خیره جاده به دوباره و برگردوندم ازش رومو...نذاشتم محلش

 :گفت و گرفت وسمتم دراورد

 میکشی-

 :گفتم و زدم پوزخندی و کردم سیگار به نگاهی

 نیستم اشغالا آتو این اهل من نه-

 پاستوریزه بچه افرین-

 : گفت و زد بهش محکمی پک و کرد روشن سیگارشو

 داری؟ دوست رو گیسو-

 و میگفت گیسو به میفهمید کسی اگه چون...فیهمید نباید هیچکس منو مگوی راز...شدم حول

 :گفتم این ترس از...نمیکنه نگاه صورتمم توی حتی دیگه گیسوهم

 دوستیم فقط گیسو منو...نه-

 نمیگه اینو تو چشمای...نمیگه اینو میکنی نگاه چشماش توی تو که وقتی چرا پس-

 :گفتم و چشماش توی شدم خیره سمتشو برگشتم

 داره ربطی چه تو به این...خوب-

 محضه اشتباهه شدنش برآورده باور اما...نداره اشکالی کردن آرزو-

 ببینمت گیسو بر و دور دیگه بار یه بدون اینو اما...میکنی زر زر داری حدت از زیاد واقعا دیگه-

 خواننده اقای میشه بد برات خیلی

 :گفت رخ به رخ و کشید و گرفت بازومو...شدم رد کنارش از

 بکنی؟ قراره غلطی چه بدونم خوام می-
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 میبینی خودت-

 :گفتم پوزخند یه با و کشیدم بیرون دستش از دستمو

 ماشالله باده که همشم-

 استخون بهترم تو از-

 :شنیدم صداشو که برم خواستم و شدم رد پیشش از

 بیارم بدست رو گیسو دل دوباره خوام می دیگه روز تاچند...نکن خوش دلتو زیاد-

 بتنس قلبش ته هنوز گیسو که میدونستم چون داد دست بهم بدی احساس حرفش این شنیدم با

 ...گفت بهم و سمتم اومد دیدنم با گیسو...داخل رفتم....میشه رامش سریع و داره حس متین به

 

**** 

 :گیسو

 روی متین میدونستم چون بود پیشش دلم...داخل بیاد نوید که بود در سمت حواسم همه

 :گفتم بهش و سمتش رفتم و شدم بلند جام از...اومد بلاخره...میره راه اعصابش

 یهو؟ شد چت...خوبی؟-

 :گفت و زد ای زوری لبخند

 بشینیم بریم...نیست چیزیم...هیچی-

 :فتگ و داخل اومد متین لحظه چند از بعد...نشستیم پیششون رفتیم باهم و نگفتم چیزی دیگه

 دیگه؟ بریم که نیست بهتر-

 :گفت شکیبا



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 123 

 بریم... باشه-

 کردیم حرکت و شدیم ماشین سوار...ماشینا سمت رفتیم و شدیم بلند جامون از همه

 

 :پرسیدم

 شده؟ چیزی-

 :پرسیدم دوباره...فکره تو کردم احساس

 شده؟ چیزی نوید-

  هول و اومد بیرون خلسش از

 :گفت

 چی؟...ها-

 خوبه؟ حالت میگم-

 میکنم؟ رانندگی دارم نمیبینی نگه-

 گفتم؟ چی من مگه-

 :گفت و بالا برد کمی صداشو

 میکنم غلطی چه دارم باشه حواسم نزن حرف باهام...میکنی پرت منو حواس داری تو-

 بین که کردم احساس...نبود خوب اصلا حالش...پنجره به چسبوندم سرمو و ازش برگردوندم رومو

 ....بستم رو چشمام اروم اروم...سردرگمه اینطوری که شده بدل و رد حرفایی متین با اون
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 جام از...بود تاریک جا همه...کردم باز رو چشمام میشنیدم اطرافم از که بلندی صداهای شنیدن با

 دور به نگاهی...دادم قوصی کش بدنم به و کشیدم ای خمیازه...نشستم تخت روی و شدم بلند

 نوید ماشین توی من که افتاد یادم اومدم خودم به که کمی...بود ای تخته 2 اتاق...کردم وبرم

 :گفتم اروم...اومد در صدای...میکردم چیکار اتاق این توی...اینجا...الان اما بود برده خوابم

 بیا-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس نوید دیدن با...شد درباز ثانیه چند از بعد

 ...الان ولی برد خوابم ماشین تو من...کجاییم ما نوید-

 :گفت و حرفم وسط پرید

 ویلا اومدیم-

 بودم خواب همه این من یعنی-

 :گفت باحال حالت با و کشید لپمو و نشست کنارم اومد

 بودین خواب همه این شما بله-

 :گفتم لپمو روی گذاشتم دستمو

 اینجا؟ اومدم من چجوری پس-

 اتاق این توی اومده چجوری بانو گیسو که اینه سوالمون دیگه بعله-

  خو درنیار بازی مسخره نوید ععععععععه-

 اینجا اوردمت کردم بغلت ماشین از...میگم باش-

 :گفتم و بهش شدم خیره متعجب

 نه-
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 بله-

 :گفت و داخل اومد پارسا هم از بعد...اومد در صدای

 خوابالو خانم بخیر ظهر-

 :گفت اخم با نوید

 تو اومدین که داخل بیاین شما گفتم من پارسا اقا-

 :گفت و انداخت بالا ابرویی پارسا...نیوردم خودم روی به اما...بودم موافق حرفش این با

 ...گیس ولی ببخشید...نشودم شوهر و زن یه اتاق وارد اجازه بدون که من جا نوید-

 :گفت و شد بلند جاش از نوید

 میزنی حرف خیلی-

 :گفت و بهم کرد رو

 بیرون بریم-

 :گفتم گوشش در و شدم بلند جام از

 کجاست؟ دستشویی-

 لباش همراه داشت چشماش...چشماش تو شدم خیره گرفتم فاصله که گوشش از

 :پرسید متعجب پارسا...دراومد اخش که بازوش تو کوبوندم محکم...میخندید

 شده؟ چیزی-

 :گفتم و کردم رو

 داره؟ ربطی شما به-
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 :گفتم نوید به...بود پایین طبقه ما اتاق...بود طبقه دو ویلا...شدیم خارج اتاق از نوید همراه

 داره؟ چیز حیاط-

 :گفت و زد لبخندی

 اره-

 بخوره هوا یکم رفت که بگو تو...حیاط تو میرم من پس-

 امتم کارم اینکه از بعد و کردم پیدا رو نظر مورد مکان و حیاط توی رفتم اروم منم...رفت و خندید

 زدم اونجا از و کردم خشک لباسم پشت با رو دستم...شستم کامل رو صورتم و دستام شد

 هب حاظر که دیدم رو ای کرده پف ابرای...کردم روشن اسمون به نگاهی...بود عالی واقعا هوا...بیرون

 عمیقی نفس...کنه خالی خودشو که نداشت دوست بود گرفته اسمون...نبودند بارش

 :اومد سرم پشت از صدایی که برم خواستم...کشیدم

 بخیر ظهرت-

 :گفت که بدم ادامه راهم به خواستم...دادم تشخیص صدارو

 دارم کارت کن صبر-

 :گفتم سمتشو برگشتم

 چیه؟-

 :گفت...شدم دور ازش قدم یک...شد نزدیک بهم قدم یه

 بفهمی؟ خودت میشه...چمه که بگم خوام نمی اما...چمه بدونی خوام می انگار...شدم یجوری-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 داده؟ یاد بهت کی رو ورا و شر این-
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 :گفتم چشماشو به شدم خیره سینه به دست و کردم عصبی خنده

 عزیزی مهسا...دیگه داده یادت کی معلومه-

 :گفت و کرد پاک لبشو گوشه شصستش انگشت با

 یتو میشم خیره و میگریم رو نازنینت دستای اون و میشینم کنارت دوباره روزی یه نکن شک-

 سبز چشم جفت دو این

 میکنه باز ادمو مغز پردازی خیال-

 :شنیدم صداشو که ویلا سمت افتادم راه و بهش کردم پشت

 میفهمم چشمات از اینو...عاشقمی هنوزم تو-

 اما...رفته بین از داشتم بهش نصبت که حسی اون میکردم فکر وقتا بعضی...کردم زیاد سرعتم

 صحبت باهاش که اینبار اما...میرفت یادم از چیز همه میشدم خیره میشیش چشمای توی وقتی

 پیششون رفتم و شدم ویلا وارد...نلرزید دستام دیگه...تپیدن به نیوفتاد تند تند قلبم دیگه کردم

 

 :گفت شکیبا

 خوابیدی؟ خوب-

 :گفتم و زدم زدم لبخندی

 شدم راه نصف رفیق خوب ولی...اره-

 :گفت متعجب

 چرا؟-

 پیششه یکی بود خوش دلش نویدم...خوابیدم گرفتم راه بین-
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 :گفت و خندید شکیبا حرف این پشت

 بگیره غذا رفته متین-

 بعد زده حرف من با سر یه اومده بره اینکه از قبل حتما...رفته چجوری...بود بامن الان که این

 :اومد صداش...رفته

 اومد من...سلام-

 و رفته دیقه1 توی چجوری که شد درگیر فکرم...بود دستش غذاها...کردم نگاهش و برگشتم

 :گفت میکرد نگاه منو داشت که حالی در متین...اومده

 کشیدم سیگار نخ یه ایستادم راه بین...شد دیر ببخشید-

 داره عیبی چه نه:شکیبا

 :گفتم گوشش در و نوید به کردم رو...گو دروغ پسره

 ببینم رو اطراف و دور برم دارم دوست-

 :گفت اروم و زد لبخندی

 ویو بهترین...دریاس به رو اتاقت پنجره...بزنیم ویلا پشت چرخی یه میریم دوتا خودمون نهار بعد-

 باشه سبز چشم ملکه مال باید این گفتم منم...داره رو

 کرده عادت بهش...افتخارمیکردم دوستی همچین داشتن به واقعا...زدم لبخندی...زد چشمکی

 :اومد میثاق صدای...میکردم چت باهاش باید بخوابم خواستم می که زمانی تا که جوری...بودم

 بگیرین رو غذاهاتون بیاین ها بچه-

 نمیخوریم؟ باهم-

 میخوره میشینه گوشه یه هرکی-
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 استم و نوشابه و مصرف بار یک ظرف یک...بگیریم رو غذامون که رفتیم و گفتم ای باشه لب زیر

 :گفت نوید...دادن هردومون به

 دریا؟ پیش بریم-

 هستم سبزه کافی اندازه به خودم...میسوزیم الان-

 میشی تر خوشگل خوشگلی خوب-

 بریم...باش-

 :گفت نوید...ساحل و دریا سمت رفتیم و شدیم خارج ویلا از هردوتامون

 میووردیم دستی زیر یه کاش-

 سرم؟ تو چیه این پس-

 :گفت متعجب

 شالت؟-

 :گفتم خنده با

 چشه؟ مگه-

 شرط؟ یه به-

 ببینم بگو...برام میزاره شروط و شرط کنم لطف بهش خوام می...نگاه اینو خدا ای-

 کنی باز موهاتو گیس باید-

 ...ام-

 لطفا-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 130 

 کش...روش گذاشتیم غذاهارو و کردم پهن ساحل خیس شنای روی رو شال...بهش زدم لبخندی

 تو و کشیدم زیرشون دستی...کردم باز گیسارو یکی یکی و کردم باز رد موهام پایین پلاستیکی

 :گفتم و زدم بهش لبخندی...کردم پخششون هوا

 شد؟ خوب-

 و دادم تکون صورتش جلوی دستمو...بود لبش گوشه زیبایی لبخند و بهم بود شده خیره مات

 :گفتم

 نوووووید-

 جانم؟-

 میمیرم گشنگی از دارم بخوریم غذا-

 باش-

 که همونطور...بود خوبی حس موهام لای میزد که باد...خوردن به کردم شروع و کردم باز رو ظرف

 مات دوباره...کردم بلند سرمو...کردم نوید نزده دست و شده باز ظرف به نگاهی میخوردم داشتم

 :گفت متعجب...خنده زیر زدم...بهم بود شده خیره زدن پلک بدون

 شده؟ چت-

 رهب پایین گلوم از خوش اب یه بزار بابا...معشوقیم و عاشق انگا میکنی نگام طوری یه...طور یه-

 بهم شدی خیره جغد مثل ساعته یک

 :گفت و خندید مردونه و اروم

 نشه طرف مات و ببینه از صحنه همچین میشه مگه ادم ولی...نمیکنه نگات دیگه...باش-

 اون چشمای از تز رنگ پر من چشمای...سبزش چشمای تو شدم خیره حرفی هیچ بی

 خیره...نشست کنارم اومد...زدم لبخندی...میداد ارامش احساس من به پسر این چقدر...بودن

 نای بار چند...کرد رد موهام لای از انگشتشو...بود لبام روی رنگی کم لبخند و چشماش توی شدم
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 با و کشید بیرون موهام لای از انگشتاشو...داد دست بهم خوبی حس واقعا...کرد تکرار رو کار

 انجام تونم نمی کاری هیچ کردم احساس...میکرد نوازش اروم چپمو سمت گونه راستش دست

 و لبام روی کشید اروم انگشتشو...زدن حرف نه و داشتم و کردن فرار و شدن بلند توان نه...بدم

 با...میشه نزدیکم انقدر پسر یه که بود بار اولین...میکرد نزدیک بهم اروم اروم صورتشو همراهش

 انتو...میشد داشت صورتم نزدیک کم کم صورتش...نوید با اما همو میکردیم بغل فقط هم متین

 زده مغزم تو ای جرغه...داشت فاصله لبام با لباش انگشت بند اندازه...نداشتم هم رو چشمم بستن

 :گفتم و شد

 نوید-

 :گفت اروم

 هیییس-

 شد سرد غذا نوید-

 :گفت و شد بلند جاش از...گرفت فاصله ازم حرکت یک توی

 ببخشید...خوام می معذرت-

 سعی هرچی...کنم بازش خواستم و برداشتم رو نوشابه...شدیم خوردن مشغول سکوت توی هردو

 :گفت و کشید جلو دستشو...نشد کنم باز که کردم

 من به بدش-

 داد وتحویلم کرد بازش...دادم بهش رو نوشابه...دزدید ازم نگاهشو...چشماش توی شدم خیره

 

 :گفتم و شدم بلند جام از و بستم رو موهام کش با...خوردیم غذامونو کامل اینکه از بعد

 دیگه پاشو...بگردونیم خوای می نگفتی مگه-
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 :گفت و شد بلند جاش از

 میام و میارم برات تمیز شال یه و اشغال سطل تو میندازم میبرم اینارو الان من-

 برو باش-

 مخ...کرد رو شنا روی رفتن راه هوس دلم...کشیدم عمیقی نفس...کردم دریا به نگاهی...رفت نوید

 به که ها موج...جلو رفتم اروم اروم...اوردم درشون جورابام همراه و کردم باز رو کفشم بند و شدم

 دستامو...بود رسیده زانوم تا اب...رفتم جلوتر کمی...میداد دست بهم خوبی حس میخوردن پاهام

 :اومد نوید صدای...کشیدن عمیق نفس به کردم شروع و کمرم گودی روی گذاشت

 میخوری سرما الان بیرون بیا دختر-

 :گفتم دیدنش با و برگشتم

 بیا توهم-

 :گفت و جلوتر اومد کمی

 سرده هوا...بیرون بیا خودتم ببر شالو بیا-

 :گفتم و کردم پخش هوا تو ابو و اب تو بردم دستمو

 دیگه بیا-

 :گفت و سرم روی گذاشت رو شال و اب توی اومد و خندید

 بخوری سرما میترسم...سرده هوا-

 :رقصیدن به کردن شروع اهنگ ریتم همراه و خودندن اواز به کردم شروع و اب تو زدم محکم

 

 وای چه داره ناز
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 وای منو کشته کمرش قره

  میپاد هی چشمی زیر

 خواد می منو که میدونم منم

 زیاد نرو تند میگه بهم نبین

 بیا خودش تا بکس تو بشین

 

 :میرقصیدم همونطور و دادم ادامه خنده با و کشیدم جیغ

 

  والا نازه بندر دختر

 ماشالله بگین همگی

 داره حنایی زلفای

 داره حالی چه نگاش تو

  داره بلوری تن یه

 داره غروری شط توی

 یالا یالا یالا یالا

 ماشالله بگین همگی

 :گفتم و بهش کوبوندم اروم...بهم بود شده خیره باز دهن و باز نیش با نوید

 میکنی همراهی انقد نشی خسته-
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 تو دختر خدا به ای دیوونه-

 

 :گفتم و سمتمش پاشیدم اب

 توووووو...تویییی دیوونه-

 :خوندن بلند بلند به کردم شروع دوباره...میخندید داشت همونجور

 

 کرده جادو منو بندر دختر

 کردههه جارو منو کشته منو

 والا بود فرشته وای وای

 

 :گفت و داد تکون سرشو...زدم شیطانی لبخند

 شده؟ چی-

 :زدم داد

 حمله داداچام-

 به هک میکرد التماس و میزد داد...سمتش میرختم اب میتونستم تا...کردنش خیس به کردم شروع

 دادم قورت که ای قطره اولین...کرد شروع هم خودش...نمیکردم ولش اما...نریزم اب شوری خاطر

 :گفت و ایستاد پیشم اومد...اوردن بالا و کردن سرفه به کردم شروع

 چته-

 :گفتم بیرون میکردم توف دهنمو اب و میکردم سرفه که همونطور
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 خوبم...خوبم-

 بیرون بیا گفتم بهت-

 :اومد پارسا صدای...بیرون زدیم باهن و گرفت دستمو

 کردم پیداشون...اینجان-

 :گفت پارسا...خندید من سر پشت هم نوید...خنده زیر زدم اکیپ دیدن با و برگشتم

 گشتم؟ دنبالت چقدر میدونی-

 :گفتم و کردم درشت چشمامو

 میگردی؟ دنبالمون که ایم بچه مگه-

 :گفت میثاق

 داخل بیاین بدویین...میخورین سرما الان...میاد بادیم چه ببینین...خیسین شما-

 

 داشت تنم...بودیم توش که اتاقی سمت کشید و گرفت دستمو میثاق...داخل رفتیم همه

 هب میخوردن داشتن تند تند دندانام...بودم کرده مشت رو نبود دستش توی که دستی...میلرزید

 :گفت میثاق...هم

 بگیری دوش یه بری تو تا کنم اماده رو لباسات سریع...میلرزی داری دختر-

 که خودمو...کردم حموم داغ اب با و بود اتاق توی که حمومی توی رفتم و دادم نشونش رو ساکم

 خوب حالم و بود ایستاده بدنم لرزش...اب داغی از تنم تمام بود شده سرخ دیدم حموم ایینه توی

 :اومد میثاق صدای...بستم رو اب شیر...بود شده

 شد؟ تموم-
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 بده بهم وسایلمو یکی یکی...اره-

 و کردم خشک خودمو و گرفتم ازش رو حوله...بشه رد دستم فقط که جوری کردم باز نیمه رو در

 شلوار همراه...مشکی قرمز خونه چهار مردونه دار دکمه لباس...گرفتم ازش هامو لباس یکی یکی

 تتخ لبه...بستم سرم دور و برداشتم کوچیکی حوله...بیرون زدم حموم از...مشکی تفنگی لوله

 :گفتم و نشستم

 کجاست؟ نوید-

 حموم فرستادن اونوهم...خودشه اتاق تو-

 خواست می که افتادم ای لحظه یاد...افتادم ساحل کنار پیش کمی یاد اوردم که اسمشو

 لبخندی و کشیدم لبم روی اروم دستمو...افتادم میخورد صورتم به که نفساش یاد...ببوستم

 :اومد میثاق صدای...زدم

 میکنی؟ فکر چی به ساعته یک...گیسو...گیسو-

 :گفتم و دادم تکون راست و چپ چندبار سرمو

 هیچی...هیچ-

 خبری اما...میگشتم سشوارم دنبال...کردم باز رو زیپش و ساکم سمت رفتم و شدم بلند جام از

 :گفت میثاق...نبود ازش

 شده؟ چی-

 تهران گذاشتم جاش انگار اما بیارمش که ارایشم میز روی بودم گذاشته رو سشوارم-

 دارم من خوب-

 پس بدش بهم-

 باش-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 137 

 خارج اتاق از و سرم روی زدم رو شالم و بستمشون پایین...کردم سشوار موهامو اینکه از بعد

 اپارس...نشستم تکی صندلی روی...میزدن حرف داشتن و بودن نشسته پذیرایی توی همه...شدم

 :گفت

 داد حال شنا...باشه عافیت-

 :گفتم و کردم ریز چشمامو

 بود خوب خیلی-

 :پرسیدم...نبود نوید از خبری...کردم بر و دور به نگاهی 

 کجاست؟ نوید-

 :گفت ریلکس خیلی متین

 راست سمت از اتاق اولین بالا طبقه-

 وصداش دوباره...نوید پیش برم که شدم بلند جام از کنم نگاش یا بگم بهش چیزی اینکه بدون

 :شنیدم

 میکنم خواهش-

 لداخ رفتم همینطور...نشنیدم جوابی...زدم در به ای تقه...بالا طبقه رفتم و نکردم بهش توجهی

 نوید که فهمیدم و کردم بود تخت روی که لباسایی به نگاهی...اومد می اب شیر صدای...اتاق

 ره پیش...بود تخت تا سه هم اتاق این توی...کردم اتاق به نگاهی و نشستم تختش روی...حمومه

 در دم ایستادم رفتم و برداشتم حوله همراه رو لباساش...ایستاد اب صدای...بود چمدون یه تختم

 از رو حوله...اومد خندش صدای...حموم داخل بردم دستم با رو حوله سریع شد باز که در...حموم

 :گفت و بست رو در و گرفت دستم

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 میکنی؟ چیکار داری...کجایی؟ ببین خواستم هیچ-
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 بده دستمون لباس...بده دستمون حوله بیاد نداشتیم کسیو شما مثله ما-

 :گفتم و در تو کوبوندم محکم

 گلابیم؟ من پس-

 ناخداگاه بود شده کشیده اب موش شبیه که قیافش دیدن با...بیرون اورد سرشو و کرد باز رو در

 :گفت که زدم لبخندی

 فرنگی توت...ای فرنگی توت شما-

 :گفت شد که خندم متوجه

 میخندی چرا-

 :گفتم و گرفتم دستش از حولرو

 همینطور-

 میدارم بر خودمو کن اونور روتو رو تجهیزاتم-

 رو چشمام و راست سمت برگردوندم رومو و سمتش گرفتم لباسارو و کردم ای خنده

 که پوشیدنش لباس...کردم راست رو گردنم دوباره اومد که حموم در شدن بسته صدای...بستم

 :زدم جیغ...بود باز هاش دکمه تمام...بیرون اومد حموم از شد تمام

 نبستی اینارو هنوز توکه-

 ببینه منو خواد می کی حالا...دختر داخل میشدم خفه داشتم-

 من-

 :گفت و چشمام تو شد خیره و زد کجکی لبخند

 جان بانو هستی خودی شما-
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 :گفت که انداختم پایین سرمو...شدن سرخ لپام کردم احساس

 شدی حالا که نبودی خجالتی-

 :گفت...بالا بردم سرمو

 لبو شکل شدی چرا-

 :گفتم هامو گونه رو گذاشتم دستامو

 واقعا؟-

 اره-

 و ردک بلند دستمو...داشت خاصی سردی دستش...کردم نگاش متعجب...دستش توی دستموگرفت

 :گفت خنده با و خودش سمت برد

 افتاد یادت...ندارم شکم که کنم ثابت بهت خام می-

 ات کشید اروم دستمو و سینش قفسه روی گذاشت اروم دستمو...شده خشک حلقم کردم احساس

 داشت ها دیوونه مثل قلبم...ساله 41 دختر یه مثل بودم شده...بود شده چم من...پایین

 روما و لباش سمت برد دستمو...بود شده خمار سبزش چشمای...کردم صورتش به نگاهی...میتپید

 :گفت و زد روش ای بوسه

 هیچوقت...نرو هیچوقت-

 :شدیم جدا هم از میثاق صدای و در تو ای ضربه شدن کوبیده صدای با

 اینجایی؟ گیسو-

 مهنوز من اما...بست هاشو دکمه و پنجره سمت رفت نوید...کنم باز زبون نتونستم لحظه چند تا

 دموکر باز زبون بلاخره...کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو...بودم ایستاده مات خودم جای سر

 :گفتم
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 اینجام-

 داخل؟ بیاد میتونه متین اقا عزیزم-

 :کردم تکرار اسمشو لب زیر

 متین-

 :گفتم و نوید به کردم رو

 میکنه؟ چیکار اینجا متین-

 :گفت که متین صدای هم بعد و اومد در شدن باز صدای

 اتاقیم هم-

 :وگفت زد کجکی لبخند من دیدن با...سمتش برگشتم

 شما بین-

 

 جیکین؟ تو جیک انقد که افتاده اتفاقاتی

 :گفت سمتشو رفت نوید

 داره؟ ربطی تو به-

 هشب هیچوقت میدونن اینکه با و دیگن کس عاشق اونا که میشن کسایی عاشق ادما وقتا بعضی-

 نه؟...میدن ادامه داشتنشون دوست به هنوزم نمیرسن

 :وگفت کرد دراز دستشو و سمتم برگشتم نوید

 بریم بیا-
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 افتادم راه سرش پشت و گرفتم دستشو و زدم لبخندی

 

 :گفت و کرد ول دستمو رسیدیم که ها پله پیش

 کن ولش-

 نداره برام اهمیتی-

 :گفت و پله راه به کرد اشاره و زد لبخندی

 ترن مقدم خانوما-

 :گفتم و زدم لبخندی

 معلومه-

 پایین رفتم ها پله از اروم

 

 ضیابع...بشینیم ساحل کنار بریم و برداره رو گیتارش پارسا که شد قرار...شد شب40 تقریبا ساعت

 و تمراس دست نوید...هم پیش نشستیم و کردیم درست ای دایره رفتیم جوونا ولی خوابیدن رفتن

 :گفت متین...نشستن هم کنار ما روی روبه پارسا و متین...نشستن چپم سمت مینا و میثاق

 درخواستی رو دیگه دوتا...خونم می خودم دل برا خودم رو رو یکیش...خونم می ترانه تا سه-

 بخونم؟ خواد می دلت چی گیسو...میخونم

 :گفتم و زدم عصبی لبخند

 برام تو که خوام نمی چیزی من...بپرسی اونا از دارن دوست که هستن خیلیا اینجا متین اقا-

 بخونی



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 142 

 :گفت نوید

 بخون رو عشقه اسمش-

 دادن فرمان خان نوید...ای؟ اماده پارسا اقا...باش-

 :کرد شروع هم متین و کرد شروع و کشید گیتارش به دستی پارسا

 

 ندیده چشمم اون مثل رسیده راه از دوباره یکی جدیده، حس یه این

 آفریده من واسه خدا اونو انگاری 

 

 جاده  تنهایی شب امتداد تو زد قدم آروم ساده، و صاف که یکی

 اراده بی میلرزه قلبم نیست خودم دست

 

 عشقه اسمش دیوونه دل  میریزه

 عشقه اسمش نمیدونه کسی

 

 عشقه اسمش میمونه همیشه

 عشقه اسمش دارم دوست اونو من اگه

 

 عشقه اسمش نمیزارم تنهاش
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 عشقه اسمش آخه، کنارم میاد

 

  خیابون توی میریزه اشکام بارون و بغض شبیه

 زمستون مثل دستام کرده یخ مجنون، مثل روزم و حال

 

 خوابه یه مثل آخره انتخاب این ندارم شکی آبه، مثل زلال 

 سراب این دوباره شاید میترسم اما 

 

 عشقه اسمش دیوونه دل تو غم

 عشقه اسمش نمیدونه کسی

 

 عشقه اسمش نمیمونه، میره

 

 عشقه اسمش چشمامه جلو جا همه

 عشقه اسمش دنیام که نمیدونه

 

 عشقه اسمش اشکامه، دلیل

 (پاشایی مرتضی_عشقه اسمش)
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 :گفتم نوید گوش در متین صدای از تعریف هیاهوی اون بین شد تموم که شعر

 کردی؟ تقدیم کی به اینو-

 تو به کن فکر تو-

 یک چشم به فقط رو نوید نمیتونم کردم احساس دوباره...ایستاد قلبم کردم احساس دوباره

 :گفت متین...نزدم حرفی دیگه...نبود وقتش الان...ببینم دوست

 خودمه به نوبت دیگه-

 :گفت و چشمام تو شد خیره

 میارم دستش به دوباره مطمئنم که زندگیم عشق تنها به میکنم تقدیم ادمو این-

 :کردم صداش...میکرد نگاش داشت نفرت با که نوید به شدم خیره و برداشتم ازش نگامو

 کن ولش نوید...نوید-

 حلقش تو بکن گیتارو اون شو بلند میگه شیطونه...میگه؟ داره چی نمیبینی مگه-

 به کردم شروع اروم و بگیرم خودمو جلوی نتونستم اما نبود خنده مساعد شرایط

 :گفت و خنده زیر زد و بگیره خندشو جلوی نتونست خودشم...خندیدن

 دختر باش جدی یکم-

 نیست وقتش الان اما...ج دیم چوک بَن-

 بلدی ترکیم که میبینم-

 خودش دوسه یک صدای با که بهش شدم خیره...کرد شروع متین که بدم جوابشو خواستم

 کردن شروع هردوتاشون
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 مثه محکومیم هم به ما

 مثه هم به دوتا ما مثه

 مثه گناه بی دوتا مثه

 متهم دوتا مثه 

 

 مثه محکومیم هم به ما

 گناه بعد آه مثه

 مثه عزیز جرم این مثه

 نگاه یه تو عشق مثه 

 

 ویران تو ی ویرانه مه حال

 ما عشق گل رفت موجا روی

 

 داره خبر ما از که هست کی

 برداره گلُ دریا دل از

 

 آهن راه ریل خطای مثه
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 پیراهن به تن اجبار مثه

 گاهن همراهن ما با که آهنگایی تنهایی حس مثه

 ماهن یک و روز یه متولد

 کوتاهن خیلی لحظه یه مثه

 اشتباهن دادی بهم که گلی دست لمس حس احساس مثه

 

 ویران تو ی ویرانه مه حال

 مان عشق گل رفت موجا رو

 

 داره خبر ما از که هست کی

 برداره گلُ دریا دل از

 

 (بهادری بنیامین_عشق مکعب متر چند)

 

 راست و چپ به سرمو باهاش نشدن چشم تو چشم برای من اما...بهم بود شده خیره مدت تمام

 ویلا توی برگشتیم همه و شد تمام ماهم نشینی شب بلاخره...برمیگردوندم

 

 یا...باشه عاشقم ممکنه اینکه فکر از...نمیبرد خوابم نوید فکر از...بودن خواب غرق مینا و میثاق

 چوب از رو روسریم...شدم بلند جام از و بیرون کردم فوت نفسمو...میکنم تغییر دارم کم کم اینکه
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 گوشیم نور...بودن خاموش چراغا تمام...بیرون زدم اروم اتاق از و سرم روی زدم و برداشتم لباسی

 پشتش که کسی دیدن با...ساحل سمت رفتم و بیرون زدم ویلا از اروم و یواش و کردم روشن رو

 رومو...نرم تر جلو گرفتم تصمیم و ایستادم جام سر اومد می سرش بالای از دود و بود بهم

 :اومد صداش که ویلا سمت برگردم که برگردوندم

 گیسو؟-

 :گفتم و کشیدم راحتی نفس متین دیدن با...سمتش برگشتم اروم

 تویی؟-

 کیه؟ کردی فکر پس...اره-

 :دادم نشون دستم با

 هستیم ای چیزی پنی منی جنی گفتم میومد سرت رو از دود طوری یه-

 :گفت و بهم شد خیره لبخند با

 نکردی؟ ترک دیوونگیاتو هنوزم تو-

 

 این...کرد خراب منو زندگی که بود متینی همون این...میزنم حرف کی با دارم که شدم متوجه

 :گفت که برم خواستم و گفتم ببخشیدی لب زیر...زد اتیش منو قلب که بود کسی همون

 نرو گیسو-

 نرم؟ چرا-

 قبل از بیشتر حتی...دارم دوست هنوز من گیسو-

 :گفتم و زدم پوزخندی
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 متین اقا...شده دیر حرفا این واسه-

 نیست نبودنت از تر تلخ چیز هیچ اما...کردم امتحان تلخیو هرچیز-

 :گفتم و کردم باز چشمامو...کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو

 مرد...رفت...شد تمومم...بود ما بین ای رابطه یه...قبول...درسته-

 همیشگیه و ناتمام تو به نسبت من عشق-

 رویا در چه و دریا در چه...میمیره قطعا بشه غرق که ادمی-

 به اینکه بدون و ویلا سمت رفتم و برگشتم بشنوم متین طرف از حرفی اینکه بدون

 ....خوابیدم اروم اروم و بستم رو چشمام کنم فکر هیچکدومشون

 

 جلوی تاری حاله...کردم باز رو چشمام لای میکنه نوازش موهامو داره کسی اینکه احساس با

 دیدنش با...شد معلوم چهرش بلاخره...کردم بسته و روباز چشمم بار چند...بود گرفته رو چشمم

 :گفتم و زدم لبخندی

 بخیر صبح-

 کوالا باشه بخیر شماهم صبح-

 :گفتم و دادم بدنم به قوصی و کش...نشستم تخت روی و شدم بلند جام از

 چنده؟ ساعت-

 ایه خورده و هشت ساعت-

 شدن؟ بیدار بقیه-

 باغ بریم که بخوریم صبونه خوایم می اره-
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 دیگه کجاست باغ-

 :وگفت زد شلختم موهای به دستی

 قشنگه شلختگیتم-

 :گفتم و دراوردم براش زبونمو نوک

  عمته شلخته-

 :گفت و کرد بازش و در سمت رفت و شد و بلند جاش از و خندید

 بریم که بیا سریع-

 اوکی-

 شلوار...کردم شونه موهامو و شستم صورتمو و دست و شدم بلند جام از...شد خارج اتاق از نوید

 فانسار همراه به میشد بسته کمربند با که گشاد بلند باز جلو سفید مانتو همراه طوسی گشاد

 بدون و سرم روی زدم رو طوسیم شال و بستم ای گوجه موهامو و پوشیدم زیرش ساده مشکی

 نوید سمت رو نگاهم...نبود دورش هیچکس اما بود شده چیده سفره...بیرون زدم اتاق از ارایش

 :گفت صدا بدون و زد چشمکی دیدنم با...کردم

 محشری-

 :گفتم و برگردوندم ازش رومو زدم لبخندی

 بشینیم؟ خوایم نمی-

 :گفت دیدنم با میثاق

 شدی؟ بیدار-

 بخیر صبح-
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 بفرمایید دیگه خوب-

 :گفت گوشم در نوید...نشستیم سفره دور همه

 نیست؟ مهراد از خبری-

 فعلا درگیرن مامانم و اون-

 :گفتم و کردم روم روبه به نگاهی...نگفت ای دیگه چیز

 خالیه؟ چرا اینجا-

 :گفت پارسا

 بکشه سیگار نخ یه رفته متین-

 دهش خیره...بکشه سیگار نخ یه باید کنه باز چشماشو اینکه از قبل...داشت عادتشو همون هنوزم

 کی به مغزم و قلبم...بودم افتاده گیر بدی برزخ بین...افتادم دیشب یاد و خالیش جای به بودم

 ی هرابط اینکه با...بمونی پیشش باید تو میگفت...نوید میگفت روحم اما...بودن رفته بد جنگ

 دردی با...کنی ادا دوستیتو حق باید بازم تو اما سادست دوستی یه فقط و نیست احساسی بینتون

 :گفتم و نوید به کردم رو و کشیدم خفیفی جیغ شد وارد بازوم توی که

 وحشی؟ چته-

 خوردیش-

 و برگردوندم ازش رومو...بهم بود شده خیره لبخند با...کردم نگاه رو متین جای سر برگشتم

 شدم خوردن مشغول

 

**** 

 :گفتم و زدم لبخندی...گیسو باغ...کردم باغ سردر به نگاهی
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 من اسم...گیسو-

 ها تخت روی...شدیم پیاده ماشین از...شدیم باغ وارد و کردیم بلند دستی باغ صاحب دیدن با

 نفس...بود میوه های درخت و سبز های درخت از پر باع...کردم برم و دور به نگاهی...نشستیم

 :گفتم نوید روبه و کشیدم عمیقی

 العادس فوق اینجا-

 بود شده خیره پنجره از که کردم باغ صاحب اتاقک به نگاهی کردم باز که رو چشمام

 :اومد پارسا صدای...ندادم اهمیتی...بود شده گرفته صورتش کردم احساس...بهم

 بشینین ما پیش بیاین-

 :گفتم و نوید به کردم رو

 نیست اندازمون و حد در که میزنن حرفایی سرمون پشت الان...بریم پاشو-

 :گفت پارسا...بودن هم کنار متین و پارسا...نشستیم پیششون و رفتیم هردوتامون

 بکشیم قلیونی یه گفتیم ما کنن اماده اشپزا رو ناهار تا-

 :گفتم همو به کوبوندم دستامو

 میکشم بری بلو فقط من-

 :گفت ای جدی حالت با نوید

 نمیکشی هیچی تو-

 داری؟ چیکار تو...چرا؟-

 :گفت متین

 چیکارشی؟ تو میگه راست-
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 بکشی نباید پس بکشی نباید تو که میگم من...چیکارشم من که داره ربطی توچه به-

 نمیکشی؟ خودتم که دیگه داره چی قلیون پسر ای چقدرپاستوریزه تو:پارسا

 ارممنمیز...نمیکشم هم هیچوقت...نمیکنم کم عمرم از اشغالا این با من...نمیکشم وقته خیلی من-

 بکشه گیسو

 :گفتم و شدم بلند جام از

 نکنم چی کنم چی خوام می من که نداره ربطی تو به-

 دختر دیدن با...سمتش برگشتم...سرمه پشت کسی کردم احساس...باغ ورودی در سمت رفتم

 :گفتم و زدم لبخندی جوان

 بفرمایید-

 :گفت ذوق با

 نمیاد؟ یادتون منو شما-

 :گفتم و کردم فکر کمی

 نمیاد یادم...نه-

 گرفتم عکس باهاتون بار یه ام گیتی من-

 ردخت...افتاد یادم کردم فکر که کم کم...بود پدرم شبیه چقدر چشماش...چشماش توی شدم خیره

 :گفتم و زدم لبخندی...دیدمش کافه در داد بهم نادی رو متین حلقه اینکه از بعد که زیبایی

 نیستی؟ مگه تهران اهل تو-

 میخونم پرستاری...اونجاست دانشگام من نه-

 باشی موفق...سلامتی به-
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 :اومد مرد صدای

 دختر؟ نشو مزاحمشون نگفتم مگه-

 :گفتم مرد دیدن با و برگشتم

 ...مح اقای مزاحمتی چا-

 کمی...بود من و. دختر چشمای رنگ درست...افتادم پدرم چشمای یاد سبزش چشمای دیدن با

 توجه چهرش به بیشتر و سمتش رفتم...خیسه مرد چشمای که فهمیدم کردم توجه که بیشتر

 همه شدن دار بچه اینکه فهمیدن با مادرم بود سالم44 وقتی...نبود یادم ازش زیادی چیز...کردم

 متعجب...داشت هم مرد این...داشت خال یه پیشونیش روی پدرم که یادمه اما...سوزوند عکساشو

 :پرسیدم

 بدونم؟ رو اسمتون میتونم-

 کاردارم من ولی ببخشید-

 :زد داد بلند

  مشقت و درس پای برو سریع...بپلکیا اینا دور نبینمت دیگه توهم-

 :گفتم و گرفتم بازوشو...بره خواست و گفت ببخشیدی دختر

 ببینمت-

 شده؟ چیزی-

 داره؟ درس مهرماه وسط دانشجویی کدوم-

 :گفت و کرد ای خنده

 بپرسی باید بابام از...خودمم دونم نمی-
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 چیه؟ فامیلت-

 خوای می چی واسه-

 میگی؟ بهم بدم بهت چی-

 :گفت و زد ای شیطانی لبخند دختر

 ببوسی لپمو باید-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 بگو حالا...میبوسم...اوکی-

 خواهرتم میگفتم وقتا بعضی مدرسه توی...توعه شبیه یکم فامیلم راستش-

 :گفتم دادمو فشار بیشتر بازوشو

 بگو فامیلتو گفتم...کنی تعریف خاطره که نگفتم من-

 هستم اهوازی گیتی...اهوازی-

 

 :گفتم و بهش شدم خیره متعجب

 اهوازی؟-

 :اومد متین صدای

 دخترو کن ولش...نیست گردو که گردی هر...جان گیسو-

 هب نگاهی...نشستیم بقیه پیش و تخت سمت کشوندم و گرفت دستمو و کرد جدا ازش دستمو

 :گفت پارسا...شد درگیر فکرم...کردم بود شده پهن تخت روی که ای قالی فرش
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 میکشی؟-

 چی؟-

 :گفت و گرفت سمتم رو قلیون نی

 بلوبریه-

 :گفت و دستم روی کوبوند نوید که بگیرمش ازش خواستم و زدم لبخندی

 نداری کشیدن حق گفتم...گیسو-

 صوفی اقای...نداره ربطی تو به که گفتم منم-

 ماد به بود شیشه توی که ابی کردن قل قل صدای...کشیدن به کردم شروع و گرفتم ازش رو نی

 کردم احساس..نشست ای دیگه تخت روی رفت سریع و شد بلند جاش از نوید...میداد ارامش

 خودش تقصیر شاید...کنم خواهی معذرت کسی از بخوام که نبودم کسی من اما...کردم ناراحتش

 ممن نیومده خودش تا...نکنم چیکار یا چیکارکنم که میداد دستور من به که بود کی مگه...بود

 :گفتم و شدم بلند جام از...سمتش نمیرم

 نمیتونم دیگه من-

 اب گرفتن عکس خودم از کردم شروع و نشستم کناریش تخت روی رفتم و شدم رد نوید جلوی از

 :شنیدم رو صداش...گوشیم

 خونه برگرد کنو جمع چمدونو...زوره حرفم بهم نگو نه-

 :گفتم و کردم درست رو شالم...خوردم خندمو اما زدم لبخندی...میگفت رو این اروم اروم

 میکنه ویز ویز داره مگس مثل صداهایی یه...میشنوم صداهایی یه میکنم احساس-

 :گفت دوباره...اومدش خندش صدای

 برگرد دیوونه این پیش...برگرد بهونه بی بیا-
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 رومو...نشست کنارم اومد و شد بلند جاش از...بگیرم رو موقعم بی لبخندای جلوی نتونستم دیگه

 :شنیدم رو صداش...ازش برگردوندم

 عقربه میرقصه هات خنده ریتم با..شبه یک و هزار ی ادامه چشمات-

 :گفتم بگیرم رو جلوش نمیتونستم که ای خنده با و سمتش برگشتم

 کردما اشتی باهات بشینی پیشم گذاشتم چون نکن فک-

 بکشی چیزا این از نباید...کردی روی زیاده یکم شماهم خانوما خانوم خوب-

 کردی پرویی خیلی توهم-

 بکشن نباید هم دارم دوست که اوناییرو میکنم احساس نمیکشم خودم چون...ببخشید-

 :گفتم حرفش این شنیدن با...دارم دوست

 داری؟ دوست-

 :گفت و خندید

 نداره؟ دوست دوستشو ادم...نیستی مگه من دوست تو-

 :گفتم لب زیر

 داره دوست چرا-

 

 اشتی؟-

 :گفتم و انداختم بالا ابرومو

 کنم فکر باید-
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 :گفت و شد بلند جاش از

 درختام اون پشت من کردی فکر اگه-

 از...شدم بلند جام از تخت روی گذاشتم کیفمو دقیقه چند از بعد...رفت پیشم از و زدم لبخندی

 :گفت متین که شم رد خواستم ها بچه پیش

 میری؟ داری کجا-

 :گفتم و چشماش توی شدم خیره و کردم درشت چشمامو

 داره؟ ربطی تو به-

 :گفت و سمتم اومد و شد بلند جاش از

 بری نداری حق-

 داره؟ ربطی چه تو به.. شو خفه-

 من...منی مال تو نه یا داره ربط من به-

 بردم کشون کشون و گرفت بازومو...میخندیدم داشنم ها دیوونه مثل...خندیدن به کردم شروع

 :گفتم...ماشینش سمت

 کن ولم-

 شو سوار-

 نمیشم-

 :زد داد که شنیدم رو صداش...شدم ماشین سوار...کرد بیشتر دستشو فشار

 برمیگردیم و بالا این تا میریم گیسو و من-
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 :زدم داد...کرد روشن ماشینو و شد ماشین سوار

 میبری؟ منو داری گوری کدوم-

 شو ساکت لحظه یه-

 :گفتم...کرد بیشتر سرعتشو

 بیرون میندازم خودمو میکنم باز رو ماشین در برنگردیم الان همین اگه-

 که میترسیدم...میترسیدم ازش...میلرزید داشت تنم...زد رو مرکزی قفل بعدش و زد پوزخندی

 نگران...بودم نیوورده خودم با رو کیفم...بود شده دیوونه اون...برسونه اسیب بهم که کنه کاری

 ممحک...میشد بد داشت کم کم حالم...بود فهمیده الان تا احتمالا اما...بود منتظرم اون...بودم نوید

 :زدم داد و داشتبورد توی کوبوندم

 برگرد متیننن...شم پیاده خوام می-

 :زدم زجه

 منتظرمه نوید...برگگگگگگگرد-

 :گفت و کرد ترمز جاده کنار حرکت یه با

 نه؟ منتظرته قبا لا یه پسره اون-

 

 :گفتم و بیرون. کشیدم دستش از دستمو عصبانیت با...دستش توی گرفت دستامو

 فهمیدی؟...بزنی دست بهم نداری حقی هیچ تو-

 بگم بهت حقیقتو خوام می-

 ندارم تورو پرتای و چرت شنیدن به از علاقه-
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 بزنم حرف خوام می من اما-

 :گفت اخم با...برگرده تا بزنه حرفاشو میزاشتم باید اما...میشدم خلاص دستش از باید

 بنال-

 :کرد شروع و زد لبخندی

 خوام نمی من که گفت بهم مهسا...بودم دیده رو عزیزی مهسا که میگذشت هفته یک تقریبا-

 رابطه باهم شب اون...پیشش رفتم بود شده حرفم تو با که شب یه...باشه ساده دوستیمون

 نبود بکر دختره...میکرد صحبت باهام عاشقا مثل فرداش...داشتیم

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 داره؟ ربطی چه من به میگی داری که اینایی-

 :گفت و نداد حرفم به اهمیتی

 زا باید گفت بهم...کردم باور اولش...من از اونم...حاملس که گفت و پیشم اومد مهسا بعد روز چند-

 تو پیش قلبم من...میکنه شکایت ازم میره تجاوز جرم به وگرنه...باهاش برم و بشم جدا تو

 هکاف تو هم روز اون...میزدم بهم باهات دلیلی یه به باید اما...اما...بودم عاشقت وار دیوونه من...بود

  زدم بهم باهات

 :زدم داد و کردم بلند صدامو

 پست...ها؟...کشیدم عذاب چقد...کشیدم زجر چقدر تو خاطر به من میدونی آشغال عوضی-

 عوضی

 :زدم داد و در توی کوبوندم محکم

 میخوره بهم ازت حالم...برم خوام می-

 نشده تموم حرفام هنوز من اما-
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 :گفتم و چشماش تو شدم خیره و برگشتم

 شده؟ نگرانم چقدر الان میدونی...منتظرمه نوید...درک به-

 سامه میگی که حالا که گفت بهم...کرد کمکم پارسا...باهاشم من که گفت تولدش شب بلاخره-

 DNA تست و بردمش روز یه...شد درگیر فکرم...بوده تو جز به خیلیا با حتما پس نبوده دختر

 نبود من مال بچه...شد رو دستش...گرفتیم

 :گفتم و صورتش تو کوبوندم محکم و بالا اوردم دستمو...میخورد بهم داشت حرفاش از حالم

 باشی داشته دوباره شانس یه من با میتونی که نکن فکر هیچوقت...عوضی-

 :گفت و صورتش رو گذاشت دستشو

 عاشقمی تو-

 گذشته تو ها خاطره اما...بودی خاطره یه من واسه تو...بفهم اینو نیستم تو عاشق من-

 میشه فراموش هم گذشته...میمونم

 ای پسره اون عاشق که نگو-

 :گفتم قاطعیت با اما...دونستم نمی رو نوید راجب حسم واقعا من...زدم لبخندی

 عاشقشم...اره-

 یاد...میکرد صحبت خودش با داشت لب زیر...باغ سمت افتاد راه و کرد روشن رو ماشین سریع

 نوید با خاطراتم یاد.. بودم دوراهی توی خودمم...بودم نوید عاشق واقعا من...افتادم حرفام

 دستمو...نمیدیدم چیزی اما بود رو روبه به نگاهم...اب توی دیروز...سواری دوچرخه...افتادم

 ..اومدم بیرون   باغ فضای دیدن با...گونم لمس به کردم شروع و صورتم روی گذاشتم

 :گفت و اومد سمتم سرعت با نوید....بستم رو در توانم تمام با و شدم پیاده ماشین از

 خوبی؟ گیسو-
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 :گفت و کشید گونم روی گرانه نوازش دستشو...زدم لبخندی دیدنش با شد صورتم نزدیک

 بودم منتظرت خیای-

 واقعا میکردم احساس...لبخندمیزدم فقط و چشماش توی شدم خیره...شدم لال کردم احساس

 کن پیشم از...نیست دروغ حرفم کردم احساس...عاشقشم

 

**** 

 :گفت و کرد بهم نگاهی نگران

 نمیشی یعنی...نیستی؟ پشیمون کار این از که تو...شهرزاد-

 به وزر بلکه...نمیشه کم هم دارم تو به نسبت که عشقی از...عاشقتم من...نمیشم که معلومه...نه-

 میشه بیشتر روز

 داره چشماش کردم احساس...بود لبش روی محو لبخندی...هم چشمهای توی شدیم خیره

 اومد شکیبا...اومدیم بیرون شیرینمون خلسه اون از شکیبا گفتن کات صدای با...میدرخشه

 :گفت و سمتمون

 کجایییییییی؟-

 :گفت که سمتش کردیم رومونو

 بگی خواستی نمی خودت یا رفت یادت رو دیالوگ جان نوید-

 :گفت و کشید کردش عرق پیشونی روی دستی نوید

 شکیبا اقای ببخشید-

 :گفت و سمتش اومد
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 کنه عرق...ماه اذر اخرای...عصر پنج ساعت که ندیدم ادمیو-

 شکیبا صدای که برم خواستم...زدم لبم روی لبخندی...شنیدم دهنشو اب دادن قورت صدای

 :اومد

 کنیم استراحت و بشینیم یکم بیا...جان گیسو-

 هشد چیده  گرد میز یک دور که پلاستیکی صندلی تا سه روی رفتیم نفره سه و زدم لبخندی

 :گفت و زد لبخندی شکیبا...نشستیم بودن

 برگشتین شمال از اونطور چی برای دوتا شما که بدونم خواد می دلم هنوز من-

 شدم خیره چشمام با و میز روی گذاشتم کردمو قفل هم توی دستامو...دادم قورت دهنمو اب

 :گفت نوید...بهشون

 برگردیم که شدیم مجبور یعنی...سریع همون واسه...اومد پیش مشکل یه گیسو واسه-

 میدارید نگه فیلمو هم به شدن خیره با بازی وسط یهو چرا که بدونم خوام می بازم اما...اها-

 :گفتم لبخند با...چشماش توی شدم خیره

 نیست صوفی اقای و من بین چیزی-

 ترس اعتراف از اما...هست دوتا شما بین چی که میفهمم چشماتون از...نمیکنم باور اینو منو اما-

 دارین

 داشت دستام...بهم بود شده خیره میزدن برق داشتن که چشمایی با...نوید به شدم خیره

 :گفتم و گرفتم بالا سرمو غرور با همیشه مثل...شدم بلند جام از بزور...میلرزید

 ای منه زندگی این که نداره اهمیتی من برای...داره ربط خودش به هرکسی زندگی...شکیبا اقای-

 نکنید دخالت من زندگی توی کنید سعی اما. ..ای دیگه هرکس یا صوفی اقای
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 گوشه یک و رفتم...افتادم راه و کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو و برگردوندم رومو

 :گفت که اومد شکیبا اقای دستیارای از یکی صدای...نشستم

 استراحت دقیقه ده-

 سریال رفتن لو احتمال...داشت بزرگی باغ میکردیم بازی توش که ویلایی...شدم بلند جام از

 راه...کنیم پیدا میزاریم قرار ما که جایی عنوان به باغ یک که بودیم شده مجبور ماهم...بود خیلی

 تکیه سرمو...زمین روی نشستم و خوردم سر کم کم...دادم تکیه درختی به...پارک توی افتادم

 احساسم از...میکردم فکر نوید به و میکشیدم نفس اروم اروم...بستم رو چشمام و درخت به دادم

 داشتم کم کم...بود لنگ عشق این اما...بودم شده عاشقش واقعا من...بودم مطمئن بهش نسبت

 بوی از...نشست کنارم کسی کردم احساس...داشت حس بهم نسبت هم نوید که میکردم احساس

 اون...کردم باز رو چشمام و برگردوندم سمتم سرمو و زدم لبخندی...کیه فهمیدم شیرینش عطر

 :گفتم بود قاطیش خنده که لحنی با...بهم بود شده خیره لبخند با هم

 میکنی؟ نگا اینطوری چرا...چیه؟-

 :گفت اروم

 کنم نگات دارم دوست...خوشگلی-

 ...زد حرف تند شکیبا اقای با نظرت به-

 :گفت و گذاشت لبام روی اشارشو انگشت

 کنیم نگاه همو فقط بزنی حرفی اینکه بدون خواد می دلم...نزن حرف...هیییییییییس-

 واری التماس حالت با...بستم رو چشمام...هام لب روی میکشید اروم راست و چپ اشارشو انگشت

 :گفت

 نبندشون-
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 ره و میزد سینم توی ساعتی بمب مثل قلبم...بود شده خمار چشماش...کردم باز رو چشمام دوباره

 دلم دیگه...صورتم سمت اومد اروم اروم...بیاد در سینم توی از تپش شدت از داشت امکان لحظه

 فاصله...شد نزدیکم کم کم...بشه مزاحممون کسی اینکه یا...برم در دستش از خواست نمی

 اماده شیرین بوسه یک برای رو خودم و بستم رو چشمام...بود متر سانتی0 کم بینمون

 ...گونم به بودن چسبیده داغش لبای...کردم حس گونم روی رو لباش گرمی...اما...کردم

 

 لبخندی و چشماش توی شدم خیره...کردم باز رو چشمام...شد جدا ازم دقیقه یک از بعد

 :گفت و کشید گونم روی نوازشگرانه دستشو...زدم

 ...دو-

 هدار گشاد لبخند یه با که میثاق دیدن با...سمتش برگشتم...اومد تیم دخترای از یکی صدای

 : میگه و میکنه نگامون

 دیگه بیاین ها بچه-

 مبود بلد فوش هرچی و شدم بلند جام از عصبانیت با...رفت و شو بلند جاش از من از تر زود نوید

 ...کردم میثاق نسار

 

 :گفت خنده با و کرد پاک صورتم روی از رو گریم اروم اروم

 کن تعریف برام ماجرارو همه...نیست اینجا هیچکس...کن نگاه برت و دور به-

 :گفتم و زدم چپ علی کوچه به خودمو

 ماجرا؟ کدوم-

 دیدم همشو من...نکن انکار الکی-
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 :گفتم و بهش شدم خیره اخم با و بداشتم صندلی روی از سرمو

 چقد؟ یعنی همش-

 همش یعنی همش-

 :گفتم و سمتش گرفتم وارانه تهدید اشارمو انگشت

 میکنم سیاه رو روزگارت بزنی حرفی کسی به بخوای اگه قسم خدا به-

 وامخ می فقط من...بکنم رو صوفی اقای و تو چوقولیه کسی به بخوام براجی من...چته؟...بابا باش-

 نداری ای دیگه دوست مهراد اقا و صوفی اقای جز تو که میدونم...باشم برات دوست یه

 سهیلی میثاق خانم...کنم تعریف برات رو چیزی ندارم ای علاقه...نداره ربطی تو به-

 ور کیفم و انداختم مانتوم روی چرممو تمام پالتوی...بود شده تمام صورتم کار...شدم بلند جام از

 در کیفم جیب از رو ماشینم کلید...بستم محکم رو کانکس در و شدم خارج اونجا از و برداشتم

 مسیر کل...خونه سمت افتادم راه و صندلی روی کردم پرت رو کیفم...کردم باز رو درش و اوردم

 مدست یک...بگه خواست می چی یعنی...دو...بودم موند ناتمام که اخرش کلمه دو اون درگیر فکرم

 ردهک لمسشون نوید لبای که ای گونه..بودش بوسیده که ای گونه روی دیگم دست و بود فرمون به

 مامان...کردم اویزون در دم لباسی چوب به رو پالتوم...شدم خونه داخل...خونه رسیدم بلاخره...بود

 به بود شده خیره که طور همون...نشستم کنارش و سمتش رفتم...بود نشسته کاناپه روی

 :گفت تلویزیون

 خبر؟ چه-

 هیچی-

 :گفت و بهم کرد رو مامان...گوشه یه کردم پرت و دراوردم سرم روی از رو شالم

 نزدیم؟ حرف باهم چقدره میدونی-

 :گفتم و کردم باز رو مانتوم های دکمه یکی یکی
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 خیلیه-

 مامان...شالم روی کردم پرت و دراوردم تنم از رو مانتوم دردسر هزار با بودم نشسته که همونطور

 :گفت

 بزنی؟ حرف برام خوای نمی-

 ;گفتم و دورم کردم موهاموپخش و کردم باز رو موهام کش

 حرفی چه-

 صوفی نوید از-

 سرمو...اعتماده قابل مادرم کردم احساس...کرد تپیدن به شروع قلبم دوباره اسمش شنیدن با

 کردن تعریف به کردم شروع رو نوید با رابطمون اول از و گذاشتم پاش روی

 

 :گفت و زد لبخندی

 شده؟ تموم برات متین مطمئنی که اینه منظورم...مطمئنی؟ اینقدر یعنی-

 :گفتم و زدم دل ته از و عمیق لبخند یه و چشماش توی شدم خیره و شدم بلند پاش روی از

 بس همینو...برسم نوید به قراره تهش که اینه مهم اما...برم قراره راهیرو چه نیست مهم-

 :گفت مامان که بردارم رو قدمم اولین خواستم...برداشتم مبل روی از رو لباسام...شدم بلند جام از

 مهراد-

 :گفتم متعجب

 چی؟-

 ..اج تو اگه یعنی...ازم...چیز...چیزه مهراد...مهراد...میگم-
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 :گفتم لبخند با و حرفش وسط پریدم

 کنم؟ مخالفت بخوام که کیم من مگه اخه-

 موافقی؟ یعنی...میگی؟ جدی-

 ...اتاقم سمت رفتم و خندیدم اروم

 

 ودمب نتونسته اصلا ماه چند این توی...خودم روی گردن تا کشیدم پتورو و کشیدم دراز تختم روی

 درش بالشتم زیر از...باشه نوید خواست می دلم فقط...اومد تلفنم صدای...کنم صحبت مهراد با

 امتم که بود کسی اما...نبود نوید درسته...زدم لبخندی بود صفحه روی که اسمی دیدن با و اوردم

 :دادم جواب...بود افتاده برام بود رفته که وقتی از که اتفاقایی از غیر به منومیدونست زندگی

  سلام-

 اشنا امسال دوست پارسال...وفا بی خانم بر سلام-

 :گفتم و خندیدم اروم

 شلوغه سرم...سریالم گیر میدونی خودتم-

 شده ذره یه برات دلم...نادی کافه...ببینمت خوام می فردا...بودی ازاد ها دوشنبه یادمه-

 شده تنگ برات دلم خیلی منم-

 میشه رزرو نادی کافه...6 ساعت...فردا...ببینمت باید پس-

 :گفت که کشیدم ای خمیازه

 کنم قطع باید پس...میاد خوابت انگار-

 بخیر شبت-
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 ...زیربالشتم گذاشتمش و کردم سایلنتش هرشب معمول طبق و کردم قطع رو تلفن

 

*** 

 :گفت و اومد سمتم بود لبش روی که لبخندی همراه نادی

 کردی ما از یادی...عجب چه...سلام-

 :گفتم بزنم لبخندی اینکه بدون

 بیام زیاد ندارم ای علاقه...نداره جذابیتی من واسه قبل مثل دیگه نادی کافه-

 ...بغلش پریدم و رفتم سریع مهراد دیدن با...شدم رد کنارش از

 میشه تنگ یخیش ملکه برا دلش مهراد نمیگی...نارفیق ی دختره-

 :گفتم خنده با و دراومدم بغلش از

 زنگ یه حتی...خونمون بیای نیستی حاظر که کردی غلطی چه اب ور اون نیست معلوم خودت-

 نمیزنی

 :گفتم بزنه حرفی اینکه از قبل...نشستیم هم به رو های صندلی روی

 شیرین اونم...خوام می قهوه من-

 میکنم شیرین قهوه سفارش من اما-

 :گفت و زد ای مرموزانه لبخند

 کردی تغییر-

 منم این نمیشه باورم خودمم حتی که کردم تغییر اونقدر-
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 عالیه-

 :پرسید موشکافانه...داد رو شیرین قهوه سفارش بلند

 چیه؟ بودنت خوب این دلیل حالا خوب-

 :گفتم و زدم لبخندی

 بکش حرف ازمون بعد بخوریم بده چیزی یه اول-

 تو دست از...دختر اووووف-

 تمام بلاخره...خوردن به کردم شروع...اومدن سفارشاتمون...کردم بسته و باز براش رو چشمام

 :گفت مهراد...شد

 ببینم بگو حالا...شد حل داستانش که خوراکتون و خورد از اینم-

 خواننده عنوان به متین معرفی از...داستان همه کردن تعریف به کردم شروع و زدم عمیقی نفس

 ....و شدم نوید عاشق فهمیدم که ای لحظه از...تیتراژ

 نمیشه باورم گیسو-

 حرفایی فهمیدم حالا...میکنم حسش دارم نوید با اما...فهمیدم متین با رو عشق من...بشه باورت-

 من به نسبت عشقت گفت بهم...راسته زد بهم میز همین روی...کافه همین توی که روزی متین که

 میگفت هم راست...کاذبه عشق یه

 میگه راست که فهمیدی دیدی رو نوید که وقتی...نمیگفت راست-

 شبهام توی ستارس یه مثل نوید-

 :گفتم متعجب...شده ریخته بهم صورتش کردم احساس

 شده؟ چیزی-
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 اما...بفهمیشون باید تو که صوفی نوید از هستن ها واقعیت از سری یه...کنی فکر باید تو گیسو-

 نیست موقعش الان

 میفهمی؟ خودت...میگی؟ داری چی تو مهراد-

 نیست موقعش الان گفتم-

 :گفتم و افتادم راه سرش پشت...درکافه رفت و شد بلند جاش از

 کنی تعریف برام باید رو چیز همه بیرون بریم اینجا از اینکه از قبل-

 :گفت و چشمام تو شد خیره و گرفت قاب صورتمو طرف دو دستش با

 نشده موقعش...کن صبر اما...میگه بهت نوید-

 ...من-

 برسه که زمانش اما...بهت میگه خودش...هیییس-

 

*** 

 سریال که بود روزی سه دو...تدوین برای رفت سریال و شد تمام سریال برداری فیلم بلاخره

 خودم واسه قهوه کردن درست مشغول...بودم تنها خونه...بود شده تمام برداریش فیلم قسمتی42

 سر به نگاهی...بود اومده دیروز هم باغبون...داشت کلید مامان...اومد در زنگ صدای که بودم شده

 ونمش روی بندش که گشاد مشکی مشکی تاپ...زانوم بالای تا لی کوتاه شلوارک...انداختم وضعم و

 کردن درست قهوه مشعول و نزاشتم محل...بودم بسته سرم بالای هم رو موهام...بود افتاده

 و زدم لبخندی...باشه میتونست کی یعنی...اومد ورودی در زنگ صدای دقیقه چند از بعد...شدم

 :گفتم

 دیگه مامانیه حتما سرت تو خاک-
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 دیدن با...کردم باز کامل رو در و در سمت رفتم و گذاشتم مبل جلوی میز روی رو شده اماده قهوه

 :گفتم و کردم گشاد چشمامو بود روم به رو که شخصی

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 :گفت زنان نفس نفس

 ...پا بیام در بالای از شدم مجبور...نکردی باز رو در-

 اروم اروم و موند لختم زانوهای روی چشماش...برداشت زدن حرف از دست لختم پاهای دیدن با

 کرد پاک پیشونیشو دستش با...میکنه عرق دازه کردم احساس...کرد برانداز رو چشمام تا پایین از

 :گفت و کرد اونور روشو و

 پیشت بیام یکم خوام می...بپوش چیزی یه برو سریع-

 :اومد صداش...بود حیا و حجب با پسر این چقدر...شدم خیره بهش مات لحظه چند

 نه؟ یا رفتی-

 پیرهن همراه مشکی ساپورت...کنم مرتب رو لباسم تا اتاقم سمت رفتم بدو بدو و خندیدم اروم

 زدم اتاق از و پوشیدم تاپ روی بود زانوم روی تا که مشکی سفید خونه چهار داره دکمه

 ونهبچگ حالت با و نشستم کنارش رفتم...بود قهوه خوردن مشغول...بود نشسته مبل روی...بیرون

 :گفتم ای

 میخوری؟ منو قهوه داری-

 :گفت و زد لبخندی...زدم تند پلک چندتا و چشماش تو شدم خیره و کردم جمع لبامو

 میکنم درست خودت خودمو برا میشم پا الان...بکنم غلت من-

 :گفتم و گرفتم دستشو که پاشه خواست

 بابا کردم شوخی-
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 نمیشه حالیم شوخی من-

 من...شدم رفتنش راه محو...آشپزخونه سمت رفت و خندید مردونه سرش پشت و زد حرفو این

 :اومد صداش...بودم پسر این دیوونه واقعا

 بهم میریزم رو اشپزخونه کل الان...ها چیه به چی نمیدونم من...خونه صاب-

 :گفتم و اشپزخونه سمت رفتم و شدم بلند جام از و خندیدم

 سرت فدای-

 غمت نباشه-

 :گفتم و جوش قهوه به کردم اشاره...خنده زیر زدیم هردوتامون

 خودم میارم لیوان...ها قهوه اونم...جوش قهوه اون-

 اوکی-

 بودم خورده توش خودم که اونی جز به ای خوری قهوه لیوان هیچ...ظرفی جا سمت رفتم

 قهوه ایلیوان به نگاهی...بازکردم رو درش و کابینت سمت رفتم...برمیداشتم کابینت از باید...نبود

 :گفتم دلم توی...کردم خوری

 سعی باید اما...نمیرسه من دستم که بالا اون میزاری بلنده قدت خودت...تومامان دست از اوووف-

 بزنم رو نوید به نباید...کنم

 پشت کسی کردم احساس...نمیشد میزدم زور هرچی...کردم بلندی پا کردمو دراز دستمو

 روم به رو قشنگ...برگشتم اورد لیوان دوتا و شد رد سرم بالای از که دستش دیدن با...سرمه

 توی دش خیره بخوره تکون کنارم. از اینکه بدون پشتم کابینت روی گذاشت لیوانارو...بود ایستاده

 بزنه سینم قفسه از تپش شدت از شایدم یا...دهنم توی میاد الان قلبم کردم احساس...چشمام

 شدن پخش موهام همه و دراورد موهام لای از رو گیره و بالا اورد دستشو حرکت یک توی...بیرون

 تند صدای...کرد موهام بینش سرشو...بستم چشمامو...کشید موهام توی انگشتاشو...دورشونم
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 شدم خیره...کردم باز چشمامو...اورد بیرون سرشو کردم احساس بلاخره...میشنیدم نفسهاشو

 می شیرین بوسه یه دلمون هردوتامون لحظه این توی کردم احساس...چشماش توی

 دستش با...کرد صورتم نزدیک اروم اروم صورتشو...کشید گونم روی نوازشگرانه دستشو...خواد

 برخورد با...بودم اماده شیرینی اتفاق هر برای...بودم اماده...بستم رو چشمام...گرفت اروم رو چونم

 هنوز...شد جدا ازم سریع...بود کوچیکی ای بوسه...شد متوقف زمان احساسکردم...لبام به لباش

 لبم روی اروم انگشتمو...بیرون رفت اشپزخونه از که شنیدم قدماشو صدای...بودم خلسه توی

 ...کردم باز رو چشمام و کشیدم

 

 گرفته سرشو دستش با و بود نشسته مبل روی...بیرون زدم خونه از و اومدم خودم به بلاخره

 :گفت گرفته صدای با...بود شده قرمز چشماش...بهم شد خیره...نشستم پیشش رفتم...بود

 نیستم پشیمون کارم از اصلا من ولی...خوام می معذرت گیسو-

 :گفتم اروم و پایین انداختم سرمو...زدم لبخندی ناخوداگاه حرفش این شنیدن با

 نیستم پشیمون اصلا منم...بخوای راستشو-

 واقعا-

 :گفتم و بالا اوردم سرمو

 اره-

 بکشی؟ بهم فوشو سر پاشی و صورتم تو بزنی خوای نمی یعنی...نوید جون-

 :گفتم و کردم ارومی ی خنده

 شدیا دیوونه-

 :گفت و داد قهومو لیوان دستش با
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 کنیم درست دوباره دیگه یکی بریم مجبوریم...الان میشه سرد-

 سنف...شده سرخ هام گونه کردم احساس...گرفتم ازش لیوانو و زدم لبخندی حرفش این شنیدن با

 شدم قهوم خوردن مشعول و کشیدم عمیقی

 

 :پرسیدم...خوردیم هامونو قهوه بلاخره

 نوید راستی-

 جونم-

 دادم قورت دهنمو اب...رفته یادم چیز همه کردم احساس...افتاد تولوپ و تالاپ به قلب این دوباره

 :گفتم اروم و

 رفت یادم...هیچی-

 :گفت و زد ای کجکی خنده

 بگی خوای می چی فهمیدم من-

 :پرسیدم...اومد یادم خودمم

 اومد یادم-

 :گفت و فت گر اسمون سمت دستاشو

 خداروشکر-

 در؟ بالای از اونم...اینجا؟ اومدی چرا-

 دارم سوپرایز یه برات-

 :پرسیدم متعجب
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 سوپرایزی؟ چه-

 :گفت و زد ای خبیثانه لبخند

 خبره؟ چه دیگه روز دو-

 :گفتم...بود تولدم دیگه روز دو...کردم فکر کمی

 تولدمه دیگه روز دو...خوب-

 :گفت و اورد در بلیط دوتا و کتش جیب توی کرد دست

 میری روز یه گفتم بهت یادته...اهواز واسه...خریدم بلیط...باهمیم تولدت شب-

 :گفتم و کردم بغلش خوشحالی شدت از

 نمیشه باورم اصلا...نمیشه باورم-

 طرف دو دستام با و اومدم در بغلش از...بود خوشحالی و ته از که ای خنده...خندیدن کردم شروع

 :گفتم و گرفتم قاب صورتشو

 هستی که مرسی-

 هستم منم باشی تو اگه-

 کنارتم همیشه من-

 :گفت ای وارانه التماس حالت با

 میدی؟ قول-

 قووووول...قوله...قول...قول-

 بلند جامون از مهراد و مامان دیدن با...شد باز در و اومد قفل توی کلید شدن پیچیده صدای

 :گفت بود لباش روی که کجی لبخند همراه و متعجب مامان...شدیم



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 176 

 سلام-

 :گفتم و سمتشون رفتم

 سلاااام-

 چشمان با مهراد...کرد سلامی و ایستاد کنارم نوید...نمیگنجیدم خودم توی شادی شدت از

 :گفت خشک و عصبانی

 گل نوید به،آقا به-

 :گفت مامان

 ایم خسته...بشینیم بریم-

 :گفت متعجب مامان...نشستیم مبل روی و رفتیم نفر چهار

 بازه؟ اینطور چرا موهات...گیسو-

 سهبو چقدر...گوشه به شدم خیره و زدم محو لبخندی...افتادم بوسه یاد دوباره جمله این گفتن با

 :اومد مامان صدای دوباره که زدم تری رنگ پر لبخند...بود شیرین برام کوتاه

 جان گیسو-

 مامان بله-

 :گفت و زد ای زورکی لبخند

 ببند موهاتو برو-

 نفهمیدم من اما گفت چیزی لب زیر

 

*** 
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 اسانسور وارد خدمه همراه بلاخره افتاد اتفاق هتل لابی توی که هیاهویی اون از بعد بلاخره

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس...شدیم

 زهرای بهشت ببرنمون بخوابیم تخت توی بریم اینکه جای به بود ممکن میموندیم دیگه دیقه دو-

 بخوابوننمون اینجا

 :گفت خندیدو نوید حرفم این پشت

 اباد بهشت و نه زهرا بهشت که دومندش...کنم تحمل تورو باید حالا حالا خدانکنه،من که اولا-

 حالا باشه-

 که ای خدمه و نوید شدم پیاده زودتر من...ایستاد نظرمون مورد طبقه توی اسانسور بلاخره

 رو کدوممون هر وسایل خدمه...بودیم گرفته هم جفت اتاق دوتا...ما از بعد اورد رو هامون چمدون

 :گفت و گذاشت اتاق در دم

 بگذره خوش بهتون شهرمون توی امیدوارم-

 :اومد صداش دوباره که اتاقم توی برم خواستم...کردم تشکری و زدم لبخندی

 اهوازی خانم-

 :گفتم و بهش کردم رو

 بفرمایید-

 بگیرم؟ باهاتون عکس یه میشه...میشه راستش-

 :گفتم و زدم لبخندی

 البته-

 :گفت و روم به رو اومد نوید...رفت پیشمون از...گرفتیم عکس باهم و رفتم



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 178 

 نه؟ میبارن برات اسمون از طرفدارات-

 :گفتم...دیدمش که افتادم اولا یاد...خندید اروم حرفش این پشت

 زد دخترزنگ یه روز یه یادته...شما طرفدارای مثل درست-

 کردم ترک وقته خیلی من...نده ادامشو...سسسسسس-

 :گفتم و گرفتم خندمو جلوی

 تولابی؟7-

 :گفت و زد لبخندی

 لابی تو7-

 

 از...زدم رو دکمه و شدم اسانسور سوار...بیرون زدم اتاق از و برداشتم کیفمو...کردم تمدید لبمو رژ

 بلاخره...دیقه41:11...کردم ساعتش به نگاهی و اوردم در رو گوشیم کوچیکم دستی کیف توی

 لبخندی میخورد قهوه داش و بود نشسته مبل روی که نوید دیدن با و لابی سمت رفتم...رسید

 :گفت و کرد ساعتش به نگاهی...شد بلند جاش از...سمتش رفتم و زدم

 موقع به چه...تمام هفت-

 حاظرم من-

 :گفت و بیرون کرد فوت نفسشو

 حاظرم منم-
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 ماشین از مردی...بود منتظرمون ماشین...بود کرده هماهنگ رو چیز همه...در سمت رفتیم باهم

 :گفت و بهم کرد رو...سوارشدیم...رفت و داد بهش رو کلید و اومد نوید سمت به...شد پیاده

 کنیم؟ شروع آهنگ یه با-

 عالیه-

 حامد زیبایه و نرم صدای...کرد حرکت و کرد روشن ضبطشو هم بعد و کرد روشن رو ماشین

 :پیچید ماشین توی همایون

 

 مشکیتم چشمای ی دیوونه

 

 داره عالمی هم دیوونگی

 

 جونم به افتاده تو چشمای

 

 داره نمی بر من سر از دست

 

 آشوبه خیلی قلبم تو از دور

 

 جذابه خیلی کنارت بودن
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 مهتاب شبا که ماهی اونقدر

 

 تابه نمی خوابی می که وقتی

 

 شناسم می که عطری ترین خوشبو

 

 موهاته رو بارون نم بوی

 

 دونی می که وقتی بگم چی از

 

  دستاته بین ما من دنیای

 

 مشکیتم چشمای ی دیوونه

 

 داره عالمی هم دیوونگی

 

 جونم به افتاده تو چشمای
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 داره نمی بر من سر از دست

 

 انگار میکنی نگاهم وقتی

 

  ریزه می قند پلکت کنج از

 

 آرومم آروم تو پیش من

 

  لبریزه عشق از ثانیم هر

 

  شناسم می که عطری ترین خوشبو

 

 هاته مو رو بارون نم بوی

  

 دونی می که وقتی بگم چی از

 

 دستاته بین ما من دنیای
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 (همایون حامد_دیوونگی)

 :گفت بود رانندگی به حواسش که همونطور

 میمونه یادت به همیشه رو امشب-

 :گفتم و زدم لبخندی

 بریم؟ قراره کجا حالا-

 کردم رزور خودمون برای رو یک درجه رستوران یه بالای طبقه-

 بریم بزن پس...عالیه-

 

 مدادی گارسون به رو سفارشاتمون...نشست روم روبه هم خودش...نشستم و کشید برام رو صندلی

 کجی لبخند...بهش شدم خیره و زدم محوی لبخند و چونم زیر گذاشتم دستامو...رفت گارسن و

 :گفت زد که چشکمی همراه و زد

 چیه؟-

 

 :گفتم اروم

 هیچی-

 ...بزنیم حرفی اینکه بدون...هم به شدیم خیره مات

 

 :گفت نوید...خوردیم و اورد غذارو بلاخره
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 شیرین چیز یه فقط حرفام شنیدن از بعد اما...بدم سفارش کیک تولدت شب خواست نمی دلم-

 بخوری باید

 :گفتم...بگه بهت خودش تا بزاری باید...افتادم مهراد حرفای یاد

 بودم روزی همچین یه منتظر من-

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 بزنی حرفی اینکه بدون...کنی گوش رو آخرحرفام تا که بده قول-

 باش-

 :زدن حرف به کرد شروع و بیرون کرد فوت نفسشو...بهش شدم خیره کنجکاو و نگران

 دلمو اول نگاه همون توی...دیدم سبز چشمای با دخترو یه تلویزیون توی روز یه...بود سالم46-

 ای مسخره عشق...لرزید قلبم چشماش توی شدن خیره با اما...بود تلویزیون توی درسته...برد

 روز یه که بود این زندگیم توی خواستم تنها...میکردم بازی خودمم موقع اون...اومد بوجود برام

 همه...میشد بیشتر بهش نصبت عشقم و میشدم بزرگتر روز به روز...نشد اما...بشم همبازی باهاش

 ...بودم چسبونده اتاقم توی پوستراشو تمام من اما میکردن مسخرم

 :پرسیدم موشکافانه

 بود؟ کی دختر اون خوب-

 :گفت ابهت با و چشمام توی شد خیره

 شدم روانیت بچگی از که بودی تو...بودی تو دختر اون-

 :گفتم متعجب...میداد عذاب منو داشت وسط این چیزی یه اما...شدم خوشحال حرفش از

 نازی پس-

 گفتم دروغ...نداشت وجود نازنینی-
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 :گفتم و کردم عصبی خنده

 چی؟ یعنی-

 هب بودم حاظر که بودم عاشقت اونقدر من یعنی...بود دروغ گفتم بهت که حرفایی نصف یعنی-

 ...زندگ کل خاطرت به من...بدم انجام هرکاری خاطرت

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 حقیقت فقظ...نوید بشنوم خوام نمی ای دیگه چیز حقیقت جز من-

 منه دایی مهراد...مهراد پیش رفتم...بود شده سالم01 تقریبا-

 توعه؟ چیه...مهراد...مهرا...م...م...چی-

 دکتر و قرص به کارم که شد بد حالم انقدر...میکنی نامزد داری که گفت بهم مهراد...داییمه-

 چهره اب اینترنت یا تلویزیون توی یا میکردم نگاه اتاقم دیوار توی عکسات به که وقتی...رسید

 بهت روز یه بودم مطمئن چون...کنم زندگی باید که فهمیدم...میشد خوب حالم میدیدمت خندون

 ...مهراد پیش رفتم زدین بهم فهمیدم وقتی...میرسم

 خنجر بهم پشت از میکردم احساس...داشتم بدی حس...کنم گریه خواد می دلم کردم احساس

 بهش دادن گوش به کردم شروع دوباره پس...میشدم حقیقت جویای باید اما...شده زده

 باید...میدم اجازه بهت صورت این در...کنی برقرار ارتباط گیسو با کنی سعی باید گفت بهم مهراد-

 باید...هکرد ولت و بودی دختر یه با تو که بگی بهش باید که گفت...میکنی درکش که کنه احساس

 عاشق تو جز تاحالا زندگیم توی من اصل در اما...میکنی زندگی داری مادرت خاطر به که بگی

 ...م و...هستن انگلیس من خانواده...اینکه و نشدم ای دیگه دختر

 :گفتم عصبانیت با و کیفموبرداشتم و شدم بلند جام از...نداشتم تحمل دیگه

 کردم اعتماد بهت و کردم باور تورو که خودم برای بیشتر اما...متاسفم واست-

 :گفت و ایستاد روم روبه و سمتم اومد و شد بلند جاش از
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 عاشقتم من گیسو-

 فیکه ادمای با بودن از بهتر خیلی بودن تنها وقتا بعضی-

 :گفت و خودش سمت برگردوندم و گرفت ارنجمو پشت از...برم خواستم و برگشتم

 کن فکر یکم...نرو میکنم خواهش...میمیرم تو بدون من گیسو-

 کنه ازدواج مامانم با میتونه خواد می اگه دیگه هفته تا بگو مهرادم به...بده ماشینو کلید-

 خوامت می من گیسو-

 یبج تو کردم دستمو...کردن گریه به کردم شروع و شکست بغضم...کنم تحمل نتونستم دیگه

 حرکت و شدم ماشین سوار...شدم خارج اونجا از سریع و دراوردم رو ماشین کلید و شلوارش

 پارک خیابون کنار...نبودم بلد هم هیجارو...میدادم گاز فقط...میرم دارم کجا دونستم نمی...کردم

 اشکامو...زدم لبخندی رودخونه دیدن با...بود آب کنار پارک...کردم برم و دور به نگاهی...کردم

 سرمو...نشدم پیاده ماشین از...بود شلوغ پارک...زدم غصه و درد از پر لبخندی...کردم پاک

 عقب و جلو اهنگارو...بودن عاشقانه اکثرا...کردم روشن رو ماشین ضبط و فرمون روی گذاشتم

 :دادم گوش اهنگ به و بستم رو چشمام...رسیدم میخورد الانم حال بدرد که آهنگی به تا کردم

 

 تنهایی این از امان

 

 دریایی مثله شدم

 

 میچرخه طرف هر که
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 تویی ساحلش تو

 

 میبینه سرابتو

 

 آئینه هر قلب تو

 

 اینه فکرش تمام

 

 تویی مقابلش

 

 ببین منو خدا

 

 نیست من رویایه زندگی این

 

 رویای من الان حال و زندگی این لحظه این توی واقعا...اهنگ همراه کردن هق هق به کردم شروع

 ببین منو خدایا...نبوده و نیست من

 

 نیست من جایه اینجا میدونم
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 ببین منو خدا

 

 هام شب به برگردون رویامو

 

 خوام می تو از زندگیمو من

 

 ببین منو خدا

 

 (فرزین فرزاد_ببین منو خدا)

 

 باید...کردم حرکت و کردم پاک رو صورتم دستم با...کردم خاموشش و ضبط روی کوبوندم محکم

 و شناسنامه و ملی کارت...فرودگاه به رسیدم شهر توی تابلوهای طریق از...فرودگاه سمت میرفتم

 :گفت دیدنم با مرد و شدم داخل...بود همراهم بود نیاز بلیط خرید برای که نظری مورد چیزای

 نمیشه باورم-

 :گفتم گرفتم صدای همون با

 بدین رو بلیطم لطفا-

 حرکته دیگه ساعت یک تا فقط...بلیطتون اینم...اوکی اوکی-

 اوکی-
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 ...نکردم میدادن نشونم دست با که کسایی به ای توجه

**** 

 کردن گریه درحال روز و شب...نوید دیدن از قبل به...قبل به بود برگشته دوباره زندگیم

 شده دعوام هم مهراد با...میشد رد چشمام جلوی از خوبمون خاطرات تمام روز و شب...بودم

 مامانم با نشده عوض نظرم تا که بود این زدم بهش که اخری حرف...نمیزدم حرف باهاش اصلا...بود

 تختم روی...بشه انجام رسوم طبق داشتن دوست...خواستگاریش میومد امشب...کنه ازدواج

 :میدادم گوش کردم نوید با دعوا از بعد که ای همیشگی اهنگ معمول طبق و بودم خوابیده

 

 تنهاییامه هرشبم رفیق

 

 میگه همه به من نگاه اینو

 

 هردومونی نجات فکر اگه

 

 ..دیگه بار یه بده فرصت من به

 

 منوببین خدا

 

 نیست من رویای زندگی این
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 نیست من جای اینجا میدونم

 

 ببین منو خدا

 

 ..ببین خدامنو

 

 هام شب به برگردون رویامو

 

 میخوام تو از زندگیمو من

 

 ببین منو خدا

 ..ببین منو خدا

 منوببین خدا

 

 نیست من رویای زندگی این

 

 نیست من جای اینجا میدونم
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 ببین منو خدا

 ..ببین خدامنو

 هام شب به برگردون رویامو

 

 میخوام تو از زندگیمو من

 

 ببین منو خدا

 ..ببین منو خدا

 

 (فرزین فرزاد_ببین منو خدا)

 

 پاک اشکامو دستم با...شدم بلند تختم رو از و کردم قطع رو اهنگ مامان دادای و جیغ صدای با 

 :گفتم و کردم باز رو در قفل عصبانیت با و کردم

 چیه؟-

 مرده مادرش انگار ریختیه چه این...میان الان-

 :گفتم بود صدام توی که بغضی همون با

 خوبه خیلیم من قیاقه-
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 :گفت و دستاش تو گرفت چونمو محکم و ایینه جلوی کشوندم و گرفت محکم بازومو

 گود چشمات زیرا...شده قرمز چشمات...کرده عوض رنگ دماغت...خوب؟ میگی این به تو-

 خوب؟ میگی این به تو...شدی لاغر چقدر...رفته

 شیدک گونم روی نوازشگرانه دستشو و کرد نگام عجز با...چشماش تو شدم خیره بغض با...کرد ولم

 :گفت و

 نکن زحرمارم...میچشم تعمشو دارم...میکنم تجربه دارم عشقو بار اولین برای من-

 رفت اتاق از...بود کرده گناهی چه وسط این مامان...میگفت راست...زدم تلخی لبخند

 اشارمو انگشت...کشیدم صورتم اجزای رو دستمو...کردم نگاه ایینه توی خودمو دوباره...بیرون

 میگر اوقات گاهی هنوز...افتادم شیرینمون بوسه اولین یاد و بستم رو چشمام...کشیدم لبام روی

 بار چند سرمو...کردم باز موهامو...ندادم اهمیتی...شد سرازیر اشکام دوباره...میکنم حس رو لباش

 ردممیک باز موهامو وقتی نوید که کاری...کشیدم بینشون انگشتامو اروم...دادم تکون راست و چپ

 لب زیر...کردم بودم نوشته اتاقم ایینه روی لب رژ با که ای جمله به نگاهی...میداد انجام

 نفس...شدم خاموش کلا گفت رو حقیقت...شم روشن بگو رو حقیقت گفتم بهش...خوندمش

 به رو صندلی روی و برگشتم دوباره...شستم صابون با صورتمو و شدم بلند جام از...کشیدم عمیقی

 کردن شونه به کردم شروع اروم اروم و برداشتم رو شونه...نشستم ارایشم میز روی

 با ممچش زیر گودی زدم پنکک...بستم پلاستیکی کش با رو پایینشون و کردم گیسشون...موهام

 قرمز چشمام...بس و همین...ریمل...گونه رژ...کمرنگ صورتی رژ...ندادم اهمیتی...نمیرفت هیچی

 کت زیر سفید تاپ همراه مشکی دامن و کت...ندادم اهمیتی...داشت قرمزی تن هنوز دماغمم...بود

 شال یا روسری مهراد از من...بیاد بود قرار مهراد فقط...پوشیدم هم سفید کفش...پوشیدم

 شدم خارج اتاقم از و زدم سرم به سفیدی سر گل...ندادم اهمیت الانم...نمیزدم

 

 چشماش از...بود شده خوشگل چقدر...زدم لبخندی مامان دیدن با...پایین رفتم ها پله از

 :گفت و اومد سمتم به من دیدن با...میبارید خوشحالی



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 192 

 پوشیدی؟ سیاه چرا...عذا مجلس اومدی مگه-

 :گفتم اروم

 پوشیدم زور به همینم...مامان-

 باشه...اووف-

 دهنخور چیزی کیک و پرتغال اب یکم جز برگشتیم اهواز از که روزی از...نشستم مبل روی و رفتم

 اومده تهران از که بود ساعت02 و روز سه...کردم ساعت به نگاهی...نداشتم اشتها...بودم

 :اومد زنگ همراه هم مامان صدای...اومد زنگ صدای...بودم

 برو تو گیسو-

 دیدن با...کردم باز رو در...اومد در زنگ صدای دقیقه یک از بعد...زدم رو ایفون زنگ توجه بی

 خودم به مامان صدای با...چشماش تو شدم خیره مات...کرد لرزش به شروع تنم روم روبه صحنه

 :اومدم

 گیسو-

 ها؟...بله؟...چیه-

 کنار بیا-

 اومد نوید...شدن وارد هم همراه و مامان به داد مهراد رو شیرینی و گل...داخل بیان تا کنار رفتم

 :گفت لب زیر...میکنه خفه گلومو داره بغض کردم احساس...چشمام تو شد خیره و داخل

 شدی خوشگل چقدر-

 ویت رفتم سریع و بستم رو در...میزد چنگ گلومو داشت گلوم توی بغض...اومدم خودم به بلاخره

 رو پارچ و زدم خفیفی جیغ یقم توی یخ اب شدن ریخته با...خوردم اب پارچ دهنی از و اشپزخونه

 و قلبم روی گذاشتم دستمو...پیچید گوشم توی شدنش شکسته صدای...زمین روی کردم پرت
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 دوست نگرانش چهره دیدن با...اشپزخونه توی اومد سریع نوید...زدن نفس نفس به کردم شروع

 :اومد مامان صدای...بردارن ترک لبام بود ممکن میخندیدم اکه اما...بخندم داشتم

 شده؟ چی گیسو-

 افتاد پارچ...هیچ-

 گیر اشپزخونه توی تنها خودش و خودم دوباره...بیرون زد اونجا از و کرد فوت نفسشو مامان

 افتادیم

 

 و تگرف دستمو شیشه اولین برداشتن با...نشست کنارم اومد...کنم جمع هارو شیشه تا نشستم

 :گفت

 میشه زخمی دستت الان...کن ول-

 نداره ربطی تو به-

 دستمو ندارم توانی حتی کردم احساس...کرد بلندم و کنار کرد پرت و اورد در دستم از رو شیشه

 وردا صورتشو...کابینت همون به دادم تکیه و بردم و کشید دستمو...بیرون بکشم دستش توی از

 :گفت و نزدیکم

 بود شده تنگ برات دلم-

 :گفت دوباره...نداشتم رو زدن حرف توان حتی...میخورد بهم داغش نفسای

 میکنی؟ اینکارو باهام چرا-

 :نالیدم اروم و اوردم بدست رو توانم بلاخره

 کن ولم...کن ولم-

 :گفت گوشم توی اروم و گوشم سمت برد سرشو و کشید گونم روی دستشو
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 افتاد همینجا زندگیم اتفاق زیباترین-

 بلاخره...لرزید تنم...زد ای بوسه گوشم روی اروم...میشم بیخود خودم از دارم کردم احساس

 :گفتم لرزون صدای با و اوردم بدست رو قدرتم

 بزنی دست من به نداری حق تو-

 زدم اشپزخونه از و شدم رد دستش زیر از سریع...نخورد تکون اما...دادم هلش توانم تمام با

 نشستم نفره یک مبل یک روی و رفتم...میزدم نفس نفس...بیرون

 :گفت مهراد...بود شده قرمز صورتش...نشست مهراد کنار و اومد دقیقه چند از بعد

 ..اومده پیش اختلافاتی گیسو و من بین روزه چند این درسته راستش-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 مطلب اصل سر بریم بهتره-

 بگیرم مامانتو اومدم...مطلب اصل-

 :گفتم و چشماش تو شدم خیره خشک...خنده زیر زدن نوید و مامان حرفش این با

 بگیرید رو عروسی زودتر چه هر...قبوله-

 :گفت مامان

 کوچیکی جشن مهراد خونه تو میاریم عاقد دیگه روز چهار...کردیم هماهگ چیزو همه ما-

 میگیریم

 :گفتم و کردم عصبی خنده و شدم بلند جام از

 شده خیس لبام...بود چی مسخره نمایش این دیگه کردین کارارو همه خودتون که شما-

 :گفتم و ندادم اهمیتی...شد خونی دستم...روش کشیدم دستمو...بود
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 نمیدن انجام هم ها بچه رو میکنین شما که کارایی واقعا-

 :گفت و سمتم اومد و شد بلند نگران مامان

 لبات گیسو-

 دویدم اتاقم تا حرفی هیچ بدون و دادم تکون تاسف نشونه به سرمو

 

**** 

 لباس اون توی خودم دیدن از حتی...نکردم خوشحالی احساس اصلا ائینه توی خودم دیدن با

 کردم فوت نفسمو و نشستم تختم روی...نکردم تعجیبی العاده فوق آپ میک و مجلل

 :دادم جواب ناشناس شماره به توجه بی...خورد زنگ تلفنم...بیرون

 بفرمایید-

 حالت با و زدم بیخیالی به خودمو...کردن زدن تند تند به شروع قلبم مخاطب صدای شنیدن با

 :گفتم سردی

 زدم زنگ من به چی واسه تو-

 :گفت و اومد کرد فوت که نفسی صدای

 بیاریم ارایشگاه از مامانتو بریم باید ما...کشید طول کارش مهراد...بیرون بیا-

 بیاری؟ منو مامان بخوای براچی تو اصلا...نگفت؟ من به کسی چرا-

 درم دم...بیرون بیا-

 ملباس روی رو بودم کرده اماده که بازی جلو مانتوی سریع و شدم بلند جام از...کردم قطع تلفنو

 انداخته دورم افشون و بودم کرده فرشون که موهایی روی گذاشتم اروم رو شالم و انداختم

 وقیب با...کردم مکث کمی ماشینش دیدن با...بیرون زدم ویلا از برداشتم رو وسایلم و کیف...بودم
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 و ماشین توی نشستم اروم...کرد باز برام داخل از خودش رو ماشین در...جلوتر رفتم کمی زد که

 نبودنمو اشتی و قهر به توجه بی...میومد سیگار بوی...کرد روشن رو ماشین...کردم سلام لب زیر

 :گفتم و بهش کردم رو

 میکشی؟ سیگار تو-

 :گفت و کرد نگام ای غصه از پر و محو لبخند با

 نمیکشم که چیا دونیا نمی تو رفتن از بعد-

 صداش دوباره...پنجره سمت برگردوندم سرمو...گلوم به انداختن چنگ به کرد شروع بغض دوباره

 :اومد

 ماشین پشت بشینی تنها که خواست نمی...بریم دنبالت بیام گفت مامانت-

 :اومد صداش دوباره...ندادم بهش اهمیتی اما...گفت دروغ بهم دوباره اینکه با

 مین ادم خوشگلی انقدر...برد بین از رو ماشین گند بوی تمام عطرت بوی...شدی خوشگل خیلی-

 باشه رانندگیش به حواسش یا کنه نگاهت پنجره توی از دونه

 یکی...اومد ضبط شدن روشن صدای...ندادم بهش اهمیتی...اومد چشمم از اشکی قطره ناخداگاه

 و بهش کردم رو...ها دکمه شدن عوض جیغ جیغ صدای از رفت سرم...کرد عوض هارو اهنگ یکی

 :گفتم

 بردی سرمو-

 :گفت و زد لبخندی

 اومد بلاخره-

 ...بیرون به شدم خیره و برگردوندم سرمو دوباره
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 برات یکی که چشات تو چیه تو

 

  تویی نخواد نمیشه تورو میمیره

 

 نفسم نباشی کسم همه

 

 قسم چشا تا دو همین به میگیره

 

 دو ما عشق  بس و منی مال  تو

  

  تورو همه به بگو ستطرفه

 

 میمیره بگو همه به دارم دوست

  

  بگو میخوام خودشو بگو برام

 

 چی دارم دوست تورو همه به
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  و تو پیش بگم هرچی بگم

 

 یکی من برای تو کمه عشقت

 

 همه با خیلی داری فرق

 

 خودش چشمام بگم چی

 

  و زیر میکنه رو منو دست

 

 بو عطرتو تا دلم میشه رو

  

 بگم هرچی بگم چی میکنه

 

 کمه عشقت و تو پیش

 

  داری فرق یکی من برای تو
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  بگم چی همه با خیلی

 

  دست خودش چشمام

 

 دلم میشه رو و زیر میکنه رو منو

 

 شد چی بگو میکنه بو عطرتو تا

 

  علاقه این شد یکی دوتا ما دلای

 

  دیگه این از بهتر شد همیشگی

 

  جوره توهمه با دیگه نمیشد

 

 جاتو بگیره هواتونمیتونه دارم

 

 تو با منو میبینه کی هر
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 بگم هرچی بگم چی

 

  برای تو کمه عشقت و تو پیش

 

 همه با خیلی داری فرق یکی من

 

 خودش چشمام بگم چی

 

 میکنه رو منو دست

 

  عطرتو تا دلم میشه رو و زیر

 

 بگم هرچی بگم چی میکنه بو

 

  تو کمه عشقت و تو پیش

 

  خیلی داری فرق یکی من برای
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 خودش چشمام بگم همهچی با

 

  رو و زیر میکنه رو منو دست

 

 میکنه بو عطرتو تا دلم میشه

 

 (بانی بهنام_بگم چی)

 

 ...نکردم اهنگ به ای توجه

 

 به و شدم داخل...رفتم ویلا ساختمون سمت به و شدم پیاده ماشین از سریع...رسیدیم بلاخره

 خندلب با و کشیدم خفیفی جیغ دیدنش با...بازکردم دررو...رفتم بود توش مامان که اتاقی سمت

 کاری نبود کوتاه چون موهاشم و بود تنش بلندی سفید ماکسی لباس...کردم بغلش سمتشو رفتم

 :گفتم و دراوردمش بغلم از...روشون بود نکرده

 مامان شدی پرنسس مثل درست-

 میگی؟ راست-

 شدی عالی-

 منتظرته مهراد -

 کجا؟-
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 جفتی اتاق-

 رفتم و زدم لبخندی مهراد  دیدن با...شدم داخل و زدم در به ای تقه...بیرون رفتم مامان اتاق از

 :گفت اروم...نزاشتمش...کنه بغلم خواست...سمتش

 داری حق-

 :گفت...نشستم و رفتم...کرد اشاره کنارش صندلی به و نشست صندلی روی

 ...و من که نیستی راضی دلت ته از الان میدونم-

 شدم راضی ازدواج این به مامانم خوشحالی خاطر به من-

 بکنیم وا رو سنگامون بزار راستش-

 بفرمایید-

 تو ی دیوونه واقعا نوید...بودم مجبور اما نگفتم که کردم بدی کار میدونم...منه خواهر پسر نوید-

 متین خاطر به هم موقع اون...میشد تر نزدیک باهم رابطتون بفهمین اگه میترسیدم...بود

 بگه دروغ بهت گفتم نوید به تو خاطر به فقط من اما...میترسیدم

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 تحمل که شده حمله داشتم دوستشون که اونایی همه طرف از بهم جوری یه روز چند این توی-

 ندارم خودمم افکار داشتن دست

 

 گرفتیم رو انگلیس اقامت...داریم بلیط فردا برای مامانت و من بدون اینم اما-

 اب غرورمم حتی نوید...میخورد بهم خودم بودن ساده از حالم...بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

 توی که ای ملکه...بود شده اب کامل دیگه...نبود یخی ملکه از اثری دیگه...بود برده خودش

 یا حرف کوتاهترین با الان بود نکرده گریه هیچکس حاطر به متین زدن بهم از قبل تا زندگیش
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 ندبل جام از...کنم جلوگیری اشکام ریختن از تا بستم محکم چشمامو...میگیره گریش ای کنایه

 :گفتم و شدم

 قائلین ارزش برام انقدر که مرسی-

 ...ماما کار خاطر به ما اما-

 :گفتم و گرفتم سمتش اشارمو انگشت

 نگو هیچی لطفا-

 بود حیاط سمت که اتاقی وارد...خواست می تازه هوای یکم دلم فقط الان...بیرون زدم اتاق از

 بیرون پنجره از سرمو و کردم بازش کامل و پنجره سمت رفتم و بستم سرم پشت رو در...شدم

 ابایب گور...شکوند بغضمو بلاخره...کنم گریه خواست می دلم فقط...کشیدم عمیقی نفس...بردم

 مثل اشکام...میکردم هق هق اروم...میشدم خالی باید بود این مهم...بود صورتم روی که ارایشی

 پنجره توی از سرمو...اومد در شدن بسته و باز صدای...میشدن سرازیر چشمام از بارون قطرات

 :گفت و اومد سمتم متعجب دیدنم با...بود نوید...برگشتم و اوردم بیرون

 کردی؟ گریه تو-

 :گفتم بود گرفته که صدایی توی بغض با

 میکنی؟ غلتی چه اینجا تو-

 ...سیگا نخ یه بودم اومده...خونس این ی پنجره بزرگترین پنجره این-

 دستاش با و سمتم اومد...کشید دست زدن حرف از...چشماش توی شدم خیره و کردم بلند سرمو

 :گفت و گرفت قاب صورتمو طرف دو

 اورده؟ در اشکتو کی...شده چی-
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 چشمامو...شد خم...کردن گریه به کردم شروع و کردم جمع و لبام حرفش این شنیدن با

 و گرفتم سمتش اشارمو انگشت و دادم هلش محکم...زد ریزی ی بوسه پلکم هر روی...بستم

 :گفتم

 هیچوقت...نکن اینکارو هیچوقت...دیگه-

 بیرون زدم اتاق از و شدم رد کنارش از

 کمی مهمونی...میکردم نگاه بودن رقص مشغول وسط که جمعیتی به و بودم نشسته مبل روی

 صمیمی دوستای و بودن نفر12 به نزدیک که بودن مهراد های فامیل یعنی...بود شخصی

 که میزی به...بودن رقصیدن مشغول ماشالله هم همه...بودند نفر12 به نزدیک مهمونا کل...مامان

 چشمک بهم گیلاسا...نوشابه...میوه اب...اب...غذا...میوه...بود روش چیز همه...کردم نگاه بود جلوم

 موهام زیر بردم دستمو...بودن خوشمزه واقعا...شدم خوردن مشعول و برداشتم حبه چند...میزدن

 لبخندی میومد سمتم به داشت که مامان خندان چهره دیدن با...هوا توی پروندمشون دور یه و

 :زد داد ضبط بلند صدای خاطر به و روم روبه اومد...زدم

 برقص بیا پاشو-

 :گفتم و دادم تکون هوا تو نه نشونه به دستمو

 ندارم حوصله اصلا-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 برقصه مادرش عروسی تو دختر دیدی دنیا کجای...تازه-

 و گرفت دستمو مامان...کردم اکتفا کمرنگی لبخند به من اما خنده زیر زد مامان حرفم این پشت

 :گفت

 نمیزنم حرف باهات دیگه اصلا نشی پا اگه خدا به-
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 زنگ بهم بارم یک ماهی میری داری وقتی...نمیزنی حرف دیگه که معلومه...گفتم دلم توی

 ینا از اما...نبینیم رو همدیگه اصلا که میومد پیش خیلی...نبودم ناراحت مامان رفتن از...نمیزنی

 از مامان توسط دستم شدن کشیده با...بگن بهم که نبودن قائل ارزش برام حتی که بودم ناراحت

 :گفت و پیست سمت بردم کشون کشون مامان...پریدم جام

 ندارم حوصله چی یعنی-

 اوووووف...مامان اووووف-

 و میدادم تکون دستامو اروم و زدم خشکی لبخند...جلوم رقصیدن کرد شروع...بود شاد اهنگ

 :گفت مامان...میدادم تکون بدنمو اونور و اینور

 شلیا خیلی-

 این اگه حتی بودم شاد باید...میکردم کوفت مامان برای امشبو نباید...کردم تر پررنگ لبخندمو

 رفته...نبودم گوشه دیگه...رقصیدن اهنگ ریتم با خودم برای کردم شروع...نبود دل ته از شادی

 با...میکردم تند بیشتر رو رقصم من و شد تر تند اهنگ ریتم...بودن وسط که مردمی وسط بودم

 :گفتم نوید دیدن با...برگشتم کمرم به کسی خوردن احساس

 کجاست؟ حواست-

 :گفت  لبخند با

 خانم که نداره حواس عاشق ادم-

 :گفت کردم محوش کم کم اما...بگیرم رو جلوش تونستم نمی که زدم لبخندی ناخداگاه

 میرقصی معرکه واقعا...برقصی؟ باهام میشه-

 برم باید...نمیشه اصلا-

 کجا؟-
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 :تگف نوید...دادم تکون ندونستن نشونه به سرمو...کرد درگیر خودمم ذهن سوال این...کجا؟ واقعا

 برقص باهام نوید جون-

 مجبور قسمش خاطر به که داشتم دوستش انقدر...خورد قسم خودشو جون چرا...لعنتی

 جلوش اهنگ ریتم با کردم شروع...بشه کم سرش از مو تار یه نبودم حاظر حتی...شدم

 حرکت یک توی...کنم نگاه چشماش توی خواست نمی دلم اصلا...انداختم پایین سرمو...رقصیدن

 :گفتم عصبانیت با...کرد خارجم جمعیت از و گرفت دستمو

 تو؟ میکنی داری چیکار-

 باغ توی بریم باید-

 حصار دورم دستاش با و درخت یه به چسبوندم...باغ توی رفتیم...افتادم راه دنبالش بچه عین

 :گفت و کرد درست

 عاشقی تو دنیای توی...شدم؟ تو عاشق اینکه جز چیه من جرم مگه...میکنی؟ اینکارو من با چرا-

 جرمه؟

 :گفتم اما...میزدم نفس نفس

 جرمه گفتن دروغ...نیست جرم عاشقی من دنیای توی...ت...ت-

 میکنی؟ اینکارو من با چرا-

 ستینا لباسم...کشید هام شونه تا دستم مچ از نوازشگرانه انگشتشو...نداشتم گفتن برای حرفی

 حس بدنم توی باهام برخوردش با خفیفی لرزش...کردم حس انگشتشو گرمی اما بود بلند

 ...اون اما بود چسبیده درخت به سرم کنار دستش اون...کردم

 

 :گفتم و بستم چشمامو
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 خیره بهش عمیق انقدر...تر پژمرده روح یه با...پژمرده جسم یه...دیدم آیینه توی خودمو روز یه-

 با پریشون جسم خاطر به...بودنش من خاطر به...چی؟ اونم...کشید خجالت من از من...که شدم

 چیا من که میدونی چی تو:...گفت و اومد در حرف به ایینه...یهو اما...ترش پریشون روح

 بدم رو فرمان همین هم نفسهام به میتونستم کاش...دادم سکوت فرمان افکارم به...میکشم

 حاله تا کردم بسته و باز رو چشمام...بود گرفته رو دیدم جلوی اشک حاله...کردم باز رو چشمام

 خوب بعد ولی کرد سرفه کمی اولش...کرد روشن سیگاری و گرفت فاصله ازم نوید...کنه چکه

 طولانی و سفت های کم...شدم کشیدنش سیگار محو و زمین روی نشستم...شد

 :گفت و نشست کنارم اومد...کرد لهش پاش زیر...شد تمام سیگارس...میگرفت

 میمونه لیدوکائین مثل...شدم معتادشون الان میخورد بهم مزخرفات این همه از حالم که منی-

 :گفت اروم...هم چشمای توی شدیم خیره حرفی هیچ بی

 گیسو؟ میبخشی منو-

 از......ویدن پیش برگرد بعد کن تمام تمامتو نیمه کار اول میگفت عقلم اما...ببخشش میگفت قلبم

 :گفتم لبخند با و گرفتم نوید سمت دستمو و شدم بلند جام

 بیا باهام-

 تممیدونس اینکه با...میکردم مطمئن هم رو نوید باید...بودم مطمئن بکنم خواستم می که کاری از

 انجامش باید اما نداره خوبی عاقبت و اخر بدم انجام رو پیش دقیقه پنج از بعد قراره که کاری

 رس پشت...شد بلند جاش از و گرفت دستمو متعجب نوید...بود حساب و تصویه جور یه...میدادم

 :گفت متعجب...سمتش برگشتم...بود سیاه جا همه...درختا پشت بردمش و کشیدمش خودم

 ...خب چه اینجا-

 و دمکر بلند پاهامو کمی و گرفتم قاب صورتشو دستام با...کردم خفش لبام با و بهش ندادم امون

 و بودم بسته چشمامو...کرد همراهیم و کرد حلقه کمرم دور دستاشو...بوسیدنش به کردم شروع

 شده متوقف زمان...میکردم فکر میکردم مزش داشتم الان که شیرینی طعم اون به فقط



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 208 

 فاقات این که باریه اخرین این بودم مطمئن چون نداشتم رو بشم جدا ازش اینکه به ای علاقه...بود

 قبلش اما...خاک روی کسی کوبوندن برای داشتم ای نقشه...میوفته برام رو پیش ماه چند توی

 سانتی یک فاصله توی...جداشدیم هم از بلاخره...داشتم دوستش که میفهموندم نوید به باید

 یشکایت...لبهام به چسبوند رو لباش دوباره نوید اما هردومون میزدیم نفس نفس...بودیم متری

 موهام بین از دستشو...سینش روی زدن چنگ به کردم شروع...کردم همراهیش دوباره و نکردم

 :گفت اروم و شد جدا ازم بلاخره...کرد تکرار کارو این بار چند...کرد رد

 دارم دوست خیلی...دارم دوست-

 :گفت خنده با...کردیم ول همدیگرو

 میدادم دستمون کار میکشید طول بیشتر یکم-

 تونستم نمی...میکردم حس رو لباش شیرین طعم هنوز...اومد سراغم غمگین گند حس اون دوباره

 هاش سینه پایین تا هاش شونه روی از دستامو و سمتش رفتم...میکردم باید اما کنم ترکش

 :گفتم صدام توی بعض و اندوه و غم با و کشیدم

 باشم پیشت تونم نمی که ببخش منو اما...میبینم اورو میبندم چشمامو هروقت-

 و شدم سوارش...بود سرش کلیدش...میرفتم باید...ماشینم سمت دویدم سرعت با و گفتم اینو

 ...خونه سمت کردم حرکت

*** 

 میان اما...میریختم اشک بودنم لوح ساده برای فقط عروسی شب تا نوید از دوری مدت این تمام

 رینبزرگت میتواسنت متین از انتقامم...بودم گذاشته انتقام برای جایی ام شبانه های حق حق این

 کار زا قبل اما..میکنم را کار نیزهمین من...کرد ویران را قلبم او...باشد ام زندگی شیرین و بد اتفاق

 ....کنم اگاه بهش حسم از رو نوید کمی که گرفتم تصمیم

 

*** 
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 :بود مامانم طرف از پیام...دارید صوتی پیام یک شما...برداشتم رو تلفنم

 که هم سرت فدای...دخترم یادتم به همیشه...بشیم هواپیما سوار که میریم داریم ما...گیسو-

 میزنم زنگ بهت بازم...میبوسمت...دارم دوست...بدرقمون نیمدی امروزم و نموندی دیشب

 تلخ شکلات به تبدیل زندگی امروز از...بود تازه روز یه امروز...زدم لبخندی صداش شنیدن با

 رو تلفنم...داره هم رو خودش خاص شیرینی اما...میزنه ادمو دل تلخیش گرچه...میشه

 :داد جواب بلاخره...گرفتم رو متین شماره...برداشتم

 گیسو؟-

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس و بستم چشمامو

 متین ببینمت خوام می-

 امروز؟-

 منتظرتم نادی کافه-

 اومدم....باش...باش-

 دمز خونه از و برداشتم رو ماشینم کلید...بودن مشکی بود تنم که چیزایی همه...بود تنم لباسام

 ...بیرون

 

 داده تکیه ماشین به که کسی دیدن با...ترمز روی زدم بود راهم صد که ماشینی دیدن با در دم

 دستمو...نبود گفتن برای حرفی...گرفتم گاز پایینمو لب گوشه...شد حبس سینم توی نفسم بود

 باقی چیزی یه فقط الان من ذهن توی...نداشت براش اهمیتی بوق صدای...داشتم نگه بوق روی

 بود الس سالهای که ای پرده و گرفت ازم بودنمو یخی ملکه که بود متینی از انتقام اونم...بود مونده

 دوخته سوزنی و نخ هیچ با که جوری...کرد پاره رو بود چشمام جلوی اشک ریزش جلوگیری برای

 :زدم داد و شدم پیاده ماشین از...درمیووردم اونو اشک باید من...نمیشه
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 شم رد خوام می نمیبینی مگه-

 :گفت تمسخرانه حالت با و کرد باز دستاشو

 میبینی هم منو عجب چه ععع-

 :گفتم ای جدی حالت با و شدم سینه به دست

 دیگه کن بس-

 ...بوس اون دیشب...گیسو؟ شده چت-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 میکنم چیکار دارم نمیدونم شدم منگ...شدم گیج-

 از مکرد فکر من...نمیدادم جواب تلفناش و ها پیام به اصلا چون...خونه در بیاد نمیکردم فکر اصلا

 اطلاع تا که میفهموندم بهش جوری یه باید اما...بودم دل دو...نه انگار اما...فهمیده بهش احساسم

 درد نممیتو مگه اما...بیارم در سرش هارو گریه این تلافی باید شاید...باشیم باهم نمیتونیم ثانوی

 شماموچ بلاخره اما...ندارن رو بدنم کشیدن توان پاهام احساس...میلرزید دستم...ببینم کشیدنشو

 :گفتم و بهش شدم خیره و کردم باز چشمامو...کشیدم عمیقی نفس و بستم

 

 نوید نیست قشنگ هم اونقدرا زندگی-

 ...که گفتی من به دیشب تو-

 :گفتم عصبانیت با

 کن فراموش-

 :گفت و داد نشون رگشو و بالا اورد دستشو
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 میزنه تو خاطر به فقط نبض این لعنتی-

 وت عشق به فقط من نوید بگم بهش...دارم دوستش بگم بهش و کنم بغلش خواست می دلم فقط

 ویت بغض با...میکرد لمس جداییرو و شدن ترک حس من مثل باید نویدم...تونستم نمی اما...زندم

 :گفت صداش

 چی؟ بوسه اون پس-

 بود اشتباهی...گفتم که بهت-

 نه؟ بود اشتباهی-

 :گفتم و چشماش توی شدم خیره تخس بچه یه مثل

 بود اشتباهی اره-

 :گفت و زد تلخی لبخند

 بدی انجام شیرین اشتباهای این از بیشتر کن سعی-

 انسان شدن سرزنش باعث بازم...اشتباهه بزرگ چه کوچیک چه...تلخ چه شیرین چه اشتباه-

 کن فراموشش...میشه

 نمیکنم فراموشم...نکردم فراموش تورو ساله44 من-

 صوفی اقای...نداره ربطی من به-

 چه قلبت توی میدونم من...نرسه بهش قلبت صدای که نساز بلند اونقدر غرورتو دیوار-

 میزنی بدون کر به خودتو شایدم...بشنوی خوای نمی خودت...خبره

 کسیو اسم داره هرثانیه و لحظه هر توی که قلبی...قلبم صدای به داشتم ایمان و میشنیدم من

 خفه گلوش توی مردو یه بغض تونستم امروز من...کردم لهش پاهام زیر امروز که میزنه صدا
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 و اصد بالرزش و گرفت دستمو دستش با...خودم از میخوره بهم داره حالم اما نمیکنم افتخار...کنم

 :گفت بغض

 برم گذاشتی تو...نرفتم من بیاد یادت شد تنگ برام دلت اگه-

 :گفت و زد روش نرم ای برسه و برد بالا دستمو اروم

 ترد اینکه با...منه سهم تو تمام...کنه لمس دستارو این نداره حق هیچکس من جز بدون اینو اما-

 منی مال فقط تو اما...شدم

 شد دور اونجا از و شد ماشینش سوار رفت و کرد ول دستمو

 

 تو...نرفتم من...میشد تکرار سرم توی گوشی الارم مثل جملش...نشستم ماشینم پشت و رفتم

 صدای...نرفت نه اما...بره چشمام جلوی از چهرش شاید تا کردم بسته و باز چشمامو...برم گذاشتی

 :دادم جواب و گفتم ای لعنتی لب زیر بود صفحه روی که کسی اسم دیدن با.. اومد موبایلم

 بله-

 پس؟ کجایی-

 اومدم...میام دارم-

 ...کردم حرکت و کردم روشن رو ماشین و کردم پرتش جفتم صندلی روی و کردم قطع تلفنو

*** 

 :گفت نگران...شدم قهوم فنجون ی دسته با کردن بازی مشغول نگران

 گیسو؟ شده چی-

 :گفتم و چشماش تو شدم خیره
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 مبه...داشتیم رابطه ماهم قبل خیلی تو و من...داره خنده یکم بزنم خوام می که حرفایی میدونم-

 برگردیم دوباره خواد می دلم من اما...زدیم

 

 میزنی؟ حرف داری جدی تو...ت...ت-

 :گفتم و چشماش توی شدم خیره خشک

 میکنی فکر که هستم اونی از تر جدی-

 بخوابم تو بخیرایه شب با خواد می دلم هنوزه که هنوز...دارم واردوستت دیوونه من گیسو-

 تکرار سرم توی نوید حرفای طرف یه از...بود شده گرفته عذا دلم توی...زدم ای زورکی لبخند

 کردن اب انقام هم متین از و درمیووردم سرش شبانمو اشکای تلافی باید دیگه طرف از...میشد

 رو یخی ملکه غروره

 

 :گفتم و کردم بلند میز روی از دستمو که بگیره دستمو خواست...بود میز روی دستم

 هستیم عمومی مکان یک توی-

 دارم برات سوپرایز دوتا گیسو-

 نمیاد خوشم سوپرایز از میدونی خودت-

 کنیم رسمی رو رابطمون باید مایلی انقدر که حالا-

 :گفت...زدم ای شیطانی لبخند...بود من ی خاسته تنها این

 یک به یک...میگم بهت بعدا رو دومی-

 برم باید من اجازه با...خوبه-
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 میزنم زنگ بهت...بشم قربونت-

 شدم سوارماشینم و شدم خارج کافه از سریع و شدم بلند جام از و زدگ اجباری لبخند

 

 جواب و زدم لبخندی شکیبا اسم دیدن با...شد ماشین کردن روشن مانع موبایلم زنگ صدای

 :دادم

 شکیبا اقای بفرمایید-

 جان گیسو اشنا امسال دوست پارسال-

 نفرمایید-

 :کرد شروع خودش که نزدم حرفی...اومد خندش صدای

 ای نتیجه یه به راستش...بیرون میاد سریال قسمت اولین فردا میدونی خودت که همونطور-

 کنیم نگاه رو قسمت اولین فرداشب برنامه عوامل از سری یه با که رسیدیم

 میام من...خوبیه فکر واقعا-

 و کردم قطع رو تلفن ای ساده گفت و گپ از بعد...بود خوب خودم برای...میشد عوض هوام و حال

 بهم نوید که همونجایی...میداد ارامش بهم که جایی سمت افتادم راه و کردم روشن رو ماشین

 ...اونجا میرفت شدن اروم برای خودش که جایی...بود کرده معرفی

 

 ریادف با کن خالی خودتو...افتادم اومدیم نوید با که ای دفعه اولین یاد پام زیر شهر تمام دیدن با

 لباس به اهمیتی...بود خاکی زمین...کردن بیداد و داد با اونم...نداشتم گفتن برای حرفی...زدن

 رو چشمام...شهر به شدم خیره و چونم زیر گذاشتم دستمو...زمین روی نشستم و ندادم سیاهم

 ننشست صدای...میشدم خفه خودم تصمیمای توی داشتم...کشیدن نفس به کردم شروع و بستم
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 لبای...قرمز چشمای...شد حبس سینم توی نفس دیدنش با و برگشتم...اومد کنارم کسی

 :پرسیدم نگران...بود کرده تغییر واقعا دیدمش که پیش یکم از...ریخته بهم موهای...بنفش

 خوبه؟ حالت-

 میارم در بال دارم خوشبختی و خوشحالی از کن فکر...خوبم کن فکر تو-

 :گفتم و لباش روی کشیدم اراده بی و اوردم بالا دستمو...ندادم حرفاش به اهمیتی

 رنگین این چرا اینا-

 بگم برات بزار-

 :گفت گرفتش صدای با...پام روی گذاشتم و برداشتم لبش روی از دستمو

 به من لبای اما...نگو که بود خوشمزه و شیرین انقدر دارو اون...خورد بهشون دارویی یه دیشب-

 سیگار نخ سه دقیقه پنج هر توی با رو لب اون جای که گرفتم تصمیم...داشتن الرژی دارو اون

 کنم عوض کشیدن

 دستش با...باریدن چشمام از کرد شروع اشک اراده بی...بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

 :گفت و کرد پاکشون

 خودمو ثانیه یک توی قسم خدا به بیاد سبز الماسای این از اشک ای قطره من خاطر به اگه-

 میکشم

 :گفتم لب زیر

 نکنه خدا-

 ردمک پرتش و دراوردم سیگارو عصبانیت با...کنه روشنش خواست و لبش گوشه گذاشت سیگاری

 :زدم داد و

 ها؟...میکشی؟ زحرماریو این چقدر...دیگه کن بس-
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 :زد داد خودم مثل

 بکنم لبام روی تو لبای اون جایگزین که دارم زحرماریو این فقط من-

 داره حدی یه هرچیزی...دارم قلب منم...دارم احساس منم...نوید کن بس-

 :گفت و قلبش به چسبوند و گرفت محکم دستمو

 روز چند این توی...نداره اهمیت من زندگی...نیست مهم من احساسات و قلب...چی؟ من پس-

 امیدی یه چون نرفتم خودکشی سمت اما کردم خطی خط ساله 46،47 های بچه مثل تنمو بار هزار

 داشتم

 جیغ دستش روی های خط بادیدن و بردم بالا لباسشو استین و برداشتم قلبش روی از دستمو

 :گفتم و کشیدم خفیفی

 کردی؟ چی روانی-

 و نرم های بوسه...بوسیدم زخمارو روی اروم و بردم جلو صورتمو...شدن سرازیر اشکام دوباره

 :گفتم و چشماش توی شدم خیره و کردم بلند سرمو...طولانی

 کردی؟ خودت به نگاه یه...من خاطر به حتی...نکن تکرار اینکارو دیگه هیچوقت-

 :دادم ادامه هق هق با

 زجر دارم چقدر وضعیت این توی تو دیدن با نمیدونی...نمیبینی منو روزه و حال-

 اینکارو خودم و باتو که میدم فحش دارم زندگیم و خودم به چقدر دلم توی نمیدونی...میکشم

 کردم

 :گفتم جیغ با و بالا بردم صدامو نداشتم تحمل دیگه

 باشی اون ب داری دوست و خوای می اونو دلت ته از که کسی دیدن نمیدونی تو اشغال روانیه-

 اون دیدن...رفتت گود چشمای دیدن...لبهات دیدن نمیدونی...سخته چقدر وضعیت این توی

 اوره درد چقدر پولیدت ژولیده موهای
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 :میزدم داد و سینش توی میکوبوندم کوچیکم مشتای با...نمیداد امونم هق هق

 میکنی؟ کاریه چه...کردی؟ من و خودت با کاریه چه این...چین لبا این...چین دستا این-

 :گفت و شد مانعم و گرفت دستامو

 خوای؟ می منو واقعا تو-

 داد بلند...میدادم گوش باید قلبم حرف به فقط...نداشت اهمیتی مغزم لحظه این توی من برای

 :زدم

 میکنی فکر که حدی از بیشتر-

 اییصد با که بگیرم دستشو خواستم و زدم لبخندی...کرد دراز سمتم دستشو و شد بلند جاش از

 :میگفت لهجه با که سوفوری مردی دیدن با...شدم خارج خیال و فکر از اومد که

 کردین؟ گریه شما...خانم...خانم-

 و رفتم حرفی هیچ بدون و شدم بلند جام از...نبود نوید از خبری...کردم برم و دور به نگاهی منگ

 شدم ماشینم سوار

 کنترل خودمو کردم سعی...بیرون کردم فوت نفسمو...بود اعصابم روی تلفن زنگ صدای

 :دادم جواب و زدم ای اجباری لبخند...کنم

 متین؟ بله-

 مثل تدرس...باشیم قبل مثل باید پس برگشتیم دوباره که حالا اما...ببیخشید...گیسو راستش-

 ها گذشته

 :گفت...ها گذشته مثل...کردم تکرار حرفشو لب زیر

 گذشته مثل دقیقا اره-

 بمونی توشون داری دوست انقد که داشت چی ها گذشته این-
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 :گفت و کرد فوت نفسشو

 تا که باییش برای دلم گیسو...شم بیدار تو بخیر صبح با صبح...بخوابم تو بخیر شب با شبا مثلا-

 شده تنگ میزدیم حرف باهم و میموندیم بیدار صبح

 :گفتم و کردم بسته و باز محکم حرص از چشمامو

 می یمزندگ توی جدید صفحه یه من...برگردم گذشته به بخوام که نیستم حالتی تو من متین اما-

 بخیر شب...کردم وا و کنم وا خوام

 دنبالت؟ بیام فردا-

 ممنون...دارم ماشین خودم-

 ...داشتم نیاز اروم خواب یه به فقط...بستم چشمامو...زیربالشتم گذاشتم و کردم قطع رو تلفن

 

 خشکی...بود نشده خوب هنوز چشمام زیر سیاهی و گودی...انداختم ایینه توی خودم به نگاهی

 تر کمرنگ کمی رو قرمزم رژ و کشیدم لبم روی اروم دستم با...بود نشده رفع هنوز لبم

 پشت...بیرون زدم خونه از و ندادم اهمیتی...بودن پیدا رژ زیر لبم خشک های پوسته...کردم

 قبل مثل دیگه...کردم حرکت شکیبا ی خونه سمت و کردم روشن رو ماشین و نشستم ماشینم

 گوشه یه تنها داره دوست فقط که خسته ادم یه بودم شده...نداشتم رم رانندگی حوصله حتی

 ماشین توی گیتار صدای...کردم روشنش و ضبط سمت بردم دستمو...بده گوش اهنگ و بشینه

 :شد پخش ماشین در من روزهای این علاقه مورد اهنگ هم بعد و پیچید

 

  روزی یه شادی سنگدل که کسی

 

  اعتمادشو شکستن بوده مهربون



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 219 

 

 اندازه هر بوده جوون خیلی وقتی

 

 نیست بس میکنه فکر بازم میجنگه 

 

  هیچ منتظر که تنهاییش تبعید مثل

 

 برگشتو های پل شاید نیست کس

  

 بار هزار کرده خراب عمدا خودش

 

 کرده انتخاب و سیاه باخته سفید با 

 

      بدجوری ازش دلبسته هرکی به شاید

 

  شاید سنگدله که کسی رنجیده

 

 بیرحمه اگه نبخشیده رو گذشتش
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 مرموزه گیرو مه اگه حرفاش تو

 

 یه شب تو شب یه چشماش تو

 

 فرارش بازم میسوزه داره جنگل 

 

 غمگینه نشه معلوم که اینه از 

 

 به گفتن دروغ بهش اونقدر 

 

 های پل شاید بدبینه عاشقانه 

 

 کرده خراب عمدا خودش برگشتو

 

 و سیاه باخته سفید با بار هزار

 

 هرکی به شاید کرده انتخاب 
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 رنجیده بدجوری ازش دلبسته 

 

 نبخشیده رو گذشتش شاید سنگدل که کسی 

 

 (اسرایی فریدون_سنگدل)

 

 فهمیدم بازم اما...شدم مهربون کم کم اما...بودم سنگدل روزی یه من...بود برعکس من داستان

 ...باشیم داشته باید که خصلتیه تنها بودن سنگدل ادما ما برای دنیا این توی

 

 ماشین از...کردم پارک خیابون اونور رو ماشینم...بود اونجا زیادی های ماشین...رسیدم بلاخره

 داوم که ماشینی بوق صدای با...خیابون از شدن رد برای برگشتم...کردم قفل رو در و شدم پیاده

 جدول کنار کردم پرت خودمو و زدم جیغی

 ناله و اه لب زیر و بودم بسته چشمامو...گرفت درد تنم تمام...زمین روی خوردم باسنم با

 :بود اشنا برام اومد که صدایی...میکردم

 خوبی...بشم قربونت...گیسو...گیسو-

 دیدنش با...کردم باز چشمامو و زدم لبخندی بخشش ارامش صدای شنیدن با...بود نوید صدای

 کنارم و سمتم اومد...رفت مشکیش زیبای تیپ اون برای دلم دیدنش با...کردم پاک لبخندمو

 :گفت و نشست

 خوبه؟ حالت-
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 :گفتم و اومدم خودم به بلاخره

 خوبه؟ حالم میپرسی ازمم کنی زیرم بود نزدیک-

 ...ندیدم خوام می معذرت-

 :زدم داد و حرفش وسط پریدم

 میکنه درد تنم کل...نمیبینی منو که کوری مگه-

 خوام می معذرت گفتم که من-

 :گفتم و کردم تمیز خودمو دستم با و شدم بلند جام از

 صوفی اقای...نداره ربطی من به تو نخواستن یا خواستن معذرت-

 راه تونستم نمی اصلا...میکرد درد جام همه واقعا.. خونه سمت رفتم اروم و برگردوندم رومو

 :گفت و کنارم اومد...شدم خونه وارد و زدم رو زنگ.. .بود سرم پشت...شنیدم پاشو صدای...برم

 نیست خوب حالت معلومه رفتن راه طرز از...بیمارستان بریم باید-

 ندارم تو به نیازی...ببرنم که هست زیاد کَس برم بخوام اگه-

 چیه منظورت-

 اقانوید...میفهمی بعدا منظورمو-

 گیسو-

 ....ندادم بهش اهمیتی

 

 ندلبخ با...زدم بهش بود بدتر هم فحش صدتا از که ای زورکی لبخند...اومد سمتم دیدنم با متین

 :گفت و اومد سمتم گشادی
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 چطوره؟ من خانوم-

 خوبم-

 :گفتم و رفتم براش ای غره چش...کرد باز کردن بغل برای دستاشو

 متین زشته-

 

 :گفت گوشم در و شد خم

 مونده روز چند فقط-

 الدنب چشمم با...نشستم وی تی روی روبه مبل روی...کردم سلام بقیه با و رفتم کنار پیشش از

 نمتی...برگردوندم رو سرم نشست کنارم کسی اینکه احساس با...نکردم پیداش...گشتم نوید

 :گفت...بود

 میگردی؟ کسی دنبال-

 چرا؟...نمیگردم...نه-

 همینطور-

 برام فیلم همه...نشستن همه و گذاشتن دستگاه توی رو دی سی...نشست و اومد نوید بلاخره

 توی و شد کنسل گرما شدت از که باشه اهواز توی بود قرار اخر پلان...اخرش تا اول از...بود خاطره

 با...متین سمت برگردوندم سرمو...شد پیچیده کمرم دور دستی کردم احساس...شد گرفته تهران

 کردم سعی دستم...داد تحویلم چشمکی...رفتم بهش ای غره چشم...بهم بود شده خیره لبخند

 باهاش بودن از میدادم نشون جوری خودمو نباید...تونستم نمی اما...درارم کمرم دور از دستشو

 تلویزیون به و ندادم اهمیتی دیگه پس...میبرد بو خودش من حرکات این با بلاخره اما...ناراضیم

 مهه...لباش...کشیدش صورت...سبزش چشمای...زدم لبخندی فیلم توی نوید دیدن با...شدم خیره
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 مهه متین صدای پخش و تیتراژ اومدن بالا با...شد تمام اول قسمت بلاخره...بود العاده فوق چیزش

 :گفت نوید...زدن دست به کردن شروع

 خواننده؟ یا بود فیلم برای دست ای-

 :گفت شکیبا...خندیدن همه

 بودن العاده فوق همه-

 دمکر فوت نفسمو...چسبوند بهم بیشتر خودشو و کرد تر سفت کمرم دور دستشو فشار متین

 بود شده خیره خشک...کردم نوید به نگاهی...شد بلند جاش از و بوسید بازومو اروم...بیرون

 ناخنمو کنار پوست و انداختم پایین سرمو و دزدیدم ازش نگاهمو...دادم قورت دهنمو اب...بهم

 دبو شده خیره مات هنوزم...کردم بلند سرمو...نداشتم گفتن برای حرفی...کندن به کردم شروع

 :اومد متین صدای...بهم

 بزارم درمیون شما با رو موضوعی یه داشتم دوست امشب-

 

 کرد نگاهم بود معلوم لپش چال که لبخندی با متین...متین به شدم خیره و دزدیدم نوید از نگاهمو

 :گفت و

 به هردومون زندگی توی بزرگ تغییر یه که تصمیمی...گرفتیم تصمیم یه گیسو منو راستش-

 بزاریم میون در باشماهم رو تصمیمون خواستیم...میاره وجود

 چشمامو...نداشتم رو لحظه اون از بعد نوید حال دیدن تحمل...لرزش به کرد شروع دستام

 :اومد صداش...بستم

 میشی؟ شبام ی ملکه...گیسو خواد می ملکه من زندگی-

 نوید به نگاهی...کرد خوش جا گلوم توی بغض دوباره...جلوم بود زده زانو...کردم باز رو چشمام

 ازش نگاهمو...بهم بود شده خیره وار تمنا و بود زده حلقه مروارید سبزش چشمای توی...کردم
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 بهجع توی ای ساده ی حلقه...کرد باز جعبرو...کردم نگاه بود متین دست که ای جعبه به و گرفتم

 دچن تا قراره که ای حلقه این که میدونستم...میکردم قبول باید...چشماش توی شدم خیره...بود

 غضموب و بستم چشمامو...دربیاد انگشت این از دیگه روز چند تا قراره انگشتم تو بره دیگه ثانیه

 :گفتم ای گرفته صدای با و زدم تلخی لبخند...کردم باز چشمامو...دادم قورت

 بشم شبات ملکه حاظرم-

 جعبه از رو انگشتر...کردم پاکش سریع دستم با...شد سرازیر گونم از اشکی قطره ناخداگاه

 :اومد نوید صدای...گذاشت چپم دست اشاره انگشت توی گذاشتش اروم و گرفت دستمو...دراورد

 شین خوشبخت-

 چشمات با معشوقتو کشیدن درد سخته خیلی...سوخت جیگرم کردم احساس...میلرزید صداش

 :گفت و در سمت رفت و نگفت چیزی...کردم نگاش و کردم بلند سرمو...کنی کاری نتونی و ببینی

 برم باید دارم کاری یه اومد یادم راستش...را...ر...برم باید من-

 

 اینا بگم بهش و برم داشتم دوست...بیام باهات منم صبرکن بگم بهش خواست می دلم

 نمی...نمیشد اما...براش میمیرم بگم...روانیشم بگم...عاشقشم بگم بهش...دروغه اینا...نقشس

 شگو قلبش صدای به و سینش روی بزارم سرمو برم تونستم نمی...کنم بغلش و برم تونستم

 ...نمیشد...کنم

 

 شستهن کنارم متین...میشم خفه دام کردم احساس...میرفتم باید...بود گذشته دقیقه بیست حدود

 :گفتم و گوشش سمت بردم سرمو...بود

 برم باید...نیست خوب اصلا حالم-

 میرسونمت خودم پس-
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 چی؟ واسه اوردم ماشین پس-

 میمونم دیگه یکم من...برو تو خوب-

 :گفتم و بهش کردم رو...اومد ماشین کنار تا متین...کردم خداحافظی همه از و شدم بلند جام از

 برو دیگه میرم-

 نمیرم شدی خارج کوچه این از نبینم تا...نوچ-

 ...کردم حرکت و کردم روشنش و شدم ماشین سوار

 

**** 

 :نوید

 گریه نباید که مرد حرف بیخیال(...مرد)هستم که جنسی بیخیال...نشستم ماشین پشت

 اینکارو من با داری چرا گیسو...کردن گریه به کردم شروع و فرمون روی گذاشتم سرمو...کنه

 گذاشتم سیگار نخ یه...کردم پاک صورتمو دستم با و کردم بلند فرمون روی از سرمو...میکنی

 ...کردم روشنش فندک با و لبام گوشه

 ولط ارتباط برقراری برای دقیقه یک حدود...گرفتم رو مهراد ی شماره و برداشتم جیبم از تلفنمو

 :زدم داد و دادم دست از کنترلمو صداش شنیدن با...کشید

 ها؟...داره دوسم نگفتی مگه...عاشقمه نگفتی بهم مگه-

 چیه؟ قضیه...عاشقته کی...نوید میگی داری چی-

 :گفتم بلند صدای با دوباره و بیرون انداختم ماشین از رو نصفم سیگار

 گیسو...ها؟...شد چی...کردم صبر...شدم خسته...دیگه بسه اما دارم نگه باید احترامتو داییمی-

 کرد قبول...کرد قبول...کرد قبول...کرد قبول رو عوضی ی پسره اون درخواست
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 تو؟ میگی داری چی-

 دیگه بسه-

 فوت مونفس...بشم اروم که جایی میرفتم باید...کناریم صندلی روی کردم پرتش و کردم قطع تلفنو

 میرفتم باید...افتادم راه و کردم روشن رو ماشین...کردم پاک صورتمو دستم دو با و بیرون کردم

 ...بشم اروم تا جایی

 

 سیگاری بودن بالا ماشین های شیشه که همونجور...نبود اونجا هیچکس...کردم پارک رو ماشین

 تمام...بستم رو چشمام و صندلی به دادم تکیه سرمو...شدم کردنش دود مشغول و کردم روشن

 اولین...سواری دوچرخه...میشد رد چشمام جلوی از تک به تک خاطراتمون

 با و کردم باز رو چشمام چیزا این همه اوردن یاد با...موهاش...صورتش...لبهاش...چشمهاش...بوسه

 :کشیدم نعره و فرمون روی کوبوندم مشت با توان تمام

 چرا...گیسو چرا...کردی اینکارو من با چرا...لعنتتتتتتی-

 زمین روی اروم...شدم پیاده ماشین از و انداختم ماشینم سیگاری جا توی سیگارمو ته

 تپش کسی کردم احساس...زدم لبخندی صورتم به نسیم برخورد با...اومد ملایمی باد...نشستم

 حتما...میکرد چیکار اینجا این...بهش شدم خیره مات شخص دیدن با و برگشتم...ایستاده سرم

 و شدم بلند جام از...بپاشه زخمیم قلب روی نمک تا اومده حتما...کنه تازه زخممو اومده دوباره

 :گفتم متعجب

 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 :گفت و چشمام تو شد خیره معصومش چشمای با

 اما...اومدم چی واسه دونم نمی...اومدم چطور دونم نمی...اینجام چرا دونم نمی خودمم راستش-

 دیگه اومدم
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 زیر وار دیوونه تنش عطر...بود شده تنگ موهاش نوازش و لبهاش لمس...صورتش لمس برای دلم

 ...میزد بینیم

 

 :گفتم خشک و گرفتم گاز داخل از لبمو...بهش کردم پشتمو

 بیاین؟ تنها شب موقع این داده اجازه اقاتون-

 :گفت و کرد واری عصب خنده

 نگو پرت و چرت-

 سبزش چشمای...چشاش تو شدم خیره و سمتم برگشتم...بگیرم خودمو جلوی نتونستم دیگه

 و دادم قورت دهنمو اب چشماش توی شدن خیره ثانیه چند از بعد...میشد ادم شدن لال باعث

 :گفتم

 شدی متین نامزد رسما تو...نگم چرت چیو چی-

 مربوطه خودش به هرکس زندگی...داره ربطی چه تو به-

 بفهم...عمرمی...منی زندگی...منی نفس...منی عشق تو...بفهم...گیسو نیستی هرکس تو-

 ونستمنت دیگه...کنه مخفی کرد سعی و انداخت پایین سرشو...شد نمایان لبش روی زیبایی لبخند

 هخیر و اوردم بالا چونشو اشارم انگشت با...بگیرم شیرین لبخند اون ندیدن برای خودمو جلوی

 :گفتم و چشماش توی شدم

 میکنی؟ اینکارو هردومون با چرا-

 :گفت و برد کنار سرشو...شد جدی صورتش

 نبند جمع لطفا-

 :گفت و اورد بالا چپشو دست
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 بفهم...متینم نامزد من...ببین...کن نگاه-

 :زدم داد

 نبودم تو عاشق سالگی 46 ار نبودم احمق و نفهم اگه من د -

 بده ادامه خودت بودن نفهم به پس-

 و خودم سمت برگردوندمش بازوش گرفتن با و سرش پشت دویدم...ماشین سمت رفت و برگشت

 شیرینی دوباره...کرد همراهیم...بوسیدنش به کردم شروع...گذاشتم لباش روی رو لبام

 نفس نفس...شد جدا ازم دقیقه چند از بعد...لباش سردی دوباره...تنش بوی دوباره...لباش

 که ای ضریه با...شد سرخ صورتم راست سمت...اما زدم لبخندی...چشمام توی شد خیره...میزدیم

 شدم خیره و گونم روی گذاشتم دستمو...خورد برگشت صورتم شد وارد راستم سمت گونه به

 :گفت نفرت با...بهش

 عوضی اشغال...کنم چیکار باهات میدونم بهم بزنی دست دیگه بار یه-

 خاموش رو نوید اتیش بودنش یخ با یخی ملکه...سوزوند رو نوید...شدم رفتنش مهو مات...رفت

 وار دیوونه که دختری از من...میشم گیسو اوردن دست به خاطر به زندگیم و غرور از من اما...کرد

 که حالا...خورده مشامم به تنش عطر که حالا...اوردم بدستش که حالا اونم...نمیگذرم عاشقشم

 تا من...منه دارایی و سهم گیسو...گرده حس بدنم رو اغوشش گرمی که حالا...چشیدم لباشو طعم

 اون و میکشم همه رخ به هامو داشته که میرسه روزی...نمیدم کسی به ر داراییم مرگم زمان

 گیسو...کلمس سه فقط منم ی داشته

 صدای با و نکردم بود زده زنگ که کسی به توجهی...شدم بیدار خواب از موبایلم زنگ صدای با

 :دادم جواب ای گرفته

 بفرمایید-

 ...شد نگرانت...درو نمیکنی باز چرا...میزنم رو خونتون زنگ دارم ساعته یک-

 :گفتم و حرفش وسط پریدم
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 کنم باز درو اومدم...خوابیدم دیر یکم دیشب-

 کرف از دیشب...کردم سازیش جا سرم روی و برداشتم شالی...شدم بلند جام از و کردم قطع تلفنو

 در و کردم باز رو در ایفون با...میرفتن فرو قلبم توی داغ سیخ مثل حرفاش...نمیبرد خوابم نوید

 پایین با...شستم رو صورتم روشویی توی و اشپزخونه سمت رفتم و گذاشتم روهم رو ورودی

 دایص...نداشتم کنم پاک صورتمو حوله با و بالا برم اینکه حوصله...کردم خشک صورتمو لباسم

 هینگا...بیرون زدم اشپزخونه از و کردم خوردنش به شروع و برداشتم سیبی...اومد در شدن بسته

 ...بود دستش توی قرمز رز های گل با بزرگی گل دست...کردم متین به

 میخوابی چقدر...خوابالو بخیر ظهر-

 فتمر...کردم تشکری زیرلب و گرفتم ازش رو گل دسته و سمتش رفتم...نکردم حرفش به ای توجه

 :گفتم و اشپزخونه سمت

 بشین برو تو گلدون تو میزارم اینارو من تا-

 روی کردم پرت گلارو...رفتم اشپزخونه داخل به...رفت پذیرایی سالن سمت به و زد لبخندی

 پوزخندی حرفم این به...الان مهمون مخصوصا...میخورد بهم زده سر مهمون از حالم بچگی از...اپن

 :گفت...نشستم کنارش رفتم...رفتم بیرون اشپزخونه از و زدم

 ببخشید...کردم بیدارت بودی خواب-

 کن ول...شدم بیدار دیگه-

 :گفت و برداشت سرم روی از شالمو و بالا اورد دستشو بود لبس روی که لبخندی با

 زدی شال من از چرا-

 :گفتم و سرم روی گذاشتمش و بیرون کشیدم دستش توی از شالمو

 نیستیم محرم بهم که ما من عزیز-
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 ی لبه به شدم خیره و گرفتم خودمو خنده جلوی...بهم شد خیره منگ حرفم این گفتن با

 مروکل این بارم یک زندگیم توی...خندیدن به کنم شروع و بشم زمین پهن خواست می دلم...قالی

 ندگیز توی محرم تنها دیگه چون...کلمه این گفتن به کنم عادت باید دیگه اما...نگفتم کسی به

 :اومد صداش...نویدمه من

 !کردی تغییر چقدر-

 

 بمونیم همینجوری اخر تا که نیست قرار...میکنن تغییر همه بلاخره-

 :پرسیدم هوا بی...چشمام توی شد خیره لبخند با

 اینجا؟ اومدی چرا راستی-

 :گفت و بیرون کرد فوت نفسشو

 دارم؟ برات سوپرایز دوتا گفتم بهت یادته-

 دادی نشونم دیشب که اولیشو...اره-

 کردم اماده برات رو دومی سوپرایز...بپوش لباس شو بلند-

 :گفت خنده با...چشماش توی شدم خیره حرف بی

 دیگه پاشو-

 شدم بلند جام از و انداختم بالا ابروهامو

 ...شده چش نبود معلوم

 

 :گفت و کرد باز رو خونه در من جلوی
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 سلطانم بفرمایید-

 نماشی به که کسی دیدن با...صورتش تو برم پا با داشتم دوست فقط لحظه این توی...شو خفه

 :گفت لب زیر اروم متین...میکرد چیکار اینجا این...شدم خشک بود داده تکیه متین

 میکنه؟ چیکار اینجا این-

 دونم نمی-

 :گفت و دستاش توی گرفت دستمو

 بریم بیا-

 نمتی...خبره چه قلبش و مغز توی کنم تصور تونستم نمی الان...بود شده گرد تعجب از چشمام

 :گفت

 میکنی؟ چیکار اینجا...نوید اقا بَه-

 ات کردم سعیمو تمام...متین و من ی شده قفل دستای به بود شده خیره...کردم دنبال نگاهشو رد

 :گفت دوباره متین...دستمو بود گرفته سفت اما...بیارم در دستش توی از دستمو

 داداش؟ شده چیزی نوید-

 :گفت و متین چشمای تو شد خیره و برداشت ما دستای روی از نگاهشو عصبانیت با

 نیستم خری هیچ داداش...فهمیدی...نیستم تو داداش من-

 :گفت و بهم کرد رو...انداخت بالا ابروهاشو و زد ای خفه لبخند متین

 بریم؟...عشقم-

 اهمیتی...کردم احساس دهنم توی رو خون تلخ ی مزه...گرفتم گاز لبمو گوشه توانم تمام با

 :گفت و جلو اومد نوید...ندادم
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 میرین؟ جایی دارین-

 :گفت و کرد ول دستمو متین

 ؟من ماشین به بودی داده تکیه اینطوری که میری داری جایی تو...بپرسم باید شما از من اینو-

 :گفت خیالی بی حالت با نوید

 میشدم رد اینجا از داشتم...تره اونور خیابون سه دو من خونه-

 نه؟ من ماشین به دادی تکیه شدنتم رد بین-

 اینجاست ماشینت دیدم-

 :گفت و من به شد خیره

 بکنم احترامی و ادب عرض عاشق کفتر دو این به...معشوق و عاشق این به کنم صبر گفتم-

 :گفت و زد کنار نویدو دستش با متین

 بریم خوایم می حالا...شد تمام ادبت و عرض-

 :اومد پشت از صداش شیم ماشین سوار که رفتیم هم با

 داره سختی تاوان عاشق مرد یه دل شکوندن بدون اینو اما...شین خوشبخت-

 شهشی به چسبوندم سرمو...شدم ماشین سوار...گلوم به انداختن چنگ به کرد شروع دوباره بغض

 روی لاستیکا شدن کشیده صدای هم بعد...اومد در شدن بسته صدای...بستم رو چشمام و

 :گفت متین...میرفتیم داشتیم سکوت توی...اسفالت

 بود؟ چی حرفش اون معنی-

 گفتن برای هیچی...بهش شدم خیره و کردم باز چشمامو و کردم بلند شیسه روی از سرمو

 شیرین عمط بگم...داشتم خاطراتی نوید با من بگم تونستم نمی...عاشقمه بگم نمیتونستم...نداشتم
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 متس برگشتم پس میکردم مخفیش باید...میگیرم انتقام ازت دارم بگم یا لبمه زبر هنوز لباش

 :گفتم اروم و ن بیرو به شدم خیره و پنجره

 دونم نمی-

 :اومد دادش صدای

 چی؟ یعنی دونم نمی-

 :گفتم و بهش کردم رو بود صداگ توی که بغضی با...انداخت چنگ گلوم به بغض دوباره

 سلام باهاش روز دو...میگفت داشت چی دیوونه اون دونم نمی من...بزنی داد من سر نداری حق-

 عاشقشم کرده فک کردم علیک

 یاهمیت...نمیشد خفه وجدانم صدای....نیستی؟ عاشقش تو یعنی...میگی داری چی...احمق گیسوی

 :گفت متین...بهش ندادم

 زدم داد سرت ببخشید-

 دیگه کن ولش...نداره اهمیتی-

 :گفتم متعجب مسیر دیدن با

 نادیه؟ کافه سوپرایزمون-

 نشسته اونجا-

 چی؟ یعنی نشسته-

 میشی خوشحال مطمئنم...ببینیش بریم باید-

 بیرون به پنجره از شدم خیره دوباه و بیرون کردم فوت نفسمو
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 از هردو و کرد پارک کافه روی به رو رو ماشین...نبود خیابون توی هیچکس...بود ظهر0 ساعت

 :گفت و ایستاد کنارم...شدیم پیاده ماشین

 نرفته یادت از که هامون خاطره-

 یادم از خودتم بلکه خاطراتمون تنها نه...گفتم خودم با و زدم حرفش به پوزخندی دلم توی

 :گفت و کردم باز نیشمو...رفته

 نرفته یادم که معلومه-

 میدونستم-

 :گفت و اومد سمتمون به نادی...شدیم کافه وارد هردو

 میبینم باهم هردوتاتونو که خوبه قدر چه-

 :گفت متین

 اومده مهمونمون-

 بالا طبقه-

 تلخ قهوه تا سه-

 خوام می شیرین من-

 شده عوض سلیقت-

 میکنن تغییر ادما که گفتم بهت...عشقم-

 زج به هیچکس...انداختم سالن به نگاهی...رفتی بالا طبقه به باهم...زحرمار عشقمو...درد عشقمو

 چهره همون دوباره...اشنابود برام چهرش...شد بلند جاش از من دیدن با...نبود اونجا مرد یک

 یادم میکردم فکر هرچی اما...برام شد اشناتر چشماش دیدن با...شدیم که تر نزدیک...خسته

 :گفت متین...دیدمش کجا و کیه که نمیومد
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 بشینیم-

 :گفتم و بهش کردم رو متعجب

 اقاس؟ این سوپرایزت-

 تقریبا-

 :گفت مرد

 سلام-

 شونفس متین...نشست کنارم هم متین و نشستم صندلی روی...دادم تکون سلام نشونه به سری

 :گفت و بیرون کرد فوت

 هستن اقا این من سوپرایز گیسو-

 کنم چیکارش...خوب-

 بزارین؟ تنها مارو میشه متین اقا-

 :گفت و انداخت بالا ابرویی متین

 واجبه؟-

 حتما-

 :گفت و شد بلند جاش از متین

 نادی پیش میرم یکم من پس-

 اوکی-

 استرس کردم احساس...بود انگشتانش با بازی مشغول و بود زیر سرش مرد...مرد به کردم رو

 :پرسیدم کنجکاوی با...داره
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 بره؟ متین گفتین که بگین بهم خواستین می چیزی-

 :گفت و چشمام تو شد خیره و اورد بالا سرشو

 قشنگتری عکساتم از-

 ببخشید؟-

 :گفت و زد ای عصبی لبخند

 بودی کوچولو خیلی رفتم وقتی-

 :گفتم لب زیر...زد یخ تنم جمله این شنیدن با

 میگی؟ داری چی تو...ت...ت-

 گیسو باباتم من-

 باباتم میگی رسیدی راه از...محترم اقای چی یعنی-

 ندگیز اینکه از پشیمونم...کردم ول مامانتو و تو اینکه از پشیمونم...پشیمونم خیلی من گیسو-

 دو...دخترم و موندم من...مرد زنم پارسال...کردم اسیرش بچگی از اینکه از...کردم سیاه مامانتو

 منم...کنم تعریف مادرشو و من اشنایی داستان خواست برام...بود گرفته حالش یکم پیش  هفته

 حالش چون...کرد فرار خونه از حرفا این شنیدن از بعد دخترم...گفتم چیزو همه و دریا به زدم دلو

 فهمید چون...کردم صیغه مادرشو رفتم داشتم زن اینکه با من فهمید چون...میخورد بهم من از

 ...فهم چون...کردم ترک اونا خاطر به شمارو من

 :زدم داد و میز روی کوبوندم دستم با

 مردی پیش سال خیلی...مردی من برای تو...دیگه کن بس-

 وقتی زا گیسو...مرحومه اون یادگاری تنها گیسو...کنم پیدا رو گیتی کن کمک...کن کمکم گیسو-

 زدم بهم شهرمونو تمام رفته
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 :گفتم و زدم پوزخندی...بود کرده فکر خودش راجب چی...میشد خورد داشت اعصابم واقعا

 کن؟ کمکم گمشده دخترت بگی اومدی سال ا ندی از بعد...متاسفم برات واقعا-

 :گفتم و شدم بلند جام از

 نمیاد بر کاری من دست از ولی ببخشید-

 :گفت که ها پله سمت برم خواستم

 بگیر عکسشو حداقل-

 به که بودم عصبانی و ناراحت دیگه طرف از...دارم خواهر بودم خوشحال طرف یه از...بودم دودل

 سختی انقدر مادرم گذاشته پدر خودشو اسم که مرد این و مادرش و بچه این خاطر

 از عکسو محکم...بود کرده دراز دستشو و بود دستش توی عکس...سمتش برگشتم...کشید

 :گفتم و بیرون کشیدم دستش

 کنم کاری براش بخوام ممکنه گرفتم ازت عکسو نکن فکر درصد یک-

 

 :گفت و شد بلند جاش از دیدنم با متین...پایین رفتم ها پله از عصبانیت با

 چیشد؟-

 :گفتم نادی به رو عصبانیت با

 نیوردی چرا منو قهوه-

 نیاره گفتم من-

 کردین غلط هردوتاتون...کردی غلط تو-
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 سرم پشت و کرد ماشینم سوار...کرد خارجم کافه از کشون کشون و گرفت بازومو و سمتم اومد

 :گفت و بهم کرد رو...شد ماشین سوار...بست درو

 تو؟ شده چت-

 :گفتم و کردم اشاره خودم به دستام با

 ببینه؟ منو خواست می چرا مرتیکه این میدونی...شده؟ چم من-

 ببینه دخترشو خواست می...معلومه خوب-

 :گفتم و کردم عصبی خنده

 و کوه به سرکشیده شنیده رو کرده مادرم زندگی توی که کاریایی گند شنیدن با دخترش اقا-

 بیابون

 میگه؟ چی دستت توی عکس این پس-

 :گفتم  مانتوم جیب توی گذاشتم عکسو سریع

 هیچی-

 :گفتم که کنم عوض بحثو خواستم...کرد روشن ماشینو

 ناهار؟ برای بخری خوای نمی چیزی...گشنمه...متین-

 :گفت و کرد ارومی خنده

 شد خاموش عصبانیتت انگار-

 کنم پیداش خوام می...گرفتم تصمیمی یه راستش-

 :گفت و ترمز روی زد

 چییییی؟-
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 شنیدی که همین-

 

 شاید...دارم وجود همدم یه به که الان مخصوصا...میکردم پیدا ناتنیمو خواهر باید...زدم لبخندی

 :گفت متین...داره گناهی چه دختر این اما کردن خراب زندگیمونو پدرش و مادر

 میخندی؟ چرا-

 خوشحالم کن فک...همینطور-

 بگم؟ چیزی یه گیسو-

 هوم؟-

 بوده؟ چیزی نوید و تو بین-

 :گفتم استرس با...اوردن من پیش اسمشو دوباره

 گفته؟ چیزی کسی...نه-

 میلرزه صدات میارم اسمشو هروقت چرا پس-

 :زدم داد ناراحتی با...میدادم جو باید

 بودم؟ تو پیش الان داشتم دوست اونو من اگه-

 :گفتم و دادم نشونش حلقرو و کردم بلند دستمو

 بود؟ من دست توی این داشتم دوسش اگه-

 ببخشید-

 خونه برم خوام می-
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 ببخشید گفتم-

 خونه برم خوام می گفتم منم-

 

 ...کرد کج من خونه سمت مسیرو

 

 به و بستم چشمامو...میدادم ادامه خوابم به باید...کردم پرت تختم روی خودمو...رسیدم بلاخره

 ...رفتم فرو عمیقی خواب

 

 :برداشتم گوشیرو...شدم بلند جام از بزور...کردم باز رو چشمام ایفون زنگ صدای با

 کیه؟-

 منم-

 :گفتم خوابالودم صدای با

 کیه؟ منم-

 گیتی-

 توی رفتم و شدم خارج خونه از سریع...کردم باز رو در...شد باز چشمام اسمش شنیدن با

 :گفتم دیدنش با...حیاط

 کردی پیدا کجا از منو خونه ادرس...میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 بزنیم حرف باهم میشه-

 :گفتم کردمو سرتاپاش به نگاهی
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 باشی فراری دختر نمیاد بهت-

 :گفت و زد لبخندی

 مغرور و غد-

 اجی...تو بریم میشه-

 :گفتم اخرشم حرف شنیدن با

 شدیا خواهر زود-

 از زودتر خیلی...شدم گم آغوشش توی...کرد بغلم و سمتم اومد...زیرخنده زدیم هردوتامون

 مرفتی...داخل رفتیم سریع و گرفتم دستشو و شدم جدا ازش...شدم رامش میکردم فکر که چیزی

 :گفت و گرفت دستاش توی دستامو...نشستیم مبل روی و

 فهمیدم پیش هفته دو-

 فهمیدم پیش ساعت چهار من فهمیدی پیش هفته دو تو اگه-

 ای خانواده بخوام که مامانم مثل نه و کنم خیانت که بابامم مثل نه من که بدونی خوام می گیسو-

 باشم دوست خواهرم با خواد می دلم فقط من...بپاشونم رو

 نیستی هیچکدومشون مثل تو که معلومه-

 دارم ازت ای خواسته یه-

 بگو-

 اینجام من بفهمه بابا ندارم دوست-

 بگم کسی به نیست قرار منم-

 :گفتم...بود کرده درگیر ذهنمو سوال یه
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 ...فهم و کردی پیدا منو کجا از راستی-

 نوید طریق از...میپرسی اینو بودم مطمئن-

 نوید؟-

 اون طریق از و کرده پیدام چجوری که کرد تعریف برام...کرده پیدام دیروز...شده دیوونه بیچاره-

 بود فهمیده تازه اونم...منی خواهر تو فهمیدم

 گفته؟ بهت چی-

 نگم بهت  بود گفته همینم-

 اووف-

 اجی ولی-

 :گفت...زدم لبخندی کلمه این شنیدن با

 چته ععع-

 اجی کلمه عاشق همه از بیشتر و اومد خوشم پرواییش بی از و باهام دختر شدن دوست زود از

 :گفتم لب زیر...شدم گفتنش

 هیچی-

 بود داغون خیلی-

 میدونم-

 کن تعریف خوب-

 پروییا خیلی-

 نگو اصن-
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 دیگه؟ پیشم میمونی-

 :گفت و چشمام تو شد خیره خوشحالی با

 میشه؟ یعنی-

 میشه که معلومه-

 :گفت و بغلم تو پرید و کشید جیغی

 میکردم پیدات زودتر کاش-

 همینطور منم-

 

 :گفت خنده با و شد بلند جاش از...دراومدم بغلش از

 گشنمه من...دیگه بسه هندی فیلم  خوب-

 :گفتم شدمو بلند جام از خنده با

 خوای؟ می چی-

 یابج...تو حساب به...خوام می پیتزا دوما...بزنیم حرف باهم باید صب تا...نداریم خواب امشب اولا-

 جیبش تو نمیکنه دست که کوچیکه

 :گفتم خنده با

 پرویی تو چقد-

 :گفت و کشید لپمو

 ندارم تعارف...نیستم پرو-
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 :گفت و کشید دستمو گیتی...دادم سفارش مخصوص پیتزا دوتا و رفتم تلفن سمت

 ببینم اتاقمو خوام می-

 مادرم اتاق...اتاق توی بردمش...بدم بهش مامانو اتاق گرفتم تصمیم...نبودش مامان که حالا

 :گفت زده حیرت اتاق دیدن با...بود ویلا اتاق بزرگترین

 واسم زیاده خیلی این-

 :گفتم و بهش شدم خیره لبخند با

 کنه زندگی کامل رفاه توی باید خواهرم...منی خواهر تو-

 و شال)لباساش هنوز گیتی...شد اغوشیمون هم ادامه مانع در زنگ صدای...کرد بغلم دوباره

 :گفت...بودن تنش(مانتو

 میرم من-

 باش-

 :گفتم...ندادم پیتزارو پول اومد یادم شدن بسته با...بیرون رفت اتاق از سریع

 بهم نگفتی چرا-

 بابا وللش-

 ...اما-

 بگیم هم به که داریم نشنیده و ناگفته حرف کلی بعدش...بخوریم غذا باید...گشنمه من...نداره اما-

 

 :پرسیدم موشکافانه

 بود؟ چطور نوید حال-
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 :گفت و شکوند گردنشو قلنج

 شما نکنه...بود تو عکس همه خونش دیوارای ولی نمیشه باورت گیسو...بود بد خیلی حالش-

 ...باهم

 ندید با...چرا...بکشه عذاب باید انقدر من نوید چرا...زدم تلخی لبخند...خندید حرفش این پشت

 :گفت و داد قورت خندشو رفتم وار ی چهره

 شده؟ چی-

 هیچی...هیچ-

 دستای برخورد با...زدن یخ دستام...اورد جلوم اسمشو دوباره...اومد سراغم به لعنتی بغض دوباره

 :گفت...لرزید تنم دستام روی گیتی داغ

 بگو بهم...شده چی گیسو-

 هسین روی گذاشتم سرمو...میریخت چشمام از اشک وقفه بی...گریه زیر زدم و نیوردم طاقت دیگه

 تموم هقام هق بلاخره...کرد نوازش موهانو روی دستش با...کردن گریه به کردم شروع و گیتی

 :گفت و گرفت قاب صورتمو دستاش با...شدم جدا ازش...شد

 میمونه خودمون بین بگیم هرچی...خواهریم ما.. جون ابجی...گیسو-

 :گفتم الودی غم صدای با و قلبم رو گذاشتم دستمو

 خفه دارم داشتم نگه اینجا رو شده هرچی انقد...میترکه داره ریختم خودم تو انقد...اینجا پره-

 میشم

 بگو بهم دلترو تو هرچی...بگو بهم پس-

 انتقامم و نوید با اشنایی و متین با رابطم اول از...براش کردم تعریف داستانو همه
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 به که عاشقته اونقدر پسر اون...میدی هردوتون به داری که عذابیه این...نیست انتقام این-

 بود اومده شمال تا خاطرت

 چی؟ یعنی-

 فتهگ بعدشم و گفته رو داستانمون همه بهش بابام و کرده پیدا بابامو جای مادرت طریق از یعنی-

 گهن خودش پیش دوروزی یکی بردم کرده پیدا منو که حالا...گشته من دنبال اینبار...شدم گم من

 تنگف هیچوقت اما...بهت نصبت عشقت از...رفتارت طرز از...گفت بهم تو از میتونست تا و داشت

 ...مت اجی...میگفت تو خوبیای از و میرفت راه...کرد ولم گیسو یا...کرد خیانت بهم گیسو

 :گفتم و حرفش وسط پریدم

 نگو اون راجب چیزی-

 ریب تو کن فک...پشیمونیه عمر عذابه،حسرته،یک...نیست انتقام این...میگم بهت بازم من اما-

 ها؟...میشه چی...بگی بله شه پرت حواست...عقد سفره سر

 دونم نمی-

 اخرش میشه چی معلومه...نکردی فکر جاش هیچ به-

 هیچی...دونم نمی هیچی-

 پوووف-

 بخوابیم؟-

 بخوابیم-

 

 ی ههم...نبودم خودم که بود من زندگی فهمیدن کنجکاو دختر این انقدر...نخوابیدیم اصلا اونشب

 ...من مثل اونم...کردم تعریف براش زندگیمو
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 ناشناس شماره...درشواوردم بالشتم زیر از دستم با...کردم باز چشمامو موبایلم صدای با

 :دادم جواب و کردم صدام شدن صاف برای ای سرفه...بود

 بفرمایید-

 اهوازی خانوم-

 ...تخت روی نشستم و شدم بلند جام از

 هستم خودم بله-

 تئاتر کارگردان...هستم سعادتی مسیح-

 خوب؟-

 ببریم صحنه روی خوایم می جدیدی تئاتر-

 بزنید زنگ دیگه ساعت یک سعادتی اقای ببخشید-

 چشم-

 به نگاهی...بودیم خوابیده هم کنار دیشب...گذاشتمش تخت کنار عسلی روی و کردم قطع تلفنو

 صورتمو و دست و رفتم دستشویی سمت به...شدم بلند جام از...کردم گیتی خالی جای

 خارج اتاق از همینطور...نداشتم رو کردنشوک باز حوصله...بودن گیس موهام...شستم

 دور متین و گیتی...شد گرد تعجب از چشمام روم روبه صحنه دیدن با...میومد حرف صدای...شدم

 :گفت و کرد بغلم...سمتم اومد و شد بلند جاش از و زد لبخندی دیدنم با گیتی...بودن نشسته میز

 بخیر صبحت-

 :گفتم بشنوه نوید که جوری بلند کردمو جداش بغلم از

 میکنه؟ چیکار اینجا این-
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 :گفت و حرفش وسط پرید نوید که بزنه حرفی خواست

 مشکلیه؟...کردم دعوت خودمو خودم-

 :گفتم و ایستادم روش روبه رفتم و زدم کنار رو گیتی

 من خونه تو اومدی حقی چه به تو...مشکله که معلومه-

 ببینم رو گیتی بودم اومده-

 :گفتم و دادم تحویلش پوزخندی

 برو دیدی،حالا-

 :گفت گوشم در و اومد گیتی

 بمونه بزار اجی جون-

 چی؟ بیاد متین اگه-

 :گفت گیتی...کرد تکرار رو متین اسم زیرلب نوید

 ببینه اومده منو میگم خوب-

 اما...اوردم بدست ای تازه انرژی نوید دیدن با راستش...نشستم صندلی روی رفتم و ندادم اهمیتی

 :گفتم میز دیدن با...شدن ملحق بهم هردوتاشون...میدادم نشون نباید اینطور

 کردی چی-

 :گفت و خندید

 پیشم میومد داشت داداشم-

 شد؟ داداشت دوروزه-
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 اوهوم-

 تحال با گیتی...میکردم حس خودم سر نویدو سنگین نگاه مدت تمام...خندید حرفش این پشت

 :گفت شوخی

 نداری؟ کار سرو چیزا این و روسری با کلا میگم-

 :گفت نوید

 ادمه دل به محرمیت...میگه که دیالوگ یه قول به-

 :گفتم چشماش تو بودم شده خیره که همونطور

 بزنم نبود حواسم...بیاری؟ شالمو بری میشه گیتی-

 :گفت نوید...رفت و شد بلند جاش از گیتی

 بود شده تنگ برات دلم-

 :زدم داد

 کجایی؟ گیتی-

 نمیشه سیر چشمات تو زدن زل از ادم-

 گییییتیییی-

 کردی اسیرم-

 بلند همراهم...شدم بلند جام از...میشد زیاد کردنش بغل احتمال میموندم بیشتر اگه

 با...شد هم مماس صورتامون...گرفت اروم دستمو مچ...بیرون بزنم اشپزخونه از خواستم...شد

 :گفت اروم صدایی

 متینی؟ نامزد تو واقعا یعنی-
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 اره-

 کند تجویز برایم شب به شب...تورا های لبخند...باشد یکی کاش-

 ...زدم لبخندی ناخداگاه حرفش این شنیدن با

 

 :گفت که بشم جدا ازش خواستم...خوردم لبخندمو...زد لبخندی لبخندم پشت

 مردم اونروز بدون کشیدم دست داشتنت دوست از دیدی روز یه اگه-

 بگیر گاز زبونتو-

 :گفت ناراحتی با

 داری؟ دوسش-

 اگه...شکسته قلبش الانم گرچه...میشکست قلبش اره میگفتم بهش اگه...میگفتم بهش چی

 :گفتم زیر...میگشت برم و دور بیشتر نه میگفتم

 دونم نمی-

 نیست دونم نمی من سوال جواب-

 :گفتم و چشماش تو شدم خیره

 دونمه نمی من جواب اما-

 :دادم جواب و گرفتم ازش گرفت سمتم تلفنو...اومد گیتی همراه گوشیم زنگ صدای...کرد ولم

 بفرمایید-

 هستم سعادتی-
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 دیگه دقیقه11 نه بزنید زنگ دیگه ساعت یک گفتم من محترم اقای-

 ته...باشن باید سبز چشماش بازیگرمون...بکنیم خوایم می انتخاب ما ولی ببخشید اهوازی خانوم-

 باشن داشته باید خودتونو چهره

 میکنه نگاه طرف چشمای به کی سالن توی اخه-

 شما مثل درست زیبا...باشه عمل بدون باید بازیگر...مهمه چیزا این اهوازی خانوم-

 :گفتم و زدم لبخندی...رسید ذهنم به فکری حرفاش شنیدن با

 ببینمتون؟ میتونم عصر سعادتی اقای-

 حتما-

  میدم خبر بهتون پس-

 فعلا...حتما-

 خدانگهدار-

 :گفتم گیتی به رو و کرد قطع تلفنو

 روته پیش خوبی خبرای-

 :گفت منگ

 چی؟ یعنی-

 میفهمی-

 

 :گفتم متعجب...نبود ازش خبری...کردم بر و دور به نگاهی
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 کجاست؟ نوید-

  رفت-

 اوکی-

 

*** 

 :گفت میکرد بازی شالش لبه با که همونطور

 شده؟ چی بگی خوای نمی-

 :گفتم و زدم لبخندی

 میفهمی الان-

 میکنن نگاه تورو دارن همه اجی-

 نده اهمیت...کنن نگاه-

 ندبل من همراه گیتی...شدم بلند جام از سعادتی دیدن با...شد شالش لبه با بازی مشغول دوباره

 ...شد

 میبینمتون که افتخارمه باعث...سلام-

 همچنین-

 قهوه های چشم و بور بلند های ریش با بود مردی مسیح...نشستیم و کرد سلام هم گیتی با

 :گفت...ای

 دادم تلفن پشت رو توضیحات بیشتر میکنم احساس-

 کنم معرفی جدید نیروی یه بهتون خواستم می سعادتی اقای اما...درسته-
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 :گفتم و کردم اشاره گیتی به دستم با

 اهوازی،خواهرم گیتی...میکنم معرفی-

 :گفت و بهم شد خیره منگ گیتی

 جاااااان؟-

 منه شبیه چهرش ته هم و داره سبزی چشمای هم میبینید خودتون که همونطور-

 :گفت...کرد برانداز رو صورتش مات ثانیه چند...گیتی به شد خیره مسیح

 کرده؟ کار تاحالا خواهرتون اهوازی خانوم ببخشید...العادس فوق زیباییتون هردوخواهر واقعا-

 نه-

 چی؟ پس-

 مطمئنم...میکنید کمکش شما-

 داره اپشنو یه فعلا...میکنم خودمونو سعی-

 

 :گفت زده حیرت و متعجب گیتی

 اجی نداره امکان این اما-

  هست امکانش-

 ...بود قابل اگه...ازتون میگیریم تست یه اول اهوازی خانم:مسیح

 :گفتم تمام قاطعیت با و حرفش وسط پریدم

 میکنین کمکش شما...نداریم بود قابل اگه-
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 بگید شما هرچی-

 :گفتم و زدم لبخندی...کرد موافقت باهام اینکه از بودم خوشحال

 باشین موفق-

 :گفتم گیتی روبه و شدم بلند جام از

  بیا و سعادتی اقای به بده شمارتو توهم...ماشین تو میرم من-

 عکس باهاشون...اومدن عکس گرفتن برای زن یک و مرد دو...شدم دور میز از و برداشتم کیفمو

 دقیقه چند از بعد...کردم روشن رو ماشین...شدم ماشینم وارد و شدم خارج کافه از سریع و گرفتم

 :گفت که کردم حرکت...شد سوار و اومد گیتی

 برنمیام پسش از من میدونی تو...بود؟ کاری چه این-

 :گفتم بود راه به نگاهم که همونطور

 نمیای بر گفته کی-

 :گفتم و پاش رو کوبوندم

 نیست چیزی کم بودن اهوازی گیسو خواهر-

 :گفتم و افتادم صبح یاد...زیرخنده زدیم هردوتامون حرفم این پشت

 صبحونه واسه کردی دعوت نویدو که صبح تلافی اینم-

 ببینمتون یعنی...ببینمت داشتم دوست گفت...اومد خودش اجی خدا به-

 بخوریم صبحونه باهم بیا گفتی توهم-

 کردم؟ بدی کار مگه خوب-

 کردی رومون روبه کردی خوبی کار اتفاقا نه-
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 باهاش؟ شدن رو روبه از داری ترس-

 :گفتم متفکرانه

 ارک و بشم خود بی خودم از ممکنه لحظه هر...کنم نگاه چشماش تو نمیشه روم ولی...نه که ترس-

 بدم دستمون

 

 بزنه بیابون به سر باید ادم عاشقیا و عشق این دست از اوووف-

 نشدی؟ عاشق حالا تا تو راستی-

 بودا جیگری خوب برادری چشم به خداوکیلی ولی...بابا نه-

 :گفتم خنده با

 کی؟-

 دیگه سعادتی همین-

 داری؟ مردم پسر چیکار-

 گفتم نظرمو فقط من ععع-

 میخورن خودت درد به نظراتم-

 :گفتم و کردم اشاره کیفم به...اومد موبایلم زنگ صدای...خنده زیر زدیم هردوتامون

 بیار درش کیفم تو از-

 لحا بی سمتم گرفت گوشیرو که حالی در و کرد نگاهی صفحه به و دراورد گوشیرو کیفم تو از

 :گفت

 متینه-
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 :دادم جواب و گرفتم ازش موبایلو و کردم گشاد براش چشمامو

 تلفنم پشت جان متین-

 راستپ دست با دوباره و گرفتم بازوش از نشکونی و بالا اوردم شونمو...اومد گیتی خنده صدای

 :گفت...فرمونو چپم دست با و گرفتم گوشیرو

 کردم مشخص رو عقد تاریخ...شده تنگ برات دلم...پیشت میام پس...باش-

 :زدم داد و ترمز رو زدم

 میگی چی-

 میزنیم حرف میام-

 :گفتم گیتی روبه و کردم قطع تلفنو

 کرده مشخص عقدو تاریخ-

 :گفت گیتی

 بیوفت راه...بهمون میزنه میاد پشت از یکی الان کردی ترمز اتوبان وسط-

 :گفت گیتی...افتادم راه

 کن تعریف-

 کرده مشخص گفت عقدو تاریخ که میگم-

 نزدیکه پایانتون-

 گیتی میترسم-

 پشتتم من-
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 فرشته همچین که شکرت خدایا...بودنش از بودم خوشحال واقعا...زدم لبخندی و بهش کردم رو

 :گفت و بیرون کرد فوت نفسشو گیتی...کردی زندگیم وارد رو ای

 اینجام که بگم بابا به خوام می راستش-

 :گفتم...بره پیشم از خواست نمی دلم...رفتم وا

 بری خوای می یعنی-

 کنم راحت خیالشو خوام می فقط...کنم ولت خوام نمی اصلا نه-

 دیدن با گیتی...بود متین ماشین در دم...رسیدیم بلاخره...خداروشکر...کشیدم راحتی نفس

 :گفت متین ماشین

 اومده اقاتون-

 :گفتم و بهش کردم رو

 شو خفه-

 چشم-

 :گفتم و شدم پیاده ماشین از

 سلام-

 کردی؟ پیدا اجیتو-

 میدونستی توهم مگه-

 دیگه میشناسم اجیتم کردم پیدا باباتو وقتی-

 :گفت...خندید حرفش این پشت

 عقدیم باهم موقع این دیگه هفته-
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 ...مامانم از منو تو اما...گرفتی؟ وقت دیگه هفته واسه-

 :گفت و حرفم وسط پرید

 میشه راضی اما...نبود راضی مامانت-

 باشه-

 میکنم شماری لحظه-

 :گفتم و زدم ای زورکی لبخند

 منم-

 

*** 

 اما...بود فهمیده نوید...داشتم استرس...عقد سفره سر میرفتم متین با فردا...گذشت روز6 بلاخره

 که ودب شده خراب حالش انقد فهمیده وقتی گفت گیتی فقط...بودم ندیده ازش العملی عکس هیچ

 :میگفت میداد اگرم...نمیداد تلفنامو جواب...بود کرده قهر باهام مامان...خونه رسوندتش خودش

 نمیشین خوشبخت متین با مطمئنم بکنم اگرم...نمیکنم خوشبختی ارزوی واست-

 تمیرف کافه فردای از گیتی...دونست نمی رو بودم کشیده فردا که ای نقشه هیچکس گیتی جز

 هروقت و داشت مشکوک تلفنای بعدشم...تمرین برای شب1 تا میرفت صبح1 از...مسیح پیش

 تختم روی...بود شب0 تقریبا ساعت...بهش نمیکردم اسرار منم...نمیداد جوابمو کیه میپرسیدم

 اسمش دیدن با...بود نوید...کردم صفحه به نگاهی...اومد موبایلم ویبره صدای...بودم کشیده دراز

 :دادم جواب...بودم پشیمون کارم از...کرد لرزیدن به شروع دستام

 الو...ا...ا-

 یبش صوفی خانوم روز یه بود ارزوم...متین خانوم میشی دیگه فردا...میشی دیگه یکی مال فردا-
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 :گفتم و گریه زیر زدم و گرفت اتیش جگرم حرفاش این شنیدن با

 کن بس...کن بس-

 ببینمت خوام می...گیسو نمیکنم بس-

 :گفتم اراده بی

  باغ تو بیا-

 خونتونم در دم-

 مرفت در سمت به و حیاط توی رفتم لباس همون با و شدم بلند جام از...زدم لبخندی اشکام میون

 و در کنار انداختم خودمو و گریه زیر زدم دوباره بود جلوم که کسی دیدن با...کردم باز درو و

 لباساش...بودن ریخته بهم موهاش...بودن شده بلند ریشاش...بست درو و داخل اومد...نشستم

 :گفت و کنارم نشست...میومد جاش همه از سیگار بوی و چروک

 ندارم تحمل...نکن گریه-

 شلبا...بود قرمز قرمز...سبزش چشمای توی شدم خیره و اوردم بالا سرمو...بود روشن تقریبا حیاط

 :گفتم و کردم پاک اشکامو دستام با...بود شده بنفش

 میکنی باهام اینکارو چرا-

 خاک تو میکنیم داری زنده زنده...منو میکشی داری...میکنم؟ چیکار باهات دارم من-

 :نالیدم

 نوید-

 سهم لبهاش...میشه دیگه یکی مال سبزش چشمای...میشه دیگه یکی مال فردا من گیسوی-

 ویدن قلب اما...نبوده من مال گیسو قلب...میره دیگه یکی دستای توی دستاش...میشه دیگه یکی

  گیسوا  مال همیشه
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 گذاشت. دراورد سیگاری...سمتش برگردوندم سرمو...نشست کنارم و اومد...شد تر شدید هقم هق

 :گفت اونور کردم پرت و دراوردم سیگارو اراده بی...کنه روشنش خواست...لبش کنار

 میکنی؟ داری چیکار-

 مثلا؟ چی...میکشی؟ انقد چرا-

 کنم پر چیز یه با لباتو خالی جای باید-

 و زد تلخی لبخند...گرفتم فاصله ازش و زدم لبش روی ارومی ی بوسه و بردم تر نزدیک سرمو

 :گفت

 نیستی ازاد دیگه تو-

 :گفتم...میگفتم بهش باید

 محضر دم...باش اونجا1:22...باشیم باید محضر1 ساعت فردا-

 :پرسید گنگ

 چیه؟ منظورت-

 :گفتم و زدم لبخندی...کردم پاک اشکامو

 محضر بیا کرده خوشگل 1:22 فردا-

 چیه؟ منظورت-

 :گفتم و کشیدم ریشاش روی دستم با...شد بلند همراهم...شدم بلند جام از

 بزن اینارم-

 دستی ورچط ببینم...ببینم متینو به تو گفتن بله بیامو داری انتظار...داری؟ من از انتظاری توچه-

 میشی؟ متین مال داری دستی
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 تلخ یبو با جاشو شیرین عطر اون...داشتم نیاز تنش بوی به...داشتم نیاز اغوشش به...کردم بغلش

 گوش قلبش تند ضربان صدای به و سینش روی گذاشتم سرمو...بود کرده عوض سیگار

 ازش...بودم مجبور اما...بشم جدا ازش نداشتم دوست...کشید بازم موهای روی دستش با...میکردم

 :گفت و کرد بهم طاقتی بی نگاه...شدم جدا

 پذیراتم باز اغوش با من برگردی هروقت...باشی خوشبخت-

 :زدم صداش...بره که برگشت...زدم بهش لبخندی

 نوید-

 :گفتم لبخند ب...سمتم برگشت

 نره یادت شناسنامت-

 با...نداشتم ای واهمه و هراس هیچ بدم انجام خواستم می فردا که کاری از...شد خارج در از

 ...تخت روی کردم پرت خودمو و خونه سمت رفتم خوشحالی

 

 روشون حریری شال و بودم گذاشته باز موهامو...کشیدم رنگم شیری دامن و کت به دستی

 و کرد امنگ گشادی لبخند با گیتی...بودم کرده ملایمی ارایش...بودم نرفته ارایشگاه...بودم انداخته

 :گفت

 شدی ها فرشته مثل-

 :گفت نگران گیتی...بودم شده زیبا واقعا...کردم نگاه ایینه توی خودم به

 بکنی اونکارو سفره سر خوای می مطمئنی-

 :گفتم و کردم نگاش اطمینان با

 ترم مطمئن همیشه از-
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 منتظرمونه متین که بریم...خداروشکر-

 بریم-

 :گفت و بهم شد خیره لبخند با...شدیم ماشینش سوار...شدیم خارج خونه از

 شدی محشر-

 مرسی-

 :گفتم...بود گوشی تو سرش معمول طبق...کردم گیتی به پنجره از نگاهی...افتاد راه

 گوشیته؟ تو همش سرت میکنی چیکار باز-

 هیچی-

 :گفت متین...کردم ولش...خبریه بودم مطمئن

 بزارم؟ اهنگ-

 بزار-

 ماشین توی بند پازل دلنشین و زیبا موزیک صدای...کرد روشنش و ضبط سمت برد دستشو

 :پیچید

 

 دلی دلی

 دلی دلی

 دلی دلی دل دل
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 میکنی ناز تو که یا میرود خواب تو چشم

 

 میکنی دراز شبم جهان جان نزن پلک

 

 قمری را قرمان هم خبری هم نظری هم

 

 شکری اندر شکر اندر شکر اندر شکر هم

 

 باش شرم و شور پر دیوانه ی معشوقه تو

 

 باش خودم یار منو یار منو یار فقط

 

 باش پرم و بال منو آرام دل لیلای تو

 

 باش خودم یار منو یار منو یار فقط

 

 باش شرم و شور پر دیوانه ی معشوقه تو
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 باش خودم یار منو یار منو یار فقط

 

 باش پرم و بال منو آرام دل لیلای تو

 

 باش خودم یار منو یار منو یار فقط

 

 دلی دلی ای جان ای

 دلی دلی دل دل

 دلی دلی ای جان ای

 دلی دلی دل دل

 

 آسمون ببر بگیر منو شیدای دل من یار

 

 نشون لیلی کنار منو مجنون دل من یار

 

 آسمون ببر بگیر منو شیدای دل من یار

 

 نشون لیلی کنار منو مجنون دل من یار
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 باش شرم و شور پُر ی دیوانه ی معشوقه تو

 

 باش خودم یار منو یار منو یار فقط

 

 باش پرم و بال منو آرام دل لیلای تو

 

 باش خودم یار منو یار منو یار فقط

 

 باش شرم و شور پُر دیوانه ی معشوقه تو

 

 باش خودم یار منو یار منو یار فقط

 

 باش پرم و بال منو آرام دل لیلای تو

 

 باش خودم یار منو یار منو یار فقط

 

 دلی دلی ای جان ای
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 دلی دلی دل دل

 دلی دلی ای جان ای

 دلی دلی دل دل

 

 (معشوقه_هیراد بند،حمید پازل)

 

 متین بابای و مامان با...شدیم محضر ساختمون وارد و شدیم پیاده ماشین از...رسیدیم بلاخره

 فرهس بالای...بود زیبا و تجملی واقعا...کردم عقد سفره به نگاهی...کردم گرمی پرسی احوال و سلام

 نیومدن از بودم نگران...بود دقیقه1:02...کردم دیواری ساعت به نگاهی هراسون...نشستیم

 بالای قند سابوندن مشغول گیتی و گرفتن رو پارچه اونور و ور این متین های خاله دختر...نوید

 :گفت گیتی...همیشگی چیزای همون خوندن به کرد شروع محضردار...شد سرم

 بچینه گل رفته عروس-

 دیگه بیا...دقیقه1:01...کردم ساعت به نگاهی...بارش اولین از این...کشیدم راحتی نفس

 :گفت متین مادر اینبار...دوم بار برای...نوید

 بیاره گلاب رفته عروس-

 اراین...ختبه خوندن به کرد شروع دوباره...بودم خوندن قران مشغول...کشیدم راحتی نفس دوباره

 نوید اینکه یا بیاره چیزی ملی گلی رفته عروس بگه یکی یا میکردم دعا...شد ساکت جا همه

 :گفت گیتی که جمعیت به شدم خیره و بستم قرانو...بیاد

 خواد می لفضی زیر عروس-

 :فتگ و داد متین به گردنبندی و اومد سمتم متین مامان...زدم لبخندی و بیرون کردم فوت نفسمو
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 گردنش بنداز-

 خودم میندازم بعد نه-

 باشه-

 ساکت جا همه دوباره...دقیقه1:21...کردم ساعت به نگاهی...خوندن به کرد شروع دوباره

 چیزو همه و بستم چشمامو...میکشیدم دار صدا و بلند نفسای...در به بودم شده خیره...شد

 و کت...موندم ساکت نوید دیدن با که کنم باز زبون اومدم...سری بالا همون به...خودش به سپردم

 :گفتم و زدم لبخندی...بود کرده تیغ شش صورتشو و بود پوشیده ای مشکی شلوار

 نه-

 :گفت متین

 تو میگی داری چی-

 :گفتم روبهش...نوید سمت رفتم و شدم بلند جام از متین و همهمه به توجه بی

 :رعنا

 ؟میکنی ازدواج من با صوفی نوید اقای...کنم عوض دنیارو نظم خوام می...بشکنم سنتو خوام می-

 :گفت و بهم شد خیره مات

 تو؟ میگی چی-

 میکنی؟ ازدواج من با میگم-

 :گفت عصبانیت با و اومد متین

 بریم بیا...میکنی؟ چیکار داری-

 :گفتم و کردم رو



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 269 

 بود اشتباه باهات رابطه اولشم از...نداری عشقمو و من لیاقت تو-

 :گفت خنده با نوید

 ...اینا همه یعنی...نمیشه باورم-

 :گفتم و بهش کردم رو

  اره-

 :گفت و دراورد جیبش از شناسنامشو

 اینم-

 اینم-

 رفتن اونجا از خانوادش و متین...عقد سفره سر نشستیم و دادیم دفتردار به شناسنامرو سریع

 :گفت مرد...متین و گیتی و موندم من حالا...بیرون

 باشن خانوم عروس و دوماد اقا پدر باید-

 :گفت گیتی-

 میان اوناهم-

 :گفتم و بهش کردم رو

 چیه؟ منظورت-

 :گفت نوید...زد چشمکی و انداخت بالا هاشو شونه

 دختر ای دیوونه-

 عاشقم...نیستم دیوونه-



 
 

 
 

 ملکه یخی

 
ROMANKADE.COM 

telegram.me/romanhayeasheghane 270 

 روانیتم-

 منگلتم-

 انمام صدای...باشه نشسته عقد سفره سر من کنار نوید الان نمیشد باورم.. خنده زیر زدیم دوباره

 :اومد

 نکردیا خواستگاری دخترمو باشه یادت نوید اقا ولی...باشه مبارک-

 خوشحالی از واقعا...کردم بغل هم مهرادو اون پشت...کردم بغلش و شدم بلند جام از دیدنش با

 :مگفت و کردم بغلش...بود اومده اونم...زدم لبخندی بابا دیدن با...نمیگنجیدم خودم پوست توی

 بخشیدمت-

 ...زد پیشونیم روی ای بوسه و شد جدا ازم

 

*** 

 :گفتم نوید گوش در سروصدا پر فضای اون توی

 رفته سر حوصلم-

 ...بعدشم خونه؟ بریم پاشیم ای پایه-

 :گفتم و گردنش پس کوبوندم اروم دستم با

 چیزه فکر به همش...زحرمار-

 شما منی نفس...عشقه خودتو سرم تو بخوره چیز-

 گرفته رو لباسم تور پایین که همونطور و شدم بلند جام از شد پخش که بندری اهنگ صدای با

 ...رقصیدن به کردم شروع و وسط رفتم بودم
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 بچمون بودیم فهمیده امروز...بودم خوشحال قلبم ته از...میگذشت ازدواجمون از دوسال

 :گفت و بهم شد خیره عشق با...نشستم مبل روی کنارش...دختره

 باشه مامانش مثل دخترمون اینه ارزوم تنها-

 ...بستم چشمامو و هاش شونه روی گذاشتم سرمو

 ردهک نامزد مسیح با هم گیتی...بود اورده بدست بیشتری معروفیت اونجا و خارج بود رفته متین

 بود قرار شکیبا اقای...نوشتم خودمو داستان...نویسندگی بود شده کارم خودمم...خودم؟...بودن

 همه...دبو دنیام...بود فرشته برام نوید...میکردم خوشبختی احساس قلبم ته از...کنه درست فیلمو

 ...بشن خوشبخت...برسن بهم عاشقا ی همه اینه ارزوم تنها...بود زندگیم

 

 پایان

16/1/01 

 بامداد 4:11

 

 :نویسنده

 گلم دوستای سلام

 امیدوارم...نوشتم دلم برای...میام تر قوی قلم یه و بعدیم رمان با...بود رمانم اولین...رعناهستم

 ممنون...باشین خوشحال و خوشبخت هستین هرجا...عاشقتونم...بیاد خوشتون
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این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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