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   نده: مدیا.رنویس                                                                    گوزن

 
 _فصل اول_

 "دوستانه"

 زودباش آرزو بدو ببینم ، تو میتوني _

خفه شووو بي شعور ، این چه خواسته ایه آخه؟ آقا نمیاد ، ندارم،  _
 میفهمي؟

 دیگه از شدت خنده اشك از چشمام میومد

نا همه مون از این میترسیدیم بیوفتیم دست كوهیار و این دفعه مطمئ
 روز شانس آرزو

 !نبود

 !آرزو_ كوهیار تورو خدا بیخیال شو، یه شرط دیگه بگو

كوهیار_ آقا جان خودت جرات رو انتخاب كردي پس زود باش 
 انجامش بده، اونقدري كه

 !االن داري به خودت فشار میاري اصوال باید تا االن ده تا میزدي
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   ... شكمم درد گرفته بود از دست این دوتا

 

ه هاي دیگه نگاه كردم، آرمان قرمز قرمز شده بود و تموم تنش به بچ
 میلرزید و صداي

 قهقه هاش از هممون باالتر بود

كوهسار با وجود اینكه همیشه متین و محترمانه میخندید ولي االن 
 جوري قهقه میزد كه

 قشنگ میتونستم تک تک دندوناش رو بشمارم

سایلنت بود ولي یه جوري ریما رو زمین افتاده بود و خندش رو حالت 
 دست و پا میزد

 هركي از دور میدیدش فكر میكرد جن زده شده

 دوباره صداي جیغ آرزو بلند شد

بیشعور اوال چون انتخاب اولم حقیقت بود مجبور بودم االن جرات  _
 رو انتخاب كنم در

 ممنوعه؟١٨ضمن خودت مگه نگفتي تو این بازي + 
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به من بگه گوزیدن تو مأل عام كار + ؟ آقا یكي ١٨كوهیار_ جانم؟! + 
 محسوب میشه؟١٨

واال تا جایي كه من خبر دارم از بچه ی یك روزه تا آدم پیر صد ساله 
 ...انجامش میدن

 بین خنده هام بالش رو پرت كردم سمت كوهیار

 بیشعور انقدر اذیتش نكن االن سكته میكنه _

 بود دقیقه گذشت و دیگه كم كم هممون خندمون كم شده٣،٤ 

كه دوباره كوهیار وقتي دید اروم شدیم با اون شیطنت همیشگیش 
   ... دوباره رو كرد به آرزو

 

ببین بچه ها هم سكوت كردند، حاال همه منتظریم كه ببینیم چه  _
 میكنه این بازیكن! بدو

 ببینم ناز نفست

 ...و دوباره همه خنده هامون منفجر شد

 بلوك اونور تر هم شنیدند٥نم  آرزو چنان جیغ بنفشي كشید كه فكر ك

 آرمان بین خنده هاش رو كرد سمت آرزو
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 السیمپخواهر من یا بگوز یا ماه بعد همه خونه تو  _

 میریم تو كما به خدا االن از شدت خنده یكیمون !...

 آرزو از حرص چنگ زد به موهاي خودش

 

عمرم  جهنم، باشه، ماه بعد خونه من جمع میشیم بهتر از اینه تا آخر _
 بیوفتم تو دهن

 شماها

 همگي باهم هوراي بلندي كشیدیم

هر سري كه جمع میشدیم این بازي جرات یا حقیقت رو داشتیم و 
 هركسي جا میزد ماه بعد

دورهمیمون خونه اون بودیم و صاحب مجلس باید تمام ریز و درشت 
 خورده فرمایشات

 .همه رو به جا میاورد

اینكه جرات رو انتخاب كرده بودم هیچ وقت یادم نمیره یه بار سر 
 صبح ریما منو٣ساعت  
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مجبور كرد برم جلو تیمارستاني كه نزدیك خونه قدیمیمون بود وداد 
   ... بزنم بگم من روانیم

 

ولي نمیتونید منو بگیرید و براشون زبونمو در بیارم و بعد فرار كنم... 
 و من اینكار رو

 !!!كردم

 یرنم و بندازنم تو تیمارستانچقدر ترسیدم كه نكنه واقعا بگ

سال دوستیمون برامون رقم خورده و اكثرا ٣اتفاقات زیادي تو این  
 هم همین بازي جرات

 یا حقیقتمون باعثش شده

 نفر نزدیك به یك سال تو یك آپارتمان با هم زندگي میكردیم٦ما این  

د یه آپارتمان كهنه و قدیمي و درب و داغون تو مونتریال/كانادا كه بع
 از اینكه فروخته شد

و حكم تخریبش زده شد همه مجبور شدیم به جاهاي مختلف اسباب 
 كشي كنیم
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تو سال اولي كه تازه از خونوادم جدا شده بودم تو این كشور غریب 
 نفر ، مهربان٥این  

 .ترین همدرد هاي من شدند

 .امشب همه خونه من جمع بودند

 !پس مشخصه ماه قبل من باختم

 !سر چيحاال بماند 

 یك ساعتي از بازیمون میگذشت كه پاشدم كم كم میز شام رو بچینم

آرمان_ یارا امشب یه مهمون دیگه هم داریم ها بذار اون بیاد بعد شام 
 رو بذار

 یكي از ابروهام رو دادم باال

   ... ...خدایي خیلي پر رویي _

 

 آرمان زبونش رو در آورد

ی من و تو نداره انگار خونه منم خیلي دوست دارم و میدونم خونه  _
 ي خودمه اونم طفلك
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این اطراف كار داشت گفتم امشب جمعیم اونم بیاد االن گفت تو راه 
 داره میاد

 ریما_ حاال چند وقته با این مهمونت میري بیرون؟ این دفعه جدیه؟

 آرمان زیرزیركي به ریما نگاه كرد

ت به خودم هوووم راستش خیلي دوستش دارم ولي از حس اون نسب _
 !هنوز مطمئن نیستم

 یكم سر به سر آرمان گذاشتیم

 آرمان در یك كالم یك دختر باز حرفه اي به حساب میومد

 و واقعا از نظر چهره و قد و هیكل خیلي بي نقص بود

پوست گندمي ،چشم درشت و عسلي با مژه هاي فر خورده ،موهاي 
 قهوه اي روشن، قد

میرفتیم همه نگاه ها سمت اون بود چهار شونه هرجایي با آرمان ١٨٥ 
 و ما رسما به چشم

 نمیومدیم

لذت میبردم از دیدن حال خوبش آرمان لیاقت این حال خوب رو 
 داشت
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درحالي كه داشت با كوهیار و ریما كل كل میكرد، نگاهم رو لباي 
 خندونش بود كه متوجه

 نگاهم شد سرش رو برگردوند سمتم و چشمكي بهم زد

 میگفتي عاشقم شدي دوست دخترمو دعوت نمیكردملعنتي زودتر  _

 با صداي بلند خندیدم و "گمشو" اي تحویلش دادم

 میدونستم باهام شوخی میكنه و اون میدونست معنی نگاه های من چیه
...   

 

 شاید حرفم خیلی كلیشه ای باشه ولی

 آرمان و كوهیار و كوهسار از هر برادری برادرتر بودند

ینكه پیوند خونی نداشتیم ولی از خونواده ای نفر با وجود ا٦ما  
 خونواده تر بودیم

یه جورایی انگار خونواده ای بودیم كه خودمون همدیگر رو انتخاب 
 ...كرده بودیم

همون لحظه در رو زدند كه آرزو با صداي بلند گفت اوه عروسمون 
 اومد لي لي لي لي
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 با خنده رفتم سمت در

 ...ولي

 !ال شبیه به عروس نبودكسي كه رو بروم بود اص

 همینجوري داشتم نگاش میكردم كه آرمان گفت: بیا داخل عزززیزم

من جلو روش بودم و یه جوري نگاش میكردم و تو ذهنم ازدواج این 
 دوتا رو تصور

 میكردم و یه لبخند مسخره رو صورتم بود

 كسی كه روبروم بود متوجه شد من تو دنیای دیگه ای سیر میكنم

 زبونش خیس كرد و با صدای فوق العاده ای خونسرد گفت لباش رو با

 ببخشید میتونم بیام داخل؟ _

 به خودم اومدم و خنده ی مضحكم رو در حد یک لبخند جمع كردم

 البته بفرمایید ... خوش اومدید_

آرمان با ذوق اومد سمتمون و مهمونش رومحكم بغل كرد... دیوونه 
 داشت مسخره بازی

   ... در میاورد



@vip_Roman 

 

 

  

11 

 

 

خوب بچه ها ایشون عشق من كیان هست، كیان جان اینا هم به  _
 ترتیب یارا، ریما، آرزو

رو كه میشناسی دختر خالته نیاز به معرفی نیست اینا هم كوهیار و 
 كوهسار كه مشخصه

 ...داداشن چون دوقولوهای همسانند

 همه یه لبخند ضایع رو لبمون بود و به كیان زل زده بودیم

مل ما بامزه چشماش رو تو كاسه چرخوند و پوفی آرماناز عكسل ع
 كشید

ببخش كیان اینا یكم چیز خل میزنن، قبل اینكه بیاي انتظار یه دختر  _
 رو داشتند حتي

 آرزو! و فكر میكردند من حتما باهات عروسي میكنم

 !!!كیان_ آها

 آرزواومد سمتش وباهاش دست داد

رمان دختر هستند آرزو_ خوش اومدي عزیزم ! معموال مهمونهاي آ
 خوشحالم بازم
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 میبینمت آرمان به من هم نگفته بود تو میای... اولین باره آرمان یه پسر
 رو به جمعمون

 ...دعوت میكنه یه جورایي گیج شدیم

 كوهیار پرید وسط حرف آرزو

مگر اینكه آرمان تمایالتش تغییر كرده باشه و با پسرا جدیدا حال  _
 !میكنه

 كه آرمان زد پس كله كوهیارهمه زدیم زیر خنده 

 !اسكول پسر خالمه _

   ... كوهیار یكی از ابروهاش رو برد باال و مشكوک نگاش كرد

 

یعنی اگه پسر خالت نبود مشكلی با این قضیه نداشتی؟ هی پسر  _
 تمایالتت داره تغیر

 میكنه ها

 كال یه اكیپ الكي خوش بودیم همه با شوخی كوهیار زدیم زیر خنده

ن خیلي محترمانه فقط لبخند ژكوندي به شوخي كوهیار زد و با ولي كیا
 تعارف ما رفت



@vip_Roman 

 

 

  

13 

 

 نشست

رفتم سمت آشپزخونه و شروع كردم به چیدن میز كه طبق روال 
 همیشگي همه هجوم

 آوردند تو آشپزخونه كه مثال كمكم كنند كه سفره رو همه با هم بچینیم

 ...ولي نتیجش شد

 گذاشتي؟كوهیار_ یارا قاشق ساالد رو كجا 

 آرزو_ یارا اینا رو میخواي كجا بذارم؟

كوهسار_ ایول كشك بادمجووون یارا گردو كه نزدي؟ من حساسیت 
 دارم ها

 ریما _ یارا چنگال كمه

 آرمان_ یارا چرا ساالد شیرازي رو نعنا نزدي؟

 ....یارا، یارا، یارا

نج انقدر اسمم رو صدا زدند كه كالفم كردند منم داشتم برنج رو با بر
 زعفروني تزئین

 میكردم
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صورتم سمتي بود كه منو نمیدیدند و من همش قیافمو بعد هربار صدا 
 زدنشون چپو راست

   ... میكردم

 

 یه لحظه سنگیني نگاهي رو حس كردم زیر زیركي نگاه كردم

كیان با یه نگاه سرد بهم نگاه میكرد نگاهشو از بازتاب تلویزیون 
 خاموش شكار كردم

به نظر من خیلي جذاب و خوشتیپ بود ،آیا؟ حتي با این این پسر فقط 
 نگاه بي روح و بي

 منظورش یا من داشتم توهم میزدم؟

سرم رو نیاوردم باال و به كارم ادامه دادم ولی سنگینی نگاهش یه حس 
 عجیب غریب رو

 بهم تزریق میكرد

نفر شده ٧باالخره بین اونهمه داد و هوار سفره چیده شد و چون  
 پایه اتاقمو٤من  بودیم 

 اوردم و پیش كوهسار نشستم
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اول به كیان تعارف زدم و براي جلو گیري از هر گونه ابرو ریزي جلو 
 بقیه رو گرفتم كه

 فعال وایسن تا این بنده خدا هم بتونه چیزي بخوره

 !ولي كو گوش شنوا

 

 اون آرمان و كوهیار رو باید با تانك جلوشون رو گرفت صامخصو

نیم منم از اون دوتا بدترم ولي مهمون داشتم و از دید البته قبول ك
 خودم هم به شدت جذاب

 بود و حس میكردم باید جلوش ابرو داري كنم

 كوهسار خم شد سمتم و اروم گفت

 تو نمیخواي حمله كني؟ _

 !زشته مهمون داریم _

   ... تا كوهسار بخواد چیزي بگه آرمان و كوهیار وارد ماجرا شدن

 

، خانم شدي؟! حمله كن بابا؟ خجالت نكش از قبل ذكر  آرمان_ یارا
 خیرتون رو براي كیان
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 !كردیم همه رو كم و بیش میشناسه

كوهیار_ بخور بخور از عصر دارم نگات میكنم الغر شدي...بهت 
 !...نمیاد

 ...میخواستم خودمو بكشم یه بار اومدم خانمانه رفتار كنم نمیذارن كه

 ن نبودریما و آرزو كه عین خیالشو

اونا اندازه من وحشي نیستند ولي خوب در حد خودشون نسبت به غذا 
 اخر هر ماه وحشي

 گري خودشون رو دارند

 دخترا هر سه تامون دست پختمون خوبه

ولي پسرا هروقت بریم خونشون تمام غذایي كه میخوایم رو از بیرون 
 میارن

د و البته نا خدایي تعریف از خود نباشه ولي همه غذاها عالي شده بودن
 گفته نماند اون همه

 كار كردن تو رستورا ن باعث شده یه چیزایي یاد بگیرم

به هرحال واسه گذران زندگي در كنار تحصیلم نیاز به كار خوبي هم 
 دارم و رستوران در
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 !آمد خوبي داشت

 خدایي خیلي خسته شده بودم

 سفارشات ایندفعه منو نابود كرد

ستا با سس آلفردو، ساالد شیرازي، ساالد كشك بادمجون، زرشك پلو، پا
 فصل، پیراشكي،

 كوكو لوبیاسبز و الزانیا و براي دسر هم باقلوا

   ... !البته دروغ چرا باقلوا رو از بیرون خریدم

 

 همه انقدر خورده بودیم نفسمون باال نمیومد

 كوهیار دستشو رو شكمش گذاشته بود و ماساژش میداد

عالي بود همه چي، كاش امشب باز تو  یارا خدایي كارت درسته _
 !میباختي

 نوش جونت _

همه دستت در نكنه گفتند و بعد اینكه یكم دور هم نشستیم و حرف 
 زدیم تا غذا بره پایین

 بعد از نیم ساعت همه با هم بلند شدیم تا سفره رو جمع كنیم
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 ایندفعه كیان هم همراهیمون كرد

 !انگار بچم یخ هاش آب شده بود

 ...ونه ي دانشجویي بود ماشین ظرف شویي نداشتیم كهدیگه خ

 پس نوبتي ظرفها رو میشستیم

یهو وسط ظرف شستن آرزو عادت همیشگیش رو انجام داد و با صداي 
 بلند یه تیكه اهنگ

 خوند

 همیشه همینجوري بود

تو هر شرایطي اگه یكیمون یه تیكه از اهنگي رو میخوندیم بقیه 
 همراهیش میكردیم

 فتي میخوام رو ابراآرزو _ گ

 : همه با هم یك صدا گفتیم

 /همدم ستاره ها شم/ تو تك سوار عاشق من پري قصه ها شم

گفتم به جاي شعرو قصه هاي بچگونه / بیا باهم بسازیم زندگي رو 
   ... ...عاشقونه
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هم میخوندیم، هم میرقصیدیم و هم ظرفها رو میشستیم، خشك 
 میكردیم و میذاشتیمشون سر

 جاشون

تامون وقتي شب هاي دور همي میشد تموم غم و مشكالتمون رو ٦هر  
 ول میكردم و تو

 كل ماه اون یك شب رو به خودمون و به مغزمون استراحت میدادیم

هر كدوم مشكالت و درگیري هاي خودمون رو داشتیم ولي وقتي به 
 هم میرسیدیم فقط قرار

 بود خوش بگذرونیم

 ون اندازه بی رحمهزندگي همون اندازه كه خوبه هم

ما از روزی كه اومدیم اینجا زندگي رو از نو شروع كردیم و دوباره 
 خودمون رو ساختیم

مهم نبود آرمان از همه بزرگتر بود و با آرزو خونواده ی پول داري 
 داشتند

مهم نبود دوقولوها از همه كوچیكتر بودند و و از همه مون خونواده ي 
 تحصیل كرده تری
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 داشتند

 نبود آرزو ازدواج ناموفق تجربه كرده بودمهم 

 سال معتاد بود٥مهم نبود آرمان 

مهم نبود كوهسار عشق زندگیش خودكشي كرده بود و جلو چشمش 
 جون داده بود

 مهم نبود ریما لزبین بود

مهم نبود كوهیار با اون همه امید و شور زندگی مشكل قلبي داشت و 
 باید پیوند قلب میشد

   ... و

 

ود من یه دختر شهرستاني ساده با پدر مادر بي سواد و یه برادر مهم نب
 عوضي بودم و از

خونه فرار كرده بودم اومده بودم این سر دنیا تا روي پاي خودم 
 وایسم

مهم این بود همدیگرو داشتیم تا بتونیم شاد باشیم و به زندگي 
 محكمتر بچسبیم تا مثل یك
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 ...شیممجسمه زندگي بي هدف و پوچي نداشته با

. . . 

شروع كردیم به دیدن فیلم.. همه با چایي و باقلوا جلو فیلم بیش از حد 
 اكشني كه قشنگ

 مشخص بود انتخاب آرمان بود ، نشسته بودیم

 كوهیار_ یارا خیلي گرم نیست؟

 !!نه خوبه كه _

 !آخه كیان گرمشه _

 محو فیلم بودم و خیلي بي هوا جواب دادم

 !خوب در بیاره _

   ... حظه برگشتند و یه جور بدي نگام كردندهمه یه ل

 

یكم فكر كردم مگه چي گفتم كه اینا اینجوري نگام میكنند ولي كوهیار 
 امان نداد فكر كنم و

 سریع با همون لحن شیطون خودش گفت
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 !چیو كلك؟ _

تازه فهمیدم چه سوتي دادمیه جوري خجالت كشیدم و حرص خوردم 
 كه میخواستم بكوبم تو

 یار ولي سریع خودمو جمع كردمصورت كوه

 !بیشعور ! پلیورش رو میگم! انگار زیرش پیراهن تنشه خوب _

صداي خنده ي ریز ریما و آرزو رو شنیدم و مطمئن بودم آرمان و 
 كوهسار دارن جلو

 خودشون رو میگیرن

 ریما بغل دستم نشسته بود و فقط به اون دسترسي داشتم

 یدونه نیشگون ازش گرفتم كه خفه شه

 ریما خودشو جمع و جور كرد ولي لبخند رو لبش هنوز مونده بود

همون لحظه صداي كیان اومد انگار متوجه خجالت. من شده بود و 
 خواست جو رو عوض

 كنه

 !فكر خوبیه _

 آرزو یهو پرید وسط
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 چي فكر خوبیه ؟ _

آرمان بیشعور دیگه نتونست جلو خودشو بگیره و یهو صداي خندش 
 منفجر شد

   ... تتون كنه كه امشب آبرو برام نداشتیدخدا لعن

 

بین خنده همه كیان پلیور خاكستریش رو از تنش درآورد و چند دكمه 
 ي اول پیراهنش رو

 باز كرد

تازه متوجه خط مشكي كه رو گردنش بود شدم كه انگار به سمت 
 .پایین امتداد داشت

 گردنش خیلي پهن بود و سیبك گلوش خیلی تو چشم

 اخوداگاه شروع كرده بودم به برانداز كردن كیانزیر زیركي ن

از سیبك گلوش یكم اومدم باالتر ته ریشش خیلي بهش میومد یه 
 جورایي جذابیتش با این ته

 ریش خاص تر شده بود

 موهاي مشكیش و چشاي خاصش پرجذبه ترین نقاط صورتش بود
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 در حد دوقولوها هیكلي و بدن ورزیده اي داشت

 ش از دوقولوها بلند تر بودبا این تفاوت كه قد

دلم میخواست چندتا از دكمه پیرهنشو باز میكرد تا اون تتویي كه تا 
 گردنش كشیده شده

 بود رو میدیدم

وجود اون خط مشكي كه انگار انشعاب هم داشت به شدت حس 
 كنجكاویم رو بر انگیخته

 بود

 و اون قسمت از وجودش رو دیدني كرده بود

 اروم زمزمه كردریما اومد زیر گوشم و 

   ... ! هوي جمع كن خودتو، خیلی تابلویي _

 

 !ریما خدایي خیلي خفنه _

گمشوو، به خدا میوفتي تو دهن آرمان دست از سرت بر نمیداره،  _
 درضمن پسره خیلي

 حس شاخ بودن داره! ازش خوشم نیومده
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 !تو كه اصال با مرد جماعت حال نمیكني تو یكي خفه _

 بیا از آرزو بپرس اوك من و بیخیال _

 ریما ارزو رو كشید سمت من

هردوتاشون سرشون رو اورده بودن جلو من و ریما خیلي اروم جوري 
 كه فقط سه نفري

 بشنویم به آرزو گفت

 آري نظرت در مورد پسر خالت چیه؟ _

 !آرزو_ خدایي خیلي جیگره

 چشمكي به ریما زدم

 ها دیدي؟ _

استي آرزو جریان این پسر خالت رویا_ گمشید بابا با این سلیقتون، ر
 چیه؟ تا حاال در

 موردش نگفته بودید؟

آرزو_ حاال بعدا در موردش بهتون میگم ولي یه جورایي تازه تازه 
 !پیداش كردیم
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سرم رو چرخوندم كه دیدم كیان داره نگامون میكنه! البته بهتر بود 
 بگم نگام میكنه... چون

 دقیقا به من زل زده بود

یا نگاه خاصي تو صورتش نبود كه بفهمم دلیل این هیچ حس خاصي 
   ... نگاهش چیه

 

حتي وقتي چشمم تو چشم شدیم هول نشد یا سرشو برنگردوند خیلي 
 خونسرد و بي روح به

نگاه كردنم ادامه داد و من نگاهموازش گرفتم و به تلویزیون 
 دوختم... از نگاهش گرمم

 شده بود

 !این دیگه چه حس عجیبی بود؟

. . . 

 كوهسار_ یارا كجا بندازمش؟

 شونه هام رو دادم باال

 !شما قراره بخوابید كجا راحتید اونجا بندازید _
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 كیان بلند شد

 !من دیگه برم، ممنون به خاطر همه چیز _

 !آرمان_ كجا بابا، امشب اینجا میخوابیم

كیان_ آرمان اینجا كه خونه ي خودت نیست، درست نیست بیشتر از 
 ذیتاین خانم رو ا

 كنیم

 !كوهیار _ ما كه همه داریم اذیتش میكنیم خانم رو ، تو هم روش

 كیان_ نه ممنون خوش حال شدم از آشنایي با همتون

   ... من همینجوري نگاش میكردم كه پسرا راضیش كنن

 

 ولي انگار كله شق تر از این حرفا بود

 پس خودم وارد عمل شدم

نداره، مطمئن باشید آرمان هم خونه من با خونه آرمان و آرزو فرقي  _
 اونقدر رو من

حساب میكنه كه دوستشو دعوت كرده كه خیلي هم كار خوبي كرده، 
 درضمن متوجه هم
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شدم كه خونه شما تو ِكِبك نیست و خونتون نزدیك خونه آرمان 
 هستش، پس راهتون دوره

و درست نیست اینوقت شب اینهمه رانندگي كنید لطفا تعارف نكنید ، 
 د خوشحالبمونی

 میشیم

 با تموم شدن حرفم تو دل خودم هووووف بلندي كشیدم

 !آخرین باري كه انقدر لفظ قلم حرف زده باشم رو یادم نمیومد

و قطعا بچه ها هم اینو میدونستن به خاط همین این كوهیار گور به گور 
 شده با تموم شدن

 حرفم سریع گفت

افتخارش... خدایي یك سخن از مادر عروس یك كف مرتب بزنین به  _
 یارا بلد بودي

 اینجوري حرف بزني و ما نمیدونستیم؟

شاكي بهش زل زدم كه خودش و زد به كوچه ي علي چپ و برگشت 
 سمت كیان



@vip_Roman 

 

 

  

29 

 

ببین یارا رو یه شبه مودب كردي كیان جان، تو تا فردا بموني بزرگ  _
 ترین تغییر تاریخ

 ه بدمكل بشریت اتفاق میوفته، پس بحث نكن بیا بهت بیجام

. . ...   

 

. 

 آرزو_ بیدارید؟

 "منو ریما با هم جواب دادیم "اوهوم

آرزو_نمیخوام امشبمون رو خراب كنم پس اخر هفته ي بعد بیاید خونه 
 من باشه؟

 ریما_ به پسرا هم میگي؟

 !آرزو_ نه، میخوام سه تایي باشیم

 اوك من پایم _

 !ریما_ اوك منم دوست دخترمو میپیچونم میام

 با لوال رابطه داري؟هنوز  _
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ریما_ نه بابا با یه نفر جدید آشنا شدم، اسمش لور ِن خیلی خوشكل و 
 ...نازه

آرزو_ مباركه!!! ما دوتا دوست پسر نمیتونیم پیدا كنیم چطور تو چپ و 
 راست دوست

 !دختر عوض میكني نمیفهمم

 هر سه تامون ریز خندیدیم

 !رویا_ شما بي عرضه اید من چیكار كنم

. . . 

   ... ساعت گوشیم رو نگاه كردم

 

 رد شده بود١١اوه ساعت  

 چقدر خوابیده بودم

 حتما

 همه بچه ها رفته بودند

 در اتاقم رو یه كوچولو باز بود
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 اومدم بیرون و به آیینه ي بغل در ورودي نگاه كردم

 هر كدوم یه كاغذ چسبونده بودند و بابت دیشب تشكر كرده بودند

شته هاشون كشیدم واسه یادگاري و كش و یه عكس از آیینه و نو
 قوسي به خودم دادم

 .برگشتم برم سمت آشپزخونه ولي سرجام میخ كوب شدم

 !واو

 !كیان هنوز خواب بود

نمیدونم چرا از لحظه ي كه دیدمش همش یك جمله كلیشه اي كه تو 
 كتابها و فیلمهاي

 عاشقانه به كار برده میشه تو مغزم در رفت و آمد بود

 "بچه هاي معصوم خوابیده مثل "

 خوب بود كه خواب بود و من راحت داشتم نگاش میكردم

 حتي تو خواب هم اون یه ذره اخمش ازبین نرفته بود

موهاي مشكیش ریخته بود تو صورتش و لباي به نسبت گوشتیش یكم 
 از هم باز شده بود

 اون لبخند عجیبي كه رو لبم بود چرا از بین نمیرفت؟
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   ... !نمیدونم

 

 نمیدونستم بیدارش كنم یا بذارم بخوابه

 ...من و یك پسر غریبه تو خونه

 حس عجیبي داشت

 درگم بودم و هیجان الكي داشتمسر جام خشكم زده بود، انگار سر

حس اولین برخوردم با اولین دوست پسرم رو داشتم وقتي میومد تو 
 كوچمون و من از

نتم براش دست تكون پنجره اتاقم جوري كه همسایه ي روبرویي نبی
 میدادم و كلی استرس

 !داشتم كه یاسین یا بابا از راه نرسن و ما رو نبینند

هه! یادش بخیر ِِ 

 سال از اون روزها داره میگذره١٠االن بیشتر از  

و من باوجود اینكه بزرگ شدم هنوز یاد نگرفتم خوب و بدهاي اونجا 
 رو فراموش كنم

 !ت بزرگ نمیشندشاید براي بعضي چیزها آدما هیچ وق
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 برگشتم تو اتاقم و تصمیم گرفتم دوش بگیرم

دقیقه اي لباس پوشیدم و دوباره از ٥یه دوش ده دقیقه اي گرفتم و  
 اتاقم اومدم بیرون

 انگار میترسیدم كیان رفته باشه و من رفتنشو نبینم

 .ولي بخت باهام یار بود

 !هنوز خواب بود

ولي همینكه كلید كتري  گشنم شده بود پس رفتم تا آبجوش بذارم
 برقي رو زدم

 .متوجه شدم كه كیان بیدار شد چون صداي "واي" گفتنش رو شنیدم
...   

 برگشتم سمتش و لبخندي به روش زدم

 سالم _

خواب الود دستشو كرد تو موهاي مشكي و براقش و دادشون باال و با 
 چشماي پف كرده

 سیدبهم نگاه كرد یه جوري انگار كالفه به نظر میر

 !كیان_ شرمنده من خواب موندم
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اشكال نداره، راحت باش ، برو دست و صورتت رو بشور بیا میخوام  _
 چایي بذارم

 كالفه و معذب گفت

 نه میرم بیشتر از این زحمت نمیدم _

اگه كاري داري جلوتو نمیگیرم ولي اگه كاري نداري زیاد جالب  _
 نیست كه هنوز گیج

رضمن دستشویي اونجاست، حوله تمیز خواب بخواي رانندگي كني، د
 هم تو كابینت

دستشویي موجوده، تا تو بیاي دوتا چایي دبش میذارم با باقلواهاي باقي 
 مونده دیشب

 باالخره لبخند نصفه نیمه دیشبش رو دوباره تكرار كرد یكم مكث كرد

انگار حرف زیادي میخواست بزنه ولي اخر سر به یك "ممنون" بسنده 
 تكرد و رفت سم

 دستشویي

 از برخورد خودم كامال راضي بودم... خدا رو شكر هول نشده بودم
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یه آفرین بزرگ تحویل خودم دادم ولی این تپش قلبم یكم رو اعصابم 
 !بود

   ... نسبت بهش كامال هیجان داشتم و دلیلش رو نمیدونستم

 

چند دقیقه بعد از دستشویي اومد بیرون و در حالي كه داشت صورتش 
 میكرد منم رو خشك

چایي رو ریختم و قوطي باقلوا رو گذاشتم رو میز دو نفري و كوچیك 
 آشپزخونه

 بدون مقدمه خودش شروع كرد

ساعته بیرون اومده بودم و خیلي خسته ٤٨كیان _ دیروز از شیفت 
 بودم از مونتریال هم

خودم اومدم به خاطر همین هم دیر رسیدم راستش نمیدونستم اینجا 
 رخونه شماست فك

 میكردم خونه یكی از دوستاشه

 خندیدم و به شوخي اخم هامو كردم تو هم

 خب منم دوستشم دیگه _
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 اومد حرف بزنه كه نذاشتم و سریع گفتم

 !نگو كه فكر میكردي دوستش پسره نه دختر؟ _

 سرش رو به نشونه ي آره تكون داد كه دوباره خندیدم

یم حاال مگه بهت بد بیخیال بابا تو جمع ما دختر و پسر فرقي ندار _
 گذشت؟

سرش رو آورد باال و با اون نگاه بي احساسش چند لحظه اي نگام كرد 
 ، یه جرعه از

 چاییش رو خورد

 نه ، خیلي بهتر از اون چیزي بود كه فكرشو میكردم _

 تو گلویي بهش خندیدم

 خوب خوشحالم، حاال بگو ببینم از كدوم غذا بیشتر خوشت اومد؟ _

كر كنم خودش هم باورش نمیشد بتونه انقدر با یه دختر غریبه حرف ف
 بزنه

كلي در مورد دیشب با هم حرف زدیم و سعي كردم اون حس معذب 
 بودنش رو از بین

 ببرم با وجود اینكه خودم به طرز عجیبی از حضورش كالفه بودم
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به سختي میخندید ولي همینكه سعي میكرد زیاد نخنده براي من خنده 
 ر بوددا

 !انگار بهش گفته بودند حق نداري بخندي

 در مورد زندگیش هیچي ازش نپرسیدم

 اونم چیزي ازم نپرسید

 انگار یك قانون نانوشته رو امضا كردیم

 اگه دفعه دومي در كار باشه باهم صمیمیتر میشیم

حتي شماره همدیگه رو هم نگرفتیم فقط قبل از رفتنش هر چیزي كه 
 از كشك بادمجون

 مونده بود رو براش گذاشتم تا ببره دیشب

 البته منو كشت با تعارفاتش ولي باالخره قبول كرد با خودش ببره

 حتي موقع خداحافظي به هم نگفتیم به امید دیدار

   ... !چون نمیدونیم دست سرنوشت قراره ما رو به كجاها برسونه

 ...   
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 _فصل دوم_

 "به سرنوشت اعتقاد داری؟"

. . . . . 

لیوانشو تا ته سر كشید و دستشو كرد تو موهاش با صداي بلند آرزو 
 شروع كرد به غر

   ... زدن

 

 من نمیخوام دوباره ازدواج كنم نمیخوااااااام، از مردا متنفرم متنفر، _
 یك بار یه گهي

 خوردم برای هفت پشتم بسه

 دستشو به زور از الي موهاش باز كردم

و میكشه من میدونم اخرش كچل انقدر این كارو میكنه و موهاي خودش
 میشه

كالب پر دود بود ودقیقا آهنگ مورد عالقه ی این روزای من داشت 
 پخش میشد
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به خاطر آرزو با قطار اومده بودم منتریال ولي قرار بود شب برم خونه 
 ریما

با سرخوشي كه حاصل یك لیوان گنده آبجو بود و با اهنگي كه دي جي 
 ریمیكس كرده بود

ون تكون میخوردم متوجه سنگیني نگاهی شدم ولي هرچي تو جام تك
 نگاهمو میچرخوندم

 هیچ آشنایي دور و برم ندیدم

 ریما شروع كرد به ناز كردن موهای آرزو بعد یه چشمكی به من زد

 فهمیدم میخواد دوباره سر به سر آرزو بذاره

 پس از مردا متنفری؟ _

رش رو به نشونه آرزو با بیحالی سرش رو روشونه ی من گذاشت و س
 ي آره تكون داد

 ریما آروم دستش رو نوازش وار كشید رو گونه ی آرزو

پس نظرت چیه تمایالتت رو عوض كني؟ برای شروع هم میتونی  _
 امشب بیای خونه من

 ...و
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آرزو باز قاطي كرد و خودشو پرت كرد سمت ریما و موهاشو كشید و 
 شروع كرد به جیغ

   ... جیغ كردن

 

خودم اعصاب ندارم تو هم داري سر به سرم میذاري ،  میكشمت، _
 بیب، بیب، بیب

 .آرزو رسما رد داد

 چنان فش هایي به ریما میداد كه من و ریما از خنده مرده بودیم

به سختي آرزو رو از ریما دور كردم كه همون لحظه دوباره ریما 
 چشمكي به آرزو زد و

رو بین دندوناش تو هوا براش بوس فرستاد و بعدش لب پایینش 
 گرفت و شهوانی گاز

 ...گرفت كه

 باز آرزو دیوونه شد

من هم میخندیدم هم داشتم آرزو رو میگرفتم كه دوباره به سمت ریما 
 حمله نكنه
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آرزو هنوز هم با لزبین بودن ریما كنار نیومده بود به خاطر همین گاه 
 سرش میذاشت گاه ریما سر به

 

ن خیالش نبود كه بقیه در مورد ریما رو خیلي دوست داشتم چون عی
 تمایالتش بدونن،

همیشه میگفت ترجیح میدم همه در موردم بدونن تا اینكه فكر كنن 
 من از چیزي كه هستم

میترسم و بخوان به عنوان نقطه ضعف فردا پس فردا علیه خودم ازش 
 .استفاده كنند

 ریما حتی پدر مادرش هم میدونستند كه ریما لزبین هست و به همین
 دلیل هم فرستاده

 .بودنش كانادا چون تو ایران خیلي اذیت میشد

پدرو مادر ریما فوق العاده انسانهای با درك و شعوری بودند و تو این 
 قضیه پشت

دخترشون بودند، كاش همه پدر مادرها میتونستند بچه هاشون رو 
 درك كنند
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   ... دكاش پدر مادر من هم یه جو درك و فهم پدر مادر ریما رو داشتن

 

 ولي اینجا فهمیدم كه همه مثل هم نیستند و نخواهند بود

من و ریما یك سال با هم هم خونه ای بودیم و اولین و بزرگترین پناه 
 ناراحتی و گریه هام

 .ریما بود

باالخره آرزو آروم شد و دوباره یاد خواستگارش افتاد و شروع كرد به 
 غر زدن

 وم كنم ولي نمیشدسعي میكردم با حرفهام آرزو رو آر

خونواده آرزو هم یه جورایي از خونواده هاي بیش از حد گیر بودند و 
 به خاطر اشتباهي

كه آرزو توی ازدواج اولش انجام داده بود االن چپ و راست میكوبیدن 
 تو سرش كه یه بار

خودت انتخاب كردي آبرمون رو بردي یه زن مطلقه نباید زیاد مجرد 
 ساله٣بمونه تو االن 

 !مجردي دیگه باید ازدواج كني
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 .آرزو نمیتونست تو روشون وایسه چون به پولشون نیاز داشت

همیشه میگفت من نمیتونم مثل تو هم درس بخونم هم كار كنم هم تو 
 این وسط یه ذره خوش

 بگذرونم م

آرزو خیلي به پول خونوادش وابسته بود و خونوادش این رو 
 میدونستند و به وسیله ي پول

دن خرجي همه جوره تهدیدش میكردند ولي این شرایط برای و ندا
 آرمان وجود نداشت

 چون پسر بود

خونوادشون با وجود پول دار بودن و به قول خودشون با كالس و 
 الكچري بودن ولي

   ... هنوز عقاید عهد بوق رو داشتند

 

هیچ وقت پیش اونها این حرفها رو نزدم ولي واقعا برام غیر قابل هضم 
 انقدر تفاوت بود

 قائل شدن بین دختر و پسر
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شاید اینهمه لی لی به الالی آرمان گذاشتناشون باعث شده بود كه 
 آرمان معتاد بشه و

 اونهمه درگیري و بدبختي به بار بیاره

 ریما دیگه كالفه شده بود از غر هاي آرزو

ریما_ بسه آرزو خدایي هم خودتو پیر كردي هم ما رو، از چي نگراني 
 ور نمیبرنتبه ز

 سر سفره عقد كه اگه خوشت نیومد فوقش فراریش میدیم ، باشه!؟

آرزو_ آخه چطوری؟ مامانم میگه ایندفعه راه فرار نداري باید با این 
 پسره ازدواج كني

هیچ عیب و ایرادي هم قبول نیست، بخدا تو عكسشو ندیدي ریما 
 دماغش عین فلفل دلمه اي

شوهر قبلي من یه بازیگر مشهور  میمونه پسره خیلي زشته، فكر كن
 بود كه از لحاظ قیافه

كل ایران براش سر و دست میشكوندن االن برم با همچین آدم زشتي 
 ازدواج كنم؟
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من و ریما تازه فهمیدیم داستان چیه كه تو همون لحظه هر دو یدونه 
 كوبیدیم تو سرمون

هم آرزو ظاهر آدم ها براش خیلي خیلي مهم بود و به خاطر همین 
 فریب اون بازیگر رو

خورد و پسره تا تونست از پول آرزو استفاده كرده بود تا توی دنیاي 
 سینما خودشو جا بده

و بعد از سه سال وقتي دید خیلي مشهور شده و براي خودش برو 
 بیایي پیدا كرده آرزو رو

ترك كرد تا راحت به خوشگذرونی هاش برسه و كسي بهش نگه باال 
 چشمش ابرو هست

   ... وهاي ارزو رو یكم بهم ریختمم

 

بهش فكر نكن حداقل بذار بیاد شاید خوشت اومد وگرنه تا منو و  _
 ریما رو داري غم

 نداري كاري میكنیم پسره خودش فرار كنه و دیگه اسمتم نیاره

 بعد چشمك شیطوني بهش زدم
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كه البته خودت میدونی كار خیلي سختي نیست دو بار اون روی  _
 ش باالسگت و جلو

 بیاري دمشو میذاره روكولش

 ریما با صداي بلند میخندید آرزو هم حرص میخورد

 بعد كم كم خودش هم شروع كرد به خندیدن

آرزو_ خدایي من شما دوتا دیوونه رو نداشته باشم كی میتونه با وجود 
 اونهمه تخریب

 كردنم بازم حالمو خوب كنه

لند شدم كه دستش بهم یك ماچ آبدار به گونش زدم و سریع از جام ب
 نرسه

 ریما_ كجا؟ بیا نمیذارم بزنتت

با صداي بلند خندیدم و تو اون سر و صدا تا میتونستم با صداي بلند 
 گفتم میرم دستشویي

 !بابا كیه كه از این بزغاله بترسه

 با خنده رومو برگردوندم كه بازم متوجه سنگیني نگاهي شدم
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و عینكم هم همراهم نیاورده  چشمام ضعیف بود و دور رو تار میدیدم
 بودم از دور كسي

رو دیدم كه سرش به طرف من بود ولی نمتونستم تشخیص بدم چه 
 كسیه! بیخالش شدم و

 رفتم سمت دستشویي

   ... دقیقه بعد كه برگشتم دیدم آرزو داشت میرفت١٠ 

 

 كجاا؟ _

آرزو_ میرم بمیرم از دست این ریما تازه انگار تورو هم اغفال كرده 
 میخوای بري خونه

 اون

 خندیدم موهامو زدم پشت گوشم

 آره ببخشید ولي میخواستیم تورو هم با خودمون ببریم _

آرزو_ اونجای آدم دروغگو، من رفتم، درضمن كار دارم و بهتون هم 
 نمیگم چه كاري

 برید خودتون خوش باشید
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 !هرچند میدونستیم چه كاری دارد ولي بماند

 گفتم برگشتم سمت ریما و شاكی

 !باز تو آرزو رو ناراحت كردی ها _

ریما محكم بغلم كرد و محكم ماچم كرد كه رد رژ پر رنگش رو 
 صورتم موند

قوربون تو بشم اون خره، درضمن ناراحت نشد خودت میدونی كه  _
 !كار داشت توله

 آخرش از دست این دوتا سر به بیابون میذارم من

 ش و تا ته سر كشیدریما ته بطري رو ریخت تو لیوان و خود

 ریما_ یار یاری بریم خونه؟

باشه" ای گفتم و كیفم رو برداشتم و رفتیم سمت در خروجی كه "
 همون لحظه گوشی ریما

 زنگ خورد

شروع كرد به انگلیسی حرف زدن و رفته رفته حرارت حرفاش بیشتر 
   ... شد
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 دیگه قرمز شده بودو دستاش رو مشت كرده بود

یم بیرون و دیگه رسما وسط خیابون سر پشت خطی از كالب اومده بود
 داد میزد

 نمیخواستم گوش بدم ولي خوب همه داستان رو فهمیدم

 گوشی رو بعد یك ربع سر و كله زدن قطع كرد و رو كرد سمت من

 ...ریما _ بریم یاریار

 لبخندي بهش زدم و سعی كردم دركش كنم

من بیام زشت میشه،  ریما تو برو دختره جلو در خونه منتظرته االن _
 برو باهاش حرف

بزن هم اینكه مطمئنا مجبور میشید برید داخل خونه حرف بزنید من 
 باشم تو نه ولي دوست

 دخترت معذب میشه

ریما سعي كرد منصرفم كنه كه منم گفتم میرم سوار آخرین قطار 
 میشم كه تقریبا بیست

 دقیقا دیگه حركت میكرد
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ریما رو راهي كردم چون دوست  با اولین تاكسي كه نگهش داشتم
 دخترش دم در خونه تو

 این سرما منتظرش بود و خودم منتظر تاكسي بعدي شدم

یكم از در اصلی كالب فاصله گرفته بودم كه یه پسر زپرتي شروع كرد 
 به حرف انداختن

 و اذیت كردنم

 هي میگفت تو تنهایي منم تنهام بیا باهم باشیم و از این چرت و پرتها

گلیسی حرف زدن لهجه دارش مشخص بود مدت زیادی نیست از ان
 اومده اینجا

خودم به اندازه كافي بي اعصاب بودم كه تاكسي نمیومد اینم بیشتر رو 
   ... اعصابم میرفت

 

 تو دل خودم هي میگفتم یارا آروم باش ولي پسره ول كن خودش نبود

كه  من یه دختر شهرستاني بودم كه تو كف كوچه بزرگ شده بودم
 انقدر كتك خورده بودم

 كتك زن خیلي خوبي شده بودم
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نه ورزش رزمي بلد بودم نه چیزي ولي اون لحظه از هرچي كه خدا 
 بهم داده بود استفاده

 میكردم

مشت ،لگد ،چنگ ،كله ، دندون ولي پسره خیلي شیك و مجلسي جلوم 
 ایستاد و با لحن و

وی سگ من و باال نگاه چندشي خواست بهم دست بزنه كه دیگه اون ر
 آورد

خیلي راحت مستقیم و با قدرت یه لگد محكم زدم وسط پاش كه پسره 
 قشنگ جلو چشمم

نفسش برید یه لبخندي بهش زدم و چند قدم اومدم ازش فاصله بگیرم 
 كه یه ماشین جلوم یه

 ترمز وحشتناك زد

 اومدم فرار كنم ولي با دیدن كسی كه ازش پیاده شد شكه شدم

ه كه بزنتش یا چیزي ولي پسره خیلي وقت بود نقش رفت سمت پسر
 بر زمین شده بود

 خودش دو قدمي پسره ایستاد و مونده بود االن باید چیكار كنه
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وقتي دیدم باال سر پسره همینجوري ایستاده و حركت نمیكنه زدم زیر 
 خنده

 بلند بلند قهقهه میزدم بریده بریده بین خنده هام گفتم

تو پسره رو میزدي و منو نجات میدادي دقیقا  خدایي یعني میومدي _
 یك صحنه دراماتیك

خلق میشد، بیا اون بدبختو ول كن فعال كه شرمنده ی بچه هایي كه 
 قرار بود داشته باشه

   ... شده ، تو اینجا چیكار میكني؟

 

از پسره فاصله گرفت و اومد سمتم، باز اون نگاه یخ زده و خونسردش 
 رو دوخت تو

 چشمام

د اون یك لیوان آبجویی كه خورده بودم سرخوشم كرده بود ، كال شای
 امشب فقط میخندیدم

 شاید هم سرخوشیم از دیدار مجددمون بود

 سالم _
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 باالخره لب باز كرد

 سالم، چرا با دوستات نرفتي؟ _

 من همونجوری لبخند رو لبم بود ولي در عوض اون اخم كرده بود

كه یارا مراعات حال همه رو میكنه  هر دوتا كار داشتن و طبق معمول _
 مراعات حالشون

 ...رو كردم و اونا رفتن منم میخوام برم ایستگاه اتوبوس ولي

 نگاهي به ساعتم انداختم

 فكر نكنم دیگه برسم _

 سرشو به نشونه ی تاسف تكون داد و در ماشین رو برام باز كرد

 !سوار شو سعي میكنم برسونمت _

 و كیان هم سوارشد و حركت كرد از خدا خواسته سوار شدم

 اون بخت برگشته هنوز رو زمین پخش بود

 كیان حركت كرد و كم كم سرعتش رو هي میبرد باال

   ... میري؟١٤٠یا خدا ، داري چیكار میكني! چرا   _
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 كیان_ میخوام برسي به قطار

 !آقا یكم آرومتر نمیخوام كال دیگه هیچ وقت نرسم _

و یكم سرعتش كم شد ولي فقط یكم و تا با گوشه چشمش نگام كرد 
 بیام خدایا رو شكر كنم

 یهو وسط خیابون خلوت چنان دور زد كه من كم موند باال بیارم

جیغی زدم كه دیگه ایندفعه سرعتشو آروم كرد و یه لبخند كوچولو كه 
 لبخند هم حساب

 .نمیشد یذره لباش كش اومده بود ، زد

 با حرص یدونه كوبیدم تو بازوش

را كجاااااااااا؟ بابا نگفتم كه منو نبر ایستگاه گفتم یكم آرومتر برو چ _
 دور زدي؟

كیان_ با این سرعتي كه االن دارم میرم و میدونم مد نظرت همین 
 سرعت بود قطعا به

ایستگاه نمیرسیم پس بیخیال رفتن به ایستگاه شدم، احیانا گشنت 
 نیست؟ از سر شب تو

 ز اون یك لیوان آبجوكالب كه هیچي نخوردي بغیر ا
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همینجوري نگاش میكردم یه لحظه مغزم گفت ِا! اونیكه از دور 
 نمیتونستم تشخیصش بدم

 كیان بود

 تو بودي نه؟ اوني كه هي نگام میكرد؟ _

 سرش رو به معني آره تكون داد

 یدونه زدم تو پیشونیم

ببخشید من چشمام ضعیفه و نزدیك بینم دور رو خیلي تار میبینم  _
 م هم همرام نبودعینك

   ... ندیدمت

 

یكی از ابروهاش رو داد باال و باز هیچي نگفت شاید حرفمو باور 
 نكرده بود

 پیچید تو یه خیابونی و جلو یه همبرگر فروشی نگه داشت

 پیاده شدیم و دوتا همبرگر سفارش دادیم

 واقعا هم گشنم بود
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پ از كیف پولم رو در آوردم كه دنگ خودمو حساب كنم كه یه قل
 نوشابه اس رو خورد و

 گفت

 بذارش پاي جبران اون همه غذایي كه تو خونت خوردم _

دیدم حرفش منطقیه راستش معموال كلي غذا میموند ولي به لطف كیان 
 با وجود اینكه كلي

 تعارف كرده بود ولي كلي هم خورد

 !البته نوش جونش ها ولي قبول كنیم خیلي میخوره

ولي گوربه گور شده انگار سرش خیلي  برای آرزو اس ام اس دادم
 گرم بود جوابمو نداد

 سوار ماشین قراضه و درب و داغون كیان شدیم

 میرفت١٤٠خدایي من نمیفهمم با چه جرئتي با این یابو سرعت  

 حتي نمیدونستم ماركش چیه همه چیزش كنده شده بود

 كیان_ بریم؟ خونه ی آرزو زیاد دوره؟

 میكردمواي خدا من االن چه غلطي 
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ریما كه در شرایط بدي بود و از حرفهایي كه شنیدم شب پر تنشي رو 
 داشت سپری میكرد

و اونم از آرزو كه اصال مطمئن نبودم تو خونه خودش بود یا یه 
   ... قبرستون دیگه

 

 !فقط میدونستم با كیه و شماره اون آشغال رو نداشتم

 تنها یه راه داشتم اونم تضاهر

د وقتي كار داشتم و تو یه شهر دیگه بودم رو كم پیش نیومده بو
 نیمكت های ایستگاه قطار

 یا پارك خوابیده بودم

 من عادت داشتم به زندگی كه فقط روی پای خودم وایسم

 لبخند بزرگی زدم و همه چیز رو عادي جلوه دادم

 نه اون قدر دور نیست خودم سوار یه تاكسی میشم میرم _

 و بگو یا میخوای با جی پی اس بریمكیان_ اوك پاشو بریم آدرس ر

 این پسر مشكل شنوایي داشت فكر كنم
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كیان جان ، داداش جان ، خودم میرم درضمن مگه تا حاال خونه دختر  _
 خالت نرفتي؟

البته میترسم یابو جونت هم بهش فشار بیاد از هم وا شه! خونش 
 !بیوفته دستم

 باز لبش یكم كج شد

 م آخي نازي چه چال گونه اي داشتتازه این سمت صورتش رو میدی

پسر خوشگل من، خدایي پسرهایي كه دور و بر من هستند چرا 
 همشون خوشگل بودن؟

 اون از دوقولو ها با اون رنگ چشم و مو انگار آلماني بودند

 !اون از آرمان اینم از كیان

خدایي مردم و تو بهشتم خودم خبر ندارم؟ ولي بدبختیش اینه همشون 
 و هیچ دوستم هستن

   ... !كدوم رو مرد حساب نمیكنم كه

 

البته وقتي این حرف رو میزنم آرمان رگ غیرتش میزنه باال و حس 
 میكنه بهش توهین
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 كردم

خوب به عنوان مرد كه نظرمو جذب كنن نمیبینمشون به عنوان یك 
 انسان میبینمشون كه تو

 جسمشون یك سري تفاوتها با هم داریم

 !همین

 ده ی یك وریش گفتكیان به همون خن

نه خونه آرزو نرفتم خونه آرمان رفتم تو اتاوا تو منتریال هم یكبار  _
 همدیگه رو دیدیم كه

اونم بیرون باهاشون قرار گذاشتم درضمن نگران نباش این یابو 
 قراضه بنده خیلي جاها

 رفته هیچیش نشده پس سوار شو بریم

 خودش قبل از اینكه من چیزي بگم سوار شد

 جونش رو روشن كرد و یابو

 ...چه میشد كرد

 مجبور بودم وارد مرحله ی پیچوندن بشم

 آرزو و آرمان تو دوتا شهر مختلف زندگي میكردن



@vip_Roman 

 

 

  

60 

 

در واقع من و آرمان تنها كسایي بودیم كه تو منتریال نبودیم و دلیل 
 ماهی یكبار جمع

 شدنمون هم فاصله من و آرمان بود

 سوار شدم و آدرس رو بهش دادم

   ... ه ضبط خشك و خالی هم نداشت كه آهنگ باز كنمحتی ی

 

 پس شروع كردم به حرف زدن

 این دیگه دفعه دوم بود همدیگه رو میدیدیم و بر اساس

دفعه قبل كه كلي با هم حرف زده بودیم یه رابطه خفیف دوستانه 
 بینمون

 ایجاد شده بود پس میتونستم یك سری سوال ازش بپرسم

 كیان؟ _

 !كیان_بله

 اینجا تو كانادا چیكار میكنی منظورم اینه به چه كاری مشغولی؟ _

 پوزخندی زد
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 !هرچی درمورد من كمتر بدونی به نفعته _

چند لحظه به جاده ی روبروم زل زدم اگه مستقیم بهم می گفت به تو 
 ! چه

 شاید حس بهتری داشتم

 !كال این پسر یه خونسرد وحشی بود

بزنم پس سكوت كردم دلم اصال زبونم نچرخید حرف دیگه اي 
 میخواست یه فحش آبداربدم

 و بهش

 بگم خوب چی میشد عین آدم جواب بدی گوساله

 !با این حرفش هرچي رشته بودم كه باهاش یكم صمیمی بشم پنبه شد

سكوت بینمون طوالني شد و هنوز یك ربع ، بیست دقیقه ای مونده بود 
 به خونه ی آرزو

   ... برسیم

 

 ودحوصلم سر رفته ب

 گوشیم رو در آوردم به كوهیار پی ام دادم
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یكم باهاش حرف زدم ولي زود رفت خوابید نمیتونستم خونه اونا هم 
 برم

 چون از اول به خاطر آرزو بهشون نگفته بودم اومدم منتریال در نتیجه

 !نمیتونستم برم خونه دوقولوها هم

 د اینما یك سری دور همی های دخترونه داشتیم كه هیچ وقت در مور

 دور همی هامون به پسرا نمیگفتیم

 حیف نمیتونستم دروغ بگم و با یه بهونه برم پیش دوقولوها

 !!!البته من كال دروغ نمیگفتم

به دلیل دروغ هایی كه یه زمانی گفته بودم بعد از لحظه ای كه پام 
 رسید

 كانادا به خودم قول دادم دیگه هیچوقت دروغ نگم

ده زل زده بود و رانندگي میكرد ناخودآگاه كیان با یه وجب اخم به جا
 بعد

 مدتها فكر گذشته ها اومد تو سرم

 دوباره یاد دزدی بزرگی كه از پدر كردم افتادم

 بابام وقتهایي كه پسر عزیزش بخاطر رفیق بازیش میپیچوندش منو
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 صدا میزد تا تو حساب كتابهاش بهش كمك كنم

 ه احتیاج داشتبابام سواد نداشت پس به من یا یاسین همیش

تنها لحظه هایی كه به بابام كمك میكردم میشدم دخترش و بهم 
   ... میگفت

 

 !دخترم

 بقیه موارد فقط با هوی صدام میزدن

 هیچ وقت دست نوازش پدرم رو روی سرم یادم نمیاد

 همیشه نظاره گر كتكهای مامانم یا یاسین بود و هیچ وقت مخالفت

 دو مورد تنزل نمیكرد نمیكرد حتی خودش به غیر از یكی

 منو بزنه

 دختر نباید فالن كنه دختر نباید فصال كنه

بلند نخند ، لباس تنگ نپوش چادرت نازكه لباسات مشخصه، كفش 
 جلو باز نپوش كوفت

نكن زهر مار نكن ولي من از بچگی از وقتي كه عموی دختر عمم اینا 
 از كانادا برگشته
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بي جاهاي خیلي زیادي هست و بودند فهمیدن خارج از اون شهر دو وج
 از اون موقع كانادا

 اومدن برام شد آرزو

چشمام باز شد و فهمیدم منم میخوام مثل دختر رزا )دختر عموی دختر 
 عمم( راحت با

 صداي بلند بخندم

 ...منم میخواستم شلوار جین بپوشم و ناخونامو الك بزنم و

سلم و پیش پا خیلي چیزاي ساده اي كه تو خود ایران دختر ها حق م
 افتادشونه ولي برای

 من عیب و ایراد بود

من خیلي چیزا تو دانشگاه یاد گرفتم ، دانشگاه سراسري مركز 
 استانمون درس خوندم و

جدا شدن از اون دو وجب جا حتي براي چند ساعت در روز باعث شد 
   ... چشمام باز بشه
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نه مجردي مخصوصا دوتا همكالسي كه داشتم اهل تهران بودند و خو
 داشتند خیلي كمكم

 كردند

 من سكوت میكردم و اونا حرف میزدند برام

 ...ازشون یاد میگرفتم كه چجوري باید زندگي كرد

یواش یواش توقعاتم از زندگي رفت باال وقتي تو خونواده یكی دوتا از 
 توقعاتم رو به زبون

 آوردم جوابش شد مشت و لگد و اینكه یك ترم كامل از دوستام عقب
 افتادم چون برادر

عزیزم و مادر عزیزتر از جانم چنان كتكم زدند و بابام از دور نظاره 
 گر شد كه یك ماه

تو بیمارستان بستري شدم چون هم دستم شكست هم قفسه ی سینم 
 ترک برداشت

 بعد از اون یاد گرفتم توقعاتم از زندگي به خودم مربوطه

. . 

 ني كیان به خودم اومدمبا صداي ترمز درب و داغون ماشین فكست
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 كیان_ رسیدیم

 ِا چه جالب فكر كردم هنوز تو راهیم_

 برگشت سمتم و نگاه بدي بهم انداخت

به درك كه بهش برخورده چطور بعدا جاي جواب دادن به من 
 اونجوری زد تو ذوقم

 اشكال نداشت؟؟

   ... !پس اشكال نداره من همچین چیزي بگم و بهش بر بخوره

 

 ه میتوني بریممنونم دیگ _

 كیان_ كدوم ساختمونه

 پوفي كشیدم

 ٧همون طوسیه روبروت طبقه  _

 باشه" زیر لبي گفت"

 كه از ماشین پیاده شدم
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آدم نیستم اگه دیگه كمكتو قبول كنم... اصال اشتباه خودم بود كه انقدر 
 باهاش احساس

 راحتی كردم كه سوار ماشینش شدم

ر نیست همه ی هم زبونت به خودم تشر زدم " كی یاد میگیری قرا
 "!خوب باشن

 زیر لب گفتم

 ممنون كه رسوندیم و ببخش مزاحمت شدم... فعال _

جوابمو نداد فقط سرش رو برام تكون داد، به قول ریما خیلی حس 
 شاخ بودن داشت یا

 !چی؟

 رفتم سمت در خدا رو شكر كیان منتظر نموند و حركت كرد

 زنگ خونه آرزو رو زدم ولي جواب نداد

 وقتي كیان رفت نفس راحتي كشیدم ، نمیخواستم خودمو بندازم

 گردنش و بگم امشب برم خونش

   ... ...نمیخواستم دید بدی پیدا كنه
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به اندازه كافی بعد اون حرفش حس بدی پیدا كرده بودم، نمیخواستم 
 دوباره بزنه تو ذوقم

 به اون گوربه گور شده دوباره زنگ زدم ولي ج نداد

 !لعنتي

 پارك نزدیك خونه آرزو بودیه 

آروم آروم رفتم سمت پارك نیمكت بنفش رنگ مورد عالقم رو پیدا 
 كردم

كیفم رو بستم و زیر سرم گذاشتم زیپ كتم رو بستم و روی نیمكت 
 دراز كشیدم

 گوشیم رو باز كردم كه دوباره چشمم خود به مسیج های كوهیار

تانت و دیالوگا لذت یار یاری عالیه خودم دارم ضبطش میكنم از داس"
 "میبرم

یاریار اگه تو این اودیشن برنده بشیم تو هم میتوني مفتكي باالخره "
 دوره ببیني اونم تو

 "همچین جایي

 حتی با خوندن مجدد پي ام هاش هم میتونست لبخند بیاره رولبم
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 وقتی به مریضیش فكر میكردم قلبم مچاله میشد

والنی زندگي كنه كاش هرچه كوهیار لیاقت این رو داشت كه سالیان ط
 زودتر یه قلب

 مناسب براش پیدا میكردند

 چراغ پارك باال سرم بود و سكوت پارك خیلي لذت بخش بود

 دوباره فكرم رفت سمت كیان

 خیلي مرموز بود حركاتش یه لحظه فكر میكردي بهت اهمیت میده

   ... دو دقیقه بعد فكر میكردي به چیزشم حسابت نمیكنه

 

 "ون جوابش "هرچه در مورد من كمتر بدونی به نفعتهمخصوصا ا

 پوووووف

انگار پسر بزرگ بزرگترین مافیای ایتالیاست كه مثال اگه بدونم كیه 
 جونم تو خطر میوفته

 !فكر كنم فیلم زیاد دیده

 پوف كالفه ی دیگه ای كشیدم
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هندزفریم رو از كیفم در اوردم و گذاشتم تو گوشم و با گوشیم آهنگ 
 و پلی كردمقدیمی ر

 یه دستم رو بردم زیر سرم و چشمام رو بستم

 نور چراغ نارنجي رنگ تو چشمم میزد

 حس خوبی داشتم اینكه االن اینجام دوباره گذشته هجوم آورد

لحظه ای كه یاسین اون چك چند صد میلیوني رو داد دستم تا عصر 
 ببرمش تحویل دوست

 پدرم بدم چون دوباره خودش میرفت دنبال عیاشی

و من جای اینكه پول رو ببرم بدم به اونا همینكه یاسین از خونه رفت 
 دزدكی از پنجره

اتاقم و فقط با یك كیف كه فقط مداركم توش بود و ماسكی كه زده 
 بودم كه كسی منو نشناسه

از خونه زدم بیرون و چكی كه در وجه حامل بود رو بردم بانك و به 
 حساب خودم ریختم

مون همكالسیم كه اهل تهران بود زنگ زدم كه و به نگین دوستم ه
 دارم میام تهران... اون
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 تنها كسی بود كه نترس بود و میتونست كمكم كنه

پاسپورتی كه هنوز یكسال نشده بود كه برای رفتن به حج بابام به 
 یاسین گفته بود برای

   ... تامون بگیره بزرگترین دلگرمیم بود٤هر

 

 ...انگار خدا هم میخواست برم

ساعت طول نكشید كه صبح فرداش اول تمام پولهامو به حساب ٢٤و  
 نگین انتقال دادم و

بعد از اون با اولین هواپیما قبل از اینكه متوجه بشند پاسپورتمو از 
 گاوصندوق برداشتم و

بتونند ممنوع الخروجم كنند باید از كشور خارج میشدم ، پس بهترین 
 ... مقصد تركیه بود

كه تا كارهای ویزا و پاسپورتم درست بشه تا بتونم بیام  اون چن وقتی
 كانادا عذاب آور بود

 و نگین تیكه تیكه پوالم رو از طرق حساب ارزی برام میفرستاد
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چقدر سخت بود یک دختر تنها بودن... روزهای اول تنهایی یه كابوس 
 بود... بارها متوجه

میكردم پایین شهر  شدم میخواستن ازم سو استفاده كنند و هر بار فرار
 آنكارا واقعا

 !ترسناک بود

 چقدر ترسیدم چقدر اضطراب كشیدم

ناخداگاه مثل همیشه كه ذهنم برمیگرده به گذشته، چشمام خیس شد 
 به دور از همه ی

 دوستام خوب بود اشک ریختم

معموال نمیذاشتم كسی اشكمو ببینه... نمیخواستم هیچكدوم فكر كنند 
 من ضعیفم

 زی به بغل چشمام كه انگار میخواست اشكمو لمس كنهبا برخورد چی

 .ترسیده چشمام رو باز كردم

 ...چشمام تو چشمای مشكی عین شبی قفل شد

   ... بغل نیمكتی كه روش دراز كشیده بودم رو چمن ها زانو زده بود
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بدون قطع كردن ارتباط چشمیمون خودش یك سمت گوشی هندزفریم 
 رو از گوشم در آورد

 م از زمین فاصله گرفت و نیم خیز شد رومخودش یك

 انقدر غرق چشمای خونسردش بودم كه حتی متوجه نشدم كی لباش

 رو تكون داد و حرف زد

 خونه آرزو وسط پاركه یارا؟ _

 یه لحظه هول شدم و سریع از جام پریدم كه درست بشینم

نمیخواستم متوجه بریده شدن نفسم و تپش قلب بیش از حدم از 
 هم بشه ولی ایننزدیكیش ب

 حركت یهوییم باعث شد كه سرم محكم خورد به دماغش

 آخ آرومی گفت و با دست دماغش رو گرفت و دوباره نشست رو چمن

 سریع دستمو گذاشتم رو دستش كه رو دماغش بود

 كیان نگیرش بذار ببینمش _

 كیان_ نمیخواد فقط نمیخوام ورم كنه

 ز بكشواقعا شرمنده من ...،، بیا اینجا درا _
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خودش اومد نشست پیشم ولي من از جام بلند شدم تا بتونه رو نیمكت 
 دراز بكشه

 ولي مچمو گرفت و كشید

 كیان_ بشین دراز نمیكشم

 كیان نكنه سرت گیج بره _

   ... ...كیان_ من خودم میفهمم كه چیزیم نیست یارا هول نشو

 

لي محكم از كجا میدونی مگه دكتری؟ پاشو بریم بیمارستان سرم خی _
 به بینیت خورد

 میترسم چیزیش بشه

 تك خنده ی ریزي كرد كه چال گونش مشخص شد

 آره دكترم _

 گیج نگاش نكردم كه متوجه نگاه گیج شدم شد

 میگم شغلم طبابته دكترم _

آها" ی بلندي گفتم یعنی یه جورایی سوالی كه پرسیده بودم رو "
 !جواب داد اال ... نه؟
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ومد دكتر باشه... با این هیكل و ماهیچه هایی هووم ولي اصال بهش نمی
 كه از زیر لباس هم

انحناهاش مشخص بود دكتر بودن آخرین چیزی بود كه میتونستم به 
 !عنوان شغلش ببینم

 یكم گذشت و دستشو از دماغش برداشت

 آیینه داری؟ _

 كیفمو باز كردم و آیینه كوچیكی كه كادو ریما بود رو بهش دادم

 رو معاینه كرد یكم دماغ خودش

 چیزي نیست _

 بعد برگشت سمت من

 راستی نگفتی خونه آرزو وسط پاركه؟ _

اهم اهمی كردم و سرم رو انداختم پایین جوابی براش نداشتم بدجور 
 مچم گرفته شده بود

   ... خودش بلند شد وگفت

 

 پاشو _
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 كجا؟ _

 !كیان_ خونه من

 با تعجب نگاش كردم كه دستمو گرفت و كشید

 مبری _

 ...كیان من اینجا راحتم من عادت _

نذاشت حرفمو تموم كنم كه نگاه وحشتناكی بهم انداخت و یكم لب 
 پایینش رو تو دهنش مكید

 و ول كرد با حرص گفت

 !نگو كه پارك رو به موندن تو خونه من ترجیح میدي _

 چشامو براش درشت كردم

 ...من كی همچین حرفی زدم... من فقط _

ست حسابی هم نداشتم تا توضیح بدم چرا حتی بهونه ی در
 !پیچوندمش

 دست راستش رو برد تو جیب شلوارش و تو چشام زل زد

كیان_ پس چطور من خونه تو موندم تا لنگه ظهر؟ فكر میكردم 
 دوستیم یارا، خودت گفتی
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دختر پسر بین ما مهم نیست، میتونستی بهم بگی كه آرزو خونه نیست 
 یا تو نمیتونی پیش

 دیگت بمونی دوستای

 همون لحظه در ماشین رو باز كرد برام

   ... كیان_ سوار شو لطفا

 

 خیلي معذب بودم ولي چه میشد كرد

سكوت كرده بودم حركت كرد و چندتا خیابون اینور اونور رفت تا 
 رسیدیم جلو یه مجتمع

 درب و داغون

 این پسر دكتر بود ولي فكر نكنم درآمد خوبي داشته باشه

 ینش اینم محل زندگیشاین از ماش

 اخالقشم كه افتضاح خونسرد

من چي دیدم كه فكر كردم میتونم بهش دل خوش كنم؟ اصال چرا 
 برام مهم بود كه ناراحت

 !نشه كه پارك رو به خونه اون ترجیح میدم؟



@vip_Roman 

 

 

  

78 

 

 شاید فقط اولش برام جذاب باشه

رفته رفته اونم مثل دوقولوها یا آرمان میشه چون با این خصوصیاتش 
 دوروزه به من كه

 نشون داده همچین شخصیت قابل كنار اومدني نداره

 از ماشین پیاده شد و اومد در رو برام باز كرد و بهم تشر زد

میتونی شب رو تو ماشین هم بموني حداقل بهتر از اون پاركه ولي _
 ترجیحا پیاده شو

 واقعا یه جورایي خجالت میكشیدم

 یا خدا اینجا آسانسور هم نداشت

طبقه بود ... انگار از نگاهم متوجه شد انقدر ١٠با یه آپارتمان  تقری
 خستم حوصله ی باال

 رفتن از اینهمه پله رو ندارم پس خیلی محكم و مردونه گفت

   ... كیان_ نگران نباش خونم طبقه سومه نیاز نیست اینهمه بریم باال

 

 خودش زودتر از من راه افتاد كه منم پشت سرش راه افتادم
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ا خونه آرمان یا دوقولوها تنها مونده بودم ولي اصال حس بد معذب باره
 بودن رو نداشتم

 من تازه دومین بار بود كیان رو میدیدم

 حتی آرزو و آرمان هم عمیق نمیشناختنش

 اگه قاتل ، سادیسمی متجاوزی چیزی باشه من چیكار كنم؟

 یا از اون دكترهای دیوونه

افش بیشتر به ورزشكار و شاید هم دكتر نباشه دروغ گفته قی
 بوكسورها میخوره

 هنوز داشتم از پله ها میرفتم باال كه دیدم كیان دیگه جلوم نیست

 یهو صدایي به نسبت دور شنیدم

هروقت به خودت اومدی یه طبقه برگرد پایین در رو باز میذارم _
 برات

باز من غرق افكارم شده بودم و حواسم نبود به طبقه ی سه رسیدیم و 
 باز به باالرفتنمن 

 از پله ها ادامه داده بودم

 با عادت همیشگي یدونه زدم تو پیشونیم و بدو برگشتم پایین
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دیدم كیان كفشاش رو درآورده بود خدارو شكر پس منم كفشامو 
 درآوردم و رفتم داخل

ولي به شدت به دستشویي نیاز داشتم ولي انگار كیان خودش اون تو 
 بود

 سویت بود به خونش نگاه كردم یه

 حتي اتاق خواب جدا هم نداشت

   ... یه آشپزخونه دو وجبی

 

 یه سرویس بهداشتي و حمام

 یدونه كاناپه مشكی تخت وخواب شو كه رفتم روش نشستم

 یه میزجلو مبلی شیشه ای گوشه اتاق

یه میز تحریر كه روش كلي كتاب قطور پزشكی بود با یه لپتاپ و یه 
 چراغ مطالعه

 !!!بود پس واقعا دكتر

 یه كمد لباس بغل میز تحریر بود
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یه خونه بود برای زندگي مجردی ولي منم مجرد بودم با این وجود 
 انقدر ساده نبودم

ولي با وجود پسر بودنش خونش زیاد بهم ریخته نبود البته من خودم 
 چون خیلي شلخته

 بودم همه رو بهتر از خودم میدونستم

بي كه خودشم كت چرمیش رو كتم رو در آوردم و به رخت آویز چو
 آویزون كرده بود ،

 آویزون كردم

 با كشي كه تومچ دستم بود موهام رو سر سری بافتم

نگاهی به صورتم انداختم یكم رنگ پریده شده بودم ولي هنوز رژم رو 
 لبام مونده بود لبای

 به نسبت بزرگم رو دوست داشتم

دستشویي اومد همون لحظه كیان با دست و پا و صورت شسته شده از 
 بیرون و اومد سمت

   ... رخت آویز و حوله كوچیكش رو برداشت
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یه جوري بعد شستن دستاش رو تو هوا نگه داشته بود انگار میخواست 
 االن جراحي انجام

بده ناخداگاه لبخند زدم به فیگورش ولي نمیدونم اون به چي برداشت 
 كرد كه فقط یكي از

 ابروهاش رو برد باال

 یري دستشویي؟كیان_ نم

متنفر بودم حداقل تا نیم ساعت بعد كسی برم دست شویي ولی تو 
 رودربایستی گیر كردم

لبخندم محو شد و مجبوری رفتم سمت دستشویي اول نفسمو حبس 
 كردم ولي بعدش وقتي

 !مجبور شدم نفس بكشم دیدم نه اوكیه! طفلك بیچاره كار بد نكرده

 ه بودخودم به افكار خودم دیگه خندم گرفت

بعد مدت ها قلبم یكم تپیده بود االن داشتم هزارتا فكر عجیب غریب 
 در مورد پسر مردم

 میكردم

 از دستشویي كه اومدم بیرون صداش رو شنیدم
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 قهوه یا چای؟_

رفتم سمت میز كوچیك چوبی دونفره كه با صندلي های زرد رنگش 
 تنها رنگ زنده تو

 روش نشستم خونه بود و یكی از صندلی ها رو كشیدم و

 چاي لطفا _

سرش رو تكون داد و چایي كه انگار اون تایمی كه من تو دستشویي 
 بودم آماده كرده بود

   ... رو جلوم گذاشت

 

 چاییم رو مزه مزه كردم

 نگاهی به گردنش انداختم

 كاش بشه روزی من بفهمن این خط مشكی انشعاب چیه رو گردنش

 چقدر این پسر سكوت دوست داشت

 م آهنگ فرانسوی كه خیلی خوشم میومد رو باز كردم ) آهنگبا گوشی
, indila 

deniere dance) 
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 بهتر از این سكوت بود

 خودم هم كه جرات حرف زدن با این اعجوبه رو نداشتم

 میترسیدم باز بزنه تو پرم

تو سكوت آهنگ رو گوش میدادیم كه خودش شروع كرد به حرف 
 زدن

 میفهمي چي میگه؟ _

 شونه آره تكون دادم كه متعجب بهم نگاه كردسرم رو به ن

 فرانسوی بلدی؟ _

خوب آره تو ِكِبك فرانسوی بلد نباشی كارت خیلی لنگ میمونه،  _
 مردم عادی اكثرا

فرانسوی حرف میزنن، محل كار من هم رستورانه مجبور بودم یاد 
 بگیرم، تو چطور یاد

 !نگرفتی؟ مونتریال كه فرانسوی زبان زیاد داره

 !كنم نمیتونم باهاش نمیتونم ارتباط برقرار كنم فكر_

   ... !پس بعضی وقتها به مشكل میخوری_
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 سرش رو به شكل تایید كردن حرفم تكون داد

این خوب بود... حداقل تونستیم باالخره مثل او روز تو خونه ی من 
 !یكم با هم حرف بزنیم

ته كرد با دستش خیسی لبش رو گرفت و چند بار دهنش رو باز و بس
 ولي اخر سر به شدت

 نفسشو داد بیرون

زیر زیركی داشتم به مجادلش با خودش تو پرسیدن سوال از من نگاه 
 میكردم

نتونستم جلو خودمو بگیرم، آخه مجبور بودی اونجوری باهام برخورد 
 كني كه االن تو گل

 !!!گیر كني

 مطمئنا میترسید سوالی بپرسه و منم مثل خودش بزنم تو ذوقش

 من كیان نبودم ولی

 انقدر كلنجار نرو با خودت بپرس چي میخوای بپرسی؟ _

 اولش با تعجب نگام كرد ولي سریع خودشو جمع و جور كرد
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میخواستم بگم لباس راحت میخواي بهت بدم از اون تیشرت های  _
 بسكتبال دارم بلنده فكر

 كنم برای تو مناسب باشه

 نفس عمیقی كشیدم از حرصش

 ذوق من یك دقیقه دیگه میمرد انگار نمیزد تو

 لبخند مصنوعی بهش زدم

 خیلی خوب میشه ممنون _

   ... پاشد از كمدش تیشرت بزرگي رو در آورد و داد دستم

 

 رفتم تو سرویس بهداشتی و اونجا لباسم رو عوض كردم

 عمرا با این شلوار جین تنگ خوابم نمیبرد

 خدا رو شكر خونه كیان گرم بود

لی مهم نبود از این هیچ بخاری بلند نمیشه مرتیكه پاهام لخت بود و
 بیب بیب بیب )فحش

 (ركیک
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از دستشویي كه اومدم بیرون دیدم یه ساك دستی كوچیك جلو دستش 
 بود و داشت وسایل

 توش میذاشت

 آخ كه داشتم از فضولی میمردم ولی هیچی نگفتم

 ته بودنگاهی به كاناپه انداختم و بغلش هم رو زمین با پتو جا انداخ

 اخي این خونه كالدو وجب جا داشتم

منم داشتم اذیتش میكردم میخواست رو این زمین بخوابه كاش تو دلم 
 اون فحش هارو بهش

 نمیدادم

 رفتم جلو و رو مبلی كه تخت و خواب شده بود نشستم

 ببخشید مزاحمت شدم _

بدون اینكه برگرده سمتم همونجوری كه مشغول جمع كردن وسایلش 
 بمو دادبود جوا

یارا الزمه حرفهایی كه اونوز تو خونه خودت بخاطر معذب بودن من  _
 زدی رو من

 دوباره تكرار كنم تا تو راحت باشی؟
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   ... جوابی ندادم كه گفت

 

 راستی ببخشید همین یه بالشو داشتم امیدوارم راحت باشه _

 دستی به بالشی كه رو تخت بود زدم خدارو شكر نرم بود

 یلي خوبهنه ممنون خ _

 برگشت نگام كرد

 یارا اونجا جای منه بالش رو زمین رو میگم _

 چند لحظه فقط الل شدم

سر چي میسوختم؟ به خاطر ضایع شدنم باید میسوختم یا اینكه منو رو 
 !زمین میخوابونه؟

 یا اینكه ازش معذرت خواهی كردم كه مزاحمش شدم؟

 !!!كدوم؟

 بختاین پسر چرا انقدر میزنه تو ذوق من بد

 سكوت كرده بودم و تو دلم فقط فحش بارش میكردم
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كه یهو برگشت سمتم حتی كوچكترین نگاهی به پاهام ننداخت البته 
 ماشاال تیشرتش تا زیر

 زانوم بود

 اگه سختته رو زمین بخوابی میتونی پیش من بخوابي _

 اخمامو تو هم كردم و صورتمو براش چپ و راست كردم

 پیش تو بخوابممگه تو خواب ببیني من  _

 پوزخند صداداری زد

یارا تو منو چي فرض كردي؟ مثال فكر كردی پیشت بخوابم اتفاقي  _
   ... میوفته؟

 

اصال حرفام و حركاتم دست خودم نبود شاید یكسری حرفها نباید گفته 
 میشد ولي دهن من

چفت و بست نداشت كه خصوصا اینكه از شدت حرص دیگه دست 
 خودم نبود دارم چی

 گممی

 پوزخندي بهش زدم
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 ...به هرحال مردي و غریزه ای كه داري _

 نذاشت حرفمو تموم كنم و اخماش رفت تو هم

مردم ، حیون كه نیستم!! یارا اونی كه تو میگي مرد بودن نیست َنر  _
 بودنه آره راست

میگي كسی كه مرد نباشه و از مرد بودن فقط جنسیت نر بودنش رو به 
 ارث برده باشه اره

حس هایي به دختری كه باهاش تنها شده خواهد داشت ولي كسي  یه
 كه مرد باشه بلده َنر

بودنش رو سركوب كنه تا دختری كه پیششه تو احساس امنیت كامل 
 باشه و تحت هیچ

 شرایطي بغیر. از راحتی اون دختر به فكر چیز دیگه اي نباشه

 نفسم از حرفش برید

 زرگي بهم نزده بودتاحاال تو عمرم كسی همچین تو دهنی ب

 چشام پر اشك شده بود

مثل دختر بچه كوچولویی شده بودم كه خودش فهمیده كار بدی كرده 
 و مامان باباش ازش
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 عصبانی میشن اونم با صدای بلند گریه میكنه

االن دلم میخواست باصدای بلند به خاطر این حس شرمندگي و اینكه 
 تو ذوقم زده بود و

   ... لند گریه كنماینكه معذب بودم بلند ب

 

ولي فقط بغض كردم و بدون هیچ حرفی از جام اومدم پایین و رو 
 پتویي كه رو زمین

انداخته بود برام دراز كشیدم و پتویي كه برام گذاشته بود رو كامل 
 كشیدم رو سرم

 دلم نمیخواست كیان منو ببینه

 حتی ساعت هم كوك نكردم

ه بعد كیان رفت چراغ رو همینجوری دراز كشیده بودم كه چند دقیق
 خاموش كرد

 خیلي خسته بودم و اعصابم خیلي بهم ریخته بود

دلم خوابیدن طوالنی میخواست ولي با این وضعیت ذهن درگیرم یكم 
 غیر ممكن بود
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 سعی كردم به حرفها و حركات كیان فكر نكنم

این پسری كه فقط دوبار با زندگیم برخورد داشت چه كرده بود 
 !بامن؟

. . . 

متوجه بیدار شدن كیان شدم كه از تختش اومد پایین و رفت سمت 
 دستشویي

 صبح شده بود

 تنم كوفته و خسته بود

تو جام چرخي زدم، یه ذره الی چشمامو باز كردم كه كیان رو دیدم كه 
 به در سرویس

بهداشتی تكیه زده بود و دستاشو قفل كرده بود رو سینش و داشت 
 منو نگاه میكرد

   ... بیداری یارا از مدل نفس كشیدنت مشخصهمیدونم  _

 

 بیشتر از این خودمو به خواب زدن فایده نداشت
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اگه این كار رو میكردم مشخص نبود كیان میخواد ایندفعه چه جوری 
 بزنه تو ذوقم

 چشمامو باز كردم و با صدای خوابالودم گفتم

 ساعت چنده؟_

 كیان بدون ذره اي تغییر در حالتش جوابمو داد

 هفت و نیم_

سرم رو آوردم باال كه دیدم داره به پاهام نگاه میكنه كه تیشرته تا 
 رونم رفته بود باال

با اخم سرم رو آوردم باال كه یه چیزی بهش بگم كه با دیدن نگاهش تا 
 اخر حرفهایی كه

 قرار بود با كوچكترین اعتراضی بشنوم رو فهمیدم

گفت به قول خودت مردم میدونستم بگم نگاه نكن یا بگم هوی چته می
 !دیگه

 یا میگفت دارم مردونگیم رو بهت ثابت میكنم

با نگاه هایی كه حس میكردم االن ازش آتیش میزنه بیرون بهش خیره 
 شده بودم
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كه به نگاهم لبخند مالیمی زد و بعد چشكی كه بهم زد كال خشم منو از 
 بین برد

گاه نكن بعد شب كیان_ دیرمون میشه یارا اینجوری خشمگینانه منو ن
 خوابتو ببینم خوابم

 ...نمیبره هااا

 دیگه نتونستم جلو خودمو بگیرم

   ... از حرصم با دهن بسته و تو گلویي جیغ خفیفي زدم

 

هركس باتو باشه انقدر حرص میخوره كه سر یكسال از چروكی  _
 پوستش همه فكر

 میكنن پیرزن صد سالست

 ایندفعه به حرفم قشنگ خندید

 دلعنتی نخن

 چال گونش

 دندونهای به نسبت سفیدش كه خیلي مرتب بود

 نمایش دیدني بود
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برای اولین بار دلم خواست اون چال گونش رو ببوسم یه حس محبت 
 دست نیافتنی عجیبی

 تو وجودم غلغل میكرد

 از جام بلند شدم و رفتم سمت دستشویی

 لباسهای دیشبم رو پوشیدم و اومدم بیرون

 ع كرده بودكیان خودش همه چیو جم

 تو آشپزخونه بود

 رفتم جلو دیدم داره نیمرو درست میكنه

 حتی میترسیدم بگم من اهل صبحونه نیستم

 میترسیدم بگه برای تو نیست كه واسه خودم درست كردم

   ... میخواستم تا جایي كه میتونستم ازش دور بشم

 

مخصوصا بعد دیشب و اونهمه تو ذوق زدناش و اون گندی كه من زدم 
 و اون تو دهنی كه

 خوردم بهتر بود دیگه سمتش نرم
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 كیفم رو برداشتم و جلو آیینه یكم آرایش كردم

 وقتی داشتم رژلبمو میزدم دیدم كیان از آشپزخونه بهم نگاه میكنه

 بهش توجهی نكردم

 برگشتم سمتش و لبخند مصنوعی زدم

 من دیگه برم ببخش برای مزاحمت دیشب _

 و خودش نشست ماهیتابه رو رومیز گذاشت

 كیان_ اول بیا یه لقمه بخور بعد خودم میبرمت ایستگاه

 سرتق تر از این حرفها بودم كه با وجود ناراحتی كه داشتم بمونم

 خیلي ازش دلخور بودم، فكر نمیكردم كیان انقدر سرسخت باشه

 اصال هیچ چیزي در مورد این پسر اونجوری كه فكر میكردم نبود

اطر خودم من رو آورده بود خونش فكر حتی شك داشتم كه به خ
 میكنم فقط برای جبران

 شب مهمونی اینكار رو كرده بود كه حساب بي حساب بشیم

 ولي من تمام سعیم رو كرده بودم بخوندونمش

 و اون در جواب سعی كرده بود منو تا میتونه اخمو كنه
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 من زیاد اهل صبحونه خوردن نیستم، تا االن هم خیلي خودتو درگیر _
 من كردی بیشتر از

   ... این جایز نیست

 

 كیان فقط نگام میكرد هیچ جوابی نداد

رفتم سمت در و دستگیره در رو چرخوندم كه در باز نشد انگار در 
 قفل بود

 میشه كلید رو بدي _

 نفس عمیقی كشید و با صدا داد بیرون

یارا من حرفام رو یكبار میزنم بشین یه چیزي بخور میریم باهم،  _
 یشب كال نخوابیدید

 االن هم چیزي نخوری ضعف میكنی لطفا بشین

بزرگترین مشكل من این بود كه اگه تو ذوقت میزد یا بهم تو دهنی 
 میزد یا حالمو میگرفت

یا كاري میكرد با وجود خونسرد بودنش و كوبنده بودن حرفاش ولي 
 در كمال ادب و
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 احترام بود

خلع صالح میشدم و  به خاطر همین هم یه جورایی در مقابلش
 نمیتونستم باهاش بد حرف

 بزنم

 واقعا ضعف داشتم پاهام خیلي سست بود

دیشب هم بخاطر عوض شدن جام هم به خاطر رژه رفتن مكرر 
 اتفاقات دیروز نتوسته

 بودم یك لحظه بخوابم

 هنوز دستم روی در بود و غرق افكارم بودم كه صدام زد

 !یارا؟ _

 ناخواسته جواب دادم

   ... مجان _

 

قیافش یه جوری شد یه جور خواستني و آروم انگار اخمهاش باز شده 
 بود

 كیان_ بشین
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 دستمو از در برداشتم و رفتم سمت میز

 با بیحالي نشستم كه خودش لقمه نیمرو دستم داد

همیشه همینجوری بودم وقتي ذهنم درگیر بود هیچی از گلوم پایین 
 نمیرفت

 لقمه رو از دستش گرفتم

  ده تا تخم مرغ نیمرو كرده بودماشاال

دومین لقمه رو هم داد كه اونم خوردم ولي برای سومي دیگه نتونستم 
 بخورمش

 ببخشید نمیتونم _

 باالخره از خوردن دل كند و سرش رو آورد باال

 كیان _ چرا؟

 نمیخواستم بفهمه دلخورم یا چیزي

ستم حس میكردم كم كم داره میفهمه نصبت بهش حس دارم و نمیخوا
 اینو بفهمه چون قطعا

 دستم مینداخت

 شكمم درد میكنه میخوام برم خونه دوش بگیرم و كلی هم كار دارم _
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از جاش بلند شد و تو یه لیوان بزرگ چایي ریخت و یه چوب دارچین 
 توش انداخت و یه

 قاشق عسل بهش اضافه كرد

   ... با این كارهاش دلم میلرزید ولي میترسیدم

 

 ود یه لحظه بدیه لحظه خوب ب

شاید حرف دیشبش درست بود كه هرچی كمتر در موردش بدونم به 
 !نفعمه

 چند قلپ از چاییم رو خوردم كه دیدم كل ماهیتابه رو خالی كرده بود

 یعني همشو خورده بود؟

 با تعجب نگاش كردم كه انگار خودش فهمید

من مثل تو الغر نیستم نگاهی به هیكل من بندازي متوجه میشی  _
 اینهمه تخم مرغ رو

 نیاز دارم

راست میگفت در مقابل اون من خیلي الغر بودم دختر قد كوتاه و ریزه 
 ...میزه ای نبودم
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برعكس قدم بلند و كشیده بود ولی استخوانی بودم ولی برجستگیهام 
 به اندازه بود

كال بعضي روزها یك وعده رو به زور میخوردم ولي چون صورتم گرد و 
 پر بود زیاد

 غر بودنم به چشم نمیومدال

 از جاش بلند شد و لباساش رو برداشت و رفت سمت دستشویی

 تا اون بیاد بیرون ظرفهایي كه تو سینك بود رو شستم

وقتي اومد بیرون خیلي شیك و مرتب شده بود و موهاش رو حالت 
 داده بود و انگار تافت

 هم زده بود

 بره پیشش شاید دوست دختری چیزی داشت میخواست چند روزی

 وسایلش هم جمع كرده بود

   ... داشت كتش رو میپوشید كه گوشیش زنگ خورد

 

 گوشیش رو برداشت و به انگلیشی با طرف مقابلش حرف میزد

 انگار منتظرش بودن كه میگفت تا یك ساعت دیگه اونجاست
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 نفهمیدم طرف دختر یا پسر بود

 با تمام شدن حرفش رو كرد سمت من

 بریم؟ _

 برداشتم و پشت سرش راه افتادمكیفم رو 

انقدر بیحال بودم كه حوصله بحث باهاش رو نداشتم كه بگم خودم 
 سوار تاكسي میشم

و میدونستم خودش هم انقدر رك هست كه اگه كار داشته باشه به من 
 !میگفت خودت برو

تا خود ایستگاه یك كلمه حرف نزدیم وقتي رسیدیم سعي كردم 
 لبخندي به روش بزنم

 لبخندم نصفه نیمه شدولي 

 بازم ممنون ، مواظب خودت باش _

 لب پایینش رو باز داخل دهنش برده بود و نگام میكرد

با تموم شدن حرفم لبش رو رها كرد و دستش رو آورد سمت موهام و 
 چندتا تار موم رو

 كه تو صورتم اومده بود رو داد پشت گوشم
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 ن فكر نكنمواظب خودت باش و از من دور بمون... و به م _

 گیج از رفتارش و حرفش نگاش كردم

اون لبخند نصفه نیمم هم از بین رفت دستشو كشید عقب كه من هم 
 بدون درنگ در ماشین

   ... رو باز كردم و پیاده شدم

 

نفس عمیقی كشیدم و هوای خنك رو وارد ریه هام كردم تا بتونه یكم 
 سر حالم بیاره

 ن حرفو زد؟كیان داشت با من چه میكرد؟ چرا ای

 بغضی كه داشتمو قورت دادم و وارد ایستگاه شدم

 تو قطار سرم رو به شیشه تكیه دادم و چشمام رو بستم

 ولي اینجا هم ذهنم كیان رو ول نمیكرد

 از االن دلم براش تنگ شده بود

كسی كه با دوبار دیدن دیوونم كرده و بعد به من میگه ازش دور 
 بمونم

 رو نگرفتمیادم اومد بازم شماره ش 
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هه ِِ! 

نیازی به شمارش نداشتم... نباید هم شمارش رو میگرفتم اون صریحا 
 گفت ازش دور

 بمونم

 از خودم بدم اومد كه متوجه شده بود كه جذبش شدم

 وای من واقعا جذبش شدم

جذب كسی كه در عرض فقط چند ساعتی كه پیشش بودم بارها زده 
 !بود تو ذوقم

 !شاید سرنوشته

ریم رو از كیفم دربیارم كه چندتا شكالت تو كیفم پیدا خواستم هندزف
 كردم

 !باز كار كیان بود حتما

بغضم سر ریز شد و ناخداگاه چند قطره اشكم ریخت ، چرا؟ این 
   ... محبت های ریزش چرا؟

 

 داشت باهام بازي میكرد؟؟
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ولي به سرنوشتم ایمان دارم توسرنوشتم میدونم نوشته شده كه بازم 
 ید دفعهمیبینمش شا

 سوم تونستیم شماره همدیگه رو داشته باشیم

 اون چه حسی داشت نسبت به من؟

نگاه آرومش وقتي بهش گفتم جانم یا وقتي كه باهاش خداحافظي 
 كردم و موهامو زد پشت

 گوشم

 من همون كیان رو میخواستم

میدونم سرنوشت طرف منو میگیره و اونم مثل من میخواد كیان رو 
 بدست بیارم

نمیخواست ما همدیگه رو ببینیم هیچ وقت نمیذاشت از اون همه اگه 
 كالب عدل تو یه لحظه

تو یه ساعت هر دوتامون تو یه كالب باشیم و بعدش تمام ماجراي 
 !دیشب اتفاق بیوفته

 نمیدونم چرا نمیخواد بهم نزدیك بشه
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نمیدونم تو زندگیش چخبره ولي من چه مرگمه كه بازم میخوام بیشتر 
 !!ببینمش

 دستمو رو قلبم گذاشتم

تپشش شبیه وقتي بود كه میرفتم شهربازي و ترسناكترین و هیجان 
 انگیز ترین وسیله رو

 سوار میشدم

 آروم باش قلبم

 ...اگه اونو میخوای براش صبر كن

   ... !هیچكس نمیدونه سرنوشت چه چیزی رو برات رقم میزنه

 

 _فصل سوم_

 "!تا سه نشه ، بازی نشه"

 ه بودم كه تموم تنم عرق شده بودانقدر رقصید

 داشتیم عوض شب دورهمي كسل كننده خونه آرزو رو هم در میاوردم

 كوهیار اون وسط داد میزد



@vip_Roman 

 

 

  

107 

 

 ...دنیای سینما همه برید كنار ما داریم میایم مااااا _

از اونور ریما ورجه وورجه كنان اومد سمت ما بین جمعیت كوهسار رو 
 هم با خودش

 آورد

 م اون وسط میتركوندیمنفری داشتی٤ 

پشت پام با اون كفش پاشنه بلند تاول زده بود ولي اونم نمیتونست 
 جلو تخلیه انرژیم رو

 بگیره

جیغ بنفش هایي كه مي كشیدم با صدای موزیك بیش از حد بلند كالب 
 قاطي می شد

 !...باالخره تونستم

 مهم تونستم به كوهیار كمك كنم هم راه جدیدي براي خودم باز كرد
...   

 

 ...دقیقا راهی كه میخواستم برم و راه سناریست شدن
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سالها بود عاشق سناریو نوشتن بودم ولي اولین بار وقتي شكوفا شد كه 
 كوهیار سناریستش

 جا زده بود

 همون سال اولي كه با هم تو اون خونه درب و داغون همسایه بودیم

نستم پس یك سری اصول در مورد سناریو)فیلم نامه( نوشتن میدو
 خیلي یهویي به خودم

 جرات دادم و بهش گفتم كه سناریو پروژه آخر سالش رو من مینویسم

با اون سناریویي كه من براش نوشتم و فیلم كوتاهي كه اون ساخت تو 
 كل كالسشون اول

 شد و نمره ی كامل گرفت

 بعد از اون راه من و كوهیار شروع شد

تهای رسانه ای كانادا مسابقه تا اینكه از طرف یكي از بزرگترین شرك
 ای ترتیب داده شده

 بود

 موضوعش هم فیلم كوتاهي از یك عشق غم انگیز بود
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ماه دوره آموزشی ٤نفر اول این مسابقه تمام عوامل فیلم  ٥قرار بود  
 ببینند و البته فیلم اول

هزار دالر جایزه داشت كه ما اول شدیم و كوهیار بینمون تقسیم ٢٠هم 
 كرد

 ایی میشدیم كارآموز های اون شركتیه جور

 و این یه موفقیت بزرگ بود

انقدر خسته شدیم كه باالخره كم آوردیم و رفتیم سمت میزي كه 
 امشب اجاره كرده بودیم

   ... نشستیم

 

نمیدونم چم شد دوباره كه از خوشحالی زیاد و با تاثیر یه لیوان ابجویی 
 كه خورده بودم

 شروع كردم به گریه كردن

 كهاي شوقم بوداش

 این اتفاق خیلي بزرگي براي زندگیم بود

 تو دلم پروانه ها پرواز میكردند
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 كوهیار نزدیكم شد

 هوی چته جای خوشحالیته؟ _

 با گریه یكي زدم تو سرش

 !آدم به بزرگتر از خودش میگه هوی بي ادب؟ _

آرمان بغلشو برا هردوتامون باز كرد و هر دوتامون رو بغل كرد و زیر 
 مون خطابگوش

 به كوهیار گفت

این اشكهاي شوقشه من وقتي بهم گفتید از ذوقم با هواپیما اومدم  _
 مونتریال چه برسه به

یارا، میدونستم هردوتاتون فوق العاده اید ولي نه در این حد ، بهتون 
 ...افتخار میكنم

هركسي نمیتونست وارد این شركت بشه و این براي ما بزرگترین 
 بودشانس زندگیمون 

 من اینو به كیان مدیون بودم

 اون احساستمو قلقلك داد تا تونستم همچین سناریویي بنویسم
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تاي دیگه ازرقصیدن دست كشیدن و برگشتن ٣همون لحظه اون  
 پیشمون

   ... ریما با دیدن ما جیغي زد

 

 ...حسودیم شد منم بغل كنید تورو خدا_

و خودشو انداخت رو اونم اومد كه كوهسار هم سریع ابراز وجود كرد 
 من

آرزو برامون قیافه گرفت كه كوهیار دستشو كشید و پرتش كرد بین 
 من و خودش

 نفري همدیگرو بغل كرده بودیم٦محكم  

 از اون بغل هایي كه مشخص نبود كي كي رو بغل كرده

 كه یهو كوهسار از پشت سرم داد زد

 ِا كیان هم اینجاست _

ست ، یك ماه بود ندیده بودمش و تموم تنم با شنیدن اسم كیان یخ ب
 حتی در مورد اون شب
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هیچی به ریما و آرزو نگفته بودم، یك ماه بود تمام تالشم این بود كه 
 حتی از فكرش هم

 !!!دور بمونم

 اومدم تكون بخورم كه كوهیار جلومو گرفت و داد زد

كیان غریبي نكن هرچي كمبود محبت داري بیا اینجا بغل مفتي  _
 ي اندازه هرمیدیم مجان

 مخدري آرومت میكنه

 باالخره آرزو جیغي كشید

من وسط شما دوتا خفه شدم بیشعورا كلي هم عرق كردید یه گنده  _
 بك دیگه رو هم دارید

 دعوت میكنید؟

 دیگه نتونستیم جلو خودمون رو بگیریم

   ... تامون زدیم زیر خنده و باالخره همدیگه رو ول كردیم٥هر 

 

نو ول نكرد و دستش هنوز رو شونم بود و یه وري ولي بازم آرمان م
 بغلم كرده بود
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كیان با همه سالم احوال پرسي كرد به من رسید لبخند یه وري ریزي 
 بهم زد و فقط برام

سرشو تكون داد و با آرمان دست داد و به خاطر اون همه سر و صدا 
 براي اینكه آرمان

 رفشو شنیدمحرفشو بشنوه مجبور بود داد بزنه و من قشنگ ح

چرا نگفتی همه هستند من فكر كردم فقط خودتي... نهایتا آرزو  _
 باهاته

 آرمان چشمكی بهش زد

شب دورهمي خونه آرزو نیومدي گفتم حداقل اینجا همراهیمون كني  _
 حاال مگه بد كردم ؟

 امشب بهترین شب كوهیار و یارا ست اومدیم جشن بگیریم

 آرمان با حرفي كه زد من یخ بستمكیان نگاه مشكوكي بهم انداخت كه 

 كوهیار به یارا پیشنهاد ازدواج داده فردا میرن عقد میكنن _

كیان قیافش سرد سرد شد خیلي بي احساس و معمولی شایدم زیادي 
 !..معمولي

 كیان_ ِا... پس تبریك میگم
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همون لحظه كوهیار هم از اونطرف اومد و دستشو رو شونه من 
 گذاشت جوري كه وسط

 ان و كوهیار محاصره شدمآرم

كوهیار_ شب دور همي نیومدي همه از دیدن مجددت نا امید شده 
 بودیم، خوشحالم كه باز

 میبینیمت اونم تو همچین شبی كه برای ما خیلي مهمه

 كیان به سختي لبخندي زد و سرشو تكون داد

   ... نمیدونم چرا از این بازي خوشم اومده بود

 

 !ر قراره ازدواج كنیمبذار فكر كنه منو كوهیا

با آرمان رفتند پیش ریما و آرزو نشستند كه آرمان با دیدن نگاه گیج 
 من چشمكي بهم زد

 چشمام رو براش تو كاسه چرخوندم و سرم رو متاسف تكونی دادم

 !این پسر بزرگ نمیشه

 منو كوهیار هم جلو اونا شروع كرده بودیم به رقصیدن

 كیان اصال به ما نگاه نمیكرد
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 ساعتی اونجا خوش گذروندیم و باالخره زدیم بیرون دو

 از گشنگی شكممون به پشتمون چسبیده بود

 كسی ماشین نیاورده بود و تقریبا نصف شب بود

چپ و راست خودمو به كوهیار می چسبوندم كه دیگه كالفش كرده 
 بودم و از دستم فرار

رف آرمان میكرد انگار خوشم اومده بود كه بیشتر به كیان ثابت كنم ح
 !درسته

همه فكر میكردند كیان از ماجرا خبر داره ولي اون آرمان پدر سوخته 
 نذاشته بود كیان

 بویی ببره

داشتیم پیاده روی میكردیم تا به یه ساندویچي كه همین نزدیكا بود 
 بریم كه رفتم زیر گوش

 آرمان

 چرا اون حرفو به كیان زدي؟ _

 فتخندید و چشمكی زد و آروم زیر گوشم گ

   ... !جدیدا زیاد در موردت كنجكاوی میكرد _
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 !باورم نمیشد كیان در مورد من؟

 همون لحظه آرمان رو كرد به كیان

 راستی كیان سوغاتی چي آوردی برامون _

 "!كیان شونه هاشو داد باال و با سردی همیشگیش گفت "هیچی

 آرمان به شوخی بهش اخم كرد

دست خالی برمیگردي خجالت میری هاییتی منطقه قحطي زده ها  _
 نمیكشي؟

 متعجب به مكالمشون گوش میدادم

 كیان چرا رفته بود هاییتي؟

 كیان طبق عادتش لباش رو با زبونش خیس كرد

خوب اونجا یكي از جاهاییه كه بیمارستان ما هر چند وقت یه بار  _
 نیروی داوطلب

 میفرسته ایندفعه من رفتم

ه! قبل از اونم رفته بودی اتیوپي آرمان_ آخه سری قبل هم رفتی سوری
 !و سومالی
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 بیكاری؟

 باورم نمیشد كیان چرا میرفت اینجور جاها؟

 كیان سرش رو خاروند و لبخند نصفه نیمه به آرمان زد

 !!!شاید واقعا بیكارم _

   ... كوهسار هم وارد بحث شد

 

این كارها كامال داوطلبانست همه ازش فرار میكنن چطور تو میری؟  _
 كنم دل فكر

 بزرگی داری

 كیان بازم شونه هاشو انداخت باال

 شاید واقعا بیكارم، راستی آرمان گفته بود انگار پزشكی میخونی؟ _

 كوهسار مهربونم ، مهربون خندید

آره منم تازه دوره تخصصم شروع شده رزیدنت سال اول قلب و  _
 عروقم

رش حرف كیان ابروهاش رو داد باال و مثل همیشه با تكون دادن س
 كوهسار رو تایید كرد
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 كوهسار_ تو تخصصت چیه؟

 !كیان_ جراحی سال اخر

كوهسار _ پس به قول بچه ها قصابی! جراحی واقعا دل و جرات 
 میخواد

 كیان سرش رو به نشونه تایید تكون داد

نمیدونم سختش نبود اونهمه اون كله گندش رو تكون میداد جاي اون 
 زبان كوچیكش؟ ولی

زرگي شده بود چرا میرفت همچین كشورهایي در حالي كه برام سوال ب
 كامال داوطلبانه

 بود و كیان زیاد به قیافش نمیخورد آدم خیر خواه و نیكوكاري باشه

 آرزو اومد زیر گوشم

 قضیت چیه؟ _

 متعجب نگاش كردم كه موهامو كشید

   ... آی وحشي چته؟ _
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چرا انقدر نگاش  آرزو_ با كیان میگم چه صنمی دارید؟ قضیتون چیه؟
 میكني؟ اعتراف كن

 ...زود باش

 مثل همیشه برای اینجور مسائل نمیشد آرزو رو پیچوند، خیلي تیزه

داشتم با آرزو حرف میزدم و سعي میكردم قانعش كنم فقط خوشم 
 اومده ازش كه یهو

نفهمیدم چي شد كه دوباره بحث رسید به من و كوهیار كه صدای كیان 
 رو شنیدم

 ...داری زندگیتو با كسی شریك میشي خوبه كه _

 كوهیارعین بز داشت به كیان نگاه میكرد

 !نمیفهمید منظور كیان چیه؟

 ...كوهیار_ ها كوهسار رو میگي؟ ما از اول تو یه كیسه تشكیل شدیم

 كیان پرید وسط حرفش

 ...نه همسرت رو میگم یارا _

 زل زدكوهیار یه لحظه ایستاد و برگشت سمت من و با تعجب بهم 

 یارا این چي میگه؟ _
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 بعد رو كرد سمت كیان

من یار رو خیلی دوست دارم ولی من غلط بكنم با این وحشی _
 زندگیمو شریك بشم

همینجوریش بازو منو یه بار گاز گرفت یك ماه از بي دوست دختری 
 داشتم میمردم چون

 ... !كسي باور نمیكرد سینگلم همه میگفتن دوست دخترم گازم گرفته
  

 

 اصوال باید خجالت زده یا ناراحت میبودم ولي از اینكه كیان انقدر پیگیر
 بود و بحث رو به

 اینجا كشونده بود تا از قضیه مطمئن بشه برام حس خوبی بود

 پس ناخوداگاه خندیدم

كیان لباش رو جمع كرده بود و داشت به غر غر های كوهیار گوش 
 میداد

ید سمت من بیاد رو داشت پشت كوهیار هم كل دالیلی كه یك پسر نبا
 سر هم ردیف میكرد
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دو قدمي رستوران كوچك و درپیتي كه خیلي ساندویچ هاي خوش مزه 
 .اي داشت بودیم

كه دیگه از دست غیبتهای كوهیار حرصی شدم و از پشت پریدم رو 
 كول كوهیار

 و پاهام رو دور كمرش حلقه كردم و دستمو دور گردنش

 ادكه یهو تعادلشو از دست د

 ولي كیان سریع پشت منو گرفت و نذاشت بیوفتیم

 كوهیار هم خودشو جمع و جور كرد

ها بیا همینكارو رو میكنه بعد من برم بگیرمش راستي كي این حرفو  _
 زده؟؟؟

 جیغي زدم و یدونه زدم تو سرش

 !!!بس غیبت من بدبخت و بكن وگرنه دوباره بازوتو گاز میگیرم ها _

 د اعتراف كردآرمان كه داشت میخندی

 من گفتم من ، در حد شوخي بود كیان انگار جدي گرفته _

 بعد شروع كرد به تعریف كردن اصل داستان

   ... همون موقع رسیدیم رستوران و ساندویچ سفارش دادیم
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 بازم هی میخندیدم و با آرزو و ریما شوخي میكردم

اي زیر كیان حركاتش و رفتارهاش گرمتر و آرومتر شده بود و نگاه ه
 زیركي و گذرایي

 كه بهم مي انداخت یه جورایی قلقلك میداد

 ولي اون وسط همش یه صداهاي مزاحم تو مغزم رژه میرفت

 "ازم دوربمون" " هرچي ازم كمتر بدوني به نفعته"

مطمئن بودم نمیخواست من رو ببینه به خاطر همین هم شب دورهمي 
 نیومده بود ولي

 ... كه ابدا دلیلشو نمیدونستمآرمان بهش گل دقیقه نود زد 

با شوخي و خنده شام مون رو خوردیم و باالخره میخواستیم بریم خونه 
 هامون البته من

 ! ك

ب ِِ 

 میخواستم برم خونه ریما و فردا صبح برگردم ِك

 كه كوهیار گیر داد شب بریم خونه اونا
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 ولی با مخالفت شدید دو نفر مواجه شد

ت منو خفت كنه و قضیه رو بفهمه كه یكي آرزو كه همه جوره میخواس
 گفت شب برم

 خونه اون

و یكي هم كیان كه میخواست بره خونه و شیفت فرداش رو بهونه 
 ...میكرد

ولي تو جمع ما یه نفر هست كه نمیشه بهش نه گفت و اونم كسي 
 نیست جز آرمان

 اخماشو كرد تو هم و دوباره بزرگ بازی دراورد

   ... و خطاب به هممون گفت

 

من از همتون بزرگترم رو حرف من كسي حرف نزنه، خونه آرزو  _
 بزرگه همه جا

میشیم همه میریم اونجا و فردا صبح هم اول میریم كافه دوست دختر 
 ریما صبحونه
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میخوریم و بعد هم هركسي هركاري خواست بكنه، شیر فهم شدید یا 
 بزنمتون، البته تنها

 نم فرداشیفت دارهكسي كه اسرار نمیكنم كیانه چون میدو

 كیان به نشونه تشكر دستشو گذاشت رو شونه آرمان

 ....كیان _ ممنون كه درك میكنی پس من

ولي دوقلوها نذاشتند حرفشو تموم كنه كه از دو طرف بازوشو كشیدن 
 و ریما هم از پشت

 هلش دادبه زور دنبال ما راهش انداختند

د... خودش هم تا بهش امون ندادن٣هرچي گفت بذارید برم اون  
 لبخند كوچیكی از كار بچه

ها رو لبش اومده بود، اون وسط برام عجیب بود كه آرمان به اسرار 
 .دوقولوها و ریما

 اخم كرد، انگار واقعا دوست نداشت كیان همراهمون باشه

همه یه جورایي از كیان سر سخت خوششون اومده بود، درست بود 
 خیلي خونسرد بود
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ه ها ارتباط برقرار میكرد حتي به شوخي هاي ولي خیلي خوب با بچ
 ریما میخندید البته

خنده در حد لبخند!!! نظر ریما رو هم تغییر داده بود البته اگه یك 
 دهمی كه تو ذوق من

زده بود ، تو ذوق شوخي های اونا میزد االن همه ازش متنفر شده 
 بودن و همین باعث

 !همیشد فكر كنم این تو ذوق زدن فقط مختص من

كم پیش میومد دوست داشته باشیم فرد جدیدی رو وارد جمعمون 
 كنیم ولي هیچ كس مخالف

بودن كیان نبود حتي شب دورهمي خونه آرزو همه سراغشو میگرفتند، 
   ... كار خاصي

 

نمیكرد نه آدم زیاد شوخ و سرحالي بود نه زیاد خشك و نچسب ولی 
 همه از بودنش راضي

 !بودیم
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م و رفتیم خونه آرزو وقتی رسیدیم هركدوم رو یه دوتا تاكسي گرفتی
 كاناپه خودشون رو

پرت كردن و من برای اینكه یه كوچولو الكلي كه وارد بدنمون شده 
 بود بپره خواستم قهوه

 درست كنم كه همه مخالفت كردن

 ریما جیغی كشید

من میخوام بخوابم وقتی الكلی میشم خواب میچسبه درضمن كال سه  _
 خوردیم لیوان آبجو

توی سوسول یدونه رو به زور خوردی االن میخواي قهوه بخوری؟ بیا 
 بگیر بخواب بابا

حرفشو گوش ندادم و شروع كردم براي خودم قهوه درست كردن 
 امشب همه چیز عالی

 بود قبول شدن

من و كوهیار، دوباره دیدن كیان ولي بعضی وقتها زندگي خیلي زود 
 خوشی ها رو به آدم

 زهر میكنه
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 داشتم برای خودم قهوه درست میكردم كه

آرمان اومد تو آشپزخونه و یه وري آرنجش رو گذاشت رو شونم و در 
 گوشم گفت

 !تو و كیان قضیتون هرچي كه هست به بچه ها نگو _

 مشكوك نگاش كردم

   ... چرا؟ _

 

آرمان_ كیان خیلی تنهاست ، نمیخوام بچه ها به خاطر تو بهش پشت 
 ما كنند، تو هم مثل

 باهاش برخورد كن

 برگشتم سمت آرمان و با اخم نگاش كردم

نمیدونم كیان چي بهت گفته ولي خوشم نمیاد تو روابطم دخالت كني  _
 آرمان درضمن من

 ...خر نیستم مشكل اصلي چیه؟ اونو بگو

 با كالفگی دستشو برد تو موهاش پوفي كشید
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د پس مجبور انگار حرف اولش براي دور كردن من از كیان كافي نبو
 شد واقعیت رو بگه

تو هیچی از كیان نمیدونی، درسته ما خونوادتیم و تا آخرش پشتتیم  _
 ولي باید قبول كنیم

اونقدر گردن كلفت نیستیم بتونیم در مقابل همه چیز مواظبت باشیم، 
 كیان شاید خودش بهت

ضربه نزنه ولي خیلي ها منتظرن كیان نقطه ضعف داشته باشه نذار اون 
 طه ضعف تونق

 ...باشي، من نگرانتم یارا

 دهنم باز موند از حرفهای آرمان

 نمیفهمیدمش مگه كیان كیه؟

 چیكارست؟

 چرا من میشم نقطه ضعفش؟

آرمان_ یارا میدوني حتي از آرزو هم بیشتر دوست دارم تو یكي یدونه 
 هممونی تو پایه
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وقتي اصلي این جمعی هزاران بار هممون با هم به مشكل خوردیم ولي 
 تو گفتي باید آشتي

كنیم آشتي كردیم تو ناجي من بودي اگه حرفهای تو و گریه های آرزو 
   ... نبود من هیچ وقت

 

نمیرفتم براي ترك، تو یه جورایي مادر این جمعي، تو عزیزترینموني ما 
 اگه یه خونواده

ایم با تو یه خونواده ایم نكن یارا تو عاشق شدنی هستي! تو انقدر پاكي 
 ه به هر مرديك

محبت عاشقانه كني عاشقت میشه، طوري كه با من و دوقولوها هستي 
 با كیان هم باش،

باهاش تنها نمون قلبشو لمس نكن، یارا تو باید زندگي عادي رو تجربه 
 كنی، تو از اون

 ...جهنم فرار نكردي كه وارد یه جهنم دیگه بشي

اعث شد آرمان همون لحظه صدای دینگ دستگاه قهوه ساز اومد كه ب
 براي حرفهاش نقطه
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 بزاره

لب پایینم رو گاز گرفتم تا جواب خودسرانه ای به آرمان ندم مغزم از 
 حرفاش صوت

 میكشید

شاید حالت عادي بود آرمان این حرف ها رو نمیزد ولي امشب از 
 هممون اون بیشتر

 خورده بود

خودت امشب دعوتش كردي آرمان، اگه میخواي ازش دور بمونم  _
 را دعوتش كرديچ

 چرا آوردیش بغل گوشم اون كه نمیخواست بیاد

 نفس عمیقي كشید انگار حرفم بیشتر كالفش كرد

 ...نه یارا لطفا نباش _

 باز دستشو برد تو موهاش و سعی كرد به كالفگیش مسلط بشه

باید از یه چیزي مطمئن میشدم و متاسفانه مطمئن شدم به خاطر _
 همین دارم این حرفها

   ... زنمرو می
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 ...پس ربطي به مستیش نداشت واقعا میخواست این حرفها رو بهم بگه

دیگه نمیخواستم این بحث رو ادامه بدم پوف كالفه اي كشیدم و قهوه 
 مو برداشتم و آرمان

 رو بي مقدمه ول كردم و رفتم سمت تراس

هركسي یه ور افتاده بود یه جورایي بیهوش شده بودن ولي كیان رو 
 ندیدم

مون لحظه كه داشتیم با آرمان بحث میكردیم آرزو به همه پتو و ه
 بالش داده بود

آروم در رو بستم و رو سكوی چوبي كه توی تراس بود روي 
 تاریكترین قسمت سكو

 نشستم

 نمیخواستم كسی منو ببینه

 پاهامو جمع كردم تو شكمم و به آسمون نگاه كردم

 سوال باشههیچ وقت پیش نیومده بود سرم انقدر پر از 

 انگار یه پرده كشیده بودند روی خوشحالي امشبم
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من حتي لحظه اي كه از خونه فرار كردم و تنها موندم هم گریه نكردم 
 همیشه مقاوم بودم

 در مقابل مشكالت

همیشه آدم روزهای سخت بودم االن چه مرگم كه این بي صاحبا پشت 
 سر هم میریختند؟

 ندم به آرمان گفته بودچرا كیان در مورد شبي كه پیشش مو

 !دستی به چشمام كشیدم چرا قطع نمیشد؟

حتی وقتي یاسین كتكم میزد حتي اون شبي كه یاسین و بابا فهمیدن 
 چرا خواستگارام میرن

و پشت گوششون رو نگاه نمیكنن ، چون به تك تك خواستگارام 
   ... !!میگفتم من دختر نیستم

 

ه خون باال اوردم ولي وقتي وقتي برگشتند خونه انقدر منو زدند ك
 بردنم بیمارستان با اون

وضعیت درب و داغون اولین كاري كه كردند یه ماما اوردند باال سرم 
 و وقتي خیالشون



@vip_Roman 

 

 

  

133 

 

راحت شد هنوز دخترم اون موقع اجازه دادن معالجم كنند و من اون 
 لحظه بین اون همه

حین  درد داشتم بهشون میخندیدم كه الزاما یه دختر نباید پردش
 رابطه زده بشه و بهشون

 ... میخندیدم كه انقدر جاهل بودن اینو نمیدونستند در حالي كه من

با صدای كشیده شدن در كشووی تراس سریع اشكامو پاك كردم و به 
 گوشه ترین قسمت

 سكو كه تاریك تاریك بود رفتم

 نمیخواستم كسي متوجه گریه كردنم بشه

 ریما بود تنها كسي كه پیشش گریه كرده بودم

وقتي قدم گذاشت تو تراس تازه فهمیدم كاش اونجا یك سیاه چاله بود 
 وهیچ وقت متوجه من

 نمیشد

 كیان اومد رو تراس و تو هوای آزاد نفس عمیقی كشید

دستاشو گذاشته بود رو لبه تراس و به روبرو نگاه میكرد عضله های 
 پشت شونش از پشت
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 خیلی دیدنی بود

عف میرفتم ولی باید برای همه ی خواسته دلم برای لمس كردنش ض
 هام جلوی خودمو

   ... میگرفتم

 

مشخص بود نمیدونست من اینجام، عین مجسمه شده بودم و فقط به 
 منظره ی پشتش زل

 ...زده بودم

انگار گرماي حضور كسي غیر از خودش رو حس كرد كه برگشت 
 سمت من

یدنم چند لحظه چشماش رو ریز كرد و توی تاریكی تشخیصم داد با د
 بي حركت ایستاد و

 فقط نگام كرد

یك قدم برداشت تا برگرده داخل كه ناخواسته با صدایي كه هنوز بغض 
 داشت، حرف زدم

 اگه ناراحتی از حضورم من میرم داخل به هرحال خیلی وقته اینجام _
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یك قدم برداشته رو برگردوند و به لبه تراس تكیه داد و باز تو سكوت 
 نگام كرد

 ن حتی بهش نگاه هم نمیكردمم

 چند قلپ از قهوم كه هنوز یكم گرم بود رو خوردم

نمیدونم چند دقیقه گذشت، حساب عقربه ها تو دستم نبود ولي برای 
 من ساعتها گذشت تا

 باالخره سكوت بینمون رو كیان شكست

 چرا گریه كردی؟ _

 با تعجب نگاش كردم كه باالخره اومد پیشم نشست

 دمنفس عمیقی كشی

دلم برای بوي تنش كه فقط دوبار شنفته بودم تنگ شده بود جوابی 
 ندادم

به لیوان قهوه تو دستم نگاه میكرد كه ناخداگاه دستمو بردم جلو و 
 بهش تعارف كردم

   ... !میخوری؟ _
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بدون حرف لیوان رو از دستم گرفت و یكم به لیوان نگاه كرد و لیوان 
 رو چرخوند و دقیق

 م روش بود رو به لبش نزدیك كردجایي كه رد رژ

 از این كارش شوكه شدم

چشام رو تا حد ممكن باز كردم و به كارش خیره شدم كه تو گلو 
 خندید

 چرا اینجوری نگاه میكنی؟ _

 تشر آمیز جوابشو دادم

 !!!هیچی واال _

باالخره اونم صورتش رو چرخوند سمت من و باالخره نگاهمون با هم 
 تالقی شد

 "و سمت موهام آورد و بی مقدمه گفت "خوبی؟دوباره دستش

از این حرفش ناخداگاه بغضم گرفت ولي نمیخواستم بفهمه حالم بده 
 پس لیوان قهوم رو

ازش گرفتم و قبل اینكه دستش به موهام بخوره خودمو كشیدم عقب 
 و بي توجه به جاي
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لب قبلیم جاي دیگه اي رو لب زدم و چند قلپ آخر رو خوردم تا 
 قورت بدم و بغضم رو

 بتونم جوابشو بدم

 !خوبم _

دستش رو كه تو هوا مونده بود رو برگردوند سرجاش و تك خنده ي 
 تلخی كرد كه چال

خطی گونش تو اون تاریكی كه چشمامون بهش عادت كرده بود 
 خودشو كم و بیش نشونم

   ... داد

 

 !چرا میخندی؟ _

 سریع صورتش حالت عادی رو پیدا كرد

یه كردي و به زور قهوه بغضتو قورت دادی خودتو كیان _ چون گر
 میكشي عقب و بعد

 !میگي خوبي

 !!باز محبت كرد، میخواستم داد بزنم چته كیان؟
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هم حواست بهم هست هم از ترس اینكه منو نبیني از جمع فرار 
 میكني... ولی امشب بعد

 از حرفهای آرمان انقدر دلم پر بود كه نتونستم سكوت كنم

تی ازت دور بمونم پس اوال حال خوب و بد من به تو خودت خواس _
 مربوط نیست ثانیا بي

دلیل لمسم نكن انگار خطرناكتر ازاون چیزي هستي كه فكرشو 
 میكردم كه با وجود اینكه

كاری نكردم رفتي با بزرگترت اومدي و براي اینكه ازت دور بمونم 
 خودت كم بودي

سمتت نیام... مگه من چی  ایندفعه آرمان رو فرستادي كه تنبیهم كنه
 گفتم یا چكارت كردم

كه باید ازت دور بمونم؟... به ریما و آرزو هم این حرفو میزنی یا این 
 قضیه فقط مختص

 منه؟

با تعجب بهم نگاه میكرد كه اخر حرفام با شنیدن اسم آرمان یهو 
 تعجبش به خشم تبدیل شد
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 آرمان چي به تو گفته؟ _

 دوندم یه سمت دیگه كه با حرص گفتلبم رو جویدم و رومو برگر

یارا لطفا نگام كن میشه توضیح بدي دقیق قضیه چیه؟ من به كسي  _
 نگفتم بیاد چیزي به

 ...تو بگه و نمیدونم دلیل این كار آرمان چیه؟ تو هم كاري نكردي و
...   

 

پوزخندي زدم كه یكم منتظر موند و وقتي دید من حرفی نمیزنم ، 
 دنفسش رو با صدا دا

بیرون و تو سكوت از جاش بلند شد و رفت سمت در و از تراس خارج 
 شد

با رفتنش یكي از پتو هایي كه زیر سكو بود رو برداشتم و كشیدم رو 
 خودم و رو سكو

 دراز كشیدم

 !كاش در مورد آرمان بهش نمیگفتم اه
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مغزم پر حرف و سوال بود ولی یه حالت خأل تو وجودم حس میكردم 
 فعال میخواستم

 بخوابم انگار انرژیم ته كشیده بود

 پتو رو كامل كشیدم رو سرم

 هوا خیلي خنك شده بود ولي من درونم آتیش بود

 همه چیز به كنار و االن از دست خودم هم حرص میخوردم

 انقدر فكر كردم كه انگار یكي چراغ مغزمو خاموش كرد

 خواب میدیدم یه خواب آشفته ولي یادم نیست خواب چي بود

 لمس دستی رو روی صورتم یادمه ولي

و اینكه رفتم تو یه جای گرم ولي سفت كه با شنیدن صدای تاپ تاپ 
 چیزي خوابم آروم شد

و بعد یه جای گرم و حس چیز گرم و مرطوبی برای چند ثانیه كه رو 
 پیشونیم بود و بعد

 ...یكم خواب آروم

. . ...   
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 صبح با جیغ جیغ های آرزو چشمامو باز كردم

 اتاق مهمان آرزو بودم رو تخت دو نفرش تو

وقتي تو جام چرخیدم با دیدن كسي كه پیشم بود شوكه شدم، من كي 
 اومده بودم اینجا

 با دستم تكونش دادم

 ریما، ریمااا _

 چشاش رو مالید و روشو كرد سمت من

 ها چي میخوای؟ _

 دیشب چجوري اومدم اینجا تو میدونی؟ _

 خوابالو نگام كرد

 !!!تيخر خود _

 متعجب نگاش كردم

 خر عمته!!! پاشو ببینم _

 مشكوك نگام كرد
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اوال اینكه براي هزارمین بار من عمه ندارم ثانیا اگه نمیدوني بهتره  _
 ندوني منم شكر

 قهوه اي میخورم چیزي به تو بگم

 با یه حركت خودمو پرت كردم روش

 !نگي میكشمت _

   ... فتچرخید كه من افتادم زیرش و جوووون بلندي گ

 

 !...تو همین جوریش هم منو كشتي خوشكله _

 دوتا دستمو برد باال قفل كرد و سرشو به صورتم نزدیك كرد

همون لحظه كوهسار اومد تو اتاق و خیلي خونسرد برگشت سمت جمع 
 گفت

 ...انگار خیلي وقته بیدار شدن و ریما داره به یارا تجاوز میكنه _

رزو سریع خودشون رسوندند ولي ریما از به ثانیه نرسید كه كوهیار و آ
 روم بلند شد و در

 گوشم گفت

 بعدا حرف میزنیم _
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 باشه ی" آرومي گفتم كه كوهیار گفت"

 ِا پس چیشد پس كو؟ _

كوهسار_ دیر اومدي برادر من صحنه اصلي رو من دیدم... نمیدونی 
 چقدر جذابه دوتا

 ...دختر جیگر ت تخت روی هم اووووف

 چش رو الكی آویزون كردكوهیار لب و لو

 میدونستم پسرا خوششون میاد رابطه ی دوتا دختر رو ببینند

ولی مطمئنا با ما داشتند شوخی میكردند... چون میدونستند من با ریما 
 هم مرام نیستم

ریما رفت سمتشون و منم پشت سرشون كه محكم یه پس گردنی به 
 كوهسار زد... و

 فتدرحالیكه نگاش سمت دیگه ای بود گ

تازه تو دیشب رو ندیدی وقتي یارا اومد تو تخت... اونم با یارا  _
 اوووف

   ... كوهیارچشماش گرد شد: خدایي؟
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از پشت اول یدونه زدم تو سر ریما و یدونه مشت هم زدم تو بازوي 
 كوهیار ولی رد نگاه

عجیب ریما به كیان خوابالو رو گرفتم ولي معنیشو نفهمیدم... سریع 
 جو رو عوض

 ...كردم... حوصله ی شوخی های سكسیشون رو نداشتم

صبح همه برپا زدید چرت و پرت هم ٨:٣٠گمشید بابا ساعت   _
 میگید

تو ایینه قدي كه روبروي در دستشویي بود نگاهي به خودم انداختم كه 
 پشت سرم نگاه كیان

رو روی خودم شكار كردم لعنت به این میمیك صورتش كه هیچی 
 ...نمیشد ازش فهمید

 !نمیتونستم بفهمم عصبانیه، ناراحته، خوشحاله

وقتي ماسك بیخیالیش رو به صورتش میزد غیر قابل پیش بیني ترین 
 آدم دنیا میشد

 در عرض نیم ساعت همه آماده شدیم. و از خونه اومدیم بیرون
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چون ماشین نداشتیم همه سوار اتوبوس شدیم و بین شوخي و خنده 
 هاي كوهیار و ریما

 به كافه لورن رسیدیم

سعي میكردم اون قسمت اخر اتفاقات دیشب رو از ذهنم حذف كنم و 
 سرحال و خوشحال به

 نظر بیام و كم و بیش موفق شدم

دوست دختر ریما یه دختر مو قرمز ناز بود كه وقتي وارد شدیم خیلي 
 به گرمي اومد

 استقبالمون

 اول با هممون دست داد و بعد رفت تو بغل ریما و گفت

   ... اوه ریم خیلی دوستای خوشكلی داري _

 

كوهیار یه لحظه قیافش یه جوري شد، یه لحظه هر دو بهم نگاه كردیم 
 و از شیطنت

 نگاهش فهمیدم داره به چي فكر میكنه
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با نگاهم بهش فهموندم هیچي نگه ولي دوست دختر ریما دست بردار 
 نبود و همش ریما

 رو ریم صدا میزد

براي صبحونه ما اماده كرده بودند و شروع نشستیم دور میزي كه 
 كردیم به خوردن كه

 كوهیار زیر گوشم گفت

یارا دارم منفجر میشم به خدا این دوبار دیگه بگه ریم ریم از فردا  _
 منم به ریما میگم رید

 !...رید

من نتونستم جلو خندمو بگیرم كه با وجود اینكه غذا تو دهنم بود زدم 
 زیر خنده كه غذا پرید

 تو گلوم

 ...احساس خفگی میكردم

چشام سیاهی میرفت كه یهو صندلي كه روش نشسته بودم كشیده شد 
 و یكي بلندم كرد
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و بعد گرمی تن كسی كه از پشت بغلم كرد و دست مشت شده ای كه 
 زیر قفسه سینم

گذاشت و محكم منو میكشید به سمت باال و به دیافراگمم فشار آورد 
 صدای جیغ و داد بچه

 و قیافه های ترسیدشون مثل یه فیلم كوتاه از جلو چشمم رد شدها 

یهو تیكه ای كه تو گلوم گیر كرده بود پرید تو دهنم و نفسم برگشت 
 ولي اونی كه تو بغلش

 بودم ولم نكرد و محكم نگهم داشت كه رو زمین نیوفتم

   ... زیر گوشم آروم و نفس نفس زنان گفت

 

 بهتری؟_

 وقع تو بغل كیان بودمتازه فهمیدم از اون م

چشام پر آب بود و و انگار كه گریه كرده باشم پشت سر هم آب 
 چشمام سرازیر میشد كه

آرزو دو، سه تا دستمال اول جلو دهنم گرفت كه تف كنم و بعدش هم 
 زیر چشام رو تمیز
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 كرد

 آرزو_ خر ترسیدیم، داشتید به چي میخندیدید دیوونه اید بخدا؟

س رنگش عین گچ شده بود نگاه كردم چشاش به كوهیاري كه از تر
 قرمز قرمز شده بود

 دوباره خندیدم و رو بهمشون گفتم

 !بابا چیزي نشده كه بادمجون بم آفت نداره كه _

 دست كیان هنوز دورم قفل بود

دستمو رو دستای گرمش گذاشتم و صورتم رو برگردوندم و به باال 
 نگاه كردم

ایدم بیشترمون شده بودم دلخوري سانتي ش١٥تازه متوجه تفاوت قد  
 دیشب به كل از بین

رفته بود سعي كردم صمیمی و با یه لحن شوخ باهاش برخورد كنم 
 دقیق همون جوري كه

 با ارمان و دوقولوها برخورد میكردم

ممنون آقای دكتر االن باید مثل فیلمها بهت بگم وای تو قهرمان _
 !...مني
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كوچولو خندید سنگیني نگاه  دستش شل شد و به شوخی كه كردم یه
 آرمان اذیت كننده بود

 انگار كیان هم فهمید پس سریع قضیه رو فیصله داد

   ... مواظب خودت باش شاید همیشه من نباشم _

 

 شونه هام رو با بیخیالي بردم باال

 تو نباشی كوهسار هست _

 صورتش از حالت نگراني باز به قیافه معمولي بي احساسش تغیر كرد
... 

بدون هیچ جوابي ازم دور شد اومدم دوباره بشینم سر جام غذامو 
 بخورم كه آرمان نگاهی

 كه هزارتا سرزنش توش بود بهم انداخت

ترجیح دادم خودمو بزنم به كوچه علی چپ و نخواستم حال خوبم رو 
 خراب كنم

 دستم رو بردم تو موهای خوش رنگ و نرم كوهیار و بهمشون ریختم

 !!!تهی درهم نبینمِ  _
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كوهیار_ كم مونده بود به خاطر یه رید حلواتو بخورم معلومه ناراحت 
 میشم

دوباره زدم زیر خنده كه سریع تو سری از طرف آرزو نوش جان 
 كردم

 آرزو_ تا یه مدت برات خندیدن ممنوعه، نخند یه چیزی بخور

 اهم اهمی كردم

 ...آرزو گلم بریده شده انگار نمي _

كیان پیشخدمت كافه رو صدا زد و بهش  حرفم تموم نشده بود كه
 گفت برام شیر عسل ولرم

 درست كنه

یه جور خاص انگلیسی حرف میزد انگار از ناف آمریكا اومده بود خیلي 
 از انگلیسی

   ... !!حرف زدنش خوشم میومد ولی باز داشت به من محبت میكرد

 

ناكجا  براي اینكه از اون حس و حال افكار رمانتیكی كه برای خودم از
 آبادم در میاوردم



@vip_Roman 

 

 

  

151 

 

 در بیام ترجیح میدادم همش بزنه تو ذوقم تا بهم محبت كنه

ریما سعی میكرد جو رو عوض كنه تا همه راحت باشیم و زیاد بخوریم 
 كه موفق هم شد

 ...جوري كه همه در حال باال اوردن بودند

 فقط من بدبخت اون وسط گشنه موندم

ن تشكر كردیم، و بعد خواستیم همه بلند شدیم بریم كه اول از لور
 صورت حساب رو

پرداخت كنیم كه ریما نذاشت ، همین كه از كافه اومدیم بیرون 
 كوهسار مهربونم اومد زیر

 گوشم

یارا منم میخواستم همون عمل كیان رو انجام بدم ولي اون از من _
 سریع تر عمل كرد،

حال منم ناراحت نشی كه من برای نجات دادنت دیر عمل كردم به هر 
 ...دكترم و

یعنی این دوتا دادش قند و عسل من بودن موهای خوش رنگ كوهسار 
 رو به هم ریختم و
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 محكم لپش رو با صدا بوسیدم

میدونم عزیز دلم فقط كیان چون به من نزدیكتر نشسته بود بخاطر  _
 همین زودتر بهم

 رسید وگرنه تا تو پیشم باشی میدونم هیچ خطری تهدیدم نمیكنه

 خره خندید الهی بچم بهش برخورده بودباال

 ریما پیش لورن موند و آرمان با یه تاكسی رفت فرودگاه

بعد از دیشب یك كلمه باهام حرف نزده بود انگار اصال از برخورد 
 های من با كیان

   ... راضي نبود

 

برای آرزو هم پس فردا شب یه شب تاریخی بود قرار بود با آقای 
 دماغ فلفل دلمه ای

 مدیگرو ببینند براش ارزوي موفقیت كردم. و دیگهه

منتظر نموندم و از همه خداحافظي كردم و بار دیگه از كیان تشكر 
 كردم و باهاش دست

 دادم
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نگاه آخرش كلي حرف توش بود البته شاید از نظر من اینجوري بود 
 چون این پسر یه

 موجود غیر قابل پیش بیني بود

 ك

ب ِِ 

 س تا برم ایستگاه قطار و برگردم ِكرفتم سمت ایستگاه اتوبو

امشب باید سركارم حاضر میشدم فقط برای دیشب مرخصی گرفته 
 بودم

 ...باید از اونجا هم استعفا میدادم

. . 

امشب شب آخرم بود و زود با استعفام موافقت شد با صمیمیت از همه 
 خداحافظي كردم و

 پیشبندم رو دادم به دختري كه جاي من اومده بود

 ن كه از در رستوران اومدم بیرون گوشیم زنگ خوردهمی

 !جانم؟ _

 آرزو_ كجایی؟
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 االن كارم از رستوران تموم شد دارم میرم سمت خونه _

   ... ...آرزو_ یار یار پسره اومد، تا االن باهاش بیرون بود

 

 كدوم پسر دماغ فلفل دلمه ای؟_

ه ، انگار یه آرزو_ وای آره ولي دماغشو خیلي به شكل طبیعي عمل كرد
 آدم دیگست،

 اسمش باربده وای یاریار خیلي جذابه

 بلند به ذوقش خندیدم

آرزو_ هوی نخند دیر و زود تو هم گرفتار میشي ، فكر نكن متوجه 
 نگاهات به كیان نشدم،

 فكر نكن خنگم،

 ...پوف باشه تورو نمیشه پیچوند، فقط بین خودمون باشه _

 اخه؟ آرزو_ تو كي دیدي من دهن لقي كنم

یكم من من كردم و یكم حرف رو تو دهنم جویدم تا بیتعارف از آرزو 
 در مورد كیان سوال

 بپرسم
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میدونم زنگ زدي كه در مورد دماغ فلفلي حرف بزنیم ولي آری  _
 میشه یه چیزي ازت

 !بخوام؟

 آرزو_ وا... تو از كي انقدر خانم شدي، چی میخوای؟

 بگی چقدر درمورد كیان میدوني؟ میشه بهم _

 آرزو یه مكث طوالني كرد

قول بده نگي من گفتم و البته اینم بدون من فقط چیزهایی كه از  _
 مامان شنیدم رو میگم

ذوق داشتم كه درموردش بدونم، هر روز هر روز با فكر كیان بیدار 
 میشدم و با فكر كیان

چشمامو میبستم، هر شماره ناشناسی كه زنگ میزد میگفتم شاید كیان 
   ... اید بخوادباشه ش

 

سوتفاهم پیش اومده رو برطرف كنه ولي با وجود اینكه یك هفته از 
 اون روز گذشته بود

 هیچ خبري ازش نبود و باید گفت زهی خیال باطل



@vip_Roman 

 

 

  

156 

 

 باشه قول میدم _

آرزو_خودت میدوني تقریبا دوساله از وجود كیان خبر داریم، یه روز 
 كه مامانم میره

ابابزرگم كیان رو سر خاك خاله میبینه، بهشت زهرا سر خاك خالم و ب
 اونجا میفهمه كه این

پسر خواهرشه آخه از لحظه اي كه كیان به دنیا اومده بود پیش پدرش 
 بود، این اتفاق دقیق

وقتي بود كه آرمان دوسال پیش رفته بود ایران مامان به زور كیان رو 
 میبره خونه

یدونی... كیان متولد خودمون و باعث آشنایی آرمان و كیان میشه ، م
 آمریكاست و اولین

بار بوده رفته ایران ، خالم دختر بزرگ وافتخار باباش بوده و براي 
 خوندن پزشكي اون

زمان میفرستنش آمریكا، انگار اونجا عاشق بابای كیان میشه ولي 
 بابابزرگم مخالفت

 میكنه، انگار خالم خارج از ازدواج حامله میشه
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ه هیچ وقت برنگرده ایران، و همینجوري میشه بابابزرگم هم بهش میگ
 ولي خالم بعد از

اینكه كیان به دنیا میاد متوجه میشن كه تومور بدخیم مغزي داره و  
 ماه بعد از به دنیا٥،٦

اومدن كیا فوت میشه ولي بابابزرگم پشیمون میشه و با خواهش و تمنا 
 از شوهر خالم

كه شوهر خالم هم قبول  میخواد كه خالمو بفرسته ایران دفنش كنند
 میكنه، مامانم میگفت

هیچي در مورد شوهر خالم نمیدونن فقط راستش انگار زن و بچه 
 داشته كه عاشق خالم

شده، ولي موثق نیست فقط مطمئنم كه خالم معشوقش نبوده و زنش 
 بوده ولي شوهر خالم

بیش از حد مرموزه و حتي االن هم كیان یك كلمه در موردش حرف 
   ... ...نمیزنه

 

دلم برای كیان یه جوری شد، كاش پیشم بود و كلي بهش محبت 
 میكردم و بغلش میكردم
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 !!!كیان حتما دلت پر از غمه

 آرزو صدام زد

 یاریار، اونجایی؟ _

 هوم ... اره، یه جورایی دلم سوخت_

آرزو_ اوهوم... ولي یارا نمیدونم خودت در موردش چي فكر میكني 
 ولي كیان پسر

من چندبار تو خونه ارمان یا بیرون دیدمش نمیدونم گذشتش  خوبیه،
 چیه ولي كیان رو

پاهای خودشه مثل تو، اونم از خونوادش دور شده و تنهاست... تازه 
 وقتي پیش هم

 ...وایمیستید خیلي بهم میاین

قلبم با حرفهاي ارزو تند تند میتپید اولین نفری كه منو هل داد سمت 
 كیان آرزو بود رسیده

ودم خونه ولي حال نداشتم چراغ ها رو روشن كنم همینجوري تو ب
 تاریكي رو مبل دراز

 كشیدم و چند لحظه بود كه بعد حرف ارزو سكوت كرده بودم
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 آرزو _ رسیدي خونه؟

 اوهوم_

 ...پس برو استراحت كن زیاد هم به كیان فكر نكن _

كه جلو از جام بلند شدم كه پرده ای كه صبح زده بودم كنار رو بكشم 
 فضا سبز خونه

 ماشین پیكاپ درب و داغون و آشنایی رو دیدم

   ... ارزو خواست قطع كنه كه سریع گفتم

 

 آرزو شماره كیان رو داری؟ _

 آرزو_ آره خب چطور؟

 میشه برام بفرستی _

 شیطون خندید

 هوووم افرین میخوای بري تو نخش ایول، اوك االن برات میفرستم _
... 

 كردیم كه به دقیقه نرسید پیام آرزو به دستم رسیداز هم خداحافظي 
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 سریع از واحدم زدم بیرون

 بود و هرچي زدم نیومد پایین١٠آسنسور طبقه  

دو طبقه رو با سرعت نور از پله ها اومدم پایین وقتي رسیدم دم در 
 ماشین هنوز اونجا بود

 نور چراغ فضا سبز افتاده بود داخل ماشین

 !خودش بود

 اي كه آرزو برام فرستاده بود رو گرفتمسریع شماره 

 ...بوق اول بوق دوم بوق سوم و

 انگلیسي حرف زد

hello _ 

 آروم آروم قدم برداشتم سمت ماشینش

 سالم _

 یكم مكث كرد انگار شك كرد ولي مطمئن نبود منم خودم ادامه دادم
...   
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 كیان؟... یارام _

 دیدسرشو چرخوند كه از پنجره سمت كمك راننده منو 

این دفعه دیگه نتونست حالت صورتش رو از من مخفي كنه متعجب 
 ... بهم زل زده بود

سعي میكردم ذوقم رو پنهون كنم هنوز قطع نكرده بودیم و گوشي به 
 گوش هردوتامون

 چسبیده بود

 انگار یه صحنه اهسته بود

 اروم تو گوشي گفتم

 !فكر كنم با من كار داري نه؟ _

 كرد و از ماشین پیاده شد بدون حرف گوشي رو قطع

 فكر كنم زیاد هول شده بود

 حتي درماشین رو هم پشت سرش نبست

 چند قدمي ماشین بودم كه خودش رو بهم رسوند

سرم رو بلند كردم و نگاش كردم كه طبق معمول لبش رو مكید و رها 
 كرد ولي بازم
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 حرفي براي گفتن نداشت

 خوبی كیان؟ اینجا چیكار میكني؟ _

فه بود، انگار یه جورایی مچش رو گرفته بودم نمیدونم چرا انگار كال
 حس میكردم انگار

   ... !دارم انتقام اون شب تو پارك جلو خونه آرزو رو میگیرم

 

اوووم ظرفت همون كه برام توش كشك بادمجون گذاشته بودي،  _
 مونده بود پیشم گفتم

 اومدم این اطراف بهت برگردونم

ه كامال معنیش این بود خر خودتی نگاش زیر چشمی و با لبخندی ك
 كردم و دستمو سمتش

 نگه داشتم

 !!!پس كو ظرفم... بده _

كالفه دستشو كرد تو موهاش و یه عقب گرد زد و رفت سمت ماشینش 
 و رفت سمت دري
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كه نبسته بود تا كمر خم شد داخل و یكم ماشینش رو زیر و رو كرد 
 كه بلكه فرجی بشه و

 !ظرفي توش پیدا بشه

با لبخندی كه معنیش این بود كه خر خودتي! نگاش میكردم كه بعد 
 كلي انتظار خودم رفتم

سمتش و در روبروش رو باز كردم و منم خم شدم داخل ماشین به 
 روي خودش نیاورد و

ادامه داد به گشتن دنبال ظرف آرم خودمو بهش نزدیک كردم و اروم 
 زیر گوشش زمزمه

 كردم

 گرد شاید افتاده باشه اونجا...هوم؟میخوای زیر فرش رو ب _

بند انگشت صورتهامون با هم فاصله ٢سرش رو كه چرخوند اندازه  
 داشت

لبخند شیریني بهش زدم و لبم رو گاز گرفتم ازش فاصله نگرفتم و تو 
 همون حال ادامه

 دادم به حرف زدنم
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 به من میگی ازت دور بمونم ولي خودت میای نزدیكم؟ _

   ... ازم دور شد نفس عمیقي كشید و

 

 !انگار الل شده بود مخصوصا اینكه ظرف رو هم پیدا نكرد

از ماشین اومد بیرون و محكم درش رو بست و پشتشو كرد به ماشین 
 و تكیه داد

منم به تبعیت از اون در ماشین رو بستم و رفتم روبروش ایستادم و 
 دستامو جلو سینم قفل

 كردم

 بي مقدمه گفتم

 حرف نمیزنی؟ چته كیان؟ چرا _

یك قدم بهش نزدیك شدم، انگار از این بازي كه وقتي بهش نزدیك 
 میشدم صداي قلبمو بلند

 بلند میشنیدم خوشم اومده بود پس قشنگ بهش نزدیك شدم

 جوري كه اروم حرف میزدم كامل میشنید

 چرا اومدي كیان؟ تو چي میخواي چته _
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بزنم با سرعت  اخم وحشتناكي بهم كرد و تا اومدم حرف دیگه اي
 جاهامون رو عوض

 كرد و محكم منو كوبوند به در ماشین و باالخره لب باز كرد

 اگه از این بازي خوشت اومده تا اخرش رو برم _

اصال از این كارش ناراحت نبودم بعد یه عمر به كسي حس داشتم و 
 خوشم میومد و لذت

 میبردم از این نزدیكیش با همون لبخندم ادامه دادم

مشكلي ندارم ولي تو مشكل داري و نمیتوني تا اخرش بري  من _
 درضمن بحث و نپیچون

 چرا اومدي؟ ظرفي هم كه پیدا نشد

   ... تو چشمام با این نگاه مشكیش بدون هیچ حسی زل زد

 

تو اون كوچه ی خلوت كه ساعت از یك نصفه شب گذشته بوداین 
 فاصله ی كم وسوسه

مدتها بود ازش فرار میكردم بهم كننده بود... همه ی حس هایی كه 
 هجوم آورده بود
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كامل به در ماشین تكیه دادم كه بهش نچسبم ولی بازم فاصلمون 
 میلیمتری بود... نفس

 خوش بوش رو تو صورتم خالي كرد

 ...هووم بوي خوبي میداد باالخره سكوت رو اعصابش رو شكست

 !میخواستم ببینمت _

 چرا؟_

 ماد به نفس گفتبا همون اخم و جدیتش با اعت

 ...چون تو از من خوشت میاد _

چشمام رو گرد كردم و بلند زدم زیر خنده یه جور خاص نگام كرد كه 
 خندم برگشت به

 حالت لبخند و با همون لبخندم به چشمای بی حسش نگاه كردم

تو اومدي دم در خونه ی من و بعد میگي من از تو خوشم میاد!  _
 ....عجب!... فكر كنم

گفتي تو از من خوشت میاد و نمیتوني بیخیال بشي كه پا شدي برعكس 
 تا اینجا اومدي

 چشماش قرمز شده بود و خیلي بد نگام میكرد
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 به خودم جرات دادم و دستمو گذاشتم روی ته ریش زبرش

 چته كیان؟...چرا همه چی در موردت انقدر مرموزه؟ _

ش رو چشماش رو بست با لمس دستم رو ی صورتش اونم خود داری
 از دست داد و

   ... پیشونیش رو روی پیشونیم گذاشت

 

 ...تو خطر میوفتي یارا همینجوریش االن هم تو خطري _

منم مثل خودش چشمام رو بستم و عمیق بوی تنش رو به ریه هام 
 كشیدم

پس قراره چي بشه ؟... میخواي دوتا دوست بمونیم و سكوت كنیم  _
 و اون چیزي كه

انمود كنیم نیست و هردوتامون خفه خون میدونیم هست ولی و
 بگیریم؟

 زیر لب زمزمه كرد

نباید آرمان این كارو باهام میكرد، نباید میذاشت بهت نزدیك بشم،  _
 اون میدونست تو
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 ...برای من

این دفعه با پاي خودش اومده بود ولي بازم تمام تالشش رو میكرد 
 طفره بره و با نصفه

 گذاشتن حرفاش دیوونم میكرد

 ولي بازم ارامشم رو حفظ كردم

این دفعه دست دیگمو طرف دیگهی صورتش روی ته ریشش گذاشتم 
 و یكم از خودم

فاصله دادمش و به چشماش كه دیگه سرد و بیحس نبود بلكه كالفگی 
 ازش میبارید زل

 زدم و تمام خواهشم رو تو چشمم جمع كردم

نیستم، درضمن چرا نمیتوني همه چیو بهم بگي؟ بخدا آدم دهن لقي  _
 مگه میتونه چقدر بد

 ...باشه اخر هممون مرگه كیان

چشاش رو باز كرد و باعصبانیت بهم زل زد و متوجه نبض كنار 
 شقیقش شدم ... یه لحظه

   ... ...فكر كردم قراره خودش جالدم باشه
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نمیتونم ، میدونم تو زندگي چه چیزهایي از سرت گذشته یارا...  _
 هنمیتونم تورو دوبار

بندازم تو جهنم، تو حق نداری بمیری تو باید زنده بموني و شاد زندگي 
 كني چون لیاقتشو

 داري

یك ذره دیگه اومد جلو كه تنمون قشنگ با هم مماس شد ایندفعه 
 نگاهش رو دزدید انگار

اگه به چشمام نگاه میكرد نمیتونست حرفاش رو بزنه پس به پشت 
 سرم نگاه كرد ولي

 حرفاشو ادامه داد

اومدم بهت بگم دارم میرم، اومدم براي اخرین بار ببینمت... تا وقتي _
 كه اون زندست و

منو میخواد نمیتونم سمتت بیام میدونم االن باالخره شماره همو داریم 
 ولي مجبورم
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عوضش كنم كه بهم زنگ نزني تا كسي نتونه از طریق تماس هام ردتو 
 بگیره... تو باید

 ...داری خوشحال باشی تو لیاقتشو

لبام از هم باز مونده بود و دستم از رو صورتش شل شد و افتاده بود 
 رو استخون ترقوه

 اش

 انقدر شوكه بودم نمیدونستم باید چیكار كنم یا چی بگم

تازه امشب ارزو گفته بود ما بهم میایم ولي بنا به دالیلي كه من روحمم 
 خبردار نبود كیان

 من تو دردسر نیوفتمداشت میرفت كه سمت من نباشه كه 

 بغضم گرفت

   ... چونم لرزید و چشمام پر اشك شد

 

نمیدوني كي، چطور این اتفاق افتاد ولي با كاري كه كیان كرد یه لحظه 
 اروم شدم و چشمام

 از لذت بسته شد
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گرمي و مرطوبي لباش، گرماي تنش كه تو بغلش بودم و حرص توی 
 حركت لباش بین

 لبام آرومم كرد

 نیه اول عین مجسمه بودمتا چند ثا

ماه كامل با ٢ولي یه لحظه یادم اومد االن كسي داره منو میبوسه كه 
 فكر و خیالش روزم

رو شب كرده بودم پس یواش یواش همراهیش كردم كه بیشتر 
 حریص شد و محكم تر من

 و بوسید

یه خلصه ی شیرین بود ، فقط ما دوتا وسط خیابون ... هواي خنك و یه 
 حس پر

 ...تحرار

دستام پشت گردنش قفل شده بود دیگه كامل به هم چسبیده بودیم و 
 باوجود خنكی هوا تنم از

 گرماي تن كیان گر گرفته بود

 ...هیچ وقت فكر نمیكردم یه بوسه انقدر بتونه هیجان انگیز باشه
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من زیاد دختر چشم و گوش بسته ای نبودم ولی حرارت كیان با هیچ 
 كس و هیچ چیزی

 ...سه نبودقابل مقای

تجربه و شیطنت های بچه گونه ی گذشتم حتی نمیتونست از كنار این 
 حس بینظیر رد

 ...بشه... این فوق العاده ترین چیزی بود كه داشتم تجربش میكردم
...   

 

نمیدونم چقدر گذشت ولي وقتي هردو اروم شدیم از هم دور شدیم 
 هردو نفس نفس

موندمو بدم ولی اون نصفی كه میزدیم ... حاضر بودم نصف عمر باقی 
 مونده هر روز از

 ...این مرد این حس رو دریافت كنم

 حس میكردم از یك بلندي پرتم كرده بودند پایین

قلبم به حدي تند میزد كه حس میكردم االن قفسه سینم رو میشكنه 
 ...میزنه بیرون
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كیان هم دست كمي از من نداشت ولي چشم ازم بر نمیداشت هنوز 
 ره زل زده بودخیره خی

 بهم

همون لحظه دوباره غم و ناراحتي قبل بوسش اومد تو سرم و اشكم 
 ناخوداگاه سرازیر شد

دو طرف سرم رو با دستش گرفت و با انگشت شصتش اشكمو پاك 
 كرد

لبخند تلخي زد و صورتش رو دوباره نزدیكم اورد و ایندفعه یه بوسه 
 خیلي اروم روي

 طوب بود زد و اروم زمزمه كردلبهام كه هنوز از بوسیدنش مر

 ...هردوتامون لیاقت اینو داشتیم یارا _

منم مثل خودش لبخند تلخی زدم و سعی كردم جلوی اشک های بی 
 موقع و مزخرفم رو

بگیرم... من جلو ی هركسی گریه نمیكردم... تو دلم اعتراف كردم من 
 به وجود این مرد

 ...نیاز داشتیم
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 زنم ولی پیشونیم رو بوسید و اللم كردنوك زبونم اومد كه حرفمو ب

همون قدر كه بوسه لبش پر از خواستن بود این بوسه روی پیشونیم پر 
 از یه محبت ناب

   ... بود

 

 منو از ماشینش فاصله داد و در ماشینش رو باز كرد

 ...كیان _ خیلي مواظب خودت باش

توانایي باورم نمیشد... این داشت اتفاق میوفتاد ... به خاطر بغضم 
 حرف زدن نداشتم حتي

 نتونستم بگم تو هم مواظب خودت باش

 نتونستم بگم نرو

 ...نتونستم بگم بمون... بگم تو بمون باشه ازت دوري میكنم ولي بمون

 فقط سرم رو به نشونه باشه تكون دادم

وقتي پاشو رو پدال گاز پیكاپش گذاشت و دور شد تازه خأل حضورش 
 رو حس كردم
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انگار زیر پام خالي شد و همونجا روی جدول بغل خیابون یه جوري كه 
 نشستم

انگار یه خواب كوتاه بود، كیان اومده بود اینجا باهام اتمام حجت كرد 
 ... رفت

چرا؟ تا من تو خطر نیوفتم و به عنوان یادگاري شیرین ترین بوسه 
 خودش رو برام بجا

 گذاشت

 هنوز مزه لباش رو لبام بود

 گرفت؟ چرا جای من تصمیم

یه جورایی االن نگران خودش بودم، تو چه خطري داشت دست و پا 
 میزد؟

 خیلي منتظر موندم تا حالم یكم جا بیاد

نمیدونم چقدر گذشت ولي باالخره خودمو پیدا كردم و برگشتم داخل 
 خونه

   ... حتي طاقت نداشتم برم تو اتاقم
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 همون جا روي مبل دراز كشیدم و چشمام رو بستم

 ...ون شب حتي یك ثانیه هم خواب راحت نداشتمولي ا

 _فصل چهارم_

 "!...كمكم كن "

عادت كرده بودم به اینكه هیچ چراغي روشن نكنم و جلو پنجره 
 بشینم و به بیرون زل بزنم

   ... ...تا بلكه اتفاقات اون شب دوباره برام تكرار بشه

 

 حالم خوب نبود و اینو همه فهمیده بودن

 ...دو ماه گذشته

به بهونه كار سناریستیم خونم رو منتقل كردم مونتریال و هفته ای دو 
 روز میرفتم كبك اونم

 ...براي دانشگاهم و برمیگشتم

بود و جلو پنجره یه سكو ٦این خونه جدیدم رو دوست داشتم طبقه  
 پهن داشت كه منظره

 ...خوبي برای انتظار كشیدنم داشت
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 ...ساعت ها جلو پنجره مینشستم و منتظر

 "بزرگترین سوال این روزهام شده بود "كجایي؟

خونه اي نزدیك به خونش اجاره كرده بودم ولي هیچ اثري ازش 
 نمونده بود حتي ماشینش

ز ِِ 

 با

 تو پاركینگ رو دم در نبود

 ...آره هفته اي یه بار میرفتم و چك میكردم

 ولي چیزي دستگیرم نمیشد

 ...ي نبودحتي یه بار زنگ خونش رو هم زدم ولي جواب

یك هفته بعد از اون ماجرا وقتي جواب تلفن همه بچه ها رو سر سري 
 میدادم ریما اومد

 پیشم

وقتي تعریف كرد اون شبی كه خونه آرزو موندیم كیان بغلم كرده بود 
 و منو برده بود رو

   ... ...تخت و قبل رفتن پیشونیم رو بوسیده بود بیشتر داغون شدم
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بودم اونم من رو میخواسته و میدونستم نسبت  اینكه دیگه مطمئن شده
 به من بي تفاوت

 نبوده بیشتر داغونم میكرد

 ...از یه طرفی هم نگران كوهسار بودم دلم شور میزد

 منتظر بودم كوهیار خبر بده كه برگشته خونه

لیوان قهوه مو به دماغم نزدیك كردم و بوشو به اعماق وجودم كشیدم 
 و چند قلپی خوردم

 كوچه ماشین آشنایی رو دیدماز سر 

 ...چرا اومده بود اینجا؟ دلم بیشتر شور زد

نتونستم منتظر بمونم خودش بیاد باال از خونه زدم بیرون و رفتم دم 
 در

 ماشین رو پارك كرد و اومد سمتم

 چشماش قرمز قرمز بود و كالفگي از سر و روش میبارید

 بغلم رو باز كردم كه محكم بغلم كرد

 ی؟ هنوز نیومده خونه؟چرا اومد _
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 با صدایی كه پر بغض بود و میلرزید جوابمو داد

دیگه دارم دیوونه میشم، میخوام برم اون دختر پدرسگ رو بكشم،  _
 چرا از بین اون همه

 !آدم تو دنیا فقط باید قیافه ی اون شبیه شیما باشه؟

بیشتر از كوهسار نگران كوهیار بودم، كوهیار عاشق كوهسار بود و 
 ن دوتا بدون همای

   ... زندگي براشون معني نداشت

 

اینكه میدیدیم كوهسار داره خودشو میندازه تو آتیش اونم فقط بخاطر 
 یه شباهت ظاهری

 اول كوهیار بعد هممون رو ناراحت كرده بود

میترسیدم این فشارهای عصبی كه به كوهیار وارد میشد مشكلي برای 
 قلبش پیش بیاره

 ...با خودم بردمش باال

 اومدم چراغها رو روشن كنم كه با بیحالی گفت

 بذار تاریك بمونه _
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فقط هالوژنهای آشپزخونه رو روشن كردم و براش شیر گرم كردم ... 
 حس میكردم چیزی

 ...نخورده این االن بهترین گزینه بود

 وحشتناك كالفه بود

 !هوا گرم شده بود ولی نه اونقدر كه كوهیار تیشرتشو در بیاره

 حرص تیشرتش رو در اورد و پرت كرد سمت مبل روبروشبا 

 دستش رو قلبش بود كه زود رفتم پیشش

 قلبت درد میكنه؟_

 چشماش رو بست و به مبل تكیه داد

 خوبم نگران نباش _

 شیر رو جلوش گذاشتم و بغلش رو مبل نشستم

كه خم شد سمتم و سرش گذاشت رو پام، شروع كردم به نوازش 
   ... موهاش

 

باید آروم باشی، كوهسار رو نجات میدیم نگران نباش، همه اون  تو _
 دختر رو دیدیم،
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 فهمیدم چجور آدمیه

 نفس عمیقي كشید

 یارا؟؟_

 جانم؟_

به سختي داشت حرف میزد، بغضش جلوی جمله بندی های بلند رو 
 میگرفت

میدونستم چقدر براش سخته، كوهسار تمام زندگی كوهیار بود، كوهیار 
 لبه خاطر مشك

اون قید ایران و مراقبتی كه از طرف پدر مادرش دریافت میكرد رو زد 
 و اومد اینجا كه

كوهسار تنها نمونه، همه كم و بیش میدونستیم چي از سر كوهسار 
 گذشته

 آروم زمزمه كردم

 ...گریه كن خالی شی، گریه كن عزیز دلم _

س با لرزیدنش فهمیدم آروم آروم گریه میكنه، خودم هم چشمام خی
 شد نمیدونستم باید به
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 ...حال خودم گریه میكردم یا به حال دوقولوها یا

سالگی اولین عشق زندگیش رو از دست داد اونم ١٩كوهسار تو سن  
 جلو چشمش هیچ

وقت هیچ كدوممون دلیل خودكشي دختره رو نپرسیدیم ولي همه 
 عكسشو دیده بودیم چون

 سالها عكسش باالسر كوهسار بود

له ناز و خوشگل با خوردن یك عالمه قرص خودكشي سا١٨شیما ی  
   ... كرد

 

وقتي رسونده بودنش بیمارستان كوهسار هم رسیده بود ولي دقیقا جلو 
 چشم كوهسار آخرین

 ...نفسش رو كشیده بود و

كوهسار بر خالف كوهیار كمتر شوخی میكرد ، هیچ وقت شیطنت 
 آنچنانی ازش ندیدیم،

 همیشه آروم و مهربون بود



@vip_Roman 

 

 

  

183 

 

دبختی ما این بود دختري كه به پستش خورده بود صورتش كپي ب
 برابر اصل شیما بود

 !... ولي ذاتش نه

 !دختره ایراني نبود البته نپرسیدیم هم كجاییه؟

 كوهیار یكم آروم شد ولی صداش یكم تو دماغی شده بود

یارا كوهسار با این دختره خوابیده، میترسم ازش مریضی چیزي  _
 بگیره، نمیدونم

كوهسار چرا كور شده، فقط بخاطر یه تشابه چهره؟! چرا نمیبینه این 
 دختره وضعیت

جالبي نداره زندگي درستي نداره، این دختر سرتاپاش خالفه، یارا 
 دیروز بهت گفتم بهش

كلي پول داده، امروز متوجه شدم كل حسابشو خالي كرده داده به اون 
 ...دختره

ار به روی خودم نمیاوردم و به شدت عصبي بودم ولي بخاطر كوهی
 همچنان موهاشو ناز

 میكردم، بغض داشت خفم میكرد
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 خودش ادامه داد

امشب اومد خونه دوباره بوی دود وحشتناكی میداد یه حال عجیبی  _
 هم داشت... میدونستم

بمونم تو خونه باز دعوامون میشه بخاطر همین اومدم پیش تو... خوبه 
 كه اومدی

   ... ...مونتریال

 

بخاطر بغض خودم طاقت حرف زدن نداشتم پس انقدر موهای كوهیار 
 رو نوازش كردم

 كه از مدل صدای نفس هاش متوجه شدم خوابش برده

 كوسن رو زیر سرش گذاشتم و از جام بلند شدم و براش پتو آوردم

 "ریما پیام داده بود " كوهیار جواب نمیده ازش خبر داری؟

 "ومده پیش من ، فردا حرف میزنیمجواب دادم " آره نگران نباش ا

این دختره كه اسمش آنا بود یک عفریته ی به تمام معنا بود، شب دور 
 همی این ماه كه
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خونه دوقولوها بودیم كوهسار دعوتش كرده بود، لحظه اول وقتی 
 كوهسار بهم معرفیش

كرد اول بخاطر شباهت بیش از حدش با شیما شوكه شدم و بعدش به 
 خاطر لباس

 ناک باز و زنندشوحشت

از یه طرف جلو چشم هممون با آرمان تیک میزد از یه طرفی هم گیر 
 داده بود به من و تا

تونست مسخره بازی در آورد آخرش هم یه نیم ساعتی رفت 
 دستشویی و وقتی در اومد

 كال تو فضا بود

همه اون شب زهرمون شد حتی بازی جرات یا حقیقتمون هم انجام 
 از ندادیم و این بعد

چندین سال اولین بار بود و تنها كسی كه با لبخند نگاش میكرد 
 كوهسار بود، انگار طلسم

 ...شده بود
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اصال برامون قابل قبول نبود كوهسار تونسته بعد سالها تنهایی همچین ، 
 آدمی رو راه بده

   ... تو زندگیش

 

انقدر هممون آشفته بودیم كه حتی نپرسیدیم كجا با هم برخورد 
 ین انقدر همه آشفتهداشت

 بودیم كه حتی نتونستم با آرمان در مورد كیان حرف بزنم

باز یه شب دیگه كه تا صبح بین كیان و كوهسار مغزم در رفت و آمد 
 بود

ساعت  بود كه دیگه حالم از تختم بهم خورد وبیدار شدم و دوش 
 گرفتم و خودمو آماده

 كردم، كوهیار رو بیدار كردم

د از بیدار شدنش زد انگیزم رو برای زندگی بیشتر اولین حرفی كه بع
 كرد

 ...مرسی كه هستی _

 محكم باال تنه لختش رو بغل كردم
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اینكه بدوني كسي هست كه از بودنت خوشحاله امید به زندگیت رو 
 میبره باال، این چند

وقت انگار زندگی داشت انتقام خنده های بی قید سالهامون رو 
 میگرفت

. . 

ار كردم و با وجود اینكه كل دیشب نخوابیده بودم ولی تا خود ظهر ك
 خوب تا حاال سر پا

 ایستاده بودم

امروز برای دومین بار منو داده بودند دست پیرترین و بداخالقترین 
 ولی در عین حال

حرفه ای ترین سناریست، نویسنده ی چندین سریال و فیلم فوق العاده 
 مشهور بود

   ... ...عین چی داشت ازم كار میكشید

 

باالخره رفت نهار بخوره و من تونستم یكم استراحت كنم سرم رو 
 روی میزش گذاشتم و
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 یكم چشمم رو بستم

 نمیدونم چقدر گذشت كه با خش خشی بیدار شدم

 خوابالو سرم رو آوردم باال و با دیدن جسه مرد روبروم سكته كردم

 یه مرد فوق العاده هیكلی با قد بیشتر از دو متر

 حظه فكر كردم غول یا یه ابر انسانی چیزیهیه ل

 !!!وقتی برگشت سمتم و قیافش رو دیدم فهمیدم واقعا انسانه

قیافه بانمكی داشت مخصوصا با اون چشمای سبز و براقش وقتی 
 چشمهای باز شدم رو

 دید و بهم لبخند زد با یه انگلیسی غلیظ شروع كرد به حرف زدن

 سالم لوال اینجاست؟ _

 مع و جور كردم و سریع جوابشو دادمخودم رو ج

 ...لوال رفته نهار بخوره _

 بی تعارف نشست رو مبل بنفش رنگ اتاق

همش فكر میكردم واقعا جا میشه رو اون مبل ، این مرد چندین كیلو 
 عضله ی خاص بود
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مخصوصا با او تیشرت چسبانی كه پوشیده بود عضله هاش خیلی خوب 
 دیده میشد...سعی

اش بگیرم و به كارهایی كه لوال بهم سپرده بود برسم كردم نادیده 
 پسره هم با من كاری

   ... ...نداشت

 

زیاد نگذشت كه لوال برگشت، همین كه اومد داخل و پسره رو دید قبل 
 از اینكه پسره

 حرفی بزنه بهش توپید

نه َدن من دیگه هیچ وقت با تو كار نمیكنم... بهت گفته بودم... دیگه  _
 ...نیا اینجا

 بعد هم توپید به من

 چرا اجازه دادی كسی بیاد تو اتاقم، كو كارهایی كه بهت داده بودم؟_

پسره قیافش گرفته و ناراحت شد، قیافش بر خالف هیكل گند و 
 عضالنیش كه انگار همین

 ...االن میخواست توی قوی ترین مردان شركت كنه، خیلی با نمک بود
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ش حرف زد از خدام بود هرچه دلم براش سوخت لوال خیلی بد باها
 زودتر امروز تموم

 بشه و از شر این سناریست بداخالق خالص بشم

پسره سعی كرد لوال رو آروم كنه و قانعش كنه كه حرفهاشو گوش بده 
 ولی برای لوال

 انگار نه انگار كه این پسره اصال تو اتاق بود

یر باالخره پسره نفس عمیقی كشید و آروم جوری كه من نشنوم ز
 گوش لوال پچ پچی كرد

و پوزخندی بهش زد و بدون توجه به دستای مشت شده ی لوال كالفه 
 از اتاق رفت

 ...بیرون

با تموم شدن غر غر های لوال و عصبانیتی كه از پسره داشت و سر من 
 خالی كرد باالخره

 ...كارم تموم شد و لوال اجازه داد من بدبخت برم

ود و چون حالش رو میدونستم بهش كوهیار كارش زودتر تموم شده ب
 گفتم كه منتظرم
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   ... !نمونه... پس اون زودتر رفته بود

 

 با حال زار از شركت در اومدم كه دم در اون پسر رو دوباره دیدم

یه لبخند برای خالی نبودن عریضه رو لبش بود و با سر سالم داد، 
 اومدم از پیشش رد بشم

 !"كه به انگلیسی گفت " ببخشید

گشتم سمتش و بیتفاوت نگاش كردم و منتظر ادامه حرفش شدم كه بر
 اهم اهمی كرد و گفت

 شما هم سناریست هستید؟ دستیار لوال هستی؟ _

 خیلی معمولی جوابشو دادم

 ...نه من كارآموزم و تازه وارد شركت شدم تازه دارم دوره میبینم _

مكث  لباشو جمع كرد و حالت متفكرانه ای رو به خودش گرفت یكم
 كرد و آخرش گفت

 تو كدوم یكی هستی؟ همونی كه فیلم كوتاهشون اول شد ؟ _

با تكون دادن سرم تاكید كردم كه من بودم چشماش رو گرد كرد و 
 "واووو" بلندی گفت و
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 دستشو آورد جلو

 ...من دن هستم، خوشوقتم _

 دلیل خوشحالیش رو نفهمیدم ولی باهاش دست دادم كه گفت

 ...مهمونت كنممیشه یه قهوه  _

داشتم از خستگی میمردم و طرف مقابلم هم زیاد آدم مهمی نبود پس 
 گفتم

 شرمنده خیلی خستم_

 ... ...پس بذار تا جایی كه میری برسونمت، یه پیشنهادی دارم برات _
  

 

یكم بهش نگاه كردم، چطور میخواستم به این گودزیالی دو متری 
 اعتماد كنم ولی واقعیت

سوار اتوبوس شدن و كلي پیاده روی رو نداشتم و از این بود طاقت 
 خدام بود كسی منو

 ...برسونه پس قبول كردم باهاش برم

 منتظرم گذاشت تا بره ماشینش رو بیاره
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یكم منتظر موندم كه ماشین مشكی رنگی رو دیدم و جلو پام ترمز 
 زد... سوار شدم و

 روی جی پی اس ماشین آدرس رو مشخص كردم

 كت كردنش شروع كرد به حرف زدنهمراه با حر

من میخوام یه فیلم بسازم ولی سناریست ندارم، بخاطر همین اومده  _
 بودم پیش لوال ولی

بخاطر اتفاقاتی كه تو قدیم افتاده دركش میكنم كه نمیخواد باهام كار 
 !!كنه

من به جاده نگاه میكردم و حرفاش رو گوش میدادم و منتظر بودم كه 
 حرف برسه به اصل

 مطلب

 از داشبورد ماشین چندتا كاغذ داد دستم

 موضوع و داستان فیلم اینه ببین نظرت چیه؟ _

من منتظر بودم بگه یه كاری كن لوال راضی بشه كه باهام همكاری كنه 
 یا یه همچین
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چیزی ولی االن درک نمیكردم چرا موضوع و داستان فیلمش رو به من 
 نشون میداد

و ازش گرفتم و شروع كردم به مخالفتی نكردم و برگه ها ر
 ...خوندنشون

   ... خیلی باحال بود، خوشم اومد

 

پسره هم هی بین رانندگیش صورتش رو برمیگردوند و با اون چشمای 
 سبزش زل میزد

تا عكس العمل های من رو حین خوندن موضوع ببینه و انگار كامال 
 راضی بود و همراه

 من لبخند میزد

وم كردم خوندنم رو خواب كال از سرم پریده نزدیک خونه بودیم كه تم
 بود كه صداش رو

 شنیدم

 خوب نظرت؟ _

 !!خیلی باحال و تینیجریه _
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 به پهنای صورتش لبخند بزرگی زد

 پس قبول میكنی باهام همكاری كنی؟ _

 عین خل و چال بهش زل زدم... كی من؟

 من سناریست یه فیلم واقعی بشم؟

 سینما و نگاش میكنن؟از اون فیلمهایی كه مردم میرن 

 وقتی نگاه گیجم رو دید بلند خندید

دارم بهت پیشنهاد كار میدم... من تهیه كنندم و تنها مشكل این  _
 پروژه یه سناریسته،

خودت دیدی خیلی فیلم فلسفی و سنگینی نیست، فكر میكنم بتونی از 
 پسش بربیای

 همینجوری شوكه نگاش میكردم

ع شده، من هنوز تو این كار تازه كار هم ولی من تازه كارآموزیم شرو_
 حساب نمیشم كلی

   ... ...سناریست واقعي هست كه میتونید ازشون بخواید

 

 ماشین رو جلو آپارتمان نگه داشت و كامل چرخید سمت من
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فكر كن شانس در خونه تو زده، من به یه مغز جدید نیاز دارم سریع  _
 نگو نه انجامش

سكانس بنویسی شاید تونستی... فقط یه نمیدی، سعی كن دو سه تا 
 !!!مشكلی داریم

 یكم نگران شدم كه معذب سرشو انداخت پایین

من پول زیادی ندارم شاید خیلی دیر پولت رو بتونم بدم... لوال هم  _
 سر همین قضیه دیگه

 ...باهام كار نمیكنه... من آدم پولداری نیستم

گار بود كه نیاز به كمک دلم سوخت براش شاید از این بازنده های روز
 داشت ... ولی

خوشحال هم شدم هم برای من یه تجربه میشد هم حداقل عذاب 
 وجدان نمیگرفتم كه نكنه

 خراب كنم... به امتحانش می ارزید

اوكی یک هفته بهم وقت بده ، دو سه تا سكانس اول رو مینویسم،  _
 اگه قابل قبول بود
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ل میكنم و به همكاریمون و ادامه میدم و سناریو كل فیلم رو كام
 شرایطش فكر میكنیم

انگار دنیا ها رو به پسره گنده دادند ، چشمای سبزش درخشید و ذوق 
 و ناباوری عجیبی تو

 نگاهش بود

شاید فكر میكرد چون گفته نمیتونه بهم پول بده من بگم نه همكاری 
 !نمیكنم

دشم گوشیم رو ازم گرفت و شماره خودش رو تو گوشیم زد و به خو
 تك زد

 باالخره باهاش خداحافظی كردم و از ماشین پیاده شدم

دنبال كلیدم میگشتم كه همینكه پیداش كردم و سرم رو آوردم باال 
 متوجه كسی شدم كه از

   ... سر خیابون نگام میكرد

 

 همینكه دید من متوجهش شدم سریع خودشو كشید پشت دیوار
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شروع كردم به دویدن تا نمیدونم اینهمه جرات رو از كجا آوردم و 
 بتونم اون شخص رو

 ببینم

میخواستم اون كسي كه داشت من و میپایید رو پیدا كنم، چشمام دور 
 رو تار میدید پس شک

 ...كردم نكنه كیان بوده باشه

 ولي وقتي به سر كوچه رسیدم دیگه كسي اونجا نبود

 با بي حالی و با هزارتا فكر درهم رسیدم خونه

 خشكم زد ولي دم در خونه

 ...اینجا چخبر بود

 خونه بازار شام شده بود

 سریع رفتم سمت جایي كه یكم پول نقدمو گذاشته بودم

 پولهام دست نخورده بود

 یعني دزد نبود؟

ترسیدم، خیلي هم ترسیدم یاد حرفهای كیان و آرمان افتادم یعنی 
 ربطی به اون قضیه
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 داشت؟

 ذهنم رسید رفتم تو اتاقمدنبال چي گشته بودن؟ یه لحظه یه فكری به 

 ولي همینكه پام رو گذاشتم حدسم به یقین تبدیل شد

   ... تمام مداركم رو زمین پخش بود

 

 تك تك مداركم قشنگ بغل هم چیده بودند

 یعنی ازش عكس گرفتن ؟! چرا اینجوری چیده بودنشون

 !كسی میخواست در موردم بدونه؟

 استرس گرفتم نمیخواستم خونه بمونم

 به ریما زنگ زدم جوابمو نداد،هرچی 

به آرزو زنگ زدم كه اونم همینكه جواب داد گفت "یاریار دارم با 
 باربد حرف میزنم بعدا

 بهت زنگ میزنم" و قطع كرد

 همینجوری با لباسای بیرونم رو مبل نشسته بودم
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نمیخواستم به كوهیار زنگ بزنم اون به اندازه كافی خودش مشكل 
 داشت

نس بودم كه خودش زنگ زد و همینكه بهش گفتم فكر كنم خوش شا
 دزد اومده سریع گفت

 االن میاد

 و نفهمیدم سر راه به پلیس زنگ زده بود

 هنوز كوهیار نرسیده بود كه پلیس پیداش شد

اظهاراتم رو گرفتند و چندتا برگه امضا كردم و تصاویر دوربین 
 مداربسته آپارتمان رو از

 یكنند كه همون لحظه كوهیار رسیدمدیر گرفتند و گفتند بررسی م

 !چرا خودت پلیس خبر نكردی؟ _

   ... بیخیال چیز مهمی نبود كه، هیچي تو خونه نبود كه بخواد بدزده _

 

مشكوك نگام كرد ولي من تصمیم نداشتم با وجود مشكالتی كه خودش 
 داشت باهاشون
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و  دست و پنجه نرم میكرد من هم بشم قوز باال قوز و در مورد كیان
 حرفهای بی سر و

 !تهش بگم

 كوهیار_ بیا بریم خونه ی ما، امشب اینجا نمون

یكم باهاش تعارف كردم كه نه میمونم مشكلی نیست و نمیترسم ولی 
 كوهیار نذاشت

 وقتی رسیدیم كوهسار خونه نبود

كت و كیفم رو گذاشتم اتاق كوهیار و رفتم دستشویی كه دست و 
 صورتم رو بشورم ولي

قه نبود كه تو دستشویي بودم كه با صدای داد و بیدادی دقی٥هنوز 
 اومدم بیرون

 كوهسار تو حال خودش نبود

 مست مست بود صداشو انداخته بود رو سرش و سر كوهیار داد میزد

چرا من با همه ی دوست دخترای مزخرفت كنار اومدم تو با یدونش  _
 نمیتونی كنار بیای؟
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؟ بعد مردن شیما اولین باره چرا نمیخوای منم خوشحال باشم؟ چرا
 حس میكنم زندم حس

 ...میكنم بازم پیداش كردم چرا دركم نمیكني

كوهیار زد بود به سیم آخر دستشو گرفت و كوهسار رو كشید جلو 
 آیینه

خودتو ببین، تو كی همچین آدمی بودی؟ تو داری عقلتو از دست  _
 میدی، دوست دخترای

ساب بانكی منو خالی كردن؟ من كدومشون معتاد بودن؟ كدومشون ح
 كدومشون با

 ... دوستمون تیك زدن، كوری نمیبیني این دختره چقدر كثیفه و

كوهسار نذاشت كوهیار حرفشو تموم كنه، یه جوری هلش داد كه نقش 
   ... زمین شد

 

جیغی زدم و بدو خودم رو به كوهیار رسوندم و دادی سر كوهسار 
 كشیدم

 ه خودت بیاچه غلطی میكني؟ كوهسار. ب _
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 بغض كرده بودم این شرایط برام خیلي ناشناخته بود

 كوهیار خوبی؟ _

كوهیار دستشو گذاشت رو قلبش و نفس عمیقی كشید ولي رنگش زرد 
 زرد شده بود

 كوهیار قرصات كجاست_

 از جیبش قرصاش رو در آورد كه سریع یكیشو گذاشتم زیر زبونش

افتضاحی داشت و كوهسار مست و پاتیل درحالي كه سر و وضع 
 چشماش قرمز قرمز بود

 به ما دوتا زل زده بود

 زیر لب زمزمه كرد

چرا از شیما بدت میاد، اون خیلی خوبه اون خیلي مهربونه، نمیبیني  _
 دلش نیومد من

عذاب وجدان اون شب رو داشته باشم، بازم اومده پیشم چرا مثل یه 
 آشغال در موردش

 حرف میزني؟

 نم و دادی سر كوهسار كشیدمدیگه نتونستم سكوت ك
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كوهسار به خودت بیا شیما مرده فهمیدی؟ مرده!اونی كه از این  _
 ضعفت سواستفاده میكنه

آناست، نمیتونی قبول كنی برو پیش یه روانپزشك ، حق نداری با 
 كوهیار اینجوری رفتار

 كنی فهمیدی؟

رو یهو زد زیر خنده بلند و مستانه قهقهه میزد و هرچي رو میز بود 
   ... ریخت رو زمین

 

ناباور نگاش كردم، پاشدم برم سمتش تا بغلش كنم تا آروم شه ولي 
 برگشت سمتم و داد زد

 شیما راست میگفت تو كوهیار رو بیشتر از من دوست داری _

یك قدم رفتم سمتش ولي محكم هلم داد كه اگه خودمو نمیگرفتم 
 حتما سرم به تیزي میز

 تلویزیون میخورد

نگاش كردم، انگار كوهسار مهربون و آروم رفته بود و یه انسان ناباور 
 نامتعادل روانی
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 جاش اومده بود

یه لحظه به خودش اومد وقتي دید كوهیار هنوز حالش خوب نیست و 
 چشماش بستست و

من اینجوری نیم خیز رو زمینم دستشو برد تو موهاش و از دو طرف 
 موهاشو كشید

 "شیدزیر لب میگفت " ببخشید، ببخ

 تا اومدم بلند شم و برم سمتش تا ارومش كنم یهو از خونه زد بیرون

 دنبالش رفتم ولي مثل دییونه ها میدویید

به سرعتش نرسیدم و گمش كردم ، یادم اومد كوهیار رو با اون حال 
 خونه جا گذاشتم

 خدا رو شكر در رو باز گذاشته بودم

 دمرفتم باال سرش و با دستم عرق صورتش رو كنار ز

 كوهیار ، عزیز دلم، میتونی چشماتو باز كنی؟ _

 یكم چشماش رو باز كرد ولي خوب نبود، اصال خوب نبود

 تموم تنم شروع كرده بود به لرزیدن

   ... با اورژانس تماس گرفتم كه بیست دقیقه طول كشید تا رسیدن
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گریه نمیكردم تا كوهیار نترسه ولی از استرس جوری میلرزیدم كه 
 به هم میخورد دندونام

 سرش رو روی پام گذاشته بودم و سعي میكردم آرومش كنم

هیچ كاري از دستم بر نمیومد و این بیشتر بهم استرس وارد میكرد تو 
 دلم فقط خدا رو صدا

 میزدم كه كوهیار چیزیش نشه

وقتي با آمبوالنس رسیدیم بیمارستان تو همون اورژانس كوهیار رو 
 بردند یه اتاقي و بهم

زه ندادند برم داخل همونجا روی صندلیهای فلزي نشستم و براي اجا
 اینكه كسی متوجه

لرزش تنم نشه پاهام رو جمع كردم تو شكمم و سرم رو روی زانوهام 
 گذاشتم

تو اون سكوت صدای آشنا و لهجه ی انگلیسي غلیظ آمریكایی رو 
 شنیدم
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سریع وقتی مغزم پردازش كرد كه آخرین بار این صدا رو كی شنیدم 
 سرم رو آوردم باال

ولي قیافه ی آشنایی دور و برم نبود فقط چندتا دكتر و پرستاد داشتند 
 ازم دور میشدند و

 پشتشون به من بود

تو این حال هم داشتم توهم كیان رو میزدم ولي چرا نمیتونستم چشمم 
 رو از اون دكترهایی

پشت كه كاله جراحي بسته بودند بردارم؟ مخصوصا یكیشون كه از 
 دقیقا عضله ها و

شونه هاش شبیه كیان بود... همون پشتی كه اون شب خونه ی آرزو تو 
 ی تراس بهش زل

زده بودم... ولی هیچ قانونی وجود نداشت كه پشت هر كسی منحصر 
 به فرده

 داشتم با نگاهم بدرقه شون میكردم كه

با صدای پرستار منو صدا میزد به خودم اومدم داشتند كوهیار رو 
 نتقل میكردند به یكیم
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   ... از تخت هایي كه تو اورژانس دورتا دورش پرده بود

 

 وقتی رفتم باال سرش رنگ و روش بهتر شده بود

دكترش چندتا سوال ازم پرسید و بعدش گفت بذار استراحت كنه و 
 چند ساعتي باید اینجا

 باشید

نه بهم و به بهونه دادن نسخه منو از پیش كوهیار كشید بیرون و قاطعا
 گفت

بهش شوك وارد شده از هرچیزی كه باعث استرس و ناراحتیش  "
 شده باید دور بشه قلبش

خیلي ضعیف تر شده ، دیدم اسمش تو لیست پیوندهاست اگه این 
 فشار ادامه پیدا كنه

 "نمیتونم قول بدم قلبش تا وقتي نوبت پیوندش برسه دووم بیاره

 دكتر این حرف رو زد و ازم دور شد

لم جوری خالی شد كه زانوهام باهاش خم شد حالت تهوع داشتم ته د
 و چشمام تار میدید
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یه خانم پرستاري اومد سمتم و آبمیوه ای داد دستم با تعجب نگاش 
 كردم،

اینجا مثل ایران كسی بي دلیل به كسي كمك نمیكرد ، كمكم كرد رو 
 اون صندلي فلزیها

 بشینم

 تشكر كردمسعی كردم لبخند بزنم و زیر لبی ازش 

 كه گفت

نیازی به تشكر نیست دكتر پارس خواستند كمكتون كنم و اینو به  _
 شما بدم

به سمتی كه اشاره كرد نگاه كردم ولي شخص خاصي رو ندیدم اصال 
 هم حوصله و حال

اینو نداشتم بپرسم دكتر پارس دیگه كدوم خریه ! به هر حال ازش 
 متشكر بودم

   ... پی خوردمنی آبمیوه رو گذاشتم و چند قل

 

 تازه یادم اومد از صبح هیچی نخورده بودم
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 سعی كردم به خاطر كوهیار هم شده سر پا بمونم

 كوهسار جواب هیچ كدوم از تماسام رو نمیداد

 دو ساعت بعد كوهیار مرخص شد و برش گردوندم خونه ی خودش
... 

 تا صبح منتظر موندم

 بازم از كوهسار خبری نبود

 ...هامون شروع كرده بودزندگي بد بازی با

 روز گذشت خبری از كوهسار نبود٣

 ...همه تو برزخ بودیم، كوهیار اصال خوب نبود

 ...و اون اتفاق افتاد

 از شركت مستقیم رفتم پیش كوهیار

 آرزو كار داشت و منتظر من نموند

این سه روز كوهیار رو تنها نذاشته بودم و اون زماني هم كه میرفتم 
 رزوشركت ریما یا آ

 مواظبش بودند
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 همینكه رسیدم دم در كوهیار از خونه زد بیرون

 قدمهامو سریع كردم و بهش رسیدم

   ... كجا؟؟ _

 

وقتي برگشت سمتم سفیدي صورتش تمام حس های بد دنیا رو ریخت 
 تو دلم حتي

نمیتونست حرفي بزنه سوال نپرسیدم فقط سویچ ماشینش رو گرفتم و 
 من رانندگي كردم

 "!م "كجا؟فقط پرسید

 وقتي اسم بیمارستان رو گفت

 همون بیمارستاني كه سه روز قبل برده بودمش

 ...نپرسیدم چرا داریم میریم قطعا بخاطر دلیل خوبی نمیرفتیم

تمام تنش میلرزید و من خودم انقدر شوكه بودم نمیتونستم كوهیار رو 
 آروم كنم

ارم و پرید همینكه رسیدیم بیمارستان منتظر نموند ماشین رو نگه د
 پایین
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 تو اولین جا ماشین رو نگه داشتم و با تمام توانم دویدم تا بهش برسم

همینكه رسیدیم اورژانس كوهیار رفت سمت استیشن پرستاري و اسم 
 كوهسار رو گفت كه

 پرستار گفت

 منتقلش كردند اتاق عمل _

تا جا چاقو ١٢همون لحظه پلیسي هم اومد پیشمون وقتي فهمیدیم از  
 ده نفس هرخور

 دوتامو برید

 یه لحظه یه گرومپ بلند شنیدم

 كوهیار رو زمین افتاده بود و یه دستش رو قلبش

   ... حتي نتونستم داد بزنم فقط زانوهام خم شد ولي نیوفتادم رو زمین

 

یه نفر منو گرفت و دو نفر رسیدند باال سر كوهیار و فقط تنها چیزي 
 كه شنیدم این بود كه

 ...قلبي میگفتند سكته

 حس میكردم نفسم باال نمیاد كسي كه منو گرفته بود محكم تكونم داد
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، یارا، یارا نگام كن، یارا زود باش ، یارا نگام كن دختر خوب، منو ببین_
 یارا به خودت

 ...بیا... االن وقت ضعیف بودن نیست

 لعنتي تو این شرایط هم توهم كیان رو میزد

 س نمیكردمانگار بي حسم كرده بودن تنمو ح

با سیلی كه خوردم ازش انگار باور كردم كسی كه دوماهه دنبالشم 
 االن روبرومه

 "فقط لب زدم "كیان ؟

دو طرف صورتمو گرفت مثل همو شب كه منو بوسید چند ثانیه 
 چشماشو بست و پیشونیش

رو به پیشونیم چسبوند و دوتا نفس عمیق كشید و با یك حركت رو 
 دستاش بلندم كرد و تو

غلش منو برد یه جایي منو گذاشت میشنیدم داره با كسي حرف میزنه ب
 ولي نمیفهمیدم چي

 میگه

 خواب میدیم نه؟
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 دیدم دوید همون سمتي كه كوهیار رو بردند

 دقیق شبیه وقتهایي بودم كه خواب میدیدم

 میدیم داره اتفاقهاي بد میوفته ولي نمیتونستم واكنش نشون بدم

   ... ومده بود توخوابم یا این واقعیت بوداون كیان بود نه؟ بازم ا

 

 گوشیم داشت پشت سر هم زنگ میخورد

 صداش رو میشنیدم ولي نمیتونستم جواب بدم

 تازه متوجه شدم صورتم خیسه

 دستمو رو صورتم كشیدم ، خیس بود ولي من كي گریه كرده بودم؟

 برای چند ثانیه فراموشي گرفتم انگار

 یواش یواش یادم اومد

 ر دوازده ضربه چاقو خوردهكوهسا

 كوهیار ایست قلبی كرد

 به خودم اومدم، نه خدا نه، دوقولوها نه

 گوشیمو جواب دادم
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 آرزو _ كجایي بابا جواب نمیدي نگران شدم، رسیدي پیش كوهیار؟

 نفس عمیقی كشیدم ولي نتونستم لرزش صدام رو كنترل كنم

 ...آرزو بیا بیمارستان جنرال فقط بیا ، دوقولوها _

بقیشو نتونستم بگم ، اصال نفهمیدم گوشي رو قطع كردم یا نه فقط 
 تپش قلبم شبیه یه طبل

 بزرگ میكوبید فقط صدای اونو میشنیدم

 نگاهی به دور و بر خودم انداختم

 انگار كیان منو رو یه تخت بیمارستان گذاشته بود

 ... پرستار سن و سال داری نزدیكم اومدم و یه لیوان آب سمتم گرفت
  

 

 بدون توجه بهش از تخت اومدم پایین و رفتم سمتی كه كیان رفته بود

همینكه رفتم داخل دیدم كیان دستگاه شوك CPR  روی اتاق نوشته بود
 رو از سینه كوهیار

 جدا كرد

 دقیقا همون لحظه ضربانش برگشت
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 اومدم خوشحال بشم ولي یاد كوهسار افتادم

تگاه شوک رو داد به كیان از شقیقه هاش عرق میچكید كه دس
 پرستاری كه بغل دستش بود

دكتر دیگه ای پیشش بود كه با عصبانیت با انگلیسی با لهجه ی 
 فرانسوی بهش گفت

تو جات اینجا نیست، تو رزیدنت بخش جراحی هستی من گزارش  _
 تخلفت رو رد میكنم

كیان خسته نگاه بیحوصله ای به مرده انداخت و اومد از اتاق بیاد 
 كه انگار پیجشبیرون 

 كردند

 بدون توجه به من با قدمهای بلند شروع كرد به دویدن

 منم واینستادم، پشت سرش شروع كردم به دویدن

 وقتي به آسانسور رسید ایستاد و تازه متوجه من شد

 چرا اومدي دنبالم؟ تو برو پیش كوهیار _

 سعي میكردم آروم باشم ، بغضم رو قورت دادم و به سختی گفتم

 هسار؟! كوهسار خوبه؟كو _
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 پوف كالفه ای كشید و گفت

   ... گوشیتو بده _

 

 گوشیمو دادم دستش كه تا آسانسور رسید شماره اي رو زد تو گوشیم

خوب گوش كن یارا این شماره منه تو برو پیش كوهیار هر اتفاقي _
 افتاد بهم خبر بده، من

د و حواست باید برم راضیشون كنم كه كوهسار رو همین االن عمل كنن
 باشه برو دنبال

دكتر َمن ِدس كوهیار به پیوند فوری و اورژانسي نیاز داره محكم باش 
 یارا، امشب وقت

گریه نیست بعد امشب سالها وقت داری گریه كني ولي امشب نه باید 
 تمام توانت رو جمع

كني... تو قوی ترین زنی هستی كه من دیدم از پس این هم برمیای ... 
 م شدبرو اگه الز

بیمارستان رو بذار رو سرت ولی قانعشون كن كه درخواست پیوند 
 فوری بدن
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 دستشو دو طرف صورتم گذاشت و به چشمام زل زد

 میدونم دختر قوی و شجاعی هستی پس امشب محكم بایست _

 دو سه تا نفس عمیق كشیدم و به خودم مسلط شدم

یلو كیلو بهم در آسانسور باز شد همینكه كیان رفت انگار با حرفاش ك
 اعتماد به نفس و

قدرت تزریق كرد ، به این فكر نكردم كیان چرا اینجاست و االن 
 انتظار دوماهه ام به

 پایان رسیده ... فقط سریع برگشتم پیش كوهیار

داشتند كوهیار رو منتقل میكردند وقتی پرسیدم كجا یكی از پرستارها 
 گفت

 انجام بدهمیبریمش سي سي یو برو كارهای پذیرشش رو _

نگاهی به صورت رنگ پریده كوهیار انداختم و تو دلم باهاش حرف 
 زدم و بهش قول دادم

 كه تنهاش نذارم

   ... قبال اومده بودیم این بیمارستان و كوهیار پرونده داشت
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 خبری از حال كوهسار نداشتم ولي به كیان اعتماد داشتم

م دنبال كسی كه میدویدم اینور اونور و بعد تموم شدن پذیرش رفت
 كیان بهم گفته بود

 !!!دكتر َمندس

كیان انگار چیزی میدونست كه گفت اگه الزم شد بیمارستان رو بذار 
 رو سرت

 اینجا كسی جواب گو نبود، اینجا ایران نبود

 اینجا مهر و عطوفتی وجود نداشت

 دیگه گریه نمیكردم، بغض نداشتم، تمام توانم رو جمع كرده بودم

 شبی كه از خونه فرار كرده بودم هم ترسناكتر بود امشب حتی از

 نمیدونم چقدر گذشت كه آرزو زنگ زد كه رسیدن

 با ریما باهم اومده بودن

وقتی دیدمشون نه بغلشون كردم نه گریه كردم نه گذاشتم اونا گریه 
 كنن و خودشون رو به

 در و دیوار بزنن

 ریهقوی موندن تو این شرایط خیلي سخت تر از گریه و زا
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دنبال دكتر مندس میگشتیم تا باالخره فهمیدیم طبقه سومه ولي 
 نگهبانها نمیذاشتند از

 اورژانس قدممون رو اونور تر بذاریم

داشتم دیوونه میشدم كه ریما كیفش رو برداشت و بار دیگه رفت 
 سمت نگهبانا

دیدم الكي یه جوري كرد انگار پاش پیچ خورد و افتاد تو بغل یكیشون 
 پولي رو و دزدكی

   ... تو جیب یكیشون گذاشت

 

 خدارو شكر نگهبان از اون رشوه بگیرها بود

 كه ریما با سر اشاره كرد بریم

 اجازه دادن هر سه تامون بریم باال

 تمام راهرو ها رو گشتیم تا باالخره اتاقش رو پیدا كردیم

انگار اومده بود بخوابه حس خوبی به همچین ادم بي مسئولیتی نداشتم 
 ه با وجود اینكهك

 سوپروایزر بود با خیال راحت اومده بود بخوابه
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 در اتاقش رو زدیم

وقتي در رو باز كرد با دیدن سه تا دختر اول تعجب كرد بعد لبخند 
 مزخرفی كنج لبش

 نشست

 با لهجه مزخرفی گفت

 چطور میتونم كمكتون كنم خانم ها!؟ _

خواهش كردن شروع كردم به توضیح دادن و آخرش شروع كردم به 
 كه بیاد پایین و

 وضعیت كوهیار رو چك كنه و درخواست پیوند اورژانسي بده

 ولي حرفام تو یه سنگ چقدر اثر كرد تو اون آدم هم همونقدر

 با كمال پررویی گفت

 اگه اونقدر اورژانسی بود از پایین بهم زنگ میزدند _

 نفس عمیقي كشیدم تا به اعصابم مسلط باشم

اس گرفتند ولي جواب ندادید به خاطر همین خودمون چندین بار تم _
   ... اومدیم
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مارا به داخل اتاقش راهنمایي كرد و تلفن رو برداشت زنگ زد پایین 
 بعد از كمی حرف

 زدن برگشت سمت ما

انگار برادر دوقولوش هم زخمیه و امیدي بهش نیست تصمیم  _
 گرفتند قلب اونو به اونیكه

 ندنارسایی داره پیوند بزن

 نفسم باال نمیومد باز بغض هجوم آورد ولي پسش زدم

نه كوهیار بیدارشه بیینه كوهسار زنده نیست دوباره میمیره هر روز 
 میمیره

 از اتاق اومدم بیرون و به كیان زنگ زدم

 با بوق اول گوشي رو جواب داد

كیان كوهسار چطوره؟ یعني چي میخوان قلب كوهسار رو به كوهیار _
 پیوند بزنند؟

 كیان بي معطلی جوابمو داد

آره میخوان این كار رو بكنن چون احتمال میدن كوهسار مرگ  _
 مغزی بشه ولي من با
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یكی از پروفسورهامون حرف زدم شانس زنده موندن داره خودش هم 
 ...تو راهه داره میاد

 بازم بغضم رو كنار زدم، نمیخواستم كیان ضعفمو متوجه بشه

 كوهسار رو بهش پیوند زدن هر روز میمیرهكوهیار اگه بفهمه قلب  _

 نفس عمیقی كشید و رها كرد

 هردوتاشون رو نجات میدیم تو فقط نامه پیوند اورژانسی رو بگیر _

 اومد قطع كنه كه یهو با یه لحن خوشحال گفت

   ... یارا _

 

 بله_

استادم زود رسید االن میتونم بهت بگم كوهسار رو نجات میدیم فقط _
 ر روهوای كوهیا

 ...داشته باش

 منتظر جواب من نموند و قطع كرد

 ریما و آرزو هم از اتاق یارو اومدند بیرون و منتظر موندند تا قطع كنم



@vip_Roman 

 

 

  

224 

 

 وقتي حرفهای كیان رو براشون باز گو كردم

از طرف كوهسار خیالمون چند درصدی هم كه بود راحت شد ولي 
 نمیدونستیم نامه

 كوهیار رو چجوری بگیریم

 عوضی و بي مسئولیت بود مردك خیلي

آرزو چشماش رو بست و دستاش رو مشت كرد و كتشو در اورد و داد 
 دست من و فقط

 تاپ دكلتش تنش موند

 "زیر لب گفت "برید پایین من حلش میكنم

 نفهمیدم منظورش چیه وقتي چشماش رو باز كرد

 از چشماش انگار آتیش میبارید كه دوباره تكرار كرد

وقت كشی ها معنی نداره حاضرم جونمو بدم برای برید پایین این  _
 دوقولوها چیزهای

 دیگه مهم نیست

 دیگه نتونست جلو خودشو بگیره و بغضش كامل حس میشد
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ما خونواده ایم و اگه این راهشه انجامش میدم و اون برگه رو  _
   ... میگیرم

 

 !الل شده بودم ، كي این شب صبح میشد كی؟

قدمهای بلندش رو با اون كفشهای بلندش و به من و ریما پشت كرد و 
 شوار جین چسبانش

 به سمت اتاق اون عوضی برداشت

 میخواستم بگم این كار رو نكنه ولي زبونم نمیچرخید

 "ما خونواده ایم و خونواده برای هم فداكاری میكنند نه؟"

 ریما دستمو كشید و برد سمت آسانسور

 نه ریما نریم؟ _

 تم كرد داخل آسانسوردستمو محكمتر كشید و پر

نمیخوای كه بشینی و گوش بدی تا بازم بهت ثابت بشه دنیا پر  _
 !كثافته؟

 !ولی چرا آرزو؟ _

 ریما یدونه زد تو پیشونیش
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چرا مغزت داغون شده یارا، من لزبینم تو باكره ای، جای آرزو من  _
 برم یا تو؟ اگه

 میخوای بكارتت رو همچین آشغالی بزنه بفرما راهت بازه

 احیانا این شب میخواست صبح بشه؟

 كف آسانسور نشستم و سرمو بین دستام گرفتم

 وقتی رسیدیم پایین آرمان بهم زنگ زد

 توانایي حرف زدن نداشتم و گوشیم رو دادم دست ریما

   ... ریما وقتي كلیات ماجرا رو به آرمان گفت گوشي رو قطع كرد

 

 چي گفت_

 ...اد وریما_گفت میخواد با ماشین خودش بی

 منتظر نموندم ریما حرفشو تموم كنه

 سریع دوباره به آرمان زنگ زدم

 همینكه گوشي رو برداشت داد زدم
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حتی فكرشم نكن با ماشین خودت بیاي، میري فرودگاه با اولین  _
 پرواز میای، آرمان

طاقت ندارم تو هم تو این شرایط اتفاقي برات بیوفته این وقت شب 
 خواهش میكنم با ماشین

 خودت نیا

 آرمان صداش لرزید

 شما اونجا تنهایید باید بیام یارا _

تنها نیستیم هر سه تامون هستیم البته كیان هم اینجاست نگران  _
 نباش

 "انگار یكم خیالش راحت شد كه زیر لب گفت "خوبه

 باهاش اتمام حجت كردم و ازش قول گرفتم كه با ماشین خودش نیاد

 ستیشن پرستااسم من رو پیج كردندبعد از تموم شدن حرفم از ا

سریع رفتیم همونجا كه پرستاری گفت تو بخش اداری و پذیرش باما 
 كار دارند

وقتی رسیدیم به عنوان همراه كوهیار از من چندتا امضا گرفتند 
 بیشرف دستور صدور
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   ... نامه اورژانسی رو از اتاقش داده بود

 

ی رو دادن دست پسری و كلي كاغذ بازی داشت تا باالخره باكس بزرگ
 بهش گفتند

هلیكوپتر پشت بام منتظرته قرار بود قلب رو از شهر ونكوور بیارن 
 انگار تنها قلبی كه به

ساله ای بود كه دیشب مرگ مغزی شده ٢٠كوهیار میخورد قلب پسر  
 بود

 و شمارش معكوس برامون شروع شد

 یبا

قدمهای محكم از دور تقر یك ساعتی بود با ریما تنها بودیم كه آرزو با 
 اومد

 مرتب تر و آراسته تر از لحظه ی اولی بود كه اومده بود بیمارستان

 تقه های كفش پاشنه بلندش تو اورژانس شلوغ اكو میداد

اومدم حرفی بزنم ولي انگار از نگاهم فهمید میخوام چي بگم ، همینكه 
 دهنمو باز كردم
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ست، فرستادن دنبال سریع گفت _دهنتو ببند االن وقت این حرفا نی
 قلب؟

 !ریما_ آره ، تو خوبی؟

آرزو_ به یارا گفتم دهنتو ببند تو باز كردی؟ این یه چیزیه كه تا ابد 
 بین ما سه نفر میمونه،

 فهمیدید؟

 با تكون دادن سرمون بهش "آره" گفتیم

 كتش رو از دستم گرفتم و پوشید، نشستیم روی صندلی های حیاط

 مل كوهسار بریم دم درحتی اجازه ندادند برای ع

 میترسیدم به كیان پیام بدم

 فكر میكردم شاید تو عمل بشه

   ... چند ساعتی تو ماشین بودیم

 

 نه هیچی میخوردیم نه حرفی میزدیم فقط تو ماشین آرزو نشسته بودیم

وقتی آرزو بعد چندتا سیگاری كه كشید آروم شد باالخره سكوتم رو 
 شكستم
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 بهتری؟ _

 اخت باالشونه هاشو اند

 خوبم_

 ریما غمگین نگاش كرد

 چطور بود؟ چه حسي داشتي_

 یهو آرزو پق زد زیر خنده

 خیلی كوچولو موچولو بود تازه فهمیدم طرف چرا انقدر عقده ایه_

 انتظار همچین حرفی رو ازش نداشتم

چشمام در جا گرد شد من و ریما هر دوتامون نگاه متعجبی بهم 
 انداختیم ولي نتونستیم جلو

 خودمون رو بگیریم زدیم زیر خنده

 !!!تو این شرایط هم میخندیدیم، ما دیگه كي بودیم

 آرزو با خنده سرشو بین دستاش گرفتم

وای خدا همیشه دلم میخواست از این فداكاری ها بكنم قسمت  _
 كوهیار بود
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 ریما یدونه زد تو سرش و "بیشعور"ی نثارش كرد

 ارزو بین خنده های بلندش گفت

 خوبه دختریم ها، فكر كن پسر بودیم چي رو باید فدا میكردیم حاال _
...   

 

 دوباره زدیم زیر خنده

این دختر یه دیوونه به تمام معنا بود موهاشو نوازش كردم و محكم 
 لپشو بوسیدم

 خیلی دوست دارم آرزو _

خندید و با انگشتش پیشونیم رو فشار داد و با تكبر و خودپسندی 
 شموهاشو با دست دیگ

 "انداخت عقب و گفت "میدونم! حتي از ریما هم بیشتر

 ریما اومد اعتراض كنه و دوباره جیغ و داد كنن

 كه گوشیم زنگ خورد

 یهو یه دلهره ی عجیبی تموم تنمو گرفت

 !!!كیان بود
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 با استرس گوشی رو برداشتم

 حتی میترسیدم بگم الو، صدای كیان رو شنیدم

 ندیخوبه كه قبل دادن خبر خوش میخ _

برگشتم و پشت سرمو نگاه كردم همین حرفش باعث شد كلی آرامش 
 به وجودم تزریق بشه

تازه یادم اومد چقدر دلم برای این دكتر جذاب تو اون لباس فرم 
 آبیش كه تو فاصله چند

 قدمیم ایستاده بود تنگ شده

 وقتی واكنشی از من ندید چند قدم اومد جلوتر

 و صداشو دوباره شنیدم

   ... را، حواسم نبود. دور رو تار میبینيمنم یا _

 

برام مهم نبود آرزو و ریما هستند یا اینكه كیان دوماهه ازم فرار كرده 
 فقط دلم بغلش رو

 میخواست

 دویدم سمتش و محكم بغلش كردم
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 یه لحظه خودش جا خورد و عین مجسمه ایستاد

س ولي چند لحظه بعد دستاش رو دورم پیچید و بین موهام عمیق نف
 كشید

 سرم دقیقا روی سینش قرار گرفته بود

 صدای تپش محكم قلبش زیر گوشم بود

 آروم طوری كه فقط خودش بشنوه گفتم

 ممنون كه امشب بودی _

دستش رو دور كمرم محكمتر حلقه كرد و منو به خودش فشرد و 
 جوابی بهم نداد

 با اهم اهم آرزو از هم جدا شدیم

 بهش رفتمبرگشتم سمت آرزو و چشم غره ای 

 آرزو خبیث چشمكی بهم زد

 برگشت سمت كیان و خودش رو انداخت تو بغلش

كیااان عزییزم، پسر خاله جیگرم، امشب بهت افتخار كردم سربلندم  _
 كردی
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كیان دوباره اون قیافه ی معمولی و بي حسش رو گرفت و آرزو رو از 
 بغلش كشید بیرون

 ممنون _

   ... رو برد باال و به كیان زل زدآرزو لباش رو جمع كرد و یه ابروش 

 

 ها چیه از بغل من خوشت نیومد؟ ما خار داریم؟ یارا نداره؟ _

 نیشگونی از بازوش گرفتم تا اومد داد بزنه ریما سریع گفت

 كیان میشه كاری كنی برای چند لحظه كوهسار رو ببینیم _

 كیان لب پایینش رو برد داخل دهنش مكید و رها كرد

 دن این كارش چقدر تنگ شده بوددلم برای دی

كیان_ میدونم چه حسی دارید ولی كوهسار در حال حاضر خیلي درب 
 و داغونه لطفا

 وقتی دیدینش شوكه نشید

 همه با استرس باشه ای گفتیم و پشت سرش راه افتادیم

 دیدیم هر سه تامون الل شدیمICU  وقتي كوهسار رو پشت پنجره
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 چه بالیی سر خودت آوردی پسر

 ا چه كسایی در افتادی؟ب

 تمام صورتش خون مردگی و كبودی بود

 به بیان ساده تر آش و الش شده بود

 دور چشم راستش كامال بنفش و قرمز بود

 تموم باال تنش باند پیچی شده بود

 بازوهاش همه كبود و پر از زخم های سطحی بود

 چرا كوهسار؟ بخاطر یه شیما ی قالبی

   ... عذاب وجدان داشتم

 

 شاید اگه اون شب اونجوری باهاش حرف نمیزدم

 از خونه نمیرفت

 دوباره بغض كردم

 صدای بغض دار ریما رو شنیدم

 خوب میشه؟ _
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كیان_ آره یكم طول میكشه كبودیهاش خوب بشه ولی خوب یكی از 
 كلیه هاشو از دست داد

 سرم رو بردم باال تا اشكام نریزه

 خوشم نمیومد جلو همه گریه كنم

 رزو اشكاشون پشت سر هم پایین میومدریماو آ

 ریما_ كی بیدار میشه

 كیان_ باید منتظر باشیم شما برگردید خونه موندن شما فایده ای نداره

بغضمو پس زدم و دست از رصد كردن وجب به وجب زخم های 
 كوهسار كشیدم

 پس كوهیار چی؟ كی قلب رو بهش پیوند میزنند؟كي به هوش میاد؟ _

ای بهم انداخت، میدونم امشب خیلی براش خسته كیان نگاه خسته 
 كننده بود و ما هم با

سواالتمون داشتیم كالفش میكردیم ولي خیلي خونسرد و آروم جوابمو 
 داد

 ها

 شما
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تا چند ساعت دیگه قلب میرسه و بعد عملش تقریبا دو، سه ساعت  _
 طول میكشه

 برید استراحت كنید چیزی تا صبح نمونده برید بخوابید

   ... انرژی داشته باشید تا

 

كلی از كیان تشكر كردیم و ازش خداحافظی كردیم وقتی رسیدیم 
 حیاط

بعد از كلی بحث اون دوتا سرتق رو فرستادم خونه و خودم موندم 
 بیمارستان

 رو نیمكت حیاط بیمارستان دراز كشیدم و چشمام رو بستم

 خوابم برده بود كه با نوازش آرومی چشمامو باز كردم

 كال از خوابیدن رو نیمكت سرد خوشت میاد نه؟_

چشمامو چندبار باز و بسته كردم تا خواب از سرم بپره نگاه بیتفاوت و 
 بیحسش دوباره كل

 صورتش رو دربر گرفته بود
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بعد از اون شب و اتفاقی كه بینمون افتاد جسور تر شده بودم و بي 
 تردید دستمو گذاشتم رو

 صورتش

 !كنی؟ تا كی میخواستی فرار_

 !!!كیان_ تا همیشه

 دستمو پس نزد لبخندی به سرتق بودنش زدم

بهم حق انتخاب بده بزار بدونم و خودم تصمیم بگیرم كه میخوام تو _
 جهنم با تو باشم یا

 جهنم بي تو

اخماشو كرد تو هم و ازم فاصله گرفت دستمو پس كشیدم كه زیر لب 
 گفت

 شروعش نكن_

 ستم كه اونم پیشم نشستنفس عمیقی كشیدم و سر جام نش

   ... كیان این زندگی منه و من میخوام براش تصمیم بگیرم_

 

 دستشو مشت كرد و با لحنی كه پر از خشم بود گفت
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تو حتی كامل منو نمیشناسی اصال نمیدونی چه اخالق رفتاری دارم  _
 چطور میتونی

زندگی با ارزشت رو تو خطر بندازی ؟ حتی نمیدونی به چه چیزایی 
 القه دارم یا از چهع

چیزایی بدم میاد، تو حتی یكبار هم با من دعوا نكردی ببینی وقتی بد 
 میشم چطور میشم ،

اصال بگم خیلي خوب من همه چیزو بهت میگم و تو قبولش میكنی 
 دوست دخترم بشی

بعدش وقتي دو بار رفتار غیر قابل تحمل از من دیدی چه تضمیني 
 هست از تصمیمت

 نطقی باش و احساست رو بذار كنارپشیمون نشی؟ م

 باز دوباره همون كار رو كرد

 باز به حدی درست حرف زد كه من رو الل كرد

باز در مقابل حرفهاش سكوت كردم البته مجبور بودم سكوت كنم 
 چون حرفی برای گفتن

 وجود نداشت
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راست میگفت هیچ تضمینی نبود كه یه رابطه بي نقص باهاش تجربه 
 دنیاكنم هر روز تو 

یك عالمه جفت كه عاشقانه یه رابطه رو شروع میكنند به آخر 
 میرسوننش من چطور

 !میخواستم هنوز نشناخته به كیان بگم من همه جوره تورو قبول دارم؟

اگه میخواستم واقع بین باشم باید میگفتم از كجا معلوم وقتی اون روی 
 سگ من باال بیاد

 بازم كیان بخواد پیشم بمونه؟

 وتم طوالنی شد دستمو گرفتوقتی سك

بلند شو بریم تو ماشین بخواب، زیاد نمونده قلب برسه حداقل یكم  _
   ... تو ماشین من بخواب

 

 سرم رو انداختم پایین یه جورایی خجالت میكشیدم

 و دستمو از دستش كشیدم بیرون

نیازی نیست سویچ ماشین كوهیار دست منه، میرم تو ماشین اون  _
 میخوابم
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 خالیش رو گذاشت تو جیب لباس فرمش دستای

 باشه كار خوبی میكنی بعدا میبینمت _

 با قدم های بلند و هزارتا فكر ازش دور شدم

 نمیدونم اصال تونستم بخوابم یا نه ولي دیگه روز شده بود

باید میرفتم شركت ولي اصال شرایطشو نداشتم به مسئول كار آموزها 
 پیام دادم و شرایط

 رو كامل براش شرح دادمخودم و كوهیار 

 امیدوار بودم دركم كنه

 همینكه پیام رو فرستادم گوشیم زنگ خورد

 آرمان بود

 كجایی؟_

 تو ماشین كوهیارم _

 بیا عمل كوهیار داره شروع میشه من داخل بیمارستانم _

 به سرعت خودم رو رسوندم جایی كه بودن

 ایندفعه اجازه دادن برم باال
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   ... بودآرمان چشماش قرمز قرمز 

 

وقتی منو دید محكم بغلم كرد.كیان پشت سر آرمان ایستاده بود و بهم 
 زل زده بود

 نگاهم رو از كیان گرفتم

 یكم موهای آرمان رو ناز كردم و سعی كردم دلداریش بدم

ما از دیشب تو این ماجرا بودیم و كم و بیش با این شرایط خو گرفته 
 بودیم ولی آرمان تازه

 رسیده بود

ساعت یك خونواده ١٢راش غیر قابل باور بود كه چطور درعرض  و ب
 میتونه منقلب بشه

 باالخره از بغلم اومد بیرون و رو صندلی نشست

 یك ساعت بعد ریما و آرزو هم اومدند

 هممون بي قرار بودیم و تو راهرو جلو در اتاق عمل قدم میزدم

 دیمساعت اول كه گذشت حتی یك كلمه هم حرف نز٢در عرض اون 
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فكرم انقدر درگیر و آشفته بود كه نمیدونستم دقیقا به كدوم موضوع 
 فكر كنم یه بار مغزم

 درگیر این بود كه چیشد چه اتفاقی افتاد كه كوهسار به این روز افتاد

 یه بار فكر میكردم باید با كیان چه رفتاری كنم

 نمیخواستم بازم نباشه

ش تموم بشه چطور باید یه بار به كوهیار فكر میكردم كه وقتی عمل
 مواظبشون باشم

 گوشی كوهیار كه تو كیفم بود شروع كرد به زنگ خوردن

نگاهی بهش انداختم نوشته بود مامان هرچقدر عاشق دوقولوها بودم 
 از مامانشون خوشم

   ... نمیومد

 

 البته حسمون متقابل بود

 گوشی رو به بچه ها نشون دادم

 كي میخواد جواب بده؟_

 ون رو بین هم چرخوندن كه آخرش آرزو گفتهمه نگاهش
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 خودت _

 پوز خندی زدم

فكر نكنم دوست داشته باشه یه دختر داهاتیه فراری جواب گوشی  _
 گل پسرشو بده،

 ...درست هم نیست تو این شرایط بیخبرشون بذاریم

آرزو گوشي رو از دستم گرفت و رفت كه قضیه رو برای مادر كوهیار 
 توضیح بده

زمین سرد و سرامیكی نشستم ، كیان كه تا اون لحظه همونجا رو 
 سكوت كرده بود صداش

 در اومد

 اونجا نشین، بیا اینجا _

 جوابشو ندادم و سرم رو انداختم پایین

هر سری یاد حرف مادر كیان میوفتادم حس بدی نسبت به خودم پیدا 
 میكردم

كاش كوهیار و كوهسار در مورد من پیش مادرشون نمیگفتند 
 شون خیلي تحصیلمادر
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 كرده بود و استاد دانشگاه بود

شاید هم به همین دلیل بیشتر منو آزار میداد كه همچین آدمی بهم 
   ... همچین لقبی بده

 

شاید از نظر اون بهتر بود تو همون به قول خودش دهات بمونم و 
 منتظر سرنوشتم باشم و

ل اونا بشم یه تو سری خوری مثل مادرم یا آخرش اگه بر خالف می
 عمل میكردم باید

 منتظر میبودم كه بیان سرم رو ببرن

 كسی پیشم نشست از بویی كه مشامم رسید فهمیدم كیه

 نیازی نبود بهش نگاه كنم

 كیان_ با یاد آوری این حرف همیشه انقدر داغون میشي؟

 سكوت كردم كه پوزخندی زد

وری ، اینو یادت باشه تو جزء آدم های نادری، تو خیلی قوی و جس _
 كاری كه تو كردی
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خیلي از مردها هم دل و جرئتش رو ندارن، كسی كه با اون میزان 
 تحصیالت همچین

 حرفی به تو زده باید بره پیش یه روان پزشك خودشو درمان كنه

 چرا این پسر با دوتا حرف انقدر زود حال بدم رو خوب میكرد

تصمیمي سرم رو چرخوندم و به چشمای مشكیش نگاه نكردم خواستم 
 كه گرفته بودم رو

 بهش بگم ولي همون لحظه آرزو اومد داخل

 آرمان _ چي شد؟

آرزو_ هیچی طفلك خیلي بهم ریخت گفت در سریع ترین تایم بلیط 
 جور میكنند و خودشون

 ...رو میرسونند و

همون لحظه دكتر و چندتا رزیدنتی كه همراهش بودند از اتاق عمل 
 خارج شدند

   ... همه بلند شدیم

 

 من از همه جلو تر بودم و دقیق روبروی دكتر ایستاده بودم
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 دكتر لبخندی زد

خیلي عمل راضی كننده ای بود، تا یك هفته باید تحت نظر باشه تا  "
 عصر هم بهوش میاد

 "نگران نباشید

 هممون نفس راحتی كشیدم و چهار نفری همدیگرو بغل كردیم

مت راست كه تو بغل ریما كیان با نگاه خاصی نگامون میكرد كه از س
 بودم اومدم بیرون و

 به كیان نگاه كردم

 میشه تو هم بیای _

 یه لحظه تعجب كرد كه ریما هم همكاریم كرد

كیان تو دوستی رو در حقمون تموم كردی میشه تو هم بهمون ملحق  _
 بشی

كیان نگاهش رو آرمان بود كه انگار با وجود دفعه قبل كه من رو از 
 دور كیان میخواست

 كنه ولی االن عمیقا میخواست كه كیان همراهمون باشه
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آرمان_ بیا پسر خاله تو خودتو بهمون ثابت كردی تا حاال كسی بغیر از 
 نفر٦ما  

 همراهمون نبوده

 كیان شونه هاش رو انداخت باال

 وظیفم بود من یه دكترم _

   ... آرزو قیافش رو برای كیان چپ و راست كرد

 

ون نبودی دوما بغیر تو از دكترهای دیگه هم توی این اوال تو دكترش _
 بیمارستان هستند

اگه وظیفست پس بقیه چرا اینجا نیستند سوما انقدر خفن بازی درنیار 
 بدو بیا بغلمون وگرنه

 خودمون میایم

 یه طرفی خندید باز دلم برای چال خطیش ضعف رفت

 نفری محكم همدیگرو بغل كردیم٥اومد بین من و ریما و  

همون لحظه كوهیار رو از اتاق عمل بیرون آوردند و دوباره منتقلش 
 ccu كردند
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 رفتیمccu  پشت سر تختش تا دم در

 همین كه بخیر گذشته بود خیلی بود

 وقتی كه كوهیار منتقل شد كیان گفت

 من برم لباسام رو عوض كنم شیفتم تموم شده _

 نفر موندیم٤كیان رفت و ما  

 ی باالسر بچه ها بمونیمقرار بر این شد شیفت

 ریما به زور هممون رو فرستاد خونه

آرزو و آرمان رفتند و منم میخواستم با ماشین كوهیار برم خونه ولي 
 باید همین االن با

كیان حرف میزدم و تا قبل از اینكه دوباره بره خودشو گم و گور كنه 
 باید حرفهامو میشنید

كه گوشی رو برداشت گوشیمو برداشتم و شمارش رو گرفتم همین
 گفتم

 میتونم یه صبحونه مهمونت كنم، باید با هم حرف بزنیم _

   ... از صداش مشخص بود كه چقدر خستست ولی اعتراضي نكرد
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كیان_ باشه، نزدیك بیمارستان یه كافه هست همون كافه سبز رنگ برو 
 اونجا منم میام

 دقیقه ای گذشت١٠تا به هم رسیدیم  

 م كه كیان گفتسفارشمون رو دادی

 میخوای شروع كنی؟ _

یكم بهش نگاه كردم چقدر سخت بود كه بتونم سر قولي كه میخواستم 
 بهش بدم بمونم

كیان همونجوری كه میخوای ازت دور میمونم ولی نمیخوام از جمع  _
 دوری كنی، بچه ها

همه تورو قبول دارن و با كاری كه برای دوقولوها كردی یه جورایي تو 
 ودتدل همه خ

 رو جا كردی، اون شب رو هر دوتامون بهتره فراموش كنیم

 یكي از ابروهاش رو برده بود باال و به دقت حرفام رو گوش میداد

كیان_ فكر میكنی میتونی كنار بیای؟ یارا حرفی كه میزنی ساده نیست، 
 مطمئنی میتونی

 قبول كنی با من مثل آرمان و دوقولوها باشی؟
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 فس زدملبخندی با اعتماد به ن

هنوز منو نشناختی كیان، من هر كاری كه اراده كنم انجامش میدم،  _
 خب منكر این نمیشم

یه جرقه احساسی از تو بوجود اومد تو وجودم ولی خوب ترجیح میدم 
 ارتباطم رو با تو

جای اینكه قطع كنم و موش و گربه بازی راه بندازیم یه رابطه دوستانه 
 داشته باشیم

 پوزخندي زد

نی من دوست دخترمو مثل كوهیار یا آرمان بیارم بهتون معرفی یع _
 كنم تو مشكلی

   ... نداری؟

 

میخواستم بگم تو غلط میكنی ولی یه جوری ظاهرمو حفظ كردم كه 
 خودم به خودم آفرین

 گفتم

 تك خنده ای كردم
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اگه كسیو پیدا كردی كه نشه نقطه ضعفت و تو خطر نیوفته اوك بیار  _
 لببینیمش خوشحا

 ...میشم

 یك لحظه از تشرم متعجب شد

 طعا

 ق این روی بیخیال و تیكه پرونم رو ندیده بود

داشتم از حرفهایي كه خودشو آرمان در مورد دور موندم ازش گفته 
 بودند، سو استفاده

 میكردند

 قیافش سرد و بیخیال شد كه همون لحظه صبحونمون رو آوردند

 قبل شروع به خوردن كیان گفت

ا این درست نیست، درسته برای بقیه بچه ها خیلي ارزش قائلم نه یار _
 و دوست دارم

باهاشون باشم ولي نمیتونم ریسك كنم چیزي كه بین من و تو هست 
 باعث پاشیده شدن این

 دوستی بشه
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 چشمام رو ریز كردم و یكم خودمو بهش نزدیك كردم

كردم ، نكنه تو نمیتونی وقتي دوست پسر مو آوردم و بهتون معرفی  _
 خودتو كنترل كنی

 !و اذیت میشي كه میخوای فرار كنی؟

   ... پوزخندي زد

 

تو اگه قرار بود دوست پسر بگیری توی این سه چهار سال یدونه  _
 میگرفتی

آخ آرمان، آرزو، شما چرا كل زندگی منو گذاشتید كف دست این پسر 
 ؟

د ، زنگ اومدم جوابشو بدم كه گوشیم با اون صفحه بزرگش رو میز بو
 خورد اسم َدن

 بزرگ رو صفحه تماس خودشو نشون میداد

 لبخندی زدم و زیر زیركی به كیان نگاه كردم

 با یه ابروی باال رفته گوشیم رو نگاه میكرد
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َدن چقدر به موقع بود این تماست ،با یه ببخشید زیر لبی جواب دن رو 
 دادم

 سالم دن؟ _

مشكل داشتی نیومدی؟ با دن_ سالم یارا، كجایی؟ ربكا گفت انگار 
 سناریو چیكار كردي

 ...میخواستم یه نگاه بهش بندازم

 وسط حرفهاش پریدم

 وای دن آروم، نگران نباش رفتم خونه بهت زنگ میزنم باشه؟ _

 دن_ یارا نمیتوني صحبت كنی؟

 بله _

 دن_ باشه منتظرتم

خداحافظی كردیم و قطع كردیم، كیان برای اینكه خودش رو بي خیال 
 ون بده شروعنش

 كرده بود به صبحونه خوردن

 منم بدون هیچ حرفی چند لقمه ای خوردم كه خیلي غیر منتظره گفت
...   
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 باشه من دیگه فرار نمیكنم، توجمع میمونم _

 !!!اصال هم تغییر نظرش به تماس َدن مربوط نبود میدونم

 لبخند بزرگی زدم و ذوق زده گفتم

 نمتخوبه، پس از این به بعد میبی _

سرش رو آورد باال و باز با نگاه خشك و خالیش نگام كرد ِا این چرا 
 اینجوری شد؟

 فكر نمیكردم انقدر خوشحال شدن داشته باشه _

 خنده رو صورتم ماسید

 !یعني این نزنه تو ذوق من نمیتونه نه؟

همینجوری خشك شده از تو ذوقي كه خورده. بودم نگاش میكردم كه 
 با چنگال یه تیكه تخم

 ...مرغ گذاشت تو دهن باز موندم

با حرص جویدم كه خندش گرفت و لباش كش اومد ولی دوباره 
 گوشیم زنگ خورد دوباره
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َدن بود، آخ قوربون دستت كه آلزایمر داري ف هنوز یك ربع نشده 
 گفتم نمیتونم حرف بزنم

 و تو دوباره زنگ زدی

ا حرص گوشی ولي من با حرصي كه هنوز از رفتار كیان تو. دلم بود ب
 جواب دادم

 بله َدن؟ _

 یارا عصر میام دم در خونت باشه؟ باید سناریو رو ببینم _

 ...باشه دن بیا خونه ی من منتظرتم _

   ... َدن با خنده گفت

 

چرا حس میكنم پیش دوست پسرت هستی ، آخه خیلي عصبي  _
 !!!شدی

 از تیز بودن دن خندم گرفت و با همون خنده گفتم

 برم عصر میبینمت َدن باید _

 خودش هم خندید

 باشه فعال بای _
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قیافه ی كیان فوق العاده دیدنی بود بدجور فكر كنم جلو خودشو 
 گرفته بود تا نپرسه دن

 !كیه

 تك خنده ی ریزی كردم و آب پرتقالم رو تا ته خوردم

به هرحال خوشحالم كه به جمعمون اضافه میشی من دیگه باید برم  _
 بدهتو میخوای ادامه 

 از رو صندلی بلند شدم كه كیان همچنان تو سكوتش غرق شده بود

 !تو دلم بهش خندیدم تا تو باشی تو ذوق من نزنی

 !كاری نداری؟_

 لب پایینش رو برده بود داخل دهنش همینكه رهاش كرد گفت

 نه مواظب خودت باش _

 لبخندی زدم و اروم گفتم

 تو هم همینطور ، فعال _

فه بیام بیرون پول صبحونه رو پرداخت كردم و با قبل از اینكه از كا
 سرخوشی اینكه

   ... حسادت كیان رو دیده بودم رفتم خونه
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 به یه خواب چند ساعته نیاز داشتم

 یه دوش سریع گرفتم و با حوله رفتم تو تخت

 نمیدونم ساعت چند بود كه با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم

دم با اون انگلیسي غلیظش وای دن بود همینكه گوشی رو جواب دا
 گفت

 یارا من پایین آپارتمانتم بیام باال یا تو میای پایین _

در آپارتمان رو باز كردم و گفتم بیاد باال و تا اون رسید یه شلوار 
 ورزشي یه تاپ ورزشی

 جذب پوشیدم

 وقتی اومد داخل با تعجب نگام كرد

 خواب بودی؟ _

من بیشتر تعجب كردم یه  سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم ولی
 تیپ خیلي خفن و رسمی

 زده بود

 انگار میخواست بره مهموني بال ماسكه
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خدایي دن بیش از حد غول بود و اصال این تیپ كت و شلوار بهش 
 نمیومد

 وقتی دید بهش زل زدم گفت

 خیلي عجیب شدم_

 به یه لبخند كه سعی میكردم بهش برنخوره گفتم

 میاد البته فكر كنم چیز گرونی هم باشهعجیب نه ولی اصال بهت ن _

 با خنده و یه قیافه مظلوم دستشو برد سمت سرش و موهاش روخاروند
...   

 

اجاره كردم برای امشب، راستش یه مهمونی هست كه میتونم برای _
 فیلم اسپانسر پیدا كنم

 دلم سوخت كاش بهش نمیگفتم بهش نمیاد

 ین لباسي رو جور كرده بودطفلك خدا میدونه به سختي پول اجاره همچ

 حرف رو ادامه ندادم

 یه جورایي خجالت كشیدم كه زده بودم تو ذوقش
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ازش خواستم بشینه خودم هم رفتم تو آشپزخونه دوتا قهوه درست 
 كردم و. همون حین لپ

 تاپم رو روشن كردم و صفحاتي كه نوشته بودم رو براش باز كردم

 رتش میباریدهمش میخوند و رضایت از تمام وجنات صو

قهوه رو جلوش گذاشتم كه برداشت و چند قلپ خورد، منتظر حرفی 
 از طرفش بودم كه

زیاد هم منتظرم نذاشت و با اون چشمای رنگیش بهم زل زد و 
 چشماش رو برام باریك

 كرد

 درست در موردت حدس زده بودم تو كارت خوبه _

 با ذوق لبخندی زدم كه گفت

وني نمیخوام كسی بدونه با تو همكاری یارا فقط چیزي رو باید بد _
 كردم، مخصوصا لوال

 و اینكه كی وقت داری میخوام متن قرار داد رو برات بیارم؟

خوشحال بودم كه میتونم سناریست یه فیلم باشم كه قرار بود تو سینما 
 ها پخش بشه ولي
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 دلیل اینكه نمیخواست كسي بدونه با من همكاری میكنه رو نمیدونستم

   ... !ن فقط هنوز یه كار آموز بودمشاید چو

 

شرطش رو قبول كردم و قرار بود تا اخر هفته بعد یك سوم سناریو رو 
 بهش بدم

قهوه ش رو مزه مزه كرد و قیافش همون قیافه ی خندون همیشگی 
 شد و سرحال گفت

كی متن قرار داد رو بیارم امضا كنیم؟ برای همكاری باهات لحظه _
 شماری میكنم

ي داشتم درسته كارهام خیلي زیاد شده بود ولی ارزش ذوق خاص
 داشت

   ... !...این راهی بود كه باید میرفتم و َدن كجای راهم بود رو نمیدونم

 

 _فصل پنجم_

 " !...دوست باشیم "

 تو به لوال چی گفتی؟ _
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 چشماش رو تا آخرین حد گرد كرد

 !هیچی؟ _

و سرپا دستمو  انقدر قاطی كرده بودم كه حتی رو صندلی ننشستم
 گذاشتم رو كمرم و بهش

 زل زدم

  پس چرا از اینكه من و به عنوان دستیار اولش برای پروژه سریال _
iceبرداره منصرف 

 شده

 اهم اهمی كرد و خودشو زد به گیجی

َدن با توام، مگه نگفتی قضیه سناریو فیلم تا وقتی كه فیلم به نتیجه  _
 نرسه و نره رو پرده

   ... سناریستش نمیزنی؟سینما حرفی از 

 

 ... یارا تو چرا میخوای با لوال همكاری كنی؟ لوال خیلی بدرفتار و _

میدونم َدن ولي همونقدر كه بدرفتار هست تو كارش فوق العاده  _
 ....ست
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با خنده ای كه جزء جدا ناپذیر صورتش بود قهوه ای كه جلوش بود رو 
 مزه مزه كرد

 ...و ولز میكنمعین خیالش نبود من دارم جلز 

 میخوای االن چیكار كنی؟ _

پوفي كشیدم و رو صندلی روبروش نشستم و سرم رو روی میز 
 گذاشتم

من االن كارمند رسمی شركت شدم ولی نمیتونم خودم برای خودم  _
 كار تعیین كنم فعال یه

تازه كارم پس به كار با لوال محتاجم میفهمی َدن؟ كار كردن با تو منو 
 به هیچ جایی

نمیرسونه، همه از تو بدشون میاد نمیدونم چرا ولي هروقت حرف تو 
 میشه دوتا فحش بهت

میدن و بحث و عوض میكنند هرچی هم میگم چیكارتون كرده یا 
 مشكلت چیه كسی هیچی

نمیگه، راستشو بگو دن چه بالهایي سرشون اوردي كه انقدر ازت 
 متنفرن... البته خدا رو
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 ...د كه سناریست این فیلم منمشكر هنوز همه با خبر نشدن

بلند خندید و یكم كه گذشت خنده بلندش به لبخند تبدیل شد با همون 
 لبخند قهوه اش رو مزه

 مزه كرد و زیر لب گفت

 تو خیلي با نمكی یارا _

 سرم و آوردم باال و با اخم بهش زل زدم

   ... یدونه بزنم تو سرت تا بفهمی كی بانمكه؟ _

 

دن كه دستمو بردم جلو تا بزنم تو سرش كه شروع كرد به خندی
 دستمو گرفت چشای سبز

 تیره شو گرد كرده بود اون یكی دستمو آوردم اون یكی رو هم گرفت

 اونایی كه تو كافه بودند همه برگشته بودند سمت ما

 با حرص زل زدم تو چشماش

تو حتی یك دالر بخاطر سناریویی كه برات نوشتم به من ندادی، بعد  _
 ژه ای كه منپرو
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توش سود میكردمو به خاطر همكاری كردنم با تو خراب كردی میرم 
 پیش رئیس شركت

ازت شكایت میكنم، درضمن انگار همه سناریست ها و كارگردان ها 
 !ازت شاكین

 دندون سفیدش دیده میشد تكرار كرد٣٢دوباره با همون خندش كه  

 !...تو خیلي خیلی با نمكی یارا _

ی خنده روش دستامو هل داد و منو از خودش دور كرد  با همون قیافه
 كه افتادم رو

 صندلیم

 جیغ خفه ای زدم و با حرص بهش زل زدم

 كه یكم خندش رو جمع و جور كرد

 یارا یكم صبر كن، همه چیز درست میشه _

االن تقریبا چهار پنج ماه بود دن رو میشناختم ، یه پسر بچه گنده بود، 
 همه چیز رو به

 یگرفتشوخی م
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یه جورایی این چند وقت هفته ای سه ، چهار روز حتما میدیمش ولي 
 بعضی وقتها بدجور

   ... حرصم میداد ، حرص كه نه رسما دیوونم میكرد

 

 قهوه اش رو خورد و یكم فكر كرد بعد بین شوخي و خنده گفت

میدونی تو تنها كسی هستی نخواستی از من سو استفاده كنی البته  _
 یكم خنگیقبول كنیم 

چون هنوز نفهمیدی دور و برت چخبره و من عاشق این خنگ بودن و 
 سادگیت هستم

 با دهن باز نگاش كردم كه بلند خندید و یدونه زد رو بینیم

 ...عاشقت نشدم نگران نباش _

 پوف راحتی كشیدم ولی نتونستم جوابشو ندم

خنگ خودتی كه همه چیز منو خراب كردی، یه جوري هم حرف  _
 انگار خیلي آدم نزن

مهمی هستی، میخواستم بكوبم تو صورتش كه تا دیروز لباس مهمونی 
 رفتنش رو اجاره
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 !میكرد بعد االن میگه من ازش سو استفاده نكردم... نه بابا... زرشک

 یكي نیست بگه تو از ما سو استفاده نكن بقیش پیش كشت

 شتیه تیكه دستمال كاغذی رو میز برداشت و یه آدرس برام نو

دوست داری آخر هفته بیای خونه من؟! اونجا در مورد همه چیز  _
 حرف میزنیم

 دستمال رو ازش گرفتم و گذاشتم تو كیفم

 فعال من باید برم از فردا هم مجبورم برم بشم ُدم لوال تا بلكه نظرشو _
 برگردونم

دن خندش محو شد، فكر كنم بعد از مدتها اولین بار بود صورت بدون 
 یش روخنده و جد

 میدیدم

 یارا نیاز نیست منت آدمی مثل لوال رو بكشی _

   ... پوفی كشیدم و بلند شدم برم كه گفت بیا میرسونمت

 

 باید میرفتم بیمارستان، امروز قرار بود باالخره كوهسار مرخص بشه

 كوهیار دو هفته بعد پیوندش مرخص شد ولي كوهسار نه
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ماه پیش هم وضعیت خوبی بعد اون شب دوبار دیگه جراحی شد تا یك 
 نداشت

خدا رو شكر دو هفته بعد اون شب پدر و مادرشون اومدند كانادا و تا 
 حدی مسئولیت ما كم

 شد

 تا حد زیادی كوهسار خوب شده بود

كبودی هاش تموم شده بود و دیگه صورت خودش رو میتونستیم 
 ببینیم

ه تا اظهاراتش یك هفته بعد پلیسي كه اومد ببینه كوهسار بیدار شده یا ن
 رو بگیره برامون تا

 حد زیادی تعریف كرد كه قضیه چي بوده

اون دختره آنا با چندتا مواد فروش كار كرده بود و پول زیادی بهشون 
 بدهكار بود

تمام پولهایي كه از كوهیار هم گرفته بود بازم كافی نبوده برای 
 برطرف كردن بدهیش
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سته بودند بدزدنش تا بالیي اونا هم كه رد آنا رو زده بودند و خوا
 سرش بیارن كه كوهسار

 ...خودش رو میندازه وسط و به این روزمیوفته

 ، فاصله آنچنان دوری نبود

 َدن باز آهنگ های مورد عالقه خودش رو باز كرده بود

 ... اونم چه آهنگ هایی، همشون رپ!!! اونم جی زی و امینم و

 ایندفعه دیگه اعتراض كردم

   ... خسته نمیشی انقدر سبك یكنواخت گوش میدي؟ اه بازم رپ، _

 

 با خنده ی بچگونش آهنگ رو قطع كرد و گفت

 بیا تو وصل شو تو آهنگ بذار _

اصال تعارفش رو پس نزدم و گوشی خودم رو وصل كردم و یه آهنگ 
 شش و هشت

 ایرانی اصل گذاشتم

همینكه آهنگ شروع شد شروع كردم به همراهی آهنگ و رقصیدن تو 
 ماشین
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 رسما داشتم حرصی كه امروز خورده بودم رو خالی میكردم

 داد میزدم تو ماشین

هم نامهربونه/ هم آفت جونه/ هم با دیگرونه/ هم قدرم ندونه ندونه/ 
 /هم دو رو و دو رنگه

 ...هم خیلی زرنگه

 َدن دیگه قهقهه میزد، قشنگ َرد داده بودم

نده با این قد دومتریش َدن هم به هواي من خودشو تكون میداد مرد گ
 و عضله های چند

 ...صدكیلوییش بیشتر شبیه یه بچه ی بازیگوش بود

اخرای اهنگ بود كه رسیدیم دم در بیمارستان با خنده و دیوونه بازی 
 داشتم با دن

خداحافظي میكردم كه دیدم كیان با فاصله ی نچندان دور وایساده 
 داره ما رو نگاه میكنه

شدم برای دن دست تكون دادم و دویدم سمت از ماشین كه پیاده 
 كیان

 ولي اون پشتشو به من كرد و قدم برداشت
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 !!تو دل خودم گفتم حسسسود

میدونستم داره دیوونه میشه كه َدن رو از نزدیك ببینه و بفهمه داستان 
   ... !من با دن چیه؟

 

 نمالبته بین حرفهام با بچه ها فهمیده بود كه دارم با َدن همكاری میك

این چند وقت كیان همش پیشمون بود و بودنش كال زندگیم رو شاد 
 كرده بود

همه متوجه سرخوشی من شده بودند از هرچیز ناراحت كننده و حرص 
 دراری راحت رد

 میشدم

باالخره رسیدم بهش و دستمو دور بازوش حلقه كردم و سرمو با خنده 
 برگردوندم جلو

 صورتش

 !سالم كیان خان _

 افه ی بي حس و خشك و خالیش گفتبا همون قی

 سالم_
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خودمو محكم به بازوش چسبوندم عاشق بازوهاش بودم بازوهای قلمبه 
 و ورزشگاریش

جون میداد برای گاز گرفتن، درسته این چند وقت هردوتامون خیلی 
 دوستانه با هم برخورد

كرده بودیم ولي من نمیتونستم منكر حسم بهش بشم حسی كه روز 
 ار دیدنبروز با هر ب

رفتارهای محترمانه و مردانش با هر بار محبت های زیر زیركیش، با 
 هر بار لمس

 كردنش ، پر رنگ تر و پر رنگ تر میشد

 خوبی؟ شیفتت تموم شد؟منتظر من بودی؟ _

چپ چپ نگام كرد كه مثل خودش چپ چپ نگاش كردم و قیافمو 
 براش چپ و راست

 كردم

   ... سكه بندازم حرف میزنی؟_

 

 د خودم به حرفم خندیدم كه خیلي بد نگام كردبع
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خوب چیه؟ روز به این خوبی كوهسار داره مرخص میشه، صحیح و  _
 سالم بعد تو باز

 همینجوری بي حس و حال ایستادی كه چي بشه؟

چند تا از همكارای كیان رو كه این چند وقت زیاد دیده بودمشون 
 مخصوصا اون دختر

قدر حرصم داده داشتند روبرومون زرده با اون چشای آبیش كه چ
 میومدن

وقتي حس كردم كیان معذبه دستم رو از دور بازوش باز كردم، این 
 كار رو با دوقولوها و

 آرمان هم میكردم

هر وقت با كیان صمیمي برخورد میكردم منو پس میزد نمیدونم چرا از 
 نزدیك بودن به من

 انقدر اذیت میشد

 دوستاش بهمون رسیدند

سالم دادم ولی دختره ) مانیكا( یه جوری نگام میكرد انگار  به همشون
 شوهرشو دزدیده



@vip_Roman 

 

 

  

274 

 

 بودم

یه جوري براي من پشت چشم نازك كرد و یه جوری با شوق به كیان 
 نگاه میكرد و

همكالسی های دیگش رو آدم حساب نمیكرد كه حس میكردم 
 هرلحظه امكان داره االن

 كیان رو قورت میداد

 ...اون چشم هاي آبیش رو از حدقه در بیارمهمین االن میخواستم 

با تموم شدن حرفهایی كه همشون در مورد كار بود باالخره كیان 
 باهاشون خداحافظي

   ... كرد با رفتن اونها گفتم

 

 كیان این دختره مانیكا با من مشكلي داره؟ _

 شونه ها شو انداخت باال

 شاید تورو دلیل بي محلي هاي من به خودش میبینه؟_

 پس خودش متوجه بود دختره ازش خوشش میاد قلبم تند تند میزد،
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ولی یه مشكلی بود و نمیدونستم ازبیمحلی كردنش به اون دختره باید 
 خوشحال باشم یا

 !ناراحت

این یعنی اینكه از دختري دوري كنه و راهش نده به زندگیش خاص 
 !من نبود! لعنتی

كمتر میكردم ولي روز به من باید روز به روز حسم رو نسبت به كیان 
 ...روز بیشتر میشد

امروز انگار روز من نبود هرچي سعي میكردم شاد باشم یه اتفاق 
 میوفتاد تا حالم گرفته

 بشه

 رفتیم داخل ساختمون بیمارستان

 همون لحظه آرمان و آرزو هم رسیدند، ریما نتونسته بود بیاد

لبخند بزرگي زد  تامون باهم رفتیم داخل ، كوهسار با دیدنمون٤هر  
 رفتم جلو و به كوری

چشم مامانش كه بهمون زل زده بود محكم لپشو بوسیدم و موهاشو 
 بهم ریختم
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 چته بال كبكت خروس میخونه!! خوشحالی داری مرخص میشي؟_

 كوهسار_ احساس میكنم آزادیم رو دارم دوباره به دست میارم

اد هم چشم انتظار منتظر پدرشون بودیم تا برگه ترخیص رو بیاره كه زی
 نموندیم

   ... وسایل رو جمع كردیم و همه با هم رفتیم خونه دوقولوها

 

 خیلي وقت بود هر دوتاشون رو سر پا پیش هم ندیده بودم

هر دوتاشون الغر شده بودن و اون همه عضله و ماهیچشون آب شده 
 بود

 ...كوهیار جوری كوهسار رو بغل كرد انگار میخواستن تو هم حل بشن

 آرزو و مامان دوقولوها )خاله فرح( شروع كرده بودن به اشك ریختن

 ...و من فقط بغض كرده بودم

 ...كوهسار هنوز هم دست از شرمنده گفتن برنداشته بود

شرمنده بود دنبال یه دختری رفته بود و هم خودش هم كوهیار رو 
 عذاب داده بود

 خوب بود كه كوهسار باالخره سر عقل اومد
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از شبهایي كه خاله فرح از شاه پسرش دل كند و اجازه داد حتی یكي 
 من باال سرش باشم

 كوهسار همه چیز رو برام تعریف كرد

و بهم گفت كه پشیمون نیست از تمام دردهایي كه به خاطر زخم هاش 
 میكشه چون فكر

 میكنه باالخره دینش رو به شیما با محافظت از همزادش )انا( ادا كرده

شكالت خونوادگیش وقتي با كوهسار هم دعوا كرده شیما با وجود م
 بود و كوهسار خواسته

بود ازش جدا بشه و رابطشون رو تموم كنه شیما با عقل نوجوونش 
 خودكشی كرده بود

یه جورایي سر هیچ و پوچ پر پر شده بود و كوهسار سالها خودش رو 
 خطابار میدید

 دستی روی كمرم نشست صدای بمش رو زیر گوشم شنیدم

 خوبی؟ _

   ... سرم رو برگردوندم و به چشمای مشكیش نگاه كردم
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 سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم

تو این چند ماه هروقت به فكر فرو میرفتم یا بغض میكردم یا خودمو 
 سرزنش میكردم كیان

بود كه با لمس كردنم من رو به خودم میاورد، به من میگفت دوست 
 باشیم ولی نمیدونست

حبت گاه و بیگاهش و اینكه هر لحظه حواسش به من بود كه همین م
 چی میخورم، چی

میپوشم، لباسام گرم باشه سرما نخورم،به اندازه بخوابم همه و همه 
 ریشه ی حسی كه

 نسبت بهش داشتم رو تو دلم قوی تر میكرد

 قبل از اینكه كسی متوجه نزدیكیمون بشه خودش رو ازم دور كرد

 ستیمهمه رفتیم دور هم نش

 كوهیار دوباره شروع كرده بود به مزه پرونی

 چقدر خوب بود این دور همی چقدر خوب بود بودنمون با هم

 ساعت یك شب بود كه از هم دل كندیم

 امشب جای ریما خالی بود، نتونست بیاد
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 آرمان فردا صبح زود باید برمیگشت اوتاوا

چند ماه نیاد  این چند وقت انقدر رفت و آمد كرده بود تصمیم داشت تا
 مونتریال

آرمان ازم خواست باهاشون برم ولي من مخالفت كردم میخواستم 
 اینترنتی تاكسی بگیرم

 ولي ایندفعه كیان نذاشت

 آرمان قبل رفتن دم در من و كشید كناری

مطمئنی مشكلی نداری با بودن كیان تو جمع؟ یارا هنوز نگاهت  _
   ... !نسبت به كیان خاصه

 

 ش زدملبخندی به رو

میدونم نگرانمی ولی من قوی تر از این حرفهام، به قول خودت اون  _
 تنهاست و یه

جورایي یكی از ما شده نمیخوام بخاطر حسی كه من دارم شما ها بهش 
 پشت كنید، من حالم
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خوبه، هنوز هم كلی چرا تو مغزمه ولی فكر میكنم باید صبر كنم چون 
 كیان برام ارزشمنده

 ...بیارم نمیخوام دوباره فرار كنه نمیخوام بهش فشار

 پوفی كشید و دستشو برد داخل موهاش

میترسم اتفاق جبران ناپذیری بیوفته، خواهش میكنم یارا، خیلي  _
 مواظب خودت باش،

حرفهای اون شبم میدونم زیاده روی بود ولی برای هوشیار كردن تو 
 بود، كیان ازم قول

م ولي نمیتونم نسبت به تو گرفته در مورد زندگیش چیزی به كسی نگ
 ...بي تفاوت باشم

با این حرفش یه جوری شدم، بازم یاد اون شبی افتادم كه كسی وارد 
 خونم شده بود... هنوز

هم شبهایی كه خونه تنها میموندم یادش میوفتادم حس و حال خاصي 
 پیدا میكردم و تا صبح

 نمیتونستم بخوابم

 صدای كیان رو شنیدم
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 بریم؟ _

 داحافظی كردم و همراه كیان سوار ماشینش شدمبا همه خ

 !!!نمیدونم چرا از این پیكاپ نارنجی داغون دل نمیكند

اولین باری بود كیان منو میخواست برسونه ولي انگار آدرس خونم رو 
 بلد بود چون ازم

   ... هیچ آدرسی نخواست

 

 آدرس خونم رو بلدی؟ _

زدم چرا انقدر حواسش سرش رو به نشونه آره تكون داد كه پوزخندی 
 به من بود؟ چرا؟

باز هم تا رسیدن به خونه حرفی نزدیم ، تا كی میخواستم اینجوری 
 باهاش ادامه بدم؟ كلی

سعی میكردم با ماسك خوشحالیم و خوش برخوردی و صمیمیت خیال 
 كیان رو راحت كنم

و وقتي بهش میچسبم یا باهاش شوخي میكنم بخاطر دوستیمون هست 
 ت برایولی واقعی
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 آروم كردن خودم بود

 وقتی رسیدیم دم در صورتش رو برگردوند سمت من

اومدم ازش تشكر كنم و خداحافظي كنم كه با دیدن كسی كه از 
 آپارتمان خارج میشد سریع

 از ماشین پیاده شدم

همون بود، هموني كه اون روز دیده بودمش و دنبالش كرده بودم و 
 بعد كه رسیدم خونه

 یخته بودهمه جا بهم ر

تا بهش برسم سوار ماشین مشكی شد و به سرعت از كنارم گذشت 
 طوری كه اگه كیان منو

 نمیكشید كنار حتما بهم میزد

 منو برگردوند سمت خودش قیافش پر از نگرانی بود

 چي شده یارا؟ اون كی بود؟ _

سعی كردم خودم رو آروم كنم، آخرین چیزي كه میخواستم كیان 
 !ق بودبدونه... این اتفا
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به اندازه كافی خودش نگران این بود كه كسی احتمال داره از طرف 
 اون مشكلی برام

   ... ایجاد كنه

 

دونستن این اتفاق باعث میشد به نگرانیش دامن بزنم و بیشتر از 
 خودم دورش كنم

سعی كردم با چرت و پرت گفتن قانعش كنم كه طرف با من كاری 
 نداشته یكم مكث كردم و

م چی بگم كه قانع شه ولي نگاهش قفل نگاهش بود و فكر كرد
 اینجوري دروغ گفتن سخت

 بود

من قسم خورده بودم كه دیگه هیچ وقت دروغ نگم ولي امشب مجبور 
 بودم

 ...اوم چیزه...! شوهر همسایه م بود هر سري كتكش میزنه و _

 اخماش رو كرد تو هم
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نقدر نزدیك شدی تو هنوز یك سال نشده اینجایی چطور با همسایت ا _
 كه بدوني شوهرش

كتكش میزنه؟ در ضمن خوب میزنه تو چرا با دیدنش اینجوري آشفته 
 شدی و خواستی

 دنبالش بری؟

لعنتی! چه بهونه چرتی آوردم، من االن چه جوری اینو جمع و جور 
 كنم!؟

 سكوت كرده بودم كه خودش ادامه داد

 مربوط میشه به من؟ _

؟! نفس عمیقی كشیدم و ترجیح دادم در فرار كردن فایده نداشت نه
 این مورد حرف نزنم

 نمیخوام در این مورد حرف بزنم _

 كالفه دوتا دستشو برد داخل جیبش و سعی كرد به خودش مسلط بشه

 دفعه اول نیست نه؟ _

   ... جوابی بهش ندادم كه خودش ادامه داد
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یه این میخوای امشب اینجا نمونی بیای خونه من؟ باید بفهمم قض _
 چیه!ا

 نه كیان خوبم نگران نباش تو برو _

 كیان دستمو گرفت و برد داخل ساختمان

 باهات میام باال خودم نگاه میندازم _

 نذاشت من اعتراضی كنم و دستمو گرفت و كشید

 خدا رو شكر دیگه واحد و طبقه منو نمیدونست

 پس خودم آسانسور رو زدم و رفتیم واحد من

باز كردنش فقط امیدوار بودم با صحنه سری قبل در بسته بود كه با 
 مواجه نشم،

 خدا رو شكر هم این اتفاق نیوفتاد

 وضعیت امن بود

 نفس راحتي كشیدم كه از چشم كیان دور نموند

 كامال مشكوك شده بود

 چراغ ها رو روشن كردم



@vip_Roman 

 

 

  

286 

 

خونه امن و امان بود، یكم اینور و اونور رو چك كرد ولی چیزی پیدا 
 نكرد

 !بیخیال شو، چیزی نیست كیان _

 با اخم برگشت سمتم

 چرا چیزی نگفته بودی؟ چرا نگفتی كسی دنبالته _

   ... با بیخیالی شونه ها مو انداختم باال

 

زیاد داری بزرگش میكنی، دیگه دارم كالفه میشم میخوام برم  _
 لباسامو عوض كنم تا باال

 اومدی بشین برات چایي اماده كنم

 وابي ازش بشنوم كتری برقی رو زدم و رفتم تو اتاقمو قبل از اینكه ج

 صداش رو میشنیدم انگار داشت با كسی بحث میكرد

 !لعنتی

 اصال دوست نداشتم از این قضیه بویي ببره

 اگه دوباره میخواست بره چي؟
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 یه شلوارك خیلی كوتاه و نیم تنه ست نارنجیم رو برداشتم

 رفتوقتي تو ایینه به خودم نگاه كردم خندم گ

خیلی سكسی شده بودم...شكم تختم و نافم كامل تو دید بود و 
 شلواركم پاهای كشیدم رو

 بیشتر از همیشه نشون میداد

همیشه آرزو میگفت " یارا پاهای تو جون میده همیشه لباس كوتاه 
 بپوشی... خدا انگار مثل

 "مجسمه تراشیده پاهاتو

 من تو حالت عادی پیش كسی این لباس رو نمیپوشي

این لباس وقتهاي تنهایي بود! درسته بارها با بچه ها رفته بودم استخر 
 یا كنار دریا ،

بیكیني هم پوشیده بودم ولي تو شرایط عادي تو خونه همیشه لباس 
 هاي خیلي معمولي

   ... میپوشیدم
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به درك، كیان كه مرد بود و به قول خودش َنر نبود و میتونست 
 احساساتش رو كنترل كنه

 ...هایت كاری كه میكرد نگاه كردن بودن !!!

درضمن اینجوری بهتر بود شاید خوشش اومد و بیخیال كند و كاو 
 ماجراي امشب شد

باشه باید اعتراف كنم كرم دارم و میخوام عكس العمل كیان رو 
 ...ببینم

 میترسیدم بازم بره گم و گور بشه

 ترجیح میدادم هزاران سال باهاش دوست بمونم ولی نره

 دن كیان حتی به عنوان دوست برام آرامش بخش بودبو

 از اتاق كه بیرون اومدم هنوز داشت حرف میزد

 فقط وقتی عصبانی شد و با صدای بلند گفت

 نازی خواهش میكنم" رو شنیدم "

 نازی كي بود؟

از حسادت خودم حرصم میگرفت! نسبت به همكارای دخترش، حتی 
 مریضای خانمي كه
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انمی از زبونش میشنیدم حسادت وحشتناكی داشت حتی وقتی اسم خ
 كل وجودم رو

 میگرفت

نگاه یك لحظه ای بهم انداخت و ازم رد شد ولی به ثانیه نرسید كه 
 !دوباره زل زد بهم

 !لباسم خیلي باز بود؟ شاید

 !قبول دارم شلواركم ، شلوارك نبود و رسما شورت بود

   ... !بیینه دوست داشتم مردی كه دیوونش شده بودم اینجوری منو

 

آره من عالوه بر اینكه عاشقش بودم یه عطش خاص نسبت بهش 
 داشتم

گوشی رو قطع كرد و رو مبل راحتیم ولو شد و نگاهش سرتاپامو اسكن 
 میكرد

 سكوت رو شكستم

 چي شد ؟ از طرف تو بوده؟ _
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خسته نگاهشو از پاهام گرفت و با حفظ قیافه ی بیتفاوتش به چشمام 
 زل زد

 منمیدون _

 داشتم چایی رو دم میكردم كه حرف رو ادامه دادم

نمیخوای بهم بگی از چي نگرانی؟ كیان هنوز منو نشناختی؟ هنوز  _
 نفهمیدی من دهن لق

نیستم ، كاری به مسائل دیگه بینمون ندارم ولی به عنوان یه دوستت 
 كه چندین ماهه منو

 ...میشناسی

 ...!شتر شبیه پورخند بودلباش یكم كش اومد یه نیمچه لبخند البته بی

 تو رو بیشتر از اون چیزی كه فكر میكنی میشناسم _

چایي رو جلوش گذاشتم كه یكم از حالت ولو بودن خودش رو جمع 
 كرد

سرتا پام رو رصد میكرد، وقتی نگاهش رو شكار كردم نگاهش رو بي 
 تفاوت كرد و

 سرش رو چرخوند و به لیوان تو دستش نگاه كرد
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 رده بودم اومدم حرفی بزنم كه خودش حرف زدتو دلم ذوق ك

   ... اولین بار كی این اتفاق افتاد ؟ _

 

جوابی بهش ندادم، نمیخواستم در مورد مداركم بهش بگم اگه حرف 
 شروع میشد باید پیش

میرفتم و ریز به ریز رو بهش میگفتم تو سكوت چاییم رو آروم اروم 
 مینوشیدم كه با

 تعصبانیت كنترل شده ای گف

 یارا با توام _

به چشماي مشكیش زل زدم و پاهام رو روی هم انداختم و خودمو 
 بهش نزدیك كردم

همه چیز رو به خودت نگیر، این قضیه فكر نكنم به تو و قسمت  _
 تاریك زندگي تو هیچ

 ...ربطي داشته باشه، انقدر تو زندگي من كند و كاو نكن

رو مبل تك نفري كه  با حرص لیوان چایي رو گذاشتم رو میز و از
 نشسته بودم بلند شدم
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 این تنها راه فرار از سوالهاش بود

ولي همینكه بلند شدم كیان محكم مچم رو گرفت و به شدت منو 
 كشید سمت خودش كه كامل

رو كاناپه اي كه نشسته بود ولو شدم،سرم روی كاناپه بود و پاهام افتاد 
 روی رونش

یه حركت پام رو كنار زد و  هنوز هضم نكرده بودم چی شد كه با
 خودش رو چرخوند و

 كامل روم خیمه زد

 دقیقا پاهام باز بود و كل تنش روی من و بین پاهام بود

شرایطمون اصال نرمال نبود هركسی از دور ما رو میدید فكر میكرد 
 درحال سكس

كردنیم... خیلي خیلي نزدیك بودیم ولي كیان خوب بلد بود اون فاصله 
 متريی چند میلي 

   ... رو حفظ كنه تا بهم نچسبیم
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نمیدونم چطور مردي بود كه تو این شرایط هم خونسردي خودش رو 
 داشت حفظ میكرد

 ولي من تموم تنم ُگر گرفته بود

 به حدي شوكه بودم كه توان هیچ حركتی نداشتم

 فقط زل زده بودم تو چشماش

 س بكشمحتي چند لحظه حس كردم نفسم هم برید اصال یادم رفت نف

كیان اروم و شمرده و با خشمي كه سعي میكرد كنترلش كنه حرفش 
 رو زد

 قبال كسی اومده تو خونت؟ _

 ارادم رو از دست داده بودم با تكون دادن سرم حرفش رو تایید كردم

 كی یارا؟ِ  _

 اختیارم دست خودم نبود انگار جادوم كرده بود آروم جوابشو دادم

 !وقتی رفته بودي _

 ي كشید و چشماش رو بست و با همون حالت پرسیدنفس عمیق

 چرا به من نگفتی؟ _
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بغض كردم، نمیخواستم بدونه ، قول داده بودم كه دوست باشیم ولي 
 این شرایطی كه االن

 ...توش بودیم اصال دوستانه نبود

به صورت نه چندان آرومش با اون چشماي بستش نگاه كردم، من 
 دیوونه این آدم بودم

 غضم كه نمیتونستم قورتش بدم گفتمبا همون ب

چون نمیخوام بازم بري، ترجیح میدم سكوت كنم ولي تو حداقل  _
   ... بعنوان دوستم باشي

 

چشاش رو باز كرد، شاید خودش هم باور نداشت كه حاضر بودم این 
 خطر رو به جون

 بخرم ولي كیان نره

 حاضر بودم دوستم باشه ولي نره

زد شاید فكر كرده بود من فقط ازش ناباوری تو چشماش موج می
 خوشم اومده و دو روز

 دیگه این حسم میپره
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 "!...اروم اسممو زمزمه كرد "یارا

شاید اون میتونست خودشو كنترل كنه ولي بیشتر از این نمیتونستم 
 انقدر نزدیكش باشم و

 هیچكاري نكنم

 چشمام بین لبهاش و چشماش در رفت و آمد بود

شده بود ولي این اراده عجیبش نمیذاشت  مشخص بود اونم بیتاب
 جلوتر بیاد

 خودش فهمید حالم اصال خوب نیست

 من عواقب كارم رو با تمام وجود خریدار بودم

هنوز یك میلی متر ازم فاصله نگرفته بود كه محكم یقش رو گرفتم و 
 فاصله رو تموم كردم

 با تمام حرص و دلتنگی لبام رو بین لباش حركت میدادم

ول سعي كرد خوددار باشه ولي نتونستو باالخره مقاومتش لحظه ا
 ...شكست

كل تنش رو به من چسبوند و كنترل لبهامون رو خودش در دست 
 گرفت
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 صدای بوسه ی پر از حس های ضد و نقیضمون تو خونه ِاكو میداد

دستام رفت پشت سرش و انگشتام رو بین موهاش نوازش وار 
   ... چرخوندم

 

 فشارش میدادم و بیشتر به خودم

 انگار تصمیم نداشتیم نفس كم بیاریم

با یكی از دستاش پامو آورد باال و شروع كرده بود به نوازش كردن 
 ...پوست لختم

 لباسم انقدر باز بود كه دستش هر جایي میتونست بره

تا به خودم بیام دستش از رونم رفته بود باالتر و زیر شلوارك خیلي 
 كوتاهم بود و محكم

 رو بین دستش فشار میداد باسنم

یه لحظه از لبام جدا شد كه ناخودآگاه "آه" خفه ای كه تا اون لحظه 
 بین لبام مونده بود از

لبام خارج شد به چشمام نگاه كرد وقتی دید این نزدیكي رو بیشتر از 
 اون من میخوام
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سرش رو برد بین گردنم و با همون حرارت شروع كرد به بوسیدن 
 گردنم

شت گردنش رو محكم گرفته بودم و غرق لذت خنكی موهای پ
 زبونش بودم كه روی

 پوست ملتهب گردنم كشیده میشد

بین پاهامون رو به هم فشار میدادیم و من حس میكردم امكان داره 
 كیان زیپ شلوارش

بتركه... لعنتی من بدون یک لحظه ترید میخواستم بكارتم رو بهش 
 بدم

 ... ام كه یكی از دستاش رفت سمت نیم تنه

صدای زنگ گوشیش بزرگ ترین عذاب ممكن بود كه میتونست اون 
 لحظه نازل بشه

 ...هر دوتامون وسط اون همه آتیش یخ بستیم

 تو یه لحظه سرمون رو چرخوندیم و به صفحه گوشیش نگاه كردیم

 ...اسم "نازی" بزرگ رو صفحه گوشي داشت بهمون دهن كجی میكرد
...   
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با چندتا نفس عمیق سعی كرد به خودش مسلط  كیان ازم دور شد و
 بشه

از بین پاهام اومد بیرون و رو مبل تك نفری نشست و گوشي رو جواب 
 داد

 جانم نازی؟ _

 سعی كردم منم خودمو جمع و جور كنم

قطعا اگه میخواست كاری كه شروعش كرده بودیم رو ادامه بده نه 
 تلفنش رو جواب میداد

مسخره بود من تو همون حالت دراز كش رو نه از روم بلند میشد پس 
 !مبل بمونم

كیان تو سكوت داشت به حرفهای مخاطب پشت تلفنش گوش میداد 
 ماه٤،٥كه شنیدم تاریخ  

 پیش رو گفت و ازش خواست كه اون تاریخ رو هم بررسی كنه

 خیلي با محبت با "نازی" حرف میزد

 صداش رو میشنیدم كه میگفت



@vip_Roman 

 

 

  

299 

 

لم خوبه، تو هم مراقب خودت باش، نذار نگران نباش عزیزم، حا _
 بفهمه كه من پیگیر این

 قضیه هستم

 رفتم آشپزخونه و سعی كردم خودم رو سرگرم نشون بدم

 ولي انقدر فكرم درگیر شده بود كه حتي متوجه نشدم كیان اومده بود

 با صدا زدن اسمم برگشتم سمتش

 !یارا؟ _

بیاد بغلم كنه حتی به خودم اومدم و برگشتم سمتش، دلم میخواست 
 اگه قرار نبود چیزی

   ... اتفاق بیوفته، فقط بغلم میكرد من آروم میشدم

 

 ولي زهی خیال باطل

 نمیدونم چرا خجالت میكشیدم ، خجالت میكشیدم بهش نگاه كنم

 سرم رو انداختم پایین و به الك های سفید انگشتای پام زل زدم

 منتظر حرفی بودم از سمتش ولي فقط گفت
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 ...بهتره برم _

 تا سرم رو بیارم باال رفته بود سمت در

 به دیوار آشپزخونه تكیه دادم و به رفتنش زل زدم

سرش رو برگردوند سمت من و وقتی دید بهش زل زدم و حرفی 
 نمیزنم یكم بین رفتن و

 نرفتن تعلل كرد

 شاید هم منتظر بود من بگم نرو

 حرف بزنمولي بدجور بغض گلوم رو فشار میداد كه نتونم 

 باالخره دستگیره در رو چرخوند و در رو باز كرد

 و در عرض صدم ثانیه از در خارج شد و در رو پشت سرش بست

 همون گوشه دنج بغل دیوار سست شدم و روی زمین نشستم

 پشیمون نبودم از تجربه ی این حس ناب و این خواستن بیش از حد

در به در پیدا كردنش  فقط میترسیدم، میترسیدم دوباره بره و من باز
 بشم

 همونجا رو زمین با اون لباسای كمم دراز كشیدم و چشمام رو بستم
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   ... خنكی زمین بهم كمك میكرد آروم باشم

 

 خوابم برد ولي از سرما بیدار شدم و خودم رو رسوندم به تختم

**** 

 با صداي گوشیم كه تو هال جا گذاشته بودمش بیدار شدم

 خدا من خواب مونده بودم ساعت چند بود؟! وای

 سریع رفتم سمت گوشیم

سانتیاگو بود اونم مثل من یه سناریست تازه كار بود، گوشي رو جواب 
 دادم،

 سانتی من سریع خودمو میرسونم، خواب موندم _

سریع بیا لوال برای پروژه آیس جلسه اضطراری خواسته! سعی كن  _
 یك ساعت دیگه

هم باشي تا بودن و نبودنت توی  حتما خودت رو برسونی خواسته تو
 پروژه رو مشخص

 كنه
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نفهمیدم چی پوشیدم فقط اولین تیشرت و شلوارك جینی كه دم دستم 
 بود رو برداشتم و تو

دستشویي جلو موهامو شستم و همون جا سریع خشك كردم كفش هاي 
 كتوني سفیدم رو

م بدون بستن بندهاش پوشیدم و كیفم رو انداختم رو دوشم حتی موها
 رو هم نبستم و مسواك

 هم نزدم فقط یه آبنبات انداختم تو دهنم

به سرعت خودمو به ایستگاه اتوبوس رسوندم و قبل اینكه اتوبوسي كه 
 تو ایستگاه بود

 حركت كنه سریع سوار شدم

نفس نفس میزدم توی اتوبوس جلو چشم همه یكم رژ و ریمل زدم و با 
 شانه كوچیكی كه تو

   ... كیفم بود

 

هام رو جمع كردم و با یه كش دم اسبی بستمشون وقتی رسیدم با مو
 تمام توانم به سمت
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 اتاق كنفرانس دویدم

سانتیاگو اس ام اس داده بود و اتاق جلسه ای كه برگذار میشد رو بهم 
 گفته بود

از پله ها به سرعت باال رفتم و خودم رو به اتاق مورد نظر رسوندم ولي 
 از دور متوجه

بیرون اتاق ایستاده بودند و صدای بلند دو نفر كه داشتند  شدم كه همه
 با هم بحث میكردند

 به گوش میرسید

رفتم نزدیكتر كه آلیس و سانتیاگو هر دوتاشون با اخم ازمن رو 
 !برگردوندند

 تعجب كردم، مگه چی شده بود؟

 ما سه نفر قرار بود توی پروژه آیس تو اكیپ سناریو نویس ها باشیم

كه میشنیدم خیلی آشنا بودند ، همه عوامل مثل كارگردان  دوتا صدایی
 و مسئول گروه

 ...فیلمبردار و مسئول گروه صدا برداری، استیلیست، طراح صحنه و
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از ریز و درشت عوامل پشت صحنه همه دم در اتاق جلسه جمع شده 
 بودند و داشتیم به داد

ام آشنا بود و بیداد نا مفهوم لوال با كس دیگه ای كه صداش خیلی بر
 گوش میدادیم

زیاد طول نكشید كه لوال از اتاق اومد بیرون و در رو محكم پشت 
 سرش بست و دستهای

چروک و پیرش میلرزید به كسی نگاه نكرد ولی لحظه ای كه سرش 
 رو آورد باال با دیدن

من با چند قدم خودش رو به من رسوند و جلو همه جمع اومد جلو و با 
 تمام توانش سر من

   ... داد زد

 

آفرین، خیلی خوب به رئیست سرویس دادی كه اینجوری برای  _
 بودن تو توی این پروژه

داره به من امر و نهی میكنه، چندبار باهاش خوابیدی كه انقدر شیفته 
 ...تو شده
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 با دادی كه دن سر لوال كشید لوال یه جورایی خفه شد

 ش رو به ما رسونداز خجالت داشتم آب میشدم كه دن با دو قدم خود

لوال فكر كنم پیر شدی دیگه داری آلزایمر میگیری!!! یارا به قضیه ی  _
 من و تو هیچ

 ...ربطی نداره، بودن یارا تو این پروژه یكی از شرایط من بود نه همش

لوال دستشو مشت كرد و با قدم های بلند از ما دور شد، آلیس و 
 سانتیاگو مثل دم پشت سر

عوامل هم دونه دونه متفرق شدند ولی همه قبل از  لوال رفتند بقیه
 رفتن به دن سالم میدادند

 و با احترام از بغلش رد میشدند

تازه به این فكر افتادم كه من هیچ وقت داخل شركت با دن قرار 
 نذاشته بودم... همیشه

خارج از شركت باهاش حرف زده بودم، حتی تحویل سناریو و امضا 
 قرار داد همه خارج

 محوطه شركت بود از
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آخ من چرا انقدر خنگم، انقدر خجالت كشیده بودم كه سرم كامال پایین 
 بود حتی ندیدم دن

 كی رفت

رفتم اتاقی كه به من و آلیس و سانتیاگو داده بودند، خدا رو شكر 
 كسی اونجا نبود

 همینكه رو صندلیم نشستم صدای گوشیم بلند شد، پووف دن بود

نذاشت من بگم الو خودش سریع گفت " گوشی رو جواب دادم كه 
 "خوبی؟

   ... پوفی كشیدم

 

 دن مگه الكس مورفی رئیس نیست؟ چرا میگن تو رئیسی؟ _

بلند خندید... انگار عین خیالش نبود چند دقیقه قبل چه طوفانی به پا 
 كرده بود

من رئیس نیستم، داییم رئیس اینجاست الكس مورفی دایی منه! االن  _
 هم به خاطر
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راحی قلبش نمیتونه بیاد شركت و ریاست رو به من سپرده، من و تو ج
 باید كلی حرف

بزنیم، این رو بدون من نخواستم به تو دروغ بگم یا چیزی رو از تو 
 مخفی كنم، تو چیزی

نپرسیدی و من هم ترجیح دادم چیزی در موردش نگم، فردا روز 
 تعطیله، بیا به اون

 نوشتم آدرسی كه دیروز رو دستمال برات

 باشه" ی آرومی گفتم كه بدون خداحافظی یا چیزی قطع كرد"

 واقعا بخاطر حرفهای لوال جلو اوهمه آدم خجالت میكشیدم

 آخ دن میدونستم آخرش تو سر من رو به باد میدی

 اون روز با شنیدن كلی تشر و حرف از آلیس و سانتیاگو سپری شد

ر دن تنها دستیاری این تشرها شون حاصل این بود كه بر اساس دستو
 كه لوال حق انتخابش

 رو داشت من بودم و بغیر از من كسی رو همراه لوال قبول نكرده بود

خوب همونطور كه این پروژه برای من یه فرصت بزرگ بود برای اونها 
 هم یه فرصت
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 بود

دیگه مغزم در حال انفجار بود، انقدر اتفاق امروز تكان دهنده بود كه 
 كهدیشب و اتفاقاتی 

   ... بین من و كیان افتاده بود جلو چشمم كم رنگ شده بود

 

تو راه برگشت نگاهی به گوشیم انداختم ، كلی پیام از گروهی كه با 
 بچه ها داشتیم اومده

 بود

با خوندنش فهمیدم تصمیم گرفتند هفته بعد برای تعطیالت آخر هفته 
 بریم یه جای خوش آب

میخواستم بهش فكر كنم این  و هوا آخرین چیزی كه در حال حاضر
 بود

 فردا باید میرفتم خونه دن و می فهمیدم قضیه چی بوده

 كل شب نتونستم یک لحظه بخوابم

حرفهای لوال جلو اونهمه آدم خیلی خیلی خجالت زدم كرده بود، در 
 حدی كه میخواستم
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 استعفا بدم، میخواستم دن رو بكشم

دروغ میگفت او لباسا رو  دن بیشعور یعنی همه كاراش فیلم بود؟ یعنی
 اجاره كرده بود ؟

چرا انقدرخودشو زده بود به موش مردگی؟همیشه فكر میكردم 
 بدبخت تر

 از این دن پیدا نمیشه ، االن اگه پیشم بود قطعا میكشتمش

 این كه داییش رئیس شركت بود چطور پس از پس دادن پول من برای

 نمیومد سناریو فیلمی كه باهاش همكاری كرده بودم بر

ساعت هفت و نیم صبح كالفه از رخت و خواب بیرون اومدم و با 
 پوشیدن یه

 ساپورت و تاپ ورزشی طوسی رفتم یكم بدوم

میخواستم داد بزنم ولی مردم زیادی تو پارک بودن میترسیدم فكر 
 كنن

دیوونم ، نفس نفس زنان ایستادم و دستامو به زانوم گرفتم كه یهو 
 كسی

   ... رو جلوم نگه داشتبطری آب نصفه ای 
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 سرم رو كه آوردم باال با نگاه بی تفاوت كیان چشم تو چشم شدم

من االن از دیدنش باید خجالت میكشیدم ، ناراحت میشدم یا 
 خوشحال؟

 ولي یهو یاد این افتادم كه به خاطر یك تلفن منو ول كرد

سرتق بودنم اون لحظه گل كرد و با حرصی كه ته مونده ی همون شب 
 بود كه منو قال

 گذاشت نفس نفس زنان گفتم

 آدم بطری دهنیش رو به كسی تعارف نمیكنه یدونه تمیزشو میده _

 یكی از ابروهاش رو برد باال

 با دهن من مشكل داری پس چطوری منو میبوسی؟ اوكی نخور _

اصال انتظار نداشتم انقدر رک حرف بزنه، قبل اینكه بطریش رو ازم 
 دور كنه سریع از

 تش گرفتم و تا ته سر كشیدم نفسم یكم جا اومددس

 اینجا چیكار میكنی؟_

 پوزخندی بهم زد و یكم لبش رو داخل دهنش مكید
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وقتی داشتی نزدیک خونه ی من خونه میگرفتی باید به اینجاش فكر  _
 میكردی كه امكان

 داره سر راه هم قرار بگیریم

ک حرفاش رو دیگه واقعا داشتم به سیم آخر میزدم، چرا انقدر ر
 میزد؟ چرا منو انقدر

 حرص میداد؟

 بی مقدمه گفت

   ... باید حرف بزنیم_

 

كم و بیش حرفاش رو حدس میزدم، نخواستم بمونم باز در مورد 
 تهدید های بخش تاریک

 زندگیش حرف بزنم

 بهش توجهی نكردم و شروع كردم به دویدن

 كیان هم سر جاش نموند و پشت سرم اومد

ق میچكید كه دیگه طاقتم تموم شد و روی یه نیمكت با از تمام تنم عر
 بیحالی نشستم
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كیان هم دست كمی ازمن نداشت، با حوله های كوچیكمون سر و 
 صورتمون رو پاک

 كردیم كه كیان شروع كرد به حرف زدن

همینكه صداش رو شنیدم گوشام رو گرفتم و با صدای بلند شروع 
 كردم به آهنگ خوندن

رو/دوست دارم زندگی رو / خوب یا بد اگه  دوست دارم زندگی_
 آسون یا سخت نا امید

 ...نمیشم/ چون

كیان چشماش گرد شده بود و به دیوونه بازی من زل زده بود، 
 هركسی از بغلمون رد

 میشد به من كه عین دیوونه ها گوشامو گرفته بودم زل میزد

 یهو هر دوتا دستمو گرفت و كشید

 یارا چته؟؟؟ _

 گفتمبا حال زار 

تورو خدا كیان، من به اندازه كافی داغونم، بذار یک هفته دیگه با  _
 بچه ها آخر هفته
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میریم تعطیالت اونجا تمام حرفاتو گوش میدم ولی االن نه، به اندازه 
 كافی دن اعصابمو

   ... داغون كرده تو وا بده لطفا

 

 با شنیدن اسم دن اخماش رفت تو هم و سكوت كرد

 حسودی كنه سرم رو براش كج كردم و بردم جلو به درک بذار یكم

اون روز من صبحونه مهمونت كردم امروز هم تو منو مهمون كن  _
 باشه؟

 به چشمام نگاه كرد و زیرلب گفت

 باشه بریم _

شونه به شونش رفتم ، اون دختر هایی كه وقتی از بغلمون رد میشدند 
 به كیان زل میزدند

 رو میخواستم بكشم

 جذب تنش بود و تمام عضالتش رو به نمایش عام و تی شرتش كامال
 خاص گذاشته بود

 وقتي رسیدیم كافه منو رو داد دستم
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 !انتخاب كن، چي میخوری؟ _

 لبخندی بهش زدم و یكم سرم رو بهش نزدیك كردم

 مگه قرار بود همش اون رك باشه و با حرفاش خجالتم بده

 با شیطنت آروم زمزمه كردم

 !!!تو رو _

ندیده بودم اینجوري تعجب كنه، اولین بار بود كیان قیافه ی تاحاال 
 بانمك پیدا میكرد

اصال از جوابم دهنش باز مونده بود گارسون اومد سمتمون كیان بازم 
 از جواب رك من

انقدر تو شك بود نتونست جواب پیش خدمت رو بده مجبورا من جاي 
 هر دوتامون سفارش

   ... دادم

 

و كه افتاده بود تو صورتش رو با چنگ كردن چندتا از تار موهاش ر
 دستام و بردن داخل

 موهاش دادم باال
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 سرشو كشید عقب و با اخم گفت

 !...نكن، این كارا رو نكن لعنتی _

 لبام رو براش غنچه كردم

 !باشه نمیخورمت بهتم دست هم نمیزنم خوبه؟ _

چشماش رو بست و نفس عمیق كشید و زیر لب با اعتراض صدام زد 
 "!!!یارا"

خوب بود پیش كیان بودن، باعث میشد تمام فكر و ذهنم رو به 
 خودش اختصاص بده

 باعث میشد بغیر از خودش به هیچ چیز دیگه فكر نكنم

شاید میخواست بگه میخواد بره شاید میخواست بگه بر اساس اتفاقات 
 اون شب غیر ممكنه

داده بود ولي دوست بمونیم و هزار تا از چرت و پرت هایي كه تحویلم 
 من نمیخواستم این

اتفاق شیرین رو كه صبح اول وقت سر راه هم قرار گرفته بودیم رو با 
 این حرفهاي كیان

 ...تلخ كنم
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 دستم رو زیر چونم گذاشتم و بهش زل زدم

نمیخواستم بخاطر خجالت، ترس یا هرچیز دیگه ای چند روز دیگه 
 پشیمون بشم كه چرا تا

 گاش نكردموقت داشتم یك دل سیر ن

   ... میخواستم از این اتفاقي كه افتاده بود نهایت لذت رو ببرم

 

اون ممنوعیت داشت و بنا به دالیلي میخواست از من دور بمونه من 
 ممنوعیت نداشتم

 ...كه

 خودش رو زده بود به گیجي و اینور اونور رو نگاه میكرد

و به  با دستم چونش رو گرفتم و صورتش رو برگردوندم سمت خودم
 چشماش زل زدم

 كیان ؟ _

 "آروم زمزمه كرد "جانم؟

چرا این جانم گفتنش اللم میكرد؟ لبخندی به روش زدم، و با انگشت 
 شصتم ته ریش زبرش
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 رو لمس كردم

نگاهت رو از من ندزد، بذار چند دقیقه ای كه پیش همیم پر نشه از  _
 پشیمونی

دزدید و به گل لباش رو با زبونش خیس كرد و باز نگاهش رو ازم 
 روی میز خیره شد،

 دستم رو از روی صورتش برداشتم

هیچ وقت تو زندگیم انقدر رفتارم با افكارم و خواسته خودم تناقض  _
 نداشته و تو همه

 چیز رو برای من سخت تر میكنی

ترجیح میدم در مورد رابطه عجیب غریب خودم و خودت فعال حرف  _
 نزنیم

دن از شدت گشنگی یک نفس همون لحظه صبحونمون رو آور
 میخوردم، وقتی یكم سیر

 شدم گفتم

 راستی هفته بعد میای دیگه؟ _

   ... دست از خوردن كشید و به من نگاه كرد



@vip_Roman 

 

 

  

318 

 

 

نه، چون دارم میرم و چند ماهي اینجا نیستم و نمیدونم اصال بر  _
 !میگردم یا نه؟

تونستم  انگار لقمه ای كه تو دهنم گذاشته بودم به سنگ تبدیل شد، نه
 دیگه بجوم نه تونستم

 قورتش بدم

ناباور سرم رو آوردم باال ، انقدر زود داشت میرفت؟ باز نگاهش رو 
 ازم دزدید و خیلی

 ریلكس به خوردن صبحونش ادامه داد

محكم چاقوو چنگالم رو كوبیدم روی بشقابم، حتی نمیخواستم بمونم و 
 به چرتی كه گفت

 گوش بدم فقط زیر لب گفتم

 ...ترسو _

حوله و گوشیم رو برداشتم و از رو میز بلند شدم حتی فكر كردن به 
 اینكه باز بره روانیم

 میكرد، بغضم رو قورت دادم
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 حتی پشت سرم رو نگاه نكردم

نمیخواستم آخرین خداحافظیمون اینجا باشه، برام مهم نبود چطور در 
 موردم فكر میكنه

و دیدم، دلم یكم سر راه برگشت آرایشگاهی كه اون اطراف بود ر
 كارهای دخترونه

 میخواست

دلم میخواست فقط به این فكر كنم رنگ موهام چطور در میاد یا رنگ 
 الكم خوب میشه یا

 ... نه

این حسی كه كل وجودم رو در بر گرفته بود تصمیم داشت حاال حاال ها 
   ... ...عذابم بده

 

و ساعت وقتی كارم تموم شد، یكم حس سبک بودن داشتم تقریبا د
 داخل آرایشگاه بودم

موهامو الیت انداختم و مانیكور و پدیكور انجام دادم... عاشق رنگ 
 زرشكی تیره الكهام
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 شده بودم

 !همینكه رسیدم خونه گوشیم زنگ خورد آخ فقط تورو كم داشتم

 بله دن؟ _

 با صدای پر از ذوقش گفت

یدی نه؟! یارا باز چرا انقدر كالفه ای؟ فكر كنم دیشب خوب نخواب _
 آماده شو امروز كلی

 برات برنامه دارم نیاز نیست خودت بیای بعد نهار رانندم میاد دنبالت

پیش خودم تعجب كردم، رانندش؟ این دن یعنی انقدر پولداره كه 
 راننده داره؟ چندتا نفس

عمیق كشیدم كه خونسردی خودم رو حفظ كنم و پشت تلفن بهش 
 نتوپم

 ا اون دستمال دماغمو پاک كرده بودمباشه بفرست ، خوبه منم ب_

با صدای بلند خندید و بعد از چندتا حرف متفرقه دیگه باالخره قطع 
 كرد، رفتم یه دوش

گرفتم و روی كاناپه خوابم برد البته خوابم نبرد رسما بیهوش شدم، 
 نمیدونم ساعت چند بود
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كه گوشیم زنگ خورد با چشمایي كه به زور بازش كردم گوشي رو 
 دادم جواب

یه نفر با زبون فارسی روون گفت : سالم خانمه فراهانی آقای ویلیامز 
 من رو فرستادند من

 پایین آپارتمانتون هستم

چند لحظه فكرم مشغول شد، خوب این چرا فارسی حرف میزنه؟ شاید 
   ... رانندش ایرانیه

 

گیج خواب بودم ، حال نداشتم زیاد بهش فكر كنم پس فقط یه باشه 
 دامن و تیشرت گفتم و

 معمولی كه گذاشته بودم رو پوشیدم و یه آرایش معمولی كردم

وقتی رفتم پایین یه پسر جوون وخوشتیپ كت و شلواری جلو یه 
 رولزرویس نوكمدادی

براق ایستاده بود با دیدن من یک قدم رفت سمت در عقب و در رو 
 برام باز كرد
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كه این دن بیشعور  هر كدوم از اینا رو میدیدم بیشتر حرص میخوردم
 چقدر من رو ساده

 گیر آورده

 "پسره با خوش رویی گفت "بفرمایید

اخمی به پسره بیچاره كردم و با حرص سوار ماشین شدم همینكه سوار 
 شدم گفتم

 ببخشید شما از كجا میدونستید منم؟ _

 تک خنده تو گلویی كرد

شما، جناب ویلیامز عكستون رو نشونم داده بود و امروز مخصوص  _
 من رو استخدام

 كردند كه شما با همزبون خودتون راحت باشید

نفهمیدم چرا باید برای دو دقیقه راه باید راحت باشم، ولی وقتی راهی 
 كه فكر میكردم دو

 دقیقه ایه به دوساعت طول كشید فهمیدم چرا باید راحت میبودم

 احساس میكردم یه مسافرت رفتم
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راننده پیچید داخل یه كوچه ی  وقتی رسیدیم یه جای خیلی سرسبز
 خاكی و جلو یه در درب

 و داغون و زنگ زده پیچید و زنگ آیفون رو فشرد

   ... وقتی در باز شد فک من هم باز شد

 

 اینجا چخبر بود؟ یه لحظه از تاریكي تونل روبروم ترسیدم

تونلی كه كلی درخت سر به فلك كشیده پر شاخ و برگ كه راس آنها 
 ه بهاز دو طرف را

 ...هم رسیده بودند... این فوق العاده بود

پنجره رو كشیدم پایین خنكی و طراوت هوا پوست صورتمو نوازش 
 میكرد، وقتي از

تونل درختها رد شدیم تازه یه خونه كه شبیه یه كاخ سفید رنگ بود با 
 اون در شیشه ای

 شدبلندش كه نور خورشید رو با تاللوؤ بینظیري بازتاب میكرد ، دیده 

زمین مسطح چمن كاری شده ، یک استخر بزرگ ، كلی صندلی ساحلی 
 چوبی سفید
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 دورش... یدونه آالچیق بزرگ سفید كه دور تا دورش پیچك سبز بود

چندتا اسب ، دوتا قهوه ای و یدونه سفید واسه خودشون آزادانه 
 میگشتند

 درخت های گل رز با رنگ های متنوع

كه دو طرف جاده ماشین رو بودند ستون هاي نه چندان بلند مرمری 
 كه چراغ های حبابي

 روشون بود.... اولین چیزهایي بودند كه جلب توجه میكرد

انقدر در یک لحظه چیزهای مختلف دیدم كه فكم رو از روی زمین 
 نمیتونستم جمع كنم

وقتی ماشین رسید دم در چندتا دختر فوق العاده خوشكل اومدند 
 سمتم و بهم خوش امد

تا رومو برگردوندم دن رو دیدم كه مرد گنده با اون هیكلش  گفتند
 داشت به سرعت میومد

سمت من بیشعور یدونه تیشرت هم تنش نبود، فقط یه شلوار مشكی 
 داشت
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انقدر از دستش حرصی بودم كه بدن عضالنی و تمام این خونه فوق 
 العاده رویایي به هیچ

ه یه جوری با لگد زدم جام نبود همینكه بهم رسید و خواست حرفی بزن
   ... تو ساق پاش كه

 

دادش رفت هوا... تا بیاد بخنده وخودش رو جمع و جور كنه محكم 
 یدونه مشت زدم به

 بازوش

حس كردم زیاد دردش نیومد پس یدونه دیگه هم به همونجا زدم 
 دخترای خوشكل و خوش

هیكلی كه انگار همشون مدلهای ویكتوریا سیكرت بودند داشتند با 
 تعجب و ترس به منو

 دن نگاه میكردند

بین دردی كه میكشید میخندید و با همون زبون انگلیسی غلیظش 
 گفت

 باشه حق با توِا تو راست میگی یارا _
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 چندتا گنده بك ولي نه در حد خودش قدبلند اومدن سمتم

دروغ چرا یكم ترسیدم ولي با اشاره دن همشون برگشتند سرجاي 
 خودشون فرصت رو

شمردم و دادی كشیدم سرش و موهاشو از ته گرفتم تو مشتم  غنیمت
 و موهاشو كشیدم

پس كت و شلوارت اجاره اییه؟ پس پول نداری وعده هایی كه باهم  _
 میرفتیم بیرون رو

حساب كنی؟ پس پول نداری حق سناریو نویسی منو بدی؟ پس پول 
 نداری هاااا ، پس اینا

 به جای حساست چین دن؟ برو خدا رو شكر كن لگد نزدم

دن موهاش هنوز تو مشتم بود و سرش رو خم كرده بود و نمیتونست 
 تكون بخوره از درد

 صورتش رو جمع كرده بود ولي بازم میخندید

 باشه یارا ببخشید آی آی موهام ، باشه ببخشید _

 باالخره سرش رو ول كردم
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یه جوري اون دخترا با غضب بهم نگاه میكردند انگار شوهرشون رو 
   ... كتك زدم

 

دن با وجود كتكي كه از من خورد ولي بازم دستشو گذاشت رو شونم 
 و یه وری منو كشید

 تو بغلش

 یارای مهربونم به خونه ی من خوش اومدی _

بازم یدونه مشت كوبیدم وسط سیكس پكاش كه دروغ چرا دست 
 ..خودم بیشتر درد گرفت

 و با حرص گفتم

 !مقم، احمقنه من مهربون نیستم من یه اح _

بلند بلند خندید و منو برد سمت در بلند و شیشه ای كه جلوش ستون 
 های مرمری بیش از

 حد بلندي از جنس همون ستون هایي كه سر راه بود،بود

 وقتی وارد خونه شدم نفسم برید ناخودآگاه گفتم

 "!!!واو"
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خونه پر شده بود از گل های مورد عالقه ی من پر رز سفید بود عجیب 
 مبلمان چوبیبا 

 سفید طالیی همخونی داشت

یه سمت دیوار كامل یه آكواریوم بزرگ بود كه پر بود از ماهیهای 
 اقیانوسی خوشكل

وقتي رفتم جلو اولین چیزي كه به چشمم خورد اون اسب های دریایي 
 زرد و سبز كوچیك

بودند كه به صورت دسته ای پیش هم بودند و داشتند از یه سمت به 
 یرفتند منسمت دیگه م

 عاشق اسب های آبی بودم

 همیشه عكسهاشون رو دیده بودم هیچ وقت از نزدیك ندیده بودمشون
...   

 

انگشتم رو به شیشه آكواریوم نزدیك كردم انگار تصویر انگشتم 
 براشون ترسناك بود كه

 همشون فرار كردند
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همون لحظه چندتا ماهی از جلو چشمم رد شدند كه انگار شیشه ای 
 فقط تاللوؤ هفت بودند

 رنگشون و چشمای مشكیشون باعث میشد متوجه حضورشون بشی

 با شنیدن صدای ذوق زده دن تازه یادم اومد این گودزیال اینجاست

 ...میدونستم از این خونه خوشت میاد خوب شد كه اوردمت اینجا _

كل ذوقم پرید و با اخم برگشتم سمتش و دستمو مشت كردم و 
 شونه اینكهبردمش باال و به ن

 میزنم تو دهنت مشتمو نگه داشتم

ولي دن جاي عصباني شدن با همون خندش مشتمو گرفت و منو برد 
 روي مبل سفیدی كه

 بین یك عالمه گل رز بود نشوند

همون لحظه چند تا از دخترایي كه لباسهاي جذب و كوتاه پوشیده 
 بودند و با اون كفشهای

بودند با سیني های پر از انواع پاشنه بلند كم و بیش هم قد دن شده 
 نوشیدنی و خوراكي

 اومدند جلو و همه رو به ترتیب روي میز چیدند
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 دن با ذوق گفت

میدونم از دستم عصباني ولي امیدوارم بتونم از دلت در بیارم، تو  _
 خیلي با من مهربون

 بودی و میخوام جبرانش كنم

 یدونه زدم پشت گردنش

   ... چرا بهم دروغ گفتی؟ _

 

 نگاهی به دخترا انداخت و با عالمت دستش همه شون رفتند

دستشو آورد سمت نوشیدنی ها و یكي از گیالسهای شراب قرمز رو 
 برداشت و یكم مزه

 مزه كرد و لبخندی زد ولی نه از نوع لبخند های همیشگي

 لبخندش یكم تلخ بود

 شهمیخواستم یه دوست پیدا كنم كه بخاطر ثروتم باهام مهربون نبا_

 ناخودآگاه عصبانیتم پرید نمیدونم تو نگاهم چی دید كه گفت

كاری كه با تو كردم رو با خیلی دختر و پسرهای دیگه كردم  _
 مخصوصا اكثر افراد
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شركت ولی وقتی با من بد میكردند و وقتی میفهمیدند من كی هستم 
 سعی میكردند دوباره به

یستم واقعیت اینه كه من نزدیك بشند و راستش من اندازه تو مهربون ن
 بهشون خیلي سخت

گرفتم البته باید بگم خیلی از افراد بخاطر من حتي استعفا دادند، به 
 همین دلیل از من

 بدشون میاد

سعی كردم دركش كنم ولي هنوز هم حرفهایی كه از لوال خورده بودم 
 برام عذاب آور بود

 بخاطر همین گفتم

 !!وی همه لوال آبروی من رو بردمن باهات بد نبودم ولي بخاطر تو جل _

 خجالت زده و شرمگین خندید

واقعا متاسفم یارا هركاری از دستم بر بیاد انجامش میدم... دست  _
 مزد سناریویی كه

نوشتی سر جای خودشه ولي بغیر از اون هركار دیگه ای بخوای انجام 
 میدم
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   ... به قیافه مظلومانش خندیدم و با دستم موهاشو به هم ریختم

 

مهم نیست به هر حال لوال از اول هم از من خوشش نمیومد ، اون یه  _
 پیر زن بد دهن و

 ...مغروره!!! ولی زود حق منو بده باید اجاره مو بدم

 دن بلند بلند خندید و گفت

خوب برای جایزش كه این پنج ماه من رو تحمل كردی چي  _
 میخواي؟ خونه ، ماشین

 ...هووم جواهرات

 كردم و باز مشتمو براش بردم باال چپ چپ نگاش

 دن میزنمت هااا... من همچین چیزي نمیخوام _

 پس چی میخوای؟_

 لبخند بزرگی به روش زدم

 !!!همینكه دوست با نفوذی مثل تو پیدا كردم خوبه _

 یه جوری با ذوق از ته دل میخندید كه منم با خندش خندم گرفت
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 بین خنده هاش گفت

چیزی از من بخوای تا برات انجام بدم، من بلد قبول نیست، تو باید  _
 نیستم با مهربونی

كردن چیزی رو جبران كنم از بچگی یاد گرفتم با پولم همه چیز رو 
 حل كنم

لبخند موزیانه ای رو لبم بود و داشتم فكر میكردم چي میتونم ازش 
 بخوام ، به سرتاپاش

 نگاه كردم

 ...همچین هم بي شباهت به غول نبود

میدونم ازت چی بخوام! فكر كنم بتوني یكي از آرزوهای اوك  _
   ... كودكیم رو برآورد كني

 

 با ذوق بچگونش منتظر ادامه حرفم شد

 !اوم ازت میخوام بشی غول چراغ جادوی من _

 حالت صورتش در صدم ثانیه تغیر كرد و با تعجب به من زل زد
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چطور  منظورت رو نمیفهمم یارا میدونم یكم گنده هستم ولی _
 !!!میخوای بشم غول

 بلند بلند بهش خندیدم و بین خنده هام گفتم

نه منظورم این نیست، ببین من از بچگی كارتون عألدین و چراغ  _
 جادو رو دوست

داشتم از وقتی هم كه تو رو دیدم همیشه یاد غول چراغ جادو میوفتم ، 
 پس االن نه ولي

اجازه بدی كه سه تا  هروقت تو زندگیم به مشكل خوردم میخوام بهم
 آرزو داشته باشم كه

 !هروقت بهت نیاز داشتم تو به كمكم بیای

چشمای سبز تیرش پر از ذوق شده بود و با كوبیدن دستاش به هم 
 گفت

عالیه! من از این تصمیمت خیلی خوشم اومد، برای من تجربه باحالی  _
 !میشه

یرانی برای اون اون روز یكی از بهترین روزهای من بود، دن یه آشپز ا
 روز گرفته بود و
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تمام غذاهای ایرانی كه دلم براشون تنگ شده بود رو درست كرده 
 بودند

از آش رشته تا فسنجون انواع كباب حتی جیگر و دنبه انواع مدل برنج 
 های خاصمون از

 ...باقالی پلو تا هویج پلو

 انقدر خورده بودم كه نفسم باال نمیومد

   ... تاقی كه شبیه به سینما بودبعد از شام هم رفتیم ا

 

 و نسخه اولیه ی فیلمی كه ساخته بودند رو برام گذاشت

 فیلمي كه دن تهیه كنندش بود و من سناریستش

 یه فیلم تینیجری و رمانتیك

 ...باید میگفتم كارم بد نبود

 حس خاصی داشتم یه حس افتخار و هیجان

ز كلی حرف فهمیده بودم دن هم اولین بار بود این فیلم رو میدید بعد ا
 این كار تهیه كنندگی
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یكی از سرگرمیهاش هست و داییش الكس چون بچه نداره دن رو 
 وارث تمام اون شركت

عظیم گذاشته ، البته بر اساس حرفهایی كه زد فهمیدم دن تنها وارث 
 !پدرش هم هست

 تو دلم به حكمت خدا لبخندی زدم

دنیا اومده و من توی ایران  كسی مثل دن كه با قاشق طال تو دهنش به
 با همچین پدر و

 ...مادر و برادری

شب دن نذاشت برم خونه و همونجا یه اتاق خیلی خوشكل كه دقیقا 
 بغل اتاق خودش بود ،

 ...به من اختصاص داد

بعد از مدتها میخواستم روی اون تخت بزرگ و بیش از حد نرم یك 
 خواب بینظیر رو

 اره هجوم آورده بودتجربه كنم ولی فكر كیان دوب

انگار تمام خوشی هایی كه تا این لحظه با دن تجربه كرده بودم 
 همشون پوچ شد
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 در تراس بزرگ رو به جنگل رو باز كردم

   ... ماه كامل توی آسمون حس آرامش فوق العاده ای داشت

 

دستمو دو طرف نرده های چوبی تراس گذاشته بودم كه همون لحظه 
 در تراس اتاق بغلیم

 رو شنیدم

 قیافه ی خوابالوی دن دقیقا مثل یه پسر بچه بود

 یه چشمش رو باز كرده بود و با دستش اون یكی چشمش رو میمالید

 یارا مشكلی هست؟ چرا نخوابیدی؟ _

 نه مشكلی نیست، تو برو بخواب چرا بیدار شدی؟ _

 موهای درهمش رو با دستش داد باال و بهم نزدیك شد

ت كه فقط یه شورت تانگ نازك پاش بود همون لحظه یه دختر لخ
 پشت سرش اومد و با

 صدای خیلي آرومی به انگلیسی نازی گفت

 َدنی خوبی؟ _
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تا دیدمش نطقم برید، من جای اون خجالت كشیدم و سریع رومو 
 برگردوندم

 دن وقتي عكس العمل منو دید با عصبایت رو به دختره گفت

 برو بیرون _

ه چرا انقدر رلكس بود؟ این كی بود وای خدا خاك عالم این دختر
 دوست دختر دن بود؟

با رفتن دختره دن اون قیافه ی بیحوصله خواب آلودش آروم گرفت و 
 با خنده ی خجالتی

 پشت سرش رو خاروند

 ...ببخش یارا خوب ِام چیزه _

   ... چشمام رو ریز كردم و یكم سرمو بهش نزدیك كردم

 

 دوست دخترت بود؟ _

 یكم خندید با همون حالتش

 ! من سالهاست دوست دختر نگرفتم _

 با تعجب بهش زل زدم
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 پس این چي بود؟ _

 !یكي از خدمتكارهام _

 یدونه زدم تو سرش

 دن تو دیوونه ای _

 چشمكی بهم زد

 اینجوری راحت تره یارا، بیشتر خوش میگذره _

 چپ چپ نگاش كردم

 !ذرهآرزو میكنم عاشق بشی تا بفهمی كدومش بیشتر خوش میگ _

روی صندلی چوبی كه اونجا بود نشست و بادستش اشاره كرد كه منم 
 بشینم انگار این پسر

 !!!خجالت مجالت سرش نمید ، كره خر

 ...دن _ چي فكرت رو مشغول كرده كه نخوابیدی؟ اگه در مورد منه

بیخیال صحنه ای كه دیده بودم شدم ، به هرحال سبك زندگیش به من 
 مربوط نبود، پریدم

   ... ط حرفشوس
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نه دن، درمورد تو ابهاماتم برطرف شده و خیلی هم واضحه همه  _
 چیزت حتی دیگه ازت

 !ناراحت هم نیستم یه چیزایی مربوط به زندگی خودمه

 ابروهاش رو برد باال و با یه لبخند مرموز یكم بهم نزدیك شد

فكر میكنم قضیه عشقیه نه؟ تو جای اینكه من رو نفرین كنی عاشق  _
 بشم خودت رو نجات

 !بده

از این تیز بودنش خیلی خوشم میومد ، با سرم حرفش رو تایید كردم 
 كه با دستش ته

 ریشش رو خاروند

بهت خیانت كرده یا اذیتت كرده میتونی از یكي از آرزوهات استفاده  _
 كنی تا نابودش كنم

 بلند بلند خندیدم شبیه پسرهای غیرتی ایرانی شده بود

همچین آدمی نیست، یه شخصیت بیش از حد مرموز داره و نه دن ...  _
 منو عاشق خودش



@vip_Roman 

 

 

  

341 

 

كرده جوری كه یه روز هست و ماه ها نیست، شبیه یه انسان رواني 
 جنون وار عاشقش

شدم ولي انگار تو زندگیش نقاط تاریك زیادی داره و میگه نمیخواد من 
 صدمه ببینم بخاطر

 همین ازم فرار میكنه

 قاتله؟ _

 این طرز فكر های رك دن بود یعنی عاشق

 !نه دییونه قاتل نیست، خودش پزشكه _

 دن زیر لب "واو" یی گفت

یكم بهش نگاه كردم و یكم پیش خودم حرفهایی كه میخواستم بهش 
   ... بزنم رو باال پایین كردم

 

دن خیلي حرفها پیش من گفته بود پس اشكالی نداشت اگه درمورد 
 كیان پیشش درد و دل

 میكردم
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من حتی پیش ریما و آرزو هم نمیتونستم زیاد درمورد احساساتم نسبت 
 به كیان بگم ولی

 یدن فرق داشت

 اینكه انقدر تو خودم ریخته بودم بیشتر عذابم میداد

ریز به ریز اتفاقات رو براش تعریف كردم و دن خیلي با حوصله تا 
 وقتی كه خورشید

 طلوع كرد باهام نشست

 ار كنی؟دن _ یارا میخوای چی ك

 شونه هام رو انداختم باالی دیوونه ا

 نمیدونم دن شبیه دوونه ها شدم نه؟ _

 دن خیلي رك جوابمو داد

آره خیلی دیوونه ای! ولی بنظرم بیشتر از همه چیز به خواب نیاز  _
 داری چشمات قرمز

 !قرمز شده

همون لحظه صدای هلیكپتری شنیدم با تعجب به باال سرمون رو نگاه 
 كرد
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 پتر هر لحظه داشت به ما نزدیكتر میشدهلیك

 دنی این چیه؟ میخواد بیاد اینجا؟ _

 خسته یدونه زد تو سرش

 !این پسره قرار بود بیاد اینجا پوف قرار كاری داشتیم، یادم رفته بود _
...   

 

با تعجب بهش نگاه كردم همون موقع هلیكپتر نزدیك شده بود و 
 بادش باعث شده بود موهام

 از كنه صداش هم خیلي بلند بودتو هوا پرو

 با صدای بلند گفتم

 صبح؟ اونم فرود میاد رو پشت بوم تو؟٦االن؟ ساعت   _

 پوف كالفه ای كشید،

آره البته بهتر كه زود اومد هرچند مثل تو ایرانیه ولي اصال ازش _
 خوشم نمیاد كال از این

 !خونواده پارس خوشم نمیاد بیش از حد نچسبند

 نقدر كالفه ندیده بودم یكم موهاش رو بهم ریختمتاحاال دن رو ا
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 من میرم بخوابم تو هم هركاری دلت میخواد بكن _

 از رو میز بلند شدم ولی

 صدای غر غرش رو پشت سرم میشنیدم

 گیج گیج بودم

از بي خوابی ضعف داشتم و همینكه روی تخت بیش از حد نرم و 
 لطیف دراز كشیدم

 نفهمیدم چطوری خوابیدم

 ستم چقدر خوابیده بودمنمیدون

 گوشیم رو چك كردم اوه ریما ارزو چندین بار زنگ زده بودند

بود كش و قوسی به خودم دادم، دامنم چروك ٢ظهر بود تقریبا ساعت  
 شده بود ، كاش

   ... میدونستم میمونم حداقل یه دست لباس با خودم میاوردم

 

 بوداین گیج خان هم یه دست لباس خواب هم به من نداده 

رفتم دستشویي و صورتم رو شستم، زیر چشمام مشكی مشكی شده 
 بود، یكم به سر و
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وضعم رسیدم و وقتی از دستشویي اومدم بیرون كفشام رو دوباره 
 پوشیدم ، باید بر میگشتم

 خونه

 دیگه زشت بود بیشتر از این اینجا موندن

 یینكیف كوچیك دستیم رو برداشتم و از پله ها آروم آروم اومدم پا

 خبری از دن نبود، یكی از دخترا داشت از پله ها میومد باال،

تو دلم به دن فحشي دادم، عجب سلیقه ای هم داشت خدایی من با 
 وجود اینكه خودم دختر

بودم ولی محو زیبایي اینا میشدم سریع جلو دختره رو گرفتم و ازش 
 سراغ دن رو گرفتم

 وداین مثل اون دیشبیه كه لخت دیده بودمش نب

 خیلي گرم تر و صمیمی تر برخورد میكرد

 گفت

دن حالش خوب نبود، خوابید ولی مهمونش طبقیه ی پایین نشسته، و  _
 به ما سپرد تا بیدار

 نشده نذاریم شما برید، میخواید با مهمونشون نهارتون رو میل كنید؟
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 !آخ راست میگفت، همون یارو هلیكوپتریه

 لبخندی بهش زدم

 خیلی هم گشنمه آره ممنون میشم، _

   ... دختره همراه من برگشت پایین و رفت سمت آشپزخونه

 

 آخرین حرفهای دن رو یادم اومد

 !اون هم مثل تو ایرانیه، خونواده پارس

 یه لحظه برای برداشتن آخرین قدمم استرس گرفتم

 پارس؟

 !فامیلی كیان هم پارس بود

 !!...نكنه

 منفس عمیقی كشیدم، یه جورایی استرس گرفت

 چند قدم آخر رو برداشتم

 مردی روی مبلی كه پشتش به من بود نشسته بود

 از پشت سر یكم بر اندازش كردم
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نفس راحتی كشیدم و تو دلم به خودم خندیدم، چرا فكر كرده بودم 
 !احتمال داره كیان باشه؟

 فكر كنم سنگیني نگاه من رو متوجه شد كه برگشت سمتم

 ...چشماش آبی آبی بود

یه ایرانی ها نبود این مرد ته ریش و سیبیل كمپشتش و چروك اصال شب
 های جزئی

 سالگیش رو داشت طی میكرد٤٠صورتش نشون میداد اواسط دهه ی  

 نگاه سر سری به من انداخت و روش رو برگردوند

خوب خدا رو شكر دور و نزدیك نه قیافش نه هیكلش به كیان ربط 
   ... نداشت

 

، درضمن كیان اگه از همچین خونواده ی فقط یه تشابه فامیلی بود
 ثروتمندی بود كه با

هلیكوپتر اینور اونور میرند، قطعا همچین ماشین داغوني سوار نمیشد و 
 یه خونه بهتر

 اجاره میكرد
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تازه فهمیدم من عاشق یه آدمی شدم كه از نظر مادیات هیچی نداشت 
 ولي مهم نبود من

بودم عاشق خودداری و  عاشق شخصیت مرموز و دست نیافتنیش شده
 صبر عجیبش

 ....عاشق محبت های زیر زیركیش و

 دوباره ناخواسته غرق كیان شدم

 به خود اومدم چند پله آخر رو طی كردم و رفتم سمتش

خجالت كشیدم فارسی سالم بدم، نمیخواستم فكر كنه میخوام باهاش 
 صمیمیت ایجاد كنم

لتش آورد باال و و به انگلیسی سالمی دادم كه سرش رو از روی تب
 بدون هیچ جوابی

 سرش برگردوند پایین و دوباره زل زد به تبلتش

 !!!وا بي فرهنگ

خوب شد فارسی بهش سالم ندادم، مامان باباش یادش ندادند كه 
 !جواب سالم واجبه

 گوشیش زنگ خورد و بدون توجه به من جواب داد
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زدم به بی روی مبلی كه اونجا بود نشستم و منم مثل اون خودم رو 
 اهمیتی و زل زدم به

 گوشیم

به آرزو و ریما پیام دادم كه عصر رفتم خونه بهشون زنگ میزنم وقتی 
 به كارهایي كه باید

   ... انجام میدادم ولی بهشون دست هم نزده بودم دیوونه میشدم

 

 همون لحظه گوشیم زنگ خورد

 نمیدونم كار درستی بود همونجا جواب دادن یا نه

ه سرش تو كار خودش بود و خیلي راحت تماساش رو جواب ولی این ك
 میداد

من چرا ج نمیدادم ولی من بر خالف اون كه خیلي رسمی و به زبون 
 انگلیسی جواب داده

 بود من كامال با لحن صمیمی و زبون فارسی جواب دادم

 جانم عزیز دلم؟ _
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، مامان كجایي یاریاری؟ گفتم اگه تنهایی بیام دنبالت بیای خونه ما  _
 بابا رو صبح راهی

 كردیم برگشتند ایران گفتم بیای دلی از عذا در بیاریم

ریز خندیدم، دلم برای تنها موندن باهاشون تنگ شده بود، عزیزای 
 دل من متوجه نگاه زیر

زیركی طرف شدم ولی به روی خودم نیاوردم و ادامه دادم به خرف 
 زدن با كوهیار

 نه یكی از آشناهامخونه نیستم جوجه، اومدم خو _

 ِا كی رفتی؟ _

 دیروز اومدم شبم پیشش موندم _

 كوهیار مكثی كرد

 یارا؟ تو از این كارا نمیكردی ، دوست پسر گرفتی؟ _

حواسم نبود و بلند خندیدم كه طرف این دفعه مستقیم نگام كرد پس 
 سریع خودمو جمع كردم

اون باید به خودم هم تشر زدم، یارا چته! خودتو چرا جمع میكنی 
 خودشو جمع و جور كنه
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نه بابا، این وصله ها به من نمیچسبه ها ، حاال میام برات تعریف  _
   ... میكنم

 

 همون لحظه یه دختر دیگه اومد و برام قهوه آورد

وای خدا اینا چرا انقدر متنوع اند، از دیروز تا حاال قیافه ی تكراری 
 ندیدم

 ره برام پشت چشمی نازك كردزیر لب ممنونی به دختره گفتم كه دخت

 !بسم الله چرا امروز همه با من مكل دارند

كوهیار_ باشه هركاری داری میكنی مواظب خودت باش راستی آخر 
 هفته هم میریم

 بریتیش كولومبیا ها ، میای دیگه؟ آرزو از االن هتل رزرو كرده

دم كه باز یاد كیان افتادم كه با تحكم گفت نمیام، ولی بازم امیدوار بو
 بیاد امیدوار بودم اون

 آخرین دیدارمون نخواهد بود

 حتما

 آره میام _
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 با ذوق گفت

 خیلی وقت بود نرفته بودیم مسافرت عالی میشه _

 همون لحظه دن رو نزدیك پله ها دیدم داشت میومد سمت ما

 كوهیار فعال میرم شب بیشتر حرف میزنیم _

 اوهوم باشه مواظب خودت باش، خوش بگذره _

ا كوهیار خداحافظی كردم و همینكه قطع كردم دن رسید پیش همون ب
 آقای پارس

 خوابالو چشماشو مالید و رو به مرده گفت

امیدوارم تنها موندن اذیتت نكرده باشه من دیشب نتونسته بودم  _
 بخوابم

   ... مرده خیلی جدی گفت

 

مشكی نیست منم تو این فرصت نقص های قرار داد رو برطرف  _
 و شرایط خودم كردم

 رو هم برای كار بعدی برات مكتوب كردم

 جل الخالق این چرا انقدر جدی و خشك بود
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 دن با دستش به میزی كه دخترا آماده كرده بودند اشاره كرد

بفرمایید جناب پارس ، اول نهارتون رو میل كنید بعد میریم اتاق كار  _
 باهم حرف میزنیم،

 من خیلی گشنشههم اینكه مطمئنم مهمون كوچولوی 

لبخندی به روش زدم تا اومدم بلند شم مرده از من زودتر بلند شد و 
 رو به دن گفت

 فكر میكردم یكی از دخترات باشه _

دن با خوشرویی به من نگاه كرد و با حرفی كه زد انتقام اینكه جواب 
 سالمم رو نداده بود

 رو از یارو گرفت

یكی از دخترای من، یارا بهترین نه یارا با ارزش تر از چیزیه كه بشه  _
 دوست منه و

 !مثل شما هم ایرانیه

مرده یكی از ابروهاش رفت باال و نگاه گذرایی به من انداخت و بدون 
 هیچ حرفی رفت

 سمت میز
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این سر و اون سر میز دن و آقای پارس نشسته بودند و من اولین 
 صندلی كه به دن

 نزدیكتر بود رو انتخاب كردم و نشستم

غذا خوردن حرفی رد و بدل نشد و بر خالف شام دیشب بخاطر  حین
 جو سنگینی كه حكم

   ... فرما بود نتونستم چیززیادی بخورم

 

 خودم رو خم كردم سمت دن و آروم گفتم

دنی من بعد نهار میخوام برگردم خونه، اگه كسی نیست من رو _
 برسونه میشه تاكسی

 چیزی برام صدا بزنی؟

 بده آقای پارس با زبون فارسی گفتتا دن اومد جوابی 

خانم كوچولو یادتون ندادند درگوشی صحبت كردن تو جمع كار  _
 زشتیه؟

متعجب سرم رو برگردوندم سمت آقای پارس پس واقعا بلد بود 
 فارسی حرف بزنه... خیلی
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هم سلیس و روان فارسی صحبت میكرد بدون كوچیكترین لهجه ای، 
 سرم رو چرخوندم

 ئنا نفهمیده بود پارس چی گفتهسمت دن كه مطم

 لبخند كمرنگی زدم و ناخوداگاه جواب دندون شكنی بهش دادم

 !شما هم بهتون یاد ندادند كه جواب سالم واجبه آقا بزرگ _

آقای پارس جوری شوكه شد از جواب صریح و با اعتماد به نفسم كه 
 تیكه گوشتی كه به

 وا متوقف شدچنگالش زده بود و داشت میبرد سمت دهنهش تو ه

 بچه پررو فكر كرده بود كیه داشت به من درس ادب میداد

 چنگالش رو برگردوند روی بشقابش و مستقیم بهم نگاه كرد

 از كدوم خونواده ای؟ _

دن طفلک اون وسط صدبار دهنش رو باز و بسته كرد تا حرفی بزنه 
 ولی خودش هم

ورد حرف نمیدونست باید چی بگه چون اصال نمیفهمید ما در چه م
 میزنیم دوباره خیلی بی

   ... پروا جوابش رو دادم
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 !بی خونوادم _

این دفعه دیگه نتونست تعجبش رو پنهون كنه وهر دوتا ابروش رفت 
 باال

فهمیدم دلیل عالقه ایشون به شما چیه، مواظب باش جنس مؤنث رو  _
 فقط برای رفع

 نیازهاش میخواد ، این حرفمو به عنوان لطف تلقی كن

 بخند بزرگی به روش زدمل

 شما لطف دارید جناب من خودم حواسم به خودم هست _

لباش یكم كش اومد ولی سریع خودش رو جمع و جور كرد و مشغول 
 غذا خوردن شد

دن با چشماش همش اشاره میكرد كه چی گفت ولی من به روی 
 مباركم نمیاوردم

 با تموم شدن نهار دوباره خواسته ام رو تكرار كردم

 دنی میشه من برم خونه؟ _
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تا دن بخواد جواب بده جناب پارس برگشت سمت دن و با انگلیسی 
 غلیش گفت

اگه نمیتونی برسونیش میتونم با هلیكوپتر برش گردونم كدوم شهر  _
 باید بره؟

چشمام رو تا آخرین حد باز كردم و با اشاره چشم به دن فهموندم 
 نمیخوام

 و گفتدن سریع قضیه رو جمع و جور كرد 

نه جناب پارس نیازی نیست من خودم براش یه راننده فارس زبان  _
 مخصوص خودش

 استخدام كردم كه تا مقصد راحت باشه

با دخالت دن نفس راحتی كشیدم و كیفم رو برداشتم و رو به پارس 
 كردم و به فارسی گفتم

جناب پارس ازآشنایی با شما خیلی خوش وقتم و ممنون بابت پیشنهاد _
   ... تمندانتونسخاو

 

 گیالس شرابش رو برداشت و قبل از اینكه بنوشه گفت
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 منم خوش وقتم خانوم زبون دراز، به امید دیدار مجدد _

 و به افتخارم گیالس شرابش رو برد باال و جرعه ای نوشید

ساله خوشم بیاد ولی این مرد یه ٤٠كم پیش اومده بود از مردهای  
 جذبه خاصی داشت

 ی كمرم گذاشت و منو به سمت در راهنمایی كرددن دستش رو رو

 همینكه از در اومدیم بیرون گفت

 چی میگفت بهت من اصال فارسی نمیفهمم_

به روش خندیدم بچه فضول خودش رو یكم خم كرده بود تا یكم 
 قدمون رو با هم هماهنگ

 كنه

هیچی میگفت تو از هم جنسای من فقط استفاده میكنی خواست به _
 زبان بهم عنوان یه هم

 لطف كنه و هوشیارم كنه كه تو دام تو نیوفتم

چند لحظه چشمهای سبزش گرد گرد شد و شروع كرد به قهقهه زدن، 
 متعجب نگاش

 میكردم كه بریده بریده گفت
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اصال از كیهان انتظار نداشتم، اوه باید خیلی از تو خوشش اومده باشه _
 كه همچین تذكری

 بهت داده

 كیهان؟_

   ... فقط لبخندش موند رو لبش خندش كم شد و

 

 آره همون پارس اسمش كیهانه، واو اصال ازش انتظار نداشتم_

آروم قدم برداشتیم سمت ماشینی كه تو باغ منتظر من بود و ناخوداگاه 
 فكرم مشغول شد

 دن این خونواده پسر دیگه ای هم دارند؟ _

دارند، تا جایی كه من میشناسمشون نه ، فقط یه دختر و یه پسر  _
 چطور؟ كه خواهرشون

 ...یه چیز فوق العادست

وقتی گفت خواهرشون لباش رو گاز گرفت و با لذت چشماش رو 
 بست، یدونه محكم زدم

 به پشتش كه بلند خندید
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برگرد پیش مهمونت من خودم میرم دیگه، مرسی بابت همه چیز  _
 واقعا خیلی عالی بود و

 خیلی خوش گذشت

 زمین جدا كرد، جیغی كشیدم محكم بغلم كرد و منو از

 مرد گنده ولم كن_

همون لحظه كه منو رو زمین گذاشت نگاهم به پنجره بلند شیشه ای 
 افتاد بغل پرده های

 بلندی كه كنار زده شده بود پارس رو دیدم كه به منو دن زل زده بود

خودم رو زدم به بیخیالی و سوار ماشین شدم و پنجره رو كشیدم پایین 
 دست و برای دن

 تكون دادم

همون پسر ایرانیه دوباره رانندگی میكرد و یه آهنگ خیلی زیبای 
 قدیمی گذاشته بود،

 اهنگ نیاز فریدون فروغی

   ... نا خوداگاه به پسره گفتم صدای آهنگ رو زیاد كنه
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وقتی وارد تونل تاریک درختها شدیم دستمو از پنجره آوردم بیرون و 
 با طراوت هوای

 گار زنده شدمبین درختا ان

 زیر لب زمزمه كردم

 ...من نیازم تو رو هر روز دیدنه/ از لبت دوست دارم شنیدنه

همه چیز ، هر اتفاقی من رو به فكر كیان میانداخت حتی همین 
 ...آهنگ

 هیچ كدوم از شادی هام موندگاری نداشت

من چرا این حس لعنتی رو نمیتونستم سركوب كنم؟ من داشتم با 
 كردم؟خودم چیكار می

 تا كی میخواستم با این شرایط ادامه بدم؟

 كیان برام یه هدف و یه آرزو شده بود

   ... من وقتی چیزی رو هدف زندگیم قرار بدم حتما بهش میرسم

 

 _فصل ششم_

 "...اولین قدم "
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 كمربندم رو بستم و باز غر زدم

حاال این همه جا بود چرا باید میرفتیم ویكتوریا آخه؟ آخه ایالت _
 ودمون چشه پا میشیمخ

 ...میریم بریتیش كلمبیا

 آرزو دیگه كالفه شده بود از غرهای من كه موهام رو كشید

میخوای دیگه خفه شی؟ یک هفتست داری غر میزنی!!! چرا نمیخوای _
 بفهمی؟ این بچه

وقتی حالش خوب نبود نذر كرده بود حالش خوب شد بره امام زاده 
 ...ویكتوریا

ن نمیخواستند بردارند؟ یک هفته بود هر غری دست از این شوخیشو
 میزدم این حرف

 كوهیار رو تكرار میكردند

هزینه سفر نجومی بود، من تا حاال سفر انقدر گرون نرفته بودم خوب 
 شد دن پول سناریو

 رو بهم داد وگرنه عمرا از این الكچری بازی ها نمیتونستم دربیارم
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زرو كرده بود با تموم امكانات آرزو یه هتل پنج ستاره ی رو به دریا ر
 ...رفاهی

فقط خدا رحم كرد كه حداقل بلیط هواپیما رو فرست كالس نخریده 
   ... بود

 

 !!!ما برنامه هامون رو بدیم دست آرزو همین میشه خوب

 من و ریما و آرزو سه نفری نشسته بودیم و سه تا پسرا هم پشت سر ما

 لند شدنمیدونم چی میگفتند كه باز هر هرشون ب

 ریما اومد جلو

 !!!انقدر غر نزن ببین این سه تا رو چه كبكشون خروس میخونه _

 آرزو چشمكی زد

آره دیگه بعد اونهمه اكشن بازی كه اینا داشتن االن میرن امامزاده  _
 ویكتوریا ادای دین

كنند و خودشون رو وقف دخترای اونجا كنند طبعیه انقدر ذوق دارند ، 
 مخصوصا این
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توله ، انگار از قفس آزاد شده دكتر گفته از نظر پیوندت مشكل  كوهیار
 نداری رابطه

 ...داشته باشی

ایندفعه ما سه نفر هم زدیم زیر خنده كه سریع كوهیار از رو صندلیش 
 بلند شد و خودش

 رو خم كرد سمت ما

 ...به من هم بگید به چی میخندید _

 سریع خندم رو خوردم و بهش اخم كردم

اون موقع هر و كر میكردید ما پرسیدیم چه ور وری دارید شما از  _
 میكنید؟

 آرمان هم خودش رو خم كرد و سرش رو به سر كوهیار چسبوند

میپرسیدید ما میگفتیم خدا شاهده ، از خدا پنهون نیست از شما چه  _
 ... پنهون

ریما موهای مرتب شده آرمان رو محكم گرفت كه آرمان با صدای بلند 
   ... گفت آخ
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كسایی كه دور و برمون بودند همه برگشتند و نگاه بدی بهمون 
 انداختند ولی ریما كوتاه

 نیومد و با اون یكی دستش موهای كوهیار رو هم كشید

 از االن بهتون بگم پا نشید برید دنبال زیارت و این حرفا هاا تنهامون _
 بذارید خدا شاهده

یله استریپ تیز بار و ما هم یه جوری خوش میگذرونیم كه از رو م
 كالب ها نتونید ما رو

 ...بیارید پایین

 كوهسار هم باالخره سرش رو آورد جلو

 ریما بخدا من حواسم به این دوتا هست نگران نباش _

آرزو _ تو یكی حرف نزن تو هم جدیدن موتورت گرم شده فكر نكن 
 نفهمیدیم با اون

 ...پرستاره ریختی رو هم

بود و لبخند بزرگی رو لبم بود، پسرا سابقشون دیگه از كسالت خبری ن
 خیلی بد بود و
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اینهمه تهدید های ریما به همین دلیل بود، حتی قبل اینكه به این سفر 
 بیایم به شدت اسرار

كردیم كه خودشون سه نفری برند چون میدونستیم واسه چی 
 مسافرت میخواند ولی انقدر

ند كه باالخره تن دادیم باز اسرار كردند و قول دادند زیاد شیطونی نكن
 با این وروجكا بیایم

 مسافرت

ولی سه نفری قسم خوردیم اگه اینا باز ما رو بپیچونن ما هم اونا رو 
 ...میپیچونیم

 با تذكر مهماندار بچه ها سرجاشون نشستند و كمربندهاشون رو بستند

 باز بین خنده هام یه لحظه اون غم وحشتناک اومد سراغم

   ... ...میومدكاش كیان هم 

 

 ...حتی از بچه ها نپرسیدم كیان كجاست ...میاد یا نمیاد یا

 نمیخواستم بفهمند كه چقدر از نبودنش داغونم

 وقتی رسیدیم دم در فرودگاه ترانسپورت خود هتل اومد دنبالمون
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 یه ون كوچیک بود

همینكه سوار شدیم كوهیار شروع كردبه خوندن ، آقای راننده / آقای 
 یاال /بزن تو راننده

 ... دنده

دست میزد و تو اون یه وجب جا در حالی كه خودش رو خم كرده بود 
 جا بشه قر میداد

 ما هم براش دست میزدیم و همراهیش میكردیم

راننده اول تعجب كرد ولی بعد بهمون بی توجه شد و فهمید آدمای 
 الكی خوشی هستیم

هامون آرزو دوتا اتاق  وقتی رسیدیم هتل وقت نهار بود همه رفتیم اتاق
 سه نفره رزرو

كرده بود خدایی خیلی هتل درست حسابی و تمیزی بود البته باید بگم 
 خیلی هتل الكچری

 ...بود و من تاحاال همچین هتلی نرفته بودم

تو اتاق یه تخت دو نفره بود یه تخت تک نفره كه سریع آرزو خودش 
 رو انداخت رو تخت



@vip_Roman 

 

 

  

368 

 

 امان بمونه یک نفره تا از َشر ریما در

من و ریما با اینكه رو یه تخت بمونیم مشكلی نداشتیم ولی به این كار 
 آرزو كلی خندیدیم

آبی به سر و صورتمون زدیم و برای نهار رفتیم رستوران سلف 
 سرویس هتل

از خستگی زیاد نتونستیم زیاد بخوریم پسرا از همون اول گفتند میرند 
 یه دور میزنند ولی

   ... م اتاقمون و یه دل سیر خوابیدیمما دخترا برگشتی

 

 ساعت  عصر بود كه به زور پسرا بیدار شدیم

هر سه تامون زیر لباسمون بیكینی هامون رو پوشیدیم چون میخواستیم 
 بریم دریا

بیكیني قرمزم رو پوشیدم و یه سرهمی حریر ابروبادی روی بیكینیم 
 پوشیدم و یه كاله

نداشتم برم زیر آفتاب بسوزم،  حصیری رو سرم گذاشتم اصال دوست
 رنگ پوستم رو
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 ...همینجوری سفید دوست داشتم

گوشیم رو فقط برداشتم و سه نفری از هتل زدیم بیرون بقیه وسایلم 
 همه رو گذاشتم تو

 ...كیف حصیري گنده آرزو

بعد یكم پیاده روی لب ساحل باالخره یه جایی تصمیم گرفتیم 
 ..وسایلهامون رو پهن كنیم

رجی و معتدل بود پسرا عین وحشیا خودشون رو انداختند داخل هوا ش
 آب و شروع كردند

 با اون هیكلهاشون دلبری كردن

دوقولوها جای زخماشون خوب شده بود ولی كم و بیش جاشون باقی 
 مونده بود مخصوصا

 ...اون زخم وسط قفسه ی سینه كوهیار

 ...یه جورایی جای زخمش آدم رو جذب میكرد

وهای ریز و درشت كوهسار نگم، اون رو هركس میدید از جای چاق
 فكر میكرد یه بچه

 ...خالفكار به تمام معناست و تازه از زندان آزاد شده
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ما سه تا هم سه تا صندلی ساحلی پیدا كریم و حوله هامون رو انداختیم 
 روشون و زیرسایه

 چتر بزرگ رنگارنگ دراز كشیدیم

   ... ر میزدیه پسری چند قدم اونرتر داشت گیتا

 

چشمام رو بستم ، نیاز به آرامش شدیدی داشتم از صدای امواج داشتم 
 لذت میبردم ولی

 ...قیافه كیان جلو چشمم بود از ته دل دعا كردم دوباره ببینمش

 ...كاش اینجا بود، دلم براش تنگ شده بود، ناخداگاه بغضم گرفته بود

ش كه دلم برات تنگ انگار روبروم بود و دلم میخواست داد بزنم سر
 ...شده

 االن كجایی؟

 ...لعنت به این حسی كه همه زندگیم رو تو دستش گرفته بود

حتی عاشق شدنم هم عین آدمهای نرمال نبود... چرا هیچ چیز من 
 نرمال نبود چرا؟
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با كشیده شدن دستم از صندلیم فاصله گرفتم كوهسار بود كه با ذوق 
 گفت

 ...هم تیمیم شویار یار بیا آب بازی، بیا  _

سعی كردم غمم رو نادیده بگیرم و این دوروز رو خوش باشم نگاهی 
 به ریما و آرزو

 انداختم كه زیر آفتاب دراز كشیده بودند تا برنزه بشند پس منم

 سرهمی نازكم رو در آوردم كه آرمان سوتی برام زد و داد زد

 ...هیكلووو... دختر تو باید مدل میشدی داری اینجا میپوسی _

زبانمو براش درآوردم و اصال از اینكه از هیكلم تعریف كرده بود 
 ...خجالت زده نشدم

با كوهسار رفتم سمت دریا همینكه پام به لب دریا رسید با حمله ی 
 كوهیار و آرمان

 مواجه شدم

منم در مقابلشون كم نیاوردم و با كوهسار شروع كردیم به جواب 
 دادن بهشون
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و انقدر آب دریا قورت داده بودم كه كم مونده انقدر جیغ زده بودم 
   ... بود باال بیارم

 

مخصوصا اونجایی كه آرمان منو انداخت رو كولش و پرتم كرد تو آب 
 چند لحظه نفسم

 ...باال نیومد

 چشام قرمز قرمز شده بود

 دادی زدم و بین سرفه هام گفتم

 بسه ...مردم، من ...میرم... بیرون _

 پر از هیجان رو به آرمان گفتكوهیار با ذوق و 

 ...بزن قدش یک هیچ به نفع ما _

 سرم رو انداختم پایین و كورمال كورمال رفتم سمت ساحل

انقدر آب مستقیم رفته بود تو چشمم كه همه جا رو تار میدیدم بلند 
 بلند سرفه میكرم واقعا

اونهمه آبی كه از راه دماغم رفته بود تو حلقم حس سوزش شدیدی 
 ایجاد كرده بودبرام 
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حواسم به جلو روم نبود كه محكم خورم به كسی حینی كه داشتم سرم 
 رو میاوردم باال به

 انگلیسی گفتم

 ...واقعا متاسفم من _

ولی با دیدن یه لبخند شیرین با اون چال های خطیش حرفمو خوردم 
 عینكش رو از روی

بره چشماش براشت كه باعث شد باز با دیدن چشمای مشكیش نفسم ب
 ناخواسته آروم

 زمزمه كردم

اگه میدونستم خدا انقدر زود آرزوم رو برآورده میكنه یه دعای دیگه  "
   ... "میكردم

 

دستشو گذاشت روی كمر لخت و خیسم و قشنگ منو چسبوند به 
 خودش و سرش رو خم

 كرد سمتم و اروم زیر گوشم لب زد

 بود؟اگه شانس اینو داشتی یه دعای دیگه بكنی اون چي  _
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سرم دقیقا روی قلبش بود، تپش قلبش از زیر اون پیراهن لطیف و 
 گشاد ساحلیش چقدر

آرامش بخش بود، الل شده بودم و فقط داشتم نفس عمیق میكشیدم و 
 با بوی تنش دلتنگیم

رو برطرف میكردم... اصال حواسم به سوالش نبود كه انگشت شصتش 
 رو روی كمر

ی اینكه نشون بده منتظر جوابشه لختم نوازش وار حركت داد و برا
 زیر گوشم اروم گفت

 "هوم؟ جواب نمیدی؟ "

چند سانتی ازش فاصله گرفتم و لبام رو حركت دادم كه جوابشو بدم 
 ولی با افتادن چندتا

سایه دور و برمون از هم ناخودآگاه دورتر شدیم و كیان كمرم رو ول 
 كرد و با خونسردی

ده با بچه ها شروع كرد به احوال ذاتیش انگار هیچ اتفاقی نیوفتا
 ...پرسی

اون لحظه قیافه ی دوقولوها واقعا دیدنی بود كوهسار از تعجب این 
 نزدیكی بیش از حد
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من و كیان دهنش باز مونده بود ولی بر خالف كوهسار ، كوهیار اخم 
 وحشتناكی كرده بود

 ریما چشمكی بهم زد و به كوهیار اشاره كرد و با چشاش بهم فهموند
 كه این چشه؟

 !لب پایینم رو دادم جلو و با تكون دادن سرم بهش فهموندم نمیدونم

آرمان_ باالخره اومدی دیگه همه چی بی نقص شد... فقط برای اتاقت 
 ...میتونیم

 كیان_ نیاز نیست خودم اتاق تک نفره گرفتم

   ... آرزو سوتی زد

 

 داری ولخرجی میكنی جناب دكتر _

 كیان لبخندی زد

گه بعد یه عمر دكتر بودن انقدر رو برای خودم خرج كنم بد دی _
 ...نمیشه

آرمان دوتا ضربه آروم زد به شونه ی كیان و با محبت نگاش كرد و 
 اصال نزدیكی من و
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 ...كیان رو به روی خودش نیاورد

آرزو شروع كرد به حرف زدن با كیان ولی بخاطر حرفی كه كوهیار 
 زیر گوشم زد

 اوها پرت شدحواسم از مكالمه 

یارا حس نمیكنی با كیان بیش از حد صمیمی شدی...؟ حتی من و  _
 آرمان هم انقدر تورو

 به خودمون نمیچسبونیم

گنگ نگاش كردم، دوست نداشتم بهش دروغ بگم ولی چی میتونستم 
 بگم؟ چه دلیلی

 میاوردم براش؟

 هفته قبل كه بهت زنگ زدم با كیان بودی؟ _

 نستم جواب بدم پس خیلی سریع گفتماین رو دیگه راحت میتو

 نه باور كن، قبول دارم خونه یه پسر بودم ولی اون كیان نبود _

 مشكوک نگام كرد كه خودم ادامه دادم

من پیش دن بودم، خودت میدونی دن همون كسیه كه برای فیلمی  _
 كه اون تهیه كنندش
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 هست من سناریو نوشتم و خوب خیلی صمیمی شدیم با هم ولی چیزی
 كه تو فكر میكنی

   ... بینمون نیست

 

 كوهیار_ پس كیان چی؟

سرم رو تكون دادم و پوف كالفه ای... هیچ وقت از سوال جواب 
 خوشم نمیومد

 كوهیار میشه بیخیال شی؟ _

عصبانی بهم زل زد، اصال درک نمیكردم این بچه چشه، روش رو ازم 
 برگردوند و عین

 بچه ها باهام قهر كرد

 بلند گفت ریما با صدای

 بریم بستنی بخوریم؟ _

 از این حرف ریما استفاده كردم و با ذوق گفتم

 اره بستنی ماشینی_
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نمیخواستم یه مخالف دیگه برای رابطه خودم و كیان پیدا كنم، آرمان و 
 تذكراتش كم بود

 ...غیرتی بازی های كوهیارم هم شروع شده بود

رم... از اومدنش سلول میخواستم فعال نهایت لذت بودن با كیان رو بب
 یه سلول وجودم

 ...هیجان زده شده بود

رفتم سمت صندلیم كه حولم روش بود خوب خودمو خشک كردم و 
 وقتی اومدم پیراهن

 ... حریرم رو بپوشم یه لحظه كه سرم رو برگردوندم متوجه كیان شدم

در حالی كه داشت به حرفهای ریما گوش میداد نگاهش جزء به جزء 
 د میكردتن منو رص

اخمی بهش كردم كه یكم لباش كش اومد ولی سریع قیافه ی معولیش 
 رو حفظ كرد

   ... هنوز هم چند قسمت از پیراهنش از چسبیدن من بهش خیس بود
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وقتی یاد لحظه ای افتادم كه منو به خودش چسبوند... قلبم بیقرار 
 میتپید یقه پیراهنش زیاد

ش مشخص بود دلم میخواست یه باز بود و یه نماهای دیگه ای از تتو
 روز پیراهنش رو

 دربیارم و با دقت خالكوبیش رو جزء به جزء لمس كنم

با صدای آرمان دست از فكر كردن و خیال پردازیهام برداشتم و 
 كالهم رو روی سرم

 گذاشتم

 غروب شده بود و یه رنگ ساحل به نارنجی میزد ریما زیر گوشم گفت

 ...میاید اوف شما دوتا تو تخت با هملعنتی شما دوتا چقدر بهم  _

 نذاشتم حرفش رو تموم كنه و نیشگونی از بازو لختش گرفتم

تفكرات مثبت هیجدهت رو برای خودت نگه دار این كه منو كرده  _
 عروسک دست

 ...خودش یه روز میاد سه روز میره

آرزو اومد وسطمون و یه دستش رو گذاشت رو شونه ی من و یه 
 هدستش رو رو شون
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 ریما

آرزو_ تو چرا اصال از اتفاقاتی كه بین شما میوفته چیزی به ما نمیگی؟ 
 دوست داری منم

 هیچی نگم؟

 سرم رو با كالفگی تكون دادم

بخدا من هیچ رابطه خاصی با هاش ندارم، حتی باهاش دوست هم  _
 نیستم كه برات ادا بیام

یز و بگم ما فقط دوستیم، هروقت به طور قطعی به چیزی رسیدم ر
 درشتشو میگم

   ... باز موهامو كشید

 

من اونا رو نمیخوام، االن رو بگو، االن چه مرگتونه؟ اون صحنه ی  _
 رمانتیک كه همه

شاهدش بودیم چی بود... مخصوصا نگاه های كیان... یعنی حس 
 میكردم هرلحظه دلش

 ...میغواد بندهای بیكنیتو با دندونش باز كنه و تو رو بگیره زیر خودش
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یک لحظه از تصور حرفای آرزو تنم مور مور شد ولی به روی خودم 
 نیاوردم و مشتمو

 براش آوردم باال

میزنمت بخدا هااا ولم میكنی از مسافرتم لذت ببرم یا هی باید برای  _
 یكیتون یه چیزی

 توضیح بدم؟

آرزو با لبای غنچه شده برام پشت چشمی نازک كرد و روشو برگردوند 
 تو كه با ریما فیس

 فیس شد

ریما با دیدن لبای غنچه شده آرزو "جووووون" بلندی گفت كه ارزو یه 
 لحظه از حركت

 ایستاد ولی تا بخواد فرار كنه ریما گرفتش

كجا عزیزم، لباتو برام غنچه میكنی بعد میخوای دربری بیا اون لباتو  _
 ...بخورم من

 با صدای بلند میخندیدم كه پسرا برگشتند سمتمون
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تم از هم جداشون كنم ولی از شدت خنده نمیتونستم تمركز میخواس
 كنم

 ارمان_ شما دوتا باز عین موش و گربه به جون هم افتادید؟

 كوهیار سریع خودشو رسوند و با هیجان گفت

 چی شد ریما باز موفق نشدی؟ _

   ... ریما با تاسف سرشو تكون داد

 

 ...ه بود هااالعنتی نزدیک بود خودش هم لباشو برام غنچه كرد _

همون لحظه باز آرزوجیغ زد و خواست خودشو از بغل آرمان رها كنه تا 
 حساب ریما رو

 برسه ولی نتونست

 ...من آخرش تورو میكشم، من از دست این ریما امنیت جنسی ندارم _

بین خنده هام متوجه كیان شدم كه نگام میكرد، نگاهش رنگ خاصی 
 داشت، رنگ دلتنگی

خودم رو باز دلخوش كنم به چیزی كه خودش مستقیم ولی نمیخواستم 
 بهم نگفته بود
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بستنی هامون رو گرفتیم، و همونجا رو صندلی های پالستیكی نشستیم 
 و به غروب آفتاب

 زل زدیم

بحث خیلی گرم بود و صدای قهقهه هامون بلند بود نگاه های گاه و بی 
 گاه كیان دلم رو

هامون تصمیم گرفتیم برای شام آشوب كرده بود ، با تموم شدن بستنی
 برنگردیم هتل وبریم

یكی از رستوران های دریایی كه خیلی مشهور بود كوهیار انقدر تو 
 حلقم بود كه نمیذاشت

 دو دقیقه با كیان تنها بمونم

برگشتیم هتل و هممون لباسهای لب ساحلمون رو عوض كردیم و 
 لباسهای مناسبی پوشیدیم

 یدمو تا میتونستم به خودم رس

آرزو و ریما بهم تشر مینداختند كه دارم به خاطر كیان انقدر سرخاب 
 سفیداب میكنم خب

 حرفاشون كامال درست بود
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 دقیقا بخاطر كیان بود چون میخواستم منو خوشكل ببینه

 از هردوتاشون زودتر آماده شدم و از اتاق زدم بیرون و رفتم تو البی
...   

 

 با دیدنش از دور ذوق كردم

بی تنها نشسته بود و سرش تو گوشیش بود انگار با هاش تلپاتی تو ال
 داشتم ، وقتی داشتم

 خودمو آماده میكردم حس كرده بودم باید تو البی باشه

 شاید هم تلپاتی نبود و حس ششم دل عاشق من بود

با قدم های بلند خودم رو بهش رسوندم و بغلش نشستم، با نشستنم 
 سرش رو از رو گوشیش

 ال و بهم زل زد لبخندی به روش زدمآورد با

 خوشحالم كه اومدی _

 باید باهات حرف میزدم، اونروز نذاشتی چیزی بگم _

 و با پوزخند بهم تشر انداختن و حرفش رو ادامه داد
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انگار به اندازه كافی از جای دیگه ای ناراحت بودی كه حاضر نبودی  _
 حرفای من رو

 ...گوش بدی

 سرم رو انداختم پایین

كم و بیش میتونستم تصور كنم میخواستی چی بگی و واقعا اون  _
 لحظه توانایی تحملش

 رو نداشتم،

 سرم رو آوردم باال و با سرتقی به چشماش زل زدم

 ...در ضمن اگه اون روز مونده بودم االن اینجا نبودی _

ناباور بهم نگاه كرد و دستش رو آورد جلو و موهای بازم رو داد پشت 
 ندگوشم و لبخ

   ... خسته ای زد و آروم گفت

 

 آه یارا... من با تو چیكار كنم؟_

انقدر رابطمون باال پایین داشت و سرانجاممون نامشخص بود كه 
 میخواستم از ثانیه به
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 ثانیه حضورش لذت ببرم

 با اهم اهم كسی دست از نگاه كردن بهش برداشتم

 كوهیار عین میرغضب باالسرمون ایستاده بود

 نتظر شماییمكوهیار_ م

كیان اخم ریزی به لحن طلبكارانه كوهیار كرد و بدون توجه به من از 
 جاش بلند شد

 با اخم به قیافه اخمو كوهیار زل زدم

 چته تو؟ _

 ...من چمه یا تو چته؟ چی بین تو و كیان هست _

از حرص بین دندونهای قفل شدم درحالی كه سعی میكردم سرش داد 
 نزنم توپیدم بهش

نمیكنی زیادی داری حساسیت نشون میدی؟ یعنی چی این  احساس _
 رفتارت

 با حرص گفت

همه میدونن یارا همه... چرا من باید آخرین نفری باشم كه از  _
 همچین چیزی با خبر
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میشم؟ ازت انتظار نداشتم انقدر احمقانه رفتار كنی، چطور میتونی با 
 ...كیان، اونم كیان

ا حرص پریدم وسط حرفش نفسم رو با صدا دادم بیرون و ب
 نمیخواستم تحت هیچ شرایطی

   ... از كیان بد بگه

 

نمیتونم؟ من آدم نیستم؟ فقط شما پسرا آدمید كه هر ماه سه تا  _
 دوست دختر عوض

میكنید؟ درضمن گناه نكردم كه عاشقشم مثل تو بدون هیچ حسی 
 نرفتم برای یک شب فقط

 ...باهاش بخوابم كه

 دركمال ناباوری فقط زمزمه كرد دهنش باز مونده بود،

 باهاش هم خوابیدی؟ _

چشمام رو درشت كردم و یدونه زدم تو پیشونیم و از حرص دستمو 
 مشت كردم
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یعنی از تمام حرفم فقط همین قسمت رو فهمیدی؟ در ضمن به تو  _
 مربوط نیست باهاش

 !خوابیدم یا نه

یان رو روی از جلو چشماش با قدم های بلند دور شدم نگاه خونسرد ك
 خودم یک لحظه ای

 دیدم ولی سرم رو انداختم پایین

 این رفتار بچگونه كوهیار اذیتم میكرد

بچه ها با هم حرف میزدند وخودشون رو زده بودند به كوچه علی چپ 
 جوری وانمود

 كردند كه اصال متوجه نشدند كه با كوهیار بحث كردم

گنگیش خارج شد و وقتی كوهسار ، كوهیار رو صدا زد از اون حالت 
 درحالیكه هنوز تو

 فكر بود بهمون ملحق شد

رستورانی كه قرار بود بریم زیاد دور نبود پس تصمیم گرفتیم پیاده تا 
 مقصد بریم
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خیابونهای این شهر واقعا دیدنی بود، دو روز برای اینجا كم بود این 
 شهر دیدنی حداقل

   ... یک هفته زمان میخواست

 

میزدم و آرزو هم رفته بود زیر گوش كوهیار كه داشتم با ریما حرف 
 نمیدونم داشت چه

وردی میخوند ولی هرچی كه بود موفقیت آمیز بود كه چند قدم مونده 
 به رستوران كوهیار

 اومد پیش و رو به ریما گفت

 !میشه چند لحظه منو با یارا تنها بذاری _

كوهیار  ریما قیافش رو براش چپ و راست كرد و با نگاه چپ چپش به
 از ما دور شد و

 چند قدم زد جلو

كوهیارسرش رو انداخته بود پایین و شروع كرد به قدمهای آروم 
 برداشتن و با لبخندی كه

 انگار با خجالت همراه بود گفت
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نمیخواستم برات قلدر بازی دربیارم، فقط شوكه شدم، فكر نمیكردم  _
 نسبت به كیان حسی

ن لیاقت تو رو نداره حس خوبی داشته باشی! راستش فكر میكنم او
 بهش ندارم ولی اگه تو

 دوستش داری فكر كنم باید به نظرت احترام بذارم

موهاشو بهم ریختم، همین قدر كافی بود كه رفتار خشنش از دلم 
 دربیاد

نمیدونم چرا از بین این همه آدم دلم برای كیان لرزیده ولی خوب  _
 هنوز با هم رابطه ای

 نداریم

 م كرد كه با یه لبخند تلخ گفتمسوالی نگا

من به اندازه كافی از حسی كه درگیرش هستم سردرگمم تو دیگه  _
 اذیتم نكن باشه؟

 دستش رو روی شونم گذاشت و یه وری محكم منو تو بغلش گرفت

نگرانم قدرت رو ندونه، سالهاست میشناسمت و میدونم الكی عاشق  _
   ... نمیشی
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دیدم كه همشون برگشتند سمتمون و با با این حرف كوهیار بلند خن
 دیدن جیک تو جیک

شدن دوبارمون سری از روی تاسف برامون تكون دادن كه همون 
 لحظه با همون خندم

زیر گوش كوهیار در حالی كه چشم تو چشم كیان بودم اروم زمزمه 
 كردم

حتی نمیتونی تصور كنی چقدر الكی عاشق شدم ولی جالبیش  _
 این اینجاست روز به روز

حس خارج از اختیار من عمیقتر و بزرگتر میشه میترسم یه روز به 
 جنون برسم

بچه ها به راهشون ادامه دادند و نگاهم رو از نگاه كیان گرفتم كه 
 كوهیار یدونه زد به

 شونم

میكشمش اذیتت كنه، تو بهترین منی! تو رو داشتن لیاقت میخواد  _
 اینو بدون هر چیزی



@vip_Roman 

 

 

  

392 

 

 بشه رو من حساب كن

 دوباره بلند بلند خندیدم كه بین خنده هام گفتم

خوبه پس ازش حامله شدم تو هستی، این كه عمرا منو نمیگیره  _
 حداقل دلم خوش باشه تو

هستی خودت بارها گفتی من زن بگیر نیستم اگه قرار باشه كسی رو 
 بگیری من و

 !میگیری

آخرش ایندفعه دیگه نتونست جلو خودش رو بگیره و موهام رو كشید 
 اینا منو كچل نكنند

 خوبه، با حرص گفت

درسته از هر دوتاتون كوچیكترم ولی باید بگم هم اون غلط كرده  _
 تورو حامله كنه هم تو

غلط میكنی ازش حامله بشی، ببین بلد نیستی باید چیكار كنی بذار 
   ... ...برات توضیح بدم
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ورد و داد كیف پولش رو در آورد و از توش یدونه ورق كاندوم درآ
 دستم چشمام چهار تا

 شد

 كوهیار تو جای قلبت انگار مغزت رو با یه خر پیوند زدند _

 دو سه تا مشت زدم تو پشت و بازوش و حرفم رو ادامه دادم

بیشعور روانی تو چرا متعادل نیستی؟ تا نیم ساعت قبل حتی _
 نمیتونستی هضم كنی منو با

 ...ندوم میدی به من تاكیان تو یه جمله قرار بدی بعد االن كا

كوهیار بلند بلند میخندید كه بین خنده هاش كاندوم رو گذاشت تو 
 كیف كوچیكم و آروم

 گفت

نمیتونم جلوت رو بگیرم كاری نكنی من حتی نتونستم جلو كوهسار  _
 رو بگیرم چه برسه

به تو سرتق، این تصمیمش با خودته ولی ترجیح میدم وقتی كیان تورو 
 نگرفت فقط
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ولیت تورو قبول كنم نه یه جوجه پارس رو هم، پس از این استفاده مسئ
 كن

 همون لحظه به ورودی اصلی رستوران مجلل رسیدیدم

اوه اینجا بیش از حد الكچری بود و ما خیلی معمولی لباس پوشیده 
 بودیم

 ولی برامون مهم نبود بین هرهر و كركرمون رفتیم داخل

 هم خیلی شلوغ بوداز قبل رزرو نكرده بودیم و اینجا 

آرزو و آرمان رفته بودند جلو پیشخوان تا بتونند میز بگیرند بین 
 كوهیار و كیان ایستاده

بودم و به جمعیت نگاه میكردم كه با سنگینی نگاهی سرم رو 
 برگردوندم

 ... با دیدنم چشمكی بهم زد، انقدر شوكه شدم كه دهنم از هم باز موند
  

 

 این اینجا چیكار میكرد؟
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ه تا دختر دورش نشسته بودند و اون تنها مردی بود، این پسر آدم د
 نمیشه، از جاش بلند شد

 و با همون لبخند شیطونش اومد سمتمون

برخالف تعجب من دن خیلی رلكس بود و وقتی بهم رسید خم شد و 
 زیر گوشم گفت

 !دقیق همونجوری كه برنامه ریزی كرده بود_

 از تعجب گرد شده بود بهش زل زدمدهنمو باز كردم و با چشمایی كه 

 تو اینجا چیكار میكنی؟ _

 شونه هاشو انداخت باال و با شیطنت لباشو قلمبه داد جلو

 دلم یكم ماجراجویی میخواست _

بلند بهش خندیدم ولی از ته دل خوشحال بودم میدیدمش این هفته 
 بخاطر كارتراشی های

رو دیدیم، حتی نتونسته الكی لوال فقط یک روز اونم خیلی اتفاقی همدیگ
 بودم درست

 حسابی بخاطر اون روز ازش تشكر كنم
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یواش یواش از شوک دیدن دن داشتم در میومدم كه متوجه نگاه های 
 كنجكاو بچه ها شدم

ولی یكنفر بود كه با فاصله یک قدمیم ایستاده بود و چشماش قرمز 
 قرمز شده بود و به

 لبخند من به دن خیره شده بود

از روی كمرم برداشته بود و همون دستش رو گذاشته بود دستش رو 
   ... تو جیب شلوارش

 

قیافش كامال خونسرد بود ولی چشمای قرمز شدش برخالف ظاهر 
 خونسردش بود وقتی

دید نگاش میكنم یكی از ابروهاش رو برد باال و با بی احساس ترین و 
 تهی ترین نگاهش

 رو بهم انداخت

 اومدمبا صدای آرمان به خودم 

 یارا؟ معرفی نمیكنی؟ _

 اهم اهمی كردم و به انگلیسی گفتم
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بچه ها ایشون دن ویلیامز هست، چندبار براتون در موردش گفته  _
 بودم

همه به دن لبخند زدند بغیر از كیان كه به حرفم ادامه دادم و رو به 
 دن تک تک بچه ها رو

 معرفی كردم

ی به كیان رسید دستشو دن با خوشرویی با همشون دست داد ولی وقت
 تو هوا موند

 همه متوجه جو سنگین و رفتار عجیب كیان بودند

 دن یه لبخند بزرگ زد و برگشت سمت من

 ...یارا فكر كنم این دوستت اصال از من خوشش نیومده _

اومدم جواب دن رو بدم كه كیان دست دن رو باالخره گرفت كه دن 
 با ذوق گفت

 مدفكر كنم باالخره خوشش او _

همه با این حرف دن زدند زیر خنده ولی كیان بدجور به دن زل زده 
 بود انگار دشمن

 خونیش بود
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   ... پیشخدمتی اومد جلو و ما رو راهنمایی كرد سمت میزمون

 

انگار آرزو و آرمان موفق شده بودند كه میز رزرو كنند و من بخاطر 
 دن

میز هشت نفره  كامال حواسم پرت شده بودم، گارسون ما رو برد سمت
 ای

 آرزو اومد زیر گوشم و آروم زمزمه كرد

 !!!كیان حسود میشود _

 همون لحظه كوهیار هم از اون یكی طرف زیر گوشم گفت

 و كیان میسوزد... اقا از این دن خیلي خوشم اومد_

 ... نتونستم خودم رو كنترل كنم و زدم زیر خنده

 كه همون لحظه كوهیار گفت

 دن میز تو كجاست؟ _

 "دن به سمت دخترا اشاره كرد "اونجا

كوهیار چند لحظه مات دخترا شد و با لب و لوچه ی آویزون به دن 
 گفت
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 تنها مردی كه باهاشونه تویی؟ _

 دن با خنده سرش رو نشونه ی آره تكون داد

 كوهیار نفس پر افسوسی كشید

 همراه نمیخوای منم بیام پیشت بشینم؟ _

كیان افتاد كه انگار با دیدن اونهمه  همه بلند خندیدیم، نگاهم به
 دختری كه همراه دن بودند ،

یكم آروم شده بود... شاید خودش فهمیده بود با وجود اون همه دختر 
 من هیچ وقت سمت

   ... ...دن نمیرم

 

انگار خیالش راحت شده بود رابطه خاصی بین من و دن نیست ولی با 
 حرفی كه دن زد به

 وضوح قیافش در هم شد

ن_ میخوای تو برو پیش دخترای من ، من اینجا پیش یارا میشینم دلم د
 براش تنگ شده
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صدای " واو" ریما با خنده آرمان و آرزو قاطی شد كه منم بیتعارف 
 گفتم

اگه دوست داری پیش ما بشین ، به هرحال دخترات همیشه هستند  _
 ولی من رو هفته یه

 بار میتونی ببینی

گرد كرد و به بقیه بچه ها نگاه كرد و با  دن چشای سبزش رو با ذوق
 ذوق گفت

 میتونم پیش شما شام بخورم؟ _

آرمان دهنش رو كه باز كرد همون لحظه با چشم غره ی كیان همراه 
 شد پس دهنشو بست

 و فقط لبخندی زد

ولی من بغیر از آرمان  تا دوست با معرف دیگه داشتم كه به شدت با 
 حضور دن موافقت

 كردند

دوست یارا قطعا دوست ما هم هست، خیلی خوب میشه بتونیم ریما_ 
 بیشتر بشناسیمت
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از زیر میز دور از چشم بقیه كف دستامون رو به هم چسبوندیم و یه 
 جوری انگار به هم

 ...گفتیم بزن قدش رفیق

 دن با ذوق دقیقا روبروی كیان نشست

بی نكنه هر دوتاشون دوتا انتهای میز بودند و من بخاطر اینكه دن غری
 رفتم پیش اون

   ... نشستم كه با نگاه وحشتناک كیان مواجه شدم

 

 دن خم شد زیر گوشم و آروم گفت

 یارا كیان الله؟ _

لبم رو گاز گرفتم كه بلند نخندم و وقتی تونستم خندم رو كنترل كنم 
 آروم گفتم

 كال خیلی كم حرفه _

بهم زد  دن_ ولی عوضش با نگاهش با من اعالم جنگ كرده، چشمكی
 و شیطون گفت



@vip_Roman 

 

 

  

402 

 

ولی باید قبول كنم خیلی جذابه االن میفهمم چرا عاشقش شدی  _
 راستی گفتی فامیلیش چیه؟

 اخمهامو مصلحتی كردم تو هم

من به خاطر ظاهرش عاشقش نشدم، و آره فامیلیش پارس حاال اینو  _
 بیخیال... درضمن

 توریا؟تو اینجا چیكار میكنی؟ از كجا میدونستی میخوام بیام ویك

دن_ اون روز كه اتفاقی همدیگر رو دیدیم خودت گفتی، ، یادت 
 نیست؟

راست میگفت اون روز كه تونسته بودم از دست لوالچند دقیقه ای 
 فرار كنم دن رو تو

 راهرو دیدم و نیم ساعتی سر پا با هم گپ زده بودیم

 اونموقع درمورد برنامه آخر هفتم بهش گفته بودم

 كه یادم اومده كه خودش ادامه داداز نگاهم متوجه شد 

البته فكر نمیكردم اینجا ببینمت میخواستم فردا بهت زنگ بزنم ولی  _
 خوب شانس باهام

 یار بود
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 مشكوک نگاش كردم

   ... چرا اومدی؟ _

 

 دن لب و لوچش رو آویزون كرد

 ناراحت شدی؟ _

 با لبخند گفتم

ن اصال خوشش نه دیوونه خیلی هم خوشحال شدم ولی فكر كنم كیا _
 نیومده، اومده باهام

 !حرف بزنه، ولی میترسم دنی، میترسم این آخرین دیدارمون باشه

 دنی موهامو ناز كرد

دلم برات میسوزه خیلی عاشقی ولی نگران نباش من اومدم اینجا تا  _
 یكم خوش بگذره بهم

 چپ چپ نگاش كردم

 زندگی من برات شده خوشگذرونی؟ _

 وچ كردچشمای سبزش رو برام ل
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 آره، میخوام كاری كنم كیان دیوونه بشه_

 میخوای چیكار كنی؟ _

 دن_ فقط ببین

پیشخدمت اومد و منو رو داد دستمون تا ما غذا رو انتخاب كنیم همون 
 لحظه دوتا از

 دخترای دن اومدند اوه یكیشون رو شناختم همون دختر لخته بود

 با ناز گفت

 دنی غذاتو آوردند نمیای؟ _

 من پشت چشمی برای من نازک كرد و روشو از من برگردوندبا دیدن 
...   

 

اخم شدیدی از دن دیدم كه تاحاال با این روی دن هیچ وقت مواجه 
 نشده بود

لی لی همین االن برگرد هتل وسایلت رو جمع كن و دیگه هیچ وقت  _
 نمیخوام ببینمت
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نستند همه بچه ها برگشتند سمت ما و به دن خیره شدند ، حتی نمیدو
 !چی شده

 ..لی لی ترسیده نگاش كرد و آروم گفت _ ولی دن

 دن پرید وسط حرفش

تونمیتونی به یارا انجوری نگاه كنی و این دومین باریه كه میبینم  _
 اینجوری بهش نگاه

 میكنی برو به بقیه دخترا هم بگو اگه میخوان با من بمونند باید با كمال
 احترام با یارا

 اون از تک تک شما ج*ده ها خیلی بیشترهبرخورد كنند ارزش 

دهن هممون باز مونده بود ، دختره انگار خشكش زده بود دن 
 نمیدونم به كجا نگاه كرد و

با سرعالمتی داد كه یكی از مردهای گنده ای كه اون روز هم توخونش 
 دیده بودم اومد

 جلو و بازو دختر رو گرفت و با خودش یرد

ود بدون كوچكترین حرفی برگشت رو اون یكی دختری كه اومده ب
 میزش
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 باالخره دهن باز كردم

 دن چرا این كار رو كردی؟ _

 دن دستش رو آورد جلو و با انگشتش آروم صورتم رو ناز كرد

 ...كسی حق نداره به تو بد نگاه كنه عزیزم _

 این حركات دن اصال نرمال نبود... اون چی تو سرش داشت نمیدونم

میخورد پرید تو گلوش و شروع كرد به سرفه  كوهسار آبی كه داشت
   ... كردن

 

همه مون شوكه بودیم تو سكوتی كه هممون كرده بودیم ریما بلند 
 گفت "واو من اگه

همچین مردی رو تو زندگیم میدیدم تو لزبین شدنم تجدید نظر 
 "میكردم

 ...من حتی جرات نداشتم سرم رو برگردونم و به كیان نگاه كنم

 د و اومد زیر گوشمدن چشمكی ز

بهت گفتم میخوام خوش بگذرونم، به نظرت كیان تحت تاثیر قرار  _
 گرفته؟
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من فكر كنم برای امشب ظرفیتم تكمیل شده بود انقدر شوكه شدن 
 بس بود نه؟

 آرمان سعی كرد جو رو عوض كنه و با یه اهم اهم رو به دن گفت

 دن شما شغلتون تهیه كنندگی هست؟ _

 و سرزندش برگشت دن به حالت شوخ

تهیه كنندگی یكی از سرگرمیهامه، االن مجبور شدم تا حال الكس بهتر _
 میشه ریاست

شركت رو به عهده بگیرم... وگر نه كار من چرخوندن میراث 
 ...خانواگیک تو آمریكاست

 كوهیار با تعجب و ذوق گفت

 االن تو رئیس شركتی؟ _

ه با یارا همكار بودی دن_ اوهوم، راستی تو همون كارگردانی هستی ك
 یا برادرت؟

كوهیار _ من بودم ولی خوب بخاطر عمل پیوند قلبم نتونستم دوره 
 كارآموزیم رو كامل كنم

 ... و
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دن_ خوب اول هفته بیا پیش من كاری میكنیم از جایی كه مونده بودی 
 شروع كنی، نظرت

   ... چیه؟

 

هامون رو دن با آرمان و كوهیار گرم صحبت بود كه باالخره غذا
 آوردند به خودم جرات

دادم و صورتم رو برگردوندم سمت كیان تا ببینمش ولی اون اصال به 
 من نگاه نمیكرد

 ولی خیلی آروم و خونسرد بود پوزخندی به خودم و افكارم زدم

بیشتر از این هم ازش انتظار نداشتم واقعا چرا توی تصوراتم فكر 
 كرده بودم االن پا میشه

 ...میبره بیرون یا دستمو میگیره

 ...مثل همه فیلمهای عاشقانه و

شاید هم واقعا فكر من درست بود ، كیان در حدی دوستم نداشت كه 
 غیرتی بشه روم یا

 حساس بشه
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 ریما زیر گوشم گفت

 این دن چشه ؟ واقعا عاشقته؟ _

 سرم رو به نشونه ی نه تكون دادم

رو انگولک كنم  نه فقط یه جورایی میخواد كمكم كنه حسادت كیان _
 ولی ببینش تورو خدا

 عین خیالش هم نیست، شاید دارم خودم رو گول میزنم

 ریما بلند خندید و شرابش رو بین خنده هاش مزه كرد

تو اینجوری فكر میكنی، تو ندیدیش وقتی دن نازت كرد میخواست  _
 پاشه بره كه آرمان

 دستش رو گرفت نشوندش سرجاش

 ت ریما با دیدنم ریز خندیدذوقی كل وجودم رو دربرگرف

نگا چشماشو چه ذوقی كرده، وای یارا باید خودتو تو آیینه ببینی  _
   ... چشات میدرخشه

 

 فكرمیكنی میتونم با كیان آینده ای داشته باشم؟ _
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یارا تو واقعا عاشقشی یا فقط به عنوان یه چیز دست نیافتنی میبینیش  _
 كه حرص و

 یر كنی؟طمعت رو فقط میخوای باهاش س

حرف ریما سوالی بود كه ماه ها بود داشتم خودم از خودم میپرسیدم 
 ولی من وقتی به

چیزهای دست نیافتنی كه نسبت بهشون حرص و طمع دارم میرسم 
 بیشتر پایبندشون میشم

 و بیشتر از چیزهایی كه آسون به دستشون میارم برای من ارزش دارند

ت و حرص و طمعه بازم اگه این حسی كه به كیان دارم عشق نیس
 میخوامش و بازم برای

 بدست آوردنش میجنگم

 ...سال سن انقدر تشنه داشتنشم٢٧چون تنها مردی هست بعد از  

من برای تمام چیزهای با ارزش زندگیم كه با چنگ و دندون جنگیدم 
 ...و صبر كردم

فرار كردنم از خونه ، قبول شدن دكترام ، داشتن این خونواده دوستانه 
 قبول شدنم به ،
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 ...عنوان یک سناریست و

توی افكارم غرق بودم كه با مخاطب قرار داده شدنم توسط دن به 
 خودم اومدم

یارا فردا شب اینجا یه مهمونی دعوتم افراد مشهور و موفقی اونجا  _
 حضور دارند میشه

 باهام بیای؟

 لبخند خسته ای بهش زدم

، درست نیست تنهاشون دن من با دوستام اومدم به این مسافرت  _
 بذارم ولی ممنونم بابت

   ... ...پیش نهادت

 

 آرزو خودش رو یكم خم كرد تا ببینمش

 ... یارا ما رو همیشه میبینی الكی ما رو بهونه نكن با دن برو _

 دن یكی از ابروهاش رو برده بود باال و منتظر جواب من بود

 ا برم یه چیزی بخرمباشه میام ولی لباس ندارم باید فردا با دختر _

 دن با ذوق دستاشو تو هم قفل كرد
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 ...نگران اونجاش نباش اون با من ، راستی _

 از داخل جیبش كش مویی در آورد

 اینو خونه من جا گذاشته بودی ، گفتم بهت برگردونم _

 كوهیار پرید وسط حرف دن

ت هوم یارا گفته بود هفته قبل اومده بود خونه شما و انگار خیلی تح _
 تاثیر قصرت قرار

 ...گرفته

آخ كوهیار تو دو دقیقه آبروی منو نبر المصب... حس شبیه ندید بدید 
 ...ها رو پیدا كردم

نمیخواستم كیان فكر كنه ثروت دن منو تحت تاثیر قرار داده... 
 نمیخواستم فكر كنه آدم

 پولكی هستم... دن با ذوق گفت

یخواست انجامش بدم، تا آره و با هم كاری كردیم كه همیشه دلم م _
 ساعت  صبح بیدار

 موندیم خیلی باحال بود
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همه یه جور نگاه شیطونی بهم انداختند... عوضی دن این چه حرفی بود 
 زد... حتی جرات

   ... نداشتم برگردم سمت كیان

 

ولی با وجود اینكه خجالت كشیدم دلم هم نمیخواست توضیح بدم كه تا  
 صبح فقط حرف

 ... ای نبوده بین ما ولی زدیم چیز دیگه

با كوبیده شدن چاقو چنگالی به ظرف صدای بلندی ایجاد شد كه همه 
 مون برگشتیم سمت

 صدا

قشنگ رگ بغل شقیقه ی كیان نبض میزد و من با وجود اینكه ازش 
 دور بودم اون نبض

 رو میدیدم دن نگاهی به كیان انداخت

 چیزی شده؟ _

جود اینكه چشمای قرمز شدش رو كیان چندتا نفس عمیق كشید و با و
 دوخته بود به
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چشمای دن با صالبت بخاطر اینكه دن بفهمه به زبان انگلیسی من رو 
 خطاب قرار داد

 یارا پاشو بریم _

 قبل از اینكه من حرفی بزنم دن جای من جواب داد

 یارا چرا باید با تو بیاد؟ چیزی بین شماست؟ _

 ن نذاشت و جواب دن رو دادتا اومدم باز حرفی بزنم ایندفعه كیا

 به تو اصال مربوط نیست _

 دن پوزخندی زد

از قضا به من خیلی مربوطه، چون من یارا رو میخوام و یارا كامال  _
 ازاحساسات من

   ... نسبت به خودش با خبره

 

هر لحظه ضربان رگ روی شقیقش بیشتر میشد دستاش رو مشت 
 كرده بود و روی میز

 گذاشته بود

 توجه به حال خراب كیان ادامه داددن بدون 
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نمیخواستم اینجا اعالمش كنم ولی تنها زنی كه میخوام تو زندگیم  _
 باشه یاراست، این

دختر بینظیره و من نمیتونم یک دقیقه دیگه بشینم ببینم كسی مثل تو 
 نسبت به عالقه من

 ...حساسیت نشون بده پس

ر  نفرمون انگار خفه انگار داشتم خواب میدیدم ، نه تنها من بلكه ه
 شده بودیم و به دوئل

سال قبل توی اون ١٠،  ١٢این دوتا مرد سر من خیره شده بودیم اگه  
 شهر نیم وجبی یک

صحنه از امشب رو به من نشون میدادند مینشستم ساعتها به این 
 ملودرام تخیلی میخندیدم

 ولی االن من دقیقا تو مركز یک ملودرام پر تنش بودم

 سمت من و با عالقه به من زل زد دن رو كرد

یارا میدونم یهویی دارم این پیشنهاد رو میدم ولی یه جورایی كیان به  _
 من تلنگر زد كه



@vip_Roman 

 

 

  

416 

 

نباید وقت رو از دست بدم پس لطفا از ته دل جوابمو بده ، با من 
 ازدواج میكنی؟

دهنم رو باز كردم و قبل از اینكه بگم دن بسه دیگه! با مشتی كه به 
 بیده شد وپیشمیز كو

دستی كه برگشت و افتاد رو زمین خورد شد نگاه تمام مشتری های 
 دیگه رو به ما جلب

 كرد

كیان از جاش بلند شده بود و دو دستش رو گذاشته بود روی میز و 
 خیز برداشت سمت

   ... جلو ، چشمای قرمز شدش رو باریك كرد و خطاب به دن گفت

 

د كنی، من ازش دوری كردم ولي تو حق اینو نداری زندگیشو نابو _
 انگار برای بی شرفی

 مثل تو فرصت ایجاد كردم

دن با یه حالتی كه انگار خیلی داشت بهش خوش میگذشت خیلی 
 رلكس تكیه داد به
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صندلیش . دستاش با اون بازوهای بزرگش رو جلو سینش قفل كرد و 
 با لذت به عكس

 العمل كیان زل زد

ود كنم، من میخوام خوشبختش كنم من نمیخوام زندگیش رو ناب _
 كیان

كیان عین روانی ها بلند بلند شروع كرد به خنده های هیستریک، یك 
 لحظه ترسیدم تاحاال

 كیان رو اینجوری ندیده بودم، با تمسخر به دن گفت

تو دن ویلیامز نوه ویلی ویلیامز بزرگ میخوای یارا رو همچین دختر  _
 معصوم و پاكی

میگی؟ نكنه با دخترات میخوای خوشبختش  رو خوشبخت كنی؟جوک
 كنی؟! یا با اون

 ...تجارت كثیفت

كیان دن رو میشناخت؟ دن یكم اومد جلو و دستش گذاشت زیر 
 چونش و با یه لبخند حرص

 درار حرفش رو زد
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یارا هرلحظه اراده كنه تمام این دخترا رو میكشم چه برسه به اخراج  _
 شون... با تجارتم

 ...ن اونقدر قدرت دارم مواظبش باشمهم كنار میاد م

یک لحظه حس بدی از این حرف دن پیدا كردم چطور انقدر راحت در 
 مورد كشتن حرف

 میزد؟

كیان شروع كرده بود به عرق كردن و از كنار شقیقه های نبض 
   ... گرفتش عرق میچكید

 

 دست از سر یارا بردار _

این حال افتاده بود  تن صداش پر التماس بود، باورم نمیشد كیان به
 صورتش رو برگردوند

 سمت من و با خواهشی كه تو صداش بود من رو خطاب قرار داد

 یارا میشه با من بیای بریم؟ _

بدون لحظه ای تردید سرم رو تكون دادم و از جام بلند شدم و كیفم 
 رو برداشتم، داشتم
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رو دوشم میمردم كیان رو تو این حال و وضع میدیدم، كیفم رو انداختم 
 كه همون لحظه با

 شنیدم حرف دن یخ بستم

كیان راستی قبل رفتنتون نازی و كیمیا خیلی نگرانت هستند، كیمیا  _
 میگفت یک هفته شده

كه جواب تماساش رو نمیدی خودت بهش زنگ میزنی و میگی حالت 
 خوبه یا من بهش

بگم تو خیلی خوبی و مشكلی نداری؟... آخ راستی این یه راز و من 
 نباید بگم اونا كین نه؟

این دومین بار بود كه اسم نازی رو میشنیدم كیان دیگه هیچ تالشی 
 نمیكرد عصبانیتش رو

كنترل كنه نه تنها چشماش بلكه قرمزی رنگ پوستش حتی تمام 
 میمیک های صورتش

 همه نشون میداد كه هر لحظه احتمال داره منفجر بشه

ن فهمیدم تو كی هستی كیان دن_ واقعا اولش فقط شک داشتم ولی اال
 پارس هرچند كیمیا
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خیلی سعی كرد مقاومت كنه ولی خوب من خوب بلدم از دهنش بعضی 
 حرفها رو بكشم ،

از آشنایی باهات خیلی خوش وقتم ، هیچ وقت فكر نمیكردم شایعات 
 !واقعیت داشته باشه

 كیان دستاش میلرزیدو با اخم وحشتناكش گفت

   ... دونی میتونم چه بالیي سرت بیارماگه منو میشناسی پس می _

 

 دن بلند خندید

میدونم خیلي خوب هم میدونم ولی فكر نمیكنی با این كارهات داری _
 باجون یارا بازی

میكنی؟ خودت میدونی همین االن تحت نظری نه ؟ االن همشون دارن 
 میبینن تو برای این

با یارا از دختر چطور داری خودت رو میكشی، به نظرت كار درستیه 
 این رستوران

 ...خارج بشی؟ حداقل من میتونم زنده نگهش دارم
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آرمان بازو كیان رو گرفت و نمیدونم زیر گوشش چی گفت اول كیان 
 كمی تردید كرد ولي

 انگار باالخره قانع شد كه با هم از رستوران برند بیرون

یعنی حرفهای دن واقعیت داشت كه حاضر شد من رو پیش دن جا 
 ؟ كیان حتی بذاره

 !برنگشت پشت سرش رو نگاه كنه

بقیه بچه ها مستاصل مونده بودند و نمیدونستند پیش ما بمونند یا 
 پشت سر كیان برند

دن_ ببخشید اونجوری كه تصورش رو داشتم نشد ، شاید هم یكم 
 زیاده روی كردم ،

 امیدوارم بتونم یه روزی از دلتون در بیارم

 " ن خیلی مرموزیدریما زمزمه كرد " هردوتاتو

دن لبخند خسته ای زد و دستی به ته ریشش خیلی كمش كشید، انگار 
 واقعا اونم خسته شده

بود از این بحث بي سر و تهی كه فقط خودش و كیان میدونستند دارند 
 ...چی میگند
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 ذهن هممون پر شده بود از سوال

 دن از رو میز بلند شد و رو به بچه ها گفت

   ... میخوام برسونمتون هتلاگه اجازه بدید  _

 

 آرزو پوزخندی بهش زد

ترجیحا نبینیمت بهتره دن! نمیدونم قضیه بین شما چیه ولی نمیتونم  _
 روی خوش به كسی

 نشون بدم كه پسر خاله منو انقدر عصبی كرده

 انگار دل آرزو هم بخاطر آزرده شدن كیان از دن خیلی پر بود

 م، شما هم پشت سرمون بیایدآرزو_ من میرم پول شام رو حساب كن

همه رفتند ولی من موندم دن نگاه خستش رو بهم دوخت و بازم سعی 
 كرد لبخندش رو

 حفظ كنه

پاشو بریم یه جای دیگه ، میخوام با هم حرف بزنیم آقای خوش  _
 گذرون، انگار خیلی

 بهت خوشگذشت نه؟
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با تک خنده ای سرش رو رو تكون داد و از جاش بلند شد كه 
 گاردهاش خودشون روبادی

 به ما رسوندند و پشت سر هم رفتیم بیرون

چند دقیقه بعد رسیدیم به پاركی كه اون اطراف بود تا برسیم به اونجا 
 سعی كردم ذهن

 آشفتم رو یكم سر و سامون بدم

وقتی پیاده شدیم با چند نفس عمیق ریه هام رو پر از هوای آزاد كردم 
 و به دن زل زدم

 ی از كیانبگو، چی میدون _

روی نیمكتی نشست و دستاش رو تو هم قفل كرد و به یه نقطه نا 
   ... معلوم زل زد

 

ببخش یارا قانون خونواده های ما اینه كسی كه خارج از خونوادست  _
 نباید زیاد بدونه

كسی كه زیادی اطالعات داشته باشه حذف میشه ولی اینو بدون كیان 
 بیشتر از اون چیزی
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 ...كنی برات ارزش قائلهكه تو تصور می

 پوزخندی زدم و دستم رو گذاشتم رو پهلوم

دن به اندازه كافی امشب دیوونم كردی میشه عین آدم حرف بزنی  _
 ؟

یارا كیان خیلی راحت میتونست یكسری چیزا رو ازت پنهون كنه  _
 ولی در عوض نهایت

ه یک یا دو سال باهات خوش بگذرونه و بعد بزارتت كنار مثل كاری ك
 من با دخترام

میكنم، حتی با تو كردم و فقط درحد خیلی جزئی خودم رو به تو 
 معرفی كردم، منم هیچ

وقت عاشق نمیشم چون تو خونواده های ما عشق یعنی نقطه ضعف و 
 عالوه بر نقطه

 ضعف خودت جون اون كسی كه عاشقشی هم تو خطر میوفته

از ممنوعه ها حرف  با دهن باز به دن زل زده بودم، چرا دن عین كیان
 میزد؟ یعنی چی

 خونواده های ما؟؟ كیان هم مثل دن بود؟
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 دن به قیافه سردر گم من خندید

تو االن زیادی درگیر این جریانات شدی این دیگه تصمیم با خودته  _
 كه بخوای بازم

عاشقش بمونی یا ازش فرار كنی فقط اینو بدون كیان در حق تو خیلی 
 مردونگی كرده یارا

جلو تمام احساساتش رو گرفته ، من مطمئن نبودم كیان كیه وگرنه كه 
 پایه تو رو به این

قضیه باز نمیكردم و امشب انقدر پیش روی نمیكردم... دنیا جای 
 جالبیه فكر نمیكردم با

   ... !كیان پارس اینجوری آشنا بشم

 

 پاهام سست شد و همونجا رو چمن پارک نشستم

ین حرفهای تو بازم همین االن میخوام پیش دن من با دونستن تمام ا _
 كیان باشم، من از

 ...مردن نمیترسم كه

 دن خسته و تلخ خندید
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تو از مردن نمیترسی ولی تو ضعیفی با استفاده كردن از تو میتونند  _
 كیان رو مجبور به

انجام خیلی كارها كنند كه خودش در شرایط عادی هیچ وقت انجامش 
 ...نمیده

 ستریک شروع كردم به خندیدن،ناخودآگاه هی

 چرا حرفهای دن به صورت احمقانه ای برای من قابل قبول بود؟

چرا انكارشون نمیكردم و مثل همیشه با سرتقی نمیگفتم نه كسي 
 نمیتونه همچین كاري

 !بكنه

چون ترسیده بودم، باالخره منم ترسیده بودم! اون ترس رو حس 
 كرده بودم

م شاید انتظار داشت گریه كنم ولی من دن متعجب بهم زل زد، میدون
 جلو هر كسی

 نمیتونستم گریه كنم شبیه روانیها به این حال و روزم میخندیدم

 یارا خوبی؟ _

 بین خنده هام بغض كردم و سرم رو به نشونه نه تكون دادم
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دن خودش رو بهم رسوند و روي چمن ها پیشم نشست و سرم رو 
 گذاشت رو سینه اش

 كنم؟ دن باید چیكار _

   ... موهامو نوازش كرد

 

چه بخوای این ریسك رو قبول كني و با كیان باشی و چه بخوای ازش  _
 دست بكشی من

 پشتت هستم، قول میدم ، فقط خوب فكراتو بكن و تا فردا صبر كن

 یك لحظه یه چیزی یادم اومد و سرم رو از سینه دن دور كردم

ن هم از خونواده كیانه؟ با دنی اون روز خونه تو اون جناب پارس، او _
 هم ارتباط دارند

 دن اروم موهام رو نوازش كرد

خودت از كیان بپرس، اون باید آمادگی جوابگویي به تو باشه ،  _
 درضمن هروقت باهاش

حرف زدی بگو دن طرف توِا من بهش خیانت نمیكنم و تا روزی كه 
 الزم باشه صحت این
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 شایعه رو اعالم نمیكنم

مین اندازه از ماجرا زمان زیادی برای هضمش نیاز داشتم با اطالع از ه
 چه برسه به

 دونستن اطالعات بیشتر

 پس اصرار نكردم و ترجیح دادم بقیه جریان رو از خود كیان بشنوم

 دن من رو رسوند دم در هتل و خودش برگشت هتل خودش

 رفتم داخل و مستقیم راه اتاق رو پیش گرفتم

 در رو باز كرد وقتی در اتاق رو زدم آرزو

نمیدونستم عكس العملش چي میتونه باشه، میترسیدم از. من هم 
 دلگیر شده باشه ولی بعد از

 مكث چند لحظه ای بغلش رو برام باز كردم

 با لب و لوچه ی آویزون محكم بغلش كردم

   ... موهامو آروم آروم نوازش كرد و هیچی نگفت

 

 ولی من نگران كیان بودم
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 ؟آری كیان خوبه _

 نمیدونم هنوز با آرمانه ، حتی نذاشتند دوقولوها هم برند پیششون _

ریما هم از حموم اومد بیرون و با همون خیسیش منو بغل كرد، منم 
 رفتم دوش گرفتم

باالخره زیر دوش بغضم تركید ، آروم و با هق هق زیر دوش گریه 
 كردم كه كم كم بیحال

 هام نشستمشدم و زانوهام خم شد و زیر دوش روی زانو

میخواستم پیش كیان باشم ولی نمیدونستم این تصمیمم چقدر خوب یا 
 چقدر بد بود

من جنون وار عاشقش بودم، نمی خواستم زندگی كه با چنگ و دندون 
 به اینجا رسونده

بودم رو از دست بدم ولي همه دست آوردهام اگه كیان رو نمیتونستم 
 بدست بیارم برام پوچ

 و بی ارزش میشد

دختر قوی هستم، از ریسك نمیترسم، من قید كیان رو نمیزنم حتی من 
 اگه به قیمت جونم
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 تموم بشه

 خودم رو شستم و حولم رو دور خودم پیچیدم

 تصمیمم رو گرفتم

من هیچ وقت از هدفهایي كه داشتم هرچقدر پر ریسك هر چقدر 
 خطرناك بازم پا پس

 نكشیدم

ر دوتاشون خودشون رو زده وقتی از حموم اومدم بیرون آرزو و ریما ه
   ... بودند بخواب

 

عزیزای دلم میدونستند االن وقتش نیست كه دلداریهای الكی گوش 
 بدم یا بخوان سرزنشم

 كنند

 با سكوتشون ازم حمایت كردند

 !این یعنی اینكه هر غلطی كنی پشتتیم

 لباس خوابم رو پوشیدم و با موهای خیس آروم خیزدم پیش ریما

 خوابم نبرد هر كاری كردم
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صبح بود كه از تخت بیرون اومدم و با همون تاپ شلواركم از ٥ساعت  
 اتاق زدم بیرون

 از رسپشن شماره اتاق كیان رو پرسیدم كه دختره گفت

 ٥٢٠آها همون اتاقی كه براش دكتر خواستند، اتاق  _

 یك لحظه ترسیدم، دكتر برای چي؟

در اتاق كیان ایستادم،  رسوندم و جلو٥با آسانسور خودم رو به طبقه  
 چندبار گوشم رو به

 در چسبوندم ولي صدایي نشنیدم

 نزدیك به یك ساعت تو راهرو قدم زدم

ساعت تازه از شش گذشته بود كه باالخره تصمیم گرفتم در اتاق رو 
 بزنم

 ولی همینكه دستم رو بردم سمت در ، در اتاق باز شد

رسید و یك قدم به عقب آرمان یك لحظه با دیدن من از جاش پرید و ت
 برداشت

 آرمان_ چرا شبیه جن ظاهر میشی؟

   ... سری تكون دادم حوصله حرف زدن باهاش رو نداشتم
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 كیان چطوره؟ چرا براش دكتر آوردید؟ _

آرمان كارت در رو برداشت و در رو پشت سرش بست و با پوزخند 
 گفت

صبی شده، بعد نمایش اون گنده بكی كه همرات بود كیان دچار تب ع_
 داره تو تب

میسوزه، حالش اصال خوب نیست، بهش سرم زدیم منتظریم تبش بیاد 
 ...پایین

بغض كردم، دلم داشت ریش ریش میشد ، نتونستم بغضم رو كنار 
 بزنم

 آرمان میخوام ببینمش كارت اتاقش رو بده به من _

 آرمان چپ چپ نگام كرد

م میشه، من چندین ماه یارا پاتو بذاری توی اون اتاق همه چیز تمو _
 قبل بهت اخطار داده

بودم نباید به كیان نزدیك بشی، االن همه چیز قمر در عقرب شده و 
 دیگه اسمت برده شده
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 ...مخصوصا بعد اتفاقات دیشب اونم وسط رستوران

 پوزخندی زدم و با صدایی كه از بغض میلزید گفتم

تنها چیزی كه نمیفهمم چی میگی برام هم مهم نیست آرمان، االن  _
 برام مهمه كیانه! لطفا

 كارت رو بده به من

دكتر گفته باید پاشویه بشه، داروی تب بر به تنهایی كار نمیكنه، تبش _
 !عصبیه

 كف دستم روجلوش نگه داشتم و با حرص نفس عمیقی كشیدم

 كارت آرمان _

یارا مطمئنی؟ هرچند دیر شده ولی بازم اگه نری تو اتاق كیان میتونه  _
 ...اری كنهك

 ... نذاشتم حرفشو تموم كنه اون یكی دستمو مشت كردم رو آوردم باال
  

 

 میزنم زیر چشمت آرمان ها!!! میگم كارت _

 خنده ی خسته ای كرد و كارت رو گذاشت كف دستم
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مراقبش باش سرتق، سعی كن زود خوبش كنی تا بتونه ازت حمایت  _
 كنه، راه درازی در

 !پیش دارید

 ب نگران ما نباش من هیچی برای از دست دادن ندارمبرو بخوا _

منتظر نموندم آرمان بره بهش پشت كردم و در رو باز كردم و آروم 
 رفتم پیش كیان

 دونه های درشت عرق رو صورتش بود

دستم رو روی پیشونیش گذاشتم وای خدا انگار دستمو روی بخاری 
 گذاشته بودم

ای های ضخیم رو كشیده  اتاق تاریک بود، آرمان همه ی رو پرده
 ...بود

با نور گوشیم دنبال دستمال میگشتم ولی چیزی پیدا نكردم به 
 جورابایی كه رو زمین بود

 نگاه كردم، بهترین گزینه بود

جوراب ها رو از رو زمین برداشتم و بردم تو دستشویی قشنگ شستم 
 و با آب سرد آبكشی
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ای به در خورد ... در  كردم ولی همینكه از دستشویی اومدم بیرون تقه
 ... رو باز كردم

آرمان بود كه یه دستمال سفید و یه ظرف سطل مانند داد دستم تا 
 بتونم توش آب بریزم

آرمان_ از اینا میتونی استفاده كنی، من میرم بخوابم چیزی الزم داشتی 
 بهم زنگ بزن

 ازش تشكر كردم ولی بازم از جورابا استفاده كردم یادم اومد مامانم
 وقتی یاسین تب میكرد

عالوه بر دستمال روی پیشونیش جوراباش رو با آب خنک میشست و 
 میذاشت رو مچ

   ... پاش

 

بیشعور آرمان لحاف انداخته بود روش لحافش رو از روش برداشتم 
 فقط یه شورت داشت

و یه زیر پیرهنی ولی تو اون تاریكی جزئیات رو زیاد نمیدیدم از 
 ماسترس بیش از حد قلب
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 تو دهنم میزد

با دیدنش تو اون حال دستام میلرزید یک لحظه هم بغضم كنار 
 نمیرفت

 همش تقصیر من بود

دستی به صورتش كشیدم، تو كی هستی؟ چرا انقدر تاریكی كه نباید تو 
 زندگیت باشم؟ چی

 از سرت گذشته كه میترسی منو داشته باشی؟

تو این كار دخالت  حال االنش تقصیر من احمق بود، نباید میذاشتم دن
 ...كنه

دستمال رو خیس كردم و توی ظرف آب ریختم و هر وقت احساس 
 میكردم از سرمای

 دستمال و جوراب ها كاسته شده دوباره توی ظرف خیسشون میكردم

 عرق كردن بدنش كم شده بود و نفسهاش نرمال تر

نگاهی به سرمش انداختم آخرای سرمش بود، خودم میتونستم سرم 
 كنم ولی دستام رو جدا

 میلرزید میترسیدم یهو هول بشم خراب كنم
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كارت اتاق رو برداشتم و از اتاق اومدم بیرون اول یه سر به اتاق 
 ٩خودمون زدم ساعت

صبح بود كسی تو اتاق نبود انگار بچه ها رفته بودند صبحونه ، لباسام 
 رو عوض كردم و

 كیف و تبلتم رو هم برداشتم

یین و پرستار كشیكشون رو خواستم كه باهام ده دقیقه بعد رفتم پا
 اومد باال و سرم كیان رو

   ... جدا كرد، خدا رو شكر كیان بیدار نشد

 

البته پرستار گفت دكتری كه اومده بود عالوه بر تب بر مسكن قوی 
 هم بهش داده و به این

 زودی ها بیدار نمیشه

پایین اومده یكم آرومتر شده بودم حال كیان بهتر بود و تبش خیلی 
 بود

روی تخت پیشش دراز كشیدم كم كم داشت چشمم گرم میشد كه 
 كشیده شدم تو یه بغل گرم
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از بوی تنش آروم شدم دماغم رو به وسط سینش از روی زیرپیرهنیش 
 كشیدم و آروم

 "زمزمه كردم " كیان؟

پیشونیم رو مرطوب بوسید آروم با صدای دورگه و خوابالوش زمزمه 
 "كرد " جانم؟

خودم رو تو بغلش شل كردم و دستم رو كه مانع چسبیدنمون به هم 
 بود رو از بغلش رد

كردم و گذاشتم رو پهلوش و بیشتر بهش چسبیدم ، انگار میخواستیم 
 تو هم حل بشیم

 بغض خفه كننده ای تو گلوم بود كه با صدای لرزون گفتم

 "ببخشید"

كه كیان بفهمه كیان نا خداگاه اشكام اومد پایین بدون هق هق بدون این
 زیر گوشم

 ...هیس" آرومی گفت و بیشتر منو تو بغلش فشرد"

 ما قرار بود چه بالیی سرمون بیاد، داشتم تاوان چی رو پس میدادم؟

 چرا دیوونه وار عاشق شده بود؟
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چرا االن حس میكردم تو بهشتم؟ بهشت من تو همین دو وجب جا بود 
 و دلیل زندگیم همین

 ودقلب تپنده شده ب

   ... كی قرار بود آروم بشیم؟ موهامو آروم آروم ناز میكردم

 

یادم نمیاد قبال همچین آرامشی رو تجربه كرده باشم اشكام خشک شد 
 ، ضربان قلبم هم

 آروم شد، لمس دستای كیان معجزه میكرد

 خوابم برد، یک خواب بدون رویا ، آروم آروم

بود ولی كیان پیشم نبود با سرد شدن تنم بیدار شدم اتاق هنوز تاریک 
 با صدای شیر آب

 متوجه شدم حمومه

بطری آبی كه اونجا بود رو برداشتم عطش شدیدی داشتم از دیشب 
 چیزی نخورده بودم

شكالتی رو از كیفم برداشتم یكم حالم بهتر شد كه كیان از حموم اومد 
 بیرون
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رو تخت دراز كش بودم بخاطر همین فكر كرد هنوز خوابم یه حوله 
 سفید دور كمرش

بسته بود رفت سمت پرده ها و خیلی كم فاصله ای بین پرده ها ایجاد 
 كرد كه نور باریكی

 اتاق رو خیلی كم روشن كرد

برگشت سمت من و رو تخت نشست آروم موهامو كنار زد و خودشو 
 خم كرد و پیشونیمو

آروم بوسید كه دستمو دور گردنش انداختم و به خودم نزدیكترش 
 كردم

 ی خیلی خوبی میداد آروم گونش رو بوسیدم آروم زمزمه كردمبو

 بهتری؟ _

 سرش رو یكم ازم فاصله داد و به چشمام نگاه كرد

 خوبم _

ناخوداگاه یاد تبش افتادم، یاد خشم دیشبش نبض كنار شقیقش ، 
 حركت عرق روی شقیقش،

   ... ...دستای مشت شدش
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ه اجازه داده بودم كیان بغض كردم و ناخداگاه چشمام تر شد، ناخواست
 در این حد اذیت بشه

با كشیده شدن انگشتش به زیر چشمم متوجه شدم اشكام سر ریز 
 شده آروم زمزمه كردم

 ...ببخشید، من نمی _

نذاشتم حرفموتمام كنم و محكم لبشو روی لبم گذاشت و با ولع شروع 
 كرد به بوسیدنم،

میتونستم پسش بزنم انگار اختیارم رو از دست دادم وبا بغضی كه ن
 منم همراهیش كردم

محكم و عمیق لب پایینم رو مكید و آروم ازم فاصله گرفت و لبم رو 
 ول كرد چشماش رو

بست و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند انگار نمیخواست در مورد 
 دیشب چیزی بشنوه

دیروز لب ساحل یه سوال ازت پرسیدم یادته؟ اگه میتونستی چیز  _
 خدا بخوایدیگه ای از 
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 اون چی بود؟

ته ریشش رو آروم نوازش كردم تو گلویی غمگین خندیدم، خیلی خوب 
 بحث رو عوض

 كرده بود پس منم همراهیش كردم ولی نتونستم بغضم رو پس بزنم

 میخواستم همونقدر كه من دیوونتم تو هم دیوونه ی من باشی _

برق بزنه  چشاش رو باز كرد ، تاحاال ندیده بودم چشماش تا این حد
 خنده ی قشنگی كرد

 كه انگشتم رو روی چال خطیش كشیدم

خوش بحالت ، خدا خیلی هواتو داره كه تمام خواسته هات رو به  _
 واقعیت تبدیل میكنه

یكم گیج نگاش كردم این االن منظورش این بوداون این حس رو 
 داره؟ نذاشت افكارم رو

   ... مه دادمنسجم كنم كه بینیش رو به بینیم مالید و ادا

 

فقط نمیدونم چرا من رو برای این دیوونگی انتخاب كرده ، میترسم _
 نتونم مراقبت باشم
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 ...یارا، نمیدونی خودتو تو چه آتیشی انداختی

این دفعه من سرم رو بردم جلو لباش رو شكار كردم و كشیدمش 
 سمت خودم، خیسی و

 رطوبت لبامون دیوونه كننده بود

ت كامال اومد روم كه یک لحظه لبمو ازش دور خشن شد و با یه حرك
 كردم وتو چشماش

 زل زدم

 پس بذار تو این آتیش بسوزم _

داغ داغ شده بودیم، برام مهم نبود چه اتفاقی تو آینده میوفته خوب 
 بود لحظه هایی كه به هم

نزدیک بودیم قیافه بی تفاوتش رو كنار میذاشت و خود واقعیش رو 
 نشونم میداد ، من این

مرد خونسرد وتو ظاهر بی احساس رو با تمام تو ذوق زنیهاش با تمام 
 مهربونی های

زیرزیركیش، با تمام مردونگیش و با تمام اسرار آمیزیش و با تمام 
 ممنوعه هاش
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 میخواستم

 انگشتای یكی از دستاش رو برد بین موهام و كامل روم دراز كشید

باال و حسش میكردم  فقط یه حوله داشت و من دامنم كامل رفته بود
 چقدر االن منو میخواد

 و از نزدیكیمون تحریک شده

 آروم چونم رو بوسید و نفس نفس زنان گفت

 نمیتونم دیگه خودمو نگه دارم _

بوسه هاش رو ریز ریز از گردنم سر داد به بنا گوشم و زیر گوشم 
   ... گفت

 

ومدی من دیگه نمیتونم خودمو نگه دارم یارا خودت با پای خودت ا _
 سعی كردم دورت

 ...كنم

 تو گلو خندیدم و موهای پشت سرش با سر انگشتام نوازش كردم

تا حاال از چیزهایی كه با تمام وجود خواستمشون و برای داشتنشون  _
 ریسک كردم
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 ...پشیمون نشدم هیچ وقت

آروم الله ی گوشم رو گاز گرفت و دستش رو از زیرتاپم رد كرد و 
 ،سینه هامو لمس كرد

نفسهای عمیق میكشیدم و آه مانند خارجش میكردم و زیر لب اسمشو 
 صدا میزدم

ولی اون لباش مشغول دیوونه كردن من بود ، خیلی وقت بود منتظر 
 این لحظه بودم

 با یه حركت شورتم رو كشید پایین و ازم دور شد

 نوری كه از پنجره رد میشد دقیق افتاده بود رو سینش

بود، یه خالكوبیه گوزن نر با شاخ های قدرتمند واو این یه خالكوبی 
 انگشتم رو روی سینه

عضالنیش گذاشتم و آروم روی خطوط شاخ گوزن رفتم باال و به 
 گردنش رسیدم كه دستم

رو گرفتم و انگشتم رو گذاشت تو دهنش و مكید... این كارش تمام 
 وجودم رو به آتیش

 كشید
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 شتمدوباره خم شد سمتم ولی با دستم نگهش دا

 باید قبل اینكه شروع كنه بهش میگفتم ، آروم زمزمه كردم

   ... كیان من باكره ام _

 

چشماش رو بست و نفس عمیقی كشید و سعی كرد به خودش مسلط 
 بشه دستم رو از رو

سینش برداشت و فاصله ای كه بینمون بود رو تموم كرد ولی جای لبام 
 پیشونیم رو بوسید

 و آروم زمزمه كرد

ای اولین بارت با من باشه؟ یارا نمیتونم قول بدم تا آخر عمرم میخو _
 ... پیشت میمونم

من یه دختر بیخوانواده بودم، دیگه پدر و برادری باال سرم نبودند كه 
 برای مطمئن شدن از

 بكارتم ماما بیارن باالسرم

سالگی هنوز باكره ٢٧، ٢٨چندتا دختر بودند تو كانادا كه تو سن  
 بودند؟
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م وجود این اتفاق رو میخواستم با وجود اینكه هنوز خیلی چیزها باتمو
 درموردش

نمیدونستم ولی از اینكه با تمام وجود میخواستمش مطمئن بودم لبام 
 رو باز كردم بگم آره

 ولی با ویبره ی گوشی من هر دوتامون یه جوری شدیم

 !!!!!كلید قفل گوشیم رو كه رو پا تختی بود فشردم كه خفه شه

 م زیر گوشش زمزمه كردمآرو

 با تمام وجود میخوام اینكار رو انجام بدی _

كیان انگار ضامنش رو با این حرفم كشیدم كه بدون لحظه ای مكث 
 تاپم رو كشید پایین و

سرش رواز گردنم به سمت پایینتر میبرد كه ایندفعه كسی شروع كرد 
 به زدن در اتاق

میكشیدم به كیان نگاه  مخواستم سرمو بكوبم به دیوار، حتی خجالت
 كنم كیان به در توجه

نكرد و خواست ادامه بده ولی تعداد تق تق هایی كه به در میخورد 
 بیشتر شد
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   ... آروم گفتم _كیان درمیزنن

 

با حرص گفت_ هركیه بره به جهنم من مدتهاس میخواستم اینا رو 
 ...ببینم و لمس كنم

ز طرفی هم بخاط تق حرفش تحریكم كرد منم بیخیال در بشم... ا
 مجددی كه به در خورد

خندم گرفت ... لبام رو جمع كردم كه جلو خندم رو بگیرم كه با اخم 
 نگام كرد و دستش رو

 از روی سینه هام برداشت

 !باشه به وقتش منم میخندم یارا خانم _

كیان از روم افتاد اونور تخت و حولش رو روی خودش كشید و دوتا 
 دستش رو روی

 گذاشت و سعی كرد به خودش مسلط بشهصورتش 

تاپم رو دادم باال و كیان خودش رو زد به خواب و لحافی كه صبح از 
 روش برداشته بودم

 رو كشید رو حولش
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 دنبال شورتم گشتم ولی پیداش نكردم صدای آروم آرمان رو شنیدم

 یارا؟ یارا؟ _

زدم تو دلم یه زهرماری نثارش كردم و بیخیال شورتم شدم و خودمو 
 به خواب آلودگی و

 در رو آروم باز كردم

 آرمان و آرزو دم در بودند

 آرمان_ كیان حالش بهتره؟

آره نگران نباش تازه پرستار رو صدا زدم سرمش رو درآورد منم  _
 تازه خوابم برده بود

جوری جلوی در ایستاده بودم كه قشنگ بهشون نشون میدادم عمرا 
 نمیذارم بیاید داخل

   ... گام میكردآرزو خبیث ن

 

 نمیخوای بری اونور ما پسرخالمون رو ببینیم؟ _

 سرم رو باال بردم و نوچی گفتم، آرمان مشكوک نگام كرد

 خبریه داخل؟ _
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 یكی از ابروهام رو براش بردم باال

آخه چه خبری میتونه باشه، شما بیاید سر و صدا میكنید مزاحمش  _
 میشید ولش كنید

 ومده پاییناستراحت كنه تازه تبش ا

آرزو_ بیا برو كنار بچه پررو انگار نه انگار تب كردنش دست گل تو و 
 اون دوست

 ...گودزیالته

 اومدم جواب آرزو رو بدم كه از پشت سرم صدای كیان اومد

 اتفاق خاصی نیوفتاده كه دست گل كسی باشه _

 یا خدا این كی لباس پوشید؟ در رو كامل باز كرد

بیاید ولی ما گشنمونه فكر كنم تایم نهاره میخواید بیاید داخل  _
 میخوایم چیزی بخوریم

آرزو لبخند شرورانه ای زد یه جوری شدم انگار میدونست تا چند 
 لحظه پیش چه اتفاقی

 بین منو كیان افتاده بود

 اخمی بهش كردم كه لبخند گشادی به روم زد
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ه زودي اوك بریم نهار ریما دوقولوها رفته بودند بیرون اونا هم ب _
   ... میرسند

 

كیان كارت اتاق رو برداشت و در رو پشت سرش بست و بدون توجه 
 به دهن باز مونده

آرمان دست منو گرفت و رفتیم سمت آسانسور حتي نذاشت آرمان و 
 آرزو بیان و زد در

 آسانسور بسته بشه

 ناباور نگاش كردم

 خوبی؟ _

 با حرص نفسش رو داد بیرون

 !نه _

 زوش چسبوندمخودم رو به با

ناراحت نشو... خوب دفعه قبل هم نازی زنگ زد و تو سریع جوابشو  _
 دادی

 !نه كه اون روز تو اصال ناراحت نشدی؟ _
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 از زیر نگاهی بهش انداختم، یاد اون روز افتادم، چقدر حرص خوردم

دستشو انداخت دور كمرم و برم گردوند تو بغلش و آروم زیر گوشم 
 گفت

 ...ین دارهحیف اینجا دورب _

این چرا انقدر آمپر چسبونده بود؟! باورم نمیشد كیان انقدر گرم مزاج 
 باشه

رسیدیم طبقه رستوران و كافه كه چند ثانیه بعد ما آرمان و آرزو 
 رسیدند طبقه ی رستوران

 و كافه

   ... كیان رفت سمت سلف سرویس و تا تونست ظرفاش رو پر كرد

 

رصش رو داشت سر شكمش خالی ماشاال نوش جونش ولي فكر كنم ح
 میكرد آرزو خودش

 رو به من رسوند و زیر گوشم گفت

 داشتید چیكار میكردید؟ بد موقع اومدیم؟ _

 هم خندم میومد هم میخواستم بهش اخم كنم
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 قیافه ی عجیب و مسخره ای پیدا كرده بودم آرزو مشكوك نگام میكرد

 خوبی یارا؟ چرا شبیه ژوكر شده قیافت _

 خنده تكون دادم سرم رو با

 تو دلم آتیش بازي بود، تازه انگار اون داغی اون لحظه داشت میپرید

 واو من داشتم با كیان چه غلطی میكردم؟

اگه این دوتا خر مگس نرسیده بودند االن من باید گودبای پارتی 
 بكارتم رو میگرفتم اونم

 ...با كیان اوف

 ن دادآرزو با دیدن سكوتم سری از روي تاسف برام تكو

 !كمال هم نشیني با كیان روت تاثیر منفی گذاشته ها تو هم الل شدی _

 ظرفش رو برداشت و با غر غر از كنارم رد شد

چند مدل غذا گذاشتم تو ظرفم و رفتم سمت آرمان و كیان كه داشتند 
 دوباره زیر گوش هم

 ویز ویز میكردند البته ویز ویز رو آرمان میكرد

 كیان فقط داشت میخورد
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   ... پیش كیان نشستم كه آرمان حرفش رو قطع كرد

 

 اخمی بهش كردم كه شونه هاشو به معنی چیكار كنم خوب انداخت باال

 .... نمیخواستم با سوال اینكه تو كي هستی و

 كیان رو خفه كنم و مجبورش كنم همین اول برام بگه

 میخواستم بهش فرصت بدم و راحتش بذارم

 پیشم باشهحاضر بودم چیزی نگه ولی 

 همون لحظه یارا و دوقولوها هم اومدند

 آرمان با دیدنشون گفت

 به به زیارت خوش گذشت؟ _

 ریما بلند خندید

 آره خیلی باحال بود، تجربه جدیدی بود _

 متعجب نگاش كردم

 ریما با دوقولوها رفتی؟ بیشعور تو مگه خودت دوست دختر نداری _

 كه تو دستش بود رو داد دستم شونه ها شو انداخت باال و جعبه بزرگی
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بیا اینو دوست گودزیالت داد گفت هرچی به گوشیت زنگ زده  _
 جواب ندادی، واسه

مهمونی امشبه، خدایی كاری به دیشب ندارم ولی خیلی پسر خنده رو و 
 خوش مشربیه

با ذوق جعبه رو باز كردم توش یه لباس مجلسی رزگلد بود كه باالتنش 
 اكلیلي بود و

 ده درخشانفوقالعا

   ... چشمام برق زد

 

 وای خدااا چقدر خوشگله _

 تا آرزو بگه كو ببینم

جعبه انگار از دستم پرواز كرد سرم رو كه آوردم باال دیدم كیان جعبه 
 رو تو دستش گرفت

 و از پنجره بغلمون كه باز بود پرتش كرد پایین

 چشمام رو درشت كردم
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فتاد پایین باورم نمیشد این مثل یه صحنه آهسته لباس از جلو چشمام ا
 چكاری بود كیان كرد

 لب و لوچم ناخودآگاه آویزون شد

 همه شوكه شده بودند صدای كوهیار سكوتمون رو شكست

 !دادادااام و اینك خشم كیان _

كیان با اخم نگاهی به لب و لوچه ی آویزونم انداخت اومدم حرفی 
 بزنم كه تكیه داد به

د سمتم و با قیافه ی جدی نگام كرد و صندلیش و صورتش رو برگردون
 قبل از از اینكه

 كلمه ای از دهن من دربیاد گفت

 !لطفا بحث نكن بعد از دیشب این كمترین كاری بود كه كردم _

حرف تو گلوم موند و نتونستم حرفی بزنم ،دستمو با حرص مشت 
 كردم كه صدای خنده

 كوهسار رو شنیدم

شده تورو سركوب كنه، آخ دلم خنك  یارا خیلی خوشحالم یه نفر پیدا _
 شد ، دست بزنت
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 !فقط برای ما بود؟

   ... همه زدند زیر خنده كه ریما گفت

 

 ...یارا موش شدی!!! آخی نازی _

 با حرص گفتم

خفه شید بابا! اصال نمیخواستم برم مهمونی كه! هیچم لباسه خوشكل  _
 نبود

 آرمان بلند خندید

 مون درازه یارا جاناوهوم بله بله همه مون گوشا _

كیان دستش رو گذاشت رو پام و رنگ نگاهش عوض شد، یه جوری با 
 محبت نگام كرد

 ولي من ازش دلخور بودم آخه لباسه چه گناهی داشت

 شده بودم سوژه و بچه ها تا تموم شدن نهار روانیم كردند

بعد نهار تصمیم گرفتیم بریم كنار دریا قرار بود فردا صبح زود 
 برگردیم
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باید میرفتیم اتاقامون لباس عوض میكردیم ولي من كیف و تبلت و 
 گوشیم اتاق كیان بود

ولي در حال حاضر اصال نمیخواستم باهاش تنها بمونم البته از حرص 
 قضیه لباس

میخواستم ازش فرار كنم تا به چیزی كه نگاه های شیطونش میخواد 
 نرسه

 زیر گوشم اروم گفتولی قبل اینكه فرار كنم سریع فهمید و خم شد 

 باهام میای اتاقم یا جلو چشم همه شورتت رو پس بدم؟ _

 با دهن باز بهش نگاه كردم كه چشمكی به روم زد

 این همیشه انقدر شیطون بود؟

 بچه ها رو با بهونه ی گوشي و كیفم پیچوندم تا برم اتاق كیان

هرچند همه یه جور خاص نگام میكردند و من داشتم از خجالت آب 
   ... یشدمم

 

همینكه وارد اتاق شدیم مچم رو گرفت و پرتم كرد رو تخت دامنم 
 كوتاه بود و از اون
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دامنهای َلخت و چین دار بود و خیلي راحت كنار میرفت همینكه پرت 
 شدم رو تخت دامنم

رفت باال كه سریع كشیدمش پایین وقتی داغ میكردم ازش خجالت 
 نمیكشیدم ولی وقتی توی

دم از اینكه جاهای حساسم رو ببینه خجالت میكشیدم با اون فاز نبو
 اخم و اعتراض صداش

 "!زدم "كیان

 كه روم خیمه زد و لبام رو بوسه آرومی زد

نگران نباش نمیخوام كاری كنم فقط میخوام ببینم پردت چه شكلیه  _
 و شب میتونی خشونت

ات من رو تحمل كنی؟! بعد یك سال انتظار فكر نكنم بتونم زیاد باه
 آروم باشم

یكم فكر كردم چرا یكسال؟ ما شش نهایت هفت ماه بود همدیگرو 
 !میشناختیم كه

با آوردن دستش جلو نتونستم افكارم رو ادامه بدم و سریع پاهام رو به 
 هم چسبوندم و گفتم
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 نمیخوام ، در ضمن مگه قراره شب من پیش تو باشم؟ _

 مرموز نگام كرد و لبش رو برد داخل دهنش مكید

 و بعد از مكث طوالنی لبش رو ول كرد

 یعنی نمیخوای باهام باشی؟ _

داشتم انتقام لباسم رو ازش میگرفتم كه یهو یاد حرف دن افتادم باید 
 پیغامش رو به كیان

 میرسوندم

حواسم نبود جای جواب به سوال كیان بحث رو خیلی تابلو عوض 
   ... كردم

 

زی بهم گفت، گفت نگران راستی كیان یادم نبود دن دیشب یه چی _
 دن نباشی اون بهت

خیانت نمیكنه و درمورد صحت شایعات چیزی نمیگه، یه همچین 
 چیزایي گفت

با این حرف من كال ذهنش منحرف شد ودست از آنالیز پرده ی 
 بكارت من برداشت... به
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فكر فرو رفت حتي سوالش رو تكرار نكرد فقط بعد از چند دقیقه از 
 رتروم بلند شد و شو

نازكم رو از تو جیبش در آورد روبروم ایستاد و پاهای به هم چسبیدم 
 رو گرفت و شورتم

 رو تو پام كرد و كشید باال

 ا خودم میتونم _

 چیزی كه من درش آوردم خودم میذارمش سرجاش _

تا بیام حرف دیگه ای بزنم گوشیش زنگ خورد نگاهی بهش انداخت 
 و رفت سمت تراس

نوم گوشی خودم رو برداشتم اوه دن ده بار تا من حرفهاش رو نش
 زنگ زده بود و كلی اس

 ام اس داده بود

كیان در گیر گوشیش شد كه منم به دن زنگ زدم تا بهش بگم 
 نمیتونم برم مهمونی

 همینكه بوق دوم رو خورد دن جواب داد

 هی زنده ای؟ فكر كردم كیان دیشب تورو زنده نمیذاره _
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دیدم ، برای این پسر غم معنی نداشت با شنیدن صدای سرزندش خن
 بعد از احوال پرسی

 رفتم سر اصل مطلب

 دنی من شب نمیتونم بیام مهمونی؟ _

   ... !دن خندش كم شد و متعجب گفت_ چرا؟

 

 بخاطر اینكه كیان لباسی كه تو برام گرفته بودی رو انداخت دور _

 دن با افسوس گفت

گردوند یكي از دخترام یارا اون خیلی خاص بود! حداقل برش می _
 میپوشیدند

پكر فیس به دیوار نگاه كردم، مگه معموال پولدارا تو این مواقع نمیگن 
 باشه اشكال نداره

 فداي سرت

 با حرص گفتم

 !دن گمشو به هرحال گفتم بهت بگم! شنبه تو شركت میبینمت _

 دن داد زد
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 هي هي كجا وایسا باهات كار دارم _

 هوم چیه!؟ _

 اتون رو كنسل كنید با من برگردیدفردا بلیط _

چرا تو پروازت كیه؟ میخوای بلیطامون رو با ساعت تو هماهنگ  _
 كنیم؟

 نه خنگ! من با جت خودم اومدم، با اون برمیگردیم _

آهای بلندی گفتم ولی تو دلم به این فكر كردم كه اگه اینو قبول كنم 
 كیان منو میكشه، فكر

اشه، باید یه مدت باهاش چونه میزدم نكنم زیاد از دن خوشش اومده ب
 تا بتونه با دن ارتباط

 برقرار كنه ولی با حرفي كه دن زد تمام تفكراتم بهم ریخت

 یارا الزمه با كیان حرف بزنم فكر نكن بخاطر تواِ  _

   ... با حرص بهش توپیدم

 

خدایی شماها چتونه؟ دوستای منید یا كیان؟ حاال نمیشد این حرف  _
 ال نمیایمرو نزنی؟ اص
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 ...بهش هم نمیگم گمشو

گوشیو روش قطع كردم ورفتم سمت تراس كیان هنوز داشت حرف 
 میزد با اشاره بهش

 فهموندم كه میرم اتاق خودم تا لباسامو عوض كنم

 با حرص برگشتم اتاقم و لباسام رو عوض كردم

 حتی با ریما و آرزو هم حرف نزدم

، همون بیكیني قرمز همش بهم تشر مینداختند و اذیتم میكردند
 دیروزم رو پوشیدم ولی

روش هیچی نپوشیدم و همینجوری رفتم لب ساحل هنوز چند قدم از 
 هتل دور نشده بودم كه

كسی از پشت سر بهم نزدیک شد یک لحظه ترسیدم ولی با دیدن 
 كیان چیزی نگفتم و

 منتظر موندم ببینم چیكار میكنه

 زیر لب گفتبا تموم شدن كارش نگاهی بهم انداخت و 

 اینجوری بهتره _



@vip_Roman 

 

 

  

465 

 

نگاهی به كمرم انداختم ، پیرهن ساحلی سفید و مردونه خودش رو 
 دور كمرم پیچیده بود و

 باال تنه خودش لخت بود و اون خالكوبی لعنتیش تو چشم بود

 نمیخوام كیان ، من معذب نیستم كه _

پوزخندی زد_ نیاز نیست تو معذب باشی، من معذبم پشتت زیاد تو 
 !هچشم

 با خنده یكی از ابروهامو بردم باال

 منم االن معذبم تو باالتنت اینجوری لخته مخصوصا با این خالكوبیت _
...   

 

 دستشو انداخت رو شونم و منو به خودش نزدیک كرد

 بیخوای میتونم بجاش شلواركم رو در بیارم بپوشی؟ _

اخمی بهش كردم كه تک خنده ای كرد كه با سر و صدای بچه ها 
 سرمون رو برگردوندیم

 كه خودشون رو بهمون رسوندند، ما عمرا نمیتونستیم تنها بمونیم

 حتی متوجه پوف كالفه ی كیان هم شدم
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البته همیشه بودن با بچه ها یكسری مزیت هایی داره اونم اینكه انقدر 
 میخندیدم تا شكم

 درد میگرفتیم

بعد از رفتیم ساحل و تا تونستیم خوش گذروندیم برای شام هم 
 تعویض لباسامون همون

 نزدیكیها غذای خیابونی گرفتیم

دن با اس ام اس هاش دیوونم كرده بود پس مجبور شدم پیشنهادی 
 كه دن بهم داده بود رو

به بچه ها برسونم همه موافق بودند و در كمال تعجب كیان هم 
 مخالفتی نكرد

 نبالمونبه دن پیام دادم و قرار شد صبح ساعت ساعت  خودش بیاد د

برام جالب بود كه بعد اون شب چی شده بود كه كیانی كه با نفرت به 
 دن نگاه میكرد االن

 مشكلی با سوار هواپیمای دن شدن نداشت

بعد از یكم گردش تصمیم گرفتیم برگردیم هتل ولی با یه تصمیم آنی 
 نزدیک هتل لب ساحل
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 نشستیم و

 ات یا حقیقت بازی كنیمبا پیشنهاد آرمان بعد ماه ها تصمیم گرفتیم جر
...   

 

كوهیار رفت و یه شیشه خالی گرفت و برگشت و قوانین رو تكرار 
 كرد، این اولین بار

 بود كه كیان هم همراهمون بود

كوهیار_ آقایون خانما همه توجه كنید عضو جدید داریم پس قوانین رو 
 از اول میگیم، چیز

ه قبال گفتیم و طرف نداریم، كار خطر جانی نداریم، شرطهایی ك١٨ +
 نتونسته انجام بده

شرط سوخته حساب میشه و نباید تكرار بشه، هركسی شرط رو نتونه 
 انجام بده یک ماه

بعد همه خونه اون جمع میشیم و اون باید همه چیزایی كه میخوایم رو 
 برای بقیه فراهم كنه

 قبوله؟
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ه بودیم همه یک صدا گفتیم قبوله...من و كیان دقیق روبروی هم نشست
 كه شروع كننده ی

بازی كوهیار بود و طرف مقابلش شد آرمان، بازی بین شوخی و خنده 
 داشت طی میشد تا

 اینكه نوبت ریما شد كه شیشه ریما چرخید و روبروی كیان ایستاد

 ریما سریع گفت _ جرات یا حقیقت؟

 شک نداشتم جرات رو انتخای میكنه ولی در كمال تعجب گفت

 !كیان_ حقیقت

ر كس دیگه ای بود هممون میگفتیم ا ترسو ولی فكر كنم تنها كسی ه
 كه با انتخاب حقیقت

 جسارت به خرج داده بود كیان بود

ریما یكم مكث كرد و چندبار دهنش رو باز و بسته كرد كه بعد از چند 
 ثانیه خبیث كیان

 رو نگاه كرد

و اگه یارا تو خطر بیوفته حاضری برای زنده موندن یارا خودت _
   ... فداكنی؟
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ناباور به ریما زل زدم تا بخوام من چیزی بگم تا ریما حرفشو پس 
 بگیره ، كیان با یه لبخند

 تلخ گفت

 شک نكن و مطمئن باش بدون هیچ تردیدی اینكار رو میكنم _

آرمان و آرزو سوتی زدند و كوهیار و كوهسار شروع كردند به دست 
 زدن ولی من غرق

ودم این حرفش از هزاران عاشقتم یا دوستت نگاه كردن به كیان ب
 دارم با ارزش تر بود،

 ...ضربان قلبم روی هزار بود حتی نفس كشیدن یادم رفته بود

اصال متوجه نشدم كی كیان شیشه رو چرخوند و دقیق روبروی من 
 قرار گرفت

 لبخند كجی بهم زد _ خوب جرات یا حقیقت؟

میگن یارا من هیچ وقت  هول شده بودم یكم اهم اهم كردم ، به من
 حقیقت رو اول انتخاب

 نمیكنم جرات و جسارت تو زندگی من حرف اول رو میزنه
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 "!پس با اعتماد به نفس گفتم " جرات

یكی از ابروهاش رو برد باال و دستش رو روی سینش قفل كرد ولبش 
 رو برد تو دهنش و

 سرتاپام رو خیلی خاص نگاه كرد

 با رها كردن لبش گفت

 ز قرار بود یه چیزی بهم بدی درسته؟امرو _

یه لحظه هول شدم منظورش چی بود؟ منظورش بكارتم بود؟ جوابی 
 بهش ندادم كه گفت

پاشو بریم من االن الزمش دارم و باید ازت بگیرمش اگه بهم ندیش  _
   ... فكر كنم میبازی نه؟

 

همه چشمشون اندازه توپ شده بود اصال نمیفهمیدند كیان چی میگه 
 من یهو هول شدم و كه

 گفتم

 ...نداریم كه١٨این خالفه قوانینه ما تو این بازی +  _

 كیان شونه هاشو داد باال
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ذهنت خرابه یارا من چیز بدی نگفتم پاشو بریم سریع باید بهم  _
 بدیش

از جاش بلند شد و دستمو گرفت و كشید كه بچه ها شروع كردند به 
 صوت و جیغ داشتم از

 بلند شدم و زیر گوش كیان گفتمخجالت آب میشدم 

 كیان زشته همه االن میفهمن تو چی میخوای _

 بدرک بذار بفهمن _

به زور منو دنبال خودش كشید و چند قدم باهاشون فاصله گرفتیم كه 
 با صدای بلند گفت

 ...ما رو از نتیجه با خبر كنید فكر نكنم برا بقیه بازی برگردیم _

_ موفق باشید فردا برات كاچی میارم آرزو صوت بلندی زد و داد زد 
 خواهر جان

 كوهیار هم مثل آرزو داد زد

یارا یادت نره از چیزی كه تو جیب كوچیک كیفت گذاشتم استفاده  _
 كنی

 با حال زارگفتم
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 كیان بیا برگردیم، تورو خدا بچه ها همه فهمیدن ، آبروم رفت ؟ _

   ... رسیدیم دم در هتل كه دستشو گذاشت رو شونم

 

خودشون تا حاال با كسی نبودند كه بخوان به تو عیب بگیرن؟  _
 درضمن به اندازه كافی

 امروز سر خر بودند دیگه مجبورم كردند

 در آسانسور رو باز كرد و هلم داد داخل

 قرمز قرمز شده بودم و با حرص نگاش میكردم

 !بریم باال هم هیچ غلطی نمیكنم باهات _

ر خودشو بهم چسبوند و زیر گوشم تک خنده ای كرد و تو آسانسو
 زمزمه كرد

پس منم بر میگردم پایین و میگم یارا به من نداد پس ماه بعد همه  _
 !خونه یارا پالسیم

با زبونش لبش رو خیس كرد و لبشو آروم رو لبم كشید و بدون فاصله 
 دادن لبش گفت
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هیچ وقت هیچ كسی نتونسته منو در این حد دیوونه كنه من بهت  _
 ت فرار دادم ولیفرص

دیگه خودت هم بخوای نمیذارم بری از این به بعد باید پا به پام بیای 
 !تو دیگه مال منی

در آسانسور باز شد كه ازم فاصله گرفت و دستمو گرفت و به سمت 
 اتاقش رفتیم، منو

 جادو كرد حتی نتونستم باهاش مخالفت كنم

ند كیان میخواد با من حتی دیگه یادم نموند كه بچه ها پایینند و فهمید
 چیكار كنه، تمام تنم

 آتیش بود و فقط كیان رو میخواستم

همینكه وارد اتاق شدیم اولین كار چراغ رو روشن كرد و بعد پرتم 
 كرد روی تخت و

 بدون وقفه دگمه شلوارک جینم رو باز كرد و با شورتم كشیدش پایین

 یه جورایی خجالت كشیدم

   ... ی؟كیان میشه چراغو خاموش كن _
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 اومد روم و زیر گوشم گفت

میخوام ذره ب ذره وجودتو ببینم ، نترس نمیذارم اذیت بشی، هیچ  _
 وقت نمیذارم ، یكسال

منتظرت بودم یارا یكسال خودمو ازت دور نگه داشتم االن میخوام 
 ثانیه به ثانیه امشب تو

 ذهنم حک بشه

وبیش روی ازم فاصله گرفت و تیشرتش رو از تنش در آورد، خالك
 سینه عضالنیش از

 نقاشی روی بوم هم جذاب تر بود

مهربون لبخندی به روم زد و پشت بندش پاهامو كشید سمت خودش 
 و لبش رو با زبونش

 خیس كرد و گفت

تو اولین تجربتو به من میدی و من هم میخوام برات كاری كنم كه  _
 تاحاال برای هیچ كسی

 نكردم

 ...بگم چی؟ سرش رو برد پایین و مشكوک نگاش نكردم و تا بخوام



@vip_Roman 

 

 

  

475 

 

آروم رونم رو زبون زد و نرم بوسید، خواستم پامو ببندم كه با دوتا 
 بازوهاش محكم رونام

 رو نگه داشته بود، حس خیلي خاصي داشتم آروم و با استرس گفتم

 كیان نه! نكن_

 به وسط پام نزدیكتر شد و لیس آرومی زد

 لذت ببریهیس حرف نزن، میخوام با تمام وجود _

 ...كامال تحریك شده بودم

   ... نفسهای گرمش كه به وسط پام میخورد دیوونه تر میشد

 

كامل خیس شده بودم كه با مك عمیقی كه بهم زد ناخوداگاه اه بلندي 
 كشیدم

 "...اه كیان... بسه"

 زبونش رو كامل روم كشید و دوباره مكید

 با دستام صورتم رو پوشونده بودم

 شیدم هم دلم بیشتر و بیشتر میخواستهم خجالت میك
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 گاز ریزي از باالي بین پام گرفت كه جیغ كوتاهی كشیدم

 با زبونش دوباره شروع كرد به لیسیدنم دیگه دست خودم نبود

شل شل شده بودم كه باالخره سرش رو اورد باال و وقتي نگاه داغ 
 شدم به نگاهش خورد با

ز لبام به گردنم و از گردنم همون لبهاي خیسش به لبام حمله كرد و ا
 ...به سینه ها

گاز هاي ریزو مک های عمیقش باعث میشد بیشتر به خودم بپیچم 
 میگرفت

 انگار تو یه دنیاي دیگه بودم

 صداي نفس هاي بلند مون توي سكوت اتاق اكو میداد

 زیر گوشم رو مكید

 چراغ اتاق روشن بود كه با لذت ذره ذره ی وجودم رو شهو.تناك نگاه
 میكرد میخواستم

 پاهامو ببندم كه سریع دوباره بازشون كرد

سرش رو به نشونه نه تكون داد همه چیز در حالی كه لذت بخش بود 
 تا حدی خجالت آور
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 ...هم بود

   ... اومدم دستامو رو سینم بذارم كه اخمي بهم كرد

 

 یارا خودتو نپوشون! میخوام تو ذهنم حكت كنم_

 كمربند و دگمه شلوارش رو باز كردبهش زل زدم كه خودش هم 

 اندام این مرد رواني كننده بود

دلم میخواست تمام سیكس پكهاش و عضله هاشو بلیسم ولي امشب 
 انگار قرار بود با قوانین

 كیان بازي كنم

شلوار و شورتش رو كه كشید پایین با دیدنش لبم رو گزیدم و آب 
 دهنم رو قورت دادم

 سمتم خیز برداشت چشمكی بهم زد و دوباره به

 كه عقب عقب رفتم تا خوردم به پشت تخت

 سریع خودشو به من رسوند و زیر گوشم گفت

كجا؟ نمیتونی از من فرار كنی دیگه! فرصتي كه برای فرار كردنت _
 بهت داده بودم تموم
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 شده

استرس گرفته بودم یه جورایي االن تو همین لحظه رو هم بودیم و بین 
 پام بود ترسیده بودم

ترسم رو كه تو چشمام دید مهربون لبخند زد و در حالي كه خودشو به 
 بین پام میمالید گفت

 نترس، آروم باش، لذت ببر_

 نا خودآگاه اهی كشیدم

كه چونم رو گاز گرفت و یكي از سینه هام رو تو مشتش فشرد اه و 
 ناله هام دست خودم

دستمو برده نبود و هر لحظه محكمتر و سریع تر خودشو بهم میمالید 
 بودم بین موهاش كه

محكم و هوس انگیز شروع كردیم به بوسیدن لبای هم یهو ازم دور 
   ... شد و آروم زمزمه كرد

 

من پاكم... تا حاال بدون كاندوم رابطه نداشتم ولی نمیخوام بكارتت _
 ...رو با كاندوم بگیرم
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 بهم اعتماد داری؟

ادن سرم رضایتم رو حرفاش برام حكم سند رو داشت... با تكون د
 نشون دادم... كه دوباره

 ...حمله كرد به لبام

 انگار از قحطي اومده بودیم

اصال تو این دنیا نبودم كه در حالي كه نفس نفس میزدیم كیان سرش 
 رو ازم دور كرد و

 ...در حالیكه به چشماي هم زل زده بودیم اروم فشار داد داخلم

وبازوش رو با ناخونم  ناخواسته دستمو روي بازوش چنگ كردم
 خراشیدم نفس نفس زنان

 در حالي كه استرس داشتم بهش نگاه كردم زیر لب گفت

 هیس چیزي نیست آروم باش_

 در حالي كه اروم فشار میداد همش زیر لب زمزمه میكرد

 عزیزم ، تو مال منی ، فقط مال منی_

م بین پام مي سوخت كه نمیدونم یهو چي شد كه محكم فشار داد داخل
 به جیغي كه كشیدم
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محكم هم بازوش رو چنگ انداختم و پوستش رو زیر ناخونام حس 
 ...كردم

ولي كیان خم به ابرو نیاورد لبش رو داخل دهنش برده بود و چشماش 
 خمار شد و

 مردمكش به سمت باال رفت ولي دیگه تكون نخورد

اروم كشید بیرون و به بین پام نگاهي انداخت با انگشت وسطش بین 
 پام رو لمس كرد و

یكم خون رو با انگشتش بهم نشون داد كه اول یكم با دیدن خونم 
   ... استرس گرفتم ولي وقتی با

 

لذت انگشتش رو برد داخل دهنش مكید كل وجودم آتیش گرفت كه 
 دوباره واردم كرد

 اولش اروم اروم خودشو بهم فشار میداد

 عرق از شقیقش میچكید

 نفس نفس زنان گفت

 نمیتونم بیشتر از این اروم باشم یارا، دیوونم كردي دیگه_



@vip_Roman 

 

 

  

481 

 

 خودم هم از این حركت هاش دیوونه شده بودم

 كامل پاهامو از هم باز كرد و دوباره خم شد سمتم

 و دیگه انگار دست خودش نبود

درد ولذت تجربه ی حس جدیدی تو زندگیم …محكم بهم میكوبید 
 بود

 آروم اسمشو بین نفس زدنم صدا زدم

 یانك _

جانم... بگو كه مال مني یارا، از االن تا اخر عمرت مال مني، كل _
 وجودت مال منه، از

 ...حرص تمام دنیا تو مال منی خوشمزه من تو مال منی تو زن منی

بلند اه میكشیدم و كیان با تمام وجود خودشو بهم میكوبید زیرش 
 بدجور لرزیدم یک حس

با یک مرد واقعی تجربش  بینظیر سبک شدن... چیزی كه آرزوم بود
 كنم

 مثل حالت كیان شدم و مردمک چشمام رفته بود باال

 ولي كیان بي خیال نمیشد
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وقتي دید لرزیدم اروم گرفت و یكم به خودش مسلط بشه ولي بعد از 
   ... اینكه كمي با انگشتش

 

 باهام بازي كرد دوباره یك ضرب و بدون مكث واردم كرد

 فتمسوزش داشتم كه با ناله گ

 كیان ، میسوزه_

به حرفم توجهی نكرد ، تموم ماهیچه هاي تنم زیر ضربه هاي محكمش 
 میلرزید زیر

 گوشش ناله میكردم و اسمشو صدا میزدم

كه یهو ضربه هاش وحشتناك شد كه خودم با وجود اینكه درد داشتم 
 حس كردم دوباره دارم

 به اوج میرسم

نگاه كرد كه خودش هم ازم دور شد و با لذت به صورت بیحالم كه 
 بین ضربه هاش كم كم

 مردمک چشماش رفت باال
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اصال حواسم نبود بگم نریزه داخلم ولي انگار با همه وجود خودش 
 حواسش بود كه یهو

بین ضربه هاي محكمش یهو داخلم خالي شد ومایع به نسبت گرم و 
 غلیظي پاشیده شد بین

 ... پام

 حكم باال پایین شدخودشو پرت كرد كنارم رو تخت كه تخت م

بیحال بهش نگاه كردم كه با همون چشماي بستش خندید كه چال 
 خطیش مشخص شد كه

 انگشتمو گذاشتم رو چالش

 كه دستمو گرفت و كف دستمو عمیق بو كشید و بعد خیلي اروم بوسید

باالخره چشماي وحشیش كه اروم شده بود رو باز كرد و به چشمام 
 دوخت

   ... یارا؟ خوبي؟_

 

 بخندي به روش زدم پاهامو نمیتونستم جمع كنمل

 واقعا بین پام میسوخت
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 نگاهي به چند قطره خون بین پام انداخت و با رضایت لبخندي زد

 تو دیگه مال منی_

سرم رو به نشونه ی اره تكون دادم كه همینجوري لخت ازجاش بلند 
 شد و تن لختم رو با

 د و برد داخل حمومیك حركت كشید تو بغلش و رو دستاش بلندم كر

 منو گذاشت تو وان و شیر اب رو باز كرد

 پیشونیم رو بوسید و اروم گفت

زیاد درد نداري كه؟ ببخش نتونستم بیشتر از. این مالیم باشم یكم _
 برام سخته اروم بودن

 تو دیوونه كننده اي

 نه... خوبم كیان ... عالی بود _

ري ازم تعریف میكرد اینكه بهش در این حد لذت داده بودم و اینجو
 حالم رو بهتر هم میكرد

 هم خودش رو شست هم منو

اون اصال خجالت نمیكشید كه مردونش تو دیدم بود ولي من هنوز هم 
 سعي میكردم خودمو
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 بپوشونم

 با پیچوندن حوله دور خودش و بعد دور من

 منو برگردوند روي تخت

   ... البته قبلش لحاف رو از روي تخت پرت كرد اونور

 

 موهامو سعي كرد خیس نشه ولي یكم شده بود

یكم موهامو سشوار كشید ولي باز نذاشت لباس بپوشم و همینجوري 
 بعد از خشك كردن تنم

 منو كشید تو بغلش

انقدر شكمم رو ماساژ داد و باسنم و رونام رو نوازش كرد كه اروم 
 اروم خوابم گرفت

 ردمو...با تقی كه به در خورد الی چشمام رو باز ك

 كیان از جلو در چیزی گرفت و برگشت داخل

ساک دستی كوچیكم تو دستش بود، برخالف حرفی كه تا حاال شنیده 
 بودم كه بعد اولین
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رابطه درد وحشتناكی داری ، اصال اونجوری نبود فقط بین پام یكم 
 ...میسوخت

 خونم هنوز روی لحافی كه كیان گوشه اتاق انداخته بود دیده میشد

ربون شده بود، در عین خشونتش و لذتی كه خودش داشت واقعا مه
 میبرد تمام تالشش رو

كرد كه من هم با تموم وجود لذت ببرم و این اولین بارم بود كه در 
 این حد حس سبک شدن

 بهم دست میداد

 با دیدن چشمای بازم چشمكی به روم زد

شیت به آرزو گفتم وسایلتو بیاره اینجا پاشو بپوش بریم، دن به گو _
 زنگ زد من جواب

 دادم البته ببخشید بی اجازه گوشیت رو برداشتم

در عین بی پرواییش چرا بعضی وقت ها مثل یک پسر بچه با ادب 
 حرف میزد؟

نمیخواستم از تخت بیام بیرون ، با لب و لوچه آویزون نگاش كردم كه 
 خندید و اومد سمتم
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   ... و پیشونیم رو بوسید و آروم زمزمه كرد

 

 ن با چه فكری به این مسافرت اومدم ولی چی شد؟م _

دستامو دورش حلقه كردم و نذاشتم ازم فاصله بگیره و زیر گوشش 
 زمزمه كردم

 مگه میخواستی چیكار كنی؟ _

 میخواستم برای همیشه برم _

دستام شل شد كه ازم فاصله گرفت، بغض كردم، چرا من انقدر 
 احساساتی شده بودم، چرا

 م نبودم؟دیگه یارای قدی

 با اخم بهش زل زدم و لحاف رو پیچیدم دور خودم

چی بهش میگفتم؟ خودش قبل اینكه بهش رضایت بدم گفت نمیتونه تا 
 آخرعمرش پیشم

 بمونه

ولی جالب بود با وجود این حرفش از كار دیشبمون اصال پشیمون 
 نبودم ولی ترس دوباره
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 رفتن و ندیدنش دیوونم میكرد

پیچیده بودم كشیده شد و چون خیلی یهویی بود  یهو مالفه ای كه دورم
 نتونستم نگهش دارم

 تا به خودم بیام كیان از پشت بغلم كرد

 اون حداقل یه شلوار داشت ولی من اونم نداشتم

 با دلخوری گفتم

 كیان میخوام لباس بپوشم _

   ... !!!یارا به حرفم توجه كردی؟ گفتم ... میخواستم _

 

عی كردم بغضم رو قورت بدم تا متوجه نشه گردنم رو ریز بوسید، س
 چقدر با این حرفش

 داغونم كرده

باید برم ولی قول میدم برگردم ، شاید چند ماه ازم خبر نگیری ولی  _
 قول میدم برگردم،

بخاطر اینكه بتونم باهات باشم باید برم، اگه كامل قدرت رو تو دست 
 نگیرم من و تو آینده
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دم وقتش برسه ولی انگار وقتش االنه باید ای نخواهیم داشت، منتظر بو
 ...برم

برگشتم سمتش و سرم رو روی سینش گذاشتم میترسیدم اگه باهاش 
 چشم تو چشم بشم

 اشكام شروع به باریدن كنه

قول بده وقتی برگشتی در مورد همه چیز بهم بگی، همه چیز، دیگه  _
 خسته شدم از این

 همه مجهوالت، بهم اعتماد كن كیان

دستش صورتم رو كشید باال و پیشونیمون رو به هم چسبوند و با  با دو
 هر دوتا انگشت

 شصتش صورتم رو نوازش كرد

تو محكم ترین و جسورترین و قابل اعتماد ترین دختری هستی كه  _
 تاحاال دیدم بهت

ایمان دارم یارا ، خیلی باید مواظب خودت باشی و اینو بدون به هیچ 
 غریبه ای بغیر از

 !چند نفری كه میشناسی اعتماد نكنهمین 
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سرم رو به معنی باشه تكون دادم كه باالخره اجازه داد لباسام رو 
 بپوشم البته بهتر بگم

 لباسام رو بهم پوشوند

خیالم راحت شد كه بهم قول داد كه برگرده ولی بازم دلشوره داشتم 
 قرار بود چی به سر ما

   ... بیاد؟

 

اشتم نمیدونستم چقدر باید منتظر یک ثانیه هم چشممو ازش برند
 بمونم ، چند هفته ، چند ماه

 !یا شاید چند سال ولی مطمئن بودم برمیگرده، برمیگرده نه؟

انقدر بغض داشتم كه ذوق دیشبم رو كور كرده بود كاری نداشتم بچه 
 ها چی میگند تا

آخرین لحظه نمیخواستم دستش رو ول كنم ما وارد یه رابطه ی عجیب 
 ...یمشده بود

با رسیدن دن سوار ماشین شدیم و رفتیم فرودگاه خصوصی ، وقتی 
 سوار هواپیما شدیم هم
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 دستشو ول نكردم حس خیلی بدی داشتم

ده دقیقه از پروازمون گذشته بود كه با دن رفتند پشت هواپیما بچه ها 
 همه خواب بودند

 چون صبح خیلی زود بیدار شده بودند

به صورت هیچ كدومشون نگاه نكرده  از لحظه ای كه دیده بودمشون
 بودم چون نمیخواستم

 چیزی رو توضیح بدم یا حرفی از جانبشون بشنوم

نیم ساعتی بود دن و كیان داشتند حرف میزدند كه دن پرده رو كشید 
 و با سر بهم اشاره

 كرد كه برم اونجا

وقتی از پرده رد شدم دیدم كیان لباساش رو عوض كرده و داشت 
 اشو دورچسب دستكشه

 مچش میبست با تعجب بهش نگاه كرد

 میخوای چیكار كنی كیان؟ _

یک قدم بهم نزدیک شد و چونم با آروم گرفت و به سمت خودش 
 كشید و لبمو نرم بوسید
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باید همینجا با هم خداحافظی كنیم یادت نره چه قولی بهت دادم  _
   ... منتظرم بمون

 

د پایین نمیتونستم بگم نرو، نتونستم جلو خودم رو بگیرم و اشكام اوم
 مثل همیشه زبونم

 نچرخید بگم نرو روی اشكمو بوسید

دیشب تو مال من شدی، تو زن من شدی و وارد دنیای من شدی ، _
 زن من باید از تمام

 زنها جسور تر و قدرتمندتر باشه

دلم با حرفش پر از ذوق شد ولی غم رفتنش نمیذاشت ذوقمو نشون 
 بدم خودم رو جمع و

 ر كردم كه به انگلیسی رو به دن گفتجو

 به قول قرارمون پایبند باش _

 دن با احترام سری براش تكون داد

 نگران نباش _
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كوله پشتی كه اونجا بود رو روی شونش گذاشت و كاله ایمنی رو روی 
 سرش

خودم با دستای خودم براش محكم كردم و با صدای لرزونم زیر لب 
 گفتم

 گردمنتظرت میمونم فقط بر _

 لبخندی به روم زد با تكون دادن سر بهم گفت باشه

چند قدم عقب رفت و در كشویی كه پشت سرمون بود رو كشید و 
 رفت پشتش و در رو

 محكم بست

از پنجره كوچیک سری برای دن تكون داد كه دن دگمه قرمزی كه 
 بغل در كشووی بود

ن خودشو رو فشرد كه در رو به بیرون باز شد و به ثانیه نكشید كیا
 پرت كرد پایین

   ... هواپیما تكونهای شدیدی خورد كه آرزو جیغی زد
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دوقولوها سریع اومدند پیش ما و شروع كرده بودند به سوال پرسیدن 
 ولی من فقط حواسم

به كیان بود نفسم بریده بود از پنجره كوچیک هواپیما سعی كردم 
 دنبالش كنم ولی داشتیم به

وجود فاصله ای كه پیدا كرده بودیم دیدم  سرعت ازش دور میشدیم با
 كه چتر نجاتش رو

 باز كرد

 نفس راحتی كشیدم و باالخره زانوهام شل شد و روی كف تمیز نشستم

دن داشت برای بچه ها توضیح میداد كه اتفاقاتی كه این چند روز 
 شاهدش بودند بین

 ...خودمون بمونه و

غل گرمی وبعد ازطرف حال نداشتم چیزی رو گوش بدم فقط رفتم تو ب
 دیگه یكی دیگه بغلم

 كرد و بعدی و بعدی و بعدی

 االن دقیقا وقت گریه بود ولی این دفعه بخاطر كیان گریه نكردم

 خوب بود قضاوتم نكردند و فقط بغلم كردند
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آرزو و ریما از دوتا طرف آروم موهامو نوازش كردند و پسرا سرشون 
 رو آوردند جلو و

 بوندندسرشون رو به سرم چس

به زور بلندم كردند و روی نیمكت كوچیكی كه اونجا بود درازم كردند 
 و تا برسم

 ...مونتریال چشمام رو بستم

 ... ولی حتی یک ثانیه نتونستم بخوابم

   ... ...امیدوار بودم همه چیز خوب پیش بره

 

 _فصل هفتم_

 "دلتنگی و ترس"

 "كیان"

رست كردم آخرین نگاه یارا جلو آیینه كتم رو پوشیدم و كراواتم رو د
 جلو چشمم بود

با كالفگی دستمو داخل موهام كشیدم هنوز تردید داشتم من خیلی 
 فرار كردم ولی بیشتر از
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این فرار كردن باعث میشد از خودم یک وجهه ترسو رو بسازم و البته 
   ... االن برای اجرای

 

داشتم  تمام نقشه هایی كه از بچگی تو سرم داشتم انگیزه ی خوبی
 !انگشزه ای مثل یارا

 ...به قول بابا ما داریم با گرگها میرقصیم یا باید بخوری یا خورده بشی

 گوشیم زنگ خورد زدم رو اسپیكر

 بگو_

 همه مهمونا اومدند نمیای؟_

ممنون نازی، بخاطر كیهان هم كه شده بهتره اونجا نباشی، نمیخوام _
 ازت دلخور باشه

 كیان مطمئنی؟_

 مپوزخندی زد

 میبینمت نازی_

گوشی رو قطع كردم و از خونه اومدم بیرون دلم برای این شهر 
 مزخرف اصال تنگ نشده
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بود از سانفرانسیسكو متنفر بودم كال از آمریكا متنفر بودم چون 
 بزرگترین پناهگاه آدم

های قدرتمند و البته عوضی بود و بخاطر همین توی كل دنیا زبون زد 
 ...شده

 م و با آخرین سرعت خودم رو به خونه رسوندمسوار ماشینم شد

نگهبان با دیدنم شوكه شد احتماال یكی از افراد كیهان بود ولی االن 
 مجبور بود در رو برام

 باز كنه

بهش فرصت ندادم كه به كیهان خبر بده و با تمام سرعت جلو كاخ بابا 
 نگه داشتم

میزی برق میزد و با قدم های بلند از پله های مرمری و شفاف كه از ت
 باال رفتم و در

بزرگ و چوبی خونه ای كه سالها بود توش پا نذاشته بودم به روم باز 
   ... ...شد
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خودم رو به اتاق اصلی مجلس رسوندم، دورهمی ماهی یک باری كه 
 انجام میشد و من به

عنوان وارث بابا سالها بود خودمو پنهون كرده بود و جایگاهمو به 
 م البتهكیهان داده بود

اول با تصمیم بابا بود كه كسی از حضور من چیزی ندونه تا كسی به 
 عنوان اهرم فشار

نخواد از من سو استفاده كنه ولی بعدش خودم نخواستم وارد این 
 كثافت بشم ولی كیهان

 ...داشت روز بروز این كثافت رو رواج میداد

 با تمام اعتماد به نفس از در بزرگ چوبی و بلند رد شدم

 ایندفعه نوبت من بود

همینكه در رو باز كردم اولین نفری كه باهاش چشم تو چشم شدم 
 كیهان بود

انگار خبر به دستش رسیده بود و داشت میومد جلو منو بگیره ، از 
 وقتی كه از هواپیما دن
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خودمو پرت كرده بودم پایین رد من و گم كرده بود و من همین رو 
 میخواستم ، نمیخواستم

 ...یام مجلسبدونه م

چند سال بود ندیده بودمش؟ یادم نمیومد ولی انگار پیر شده بود 
 چروكهای كم و بیشش

واضح دیده میشد مخصوصا خط های ریز دور چشمهای آبیش ولی 
 ظاهر استوارش هنوز

 تغیری نكرده بود

بابا با ذوق با كمک عصاش بلند شد چشماش از دیدن من برق میزد به 
 انگلیسی بلند گفت

 ...اورم نمیشه كیان پسرم ، وارث حقیقی منب_

با گفته شدن این جمله صورت كیهان از خشم جمع شد و دستاشو 
 مشت كرد

هنوز هم حریص بود و تمام این پادشاهی رو برای خودش میخواست 
   ... پادشاهی كه ذره
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ذرش با توی شیشه كردن خون دولتها و ملتهای زیادی به دست اومده 
 بود

بودم كه میخواست این مسئولیت رو به دوش بكشه ولی ازش ممنون 
 االن باید جلوی تموم

 كثافتكاریهاش یک نقطه میذاشتم

كیهان هزاران برابر بیرحم تر از من بود من نمیتونستم چشممو روی 
 خیلی چیزا ببندم و

 فقط برای داشتن قدرت چشم ببندم روی گرسنگی و مرگ انسانها

وی میكرد و من از تک تک كارهای ولی االن دیگه داشت زیاده ر
 سیاهش خبر داشتم

تو كتاب ما قاچاق انسان و مواد مخدر نبود ولی كیهان جدیدا با این 
 آدما همكاری میكرد

 این كارها برای ما كسرشان بود

البته خیلی وقتها به این فكر می افتادم كه قاچاقچی های انسان و مواد 
 خیلی معصوم تر از

 ما هستند
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ی از كنار كیهان گذشتم و روی صندلی كه چند مدتی بود با خونسر
 كیهان مینشست ،

 نشستم

 كیهان برگشت ولی مجبور شد سرپا بایسته

میدونم براش سخت بود با اونهمه ابهتش در مقابل برادر كوچكترش 
 مجبور باشه سرپا

 بایسته ولی اگه راه درست رو میرفت مجبور نمیشدم برگردم

 اه همشون پر از سوال بودكسی حرف نمیزد ولی نگ

دن سری به رسم آشنایی برام تكون داد ، دنیا چقدر میتونه كوچیک 
 باشه كه دن یكی از

دوستان نزدیک دختری باشه كه دیوونم كرده باشه و تنها زنی كه 
   ... نمیتونم ازش دست بكشم

 

 ...و انگیزه ی من برای تن دادن و وارد این بازی شدنه

 ته بودماونم پیش پدرش نشس

 قطعا همه شایعات پسر دوم پارس رو شنیده بودند
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ولي مطمئنا كیهان اكثرشون رو قانع كرده بود كه وجود من در حد یك 
 ...شایعست

نفره كه همراه با جانشینهاشون یک گروه بیست نفره رو ١٠این جمع  
 تشكیل میدادند تمام

 دستهای كثیف زیر سیاست كل دنیا بودند

نند سیاست مدارها برای منافع كشورشون جنگها و همه دنیا فكر میك
 تحریم ها و تبعیض

ها و ... رو به وجود می آورند درحالی كه بزرگترین سود رو از همه 
 این جنگ های سرد

و گرم این افراد میبرند ... بزرگترین تولید كنندگان اسلحه های 
 !مرگبار جهان

قشر پایین فقیر تر و و روز به روز اینها ثروتمندتر و قدرتمند تر و 
 ضعیفتر میشند

 این ده نفر كه هركدوم از نژاد و مملكتی هستند

هیچ كدومشون به هیچ دین و مذهب و نژاد و وطن و قانونی پایبند 
 نیستند
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 قانون هاشون رو خودشون تعیین میكنند

خیلی راحت جون انسانهایی كه ازشون اطالع پیدا كنند رو میگیرند و 
 تنها هدفشون ارضا

 كردن حس قدرت سیری ناپذیرشون هست

تو این جمع بودند افرادی كه حتی زن و بچه های خودشون رو 
 خودشون قربانی كردند و

 هدفشون؟ البته قدرت بیشتر بوده

هیچ وقت دست این افراد برای هیچ كشوری رو نمیشه چون هیچ وقت 
   ... اثری از خودشون

 

 !ا كارمیكنندبجا نمیذارند تمام پلیس و قانون با اون

پولی كه اینا بدست میارند حتی قابل مقایسه با بزرگترین باندهای 
 قاچاق نیست

 اینا خود تولید كننده ها هستند

اصال پول براشون مهم نیست انقدر دارند كه راحت میشه یک كشور رو 
 از قحطی خالص
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كرد همشون سرمایه و پولشون از خزانه ی یک كشور معمولی هم 
 !...بیشتره

میتونستم مقابلشون بایستم و تنها تضادم باهاشون این بود برم ن
 پزشكی بخونم و در ازای

 جانهایی كه اینا میگیرند من سعی كنم جانها رو نجات بدم

از آخرین باری كه زیر سقف این خونه بودم بیشتر از ده سال میگذره 
 وقتي این خونه رو

 ترك كردم فقط نوزده سالم بود

پولي كه بابا برام گذاشته بود دست نمیزدم و تمام  به حسابهای پر از
 حقوقم رو برای كشور

های جنگ زده و قحطی زده خرج میكردم یه جورایی سرخودمو شیره 
 میمالیدم

شاید میخواستم با این كارم سكوتم رو جبران كنم یا عذاب وجدانم رو 
 !سركوب كنم ِهه

قرار نمیگیره چون  این افراد هیچ وقت اسمشون بین میلیاردرهای دنیا
 خودشون نمیخوان
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كسی از حضورشون مطلع بشه درضمن میخواستن چجوري ثروت 
 بیلیون دالریشون رو

 توضیح بدن؟

مثال میخواستن بگن ببخشید اسلحه هامون رو دستمون باد كرده بود ما 
 هم پشت یه گروه

مذهبی در اومدیم و كلي بهشون اسلحه و مهمات دادیم تا بیان شما رو 
 شن و جنگ راهبك

بندازن و بعدا برای ادامه اون جنگ اون گروهك ها مجبور بشن بیشتر 
   ... بكشن و بشتر

 

 !!!غارت كنند تا محموله های بیشتری از اینها بخرند

 ...ناخودآگاه پوزخندي زدم كه از چشم دن دور نموند

اینا هركشوری رو بخوان آباد میكنند و بهش قدرت میدن و هر 
 خوان زمینكشوری رو ب

میزنند مهم اینه با منافعشون تو یک مسیر باشی وگرنه باید بیچارگی 
 رو با تموم جون قبول
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 كنی

نگاهی به صورتهاشون انداختم از قبل بابا یك پرونده كامل در مورد 
 تك تك اعضا همراه

با عكس و اطالعت كاملشون به من داده بود برای روز مبادا ... و اون 
 روز مبادا دقیقا

 ...امروز بود

با اهم اهم آقای چینی، پیر و كوچیكی كه قطعا آقای پارك بود سرها 
 چرخید سمتش

پارک_ پارس ما هممون یک وارث داریم تو هم باید یكی از پسرات رو 
 بفرستی بیرون

پاهام رو روی هم انداختم مطمئن بودم بابا عمرا من رو نمیفرسته 
 بیرون و همینطور هم

 دوندن سرش گفتشد بابا بدون برگر

 كیهان بیرون منتظر باش_

با گوشه چشم به قیافه ی درهمش نگاهی انداختم كه بدون مخالفت با 
 قدم های بلند از سالن
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 خارج شد

برق نگاه بابا رو میدیدم ، سالها بود منتظر بود من بیام و بشینم روی 
 صندلی كه جایگاه

 من بود

من رو تحریک كنه تا  این چند وقت خیلی به من فشار آورده بود كه
   ... بیام

 

میدونم كسی كه گزارش كارهای وحشتناک كیهان روبرام میفرستاد 
 خودش بود

چون به قول خودش من وجدان داشتم و مثل مامان بودم میخواست 
 وجدانم رو قلقلک بده و

 ...من رو توی دردسر بزرگتری بندازه

نم... این از قدم خواسته اش رو انجام دادم و اومدم كیهان رو حذف ك
 !اول

بابا مدت زیادی بود منو میخواست و روز به روز پیامهایی كه برام 
 میومد و تهدید كننده
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بود و یواش یواش داشت رنگ و رویی دیگه میگرفت میدونستم تا 
 كجاها میتونه پیش بره

 نمیخواستم تهدیدهاش سمت یارا كشیده بشه

دم تا كیهان رو توی مجمع تو هواپیما مدارک الزم رو به دن داده بو
 محكوم كنه نمیخواستم

 خودم خونواده خودمو محكوم كنم

ولی در كمال تعجب جای دن دختر ایوان اف كه یک خانواده ی روسی 
 بودند و وارثش

 دختر شرورش الكساندرا بود لب به سخن گشود

انگار این بچه هم خوب بلد بود كارش رو، فكر خوبی بود خودش رو 
 با ننداخته وسط

 صورت خندانش چشمكی به من زد

 ...كه جواب من یه نگاه بی تفاوت بود

با مدركهایی كه از كیهان رو میشد بابا با خونسردی كامل بهشون گوش 
 سپرده بود و عین

 خیالش نبود و من یک لحظه به این شک كردم



@vip_Roman 

 

 

  

509 

 

 !شاید خودش از همه چیز خبر داشته

پارس دنبال قاچاق انسان این برای خونواده ما كسر شان بود كه وارث 
   ... ...و مواد بره

 

میخواستم با یک حركت كیهان رو كیش و مات كنم و بعد وقتش بود 
 با لقمه بزرگترش

یعنی بابا بجنگم انگار بابا خیلی هم خوشش اومده بود كه از مداركی 
 كه اون بهم داده بود

 خیلی جسورانه استفاده كرده بودم

ین كوبید كه همهمه ای كه تو جمع ایجاد بابا دوبار عصاش رو به زم
 شده بود رو خفه كرد

 ایوان اف با پوزخند با انگلیسی كه آمیخته به لهجه ی روسی بود گفت

خوانواده پارس انقدر پول كم دارند تا با قاچاقچی های خورد _
 همكاری میكنند؟

بابا در كسری از ثانیه خونسردیش به دست آورد و و با لبخند 
 فتهمیشگیش گ
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حساب كیهان با من اون تا آخر عمرش از حضور در مجمع محروم _
 میشه ولی االن بحث

كه باز شده انگار هفته قبل نیكال مارک مهمونت بوده نمیخوای جزئیات 
 مالقاتتون رو

 برامون بگی؟

 ایوان اف به كسری از ثانیه رنگش پرید

 حالم از این جو به هم میخورد

قشه ها وسیاست ها و توطئه های دقیقا سه ساعت به حرفها و ن
 كثیفشون گوش دادم كه با

تموم شدن جلسه همه بهم نزدیک شدند و با دست دادن با من ابراز 
 آشنایی كردند

 وقتی همشون رو بدرقه كردیم بابا با خوشحالی برگشت سمتم

اومدندت شكوه مند بود ، آفرین باید به محمد تبریک بگم خیلی _
 خوب بهت آموزش داده

دلم پوزخندی زدم، میخواست بره سر قبر محمد؟ یا برای شادی  تو
 روحش نذری بده ؟
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سال آموزش دادنش به من بخاطر اینكه خواسته ١٠محمدی كه بعد  
   ... بود از كارش استعفا

 

بده و برگرده سرخونه زندگیش كشتنش! كشتنش تا نتونه اطالعات 
 !من رو به كسی بده

 تر از من میدونیدمجبور بودم بیام خودتون به_

خندید و رفت داخل و پشت سرش رفتم سمت اتاق كار بابا كه باز 
 شدن در مصادف شد با

خورده شدن مشت تو صورتم ولی سرجام موندم و با سوزشی كه 
 گوشه ی لبم حس كردم

متوجه پاره شدن لبم شدم صدای نازی رو شنیدم كه هول شده داشت 
 میومد سمتم

 میكنی؟ نازی_ كیهان داری چیكار

كیهان_ مامان چرا همیشه كیان رو بیشتر دوست داشتی؟ من و كیمیا 
 بچه های توییم نه

 !كیان
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 نازی با دستمالی اومد سمتم و رو لبم گذاشت

همتون بچه منید ، چون كیان از رحم من نیومده بیرون دلیل نمیشه _
 بزرگ كردنش رو

 ...رنادیده بگیرم تو هم مرد گنده این حرفها رو بذار كنا

 بابا خیلی خونسرد رفت پشت میزش نشست

 كیهان دستشو برده بود داخل موهاش و كالفه اتاق رو متر میكرد

 ...چرا اینكارو كردی كیان؟ انقدر تشنه قدرتی؟ انقدر عاشق پولی كه_

 نذاشتم حرفشو تموم كنه و با پوزخند گفتم

 كافر همه رو به كیش خود پندارد_

 كه با صدای بلند غریدچشماش قرمز قرمز شده بود 

عوضی بیشرف همه كارهایی كه سالها بود براش تالش میكردم رو _
   ... نابود كردی، تو از

 

كجا پیدات شد؟ مگه نمیگفتی نمیخوای خودت رو قاطی این داستانا 
 كنی؟

 نگاهی به بابا انداختم كه كیهان خودش تا آخرش رو فهمید
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 سمت باباكیهان هیستریک خندید و روشو برگردوند 

چی شد بابا ازم ترسیدی كه هنوز نمردی جاتو بگیرم كه كیان رو _
 آوردی بندازیش به

 جونم؟

 بابا خونسرد بهش نگاه كرد

بهت گوش زد كرده بودم پاتو از حد خودت داری اونورتر میذاری، _
 فكر كنم جواب و

تصمیم من رو هم تو مجمع به گوشت خورده ، كارهای خورد رو بهت 
 از این بهمیسپارم 

 ...بعد میتونی

 پریدم وسط حرف بابا

 كیهان رو بدید به من بابا_

 كیهان و نازی هردوتاشون برگشتند با تعجب بهم زل زدند

ولی بابا انگار اصال این حرف من به مذاقش خوب نیومده بود خوب 
 من درسته بخاطر
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حرفها و كارها و تهدید های بابا برگشته بودم ولی قرارنبود عروسک 
 كوكیش بشم

 !من كیهان نبودم كه بخواد هرجور دلش خواست منو بچرخونه

كیهان نسبت به همه بیشتر از كارهای بابا اطالع داشت ، داشتن كیهان 
 برگ برنده ی من

بود كه بابا رو هم كنار بزنم ولی باید كیهان رو قانع میكردم با من 
 همكاری كنه

   ... كیهان هیچ وقت برای من برادر نبوده

 

 البته بابا این فرصت رو بهمون نداده

من از كیهان بدم نمیومد ولی قطعا حس ما نسبت به هم متقابل نبود ، 
 میدونستم اون از من

 متنفره، البته منم بودم متنفر میشدم ، بهش حق میدادم

كیهان تمام تالشش رو برای بزرگتر كردن تجارت بابا كرد ولی هیچ 
 وقت دیده نشد
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و میخواست، شاید هم بخاطر عشق بی اندازه ای ک به بابا فقط من ر
 مامان داشت باعث

 شده بود من رو نسبت به بچه های نازی بیشتر دوست داشته باشه

نمیتونستم بفهمم تو سر بابا چی میگذره ، میدونستم اطالعات یارا رو 
 داره ولی برام عجیب

لی سعی كرده بود كه چطور تا االن با یارا من رو تهدید نكرده بود، خی
 بودم از یارا

خودمو دور نگه دارم ولی حتی نازی هم نتونسته بود بفهمه اطالعات 
 یارا رو برای چی

 بدست آورده بود و چرا اون شب اون مرد وارد خونه یارا شده بود

 بابا_ چرا كیهان رو میخوای؟

 با پوزخندی كه نمیتونستم جلوش رو بگیرم گفتم

كسی دارم راه و چاه این كار رو خوب بلد  محمد كه مرده منم نیاز به_
 باشه

بابا یكم مكث كرد، میدونستم به این راحتیا نمیذاره كیهان رو داشته 
 باشم
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 شرط من برای موندنم كیهانه_

یكی از ابروهاش رو برد باال و برگشت سمتم با این حرفم میخواستم 
 ببینم چیز دیگه ای

بگه ولی سكوت كرد و باز در  داره بخواد رو كنه یا در مورد یارا چیز
 اوج خونسردی

   ... گفت

 

 پس میخوای چوب خطط رو با كیهان پر كنی؟_

پس كس دیگه ای هم برای پر كردن چوب خطم تو فكرش بود، االن 
 وقت پس كشیدن

 نبود، نباید ضعفمو نسبت به یارا نشون میدادم

 قطعا اون موقع بیشتر باهام بازی میكرد

 هش فهموندم كه كامال مطمئنمبا تكون دادن سرم ب

 كیهان كالفه نشست روبروم و با چشمای آبی و عصبیش رو باریک كرد

 ...من سگ دست آموز تو نمیشم حرومزاده ی_

 نازی صداش در اومد
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كیهان تمومش كن حق نداری فحش بدی من تورو اینجوری تربیت _
 نكردم اصالت

 صحبت كردنت رو حفظ كن

م! نازی خودش از یكی از خونواده های پوزخندی به كلمه اصالت زد
 اصیل ایرانی بود

هنوز هم یادگارهایی كه نسل اندر نسل بهش رسیده بود گوشه گوشه 
 ...ی خونه دیده میشد

و بخاطر افتخار به ایرانی بودنش و نگه داشتن اصالت ایرانیش تحت 
 هیچ شرایطی

ی  نمیذاشت تو خونه ابدا كلمه ای انگلیسی صحبت كنیم یا لهجه
 انگلیسی به فارسی حرف

 ...زدنمون بودیم

نازی برام خیلی ارزشمند بود ولی هنوز هم نمیفهمم چرا انقدر عاشق 
 بابا ست كه با وجود

 اونهمه بالیی كه بابا به سرش آورد بازم پاش موند
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حوصله ی حرف بیشتری نداشتم و یک هفته ای كه اینجا بودم نتونسته 
   ... بودم بخوابم

 

 ه بودمبشدت خست

 از فردا صبح باید شروع میكردم به بدست گیری كارها

 از جام بلند شدم و كتم رو مرتب كردم

 صبح دم در باش كیهان باید شروع كنیم٨فردا  _

كیهان اومد حرفی بزنه ولی بدون توجه بهش از اتاق خارج شدم، به هر 
 قیمتی شده باید

 حمایت كیهان رو بدست میاوردم

 ود ولی باید انجامش میدادممیدونم خیلی سخت ب

در اتاق قدیمیم رو باز كردم طبقه دووم بود و به باغ روبروم دید كامل 
 داشتم

هیچ چیزی تغیر نكرده بود ، حتی اسباب بازی های شكسته ام هنوز 
 روی كمدم بود

 انگار با دستور نازی اینجا كامل تمیز شده بود
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 ریز كردم از پنجره اتاقم به پایین نگاه كردم چشمام رو

 این چرا هنوز اینجا بود؟

به خاطر سقف آالچیق نمیدیدم كی پیشش نشسته هنوز ده دقیقه 
 نگذشته بود كه كیمیا با یه

 پوزخند از زیر آالچیق اومد بیرون

یاد حرف دن افتادم كه گفته بود درمورد من از كیمیا حرف كشیده 
 بود ولی رابطشون رو

 داشت؟درک نمیكردم...دن با كیمیا چكار 

كیمیا سرش رو آورد باال و با دیدن من نگاه بی تفاوت و سردش رو 
 بهم انداخت... این

   ... ...نقاب بیتفاوتی رو من از اون یاد گرفته بودم

 

سالش بود ولی هنوز ٣١با وجود اینكه از من دو سال بزرگتر بود و 
 شبیه دختر بچه های

 ناز بود
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د بیرون ولی مثل همیشه خنده رو دن چند ثانیه بعد از زیر آالچیق اوم
 نبود ، هنوز متوجه

 من نشده بود و به مسیر رفتن كیمیا نگاه میكرد

كیمیا  سال از دن بزرگتر بود ولی نگاه دن پشت سر كیمیا با نگاهی كه 
 نسبت به یارا یا

 دختراش داش خیلی فرق میكرد

 انگار متوجه نگاه های من شد كه سرش رو آورد باال

كیمیا داشت براش متاسف بودم چون یک سال قبل كیمیا  اگه حسی به
 با پسر یكی از

سناتورهای آمریكا نامزد كرده بود و این یه نامزدی مشاركتی بود كه 
 بهم زدنش اصال

 ...ممكن نبود

 با دیدن من سریع خنده ی بزرگی صورتش رو پر كرد

 سری براش تكون دادم و برگشتم داخل و پنجره رو بستم

فعال كسی از رابطه ی من و دن چیزی ندونه، به همین زودی بهتر بود 
 نمیتونستم به دن
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 ...اعتماد كنم حتی یارا رو هم بهش نسپرده بودم

روی تخت نشستم سرم رو به پشتی تخت تكیه دادم و چشمام رو 
 بستم، باز فكر یارا اومد

تو سرم، یک هفته از دور شدنم ازش میگذشت، باورم نمیشد چطور 
 جلو خودمو نتونستم

 بگیرم و ازش دور نشدم و االن داشتم سر زندگی یارا ریسک میكردم

   ... میدونم بابا از اتفاقات شب رستوران و... قطعا خبر داشت

 

 میدونستم هم بابا هم كیهان تعقیبم میكردند

 دیگه خسته شدم از هرلحظه تحت نظر زندگی كردن

 اولین باری كه یارا رو دیدمبین تمام كالفگیهام ناخوداگاه لبخند زدم ، 
 موهای پسری كه تو

عالم مستی میخواست ببوستش رو محكم گرفته بود و میكشید ، پسره 
 با اون هیكلش

خواست یارا رو بزنه ولی خیلی سریع یارا زد وسط پاهای پسره، اولین 
 بار بود از ته دل
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 میخندیدم، چقدر نترس بود ، انقدر عصبی بود نفس نفس میزد با اون
 كفشهای پاشنه بلندش

پاهای كشیدش و تیپ فوق العاده سكسیش اصال بهش نمیومد یه پسر 
 رو اینجوری

بزنهشبیه یه الهه جنگجو بود، همون لحظه برام از هر زنی كه تا اون 
 لحظه دیده بودم

 ...متفاوت تر اومد

 دراتاقم خیلی یهویی باز شد

م با نگاه خاص چشمام رو باز كردم كه كیمیا تو چهار چوب در دید
 خودش بهم زل زده بود

 !بزرگ شدی بچه، البته باید بگم گنده شدی_

 پوزخندی بهش زدم

 !تو هم پیر شدی_

هرچند دروغ گفتم... از من كوچیكتر به نظر میرسید ولی كیمیا تنها 
 كسی بود كل كل
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باهاش بهم حس خوبی میداد ، برخالف اینكه با كیهان همیشه از هم 
 بادور بودیم ولی 

كیمیا مدتها پیش هم بودیم مخصوصا دوره ی ابتدایی سه سال با هم تو 
 یک مدرسه بودیم و

دقیقا اون زمان بخاطر اینكه شاهد چندین جنایت زیر دستهای بابا شده 
   ... بودم نازی بخاطر

 

روحیه ی من، من و كیمیا رو برداشت و به مدت  سال مارو از این 
 خونه و بابا دور كرد

بزرگ بود و میرفت های سكول ، نخواست از دوستای اینجاش  ، كیهان
 دل بكنه و با ما

نیومد ، شاید اگه اون موقع با ما میومد رابطمون بهتر میشد، رفتیم 
 فلوریدا از لحاظ روانی

مشكل پیدا كرده بودم و تو مدرسه اذیت میشدم ولی حضور كیمیا تو 
 اون مدرسه برام

قلدر مدرسه بود ، یادم داد باید از خودم  دلگرمی بود ، اون زمان كیمیا
 دفاع كنم یادم داد
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 ...كه با زندگیم كنار بیام

 با اخم اومد نزدیک و موهامو بهم ریخت، از این كارش متنفر بودم

 با اخم بهش نگاه كردم

 ها چته؟ میدونم بدت میاد ...عمدا بود تا بهم نگی پیر_

 گمشو كیمیا حال ندارم_

 پیشونیمیدونه شپشی زد تو 

در رو باز كردم كه لبخند مكش مرگ مایی رو لبت بود چی شد االن _
 حال ندار شدی؟

 جوابی بهش ندادم كه بغل دستم رو تختم نشست

 !چرا برگشتی؟ فكر میكردم از كارهای بابا متنفری_

 بعضی وقتها هرچقدر بخوای نمیتونی با سرنوشتت بجنگی_

 رو با ناخوناش درست كرد پوزخندی زد و موهامو كه بهم ریخته بود

نگو كه به سرنوشت اعتقاد داری كه تا صبح میشینم اینجا برات _
 قهقهه میزنم

   ... كیمیا حوصله ندارم_
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 چند شبه نخوابیدی؟_

تنها كسایی كه توی دنیا خیلی خوب من رو میشناختند كیمیا و نازی 
 بودند ، ممنون بودم

 ازشون كه برام ارزش میذاشتند

 كیمیا ندادم فقط خسته نگاش كردمجوابی به 

به همون چیزی كه لبخند میزدی فكر كن، یكم استراحت كن، اینجا _
 امنه من و مامان

 ...حواسمون بهت هست

 از رو تختم بلند شد

نمیدونم دلیلش چیه ولی خوشحالم برگشتی، شاید با اومدن تو خیلی _
 چیزا تغیر كنه

 خم شد و گونم رو بوسید

بلند شدم و رفتم دوش بگیرم تا اضطراب امروز رو  با رفتنش از جام
 از خودم پاک كنم

 تو ظاهر همیشه خونسردم بودم
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خوب از محمد یاد گرفته بودم كه نگاهم و میمیک های صورتم رو 
 كنترل كنم و بروز ندم

 تو دلم چی میگذره

 آب سرد سرد رو باز كردم و رفتم زیر دوش به این سرما نیاز داشتم
... 

یادی از افراد بابا افراد صادق من بودند، سالها قبل فكر امروز تعداد ز
 رو كرده بودم و

 خیلی آروم با كمك محمد یک سری افراد رو سمت خودم كشیده بودم

 ولی من افراد بیشتری نیاز داشتم

   ... به یک ارتش نیاز داشتم تا مقابل بابا بایستم

 

 ذهنم باز رفت سمت یارا

 خوب باشه امیدوار بودم كه حالش

 زنگ زدن بهش فقط بیشتر تو خطر مینداختش

حداقل باید جایگاهم رو بعنوان وارث تثبیت میكردم تا میتونستم با 
 خیال راحت میاوردمش
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 ...پیش خودم یا حداقل میرفتم ببینمش

 "یارا"

 با صدای كات كارگردان نفس راحتی كشیدم

 جا

سناریست حین ضبط واقعا درك نمیكردم چرا باید سناریست یا دستیار 
 سكانس ها اون

 حضور داشته باشند

كارگردان با انگلیسی كه لهجه فرانسوي غلیظي داشت گفت "خسته 
 "!نباشید

 كاغذهایي كه دم دستم بود رو جمع كردم و انداختم داخل كوله پشتیم

 دیگه نزدیك به یك ماه بود كه از كیان خبری نداشتم

د و میخواست با این كارهاش لوال روز به روز من رو خسته تر میكر
 اعتراض كنم یا از

 زیر این كار شونه خالی كنم

 ولی كورخونده بود عمرا من آدم جا زدن نبودم
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از ساختموني كه یكي از صحنه هاي اصلی سریال بود خارج شدم و 
   ... رفتم سمتم ایستگاه

 

 اتوبوس

 تمام دیشب بیدار بودم تا اشكاالت فیلم نامه رو برطرف كنم

اقعا نمیفهمیدم لوال همیشه انقدر سناریوهاش پر از غلط غلوط بود یا و
 عمدا انقدر غلط

 !مینوشت تا دهن من رو سرویس كنه

 سرم رو به شیشه ی اتوبوس تكیه دادم

 گوشیم رو برداشتم و دوباره شماره كیان رو گرفتم

 باز صدای اپراتور زني كه میگفت شماره خاموش است تو گوشم پیچید

تفریحاتم شده بود كه شماره ی كیان رو بگیرم بلكه روزی بوق  یكي از
 !آزاد خورد

 از خستگي و خواب چشمام رو بستم

 نمیدونم چي شد كه خوابم برد
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وقتي چشممو باز كردم یك ایستگاه با ایستگاهي كه باید پیاده میشدم 
 فاصله پیدا كرده بودم

 میخواستم جیغ بكشم

 !د؟امروز چرا همه چیز با من چپ بو

 چرا همه چیز رو اعصاب من داشت راه میرفت؟

 !راه نمیرفتند رسما تك چرخ میزدند

 با ایستادن اتوبوس كالفه پیاده شدم

 باید مسیر رو تا خونه پیاده میرفتم

   ... كاله كپ دارم رو روی سرم گذاشتم تا زیر آفتاب نسوزم

 

 هخیلي كم پیش میومد انقدر بعد از ظهر ها تو كانادا گرم بش

با قدمهایي كه به زور دنبال خودم میكشیدم نزدیكی هاي ورودي محله 
 ام بودم كه سرم رو

 آوردم باال تا حواسم باشه كجا میرم باز اشتباه نكنم

 از دور با تاری چشمم قیافه ی به نسبت آشنایي رو دیدم
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 ولی من دور رو خوب نمیدیدم

 نمیدونم چرا هول شدم

 ار اون شخصاسترس گرفتم از دیدن قیافه ت

 عینكم رو از جیب پشتی كوله پشتیم در آوردم و به چشمام زدم

 سر جام میخ كوب شدم

 ...این اینجا چیكار میكرد؟این امكان نداشت

 دستام شروع كرد به لرزیدن

 حركت عرق رو روی ستون فقراتم زیر تی شرت نازكم حس كردم

 ...امكان نداشت

 از كابوسهای شبانم بود داشتم خواب میدیدم، باز حتما یكی دیگه

چند بار سرش رو چرخوند كه سریع سرم رو انداختم پایین و كپ 
 كالهم رو جلو صورتم

 گرفتم تا منو نبینه

با همون سری كه انداخته بودم پایین آروم آروم رفتم سمت تیر چراغ 
 برق ولی حس كردم
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   ... كسی داره سمتم میاد

 

 ی و بیشرفش قفل شدبا باال آوردن سرم چشمام تو نگاه وحش

 احساس تنگی نفس میكردم

سال میشد ندیده بودمش ولی قیافش هنوز جلو چشمم بود قیافه ای ٤ 
 كه كابوس شبانم شده

 ...بود

 انگار به زمین میخكوب شده بودم

فقط سه قدم مونده بود تا بهم برسه كه انگار یادم اومد اینجا دیگه 
 ایران نیست

سرم و بندازم پایین و جنین وار تو خودم اینجا اون خونه ای نیست كه 
 جمع بشم و راه

 فراری نداشته باشم

 اینجا كسی حق نداشت بهم نزدیك بشه

تا اومدم تو روش وایسام با برق چاقویي كه تو دستش بود متوجه شدم 
 اون نیومده حرف
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 ...بزنه یا كتك بزنه

دستش رو برد عقب تا محكم بزنه تو شكمم كه با سرعت برق 
 دم و پابه فرار گذاشتمچرخی

از شدت استرس داشتم نفس كم میاوردم كه با زبون انگلیسي و 
 فرانسوي شروع كردم به

 كمك خواستن

 با صدای بلند داد میزدم كه كمكم كنند

 كه یهو با سوت پلیسهای انتضاماتي متوجه شدم دیگه پشت سرم نیست

 ندیكي از پلیسها یه خانم بود كه سریع خودش رو به من رسو

فكر كنم فكر كرده بود فرانسویم كه با زبون انگلیسي و فرانسوي 
   ... كمك میخواستم

 

 با فرانسوی گفت

 حالت خوبه چیزي شده بود؟_

 نفس نفس زنان گفتم

 میخواست بهم چاقو بزنه_
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اون یكی پلیس كه یه اقا بود برگشت پیشمون اون هم به فرانسوي 
 گفت

 ...فرار كرد نتونستم بگیرمش_

 م تنم میلرزیدتما

 اون خانم پلیسه گفت

 بیا بریم مركز شكایت كن تا بتونیم بگیریمش، میشناختیش؟_

 سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم

 و زیر لب به فرانسوی جوابشون رو دادم

 !برادرم بود_

با دوتا پلیس رفتم اداره پلیس و اظهاراتم رو گرفتند و شكایت نامم رو 
 پر كردم

م خونه ولی نمیخواستم بچه ها رو درگیر این ماجرا میترسیدم برگرد
 كنم

 به اندازه كافی سر قضیه كیان بهشون استرس وارد شده بود

هنوز هم چشماشون پر از سوال بود ولي شاید بخاطر مراعات كردن 
 حال من سوالی ازم
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 نمیپرسیدند

   ... فكرم بیش از حد مشغول شده بود

 

 ا كرده بود؟از كجا آدرسم رو انقدر دقیق پید

 چطور ردمو گرفته بود

 ...با ماشین پلیس بخاطر اینكه نترسم منو رسوندند دم در

با ترس در خونه رو باز كردم و یاد اون دوتا شبي افتادم كه كسي 
 خیلي راحت وارد خونم

 شده بود

 اگه االن هم یاسین خیلي راحت وارد خونم شده باشه چی؟

 وددر نگاه اول همه چیز سرجای خودش ب

به همه جا سرك كشیدم و وقتي مطمئن شدم خونه هیچ مشكلی نداره 
 نفس راحتي كشیدم و

 سرجام نشستم

 از صبح فقط چند تیكه بیسكوییت خورده بودم با یك لیوان قهوه
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سعی كردم ارامش خودم رو حفظ كنم و یه چیزي بخورم تا از شر این 
 ضعفم خالص بشم

 سرخ كردم غذای آماده اي كه توی فریزرم بود رو

 سعی میكردم به خودم دلداری بدم و آرامشم رو حفظ كنم

 با گوشیم آهنگ باز كردم و گذاشتم پشت سر هم پلی لیستم رد بشه

 از سكوت خونه بدم میومد

سعی میكردم به خودم مسلط باشم ولی با رسیدم آهنگ هام به آهنگ 
 ابی نوازش دیگه

 نتونستم آرامشم رو حفظ كنم

   ... ت سمت گوشیم تا خفش كنمحتي دستم نمیرف

 

 انگار دلتنگی یك ماهم با ترس امروزم بیشتر خودشو نشون داده بود

 اشكام شروع كرد به باریدن

 یك ماه بود گریه نكرده بودم

یك ماه بود منتظر بودم تا برگرده این ترس وحشتناك از دیدار مجدد 
 یاسین بیشتر منو
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 نیازمند آغوش كیان كرده بود

 م تنهایی از پس این همه دلهره بر نمیومدمحس میكرد

گوشیم رو برداشتم و باز مثل ده ها اس ام اسی كه برای كیان 
 فرستاده بودم ولی بدون

 جواب بودند دوباره اس ام اس دادم

شاید یه دلخوشی بود برای خودم و تنها چیزی كه داشتم همین شماره 
 بود

 ه دست یاسین كشته بشممیترسیدم قبل اینكه كیان رو دوباره ببینم ب

كیان كاش زود بیای، امروز یاسین رو دیدم، چاقو داشت، نمیدونم از "
 كجا منو پیدا كرده،

 "!بیا، بهت نیاز دارم

گوشي رو ول كردم كه همون لحظه آهنگ قطع شد و گوشیم زنگ 
 خورد

 شماره ناشناس بود

 !یك لحظه به ذهنم خطور كرد، نكنه كیانه

 شتمهمینكه گوشي رو بردا
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 اولین چیزی كه شنیدم صدای یه پوزخند بود

دختر هرزه، تیكه تیكه ت میكنم ،جسد تیكه تیكه شدت رو برای پدر _
   ... و مادرم برمیگردونم

 

تا آبرومون رو برگردونم، كثافت بي همه چیز فكر كردي نمیتونم 
 پیدات كنم، فكر كردی

 میذارم اون همه پول از گلوت پایین بره؟

 رس شنیدن صداش میلرزیددستام از ت

حتي شمارم رو هم پیدا كرده بود ولی من دیگه اون یارای تو سری 
 خور نبودم دیگه وقتش

 بود با این ترسم رودر رو بشم منم مثل خودش پوزخند زدم

اون پول دیه من بود ، دیه اونهمه كتكي كه از شما خوردم و اون _
 جهنمی كه برام ساخته

ثافت به خودت میگی مرد كه چپ و راست بودید آشغال بیشرف، تو ك
 دست رو ضعیف

 ...تر
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 نذاشت حرفمو تموم كنم و دادي زد

 هرزه میكشمت ، به شرفم قسم میكشمت، اون سر كثیفت رو میكنم_

 منم مثل خودش داد زدم

هیچ گهي نمیتوني بخوری، اینجا اون خراب شده ای كه توش بزرگ _
 شدی نیست بیشرف

 ...بي غیرت

 بلند خندید

یك غیرتی بهت نشون بدم كه از اون دنیا خودت نتوني جسم تیكه _
 تیكه شدت رو ببیني

 ...تیكه تیكه گوشتهاتو میدم غذاي سگا بشه

 تا اومدم حرفي بزنم گوشي رو قطع كرد

   ... سعي میكردم جسارتم رو جمع كنم ولي نمیتونستم

 

 تمام تنم از ترس میلرزید

ودم رو كنترل كنم نمیتونستم انقدر ترسیده بودم كه نتونستم خ
 دوقولوها، ریما یا آرزو رو
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 درگیر این ماجرا كنم

 چون هیچ قدرتي نداشتند

 احتمال داشت اونها هم آسیب ببینند

 از این سادیسمي هركاري بر میومد

 شماره دن رو توی گوشیم سرچ كردم

سه روز بود ندیده بودمش ولي طي این یك ماه فقط با خبرهایي كه دن 
 ال كیان كهاز ح

خوبه مشكلي نداره نگرانیم رو برطرف میكردم ولي دن بغیر از حال 
 كیان چیز دیگه اي

 در مورد خونوادش و... به من نمیگفت

 هرچي زنگ زدم گوشي رو جواب نداد

 بهش اس ام اس دادم

 "دنی لطفا گوشي رو بردار، كجایي باید بیام پیشت"

 اس ام اس رو فرستادم ولي هیچ جوابي نبود

 رفتم رو تختم و جنین وار دراز كشیدم
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انقدر میترسیدم كه چاقو بزرگ و برنده آشپزخونم رو آورده بودم 
 پیش خودم

كل دیشب نخوابیده بودم و حیني كه منتظر بودم دن دوباره باهام 
 تماس بگیره چشمام گرم

   ... شد

 

انقدر با استرس خوابیده بودم كه با صدای تق كوچیكی كه شنیدم 
 چشمامو باز كردم سریع

 یكي داشت سعي میكرد در اصلی رو باز كنه

یعنی واقعا اومد؟ این از كجا همه چیز منو میدونست؟ چطور ممكن 
 بود؟

 من االن باید چیكار میكردم؟

 از در اصلی نمیتونستم فرار كنم

 سریع در اتاقم رو قفل كردم

 حداقل یكم بهم زمان بیشتری میداد

 فكر كن یارا فكر كن
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م سمت تراس كوچیكي كه سمت اتاق خوابم بود ولي من طبقه رفت
 شش بودم نمیتونستم بپرم

 !پایین كه

 متوجه باز شدن در اصلی شدم

 جوري محكم باز شد كه محكم به دیوار برخوردكرد و صدای بدی داد

 صدای تپش قلبم رو میشنیدم

دستگیره در اتاقم باال پایین شد و پشت بندش صدای خنده ی كثیف 
 سینیا

چي شد ترسیدي؟ بیا حوصله ندارم این درم بشكنم بازش كن قول _
 میدم سریع بكشمت

 عذاب نكشی

رو تراس سرجام ایستاده بودم نمیتونستم تكون بخورم ، فقط یك لحظه 
 برگشتم و از رو

   ... تختم گوشیم رو برداشتم

 

 شماره دن رو گرفتم ولي باز جواب نداد
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 بودم به این زودي ها برسندبه پلیس زنگ زدم ولی مطمئن ن

 ...محكم داشت خودشو میكوبید به در

به نرده هاي تراس تكیه دادم و از باال به خیابون نگاه میكردم با ضربه 
 محكي كه به در زد

 نفسم حبس شد

باید جیغ و داد میكردم حداقل همسایه ها میومدند ولي از ترس بیش 
 از حد فكم رو محكم

 روی هم فشرده بودم

 وشن شدن چراغ اتاق همسایه بغلیم سرم رو چرخوندم اون سمتبا ر

ساله اي با چشماي سبز و موهاي طالیي ژولیده كه ١٦،  ١٧دختر  
 چندباري تو آسانسور

 و راهرو بهش برخورده بودم متعجب نگام كرد

 با صدای آرومی گفت: خوبي؟

سرم رو به نشونه نه تكون دادم كه همون لحظه یاسین لگد محكی به 
 در اتاقم زد دختره با

 شنیدن صدا متوجه شد چرا ترسیدم كه سریع گفت
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 بیا از اتاق من برو_

ولی فاصله ی دوتا تراس بیشتر از یك متر و نیم میشد و من ترس از 
 ...ارتفاع داشتم

از ترس الل شده بودم كه انگار خودش متوجه شد بي درنگ رفت 
 داخل اتاقش و یك تخته

 كه فاصله بینمون رو پر میكردموج سواری بزرگ آورد 

   ... دختره بیچاره از من هول تر شده بود و رنگش پریده بود

 

با یك تصمیم آنی پرده رو كشیدم و در تراس رو بستم شاید بهتر بود 
 فكر كنه خونه نیستم

سریع تخته رو گذاشت كه منم بي درنگ خودمو از نرده ها كشیدم باال 
 و پامو گذاشتم رو

 تخته

 به شدت لق میزد سعي كردم پایین رو نگاه نكنمتخته 

با دو قدم بلند خودم رو به تراس دختره رسوندم كه دختره سریع 
 تخته شو برداشت و
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برگردوند داخل اتاقش كه مصادف شد با گرومپ بلندي كه نشون 
 میداد یاسین موفق شده

 در اتاقم رو بشكنه

 موش كرددختره سریع در تراس رو بست و چراغ اتاقش رو خا

 باید میرفتم

 با صداي لرزون به دختره گفتم

 یه روز لطفتو جبران میكنم، خیلي ممنونم ازت_

 دختره لبخند شیریني زد و دمپایي های پالستیكي جلوم گذاشت

تازه متوجه شده بودم كفش ندارم، بدون تعارف دمپاییهاش رو 
 پوشیدم كه مثل خودم به

 انگلیسي گفت

میتونم بذارم اینجا بموني اروم برو سمت در و از مامان بابام خوابند ن_
 ساختمون برو

 بیرون

همینكه من رو از اونجا فراري داده بود برام مثل یك معجزه بود چندتا 
 نفس عمیق كشیدم و
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   ... سعي كردم به خودم مسلط باشم

 

پاورچین پاورچین رفتم سمت در ورودی خونشون و دختره اروم در 
 رو برام باز كرد

رو آوردم بیرون ، در واحد من باز بود و صدای پرت شدن یه  سرم
 چیزایي رو میشنیدم

بدون اینكه برگردم و به دختره نگاه كنم اروم رفتم سمت پله ها و 
 سعي كردم پاورچین

 پاورچین برم پایین

 رسیدم دم در و خبري از یاسین نبود

نگاه نفس راحتي كشیدم و با قدمهاي بلند درحالي كه به پشت سرم 
 میكردم رفتم سمت

خیابون كه یهو پسري كه از روبرو داشت میومد و با تلفن حرف میزد 
 بلند به فارسی تو

 تلفن گفت

 !یاسین دختره اینجاست_
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همینكه اینو شنیدم اومدم عقب گرد كنم كه پسره سریع خودشو به من 
 رسوند و موهامو

 ازپشت گرفت

 كه باالخره قفل دهنم باز شد و جیغي كشیدم

همون لحظه دستمو رو صورت پسره گذاشتم و با ناخونهام صورتش رو 
 چنگ انداختم كه

لزجی خون رو زیر ناخونام حس كردم كه پسره بلند داد كشید همون 
 لحظه موهامو ول

كرد كه بي معطلي دویدم سمت خیابون كه شانس من همون لحظه با 
 وجود خلوتي خیابون

 گه داشتمتاكسي رو دیدم كه سریع براش دست ن

یاسین تازه رسیده بود دم در آپارتمان كه با نگه داشتن تاكسي خودمو 
 انداختم توش

   ... فقط بهش گفتم مستقیم بره
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از پشت پنجره تاكسي داشتم پشت سرم رو نگاه میكردم كه دیدم 
 سوار یه ماشین نقره اي

 شدند و با سرعت پشت سرم اومدند

 "ورو خدا سریعتر بروبا خواهش به راننده تاكسي گفتم "ت

ولي اون دوتا مثل رواني ها از بین ماشینهاي دیگه الیي میكشیدند تا به 
 من برسند

 با تمام نا امیدیم دوباره شماره دن رو گرفتم

االن كه اونا دنبالم بودند به هیچ وجه نباید میرفتم پیش بقیه بچه ها 
 این راننده تاكسي هم

 خیلي بیخیال رانندگي میكرد

 پنج تا بوق خورد و اومدم قطع كنمچهار 

 كه با صدای الو دن گوشي رو نگه داشتم

 دن با لحن بي حوصله اي درحالیكه نفس نفس میزد گفت

 !یارا كیان صحیح و سالمه نگران نباش! انقدر نگرانش نباش_

 با شنیدن صداي دن تازه یادم اومد بغض كنم

 !دن كمكم كن لطفا_
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 ن برداشت و چند ثانیه مكث كرددن یكدفعه دست از نفس نفس زد

 كجایي یارا ؟ چیشده؟_

 لبام میلرزید با یك نفس عمیق سعي كردم اروم باشم

 دن داداشم منو پیدا كرده ، اومده منو بكشه میشه كمكم كني؟_

   ... دن با صداي بلند و جدي گفت

 

 یارا االن دقیق كجایي میگم؟_

 تو تاكسیم_

 ود باشگوشي رو بده به راننده تاكسي ز_

 با دستاي لرزونم گوشي رو دادم به راننده تاكسي میان سال

 همون لحظه برگشتم و به پشت سرم

 فقط چند متري مونده بود كه به ما برسند

 یهو سرعت تاكسي كه من توش بودم زیاد شد

 سرم رو برگردوندم سمت راننده كه راننده گوشي رو گرفت سمت من

 وندمگوشي رو ازش گرفتم و به گوشم چسب
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دستم انقدر میلرزید كه دو دستي گوشي رو گفتم تا گوشي از دستم 
 نیوفته

دن_ یارا به راننده گفتم تورو برسونه خونه من ، منم تو راهم خودم 
 دارم میام،نگران نباش

 دارم میام فقط اروم باش

 تاكسی كه من توش بودم هم مثل ماشین یاسین و اون یكی پسره عین

 كردروانی ها رانندگی می

 از شهر خارج شدیم كه كم كم داشتند بهمون میرسیدند

 یك لحظه متوجه شدم اون جاده تاریك و خلوتی كه واردش شدیم اصال

شبیه به راهی نبود كه سری قبل با اون راننده ایرانیه ازش رد شده 
 بودیم اینجا یه جاده ی

   ... !...فرعی جنگلی بود

 

 ترسم بیشتر شد، اینجا كجا بود

تنم رو نمیتونستم كنترل كنم ، بهمون رسیدند و سعی میكردند لرزش 
 از
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چپ و راست خودشون رو به تاكسی بزنند تا تاكسی رو منحرف كنند 
 ولی

راننده تاكسیه خوب جاخالی میداد ولی یك لحظه غفلت و صدای بلندی 
 كه

 از برخورد ماشین اونا با سپر سمتی كه من نشته بودم ایجاد شد

 چندین دور دور خودش بچرخه باعث شد ماشین

و دقیقا وسط جاده باالخره راننده ماشین رو كنترل كرد و ایستادیم 
 ماشین به صورت

عمودي بود و من دقیق رو به ماشینی یودم كه داشت به سرعت میومد 
 سمتم

 صداي تیر اندازي توگوشم اكو داد

 از شوكی كه بهم وارد شده بود مغزم هنگ كرده بود

وري ماشیني كه به سرعت داشت سمت من میومد یهو در كمال نابا
 منحرف شد و مستقیم

 خورد به درختهاي قطور بغل جاده
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سرم رو برگردوندم كه دوتا ماشین شاسي بلند مشكي داشتند سمت ما 
 میومدند

یه نفر از پنجره جلو ماشین اومده بود بیرون و رو لبه پنجره نشسته 
 بود و اسلحه بزرگی

 دستش بود

 یه نرسید كه بغل تاكسیه نگه داشتندبه ثان

تازه متوجه شدم كه مرده سرش خورده به شیشه و داشت از سرش 
   ... خون میومد و زیر لب

 

 غر میزد

 ...با دیدن دن نموندم غر زدنهاي مرده رو گوش بدم

سریع اومدم پایین و دویدم سمت دن و خودمو انداختم تو بغلش قلب 
 دن بشدت محكم

 میكوبید

 تا حاال انقدر جدي ندیده بودم دن رو

 روي موهامو بوسید و به انگلیسي گفت
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 ...برو توي ماشین بشین_

هنوز چند قدم از دن فاصله گرفته بودم كه تا اومدم برم توی ماشین با 
 شنیدن صداي فحش

 هاي ناموسي كه به زبون فارسي بود سرم رو برگردوندم

كه یه طرف صورتش رو  از زاویه كه من وایساده بودم فقط اون پسري
 داغون كرده بودم

 رو دیدم

متوجه شدم دن براي یكي از زیر دستاش سري كتون داد كه پسره بي 
 درنگ اسلحه رو

نشونه گرفت سمت همون پسر كه وقیحانه و كثیف ترین فحش هاي 
 ناموسي فارسي رو

میداد و صداي تیر اندازي توي جاده خلوت یه بار دیگه پیچید و پسره 
 لي كه دهنشدر حا

 هنوز باز بود دقیقا شقیقش سوراخ شد و یك ثانیه بعد به پهلو افتاد

 زانوهام شل شد كه نتونستم تعادلم رو حفظ كنم

 و محكم رو زمین افتادم
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   ... دن برگشت سمتم و اومد طرفم

 

تازه یاسین رو دیدم كه دو زانو رو زمین نشسته بود و ترسیده به پسره 
 كه مرده بود نگاه

 كردمی

 دن بهم رسید ولي من نمیتونستم چشمم رو از صحنه روبروم بردارم

یاسین مثل چي ترسیده بود و دیگه مثل قبل بلبل زبوني نمیكرد و برام 
 خط و نشون

 ...نمیكشید

 ...دن یه چیزایي میگفت ولي نفهمیدم من این روی دن رو ندیده بودم

م و دل پیچم یهو كه یهو سیلي تو صورتم خورد انگار از شوك خارج شد
 باعث شد ته گلوم

اسیدي بشه و یهو عق زدم یه لحظه نفس عمیقي كشیدم كه باال نیارم 
 ولي عق دوم هرچي

 تو معدم بود زد بیرون و روي آسفالت ریخت

 دن آروم پشتم رو نوازش كرد
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 !بهتري؟ مگه نگفتم برو توي ماشین_

 ناباور نگاش كردم

 كه همون لحظه یاسین داد زد

 ...تورو خدا نذار منو بكشه، غلط كردم، گوه خوردم یارایارا _

 چقدر یك نفر میتونست پست باشه؟

هنوز چند ساعت ازش نگذشته بود كه میخواست منو بكشه. و تكه تكم 
 كنه االن خواهش

 میكرد نذارم دن بكشتش

دن گفت : باید عادت كني به دیدن اینا یارا... وضع دوست پسرت از 
   ... !منم بدتره

 

نمیخواستم در این مورد حرفي بزنه، حتي دیگه سرم رو نچرخوندم كه 
 پسره رو ببینم

لبهاي خشك شده و دهنم كه طعم زهرمار رو داشت رو باالخره تكون 
 دادم

 !فكر كنم یكي از بلیط هایي كه پیشت داشتم سوخت_
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 دن یهو بلند زد زیر خنده

 م كردو دستشو انداخت زیر پام و تو بغلش رو دستاش بلند

 ...آره عزیزم و تو االن فقط دوتا شانس دیگه داری_

منو توی صندلي پشتی گذاشت ولي قبل اینكه بره تیشرت مشكیش رو 
 چنگ انداختم

 و با تكون دادن سرم گفتم

 !نكشش_

 پوزخندي زد

كشتن اون كار من نیست! كس دیگه ای سفارشش رو كرده _
 مخصوص اون نگهش

 !میدارم تا خودش بیاد

 فهمیدم منظورش كیهخودم 

 بغض كردم و دستام از رو تیشرتش شل شد

 آروم زمزمه كردم

 كی میاد؟_
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 دستی روی موهام كشید

   ... میاد نگران نباش_

 

 دن با قدمهای بلند برگشت سمت یاسین

 زیر لب آروم زمزمه كردم

 بیا كیان! تورو خدا بیا، این همون چیزایی بود كه درموردشون میگفتی؟

 برگرد حاال كه میدوني تو خطر افتادم برگرد؟ برگرد لطفا

چشم هامو بستم كه اونهمه خون روي آسفالت كه زیر نور چراغهاي 
 ماشین برق میزد رو

 نبینم

نمیدونم جمع و جور كردن همه چیز چقدر طول كشید كه دن اومد 
 داخل ماشین و پیشم

 نشست

 سرم رو به شیشه ماشین تكیه دادم

 ین خونم كم میشدیواش یواش داشت آدرنال
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 احساس امنیت میكردم

 تازه داشت یادم میومد چقدر خسته و بیخوابم

 كم كم چشمام گرم شد

 نمیخواستم به هیچ كدوم از اتفاقات امروز فكر كنم

 كاش برای چند مدت فراموشي میگرفتم

پلكام انقدر سنگین شده بود كه نتونستم منتظر بمونم تا برسیم خونه 
 دن

   ... ...و خوابم برد

 

 "كیان"

دور كمرم حوله رو بستم و تو حموم جلو آیینه موهای خیسمو با دستم 
 یكم تكون دادم كه آب

 موهام گرفته شه

به پوست پشت بازوم نگاهی انداختم و پوزخند زدم جای چنگ یارا 
 كامل از بین رفته بود
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جای اولین ضربه ای كه بهش وارد كرده بودم كه از درد و استرس به 
 چنگ زد بازوم

 حتی دیدن جای زخم چنگش روی پوستم برام لذت بخش بود

 اصال حوصله نداشتم موهامو خشك كنم

از حموم اومدم بیرون و با همون حوله خودمو روی تخت انداختم و از 
 خستگی چشمام رو

 بستم

 دلم برای یارا بیش از حد تنگ شده بود

 دلم برای لمس تن نرم و بي نقصش

قتهایي كه با همه كل كل میكرد ولي وقتی من برای سرتقیش برای و
 لمسش میكردم یا

 میبوسیدمش چشمای وحشی و مشكیش آروم و رام میشد

 !دختر خشن و جسور من

 تنم برای تكرار رابطه باهاش نبض میزد

طعم لبای نرمش زیر دندونم بود هیچ وقت تو زندگیم در این حد از 
   ... رابطه با هیچ دختری
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 ...ملذت نبرده بود

وقتی لختش كردم اون شرم توی چشماش برام ناب بود، برام بكارتش 
 و گذشتش مهم نبودم

 ...چون من بین آمریكایی ها بودم و اینجا بزرگ شدم

 !برام فقط خودش مهم بود

ولي وقتی حین رابطمون اون لكه خونش رو دیدم ناخودآگاه وحشیتر 
 شدم، تازه فهمیدم

 چقدر ارزشمند بوده

 كنم یكی فقط برای من بوده و فقط مال منه لذت بخش بوداینكه حس 

میدونستم نباید خیلي باهاش خشن باشم ولی غرور اینكه من اولین 
 بارشم باعث جنونم شد

سعی كرده بودم جلو خودم رو بگیرم ولي چقدر موفق شده بودم رو 
 نمیدونم

ولي میدونم لذت برده بود، نفس نفس زندناش و ناله های پر لذتش 
 نوز هم تو گوشم بوده
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باید بعد اون شب مراقبش میبودم باید بهش میرسیدم ولی مجبور 
 شدم برگردم به این خراب

 شده

 در اتاقم آروم باز شد كه باعث شد سرم رو بچرخونم سمتش

از الی در با چشمای سبزش بهم زل زد و وقتی دید رو تخت دراز 
 كشیدم به خودش

 جرات داد بیاد داخل

 داخل در رو پشت سرش بست همینكه اومد

 توی این هفته سومین بار بود میومد داخل اتاقم

   ... دو بار اول پرتش كرده بودم بیرون

 

ربدوشامبر زرشكیش رو از تنش درآورد و لباش جذب چرم مشكیش 
 كه فقط نقاط حساسش

 رو پوشونده بود مشخص شد

 تادوقتی دید عكس العملي نشون نمیدم اومد سمتم و روبروم ایس

 سعی كردم به اعصابم مسلط باشم بدون هیچ حرفی نگاش كردم
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از وقتی نوجوون بودم بابا هلن رو برام خریده بود تا نیازهامو باهاش 
 رفع كنم و نیاز

 نباشه دوست دختر بگیرم یا خدایي نكرده به كسی حس پیدا كنم

سالگي تا  ١٥اولین تجربه ی رابطه ی جنسیم با هلن بود و از  
 یم كه تو این خونهسالگ١٩

 ...بودم هر لحظه اراده میكردم هلن در اختیارم بود

یه دختر دورگه ایرانی روس بود با چشمای سبز پر رنگ و موهای 
 طالیي

بعد از اینكه از این خونه رفتم با دخترای زیادی رابطه برقرار كردم 
 ولی كسی مثل هلن

 خوب من رو نمیشناخت

 جرات داد بیشتر بیاد نزدیكوقتی دید چیزی نمیگم به خودش 

بین پام زانو زد وخواست حولم رو كنار بزنه محكم سرش رو گرفتم و 
 نیم خیز شدم سمتش

 تو نمیفهمی؟... میگم نمیخوام؟ بابا ازت خواسته هر شب بیای؟_
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انقد با یك دست محكم سرش رو گرفته بودم كه از درد صورتش جمع 
 شد و با فارسی

 حش گفتدست و پا شكسته و افتضا

 ...تو چرا اینجور شد كیان؟ همیشه دوست داشتی بخورم_

   ... سرش رو محكم پس زدم و از رو تخت بلند شدم

 

من حتی قبل از اینكه با یارا بخوابم از چندین ماه قبلش نتونسته بودم 
 هیچ دختری رو لمس

كنم... حس میكردم بودن با زنهای دیگه حال خودمو بد میكنه... من 
 نظیر داشتمیه زن بی

 ...دیگه هیچ زنی حتی یک ثانیه هم منو تحریک نمیكرد

 !چه برسه به االن

از سر جام بلند شدم و از تو كشوم دنبال لباس گشتم كه حركت 
 انگشتش رو حس كردم كه

 داشت بهم نزدیك میش

 تویك حركت چرخیدم و مچ دستش رو تو هوا گرفتم
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 گمشو بیرون هلن_

 لبخند هوس انگیزی زد

 من میخوام ولي_

محكم پرتش كردم عقب و شورتمو از زیر حولم پوشیدم و روبروش 
 ایستادم

 !تایي هستند٣،٤خیلي میخوای بگم بری به بچه ها سرویس بدی ،  _

 لباش رو جمع كرد و لبخندش از بین رفت

 !رئیس گفت ناراحت بشی ممكنه...، فكر كنم واقعا ناراحتی_

ني كه داشتم تیشرتم رو میپوشیدم یكي از ابروهام رو بردم باال و حی
 برگشتم سمتش

 چرا باید ناراحت باشم!؟_

هلن با بیخیالی شونه هاشو انداخت باال, و با اون فارسی افتضاحش 
 گفت

نمیدونم ...رئیس گفت كیان امشب یكی از عزیزانش رو از دست _
   ... داد... برو مراقبش باش
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 و كاري كن... بهش خوش بگذره

 !؟این چی میگفت

 فكش رو با عصبانیت گرفتم

 كدوم عزیزم؟_

 هلن با درد نالید

 !كیان ، آخ... نمیدونم من_

انقدر از حرفش عصبی شدم كه با گوشیم به الكس زنگ زدم تا این 
 حالم بهم زن رو از

 !جلو چشمام برداره

 یه جوري هلن رو پرت كردم عقب كه نقش زمین شد

 به دقیقه نرسید الكس دم در اتاقم بود

با اشاره سرم هلن رو از جاش برداشت و كشون كشون از اتاق برد 
 بیرون

اون یكی گوشیم رو از زیر تخت كشیدم بیرون و با دو نفری كه 
 گذاشته بودم تا مراقب یارا

 باشن تماس گرفتم
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 !هیچ كدوم جواب نمیدادند

 استرسم بیشتر شد

 نه امكان نداشت

 !باید همین االن بر میگشتم كانادا

   ... ازه كافی این چند وقت فشار عصبی روم بودبه اند

 

نمیدونستم كار درستیه یا نه ولی تا صدای یارا رو نمیشنیدم آروم 
 نمیگرفتم

 من این دختر رو وارد این ماجرا كرده بودم

 ...من باید مراقبش میبودم

 شاید تله بابا بود تا عكس العملم رو ببینه

 شورت و شلوارم رو پوشیدم

ریسك كنم و با گوشی خودم با یارا تماس بگیرم باالخره نمیخواستم 
 تصمیمم رو گرفتم و با

 همون گوشي كه مخصوص محافظهاي یارا بود به خودش زنگ زدم
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 ولي هنوز بوق نخورده بود كه بار دیگه در اتاقم باز شد

 كیمیا خوابالو و رنگ پریده جلوم ایستاده بود

كیمیا گوشي رو به گوشم سریع قطع كردم تا اومدم بپرسم چي شده 
 چسبوند

 صدای دن رو شنیدم كه انگار داشت سوار ماشین میشد

 دن _ كدوم حروم زاده ای برادر یارا رو فرستاده سر وقتش؟

گوشي رو از كیمیا گرفتم رگ روی شقیقم نبض گرفت، پس واقعیت 
 داشت

 چي شده؟_

 دن با لحن عصبی با پوزخندي زد

یارا زنته، گفتی من با بهونه اینكه گفتی مواظب زنت هستی! گفتی _
 دوستمه كاری به

كارش نداشته باشم! گفتی خوشت نمیاد من دور و برش باشم! گفتی 
 مال توِا و اگه من از

   ... !حدم فراتر برم قرار دادمون بهم میخوره
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 كالفه دستمو بردم تو موهاي خیسم

 االن برمیگردم كانادا_

 دن بلند خندید

سی یارا زنده میمونه؟ برادرش دنبالشه، فقط دعا كن مطمئني تا تو بر_
 زنده بمونه و به

موقع برسم، تو هم برو دنبال كسی كه انقدر دلش میخواد این دختر 
 بمیره ، مطمئنا داداشش

 !تنهایی نمیتونست یارا رو پیدا كنه

به جنون رسیدم، باالخره اتفاقي كه ازش فرار میكردم اتفاق افتاد و من 
 تریناالن عاجز 

مرد این دنیا شده بودم و مجبور بودم بخاطر كسی كه تمام وجودم 
 بهش بستگی داشت به

 ...كسی كه هنوز مشخص نبود رفیقمه یا رقیبم بخوام نجاتش بده

 كمكش كن دن...، اون برادر بیشرفش رو هم نكش باهاش كار دارم_

 دن پوزخندي زد
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و به خاطر تو من زیر دستت نیستم به من دستور بدي، این كار ر_
 نمیكنم بخاطر این كه

 ...دوستم به كمكم نیاز داره انجام میدم

 بدون اینكه حرف دیگه اي از من بشنوه گوشي رو قطع كرد

 گوشی كیمیا رو پرت كردم تو دیوار

 تمام وجودم آتیش بود، نمیتونستم درست تصمیم بگیرم

 نبابا من و دست كم گرفته بود ، نباید میرفت سمت خط قرمز م

كیمیا تكه های داغون شده گوشیش رو از رو زمین جمع كرد و در رو 
   ... بست قیافش آروم

 

 و خونسرد بود ولی از چشماش مشخص بود ترسیده

 گوشیم رو برداشتم ، بابا این جنگ رو شروع كرده بود

طی این یک ماهی كه اینجا بودم خوب تونسته بودم خودمو بین گرگ 
 صفتها جا كنم ، با

 اول گوشی رو برداشتبوق 

 شروعش كنید، نذارید حتی یكیشون زنده بمونه_
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منم یاد گرفته بودم بیرحم باشم انقدر دیوونه شده بودم كه 
 نمیدونستم سر چی حرصمو خالی

 كنم

نمیخواستم امشب حین انتقال این كار رو انجام بدم ولی تردید كردن 
 بی معنی بود

 سر چی حرصمو خالی كنمانقدر دیوونه شده بودم كه نمیدونستم 

موهامو محكم گرفته بودم و دور خودم كالفه چرخیدم ، باید بخاطر 
 یارا خودمو جمع

 میكردم

 رفتم سمت كمدم كیمیا هنوز یک گوشه ایستاده بود و بهم زل زده بود

 دوباره زنگ بزن به دن_

 كیمیا پوزخندی زد

 گوشیمو داغون كردی، انتظار نداری كه دوباره روشن بشه_

گوشیه خودمو گرفتم سمتش حوصله بحث با كیمیا رو نداشتم، حتی 
 نمیخواستم از رابطه

 دن و كیمیا سر دربیارم
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   ... بهش زنگ بزن_

 

 چرا باید این خوبی در حقت انجام بدم؟_

تمام خواهشم رو تو چشمام جمع كردم و حینی كه داشتم وسایل مورد 
 نیازم رو جمع

 میكردم گفتم

نم، االن به هیچ جا دسترسی ندارم و بعدا در مورد كیمیا خواهش میك_
 رابطه عجیب

 غریب تو و دن حرف میزنیم

كیمیا با حرص گوشی رو ازم گرفت و شماره دن رو تو گوشیم سیو 
 كرد و از طریق

 واتس آپ باهاش تماس گرفت ولی دن جواب نداد

 اسلحه مو از زیر بالشتم در آوردم و خشابش رو پر كردم

جب بهم زل زد، تا حاال ندیده بود انقدر راحت اسلحمو دستم كیمیا با تع
 بگیرم
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میخوای چه غلطی بكنی؟ یادت رفته برای چی برگشتی؟ میخوای یكی _
 از اینا بشی؟

 كیمیا رو پسش زدم

من از نطفه با این جماعت یكی ام فكر كنم یادت رفته بابامون كیه!، _
 سالها انكارش

 باید مثل خودشون بازی كنم كردم، ولی اگه بخوام زندگی كنم

 گوشیمو از دست كیمیا كشیدم بیرون و از اتاق زدم بیرون

 آروم از پله ها رفتم پایین

چراغ اتاق بابا روشن بود، كه یهو صدای شكستن چیزی رو شنیدم و 
 بعد صدای خشنش

 كه سعی میكرد آروم باشه

ی برادرش هم مثل خودش آشغاله، پیداشون كن ببین كدوم قبرستون_
   ... رفته، اون دختره نباید

 

 زنده بمونه

 پس كار خودش بود
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نفس راحتی كشیدم كه همون لحظه اس ام اس اومد " عملیات انجام 
 شد " امشب شب

 سختی رو قرار بگذرونی جناب پارس بزرگ

داشتم از تمام آموخته های بابا سو استفاده میكردم رفتم زیر زمین و از 
 البه الی قفسه ها

 ز شدن در پنهان رو زدمدگمه با

 میخواستم بابا فكر كنه من تو آرامش خوابیدم

 نمیخواستم كسی بدونه از خونه زدم بیرون

بعد از طی كردن چند متری تو زیر زمین از پله ها رفتم باال و بعد از 
 راهپیمایی طوالنی

 به انتهای باغ رسیدم

 از دیوار باال رفتم

 سه تا از افرادم منتظرم بودند

كردیم سمت جایی كه سالها دور از چشم بابا با محمد سالها  حركت
 برای ساختش تالش

 كرده بودیم
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یک ساعت بعد به پایگاه رسیدیم ، آیهان یه مرد قدكوتاه ریزه میزه 
 ترک كه خیلی زبر و

 زرنگ بود اومد جلو و با انگلیسی لهجه دارش گفت

 قربان محمولشون رو كامل به دست آوردیم_

   ... جلودستمو بردم 

 

 با محموله كاری ندارم، اصل كاری رو بده به من_

كیف دستی سفید رنگ رو از دستش گرفتم و وارد اتاق محافظت شده 
 شدم

تا از وفادار ١٠اینجا فقط من و محمد میتونستیم باز كنیم وسرجمع  
 ترین افرادم اینجا رو

 بلد بودند

 شتماالن كه اون نبود فقط من دسترسی به این اتاق دا

این پایگاه با مجهزترین و پیشرفته ترین تكنولوژی ها ساخته شده بود 
 با اسكن چشمم در

 باز شد و وارد اتاق شدم
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 برای اولین بار برای دست زدن به همچین چیزی استرس داشتم

 كیف رو باز كردم و استوانه شیشه ای رو ازش در آوردم

د تا دیگه از نفسم حبس شد، چقدر دیگه میخواستند پیش برند؟ چن
 اینها وجود داشت؟ بمب

 !های اتمی كه اصال نیاز به كالهک هسته ای و پرتاب موشكی نداشت

تنها كسی كه به سازنده و كارخونه ی اینها و فروش این صالح 
 دسترسی داشت بابا بود

از كیف درش آوردم و استوانه ای كه وسط محفظه مشكی رنگ با 
 المپهای آبی بود رو

به محفظه شیشه ای كه رطوبت و فشار هوا ودما رو منتقل كردم 
 میتونستم براش تایین كنم

 این فقط یكیش بود

 باید تک تكشون رو پیدا میكردم

این روانی ها برای قدرت سیری ناپذیرشون میلیارد ها دالر میدادند تا 
 فقط یكی از اینها

   ... رو داشته باشند
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یفهمید با اونهمه نیروی تعلیم دوست داشتم قیافه بابا رو ببینم وقتی م
 دیده بازم زدند

كاروانش رو نیست و نابود كردند میخواستم ببینم چه حسی بهش 
 دست میده

 از اتاق اومدم بیرون كه پشت سرم درهای سربی قفل شد

 از پله ها اومدم باال و از پایگاه زیر زمینی اومدم بیرون

 میخوای؟دوباره به دن زنگ زدم كه با بیحوصلگی گفت چی 

 یارا؟_

 خوبه خوابیده_

 نفش راحتی كشیدم

 نذار اینجا بمونه، االن اوضاع خوب نیست_

 پوزخندی زد

 كار بابات بود نه؟_

سكوت كردم و به درختی كه اونجا بود تكیه دادم كه از سكوتم متوجه 
 شد
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 یارا خیلی ترسیده_

 اگه نمیترسید عجیب بود_

درت كیه! چرا برگشتی میدونستی پیامدهاشو كیان، میدونستی پ_
 سمتش

چطور میخواستم برای دن توضیح بدم كه كه اون شب تو ویكتوریا 
 ازفكر اینكه یارا

بخواد با كسی غیر از من باشه مردم! هركاری كردم نتونستم نبینمش، 
 نتونستم لمسش

   ... نكنم، نتونستم نخوامش

 

 دست خودم نبود قلبم مغزم جسمم همه میخواستش

كردم هوس بوده ، فكر كردم یكبار باهاش بخوابم شاید حتی اول فكر 
 این میلم كم بشه

ولی وقتی باهاش خوابیدم تازه فهمیدم با تمام وجود مال منه، این دختر 
 تنها سهم من از این

 زندگیه نكبت بار و پر از عذاب وجدانه
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 جواب سوال دن رو ندادم در عوضش گفتم

 یه لطف دیگه ازت میخوام_

 زددن پوزخندی 

حیف مردی هستی كه بهترین دوستم عاشقشه و برادر زنی هستی كه _
 با تمام وجود

 عاشقشم، پوفف بگو چی میخوای

 پوزخندی زدم تازه میفهیدم چخبر بود

ولی نمیخواستم توی این قضیه فعال دخالت كنم جون یارا اولویت 
 داشت

 ...پس

 "یارا"

عالم خواب  با شنیدن صدایی بین خواب و بیداری یواش یواش از
 اومدم بیرون

 یارا بیدار شو_

چشمام رو باز كردم، انگار صبح شده بود، باورم نمیشد من هنوز زنده 
 بودم، دن باالسرم
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   ... ایستاده بود

 

باز صورتش با لبخند بزرگی مزیین شده بود انگار نه انگار همون آدم 
 دیشب بود

 بیدار شو یارا دیگه_

 غلط زدم و بهش پشت كردم اخمامو كشیدم تو هم و تو جام

میخواستم انقدر بخوابم تا نتونم اتفاقات دیشب رو به هیچ وجه 
 یادآودری كنم

 دن بغلم روی تخت نشست كه غر زدم

 دنی میخوام بخوابم لطفا اذیتم نكن_

چیزی نگفت فقط حركت كردنش رو حس كردم و بعد حس سردی 
 گوشی كه روی گوشم

 قرار گرفت

در بیارم با شنیدن گرم ترین صدای دنیا بی تا اومدم شلوغ بازی 
 حركت شدم

 یارا؟_
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 جوابی بهش ندادم كه خودش ادامه داد

وقت زیادی ندارم حرف بزن ، بذار صداتو بشنوم مطمئن بشم حالت _
 خوبه

 از شنیدن صداش بغض كردم

 حتی نفهمیدم دن كی رفت بیرون

 كیان؟_

 جانم_

 كلی حرف آماده كرده بودم بهش بزنم،

   ... شنیدن صداش منو سرحال كرده بودحتی 

 

 این آدم معجزه زندگیم بود، یه معجزه پرخطر

قبل این اتفاق كلی حرف آماده كرده بودم كه بهش بزنم ولی االن هیچ 
 كدوم یادم نمیومد

 دلم برات تنگ شده_

 نفس عمیقی كشید
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منم دلم برات تنگ شده، خوبی؟ منو ببخش یارا خودخواهی كردم، _
 فرصت داشتم باید تا

 ازت دور میشدم

 با همون بغضی كه تو گلوم بود بهش توپیدم

كیان تمومش كن لطفا ، مگه نگفتی من زن توام؟ من هزارتا از این _
 اتفاق های دیگه

 بیوفته بازم پشیمون نمیشم از اینكه مال تو باشم

 پوف كالفه ای كشید و بحث رو عوض كرد

 جوابمو ندادی ! خوبی ؟_

 و به پشتی تخت تكیه دادم نیم خیز شدم

 خوبم، نگران من نباش فقط دیشب یكم آدرنالین خونم رفت باال_

 تک خنده ای كرد

 تو دیوونه ای_

 اوهوم، تازه فهمیدی؟_

از روزی كه بهت گفتم ازم دور شو و با سرتقي كامل روز به روز _
 بیشتر سمتم اومدی
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   ... میدونستم دیوونه ای

 

یگه تصویر اون پسری كه نمیشناختم و جلو بعد مدتها خندیدم حتي د
 چشمام مرد هم كم

 رنگ شد

 كی برمیگردی؟_

 نمیدونم ، فقط باید یه چیزي ازت بخوام... یه مدت از كانادا برو یارا_

 چقدر دیگه باید منتظر بمونم_

 تو گلو خندید ولی میدونستم غمگین خندیده

زمه بگی منو هروقت نخواستی میتونی دست از انتظار بكشی فقط ال_
 نمیخوای

 چشمام پر اشک شد و ناخداگاه اشكم ریخت پایین لبام میلرزید

انقدر راحت میخوای بیخیالت بشم؟ كیان االن بین من و تو خیلی _
 چیزا فرق كرده انقدر

 راحت میخوای بیخیالم بشی؟
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مكث طوالنی كرد ، میدونستم حالش خوب نیست ولی االن نیاز داشتم 
 به محبتش

حت بود االن نه اون برادر بیشرفت پیدات كرده بود نه من اگه را_
 اینجا بودم! كاش

میتونستم بی دغدغه مثل همه انسانهای عادی باهات باشم، من تمام 
 رابطه هام یک شبه

بوده یارا، هیچ وقت به كسی هیچ حسی نداشتم تا برای داشتنش بخوام 
 بجنگم

دادم، چرا بلد نبود نفس عمیقی كشیدم و سرم رو به پشتی تخت تكیه 
 مستقیم بهم بگه دوستم

 داره؟

 تا آخر عمر منتظرت میمونم ، فقط بیا_

   ... مثل همیشه سرتقی_

 

 كیان؟_

 جانم؟_
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 ...عاشقتم_

میدونم خیلی یهویی بود سكوت عمیقی بینمون به وجود اومد، حبس 
 شدن نفس كیان رو

بون حس كردم دلم نمیخواست پشت تلفن این كلمه مقدس رو به ز
 بیارم ولی نمیتونستم

فرصت رو از دست بدم، نمیدونستم چند وقت دیگه میتونم دوباره 
 ببینمش یا حتی صداشو

 بشنوم، من داشتم یه دیوونگی محض رو انجام میدادم

دیشب اندازه یک تار مو با مردن فاصله داشتم ولی بازم پشیمون نبودم 
 ، اگه اتفاق دیشب

 میشنیدمنبود االن من صدای كیان رو ن

برام مهم نبود اون متقابال بهم بگه عاشقمه... میدونستم میترسه از 
 ...امیدوار كردن من

 میترسه از اینكه من بهش بیشتر وابسته بشم

سكوتی كه بینمون بود رو خودم شكستم چون نمیخواستم بهش فشار 
 بیارم بهم بگه



@vip_Roman 

 

 

  

584 

 

 ...عاشقمه

منتظرتم، حتی اگه تو نمیدونم كی منو از این انتظار خالص میكنی ولی _
 منو نخوای باز

منتظرت میمونم، بهت نیاز دارم كیان، قلبم ، مغزم جسمم بهت نیاز 
 داره

 بغضم تركید و دیگه اشكامو كنترل نكردم

فقط برگرد و وقتی برگشتی بذار برای همیشه توی هر شرایطی پیشت _
 باشم از این

   ... دوری متنفرم

 

 میداد آروم گفت هق هق میكردم كه كیان فقط گوش

 گریه نكن، وقتی من پیشت نیستم حق نداری گریه كنی_

 سعی كردم خودم رو جمع و جور كنم كه یهو با عجله گفت

باید برم ، جایی كه دن تورو میفرسته برو، حتی به بچه ها هم نگو كجا _
 میری ، همونجا

 بمون میام پیشت
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 تا بگم باشه و باهاش خداحفظی كنم گوشی قطع شد

ی رو از گوشم آوردم پایین و از آیینه نگاهی به سر و وضع داغونم گوش
 انداختم

 اصال مهم نبود ظاهرم چه شكلی شده حوصله چیزی رو نداشتم

از تخت اومدم پایین كه دمپایی هایی كه دیشب اون دختر بچه بهم 
 داده بود بغل تخت بود

 ردانگار همه چیز داشت با دهن كجی دیشب رو بهم یاد آوری میك

 همون لحظه گوشی دن زنگ خورد

نوشته شده بود ، با فكر اینكه كیان دوباره زنگ زده k  روش حرف
 گوشی رو جواب دادم

كه تا من بیام حرفی بزنم دختری با انگلیسی غلیظ و صدای خیلی مالیم 
 و نازی گفت

 دن خوبی؟ دیشب چی شد؟ چرا بعدش دیگه بهم زنگ نزدی؟_

یدونه زدم تو سرم كه من احمق چرا  الل شدم نمیدونستم چی بگم
 جواب گوشی دن رو بی

 اجازه دادم
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 وقتی مكثم طوالنی شد دختره گفت

   ... دنی؟_

 

 با یه اهم اهم به انگلیسی گفتم

ببخشید دن گوشیش دست من مونده ولی خودش نمیدونم كجاست _
 دیدمش بهش میگم تماس

 گرفته بودید

 دختره با عصبانیت گفت

ن با دخترهایی كه به گوشیش دست میزنه چیكار مگه نمیدونی د_
 میكنه؟ به چه جرئتی به

 !گوشی رئیست دست میزنی دختره ی احمق

با دهن باز به حرفهای دختره گوش میدادم این چش بود؟ با مكثی 
 كرد سریع پریدم وسط

 حرفش

 ببخشید اشتباه متوجه شدید من از دخترهای دن نیستم من دوستشم_
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فارسی "جنده" ای تحویلم داد كه با دهن باز موندم، دختره زیر لب به 
 این چی گفت؟

 به فارسی به من گفت جنده !نه؟

 با اعصبانیت زدم فركانس فارس

خانم ندیده و نشناخته چرا به من فحش میدید؟ گفتم دوست دن _
 !هستم

 ایندفعه دختره الل شد و چند لحظه بعد به فارسی گفت

 !تو كی هستی؟_

 الفه گفتمپوفی كشیدم و ك

ببخشید خیلی اشتباهی گوشی دن رو جواب دادم، من یكی از _
 دوستاشم االن میرم ببینم

كجاست میخواید گوشی رو نگه دارید وگرنه بگم تماس گرفته بودید 
   ... بعدا باهاتون تماس

 

 بگیره

 دختره انگار رفته بود تو فكر كه بعد از حرفم مكث طوالنی كرد
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 الو خانم هستید؟_

 ه اهم اهمی كرددختر

 نیاز نیست بهش بگی زنگ زدم_

 و قبل از اینكه بخوام خداحافظی كنم باهاش قطع كرد

با تعجب به گوشی توی دستم نگاه كردم این دختره چرا اینجوری 
 بود؟

همون لحظه دن در اتاقم رو باز كرد و با صورت خندونش اومد داخل 
 كه پشت سرش

 چمدونم دستش بود

 كردم كه شونه هاش رو انداخت باالبا تعجب بهش نگاه 

 !دستور كیانه_

 لبخندی بهش زدم و گوشی رو گرفتم سمتش

یه دختر كه مثل من فارس بود بهت زنگ زد ببخش بی اجازه گوشی _
 رو جواب دادم

البته یهو عصبانی شد و گفت نمیخواد بهت بگم كه زنگ زده ولی 
 ...خوب
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 پاكتی گذاشت تو بغلم و گوشیشو ازم گرفت

 رحالیكه داشتم محتویات پاكت رو بررسی میكردم دن گفتد

 از كجا فهمیدی فارسه؟_

   ... بهم فحش فارسی داد_

 

سرش رو جوری سریع از رو گوشیش آوردباال كه حس كردم االن 
 گردنش رگ به رگ

 میشه، با تعجب و خنده بهم نگاه میكرد

 شوخی میكنی نه؟_

 شونه هامو انداختم باال

ی از دخترات هستم بعد وقتی گفتم یكی از دوستاتم نه فكر كرد یك_
 به فارسی بهم فحش

 داد

 دن یهو بلند بلند خندید چپ چپ نگاش كردم

 انگار خیلی خوشحالی فحش خوردم_
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 خندش كم شد و یواش یواش صورتش آروم شد و به زمین زل زد

 نه فقط اولین باره حس میكنم حسودی كرده_

 ابروهامو دادم باال

 كی بود؟ فرد خاصیه دن ؟ این_

سعی كرد خندش رو روی صورتش نگه داره ولی نتونست خندش به 
 زهر خند تبدیل شد

 حس كردم دن یه جوری شد

 صورتش رو دو دستی گرفتم و برگردوندم سمت خودم

 هی پسر گنده منو ببین_

 لبخند بزرگی زد ولی با خیسی چشماش تو تضاد بود

   ... با تعجب گفتم

 

 دنی؟ چیشده؟_

 سعی داشت جلو خودشو بگیره

 اگه پیش تو گریه كنم اشكال نداره نه؟_
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 موهاشو آروم ناز كردم

البته كه اشكال نداره، مگه من بهترین دوستت نیستم؟ دوستا همدیگه _
 رو قضاوت نمیكنن

 كه

 محكم بغلم كرد كه منم این دوست گندم رو بغل كردم

 ودچی شده بود چرا دن همیشه خندون انقدر دلش پر ب

لرزش آروم قفسه سینش رو حس میكردم و پشتش رو آروم نوازش 
 میكردم

میخوای حرف بزنیم؟ میدونی هروقت بخوای حرف بزنی من به همه _
 حرفات گوش میدم

 نه؟

 نفس عمیقی كشید و زیر گوشم گفت

از اینكه همچین زندگی دارم حالم از خودم بهم میخوره، من حتی _
 نتونستم مخالفت كنم یا

 كسی كه دوستش دارم رو با كس دیگه ای نامزد نكنند نذارم

 ازم دور شد و در حالی كه از چشمام فرار میكرد گفت
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یارا من خیلی رقت انگیزم نه؟ دور و برم رو پر كردم از انواع دختر _
 ولی بازم بهش

 فكر میكنم و ذوق میكنم از اینكه حس كردم حسادت كرده

   ... فتم و سرم رو آوردم باالبا دوتا انگشتم دو طرف صورتش رو گر

 

بعد كیان تو فوق العاده ترین مردی هستی شناختم حق نداری به _
 خودت بگی رقت انگیز

 بین گریه هاش بلند بلند خندید

 باید حتما میگفتی بعد كیان؟_

 با خنده سرم رو تكون دادم كه لبخندی زد

 خوبه كه تو دوستمی_

 با شوخی مشتی به بازوش زدم

كن خودتو ولی خیلی هیجان زده شدم كسی كه انقدر تورو هی جمع _
 عاشق كرده ببینم

 با خنده سرش رو تكون داد

 به تو خیلی نزدیكه_
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 متعجب بهش نگاه كردم

 ریما یا آرزو؟_

سرش رو به نشونه نه تكون داد كه با حرص بالشت روبرداشتم و 
 كوبیدم تو صورتش

 نمیگی؟چرا همیشه منو كنجكاو میكنی بعد هم هیچی _

 موهامو بهم ریخت

به كیان مربوطه یارا، میخوام كیان خودش در مورد تمام زندگیش _
 بهت بگه بعد ذاتا خود

 به خود میفهمی منظورم كی بوده

بازم پا گذاشتم رو كنجكاویم و چپ چپ نگاش كردم كه یهو جدی شد 
 و گفت

   ... ولی یارا یه چیزی ازت میخوام_

 

قیافهی جدیش تا حدی كه نتونستم جوابی یه لحظه استرس گرفتم از 
 بهش بدم فقط با تكون

 دادن سرم بهش فهموندم حرفشو بزنه
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 درحالی كه قیافه جدیش دوباره خندون میشد گفت

 به كسی نگو من گریه كردم هااا این یه راز بین من و توا_

بالشتی كه تو دستم بود رو محكم كوبیدم تو صورتش كه خنده ش 
 داشت رفت هوا، بیشعور

 منو ایستگاه میكرد

 كه یهو بین زدنم بهش گفت

 آدم با كسی كه جونش رو نجات داده اینجوری میكنه_

 یهو دستم تو هوا موند و بهش زل زدم

من حتی ازش تشكر هم نكرده بودم دوباره صحنه های دیشب اومد 
 جلو چشمم بالشت رو

 اروم آوردم پایین

 ده نبودم،ممنونم دنی! اگه تو نبودی من االن زن_

ابروهاشو انداخت باال و موهامو بهم ریخت و سعی كرد بحث رو عوض 
 كنه

 چمدونت رو نگاه كن ببین همه چیز داخلش هست؟_
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همه وسایلت رو تو یكی از اتاقا گذاشتم وقتی كه رفتی میسپارم خونه 
 رو تحویل مشاور

امالک بدن و قراردادت رو فسخ كنن پولت رو هم برگردونند به 
 حسابت

 سوالی نگاش كردم

اون موقع چطور همه این كارها رو انجام میدی؟ من باید بهت وكالت _
   ... نامه بدم

 

 شیطون خندید

تو كاریت نباشه، نیازی به وكالت نامه نیست ما راه های دیگه برای _
 انجام كارهامون

 داریم... راستی میدونی مقصدت كجاست؟

تش رو بیرون ریختم با دیدن یه بار دیگه پاكت رو برداشتم و محتویا
 بلیط و مقصدم شكه

 شدم و با دهن باز به دن نگاه كردم

 ...جایی كه سالها بود دوست داشتم برای تعطیالت برم ولی االن
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***** 

 پاهام بیش از حد درد میكرد

مثال دن من رو فرستاده بود از كانادا دور بشم ولی با همین بهونه كلی 
 كار هم ریخته بود

 رو سرم

من از طرف شركت اومده بودم اینجا به عنوان نماینده شركت تولید 
 كننده سریالی كه

 امتیاز ساخت مجددش رو خریده بودند، باید بهشون نظارت میكردم

 رو صندلی نزدیک كارگردان كره ای الغر و بی اعصاب نشسته بودم

 بعد این سه ماه یكم زبونشون رو كم كم میفهمیدم

به كره ای ، برگشت سمت من وبا انگلیسی  با گفتن خسته نباشید
 دست و پا شكستش گفت

 امشب میخوایم با هم شام بخوریم همراهیمون میكنید ؟_

داشت پاهام میتركید ولی طی این ماه سومین بار بود این درخواست رو 
 ازم میكرد پس

   ... مجبور بودم قبول كنم
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ندم صورتم رو با خوش رویی قبول كردم ولی وقتی صورتم رو برگردو
 تو هم جمع كردم

 و حالت گریه پیدا كردم

 هنرپیشه مرد نقش مكمل از دور بهم خندید

صدابردار كه یه دختر با نمک و ظریف بود اومد پیشم تنها كسی كه 
 خیلی روون انگلیسی

حرف میزد همین دختر بود كه باعث شده بود رابطه خوبی باهم 
 برقرار كنیم

محل فیلم برداری همه با ماشین چندتا از  باالخره بعد از جمع كردن
 هنرپیشه ها رفتیم

 رستورانی كه اتاقک اتاقک بود

 انگار امشب مهمون هنرپیشه نقش اول مرد سریال بودیم

خدا رو شكر امشب گوشت گوساله سرو میشد، هرجا میرفتم گوشت 
 خوک میخوردند و
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رم! من دیگه اشكم در اومده بود انقدر بگم من گوشت خوک نمیخو
 عادت بدی هم كه

داشتند بال استثنا مشروب میخوردند و مشروبشون هم به نسبت قوی 
 بود و من با یک

بطری كوچیک مست مست میشدم، شب اولی كه باهاشون رفته بودم 
 نمیدونستم داستان این

مشروبشون چیه ولی وقتی خوردم یه جوری گیج شدم كه صبحش 
 نفهمیدم چرا خونه

 ...دمكانگ نااون بیدار ش

 نااون همون صدا برداری بود كه باهاش صمیمی شده بودم

سعی كردم امشب كم بنوشم و فقط آبجو خواستم ولی نامردا زیر 
 زیركی اون مشروب

مشهورشون كه اسمش سوجو بود رو با آبجوم قاطی كردند البته كه 
 متوجه شده بودم ولی

   ... من ناراضي نبودم
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بری، وقتی مست میشدم نه اثری از خوشم میومد از این دنیای بي خ
 دلتنگی كیان میموند نه

 ...قیافه اون پسری كه جلو چشمام مغزش داغون شد

 چند ساعت بعد فقط میخندیدم

 انقدر مست شده بودم كه از سرخوشی بلند بلند و الكی قهقهه میزدم

 ماه انقدر گریه كرده بودم كه كل عمرم انقدر گریه نكرده بود٣این  

كیان لج كرده بودم، اون میگفت حق ندارم گریه كنم ولی من  انگار با
 از حرصم گریه

 میكردم

 نااون زیر بغلم رو گرفت و گفت

 ...یارا بیا برسونمت خونت_

 لب و لوچم رو آویزون كردم و گفتم

 نمیخوام برم خونه_

به زور دستمو كشید و از جمعی كه همه سرخوش دور هم بودند و 
 هنوز داشتند میخوردند

 دورم كرد
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 این چند وقت رسما الكی شده بودم

 هفته ای یک بار حتما مست میكردم

كره كشور جالبی بود، برای كسی مست شدن عیب نبود و همه خیلی 
 راحت با مشروب

كنار میومدن و تو هر دورهمی حتما مصرف میكردند مخصوصا اون 
 مشروب كوچیک

   ... كه تو بطری های سبز رنگ بود

 

 یا

حكم منو نگه داشته بود حتی مطمئن نبودم كسی كه منو گرفته نا اون م
 واقعا نااون هست

 !كس دیگه ای

 رسیدیم پاركینگ تا سوار ماشینش بشیم

یه لحظه ولم كرد كه سویچ ماشینش رو پیدا كنه ولی من تعادلم رو از 
 دست دادم
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اومدم بیوفتم رو زمین كه بین زمین و هوا كسی منو گرفت و كامل 
 بغل گرمی رفتم تو

خوابم گرفته بود، تو همون بغل گرم حس امنیت كردم، انقدر مست 
 بودم كه بحالم فرق

 نداشت رفتم تو بغل چه كسی

ولی بوی خیلی خوبی میداد جوری كه میخواستم با تمام وجود تو بغلش 
 بمونم

صداهایی رو شنیدم كه انگار یه مرد و زن داشتند با هم حرف میزدند 
 و چند ثانیه بعد

 جایی گذاشته شدم كه راحت پاهامو دراز كردم و خوابیدم

 نمیدونم چقدر گذشت

حس خوبی داشتم ولی كسی بی وقفه صدام میكرد حس میكردم دارم 
 تكون میخورم ولی

جام گرم بود و باز اون بوی خوب شامم رو نوازش میكرد ولی چند 
 لحظه بعد جام خیلی

 معذب شد حس كردم جای سفتی گذاشته شدم
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 به ثانیه نكشید آب سردی از سرم اومد پایینو 

 شبیه یه شوک بود برام چشمام ناخداگاه تا آخرین حد باز كردم

داخل وان حموم خودم بودم آب سرد بی وقفه رو سرم میریخت سعی 
 میكردم با دستام

   ... جلوش رو بگیرم ولی نمیشد

 

 شروع كرده بودم به فحش كشیدن

 "رو ، بی شرف ، وایسا ک* كش،ای گو*ه بگیرن این شیر آب "

با دستم سعی میكردم شیر آب رو پیدا كنم ولی به حدی گیج میزدم و 
 چشمام دو دو میزد كه

 ...شیر آب رو پیدا نمیكردم

جیغ میزدم و فحش نثار شیر آب میكردم ، اصال مغزم كار نمیكرد كه 
 كی این شیر آب رو

گ بود یهو تنم لرز باز كرده، مستیم كامل پریده بود، مغزم هنگ هن
 كرد اومدم برم سمت
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اتاقم كه سرم رو چرخوندم سمت در حموم كه با دیدم كسی با لباس 
 سر تا پا مشكی

سكندری خوردم و افتادم تو وان، ناباوار نگاش میكردم كی اومده 
 بود؟

نمیدونم چند بار دهنم رو باز و بسته كردم تا حرفی بزنم ولی انگار الل 
 شده بودم

 چشمام رو مالیدم تا مطمئن بشم دوباره خیال نمیبینم چند بار

 !انقدر اخمش شدید بود كه هر لحظه میترسیدم بیاد منو بزنه

 باالخره صداش زدم

 كیان؟_

 یكی از ابروهاش رو برد باال

 !چه عجب_

با دستم سعی كردم آبی كه روی صورتم میچكید رو كنار بزنم بلند 
 شدم برم سمتش كه پام

 ...ورد و افتادم كه اه از نهادم بلند شدتو وان لیز خ
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خماری بعد از مستی و دیدن یهویی كیان انتظاری كه كشیده بودم... 
   ... همه چی یهو هجوم

 

آورد و االن كه افتادم و كمرو باسنم درد گرفت دیگه تیر آخر رو زد و 
 زدم زیر گریه

یكرد دیگه هیچ اثری از یارای همیشه مقاوم كه جلو هركسی گریه نم
 نمونده بود

فكر كنم دلش برام سوخت كه اومد سمتم و دستمو گرفت و بلندم 
 كرد و رفت حولم رو

 آورد

به شدت میلرزیدم، حتی دندونام به هم میخورد كه كیان اومد سمتم 
 ولی دم در حموم با

 حوله من تودستاش ایستاد و با چشماش بهم اشاره كرد

 لباسات رو دربیار یارا_

 م گفتم_ ب..برو ...بیرون... حوله رو..ب..ذار همینجابا همون لرزش

 پوزخندی بهم زد
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 من هیچ جا نمیرم ، زودباش لباسات رو در بیار_

ناخوداگاه باز اشكم اومد پایین كه پوف كالفه ای كشید و حوله رو 
 پرت كرد یه سمتی و

 خودش اومد سمتم

رو  تیشرتم رو در آورد و خواست سوتینم رو در بیاره كه دستمو
 دستش گذاشتم

 با همون اخمش گفت

 اولین بار نیست كه میخوام ببینمت، تو چته؟_

بغض كرده لب و لوچم آویزون شد، دلم گرفته بود از اینكه انقدر 
 باهام بی رحم و خشن

 داشت رفتار میكرد

با حرص خودم سوتینم رو در آوردم و حتی شلوار جین خیس شدم كه 
   ... عین چسب بهم

 

 د رو هم در آوردمچسبوده بو

 در حالی كه هنوز میلرزیدم گفتم
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 !حولم؟_

 خشک و بی احساس نگام كرد و در جوابم گفت

 !شورتت_

میخواستم دوباره گریه كنم چرا اینكارو باهام میكرد چرا انقدر خشن 
 و بیرحم شده بود؟

وقتی تعللم رو دید خودش شورتم رو كشید پایین و باالخره حوله ام رو 
 كمرشتنم كرد و 

 رو برام بست

 طاقت نداشتم قدم بلند كنم ولی نمیخواستم از كیان هم كمک بگیرم

خم شد بغلم كنه كه خودمو كشیدم كنار االن كه حولم رو پوشیده بودم 
 لرزم یكم خوابیده بود

 به سختی خودمو به تختم رسوندم

سر درد عجیبی گرفته بودم، پیشم روی تخت نشست و با همون 
 زداخماش بهم زل 

 سرتق برگشتم سمتش

 چیه؟ چرا اینجوری نگام میكنی؟_
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 یكی از ابروهاش رو برد باال

خودت احیانا نظری نداری؟ باید خوشحال میبودم كه مست جمعت _
 كردم؟

راست میگفت كارم درست نبود ولی نبودنش و انتظار كشیدنم باعث 
 میشد به چیزی احتیاج

   ... پیدا كنم كه منو از این دنیا دور كنه

 

سرم رو چرخوندم و پتو رو كشیدم رو خودم كه پاشد از اتاق رفت 
 بیرون و چند دقیقه بعد

 با یه لیوان بزرگ اومد

 لیوان رو داد دستم انگار قهوه درست كرده بود

 اینو بخور_

 یک قلپ خوردم تلخ تلخ بود

 صورتم رو جمع كردم

 اه حالم بد شد_

 آخرش رو آدم دارو روبخاطر مزش نمیخوره! بخور تا_
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 با بغض گفتم

 !داری شكنجم میكنی_

 سرش رو تكون داد

 خیلی ازت عصبانیم، ازت انتظار نداشتم_

 قهوه تلخ رو یه قلپ دیگه خوردم و سعی كردم باز نزنم زیر گریه

انگار تازه متوجه شده بودم انتظارم به پایان رسیده و كیان اومده، حتی 
 قهوه هم نتونست

 رو روی ته ریشش گذاشتمبغضم رو قورت بده دستم 

لب پایینم رو بردم داخل دهنم و با دهدونم نگه داشتم تا لرزش لبام 
 رو نبینه

 ...ببخشید اوقات سختی رو گذروندم میدونم كارم اشتباه بود_

   ... دستش رو روی دستم كه روی صورتش بود گذاشت

 

 !دفعه اولت نبوده_

 ناباور نگاش كردم كه خنده ی كجی كرد
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ر نداری كه بعد از اتفاقی كه با اون برادر بیشرفت از سرت انتظا_
 گذشت بدون محافظ

ولت كنم، هرچند اون شب هم محافظ داشتی ولی قبل اینكه یاسین بیاد 
 هر دوتاشون رو

 !كشته بودن

ته دلم خالی شد دستم شل شد كم مونده بود لیوان قهوه از دستم 
 بیوفته كه كیان سریع لیوان

لیوان رو به لبم نزدیک كرد به زور یه قلپ دیگه  رو گرفت و خودش
 نوشیدم

لیوان رو گذاشت رو پا تختی و رو تخت درازم كرد و خودش هم بغلم 
 دراز كشید و یه

 دستش رو تكیه گاه سرش كرد تار موهای خیسم رو كنار زد

به چشمای مشكیش كه قرمز قرمز شده بود و عصبانیت توش موج 
 میزد زل زدم كه آروم

 زدلب 

 آخرین باری بود كه اینجوری دیدمت باشه؟_
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با تكون دادن سرم حرفش رو تایید كردم كه انگشتش رو كشید رو 
 لبم و آروم نوازشش

 كرد

 !هرلحظه منتظر بودم منو ببوسه ولی انگار كمر بسته بود تنبیهم كنه

 دستش رو اززیر سرش برداشت و از رو تخت بلند شد

 میزنیم بخواب استراحت كن، فردا حرف_

میخواستم جیغ بلندی بكشم بگم بعد ماه باالخره دیدمت االن میخوای 
   ... پاشی بری یه جا

 

 دیگه بخوابی

با بغض دستشو گرفتم كه برگشت سمتم از سرتقیم بود یا غرورم یا 
 ناراحتی این همه

 انتظارم نمیدونم ولی دوست نداشتم مستقیم بهش بگم نرو فقط گفتم

 !میشیمتختم دونفرست جا _

باز اون قیافه ی بی احساسش كه نمیتونستم هیچی ازش بخونم رو به 
 خودش گرفت دستم
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رو از دور مچش باز كردم و سرم رو انداختم پایین كه دگمه های 
 پیراهن مشكیش رو باز

 كرد و یک ضرب از تنش در آورد

 تیپ مردونه خیلی بهش میومد

یومد چقدر دلم براش نگاهی به خالكوبیش انداختم تازه تازه یادم م
 تنگ شده بود

بالشتم خیس شده بود تا كیان بخواد لباسش رو كامل در بیاره بلند 
 شدم و از تو كمد یه بالش

 براش آوردم خودم هم خواستم حوله خیسم رو عوض كنم

هنوز اثرات مستیم رو داشتم و با لمس كردن لبام داغم كرده بود، یاد 
 اون شبی كه اولین

 بارمون بود

 ازم میخواستم تكرار بشهب

 حوله ام رو ایندفعه با خواسته خودم جلو چشماش انداختم رو زمین

 !انتظار داشتم بیاد از پشت بغلم كنه ولی هیچ كاری نكرد
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از حرصم لباسخواب ساتن مشكی كوتاهم رو كه خیلی سكسی بود رو 
 پوشیدم

ن تازه تا حاال هیچ وقت از این مدل لباسخواب ها نپوشیده بودم و ای
   ... بود، چرا نمیومد سمتم؟

 

 یعنی عصبایتش از دلتنگیش بیشتر بود؟

 توجهی بهش نكردم و موهامو شونه ای زدم ولی هنوزنمدار بود

 از حرصم به دركی گفتم و رفتم سمت تخت

شلوار و پیراهن كیان رو زمین بود و خودش رو تخت دراز كشیده بود 
 و قسمتی از لحاف

 ...رو خودشتخت رو كشیده بود 

چراغ رو خاموش كردم و از اون ور تخت رفتم دراز كشیدم و بهش 
 پشت كردم ولی یه

 چیزی باعث خارش پشتم شده بود

دستمو سعی كردم ببرم پشتم كه قبل از من دست كیان به پشتم خورد 
 و تا بفهمم قضیه چیه
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 یه چیزی رو گرفت و محكم كشید

 وشی اتیكتش رو بكنقبل اینكه لباسی كه تازه خریدی رو بپ_

 میخواستم از حرصم جیغ بزنم

این چرا این عادت بد رو ترک نكرده بود؟ باز داشت میزد تو ذوقم 
 !لعنتی

 این یعنی فهمیده بود این لباس رو عمدا پوشیدم

میخواستم خودمو بكشم ولی دیگه كم كم اون مشروبی كه خورده 
 بودم روم تاثیر گذاشت و

 چشمام گرم شد و خوابیدم

چشمام رو كه باز كردم تو تخت تنها بودم یک لحظه فكر كردم نكنه 
 دیشب همش خواب

 بوده یا توهم مستیم بوده

   ... سر درد وحشتناكی داشتم

 

تو كشو بغل تختم دوتا قرص جویدنی كه نااون بهم برای این جور 
 مواقع داده بود گذاشتم
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 دهنم و به سختی خودم رو رسوندم حموم

و لباس خوابم رو در آوردم زیر دوش به لباس خوابم  آب رو باز كردم
 خیره شدم

یاد لحظه ای كه اتیكت لباس خوابم رو كشید و كم كم كل اتفاقات 
 دیشب جلو چشمم اومد

 !واقعا كیان اینجا بود

سریع خودم رو شستم و مسواک زدم و ده دقیقه ای از حموم زدم 
 بیرون حوله تن پوشم رو

حوله صورتیم رو كمد در آوردم و دور خودم تو حموم پیدا نكردم و 
 پیچیدم

 در اتاقم رو باز كردم كه كیان تا نصفه تو یخچال بود

 واقعا بود ، خودش بود

 آروم بهش نزدیک شدم ، در یخچال رو كه بست متوجه من شد

 نگاهش دیگه عصبانی نبود و اخم نداشت

 ...خدا رو شكر بیدار شدی داشتم میمردم از_
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م كه حرفش تموم بشه خودم رو انداختم تو بغلش و باال منتظر نموند
 تنه لختش رو محكم

 بغل كردم

 حرفش رو تو دهنش ماسید

انقدر محكم به خودم فشارش میدادم و سرم رو روی قفسه سینش 
 گذاشته بودم كه ضربان

 قلبش آرومم كنه

   ... باالخره اونم دستاش رو دورم پیچید و تک خنده ای كرد

 

 ...ه شدی؟ فكر میكردم اصال دلت برام تنگ شدهتازه متوج_

 دستام رو بیشتر دورش پیچیدم و بیشتر به خودم فشردمش

دیشب تو حال خودم نبودم كیان تو هم كه همش برام اخم و تخم _
 كردی

 روی موهای خیسم رو بوسید و خودش هم دستش رو دورم پیچید

 كیان دیگه نمیری نه؟_

 نفس عمیقی كشید
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 ...عد هرجا برم تو هم میایاز این به ب_

 ازش دور شدم و به چشماش زل زدم چشماش هنوز هم خسته بود

 خسته ای؟ خوب نخوابیدی دیشب؟_

لبخند خسته ای زد و با سرش حرفم رو تایید كرد چال خطی صورتش 
 با همون لبخند

خستش خودشو نشون داد چقدر دلم برای دیدن این صورت تنگ 
 شده بود نتونستم خودمو

ترل كنم رو انگشتای پام بلند شدم تا به صورتش برسم و چالش كن
 عمیق بوسیدم

 ته ریش زبرش زیر لبام تضاد خوشآیندی بود

یه دستش رو از رو كمرم آورد باال و موهامو داد عقب و با انگشت 
 شصتش صورتمو

 نوازش كرد

 این یه خوش آمد گویی اساسیه_

شت اولش آروم لبامو مزه تا بخوام حرفی بزنم لباش رو روی لبام گذا
 مزه كرد تا باالخره
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   ... منم لبام رو بین لباش حركت دادم

 

 بوسه هامون رفته رفته حرارتش رفت باال

چند قدم عقب عقب رفتیم كه خوردیم به در كابینت بغل یخچال در 
 حالی كه نفس نفس

 میزدیم یكم ازم دور شد كه خمار چشمكی بهم زد

اسی میخوام یارا ولی بخوام كاری كنم من یه خوش آمد گویی اس_
 هردوتامون ضعف

 میكنیم

گنگ نگاش كردم كه در یخچال رو باز كرد و شیشه شكالت صبحانمو 
 ازش در آوردم

 چشمكی بهم زد

نظرت چیه یكم از این بخوریم؟ وقتی تو یخچالت دیدمش خیلی _
 هوس كردم

تا  فكر كردم واقعا گشنشه پس سعی كردم خودمو جمع و جور كنم
 دوباره كاری نكنه
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 ضایعم كنه یا بزنه تو ذوقم

 ...خواستم براش نون بیارم با قهوه و

 ولی سریع جلومو گرفت و زیر گوشم گفت

میخوام روی تو بخورمش هم خودم سیر میشم هم خماری _
 هردوتامون رو برطرف میكنم

تا بخوام حرفی بزنم حوله رو از دورم باز كرد كه حوله افتاد رو زمین 
 یغ آرومی زدمج

 ...!كیان ... اینجا نه_

 خندید و دماغم رو ریز گاز گرفت

ازقضا دقیقا همین جا رو همین میز میخوام صبحونمو بخورم، من _
 مهمونم و تو میزبان ،

   ... باید خوب ازم پذیرایی كنی

 

تا بخوام مخالفتی كنم مثل پركاه از رو زمین بلندم كرد و رو میز چوبی 
 ردرازم كرد و س
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شكالت رو باز كرد، از لمس دستش كه شكالت رو بهم میمالید خجالت 
 كشیدم

این كارو در اصل باید میزبان انجام بده و حاضر و آماده جلو مهمان _
 برای میل كردنش

 بذاره

 با سرتقی گفتم

 !تو مهمون پر رویی هستی نمیزاری میزبان كاری كنه كه_

یدم و چشمام رو بستم كه سرش رو كه آورد باال از خماری نگاهش لرز
 خندید

اگه ادامه بدی به همین خجالت كشیدنت یک هفته میبرمت یه جزیره _
 دور افتاده و با خودم

 تو یه خونه حبست میكنم

 الكی گفتم

خجالت نمیكشم كه فقط من تازه دوش گرفتم االن دوباره همه ی تنم _
 !نوچ میشه آخه
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و یكم خودشو دور  جوابی بهم نداد شیشه شكالت رو كنار گذاشت
 كرد و خمار بهم نگاه

 كرد

 !انگار كارم درسته! چه خوشمزه شده_

درسته خجالت میكشیدم ازش ولی مزه بودن با كیان یک بار رفته بود 
 زیر دندونم و االن

 تموم تنم تكرار این ماجرا رو میخواست

 وقتی شروع كرد باز وارد یه دنیای پر لذت شدم

سینه هام و بین پامو میلیسید انگار توی یه وقتی با لباش شكالت روی 
   ... ...دنیای دیگه بودم

 

وقتی اینجوری ذره به ذره ی وجودمو مزه میكرد حس زیبا ترین و 
 سكسی ترین زن دنیا

 رو داشتم

سعی میكردم جلو صدام رو بگیرم تا زیاد صدام نره باال ولی كیان یک 
 ثانیه هم بهم
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 فرصت نفس كشیدن نمیداد

 میخواست تمام دلتنگیمون رو یكبارگی از بین ببرهانگار 

وقتی باز اون كلفتی نفس برش رو دوباره داخلم حس كردم نفسم بند 
 ...اومد

حركتهای پی در پیش داخلم من رو با دنیای زنانگی بیشتر آشنا 
 میكرد... وقتی هر

دوتامون رها شدیم و اون مایع غلیظش رو روی پوست شكمم خالی 
 كرد

رو شیقیقم زد و درحالیكه داشت نفسهاش آروم میشد بوسه ای 
 خودشو انداخت اونور تخت

وچرخید سمتم و دستشو گذاشت روی گوشش و با انگشت شصتش 
 صورتم رو نوازش

 كرد

 بهم افتخار میدی باهام بیای دوباره دوش بگیری خانم لذیذ؟_

خسته نگاهی بهش انداختم و با خجالت لحاف رو كشیدم رو خودم كه 
 ی بهم اخم كردجد
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 بهت چی گفته بودم؟_

گنگ نگاش كردم كه از جاش بلند شد و دستشو انداخت زیرم و بلندم 
 كرد

 كیان خستم و یكمم سردمه، بزار یكم دیگه بخوابم آخه_

 با همون اخمش لباش یكم كش اومد

نوچ، االن میشورمت و چند ساعت دیگه میبرمت یه جزیره دور افتاده _
   ... تا بفهمی نباید از

 

 من خجالت بكشی

 یادم اومد وقتی تو آشپزخونه بودیم یه همچین چیزی بهم گفته بود

 خواستم اعتراض كنم كه سریع گفت

دن یک نفر دیگه رو جای تو فرستاده و امشب میرسه و االن تو بعد _
 حموم وسایلت رو

 جمع میكنی و با من میای تا مجازات بشی

 زدمبا بیحالی مشتی به سینش زیر دوش 
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تو چرا بدون اطالع خودم هی من و اینور اونور میكنی؟ من هنوز هم _
 بچه ها نمیدونن

 !كه اومدم ُكره، همه فكر میكنند من تركیه ام

 دستشو دورم حلقه كرد و منو به خودش چسبوند

یارا از امروز باید همه چیز رو بذاری كنار ، دوستات ، درست، _
 ...كارت

اشتم یک لحظه پرید متعجب و ناباور خستگی و اون خلصه ای كه د
 نگاش كردم

 لبخند كجی زد

 ببخشید، ولی قول میدم بهت نذارم بد بگذره_

 من داشتم با خودم چیكار میكردم؟

دودستی خودمو تقدیم كیان داشتم میكردم! میخواستم از تمام 
 چیزهایی كه با جون و دل

 بدست آورده بودم دست بكشم؟

 انی زد و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوندبه نگاه نگرانم لبخند نگر
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نگران نباش بهت یه آخرین فرصت میدم، یک هفته باهم خلوت _
   ... میكنیم و بعد اون یک

 

هفته یا با من میای یا برمیگردی مونتریال و به زندگی همیشگیت 
 برمیگردی

 دستمو رو ته ریشش گذاشتم و آروم نوازشش كردم

 چی میشه؟ اگه برگردم به زندگی عادیم_

 این مسافرت یک هفته ای آخرین خاطره ی ما میشه_

بغض كردم كه منو روی دستاش بلند كرد وبرد زیر دوش یه لبخند 
 ازم دور شد و شامپورو

 برداشت و درحالیكه داشت موهامو آروم میشست گفت

بهش فكر نكن، باهم حرف میزنیم، من آدم زور گویی نیستم و برای _
 تصمیم هایی كه

ری احترام قائلم، تو قابل احترام ترین زنی هستی كه شناختم، پس میگی
 االن جای بغض
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كردن و آویزوون كردن لب و لوچت خودتو بشور تا منم به خودم 
 برسم تو یه میزبان بدی

 كه از مهمونت فقط كار میكشی

 خوب با حرفاش ذهنمو منحرف میكرد

شدن رو  منم شامپوی خودمو روی سر اون خالی كردم و با بلند
 انگشتای پام سعی كردم

 بهش برسم تا موهاشو بشورم

 كه اعتراض كرد

 این شامپو مخصوص بانوانه آخه_

 بلند خندیدم

 دیگه همینو دارم من ...شرمنده_

   ... آخ یارا چشم سوخت من موهای تورو اینجوری میشورم؟_

 

ا كیان همش وول میخوری خوب... قدم بهت نمیرسه دستمو میارم _
 فه از زیر دستمجلو ك

 !میریزه میره تو چشمت خوب
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 كف روی موهامو برداشت و مالید به چشمم

 بیا االن یر به یر شدیم_

 انگار بچه بود داشت تالفی میكرد

منم دست كفی مو كامل مالیدم به صورتش و تا اومدم ازش فاصله 
 بگیدم كمرمو گرفت و

 با خودش منو برد زیر دوش

موهامون با آب داشت شسته میشد درحالی كه كف روی صورت و 
 چشمامونو باز كردییم

 و با خنده بهم نگاه كردیم

 بین اون خنده و شوخیمون اما ته دلم نگرانی داشتم

 میتونستم همه چیزو ول كنم؟

 داشتم ریسک میكردم نه؟

 ولی اگه باهاش نمیموندم نمیتونستم به زندگی عادیم برگردم

عین حال وحشیش داشتم نگاه همین لحظه كه به چشمای خندون و در
 میكردم تصمیمم رو

 گرفته بودم
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 ولی هنوز هم میخواستم همه چیز رو بدونم

   ... هرچند مطمئنا رو تصمیمم تاثیری نداشت

 

 _فصل هشت_

 ..."یا برای همیشه بمون، یا برای همیشه برو"

 نفسهای عمیق كیان زیر گوشم نمیذاشت بخوابم

ی خوابیدن االن برام سخت بود ، فكر انگارعادت كرده بودم به تنهای
 كنم باید عادت

 ...میكردم

   ... نگاهی به هواپیمای فوق العادش انداختم

 

انگار یه سوییت فوق العاده لوكس و مجهز بود با این تفاوت كه داشت 
 تو آسمون پرواز

 میكرد

 !تو دلم كلی ذوق داشتم، كیان هم پولدار بود
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 وای خیلی هم پولدار بود

قت فكر نمیكردم این پسر با اون خونه دو وجب جا و اون هیچ و
 ماشین درب و داغون

 ...انقدر پولدار باشه

ولی خیلی كنجكاو بودم ببینم چی به سرش اومده و چه اتفاقی افتاده 
 كه قید این ثروت رو

 زده و اونجوری زندگی میكرد

 با آرامش خوابیده بود و انگار نه انگار تو هواپیما بودیم

لباساش رو هم در آورده بود و یه شلوار ورزشی پوشیده بود و با حتی 
 باالتنه لختش انگار

 خونش بود

 آروم از بغلش اومدم بیرون و رفتم سمت پنجره كوچیک هواپیما

 چند ساعتی بود كه تو هواپیما بودیم

واو دقیق روی دریا بودیم خیلی دلم میخواست بدونم كجاییم، منظره 
 روبروم فوق العاده

 بود
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 یک آبی ناب و پاک

 آسمون صاف صاف بود حس خوبی داشتم

   ... كیان بغلم خواب بود

 

توی یه جت خصوصی فوق العاده الكچری بودم و منظره ی روبروم بی 
 نظیر بود، كاش

 همین لحظه زمان وایمیستاد شاید االن شادترین لحظه های زندگیم بود

 ود حتی فكر كنمنمیخواستم به بقیه روزهایی كه در انتظارم ب

غرق منظره روبروم بودم كه یواش یواش چندتا جزیره از دور خیلی 
 ریز دیده شد

گرمای تن كیان رو كه از پشت بهم نزدیک شد حس كردم و بعد 
 دستش كه دور كمرم حلقه

 شد سرش رو خم كرد و گذاشت روی شونم و گردنمو عمیق بوسید

كردیم كه اون دختر كه توی سكوت داشتیم به منظره ی بیرون نگاه می
 مهماندار داخل

 هواپیما بود با یه اهم اهم باعث شد سرمون رو برگردونیم سمتش
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 واقعا اون دامن خیلی كوتاهش خیلی رو اعصابم بود

 رو به كیان با لبخند گفت

 جناب پارس داریم به جزیره نزدیک میشیم_

كیان بیخیال و خشک سری براش تكون داد كه دختره با احترام 
 تعظیم ریزی كرد و رفت

 با رفتن دختره گوشم یهو سوخت

آی كیان نكن وحشی، از وحشی بازی امروز صبحت به اندازه كافی _
 كبودی دارم دیگه

 بیخیال گوشم شو

 با خنده ی تو گلویی گفت

 چرا به دختره بیچاره اخم كردی؟_

لب و لوچمو براش آویزون كردم، دلم میخواست براش لوس بازی 
   ... لم میخواستدربیارم د

 

 دلم میخواست عاشقی كنم…با تموم وجود دختر باشم 

 تو هم مثل دن دختر داری؟_
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كیان یكم نگام كرد انگار اون رگه های حسادت رو تو چشمام دید ، 
 مطمئن شد جدیم

واقعا همچین فكری كردی؟ ... من اصال وقت داشتم كه دختر داشته _
 باشم؟ بخاطر همین

 كردی؟به مهماندار اخم 

 با تكون دادن سرم تایید كردم كه بلند زد زیر خنده

 كیان نخند ، حسودی من خنده داره؟_

 برم گردوند سمت خودش

سالگی كه بابام برام یه دختر ١٩من اونجور پسری نبودم یارا، تا سن  _
 خریده بود كه

نیازهامو برطرف كنه بعدش هم با كسی هیچ وقت دوست نشدم و همه 
 شبهرابطه هام یک 

 بوده

 اخمی بهش كردم و ناباور گفتم

 بابات برات دختر خریده بود؟_

 سرش رو انداخت پایین
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 بیخیال_

 زیر لب "واو" ی گفتم

 با چندتا دختر خوابیدی؟_

   ... یكی از ابروهاش رو برد باال و اخم كرد

 

هرچندتا، نشمردم، در ضمن گذشته بوده یارا! مگه خودت دوست _
 پسر نداشتی؟

 گفتم از حرصم

چرا داشتم، اونم چه دوست پسری ولی خودمونیم كیان پسره خیلی _
 ...چیز خوبی بود

تا بخوام حرف دیگه ای بزنم لبام رو محكم بین لباش گرفت و گاز 
 ریزی زد كه از بغل

مشتی به بازوش زدم كه سریع دستم و گرفت و نه چندان محكم منو 
 كوبید به دیوار هواپیما

 و زیر گوشم گفت

 وای حرفتو ادامه بدی قول نمیدم انقدر جلو خودمو بگیرمبخ_
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 با سرتقی گفتم

پس تو هم خیلی راحت در مورد رابطه های یک شبت نگو و انتظار _
 نداشته باش بخاطر

اینكه گذشتت بوده من حسودی نكنم كه مرد من یه زمانی با كسای 
 دیگه ای هم خواب شده

 !مال كس دیگه ای بودهو لذتی كه من دارم میبرم ازش یه زمانی 

 ازم دور شد و دستاشو برد باال

باشه تسلیم حق داری ولی نمیتونم در مورد گذشتم كاری كنم یا _
 پاكشون كنم ولی تو داری

 ...تعریفشو هم میكنی

منم شونه هام رو با بیخیالی انداختم باال و چشمكی بهش زد و با دلبری 
 لبخندی زدم

 ببینمشاید منم خواستم حسادت تورو _

چپ چپ نگام كرد كه انگشتمو رو خالكوبیش كشیدم و لبمو گازی 
 گرفتم
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ولی باید اعتراف كنم تا حاال با مرد فوق العاده ای مثل تو برخورد _
   ... نداشتم تو برای من

 

 ... فوق العاده ای ، از هر نظر، انقدر كه هیچ مردی رو مرد نمیبینم

ه ای بزنم دستمو گرفت و ابروهاش رفت باال و تا بخوام حرف دیگ
 كشید

جیغ به نسبت آرومی زدم كه محكم افتادم رو تخت و خودش رو روم 
 انداخت

 االن مزد این تعریفی كه ازم كردی چیه؟_

 بلند خندیدم كه چونمو ریز بوسید و یه جور خاص نگام كرد

 چرا اینجوری نگام میكنی؟_

 كیان_ چجوری؟

 اشقانهتو دهات ما به این مدل نگاه میگن ع_

 لب پایینش رو برد داخل دهنش و مكید و به چشمام خیره شد

لبش رو ول كرد و تا بخواد حرفی بزنه هواپیما شروع كرد به تكونهای 
 شدید خوردن
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ترسیده نگاش كردم كه بین اون تكونهای شدید اروم لبمو بوسید و 
 محكم نگهم داشت

 نش سختهچیزی نیست، داریم فرود میایم یكم اینجا فرود اومد_

 به شانس مزخرفم لعنتی فرستادم

 رسما داشتم باالخره ازش اعتراف میگرفتم ها

بعد از چند دقیقه هواپیما باالخره اروم شد و دوباره خانم مهماندار 
 اومد سمتمون

 جناب پارس میتونید پیاده بشید_

 كیان باالخره از روم بلند شد

ی آویزون نگاش  ناكام از حرفي كه قرار بود بشنوم با لب و لوچه
   ... كردم

 

از قبل بهم گفته بود كه نیاز به وسایل زیادی ندارم و چمدون اصلیم رو 
 قرار بود تو

 هواپیما جا بذاریم و فقط یك ساك دستي دستم بود
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خودش رفت سمت وسایلش و عینك و ساك دستي خودش و من رو 
 برداشت و انداخت رو

 دوشش

 !جنگل پاشو عزیزم بقیش بمونه برای وسط_

 اخمي بهش كردم

 تو نمیخوای لباس بپوشي؟_

 عینكش رو با پرستیژ گذاشت رو چشماش و با اعتماد به نفس گفت

احساس میكنم تو اینجوري بیشتر میپسندي، در ضمن بغیر از من و _
 تو كسي اینجا نیست

 در حالي كه داشت میرفت سمت در هواپیما یهو برگشت و گفت

تورو تنبیه كنم قرار نیست لباس بپوشیم كه  و یه چیز دیگه اومدیم كه_
 ... تو هم این

 لباسهات اضافیه تو جنگل درش میاری

 بدون اینكه منتظر من باشه خودش رفت سمت در

 با حرص پشت سرش راه افتادم
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دهنم رو باز كردم كه حرفی بزنم ولی با دیدن منظره روبروم قفل 
 شدم

 تونسته بودم تصور كنمحتی تو خیالم هم همچین جای بینظیری كه ن

 اینجا یك تیكه از بهشت بود

   ... آسمون آبی صاف و تا چشم كار میكرد یک سر سبزی بكر

 

كیان رسیده بود پایین پله های هواپیما و سرش رو گرفته بود باال تا 
 من باالخره چشم از

 منظره ی روبروم بر دارم

 بهش نگاهی انداختم

ضالنیش و اون رنگ پوست برنزه اش با اون باالتنه لخت و سینه های ع
 با اون خالكوبی

گوزن پر ابهتش و موهای باال رفته و مشكی براقش كه زیر نور آفتاب 
 برق میزد و حتی

استایل ایستادنش ، بهترین زیبا ترین منظره ای بود كه تاحاال دیده 
 بودم
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 دلم براش ضعف رفت

 گردنش رو كج كرد

 نمیای؟_

از رفتم پایین كه درحالی كه كمرم رو تاب آروم آروم از پله ها با ن
 میدادم و از پله ها پایین

 میومدم لباش رو گاز گرفت و تو گلو خندید

همینكه بهش رسیدم دستش رو دور كمرم حلقه كرد و منو كشید 
 سمت خودش

 میخوای عملیات تنبیه رو از همینجا شروع كنم؟_

 دادیاوم كم كم حس میكنم جای تنبیه انگار بهم پاداش _

بلند بلند خندید كه پسر به نسبت كم سن و سالی كه قیافش به بومی 
 ها میخورد بهمون

نزدیک شد و با انگلیسی دست و پا شكسته ای با كیان حرف زد و با 
 انگشت اشاره كرد كه

 ماشین رو كجا گذاشته
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تازه متوجه ساحل تمیز جزیره شدم . كیان درحالیكه هنوز كمرم رو 
   ... ردگرفته بود منو ب

 

 سمت یدونه ای تی وی كه اونجا بود

 آروم زیر گوشش گفتم

 مگه نگفتی كسی غیر از من و تو اینجا نیست_

نگران نباش این پسر و مامانش اومده بودن خونه رو تمیز كنند و _
 مواد خوراكی بذارند

 االن هم با قایق خودشون دیگه میرن

 هواپیما چی؟_

ه به ای تی وی رسیدیم و ساک به كنجكاویم خندید كه همون لحظ
 دستی ها رو انداخت

 داخلش و گفت

 همینكه ما ازشون دور بشیم میرن و یک هفته دیگه برمیگردند_

تو سكوت به كاراش نگاه میكردم كه ماشین رو روشن كرد و با سر 
 گفت
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 سوار شو بریم تا عملیات رو شروع كنیم_

 جام بدهبلند خندیدم، انگار میخواست عملیات انتحاری ان

 رفتم و صندلی بغلش نشستم دقیقا روی خط ساحل میرفت

چند بار عمدا فرمون رو كج میكرد سمت دریا كه آب پاشیده میشد 
 روم

 آخرش جیغی زدم

 كیان همه جام خیس شد اه_

 شونه هاش رو انداخت باال و خیلی رلكس گفت

   ... خوب لباست رو در بیار عزیزم فقط من و توییم_

 

نگاهی كردم كه تازه دو قرونیم افتاد چرا از اون موقع چپ چپ بهش 
 داره اینجوری خیسم

 میكنه ولی من زیر بار نرفتم و همینجوری خیس سرجام نشستم

 بدون اینكه برگرده سمتم گفت

 چی شد؟ باز خیست كنم؟_
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 مشتی به بازوش زدم

نخیر حاال كه اومدیم اینجا منم برات نقشه دارم االن به ذهنم رسید _
 كه بیشتر باید تورو من

تنبیه كنم  ماه منو كاشتی و تازه اومدی میخوای تنبیهمم كنی؟ هی من 
 !هیچی نمیگم

 بلند بلند زد زیر خنده

 خیلی سرتقی یارا_

زبونمو براش در اوردم كه همون لحظه از دور یه خونه چوبی بین كلی 
 درخت پدیدار شد

 !وای كیان اونجا یه خونه هست_

 فتكیان خیلی جدی گ

واقعا؟ جل الخالق میبینی وسط یه جزیره ی دور افتاده خونه _
 ...ساختن

بیشعور باز داشت منو اذیت میكرد بشكونی از بازوی سفتش گرفتم 
 كه جای اینكه اخ و

 واخ كنه بلند خندید
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جلو در خونه چوبی نگه داشت و از جیبش یه دسته كلید در آورد و 
 دكمه ریموتی كه بین

 د كه در گاراژ كوچیكی باز شد و ماشین رو برد داخلكلیدها بود رو ز

   ... باالخره وارد خونه شدیم

 

 یه كلبه ویالیی خیلی خاص بود

نه زیاد بزرگ نه زیاد كوچیک... شومینه وسط اتاق و پنجره های بلندی 
 كه رو دریا بود و

 سقف بلند كلبه فضای نفس گیری رو به وجود آورده بود

بازی درنیارم ولی واقعا اینجا معركه بودكیان  سعی میكردم زیاد ندید
 پشت سرم اومد و

خودش رو انداخت رو مبل و رو بهم كامال رو مبل خودشو ولو كرد و 
 پاهاشو باز كرد

خوب از هرچه بگذریم لخت كردن یارا خانم خوش تر است شروع _
 كن یارابا سرتقی

 جلوش وایسادم
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 شرط داره_

 یكی از ابروهاشو برد باال

 ن تنبیه تواای_

 شونه هام رو باال انداختم

تو ماشین چی بهت گفتم؟ منم باید تورو تنبیه كنم ولی خوب ترجیح _
 میدم دوستانه باهم

 كنار بیایم

 باشه قبول میكنم، انگار پیش نهادی داری؟_

سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم كه یكم به جلو نیم خیز شد و 
 منتظر شد من حرف بزنم

 شیم رو پرت كردم سمتي و دستامو گذاشتم رو كمرمكیف رو دو

 تو میخواي من و لخت بشم و منم كلي سوال دارم ازت_

یكي از دستاشو زده بود زیر چونش و دستشو به زانوش تكیه داده بود 
   ... و با لذت نگام میكرد

 

 "لباشو جمع كرد و گفت "اوهوم
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به خودم تشر داشتم دیوونش میشدم بازم میخواستمش فقط تو ذهنم 
 زدم

 یارا اگه االن وا بدي هیچ چي دستتو نمیگیره

پس ظاهرم رو حفظ كردم و سعي كردم به لباش و هیكلش نگاه نكنم 
 و مستقیم زل زدم به

 چشماش

به ازاي هر سوالي كه بپرسم ازت در صورتي كه كامل سوالمو جواب _
 بدي یك تیكه از

 لباسام رو در میارم

 !خنده تكیه داد به پشتي مبل چرمي راحتي ابروهاش رفت باال و با

 واو، چه پیشنهاد هوس انگیزي كامال موافقم_

 لبخند نازي زدم و گفتم

 اوك پس بریم یه چیزي بخوریم بعد شروع كنیم_

 قیافش در صدم ثانیه پكر فیس شد

 با تعجب گفتم _ چي شد؟

 !تو هواپیما غذا خوردي دیگه_
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 چشمامو براش گرد كردم

ط یك لقمه خوردم، تو ماشاال دو وعده رو تو یه وعده كیان من فق_
 خوردي تازه مال منم

 ...خوردي المصب، معلومه تو گشنت نیست

با قیافه اي كه كامال تو ذوق خوردنش مشخص بود پاشد رفت سمت 
   ... آشپزخونه و بین

 

كابینتها گشت و یه چیزي پیدا كرد و با خوشحالي و ذوق برگشت 
 تشسمتم و تو هوا پر

 كرد سمتم

سریع تو هوا گرفتمش كه كیان هم از پشت مبل خودش رو پرت كرد 
 روي مبل و با ذوق

 گفت

 خوب میتوني حین بازي اینو بخوري گشنه نموني

 به پاكت توي دستم نگاه كردم یك بسته بیسكوئیت بود
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خندم گرفته بود به كارش، این پسر دیوونه بود براي اینكه چیزي كه 
 میخواد رو بدست

 بیاره از هر ترفندي استفاده میكرد

 !اون از شكالت مالي سر صبح اینم از االن

بسته بیسكوییت رو باز كردم و یدونه گذاشتم تو دهنم كه بي قرار 
 گفت

 !خوب شروع كن دیگه_

من االن فقط یه سوتین و شورت یه تاپ و یه شلوارك دارم پس _
 تا سوال٤میتونم فقط  

 ازت بپرسم

هاي بیقرار شده بود كه منتظر بود مامان باباش براش شبیه پسر بچه 
 ماشین برقي مورد

عالقشون رو بخرن، این قسمت از شخصیت كیان برام لذت بخش تر 
 از همه بود

بیسكوییت رو گذاشتم رو میز و جلوش ایستادم تا حد زیادي سوال هام 
 تو مغزم بود ولي
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 بازم میخواستم خوب فكر كنم تا كیان زرنگي نكنه

خصوصا اینكه خیلي منتظر بودم در مورد نسبت دو نفر بپرسم پس م
   ... اول با همون ادم

 

 مرموز شروع كردم

 بین نگاه هاي منتظرش باالخره لب زدم

 كیهان پارس با تو چه نسبتي داره_

قیافش اون ذوق اولیه رو از دست داد و یه جوري ناباور و مشكوك 
 نگام كرد و تا حدودي

 هماخمهاش رفت تو 

 تو كیهان رو از كجا میشناسي_

 یكي از ابروهامو بردم باال

اینجا سوالها رو من میپرسم جناب پارس، كیهان پارس نسبتش با تو _
 چیه؟

 پوف كالفه اي كشید و دستشو برد تو موهاش
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فكر میكردم این بازي بهم خوش بگذره ولي فكر كنم به من خیلي _
 سخت بگذره

 منتظر نگاش كردم

ادر ناتنیمه، یعني مادر هامون یكي نیست و اون از من اوكی ، بر_
 بزرگتره، ولي واقعا

 برام جالبه بدونم تو كیهان رو از كجا میشناسي

 پس حدسم درست بود

با یه لبخند از سر رضایت كه باالخره یكي از سواالي ذهنم جواب داده 
 شد تیشرتمو جلو

 مدچشماش درآوردم كه بین اخم هاش خیلي ریز لبش كش او

 اگه میخواي سوالت رو جواب بدم تو هم شلوارت رو در بیار_

بلند خندید و با كمال میل شلوار ورزشي مشكیش رو در آورد البته كه 
   ... زیرش شورت

 

 !داشت

 خوب االن بگو البته با جزئیات بگو چون خیلي كنجكاو شدم_
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 اینا٦رفته بودم خونه ی دن و شب پیشش موندم حتي تا صبح ساعت  _
 حرف زدیم البته

من در مورد تو حرف زدم و اون موقع دن نمیدونست تو كي هستي، 
 صبحش كسي با

هلیكوپتر اومد اونجا كه اون كیهان بود! انگار اومده بود برای قرار 
 كاري و اینجور چیزا

 كیان به فكر فرو رفت ، انگار براش عجیب بود این ارتباط

 دن نگفت چه نوع قرار كاري بوده؟_

 ه هام رو انداختم باالشون

 !نه_

 باز رفت تو فكر كه سریع خواستم از فكر بیارمش بیرون پس گفتم

 !خوب االن سوال دوم_

از فكر كردن دست برداشت و دوباره توجهشو داد به من كه با حرص 
 گفتم

 نازی كیه؟_
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اخماش یواش یواش باز شد و یهو بلند زد زیر خنده كه با عصبانیت 
 گفتم

 ند ، یعني چي؟ِا كیان نخ_

 بین خنده هاش گفت

من االن میخوام بیام بخورمت، خیلي خوب حسودي میكني، از كي این _
 فكر افتاده تو

   ... سرت كه نازی كیه؟

 

 با حرص نفس كشیدم

 كیان! یاال جواب بده_

 با همون خندش گفت

مادرمه البته در اصل مامان كیهان و كیمیاست ولي از وقتي كه یادمه _
 بزرگ اون منو

 كرده

ناباور ابروهامو بردم باال، یعني اینهمه مدت حسودي مادر خوندش رو 
 كرده بودم
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میخواستم یدونه بزنم تو سرم كه كیان با یه لبخند غمگیني ادامه داد 
 آروم ادامه داد

بابام وقتي نازي زنش بوده و كیهان و كیمیا رو داشته عاشق مامانم _
 میشه

 پوزخندي زد و ادامه داد

امانم بدون توجه به اینكه بابام زن و بچه داره بهش نزدیك میشه م_
 ولي بابام جوري

دیوونش میشه كه میخواد باهاش ازدواج كنه و شرط مامانم این میشه 
 كه نازي رو طالق

 بده بابا هم همینكار رو میكنه و بعد یك هفته با مامان عقد میكنه و اون
 موقع من تو شكم

ازي خیلي خونواده اصیل و قدرتمندي هستند مامانم بودم خونواده ن
 وقتي میبینند كه بابام

اینجوري شده سعي میكنن كه نابودش كنند ولي وقتي میبینن نمیتونند 
 به بابام ضربه بزنند

درحالیكه من تازه به دنیا اومده بودم... به وسیله یكي از خدمتكارهاي 
 خونه مامانمو مسموم
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یمیره نازي به زور خونوادش برمیگرده میكنند و میكشند وقتي مامان م
 پیش بابا

البته نازي هم از اول عاشق بابام نبود و خیلي هم خوشحال بود وقتي 
 اولین بار بابا طالقش

نازي اصال از …میده ولي به زور پدرش برمیگرده خونه پیش بابا 
   ... مامانم متنفر نبود حتي

 

تحمیلي نجاتش دوستش هم داشت كه تونسته بود از اون زندگی 
 وقتي نازي میفهمه… بده

مامانم به خاطر اون كشته شده شوك عصبي بهش وارد میشه و چند 
 ماهي تو بیمارستان

رواني بستري میشه تا اینكه یه بار كه میارنش خونه تا كیهان و كیمیا 
 رو ببینه منو میبینه

با دیدن من آروم میشه، تصمیم میگیره منو بزرگ كنه تا یه جورایي 
 عذاب وجداني كه

نسبت به مامانم داشته رو جبران كنه، واقعا نازي براي من فوق العاده 
 بوده، محبتي كه به
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من داره حتي از كیهان و كیمیا هم بیشتره، نمیخوام نسبت بهش حس 
 بدي داشته باشي

 ...یارا

 تا به خودم بیام چشمام خیس شده بود

 ...چي شددلم براي نازي میسوخت، من چي فكر میكردم و 

 تو خودم بودم كه كیان گفت

 یاال درش بیار_

چپ چپ نگاهي بهش انداختم و شلواركم رو درآوردم كه باز لبش رو 
 گاز گرفت و دقیق

 به پایین تنم خیره شد

 دستمو جلو چشماش تكوني دادم

 هی كجا رو نگاه میكنی، به چشمام نگاه كنِ  _

 باالته ریشش رو خاروند و با خنده نگاهش رو آورد 

 !جذابه! خوب از این به بعدش جذاب تر هم میشه خوب سوال بعدی_

   ... شلواركم رو پرت كردم سمتش كه تو هوا گرفتش
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 اومدن یاسین به تو مربوط بود؟_

پوف كالفه ای كشید ولي میدونست دیگه نمیتونه زیرش بزنه ، به 
 هرحال وقتش رسیده بود

 همه چیزو بدونم

تكون داد و شرمنده نگاهش رو به زمین  سرش رو به نشونه ی آره
 دوخت

ببخشید یارا، اون روز خیلی اذیت شدی ولي زندگی من اینه، من _
 نتونستم مواظبت باشم،

اشتباه از من بود، باید افراد كار كشته تری رو برای مواظبت ازت 
 میذاشتم مجبور شدی

 اتفاقات تلخی رو تجربه كني

و صورتش رو گرفتم بین دستام  نتونستم سرجام وایسم و سمتش رفتم
 و نگاهش رو به

 خودم معطوف كردم
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اشتباه تو نبود، من زیادی سرتقم و زیادی دیوونه ی تو كه هرچقدر _
 گفتي برم و بهم بي

 !تفاوتي كردی باز كشیدمت سمت خودم

 چشماش قرمز شده بود انگار با یادآوري اون شب باز عصبي شده بود

رفت تا عمر داره دیگه نمیتونه حتي اسم نگران نباش اون برادر بیش_
 تورو به زبون بیاره

 چیكارش كردی؟_

 پوزخندی زد

 !برات مهمه؟_

 آره برام مهمه بدونم همینجوری ازش نگذشته باشی_

   ... چشماش رو ریز كرد

 

یعني اگه بگم زدم با دستهای خودم آش و الشش كردم و با دست و _
 پای شكسته برش

 نمیشي؟ گردوند ایران ناراحت

 خندیده ی تلخی كردم و موهاشو بهم ریختم
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من اونقدر دل رحم نیستم كه دلم نیاد كسي كه قصد كشتن من رو _
 داشته هیچ بالیي سرش

نیاد! من تنها خاطره از برادرم كتكهاشه، كتكهایي كه بارها منو راهی 
 بیمارستان كرده ،

و از كل  میتونم حدس بزنم كه كار همون كسیه كه اومده بود خونم
 مدارك من عكس گرفته

 بود ولی بخاطر هیچ كدوم تورو سرزنش نمیكنم

نفسش رو داد بیرون و سرم رو بین دستاش گرفت و عمیق روي 
 موهامو بوسید

خوبه ، این روی بیرحمتو ندیده بودم، از این به بعد هركسی بخواد _
 اذیتت كنه نابودش

 ...میكنم

 حمایت بود محكم بغلم كرد ، بغلش پر از محبت و

 همینجوری كه غرق بغل پر از آرامشش بودم زیر گوشم گفت

 االن باالیي رو درمیاري یا پایینی رو؟_

 ازش دور شدم و به چشمای شیطون و منتظرش زل زدم
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همینجوری كه به چشماش زل زده بودم دستمو بردم پشتم و قفل 
 سوتینمو باز كردم و

 همینكه درش آوردم پرتش كردم تو صورتش

 نگ نگاهش عوض شدر

   ... هوا كم كم گرگ و میش شده بود

 

 خدا رو شكر فقط یك سوال مونده_

از هیكلم مطمئن بودم بخاطر همین سعی كردم خجالت رو دیگه كنار 
 بذارم و با اعتماد به

نفس جلوش ایستادم ولي خوب ناخودآگاه اون حس خجالت میومد تو 
 وجودم كه باعث شد

 پوشونم كه اخمی بهم كردبخوام با دستم خودمو ب

 حتی فكرشم نكن! دستات پایین... زود باش سوال اخرت رو بپرس_

هنوز كلي سوال تو مغزم بود اینكه باباش چیكارست، از كجا خونواده 
 دن رو میشناسه؟
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چرا یهو انقدر پولدار شده؟ چرا دكتر شده و با وجود اینهمه ثروت تو 
 بی پولی زندگي

 دیگه داشتم میكرد ولي فقط یك سوال

اینا همه به زندگي كیان ربط داشت پس ترجیح دادم سوالی كه به من 
 مربوط میشد رو

 بپرسم

 اولین بار كجا منو دیدی؟_

 به مبل تكیه داد و سكوت چند دقیقه ای كرد

 تو مهمونیه آرمان ، تقریبا بیشتر از یك سال قبل_

 مشكوك نگاش كردم

 !تو كه اونجا نبودی؟_

دم سر بزنم، حال خوبی نداشتم اون شب حتی اون بودم، فقط اوم_
 موقع آرزو هم منو

نمیشناخت، آرمان خواست منو به شما معرفی كنه ولی وقتی دید 
 عصبیم منو به حال خودم

   ... رها كرد و منم رفتم رو تراس خونش نشستم كه اونجا تورو دیدم
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 متعجب نگاش كردم

 ولي من تورو ندیدم_

 با خنده گفت

ن اون لحظه داشتی یه پسری رو عقیم میكردی، تو اوج خشمی آره چو_
 كه اون شب كل

تنم رو دربر گرفته بود با دیدنت خندم گرفت، هنوز هم تیپ و هیكل 
 فوق العاده سـ.كسی

 اون شبت رو یادم نمیره

یاد اون شب افتادم، به زور آرزو اون لباس كوتاه رو پوشیده بودم، 
 معذبترین لباسی بود

ودم، مخصوصا اون پسره ی كنه كه تا ازم كتك نخورد بیخیالم پوشیده ب
 نشد،

ناخودآگاه درموردت كنجكاو شدم و خیلی زیر پوستی درموردت _
 ازآرمان اطالعات

 گرفتم،
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 حرفش رو قطع كرد و با چشماي خمارش بهم زل زد

 اون تكه ی آخر رو هم دربیار تا ادامشو بگم_

ن دادم كه اخم وحشتناكي بهم با سرتقي سرم رو به نشونه ي نه تكو
 كرد

با زبون خوش بهت میگم درش بیار وگرنه یك كلمه دیگه از من _
 !نمیشنوي

 با حرص شورتمو درآوردم كه لبخند پیروزمندانه ای زد

داشتم اب میشدم زیر نگاهش ولي با وجود نگاه خمارش خیلي 
 خونسرد ادامه داد

دوستاته، هروقت  شاید خودت نمیدونی ولی اسمت سر زبون همه ی_
 پیش آرزو و آرمان

بودم حرف حرف تو بود، منم بیشتر میخواستم درموردت بدونم پس 
   ... همیشه كاری میكردم

 

بیشتر درموردت حرف بزنن، اون دوتا دهن لق تمام زندگیت رو جلو 
 من گفتن، هرجمله
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ای كه درموردت میگفتند بیشتر شجاعت و شخصیت محكمت رو 
 تحسینت میكردم،

 ناباور نگاش میكردم كه ناخودآگاه گفتم

بخاطر همین اولین شبي كه اومدی خونه من تو انعكاس تلویزیون بهم _
 نگاه میكردی؟

 لبش رو گاز گرفت و سرش رو تكون داد

 یعنی قبل اینكه اون شب بیای خونه ی من تو منو میشناختی ؟_

 سرش رو به نشونه ی آره تكون داد

 !ونه تو بیدار شدم چقدر حس خوبی داشتو نمیدونی اون صبح كه خ_

 با حرص گفتم

 !تو از اون موقع ها نسبت به من حس داشتی؟_

 سعی میكرد نخنده و لبش رو گاز گرفته بود كه با حرص ادامه دادم

با وجود اینا تو اونهمه میزدی تو ذوق من، حتی گذاشتی وقتی اومده _
 بودم خونت رو

 زمین بخوابم

 شو بگیره و بلند بلند زد زیر خندهدیگه نتونست جلو خود
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وای یارا اون شب خیلی خوب بودی نمیدونی چقدر خودمو نگه داشته _
 بودم كه به قیافه

مظلومت و لب و لوچه ی آویزونت نخندم و محكم تو بغلم نچلونمت... 
 خیلی شیرین و

 خوردنی شده بودی

اره با حرص لباسهایي كه در آورده بودم رو برداشتم و خواستم دوب
   ... بپوشمشون كه سریع

 

 خودشو بهم رسوند و از پشت بغلم كرد

 حتی فكرشم نكن دوباره بپوشیشون_

 ولم كن_

 محكم منو به خودش چسبوند و لباسامو از دستم كشید بیرون

 موهامو كنار زد و سرش رو برد تو گودی گردنم و آروم لب زد_

بگیرم ولی  هربار كه باهات برخورد میكردم نمیتونستم نادیدت_
 بخاطر اینكه از خودم
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دورت كنم مجبور بودم برنجونمت بلكه فكر كنی آدم عوضی هستم 
 ولی تو بیشتر جذبم

 شدی

 ریز الله ی گوشم رو بوسید

نمیدونی چقدر سخت بود جلو خودم رو گرفتن وقتی نگاهت رو روی _
 خودم میدیدم كه

وجود منتظر یه حرف یا حركت از سمت من بودی و من با تموم 
 میخواستمت ولی

 میترسیدم بهت نزدیك بشم

 دستم رو روی دستای بزرگش كه رو شكمم بود گذاشتم

 حست به من چیه كیان؟_

 نفس عمیقی كشید، صداش بم تر از حالت عادی شده بود

 مشخص نیست؟_

 لبام كش اومد و خودمو تو دستاش شل كردم

   ... میخوام از زبونت خودت بشنوم_
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ته اگه تصمیمت این بود برای همیشه مال من بشی بعد این یك هف_
 حرفی كه منتظرشی رو

 میشنوی

 چرخیدم سمتش و به چشماش زل زدم

 میدونی یه عالمه سوال دیگه دارم ؟_

 سرش رو به نشونه ی آره تكون داد

 تو این هفته همه ی سواالمو جواب میدی؟_

 شونه هاشو باال انداخت

 !بستگی به خودت داره_

كردم كه با سر انگشتاش روی ستون فقراتم رو نوازش  سوالی نگاش
 كرد

اینكه از خواسته هام سرپیچی نكنی و تمام و كمال در اختیارم باشی _
 !من خیلی كم دارمت

من بیشتر از یك سال منتظرت بودم این یك هفته میخوام همه جوره 
 ازت سیرآب بشم

 تو گلو خندیدم و ته ریشش رو نوازش كردم
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 !یك سال و خورده ای با كسی نبودی و منتظر من بودینگو كه این _

 لبخند غمگینی زد

 اگه بگم باور میكنی؟_

 تو نگاهش دروغی نبود صادقانه داشت نگام میكرد

همیشه فكر میكردم خیلی الكی عاشقش شدم ولی اینجوری نبوده و 
 نیست و هرلحظه بودن

ه عاشق باهاش و شنیدن حرفهاش باعث میشد به خودم افتخار كنم ك
   ... همچین مردی شدم

 

هلم داد روی مبل چرمی و خودش خیمه زد روم و تو فاصله ی میلي 
 متری لبم آروم

 زمزمه كرد

اولین شبی كه اومدم خونت نمیدونستم اونجا خونه ی توِا، انقدر _
 درموردت كنجكاوی

 كرده بودم كه آرمان متوجه یه چیزایی شده بود ،

 دچونم رو بوسید و ادامه دا
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اون شب بهم یه دستی زد فقط بخاطر اینكه از حسم نسبت بهت _
 مطمئن بشه

 گونه ام رو آروم و لطیف بوسید

تو برام خیلی با ارزشی یارا، بعد شناختن تو بعد اینكه فهمیدم چقدر _
 دختر جسوری

هستی، بعد هم كالم شدن باهات بعد دیدن پاكي و بي ریاییت نتونستم 
 هیچ زنی رو لمس كنم

 حس میكردم دارم هم به تو خیانت میكنم هم به خودم توهین چون

 لعنتی بلد بود چطور ذوبم كنه

 از شدت حس پاكی كه به درونم تزریق كرده بود دلم پر شد

چقدر این مرد برخالف ظاهر بي حس و خشك و بي تفاوتش پر از 
 احساس بود

 بوسه های ریزش داشت رو تنم راه میرفت

 وره خودم رو در اختیارش بذارمكیان لیاقت داشت همه ج

 و یكي شدن باهاش خواسته خودم هم بود

****** 



@vip_Roman 

 

 

  

667 

 

روی ماسه ها دراز كشیده بود و سعی میكردم به داد و بیداد كیان تو 
   ... ویال توجه نكنم

 

 هر روز این داستان رو داشتیم

 هر روز یه اعصاب خوردی جدید

ترسیدم برای پشت تلفن انقدر سر این و اون داد زده بود كه می
 حنجرش اتفاقی بیوفته

یك سری توضیح ها در مورد كار خونوادگیشون داده بود ولی همین 
 توضیح مختصر هم

 كافی بود من بیخیال شنیدن همه ماجرا بشم

با شنیدن صدای شكستن چیزی موندن رو جایز ندونستم و از جام بلند 
 شدم و به سمت كلبه

 برگشتم

هاي وحشي كه از جنگل جمع كرده بودم یكي از گلدونهایي كه توش گل
 رو زده بود به

 دیوار و خورد شده بود
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 وقتي دید بدون دمپایي هستم بین حرفاش داد زد

 !نیا جلو زخمي میشي_

 از دادی كه سرم زد شوكه شدم و یك قدم برداشتم عقب

 دوست نداشتم هیچ وقت كیان رو عصبانی كنم

 ل حالم بشههیچ وقت نمیخواستم این روی خشمگینش شام

رفتم و دمپایي هام رو پوشیدم و برگشتم و از آشپزخونه جارو رو 
 برداشتم و سعي كردم

 همه جا رو تمیز كنم

خدا رو شكر دیگه كیان اجازه میداد حداقل بیكینی مشكی كه همراه 
 خودم آورده بودم بپوشم

   ... با وجود اونهمه تالش اما بازم سختم بود كه هیچي تنم نباشه

 

 هزار تا دعوا به این دو وجب لباس راضي شده بودبا 

رو مبل خودشو انداخته بود و هنوز داشت با مخاطب پشت تلفنش 
 بحث میكرد

 "آخرش گفت " سعی میكنم بیام
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خورده شیشه ها رو جمع كردم و بغل دیوار جمعشون كردم، خاك 
 انداز پیدا نكرده بودم و

 نمیدونستم با چي جمعشون كنم

 دم رفتم تو بغلشتا بیام برگر

 محكم بغلم كرد و سرم رو روی سینش گذاشت

 قلبش تند تند میزد

 آروم گفتم _ میخوای به این كار ادامه بدی؟

 نفس عمیقی بین موهام كشید

بخاطر خودم و خودت مجبورم قدرت اگه دست من نباشه زندگي _
 خیلی ها تو خطر

 میوفته

 آروم سینه ی عضالنیش رو بوسیدم

 ص پزشكیت چیكار میكنی؟با مدرك تخص_

 از دانشگاه مرخصی گرفتم، فعال ببینم چی برامون پیش میاد_

 منم باید از دانشگاه مرخصي بگیرم و برای غیبتم عذر موجهی بیارم_
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 تو گلو خندید

   ... هنوز منو نشناختی! نمیذارم كارهای تو رو زمین بمونه_

 

 از سینش سرم رو جدا كردم و به چشماش زل زدم

ان نباش همون موقع كه كارهای مرخصی من انجام شد كارهای نگر_
 مرخصی تو هم

 انجام شد

 ناباور نگاش كردم

 چطور این كارو كردی ، به همین راحتی؟_

 پیشونیم رو بوسید

 یه كوچولو قدرت انجام این كارا رو دارم شاید هم بیشتر_

نست از اینهمه خفن بودنش خیلی خوشم اومد یه جورایی از اینكه میتو
 در عین خالف و

 خشن بودن جذاب و پر احساس باشه ذوق میكردم

یه لحظه یاد آخرین حرفي كه به مخاطب پشن تلفنش گفته بود افتادم و 
 بي مقدمه گفتم
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 كیان باید برگردیم؟_

 جا خورد از حرفم و سكوت كرد

 اگه الزمه برگردیم من مشكلی ندارم_

مون رو میل چرمی پوف كالفه ای كشید و دستمو گرفت و هردوتا
 نشستیم

یه جورایی یك سری افراد انگار منتظر نبودن من بودند و االن كه _
 اونجا نیستم دست به

 كارهای ناخوشایندی زدند

هرچند دوست نداشتم این آرامشمون بهم زده بشه ولی اینكه میدیدم 
 هر روز كیان پشت تلفن

تش كلي بحث و جدل داشت و سعی میكرد اعصاب خوردی و مشكال
   ... رو به روی من نیاره

 

 بیشتر اذیتم میكرد

میدونستم بخاطر من اینجا مونده و بیشتر از این نمیخواستم بیشعور 
 بازی در بیارم و سعی
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 كردم دركش كنم

 خودمو بهش نزدیك كردم و لبش رو نرم بوسیدم

سعی میكنم دركت كنم عزیزم، شاید یه موقع دیگه بتونی من و بیاری _
 نجا رواینجا، ای

دوست دارم جالبه آدم دوست پسرش یه جزیره داشته باشه خیلي 
 ...خفنه

تا لحظه ای كه گفتم دوست پسر لبخند رو لبش بود ولی بعد بكار 
 بردن دوست پسر نمیدونم

 چرا یه جوری رفت تو فكر

 خوبی كیان؟_

 لبخند مصنوعی زد

ن حرف آره بیا بریم برام نهار درست كن، گشنمه بعدا در مورد رفت_
 میزنیم

 چرا ناراحت شد؟

 كیان رفت سمت آشپزخونه و منم پشت سرش رفتم

 تغیر رفتارش رو نفهمیدم
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این چند روز فقط من غذا درست میكردم و كیان از پشت بغلم میكرد 
 و كلي برام حرف

 میزد

 ولی امروز روی صندلی میز نشسته بود و رفته بود تو فكر

نگاهم بهش بود كه توی سكوت حیني كه داشتم غذا رو سرخ میكردم 
   ... و همراه با اخم

 

 وحشتناكی به یك نقطه خیره شده بود

 یك تكه از مرغی كه سرخ كرده بودم رو كندم و بردم جلو دهنش

باالخره نگاهش رو از اون نقطه نا معلوم گرفت و به چشمام نگاه كرد 
 و خیلی بي هوا

 گفت

 تو تصمیمت رو گرفتی؟_

 !هوم حاال فهمیدم قضیه چی بود تو دلم بهش خندیدم

 دستمو بیشتر بردم جلو كه باالخره دهنشو باز كرد



@vip_Roman 

 

 

  

674 

 

مرغ رو گذاشتم تو دهنش و بدون اینكه جوابی بهش بدم برگشتم 
 سمت گاز

 صداش رو شنیدم كه از صدام زد

 یارا؟_

 اگه یه كوچولو اذیتش میكردم به جایی كه برنمیخورد! نه!؟

متوجه ذوق نگاهم نشه سرم رو  سعی میكردم بهش نگاه نكنم تا
 انداختم پایین و آروم گفتم

نمیدونم كیان، هنوز نتونستم تصمیم بگیرم من هنوز كلی سوال بي _
 جواب دارم تو راست

 ...میگفتی زندگیت خیلی وحشتناكه، من روز به روز بیشتر میترسم من

 نفس عمیقی كشید و سعی كدر به خودش

 مسلط بشه

بسته كرد كه چیزی بگه ولی به گاز گرفت لبش چند بار دهنشو باز و 
 ختم شد

ادامه دادم و سعی كردم لرزش خندم رو لحن حرف زدنم تاثیر نداشته 
   ... باشه
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خواستم با خنده سرمو بلند كنم و بگم با وجود این ترسم تا لحظه ای 
 كه پیشمی به ترسم

كسي تو غلبه میكنم و تا آخرش باهاتم ولي با باال اوردن سرم دیدم 
 آشپزخونه نیست

 صدای به هم كوبیده شدن در تراس رو شنیدم

 با دهن باز به جای خالیش زل زدم

 زیر گاز رو خاموش كردم و پشت سرش رفتم

 حتی نذاشت حرفمو تموم كنم

دیدم تیشرتی كه تنش بود رو نرسیده به دریا از تنش در آورد و 
 خودشو انداخت تو آب

 زالل دریا

 شنا كنان داشت دور میشد پشت سرش رفتم ولي

یه جوری با سرعت شنا میكرد حس میكردم داره برای برنده شدن 
 مدال طالی المپیك

 مسابقه میده
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 ترجیح دادم دنبالش نرم و یكم با خودش كنار بیاد و برگرده

 یدونه زدم تو سرم

آخه احمق به اندازه كافی اعصاب خوردی داشت تو چرا بازی كردنت 
 !!گل گرفته

م داخل كلبه و غذا رو آماده كردم و سفره رو چیدم و از فرصت برگشت
 استفاده كردم و یكی

تیشرت های كیان رو تنم كردم و حولش رو برداشتم و دوباره رفتم 
 سمت دریا

 برگشته بود و روی ماسه های داغ دراز كشیده بود

بدون اینكه حرفی بزنم رفتم و پاهامو دو طرف بدنش گذاشتم و رو 
   ... نتر از شكمشیكم پایی

 

 نشستم

حوله رو روی صورت خیسش كشیدم و شروع كردم به گرفتن آب 
 موهاش كه دستاش رو

 گذاشت رو رونم
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 خوبی؟_

 هنوز چشماش بسته بود و جوابی بهم نمیداد

 فقط دستاش داش پاهامو نوازش میكرد

 با صدایی كه دو رگه شده بود با همون چشمای بستش گفت

 !بدجایي نشستی_

 "!ریزی كردم و تشر مانند صداش زدم "كیان اخم

 زیر لب خیلی آروم لب زد

 "!چطور بذارم بری"

 دستمو رو ته ریشش گذاشتم كه

چشماش رو آروم باز كرد چشماش قرمز قرمز شده بود دلم گرفت از 
 ناراحت كردنش

 بدون فكر خم شدم و لباش رو نرم بوسیدم

ام كرد و محكم و اومدم برگردم عقب كه دستش رو خشن وارد موه
 عمیق شروع كرد به

 بوسیدنم
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این دفعه مثل دفعات قبل آروم نبود بعد خشن بشه ایندفعه از اول 
 داشت وحشي بازی

   ... درمیاورد

 

لبامو فقط نمیبوسید بلكه گاز های ریز و مكهای عمیقش همراه با درد 
 خفیفی بود

كف دستامو  نفس كم آورده بودم ولی كیان همچنان درگیر لبام بود كه
 گذاشتم رو قفسه

 سینش و خودمو كشیدم عقب

 نفس نفس زنان گفتم

 !آروم باش_

با یك حركت چرخید و جاهامون عوض شد این دفعه من روی ماسه ها 
 بودم و خودش روم

 خیمه زده بود

تو این سه روز هر روز حداقل یكبار رابطه داشتیم ولی هیچ وقت نگاه 
 كیان اینجوری نبود
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میكرد مراعات منو بكنه ولی االن تو چشماش اثری از اكثرا سعی 
 مراعات نبود

 خم شد سمتم و الله گوشم رو گاز نه چندان محكمی گرفت

 هیچ حرفی نمیزد فقط نگاهش كالفه بود

 بدون مخالفت همراهیش كردم

به شدت لبمو میمكید و زبونش رو میبرد داخل دهنم، هوا به اندازه ي 
 كافي گرم بود ولي

 ن كیان یه جورایي خنكم میكردخیسي ت

 بیكیني مشكیم رو كنار زد و افتاد به جون باال تنم اون

كبودي هاي ریز و درشتي كه رو سینه هام بود همشون آثار شاهكار 
 هاي كیان بود

 همین چندتا حركتش باعث شد بین پام نبض بگیره

 دانگار نه انگار هنوز از آخرین رابطمون دوازده ساعت هم نگذشته بو
...   
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انگار میخواست كل این چند مدت كه بهم دسترسي نداشت رو سرم 
 تالفي كنه

دستم بین موهاش بود كه گازي از زیر سینم گرفت كه از درد دستمو 
 بین موهاش جمع

 كردم

 سرش رو اورد باال و با اخم بهم زل زد

بر خالف روز هاي دیگه كه با حرفهاش تحریكم میكرد و ارومم میكرد 
 یك كلمه هم امروز

 حرف نمیزد

 اروم زیر لب اسمشو صدا زدم

 "كیان؟؟"

 حتي جوابمو با جانم هم نداد فقط یكي از ابروهاش رو داد باال

 جذبه نگاهش انقدر زیاد بود كه منو غرق كرده بود

 حتي متوجه نشده بودم كه دستش رفته بین پام

 شورتم رو خواست كنار بزنه ولي نشد
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شید كه هم پوستم به شدت ساییده شد با حرص شورت رو محكم ك
 هم صداي جر خوردنش

 تو فضا پخش شد

 از درد ساییده شدن پوستم صورتم تو هم جمع شد

 كه با حرص گفت

همینه میگم پیش من لباس نپوش، كي میخوای حرف گوش كن _
 بشي؟

لبم رو گاز گرفتم كه باز اومد سمت لبام و با حرص به وسیله لب و 
   ... زبونش لبم رو از

 

 حصار دندونم نجات داد

 با دستش با بین پام بازي میكرد

 پاهات رو كامل برام باز كن حق نداري خودت رو جمع كني_

این اقتدارش و صالبت حرف زدنش ناخوداگاه منو تحت تاثیر در 
 میاورد
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انگشتشو وارد پشتم كرده بود و پشتم یكم میسوخت تكون میخوردم 
 بیاره بیرون انگشتش

وفق شدم ولي خودش رو ازم دور كردو با لذت به بین پام زل رو كه م
 زد و با همون

دستش كه از پشتم كشیده بود بیرون باز شروع كرد به تحریك كردنم 
 تا بخوام چیزي بگم

 این دفعه دوتا انگشتش رو با هم وارد پشتم كرد

 چشام پر اشك شد

 اه درد داشت

ن یكي دستش دستمو باز خواستم پاهام رو ببندم كه نذاشت با او
 گرفت و گذاشت بین پام

 !دستم كه به خودم خورد یه جوري شدم اونم جلو كیان

 اروم با دستش دستمو كنترل كرده بود و دستمو میكشید رو خودم

لبم رو گاز گرفتم و ناخداگاه اه كشیدم كه اروم شروع كرد به حركت 
 دادن انگشتاش تو

 پشتم
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 سوزش و لذت باهم قاطي شده بود

یان رو تار میدیدم كه یه انگشت خودش رو بغل انگشت وسط من ك
 گذاشت و انگشت خودم

   ... و خودش رو با هم برد داخلم

 

 اه بلندي از شهوت كشیدم كه باالخره لبخند اومد رو لبش

با دستي كه خالي بود خودم بند بیكینیم رو باز كردم چون واقعا معذبم 
 میكرد

هاش شنا كرده بود رو كشید پایین و با بلند شد و شلواركش رو كه با
 صالبت گفت

 بلند شو یارا_

 اخمي بهش كردم ولي باهاش مخالفت نكردم

 دهنتو باز كن_

 فهمیدم میخواد چیكار كنه پس اخمم رو غلیظ تر كردم

 اومد جلو و موهامو از تو صورتم كنار زد و با یه دستش پشتم جمع كرد

 با حرص گفت
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من برسي امروز باید اون دهن خوشكلت رو بیا رو زانوهات تا به _
 افتتاح كنم

 یاد ویدیوهایي كه یارا و ریما برام فرستادند افتادم

دخترایي كه تو این فیلمها بودند خیلي با لذت میخوردند ، پس 
 میخواستم براي كیان

 امتحانش كنم

 یكم برام سخت بود ولي به امتحانش مي ارزید

 !شروع كن_

ا دستم روش چندبار عقب جلو كردم مردد بودم تو دستام گرفتمش و ب
 ولي موهامو محكم

 گرفت و سرم رو اورد جلو تر

   ... بازي نكن یارا ، زود باش_

 

به كالهك روش زبوني زدم، یه جوري نرم بود نرم ولي سفت،صداش 
 رو شنیدم كه گفت

 دهنت رو باز كن_
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دهنمو كامل دهنم رو باز كردم كه نصفش رو برد تو دهنم خواستم 
 ببندم كه گفت

هي اروم، مواظب باش دندونت بهش نخوره خوشكلم زبون بزن و _
 مك بزن

 حرفش رو عملي كردم، حس بدي نداشتم، برام باحال بود

 اولین لیسي كه بهش زدم كیان اه مردونه اي كشید

اینكه انقدر خوشش اومده بود باعث میشد بیشتر این كار رو براش 
 ادامه بدم

سهاي ارومي میزدم ولي دیگه خودم هم خوشم اومده اولش خیلي لی
 بود

 یهو گفت

دستتو روش بذار و با دهنت هماهنگش كن بیبی ناشي... همین ناشي _
 بودنت دیوننم كرده،

 انقدر میدم بهت بخوري كه كامل حرفه اي بشي

درحالي كه داشتم بهش لیس میزدم از پایین سرم رو به سمت باال 
 گرفتم و نگاهش كردم
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دوتا دستش دو طرف صورتم رو گرفت و اروم تو دهنم عقب جلو  با
 كرد

ناخوداگاه مثل بستني قیفي باهاش برخورد كردم هم میلیسیدمش هم 
 میمكیدم كه نفس هاي

 كیان كم كم تند شده بود

 حس خوبي داشتم كه با اینكار كیان رو انقدر از خود بیخود كرده بودم

من رو میلیسید تمام وجودم پر از  مثل وقتهایي كه كیان وقتي بین پاي
 یه لذت میشد

پاهام كم كم داشت رو ماسه ها كه با زانو روشون نشسته بودم خسته 
   ... میشد كه همون لحظه

 

 كیان از بین دست و دهنم خودشو كشید بیرون

لبخند كجي رو صورتش بود كه چال خطي گونش رو كامل اشكار كرده 
 بود

 دلم براي چالش ضعف میرفت
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دلم میخواست روي خالكوبیش و اون هیكل عضالنیش رو هم كامل 
 بلیسم ولي بهم فرصت

نداد و اومد پشت سرم و هلم داد كه دستام رو تكیه دادم به زمین 
 كمرم رو گرفت و پشتم

 زانو زد و پاهام رو از هم فاصله داد

هر لحظه منتظر بودم واردم كنه ولي شروع كرده بود با انگشتش به 
 ردنمتحریك ك

دلم میخواست همینجوري كه من براش خورده بودم اونم زبونش رو 
 باز بزاره روم ولي

 انگار از دستم عصباني بود و نمیخواست همچین كاري بكنه

روبروم یه دریاي اروم بود كه نور خورشید رو منعكس كرده بود توي 
 این منظره وسط

همه  این جزیره فقط من و كیان بودیم كه راحت بدور از چشم
 انسانهاي دیگه لب ساحل

 داشتیم عشق بازي میكردم
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با لذت اه عمیقي كشیدم كه همون لحظه با فشار داخلم كرد و واینستاد 
 مثل دفعات قبل

 عادت كنم

بي وقفه شروع كرده بود حس میكردم از دفعات قبل كلفتیش بیشتر 
 شده

وقتي كه داشت محكم توم عقب جلو میكرد انگشت شصتش رو سعي 
 وارد پشتم كنه كه كرد

سریع خودمو جمع كردم كه برابر شد با خوردن دوتا سیلي محكم روي 
   ... باسنم

 

 شل كن خودتو یارا وگرنه جاي انگشتم یه چیز كلفتر میره تو پشتت_

 با یه انگشتش سوزش داشتم چه برسه به چیز دیگه ای

ولي چرا حرفي كه كیان بهم زد انقدر هوس انگیز بود كه دلم 
 خواست امتحانش كنم؟می

ناخوداگاه تنم شل شد و راحت انگشتشو برد داخلم ولی چند لحظه 
 بعد متوجه شدم میخوام
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 خودشو وارد پشتم كنه كه نفس بریده گفتم

 كیان االن نه_

 با صداي بم در رگه شدش گفت

كامل نمیبرم داخل نگران نباش، نمیخوام اذیتت كنم تو براي من _
 الزمي

از گرفتم كه خیلي اروم فشاری بهم وارد كرد و یكم لبم رو ازحرفش گ
 رفت داخلم

 ترسیده بودم ولي عوضي خوب كارش رو بلد بود

با دستش شروع كرده بود به بازي كردن با بین پام كه ناخوداگاه شل 
 شدم و اون بیشتر هل

 داد داخلم اروم اروم توم عقب جلو كرد

اسنم و خم شد گازي ولي سوزش شدیدي داشتم كه یهو یدونه زد رو ب
 از باالي باسنم گرفت

 كه جیغ بلندي كشیدم

 !!!كیااان_
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روي محل گازش رو لیس عمیقي زد و تا بخوام حرفي بزنم دوباره 
 وارد جلوم كرد

 بین ضربه هاي محكم و عمیقش گفتم

   ... تو یه رواني وحشي كیان_

 

رم حتي طاقت نداشتم دیگه رو دستام وایسم كه خیلي غیر منتظره س
 رو گذاشتم رو زمین

روي ماسه ها و كمرم رو بلند تر كردم كه كیان جووون بلندي كشید و 
 خودش رو با زاویه

من تنظیم كرد و خم شد و سرم رو محكم گرفت كامل ازم كشید 
 بیرون و با مردونش

شروع كرد به بازي كردن بازي كردن با بین پام بدون هنوز دوتا 
 ضربه نزده بود كه حس

 دني كه عاشقش بودم بهم دست دادخالي ش

 صداي خمار و دورگه ی كیان رو شنیدم

 اوف چقدر زیاده آبت بیبی، من كه دیشب خالیت كردم_
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 بلند جیغ میزدم انگار میخواستم صدام تو كل جزیره بپیچه

 صداي به هم خوردن بدنمون با جیغ و اه و ناله ها قاطي شده بود

 با حالت گریه گفتم

 ...د ، بیارش آبتو دیگه دارم میسوزمكیان چرا نمیا_

 محكم ضربه اي بهم زد و كشید بیرون و با دستاش بین پامو باز كرد

 اوف چه قرمز شده ، چه خوشكله_

تا بخوام حرفي بزنم خم شد و خیلي ریز لباشو روم گذاشت و نرم 
 بوسید

 همین یه بوسه كافي بود كه داغ داغ بشم

 كه باز واردم كرد

ه زمین فشار میداد و محكم خودشو میكوبید داخلم كه سرم رو محكم ب
 همینكه ازم كشید

بیرون یه بار دیگه لررزیدم كه همون لحظه دقیق روي پشتم خالي شد 
   ... كه صداي اه بلند و

 

 مردونش تو ساحل پیچید،
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دقیق صدم ثانیه اي ازم میكشه …لعنتي اخرش منو حامله میكنه 
 !بیرون

 روي شن داغ دراز كشید

 بیا اینجا_

 با بیحالي از جام بلند شدم و رفتم سمتش

سر راه شورت جر خوردم رو برداشتم و باهاش بین پام و پشتم رو 
 تمیز كردم و افتادم تو

 بغلش

 ...هر دوتامون سكوت كرده بودیم كه

نفس نفس زنان از روم كنار رفت و یكي از دستاش رو دراز كرد كه 
 برم تو بغلش

 تنم كوفته شده بود

 ولي خیلی سرحال بودم یه جورایي سرمست شده بودم

شروع كرده بود به نوازش موهام كه خودمو كشیدم باال و به چشماش 
 زل زدم

 انگار چشماش آروم شده بود
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 وقتی متوجه نگاهم شد گفت

 اگه خیلي باهات خشن بودم ببخشید_

 تك خنده ای كردم و لبم رو گاز گرفتم

 نه اتفاقا بهتر از همیشه بود_

   ... چشماش برقی زد ولي صورتش تغییر حالتی نداد

 

 انگار حوصله نداشت بخنده

انگار دوباره شده بود همون كیانی كه اولین بار دیدم با نقابی روی 
 احساساتش

 هر دوتامون سكوت كرده بودیم باید چیزی میگفتم

 كیان؟_

 جانم؟_

 كی بر میگردیم؟_

 پوفی كشید

 د دنبالمونزنگ میزنم به خلبان صبح بیا_
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 با مكث گفتم

 كجا میریم؟_

 ...من باید برم سانفرانسیسكو_

مكث طوالنی كرد، انگار مطمئن نبود باید چه حرفی بزنه یا چه سوالی 
 بپرسه

 خودمو زدم به دلخوری و سرم رو آوردم باال

 یعنی چي تو باید بری سانفرانسیسكو؟ پس من چي؟_

 گام كردبا این حرفم چشماش رو ریز كرد و مشكوك ن

 خودت چي میخوای؟_

 لب و لوچم رو آویزون كردم

مگه وقتی اومدی كره جنوبی نگفتی دیگه هرجا بری منم با خودت _
   ... میبری؟

 

 نفس عمیقی كشید

 ...همین چند دقیقه پیش داشتی_
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 سریع پریدم وسط حرفش

 ...تو نذاشتي حرفمو تموم كنم كه_

 نیم خیز شد و چشماشو ریز كرد

 ندازه كافی مغزم درگیره باهام بازی نكنیارا به ا_

 لب و لوچم رو براش آویزون كردم

سایز برام بزرگ بود رو تنم ٣و از روش بلند شدم وتیشرتش رو كه  
 كردم

خدا به من صبر بده كه میخوام یك عمر این اخالق گندتو تحمل كنم ، _
 حتی نمیذاری آدم

 ...باهات شوخی كنه

 اي بلند برداشتنلب ساحل شروع كردم به قدم ه

 اون از وحشي بازیش و چشمای عصبانیش

 اینم از قضاوت سریعش

 البته قبول كنیم كرم از خودم هم بود

 داشتم میرفتم سمت جنگل كه پشت سرم اومد
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 خودش هم لباساش رو پوشیده بود

نمیدونم چرا خودش همیشه لباس داشت ولي به من میرسید من نباید 
 !هیچي میپوشیدم

   ... قدمهاي بلند و سریع بر میداشتم در حالي كه

 

 با قدم های بلند خودش رو به من رسوند و بلند گفت

 حرفت رو درست بزن یارا منظورت چیه؟_

 سر جام ایستادم و برگشتم سمتش و مثل خودش بلند بلند گفتم

كیان قدرت دركت رو از دست دادی یا واقعا خودت رو میزنی به _
 ...كوچه ی علی چپ

یستاد قدم دیگه ای سمتم بر نداشت وقتی دیدم چیزی سرجاش ا
 نمیگه دوباره راه جنگل رو

 در پیش گرفتم كه با صدای بلند داد زد

 پس با من ازدواج كن_

سر جام خشكم زد نه تونستم برگردم نه تونستم قدم دیگه ای به جلو 
 بردارم
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 دوباره صداش رو شنیدم

ازدواج كن، من از لفظ  میخوای تا آخر عمرت با من باشی پس باهام_
 دوست پسر خوشم

 !نمیاد

 این دیگه چه مدل خواستگاری كردن بود

یه لحظه به خودم تشر زدم " فعال مدلش رو بیخیال شو، كیان االن 
 گفت باهاش ازدواج

 "كنم؟

چرا تا این لحظه هیچ وقت به ازدواج تو زندگیم فكر نكرده بودم؟ چرا 
 همیشه ازدواج برام

 انتظار بود؟ یه چیز دور از

 "!صدایی بهم نهیب زد " چون تو یه بی پدر مادری

   ... بغض كردم هیچ وقت به اینجاش فكر نكرده بودم

 

كیان در مورد هر زنی یا هر مردی توی خونوادش یا آشناهاش حرف 
 میزد حتما خونواده
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 ی اصیل و قدرتمندی داشت

 مهم نبود اهل كدوم كشور بودند ولی قدرتمند بودند

 من چی داشتم؟ ولی

 ...هیچی

 من یه هیچ مطلق بودم

یادم افتاد چرا حرفهاشو جدی نگرفته بودم وقتی در مورد ازدواج 
 خواهرش یا ازدواج

 نازی یا پدرش میگفت؟

چرا به این فكر نكرده بودم پس اگه بخوایم ما ازدواج كنیم چی 
 میشه؟

 ودم؟چرا انقدر آدم تک بعدی بودم كه به آ یندمون نگاه نكرده ب

صدای پای كیان رو روی ماسه ها میشنیدم كه داشت بهم نزدیک 
 میشد با تمام وجود گفتم

 جلو نیا_

 خشک شدن سرجاش رو بدون برگشتنم هم حس كردم

 باالخره جراتم رو جمع كردم و برگشتم سمتش
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با دیدن چشمای خیس من از فاصله  قدمیم شوكه شد و اومد بیاد 
 جلوتر كه منم چند قدم

 عقبرفتم 

 به اینجاش فكر نكرده بودم كیان_

   ... اخماش رو كشید تو هم

 

یعنی چی؟ تو چته یارا ؟ كل این چند روز خوب بودی االن چته ؟ _
 حرف بدی زدم؟

 ...دوست نداری با من ازد

پریدم وسط حرفش باید واقعیت رو بهش میگفتم انگار خودش 
 حواسش نبود داره چیكار

 میكنه

میكرد و این جوابی نبود به این ازدواج عجیب  این حقیقت منو خورد
 غریبش بدم

كیان من برای تو مناسب نیستم، من گرم بودم تا امروز، انگار این _
 حرفت منو به خودم
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آورد، من هیچ قدرتی ندارم كیان، من حتی یک خونواده خشک و خالی 
 هم ندارم چه برسه

 ...به قدرت... من

ی بینمون رو پر كرد و محكم بغلم نذاشت حرفمو تموم كنم كه فاصله 
 كرد

یارا تموم این اتفاقات برای كسایی میوفته كه نیاز به قدرت دارند یا _
 كسایی كه زیر دست

قدرت اصلی هستند ، اتفاقی كه برای بابا و نازی افتاد وقتی بود كه 
 بابام برای بابا بزرگم

ه یک لقمه یک وارث بود، اتفاقی كه برای كیمیا افتاده به خاطر اینك
 برای قدرتمند تر شدن

 ...بابام بودند

 مغرور زیر گوشم گفت

ولی من نه یارا من اینهمه وقت نبودم تنهات گذاشتم تا بشم خود _
 قدرت من االن خود
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قدرتم من زیر دست بابام یا وارث نیستم ، پس تصمیم گیری با خودمه 
 كه چه كسی رو

 برای زندگیم انتخاب میكنم

ود ، كی كیان این كار رو كرده بود؟ یعنی االن چشمام گرد شده ب
   ... قدرت اون خونواده دست

 

 كیان بود

 ازم دور شد و به چشمام زل زد

 یارا من از لحظه ای كه از هواپیمای دن پریدم پایین ثانیه به ثانیه رو_
 برنامه ریزی

كردم، االن كسی نمیتونه برای من تعیین تكلیف كنه، من برای بقیه 
 تكلیف میكنمتعیین 

برام مهم نیست تو هیچ خونواده ای نداشته باشی فقط خودت كافی 
 برام

سعی كردم تمام مطالبی كه جدید بود رو تو مغزم حالجی كنم، كیان تا 
 امروز نگفته بود
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قدرت اصلی خودشه، همش فكر میكردم پدرشه ولی االن، چطور؟ این 
 همون آدمی بود

بهم نزدیک بشه، پس قطعا خیلی كه تا چند ماه پیش میترسید حتی 
 چیز ها تغیر كرده بود

 كه انقدر راحت ازم میخواست باهاش ازدواج كنم

 ...تجربه بهم ثابت كرده بود كیان منو تو دل خطر نمیذاره

لبم رو گاز گرفتم و از رفتار یهویی و بی منطق خودم خجالت كشیدم 
 چرا فكر میكردم

 بیارمش؟كیان حواسش نیست و من باید به خودش 

 آروم بازومو لمس كرد

 جوابمو بده! نمیخوام سوالمو تكرار كنم_

 مشت محكمی به بازوش كوبیدم

 رسما حرصی كه از خودم میخوردم رو داشتم سر كیان خالی میكردم

این چه مدل خواستگاریه؟ آدم اینجوری یهویی از كسی خواستگاری _
 میكنه؟ سرش داد

   ... میكشه؟
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 شدت تعجب گرد شده بود چشمای مشكی خطیش از

 به خودم اومدم من چرا انقدر هول شده بودم

 این كارا چی بود داشتم میكردم

دخترای دیگه همه خودشون رو از خوشحالی میندازن تو بغل پسره 
 ...ولی من

 "تو دلم به خودم تشر زدم "بمیر یارا

 نمیدونستم چیكار كنم حتي دیگه نمیخواستم به صورتش نگاه كنم

ت كردم و دویدم سمت جنگل، ازش خجالت میكشیدم به قول بهش پش
 كوهیار رسما رد داده

 بودم

 عجیب االن به بچه ها نیاز داشتم

سر جام نفس نفس زنان ایستادم كه هنوز چند ثانیه نگذشته بود از 
 ایستادنم كه كیان رو بغل

 خودم حس كردم

 تا بخوام بگم میخوام تنها باشم
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پشت سرم كوبیده شدم اخم كردم و تا  دستم كشیده شد و به دوخت
 بخوام رفتار عجوالنه اي

 از خودم نشون بدم لبام بین لباش قفل شد

هر دوتامون خسته بودیم و نفس نفس میزدیم بخاطر همین بوسمون 
 زیاد طول نكشید كه

 ازم جدا شد

سعي كن اروم باشي وگرنه یه جوري ارومت میكنم تا صبح نتوني از _
 تخت بیاي بیرون؟

   ... چشمامو سریع باز كرم و گفتم

 

 نه... هنوز تموم تنم كوفته ست_

با چشمای نافذش زل زد به چشمام باز نقاب خونسردیش رو به 
 صورتش زده بود

پس همین االن یه جواب دقیق ازت میخوام یارا یه جواب دقیق، من _
 برای اولین بار با

 خیلی گیجم كرده تمام وجود میخوام یه زن مال من بشه ولی رفتارات
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 سرم رو انداختم پایین

 بین درخت و تن كیان قفل شده بودم و راه فراري نداشتم

 چونه مو گرفت و كشید باال

به من نگاه كن، كسي كه مال منه باید قوی باشه، از هر زنی قوی تر و _
 مغرور تر ،

 ...میدونم چقدر دوستم داری و میدونم

ه حسي كه من بهش داشتم با این حرفش اخمی بهش كردم چقدر ب
 !اعتماد داشت

درحالي كه خودش حتي یه دوستت دارم خشك و خالي هم بهم نگفته 
 بود

 با دیدن اخم من بقیه حرفش رو خورد و مشكوك نگام كرد

 ناخودآگاه لبم آویزون شد و شاكي گفتم

 !تو چی؟ تو چرا حست رو نسبت به من به زبون نمیاری؟_

 گرفت و به چشمام زل زد لب پایینش رو بین دندوناش

 به نظرت من به هر كسي كه از راه برسه پیشنهاد ازدواج میدم؟_

 حرفی نزدم كه خودش ادامه داد
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بهت گفتم هروقت از تصمیمت مطمئن شدی چیزي كه میخواي _
   ... !بشنوي رو بهت میگم

 

 با سرتقی لبامو غنچه كردم

حسشون رو میگن پس منم هیچ جوابي بهت نمیدم، معموال پسرا اول _
 بعد درخواست

 ازدواج میدن مال ما برعكسه

 رنگ نگاهش یه جور خاص شد من این نگاه رو میشناختم

 باید همین االن فرار میكردم

لبامو بردم داخل دهنم كه نتونه منو ببوسه و خواستم كنارش بزنم ولي 
 نشد

 عین كوه جلوم ایستاده بود

 خواستم دستش رو كنار بزنم ولي باز نشد

 انگار یه میله ی اهنگي جلوم بود

 برگشتم با حرص نگاش كردم كه لبخند كجي رو لباش بود

 تا بخوام حرفی بزنم لبام رو با لباش قفل كرد
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لعنت به من كه وقتی شروع میكرد نمیتونستم پسش بزنم و سریع 
 همراهیش میكردم با

وجود اینكه تنم كوفته بود بدنم نسبت به لمسش عكس العمل نشون 
 میداد

دستش رو از زیر تیشرت گشادش كه تنم بود رد كرد و یكي از پاهام 
 رو آورد باال

 چقدر زود برای همراهیش آماده بودم

خودش رو كامل بهم چسبوند و لب پایینم رو بین دندوناش گرفت و 
 اروم اروم سرش رو

 برد عقب

   ... گاز ریزي رو لبم زد، ناخوداگاه اهي كشیدم كه لبمو ول كرد

 

 كامال سست شده بودم

 بوس ریزي روي لباي مرطوبم زد و به قیافه ي خمارم خندید

 اروم رونم رو كه تو دستاش بود فشرد
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خم شد و زیر گوشم با صداي بمش كه االن دورگه شده بود زمزمه 
 كرد

 تو روحت و جسمت مال منه یارا، تمام احساست مال منه_

 الله ی گوشم رو مرطوب بوسید

رگویي نیستم و ترجیح میدم خودت بهم جوابي كه آره آدم زو_
 منتظرش هستم رو بدي تا

 بزور به حرف بكشونمت

 نفس عمیقي كشیدم ولی نمیتونستم مغزمو متمركز كنم

عمیق گونه ام رو بوسید و پیشونیش رو به شقیقم چسبوند و دستش رو 
 از زیر تیشرت

 بیدنوازش وار رسوند روی قلبم كه داست با تمام قدرت میكو

 این االن داره براي من میكوبه_

 اروم انگشتش رو روي پوستم حركت داد و كم كم اومد پایین تر

لبم رو گاز گرفتم و هر لحظه منتظر بودم كاري كنه كه ولي خیلي 
 خونسرد دستش رو از
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زیر تیشرتم اورد بیرون و یك قدم رفت عقب وقتي چشمام رو باز 
 كردم با یك جفت چشم

 دمخندون روبرو ش

انگار نه انگار این همون مردي بود كه با صداي دورگه و با اون نگاه 
 خمار داشت دیوونم

   ... میكرد

 

 دستاش رو از دوطرفم برداشت و رو سینش قفل كرد مغرور نگام كرد

 خوشم میاد. وقتي قاطي میكني اینجوري رامت میكنم_

 اخمي بهش كردم و سعي كردم خودمو جمع و جور كنم

داخل كلبه االن كه آرومي بشین فكر كن و با یه جواب  من میرم_
 قطعي برگرد پیشم

 بدون توجه به اینكه تو اوج داغي منو ول كرده بود رفت سمت كلبه

 جیغي زدم

 !اصال جوابم نه هست نه_
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توجهي به حرفم نكرد و با قدم هاي بلند ازم دور شد، رفت بین 
 درختها و از نظرم ناپدید

 شد

 م این كار رو كردعوضي! چرا باها

یه جورایي خجالت كشیدم میخواستم دنبالش برم و جیغ و دادم رو 
 ادامه بدم ولي عقلم بهم

 نهیب زد

 "بشین فكر كن یارا"

 یدونه سیلي اروم زدم به صورت خودم

 تازه تازه داشتم میفهمیدم چه خبر شده

 باورم نمیشد

 كیان به من پیشنهاد ازدواج داد

   ... لبم رو گاز گرفتم

 

 !یعني قرار بود تا اخر عمر مال من بشه
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بعد اون همه ترس و دلتنگي، یعني میشد؟ یعني دیگه جونم تو خطر 
 نبود؟

 انقد كیان رو كم داشتم كه فقط بودنش باهام كافي بود

 ولي قطعا ازدواج عالي تر از عالي بود

از ذوق سرجام از خوشحالي باال پایین پریدم كه صداي خنده ی بلندی 
 شنیدم رو

 سرجام ایستادم كه صداش رو شنیدم

خوشحالي با اعصاب من بازي كردي؟ یا تازه داري به خودت میاي _
 كه من چه پیشنهادي

 !دادم

 نمیدیدمش كجاست

 یه جایي بین شاخ و برگ ها بود كه به نسبت هم ازم دور بود

 دنبال صدا رفتم و سعي میكردم پیداش كنم

یري؟ مگه نگفتی میري كلبه و منتظرم تو چرا داري منو زیر نظر میگ_
 میموني؟

 رفتم بین درختها



@vip_Roman 

 

 

  

712 

 

یكم میترسیدم بخاطر جك و جونورا تازه كفش هم نداشتم صداش رو 
 شنیدم

 داشتم زن خودمو نگاه میكردم_

یه حس شیرین با این حرفش كل وجودمو پر كرد ولی از سرتقی شدید 
 نمیتونستم زبونمو

 نگه دارم كه بلند گفتم

   ... ؟ من كه هنوز قبول نكردم باهات ازدواج كنمكدوم زن_

 

 باز بلند خندید

 همین االن هم كل وجودت ذوق كرده كه بهت پیشنهاد ازدواج دادم_

با حرص بیشتر رفتم سمت صداش یه جایي ایستادم كه دور تا دورم پر 
 درخت بود با

 حرص گفتم

 ...خیلي به خودت مطمئني جناب پارس من_

 نشده بود كه دستش دور كمرم حلقه شدهنوز حرفم تموم 
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واقعا ترسیدم ، البته ترسم هم بیمورد بود چون اینجا فقط من و كیان 
 بودیم

 دست چپمو گرفت و حلقه اي رو تو انگشت حلقم انداخت

یه رینگ ساده سفید بود با ذوق به دستم نگاه كردم كه با یه نفس 
 عمیق زیر گردنم رو

 بوسید

 ت فكر كردن بدم، تو مال منیحتي نمیخوام بهت فرص_

 تو بغلش خودمو شل كردم

 دیگه بیشتر از این حوصله لجبازي نداشتم

 سرم رو چرخوندم و روي ته ریش به نسبت زبرش رو بوسیدم

 من بدون تو میمیرم_

 تو گلو خندید

 پس؟_

من این ارامش رو نمیتونستم و نمیخواستم هیچ وقت از دست بدم، 
   ... حتي اگه تو
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كترین شرایط هم قرار میگرفتم همین تپش قلبش همین گرماي خطرنا
 تنش آرامشم بود، من

از وقتی زنده بودم همچین آرامشی رو همچین حس مالكیتي رو تجربه 
 نكرده بودم، من به

 این بغل گرم تعلق داشتم

باهات ازدواج میكنم كیان، تا حاال بهش فكر نكرده بودم ولی االن _
 میدونم این تنها چیزیه

 كه من میخوام

 عمیق گردنم رو بویید و بوسید

نمیدونم مسیر زندگی مارو به كجا كیرسونه ولي تمام تالشم رو براي _
 آرامش و

 خوشحالیت میكنم

 همین لحظه كه ما تو اوج آرامش و عشق بودیم

 نمیدونستیم دست سرنوشت چه تصمیم های بیرحمی برای ما داشت

روي پشتم و پام و با یك حركت دستش رو از دورم باز كرد و گذاشت 
 منو كشید تو بغلش
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 كیان بذارم زمین خودم میتونم بیام_

 شقیقم رو بوسید

تو االن دیگه زن منی و به افتخار جواب مثبتي كه بهم دادی باید تو _
 بغلم جابجات كنم

دستمو رو ته ریشش گذاشتم و با لبخند به صورت فوق العاده جذابش 
 زل زدم

زي رو بین پام حس كردم و همون لحظه تیر كشیدن یه لحظه داغي چی
 كمرم رو حس كردم

 صورتم از درد جمع شد

   ... كیان متعجب بهم نگاه كرد

 

 چي شد؟_

 زود برگردیم كلبه كیان! پریود... شدم_

 قدم هاش رو بلند و سریع كرد

 حاال فهمیدم چرا اینجوری عجیب غریب شده بودي_

 مشتي به بازوش زدم
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 غریبیخودت عجیب _

************************ 

 استرس داشتم

 مفصلهای دستم رو میشكوندم كه تق تق صدا میداد

تو این ماشین لوكس و مجهز نشستن برام عجیب بود یه رلز رویس 
 بزرگ و تجمالتی كه

 ...راحت داخلش میتونستم بخوابم

 كت و شلواری كه كیان پوشیده بود خیلي با ابهتش كرده بود

 آشنا بود یه جوری معذب كننده همه چیز نا

من عادت به اون ماشین پیكاپ آجري رنگ و داغون كیان داشتم با 
 اون لباسهای تكراری

 و رنگ و رو رفته ای كه میپوشید

 اینجا این اخمش خطرناكتر از قیافه ی بی تفاوتش بود

 به بیرون داشتم نگاه میكردم

 بود رو پوشیده بودم لباسهای شیك و تمیزی كه برام آماده تو هواپیما
...   
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مثل لباسهایی كه آرزو بهم میداد كوتاه و معذب بود ولی وقتی این 
 لباس رو پوشیدم برق

 نگاه كیان دیدنی بود

دوباره خواستم مفصل های دستمو بشكونم كه كیان دستش رو روی 
 دستم گذاشت و دستمو

 به لبش نزدیك كرد و بوسیدش

 اری؟آروم باش، چرا انقدر استرس د_

 نفسمو حبس كردم و بهش نگاه كردم

 اگه یه چیزی ازت بخوام اذیتم نمیكنی؟_

تو سكوت نگام كرد و جوابی بهم نداد ، انگار منتظر حرفم بود كه اروم 
 رفتم زیر گوشش

 زمزمه كردم

از وقتی از هواپیما پیاده شدیم و اونهمه محافظ دورمون رو گرفته تو _
 اون كیان تو

 ...خوام كهجزیره نیستي ، می
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دستشو روی دكمه ای كه بغل دستش بود گذاشت كه یه پنجره سیاه 
 رنگ بین جایي كه ما

نشسته بودیم و راننده قرار گرفت كه تا بخوام حرفمو ادامه بدم رو 
 صندلی راحت ماشین

 دراز كش شدم و لبام بین لبای كیان قرار گرفت

 ودحرف من این نبود ولی این كارش بدجور آرومم كرده ب

دستمو بردم پشت موهاش و با تمام وجود همراهیش كردم نفس نفس 
 زنان ازم دور شد و

 زیر گوشم گفت

تو خلوت خودمون من همون كیانی هستم كه تو میشناسیش ولی _
   ... وقتی میایم بین

 

 بادیگاردها ، یا جمع های دیگه به این قیافه و اخمم عادت كن عزیزم

و این دفعه خودم آروم لبهاش رو دستمو بین موهاش حركت دادم 
 بوسیدم و سرم رو براش

 تكون دادم
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اینو یادت باشه یارا، تو نقطعه ضعف منی و وقتی باهات ازدواج كنم _
 اینو همه میفهمند،

بعد اینكه به خونه عادت كردی باید یكسری آموزشها ببینی تا بتونی از 
 خودت دفاع كنی تا

از خودت محافظت كنی، وگرنه تا  اگه روزی من زنده نموندم تو بتونی
 روزي كه من

 زندم نمیذارم تو نیاز به این آموزش ها داشته باشی

اخمی بهش كردم خواستم بگم خدا نكنه این چه حرفیه كه باز خم شد 
 سمتم و با حرارت

 لبمو بوسید

 وقتي از لبم دور شد زمزمه كرد

بذار از این شاید تا شب دیگه نتونم ببوسمت پس تا میرسیم به خونه _
 فرصت استفاده كنم

دوباره خم شد سمتم ولي كم كم داشتیم با بوسه هاي عمیقمون داغ 
 میشدیم كه متوجه توقف

 ماشین شدیم
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 دستش رو گذاشت رو كمرم و نیم خیزم كرد

 رسیدیم_

سریع از جام بلند شدم و نشستم و هول هولكي رژ لبم رو دوباره روی 
 لبام كشیدم و موهام

 دمرو مرتب كر

   ... تا بخوام به فضای خونه نگاه كنم ببینم كجام در باز شد

 

راننده سیاه پوست در رو برام باز كرد اون كفشهای پاشنه بلندی كه تو 
 پام بود پاهام رو

 كشیده تر نشون میداد

پام رو روی كف سنگ فرش گذاشتم ولي همینكه پیاده شدم نفسم 
 برید

 داین دیگه چی بود؟ اینجا یه قصر بو

 ساختمان روبروم رسما زیر نور خورشید برق میزد

 همه نمای خونه تركیب مرمر سبز و سفید بود یه ساختمون چهار طبقه
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من تاحاال كاخ های سعد آباد رضا شاه رو از نزدیك ندیده بودم ولي با 
 عكسهایي كه تو

كتاب تاریخ دیده بودم هم میتونستم بگم ابهت این خونه هزار برابر 
 شاه بودكاخ های 

َدر ورودی عظیمی به رنگ قهوه ای سوخته كه عالمت َفر َوهر طالیی 
 بزرگی روی در

 نسب شده بود

در انقدر بزرگ بود كه محافظ هایي كه بغل در ایستاده بودند با اون 
 عظمت جسه و قدشون

 به یك سوم در هم نمیرسید

 انقدر محو ورودی اصلي بودم كه متوجه نشدم كیان كی دستمو گرفت

 آروم زیر گوشم گفت

بابا عاشق تجمالته فعال بیا بریم بعد برای بررسی خونه وقت زیاد _
 داری

خواستم سرم رو برگردونم سمت كیان و بپرسم یعني ما قراره اینجا 
 زندگی كنیم كه همون
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لحظه در خونه باز شد و همزمان یه ماشین فراری اسپرت قرمز رنگ 
 هم با سرعت اومد

بزرگی كه جلو ورودی بود و فواره هایی كه و پیچید بغل حوض 
   ... داخلش بود دیدنیش كرده

 

 بود

از در اصلی دختر ناز و چشم آبی اومد بیرون كه با دیدن ما ابروش رو 
 داد باال كه همون

لحظه زن میانسالی هم بغلش ایستاد ولی برخالف اون دختر زن 
 میانسال با لبخند مهربونی

 بهمون نگاه كرد

 بلند مردی رو بغل گوشم شنیدم یهو صدای

 انگار هموني بود كه با ماشین اسپرت اومده بود

 همینكه صورتم رو برگردوندم با یه جفت چشم آبی چشم تو چشم شدم

 من انتظار دیدن اونو داشتم ولي اون
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شاید هم منو فراموش كرده بود با چند قدم بهمون نزدیك شد حتی 
 منو ندید

 ...از دیدن كیانانگار اصال خوشحال نبود 

 "كیان"

 ...چقدر آوردن یارا به خونه درست بود؟ نمیدونم

در ماشین رو باز كردم و پیاده شدم ، بهترین گزینه آوردنش پیش 
 ...خودم بود

بیشتر موندنش تو كره جنوبی اصال به نفعمون نبود، در عرض این چند 
 ماه سه بار سعی

ش خبر نداشت بهتر هم كرده بودند بهش آسیب بزنند ، البته كه خود
 بود چیزی ندونه

   ... اینبار افراد درست و كاربلدی رو برای مراقبتش فرستاده بودم

 

 ...هیچ وقت دیگه نمیذارم اتفاقاتی كه اون شب افتاد تكرار بشه

با بوسیدن لباش باز از خود بی خود شده بودم و خشمی كه نسبت به 
 كیهان داشتم كمی محو
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ز ماشین قرمز رنگش پیاده شد و با اعتماد به نفس شده بود ولی وقتی ا
 بهمون نزدیک شد

 نتونستم جلو خودم رو بگیرم

 همین كه به ما رسید مشتم رو محک كوبیدم به صورتش

 هین بلند یارا رو بغل گوشم شنیدم، باز نتونستم خشمم رو كنترل كنم

فكر نكنم خوش آمد گویی خوبی برای یارا شده باشه ولی با دیدنش 
 یاد كارهایی افتادم كه

 ...این چند روز كه نبودم انجام داده بود

كیهان پوزخندی زد و با گوشه ی لب پاره شدش سرش رو برگردوند 
 سمت من

 ...!تو خونواده های دیگه برادر كوچكتر كتک میخوره مال ما برعكسه_

 پوزخندی بهش زدم

دم نگهت تو آدم نمیشی كیهان، هنوز هم نمیدونم چرا هنوز پیش خو_
 داشتم

نگاهی به صورتم انداخت خواست بهم جوابی بده ولی یكی از 
 ابروهاش رو برد باال و بعد
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 از چند ثانیه سرش رو برگردوند سمت یارا

 چشمای آبیش رو ریز كرد و موشكافانه به یارا نگاه كرد

 انگار داشت تو مغزش میگشت ببینه كجا یارا رو دیده

یلی خونسرد ایستاده بود و به كیهان زل نگاهی به یارا انداختم كه خ
 زده بود ، خوشم اومد

   ... از اینكه استرسش رو بروز نمیداد

 

 همون لحظه كیمیا و نازی هم بهمون رسیدند

 نازی با عصبانیت گفت

 كیان این كارت اصال درست نیست_

كیمیا تو سكوت بهمون نگاه میكرد ولی وقتی به صورت من نگاه كرد 
 باالابروهاش رفت 

كه سرش رو انداخت پایین كه نگاهی به پایین تنم كرد، االن كه تو 
 ماشین با یارا بودم با

 ...بوسیدنش داغ كرده بودم و این از نگاه شرور كیمیا دور نموند
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این دختر خجالت سرش نمیشد اخمی بهش كردم كه چشماش رو 
 آورد باال و چشمكی بهم

 ندیدنش رو بگیرهزد و با گاز گرفتن لبش سعی كرد جلو خ

 صدای نازی رو شنیدم كه یارا رو مخاطب قرار داد

خوش اومدی دخترم، به خاطر بی نزاكتی پسرم عذر میخوام، هركاری _
 هم برای

تربیتشون هم بكنم بازم راه خودشون رو میرن نمیدونن جلو یه مهمون 
 ...نباید

 پریدم وسط حرف نازی

 دشهیارا مهمون نیست نازی ، اینجا خونه خو_

هرسه تاشون با ابروهای باال رفته نگامون كردند كه كیمیا دستشو آورد 
 سمت لبم

 به خاطر همین لبات اینجوری رژی شده؟_

 كف دستش رو كشید روی لبم

 لعنتی ...! حواسم نبود لبام رو پاک كنم
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كیهان خواست چیزی بگه كه با اخمی كه بهش كردم سكوت كرد، فعال 
   ... نمیخواستم حتی

 

 داش رو بشنومص

 باهاش حاال حاال ها كار داشتم

اومدم دست یارا رو بگیرم ببرم داخل كه نازی پیش قدم شد تا بخوام 
 حرفی بزنم اخمی بهم

 كرد كه سكوت كردم

كیهان تو گلو خندید تا اومدم حرفی بهش بزنم دستشو گذاشت روی 
 شونه ی كیمیا و رفتند

 سمت خونه

قبل اینكه برم پیش یارا باهاش اتمام سعی كردم آرامشم رو حفظ كنم، 
 حجت كرده بودم

ولی بخاطر سهل انگاریش یكی از پایگاه هایی كه افراد تعلیم دیده و 
 حرفه ای داخلش بود

 ...منفجر شده بود
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حتی نمیدونستم كار كی بوده و كی متوجه آماده سازی های من شده 
 كه بهمون حمله كرده

و از دست داده بودم و جایگزین كردن تا از افراد كار كشتم ر٠تقریبا  
 این افراد حداقل به

 ماه زمان نیاز داشت 

هنوز هم انقدر به كیهان اعتماد نداشتم كه اطالعات بمب های هسته 
 ای رو بهش بدم

 البته اون نمیدونست جمع آوری بمبهای هسته ای كار منه

نازی پشت سرشون وارد سالن اصلی شدم كه بابا با ویلچر جلو یارا و 
 ایستاد

اوه پس ویلچر نشین شده بود البته بعد از دست دادن ده تا از قوی 
 ترین صالح هاش و

توسط گروهی به ظاهر نا شناخته و از دست دادن جایگاهش توی 
 مجمع سكته كرد

البته كه اون گروه ناشناخته من بودم ولی نمیدونستم بابا تا چه حد 
   ... تونسته اطالع از حضور
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 رهای من پیدا كنهمن و كا

هركاری كردم كه اعتبارش رو تو مجمع از دست بده و با رای گیری 
 همه بركنارش

 كردند و تنها وارث حقیقیش یعنی من به جاش نشستم

البته تمام كارهام جوری زیرآبی بوده كه كسی ندونه پشت تمام این 
 قضایا من هستم

ده نبودم ولی هنوز قطعا اگه میدونستند من این كارها رو كردم االن زن
 كار داشتم هنوز

 مونده بود ذره ذره تک تكشون رو زمین بزنم

 بابا با خشم به یارا نگاه میكرد صدای سالم آروم یارا رو شنیدم

اگه میدونست بابا همون كسی بوده كه یاسین رو آورده بود اینجا تا 
 یارا رو بكشه باز هم با

 !همین آرومی بهش سالم میداد

 ستادم و دستش رو گرفتمپیش یارا ای

 تا خواستم حرفی بزنم بابا روی كثیف خودش رو نشون داد
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مثل اون برادرت آشغال زادت هستی كه انقدر عرضه نداشت حتی _
 بكشتت

یارا چشماش گرد گرد شد لرز تنش رو حس كردم كه با اقتدار به بابا 
 توپیدم

فكر كنم كسی تو این خونه حق نداره با یارا اینجوری حرف بزنه، _
 جایگاهتون یادتون

 ...رفته

 بابا با حرص و خشت سرش رو برگردوند

آخرش جسد این هرزه رو میذارم تو بغلت، تو بخاطر این از اصل و _
 نسبت داری دور

   ... ...میشی... تو یه ابله

 

 نذاشتم حرفش رو ادامه بده كه دادی سرش كشیدم

اومدم و كارها رو تو بسه ... تو خودت منو میخواستی بابا االن كه _
 دست گرفتم نكنه

 ناراحتی؟



@vip_Roman 

 

 

  

731 

 

 از خشم رگ كنار شقیقش زده بود بیرون

تو باید از راه من بری پسره ی احمق، تو باید با با خونواده ی ایوان _
 اف وصلت كنی تا

 ...قدرت مند بشی نه با همچین آشغال بی پدر مادری كه

د یارا تو خودش دادی كشیدم كه هزار برابر از داد قبلیم بیشتر بو
 جمع شده بود اصال

 خوش آمد گویی جالبی براش نبود

 رو كردم سمت نازی

 نازی بابا رو ببر اتاق خودش بهتره یه مدتی نبینمش_

 برگشتم سمت بابا و انگشتم رو تهدیدوار براش تكون دادم

فكر نكن چون پدرم هستی سكوت میكنم، یک بار دیگه كوچیكترین _
 حرفی بزنی كه

نه مطمئن باش نمیذارم حتی تو این خونه بمونی و تمام دلش بشك
 ساخته هات كه جونت

براشون در میره و همشون االن تو مشت منن رو با كمال میل آتیش 
 ...میزنم
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نازی پشت ویلچر بابا رو اومد هل بده كه بابا با ته مونده ی توانش 
 ویلچر رو نگه داشت و

 با تمام ته مونده توانش گفت

خودت نقطه ضعف درست كردی... هممون رو نابود  احمق برای_
 ...میكنی

 ... با سر اشاره ای به نازی كردم كه باالخره هلش داد سمت آسانسور
  

 

 دستمو دور بازوی یارا حلقه كردم تا لرزش تنش كمتر بشه

با تمام توانش جلو خودش رو گرفته بود كه گریه نكنه، تو دلم به 
 سرتقی و سرسختیش

 آفرین گفتم

 "آروم زمزمه كردم "ببخشید

به سختی لبخند زد كه تضاد خنده داری با چشمای قرمز و صورت 
 رنگ پریدش داشت

 تو كار اشتباهی نكردی تو چرا معذرت خواهی كنی؟_
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 خواستم ببرمش سمت اتاقم كه صدای كیمیا رو شنیدم

بخاطر تو گفته بودم غذای مورد عالقت رو درست كنند كیان، بیاید _
 هار بخوریمبریم ن

از كیمیا ممنون بودم كه خودش اومد جلو و دست یارا رو گرفت و 
 گفت

 ...ببخشید عزیزم میبینی كه تو خونواده ی ما محبت موج میزنه_

اخمی به كیمیا كردم كه كیهان دستشو رو شونه ی كیمیا گذاشت و باز 
 بدون توجه به من و

وام برم پیششون كه اینبار سه تاشون با هم رفتند سمت آسانسور تا بخ
 كیمیا خبیث گفت

 ...بیا اتاق شیشه كوچیكه_

همون لحظه در آسانسور بسته شد پوف كالفه ای كشیدم حال یارا اصال 
 خوب نبود و این

 وسط كیمیا شیطنتش گل كرده بود

 ...رسما زنم رو برد
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به سرعت دو طبقه از پله ها رو رفتم باال و بهشون رسیدم كه كیهان رو 
 ل خم شدهدیدم كام

   ... ...بود رو صورت یارا و موشكافانه نگاش میكرد

 

وحشتناک عصبانی بودم نمیخواستم همین اول بسم الله یارا لقمه ی 
 بابام و كیهان بشه ولی

 ...نگاه كیهان نگاه خاصی بود یه جورایی متعجب

جلو در اتاق شیشه بودند... اینجا یكی از بهترین منظره های به سمت 
 اشت با قدمباغ رو د

 های بلند خودم رو بهشون رسوندم

و قبل اینكه وارد اتاق بشن بازوی یارا رو گرفتم و كشیدمش سمت 
 خودم ولی با دیدن قیافه

ی آروم و لبخند روی لبش یكی از ابروهام رو بردم باال كه صدای 
 اعتراض كیمیا رو

 شنیدم

 ...كیمیا_ هوی چته ! نخوردیم دوست دخترت رو كه
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چپ چپ به كیمیا نگاه كردم اصال حوصله بحث با كیمیا رو با اخم 
 نداشتم زیر گوش یارا

 گفتم

 خوبی؟_

هنوز چشماش قرمز بود ولی لبخند آرومی زد وبا باز و بسته كردن 
 پلكاش فهمیدم االن

 ...آرومه

وارد اتاق كه شدیم كیمیا به سمت یكی از خدمتكارها برگشت و دستور 
 داد پرده رو باال

 بزنند

ا باال رفتم پرده ها یارا شوكه نگاهی به دور و برش انداخت من خودم ب
 هم عاشق این

 منظره بودم

اینجا تنها اتاق خونه بود كه سه طرف دیوارش كامل شیشه ای بود و 
   ... حس اینو به آدم میداد
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 كه كل باغ زیر پات هست

صدها هكتار باغ تا جایی كه چشم كار میكرد درختهای مرتب و یک 
 دست كنار هم قرار

داشت و االن سرسبزترین وقت باغ بود یارا زیر لب "واو" ی گفت كه 
 هممون برگشتیم

 سمتش

چه خوب بود كه كیمیا گفته بود اینجا غذا رو سرو كنند نه اتاق غذا 
 خوری سفید

 حداقل اینجا باعث میشد یارا ذهنش آروم بشه

 كیمیا به قیافه ی یارا آروم لبخند زد

لی قشنگه ولی بعد یه مدت وقتی هر روز ببینیش برات اوهوم خی_
 ...عادی میشه

كیهان هنوز داشت به صورت یارا نگاه میكرد كه دور میز نهار خوری 
 نشستیم انگار یهو

 یه چیزی یادش اومد و خیلی جدی گفت

 ...باید باهم حرف بزنیم كیان_
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 بزارش برای بعد نهار كیهان_

ه بیشتر میشد با عالمت چشم به یارا با اخم و خشمی كه لحظه به لحظ
 نگاهی انداخت كه

 متوجهم كنه در مورد اونه ولی من از ماجرا كه خبر داشتم پس گفتم

 ...یارا انگار كیهان میخواد در مورد تو با من حرف بزنه_

 یارا باالخره خنده ی تو گلویی كرد

 ...فكر نمیكردم من رو یادتون نیاد جناب پارس_

تعجب تبدیل شد كه یارا حركتی با گیالس آب كیهان خشمش به 
   ... پرتقالش كه بغل ظرف

 

 ...غذاش بود انجام داد كه هممون این ژست میدونستیم متعلق به كیه

 ...گیالس آب پرتقالش رو برداشت و یذره بردش باال

 ...منم خوش وقتم خانم زبون دراز به امید دیدار مجدد_

بلند زد زیر خنده، منم تو تو گلو  كیمیا نتونست جلو خودشو بگیره و
 خندیدم خوب بود
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باالخره داشت جو بهتری به وجود میومد، البته دلیل اصلیش خود یارا 
 بود كه انقدر دل

بزرگی داشت كه سعی كرده بود تمام اتفاقات چند دقیقه پیش رو كنار 
 ...بذاره

ذی از قیافه ی كیهان دیدنی بود، احتماال شک كرده بود یارا شاید نفو
 ...طرف دن باشه

 "یارا"

قیافه ی متعجب كیهان با اون ابهتی كه ازش دیده بودم كامال مغایرت 
 ...داشت

هنوز عمق وجودم از اینكه بابای كیان خواسته بود من بمیرم پر از كینه 
 و ناراحتی بود

ولی امروز روز اولی بود پامو توی این خونه گذاشته بودم درست نبود 
 از خودم تصویر

یه آدم سست و ضعیف نشون بدم... حتی نمیدونستم كیهان یا كیمیا از 
 من خوششون میاد یا

 ...مثل باباشون كمر به كشتن من میبستن
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ولی هرچی كه بود مهم این بود كیان پیشم بود با حرف كیهان از فكر 
 كردن دست برداشتم

 تو چه ارتباطی با ویلیامز ها داری؟_

دن این حرف خندش قطع شد و ابروهاش به طور عجیبی كیمیا با شنی
   ... رفت باال

 

 شونه هامو انداختم باال

 ...اون روز هم دن بهت گفت، ما دوستای خیلی نزدیكی هستیم_

كیمیا یهو دهنش رو چند بار باز و بسته كرد اون چشم های آبیش گرد 
 ...شده بود

شی... كیهان_ از كجا معلوم تو با هدف خاصی به كیان نزدیک نشده با
 اگه این یه نقشه از

 طرف ویلیامز ها برای فهمیدن اسرار ما باشه چی؟

خندم گرفته بود ، چرا قضیه رو داشت مافیایی میكرد، كیان یک كلمه 
 حرف نمیزد انگار

 خوشش اومده بود انقدر راحت جواب كیهان رو میدادم
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 شونه هام رو با بیتفاوتی باال انداختم

 ...پارس من قضیه رو جناییش نكن جناب_

 كیان پرید بین حرفام

كیان_ عزیزم نیاز نیست بهش بگی جناب پارس همون كیهان خوبه ، 
 برادر من با برادر

تو آنچنان تفاوت نداره كیهان هم تو اولین فرصت كه به دستش برسه 
 من رو میكشه

چشمام رو با تعجب گرد كردم كیهان با اخم دستاش رو مشت كرد و 
 سعی كرد خونسرد

باشه حركت لباهش رو متوجه شدم ولی قبل كیهان حرفی بزنه كیمیا 
 گفت

تو با دن دوستی؟ دن فقط یه عالمه دختر داره... با دخترا دوستی _
 ...نمیكنه

یک لحظه مشكوک به كیمیا نگاه كردم نه، یعنی احتمال داشت ؟ 
 نمیخواستم مستقیم چیزی

 بگم بخاطر همین گفتم
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ولی خوب انقدرشو بگم كه من تو شركت  قضیه من و دن خیلی مفصله_
   ... دایی دن

 

سناریست بودم، اونجا با هم دوست شدیم دوستیمون هم انقدر نزدیک 
 هست كه حتی اجازه

 دارم گوشیش رو جواب بدم

كیان یكی از ابروهاش رو برد باال... قطعا نفهمیده بود چرا این حرف 
 رو زدم ولی كیمیا

 كه از چشم كیهان دور نموند قرمز شد چشمكی به كیان زدم

با لبخند آرومی سرم رو برگردوندم سمت كیمیا و به چشماش نگاه 
 كردم كه سریع نگاهش

 رو از من دزدید

 اوه پس واقعا خودش بود

میدونستم كیمیا از من بزرگتره ولی بیشتر شبیه دختر بچه های ناز بود 
 ولی ظاهر فوق

 العاده سكسی داشت
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كه دن دم در داشت بدرقم میكرد و كیهان از یاد اون روزی افتادم 
 داخل ساختمان بهمون

 زل زده بود افتادم

 ...یاد قیافه ی دن وقتی داشت در مورد خواهر كیهان حرف میزد

 اوه دن! بین شما دوتا چخبر بود؟

 ...نهار سرو شد و توی سكوت شروع كردیم به خوردن

وبروی هم و كیان صدر مجلس نشسته بود و من و كیهان بغلش و ر
 كیمیا هم بغل من

نشسته بود، یه جوری حس خونواده داشتن بهم داده بود، هرچند یه 
 خونواده ی نامهربان

 ولی حس خوبی به كیهان داشتم

   ... احساس میكردم كیان داره در مورد كیهان اشتباه میكنه،

 

فكر كنم هم من هم كیان آدمهایی نیستیم كه از طرف خونواده شانس 
 ...باشیمآورده 

 ...البته باز كیان خیلی از من بهتر بود
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كیهان با نگاه هاش دیوونم كرده بود ، یه جوری موشكافانه نگام 
 میكرد كه حس مجرم ها

 ...بهم دست داده بود

با تموم شدن نهار كیان بدون هیچ حرفی دستم رو گرفت و برد سمت 
 اتاق خودش

 ان دست دادوارد آسانسور كه شدیم انگار حس آزادی به كی

نگاهی به هم انداختیم ، انگار از نگاه هم خوندیم كه چی میخوایم كه 
 هردوتامون به سمت

 هم رفتیم و لبامون رو روی هم قفل كردیم

با ایستادن آسانسور كیان یک لحظه ای ازم جدا شد و دستمو گرفت و 
 منو برد تو اتاقش یه

ع خودش رو رسوند جوری با رسیدنمون به اتاق با قدمهای بلند و سری
 به تخت و منو پرت

كرد روش كه حتی نتونستم اتاق بیش از حد بزرگش رو از نظر 
 بگذرونم

 روم خیمه زد و ادامه ی كار داخل آسانسور رو رفت
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 نفس كم آورده بودم ولی انگار كیان كم نمیاورد

دستم رو روی شونش گذاشتم و یكم هلش دادم عقب،نفس نفس زنان 
 كهاز هم جدا شدیم 

 نرم با لبای مرطوبش با محبت وصف ناپذیری پیشونیم رو بوسید

 ببخش، باید بهت میگفتم كار پدرم بوده_

 موهاش رو آروم ناز كردم

كیان قبال هم گفتم تو كار اشتباهی نكردی كه بخوای معذرت بخوای، _
   ... درضمن پدر مادر

 

و مادر تو زندگی هركسی یه چیز تحمیلیه، بعضی ها خوش شانسن پدر 
 خوب گیرشون

 ...میاد و بعضی ها هم مثل منو تو

 یه بار دیگه پیشونیم رو بوسید

 خوشحالم كه انقدر با درک و شعوری_

سعی كردم لبخندم پر از محبت باشه، كیان تو هیچ كدوم از این 
 اتفاقات تقصیری نداشت و
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اشتباه بود بخوام كاسه كوزه ها رو سر اون بشكنم، من اینجام تا بین 
 تمام مشكالت كیان

پناهش باشم نه نمک روی زخم... باید با خیلی چیزها كنار میومدم... 
 اولینش هم پدر كیان

 بود

همون لحظه گوشی كیان زنگ خورد مجبور شد از روم بلند بشه و 
 جواب بده

در حالیكه كیان داشت حرف میزد من رفتم سمت وسایلم و گوشیم رو 
 برداشتم از بی

 بود شارژی خاموش شده

گوشی رو زدم به شارژ همینكه چرخیدم رفتم تو بغل كیان خم شد و 
 لبمو بوسید آروم زیر

 گوشم گفت

 ...باید برم شب برگردم ادامه میدم_

 ...تو گلو خندیدم كه الله ی گوشم رو بوسید و زیر گوشم گفت
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به نازی و كیمیا میگم بیان پیشت ، میخوام مراسم بزرگی بگیریم، _
 رهرچیزی كه فك

میكنی بهش عالقه داری هرچیزی كه تو رویاهات داشتی بگو تا برات 
 ...مهیا بشه

   ... با دهن باز به كیان نگاه كردم

 

 انقدر زود میخوای ازدواج رو انجام بدیم؟_

كم كم ازم دور شد و لبخندی كه چال خطی گونش رو به نمایش 
 میذاشت زد

 ...آره حتی به نظر من دیر هم شده_

گرد شده نگاهش میكردم كه از جیب كتش یه سیمكارت و با چشمای 
 یه كارت مشكیدر

 آورد و رو میز گذاشت

 اینا رو بردار برای توا الزمت میشه_

خواستم بپرسم چیه كه رفت سمت در اتاق و تو هوا بوسی برام 
 ...فرستاد
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 چشمام رو بستم ببینم من چه آرزوهایی برای ازدواج داشتم؟

.. انقدر تو زندگیم مشكالت و درگیری های مغزم خالی خالی بود.
 ذهنی دیگه داشتم كه

 هیچ وقت به ازدواج فكر نكرده بودم

رفتم سمت چیزایی كه رو میز گذاشته بود ، سیمكارت رو گذاشتم تو 
 گوشیم و سریع

اینترنتش رو وصل كردم كه یک عالمه پیام اومد ولی تا بخوام پیامها رو 
 ببینم تماس

 اد رو گوشیمتصویری ریما افت

چقدر دلم براش تنگ شده بود، مجبور شده بودم بهشون دروغ بگم و 
 نباید از جای دقیقم

اطالع داشتن ولی االن كه با كیان بودم نیازی به دروغ گفتن نبود حتما 
 ...كلی شوكه میشد

گوشی رو جواب دادم از خودم دورش كردم، قیافه ی خندون ریما در 
 حالی كه تو ماشین

 ود، تو گوشی نمایان شد داد زدنشسته ب
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   ... ...بیاید بیاید باالخره جواب داد_

 

دوقولوها سوار ماشین شدند و با ذوق نگام كردند، چقدر دلم براشون 
 تنگ شده بود ،

دوقولوها هر دوتاشون دوباره چاق و ورزیده شده بودند ، ناخودآگاه 
 شروع كردم به گریه

 كردن

 ردند كه ریما گفتهر سه تاشون با تعجب نگام ك

 ...هی دختر گنده چی شده؟ اتفاقی برات افتاده؟ بیایم تركیه_

دلم یه جوری شد، هنوز فكر میكردند تركیه هستم سرم رو با لبخند 
 تكون دادم، چقدر

خوب بود كه انقدر هوامو داشتند كه میخواستند بخواطر ناراحتیم بیان 
 تركیه

انسیسكو، دلم براتون خیلی تنگ تركیه نیستم ریما، آمریكام، تو سانفر_
 شده

 "هر سه تاشون با تعجب گفتند " سانفرانسیسكو؟
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 كوهیار مشكوک گفت

چند روزه گوشیت خاموشه، نگرانت بودیم االن چرا رفتی _
 سانفرانسیسكو؟ چیزی شده؟

لبم رو گاز گرفتم و بهشون خیره شدم باید بهشون میگفتم، االن دیگه 
 هیچ خطری تهدیدم

 ...نمیكرد

 ...راستش با كیانم بچه ها، ما داریم ازدواج میكنیم_

انگشتم رو آوردم باال و رینگ ساده ای كه تو دستم بود رو بهشون 
 نشون دادم

هر سه تاشون با دهن باز بهم زل زده بودند كوهسار از همه زودتر به 
 خودش اومد

 ...یعنی دیگه بر نمیگردی كانادا_

   ... "ارسرم رو تكون داد " نمیدونم كوهس

 

 ریما با اخم گفت
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یارا دانشگاهت، كارت تو شركت دن ، اصال اونا رو بیخیال ما چی؟ _
 زندگی تو اینجاست

 ...تو كانادا

دوباره بغض كردم بیشعورها جای تبریک گفتن فعال منو بسته بودند 
 ...به باد سوال

میدونم ریما، ولی من ذره ذره وجودم پر شده از كیان، من نمیتونم _
 یگه ولش كنمد

بقیه حرفم رو خوردم ، نمیتونستم بگم میترسم از كیان دور بشم باز 
 كسی بخواد من و

بكشه، میترسیدم بگم اگه االن از پیش كیان برم دیگه تا آخر عمر 
 نمیبینمش كه این

 بزرگترین عذابه حتی از مرگ هم باالتره

ن كوهیار_ حامله ای؟ مجبورت كرده پیشش بمونی؟ درضمن مگه او
 خودش اینجا

 دانشجوی تخصص نیست؟ چرا رفتید سانفرانسیسكو؟

 لبم رو گزیدم و سعی كردم خودمو نبازم
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آروم كوهیار، نمیتونم همه سواالت رو جواب بدم فقط بدون حالم _
 خوبه، خونواده ی كیان

تو آمریكان این چند روز هم كه گوشیم خاموش بود با كیان رفته 
 بودیم یه جزیره و دوتایی

 ...نجا بودیم تا همدیگه رو بفهمیم و آخرش این تصمیم رو گرفتماو

 ریما با دهن باز نگاه میكرد پرید وسط حرفم

 اونجا رو اجاره كرده بود_

 با بیخیالی شونه هام رو انداختم باال

 نه انگار مال مادرش بوده ، فكر كنم یه جزیره ای توی باهاماس بود_
...   

 

 هن باز نگام كردناین دفعه هر سه تاشون با د

كوهیار_ تو داری در مورد كیان همون پسر خاله آرزو و آرمان حرف 
 میزنی نه؟ چون تا

اونجایی كه ما میدونیم تا وقتی اینجا بود یه دانشجوی معمولی بود 
 ...كه
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 پریدم وسط حرفش و با لبخند گفتم

خیلی پولدار تر از چیزیه كه فكرشو میكنید ، نگران نباشید من تو _
 فاه كاملم و چیزهاییر

 ...كه تو خوابم هم نمیتونستم تجربه كنم رو با كیان دارم تجربه میكنم

 ...قیافه های متعجبشون خیلی با نمک بود

 ...كوهیار " جوووون" كشیده ای گفت

كوهسار_ خوشحالم كه یكبار هم شده شانس تو زندگی باهات یار 
 بوده، انگار خیلی بهت

 ششاش شدهخوش گذشته صورتت خیلی ب

تو دلم خندیدم، شانس!البته اگر رفتار پدر كیان رو تا امروز نادیده 
 میگرفتم باید بگم

 بهترین روزهای زندگیم رو گذرونده بودم

 یهویاد آرزو افتادم

 شما كه پیش همید پس آرزو كجاست؟_

 هر سه تاشون یهو یه جوری شدند

 چیزی شده؟_
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روسیشه ما هم وسایلمون رو ریما_ راستش یارا ، آرزو یک هفته دیگه ع
 جمع كردیم و

 ... ...االن دم در فرودگاهیم و داریم میریم ایران، مراسمش اونجاست
  

 

یه حس غریبی پیدا كردم، من از هیچی خبر نداشتم ، بغض كردم، خدا 
 میدونه االن چقدر

 جنب و جوش و هیجان داشتند

شنهاد ازدواج میدونستم باربد همون آقای دماغ فلفل دلمه ای بهش پی
 داده ولی فكر نمیكردم

 انقدر زود مراسم بگیرند

 چقدر دلم میخواست منم اونجا باشم

 ریما لبخند غمگینی زد

 ...كاش میتونستی تو هم بیای_

 سعی كردم غمم رو بروشون نیارم

 اشكال نداره، تازه اینجوری پیش اومده_
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نم دعوتشون نمیتونستم بگم انشاال میاید عروسی من ، نمیدونستم میتو
 كنم یا نه... به سختی

 ازشون خداحافظی كردم

كلی پیام از طرف آرزو داشتم، حتی عكس لباس عروس و كارت 
 دعوتشو برام فرستاده

 بود وعكس یه لبس ساقدوش یاسی رنگ

زیرش نوشته بود، " چه بیای چه نیای این لباس تا ثانیه آخر 
 "...منتظرته

یامهای صوتیش كه كل وجودمو چشمام تر شده بود ولی با شنیدن پ
 توش فحش كش كرده

 بود شروع كردم به بلند بلند خندیدن

با صدای تقی كه به در خورد جواب دادن و زنگ زدن به آرزو رو 
 " گذاشتم برای بعد و

   ... بله..." بلندی گفتم كه در اتاق باز شد و كیمیا اومد داخل

 

 حوصلت سر نرفته؟_
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م دلم میخواست بیشتر بشناسمش، با خیلی در موردش كنجكاو بود
 لبخند گفتم

 نه اونقدر زیاد ولی اگه شما پیشنهادی داری سرپا گوشم_

پس آماده شو بریم بیرون یكم خرید كنیم، وسایل زیادی نداشتی، _
 اینجا به لباسهای زیادی

 احتیاج پیدا میكني

..... 

یم خدا رو شكر یه همراه داشتیم و تمام خریدهامون رو داده بود
 دستش

 فكر كنم امروز كیان رو ورشكست كردم

حوصله نداشتم باهاش تعارف كنم و بگم نه از پولش خرج نمیكنم 
 وقتی اون به من میگه

زنشم پس اونم شوهرمه و یه زن با خیال راحت پولهای شوهرش رو 
 ...خرج میكنه

 ...از سانفرانسیسكو خوشم اومده بود ولی اینجا همه چی گرون بود
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ا رفتیم سمت كافه و دوتا قهوه سفارش دادیم، انگار ذهنش با كیمی
 مشغول بود و اون

 خوشرویی اولیش از بین رفته بود

 قهوه هامون كه با یه لحن بیتفاوت گفت

 چقدر قابل اعتمادی؟_

بهش لبخندی زدم و به چشمای آبیش نگاه كردم میدنستم میخواد 
 درمورد دن حرف بزنه

 باالشونه هامو بیتفاوت انداختم 

   ... ...فكر كنم خودت باید امتحانم كنی_

 

 پوفی كشید

میدونم فهمیدی اونی كه اون شب با گوشی دن باهات حرف زد من _
 بودم

 سرم رو براش تكون دادم كه ادامه داد

 ...نمیخوام كسی بدونه باهاش در ارتباطم وگرنه_
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وگرنه یكی از ابروهامو دادم باال میخواستم بگم نگران نباش ولی اون 
 آخرش برام گرون

 تموم شد

 وگرنه چی؟_

تو سكوت نگام كرد و جوابی بهم نداد این از كیان بدتر بود نمیشد از 
 نگاهش چیزی فهمید

 همون لحظه گوشیم زنگ خورد

 اوه چه حالل زاده بدون توجه به كیمیا گوشی رو جواب داد

 یارا... زنده ای؟_

 خنده ی آرومی كردم

 با كیان بودم، نتونستم باهات تماس بگیرمدنی ببخشید چند روزی _

 با خنده سرخوشی گفت

 میدونستم میاد پیشت خوشحالم باالخره باهمید... االن كجایی؟_

 یكم خبیث شدم و به كیمیایی كه سراپا گوش شده بود زل زدم

 ...االن سانفرانسیسكو هستم با خواهر كیان اومدم خرید_
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   ... یه جوری با ذوق گفت

 

 كز خریدی؟كدوم مر_

اسم مركز خرید رو گفتم كه بدون خداحافظی قطع كرد، كیمیا 
 پوزخندی زد

 !كیان میدونه انقدر با دن صمیمی هستی؟_

 با لبخند سرم رو براش تكون دادم

 البته كه میدونه من چیزی رو از كیان مخفی نمیكنم_

 یهو با حرص گفت

 یارا رابطت با دن چیه؟_

كیمیا رو هم با خودم دشمن كنم پس یكم استرس گرفتم نمیخواستم 
 با آرامش حرفی كه

 میخواست بشنوه رو بهش گفتم

مطمئن باش كیمیا من فقط با دن دوستم، حتی فراتر از دوستی _
 واقعیت اینه من جونمو
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مدیون دن هستم، فكر بدی درموردم نكن و فكر نكنم انقدر چیز 
 مهمی باشه كه بخوام پیش

 ی با دن داریهمه جار بزنم كه تو ارتباط

پوزخندی زد و دستاشو مشت كرد و زیر لب زمزمه كرد " كاش مهم 
 "نبود

بدون هیچ حرف اضافه ای لیوان قهوش رو تا ته سر كشید و گفت 
 ""پاشو بریم

 ولی همون لحظه دن از پشت سر كیمیا به ما نزدیک شد

لعنتی اینجا چیكار میكرد تا بخوام حرفی بزنم با ذوق بچگونه ای 
 شو از هم باز كرددستا

 "با صدای بلند گفت" ببین كی اومده

   ... كیمیا چشماش گرد شد و به سرعت گردنش رو چرخوند

 

چقدر دلم برای دن تنگ شده بود ، بدون توجه به كیمیا بلند شدم و 
 خواستم بخاطرمراعات
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حس كیمیا فقط با دن دست بدم ولی اون با روال همیشگی محكم بغلم 
 كرد

 تنگ شده بوددلم برات _

دوسه تا محكم زدم رو رو عضالت پشتش تا ولم كه چون میترسیدم 
 كیمیا با اون نگاه

 خشمگینش هر دوتامون رو از هم بدره

 زیر گوش دن گفتم

 ...یا االن ولم میكنی یا میگم بخاطرش گریه كردی_

دن به ثانیه نكشید ازم دور شد و ناباور به چشمام زل زد، البد االن 
 چطور فكر میكرد

 فهمیدم

 برگشت سمت كیمیا و با همون ذوقش گفت

 ...كیمیا تو هم اینجایی؟ از بس كوچولویی ندیدمت_

 كیمیا با حرص گفت

 دن دخترات رو نمیبینم، مگه تو بدون دخترات جایی هم میری؟_

 دن خنده ی بزرگش رو در حد یک خنده كم كرد و گفت



@vip_Roman 

 

 

  

761 

 

انگار بیشتر بهت خوش منم اون نامزد احمقت رو نمیبینم، بدون اون _
 میگذره

 كیمیا بیحوصله پوزخندی به دن زد و گفت

 یارا بریم خریدامون مونده_

   ... من با دهن باز به كشمكش این دوتا زل زده بود كه دن گفت

 

 منم همراهیتون میكنم_

 كیمیا یهو ایستاد و برگشت سمت دن

 ...انتظار نداری كه برای لباس زیر فروشی با خودمون ببریمت_

 دن بی تفاوت شونه هاش رو انداخت باال

چرا كه نه، میتونم تو انتخاب لباس زیر به یارا كمک كنم چندتا هم _
 برای دخترام بخرم،

 من زیاد میام اینجا، مطمئنا سلیقه ی مردها رو خوب میدونم

میخواستم بگم تو غلط میكنی بچه پر رو ولی دیدم وقتش نیست اینا با 
 هم دارن كل كل
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نن بعد این وسط من هر حرفی بزنم همه كاسه كوزه ها سر من میك
 خالی میشه

كیمیا با حرص برگشت و رفت سمت اولین لباس زیر فروشی از دن 
 خجالت میكشیدم

ولی اون عین خیالش نبود... دوتا از فروشنده ها با دیدن دن جلوش 
 دوال راست شدن و

 كیمیا رفت بین رگال ها

رگ بود و رسما آدم توش گم میشد دن بی لباس زیر فروشیه خیلی بز
 خیال داشت به لباسها

 نگاه میكرد و هراز چند گاهی میگفت

 ..."یارا بیا این خوشكله"

میخواستم برم خفش كنم، پسره خر رسما به نام من ولی به كام 
 ...خودش داشت كار میكرد

چند تا لباس زیر درست حسابی عین آدم نه این پاره پوره ها ، 
 م و رفتم سمت اتاقبرداشت

 پروخیلی بزرگ و راحت مغازه
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تا مدل داد ١٠قبل از اینكه لباسام رو دربیارم كیمیا در اتاق رو زد و 
   ... دستم و گفت

 

 ...از این مدل ها هم بردار كیان دوست داره_

سعی میكردم خجالت نكشم ولی ناخداگاه قرمز شده بودم چندتا 
 لباسخواب هم بینشون بود

... 

دونه داشتم پروشون میكردم كه روی گوشیم شماره ناشناسی  دونه
 افتاد، اكثرا بچه ها

اینترنتی بهم زنگ میزدند ولی این تماس مستقیم بود و شماره آمریكا 
 افتاده بود

 با برداشتن گوشی صدای بم كیان پیچید تو گوشم

 خوش میگذره عزیزم؟_

 ریز خندیدم

زیر فروشیم و جات خیلی خیلی عزیزم، مخصوصا كه االن تو لباس _
 ...خالیه
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 خسته خندید

 یه روز باید با هم بریم ، حتما_

لباسهایی كه خوشم اومده بود رو گذاشتم رو هم و از اتاق پرو اومدم 
 بیرون

اوهوم ، حتما باید بیای چون خواهرت یک عالمه لباس عجیب غریب _
 داد دستم چون فكر

 میكنه تو خوشت میاد

 دیدكیان یكم سرحالتر خن

اوم شاید هم خوشم میاد واقعا، البته من بدون لباس تورو ترجیح _
 میدم

 با ذوق گفتم _ با كمال میل درخدمتتم

با تموم شدن حرفهام با كیان رفتم سمت صندوق ولی خبری از دن و 
   ... كیمیا نبود، دوری تو

 

مغازه ی بزرگ زدم ولی باز پیداشون نكردم فروشنده ای كه با 
 ته بود پیشورودمون رف
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دن رو پیدا كردم و سراغ دن و كیا رو گرفتم كه گفت رفتند اتاق پرو 
 ١٠شماره 

 شوكه نگاش كردم یعنی با هم رفته بودند؟

داشتم به اتاق پرو نزدیک میشدم كه دن ازش اومد بیرون، صورتش 
 قرمز قرمز شده بود

ق دستی تو موهاش كشید و به در اتاق پروتكیه داد و چندتا نفس عمی
 كشید و چشماش رو

 كه باز كرد با من چشم تو چشم شد

سعی كرد به روم بخنده ولی با دیدن اخم من حرفی نزد تازه متوجه 
 زیپش شدم كه نصفه

باز بود وقتی نگاه منو دید سریع زیپش رو كشید باال و با یه اهم اهم 
 اومد سمتم و خم شد

نانه زدم تو زیر گوشم ولی قبل از اینكه حرفی بزنه یدون مشت جا
 بازوش

 چه غلطی كردی دن_

 پوفی كشید و آروم گفت
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یارا درمقابلش سستم نمیتونم خودمو كنترل كنم، میشه اینم بین _
 خودمون بمونه

 با حرص یه مشت دیگه زدم تو بازوش

خفه شو دنی، معلومه بین خودمون میمونه ؟ انتظار نداری كه برم به _
 كیان بگم تو توی

 ...شاتاق پرو با خواهر

 خندید و لبش رو گاز گرفت و عقب عقب رفت و داد زد

هرچقدر میخواید خرید كنید وسایل هردوتاتون رو من حساب میكنم _
 به زودی دوباره

   ... ...میبینمت

 

میخواستم برم موهاش رو بكشم كه كیمیا پشت سرم با یه قیافه ی 
 خونسرد از اتاق پرو

 اومد بیرون لباش ورم كرده بود

تم از دستشون گریه كنم، اینا چرا میخواستند من با دونستن میخواس
 اینجور چیزا شكنجه
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بشم؟ این شاید اولین چیزی بود كه مجبور بودم از كیان مخفی كنم و 
 اصال دوست نداشتم

 ...من چیزی از كیان مخفی كنم

خودم رو زدم به گیجی كه كیمیا رفت سمت صندوق و وسایل ها رو 
 گذاشت جلو صندوق

و بدون اینكه پولشون رو حساب كنه با اشاره به همراهمون كه  دار
 البته رانندمون هم بود

 فهموند كه وسایل رو برداره

هیچی نگفت، منم هیچی نگفتم خیلی خوابم میومد پس با خریدهام 
 رفتم اتاقم

هنوز كیان نیومده بود ... موقع شام یكی از خدمتكارها اومد ولی 
 دوست نداشتم بدون كیان

 رم سر سفره، البته میل هم نداشتمب

یكم رو تخت دراز كشیدم و سعی كردم با افكارم كنار بیام و به این 
 نتیجه برسم مسئله ی

 بین كیمیا و دن به من هیچ ربطی نداره
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 با گوشیم زنگ زدم به كیان ولی جواب نداد از اتاق اومدم بیرون

ی وقتی رسیدم دلم میخواست تو باغ قدم بزنم و منتظر كیان باشم ول
 باغ صداهایی به گوشم

 خورد

ناخوداگاه رفتم سمت صدا ، صدای كیهان بود با كسی داشت بحث 
 میكرد

چرا اینكارو كردی بابا؟ میتونستی خودت رو نجات بدی ، میتونستی _
   ... دوباره جایگاهت

 

 رو به دست بیاری چرا گذاشتی كیان قدرت به دست بگیره؟

موندم، میدونم كار درستی نبود ولی  نرفتم جلو و یک قدم عقب
 میخواستم تا آخرش رو

 ...بشنوم

 صدای خنده پدر كیان رو شنیدم

اون هنوز بچست راه زیادی داره، ولی االن كه كیان قدرت رو تو _
 دست گرفته خیالم
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 ...راحته، فقط اون شر اون دختر مزاحم رو كم كن

 پوزخند كیهان رو شنیدم

 هاتو من انجام بدم؟بازم میخوای كثافت كاری_

تو به همین درد میخوری بچه، از اینی كه هستی لذت ببر، تو فقط یه _
 جایگزین برای بچه

مرده نازی بودی همینی كه هستی هم از سرت زیاده، كاری كه بهت 
 ...میگم رو بكن

 قلبم محكم میتپید معنی این حرفها چی بود

 تا به خودم بیام صدای پا شنیدم ولی دیر شده بود

كیهان منو دیده بود... فكر كردم االن بهم حمله میكنه یا منو میكشه 
 ولی با عالمت سر بهم

 ...گفت برم

من فقط یک روز بود اومده بودم اینجا و این حجم اطالعات برای روز 
 اول اومدنم اینجا

 ...بیش از حد بود
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پاهام انگار به زمین چسبیده بود، وقتی دید حركت نمیكنم بازوم رو 
 ید و مجبورم كردكش

   ... همراهش برم

 

همینكه وارد ساختمان شدیم سعی كردم از دستش فرار كنم ولی 
 بازوم رو محكم تر فشار

 داد و زیر گوشم خم شد

 ...تمام حرفهایی كه شنیدی با جزئیات برای كیان تعریف كن_

 ناباور چشمام رو گرد كردم

 پوزخندی زد

 ...اگه این كارو نكنی واقعا میكشمت_

انگار دهنم قفل شده بود فقط نگاش میكردم كیه این بار دوطرف 
 بازوم رو تكون داد

 ...یارا به خودت بیا، تو این خونه حق نداری خشكت بزنه یا كم بیاری_

 كیهان چخبره اینجا؟ چرا بابات میخواد من بمیرم؟_

 كیهان با حرص گفت
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ت انقدر سوال نكن چون كسی بهت جواب نمیده خودت از مغز_
 استفاده كن یارا خودت به

 ...جواب هات برس

 نفس عمیقی كشیدم كه ادامه داد

كاری كه ازت خواستم رو بكن ولی نگو من ازت خواستم این حرفها _
 رو به كیان بزنی،

 هیچ وقت به كیان دروغ نگو حداقل تو باهاش صادق باش

 به تضاد حرفش خندیدم ولی حرفش رو قبول داشتم

انون هیچ كدومشون بازی كنم، انگار خواسته یا من نمیخواستم با ق
 ناخواسته از روز اول

   ... ...درگیر مشكالت و رازهای این خونواده شده بودم

 

سرم رو به نشونه ی باشه تكون دادم ، اومد بره ولی یک لحظه 
 برگشت و یه چاقوی

 كوچیک داد دستم ، یه چاقوی كوچیک ضامن دارقرمز
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یكشمت ولی وقتی بابا ببینه من بیكار مواظب خودت باش، من نم_
 نشستم اون بیكار

 نمیشینه، برای اینكه جلو ازدواجت با كیان رو بگیره هركاری میكنه

چاقو رو از دستش گرفتم كه دیگه واینستاد و رفت ،دستم ناخداگاه 
 میلرزید حتی زانوهام

 شل بود ولی باید عادت میكردم

 ای دیگماگه این روز اولم بود وای بحال روز ه

 خودم رو به اتاقم رسوندم كیان باز هم نیومده بود

رفتم دوش گرفتم و برگشتم تو اتاق حولم رو در اوردم و خواستم 
 لباسام رو بپوشم كه در

 اتاق بیهوا باز شد

انقدر تو افكارم و ترس از دست رفتن جونم غرق بودم كه از ترس 
 جیغی زدم

 كیان سریع در اتاق رو بست

 چی شده؟منم یارا، _

 نفس راحتی كشیدم و به قیافه ی خستش نگاه كردم
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 ببخشید تو فكر بودم یهو عكس العمل نشون دادم_

اومد سمتم و لباسی كه میخواستم بپوشم رو از دستم گرفت و پرت 
 ...كرد سمتی

 سرش رو تو گودی گردنم برد و نرم بوسید

   ... ...چه خوبه به نظرم احترام گذاشتی وبدون لباس منتظرم بودی_

 

 یاد مكالمه ی عصرمون افتادم و خندیدم

اروم شروع كرده بود به لمس كردنم ، انگار كم كم داشت باز ذهنم 
 خالی میشد كه

 پیشونیش رو به پیشونیم چسبوند

سرم از فكر زیاد منفجر میشه ولی وقتی لمست میكنم انگار همه _
 ذهنم خالی میشه

 یرفتدستش داشت میرفتم جاهایی كه نباید م

 ...زیر گوشش زمزمه كردم

 ...كیان؟ خسته ای تو_

 مردونه خندید و كتش رو در آورد
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آره دقیقا خستم و من االن نیاز به انرژی دارم، باید خستگیم رو از _
 تنم در بیاری

 لبم رو گاز گرفتم و گفتم

 دیوونه پریودم_

شونه هاش رو انداخت باال و با یه دستش آروم لبم رو و دست دیگش 
 و از گودی كمرمر

 ...برد پایینتر

 ...هنوز دوتا راه دیگه داریم_

مگه میشد كیان چیزی بخواد و من ازش دریغ كنم، خودم هم بهش 
 نیاز داشتم تا از این

 ...فكرای آزار دهنده فرار كنم

دونه دونه دكمه های پیراهن مردونش رو باز كردم عاشق این هیكل 
 عضالنی و این

   ... راقش بودمپوست نسبتا تیره و ب

 

 در مقابل رنگ پوست من شبیه تفاوت روز و شب بودیم
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میخواستم امشب هر دوتامون انقدر غرق لذت بشیم كه یادمون بره 
 امروز چقدر برامون

 ....سخت بوده

كیان با افتتاح مسیر پشتم باعث شد بغیر از درد و لذت چیز دیگه ای 
 تو فكرم وجود

درد و لذت رو در این حد بارز حس  نداشته باشه... هیچ وقت تضاد
 نكرده بودم... جا

گرفتن كلفتیش تو پشتم واقعا درد ناک بود ولی كیان بلد بود چجوری 
 برام لذت بخشش كنه

 و خودش از اینكه تمام تنم رو تصرف كنه ذوق زده و پر از لذت بود

با آبی كه داخل پشتم خالی كرد و وقتی با انگشتاش منو به اوج رسوند 
 ال براش مهماص

 ...نبود پریودم و ممكنه دستاش خونی بشه

به این توجه نكردم كه كل باسنم با روغن چرب شده و ممكنه مالفه ها 
 رو كثیف كنم فقط
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سوزشی كه داشتم رو خوابیدن و بستن پاهام میتونست آروم كنه... 
 كیان خودش شورت و

اسش به من نوار بهداشتی جدیدم رو تنم كرد... از این كه انقدر حو
 بود غرق لذت بودم و

 ...االن فقط به خواب نیاز داشتم

اشعه های آفتاب دقیقا افتاده بود رو صورتم صدای باز و بسته شدن در 
 حموم رو شنیدم و

 پشت بندش صدای باز شدن دوش حموم، منم باید دوش میگرفتم

سرجام نشستم ولی درد بدی تو كمرم پیچید، چندتا فحش نثار كیان 
 وبا پیچیدن مالفه كردم

 دور خودم رفتم سمت حموم

 ... كیان سرحال داشت دوش میگرفت كه با دیدن اخم من بلند خندید
  

 

 هنوز عصبانیی؟_
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لب و لوچم رو براش آویزون كردم كه شروع كرد به پر كردن وان ، 
 جلو اومد ومالفه رو

 از دورم باز كرد و شورتم رو در آورد

 نیمه پر وشروع كرد به ماساژ دادنم تو بغلش منو برد داخل وان

 زیر گوشم آروم زمزمه كرد

 ...حیف دیشب اذیت شدی وگرنه االن بازم_

 ...وان كم كم داشت كامل پر میشد كه با حرص مشتی به رونش زدم

 ...حتی فكرشم نكن_

 الله ی گوشم رو گاز ریزی گرفت

از  ولی به من خیلی چسبید، فكر نكنم به تو هم بد گذشته باشه،_
 صدای ناله هات كه

 ...مشخص بود همچین هم بدت نیومده

خندم گرفت ولی سعی كردم جلو خودمو بگیرم وگرنه باز تو حموم 
 ...شروع میكرد

 ...حالم یكم بهتر شد و كم كم مغزم داشت كار میكرد،

 كیان؟_
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باز خمار شده بود از صدای دو رگه شدش و حركت دستای شیطونش 
 مشخص بود ولی

ودم باید سر صبحی این حال خوبش رو از بین میبردم هرچی متاسف ب
 دیر تر حرفامو

 ...میزدم به ضررمون بود

   ... جانم؟_

 

 !باید باهم حرف بزنیم_

 در مورده؟_

لبام رو گاز گرفتم باید همه چیزایی كه درموردشون فهمیده بودم رو 
 میگفتم ولی فعال

میخواستم موكول  قضیه كیهان اضطراری تر بود پس كیمیا و دن رو
 كنم به یه زمان

 ...دیگه

 ...درمورد ...ام... كیهان_

 پوفی بغل گردنم كشید
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 حرفی بهت زده؟ اذیتت كرد؟_

 ...سرم رو به نشونه ی نه تكون دادم و آروم گفتم

 تو میدونی كیهان پسر واقعی بابات و نازی نیست؟_

 دستهای نوازش گرش ایستاد

 ف شدانگار یه لحظه نفس كشیدنش متوق

تو بغلش چرخیدم بیشتر از اینكه تعجب كنه انگار عصبانی بود 
 پوزخندی زد و زیر لب

 گفت

بخاطر همین بابا منو وارث حقیقیش میدونه... همیشه برام سوال بود _
 چرا كیهان رو

 ...دوست نداره و با اونهمه تالش ولی بابا میخواد من جایگزینش باشم

 ...دستم رو روی ته ریشش گذاشتم

 كیان اینكه برگردی نقشه ی بابات بوده انگار برنامه ریزی شده بود_
...   

 

 پوزخندی زد
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دست باال دست زیاده... بابا خیلی به خودش مطمئنه... ولی... راستی _
 تو اینو از كجا

 فهمیدی؟

شونه هام رو انداختم باال _ خیلی اتفاقی مكالمه بابات و كیهان رو 
 شنیدم البته باید اعتراف

م كیهان مچم رو گرفت ولی گفت حتما چیزهایی كه شنیدم رو بهت كن
 برسونم

 كالفه دستشو بین موهای خیسش برد

 ...اینا باز دنبال چی هستند_

كیان فكر نمیكنی در مورد كیهان داری اشتباه میكنی؟ با وجود اینكه _
 بابات ازش

خواست منو بكشه ولی كیهان باهاش مخالفت كرد ... فكر نكنم 
 دری كه تو فكر میكنیاونق

 ...آدم بدی باشه

 پوزخندی زد



@vip_Roman 

 

 

  

781 

 

میدونم نباید میاوردمت اینجا یارا، از اول هم این قسمتی از نقشم _
 نبود ولی دوریت برام

دیوونه كنندست ، یكم تحمل كن همه چیز رو درست میكنم... با كیهان 
 هم حرف نزن،

مای زیادی نمیدونم چی تو سرشونه... نگران هم نباش تو این خونه آد
 دارم كه حواسشون

بهت هست نمیتونه بابا بهت آسیب بزنه... اینجا امن ترین جاییه كه 
 ...میتونستم بیارمت

 با بغض گفتم

چرا برگشتی كیان، چرا اینهمه بدبختی و عذاب رو برای خودت _
 خریدی میتونستی تو

   ... ...روی بابات وایسی و

 

 لبخندی بهم زد و شقیقم رو بوسید

همین سادگی ها نیست یارا، نمیتونستم سر زندگی تو ریسک به _
 ...كنم
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 نا باور نگاش كردم

 ....یعنی بخاطر من تو_

 لبخند تلخی زد

قطعا تو دلیل اصلیم بودی و هستی ولی من سالهاست دارم با بابا _
 میجنگم... باید یه جایی

 ...نقطه بذارم جلوش

 میخوای چیكار كنی؟_

 و نفس عمیقی كشید سرش رو گذاشت زیر گردنم

دنیا رو روی سرش خراب میكنم و منو تو خوشبخت و آروم تا آخر _
 عمرمون با هم

 ...زندگی میكنیم

حرفش خیلی زیبا بود، تا آخر عمرخوشبخت و آروم با هم ولی چرا پس 
 دلم آشوب شد؟

چرا داشتم می ترسیدم اگه دنیا سر خودمون خراب بشه چی؟؟؟ 
 اونوقت میخواستیم چقدر

   ... سرت بخوریم؟ح
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 ٩فصل __

 ..."از امروز تا آخرین نفس"

نزدیک به یک هفته بود تو این خونه داشتم زندگی میكردم و روز و 
 شبم شده بود خرید

رفتن با نازی یا كیمیا و آماده شدن برای مراسمی كه از طرف من قرار 
 نبود كسی حضور

 ...داشته باشه

 ر لحافمبا تمام خستگی دوش گرفتم و رفتم زی

   ... دلم گرفته بود و همش دلم میخواست گریه كنم

 

عدل امروز هم كارهای كیان انقدر زیاد بود كه برخالف روزهای دیگه 
 حتی وقت ناهار یا

 شام هم نتونسته بودم ببینمش

روی تخت كز كردم و به عكسهایی كه ریما برام فرستاده بود نگاه 
 كردم
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ساعت دیگه عروسی آرزو ٣٢تقریبا  با اختالف ساعت ایران با اینجا 
 ...بود

چقدر دلم میخواست اونجا باشم، انقدر درگیر مراسم و آماده شدن 
 خودم بودم و انقدر كیان

درگیر بود كه نمیتونستم ازش بخوام بریم ایران ، كیان جدیدا حالش 
 اصال خوب نبود

بخاطر همین دلم نمیومد بهش بگم تنهایی برم ایران هرچند بخاطر 
 طراتش میدونستمخ

 ...مانعم میشه

 ...لحااف رو دور خودم پیچیدم و از خستگی خوابم برد

با صدای دلنشین و خسته ی كیان كه داشت صدام میزد به سختی یكم 
 الی چشمام رو باز

 كردم

 كیان خوابم میاد_

 یاریارم، بیدارشو باید بریم_
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لحن  انقد خواب تنم رو تسخیر كرده بود كه حوصله نداشتم جواب
 آروم و عاشقانش رو بدم

 ...كیان بذار یكم دیگه بخوابم_

خنده ی تو گلوییش رو شنیدم و بعد لبای مرطوبش كه آروم پیشونیم 
 رو لمس كرد

داشت دوباره خوابم سنگین میشد كه یهو با یه حركت از رو تخت 
 فاصله گرفتم

خارج ترسیده چشمام رو باز كردم، تو بغل كیان بودم كه داشت از اتاق 
   ... میشد

 

 نگران گفتم _ كیان چی شده؟

صورتش جدی شده بود یه لحظه فكر كردم شاید لحن آرومش و لبخند 
 زدنش فقط یه خواب

بوده، یه اخم وسط ابروهاش بود، حس كردم خواب دیدم كه خندیده و 
 منو بوسیده، اخماش

 ...گواهی بد میداد ته دلم شور میزد
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 ...تو بخواب، باید بریم جایی_

 سرم رو به شونش تكیه دادم

 اتفاق بدی افتاده ؟_

 باز از صورتش نمیشد چیزی خوند

 ...آره ، بخواب تا بتونی سرحال باشی، یه نفر بهمون نیاز داره_

 ...قلبم از استرس رو دور هزار میزد

 ...باز چی شده بود

 همونجوری تو بغلش منو برد سوار ماشین كرد

 ماشین رولز رویش شیک انداختمنگاهی به ساعت دیجیتال داخل 

از نصفه شب رد شده بود... همینكه خودش سوار ماشین شد با دستش 
 چندتا اروم زد رو

 رون خودش

 ...بخواب عزیزم، همه چیز حل میشه_

 ... خیلی بیطاقت بودم، باید میخوابیدم ولی از استرس خوابم پریده بود
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ایستاد متوجه هواپیمایی  تقریبا یک ساعت تو راه بودیم كه وقتی ماشین
 كه باهاش رفته

 بودیم جزیره شدم

 نگاهی به كیان انداختم ولی كیان زیادی خونسرد بود

 با همون لباس خوابی كه پوشیده بودم داشت منو سوار هواپیما میكرد

خوبه لباس خوابم تاپ شلوارک ساتن بود و توری نبود حتی دمپایی یا 
 ...كفش هم تنم نبود

اشین پیاده شدم كیان دوباره بغلم كرد و تو بغلش برد همینكه از م
 داخل هواپیما

تخت كوچیكمون آماده بود كیان درحالی كه داشت كت و كراواتش رو 
 درمیاورد گفت

به خوابت ادامه بده یارا كارهای سخت و زیادی داریم باید سرحال _
 ...باشی

 روی تخت دراز كشیدم كه كیان هم اومد
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به حركت و كمر بند روی تخت رو دور كمرم بستم هواپیما شروع كرد 
 و وقتی چراغ سبز

 داخل كابین روشن شد كمربندهامون رو باز كردیم كه باالخره گفتم

 كجا میریم كیان؟_

 دستشو باز كرد كه سرم رو گذاشتم رو بازوش و رفتم تو بغلش

 ...خیلی خستم یارا، میخوام تا میتونم بخوابم، بیدار شدیم میفهمی_

 بخوام حرفی بزنم سریع لبم رو بوسید تا

   ... ...بعدا یاریار بعدا_

 

با وجود خوابیدن كیان من نتونستم بخوابم نزدیک به  ساعت 
 همینجوری با هزارتا فكر

تو جام اینور اونور میشدم... ولی كیان راحت و آسوده خوابیده بود، 
 چرا به جایی

 ود كجا بریم؟نمیرسیدیم؟ چرا این راه تموم نمیشد؟ قرار ب

 یعنی داشتیم فرار میكردیم؟

 متنفر بودم از اینكه به من به اندازه ی كافی اطالعات نمیداد
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بین ابرا بودیم و كامال روز شده بود باالخره ضعف از بیخوابی بهم غلبه 
 كرد و با وجود

 استرسی كه داشتم بهم غلبه كرد

 با خواب درهمی كه دیدم بیدار شدم

خت روی صندلی روبروی تخت نشته بود و با تبلتش كیان با باالتنه ل
 داشت كار میكرد

 با سنگینی نگاه من سرش رو از تبلت آورد باال

 ...ساعت خواب یار من_

 كیان داریم كجا میریم؟_

لبخند كجی زد و تبلت رو گذاشت رو صندلی چرمی كرم رنگ و اومد 
 ...سمت من

 زد لبم رو نرم بوسید وتو فاصله ی چند سانتیم لب

 نمیدونی چقدر سخت بود فقط نگاه كردنت_

 با اخم ازش فاصله گرفتم

 كیان حرف رو نپیچون ، كجاییم؟ چرا انقدر مسافتمون طوالنی بوده؟_
...   
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بهم نزدیكتر شد كه هی رفتم عقب ، نمیخواستم باز ذهنم داغ بشه و 
 قدرت فكر كردن رو

 ...ازم بگیره

 نی بعد بهت بگم كجاییم؟نظرت چیه اول خماریه منو برطرف ك_

 با حرص گفتم

 نمیخوام؟ داریم میریم كجا كیان؟ اصال ساعت چنده؟_

درحالی كه هنوز با لبخند بهم نگاه میكرد دستش رو برد پایین تخت و 
 گوشیش رو

 برداشت

 ولی این گوشی من بود؟ كی وقت كرده بود گوشی منو برداره؟

 د و گفتنگاهی به صفحه ی گوشی انداخت و یكم فكر كر

 ...تقریبا االن یک و نیم بعد از ظهر به وقت ایرانه_

یه لحظه حس كردم اشتباه شنیدم! با دهن باز نگاش كردم كه با خنده 
 دستمو گرفت و كشید
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و از پنجره ی كوچیک از البه الی ابرا از خیلی دور داشتم برج میالد 
 رو میدیدم

 ندیدبا لبخند و پر از محبت نگام میكرد كه تو گلو خ

 ...دقیقا دلم میخواست در همین حد سورپرایز بشی_

 ابروهام رو بردم باال، از هیجان زیاد ناخواسته جیغ بلندی كشیدم

 كیان با تعجب و خنده گفت

   ... ...اینو دیگه انتظار نداشتم_

 

 "كیان"

با لذت به قیافه ی هیجان زدش نگاه كردم، دقیقا میخواستم در همین 
 ،حد هیجان زده بشه

خودش رو انداخت تو بغلم و شروع كرد به بوسیدنم پشت سر هم 
 بوس های آبدار و تفی

 ...رو صورتم

 ...خندم گرفته بود از رفتارش
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متوجه استرسش شده بودم، البته میدونستم خودم باعثش شدم چون 
 وقتی دیشب خواستم

بیدارش كنم و بیدار نشد تو یه تصمیم آنی خواستم یكم بترسونمش تا 
 نم االن با اینبتو

خوشحالیش تالش این چند روز خستگی و كار پشت سر هم رو جبران 
 ...كنم

بعد از اون همه بوس صورتش رو ازم دور كرد كه بی تاب لبهای 
 نرمش شدم و فاصله ی

 ...بینمون رو پر كردم كه یارا هم با ذوق باهام همراهی كرد

گوها تو اتاقک میخواستم بیشتر پیش برم كه صدای كاپتان از بلند 
 پیچید

جناب پارس ارتفاع كم میكنیم، ولی از ببرج مراقبت میگن چون _
 هواپیمای آمریكایی

 هستیم نمیذارن فرود بیایم

پوف كالفه ای كشیدم... انقدر خوابم میومد و بعدش انقدر سرم گرم 
 چیزهایی شد كه آرمان
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ه كاپتان برام فرستاده بود یادم رفت مجوزی كه آرمان گرفته بود رو ب
 بدم

   ... یارا با چشمایی كه باز پر از استرس شده بود نگام میكرد

 

 مجبور بودم فعال از روش بلند شم

 ...نگران نباش مجوز داریم_

لب و لوچش رو آویزون كرد ، ای جانم نمیدونست وقتی ازش دور 
 میشدم و اینجوری نگام

آرامش میكرد چقدر نسبت به خودش مشتاقترم میكرد، این دختر 
 زندگیم بود

 ...برگه هایی كه تو كیف دستیم بود رو برداشتم و بردم دادم به خلبان

باالخره با خوندن كد مجوز و اجازه ی فرود تو یكی از فرودگای 
 خصوصی و پنهانی كه

كمتر كسی از حضور همچین باند فرودی خبر داشت رفتیم برگشتم تو 
 اتاقک كه یارا هول

 شده گفت
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 حل شد؟_

 عزیزم كم كم داریم فرود میایمآره _

 نگاهی به سرتاپاش كرد

 ...كیان من با لباس خواب نمیتونم تو ایران جایی برم_

نگاهی بهش انداختم، این تاپ شلوارک ساتن صورتی كه راه راه مشكی 
 داشت كل این چند

 ساعت آخر رو اعصابم بود خیلی با رنگ پوست یارا همخونی داشت

 لبخندی بهش زدم و گفتم

 نگران نباش، نیازی به لباس نداری؟_

 چشماش رو با تعجب گرد كرد

   ... !مگه نمیریم عروسی آرزو_

 

 ...البته كه میریم، من نمیخوام عروسی دختر خالم رو از دست بدم_

همین لحظه هواپیما تكون بدی خورد كه مجبور شدم رو تخت بغل یارا 
 بشینم همون لحظه
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و كمربندهای روی تختمون رو  عالمت بستن كمربندها قرمز شد
 بستیم

 با توقف هواپیما نفس راحتی كشیدیم كه یارا یاز با استرس گفت

 كیان من با این لباسها پیاده نمیشم ها_

 با خنده گفتم

 همینجا بشین تا بیام_

 از هواپیما پیاده شدم و رفتم سمت آرمان كه منتظر ما بود

 عجب گفتبا دیدنم عینک آفتابیش رو در آورد و با ت

 !كیان اینجا ایرانه_

 با خنده سری تكون دادم

میدونم بابا، لباسها رو بده یارا وضعش از من بدتره، هردوتامون هیچ _
 لباس اضافه ای

 ...نیاوردیم

آرمان با خنده و تاسف سری برام تكون داد كه دیدم یارا تا كمر از در 
 هواپیما اومده

 بیرون با دیدن آرمان جیغ پر ذوقی زد
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 ...آرمان... آرمان جونیی_

پاشو گذاشت بیاد از پله ها پایین كه میتونستم بقیش رو تصور كنم 
 میخواست بیاد آرمان رو

   ... با این لباسا و سر و وضع بغل كنه

 

آرمان هم با ذوق دیدن یارا از من دور شده بود و داشت میرفت سمت 
 پله ها ی جت كه داد

 زدم

 ها بیای بیرون یارا برو داخل تا بیامحتی فكرشم نكن با این لباس_

د یارا با دهن باز نگام كرد و آرمان با یه ابروی باال رفته و با یه لبخن
 موزی برگشت سمتم

ولی بدون توجه به نگاه هاشون عینک آرمان رو از رو سرش برداشتم 
 و زدم رو سر

 خودم و برگشتم داخل كابین

 یارا سریع لباسها رو از دستم گرفت

 و شكر لباسها پوشیده بودندخدا ر
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یه لحظه به خودم اومدم، من اومدم تو خاک ایران چرا حساسیت 
 مردهای ایرانو پیدا كرده

 بودم؟

به خودم خندیدم و لباسهایی كه آرمان برام آورده بود رو شروع كردم 
 ...به پوشیدن

وقتی برگشتم سمت یارا با اون شال سفید و كاربنی اون مانتوی توسی 
 ر جین دقیقو شلوا

یه دختر ایرانی با كالس و شیک شده بود...مانتوش جلوش باز بود و 
 این آرمان گیج براش

 تاپ یا تیشرتی نیاورده بود و هنوز تاپ لباس خوابش تنش بود

 با این ظاهر پوشیدش هم فو قالعاده بود

 برگشتم سمتش كه دستاشو برام باز كرد

   ... ...بغلم كن كیان من كفش ندارم_

 

آرمان كفش هم یادش رفته بود با كمال میل با یه حركت بغلش كردم 
 و باالخره از هواپیما
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 ...پیاده شدیم

 آرمان با لبخند اومد سمتمون و با خنده گفت

 ...بابا دل بكنید از هم ، زشته من اینجا سینگلم ها_

 تا بخوام حرفی بزنم یارا با سرتقی زبونی برای آرمان درآورد

ت كنم ولی االن میخوام موهاتو بكشم، بخاطر گیج بازی میخواستم بغل_
 تو من تو بغل

 ...كیانم، برام كفش نیاوردی

اینكه وقتی به دوستاش میرسید اینقدر سرتق و با نمک میشد خوردنی 
 بود... باید آخر شب

 ...تالفی كل امروز رو سرش در میاوردم

خودم جلو سوار ماشین آرمان شدم و یارا رو گذاشتم صندلی عقب و 
 پیش آرمان نشستم كه

با سوار شدن آرمان یارا از پشت دستاشو دور گردن آرمان حلقه كرد و 
 بین خنده ی آرمان

یارا خودشو تا كمر كشید جلو و با آرمان همدیگرو بغل كردند و گونه 
 ی همو بوسیدند و
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 همش میگفتند چقدر دلشون برای هم تنگ شده

یارا رو هل دادم كه محكم افتاد  نتونستم جلو خودمو بگیرم كه یهو
 صندلی عقب و عاقل

 نشست كه جیغی كشید

 كیان، كمرم درد گرفت، چرا همچین كردی؟_

   ... بدون اینكه برگردم سمتش به آرمان گفتم

 

حركت كن بریم باید برسیم یارا لباس عوض كنه و یه دست كت و _
 شلوار برای من

 ...بگیریم چون لباسات برای من تنگه

 ان چپ چپ نگاهی بهم انداخت و با خنده گفتآرم

 ...اصال هم حسود نیستی نه؟ جناب متولد و بزرگ شده ی آمریكا_

چشم غره ای به آرمان رفتم كه یارا عین موش از اون وسط سرش رو 
 آورد جلو وبا لب و

 لوچه ی آویزون محكم لپمو بوسید

 حسودی نكن خوب دلم براش تنگ شده بود آخه... باشه؟_
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خواستم همین لحظه این لبهای قلوه ای و آویزنش رو تا جا داشت می
 ببوسم ولی وضعیتمون

 ...اصال مناسب نبود ، عجیب این دختر بلد بود زود خامم كنه

آرمان حركت كرده بود كه با دیدن ما دوتا بلند بلند خندید و شروع 
 كرد به سوتی دادن

ایی كجاست آخ كیان رئیس بزرگ تو هم زن زلیل شدی رفت، خد_
 اون كیانی كه وقتی

میرفت شبای نیویورک و سانفرانسیسكو با اخماش همه ی دخترا رو 
 ...آب میكرد

یارا چشماش گرد شده بود و با تمام وجود داشت به آرمان گوش 
 میداد

آخ كیان یادته اون دختره كه با یه شب كه باهات بود عاشقت شده _
 بود و در بدر ولت

 ...ر شدینمیكرد كه آخرش مجبو

قبل از اینكه حرفش رو ادامه بده محكم كوبیدم تخت سینش كه 
 صدای آی گفتنش فضای
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 ...ماشین رو پر كرد

   ... یارا با اخم گفت

 

_ 

 ...ِا كیان، میخواستم بدونم چی به سرش اومد دختره

 نفس عمیقی كشیدم و با حرص گفتم

 ...هیچی عزیزم، آرمان فكش شل شده داره چرت و پرت میگه_

 یارا طلبكار دستشو روی سینش قفل كرد

واال من نزدیک به  ساله آرمان رو میشناسم تا حاال ندیدم چرت و _
 ...پرت گفته باشه

 آرمان دوباره خندید كه برگشتم سمت یارا

 هر سوالی داشتی از خودم بپرس و االن جاش نیست نه یارا؟_

یس بازی پوف كالفه ای كشید و لباشو ورچید مجبور بودم یكم رئ
 دربیارم وگرنه مشخص

نبود آرمان تا كجاها میخواد جلو بره، هرچیزی بود تو گذشته بود االن 
 تنها چیزی كه برام
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 ...مهم بود یارا بود

 "یارا"

كیان رسما با رئیس بازی كه در آورد از زیر این ماجرا با لحن سرزنش 
 گرش فرار

اله بهم س-٧كرد... وقتی اینجوری سرزنشم میكرد حس یه دختر  
 دست میداد كه

بزرگترش داشت آدمش میكرد... بهتر بود فعال ادامه ندم ، االن وقت 
 ذوق كردن بود

   ... باز سرم رو بردم وسط دوتا صندلی

 

 آرمان بچه ها میدونن دارم میام؟_

آرمان_ نه البته كه نمیدونند كیان فقط با من هماهنگ كرد، اگه بدونی 
 آرزو چقدر به كیان

 ...اده، میمیری از خندهفحش د

 كیان چپ چپی نگاهش كرد كه باز خم شدم و لپش رو با ذوق بوسیدم
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مرسی كه منو آوردی كیان، نمیدونی چقدر ناراحت بودم كه نمیتونم _
 بیام

كیان لبخندی زد كه باز آرمان لبخندش رو دید و نیشش شل شد و 
 دهنش رو باز كرد حرفی

ش رو بست و روی رانندگیش بزنه ولی با چشم غره ی كیان دهن
 ...تمركز كرد

ذوق میكردم از این حس كیان كه با كارهام لبخند میزد و نگاهش پر 
 از محبت میشد

به شدت كنجكاو بودم بدونم چه بالیی سره دختره آورده بود ولی االن 
 وقتش نبود پس

 ذهنمو منحرف كردم و رو به آرمان گفتم

 آرمان عروسی كجاست؟_

تو كرج زیاد نمونده زود میرسیم، طفلک باربد انقدر یه باغ بزرگ _
 غرق آرزو شده كه

 ...آرزو هرچی بگه نه نمیاره
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بلند خندیدم آره از آرزو برمیومد كه كسی رو جادو كنه انقدر با آرمان 
 گفتبم و خندیدم كه

 باالخره رسیدیم باغ بزرگی با در سفید بزرگ

دامادی و آراسته اومد  ماشین رو كه برد داخل پسر خوشتیپی با لباس
 بیرون و همینكه از

 ماشین پیاده شدیم سریع خودشو به ما رسوند و بدون توجه به ما گفت
...   

 

آرمان كجایی صدبار بهت زنگ زدم، فیلم بردار و عكاس میگن باید _
 تعداد ساقدوشا

برابر باشه آرزو هم قبول نمیكنه دختر خالم ساقدوشش بشه نمیدونی 
 ستچه جنجالی در

كرده، میگه كسی حق نداره اون لباس رو بغیر از یارا بپوشه ریما هم 
 نمیتونه آرومش كنه

چون خودش جنجال اصلیه و بیشتر و بیشتر آرزو رو تحریک میكنه كه 
 نیازی به
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 ...ساقدوش دیگه ندارن

آرمان خندید و دستشو گذاشت رو دوش پسره كه حدس میزدم باید 
 ...باربد باشه

 ...د نگران نباش یارا رو آوردمنفس بگیر مر_

منتظر نموندم مراسم معارفه داشته باشیم و بدون توجه به اینكه كفش 
 پام نیست با دو رفتم

داخل ساختمان و از پله ها دوتا یكی رفتم باال هرچی نزدیكتر میشدم 
 صدای آرزو و ریما

 ...رو واضحتر میشنیدم كه بلند بلند داد میزدند

برداری چیكار داری ما چندتا ساقدوش داریم به تو  آرزو_ آقا شما فیلم
 ...چه اصال

ریما_ ببین آقای محترم این باید نبایدهای شما مارو آشوب كرده ها... 
 ما اون دوتا ساقدوش

 ...دیگه رو هم به زور قبول كردیم وگرنه همین من بس بودم

 خندم گرفته بود این دوتا رد داده بودند
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ازش بیرون میومد و نصفه نیمه باز بود رو در بزرگ چوبی كه صداها 
 كامل باز كردم

اتاق پر بود از آرایشگر و فیلم بردار ولی من نگاهم ثابت موند رو دوتا 
 آدم به شدت

عصبانی كه با دیدنم در حال حرف زدن خشكشون زد و دهنشون باز 
 موند

   ... آرزو قبل از ریما به حرف اومد

 

 یارا؟_

ام رو باز كردم كه هر دوتاشون پریدند بغلم چشمام پر اشک شد، دست
 ریما بلند بلند گریه

میكرد انگار داشتم خواب میدیدم، باورم نمیشد تونسته باشم خودمو 
 برسونم اشكام پشت

سر هم میریخت ضربان قلبم از هیجان رفته بود باال چقدر دلم براشون 
 تنگ شده بود چقدر

 ...دوسشون داشتم چقدر نبودنشون سخت بود
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 آرزو با هق هق گفت

 ...مرسی كه اومدی ، مرسی مرسی_

از هم دور شدیم و به هم نگاهی كردیم كه یهو آرزو با چشمای 
 اشكیش نگاهی به سرتاپام

 انداخت و زد زیر خنده

این چه وضعشه یارا؟ چرا كفش نداری؟ چرا زیر مانتوت لباس خواب _
 تنته

نایی كه دور و برمون ریما هم نگاهی بهم انداخت و زد زیر خنده ،او
 بودند حتما فكر

 میكردند ما خل شدیم

 سری تكوت دادم و اشكامو پاک كردم

كار كیانه، من و با لباس خواب از تو تخت بلند كرد و گذاشت تو جت _
 ...و آورد اینجا

 ریما دوباره مثل اون روز پشت تلفن با تعجب گفت

 یارا كیان جت خصوصی داره مگه؟_

 تم كه یدونه زد تو پیشونیشبا سرم آره ای گف
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   ... این كی انقدر پولدار شد؟ این كیان خواهر نداره؟_

 

یک لحظه كیمیا رو با ریما تصور كردم اونم با وجود دن ... بلند بلند 
 زدم زیر خنده

 چرا داره خیلی خوبشم داره_

 ریما جوون كشیده ای گفت كه آرزو مثل همیشه زد تو سرمون

، آماده بشید ببینم بعدا كلی وقت برای حرف امروز عروسی منه ها_
 زدن داریم

 برگشت سمت فیلم بردار و گفت

بیا خوشحال باشید، ساقدوشم اومد خوبه؟ االن پاشید برید بیرون تا _
 آماده بشیم شما برو از

 داماد و ساقدوشاش فیلم بگیر

فیلم بردار با دوتا دختری كه همراش بودند نگاه پر از فحشی به آرزو 
 داخت و از اتاقان

رفت بیرون ولی تازه متوجه دور و برم شدم كه مامان آرزو اومد جلو... 
 قبال دیده بودمش
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 كه با لبخند اومد جلو

 یارا جان ما رو نجات دادی خدا رو شكر كه اومدی_

تا بخوام جواب مامان آرزو رو بدم در اتاق باز شد و صدای بلندی 
 شنیدم

 یارا؟_

چهارتا چشم هم رنگ كه با تعجب و ذوق نگام برگشتم سمتشون كه با 
 میكردند مواجه شدم

 ...دلم براشون یک ذره شده بود

 دستام رو براشون باز كردم كه محكم بغلم كردند

كوهسار_ اگه نمیومدی امشب حتما بدترین شب زندگیمون میشد، 
 جات خیلی خیلی خالی

   ... بود

 

خیلی خیلی زیاد، ما  كوهیار_ خیلی دلم برات تنگ شده بود ، خیلی
 بدجور بهت عادت

 ...كردیم یارا جای خالیت با هیچی پر نمیشه
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باز شروع كردم به گریه كردن از شدت گریه نمیتونستم حرف بزنم 
 كه ریما و آرزو هم

 دوباره بغلم كردند كه آرزو با بغض گفت

 خیلی خرید كل آرایشم خراب شد آخه من عروسم هااا_

 آرمان بلند بلند گفت

 بدون من بغل دست جمعی؟_

 با چشمای اشكی به آرمان نگاه كردم و بین گریه هام خندیدم

 ...بیا بیا جا نمونی بدون تو نمیشه_

آرمان با قدم های بلند خودشو بهمون رسوند كه آرزو بین گریه هاش 
 با صدای بلند گفت

كیان تو هم بیا ، هرچند كلی پشت سرت بهت فحش دادم كه یارا رو _
 ...رفتیازم گ

 كیان رو نمیدیدم ولی بوش رو بین بوی تن همه تشخیص دادم

از البه الی صورت ریما و كوهیار با گوشه ی چشم بهش نگاه كردم كه 
 نگاه پر از

 محبتش رو دیدم
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 بی اندازه ازش ممنون بودم كه مامان آرزو و آرمان گفت

ان تو وای اشكمو در آوردید، بسه بیاید حاضر شید دیر میشه، كیان ج_
 هم خوش اومدی

 ...پسرم

.... ...   

 

باالخره آماده شدیم ، آرزو و ریما دوباره آرایششون تمدید شد و من 
 كامل موهام رو

درست كردند و آرایش بی نقص و در عین حال مالیمی رو صورتم 
 انجام دادند، خدایی

 آرایشم خیلی ملیح و حرفه ای بود

عكاس كلی با این لباسهای  اول ربدوشامبرهای صورتی رو پوشیدیم و
 راحتی ازمون

 عكس های حین آماده شدن گرفت

دوتا ساق دوشهای دیگه هدیه و نیلوفر كه دختر داییهای آرزو بودند تو 
 عكسها همراهیمون
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 كردند

 باالخره لباسی كه منتظرم بود رو پوشیدم

لباس یاسی فوق العاده ناز... همه از یک مدل و یک طرح پارچه بود 
 مون ولی تولباسها

 سبک های مختلف دوخته شده بود

مال ریما جلوش كوتاه و و پشتش بلند بود ،مال من ماكسی بلندی بود 
 كه بندهایی از خود

لباس رو شونه هام میوفتاد ولی قسمت سینش به صورت هفت باز بود 
 و دامن ماكسی

چاک بلندی داشت، مال هدیه هم ماكسی بود ولی سر شونه ی یک 
 داشت ووری و كجی 

 دامش بدون چاک بود و مال نیلوفر كامل كوتاه بود

خیلی ناز شده بودیم من كه از مدل خودم خیلی خیلی خوشم اومده بود 
 ، مخصوصا وقتی

راه میرفتم چاكش باز میشد و كامل پای كشیدم با اون صندلهای پاشنه 
 بلند صدفی میومد
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دونم ضعف بیرون دلم میخواست عكس العمل كیان رو ببینم چون می
 خاصی رو پاهام

   ... ...داشت جلو آیینه با دیدن خودم ذوق كرده بودم

 

 آرزو بعد از كلی فیلم و عكس با ساقدوشا

 همراه باربد رفتند برای عكس های دونفره

برگشتم سمت ویال ولی خبری از كیان نبود حتی بقیه بچه ها رو هم 
 نمیدیدم، چخبر بود

نترنت نداشتم و سیمكارت ایران رو هم كجا رفته بودند؟ من اینجا ای
 نداشتم، نمیدونستم

 چجوری باهاشون ارتباط برقرار كنم

ریما رو دیدم كه داشت سمتم میومد ولی صورتش رو تار میدیدم، من 
 باید فكری برای

تاری دیدم میكردم ، كم كم كه بهم نزدیک شدم متوجه صورت 
 نگرانش شدم كه همینكه بهم

 گفترسید نفس نفس زنان 
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اون مردتیكه شوهر قبلی آرزو پشت سر هم داره به آرزو پیام میده، _
 میخواد اذیت كنه

االن هم دم در باغه، به آرزو پیام داده اگه نره دم در آبروش رو میبره 
 پسرا هم هیچ كدوم

 نیستن چیكار كنیم؟

دستامو مشت كردم میدونستم آرزو بهم قبال گفته بود كه از وقتی این 
 ازدواجپسره خبر 

آرزو رو شنیده داره اذیتش میكنه و میگه تو مال منی و باید دوباره با 
 خودم ازدواج كنی و

 ...كلی هم تهدیدش كرده بود ...

آرزو اسكرین شات پیامهای پسره رو برام فرستاده بود خیلی دلم ازش 
 پر بود االن وقتش

 بود یكم تخلیه انرژی بشم

از بغل باربد تكون نخوره اون آروم باش ریما، برو به آرزو بگو _
 بیشرف هیچ غلطی

   ... ...نمیتونه بكنه من میرم دم در ببینم چه گهی میخواد بخوره
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ریما با اون كفشای بلندش و قدم های لرزون برگشت سمت آرزو و 
 منم رفتم سمت

 ...درورودی باغ، آخ كه من چقدر دلم از این بیشرف پر بود

ور متوجه ماشین گرون قیمتی شدم كه یه وقتی به در سفید رسیدم از د
 نفر با ژست بهش

 ...تكیه داده بود

درسته دور رو تار میدیدم ولی از قد و هیكش مشخص بود كیه ، كم 
 ازش فیلم و سریال

ندیده بود، خوب میشناختمش همیشه آرزو به زور منو ریما رو خفت 
 میكرد كه فیلمهای

 ...ود تا فراموشش كنهاین بیشرفو با هم ببینیم ، چقدر سخت ب

خجالت نمیكشید با اون همه بال و تحقیری كه سر آرزو آورده بود االن 
 دقیق امروز اومده

 بود چی میخواست؟
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رفتم سمتش كه از ماشینش فاصله گرفت و چند قدم اومد سمتم 
 دهنشو باز كرد و صداشو

 شنیدم كه گفت

 ...خانم ببخشید با آرزو_

محكم رفت بین پاش ... زانوهاش خم شد ولی پای من بود كه دقیق و 
 ولی برخالف خیلی

از پسرهای دیگه كه زده بودمشون پخش زمین نشد، سرش رو آورد 
 باال تا نگام كنه كه

 ...مشت محكمی هم زدم تو صورتش كه این دفعه افتاد رو زمین

 دادی زد

دختره ی هرزه، تو دیگه چه خری هستی؟ بذار پاشم نابودت _
 ...میكنم

   ... سرش وایسادم و دستمو مشت كردمباال

 

ببین بیشرف فكر نكن چون آدم مشهوری هستی و دونفر میشناسنت _
 آدمی میدونم چیا به
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آرزو گفتی و چجوری تهدیدش كردی یكبار دیگه دور و بر آرزو 
 ببینمت یا ببینم بهش پیام

دادی كاری میكنم هیچ كس بهت كار نده كل زندگی بازیگریت رو به 
 نا میدمفاک ف

البته اینا رو با گرمی پشتم به كیان گفتم چون میدونستم اونقدر قدرت 
 داره كه همچین كاری

كنه، شیرینی اینكه كسی كه عاشقشم انقدر آدم پر قدرتیه تازه تو این 
 مورد داشت خودشو

 ...نشون میداد

یه لحظه اومدم برگردم كه خیز برداشت سمتم و چنگ انداخت تو 
 دی توموهام كه درد ب

 سرم پیچید

اوه اوه تو جنده ی كی باشی كه برای من خط و نشون میكشی زنیكه _
 ...ی

با آرنجم محكم زدم تو شكمش ولی همین لحظه از بغل گوشم مشتی 
 رد شد و رفت تو
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 صورت پسره كه پسره تو خاک غلت زد

 ...تا به خودم بیام كیان رو شكم پسره نشسته بود

سره_ تو به زن كی فحش دادی؟ ها؟ كیان مشتی كوبید تو صورت پ
 موی كی رو گرفته

 بود؟

دست پسره رو گرفت و برعكس كرد كه دستش صدای بدی داد و 
 پسره دادی كشید ، تقال

كرد زیر وزن كیان بیاد بیرون ولی نتونست كه كیان مشت بعدیشو 
 دوباره فرود آورد تو

 رفی بزنهصورت پسره، پسره بغیر از آی و آخ و جیغ زدن نمیتونست ح
...   

 

آرمان و دوقولوها میدویدند سمت ما... اصال ناراحت نبودم از اینكه 
 كیان داشت انقدر

خوب این بیشرف رو درب و داغون میكرد ... ولی باید سالم میموند 
 كه برامون دردسر
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 ...نشه

كیان بسه بذار انقدر زور داشته باشه بتونه خودش رانندگی كنه و _
 برگرده حوصله

 ...النس خبر كردن ندارمآمبو

همون لحظه آرمان و دوقولوها رسیدند بهمون كه دو طرف كیان رو 
 گرفتند و آرمان

 ...شروع كرد به داد و هوار سر اون عوضی

تازه متوجه كت و شلوار یک دست مشكی كیان شده بودم كه خاكی 
 شده بود

 ...چقدر بهش میومد

 با اخم گفت

 این كی بود؟_

قبلی آرزو... چند وقت بود داشت اذیتش میكرد  پوفی كشیدم_ شوهر
 ولی اومدنش امروز

 زیاده روی بود، دلم ازش خیلی پر بود نتونستم جلو خودمو بگیرم
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چشماش قرمز شده بود نفسشو با صدا داد بیرون و سعی كرد به 
 خودش مسلط باشه ولی

دستاش مشت شده بود كه مشتشو گرفتم و با شرمندگی نگاش 
 ستمو گرفت وكردم... كه د

 ...برگشتیم داخل باغ

یه لحظه دستشو نگه داشتم و كشیدم یه گوشه و جلوش رو پاهام 
 نشستم و شروع كردم به

   ... پاک كردن شلوارش كه خاكی شده بود

 

 ...یهو دیدم داره میخنده و از باال نگاه میكنه

از زیر متعجب بهش نگاه كردم، نه به ثرمزی چشماش و عصبانیتش نه 
 االن كه داشتبه 

 میخندید بین خندش گفت

 ...زاویت خیلی خوبه یارا دوست دارم زیپمو باز كنم_

خودم هم خندم گرفت راست میگفت دقیقا روبروم بود ... شلوارش 
 رو پاک كردم و یدونه
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 ...محک زدم رو رونش

 ...كال ذهنت منحرفه كیان_

ض شد اومدم برم كه دستم و گرفت و كشید ولی ایندفعه جامون عو
 منو به دیوار تكیه داد و

خودش روبروم ایستاد و دستاشو دو طرفم گذاشت و خم شد زیر 
 گوشم

دیدمت وقتی زدی این بیشرفو عقیم كردی... ولی وقتی موهاتو _
 گرفت خون جلو چشامو

 گرفت هرچند میدونم بدون من هم از پسش برمیومدی

 ...یرفت باالنفس عمیقی بین گردنم كشید كه كم داشت ضربان قلبم م

عاشق این جسارت و شجاعتتم یارا ، اینكه میتونی از خودت دفاع كنی _
 و ضعیف

نباشی... تو دقیقا همون زنی كه برای من آفریده شدی... همون زن 
 سرتق و جسور و قوی

 ...و در عین حال مهربون و
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دستشو از دیوار برداشت و از چاک لباسم رد كرد ورونم رو گرفت و 
 پامو به بلند كرد و

خودش تكیه داد و دستاشو آروم روی رون لختم حركت داد و رفت 
 باالتر، بوس ریزی

   ... زیر گوشم زد و آروم ادامه داد

 

 ...و سكس.ی كه ازش سیر نمیشم_

دستمو پشت گردنش گذاشتم باید اعتراف میكردم كه همین االن 
 میخواستمش ، ازم دور شد

زل زد خم شد و لباش رو روی لبام و به چشمام كه پر از خواستش بود 
 گذاشت ولی با

صدای یه سوت بلند عین برق گرفته ها انگار یادمون اومد كجاییم كه 
 ...كیان ازم دور شد

 ...صدای خنده بلند كوهیار اومد

آدم رو یاد خانم و آقای اسمیت میندازید ها، آقا اینجا جمع خونوادگیه _
 ها، زشته، كیان این
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 ...ولین بارشه تو دیگه چرا؟ تو كه كاركشته ایدختره ما هوله ا

تا بخوام حرفی بزنم كیان چشم غره ای به كوهیار رفت و با حرص 
 گفت

 ...من این و آرمان رو میكشم_

 با خنده گفتم

چرا چون دارن دسته گالت رو لو میدن؟ كیان هنوزم تو فكر اینم چه _
 بالیی سر اون

 ...ونمدختری كه عاشقت شده بود آوردی رو بد

یكی از ابروهاش رو برد باال و دستشو از چاک لباسم آورد بیرون و 
 گفت

 ...شب تنها شدیم به روش عملی برات توضیح میدم_

 ...بلند خندیدم كه صدای كوهیار رو شنیدم

 یارا بسه، انقدر ذوق مرگ نباش كیان دیگه مال خودته_

ش آوردم خندم رو جمع كردم و با دستم انگشت وسطم )فا.ک(رو برا
 باال كه كیان با این
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 ... كارم خنده ی تو گلویی كرد كوهیار هم اخم الكی كرد و بلند گفت
  

 

 ...!بی ادب... كیان هم نتونسته آدمت كنه... هنوز این اخالقتو داری_

 با خنده هممون برگشتیم سمت باغ میزا چیده شده بود

ود و همه آرزو همیشه عاشق گل نرگس بود براش كالس و مد مهم نب
 جا پر گل نرگس شده

بود بوی گل نرگس همه جا پیچیده بود... تو اون لباس عروس خیلی 
 ناز شده بود و باربد

 ...هم خیلی برازنده بود

وقتی فهمید چه بالیی سر اون آقای سوپراستار آوردیم از ذوق منو كیان 
 رو انقدر بغل كرد

 كه كیان رسما از دست آرزو فرار كرد

ه ذوق آرزو خوابید خواستم كیان رو پیدا كنم كه متوجه وقتی باالخر
 شدم هدیه و نیلوفر

 دارن با كیان حرف میزنند
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خوب وقتی دختر داییهای آرزو هستند قطعا دختر داییهای كیان هم 
 حساب میشند با خوش

 رویی رفتم جلو كه یهو هدیه پرسید

 كیان با یارا نسبتی دارید؟_

و بیتفاوتش رو گرفته بود وقتی بهشون كیان كامل قیافه ی بی احساس 
 رسیدم دستشو دور

 كمرم حلقه كرد و منو چسبوند به خودم و گفت

 ...آره نامزدمه_

 هدیه با لبخند و خوشرویی گفت

خیلی برازنده همید امیدوارم خوشبخت بشید، خیلی سورپرایز شدم _
 بعد سالها فهمیدم یه

   ... ...پسر عمه دیگه دارم

 

 تیهو نیلوفر گف

 ...حیف دیر فهمیدیم وگرنه_
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با ابروهای باال رفته به نیلوفر نگاه كردم، این مشكلش چی بود؟ چرا 
 بعضی دخترا دوست

داشتند همجنسشون رو اذیت كنند؟ مثال میخواست با این حرفش چی 
 رو ثابت كنه؟

 ...میخواست بگه اگه زودتر كیان رو دیده بودند االن كیان مال اون بود

و سری با تاسف براش تكون دادم كه هدیه خواست پوفی كشیدم 
 حرفی بزنه ولی كیان

بدون توجه به اونا چرخید و درحالی كه كمر منو گرفته بود باهم 
 ...ازشون دور شدیم

 تا خواستم بگم چرا دور شدی كه خم شد نرم لبمو بوسید و آروم گفت

وری تو برای من آفریده شدی یارا، هركسی هرحرفی زد قیافتو اینج_
 ...نكن

تمام تنم نبض میزد از شیرینی این كارش، ما نتونسته بودیم زیاد تو 
 جمع باهم باشیم تک

تک این حمایتها و رفتارهای كیان برای من تازگی داشت و تمام وجودم 
 ...رو گرم میكرد
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 كم كم داشتند مهمونها میومدند و دی جی بساطش رو پهن كرده بود

 ونیم هاكوهیار زیر گفت_ امشب میترك

و دستشو آورد جلو كه منم پایه دیوونه بازی هاش كف دستمو كوبیدم 
 به دستش چشمكی

 بهش زدم

 میتركونیم ، یک نفس تا آخر_

كیان گیج داشت نگام میكرد كه یهو یادم اومد برای آرزو من هیچ 
 كادویی نگرفتم یهو هول

   ... شده گفتم

 

 كیان من هیچ كادویی برای آرزو نگرفتم_

مون لحظه دوقولوها پخ زدند زیر خنده گیج نگاشون كردم كه كه ه
 كیان ده تا كارت تمام

 سكه رو از جیبش در آورد و گفت

نگران نباش یارا رفتیم این لباس رو خریدم به فكر كادو بودم كه _
 آرمان گفت معموال تو
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 ...عروسیا ده دوازده تا از اینا میدن به عروس دوماد جای كادو

ردم و با دهن باز به ده تا سكه طالیی كه داخل كارت چشمامو گرد ك
 بودن خیره شدم و با

لبای جمع شده اخم و نگاه زیر زیری به دوقولوها انداختم و بین 
 دندون های كلید شدم گفتم

 میكشمتون... شما هم تو این كار دست داشتید نه؟_

ون كیان همینجوری مونده بود قضیه چیه كه تا بخوام بیوفتم به جونش
 هر دوتاشون در

 ...رفتند

 چی شده یارا؟_

 عزیزم احساس نكردی پولش زیاد شد؟_

 شونه هاشو داد باال

 ...نه اونقدر زیاد نشد كه_

این توله سگا فیلمت كردن، نهایت دوتا سه تا از اینا میدن عزیزدلم _
 اونم خیلی افراد

 ...نزدیک عروس و دوماد
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 ید پیشمون و گفتریما با لبخند بزرگی كه رو لبش بود رس

   ... باز اینا آتیش سوزوندن؟_

 

 با خنده گفتم

 بزرگ نمیشن اینا_

كیان با لبخند پر از محبتی بهم نگاه میكرد كه دی جی شروع كرد به 
 پخش آهنگ باید

 میرفتیم داخل ساختمون و پشت سر عروس و دوماد میومدیم بیرون

وسیدم و زیر از جام بلند شدم و خم شدم سمت كیان و لبشو نرم ب
 گوشش گفتم

من باید برم به وظیفه ی ساقدوشیم برسم مواظب خودت باش و _
 مگسی چیزی هم اومد

دورو برت كیشش كن... مواظب اون كارتها هم باش اینا خیلی قیمتین 
 ولی تازه كه خریدی

 همشو از طرف خودمو خودت میدیم به آرزو

 ...كیان بلند خندید _ اطاعت میشه سرورم
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یدمش و برام مهم نبود دوربرمون پر مهمون بود ... كسی اینجا باز بوس
 ...منو نمیشناخت

 با ورودمون همراه با عروس و دوماد عروسی شروع شد

اول عقد آریایی كه خونده شد و بعد رقص دونفره عروس دوماد و كم 
 كم مهمونها همراهی

 ...كردند پیست رقص پر آدم شده بود

یم انقدر رقصیده بودیم و جیغ های بنفش و البته كه ما هم كم نذاشت
 كشیده بودیم كه از

خستگی من خودمو مینداختم تو بغل كیان و اونم با كمال میل دستشو 
 دور كمرم حلقه

میكرد، انقدر منو به خودش فشرده بود كه میدونستم اوضاع خوب 
 نیست البته كرم از

   ... ...خودم بود، بی طاقت كردنش برام لذت بخش بود

 

با كیان خوش گذروندن فوق العاده بود... یه تجربه ناب بود ساعت  
 صبح بود كه دیگه٣
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باید جمع و جور میكردیم به عكسهایی كه كوهیار گرفته بود نگاه 
 میكردیم كه متوجه شدم

كیان و آرمان درگیر یه بحث عمیق هستند... از پیش بچه ها بلند شدم 
 و درحالی كه

روم بهشون نزدیک شدم صدای كیان رو كفشهامو در آورده بودم آ
 شنیدم

 ...مطمئنم آرمان هزار بار تكرار نكن_

آرمان_ بزرگترین ریسک زندگیت رو میكنی كیان رسما داری با جونت 
 بازی میكنی،

اگه یک درصد اونجوری كه تو میخوای نشه میمیری... اونوقت یارا چی 
 میشه؟ بنظرت

 بابات یا كیهان زندش میذارن؟

 فه پوفی كشیدكیان كال

 ...میدونم حماقت محض بود كه یارا رو وارد این بازی كردم ولی_

 ...كیان بقیه حرفش رو خورد و سرش رو چرخوند سمت من
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قلبم روی دور هزار میزد از نگاهم تشخیص داد كه یه چیزایی 
 شنیدم... لب پایینش رو برد

 تو دهنش و چند ثانیه مكث كرد

 "داری چیكار میكنی كیان...؟ تو ذهنم فقط یک سوال بود "

از جاش بلند شد و اومد سمتم و دستش رو دور كمرم حلقه كرد، 
 نمیدونستم باید سوال

 بپرسم یا نه كه خودش حرف زد

   ... ...نمیخواد نگران چیزی باشی... بهم اعتماد كن_

 

سرم رو روی سینش گذاشتم حتی فكر كردن به اینكه اتفاقی برای 
 تنم رو كیان بیوفته تمام

به لرزه انداخته بود، ما تازه داشتیم مزه با هم بودن رو میچشیدیم... 
 ...این حقمون نبود

 با صدای خاله آیسان )مادر آرزو( از كیان جدا شدم

 وقت رفتن بود ... باید دیگه آرزو و باربد رو تنها میذاشتیم
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رده ریما گیر داده بود بریم خونه ی اونا ولی كیان انگار هتل رزرو ك
 بود

 زیر گوش كیان گفتم

 ...كیان اینجا به دختر و پسری كه ازدواج نكرده باشن اتاق نمیدن كه_

 چشمكی بهم زد و شیطون گفت

نگران نباش بیبی... چندبار دیگه باید بگم این كارا برای من چیزی _
 ...نیست

همین چشمكش و همین نگاه پر از شیطنتش برام كافی بود كه یادم 
 و آینده چهبره قراره ت

 ...اتفاقاتی برامون پیش بیاد

از اینكه از پول و قدرتش استفاد میكرد تا به من خوش بگذره برام 
 هیجان انگیز بود و

 بیشتر و بیشتر منو درگیر میكرد

از بچه ها خداحافظی كردم و قرار شد فردا با هم هماهنگ بشیم ولی 
 نگاه همشون یه جور

 خاص بود
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استم امشب با كیان تنها بمونم آرمان ماشینش شاید بخاطر اینكه میخو
 رو داد به ما و

 ...خودش همراه پدر مادرش رفت

همراه بچه ها برگشتیم تهران ولی مسیر ما فرق داشت، با نویگیشن 
   ... راهمون رو پیدا كردیم

 

 ...این شهر منو یاد فرارم می انداخت

 ...با چه استرسی پامو تو این شهر بزرگ گذاشته بودم

 كیان دستشو گذاشت رو دستم و آروم گفت

 خوبی؟_

اوهوم... فقط اینجا منویاد استرسی كه كشیدم میندازه، وقتی پدرم و _
 یاسین رو دور زدم

 االن كه بزرگتر شدم تازه میفهمم چه ریسک بزرگی كردم ...

 دستمو برد سمت لبش و بوسید و با خنده ی مردونه ای گفت

مورد كارهات شنیدم نمیدونی چقدر برام وقتی از آرمان و آرزو در _
 قابل احترام شده
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بودی ، همش میگفتم باید مال من بشی، همچین دختر جسوری باید 
 ...مال من بشه

 ...با شیطنت رفتم جلو و دستم رو گذاشتم جایی كه بهش حساس بود

 فقط جسارتم؟_

 یک لحظه ای خم شد و محكم لبمو بوسید و گاز ریزی گرفت

ساعته خودمو نگه داشتم یارا بذار برسیم هتل بهت بقیه ١٢ بیشتر از _
 مواردی كه باید

 ...مال من میشدی رو ذكر میكنم

بلند خندیدم ولی دستم رو برنداشتم من خودم از كیان تشنه تر بودم 
 دستم رفت سمت

 كمربندش كه چشماش رو گرد كرد

 ...یارا ما اینجا رو بلد نیستیم راه رو گم میكنیم_

   ... امو انداختم باالشونه ه

 

 ...من بهت اعتماد دارم جناب پارس، تو فقط ما رو به مقصد برسون_

 "!آروم زیر لب گفت " هووم داری راه میوفتی
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 تو گلو خندیدم و زیپش رو هم باز كردم و آروم گفتم

 "دست پرورده خودتم"

 "كیان"

م... من اصال انتظار نداشتم یارا یه روز انقدر شیطون و داغ بشه برا
 عاشق لحظه هایی

 هستم كه اون خودش پیش قدم میشه

 .... دیر وقت بود و خلوت

 ...خودم كمكش كردم و یكم شورت و شلوارم رو كشیدم براش پایین

كه كامل درش آورد و بوسه ای با لبهاي رژیش روش زد و زبونش رو 
 روش كشید

 كه تو ماشین اه بلندي كشیدم

شده... این دختر قطعا جادوم كرده  سر انگشتام احساس میكردم سر
 ...بود

من به اندازه ی موی سرم رابطه ی یک شبه با زن های مختلف تجربه 
 كرده بودم ولی

 ...بودن با زنی كه مال فقط مال خودمه بهترین حس دنیا بود
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   ... آب دهنشو روش ریخت و كامل خیسش كرد

 

 ...لعنتی كي اینا رو یاد گرفته بود

 بود كاراش ولي من از همینش بیشتر لذت میبردمیكم ناشیانه 

سعي میكردم بیشتر تمركزم رو مسیر باشه و راه نویگیشن رو گم نكنم 
 كه شروع كرد به

 ...عقب جلو كردن دهنش و دستاش بین پاهام كرد

دهنش هر لحظه داغتر میشد و دستش رو محكم تر روم عقب جلو 
 میكرد

 مك عمیقي دقیقا

 كرد و بهم نگاه كرد ومتعجب گفتیک لحظه خودشو دور 

 كیان رگاش چرا اینجوري برجسته شده؟ _

 خمار خندیدم

 ...یارا تازه داري كم كم باهاش آشنا میشي ها_

 زبون عمیقي روش كشید كه تو گلو اهي كشیدم
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 با ناز خاصی كه همیشه تو صداش بود صدام زد

 كیـــان؟ میشه یه چیزي ازت بخوام؟_

مینكه راه رو از روي نقشه داشتم میرفتم و تو حال خودم نبودم ه
 گمش نمیكردم داشتم

 شاهكار میكردم وقتي دید جوابي بهش ندادم گفت

 ...كیان میشه تو دهنم خالي كني؟ من یه فیلم دیدم كه اونجوري بود_

تازه مغزم یاری كرد كه چرا انقدر حرفه ای داشت انجامش میداد 
 خندم گرفت، لعنتی فیلم

رده بود... داشتیم میرسیدیم به هتل ولي من میدونستم پو.رن نگاه ك
   ... به همین راحتی تو

 

دهنش خالي نمیشم باید خیلی حرفه ای میشد بعد ولی با این وجود 
 گفتم

 ...تو تالشتو بكن بیبي من باكمال میل_

 نذاشت حرفم تموم بشه كه حریصانه افتاد به جونم
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گلوش رو حس میكردم نرسیده حتي یاد گرفته بود كمتر عق بزنه و ته 
 به هتل ترمز زدم

 نفسم باال نمیومد

داشت چیكار میكرد... اه های تو گلوییم دیگه دست خودم نبود با یه 
 دست موهاشو گرفتم و

 محكم تر سرشو كوبیدم به خودم

 حس میكردم مغزم دیگه كار نمیكنه یارا فوق العاده بود كارش

 نستم خودمو نگه دارمواقعا دیوونه كننده بود اصال نمیتو

 مك هاش انقدر عمیق بود كه رسما ابمو میكشید بیرون

 چندبار سرشو محكم به خودم فشردم كه كامل تو دهنش خالي شدم

 ...باورم نمیشد یارا تونسته در این حد منو به اوج برسونه

 اب دهنم رو به و قورت دادم متوجه شدم یارا نتونسته ابمو قورت بده

 ...غذي بهش دادي و نفس نفس زنان و خمار گفتمسریع دستمال كا

 بریز تو دستمال_

یاراازم دور شد و لخندي به روم زد و یهو چشماشو بست و به سختی با 
 مچاله كردن
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 صورتش همه رو قورت داد

   ... به قیافه ي مچاله شدش خندید و گفتم

 

 انقدر بد بود؟ _

 ...نه یه طعم خاصي داشت_

 ...خیلی شیرین شده بود بلندبه قیافش خندیدم،

اروم خم شدم سمتش و لباي قرمز شدش و نصفه رژ دارش رو محكم 
 بوسیدم

 تو فوق العاده ای میدونستی؟_

 لبش رو گاز گرفت كه شلوارمو كشیدم باال و گفتم

 بذار بریم داخل هتل تا به تو هم برسیم خوشكله_

دم كه وارد هتل شدیم و ماشین رو دادم دست پارك بان بیقرار بو
 هرچه سریع تر بریم باال

قبال آرمان همه كارها رو انجام داده بود و میتونستیم اتاق رو بدون 
 دردسر داشته باشیم

 یارا همش لبش رو میگزید و یه جور خاص و شیطون نگام میكرد
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دلم میخواست با وجود مانتو و شالي كه روي لباسش تنش بود ولي 
 بازم دستمو از اون

نم و از داخل آسانسور كارمو شروع كنم ولي حیف چاك لباسش رد ك
 دوربین داشت

همینكه به داخل اتاق رسیدیم نتونستم خودمو نگه دارم و كوبیدمش به 
 دیوار و لبامو با

 شهوت بین لباش گذاشم كه صداي اهش بین لبام خفه شد

باالخره موفق شدم دستمو از چاك لباسش رد كردم و به بین پاش 
 رسوندم

 آتیش خیس بودیك گوله 

 انگشتمو واردش كردم كه اه بلندي كشید

برام مهم نبود اتاقهاي دیگه صدامون رو میشنوند یا نه میخواستم 
   ... امشب جیغ و ناله هاش

 

 تركیب بشه
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نتونستم خودمو كنترل كنم ویه سمت شورتشو كشیدم و صداي 
 جرخوردنش تو اتاق پیچید

 خمار و با قدرت كمي آروم زد رو دستم

 كیان مشكلت با شورتهاي من چیه؟_

 لبشو گاز ریزي گرفتم و خمار زیر گوشش گفتم

 ...بچرخ تا زیپ لباستو باز كنم وگرنه تضمین نمیكنم اینم جر نخوره_

 سریع برگشت كه زیپشو باز كردم

پشت صاف و یكدستش و برامدگي و فرو رفتگي هاي روي ستون 
 فقراتش رو اروم

 بوسیدم

ش تا پایین ستون فقراتش رو شروع كردم به یواش یواش از گردن
 لیسیدن و مكیدن و

 لباسش رو سر دادم و از رو شونه هاش رد كردم كه افتاد رو زمین

 اه عمیقي كشید

خودشو به دیوار تكیه داده بود از لرزش تنش میتونستم متوجه لذتش 
 بشم
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 كیان نمیتونم... دیگه... سر پا وایسم_

بین پاش نزدیک كردم و گاز ریزي از جلوش زانو زدم و خودمو به 
 رونش گرفتم كه جیغ

 اروم دیگه اي كشید وتشر آمیز صدام زد

   ... !كیاان_

 

 دوتا انگشتمو داخلش كردم و مثل خودش خمار گفتم

 ...جانم لیدی سك.سی و شیطون من_

انگشتامو داخلش عقب جلو كردم و یك بار دیگه بین پاشو لیس كاملي 
 زدم و انگشتمو

دم بیرون و با زبون و لبام باز شروع كردم كه با جیغ خفه و نازي كشی
 خالي شد

 ...منم مثل خودش همشو قورت دادم

 میتونستم دیگه پاهاش یاري نمیكنه چون میلرزید

 رو دستام باندش كردن و انداختمش رو تخت كه تخت باال پایین شد

 ...كیان تو یه وحشي روانیي_
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راهنم رو دراوردم كه بین چراغهاي چشمكي به روش زدم و كت و پی
 مالیم اتاق خمار بهم

 زل زده بود

 لبمو گاز گرفتم و با شه.وت گفتم

 پاهاتو برام بازكن یارا و دستتو بكش رو خودت تا لباسامو در میارم_

 اخم ریزي كرد كه اخم غلیظي براش كردم

 ...یاال یارا میخوام دستتو رو خودت ببینم، خودتو برام آماده كن_

 باالخره تن داد و پاهاشو برام باز كرد

 بین اونهمه سفیدي یه چیز صورتي... منظره ي فوق العاده اي بود

انگشتاي كشیدش رو اروم رو خودش حركت میداد كه شلوارمو شورتم 
 رو كامل در اوردم

یارا كامل برام بازش كن میخوام ببینم دقیق چقدر با روز اولت فرق _
   ... داري

 

 ست و باز با تشر صدام زدچشماش رو ب

 ...كیان اذیتم نكن_
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 بازش كن برام یارا... بدو_

كاری كه ازش خواسته بودم رو انجام داد و من بیشتر برای داشتنش 
 بیقرار شدم

وقتی رفتم سمتش انگشتش رو ازش دور كردم و خودمو بی درنگ 
 ...واردش كردم

 چندتا محكم واردش كردم كه جیغش تو اتاق پیچید

هم باهامون تكون میخورد با لرزیدن یارا اب داغي روم كه تخت 
 داخلش بودم ریخته شد

 ...كه دیگه كنترلم رو از دست دادم و بافشار داخلش خالي شدم

لعنتي نتونستم بكشم بیرون ازش... ولي برام مهم نبود... من عاشق 
 بچه ای میشدم كه اون

 ...بهم بده

 اروم با صداي خمار گفت

 م ،هم معدم رو مستفیض كرديامشب هم رحم_

 زیر گردنش رو بوییدم و بوسیدم

 ...تو منو جادو میكني یارا_
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 خسته خندید

 تو هم منو نابود میكني_

هرچقدر گفتم بریم دوش بگیریم زیر بار نرفت و منو كشید تو بغلش 
 و به ثانیه نرسید

   ... خوابید

 

 فردا كلي براش سورپرایز داشتم

 ...ه بخوابه پس زیاد اذیتش نكردم وچند ساعتي وقت داشت ك

 "یارا"

با صدای زنگ گوشی كیان چشمامو به زور باز كرد ما تازه خوابیده 
 ...بودیم كه

 ...من هنوز به خواب نیاز داشتم

باورم نمیشد تو همچین هتل مجللی تونسته بودیم بدون مدارک ازدواج 
 یا حتی صیغه نامه

 اتاق بگیریم... پوزخندی زدم

 ...ی دنیا اگه پول داشته باشی هر دری رو بروت باز میكننتو همه 
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كیان آروم دستشو رو روی ستون فقراتم كشید... و زیر گوشم رو ریز 
 بوسید

 لیدی سكسی من بیدار نمیشی؟ باید كسی رو مالقات كنیم_

چرخیدم تو بغلش و كش و قوسی به خودم دادم و پاهامو انداختم 
 دورش

 ...كیان از خواب سیر نشدم_

 آروم سرانگشتاش رو روی بازوم كشید

منم هنوز از تو سیر نشدم... مخصوصا اینكه االن دقیقا همونجوری كه _
 دوست دارم

 ...هستی ، بدون لباس، نرم و شل

   ... سرم رو با اخم آوردم باال

 

 ...كیان دیشب دوبار بود... بسه_

 شونه هاشو انداخت باال و چشمكی زد

 خودت شروع كردی تقصیر من نیست دیشب_
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از بغلش اومدم بیرون چون با چیزی كه من حس كردم اگه االن فرار 
 ساعت٢نمیكردم تا  

 ...دیگه هم از این اتاق نمیومدیم بیرون

لباسام همش رو زمین بود كه از زیر لحاف اومدم بیرون و بدون اینه 
 چیزی دورم بپیچم

 "نیرفتم سمت سرویس كه صدای " جووون االن من نیام یع

 با حرص گفتم

 ...كیان خوابم میاد اذیتم نكن... بذار سرحال بیام هنوز تنم كوفتست_

 ...بلند خندید كه قبل از اینكه چیز دیگه ای بگه در سرویس رو بستم

دیوونه ی وحشی... رفتم زیر دوش و سعی كردم تا میتونم زود بیام 
 بیرون از الی در به

دم كه لباس زیر قبال پوشیده شده رو كیان گفتم لباسامو بیاره، متنفر بو
 دوباره بپوشم ولی

 ...مجبور بودم االن

بدون ابنكه بذارم بیاد داخل لباسام رو پوشیدم... همون مانتو شلواری 
 كه آرمان برام آورده
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بود با این تفاوت كه ریما كفشهای عروسكی خودشو بهم داده بود و یه 
 تیشرت تمیز كه

 ...ته بودهمراهش داشت رو برام گذاش

   ... ...حداقل میتونستم تا مركز خریدی برم و لباس بخرم

 

كیان هم دوش سریعی گرفت و اومد بیرون... نامرد دیروز برای 
 خودش همه چیز خریده

 بود حتی لباس زیر

 ...با حرص گفتم

 پس چرا هیچی برای من نخریدی؟_

 شونه هاشو انداخت باال

ایران نمیذارن آقایون وارد لباس  میخواستم برات بگیرم ولی انگار تو_
 زیر فروشی خانما

 ...بشن

لبمو ورچیدم و به لباس پوشیدنش نگاه كردم... ناخوداگاه با دیدن 
 عضله هاش و هیكل
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جذابش لبمو گاز گرفتم و صحنه های دیشب جلو چشمم رژه رفت كه 
 از داخت آیینه متوجه

 ...نگاهم شد و چشمكی بهم زد

 خوش میگذره؟_

راش غنچه كردم و تكه ای از موهامو از زیر شالم كشیدم بیرون لبامو ب
 و دور انگشتم

 پیچیدم

 ...اوهوم خیلی جناب رئیس_

 خندید و شیطون پیرهنشو كه تو دستش بود تو هوا تكون داد

میخوای نپوشم تا زحمت درآوردنش رو نكشی همین االن برگردیم _
 رو تختمون؟

   ... با دستام جلو چشمم رو گرفتم

 

بیا اصال نگاه نمیكنم... تو با نگاه كردنم هم رد میدی... فقط زود _
 باش بچه ها رو منتظر

 نذاریم
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 ...صورتش رو نمیدیدم ولی صداش رو شنیدم

 بچه ها مگه اومدن؟_

دستمو از رو چشمام برداشتم كه دیدم پیراهنش رو تنش كرده بود و 
 داشت كفشاش رو

 میپوشید

 ...گه نگفتی باید بریم مالقات كسیشونه هامو انداختم باال_ م

 خنده ی كجی كرد

 نه منظورم بچه ها نبود، یه بیشرف تو البیه و منتظره به پات بیوفته تا_
 ...تو ببخشیش

ابروهامو بردم باال و ناباور نگاش كردم، دلهره و ترس عجیبی وارد 
 قلبم شد ولی كیان با

 لبخند پر از محبتش بهم نزدیک شد و دستمو گرفت

تا وقتی من پیشتم، نمیخوام چشماتو انقدر نگران ببینم چون حس _
 میكنم به من اعتماد

 ...نداری

 اومدم حرفی بزنم كه گفت
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حرفات رو بذار برای بعد االن وقتشه باهاش روبرو بشی... اون _
 میخواست تورو

بكشه... تا حاال بهش نیاز داشتم كه زنده نگهش داشتم یارا ولی مرگ 
   ... تواو زندگیش دست 

 

نفس عمیقی كشیدم تا بتونم قدرتی كه از گرم بودن پشتم به كیان به 
 وجودم تزریق میشد

 ...لذت ببرم و خودمو نباشزم و تمام ترس و دلهره هامو دور بریزم

وقتی به البی رسیدیم با وجود تاری دیدم با اون لباس درب و داغونش 
 از اون فاصله هم

 تل مجلل وصله ی ناجور بودشناختمش یه جورایی تو این ه

با رسیدنمون بادیگاردی كه همراهش بود اجازه داد وارد بشه یه پاش 
 لنگ میزد و عمال

 ...پاشو داشت دنبال خودش میكشید

 ...مطمئنا كار كیان یا دن بود
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با كیان رفتیم سمت چندتا مبل زرشكی سلطنتی كه گوشه ی البی بود 
 كیان خیلی ریلكش

 ...اشاره كرد كه منم بشینم نشست و با چشم بهم

دلم میخواست آروم باشم ولی با دیدن قیافه ی نحسش همه گذشته و 
 تک تک بالهایی كه

 ...سرم آورده بود مثل فیلم از جلو چشمام رد میشد

 كیان با اشاره سرش گفت

 آوردی؟_

یاسین سرش به به نشونه ی آره تكون داد و پاكت كاهی داد دست 
 ...دكیان و دوباره ایستا

كیان با گوشه ی چشم نگاهش كرد دوباره رفته بود تو قالب رئیس 
 بودنش جوری كه همه

 ...رو مجبور میكرد ازش حساب ببرند

 ...انگار اون روی آروم و مهربونش فقط برای وقتایی بود كه با من بود

   ... صدای كیان رو بغل گوشم شنیدم
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 بشه نه؟فكر كنم نخوای اون یكی پات هم مثل این پات _

یاسن سرش كال پایین بود و حتی به من نگاه نمیكرد... ولی بعد حرف 
 كیان یكم اومد

 جلوتر و دقیق جلوی پای من رو دوتا زانوش نشست و گفت

 ببخشید، معذرت میخوام، نذار منو بكشه من نمیخوام بمیرم_

با دهن باز نگاش كردم، سرم رو برگردوندم سمت كیان كه نگاهش 
 یی رفتروی برگه ها

كه اسم خودمو میتونستم البالی برگه هاببینم... متوجه نگاهم شد و 
 بدون نگاه كردن به من

 گفت

یارا میتونی ببخشیش میتونی هم اینكارو نكنی...تو هر دستوری بگی _
 انجام میشه حتی

 ...بخوای تا فردا جنازش به پدر و مادرش و زنش تحویل داده میشه

 "ش نگاه كردم و زیر لب گفتم " زن؟پوزخندی زدم و به سر افتاد

سرش رو آورد باال و بهم نگاه كرد، تو نگاهش نه پشیمونی بود نه 
 ناراحتی فقط ترس
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بود... تمام جسارتم رو جمع كردم، من بغیر از پیوند ژنتیكی كه با این 
 آدم داشتم هیچ

نسبت دیگه ای بهش نداشتم ، میخواستم تمام حرفهایی كه رو دلم بود 
 مرو بگ

 ...شاید برای اون مهم نبود ولی میخواستم خودم آدم آروم بشم

چرا انقدر از من متنفر بودی یاسین؟ چون دختر بودم ؟ چون بقیه _
 دوستات داداش داشتن

 و تو خواهر دار شدی؟

   ... هیچ جوابی نداد فقط لرزش دستاش رو میدیدم

 

ه... كه تو میدونی میدونم تو اسمم رو گذاشتی یارا؟ یه اسم پسرون_
 كتاب فرهنگ اسمی كه

ازمحبوبه دختر حاجی صبوری گرفته بودی و فقط و فقط بخاطر اینكه 
 اون انتخاب كرده

بود و گفته بود اگه داداش دار شدی اسمشو بذار یارا بخاطر همین به 
 زور بابا رو قانع
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كردی اسمم رو بذارن یارا؟ میدونی محبوبه اینو همه جا پخش كرده 
 ی همهبود؟ میدون

 مسخرم میكردند كه اسمم پسرونست؟

 آروم گفت

 محبوبه زنمه االن_

با شنیدن این حرف بلند زدم زیر خنده... كیان سرش رو برگردونده 
 بود و آروم نگام

 ...میكرد، شاید اونم دلش بحالم سوخته بود

خوبه پس از طرف من ازش تشكر كن، چون اسمی كه برام انتخاب _
 كرده بود خارج از

ان یه اسم كامال دخترانه و امروزی و حتی باكالس بود... سرت رو ایر
 بیار باال یاسین

 ...نگام كن

 ...با استرس سرش رو آورد باال و به صورتم نگاه كرد

االن منو ببین ... من كجام و تو كجایی... یادته وقتی موهامو چنگ _
 مینداختی؟ یادته وقتی
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 ی دنبال خودت؟دورتا دور اون زمین سیمانی منو میكشید

كیان چشماش رو بسته بود و دستاشو محكم مشت كرده بود... تازه 
 متوجه شدم گفتن این

 ...حرفها پیش كیان درست نیست

   ... یكم خودمو به یاسن نزدیک كردم

 

شاید باور نكنی یاسین ولی ازت ممنونم كه باهام بد بودی... انقدر بد _
 بودی كه فكر فرار

اگه تو یا مامان یا بابا یكیتون با من خوب بودید افتاد تو سرم، چون 
 شاید دلم اجازه نمیداد

 ...برم و خودمو به موندن تو اون خراب شده قانع میكردم

 روی لباش یه چیزی شبیه لبخند افتاد

یعنی منو میبخشی و میذاری برم؟ من هركاری هم رئیست خواست _
 كردم

 باز بهش خندیدم

 ...رئیس؟؟؟شوهرمه_
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هش پر از ترس شد و به منو كیان نگاه كرد... با لبای لرزون باز نگا
 گفت

یارا بابا سكته كرده و فلج شده ، مامان بخاطر قندش یه دستش رو _
 قطع كردن، بذار زنده

 ...بمونم بخدا دیگه هیچ وقت نمیذارم منو ببینی

ته دلم از حرفاش یه جوری شدم... مامان دستشو قطع كرده بودند؟ 
 ه بود؟ االنبابا فلج شد

 ...هم یاسین پاش لنگ میزد

چرا انقدر حس بد تو وجودم بود، اون حس عذاب وجدان چی بود؟ 
 چرا حس میكردم اه من

 باعث تمام این اتفاقات شده؟

كیان متوجه حال بدم شد و آروم دستشو روی دستم گذاشت...بغض 
 كردمو آروم گفتم

 ...شكیان ولش كن بره... به اندازه ی كافی خدا زدت_

خم شد و پیشونیمو بوسید كه یاسین با چشمای از حدقه در اومده 
 نگامون میكرد كیان
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   ... ...برگشت سمت یاسین با اخم وحشناكی گفت

 

این آخرین فرصتیه كه بهت میدم فقط و فقط هم بخاطر همسرم _
 ...اینكار رو میكنم

گی هركسی اومد پیشت و خواست حتی درمورد یارا اطالعات بگیره می
 نمیشناسیش و

 ...همچین خواهری نداری... فراموشش میكنی

 از رو زانو هاش بلند شد و با ذوق گفت

 ...من نوكر شمام ، چشم آقا هرچی شما بگید_

با حرص چشمام رو بستم و دستام رو مشت كردم... چقدر یه آدم 
 میتونه پست باشه؟

 ...ه میكندمولی بس بود... من دیگه باید این دندون لق رو برای همیش

 ...باالخره یاسین رفت و من موندمو كیان

 زیر گوشم گفت

 خوبی؟_
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سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم... خوب بود به روم نمیاورد كه چه 
 چیزایی شنیده

یارا تا وقتی من هستم از هیچی نترس... درضمن من هم نباشم زن _
 من انقدر شجاع و

 ...قوی هست از پس خودش بربیاد

خند بهش نگاه كردم و خودمو انداختم تو بغلش چقدر خوب بهم با لب
 اعتماد به نفس و قدرت

 ...میداد

 "زیر گوشم گفت " میخوای بریم لباس زیر بخری؟

   ... ...با خنده سرم رو تكون دادم

 

 "كیان"

با ذوق به ویترین مغازه ها نگاه میكرد و دستای من پر كیسه خرید 
 بود كه باالخره وارد

 ...اس زیر فروشی شدیه لب

 ...خنده دار بود برام من نمیتونستم برم داخل



@vip_Roman 

 

 

  

861 

 

ذهنم به چند ساعت پیش رفت ، كاش یارا رو زودتر میشناختمش ، 
 كاش زودتر میدیدمش

خودم از اون خونه و اون زندگی فراریش میدادم، باید تک تک بالهایی 
 كه سر یارا آورده

تیری كه تو پاش ٣با   بود رو سر اون یاسین بیشرف میاوردم هرچند
 خالی كردم پاش لنگ

میزد و تا آخر عمر با هر قدمی كه برمیداشت میدونست دیگه نباید 
 ...سمت یارا بیاد

سرحال و با لب خندون از مغازه اومد بیرون ... با زنگ آرمان فهمیدم 
 همه چیز حله با

 ذوق گفت

 ...كیان من میخوام اینا رو بپوشم_

 چشمكی بهش زدم

 ...بریمباید _

 ...لبش رو آویزون كرد و گفت

 كجا ؟_



@vip_Roman 

 

 

  

862 

 

   ... ...چشمكی زدم بهش و گفتم

 

 ...بریم واقعی واقعی بشم شوهرت_

ناباور نگام كرد كه چشمكی بهش زدم و جلوتر راه افتادم، انگار چند 
 ثانیه طول كشید به

خودش بیاد كه از پشت سرم صدای قلدم هاش رو شنیدم كه رسید 
 بازوم بهم و دستاشو دور

 ...، بازوم حلقه كرد

 شوخی میكنی؟_

 به چشمای گردش لبخندی زدم و لبمو مكیدم كه با حرص و تشر گفت

 ...كیان... اذیتم نكن_

رسیدیم پاركینگ و سوار ماشین شدیم كه همش ورجه ورجه میكرد تا 
 از صحت حرفم

 مطمئن بشه

نشده از بین كیسه ها یه كیسه كشیدم بیرون كه بین خریداش متوجه 
 ...بود ... دادم دستش
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 ...اینا رو بپوش میریم محضر بچه ها منتظرمون هستند_

 چشماشو برام درشت كرد

 شوخی نمیكنی ... نه؟_

به سمتش كج شدم و با ابروی باال رفته نگاش كردم كه سریع مانتوی 
 سفید كه روش طرح

های طالیی كار شده بود رو پوشید و خودش خم شد و از بین كفشهایی 
 كه خریده بود یه

 جفت كفش سفید عروسكی در آورد یهو گفت

آخه من شال ندارم كه ، شال نخریدم كیان شالم با اینا خوب نیست، _
   ... .واقعا میریم عقد كنیم

 

خدا رحم كرد دختره فروشنده بهم پیشنهاد داد كه شال ست مانتو رو 
 بردارم وگرنه از یارا

كز خرید جعبه كوچیک نارنجی رو بعید نبود دوباره برگرده داخل مر
 برداشتم و گرفتم

 سمتش
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 بیا اینم شال_

 ...چشماش برق زد و شال رو روی سرش گذاشت و برگشت سمتم

 بهم میاد؟_

 خم شدم و عمیق پیشونیش رو بوسیدم

 ...همه چیز بهت میاد ولی من ترجیح میدم چیزی نپوشی_

 ...جیغی كشید و مشت محكمی به بازوم زد

 ...یه چیزی یادش اومدیهو انگار 

 ...كیان تو رانندگی كن من لباس زیرمو عوض كنم باشه_

 ...ایندفعه چشمامو براش گرد كردم

 ...یارا االن روزه چطوری میخوای این كارو انجام بدی یكی میبینه_

 با لب و لوچه ی آویزون گفت

من دارم دیوونه میشم كیان، مجبور شدم بازم لباس زیر دیروزمو _
 بپوشم

پوفی كشیدم از دستش، میدونم هرچقدر هم میگفتم نمیشه كار 
 خودشو میكرد
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از ماشین پیاده شدم و گفتم، همینجا عوض كن من كشیک میدم كسی 
 نیاد

   ... انگشتمم با تهدید بهش نشون دادم

 

 ...فقط شورتت رو عوض میكنی ها_

 ...لبش رو گزید و با سر باشه ای گفت

خیال راحت برگشتم داخل ماشین، باید  خدارو شكر كسی نیومد و با
 میرفتم لوكیشنی كه

 ...آرمان برام فرستاده بود

 ...میدونستم بابا چه برنامه هایی داشت

با بهونه ازدواج آرزو اومدیم ولی دراصل برای ازدواج خودمون 
 ...اومدیم

بابا میخواست از قانون آمریكا استفاده كنه و چون یارا تابعیت منو 
 وز ازدواجنداشت و هن

نكرده بودیم و بر اساس مداركی كه داشت و میدونست یارا هنوز 
 اقامت دائم كانادا رو
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 ...نگرفته ، میخواست یارا رو تحویل پلیس بده

انقدر نفوذ بابا بین پلیسهای آمریكا قوی بود كه میدونستم پامون بره 
 مركز ثبت ازدواج یارا

 ندرو به دلیل اقامت غیر قانونی دستگیر میكن

 این بهترین فرصت بود كه یه بار دیگه نقشه های بابا رو خراب كنم

همیشه میگفتم من شناسنامه ی ایران به چه دردم میخوره، ولی برای 
 اولین بار شناسنامه

ی ایران به دردم خورده بود اونم دقیق جایی كه فكرشو هم 
 ...نمیكردم

رو بدون دردسر  االن میتونستم با این برگه ها تو آمریكا ازدواجمون
 ثبت كنم و با جشنی

كه میخواستم بگیرم دیگه كسی به یارا دست نمیزد... حداقل افراد 
 مجمع و بابا نمیتونستند

 ...بهش دست بزنند

   ... از یه طرفي هم بابا تمام ذهنش درگیر این شده بود
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 جلو ازدواج منو یارا رو بگیره

 با نهایت استفاده رو بكنمو این یه فرصت بود تا از این حواس پرتي با

 ...به یه دفتر خانه نه چندان تمیز رسیدیم

 همه كارها قبل اومدن ما انجام شده بود

حتی آزمایش خون و برگه های الزم برای عقد ، فقط اجازه ی پدر و 
 وكالت نامه تام پدر

 الزم بود كه اونم یاسین آورد

 وقتی رسیدیم همه بچه ها دم در بودند

 و به هم رسوندند و بغل مشهورشون رو رفتندهمه خودشون ر

 شوهر آرزو طفلک شوكه شد

 ریما چشماش اشكی شده بود كه با حرص به من توپید

چرا همه چیزای تو یهوییه كیان؟ تو چرا انقدر از سورپرایز كردن _
 آدما خوشت میاد؟

درضمن این كارت یعنی اینكه نمیتونیم عروسی كه تو آمریكا برگزار 
 ایم؟میكنید بی

 ...لبمو بردم تو دهنم و به چشمای ریما زل زدم
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شاید اون درحد شوخی گفته بود... ولی حقیقت داشت بخاطر خودشون 
 هم شده نمیتونستند

 ...بیان

 آرزو بازومو گرفت

 كیان واقعا ما رو دعوت نمیكنی؟_

   ... تا بخوام چیزی بگم آرمان مداخله كرد

 

 ...م ... خوب نیست اذیتشون كنیممهم اینه تو عقد اصلیشون ما هستی_

به یارا نگاه كردم كه حرفی نمیزد و فقط به من نگاه میكرد سعی كردم 
 بهش بفهمونم كه

متاسفم ولی با لبخند آرومی كه زد یه بار دیگه با درک و شعورش منو 
 ...غافلگیر كرد

دستشو به سمتم دراز كرد كه بدون یک لحظه فكر كردن دستش رو 
 ر ازگرفتم و جلوت

 ...همه راه افتادیم
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یه روزی تمام این فداكاریهاش رو جبران میكردم این یه قول به خودم 
 ...بود

عاقد یكسری كلمات گفت كه من یک كلمه هم مفهوم هیچ كدوم رو 
 نفهمیدم ، پوف كالفه

 ...ای كشیدم كه همه زیر زیركی به من خندیدند

رفته بودم... من باالخره خطبه خونده شد ، نمیدونم چرا استرس گ
 كیان رئیس یک خونواده

عضو مجمع االن تو لحظه ای كه داشتند به صورت رسمی ما رو زن و 
 شوهر اعالم

 میكردند استرس گرفته بودم ... یه حس خوب داشتم

همیشه حس میكردم یه چیزی كمه و االن دقیقا همون لحظه بود كه 
 اون خال داشت پر

 ...یارا مال من میشدمیشد... به صورت رسمی و قانونی 

 عاقد هی میگفت عروس خانم وكیلم؟

یارا سكوت كرده بود و ریما و آرزو هربار یارا رو میفرستادند جایی... 
 یه بار رفت گل
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   ... ...بچینه، یه بار رفت گالب بیاره

 

پوف كالفه ای كشیدم و برگشتم سمت یارا كه با اون چشمای درشتش 
 و مژه های برگشتش

ز با یه لبخند ملیح نگام میكرد... كالفگیم رفت و خودمو داشت با نا
 نگه داشتم كه جلو

 همشون محكم بغلش نكنم فقط آروم گفتم

 میخوای االن بیخیال گل چیدن و گالب آوردن بشی و بله رو بگی؟_

دستشو رو صورتم گذاشت، بدون اینكه به بقیه توجه كنه آروم روی ته 
 ریشم رو ناز

 ...كرد

بار تو كل عمرم یه حس عجیب داشتم، یه حسی كه انگار برای اولین 
 میخواستم از

خوشحالی و آرامشی كه همین لحظه با تمام وجود داشتم حسش 
 میكردم همین لحظه كه

 ...چشمای یارا خیس شده بود مردمک چشمای منم لرزید
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 !!!چه حس غریبی بود... من داشتم احساساتی میشدم؟ من

را هستم و هر لحظه انگار بیشتر و بیشتر آره با تمام وجود عاشق یا
 میشه... انقدر زیاد كه

 ...منو در این حد احساساتی كنه

 صدای عاقد رو شنیدم كه یه بار دیگه گفت

 عروس خانم وكیلم؟_

 ...صدای یارا تو گوشم پیچید

 ...با تمام وجودم تا آخرین لحظه عمرم بله_

ه به بقیه كه داشتند یک قطره اشک از چشمای یارا چكید كه بدون توج
 دست میزدند خم

شدم سمتش و دقیقا روی اشكش كه آروم داشت رو گونش سر 
   ... میخورد رو بوسیدم صدای

 

دست زدنا قطع شد، خیسی داخل چشمای خودم هم اذیتم میكرد 
 چشمام رو بستم و با یه
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نفس عمیق به خودم مسلط شدم... تک خنده ی یارا رو شنیدم و صدای 
 زیر آرومش كه

 گوشم گفت

 ...مرد مغرور و مهربون من_

 ...خنده ی عاقد ما رو از هم دور كرد

عاقد_ خوب آقای داماد اگه از طرف شما هم وكیلم شروع كنیم به 
 ...زدن امضاها

 نگاهمو از یارا گرفتم و خونسر گفتم

 ...بله وكیلید_

 ...همه خندیدن ، من نمیدونم چرا امروز هرچی میگفتم اینا میخندیدند

 ...انقدر دفترهای بزرگ بزرگ امضا كردیم كه یارا كالفه شده بود

االن با این ازدواج میتونستم به تابعیت خودم برای یارا هم شناسنامه و 
 شهروندی آمریكا

 ...بگیرم

من ریسک كردم و یارا رو با خودم بردم خونه ولی پشیمون نیستم از 
 اینكه تو این راه
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ز طبیعیتر بود و بابا تا داشت خودشو درگیر همراهمه، اینجوری همه چی
 این میكرد كه

 ...یارا رو از من دور كنه من كارهای دیگم رو انجام میدادم

   ... "یارا"

 

باورم نمیشد ما رسما و قانونا اونم توی ایران عقد كرده بودیم... رسما 
 ما االن زن و شوهر

وهسار البته بودیم... آرزو و ریما چشماشون قرمز شده بود حتی ك
 كوهیار خودشو زده بود

 ...به گیجی و سعی میكرد به من نگاه نكنه

 همشون رو به ترتیب بغل كردم كه كوهسار زیر گوشم با بغض گفت

خیلی مواظب خودت باش یارا... منو ببخش اگه بعضی وقتها كله شق _
 شدم و اذیتت

فته ما كردم... اینو بدون هرجای دنیا باشی هر اتفاقی هم برات بیو
 هممون پشتتیم ، هیچ

 ...وقت مهربونیهات رو یادم نمیره
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خودم هم كم كم بغض كردم، من نمیخواستم برم بمیرم كه... ولی 
 میدونستم دیگه هیچ وقت

 ...دوستیمون مثل قبل نمیشه

این ازدواج دیگه مهر تاییدی بود برای اینكه دیگه هیچ چیزی مثل قبل 
 نمیشه، دور همی

ات حقیقتمون، شیطونی های پسرا، سر و كله زدن ما هامون، بازی جر
 ...دخترا باهاشون

م هاالن با ازدواج آرزو و رفتنش به ایتالیا و من رفتنم به آمریكا همه از 
 ...دور میشدیم

 كوهیار رو از خودم دور كردم و اشكاشو پاک كردم

 ...خیلی مواظب كوهیار باش ، خودت میدونی قلبش حساسه_

نه ی باشه تكون داد كه كوهیار قرمز شده كه سرش رو به نشو
 نمیخواست بغلم كنه و به

 ...زور خودشو نگه داشته بود رو بغل كردم

خیلی سخته یار یار نبودنت، من هروقت دلم گرفت برم خونه كی؟ _
 هروقت با این كله شق
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   ... ...دعوا كردم كجا برم بخوابم

 

 ...زیر گوشش با بغض خندیدم

تصویری با هم حرف میزنیم، درضمن بسه دیگه رابطه بهم زنگ بزن، _
 یک شبه و یک

هفه ای یک ماهه، یه درست حسابیشو پیدا كن، هروقت دلت گرفت 
 ...بری پیش اون

 با خنده ی پر از غمش گفت

 ...یكی هست تازه باهاش آشنا شدم، خیلی سک.سیه_

 خواستم بزنم تو سرش كه كیان گفت

 ...رزرو كردیم بریم برای نهار جای خوبی رو_

 پریدم وسط حرفش

 ...نه كیان جای لوكس نمیریم_

 همه با تعجب نگام كردند كه با ذوق گفتم

 یادتونه گفتیم اگه یه روز تو ایران همه دور هم جمع شیم میریم كجا؟_
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 آرمان سریع گرفت منظورم چیه با خنده گفت

 آخه امروز؟_

 شونه هامو انداختم باال

 كه داریم یكیشون مهمونمون میكنند نه؟از دوتا آقای دامادی _

 ...كیان متوجه منظورم نشده بود كه یهو دوقولوها زدند زیر خنده

كوهیار_ لعنتی چطور یادته، ولی واقعا از روزی كه اومدیم میگیم میریم 
 ها ولی وقت

   ... ...نشده این آرزو كچلمون كرده بود

 

 كیان باالخره گفت

 ا و انقدر مخفی بازی درنیاریدمیشه بگید میخواید برید كج_

آرزو و ریما هم فهمیده بودند كه با نیش باز ما رو نگاه میكردند كه با 
 این سوال كیان هر

 تامون یک صدا گفتیم

 ...!فالفلی_
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 كیان ابروهاش رو انداخت باال و با تعجب گفت

 چی هست حاال؟_

گریه  طفلک شوهر آرزو تو سكوت وایساده بود و به رفتارهای یه لحظه
 یه لحظه خنده ی

 ما نگاه میكرد

 ...خوبه كیان با دیوونه بازی های ما كامل آشنا بود

وقتی رسیدیم به فالفلی كه آرمان مارو برد كل صندلی های پالستیكی 
 كه داشت رو اشغال

 كردیم و میزهای دایره ای قرمز رو به هم چسبوندیم

 ...فالفلیش سلف سرویس بود

ود و منتظر بود بیان براش بذارن كه دستشو كیان همینجوری نشسته ب
 گرفتم و دنبال خودم

 كشیدمش

 ...هركاری میكردم اونم همونكارو میكرد

   ... ...ولی برخالف كیان بابد كامال تو این كار حرفه ای بود
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وقتی كیان ساندویچ اولش رو تموم كرد بدون اینكه حرفی بزنه پاشد و 
 دوتا دیگه سانویچ

 و اومد نشسترو هم پر كرد 

 همه بهش ریز خندیدیم كه با اخم سرش رو آورد باال

 امروز چرا من هركاری میكنم شما ها میخندید؟_

 خیلی محكم این حرف رو زد و قیافه ی رئیس بودن به خودش گرفت

 ...اخمش سكوت سنگینی بینمون به وجود آورد

همه سرمون رو انداختیم پایین، كه صدای خنده ی تو گلوییش رو 
 ...شنیدیم

االنم من باید به قیافه های گرفته شما بخندم كه عین بچه _
 كوچولوهایی

 كه تنبیه میشن لب و لوچتون آویزون شده

همه سرمون رو با دهن باز آوردیم باال ، لعنتی رسما با یه حركت 
 هممون

 رو دست انداخت! صدای اعتراض و جیغ داد بچه ها بلند شد كه كیان

 ...ادامه داد به غذا خوردنشبی توجه به هممون 
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 آروم زیر گوشم گفت _ این چی توشه یارا؟ خدایی خیلی غذای باحالیه

 با خنده گفتم

عزیزم نخود... كال از نخود خیس خورده و ادویه جات درست _
 ...میشه

 ...مواظب دستگاه گوارشت باش

   ... با لبخند به قیافه ی متعجبش دستمو رو موهاش كشیدم و گفتم

 

ور نوش جونت وگرنه چجوری این هیكلو برام گنده میكنی تا بخ_
 زیرت بهم خوش

 ...بگذره

 .."!تشر آمیز صدام زد " یارا

تا اومدم حرفی بزنم صدای بم و خیلی مردونه ای رو پشت سرم 
 شنیدم

 كیان؟_

كیان نگاهش رو از من گرفت و به پشت سرم نگاه كرد...لبخند كجی 
 زد و از جاش بلند شد
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 !ارسالن! فكر نمیكردم خودت بیایكیان_ 

 ...مرده پوزخند بیحوصله ای كرد

 ...خودت میدونی هرجای دنیا بخوای خودم میام_

 ...كیان سرش رو آروم تكون داد و برگشت سمت من

شب برمیگردیم آمریكا... این چند ساعت با دوستات خوش _
 ...بگذرون

ود این مرد خیلی داشتم از فضولی دیوونه میشدم... خیلی برام عجیب ب
 با ابهت بود، یه

 ...جورایی نگاهش حس بدی بهم میداد، واقعا ازش ترسیده بودم

آرمان پشت سرشون رفت و تازه متوجه ماشین بنز مشكی كه بغلمون 
 نگه داشته بود

 ...شدم

 ...آرمان و كیان با هم رفتند و ما با دهن باز نگاشون كردیم

   ... ...سمش بود، ارسالنتنها چیزی كه از اون مرد فهمیدم ا
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نگاهی به بچه ها انداختم كه اونا هم تقریبا شرایط من روداشتند صدای 
 ریما رو كه داشت

 میگفت

قبل اینكه من لزبین بشم چرا مردهایی شبیه این مرد و دن رو ندیده "
 بودم اه این خیلی

 جذاب بود" رو شنیدم

فكر كرد و بلند ولی هیچ كدوم توجهی به حرفاش نكردیم آرزو یكم 
 شد و رو به باربد گفت

 میشه با هم حرف بزنم؟_

باربدی كه هنوز نتونسته بودم باهاش زیاد حرف بزنم و باهاش آشنا 
 بشم زیادی متین و سر

 به زیر بود

با آرزو از ما فاصله گرفتند و یكم حرف زدند ولی چند لحظه بعد آرزو 
 تنها برگشت سمت

 دشما و باربد رفت سمت ماشین خو

 !آرزو_ فكر كنم ما  نفر نیاز داریم اساسی حرف بزنیم تا یارا نرفته
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 "كیان"

باورش سخت بود ارسالن خودش بیاد دنبالمون ، رسیده بودیم دم در 
 یه خونه ی كلنگی و

 ...قدیمی كه ارسالن گفت پیاده شیم

   ... ...هنوز هم همون آدم مغرور و خشن بود

 

ی خالی بود... كه  تا صندلی داشت... وارد خونه كه شدیم فقط یه فضا
 با اشاره ی سر

 ارساالن روی صندلیها نشستیم كه مكثی كردو نگاهی به آرمان انداخت

 آرمان از بیشتر كارهای من خبر داشت ولی نه همه ی هدفم و كارام

 سری برای آرمان تكون دادم كه از جاش بلند شد و از ما دور شد

یم كرده بود فهمیده بود حق شوال این چند وقتی كه آرمان همراه
 نداره... هرچقدر الزم

 ...باشه من بهش میگم و بس

 ...اینجا امنه ، اینجا حرف بزن_

 ...دستامو روی سینه قفل كردم و بهش زل زدم
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 حرفام كامال واضح بود ارسالن تو پیامه محرمانه كامل توضیح دادم_

 ارسالن_ متوجهی چه بازی رو راه انداختی؟

 به نشونه آره تكون دادم سرم رو

میدونی یک درصد شكست بخوری نه تنها خودت كل خاندانت نابود _
 میشن؟

 ارسالن شاید تنها كسی بود تو كل دنبا بهش اعتماد داشتم محكم گفتم

منو خوب میشناسی راهی كه تهش پیروزی نباشه واردش نمیشم... _
 خوب میدونی اینو

 ...نمحمد بهمون یاد داده، به هر دوتامو

 پوزخندی زد

فكر نمیكردم آموزشهای محمد هنوز یادت باشه، به هرحال حكم _
   ... !مرگشو پدر تو داده

 

خونم با این حرفش به جوش اومد مشتمو كوبیدم به میز كه از با دیدن 
 ....قیافم حرفی نزد
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محمد هرچه قدر برای ارسالن پدری كرده بود و عزیز بود... برای من 
 بزرگترین حامی

و مربی بود با این تفاوت كه هدف ارسالن به دست آوردن قدرت بود 
 ولی هدف من دفاع

از خودم و دور شدن از این زندگی بود كه داشتم باهاش دست و پنجه 
 ...نرم میكردم

 ...ارسالن خودش حرف رو عوض كرد

 االن از من چی میخوای؟_

 یكی از ابروهامو بردم باال

كل آسیایی ارسالن، مسلما خیلی چیزا تو بزرگترین قدرت اطالعات _
 ازت میخوام

باالخره یک ذره لبش كش اومد و این جزء موارد نادر بود كه ارسالن 
 لباش كش بیاد و

 بخنده

لیستش كن كیان و برام بفرست، خودت میدونی تنها كسی هستی _
 بدون چشم داشت



@vip_Roman 

 

 

  

885 

 

 ...هركاری برات میكنم

 ...لبخندی به روش زدم

 ...باهات حساب میكنم_

 یكی از ابروهاش رو برد باال

یادگرفتی لبخند بزنی، آفرین... نكنه این تغییر رو مدیون اون _
 كوچولویی هستیم كه داشت

 زیر گوشت ورد میخوند

   ... یكی از ابروهامو بردم باال و با پوزخند گفتم

 

 ...!زنمه ارسالن_

 ابروهاش رو ناباور برد باال

 !نقطه ضعف؟_

آره تكون دادم كه از جاش بلند شد و رفت سمت  سرم رو به نشونه ی
 دیوار بزرگ پشت

 سرش



@vip_Roman 

 

 

  

886 

 

چیزی رو دیوار نبود فقط چند تا كلید برق یكی از كلیدها زد كه جلو 
 چشمم دیوار باز شد

از همینجا هم مشخص بود... رسما یه انبار مهمات بود ... میدونستم 
 اینجا یه خونه ی

ین حد پر باشه... ارسالن معمولی نیست ولی فكر هم نمیكردم در ا
 رفت داخل و چند لحظه

 بعد با یه ساک دستی مشكی اومد بیرون... و در پشت سرش بسته شد

با اون فكر هایی كه تو داری و با اون ریسكی كه تو میخوای بكنی _
 قطعا اون دختر

بیچاره هم تو خطره فكر كنم به عنوان تنها دوستت این بهترین كادوی 
 معروسی باشه بتون

 ...به زنت بدم

 ...در كیف دستی رو باز كرد و برش گردوند سمت من

 ...یه تاپ مشكی بود

یكی از ابروهامو انداختم باال كه تاپ رو از جاش بلند كرد و داد دستم، 
 به ظاهر فقط یه
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 ...تاپ معمولی بود

   ... !این جدیدترین دست آورد گروه تولید منه... جالبه نه؟_

 

ی كه ارسالن كرده بود زل زدم... این پسر همیشه یه با افتخار به كار
 نابغه بوده... مطمئنا

 ...چیز ارزونی نبود

این جزو نسخه اولیه ست كیان مطمئنا میدونی برای چی اینو بهت _
 !میدم

 سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم

ارسالن_ زنده بمون كیان..! شاید اگه تو و اون كوچولو زنده بمونید 
 ای خندیدنامیدی بر

 ...منم باشه

یكی از ابروهامو بردم باال كه در حالی كه داشت میرفت سمت در بلند 
 گفت

بهشم بگو از من نترسه ، میدونم كارم با نگاه هام خوبه و مردم ازم _
 خوب حساب میبرن
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 ولی اون زن توِا باید قوی تر از این حرفها باشه

د با برداشتن گوشی اومدم حرفی بزنم كه گوشیم زنگ خورد كیهان بو
 صدای سراسیمش

 رو شنیدم

 ...كجایی كیان؟ هرچه سریعتر برگرد خونه بهت نیاز داریم_

 "یارا"

 ...هر چهارتاشون با چشمای قرمز شده بهم زل زده بودند

 ...ریما_ تو یه روانی به تمام معنایی یارا

 كوهسار _ چطور با چه جراتی دوباره میخوای برگردی به اون خونه؟
...   

 

 سرم رو تكون دادم

 ...من كیان رو ول نمیكنم بچه ها_

آرزو_ میخوای این بار بدون نیاز به برادرت بیاد سر وقتت بكشتت؟ 
 همینو میخوای؟ یارا



@vip_Roman 

 

 

  

889 

 

تو حتی نمیدونی اونا چیكارن و از كجا اینهمه پول دارن... قطعا هم یه 
 كار معمولی نیست

د از چیزایی كه براتون خودم اینا رو میدونم آرزو... پشیمونم نكنی_
 ...تعریف كردم

كوهیار حرفی نمیزد و فقط لباش رو میجوید اولین بار بود انقدر كالفه 
 ...میدیدمش

ریما _ یعنی میخوای بگی با دونستن تمام این چیزا بازم قبول كردی با 
 كیان بمونی؟

 سرم رو تكون دادم

 كوهیار سكوتش رو شكست

را، فكر میكردم خیلی دختر عاقلی هستی تو یه احمق به تمام معنایی یا_
 ولی اشتباه

میكردم، میتونستی فقط برات یه دوست پسر معمولی باشه باهاش 
 ...خوش بگذرونی

مجبور نبودی باهاش ازدواج كنی مثل من آرمان ، آرزو ریما، مثل 
 هممون تو هم
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 ...میتونستی فقط خوش بگذرونی یارا تو

ن بدون كیان نمیتونم زندگی كنم، برام مهم نیست احمقم یا عاقل، م_
 بارها ازش دور شدم

بارها سعی كردم فراموشش كنم وی نشد، من بدون كیان نمیتونم 
 میفهمی؟ اگه قراره بمیرم

هم ترجیح میدم پایانم ایجوری باشه ، من بعد چشیدن طعم زندگی با 
 ...كیان دیگه نمیتونم

ت هرچهار تاشون با كوهیار چشم تو چشم شدیم ، بغضم راه گلومو بس
 ناباور نگام میكردند

   ... ...لرزش مردمک چشمای كوهیار به وضوح مشخص بود

 

كوهسار _ آروم باش یارا... این راهیه كه تو انتخاب كردی باید ما بهت 
 احترام بذاریم

 ...كوهیار هم منظورش

كوهیار واینستاد حرفهای كوهسار رو بشنوه گوشیشو برداشت و رفت 
 ...سمت در
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میخواستم بهشون بگم من تو چه شرایطی هستم ولی كارهای مشكوک ن
 كیان همه رو

 ...مشكوک كرده بود

كیان گفته بود كه نباید كسی چیزی بدونه... ولی من هیچ وقت 
 نتونسته بودم زبونم رو پیش

بچه ها نگه دارم... وقتی همشون باال سرم وایمیستادند و منتظر حرف 
 من میشدند

 ...ها از زبونم خارج میشد ناخوداگاه كلمه

 ...آرزو كالفه بلند شد و اومد سمتم

كوهسار راست میگه ما به انتخابت احترام میذاریم یارا اینكه این _
 حرفا رو بهمون زدی

و سیر تا پیازو برامون تعریف كردی یعنی هرچقدر هم از هم دور شیم 
 باز یه خونواده ایم

رایط رو تحمل كنی در پس هروقت حس كردی دیگه نمیتونی اون ش
 خونه هممون به روت

 بازه هروقت نیاز داشتی میدونی كه فقط یک تلفن كافیه
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ریما _ آرزو راست میگه یارا ، همیشه اینو یادت باشه ما هممون یه 
 خونواده ایم.... من

برم این كله شق رو آروم كنم، هممون میدونیم كوهیار تورو از هممون 
 بیشتر دوست داره،

 ...قضیه برای كوهیار هضمش سختر از بقیمونه یكم این

   ... ...سكوت كردم كه صدای در نشونه ی رفتن ریما رو میداد

 

كوهسار بلند شد و رفت آشپزخونه... خوشحال بودم پدر و مادر 
 دوقولوها خونه نبودند و

اومده بودیم اینجا به شدت به آب نیاز داشتم پشت سر كوهسار رفتم 
 شكه درحالی كه خود

آب خوردنش تموم شد لیوانش رو گرفتم و برای خودم هم آب ریختم 
 كه به در یخچال تكیه

داد نگاهش كلی حرف داشت از نگاهش میتونستم بفهمم چی میخواد 
 بگه ولی اینبار

 ...برخالف همیشه كوهسار سكوت نكرد
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 ...یارا میدونی حس كوهیار نسبت به تو_

 پریدم وسط حرفش و سرمو تكون دادم

 ه كوهسار نه ... نمیخوام در این مورد چیزی بشنومن_

نفسشو با صدا بیرون داد و لبش رو گاز گرفت تا ادامه نده... 
 میدونستم حس كوهسار

نسبت به من متفاوته ولی نه اون هیچ وقت هیچی گفته بود نه من 
 چیزی به روش آورده

ر بود، شاید خیلی كلیشه ای بود ولی دوقولوها برای من مثل براد
 ...كوچیک بودند

 ...نمیخواستم هیچ وقت فكر دیگه ای بغیر از این داشته باشم

نفسشو با صدا بیرون داد و لبش رو گاز گرفت تا ادامه نده... 
 میدونستم حس كوهیار نسبت

به من متفاوته ولی نه اون هیچ وقت هیچی گفته بود نه من چیزی به 
 روش آورده بود، شاید

دوقولوها برای من مثل برادر كوچیک  خیلی كلیشه ای بود ولی
 بودند... نمیخواستم هیچ
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وقت فكر دیگه ای بغیر از این داشته باشم... مخصوصا اینكه االن كیان 
 تو زندگیم بود

 ...تحت هیچ شرایطی نمیخواستم هیچ سو تفاهمی پیش بیاد

   ... با صدای در برگشتیم تو هال كه آرزو در رو باز كرد

 

 ...یما و كوهیار باشن ولی كیان و آرمان بودندانتظار داشتم ر

 كیان خونسرد گقت

 ...باید بریم یارا_

سرم رو به نشونه ی باشه تكون دادم و رفتم سمتم مانتو و شالم كه 
 همون لحظه ریما و

 ...كوهیار هم برگشتند

 كوهیار هنوز گرفته بود... وقتی دیدند دارم آماده میشم ریما گفت

 داری میری؟_

و به نشونه ی آره تكون دادم و جلو ی آیینه شالم رو درست سرم ر
 كردم كه آرزو گفت

 ...ما هم میایم تا فرودگاه_
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 ...آرمان_ آرزو فرودگاه خصوصیه

 آرزو با پوزخند گفت

بهتر ، حداقل تا دم در هواپیما پیشش باشیم ما كه عروسی نمیتونیم _
 ...بریم

رفته به آرزو زل زد ولی  كیان لباش رو جمع كرد وبا یه ابروی باال
 حرفی نزد جاش

 آرمان گفت

آرزو قبال در موردش حرف زدیم نه؟! االن دم رفتن چرا اذیت _
 میكنی؟

آرزو پوفی كشید و سرسری مانتو شالشو پوشید ... میدونستم بعد 
 چیزهایی كه تعریف

كردم اینجوری شده بودند... البته فقط در مورد یاسین و قصد كشتنش 
 یان فقطو بابای ك

   ... ...گفته بودم اینجوری شده بودند
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با كیان تو ماشین آرمان نشستیم كه آرزو در ماشین رو باز كرد و منو 
 كشید بیرون و بلند

 گفت

 اون دوتا گودزیال با هم برن تا فرودگاه تو با ما بیا_

با نگاه كیان كه گفت برو رفتم پیش بچه ها ولی تا رسیدن به فرودگاه 
 ام حرفالم تا ك

 ...نزدیم

ماشینها رو بردیم داخل محوطه باز ریما و آرزو چشاشون قرمز شده 
 بود ... رو به

 همشون گفتم

 بس كنید من خوبم ، من این زندگی رو دوست دارم، این انتخاب منه_

 كوهیار پوزخندی زد كه گفتم

تو هم انقدر برا من پوزخند نزن و سر كوفت نزن این انتخاب منه چه _
 بیاد چهخوشت 

 !...نیاد

 سرش رو با تاسف تكون داد كه رفتم سمت كیان كه منتظرم بود
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یه دور دیگه با همشون خداحافظی كردم و با كیان سوار هواپیما 
 شدیم... برنگشتم و پشت

سرم رو نگاه نكردم من راهم رو مشخص كرده بودم تا لحظه پرواز 
 هواپیما از پنجره ی

شون دست تكون دادم ولی با دور كوچیک بهشون نگاه كردم و برا
 شدنمون باالخره دستای

 گرم كیان دستامو گرفت و نگاه پر محبتش رو به چشمام دوخت

 ...من هیچ وقت از بودن با این مرد پشیمون نمیشدم

دستمو گرفت و كشید سمت خودش كه از رو صندلی خودم بلند شدم 
   ... و رو پاش نشستم

 

 خوبی؟_

 م و عمیق عطر تنشو نفس كشیدمسرم رو بین گردنش برد

 االن خوبم_

 ...شالم رو از سرم كنار زد و موهامو ناز كرد

 برای دوستات تعریف كردی كه چه اتفاقاتی برات افتاده؟_
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 ناباور سرم رو آوردم باال و بهش نگاه كردم... چطور فهمیده بود؟

 ...كیان من_

 آروم صورتم رو ناز كرد و نرم لبمو بوسید

كال نداره، میتونم دركت كنم... میدونم به درد دل كردن هیس... اش_
 ...باهاشون نیاز داری

میدونم همشون از من بدشون میاد كه تورو ازشون جدا كردم و بخاطر 
 من جونت تو خطر

 ...افتاده و

 ایندفعه من برای اینكه سكوت كنه نرم لبشو بوسیدم

میكنند... ولی من تو به اونا فكر نكن، برام مهم نیست اونا چه فكری _
 كلی سوال دارم

 !...ازت االن دیگه رسما زنتم پس باید همه چیزو بهم بگی

خنده ی تو گلویی كرد و مانتوم رو از تنم در آورد و آروم انگشتش رو 
 روی بازوم حركت

 داد
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اوهوم زنمی ولی بعد این هر سوالی بپرسی و جوابشون رو بدونی _
 نباید هیچ وقت هیچ

   ... یاراجا مطرحش كنی 

 

 با لب و لوچه ی آویزون گفتم

كیان من فقط در مورد قضیه یاسین حرف زدم به قضیه بابات و نازی _
 و كیهان و كیمیا و

 ...دن و اینا

 یكی از ابروهاش و برد باال

 دن و كیمیا؟_

 لبم رو گاز گرفتم اوه یادم نبود اینو برای كیان تعریف نكردم

 یارا ؟ قضیه چیه؟_

_ یادم نبود تعریف كنم برات... تو این چند وقت سرت  پوفی كشیدم
 شلوغ بود هروقت

 ...میومدی خسته بودی و خوب

 ...یارا تعریف كن_
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البته با فاكتور گرفتن از قضیه ی پاساژ و لباس زیر فروشی و گرفتن 
 مچشون تو اتاق پرو

 بقیه ی چیزایی كه میدونستم رو براش تعریف كردم

 ش میداد كه آخرش گفتكیان آروم به حرفام گو

 !فكر نمیكردم قضیه انقدر عمیق باشه... فكر میكردم یه حس معمولیه_

 میخوای چیكار كنی براشون؟_

 !هیچی_

 ابروهامو بردم باال و بهش زل زدم

   ... ...هیچی؟ ولی كیان كیمیا اصال اون نامزدش رو نمیخواد و به زور_

 

بوده... اگه كیمیا رو میدونم یارا ولی قبول كنیم دن خیلی ترسو _
 میخواست باید كاری

میكرد... االن كیمیا یک بار ازدواج كرده و نمیتونه با هیچ كدوم از 
 پسرهای مجمع اونم یه

 !وارث ازدواج كنه

 مشكوک نگاش كردم
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 این یه قانونه؟_

 سرش رو به نشونه ی آره تكون داد

ع ازدواج یعنی اگه دختری ازدواج كنه بعدا نمیتونه با كسی از مجم_
 كنه؟

كیان لبش رو برد داخل دهنش و یكم مكث كرد انگار میخواست 
 حالجی كنه كه میخواد

 !برام در مورد این قانون بگه یا نه

 بعد از چند لحظه درحالی كه آروم بازوم رو نوازش میكرد گفت

این یه قانونه دختر و پسر بودن فرقی نداره تو مجمع... چه پسر باشی _
 چه دختر وقتی

یكبار ازدواج كنی بعدش نمیتونی با هیچ كدوم از وارث ها یا بچه های 
 سران مجلس

 !ازدواج كنی

 پوزخندی زم

 !چه مسخره_
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ولی همین قانون مسخره در حال حاضر حكم رهایی من و تو از تهدید _
 های باباست

 ابروهامو كشیدم تو هم

   ... یعنی چی؟_

 

قوی تر شدنم با یكی از  یعنی اینكه بابا اصرار داشت كه من برای_
 دختران مجمع ازدواج

 ...كنم و بخاطر همین میخواست تورو

 پوف كالفه ای كشید و دست كشید داخل موهاش

د به هر حال... االن كه من با تو ازدواج كردم بابا میدونه از این به بع_
 بخواد هم هیچ

كدوم از اعضای مجمع دختراشون رو به من نمیدن... همین باعث 
 ه كه دست از سرمیش

ما برداره... مخصوصا با جشنی كه چند روز دیگه برگزار میشه دیگه 
 راه این قضیه حل

 ...میشه
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 كیان؟_

 جانم؟_

چطور خونوادت افتادن تو این راه؟ چرا بابات درگیر ساخت و قاچاق _
 !اسلحه شده؟

 ...تک خنده ای كرد

اون تونست  این قضیه از زمان پدر بزرگم به وجود میاد این قدرت،_
 ...وارد مجمع بشه

و بعد از اون هم پدر من كارها رو برعهده گرفت، همشون عاشق 
 قدرتند و روز به روز

پیشرفت كردند ، درضمن فكر نكن فقط اینكار رو میكنند، اونا تو ظاهر 
 آدمای خیلی

شریفی هستند، كار اصلحه و تجهیزات نقطه قدرتشونه، خانواده ما 
 دهعالوه بر این چیزا 

 ها كارخونه و خط تولید و انواع شركت و ... دارند

 چشمامو باز كردم و بهش زل زدم

   ... پس خیلی خیلی خالفكار نیستید؟_
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 تو گلو خندید

ربطی به این نداره خالص خالفكارن یا یه ذره خالفكار یا... اونا _
 همشون یک مشت

ت انسان تشنه ی قدرتند كه خیل راحت انسان میكشن خیلی راح
 زندگی كسی رو تباه

میكنند خیلی راحت گروهک تروریستی میسازن خیلی راحت غارت 
 ...میكنند

 خالصه بگم هركاری كه دلشون میخواد میكنند

 پس قانون چی؟_

 پوزخندی زد

تو این دنیا تا وقتی كه پول داشته باشی همه كار میتونی بكنی حتی _
 میتونی قانون رو

 ...بخری

 تم و آروم گفتمسرم رو روی شونش گذاش

 پدر بزرگت فقط بابات رو داشت_
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 ...نه من كلی عمه و عمو دارم_

 برای مراسم میان؟_

 پوزخندی زد

همین االنشم همه دارن میرن خونه ما... همه از حضور من باخبر _
 شدن

 آروم خندیدم

 دارن میان دست بوست؟_

   ... كیان چشماشو بست و سرش رو به پشتی صندلی تكیه داد

 

ر نكنم چون یكم براشون دردسر درست كردم، با توپ پر دارن فك_
 !میان

 دستم رو روی ته ریشش كشیدم

 !كاش زندگیمون اینجوری پیچیده نمیشد_

 دوست داشتی چجوری زندگی میكردیم؟_

 شونه هامو انداختم باال
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تو همون دكتر پارس بودی، همونی كه هیچی نداشت و من همون _
 یارای سناریست

یه خونه نقلی میگرفتیم، یه عروسی كوچیک همراه با میموندم، 
 دوستامون و اونایی كه

 ...دوسشون داریم و

 گردنمو نرم بوسید

 !اگه یه روز تونستیم همچین زندگی داشته باشیم بهم جایزه بده_

 چشمامو باریک كردم

 ...چی تو فكرته كیان؟ اون شب هم داشتی با آرمان_

 پرید بین حرفام، باز طفره رفت

 !اینو ول كن من جایزه میخوام_

حاال كه اسیر این زندگی شدیم جناب پارس، ولی چشم شما همون _
 زندگی آروم رو بده

 جایزتو بگیر

 الله ی گوشمو گاز گرفت و آروم زیر گوشم گفت

   ... ...بچه میخوام... یه بچه از تو_
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با دهن باز نگاش كردم و یه لحظه یاد دیشب افتادم و هین بلندی 
 شیدمك

 كیان؟ دیشب تو ... وای كیان اگه حامله بشم چی؟_

 تو گلو خندید

 !هوووم اینكه خیلی خوبه_

 اخم كردم بهش

 ...كیان شوخی نكن ما تازه امروز عقد كردیم_

بلندم كرد و منو برد سمت تخت كوچیكمون و بلند به مهماندار گفت 
 كه در كابین خودشو و

 كاپتان رو ببنده

 !ن االن نهبا حرص گفتم _ كیا

 چشمكی بهم زد و گفت

از این هواپیما بیایم پایین كلی درگیری داریم یارا بزار تا آرامش _
 ...داریم

 بالش رو پرت كردم سمتش
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 !...حرفشم نزن_

یكی از ابروهاشو برد باال و به چشمام زل زد دونه دونه دكمه های 
 پیراهنش رو باز كرد

 مت كمربندشزیر زیركی نگاش میكردم كه دستشو برد س

آب دهنم رو قورت دادم و سرمو برگردوندمو از پنجره به غروب 
 آفتاب نگاه كردم صدای

 خندش رو شنیدم

   ... !كیان من كلی حرف دارم باهات_

 

 !خوب بپرس_

 ...آخه تو خیلی بد نگاه میكنی نمیتونم تمركز كنم_

 این دفعه بلند خندید

 !بپرس یارا_

 !اومد پیشت كی بود اون پسر ترسناكه كه سر نهار_

 !دوستم بود، البته تنها دوستی كه دارم_
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 برگشتم سمتش و مشكوک نگاش كردم

 پس چرا تاحاال ندیدمش!؟_

 !ارسالن كسی نیست زیاد در دسترس باشه_

میدونی خیلی با ابهت بود... یه جوری نگام كرد ته دلم خالی شد _
 حس كردم هر لحظه

 !ممكنه منو بكشه

 درحالی كه شلوار راحتیش رو میپوشید گفت تک خنده ای كرد و

 !قیافش غلط اندازه! البته شغلش هم ایجاب میكنه_

موهامو كنار زد و گردنمو داغ بوسید، چشمامو بستم و از این آرامش 
 ...لذت بردم

یادم رفت بقیه حرفمو بزنم كه بوسه های نرم و ریزش آروم آروم از 
 گردنم اومد باال

 كردصورتم رو بوسه بارون 

هیچی نگفتم و خودم رو به دستش سپردم آروم زیر گوشم داغ و 
 خواستنی گفت

   ... ...از امروز تا آخرین نفس مال همیم_
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چشمام رو باز كردم و به چشمای عین شبش زل زدم نفس عمیقی 
 كشید و پیشونیش رو به

 ...پیشونیم چسبوند

 دستمو رو پهلوهاش كشیدم و آروم خندیدم

 ؟به چی میخندی_

 ...سرش رو ازم دور كرد و مشكوک نگام كرد

 اینكه چطور االن انقدر احساساتی ... بعد در اون حد خشن میشی؟_

 یكی از ابروهاش رو برد باال

 !نه كه تو بدت میاد؟_

 انگشتمو رو پهلوش كشیدم ولبمو گاز گرفتم و خمار نگاش كردم

 !عاشق این تضادتم_

 چشمكی بهم زدم و روم خم شد

 یه امروز صداتو كنترل كنی؟ میتونی_
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سرم رو به نشونه ی آروم تكون دادم كه دكمه ی شلوارم رو باز كرد و 
 زیر گوشم گفت

 !بذار ببینیم اولین بار زن و شوهریمون چطور میشه_

 دستشو برد پایینتر كه لبمو گاز گرفتم و سعی كردم هوشیار باشم

 !كیان_

 جونم؟_

   ... ...بو تكرار نكننمیخوام فعال حامله بشم! كار دیش_

 

 زیر گوشم رو بوسید و زبونشو روش كشید

 ...باشه سعی خودمو میكنم_

معاشقه با كیان لذت بخش ترین حس دنیاست... حتی اگه وقتی 
 داخلمه نتونم راحت آه و ناله

كنم... این مرد االن شوهرم بود و این عالی ترین حس دنیا بود و لذت 
 بردن از شوهر داغم

 قالعاده بودبرام فو 
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تو اون تخت كوچیک چرخیدم سرمو تو گردن كیان پنهون كردم 
 صدای دو رگه شده از

 خوابش رو شنیدم

 !چرا تو انقدر وول میخوری؟_

 سیب گلوش رو بوسیدم

پیشونیم رو بوسید و دستشو رو ستون فقراتم كشید و پاهامو بین پاش 
 قفل كرد

 ...اصال دوست ندارم برگردم آمریكا_

 د توگلو و مردونه خندیدخوابالو

 ...باید برگردیم به زندگی سختمون_

 ...تک خنده ای كرد

 تا وقتی كه تو باشی همه چیز آسونه_

 پیشونیم رو نرم بوسید و عمیق بین موهام نفس كشید

   ... ...با رسیدنمون باز ماشین و تجمالت و بادیگاردها اومدن
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ه به زن رئیس شبیه من با اون شلوار جین و تیشرت سفید جای اینك
 باشم بیشتر شبیه یه

 !دختر بچه بودم تا زن رئیس

دلشوره ی عجیبی تو دلم بود كه با رسیدنمون به عمارت فهمیدم بی 
 دلیل نبوده

 ...بیشتر از ده تا ماشین تو حیات بزرگ عمارت پارک شده بود

با پیاده شدنمون كیهان با ابهت و اخمی كه رو صورتش بود اومد 
 بیرون

ت سرش یه دختر اومد كه اصال تا حاال ندیده بودمش یه دختر كه با پش
 چشمای سبز و

درشتش دلشورمو بیشتر كرد كیان خواست حرفی بزنه كه با دیدن 
 اون دختره برگشت

 سمت كیهان

 این اینجا چیكار میكنه!؟_

 كیهان پوفی كشید

 نظر خودت چیه؟_



@vip_Roman 

 

 

  

914 

 

ع چشماش رو كیان با گوشه ی چشم نگاهی به من انداخت ولی سری
 ...دزدید

بدون توجه به دختره دستمو گرفت تا بریم داخل كه دختره با فارسی 
 افتضاحی گفت

 ...!كیان سالم_

كیان پوزخندی بهش زد و بدون جواب دادن به اون دختر راه عمارت 
 ...رو پیش گرفت

با رد شدن كیان دختره با چشمای سبزش با نفرت به من نگاه كرد 
 دستم ولی با كشیده شدن

 توسط كیان نگاهم از نگاه خبیث دختره گرفتم

   ... آروم زیر گوش كیان گفتم

 

 این دختره كی بود كیان؟_

نفر برگشت سمت ٢٠-٢تا اومد حرفی بزنه با باز شدن در بزرگ نگاه  
 ما

 "اینم از رئیس جوان خاندان"
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 مرد میان سالی كه پیش پدر كیان ایستاده بود این حرفو زد و با لیوان
 مشروبی كه تو

دستش بود رو به كیان گیالسش رو به نشونه ی سالمتی برد باال و 
 جرعه ای نوشید

 پسر جوونی كه چشمای عسلی هم داشت چند قدم اومد جلو گفت

ما بچه ها هنوز سعادت این رو پیدا نكردیم كه پسر عمو رو بشناسیم _
 ولی با دردسرها و

 خیرش بینمون زیاده محدودیت هایی كه برامون درست كرده ذكر

 "سامان االن نه"

 دوباره صدای همون مرد میان سال بود كه پیش پدركیان ایستاده بود

 سكوت بدی شد كه صدای دختر جوونی رو شنیدم

دایی جون چرا پسر جذابتو از ما دریغ كردی میدونستیم زودتر _
 میومدیم تا االن دستاش

 اینجوری محكم بگیره خالی نمونه مجبور نباشه دست یه نفر دیگه رو

سرم رو چرخوندم و با دیدن نگاه خبیثش پوزخند صدا داری بهش 
 زدم كه تو اون سكوت
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پوزخندم به گوش همه رسید كه نگاه همه برگشت سمت من صدای 
 خانم مسنی كه كنار

 نازی ایستاده بود سكوت رو شكست

 !داداش انگار برای پسرت باید به زودی عروسی بگیری نه؟_

   ... ه صدای پر از خنده و سرخوش پدر كیان رو شنیدمباالخر

 

 ...در اون حدی نیست كه بتونه_

 ولی كیان با همون ریلكسیش سریع پرید وسط حرفش

البته ما عقد كردیم ولی آخر هفته ی این هفته مراسممون برگزار _
 میشه ، اگه عجله

ع با نمیكردید تا فردا كارت دعوت همتون به دستتون میرسید اونموق
 دعوت تشریف

 ...میاوردید

 پدر كیان قرمز شد تا خواست حرفی بزنه كیان ادامه داد

 ...بنا به درخواست شما بابا رفتیم ایران عقد كردیم_

 كیان آستینشو كشید باال و به ساعت مردونه و خیلی خاصش نگاه كرد
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تا االن هم باید تو آمریكا ثبت شده باشه، خودتون میدونید اسم _
 ه پارس پشتش باشهخونواد

 ...بدون چون و چرا همه چیز ثبت میشه

همه با چشمای متعجب بهمون زل زده بودند كه یه لبخند نظرمو جلب 
 كرد، كیمیا بود كه

 بغل پله ها ایستاده بود و با لبخند نگامون میكرد

 ...با دیدن من چشمكی بهم زد

شو نشون انگار یه دن كوچولو هم تو كیمیا بود كه بعضی وقتها خود
 میداد همون لحظه

 ...زیر گوشم صدای بم كیهان رو شنیدم

میبینی، اینه تفاوت من و كیان... من غالم حلقه به گوش بابا ولی كیان _
 ...آیینه دقش

سرم رو تكون دادم ولی یه لحظه متوجه همون دختر چشم سبز شدم 
 كه آروم انگشتش رو

   ... روی كت كیان نوازشوار میكشید
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اشتم كه مچشو بگیرم ولی همون لحظه كیان انگار خودش خیز برد
 حس كرد و یک قدم

 رفت جلو و دستمو ول كرد و بلند گفت

بریم اتاق جلسه، هدف همتون مشخصه بیخودی وقت كسی تلف _
 ...نشه

همه اهم اهمی كردند... كیان زیاد با نزاكت نبود اینو متوجه شده 
 بودند

 زیر گوشم گفت

 ...من اینا رو ببرم برای دست بوسم برو استراحت كن تا_

قبل اینكه همه بیان خودش رفت سمت اتاق خواستم ، میخواستم بگم 
 منم میخوام پیشت باشم

ولی لحنش انقدر محكم ورئیسانه بود كالفه خواستم برم باال و وقتی 
 دیدم این دختره چشم

سبز رفت تو اتاق و رفت سمت كیان برگشتم سمت اتاق كه كیهان 
 گرفتمچمو 

 با حرص برگشتم سمتش
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 ولم كن كیهان_

 !فكر نكنم دوست داشته باشی رو حرفش حرف بزنی_

 یكی از ابروهامو بردم باال

 !تا وقتی اون دختره میتونه بره داخل منم میتونم برم نه؟_

 صدای كیمیا رو شنیدم كه پشت سرم شنیدم

كیهان ولش كن... بزار یارا خودش جایگاه خودشو تعیین كنه، _
 !اینجوری بهتره

برخالف كیهان كیمیا دستمو گرفت وقتی رفتیم داخل اون دختره چشم 
 سبز رفته بود دقیق

   ... بغل دست كیان نشسته بود

 

 كیمیا زیر گوشم زمزمه كرد

 !فكر كنم خودت میدونی كجا باید بشینی_

 سرم رو تكون دادم و رفتم سمت كیان

عموش هست زیر گوشش كیان درحالیكه مرد مسنی كه فهمیده بودم 
 وز وز میكرد سرش
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رو برگردوند و باهام چشم تو چشم شد، اخمش رفت تو هم كه بیخیال 
 اخمش نگاهمو ازش

 گرفتم و به چشمای سبز دختره دوختم

 ...ببخشید ولی فكر كنم جای من اینجاست_

 تا بخوام حرف دیگه ای بزنم كیان با خشم ناشناخته ای گفت

 !اینجا نشستی؟ گمشو بیرون هلن تو با اجازه ی كی_

كسی كه فهمیده بودم اسمش هلنه با حرص از جاش بلند شد و زیر 
 لبش به زبونی كه برای

 من ناشناخته بود چیزایی گفت كه من جاش نشستم

 كیان خم شد زیر گوشم

 حرفم واضح نبود یارا؟_

یكی از ابروهامو براش برم باال و دستامو رو سینم قفل كردم و به 
 زل زدمچشماش 

حسادت زنانه رو دست كم نگیر... شرمنده نمیتونم بین اینهمه مگس _
 دور شیرینی پاشم
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برم تو اتاقم، من زنتم و ازهمه مهمتر زن رئیسم، مسخرست من تو این 
 !جمع نباشم

با تمام قیافه ی جدیش چشماش برق زد و یه ذره گوشه ی لباش باال 
 رفت ولی سریع

   ... خودش رو جمع و جور كرد

 

با "خوب مشكل چیه كه همتون شرفیاب شدید اینجا؟" جلسه شروع 
 شد

با توجه به شنیده هام متوجه شدم كارهای سخت و غیرقانونی روكه 
 فقط خونواده كیان

اجازه داشتند انجام بدند، باقی عمه ها و عموها نهایت یه كارخونه و 
 شركت داشتند كه با

خالف زده بودند و خواسته  این وجود دست به كارهای غیر قانونی و
 بودند از فامیلی

 ...ترسناک و پر قدرت پارس سواستفاده كنند
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كیان همشون رو محدود كرده بود و كارهمشون رو خراب كرده بود و 
 كالم آخرش یه چیز

 بود

تا وقتی من رئیس این خونوادم قانون منم... كسی حق نداره برخالف "
 معیار من حركتی

 ..."انجام بده

با این حرف ختم جلسه رو اعالم كرد دستمو گرفت تا بریم ولی  رسما
 یكی از زنهای

میانسالی كه اونجا نشسته بود و خیلی شیک پاهاشو رو پاش انداخته 
 بود پوزخند صداداری

 زد

الحق تو از خون مكائیلی... حاال میفهمم چرا هیچ وقت قدرت به _
 كیهان داده نشد... انگار

داش نبوده ولی نمیدونم چرا رئیسای خونواده كیهان هیچ وقت پسر دا
 تو ازدواج اولشون

 !همش اشتباه میكنند
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ناباور به زنه نگاه كردم رسما تو چند جمله هم به نازی هم به كیهان 
 هم به من توهین كرد

   ... كه صدای نازی آروم رو كه از اول سكوت كرده بود رو شنیدم

 

هین به خودم كنار میام ولی منظورت رو نمیفهمم مهتاب جان؟ با تو_
 نمیتونم بزارم

 !بیجواب بمونه توهینت به پسرم و عروسم

از لفظ عروسم دلم یه جوری به این خونواده گرم شد كیهان دقیق 
 روبروم بود و دستای

مشت شده و صورت قرمز شدش رو میتونستم ببینم زنه خیلی واضح 
 نگاه تحقیر آمیزی به

از كرد حرف دیگه ای بزنه كیان خیلی نازی انداخت و همینكه دهن ب
 محكم گفت

این آخرین باریه میشنوم كسی به خونواده ی من بی احترامی كنه _
 ...وگرنه



@vip_Roman 

 

 

  

924 

 

مكثی كرد و بدون اینكه به كسی نگاه كنه با قدمهای بلند رفت سمت 
 در و همین حین با

 صدای بلند هم گفت

بهش نشون  میتونه امتحان كنه اون موقع وگرنه ش رو با كمال میل_
 ...میدم

انتهای حرفش مصادف شد با باز كردن در و رفتنمون بیرون از اتاق 
 متوجه شدم كیمیا و

كیهان هم پشت سرمون اومدند انگار هر دوتاشون حرف داشتند ولی 
 كیان منتظر نموند و

 دستمو گرفت و كشید سمت آسانسور

 آروم گفتم

كنم كیمیا و كیهان كیان مهموناتون رو بدرقه نمیكنی؟ درضمن فكر _
 ...هم

كلمه ی بعدی تو گلوم خفه شد چون لباش بین لبام بود نفسم رفت و 
 فقط داغی لباش بود كه
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اجازه نداد بیشتر فكر كنم ناخوداگاه دستم رفت الی موهاش كه كمرم 
 رو گرفت و به

 خودش چسبود

 با دینگ آسانسور و باز شدن در آروم ازم جدا شد و زیر گوشم گفت
...   

 

 چرا حسودی كردی؟_

 ,خندم گرفت _ خوب حرفای منو دور میزنی

 نمیخوام در مورد بی مصرفهای پایین حرف بزنیم_

با خنده بین دستاش چرخیدم و خواستم از در آسانسور باز شده برم 
 بیرون كه باز با همون

 چشم سبز خبیث جلومون بود

 با صدای پر از خشم كیان یک لحظه لرزیدم

 نگفتم گمشو بیرون از خونه؟ مگه من به تو_

دختره لبای كوچیكش دو غنچه كرد باز با او لهجه ی رو اعصابش 
 گفت
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 !باید باهات حرف بزنم كیان_

 كیان دستمو گرفت و از آسانسور كشید بیرون و با حرص گفت

 !آخرین باریه كه دور و برم میبینمت_

 صداش رو پشت سرمون شنیدم

اره ازدواج كنی چرا منو انتخاب اگه میخواستی با یه بدبخت بیچ_
 نكردی؟ من از وقتی

 سالم بود در اختیار تو بودم١ 

از این حرف دختره شوكه برگشتم سمت كیان كه كیان در اتاقمون رو 
 با حرص باز كرد و

 منو پرت كرد تو اتاق

حتی بهم فرصت نداد سوال بپرسم ، بدون اینكه به چشمام نگاه كنه 
   ... گفت

 

اق ن تا بیام... این دفعه كامل واضح گفتم یارا پاتو از این اتهمینجا بمو_
 بزاری بیرون اون

 ...روی منو میبینی
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 در رو محكم به هم كوبید

ناباور از این رفتار كیان شوكه روی صندلی چرمی كه نزدیک در بود 
 نشستم

منظور اون دختره چی بود؟ نكنه این همونی بود كه كیان در موردش 
 كردهیه بار اشاره 

 بود؟

یعنی هنوز هم در اختیار كیان بود؟ همون لحظه صدای جیغ دختره رو 
 شنیدم كه باعث شد

در اتاق رو باز كنم دست كیان بین موهای به نسبت كوتاه و طالییه 
 دختره چنگ شده بود

 كه همون لحظه صدای داد كیان رو شنیدم

 یارا با تو بودم لعنتی_

بودم دستام میلرزید تازه داشتم  واقعا از این رفتار كیان ترسیده
 میفهمیدم واقعا خوش رویی

و لبای خندون و شخصیت آرومش فقط و فقط برای من و جمع بچه ها 
 ...بود
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قلبم وحشتناک تند میزد میخواستم بدونم چه خبره ولی میترسیدم یه 
 بار دیگه در رو باز كنم

لعنتی و از شدت استرس داخل اتاق راه میرفتم و ناخوداگاه اشكای 
 ...مزخرفم میومد پایین

حس ترس و حسادت و تحقیر با هم تو وجودم داشتند مبارزه میكردند 
 و هركدوم میخواست

   ... بیشتر خودشو نشون بده

 

سالگی در اختیار یه پسر گذاشتند ١فكر به اینكه چطور یه دختر رو از  
 تا فقط نیازهاشو

؟ مگه میشه هنوز بره برطرف كنه وحشتناک بود، مگه تو قرن چندمیم
 داری؟ این رسما

برده داریه... اگه فقط نیاز نبوده باشه چی؟ اگه حسی بینشون بوده 
 باشه چی؟

 خودم به خودم جواب دادم
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اگه حسی بود االن به همین راحتی موهاشو چنگ نمیزد كه دختره از "
 درد به خودش

 "بپیچه

الیه ی آخرو انقدر پوست لبمو به دندونم كنده بودم كه با كندن 
 كشیدن پوست لبم ناخودآگاه

 لبم صوخت كه زیر لب آخی گفتم

كه باالخره در اتاق باز شد و كیان اومد داخل شقیقش نبض میزد و 
 چشاش قرمز قرمز بود

 در رو بست و گفت

 بیا اینجا_

سرم رو به نشونه ی نه تكون دادم ، واقعا ازش ترسیده بودم و بیش 
 از حد از این

 حت بودمخشونتش نارا

با حرص و چند قدم بلند اومد سمتم سرمو انداختم پایین كه روبروم 
 ایستاد
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چونم رو با دستش نرم گرفت و سرمو گرفت باال و به چشمام نگاه 
 كرد

 تو چرا انقدر سرتقی؟_

لب و لوچم آویزون شد خواستم سرم رو بچرخونم و نگاش نكنم كه 
 چونم رو محكم گرفت

   ... خودشو سرم رو برگردوند سمت 

 

 نگاهش آروم شده بود كه آروم گفت

 ببخشید_

چرا با همین یه ببخشید ساده همه چیز برطرف شد؟ ولی نمیخواستم 
 به روش بیارم كه

 ناراحت نیستم

 خم شد و نرم لبمو بوسید و جدا شد كه همون لحظه گفتم

اون دختر همون دختره نه؟ همونی كه بابات برای اینكه دوست _
 باشی و دختر نداشته

 ...نیازات
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 سرش رو تكون داد كه دوباره گفتم

 !برام قابل هضم نیست كیان... این برده داریه_

 چشماش رو بست پوف كالفه ای كشید

یارا خودش خواسته بود ، این انتخاب خودش بود منم اون وقتها در _
 این حد عمیق فكر

 ...نمیكردم و نوجوون بودم

... لعنتی ... ناخوداگاه چشمام رو  برام خیلی سخت بود هضم این قضیه
 میبستم كیان با اون

 ...دختره جلو چشمام تصویر سازی میشد

 بهش فكر نكن... لطفا_

نمیتونم بهش فكر نكنم، كیان تو االن اون دخترو شكنجه كردی و _
 ...موهاشو

یارا بس كن، من میدونم اون چه موجود موزی هست، میشه براش _
 دل نسوزونی؟

   ... مبا بغض گفت
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 ...كیان هیچ زنی لیاقت همچین زندگی و همچین رفتاری رو نداره_

كیان نفسشو با صدا داد بیرون و كتشو در آورد و پرت كرد روی مبل 
 بغل میزتوالت و

 چندتا دكمه باالیی پیراهنش رو باز كرد و كالفه رفت سمت حموم

ه زندگی ربطی به زن و مرد نداره یارا، انتخابهامون مشخص میكنه چ_
 داشته باشیم و

لطفا برای كسی مخصوصا هلن دلنسوزون اینجا جمع دوستات نیست ... 
 من اونجوری كه

 ...هلن لیاقتشو داره باهاش رفتار كردم

 در حموم رو باز كرد و با سرش گفت

میای دوش بگیریم؟ از دیشب تو هواپیما هردوتامون نیاز به شستن _
 ...خودمون داریم

و رفتم سمت كمد تا لباسام رو عوض كنم كه كیان رومو ازش گرفتم 
 هم با حرص رفت

 داخل حموم و در رو به هم كوبید
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لعنتی... یارا داری چیكار میكنی؟ خودش اولش معذرت خواهی كرد 
 چرا انقدر ادامش

دادی؟ انتظار نداشتی بیای سرزمین مهربونیا... از اولش میدونستی 
 باید تمام دلسوزی و

 ...ور كنیمهربونی هاتو ك

 ...كیسه های خرید ایرانمون رو برداشتم تا بذارم تو كمد

اشكهای لعنتیم باز داشت میومد پایین با حرص دست كشیدم زیر 
 چشمام رو زانوهام نشستم

و كیسه های خریدامو داشتم خالی میكردم كه چشمم خورد به شورت 
 داغون شده ی دیشبم

پوشیده بودمش... شورت  بین گریه هام بلند خندیدم، فقط چند ساعت
 اسپرتم كه شكل جوجه

روش بود به لطف كیان نصف شده بود انگار كیان انداخته بود اینجا كه 
   ... كسی نبینتش
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بحثمون خیلی مسخره بود، ارزش نداشت برگشتم برم سمت حموم كه 
 كیان پشت سرم بود،

 كی اومده بود؟

ی لبم و شورت كامل خیس بود و فقط حولش دورش بود به لبخند رو
 داغون توی دستم

 نگاهی كرد و شاكی یكی از ابروهاش رو برد باال

 یارا؟_

 ...همین یارا گفتنش بس بود كه مقاومتم بشكنه

خودمو انداختم تو بغلش و محكم بغلش كردم ، انگار كیان هم منتظر 
 همین بغل من بود

 محكم بغلم كرد و منو به خودش فشرد

 فتقبل اینكه من حرفی بزنم گ

 ...تمام تنت بوی منو میده ، فكر نمیكردم انقدر خوش بو باشم_

زیر گردنش خندیدم و رو نوک پا بلند شدم و سیب گلوش رو بوسیدم 
 و آروم گفتم

 ...ببخشید_
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 داخل موهام عمیق نفس كشید

 قضاوتم نكن یارا... به گذشتم فكر نكن_

 آروم گفتم

سرم داد نزن و پرتم نكن باشه دیگه اینكارو نمیكنم ولی تو هم دیگه _
 جایی و اینكه هر

زنی باشه حتی كثیفترین آدم هم باشه حق نداری اینجوری باهاش 
 برخورد كنی در شان تو

   ... نیست

 

 آروم موهامو نوازش گرد

 ...حق با توا ولی وقتی اونجوری حرف زد نتونستم خودمو كنترل كنم_

ته و و با من خودشو میدونستم از لفظ بدبخت بیچاره ای كه به من گف
 مقایسه كرده بود خون

جلو چشم كیان رو گرفته بود ولی خوب باید یادمیگرفت خونسردی 
 خودشو حفظ میكرد
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روی انگشتای پام باز بلند شدم و لبمو به لبش رسوندم و نرم 
 بوسیدمش و دستمو روی

عضله های شكمش كشیدم و بردم پایینتر و به كمر حولش رسیدم 
 رومازش دور شدم آ

 مماس لبش گفتم

 ...میدونم خودت دوش گرفتی ولی میشه یه دور هم منو ببری_

 همون لحظه تق تق در اتاقمون رو زدن صدای كیهان پشت در اومد

 كیان باید حرف بزنیم_

كیان لبش رو گاز گرف و شیطون با خنده به چشمای خمارم نگاه كرد 
 خم شد و الله ی

رفت و اخ بلندی گفتم كه باز گوشم رو گاز گرفت كه خیلی دردم گ
 صدای كیهان اومد

 ...بچه ها اگه روكارید من برم و_

 از حرفش با حرص جیغی كشیدم

 ...كیهان خیلی بی ادبی كیان االن میاد_

 كیان و هل دادم عقب كه بلند به قیافم خندید و بین خنده هاش گفت
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اذیتم تا تو باشی وقتی من بهت پیشنهاد دوش دونفره میدم اینجوری _
 نكنی، االن هم باید

   ... ...برم شرمنده خانم

 

با حرص برگشتم سمتش و با اعتماد به نفس پوزخندی بهش زدم و به 
 پایین تنش نگاه كردم

آخی نگو كه االن اگه كیهان نمیومد و مجبور به رفتن نبودی تا آخرش _
 !رو نمیرفتی

عشوه خندیدمو یكی از ابروهاش رو برد باال و چشماشو ریز كرد كه با 
 گفتم

البته اون آقاپسر اون پایین خیلی احترام منو نگه میداره و هروقت من _
 بهش نزدیک میشم

به احترامم قد علم میكنه ، الكی جوری رفتار نكن كه بخوای بزنی تو 
 ذوق من جناب

 پارس
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آروم زمزمه كرد "خودت خواستی یارا..." درحالیكه داشت میومد 
 سمت حموم بلند داد زد

 ...كیهان برو نیم ساعت دیگه میام_

ولی قبل از اینكه بهم برسه بلند خندیدم و در حموم رو قفل كردم كه 
 در رو محكم زد

 در رو باز كن جوجه االن باز نكنی بعدا بدتر تالفیشو سرت در میارم_

 بلند خندیدم

متاسفم عزیزم شما هم وقتی من خواستم منو بیاری حموم میتونستی _
 هم نخندی،اینجوری ب

از طرف من به اون بزرگوار سالم برسون و بگو شب انشاال تونستیم 
 درخدمتشونیم فعال

 ...تو باید بری به كارهات برسی

 با تشر صدام زد

 یارا؟_

 با تمام احساسم گفتم

   ... جون دلم كیانم...؟_
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 مكث عمیقی كرد و بعد از چند لحظه آروم گفت

 !تو منو دیوونه میكنی_

 یدم و دوش رو باز كردم و جوابی بهش ندادمآروم خند

دوتاییهامو فوق العاده بود ولی هرچی بیشتر تو این خونه میموندیم 
 حس میكردم داریم

 بیشتر قاطی دنیای كثیفشون میشیم

 كاش راهی داشتیم از اینجا فرار میكردیم

ولی انگار با هربار دیدن افراد بیشتر از خونواده ی كیان بیشتر و 
 رام قابل قبولبیشتر ب

 ...میشد كه باید با این زندگی خو بگیرم

خیلی چیزهای این خونواده با عقاید و احساسات من در تناقض بود 
 ولی مطمئنا نه من نه

 حتی كیان قدرت اینو نداشتیم كه جلو تمام اینها رو بگیریم

این یه واقعیت بود اگه یک درصد این خونواده این كارهای خالف و 
 ه رو كنارغیرانسانان
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میذاشتند بودند كسانی كه خیلی راحت جایگزین بشند و خیلی راحت 
   ... ...این راه رو ادامه

 

 _فصل ده_

 ... "بلیط دوم"

نوشابه ای كه داشتم میخوردم پرید تو گلوم با بهت گفتم 
 ""چی؟؟؟؟؟

 ...چشمای سبز زیتونیش رو تو كاسه چرخوند

 خیلی چیز عجیبی نگفتم كه؟_

 موهاشو بكشم كه با حرص گفتممیخواستم 

من فردا شب عروسیمه نمیخوام مراسمم رو بهم بریزم... یعنی بخاطر _
 این منو شام

 دعوت كردی؟

 لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت

 ...نه دلم برای خودت تنگ شده بود_

 زیر لب به فارسی " كره خری" نثارش كردم كه گفت
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 !رچی گفتی خودتیهی تو هم مثل كیم فحش فارسی میدی! ه_

   ... خندم گرفت ولی خندم رو خوردم

 

 !دنی تو باید این فكر رو قبل نامزدی كیمیا میكردی_

 لب و لوچش رو برام آویزون كرد

 !میدونم یارا ولی خوب اون موقع نمیدونستم كیمیا منو دوست داره_

 نا خداگاه نیشم شل شد

 یعنی االن اعتراف كرده دوست داره؟_

ش برق زد و سرش رو به نشونه ی آره تكون داد منم با ذوق چشما
 مثل دن ذوق كردم ولی

 یه لحظ یاد قانون مجمع افتادم و بادم خوابید

ولی دنی با توجه با قانون مجمع تو نمیتونی هیچ وقت باكیمیا ازدواج _
 !كنی

 شونه هاش رو انداخت باال

كنیم و بچه  مهم نیست یارا، میتونیم خارج از ازدواج هم با هم زندگی_
 داشته باشیم مثل
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خیلی از سلبریتی ها به كسی مربوط نیست، كیم هم اینو میدونه و 
 ...مشكلی باهاش نداره

تو ذهنم به خودم پوزخند زدم، یارا چی فكر كردی اینجا آمریكاست 
 ایران نیست كه ، اینجا

بدون ازدواج هم دو نفر میتونند تا آخر عمر باهم باشند حتی بچه هم 
 ته باشند كسیداش

 قضاوتشون نمیكنه

 درحالی كه داشت تیكه آخر پیتزاش رو میخورد گفت

با كیان حرف میزنی؟ هرچی باشه االن اون رئیسه! اون میتونه كاری _
 كنه كه كیم با اون

 نامزدش تموم كنه

   ... با یه لبخند سرمو تكون دادم

 

 !آره حرف میزنم نگران نباش، فقط باید یه قولی بهم بدی_

 چشمكی زد و سوالی سرشو تكون داد

 دیگه دختر مختر نبینم دورت... حرمسرات رو جمع میكنی... باشه؟_
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بلند بلند زد زیر خنده كه تمام مشتری های داخل رستوران برگشتند 
 ...سمتمون

 !االن یک هفتست دیگه دخترامو ندارم_

دمش ایندفعه من بلند خندیدم... تو دلم به كیمیا ایول گفتم خدایی 
 ...گرم

 درحالی كه داشت دست برد میزد به پیتزای من گفت

 امشب با كیان حرف میزنی ؟ _

 !البته كه نه_

 یكی از ابروهاش رو برد باال

دن فردا شب عروسیمونه... من مثال قراره فردا عروس بشم االن با _
 تو نشستم وسط پیتزا

 ...هات دارم پیتزا میخورم

 ...نوشابم دست برد میزد گفتخندید و درحالیكه اینبار به 

دیگه از استیک و غذاهای بین المللی خسته شده بودم و اومدن فست _
 فودی فقط با دوستت

 ...میچسبه
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 شاكی نگاش كردم

آره مخصوصا دوستی كه زود سیر میشه و تو به ادامه ی غذاش دست _
 برد بزنی نه؟

سرش رو به معنی آره تكون داد اومدم حرفی بزنم كه صندلی 
   ... كناریمون كشیده شد تا

 

 خواستم بگم ما هنوز غذامون تموم نشده كیان رو صندلی نشست

 ...دن غذاش تو گلوش گیر كرد و به سرفه افتاد

 كیان متعجب به دن نگاه كرد

 انقدر ذوق زده شدی از اومدنم؟_

تا دن خواست حرفی بزه نی نوشابه رو كردم تو دهنش و باز خفش 
 كردم

ان نگاه كردم با تیپی بود كه خیلی بهش میومد، تیپ با ذوق به كی
 اسپرت ، مخصوصا

 آستینهای تیشرتش كه دور بازوهاشو قاب كرده بود

 !اینجا چیكار میكنی؟_
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نگاهی به ساعتم انداخت، میدونستم تو ساعتم ردیاب گذاشته و اینكه 
 از لحظه ای كه از

لی خبر داشتم خونه میزدم بیرون درسته راحت اینور اونور میرفتم و
 كه كسی همیشه

دنبالمه و تعقیبم میكنند، البته كیان بارها تاكید كرده بود كه بخاطر 
 ...امنیت خودمه

 خم شد ولبمو بوسید و آروم گفت

 اوووم بوسه با طعم كچاپ_

 ریز خندیدم كه تازه متوجه قیافه ی غمزده ی دن شدم

 !سری براش تكون دادم_ چته دنی؟

یک عدد سینگلم این حركتهای عاشقونه تون رو من درحال حاضر من _
 ببرید اتاق

 !خوابتون

   ... یكی از ابروهامو براش باال انداختم
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دنی دهنمو باز نكن... اون موقع منم سینگل بودم وقتی اومده بودم _
 خونت و با یكی از

 ...دخترات كه عمال لخ

 یاندن اهم اهمی كرد كه با خنده حرفمو قطع كرد و برگشت سمت ك

كیان عزیزم، دلم بیش از حد برات تنگ شده بود... چقدر خوشحالم _
 !میبینمت

 كیان چپ چپ بهش نگاه كرد

نمیدونم یارا چی میخواست بگه ولی قطعا شب رفتیم خونه ازش _
 میپرسم ببینم چرا

 ...حرفشو قطع كردی

دنی پوفی كشید كه كیان تیكه ی آخر پیتزامو برداشت و رو به دن 
 گفت

دن چی باعث شده این وقت شب زن منو اونم شبی كه فردا خوب _
 مراسم عروسیمونه

 بیاری همچین جایی با اینهمه آدم دور و برتون؟
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دن دستشو برد سمت موهاش و یكم خاروندش خیلی سعی كرد بهونه 
 ی خوبی پیدا كنه

 ولی آخرش بعد مكث طوالنی كه كرد گفت

 ...دلم برای یار تنگ شده بود_

 رسی گفتكیان به فا

 !تو غلط میكنی دلت برای یارمن تنگ میشه_

 دنی اخمی كرد كه كیان سریع گفت

میدونم فهمیدی دن ، میدونم مدتیه مربی گرفتی تا فارسی یاد بگیری _
 الكی خودتو نزن به

   ... ...اون راه

 

 ...من با دهن باز به دن و دن با دهن باز به كیان خیره شد

كیان پیش دستی كرد و دستشو گذاشت دن تا خواست چیزی بگه باز 
 رو شونش و با لبخند

 ژكوند خاص خودش گفت
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هروقت از وارث بودن به رئیس بودن ارتقا پیدا كردی اون موقع _
 میدونی باید از همه

 ...چیز خبر داشته باشی

دهنمو بستم و با ذوق سرم رو برگردوندم سمت كیان و با یه لحن 
 سک.سی و در حالی كه

 ره از موهامو دور انگشتم میپیچیدم گفتمپایین یه ط

 !جووون خفن_

 ...كیان نتونست جلو خودشو بگیره و بلند زد زیر خنده

 دن تعجبش بیشتر شد

 !باورم نمیشه كیان داره میخنده اونم بلند_

منو كیان این دفعه به قیافه ی دن خندیدیم كه دن با حرص و لب و 
 لوچه ی آویزون از

 ش رو از رو صندلی برداشت و گفتجاش بلند شد و سویشرت

من دیگه میرم شما دوتا وقتی پیش هم میوفتید آدم نمیتونه تحملتون _
 !كنه

 كیان سری تكون داد و قبل اینكه بره گفت
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 دن دور بر كیمیا كمتر بپلک مخصوصا فردا شب نمبینم سمتش بری_

دن یه لحظه نگاه ناامیدش رو به چشمای من دوخت كه با اشاره سر 
 "م "بروگفت

دن حرفی نزد و راهش رو رفت با رفتنش برگشتم سمت كیان و آروم 
   ... و با نازصداش زدم

 

 كیان؟_

 جونم؟_

نگاهم رو كه دید انگار دستش اومد میخوام چی بگم كه خونسرد و بی 
 تفاوت شد

 !نمیخوام در این مورد تو دخالت كنی_

بودم دلم  لب و لوچم از این حرفش آویزون شد ولی من مدیون دن
 میخواست براش كاری

كنم كیان خم شد سمتم و لبم رو بوسید ولی نه یه بوسه ی معمولی یه 
 بوسه ی داغ كه

 ادامش لب پایینم رو گاز گرفت و كشید
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 خمار زیر گوشم گفت

سیر نمیشم ازت هرچند نباید خستت كنم چون فردا كلی كار داریم _
 ولی فكر نكنم بتونم

 ...شرمنده اون پایینی بشم

 بلند خندیدم كه دستمو گرفت و از رو میز بلندم كرد

وقتی اومدیم بیرون تازه اون ماشین المبورگینی با كاور طالییش رو 
 دیدم، ماشینی كه

وقتی رفته بودم پاركینگ ماشینهای خونه چشمم گرفته بودش و دلم 
 میخواست باهاش دور

 دور كنم ولی تاحاال شرایطش پیش نیومده بود

 ودمو انداختم تو بغلشبا ذوق خ

 !من عاشق این ماشینم كیان_

 دقیق روی نبض گردنمو نرم بوسید

   ... منم عاشق توام سوار شو بریم یكم بهت خوش بگذرونم_
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با استرسی كه از رانندگی با این ماشین داشتم ذهنم خالی از اتفاقات 
 فردا شده بود كم كم

 رفتیم سمت یه جاده خلوت

 و رونم و آروم نوازش كرئكیان دستشو گذاشت ر

اینجا گاز بده تا هرچقدر دلت میخواد تا وقتی هرچی تو سرته خالی _
 بشه

 رانندگی با این ماشین واقعا با هر ماشین دیگه فرق داشت

همه استرسم رو روی پدال گاز خالی كردم كیان خیلی رلكس نشسته 
 بود شاید این سرعت

 من براش معمولی بود

كیلومتر برساعت میرفتم خودم از سرعت ٢١٠ ولی من االن داشتم 
 خودم میترسیدم ، جاده

 ...ی جنگلی بود كه انگار فقط ما بودیم

 كیان جای اینكه به اطراف نگاه كنه به من زل زده بود

 كیان اینجوری نگام نكن، حواسم پرت میشه_

 خنده ی تو گلویی كرد و آروم و داغ گفت
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 ...مگه چه جوری نگات میكنم_

رو كم كردم چون واقا كیان داشت حواسمو پرت میكرد من سرعتم 
 نهایت سرعتی كه تو

 ...بود١١٠كل عمرم رفته بودم  

   ... با حرص گفتم

 

 خودت میدونی چجوری منظورمه_

 ...نوچ نمیدونم خودت بگو_

واقعا تمركز نداشتم و وسط جاده نگه داشتم و با حرص برگشتم 
 سمتش

 ...میخوای منو بخوری اینجوری داغ، یه جوری انگار_

نذاشت حرفمو ادامه بدم كه خیز برداشت سمتم... لباش رو بین لبام 
 خشن حركت میداد

 وسط یه جاده ی جنگلی خلوت داشتیم چه غلطی داشتیم میكردیم

دستمو بین موهاش بردم و بوسه مون رو شدید تر كردم ولی زنگ 
 گوشی كیان تو فضای
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ومد ، یه پس زمینه وحشتناک ماشین كه فقط صدای بوسه ی ما می
 ...شد

كیان توجه نكرد وادامه داد تا گوشی قطع شد خواستیم دوباره ادامه 
 بدیم ولی مجدد گوشی

 زنگ خورد

هردوتامون خمار از هم دور شدیم كه كیان گوشیش رو در آورد و 
 نگاهی به صفحش

 انداخت بدون اینكه نگاهشو ازم بگیره گوشی رو جواب داد

 ...ضیه خیلی جدی باشه چون بهت گفتم تا فردا شبامیدوارم ق_

چون نگاهش تو نگاهم قفل بود عكس العمل مردمک چشماش رو 
 دیدم، یک لحظه داغی و

 خماریش رفت و جاش رو خشم و عصبانیت گرفت

نگاهش رو ازم گرفت و از ماشین پیاده شد صداش رو میشنیدم كه 
 میگفت

بغل كوئیت تاور، به ماركوس هم  من با یارا بیرونم ده دقیقه دیگه بیا"
 بگو بیاد اون یارا
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   ... "...رو ببره خونه

 

اومد سمت صندلی راننده و در رو باز كرد، سریع خودم رو كشیدم 
 سمت صندلی بغل و

 جامو با كیان عوض كردم

باز نبض شقیقش داشت میزد كه ماشین رو با یه تیكاف به حركت در 
 آورد و دور زد با

 زدعصبانیت داد 

كیهان ایندفعه بدونم تو این قضیه تو دست داشتی زندت نمیزارم اینو _
 "مطمئن باش

میترسیدم ازش بپرسم چی شده مطمئنا اتفاق خوبی نیوفتاده بود یه 
 مشتشو كوبید به فرمون

 ...و لعنتی زیر لب گفت

لحظه به لحظه سرعت ماشین داشت میرفت باالتر ، نگاهی به عقربه 
 سرعت شمار

 كیلومتر برساعت هم رد شد٢٠م ناز  انداخت
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 نفسم باال نمیومد از این سرعت

میترسیدم حرفی بزنم یا كاری كنم نمیخواستم حواسش رو پرت كنم 
 ولی حس میكردم اگه

كاری هم نكنم قطعا هردومان رو به كشتن میده... به منطقه ی شهری 
 نزدیک شده بودیم و

 ماشنها زیادی دورمون بود

لی عكس العملی نشون نداد دستم رو بردم جلو و آروم صداش زدم و
 دستشو گرفتم كه

 انگار تازه یادش اومد منم هستم

 آروم پشت دستش رو نوازش كردم

 ...كیان آرومتر، اینجوری كه داری میری هردوتامون رو میكشی_

حرفی نزد حتی بهم نگاه هم نكرد ولی سرعتش رو كمتر كرد به بغل 
   ... برج كوئیت رسیدیم

 

كیهان و راننده مورد اعتماد كیان رو دیدم كیان باالخره برگشت سمتم 
 و دستمو كه رو
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دستش بود رو گرفت بین دستاش و با یه نفس عمیق سعی كرد یكم 
 به خودش مسلط باشه

تو با ماركوس برو خونه، بخواب برای فردا انرژی داشته باشی، من _
 شاید یكم طول

 بكشه برگشتم، نگران نباش

جمع كردم و خواستم از ماشین پیاده شم كه بازومو كشید كه  لبم رو
 سریع برگشتم سمتش

ولی انگار مثل آهن ربا لبامون رو هم قرار گرفت كه با یه مک عمیق 
 ازم ازم فاصله

 گرفت و آروم گفت

لبات یادم میاره دارم برای یه زندگی آروم با تو همه اینا رو تحمل _
 میكنم

 رو لبش زدم و آروم گفتم ایندفعه من بوسه ی نرمی

باوجود اینكه از حرفات سردرنمیارم ولی خیلی خوب یادت باشه، من _
 ...خونه منتظرتم
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خیلی وقتها حرفهاشو نمیفهمیدم مثل االن ولی سعی در فهمش هم 
 نداشتم به قول كیهان

 ...كسی اینجا جواب سواالت منو نمیداد باید خودم متوجه میشدم

ماشین پیاده شدم و سری برای كیهان تكون بدون وقف دیگه ای از 
 دادم و رفتم سمت

 ...ماركوس

استرس داشتم و بیقرار بودم... میترسیدم برای كیان اتفاق بدی بیوفته 
 ولی وقتی رسیدیم

 خونه استرسم بیشتر هم شد

من این چند وقتی كه اینجا بودم دیگه تک تک افراد اینجا رو 
 میشناختم، تک تک محافظا

   ... ...هبانها ولی امشب عجیب بودتک تک نگ

 

هیچ كدوم از نگهبانهایی كه همیشه میشناختم و دیده بودمشون سر 
 پست نبودن

 آروم به ماركوس به انگلیسی گفتم
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 حس نمیكنی یكم خونه عجیبه؟_

 ماركوس نگاهی به اطراف انداخت

 !اگه نگرانید من باهاتون بیام تا دم در اتاقتون_

 زدم و گفتملبخند پر دلهره ای 

تا دم در اتاقم بیا ماركوس بعد یه دوری هم تو خونه بزن من حس _
 بدی دارم

ماشین رو پارک كرد و پیاده شد و در ماشین رو برام باز كرد باهم 
 ...وارد خونه شدیم

حتی دوتا محافظ دم در اصلی هم همون آدمای همیشگی نبودند، وارد 
 فضای خونه كه شدم

كه اینجا بودم خونه رو انقدر خلوت و ساكت ندیده تا حاال تو این مدتی 
 بودم ، نه

 ...خدمتكارها نه نازی نه كیمیا... از كسی خبری نبود

 رفتم سمت آسانسور و همراه ماركوس رسیدیم اتاقم

 رمز در رو روی صفحه زدم و در باز شد

 ...ماركوس دم در ایستاد رفتم داخل و چراغ های اتاق روروشن كردم
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تظرم بود كه بعد از زدم چرخی تو اتاق و نبودن چیز ماركوس من
 مشكوكی تو اتاق

 لبخندی به ماركوس زدم

 ...میتونی بری ممنونم از همراهیت_

سرش رو با نشونه ی تعظیم خم كرد كه در رو بستم كه در با صدا 
   ... قفل شد ، كیفمو گذاشتم

 

 رو میز كوچیك بین در سرویس و در اصلي و رفتم سمت حموم

هنوز دلشورم برطرف نشده بود دستامو پر آب كردم و پاشیدم تو 
 صورتم ، میخواستم

 ...دوش بگیرم ولی باید میذاشتمش برای فردا

یک لحظه حس كردم پرده دور دوش و وان تكون خورد خواستم سرم 
 رو برگردونم كه

 صدای كوبیده شدن در اتاقم و بعدش جیغ بلندی رو شنیدم

 ...یارا فرار كن_
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ای كیمیا بود خواستم برم سمت در كه همون لحظه پرده دوش صد
 كنار رفت از داخل آیینه

نگاهم قفل یه جفت چشم سبز و براق شد جیغ دیگه ای شنیدم ولی باز 
 صدا قطع شد

لبخند خبیثانه ی رو لبش و تنفنگی كه تصویرش رو داخل آیینه میدیدم 
 هیچ نشونه ی خوبی

 نبود

دادم كه تفنگ رو گرفت سمتم و صدای آب دهنم رو با صدا قورت 
 زنونه و نحسش تو

 فضای پر از سكوت حموم پیچید

 ...بای بای یارا_

 "كیان"

گاز دادم دادی سر كیهان ٢٨٠مشتمو كوبیدم به فرمون و با سرعت  
   ... كشیدم كه چسبیده بود

 

 به صندلیش
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 ...چطور اونجا رو پیدا كردن كیهان؟ تو اونجا رو به بابا لو دادی_

 دادی كشید

انقدر احمق نیستم بزنم زیر قول و قرارم با تو كیان... حاضرم قسم _
 بخورم من این كار

 رو نكردم

مشت محكمی دوباره كوبیدم به فرمون و حرصمو سر گاز ماشین خالی 
 كردم... درسته

اونجا جای اصلی جمع آوری صالح ها نبود ولی یكی از جاهایی بود كه 
 نیروهای اصلیم

 بودند و تا رسیدن نیروهای تعلیم دیده ارسالن اینا تنها نیروهایی اونجا
 بودند كه برام مونده

بود و هنوز دوتا دیگه از اون صالح های وحشتناک و همچنین محل 
 ساخت و سازشون

 رو نتونسته بودم گیر بیارم

داشتیم میرسیدیم كه سرعتمو كم كردم و جای اینكه از در اصلی بریم 
 دههمونجا روی جا
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 نگه داشتم

 كیهان متعجب برگشت سمتم كه با سرم اشاره كردم

نمیخوام متوجه ورودمون بشن اگه حمله ای هم شده بهتره از اینجا _
 وارد بشیم

كیهان سرش رو برام تكون دادو یكی از كلت هایی كه تو كمرش بود 
 رو داد به من و از

 ...بین جنگل رفتیم سمت پایگاه

 ...ت دور زدیمهمه چیز آروم بود از پش

همه سیمهای دور پایگاه دارای میدان الكتریكی بودند كه هر موجود 
   ... زنده ی با نزدیک

 

شدن بهش رو جزغاله میكرد نمیتونستم از اینجا وارد بشیم ولی 
 میخواستم شرایط رو

بسنجم كه همون لحظه صدای یكی از نیروها رو شنیدم كه با یكی دیگه 
 حرف میزد آروم
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حرف میزدند كه به كیهان اشاره كردم نزدیكتر بریم تا واضح داشتند 
 حرفشون رو بشنویم

 اولی_ چرا هكتور دستور داد آژیر خطر و حمله رو بزنیم؟

دومی_ نمیدونم نمیخوامم خودمو با هكتور درگیر كنم ندیدی وقتی 
 كریستین تو روش

 وایساد چه بالیی سرش آورد؟

 !نه یا نه؟هنوزم نمیدونیم كریستین زنده میمو

كیهان با چشمای آبیش كه زیر نور كم سوی ماه میدرخشید ناباور بهم 
 نگاه كرد

 ...اینا به چی فكر كره بودند ؟ هكتور چه غلطی كرده بود

یک لحظه مغزم جرقه زد... هكتور یكی از غالمان حلقه به گوش بابا 
 بود... حس بدی پیدا

چرا در حالی كه داشتم كردم باید میرفتم داخل پایگاه ولی نمیدونم 
 دور میزدم كه برم سمت

 در اصلی حس كردم باید به ماركوس زنگ بزنم، حس خوبی نداشتم
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بوق اول، بوق دوم،بوق سوم... خیلی منظر موندم ماركوس جواب 
 نداد... این امكان

 ...نداشت

نگاهی به لوكیشن یارا با گوشیم انداختم... خونه بود ، به گوشیش 
 ابزنگ زدم ولی جو

 نداد، خودم رو آروم كردم شاید خوابیده ، شایدم داره دوش میگیره

یه چیزی عین خوره افتاده بود تو وجودم، بهتر بود به كیمیا بگم امشب 
 بره پیش یارا

   ... ولی كیمیا هم جواب نمیداد كیهان رسید پیشم

 

داری به كی زنگ میزنی؟ بیا بریم داخل ببینیم هكتور احمق چرا ما _
 نقدر تو هولرو ا

 ...انداخت و مجبورمون كرد كیلومترها تا اینجا بیایم

 جوابی بهش ندادم كه صدای آشنایی رو شنیدم

 !رئیس خوش اومدید_
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برگشتم سمت هكتور، صورت بور و زردش هیچ چیز خاصی رو بروز 
 نمیداد جلو خودم

رو گرفتم كه همینجا نكوبمش به حفاظها تا جزغاله نشه ، از بین 
 ای كلید شدم گفتمدندونه

چرا ما رو كشوندی اینجا؟ چرا آژیر وضعیت قرمز رو زدی؟ چرا _
 گفتی بهمون حمله

 شده؟

 خواست حرف بزنه كه با حرص گفتم

اگه جوابت قانع كننده نباشه همینجا میكوبمت به این حفاظها _
 ...هكتور

ترس رو تو چشماش دیدم ولی سریع خودش رو جمع و جور كرد و با 
 از اعتماد لبخند پر

 بنفسی جوابمو داد

 ...ببخشید رئیس عالمت اشتباهی بود یک لحظه غفلت بود فقط_

لعنتی گفتم و قبل اینكه كنترلم رو از دست بدم و واقعا تهدیدم رو 
 عملی كنم دویدم سمت
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جنگل و ماشین ، صدای قدم های كیهان رو پشت سرم شنیدم كه داد 
 بلندی كشیدم

بازی كرده هكتور با تو... من باید برگردم  كیهان اون بیشرف با ما_
 ...عمارت

 كیهان سرجاش متوقف شد و با تن صدای ناباوری گفت

   ... كیان یارا؟_

 

 برنگشتم تا به كیهان بگم آره میدونم فقط دویدم سمت ماشین

چرا كم كم داشت مقاومتم برای كشتن بابا از بین میرفت؟ آخه كدوم 
 پسری پدرش رو با

 ش میكشه؟دستای خود

با تمام توانم گاز دادم نمیدونم چقدر سرعتم رفت باال ولی یه ماشین 
 رو بروم اومد خواستم

 ازش رد بشم ولی دقیقا روبروم اومد

نورباالی ماشین كل دایره ی دیدم رو از بین برد فقط تونستم سرعت 
 رو كم كنم و قبل
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 ...اینكه به من بخوره فرمان رو بپیچونم

 "یارا"

لرزید... بعد جیغ های من و صدای شلیک گلوله های هلن باز دستام می
 خونه رفته بود تو

 ... سكوت

به خونی كه روی كفپوش طرح چوب اتاق داشت حركت میكرد زل 
 زده بودم و به چاقوی

 كوچیک ضامن داری كه كیهان بهم داده بود و االن تو گردن هلن بود

صحنه ها اومد جلو انقدر تو شوک بودم كه فقط میلرزیدم ... باز 
 چشمم... قبل اینكه شلیک

كنه خودمو پرت كردم سمت دیوار و تا به خودش بیاد خودمو از 
   ... دستشویی پرت كردم

 

 بیرون... آره همیشه اونی كه حریفشو دست كم میگیره میبازه... نه؟

هلن منو دست كم گرفته بود ... نمیدونست من با چنگ و دندون به 
 م واین زندگی چسبید
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حاال حاال ها نمیخوام ولش كنم و تمام عكس العمل هام غیر ارادی بود 
 و من داشتم تقال

 ...میكردم زنده بمونم

 ولی من چیكار كردم؟

صدای زنگ گوشیم رو چند بار شنیده بودم ولی نمیتونستم از جام 
 ...تكون بخورم

 خون غلیظ هلن به زانوهام رسیده بود

ل همون شبی كه یاسین سعی داشت در باز یه معجزه شده بود... مث
 اتاقم رو بشكنه و اون

دختر كوچولو با اون تخته موج سواریش بهم كمک كرد... ولی معجزه 
 ی امروز فرق

 ...داشت... من قاتل شده بودم... من كسی رو كشتم

بدن بی جون هلن پخش زمین بود و من چاقو رو دقیق داخل گردنش 
 برده بودم... هنوز هم

میشه به كیفم رسیدم و چاقویی كه كیهان بهم داده بود رو انگار باورم ن
 كه تنها وسیله داخل
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 كیفم بود رو پیدا كردم

به دیوار نگاه كردم... جای سه تا تیری كه هلن بی هوا به سمت من 
 زده بود جای من به

 ...در و دیوار خورده بود

من چرا  هنوز هم باورم نمیشه انقدر نترس شدم و بهش حمله كردم...
 گریه نمیكردم؟

 االن باید چیكار میكردم؟

من نمیخواستم بكشمش... فقط میخواستم چاقو رو بزنم تو بازوش ولی 
   ... خودش جا خالی داد

 

و من جای كتف یا بازوش محكم زدم داخل گردنش،من یه قاتل شده 
 ...بودم؟ قاتل ... قاتل

 ...قاتل

ته قرمز تو گردنش بود... من جون كسی رو گرفته بودم هنوز چاقو دس
 هنوز حس فرو

 ...كردنش و پاره شدن گردنش رو زیر دستم حس میكردم
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 ...خدایا من چیكار كرده بودم

 ...االن باید چیكار میكردم؟ باید از اتاق میرفتم بیرون؟ نه

امشب كل افراد نیروهای خونه رو عوض كرده بودند اگه از این اتاق 
 میرفتم بیرون

 س اون همه مرد گنده بر بیام؟میتونستم از پ

 ...نه... قطعا نه

انگار تلنگری بهم خورد... اگه همینجوری مینشستم اینجا قطعا كس 
 دیگه ای میومد سر

 ...وقتم

به سمت گوشیم رفتم كه تازه متوجه تماس از دست رفتم از طرف 
 كیان شدم... سریع

 ...شمارش رو گرفتم، باید میومد

 ...فتم ولی در دسترس نبودبا دستای لرزونم تماس گر

یكبار دیگه امتحان كردم... لعنتی ... صدای اون زن اپراتوری كه به 
 انگلیسی ور ور

 ...میكرد االن منفورترین صدای عالم بود
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اگه كیان هم بالیی سرش اومده باشه چی؟ اگه كیان بالیی سرش 
 اومده باشه مطمئنا

   ... ...پشیمون میشم كه چرا نذاشتم هلن منو بكشه

 

درد شدیدی تو قفسه ی سینم حس میكردم... ضربان قلبم بیش از حد 
 ...باال بود

گوشی تو دستم شروع كرد به زنگ خوردن یک لحظه نور امیدی ته 
 قلبم به وجود اومد

 ...ولی خیلی سریع با دیدن گوشیم نور امیدم خاموش شد

 م كنهولی باید جوابشو میدادم... االن فقط اون بود میتونست كمك

با همون دستای لرزونم گوشی رو جواب دادم... صدای غمزدش تو 
 گوشم پیچید

یارا چرا به پیامهام جواب نمیدی ؟ من اینجا دارم از استرس سكته _
 میكنم تو داری با

 ...شوهرت

 پریدم وسط جمالت بی وقفته و پشت سر همش
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 !دنی؟_

ریب بازه متوجه خشكی گلوم و صدای دورگه و گرفته و عجیب غ
 خودم شدم

 ...دن مكث كرد و بیخیال حرفهای خودش شد

 یارا؟ خوبی؟_

 با همون صدای وحشتناكم و صدای لرزونم خیلی آروم گفتم

 ...من آدم كشتم_

انگار وقتی با صدای بلند این حرف رو زدم تازه خودم باورم شد آره 
 ...اینكار رو كردم

 كجایی یارا؟ كیان كجاست؟ چی شده یارا؟_

تم ذهنمو متمركز كنم و به تک تک سوالهای دن جواب بدم نمیتونس
 فقط تونستم بگم

   ... ...دن خونه پر از آدماییه كه نمیشناسمشون_

 

 انگار دن شروع كرده بود به انجام كاری كه به نفس نفس افتاد

 یارا كیان پیشت نیست؟_
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 نه... نیست_

حتی زبونی  همون لحظه در اتاقمو كسی زد ، صدای نا آشنایی بود ...
 كه باهاش حرف

میزد رو هم نفهمیدم... فقط اسم هلن رو كه پشت سر هم صدا میزد 
 ...رو تشخیص دادم

از همون پشت تلفن صدای دن رو شنیدم كه با صدای بلند به كسی به 
 داشت میگفت بچه ها

 ...رو جمع كنن

 با یه صدای فوق العاده خونسرد گفت

نمیای بیرون یارا من خیلی زود میرسم از اون اتاق تا وقتی من نیومدم _
 ...خیلی زود

دن تلفن رو قطع كرد ولی من مثل یه تیكه یخ تنم سرد سرد شده 
 ...بود

 ...ترس ترس ترس

 ...درحال حاضر تنها حسی بود كه داشتم ترس خالص بود
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خودمو بغل همون میز كوچیک بین در اصلی اتاق و در دستشویی تو 
 ...خودم جمع كردم

 م بدم میومد... من االن باید چیكار میكردم؟از خود

 دوباره محكم به در ضربه خورد و هلن رو صدا زدن

 ...چشمامو بستم كه تن نیمه جون هلن رو نبینم

 ...كم كم دم در اتاق صدا ها بیشتر شد

   ... ...شروع كردن به ضربه زدن به اتاق

 

 ...صدای ویبره ی گوشی كه تو جیب هلن هم بود بلند شد

شروع كردن به ضربه زدن زدن به در... هر لحضه امكان داشت در 
 ...شكسته بشه

از ترس نفسم باال نمیومد... من همونی بودم كه تا چند دقیقه پیش 
 كسی رو كشتم، االن چرا

 جسارتم رو از دست داده بودم

یهو یه ضربه ی خیلی محكم به در خورد یه ضربه ی خیلی محكم تا 
 بخوام برم تو حموم
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و در اونجا رو روی خودم قفل كنم و تا دن میاد وقت كشی كنم ، در 
 اتاق با یه ضرب

محكم و با صدای بلند و وحشتناكی شكست و از چار طرف رها شد و 
 افتاد رو زمین

اون دوتا گنده بكی كه اومدن داخل با تعجب نگاهشون بین من و هلن 
 ...چرخید

من رسوند و دستامو پشتم  تا اومدم فرار كنم سریع یكیشون خودشو به
 قفل كرد كه از درد

كتفم دادی كشیدم خواستم با پام بزنم وسط پاش ولی این آدم یه 
 تعلیم دیده و كاربلد بود كه

جا خالی داد و با زانوش زد به پشت پام كه درد بدی تو وجودم پیچید 
 و با زانو افتاد رو

 ...زمین

بزنم و بتوپم بهش كه از درد اشک تو چشمام جمع شد خواستم حرفی 
 اون یكی با گوشی

كه تو دستش بود اسلحه رو آورد نزدیک صورتم و خیلی محكم جواب 
 "...داد "چشم رئیس
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صدای رها شدن ضامن اسلحه تو گوشم پیچید و بالفاصله صدای شلیک 
 مهیبی و پاشیده

 ...شدن خون روی لباسهام كه صدای جیغم تو كل خونه اكو داد

 صدا و تیراندازی هایی شدم تازه متوجه سر و

اونیكه اسلحش رو سمت من گرفته بود با اون هیبت پخش زمین شد 
   ... كه پشت سرش دن رو

 

 دیدم

تفنگش رو گرفت سمت اونیكه دستمو پشتم گرفته بود كه مرده 
 دستمو ول كرد دن باز

بیرحم شده بود... دقیق همون قیافه ای رو صورتش بود كه منو از 
 جات داددست یاسین ن

 حس میكردم هر لحظه ممكنه باال بیارم

 دن بازومو گرفت و بلندم كرد

نگاهی به جسد هلن كرد از نگاهش فهمیدم میخواد چی بگه فقط 
 براش سر تكون دادم... یه
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امشب قرار بود من به دن كمک كنم ولی باز اون بود كه به دادم رسید 
 آروم زیر گوشم

 گفت

 میتونی بیای یا بغلت كنم؟_

با وجود اینكه زانوهام میلرزید ولی نمیخواستم لحظه ای كه دارم با دن 
 میرم بیرون

 ضعیف دیده بشم

دن بازومو كشید و تونستم سر پا وایسم كه همون لحظه كیمیا نفس 
 نفس زنان به ما رسید و

پشت سرش بادیگاردی كه مشخص بود كیمیا از دستش فرار كرده 
 خواست كیمیا رو بگیره

پروا اسلحش رو گرفت سمت همون بادیگارد و بین كه دن بی 
 دندونای قفل شدش غرید

 ...دستت بهت بخوره مغزتو میریزم رو زمین_

كیمیا از این وضعیت استفاده كرد و خودشو انداخت تو بغلم ... اولین 
 بار بود همچین حسی
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از كیمیا میگرفتم... حس اینكه كسی نگرانم بوده زیر گوشم هق هقش 
 و صدایرو شنیدم 

   ... ..آرومش رو

 

خدا روشكر یارا ... خدا رو شكر زنده ای... اگه اتفاقی برات میوفتاد _
 من چجوری تو

 روی كیان نگاه میكردم

 صدای دن اومد

 باید بریم... كیمیا تو هم بیا_

كیمیا دستای سر و لرزونم رو گرفت، دلم به هم میپیچید... بوی خون 
 كل فضای اتاق رو

 ... كیمیا با چشمای خیسش به دن ل زدپر كرده بود

امروز نه دنی... اینجا خونه ی منه... كسی نمیتونه به من صدمه بزنه _
 تو فقط یارا رو

 ...ببر... هرچه زودتر

 ...ولی صدای پدر كیان مثل ناقوص مرگ تو گوشم زنگ زد
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اینجا چه خبره... ویلیامز فكر كنم خونه اشتباهی رو اومدی؟ درسته _
 مون بهمخونه ها

چسبیده ولی جالبه با نیروهات راه گم كردی! تو به چه حقی نیروهاتو 
 ریختی تو خونه ی

 ...من! این یعنی جنگ بین دوتا خونواده

 دن پوزخندی بهش زد و بازوی منو گرفت و كشید

ببینم رئیستون هم بیاد با حرف شما موافقه یا از اینكه زنشو از كشته _
 شدن توسط پدرش

 ...ممنون میشهنجات دادم 

جناب پارس اول با تعجب ساختگی به دن و من نگاهی كرد و پشت 
 بندش بلند بلند زد زیر

خنده كه با منفورترین نگاهم بهش زل زدم با تموم شدن خندش با 
 همون لحن خاص و

صدای یک ذره لرزانش كه نشونه ی باال بودن سنش بود نه استرس... 
   ... گفت
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باعث شده تو فكر كنی كه من میخواستم چه توهین بزرگی؟ چی _
 عروسمو بكشم؟

ناباور بهش زل زدم كه دن با صبوری و خونسردی و همچنین رعایت 
 احترام گفت

همه چیز مشخصه جناب پارس من با یارا از اینجا میرم تا وقتی كیان _
 بیاد بفهمیم قضیه

 چیه

 جناب پارس عصاش رو چندبار كوبید زمین

پیش اومده از شواهد پیداست كه یک دعوای انگار یه سو تفاهم _
 ...زنونه سر یه مرد بوده

فكر كنم اون دختر كوچولوی روسی كه برای پسر عزیزم خریده بودم 
 براش هضم نشده

كیان رو با كس دیگه ای تقسیم كنه... آخرشم كشته شده انگار آخ از 
 ...دست این زنها

ور زل زده بود به پدرش، نه تنها من بلكه كیمیا هم الل شده بود و نابا
 باز رعشه افتاده بود
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 ...به تنم

 دن انگار نمیدونست چی بگه خود پارس ادامه داد و گفت

نمیدونم عروس من با وارث ویلیامزها چه صنمی داره ولی فكر نكنم _
 وجهه ی جالبی

داشته باشه كه االن دست تو دست هم از این خونه برید بیرون... اونم 
 وقتی كه فردا شب

عروسیشه... نكنه داری از عروسی فرارش میدی؟ نكنه معشوقه ی توا 
 و توفرستادیش

 ...سمت پسر من تا از اسرار خونواده ما سردربیاری

دن خواست حرفی بزنه كه این دفعه من سكوت نكردم تمام تنم از 
 حرفاش و از تمام

ک نفر اتفاقاتی كه افتاده بود میلرزید... میخواستم روش باال بیارم... ی
 چقدر میتونه حال

بهم زن باشه؟ میخواستم همونجوری كه اون چاقو رو تو گردن هلن 
   ... كرده بودم تو گردن
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این موجود بیشرف هم فرو كنم... باالخره جلوی قیافه ی مغرور و پر 
 از سیاستش قفل

 دهنمو باز كردم

 حالم ازت بهم میخوره جناب پارس... منفورترین موجودی كه تا حاال_
 ... تو زندگیم دیدم

هرجوری كه دوست دارید فكر كنید اصال برام مهم نیست ولی 
 نمیتونید با این حرفها و

انگهایی كه دارید به من میچسبونید ، منو امشب تو این خونه تو این 
 قتلگاهی كه امشب

 ...برام راه انداخ

دستش رفت باال كه بزنه تو گوشم ولی دن دستشو گرفت و خیلی 
 گفت خونسرد

به اندازه ی كافی تالشتون رو كردید جناب پارس ، خودتون رو تا _
 تونستید كوچیک

كردید و به پست ترین چیزها هم چنگ انداختید... یارا تا وقتی كیان 
 بیاد دنبالش پیش من
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میمونه... برام مهم نیست چه فكری قراره در مورد ما بشه... بهتره 
 بدون درگیری ما از

یرون چون درگیری پیش بیاد به ضرر هردوتا این خونه بریم ب
 ...خونوادست

دن دستشو دور شونم حلقه كرد و منو تكیه داد به خودش و منتظر 
 نموند ادامه ی چرت و

پرت ها و همچنین تقالهای پارس رو برای معصوم جلوه دادن خودش 
 ...گوش بدیم

 ...ازش ممنون بودم كه متوجه زانوهای لرزانم بود

ه ها بریم پایین ولی خودم با یه فشار خفیف منحرفش خواست از پل
 ...كردم سمت آسانسور

همینكه سوار آسانسور شدیم چشمامو بستم و نفس عمیقی كشیدم و 
 سكوت بینمون رو

 شكستم

   ... ممنونم كه انقدر زود رسیدی_
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 ...خم شد و روی موهامو بوسید

نتهاایی این خونه یارا تو هنوز نمیدونی ما با هم همسایه ایم؟ باغ ا_
 چسبیده به باغ انتهایی

 ...ما

پوزخندی زدم... بازم شانس آورده بودم نه؟ انگار بین اون همه بدی و 
 بدبیاری همین

شانسهای كوچیک بود كه داشت زندگیمو نجات میداد... و من باز 
 زنده بودم

 ...شاید هم تا سه نشه بازی نشه

مرد درشت هیكل شدم كه همینكه به حیاط رسیدیم متوجه یک عالمه 
 یكیشون قیافش آشنا

بود... دوبار تو خونه ی كانادای دن دیده بودمش... اومد جلو با سر 
 تعظیمی كرد و گفت

كه پدر دن به شدت عصبانیه و منتظره تا دن هرچه سریع تر بره 
 ...خونه
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دن دستمو گرفت و برد سمت یه ماشین شاسی بلند مشكی و بعد از 
 بااینكه چند كلمه 

افرادش حرف زد سوار ماشین شد و خودش پشت فرمون نشست 
 سوالی بهش نگاه كردم

 كه باالخره لبخند زد

فكر كنم امشب منم بی خونه شدم... حالشو داری بریم شوهر _
 گمشدت رو پیدا كنیم

بابغض سرم رو براش تكون دادم... االن تنها چیزی كه برام مهم بود 
 ...كیان بود

 ...نم حالش خوبهمیخواستم فقط بدو

با گوشیم یه بار دیگه به كیان زنگ زدم باز صدای اپراتور تو گوشی 
 پیچید كه دن همون

 ...لحظه از حیاط عمارت زد بیرون

   ... ...باز صدای دن بین تمام استراس هام نور امیدی انداخت

 

 ....كیان تنها رفت یا_
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 یدونه زدم رو پیشونیم و با امیدواری گفتم

 ...راهشه دنی... ولی من شمارش رو ندارمكیهان هم_

دن با گوشی خودش به كیهان زنگ زد و صداشو گذاشت رو اسپیكر 
 كه با همون بوق اول

 برداشت

 ...ویلیامز سرم شلوغه امروز نمیتونم باهات_

 من جای دن به فارسی گفتم

 ...كیهان منم_

چند لحظه سكوت كرد كه صدای آخ مردونه ای از اون طرف خط 
 یدم و بعدش صدایشدن

 بسته شدن دری كه باالخره صدای كیهان تو گوشی پیچید

یارا تو پیش دن چیكار میكنی؟ كیان نگرانت بود اومد پیشت... هنوز _
 نرسیده؟ اصوال

 ...باید االن رسیده باشه

با این حرفای كیهان جای اینكه آروم بشم استرسم بیشتر و بیشتر شد 
 بغض داشت خفم
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وقت گریه و ضعیف بودن نبود... االن تا لحظه ای كه میكرد ولی االن 
 كیان رو پیدا نكنم

 نمیخواستم حالمو بد كنم با صدای مضخرف و به شدت گرفتم گفتم

 ...كیان نیومده ... كیهان من... هلن رو كشتم... اون اومده بود_

لعنت به بغض مزخرفی كه كردم و نتونستم حرفمو ادامه بدم ولی 
 بهكیهان شروع كرد 

انگلیسی صحبت كردن انگار متوجه حال خرابم شد كه دیگه منو 
   ... مخاطبش قرار نداد و یه

 

 آدرسی كه نمیدونستم كجاست رو به دن داد

دن با تمام سرعت به اون سمت رفت و از محوطه ی خونه های شاهانه 
 ای كه اون

 ...اطراف بود خارج شد

لی بیخبری ازش داشت میدونستم به همین راحتی كیان ولم نمیكنه و
 ...منو میكشت



@vip_Roman 

 

 

  

988 

 

مخصوصا اینكه االن فهمیده بودم باید میرسید ولی نرسیده بود ... 
 نمیخواستم پشیمون بشم

 ...كه چرا نذاشتم هلن منو بكشه

 "كیان"

 ...با سر درد و گردن درد بدی چشمام رو باز كردم

لعنت به اون ماشین ... هرچی من فرمون رو چرخوندم بیشتر سمتم 
 ومد... وقتی كوبیدها

 ...شدم به این درخت باالخره دست از سرم برداشت

ایربگی كه تو صورتم بود رو با حرص كنار زدم... نگاهی به گوشیم 
 انداختم... اینجا آنتن

نداشتم ... فقط برام مهم بود به خونه برسم... حتی برام مهم نبود كه 
 اون ماشین كامال

 ...ود گردنم در حد مرگ درد میكردمعمدی اومد سمتم... برام مهم نب

فاصله ی زیادی تا داخل شهر داشتم ... بهترین راه این بود برگردم 
 سمت پایگاه ولی با

   ... ...پای پیاده چقدر طول میكشید نمیدونم
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در رو خواستم باز كنم ولی باز نشد... اصال برام مهم نبود ماشین مورد 
 عالقه ی یارا رو

بودم... ماشینی كه امشب میخواستم لحضات درب و داغون كرده 
 داغی رو با هم بگذرونیم

ولی االن من تنها وسط یه جاده ی جنگلی گیر افتاده بودم... به طرز 
 فاجعه باری مسخره و

 ...رو اعصاب بود

با دسته ی كلتی كه تو دستم بود پنجره ماشین رو خورد كردم و ازش 
 ...زدم بیرون

كه این وسط بمونم و به هیچ جایی دسترسی من در این حد عاجز بودم 
 ...نداشته باشم

میدونستم این جنگل یه جای كامال بدون آنتنه اصال از عمد من این 
 محدوده رو انتخواب

 ...كرده بودم... رد یابی تو این قسمت خیلی سخت بود
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با تمام توانی كه داشتم شروع كردم به دویدن به سمت پایگاه ولی 
 یدنپیاده حتی با دو

 ...حداقل یک ساعت دیگه میرسیدم بهتر بود از راه جنگل میانبر بزنم

درسته اونجا هم كلی خطرات خودشو داره ولی برای یارا به ریسكش 
 ...می ارزید

 با تمام توانم با فدمهای تند و سریع از بین درختها گذشتم

 یادم نمیاد چقدر گذشت ولی چراغهای پایگاه رو از دور دیدم و نفسهام
 بهم هشدار میداد كه

خیلی وقته دارم میدوم... لعنتی از این جا هم آنتن نمیداد... آنتن دهی 
 فقط از دور حصار

الكتریكی شروع میشد... تمام تنم خیس عرق بود كه به پایگاه رسیدم 
 كه همون لحظه قیافه

ی سراسیمه ی كیهان رو دیدم كه داشت میرفت سمت یكی از ماشین 
 ...ها

ای محافظ دم در منو میشناختن پس بدون اینكه جلومو همه بچه ه
 بپیرن وارد محوطه شدم
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نگاه پر اضطراب كیهان كه به من افتاد بدون لحظه ای صبر از ماشین 
   ... ارتشی كه روشن

 

 شده بود و قصد داشت حركت كنه ، پیاده شد

تا خواستم حرفی بزنم سریع اومد سمتم و تا خواستم حرفی بزنم دادی 
 دكشی

 ...تو كدوم قبرستونی بودی؟ هممون مخصوصا یارا رو سكته دادی_

كاری نداشتم باهام با چه لحنی حرف زده جلو اون همه نیرویی كه 
 ماهها وقت گذاشتم تا

برای خودم جایگاه و ابهتی به وجود بیارم، االن فقط به این توجه كردم 
 كه با یارا حرف

 زده بود و ازش خبر داشت

 ...یارا كجاست_

 ...دارن با دن میان اینجا_

با عصبانیت یقشو گرفتم كوبیدمش به همون ماشین ارتشي كه هنوز 
 روشن بود
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تو چه غلطي كردي ادرس اینجا رو به یه ویلیامز دادي! دن رو _
 هرچقدر هم بشناسیم

 !نمیتونیم حدس بزنیم آینده قراره چیكار كنه

 با حرص یقشو از دستم خارج كرد و توپید بهم

 ...را هلن رو كشتهیا_

 با شنیدن این حرف چند لحظه مغزم پردازش نكرد

 كیهان داشت چي میگفت؟

 وقتی گنگی نگاهم رو دید خودش ادامه داد

هكتور گفت بابا بهش زنگ زده و خواسته فقط ما رو بكشونه خارج از _
 شهر... هیچ

   ... ...اطالعات دیگه حتي اطالعات پایگاه رو نخواسته انگار خواسته

 

 دستمو مشت كردم و محكم كوبیدم به ماشین

 كیهان دستشو گذاشت رو شونم

 ...نگران نباش كیان یارا از پس خودش بر اومده_
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 ااالن تو چه حالي بود؟؟؟ لعنت به من احمق

 چرا متوجه نشدم

 ...برای یارا با اون حجم مهربونی چقدر سخت بود كسی رو كشته باشه

 ...ی براش دل سوزونده بوداونم هلن... هلني كه یارا كل

من هر روز میخواستم كاری كنم زندگي عادي و نرمالي داشته باشیم 
 ولي هر روز كنترل

 ...زندگي شخصیم از دستم در میرفت

لعنت به من كه یارا رو طعمه بابا كرده بودم و نتونسته بودم پیش بیني 
 كنم كه بابا تا كجا

 میتونه پیش بره

 كیهان شونمو فشاري داد

م بیا بریم باال به یارا زنگ بزنیم حداقل از این نگراني در بیاد... اون_
 ...نگران تو بود

 در حالیكه داشتیم میرفتیم باال كیهان گفت

 راستي تو چرا برگشتی؟_
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كالفه سرمو تكون دادم و با گوشیم سعی كردم در حالیكه شماره یارا 
 میگرفتم براي كیهان

 تادههم توضیح بدم كه چه اتفاقي اف

   ... با حرص گوشي رو كوبیدم رو میز

 

 كیهان انگار كه دردمو فهمید كه خونسرد گفت

من میدونستم بخاطر عاشق شدن میخواي قید همه چي رو بزني _
 زودتر یه دختر

 میفرستادم سمتت

 گوشي مو پرت كردم سمتش كه زودتر از من تو هوا گرفتش

 خوب بود رفالكسش عالي بود

 كه لبخند كجي زد

نگرانش نباش احتماال وارد جاده فرعي شدن بخاطر همین در _
 دسترس نیست

خودم هم فهمیده بودم فقط این انتظار تا رسیدنشون به شدت رو 
 اعصابم بود
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 صداي كیهان دوباره اومد

نگران دن نباش، اون حتي رئیس هم بشه بیخطره، حداقل تا وقتي كه _
 ...عاشق كیمیاست

 ال، كیهان خیلي چیزا میدونستیكي از ابروهامو بردم با

 از كي میدوني؟_

 شونه هاشو انداخت باال

از وقتي تو از خونه رفتي و خونواده ویلیامزها شدن همسایه ما، _
 مخصوصا وقتي

 ...میرفتن ته باغ

با گوشه چشم نگاهي بهش انداختم و چیزي كه بارها به خودم اعتراف 
 كرده بودم رو به

 خودشم اعتراف كردم

خبیثي كیهان وگرنه تو لیاقت این جایگاهو بیشتر از من  حیف كه_
   ... داري

 

 پوزخندي زد
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 ...نگو كه یارا از شنیده هاش پیش تو چیزي نگفته_

 سرم رو براش تكون دادم اره میدونستم

 كیان من یكي از شما نیستم من یه پارس نیستم_

 نفس عمیقی كشیدم و به چشماي ابي آسمانیش زل زدم

ه با من باشي برام مهم نیست و قرار نیست كسي هم از این تا وقتي ك_
 قضیه بویي ببره،

 ...مخصوصا نازي

 ...!نگاهش رو به زمین دوخت ، شاید باید بهش اعتماد میكردم

 اگه نقشم رو میدونست شاید بهتر میتونست همراهیم كنه

 ولي از اون قسمت حریصش میترسیدم

تو كه میدونستي تهش  چرا با گروه ایوان اوف همكاري كردي؟_
 ...قاچاق مواده

 پوفي كشید و دستشو بین موهاش برد

 ...تو فكر كن خواستم خودمو ثابت كنم_

 پوزخندي بهش زدم



@vip_Roman 

 

 

  

997 

 

 و تو به این نیاز داشتي؟_

 سرش رو با غمي كه ته چشماش بود تكون داد

سال اینجا نبودي تو چي میدوني وقتي یه ١٠تو چي میدوني كیان؟ تو  _
 ولي پارس نیستي

مجبوري یه پارس باشي و براي اینكه ثابت كني اندازه یه پارس دل و 
   ... جرات داري الزمه

 

 ...هركاري كني

 عمیق به چشمای نا امید و خستش نگاه كردم

 اگه از كل نقشم هم خبردارش نكنم الزم بود این سوالو ازش بپرسم

 دوست داري رئیس بشي؟_

 بي حوصله نگام كرد

 ...ولي االن نهیه زماني اره _

 چرا االن نه؟_

 پوزخندي زد و نگاه عمیقي بهم انداخت
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 انگار داشت دو دو تا چهار تا میكرد كه حرفشو بزنه یا نه... اروم گفت

شما خونوادگي بي پروا و نترسید پارس بودن تو خونتونه... ولی من... _
 من حتی نمیدونم

 ستم برنمیادكیم، و بغیر از غالم حلقه به گوش بودن كاري از د

 لبم رو كشیدم داخل دهنم

 ...این خوب نبود... اصال خوب نبود

 سر و صدایي از بیرون به گوش رسید

در اتاق رو باز كردم و از همون قسمت بالكن مانند طبقه دوم متوجه 
 ماشین شاسی بلند

 مشكي شدم كه همه رو بروش اسلحه گرفته بودند

اشون رو بندازن پایین گلوم با داد بلندي كه كشیدم تا همه اسلحه ه
 سوخت

   ... یه بار دیگه با صدای بلند دستور دادم در ها رو باز كنند

 

 قبل اینكه در رو باز كنند یارا از ماشین پیاده شد

 با دیدنش باالخره تك تك سلول های تنم آروم گرفت
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با اون لباس تنگش و نه چندان پوشیدش كه هیكل بینقصش رو به 
 نمایشبهترین شكل به 

 گذاشته بود دوید سمتم

اصال دوست نداشتم كه نگاه اینهمه مرد گرسنه تو این پایگاهی كه قطعا 
 اولین بار بود یه

 روشه قبل اینكه یارا بهم برسه یه بار دیگه دادي كشیدم

 "!همه سرتون به كار خودتون باشه"

یارا كه رسید دستاشو باز كرد كه بغلم كنه ولي به جاش دستاي 
 گرفتم و با خشم وسردشو 

جدیت فوق العاده اي به افرادم نگاه كردم كه همه خودشون رو زدن 
 به اون راه یا سرشون

 رو انداخته بودن پایین

با كشیدن یارا دنبال خودم از پله ها رفتیم باال كه كیهان دم در همون 
 اتاق ایستاده بود

 با دیدن یارا لبخندي همراه با چشمك بهش زد



@vip_Roman 

 

 

  

1000 

 

میبینم هنوز زنده ای مخصوصا ادم كش هم شدي باید سالم یار... _
 دیگه ازت بترسیم

لرزش تن یارا رو حس كردم با صداي بلند و خشمي كه هنوز تو 
 وجودم بود دادي سر

 كیهان زدم كه چشماش رو گرد كرد

 هي پسر شوخي كردم باهاش_

 دوباره توپیدم بهش

   ... كني؟تو چه صمیمیتي با زن من داري كه بخواي باهاش شوخي _

 

دهنشو چند بار بازو بسته كرد كه در رو باز كردم و با یارا رفتیم داخل 
 و در رو پشت سر

 مون بستم و قفل كردم

 تا یارا بخواد خرفي بزنه نذاشتم

من فعال فقط میخواستم به هر دوتامون ارامش بدم و ذهنمون رو پر 
 كنم از دوتاییهامون
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لحظه تو شك بود كه اروم ازش جدا لبام كه بین لباش میچرخید تا چند 
 شدم و مماس لبش

 گفتم

 ...مهم نیست چي شده االن فقط به من فكر كن، ذهنتو خالي كن_

 اشكش اومد پایین ولي بهش توجه نكردم و دوباره بوسیدمش

انگار پیشنهادي كه بهش دادم كارساز بود چون دستش رو برد پشت 
 موهام و محكم

 م كردگرفتشون و خیلي خشن همراهی

 االن دیگه طعم لبای نرم وبهشتیش رو با تمام وجود حس میكردم

انقدر بوسه مون رو ادامه دادم كه نفس برای یارا نمونه و فقط به این 
 فكر كنه از دستم

 فرار كنه

موهامو اروم كشید وقتي بهش اهمیت ندادم این دفعه لبمو محكم گاز 
 گرفت

خالي كني ولي بازم كنار  اره دقیقا همین رو میخواستم كه خشمش رو
 نكشیدم كه این دفعه



@vip_Roman 

 

 

  

1002 

 

 با مشتهاي ظریف و كم طاقتش كوبید تو سینم

یارا همیشه دستاش سنگین بود و مشتهاي محكمي میزد اینكه االن 
 انقدر سست شده بود

   ... باعث میشد خودمو لعنت كنم

 

یه بار دیگه لبمو گاز گرفت كه باالخره ولش كردم هردوتامون نفس 
 یزدیم كه یهونفس م

 منفجر شد با هق هق و لبای لرزون گرفت

من نمیخواستم بكشمش كیان، اون بهم حمله كرد، تیرهایي كه به _
 سمتم شلیك كرد رو در

و دیوار اتاقمونه هنوز... چاقویي كه ... كیهان بهم داده بود... رو 
 خواستم بزنم به ...كتفش

 ...ن من باید برم زندان بایدتا اسلحه رو بندازه... ولي جاخالي داد... اال

همه حرفاش رو با بغضي و گریه میگفت تاحاال یارا رو اینجوري ندیده 
 بودم
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چه به سرش آورده بودم، لعنت به من و این خونواده و تمام این دم و 
 دستگاه

 من باید خوشبختش میكردم

 این اون چیزي نبود كه من براي یارا میخواستم

كه فكر میكردم با ازدواجمون تو ایران چرا انقدر خوش بین بودم 
 دیگه بابا دست از سر

 ...یارا بر میداره

لعنت به من كه انقدر عاجز بودم كه هنوزم نمیتونستم به این فكر كنم 
 پدرمو بخاطر بالیي

 ...كه سر یارا اورده بود بكشم... لعنت به من بیعرضه

 صورت لرزونش رو بوسیدم و كل صورت خیسش رو بوسه بارون
 كردم، بوسه های نرم

 و عمیق

این انگار بیشتر از بوسیدن لباش داشت جواب میداد نفس كشیدنش 
 اروم شد

 زیر گوشش زمزمه كردم
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نگران هیچی نباش، تو از خودت دفاع كردي عزیز دلم،منو ببخش _
   ... ...یار من

 

 انگشت كشیده و ظریفش رو گذاشت رو لبم

 كني بیشتر ازارم میديلطفا كیان... وقتي خودتو سرزنش می_

انگشتشو بوسیدم كه چشماشو بست و عمیق نفس كشید لبخند غمگیني 
 زد و سرش رو وسط

 قفسه ی سینم پنهون كرد

دستمو روی كمر لختش كشیدم و بیشتر به خودم فشردمش كه بعد 
 چندثانیه با صدای

 بیحالش زمزمه كرد

 ...فكر میكردم ازم متنفر میشی_

میق بین موهاش نفس كشیدم، حتي تو این روی موهاشو بوسیدمو ع
 شرایط هم عطر تنش

 بینظیر بود یه عطر آروم و مالیم مثل خودش
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تو هیچكار اشتباهی نكردی... اینو بهت قول میدم، نگران هیچی _
 نباش

 و با ته خنده اي توي لحنم اضافه كردم

 ...زندان هم نمیري نگران نباش_

نش رو گاز گرفته بود با اون یكم ازم دور شد و درحالي كه لب پایی
 چشماي درشتش بهم

زل زده بود دستشو گذاشت رو جایي كه از وقتي كه رستوران بودیم 
 تاحاال بیتابش بود

 آروم زمزمه كرد

حالم خوب نیست كیان، میشه كاری كنی همه فكر و ذهنم به تو _
 معطوف بشه...؟

و میخواست، اونم این شاید اولین باري بود یارا انقدر مستقیم از من این
 وسط پایگاه و وسط

   ... ...اینهمه مرد میخواستم با زنم باشم

 

 برام مهم بود؟ البته كه نه... نیاز یارا از هرچیزی برام مهمتر بود
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دستامو دو طرف بدنش به دیوار چسبوندم و آروم زیر گوشش زمزمه 
 ...كردم

 ...اینجا نباید دیگه صدات دربیاد به هیچ وجه_

با اون چشمای خمارش آروم تكون داد كه تمام وجودم سرش رو 
 ...براش بیتاب شد

دستمو از اون نیم تنه ی صورتیش رد كردم و آروم و نوازش وار 
 لمسش كردم و باز زیر

 گوشش زمزمه كردم

 ...نمیخوام عروسی فردا رو كنسل كنم_

 صدای خمار و دورگش رو شنیدم

ن مال توام و دیگه كسی حق منم نمیخوام... میخوام همه بفهمن كه م_
 نداره تهدیدی برای

 ...زندگیم بشه

الله ی گوشش رو آروم گاز گرفتم و سوتینش رو كنار زدم و داغ 
 دستم رو دورانی روی
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سینش كشیدم كه اه آرومش باعث شد زبونم رو خمار زیر گوشش 
 دقیق روی نبض تپندش

 بكشم

 باز زیر گوشش زمزمه كردم

 ...امشب میخوام یه خواب عمیق داشته باشیفقط به من فكر كن... _

تی شرتم رو یكم كشید باال و دستش رو روی عضالتم كشیدو آروم زیر 
 گوشم گفت

 خستم كن... اونقدر خسته كه بیهوش بشم_

   ... دستامو محكم فشردم كه نفسش رو محكم داد بیرون

 

 !مگه میشه تو ازم بخوای و خستت نكنم؟_

لندش كردم و روی كاناپه راحتی پارچه ای كه با اون یكی دست آزادم ب
 اونجا بود

 گذاشتمش و روش خیمه زدم

 یه روز همه این كابوس ها تموم میشه بهت قول میدم_
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خودمو كشیدم پایین و روی ناف بازش رو بوسیدم كه لبش رو گاز 
 گرفت و نفسش رو

 حبث كرد آروم اسمم رو صدا زد

من متمركزه و همش  میدونستم همین االن هم ذهنش فقط روی
 منتظره حركت بعدیمه

شكمش رو بوسه های نرمی زدم كه از باال پایین شدن قفسه ی سینش 
 متوجه هیجانش

 ...شدم

 ...ما واقعا داشتیم بعد تمام اتفاقات امشب بهم دیگه آرامش میدادیم

 ما به همه ی اینا نیاز داشتیم

وه بر از بین بردن مطمئن بودم بابا تا فردا برای پاكسازی هم شده عال
 هلن حتی احتمال

داشت یه تعمیركاری هم راه بندازه و كل اتاقمون رو از رد تیراندازی 
 ...پاک كنه

نیمتنش رو كشیدم بیرون و با یه دست قفل سوتینش رو باز كردم 
 عاشق این نگاه های
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 منتظرش بودم وقتی خودش رو میسپرد به دست من

 كر میكرد رو خفه كردماون قسمت ذهنم رو كه داشت هنوز ف

 ...باید با تن هم امشب رو به صبح میرسوندیم

مهم نبود چندبار الزم بود امشب به اوجمون برسیم ، فقط مهم بود هر 
   ... دوتامون آروم بشیم

 

 ...چون ما قویترین مسكن هم بودیم

 بعد از دوبارخالی كردن خودم و یارا... این سومین بار بود كه با آه خفه
 ن آبش رومو رخت

 یارا رو به اوج رسوندم

… بیشتر از یک ساعت كه داشتم به زنم كه زیرم بود لذت میدادم 
 خودم هم داشتم بیهوش

میشدم... ولی میخواستم یک بار دیگه هم خالی بشم ولی از خستگی 
 طاقت نداشتم ازش

بكشم بیرون و اینبار مثل وقتی كه ایران بودیم داخلش خالی شدم... 
 زیرم بیهوش یارا دیگه
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شده بود... حتی فكر نكنم متوجه خالی شدن من داخلش شده باشه ... 
 به درک من از زنم

 بچه میخواستم

 "یارا"

 ...باز برگشتیم به جایی كه دیشب فرار كرده بودم

 االن باید تو قویترین حالت ممكن باشم

كیان دستم رو محكم گرفت وبه سمت عمارت قدم برداشتیم... امشب 
 ود به صورتقرار ب

 ...رسمی و علنی عروس این خونواده بشم

میدونستم بابای كیان چرا همچین كاری كرد.. این تیر آخرش برای از 
 ...بین بردن من بود

بعد تموم شدن امشب دیگه نمیتونست نقشه برای قتل من بكشه... 
   ... البته به دردش هم

 

 ...ه ی قدرت بودنمیخورد بعد این قضیه من بمیرم... اون یه آدم برد
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با هر قدمی كه بر میداشتم اتفاقات دیشب بیشتر جلو چشمام رنگ 
 میگرفت... خودم پیش

وجدان خودم آروم بودم میدونستم كارم عمدی نبود ولی من جون یه 
 ...نفر رو گرفته بودم

هرچند تو این خونواده شاید این یه موفقیت به حساب میومد... من 
 حتی مطمئن نبودم كیان

حاال دستش به خون كسی آلوده نشده باشه ولی اصال نمیخواستم در  تا
 این مورد حرف

 ...بزنم

كیمیا سرزنده با لباسهای شادابش اومد سمتمون... و محكم بغلم 
 ...كرد

 ایندفعه نگهبانها و محافظا همه آدمهای همیشگی بودن

خونه باز امنیت همیشگیش برگشته بود ولی من نمیخواستم دوباره 
 ...ردم تو اون اتاقبرگ

 كیمیا با لبخند گفت
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همه منتظرتن یارا ... تو قراره خوشكل ترین عروسی باشی كه كل _
 مجمع به خودش دیده

 ...و البته قوی ترین

 پوزخندی زدم

 ...و سخت جون ترین_

 ...كیمیا بلند خندید كه كیهان از پشت تیكه ای انداخت

ده... پارس ها همه سخت فكر كنم یارا نافش با پارس بودن گره خور_
 جونن

كیان دندون قروچه ای كرد به كیهان... ولی من دوست نداشتم از 
 اینكه انقدر رابطشون بد

   ... باشه قبل ازاینكه كیان چیزی بگه پیش دستی كردم

 

 ...كیهان ممنونم_

كیهان برگشت سمتم و یكی از ابروهاش رو برد باال و قیافه ی 
 مغرورانه اش رو گرفت

 بته؟با_
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 اون چاقوی قرمزی كه به من دادی زندگیمو نجات داد_

كیهان قیافه ی مغرورانش رو گذاشت كنار و لبخند پر محبتی به روم 
 زد

 ...خواهش میكنم خانم زبون درازه بدون خونواده_

 كیان چپ چپ نگام كرد كه آروم گفتم

كیهان خوبه كیان... انقدر نسبت بهش پیش داوری نكن... اگه _
 ی كه اون بهم دادهچاقوی

بود نبود االن یه تیر تو مغزم بود و امروز جای عروسی باید مجلس 
 ختمم رو برگزار

 ...میكردی

 چشمای كیان بیش از حد مشكی و سخت شد شقیقه هاش نبض گرفت

 با اهم اهم كیمیا به خودمون اومدیم كه دستمو كشید و بلند بلند گفت

اونی كه نمیتونه ببینه زن  امروز عروسی داریم عروسی بتركه چشم_
 داداشتم سخت

 ...جونه
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دنه درون كیمیا باز داشت وول میخورد كه از كیان دور شدیم ، با 
 سنگینی نگاهی سرم رو

بردم باال كه با مكائیل خان چشم تو چشم شدم... یه روزی میرسه كه 
 پشیمون میشه از

 ...كاری كه باهام كرده مطمئنم

كیمیا دكمه طبقه ی چهار رو زد... تا حاال به وقتی رفتیم داخل آسانسور 
   ... اون طبقه نرفته

 

 بودم

 كیمیا سرزنده گفت

دیشب كیان دستور داد اتاقتون عوض بشه... اتاقی كه تا حاال كسی _
 اجازه نداشته حتی

 توش قدم بزنه رو برای اتاق خودتون اماده كرده

 فتیكی از ابروهام رو بردم باال كه كیمیا با لبخند گ

منم تا حاال اون اتاق رو ندیده بودم ولی وقتی دیدمش فهمیدم كه بابا _
 چرا اونجا رو
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معبدش كرده بود... اونجا اتاق بابامو مامان كیان بود قبل اینكه توسط 
 بابا بزرگم كشته

 ...بشه

زیر لب " اوه " آرومی گفتم كه كیمیا صورتش از اون شادیه اولیه كم 
 شد

مرگها برات عادی میشن و تو بعد یه مدت خیلی  عادت میكنی یارا..._
 راحت باهاشون

 كنار میای

چقدر حرف سختی بود برای من... ولی مگه منم همچین ترسی رو 
 بارها تجربه نكرده

بودم... مگه منم تو اون شهر كوچیكی كه زندگی میكردم چندتا 
 خونواده بخاطر قضیه ی

م تا كام حرفی نزده ناموسی سر دختراشون رو بریده بودن و كسی ال
 بود! برای ما هم

عادی شده بود... وقتی میگفتن فالن دختر باباش كشتش همه نهایت 
 همدردیشون اینبود بگن
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 ..."آخی بیچاره "

آره هممون به مرگ های مختلف عادت میكردیم... ولی وقتی این 
 خودتی جون كسی رو

   ... ...گرفتی یكم برات سخت میشه

 

ست میگفتند... من به شدت جون سخت بودم... انگار كیهان و كیمیا را
 یادم رفته بود زیر

چه كتكهایی از یاسین چندبار بیمارستانی شده بودم و تا لب مرگ رفته 
 بودم و االن پدر

 ...شوهرم برام جای برادر عزیزم رو گرفته بود

 ...وقتی وارد اتاق شدم تازه متوجه حرف كیمیا شدم

 واقعا اینجا بینظیر بود

 كیمیا با لحن خندونش گفت

 ...كیان بینظیره... خوب این اتاق رو از چنگ بابا در آورد_

 آروم زمزمه كردم

 بابات كجاست االن؟_
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 كیمیا با ذوق خندید

كیان مثل یه بچه ی كوچیک تو اتاقش زندانیش كرده و تمام وسایل _
 ارتباطیش با دنیای

حق نداره وارد اون بیرون رو ازش گرفته و بغیر از من و نازی كسی 
 اتاق بشه

 ناباور به كیمیا نگاه كردم كه كیمیا لبخند گشادی زد

حس میكنم این بدترین تحقیریه كیان تونسته سر بابا بیاره... حق _
 شه... یه جورایی دلم

 خنک شده

نگاهی به دور تا دور اتاق انداختم... یه اتاق شگفت انگیز با ویوی فوق 
 ...العاده از باغ

ید و چوبی بزرگ كه تا سقف چوب گوشه هاش ادامه پیدا تخت سف
 كرده بود و دورتا

دورش تور و حریر سفید بود كه كنار زده شده بود بهم حس فیلمهای 
   ... قرون وسطایی رو
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 میداد... این اتاق هیچ ربطی به اتاق خودمون نداشت

با حلقه شدن دست كیان دور كمرم كیمیا بدون هیچ حرفی از اتاق 
 ت بیرونرف

 آروم زیر گوشم زمزمه كرد

 دوسش داری؟_

 بیشتر خودمو تو آغوشش غرق كردم

 بینظیره... ولی خودت حس خوبی داری؟_

متوجه منظورم شد كه منظورم مادرش بود كه این جا اتاق اون و 
 ...پدرش بود

اوهوم خیلی حس خوبی دارم... مطمئنا مامان هم از بودن من و تو _
 توی این اتاق

 ...لهخوشحا

 ...كیان بابات قبال هم اینقدر ظالم بوده_

گردنم رو نرم و عمیق بوسید و منو برد سمت جایی كه به چشم میومد 
 حموم باشه و با باز

 ...شدن در حدسم به یقین تبدیل شد
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 انگار نمیخواست حرفمو ادامه بدم یا به این چیزا فكر كنم

ت میشد دونفری توش وان اینجا تقریبا دو برابر وان خودمون بود راح
 بخوابیم

 شیر وان رو باز كرد و اومد سمتم تا لباسام رو دربیاره

 خسته نالیدم

 كیان تموم تنم درد میكنه طاقت یه بار دیگه رو ندارم_

با كنده شدن لباسام متوجه كبودی های ریز و درشتم شدم ... یكی 
   ... دوتا هم نبود زیاد بود

 

 ...خیلی زیاد

 شنیدم صداشو زیر گوشم

 باز بدجور بوی منو گرفتی ... دلم برای بوی خودت تنگ شده_

 قول بده كاری نكنی_

 درحالی كه چشمش رو كبودیهام بود سرش رو با اطمینام تكون داد

 ...قول فقط بیا یكم ماساژت بدم باید سرحال بشی_
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بودن با كیان هر روز و هر روز لذت بخش تر میشد ... مثل یه شرابی 
 هنه تركه هرچی ك

 میشه لذت بخش ترو شیرینتر میشه

وجود كیان این زندگی رو برام قابل تحمل تر میكرد ولی هروقت 
 میگفت به زودی این

سختیا تموم میشه دلم میخواست با تموم وجود باور كنم یه زندگی 
 آروم و بدون كشت و

 ...كشتاری رو میتونم باهاش بگذرونم

 ...شاید یه روز تونستیم

روم كه هر دوتا بعد یه روز كاری سخت اینجوری تو وان تو یه زندگی آ
 بغل هم بشینیم تا

خستگیمون در بره... شاید اون موقع به فكر جایزه دادن به كیان 
 بیوفتم

یه بچه از كیان... شاید یه بچه فقط نه بیشتر از یک بچه شاید هم 
 ...دوتا

****** 
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م... خیلی اصیل بود... تو آیینه به لباس عروس نه چندان پفیم نگاه كرد
 آرایشی كه رو

صورتم بود پر رنگ و تو چشم نبود بلكه كامال ملیح و حرفه ای بود و 
   ... صورتم رو

 

 ...درخشان كرده بود... ولی نگاهش خیلی بیحال بود

برخالف همه كه میرن تو باغ كلی عكس برای آلبوم عكس میگیرن یا 
 كلی ساقدوش دارن

 ...م ما نبودهمچین خبری برای مراس

این یه مراسم كامال فرمالیته بود، یه فرمالیته برای كشیدن دست پدر 
 كیان از روی من تا

 دیگه دست از سر من برداره

چون مطمئنا كیان تصمیم نداشت به پدرش آسیبی بزنه و منم همچین 
 انتظاری ازش نداشتم

نازی با چشمای اشكی و پف كردش كه نشون میداد از دیروز كه 
 ده بودمش درحالندی
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گریه بوده با تحسین بهم زل زده بود و با كیمیا كلی ازم تعریف كردند 
 ولی من همش چشمم

 دنبال این بود كهش بچه ها اینجا بودند

 خونوادم... حتی آرمان با اون همه صمیمیتش با كیان هم اینجا نبود

با اومدن دختر عمه ها و عموهای كیان به اتاق عروس از تشرهاشون 
 یشتر كالفه شدمب

ولی وقتی همه سكوت كردن از آیینه دل كندم و دست آرایشگرم از 
 روی موهام برداشته

 شد

با برگشتنم به سمت در اتاق كیان رو دیدم كه از چهارچوب در اومد 
 ...داخل

به جرات این زیبا ترین و فوق العاده ترین صحنه ای بود كه تو عمرم 
 دیده بودم تاحاال

 رو انقدر به خودش رسیده ندیده بودمهیچ وقت كیان 

سموكینی )نوعی كت و شلوار( كه پوشیده بود و موهایی كه داده بود 
 باال و ته ریش كمتر
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   ... ...شدش نسبت به همیشه نفس گیرش كرده بود

 

یه جور حس افتخار تو وجودم بود... من ولش نكردم... من بیخیالش 
 نشدم... بهم گفت ازم

 ازش دور نموندمدور بمون ولی من 

به خاطر موندن و بودن باهاش حتی آدم كشتم باید از خودم میپرسیدم 
 ارزشش رو داره؟

قطعا وقتی با اون چشمای به رنگ شبش اینجوری با تمام عشق نگام 
 میكنه باید به خودم

 ...اعتراف كنم هزاران هزار برابر ارزشش رو داره

ث سكوت این همه من عاشق شدم عاشق همین مرد نفسگیری كه باع
 دختر و زن دور و

 ...برم شده ولی اون چشماش فقط داره منو میبینه

با صدای دن سكوت مجلس میشكنه و كیان چند قدم سمتم میاد و قبل 
 اینكه دن حرف دیگه

 ...ای بزنه پیشونیم رو میبوسه
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 یه بوسه عمیق و پر احساس باز دن صدای رو اعصابش تو جمع میپیچه

 ...صبح با هم بودید هااا این نگاه های عاشقونه وخوبه دیشب تا _

 ولی كیمیا قبل هممون بهش توپید

جناب ویلیامز میتونم بپرسم شما اینجا چیكار دارید ؟ و فكر نكنم _
 رابطه ی داداشم با

 ...زنش به شما مربوط بشه

دن یكی از ابروهاش رو برد باال و خواست جواب كیمیا رو بده كه من 
 با ذوق گفتم

اوه دنی باز لباساتو اجاره كردی؟ مرسی كه بخاطر مراسم من تو _
 !خرج افتادی

دن همینجوری دهنش باز مونده بود میدونست به قدیم اشاره كردم 
 وقتی منو ایستگاه گرفته

بود كه آدم بی پول و بدبختیه... كیهان پشت سرش دستشو گذاشت رو 
   ... شونه ی دن
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... كیمیا رو كه میشناسی و یارا هم یه هی پسر با این دوتا در نیوفت_
 پارس زبون درازه

 ...دیگست... نگاه نكن وقتی با كیانه موشه

 ...دن با لب و لوچه ی آویزون نگاهش بین من و كیمیا در گردش بود

این دفعه كیان از حرفهای كیهان حرص نخورد یا بهش نتوپید فقط 
 لبخند زد و با ادامه ی

 ...لبخندش به من نگاه كرد

تو هوا بوسی برای كیان فرستادم كه متوجه نگاه همه روی خودمون 
 شدم

با صدای نازی كه میگفت همه برین بیرون تا ما تنها باشیم همه باالخره 
 رفتند

وقتی تنها شدیم كیان خم شد تا لبامو ببوسه كه برای اولین بار كشیدم 
 عقب ... با وجود

وق العادش ضعف رفته بود اینكه دلم برای بوی فوق العادش و تیپ ف
 ...ولی باز عقب كشید
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قیافه ی تو ذوق خوردش دیدنی ترین میمیكی بود تاحاال از صورتش 
 دیده بودم... هوووم

فكر كنم باید بعضی وقتها اینو تكرار میكردم تا این قیافش رو باز 
 میدیدم... با اخم

 رئیسانش كشید عقب

 ...اصال بازی خوبی نیست یارا_

 ...انداختم باالشونه هامو 

آخر شب درخدمتتم جناب پارس ولی االن میخوام ظاهر آراستم رو _
 ...حفظ كنم

لب پایینش رو داخل دهنش كشید و مک زدم و كم كم به خودش 
 مسلط شد با رها كردن

لبش از بیتابیش كه اون لبای مرطوبش رو نبوسم دستم رو مشت 
 كردم كه ناخونهای تازه

   ... و گوشت كف دستم فرو رفتمانیكور شده و بلندم ت
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میدونی كه مرد خودداریم یارا... من یک سال با تمام میلم بهت _
 نزدیک نشدم پس این

 بازی رو باهام شروع نكن... االن بیا اینجا من زنمو میخوام

گوشه ی لبمو گاز گرفتم و سرم رو به نشونه ی نه تكون دادم كه 
 باعث شد یه ابروش بره

 باال

 ...ستی یاراخودت خوا_

تو گلو خندیدم... میدونستم میخواد همیشه رئیس باشه حتی تو رابطه 
 بهم دستور بده ولی

اینبار میخواستم یكم عصبانیش كنم... میخواستم با بازی با كیان ذهن 
 خودمو از تمام فكر

 ...به تمام مزخرفات دیشب آروم كنم

 گرفتكیمیا تک زنگی به كیان زد كه كیان بازوش رو سمت من 

 ...هرچند ازت عصبانیم ولی بیا بریم_

 دستمو دور بازوش حلقه كردم و زیر گوشش گفتم
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هرچند ازم عصبانی ولی من بیش از حد عاشقتم مرد اخمو و صبور _
 ...من

 "كیان"

قیافه ی كسل یارا بیش از حد بامزه بود ولی اینبار خودش خواست من 
 ...براش صبر كنم

 مهرچند این یه فرصت بود برا

االن كه همه وسط عروسی من سرشون شلوغ بود وقتش بود وسط 
   ... همین مجلش كه مطمئن

 

بودم هیچ دستگاه شنودی نمیتونه صدام رو بگیره كیهان و دن رو 
 كشیدم همونجایی كه مد

نظرم بود... من و خونواده ی من خیلی رازها داشتیم و برای هر 
 كدومش راه در رویی

ن میخواستم بكنم تحت هیچ شرایطی هیچ راه داشتیم ولی كاری كه م
 در رویی نداشت... و
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من اصال از خونمون حتی از كیهان و دن هم صد در صد مطمئن 
 نبودم... همیشه جاهایی

 كه انتظارش رو نداری حرف زدن در مورد نقشه ها بهتر جواب میده

نیروهای ارسالن رسیده بودند و من قدم به قدم به هدفم نزدیكتر 
 م... االن دقیقا وقتشمیشد

 بود كه دن و كیهان رو وارد نقشه ام بكنم

 ...هردوتا منتظر به دهن من زل زده بودند

میخوام بهم كمک كنید من میخوام همه چیزو زیر و رو كنم بهتون _
 ...نیاز دارم

 دن دستاش رو جلو سینش قفل كرد و با لبخند گفت

 ...اگه در مورد یاراست_

 ...درمورد هممونه_

كیهان_ انگار به هردوتامون پیش نهاد وسوسه كننده ای قراره بدی تا 
 تو این راه پیشت

 ...باشیم
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كیهان ذهن خون خوبی بود... سرم رو با تایید تكون دادم كه دن سریع 
 گفت

كمكت میكنم به شرطی كه كاری كنی او عوضی دیگه نتونه به _
 خواهرت دست بزنه

داشت بازوی لخت كیمیا رو نوازش سرم رو برگردوندم و به استیو كه 
 میكرد زل زدم

   ... همین چیز ساده برات بسه؟_

 

 دن پوزخندی زد

فكر نكنم زیاد ساده باشه... شاید حتی تو از پس بهم زدن این _
 ...نامزدی برنیای

 پوزخندی بهش زدم

 ...تو باید قبل این_

 پرید وسط حرفم

بودم؟ اوكی اعتراف  میخوای بشنوی من قبول كنم كه یه بزدل ترسو _
 میكنم من یه بزدل
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ترسو بودم ولی االن میخوام تغیر كنم... دیگه نمیخوام اینجوری ادامه 
 بدم... یک ثانیه فكر

 ...كن یارا االن جای پیش تو بودن تو تخت یكی

با قرمز شدن صورتم و تشر كیهان به دن با صدا زدن اسمش دن 
 سكوت كرد

 ...ارو میكردمنفس عمیقی كشیدم... باید اینك

 !قبوله_

 دن ناباور بهم نگاه كرد

خیلی مشتاقم كردی كیان... باید كمک بزرگی بخوای كه قبولش _
 ...كردی

 تا بخوام جوابی به دن بدم كیهان پرید وسط حرفم

 و من چی گیرم میاد؟_

 پوزخندی بهش زدم

 ...با داشتن خونواده ی پارس تو مشتت نظرت فكر كنم مثبت باشه_

   ... ثل دن دستاشو روی سینه قفل كردكیهان م
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 ...جدا منم كنجكاو شدم... پیشنهادت وسوسه انگیزه_

یارا با نازی وسط یه عده زن گیر افتاده بود و با نگاهش ازم میخواست 
 نجاتش بدم ولی به

نظر من امن ترین جایی بود كه باید باشه... مخصوصا وقتی تو اتاق از 
 بوسه ام جاخالی

هش میفهموندم كه میخوام این بازی صبر كردن براش رو داد باید ب
 فعال ادامه بدم پس

نگاهم رو ازش گرفتم و شروع كردم به توضیح كارهایی كه میخواستم 
 ...بكنم

 ...چشمای كیهان و دن هر لحظه گشادتر میشد

شاید اگه صدسال بهش فكر میكردند تحت هیچ شرایطی به فكرشون 
 نمیرید من میخوام

 ...رو بكنم این ریسک

 ...دن نفسش رو با صدا داد بیرون

 ...تو رسما یه دیوونه ی روانپریشی_

 كیهان بهم توپید
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 !حتی فكرشم نكن كیان... من این كارایی كه تو میخوای رو نمیكنم_

 یكی از ابروهام رو بردم باال

 چرا خیلی عاشقمی؟ میترسی بمیرم؟_

 صدهكیهان_ میدونی درصد زنده موندنت در حد ده در

 با اخم گفتم

 ...من از پسش برمیام_

   ... دن كالفه گفت

 

 یارا میدونه؟_

 نظر خودت چیه دن؟ به نظرت یارا بدونه قبول میكنه؟_

 كیهان با خشمی كه تا حاال توش ندیده بودم گفت

میدونی اگه تو بمیری یارا هم زنده نمیمونه؟ همینجوری مایكل به _
 ...خونش تشنست

وفته... محض رضای خدا ... یكیتون فقط یكیتون همچین اتفاقی نمی_
 بدون دادن تئوری
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 های احتمالی پشتم دربیاید

 كیهان_ دیگه كس از این نقشه ی نابغانت خبر داره

 ...آرمان و ارسالن_

 كیهان یكی لحظه گردنش رو چرخوند و با تعجب گفت

 ارسالن ؟؟؟ ارسالن پاك؟ تو اونو از كجا میشناسي؟_

 و بردم باالیكي از ابروهام

 تنها دوستي كه من دارم ارسالنه_

 كیهان ناباور بهم زل زد

حتي با وجود اینكه ارسالن بهت كمك كنه ولي بازم ریسكه كیان خیلي _
 ...ریسكه

 دست نرمي روي گردنم نشست و ناز و بیحوصلش تو گوشم پیچید

 !باز ارسالن؟ باز ریسك_

هردو لبخند بزرگي رو با نگاهم به بچه ها اشاره زدم سكوت كنند ه 
 صورتشون نشوندند

   ... كیهان با سرخوشي گفت
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یارا تو هم خوشكل بودي نمیدونستیم ها! كم كم داشتم میترسیدم _
 كیان كاله رفته باشه

 سرش

 یارا دهن كجي بهش كرد و پیش ما نشست

 میشه یكیتون بگید باز در مورد چي حرف میزدید؟_

 كیهان دوباره جواب داد

ینا چیزهاي كاریه... عروسكي مثل شما الزم نیست با این عزیزم ا_
 چیزا فكرشو درگیر

 كنه

 یارا آروم گفت

 من اخرش میفهمم شما دارید چیكار میكنید_

 برگشت سمتم و با چشمایي كه پر از نگراني بود بهم زل زد

كیان اگه كوچكترین ریسكي كنی رو زندگیت من خودمو میكشم بهت _
 قول میدم
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ی سرتق داشت منو تهدید میكرد! اخمام رو كشیدم تو هم این كوچولو
 و جدي نگاش ردم

 كه دیگه حرفشو ادامه نداد

ولی میدونستم یارا تحت هیچ شرایطی با نقشه ای كه دارم هیچ وقت 
 نمیتونه منو درک كنه

و تا آخرین لحظه باید این رو مخفی نگه میداشتم خواستم حرفی بزنم 
 كه نازی آروم اومد

 و گفت بینمون

 بچه ها آخر شبه یه رقص آخر رو برید مهمان ها منتظرن_

   ... یارا كالفه آهی كشید و غر زد

 

من دیگه پاهام درد میكنه...خسته شدم... خیلی عروسیم كسل _
 كنندست... همه چیز خیلی

تجمالتیه و همونقدر هم خشكه... ما ایرانیم االن باید همه قرهای 
 كمرمون رو اون وسط
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یم نه اینكه با آهنگ مالیم همش اینور و اونور بشیم و با میریخت
 مهمونهای كسل و خسته

 ...كننده تر آشنا بشم كه نگاهشون فقط توش حرص قدرت برق میزنه

با لبخند به صورتش كه بادش كرد و پوف بلندی از بین لبهای غنچه 
 شدش داد بیرون كه

پوشیده شده نازی با محبت دستشو رو شونش كه فقط یه تور نازک 
 بود گذاشت

مهمونا نهایت تا یک ساعت دیگه میرن نازنینم آخر شب خودمون _
 آهنگ میزاریم و تا

 هرساعتی دلت بخواد میرقصیم

یارا لب و لوچش رو آویزون كرد كه دستمو سمتش گرفتم و بردمش 
 ...وسط پیست رقص

ک تک از لحظه ای كه از اون پله ها اومده بودیم پایین مجبور بودم با ت
 افراد مجمع آشناش

ا كنم... نگاه پر از كینه ی بابا هم هر ثانیه ما رو زیر نظر داشت... یار
 راست میگفت تک
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 تكشون چشماشون از حرص قدرت برق میزد

 ...با شروع آهنگ با مالیم و آروم تو بغل هم شرع كردیم به رقصیدن

 آروم زیر گوشش گفتم

 ...وری كه دلت میخواد بگیرمقول میدم یه روز برات یه عروسی اونج_

چشماش رو برام ریز كرد وبهم نزدیک شد و كامل بهم چسبید و زیر 
 گوشم زمزمه كرد

تا حاال تو كارات هیچ وقت دخالت نكردم... ولی بهم بگووو... داری _
 چیكار میكنی؟

   ... ...كیان من دارم كم كم میترسم

 

واقعیت رو هم  نمیخواستم بهش دروغ بگم... ولی نمیخواستم بهش
 بگم

 ...بهم اعتماد كن_

 نفسشو تو گردنم خالی كرد

معلومه بهت اعتماد دارم ولی این جواب سوال من نبود ... از این _
 پنهون كاری هات
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 خوشم نمیاد

 تک خنده ای كردم

دلت میخواد با هم دعوا كنیم؟ من زوج های معمولی و بی دردسر كه _
 با بهم پریدن تو

 وجود میارن؟ زندگیشون تنوع به

 با عشوه ی ناز ذاتیش كه من عاشقش بودم زیر گوشم خندید

 كیان... لعنتی... خوب بلدی بحث رو عوض كنی_

بغل گوشش رو نرم بوسیدم... برام مهم نبود صدها چشم به ما زل 
 زدن ولی این مراسم

برای همین بود، برای اینكه جایگاه یارا مشخص بشه و بشه كسی كه 
 یجزو خط قرمزها

این خونواده... خیلی ها خواهان این بودند بعد اینكه من پدیدار شدم 
 دخترشون رو به من

بدن ولی نه... من اون كسی بودم كه قانونهای خودمو داشتم و 
 نمیخواستم بیشتر تو مجمع

 ...دست و پا بزنم
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 اه ریزی زیر گوشم كشید

درسته اون باشه بحث با تو فایده نداره... تو هرچیزی كه فكر میكنی _
 كارو میكنی و هیچ

   ... ...وقت هیچی برای من توضیح نمیدی

 

 باز بوسیدمش

 یارا؟! این االن گالیه ست؟_

سرش رو ازم دور كرد و چشماشو دوخت به چشمام و سرش رو به 
 نشونه ی تایید تكون

 داد

 زن كوچولوی من از دست من كالفه شده؟_

 لبش رو گاز گرفت و سرش رو باز تكون داد

وقتی لبای قلوه ایش رو گاز میگرفت خیلی خوردنی میشد از خودم 
 دورش كردم و یه

دستش و ول كردم و دستی رو كه گرفته بودم رو دادم باال و 
 چرخوندمش و كمرش رو
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روی دستم خم كردم و پیشونیش رو بوسیدم كه همه برامون دست 
 زدند و یواش یواش بقیه

 ...بهمون اضافه شدند برای رقص آخر

 میخواستم بیشتر باهاش برقصم ولی دن اومد جلو و زیر گوشم گفت

از همین االن شروع كن به كمک پارس ، همین االن خواهرت رو از _
 بغل اون مردتیكه

كه چپ و راست داره لمسش میكنه نكشی بیرون مغز اون بیشرف 
 وسط همین پیست

 رقص پاشیده میشه

 یارا با لبخند گفت

 ...اهات میرقصم... كیان تو هم با كیمیا برقصاوه دن با كمال میل ب_

اصال دوست نداشتم یارا رو با هیچ كس شریک بشم ولی باید قبول 
 میكردم منم از اون

استیو بیشرف خوشم نمیومد و اینكه دن دوبار جون یارا رو نجات داده 
   ... بود و قابل اعتماد
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 ...تر از دن برای گذاشتن یارا پیشش نمیتونستم پیدا كنم

سرم رو تكون دادم و اجازه دادن دن با یارا برقصه و من خودم رفتم 
 سمت استیو و كیمیا

 و قبل اینكه دستش از كمر كیمیا بیاد پایینتر دستمو گذاشتم رو شونش

 !اجازه میدی با خواهرم برقصم؟_

چن لحظه گنگ نگام كرد ولی سریع با یه لبخند رو اعصاب كیمیا رو 
 ول كرد

 ...پارس البته جناب_

 با دور شدن استیو كیمیا رو تو بغلم گرفتم

مردمک چشماش لرزید... انگار از سر شب خیلی خواهر بزرگترم كه 
 بیشتر شبیه به

 خواهر كوچیكترم بود ، تحت فشار بود

 آروم زمزمه كرد

ممنون كیان... دیگه داشت صبرم تموم میشد... حالم ازش بهم _
 ...میخوره

 ...كی خیلی بیشتر از من هواتو دارهاز من تشكر نكن... ی_
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 كیمیا پوزخندی زد

اگه منظورت دنه كه برام مهم نیست نگرانم باشه... اون یه احمق _
 ...بزدله

اشتباه میكنی... اون داره تموم تالشش رو میكنه این نامزدی رو بهم _
 ...بزنه

چه فایده؟ ... كیان من نمیخوام سناتور استون ) پدر استیو( با _
 ...ادمون چپ بیوفتهخونو

نمیخوام مشكل ساز بشم... دن خیلی راحت یک سال پیش وقتی بهش 
 گفتم میخوان منو

نامزد كنن جای اینكه بیاد و نجاتم بده خودشو تو دختراش غرق 
   ... ...كرد

 

بهش لبخند مهربانانه ای زدم... كیم خیلی دلش پر بود... یه جورایی 
 ناباور به لبخندم زل

 زد
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دجور روت تاثیر گذاشته كوچیكه... یاد گرفتی لبخندهای محبت یارا ب_
 ...آمیز بزنی

 خندم بزرگتر شد كه چشمای آبی كیمیا هم بزرگتر شد

آره یارا خیلی مهربونه و برای زندگی بین این همه خوشنت ساخته _
 نشده... نمیخوام مثل

 ...نازی بشه... نمیخوام محكوم به این زندگی بشه

 بروهاش رو برد باالكیمیا یكی از ا

تورو یه جورایی من بزرگت كردم كوچیكه، چی تو اون كلت وول _
 میخوره... بریزش

 ...بیرون

خوب منو میشناخت... خیلی خوب... از هركسی بهتر... راست میگه 
 من خیلی چیزا از

كیمیا یادگرفته بودم ... درسته قول دادم به دن كه از استیو رهاش كنم 
 ولی این كار رو

 ...یشتر از هرچیزی خودم میخواستم انجام بدن... حتی اگه دن نبودب
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فقط یک جمله بهش گفتم... یک جمله ای كه از بچگی آرزوش رو 
 داشتم انجامش بدم و

تنها كسی كه از این قضیه خبر داشت كیمیا بود ... سالها به فكر این 
 كار بودم ولی همیشه

اشتن یارا همه چیز سرجاش قرار برام بیثمر جلوه میداد... اما االن با د
 میگرفت و من

 كاری كه سالها بود میخواستم انجامش بدم رو میخواستم انجام بدم

چشمای آبی كیمیا درشت شد و ناباور زل زد بهم ولی كم كم لبخند 
 ریزی رو لبش نقش

   ... بست

 

انگار یادم رفته بود كیمیا همیشه پشتم بوده... بیشتر از هركسی ... 
 فقط اون میتونستشاید 

 بدون هیچ چشم داشتی هم كمكم كنه هم تشویقم كنه آروم گفت

 باالخره میخوای انجامش بدی؟_
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با تكون دادن سرم تاییدش كردم... لباشو رو هم فشارد تا از خنده ی 
 خیلی بزرگتری جلو

 گیری كنه

میدونم ریسكه و نمیدونم دقیقا نقشت چیه و میخوای چطور انجامش _
 ز لحظه یبدی ولی ا

اول برگشتنت شک كرده بودم كه زیر سرت خبرهاییه... خیلی ذوق 
 دارم ... انجامش بده

 ...كیان... تو از پسش برمیای

باالخره كسی پیدا شد كه تشویقم كنه و فكر نكنه این كارم حماقته... 
 خواهر داشتن نعمت

 بود ... اونم خواهری مثل كیمیا

 زیر گوشش گفتم

یمیا مواظب باش... و اینكه دن شرط اینكه بهم كمک یارا خبر نداره ك_
 كنه اینو گذاشته

 ....كه تورو از خونواده استون بكشم بیرون و اون استیو رو نابود كنم
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كیمیا بدجور ذوق كرده بود... باید بگم رفیق تمام خرابكاری هام باز 
 ...همراهم شده بود

ر با ذوق  خوب بود هنوز هم رفیق خرابكاری های هم بودیم سرش
 تكون داد

اگه این شرطه دنه پس انجامش بده... حداقل بذار برای بدست _
 آوردنم یكم سختی بكشه تا

تا دختر دورشو گرفته ٢٠بفهمه وقتی من داشتم نامزد میكردم اون  
 بود چی به من

   ... ...میگذشت

 

 تو دن رو میخوای؟_

این یه فرصت  آره كوچیكه میخوامش... من از خدامه با دن باشم ولی_
 عالیه یكم

 بچزونمش

خواستم حرف دیگه ای بزنم كه آهنگ تموم شد و كیمیا با ذوق 
 ...گفت
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 ...بعدا بیشتر درموردش حرف میزنیم ... باید همه نقشتو به من بگی_

دن و یارا به سمت ما اومدن هر دوتاشون صورتاشون پراز خنده شده 
 بود... همونجوری

ون نگاه میكردیم دن با تكون سرش ازم كه من و كیمیا با ذوق بهش
 ...تشكر كرد

حس خوبی بود دور و برت افرادی باشن كه بهشون اطمینان كنی... 
 دن كم كم داشت برام

 ...مهم میشد... مثل یه دوست

خوب بود... دوست و همراه قدرتمندی بود... كسی بود كه هم زنم هم 
 خواهرم رو میتونستم

یشتر از آرمان و دوقولوها حتی كیهان بهش بسپارم... حتی به دن ب
 ...اعتماد داشتم

 "یارا"

با رفتن مهمونا از خستگی كفشام رو وسط سالن یزرگ و مجلل خونه 
 كه هنوز پر بود از

   ... وسایل مجلل بیرون آوردم
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دن رو به زور نگه داشته بودم... هی میخواست بره هی جلوشو 
 میگرفتم

یر گوش هم پچ پچ میكنند... دن دوست میدونستم با كیان یه چیزایی ز
 !منه

اصال دوست نداشتم كیان دن رو ازم بگیره... باید دن رو متقاعد 
 میكردم بهم یكم سر نخ

بده... عجیب حس میكردم كارهایی كه كیان داره پنهونشون میكنه به 
 من هم مربوط

میشه... بحث با كیان هیچ وقت منو به هیچ جا نرسونده و مطمئنا هیچ 
 قت هم به هیچ جاو

 ...نمیروسونه... وقتی رئیس مابانه میگفت یارا...! من سكوت میكردم

به قول كیهان من برای همه زبون دراز بودم ولی به كیان میرسیدم 
 موش میشدم، نشستم

رو صندلی و همش منتظر بودم كیان بره تا بتونم یكم از دن حرف 
 بكشم
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ز )سامی بیگی / ای جونم ولی با شنیدن صدای موسیقی بلند فارسی ا
 (چشمام باز شد و به

 دن و كیان كه پیشم بودن زل زدم

كیان خندش گرفته بود كه یهو نازی و كیهان و كیمیا با رقص اومدن 
 وسط

وای خدا... باورم نمیشد نازی چه قری میداد... نازی با قر و قمیشي 
 اومد و دستشو گرفت

 سمتم

رمون خشک شد... مگه نازی_ پاشو عروسكمون پاشو قر تو كم
 عروسی بدون رقصیدن

 ...معنی میده

 صبح بود٣فقط ما  نفر بودیم و تقریبا ساعت  

باورم نمیشد ... اولین بار بود صدای خنده تو كل عمارت پخش شده 
 ...بود

كیهان عالی بود... لعنتی اون كیهان پارسی كه تو خونه ی دن دیده 
   ... بودم كجا و این آقای
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 داری كه داشت باهام میرقصید كجا... با ذوق گفتمسن و سال 

كیهان خیلی خوبی... بخدا خودم برات زن میگرم و همینجوری تو _
 ...عروسیت قر میدم

كیهان و كیان بلند زدن زیر خنده كه دست كیان دور كمرم حلقه شد و 
 زیر گوشم گفت

 اولین باره تو این خونه حس خونواده بودن دارم_

 قیه چرخیدم و لبشو بوسیدمبدون توجه به ب

 ...حاال وایسا جایزت هم بیاد بیشتر حس خونواده پیدا میكنی_

كیان بلند خندید و دندونهای سفیدش و چال خطی گونش منو به این 
 فكر انداخت حتما باید

یه پسر این شكلی داشته باشم ... یدونه كیان برای من بس نیست من 
 ...بیشتر میخوام

و با اون هیک و قدش به رقص مجبور میكرد... كیمیا به زور دن ر
 دیدن این دوتا یه
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جورایی برام آرزو شده بود باید بهشون كمک میكردیم... نازی دست 
 كیان رو گرفت و

 محكم بغلش كرد و باهاش رقصید... باز من موندم و كیهان

چقدر این آدم خوب بود چقدر دلم یه جوری میشد برای كیهان... حس 
 وقتمیكردم هیچ 

 نتونسته اون بچه كوچیكه درونش رو آزاد بذاره

با سنگیني نگاهي سرم رو چرخوندم كه مكائیل خان با تنفر به من زل 
 زده بود سرجام

ایستادم و خنده رو لبم ماسید باز همه اتفاقات وحشتناك جلو چشمام 
 نقش بست كه تو یه

مون رو چشم بهم زدن كیهان. كیان و دن جلوم ایستادند و رشته نگاه
 قطع كردند با تموم

 شدن آهنگ صداي كیان جو سنگین رو از بین برد

نازی فكر كنم بابا وقشه برگرده اتاقش امشب بخاطر وجهه خونواده _
   ... مجبور شدیم بابا
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 همراهیمون كنه

 مكائیل خان پوزخندی زد و قبل از اینكه نازی بهش برسه گفت

ولی یه روزی كه فهمیدی تو تو دقیقا شبیه منی بی باک و نترس... _
 انتخاب همسر

بزرگترین اشتباه رو كردی بازم به عنوان یک پدر پشتت وایمیستم 
 ...چون تو تنها پسرمی

صورت درهم شده ی نازی و دست مشت شده ی كیهان رو دیدم ا ین 
 دوتا لیاقت این همه

 ...تحقیر رو نداشتند

... البته بعد اون كاش هیچ وقت نازی نفهمه كیهان پسر واقعیش نیست
 همه تشری كه از

طرف شوهرش دریافت كرده شاید شک كرده كه كیهان پسرش 
 ...نیست

 با رفتن اونا سمت آسانسور جو سنگینی كه بینمون بود كم شد

هممون ذوقمون و خوشیمون زهر شده بود ... حتی دیگه نمیخواستم با 
 ...دن هم حرف بزنم
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 كیان زیر گوشم زمزمه كرد

 بریم باال؟میخوای _

با سرم بهش باشه ای گفتم و با یه خداحافظی كوتاه از سه تاشون دور 
 شدیم و جلو آسانسور

منتظر شدیم تا آسانسور برگرده پایین كه كیان یهو خم شد و منو رو 
 دوتا دستاش بلند كرد

 و كشید تو بغلش

 جیغ نه چندان بلندی كشیدم كه خندید و منو به سینش فشرد

 ...از من فكر نكن به چیزی بغیر_

دستمو روی ته ریش كمش گذاشتم و كاری كه ازم میخواست رو انجام 
   ... دادم... چقدر دیگه

 

 باید تمام این اتفاقات رو تحمل میكردم

 ....نمیدونم

با رسیدنمون به اتاق صدای پیام گوشی كیان بلند شد... وقتی منو آروم 
 گذاشت رو تخت



@vip_Roman 

 

 

  

1055 

 

صفحه ی گوشیش نگاه كرد لباش رو  بیخیال گوشیش نشد... وقتی به
 جمع كرد و لباش یكم

كش اومد ... گوشی رو برگردوند تو جیبش و چشمای مشكیش رو به 
 ...چشمام دوخت

 اگه تنهات بذارم خیلی ناراحت میشی؟_

ناباور نگاش كردم... واقعا دوباره میخواست تو این خونه تنهام بذاره؟ 
 با دلخوری و ترس

 نگاش كردم

اطر اینكه هرچه زودتر از شر تمام این ترسها خالص بشیم باید یارا بخ_
 برم نگران نباش

قول میدم دیگه هیچ وقت تو این خونه اتفاقی برات نیوفته... میذاری 
 برم؟

 پوزخندی بهش زدم

 ...هركی این حرفتو بشنوه فكر میكنه واقعا منتظر اجازه ی منی_

 ...دستشو گذاشت رو گونم

 ...تک این لحظه هامون جبران كنم ... قول میدمقول میدم برات تک _
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چشمام میخواست پر بشه ولی همه ی اون اشكای مزخرف رو پس زدم 
 و بدون اینكه

 ...حرف دیگه ای بزنم با لباس عروس رفتم تو حموم

قلبم تند تند میزد... واقعا باورم نمیشد... كیان دقیقا امشب كه هم 
 عروسیمون بود شب قبلش

   ... ه بود میخواست برهبهم حمله شد

 

با حرص گلهای اركیده طبیعی كه روی موهام نسب شده بود رو 
 كشیدم و زیپ لباس

عروس رو به سختی كشیدم پایین... خدا رو شكر كردم كه از اون 
 لباس عروسهای بند دار

 ...و پر از مكافات نبود

زیر  سنجاق ها رو از موهام كندم و بدون پاک كردن اولیه آرایشم رفتم
 ...دوست

همون لحظه صدای بسته شدن در اتاقم اومد و همون لحظه دوش رو 
 باز كزدم و شروع
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 ...كردم به هق هق كردن

چطور تونسته بود تنهام بذاره... حالت تهوع گرفتم و همونجا زیر 
 دوش باال آوردم... از

 ...این حس هم متنفر بودم

و تنم كشیدم چرا موهامو با حرص شستم و لیف رو با حرص بیشتری ر
 چیزی به من

نمیگفت... چرا پنهون كاری میكرد؟ چرا تنهام میذاشت؟ نكنه دوستم 
 نداشت و تا االن فقط

 ...من رو یه وسیله كرده بود تا

یدونه زدم تو سر خودم... من چم شده بود؟ فكر كنم هورمونهای 
 زنانم قاطی كرده بود و

و به حس شوهرم شک  مثل هر زن دیگه ای منم احساساتی شده بودم
 ...كرده بودم

حوله تن پوش صورتی كوتاهم رو پوشیدم و از حموم اومدم بیرون... 
 ولی یک لحظه از یه
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دیوونه شبیه خودم با حوله تن پوش سفید كوتاه با دوتا بطری شامپاین) 
 نوعی مشروب( كه

 ...رو تختم نشسته بود یک قدم رفتم عقب

 بهم و بطرها رو تكون داد اون دیوونه با چشمای آبیش زل زد

   ... فكر كنم قراره هر دوتامون شب سختی رو بگذرونیم نه؟_

 

 اهی كشیدم و رفتم سمتش

 كیان گفت بیای؟_

 ...آره اون كوچولو گفت_

 خندیدم و پوفی كشیدم

 ساله ازدواج كردم٧وقتی بهش میگی كوچولو حس میكنم با یه پسر  _

.. منم مثل تو یه كوچولوی شک نكن چون دقیقا همین كارو كردی._
 احمق دارم كه انگار

تازه یادش اومده من وجود دارم و افتاده دنبالم... انگار تازه یادش 
 اومده یه بچه ی كوچیک

 نیست و باید برای داشتن من بجنگه
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 ...همشون بیشعور و احمقن_

موافقم همه شون بیفكر ترین موجودات روی زمینند... ما احمقیم... _
 عاشق چیهنمیدونم 

 اینا میشیم... ما زنا یک مشت موجودات احمق و احساساتی هستیم

 ...كیمیا بطری رو باز كردو خودش یه قلپ خورد و بقیه رو داد به من

 فكر كنم باید یكم مست كنیم تا به این مشكالت تخمی فكر نكنیم_

به فحشی كه داد بلند خندیدم انگار كیمیا تا من بیام بیرون از حموم 
 ی خودشو نصفبطر

كرده بود منم یه قلپ دادم باال و بطری رو از دهنم گذاشتم كنار و 
 بلند خندیدم

 ...پس منم باید بگم گوه تو این زندگی_

 كیمیا سرش رو تكونی داد كه موهای خیسش تكون خورد

نه خوب فحش نمیدی... قشنگ باید مست بشی چون اون موقع به _
   ... ...گ.وه راضی نمیشی

 

 ...وقع میگی گ..اییدم این زندگی بیشرفواون م
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بلند بلند خندیدم ... و باز بطری رو روی دهنم گذاشتم و پشت سر هم 
 ...چند قلپ نوشیدم

 ...گلوم یكم سوخت ولی مهم نبود

مهم این بود از امشب و حس های ضد و نقیضی كه هدیه ی 
 هورمونهای زنانم بود كه

 ...رو سركوب كنمدرگیر یه عشق پر از اظطراب شده بود 

كیمیا شروع كرده بود به رقصیدم و یهو جلو چشمای من حولشو 
 درآورد كه جیغی زدم و

 با لحنی كه دیگه كم كم داشت كش میومد گفتم

 كیمیا لخت نشووو_

 شونه هاشو داد باال و با چشمای قرمز شدش گفت

ول كن بابا تو هم درش بیار... لخت بودن خوبه... احساس سبک _
 یكنیبودن م

 باز قهقه ی مستانه ای زدم

 ...به قول كوهیار رسما رد دادی_
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كیمیا زبونشو برام درآورد كه یهو منم زدم به سیم آخر و حولم رو در 
 آوردم

 سوتی برام زد

جووون بابا... حاضرم شرط ببندم بعد اینكه تورو لخت دیده نتونسته _
 دیگه خودشو كنترل

 كنه

كردم رو تخت... تک تک ثانیه هایی  لبم رو گاز گرفتم و خودمو پرت
   ... كه با كیان گزرونده

 

بودم مثل یک فیلم از جلو چشمام رد شد... از اولین بوسه ای كه تو 
 كبک تو خیابون داشتیم

تا دیشب او ماراتون پشت سر هم كه هربار جسم و روحمون رو بیشتر 
 با هم تركیب

 ...میكرد

كرد مثل خودش رد بدم مثل كیمیا دستمو گرفت و كشید و وادارم 
 دوتا دیوونه سرخوش و
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 بریده از دنیا بودیم و چرت و پرت میگفتیم و الكی الكی میخندیدیم

انقدر گفتیم و مسخره بازی درآوردیم نمیدونم كی روی اون تخت 
 بزرگی كه اولین بار

 ...قرار بود با كیان بخوابیم خوابمون برد

 ...یج روی تخت نشستمبا صدای جیغی چشمام رو باز كردم و گ

حتی نمیدونستم ساعت چنده... یكی از چشمامو به سختی باز كردم 
 یكم هوا روشن بود

انگار تازه داشت صبح میشد... فكر نكنم خیلی خوابیده باشم شاید یه 
 ساعت كیان رو به

سختی تشخیص دادم با خنده ای كه به زور داشت كنترلش میكرد به 
 سقف زل زده بود

ه كیمیا شدم كه انقدر هول شده بود كه حوله ی منو پوشید و تازه متوج
 تلو تلو خوران رفت

 سمت در

 !...اوه ما لخت رو تخت خوابیده بودیم... وای نه كیان
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با دیدن چشمای بازم لبخندش عمیق تر شد و سرش رو با تاسف تكون 
 داد اون لحظه مغزم

اومد لحاف رو  كار نمیكرد ولی میدونستم عصبانیم ازش... تازه یادم
 بكشم رو خودم كه

   ... صداش در اومد

 

 ...هی داشتم دید میزدم ها_

 فكر كنم هنوز مست بودم بخاطر همین خیلی راحت گفتم

 خفه شو... خر احمق نفهم ازت متنفرم_

صدای انفجار خنده ی كیان رو شنیدم ولی لحاف رو بیشتر كشیدم رو 
 خودم و دوباره

هم آغوش شدم ولی متوجه تن گرم كیان  چشمام رو بستم و با خواب
 شدم كه بهم چسبید و

 دستشو دورم حلقه كرد

 خودمو بیشتر بهش چسبوندم و خوابم آرومتر و لذیذ تر شد
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با بوسه های نرم و مرطوبی كه رو صورتم مینشست به سختی چشمام 
 رو باز كردم

 بیدار شو فرشته لخت و مست_

ب بود... خودمو كشیدم و اهی اولین بار بود بهم لقب میداد هوم خو
 كشیدم

 ...میخوام با هم صبحونه بخوریم برم بیرون تا شب نمبتونم برگردم_

 یاد دیشب افتادم كه ولم كرده بود رفته بود با اخم نگاش كردم

تو دیشب منو ول كردی رفتی پس االن نمیتونی ازم انتظار داشته _
 باشی همراهیت كنم

دوخت كه قلبم بیقرار شروع كرد به چشماش رو مظلومانه به چشمام 
 تپیدن... با وجود

ناراحتیم نمیتونستم بیشتر ازش دور بمونم یا درخواستش رو نادیده 
 بگیرم... با وجود اینكه

 ...هنوز خوابم میومد

از جام بلند شدم و لحاف رو كنار زدم كه اه تو گلویی كیان رو شنیدم 
 همیكه برگشتم دیدم
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   ... چشماش رو بسته

 

 با خنده گفتم

 حاال چرا چشمات رو بستی؟_

 ...نبینم بهتره_

 ...چرا؟ تو كه دوست داری من همیشه اینجوری باشم_

 آره دوست دارم ولی باید االن جلو خودمو بگیرم باید به كارام برسم_

 هوووم یعنی نمیخوای به من برسی؟_

چشماش رو باز كرد درخشش چشماش از فاصله ی دو سه متری كه 
 داشتم هم باهاش

 مشخص بود

ولی سكوت كرد... میدونم صبر كرده بود چون دیروز پسش زده بودم 
 ولی االن میدونستم

 ...كه حقش بود

موهامو به سختی شونه كردم و مرتب و تمیز جلوش ایستادم كه 
 باالخره از اتاق دل كنیم با
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 رسیدنمون به اتاق شیشه كیهان و كیمیا رو دیدم كه پشت میز بوند

بود تنها نبودیم كیان با دیدن كیمیا دهنشو باز كرد تا چیزی خوب 
 بهش بگه كه كیمیا با اخم

 به چشمای كیان زل زد و پیش دستی كرد

 حتی یک كلمه هم در مورد دیشب بزنی كشتمت_

كیان لباش رو روی هم فشرد ولی نتونست جلو خودشو بگیره و 
 درحالی كه روی

 صندلیش مینشست گفت

مورد دیشب حرف بزنم ، میخوام در مورد امروز  من نمیخوام در_
   ... صبح وقتی برگشتم

 

 ...خونه حرف بزنم وقتی دوتا دختر لخت رو تختم دیدم

 من و كیمیا جیغی زدیم كه كیهان با تعجب و خنده نگامون كرد

 شما دوتا چیكار كردید؟_

كیان با خنده ای كه سعی در كنترلش داشت املت پنیریش رو با 
 گذاشت تو دهنش وچنگال 
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 لذت به ما دوتا زل زد

 من نمیدونم چه كار خوبی كردم خدا شما دوتا رو به من داده_

 من و كیمیا هر دو هم صدا گفتیم

 كیان؟؟_

كیان تو گلو خندید و نگاه شیطونی به من انداخت و چشمكی زد... دلم 
 برای این نگاه

رجاش شیطونش و لبخند كجش ضعف رفت... این مرد همه چیزش س
 بود و من یه زن

شیفته بودم كه مالک این مرد فوق العاده قدرتمند با كلی پنهون كاری 
 بودم و االن برام

اصال مهم نبود كه دیشب ولم كرده بود و رفته بود چون مطمئن بودم 
 بدون یه دلیل قابل

 ...قبول هیچ وقت با من این كارو نمیكنه

   ... "كیان"
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ه پیداش كرده بودیم... با دوربین های امروز روزش بود... باالخر
 كوچیكی كه رو تن

 ...اعضا نسب بود داشتم عملیات رو نظارت میكردم

دوتا هكری كه پیشم نشسته بودند دوتا نابغه از تیم ارسالن بودند... 
 همین امروز باید تموم

 ...میشد

در اتاق امنیتی باز شد و دن اومد داخل... دیگه لبخند ابلهانه ی 
 ...یش رو لبش نبودهمیشگ

تنها كسی بود بهش اعتماد كردم... شاید حماقت بود ولی اعتماد كردم 
 بهش و همه چیز رو

بهش گفتم... چیزهایی كه حتی به كیهان هم نگفته بودم... با وجود 
 همه چیز هنوز یكم بی

اعتمادی بهش داشتم... دن كنارم ایستاد و دستش رو روی سینش 
 ...قفل كرد

 پیش میره؟ چطور داره_

 !باید باهاشون میرفتم_
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باز احمق نشو كیان... تو ذهن خوبی داری ولی باید قبول كنیم من و _
 تو با این افراد حرفه

 ای فقط تو دست و پاشون میموندیم

نیشخندی زدم... متاسفانه راست میگفت... ما در حد اینا تعلیم دیده 
 نبودیم... ما اسلحه رو

 ...ستفاده كننده بودندمیفروختیم... ولی اونا ا

با ورود افراد به داخل ساختمان دوتا تک تیرانداز هم جاهاشون رو 
 ...ثابت كردند

با چشمم تک تک متخصص هایی كه داشتند رو این سالح های اتمی 
 كار میكردند رو

   ... ...دیدم

 

من از قبل دستورم رو داده بودم... كاری نداشتم توی اون جهنم چه 
 ... بایدكسایی هستند 

تک تكشون میمردند... من نمیخواستم بهشون شانس زندگی بدم... به 
 كسایی كه میدونستند
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 ...قطعا دارند چی درست میكنند و به چه كاری میاد

 ...من چقدر بیرحم شده بودم

مغزهایی كه جلو چشمم داشت سوراخ میشد رو بیتفاوت نگاه میكردم 
 حتی پلک هم

 ...نمیزدم

شروع شد و بچه ها درگیر شدند... بمبهای كوچیكی صدای تیراندازی 
 كه دقیق براساس

 ...محاسبات كار گذاشته شده بود رو ماركوس فعال كرد

توی اتاق فقط ما  نفر بودیم كه هیچ كدوممون حتی نفس هم 
 نمیكشیدیم... شاید فكر

نمیكردند ما جاشون رو شناسایی كنیم ولی من با تشكر از اطالعات بابا 
 بودم اینتونسته 

جا رو پیدا كنم... بابا اون پخش كننده و فروشنده ی اصلی این سالح 
 ...بود

 چرا هر روز نفرتم نسبت بهش بیشتر میشد؟

 صدای دن تو گوشم پیچید
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ممنون كه بهم اعتماد كردی... بابام میخواد كناره گیری كنه... _
 میخواد جایگاهش رو بده

 ...به من

 م باال كه پوزخندی زدناباور یكی از ابروهامو داد

كاش میتونستم قبول نكنم و مثل تو یه هدف برای خودم تایین _
 ...میكردم

نگوكه نمیخوای ریاست خونواده ویلیامز ها رو عهده بگیری تو _
   ... همیشه خواهان این

 

 قدرت بودی

آره قبل از اینكه اینا رو بدونم... این چیزی كه تو بهم نشون دادی _
 نهایت غرق شدگی

 ...برای قدرته

پوزخندی زدم... هنوز دن خیلی چیزها رو نمیدونست و واقعیت این 
 بود من نمیخواستم

 ...بیشتر از این ها رو بهش بگم
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 یارا داغون میشه كیان_

میدونستم در مورد چی حرف میزنه ... همون لحظه ماركوس مغز 
 دكتری كه باال سر یكی

رد... یه گلوله دقیقا داخل از این بطریهای شیشه ای بود رو نابود ك
 ...مغزش

 درگیری داشت باال میگرفت و ما فقط نظاره گر بودیم... كالفه گفتم

خودت میدونی اگه من زنده نموندم یارا هنوز یه بلیط دیگه داره _
 ...پیشت

 نگاه سری بهم انداخت

آره داره ولی فكر میكنی با نبودن تو راضی میشه از اون بلیط استفاده _
 كنه؟

 ن به یارا اعتماد داشتم... اون كار احمقانه ای نمیكرد... ولی حرفی كهم
 شب عروسیمون

 ...بهم گفت تو سرم دوباره پیچید

خودمو میكشم كیان"... ترجیح دادم بهش فكر نكنم... فعال جان  "
 نفر به این عملیات٢٠
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بستگی داشت... باید اون محل ساخت و ساز تخریب میشد... 
 اه ها رونمیتونستیم دستگ

منفجر كنیم... نمیتونستیم بفهمیم چقدر ممكنه انفجارشون آسیب 
 برسونه... فقط قرار بود

تخرب بشه اون ساختمان و بعدش ده ها تن بتن روش ریخته بشه و 
   ... بعدش ده ها تن خاک و

 

 ...ماسه و شبیه یه كوه بشه و تا آخر دنیا دفن بمونن

بگم كارخونه ارتباط داشتند به  لیست تمام افرادی كه با این بهتره
 دست آدمكش های حرفه

 ...ای داده شده بود و تک تكشون تا آخر امشب میمردند

برام مهم نبود... كسانی كه همچین جنایتی رو داشتند میكردند لیاقت 
 بدترشو داشتند... حتی

نمیتونستم فكر كنم اگه روزی یكی از این بمبهای كوچک كه به راحتی 
 پشتیتو یه كوله 
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جا میشدند از این شهر به شهر دیگه ای برده میشدند و منفجر میشد 
 چندهزار نفر قرار بود

 ...بمیرند

 !همون لحظه احمد تیر خورد ... لعنتی

دستم رو مشت كردم... یكی از نیروهای ارسالن كه خیلی فرض بود 
 سریع قلب كسی كه

 و پرت كردبه احمد حمله كرده بود رو سوراخ كرد دوباره دن حواسم

 ...فكر كنم بهتره بری خونه كیان... دیروقته یارا_

 نگاهی بهش انداختم و كالفه گفتم

دن میدونم ... بس كن ، میدونم یارا منتظرمه، میدونم این چند وقت _
 كالفست همه رو

 میدونم

نفس گرفتم و ازتلویزیونهای بهم چسبیده ربروم چشم گرفتم و به دن 
 زل زدم

 اطالعاتی كه در مورد كیهان خواسته بودم رو بهم بدهجای این حرفها _

 چشمای سبزش رو تو كاسه چرخوند
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تو هنوز به كیهان اعتماد نداری بعد چطور میخوای یارا رو بهش _
   ... بسپاری

 

 اخمام رو كشیدم تو هم

 !دن ! اطالعات_

دن پوفی كشید و گوشیش رو در آورد و چند لحظه بعد صدای دینگ 
 شد گوشی من بلند

 ...ایمیل كردم جناب پارس_

نگاهی به گوشیم انداختم، آیكون پیام ایمیلم رو صفحه بود... این 
 اطالعات درمورد كیهان

توسط پدر دن جمع شده بود و برای من خیلی مهم بود از دیدگاه یه 
 رقیب ارزشیابی

كیهان... این اطالعات باعث میشد بفهمم میتونم یارا رو به دست كیهان 
 !یا نه؟ بسپارم

اون از نقشم خبر داشت ولی از جزئیاتش نه... نمیخواستم با جون یارا 
 سرسركی بازی
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 ...كنم

با منفجر شدن بمبها ساختمان ریزش كرد همون لحظه ارتباط ماركوس 
 با اتاق برقرار شد

كه یكی از هكرها كه یه دختر كوچیک و تركه ای بود و از نابغه های 
 ارسالن بود تماس

 ردرو وصل ك

 ماركوس با صدای خسته ای گفت

 تا زخمی داریم ولی عملیات با موفقیت انجام شد٣قربان  _

نفس راحتی كشیدم تا فردا كل اون منطقه پوشیده میشد و دیگه هیچ 
 وقت قرار نبود كسی

 ...در مورد اون جا اطالعات كسب كنه

وارد دارک وب شدم و به تک تک قاتلهای اجاره ای پیام فرستادم كه 
 كار رو شروع

كنند... بیشتر از چند میلیون دالر برای این عملیات خرج كرده بودم 
   ... ولی ارزشش رو
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 ...داشت

االن فقط یک چیز مونده بود اونم اینكه اون قطعه ی آخر رو بدست 
 بیارم از اتاق اومدم

 بیرون كه دن پشت سرم اومد ولی برگشتم سمتش

 ...بهتره تو بری_

 نممنم میخوام ببی_

 سرم رو براش تكون دادم

نه حتی فكرشم نكن... اون اسلحه هر كسی رو وسوسه میكنه... وقتی _
 یدونه از اون رو

 ...داشته باشی یعنی قدرت مطلق داری... نمیخوام

 دستاش رو روی سینه قفل كرد و مشكوک نگام كرد

تو هنوز بهم اعتماد نداری نه؟! هی رفیق من تو تیم توام! فكر میكنم _
 ن بارها خودموم

 بهت ثابت كردم

دستم رو كالفه بین موهام حركت دادم قطعا وقتی من میرفتم هیچ 
 چیزی به جا نمیذاشتم تا
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دن حتی اگه بعد من وسوسه هم شد نتونه كاری كنه پس نگرانیم بی 
 مورد مود... فقط

 نمیخواستم وسوسه بشه و بخواد بهم خیانت كنه

بیاد تكون دادم... دن خیلی بلند بود  سرم رو به نشونه ی اینكه دنبالم
 و وقتی وارد راهرو

 زیرزمینی شدیم مجبور شد خم بشه

 اینجا خیلی كوتاهه_

   ... تو خیلی درازی! من نمیدونم خواهر من از چی تو خوشش اومده_

 

خنده ی تو گلویی كرد كه به قفل رسیدیم با اسكن چشم و رمزی كه 
 وارد كردم سه تا از

ن رو دیدیم كه سخت مشغول بودن... با دیدن من نیروهای ارسال
 دست از كار كشیدند و

سرشون رو با نشونه ی تعظیم پایین آوردند هر سه تاشون ایرانی و 
 فارس بودند... یه
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جورایی برام افتخار بود كه همچین نابغه های اتمی وجود داره ولی 
 خیلی حیف بود كه

لیاقت این بچه ها بیشتر  اینجوری در خفا داشتند زندگی میكردند...
 ...بود خیلی هم بیشتر

ترجیح میدادم فارسی باهاشون حرف بزنم تا اون ترسی كه تو 
 چشماشون بود یكم بریزه

 خیلی مونده تموم بشه؟_

یكی از دخترها كه اسمش معصومه بود و محجبه ، در حالی كه كاله 
 محافظش رو

 درمیاورد گفت

تمون و خنثی سازیشون راحت تر نه زیاد نمونده لم كار اومده دس_
 شده ... هشتمی رو تا

 ...آخر امروز تموم میكنیم

سرم رو تكونی دادم و در حالیكه داشتم كاراشون رو برسی میكردم با 
 گوشه چشم نگاهم

 به واكنش دن بود



@vip_Roman 

 

 

  

1080 

 

چشماش برق میزد و با گاز گرفتن لبهاش انگار سعي میكرد لبخند 
 رضایتش رو از دیدن

 مخفي كنهاین اسلحه خاص 

یدونه دیگه مونده وقتی اون یدونه رو بیارم كارتون تموم شد _
 برمیگردید شاید خودم برای

آخری نباشم پس اگه من نبودم نمونه ی آخر خنثی شده رو بدید به 
 احمد یا ماركوس بغیر

   ... از اون دوتا تحویل كس دیگه ای ندید

 

سمت دنی كه از  سرشون رو با تایید تكون دادم كه كه كامل برگشتم
 اول با گوشه ی چشم

 به كاراش زل زده بودم

شور و هیجان خاصی تو نگاهش بود وقتی داشت به بطری های خالی و 
 چیزهایی كه از

 ...هم پاشیده شده بود نگاه میكرد

 !دن؟_



@vip_Roman 

 

 

  

1081 

 

با لبخند مرموزی كه رو لبش بود برگشت سمتم ولی سریع خودش رو 
 ...جمع و جور كرد

 ...پیدا كردمیک لحظه حس گنگی 

نمیخواستم رو دونه ی آخری كه مونده بود ریسک میكردم... 
 میدونستم ماركوس و احمد،

حتی الكس تا آخرش بهم وفادار میمونند و این یدونه ی آخر رو 
 نمیذارن به دست كسی

 بیوفته ولی بازم حس بدی نسبت به نگاه دن داشتم

 !بریم؟_

 یم داخل برگشتیم بیرونسرش رو تكون داد و از دری كه اومده بود

انگار بدجور تو فكر بود ... دن همیشه وراج سكوت كرده بود... سعی 
 كردم خودم رو

آروم كنم و شكی كه از نگاه پر ذوقش تو دلم افتاده بود رو نادیده 
 بگیرم ولی خوب این

شغل باعث میشد به خودت هم شک كنی چه برسه به كسی كه تازه 
 تازه داشتم بهش اعتماد
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 كردممی

تو راه برگشت به خونه هنوز اون سكوت سنگین بینمون ادامه داشت ، 
 من كال آدمی نبودم

   ... ...زیاد حرف بزنم ولی دن

 

 !حتی فكرشم نكن_

یه لحظه جا خورد و برگشت سمتم انگار جواب درستی به افكارش 
 داده بودم از جا

 خوردنش مشخص بود یه لحظه هول شد

 چی؟ منظورت چیه؟_

میدونی منظورم چیه دن... كاری نكن منم یكسری فكر ها  خودت_
 ...بكنم

به وضوح پریدگی رنگش رو دیدم... این پسر بچه میخواست رئیس 
 !ویلیامزها بشه؟

تفاوت سنی اونقدر زیاد نداشتیم ولی فكر كنم آموزه هایی كه من از 
 محمد دیده بودم و
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ه خودم مسلط زندگی سختی كه گذرونده بودم باعث شده بود خیلی ب
 تر بشم

 !درضمن_

با چشمایی كه پر از تردید بود بدون اینكه به چشمام نگاه كنه به لب 
 هام زل زد و منتظر

 ادامه ی حرفم شد كه نیشخندی بهش زدم

نمیدونم بابات با چه حسابی میخواد ریاست رو بهت بده... تو هنوز تو _
 كنترل میمیک

سیاست كثیفی كه بین  های صورتت مشكل داری... خیلی راحت تو
 افراد مجمع هست

 ...میبازی بچه

 ...خودت رو دست باال میگیری جناب پارس_

سری براش تكون دادم و به پشتی صندلی تكیه دادم... تصمیم عاقالنه 
 ای بود كه امروز با

 راننده اومده بودم



@vip_Roman 

 

 

  

1084 

 

نه دن ... زندگی من چیزی برای دست باال گرفتن خودم توش _
   ... قت آدمنیست... من هیچ و

 

آزادی نبودم... ولی میتونم بهت قول بدم اگه بخوای بهم خیانت كنی 
 بزرگترین و آخرین

 ...اشتباه زندگیت میشه

سكوت سنگینی بین ما شد كه من سكوت سنگین رو شكستم چون من 
 بسادگی به كسی

اعتماد نمیكنم ولی وقتی اعتماد كردم تا آخرین لحظه اعتمادم رو از 
 مگر اینكه دست نمیدم

 خالفش ثابت بشه

 دن من بهت اعتماد دارم میدونی درسته؟_

پوفی كشید و دستش رو بین موهاش حركت داد و به سیاهی شب زل 
 زد

من شاید اندازه تو قوی و خونسرد نباشم ولی قطعا میدونی منم _
 قدرت خودمو دارم وگرنه
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 ...یكردیبین اونهمه آدم من رو برای همراهیت تو این كار انتخاب نم

 خوبه پس بذار رابطمون بر پایه اعتماد بمونه_

 !همینطور میمونه_

با رسیدنمون به خونه ، دن ترجیح داد از دم در خونه ما تا خونه 
 خودشون پیاده روی

كنه... بهش حق میدادم... وسوسه شدن سخت بود... گذشت از یه 
 قدرت مطلق راحت

 ...خودش كنار میومد نبود... ذات بشر قدرت طلب بود... باید با

 البته امیدوار بودم كنار بیاد

خسته به اتاقم رسیدم و با وارد كردن رمز در اتاق با صدای مخصوص 
 قفل باز شد

فكر میكردم یارا یا خوابیده یا سرش تو لپتابشه ولی با دیدن صحنه ی 
 روبروم تمام

   ... تشویش امروز محو شد
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ک اتاق رو روشن كرده بود در حالی كه فقط نور حموم فضای تاری
 جلوی اون روشنایی

كم درحالی كه یارا فقط یه حوله دور موهاش پیچیده شده بود داشت 
 از كمد انحصاری

خودش لباس انتخاب میكرد... برق ایرپادی كه تو گوشش بود رو توی 
 نور كم سویی كه به

یه طرف صورتش تابیده شده بود میتونستم ببینم پس متوجه اومدنم 
 ه بودنشد

كاش این تصویر یه تابلو میشد... جوری كه هر روز هر روز از دیدنش 
 ...سیر نمیشدم

 حتی باوجود اینكه صاحب این تصویر هر روز بو بغلم بود و مال من بود

انحناهای زنانگیش بیش از حد فریبنده بود... حتی یادم نمیومد قبال از 
 هیچ زنی لذت برده

ا باز بودن در حموم تو اتاق پیچیده بود باشم... حتی بوی شامپوش كه ب
 هم برام كافی بود تا

 ...توی اوج لذت باشم
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برای هزارمین بار پیش خودم اعتراف كردم كل سهم من از این 
 زندگی این زن زیبا و بی

 ...نقص بود

تا به خودم اومدم كت و پیراهنم روی مبل كرم رنگی كه بغل دیوار 
 بود گذاشتم و

بود تا شورتش رو بپوشه از پشت بغلش كردم كه درحالیكه خم شده 
 صدای "هین" بلندی

كه كشید باعث خندم شد ...یه طرف ایرپادش رو از گوشش درآوردم 
 و تو گوش خودم

گذاشتم یه آهنگ فارسی خیلی مالیم بود خوشم اومد من این خواننده 
 رو میشناختم ولی این

 آهنگش رو نشنیده بودم

وازش میكردم زیر گوشش آروم زمزمه درحالی كه تن لطیفش رو ن
 كردم

   ... هووم انگار همسر كوچولوم دلش میخواد نوازشش كنم_

 



@vip_Roman 

 

 

  

1088 

 

تو گلو خندید ودرحالی كه آهنگ تموم شد و از اول شروع شد زیر 
 گوشم با خواننده

همراهی كرد و خودشو تو بغلم تكون داد و اون طرف گوشم زمزمه 
 كرد

صت نره از دست/ شاید این آخرین من و حاال نوازش كن/ كه این فر_
 باره/ كه این

 احساس زیبا هست

چرخید و دستاش رو دور گردنم حلقه كرد و تو تاریكی به چشمای هم 
 ...زل زدیم

ناراحتیش رو توچشماش میدیدم ، میدونستم از این دیر اومدنام كالفه 
 بود... درحالی كه

ش میكردیم آهنگ هنوز تو گوشمون بود و با حركات تنمون همراهی
 زمزمه كرد

 از این دیر اومدنات متنفرم_

 پیشونیش رو بوسیدم

 میدونم_
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 از این پنهونكاری هات متنفرم_

 میدونم_

از اینكه اینجوری كل وجودم انقدر سریع به لمس دستت واكنش _
 میده و نمیتونم ناراحت

 بمونم متنفرم

ه تو گلو خندیدم و حوله ی دور موهاش رو باز كردم و درحالی ك
 موهای خیسش دورش

 ریخت دستمو نوازش وار روی موهاش حركت دادم

 ...درعوض من عاشقشم_

   ... !با اعتراض گفت _كیان؟

 

 جانم؟_

 ...چقدر دیگه باید این روال ادامه پیدا كنه... من كم دارمت_

این دفعه سخت بود كنترل خودم پس لبهای نرم و مرطوبش رو نرم 
 بوسیدم

 كه فكرش رو بكنی تموم میشهزودتر از اون چیزی _
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 بازم نمیخوای چیزی بگی؟_

تو احساساتی تر از اون چیزی هستی تا بتونم بدی ها و كثیفی های _
 دور و برمون رو

برات توضیح بدم... تو هنوز هم شبها كابوس اون شب لعنتی و اون 
 هلن عوضی رو

 میبینی

زدن  برق چشماش زیر اون نور كم كامال مشخص بود ، آروم با پس
 بغضش گفت

 از اینكه انقدر ضعیفم از خودم بدم میاد_

 ناباور گفتم

چی میگی تو؟ تو تنها نقطه ی سفید دنیای پر هرج و مرج منی... تو _
 جسورترین و

قویترین زنی هستی تاحاال دیدم، بهم فرصت بده تمام این بدی ها رو 
 ...بزنم كنار یارا

و ظاهر جوری رفتار میكرد كه لبش رو گاز گرفت تا ادامه نده... یارا ت
 با قضیه ی هلن



@vip_Roman 

 

 

  

1091 

 

كنار اومده ولی فقط من شاهد كابوسهایی كه میدید بودم ... میدونم 
 خودش با چشم باز

انتخاب كرد كه با من باشه و پا بذاره تو این زندگی ولی من از لحظه 
 ای كه یارا رو با

یم خودم همراه كردم و انقدر زود ازش خواستم كه باهم ازدواج كن
 چون مجبور بودم هر

راه دیگه ای بمبست بود... من نمیتونستم ریسک كنم كه همراهم 
   ... ...نداشته باشمش

 

من از اولین لحظه ای كه رفتم ویكتوریا تا باهاش حرف بزنم این نقشه 
 رو داشتم فقط

منتظر بودم اون قبولم كنه و انگیزه ی بودن با یارا باعث بشه این نقشه 
 رو اجرا كنم

 وگرنه هیچ وقت با پای خودم اونو وارد این زندگی نمیكردم

حتی اگه یک درصد فكر میكردم بابا یاسین و هلن رو میخواد بندازه به 
 جون یارا هیچ
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 وقت نمیاوردمش ولی بازم از هدفم دست نمیكشم

مگراینكه نتونم از بزرگترین ریسكی كه قراره سر زندگیم كنم جون 
 سالم به در ببرم

ی بود از لمسش دور بودم چون خیلی دیر برمیگشتم خونه... چند شب
 امشب هم دیر اومدم

 ولی خوب بود كه یارا بیدار بود

لباشو نرم بوسیدم كه بدون هیچ حرفی همراهیم كرد... مثل یه ماهی 
 تن صافش زیر دستم

 پیچ و تاب میخورد و بوسه هامو همراهی میكرد

. هردوتامون نگار بعد از یكی اونم مثل من دلتنگ یكی شدنمون بود ..
 دو روزی كه

همدیگرو حس نكرده بودیم عطش و تشنگی عجیبی تو وجودمون بود 
 ... درحالی كه بوسه

هامون خشن و شدید میشد ایرپادها رو از گوشمون درآوردم و 
 گذاشتم تو جیب شلواریكه

 هنوز تنم بود نفس نفس زنان از هم دور شدیم كه مماس لبم گفت
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 ...ه من رو همیشه لخت میخوای ولی تو لباس تنته متنفرماز اینك_

بیقرار لب پایین نرمش رو با تمام وجود مكیدم و زبونم رو روش 
 كشیدم خواستم دور بشم

ولی یارا بیقرار لب پایینم رو گرف بین لباش وداغ مكید وگاز ریزی 
 گرفت

پر  قبل اینكه وارد اتاق بشم بیش از حد خسته بودم ولی االن انگار
   ... انرژی ترین آدم دنیا

 

بودم... خودمو بهش فشار میدادم كه بفهمه چقدر حالمو خراب كرده 
 دستم تمام باالتنه اش

رو لمس میكرد و لبهام و زبونم نقطه به نقطه تنش رو مزمزه 
 میكرد...بوی سرد و خنک

 ...ژل دوشی كه استفاده كرده بود فوق العاده بود ، مستم میكرد

ین چیزی كه برام مهم بود این بود سه نفر از تیمم زخمی االن آخر
 بودند و طی این یكی
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دو روز باید به خونه ی ایوان اف نفوذ میكردم... االن همه ی اینها 
 آخرین چیزهایی بود

كه میخواستم بهش فكر كنم نفسهای كشدارش و اه ها و ناله های گاه 
 و بیگاهش همه ذهنمو

 آروم كرده بود

نرممون مثل یه بهشت بود ولی ما داغتر از آتیش جهنم  تخت بزرگ و
 ...بودیم

با خالی شدن و آروم شدن مغزم شقیقش رو بوسیدم... كه اووم كش 
 داری كشید ... باید

 دوش میگرفتیم هر دوتامون ولی سریع صدای اعتراض یارا بلند شد

 من میخوام بخوابم_

 باز شقیقش رو بوسیدم

 یشورمتتنبل نشو... پاشو خودم م_

خواست بازم اعتراض كنه كه كشیدمش تو بغلم و رو ستام بلندش 
 كردم



@vip_Roman 

 

 

  

1095 

 

بازم میخواستمش ولی چشمای خواب آلود یارا باعث شد دلم نیاد 
 اذیتش كنم

 لیف رو روی تن هر دوتامون كشیدم كه باز با حرص گفتم

 از دوش گرفتن بعدش متنفرم_

   ... بلند خندیدم و نوک بینی كوچیكش رو بوسیدم

 

 امشب كل تنفراتت رو باال آوردی_

 دستاشو دورم زیر دوش حلقه كرد

میدونی عاشقتم نه؟! حتی اگه اذیتم كنی... حتی اگه ازم دور بشی و _
 كم داشته باشمت

 عاشقتم

 روی موهای خیسش رو بوسیدم

 ...خوبه ... كم كم داشتم شک میكردم ازم داری متنفر میشی_

مل نكردم و حوله ی كوتاه صورتیش نگاه خستش رو كه دیدم بیشتر تا
 رو تنش كردم و از

 ...حموم رفتیم بیرون
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هنوز هوا گرم بود و پس اگه لباسهای اضافی تنمون نمیكردیم هم 
 میشد

ولی باید موهامون رو خشک میكردیم... برای اولین بار همه كارهای 
 یارا رو خودم به

ای زنم رو عهده گرفتم... كی فكرشو میكرد من یه روز بشینم موه
 شونه كنم و موهاشو

سشوار بكشم و جالب تر از همه این بود كه شدیدا از این كار لذت 
 ...میبردم

باید خیلی چیزا رو به یارا میگفتم... ولی هركاری كردم نتونستم ، دهنم 
 نچرخید... نگاه

خستش كه نیاز داشت تو بغلم بخوابه بهم این اجازه رو نمیداد كه 
 بهترچیزی بهش بگم... 

 بود بخوابه... شاید منم باید میخوابیدم تا ذهنم رو آروم میكردم

 "یارا"

صبح كه بیدار شدم كیان رفته بود... دیشب نگاهش پر از حرف بود 
   ... ولی طبق معمول
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 ...سكوت كرد

از صبح حس بدی داشتم حتی برای صبحونه هم حالت تهوع داشتم... 
 نمیدونستم چه مرگمه

خونه نازی با دیدنم برام دمنوش درست كرد ولی بازم وقتی رفتم آشپز
 فایده نداشت... كیمیا

 وقتی اومد و حالمو دید زیر گوشم زمزمه كرد

 یارا این ماه پریود شدی؟_

یه لحظه فكر كردم و با انگشتام حسابش كردم ناباور به كیمیا نگاه 
 كردم كه كیمیا خیلی

 خونسرد گفت

 ...دور بزنیمیارا نظرت چیه بریم بیرون یه _

ازش ممنون بودم... باید میرفتیم بیرون باید میفهمیدم شكم درست 
 نیست... االن زود بود

 ...خیلی زود
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ما ازدواجمون به اندازه ی كافی عجله ای و هول هولكی بود ، االن تو 
 این شرایط این

 ...بدترین اتفاق ممكن بود

به اولین به سرعت خودمو آماده كردم و با كیمیا زدیم بیرون 
 داروخونه ای كه رسیدیم

 ...سریع پیاده شدیم و بیبی چک خریدیم

 ...دل تو دلم نبود... من دو هفته عقب افتاده بودم

 ...وقتی به پاساژ رسیدیم سریع به دستشویی عمومی رفتیم

 كیمی از من استرسش بیشتر بود و من میخواستم باز باال بیارم

نگاه كنم بیبی چک رو روی بدون اینكه به خطهای روی بیبی چک 
   ... سنگ روشویی گذاشتم

 

و انگار یه بمب اونجا گذاشته بودم ازش دور شدم... بعد چند دقیقه 
 كیمیا سكوت بینمون رو

 شكست

 بهش نگاه كن یارا_
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 ...میترسم كیمیا... االن اصال وقتش نیست_

 قرص میخوردی؟_

 سرم رو به نشونه ی نه تكون دادم كه ادامه داد

 ندوم استفاده كردید؟كا_

 سرم رو باز به نشونه ی نه تكون دادم كه با دهن باز نگام كرد

ای گل بگیرن اون مدرک پزشكی برادر احمق منو... بدون اینكه _
 بهش نگاه بندازی باید

 ...بهت بگم مثبته من دارم عمه میشم

ته دلم خالی شد آره میدونم كیان این اتفاق رو میخواست ولی من نه... 
 رای من خیلی زودب

 بود... من حس اینكه مسئولیت بچه ای رو قبول كنم رو نداشتم

وقتی كیمیا دید من از جام تكون نمیخورم خودش رفت سمت بیبی 
 چكی كه اونجا رها

كرده بودم... نفس عمیقی كشید و دو خط قرمز بیبی چک رو روبروم 
 گرفت

 ...دیدی گفتم مثبته_
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 نشستم كه كیمیا اومد سمتم زانوهام خم شد و روی زانوهام

 ...نگران نباش... همه چیز حل میشه_

اصال نمیتونستم حرف بزنم... نفسم بند اومده بود... باورم نمیشد به 
   ... همبن راحتی حامله

 

 بودم

 ...كیمیا ما فقط یكبار از دستمون در رفت_

 تو قبل اینكه با كیان باشی باكره بودی نه؟_

 لبخند زد و موهامو ناز كرد با سرم تاییدش كردم كه

طبیعیه یارا... تو هیچ وقت هیچ قرصی مصرف نكردی آره خیلی به _
 ندرت پیش میاد

این اتفاق ولی االن برای تو پیش اومده و چون رحمت پاک بوده قدرت 
 باروریت بیشتر

 بوده

دستمو به سرم گرفتم ... من چرا هیچ وقت به فكر قرص خوردن 
 نبودم؟ چرا به كیان
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 !گفتم جلوگیری كنهن

اونم ما كه هرشب هر شب رابطه داشتیم ولی من مطمئن بودم این 
 دقیقا مال یک شب قبل

 عقدمون بود

 كیمیا درحالی كه سعی میكرد بلندم كنه گفت

 ...بذار بریم دكتر... ببینیم اون كنجد داخلت شرایطش چیه_

كه  با اسمی كه كیمیا بهش داد دلم یه جوری شد... این حس غریبی
 وارد وجودم شد

 ...نمیفهمیدم چی بود

با رسیدنمون به مطب دكتری كه كیمیا میشناختش بدون وقت قبلی و 
 بدون پرس و جو در

 ...كمال احترام راهنماییمون كردند داخل

خانم شیكی كه روپوش سفید تنش بود من و راهنمایی كرد سمت 
   ... تخت... با سونوگرافی
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اد تصویر سیاه سفید خیلی كوچیكی روی واژینال كه دكتر انجام د
 مانیتور نقش بست

 خیلی بی احساس گفت

 ...درسته ... باردارید... تقریبا  هفته هستید_

دنیا دور سرم میچرخید... من االن باید چیكار میكردم... گیج گیج 
 ...بودم

باورم نمیشد ... كیمیا اومد و كمكم كرد شلوارم رو بكشم باال و دستام 
 بود سرد سرد

 كیمیا گفت

 به كیان زنگ بزنم؟_

فقط نگاش كردم... حتی نمیدونستم چه جوابی بهش بدم... وقتی 
 سكوتم رو دید متوجه

گیجیم شد... من هنوز نتونسته بودم هضم كنم من یه زن شدم یه زن 
 متاهل... و االن به قول

كیمیا یه كنجد تو شكمم بود... حالت تهوع بهم غلبه كرد و سریع 
 به سطل آشغالی خودمو



@vip_Roman 

 

 

  

1103 

 

كه اون اطراف بود رسوندم... با كمک كیمیا یكم سرپا وایسادم... من 
 حتی وقتی كه یاسین

و هلن قصد جونم رو هم كرده بودند انقدر ضعیف نشده بودم... حرف 
 زندگی یه انسا

باالخره خودمون رو به ماشین كیمیا رسوندیم كه كیمیا باز سكوت رو 
 شكست

 ا ولی تصمیم بگیر چی میخوایمیدونم گیج شدی یار_

 نفس عمیقی كشیدم

هروقت كیان اومد خونه بهش خبر میدم كیمیا... االن لطفا چیز دیگه _
 ای نگوو

 ...كیمیا بدون هیچ حرف اضافه ای برگشت سمت خونه

تا شب رو تخت كز كرده بودم... به زور نهاری كه كیمیا برام آورد رو 
   ... خوردم و باز

 

ندم... حتی برخالف روزهای دیگه كه به هم زنگ یا اس منتظر كیان مو
 ام اس میزدیم
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 ...امروز از اون هم خبری نشد

كیمیا برای شام اومد ولی حتی در رو به روش هم باز نكردم... 
 نمیخواستمش... من بچه

 ...نمیخواستم

نصف شب بود ولی هنوز كیان نیومده بود... عالوه بر اضطراب خبر 
 محاملگیم تمام فكر

 ...به این معطوف شده بود كه كیا چرا نیومده

خیلی وقت بود از نصفه شب گذشته بود و دوباری كه باهاش تماس 
 گرفته بودم صدای

مزخرف اپراتوری كه میگفت كیان در دسترس نیست روی تمام 
 ...اعصابم چنگ میكشید

 ...نمیدونم ساعت چند بود كه از بیخوابی ضعف خوابم برد

 ی كه دیدم از خواب پریدمباخواب آشفته ا

كه همون لحظه گوشیم زنگ خورد... كیهان بود... شاید یه خبری شده 
 بود سریع و بدون

 ...مكث گوشی رو برداشتم ولی لرزش دستام غیر قابل كنترل بود
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 ...الو كیهان ... كیان جواب_

 ...یارا منم_

ه كیان بود... صداش آرومم كرد... همه تنش ها رو ازم دور كرد ب
 اندازه ی یک نفس

 مكث كردیم كه مثل همیشه با لحن خونسردش گفت

 برو سمت كمد لباسهای من عزیزم_

نمیدونستم چی میخواد ولی بدون هیچ سوالی حرفشو اطاعت كردم ... 
   ... انگار از سكوت

 

اتاق متوجه شد كه در كمد چوبی بزرگ رو باز كردم كه حرفش رو 
 ادامه داد

 ...رو وارد كن٢٢٨٨ای رو میبینی... رمز   اون كیف دستی نقره_

باز بدون هیچ حرفی كاری كه خواسته بود رو انجام دادم و كیف دستی 
 ... رو باز كردم

 داخلش یه تاپ مشكی رنگ بود

 باز گفت
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لباساتو در بیار یارا و اینو بپوش و تا لحظه ای كه یه بار دیگه منو _
 ندیدی این لباسو از

 تنت درنیار باشه؟

یدونم چخبر بود ولی با صدای انفجاری كه شنیدم هول شدم... نم
 ضربان قلبم تو یه لحظه

رفت روی هزار و دلم پیچ خورد... انگار بهم یاد آوری شد كه من یه 
 قسمت از كیان تو

وجودمه و باید همین االن بهش بگم..داشت صبح میشد و اتاقمون 
 داشت كم كم روشن میشد

 ود آروم زمزمه كردمبا استرسی كه تو وجودم ب

 كیان... كجایی؟_

 تو گلو خندید

نگران چیزی نباش... بهم اعتماد كن... همونجوری كه من بهت _
 اعتماد دارم بهم اعتماد

كن... تو سرسخت و شجاعی عزیز دلم... قول میدم خیلی زود باز 
 همدیگرو میبینیم ولی
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ی تو هفته برام صبوری كن... مثل اون دو ماهی كه ازت فرار كردم ول
 ای یكی دوبار

 ...میومدی و به خونم سرمیزدی

بغضم گرفت... چخبر بود؟ ولی شجاعت نداشتم بپرسم... این دفعه 
   ... شاید اون جواب سوالم

 

رو میداد ولی من جرات پرسیدن هیچی رو نداشتم... صدای كیهان رو 
 شنیدم همون تن

 سرسخت روزی رو داشت كه خونه ی دن دیده بودمش

 ...ه دیگه كیانبس_

صدای كیان تو گوشی پیچید... انگار صداش غم داشت... تاپ رو تو 
 دستم گرفتم و از

 جعبه خارجش كردم

 باید برم ... حواست باشه چی گفتم_

 تا بخوام حرفی بزنم صدای كیهان كه میگفت

 ...تمومش كن كیان همین االن_
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ی نزدیک انگار خواست كیان چیزی بگه ولیصدای تیراندازی كه خیل
 بود با صدای داد

 غرش مانند كیان تركیب شد صدای كه كم كم دور میشد رو شنیدم

 ...لعنت بهت كیهان... عوضی_

میخواستم جیغ بزنم و كیان رو صدا بزنم ولی همون لحظه صدای 
 تیراندازی كه پشت سر

هم شد بیش از حد صداش نزدیک شنیده شد صدای خش خش پشت 
 سر هم گوشی رو

 بعد یه سكوت مطلقشنیدم و 

دیگه صدایی از كسی نشنیدم منتظر بودم صدای كیان رو بشنوم ولی 
 ...نشنیدم

نه گریه كردم ، نه جیغ زدم... لرزش سرتاپام غیر قابل كنترل شده 
 بود با دو دستم گوشی

رو دم گوشم نگه داشتم به امید اینكه یه بار دیگه صدای كیان رو 
 بشنوم ... جرات نداشتم
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صدا بزنم... میترسیدم صداش بزنم و مثل همیشه با جان و  كیان رو
   ... "دل نگه " جونم؟

 

صدایی نمیومد... در واقع یه سكوت مطلق بود ... زانوهام شل شد و با 
 تكیه به كمد آروم

سر خوردم روی زمین به نسبت سرد اتاق نشستم... نمیخواستم فكر 
 كنم كه این صدای تیر

هدفشون كیان بوده... نمیخواستم به بدترین اندازی ها حتی یكیشون 
 چیزی كه امكان داشت

كیهان به سر كیان آورده باشه فكر كنم... كیهان خوب بود... از خودم 
 پرسیدم" كیهان

 "كاری نمیكنه نه؟

 ...نه نه... كیهان اینكارو نمیكنه

گاه و بیگاه صدای خش خش میشنیدم ولی بعد یه مدت اونم قطع 
 دست شد... لرزش تنم
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خودم نبود... عق میزدم ولی چیزی از معدم خارج نمیشد... خود به 
 ...خود تماس قطع شد

 حتی نمیدونستم خودش قطع شد یا كسی قطعش كرد

فقط منتظر بودم كه كیان در اتاق رو باز كنه ولی انتظارم داشت طوالنی 
 میشد

ه مغزم پر بود از سواالت بدون جوابی كه از خودم میپرسیدم... شبی
 ...دیوونه ها

نمیدونم چند ساعت گذشت با تقی كه به در اتاقم خورد متوجه شدم 
 پام خواب رفته... گز گز

 شدیدی كه داشت خبر میداد خیلی وقته تو این حال موندم

 صدای پر شور كیمیا رو شنیدم

 یارا؟_

 حتی توانایی رو نداشتم بلند شم و در رو باز كنم... دوباره كیمیا در رو
 ا ذوق گفتزد و ب

 یارا خبرهای خوبی دارم بیا بازكن در رو_
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به تاپ مشكی كه تو دستم بود نگاه كردم ... باید بلند میشدم... كیان 
   ... هرجا باشه تو هر

 

 ...شرایطی از من انتظار داره كه قوی باشم

ازم خواست صبر كنم پس من باید صبر میكردم... من كم براش صبر 
 نكرده بودم... به

 ...امیدواری دادم كه هیچ اتفاقی نیوفتاده و تا شب برمیگرده خودم

آره باید برمیگشت... من بغر از خودم یا بچه هم ازش دارم باید 
 برگرده... خیلی زود باید

 ...برگرده

تاپ مشكی رو تنم كردم... جنس عجیبی داشت ولی االن قدرت 
 تحلیلش رو نداشتم فقط

كیان باشه... فقط به این فكر  میخواستم هركاری میكنم مطابق میل
 میكردم هر لحظه

 ...ممكنه برگرده خونه و دلخور بشه كه حرفش رو گوش ندادم
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با سرگیجه ی وحشتناكی كه حاصل ضعف شدیدم بود رفتم سمت در و 
 قفل در رو باز

 ...كردم كه قیافه ی آراسته ی كیمیا روبروم بود

 ش رو گرد كردنگاهی به سرتاپام انداخت و ناباور چشمای آبی

 چی شده؟ خوبی؟_

سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم كه دستمو گرفت و كشید سمت 
 تخت

 ...چرا چرت میگی داری میمیری_

 باز هیچی به روم نیاوردم

 چی شده؟ خبر خوبت چیه؟_

فقط منتظر بودم كه از كیان خبری بگیرم... اصال سرپا شدنم هم 
 بخاطر نورامیدی بود كه

   ... ا گرفته بودماز حرف كیمی

 

 كیمیا بدون توجه به حال خراب من چشماش درخشید
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یارا باورت میشه نامزدیم بهم خورده؟ انگار كیان باهاشون حرف _
 زده... ولی نمیدونم

چطور قانعشون كرده كه خودشون درخواست به هم زدن نامزدی 
 شدن... باورت میشه از

 ...شر استیو راحت شدم

 خبری از كیان نبود... فقط كار فوق العاده كیان بودباز نا امید شدم... 
 كه در حق كیمیا

كرده بود... چی شده بود كه انقدر عجله ای اینكار رو تموم كرده بود؟ 
 چرا كیان؟

لعنتی چرا تماس قطع شد... پیچش شكمم امانم رو بریده بود كه باز 
 توجه كیمیا روی من

 متمركز شد

 خوب نیست یارا پاشو بریم دكتر تو حالت_

 ...نه خوبم كیمیا مشكلی نیست فقط چون هیچی نخوردم_

كیمیا خواستم دستمو بگیره كه با سری بیش از حد دستم "هین" 
 بلندی كشید
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 یارا فشارت چرا انقدر پایینه_

 بدون توجه به من رفت سمت در و ادالین خدمتكار خونه رو صدا زد

ا یه چیزهایی گفت بیاره ادالین سریع خودشو به اتاق ما رسوند كه كیمی
 ولی من متوجه

 نشدم

 كیمیا روی تخت درازم كرد و لحاف رو روی تنم كشید

 چی شده ؟ دیشب كیان اومد؟ با هم حرف زدید؟ دعواتون شد؟_

آه كیمیا دلش به چی خوش بود؟ كاش میومد ، كاش بزرگترین دعوای 
   ... كل رابطون رو با

 

 هم میكردیم ...آروم زمزمه كردم

 !یان دیشب نیومده خونهك_

 چشماش رو گرد كرد و بهم زل زد

 چرا؟ چرا نیومده؟ بهت زنگ زد؟_

 دستام میلرزید ولی نیاز داشتم به كیمیا بگم
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بهم زنگ زد صدای انفجار شنیدم... بعد صدای تیر اندازی و بعد داد _
 بلند كیان رو شنیدم

 ...انگار كیهان بالیی سر كیان آورد كیمیا

خودمو نفهمیدم انقدر صدام میلرزید ولی انگار كیمیا  خودم حرفهای
 ...خیلی خوب فهمید

 گوشیش رو از جیبش بیرون آورد

 ...دیدم اونم دستش شروع كرد به لرزیدن

همون لحظه ادالین اومد تو اتاق و سینی رو جلوم گذاشت ولی با دیدن 
 همه چیزی كه رو

كیان هیچی  سینی بود فقط حالت تهوع بهم دست داد... من بدون
 ...نمیخواستم

 زیر لب كیمیا پشت سر هم زمزمه میكرد

 ...لعنتی بردار این بیصاحب رو_

جلو چشمام قدم میزد و با گوشیش هی زنگ میزد من رو تخت نشسته 
 بودم و پاهام رو تو
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شكمم جمع كرده بودم... یهو كیمیا به انگلیسی و با صدای بلند تو 
 گوشی داد زد

 اب نمیدادی؟كجایی تو؟ چرا جو_

   ... انگار تماسش به نتیجه رسیده بود

 

 جلو چشمام كیمیا زانوهاش خم شد و روی زمین نشست

 ...دروغ میگی... تو این كار رو نكردی_

تک تک حركات كیمیا جلو چشمام بود... لرزش چونش ... پر شدن 
 چشماش نفس نا

شم منظمش و جرات نكردنش كه برگرده سمت من تا باهام چشم تو چ
 ...بشه

 باز صداش بلند شد ولی برخالف دفعه اول كه با قدرت و بلند شد

 ...نه ... قرار نبود اینجوری بشه... قرار نبود اون آسیب ببینه_

فقط سعی میكردم ذهنم رو متمركز كنم روی چیزهای مثبت... كیمیا 
 دوباره داد زد

 ...خفه شو... تو كردی نه؟ نمیبخشمت نه تورو نه خودمو_
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 مام رو بستم و خواستم برق چشمای كیان رو تصور كنمچش

تصور كنم كه میاد خونه و بهش میگم حاملم بعد اون بخاطر جایزه ای 
 كه بهش قراره بدم

 ...چقدر خوشحال میشه

 ...نمیخواستم این رفتار كیمیا رو به كیان ربط بدم

 هق هق كیمیا تو اتاق پیچید و صداش مثل یه پاک كن همه تصوراتم رو
 از جلو چشمام

 پاک كرد

صداش بلند بود جوری دردناک و سوزناک گریه میكرد كه حس 
 میكردم تمام تصورات

 ...منفی كه ازش فرار كرده بودم همشون همه ی همشون واقعیت داره

صدای ناله پردرد كیان كه پشت تلفن شنیده بودم و صدای تیر اندازی 
 گوش كر كن تو

   ... ...و پیچید و پیچیدگوشم برای هزارمین بار پیچید 
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ولی چشمام رو باز نكردم... كیمیا جیغ بلندی كشید جوری كه به سرفه 
 ...افتاد

بیشتر تو خودم جمع شدم تا صدای كیمیا رو نشنوم... اگه الزم بود تا 
 آخر عمرم میخواستم

 همینجوری بمونم تا كیان بیاد بغلم كنه و موهامو ناز كنه

" تو قوی ... تو جسوری... تو زن منی یار  صداش انگار تو گوشم بود
 "من

 برای اولین بار دستمو رو شكمم گذاشتم ... آروم زمزمه كردم

 ببخشید كه گفتم نمیخوامت... تو مال من و باباتی... بابات میاد... اون"
 هیچ وقت نامردی

 "نكرده... اون عاشق منو تو هست... ولمون نمیكنه

خان تو خونه پیچید... یه صدای پر از  اینبار صدای بلند داد مكائیل
 ...درد

اون قرار بود تو اتاقش باشه ولی چرا بیرون بود؟ اصال كجا بود كه 
 انقدر صدای پر

 دردش خونه رو پر كرده بود
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كیمیا هق هقش تموم نمیشد با صدای داد باباش بیشتر هم گریه كرد 
 انگار تازه متوجه من

 شد

 یداومد سمتم و دستشو رو موهام كش

 ...باید بریم یارا... پاشو باید بریم_

با نگاه تو خالی چشمام رو باز كردم و به چشمای كیمیا دوختم... 
 چشمایی كه فقط تا چند

دقیقه قبل میدرخشید و از اینكه از خونواده استون رها شده بود ذوق 
 داشت االن انگار

 دریای خون بود ... دوباره تكرار كرد

ری كیان رو داری باید نگهش داری... اینجا بمونی باید بریم ، تو یادگا_
   ... بابا زندت

 

 ...نمیذاره

دستمو بیشتر دور شكمم حلقه كردم و همونجوری كه سرم روی زانوم 
 بود به سختی لبام
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 رو تكون دادم

 چرا بهش میگی یادگاری؟_

اشكایی كه كیمیا به سختی عقب زده بود دوباره از چشماش چكید... 
 ه ویبره یلباش مثل ی

 سنگین میلرزید ، با صدای تحلیل رفتش گفت

 ....پاشو بریم یارا... باید از اینجا بریم... توروخدا بیا بریم_

 دستمو محكم كشید ولی من از جام تكون نخوردم

 ...من بدون كیان هیچ جا نمیرم كیمیا_

كیمیا اینبار تموم تنش لرزید چندبار دهنش رو باز و بسته كرد و 
 كه سعی میكرددرحالی 

 بغضش رو پس بزنه تا بتونه حرف بزنه آروم بین گریه هاش گفت

 ...اون دیگه نمیتونه بیاد _

نفس میكشیدم؟ نه؟ نمیكشیدم... انگار زمان ایستاد و من با دردی كه 
 توی تک تک استخان

هام حس میكردم صورتم رو جمع كردم... اصال از این حرف كیمیا 
 خوشم نیومد... خیلی
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 حساس گفتمبی ا

شاید االن نتونه بیاد اشكال نداره من هنوز یه بلیط دیگه دارم دن  _
 ...میاد كمكم

 ...كیمیا داد بلندی كشید

   ... ...اسم اون بیشرفو نیار یارا... اون ... اون _

 

نتونست حرفشو كامل كنه و باز با زانو درحالی كه دست منو گرفته 
 بود افتاد رو زمین و

 ه زدباز دردناک زج

قلبم فشره شده بود... مگه چه اتفاقی افتاده بود؟ جرات نداشتم 
 بپرسم و تا آخر عمرم هم

 ...تصمیم نداشتم بپرسم چیشده

اینبار صدای بلند و دردناک نازی تو خونه پیچید و من بیشتر تو خودم 
 ...جمع شدم

 كیمیا باز زمزه كرد
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اون مطمئنا  باید بریم یارا... بخاطر خودت نه بخاطر كیان... _
 میخواست زنده بمونی... تو

االن باید به جای هردوتان زندگی كنی... باید برای اون كنجد هم مادر 
 بشی هم پدر

هیچی نمیفهمیدم از حرفهای كیمیا... شاید هم میفهمیدم ولی خودمو 
 میزدم به نفهمی ولی

 ...بیشتر رو تخت تو خودم داشتم جمع میشدم

ق برم بیرون تا وقتی كه كیان بیاد... من به تصمیم نداشتم از این اتا
 هیچ كدوم از این گریه

ها و حرفها باور نداشتم... كیان یه حرف زده بود و من برام فقط و 
 فقط حرف كیان مهم

 ...بود

 ...اون گفت صبر كن پس منم صبر میكنم

 كیمیا از گریه بیش از حد بیحال شده بود

   ... ...ه داده بودهمونجوری كه رو زمین بود به تخت تكی
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زمان از دستمون در رفته بود... حتی نمیدونم چندین ساعت بود تو 
 اون حالت بودیم... ولی

میدونستم هوا داشت تاریک میشد مغزم رو خاموش كرده بودم 
 نمیخواستم به چرت و پرت

 ...های كیمیا گوش بدم... به زور میخواست از اینجا بریم

این روز مزخرف انگار تصمیم نداشت تموم  هنوز دستامو گرفته بود...
 … بشه

از ضعف زیاد چشمام سیاهی رفت و دمر و جنین وار افتادم رو تخت... 
 تمام تنم شروع

كرد به لرزیدن كه كیمیا هول شده رفت سمت سینی كه از چندین 
 ساعت پیش ادالین اونجا

 ...گذاشته بود

دای بیش از حد لیوانی كه تو دستش بود رو سمتم گرفت و با با ص
 خش دارش گفت

 یارا یه قلپ از این بخور _
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ولی طاقت نداشتم بلند شم... در واقع امیدی نداشتم... داشتم تو مغزم 
 ثانیه به ثانیه ای كه با

 ...كیان گذرونده بودم رو دوره میكردم

همه لحظه هایی كه تو ذوقم میزد... ناخداگاه خندیدم... آره مثل 
 ...دیوونه ها خندیدم

یاد اون شبی كه خونش موندم... وقتی منو رو زمین خوابوند... بلند 
 ...بلند زدم زیر خنده

كیمیا ترسیده نگام میكرد... من اصال گریه نكرده بودم و االن این 
 خنده هام قطعا با

چشمای بی حسم كه به یه نقطه زل زده بودم براش عجیب ترین صحنه 
 ...زندگیش بود

وها تو بیمارستان بودند... چقدر دلم برای بازیاد شبی كه دو قول
 وقتهایی كه لباس آبی اتاق

 ...عمل رو میپوشید تنگ شده بود

   ... آروم زمزمه كردم
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كیمیا به كیان زنگ بزن بگو بیاد دلم براش تنگ شده... بگو از تو  _
 حالم بهم میخوره كه

یست گریه میكنی و جوری حرف میزنی كه انگار كیان هیچ وقت قرار ن
 ...كه بیاد

 كیمیا فكش لرزید

راست میگی من مزخرف میگم بیا یه قلپ از این بخور... تو االن یه  _
 تیكه از كیان رو

 داری باید مواظبش باشی

 چشمام رو به كیمیا دوختم

 كیمیا به كیان نگو من بچش رو نخواستم... ناراحت میشه ازم _

 ندتا نفس عمیق كشیدكیمیا سرش رو برد باال و به سقف نگاه كرد و چ

 اگه اینو بخوری بهش نمیگم _

به لیوان تو دستش نگاه كردم ، كیان همیشه ازم انتظار داشت من قوی 
 باشم... نمیخواستم

 وقتی اومد نتونم سر پا وایسم بایستم
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پس یكم تكون خوردم و نی خیز شدم و یک سره لیوانی كه تو دست 
 كیمیا بود رو سر

 ...كشیدم

 ... تشخیص بدم چی بودحتی نتونستم 

باز به حالت دراز كش و جنین وار در اومدم با صدای قدم هایی كه به 
 اتاق ما میومد گوش

 ...دادم

 یه لحظه كیمیا هول شده بلند شد و داد زد

   ... نه بابا... نه _

 

 ..كیمیا دستاش رو باز كرده بود و جلو منو گرفته بود

اش تكیه داده بود اومده بود تو مكائیل خان رو پاهای لرزون كه به عص
 اتاقمون تفنگ

 كوچیكی رو سمت من گرفته بود

 اصال برام مهم نبود ... اصال

 با صدای تحلیل رفتش گفت
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 ...برو كنار كیمیا... این آشغال باید بمیره _

 كیمیا با بغض گفت

 ...كیان دوسش داشت بابا... چطور میتونی _

شكسته شدنش رو دیدم... من تا مكائیل خان داد پر از دردی كشید... 
 حاال این مرد رو

انقدر داغون ندیده بودم... حتی وقتی كیان بهش توهین كرد و تو 
 اتاقش در رو روش قفل

 ...كرد

برو اونور اگه این هرزه نبود االن كیان زنده بود اون پسرمو ازم  _
 گرفت اگه كیان با

ت پیدا میكرد... یكی از خونواده های قدرتمند وصلت میكرد االن نجا
 این اون ویلیامز

بیشرف رو به جونش انداخت این جنده ی اون ویلیامز بود من 
 میدونستم با اون كثافت سر

 ...و سری داره میدونستم میخواد پسرمو بگیره
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نفسم بند اومد... این عوضی چی میگفت؟ چی میگفت؟ دن چه غلطی 
 كرده بود؟

 ودم كیان االن زنده بود؟كیان چی شده بود؟ چرا میگفت اگه من نب

   ... چرا درمورد كیان این حرفها رو میزد؟

 

من باید االن یارای همیشگی میبودم... پس چرا زبونمو دراز نمیكردم 
 و بهش نمیتوپیدم كه

 خفه بشه؟

 كیمیا با هق هق گفت

بابا اشتباه میكنی... این دوتا همدیگرو دوست داشتن... همچین  _
 ...چیزی نیست

م كله كیمیا رو بكوبم به دیوار چرا از فعل گذشته استفاده میخواست
 میكرد؟

هوا گرگ و میش شده بود... و همه چیز بیش از حد غمناک و ترسناک 
 بود
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مكائیل خان گریه میكرد... با صدای بلند گریه میكرد... مگه این مرد 
 هم احساس داشت؟

 چرا گریه میكرد؟

 ...داختگریش چرا داشت رو تمام وجودم چنگ مین

صدای چند تا ماشین پشت سر هم اومد... و جیغ بلندی كه نازی كشید 
 تو كل عمارت پیچید

مكائیل خان تفنگش رو آورد پایین و لنگان لنگان به كمک عصاش از 
 ...اتاق خارج شد

 ...كیمیا نگاهش بین من و باباش حركت كرد

 ...هموز نگاهم گیج بود

د كه این دفعه یه اسمی بین یه بار دیگه صدای جیغ نازی بلند ش
 جیغاش شنیدم... پشت سر

 ...هم كیان رو صدا میزد

 ...انگار جریان برق بهم وصل شد

 ...یعنی كیان اومده بود

   ... بدون توجه به كیمیا سریع از جام بلند شدم و دویدم سمت بیرون
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آسانسور رو دیدم كه طبقه ی پایین بود پس نمیخواستم خودم رو 
 ...معطل كنم

به سمت پله ها رفتم و دوتا یكی ازش داشتم میومدم پایین و به كیمیا 
 كه داشت پشت سرم

 ...صدام میزد توجهی نكردم

باید خودمو به پایین میرسوندم ولی یهو از سرعت زیاد پام پیچ خورد... 
 حتی یادم نمیاد

 چند پله با كله رفتم پایین

 هیچ دردی حتی حس نمیكردم

وردن ایستادم دوباره رو پاهام ایستادم و به راهم فقط همینكه از قل خ
 ...ادامه دادم

 ...به لطف قل خوردنم زودتر رسیدم حیاط

دقیق بغل فواره ها یه نفر دراز كشیده بود... همه رو زمین بغلش رو 
 زانو نشسته بودند

 ...حتی مكائیل خان
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كیمیا به من رسید تا خواست حرفی بزنه به جایی كه داشتم نگاه 
 ...كردم نگاه كردمی

 ...صدای گوش خراشش و جیغی كه كشید باعث شد به خودم بیام

نه این امكان نداشت... این همون مردی نبود كه هرشب تو بغلش 
 میخوابیدم... میخواستم

 ...چشمام رو ببیندم ولی بسته نمیشد

 ...چند قدم دیگه برداشتم ولی كیمیا قبل من رسیده بود باالسرش

 ...نازی بغلش رو زانوهاشون افتاده بودنمكائیل خان و 

یه داغی و گرمایی بین پام حس كردم ولی برام مهم نبود... كیمیا با 
 جیغی خودش رو

   ... انداخت سمت كیهان و چند تا مشت بهش زد

 

چرا؟ چرا گذاشتی اون بیشرف بهش نزدیک بشه؟ كیهاااااااان؟  _
 حرف بزن تورو خدااا

 ...تبگو دروغه این كیان نیس
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میخواستم بگم اون پیش كیان بود من شنیدم ولی حرفی نزدم... دهنم 
 نمیچرخید... حتی به

كیهان هم نگاه نكردم چون چشمام یه جا ثابت مونده بود... باید 
 میدیدم... حرفها و گریه

هاشون برام مزخرف بود... چند قدم دیگه رفتم جلو باید تكونش 
 میدادم باید میبوسیدمش تا

 شه... نه كیان قرار نبود با من این كار رو بكنهبیدار ب

دیدمش... روبروش ایستادم...اول بازوش رو دیدم كه لباسش پاره 
 شده بود و پر خون بود

و بعد آروم نگاهم رو چرخوندم سمت صورتش یه زخم كوچیک دقیق 
 وسط پیشونیش بود

 یه زخم كوچیک... جلوش زانو زدم ...

بود... خیلی سرد... اگه دستشو دستش رو گرفتم... سرد سرد 
 میذاشتم رو شكمم چشماش

 رو باز میكرد و از خواب بیدار میشد نه؟
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با داد مكائیل خان بغل گوشم به خودم لرزیدم... انگار این كابوس 
 نبود... یعنی واقعی بود؟

امكان نداشت... ولی من چرا گریه نمیكردم؟ من االن باید گریه 
 ... میكردم ولی نكردم

 ...ن همیشه میگه من قوی ام من جسورمكیا

 دونفر دو طرف بازوم رو گرفتند و بلندم كردند

   ... ...حتی جیغ هم نزدم صدام درنیومدو تقال نكردم ولم كنند

 

فقط منو از كیان دور كردند ... وقتی وسط حیاط ولم كردند كه 
 نتونستم سرپا بیایستم و با

زم دور شدند و من تنها تو مركز زانو رو زمین افتادم... بادیگاردها ا
 اون همه آدم نشسته

 بودم

 هرلحظه لزجی بین پام بیشتر میشد ولی برام مهم نبود

مكائیل خان با تكیه به عصاش از زمین بلند شد و با تنفر بهم زل زد 
 صداش بغض داشت
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ولی سعی میكرد خودش رو محكم نگه داره رو اسلحه یكی از محافظ 
 ها رو از كمرش

 رد و گرفت سمت كیهاندر آو

 ...بكشش _

كیهان رو دیدم كه بی رحم نگام میكرد... دقیق مثل همون روزی كه 
 خونه ی دن دیده

بودمش... هیچ فكری نداشتم كه چه اتفاقی افتاده ولی االن كه تن 
 ...كیان انقدر سرد بود

 االن كه نفس نمیكشید باید بهش ملحق میشدم

د كه صدای داد مكائیل خان تو كل كیهان به چشمای بی حسم نگاه كر
 ...عمارت پیچید

 اگه میخوای رئیس بعدی این خونواده بشی این كثافت رو بكش_

صدای جیغ كیمیا و نازی بلند شد ، كیمیا بلند شد و افتان خیزان 
 خودش رو به جلو من

 رسوند و دستاش رو باز كرد... باز خودشو سپر من كرد

 را دست بزنهنههه... كسی حق نداره به یا _
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ولی قبل اینكه حرف دیگه ای بزنه یكی از بادیگاردا سریع گرفتش و 
 كشیدش كنار

   ... باز صدای مكائیل خان تو خونه پیچید

 

 من خودم میتونم بكشمش ولی خودتو ثابت كن _

تردید رو تو چشمای كیهان دیدم به چشمام زل زده بود برام مهم نبود 
 كار كیهان بود یا دن

بود االن كیان اون گوشه بیحركت دراز كشیده بود و منم  مهم این
 میخواستک بهش ملحق

 بشم

نمیدونم چی شد كه كیهان با چند قدم بلند خودشو به من رسوند و 
 محكم بغلم كرد

 من دستام دو طرفم افتاده بود و حالت تهوع گرفتم از این بغل شدن

د تاپم دستش ولی دست كیهان رو روی تنم حس كردم از باالی یقه گر
 تا وسط سینم رفت و
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یه كیسه نرم رو دقیق وسط سینم گذاشت شاید سه ثانیه هم كل كارش 
 طول نكشید و فكر

 ...نكنم هیچ كسی دیده باشتش

 بغل شقیقم رو بوسید و زیر گوشم زمزمه كرد

 ...منو ببخش یارا ممكنه یكم درد داشته باشه _

 م زل زدتا بخوام حرفی بزنم ازم دور شد و به چشما

 نمیترسیدم اصال نمیترسیدم فقط میخوام تموم بشه

حتی دیگه هیچ انگیزه ای نداشتم كه زندگی كنم ... االن فقط 
 میخواستم بمیرم

 با آغوش باز مرگ رو پذیرا بودم

دستام رو باز كردم و منتظر موندم كیهان تیراندازی كنه دستاش 
 میلرزید... انگار

گیره كه تیرش خطا نره و مرگ میخواست جای درست رو نشونه ب
 بدون دردی داشته

   ... باشم
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جیغ های كیمیا و نازی رو دیگه نمیشنیدم... فقط دلم میخواست منم 
 تنم سرد بشه و نبضم

 ...نزنه و پیش كیان دراز بكشم

نفس عمیق كیهان و صدای تیری كه تو خونه پیچید و یه سكوت 
 ...مطلق

ی سینم حس كردم و بعد یه لزجی درد وحشناكی كه دقیقا روی قفسه 
 كه روی پوستم حس

كردم... یک بار دیگه هم صدای تیر اندازی شنیدم و یک بار دیگه درد 
 وحشتناكی كه كل

 ...وجودم رو گرفت و بعد سیاهی مطلق

 _فصل یازدهم_

   ... "...نرو"

 

همه چیز اینجا زیبا بود... آروم... نسیم مالیمی كه به پوستم میخورد 
 بیشتر ازچیزی 

 ...واقعیت بود
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 ...كسی صدام میزد ولی نمیدونستم از كجا

دور تا دور باغ سرسبزی كه توش قدم برمیداشتم كسی نبود و اینكه 
 صدای كسی رو

 میشنیدم برام عجیب بود

حتی نمیدونستم من كی هستم... در حالی كه پاهای لختم رو روی 
 چمن های سبزمیذاشتم

 ...تنم پر درد بود

شدیدی كه تو قفسه ی سینم و تو شكمم بود امونم رو بریده حس درد 
 بود

درد هر لحظه بیشتر شد و اون آرامشی كه تا چند لحظه قبل داشتم از 
 ...بین رفت

 یه صداهایی میشنیدم

 ..كسی اسم كیان رو صدا میزد

 "...لعنت بهت كیان... بیدار شو... تو باید بیدار شی... بیدارشو "

 شناختم... داشت كی رو صدا میزد؟ كیان كی بود؟من این صدا رو نمی
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با درد وحشتناكی كه تو وجودم بود نگاهی به خودم انداختم ولی هیچ 
 جراحت یا زخمی

 رو ندیدم... پس چرا درد داشتم؟

 دوباره صداها بلند شد

لعنتی واكنش نشون نمیده... كیان برگرد... خودت گفتی از پسش  "
 "...برمیای پس برگرد

   ... ر كردم... این اسم برام آشناست... كیان؟همش فك

 

یک لحظه تصویر باغ سرسبز از بین رفت... یه تصویر جلو چشمام زنده 
 شد... بغل

 فواره... تاریكی... سردی یه دست و پیشونی زخمی

 انگار زندگی چرخید

 ...یه لبخند... یه چال گونه... چشمای مشكی... بوسه ی مرطوب

 داشت یادم میومد نفسهام نا منظم شد،

 ...ولی درد شدیدی كه داشتم توانایی جیغ كشیدنم رو ساقت میكرد
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یه صدایی شنیدم ولی برخالف صدای قبلی این صدا آشنا بود... من 
 سالها با این صدا

 زندگی كرده بودم

 "لعنتی خونریزی داره... یه كاری كنید"

ه سرمایی این دفعه لمس ها واضح تر شد كسی داشت لمسم میكرد... ی
 رو از كمر به پایینم

 حس كردم... صدای یه زن رو شنیدم كه با نگرانی گفت

 " ...اون حاملست"

یادم اومد... دیگه داشت یادم میومد... خودمو یادم اومد... هیچ فكری 
 نداشتم كجام ولی

 ...نمیتونستم چشمام رو باز كنم

كردم  صداهای بوقی كه میشنیدم زیاد واقعی بود... یک لحظه حس
 كسی به قفسه ی سینه

 ی دردناكم دست زد

این دفعه حتی بیحالیم هم نتونست جلو جیغ كشیدم از شدت درد رو 
 بگیره
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ولی انقدر نیروم كم بود كه صدای ناله مانندی جای جیغ از بین لبهام 
   ... خارج شد

 

 صدایی كه میشناختم صدام زد

 ....رایارا صدامو میشنوی عزیز دلم... یاریار... یا _

میخواستم بگم میشنوم ولی از شدت درد به خودم پیچیدم... حتی 
 نتونستم چشمام رو باز

 ...كنم

صدای نفس نفسی بغل گوشم شنیدم یكی گفت "خدا رو شكر... خدا 
 "رو شكر

 ...ولی نفهمیدم چرا خدا رو شكر كرد

سوزشی رو تو بازوم حس كردم و بعد صدایی كه كم كم انگار تنش 
 تر میشدكمتر و كم

نمیتونستم حرفاش رو تحلیل كنم یا واكنشی بهش نشون بدم ولی 
 حرفش درد عمیق

 احساسی كل وجودم رو گرفت
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بچش رو از دست داده ... نمیتونیم كاری كنیم... فقط خونریزیش رو "
 "...باید

 نمیدونم چند روز چند ساعت یا چند ثانیه تو بیخبری بودم

 ...تمانگار من هیچ وقت حتی وجود نداش

تو یه خال دست و پا میزدم... بعضی وقتها كابوس و بعضی وقتها 
 رویاهای شیرین میدیدم

 ...حتی پدر مادرم رو میدیدم... حتی یاسین

یهو صحنه ها ثابت میشد... بازی جرات حقیقتی كه همه مون رو دور 
 ...هم جمع میكرد

 جیغ هایی كه میكشیدم و خنده های از ته دلی كه میزدم

   ... ...یمارستانی كه من داد میزدم من دیوونمجلو ت

 

همه چیز خوب بود... خیلی خوب... من حاضر بودم تو این حال خوب 
 تا ابد بمونم ولی

بعضی وقتها صدام میزدند و من برای چند لحظه از حال خوبم دور 
 میشدم ولی باز دوبار



@vip_Roman 

 

 

  

1143 

 

 وارد اون خلصه ی شیرین میشدم

 یدمصدای بغض داری رو بغل گوشم شن

میشه بیدار شی؟ تورو خدا بیدار شو... بخاطر من بیدار شو... شاید  "
 هیچ وقت من رو

 "...نبخشی... شاید حتی تركم كنی ولی بیدار شو یار من

چرا از حرفهای از ته دل این صدای مردونه بغضم گرفته بود؟ باز 
 صداش رو شنیدم

ببخشی و یه بار قرار نبود اینجوری بشه... امیدوارم بیدار شدی منو  _
 دیگه قبولم كنی و

 باز مثل همیشه بیخیالم نشی

دستای گرمش رو روی دستام حس كردم و یه صدا زنانه ای كه بیش 
 از حد دلم براش

 تنگ شده بود تو گوشم پیچید

خیلی خون از دست داده... خودت بهتر میدونی تو شوكی كه به  _
 بدنش وارد شده چند

 یادروز طول میكشه تا به هوش ب
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صدای بغض دار مردی كه باورم نمیشد باز دارم صداش رو میشنوم تو 
 گوشم پیچید

 ...من نمیدونستم حاملست... نمیدونستم _

 صدای پر افسوس همون زن رو شنیدم

حالش خوب میشه میدونی كه همیشه به این زندگی مزخرفش با  _
 چنگ و دندون

حتما از یه جایی  چسبیده... یارا هروقت خواسته رنگ خوشبختی ببینه
   ... ضربه خورده

 

 پوزخند همون مرد رو شنیدم

 ...این دفعه من بخاطر خودخواهیم بهش ضربه زدم _

میخواستم بغلش كنم... میخواستم چشمام رو باز كنم و مطمئن بشم 
 این یه توهم نیست و

 ...صدایی كه میشنوم جسم هم داره

 ...ون دادمتمام توانم رو جمع كردم و آروم دستام رو تك

 ...ولی نتونستم و دوباره همه چیز مشكی شد
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با بوسه های ریز و مرطوبی كه روی صورتم مینشست پلكم لرزید... 
 حس میكردم خیلی

 ...خوابیدم

 ...باز كیان داشت سعی میكرد با بوسه های ریز بیدارم كنه

 تكوتی خورم و ناله خفیفی كردم

 ...زندگیم چشماتو باز كنم _

 ...هنوز خوابم میاد آروم گفتم_

 ...یک لحظه از شوک صدای وحشتناک خودم چشمام رو باز كردم

 ...حتی یادم نمیومد آخرین باری كه چشمام باز بود كی بود

كیان با یه تیشرت سفید روبروم بود ، نگاهش پر از غم بود ولی 
 لبهاش لبخند پر از محبتی

 داشت

صداهایی كه دیده بودم و  یک لحظه انگار شبیه یه فیلم تمام صحنه ها و
 شنیده بودم برام

   ... تداعی شد
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نیم خیز شدم كه درد بدی تو قفسه ی سینم پیچید و رگ دستم 
 سوخت... آیی بلندی گفتم كه

 سریع كیان دستشو گذاشت رو پشتم و دستمو هم نگه داشت

 آروم عزیزم هنوز خوب نشدی _

 من االن مرده بودم نه؟

ن دوختم و چندتا نفس عمیق كشیدم... همه چشمام رو به چشمای كیا
 ی صحنه هایی كه دیده

بودم از جلو چشمام رد شد باالخره چشمام خیس شد نه این غیر ممكن 
 ...بود

 دستش رو گرفتم دستاش گرم گرم بود

دستمو گذاشتم رو صورتش، رو پیشونیش... دقیقا همون جایی كه با 
 چشمهای خودم دیده

 بودم كه سوراخ شده بود

 دستمو گذاشتم رو قلبش

 قلبش منظم میتپید آروم زمزمه كردم

 كیان؟_
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 خم شد و پیشونیم رو بوسید و مكث كوتاهی كرد

 جان كیان؟ _

لبام وحشتناک خشک بود و صدام؟ افتضاح ترین صدایی بود كه 
 ...میتونستم بشنوم

 ...اهم اهمی كردم كه كیان سریع لیوان آب رو به لبم نزدیک كرد

خوردم كه با قورت دادن آب باز قفسه ی سینم سوخت یه قلپ آب 
 ... ولی توجی نكردم

   ... چشمام پرشده بود آروم زمزمه كردم

 

 من االن خواب میبینم یا اون موقع خواب میدیدم؟ _

كیان لب پایینش رو كشید داخل دهنش و چشماش روازم دزدید و 
 سرش رو انداخت پایین

 ...ببخشید _

 وم هیچیهیچی نمیخواستم بشن

تمام ترسی كه تحملش كرده بودم تمام وحشتی كه كرده بودم االن 
 ...همشون هیچ شده بود
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برام مهم نبود چی شده، برام مهم نبود چه معجزه ای رخ داده همینكه 
 كیان پیشم بود و

 نفس میكشید بقیش مهم نبود چی به سر من اومده بود

بغض بود به سختی با بغضم و صدام كه االن عالوه بر خشكی پر از 
 زمزمه كردم

 بغلم كن _

گردنش رو ناباور برگردوند سمتم ... یعنی انقدر احمق بود كه فكر 
 میكرد االن سوال

جوابش میكنم جای اینكه شكر گزار این باشم كه باز میتونم چشمای 
 بازش رو ببینم؟

تردید نكرد و سریع یكی از دستاش رو آورد باال و خیلی مالیم منو به 
 ش چسبوند تازهخود

متوجه یكی از دستاش شدم یكی از بازوهاش باند پیچی شده بود... 
 یعنی اون خون هایی

 كه رو لباسش دیده بودم واقعا خون خودش بود؟
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بین گردنم عمیق نفس كشید و من عمیقتر نفس كشیدم بوی خودش 
 بود... همه چیز واقعی

 بود

و منم دستی رو  دیگه همه چیز محو شد... اشكام پشت سر هم ریخت
 كه سرم نداشت رو

   ... ...دورش حلقه كردم و بی اراده هق هقم باال رفت

 

واقعی بود خواب نبود، كیان زنده بود... تن گرمش باز تنمو بین 
 خودش گرفته بود... شاید

اولین بار بود اینجوری با صدا و با اه هایی كه از گلوم دردناک خارج 
 میشد داشتم گریه

 ...میكردم

 دستشو روی كمرم كشید

زن قوی من، زن جسور و مقاوم من، گریه كن... االن میتونی گریه  _
 كنی

 بوسه ی عمیقی به گردنم زد
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 عزیز دلم، نفسم، زندگیم، وجودم... خودتو خالی كن _

بیشتر هق زدم و این دفعه صدام بلند و بلندتر شد... تمام جیغ هایی 
 میخواستم بزنم و تمام

 ...رو دلم جمع شده بود رو داشتم خالی میكردمگریه هایی كه 

اه كیان... ُمردم كیان... برام مهم نیست چی شده... همینكه دوباره _
 حست میكنم.... اه كیان

اشكام و هق هق هام نمیذاشت جمله هام رو كامل كنم نمیذاشت بیشتر 
 حرف بزنم

قفسه ی سینم در حد مرگ درد داشت ولی تحت هیچ شرایطی 
 تم و نمیخواستم ازنمیتونس

 ...این بغل گرم بیام بیرون

 ...كم كم آروم شدم

نمیدونم چقدر طول كشید ولی متوجه صداهای خیلی آرومی كه خارج 
 از اتاقی توش بودیم

 ...به گوشم میرسید، شدم

 ...انگار تازه متوجه اطرافم شدم
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   ... ...یه اتاق با سقف خیلی بلند

 

حریر آبی خیلی مالیم دیوارهایی كه  پنجره ی قدی بزرگ با پرده های
 خیلی شیک گچ

بری شده بود و با ورق طال روشون كار ظریفی شده بود... لوستر فوق 
 العاده درخشان

كریستالی كه وسط ابزارهای شیک و خاص بود و نور خورشیدی كه از 
 الی پنجره بهش

 میتابید رو منعكس میكرد

ی بیش از حد خاص و ست مبلمان اتاق خواب سفید و طالیی سلطنت
 چشمگیر بود

 با هق هقی كه كه هنوز تو گلوم بود و هنوز میلرزیدم از كیان دور شدم

انگشتای كیان زیر چشمم كشیده شد و اولین سوالی كه میخواستم 
 بپرسم رو پرسیدم

 ما كجاییم كیان؟ _
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باالخره لبخند قشنگی زد كه با وجود تضادش با چشمای قرمزش 
 دلگرم كننده بود

 ...خونمون _

سوالی نگاش كردم كه نگاهی به ساعتش انداخت، یه جورایی این 
 حركت برام آشنا بود

 ...دقیقه به وقت ایرانه١٢:١االن ساعت   _

ناباور بهش نگاه كردم ما ایرانیم؟ چرا اومدیم ایران؟ اینجا چخبر 
 بود؟ ما كی اومدیم

ن كرد نگاهم ایران؟ مگه من چند وقته بیهوشم؟ با اهم اهمی كه كیا
 برگشت سمتش قیافش

رو جدی كرد ولی هنوز چشماش قرمز بود ... هنوز هم عاشق این 
 ظاهر رئیس مابانش

 بودم... با حرفی كه زد نتونستم دیگه هیچ سوالی از خودم بپرسم

   ... میتونید بیاید داخل... جون دادید دم در فوضوال _
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حرف میزنی كه قبل  یک لحظه خواستم بگم منظورت چیه؟ كیه؟ با كی
 از سوال من دونه

 ...دونه اومدن داخل

 ...آرمان... آرزو ... كوهیار... كوهسار... ریما

من تصمیم نداشتم دیگه گریه كنم ولی دیدن صورت و لبخند پر از 
 محبت همشون نتونستم

 جلوی خودمو بگیرم

 ...كوهیار_ زیبای خفته با بوسه ی شرک بیدار شد

م ... بلند خندیدم... باورم نمیشد كوهیار با كیان بین گریه هام خندید
 تصمیم داشت كل كل

 !!كنه

اونم شرک؟ هنوز نفهمیده بودم چخبره ولی نمیخواستم با سوال 
 پرسیدن لذت این لحظه رو

از دست بدم... باز كیان پیشم بود و من كنترل اشكام رو از دست داده 
 بودم... با گریه و
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م دستمو براشون باز كردم كه اشک آرزو هق هق و كشیدن باالی دماغ
 و ریما نرسیده به

 من ریخت ، آرمان غر زد

 ... باز این سه تا _

 ...ولی جملشو تموم نكرده متوجه اشكهای كوهیار و كوهسار هم شد

 ...دیگه سكوت كرد و خیلی نرم بغلم كردند... همشون

ون چقدر دلم برای این بوهای آرامش بخش تنگ شده بود... وسط ا
 آرامشی كه داشتم به

این فكر میكردم تاحاال تو زندگیم خودمو انقدر كثیف حس نكرده 
   ... بودم و االن با وجود كلی

 

سوالی كه داشتم بخاطرآرامشی از بودن با بچه ها بهم سرازیر شده 
 بود تنها دغدغم فقط

 این بود كه بوی بدی میدم

 با خنده وسط گریه هام گفتم

 فقط امیدوارم خواب نباشمنمیدونم چخبره  _
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آرزو موهای چربمو آروم كشید و كوهیار بازوم رو نیشگون گرفت و 
 آرمان انگشتش رو

تو پهلوم فرو كرد قبل اینكه كوهسار و ریما هم حركتی بزنن بلند 
 خدیدم

 ...باشه كامال واقعیه _

 آرزو یكم ازم فاصله گرفت

 ...آره بوی گندی كه میدی هم بیش از حد واقعیه _

بلند بلند خندیدم و به كیان نگاه كردم... یک لحظه ازش خجالت 
 كشیدم كه با این وضع كلی

 ...تو بغلش زار زده بودم

لبم رو گاز گرفتم و دستمو از دورشون باز كردم... هنوز قفسه ی 
 سینم سوزش داشت

 میخواستم بدونم چی به سرم اومده

 با خنده گفتم

رم و بیام بفهمم اینجا دقیقا پس برید بیرون من برم دوش بگی _
 چخبره
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 ریما گفت_ من میبرمت

 كیان با صدایی كه آشكارا مالكیتش رو به رخ میكشید گفت

   ... ...خودم میبرمش _

 

 آرمان با شیطنت گفت

 ...هی مرد بذار كامل از خواب بیدارشه بعد به چیزای دیگه فكر كن _

خواستم بزنم تو چشمام رو تو كاسه چرخوندم و دستمو بردم عقب و 
 سر آرمان ولی درد

 نفسگیری باعث شد ناله ی بلندی بكنم

 لعنتی این درد چیه؟_

 همشون چشمشون غمگین شد كه كیان با تحكم گفت

 ...همه بیرون _

 كسی حرف دیگه ای نزد با خالی شدن اتاق كیان آروم بلندم كرد

 میتونی رو پاهات وایسی؟ _
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و ولی وقتی خواستم بلند شم  سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم
 ...متوجه خیلی چیزا شدم

 سوند ادراری... سرم توی رگ دستم كه دور تا دورش كبود شده بود

نفس عمیقی كشیدم ، از اینكه اینجوری تو این وضعیت با كیان بودم 
 بشدت خجالت

میكشیدم... كاش مخالفت میكردم و آرزو و ریما رو نگه میداشتم كه 
 زخودش لحاف رو ا

 ...روم كنار زد و سوند رو خارج كرد... از خجالت چشمام رو بستم

بعد دستش رو ضدعفونی كرد و سرمم رو هم جدا كرد... آروم زمزمه 
 كرد

 سرگیجه نداری؟ _

سرم رو به نشونه ی نه تكون دادم كه مردمک چشمام رو چک كرد و 
 دمای بدنم رو

   ... ...اندازه گرفت
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بودم كه مچمو گرفت و به لباش نزدیک مشت دست سالمم رو بسته 
 كرد و آروم بوسید

 ...ازم خجالت نكش... من قبل از اینكه شوهرت باشم یه دكترم _

 ... آه ... مدتها بود حتی یادم رفته بود كیان یه جراحه

 خواست رو دستاش بلندم كنه ولی سریع گفتم

 خودم میام _

گرفت و به خودش مخالفتی نكردولی وقتی بلند شدم سریع كمرم رو 
 چسبوند... داشتم

دیوونه میشدم بخاطر بوی بدی كه میدادم... كه خم شد و شقیقم رو 
 بوسید

 ...آرزو غلط كرد... تو بدترین شرایط هم تو فوق العاده ای _

انگار متوجه شده بود... خواستم چیزی بگم كه پیراهن یک سره ای كه 
 تنم بود رو جمع

 كردو از تنم خارج كرد

 ...هیچی تنم نبود باز اون خجالت كم رنگم خودشو نشون داد زیرش
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ولی با چرخیدنم و دیدن خودم تو آیینه تازه متوجه شدم درد 
 ...وحشتناكم به چه دلیل بود

وسط قفسه سینه ام تا روی سینه هام كبودی وحشناكی بود... درحد 
 مشكی بود.. انگار زیر

 پوستم یه بادمجون كاشته بودن

بغلم كرد... اونم لباساش رو درآورده بود و صدای بمش  كیان از پشت
 تو حموم پیچید

اون تاپی كه بهت گفتم بپوشی ضد گلوله بود... با ضد گلوله های  _
 معمولی و خیلی ضخیم

وقتی كسی تیر میخوره كلی طرف درد میكشه ولی با این ضد گلوله ای 
   ... كه تو پوشیده

 

لوله جلوگیری میكنه ولی از بودی بخاطر ضخامت كمش از ورود گ
 ...ضربه دردناكش نه

 تو عمال انگار تیرخوردی با این تفاوت كه تیر بافتت رو سوراخ نكرد

 صحنه ها حرفها یادم اومد... حرف كیهان كه زیر گوشم گفت
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 "منو ببخش یارا ممكنه یكم درد داشته باشه _ "

میكرد  یک لحظه لرزیدم صدای آب كه داشت وان سفید مرمری رو پر
 باعث میشد

 سكوت آزاردهندمون بشنه

 آروم زمزمه كرد

ببخشید، قرار نبود این اتفاق بیوفته و اون احمق دوبار بهت شلكیک  _
 كرد بخاطر همین

 دردت خیلی زیاده

آب دهنم رو قورت دادم تا به خودم مسلط بشم دستش رو تنم آروم 
 حركت كرد و به شكمم

 گفتم رسید كه بغضم بیشتر شد با تردید

 رفته نه؟ _

 لرزش تن كیان رو حس كردم

 اگه میدونستم هیچ وقت نمیذاشتم این اتفاقات بیوفته _

 با شرمندگی اعتراف كردم

   ... ...شاید چون واقعا من نمیخواستمش _
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نفسش رو با صدا داد بیرون ، حتی نمیدونستم از كجا شروع كنم تا به 
 اتفاقات اون شب

تم كیان همه چیز رو بهم میگه یا باز سكوت برگردم... اصال نمیدونس
 میكنه ولی ایندفعه

هیچ رقمه من نمیخواستم كوتاه بیام با یاد آوری صحنه های بغل فواره 
 زمزمه كردم

 ...تو مرده بودی كیان... من دستای سردتو گرفتم... پیشونیت _

صدام لرزید و نتونستم حرفمو ادامه بدم ... حتی فكر كردن بهش هم 
 زه ی همون لحظهاندا

درد ناک بود نگاهش رو از چشمام گرفت و یه بمب حمام بزرگ و 
 قلبی رو انداخت تو

 وان و منو كشید سمت وان

خودش نشست و منو بین پاش فیكس كردو منوكشید تو بغلش و 
 دست زخمیش رو خارج
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از وان روی سنگ مرمری گذاشت بوی خوب و آرامش بخشی كل 
 فضای حموم رو پر

 كرد

تمون طوالنی شد كه باالخره از انتظار خسته شدم و من میخواستم سكو
 راجع به اون شب

 همه چیز رو بدونم

 حداقل تا جایی كه باید میدونستم الزم بود بدونم

چون اون شب هم من هم مردم بشدت آسیب دیدیم و چیزی كه از 
 من و اون تشكیل شده

 بود رو از دست دادیم

 _فلش بک_

   ... روز قبل٧ 

 

 "كیان"

چند روز بود كه از دن خبری نداشتم... ذهنم به شدت درگیر بود و 
 هنوز هم نمیخواستم
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 بهش شک كنم

با اطالعاتی كه در مورد كیهان از دن گرفته بودم همه چیز درمورد 
 كیهان برام روشن

 شده بود

االن فهمیده بودم دلیل اینكه وارد قاچاق و انسان شده بود همشون 
 ...ا بوددلیل اصلیش باب

بابا برای همراه كردن خودش با آدمهای كثیف كیهان رو قربانی كرده 
 ...بود

كیهان بدون خونواده ی پارس هیچی نبود و این طبیعی بود بخواد به 
 بابا بچسبه و غالم

حلقه به گوش بابا بشه ورگرنه با رانده شدنش از خونواده ی پارس 
 باید سگ این و اون

 وفادار هم نبود... قطعا اینكار به نفعش بود میشد پس حتی اگه به من

اون برادر خونی من نبود ولی كسی بهتر از كیهان رو سراغ نداشتم 
 چون به اندازه ی

 كافی انگیزه برای اینكار داشت
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و االن كه روبروی من نشسته بود وقتش بود ازش همراهیش رو 
 بخوام

وضیح میشه در مورد چرت و پرت های شب عروسیت باالخره ت _
 بدی؟ یعنی چی كیان

استفاده كنی؟ میدونی TD  میخوای مرگت رو جعل كنی؟ اونم از داروی
 از هر صد نفر 

 نفر میتونن جون سالم به در ببرن ازش

 پوفی كشیدم

   ... كیهان تو یه زمانی از خدات بود من مرده باشم... االن چته؟ _

 

برای منم بد میشه... االن فرق داره... كل خونواده نابود میشه و قطعا _
 مجمع هیچ كسی

رو رها نمیكنه... چه وارث چه رئیس اگه وارد اسرار مجمع بشی باید تا 
 مرگت باهاشون

همراه باشی... كسایی كه رئیس میشن خیلی اطالعاتشون باالتره 
 درضمن تو كه همچین
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 فكری داشتی چرا برگشتی و رئیس شدی؟

 در سفیهی بهش انداختمچرا فكر میكرد من كودنم؟ نگاه عاقل ان

خودت میدونی بابا این اواخر دست به هركاری زد كه منو  _
 برگردونه... حتی محمد رو

هم كشت... میدونی كه تا نمیومدم آروم نمیگرفت و جعل مرگ خودم 
 درحالی كه مثال یه

ماشین بهم زده خیلی میتونست مسخره و تابلو باشه نه؟ خودت 
 امیدونی از بابا بعید نبود ت

روز جسدمو تو یه اتاق نگه داره تا مطمئن بشه فرایند پوسیدگی من ١٠ 
 شروع میشه یا

نه... اینكه تو یه درگیری واقعا بمیرم اونم جلو چشم خودش و درحالی 
 كه به دست یكی از

اعضای مجمع بمیرم... قطعا اون موقع نمیتونه منو نگه داره و باید زود 
 مراسمم رو انجام

 بده... هوم؟
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ن كیهان باز موند... كه حرفم رو با یه پوزخندی كه حتی به مغز ده
 كوچیكش هم خطور

 نمیكرد تموم كردم... بعد از لحظه گفت

از كجا میدونی از اعضای مجمع بهت حمله میكنن... چرا باید اینكار  _
 رو كنن؟

 !خودم تحریكشون میكنم_

 ناباور نگام كرد

   ... با كی میخوای در بیفتی؟ _

 

 !ان افایو_

 چشماش بزرگ شد و چشمای آبی براقش ترسید

 !نه تو این كار رو نمیكنی _

 چشمكی بهش زدم

 ...دقیقا این كار رو میكنم _

 دلیل خوبی داری؟_
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سرم رو تكون دادم... به اندازه ی كافی پشیمون بودم كه در مورد 
 سالح ها به دن گفته

 حریص كنم بودم دیگه تحت هیچ شرایطی نمیخواستم كیهان رو هم

 از من دقیق چی میخوای كیان؟ _

 ...من و یارا رو بكش _

 ...ابروهاش رفت باال و ناباور بهم زل زد

تو واقعا خون یه پارس روانی تو رگاته... خدای من... تو چطور  _
 میخوای همچین

 ریسكی انجام بدی؟

كه ارسالن برام فرستاده وسط درگیری با ایوان اف و TD  من از _
 استفاده میكنمافرادش 

 ...تو همون حین

از داخل كیف دستی كه ارسالن برام فرستاده بود اون تیكه ی 
 سیلیكونی رو در آوردم و

با دقت چسبوندم به پیشونیم دقیقا شبیه یه گریم حرفه ای بود... انگار 
 واقعا پیشونیم سوراخ
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شده بود... یه طراحی سه بعدی بی نقص روی یه سطح پوست مانند... 
   ... باید آخر سر فقط

 

چند قطره خون مصنوعی رو روی سوراخ میریختم... فقط امیدوار بودم 
 هیچ كدوم تصمیم

نداشته باشند كه انگشتشون رو واد پیشونیم كنند چون فقط توی این 
 شرایط میتونستند بفهمند

 ...كه این یه گریمه

ارسالن و تیمش یه شاهكار بودند و من از اینكه ارسالن دوست 
 میمیم بود خوش شانسص

 بودم

 هرلحظه كیهان از تعجب ابروهاش میرفت باالتر

تو اگه بمونی و ریاست خونواده پارس رو ادامه بدی با این ذهن فوق  _
 العادت ما

 بزرگترین قدرت میشیم كیان، اینكار رو نكن... نرو
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اون تیكه ای كه همرنگ پوستم بود كه باعث محو شدن گریم 
 پیدا كردمسیلیكونی میشد رو 

 و از روی پیشونیم به سختی كندم و تو جعبش گذاشتم

 پوزخندی به كیهان زدم

ترجیح میدم این ذهن خالقم رو برای جراحی هام نگه دارم... من یه  _
 دكترم كیهان... من

 ...باید زندگی ها رو نجات بدم نه این كه باعث مرگ و میر بشم

یح میدادم نادیدش یه جور خاصی با حسرت نگام كرد... ولی ترج
 بگیرم

 با اهم اهمی خودش رو یكم جمع و جور كرد

میخوای چیكار كنی؟ اون ضربان قلبت رو تا مرض یه TD  با داروی _
 مرگ واقعی كم

میكنه و دمای بندت رو شبیه یه مرده ی واقعی میكنه... مگر یه 
   ... مردشور كه هر روز سر
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اوت دمای بدنت با یه و كارش با جسد هاست وگرنه كسی متوجه تف
 مرده نمیشه اگه از

 پسش برنیای چی؟

من آزمایشات روتینم رو انجام دادم و بدنم رو تقویت كردم... این  _
 دارو بدن قوی من رو

 ...خیلی راحت زمین نمیزنه

 ...تو یک درصد فكر كن بمیری_

 ...همچین اتفاقی نمیوفته كیهان... بحث تمومه _

 كه پک خون رو دادم دستشكیهان وادار به سكوت شد 

یارا یه جلیقه ی مشكی ضد گلوله میپوشه البته بیشتر شبیه تاپه تا ضد  _
 گلوله... مطمئن

شو تاپش تنشه و این پک خون رو بذار زیر تاپش كه در اثر ضربه پاره 
 بشه و خونریزی

داشته باشه... مواظب باش وقتی شلیک میكنی كجا رو نشونه 
 ...میگیری

 بین موهاش برد كالفه دستشو
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 من نمیتونم ، من تیراندازیم خوب نیست _

 پوزخندی بهش زدم

منو سیاه نكن كیهان... تو مدتها دوره ی اسنایپری )تک تیراندازی(  _
 گزروندی

گردنش رو خیلی یهویی برگردوند سمتم و ناباور نگام كرد پوزخندی 
 بهش زدم

همه چیز... و خودت میدونی رئیس ها باید همه چیز رو بدونن...  _
 اینم مطئن باش زنمو

كه از جونم هم برام با ارزشتره دست هركسی نمیسپارم... میتونستم 
   ... به ماركوس یا الكس

 

بگم این كار رو انجام بدن ولی تو بهترین گزینه ای... هم اینكه خودی 
 هم به بابا نشون

 میدی... خودت میدونی اصال از یارا خوشش نمیاد

صورتش گذاشت... هرچند میدونستم كامال قانع شده  دوتا دستشو رو
 ولی انگار تردید هایی
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 داشت

 ...اگه بابا بفهمه من رو میكشه_

نمیفهمه... اون انقدر درگیر غم و درد از دست دادن من میشه كه تا  _
 بفهمهتو باید جایگاه

ریاست رو بگیری و قدرتت رو به ثبات برسونی... بقیش به خودت 
 ...بستگی داره

 سرش رو تكونی داد

 باشه برنامه كی هست؟ _

رلكس تكیه دادم به صندلیم و به چشمای سردرگمش نگاه كردم . 
 خیلی قاطع گفتم

 "امشب "

چیییی؟" بلندش باعث شد اخمام رو بكشم تو هم و جوری نگاش "
 كنم كه بفهمه من تصمیم

 ندارم چیزی رو براش توضیح بدم

یب دن تحت هیچ شرایطی نمیخواستم و اینكه بعد از رفتار عجیب و غر
 كیهان فرصت
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 ...فكر به خیانت به سرش بزنه

رسما تو عمل انجام شده قرارش داده بودم و كیهان یا چیزی كه سالها 
 آرزوش رو داشت به

دست میاورد یا باید پارس ها رو ترک میكرد... چون قطعا بابا ترجیح 
 میداد كیهان رئیس

   ... ... بعدی بشه تا كیمیا

 

بین ما زن و مرد فرق نداشت ... همونجوری كه رئیس خونواده ی 
 رومانیو یه زن میانسال

اسپانیایی بود رئیس ما هم امكان داشت كیمیا بشه ولی متاسفانه بابا یه 
 مرد ایرانی با

غیرت و تعصب بیجا و حال بهم زن كه اجازه نمیداد هیچ كدوم از 
 مونث های خونوادش

پس ترجیح میداد كیهانی كه همه فكر میكنند  تو تجارتش دخیل بشن
 پسرواقعی اون و نازیه
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نه یه بچه یتیمی كه جایگزین بچه مرده ی نازی و بابا بود ، رئیس 
 ...خونواده بشه

 چند ساعت بعد همه آماده و مجهز رفتیم سمت خونه ی ایوان اوف

تحت هیچ شرایطی هنوز هیچ كدوم از افراد مجمع نمیدونستند كه 
 ده شدن تک تکدزدی

 اون صالح های مرگ بار كار من بوده

و البته تا آخر هم قرار نبود بفهمن... من بزرگترین دور زنی تاریخ رو 
 انجام داده بودم

تولیداتی كه پدرم بهشون فروخته بود همه رو برگردونده بودم و 
 منهدمشون كرده بود

 ولی االن وقت نشون دادن خودم بود

دزد بلكه به عنوان رئیس جوان و جاهلی كه  البته نه به عنوان یک
 تمنای قدرت رو داره

چند وقت پیش درحالی كه مطمئن بودم كه ایوان اف این اسلحه رو به 
 من نمیفروشه

 خواهان خریدن اسلحش شدم
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یه جورایی میخواستم حتی كوچیكترین شبهه به دزدیده شدن سالح ها 
 توسط من از بین بره

رو بدزدم بلكه فقط یه جایگزین براش  االن هم نمیخواستم سالح
 میذاشتم... یه شیشه ی تو

خالی... نهایت میتونست به یه بطری تبدیلش كنه و به عنوان گلدان 
   ... گلهاش رو توش بذاره

 

هه! البته قرار نبود هیچ وقت متوجه این موضوع بشه مگر اینكه بخواد 
 روزی فعالش كنه

 !و ازش استفاده كنه

قسمت شر وجودم به قسمت خیرم غلبه میكرد خالفكار  شاید اگه اون
 خوبی ازم در

 !میومد

احمد و ماركوس همراهم بودند ولی الكس تو كمین بود كه با پرت 
 شدن حواس همه به

 سمت من، بره و نمونه جعلی رو با اصلی جایگزین كنه
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از بین تمام افرادم این سه نفر وفادارترین های من بودند و بغیر از 
 دوتا و كیهان كسیاین 

قرار نبود بدونه مرگ من جعلیه... ولی متاسفانه دن هم میدونستم 
 مرگم قراره جعلی

 !!باشه

 االن فقط باید پرده آخر نمایش رو بازی كنیم

 ... جوری كه وانمود كنیم بین اونهمه تیر اندازی من تیر خوردم

ما با وارد شدنمون به خونه ی ایوان اف همه چیز شروع شد... رس
 ...انتحاری وارد شدیم

 صدای تیرها سكوت شب رو از بین برده بود

ما همه ی افراد مجمع با هم متحد بودیم ولی اكثر مواقع زورآزمایی 
 های قدرت بین ما ها

 ...اجتناب ناپذیر بود پس زیاد شک بر انگیز نبود این حمله ی ما

ودن اگه از برام مهم نبود افرادم زخمی میشن یا نه... اونا بهترین ب
 گنده بک های ایوان اف

 ...كه فقط هیكل گنده بودند شكست میخوردند بی عرضگی اونا بود
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 ... ...ولی خدا رو شكر همه چیز اونجوری بود كه فكرش رو كردم شد
  

 

 فقط یه چیز شد... یه چیزی كه انتظارش رو نداشتم

 ...شاید هم خودم رو گول میزدم كه انتظارش رو نداشتم

ایوان اف دیدم و وقتی كه تفنگش رو سمتم گرفت و بدون  دن طرف
 اینكه دستش بلرزه

 شلیک كرد

این دفعه نمایشی نبود و تیر كامل بازوم رو سوراخ كرد دستور عقب 
 نشینی داده شد وباز

دن بهم شلیک كرد ولی دقیقا از بغل صورتم رد شد ولی دقیق همون 
 لحظه كیهان جوری

 ...به پیشونیم خورده رفتار كرد كه انگار واقعا

من و ماركوس و احمد سوار ماشین شدیم و با دست زخمیم و از دست 
 رفتن خون ازم

 ...رو مصرف كنم یا نهTD  مطمئن نبودم
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ولی این راهی بود وارد شده بودم ولی دن باید دعا میكرد كه من واقعا 
 بمیرم وگرنه قطعا

 ...زندش نمیذاشتمش

دریافت كردیم كه به درستی عملیات وقتی دور شدیم پیام الكس رو 
 رو انجام داده... بقیه

 نیروها رو فرستادیم برن وفقط ما  نفر موندیم

 ...االن اصال وضعیتی نبود تو آرامش به یارا زنگ بزنم

گوشیم هم هیچ فكری نداشتم كدوم قبرستونی افتاده طرفهای صبح 
 بود و فقط امیدوار بودم

 رو شكر جواب داد یارا گوشیش رو جواب بده و خدا

تمام سعیم رو میكردم كه خودم رو آروم نگه دارم و یارا متوجه دردم 
 نشه ولی كیهان

وقتی دستش رو دور بازوم گذاشت و مجبورم كرد هرچه سریعتر 
   ... قرص رو بخورم نعرم
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رفت هوا كه همون لحظه متوجه افراد ایوان اف شدیم كه دنبالمون 
 كرده بودند گوشی از

افتاد و به سرعت قرص رو خوردم و كیهان گریم پیشونیم رو دستم 
 فیكس كرد و ماركوس

 رنگ رو ریخت

 كم كم نفس كشیدنم سخت شد

امیدوار بودم با وجود خونریزیم بازم بدنم این كارآیی رو داشته باشه 
 TD كه بتونم از پس

 ...بربیام

بینیم  ساعت بود و امیدوار بودم بابا طبق پیش١٢این دارو كمتر از  
 عمل كنه

اون نمیتونست زیاد جسد منو نگه داره... بخاطر اینكه با ایوان اف 
 درنیوفته مجبور بود

زود من رو خاک كنه و بقیش دست كیهان و ماركوس و احمد بود و 
 بعد از بیدار شدنم

 ...امانتیم رو از الكس میگرفتم



@vip_Roman 

 

 

  

1180 

 

بازوم سرد شدن بدنم درحالی كه كیهان باالسرم بود رو حس كردم... 
 رو بسته بودن تا از

 ...خونریزی شدید جلوگیری بشه

 قبل اینكه چشمام بسته بشه صدای كیهان رو شنیدم

نگران چیزی نباش حواسم به یارا هست ممنون برای همه چیز...  _
 شاید وقتی بیدار شدی

تا سالها نتونیم باز همو ببینیم... امیدوارم زندگیت دقیق اونجوری بشه 
 ...كه میخوای

دلم به حرفاش گرم شد... برای اولین بار حس كردم واقعا داره برام 
   ... برادری میكنه

 

حسی كه هیچ وقت ازش دریافت نكرده بودم امیدوار بودم وقتی 
 چشمام رو باز میكنم جای

كیهان، ارسالن رو ببینم و تو هواپیما باشیم... میدونستم تمام كارهای 
 ایران به لطف آرمان

 ار بود تو ایران زندگی بعد از مرگمون رو شروع كنیمحل شده و قر
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تو حالت خلسه ای كه داشتم اصال متوجه گذر زمان نبودم ولی صدای 
 ارسالن رو میشنیدم

 كه ازم میخواست بیدار شم و برگردم

وقتی كم كم بدنم گرم شد و لمس دست رو روی تنم حس كردم 
 اولین چیزی كه دیدم اخمای

 وحشتناک ارسالن بود

 ارسالن_ یادم نمیاد آخرین بار كی انقدر استرس تحمل كردم

لبام خشک بود و لباس تنم نبود كامل لخت مادرزاد بودم و به نگاه 
 های دختری كه یک

 ...گوشه ایستاده بود توجهی نكردم

 لبام رو به سختی تر كردم

 همه چیز خوب پیش رفت؟ _

 ...پوزخند ارسالن و آرمان با هم قاطی شد

شیده شد سمت آرمان كه دستاش خونی بود و خون روش نگاهم ك
 خشک شده بود و

 ...چشماش كامال قرمز بود
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 سرم رو كه چرخوندم صورت رنگ پریده ی یارا بغلم بود

دستم رو خواستم تكون بدم تا صورتش رو لمس كنم ولی درد شدیدی 
 رو حس كردم

   ... یدملعنتی یادم رفته بود دستم زخمی شده... صدای ارسالن رو شن

 

 ...همینكه زنده شدی باید خدا رو شكر كنیم _

یكم تو جام تكون خوردم كه متوجه پارچه ی سفید خاكی زیرم شدم با 
 صدای گرفته گفتم

 این چیه؟ _

 ارسالن خیلی رلكس گفت

 ...كفن! بابات كامال پایبند به رسم اسالم خاكت كرد _

میخواستم جزئیات پوزخندی زدم، من حتی كفن هم شده بودم! اصال ن
 رو بدونم... نگاهم

هنوز روی یارا بود كه رنگ پریده و بیحال رو تخت درحالی كه سرمی 
 به دستش بود

 دراز كشیده بود
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 یارا خوبه؟ _

 آرمان چشمای به خون نشسته اش رو دوخت به چشمام

 میدونستی حامله بود؟ _

رنه به انگار مطمئن نبودم درست شنیدم چشمام رو ریز كردم و ناباو
 آرمان زل زدم حالت

تهوع شدید گرفتم و نفس كشیدن برام سخت شد... وقتی آرمان گنگی 
 منو دید شلوار یارا

 ...رو كه كنارش بود رو باال آورد... كل شلوار خون بود

عق زدم كه پسری كه نمیشناختم و TD  از شدت فشار عصبی و عوارض
 قیافه ی كم سن

 ... ...كم كه باعث شد نیم خیز بشمو سالی داشت سطلی رو آورد نزدی
  

 

من نمیدونستم كه یارا حاملست، اگه میدونستم این ریسک رو 
 نمیكردم... االن فقط خودش
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مهم بود و برام مهم بود چشماش رو باز كنه ولی دختری كه همراه 
 ارسالن بود با جدیت

 گفت

وارد شوک شده... خون زیادی از دست داده و قفسه ی سینش به  _
 طر دو دستخا

تیراندازی پشت سرهم دچار خون مردگی و ترک دنده شده... بچه هم 
 ...سقط شده

من چیكار كرده بودم... كیهان چیكار كرده بود؟ اون احمق چرا دوبار 
 زده بود؟

فشارم پایین بود و سرگیجه ی اعصاب خورد كنم ادامه داشت كه 
 ارسالن گفت

 شنوی یا هنوز زوده؟خبر بدتر از همه اینا رو هم میخوای ب _

از اینا بدتر هم مگه میشد؟ من به زنم و بچم آسیب رسونده بودم... از 
 این بدتر هم مگه

میشد؟ میترسیدم از اینكه یارا بیدار بشه و با تمام این اتفاقات دیگه 
 ...نخواد حتی منو ببینه
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نامطمئن به ارسالن نگاه كردم كه ارسالن بدون توجه به حال من 
 دحرفش رو ز

الكس رو پیدا نكردیم و نمیدونیم سالح هسته ای كجاست و دست  _
 كیه! فعال داریم میریم

 ...ایران بعد یه فكری به حالش میكینم

سعی كردم آرامشم رو حفظ كنم... با اون همه تالشم میخواستم داد 
 بزنم اصال گور بابای

رن... دنیا و همه افرادی كه ممكنه با انفجار یكی از این بمب ها بمی
 همینكه از مجمع و

 ...بابا و هزارتا كوفت و زهرمار فرار كرده بودیم برام بس بود

االن فقط یارا برام مهم بود كه بیدار بشه و اون بمب كوفتی دیگه برام 
 ذره ای ارزش

   ... ...نداشت... حتی خیانت دن هم مهم نبود

 

 ...دیگه خسته شده بودم از این دنیای كثیف
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لباس آورد و كمكم كرد از روی زمین صفت و سخت  آرمان یک دست
 هواپیما بلند بشم

با پوشیدن لباسام باالسر یارا نشستم و مالفه ی سفید نازک رو یكم زدم 
 كنار... قفسه ی

سینه ی همیشه سفید و یک دستش االن یه خون مردگی بزرگ 
 وسطش بود

نی  متوجه شدم كه پایین تنش لخت بود و چه عذاب بزرگی بود بدو
 تا مرد خونریزی٣

 كردن زنت رو دیدن

 تا مرد نباشی هیچ وقت نمیتونی اون غیرت رو درک كنی

 ...برای اولین بار تو عمرم میخواستم گریه كنم

اونم با صدای بلند اونم بخاطر زنی كه برام از هرچیزی تو دنیا مهمتر 
 بود ولی ناخواسته

 به این روز انداخته بودمش

 ...یشتر شد این دفعه حالم از خودم بهم خوردحات تهوعم بیشتر و ب
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از امروز تا آخرین لحظه ی عمرم باید تالش میكردم كه همه این 
 اتفاقات رو براش جبران

 ...كنم

چند تار مو كه رو روی صورتش بود رو كنار زدم... تازه متوجه لرزش 
 ...دستم شدم

هربونش یه لعنت به من و هدفم... فقط امیدوار بودم اون دل بزرگ و م
 بار دیگه به دادم

 ...برسه و ازم متنفر نشه

میدونستم دیر و زود بیدار میشه و كلی سوال ازم میپرسه باید خودم 
 رو آماده میكردم كه

   ... ...بعد اونهمه پنهانكاری كردن باالخره واقعیت ها رو بهش بگم

 

 "یارا"

 ...ی تخترو دستای كیان در حالی كه حوله پیچ شده بودم برگشتم رو

از وقتی كیان شروع كرد به تعریف همه چیز من سكوت كردم ، نه 
 گریه كردم، نه پریدم
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 ...وسط حرفاش، نه عصبانی شدم

هیچی نگفتم... حس میكردم داریم برای این رابطه و برای تک تک " 
 " از من دور بمون

 هایی كه كیان بهم گفته بود داشتم تاوان پس میدادم

 یكردم این بود كه من قطعا نفرین شدمتنها چیزی كه حس م

حتی از این زندگی معمولی كه كیان میخواست بهم بده هم مطمئن 
 ...نبودم

بخاطر این خودخواهیش كه بدون اینكه چیزی به من بگه این كار رو با 
 من كرده بود

 !عمیقا ازش دلخور بودم ولی متنفر نه... ابدا

از یدونه از این كارهای قرار هرچند باید به خودم اعتراف میكردم اگه 
 بود انجام بده خبر

داشتم حاضر بودم جونم رو بدم ولی نذارم همچین ریسكی انجام 
 ...بده

به آرامی منو روی تخت گذاشت در كمال تعجب تخت كامال تمیز بود و 
 مالفه هاش عوض
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 شده بود شاید كار آرزو و ریما بود

   ... ...سكوت كردم كیان به آرامی پیشونیم رو بوسید و من باز

 

نمیخواستم بحث كنم، نمیخواستم دعوا راه بندازم و سرش داد و بیداد 
 كنم ، من یه زن بودم

و اینكارهام بعد پنهانكاری های كیان خیلی طبیعی جلوه میداد شاید 
 اونم این انتظار رو از

 من داشت

 ...ولی من یارا بودم

دل دوستام رو من همون دختر سرسخت و مهربونی ودم كه حتی 
 نمیتونستم بشكن یا

 باهاشون بحث و دعوا كنم

یعنی االن میتونستم با مردی كه سر زندگیش ریسک كرده بود تا منو 
 از زندگی جهنمی

 كشت و كشتار اونجا نجات بده، دعوا كنم یا ناراحت بشم؟

 این انصاف بود؟
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 هیچ وقت دوست نداشتم بار اضافی باشم ولی حس میكردم با كارهایی
 كه كیان تنهایی

 كرده بود رهاییمون از اونجا رو به تنهایی به دوش كشیده بود

 و من از اینكه مثل باری براش شده بودم از خودم بدم میومد

 از خودم بدم اومده بود كه بخاطر من سر زندگیش ریسک كرده بود

از خودم بدم میومد كه خودش رو بخاطر بچه ای كه نمیخواستمش و 
 م گفتهبارها به خود

 ...بودم زوده ، سرزنش میكرد

   ... صداش رو شنیدم

 

باهام حرف بزن یارا... بهم بگو به چی فكر میكنی... سرم داد بزن  _
 باهام قهر كن... ازم

بخواه برم گمشم حداقلش اینكه گریه كن و بهم بگو بخاطر 
 خودخواهیم ازم متنفری ولی

 اینجوری سكوت نكن
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... این بی انصافی بود ازش متنفر باشم... قلبم جمع شد از این حرفاش
 هر كدوم از اون

 كارهایی كه اون گفت انجامش یه حماقت محض بود

دستم رو روی ته ریشش كه به نسبت از همیشه بلند تر بود و دیگه ته 
 ریش نبود و ریش

 بود گذاشتم

 هنوز كلمات رو پیش هم نچیده بودم

 حتی نمیدونستم باید چی بگم،

ز اتفاق افتاده بود... مهم این بود هر دوتامون همدیگه رو االن همه چی
 میخواستیم فقط این

وسط یه چیز رو از دست دادیم كه یه وقت دیگه میتونیم باز داشته 
 باشیمش

میدونم كیان چقدر دوست داشت از من بچه داشته باشه و شاید اگه 
 كنجد رو از دست

حد آشفته و پریشان  نمیدادیم و من انقدر خونریزی نمیكردم در این
 نمیشد
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 باالخره چشمای ملتهبم رو به چشمای مشكیش دوختم

یک سال دیگه وقتی همه چیز سرجای خودش قرار گرفت ازت  _
 میخوام حاملم كنی تا

   ... ...اون موقع حق نداری بدون جلوگیری كردن باهام باشی

 

ابروهاش از تعجب باال رفت و چشمای خطی و كشیدش شكل به 
 گردی پیدا كردنسبت 

قطعا انتظار هر حرفی رو داشت غیر از این حرف ولی چشمای 
 سردرگمش به طرز

 عجیبی یهو آروم شد

 آروم زمزمه كرد

من باید تو زندگی قبلیم دنیا رو نجات داده باشم كه توی این  _
 زندگیم خدا من رو الیق

 داشتن تو دونسته نه؟ )منظور این كه كیان به تناسخ اعتقاد داره(

 به سختی لبخند زدم و اینبار جلو اشكامو نگرفتم
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تو من رو خوب میشناسی كیان، میدونستی اگه میدونستم اری روی  _
 زندگی خودت

ریسک میكنی من هركاری میكردم حتی تركت میكردم كه این كار رو 
 نكنی ، میدونم تو

اینو میدونستی بخاطر همین چیزی بهم نگفتی... میدونم میدونستی از 
 ه هلن و یاسینحمل

صدمه دیدم بخاطر همین نمیتونستی در مورد اون سالح كوفتی و 
 عجیب غریب و در عین

حال وحشتناک به من بگی، میدونم شاید اگه من وارد زندگیت نمیشدم 
 تو هیچ وقت این كار

 رو نمیكردی، پس بی انصافیه سرت داد بزنم یا حتی ازت متنفر بشم

ام كشید و پیشینیش رو به پیشونیم كیان آروم انگشتش رو زیر چشم
 چسبوندو عمیق نفس

 كشید

هنوز هم فكر میكنم من حتما تو زندگی قبلیم دنیا رو نجات دادم كه _
 خدا توی این زندگی
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 خدا تو رو به من داده

گریه رو تموم كردم و با دهن بسته خندیدم و سر انگشتم رو روی 
   ... خالكوبیش كشیدم

 

م باز دنیا رو نجات دادی پس اگه بمیریم و باز تو توی این زندگی ه _
 به دنیا بیایم خدا باز

 منو بهت میده

 شقیقم رو با لبای مرطوبش بوسید

پس باید برم دنبال قطعه ی آخر و كامل دنیا رو نجات بدم و داشتن  _
 تو رو برای زندگی

 بعدیم تضمینی كنم

كم ازم همینجوری سر انگشتام رو روی سینش میكشیدم كه كالفه ی
 فاصله گرفت

 !نكن _

اولین بار بود از لمس من فرار میكرد ، من كه كار بدی نكرده بودم 
 چرا اینجوری كرد؟



@vip_Roman 

 

 

  

1195 

 

لب و لوچه ی آویزونم رو كه دید خم شد و نرم لبم رو بوسید ولی یه 
 بوسه ی عشق بود نه

 داغ

 نفس عمیقی كشید

 !نكن ، دكتر گفته تا تموم شدن دو هفته نباید كاری كنی _

گنگ نگاش كردم ولی وقتی حولش رو دیدم و متوجه شدم كه 
 برانگیخته شده نتونستم

 نخندم... من كارم كامال غیر ارادی بود

 سرم رو تكون دادم و سعی كردم خودم رو كنترل كنم

كیان من از اون موقع لخت تو بغلت بودم تو هیچیت نشد االن با  _
 ...لمس سر انگشتم تو

   ... انگشتام رو بوسید انگشتم رو گرفت و سر

 

تا اون موقع استرس داشتم و همش فكر میكردم ازم متنفر میشی  _
 االن كه میدونم تو فوق
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العاده تر از اون چیزی هستی كه من لیاقتشو دارم ناخودآگاه واكنش 
 به زن بی عیب و

نقصم نشون میدم... دكتر زنانی كه معاینت كرد گفت تا دو هفته شاید 
 یتونمهم بیشتر نم

 بهت نزدیک بشم

 مشكوک نگاش كردم

نگو كه این سوال رو خودت ازش پرسیدی كه بعد بیدار شدنم  _
 میتونی كاری كنی یا نه؟

خودش رو زد به گیجی و به سقف نگاه كرد وای باورم نمیشه، انگار 
 حرف آرزو راست

بود... مردها بعضی وقتها جای اینكه با مغزشون فكر كنند با اونجاشون 
 میكنند فكر

خواستم مشتی به كیان بزنم ولی همینكه دستم رو بردم عقب قبل 
 اینكه درد وحشتناک تو

 سینم بپیچه كیان مچمو گرفت
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باشه ببخشید... حق داری خوب یه سوال بود فقط، االن هم آروم  _
 عزیزم بذار هروقت

 ...حالت خوب شد یه شب تا صبح میذارم منو بزنی

 !خیلی خری_

هنش برد و مكید و چشمای پر از خواستنش رو محكم لبش رو داخل د
 بست و جوابی بهم

نداد و سعی كرد با پوشوندن لباس تن منو خودش حواسمون رو پرت 
 كنه دلم میخواست

 بدونم بچه ها كجان و بدونم چرا برگشتند ایران

   ... ...االن باید آرزو با باربد ایتالیا بود و بقیه بچه ها هم كانادا

 

واقعا بد بین شده بودم ولی به هیچ وجه فكرم دیگه انقدر  شاید من
 ساده نبود كه فقط بخاطر

 ...من اینجان

 صدای تقی اومد كه كیان بفرمایید بلندی گفت
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ساله و ٠،  ٠انتظار داشتم یكی از بچه ها باشه ولی یه خانم تقریبا  
 آراسته با یه شویز

 ...ود اومد داخلو شلوار و موهایی كه باال سرش گوجه ای كرده ب

 به كیان نگاه كردم كه كیان جدی گفت

 ...عزیزم ایشون خدمتكارمون هستند خانم نصر _

خانم نصر درحالی كه سینی غذای بزرگی تو دستش داشت با قیافه ای 
 كامال بی احساس

 گفت

خوشوقتم خانم از امروز درخدمتتون هستم چیزی خواستید فقط  _
 الزمه صدام بزنید

كه هیچ لبخند گرم و مهربانی نداشت ولی همین جدیتش با وجود این
 بهم حس خوبی بهم

 میداد لبخندی زدم

 ...همچنین و ممنون بابت غذا لطفا بذاریدش روی پا تختی _

سری به نشونه ی اطاعت تكون داد و بعد از انجام كارها با تعظیم 
 ریزی از اتاق رفت
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 بیرون

 چپ چپ نگاهی به كیان انداختم

بچه ها غذا نمیخوریم كیان؟ دقیقا این زندگی معمولیه؟  ما چرا با_
 همچین اتاق مجللی كه

داریم حتی نمیتونم به بقیه ی خونه فكر كنم، از اون ور خدمتكار داریم 
   ... ، فكر كنم تو با

 

زندگی معمولی آشنایی نداری نه؟ اصال ما كدوم شهر ایرانیم؟ چرا بین 
 اونهمه كشور

 ی؟ایران رو انتخاب كرد

در حالی كه سینی غذا رو آورد بین خودمو خودش یه تیكه گوشت 
 گذاشت تو دهنم بعد

 روزها داشتم غذا میخوردم كیان خیلی معمولی گفت

 آروم عزیزم... همه چیزو برات توضیح میدم _

ایندفعه سوپ خوشمزه ای رو آورد جلو و درحالی كه با دست سالمش 
 قاشق رو میذاشت
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 توضیح تو دهنم شروع كرد به

ما االن تو تهرانیم... راستش ایران برای پولدارها خیلی خوبه  _
 مخصوصا اینكه برای

كارهای دولتی و قانونی نیاز نیست حتما خیلی قدرتمند و سرشناس 
 باشی یا كسی ازت

بترسه، با پول اینجا غیر قانونی ترین كارها قانونی میشه، نیاز نیست 
 مثل وقتی كه تو

ا اسم پارس رو بیاریم كه بترسن و كارتو راه بندازن آمریكا بودیم حتم
 اینجا معرف تو

پولیه كه قراره بهشون بدی... در ضمن انتظار نداشته باش من بذارم 
 تو خودت رو خسته

كنی و خودت رو محدود به خونه كنی، تو خیلی با استعدادی و تا االن 
 ازت خواسته بودم

حترام میذارم و هركاری دلت تو خونه بشینی ولی اینو بدون من بهت ا
 بخواد میتونی انجام

 ...بدی و اینكه
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درحالی كه قاشق آخر سوپ رو گذاشت تو دهنم منتظر بودم ادامه ی 
 حرفش رو بزنه

االن تازه میفهمیدم چرا با بچه ها غذا نمیخوریم ما هنوز هم كلی حرف 
 داشتیم، منتظر

   ... ادامه ی حرف كیان بودم ولی كیان سكوت كرد

 

 هووم چی شد؟ بقیش؟ _

 یكم مكث كرد

 كارا همشون كامل شد بهت میگم _

 با حرص گفتم

نه دیگه بسه نمیخوام بیشتر از این سورپرایز بشم... همین االن باید  _
 بهم بگی

لبش رو برد تو دهنش مكید و درحالی كه زیاد مطمئن نبود بهم بگه یا 
 نه ولی باالخره گفت

 ...لی های جدیدی داریمما از امروز اسم و فامی _

 با ابروهای باال رفته بهش زل زدم
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 یعنی من دیگه یارا نیستم و تو دیگه كیان نیستی؟ _

 سرش رو تكون داد و آروم گفت

 تقریبا _

 !نفسمو با صدا دادم بیرون و بهش تشر زدم _كیان

 كالفه گفت

خوب من نون آخر اسمم رو حذف كردم و به تو دادم و فامیلی  _
 ودت رو عینخودمو خ

 هم كردم

یكم فكر كردم اگه نون آخر اسم كیان رو بردارم و به اسم خودم 
 بچسبونم یعنی من االن

   ... !!!اسمم شده یاران و كیان هم شده كیا

 

خم شد و از كشو پا تختی سمت خودش دوتا شناسنامه تمیز و مرتب 
 در آورد اصال شبیه

 جعلی نبود
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ا شناسنامه رو برداشتم و صفحات با استرسی كه خوش آیند بود دوت
 تمیزش رو ورق زدم

 ...این مال من بود

 نوشته بود نام: یاران ..... نام خانوادگی : پاک

 اون یكی شناسنامه رو برداشتم نام: كیا....نام خانوادگی : پاک

یه حس خوبی داشتم ، چه فامیلی قشنگی داشتیم... انگار تمام حس 
 های خوب دنیا وارد قلبم

 شد

 قدر این شروع دوباره مون فوق العاده بودچ

كیان داشت تک تک حركاتم رو با چشماش میبلعید ، انگار میخواست 
 تو ذهنش تحلیل كنه

 ببینه من خوش حال شدم یا ناراحت

لبم رو گاز گرفتم و نگاهم رو كه مرطوب شده بود رو از صفحات 
 شناسنامه گرفتم و به

 چشماش دوختم

 این جعلیه؟ _
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 لی جدی سرش رو تكون دادكیان خی

نه كامال واقعی و اصلیه... از خود ثبت احوال ایران صادر شده هیچ  _
 مشكلی نداره،

 كامال قانونیه

   ... با استرس گفتم

 

 همه ی این كارها رو خودت كردی؟ _

نه! كارهای ایران رو آرمان و البته ارسالن انجام دادند... من فقط _
 پولشو دادم، خودت

 ...ن اونور درگیر بودممیدونی م

دستمو روی عكس های داخل شناسناممون كشیدم تو دلم پروانه ها 
 ...پرواز میلرد

خوشم اومده بود از اون نون چسبیده به اسمم... انگار یه قسمت از 
 كیان مال من شده بود

سكوت طوالنی بینمون به وجود اومد و توی این مدت اصال سرم رو 
 نیاوردم باال كه كیان
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طاقت دستشو زیر چونم گذاشت و صورت بی روحم رو روبروی بی
 خودش گرفت

سكوت نكن... باهام حرف بزن... یارا من قدرت خوندن ذهنتو  _
 ندارم ممیخوام بدونم به

چی فكر میكنی... با این سكوتت همیشه استرس میگیرم نكنه كاری 
 كرده باشم تو رو

 ...ناراحت كرده باشم

 باالخره لبخند آرومی بهش زدمسرم رو براش كج كردم و 

دستم رو آوردم جلو و با همون لبخند و چشمایی كه نم دار بود زمزمه 
 كردم

 !سالم كیا... من یارانم و از آشنایی باهات خوشوقتم _

كیان نفس آسوده ای كشید و لبخند قشنگی كه چال گونه خطیش رو 
 به نمایش گذاشته بود ،

 دادزد و دستم رو گرفت و باهام دست 

سالم یاران... از آشنایی باهات مفتخرم و اینكه من در حد مرگ  _
 عاشقت شدم
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بلند بلند به حرفش خندیدم، یاد اولین شبی افتادم كه اومد خونم وقتی 
 از انعكاس تلویزیون

   ... ...نگاه خیرش رو خودم رو شكار كردم... چطور زمان گذشت

 

 نرم بوسیدكیان موهامو كنار زد و لبخند روی لبم رو 

 به چی فكر میكنی دوباره ، من این نگاهتو میشناسم _

به این فكر میكنم اون شبی كه آرمان تو رو به خونه ی من دعوت  _
 كرد اگه همون اولین

 لحظه این حرف رو بهم میزدی چقدر خوب میشد

كیان سینی رو كنار زد... خودش چیزی نخورده بود هنوز ولی انگار 
 بغل كردنم رو

 میداد ترجیح

منم مخالفی نكردم و خزیدم تو بغلش و روی تخت بزرگمون دراز 
 كشیدیم و در حالیكه

 موهامو ناز میكرد آروم گفت
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اگه میدونستی چه چیزایی تو انتظارته او موقع وقتی بهت میگفتم ازم  _
 دور بمون ازم

 دور میموندی؟

 سیب گلوش رو نرم بوسیدم و بیشتر خودمو تو بغلش جا دادم

ین كه میدونستم آخر تمام اون وحشت و ترس و استرس ها به هم _
 این بغل گرم میرسه

حاضر بودم هر كدوم رو بارها و بارها دوباره تجربه كنم، تو مال من 
 بودی و هستی و

 خواهی بود

 روی موهام رو عمیق بوسید كه در اتاقمون به صدا در اومد

سرش رو آورد داخل كیان " بله" بلندی گفت كه در اتاق باز شد ریما 
 و با محبت به ما

 نگاه كرد

   ... كیان میشه حرف بزنیم؟ _
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با كیان از هم فاصله گرفتیم و درحالی كه كیان تی شرتش رو میپوشید 
 گفت

 اینجا راحتی یا بریم بیرون؟ _

ریما حس و حال عجیبی داشت... هیچ وقت اینجوری ندیده بودمش... 
 سوال كیان برام

 شن ریما برام عجیب تر بودعجیب بود و ریك

 اگه میشه تنها حرف بزنیم... من تو تراس طبقه ی باال منتظرتم _

 كیان سری براش تكون داد همین كه ریما رفت با تعجب گفتم

 شما چه حرف خصوصی با هم دارید؟ _

كیان خم شد و پیشونیم رو بوسید و درحالی كه گوشیش رو چک 
 میكرد گفت

نهونی داریم معشوقمه آخه میخوایم تصمیم من با ریما رابطه ی پ _
 بگیریم االن تو بیدار

 !شدی چیكار كنیم

داشت منو ایستگاه میكرد پسره ی تخس خوبه ریما لزبینه و این 
 شوخی های بینمک رو
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میكنه خواستم بزنمش كه باز قبل از اینكه درد رو حس كنم مچمو 
 گرفت و دست مشت

 شدم رو بوسید

من به ریما یه پیشنهاد كاری داده بودم احتماال  دارم شوخی میكنم... _
 جواب اونو میخواد

بهم بده این یه مورد رو دیگه پا فشاری نكن بزار ببینم ریما چی میگه 
 ...بعد بهت میگم

تا خواستم چیزی بگم با چند قدم بلند به سمت در رفت و تو هوا بوسی 
 برام فرستاد و بلند

 بلند گفت

   ... ...رگردمیكم استراحت كن تا ب _

 

تا خواستم چیزی بگم از اتاق رفت بیرون... سینی غذا هنوز رو تخت 
 بود ولی میلی نداشتم

ترجیح دادم نگاهی به اتاق بندازم رفتم سمت راهروی كه كیان از 
 اونجا لباس برام آورد یه
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 اتاقک لباس بود

فقط چند دست لباس معمولی یه دست مانتو و شال و چند دست لباس 
 برای من بود زیر

انتهاش یه آیینه و میز آرایش بود كه وقتی بازش كردم وسایلی كه 
 همیشه استفاده میكردم

داخلش بود... این قطعا كار ریما و آرزو بود... همشون پلمپ بودند... 
 كرم مرد عالقم رو

یكم به پوستم زدم و برق لب صورتی كمرنگم و ریملم رو زدم و حس 
 كردم یكم رنگ و

ز شد موهامو شونه كردم و سشواری كه جلو میز توالت بود رو روم با
 برداشتم و موهامو

 یكم سشوار كشیدم

 "تو آیینه چندبار خودمو صدا زدم "یاران... یاران... یاران

بعد لبخند بزرگی به خودم زدم... هموز ضعف كمی داشتم ولی حالم 
 خیلی خیلی خوب

 ...بود
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 با صدای كوهیار برگشتم سمتش

 ! ار از اسمت خوشت اومده یارانانگ _

از لحظه ی اول كه اومده بودند تو اتاق لبخند رو لبش نبود و االن باز 
 نگاهش پر غم بود

به چشمام نگاه نمیكرد و داشت به یكذره كبودی كه از باالی تیشرت 
 گشادم زده بود بیرون

 نگاه میكرد آروم گفت

   ... میبخشیش؟ _

 

 لبخند آرومی جوابشو دادمسرم رو براش كج كردم و با 

البته كه میبخشمش كوهیار... اون بخاطر من سر زندگیش ریسک  _
 كرد

 دستشو رو صورتش كشید

 ...این زندگی رو واقعا میخوای یارا؟ اون بهت صدمه زد _

 با اطمینان سرم رو براش تكون دادم
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من بدون كیان هیچ زندگی نمیخوام... اگه به من صدمه زد خودش _
 دمه دیدهبیشتر ص

 كوهیار

 مكثی كردم و با یه نفس جراتمو جمع كردم و سوالمو پرسیدم

تو چته كوهیار؟ چرا نمیخندی؟ چرا انقدر گرفته ای؟ بخدا من  _
 خوبم... من با كیان خیلی

 ...خوبم اون نباشه من میمیرم

لباش رو جمع كرد و به سقف چند لحظه نگاه كرد انگار میخواست به 
 خودش مسلط بشه

 رتش وقتی آورد پایین لبخند آرومی رو لبش بودصو

شاید یه جورایی به كیان حسودیم شده ، داشتن تو لیاقت میخواد و با _
 وجود اینكه از این

اعتراف متنفرم ولی باید اعتراف كنم كیان از هر مردی بیشتر لیاقتت 
 رو داره

نفس آسوده ای از این حرفش كشیدم نمیخواستم چیزی از این بیشتر 
 ...زش بشنوما
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نمیخواستم به حرفهای چندماه قبل كوهسار حتی فكر كنم... 
 نمیخواستم رابطم با كوهیار از

 بین بره من عاشق تک تكشون بودم... اونا خونواده ی من بودند

   ... با همون لبخندش كه صد درصد واقعی بود دستشو سمتم گرفت

 

چطوره هنوز از یارای همیشه فضول در مورد خونت كنجكاو نیستی؟  _
 این اتق دل

 نكندی؟

 زبونمو براش درآوردم

اگه اجازه میدادی داشتم خودمو براتون خوشكل میكردم فكر نكنید  _
 دوح سرگردانم

 داشتم میومدم ببینم چیشده اومدید ایران

كوهیار مشكوک نگام كرد و لبخند موزی كه خیلی خوب میدونستم 
 زیر این لبخند كلی چیز

 بهم زدقایمكی هست رو 

 !تو هنوز خبر نداری ما چرا اینجاییم نه؟ _
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 انگار شكم درست بود... اخمام رو كشیدم تو هم

 نه ولی تو االن به من میگی كه چرا اینجایید _

 كوهیار باالقیدی شونه هاشو انداخت باال

منو به جون رئیسم ننداز... خودت باهاش حرف بزن فعال بیا خونه  _
 باحالتو ببین ولی بهم

 ول بده اتاقمو برام نگه داری لطفاق

اصال از حرفهاش سر درنمیاوردم و سعی میكردم حرفاش رو حالجی 
 كنم ولی وقتی از

اتاق اومدم بیرون با دیدم خونه یادم رفت دقیقا باید به چی فكر 
 ...میكردم

 ..اینجا در یک كلمه فوق العاده بود... وای خداا اینجا خیلی خوب بود

یلی بلند با پرده های ساده ی بژ كه یه نیم ست بژ پنجره های قدی خ
 با چوب قهوه ای بغلش

كه آرزو روش نشسته بود و با لبتاپش در حال كار بود و هیچ توجهی 
   ... به ما نداشت بغل
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نفری كه ست مبلها نبود ولی عجیب باهاش ١٢اون یه میزنهار خوری  
 هم خونی داشت كه

ه و لب تاب و تبلت دورش رو آرمان روش نشسته بود و كلی برگ
 گرفته بود و داشت با

 كسی حرف میزد

سرم ر چرخوندم و به قسمتی كه خیلی فضای بزرگتری داشت و 
 مبلهای مجللی داشت و

كلی اساسیه ی شیک و مجلل داشت و لوستر بزرگ كریستالی كه وسط 
 اون فضا بود و

ظریف كار  سقف و دیوارهای پتینه كاری شده و ورقه طالهایی كه خیلی
 شده بود حال

 ...هوای خونه رو عجیب گرم و دنج كرده بود

به پله های چوبی پیچ خورده كه به طبقه ی باال منتهی میشد نگاه 
 كردم... اینجا خونه ی من

 ...و كیان بود؟ فقط خونه ی ما دوتا

 یعنی تا آخر عمر میخواستیم اینجا زندگی كنیم؟
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این پله ها رو باید خودم باال  اینجا دیگه آسانسور نداشت و همه ی
 میرفتم

با وجود اینكه پاهام هنوز ضعف داشت ولی از پله های مرمری كه با 
 كناره ی ابریشمی و

خاصی كه حال و هوای خونه ی ایرانی رو با طرح و نقشش برام ایجاد 
 میكرد رفتم باال

ی قسمت نشیمن كه مبل ال مانند سورمه ای رنگی با دیزاین سورمه 
 ه تلویزیونای ك

بزرگی رو بروش بود اولین چیزی بود كه نظرمو جلب كرد و بع از اون  
 در بود كه

هركدوم یه اتاق خواب جدا بودند كه انگار بچه ها داشتند از اونا 
   ... استفاده میكردند

 

بغل قسمت نشیمن یک در تمام شیشه ای بود كه پرده هاش كنار زده 
 شده بود و تراس

هاش چوبی و قهوه ای بود رو دیدم كه كیان و ریما قشنگی كه نرده 
 بهش تكیه داده بودند و
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 در حالی كه ریما داشت حرف میزد كیان اخماش رو كشیده بود تو هم

 یک قدم برداشتم كه سمتشون برم ولی كوهیار دستمو گرفت

بذار حرفاشون تموم بشه... این تصمیم برای ریما به اندازه ی كافی  _
 ...سخت هست

 یتش نكناذ

بشدت مشتاق بودم تا بدونم قضیه چیه ولی حق با كوهیار بود پس 
 بدون اینكه متوجه

حضورم بشن از پله ها اومدم پایین و هرلجظه جزئیات جدیدی رو توی 
 خونه میدیدم و

ذوق میكردم كه همون لحظه زنگ خونه رو زدند خانم نصر به سمت 
 در رفت

ه ای تیره با ابهت دلم یه با باز شدن در و دیدن اون چشمای قهو
 ...جوری شد

سرش رو آورد باال و با دیدن من دستاشو گذاشت تو جیب شلوار كت 
 و شلوار دست دوز
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و شق و رقش... باید اعتراف میكردم مرد جذابی بود ولی ذره ای برام 
 مهم نبود

 خیلی رلكس گفت

با  انقدر از من نترس و از نگاه كردن به من استرس نگیر، تا وقتی _
 كیان خوب باشی

 ...كاری بكارت ندارن

ابروهامو بردم باال و چشمام رو براش گرد كردم و چند تا پله ی آخر 
 رو بدون توجه به

كوهیار اومدم پایین... صدای خنده ی مغرورانش رو شنیدم كه دستش 
 رو آورد جلو

   ... از آشنایی باهات خوشوقتم یاران... من ارسالنم _

 

نمیومد حس خیلی بدی از نگاه های پر ابهتش كه ازش اصال خوشم 
 تسخیر كننده بود بهم

میداد... حتی مثل اوایلی كه كیان رو شناخته بودم بی احساس و خشک 
 ...نبود
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نگاه های ارسالن پر ابهت و ترسناک بود انگار همیشه پر از خشم بود 
 جوری كه

ه عنوان یه میترسیدی هر لحظه یقتو بگیره و بكوبتت به دیوار و من ب
 زن عاقل كه هم

اینكه بهترین دوست شوهرم بود هم كمكمون كرده بود تا همه ی 
 اینكارها انجام بشه

نمیخواستم فقط با نگاه به ظاهرش قضاوتش كنم پس دستمو گذاشتم 
 تو دستش و خیلی

 محترمانه گفتم

بله ارسالن شما رو كم و بیش میشناسم و بخاطر تمام كارهایی كه  _
 ردیدبرامون ك

 ...ممنونم

یكی از ابروهاش رو برد باال و لبخندی كهبیشتر شبیه پوزخند بود رو 
 بهم زد

من بخاطر تو اینكارها رو نكردم بخاطر تنها دوستی كه دارم كردم و  _
 اینو بدون اندازه
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ی سر سوزن كیان رو اذیت كنی همینجوری نگات نمیكنم ، كیان 
 ...لیاقتش خیلی

بده مثل خودش پوزخندی بهش زدم و با  تا خواست حرفشو ادامه
 حرص دستمو از دستش

 كشیدم بیرون كه قفسه ی سینم یكم سوخت ولی توجهی نكردم

االن میفهمم بیخودی نبود ازت بدم میومد... تو هیچ حقی نداری  _
 همچین حرفهایی به من

بزنی و فكر نكنم كیان خوشحال بشه كه تو با این لحن با من حرف 
 دفعهبزنی... این 

بخاطر كارهایی كه برامون كردی میبخشمت و حرفی به كیان نمیزنم 
 ولی بخای یه بار

   ... دیگه تهدیدم كنی این قول رو بهت نمیدم

 

بدون اینكه به قیافه ی شوكه شدش و ابروهای باال رفتش توجهی كنم 
 ... رفتم سمت آرزو

 !مردتیكه ی پر رو
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خان سكوت كرده بودم... من به اندازه ی كافی در مقابل مكائیل 
 تصمیم نداشتم دوباره این

كار رو انجام بدم... ارسالن از دوستام نبود كه نخوام ناراحتشون كنم و 
 كوتاه بیام

 فقط به احترام كیان بیشتر از این درمقابلش زبون درازی نمیكردم

كیان درحالیكه ماسک بی تفاوتیش رو زده بود و از اخم چند دقیقه 
 خبریقبلش ذره ای 

 نبود همراه ریما از پله ها اومدند پایین

با دیدن ارسالن رفت سمتش كه همون لحظه كوهسار و باربد هم 
 رسیدند خونه... یه جو

خاصی بود كه كیان همه مون رو صدا زد و تو پذیزایی مجلل هممون 
 جمع شدیم حتی

آرزو و آرمان كه كلی درگیر بودند هم از كار دست كشیدند كیان 
 بهم انداخل و رونگاهی 

مبل اصلی كه نشسته بود درحالیكه یه سمتش ارسالن بود با دستش 
 اشاره كرد برم پیشش
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 بشینم

یاد مجلس خونوادگی پارس افتادم... ولی امروز حس اونروز رو 
 نداشتم امروز واقعا یه

 خواده بودیم

 !!البته اگه ارسالن نبود

ه كیان حرف بزنه كه همه دور هم نشستیم و یه جورایی منتظر بودیم ك
 با یه اهم اهمی

 توجه همه رو به خودش جلب كرد

كیان_ ممنونم كه همتون به دعوتم جواب دادید... هرچند یارا هنوز 
   ... خبر نداره ولی

 

 برگشت سمتم و دستمو گرفت و با جدیت ادامه داد

میدونم كه یارا هم از این قضیه خوشحال میشه... من به تک تک تون  _
 اد كارپیشنه

دادم... به عنوان سرمایه گذار رو كار همتون سرمایه گذاری میكنم، 
 االن فرصتی كه
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بهتون داده بودم برای فكر كردن تموم شده... امروز جواب همتون رو 
 ...میخوام بشنوم

 آرمان از تو شروع میكنیم

تپش قلبم بیش از حد... باورم نمیشد... میخواستم بپرم بغلش و یه 
 كنم... اصال عالمه بوسش

مهم نبود كجای دنیا باشیم اینكه هم كیان رو داشته باشم هم بچه ها 
 رو یعنی اوج

 ...خوشبختی

از ذوق دست كیان رو محكم فشردم كه بدون ذره ای تغیر تو حالتش 
 كه با جدیت داشت به

آرمان گوش میداد با انگشت شصتش پشت دستمو نوازش كرد كه 
 تموم وجودم از این

ش لبریز شد و من سعی كردم روی حرفهای آرمان و بقیه محبت ریز
 بچه ها تمركز كنم

 ...میدونستم همه قبول میكنند
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آرمان_ من كه خیلی وقته تصمیم گرفتم از اینكه شركت حقوقی خودمو 
 بزنم و خونواده

 پاک رو ساپورت كنم مفتخرم

 همه ریز خندیدند كه ایندفعه نوبت به آرزو رسید

میمم خیلی وقته اجرا شده... منم موافقم وبه لطف تو آرزو_ مال منم تص
 كارخانه خریده شد

و در اسرع وقت دستگاه های برش و دوخت هم و نیروهای الزم 
 استخدام میشن و برندی

 ماه دیگه كالكشن اولیش رو ارائه میده٣كه میخوایم بزنیم نهایت تا  
...   

 

فوق العاده بود این ناباور به آرزو زل زدم كه چشمكی به من زد این 
 آرزوی ، آرزو بود

كه صاحب یه برند بشه... كیان شرایطی رو داشت براش فراهم میكرد 
 كه هیچ وقت

 خونوادش نذاشته بودند حتی آرزو بهش فكر هم كنه
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با حرف زدن باربد شوكه شدم باورم نمیشد به اونم پیشنهاد كار داشته 
 باشه كه باربد

 گذاشته بود گفت درحالیكه دستشو رو دست آرزو

من خانمم هرجا باشه منم هستم و باید بگم جناب رئیس بابت  _
 پیشنهاد سخاوتمندانت

ممنونم شاید اگه پیشنهادت انقدر عالی نبود كارخانه ی اتومبیل سازی 
 ایتالیا رو رها

نمیكردم منم تا االن دنبال كارهای آخر مجوز خودروسازی بودم و 
 مجوز اولیه صادر شد

هم نیروها رو استخدام میكنیم هم دستگاه های الزم رو  به زودی
 خریداری میكنیم و نهایت

تا شش ماه دیگه نمونه ی اولیه ی اولین اتوموبیل خودمون رو برای 
 تایید ارائه میدیم

هیجانمو نمیتونستم كنترل كنم لبام میلرزید ... انگار داشتم خواب 
 میدیدم... عاشق همه این

چیز به طرز خیلی فوق العاده ای عالی بود حتی من فكرها بودم... همه 
 میخواستم برای
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خودم رویا ببافم هم نمیتونستم انقدر خوب باشم كیان انگار متوجه 
 هیجاناتم شد و دستمو ول

كرد و منو كشید تو بغلش و دستشو دور شونم حلقه كرد و با همون 
 جدیت به حرفهای

اربد برگشت سمت بعدی باربد دقیق شد باتموم شدن حرفهای ب
 دوقولوها و با ابروی باال

 رفته گفت

كیان _ جواب شما دوتا واقعا قراره منو غافلگیر كنه چون نمیدونم 
 باالخره تصمیمتون

   ... !چیه؟

 

 كوهسار قبل از كوهیار گفت

راستش كیان من از صبح دانشگاه بودم و مداركم رو كامل از كانادا  _
 به اینجا منتقل كردم

آخر تخصصم رو درحالی كه تو بیمارستانهای تو معاونتت رو  و چندسال
 به عهده میگیرم
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 تخصصم رو هم تموم میكنم

 با دهن باز برگشتم سمت كیان

 تو بیمارستان خریدی؟ _

 با همون جدیتش نگام كرد

آره دوتا البته یكیش نیمه كارست باید ساختمانش رو كامل كنیم و _
 براش نیروی كار تامین

 كنیم

شحالی جیغی كشیدم دستمو آوردم باال كه بغلش كنم ولی یهو با از خو
 درد ناله ای كردم

 كیان نگران دستمو گرفت و برگردوند پایین

آخه من چی به تو بگم... هنوزم درد داری؟ یارا یه بار دیگه  _
 حركتهای یهویی بكنی مثل

 یه بچه قنداغت میكنم

بهمون نگاه میكردند از این جدیتش جدا بدم میومد... همه با محبت 
 ولی ریما هنوز تو

 خودش بود
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انگار اون قرار بود آخرین نفر باشه چون ایندفعه نوبت كوهیار بود كه 
 كیان جدی گفت

 كوهیار تو نظرت چیه؟ _

   ... كوهیار مستقیم به من نگاه كرد و با یه لبخند موزی گفت

 

 كار كنم؟ من كه موافقم ولی باید بدونیم رئیسم میخواد من باهاش _

 منظورش رو متوجه نشدم كه كیان منو برگردوند سمت خودش

میدونم باید قبال این رو بهت میگفتم ولی میدونی وقت نشد...  _
 راستش میخوام از استعداد

همتون استفاده كنم مخصوصا اینكه همه میدونیم تو اونقدری كه به 
 سناریستی عالقه من

 دی درسته؟بودی به درس و دكترات عالقه مند نبو

هنوز هم گیج بودم و منظورشو متوجه نمیشدم فقط با سرم حرفشو 
 تایید كردم كه گفت

میخوام روی یه شركت رسانه ای برای تو و كوهیار سرمایه گذاری  _
 كنم ... دوست
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داری ریاست اون شركت رو در دست بگیری؟ خودت میتونی 
 سناریوهات رو اجرا كنی

و هر فیلم و سریالی كه خواستید با میتونی تهیه كنندشون هم بشی 
 ...كوهیار درست كنید

حس میكردم دیگه تا آخ عمرم دیگه هیچ وقت قلبم در این حد 
 نمیزنه... انقدر هیجانم زیاد

بود كه حالت گرگرفتگی بهم دست داده بود كه كیان دستشو گذاشت 
 ... رو گونم

 چرا انقدر داغ شدی؟ چی شده؟ خوب نیستی؟ درد داریی؟ _

 به سختی لبخندی زدم

قلبم داره وایمیسته كیان... اینهمه هیجان یهو وارد بدنم شده، باورم  _
 نمیشه یه جوری

حس میكنم االن قلبم منفجر میشه ، دلم میخواد بغلت كنم ولی قفسه 
 ی سینم در حد مرگ

 ...درد میكنه
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كیان جلو همه بغلم كرد ولی دستامو محكم بغل تنم نگه داشت كه من 
 بغل نكنم و زیر اومو

   ... گردنم عمیق نفس كشید و آروم گفت

 

من مثل بقیه بهت چند ماه برای فكر كردن وقت نمیدم همین االن  _
 جوابمو بده دوست

 داری كار خودتو داشته باشی؟

این رویای من بود... نه دروغ میگم این فراتر از رویای من بود... من 
 هیچ وقت در این

 ...بودم حد رویاپردازی نكرده

 با ذوق و با چشمایی كه خیس شده زیر گوشش گفتم

حتما قبولش میكنم وقتی تو انقدر به من اطمینان داری كه میتونم  _
 این كار رو انجام بدم

 ...پس حتما میتونم چون من زن توام

 آروز زیر گوشم گفت

 ...زن قوی و جسور من _
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لبخندهای پر  ازم فاصله گرفت كه تازه متوجه شدم همه تو سكوت با
 از محبت و ریما و

آرزو با چشمای نمناكشون زل زده بودند به ما ...مخصوصا ارسالن كه 
 یكی از ابروهاش

رو برده بود باال و درحالیكه سرش رو به دستش تكیه داده بود به ما 
 نگاه میكرد كیان با

 یه اهم اهم گفت

 كنی؟ خوب كوهیار انگار یارا منتظر ببینه تو حاضری همراهیش _

 كوهیار شیطون گفت

 واقعا میخوای من بازم مثل قدیم همیشه باهات باشم؟ _

   ... با ذوق گفتم

 

بدون تو نمیتونم و تو هم به عنوان یه كارگردان هم تهیه كننده  _
 كارت حرف نداره، پس

 تو این كار تنهام نذار

 كوهیار با منت درحالیكه خودشو میگرفت گفت
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ز دیگه سرم غر زد بدانید و آگاه باشید كه همه شاهد باشید دو رو _
 داشت گریه میكرد كه

 من باهاش كار كنم

 همه خندیدن حتی آرمان كوسنشو پرت كرد سمتش و داد زد

بلبل زبونی نكن انقدر به گریه نندازش وگرنه كیان پرتت میكنه  _
 بیرون ها

 كوهیار با شیطنت خودشو جمع و جور كرد

. باشه یاریار تو هرچی بگی من تا آخرش اوه اوه باشه غلط كردم.. _
 ...پایه تم

از دور بوسی براش فرستادم كه كیان به هردوتامون اخمی كرد و 
 باالخره نگاهی به ریما

 انداخت

 كیان با احتیاط گفت

 میخوای خودت بگی؟ _

ریما انگشتاش رو روی پاش قفل كرد و سرش رو انداخت پایین و با 
 مضلومیتی كه هیچ
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 دیده بودم آروم گفتوقت توش ن

ببخشید من نمیتونم... پیشنهاد كیان به شدت سخاوتمندانه بود...  _
 اینكه رستوران زنجیره

ای داشته باشم آرزوم بود ولی نمیتونم ایران بمونم، من نمیتونم... 
   ... اینجا كسی منو قبول

 

نمیكنه! همش باید خودمو از همه قایم كنم كه نفهمند لزبینم... 
 م اتفاقات قبل از كانادانمیخوا

 رفتنم دوباره برام اتفاق بیوفته اینجا جای من نیست

بغض كرد و چند لحظه مكث كرد و با نفس عمیقی سعی كرد بغضش 
 رو كنار بزنه

من حتی اگه یه ترنس بودم نهایت عمل تغیر جنسیت انجام میدادم  _
 ولی من با معیارهای

مل كنم كسی بخاطر اینكه به این جامعه یكی نیستم... من نمیتونم تح
 همجنسم تمایل دارم
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تحقیرم كنه من میخوام با لورن زندگی مشتركی رو تجربه كنم ولی 
 اینجا نمیتونم

لبام رو گاز گرفته بودم كه گریه نكنم ولی لرزش تنم رو نمیتونستم 
 كنترل كنم... آره اینجا

بین بودن نه از لحاظ قانونی نه از لحاظ شرعی نه از لحاظ فرهنگی لز
 جرم و نفرت انگیز

 بود

باید دركش میكردم ولی نبودن ریما پیشمون یه خال بزرگ بود... اون 
 اولین پناه گریه هام

و غم ها و ترس هام بود... اولین نفری كه بدون توجه به این كه از 
 كجا اومدم قبول كرد

باهام همخونه بشه... اولین نفری كه درموردم قضاوت نكرد و منو با 
 قیه ی بچه ها آشناب

 كرد

یعنی قرار بود اولین كسی كه بهم افتخار كرد ازم دور بشه؟ اولین 
 كسی كه بهم اعتماد به
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نفس داد... اولین كسی كه بهم راه و روش زندگی تو كانادا رو یاد داد 
 بهم غلیظ انگلیسی

صحبت كردن یاد داد... بهم یاد داد چطور لباس خوشكل بپوشم و 
 ق وجق واینكه وقتی عج

زشت لباس میپوشیدم ابایی نداشت بهم بگه دختره ی داهاتیه بی 
   ... سلیقه...كسی كه به زور

 

یادم داد كفش پاشنه بلند بپوشم و كل روز توخونه تا وقتی پشت پام 
 تاول میزد بیخیالم

 ...نمیشد

نفهمیدم كی اشكام اومد پایین... ریما بهترین خواهری بود كه هر 
 باشه داشته دختری میتونست

میدونم اول من رفتم بخاطر كیان قید همشون رو زدم ولی االن كه همه 
 بودند نبودن ریما

 كیان كمرم رو آروم نوازش میكرد
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كه ریما نگاهش رو به چشمام دوخت و لبخند غمگینی زد و شیطون و 
 شوخ بین گریه

 هاش گفت

 ...شوهرت رو نمیبخشم همتون رو ازم گرفت _

 "...یم شدید شد كه كیان با تشر گفت " ریمابا این حرفش گر

ریما شونه هاش رو انداخت باال و درحالی كه دماغش رو میكشید باال 
 گفت

 ...ها چیه؟ دروغ میگم؟ اول یارا گرفتی االنم بقیه رو _

كیان پوف كالفه ای كشید كه ریما بین گریه هاش خندید و چشمكی به 
 من زد

ینه كه شاید میتونستم تمایالتم رو شوخی میكنم ، راستش واقعیت ا _
 پنهون كنم و برگردم

ولی باید اعتراف كنم من به شدت عاشق لورن شدم... اون بهم 
 پیشنهاد ازدواج داده و من

نمیخوام از دستش بدم من میخوام كانادا زندگی كنم ولی قول میدم 
 هر سه ماه یه بار
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باید برام نگه  برمیگردم ایران و اون اتاق فوق العاده خوش رنگ رو
   ... ...دارید ها

 

بلند شدم و با اشكایی كه هنوز هم میومد پایین دستامو براش باز كردم 
 تا بغلش كنم كه با

لبخند پر از محبتش بلند شد و خواست بغلم كنه كه صدای تذكر كیان 
 رو شنیدیم

 !آروم همو بغل كنید _

 تشر گفتصدای آرزو كه داشت میومد سمت ما رو شنیدیم كه با 

 برو بابا ما از تو كمتر بفكرش نیستیم _

آرزو هم ریما رو بغل كرد كه دوقولوها و آرمان هم بهمون ملحق شدن 
 و باز مث همیشه

 رسم بغل دست جمعیمون رو اجرا كردیم كه صدای ارسالن رو شنیدم

 واو این دیگه چه مدلشه؟ _

 قبل از من كوهیار گفت
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است... اگه نیاز داری بیایم تورو هم جناب پاک این بهترین بغل دنی _
 !بغل كنیم

یه لحظه با شنیدن حرف كوهیار بچه ها كنار زدم و با چشمای گرد 
 شده رو به كوهیار گفتم

 تو االن چی گفتی؟ جناب چی؟ _

 كوهیار شونه هاش رو باال انداخت

 پاک دیگه! اشتباه گفتم؟ مگه ایشون ارسالن پاک نیست؟ _

مت كیان و ارسالن كه هردوتاشون به شدت با دهن باز برگشتم س
 جدی بهم زل زدند! این

 دوتا مرد چیكار كرده بودند؟

 آروم گفتم

   ... ...كیان؟ ... این یعنی چی؟ فامیلی من و تو هم_

 

كیان لبخند قشنگی بهم زدم و درحالیكه ارسالن مغرورانه یكی از 
 ابروهاش رو برام برده

 بود باال گفت
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ن شناسنامه هامون رو به اسم خودش گرفته... یه آره عزیزم ارسال _
 جورایی من و تو

 !توی ثبت احوال شبیه دختر عمو پسر عموییم

با دهن باز بهش نگاهشون كردم كه ارسالن یكی از ابروهاش رو برد 
 باال و دستشو بین

 موهای پر پشت و خاصش حركت داد و زدشون باال و با پوزخند گفت

 !توی شناسنامه خواهر ناتنی منی یارانو جالب تر اینكه تو  _

 با "چی؟" بلندی كه گفتم ارسالن و كیان واقعا خندیدند

و من اولین بار بود كه خنده ی ارسالن رو برای چند ثانیه هم كه شده 
 !دیدم

 ارسالن خیلی مقتدرانه گفت

 فكر میكردم خوشحال میشی _

 اصال به ارسالن توجه نكردم و رو به كیان گفتم

 ن میشه لطفا خصوصی حرف بزنیم؟كیا _

 كیان برگشت سمت ارسالن و گفت

 !بهت گفتم از این فكر اصال خوشحال نمیشه _
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 ارسالن تو اون كت و شلوار شق و رقش شونه هاش رو داد باال

 ...خیلی هم دلش بخواد به هرحال _

 درحالی كه با اون نگاه به شدت قهوه ای و ترسناكش بهم زل زد گفت
...   

 

 ...ن از امروز به بعد من برادرتم و باید خان داداش صدام بزنیم _

حرفش كامال شوخی بود و همه حتی كیان هم خندید ولی نه من نه 
 ارسالن یک لحظه هم

 نخندیدیم و عین دوتا دشمن به هم زل زدیم زیر لب زمزمه كردم

 !ازت متنفرم _

 خیلی رلكس گفت

 !خوبه حس خواهر برادری متقابلی داریم _

از اینكه كیان به ارسالن هیچی نمیگفت دیوونه شده بودم ولی من هم 
 قرار نبود منتظر

باشم كیان ازم طرفداری كنه من بدون طرفداری كیان هم میتونستم 
 حال این لعنتی رو كه
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 ازقضا بهش مدیون هم بودم رو بگیرم

كیان بلند شد و اومد سمتم و دستشو دور كمردم حلقه كرد و در حالی 
 منو چسبوند بهكه 

 خودش رو به همه گفت

 فكر كنم بهتره یارا یكم استراحت كنه _

بدون اینكه اجازه بده حرف دیگه ای بزنم منو با خودش همراه كرد و 
 من باالخره

 ...همراهش رفتم سمت اتاقمون

 آروم زیر گوشش غر زدم

 !نمیشه شناسنامه من رو عوض كنیم؟ _

 كیان زیر گوشم آروم خندید

   ... ...ن بهتر از اون چیزیه كه تو دیدیش یاراارسال _

 

 با حرص گفتم

رو اعصابمه و همش یه جوری نگام میكنه انگار هرلحظه میخواد  _
 خرخرم رو بجوه
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با گوشه ی چشمش نگاه خاصی بهم انداخت ،در اتاقمون رو باز كرد و 
 منو برد سمت

یاد بغلم تختمون و درحالی كه من رو تخت دراز كشیدم جای اینكه ب
 كنه روم خیمه زد

 موهام رو كنار زد و خیلی آروم گونم رو نوازش كرد

وقتی حرص میخوری خوشمزه تر میشی و این برای من كه دارم  _
 چشمای باز و سرحال

زن خشنم رو میبینم كنترل كردن خودم برای بودن داخلش سخت 
 ... میشه

س و مدل درحالیكه نگاهش رو لبام بود نفس عمیقی كشید كه حرف
 نفس كشیدنش باعث شد

 نفس من حبس بشه و كامل از بحث دور بشیم

 خوشم میاد وقتی لبای نرم و قلوه ایت رو چرب و براق میبینم _

لبم رو گاز گرفتم تا لیپ گلس توت فرنگی كه قبل اومدن كوهیار زده 
 بودم رو یكم محو
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ز خواستنش كنم... این دومین بار بود امروز این نگاه فوق العاده پر ا
 رو میدیدم ولی

 !میدونستم نباید كاری كنیم

زبون و لبش رو نرم رو لبم كشید و لیپ گلسم رو مزه كرد و مماس 
 لبم زمزمه كرد

 حالت خوبه؟ ضعف نداری؟ _

نباید این كار رو میكردم ولی نتونستم از لمس كردنش خودمو كنترل 
 كنم دستم رو روی

ه تنش بود رو كنار گذاشتم پهلوهاش كشیدم و تی شرت خاكستری ك
 و آروم پوستش رو

   ... نوازش كردم

 

 ...خیلی خوبم و دلم برات تنگ شده ولی بخاطر سقطم _

 آروم و خمار زمزمه كرد

 خودت میدونی راه های دیگه زیادن نه؟ _
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چشمم رو بستم كه عمیق و خشن همونجوری كه عاشقش بودم لبام رو 
 ...به بازی گرفت

وی كیان كه هنوز یه دستش رو راحت تكون نمیداد و با وجود زخم باز
 قفسه ی سینه ی

دردناک من هرچند خونریزی نداشتم و قرار هم نبود از اون راه 
 استفاده كنیم ولی نمیدونم

 چقدر این كارمون درست بود

 این میل مون به هم غیر قابل كنترل بود

 ...من عاشق این حس و این نگاه پر از خواستن و داغش بودم

 ...بعد اونهمه وحشت از نبودنش به حس كردن تن داغش نیاز داشتم

برام مهم نبود بچه ها تو هال هستند ولی تصمیم هم نداشتم صدای 
 نفس هام و ناله های پر

از لذتم رو بشنوند پس لبام رو روی هم فشار میدادم تا صدام رو خفه 
 كنم ، كیان متوجه

 صله گرفتمدرحالیكه نفس نفس میزدیم ازش یكم فا
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و درحالیكه لب پایینم رو مكید و گاز ریزی ازش گرفت و كشید آروم 
 زیر گوشم زمزمه

 كرد

به صورت كامال ویژه قبل از اینكه این خونه رو بخرم به آرمان  _
 سپرده بودم كه اتاق

خواب اصلی باید عایق صدا باشه پس خودتو برام رها كن میخوام 
 صداتو بشنوم و بدونم

   ... ذت میبریاز كارام ل

 

انگار بار سنگینی از رو دوشم برداشته شد و با خیال راحت خودمو رها 
 كردم كه هر تیكه

لباسی كه خودش بهم پوشونده بود رو در آورد و پرتشون كرد 
 ...سمتی

تضاد وحشتناكی بین این تن داغی كه االن تو آغوشش داشتم آتیش 
 میگرفتم با اون تن

 ...یده بودم داشتسردی كه بغل فواره ها د
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دلم میخواست گریه كنم ولی روی كبودی دردناكم رو خیلی آروم 
 بوسید كه سوزش خیلی

كم قفسه ی سینم باعث شد صحنه هایی كه از اون شب تو ذهنم تداعی 
 شده بود رو كنار

 بذارم

 صدای خمار و دو رگش رو زیر گوشم شنیدم

نداری چشماتو  با من باش و به این لحظه فكر كن ... امروز حق _
 ببندی به ذره ذره ی

 كارام زل بزن میخوام این همه دلتنگی رو تموم كنم

سر انگشتام رو روی خالوبیش و عضالتش آروم كشیدم ، دلم برای این 
 گوزن با ابهتش

 تنگ شده بود

میدونستم چقدر خشنه تو رابطه و این آرامش امروزمون بخاطر بازوش 
 و قفسه ی سینه ی

موفق شد وقتی وارد پشتم میكرد و ازم میخواست  منه ولی بازم
 درحالیكه داخلم عقب جلو
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میكنه خودم بین پاهام رو بمالم و حرفهای گرم و داغش دیوونم كنه، 
 جیغ منو در بیاره و

 هر دوتامون رو به اوج لذت برسونه

 با وجود اینكه گفته بود اتاق عایق صداست

   ... فه كردمولی صدام رو با گاز گرفتن بالشت نرمم خ

 

این مرد فوق العاده بود و عجیب میدونست كه باید چجوری خستم 
 كنه تا ساعتها نیاز به

 ...خوابیدن پیدا كنم

. . . 

همه چیز داشت سرجاش قرار میگرفت... زندگیمون رنگارنگ شده 
 بود

 ...هممون سرمون شلوغ بود و با جون و دل كار میكردیم

 ده بودیمبا كوهیار كارها رو تقسیم كر

ساختمون سه طبقه ای اونور خیابون بیمارستان كیان خریده بودیم 
 نمیخواستم از هم دور
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باشیم میخواستم هروقت اراده كردم با چند قدم خودمون رو به هم 
 برسونیم

از روز اول هم انقدر رفته بودم بیمارستان خودمو به همه نشون داده 
 بودم كه همه بفهمند

 ...دندون تیز كنند حق ندارند برای كیان

دوباره دیدنش داخل روپوش بیمارستان لذت بخش ترین صحنه ای 
 بود كه میتونستم ببینم

به هرحال كیان اون موقع هم سال آخر تخصصش بود ولی بیش از حد 
 دلم میخواست بدونم

چجوری تونسته بود مدركش رو به نام دكتر كیا پاک عوض كنه و 
 ثبتش كنه ولی ترجیح

 ...اد كنجكاوی نكنممیدادم زی

به هرحال انگار برای كیان و ارسالن چیزی به نام امكان ناپذیر وجود 
 !نداشت

درمورد آمریكا... درمورد كیهان... دن ... كیمیا تصمیم نداشتیم حرف 
   ... بزنیم
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یک قرار نا نوشته بود... یه جورایی میخواستیم فراموششون كنیم ولی 
 من دلم برای كیمیا

ن تنگ شده بود و باید اعتراف كنم با وجود كار مسخره و حتی كیها
 احمقانه ای كه كرده

بود دلم برای دن هم تنگ شده بود باید ازش متنفر میشدم ولی دلم 
 میخواست دلیل كارشو

 ...بدونم

و قطعا جرات نداشتم این رو پیش كیان بگم مخصوصا با اسلحه ای مه 
 روی كیان كشیده

 بود

دیم كه به عصبهای اصلیش آسیب نرسیده بود و فقط خدا رو شكر كر
 بعد از چند جلسه

فیزیوتراپی االن بغیر از یه جای زخم روی بازوی كیان عوارض دیگه 
 ای نداشت
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از صبح كالفه بودم دیشت خواب های آشفته ی زیادی دیده بودم باز 
 كابوس اون شب

دیدم كبودی روی قفسه ی سینم از بین رفته بود ولی هر بار وقتی می
 كیهان بهم تیر اندازی

 میكنه اون درد برام تداعی میشد

 انگار همه ی صحنه ها دوباره بهم هجوم آورده بود كشتن هلن

 مردن دوست یاسین

 ...مغز پخش شدش رو زمین

 ....تن سرد كیان جیغ های كیمیا و نازی

در حالی كه داشتم خواب های دیشبم رو مرور میكردم و املت سفیده 
 كیان رو ی تخم مرغ

 درست میكردم

   ... كیان از پشت بغلم كرد

 

 و دستش دور كمرم حلقه شد
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بوی ژل دوشش تو دماغم پیچید باز صبح رفته بود طبقه ی پایین و 
 ورزش كرده بود و

االن خوش بو و مرطوب بغلم كرده بود...لبای مرطوبش روی شقیقم 
 نشست و آروم

 زمزمه كرد

دم ولی تو خواب دوبار تو بغلم دیشب با وجود اینكه خستت كر _
 محكم گرفتمت تا آروم

 ...بشی... باز خوابهای آشفته میدیدی

 دستم رو روی دستای گرمش گذاشتم و بیشتر تو بغلش غرق شدم

 ببخشید بعضی شبا همه چیز برام زنده میشه _

 نفس عمیقی بین موهام كشید و زمزمه كرد

 ماه گذشته٣همه چیز تموم شده یارا  _

 دی زدمپوزخن

آره گذشته ولی فكر نكن نمیدونم با ارسالن هنوز دنبال قطعه ی  _
 !آخرید
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به وضوح آب دهنش رو قورت داد و چند لحظه نفسش رو حبس كرد 
 شاید براش سوال

بود چه جوری فهمیدم ولی تصمیم نداشتم منم خیلی حرفها رو بهش 
 بزنم همونجوری كه

ده بود هنوز هم پنهانكاریش رو بعد از اون همه اتفاق و قولی كه بهم دا
 ادامه میداد و این

عمیقا منو رنجونده بود و روزها بود سعی میكردم خودمو بزنم به 
 گیجی ولی بعد از

خواب های آشفته دیشب نگرانیهام هزار برابر شده بود انگاشتام رو 
 بین انگشتاش كه رو

   ... شكمم قفل شده بود كشیدم

 

ه! لطفا كیان من واقعا تحمل یه داستان قسم بخور سمتش نمیری دیگ _
 ...دیگه رو ندارم

االن كه بابات و كل خاندان پارس و كل مجمع باور كردند تو مردی 
 ازت خواهش میكنم
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 ...تمومش كن

كیان سكوت سنگینی كرد و جوابی بهم نداد كه دلهره ی من رو شدید 
 تر كرد

ه سكوتش كرده وقتی دیدم حرفام روش تاثیری نذاشته و باز وادار ب
 خودمو از بغلش

كشیدم بیرون و صبحونه ی همیشگیش كه سفیده های تخم مرغ و 
 سبزیجات بود رو گذاشتم

 تو بشقابش و سعی كردم خودم چند لقمه سنگک محبوبم رو بخورم

 ولی از گلوم پایین نمیرفت

سكوت كیان اذیت كننده بود قهوه ی داغم رو یک سره نوشیدم 
 یدرسته گلوم سوخت ول

 كامال كمک كرد بغض اول صبحمو قورت بدم

امروز برخالف روزهای دیگه كه بین شوخی و شیطنت بوسه های گه 
 گاهمون خودمون

 رو برای سر كار رفتن آماده میكردیم انگار قرار نبود این اتفاق بیوفته
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مثل همیشه تیپ شركتیم رو زدم یه ست مانتوی كتی بادمجونی خیلی 
 كوتاه و شلوار ستش

 ...كفشهای پاشنه بلندم و روسری ابریشمی طرحدارمو 

آرزو به شیكترین شكل ممكن برام یه كالكشن فوق العاده رسمی و 
 شیک آماده كرده بود و

هر روز برای سركارم لباسهای اونو میپوشیدم، یه جورایی من اولین 
 مشتریش بودم و

   ... انصافا راضی بودم

 

ون كراوات پوشیده بود و چند كیان كت و شلوار ذغالی رنگش رو بد
 دكه باالش رو باز

گذاشته بود و موهاش رو حالت داده بود و از داخل آیینه بهم با اشتیاق 
 نگاه میكرد یه

جوری كه انگار چند وقت بود ازم دور بود... درحالی كه هنوزم رو 
 مالفه هامون آثار
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بود  خرابكاری دیشبمون باقی بود ولی امروز من حالم عجیب و غریب
 و مثل هر روز

 نمیتونستم همراهیش كنم

 !و از اینكه میدید نگرانم ولی حرفی نمیزد متنفر بودم

 عطرمو كه روی خودم پاشیدم زمزمه كرد

 بریم؟ _

 سری براش تكون دادم

 تو برو امروز خودم ماشین میارم _

با محبت نگام كرد و درحالیكه انتظار داشتم ناراحت بشه و لج كنه و از 
 ی محلی مناین ب

 دلسرد بشه گفت

 !پس من با تو میام _

میخواستم تنها بمونم... امروز رو مود خوبی بیدار نشده بودم ولی انگار 
 كیان تصمیم

نداشت تنهام بذاره شاید میتونستم قانعش كنم برام توضیح بده كه با 
 ارسالن دارن چه غلطی
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 !میكنند

ط كه ماشین بنز من كفشای پاشنه بلندم رو پوشیدم و رفتیم سمت حیا
 و كیان كه عین هم بود

فقط مال اون مشكی ومال من سفید بود بغل هم قرار داشت رو سوار 
   ... شدیم

 

 من پشت رول نشستم و كیان تو سكوت بغلم نشست

 هیچ كدوم موافق راننده نبودیم... حداقل برای االن نیاز نداشتیم

با لهجه ی شمالی آقا رحیم باغبان و سرایدارمون كه مرد با نمک 
 مهربونی كه همیشه با

محبتش لبخند رو لبم میاورد برامون دست تكون داد و در حالیكه با 
 ریموت در حیاط رو

باز میكردم نفس نفس زنان بغل شیشه ی كیان ایستاد كه كیان شیشه 
 رو كشید پایین كه آقا

 رحیم با هول گفت
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ن شما و یاران خانم رو آقا كیا یه خانم و آقا دم در ایستادند و میخوا_
 ببینند

كیان تا اومد حرفی بزنه در بزرگ حیات كامل باز شد و قیافه ی زن و 
 مردی كه خیره

 شده بودند به ما باعث شد نفس منو كیان ببره

 نه نه... این امكان نداشت

 با هول از ماشین پیاده شدم

نم نفس كشیدنم دست خودم نبود و اصال به كیان توجه نداشتم كه بدو
 عكس العملش با دیدن

صحنه روبرو چی میتونه باشه فقط چشمم رو صحنه ی رو بروم بود 
 حتی یادم رفت پلک

 بزنم

نفسهام یه جوری تند شده بود انگار صدها متر دویده بودم... یک 
 لحظه سرم رو

برگردوندم سمت كیان كه اونم از ماشین پیاده شده بود و نبض 
 شقیقش و قیافه ی در هم و
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شدش نشونه ی این بود از خشم و عصبانیت عجیبی داره  قرمز
 میسوزه

   ... قرار نبود اونا اینجا باشند... قرار نبود كسی بدونه ما زنده ایم

 

با تق تق كفشهای پاشه بلندم روی مزائیک های سنگی كف حیاط 
 فهمیدم به سمتشون

 حركت كردم

یكیشون پر از  نسبت به یكیشون عمیقا پر از عصبانیت بودم و نسبت به
 دلتنگی

و درحالی كه اونم سمت من میومد چشم هردوتامون از ذوق دیدن هم 
 پر شد

فقط برای یک لحظه چنان محكم همدیگه رو از ته دل بغل كردیم كه 
 سال بود١٠٠انگار  

 همدیگرو ندیده بودیم

 ...چشمام رو از بغل گرفتنش بستم
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م كه صدای جیغ هاش و باید اعتراف میكردم كه ماه ها بود فكر میكرد
 وقتی خودشو جلوم

 سپر كرد آخرین خاطراتم از چشمای آبیش بود

 آروم زمزمه كردم

 ببخشید _

 با حرص گفت

 ...اونیكه باید معذرت خواهی كنه تو نیستی _

 وقتی از بغلم اومد بیرون میدونستم چیكار میخواد بكنه

محكم و با  چون دقیقا همون كار رو منم میخواستم بكنم و با قدمهای
 اخمی كه كل صورتم

رو پوشونده بود و حرص و عصبانیتی كه بخاطر آسیب رسوندن به 
 مردم ازش داشتم

بهش رسیدم و تا خواست حرفی بزنه با نوک تیز جلو كفشم محكم 
 زدم تو ساق پاش كه آی

بلندی گفت و یه ذره خم شد و تا به خودش بیاد دستام رو با وجود قد 
   ... بلندم به سرش
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رسوندم و موهای سرش رو محكم چنگ زدم و كشیدم داخل خونه كه 
 صورتش رو كشید

 تو هم

 !آی آی... یارا میتونم توضیح بدم_

 !خفه شو دن... اینجا چه غلطی میكنی؟_

همون لحظه صدای داد كیان هم بلند شد كیمیا مشت جانانه ای تقدیم 
 صورت خوشكل كیان

 زده بود كه كیان رو زمین افتاد كرده بود و لگد محكمی به وسط پاش

هوم فكر خوبی بود روش همیشگی... دن خواست خودش رو از دستم 
 رها كنه كه منم راه

كیمیا رو در پیش گرفتم و لگد نه چندان مالیمی به وسط پای دن زدم 
 كه این دفعه اونم داد

 بلندی كشید و رو زانوهاش افتاد

اش بین من و كیمیا در رفت آقا رحیم با چشمای از حدقه در اومده نگ
 و آمد بود من و كیمیا
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 هر دوتامون از حرص نفس نفس میزدیم

 كیمیا سر كیان داد زد

چطور همچین كاری با من كردی؟ چطور تونستی اینجوری عذابم  _
 بدی! میدونی چندبار

تشنج كردم... میدونی چندبار تو بیمارستان بستری شدم... میدونی 
 نازی سكته كرد... تو

ودخواه ترین و احمق ترین و عوضی ترین موجود دنیایی جناب كیا خ
 پاک ازت متنفرم

عوضی آشغال تو دیگه برادر من نیستی تو دیگه كوچیكه ی من 
   ... ...نیستی

 

كیمیا بغضش نذاشت كه حرفاش رو ادامه بده كیان دردش انگار كم 
 شده بود و با چشمایی

یا نگاه میكرد... شرمندگی تو كه پر از غم و عذاب وجدان بود به كیم
 ذره ذره ی نگاهش

 كیان كامل مشخص بود
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در حالیكه دن هم جلو پای من رو زانو نشسته بود و دستاش رو جلو 
 دهنش گرفته بود و

 توش فوت میكرد با من چشم تو چشم شد

 نگاه اونم شرمندگی توش موج میزد

 با كالفگی به انگلیسی كه بتونه دنم بفهمه گفتم

 بریم داخل ... اونجا بهتر میتونیم حرف بزنیم پاشید_

 كیمیا نگاه لرزونش رو بهم دوخت

دور چشماش گود افتاده و كبود شده بود و سر و وضع كامال آشفته ای 
 داشت

 چرا به فكرش نبودم؟

چرا به این فكر نكرده بودم اونم یه زنه و اینكه جسد برادر 
 كوچیكترش رو ببینه و بعد

ترش جلو چشماش زن برادرش رو به باد تیر گرفته ، ببینه برادر بزرگ
 حتما نابود شده بود

 ...و قطعا كیهان گفته بود بهش كه دن كیان رو كشته
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كسی به حرف من توجه نكرد انگار همه یخ بسته بودند خودم روجمع 
 و جور كردم و رو

 به آقا رحیم گفتم

دم بهتون آقا رحیم برو به خانم نصر بگو هر دوتاتون مرخصید خو _
 زنگ میزنم كی

   ... برگردید

 

سرش رو سریع تكون داد و بدو بدو رفتم سمت ساختمان رفتم سمت 
 كیمیا كه اشكش اومد

 پایین و با مظلومیت چشمای آبیش گفت

چرا بهم نگفتی یارا... چرا خبر ندادی؟ انقدر بی معرفت بودی؟ تو  _
 كه مثل این دوتا

 !خودخواه و عوضی نبودی

راهن مردونه ی بلندی كه به عنوان مانتو تنش كرده بود رو آستین پی
 باال زد و مچش رو
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نشونم داد... حس كردم قلبم و جای تیری كه خورده بودم برای بار 
 ...هزارم سوخت

اشكاش از چشمای آبیش روون شده بود روی مچش جای بخیه بود... 
 باورم نمیشد كیمیا

 همچین كاری كرده باشه

 گفت با صدای خش دارش

كیان مرده بود... تو بدست كیهان جلو چشمام كشته شدی... مردی  _
 كه عاشقش بودم قاتل

 داداشم بود... مامانم سكته كرده بود... من چرا باید زنده میبودم؟

 جیغی كشید و برگشت سمت كیان

خوب نگاه كن ببین خودخواهی تو و این دن عوضی منو به كجا  _
 كشید... یه بار فكر

 ممكنه به چه حالی بیوفتم؟ كردی من

 دادی كشید

 یه بار فكر كردید من تو چه گهی دست و پا زدم؟ _

   ... كیان زیر لب گفت
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قرار نبود اینطوری بشه اگه این بیشرف همه چیزو خراب نمیكرد و  _
 بهم خیانت

 ...نمیكرد

برگشتم به دن نگاه كردم كه دیدم با چشمای گرد شده داره به كیان 
 هنگاه میكن

قبل اینكه سرم رو كامل برگردونم صدای آزاد شدن ضامن اسلحه ای 
 رو شنیدم و قبل

اینكه وقت كنم ببینم اسلحه دست كیانه یا دست كیمیا سریع چرخیدم 
 و جلو دن وایسادم

درسته اون به كیان تیر زده بود ولی یک واقعیت بود كه اون دوبار 
 جون من رو از مرگ

حرفاشو نمیشنیدم نمیذاشتم كسی  حتمی نجات داده بود پس تا
 بكشتش

كیان كلت كمری كه همیشه همراهش بود رو در آورده بود و به سمت 
 دن نشونه گرفته بود
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 با قرار گرفتن من خشمش به ناباوری تبدیل شد

 یارا برو كنار _

 دستام رو باز كردم و برای اولین بار تو روی كیان ایستادم

االن عصبانی و نمیدونی داری چیكار  نه كیان تو دن رو نمیكشی! تو _
 میكنی؟

انگار كیان براش سخت بود هضم اینكه بخاطر دن تو روش وایستاده 
 بودم... اخماش رو تا

جایی كه جا داشت كشید تو هم و با لحنی كه سعی میكرد خشمشو 
 كنترل كنه بین دندونای

 قفل شدش گفت

 ...برو كنار همین حاال _

   ... كیمیا داد زد

 

تمومش كن كیان... ما نیومدیم اینجا برای انتقام و هر زهرماری  _
 دیگه اون تفنگ

 مزخرفتو بزار كنار
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 كیان پوزخندی به كیمیا زد

نگو هنوز عاشقشی! اون باید تاوان خیانتش به من و نا امید كردن  _
 !تورو بده

تا كیمیا بخواد حرفی بزنه دن منو مثل پر كاه زد كنار وبا اعتماد به 
 تو روی كیان نفس

 ایستاد

 ...من اومدم اینجا تا با هم حرف بزنیم كیان و _

 هنوز دن جمله ی بعدیش رو نگفته بود كه صدای تیر تو خونه پیچید

منو و كیمیا انگار عادت كرده بودیم چون جیغ نزدیم فقط نفسمون 
 رفت... حتی جرات

 نداشتم برگردم سمت دن

س شده متوجه شدم دن بغلم از سكوتی كه بینمون بود و نفسهای حب
 رو زانوهاش افتاد كه

كیان ضامن كلت رو رها كرد و گذاشت پشت كمرش و با اخم گفت به 
 چشمام زل زد

 !دیگه هیچ وقت تو روی من واینستا! هیچ وقت _
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زانوهام از ترس كم كم شل شد و كم كم چرخیدم سمت دن كه صدای 
 كیان رو شنیدم

المثلی داریم... چیزی كه عوض داره میدونی دن تو فارسی یه ضرب  _
 گله نداره! االن

هم نشین برای زنم و خواهرم نه نه من غریبم بازی درنیار جناب 
 ویلیامز من حتی گلوله

 ...رو بهت نزدم فقط بازوت پاره شده

   ... تازه متوجه نفسهای كشدار دن شدم و جلوش زانو زدم

 

 !دن خوبی؟_

 حرص برگشتم سمت كیانخون از بازوش شره میكرد كه با 

تو یه بچه ای كیان... االن وسط تهران تیراندازی كردی... تو اصال  _
 عقل داری... االن

 كلی پلیس میریزه اینجا

 پوزخندی زد

 دعا كنید نزدم وسط پیشونیش _
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 كیمیا با حرص دادی زد

تو و كیهان دوتا روانی هستید... تو چرا نمیذاری آدم حرف بزنه  _
 ن دوماهكیان... كیها

قبل دقیق تو بازوش تیر زد... لعنت بهت تازه دستش خوب شده 
 ...بود

 كیان با افتخار یكی از ابروهاش رو برد باال

 آفرین به رئیس بزرگ خانواده پارس... هوووم خوشم اومد _

 ...كیمیا جیغی كشید و اومد سمت دن

 روسریم رو از سرم كندم و دور بازوی دن بستم كه میلرزید

 بانیت دوباره به كیان توپیدمبا عص

 كمک كن ببریمش داخل جناب دكتر... خودت بخیه میزنیش_

 ساله شده بود٧كیان سرتق و عین یه بچه ی  

 به من مربوط نیست_

   ... جیغی كشیدم سرش
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كیان خدا شاهده پا میشم با دن و كیمیا میرم و تا دن خوب نشه پامو  _
 نمیزارم تو این خونه

 فتكیان ناباور گ

داری زیاده روی میكنی یارا... اون اولش كه بخاطرش تو روم  _
 ....وایسادی اینم

كیان بس كن بس... وقتی با پای خودش پاشده اومده اینجا یعنی یه  _
 چیزی اشتباهه تو

 كوری؟

پوف كالفه ای كشید و اومد سمتم و هلم داد كنار و بازوی سالم دن رو 
 گذاشت رو دوشش

 كه دن داد زد

 ...میا من پشیمون شدم بیا بریمكی _

 كیان دستش رو به زخمش رسوند و محكم گرفتم كه داد دن بلند شد

فعال كه زنم و خواهرم طرف تو هستند بیا بریم جوری بخیه بزنمت  _
 كه تا آخر عمر
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هروقت رفتی جلو آیینه ببینی من دارم بهت انگشت وسطمو نشون 
 ...میدم

خانم نصر و آقا رحیم از در پشتی  همینكه رسیدیم داخل متوجه شدیم
 رفتند

سریع رفتم سمت اتاق كار كیان و جعبه وسایل پزشكی كه تو خونه 
 گذاشته بود رو آوردم

 كیان دادی سر من و كیمیا زد

شما دوتا عقب وایسید كوچكترین دخالتی بكنی بخیش نمیزنم  _
 میزارم انقدر خون ریزی

   ... كنه بمیری

 

ه افتاره بود كه كیان دوتا گلوله گاز استریل رو عرق از پیشونی دن را
 تو هم پیچوندو

گذاشت تو دهن دن و نخ و سوزن بخیه رو به بازوی دن نزدیک كرد 
 و بعد از اینكه جای
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زخمش رو استریل و تمیز كرد بدون بیحسی یا چیزی شلوع كرد به 
 بخیه زدن

 جیغی زدم ولی قبل از اینكه حرفی بزنم

 كیان داد زد

 فكرشم نكن حرف بزنی حتی _

كیمیا خیلی رلكس سكوت كرده بود و بهش نگاه میكرد ، این 
 خونسری كیمیا عجیب بود

وقتی گرمی نگاه منو رو خودش حس كرد برون اینكه از دن و كیان  ...
 چشم برداره

 زمزمه كرد

ولش كن یارا حقشه... انتخابهای ما بعضی وقتها ما رو به همچین  _
 !جاهایی میكشونه

 اباور گفتمن

 دن واقعا به كیان خیانت كرد؟ _

 كیمیا پوزخندی زد
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وسوسه چیز بدیه یارا... خیلی بد... مخصوصا وسوسه ی قدرت...  _
 حتی عشق رو هم

كور میكنه چه برسه به دوستی و خونواده، با وجود اینكه دن وقتی 
 حالمو فهمید برگشت

ونم چطور دوباره ولی اون كاری كه نباید میكرد رو كرده بود من نمید
 بهش اعتماد كنم

كفشای پاشنه بلندم رو انداختم سمتی و روی مبال نشستم كه كیمیا هم 
 نشست و به جیغ و داد

   ... ...های دن گوش دادیم

 

كیان قصد جانش رو كرده بود و جوری بخیه میزد كه از صدتا گلوله 
 ...زدن بدتر بود

رو رفته یه جورایی شرمنده  االن كه میدونستم دن واقعا یه راه اشتباه
 ی كیان بودم كه تو

 روش ایستاده بودم
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ولی خوب نمیتونستم هم دن رو نادیده بگیرم همه نیاز به یه شانس 
 مجدد رو داشتند آروم

 گفتم

 ...یه شانس دیگه بهش بده كیمیا _

 پوزخندی زد

این یه شانس دیگه نیست یارا... من وقتی با استیو نامزد بودم و بازم  _
 منو خواست اون

موقع شانس اینو بهش دادم كه دیگه مثل یه بزدل و احمق رفتار نكنه! 
 االن هم كه میبینی

اومدم باهاش فقط به دلیل اینه كه باید شما رو میدیدم... باید این 
 كوچیكه ی سرتق رو

میدیدم.... میدونستم یه نقشه داره... میدونستم میخواد مرگ خودشو 
 یجعل كنه... این آرزو

كیان بود از بچگی كه مرگشو جعل كنه و از این خونواده بزنه بیرون 
 ولی انگیزه كافی

 نداشت... البته قبل تو انگیزه كافی نداشت
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كیان اینا رو به من نگفته بود... برای هزارمین بار عذاب وجدان اومد 
 سراغم... میدونم

دنیا حول من نمیچرخه ولی من به طرز تاسف باری توی هركار 
 طرناكی كه كیان كردهخ

 ...بود ردهایی از حضور خودم توش میدیدم

یهو بین جیغ های پر درد دن كه با گاز استریلی كه تو دهنش بود خفه 
 شده بود گوشی كیان

   ... زنگ خورد

 

من رفتم سمتش كه با دیدن اسم كوهسار بدون اینكه از كیان بپرسم 
 خودم جواب دادم

 ا بتونه بیادكوهسار امروز فكر نكنم كی _

كیان از اونور درحالی كه دوتا آمپور رو شبیه صفحه ی دارت پرت كرد 
 تو بازوی دن و

 یكی پس از دیگری تزریقشون كرد تو بازوی دن بلند بلند گفت
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بهش بگو میرم... این االن بیهوش میشه تا من برگردم هم بیدار  _
 نمیشه

 تو گوشی گفتم

 كیا میگه میاد فعال دستش كثیفه _

 ...كوهسار_ سالم یاران خوبی؟ مرسی منم خوبم سالمت باشی

اصال حوصله نداشتم پس گوشی رو روی كوهسار قطع كردم من قطعا 
 ...تغیر كرده بودم

مهربانیت ذاتیم كم شده بود و خشونت ناشناخته ای زیر پوستم رفته 
 بود

ی به قول كوهیار انگار واقعا اون نون كیان كه به آخرم چسبیده بود رو
 شخصیتم تاثیر

 گذاشته بود

با گوشی كیان به شماره ای كه برای مواقع اضطراری ارسالن بهمون 
 داده بود زنگ

 زدم... دختر خوش صدایی جواب داد

 !بله آقای پاک؟ درخدمتم _
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 كیان سوالی سرشو برام تكون داد كه جواب دادم

 ...همسرش هستم _

   ... دختره با همون خونسردی گفت

 

 خانم پاک درخدمتم _

امروز تو محوطه ی ما صدای تیر اندازی شنیده شده احتمال داره  _
 كسی برای گزارش

 ...به پلیس زنگ بزنه... لطفا رسیدگی كنید

كیان لبخند كجی زد و درحالیكه دستكشهای پر از خونش رو از 
 دستش خارج میكرد

 چشمكی بهم زد

داده بود...  این شماره رو ارسالن برای هر وضعیت اضطراری به ما
 انگار یكی از

 !تیمهای وابسته بهش بود... یه جورایی یه تیم گند جمع كن

و تحت هیچ شرایطی حوصله نداشتم پلیس بیاد دم در خونمون... 
 مخصوصا اینكه حیاط
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كلی خون دن روش ریخته شده بود، دیگه داشتم كم كم به این كارها 
 خو میگرفتم

شتیم با بچه ها جرات حقیقت شاید اگه یک سال پیش درحالیكه دا
 بازی میكردیم یا وقتی تو

رستوران كبک آشپزی میكردم كسی بهم میگفت همچین انسانهای با 
 نفوذ و پرقدرتی تو

دنیا وجود دارند كه هرگندی زدند با پول و قدرت میتونند جمع و جور 
 كنند قطعا میگفتم

 !مگه شهر هرته مملكت قانون داره

ن برای همه یكسان نیست... نه تو ایران نه تو ولی االن میدیدم قانو
 ...هیچ جای دنیا

صدای دختره درحالیكه صدای حركت انگشتاش روی كیبوردش رو 
 میشنیدم تو گوشم

 پیچید

زنگ زده ١١٠بله خانم پاک انگار سه مورد گزارش رد شده به   _
 شده... نگران نباشید و
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   ... ...بسپاریدش به ما

 

 ممنون _

 !فمون هست... روزتون خوشدختره_ وظی

كیمیا یكی از ابروهاش رو برد باال و چشمهایی پر از كنجكاوی به 
 كارهام نگاه كرد

 این دیگه چی بود؟ تیم گند جمع كن دارید؟ _

 آروم خندیدم

 !آره از شاهكارهای خان داداش نابغمه _

كیمیا چشماش پر از سوال بود كه یدونه زدم رو شونش و شروع كردم 
 آوردن مانتومبه در 

 كه آستیناش خونی شده بود

حاال تعریف میكنم... بذار فعال سر و وضعمو درست كنم... یه زنگی  _
 هم به كوهیار بزنم

 ...بگم نمیرم شركت
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درحالی كه رفتم سمت اتاق كیان هم پشت سرم اومد و با لحن خاصی 
 گفت

 !خوشم میاد یادگرفتی باید چیكار كنی _

پرت میكردم تو سبد لباس چرک ها با تاپ بندیم درحالی كه مانتوم رو 
 جلوش ایستادم و

 دستامو تو پهلوهام گذاشتم و با لحن مسخره ای گفتم

وقتی تو شوهرم باشی و اون ارسالن ، خان داداشم باشه راهی بغیر  _
 از یادگیری برام

 !نمیمونه

كیان لب پایینش رو مكید و چشماش برقی زد ولی من با عصبانیت 
   ... دادمادامه 

 

ما از اون زندگی در اومدیم كه دیگه تیراندازی و كوفت و زهرمار رو  _
 ... تجربه نكنیم

امروز در حد مرگ منو ترسوندی دوباره بدم میاد وقتی بیرحم میشی 
 وقتی كنترلت رو از



@vip_Roman 

 

 

  

1281 

 

 دست میدی... تو دیگه رئیس خاندان پارس نیستی تو شوهر منی

حم و خشن میشی... وقتی اینجوری ولی من عاشق اینم وقتی تو بیر _
 جدی میبینمت و

 !میبینم تو روم وایمیستی زیادی برام س.كسی میشی

ابروهام رفت باال و تا بخوام بهش دوباره بتوپم به دیوار پشت سرم 
 كوبیده شدم و خشن لبام

بین لبای كیان قفل شد... قطعا نمیتونستم همراهیش نكنم ولی این 
 مرد یه دیوونه ی روانی

 بود كه منو درحد مرگ روانی میكرد

وقتی تمام حرصمون رو سرلبای هم خالی كردیم ازم یكم دور شد و 
 مماس لبم گفت

بشدت ازت عصبانیم كه جای اینكه طرف منو بگیری طرف دن رو  _
 گرفتی و بشدت

ناراحتم كه از صبح باهام سرسنگینی و بی اندازه اعصابم خورده از 
 اینكه بهم اعتماد

 ...نمیكنی
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تا بخوام حرف بزنم محكم لبم رو گاز گرفت و مكید و ول كرد... 
 سست شده بودم... اگه

كمرم رو نمیگرفت و یكی از پاهام رو نمیاورد باال و زیر باسنم رو 
 نمیگرفت و با فشار

 دادن بخودش نگهم نمیداشت قطعا میوفتادم رو زمین با حرص گفتم

 !تو یه روانیی _

 آروم خندید

   ... !ل دارم و یه نكته ی دیگه؟آره قبو _

 

درحالی كه نفس عمیقی كشیدم و ریه هام رو از تركیب بوی عطرش و 
 بوی تنش پر كردم

 "با صدای دورگه ای پرسیدم "چی؟

 لبخند كجی زد

 !من شوهرت نیستم _

 یهو دستش رو از دورم رها كرد و عقب عقب رفت
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رو در آورد و  ازم دور شد و چشمک خبیثی بهم زد و پیراهن سفیدش
 تو سبد لباسا انداخت

 و رفت سمت اتاق لباس

چند تا نفس عمیق كشیدم كه برانگیختگیم از رفتار كیان رو كنترل 
 كنم و بخاطر حرف

آخرش جوری رفتار نكنم كه بگم بیا با من ازدواج كن یا یه همچین 
 چیزی یا... یا هرچی

 ...اصال... از جای خیلی بدی بهم ضربه زد عوضی

وقتی شناسنامه هامون جدید شده بود و هویت جدید داشتیم ما هنوز از 
 ازدواجمون رو ثبت

 ...نكرده بودیم و قسمت همسر توی شناسنامه هامون خالی بود

 رسما برگشته بودیم سرخونه ی اول

من انتظار داشتم خودش درخواست بده ولی كیان هیچی ازم نخواسته 
 بود... و این خیلی

بود... هرچند منو همه جا همسرش معرفی كرده بود  وقتها اذیت كننده
 و منم همیشه میگفتم
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همسرشم ولی اینكه حلقه نمینداخت و تو شناسنامش اسم من نبود یكم 
 آزار دهنده بود! البته

 ...باید اعتراف كنم یكم نه خیلی زیاد اذیت كننده بود

ید هم ولی نمیدونم چرا خودم ازش نمیخواستم كه باز ازدواج كنیم، شا
   ... ...غروره زنانگی

 

آره من از اون دسته زنان عقب مونده بودم كه میگفتم باید مرد 
 !پیشنهاد ازدواج بده

دلم میخواست خودش اینكار رو بكنه مثل وقتی كه رفته بودیم 
 جزیره.. و االن چیزی كه

تا حاال بهش اشاره نكرده بود حتی بین خودمون به روی هم نیاورده 
 یدونم كاربودیم... م

النش هم فقط و فقط به این دلیل بود كه بخاطر دن تو روش وایساده 
 ...بودم

انقدر دستام رو مشت كردم كه ناخونهای كاشت شدم تو گوشت دستم 
 ...فرو رفت
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اینا همش قرتی بازی های آرزو بود ، انقدر عصبی بودم میخواستم بزنم 
 ناخن هامو نصف

ام برای خالی كردن حرصم گیرم كنم... انگار بدبخت تر از ناخون
 ...نمیومده بود

درحالی كه شلوارم رو در میاوردم كم مونده بود كله پا بشم كه جیغ 
 كوتاهی زدم و به

 ...سختی شلوار و شورتم رو با هم در آوردم

با وجود كاری كه كیان چندلحظه قبل باهام كرد باید شورتم رو هم 
 عوض میكردم

رفتم سمت لباسهای خودم ... خم شدم از بدون اینكه بهش توجه كنم 
 كشو لباس زیرام لباس

 !بردارم كه صدای شلپ بلندی و سوزشی تو تنم پیچید

این االن چیكار كرد دقیقا؟ تو این وضعیت كه در این حد عصبانیم 
 كرده بود به من

 دركونی زد؟

 جیغی كشیدم
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 !كیان داری چه غلطی میكنی؟ _

   ... ر كمد لباسهای خودشچشمكی بهم زد و تكیه داد به د

 

ته مونده ی عصبانیتم رو سر دوست دخترم خوشكلم خالی كردم،  _
 وقتی اینجوری داری

 جلوم جولون میدی حقته بزنمت... اوف ببینم قرمز شده جووون

با حرص شورتمو كشیدم باال و شیشه ی عطرمو گرفتم سمتش تا پرت 
 كنم تو صورتش

دید بدید بازی درنیار و وقتی اینجوری تو هزار بار دیدیشون انقدر ن _
 منو بی اعصاب

كردی به من دست نزن االن هم گمشو برو كیان وگرنه اینو میزنم تو 
 صورتت

میدونستم دلیل تک تک حرفاش و كاراش فقط برای دیوونه كردن من 
 بود... كیان مثل

مردای دیگه دعوا نمیكرد كه ایكاش اونجوری دعوا میكرد این مدل 
 ث منو پیرجر و بح
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 میكرد چشماش رو ریز كرد و یه كم به سمتم خم شد

هزار بار كمه اگه میلیون بارم ببینمش برام تازست... نشنیدی میگن  _
 ماهی رو هروقت

 !از آب بگیری تازست

 !امروز برای من كارشناس ضرب المثل شده بود

احیانا فقط جمله ی اولم رو شنیده بود نه یا داشت بقیه حرفم رو 
 یده در نظر میگرفتنشن

 نفس عمیقی كشیدم و تا آخرین حد صدام جیغ زدم

 ...گمشوو كیان گمشوو _

 به صورت كامال حرص در بیاری دندون نما خندید

باشه عسلم االن گم میشم ولی فكر میكنی تا شب قرمزی رد دستم  _
 بمونه؟ چون دلم

   ... میخواد حسابی هر دو طرفتو قرمز كنم

 

هرتو تمكین كن باشه؟! درضمن انقدر حرص شب اومدم خوب شو
 نخور پوستت چروک
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 میشه هرچند من با پوست چروكت هم میپسندمت

فشارم روی هزار بود میخواستم واقعا بگیرم در حد مرگ بزنمش... 
 هنوز دو دقیقه نشده

بود بهم گفته بود شوهرم نیست از اونور االن میگفت شوهرمه... 
 میدونم داشت كرم

اد بزنم بگم تو شوهرم نیستی یا همچین حرفی كه اونم میریخت كه د
 بهم بخنده و بگه پس

 چرا از صبح ده بار گفتی من شوهرتم

واقعا به قول بچه ها برا همه شیر بودم به كیان میرسیدم موش میشدم 
 حتی یادم میرفت

 حاضر جوابی كنم

شایدم برعكس بود بقیه واقعا از پس من برنمیومدند و تنها كسی كه 
 یتونست در این حدم

 حرصم بده كیان بود

 قبل از اینكه بره تو هوا بوسی برام فرستاد

 !اینم روش انتقام كیان بود
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با رفتن كیان یه لباس ساحلی راحت پوشیدم كه كیمیا رو دیدم یه 
 گوشه نشسته بود و خسته

به دنی كه روی كاناپه افتاده بود زل زده بود... محبتی كه تو نگاهش 
 ن داشتنسبت به د

 انكار ناپذیر بود

 آروم رفتم نزدیكش

   ... بیا بریم ببرمت اتاقت... اونجا استراحت كن _

 

خسته نگام كرد و كوله پشتی كه تو بغلش بود رو انداخت رو دوشش 
 و همراه هم از پله ها

 رفتیم باال وقتی به اتاق بنفش رسیدیم گفتم

اد لباس به چی نیاز ریما عاشق این اتاقه فكر كردم تو هم خوشت بی _
 ...داری برات بیارم

سرش رو تكون داد و خودشو انداخت رو تخت و چشماش رو بست... 
 مچ بخیه خوردش با

 باال رفتن آستین هاش مشخص شد
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 رو تخت پیشش نشستم

تو كه میدونستی كیان امكان داره همچین كاری كنه چرا فكر كردی  _
 به طور قطع مرده؟

 اه عمیقی كشید

كیهان جلو چشمام بهت تیر اندازی كرد و خونت همه جا یارا  _
 پاشید... كیان رو تو

 ...مردشور خونه دیدم وقتی كفنش كردن وقتی گذاشتنش تو قبر

 یهو بلند بلند زد زیر گریه

تو اونجا نبودی یارا وقتی جسد تو كه هنوز ازت خون چكه میكرد و  _
 بین پاهات پر خون

بابا مثل گونی سیب زمینی تورو بلند شده بود یكی از گنده بک های 
 كرد و پرت كرد پشت

یه ماشین كه یه جایی برن چالت كنن... تو نشنیدی من چقدر جیغ 
 كشیدم كه حداقل جای

قبرتو به من بگن تا بتونم بیام سر قبرت... لعنتی یارا تو كنجد تو 
 شكمت بود... فكر
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ر نمیكردم در نمیكردم كیان در این حد پیش روی كنه... هیچ وقت فك
 این حد روانی

باشه... هرچند به قول كیهان هوشمندانه ترین نقشه ای بود كه تو كل 
 !عمرش دیده بود

   ... چشمام پر شد... حق داشت، باید بهش حق میدادم

 

اون هم من هم كیان رو تو یه روز از دست داد، نه تنها ما دن رو هم از 
 !دست داد

 ایینسرم رو با شرمندگی انداختم پ

 !ببخشید _

 با چشمای قرمز شدش گفت

 كنجد رفت؟ نه؟ _

با بغض سرم رو براش تكون دادم ... پوفی كشید كه پیراهن مردونش 
 رو از تنش در آورد

 و رفت سمت حموم

 اینجا همه چی هست؟ _
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 !آره... تا تو دوش بگیری من برات لباس تمیز میارم _

 اش لباس آماده كنمبدون هیچ حرفی رفت داخل حموم و من رفتم بر

برای دن هم پتو بردم و پیراهن خونیش رو تو تنش پاره كردم و 
 انداختم تو سطل آشغال

 ...جای گلوله ای شبیه مال كیان تو بازوی سالمش بود

به كاری كه كیهان كرده بود خندیدم... مطمئن بودم یه چیزی فراتر از 
 این چیز ها هست

 ...و به دن و كیمیا نمیدادوگرنه كیهان هیچ وقت اطالعات ما ر

پتو رو تا گردن دن كشیدم باال و به كوهیار زنگ زدم تا بهش بگم 
 امروز نمیرم سر كار

 ...و از اون طرف به منشیم زنگ زدم تا قرار مالقات هامو كنسل كنه

رفتم تو آشپزخونه حاال كه خانم نصر نبودم باید خودم دست بكار 
   ... ...میشدم

 

انداختم ببینم چی دارم... باید برای دن سوپ درست  نگاهی به یخچال
 میكردم و یه غذایی
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 برای خودمون

 در حال آشپزی بودم كه كیمیا اومد تو آشپزخونه

 چرا استراحت نكردی؟ _

یه جور خاص نگام میكرد... انگار هنوز باورش نشده بود من زنده 
 ...ام

ا بفهمم این خواب خوابم نبرد... نیاز دارم بیشتر باهات حرف بزنم ت _
 نیست

براش چایی ریختم و یكم از كیكی كه خانم نصر درست كرده بود رو 
 جلوش گذاشتم

انقدر حس شرمندگی داشتم كه نمیدونستم چی بگم... حتی خجالت 
 میكشیدم به چشماش نگاه

 كنم

 ...كیمیا من واقعا _

ی بیخیال یارا... من نیومم كه شما رو شرمنده كنم درضمن تو تقصیر _
 نداری... حاضرم
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شرط ببندم تو حتی روحتم از این داستان ها خبر نداشت درسته مدت 
 كمی شناختمت ولی

 !در اون حد میدونستم كه دروغ گو و بازیگر خوبی نیستی

 عجیب دلم میخواست بدونم چرا اومدن ولی االن وقت این سوال نبود

 !بهتر بود منتظر بیدار شدن دن میموندم

رد كارهای خودمون و سرمایه گذاری های كیان تو چند ساعتی در مو
 ایران برای كیمیا

   ... گفتم

 

در مورد عوض كردن فامیلی مون به پاک و البته در مورد ارسالن و 
 بچه ها... كیمیا فقط

 گوش داد... انقدر براش حرف زدم تا باالخره به خنده انداختمش

اشه... تو خواب كیمیا_ قطعا این همه حرف زدن تو نمیتونه خواب ب
 هیچ وقت انقدر حرف

 !نمیزنی

 بلند بلند بهش خندیدم كه با لبخند گفت
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 !خوشحالم دیگه كسی زندگیتو تهدید نمیكنه _

 موهای خیسشو آروم ناز كردم و دوباره گفتم

ببخشید كیمیا... من باید كیان رو مجبور میكردم كه همه چیزو بهت  _
 بگه

له شقیه اگه من و دن كیهان رو هر دوتامون میدونیم كیان چه ك _
 تهدید نمیكردیم و بهش

 !فشار نمیاوردیم هیچ وقت نمیگفت شما كجایید

 چه تهدیدی؟ _

كیمیا_ دن میدونست كیان زندست خوب كیان به دن اعتماد كرده بود 
 ... و قبل اجرای

 !نقشش همه چیز رو به دن گفته بود

ر كنم كه كیان از خیانت یكی از ابروهام رو بردم باال... میتونستم تصو
 دن چقدر آشفته

 شده! كیمیا پوزخندی زد و ادامه داد

 در مورد اون سالح میدونی؟ _
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سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم كه كیمیا دستاشو مشت كرد و با 
   ... حرص گفت

 

دن فكر میكرد داشتن اون صالح باعث میشه همه ازش حساب  _
 ببرند یه جورایی

به پدرش و بقیه مجمع ثابت كنه! اون میدونست  میخواست خودشو
 قراره الكس صالح

تقلبی رو جایگزین كنه پس جای اینكه بره به كیان كمک كنه منتظر 
 الكس شده بودن و

 !الكس رو كشتن و صالح رو برای خودشون برداشتند

 !ناباور ابروهام رفت باال ... دن چیكار كرده بود

برگشت خونه ی ایوان اف... چرا  خوب اون صالح رو داشت... چرا _
 به كیان تیر

 !اندازی كرد؟ میتونست بره

 ...قبل از اینكه كیمیا جواب بده صدای گرفته ای رو شنیدم
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دن با باالتنه ی لخت و بازوی باند پیچی شده تو چهارچوب در ایستاده 
 !بود

چون وقتی داشتم برمیگشتم دیدم داشت برای ایوان اف نیروی  _
 یومد نزدیک بهپشتیبانی م

صد نفر بودند... اگه برنمیگشتم و كاری نمیكردم كه هرچه زودتر 
 اونجا رو ترک كنند نه

كیهان نه كیان نه هیچ كدوم از افراد از اونجا جون سالم به در 
 ...نمیبردند

 اخمی بهش كردم و با ناراحتی گفتم

چرا اون صالح رو میخواستی دن؟ اینكه قدرت اینو داشته باشی  _
 دها هزار یا میلیونص

 ها نفر رو بكشی چه قدرتی به تو میده

جوابی بهم نداد و رو صندلیه آشپزخونه خسته نشست و با چشمای 
 خمار از خواب گفت

   ... !...گشنمه یار _
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پوفی كشیدم و از سوپی كه براش پخته بودم تو كاسه ریختم و جلوش 
 گذاشتم زیر لب

م كه با ناراحتی بهش زل زده ممنون" ی گفت كه متوجه كیمیا شد"
 بود

رفتم از اتاق یكی از سویشرت های كیان رو براش آوردم و تنش كردم 
 كه با محبت نگاه

 كرد

 دن_ خیلی دلم برات تنگ شده بود یار... خیلی دوست دارم

اومدم با ناراحتی بگم پس چرا این كارا رو كردی كه با صدای پر از 
 حرصی كه شنیدم

 جوری مونددهن باز شدم همون

تو غلت میكنی دلت برای زن من تنگ میشه... تو گوه میخوری زن  _
 منو دوست داشته

 باشی بیشرف

كیان باز رگ شقیقه هاش نبض گرفته بود و دستاش رو مشت كرده 
 بود داشت خودشو
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كنترل میكرد مشتشو نكوبه تو صورت دن... دن پوفی كشید و چشمای 
 سبزش رو تو

 كاسه چرخوند

چرا بشدت دلم میخواست بگم من زنت نیستم ولی االن پیش نمیدونم 
 بقیه باید سكوت

 میكردم

 دن خونسرد گفت

اگه زخمی كردن من و فحش دادن هات تموم شده میتونیم حرف  _
 !بزنیم؟

كیان نفس عمیقی كشید و سعی كرد خودشو آروم كنه ولی نمیتونست 
 كتش رو در آورد و

   ... پرت كرد رو صندلی

 

 !بینم چرا اومدی؟بگو ب _

دن و كیمیا نگاهی به هم انداختند كه كیمیا رفت و چند دقیقه بعد 
 برگشت و كوله پشتیش رو
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 انداخت تو بغل كیان

كیان سوالی نگاشون كرد كه دن دستاش رو روی سینش قفل كرد و 
 حق به جانب به كیان

 زل زد

 بازش كن... نمیخوام منفجرت كنم كه _

كیمیا رو باز كرد و یه لحظه نفسش حبس كیان مشكوک كوله پشتی 
 شد و ناباور نگاهش

 بین دن و كیمیا چندبار رفت و برگشت

و باالخره دستشو برد داخل كوله پشتی و یه چیز استوانه ای و شیشه 
 ای كه داخلش پر از

 ...سیم بود و دو طرفش فلز نقره ای بود رو از كوله پشتی در آورد

 كیان_ تو برش داشته بودی؟

 سرش رو انداخت پایین دن

متاسفم كیان... فكر میكردم اگه داشته باشمش همه چیز فرق  _
 میكنه... من میدونستم

 .الكس قراره برش داره و اونو كشتم و برش داشتم
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چند لحظه حس كردم كیان نفس كشیدن براش سخت شد... تا حاال در 
 این حد عصبانی و بر

 افروخته ندیده بودمش

 آوردم كه سریع از دستم گرفت و یكسره نوشید براش یه لیوان آب

باالخره دهنش رو باز كرد و با صدایی كه تا حاال ازش نشنیده بودم 
   ... گفت

 

 تو الكس رو كشتی؟ _

 یهو باز بر افروخته شد و لرزش خفیفی به وضوح دیده میشد

زنش تازه بچه دار شده بود عوضی اون آخرین عملیاتش بود... ما  _
 ...دنبالیشیمماه هاست 

 ...اون یكی از با وفا ترین و صادق ترین افرادم بود

یهو مشتشو كوبید به میز و نتونست خودشو كنترل كنه و مشت بعدیش 
 رو كوبید تو

صورت دن چشماش در حد مرگ قرمز شده بود منو كیمیا كوچكترین 
 تكونی نخوردیم
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 ...فقط نگاه كردیم

ه ؟ چطور میتونستم از پشت دن چطور میتونستم به كیان بگم آروم باش
 دربیام؟! دن زیاده

 ...روی كرده بود... خیلی هم زیاده روی كرده بود

 دن گوشه ی لبش پاره شده بود كه با سر افتادش گفت

 من گیج بودم كیان... فكر میكردم با این قدرتمند میشم من _

 كیان دادی زد

 ...بسه كثافت بسه... خفه شو دن_

زد و دور خودش چرخید انگار داشت از هر  كیان موهاش رو چنگ
 روشی كه بلد بود

استفاده میكرد تا آروم باشه... انقدر عصبی بود كه میترسیدم بهش 
 نزدیک بشم... صداش

   ... از شدت عصبانیت میلرزید

 

خوبه تحویل دادی حاال حداقل شاید وجدانت آروم بشه ولی من  _
 نمیخوام یک لحظه دیگه



@vip_Roman 

 

 

  

1303 

 

اطر خواهرم و زنم نبود االن كشته بودمت پس تا هم ببینمت... بخ
 وقتی آرومم از خونه ی

 من گمشو بیرون

نگاهی هم به من انداخت ولی حرفی نزد... میخواستم بهش بگم 
 درسته دن همه ی

اینكارها رو كرده ولی خوب اگه دن نمیرفت تا جون كیان رو نجات 
 بده كیان االن زنده

 نبود

یت كیان حرف زدن من فقط كار رو بدتر ولی االن با اینهمه عصبان
 ...میكرد

 دن رو به كیمیا گفت

هركاری ازم خواستی انجام دادم... االن باهام برمیگردی؟ یه شانس  _
 دیگه بهم میدی؟

كیمیا ناخداگاه اشكاش سرازیر شد كه دن از صندلی بلند شد و بغلش 
 كرد و سر كیمیا رو

 به شكمش چسبوند و موهاشو نوازش كرد



@vip_Roman 

 

 

  

1304 

 

ان خواست چیزی بگه كه از صندلی بلند شدم و دست كیان رو كی
 گرفتم و از آشپزخونه

 كشون كشون بردمش بیرون

شاكی نگام كرد ... كه دو طرف صورتش رو بین دستام گرفتم و به 
 چشماش زل زدم

كیان لطفا رها كن گذشته رو ... این قطعه آخر بود... دیگه چیزی  _
 ازش نمونده... بزار

رو بكنیم میدونم دن اشتباه كرده ولی مهم اینه االن زندگیمون 
 ...پشیمون شده

كمرم رو گرفت و محكم بغلم كرد... به آرامش نیاز داشت و اگه بغل 
 من آرومش میكرد

   ... تحت هیچ شرایطی نمیخواستم ازش دریغ كنم

 

 ...نمیتونم ببخشمش یارا _

 زیر گوشش زمزمه كردم
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یگه یه نقطه بذار جلوش... میدونم باشه نبخشش فقط بگذر ازش د _
 این چند وقت با

ارسالن دنبال این بودید... االن كه دن آوردتش و دو دستی تقدیمت 
 كرده یعنی آخر همه

چیز پس بده خنثی سازیش انجام بشه ... تو سر جون خودت و من به 
 اندازه ی كافی

 ریسک كردی... این وسط بچمون رو از دست دادیم

صله گرفتم و لبش رو نرم بوسیدم كه گوشیش رو از از بغلش یكم فا
 جیبش در آورد و به

 ارسالن زنگ زد

امروز آخرین بندی كه به گذشته وصلمون میكرد رو هم قرار بود پاره 
 كنیم

كیمیا و دن دست تو دست هم از آشپزخونه اومدن بیرون و با چشمایی 
 كه انگار آرامش

 بهشون تزریق شده بود به من نگاه كردند

 ...كیمیا_ ما داریم میریم یارا
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دن دستاش رو باز كرد . درحالیكه كیان پشتش به ما بود خم شد 
 محكم بغلم كرد و زیر

 گوشم گفت

 میخوام بدونم حداقل تو ازم متنفر نیستی _

 موهاش رو آروم ناز كردم

هیچ كدوممون ازت متنفر نیستیم من خیلی دوست دارم دنی... هر  _
 تواتفاقی هم بیوفته 

   ... ...قهرمان منی

 

ازم فاصله گرفت و چشمای مرطوبش رو به چشمام دوخت... من 
 نمیتونستم قضاوتش كنم

دن دوبار زندگی من رو نجات داد و من هیچ وقت نمیتونستم ازش 
 متنفر بشم حتی اگه

 منفور ترین آدم روی زمین هم میشد

 با بغض نا هنگامی كه به سراغم اومده بود گفتم

 ...م بلیط آخرمو استفاده كنم دنیمیخوا _
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دن اشكش اومد پایین ولی سریع با پشت دستش كنارش زد و لبخند 
 بزرگش روی لبش

 نشوند

 حس میكنم با آخرین بلیطت رابطه ی ما برای همیشه تموم میشه یار _

 لبام رو روی هم فشردم و سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم

مسلط بشه و اشكش یه بار دیگه  دن باال رو نگاه كرد تا به خودش
 پایین نریزه

 بگو... هرچی ازم بخوای انجامش میدم... من غول چراغ جادوی توام _

بغضم رو به سختی قورت دادم و در حالیكه كیان مكالمش با ارسالن 
 تموم شده بود و

 داشت بهمون نزدیک میشد گفتم

ته آخرین وقتی برگشتی نذار كسی بفهمه ما زنده ایم و این خواس _
 بلیطم برای تمام عمر

باقی ماندته... تا لحظه ای كه بمیریم ازت میخوام این واقعیت بین ما 
 بمونه و هركسی
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كوچكترین سرنخی از ما بدست بیاره رو ازت میخوام نابود كنی 
 نمیخوام بقیه عمرمون

رو تو ترس این زندگی كنیم كه نكنه كسی بفهمه هنوز زنده ایم... من 
 دمون ازپنهان مون

   ... مجمع رو به تو میسپارم دن... میدونم كه از پسش برمیای

 

 دن با اطمینان سرش رو تكون داد

تا بلیط قبلیت رو به درستی انجام دادم ٢قول میدم... همونجوری كه  _
 اینم به درستی انجام

 میدم

 اشكام اومد پایین... اشک كیمیا هم سرازیر شد

یا و دن رو میدیدم... حتما دلم براشون شاید این آخرین باری بود كیم
 تنگ میشد برای

 خندیدناشون شلوغ بازی هاشون

كاش هیچ وقت مجبور نمیشدیم از هم دور بشیم... كاش یه زندگی 
 ...عادی و نرمال داشتیم
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 ...مثل خونواده های دیگه حداقل ماهی یكبار میرفتیم خونه ی همدیگه

باالخره با هم ازدواج میكنند یا هیچ وقت نمیتونستم بفهمم دن و كیمیا 
 !بچه دار میشند

تا نفس آخرم تو این كره ی زمین دیگه هیچ خبری از هم قرار نبود 
 ...بگیریم

ما برای اونا مرده بودیم و تا همینجا هم كه اومده بودند خونه ی ما 
 ریسک كرده بودند و

 هرلحظه احتمال لو رفتنمون بود

 یم كه زیر گوشم گفتبا كیمیا محكم همدیگرو بغل كرد

هیچ وقت فراموشت نمیكنم خوشحالم زنده اید و همینكه میدونم یه  _
 گوشه از دنیا دارید با

عشق زندگی میكنید برای من بسه... مواظب كوچیكه ی سرتق و كله 
 شق من باش اگه یه

روز كنجد دار شدید از من بهش بگو میخوام بدونه یه عمه داره حتی 
 اگه هیچ وقت موفق

 ه دیدنش نشمب
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گریه هام به حق حق تبدیل شده بود و جلوی راحت حرف زدنم رو 
   ... میگرفت

 

هیچ وقت فراموشت نمیكنم كیمیا قول میدم برای بچه هامون بگم یه  _
 عمه ی خوشكل و

شجاع دارن كه خودشو سپر مادرشون كرد كه نكشنش ممنونم 
 كیمیا... برای همه چی

 لطفا ممنونم ازت... شاد زندگی كن

خداحافظی كردن خیلی سخت بود و من هنوزم شرمنده بودم از اینكه 
 باعث عذاب كیمیا

 شده بودیم

كیمیا با جدا شدنش از من محكم كیان رو بغل كرد و زیر گوش 
 همدیگه كلی حرف زدند

تاحاال ندیده بودم كیان بغیر از من كس دیگه ای رو در این حد محكم 
 بغل كنه
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ر میكردم و االن كه اینجا بودند همین دیدار چند ماه ها بود بهشون فك
 ساعته بهم فهموند

 قراره یه قسمت از زندگیم خالی بمونه

 جای خالی دن و كیمیا و حتی كیهان با هیچ جیزی پر نمیشد

از كیمیا ممنون بودم كه دن رو راضی به این كار كرده بود... امیدوار 
 بودم از لحظه ای

 بیرون زندگی جدیدی براشون رقم بخوره كه از در خونه ی ما میرند

زندگی بهم یاد داد كه همیشه نمیتونی همه ی كسانیكه دوستشون 
 داری رو دور و برت

 داشته باشی

كیان در حالیكه چشماش قرمز بود نم داخل چشماش رو دیدم از جیب 
 شلوارش چند ورق

 قرص در آورد و گرفت سمت دن

ون... خوب گوش كن چون ساعت اینا رو بخور و زنده بم٨هر   _
 آخرین باره این حرفا
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رو بهت میزنم ... هركاری از دستت برمیاد برای شاد كردن خواهر من 
   ... انجام بده... یک

 

بار دیگه نا امیدش كنی و بفهمم ناراحتش كردی این دفعه بهت قول 
 میدم حتی بخاطر یارا

 ...هم از كشتنت پا پس نمیكشم

داده بودم رو كشید باال... هنوزم بخاطر دن زیپ سویشرتی كه بهش 
 زخمش رنگ پریده

بود كه سری برای كیان تكون داد وپوزخند كمرنگی كه به صورت 
 همیشه خندونش اصال

 نمیومد زد و با خونسری گفت

پس تو هم خوب گوشاتو باز كن ببین چی میگم یارا نیاز به بلیط  _
 نداره اون لحظه كه دم

من در برابر تو قرار داد هزاران بلیط رو از در خونتون خودش رو سپر 
 طرف من
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دریافت كرد... میدونم ارتباط داشتنمون خطرناكه ولی یارا آدرس 
 ایمیل منو داره هروقت

تو دردسر بیوفته میتونه بهم پیام بده و منم بهت قول میدم تو اگه 
 اذیتش كنی این دفعه تیرم

 ... به وسط شقیقت میخوره

امون چشمامون رو كالفه از این شاخ به شاخ شدن من و كیمیا هر دوت
 پسرا تو كاسه

چرخوندیم و بازوی مردامون رو كه لحظه ی آخر داشتند برای هم 
 شاخ شونه میكشیدند

 ...رو گرفتیم تا دوباره به جون هم نیوفتند

ولی باید اعتراف میكردم عاشق این رحم و مهربانی كیان شدم كه 
 هنوز هم بفكر دن بود و

ش آنتی بیوتیک و مسكن آورده بود... این حقیقتا مرد من بود كه برا
 بهش افتخار میكردم

خداحافظی به اندازه ی كافی سخت بود و این دوتا داشتند سخت ترش 
 میكردند
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سریع بحث رو عوض كردم و در حالی كه كیمیا جای لباسای كثیف 
 خودش مانتوی جین

   ... اسپرت و شال بنفش من رو میپوشید گفتم

 

كیهان رو برام محكم بغل كن و بگو ببخشید نتونستم براش زن  _
 بگیرم و تو عروسیش قر

بدم بهش بگو افسوسش تا آخر عمر رو دلم میمونه و بگو ممنون از 
 تیراندازی و نشونه

 ...گیری درستش كه بخاطرش زنده موندم

بین اون همه غمی كه بینمون در جریان بود همه لبخند غمگینی رو 
 ون نقش بست ولبش

 كیمیا سرش رو تكون داد

قول میدم كلمه به كلمه ی پیامت به دستش میرسه... اونم خیلی  _
 نگران تو بود و راستش

 داشت یادم میرفت

 چاقوی كوچیک ضامن دار قرمز رو از جیبش در آورد و داد دستم
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كیهان اینو برات فرستاد... گفت بهت بگم این یه بار جونت رو  _
 بهتر تا آخرنجات داده 

 عمر از پیش خودت دورش نكنی

چشمای آبی كیهان جلو چشمم بود... اون حرف مشهورش تو گوشم 
 زنگ زد

 "دختره ی زبون دراز بی خانواده "

من همشون رو بیش از حد دوست داشتم و این بزرگترین ظلم دنیا 
 بود كه باید ازشون دور

حمل میكردم میشدیم ولی این انتخاب من و كیان بود پس باید ت
 نداشتنش رو

خدا به من خونواده ی خوبی نداد ولی من با قبول نكردن سرنوشتم و 
 فرار كردنم باعث

 شدم با اینهمه انسان شگفت انگیز آشنا بشم

اگه یه روز به گذشته برمیگشتم حاضر بودم بازم از اون جهنم فرار 
 كنم و بازم تمام سختی
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و مالقات كنم و دوستشون ها رو تحمل میكردم تا باز تک تكشون ر
   ... داشته باشم

 

وقتی با هم به سمت در خونه رفتیم برای آخرین بار محكم همدیگه رو 
 بغل كردیم

توجهی نكردم كه كیان از اینكه دن رو انقدر عمیق بغل كردم ممكنه 
 ناراحت بشه

اون لحظه كه دن رو بغل كردم با تمام وجود خواستم به اعتقاد كیان 
 ناسخ ایماندر مورد ت

 داشته باشم

با تموم وجود از خدا خواستم اگه یه روزی این زندگیم تموم بشه و یک 
 بار دیگه به روی

كره ی زمین بیام بذاره دن برادر واقعیم باشه با وجود اینكه مدت 
 كمتری از دوقولو ها و

آرمان میشناختمش ولی دن برای من یه قهرمان بود و همیشه هم 
 دنیمیمونه دن عوض نش
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 ...بود

وقتی از در رفتند بیرون و در رو بستم حس جای خالیشون عذاب آور 
 شد

 دن و كیمیا تكرار نشدنی ترین آدمای زندگیم بودند

و همین لحظه و ثانیه تمام ارتباطمون با گذشته ی كیان به طور كامل 
   ... قطع شد

 

 _فصل دوازده_

 "...و تو تا آخرش مال منی "

 "كیان"

 ...لفن سرجاش منتظر شدم كوهیار بیاد داخلبا گذاشتن ت

این اولین بار بود كوهیار بدون خبر قبلی اومده بود بیمارستان و قطعا 
 این اومدنش صرفا

 برای احوال پرسی نبود

با باز شدن در كوهیار با یه اخم ریز كه اصال به شخصیت و قیافه ی 
 همیشگیش نمیخورد
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 وارد اتاق شد

 !خوش اومدی _

تر شد و بدون اینكه جوابمو بده دستشو گذاشت رو  اخمش غلیظ
 كمرش و گفت

 !یاران این منشیتو دیده؟ _

یكی از ابروهام رو بردم باال... فكر نمیكردم كه این قضیه به اون ربطی 
 داشته باشه ولی

 ترجیح دادم جوابشو بدم

   ... !آره دیده _

 

 !كوهیار_ و هیچی نگفته؟

ارا با كوهیار خیلی صمیمیه ولی جالب لبخند كجی زدم... میدونستم ی
 بود كوهیار حتی

 عكس العمل های یارا رو هم میتونست پیش بینی كنه

 البته كه گفت و انگار خودت میتونی تصور كنی كه چی گفت _

 نفس آسودی ای كشید و روی مبل روبرویی من لم داد
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 !خوبه پس اونقدری كه فكر میكنم تغییر نكرده _

 خسته خندیدم

ران نباش وقتی این منشی جدید رو دید كچلم كرد و امروز نگ _
 اخرین روزشه و از فردا

منشیم قراره یه پسر باشه... درحالی كه من هیچ دخالتی تو استخدامش 
 نداشتم و رئیس

 بخش كارگزینی اونو به عنوان منشیم فرستاده بود

 كوهیار لبخندهمیشگی وشیطونش رو زد

تو فكر كن اگه منشیش جای اون سارای  كیا حسادت یاران طبیعیه... _
 كوچولو و ریز

 میزه یه پسر با هیكل و قد یه مدل بود تو چه حسی پیدا میكردی

 اخمم رو كشیدم تو هم

 ...نمیخوام بهش فكر كنم كوهیار! اینو ول كن دلیل اومدنت رو بگو _

 یكم مكث كرد و چندبار دهنش رو باز و بسته كرد تا باالخره گفت

 !یم نداری دوباره با یاران عقد كنی؟تو تصم _

   ... حرفی نزدم و تو سكوت به كوهیار زل زدم كه خودش ادامه داد
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اون پیش من حرفی نزده ولی میدونم از این شرایط كالفست، اون  _
 مغرورترین زنیه كه

تاحاال دیدم از این متنفره خودشو به كسی تحمیل كنه اون منتظره یه 
 پیشنهاد مجدد از

توِا ... یاران از هر نظری كامال مدرن و ذهن بازی داشته باشه  طرف
 ولی اون زن

كالسیک درونش میخواد پیشنهاد از طرف مرد باشه ... پس اگه تو 
 فكر اینی اینبار یاران

به تو پیشنهاد ازدواج بده باید بگم كورخوندی! اون متنفره از اینكه تو 
 حلقه نمیندازی ولی

خودش االن حلقه نمیندازه... اون كله شقه  چیزی بهت نمیگنه عوضش
 خودت باید خوب

 بشناسیش

انگشتام رو بین موهام حركت دادم و بین گفتن و نگفتم تردید پیدا 
 ...كردم
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ولی باالخره تصمیم گرفتم به كوهیار اعتماد كنم و درحالی كه با 
 گوشیم دنبال طرح ها و

 عكس ها میگشتم گفتم

االن  ماه گذشته از ایران اومدنمون ولی  میدونم یكم طوالنی شده و _
 من ماه هاست

 ...منتظر اینم كوهیار

كوهیاراز رو مبل بلند شد و به سمت من اومد، با دهن بازبه عكس 
 هایی كه تو گوشیم بود

 زل زد

 واو تو واقعا خاصی كیا. مطمئن باش اگه زن بودم بیخیالت نمیشدم _

 با خنده سرم رو تكون دادم

ت بخوام تا اون موقع یارا رو آروم نگه داری؟  و البته در میتونم از _
 این مورد هم چیزی

   ... !نگی؟

 

 سرش رو با ذوق تكون داد و چشماش برق زد
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 ...ببخش كیا من فكر میكردم كه _

 دستم رو به نشونه ی اینكه ادامه نده نگه داشتم و پریدم وسط حرفش

بهم میدونم... مخصوصا تو میدونم كوهیار... من وابستگی شما ها رو  _
 كه هر روزت با

یارا میگذره رابطت با یارا كامال فرق داره... هرچند یه زمانی یه حس 
 های ناخوشایندی

نسبت بهت داشتم ولی با گذشت زمان بهم ثابت كردی كه یارا برات 
 یه دوست و یه

 ...خواهره و تنها مردی كه تو دنیا لیاقتشو داره منم

 رش رو تكون دادكوهیار خندید و س

خوب زیاد بیراه هم فكر نكرده بودی... ولی من از گفتن این حرف  _
 ترسی ندارم چون به

 ...قول خودت باید اعتراف كنم كسی مثل تو نمیتونه عاشق یاران باشه

از حرفش كه حسش رو انكار نكرد اخم كردم... مال من در حد شک 
 بود ولی انقدر به
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د داشتم هیچ وقت به خودم اجازه ندادم حس یارا و به افكارش اعتما
 كه تو رابطش با

 كوهیار دخالت كنم... كوهیار دوباره خندید

هی مرد اونجوری اخمات رو نكش تو هم... اون یه حس قدیمی و  _
 احمقانه بود... ولی

نمیخوام با دروغ گفتنم بهت تورو احمق فرض كنم ولی اینو بدون 
 هرچیزی بوده تو گذشته

ا االن فقط زن توا و بس پس افكار مزخرفت رو كنار بزن و بوده و یار
 هرچه سریع تر

ازش خواستگاری كن و جای اینكه نگران من باشی باید بهت بگم 
 نگران این باش از

وقتی دیگه اونم از حرص تو حلقه نمیندازه وقتی مجبوره با اون همه 
   ... بازیگر جذاب و

 

شده یه آرزو و همه  نچندان محترم مالقات كنه برای همشون
 چشمشون دنبال دوست دختره
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 توا

 دستام رو مشت كردم و از بین دندون های كلید شدم گفتم

 خفه شو كوهیار _

كوهیار شونه هاش رو با حالت شوخ همیشگیش انداخت باال و رفت 
 سمت در و بلند بلند

 گفت

 من اومدم اینجا فقط هوشیارت كنم چون من فقط میخوام یاران رو با _
 تو ببینم نه هیچ مرد

 !دیگه ای

دستم رو مشت كردم و سعی كردم سكوت كنم تا خشمم باعث نشه 
 شأنم در برابر كوهیار

بیاد پایین چون منم مثل هربزرگسال دیگه كلی فحش بلدم ولی 
 نمیخواستم حرمت كوهیار

 بشكنم

 كوهیار با دیدن قیافه ی من خودش رو جمع و جور كرد وبا خنده گفت
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كر كنم وقت رفتن من اومده چون به قول یاران صورتت لبو اوک ف _
 ...شده

 رفت سمت در و با لبخند بزرگی دستشو برام تكون داد

فكر كنم كم كاری كرده بودم... باید فشار میاوردم بهشون هرچه 
 سریع تر كارها رو انجام

بدن... انقدر درگیر كارهای بیمارستان و سرمایه گذاری بچه ها شده 
 ه زندگیبودم ك

   ... ...خصوصیم داشت لطمه میدید

 

آخرین چیزی كه تو دنیا میخواستم اذیت كردن یارا بود ولی حرفهای 
 ...كوهیار آتیشم زد

 من مرد دل چركینی نیستم كه زنم رو محدود به خونه كنم

من به یارا و استعدادهاش افتخار میكنم ولی حرفهای كوهیار روانم رو 
 بهم ریخت

خاطر لجبازی زنم با من كه جدیدا حلقه نمیندازه باعث فكر اینكه ب
 شده به چشم مردهای
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 ...دیگه بیاد اذیت كننده بود

 االن عجیب دلم میخواستم برم كل شركتش رو به آتیش بكشم

باید تا آخر هفته همه چیز رو سرجاش مینشوندم... نمیخواستم مشغله 
 ی كاری بیشتر از

 بذارهاین زندگی خصوصیم رو تحت تاثیر 

 "یارا"

 ...اون لب و لوچتو جمع كن و زر مفت نزن _

آخه آری دلیل رفتاراش رو نمیفهمم ... شاید هیجان رابطمون كم  _
 شده دیگه براش عادی

 شدم

آرزو چشمای عسلی و روشنش رو تو كاسه چرخوند . سرش رو تكون 
 داد و درحالی كه

   ... كاتالوگ و كالیته ها رو میذاشت كنار برگشت سر میزش

 

یاریار میدونی روی چندتامون سرمایه گذاری كالن كرده؟ اون خونه  _
 ی درندشت و اون
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ماشین فوق العاده ای كه زیر پاته همه بخاطر كیان و پولشه... اون داره 
 هممون رو

مدیریت میكنه از اون ور كل یه بیمارستان رو اداره و كنترل میكنه 
 عالوه بر اون هنوز

به عمل گرفتن چون بعد تمام اتفاقات حس  خودش شروع نكرده
 میكنه تجربش كمه... فقط

به عنوان دستیار وارد عمل ها میشه... یاران تو آدم بی دركی نبودی تو 
 باید دركش كنی و

 ...بدونی سرش شلوغه و درگیری و مشغلش زیاده

پوفی كشیدم و روی كاناپه ی سفید اتاق آرزو دراز كشیدم ... وقتی با 
 دم به هیچكیان بو

چیزی فكر نمیكردم و فوق العاده شب و روزامون عاشقانه و رمانتیک 
 بود... هیچ شبی

نبود تو بغلش نخوابم ... هیچ شبی زود تر یا دیر تر از هم وارد تخت 
 نمیشدیم... بحث

میكردیم ولی نهایتش نیم ساعت طول میكشید و باز من تو بغلش بودم 
 و بحثمون نقطه ی
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 شته میشدبزرگی جلوش گذا

حتما شام و صبحونه رو پیش هم میخوردیم و از حرارت عشقبازیمون 
 ذره ای كم نشده

 !بود ولی نمیفهمیدم چرا هیچ حرفی در مورد ازدواج نمیزنه

بعد از اون روزی كه كیمیا و دن اومدند و با گفتن اینكه من شوهرت 
 نیستم كلی تالفی

اون روز هیچ وقت نه  كاری كه من كرده بودم رو در آورد ، ولی بعد
 من نه اون اشاره ای

 به این قضیه نكردیم

نمیخواستم خودم بگم بیا ازدواج كنیم... نمیخواستم خودمو بهش 
 تحمیل كنیم

   ... همون لحظه آرزو گفت

 

تو كه انقدر دوست داری دوباره ازدواج كنین چرا خودت بهش  _
 پیشنهاد ازدواج نمیدی!؟

 یكی از ابروهامو بردم باال
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 ...عمرا آری... تو كه منو میشناسی _

بیخیال یاران... تو تا حاال بخاطر كیان چیكار كردی؟ اون بخاطرت  _
 جونشو ریسک

كرد... اون بخاطر اینكه تو رو از اون زندگی بكشه بیرون هركاری كرد 
 و همه میدونیم

فقط بخاطر تو بود... تو نمیتونی از غرورت بگذری؟ اون یه بار پیشنهاد 
 ... زدواج دادا

 !چرا اینبار از طرف تو نباشه؟

 پوفی كشیدم و پوزخندی بهش زدم

نظرت چیه جلوش هم زانو بزنم و جعبه حلقه رو براش باز كنم و  _
 بگم

 "كیا خوشكله عشق من با من ازدواج میكنی؟ "

 آرزو بلند بلند زد زیر خنده و بین خنده هاش گفت

ونوادته، به خودت بیا شما برای چه اشكالی داره؟! دختر اون تمام خ _
 هم میمیرید... فكر

 ...نكنم اگه بهش پیشنهاد ازدواج بدی ازت چیزی كم میشه
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تا خواستم حرف دیگه ای بزنم در اتاق آرزو رو زدند كه آرزو بفرمایید 
 بلندی گفت كه در

 ...اتاق باز شد و یكی از مدلهای وابسته به شركت آرزو اومد داخل

   ... ...شدم و نشستم كه پسره وارد شد از رو مبل بلند

 

پسر خوش استایلی بود و من خوب میشناختمش چون تیزر تبلیغاتی 
 كالكشن مردانه شركت

ساله بود ولی ٢٢،  ٢٣آرزو رو من درست كرده بودم... یه پسر حدود  
 با ریشی كه

 گذاشته بود خیلی بزرگتر از سنش نشون میداد

 آرزو با خوش رویی گفت

 اومدی امیر سام... بشین تا قرارداد جدیدت رو برات بیارمخوش  _

 امیر سام وقتی برگشت بشینه با دیدن من لبخند قشنگی زد

 سالم خانم پاک شرمنده ندیدمتون _

سرم رو براش تكونی دادم ... من مثل آرزو با مدال صمیمی نبودم كال 
 من تو شركت خودم
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كسی رو به اسم كوچیک بیش از حد سختگیر بودم و بغیر از كوهیار 
 صدا نمیزدم

 سالم آقای تیموری... بفرمایید _

لبخندی زد و اون سر كاناپه نشست و درحالیكه آرزو رفت یک سری 
 كاغذ رو از

منشیش بگیره منم داشتم به كیان پیام میدادم كه شركت آرزو ام و 
 قبل از اینكه بره خونه

ودیم بیرون و من بیاد دنبال من چون صبح با هم از خونه اومده ب
 ماشین نیاورده بودم

 صدای امیر سام تو گوشم پیچید

خانم پاک اجازه میدید یه سوال شخصی بپرسم؟ البته خیلی وقته  _
 میخوام بپرسم ولی

 !شرایط اوكی نبود

اس ام اس رو كه فرستادم با یه ابروی باال رفته برگشتم سمت امیر 
 سام كه با یه ژست
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سته ی مبل تكیه داده بود و با نگاه خاصی آرتیستی آرنجش رو روی د
   ... بهم زل زده بود

 

 پامو رو پام انداختم و خیلی جدی گفتم

 !البته كه نه _

یک لحظه انگار جا خورد ولی چند لحظه بعد درحالیكه با انگشت 
 شصتش لبش رو

 نوازش میكرد لبخند زد و یكم خودشو به سمت من متمایل كرد

 !شما خیلی خاصید _

واستم یه فحش خواهر مادر دار نثارش كنم كه متوجه شدم میخ
 چشمش روی انگشت

 ...حلقمه... پوفی كشیدم و سرمو تكون دادم

باید یادم باشه اگه خواستیم تیزر بعدی رو با حضور امیرسام ضبط كنیم 
 من تو سكانسها

 حضور نداشته باشم

 همیون لحظه جواب كیان رو گرفتم كه نوشته بود
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 "!یگه میام دنبالت خوشكلهده دقیقه د"

 از جام بلند شدم و توجهی به امیرسام نكردم كه آرزو اومد تو اتاق

 ...به این زودی میری _

آره تو كارت زیاده... فردا تایم نهارت بیا پیش من... كوهیار میره  _
 سر ضبط من تنها

 میمونم... هنوز كلی حرف باید باهم بزنیم به كمكت نیاز دارم

 یكه داشت میرفت سمت امیرسام گفتآرزو درحال

 ...به حرفهام فكر كن _

   ... با خنده سرم رو براش تكون دادم

 

 !فكر كنم تحریكم كردی _

 آرزو بلند بلند خندید و گفت

فقط لطفا یا فیلمشو بگیر یا ما رو هم دعوت كن چون خیلی باید  _
 جذاب باشه

 م بیروناخم الكی بهش كردم و با یه خداحافظی از شركتش زد
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شركت آرزو از مال من خیلی رنگا ورنگ تر بود و هر گوشه مانكن 
 های پالستیكی و

 ...چوبی و شیشه ای میشد دید كه لباسهای خیلی خاصی تو تنشون بود

 ...به سمت آسانسور رفتم و  طبقه رو طی كردم

با قدهای محكم و بلند با اون كفشهای پاشنه بلندم به سمت در شیشه 
 شركت ای برجی كه

 "!آرزو داخلش بود رفتم كه یكی پشت سرم داد زد "یاران

متعجب از شنیدن صدا برگشتم عقب كه امیر سام نفس نفس زنان 
 رسید بهم

یكی از ابروهام رو بردم باال و با جدیت و ناراضی از اینكه اسم 
 كوچیكم رو صدا زده

ش بود نگاش كردم كه با چند قدم بلند به من رسید و سعی كرد نفس
 رو جمع و جور كنه

ببخشید جلوت رو گرفتم ولی ممكنه به صرف یه قهوه مهمونت كنم؟  _
 من از وقتی سر

 ضبط دیدمت میخواستم شرایطی پیش بیاد بتونم باهات حرف بزنم
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 !خواستم عصبانی بشم ولی خندم گرفت... این پسر احمق بود یا چی؟

 با ته خنده ای كه تو لحنم بود گفتم

انگار زیاد سریال و فیلم نگاه كردی! من خودم بیخیال پسر  _
 سناریستم... سعی میكنم این

كارت رو نادیده بگیرم تا به حرفه ات ضربه نزنم... هركسی بهتره حد 
   ... خودشو نگه داره

 

 لبش رو گزید و با اون چشمای عسلیش گستاخانه بهم زل زد

.. من فكر من از زنهای مستقل و محكمی مثل تو خیلی خوشم میاد. _
 میكردم نامزدی

چیزی داری... شایدم دوست پسر االن تو دوتا دیدار اخیرمون دیدم 
 حلقتو نداری پس كات

 ...كردی... میخوام یه فرصتی به من بدی

 تا بخوام حرفی بزنم امیر سام رو زمین ولوو بود

با دیدن كیان كه كتش تو تنش كج شده بود و رگ روی شقیقش نبض 
 باز گرفته بود دهنم
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 موند

 ! كیان _

صدا زدن منو نادیده گرفت و انگشتشو برای پسره كه سعی میكرد از 
 جاش بلند شه تكون

 داد

یک بار دیگه به زن من نزدیک بشی مطمئن میشم كه حداقل تو  _
 ایران هیچ كس بهت

 !كار نده

امیر سام تو روی كیان ایستاد هر دو هم قد بودند و شاخ به شاخ هم 
 د كه امیرایستاده بودن

 سام در حالیكه داشت گونه اش رو ماساژ میداد با پوزخند گفت

منم میتونم بزنمت جناب ولی ترجیح میدم جلو زن با حرمتی مثل  _
 یاران جنگ و دعوا

راه نندازم... و جالبه كه میگی شوهرشی چون تا جایی كه میدونم اسم 
 كسی تو شناسنامش

   ... !ثبت نیست
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شتم كه این پسر داره یک دستی میزنه یا واقعا كوچیكترین فكری ندا
 مدارک منو چک

 !كرده! ولی از كجا میتونست مدارک منو چک كنه؟

 كیان نفس عمیقی كشید و نقاب بیتفاوت و خونسردش رو حفظ كرد

حرفام كامل واضح بود... میتونی امتحان كنی و یه بار دیگه دور و بر  _
 !زنم باشی

ام بگم كه كیان شوهرمه ولی كیان نذاشت دهنمو باز كردم به امیر س
 حرفی بزنم و چنان

محكم دستمو گرفت و دنبال خودش كشید كه كم مونده بود روی 
 زمین ولو بشم كه خودمو

 با گرفتن بازوی كلفتش نگه داشتم

 منو سمت ماشین برد و در رو باز كرد و رسما پرتم كرد داخل ماشین

 !بود كهاین حسادت كیان بود؟ ولی چیزی نشده 

 پشت رول نشست و مثل یه دیوونه شروع كرد به رانندگی كردن

 انقدر شوكه بودم كه این رفتارش برام غیر قابل هضم بود
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چقدر دلم میخواست بگم من زن تو نیستم انقدر زنم زنم میكنی من 
 هیچ پیشنهاد ازدواجی

 نمیخوام همین االن بیا عقد كنیم بره پی كارش ولی سكوت كردم

اشت بین ماشین ها الیی میكشید نتونستم جلو خودم رو بگیرم وقتی د
 و دستمو روی رونش

 گذاشتم و گفتم

 !كیان هر دوتامو رو به كشتن میدی آروم باش _

 یكم آروم شد و یهو پیچید تو یه كوچه ی خلوت و ترمز شدیدی زد

   ... دستشو كه روی فرمون مشت شده بود رو محكم گفتم

 

 !. چته تو؟ چرا انقدر آتیشی شدیآروم باش عزیزم.. _

چشماش رو بست و سرش رو به پشتی صندلی تكیه داد و چندتا نفس 
 عمیق كشید

 !اون عوضی چی میخواست؟ _

 شونه هامو انداختم باال و دلیلی ندیدم كه چیزی رو ازش مخفی كنم
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هیچی میخواست به صرف قهوه مهمونم كنه... كیان فكر میكردم  _
 ا بهمبیشتر از این چیز

 !اعتماد داری

 چشمش رو باز كرد چشماش قرمز شده بود

امروز خیلی بهم فشار عصبی وارد شد... وقتی دورادور شنیدم  _
 میگفت از تو خوشش

 !میاد و فكر میكنه مجردی نتونستم جلو خودمو بگیرم

لبم رو گاز گرفتم و سعی كردم جلو خودمو بگیرم كه وسط یه كوچه 
 هرچند خلوت لباشو

 لبام نگیرمبین 

این حساسیتش بعد از اینكه فكر میكردم شاید رابطمون عادی شده 
 ...عجیب بهم چسبید

شاید حق با آرزو بود... باید رو عقایدم بخاطر كیان پا میذاشتم و خودم 
 بهش پیشنهاد

 ازدواج میدادم

 دستمو روی موهاش كشیدم كه با دلخوری گفت
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 چرا جدیدا حلقتو نمیندازی!؟ _

اینكه میدونستم عصبیه ولی متاسف بودم كه میخواستم یكم با وجود 
 هم من اذیتش كنم پس

   ... گفتم

 

خوب آخرین باری كه با هم بحث كردیم گفتی تو شوهر من نیستی!  _
 خوب پس حلقه

انداختن ضرورتی نداره! درضمن تو خودت هم دستت نمیكنی... اونم 
 تو بیمارستان با

 !شی قلمبتاونهمه پرستار و اون خانم من

با دهن بسته خندید و با دكمه ی مخصوص فاصله ی صندلی و فرمون 
 رو بیشتر كرد و

 دستاشو باز كرد

 !بیا اینجا _

 یكی از ابروهامو بردم باال و نگاهی به اطراف انداختم

 ! كیان یكی میاد _



@vip_Roman 

 

 

  

1341 

 

اخماشو كشید تو هم و تو سكوت فقط بهم نگاه كرد... پوفی كشیدم و 
 پاهامرفتم تو بغلش و 

رو دو طرفش گذاشتم و سرمو به سرش چسبوندم چندتا نفس عمیق 
 كشید تا آروم بشه

همین االن انتظار داشتم چیزی بگه و وقتی در این حد تحریک و عصبی 
 شده بگه بیا بریم

 ازدواج كنیم ولی باز هیچی نگفت

فقط حاال كه پاهام دو طرفش بود و مانتوی كوتاهم رفته بود باال 
 وازش واردستش رو ن

 روی شلوار تنگم میكشید

 نفسها ی پر حرارتش به گوشه ی گردنم خورد

 !من خوب نیستم _

   ... شقیقش رو بوسیدم و بغل گوشش زمزمه كردم

 

باهام حرف بزن كیان... چی آزارت میده! میخوام بدونم باید چیكار  _
 كنم كه حالت خوب
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 !بشه

كشید و دستشو از  با زمزمه های من گردنشو كج كرد و نفس عمیقی
 زیر مانتوم برد باالتر

 و روی پوست كمرم كشید و پوستمو چنگ زد

 میخوام داخلت باشم _

 لبم رو گاز گرفتم و چشمام رو تو كاسه چرخوندم

 !نه كیان... یكی میبینه _

كالفه سرش رو كوبید به پشتی صندلیش ... نمیخواستم تواین وضعیت 
 ببینمش... حتی اگه

امه های جدیدمون رسمی زن و شوهر نبودیم ولی بازم هنوز تو شناسن
 ما عقد كرده بودیم و

یادم هم نمیاد بعد از اون ما هیچ وقت جدا شده باشیم درسته اون 
 اذیتم كرد و گفت شوهرم

نیست... درسته من از لج اون حلقمو نمینداختم ولی باز اون شوهرم 
 بود
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الی نگام كرد كه قبل اینكه بخواد حركت كنه جلوشو گرفتم كه سو
 دستم رفت سمت

 كمربندش و چشمكی بهش زدم

 !خوب میدونی هیچ وقت نمیتونم نیازت رو نادیده بگیرم _

 ناباور نگام كرد كه لبخند با عشوه ای براش زدم

 !من االن انجامش میدم برات تو هم رفتیم خونه برام جبران كن _

 لبش رو تو دهنش مكید و جلومو نگرفت

 شو باز كردم نفس عمیقی كشید و زیر لب زمزمه كردهمینكه كمربند
...   

 

 !تو فوق العاده ای _

 سرمو بهش نزدیک كردم و چشمكی بهش زدم

 !میدونم _

هنوز كامل نرفته بودم جلو كه تقه ای بلندی به شیشه ی پنجره ی 
 ماشین خورد

 حس كردم یک سطل آب یخ رو سرم ریخته شد
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كه دوباره تق دیگه ای به پنجره ی  نه من نه كیان هیچ حركتی نكردیم
 سمت من خورد

 كیان نفس عمیقی كشید و زیر لب گفت

 !به ایران خوش آمدیم _

چشمام رو روی هم فشردم ... حس خجالت و شرمندگی تمام وجودم 
 رو در بر گرفت به

 سختی گفتم

 ...كیان ما رو نگیرن! من و تو توی شناسنه _

یپش رو میكشید باال و كمربندش كیان پوف بلندی كشید در حالیكه ز
 رو دوباره میبست با

 حرص گفت

تو از جات تكون نخور تا برگردم، نگران چیزی نباش ... فكر كنم  _
 امروز اصال روز

 !من نیست

انقدر خجالت كشیده بودم كه حتی سرمو برای یک لحظه هم نیاوردم 
 باال ... انگار قرار
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یه جوری با دستام صورتمو بود در حال ارتكاب جرم ازم عكس بگیرن 
 پوشونده بودم كه

   ... كسی منو نبینه

 

داشتم تو فكرم داستان بافی میكردم كه قراره چی بشه! من قوانین 
 سفت و سخت ایران رو

میدونستم... نمیتونستم از كیان عصبانی باشیم اون متولد و بزرگ شده 
 ی آمریكا بود ولی

 ... الت هستمن چی؟ من میدونستم كه اینجا این مشك

 !یک لحظه فكر كردم اصال خوب میشه! بذار بگیرنمون عقدمون كنن

 ...میتونم به عنوان برادر زنگ بزنم ارسالن بیاد

 وای عالی میشه

خواستم پیاده بشم و بگم ببرن مارو عقد كنن ولی همون لحظه كیان 
 دوباره سوار ماشین شد

ماره ای رو تا بخوام حرفی بزنم گوشیش رو برداشت و با حرص ش
 گرفت و با یه تیک
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 آف ماشین رو از جا كند

 كیان ... چی شد؟ _

با گوشه ی چشم نگاهی به من انداخت ولی جوابمو نداد یهو تو گوشی 
 گفت

 سالم خانم نصر... لطفا با آقا رحیم از خونه برید ... من تا نیم ساعت _
 دیگه میام لطفا

 !كسی خونه نباشه

 یهو كیان با حرص گفت

نم نصر زیر گاز رو خاموش كنید و نگران خانم نباشید... ایشون با خا _
 !منن

 گوشی رو قطع كرد و با حرص پرت كرد تو بغل من

 كیان چته ؟ چی شد؟ _

   ... ...صداش از عصبانیت میلرزید

 

هیچی یارا... فقط میخوام امشب تا صبح فقط منو تو باشیم و چندین و  _
 چندبار به خودمو
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م كه تو فقط مال منی... از روز اولی كه تو ویكتوریا مال خودت ثابت كن
 من شدی تا لحظه

ای كه بمیریم... بدون هیچ مزاحمی... حیف میخوام اینبار برات بینظیر 
 و عالی باشه

 !وگرنه

با چشمای گرد شده نگاش میكردم قسمت آخر حرفاش پاک گیجم 
 كرد

 امروز چته؟ منظور حرفاتو نمیفهمم... كیان چرا اذیت میكنی؟ _

 !برای اولین بار از صبر كردن حالم بهم میخوره _

با لب و لوچه ی آویزون از پنجره به بیرون نگاه كردم ... دلم 
 میخواست فضا رو عوض

 كنم

هروقت كیان اینجوری عصبی میشد من انقدر ناراحت میشد كه سردرد 
 میگرفتم... باید هر

 ... دو آروم میشدیم
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كه با دیدن چیزی كه دیدم لبخندی اومد رو  رسیدیم پشت چراغ قرمز
 لبم و برگشتم سمت

 كیان و با ناز و یكمم لوس گفتم

 كیان؟ _

 باالخره سرش رو چرخوند سمت من

 جانم؟ _

 لبم رو گاز گرفتم و به سمت بستنی فروشی اشاره زدم

   ... !میای بستنی بخوریم حرارتمون كم بشه! لطفا _

 

 چند لحظه همینجوری نگام كرد

 تو دیوونه ای نه؟ _

 سرم رو تكون دادم

 !آره دیوونه ی تو ام... برام بستی بخر خوب _

 لباش كش اومد و با زبونش لباش رو خیس كرد

 !تا حاال هیچ وقت لوس بازی در نیاورده بودی _
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یک لحظه خواستم ناراحت بشم كه دستشو رسوند به لپم و نوازشش 
 كرد

شو... خوردنی تر میشی... ولی فقط از این به بعد بیشتر برام لوس  _
 !برای من ها

كیان ماشین رو كشید كنار و با اون تیپ های رسمی كه داشتیم رفتیم 
 روی صندلی

 ...پالستیكی نشستیم و بستنی قیفی ماشینی گرفتیم

 !چقدر آرزو داشتم همچین لحظه هایی رو با هم بگذرونیم

 یشدحرفهای آرزو لحظه به لحظه تو مغزم پر رنگتر م

چی میشد اگه خودم بهش پیشنهاد ازدواج میدادم و خودم ازش 
 میخواستم با هم ازدواج

 ...كنیم

 غرورم مهمتر بود یا كیان؟

   ... "یه جواب خیلی قاطعانه تو مغزم بود " البته كه كیان مهم تر بود

 



@vip_Roman 

 

 

  

1350 

 

شاید واقعا سرش شلوغ بود چون از تک تک رفتارهاش مشخص بود 
 این مرد واقعا منو

خواست... عاشق این بودم كه با حرف نمیگفت عاشقمه بلكه تو تک می
 تک حركاتش و

 رفتارهاش بهم میفهموند كه چقدر منو میخواد

یه لحظه یادم اومد دو روزه قرصهامو نخوردم... در حالیكه آخر بستنیم 
 رو میچپوندم تو

دهنم و كیان با انگشت شصتش لبمو پاک میكرد به این فكر كردم 
 زمه تا  ماهواقعا ال

 دیگه وایسم و ازش بخوام كه منو حامله كنه؟

ما همه چی داریم... مطمئنا بچمون تو رفاه به دنیا میاد پس تردید من 
 مسخره بود

كیان از همه چی گذشته من میدونم دلیل اصلی اینكه روی كار تک تک 
 بچه ها سرمایه

ا گذاری كرد و همشون رو كشوند ایران بخاطر این بود من تنه
 ...نمونم
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قبل اینكه برگردیم تو ماشین وسط خیابون بیهوا لبشو سریع بوسیدم 
 كه خندید

یارا اینجا آمریكا یا كانادا نیست دختر به اندازه ی كافی امروز بهم  _
 ثابت شد... االن باز

 یه گشتی چیزی میاد باید كلی پول پیاده شم

 ازی در آوردمشونه هامو با سرتقی انداختم باال و باز براش لوس ب

به من چه شوهرم پولداره هركاری هم بكنم جمع و جورش میكنه!  _
 تازه یه خان داداش

 خفن به اسم ارسالن دارم

چشمكی بهم زد و حاال كه حالمون خوب شده بود دوباره سوار ماشین 
 شدیم

 همینكه راه افتادیم با صدایی كه االن آروم شده بود گفت

   ... !زم میموندی باهام؟اگه اینهمه پول نداشتم با _

 

 ناباور چشمام رو گرد كردم و به لبخند موزیانه ی روی لبش زل زدم



@vip_Roman 

 

 

  

1352 

 

خوبی كیان؟ تو وقتی تو اون دو وجب خونه من و روروی زمین  _
 خوابوندی عاشقت

 شدم چی میگی تو؟

 یهو بلند بلند زد زیر خنده

وردت خدایی كاش اون لحظه یه دوربین داشتم از قیافه ی تو ذوق خ _
 ...عكس مینداختم

عالی بودی ولی این سوالم الكی بود فقط جنبه ی شوخی داشت... 
 میدونم تو توی چه

شرایطی عاشقم شدی... مخصوصا با او ماشین جیگرم... تو چی بهش 
 میگفتی؟

 مشتی به بازوش زدم

باهاش منو ١٣٠یابو جونت... اونی كه سعی میكردی با سرعت   _
 برسونی ایستگاه

. و همونی كه ظرف كشک بادمجون منو هنوزم نتونستیم توش قطار..
 !پیدا كنیم

 لبخند دندون نمایی زد



@vip_Roman 

 

 

  

1353 

 

هنوزم باورم نمیشه كه بهت میگفتم ازم دوربمون، باورم نمیشه همه  _
 چیزو پشت سر

گذاشتیم ، بعضی وقتها وقتی به این فكر میكنم اگه از دستت میدادم و 
 تو یكی دیگه از

حضور من تو زندگیت جونتو از دست دادی  افرادی میشدی بخاطر
 قطعا منم یه تفنگ

 ...میذاشتم رو شقیقم و بدون هیچ فكری ماشه رو میكشیدم

   ... دركش میكردم و میدونستم دقیقا به چه وقتهایی اشاره میكنه

 

منم خیلی وقت ها به گذشته فكر میكنم و واقعیت این بود هنوزم خیلی 
 شبها كابوس لحظه

و رو تو گردن هلن فرو كردم رو میبینم هنوزم خواب ای كه چاق
 سرعت باالی ماشین كیان

رو میدیدم كه منو به شبی كه هلن رو كشتم نزدیک میكرد رو 
 ....میدیدم
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هنوزم خواب اون دختر كوچولو كه بهم كمک كرد تا از دست یاسین 
 ...فرار كنم رو میبینم

هاش قفل شدم و با بوسه ولی وقتی بیدار میشم تو بغل كیان و بین بازو
 هاش آرومم میكنه

 وقتی رسیدیم خونه دقیقا طبق دستور كیان كسی خونه نبود

میخواستم برم لباسام رو عوض كنم كه كیان دستمو كشید و اولین 
 جاییكه بهش رسیدیم میز

 دوازده نفره ی بزرگمون بود كه كیان هلم داد سمتش

 با اعتراض گفتم

 !ببذار لباسمو عوض كنم خو _

 سرش رو تكونی داد و درحالیكه كراواتش رو باز میكرد گفت

ساعت وقت داریم كه خونمون رو ١٢خودت لباسات رو در بیار...   _
 !دور بزنیم

بلند خندیدم و به این فكر كردم االن وقت خوردن قرصم هست ولی 
 بیخیالش شدم... پس

 !هرچه بادا باد
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ه بودیم شروع كردیم پس روبروی هم درحالیكه به چشمای هم زل زد
 به دراوردن دونه

 دونه ی لباسامون

 كیان هر تیكه ای كه از لباساش رو درمیاورد منو بیطاقت تر میكرد

   ... دلم میخواست زبونم و انگشتام رو روی تك تك عضله هاش بكشم

 

از وقتی كه برگشته بودیم ایران فقط غذاهای سالم و درست میخوردیم 
 و كیان یك روز

ورزشهای بدنسازیشو تو طبقه ی پایین خونه تو باشگاه  درمیان
 كوچیكی كه برای خودش

زده بود انجام میداد و االن عضله هاش و هیكلش بیشتر و عالیتر شده 
 بود

وقتی چشمام جای اینكه به چشماش زل بزنه سر خورد روی عضله 
 هاش تو گلو خندید

 خوشت میاد؟ _

 مآب دهنمو قورت دادم و لبمو گاز گرفت
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و سرمو به نشونه ی آره تكون دادم یه زمانی اینو نداشت ولی االن خط 
 وي زیر نافش تا

 پایین تنش به طرز وسوسه انگیزي قلمبه و رو فرم اومده بود

 !چه گشنه ای توله _

لبخند با عشوه ای براش شدم و چشمای خمار شدمو بهش دوختم و 
 سوتیــنمو باز كردم و

 گرفتش و چشمك داغی بهم زدپرت كردم طرفش كه تو هوا 

 !اینا همش برای توِا كه لذت ببری _

 یك قدم رفتم سمتش كه سریع گفت

 برگرد سرجات یارا خودم وقتش برسه میام سمتت _

ناباور نگاش كردم كه مبل تكی كه زیاد ازش دور نبود رو كشیدو 
 دقیق روبروي من روش

 نشست و خیلي رلكس تكیه داد و باز بهم دستور داد

خودتو لمس كن... به این فكر كن اگه دستم رو تنت بود كجاهاتو  _
 میخواستی لمس كنم

   ... با اعتراض گفتم
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 !كیان _

انجامش بده خوشكلم، تا بیتاب نشی و اون داغی رو تو اعماق _
 ...چشمات نبینم نمیام روت

 پس یاال

 دستش رو روی قلمبگی شورتش كشید و داغ گفت

 د راضیم كنی داخلت باشماگه اینو میخوای بای _

آروم دستمو روی سیــ.نه هام كشیدم، یه جورایي خجالت میكشیدم 
 وقتی كیان اینجوری

 دقیق نگام میكرد خودمو لمس كنم

اره من قبال هم جلو چشماش خودمو لمس كرده بودم ولی اون موقع 
 !شرایط فرق میكرد

 چون دستش زخمی بود ولی االن

 ردن برداشتمبا صدای داغش دست از فكر ك

بلند فكر كن یارا میخوام ببینمت وقتی داغ میشی خیلی زیبا میشي  _
 میخوام ذره ذرتو ببینم
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 پس با خودت بازی كن به خودت و به من لذت بده

من حتی تو خلوت خودم هم اینجوری خودمو لمس نكرده بودم ولی 
 وقتی كیان با چشمای

نداشت انجامش داغش و لحن دستوریش ازم چیزی میخواست امكان 
 ندم

 دقیقا مثل كیان وقتی شروع كردم به مالیدن باالتنم

 كه كیان نفسشو با ناله داد بیرون

با صدای پر لذت كیان ناخوداگاه بیشتر تحریك شدم و محكم 
   ... فشردمشون

 

 یارا تو فوق العاده ای، مطمئنم االن شورتت خیس خیسه _

و در بیارم دستم بردم خمار لبخندی بهش زدم و بدون اینكه شورتم
 زیر شورتم و اه عمیقی

 از گلوم خارج شد كه كیان با لذت گفت

 بذار خیسیتو ببینم انگشتاتو بهم نشون بده _
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دستمو در اوردم بهش نشون دادم كه تو گلو صدای غرش مانندی از 
 خودش داد بیرون

 حاال تك تك انگشتات رو مزه كن _

م جوری بهم غلبه كرده بود باز دستورش رو اطاعت كردم، حس داغی
 كه از این كارم بیش

 لذت میبردم

 وقتي كارم با انگشتام تموم شد كیان با لذت گفت

 من همه اب اون وسط رو دلم میخواد قورت بدم برات _

این حرفش تنمو لرزوند، زبون و لباش رو بین پام میخواستم پس داغ 
 و با صداي دورگه

 شدم گفتم

 ...پس بیا _

 شو داد بیرونبیقرار نفس

میخوام برات صبر كنم بیبي! شورتت رو در بیار و برو رو میز و  _
 پاهاتو برام باز كن

 باز اعتراض كردم
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 !كیان نه_

   ... آره یارا ... آره زودباش از حرفام اطاعت كن _

 

من همین االن داخل خودم میخواستمش ولي این كاراش رسما شكنجه 
 بود

 ز چوبي رو به كیان پاهامو باز كردمخودمو كشیدم باال و روي می

 كه "جووووووون" بلند كیان رو شنیدم

 بیا

 ...كیان لطفا _

 االن چه حسی داری _

 جیغ خفیفي كشیدم

االن فقط دلم میخواد توی لعنتي داخلم باشی میخوام زیرت باشم،  _
 كیان اذیتم نكن بسه

 میخوام با تو به اوج برسم

با یه لبخند یك وری و چشماي قرمز چشمام تار شده بود كه باالخره 
 شدش اومد نزدیك
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 شورتش رو كشید پایین

 انگشتای خیسم رو لیسید و چشماش رو بست و با لذت انگشتمو مكید

تنم میلرزید و ناله ي بلندي كردم كه خودشو بهم چسبوند و خودشو 
 بهم مالید یكي از پاهامو

كي رو دراز كرد تا جمع كرد تو شكمم و تا نزدیك سیـ.نم اورد و اون ی
 بخوام بگم اذیتم نكن

ببر داخل كه یک حركت همشو برد داخلم... نذاشت نفس بگیرم و 
 شروع كرد به عقب جلو

 كردن پي در پي خودش

 جیغ و نـاله هام رو نمیتونستم كنترل منم

بازوش رو چنگ انداختم اونم موهامو چنگ انداخت و ضربه محكمي 
 بهم زد كه جیغي

   ... د داد زدكشیدم كه بلن

 

 زیرم بلرز برام بیا ، _

 نیازي به گفتن اون نبود چون نمیتونستم خودمو كنترل كنم
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به شدت مثل یه انفجار رها شدم و ناله ي بلندي كردم كه با دوتا ضربه 
 محكم كامل داخلم

 خالي شد و اه مردونه و پرابهتش تو خونه پیچید

 پیشونیم رو به پیشونیم چسبوند

 دم كه ازش حامله بشمامیدوار بو

 اروم لبمو بوسید ولي بوسه ي لبمون عمیق و داغ شد

هیچ وقت بخاطر رابطه ازم تشكر نمیكرد ولي همیشه كاراش طوري 
 بود كه باعث میشد

 حس یه زن شگفت انگیز بهم دست بده

 وقتي لباش رو ازم دور كرد مماس لبام زمزمه كرد

زمیني، تو بینظیري بیبي تو دیدني ترین و داغ ترین صحنه ی روی  _
 س.كسي من! و تو

 ...فقط مال مني االن كلی از اثار ژن من داخل تواِ 

 "اروم صداش زدم "كیان! من بازم میخوام این خیلي خوب بود

 دستشو روي تنم كشید و بعد انگشتاي دست و پام رو لمس كرد

 نهار چي خوردي؟ چرا فشارت انقدر پایینه؟ _
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هر دكتر داشتن بود ، شونه هام رو انداختم این یكي از بدي هاي شو
 باال و بیتفاوت گفتم

 هیچی فقط پیش آرزوچایي و كیك خوردم _

   ... سرش رو متاسف تكون داد

 

بیا برات یه عالمه غذای پر كالری بگیرم تو االن فشارت پایینه و  _
 جدیدا غذاهات فقط

دوبار  سبزي جات شده، غذات رو بخور بهت قول میدم حداقل یك یا
 دیگه همین لذت رو به

 هردوتامون میدم

سرم رو تكون دادم و خواستم برم سمت آشپزخونه كه با ابروي باال 
 رفته گفت

 كجا؟ _

 میرم غذا رو بذارم خوب _

رفت سمت كاناپه و بازش كرد تا مثل تخت بشه و خودش رو روي 
 مبل انداخت و دستشو
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 باز كرد

 بیا اینجا از بیرون غذا میگیریم _

 "كیان"

 به زور یارا رفتم و از اتاق یه پتوی كوچیك اوردم

 همون لحظه زنگ خونه رو زدند و غذامون رو اوردند

بدون اینكه شورتمو بپوشم شلوارم رو پوشیدم و پیراهنم رو سر سري 
 تنم كردم

   ... رفتم بیرون و غذا رو از پیك گرفتم

 

ده بود و موهاي برگشتم داخل و به یارا كه لخت روي تخت دراز كشی
 خرماییش رو دورش

 ریخته بود زل زدم

 یه آهنگ فرانسوي با صداي به نسبت ضعیف گوشیش پلي كرده بود

 هیچ چیزي بهتر از این صحنه تو دنیا وجود نداشت

روي شكم دراز كشیده بود و از زانو پاهاشوبا سمت باال خم كرده بود 
 و رو به باال نگه
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سـ.ن برجسته اش رو هوا بود و یه دستشو داشته بود و تابشون میداد با
 زده بود زیر گونه

 اش و به من زل زده بود

حیف كه میدونستم ضعف میكنه وگرنه همین االن انقدر برانگیخته و 
 تحریك شده بودم كه

 یه بار دیگه سخت بكـنمش

 غذاها رو روي میز گذاشتم و لباسهامو دراوردم

 و پتوي كوچیك مسافرتي رو باز كردم

 الیكه یارا داشت غذاها رو باز میكرددرح

دوباره كشیدمش تو بغلم و پتو رو روي پاهامون انداختم كه اعتراضی 
 كرد

 كیان گشنمه بذار بخورم _

 زیر گوشش رو بوسیدم

 خودم بهت غذا میدم _

خوشحال شد و تو بغلم شل شد و كامل بهم چسبید و خودشو به من 
   ... سپرد
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هم میخوردیم و هر سري انگشتهاي سسي شدم هر تیكه از پیتزا رو با 
 رو میذاشتم تو

 دهنش

تو زاویه اي كه نشسته بود كامل حس میكرد كه با هر بار كه زبونش 
 انگشتام رو لمس

میكرد من سفت تر میشم و من هم گرما و رطوبت بین پاش رو حس 
 میكردم

 از هرغذایي كه گرفته بودیم نهایت لذت رو بردیم

یدم بیشترش رو من خورم مخصوصا سیب زمیني ها هرچند دو سوم شا
 و قارچ سوخاري

ها كه یارا تو دهنم میذاشت و اینبار من بودم انگشتاي ظریفش با 
 ناخونهاي مرتب و یك

دستش رو لیس میزدم درحالي كه داشت یه تیكه سیب زمیني تو دهنم 
 میذاشتم بیهوا

 كي شدانگشتمو بردم داخلش كه صداي اهش با صداي اعتراضش ی
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 !كیان بذار تموم شه _

 كتفش رو گازي گرفتم و جاي گازم رو لیسیدم

 تو هم یه تیكه از غذامی _

ریز خندید كه انگشتمو داخل رطوبت بین پاش تكون دادم كه اه 
 عمیقي كشید

عاشق لحظه اي بودم كه بهش لذت میدادم و باعث اه و ناله هاش 
 میشدم

 زیر لب گفت صورتش رو برگردوند و با چشماي خمارش

 كیــان من میخوام بخورمت _

 پشتشو روي عضالت شكمم كشید

   ... من میخوام زبونمو روي اینا بچرخونم _

 

 الله ي گوشش رو گاز گرفتم

روی كاناپه دراز كشیدم ویه دستمو بردم باال و گذاشتم زیر سرم و 
 خمار به حركات زنم

 نگاه كردم تا ببینم چجوري میخواد بهم لذت بده
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قتي با اون نگاه داغش بهم نگاه میكرد سخت بود كنترل كردن خودم و
 كه محكم نگیرمش

 زیر خودم

لباي قلوه اي و پرش رو روی عضله هام حركت داد و بزاق داغش رو 
 به شكاف تك تك

 عضله هام كشید

 اه كارش فوق العاده بود

سخت بود باز نگه داشتن چشمام ولي میخواستم ذره به ذرش رو ببینم 
 تو مغزم ثبتش كنم و

به همدیگه لذت دادیم وقتی روم چرخید و لبای ورم كرده ٩با روش  
 و ملتهبش رو دیدم

براي سومین بار تحریك شدم ولي اینبار قطعا خیلي دیر به اوج 
 میرسیدم و یارا اذیت میشد

میخواستم خودمو جمع و جور كنم و بیخیال بشم ولي یارا متوجه شد 
 كه شل نشدم و یک

 ...دیگه رو میتونیم انجام بدیم بار
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خودشباز با اون دستاي داغش گرفتش و تا بگم بسه یارا خودش وارد 
 خودش كرد و اه

 بلندي كشید

 زن من داغترین زنی بود تاحاال باهاش برخورد كرده بودم

هیچ وقت فكر نمیكردم در این حد بتونیم از هم لذت ببریم، من 
 باهاش ظرفیت خودمو هم

   ... ...كشیدمبه چالش می

 

اخرین باري كه تو یك شب سه بار انجامش دادیم وقتي بود كه حالش 
 خوب نبود و من

 براي بیهوش كردنش وسط پایگاه با هم خوابیده بودیم

 و االن باز داشتیم این كار رو میكردیم

و من االن كه خودش داشت روم باال پایین میشد نمیتونستم جلوش رو 
 بگیرم و قطعا از

 بیشتر اینو میخواستماون 
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خالي شدن داخل اون گرماي بین پاش وقتي اون عضله هاي حلقوي 
 داخلش بهم خوش امد

 میگفت فوق العاده ترین حس دنیا بود

 با یه حركت چرخیدم و زیر خودم گرفتمش كه یارا جیغي زد

 !كیان ... وحشي _

باسنشو دادم باال و با كف دست چندتا محكم روش زدم كه باز جیغ 
 كشید كه من جاي

 قرمزي هاي دستمو بوسیدم

 اه عمیقي كشید و با اون صداي ناز و خمارش گفت

 عاشق این خشونتتم _

 با تمام وجود داخلش ضربه ي عمیقي زدم كه باز جیغش بلند شد

 میدونستم انقدر سریع نمیام پس گفتم

 یارا طول میكشه تحمل میكنی؟ _

 اووووم عمیقي كشید و نفس نفس زنان گفت

   ... ... من عاشقشم _
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موهاشو چنگ زدم و سرش رو چرخوندم و خودمو بهش نزدیك كردم 
 لباش رو با خشونت

 بوسیدم

 وقتي ازش دور شدم و لباش رو ول كردم تا محكم كارم رو ادامه بدم

یهو دیدم خودش دستشو اورد عقب و روي پشتش گذاشت و انگشتشو 
 وارد خودش كرد

 ین چیزي ندیده بودممن هیچ وقت تو عمرم همچ

 چند لحظه سست شدم و با لذت به این كار فوق العادش زل زدم

 و ناباور گفتم

 !!!یارا _

یك لحظه تردید كرد خواست دستشو عقب بكشه كه سریع دستشو نگه 
 داشتم

تو فوق العاده اي تو خوشمزه ترین و لذیذ ترین چیز دنیایي این فوق  _
 العادست یارا از

 شه این كار و با خودت بكن میخوام ببینمشاین به بعد همی
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المصب جوري تحریكم كرد كه هرلحظه ممكن بود داخلش خالي بشم 
 میخواستم اونم باهام

 به اوج برسه

 كوچولو انقدر تحریك شده بود كه با كوچكترین لمسي برام اومد

 این فوق العاده بود ناله هاش تو كل خونه پیچید

ي كه فكر میكردم داخلش خالي شدم خیلي راحت تر و زودتر از چیز
 این دفعه رسما

 صداي غرش مانندي از گلوم خارج شد و با ناله هاي یارا همراه شدم

   ... امشب فوق العاده بود

 

 و باز یه بیهوشی به خودمو زنم دادم... این خیلی خوب بود

 "یارا"

با صدای تقی چشمام رو باز كردم... نصف بیشتر تنم روی كیان بود و 
 پاهامو دستام

دورش پیچیده شده بود و یه پتوی مسافرتی نازک رومون رو پوشونده 
 بود... از این زاویه
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تنها چیزی كه تونستم ببینم جعبه ی پیتزای چپه شده روی فرشای 
 دست باف و ابریشمی

عزیزم بود... فقط امیدوار بودم سسی چیزی به فرش مالیده نشده 
 باشه

 سهای عمیق باال پایین میشدقفسه ی سینه ی كیان با نف

 باید هم مثل خرس میخوابید با فعالیت دیشبش باید هم خسته باشه

دیشب یه جورایی برامون تعطیالت بود و از زندگی روتینمون در اومده 
 بودیم... همه چیز

فرق داشت و هیجانی كه مدتها بود بین روزمرگی و كار و مشغله 
 هامون دفن شده بود

 ددوباره شعله ور ش

حتی پیتزا خوردنمون هم یه تعطیالت بود... من بعد شبی كه با دن 
 توی پیتزا هات قرار

 داشتم دیگه فست فود نخورده بودم

   ... باید بیشتر با كیان بریم رستوران و از كارهای یواشكی انجام بدیم
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 انگشتمو روی خط شاخهای گوزن با ابهتش كشیدم

 ...كیان بیدار شو _

 صدای اووم بلندی از گلوش بیرون اومدخرناسی كشید و 

 ...یكم دیگه یارا _

 سیب گلوش رو بوسیدم

كیان خانم نصر هرلحظه ممكنه بیاد... منو تو وسط هال خوابیدیم و  _
 وضعمون اصال

 !مناسب نیست

 تكونی خورد و تو گلو خندید و با صدای خواب آلودش گفت

طور میتونم بلند من تا وقتی یه دختر لخت دور تا دورم پیچیده چ _
 شم؟

ترقوش رو گازی گرفتم كه درحالی كه چشماش بسته بود یه دستشو 
 آورد باال و زیر سرش

گذاشت كه منم آروم آروم از دورش خودمو باز كردم ولی با شیطنت 
 خودمو روش كشیدم

 كه با دهن بسته غرید و بعد با تشر گفت
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 نكن! دیشب كم بود؟ _

 دش نگاه كردم و با همون لبخند گفتمریز خندیدم و به چشمای باز ش

 !صبح بخیر گوزن من _

چشماش یه لحظه درخشید ولی تا بخواد حرفی بزنه صدای قدمهایی كه 
 سریع داشت

   ... !نزدیک میشد رو شنیدیم تا بخوام بگم نیاد ولی اومد

 

فقط تنها خوشحالیم این بود كه اون پتوی كوچیكی كه رومون بود از 
 رو كمر به پایینمون

پوشونده بود ولی باال تنه منو كیان بدون پوشش بود سریع سرم رو به 
 سینه ی كیان

چسبوندم كه همه چیز دیده نشه و از الی موهام كه ریخت رو صورتم 
 با یه چشم به خانم

 نصر نگاه كردم

طفلک خانم نصر قرمز شده بود ولی چشماش جوری روی ما میخ شده 
 بود حتی پلک هم
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 نمیزد

 لحظه گفتفقط یه 

 یاران خانم شمایید؟ _

كیان پقی زد زیر خنده... این مرد اصال خجالت سرش نمیشد و خجالت 
 گفتم

 بله خانم نصر خودمم میشه شما برید تو آشپزخونه؟ _

خانم نصر با وجود اینكه خیلی جدی بود ... انتظار این سوال و این 
 حركت رو ازش

و درحالیكه سرش رو نداشتم از سر آسودگی نفسش رو داد بیرون 
 مینداخت پایین زیر لب

 گفت

 !خدا رو شكر شمایید ... خدارو شكر _

 با رفتنش من سرم رو آوردم باال و به صورت خندون كیان نگاه كردم

فكر كنم خانم نصر فكر كرده من دختری چیزی بلند كردم دارم  _
 بهت خیانت میكنم! یه
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! چی فكر كرده در جوری گفت خدا رو شكر شمایید من بهم برخورد
 !مورد من؟

   ... درحالیكه داشتم بلند میشدم گفتم

 

كیان حرف نزن گفتم زود باش بریم اتاقمون ... خیلی زشت شد  _
 پاشو جمع كنیم تا این

 !دفعه هم آقا رحیم مچمون رو نگرفته

پیراهن كیان كه نزدیک میز نهارخوری بود رو به سختی بهش رسیدم 
 و پوشیدم و كیان

پتو رو دور كمرش پیچید و با یه حالت كاراگاهی كه كسی ما رو  همون
 نبینه برگشتیم تو

 اتاقمون

 كیان بهم خندید و درحالیكه شقیقم رو میبوسید گفت

یارا تو خونه ی خودمونیم ها! خوب پیش میاد از این اتفاقا... میخوای  _
 برم به خانم نصر

 !هم پول بدم ما رو نگیره؟
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 رخوندم و مشتی به بازوش زدمچشمام رو تو كاسه چ

 !من االن چجوری تو چشم خانم نصر نگاه كنم؟ _

 خیلی یهویی دستش و انداخت زیر پام و رو دستاش بلندم كرد

خیلی راحت نگاه میكنی عزیز دلم... تو كار خالفی نكردی كه...  _
 اوووم باز هم بوی منو

 گرفتی بیا بریم بشورمت

 با هم رفتیم زیر دوشدستمو دور گردنش حلقه كردم كه 

. . ...   

 

امروز انگار خانم نصر فهمیده بود نمیرسم خودم صبحونه رو آماده كنم 
 پس خودش همه

چیز رو روی میز چیده بود با سری افتاده و خجالت زده سالم آرومی 
 گفتم كه باجدیت

 همیشگیش جوابمو داد

شیده روی میز نشستم كه كیان خوش بوتر از همیشه و مرتب و اتو ك
 اومد و صبح بخیر پر
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انرژی و سرحالی تحویل خانم نصر داد و عین خیالش نبود نیم ساعت 
 قبل چه اتفاقی افتاده

 بود

همون جوری سر پا نصف املت سفیده تخم مرغ همیشگیش رو خورد 
 و كل شیرش رو

 سركشید

 !كیان بشین خوب _

 درحالی كه لقمشو قورت داد گفت

برسونم به عمل دكتر شمس ... خیلی عمل  نه دیره امروز باید خودمو _
 ...خاص و مهمیه

تا برنگشته آلمان میخوام تو همه ی جراحیاش شركت كنم... تو خودت 
 میری شركت؟

 درحالیكه قهوم رو مزه مزه میكردم گفتم

 آره میرم _

خم شد و بدون توجه به خانم نصر لبمو عمیق بوسید... این بوسیدن رو 
 همیشه انجام میداد
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   ... همه ولی اتفاق سر صبح خیلی بد بود پیش

 

با رفتن كیان من و خانم نصر تنها موندیم ... من مثل كیان بیخیال 
 نبودم پس حداقل یه

معذرت خواهی الزم بود... درسته خدمتكارمون بود ولی اون مجبور 
 نبود شاهد همچین

 !صحنه هایی باشه

 اهم اهمی كردم و با صدایی آروم گفتم

 ر متاسفم بخاطر اتفاق صبحخانم نص _

 خانم نصر چند لحظه مكث كرد و با لحن جدی همیشگیش گفت

اینجا خونه ی شماست نیازی به معذرت خواهی نیست... من امروز  _
 زودتر از همیشه

 اومدم

مشكوک نگاهی بهش انداختم... فكر كنم حرف كیان راست بود... 
 شاید واقعا خانم نصر
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به من خیانتی چیزی میكرده... یک لحظه فكر كرده بود كیان داشته 
 اون شكی كه تو

وجود هر زنی هست ناخودآگاه تكون خورد... خانم نصر چیزی از 
 كیان دیده بود؟

 خانم نصر شما چیزی تاحاال از همسرم دیدید؟ _

 سریع جواب داد

نه یاران خانم هرگز... فقط این یه تجربه ی قدیمی تو زندگی خودم  _
 حظهبود... من اون ل

 ...اومدم تو هال صورتتون رو ندیدم و واقعیت ترسیدم كه نكنه

 شما خیانت دیدید؟ _

درحالیكه محكم دستمال زرد رنگ رو تو دستش میفشرد سرش رو 
 ...انداخت پایین

سكوت چند دقیقه ای بینمون حكم فرما شد و منتظر بودم جواب 
   ... سوالم رو بگیرم

 



@vip_Roman 

 

 

  

1382 

 

اران خانم... من كسی كه عاشقش من به مردها اعتمادی ندارم ی _
 بودم خونه و ماشینی كه

به نامم بود رو از چنگم در آورد و وقتی منو فرستاده بود دنبال نخود 
 سیاه صبح زود

 !برگشتم خونه رو تختم با یه زنه دیگه مچشو گرفتم

دستام رو مشت كردم تا نفرتم رو از همچین مردی به روش نیارم... 
 االن میتونستم درک

م كه چرا وقتی ما رو دید برنگشت بره و تا وقتی كه مطمئن نشد كن
 زنی كه لخت دور

مردم پیچیده منم از جاش تكون نخورد... حرفی نزدم كه خودش 
 ادامه داد

وقتی آقای پاک دیروز بهم زنگ زد و هول هولكی گفت من و آقا  _
 رحیم خونه رو خالی

فاقی كه سر من كنیم كل دیشب خوابم نبرد... همش میترسیدم ات
 اومده برای شما هم اتفاق

بیوفته... من نمیدونم زندگی شما چطور بوده و چه اتفاقاتی رو پشت 
 سر گذاشتید و واقعیت



@vip_Roman 

 

 

  

1383 

 

اینه كه كنجكاو هم نیستم... ولی میدونم اولین باری كه دیدمتون و 
 بیهوش بودید و درد

هم زیادی تحمل میكردید بخاطر آقای پاک بوده ... میترسیدم شما 
 چیزی كه الیقش نیستید

به سرتون بیاد... من خوشحالم وقتی میبینم ایشون عاشقانه با شما 
 رفتار میكنند، حداقل بهم

 !ثابت شده همه ی مردها خیانتكار نیستند

بین دو تا حس گیر كرده بودم... حس تنفر نسبت به مردی كه به این 
 زن خیانت كرده بود و

چیزش باعث شده بود بیاد خونه  مطمئنا بخاطر از دست رفتن همه
 دیگران كار كنه . از

طرفی هم دلم از محبت خانم نصر پر شد كه برای من ارزش قائل بود 
 و ترسیده بود كیان

 !به من خیانت كنه

   ... زیر لب زمزمه كردم
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متاسفم بخاطر اتفاقی كه براتون افتاده اگه فكر میكنید كاری از  _
 دست ما برمیاد بگید

 لطفا

 بخند محزون و پر غمی زدل

همش حماقت خودم بود كه چشم بسته به كسی كه فقط سه ماه بود  _
 باهاش ازدواج كرده

بودم اعتماد كردم... كسی نمیتونه بخاطر حماقتم به من كمک كنه... 
 من اینو پذیرفتم كه

اشتباه خودم بود من از اون آدم طالق گرفتم و هیچ چیزی رو نتونستم 
 تیپس بگیرم من ح

خونوادم هم بخاطر حماقتم پشتم درنیومدن و من االن دوباره زندگیم 
 رو شروع كردم من

 !باید یاد بگیرم قوی باشم

 لبخندی بهش زدم

خوشحالم كه روی پاهای خودتون ایستادید... مطمئنم هروقت الزم  _
 باشه من و كیا میتونیم
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 بهتون كمک كنیم

 گفتسرش رو با احترام برام خم كرد و زیر لب 

 خوشحالم با خونواده ی شما آشنا شدم _

لبخند براش زدم و از رو میز بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم تا آماده 
 بشم

خانم نصر رو قضاوت نكردم فقط امیدوار بودم زندگیش بروفق 
 مرادش بشه و اونجوری

 !كه الیقشه زندگی خوبی تشكیل بده

كردند به سالم  یكم دیرم شده بود وقتی رسیدم شركت همه شروع
   ... كردن

 

همینكه رسیدم طبقه ی خودم چند نفر رو داخل اتاق كوهیار دیدم... 
 من وكوهیار اتاقمون

روبروی هم بود و بجای دیوار دو دیوار از اتاقمون كامال شیشه بود 
 وفقط درشرایط
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مخصوص با یک دكمه ماتشون میكردیم... این ایده ی كوهیار بود كه 
 تاز شیشه های ما

 شونده استفاده كنیم

 كوهیار با دیدن من با دستش اشاره زد كه برم داخل اتاقش

با وجود اینكه سه نفری كه روبروی كوهیار پشتشون به من بود ولی 
 بازم دونفر از افراد

 رو تشخیص دادم

 با وارد شدن به اتاق چشمم تو چشمای امیر سام قفل شد

 كوهیار لبخند كجی زد و رو به بقیه گفت

 !خوب رئیس هم اومد میتونیم مشكل رو با ایشون حل كنیم _

 سوالی نگاهم رو بین كوهیار و آرزو چرخوندم كه آرزو گفت

ما بر اساس دستوراتی كه گرفتیم از رئیس بزرگ میخوایم قرار داد  _
 آقای تیموری رو

فسخ كنیم ولی وكیلشون كلی مشكالت سر راه ما گذاشتند و خواستار 
 !بودندمالقات با شما 
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روی صندلی تک نفره ای روبروی وكیلش نشستم كه وكیلش همین كه 
 خواست حرف بزنه

 دستم من پیش دستی كردم

فكر كنم گفته شده مبلغی كه برای فسخ قرارداد تعیین شده به  _
 !ایشون بازگردانده میشه

 !خوب بخاطر بی ادبی ایشون ترجیح میدیم باهاشون كار نكنیم

   ... سام برگه ای روی میز گذاشتقبل وكیلش خود امیر 

 

یاران... تو نمیتونی این كار رو بكنی... من از پزشک قانونی نامه  _
 دارم و میتونم كسی

 كه خودشو به نام شوهرت معرفی كرد رو بندازم زندان

 بعد با لحن مسخره ای گفت

 !فكر نمیكردم انقدر كم باشی كه صیغه ی كسی بشی _

داختیم و هر سه زدیم زیر خنده كه كوهیار سه نفری نگاهی به هم ان
 بین خندش گفت
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بخاطر همین اصرار داشتی یاران رو مالقات كنی! میخواستی مثال  _
 بترسونیش؟

 آرزو هم با همون لبخندش گفت

واو چقدر هم ترسیدیم... هی پسر بنظر من پولتو بگیرو بزن به چاک  _
 فكر نكنم بخوای

 !با شوهر و داداشش دربیوفتی

یر سام و وكیلش درحالی كه از خنده ی ما عصبی شده بودند سعی ام
 كردند به خودشون

 مسلط بشند و وكیلش گفت

یعنی شما ترجیح میدید ما از شما شكایت كنیم؟ این به نفع شما  _
 نخواهد بود چون ما فیلم

 !دوربین های مدار بسته رو هم داریم كه این آقا به ایشون حمله كرده

فشردم تا باز نخندم... اونا هیچ وقت موفق نمیشدند  لبام رو روی هم
 كارشون رو پیش

ببرند... ولی بازم بخاطر اینكه نمیخواستم دوباره به تیم گند جمع كن 
 عزیزمون زنگ بزنم
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یا كیان و ارسالن رو درگیر كنم دسته چكی كه از روز اولی كه شركت 
 رو باز كرده

و دوبرابر پولی كه باید بخاطر بودیم از بانک گرفته بودم رو در آوردم 
 لغو قرار داد

   ... میدادیم رو روش نوشتم و برگه رو روی میز گذاشتم

 

این تنها لطفیه كه میتونم بهت بكنم... میدونم جوونی و هدف های  _
 زیادی داری ولی

همسرم بدونه اومدی اینجا ازت نمیگذره... این پول رو بردار و دنبال 
 زنهای پولدار و

رای باال رفتنت نباش تو اگه شكایت كنی هم به هیچ جایی قوی ب
 نمیرسی فقط پول و وقتت

 !رو حروم میكنی... عاقل باش

همه سكوت كرده بودند كه امیرسام خیلی راحت چک رو برداشت و با 
 صورت بیتفاوتی

 گفت
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 !كار كردن باهاتون لذت بخش بود _

 آرزو سرش رو تكون داد و با پوزخندی گفت

 !یكیتون فرق داشته باشید من دلم خوش باشهلعنتی  _

میدونستم منظورش شوهر قبلیشه چون اونم بخاطر پول آرزو باهاش 
 ازدواج كرده بود

 با رفتنشون كوهیار جووووون بلندی كشید

یاران چک میكشی واسه مردم... بابا ایول خفن! ولی خدایی داستانش  _
 چی بود چرا كیان

 !كه از شر این پسره خالص بشیم؟ سر صبح هممون رو زابراه كرد

 سرم رو با تاسف تكونی دادم

 !چون پسره گفت ازم خوشش میاد و كیا اینو شنید _

 هر دو خندیدند كه آرزو چشماشو ریز كرد و بهم زل زد

   ... باالخره تصمیمتو گرفتی؟ انجامش میدی؟ _

 

فكر كنم هیچ وقت انقدر مطمئن نبودم مخصوصا با اتفاقات دیروز 
 یخواستم این كار روم
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 انجام بدم

 اگه شركت خودت كاری نداری باهام میای بریم حلقه بخریم؟ _

 آرزو ذوق زده گفت

یس... ایول، هركاری هم داشته باشم بخاطر تو لغوه... اینجا هم  _
 ...بسپار به كوهیار

 كوهیار با چشمای گرد شده نگاهش بین من و آرزو در گردش بود

 !بگه دوباره تو اون مغزای فندقیتون چی میگذرهیكی میخواد به من  _

 آرزو زبونشو برای كوهیار درآورد

 بهت نمیگم تا بسوزی! حاال ما مغز فندقیم ها؟ _

 كوهیار رو به من گفت

 !یاران تو بگو من میمیرم چرا میری حلقه بخری؟ _

 شونه هامو انداختم باال و چشمكی بهش زدم

 خودت میفهمی جوجه _

اداهای پنهون كاری مرموز بازی رو از اون كیا یاد گرفتی كوهیار_ این 
 ... نه؟
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 دیگه كمال همنشینی اثر كرده _

 برگشتم سمت آرزویی كه لبخند بزرگی رو لبش بود

بریم آری... كوهیارقبل اینكه تو بری سر ضبط برمیگردم شركت... تا  _
 اون موقع

   ... حواست باشه

 

ا آرزو از شركت زدیم بیرون... در حالیكه كوهیار داشت غر میزد ب
 امروز كلی كار داشتم

 عصر ولی فعال كیان برام مهم تر بود

 !من دیگه باید یه نقطه میذاشتم جلوی این شک و تردید

. . 

 "كیان"

بفرمایید آقای پاک... همونجوری كه سفارش داده بودید... این نمونه  _
 خیلی كم یاب بود و

ور شدید صبر كنید! مطمئنا كسی كه برای پیدا كردنش ببخشید كه مجب
 قراره این رو تو
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 !دستش بندازید خیلی خوش شانسه

پوزخندی به خانم نعیمی زدم... زنیكه  ماه بود منو معطل خودش 
 كرده بود با همون

 پوزخند گفتم

 !من خوش شانسم كه پیداش كردم _

 یک لحظه یكه خورد از حرفم و زمزمه كرد

   ... !بله البته _

 

رو گرفت سمتم ... خوبه ارزش صبر كردن رو داشت... یه جعبه 
 انگشتر الماس كه دوتا

شاخ گوزن از دو طرف سنگ الماس رو روی انگشتر طالی سفید نگه 
 ...داشته بودند

همون طرحی كه طراحشون برام كشیده بود... من یه چیز تک 
 میخواستم و میدونستم یارا

استم یه چیزی تو دستش از طرح تتو من خیلی خوشش میاد... میخو
 باشه كه یه تیكه از من
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 !باشه

 من این تتو رو به عشق مادرم زده بودم

اون عاشق گوزنها بود و تمام سیسمونی بچگی من با طرح گوزن 
 ...آراسته شده بود

 و سالها نازی اونا رو برای من نگه داشته بود

 نستم بابا رومامانم نماد مبارزه ی من مقابل بابا بود... هنوز هم نمیتو
 ببخشم بخاطر مردن

مامان... اون نتونست از مامان محافظت كنه... اون در مقابل قدرت 
 شكست خورد چون

اون موقع انقدر قدرت نداشت كه بتونه در مقابل خونواده قدرتمنده 
 ...نازی بایسته

درحالیكه خانواده ی نازی حتی از اعضای مجمع هم نبودند... بابا 
 بخاطر خودخواهی

خودش مامانمو فدا كرد... مامان خیلی زود منو ترک كرد ... من 
 میخواستم یه جوری
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خاطرات مامان رو برای خودم زنده نگه دارم بخاطر همین این 
 خالكوبی رو زدم ولی

االن كه یارا ازش انقدر خوشش میومد میخواستم حلقش با خالكوبی 
 من ست باشه و این

 ...لی من برام مهم نبودالماس وسطش خیلی گرون قیمت بود و

اولین بار فقط با یه رینگ ساده ازش خواستگاری كردم ولی این بار 
 نمیخواستم همه چیز

   ... ...ساده باشه

 

وقتی از جواهر فروشی اومدم بیرون گوشیم زنگ خورد با دیدن اسم 
 ارسالن سریع جواب

 دادم

 گرفتیش حلقه ها رو؟ _

 آره؟ _

 !و ببینهخانم میخواد هردوتاتون ر _

 !هردوتامون میدونستیم دیر یا زود مامانت میفهمید _



@vip_Roman 

 

 

  

1396 

 

 !جالبه كه عصبانی نشد _

 ...مادرت منو دوست داره ارسالن _

 فكر كنم تو باید یاران رو از من و خانم خواستگاری كنی _

 تو گلو خندیدم

 عمرا _

كه اینطور... باشه پس من امشب میام یاران رو از خونت میكشم  _
 هروقتبیرون... 

عقدش كردی میتونی برش گردونی... خانم شدیدا تحت تاثیر یاران و 
 شجاعتش و

 فداكاریش برای تو قرار گرفته

بادی به غب غب انداختم و با افتخار از داشتن همچین زنی محكم و 
 جدی گفتم

یارا هركسی رو تحت تاثیر قرار میده اون زن منه... در ضمنهر دو  _
 میدونیم تو نمیتونی

و ازم دور كنی یارا میزنه ناكارت میكنه... به خانم هم بگو یه روز زنم
 میریم با یارا بهش
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   ... سر میزنیم حتما

 

 پوفی كشید

صدبار گفتم بهش نگو یارا ... بگو یاران تو آخرش همه چیزو به باد  _
 میدی... همه عادت

 !كردند اال تو و اون یاران كله شق

فقط یه چیز سعی كن تا یک هفته  بیخیال ارسالن چیزی نمیشه... _
 دیگه ایران باشی

 !نمیتونم كیا _

هی ما قراره یه عروسی كوچیک داشته باشیم بعد تو میگی نمیتونی؟  _
 برادر عروس

 !قرار نیست باشه

ها ها ها... من و تو كی شروع كردیم به زدن حرفهای خاله زنكی ؟  _
 درضمن من باید

 اون موقع برگردم یا نهبرم ایتالیا نمیدونم میتونم تا 

 میری پیش كبیر؟ _
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اوهوم... سفارشات این بار خیلی زیاده باید خودم شخصا تحویلش  _
 بدم

 پوزخندی بهش زدم

 !ارسالن تصمیم نداری از این كارهای سیاه بیای بیرون نه؟ _

قرار نیست چون تو همه چیز رو پشت سر گذاشتی منم بخوام بیام  _
 بیرون... من این

رو دوست دارم... این آدرنالین زندم نگه میداره من كارم زیاده هیجان 
 كیا... من یه انتقام

دارم و تا وقتی بهش نرسم بیخیال نمیشم... من مثل تو نیستم پسر من 
 هیچ خوشم نمیاد آدم

شریف و درستكاری باشم من قدرتم رو دوست دارم... من خوشم میاد 
 وقتی كسی ازم

   ... !میترسه

 

نی بینمون به وجود اومد... دركش میكردم... میدونستم مكث طوال
 همونقدر كه من از
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قدرت و خالف میخواستم دور بمونم ارسالن دوست داشت توش غرق 
 بشه

باشه ولی سعی كن برای مراسم باشی... ما دوست داریم تو پیشمون  _
 باشی

سعی میكنم ولی قول نمیدم... االن هم زنگ زدم فقط بگم خانم _
 ...ببینتتون میخواد

من و ارسالن همیشه نقطه مقابل هم بودیم ولی جالب بود همیشه 
 همدیگرو درک میكردیم

حتی اگه افكارمون شبیه به هم نبود ولی بازم همدیگرو قبول داشتیم... 
 اون زندگیش خیلی

سخت تر از من بود و من تحسینش میكردم كه هنوز هم سرپا بود و 
 جالب اینكه توی كل

 درت مطلق بودآسیا یه ق

 ...با هم خداحافظی كردیم و با یارا تماس گرفتم ولی جوابمو نداد

حتما سرش شلوغ بود ... امروز كارهام رو تو بیمارستان ریخته بودم 
 سر كوهیار اون
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 االن بین دوتا ترمش بود و سرش یكم خلوت بود

 ...دم در شركت یارا نگه داشتم و وارد ساختمون شدم

 د تو این تایم شلوغ میومدم و سر ظهر بوداین اولین بار بو

ه انگار همه تازه از ناهار برگشته بودند... تا حاال كسی من و اینجا ندید
 بود پس كسی

 نمیدونست من شوهر یارا هستم

با وارد شدنم به طبقه ی سوم نگاهم رو دادم سمت اتاق یارا و كوهیار 
 در های اتاق یارا

رار داشت كوهیار هم كه تو اتاقش مات شده بود پس انگار با كسی ق
 نبود... بارها خودش

   ... با جزئیات در مورد شركتش بهم گفته بود

 

منشی ریزه میزش با اون عینک بزرگش با دیدن من با دهن باز بهم 
 زل زد نمیخواستم بی

ادبی كنم و سرم رو بندازم پایین و برم تو اتاقش ... پس جلوی 
 منشیش ایستادم و صدام رو
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 ف كردمصا

 وقت بخیر... میتونم خانم پاک رو مالقات كنم؟ _

 دختره از زیر عینكش بهم نگاه كرد

 ببخشید شما قرار قبلی داشتید؟ _

 سرم رو تكون دادم

 خیر _

 از شركت مدلینگ شما رو جای امیرسام تیموری فرستادند؟ _

خندم گرفت ولی خودمو كنترل كردم و قیافه ی جدی و بی تفاوتم رو 
 اشتمنگه د

 خیر خانم من همسرشون هستم... اگه تنها تو اتاقه میتونم ببینمش؟ _

یک لحظه سكوت جالبی تو بخش حكم فرما شد و همه برگشتند سمت 
 ما... سنگینی نگاه

 ...ها اذیت كننده بود... دوست نداشتم وقتی مردم بهم زل میزدند

 دختره چشمای گردش رو گرد تر كرد و مودب زیر لب گفت

 مایید بشینید من باهاشون تماس بگیرمبفر _
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 همون لحظه صدای بلند یارا تو شركت پیچید

 ...گمشو بیرون از اتاق من همین حاال _

 مطمئن نبودم باید دخالت كنم یا نه ولی دوباره صدای داد یارا بلند شد
...   

 

من سناریوم رو پس میگیرم خانم صفدری... اگه میخواید این تو این  _
 كنه نه فیلم بازی

من به عنوان نویسنده نه كوهیار به عنوان كارگردان تو این فیلم 
 نخواهیم بود

صدای زنی رو شنیدم ولی بخاطر آروم صحبت كردنش نفهمیدم 
 چیگفت ولی یارا بلند بلند

 گفت

من برام مهم نیست و رحم و مروتی هم ندارم تقدیمش كنم... برام  _
 خیلی عجیبه این آقا

 !برام جالبه با چه رویی االن روبروم نشسته خوب منو میشناسه
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وقتی گفت آقا دیگه منتظر نموندم فقط رفتم داخل با دیدن صورت 
 برافروخته یارا حس

كردم كسی روی قلبم چنگ انداخت... چی باعث شده بود زن من در 
 این حد عصبانی بشه

با چرخوندن نگاهم و دیدن اون آدم منفور فكم رو روی هم محكم 
 فشردم

 كیا؟ اینجا چیكار میكنی؟ _

 ...یكی از ابروهام رو بردم باال و شاكی نگاش كردم و پوزخندی زدم

فعال مهتره بدونم این اینجا چیكار میكنه! فكر كنم مشت هایی كه _
 دفعه ی آخر خوردی

 بست نبود

من حتی اسم این یارو روهم نمیدونستم یارا یكم خودش رو جمع و 
 جور كرد

ایشون نمیدونستند من كی هستم... االن هم با  مشكلی نیست... _
 زبون خوش درک نكردند

 باید برند بیرون بخاطر همین صدام رو بردم باال
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   ... مرده پوزخندی زد

 

زن و شوهر هنوز هم مثل چندین ماه پیش سرسختید... من مشكلی  _
 با شما ندارم من با

ر همه چیز رو آرزو مشكل دارم اونم كه شوهر كرده... شما چرا انقد
 كش میدید؟ من

میخوام تو این فیلم باشم و توسط تیم انتخاب بازیگران هم به عنوان 
 نقش دوم انتخاب شدم

 !پس شما یه مشكل رو دارید كش میدید

بهش نزدیک شدم و دستام رو دو طرف میز گاشتم و سرم رو یكم به 
 سمتش خم كردم

ه ی منه عوضی... من تو بیش از حد پر رویی یا چی؟ آرزو دختر خال _
 هنوز هم

حرصمو كامل سرت خالی نكردم كاری نكن ایندفعه انقدر بزنمت كه 
 نتونی تا خونه

 !رانندگی كنی و مجبور بشی با تاكسی برگردی خونه ی عزیزت



@vip_Roman 

 

 

  

1405 

 

 پسره نفس عمیقی كشید و با بیچارگی گفت

من بارها گفتم اشتباه كردم... من بارها از آرزو معذرت خواهی  _
 ...كردم

 ...یارا پوزخند صدا داری بهش زد

وقتی ازش معذرت خواهی كردی كه عكست دو سه بار تو پارتی  _
 های مختلف با دخترا

پخش شد و ممنوع التصویر شدی و از لحاظ مادی زدی جاده خاكی... 
 پس خواستی دوباره

خامش كنی نه؟! من برام مهم نیست این فیلم شانس آخرته... مهربونی 
 ششهم بزل و بخ

نمیكنم... نیازی هم نیست تهدیدت كنم خدا تو رو زده جناب شفیع ... 
 متاسفم شما راه رو از

 اول درست نرفتی

رفتم سمت یارا و كمرش رو لمس كردم تا بهم تكیه كنه و همین كار 
   ... رو هم كرد
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درسته یارا زن فوق العاده قوی بود ولی بعضی وقتها تكیه دادنش به 
 من حس مرد بودنم

 رو قلقلک میداد

یارا دكمه ی كنترلش رو زد تا شیشه ها دوباره شفاف بشند و بفهمونه 
 بهشون كه این آخر

جلسه بوده... ولی با شفاف شدن دیوارها همه ی كاركناش كه دور تا 
 دور اتاق رو گرفته

 بودند تا بفهمند قضیه چیه دیده شدند

 یه لحظه همه هول شدند و مثل مورو ملخ پخش شدند

 ارا زیر لب گفتی

 !اینا چرا چسبیده بودند به اتاق؟ _

همون لحظه پسره بدون توجه به زنی كه همراهش بود از اتاق زد 
 بیرون و اون خانم پشت

 ...سرش علیرضا علیرضا گویان دوید

 یارا پوفی كشید و برگشت سمتم كه پیشونیش رو بوسیدم و كالفه گفتم
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ه ترجیح میدادم خونه بمونی و اگه میدونستم كارت انقدر دردسر دار _
 بچه هامونو بزرگ

 كنی

 خسته تو گلو خندید

من عاشق كارمم... نمیدونم چرا دوتا مشكلی كه داشتم عدل در  _
 حضور تو بود

 االن كارات تموم شد؟_

 سرش رو به نشونه ی نه تكون داد كه لبش رو نرم بوسیدم

ام ببرمت یه میشه كنسلشون كنی و با من بیای؟ فردا جمعست میخو _
   ... !جایی

 

 وقتی داشتم این حرف رو میزدم یهو دوباره شیشه ها رو مات كرد

 سوالی نگاش كردم كه لبش رو گاز گرفت و جلوی خندش رو گرفت

 چی شد؟ _

هیچی عزیز دلم تو باز ایران رو با آمریكا و كانادا اشتباه گرفتی كل  _
 كارمندام زل زده
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 ... بودند به بوسه های تو

 كم فكر كردم و چشمامو ریز كردمی

 !آخه من كه خیلی آروم بوسیدمت _

 ایندفعه بلند خندید

عزیز دلم قرار نیست كه حتما بوسه هامون هوس انگیز باشه...  _
 همین بوسه ی ریز هم

 تو محیط كار زشته

 پوفی كشیدم و چشمام رو تو كاسه چرخوندم

ون رو فهمیدم ولی یعنی من فقط باید تو خونه ببوسمت! حاال خیاب _
 !اینجا كه سرپوشیدست

یارا بلند بلند زد زیر خنده و دندونهای ردیف و خوشكلش رو برام به 
 نماش گذاشت

وقتی میخندید لبهای قلوه ای و بزرگش خیلی وسوسه انگیز میشد باز 
 خم شدم بوسیدمش كه

 صدای

 هینی" پشت سرمون شنیدیم"
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ریزه میزه كه منشیش بود یارا ترسیده برگشت كه متوجه همون دختر 
 شدیم یارا با لبخند

   ... گفت

 

 سارا جان در زدن یادت رفت فكر كنم؟ _

بله خانم پاک...شرمنده ... خیلی خیلی شرمنده... آقای ارجمند _
 ...اومدند برای مالقات شما

 یارا با لبخندی كه هنوز رو لبش بود گفت

 راهنماییش كن اتاق كوهیار اونجا میبینمشون _

 رگشت سمت من و با اخم الكی گفتب

 !اینجا بشین شلوغی نكن تا بیام باشه _

روی كاناپه ی طوسی رنگش كه كلی كوسن رنگی رنگی روش بود 
 نشستم و چشمكی

 بهش زدم

 ...چشم رئیس ولی این آخریشه بعدش باید با من بیای _



@vip_Roman 

 

 

  

1410 

 

شالش رو جلو آیینه درست كرد و رژش رو كه با بوسیدن من خراب 
 رو ترمیم شده بود

 كرد و تو هوا بوسی برام فرستاد

 ... چشم آقا _

با رفتنش گوشیم رو در آوردم و با پیام هایی كه فرستادم همه چیز رو 
 هماهنگ كردم

 منشی یارا اومد و برام چیز كیک و نسكافه آورد

با رفتن اوم متوجه …دختره طفلک خجالت میكشید بهم نگاه كنه 
 ویبره ی گوشی یارا شدم

   ... وی میز جا گاشته بودكه ر

 

پشت سر هم ویبره میزد...یه كنجكاوی عجیب بهم غلبه كرد و سرم 
 ...رو بردم نزدیک

پشت سر هم داشت پیام میومد... گوشی یارا قفل نداشت میتونستم 
 بازش كنم و پیام ها رو

 ببینم ولی من اجازه ی این كار رو نداشتم
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ونستم جلو ی خودمو بگیرم وقتی پیام های پشت سر هم بیشتر شد نت
 و گوشی رو برداشتم

 پیام از طرف " مجمع دیوانگان" بود

به اسمی كه برای گروهشون گذاشته بودند خندیدم... آخرین پیام كه 
 پیام كوهیار بود

 نظرمو جلب كرد

بابا یاران االن جلسه داره... منم دارم برمیگردم شركت تو ترافیک  "
 گیر كردم انقدر پیام

. بیاد جواب میده ولی منم بشدت منتظر اون لحظه ام كه قیافه ندید..
 " ی كیا رو ببینم

 یک لحظه یكه خوردم پیام ها رو رفتم باال و همه ی حرفها گنگ بود

 حتی پیام ریما خیلی جالب بود

 " !...آرمان كجایی من تو فرودگاهم "

 "آرزو " ریما امشب بیا خونه ی ما

نه... تازه باید خورده فرمایشات یاران آرمان" نمیخواد پیش من میمو
 "رو با هم انجام بدیم
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كوهسار " بابا من مریض دارم... ولی ده نفر رو بسیج كردم برای فردا 
 ...جای منو بگیرند

 "كیا بدونه من و میكشه

 دتا پیام رد و بدل شده بو١٠٠رفتم باال و باالتر... لعنتی ها بیشتر از  

   ... تو سر داشتند؟ اینجا چخبر بود... اینا چی

 

وقتی به پیامهایی كه یارا هم باهاشون حرف زده بود رسیدم صورتم پر 
 از خنده شد

 مثل دیوونه ها بلند بلند زدم زیر خنده ولی سریع خندم رو جمع كردم

همون لحظه مغزم جرقه ای زد و از طرف یارا پیام طوالنی رو براشون 
 فرستادم

كردم كه اگه یارا به گوشیش نگاه و بعد فقط از طرف خودم پاكش 
 كنه متوجه نشه كه من

چیزی تایپ كردم و برای بچه ها فرستادم... سریع ریما و آرزو واكنش 
 نشون دادند و
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آرمان هم شروع كرد به غر زدن ولی من بلد بودم مثل یارا حرف بزنم 
 كه كسی مشكوک

 منشه جوابشون رو دادم و باز جوابا رو از سمت خودم پاک كرد

اینترنتش رو هم قطع كردم كه دیگه چیزی براش نیاد و متوجه چیزی 
 نشه

دوباره پیام های جدیدی فرستادم و برنامه رو تغیر دادم ... حتی اگه 
 خودم هم برنامه ریزی

 میكردم انقدر همه چیز عالی نمیشد

 "یارا"

خسته از حرف زدن زیاد برگشتم اتاقم... كوچیكترین فكری نداشتم 
 امروز اومده چرا كیان

   ... فقط امیدوار بودم داستان فردا رو نفهمیده باشه

 

ریما قطعا رسیده بود و اصوال باید همراه آرمان میبود... دلم نمیخواست 
 پیش كیان گوشی

 دست بگیرم... نمیخواستم به چیزی مشكوک بشه
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 با رفتن به داخل اتاق كیان هنوز روی مبل نشسته بود

اش آورده بود رو تا نصفه خورده بود رو نسكافه ای كه سارا بر
 برداشتم و سر كشیدم

 داشتم خفه میشدم _

 ...لبخند پر محبتی بهم زد

 كارت خوب پیش رفت؟ _

 سرم رو تكون دادم

آره برای همكاری راضیش كردم... این اولین فیلمیه كه میخوام  _
 روش كار كنم ... یه

 جورایی هیجان دارم

 پس كارت تموم شد؟_

نه ولی خوب به سارا گفتم بقیه رو كنسل كنه... بذار به كوهیار  هنوز _
 بگم دارم میرم

 بیرون

 رفتم سمت گوشیم كه سریع عكس العمل نشون داد

 ولش كن كوهیار رو... خودش میاد همه چیز رو ردیف میكنه _
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 گوشیمو از میز برداشت و انداخت تو كیفم

 ...كیان_ بیا بریم

   ... ریز كردم مشكوک نگاش كردم و چشمامو

 

 خوبی كیان؟ _

 ...خودش رو زد به بیتفاوتی

 !آره ... چطور مگه؟ _

 شونه هامو انداختم باال و لب پایینم رو دادم جلو

 نمیدونم ... بیخیال... اوكی بیا بریم، میخوای بریم كجا؟ _

 دستشو دور كمرم حلقه كرد

 یه جای خوب میریم _

 فتمچشمام رو تو كاسه چرخوندم و خسته گ

كی دست از این پنهون كاری ها و مرموز بودنت برمیداری؟ پیرم  _
 كردی كیان
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از اتاقم اومدیم بیرون كه باز همه سرشون برگشت سمت من كه اخمی 
 به همشون كردم

 وباجدیت صدام رو بردم باال

دوستان همه سرتون به كارتون باشه... بعدا هم در مورد فال گوش  _
 وایسادنتون حرف

 !میزنیم

همه با اهم اهم برگشتند سركارشون ولی هنوز خیلیا زیر زیركی 
 چشمشون روی ما بود

 زیر گوش كیان گفتم

دیگه نیا شركت من ،همه دخترای شركت چشمشون روی تو فیكس  _
 شده

   ... درحالی كه میرفتیم سمت آسانسور زیر گوشم گقت

 

طرف تازه كجاشو دیدی... فكر میكردند جای امیرسام عوضی از  _
 شركت مدلینگ

 !اومدم... یارا دو دستی سفت منو بچسب كه ندزدنم
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با آرنجم آروم زدم تو شكمش كه آخ و واخی توی آسانسور راه انداخت 
 هركی نمیدونست

 فكر میكرد تیر خورده

 با حرص گفتم

 !ساله اداهای تو رو در نمیاره٧بچه ی   _

 چشمكی بهم زد و لبشو گاز گرفت

 !خوشمزه تر میشی وقتی حسودی میكنی _

پشت چشمی براش نازک كردم كه "جووون" بلندی گفت و باالخره 
 رسیدیم به ماشین

 یهو یادم اومد من ماشین رو تو پاركینگ جا گذاشتم

كیان امروز من با ماشین خودم اومده بودم... بیا تو برو من پشت  _
 سرت میام فردا هم

 جمعست نمیتونم بیام برش دارم

خوبی بود بتونیم تو این تایم با بچه ها حرف بزنم این خیلی فرصت 
 ببینم چیكار میكنند

 ولی كیان سریع گفت
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نه نمیخواد ... مهم نیست بذار ماشین بمونه... فردا میایم برش  _
 میداریم ... ماشین فدای

 .سرت مهم نیست... چی میشه مگه

 ...این مشكوک میزد امروز ولی خیر باشه انشاال

   ... ...بدونم بچه ها چبكار كردنددل تو دلم نبود 

 

همبن كه تو ماشین نشستیم و كمربندم رو بستم گوشیمو در آوردم تا 
 وقتی كه كیان درحال

رانندگیه من حداقل با پیام با بچه ها در ارتباط باشم ولی همینكه 
 گوشیم رو از كیفم در

 آوردم كیان گوشیمو از دستم قابید و پرت كرد صندلیه عقب

 عه دیگه حرصم در اومداین دف

 كیان چته تو؟ _

 اخمی كرد... اخمش كامال جدی بود

اصال خوشم نمیاد وقتی پیشمی گوشی دستت میگیری... من امروز  _
 كار رو تعطیل كردم
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 با تو باشم تو سرت رو میخوای بكنی تو گوشی؟

لب و لوچم آویزون شد... كیان به این چیزا گیر نمیداد هیچ وقت... 
 ه بوداین چش شد

 امروز؟

به احترامش دیگه دست به گوشی نزدم... كاش یه جایی میرفتم 
 دستشویی تا بتونم دزدكی

 بفهمم بچه ها چیكار كردند، داشتم دیوونه میشدم

فكرم درگیر بود كه كیان دستشو گاشت روی رونم و توجهمو به 
 ...خودش جلب كرد

ث رفت شروع كرد به حرف زدن در مورد مریضاش و یواش یواش بح
 سمت امیر سام و

من نتونستم بهش دروغ بگم و همه ی اتفاقات رو در موردش تعریف 
 كردم

خوشحال شدم كه بازخواستم نكرد كه چرا دوبرابر بهش پول دادم... 
 میدونم درک میكرد

 فقط خواستم از شرش خالص بشم
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ولی اخماش رو كشید تو هم... یواش یواش متوجه شدم داریم از 
   ... یشیمتهران خارج م

 

 كیان؟ جای خاصی میریم؟ _

 با همون اخماش گفت

 !میبینیش _

 با حالت گریه مصنوعی گفتم

 !سالت هم بشه همین میمونی٠كیان دارم فكر میكنم تو   _

برگشت سمتم و اخماش محو شد و لبخند كجی زد... آخ چالش دیوونه 
 كننده بود

 خوبه پس عادت كن به این رفتارام _

ید كه به یه محوطه ی باز رسیدیم یه المبورگینی كه با زیاد طول نكش
 رنگ طالیی ماتی

 كاور شده بود از دور بهم چشمک میزد

دقیق شبیه همون المبورگینی كه تو آمریكا كیان داشت... من اصال 
 خاطره ی خوبی از
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 اون ماشین نداشتم ولی بخاطر كیان

 با ذوق از ماشین پیاده شدم

 كیان این همونه ؟ _

ن سرش رو تكون داد و كتش رو در آورد و پرت كرد پشت كیا
 المبورگینی و چشمكی

 بهم زد

تو تهران رانندگی با این بسی ناجوانمردانست ولی برای جاده خیلی  _
 خوبه... بپر باال

   ... ولی اینبار من میرونم

 

آخرین باری كه من پشت اون ماشین نشسته بودم و كیان بهم یاد داده 
 ه ماشینبود كه با ی

اسپرت چطور میتونم رانندگی كنم ... قلبم فشرده شد... ادامه ی 
 رانندگی من اصال چیز

 جالبی نبود
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سوار ماشین شدم و دیدم از دور پسر غریبه ای اومد و بنز مشكی 
 رنگ كیان رو برداشت

 و ما زدیم به جاده

ا همه چیز عالی بود... هوا خوب بود و من بخاطر خلوتی اینجا بعد مدته
 موهامو آزاد

 گذاشته بودم

 دلم برای اینكه باد موهامو تو هوا تاب بده تگ شده بود

 با ذوق گونه ی كیان رو بوسیدم

دلم میخواست تو این ماشین شیطنت كنیم و همه چیز اونجوری كه 
 باید اون شب میشد رو

 تجربه كنیم تا خاطرات اون شب رو بتونیم پاک كنیم

ریكی شب و تو جاده ی خلوت همون جوری كه او شب توی تا
 میخواستیم... این بار

 میخواستم حتما عملیش كنیم

 ...كیان سرعتش پایین بود و من به سمتش متمایل شده بودم

 امروز باز برامون زنگ تفریح بود
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دستمو رو خط شاخ گوزن روی گردنش كشیدم كه با لبخند كجی 
 گفت

 هی دختر... آروم _

م و گردنش رو ریز بوسیدم كه تو با این حرفش سمتش متمایل شد
   ... گلو نالید و اخم كرد

 

منظور اخمشو نفهمیدم ولی اونقدر میشناختمش كه میدونستم اخمش 
 الكی نبود

 چرا اخم؟ _

 شلوغی نكن یارا... من پشت رولم و سرعتم به نسبت زیاده _

 ریز خندیدم و شونه هامو انداختم باال

 میتونی كنترل كنیتو سرعت از این باالتر رو هم  _

یهو سرعتش رفت باالتر و دویست رو رد كرد ... شوخی شوخی داشت 
 جدیش میكرد

 مشتی روی رونش كوبیدم

 باشه بابا باهات كار ندارم... آروم برو _
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 باهام حرف نزد و سرعتش رفت باالتر

اخمی بهش كردم و كمربندم رو بستم و محكم به صندلی چسبیدم و با 
 لب و لوچه ی

 ون گفتمآویز

 كیان آروم... میدونی كه میترسم... باشه بابا بهت دست نمیزنم _

كیان صورتش بیتفاوتی و اخم اولیه رو نداشت و كامال جدی بود و هر 
 لحظه سرعت

ماشین داشت میرفت باالتر... كم مونده بود گریه كنم ...سعی كردم 
 صدام نلرزه ولی سر

 ل و رودم بهم پیچیدیكی از پیجها جوری دور زد كه حس كردم د

 كیان تورو خدا _

چند تا دكمه رو تو ماشین زد و پاشو محكم فشار داد... حركت پاهاش 
 رو میدیدم ولی

نمیدونستم قضیه چیه... مطمئن بودم اونی كه داره فشارش میده پدال 
   ... ترمزه ولی ماشین

 



@vip_Roman 

 

 

  

1425 

 

سرعتش بیشتر میشد و كمتر نه... جرات نداشتم بپرسم قضیه چیه 
 ار یه پیزی اشتباه بودانگ

 و كیان فكش رو محكم روی هم فشرده بود با ترس صداش زدم

 كیان؟ _

 زیر لب لعنتی گفت و مشتشو كوبید به فرمون

 كیان همه چیز مرتبه نه؟ _

خشم عمیقی روی صورتش بود جوری دندوناش رو محكم روی هم 
 فشار داد و از بین

 دندون های قفل شدش دوباره غرید

 !ش... ترمز ها كار نمیكنندلعنت به _

 یهو با صدایی كه سعی میكرد خونسرد باشه گفت

 یارا به ارسالن زنگ بزن زود باش _

ولی من گوشیم توی اون یكی ماشین مونده بود... نمیدونستم گوشی 
 كیان كجاست و بعد 

ماه باز ترس رو حس كرده بودم... اینجا یه چیزایی نرمال نبود 
 دسرعتمون بیش از حد بو
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 و من جرات نداشتم حتی به عقربه سرعت شمار نگاه كنم

 با صدایی كه سعی میكردم ترسم رو بروز ندم گفتم

 كیان گوشیم تو اون یكی ماشین مونده گوشی تو كوو؟ _

 تو جیب كتمه از پشت برش دار_

با وجود اینكه سرعتمون زیاد بود ولی ریسک كردم و كمربندم رو باز 
 كردم و خم شدم و

   ... بش گوشی رو برداشتماز جی

 

وقتی برگشتم به حالت اولم یهو خیلی شدید كیان از یه پیچ پیچید كه 
 گوشی از دستای

لرزونم افتاد... من هیچ وقت انقدر بی عرضه نشده بودم... من یه 
 احمق بودم فكر میكردم

 همه چیز تموم شده

گوشی رو كه پیدا كردم ولی سرعتمون سرسام آور بود كه جیغی 
 كشیدم

 ...وای كیااان _
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 كیان با ناامیدی گفت

 لعنتی پیدامون كردند _

من قلبم ریخت و نفسم حبث شد... یعنی افراد مجمع پیدامون كرده 
 بودند

 كیان دادی زد

 زود باش یارا _

 باز پیچیدیم و من چون كمربندم رو نبسته بودم تكون شدیدی خوردم

 كیان دادی زد

 نوشته شدهیارا رو اسكرین گوشیم چی  _

مغزم یاری نمیداد... نفهمیدم چی میگه فقط متن رو با صدای لرزون و 
 بلند خوندم

 !با من ازدواج میكنی؟ _

حتی نفهمیدم چی خوندم و این كلمات االن كه داشتیم به مردن با یه 
 تصادف وحشتناک

 نزدیک میشدیم بی معنی بود

   ... افتاد٢٨٠جیغ گوش خراشی كشیدم وقتی نگاهم به سرعت  
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 این دفعه دیگه مرده بودیم... كیان با صدای بلند گفت

 آره _

 من اصال نمیفهمیدم من چی گفتم یا اون چرا گفت آره یهو داد زد

 تو چی؟ _

زندگی كوتاه بود ولی بودن با كیان همه چیز فوق العاده بود... وسط 
 جیغ های من كیان

 گفت

 جوابمو بده! جیغ نزن _

ر میشد و من نمیتونستم بغیر از جیغ زدن كار هرلحظه سرعتمون بیشت
 دیگه ای بكنم و

 حس مرگ رو داشتم كه كیان باز داد زد

 جوابمو بده یارا و گرنه نگهش نمیدارم _

 اشكام صورتمو پر كرده بود و با گریه گفتم

 جواب چی رو؟ _
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تازه متوجه حلقه هایی كه از آیینه ی ماشین آویزون شده بودند رو 
 ی سوار شدیمدیدم... وقت

 این اینجا نبود

 ....حركات ماشین كم شده بود و بهم فرصت فكر كردن داد

 كیان دوباره با خشم گفت

   ... ...باهام ازدواج كن... یه بار دیگه _

 

حس میكردم االن باال میارم... نمیدونستم هدفش از این كار چیه ... 
 فقط گیج نگاش میكردم

ر خارج از جاده و همه جا گرد و خاک یهو پیچید تو یه محوطه ی پهناو
 شد و بعد

سرعتمون كم شد و تا بیام نفس راحتی بكشم یهو ماشین شروع كرد و 
 به چرخیدم دور

 خودش كه باز جیغ كشیدم و باز صدای كیان بلند شد

 آره یا نه؟_

 ....جیغی زدم
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 آره لعنتی آره... آره آره آره_

ازه داشت مغزم كار یهو ماشین رو ایستاد و نفس نفس زدم... ت
 میكرد... هوا تقریبا گرگ و

 میش شده بود همینكه ماشین ایستاد

 ...یهو دورتا دورمون با آبشارهایی از آتیش های طالیی پر شد

 ...و یه عالمه چیز میز تركید دورمون

 اینا همشون قرار بود فردا شب اتفاق بیوفته

 نه امشب... انگار من روزها رو قاطی كرده بودم

ین دقیق وسط یه جای میدان مانندی بود كه كیان اومد پایین و ماش
 چند لحظه بعد در سمت

 من هم رفت باال

 و كیان دستش رو گرفت سمتم

باز چندتا چیز تركیدن و بچه هادور تا دورمون با فاصله ایستاده بودند 
 نگاه همشون شوكه

   ... شده و پر از ترس بود و با دهن باز نگاهمون میكردند
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 م كم یادم اومد نفس بكشمك

كیان دستمو گرفت و از ماشین فاصله داد و دقبقا وسط میدون 
 ایستادیم

 پشت دستمو آروم نوازش كرد و گفت

آخرین خاطره ای كه از این ماشین داریم رو یادته؟ وقتی تو خیابان  _
 ها الیی میكشیدم و

ین تو به صندلیت توی سكوت چسبیده بودی... آخر اون ماجرای ماش
 سواری رو یادته؟

سرم رو به نشونه ی آره تكون دادم... البته كه یادم بودهر شب یادم 
 بود من با وجود عالقم

به این ماشین هروقت بهش فكر میكردم صحنه ای كه چاقو رو كوبیدم 
 به گردن هلن یادم

میومد... حتی وقتی با تاكسی با سرعت باال داشتم از یاسین فرار 
 رگمیكردم باز تهش م

بود... خون پاشیده شده ی روی آسفالت كه زیر نور چراغ ماشین ها 
 برق میزد هفته ای
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چند شب دچار كابوس دیدنم میكرد ولی این چه ربطی به این كار 
 ...دیوونه كنندش داشت

ازش انتظار نداشتم هیچ وقت در این حد منو بترسونه ... لبخند پر 
 محبتی زد و جلوم زانو

 زد

 از آیینه ی ماشین آویزون بود رو جلوم گرفتو حلقه ای كه 

همیشه آخر ترسهات بد تموم شده یارا... میخوام وقتی یاد ترسهات  _
 افتادی اینبار تهش یه

چیز شیرین باشه این لحظه رو تو ذهنت خوب حک كن... قرار نیست 
 ته همه ی ترسیدنات

ن رو مرگ باشه ... اینبار ته ترسیدنت شیرین ترین صحنه ی زندگیمو
 تجربه كن

   ... باورم نمیشد

 

این كار كیان هزاران معنی داشت... اون فهمیده بود ، كابوسام رو 
 درک كرده بود، بدون
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اینكه من حرفی بزنم به فكر چاره گشته بود تا كابوسهای شبانه ام رو 
 ...از بین ببره

 دستمو گرفت و پشت دستمو بوسید

نقدر منتظرت گذاشتم و میدونم خیلی منتظر بودی... ببخشید ا_
 ببخشید در این حد

ترسوندمت... باهام یه بار دیگه ازدواج كن و من اینبار تضمین میكنم 
 دیگه هیچ وقت

نذارم بترسی... تو همیشه زن من بودی... از شبی كه تو ویكتوریا اولین 
 بار باهام بودی تا

یخوام االن... هیچ عقدی هیچ تعهدی از تعهد قلبم باالتر نیست ولی م
 یه بار دیگه اسممون

 تو شناسنامه های جدیدمون ثبت بشه... یه بار دیگه قانونی زنم شو

قلبم در حدی تند میزد حتی یادم رفت میخواستم فردا شب چیكار كنم 
 ... یادم رفت ترسیده

بودم و این شیرین ترین پایان برای ترسهام بود فقط اشكم اومد پایین 
 و این دفعه اشک
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 دخوشحالی بو

 لبم رو گاز گرفتم و با تكون دادن سرم بلند بلند گفتم

 من همیشه زن توام مال توام كیان _

دستم رو گرفت و با اون لبخند كجش كه چال شیطونش رو نشونم 
 میداد حلقه ی بینظیر و

درخشانی كه هزاران سال نوری با رینگ ساده ی قبلیم فرق داشت رو 
 توی دستم كرد

یر و خیره كننده... یه نگین خیلی درخشان كه یه انگشتر خاص و بینظ
 با هر برلیان و

   ... نگینی كه دیده بودم فرق داشت

 

این امكان نداشت... این الماس بود یه الماس كه از دو طرف با 
 شاخهای قدرتمند گوزنی

 احاطه شده بود

 با دهن باز بهش زل زدم

 ...كیان این _
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 پر محبت و مهربون بوسیداز رو زانوهاش بلند شد و پیشونیم رو 

این باعث انقدر منتظر بمونم... این الماس رو تا پیدا كردم كه درخور  _
 زن زیبا و جسور

 من باشه خیلی وقتمو گرفت

درحالیكه به چشماش خیره بودم صدای بلند آرزو رو شنیدم كه بلند 
 بلند گفت

 یارا بگیرش _

 میدونستم چی میگه

ی مردونه ای كه پرت كرد سمتم رو سریع برگشتم سمت آرزو و حلقه 
 تو هوا گرفتم

كیان مرموز و خاص نگام كرد شاید حدس زده بود من قراره این كار 
 ... رو بكنم

میخواستم كسی كه منو لو داده بود رو بكشم ولی االن اتفاق افتاده بود 
 و من باید از این

 وضعیت به نفع خودم استفاده میكردم
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زانو زدم و اصال از این كار ابایی  دقیقا منم شبیه خودش جلوش
 نداشتم... من غرورم رو

 با تمام عشق و عالقم براش میشكوندم

 ابروهاش باال رفت و گفت

   ... ...نه! اینكارو نكن_

 

ولی من برام مهم نبود كیان چیگفت... اون از هر مردی بیشتر لیاقت 
 این زانو زدن رو

 داشت

لی قبل از شب ویكتوریا بهت من ازت دور نموندم كیان... من خی _
 متعهد بودم از اون

شبی كه تو كبک منو بوسیدی و هنوزم هستم و خواهم بود و هیچ 
 تعهدی باالتر از تعهد

قلبم نسبت بهت نیست... تو تنها مرد زندگیه منی... من میخواستم 
 فرداشب خودم بهت
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م پیشنهاد بدم و هیچ غرور زنانه ای در قبال تو ندارم... پس تو ه
 درخواستمو قبول كن و

 یه بار دیگه قانونی شوهرم شو

 تازه متوجه جیغ و سوت بچه ها شدم... این یه اتفاق فوق العاده بود

كیان مردونه خندید و بلندم كرد و مردونه سرش رو تكون داد حلقه 
 ای كه حتی انتظارش

 رو هم نداشت تو دستش كردم

 كرد با دیدن حلقه یک لحظه با دهن باز بهم نگاه

 كه تک خنده ای كردم

 من مثل تو دنبال الماس نبودم پس مال من زودتر اماده شد _

حلقه ی كیان یه رینگ از طالی سفید) پالتین( بود كه باال و پایینش 
 حلقه ی باریكی ده ها

 شاخ گوزن رو داخل خودش در هم تنیده شده جا داده بود

 زیر لب گفت

 واو _

   ... وشه ی لبشو بوسیدمدستمو روی ته ریشش كشیدم و گ
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میدونی كلی در مورد اینكه گوزن نماد چیه تحقیق كردم... ولی  _
 بهترین و زیباترین

معنیش تو ایران باستانه... گوزن نماد شكوه و عظمت و نگهبانه... اینا 
 دقیق بهترین كلمات

 ...برای توصیف توا

 چشماش حالت خاصی پیدا كرد

 پر از عشق... كوهیار با یه اهم اهم گفتمحكم بغلم كرد... خالصانه و 

 بسه... زود باشید دیر میشه _

 كیان چشمكی زد و گفت

 برو و فقط یک ساعت وقت داری _

 یه جای چادر مانند رو دیدم كه خانمی گفت

 بیا اینجا عزیزم _

صدای ارسالن رو شنیدم كه زیر لب نوچ نوچی كرد و دركمال جدیت 
 گفت
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داداشت اجازه نمیگیری و به یه پسر بله خجالت نمیكشی از خان  _
 میدی؟

باز مثل همیشه اتو كشیده و خوش بو با نگاه خاصش كه دل هركسی 
 رو میریخت پایین

 بهمون نزدیک شد، براش زبونمو در آوردم ولپ كیان رو بوسیدم

 كه زیرغر غر زیر لبی ارسالن رو شنیدم و بعد خنده ی كیان

 لوی چادر بودندكه دویدم سمت آرزو و ریما كه ج

 وقتی وارد چادر شدم تازه فهمیدم قضیه چیه

   ... كیان همیشه همین بود... اون كاراش بینقص تر از من بود

 

داخل چادر روی یه رگال  ،تا لباس عروس آویزون بود... و روی یه 
 رگال كه ده تا

 لباس مجلسی برای دخترا بود

 سه تا آرایشگر هم بودند

بود... یه عروسی هرچند كوچیک ولی با وای امروز عروسیمون 
 خونوادم بودم
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 همه چیز عالی بود

 باورم نمیشد

نه لباسم اندازه ی جشن اولم تجمالتی بود نه آرایش و تاج و موهام... 
 همه چیز ساده و

 آروم و شیک بود

ریما و آرزو انقدر جیغ زده بودند و من و خندوندند اصال یادم رفت كه 
 ریما تازه رسیده و

 ند ماه بود نبودچ

 یک دفعه آرمان سرشو آورد داخل و گفت

یاران من یه مهمون دارم... اونم بیاد آماده بشه... این كیان لعنتی  _
 همه مون رو شوكه

 كرد

 اخمی كردم

هی به شوهر من نگو لعنتی هااا... درضمن مهمونت اینبار دختره  _
 انشاال؟
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ج از چادربه گوشم صدای خنده ی كوهسار و كوهیار بلند شد و خار
 رسید كوهیار بلند بلند

 گفت

 !...آخرین باری كه تو مهمون دعوت كردی االن شده شوهر یاران ها _
...   

 

 صدای آرمان تو چادر پیچید

تو حرف نزنی كسی بهت نمیگه اللی... گمشو برو لباس بپوش بچه...  _
 یاران بیارمش؟

 بود گفتمبا خنده ای كه از كل كل بچه ها رو لبم اومده 

آره بیارش... كیا كلی لباس هماهنگ كرده... لباس و كفش اضافی  _
 زیاده البته اگه بهش

 بخوره

 آرزو یكم اخم الكی وسط پیشونیش نشوند

 حالل نمیكنم شوهرت رو همه ی مارو سورپرایز كرد _

 با دهن باز گفتم
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 مگه شما نمیدونستید؟ من میخواستم كله ی اونی كه منو لو داده رو _
 !بكنم

آرایشگره از حرص اینكه سرمو چرخونده بودم موهامو كشید كه چشم 
 غره ای بهش رفتم

آرزو_ نه بابا چه لو دادنی ما فكر میكردیم تو پیام دادی كه برنامه 
 عوض شده و آدرس

 اینجا رو دادی! خوبه حاال حلقه دست من بود ها

 قبل اینكه چیزی بگم ریما پیش دستی كرد

 م كیا گوشیت رو برداشته و فهمیده چخبرهیاران فكر كن _

نا امید از بی دقتیه خودم سرم رو تكونی دادم كه آرایشگر نازنینم پوف 
 ...كالفه ای كشید

حاال رفتارهای عجیبشو كه نمیذاشت دست به گوشی بزنم رو درک 
 !میكردم

   ... ریما بغل گوشم گفت
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اوف اون  ولی خدایی با عجب ماشین جیگری عروس رو آورد... _
 دیگه چه چرخشی بود

 !زد... یاران شوهرت رسما دیوونست

ریز به دیوونه بازی های كیان خندیدم و درحالیكه به صورت درخشان 
 خودم تو آیینه ی

 قدی روبروم نگاه میكردم گفتم

 من عاشق این شخصیت دیوونه و عاشقشم _

سبزه هردو هووو یی برام كشیدند كه پرده ی چادر كنار رفت و دختر 
 و بانمک و ریزه

 میزه ای وارد شد

 سالم من ثنا هستم آرمان گفت بیام اینجا _

 آرزو خواهرشوهرانه و مالكانه گفت

سالم عزیزم خوش اومدی ببخش نمیتونیم بلند شیم و بهت خوشآمد  _
 بگیم... من آرزو

 ...هستم خواهر آرمان
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رو گرفت  دختره محترمانه اومد جلو و دست آرزو رو كه بلند شده بود
 و باهاش دست داد

 و به ترتیب به هممون معرفی شد كه یهو كوهیار از بیرون داد زد

آقا چک كنید دختر باشه... دیگه دختر نداریم به مهمون های آرمان  _
 ...بدیم گفته باشم

همه نرم خندیدیم كه دختره طفلك گیج نگامون كرد كه ریما با خنده 
 اي كه رو لبش بود

 گفت

 !كني عزیزمعادت می _

   ... با تموم شدنم جلو آیینه ایستادم به خودم زل زدم

 

 فوق العاده شده بودم

 دقیقا مثل رویاهام

 یه لباس ساده و توري یه ریز مروارید روي موهاي باز و حالت دارم

 صورتم گل انداخته بود و چشمام میرخشید
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یه لحظه به این فكر كردم وقتي از دست كتك هاي یاسین تو 
 ارستان بستري بودم یكيبیم

میومد میگفت یه روز از ایران میرم و زن یه مرد ثروتمند میشم، آدم 
 میكشم و باز به

ایران برمیگیردم و باهمچین دوستاني آشنا میشم هیچوقت باور 
 نمیكردم

 حتي فكر میكردم اون شخص قطعا یه خل و چل یا شایدم یه ادم روانیه

 تند بیرون و كیان اومد داخلآرزو و نیلوفر و ثنا از چادر رف

مثل دفعه قبل سموكین نپوشیده بود ولي برعكس همیشه جاي كراوات 
 پاپیون زده بود و این

 خیلي شیرینتر از كراوات بود

وقتي موهاش در این حد منظم میشد خیره كننده بود و این مرد منه و 
 این بزرگترین افتخار

 زندگیمه

بهم زل زد و یه دستش رو با چشماي مشكي و درخشانش با محبت 
 دور كمرم حلقه كردو
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 منو به خودش چسبوند و پیشونیم رو بوسید و زیر لب گفت

 !بدت نیومد كه از این سورپرایزم _

 چونه اش رو بوسیدم

   ... اتفاقا عاشقش شدم _

 

 پس بریم _

 بریم _

. . 

 با بله ی من قبل اینكه عاقد چیزي از كیان بپرسه كیان سریع گفت

 بله... امضاكنیم بله _

 عاقد مهربون خندید و رو به جمع گفت

 !آقای داماد خیلي هول هستند _

 همه خندیدیم، همه میدونستیم كیان اصال از این پروسه خوشش نمیاد

 با تموم شدن امضاها باالخره ما دوباره زن و شوهر شدیم

 ساعتها بود میخوردیم و میرقصیدیم و مینوشیدیم
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 بود هیچكسی سرجاش ننشسته

 من دوستاي قرتي خودمو میشناختم

تنها یك نفر با یه ابروي باال رفته كل شب نشسته بود اونم ارسالن بود 
 دیگه از نیمه شب

 گذشته بود كه خواستم ارسالن یكم به خودش تنوع بده

 پس ازش درخواست كردم

 خان داداش پاشو بیا _

   ... ارسالن پوزخندي به درخواستم زد

 

 خندید و سرشو تكون داد و زیر گوشم گفتكیان به حرفم 

 !اینكار غیر ممكنه عزیز دلم، ارسالن نمیرقصه _

واه واه طفلک مرد با اون ابهت و جذبه حیف كه هیچ احساسی 
 نداشت... بیخیال شونه هامو

 انداختم باال

 !پس بره گم شه _
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كیان بلند بلند خندید و دستامو از خودش دور كرد و بعد من چرخي 
 روي دست كیان زدم و

كمرم رو قوص دادم و خم شدم وقتي اومدم باال لبام بین لباش بود و 
 وقتي منو به خودش

چسبوند فهمیدم دیگه نمیخواد این شب تا آخرش ادامه پیدا كنه زیر 
 گوشش زمزمه كردم

 این كی اینطوري شد؟ _

 الله ی گوشمو گاز گرفت

از عروسی سیر شدی  از وقتي تو توی بغلم اینجوري میرقصی... اگه _
 نظرت چیه بچه

 ها رو دور بزنیم

رگ گردنشو بوسیدم و داغ از اینكه حسش كرده بودم بهم نیاز داره 
 زمزمه كردم

 من میخوام فانتزي توي المبورگیني رو به عمل برسونیم _

هیچي نگفت، حتي لبخند هم نزد من این نگاه رو میشناختم، این دقیقا 
 نگاه وقتهایي بود كه
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 رابطه بهم دستور میداد و برام رئیس بازي درمیاوردتو 

 و من عاشق جدیتش برای برطرف كردن نیاز هردوتامون بودم

   ... كیان سویچ المبورگیني رو داد دستم و با جدیت گفت

 

برسون تا من هرچي بخواي انجام بدم وگرنه ٢٥٠سرعتت رو به   _
 همه چیز به میل من

 !پیش میره

 ز دستش گرفتم و لباموغنچه كردمبا خنده سویچ رو ا

 شرط قبوله! بریم _

. . . 

 دو ماه بعد

دادي سر كوهیار كشیدم كه كوهیار با چشمای گرد شده ي رنگیش با 
 تعجب بهم نگاه كرد

 با حرص گفتم

تو داري با اون مانكن میخوابي بخاطر همین این نقش رو تو این فیلم  _
 !بهش دادي
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 االكوهیار شونه هاش رو انداخت ب

یاران داري زیاد بزرگش میكني! این نقش توي كل فیلم   _
 !دقیقست١٠

 چشمام رو تو كاسه چرخوندم

 ...تو كارگردان این كاري كوهیار، این كار درشان تو نیست _

 شونه هاشو انداخت باال و لباش رو جمع كردم و یكم فكر كرد

ست تو حالت خوب نیست یاران، چته پریودي؟ این قضیه چیزي نی _
 تورو در این حد

   ... !عصباني كنه

 

 جیغي سرش زدم

 خیلي احمقی كوهیار _

یاران این اولین بار من نیست، من خوشم میاد از این شیطنت ها، اون  _
 دختر هم چه با

من میخوابید چه نمیخوابید اون نقش رو داشت! من اینو براش جور 
 نكردم، درضمن فكر
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یتونم با هنرپیشه ها یا مانكن ها نكنم قانون گذاشته باشي كه من نم
 بخوابم، االن هم اعتراف

 !كن كه پریودي

 یكم فكر كردم و به چشماش زل زدم

 این حرفش باعث شد فكر كنم من خیلي وقته پریود نشدم

 یهو هین بلندي كشیدم

 كه كوهیار ترسید و چشماش رو گرد كرد باز

 تو اصال خوب نیستي یاران _

 ر گفتملبمو گاز گرفتم و ناباو

كوهیار من بیشتر از دوماهه پریود نشدم این فیلم كوفتي ذهنمو  _
 انقدر درگیر كرده حواسم

 !پرت شده

 كوهیار ذوق زده و هول شده گفت

 همینجا بشین االن میام _

 داشت از در میرفت بیرون كه متعجب از هول شدنش گفتم
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   ... كجا؟ _

 

 !خوب معلومه میرم برات بیبي چك میگیرم _

 بخوام حرفي بزنم كوهیار رفته بود تا

 ده دقیقه بعد كوهیار هول شده با ده تا بیبي چك برگشت

 درحالیكه نفس نفس میزد گفت

اینا انگار چند درصد احتمال خطا دارن، هر ده تارو بذار كه مطمئن  _
 باشیم

 ...از این كار كوهیار احساساتي شدم و محكم بغلش كردم

 مرسي عزیز دلم _

 تو بغلش فشردمنو محكم 

 بدو برو بذارشون _

 با ذوق رفتم سمت دستشویي و كوهیار پشت در دستشویي ایستاد

 انگار داشتم یه عملیات انتحاري انجام میدادم
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فكر نكنم هیچ دختري توي دنیا یه دوست صمیمي پسر مثل كوهیار 
 داشته باشه

 حتي كوهسار و آرمان هم براي من كوهیار نمیشدند

و میخوندم تا بفهمم چجوري باید از تست استفاده كنم داشتم بروشور ر
 كه كوهیار پشت در

 دستشویي گفت

 یاران اینو بگیر _

 در رو باز كردم كه یه لیوان یه بار مصرف جلو م گرفت

جیشتو بریز تو این بعد همه تست ها رو بذار داخلش اینجوري  _
   ... !راحت تره

 

 در راحت بودیم؟خدایي این طبیعي بود ما دوتا باهم انق

 باشه اي گفتم و حرف كوهیار رو گوش دادم

 بیطاقت پشت در گفت

 یاران اتم میشكافی داري چه غلطي میكني؟ _
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نگاهیي به هر ده تا تست كه دوتا خط صورتي روي همشون تشكیل 
 شده بود انداختم

 از ذوق تو پوست خودم نمیگنجیدم دوباره كوهیار در زد

 یاران؟ _

 كردم و با ذوق گفتم در رو محكم باز

 !كوهیار هر ده تاشون مثبتن_

سرش رو اورد داخل دستشویي و با دیدن تست ها یه جوري انگار تیم 
 مورد عالقش گل

 زده

 با ذوق گفت

 یس...ایول... من میدونستم _

 با كوهیار محكم همدیگرو بغل كردیم و سرجامون باال پایین پریدیم

 !ن اولین بچه ي هممون میشهباورم نمیشه دارم دایي میشم! ای _

 وقتي از بغل هم اومدیم بیرون متوجه گرمي چندتا نگاه شدم

 چندتا از كارمندا با دهن باز داشتند ما رو نگاه میكردند
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 ... كه سریع برگشتم داخل دستشویي و آثار جرمم رو پاك سازي كردم
  

 

حالي كه  و با یه لبخند ملیح اجازه دادم ار دستشویي استفاده كنند و در
 بازوي كوهیار رو

 گرفته بودم رفتیم سمت اتاق من

 كوهیار با ذوق گفت

 جمع كن بریم دكتر _

 !نه میخوام برم خونه و به كیان بگم _

تو بیمارستانش یه متخصص زنان دارند برو اول خودتو چك كن، ببین  _
 بچه تو چه

ست شرایطیه بعد همونجا بهش ملحق شو و بهش بگو... این فوق العاد
 یاران بچه ی تو و

 كیا عالی میشه

 فكر بدي نبود

 تمام كارهامون رو ول كردیم و از شركت زدیم بیرون
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 كوهیار به كوهسار زنگ زد

 و كوهسار هماهنگ كرد كه بریم خانم دكتر رو ببینیم

 هفته باشه٤میدونستم باید بیشتر از  

 و همین لحظه دلتنگیم براي كیمیا بیشتر شد

 كوهیار باهام برخورد كرداونم دقیقا مثل 

 كاس میتونستم بهش بگم بازم كنجد دارم

 وقتي رفتیم داخل بیمارستان كوهسار اومد پیشمون

   ... و با ذوق زدگي بغلم كرد و همراهمون اومد پیش دكتر

 

دكتر ، خانم میانسال و محجبه ي شیریني بود كه وقتي فهمید همسر 
 كیان هستم كلي ذوق

 مرگ شد

 لیوان آبي كه به زور به خوردم دادند و بعد از سه

 ژل خنك دستگاه سونوگرافي رو ریخت رو شكمم
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بعد از اینكه روي مونیتور روبروش لكه هاي سیاه و سفید تشكیل شد 
 گفت

 خانم پاك شما باید بیشتر از دوماه از پریودتون گذشته باشه _

 با سر حرفش رو تایید كردم كه بعد از چندبار چرخوندن وسیله ی
 پالستیكی گفت

 حال هردوتاشون خوبه و به درستي دارن رشد میكنند _

 احساس كردم اشتباه شنیدم

 ببخشید متوجه نشدم یعني چي دوتاشون؟ _

مهربون لبخندي زد و به دوقولوها كه ابروهاش با تعجب رفته بود باال 
 اشاره زد

 یعني مثل دكتر نجم و برادرشون دوقولو هستند و بازم مثل ایشون _
 دوقولو هاي همسانند

 قبل از اینكه بخوام چیزي بگم كوهسار گفت

واو یاران كم از دست ما دوتا كشیدي خدا با دوتا بچه هات بهت  _
 رحم كنه یه نسخه ي
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جدید از ما تركیب شده با ژن با ابهت و كله شق و نترس كیا! باید 
 !جالب بشن

دقیقا االن بغضم گرفت یه لحظه دلم میخواست مامانم پیشم بود و 
 بهش احتیاج داشتم ولی

 االن كیان همه ی زندگیم بود

   ... خانم دكتر وقتي آشفتگیم رو دید گفتم

 

 خوبید؟ _

 لبخند مصنوعي زدم و سرم رو تكوني دادم كه كوهیار با شیطنت گفت

 !اون االن فقط شوهرش رو میخواد تا بره تو بغلشو براش ناز كنه _

یكردم ولي حق داشت من االن فقط بغل وقت دیگه اي بود بهش اخم م
 كیان آرومم میكرد

 به سختي از خانم دكتر خداحافظي كردم

 دوقولوها تا دم در اتاق كیان اومدند

منشي كیان كه بعد اون خانم قلمبه یه پسر موجهي اومده بود خواست 
 تماس بگیره و خبر
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 بده ولي كوهسار نذاشت خواست خودم برم داخل

با اونا تقه ای به در زدم كه "بله" ی ضعیفی از كیان بعد از خداحافظي 
 شنیدم

 در رو آروم باز كردم و سرم رو بردم داخل

به پنجره تكیه داده بود و به در زل زده بو ببینه كیه كه با دیدن من 
 لبخند خفیفي زد

 دستاشو برام باز كرد كه در رو پشت سرم بستم و دویدم تو بغلش

 یدونستم چیهغمي تو صورتش بود ولي نم

 روسري ابریشمیم رو كنار زد و داخل موهام عمیق نفس كشید

 چقدر كار خوبي كردي اومدي _

بخاطر پاشنه بلندهایي كه پوشیده بودم سرمتا زیر گردنش میرسید 
 پس راحت سیب گلوش

 رو بوسیدم

   ... و مماس پوست گردنش زمزمه كردم

 

 !چرا غم داري كیان؟ _
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 رد و گفتمنو از خودش یكم دور ك

 !مهم نیست بیا بریم خونه _

 دستمو كشید ولي من دست اونو محكمتر كشیدم

 ...كیان! هرچیزي كه تورو ناراحت و غمگین كرده مهمه _

به میزش تكیه داد و سرامیكهاي كف اتاقش رو نگاه كرد و سكوت 
 سنگیني كرد

 نمیخواستم سكوتشو به هم بزنم ولی منم میخواستم حرف بزنم

 وشحال كننده بود ولي حرف اون ناراحت كنندهحرف من خ

 آروم بهش نزدیك شدم و دست مردونه و به نسبت بزرگش رو گرفتم

 ...عزیزم _

 نگاهش رو به من معطوف كرد و بدون هیچ طفره رفتني گفت

 بابا مرده _

یك لحظه نفسم حبس شد ، یك لحظه تضاد بزرگ احساسي كل تنمو 
 گرفت

 !شم یا ناراحتنمیدونستم باید خوشحال با
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 اون آدم بدون هیچ دلیل موجهي از من متنفر بود

 و دوبار خواسته بود منو بكشه

 و االن قبل از اینكه من بمیرم اون مرده بود

   ... دنیا جاي جالبیه

 

 صداي كیان رشته ي افكارم رو پاره كرد

 میدونم شاید نباید ناراحت باشم بعد از كارهایي كه با تو كرد و البته _
 ... ا من وليب

 بهش نزدیك شدم و ته ریشش رو نوازش كردم

 ولي حرفي براي گفتن نداشتم

این یه واقعیت بود اون مرد در حد مرگ كیان رو دوست داشت چون 
 پسر واقعیش بود،

 من به چشم خودم دیدم وقتي باال سر كیان زانوهاش خم شد

خاب ولي اون راه اشتباهي رو براي نشاندادن عشقش به پسرش انت
 كرد
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دستمو الي موهاش نوازش وار كشیدم و تنها حرفي كه میتونستم بگم 
 رو گفتم

 !...متاسفم_

 تك خنده اي كرد

نباش ... نیاز نیست بخاطر من این حرف رو بزني، بابا بنده و برده  _
 ...ي قدرت بود

بهش نزدیک شدم و سرم رو روی سینه ی عضالنیش گذاشتم و بوی 
 تنش كه با عطر

ركیب شده بود رو نفس كشیدم كه روی موهامو بوسید... تلخش ت
 چهره ی قدرتمند مكائیل

خان با اون عصاش جلوی چشمم بود به این فكر كردم اگه میدونست 
 من قراره بهش نوه

هاشو بدم چه حسی نسبت به من پیدا میكرد؟ بازم همون قدر متنفر 
 میموند ازم؟

ه كه باباش مرده و كوچكترین فكری نداشتم كه چطور كیان فهمید
 برام مهم نبود چطور
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 مرده و تصمیم هم نداشتم از كیان این سوالها رو بپرسم

   ... كیان آروم گفت

 

 چرا حس میكنم میخواستی چیزی بهم بگی _

بینیمو به گردنش مالیدم و بیشتر خودمو تو بغلش جا دادم و زیر 
 گوشش گفتم

های من كامال با حرفهای چون میخواستم این كار رو بكنم... ولی حرف _
 ...تو متضاده

 منو از خودش دور كرد و نگاه كنجكاوش رو تو نگاهم قفل كرد

لطفا بگو یارا... تو برام از هرچیزی مهمتری، االن من و تو خونواده  _
 ...ی هم دیگه ایم

 لبخند با عشقی بهش زدم و دیگه تو گفتن تردید نكردم

 دستشو گذاشتم رو شكمم

 !اجابت شد سرورم... جایزه ت تو راهه خواسته تون _

سریع اون نگاه غمگینش عوض شد... مردمكش لرزید... و نگاهش 
 دقیقا شبیه همون
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لحظه ای شد كه اولین بار عقد كردیم شد... آب دهنش رو به سختی 
 قورت داد و لبهاش كم

 كم لبخند قشنگی اومد روش

نگفتی یک سال دیگه یارا... ولی تو ... درست شنیدم... نه؟ تو مگه  _
 ...و

 لبم رو گاز گرفتم و سرم تكون دادم

من خیلی وقته قرصام رو گذاشتم كنار كیان... از قبل اینكه باز عقد _
 كنیم و راستش زیاد

درست نشنیدی چون من اشتباها گفتم جایزت درحالی كه باید بگم 
 !جایزه هات

گیج نگام لب پایینش رو با عادت همیشگیش بین لب پایینش مكید و 
 كرد

 !یعنی چی؟ _

   ... دوتا انگشتمو آوردم باال و رو به صورتش نگه داشتم

 

 !دوتا هستند و همسانند _
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كل صورتش پر شد از خنده... انگار نه انگار خبر مرگ پدرش رو 
 گرفته بود... بچه

 هامون همین لحظه ی اول تسكین غم پرشون شده بودند

 !!واو... این معركست... دوتا _

 هو محكم بغلم كرد... خیلی محكم بغلم كردی

عاشقتم... باورم نمیشه... این بهترین غافلگیریه دنیاست... ممنونم  _
 ...عزیزترینم

 ممنونم... وای یارا

دستمو دورش حلقه كردم و رگ تپنده ی گردنشو بوسیدم كه زیر 
 گوشم زمزمه كرد

 !قول میدم براشون پدر خوبی باشم... قول میدم _

ن حرفش بغض كردم... میدونستم میشه... یه چیزی بر خالف پدر از ای
 خودش... یعنی

 امكان داشت االن روح مكائیل خان بتونه ما رو ببینه... ببینه من میتونم
 پسرشو حتی
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روزی كه اون مرده شاد كنم... یعنی ممكنه پشیمون بشه كه با ما این 
 !كار ها رو كرد؟

پایین كه لرزش خفیف تن كیان  اشكام ناخود آگاه از چشمام چكید
 متوجه شد و منو از

خودش دور كرد و صورتم رو بین دستاش گرفت و روی اشكامو 
 بوسید و زیر لب گفت

ممنونم كه انگیزم شدی تا از اون زندگی بیام بیرون و این آرامش  _
 االن رو بدست بیارم

 پیشونیم رو به پیشونیش چسبوندم

زوش رو داشتیم براشون بسازیم... یه بیا خونواده ای كه خودمون آر_
 خونواده ی گرم و

   ... !صمیمی... چیزی كه منو تو نداشتیم

 

 سرش رو با اطمینان تكون داد

 !من و تو پدر و مادر خوبی میشیم... مطمئنم _

 ...آره ما دیگه همه چیز رو پشت سر گذاشتیم
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 ...همه چیز

ما االن یه زندگیه با  دیگه مطمئنا كسی پیگیر زنده موندن ما نمیشد...
 شكوه داشتم

 ...همه چیز پشت سرمون موند

هیچ وقت از چیزهایی كه بخاطر بودن با كیان تجربش كردم پشیمون 
 نمیشم... اگه هزار

بار دیگه پیش بیاد بازم با تموم ترس های دنیا مبارزه میكنم ولی به 
 قول خودش ازش

 موندم و راه خودمو رفتمدور نمیمونم، من زیر بار ظلم پدرم و برادرم ن

و باالخره تنها مردی كه میتونستم بهش بگم مرد رو پیدا كردم، مردی 
 كه جای اینكه با من

بجنگه با تمام كسانیكه آرامشمون رو سلب كرده بودند جنگید تا بمن 
 بفهمونه چقدر براش

با ارزشم و من لیاقت این رو داشتم و تمام زنان سرزمینم لیاقت یک 
 رو دارند مرد واقعی

 ...هروقت زندگیت برات غیر قابل تحمل و وحشتناک شد
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 ...بدون یه جای دیگه یه شروع جدید منتظرته

 ... این رمان تقدیم میشه به تمام زنان مبارز كشورم

 با عشق

  ١٣٩٩مهر ٢٩مدیا. ر.................................  

  


