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 !حاال اگه بابای بچه هم شیر بخواد چی؟_

 .بهش یه بیالخ نشون میدم_

 .از حرفی که زدم خودمم تعجب کردم اما کیان اصال انتظار نداشت

 .آفرین_

 !دم در اووردی واسه من

 !همینه که هست_

 !اشکال نداره من زبون دراز دوست دارم انقدر که خوب حرف میزنی خوبم میخوری؟_

 .یه لحظه چشمام درشت شد

 .منظورش چی بود

 .ارینو که خوابش برده بود رو روی تخت گذاشتم و از جام بلند شدم

 !خیلی پرو شدی تو_

 :بند حولشو باز کرد کمرم توی دستاش گرفت و گفت

 اووم پرو دوست نداری!؟_

 .برو عقب کیان_

 :لباشو زیر گردنم گذاشت و گفت

 .خوشمزه ای جووون_

 کیان چیکار داری میکنی!؟_

 :زبونش بی تاب زیر گلوم کشیده میشد و زیر لب میگفت

 .امشب کبودت میکنم_
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 :با کاراش داشت دلمو به ضعف مینداخت

 .بچه اینجاست کیان_

 !بریم اتاق من_

 .نه کیان من نمیخوام_

 .لباشو محکم رو لبام گذاشت و وحشیانه مشغول بوسیدنم شد

 !مگه دسته خودته؟_

 .بعد چند ماه دارم دیوونه میشم

 .جوری با حرارت به جون لبام افتاد که منو هم به هوس انداخت

 .محکم منو میبوسید و جای جای بدنمو لمس میکرد

بعد از پنج ماه رابطه داشتن برام یکم نا متعارف بود ولی خیلی دوست داشتم تجربش 

 .کنم

 :وقتی تموم شد و تخلیه شد از پشت بغلم کرد و زمزمه وار کنار گوشم گفت

 …خیلی عالی بود_

 .بهتر از همیشه

 .لبخند زدم و من حتی بعد چندین ماه این مرد بی معرفتو دوست داشتم

*** 

صبح که بیدار شدم هنوز توی بغل کیان بودم با این تفاوت که نفس کشیدن برام 

 .خیلی سخت بود

 .منو محکم تو آغوشش گرفته بود و نمیزاشت تکون بخورم
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 :آروم خودمو جا به جا کردم که گفت

 .بخواب_

 !چقدر تکون میخوری؟

 .بیدار شدم میخوام برم_

 .جایی نمیری بخواب سر جات_

 .کیان ولم کن خوب االن آرین بیدار میشه_

 .چشماش تا اخر باز شد انگار یادش رفته بود که بچه داریم

 .اره راست میگی_

 .بچمم مثل خودم شکمو

 .پدرو پسر تا منو نکشید که ولم نمی کنید_

 :خندید لبمو آروم بوسید و گفت

 .آخه نه که خیلی خوشمزه ای_

 .مسخرم نکن_

 …مسخره چیه_

 .خوردم که میگم

 .میگم بی حیایی میگی نه_

 .من کی گفتم نه میدونم بی حیام_

 .با صدای گریه ی آرین جوابشو ندادم و به سمت اتاق آرین رفتم

 .آرین تو بغلم کامال خواب بود و من با سحر اومده بودیم خرید
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 .وای سحر چقدر این کفشا نازن_

 :نگاهی به کفشای آبی رنگ کوچولو که منگوله های پشمی داشت انداخت و گفت

 !اره ولی آبین من که نمیدونم بچم چیه؟_

 .کاش دختر باشه_

 .اگه پسر باشه با آرین خیلی دوست میشن

 .اره ولی اگه دختر بشه چقدر باید اذیت بشیم_

 :سحر خنده ای کرد و گفت

 .اگه پسرت به باباش بره من اصال دخترمو دستش نمیدم_

 .من رو تربیت پسرم کار میکنم نگران نباش_

 .کاش زود به دنیا بیاد کلی هیجان دارم_

 .میگم سیسمونیشو یه چیز اسپرت بخر که بعد پشیمون نشی_

 .آخه تا یک ماه دیگه جنسیتش مشخص میشه_

 .انقدر دلم میخواد براش خرید کنیم_

 .منم اما یکم صبر کنیم بد نیست_

 .نه که برا این جوجه نتونستم خرید کنم_

 .خوب االن خرید میکنیم_

 .وای کلی لباس داره_

 .بازم بخر_

 .چند روز دیگه حسرت به دل نمونی
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 !نهارو بریم رستوران؟_

 .پایم_

**** 

 کیان

 .توی شرکت نشسته بودم که تقه ای به در خورد

 .بفرمایید_

 :در باز شد وکیلم مثل همیشه جدی روبروم ظاهر شد

 .سالم آقای کامیاب_

 !سالم آقای تقوی مدارک حاضر شد؟_

 .بعله فقط کارای جدایی و طالق مونده_

 !خوب پایین اسنادو همسرم باید امضا کنند؟_

 :دستاشو توی هم گره کرد و خیره بهم گفت

بعله هرچه زودتر خانم رها امیری برگه هارو امضاع کنند زود تر کارای جداییتون _

 .پیش میره

 …خوب_

 !فقط با وکیل ایشون به توافق رسیدید؟

بعله مجتمع مسکونیه خیابان فرشترو در عوض امضای اسناد و مدارک تکمیلیه _

 .میراثتوت خواستن
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پووف کالفه ای کشیدم اون خونه ها همش به نام آرین بود اما آزاد شدن از دست رها 

 .مهم تره

 .بسیار خوب پس توی محضر قراره طالق رو بزارید_

 .حتما با خبرتون میکنم_

 .تشکر کردم و اون هم مثل همیشهه با احترام از اتاقم بیرون رفت

رها این روزها خیلی توی حاشیه بود ولی این که بتونم ازش جدا بشم خودش برام یه 

 .آوانس بود

 .االن مهم ترین بخش زندگیم مربوط به آرین بود

 .انقدر شیرین بود که با هربار دیدنش دلم ضعف میرفت

 .گروز به روز بیشتر شبیه من میشد و ترمه حسابی حرس میخورد

نمیخواستم فعال ترمه از جداییم با خبر باشه این که گاهی حرس میخورد خیلی برام 

 .شیرین بود

 .یاد گونه های قرمزش وقتی بهم تیکه مینداخت لبخند به لبم آوورد

 .تلفنمو برداشتم و شمارشو گرفتم

 :بعد از چند تا بوق جواب داد

 .سالم_

 .سالم ضعیفه_

 .من ضعیفه نیستم ترمم_

 .چر تو ضعیفه ی منی_
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 :خنده ای از حرس خوردنش کردم که گفت

 .قطع میکنما_

 خیلی خوب لوس نشو_

 !کجایی؟

 .با سحر اومدیم رستوران داریم غذا میخوریم

 !آرین کجاست؟_

 .توی کالسکش خوابیده_

 .مراقبش باش_

 .سکوت کرد و من حس کردم منتظر ادامه ی جملمه

 :وقتی از من هم سکوت شنید به ارومی گفت

 !با من کاری نداری دیگه؟_

 …چرا_

 …ترمه

 !بله؟_

 .مراقب مامان پسرمم باش_

 .اینو گفتم و بدونه این که منتظر جوابی ازش باشم تلفنو قطع کردم

 .نمیدونستم روی رابطمون چه اسمی بزارم اما این زن برام خیلی جذاب بود

**** 

 .توی محضر نشسته بودم هنوز رها نیومده بود
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این هفته اصال ندیده بودمش و از وکیلم شنیده بودم که داره کارای اقامتشو انجام 

 .میده

با صدای کفش هایی که متعلق به یه زن بود سرمو پایین آووردم و نگاهی بهش 

 .انداختم

 .مثل همیشه به خودش رسیده بود و صورتشو غرق آرایش کرده بود

 .این زیاد به چشمم نمیومد

 .حتی چند باریم که باهاش خوابیدم لذت چندانی نبردم

 .روبروم نشست و عاقد صیغه ی طالق رو جاری کرد

بعد از تموم شدن کار بی هیچ حرفی از دفتر بیرون زدم اما صداشو پشت سرم 

 .شنیدم

 !کیان؟_

 .به سمتش برگشتم تو چهرش چیزی دیده نمیشد

 !بعله؟_

 مطمئنم اون دختر جذابیت خاصی نداشت چرا از من جدا شدی؟_

 :پوزخندی زوم و گفتم

 .زندگی با تو که بارها بهم خیانت کردی زیاد آسون نیست_

 .میدونی که تو اصال برام مهم نبودی اگه نه تا االن مرده بودی

 :نگاهم کرد و با غم گفت
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 …پس_

 !یعنی اون برات مهمه؟

 .بی شک آره_

 :پوزخندی زد و با لحنی طعنه آمیز گفت

 .خوشبخت باشی_

 .ترمه

 .امروز شام درست کردم قرار بود کیان زود تر بیاد خونه

 .پشت تلفن گفته بود که برام یه خبر خوب داره و من بی صبرانه منتطرش بودم

 .آرین رو عوض کردم و توی تختش گذاشتم

 .خواب آلود چشماشو بست و بعد از چنتا غلط خوابش برد

 .میزو که چیدم باز عطرمو تمدید کردم و رژ لبمو پرنگ تر

 .با صدای در خونه به سمت در رفتم و بازش کردم

 .کیان خسته اما با لخند وارد شد

 .سالم ضعیفه_

 !منظورت سالم ملکس دیگه؟_

 .اینو با لحن پر از عشوه و ناز گفتم و نگاهمو تو صورتش چرخوندم

 .سرشو جلو آوورد

 :نرم لبامو بوسید و گفت

 !پسر باباش کجای؟_
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 .خوابیده_

 .ای پدر سوخته_

 …بچم طرف منه امشب قراره مامانشو ب

 .ششش بی ادب نشو دیگه_

 .جوون_

 …با ادب در هرصورت که من می

 :وسط حرفش پریدم گفتم

 .شام حاضره لباساتو عوض کن زود بیا_

 !اون شامم حاضره؟_

 !کدوم؟_

 :گیج نگاهش کردم که دستش به سمت پایین تنم رفت

 .اینو میگم_

 :دستمو سریع روی دستش گذاشتم و گفتم

 .نکن بیا شما بخور_

 .خنده ای در گوشم کرد و از روبروم محو شد

 :شاممون رو که خوردیم نزاشت میزو جمع کنم اما من باز مقاومت کردم

 .بو میگیره ظرفا_

 .کاردارم باهات_

 .زود میام قول میدم_
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 .باشه پس من تا بیای یه دوش میگیرم_

 .زیر لب باشه ای گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم

 .تنوم شدن کارم با بیرون اومدن کیان از حمام یکی شد

 .بیا پس ترمه_

 .به سمت اتاق رفتم کیان لخت و بی پروا وسط اتاق ایستاده بود

 !نمیخوای لباساتو بپوشی؟_

 :تخس ولی به شدت جذاب گفت

 .نوچ_

 .تازه میخوام از تورم بکنم

 :لبخند ریزی زدم و گفتم

 .بی تربیت_

 .میخواستی بم یه خبری بدی

 !اره اونم چی خبری؟_

 .خوب بگو دیگه_

 .نه بعدا میگم_

 .با اخم رومو ازش گرفتم

 .حضورشو پشتم حس کردم

 .حاال قهر نکن با من_

 .خو بگو چه خبری داری_
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 .من از رها جدا شدم_

 .شوکه به سمتش برگشتم باورم نمیشد

 .تو چشماش ردی از سوخی نبود

 شوخی که نمیکنی؟_

 .نه_

 .قاطع گفت نه و من متعجب باز زل زدم بهش

 .االن چی میشه_

 .هیچی قرره از ایران بره_

 !پس مسئله میراثت چی؟_

 .اونم حل کردم_

 .تمام اموال میراثمو به نام آرین زدم

 !چ…چرا؟_

 .چون پسرمه_

 .کیان باورم نمیشه_

 :نزدیک اومد نا خود آگاه با خماری یکی از سینه هام تو دستش گرفت و گفت

 .بهتره که باور کنی_

 :آه آرومی کشیدم و گفتم

 .اروم باش_

 !یه دخترم بسازم تو شکمت؟_
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 … نه_

 .دیگه توانشو ندارم

 :از لبام کام گرفت و گفت

 .خوب دلم دختر میخواد_

 :سینه ی لختشو بوسیدم و آروم با لحن غمگین گفتم

 .آخه من…من سر آرین خیلی اذیت شدم_

 .دیگه نمیزارم اذیت بشی_

 !قول میدی؟_

 :با لحن لوس و پر از عشوه ای گفتم

 .قول میدم شک نکن_

 .توی رستوران نشسته بودیم آرین خواب بود

 .امشب کیان آورده بودمون رستوران

 !کیان بعد اینجا بریم بستنی بخوریم؟_

 !بستنی تو این سرما؟_

 .اهوم دلم میخواد_

 !نکنه باز حامله ای؟_

 .نه وای خدا نکنه فعال صبر کن بچه سحر به دنیا بیاد_

 .تو چیکار به سحر داری_

 :سحر در حالی که دستی به شکم برآمدش میکشید گفت
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 !وای اگه به این زودی حامله بشه کی کمک من باشه؟_

 .علیرضا_

 .نه کیان الکی نمیخواد اذیت کنی ترمرو هنوز ارین کوچیکه_

 .آخه منم یه دختر میخوام_

 .دختر داشتن مسعولیته_

 :اینو علیرصا مغرورانه گفت و کیان چپ چپ نگاهش کرد و گفت

 .نترس من نمیزارم پسرم بیاد سمت دختر تو_

 !ا کیان مگه بچم چشه؟_

 .پسرم حیف میشه با این پدر زن بد عنق_

 .اصال بچه های ما با هم کنار نمیان از کل کل پدراشون پیداس_

 .دختر نمیدم وسالم_

 .اووه دختر نخواسیم_

 .زشته شامتونو بخورید که دلم هوس بستنی کرده_

 .آرین امشب آرومه انگار بش قرص خواب دادید_

 .بچم پر سروصدا نیست کال_

 .خدا کنه دختر منم آروم باشه_

 :کیان بی توجه به حرفای خاله زنکی منو سحر گفت

 .یه برنامه بریزیم بریم جنوب_

 !با این بچه؟_

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

15 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 :سحر هم معترض گفت

 .منم با این شکم نمیتونم_

 :کیان با تاسف سری تکون داد و گفت

 !خدا وکیلی اینا زنن ما دارین؟_

 .همش مارو خونه نشین میکنن

 …از خداتونم باشه دوتا زن خوشگل خانم مهربون_

 .باشه باشه غلط کردم_

 .هممون به لحن طنز کیان خندیدیم و با شاممون مشغول شدیم

*** 

 :الرا

 .توی اتاق نشسته بودم حوصله ی هیچ کاری رو نداشتم

 .الدن هم دانشگاه بود

 .نگاهی به گوشیم انداختم مهدیه چند بار بهم زنگ زده بود

 !جانم مهدیه؟_

 !کجایی الرا_

 .مثل همیشه خونم_

 .بیا بریم بیرون یه گشتی بزنیم_

 .مامان بابام مثل همیشه رفتن خوش گذرونی من خونه باشم بهتره_

 .جوون به این مامان بابا_
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 .با عمو کیانو خاله ترمه رفتن_

 .منم حوصله نداشتم موندم خونه

 !پس من میام دنبالت_

 .اول صبر کن به بابام بگم_

 .زود خبر بده_

 .باشه ای گفتم و تلفنو قطع کردم

 .بابا مثل همیشه گوشی رو جواب نداد و مامانم هم گفت که زود برگردم خونه

 .ساده لباس پوشیدم و ساده آرایش کردم یه دسته از موهامو تو صورتم رها کردم

 .با تک زنگ مهدیه از خونه بیرون زدم

 .طبق معمون آسانسور طبقه آخر بود

 .با حرص دکمرو فشار دادم طول کشید تا برسه

در آسانسور که باز شد بی توجه به این که کسی توش هست یا نه با سری پایین وارد 

 .شدم

 .سرمو که باال اوردم نگاهم با نگاه اخم آلود آرین گره خورد

 .از دیدنش تعجب کردم

 .با اون قد بلند و هیکلی که من کنارش مثل جوجه بودم روبروم ایستاده بود

 .اروم و زیر لب سالم دادم و اون هم اروم تر من جواب داد

 .رابطه ی من با آرین بر عکس الدن خیلی وحشتناک بود

 .اصال با هم خوب نبودیم و اکثرا دعوا میکردیم
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 .از نظر اون من یه دختر گستاخ و پرو بودم که نباید باهام همکالم میشد

 .و از نظر منم اون یه پسر خود پاف پندار هوسباز بود

هروز با یه دختر دوست میشد و اصال براش مهم نبود که بعد از جدا شدن چه بالیی 

 .سر اون دختر میاد

 .بی توجه بهش از آسانسور بیرون زدم مهدیه دم در آپارتمانمون منتظرم بود

 :قبل از این که بیرون برم صدای آرینو شنیدم که داشت پشت تلفن میگفت

 .اومدم عزیزم آماده باش_

 .هه باز یه دختر جدید این پسرخیلی پرو بود

 .مهدیه توی دویست و شش نوک مدادیش نشسته بود منم سریع سوار شدم

 !سالم_

 .سالم دیر اومدی_

 .بابا خوب داشتم آماده میشدم_

 .همون موقع بی ام وه ی سیاه رنگ آرین از توی پارکینگ بیرون اومد

 :مهدیه خیره به ماشبن کیان با شیفتگی گفت

 ..صاحب ماشین خوشگل_

 .ماشین از صاحبش خوشگل تر

 .عوضش نه شعور داره نه اخالق_

 :مهدیه که راه افتاد گفتم

 !کجا بریم حاال؟_
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 .نمیدونم بریم کافیشاپی چایخونه ای جایی_

 .دیر نشه فقط میدونی که مامانم خیلی گیره_

 !الدن نمیاد؟_

 .نمیدونم االن زنگ میزنم بهش_

 .شماره ی الدنو گرفتم با بوق سوم صداش توی گوشم پیچید

 .جانم الرا_

 !سالم آبجی کجایی؟_

 .سالم عزیزم تازه از دانشگاه زدم بیرون_

 !چطور؟

 .داریم با مهدیه میریم بیرون گفتم بت زنگ بزنم تو هم باهامو بیای_

 من با اکیپ آرین اینا داریم میریم چایخونه_

 .نرو با اونا آبجی با ما بیا خوب_

 .شمام با ما بیاید خوب_

 .من اصال نمیتونم آرینو تحمل کنم خوب_

 !وای باز شروع کردی الرا؟_

 .اون که اصال کاری بهت نداره

 .ازت بزرگتره اگه باهاش دعوا نکنی اونم چیزی نمیگه

 .همش حقو میدی به اون_

 .اون بزرگتره ازت_
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 .خیله خب باشه من بچه_

 .چرتو پرت نگو آدرسو برات اس ام اس میکنم_

 .باشه_

 :تلفنو قطع کردم مهدیه همون موقع پرسید

 !چی شد؟_

 .بریم پیش الدن اینا_

 !کجان اونا مگه؟_

 .چایخونه آدرسشو میفرسته برامون_

 .مسیر زیاد دور نبود اما من برای رفتن به اونجا معذب بودم

همیشه از این که خواهرم بیشتر از این که با من بگذرونه با آرین وقت میگذروند 

 .ناراحت بودم

 .حس میکردم خواهر اونه تا من

 .از اول هم خیلی با هم دیگه دوست بودن

 .و من از وقتی یادمه از آرین خوشم نمیومد

 .البته اول اون با من بد شد

 .مامان همیشه میگفت تو هوو شدی رو سر آرین

 .از وقتی اومدی توجه الدن از آرین کم شد

 .وقتی رسیدیم به چایخونه توی آینه وضعیتمو چک کردم و از ماشین پیاده شدم
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 !چند نفرن اونا؟_

 .نمیدونم اولین باره میام بیرون باشون

 .کاش زیاد نباشن معذب شیم_

 .اهوم خدا کنه_

 .صدای موسیقی از سالن چایخونه میومد وارد که شدیم شلوق بود

 .الدنو از دور پیدا کردن سر یه میز بود که کل جمعیتشون هفت یا هشت نفر بود

 .نزدیک رفتیم من با صدای آرومی سالم گفتم و مهدیه مثل همیشه پر انرژی

 .آرین باال نشسته بود و یه دختر لوند هم کنارش

 .همه به جز آرین جواب سالممو دادن جمع صمیمی به نظر میرسید

 :الدن بهم نزدیک شد و گفت

 !خوبی؟_

 !مرسی آبجی تو خوبی؟_

 .آره عزیزم_

 :دستشو پشتم گذاشت و رو به جمعیت گفت

 .بچه ها خواهرم الرا_

 :بعد هم به مهدیه اشاره کرد و گفت

 .و دوستش مهدیه_

 :رو به ارین کرد و گفت

 .ارینو که میشناسی_
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 :بعد اشاره کرد به پسر هیکلی و بوری که چشمای سیاهش با چهرش متناقض بود

 .محمد دوست آرین_

 :دختری که لوند بود و کنار آرین بود

 .سارینا دوست دختر آرین_

 :دختر چشمو ابرو مشکی اما جذابی

 .گالره دوست سارینا_

به دوتا پسری که تیپای یه سبکی داشتن ولی چهره هاشون شبیه هم نبود اشاره کرد 

 :و گفت

 .ساسانو مهدی بچه های دانشگاه_

 :نگاهی به جمع انداختن و با لبخندی مصنوعی گفتم

 .خوشوقتم_

 .همه جوابمو با روی باز دادن توی جمع ساسان و مهدی با همه شوخی میکردن

 .محمد پسر خیلی ساکتی بود اما مثل آرین عبوث و بد اخالق نبود

 .کناره گالره نشستم مهدیه هم نشست پیشم

 .خوب بچه ها هرچی میخواید سفارش بدید_

 :با شوق رو به الدن گفتم

 !مهمون تو؟_

 :اخم کرد و با لحن شوخی گفت

 .نخیر هرکی مهمون جیب خودش_

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

22 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 :خنده ای کردم و گفتم

 …راستی مامان گفت_

 :میون حرفم پرید و با بیخیالی گفت

 .مامانو ولش کن خوش باش_

 :سارینا دوست دختر آرین گفت

 .بچه ها یه برنامه بریزیم بریم باغ ما_

 :مهدی با شیطنت گفت

 !باغتون کدوم سمته؟_

 .لواسون االن آبو هواشم خیلی خوبه_

 :من سریع پیشدستی کردم و گفتم

 .مامان من نمیزاره_

 :آرین هم با پوزخند گفت

 .منم جای سحر بودم نمیزاشتم فنچ از خونه بیرون بره_

 :با تعجب و عصبانیت رو به ارین گفتم

 !با من بودی گفتی فنچ؟_

 :بیخیال و مغرورانه در حالی که زل میزد توی چشمام گفت

 !اره مگه جزتو فنچ دیگه ایم هست؟_

 !به تو ربطی داره؟_

 !حتما باید تو کارمن دخالت کنی بابا بزرگ؟
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 !خوبه میدونی ازت بزرگترمو انقدر گستاخی_

 .اگه کاری به کارم نداشته باشی که نگاتم نمیکنم خود پاف پندار_

 .عمو تو تربیت تو یکی خیلی کم کاری کرده_

 .خاله و عمو کیان که برای تربیت تو اصال وقت نزاشتن_

 :الدن با اخم رو به منو کیان گفت

 !کافیه باز شلوع کردید؟_

 .آبجی دیدی که من چیزی نگفتم خود فوضولش شروع کرد_

 .درست صحبت کن الرا_

 :با اخم و ناراحتی کیفم رو برداشتم و رو به الدن گفتم

 .میرم من_

 .اصال نباید از اولشم میومدم

 .آره واال قصد الدنو از این که بت ادرس داد نفهمیدم_

 :الدن عصبانی رو به آرین گفت

 بسه آرین_

 .از سنت خجالت بکش

 !چرا انقدر این بچرو اذیت میکنی؟

 .تو هم هیجا نمیری بشین سر جات تا باز عصبی نشدم

 :سارینادرحالی که میچسبید به آرین گفت

 .عشقم آروم باش تو که اصال با کسی بحث نمیکنی_
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 !میبینی الدن خانم؟_

 .تمام مشکل این آقا منم

 .زشته تو جمع_

 .تو خواهر منی یکم مثل من باش خوب
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