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کرد لبخندی زدو نوازش میشطور که گونهمهرداد کنارم نشست و همون . 

 .به هیچ کسی نمیدمش، برید فردا بیاین –

 .خندم گرفت

 !عطیه با حرص گفت: عه! آقا مهرداد

 .با خنده گفتم: اذیتشون نکن مهرداد

و بوسید به عطیه دادش که ذوق مرگ شده شروع شخندید و بعد از اینکه آروم گونه

 .کرد به قربون صدقه رفتنش و به سمت محدثه و ماهان رفت

کنار سرم گذاشت و خم شدو مهرداد دستش . 

؟خوبی –  

 .لبخندی زدم

 .آره، خداروشکر زیاد بخیه نخوردم –

هاش خوشحالی عجیبی بودتو چشم . 

 !با خنده گفتم: عجیب خوشحالیا

گیری و سه ماه دیگه و میچرا نباشم خانمم؟ حاال که بچه به دنیا اومده طالقت –

 .درست و حسابی ور دل خودمی

دبادم خالی ش  

کردم بخاطر بچه خوشحالهبگو که فکر میو من ! 

کردم بخاطر بچه خوشحالی شدیفکر می – . 
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 .نگاهش رنگ عوض کرد

؟ی دشمنم خوشحال باشمواسه به دنیا اومدن بچه –  

ی منم هست مهردادبچه – ! 

ی من که نیستاما بچه – . 

 .دلخور نگاهش کردم

 .یه روزی بهت میگه بابا –

آرومم آشوب شدپوزخند محوی زد که باز دل  . 

 .با ریختن یه عالمه آدم توی اتاق از جاش بلند شد که با غم نگاه ازش گرفتم

هام یکی یکی جلو اومدند و بعد از بوسیدنم تبریک گفتند، شوهر هام و دختر عمهعمه

هامم بهم تبریک گفتند که به همشون کوتاه جواب دادمعمه . 

ر که باهاش حرف میزد به سمت طوعمه مریم بچه رو از محدثه گرفت و همون

 .شوهرش رفت

عمه نرگس نیم نگاهی به مهرداد انداخت و گفت: مطهره جان، هنوز آقا مهرداد 

 .محرمت نیست که اینجاست

و به بیرون فوت کردمنفسم . 

 .مهرداد اخمی رو پیشونیش نشست

گردمرو به من گفت: میرم یه هوایی بخورم برمی . 

کنندندازند تا عصبیش میتم اینقدر بهش تیکه میدونسمخالفتی نکردم چون می . 
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تون منم میرماز اتاق بیرون رفت که ماهانم گفت: با اجازه . 

؟محدثه: بیام  

 .ماهان: نه بمون

 .بعدم از اتاق بیرون رفت

ترسوندم که مهرداد باهاش کنار غم زده به پسری زل زدم که از نیما بود و همین می

هنیاد و دعوا بینمون بیوفت . 

****** 

 .خونه خالیه خالی شده بود و تنها کسی که پیشم بود عطیه بود

 .یعنی خودم خواسته بودم که هیچ کدومشون پیشم نمونند

ی کافی امروز زخم زبون بهم زدندبه اندازه . 

رسندمامان بابامم تا چند ساعت دیگه می . 

 .از وقتی که مهرداد رفت دیگه ندیدمش

و نوازش کردمی کوچولومنههای پر از اشک گوبا چشم . 

 .حتی اسمی هم هنوز واسش انتخاب نکردم

 .لبخند تلخی زدم

شدحتما اگه رادمان بود از اینکه داداش پیدا کرده کلی خوشحال می . 

 .عطیه بشقاب مرغ پلو رو روی تخت گذاشت

دارمو نگه میتحاال که همه رفتند یه چیز بخور، بچه – . 
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تم و آروم گفتم: میل ندارمخواست بلندش کنه که نذاش . 

 .معترضانه نگاهم کرد

 !مطهره! اینکارا چیه آخه؟ –

 .نگاه ازش گرفتم و مشغول نوازش دست پسرم شدم

 .پوفی کشید و از جاش بلند شد

 .چیزی نگذشت که صدای شماره گیری توی خونه پیچید

 .به هر کی که زنگ زد انگار جواب نداد

م انداختم و به در اتاق خیره شدمو روی سربا صدای آیفون روسریم . 

 !در باز شد و پس بندش صدای عطیه بلند شد: عه! سالم، چه عجب اومدید

و نشنیدم اما چند ثانیه بعد قامت مهرداد توی چارچوب نمایان شد که با صدای کسی

 .یه دنیا دلخوری نگاه ازش گرفتم

 .سالم –

و ندادمجوابش . 

 .به سمتم اومد

؟یخوبی؟ درد ندار –  

 .پوزخندی زدم

؟مگه براش مهمه  

 .کنارم نشست
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 .خانمم؟ بهم نگاه کن –

خوام ببینمتبرو از اینجا مهرداد، نمی – . 

 .سکوت کرد اما کمی بعد گفت: باید باهاش کنار میومدم

 .این دفعه بهش نگاه کردم

هاش لبریز از غم بودچشم . 

خواستممدم، فرصت میو بزرگ کنم کنار میوی دشمنمباید با اینکه باید بچه – . 

تونستی یه زنگم بزنی؟ مهرداد من امروز له شدم، زیر حرفا با بغض گفتم: یعنی نمی

؟له شدم تو کجا بودی؟ هان  

و پر کرداشک نگاهش . 

 .نیومدم که حرف بیشتری واست نشه –

تر شدبغضم بزرگ . 

 !اما شد –

 .بغض کرد

رحمندیت در این حد بدونستم خانوادهببخشم بخدا نمی – ! 

م چکیدش روی گونهو بستم که یه قطرههای پر از اشکمچشم . 

و روی صورتم حس کردمگرمی دستش . 

تر نکنیم، گریه نکنقربون اون چشمات برم، بیا امروز رو خراب – . 

و باز کردمهامچشم . 
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با بغض گفتم: مهرداد اگه پشتم نباشی کمرم خم میشه، به نظرت چجوری یه بچه رو 

؟در بزرگ کنمبدون پ  

و روی شونه گذاشت و عمیق بوسیدخم شد و لبش . 

؟و خالی بکنم، درمورد من چی فکری کردیمن غلط بکنم پشتت –  

 .عقب کشید و با کمی مکث لبخندی زد

؟ت، غصه خوردیمیشم بابای بچه –  

 .با بغض خندیدم و با فاصله ازش بغلش کردم که کمی سوزش توی بدنم پیچید

حت راحت شددیگه خیالم را . 

و روی کمرم گذاشت و باال و پایین کرد که گفتم: نکن اینکار رودستش ! 

؟کنار گوشم شیطون گفت: چرا  

 .پیکی از بازوش گرفتم که اوفی گفت

دونیخودت می – . 

 .خندید و ازم جدا شد

 .سعی کردم نخندم تا پررو نشه

 .لبخندی زد

م بودشد بگی بهترین دوران زندگیاوال عالی بود، می – . 

باری زدملبخند حسرت . 

شهآره، خیلی خوب بود اما مطمئنم بعد از این همه چیز درست می – . 
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 .انشااهلل –

و تکیه گاه سرش کردکنار بچه دراز کشید و دستش . 

و دور کمرم انداخت و خم شد و پیشونی بچه رو آروم بوسیدبا فاصله ازم دستش . 

 .خیره نگاهش کردم

 .بابا شدن بهت میاد –

 .چشمکی زد

دونممی – . 

 .خندیدم که خودشم خندید

 .چند ثانیه فقط خیره به هم نگاه کردیم

هاش کشیدو روی مژهبا لبخند شستش . 

؟و چی بذاریماسمش –  

 .لبخندی زدم

دونم، باباش باید بگهنمی – . 

 .کوتاه خندید

و دوست داشتم، یعنی باهوشمن همیشه اسم رایان – . 

صویب شد، رایانبا لبخند گفتم: پس ت . 

کشیدم شبه رایان نگاه کردم و دستی به گونه . 

 .رایان کوچولوی مامان –
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و به عنوان پدر ثبت کنندش اسم منو بکنم که تو شناسنامهفردا میرم کاراش – . 

 .بهش نگاه کردم

 !عالیه –

***** 

داشتمو محکم گرفته بودم و با استرس پشت سر سربازه قدم برمیرایان . 

گرفت اما اون این و ببینم استرسم میه بازم بعد از چندین ماه قراره بالی جونماینک

و برای اولین و آخرین بار ببینهشو داره که بچهحق . 

ست، یعنی امیدوارم که باشه و باز این دیدار دیگه دیدار خداحافظی برای همیشه

ای توی مغزش نریخته باشهنقشه . 

و بدتر کرداین فکر استرسم . 

 .به اتاق که رسیدیم سربازه در رو باز کرد و گفت: نیم ساعت وقت دارید خانم موسوی

م حبس شداراده نفس تو سینهسری تکون دادم و وارد شدم که با دیدنش بی . 

 .داشت دور اتاق چرخ میزد که با ورودم به سمتم چرخید و لبخند عمیقی زد

رایان چرخوندو بین من و طور که به سمتم میومد نگاهشهمون . 

هاش عجیب بودنم اشک توی چشم . 

و بگیره که عقب کشیدمرو به روم وایساد و خواست بازوهام . 

و محو کنه گفت: دلم برات یه و با کمی مکث انداخت و بدون اینکه لبخندشدستش

 .ذره شده بود، تموم روزا رو به امید دیدن تو تو زندان گذروندم
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 .سعی کردم سرد باشم

و ببینیتنه بخاطر دیدنت، اومدم که بچه اومدم – . 

تر شدو پر کرد و لبخندش کم رنگغم نگاهش . 

 .دست دور رایان انداخت و با احتیاط بغلش کرد

تر کشید و لبخند عمیقی زدپتو رو پایین . 

 .نگاش کن! چقدر خوشگله –

ای به پیشونیش زدو پایین برد و بوسهسرش . 

؟ه اذیت نکردی؟ هومو کچطوری بابایی؟ مامانی –  

و گرفت و بوسیدشدست کوچولوش . 

 .بهم نگاه کرد

مونمتو سر قولت موندی، منم سر قولم می – . 

 .تنها به تکون دادن سرم اکتفا کردم

داد شروع کرد به حرف زدن باهاشطور که آروم تکونش میقدم زد و همون . 

و روی میز گذاشتمروی صندلی نشستم و کیفم . 

؟ابایی؟ هوم؟ مامانی واست انتخاب کرده یا خودم باید اینکار رو بکنماسمت چیه ب –  

 .رایان -

 .بهم نگاه کرد

 .اسمش رایانه –
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 .اخم ریزی کرد

؟خودت انتخاب کردی یا اون مهرداد –  

ی بحث نداشتم گفتم: خودمبرای اینکه حوصله . 

 .اخمش از هم باز شد

دونیم میو هعالیه، اگه خودت انتخاب کردی پس معنیش – . 

 .سر تکون دادم

 .آره، باهوش –

کرد گفت: پسر و نوازش میشطور که گونهبا لبخند به رایان نگاه کرد و همون

؟و باز کنی بابات ببینه چشمات چه رنگیهخوای چشماتخوشگل خودم، نمی  

و برداشت و کنارم گذاشتصندلی . 

و تکیه به پایین صندلی من کردنشست و یه پاش . 

و فرود برد تو بدن رایان و عمیق بو کشیدغلش کرد و صورتشمحکم ب . 

 .نیشخندی زدم

رسند که تغییر نکردیبا اینکه چندماه تو زندانی ولی انگار خوب بهت می – ! 

 .بهم نگاه کرد

اینجا هم مثل بیرون، فقط فضاش محدودتره، باید یه جوری تا بیست و دو سال  –

 .دیگه دووم بیارم

کنههمه سال از دستش راحت باشم کلی خوشحالم می اینکه قراره این . 
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 .ماهی یه بار بیا ببینمش –

 .پا روی پا انداختم

 .نمیام چون بچه نباید حس دوگانه نسبت به باباهاش داشته باشه –

 .پوزخندی زد و چیزی نگفت

 .باز به رایان نگاه کرد

هام روی میز ضرب گرفتمو با انگشتنگاه ازش گرفتم . 

؟ت طالق دادیدرخواس –  

 .بهش نگاه کردم

 .آره –

دونی که چقدر عاشقتمهام گفت: میخیره به چشم . 

دونمتفاوت گفتم: میبی . 

خوام سختی بکشیدونی که نمیمی – . 

دونممی – . 

مکث کرد و گفت: پس اگه بفهمم مهرداد کوچیکترین آزاری بهت رسونده فکر نکن 

و بگیرم، پس بهش تونم حالشب میتونم بکنم، بر عکس خواینجام و کاری نمی

تر از اونمگوشزد بکن، من عاشق . 

هات هاش تنها سکوت کردم و اون ادامه داد: برای اینکه این چشمخیره به چشم

 .بارونی نشند حاضرم هرکاری بکنم
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ی نگاهمون قطع شد و شروع کرد به تکون دادنشی بچه رشتهبا صدای گریه . 

؟ر شدی! حاال که بیدار شدی داری گریه میکنیهیس بابایی، چه عجب بیدا –  

و دراز کردمهامدست . 

 .بدش من گرسنشه حتما –

و دادم زیپ مانتومطور که تکونش میبهم دادش که روی پام گذاشتمش و همون

 .پایین کشیدم

و باز کردم و بچه رو روی دست گرفتم و مشغول شیر دادنش های لباس زیرمدکمه

یدش خوابشدم که گریه . 

و جلوی دیدش گرفتمی نیما اخمی کردم و سریع مانتومبا نگاه های خیره . 

و درویش کننگات – . 

دتر شبهم نزدیک  

 .هنوز واسم حاللی خانمم –

 .چپ چپ بهش نگاه کردم

و روی میز گذاشت و با لبخند نگاهم کردآرنجش . 

گرفت و به  وو پس زدم اما مچمو روی صورتم کشید که با اخم دستشپشت دستش

تر شدصورتم نزدیک . 

 .برو عقب –

هام کشید که کنار کشیدمو به مژهسشتش . 
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 !نکن نیما –

و دور گردنم انداخت که نفس پر حرصی کشیدمدستش . 

و بوسید و به خودش فشارم داد که با حرص گفتم: نیمامگونه ! 

؟دم گوشم گفت: تا محرممی نباید ازش استفاده کنم  

و چرخوندمسرم . 

عقب …برو – . 

 .به لبم چشم دوخت

 .چند ماهه ندیدمت، اینطوری که رفع دلتنگی نمیشه –

و باال بردم که نگاهش از رو لبم برداشته شدش گذاشتم و سرشدست زیر چونه . 

 .کمی چرخیدم

وقتی آزاد بشم پسرمون میشه بیست و دو سالش، راستش دوست نداشتم توسط  –

 .عشقم بیوفتم زندان

و بهت ثابت کنمخواستم ایناشتباه تو، گول زدن من بود، میبزرگترین  – . 

کنی، این بزرگترین اشتباه من نیست و هیچ وقت هم ازش پشیمون نه، اشتباه می –

 .نمیشم

دار کردنت و گرفت و نزدیک گوشم گفت: بزرگترین پیروزی من، بچهاز پشت پهلوهام

 .بود

 .اخمی روی پیشونیم نشست
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بینی خانمم، یادته بهم گفتی روزی و توی زندگیت میپای من اینجور همیشه رد –

؟رسه که رد پامم از زندگیت محو میشهمی  

 .آروم خندید

 .اما نشد و هرگزم نمیشه -

و بستمهامو روی گوشم گذاشت که از حرص چشملبش . 

من همیشه تو تک تک لحظاتت هستم، توی خاطراتت هستم، این بچه یعنی اینکه  –

ترمهرداد باهوشمن از م . 

 .با اخم به سمتش چرخیدم

؟منظورت چیه –  

و رو تکیه گاه صندلیم گذاشتدستش . 

تونه تو رو مال خودش کنهکرد با تعرض بهت میمهرداد فکر می – . 

دونی که بهمبا بهت گفتم: تو از کجا می … 

رفتیو دست کم گو قطع کرد: من از ریز به ریز زندگیت خبر دارم خانمم، منحرفم ! 

 .پوزخند محوی زدم

و بین دو چشمم چرخوند و بعد ادامه داد: اما تو ازش دور شدی اما من یه کمی نگاهش

کار دیگه کردم، تو رو حامله کردم و حاال حتی هم اگه ازم طالق بگیری بازم توی 

 .زندگیت هستم

بستن با کمی مکث نگاه ازش گرفتم و با دیدن اینکه رایان بازم خواب رفته مشغول 
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ها و زیپ لباسم شدمدکمه . 

کنم نیما، الکی به دلت صابون نزناز زندگیم حذفت می – . 

 .از جام بلند شدم که به صندلیش تکیه داد

 .خندید

 .واقعا؟ اگه تونستی باشه، حرفی ندارم –

و روی شونم انداختمکیفم . 

یم سرک ذارم باز توی زندگالدن رفته خارج و گم و گور شده، برگرده هم نمی –

و مهرداد رو خراب کنی نه اون و نه هیچ کسی ذارم تو زندگی منبکشه، نه دیگه می

و بکن توی گوشتدیگه، این . 

و به سرش زد و با یه چشمک گفت: این خیاالت توعه خانممشانگشت اشاره . 

و روی هم فشار دادم و نگاه ازش گرفتمهامدندون . 

دخواستم برم که بلند شد و جلوم وایسا . 

و بهش دادمو دراز کرد که با تردید رایاندستش . 

و آروم بوسید و نزدیک گوشش یه چیزی زمزمه کرد که با اخم شپیشونی و گونه

 .نگاهش کردم

و روی ذاشتش لبشباالخره ازش دل کند و بهم دادش اما تو حینی که روی دستم می

م حبس شدلبم گذاشت که سرجام میخکوب شدم و نفس تو سینه . 

ای زد و آروم جدا شدبوسه . 
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بینیمنزدیک به صورتم گفت: خداحافظ خانمم، باز هم دیگه رو می . 

و شدید توی هم کشیدمهامبه خودم اومدم و اخم . 

ای بهش زدم و به سمت در رفتمبدون هیچ حرفی تنه . 

؟در رو باز کردم و بیرون اومدم که سربازه گفت: تمومه  

کرد خونسرد و با لبخند مرموز همیشگیش بهم نگاه می با اخم نگاهی به نیمایی که

 .انداختم و گفتم: آره

# بعد_سال_دو  

ی رو به روم خیره شدمرایان که خواب رفت بازم با ذوق به برگه . 

 !باورم نمیشه! وای خدا

کنهاگه مهرداد بفهمه مطمئنم از خوشحالی غش می . 

م چسبوندم و خندیدمی سینهبه به قفسهبرگه رو  . 

 .اینبار دیگه واقعا داری بابا میشی مهردادم

و روی شکمم گذاشتم و پاورچین پاورچین به سمت در رفتم تا این فسقلی بیدار دستم

 .نشه

و درآورده از بس شیطونی کردهصبح تا حاال پدرم . 

و بستماز اتاق بیرون اومدم و آروم در ر . 

لبم کشیدمو به شستم . 

؟حاال چجوری سوپرایزش کنم  
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 .با فکری که به ذهنم رسید لبخند عمیقی روی لبم نشست

کنمو عملی میبرم پیش محدثه بعد فکرمو میاول رایان . 

***** 

و گرفتمو به محدثه دادم و بعد نشستم و بازوهای کوچولوشوسایلش . 

 .زن عمو رو اذیت نکنیا، زود میام دنبالت –

داد سری تکون . 

؟محدثه: حاال کلک، بگو ببینم چه خبره  

 .چشمکی زدم

 .بعدا متوجه میشی –

 .یه دفعه صدای ماهان از توی حیاط بلند شد

ی داداشم اینجاستبینم! انگار تولهاو! ماشین آشنا می – . 

 .محدثه خندون سری تکون داد

و تا گل نگرفتمش ماهانبا حرص بلند گفتم: ببند دهنت . 

بلند شدش صدای خنده . 

 .رایان با خوشحالی از کنارم رد شد و داد زد: عمو جونی

؟ماهان: چطوری شیطون  

و به بیرون فوت کردم و بلند شدمنفسم . 

 .پس بچه دست تو، آخرشب میام دنبالش –

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


                                                                                                             

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

م زدچندبار به گونه . 

 .آخرش میفهمم –

 .خندیدم

راکی توی دستش بود و بغل کرده بود و یه پالستیک پر از خوماهان درحالی که رایان

 .بهمون نزدیک شد

 .سالم زن داداش –

 .چپ چپ نگاش کردم

 .سالم –

 .خندید و رو به محدثه گفت: سالم

 .محدثه با خنده گفت: سالم

و بوسید و بعد داخل رفتشماهان گونه . 

 .بیا تو –

 .نه ممنون، تا مهرداد نرسیده باید برم –

سمتم گرفت و بهشمحدثه انگشت اشاره . 

 .بعدا باید بهم بگی –

 .خندیدم

 .باشه، خداحافظ –

 .حاال شد، خداحافظ –
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 .خواستم برم ولی رایان به بیرون دوید

؟مامانی مامانی –  

 .جونم –

 .اشاره کرد که خم بشم

خم شدم که نزدیک گوشم آروم گفت: نذار بابایی به اموال من دست بزنه وگرنه 

کنمباهات قهر می . 

ر دادم و با حرص عقب کشیدمو روی هم فشاهامدندون . 

 !رایان –

دست به کمر زد و شاکی گفت: مال خودمند، یادم نرفته بابایی اذیتشون کرده بود سیاه 

 …شده

و گزیدمو روی دهنش گذاشتم و لبمسریع دستم . 

و جلوی دهنش گرفته تا نخندهبه محدثه نگاه کردم که دیدم دستش . 

وبینی وضعیت منمی – ! 

برو دیرت میشه با خنده گفت: . 

ای به رایان رفتم و بلند شدمچشم غره . 

 .بگو باشه مامانی –

 .پوفی کشیدم

 .باشه –
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 .لبخند دندون نمایی زد و به داخل دوید

؟گیریشها! چرا از شیر نمیمحدثه: دو سالش شده  

گیره میاد کمکم کالفه گفتم: اصال نمیشه، حاال مامانم گفته یه جوری مرخصی می

ی شیرش تو کیفه یادت نره بذاریش تو یخچالیشهکنه، شمی . 

 .سری تکون داد

 .خیالت راحت –

 .لبخندی زدم

 .ممنون، خداحافظ –

********* 

و مرتب کردمو هم کشیدم و موهای آزادمرژلب قرمز جگریم . 

 .دستی به لباس ابریشمی بلند قرمزم کشیدم

؟و کنترل کنهتونه خودشامشب می  

 .کوتاه خندیدم

کنم، فکر کنم رایان تا فردا باید اونجا باشهفکر ن . 

و هام زده بودم خشک شد ادکلن سرد و شیرینمبعد از اینکه الک قرمزی که به ناخون

های دیگه رو برداشتم و از اتاق بیرون اومدمزدم و سریع برگه رو و وسایل . 

 .وارد حیاط که شدم به سمت ماشینم رفتم

گه رو داخلش گذاشتمو باز کردم و بردر صندوق عقبش . 
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بابا ” ای که داخلش نوشته بودم ی قلبیگل رز قرمزو هم کنارش گذاشتم و برگه

رو بین گل و برگه چسبوندم” شدنت مبارک عشق زندگیم . 

و کمتر ی کولر گازیبه داخل خونه برگشتم و چون هوا یه خورده بهتر شده بود درجه

 .کردم و بعد منتظرش روی مبل نشستم

تپیدز هیجان حسابی تند میقلبم ا . 

 .چیزی نگذشت که با صدای ماشینش از جا پریدم و تند به سمت ضبط رفتم

و توی هامو پلی کردم و منتظر باز شدن در دستایآهنگ الیت و آرامبخش عاشقانه

 .هم قفل کردم

 .در که باز شد صداشم بلند شد

؟اهالی خونه –  

 .آروم خندیدم

ت ستون که بیرون اومد با دیدنم بدبخت سرجاش ش از پشبا کت روی شونه

 .میخکوب شد و متعجب به سر تا پام نگاه کرد

 .با لبخند به سمتش رفتم

 .سالم –

کرد کشیده گفت: سالم خانم، حسابی خوشگل و برانداز میطور که سر تا پامهمون

 !کردی

 .رو به روش وایسادم
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کنی اما امشبالبته زیاد از اینکارا می – … 

و با زبونش تر کرد و چشمکی زدلبش . 

؟هوم چه خبره کلک؟ –  

و محکم بوسیدمشاز گردنش آویزون شدم و گونه . 

و بردم پیش داداشت که یه امشب راحت باشمهیچی عشقم، رایان – . 

و گرفتو انداخت و پهلومکتش . 

 !او! چه شود –

و گرفت و نزدیک به لبم گفت: تنهایی، خلوت دونفری، جونچونم . 

و حس خندیدم اما زود صدای خندم با لبای داغش قطع شد و شیرینی لذت بخشی

 .کردم

و بوسیدیم و بعد جدا شدیمچندین بار عمیق هم . 

کشمو میگیری شامکنی و دوش میو عوض میتا لباسات – . 

 .ای به چشم خانمم –

پزخونه شدمها رفت، منم وارد آشو بوسید و بعد از برداشتن کتش به سمت پلهمگونه . 

و کم کم آماده کردممیز شام . 

ی لخت و یه شلوارک پاش پایین اومد که لبخندی زدمبا باال تنه . 

 .بفرمائید شام –

و گرفتبا لبخند بهم نزدیک شد و کمرم . 
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خواد به جای شام تو رو بخورمو بوسید و نزدیک گوشم گفت: راستش دلم میگردنم . 

 .خندیدم

نوبت شامهاونم به وقتش، االن  – . 

و گرفت و میز رو دور زددستم . 

و واسم بیرون کشیدصندلی . 

 .بفرمائید خانم –

 .با لبخند تشکری کردم و نشستم که خودشم رو به روم نشست

 .خیره نگاهم کرد

ت باز باشهکنه، مخصوصا وقتی که اینقدر یقههمیشه قرمز زیادی هاتت می – . 

؟تم: دوست داری یا نهتر از خودش گفرو میز خم شدم و شیطون  

م گرفتخم شد و خیره به یقه . 

 .عاشقشم –

 .کوتاه خندیدم و درست نشستم

 .یه میز اشاره کردم

 …بفرما غذا –

و تموم مدت رو من انداخته بودو زودتر تموم کرده بود و سنگینی نگاهشغذاش . 

خوادفهمیدم حسابی دلش میهاش میاز چشم . 

و قورت دادم و گفتم: راستیمم اومده لقمهیه دفعه جوری که یه چیز یاد . 
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هام نگاه کردبه چشم . 

 .جونم –

زحمت برو تو صندوق عقب ماشینم یه سری وسایل هست بیاربی – . 

؟چی هست –  

بینیشبرو خودت می – . 

های ریز شده نگاهی بهم انداخت و بعد بلند شدبا چشم . 

 .به سمت در رفت که از جام بلند شدم

و روی قلبم گذاشتمبیرون اومدم و دستماز آشپزخونه  . 

؟یعنی عکس العملش چیه  

؟خیلی نگذشت که یه دفعه صدای دادش بلند شد: مطهره  

و روی دهنم گذاشتم تا صدای خندم بلند نشهدو دستم . 

ی توی دستش نمایان شددر با صدای بدی باز شد و به ثانیه نکشیده قامتش با برگه . 

؟هان نفس زنان گفت: این راسته؟  

و تکون دادمبا ذوق سرم . 

 .آره –

 .با بهت بلند خندید

 !این عالیه –

 .یه دفعه به سمتم هجوم آورد و جوری بغلم کرد که هر دومون روی مبل افتادیم
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و بوسید که با خنده گفتم: خفه محکم بین بازوهاش حبسم کرد و پی در پی گردنم

 .شدم مهرداد

و محکم روی لبم گذاشتشو از رو بدنم کمتر کرد و لبفشارش . 

ای زد و باز بغلم کردچندین بار بوسه . 

 .انگار دارم بال درمیارم، امشب یکی از بهترین شب زندگیمه –

و توی موهاش فرو کردمچشم بسته لبخندی زدم و دستم . 

 .خیلی دوست دارم مهردادم –

 .اما من عاشقتم، روانیتم –

نش حلقه کردمو دور گردهامتر شد و دستلبخندم عمیق . 

هاش توی و به پیشونیم تکیه داد که هرم نفسو عقب کشید و پیشونیشسرش

 .صورتم پخش شد و غرق لذتم کرد

؟ای خانممآماده –  

؟پرسیآروم خندیدم و گفتم: از کی اجازه می  

خوام نی نیمون اذیت بشهکنه نمیاالن فرق می – . 

و تو گودی گردنش فرو کردمباز خندیدم و سرم . 

تو آزادم عشق جان تو همه حال من واسه – . 

ای زدمبعد بوسه . 

 .از روم بلند شد و دست زیر زانو و گردنم انداخت و بلندم کرد
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