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یدا این همه وسواس و به خودم رسیدن از کجا اومده بود؟ از خونه بیرون زدم . از جد

گرسنگی نای حرف زدن نداشتم ؛ به سمت فست فود همیشگی روندم و با فکر 

 ساندویچای خوشمزش لبخندی زدم ! 

مقنعم و مرتب کردم و روپوشمو پوشیدم . یکم استرس داشتم ! واقعا چرا؟نمیتونستم 

کنم . آهو توی ایستگاه پرستاری نشسته بود و چایی میخورد. چشمش خودمو درک 

خوشگل شدیا، سـ..کـ..سیم شدی ، چی  -که بهم خورد نیشخندی زد و گفت: 

خوشگل بودم،سـ..کـ..سی بودم ،تو االن چشات باز  -شده؟خبریه؟! خندیدم و گفتم : 

 -اال انداختم و گفتم: شده! حالت چهرش یهویی تغییر کرد و به سرفه افتاد! ابرویی ب

بابا میدونم خیلی سکـ...سیم اما تو با خودت این کارو نکن میمیری...آروم باش! با 

صدای اهمی که از پشت سرم شنیدم آروم از جام پریدم و خیلی آهسته به عقب 

برگشتم! لعنتی! کیان پشت سرم ایستاده بود و بی شک همه ی حرفامونو هم شنیده 

سردی خودمو حفظ کنم . آهو هم بهتر شده بود و صاف نشسته بود! سعی کردم خون

اگه مکالمتون به پایان رسیده ، شما بیا اتاق  -بود . کیان با همون اخمای غلیظ گفت: 

من کارتون دارم! آب گلومو قورت دادم و سری تکون دادم . بی توجه عقب گرد کرد و 
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نه  -؟ لبخندی زدم و گفتم: چیزی بهت نگه -رفت. آهو ترسیده بهم خیره شدو گفت: 

 بابا،برم ببینم چیکار داره! 

نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاقش به راه افتادم! درو باز کردم و رفتم داخل ... با 

چیو؟ بی  -ببند! لبخند جذابی زدم و با ناز گفتم:  -اخم نگاهی بهم انداخت و گفت: 

فتم ... قدمامو آهسته همراه با درو! درو بستم و به سمتش ر -حوصله و با اخم گفت: 

ناز بر میداشتم . بهش نزدیک شدم و آروم زیر گلوشو بوسیدم! شک زده خودشو کنار 

به کسی که  -کشید و با همون اخمای در هم بهم خیره شد. صداشو صاف کرد و گفت: 

چیزی نگفتی؟ نیشخندی زدم و دستم و روی سینش حرکت دادم ... بی صبرانه 

 -نه! نفس عمیقی کشید و گفت:  -د ! چشمامو خمار کردم و گفتم: منتظر جواب بو

خوب گفته باشمم! چی میشه مگه؟ دستمو  -خوبه! خودمو بهش مالـ...وندم و گفتم: 

به سمت آلـ...تش بردم و از روی شلوار آروم مالـ...وندمش! دستمو گرفت و محکم 

ول کن دستمو ! سرشو  چته وحشی ؟ -فشار داد! آخی گفتم و بلند رو بهش گفتم: 

اوردم جلو ، جوری که نفساش توی صورتم پخش میشد! شمرده اروم آروم همراه با 

حد خودتو بدون هلیا! بی توجه دستمو از توی دستش بیرون  -عصبانیت گفت: 
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کشیدم! اشک توی چشمام حلقه زد! انگار این ببر وحشی قصد رام شدن نداشت. 

ارم برات! بدون اینکه منتظر جوابی ازش بمونم از د -پوزخندی زدم و رو بهش گفتم: 

 اتاقش بیرون زدم... این تازه اول راهه اقا کیان! 

سعی کردم به خودم مسلط باشم . نفس عمیقی کشیدم و چشمامو آروم باز و بسته 

کردم. آروم به سمت ایستگاه پرستاری به راه افتادم . یه لیوان آب برای خودم ریختم 

چطوری خوشگله؟ سرمو باال آوردم و لبخندی رو به سارا که  -ستم. و روی صندلی نش

من خوبم ولی  -خوبم!تو خوبی؟ نشست کنارم و گفت:  -باالی سرم ایستاده بود زدم. 

خوبم! شونه ای  -انگاری تو خوب نیستی! به نشانه تاکیید سرمو تکون دادم و گفتم: 

 -عمیقی کشیدم و گفتم:  چی شد دیشب؟ بی حوصله نفس -باال انداخت و گفت: 

یواش بابا. اخمی  -چی!؟ دستمو تکون دادم و گفتم:  -هیچی! با تعجب بلند گفت: 

هیچی یعنی چی؟هیچ غلطی نکردین؟ نیشخندی زدم و برای اینکه  -کرد و گفت: 

شوخی میکنی؟ قیافمو جدی کردم و گفتم:  -نچ! با تعجب گفت:  -اذیتش کنم گفتم: 

پس تا صبح چیکار کردین؟ آهی کشیدم  -شمای درشت گفت: نه جدی گفتم! با چ -

نماز خوندیم! چند ثانیه مکث کرد و بعدش محکم زد توی کتفم! بلند زدم  -و گفتم: 
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زیر خنده ... با حرص داشت نگام میکرد. نمیتونستم جلوی خندم و بگیرم. قیافش 

 خیلی باحال شده بود! 

جلو  -باهم بودیم! نیشخندی زد و گفت:  -تم: مینالی یا نه؟ با خنده گف -با اخم گفت: 

دوتاش! انگار تو چشماش پرژکتور نصب کردن ..  -یا عقب؟ لبخندی زدم و گفتم: 

اوف ، فکر کنم خیلی خوش گذشته؛کیان خیلی حال داد،نه؟ سرمو تکون  -آرومگفت: 

جون؛ولی این کیانم خیلی خوب  -خیلی! خندید و گفت:  -دادم و با لذت گفتم: 

یزیه ها؛معلومه از اوناس که تا ته پرت میکنه! نمیدونمچرا اما اخم کردم... دوست چ

خوب  -نداشتم راجبع کیان و آلـ...ت مردونش اینطوری حرف بزنه! بی حوصله گفتم: 

هوم،پس تجربه خوبی بوده...امیدوارم  -بود،خیلی خوب بود... سری تکون دادو گفت: 

 ولی -مش کنی! پوزخندی زدم! در ادامش گفت: دفعه های بعدی بدون قرص بتونی را
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