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فیلم رو برش می دادم.     امشب شدیدا به کارم می اومد. دقیقا قسمت هایی رو برش 

ه دادم که چهره اش کامال مشخص بود؛ با دیدن فیلم خودم هم شدیدا تح..ریک شد

بودم. دیدن فیلم رابطه ام، اون هم با کیان خیلی لذت داشت. عصر که شد، رفتم و 

دوشی سرسری گرفتم و بیرون اومدم. آرایشی ملیح کردم و رژ لب قرمز ماتم رو هم 

به لب هام مالیدم. مانتو و ساپورت مشکی رنگم رو پوشیدم و شال بلند قرمزم رو 

یفم بیرون اوردم و فیلم رو ریختم روش. و بعد روی سرم انداختم. گوشیم رو از توی ک

به بابا زنگ زدم که گفت پنج دقیقه ی دیگه میاد دنبالم. لحظه ی آخر، تقریبا شیشه 

ی ادکلن رو روی خودم خالی کردم. بابا که اومد دنبالم، سوار ماشین شدم. وقتی 

کیانمون پولدار  رسیدیم، از دیدن خونه ی کیان اینا، تقریبا به وجد اومده بودم. آقا

بودا! بابا زنگ زد و بعد از باز شدن در، وارد شدیم. شروع کردم به سالم و احوال 

پرسی با کاظمی و زنش. به نظر آدمای خوبی میومدن.     دستم توی دستای مامان 

 کیان بود که، نگاهم بهش گره خورد. از پله های خونه داشت پایین می اومد. 

ندی زدم و دلم ضعف رفت ... با متانت پایین اومد و با من با دیدن تیپ اسپرتش لبخ

سرد اما با بابا خیلی گرم احوال پرسی کرد. به سمت سالن پذیرایی راهنماییمون 
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کردن و نشستیم . خیلی ریلکس روی مبل دونفره کنار بابا نشستم و پامو روی پام 

.. با کنجکاوی  انداختم . کیان روبه روم نشست و با بابا مشغول حرف زدن شدن

 -مشغول برسی کردن خونه شدم . مامانش با مهربونی نگاهی بهم انداخت و گفت: 

مرسی ؛ شما لطف  -ماشاهلل عزیزم؛تو چقدر خوشگل و خانومی! لبخندی زدم و گفتم: 

مشغول تحصیلی؟ اومدم حرفی بزنم اما کیان پیش قدم  -دارین . لبخندی زد و گفت: 

واقعا؟ سری تکون  -م! مامانش ابرویی باال انداخت و گفت: همکاری -شد و گفت:     

عزیز دلم ، چقدر خوب! لبخندی زدم و سری تکون دادم .  -دادم که با دوق گفت: 

دیگه نمی دونست پسرش صیاده و منم ماهی! نگاهم و به کیان دوختم . با لبخند 

گرفت! چرا این قشنگی داشت نگاهم میکرد اما وقتی دید نگاهش میکنم نگاهشو ازم 

پسر اینقدر جداب بود و کاریزما داشت؟ نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم 

باشم . دیدن کیان حالمو دگرگون میکرد . سنگینی نگاهمو حس کرد و بهم خیره شد 

... هر کسی مشغول کار خودش بود . بابا و کاظمی مشغول صحبت بود و مامان کیان 

میخوای ببینی توی  -کمی خودمو باد زدم که گفت: هم توی اشپزخونه بود. با دست 

آره. با ببخشید از جمع فاصله  -حیاطو؟ با خوشحالی سرمو تکون دادم و گفتم:     
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گرفتیم و رفتیم توی حیاط. خیلی قشنگ بود و البته بزرگ. باغچه های پر از گل 

و  قشنگی داشت! نفس عمیقی کشیدم و بهش خیره شدم.. زیونی روی لباش کشید

 تو بهم عالقه داری؟  -گفت: 

با چشم های درشت شده بهش خیره شدم. چطور این فکر به سرش زد آخه؟  

 -عجب. ابروهاشو باال انداخت و پرسید:  -لبخندی به پهنای صورت زدم و گفتم: 

جدی بودم. لعنتی می خواست حرف از زیر زبون من بکشه؟ خودم هم نمی دونستم 

مثال اگر بگم آره  -و پایین انداختم و نیشخندی زدم و گفتم: دوسش دارم یا نه! سرم ر

چیکار میکنی؟     و بهش خیره شدم. دست به سینه ایستاد و لبخندی کج رو لبش 

میگم ازت متنفرم. احساس  -نشوند و سرش رو جلو آورد. مکثی کرد و آروم گفت: 

داد. بی توجه از  کردم قلبم هری ریخت. لبخندم، جاش رو به بغض سنگینی توی گلوم

وایسا آقا کیان. و گوشیم رو از توی  -کنارم رد شد و خواست بره داخل که بلند گفتم: 

کیفم در آوردم. از شدت حرص و غصه، دست هام و بدنم به شدت می لرزید. رفتم 

توی گالریم و قسمت فیلم ها. فیلم رابطه مون رو پلی کردم و گوشی رو جلوی روش 

گر پدر جانتون این فیلم رو ببینن چیکار میکنن؟ چشم هاش ا -گرفتم و گفتم: 

درشت شده بود. صدای آه های از سر لذت خودش و من، سکوت رو شکسته بود. به 

طرف گوشیم حمله ور شد که دستم رو عقب کشیدم.     احساس قدرت می کردم. 

م یک یک مساوی. و از کنارش رد شدم که دستم رو محک -نیشخندی زدم و گفتم: 
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فکر نمی کردم انقدر خراب باشی.  -چسبید و از میون دندون های کلید شده غرید: 

حاال که فهمیدی؛ پس رو مخم راه نرو.  -توهین هاش اهمینی نداشت؛ پوزخندی زدم: 

فکر نمیکردم اینقدر پست  -در حالی که سعی میکرد صداشو پایین نگه داره گفت: 

تو به من گفتی پامو از گلیمم دراز تر نکنم ؛ یه بار  -باشی! نیشخندی زدم و گفتم: 

حاال مواظب پای خودت باش که دراز نشه ؛ آق کیان! سری از روی تاسف برام تکون 

ممنونم ؛ لطف داری !  -واقعا برات متاسفم. لبخندی زدم و گفتم:      -داد و گفت: 

تم؛حالم ازت میدونی چیه؟ دیگه ازت حتی متنفرم نیس -ابرویی باال انداخت و گفت: 

مهم نیست ؛ خوش باشی کیان عزیزم خواستم  -بهم میخوره... بلند خندیدمو گفتم : 

منتظر یه انتقام  -برم توی خونه که دستمو محکم کشید و با پوزخند سردی گفت: 

باش دستمو از توی دستاش  -خوب باش!باشه؟ سری تکون دادم و با لبخند گفتم: 

یه خونه رفتم . قبل از این که برم داخل با بیرون کشیدم و به سمت در ورود

میخوای فیلمو برات بفرستم؟یه حالی باهاش  -نیشخندی به سمتش برگشتمو گفتم: 

بکنی؟کیفیتشم خوبه ها.. خواست به سمتم حمله ور بشه که سریع رفتم داخل. به 

مامانش لبخندی زدم و روی مبال نشستم. بابا اینا سخت مشغول حرف زدن بودن . 

شیمو دراوردم و مشغول بازی کردن شدم . بعد از چند دقیقه کیان با ابروهای گره گو

خورده اومد داخل و نشست روی مبل. لبخند حرص دراری روی لبام نشوندم و با ناز 

چشمامو باز و بسته میکردم .     چشما قرمزش نشون میداد که چقدر اعصبانیه. به 
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زارو هم داشت. آش و کشک خالشه... اما درک ... با دم شیر بازی کردن همین چی

 شک نداشتم کم نمیزاشت و تالفی میکرد! اما برگ برنده دست من بود . برگ برنده یه
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