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قبل اینکه حرفی بزنم گفت: پدرت پشت خط با اینکه برام جای تعجب داشت چرا بابا 

بابا گفت که وقتی صبح بیدار شدن دیدن نیستم و بهش زنگ زده موبایلش گرفتم.     

ساعت بهشون زنگ نزدم و جوابم زنگشون ندادم نگران شدن، بعد ۱۲بعد گذشت 

پرس و جو شماره کیان گرفتند! بخاطر بیفکریم لعنتی به خودم فرستادم و 

توجیهشون کردم که حالم کامال خوب و نگران نباشن. تماس قطع کردم و موبایل 

که تکیهش به در داده بود گرفتم و گفتم: میتونی حاال بری! و تو ذهنم سمت کیان 

تشکر کردن بلد نیستی عزیزم؟ حوصلهش نداشتم. باید آماده _اضافه کردم: هری... 

میشدم برای بیرون رفتن ولی انگار کیان نمیخواست دست از سرم برداره با این کارا و 

خواستی بری در پشت سرت ببند. _تن! حرفاش بیشتر ترغیبم میکرد برای انتقام گرف

و بیتوجه بهش سمت اتاق خواب رفتم که یادم اومد وسایل تو ماشین. سوئیچ 

برداشتمو از اتاق بیرون اومدم که دیدم کیان رفته. باید میفهمیدم که کدوم واحد     

وسایلم باال آوردم تو خونه هیچی نبود باید کمی خوراکی میخریدم و شماره نزدیک 

ن رستوران پیدا میکردم. حوصله درست کردن شامو ناهار نداشتم. باید با سارا تری

 حرف بزنم تا راههای بهتری برای اجرا نقشهم پیدا کنیم. 
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نمیدونم که سر فرصت باید ببینم. اینجا پنج طبقهس تو هر طبقهشم دو واحد، ببین _

برگشتم بهت زنگ  سارا من االن میخوام برم خرید هیچی برای خوردن ندارم بعد که

چشم عزیزم. فعال تماس قطع کردم و _نه مراقب خودت باشه. _میزنم؛ کاری نداری؟ 

در پشت سرم بستم. با دیدن بارون فکر کردم که چترم باید به لیست خریدم اضافه 

کنم. سوار ماشین شدم و حرکت کردم.     وسایلی که نیاز داشتم خرید، شام توی 

ی چرخیدن تو شهر تصمیم گرفتم که برگردم خونه و کمی رستوران خوردم و بعد کم

استراحت کنم چونکه فردا روز برگزاری همایش بود. با ریپ زدن ماشینو کم شدن 

سرعتش راهنما زدم تو شانه خاکی نگه داشتم. استارت زدم که روشن نشد. با تعجب 

مش چکاب هیچ پیاده شدم، نمیدونم چیشده بود، قبل راه افتادنم از تهران برده بود

مشکلی نداشت. کاپوت باال زدم که یادم اومد چیزی سر در نمیارم و عصبی آوردمش 

پایین.. شدت بارون از عصر بیشتر شده بود و تقریبا خیسم کرده بود. خواستم 

برگردم تو ماشین که ماشین دیگهای کمی جلوتر نگه داشت. با دیدن کیان که ازش 

کم داشتم. یه نگاه به من و ماشین انداخت و گفت: پیاده شد پوفی کشیدم فقط همین 

 چیشده؟ با دستام خودمو بغل کردم و گفتم: نمیدونم یهو خاموش شد! روشنم نمیشه! 
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کاپوت باال زد بعد وقتی که دید ازش سر درنمیاره گفت: باید تعمیرکار ببینتش... 

 عطسهای کردمو حرفش تایید کردم. کاپوت بست و گفت: ماشین قفل کن،

میرسونمت، راهمون که یکی. خواستم مخالفت کنم که یادم اومد کجاییم و چه 

ساعتی از شب پس به ناچار قبول کردم. قبل سوار شدن مانتوم در اوردم و شال 

برداشتم چون خیلی خیس شده بودن صندلی ماشینش به گند میکشیدن. تاب نیم 

ش برای چند لحظه روی تنهم کمی باال کشیدمو سوار شدم. قبل استارت زدن نگاه

خط سینهم کشیده شد. آب دهنش قورت داد و استارت زد. نگاهم به بیرون دادم تا 

لبخندم نبینه... به عمد چن باری به جلو خم شدم تا با کش اومدن بدنم بیشتر 

سینههام تو چشمش بیاد. سکوت بینمون داشت حوصلهم سر میبرد.     با حس 

شدم تونستم ساالرش بلند کنم. آروم دستش تا بین  دستش رو پام فهمیدم که موافق

پام باال کشید و مکث کوتاهی کردو در حالی که سرش برگردونده بود سمتم گفت: 

اجازه هست؟ نیشخندی تو دلم بهش زدم و گفتم: آره... خودمم حش*ری شده بودمو 

تشنه بدنم طالب رابطه بود، مخصوصا با کیان که بعد اون رابطه بهشتمو به خودش 

کرده بود. ماشین تو کوچهی خلوت پارک کرد. چشمهام درشت شد و گفتم: نمیریم 
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خونه؟ همینطور که زیپ شلوارش باز می کرد گفت: نمیتونم باین رانندگی کنم برام 

بخوابونش... بعد تو خونه ترتیبت میدم. با دیدن آلت کلفتش نفسم بند اومد، بین پام 

ش و مالیدش زبونم انگار که دارم بستنی لیس نبض گرفت خم شدم تو دستم گرفتم

میزنم دورش کشیدمو بردمش تو دهنم. اونقدر کلفت بود که لبهام کش اومد و به 

سختی تو دهنم جا شد. آهی از سر شه*وت کشید و بدنش کش داد و موهام گرفت 

 سرمو محکم نگه داشت و تو دهنم تل*مبه زد

زد تا آبش با فشار تو دهنم پاشیده شد. سرم و محکم نگه داشت و تو دهنم تلم*به 

مجبور شدم آبش قورت بدم قبل اینکه باال بیارم دستش از رو سرم برداشتم و سریع 

یه دستمال کاغذی از تو جعبه در اوردم و دور دهنمو تمیز کردم. با صدا بوق ماشینی 

نبض از فکر در اومدم و دیدم که همهش توهم ذهنیم بوده. از این توهم بین پام 

گرفته بود و گرمم شده بود... حس کردم که بین پام خیس شده، پاهام بستم. نگاهم از 

بین پاش گرفتم و به بیرون دادم تا وقتی که نرسیدیم جرات نکردم نگاهش کنم، 

میترسیدم که دستم پیشش رو بشه و بفهمه که شه*وتی شدم. ماشین تو پارکینگ 

پیاده شدم همینطور که مانتوم تنم می ساختمون برد تند و سریع تشکر کردم و 

کردم سمت راه پله رفتم. چشمم که به در واحد خورد دستمو رو جیب مانتو و شلوار 

جینم کشیدم که کلیدی لمس نکردم.     لعنتی به حواس پرتیم فرستادم. اونقدر 
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پا عجله کرده بودم که یادم رفته بود کلید واحدم از تو ماشین بردارم. با شنیدن صدا 

کلید _به عقب برگشتم، کیان دو پله دیگه باال اومد و گفت: چیشده؟ چرا نمیری تو... 

یادم رفته بیارم... فکر کنم مجبورم تا صبح تو راهرو بمونم. دسته کلیدش تو دستش 

چرخوند و براندازم کرد و گفت: اگه بخوای میتونی بیای واحد من، چیزی به صبح 

 باورم نمیشد همچین پیشنهادی داده باشه.. نمونده! با تعجب نگاهش کردم 
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