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ه ل ه  ا یمقبر  هوس (عشق و ) مقبر

 از عشق و شهوت ... 
ی
 داستان

ی دنیل آندو استاد باستان شنایس  رابطه ای متفاوت بی 

 دانشگاه مکلورن و لیا دیزی دانشجوی تازه وارد ... 

 ساحل                                                                       

 

 از زبان لیا : 

 نفس عمیق کشیدم و در کالس رو زدم . 

 کیس از پشت در گفت بفرمائید . 

بودم ازمرکز توجه بودن . اما وقتی وسط ترم دانشگاهتو  همیشه متنفر 

 ییسی ... عوض میکتی ... تو هر کالیس مرکز توجه م
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فتم و متاسفانه دیر  خوشبختانه این آخرین کالیس بود که امروز باید مب 

 . رسیده بودم 

 آروم در کالس رو باز کردم اما با دیدن مرد جوون رو به روم مردد شدم. 

باستان شنایس رشته ای نبود که استاد های جوون داشته باشه ! اونم 

ی با تردید گفتم   از نوع انقدر خوشتیپ برای همی 

ام ... سالم ... من دانشجوی جدید دکبی دنیل آندو هستم ... فکر  -

 کنم کالسو اشتباه اومدم . 

 ابروهاش باال پرید و چشم های نافذ و مغرور رو بیشبی به رخ کشید . 

وزمندانه ای پر رنگ شدو گفت   اما گوشه لبش هم با لبخند پب 

درست اومدین ... خانم ... لیا دیزی ... دقیقا به موقع هم اومدین  -

ه لیا صحبت میکردیم .   چون داشتیم راجب مقبر

درست اومدم ؟ دنیل آندو واقعا خودش بود ؟ یا یه دانشجو یا 

جایگزین بود . انقدر درگب  این افکار بودم که متوجه نشدم گفت راجب 

 چی صحبت میکردیم . 

 
ی
با اشاره دستش به سمت صندیل خایل رفتم و نشستم . کالس خلون

های بود . مثل تمام کالس های باستان شنایس . شاید به تعداد انگشت 

 دست دانشجو داشت . 

 دنیل آندو یا آقای جذاب و مغرور گفت 

ه هوس  - ه لیا که به مقبر یا شهوت هم خب ... داشتم میگفتم ... مقبر

ل دفن ملکه لیاست ... همرس فرعون سوم ... حاال حمعروف بود م

ه هوس ؟  ه اش میگن مقبر  کیس میدونه چرا به مقبر
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 بت شد نگاهش رو من ثا. هیچکس جوانر نداد 

ی لقتر  - ی ملکه هم نام شما چرا چنی  شما خانم لیا دیزی ... میدونی 

 داشت ؟

 با رس گفتم نه و اضافه کردم 

 من اسمم مرصی نیست ...  -

 باال انداخت و گفت 
ی
 ابرون

 پس کجائیه ؟ -

 مسلما اسمم مرصی نبود 

 اما خب دقیقا نمیدونستم کجائیه 

ی که میدونستمو به زبون آور  ی  دم . تنها چب 

ی بوده ... اسم معشوقه  -  پدشاه عبر

 گوشه لبش فرم یه لبخند باال رفتو گفت 

 زبان زد بود  -
ی
درسته ... خب ... ادامه درسمون ... ملکه لیا ... در زیبان

 داشت ... خواسته های 
ی
 متفاون

ی
 هم  ... اما همونطور که زیبان

ی
متفاون

 داشت... 

 سکوت کرد

 نگاهش تو کالس چرخید . 

 دوباره رو من ثابت شدو گفت 

ت  اون مثل بقیه زن ها نبود ... معشوقه  - چه تو ثروت ... چه تو عرسی

های فراوان ... هدیه های پر زرق و برق ... ملکه لیا یه ملکه متفاوت 
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بود ... بعضی ها معتقدن اون حتی برده های جنیس از مرد ها داشت... 

ه لیا از این ادعا   وجود داره... و مداریک هم تو مقبر

 نمیدونم چرا تنم داغ شده بود 

 اثر نگاه این استاد جوون بود ! 

د ؟  ی  که مب 
ی
 با حرف

 تاری    خ و باستان شنایس هیچوقت تا این حد سکیس نبود 

ین بحتی که همیشه بود شاید راجب اندام سالم مونده مومیانی  بیشبی

 ها بود . 

 !  سالم تو بدن مومیانی
ی  یا جنی 

 هیچکدوم بحث سکس حساب نمیشد . که 

 اما امروز اینجا ماجرا فرق میکرد . 

 دنیل آندو یا کیس که جای اون ایستاده بود گفت 

ی ... ما اینجا یه ملکه داریم که برخالف  - پس همونطور که میبینی 

خییل از ملکه ها هیچ به پاکدامتی معروف نبود ... بلکه به شهوت و 

ه ای که حتی معشوقه پادشاهای هم رده هوسبازی معروف بود ... ملک

 همرس خودش هم بود . 

 اینو که گفت به من نگاه کرد دوباره 

 باز همون لبخندو زدو ادامه داد

ی که وصف عشقشون تو کتابای زیادی  - از جمله معشوقه پادشاه عبر

 هست
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ی رو رسم ...    انگار آب یخ ریخیی

ی...   لیا... معشوقه پادشاه عبر

 کیس که پدرم اسم منو از رو اسم اون انتخاب کرد ... 

ی ملکه لیا ... ملکه عشق و شهوت بود !   همی 

لبخند رو لب دنیل نشون میداد از دیدن قیافه من داره 

ه .   لذت میبر

ی انداختم   رسمو پائی 

 اما اون پر رو تر از این حرف ها بود چون پرسید 

نم لیا دیزی ... نه تنها نا امید کننده است که خب خا -

ی دو  یه دانشجو سال آخر باستان شنایس ارتباط بی 

ی رو نشناسه !   پادشاه مرص و عبر

 صداش نزدیک تر شد و ادامه داد 

از اون نا امید کننده تر اینه که یه نفر سابقه اسم  -

 خودشو ندونه . 

 لب گزیدم و رسمو بلند کردم 

 از این نمیشد روز اول بهبی 
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 با دیدن دنیل که دقیقا رو به رو من بود جا خوردم 

 همه نگاه ها رو ما بود که دنیل گفت 

کیا دیگه تو این کالس ارتباط این دو پادشاه رو   -

ی ؟  نمیدونسیی

ی نگفت !  ی  هیچکس چب 

ی جز من ؟   دروغگوهای زشت ... یعتی همه میدونسیی

ییک از دخبی های کالس که زیادی برای رشته باستان 

 شنایس خوشکل بود با غرور گفت 

ترم پیش تو واحد جنگ های جنسیتی علت دشمتی  -

سابقه این دو پادشاه رو گفته بودین ... اما اسم ملکه و 

ی ...   درخشانشو االن گفتی 

تی میگفت با پوزخند به من نگاه سابق درخشانو وق

 میکرد . 
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ی آدم هوس بازی  انگار چون اسم من لیا بود منم چنی 

 بودم ! 

 صدانی ته ذهنم گفت نکه نیستی ... 

 
ی

نه ... مسلمه نیستم ... اگه بودم تو بیست و دو سالگ

 باکره نبودم ... بودم ؟ 

 من فقط ذهن سکس فعایل دارم ... 

 هوسباز نمیکنه ؟ میکنه ؟تخیالت سکس که کیس رو 

ون پریدم که گفت  با صدای دنیل از افکارم بب 

 انجام  -
ی
ان برای این نر اطالیع شما نیازه که یه کار جبر

 بدین ... 

 شوکه نگاهش کردم 

 ؟  -
ی
ان  کار جبر

ش و گفت  ی  رس تکون دادو برگشت سمت مب 

م خانم دیزی ... خب درس  - بعد کالس بیاین دفبی

کار های شما ...  امروز نوبت کنفراس   کافیه بریم رساغ

 کیه ؟
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 هنوز تو شوک داشتم نگاهش میکردم . 

 ؟ بخاطر این نر اطالیع ؟ 
ی
ان  روز اول و کار جبر

خب من این درسو نگذرونده بودم از کجا باید 

 میدونستم ؟ 

 نگاهم ناخداگاه تو صورت و اندام دنیل آندو چرخید ! 

 ؟ واقعا این مرد خود دنیل آندو بود 

اندام ورزیده اش بیشبی مناسب استاد رشته های 

 ورزیسی بود تا باستان شنایس . 

 و 
ی
ی از عینک های ته استکان از اون گذشته خبر

 صورت خسته نبود 

چشم های قهوه ای و نافذش با موهای جو گندمیش 

 اونو شبیه استاد های ییک از مجله های مد کرده بود . 

ویلم حلبخند معتی داری تنگاهمون تو هم گره خورد و 

 داد. 

نمش ...  ی  انگار متوجه شده بود دارم دید مب 

ی انداختمناخداگاه داغ شدم و   ... رسمو پائی 
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ی انداختم...   ناخداگاه داغ شدم و رسمو پائی 

 میخوادبه من بده ؟! 
ی
ان  یعتی چه کار جبر

 از زبان دنیل : 

به صندلیم تکیه دادم و منتظر موندم تا لیا دیزی بیاد 

 پیشم 

 سوپرایز جالتر بود 

 خبر داشتم دانشجو جدید قراره بیاد . 

 مدارکشم چک کرده بودم . 

 اما عکس تو مدارکش کجا و این دخبی کجا ... 

از هون لحظه که وارد شد و مثل یه دخبی بچه ترسیده 

 حس کنجکاویمو بیدار کرد نگاهم کرد 

 
ی
ی هان با موهای باز که دور صورتش ریخته بود و چبی

 که تا روی عینکش یم اومد 

 چشم هاش از پشت عینک هم کامال جذاب بود . 

 تیله های آنر درشت با مژه های پر پشت 

 شاید از چشم خییل ها این جزئیات دور بمونه . 
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اما یه باستان شناس که کارش پیدا کردن گنج از دل 

 خرابه هاست ... 

 امکان دنداره این جزئیات رو نبینه ... 

 هانی که باید کشف 
ی
من عاشق جزئیات بودم و زیبان

 میشدن ... 

 که هر کیس تو نگاه اول اونو میدید . 
ی
 هان

ی
 نه زیبان

 هانی که تو نگاه اول نظر همه رو جلب میکردن 
دخبی

 هیچوقت برای من جذاب نبودن ... 

یه که الیه ی الیه باید  جذابیت واقیع برای من چب 

 کشفش کتی ... 

ی که از دید همه پنهان باشه و تو کاشفش بایسی ...  ی  چب 

 لیا اندام الغری نداشت اما ظریف بود و هممم 

 درسته قدش یکم کوتاه بود ... 

اما... تو ذهنم اندامشو تصور کردم ... لبخندی کنج 

 لبم نشست ... 
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ی حس میکردم موردی که  بالخره بعد از چند سال گشیی

 ... میخواستمو پیدا کردم 

ی شم مثل ظاهرش که جذبم  هرچند باید اول مطمیی

 کرده ... باطنش هم مناسب من هست یا نه ! 

 تقه ای به در اتاقم خورد 

 شستو محو کردمو جدی گفتم لبخندی که رو لبم ن

 بیا تو ....  -

در باز شد  لیا با تردید اومد تو . سالم آرویم کردو جلو 

در ایستاد . یکم انگار ترسیده بود و این حس خونر بهم 

 میداد . 

 با چشمم به در اشاره کردمو گفتم 

ی ...  -  درو ببند لیا و بیا بشی 

م ا ی یستادو رس تکون دادو درو بست اما رو به رو مب 

 ننشست ... 

 به صندیل اشاره کردم که گفت 

 راحتم دکبی آندو  -
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 خییل جدی گفتم 

 اما اینجوری من ناراحتم .  -

 چشم هاش گرد شد و رسی    ع نشست 

خوبه ... حرکت مناستر بود . چند لحظه نگاهش 

 کردم تا بالخره خودش گفت 

من واحدی که مربوط به این مبحث بود رو پاس  -

ه ها  ی راجب این جنگ ها و مقبر نکرده ام برای همی 

 نداشتم . 
ی
 اطالعان

میدونستم این واحدو پاس نکرده بود. تو لیست درس 

ی گفتم   هاش دیده بودم . برای همی 

ا این حساب میخوای چکار کتی ؟ این واحد تا ترم ب -

 ... ترم آخری االن سال آینده ارائه نمیشه و تو 

 لبشو تر کردو گفت 

 نمیدونم .  -

خودمو با پرونده اش رو به روم الگ رس گرم کردمو 

 گفتم 
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 خودمو با پرونده اش الگ رس گرم کردمو گفتم 

با توجه به واحد هانی که گذروندی فکر کنم بتونم  -

 بهت به جای این درس یه پروژه بدم ! 

 با ابروهای باال پریده نگاهم کردو آروم پرسید 

 جدا ؟ -

 رسی تکون دادمو گفتم 

آره ... اما قانون اینجا اینه که پروژه ای که برمیدارینو  -

حتما باید شیش ماهه تحویل بدین و تمدید یا کنسل 

ی دانشگاه   نداره... فکر کنم خوندی تو قوانی 

 رسی    ع رس تکون داد و گفت 

بله ... خوندم ... منم عالقه ای به تمدید ندارم.  -

م .   میخوام زودتر مدرکمو بگب 

 دقیق نگاهش کردمو گفتم 

 ری پس معلومه برنامه ویژه ای برای بعد کالج دا -

 زد و گفت 
ی
 لبخند نگران

 تقریبا ...  -
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 ممکنه بدونم برنامه ات چیه؟ -

 مردد رس تکون داد و گفت 

ه سوم فرعون  - میخوام عضو تیم شناسانی مقبر

 بشم... همونا که االن دارن ... 

 پریدم وسط حرفشو گفتم 

اونا زیر نظر کالج ما  میدونم منظورت کدوم گروهه...  -

ی ...  ی کالجتو عوض کردی و  هسیی پس برای همی 

 اومدی اینجا 

 اینبار با اشتیاق رس تکون داد و گفت 

ی  -  خییل از تیم ها زیر نظر کالج شما هسیی

 که برای عضویت تو این تیم ها باید  -
ی
آره ... اما میدون

 که ... 
ی
 دوره خاص بگذرون

 به پرونده اش اشاره کردمو گفتم 

 . تو این دوره رو نگذروندی  -

دوباره چشم هاش گرد شد. دلم میخواست اون عینک 

 لعنتی رو از چشم هاش بردارمو زاویه دیدمو باز تر کنم. 
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 لیا با شوک گفت 

 دوره خاص ؟ -

 رس تکون دادمو گفتم

تو سایت کالج نوشته شده. قسمت آموزش آره ...  -

 های قبل از کاوش ... 

 نا امیدی از صورتش میبارید . 

ی کار کنم و از  هرچند دوست نداشتم خالف قوانی 

 موقعیتم برای رسیدن به هدفم سو استفاده کنم 

 اما بعد از چند سال یه دخبی برام جذاب شده بود

نمیخواستم مثل دفعه قبل خییل راحت از دستش 

 بدم. 

 واقعا دیگه نیاز به تنوع و رسگریم های داغ داشتم. 

ی گفتم   برای همی 

 پروژه ات رو خوب انجام بدی ...  -
ی
البته اگه بتون

شاید بتونم یه دوره خصویص برات بذارم که زودتر به 

 هدفت بریس ... 
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دوره خصویص رو که گفتم تو ذهنم تمام برنامه هانی 

ت با یه نفر که تو چند وقت گذشته دلم میخواس

 پیاده کنم مرور شد 

 اما رسی    ع همه رو پس زدم 

 فعال زود بود برای این فکر ها

ی بگه که رسی    ع  ی لیا چشماش برق زد و خواست چب 

 گفتم 

 به عملکردت  -
ی

اما زیاد امیدوار نباش... همه چی بستیک

ه اول به پروژه ات تمرکز کتی .   داره پس بهبی

 با ذوق رس تکون دادو گفت 

 ... پروژه ام چی هست ؟چشم  -

 انتخاب کتی ...  -
ی
 دوتا گزینه بهت میدم میتون

مو باز کردمو دوتا برگه مربوط به پروژه های  ی کشو مب 

 تائید شده و خایل رو به سمت لیا گرفتم
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اینجا و با این انتخاب لیا مشخص میشد میتونم روش 

 حساب کنم ! یا حدسم راجبش اشتباهه ... 

 ازم گرفتو مشغول خوندن هر دو شد ... لیا برگه هارو 

 از زبان لیا : 

 پس خودش بود! جدی جدی ! 

 دنیل آندو ... استاد تمام گروه باستان شنایس ! 

 مدیر گروه رشته کاوش ! 

خوشتیب! قد بلند ! خوش هیکل  و ... لعنت بهت 

 دنیل آندو ... سکیس ! 

با تیپ  موهای جو گندیم و چشم های نافذ قهوه ایش

ی االن  مردونه ای که زده بود باعث میشد فکر کتی همی 

ون !   از روی جلد مجله وگ اومده بب 
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ی مردی قراره مالقات کنم !   اگه میدونستم با چنی 

سیدم   مب 
 امروز حتما به خودم بیشبی

با این افکار خنده ام گرفت ! مثال میخواستی چکار 

 و استادتو اغفال متی ؟! 
ی
؟ تیپ بزن  کتی

 ری تو زمینه اغفال مرد ها ؟! نکه خییل تخصص دا

ی تا این سن باکره و تنها موندی !   برای همی 

وع کردم به  رسی به این افکار احمقانه تکون دادم و رسی

 خوندن برگه تو دستم . 

دنیل آندو با این تیپ و قیافه و جایگاه اجتمایع مسلما 

 هیچ شتر تخت خوابش خایل نیست ... 

 برای 
ی
شبی شبیه کرم کتاب من که بیاگر هم باشه جان

 هستم نداره . 
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دنیل آندو با این تیپ و قیافه و جایگاه اجتمایع مسلما 

 هیچ شتر تخت خوابش خایل نیست ... 

 برای من که بیشبی شبیه کرم کتاب 
ی
اگر هم باشه جان

 هستم نداره . 

ه دیگه بهش فکر نکن  ! مپس بهبی

 عنوان پروژه اول رو خوندم . 

ا در صده اول  برریس ریشه ای علل انهدام ساسله سیبی

 قبل از میالد مسیح . 

حتی ریز جزئیات پروژه رو هم نخوندم. از این 

ار بودم .  ی  مطالعات بب 

عنوان پروژه دوم رو خوندمو ناخداگاه لبخند نشست 

 رو لبم 
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 پیدا شده مربوط  -
ی
به قرن دسته بندی اسناد باستان

 دیان. 
ی
 هفده میالدی از خانه باستان

 بازم بدون خوندن جزئیات رو کردم به دنیل و گفتم 

 این ... این موردو انتخاب میکنم !  -

 بهش 
ی
برگه رو به سمتش گرفتم که نگاه گذران

 انداخت. 

 از حالت صورتش مشخص نبود چی تو رسشه . 

 فقط رسی تکون دادو گفت 

وع کتی ؟خوبه ... از یک  -  رسی
ی
 میتون

ی !  -  از هر وقت شما بگی 

 امروز عرص چطوره ؟ -

 عالیه ...  -
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 تا اینو گفتم یکم پشیمنون شدم . 

 شاید چون دنیل متعجب تر نگاهم کرد. 

 قرار دارم ! 
ی
 کاش میگفتم نه امروز عرص یه جان

اما انقدر رسی    ع قبول کردم که فکر کنم خودش حدس 

 
ی
 باشم ! زد چه آدم بیکار و تنهان

 بازم به جوابم فقط رس تکون داد. 

 برگه رو دوباره به من دادو گفت 

 که اسناد هست  -
ی
این پیش خودت بمونه . آدرس جان

ی برگه نوشته شده .   پائی 

 امروز تو این آدرس باش !  6راس ساعت 

 چشیم گفتم و بلند شدم 

 حس کردم نگاهش رو اندامم چرخید . 
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 ! اما میدونستم این یه توهمه 

هیچ استادی تو دانشگاه اندام دانشجوهاشو دید 

نه !  ی  نمب 

ی استادی !   اونم چنی 

دنیل بدون نگاه کردن به من در حایل که برگه های 

شو مرتب میکرد گفت  ی  روی مب 

ه دی - نکتی خانم دیزی ... این پروژه کلید پایان  ر بهبی

 درست و رسیدن به تیم کاوشه ... یادت باشه ... 

بازم چشم گفتمو با خداحافظی رسییع از اتاقش زدم 

ون   بب 

 درو که بستم نفس تازه گرفتم 

 چقدر اتاقش بوی عطرشو میداد
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 چقدر اتاقش بوی عطرشو میداد

 انگار عطرش توی بینیمو پر کرده بود ! 

 حس میکردم دارم خواب میبینم ! 

 کاش 
ی

از اون خواب ها که صبح بیدار مییسی و مییک

 واقعیت بود . 

 به ساعتم نگاه کردم 

 بود .  3ساعت نزدیک 

 زیاد وقت نداشتم برای آماده شدن

اونم تو اتاق من که هنوز همه چی توی چمدون هام 

  بود . 

ون و سوار دوچرخه ام شد  م . رسی    ع از دانشگاه زدم بب 
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د من   ی مسلما هیچکس با این تیپ  دوچرخه حدس نمب 

 دخبی یه میلیاردر باشم ! 

ی بود که من میخواستم !  ی  و این دقیقا چب 

 بای میل من به دور از هر نوع حاشیه . 
ی

 یه زندیک

 آپارتمانم تا دانشگاه خییل دور نبود . 

 دنج نه خییل لوکس ... نه دیه ساختمون 
ی
انشجون

ی ...    خییل دست پائی 

ی کامال متوسط   اما یکم شلوغ . یه چب 

دوچرخه ام رو تو محل مخصوص قرار دادم و وارد 

 ازدحام النر شدم

 پشتمبا این افکار به سمت آسانسور رفتم که دستی رو 

  دستش فشار داد تو باسنمو نشستو 
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 از جا پریدمو برگشتم به پشت رسم 

 مرد جا افتاده و موقری نیشخندی تحویلم داد و رد شد 

ی حرکتی انجام داده  ی مردی چنی  باورم نمیشد چنی 

 باشه 

 زبونم بند اومده بود و تو شوک بودم 

 واقعا ؟ این مرد بود که این کارو کرد ؟

دم  دمو آبروشو میبر ی  باید بهش حرف مب 

 اما اگه کار اون نبود چی 

 چند لحظه با شوک ایستاده بودم . 

اگه کار اون بود و من مثل احمقا نگاهش کرده باشم 

 شک ندارم فکر میکنه خوشم اومده و تکرار میکنه 

 نمیدونستم باید چکار کنم ؟
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برم به النر من بگم فیلمو چک کن یک منو دستمایل 

 کرده ؟ عصتر و کالفه به سمت آسانسور رفتم 

 شش حاال فوقش اشتباه بود . باید میکوبیدم تو گو 

 با این افکار رسیدم اتاقمو به ساعت نگاه کردم 

 لعنتی یک انقدر وقت گذشته بود 

 چمدون هانی که هنوز باز نشده بود دنبال یه 
ی از بی 

 لباس مناسب گشتم . 

م دقیقا کجا !   اما نمیدونستم دارم مب 

 رو 
ی

ت همیشیک دامن بپوشم و لباس رسیم یا تیپ اسبی

 ؟  بزنم

با توجه به چروک بودن لباس های رسمیم تنها گزینه 

ت بود ی و تیرسی  ام همون شلوار جی 
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اهن گلبیه  ی پ دودیمو با یه پب  با عصبانیت شلوار جی 

 پوشیدم . 

اهنم ست  موهامو همینطور باز گذاشتمو کفشمو با پب 

 کردم . 

 شته بود موسسه یا سازمان آدرسو چک کردم . ننو 

 بود که تیپم خوبه . پس میشد امیدوار 

 قبل از اینکه دیر شه راه افتادم 

اینبار تو آسانسور و النر حسانر آماده بودم تا اگه کیس 

 دستش به من خورد بهش حمله کنم 

 نیفتاد و راحت رد شدم 
ی
 اما اتفاف

 
ی
 فکر خونر نبود چون مسب  طوالن

ی با دوچرخه رفیی

 بود و نمیخواستم خیس از عرق برسم 
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ی   تاکیس گرفتمو بهش آدرسو دادم . برای همی 

 بعد از نیم ساعت منو جلو یه عمارت بزرگ پیاده کرد 

 یکم مشکوک شدم ! 

ی  اینجا یه خونه بزرگ بود که حسانر شیک و رس سبر

بود ... از پشت نرده های در تا خود خونه تقریبا 

 سیصد مبی چمن و باغ بود . 

 هرچند در حد عمارت ما نبود ! 

 که اسناد باستان شنایس هم نگه دارن 
ی
اما شبیه جان

 نبود 

شوکه داشتم به خونه نگاه میکردم که در جلوم صدای 

 باز شدن داد و کیس از آیفون کنار در گفت 

 بفرمائید داخل خانم دیزی ...  -
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 خانم دیزی ... پس درست اومده بودم 

 درو باز کردمو وارد شدم 

 تا عمارتو رفتم و هر لحظه 
ی
ی و نسبتا طوالن مسب  سبر

د  ی  قلبم تند تر مب 

مرد کلکسیونر این اسنادو خریده بود و احتماال یه پب  

 برای کار روی اونا باید یم اومدم تو این خونه ... 

وقتی در عمارت باز شدو دربون منو به داخل هدایت 

ی تبدیل شد   کرد شکم بیشبی به یقی 

دکر ورودی و نمای سالن ورودی حسانر کالسیک و 

 قدییم بود 

مرد های نق نقو و لجب  از ... امیدوارم از اون پب 

 که از باالی پله اومد خشک شدم 
ی
 با صدای آشنان
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 دنیل آندو ... 

 به موقع رسیدی لیا ...  -

 رسمو بلند کردمو به دنیل نگاه کردم 

 لباس راحتی خونه تنش بود . 

ت طویس با شلوارک مشیک !   یه تیرسی

 داره ؟ 
ی
ی عمارن  یعتی ... استاد سکیس... چنی 

ون و با شوک رس تکون دادم تا افکار  م از رسم بره بب 

 رسی    ع گفتم 

ل  - ی سالم دکبی آندو ... اینجا ... ام ... اینجا مبی

 شماست ؟

خواهش میکنم خارج از دانشگاه منو دنیل صدا کن  -

 ... و ... بله ... اینجا خونه منه ... 
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 حس کردم نگاه دنیل رو تنم چرخید 

خدایای  ... لیا ... رو تن تو برای چی نگاهش بچرخه 

 ه؟ آخ

 حساب کنه.  مو مگه اینکه بخواد قد کوتاه و اضافه وزن

 دنیل اومد رو به روی منو گفت 

مربوط به عمارت قدییم خاندان ماست ... اسناد  -

ی تو عمارت من نگه داشته میشه ...  با من  برای همی 

 بیا لیا ... 

 لیا رو طوری تلفظ کرد که موهای تنم سیخ شد . 

 یا داشتم دیوونه میشدم ! 

یش بود  ی  یا دنیل واقعا یه چب 

 اما بیشبی از این هنگ بودم که اسناد برمیگشت به 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

32 

 خاندان اون ! 

 بودن . 
ی
ی خانواده قدییم و معروف  یعتی چنی 

البته این توضیح میداد چطور یه مرد با سن دنیل 

پست به این مهیم تو دانشگاه داره اونم تو باستان 

 شنایس !! 

 رسیدیم. درو باز پ
ی

شت رس دنیل رفتم تا به در بزریک

 کرد که رو به یه راهرو بود ... 

کنار ایستاد تا من وارد شم .  از جلوش که رد شدم 

 دستش رو کمرم نشستو گفت

 از این سمت ...  -

منو به سمت در سمت چپ هدایت کرد و در رو باز 

 ایستاد بودی
ی

 م. کرد .  رو به رو اتاق  کتابخونه بزریک
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ی نبود که منو شوکه کرده  ی اما عظمت کتابخونه چب 

 بود . 

ی تر رفته بود ...   بلکه دست دنیل بود که از کمرم پائی 

 درسته رو باسنم نبود ... 

سید به  فت ... دقیقا مب  ی تر مب  اما همینطور اگه پائی 

 باسنم . 
ی

 برجستیک

قبل از اینکه من بخوام حرکتی کنم دستشو برداشتو 

 وارد اتاق شد 

 منم رسی    ع وارد شدم . 

دیوونه شدم! حتما دیوونه شدم ... تقصب  این رملن 

 های اروتیکیه که میخونم ... 

 دنیل جلو یه قفسه ایستاد و گفت 
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ی که تو  - ی همه این اسناد هسیی اینجان ... از باال تا پائی 

 باید برریس کتی . 

 رس تکون دادمو نگاهم تازه تو کتابخنه چرخید 

سه کتاب بود و وسط کتابخونه چند دور تا دور قف

ی و مطالعه  مدل مبل و کاناپه مناسب لم دادن و نشسیی

 کردن . 

فضای عایل بود . با صدای دنیل به خودم اومدم که 

 گفت 

 سوایل نداری ؟ خب ...  -

 رسی    ع پرسیدم 

 میتونم  -
ی
وع کنم و چه ساعت هان از یک میتونم رسی

 بیام؟
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 دنیل لبخند مشکویک زد و گفت 

وع کتی و هر تایم خایل که  -  رسی
ی
ی االن میتون از همی 

داری کافیه یه پیام به من بدی تا ورودتو هماهنگ کنم 

 و بیای ... 

وع کنم .  -  اوه ... عالیه ... ام ... البته االن نمیتونم رسی

 یه ابروش باال پرید 

 انگار انتظار این جوابو نداشت. رسی    ع گفتم 

من تازه رسیدم و هنوز چمدون هامو باز نکردم ...  -

ه امروز به کار های شخض برسم .   فکر کنم بهبی

 نمیدونم چرا حس کردم لبخند زدو گفت 

باشه ... اشکایل نداره ... هر وقت خواستی بری بگو  -

سونمت  مب 
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 منو برسونه؟

 منظورش چی بود ! نکنه واقعا به من چشم داره . 

 م از حرفم بزنم زیر خنده نزدیک بود خود

آره ... یه استاد سکس به دانشجو معمویل و نر تجربه 

ی دانشگاه.   اش چشم داره . اونم خالف تمام قوانی 

 تو دیگه چه آدم متوهیم هستی لیا 

 نگاهمو از دنیل گرفتمو به سمت کتاب خونه رفتم 

م ...  -  الزم نیست ... خودم مب 

دیدم که با تاکیس اومدی ... من با تاکیس های این  -

 شهر ارتباط خونر ندارم ! 

 اوه ... اما چطور دیده بود با تاکیس اومدم ؟! 
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ون کشیدم  بازم نگاهش نکردم و یه کاور از اسناد رو بب 

 و گفتم 

 چرا؟ -

 خودت متوجه مییسی !  -
ی
 یه مدت که بمون

اب اجازه سوال بیشبی تو این بحث رو گرفته این جو 

 بود . 

ی گفتم   برای همی 

از لطف شما ممنونم ... اما واقعا نمیخوام بهتون  -

 زحمت بدم 

ون کار دارم  -  زحمتی نیست ... خودمم بب 

 دیگه اینبار برگشتم سمتشو لبخند زدم 

 مریس ...  -
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 اونم با لبخند جوابمو داد و یهو پرسید 

لیا اسم خییل خاصیه ... خانواده ات به تاری    خ عالقه  -

ی ؟  داشیی

 اوه ... نه ... باز این بحث ... 

جدا از اسمم اصال دوست نداشتم راجب خانواده ام 

 صحبت کنم . رسی    ع گفتم 

سم .  -  نمیدونم ... اما باید از پدرم ببی

 گو ... برای منم جالبه ... پرسیدی حتما به منم ب -

 خدای من انگار نمیخواست نر خیال بشه 

 لبخند زوریک زدمو گفتم 

 چشم حتما ...  -

ی وسط کتابخونه گذاشتم   خم شدمو اسنادو رو مب 
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  کاور رو باز کردمو چند برگو ورق زدم

ی   اما رسیدم به یه رسی نقایسی لختی و تحریک آمب 

 خشک شدم ! 

 اینا چه اسنادی بود ؟

رسمو بلند کردم که دیدم دنیل رو به روم نیست ... 

 ایستادم و متوجه شدم پشت رسمه . 

ی لحظه اونم برگشت  برگشتم سمتش که  انگار همی 

  اب خونه . کتسمت  

 رفتارش یکم غب  طبییع بود . 

دم .  ی  یا من باز داشتم توهم مب 

 دوباره به اسناد نگاه کردمو ورق زدم . 

 پر بود از این تصاویر که ... اصال عادی نبود ! 
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 نکنه یه شوچی بود؟! اینا ... اینا واقعا قدییم بودن... 

اینو از جنس کاغذ و سبک نوشته و طرح میشد 

 فهمید... اما ... 

اما واقعا انتظار نداشتم تصاویر سکس اونم با ابزار 

 که 
ی
 این روزا تو بورس هستو  ببینم ! هان

 با صدای دنیل از جا پریدم که پرسید 

 افتاده  -
ی
 یا ؟! لاتفاف

 از زبان دنیل : 

معموال انقدرنر طاقت نبودم .  اماوقتی لیا خم شد 

 میل شدیدی داشتم که نمای پشتش رو چک کنم . 

نسبت به قد و هیکلش باسن خونر داشت و وقتی خم 

 شد ... همممم... 
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تی خم شدو از پشت بررسیش کردم ناخداگاه لبخند وق

 رو لبم نشست . 

 عایل بود ... درست همون مدل که دوست داشتم ! 

 وقتی از پشت شلوار جینش این بود ... 

انه منتظر بودم تو لباس زیر ببینمش... همم.... نر   صبر

اما زود برگشت سمت منو برای اینکه آثار دید زدنمو از 

 ور شدم رسی    ع پشت کم بهشرو لباسم نبینه مجب

 اونکه نمیدونست تو رس من چی میگذره! 

مسلما اگه میدید چقدر تح ری ک شدم فکر میکرد من 

 یهمنحرف جنیس هستم که با یه نگاه اینجوری شده

 چندتا نفسعمیق کشیدم و خودمو آروم کردم

 برگشتم سمت لیا ... 
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ه بود به نقایسی های توی اسناد !   خب 

یسی های رابطه های عرص جدید از شانسش درست نقا

 بود و قیافه لیا به طرز بامزه ای شوکه بود 

 کنارش ایستادمو پرسیدم 

 افتاده لیا ؟!  -
ی
 اتفاف

جا خوردو بریده بریده چند برگ دیگه ورق زد تا از اون 

 نقایسی ها دور شه و گفت 

 ام ... نه ... فقط ... من ...  -

 چی ؟ -

ه شد یم. گونه هاش یکم رسشو بلند کردو به هم خب 

 گل انداخته بود و پرسید

؟ - ی  این اسناد دقیقا راجب چی هسیی
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سید ؟  مشکوک نگاهش کردم. جدی داشت میبی

 نگاه منو که دید با تردید گفت 

ام ... من ... برگه هارو کامل نخوندم ! اونجا نوشته  -

 بود ؟

 رس تکون دادمو گفتم 

تونخوندی راجب چیه کامل نوشته بود ... اگه آره ...   -

 پس چطور انتخاب کردی میا ؟

صورتش رسخ تر شدو در حایل که داشت سیع میکرد 

ون بیاره گفت   برگه رو از تو کیفش بب 

ام ... خوندم ... یعتی ... کلیتو خوندم ... خب من  -

ی  کال تمایلم به خوندن و برریس اسناده ... برای همی 

 این پروژه ... 
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 یقا داشت برگه رو میخوندیهو ساکت شد . چون دق

میتونستم حدس بزنم کجا رسیده که اینجور ساکت 

 شده . 

 زیر لب زمزمه کرد 

اسناد سکسولوژی عرص جدید و ریشه یانر رابطه  -

های مدرن با توجه به مدارک کشف شده و تصاویر 

 موجود از دوره ... 

 با تردید رس بلند کردو نگاهم کرد 

 د ! حاال کامال صورتش رسخ رسخ بو 

 یه ابرومو باال انداختمو دستمو به سینه زدم 

 من فکر میکردم لیا اینو خونده و انتخاب کرده ! 

 اما این دخبی بیشبی از انتظار من گویا هول بود 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

45 

 به ناچار گفتم 

 خب ؟ االن که خوندی ...  -

آروم رس تکون دادو لبشو تر کرد . سوایل رس تکون 

 دادمو گفتم 

 ؟ میخوای انرصاف بدی  -

ی نگفت  دهنش مثل مایه باز و بسته شد  ی  اما چب 

 دوباره به برگه نگاه کرد 

 حس میکردم دارم فرصتو از دست میدم 

 برگشتمسمت کاناپه وسط و نشستم روش 

 دقیق نگاهش کردمو گفتم 

 انرصاف بدی لیا !  -
ی
 اگه بخوای میتون

 رسیعو بدون مکث پرسید 
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نه نه... مشکیل نیست ... چرا... چرا باید بخوام  -

 انرصاف بدم 

 شونه باال انداختم و گفتم 

دقیقا این سوال منم هست. چرا انقدر شوکه و  -

 متعجب شدی ! 

لبو تر کرد و دستشو با اضطراب تو موهاش کشید و 

 گفت 

شوکم ... ام ... بخاطر ... من ... اصال فکر نمیکردم  -

ی موضویع و   جود داشته باشه چنی 

 به صندیل رو به روم اشاره کردم تا بشینه و گفتم 

سکس تو همه بازه های تاریخی وجود داشته لیا . اگه  -

 نبود که نسل برسی ادامه پیدا نمیکرد . 
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خییل آشفته شده بود . نمیتونستم دلیل آشفتگیش 

با این حرفم تقریبا چشم چرخوند و  رو حدس بزنم . 

 کالفه گفت 

 دکبی آندو ...  -

 دنیل صدام کن ...  -

 نفس عمیقی کشید و گفت 

دنیل ... مسلما من اینو خودم میدونم ... منظورم  -

اینه این تصاور بیشبی شبیه رابطه های خشن و 

ی که من فکر  ی متفاوت امروزیه تا اسناد قدییم ... چب 

نمیکردم تو گذشته وجود داشته باشه ! ابزار سکس و 

 ا ... شبیه ارباب و برده ... رابطه های تقریب

هممم.... خوب بود ... خوب بود ... بالخره یکم حرف 

 ... زد این دخبی 
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 نگاهش رو لبخند رو لبم ثابت شد و گفتم 

ی که  - ی ی های سکیس از خالقیت برسی میاد. چب  ی فانبی

هیچوقت محدود نبوده و نمیشه ... پس شک 

.. اینکه نکنخییل قبل تر از این اسناد هم مسلما بوده . 

ی و  دو نفر دوست داشته باشن با بدن هم بازی کیی

ی نیست که جدیدا به  ی ی چب 
لذت های جدید پیدا کیی

وجود اومده باشه. این خصلت تووجود همه انسان ها 

 هست ... 

 مکث کردم و نگاهم تو چشم هاش چرخید . 

ه و متعجب بود اما دقیق داشت گوش میداد.  خب 

 ادامه دادم و گفتم 

ی ...  شاید  - بعضی افراد این نیازو درونشون رسکوب کیی

 اما تو وجود همه هست و کافیه بیدارش کتی ... 
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 زد 
ی
 مردمک چشم هاش برف

انگار از حرفم خوشش اومد . یا شاید تائیدی بود بر 

 افکارش 

ی ناخداگاه پرسیدم   برای همی 

 با من موافقی لیا ؟ -

 آروم رس تکون دادو زیر لب گفت 

 ادی ... تا حدود زی -

 از زبان لیا : 

دنیل ! دنیل آندو ... هر لحظه بیشبی منو سوپرایز 

 میکرد . لبخند مشکوک رو لبش یه حیس بهم میداد

 انگار منتظر یه حرکت از من بود . 

ان توهمم زیاد شده .  ی  اما آخه من ؟ حس میکردم مب 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

50 

 نمیخواستم با یه حرکت اشتباه گند بزنم به همه چی . 

مثل احمق ها هم رفتار کنم که از اما نمیخواستم 

ی !  سن و فراری هسیی  سکس و حرف زدن راجبش میبی

 شاید ... شاید یک درصد ... 

فقط یکدرصد اگه توهم نزده باشم و دنیل با منظور 

 این حرف هارو بزنه ... 

ون .   رسی    ع رسمو تکون دادم تا افکارم بریزه بب 

نه ! به تو  آخه بفهملیا با منظور بخواد بزنه ی به تو نمب 

 که شاگردیسی و دست کم نیم مبی ازش کوتاه تری . 

 البته اون خییل قدش بلنده ... 

 مقرص من نیستم . 

 با صدای دنیل از جا پریدم که گفت 
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 خونر لیا ؟ انگار اینجا نیستی  -

 لعنتی باز حواسم پرت شده بود و غرق شده بودم . 

ی از افکارمو بلند نگفته باشم .  ی  امیدوارم چب 

 رسی    ع بلند شدمو گفتم 

ه دیگه برم تا  - خوبم ... یکم فقط خسته ام ... بهبی

 بتونم فردا پر انرژی برگردم . 

 فردا ؟ -

 ام ... نمیشه فردا ؟ -

چرا... اتفاقا خییل هم عالیه ... فقط چون فردا  -

 تعطیله فکر نمیکردم بخوای کار کتی . 

لعنتی ... باز گند زده بودم . اما رسی    ع برای جمع 

 کردنش گفتم 
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من عاشق خوندنم مخصوصا اسناد قدییم ... تا فردا  -

عرص کارهامو تموم میکنم و بعد میام اینجا. البته اگه 

 موردی نداره . 

 دنیل هم بلند شدو گفت 

عالیه ... میبینمت فردا ... البته ... االنم  -

سونمت...   مب 

 گفتو به سمت در رفت اینو  

 منم همراهش شدمو گتم 

-  
ی
 مریس اما بازم میگم واقعا الزم نیست منو برسون

ون کار دارم ...  -  منم بازم میگم خودم بب 

 نمیموند. با هم به سمت در خروچر 
ی
دیگه جای حرف

 رفتیم و دنیل سوئیچ ماشینشو برداشت 
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اما به جای اینکه از در خارج شیم بهم اشاره کرد 

 همراهش برم 

ی رفتیم و از یه در دیگه خارج شدیم   از پله ها پائی 

 با دیدن پارکینگ رو به روم دهنم باز موند 

 بس بزرگ بود  شبیه یه پارکینگ عمویم بود از 

ی های لوکس  اما فرق اصلیش این بود که پر از ماشی 

 بود 

خشک مثل احمق ها ایستاده بودم که دنییل به سمت 

 یه هوندای مشیک رفت و گفت 

ی و استفاده نمیشن ... برمیگرده  - ا عتیقه هسیی اینا اکبی

 به اجدادم ... خییل ربظ به من نداره . 

ی نبودم !   فقب 
 من دخبی
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ن خودش یه میلیاردر بود و من عمال ... یه پدر م

 میلیاردر بودم ... 

ی ندیده بودم .  ی ی چب   اما ... هیچوقت چنی 

انقدر آخه ؟ اینهمه ؟ شاید دو برابر نه... سه برابر 

ی داشت !  ی بود دنیل ماشی   پدرمن که عاشق ماشی 

 رسی    ع پا تند کردمو خودمو به دنیل رسوندم 

 درست شبیه احمق ها شده بودم 

 البته دیگه مهم هم نبود 

 جلو دنیل شبیه احمق ها بودم که 
ی
امروز به اندازه کاف

ی شه من یه احمقم ! پس دیگه الزم نبود حرص  مطمیی

 بخورم شبیه اونا شدم ! 

 دنیل ماشینو روشن کرد و راه افتاد
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 رو کرد به منو پرسید 

 خب ... کجا بریم ؟ -

ون  ه شدم به بب   رسی    ع آدرسو گفتمو خب 

 میکردم بوی عطر دنیل بیشبی از قبل شده حس 

ی بودیم اینجوری شده .   شاید چون تو فضای کوچکبی

 که رسیدیم 
ی
نزدیک ساختمون خوابگاه دانشجون

 ازدحام ماشینا بیشبی شد . 

 دنیل آروم گفت 

 افتاده .  -
ی
 مثل اینکه اینجا اتفاف

ی  یکم جلو تر دود سیاه و شعله های آتیش از بی 

 ساختمون ها پیدا شد 

 دیگه راهو بسته بودن و نمیشد جلو تر بریم 
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ی و از معموری که راهو بسته  دنیل شیشه رو داد پائی 

 بود پرسید چی شده . 

ی رو رسم   با جوانر که مامور داد آب یخ ریخیی

 آتیش گرفته  -
ی
... ساختمون مرکزی اقامت دانشجون

 نمیشه جلو تر برین 

 با شوک گفتم 

 نه ... واحد منم اونجاست .  -

 دنیل برگشت سمت منو با ابروهای باال پریده گفت

 جدا تو اونجا واحد گرفتی ؟ -

 جوانر بهش ندادمو پیاده شدم 
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 مردم و عابر هانی که نگاه میکردن به زور رد 
ی از بی 

 شدم تا خودمو به جلو تر برسونم 

م شانس من بود ؟ حاال اگه اتاق منم سوخته لعنتی این

 باشه چی ؟ اگه وسایلم ! 

 وای نه ... نه ... نه ... 

ی و یکیشون گفت   آتشنشان ها جلومو گرفیی

 خانم ورود ممنوعه . هنوز آتیش مهار نشده  -

 کدوم طبقه هاست ؟-

ی  Gتا  Eطبقات شمایل  -  تقریبا همه تو آتیش هسیی

 وای ... نه ... 

 بود .  F من طبقه  

 زانو هام شل شد که کیس از پشت بغلم کرد 
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برگشتم رسی    ع و با دیدن دنیل که مثل یه دوست 

 قدییم منو بغل کرده بود شوکه شدم . 

 اما انقدر حالم بد بود که پسش نزدم 

 اشکام راه افتادو گفتم 

 طبقه من دقیقا وسطه آتیشه ...  -

 که سالیم ...  -
ی
 آروم لیا ... مهم خودن

 وسایلم ...  -

 بیمه پولشو میده .  -

 ناخداگاه کالفه گفتم 

ا با پول جایگزین  - ی پولش مهم نیست ... یه رسی چب 

 نمیشه 

ی نگفت  ی  با این حرفم دنیل دیگه چب 
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 آروم پشتمو نوازش کرد و کم کم حسم تغئب  کرد 

 انگار بدنش گرم تر شده بود ! 

 د این من بودم که گرم تر شده بودم شای

 آروم ازش جدا شدمو تشکر کردم 

با اینکه اجازه داد از بغلش جدا شم اما دستش از کمرم 

ه شدیم به ساختمون و  ی حال خب  جدا نشدو تو همی 

 شعله ها 

 آتیش قصد کم شدن نداشت و دنیل گفت 

ه برگردیم خونه من... اینجا موندن فایده نداره  -  بهبی

 ونستم حق با دنیله و اینجا موندن فایده نداره مید

 اما ... 

 اما خونه دنیل هم نمیشد برم ! 
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ون آوردمو گفتم   موبایلمو بب 

م هتل  -  شما برین ... من مب 

 شماره بابا رو گرفتم ! 

هنوز چند روز نگذشته باز محتاج شدم بهش زنگ 

 بزنم 

 مستقل رو 
ی

 زندیک
ی
شاید واقعا بابا حق داره و من توانان

 ندارم . 

 خییل حالم گرفته بود . 

قبل از اینکه دکمه تماس رو بزنم دنیل موبایلمو گرفتو 

 گفت 

ه ...  -  خونه من از نصف هتل های این شهر بزرگبی

 متعجب نگاهش کردم ! 
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 به صفحه گوشیم نگاه کردو گفت 

 به خوب نیست تا به یه م -
ی
شکل خوردی زنگ بزن

ه یکم خودت برای حل مشکالتت تالش  پدرت ... بهبی

 کتی ! 

 ابروهام بیشبی باال پرید 

ی خونه دنیل  درسته حق با دنیل بود ! اما واقعا رفیی

 درست کردن یه مشکل بزرگبی نبود ؟! 

 دنیل گوشیمو داد دستمو گفتم 

 درست نیست من بیام خونه شما !  -

میشه این شما شما رو بس کتی لیا. گفتم خارج از  -

دانشگاه با من راحت باش و مسلما هیچ مشکیل با 

 اومدن تو به خونه من نیست ... 
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 بازومو گرفتو منو به سمت ماشینش برد و ادامه داد

 که کیس تو دانشگاه نفهمه.  -
ی
 البته تا زمان

 نگایه بهم انداخت و گفت 

 .. تو چی ؟من که قصد ندارم بگم.  -

 رسی    ع با رس گفتم نه . اما خییل گیج بودم. 

 دیگه جدا رفتار دنیل یکم زیادی عجیب بود 

 با هم نشستیم تو ماشینو بالخره جرئت کردم و گفتم 

 من یکم رس در نمیارم !  -

 نگایه بهم انداخت و گفت 

 از چی ؟ -
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 با تردید لبمو تر کردمو گفتم 

 ام ... رفتارتو ... دلیل این رفتار شما ...  -

ه به مسب  رو به رومون گفت   ماشینو روشن کردو خب 

 رفتار من چطوریه مگه ؟ -

 میدونستم متوجه منظورم شده 

د به اون راه  ی  اما نمیفهمیدم چرا داشت خودشو مب 

ی گفتم   برای همی 

 شدم -
ی
 هیخی ... مهم نیست ... شاید من خیاالن

 م اینو گفتمو نگایه به نیمرخش انداخت

 ته رد لبخندی رو لبش بود 

 اما خییل نا محسوس 

 این مرد خییل مشکوک بود 
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 نزد و ضبط ماشینو روشن کرد 
ی
 دیگه حرف

ی مارو  آهنگ نر کالم و مالییم پخش شد و سکوت بی 

 پر کرد . 

وارد حیاط عمارتش شده بودیم  که بالخره سکوت رو 

 شکست و گفت 

مت فروش - ی اوه ... من فراموش کردم ببر ی گاه تا اگه چب 

ی .   الزم داری بگب 

 تازه یادم افتاد هیخی همراهم ندارم . 

 کردمو گفتم 
ی
 خسته پوف

 اه ... لعنتی ... خودمم حواسم نبود ...  -

 یه خانم متشخص هیچوقت فحش نمیده  -

 شوکه برگشتم سمتش ! چی گفت ؟ 
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مگه من فحش داده بودم ؟ فکر کردم شوچی میکنه اما 

 ود . با اخم گفتم کامال جدی ب

 من فحش ندادم !  -

 لعنتی در شان یه خانوم نیست استفاده کنه  -

 چشم چرخوندمو گفتم 

جنس دید جنسیتی هم در شان یه استاد نیست به  -

 داشته باشه  مخالف

 پارک کردو برگشت سمتم . دقیق نگاهم کردو گفت 

 دید جنسیتی ؟ -

 رس تکون دادمو گفتم 

اینکه لعنتی رو من نمیتونم بگم اما یه مرد آره ...  -

 میتونه بگه میشه دید جنسیتی ! 
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هممم... پس اینجوری من میتونم از تو بخوام با من  -

 اگه تو نیای میشه نگاه جنسیتی ؟و بیای استخر 

 دستمو به سینه زدمو گفتم 

 نه ... نمیشه ...  -

 چرا ؟ -

دنه . چون اون یه پیشنهاده اما این سبک صحبت کر  -

 اما حرف منم یه پیشنهاده . نه یه دستور یا قانون ...  -

 یکم گیج شده بودم . پیشنهاده ؟ نه دستور یا قانون ؟

 دنیل چشمیک بهم زدو گفت 

 به پیشنهادام خوب فکر کن  -

بدون مکث پیاده شدو من تو شوک مونده بودم . 

ی با هم بود؟  پیشنهاد هام ؟ منظورش استخر رفیی
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جا بمونم  پله ها رفتو من قبل از اینکهت دنیل به سم 

ی پیاده شدم   از ماشی 

د  ی دفعه قبل که وارد این عمارت شدم . قلبم تند مب 

 انقدر اضطرا ب نداشتم 

وارد یه جای جدید میشدم ! انگار داشتم اما اینبار 

 جدید نه ! یه جای پر رمز و راز .... حس عجیتر بود 

دنیل ایستاد تا من بهش برسم و با هم وارد عمارت 

 شدیم 

 به سمت پله ها رفتو من همراهش رفتم که گفت 

 که فکر میکتی الزمت میشه بگو تا مسئول  -
ی
ی هان چب 

ه  خریدم برات بگب 

 مزاحمت ایجاد کنم. مریس ... اما نمیخوام  -



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

68 

 مزاحمت نیست ... اون وظیفه اشه اینکارو کنه .  -

 اینو گفتو جلو یه در ایستاد

 در اتاقو باز کردو اشاره کرد برم داخل 

ناخداگاه . وارد شدم و به اتاق رو به روم نگاه کردم

 لبخند زدم

 درست شبیه اتاق های مورد عالقه پدرم بود. 

فقط با چند سال اختالف انگار دنییل شبیه پدرم بود 

 . به سمت تخت رفتمو کیفمو گذاشتم رو تخت و  ستی

 گفتم 

م دنبال یه واحد  - مریس بخاطر این کمکت ... فردا مب 

جدید میگردم چون فکر نکنم اون ساختمون دیگه 

 بدرد سکونت بخوره . 
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 دنیل به سمت پنجره رفتو پرده رو کیم کنار زد 

ه شد و گفت  ون خب   به منظره بب 

 اینجا  -
ی
من کاری نکردم. تا هر وقت بخوای میتون

 . 
ی
 بمون

 مریس ... این محبتتو فراموش نمیکنم  -

دیگه نمیدونستم چی بگم و چرا دنیل مونده تو اتاقم و 

ه که برگشت سمتمو گفت   نمب 

-  
ی
 و فردا هم تعطیله اگه بخوای میتون

ی
حاال که اینجان

وع کتی   زودتر کارتو رسی

رسی به نشونه تائید تکون دادموبرای خایل نبودن 

 دستام به سمت کمد تو اتاق رفتمو درو باز کردم 

 هم زمان گفتم 
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وع یم...  - ی امشب رسی  فکر خوبیه ... حتما همی 

 با دیدن لباس های داخل کمد ساکت شدم 

 برگشتم سمت دنیل و به کمد اشاره کردم و گفتم 

 این لباس ها ... ام ...  -

 پر از لباس های زنونه بود ! کمد 

 اینجا اتاق کیس بود ؟! همرس ؟ نامزد ؟ معشوقه ؟

 هنگ کرده بودم 

 دنیل شونه ای باال انداخت و گفت 

 لباس های مهمانه ...  -

 ابروهام نزدیک بود از مرز پیشونیم رد شه . 

 دوباره به لباس ها نگاه کردم و گفتم 

 منظورته دنیل ؟ -
ی
 دقیقا چه مهمان
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یک تو خونه اش یه کمد از لباس های زنونه برای هر 

 موقعیتی نگه میداره ؟ 

 ؟!  برای مهمان ؟بعد میگه 
ی
 چه مهمان

 مهمان های خاص ...  -

با این جوابش از جا پریدم . نهاز جوانر که داد! بلکه از 

 نزدییک صداش ... 

 کنار گوشم اینو گفت ... 

فت و بدون  برگشتم سمتش اما داشت به سمت در مب 

 نگاه کردن به من گفت 

  9شام ساعت  -
ی
رسو میشه ... قبلش خواستی میتون

وع کتی ...   بری کتابخونه و کارتو رسی

ون  بدون اینکه منتظر جواب من بمونه از اتاق رفت بب 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

72 

ه به در بسته پشت رس دنیل بودمو تو گوشم انگار  خب 

 هنوز داغ بود 

 فس داغش انگار این حوایل مونده بود . ن

 مهمان خاص ؟! منظورش چی بود ! 

 حس بدی داشتم . 

 باشه ؟
ی
 دلم میپیچید ... نکنه دمیل یه بیمار روان

 کنه ؟
ی
 نگنه اینجا منو زندان

 یک میدونه من اینجام ؟

 پیام دادم. 
ی
 رسی    ع گوشیمو برداشتمو به مالن

 لوکیشنمم فرستادم و براش تعریف کردم چی شده 

 اونم زود جواب دادو نوشت 

-  ! ا خداحافظی متی  میبینم میخوای با دنیای دخبی
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 از جوابش جا خوردم و براش نوشتم . 

 ... من فقط موقت اینجام .  -
ی
 اون استاد منه مالن

 و گفت شکلک خنده برام فرستاد

آره همه استاد های جوون از رس خب  خوایه به  -

 دانشجوهاشون میگن شب بیا خونه من 

 کردمو دراز کشیدم رو تخت 
ی
 پوف

 براش نوشتم 

 چرا که نه ... اتفاقا خییل هم سکیس و خوشتیپه ...  -

 شکلک خنده دیگه ای فرستادو گفت 
ی
 مالن

 اوه اوه  بده عکسشو ببینم .  -

.. عکسشو ندارم اما رسچ کتی عکسش دنیل آندو .  -

 میاد . 
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 دیگه جواب نداد و حدس زدم جدی رفته رسچ 
ی
مالن

 کنه . 

 بلند شدمو کش و قویس به خودم دادم 

 شب بود .  8ساعت 

م اما لباس نداشتم برای  دوست داشتم دوش بگب 

 بعدش . 

 نگاهم دوباره به کمد لباسا افتاد و چندشم شد. 

مدن تو این اتاق و این لباس یعتی قبل من چند نفر او 

 هارو پوشیدن ! 

البته اگه من جز اون مهمون خایص که دنیل میگفت 

 باشم .  دوباره ذهنم درگب  مهمان خاص شد. 

 نکنه دنیل تو کار دعوت کردن زن ها به عمارتش باشه. 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

75 

 مثل من اونارو بیاره اینجا و شب ... 

 محکم کوبیدم رو پیشونیم . 

 . بس کن لیا ... چرا انق
ی
ن ی  در توهم مب 

مسلما دنیل با این ثروت وقیافه رابطه های خاص 

 خودشو داره. 

اون اصال نیاز نداره کیس رو گول بزنه ... همه 

خودشون میان... و مسلما این لباس هام برای 

 همراهاش تو مراسم های مختلفه . 

 که 
ی
مثل داداش خودت لیتو ... اونم برای دخبی هان

ه مراسمات  مختلف لباس مناسب میخره و البته میبر

ن ...  ی لباس هارو نمیده ببر  بعد از اینکه کات میکیی

 با یاد آوری کار لیتو خنده ام گرفته بود 
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ا بخاطر پولش میان سمتش .   اون میدونه دخبی

ی تا لباس زیری که براشون  ی وقتی کات میکیی برای همی 

ه ...   خریده پس میگب 

اش بعد فهمیدن  این قضیه همیشه قیافه دوست دخبی

 خنده داره. 

یزه دور ... نه  البته لیتو بعد همه اون لباس هارو مب 

 اینکه مثل دنیل بذاره تو کمد ... 

 دوباره با چندش به لباس ها نگاه کردم . 

یش هست. موبایلمو برداشتمواز اتاق  ی این مرد یه چب 

دم .  ی  خارج شدم. بد نبود به کتابخونه یه رسی مب 

فتم که صدای دنیل رو  داشتم از پله ها  ی مب  پائی 

 شنیدم... 
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 درست نبود گوش وایسم . 

اما ناخداگاه پاهام خشک شد و به صدای دنیل گوش 

 دادم 

قرار امشب کنسله مارتا ... جمله ام خییل واضح بود  -

 نمیدونم چرا انقدر ارصار داری منظورم چیه ! 

ی پله ها شنیدم  از پائی 
ی
 صدای پان

 دیگه مکث نکردم  

 میخواستم کیس منو تو این حال ببینه ن

ی و از جلو دنیل که در   پله ها رو رفتم پائی 
ی
رسی    ع باف

 حال صحبت با تلفن بود رد شدم 

 نگاه دقیقی بهم انداخت 

 منم یه لحظه نگاهش کردمو رد شدم 
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مارتا ! یعتی امشب با مارتا قرار داشت وقتی گفت 

ون کار داره !   بب 

 دخبی یا مهمون خاص ؟این مارتا یک بود؟ دوست 

 به سمت کتابخونه رفتم و وارد شدم . 

 درو بستمو نفس گرفتم . 

م !   فردا از اینجا مب 

 همه چی یه حس عجیب مرموز به آدم میده ... 

 از زبان دنیل : 

 به دور شدن لیا نگاه کردم که وارد کتابخونه شد. 

گویسی رو روی مارتا و حرف های تکراریش قطع کردو 

 گذاشتم تو جیبم . 

 میدونستم بخاطر لباس ها لیا تو شوکه. 
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 نمیدونم دیدن اون لباس ها خوب بود یا نه . 

 بالخره باید میفهمید من کیم و ازش چی میخوام . 

 اما حس میکردم یکم زوده . 

م .   هرچند نمیتونستم جلو این روندو بگب 

س و همراه یم اومد.   لیا یه لحظه به نظر نبی

یه لحظه اما حس میکردم یه باکره نر خبر از همه جا 

 رو به رومه . 

 نمیدونم از قصد این کارو میکرد 

 یا رفتار واقیع و طبیعیش بود . 

 خواستم برم سمت کتابخونه اما پشیمون شدم. 

 باید بهش یکم فضا میدادم . 

 برگشتم سمت اتاق کارم . 
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 یکم تحقیق راجب لیا بد نبود. 

 نستم دقیقا اهل کجاست ... من حتی نمیدو 

م نشستم  ی  وارد اتاقم شدمو پشت مب 

 لیا دیزی ... بذار ببینم تو یک هستی دخبی ... 

 از زبان لیا : 

انقدر زود جذب نوشته ها شدم که با صدای در از جا 

 پریدم 

 دنیل در اتاقو باز کردو نگایه بهم انداخت 

 لیا ... قصد نداری برای شام بیای ؟ 9ساعت  -

 رسی    ع بلند شدمو گفتم 

 معذرت میخوام زمان از دستم در رفت  -

 لبخند کخر کنج لبش نشستو  رس تکون داد
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 .لبخند کخر کنج لبش نشست و رس تکون داد

نمیدونم چرا حس میکردم پشت این لبخند دلیل دیگه 

 .ای قرار داره

دنیل منتظر من ایستاده بود. بلند شدمو به سمتش 

  .رفتم

شدن اون لبخند از رو لبش نگاهش رس تا بدون پاک 

 ید و چشم هاش رنگ دیگه گرفتپام چرخ

 دیگه شک نداشتم توهم نیست

  رو به روش ایستادمو گفتم

  مشکیل تو لباس های منه ؟ -

 ابروهاش باال پریدو گفت

 چطور؟ -
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آخه امروز چندبار حس کردم لباس های منو چک  -

 . میکتی 

 .دتعجبش رفتو لبخندش عمیق تر ش

 دوباره نر خجالت رس تا پامو برانداز کردو گفت

ی که پشت لباس هاته - ی   ... لباس هات نه ... چب 

 .همینو گفتو چرخید به سمت راهرو

 . با قدم های کشیده اما نه خییل رسی    ع ازم دور شد

من مونده بودم و جمله ای که شک داشتم واقعا دنیل 

 . گفته باشه

ی که زیر لب ی   ! اسامهلباسام نه ! چب 

این جمله بر خالف تمام پروتوکل های دانشگاهه و 

  ! میتونه دنیلو کال از کار بیکار کنه
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این جمله بر خالف تمام پروتوکل های دانشگاهه و 

  ! میتونه دنیلو کال از کار بیکار کنه

البته مثل حضور من تو خونه اش که بر خالف 

 ! قوانینه

یش بود ی  .این مرد یه چب 

باید خییل کند ذهن باشم که نفهمم این رفتار ها دیگه 

 .عادی نیست

 پشت رس دنیل راه افتادم

م  میتونستم به روی خودم نیارم تا فردا که از اینجا مب 

یا میتونستم برای یه بار هم که شده مستقیم وارد 

 !موضوع بشم

ی که همیشه ازش فرار میکردم ی   چب 
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 اما اینبار به طرز عجیتر شجاع شده بودم

 امیدوارم از این شجاعتم پشیمون نشم

 .به سالن غذاخوری رسیدیم

 که فقط یه گوشه ازش وسایل شام
ی

ی بزریک چیده مب 

 .شده بود منو یاد خودمون و خونه مینداخت

ی که تا توش  ی تنهانی و تجمالت ... ترکیب غم انگب 

 نکتی درکش نمیکتی 
ی

 ... زندیک

ی   .دنیل نشست و منم نشستم تو ضلع دیگه مب 

ی اشاره کردو گفت  به مب 

من معموال خدمتکار هارو برای رسو غذا نگه نمیدارم  -

 ...پس راحت باش و خودت از غذا ها بردار  . 

وع کنه  مریس زیر لب گفتم و منتظر موندم دنیل رسی
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وع کنه  مریس زیر لب گفتم و منتظر موندم دنیل رسی

وع کردو منم مثل همیشه با  مثل پدرم با سوپ رسی

وع کردمغذای اصیل   رسی

 سنگیتی نگاهشو رو خودم حس میکردم . 

نفس عمیقی گرفتم و خواستم بگم باز به چی نگاه 

 میکتی اما قبل از من دنیل گفت 

سم لیا ؟ -  میتونم یه سوال شخض ببی

 نگاهش کردم . رنگ نگاهش بدنمو داغ میکرد 

 رس تکون دادم و دنیل بدون هیچ لبخندی پرسید 

یک جنیس تو زندگیت دوست پرس ، نامزد ،  - یا رسی

 داری ؟

 چشمام چنان گرد شد که درد گرفت! 
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این سوال شخض نبود ! سوال بیش از حد شخض 

 بود . جواب من خییل ساده بود. 

 اما دلییل میدیدم بخوام انقدر راحت جواب بدم . 

ی به بشقابم نگاه کردمو گفتم   برای همی 

 بدونم ؟میتونم اول دلیل پرسیدن این سوالو  -

 بزارش به حساب کنجکاوی ...  -

دوباره نگاهش کردم . باید میگفتم قیافه من شبیه 

 احمق هاست که این حساب رو رو سوالت باور کنم ؟

 اما در عوضش گفتم 

ی رو ارتباط ما  - میتونم بدونم چوابش چه تاثب 

 میذاره؟

 لبخند متفکرانه ای کنج لبش نشست و گفت 
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 لبخند متفکرانه ای کنج لبش نشست و گفت 

 ... . هیخی ... امارو ارتباط دانشگایه ما ..  -

 اینو گفتو مکث کرد

  الزم نبود ادامه بده

 . خودم متوجه منظورش شدم

  بدون اینکه نگاهمو ازش بدزدم گفتم

  تو چی دنیل؟ -

 ابروهاش باال پریدو گفت

نه هست ... اول من پرسیدم ! جدا از اینکه جوابت  -

یک جنیس مرد نداشتم و تماییل هم  هیچوقت رسی

 . ندارم که داشته باشم

 ناخداگاه خندیدم و گفتم
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 منظورم دوست دخبی بود -
ی
 ... خودت میدون

 اول باید جواب منو بدی -
ی
 . تو هم خودت میدون

 کردمو نگاهمو ازش گرفتم
ی
 .پوف

ه به بشقابم گفتم  نمیشد ازش حرف کشید .خب 

 ...کیس تو زندگیم نیست  نه ...  -

اینو گفتمو دوباره نگاهش کردم که لبخند رضایتی رو 

 .لبش نشسته بود

 رسی    ع گفتم

 اما قصد هم ندارم کیس رو وارد زندگیم کنم -

  داد  با این حرفم ابروهاش باال رفتو رس تکون

 یه لقمه از غذاش خوردو گفت

 میشه بدونم چرا ؟ -
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مثل خودش یه لقمه از شونه ای باال انداختم و منم 

 غذام خوردم و گفتم

 .چون فعال میخوام رو هدفم تمرکز کنم -

 .با این جوابم خودم تو دلم به خودم خندیدم

انگار یه صف موقعیت برام منتظر ایستاده بودن و 

 منتظر جواب من بودن

 .ما بالخره نمیشد جلو دنیل طور دیگه ای رفتار کردا

 دقیق نگاهم کردو گفت

ی به گروه کاوش هست ؟ -  منظورت از هدف رفیی

 رس تکون دادمو دوباره یه لقمه از غذام خوردم

 نگاهشو ازم نگرفت و همچنان دقیق نگاهم میکرد 

 اما انگار منو نمیدید و تو افکار خودش بود
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 خودمو با بشقابم رس گرم کردم که دنیل گفت

اما اگه یه موقعیت برات پیش بیاد که تورو به هدفت  -

 هم نزدیک کنه چی ؟

وهای پشت گردنم بلند شدو لرزی زیر پوستم م

 چرخید. 

 دیگه داشتیم خییل نزدیک میشدیم . 

 به دنیل نگاه کردمو گفتم 

 در این صورت میتونم بهش فکر کنم  -

 کنج لبش به شکل لبخند باال رفتو زیر لب گفت خوبه. 

 بدون هیچ حرف دیگه مشغول شامش شد . 

این جوابم بحث ادامه پیدا کنه . اما انتظار داشتم با 

 دنیل عمال بحثو تموم کرده بود
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 به اجبار منم مشغول شام شدم . 

 که اما 
ی
از این حرکت دنیل خوشم نیومد . تا جان

میخواست بحثو ادامه داد و وقتی خودش خواست 

 تمومش کرد . 

 شام تو سکوت تموم شد و با هم بلند شدیم 

 تشکر کردم و گفتم 

 اگه با من کاری نداری من برمیگردم کتابخونه  -

 راحت باش لیا...  -

دنیل اینو گفتو بدون توجه به من به سمت پله ها 

 رفت . اخم هام ناخداگاه تو هم رفت 

اصال چرا بهش فکر میکنم ؟ این مرد زیادی عجیب و 

 . ..  مرموزه 
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 مسلما گزینه خونر برای من نیست ... 

 با اون کمد لباس زنونه برای مهمان ! 

به سمت کتابخونه رفتم و با هر قدم مصمم تر میشدم 

 که دوری از دنیل بهبی از هر تصمیم دیگه ایه 

 از زبان دنیل : 

 فکیس که رسیده بود رو برداشتم و چک کردم. 

ی که منتظرش ب ی  ودم . خب ... خب ... اینم از چب 

همیشه به خونر مخقی  شخصیت واقیع من و روابطم

 بوده 

نر گدار به آب نزدن و رعایت جوانب علتش هم 

 احتیاط بوده . 

ی شام رو ادامه ندادم .  ی بحث رس مب   برای همی 
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چون ادامه بحثمون باعث میشد از خواسته و تمایلم 

 برای لیا بگم . 

ی با  شم . اونم قبل از اینکه از پیشینه لیا مطمیی

 راجب این دخبی 
ی
اما حاال با این فکس من به اندازه کاف

 میدونم . 

 منو رس گرم کتی ... .. لیا دیزی 
ی
 . ببینم چقدر میتون

ون و به سمت کتابخونه رفتم .   از اتاق کارم زدم بب 

 شاید یکم زود بود برای مطرح کردن پیشنهادم 

 اما من مرد صبوری نبودم ... 

تقه ای به در زدمو بدون منتظر موندن برای جواب لیا 

با دیدن صحنه رو به روم یه لحظه مکث . وارد شدم 

ی چیده بود و خم شده بود لیا  کردم .  اسناد رو رو زمی 
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رو برگه ها ... پوزیشتی که من خییل بهش عالقه 

به برگه ها . ورودم رسی    ع بلند شد وایستاد  با داشتم ! 

 اشاره کردمو گفتم 

 مزاحم کارت شدم ؟ -

 موهاشو مرتب کردو گفت 

ی برای کار نیاز  - نه ... ام ... فکر کنم به فضای بزرگبی

دارم ... باید اسنادو هم زمان برریس کنم و اینجا 

 نیست 
ی
 امکانات برای این کار کاف

اما رو به روش ادم . به سمتش رفتمو رس تکون د

 ایستادمو گفتم 

ی دیگه  - مشکیل نیست ... اما من االن اومدم راجب چب 

 ای صحبت کنیم
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 متعجب به من نگاه کردو پرسید لیا 

 راجب چی ؟ -

 میخوام بهت یه پیشنهاد بدم .  -

 ابروهاشو باال داد و دستشو به سینه زد 

با این کارش سینه هاش بیشبی تو چشم قرار گرفتو 

 ناخداگاه نگاه من افتاد رو اونا 

 یکم آزاد تر کرد متوجه نگاه من شدو دستشو 

ناخداگاه لبخند زدمو دوباره به چشم هاش نگاه کردم 

ی ابروهاش انداختو گفت  که اخیم بی 

 میشنوم پیشنهادتو  -

 انداز کردم  نشستم رو کاناپه و دوباره رس تا پاشو بر 

 تو ذهنم میگفت 
ی
 مطمئتی دنیل ؟صدان
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 مطمئتی این دخبی مناسبته ؟

ی بار بود انقدر  رسی    ع داشتم به کیس پیشنهاد این اولی 

 میدادم ... 

ی بار هم بود برای کیس انقدر نر تاب   اولی 
ی
از طرف

 بودم. 

ی االن و اینجا لباس  اگه ممکن بود ترجیح میدادم همی 

ی رابطمون  های لیا رو دونه دونه از تنش جدا کنمو اولی 

وع کنم   رو رسی

 با صدای لیا به خودم اومدم که  گفت   

 من منتظرم  -

ی لیا ... میخوام بهت یه پیشنهاد بدم ... البته  - بشی 

 شاید زیاد هم پیشنهاد نباشه ... 
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 با همون اخم نگاهم کرد و پرسید لیا نشستو 

 پیشنهاد نباشه ؟ -

خب .. بزار اینجوری بهت بگم ... تو میخوای بری  -

 که 
ی
 ... و تا جان

ی
ی هم اینجان گروه کاوش ... برای همی 

متوجه شدم برات این گروه و این فعالیت خییل 

ی من این فرصتو بهت دادم که با این  مهمه...  برای همی 

 دفت بریس پروژه زودتر به ه

 مکث کردم و لیا آروم گفت 

 بله همینطوره ...  -

 لبخندی زدمو گفتم 

خوبه ... پس بذار از اینجا به بعد نر پرده باهات  -

 صحبت کنم ... 
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 لیا لبشو گزیدو رس تکون داد . ادامه حرفم گفتم 

علت اصیل کمک من به تو ... جذابیتی بود که تو نگاه  -

 اول برام داشتی ... 

 چشم هاش گرد شدو لب هاش نیمه باز شد 

 شوک و تعجب رو تو نگاهش میدیدم 

 اما مکث نکردمو گفتم 

یک جنیس من بایسی ... من دنبال  - ازت  یم خوام رسی

عشق و احساس و رابطه های پیچیده نیستم ... پس 

ی احسایس و مداخله این الزم نی ست نگران درگب 

 رابطه با کارت و هدفت بایسی ... 

سیدم  مکث کردم . قیافه لیا رضایت بخش نبود و میبی

ون  هر لحظه جیغ بکشه و از اتاق بزنه بب 
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 آروم ادامه حرفم گفتم 

من بهت کمک میکنم به هدفت بریس ... در کنارش  -

یم ... میتونیم با هم باشیم و از جسم هم لذت ب بر

ی من ... نظرت چیه ؟  البته بر اساس قوانی 

 همچنان شوکه به من نگاه میکرد 

د  ی  نمب 
ی
 سکوت شده بود و هیچ حرف

سوایل بهش رس تکون دادم که دهنش مثل مایه باز و 

 بسته شد  اما صدانی در نیومد ازش ... 

 یه لحظه شک کردم و آروم و با تردید گفتم 

 لیا ... حالت خوبه ؟ -

 از زبان لیا : 

 حالم خوبه ؟ این چه سوایل بود ؟
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 بعد این پیشنهاد ! 

 چطور ممکن بود حالم خوب باشه ! 

 رست بود پس تمام افکارم د

 زده بود . دنیل واقعا اندام منو دید 

اندام من ! دنیل ! با این قد و هیکل و قیافه ! منو که از 

استاندارد نرمال کوتاه تر و تا حدودی پر تر بودم دید 

د ! خدایا ... واقعا ...  ی  مب 

منو ! متی که تا حاال با هیچ پرسی نتونسته بودم رابطه 

 داشته باشم ! 

ون پریدم که مشکوک  با صدای دنیل از افکارم بب 

 پرسید 

ی  ؟ -  لیا ... نکنه تو ... لیا ... تو هنوز دخبی
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ی رو رسم   انگار آب یخ ریخیی

ه نگاه کردم به دنیل .   خب 

 چطور فهمیده بود ؟ حاال باید چی میگفتم ؟

 اصال باید چه جوانر به این پیشنهادش میدادم ؟ 

م دید که ابروهاش باال پریدو نمیدونم چی تو قیافه ا

 گفت 

ی آره ؟  -  باورم نمیشه ... تو دخبی

 بلند شدو اومد سمتم 

 تو شوک بودم . در حدی که نمیتونستم تکون بخورم . 

 چونه ام رو تو دستش گرفتو دقیق نگاهم کرد

 رسمو از دستش عقب کشیدم 

ی بگم و دنیل گفت ی  اما زبونم باز نمیشد چب 
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 تو تا حاال رابطه نداشتی ...  -

 رسی    ع و بدون فکر گفتم

 رو پیشونیم اینو نوشته بود ، خوندی ؟ -

فاصله ای که بینمون ایجاد کرده بودم رو پر خندیدو 

 کردو گفت 

 نه ... تو چشم هات ...  -

پشتم خورد به قفسه کتابخونه   بازم عقب تر رفتم که

 و دنیل جلو تر اومد 

 رای نفس کشیدن ندارم حس میکردم هوا ب

 با صدانی که سیع میکردم نلرزه گفتم 

 هیچ هم اینطور نیست  -

 دنیل لبخند کخر زد و دوباره چونه ام رو گرفت
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 لبخند کخر زد که ازش اطمینان و غرور میبارید 

 بدنشو مماس بدنم کردو گفت 

ی طوره  -  چرا ... دقیقا هم همی 

 نمونده بود 
ی
 خواستم رسمو عقب بکشم اما دیگه جان

 نگاه دنیل افتاد رو لبمو گفت 

 میخوای بهت ثابت کنم حق با منه ؟!  -

ی بگم لبش رو لبم نشستو من  ی قبل از اینکه من چب 

 خشک شدم 

 مثل کیس که بهش برق وصل شده بدنم لرزید 

وع شدو کل بدنم گر گرفت   از لب هام گرمای شدید رسی

 نفس ام بدون خواست من بسته شد و چشم ه
ی

دایع

 دنیل رو صورتم خایل شد 
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ی لب هاش گرفتو مکید .   دنیل لب پائینمو بی 

 گاز ریزی از لبم گرفتو لبمو کشید 

 آروم رهاش کردو بوسه ای رو لبم زد 

 تمام مدت من مثل یه عروسک ثابت و خشک بودم 

 فقط نفس های نا منظمم نشون میداد زنده ام 

دنیل از لب هام جدا شدو من همچنان چشم هام 

 بسته بود 

 جرئت نداشتم نگاهش کنم 

 میدونستم حاال بیشبی از قبل شبیه یه احمقم ! 

 یه احمق که بوسیدن هم بلد نیست ... 

 صدای دنیل تو رسم پیچید که کنار گوشم گفت 

 د ... دیدی ... حق با من بو  -
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 نفسش کنار گوشم تنم لرزید 
ی

 از دایع

د   یه بوسه دیگه کنار گوشم زدو بدنشو به بدنم فرسی

 نفس کشیدن یادم رفته بود 

 نمیتونستم تکون بخورم 

 انگار خشک شده بودم 

به زور دست هام تکن دادمو رو بازو های دنیل 

 گذاشتم 

 اما توان نداشتم هولش بدم عقب

 دنیل دوباره تو گوشم گفت 

من یه پیشنهاد خوب دادم لیا ... پیشنهادی که گویا  -

بدنت خییل ازش راضیه ... پس تو هم مقاومت الگ 
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 تجربه 
ی
 رو میتون

ی
 با من چه لذت هان

ی
نکن ... میدون

 کتی 

 دهنم خشک شده بود. خشک و تلخ 

 با صدانی که برای خودمم آشنا نبود نالیدم 

 نه ...  -

 که وجودمو 
ی
یهو دنیل ازم فاصله گرفتو تمام گرمان

 گرفته بود با خودش برد 

دست هام به جای اینکه هولش بده عقب میخواست 

ه تا نذاره بره   بازوهاشو بگب 

ل کردمو نگاهش کردم   اما رسی    ع خودمو کنبی

ی ابروهاش بودو تو یه قدیم من ایستاده   بی 
ی

اخم کمرنیک

 بود . 
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 دو گفت نگاهش تو صورتم چرخی

 چرا نه ؟ دقیقا بهم بگو چرا !  -

آب دهنمو قورت دادمو نفس گرفتم. میدونستم االن 

کامال شبیه یه احمق به نظر میام. اما نمیدونستم باید 

 چکار کنم . با همون صدای لرزون گفتم 

 من این پیشنهادو نمیخوام ...  -

ی هامو که  دستشو مماس سینه هام کشید... نو ک سی 

ون زده  بودن لمس کرد و گفت  بب 

 مطمئتی نمیخوای ؟ -

دلم میخواست بزنم زیر گریه ... بدنم داشت بهم 

 خیانت میکرد ... 

 دستشو آروم کنار زدمو گفتم 
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 آره ... خواهش میکنم برو عقب تر  -

 لبخند عصتر گوشه لبش نشستو گفت 

 برم عقب تر ؟  -

 با رس گفتم آره که اخمش بیشبی شد وگفت 

ه ق - بل از جواب دادن به پیشنهادم فکر کتی لیا ... بهبی

م !  م ! من یا میمونم یا کامال مب   من عقب تر نمب 

 بدون فکر گفتم 

 بری !  -
ی
 جواب من منفیه ... میتون

چند لحظه تو سکوت نگاهم کردو بالخره رس تکون 

 گفت
ی
 داد و با صدای کامال جدی و عصبان

 بری ... این پروژه هم  -
ی
باشه ... پس تو هم فردا میتون

 ... منتفیه ... شب بخب  
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 اینو گفتو منتظر جوانر از من نشد 

 با عصبانیت به سمت در رفت و مکث نکرد 

 باورم نمیشد ...  دنیل عمال منو از پروژه اخراج کرد ! 

 چون به پیشنهاد رابطه اش جواب رد دادم 

 بود ... 
ی
 این کارش غب  قانون

 من ... من ازش شکایت میکردم ! 

 البته نمیتونستم شکایت کنم ! 

چون دادن اون پروژه به من و کمکش بهم هم عمال یه 

 بود ! 
ی
 جورانی غب  قانون

چرا ... میتونستم شکایت کنم ! اما خودمم مجرم 

م تر ... من در هر صورت ... گروه بودم ! از اون مه

 کاوش رو از دست داده بودم ! 
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 گروه کاوش ! 

 رویای من ! 

خدایا ... چطور تو این مدت انقدر به رویام نزدیک 

 شدمو انقدر رسی    ع از دستش دادم 

ی نشستم   بدنم شل شدو رو زمی 

 من چکار کردم ! چکار دارم میکنم ! 

 دنیل به من پیشنهاد رابطه داد ! 

خودت از لحظه ای که دیدیش نگفتی چقدر  مگه

 جذاب و س کسیه !؟

 پس چرا وقتی پیشنهاد داد ردش کردی لیا ؟

 جوابش واضح بود ! 

 چون ترسیدم ! مثل همیشه ... 
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 چون اون خییل انگار دور از منه ! 

یه مرد عجیب ... با یه دنیا تجربه ... با کمد لباس 

 مهمون پر از لباس زنونه ! 

... من کجا اومدم ؟ خونه یه استاد پیل  اوه خدای من

 بوی عجیب ! 

ی بلند شدم   به زور ازرو زمی 

 پیشنهاد دنیل تو رسم مرور میشد 

 و 
ی

رابطه ! بدون احساس ! پر از لذت ! بدون وابستیک

ی که منو به هدفم هم نزدیک کنه ! حاشیه !  ی  چب 

ون به قضیه نگاه میکردی خوب بود   از بب 

 ود ... نه خوب نبود ! عایل ب

سیدم .   اما وقتی  خودم تو رابطه فرض میکردم میبی
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سیدم ! وحشت میکردم .   نه نمیبی

 من تا حاال حتی با یه پرس عادی نبودم ! 

ی بار تجربه نکردم   هیچ رابطه رمانتییک حتی برای اولی 

وع  حاال ! با یه پیل بوی ... یه ماراتون سک س رو رسی

 کنم ! اونم بدون احساس ؟! 

 با کرختی به سمت در رفتمو از کتابخونه خارج شدم 

ی نگاه کردم   لحظه آخر به اسناد رو زمی 

 اوه خدای من .... من تازه از این کار خوشم اومده بود 

ه شدم   در کتابخونه رو بستمو به راهرو خایل خب 

 گره کاوش ! 

 لعنتی نمیخوام از دستش بدم 

 نفهمیدم چطور رسیدم به اتاقم 
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ه شدم به رو تخت ب زرگ وسط اتاق ولو شدمو خب 

 سقف 

 قوی باش لیا ... 

س ...   نبی

دخبی های هم سن تو به اندازه موهای رست سک س 

یس !  ی . اونوقت تو از رابطه میبی  داشیی

ی ...  بچه های که نصف تو سن دارن دیگه دخبی نیسیی

زن باکره بیسی ...   میخوای یه پب 

 این یه فرصته ... 

 ور کردم . دنیلو تو ذهنم تص

نه ... نه ... دنیل آدم خطرناکیه ... من انقدر ساده 

 نیستم که نفهمم دنیل اهل رابطه های عادی نیست... 
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 نمیخوام خودمو درگب  ربه های عجیب و درد ناک کنم 

 مسلما کیس مثل دنیل یه رابطه عادی آرمش نمیکنه 

 من اینجور مردا رو میشناسم 

 مثل پرس عمو های خودم 

نقدر رابطه های مختلفو تجربه کردن که به زور اونا ا

ی راضیشون میکنه .  ی  چب 

 اونا حتی گایه با چندتا دخبی هم زمان رابطه دارن 

 با این فکر دنیل با چند نفر تو رسم نشستو دلم پیچید. 

 من نمیتونستم نه ... 

 من نه این رابطه رو میخواستم... 

 کنه ... نه گروه کاویسی که دنیل بخواد برام جور  

 دوباره غم نشست تو دلم 
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 میخواستمش ...  گروه کاوش ... 

 تمام عمرم دنبال گروه کاوش بودم ! 

نشستم رو تخت ... قوی باش لیا ... تو از پسش بر 

میای ... کافیه یه ترم دنیل رو تحمل کتی ... اونم مثل 

 یه پروژه است 

 یه پروژه متفاوت برای رسیدن به هدفت 

 از رو تخت بلند شدمو تو آینه به خودم نگاه کردم . 

 نفس عمیق کشیدمو نگاهم رو اندامم چرخید . 

س باش و ازش  اگه برای دنیل جذانر ... پس نبی

ون و رو به روی در اتاق  استفاده کن ... از اتاق رفتم بب 

ره پشیمونم کنه قبل از اینکه ترس دوبا. دنیل ایستادم

 تقه ای به در زدم. 
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 نفس گرفتمو منتظر دنیل موندم 

ی نشد . مردد شدم ... نکنه تو اتاقش نباشه ...   اما خبر

ی نشد   دوباره در زدم اینبار بلند تر اما باز هم خبر

 چقدر احمقی لیا ... 

اون تو اتاقش نیست ... شایدم هست و جوابتو نمیده 

 ... شایدم خوابه ... 

و سینه مردونه و تم برگردم که در اتاقش باز شد خواس

 رو به روم ظاهر شد 
ی
 عضالن

گردنم انگار خشک شده بودو نمیتونستم تکون 

 بخورم. با صدای دنیل رسم بلند کردم که گفت 

میشه بدونم ساعت دو شب پشت در اتاقم چی  -

 میخوای ؟
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تمام فکرو حرف های تو رسم انگار برای یه لحظه محو 

 دن شده بو 

عرق رسد رو گردن گر گرفته ام نشستو دهنمو باز و 

 که ازم در بیاد . بسته کردم 
ی
 اما دری    غ از صدان

ی ابروهاش بیشبی شدو گفت   دنیل اخم بی 

 حالت خوبه لیا ؟ -

با رس گفتم آب دهن خشک شده ام رو غورت دادمو 

نه ... ابروهاش بیشبی باال رفتو دستشو به سینه زد و 

 گفت

 ؟! لیا   -

 اینبار رسی    ع و بدون مکث گفتم 

 من نظرم عوض شده .  -
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دوباره اخم کرد. اما اینبار از عصبانیت نبود . مشکوک 

 نگاهم کردو گفت 

 نظرت عوض شده ؟ راجب چی ؟  -

 راجب پیشنهادت ...  -

 جدا ؟ -

رس تکون دادم . تنم حاال یخ کرده بود و دلم میپیچید . 

ئیم و از اینجا و دنیل دوست داشتم با تمام رسعت بدو 

 دور شم . اما نمیتونستم حتی یه قدم بردارم 

 دنیل نگاهش دقیق تو صورتم چرخیدو آروم گفت 

 مطمئتی ؟  -

فقط رس تکون دادم که گوشه لبش باال رفتواز جلو در 

 کنار رفت  و گفت 
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فقط رس تکون دادم که گوشه لبش باال رفتواز جلو در 

 کنار رفت  و گفت 

 .. پس بیا تو باشه .  -

 هول خوردمو با زبون گرفته گفتم 

 االن ؟ -

 رنگ غرور و قدرت گرفتو رس تکون دادلبخندش 

اما پاهای من قفل شده بود . دنیل یه ابرو باال انداختو 

 گفت 

 چیه ؟ بازم پشیمون شدی ؟ -

 نفس عمیق کشیدمو زیر لب گفتم نه 

ی قدم اول رو برداشتم ... اما انگار داشتم وارد ی ه زمی 

 طلسم شده میشدم 
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 تنم میلرزیدو پاهام راه نیم اومد 

به زور چند قدم گرفتم و وارد اتاق دنیل شدم . نگاهم 

تو اتاقش چرخید . اتاق فوق العاده بزرگ و مجهزی 

بود .  تاریک بودو رنگ دکور رو نمیتونستم تشخیص 

ه بود .   بدم اما به نظر همه چی تب 

 یه دست میل کنار پنجره های بلند انتهای اتاق داشت 

 رو به یه تخت فوق بزرگ وسط اتاق و تلوی
ی

زیون بزریک

رو تخت .  با صدای بسته شدن در به خودم اومدم که 

 دنیل پرسید 

 پس نظرت عوض شده ... میتونم بدونم چرا ؟ -

 اینوگفتو اومد جلوم ... 
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 تازه تونستم کامل رس تا پاشو ببینم ... 

 خجالتم بیشبی شدو داغ تر شدم 

رسی    ع نگاهمو برگردوندم رو صورتش چون فقط یه 

 . شورت پاش بود 

 متوجه نگاه من بود و لبخند معتی داری زد

 رسی    ع گفتم 

 من نمیخوام گروه کاوش از دست بدم.  -

ی ابروهاش قرار گرفتو گفت  اخیم بی 

 مطمئتی این دلیل برای قبول پیشنهادم کافیه ؟ -

 متوجه منظورش نشده بودم که خودش گفت 

 ؟ -
ی
 وسطش جا بزن

ی
 که نمیتون

ی
 میدون

 بیشبی از قبل گیج شده بودم و پرسیدم 
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 من نمیفهمم منظورت چیه دنیل  -

 دورم چرخید وگفت 

 چطوره این بحث رو بذاریم برای صبح ... -

 با تردید رس تکوندادمو گفتم 

م و صبح میام  -  باشه ... پس من مب 

 رو به روم ایستادو گفت 

 نوچ ...  -

 سوایل رس تکون دادم که اومد سمتم 

ی من دستش  خواستم عقب برم اما قبل از عقب رفیی

 رو گونه امقرار گرفتو گفت 

 ... چون منم تو انتخابم دچار  -
ی
امشب اینجا میمون

 تردید شدم... میخوام ببینم انتخابم درس بوده یا نه... 
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 شوکه به دنیل نگاه کردم 

ان شک نداشتم چون من اول گفتم  داشت نه برای جبر

د  ی  این حرف رو مب 

 رسمو عقب کشیدمو گفتم 

 پشیمون شدی ... من میتونم برم ... باشه ... اگه  -

 مل خودمو عقب کشیدم اینو گفتمو کا

اما قبل از اینکه برگردم سمت در بازوم رو گرفت و 

 گفت 

 من پشیمون نشدم ... اما گویا تو پشیمون شدی  -

 از لحنش بدنم لرزید . 

 که تو صداش بود؟
ی
 از ترس بود یا اضطراب ؟ یا شهون

ی که بود باعث شد ناخداگاه بگم  ی  از هر چب 
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 نه ...  -

 لبخندی گوشه لبشو باال بردو دوباره به من نزدیک شد 

 مماس تنم گفت 

وع میکنیم  -  خوبه ... پس رسی

ی بگم دست دیگه اش تو  ی قبل از اینکه بخوام چب 

 موهام رفتو لب هاش رو لب هام قرار گرفت 

انقدر شوکه شده بودم که مثل یه چوب خشک رس 

 جام ایستاده بودم 

باز نمیدونستم باید چکار  هرچند اگه شوکه  نبودم هم

دستش از بازوم رفت رو کمرمو منو به خودش . کنم 

د   بود که انگار میخواست منو . فرسی
ی

بدنش کوره دایع

 . ذوب کنه
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یهو خودشو عقب لب هاش رو لبم خشن حرکت کردو 

 کشید 

 با اخیم که کامال واقیع بود نگاهم کردو گفت 

 بوسیدی ! نمیخوای که باورم کنم تا حاال کیس رو ن -

 همینطور شوکه و هنگ نگاهش کردم 

احساس حقارت از حرفش آروم آروم وارد وجودم 

 شدو یهو شدت گرفت 

 گر گرفته بود بدنم 

 نفس هام از عصبانیت صدا دار شده بود 

 بغض داشت تو گلوم هر لحظه بزرگبی میشد 

قبل از اینکه بغض تو گلوم نذاره حرف بزنم و اشک 

ه گفتم هام بیشبی از این آ  برومو ببر
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 لعنت به تو دنیل آندو ... ازت متنفرم ...  -

 اخم تو صورتش داشت تبدیل به شوک میشد

 اما من دیگه صبر نکردم 

ی به اتاقم به سمت  ون و بدون برگشیی از اتاقش زدم بب 

 پله ها رفتم 

 میخواستم از اینجا برم . 

 
ی
بزنم از این خونه و این مرد که بدون اینکه من حرف

 منو فهمیده بود . 
ی

 تمام جزئیات زندیک

 و از این بدتر ... 

م کرده بود ...   تحقب 

 برام مهم نبود نیمه شبه ... 

ون چی پیش میاد ...   برام مهم نبود بب 
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 فقط میخواستم از اینجا برم و دور شم 

 حتی اگه امشب آخرین شب زندگیم باشه 

 از زبان دنیل : 

ه به در بسته نگاه کردم   خب 

 انتظار نداشتم ... انتظار این برخورد رو نداشتم . 

لیا امشب وقتی بهم گفت نه ... احساسم این بود که 

 میخواد منو حریص منه 

ی رسی    ع بهش گفتم باشه  برای همی 

 میخواستم بفهمه خییل هم ارزیسی برام نداره 

 قه وقتی دو شب جلو در اتاقم ظاهر شد و گفت مواف

حس کردم حدسم درست بوده و اینا بازی و نقشه 

 لیاست 
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یه نقشه هوشمندانه از یه دخبی زرنگ که میخواد منو 

 بازی بده 

 اما دستشو خونده بودم 

ی گفتم بمونه   برای همی 

اونو تو بمونه و قبل از اینکه نقشه جدید بکشه من 

 چه برنامه ای داره . دام بندازم و محک بزنم که 

اما وقتی بوسیدمش و مثل چوب خشک ایستاد ، 

 عصتر شدم . 

یعتی منو انقدر احمق فرض کرده بود !؟ که باور کنم 

 انقدر نر تجربه است ؟ 

ی از این حرکتش شوکه بودم ! قاعدتا االن  برای همی 

ی بارشه ! نه اینکه بذاره بره.   باید ارصار میکرد که اولی 
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 شایدم این بخیسی از نقشه و فیلم لیا بود . 

 شونه ای باال انداختم و به سمت تختم رفتم 

کنم و ببینم فردا برام چه نقشه ای کشیده  ه صبر  بهبی

 دلم یه نخ سیگار میخواست 

 به سمت پنجره رفتمو بازش کردم 

 سیگارمو روشن کردمو پیک بهش زدم 

 نمیخواستم به لیا فکر کنم 

یکردم اونقدر ها هم ناب و دست حاال که حس م

 نخورده نیست تمایلم بهش کمبی شده بود 

 هانی که باهاشون 
حاال حس میکردم مثل بقیه دخبی

 بودم ... اهل تظاهره ... 

ی که من ازش متنفرم  ی  چب 
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پک دیگه ای به سیگارم زدمو به محوطه رو به رو 

ه شدم   خونه خب 

ی به سمت در خروج  ی داره تو تارییک حس کردم چب 

ه   مب 

 اول فکر کردم درست ندیدم 

ون بردمو دقیق تر نگاه کردم   اما رسمو از پنجره بب 

 خدای من ! 

 اون لیا بود ؟! 

 چکار داشت میکرد ؟ این وقت شب ؟ 

 این دخبی واقعا دیوونه بود 

 رسی    ع به سمت کمد لباس هام رفتم . 

 باید جلوش رو میگرفتم ... 
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ون فقط یه شلوارک پوشیدمو از اتاق  م زدم بب 

ی رفتم   نفهمیدم چطور پله هارو پائی 

معموال برای شب دربون و سایر خدمه رو میفرستم 

برن چون دوست ندارم از برنامه های شبانه من باخبر 

 باشن 

ی لیا انقدر راحت تونسته بد از خونه بزنه  برای همی 

ون ...   بب 

 از زبان لیا : 

 تو شب همه چی ترسناک تر بود 

 بودم 
ی
 اونم برای متی که ذاتا آدم ترسون

اما انقدر حس بدی دنیل بهم داده بود که از ترسم 

 قوی تر بود 
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فتم   باید از اینجا مب 

به در بزرگ و آهتی خروچر رسیدمو دنبال قفلش 

 اما هیچ قفیل نبود . گشتم تا بازش کنم 

 ایص نمیکرد . نور کم سو چراغ باالی در کمک خ

حس میکردم هزار تا چشم از تو تارییک داره به من نگاه 

 میکنه 

 تنم از ترس کرخت شده بود 

 چشمم به کلید رو دیوار کنار در افتادو به سمتش رفتم

 دکمه رو زدمو در باز شد 

ونو درو  انگار از سالها اسارت آزاد شده بودم .  زدم بب 

 شک شدماما با دیدن صحنه رو به روم خ بستم
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ی خراب شده بود و  به فاصله چند قدیم من یه ماشی 

 چند مرد  دور کاپوت باال زده اش ایستاده بودن

ی سمتم   با حضور من برگشیی

حتی تو اون تاریک و روشن نور خیابون هم میشد 

ی   فهمید مست هسیی

 یکیشون به من اشاره کردو گفت 

 تو این وقت شب اینجا چکار میکتی  -

 نا که جوون تر بود به سمتم اومد و گفت ییک دیگه از او 

 یه خدمتکار که دیرش شده ؟ میخوای برسونیمت  -

 نفر سوم بلند خندیدو گفت 

فعال که خودمونم موندیم ... چطوره همینجا  -

یم و رسگرم شیم   بگب 
ی
 مهمون
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کاش ... کاش با تحمل حقارت .  کاش درو نبسته بودم 

 پیش دنیل مونده بودم... 

ه با تمام توان  قبل از اینکه اون مرد جوون بازومو بگب 

 برگشتم تا فرار کنم 

 اما محکم به سینه لخت دنیل خوردم 

چنان از دیدنش خوشحال شده بودم که تو این لحظه 

 میتونستم بغلش کنم 

 دستش دور کمرم حلقه شدم رو به اون مرد گفت 

ی تا زنگ  - ه بساطتون رو زودتر از اینجا جمع کنی  بهبی

 نزدم به پلیس 

امااون مرد جوون همچنان رس خوش به سمت من 

 اومدو گفت
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امااون مرد جوون همچنان رس خوش به سمت من 

 اومدو گفت

 تند نرو داداش این مال ماست ...  -

ه و منو از بغل  دستشو به سمت من آورد تا بازومو بگب 

و   ن بکشه که دنشیل دستشو گرفت پیجوند دنیل بب 

 صدای خورد شدن استخون رو شنیدم و دلم پیچید 

داد اون مرد مست بلند شدو دوستاش حمله کردن 

 سمت ما 

 اما دنیل رسی    ع برگشت تو خونه و درو کوبید 

 حاال نرده های در آهتی بزرگ تنها فتصله ما بودن 

  که دنیل گفت ییک از مرد ها سیع کرد از نرده ها بره باال 

ییک هست  -  دور تا دور خونه حفاط الکبی
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اون مرد با تردید به دنیل نگاه کرد که دنیل گویسی تو 

 دیوار کنار در رو برداشتو یه کد رو وارد کرد 

وع به حرف زدن کنه اون مرد ها  قبل از اینکه رسی

ی و دنیل گفت   دوئیدن سمت ماشی 

واستم . میخ 802دنیل آندو هستم ساکن عمارت  -

لم . چندتا مرد مست و  ی گزارش مزاحمت بدم جلو مبی

ی .   کنی 
ی

ی خراب . ممنون میشم رسیدیک  یه ماشی 

 اینو گفتو گوشیو گذاشت 

وع به هول دادن ماشینشون کردنو  اون مرد ها هم رسی

 پرسی که دنیل دستشو پیچونده بود با تنفر داد زد 

 جواب این کارتو میبیتی بچه سوسول  -

 به من اشاره کردو گفت بعد با انگشت 
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 با انگشت به من اشاره کردو گفت 

 تو هم همینطور کوچولو -

ه بودم که دنیل گفت   با ترس بهش خب 

بهش توجه نکن . اون فردا حتی یادش نمیاد دستش  -

 چی شده 

 حاال شوکه برگشتم سمت دنیل . 

 گفت 
ی
 نگاهش تو صورتم چرخیدو یهو عصبان

تو واقعا عقل نداری که اینوقت شب از خونه زدی  -

ون . اونم تو این ناحیه ؟   بب 

ی نگفتم  ی  آب دهنمو قورت دادمو چب 

 تو شوک و ترس و تنش بودم 

 مغزم کار نمیکرد 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

138 

دنیل نگاهش رو چشم ها و اشک هام چرخید و اینبار 

 یکم آروم تر گفت 

ی بارت بود ؟تو و  -  اقعا اولی 

ی کوچیک شدن   بازم حقارت ... بازم اون حس سنگی 

 نگاهمو ازش گرفتمو گفتم 

ی باری دارن ! اما توحق نداری  - بسه ... همه یه اولی 

 منو تحقب  کتی ... 

 سکوت شد بینمون ... 

 از زبان دنیل : 

ه بودم   شوکه به نیمرخ لیا خب 

حاال کیس رو باید باور میکردم این دخبی واقعا تا 

؟  نبوسیده بود ؟ واقعا ؟ چی میگفت ؟ تحقب 
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 میدونستم چی بگم ! ن. بینمون سکوت بود 

ی موقعیتی قرار نگرفته بودم   تا حاال تو چنی 

 بازو لیارو گرفتمو چرخوندمش به سمت خودم 

 همچنان نگاهم نمیکرد 

ی بار لیا بوده باشه ... من گند زده  اگه واقعا این اولی 

 بودم بهش 

ی بارش باشه   اما هنوز باورم نمیشد اولی 

 هر دو بازوش رو گرفتم و گفتم 

 به من نگاه کن لیا ...  -

 اما به حرفم گوش نکرد. 

به من دروغ نمیگن . اینبار با چشم ها هیچوقت 

ی گفتم   قاطعیت بیشبی
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 به من نگاه کن لیا ...  -

اینبار آروم رسشو بلند کردو چشم های خیس و 

 ترسیده اش رو به من دوخت 

حتی از پشت شیشه های عینک هم زیبانی چشم هاش 

ه کننده بود .   خب 

 زیبانی و معصومیت ... 

 آره ... لیا دروغ نگفته بود 

 . این یعتی ... لیا واقعا یه دخبی دست نخورده بود اما .. 

 نگاهش تو چشم هام چرخید . 

ی این حقیقت براش نر تحمل تر شده  حاال با دونسیی

ه شدم به لب هاش و گفتم   بودم .خب 

وع کنیم  -  بذار از اول رسی
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ه به من بود .   به چشم هاش نگاه کردم که سوایل خب 

 نبود 
ی
 اما جواب من شنیدن

 مثل دفعه قبل نبوسیدمش ... دیگه  اینبار 

ی بار لیا رو بسازم اینار   میخواستم اولی 

 بوسه ای که هرگز فراموش نکنه ... 

 از زبان لیا : 

نریم رو  دنیل آروم لب هاش رو لبهام قرار گرفتو بوسه

 لب هام زد 

شوکه بودم و دست های دنیل چنان محکم بازوهامو 

 گرفته بود که مجال تکون خوردن نداشتم 

نرم لبشو رو لب هام کشیدو اینبار اریب بوسه نریم رو 

 لبم زد 
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 از لب هاش گرمای عجیتر وارد بدنم میشد 

دوباره این کارو تکرار کردو جهت بوسه اش رو کیم 

 تغیب  داد . 

 شدو دورم حصار شد دستاش از بازوهام جدا 

ی لب  ناخداگاه لب هام از هم باز شدن و نفسمو از بی 

ون دادم   هام بب 

انگار منتظر این حرکت بودو اینبار لب پائینمو نرم 

 بوسید ویل لبشو جدا نکردو نرم نرم لبمو مکید 

د   هم زمان بدنمو به خودش فرسی

 دیگه داشت نفس کشیدنم بلند و بلند تر میشد 

یدو کم کم قدرتشو بیشبی کرد یه لبمو ول لبمو نرم میک

 کردو لب باالمو بوسیدو مکید. 
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 هر لحظه رسعت حرکاتش بیشبی میشد 

 هر لحظه بیتانر منم بیشبی میشد 

ی حرکات لبش دست های متم  ناخداگاه با رسعت گرفیی

رو تنش قرار گرفت و با گازی که از لبم گرفت ناخداگاه 

 آروم ناخونام تو تنش فرو رفت 

 صال دست خودم نبود حرکاتم ا

 بدنم با من همراه نبود 

 
ی

دنیل منو عقب عقب بردو پشتم خورد به دیوار سنیک

 کنار در 

زبری سنگ های زمخت دیوار از پشت لباس هم حس 

 میشد 

 اما برام مهم نبود 
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 از خود نر خود بودم چون حسانر داغ و 

وع به حرکت  دنیل بدون جدا شدن از لبم دستاش رسی

 رو تنم کرد 

 مقاومتی نمیکردم 

 در توانم نبود مقاومت کنم 

 یم افته 
ی
 اصال نمیفهمیدم داره چه اتفاف

دستام نمفمیدم یک بهگردن دنیل رسیدو تو موهاش 

 فرو رفت 

 لبمو گاز گرفتو دستش زیر تونیکم رفتو تنمو لمس کرد 

 تنم داغ و داغ و داغ تر میشد 

 دستاش باال و باال تر یم اومد 

 از روی لباس زیرم سینه ام رو تو دستش گرفت
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 ناخداگاه از فشار دستش نفسم رفتو آه کشیدم 

 یه آه عمیق که با بوسه دنیل تو گلوم گم شد 

 لباس زیرمو باال داد 

دستای داغش که به تنم خورد اینبار دیگه آهم با 

 نیل خاموش نشد بوسه د

دنیل از لب هام جدا شدو بوسه اش به سمت گردنم 

. حاال ناله های من با نفس های بریدم تو فضا رفت 

 پخش میشد

قبل اینکه من چشم هامو بازکنم داد باال و  تونیکمو یهو 

 لب هاش رو سینه هام نشست

زبونش داغ و خیس رو نوک سینه ام چرخید و دستش 

د  سینه دیگه ام رو فرسی
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 انگار تو یه فیلم محرک بودم 

 انگار واقعیت نبود 

 من نبودم که اینجا تو تارییک ناله میکردم 

به موهای دنیل چنگ زدمو با فشار دندوناش رو نوک 

 سینه ام آه بلندی کشیدم 

 دنیل یهو آروم شد مکث کرد و تکون نخورد 

 ترس وجودمو گرفت و آروم چشم هام باز کردم 

 ه تو چشم هام نگاه کرد رسشو بلند کردو خب  

 بود 
ی

 چشم هاش پر از شهوت و مردونیک

دم  ی  فقط نفس نفس مب 

ی دندونام گرفته  ی چشم هامو لب هام که بی  نگاهش بی 

 بودم چرخید و گفت 
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ی دندونام گرفته  ی چشم هامو لب هام که بی  نگاهش بی 

 بودم چرخید و گفت 

ه بریم تو خونه قبل از اینکه نتونم جلو خودمو  - بهبی

م   بگب 

 با خجالت نگاهش کردم 

تو چه تا چند لحظه پیش داغ بودم نمیدونستم 

 وضعیتی هستم 

اما االن که عقلم برگشته بود باورم نمیشد تا این حد 

 پیش رفتیم 

 دنیل به بدنم نگاه کرد 

 لبخند مغروری رو لبش نشستو لباس زیرمو مرتب کرد 

ی دادو گفت   نگایه بهم انداختو آروم تونیکم رو پائی 
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 شانس آوردی دامن نپوشیده بودی ...  -

 از زبان دنیل : 

 دچشم های متعجب لیا عایل بو 

 اما از اون عایل تر ... بدنش بود ... 

ی بود که من بدون توجه به  اندامش انقدر تحریک آمب 

 که هستیم غرق تنش شدم 
ی
 جان

اگه به خودم نیومده بودم االن معلوم نبود کار به کجا 

 کشیده بود . 

و ...   اما حاال که مزه مزه کرده بودم این دخبی

فتیم  ی امشب تا آخرش مب   باید همی 
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 خم شدمو بوسه نریم رو لبش زدم و گفتم 

 اما از این به بعد دیگه فقط باید دامن بپویسی ...  -

 بخوام رابطه 
ی
درسته من مردی نیستم که هر جان

 داشته باشم 

م   اما این دلیل نمیشه از بدن لیا نخوام لذت ببر

 که نگاهم بهش یم افته 
ی
 اونم همیشه و هر جان

 همچنان شوکه به من نگاه میکرد 

دمش  بازوشو گرفتمو در حایل که به سمت خونه میبر

 گفتم 

 البته من رو حریم شخصیم خییل حساسم لیا ...  -

 مکتی کردمو دوباره ادامه دادم 

-  ...  از االن به بعد تو جز حریم شخض متی
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 ن بهش نگاه نکردمو گفتم برگشت سمت من اما م

من از حریم شخصیم حفاظت میکنم ... اما تو هم  -

ی من انجام بدی   حق نداری کاری خالف قوانی 

چون داشت به من نگاه میکرد پاش به ییک از سنگ 

 فرش ها گب  کردو نزدیک بود بیفته . 

 کرد 
ی
 رسی    ع گرفتمش و نگاهمون به هم تالف

 با شوک و صدای ضعیقی گفت 

ی تو ؟قو  -  انی 

 رس تکون دادمو دوباره راه افتادم  و گفتم 

ی صحبت میکنیم . امشب بهش  - فردا راجب این قوانی 

 فکر نکن 

 ایستادو مجبور شدم منم بیستم
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ی بگه  ی به هم دوباره نگاه کردیم اما قبل از اینکه لیا چب 

 خودم گفتم 

 نکنه دوباره پشیمون شدی؟ -

 میذاشتم عقب بره اینبار اگه لیا پشیمون میشد من ن

حاال که طعم لب هاشو چشیده بودمو بدنشو 

 میخواستم نمیشد ازش بگذرم . 

 لبشو تر کردو گفت 

 میشه اول قوانینتو بدونم  -

جوابم نه بود . چون االن انقدر آتیشم داغ بود که 

 حوصله بحث تو این زمینه رو نداشتم . 

ی  من برای کیس که تازه کار بود مخصوصا که قوانی 

ی گفتم   میتونست حسانر ترسناک باشه . برای همی 
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ی بشم  -  آره ... اما من اول باید از انتخابم مطمیی

 حرکت در آوردم اینو گفتمو دوباره لیا رو با خودم به 

 اما لیا دوباره نگران گفت 

 دنیل ... صبر کن ... من ...  -

 نذاشتم ادامه بده  حرفشو قطع کردم 

یس لیا ... من نمیخوام اذیتت کنم ...  -  لزویم نداره ببی

 از زبان لیا : 

سم ؟   لزویم نداره ببی

سیدم وارد اون خونه  اما من االن تا رس حد مرگ میبی

 اری که دنیل جلو در کرد . بشم . اونم با ک

هر روز هزاران دخبی خییل راحت با مرد هانی که 

ن . اما من ...   نمیشناسن رابطه دارن و لذت میبر
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سیدم !   من تا رس حد مرگ میبی

 چرا ؟ 

 دلیلش رو خودمم نمیدونستم ... 

وقتی دنیل منو بوسیدو مشغول بدنم شد انقدر غرق 

فت م خالفتی لذت شدم که اگه تا آخرش هم مب 

 نمیکردم

 اما االن ... دوباره همون ترس قدییم رساغم اومده بود 

ی خودمو از دنیل   جدا کردمو گفتم برای همی 

سم ...  -  اما من میبی

اف میکردم  ی بار بود اعبی  این اولی 

اف به تریس که میدونستم برای همه مسخره  اعبی

 است 
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 دنیل با تعجب به من نگاه کرد 

م میخندید... قسم هاگه میخندید ... فقط اگه ب

فتمو هرگز پشت رسمو نگاه نمیکردم...   میخورم مب 

 اما دنیل همچنان متعجب فقط به من نگاه کرد 

 یه قدم دیگه عقب رفتم ... 

ی بود .   شاید کار درست رفیی

 مخصوصا حاال که دنییل بیشبی از همه آدم های دنیا 

 راجب من میدونست... 

 اونم راجب ضعف های من 

خواستم یه قدم دیگه عقب برم اما دنیل بازومو گرفتو 

 گفت 

یس لیا ؟ چی باعث ترست شده ؟ -  از چی میبی
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 نگاهمو ازش دزدیدمو زیر لب گفتم 

 نمیدونم ... نمیدونم ..  -

 سمت خودش و با تاکید گفتمنو کشید 

 یس ؟ بهم بگو نگاهم کن لیا ... از چی میبی  -

ی نگفتم که دنیل گفت  ی  لبمو گزیدمو چب 

یس ؟ - ی بار میبی  از درد اولی 

 انگار آب یخ ریخته بودن روی رسم 

 چطور دنیل انقدر راحت منو میخوند 

 بهش نگاه کردم 

 فقط برای اینکه ببینم تو چشم هاش چیه ؟

 تمسخر ؟ یا همدردی؟

 اما تو چشم هاش فقط سوال بود . 
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سم انگار باور  ی ببی ی ی چب   ش نشده بود واقعا من از چنی 

 دوبار نگاهمو ازش دزدیدم 

 زیر لب گفتم 

سم ...  - ی میبی ی  همیشه از اویل بار هر چب 

گونه ام رو آروم نوازش کردو رسمو به سمت خودش 

 کنه و گفت 
ی
 برد تا دوباره نگاهمون تالف

ی که  - ین هسیی ی بار ها انقدر شب  چرا ترس ؟ بعضی اولی 

 تا همیشه تو یاد آدم میمونن ... 

م اما نذاشت و دوباره  خواستم بازم نگاهمو ازش بگب 

 گفت 

که تا همیشه   به من اعتماد کن لیا ... من کاری میکنم -

ین تو ذهنت بمونه   یه خاطره شب 
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ین ؟  اعتماد ؟ خاطره شب 

من تو زندگیم از اعتماد هیچوقت نتیجه خونر نگرفته 

 بودم که حاال بخوام به دنیل اعتمادکنم 

 مردی که کمبی از یک هفته میشناسمش 

 مردی که مرموزه ... مغروره ... و از همه بدتر ... 

  گایه واقعا ترسناکه ... 

 باید بهش میگفتم 

 تمام این دالیل رو بهش میگفتم 

بهبی بود بیخیال این ارتباط میشدمو همه چی رو 

 همینجا ... 

ی لحظه لب های دنیل دوباره رو لب هام قرار  همی 

 گرفت.رشته افکارمو پاره کرد 
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وع به بوسیدن من  داغ تر و تقریبا خشن تر از قبل رسی

 نداد  کردو بهم فرصت مخالفت یا فکر کردن

 از زبان دنیل : 

ی که ی بارش باشه ...  هم  درسته قبال با دخبی هم اولی 

نبودم انقدر خواستتی باشه در کنار اینا ترسیده باشه و 

 اما هر کدوم رو تک تک تجربه کرده بودم ... 

پس میدونستم تنها راه قلبه به ترس لیا اینه که بهش 

 فرصت فکر کردن و ترسیدن ندم 

دن دردش اینه که حسانر آماده اش کنم تنها راه کم کر 

ل خودم در برابر این حجم از جذانر لیا 
و تنها راه کنبی

 ... اینه که ... آرامشمو حفظ کنم 

 سه تا کاری که انجام هم زمانش ممکن نبود 
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 سه تا کاری که انجام هم زمانش ممکن نبود 

 اما من متخصص انجام کار های غب  ممکن بودم 

 شد 
ی
ممتظر جوابش بودم اما سکوتش که طوالن

ر هر دومونه  فهمیدم انتظار بیشبی به رصی

 پس همونطور که گرسنه اش بودم لب هاشو بوسیدم 

چنان محکم و با قدرت که شک نداشتم فردا دور لبش 

 کامل رسخ و کبوده 

یک اما مهم نبود برام چون دیدن آث ار کبودی رو تن رسی

انی بود که حسانر میپسندیدمو خودش 
ی جنسیم ازچب 

 تحریکم میکرد 

همینطور که لب هاشو میبوسیدمو میمکیدم کمرشو 

ی تر رفت   گرفتمو دستم پائی 
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دمش اتاقم  ی حال میبر  باید تو همی 

 نباید میذاشتم ازم جدا شه 

 کمر و باسنشو تو دستم فشار میدادمو نوازش مرکدم 

از نفسش که به صورتم میخورد حس میکردم تو چه 

 حالیه 

با فشار های آروم و هول های کوتا به سمت عقب 

 هولش دادم تا به در رسیدیم 

 پشتشو به در تقریبا کوبیدم 

لب پائینشو گاز گرفتمو دست هاشو باالی رسش قفل 

 کوبید تا بینمون فاصله ایجاد کنه کردم . خودشو بهم  

اما دست آزادمو به شکمش رسوندمو آروم وارد 

 شلوارش کردم. 
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 لبمو گاز گرفت و خواست مقاومت کنه 

ی پاش  اما من محکم تر لبشو گاز گرفتم دستمو بی 

 رسوندم 

ی پاش داغ بود که رسی    ع دستمو عقب کشیدم   انقدر بی 

ل خودم از دستم  فت اگه ادامه میدادم کنبی  در مب 

 اما امشب باید لیا رو آماده میکردم 

یه شب سخت برای من تا شب های بعدی رو بتونم 

 غرق لذت بشم 

 برای لحظه ای از لبش جدا شدمو گفتم 

س ... من کاری نمیکنم که نخوای ..  - آروم لیا ... نبی

میخوام دستتو ول کنم ... اما نمیخوام ازم جدا حاال 

 یسی ... قول میدی ؟



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

162 

 و رس تکون داد ر نگاهم کرد خما

درسته من حقیقتو نگفته بودم اما امیدوار بودم اون 

 حقیقتو گفته باشه . 

دستشو از باالی رسش ول کردمو باسنشو تو دستام 

دم  تو یه حرکت بلندش کردمو رسی    ع برای اینکه  فرسی

 نیفته پاهاشو دور کمرم قفل کرد

همینطور که لب هاشو میبوسیدم درو باز کردمو به 

 سمت اتاقم بردمش 

سینه هاش دور گردنم حلقه شده بود و  شدست

ده میشد   حسانر به تنم فرسی

ل کنم ؟ اونم با این  واقعا امشب میتونستم خودمو کنبی

 بدن محرک و داغ ؟
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 روی تخت گذاشتمش اما ازش جدا نشدم 

سیدم ازش جدا شم و پشیمون شه   میبی

 بدم 
ی
 نمیخواستم بهش فرصت پشیمون

اما این جدا نشدنم باعث میشد خودمم هر لحظه غب  

ل تر بشم   قابل کنبی

و االن لخت میخواست   خوی من این دخبی

 لخت و آماده برای یه بازی جدید 

 برای لذت از تمام نقاط بدن خودش و من 

 ود اما لیا خییل نر تجربه ب

فتم منو ترک میکردو  اگه به روش همیشگیم جلو مب 

ی نبود که بخوام  ی  این چب 
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روی تخت نرم نرم با بوسیدن لب هاش کمرشو دست 

 کشیدمو آروم تونیکشو دادم باال 

ه   با دست راستش خواست جلو حرکت دستمو بگب 

 اما دستشو گرفتم. گذاشتم رو گردنم و گفتم 

 با من همرایه کن لیا ...  -

 اول مکس کرد اما آروم انگشتاش رو تنم حرکت کرد 

زبونمو رو الله گوشش کشیدم. وزنمو رو تنش انداختم 

 و گفتم 

یم ...  - آفرین ... همینه ... بذار از نوازش هم لذت ببر

 از بدن هم ... از این لمس ها ... 

با این حرفام دستمو به سینه اش رسوندمو زیر قاب 

 سوتینش بردم 
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ی انگشتام  سینه اش رو تو دستم گرفتمو نوکشو بی 

دم   فرسی

آه آرویم گفت که نوکشو بیشبی فشار دادم و آهش 

 تبدیل به ِآ شد 

الله گوشش رو مکیدمو سینه اش رو کامل از زیر 

ون انداختم  ی بب   سوتی 

ال و یه لحظه ازش جدا شدمو بلوز و سوتینشو دادم با

ون آوردم   ش انداختم نگایه به بدن. هر دو از رسش بب 

ی که تو تصورم هم بود بهبی بود  ی آروم دستمو . از چب 

رو کردی زیر سینه هاش کشیدمو انگشتمو رو نوک 

 سینه اش نرم حرکت دادم 

ده  به صورتش نگاه کردم که چشم هاشو به هم فرسی

 بود و لبشو به دندون گرفته بود 
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موهاش دورش ریخته بود و عینکش تو این حالت 

 سکیس ترش کرده بود 

م آروم عینکشو گرفتم تا از رو صورتش بردارم که چش

 لبش آروم از حسار دندوناش آزاد شد . هاشو باز کرد 

 باشه 
ی
 باورم نمیشد انقدر لوندی ذان

 حس میکردم ممکنه همه فیلم های لیا باشه 

 شاید هنوز داره نقش بازی میکنه 

 تب  کشید 
ی

ی پام از آمادیک  زبونشو رو لبش کشیدو بی 

عینکشو گذاشتم کنار تختو چراغ خواب کنار تختو 

 م . روشن کرد

 بد نبود برای اطمینان اول چکش میکردم.  

ه یا نه  ی شم دخبی  اینجوری میتونستم مطمیی
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هرچند ممکنه دخبی باشه اما باز هم تجربه داشته 

 باشه . 

ون دادو خواست با دستاش جلو  لیا نفسش داغ بب 

ه که رسی    ع دست هاشو گرفتمو گفتم   سینه هاشو بگب 

 آروم لیا ... ریلکس باش ...  -

ی  سینه هاشو بوسیدمو لب هامو مماس تنش به  بی 

 سمت نوک سینه اش بردم 

یکم که ریلکس شد دست هاشو ول کردمو نوک سینه 

 اش رو زبود کشیدم 

 دوباره نالیدو دستشو تو موهام فرو کرد 

فت   خوبه ... همه چی داشت خوب پیش مب 
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دستمو رو شکمش کشیدمو دوباره مشغول شلوارش 

 شدم 

 از زبان لیا : 

 همه چی مثل خواب بود 

 یا یه فیلم که تو خواب و بیداری میبیتی 

 گرمای بدنم بیش از حد زیاد بود که واقیع باشه 

ی پام از بدنمم داغ تر بودو خیس ... خییل خیس ...  بی 

 که صحنه های سکیس رم
ی
ان حتی بیشبی از وقت هان

 های مورد عالقه ام رو تصور میکردم 

دنیل زبونشو دور نوک سینه ام کشیدو آروم نوک 

 سینه ام رو تو دهنش گذاشت 

 اول مک آرویم زد 
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بعد اما با دندونش گاز نریم گرفت که با وجود فشار 

 کمش درد داشت 

 دردی که انگار با لذت ترکیب شده بود 

فت  ی تر مب   هم زمان دستش هم از رو شکمم پائی 

نمیتونستم تمرکز کنم . به دستش فکر کنم یا لب 

 هاش ؟! 

دوباره نوک سینه ام رو مکید و با دست دیگه نوک 

د   سینه دیگه ام رو فرسی

هنوز آه نکشیده بودم که دستش زیر شورتم رفتو 

 ناخداگاه پاهامو قفل کردم . 

ی پام کشیدو کنار گوشم اما دنیل با مهارت انگشت شو بی 

 گفت 
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 بهت گفتم لیا ... آروم باش ... ریلکس ...  -

 انگشتشو کیم حرکت داد 

ی پام به حدی بود که انگشتشو خیس کرده  خییس بی 

ی پام روون شده بود   بودو حرکتش بی 

 اما هنوز با جای اصیل کیل فاصله داش 

 الله گوشمو دوباره مکید و گفت 

 لیا پاهاتو باز کن  -

 اما نمیتونسم تکون بخورم 

 ترسم داشت لحظه لحظه بیشبی میشد 

 دنیل یهو از روم کنار رفتو کنار نشست 

از اینکه اینجوری داغ و بدون تعارف بدنمو نگاه میکرد 

 خجالت میکشیدم 
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 انگشتشو رو گردنم کشید 

ی تر برد و رو  ی سینه ام پائی  شکمم رد فریصی از بی 

 کشیدو گفت 

 که فکر میکردم هم جذاب تره ...  -
ی
 بدنت از اون

ی کشید   دو طرف شلوار و لباس زیرمو گرفتو پائی 

 نمیدونستم باید چکار کنم . 

ون بیاره یا  خودمو باال بدم تا راحت لباسمو از تنم بب 

 مقاومت کنم ؟

ایط و با این حال خودم  میدونستم مقاومت تو این رسی

 مسخره است 

ا رسش نمیشد  ی  اما تریس که تو وجودم بود این چب 
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ی پاهامو جفت کردم تا مانع شم اما دنیل با  برای همی 

ون آورد  ی کشیدو از تنم بب   قدرت لباسمو پائی 

 پرتشون کرد گوشه اتاق و گفت 

ن بدن اغوا کننده تا لیا ...  چطور باور کنم تو با ای -

 حاال با کیس نبودی 

 فقط نگاهش کردم ... منظورش چی بود؟

دستاش رو پاهام نشستو در حایل که پاهامو باز میکرد 

 گفت 

 ... اگه میخوای منو تحت تاثب  قرار بدی الزم  -
ی
میدون

 نیست... 
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نذاشتم ادامه بده و خواستم بلند شم که دستش رو 

 شکمم نشستو گفت

من فقط یه سوال پرسیدم ... لزویم نداره آروم لیا ...  -

 همه چیو زیرو ر کتی ... 

پام قرار گرفتو  حرفش دست دیگه اش رو رون  نبا ای

 پاهامو از هم باز کرد 

دنیل تو یه لحظه میتونست بهم احساس خوب و 

 لحظه بعد بدترین احساس ممکنو بده 

درحایل که حرکت دستش رو تنم تحریکم میکردو 

د اما زبون نیشداری داشت و حرفاش  هوش از رسم میبر

 ناراحتم میکرد 

اینکه فکر میکرد من یه دخبی خراب دنبال پولم حالمو 

د  ی  بهم مب 
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دنیال پول نبودم ... اما  شاید چون درسته خراب و 

ی وارد  دنبال ورود به اون گروه لعنتی بودم و برای همی 

 این رابطه شده بودم ... 

گرویه که عضویت توش نه تنها رویای من بود بلکه 

 برگ برنده من جلو پدرم بود ... 

ی  ی که میتونست منو از آینده از پیش تعیی  ی تنها چب 

 شده توسط پدرم نجات بده ... 

ا هر دو دست پاهامو از هم باز کردو خم شد دنیل ب

ی پام  ی پامو باز کردو  . بی   گفت آروم و با دقت بی 

 همممم ... باور نکردنیه ...  -

خواستم باز پاهامو جفت کنم که محکم تر از قبل مانع 

ی باسنم کشید   شدو دستشو بی 
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 ناخداگاه خودمو سفت کردم 

 خندیدو پاهامو تو دلم دادو گفت 

باش لیا ... ببینم مثل بهشت جلوت پشتت ریلکس  -

 هم دست نخورده است ؟

 شدمو خواستم جدی ازش 
ی
از حرفش دوباره عصبان

 که باورم نمیشد پاهامو تو 
ی
م اما با قدرن فاصله بگب 

 دلم فشار دادو منو تو تخت فرو کردو گفت 

وع کردی   هلیا ... این راهی - نمیشه االن که رسی

 برگردی... 

 و با التهاب گفتمفش بیشبی شد م با این حر ترس

ولم کن ... داری اذیتم میکتی ... من قبول نکردم که  -

 تو اذیتم کتی 
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 با این حرفم دست هاش شل شدو گفت 

ی میخوام  - من نمیخوام اذیتت کنم ... اگه آروم بگب 

 ریلکست کنم 

 من بهت دروغ نگفتم ... اما تو با من مثل ...  -

حرفم ناتموم موند چون دنیل پاهامو باز کردو رو بدنم 

 قرار گرفتو با لب هاش ساکتم کرد 

ی پام کرد و با دست  وع به نوازش بی  هم زمان هم رسی

ی داد   دیگه کمر شلوار خودشو پائی 

 از زبان دنیل : 

 جذابیت بدن لیا برام از یک طرف 

 مقاومتش از طرف دیگه 

 همه معادالتمو بهم زده بود . 
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ی بارم باشه م  ن کیس نبودم که اولی 

 یا کم دخبی و بدن جذاب دیده باشه 

اما نمیدونم چرا این دخبی منو انقدر به سمت خودش 

 کشیده بود 

 بدنش پر از قوس های دوست داشتتی و  محرک بود 

 نبود 
ی
ی پاش بهشتی بود که باور کردن  بی 

تو تاریک و روشن اتاق پرده اش خوب قابل تشخیص 

 لیا هم بهم فرصت برریس بیشبی ندادنبود و 

ش شدم   وقتی مقاومتشو دیدم بیخیال چک بیشبی

ی بارش باشه چه نباشه ...   چه اولی 

 من که از این دخبی نمیگذرم 

 پس بهبی بود کارو تموم میکردم 
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ی که مثل خوره زیر پوستم بود  ی  چب 

همینطور که لب هاشو به دندون میکشیدم شلوارکم 

ی دادم   پائی 

ی پ دستم حسانر خیس شده اش انقدر خیس بود که بی 

 بود 

 لیا تو دلم ذوق نانر داشتم 
ی

 از اینهمه آمادیک

ی خییس بود  ی که نمیشد توش تقلب کرد همی  ی تنها چب 

ی حایل زیر من نداشت   و خییل وقت بود کیس چنی 

ی پای لیا  ی پاش قرار دادمو  کیم با خییس بی  خودمو بی 

 خودمو مرطوب کردم . میدونستم درد  داره . 

اول هر رابطه ای حتی وقتی دخبی نباشن هم با من 

 دردناکه ... 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

179 

ی بارشه ... چه برسه به لیا که ا  ولی 

 لبشو محکم گاز گرفتمو خودمو از لب هاش جدا کردم 

قبل از اینکه درد لبش بره با یه فشار کوتاه یکم از 

 خودمو واردش کردم 

 به ملحفه زدو جیغ کشید 
ی

 چنیک

اما رسی    ع دوباره لب هاشو به دندون گرفتمو با وزنم 

 مانع از حرکتش شدم 

 فشار دیگه ای آوردم و لیا جیغ خفه ای کشید 

 تو بزرخ بدی بودم . 

ی با حرکت بعدی  تک تک سلول های بدنم میخواسیی

 کامل واردش کنم 

 اما عقلم میگفت برای لیا قابل تحمل نیست 
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 لبشو دوباره گاز گرفتمو کشیدم 

د . الله گوشش و مکیدمو گفتم ی  با درد نفس نفس مب 

 فقط اولش درد ناکه لیا ...  -

سید  ی درد میبی بدنش کم کم داشت میلرزید ... از همی 

و باید قبل از اینکه ترس بهش غلبه میکرد کارو تموم 

 میکردم 

 بوسه ای رو کتف لیا زدمو تو بغلم محکم قفلش کردم 

ی بگه اما  ی قبل از اینکه صداش حس کردم میخواد چب 

 در بیاد حرکت بعدی رو با تمام قدرت زدم

 از زبان لیا : 

 
ی

صدای جییعی تو اتاق پیچید که برای گوش هام تازیک

 داشت
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 از درد میلرزیدم و از ترس نفسم باال نیم اومد 

دنیل تو بغلش قفلم کرده بودو  آروم آروم حرکت 

 میکرد 

د و دنیل زیر گوش و کر  ی دنمو مدام تنم از درد نبض مب 

 میبوسید 

 مغزم درست کار نمیکرد 

بدنش که رو بدنم کشیده میشد از عرق من خیس 

 شده بود 

ی پام داغ و دردناک بود اما دردش هر لحظه کنبی  بی 

 میشدو بیشبی شبیه سوزش بود

ه به سقف بودم و سیع در تجزیه  مثل یه عروسک خب 

 احساساتم داشتم 
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 تموم شد ؟ 

 دیگه دخبی نیستم ؟

 این دردی که ازش وحشت داشتم ... تموم شد ... 

 پاهام رس شده بودو حیس نداشت 

ین زیر  یهو کل وجودم داغ شدو نبض زد . یه لذت شب 

 پوستم لغزید ... 

ین که داشت اون درد او  د. انقدر شب   لیه رو از یادم میبر

 دنیل آروم از گرنم فاصله گرفت 

 رسی    ع چشم هامو بستم تا باهاش چشم تو چشم نشم 

 دن نداشتمر نای تکون خو 

 دنیل در حایل که حرکتشو ادامه میداد گفت 

 درد داری هنوز ؟ -
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 لبمو گاز گرفتمو با تکون رس گفتم آره 

 لبمو بوسیدو دوباره گاز گرفت 

 انقدر لبمو گاز گرفته بود که حس میکردم پاره شده 

 ار بازوهاش دور تنم اصال شل نشده بود صح

 لبمو محکم مکیدو رسشو عقب کشید 

مشغول بوسیدن و مکیدن سمت دیگه گردنم شدو 

 گفت 

 هروقت دردش غب  قابل تحمل شد بگو  -

یشبی از این هم متوجه منظورش نشدم . مگه درد ب

 قرار بود به رساغم بیاد ؟ مگه نگفت اولش درد داره ؟

ی نگفته بودم که رسعت حرکاتشو بیشبی کرد  ی  هنوز چب 
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ی که نگهم داشته بود حصار  ی  که تنها چب 
انقدر بیشبی

 دست های دنیل بود 

م   دیگه نتونستم جلو ناله هامو بگب 

 صدام بلند شدو ناله هام بلند تر 

دوباره کل تنم نبض زدو ارضا شدم ... اما دنیل 

 همچنان ادامه میداد. 

ی پام حس میکردم   حاال درد جدیدی بی 

دردی که از کوبیده شدن بدن دنیل به بدنم ایجاد 

شده بود و سوزنیسی که از خونریزی پرده ام هنوز حس 

 میشد 

 خودم جداش کنم بازوهاشو گرفتمو سیع کردم از 

 رسشو از گودی گردنم به سمت سینه هام برد و نالیدم 
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 نالیدم

 آروم تر دنیل ....  -

وع به مکیدن نوک سینه  اما بدون توجه به حرفم رسی

 و با دندون فشاری به نوک سینه ام داد ام کرد 

 تمام حرکاتش حاال درد ناک بود . 

 ناله هام جیغ شده بود . 

 ...  التماس میکردم بس کنه

 اما انگار صدامو نمیشنید ... 

 دیگه کامل  بدنم رس شده بود  ... 

 نداشتم جیغ بکشم ... 
ی
 جیغ نمیکشیدم ... توان

 التماس هم  نمیکردم ... فقط ناله میکردم 
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صدای کوبیدن بدن دنیل به بدنم با ناله هام ترکیب 

 شده بود ... 

 رو نمیتونستم باز نگه دارم ... چشم هام 

م دنیل  درست لحظه ای که حس کردم دارم از حال مب 

داغ و با ضتاب خودشو توم خایل کردو نر حال روم 

 افتاد 

انقدر خسته و دردناک بودم که فشار وزن دنیل برام 

 لذت بخش بود 

 که درد های دیگه ام رو محو میکرد 
ی
 مثل یه پتون

 د دنیل از روم تکون نخور 

صدای نفس های کنار گوشم بلند و کشدار و داغ بود 

 .صدای قلبش انقدر بلند بود که حس میشد 
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با صدای قلب خودمو دنیل  و گرمای نفسش کنار 

 گوشم خوابم برد 

 یا شاید از حال رفتم 

 یه دنیای سفیدو بدون رویا دور تا دورمو گرفت 

 از زبان دنیل : 

ی بار لیا بود نمیخواستم بهش فشار بیاد   چون اولی 

ی سیع خودمو کردم تا زودتر تموم کنم   برای همی 

هرچند وقتی زیر بدنم خوابش برد فهمیدم زیاد موفق 

 نبود 

 البته مقرص من نبودم ... لیا خییل ضعیف بود 

دوست نداشتم تکون بخورم . اما اگه بیشبی از این رو 

 دنیل کوچولو بیدار میشد ... لیا میموندم دوباره  
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وع میشد   اونوقت بود که دردرس واقیع رسی

 تره 
ی
 چون دفعه دوم همیشه از بار اول طوالن

و مسلما دفعه دوم نمیتونم بیخیال بازی های دوست 

 داشتنیم با بدن لیا بشم 

 کنارش دراز کشیدمو پتو کشیدم رو تنش 

 تو تاریک و روشن اتاق هم کبودی گردن و سینه و 

 لبش پیدا بود 

 آخ که این کبودی ها چقدر باب میل من بود 

فت دانشگاه و باید بیشبی  اما حیف که لیا باید مب 

 محتاط میبودم 

دوست نداشتم کیس که مال من میشه مورد توجه 

ه   بقیه قرار بگب 
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یک جنسیم دارم . همیشه حس مالک  یت نسبت به رسی

ی که مال منه رو با بقیه رسی  ی  یک شم. دوست ندارم چب 

ی   اما بعد تموم شدن رابطه برام مهم نیست چکار میکیی

ا روابطم با یه جنگ بزرگ تموم  شاید چون اکبی

ی برام مهم نیست بعدش چی میشه  میشه... برای همی 

 و طرف مقابلم چه میکنه . 

 فقط میخوام بره و دیگه نبینمش ... 

 لیا نفس عمیقی کشیدو کیم جا به جا شد 

ی بار بود یه دخبی تو این اتاق میخوابید   این اولی 

 لیا این حقیقتو نمیدونست 

 اما برای خودم که میدونستم عجیب بود 

 حتی بهش فکر نکرده بودم وقتی لیا رو آوردم به اتاقم 
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ی رابطه لیا بود   شاید چون این اولی 

 از شب های دیگه طبق روال خودم کار میکنم 

همه جای این عمارت برای رابطه هیچ مشکیل نداره 

 جز اتاق من 

 اتاق من جای ممنوعه منه 

ی اول این قانون با لیا خطشه دار شد اما  هرچند از همی 

 از فردا دیگه این اتفاق نیم افته . 

  
ی
 کرد دستمو رو بدن داغ لیا زیر پتو کشیدمو ناله با لذن

 چشم هامو بستمو سیع کردم بخوابم . 

 فردا حسانر وقت داشتم برای لذت از بدن لیا . 

سونم   لزویم نداشت امشب با رابطه دوباره اونو ببی

 با وجود تالشم دنیل کوچولو نظر دیگه ای داشت
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 هر لحظه برای لیا آماده تر میشد 

 به اجبار از لیا فاصله گرفتم . 

ی بد که هیچ د ی رو نمیذاشتم اتاقم برای همی  خبی

 بخوابه . 

فتم جای غب  از اتاقم بخوابم تا  چون حاال من باید مب 

 در برابر این دخبی مقاومت کنم 

کالفه از رو تخت بلند شدم . شلوارکمو پوشیدمو از 

ون . نگاه آخرو به لیا ننداختم   اتاق زدم بب 

 بود اون شونه های سفیدو دوباره ببینمو 
ی
چون کاف

 اتاق . لعنتی با فکر بهش هم حالم بدتر میشد . برگردم 

فتم نمیتونستم خودمو رایصی کنم اونجا   که مب 
ی
هر اتاف

 بخوایم . 
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 دیگه هوا داشت روشن میشد که برگشتم اتاق خودم . 

سید چاره ای نبود   اینجور که به نظر مب 

با فاصله از لیا رو تخت دراز کشیدمو پشت بهش 

 چشم هامو بستم . 

 لیا : از زبان 

کید   بدنم درد میکرد و مثانه ام داشت میبی

 به زور بیدار شدمو نشستم رو تخت 

 اتاق و اطرافم برام جدید بود . انگار هنوز خواب بودم 

تنم رسد شدو خودمو بغل کردم که متوجه بدن لختم 

 شودم 

شوکه به تنم تو نور خورشید صبح نگا کردم که دستی 

 دور کمر حلقه شدو گفت
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 دستی دور کمرم حلقه شد و گفت 

 زود بیدار شدی لیا ...  -

تقریبا از جا پریدم . همه چی تو رسم مرور شد . دنیل 

 ... دنیل آندو ... من ... دیشب ... سکس ... 

 آروم برگشتم سمتش 

 انگار باورم نیمشد اتفاقات دیشب واقیع بود 

صورت  خواب آلود دنیل و موهای آشفته اش به طرز 

عجیتر اونو خوشتیپ تر کرده بود و انگار واقعا خواب 

 میدیدم 

یه خواب سکیس از همون صحنه هانی که تو رمان 

 های بزرگساالن میخوندم 

 دنیل یه ابروش باال رفتو با شیطنت گفت 
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 حرف زدن داشتی ...  -
ی
 تا دیشب که توانان

 حفه رو دورم پیچیدمو رسی    ع گفتم ناخداگاه مل

 میتونم از رسویس اتاقت استفاده کنم؟ -

 هر دو ابروش باال رفتو گفت 

 اگه زود کارت تموم میشه آره ...  -

 بلند شدم و با ملحفه دورم به سمت در رسویس رفتم 

 درو باز کردم تا برم داخل که دنیل گفت 

 ملحفه رو نبر داخل رسویس لیا ...  -

 عنتی ... اه ... ل

ی به سمتش ملحغه رو از دورم باز کردمو  بدون برگشیی

ی اناختم .   رو زمی 

 نگاهش انگار پوست پشت تنمو میسوزوند 
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 رسی    ع وارد رسویس شدمو درو بستم 

 اما قفیل رو در نبود 

ون دادمو برق رو روشن کردم   کالفه نفسمو بب 

 با دیدن بدن خودم تو آینه شوکه شدم 

 همه جام تقریبا کبود بود . 

خوبه قرار نیت برم خونه پیش بابا اینا وگرنه چه آبرو 

 میشد 
ی

 ریزی بزریک

 رو توالت نشستم مثانه ام رو خایل کردم 

ی دستام گرفتم   رسمو بی 

نمیدونستم چکار کردم و بعدش باید چکار کنم . هیچ 

ن باید بمونم اتاق دنیل یا برم تجربه ای نداشتم . اال

ی پام یهو تب  کشید   یا... یا چی ؟  بی 
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دستمو زیر شکمم بردمو آی آرویم گفتم که همون 

 لحظه در رسویس باز شد 

خدای من ... من هنوز رو توالت نشسته بودم و دنیل 

در رو باز کرده بود . نر خیال و انگار نه انگار من رو 

 توالت نشسته ام اومد سمتمو گفت 

 درد داری ؟ -

 شوکه نگاهش کردم که باز ابروهاش باال رفتو گفت 

 لیا ... با تو ام ... درد داری ؟ -

ون ... من  ... من ا -  ینجوری سختمه میشه بری بب 

بدون توجه به من به سمت وان رفتو شب  آب های 

 وان رو باز کردو گفت 

 بدنت بره  -
ی

ی تا کوفتیک  پاشو ... بیا تو جکوزی بشی 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

197 

 از زبان دنیل : 

 و خجالتش برام لذت 
ی

لیا بیتجربه بود و این نر تجربیک

 بخش بود 

 کار رو تا حدودی سخت میکرد 
ی
 اما از طرف

ون تا بالخره قبول کرد مجبور شدم از رسو  یس برم بب 

 بره تو جکوزی . 

خوونه رو زدم و یه سینیصبحانه دو نفره  ی زنگ آشبی

 برای اتاقم سفارش دادم 

 بود 
ی
 قیافه بتی وقتی سیتی صبحانه رو آورد اتاقم دیدن

ی بار بود صبحانه دو نفره تو اتاقم میخواستم   اولی 

 سیتی رو از بتی گرفتمو رفتم پیش لیا 

 وزی دراز کشیده بود و چشم هاش بسته بود تو جک
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 چی بهبی از االن برای صحبت راجب قرار و برناممون

 سیتی صبحانه رو گذاشتم باالی رسش  

ی سیتی چشم هاشو باز کردو  از صدای قرار گرفیی

 متعجب به من نگاه کرد 

ون آوردم و رد نگاهشو   که از صورتم به شلوارکمو بب 

ی پام رسیدو دنبال    کردم . بی 

ی که میدید چنان چشم هاش گرد شده بود که  ی از چب 

 ناخداگاه خنده ام گرفت  و گفتم 

 دید زدنت تموم شد؟ -

ی انداخت   رسی    ع نگاهشو دزدید و رسشو پائی 

 کنارش تو جکوزی نشستمو دستمو رو کمرش کشیدم 

 معذب تکون خورد اما عقب نرفت 
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دستمو از کمرش . از اینکه عقب نرفت خوشم اومد 

ی تر بردم   و گفتم پائی 

 بدنت چطوره ؟ -

 یکم کوفته ام  -

 به صبحانه کنارش اشاره کردمو گفتم

 رنگت پریده بخور ...  -

 لب تر کردو آروم گفت 

 میل ندارم  -

چونه اش رو گرفتمو رسشو بلند کردم . با این کارم کیم 

ون اومد و نگاهمو جذب کرد   از سینه هاش از آب بب 

 اما زود برگشتم سمت چشم های لیا و گفتم 

 دیشب خوب بود ؟ -
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ی بندازه که جدی گفتم باز هم   خواست رسشو پائی 

 لیا ...  -

 بدون نگاه کردن به چشم هام گفت 

 خییل از دیشب یادم نمیاد ...  -

دستمو از کمرش باال تر آوردمو قاب سینه اش کردم . 

 فشار ریزی به سینه اش دادم و گفتم 

 نظر بدی  -
ی
 پس بذار تکرارش کنیم تا بهبی بتون

ی پاش بردم . پاهاشو  با این حرفم  دست دیگه ام رو بی 

 لب زدم و به هم فشار داد

 دنیل ...  -

 جونم لیا ؟ میخوای تو هم همرایه کتی ؟ -

ی پام گذاشتم  اینو گفتمو دستشو گرفتمو بی 
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 جن زده ها با لمس من از جا پرید مثل 

اما دستشو ول نکردم و آروم آروم تنشش کم شدمو 

 لمسم کرد 

 دستشو روی خودم تکون دادمو گفتم 

ی به لمست جواب میده .  -  ببی 

ی نگفت حسانر متعجب  ی  بود اما لبش مکیدو چب 

 کمرشو گرفتمو بلندش کردم 

 همراهیم کردو رو پام نشست 

 که بود و گفتم 
ی
 ددوباره دستشو برگردوندم جان

ی شده لیا ؟ - ی  چب 

 ام ... نه ...  -

 لیوان آب پرتقال توی سیتی رو برداشتم
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 رو به سمت لبش بردم 
ی
 و یکم ازش خورد  ن

 کیم خوردمو لیوانو برگردوندم 
ی
خودمم با همو ن ن

 روی سیتی و گفتم 

 بگو لیا ... چی تو رسته  -

در حایل که دست ظریفشو آروم دور دنیل کوچولو 

 تکون میداد گفت 

 راستش ...  -

 یه لقمه از تست تو دهنش گذاشتمو گفتم 

 داری به این فکر میکتی چطور جا میشه ؟ -

 ابروهای باال پریده به من نگاه کردو گفت با 

 از کجا فهمیدی ؟ -

 تو گلو خندیدمو گفتم 
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 تو گلو خندیدمو گفتم 

 حدسش سخت نبود ... از قیافه ات پیدا بود  -

 لبمش گزید 

 کمرشو گرفتمو نرم به سمت خودم متمایلش کردم 

ی دندوناش آزاد شه و  لبشو بوسیدمو مکیدم تا از بی 

 گفتم 

 جا میشه خودتو دست کم نگب   راحت  -

ی بنداز که گفتم   باز با خجالت خواس رسشو پائی 

 لیا ... میخوام با هم راجب قرارمون صحبت کنیم  -

 با همون نگاه متعجب خاص خودش نگاهم کرد 

 چشم هاش بدون عینک خییل درشت تر بود 

 درشت و سکیس
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 انگار تمام ترکیب این دخبی برای تحریک کردن من بود 

 رسی تکون دادو گفت 

 میشنوم  -

ی برای خودم دارم که  - خوبه ... من یه رسی قوانی 

دوست دارم تو رعایت کتی . در مقابل تو هم اگه 

 قوانیتی داشته بایسی من میشنوم 

 از صورتش پیدا بود رس در گم شده 

کمرشو دست کشیدمو آروم دستمو بن باسنش بردمو 

 گفتم 

 مثال من میخوام تو رابطمون هیچ محدودیتی نباشه .  -

 یکم جا خوردو گفت 

 منظورت رابطه از ... ام ... از ...  -
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 انگشتمو فشار آرویم دادم و گفتم 

ست گفتی ... اگه از ام و از منظورت پشته باید بگم در  -

 آره ... اما این فقط یه بخیسی از منظور من بوده ... 

 با فشار دستم لبشو گاز گرفتو چشم هاشو تنگ کرد 

 مشخص بود دردش اومده 

وع  ی بگه فشار دستمو کم کردمو رسی ی قبل از اینکه چب 

 به نوازش پشتش کردمو گفتم 

وقتی من میگم هیچ محدودیتی نباشه .. منظورم هیچ  -

 یه محدودیت

 از زبان لیا : 

م   حس میکردم هر لحظه ممکنه از خواب ببی

 من ! تو وان ! رو پاید دنیل آندو ! استاد دانشگاهم ... 
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 اونم در حایل که پشتمو نوازش میکنه و دست من ... 

 وای خدای من ... دست من ... 

 اصال مغزم جواب نمیداد 

یا اینهمه تغیب  تو زندیگیم اونم در عرض چند روز ؟ 

دنیل چونه ام رو بوسید و  بهبی بگم چند ساعت ؟

 پشت رسش گاز نریم گرفتو گفت 

 لیا ؟ انگار با من نیستی .   -
ی
 کجان

 رسی    ع به خودم اومدم و گفتم 

 ؟ دقیقا از من چی  -
ی

میشه منظورتو واضح بیک

 میخوای؟

دستش از رون پام به سمت جلو اومدو در حایل که 

 پاهامو باز میکرد گفت 
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 قا که مشخصه از تو چی میخوام لیا دقی -

وقتی دستاش رو تنم حرکت میکرد مغزم کار نمیکرد که 

 بزنم
ی
 بخوام حرف

هرچند که دنیل هم به من فرصت حرف زدن نمیداد و 

 خودش گفت 

 من ازت لذت میخوام ... لذت در کنار هم  -

ی پام کشیدو انگشتشو آروم واردم کردو  دستشو بی 

 گفت 

ی که باعث بشه کنار  یه لذت عمیق و دو نفره ...  - ی چب 

 و 
ی
هم به آرامش برسیم اما آرامیسی پر از ماجراجون

تنوع ... من تنوع طلبم لیا ... من دوست دارم بدنت 

برام یه دنیای پر از اکتشاف باشه ... ازت میخوام هم 

 تو این اکتشاف...  بازی من بایسی 
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 کنار گوشمو هم زمان بوسیدو زبون کشید 

 انگشتش هم به حرکتش ادامه میداد 

دست دیگه  . کمرمو به سمت عقب ناخداگاه خم کردم

 اش پشتم قفل شدو منو ثابت نگه داشت و گفت 

یه که  - ی  ... اما االن ازت میخوام ... واقعا این چب 

ون کشیدو با این کار باعث شد چشم  انگشتشو بب 

 هامو بتونم باز کنم 

خمار نگاهش کردم که دستمو از رو خودش برداشتو 

ی پام قرارش داد   بی 

 دستمو گذاشت رو شونه اش و گفت 

 اما االن ازت اینو میخوام  -

 با این حرف حرکت اولو زد 
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 از زبان دنیل : 

خییل خوب بود که لیا انقدر رسی    ع و شدید به لمس 

 عکس العمل نشون میدادمن 

 چون من مرد صبوری نبودم 

 اینکه لیا زود برام آماده میشد از نظر من عایل بود 

 اما از اون بهبی این بود که تو رابطه غرق میشد 

دستش دور گردنم حلقه شده بود و با ریتم دست من 

 خودشو تکون میدادکه رو کمرش بود 

 چشم هاش بسته بودو صورتش غرق لذت بود 

 از دیدن صورتش سب  نمیشدم 

اما سینه هاش هم که با هر حرکتش نوسان دلپذیری 

ی نبود   داشت هم قابل گذشیی
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دم  ی تر رفتو باسنشو تو دستم فرسی  دستم پائی 

به محکیم به هر  با فشار هر دو کشیدمو ول کردم . رصی

 لیا با شوک باز شد دو زدم و چشم های 

ه بهم موند   اما زود دوباره خمار شدو خب 

 گردنشو مکیدمو گفتم 

ه  -  خواستم خوابت نبر

هویم گفت که نشون میداد چقدر از خود نر خود 

 شده . ناله ای کردو رسشو عقب برد 

وع به  کمرشو گرفتمو محکم تر ادامه دادم که لیا رسی

 لرزیدن و نفس نفس زدن کرد 

 شد انقدر زود ظرفیتش تموم شده بود باورم نیم

وع شده بود   در حایل که برا من همه چی رسی
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د  ی  رسشو رو شونه ام گذاشتو نفس نفس مب 

یکم بهش فرصت دادم تا آروم شه و اما خودم داشتم 

 نا آروم میشدم 

هنوز کامال نفس کشیدنش منظم نشده بود که 

وع کردم   حرکتنمو رسی

 فم فرو کرد ناله ای کردو ناخوناشو تو کت

دوباره ظربه محکیم به پشتش زدمو یکم هوشیارش 

 کردم 

 حرکاتمو تند تر کردمو  ناله های لیا بلند شد 

 با التماس گفت 

 بسه دنیل ...  -

 بسه ؟ شوچی میکنه ؟ تو گلو خندیدمو گفتم 
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 خییل مونده تا بس باشه لیا ... ریلکس باش  -

 با این حرفم خمار نگاهم کردو نالید 

دم   لبشو گاز گرفتمو انگشتمو پشتش فرسی

 نگاهم کرد 
ی
 چشم هاش دوباره باز شدو با نکران

 چشمیک بهش زدمو دستمو دور کمرش قفل کردم 

 حرکاتمو تند تر کردم لیا ناله هاش بلند تر شد 

 نمیتونستم ادامه بدم دیگه اینجوری 

 محکم زدم پشتشو گفتم 

 بلند شو لیا ... خم شو لبه وان  -

گیج و مبهوت نگاهم کرد که بلندش کردمو دمرش 

 کردم رو لبه وان 

 یه پاشو باال دادمو پشتشو دست کشیدم 
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 هموز کامل هوشیار نبود

ون   به محکیم به پشتش زدم که از خماری کیم بب  رصی

 اومدو خودشو محکم نگه داشت 

قبل از اینکه بفهمه چی شد خودمو دوباره واردش 

 کردم 

وع کردم .   کمرشو محکم گرفتمو حرکاتمو رسی

 از زبان لیا : 

 دیگه مغزم کار نمیکردو هیخی نمیفهمیدم 

 لذت و درد بود بدنم فقط پر از حس 

ی  بودم دنیل هیچوقت کارشو تموم نمیکنه دیگه مطمیی

که خودشو محکم به من کوبیدو نفس بلندو صداداری 

 برون داد
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خودشو عقب کشیدو قبل از اینکه من بیفتم ، منو  

 گرفت 

 واقعا دیگه توان نداشتم رو زانوهام وایسم . 

 دنیل منو آروم تو وان گذاشتو رو به رو من نشست  

جکوزی رو روشن کردو در حایل که با لبخند 

وزمندانه ای به من نگاه میکرد گفت   پب 

 باید بیشبی روت کار کنم ... خییل ضعیقی ...  -

 فقط چشم هامو بستمو رسمو تکیه دادم به لبه وان 

 حتی نای حرف زدن هم نداشتم 

 دنسل با انگشت های پاش رون بامو لمس کردو گفت 

 االن چی میچسبه؟ -
ی
 میدون

 از ال به الی چشم هام به زور نگاهش کردم 
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 چطور میتونست انقدر پر انرژی باشه ؟

 در حایل که من نای نفس کشیدن هم نداشتم 

 دنیل مچ پاهامو گرفتو پامو باز کرد

ی پا  م گذاشتو آروم فشار دادپاشو بی 

 نفسم رفتو خودمو عقب کشیدم 

 به سختی گفتم 

 دنیل ... بسه ...  -

 پاهامو جفت کردمو خودمو کنار کشیدم

 دنیل تو گلو خندید و گفت 

احت میدم ... اما تو واقعا  - باشه لیا ... یکم بهت اسبی

 باید رو قدرت جسمانیت کار کتی 

 نفس راحتی کشیدم
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  به لبه وان و گفتم رسمو تکیه دادم 

 میشه االن یکم بخوابم ؟ -

 از زبان دنیل : 

هممم  بخوابه ؟ فکر بدی نبود ... من رابطه تو خواب 

 رو هم خییل دوست داشتم 

 خندیدمو گفتم 

باشه یکم از صبحانه ات بخور جون داشته بایسی ...  -

 بعد برو بخواب 

 خوشحال اما خسته نگاهم کرد 

 اما صاف نشستو کیم از آبمیوه اش خورد . 

 که بتی درست کرده بود رو 
ی
چندتا از اسنک هان

 خوردو مثل یه دخبی حرف گوش کن به من نگاه کرد
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 وش جلو خودمو گرفتم تا بلند نخندم و خم شدم ر 

 خامه گوشه لبشو با زبونم پاک کردمو گفتم 

 آفرین ... حاال بلند شو میخوام تنتو بشورم  -

 چشم هاش گرد شد . 

ون   چشمیک بهش زدمو از تو آب اومدم بب 

 دوش آب رو باز کردم و گفتم 

 البته ... تو هم باید منو بشوری ...  -

 نگاهش رو رو خودم حس میکردم 

 اما برنگشتم تا خجالت نکشه و نگاهشو ندزده 

کم کم میخواستم بازی های مورد عالقه ام رو با لیا 

ی از رسی این خجالت لیا باسد  وع کنم برای همی  رسی

 راحت میشدم 
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ن و زیر دوش به من پیوست   بالخره از ت وان اومد بب 

لیف کف گرفته رو رو تنش کشیدمو به صورتش دقیق 

 شدم 

د چشم هاشو بست  ه بودو از حرکت دستم لذت میبر

خییل جلو خودمو گرفتم تا نوک سینه هاشو فشار ندم 

ی پاشو شستم انگشتمو واردش نکنم   یا وقتی بی 

اما وقتی خواستم تنشو آب بکشم دیگه نتونستم جلو 

مو گاز ریزی ناخواسته از زیر سینه اش  خودمو بگب 

 گرفتم 

 از جا پریدو آخ آرویم گفت 

 خودشو عقب کشیدو شایک نگاهم کرد 

 چشمیک بهش زدمو گفتم 
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 چشمیک بهش زدمو گفتم 

ل کردم ...  -  تازه کیل خودمو کنبی

ی نگ ی  فت .  ابرو باال داداما چب 

 امیدوارم کم کم زبونش هم باز شه . 

 لیفو به دست دادمو گفتم 

 حاال نوبت توئه .  -

وع کرد جلومو تا  لیفو ازم گرفتو از رس شونه هام رسی

 کمرم شستو پشتمم شست تا کمر 

ی تر نرفتو خواست پامو بشوره که دستشو  اما پائی 

 گرفتمو گذاشتم رو خودم . 

ی آرویم گفت اما نگاهم نکر   دو گفتم هی 
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ه باهاش دوست یسی لیا ... چون خییل باهات کار  - بهبی

 داره 

ی بگه آروم آروم با  ی لبشو گاز گرفتو بدون اینکه چب 

وع به شستنم کرد   دست های ظریفش رسی

ی دستاش دنیل کوچولو کم کم قد کشید   بی 

ا طوری نگاه میکرد که بیشبی خنده ام گرفته بود تا لی

 شهوت 

 رسشو بلند کردم چونه اش رو گرفتمو 

 با خجالت نگاهشو ازم گرفت که گفتم 

-  
ی
اگه انقدر ازش خوشت اومده دفعه بعد میتون

ه کارتو تموم کتی تا  بیشبی باهاش ور بری ... اما فعال بهبی

 پشیمون نشدمو یه دست دیگه ... 
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 شوکه و رسی    ع گفت

 نه نه ... االن تموم میکنم -

 تنمو شست بازم تو گلو خندیدم که خییل رسی    ع با
ی
 ف

 خواست تنمو آب بکشه که کشیدمش تو بغلمو گفتم 

ی میشه  -  نمیخواد دیگه ... خودش تمب 

دمش   اینو گفتمو به خودم فرسی

هر لحظه داشتم بیشبی پشیمون میشدم چرا قبول 

احت بدم   کردم بهش اسبی

دمو ول کردم   باسنشو تو دستم فرسی

به محکیم با هر دو دستم به باسنش زدم که  رصی

 صداش تو حمام پیچیدو گفتم 

 زود برو تا پشیمون نشدم  -
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مثل یه گربه ترسیده رسی    ع از بغلم جدا شدو به سمت 

 حوله رفت 

جای دستام رو باسنش مونده بودو حس خونر بهم 

 میداد

حوله رو پیچید دور خودشو بدون خوش کردن تنش 

ون پر   ید از حمام بب 

ی  خدای من ... بعد اینهمه تجربه های متفاوت این اولی 

ی رابطه ای بودم   بار بود تو چنی 

 رابطه ای که مرور هر لحظه اش باز تحریکم میکرد ... 

 از زبان لیا : 

تو اتاق دنیل داشتم خودمو خشک میکردم که از 

ون . فقط یه حوله دور کمرش بود   حمام اومد بب 
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 باال  با دیدن من که هنوز فقط
ی
حوله دورم بود ابرون

 دادو گفت 

 تو که هنوز لختی !  -

 به  لباس های رو زمینم اشاره کردمو گرفتم 

ی ندارم  -  لباس زیر تمب 

 نگایه به تنم انداخت و گفت 

 سایزت یس و شیشه درسته ؟ -

 متعجب نگاهش کردمو رس تکون دادم که گفت 

.. بذار باشه .  36تو لباس های اتاقت فکر نکنم سایز  -

 نگاه کنم 

 دنیل خواست به سمت در بره که گفتم 

 من لباس کیس رو نمیپوشم .  -
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ون رفت   اما بدون توجه به حرف من از اتاق بب 

ی برداشتم   بلند شدمو لباس هامو از رو زمی 

حارصی بودم لباس کثیف بپوشم تا لباس های اون اتاقو 

 استفاده کنم که معلوم نیست مال چه کسیه

دنیل اومد تو و یه ست توری سورمه ای رو گذاشت رو 

 تخت و گفت 

 این سایزته ... لباسو خودت انتخاب کن  -

 با اخم نگاهش کردمو گفتم 

 گفتم که لباس ...   -

 گفت 
ی
 نذاشت ادامه بدمو جدی و تقریبا عصبان

ی ! اون اتیکتو نمیبیتی ؟ من  - این لباس ها نو هسیی

 ونه ام نگه نمیدارم لباس تن خورده کیس رو تو خ
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با این حرف دنییل تازه توجه ام به اتیکت رو لباس 

 جلب شد 

 حق با اون بود . لباس تن نخورده بود 

اما چرا باید دنیل یه کمد از لباس و لباس زیر تن 

 نخورده داشته باشه؟

 انگار ذهنمو خوند چون خودش گفت 

-  
ی
 اون کمد لباس برای مهمون های منه ... مهمون هان

مثل تو لیا ... اما بعد تموم شدن یه رابطه با لباس های 

ن ...   استفاده شده از این خونه مب 

ه بهش نگاه کردم   با این حرفش شوکه و خب 

 مثل من ؟ -
ی
 مهمون هان

 ناخداگاه اینو بلند پرسیدم 
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 دنیل رس تکون دادو به سمت کمد لباسش رفت 

کردو بدون توجه به حضور من حوله رو از دورش باز  

ه شدم به اندام ورزیده اش   خب 

 پشت به من گفت 

ی کیس هستی که اومدی به  - تو که فکر نیم کتی اولی 

 خونه من ؟

 چه فکر احمقانه ای اگه میخواستم این فکرو کنم 

مسلما نه این فکرو نمیکردم . اما خب ... فکر هم 

نمیکردم به من لقب مهمون بده ! این یعتی من واقعا و 

 خییل موقتی بودم . . زیر لب در جواب دنیل گفتم 

 مثل من داشتی  -
ی
نه مسلما ... گویا خییل مهمون هان

 دنیل؟
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با اخم برگشت سمتمو رسی    ع نگاهمو از رو بدنش 

 برداشتم که گفت 

یباشه که به تو مربوط باشه  - ی  فکر نکنم این چب 

ی مدت کم متوجه . از این برخوردش جا خوردم  تو همی 

 
ی
تندی اخالق دنیل شده بودم. مخصوصا وقتی حرف

اماانتظار نداشتم به این رسعت . باب میلش نبود 

 بشه اونم به این شدت 
ی
نگاهمو ازش گرفتمو  . عصبان

 با وجود تریس که ازش تو دلم بود ریلکس گفتم 

فقط دوست داشتم بدونم ... اگه دوست نداری  -

 بیسی 
ی
 ... لزویم نداره انقدر عصبان

ی
 نیک

ی
 میتون

پشت به دنیل حوله رو از دورم باز کردمو خم شدم تا 

به محکیم به ل باس زیرو از رو تخت بردارم که رصی

 باسنم زد 
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 و ایستادمانتظار نداشتمو حسانر جا خوردم 

جای دستش رو تنم سوخت و دنیل دو طرف باسنمو 

 تو دست هاش گرفتو گفت 

هیچوقت جلو من خم نشو ... اونم وقتی لختی ...  -

 مگه اینکه بخوای منو به رابطه دعوت کتی 

ی دنیل گردنمو بو  ی سیدو مثل کیس که به زور از چب 

 جدا میشه ازم جدا شدو گفت 

 زود لباس بپوش تا پشیمون نشدم لیا  -

ون .   با این حرف از اتاق رفت بب 

ی بار بود که این   ه به در ایستادم . این چندمی  خب 

حرفو زد و حس میکردم مسلما به زودی پشیمون 

 میشد 
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ی دیکه مکث نکردم   برای همی 

 ه برام آورده بود رو پوشیدم لباس زیری ک

 تو آینه به خودم نگاه کردم 

من خدمم عاشق لباس زیر های توری بودم و این دقیقا 

 سایز من بود رنگ مورد عالقه ام و 

ی برداشتم و پوشیدم   لباس هامو از رو زمی 

با اینکه عادت نداشتم بعد حمام لبایس رو دوباره 

ی  ی بود حس بهبی ی که لباس زیرم تمب  بپوشم اما همی 

 داشتم 

داشتم موهامو مرتب یم کردم که در باز شد و دنیل با 

 لباس کامل اومد 

 رس تا پامو نگاه کردو گفت 
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 پس چرا لباس های خودتو پوشیدی؟ -

برد سمت  سوایل نگاهش کردم که مچ دستمو گرفتو 

 که به من داده بود 
ی
 اتاف

انقدر مچ دستمو محکم گرفته بود که دستم رس شده 

 بود 

 جلودر کمد ایستادو در کمدو باز کردو گفت 

 منظور من این لباس ها بود  -

 نمیخوام ...  -

 با اخم به من نگاه کردو گفت 

 اما من میخوام از این کمد بپویسی  -

 دستمو به سینه زدمو گفتم 

 اینا تو استایل من نیست  -
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اهن کوتاه و گلبیه بود  دنیل ییک از لبا س هارو که پب 

ون آوردو گفت   بب 

اما تو استایل مورد نظر من هست و طبق صحبتی که  -

 داشتیم ... قراره تو منو رایصی کتی 

 تو سکوت نگاهش کردم . 

ه به من نگاه  حق به جانب و با لبخند مغرورانه ای خب 

 کرد 

 نفس خسته ای کشیدمو گفتم 

ی لبایس نمیتونم برم دانشگاه...  - باشه... اما من با چنی 

 آقای دکبی 

 باال انداخت و با نیش باز گفت 
ی
 ابرون

یم خرید  -  برای اون هم مب 
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 از زبان دنیل : 

زمان هم رو اعصابم لیا لجباز بود و من این لجبازی هم 

اهتی که دستم بود رو با  بود و هم دوست داشتم . پب 

 حرص از من گرفتو به سمت رسویس رفت که گفتم 

 کجا ؟  -

م لباسمو عوض کنم  -  مب 

 همینجا عوض کن  -

ی ابروهاش پر رنگ تر شدو گفت   اخم بی 

 فکر نکنم آخر تو بذاری من یکم بخوابم  -

نتونستم لبخندمو جمع کنم و دستمو به سینه زدمو 

 گفتم 

 کامال درست حدس زدی   -
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 چشم چرخوندو به سمت رسویس رفت 

 منتظر ایستاده بودم که صدای زنگ گویسی لیا بلند شد

 اما انگار جواب ندادو رد تماس کرد 

 رفتم پشت در رسویس و دقیق گوش کردم 

 اما دوباره گوشیش زنگ خوردو صدانی از لیا در نیومد 

ی بار که زنگ خورد لیا جواب داد  سومی 

وقتی رد تماس میکنم یعتی چی جک ؟ یعتی موقعیت  -

 حرف زدن ندارم ! متوجه مییسی ؟ 

 جک؟

یه مرد دیگه ! میتونست برادر لیا باشه یا هر کس 

 ر کیس بود من باید میفهمیدم کیه دیگه اما ه

 لیا مکتی کردو دوباره گفت 
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نم لزویم نداره تو  - ی هر وقت الزم باشه بهت زنگ مب 

 انقدر پیگب  من بایسی . 

 اوه ... قضیه داشت خالف میل من حرکت میکرد 

ینگفت و من عقب ایستادم ی  لیا دیگه چب 

ون اومد   در باز شدو لیا کالفه بب 

 نشسته بود  تنش حسانر  یلباس تو 

د ی  اما قیافه تو همش تو ذوق مب 

 با اخم نگاهش کردمو گفتم 

 یک بود زنگ زد ؟  -

 باید اینم جواب بدم ؟ -

 دستمو به سینه زدمو گفتم

 یادت که نرفته تو وان چی گفتم؟ -
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ون دادو گفت   با حرص نفسشو بب 

نه مسلما یادم نرفته دنیل ... اما لزویم نمیبینم تک  -

 تک تماس های تلفنیمو برات توضیح بدم 

 اینو گفتو به سمت آینه قدی اتاق رفت که گفتم 

 منم تک تک تماس هاتو نمیخوام  -

 هرچند این حرفم دروغ بود اما ادامه دادم 

ته ؟ -  این تماس رو میخوام بدونم یک بود که پیگب 

 حرفم خشک ایستاد با این

 از تو آینه دیدم که ابروهاش باال پرید 

 از زبان لیا : 

 لعنتی ... دنیل مکالمه منو جک رو شنیده بود 

 همینو کم داشتم که راجب جک بفهمه 
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 من به اینجا فرار 
ی
کیس که علت اصیل این جا به جان

 ازش بود ... 

ین گزینه ازدواج من بود   کیس که از نظر بابا بهبی

از نظر بابا فقط پول و رابطه های اقتصادی مهم  چون

 بود ... نه شعور و شخصیت یه آدم . 

 متوجه نگاه دنیل از تو آینه شدمو گفتم 

 برادرم بود ... نگران منه .  -

 برادرت ؟ برادری به اسم جک داری ؟ -

 لعنتی چه گوش های دقیقی داشت 

 با اخم برگشتم سمتشو گفتم 

سم چرا گوش  -  وایساده بودی ؟میشه ببی

 جک کیه ؟ -
ی

 آره اما قبلش میشه بیک
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 دنیل اینو مثل من کامال جدی پرسید 

 گفتم که برادرمه   -

 باال دادو مشکوک نگاهم کرد
ی
 ابرون

مسلما اون نمیدونست من برادری به اسم جک ندارم 

و فقط من باید با اعتماد به نفس رفتار میکردم که لو 

 نرم . البته اگه میتونستم 

ی آوردو گفت   بالخره ابروشو پائی 

 باشه ... من گوش واینستادم ... تو بلند حرف زدی -

 اینو گفتو به سمت در رفت و گفت 

د دست لباس برای بریم ... تا دیر نشده چن -

 دانشگاهت بخرم . 

 خودم میتونم بخرم -
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 بدون اینکه برگرده سمتم گفت 

 من میخرم ... چون بعدش تو خونه من میمونه  -

 چشم چرخوندمو پشت رسش رفتم 

واقعا گروه کاوش ارزششو داره با این دیوونه رس و کله 

 بزنم ؟

ی پام میگفت  ین بی   درد شب 

-  
ی

ه  آره مسلما ... از زندیک  یکنواخت تو که بهبی

. منم یه دیوونه بودم در نوع خنده ام رو خوردم 

 خودم 

 های من خبر نداشت 
ی

 اما کیس از خلوت و دیوونیک

فتم خوایگاه شاید  یاد اتاقم و وسایلم افتادم . باید مب 

ی تو آتیش سوزی سالم مونده بود  ی  چب 
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 پا تند کردمو خودمو به دنیل رسوندم و گفتم 

باید اول بریم خوابگاه ... ببینم وسایلم شاید سالم  -

 باشن 

 هوم 
ی
از گوشه چشم نگایه بهم کردو از گلوش صدان

 مانند شنیده شد . 

منتظر نگاهش رردم اما جواب دیگه ای بهم ندادو از  

ی رفت .   پله ها پائی 

 از زبان دنیل : 

اما ارصار نکردم تا نفهمه . میدونستم لیا دروغ گفته 

قبال چقدر راجبش اطالعات بدست آرودم و میدونم 

 برادری به اسم جک نداره 

 دستمو روی رون پای لختش کشیدمو گفتم 
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 بزن آهنگ بعد  -

ی کردو گفت   نگایه به دست من و ضبط ماشی 

؟ -
ی
ن ی  چرا خودت نمب 

دمو گفتم   رون پاشو تو دستم فرسی

 ؟! دستم بنده ... نمیبیتی  -

بدون نگاه کردن به صورتش میدونستم چشم 

چرخونده  اما آهنگو عوض کردو دستمو گرفت از روی 

 پاش بلند کردو گذاشت رو دنده و گفت 

ه دستت اینجا بند باشه .  -  بهبی

دستشو که برداشت ، دستمو برگردوندم روی پاش . 

اما اینبار قسمت داخیل رون پاشو محکم فشار دادمو 

 گفتم 
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 یل رون پاشو محکم فشار دادمو گفتمقسمت داخ

 دست من هر جا که خواد بند میشه ...  -

از فشار دستم نفسش رفت اما به روی خودش نیاوردو 

ی پاش بردمو  پاهاشو فقط به هم فشار داد. دستمو بی 

 گفتم 

 پاهاتو باز کن -

 به رانندگیت تمرکز کن دنیل  -

 باز کن گفتم  -

 دنیل تو شهریم  -

 لیا  -

 صدا زدمو رسی    ع پاهاشو اسم
ی

شو با عصبانیت ساختیک

ی پاش بردم  باز کرد . دستمو بی 
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 انگشتمو آروم روی شورتش فشار دادم و گفتم  

یو ازت خواستم  - ی  با من بحث نکن وقتی چب 

 وقتی خواسته ات منطقی ...  -

 پریدم وسط حرفشو گفتم 

ی  - ی وقتی پیش متی ... منطق حرف منه لیا ... نه چب 

 توئه که نظر 

با اخم بهم نگاه کرد اما با فشار انگشتم هیتی گفتو 

 رسی    ع نگاهشو برداشت 

به چراغ قرمز رسیده بودیمو مجبور شدم دستمو 

 بردارم تا ماشینو روی پارک بذارم 

 از فرصت استفاده کردو پاهاشو بست که گفتم 

 شورتتودر بیار لیا  -
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 با این حرفم شوکه برگشت سمتو کالفه گفت 

 ما وسط شهریم دنیل ...  -

 نگاهش نکردمو گفتم 

 الزمه حرفمو تکرار کنم ؟  -

 لیا با عصبانیت گفت 

ی لحظه  - قفل درو بزن ... میخوام پیاده شم .همی 

ی شد و راه افتادم   چراغ سبر

 لیا دوباره با عصبانیت گفت 

 .. دنیل ... میخوام پیاده شم .  -

 هنوز نرسیدیم که پیاده یسی  -

برگشت سمتم . اما من نگاهش نکردم و قبل از اینکه 

ی بگه گفتم  ی  چب 
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 البته اگه پشیمون شدی ... بحثش فرق داره  -

 نفس هاش عمیق و با حرص بود 

 رسیدیم جلو ساختمون لیا و پارک کردم 

برگشتم سمتشو ریلکس نگاهش کردم و سوایل رس 

 تکون دادم 

ون دادو صاف نشست  کالفه  نفسشو با حرص بب 

 نه پشیمون نشدم .  -

 خوبه...  -

 و لبخندی زدمو  مکث کردم که به ساختمون نگاه کرد

 گفت

 رسیدیم حاال در رو باز میکتی ؟ -

 شورتتو در بیار اول  اما ...  آره -
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 با چشم های گرد برگشت سمتمو گفت 

ی که اینجا  -  دنیل ... مگه خونه رو ازت گرفیی

 تمو رو لبش گذاشتمو گفتم انگش

ی ساده ای هست که ازت هیس ...  - این خییل چب 

ه تو تصمیمت تجدید   بهبی
ی
خواستم ... اگه اینو نمیتون

 نظر کتی ... 

ون داد و آروم  با اخم نگاهم کرد . نفسشو با حرص بب 

اهنش   دستشو برد زیر پب 

ی شورتشو  اهنش کنار نره پائی  به سختی و طوری که پب 

داد و به سمتم گرفت لبخندی تحویلش دادمو شورتو 

 ازش گرفتم . تو جیب شلوارم گذاشتمو گفتم 

 خونر بایسی بهت پسش میدم  -
 خوبه ... حاال اگه دخبی
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 سوایل نگاهم کرد که قفل در رو زدمو گفتم 

 بریم  -

 دوباره ابروهاش باال پریدو گفت 

 بدون شورت بیام ؟ -

ی پیاده شدمو گفتم   از ماشی 

 نیای !  -
ی
 اگه نمیخوای میتون

 از زبان لیا : 

ی داشت دور میشد نگته کردم .  به دنیل که از ماشی 

اگه دیوونه نبود نی چی بود ؟ فکر کردم میخواد کاری 

ی کنه که گفت شورتتو در بیار .   تو ماشی 

اما اون میخواست من بدون شورت همراهش برم ! 

 اونوق چرا ؟ بدون شورت تو جای عمویم! 
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مو رسی    ع و قبل ازنکه خییل دور بشه پیاده شدم و خود

 بهش رسوندم 

 دزد گب  ماشینو زدو گفت 

 دیگه داشتم نا امید میشدم ازت  -

 بدون تعارف پرسیدم 

چرا ؟ چه جذابیتی برات داره که من کنارت بدون  -

 شورت راه برم ؟

 نیشخندی تحویلم دادو گفت 

مسلما هیخی ... اما من برای اینکه کنارم راه بری ازت  -

بیاری ... این دیگه خییل بدیهیه نخواستم شورتتو در 

 لیا... مگه نه ؟

ی ساختمون ایستاد   اینو گفتو جلو النر من پائی 
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 خییل بدیهیه ؟ مغزم هنگ بود ! چیش بدیهیه دقیقا ؟

دنیل از النر من پرسید وضعیت قسمت های سوخته 

چطوره و اون توضیح داد آسانسور بخش ها راه افتاده 

ی از اون طبقات ی  نمونده .  اما عمال چب 

 کارتمو نشون دادم و بهمون اجازه داد بریم باال . 

 سوار آسانسور شدیم و دنیل گفت 

 هممم . نمای خونر داره .  -

ی  متوجه منظورش نشدمو رد نگاهشو گرفتم که به زمی 

ه بود   خب 

به کف آسانسور که استیل و براق بود نگاه کردمو زود 

د پاهامو جفت کردم. نامرد داشت منو دید  ی  مب 

 لبخندی زدو دستش رو باسنم نشست که رسی    ع گفتم 
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 رسی    ع گفتم 

ی داره دنیل  -  اینجا دوربی 

دو  بدون توجه به این حرفم باسنمو تو دستش فرسی

 گفت 

 من که کاری نمیکنم ؟! میکنم  -

دم اما قبل از اینکه  از فشار دستش لبمو به هم فرسی

ی بگم در آسانسور باز شد  ی  چب 

د گرفته و سوخته رو به رومون نگاه شوکه به راهرو دو 

 و نفسم ایستاد ... پاهام از ترس قفل شد . کردم 

 از زبان دنیل : 

تن نرم لیا تو دستم حیس بهم میداد که خییل جدید 

 بود . نمیدونم چرا انقدر تحریکم میکرد . 
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ون که لیا  در آسانسور باز شدو خواستم بریم بب 

 خشک شد . 

افتاده باشه صورتش رمگ مثل کیس که تو شوک بدی 

 گچ شد  و ثابت ایستاد 

 صداش کردم اما انگار صدامو نمیشنید 

با ترس یه قدم عقب رفت انگار وحشتناک ترین 

 صحنه زندگیشو دیده بود 

ی و  رسی    ع دکمه طبقه پائینو زدم تا آسانسور برگرده پائی 

 در بسته شد . 

با بسته شدن در یهو نفس گرفتو برگشت سمت من . 

 بازوشو گرفتمو آروم گفتم 

 خونر لیا ؟  -
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 با همون ترس و شوک رس تکون داد نه ... 

 این حالتو میشناختم ... این فوبیا بود ! 

 ه ؟ چرا ؟ اما فوبیا از چی ؟ از راهرو سوخت

سید !   لبا از رابطه جنیس هم میبی

سه  ی ها میبی  لیا انگار از خییل چب 

دستم دور کمرش نشستو همراهیش کردم به سمت 

ون   بب 

. با لیا نمیشد و به سمتش رفتمالنر من صدامون کرد 

بریم باال . لیا تو شوک بود و میدونستم بهبی بشه هم 

 . نمیتونه دوباره بیاد باال 

مک کردم کنار النر من بشینه و براش مقداری به لیا ک

 آب آورد . 
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یکم رنگ و روش بهبی شده بود . نگاهم کردو آروم 

 گفت 

 میشه خودت بری واحدمو چک کتی ؟ -

 از زبان لیا : 

 من یه دخبی بدبختم ... یه بدبخت ترسو ... 

خدای من ... با این رفتارم دنیلحتما میگه من بدرد 

  گروه کاوش نمیخورم . 

اما کاری از دستم بر نیم اومد ... ترس با من بزرگ 

 که ازشون 
ی
ی هان  تعداد چب 

ی
شده بود ... تو زندیک

 که حتی خودمم 
ی
ی هان سیدم نر شمار بودن . چب 

میبی

نمیدونستم اما با مواحه شدن باهاشون تازه میفهمیدم  

سم   میبی
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ی دنییل با دستام صورتمو پوشوندمو زدم زیر  با رفیی

 گریه . 

یا ... مگه نمیگن اگه رویانی تو رسته قدرت رسیدن خدا

 بهش هم تو وجودته 

 پس چرا انقدر راه من سخته . 

اشک هامو پاک کردمو نفس عمیق کشیدم . باید با یه 

ی  بهونه حالمو خوب جلوه میدادم . نمیخواستم همی 

ی از اتاقم  یلاول کار وا بدم . دن ی برگشت و گفت چب 

سط اتاق بودن خاکسبی و نمونده  و چمدون هام که 

 شدن. 

ی   دلم بیشبی از قبل گرفتو با دنیل برگشتیم سمت ماشی 

ی هر دو ساکت بودیم و کنار یه مرکز خرید  تو ماشی 

 نگه داشت 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

254 

 اما قبل از اینکه قفل درو بزنه برگشت سمتمو گفت 

 از چی ترسیدی لیا ؟ -
ی

 میخوای بیک

 لعنتی ... امیدوار بودم بحث رو باز نکنه . 

 نگاهمو به خیابون دوختم و گفتم 

 نمیدونم ... یهو اینجوری شدم .  -

ی ننداخت ؟یعتی این  - ی  صحنه تورو یاد چب 

 با تکون رس گفتم نه که دوباره پرسید 

 من یه مدرک تو روانشنایس دارم ؟  -
ی
 لیا ... تو میدون

 برگشتم سمتشو گفتم 

دروغ نمیگم دنیل ... من ترسیدم ... از دیدن اون  -

ی ننداخت  ی  صحنه ... اما منو یاد چب 

 اما ترس از ضمب  ناخداگاه ما میاد لیا  -
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 یه باستان شناس روانشناس اونم از نوع سکیس ... 

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم .  همینو کم داشتم 

 نمیدونم دنیل ... نمیدونم ...  -

 دنیل گفت خالف انتظارم 

باشه لیا ... بهت ارصار نمیکنم ... بیا که وقت  - 

 خریده ... 

. از این تغیب  با این حرف پیاده شدو منتظر من ایستاد 

موضوع استقبال کردمو پیاده شدم .  هیچوقت پیش 

نرفته بودم . دوست هیچ روانکاو یا روانشنایس 

نداشتم راجب مسائلم با کیس صحبت کنم . همیشه 

دیوار کشیدن دورم منو از همه چی نجات میداد . 

ین  ی دنیل از مسائلم بهبی مسلما اینبار هم دور نگه داشیی

 راه بود . 
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وارد مرکز خرید شدیمو دنیل به یه فروشگاه اشاره 

 کردو گفت 

یم برات .  - ت بگب   بریم لباس اسبی

درستهاستایل فروشگاه زیاد به من نمیخورد اما توش 

ی های بدی نبود .   به نظر چب 

دنیل به رگایل که دامن های یل و اسپورت داشت اشاره 

 کردو گفت 

 دوتا از اینا بگب  .  -

 چشم چرخوندمو گفتم 

 اینا خییل کوتاهه دنیل ...  -

 نگایه به دامن انداختو گفت 

 پرو کن ببینم  -
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 مشکوک نگاهش کردمو گفتم 

 همینطوری مشخصه دیگه  -

 پرو کن لیا ...  -

ی موقع مسئول فروشگاه اومدو خواست کمک  همی 

کنه و دنیل دو مدل از دامن های یل رو برداشت و 

 گفت 

م بدین  -  میشه از این دو مدل سایز دوست دخبی

ل کردمو با این حرفش  ابروهام باال پرید اما خودمو کنبی

 فقط به دنیل نگاه کردم 

به ای رو باسنم زدو گفت   آروم رصی

تا تو بپویسی من چند دست دیگه لباس میارم برا پرو  -

 بهت میدم 
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از بحث باهاش خسته شده بودمو پشت رس مسئول 

ون آوردمو  هنمو بب  فروشگاه رفتم سمت اتاق پرو . پب 

. باال تنه ام فقط لباس زیر بود .  دامن دامنو پوشیدم 

خییل کوتاه نبود اما اگه خم میشدم صحنه بدی ایجاد 

 میشد . تقیه ای به در خورد و دنیل گفت 

 پوشیدی لیا ؟ -

 آروم در اتاق پرو باز کردمو گفتم 

 آره ... اما کوتاهه خم شم .  -

ون ببینم  -  بیا بب 

 نمیتونم باال تنه ام لخته .  -

 حرفم لبخندی زدو گفت  با این

 پس من میام  -
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ی

م اما با زرنیک خواستم در رو ببندم و جلو ورودشو بگب 

 زودتر از من وارد شد 

 نگاهش رو رس تا پا من چرخیدو گفت 

 هممم خییل خوبه ... حاال خم شو ببینم چطوره ؟ -

 با عصبانیت گفتم 

ون ... اگه مسئول فروشگاه ببینه چی ؟-  دنیل برو بب 

 چی ؟ جرم که نیست ... خم شو  -

 اینو گفتو بازومو گرفت تا خم شم 

 خنده دار بود . باورم نمیشد در چه حایل بودیم . 

 که با خوندن رمان هار اروتیک صحنه 
ی
چه شب هان

های عاشقانه و سکس پر خطر رو تو ذهنم تجسم 

 میکردم 
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 که خودم جای شخصیت دخبی داستان 
ی
صحنه هان

 که انگار خودم تو ییک از اونا بودم   اما حاال  بودم . 

  دنبال کنید Moooj@این ماجرا را کامل در کانال 

ی لحظه  مقاومت میکردم به جای لذت بردن .  همی 

دنیل منو خم کردو از آینه نگایه به پشتم انداخت . 

شهوت تو چشم هاش برق زدو منو چرخوند سمت 

خودش  حاال از تو آینه صورتشو میدیدم که دستش 

 رو کمرم نشستو باسنم به سمت خودش کشیدو گفت 

ی  -  عالیه ... همینو میگب 

  ناخداگاه گفتم

 االن چطور فهمیدی  عالیه ؟ -

لبخندش عمیق تر شدو در حایل که دامنو میداد باال 

 گفت
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 از اینجا فهمیدم  -

 دنیل اینو گفتو با این حرف خودشو به پشتم مالید. 

ی خییل راحت ی  شورت پام نبود برای همی  دستشو بی 

ه به صورتم بود گفت   پام رسوند و در حایل که خب 

 که میخوام قرار داره ... این همه چی درست رس جا -
ی
ن

 یعتی عالیه ... 

از تماس دستش با بدنمو لمس تنم دلم با یه اضطراب 

ین پیچید . اما خواستم صاف وایسم که دنیل  شب 

 انگشتشو فشار دادو واردم کرد 

 ناخداگاه آه گفتمو لبمو گاز گرفتم 

 دنیل تو گلو خندیدو انگشتشو تکون داد 

 ذاشتم ادامه بده باید بلند میشدمو نمی
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 که نر امان تو بدنم حرکت میکرد 
ی
 اما امان از لذن

ییک تو ذهنم میگفت تو هم دوست داری لیا ... تو هم 

 ... عاشق این خطر کردنا  عاشق سکیس

 اما نمیخواستم باور کنم . چون حقیقیت نداشت 

اگه منم مثل دنیل پر از شهوت بودم تا االن دخبی 

تا االن البته نه . تا دیروز ... من دیگه  نمونده بودم . 

 دخبی نبودم 

دنیل یک انگشتو دو انگشت کردو باعث شد از دردی 

حس کردم چشم هامو باز کنم . با دیدن و هکه ی

صورت پر از شهوت و چشم های داغش بخش 

ه نگاهش کرد   شیطون وجودم لبمو گاز گرفتو خب 

چشم های دنیل ریز شدو صدای باز شدن زیپ 

 شلوارشو شنیدم 
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نه نه ... دیگه داشت جدی کار به جاهای باریک 

 میکشید 

سکس تو اتاق پرو ! درسته حضور همراه تو اتاق پرو 

جرم نبود اما سکس تو اتاق پرو جرم بود و من اصال 

 قصد نداشتم مجرم باشم . 

ل دور شمو رسی    ع خودمو جلو کشیدم تا از دست دنی

 صاف ایستادم 

 خم نگاهم کردو گفت ابا 

 برگرد رس جات لیا ...  -

ی کشیدم با تکون رس گفتم نه و    دامنو پائی 

ه با اخم به  ی پاهام خیس بود . دنیل همچنان خب  بی 

 من بودو گفت 
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 با من بازی نکن لیا .  -

 بازی نمیکنم دنیل ... سکس تو اتاق پرو جرمه ...  -

 کوت نگاهم کردو گفت چند لحظه تو س

ون  -  رسی    ع بیا بب 

سم چی شده لباسشو مرتب کردو از  قبل از اینکه ببی

ون .   اتاق پرو رفت بب 

سیدم باز  ون. میبی یکم طول کشید تا از شوک بیام بب 

ی پام هم   خییس بی 
ی
عصبانیش کرده باشمو از طرف

و بدون شورت بودن انگار بدترش کالفه ام کرده بود 

 کرده بود . 

ون که دیدم  اهنمو پوشیدمو از اتاق پرو رفتم بب  پب 

 دنیل با چندتا نایلون بزرگ منتظر من ایستاده 
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 به سمتش رفتمو پرسیدم 

؟ - ی  اینا چی 

 خرید های تو ... بیا بریم  -

بدون مکث و توضیح بیشبی به سمت در رفتو منم زود 

 همراهش رفتم و پرسیدم 

 بدون نظر من خرید کردی ؟ -

 ا نظر خودت هم برو خرید کن بعدا ب -

عصبانیم کرده بود این کارش اما خب چون خودش 

پولشو داده بود برام مهم نبود . فقط امیدوارم بودم 

ی درست حسانر خریده باشه وگرنه مجبور بودم  چب 

 دوباره خودم بیام خرید . 

ی گذاشتو سوار شدیم   دنیل خرید هارو تو ماشی 
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ساکت و تو خودش بود . منتظر بودم دعوام کنه یا 

ی پارکینگ طبقایط پیچیدو به  ی بگه اما تو اولی  ی چب 

 سمت آخرین طبقه رفت 

سوایل برگشتم سمتش اما نگاهم نکردو تو یه گوشه 

 خلوت ماشینو پارک کرد . 

اشینو که جای خلوت و تارییک بودو چراغ های م

 خاموش کرد دیگه به سختی همو میدیدیم . 

 صندیل ماشینشو عقب دادو گفت 

ی اینجا ...  -  بیا بشی 

 دنیل !  -

هششش لیا ... من دوست ندارم نه بشنوم ... اما  -

 بخاطر تو اونجا ادامه ندادم . 
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 هنگ بودم! داشت رسم منت میذاشت ... 

 اونم بخاطر اینکه یه کار اشتباه رو انجام نداده بود 

ی پاهام حس  خواستم مقاومت کنم که دستشو بی 

 کردم که گفت 

 خوبه هنوز حسانر خییس که  -

 پاهامو جفت کردمو گفتم 

 دنیل چرا صبر نکیتی تا خونه ؟ -

چون تا خونه خییل مونده و من از سکس برنامه  -

 ریزی شده متنفرم 

 منم از سکس بدون برنامه متنفرم  خواستم بگم

 اما دیدم دروغ بزرگیه و گفتم 

ط  -  میام روت اما به یه رسی
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ی هم میدیدم و گفت -  اخمشو تو تاریک و روشن ماشی 

یط ؟ -  چه رسی

 دامنمو باال دادمو گفتم 

ط اینکه بعدش شورتمو بهم پس بدی  -  به رسی

 نیشش باز شدو گفت 

 همممم ... بهش فکر میکنم  -

 ه اینجوری نمیشه ... باشه یا نه. ن -

ی  - باشه ... حاال اون پراهن لعنتیتو باال بده و بیا بشی 

 رو این ... 

از این حرفش نتونستم نخندم اما رسی    ع کاری که 

ی که فشار اولو وارد کردم  میخواستو کردم اما همی 

ی پیچید  نفسم از درد رفتو آهم تو ماشی 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

269 

ون داددنیل محکم کمرمو گرفتو نفس   بب 
 عمیقی

واقعا اون هم از لذت اینکارو کرد ؟ یا عصبانیت از 

 دست من ؟

وع کرد به تکون  دنیل بهم فرصت فکر کردن ندادو رسی

 دادن من . منم همرایه میکردم 

چون با هر حرکت انگار دردم کمبی میشد و جای 

 خودشو به لذت میداد 

دنیلچونه ام رو بوسیدو باعث شد رسمو خم کنمو لب 

هامون قفل شه. دستش دایه وار رو باسنمو رونم 

 حرکت میکرد و لبمو مدام گاز میگرفتو میمکید 

اصال برام مهم نبود تو یه پارکینگ بودیم و هر لحظه 

ی بیاد کنارمون   ممکن بود یه ماشی 
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 داشت و ناب بود که 
ی

انقدر لذت این رابطه برام تازیک

 ترسمو عقب داده وبود 

اهنمو باال دنیل  دادو دستشو رو کمرم کشیدو باال پب 

 که داشت اما نمیخواستم 
ی
برد . با وجود تمام لذن

 اینجا کامل لختم کنه 

ی . اما دستش  اهنمو بدم پائی  ی سیع کردم پب  برای همی 

اهنم موندو قاب سینه هام شد .   زیر پب 

فشار محکیم به هر دو سینه ام داد که آهم بلند شدو  

 رسمو عقب کشیدم 

سینه هامو ول کردو دستش دور کمرم گره یهو دنیل 

وع به تکون دادن من کرد   خوردو با فشار زیدی رسی

 حاال دوباره داشت درد برمیگشت 
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 بازو های دنیلو گرفتمو با آه عمیقی گفتم 

 دنیل ... آروم تر ...  -

 اما بدون توجه به حرفم ادامه داد 

 ناخونامو تو دستش فرو کردمو گفتم 

 بسه دنیل ... بسه ...  -

ی لحظه همه تنم تو آتیش فرو رفتو نبض بدنم  اما همی 

 راه 
ی

تو رسم پیچید. پشت پلک هام آتیش بازی بزریک

ی ... . افتادو تا اوج آسومون رفتم   آروم آروم اومدم پائی 

ی میاد ...   مثل یه پر که از ارتفاع باال به سمت زمی 

قتی دوباره برگشتم تو بغل دنیل ... گرمای شدیدی و 

ی پام حس میکردمو نفس های نای عمیق و کشدار  بی 

 دنیل ... 
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 اونم انگار مثل من تو اوج احساسات خودش بود 

 آروم دستش دورم شل شدو تو گوشم گفت 

 شورتتواز جیبم برداری  -
ی
 میتون

به سختی تکون خوردم ... دستمو تو جیب بغل دنیل 

 بردمو شورتمو گرفتم 

به های دنیل درد میکردو   که از شدت رصی
ی
به زور پاهان

 تکون دادمو برگشتم رو صندیل خودم . 

وع دنیل از کنار صندلیش دستمال کاغذی  برداشتو رسی

ی کردن خودش .   کرد به تمب 

 چند برگ هم به من دادو گفت 

ی بخوریم ... دیگه به - ی ه بریم یه چب 
 بی

 چشمیک بهم زدو دوباره گفت 
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 چشمیک بهم زدو دوباره گفت 

 خوشم اومد از همکاریت ...  -

لبخند زدم بهشو در حایل که رسمو تکیه داده بودم به 

ی پام کشیدم .   صندیل چشم هامو بستمو دستمو بی 

ی کنم .   اما نا نداشتم خودمو تمب 

گرفتو خودش پامو باز   یهو دست دنیل دستمالو ازم

 کرد 

که بدون نگاه کردن بهم   شوکه چشم هامو باز کردم

 گفت 

ه کن فعال ... تا شب کیل کار دارم باهات.  -  انرژیتو ذخب 

 از زبان دنیل : 

ون و به سمت رستوران روندم.   از پارکینگ اومدیم بب 
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ی ... دوست   که افراد زیادی منو میشناخیی
ی
از اونجان

 بشه. 
ی
ی همگان  نداشتم رابطه ام با هر دوخبی

ی رستوران های مخصوص خودم داشتم .   برای همی 

 مثل من بود . 
ی
 رستوران باکس سیاه مخصوص آدم هان

 
ی
افرادی که دوست دارن بدون حاشیه لحظات متفاون

 رو بگذرونن . 

ی با همرا م کردو با لیا تو ماشی  یه که کرد غافل گب 

ط بندی هست .  ی شورتش فهمیدم اونم اهل رسی گرفیی

فردا هشت صبح کالس داشت و میدونستم نمیتونم 

 امشب رو مثل دیشب پر کنم 

وع شده بودو همه چیش برام  اما این رابطه تازه رسی

 داشت 
ی

 تازیک
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شم نگاهش کردم که چشم هاشو بسته چاز گوشه 

 بود  صورتش غرق آرامشبودو 

ی که طبق اطالعات من از  برام سوال بود چرا یه دخبی

 خانواده رس شناس و باالنی بود ... 

 حارصی شده تن به رابطه با من بده ! 

 فقط بخاطر گروه کاوش نمیتونه باشه 

ی که از پدر لیا میدونستم انقدر نفوذ داشت که  ی با چب 

 کل گروه کاوش بخره و به لیا هدیه بده 

 میکردو 
ی

ش داشت تو خوابگاه زندیک اونوقت دخبی

بخاطر عضویت تو این گروه تن به رابطه با من 

 میداد... 

 نه نمیتونست فقط بخاطر گروه کاوش باشه ... 
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 یگذره . دلم میخواست میفهمیدم تو رس لیا چی م

واقعا اونطور که صورتش نشون میده از بودن با من 

ه ؟  لذت میبر

 بدنش که عجیب به لمس من جواب میداد 

 اون جک که زنگ زد بهش یک بود ! 

رسیدیم به . چقدر سوال داشتم راجب این دخبی 

دوست داشتم عکس العمل لیا . ستورانو پارک کردم 

 م رو وقتی با محیط رستوران آشنا میشد ببین

حس میکردم در پس این چهره آروم و مظلوم ، یه روح 

 شیطون و مثل خودم پر هوس قرار داره ... 

ماشینو خاموش کردمو لیا رو صدا کردم . اما غرق 

ی پاش بردم   خواب بود . دستمو بی 
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ه شد   با این کارم مثل برق گرفته ها پریدو به من خب 

 نتونستم نخندمو خودمو عقب کشیدم 

 زود شوک قیافه اش تبدیل به عصبانیت شدو گفت

 دنیل ... چکار میکتی ؟ -

 بیدارت میکنم ... چقدر خوابت سنگینه  -

 گونه هاش گل انداختو نگاهشو ازم گرفت 

ون کشیدو گفت   آینه جلو شیشه رو بب 

 در عمرم انقدر خسته نشده بودم  -

 تازه کجاشو دیدی ... این اولشه ...  -

 از زبان لیا : 

به زور از روی صندیل بلند شدمو همراه دنیل به سمت 

 رستوران رفتم 
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 . خدا به دادم تو بقیه برسه  اگه این اولشه

وقتی وارد پارکینگ رستوران شدیم خواب بودمو اسم و 

 جای رستورانو ندیده بودم 

اما از ورودی و بخش رزرویشن مشخص بود جای 

 لوکس و سطح باالییه 

دنیل به دخبی جوون و لوندی که مسئول رزرو بود 

ی آروم گفتو اونم رسی رس تکون دادو زنگ  ی چب 

 مخصویص رو زد 

ام به مرد سیاه پوش و هیکیل رسی     ع پیدا شدو با احبی

 دنیل گفت همراهش بریم 

وارد رستوران شدیم که همه چی شبیه مکعب های 

ی های خایل رو  مشیک و براق بود . منتظر بودم ییک از مب 

 به ما نشون بده اما از در انتهای سالن وارد راهرو شدیم 
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راهرو رس تا پا مشیک بود و چراغ های مکعتر قرمز و 

ار کوبیده شده بودن فضا رو روشن سفید که به دیو 

نر اختیار دستم دور بازو دنیل محکم شدو . میکرد 

 لبخندی رو نیمرخ دنیل دیدم . 

درست از لحظه ای که این مردو دیدم زندگیم تو 

 رساشیتر هیجان قرار گرفته بود 

م   که االن میگب 
ی
فقط امیدوارم بعدا بخاطر تصمیمان

 پشیمون نشم . 

انتهای سالن دری بود مثل در استودیو های ضیبط 

صدا و درست وقتی از اون در رد شدیم تازه فهمیدم 

ی اینجا بود  ی ی چب   چرا چنی 

 که 
ی
صدای آهنگ محرک . نور رسخ و دود و بدن هان

 در حال لولیدن تو هم بودن ... 
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ایستادمو با حرکت دنیل به خودم اومدم تا شوکه 

 همراهش برم 

 یم اومد ... 
ی
ی جان  واقعا یه استاد دانشگاه هم چنی 

ی خایل رو  ی جمعیت رفتیم سمت کنج سالن . مب  از بی 

بهمون نشون داد . به جای صندیل کاناپه های چریم 

ی هم کمبی بود   بزرگ قرار داشت و ارتفاع مب 

خودش هم کنارم نشست . دنیل اشاره کرد بشینم و 

تو فضای تاریک و روشن سالن دلم یه جور عجیتر 

خایل شده بود . دنیل که دستشو رو پام گذاشت این 

 حسم تشدید شد . 

 خم شدو تو گوشم گفت 

 نظرت چیه ؟ -
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ی بدن های نیمه لخت چرخید و  نگاهم تو سالن و بی 

 گفتم 

 رو از نردیک میبینم  -
ی
ی جان ی باره چنی   اولی 

 که تو 
ی
ی ما و آدم هان ی های مدل مب  دور تا دور سالن مب 

تارییک فرور فته بودن پر کرده بود و وسط سالن هم 

جمعیت زیادی در حال رقص ! البته اگه میشد بهش 

 گفت رقص 

ی بود که تو بیشبی شبیه همون  ی حرکات تحریک آمب 

 دی ... فیلم ها محرک میدی

ی گوشمو بوسیدو گفت   دنیل پائی 

ی بار دیگه بود  -  خوبه پس اینم یه اولی 

 ناخداگاه داغ شدمو رس تکون دادم 
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ی بار هام داشت زیاد میشد ...   چقدر اولی 

ی وان دو نفره ...  ی رابطه ... اولی  ی بوسه ... اولی  اولی 

ی ... و  ی سکس تو ماشی  ی اتاق پرو دو نفره ... اولی  اولی 

ی ... د ی پام رفت حس کردم قراره اولی  ست دنیل که بی 

 بار تو رستوران رو هم تجربه کنم 

اما واقعا بدنم کشش نداشتو دستشو رسی    ع گرفتمو 

 گفتم 

 دنیل ... تازه ...  -

 نذاشت ادامه بدمو تو گوشم گفت 

س لیا ... فقط میخوام ببینم تو چه وضعیتی  - نبی

 هستی 

 بفهیم ؟اونوقت چطوری میخوای اینو  -



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

283 

ی دستشو ب .زد یحرفم لبخند نیبا ا  و گفت د یپام کش ی 

رو به  همه چی  عتی یراحت ... داغ و مرطوب ...  یلیخ -

از خودم دور کردم چون به حرفش  دستشو  .راهه

سیاعتماد نداشتمو م نگاهش  قیادامه بده . دق دمیبی

  کردمو گفتم

  بود یاونوقت اگه بد بود چطور  -

  تکون دادو گفت یرس 

  ... رسدو مرطوب -

و هر  گفتیداشت م یجد. د یناخداگاه باال پر  ابروهام

سم  نکهیداشت ؟ قبل ا معتی  هی نا یکدوم از ا ببی

  خودش گفت

 . اما من حواسم بهت هست یدرسته تو تازه کار  -
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زدو خم شد گردنمو  اخم کردم که چشمیک ناخداگاه

ی . همد یبوس آروم  یلیخ لیدن لحظه گارسون اومد اما  ی 

ی ازم جدا شدو باعث شدمن با خجالت رسمو پائ  ی 

 هیکه ته ما  نی گرفتو با صدا  رو  منو  لیدن  ...انداختم

  داشت گفت رسخویسی  یها

ه زودتر سفارش بد -   گرسنمه  یلیمن خ ا یل یبهبی

 شد تو گوشم گفت خم

ی غذا چ یبشه ممکنه جا ر ید -   رو بخورم یا گهید ب 

 نیحرفش داغ تر شدمو منو ازش گرفتم. تمام ا نیا از 

بود.  نیب  برام جالب و ش لیو اضطراب کنار دن جانیه

  . واقیع یلیخواب خ هی. دمیدیانگار داشتم خواب م

همینطور که گاسون ایستاده بود دنیل دوباره دستشو 

وی کرد  وع به پیرسی  رو پام گذاشتو رسی
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زدو به منو با اخم نگاهش کردم اما اون با لذت لبخند 

 اشاره کرد 

ی که به چشمم خورو سفارش دادم . فقط  ی ی چب  اولی 

 میخواستم گارسون زئدتر بره 

 دنیل هم سفارششو دادو گارسون بالخره رفت 

 دنیل دستشو زیر دامنم بردو گفت 

 فردا هشت صبح کالس داری  -

 اه لعنتی . اصال یادم نبود . به ساعتم نگاه کردمو گفتم 

 ها  برنامه منو  -
ی
 خوب میدون

 تو گلو خندید و گفت 

 چون با خودم کالس داری  -

 متعجب برگشتم سمتشو گفتم 
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 تاری    خ دارم ... اما فردا کالس  -

ا  - میدونم ... استاد اون هم منم لیا ... من دوتا دکبی

 دارم ... هم تاری    خ هم باستان شنایس ... 

 دهنم نیمه باز موند و دنیل گفت 

 از چی انقدر تعجب کردی؟ -

ا گرفتی و ام ... ام ...  -  از اینکه تو چطوری دوتا دکبی

 و چی ؟ -

 و ... اصال بهت ... نمیاد  -

متوجه منظورم شدو تو گلو خندید . دستش که از شو 

من استفاده کرده بودو روی شورتم نشسته بودو فشار 

 دادو گفت 

ی نباش لیا ...  ظاهر  -  بی 
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ون دادم   و گفتم نفسمو با حرص بب 

 دستتو بردار دنیل ...  -

تو گلو خندید . چشمیک بهم زدو در حایل که دستشو 

 برمیداشت گفت 

 اوضاعت هنوز خوبه  -

 با اخم گفتم 

 مثال اگه خوب نبود چکار میکردی  -

 زدو گفت 
ی
 لبخند دندون نمان

 یه کاری میکردم خوب یسی  -

سیدم چکار چون از لبخندش پیدا بود چکار  دیگه نبی

 میکرد. دنیل رو کرد به سالن و گفت 

و میبیتی ...  - ی  اون مب 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

288 

 رد نگاهشو گرفتم 

یه مرد مسن تو کنج تاریک سالن نشسته بودو یه 

 دخبی نیمه لخت تو بغلش بود ... 

 یکم دقیق تر نگاه کردمو تنم یخ شد 

دخبی تو بغلش بود اما در واقع تو بغلش نبود ...  اون

اونا در حال رابطه بودن ... اونم تو روستوران ... اونم 

 انقدر تابلو ... 

دنیل که از شوک من متوجه شده بود فهمیدم چه 

ه آرومخندیدو گفت   خبر

ی نگاه کن  -  حاال به اون مب 

 که
ی
ی رو به رو برداشتمو به جان  به زور نگاهمو از مب 

 دنیل گفت نگاه کردم 
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ی و   زیر مب 
دهنم خشک شد وقتی متوجه رس سه دخبی

ی پای اون مرد شدم   بی 

ترس تو وجودم نشست ... درسته تو نگاه اول فهمیدم 

 اینجا یه جای عادی نیست 

اما فکر نمیکردم تا این حد باشه . با صدای خنده دنیل 

 برگشتم سمتشو گفتم 

 چرا منو آوردی اینجا ؟ -

 چون میخواستم با پاتوق من آشنا یسی  -

 بلند شدمو با عصبانیت گفتم 

ای  - مریس ... کامال آشنا شدم ... اما من با اون خبی

ی خییل فرق دارم ...   خرانر که در حال سکس هسیی

 منتظر جواب دنیل نموندمو به سمت در خروج رفتم 
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ی جمعیت به سختی میشد رسی    ع رد شد   از بی 

نشست و بازومو چنان محکم  دست دنیل رو بازوم

 گرفت که نفسم رفت 

 منو کشید سمت خودشو با عصبانیت گفت 

 داری چکار میکتی لیا ؟ -

م  -  از این خراب شده مب 

 اینو گفتمو دستمو کشیدم که تقریبا داد زد 

ی .  -  تو هیچ جا بدون من نمب 

دوباره بازومو گرفت ما اینبار محکم تر از قبلو با تقال 

 من ولم نکرد با حرص برگشتم سمتشو گفتم 

دنیل ... منو اشتباه گرفتی ... درسته قبول کردم با  -

 هم رابطه داشته باشیم ... اما من مثل اونا نیستم 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

291 

 دنیل اخم کردو با عصبایت گفت 

ای  -  که دخبی
ی
خراب و اگه فکر کردی آوردمت جان

ای  پویل رو میارن سخت در اشتبایه ... تمام دخبی

ی که دوست دارن  اینجا افراد مرفه و رس شنایس هسیی

... درست مثل من  ی  رو هم تجربه کیی
ی

روی تاریک زندیک

 درست مثل تو ...  ... 

ی میگفت آره مثل تو  ی  مثل من ؟ ته قلبم یه چب 

 اما مغزم میگفت نه . 

 نه ... من جام اینجا نیست 

ی سکیس دارم در  ی  سته فانبی

 درسته دوست دارم همه چیو تو سکس تجربه کنم 

 اما این نه ... رابطه تو محیط عمویم ! 
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ی !   که همه بتونن منو در حال لذت ببییی
ی
 جان

 نه ! اینو نمیخواستم . 

 بازم سیع کردم دستمو آزاد کنمو گفتم 

... برای من اونا یه مشت فاحشه  - ی هر کیس هسیی

  نیستم هرگز اینجوری باشم ... . من حارصی ان.. 

 اینبار که دستمو کشیدم دستمو ول کرد . 

 گفت 
ی

 با کالفیک

ی یا همینجا قرارمون تموم میشه  -  برگرد رس مب 

 تو چشم هاش نگاهم چرخید ... 

 من حارصی نبودم برگردم ... اما ... 

 رابطمون رو میخواستماما 

 لب هامو با عصبانیت بهم فشار دادم 
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ی ابروهاش غلیظ تر شد دنیل   اخم بی 

 با صدای خشدار از عصبانیت گفت 

ی ... ما فقط قراره اینجا شام بخوریم لیا .  -  برگرد رس مب 

باشه ... اما حق نداری تو این مدت به من دست  -

 . 
ی
 بزن

 نه  -

 انقدر اینو محکم گفت که جا خوردم 

شت کنمو برم . قبل از اینکه پشیمون رسی    ع خواستم پ

 شم . اما دنیل بازومو گرفتو گفت 

ی کتی .  -  تو حق نداری برای من حدود تعیی 

 با عصبانیتی که دیگه داشت بدنمو میلرزوند گفتم 

 تو هم حق نداری منو تحقب  کتی .  -
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ه شدیم . نه من حارصی بودم  دوباره هر دو به هم خب 

بود بذاره من برم . اما  ول کنم برم و نه دنیل حارصی 

 هیچکدوم کوتاه نیم اومدیم . 

 بالخره دنیل گفت 

 بعد از شام این بحث رو ادامه میدیم  -

 اینوگفتو منو کشید سمت خودش 

کقاومتنکردم چون میدونستم نمیذاره من برم. اما 

حارصی نبودم از این بحث بگذرم . با هم برگشتیم 

ی . حارصی نبودم به اطراف نگاه کنم. بدنم  سمت مب 

 متشنج بود از محیظ که توش بودم. 

وع کرد.   گارسون غذامون رو آوردو دنیل رسی

 اما من نمیتونستم تو این محیط غذا بخورم 
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ی بغل ی آهنگ  از مب  صئای نفس زدن های کوتایه از بی 

سیدو میدونستم در چه حالن   محیط به گوش مب 

کالفه به غذام نگاه کردم که دنیل دستشو رو پام 

 گذاشت

از این لمس تقریبا از جا پریدم اما دنیل دستشو بر 

 نداشتو گفت 

 غذاتو بخور لیا ...  -

 نمیتونم ...  -

 بخور اگه میخوای زودتر بریم  -

 با اخم بهش نگاه کردمو گفتم 

نمیتونم تو این فضا غذا بخورم میشه دست از رسم  -

 برداری دنیل ... 
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 بشه اما فقط نگاهم کرد . 
ی
انتظار داشتم دوباره عصبان

ی رو زدو گارسون رسی    ع اومد .   زنگ رو مب 

یم و صورت  ازش خواست غذاهای مارو پک کنه تا ببر

 حسابو بیاره 

 یکم دلم آروم شدو با دنیل بلند شدیم. 

ی جمعیت رد شدیم و قبل از اینکه به در خروچر  از بی 

از این سالن مخوف برسیم یهو دستی رو باسنم 

 و محکم فشارش دادنشست

 از جا پریدمو برگشتم سمت کیس که پشتم بود 

تو صورت  اما قبل از اینکه من ببینم کیه مشت دنیل 

 بود  اون مرد 
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 دنیل رسی    ع برگشت سمت من. دستمو گرفت و گفت 

 دیگه کیس بهت دست زد بر نگرد  -

 نفهمیدم منظورش چیه .  اینو گفتو دستمو کشید 

کیس بهم دست زد بر نگردم ؟ یعتی بذارم بهم دست 

ون  بزنن ؟ با رسعت دنیل منو از اون سالن مخوف بب 

ی که شدیم بردو از راهرو رد شدیم  . سوار ماشی 

ی سمتشو گفتم   برگشیی

منظورت چیه کیس بهم دست زد برنگردم ؟ یعتی  -

 بذارم هر کیس خواست منو دست مایل کنه 

 دنیل با اخم نگاهم کردو گفت 

ی این کلوپ ها فرق داره ... وقتی تو برمی - گردی قوانی 

 یعتی خوشت اومده 
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؟  -  چی

واقعا نمیفهمیدم چی میگه انگار از فضا اومده بودو 

د  ی  داشت راجب یه دمنیای دیگه حرف مب 

 دنیل اخیم به من کردو گفت 

ا حرف بزنمو گند  - ی االن حوصله ندارم راجب این چب 

 زدی به شبمون ... دیگه ادامه نده 

 عصبانیتم بیشبی شد . با حرص گفتم 

 که ...  -
ی
 من گند نزدم ... این تون

 لیا ...  -

دنیل چنان داد زد که خفه شدم . لب هامو با 

ه شدم به جاده که دنیل  عصبانیت فشار دادمو خب 

 گفت 
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 دنیل گفت 

ا اطالع نداری . اما ب - ی با ه جای اینکه تو از خییل چب 

آرامش بفهیم قضیه چیه علیه همه چی جبهه 

ی. اگه میخوای اینجوری ادامه بدی راه ما جدا  میگب 

 میشه لیا

 با اخم بهش نگاه کردمو گفتم 

-  
ی
م . من نمیخوام جان ی جبهه نمیگب  ی من علیه چب 

 باشم که مخصوص فاحشه هاست 

 خند زدو گفت دنیل پوز 

صد سال پیش رابطه از غقب مال فاحشه ها بود اما  -

االن هیچکس از این رابطه خجالت نمیکشه . پنجاه 

 مال فاحشه ها بود 
ی
 سال پیش رابطه دهان
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 تیم نگایه بهم انداخت و گفت 

ی ... مگه نه  - اما االن خود تو هم از این کار لذت میبر

 لیا ... 

نداره . هزار سال هم بگذره  دنیل اینا ربظ به امشب -

فکر نکنم همه حارصی باشن لحظات خصویص و 

 لذتشون رو در مال عام به نمایش بذارن ... 

 دنیل سکوت کرد 

منم ساکت شدم . هر دو به حرف های هم فکر 

میکردیم . درسته دوست داشتم سکس و هیجانو کنار 

در کنارش به گروه کاوش هم بدون دنیل حس کنم 

 رسم . کمک پدرم ب

اما همه این ها برای من انقدر مهم نبود که بخوام جلو 

 بقیه سکس کنم . 
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 که گفت با حرف دنیل از افکارم جدا شدم  

بیا یه قراری بذاریم لیا ... من بهت ارصار نمیکنم برای  -

 که دوست نداری ... اما تو هم باید یه کاری 
ی
ی هان چب 

 کتی 

 چی ؟ -

 دنیل ماشینو جلو عمارتش پارک کردو گفت 

ی رو رد کتی ... یه فرصتی برای  - ی قبل از اینکه چب 

 تجربه اش بذاری 

به دنیل نگاه کردم . اون نمیدونست من دلیل اصلیم 

ی های جدیده .  برای وارد شدن به این رابطه تجربه چب 

 رسی تکون دادمو گفتم 

 باشه ... قبوله ...  -
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با این حرفم گوشه لب دنیل با رضایت باال رفتو قفل 

 ینو زد در ماش

 هر دو پیاده شدیمو دنیل گفت 

حیف کهفردا صبح کالس داری ... وگرنه امشب یه  -

 تجربه جدید برات داشتم 

 خودت هم کالس داری دیگه ...  -

ی االن زیر  - من عادت دارم به نخوابیدن ... اما تو همی 

 چشم هات داره گودیم افته 

 
ی

ی نگفتم. چونواقعا داشتم از خستیک ی لب گزیدمو چب 

 از پا در یم اومدم . وارد خونه شدیمو دنیل گفت 

امشب اتاق خودت بخواب ... من عادت ندارم شتر  -

 که برنامه ای  ندارم جای خودمو تنگ کنم . 
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 از این حرفش شوکه برگشتم سمتش 

ی بود . اخم کردمو گفتم   این ته نر احسایس و توهی 

ار حاال لزویم نداره این نر احساسیتو انقدر با افتخ -

 اتاق خودم بخوابم کافیه 
ی

 توضیح بدی ... همون بیک

 دنیل شونه ای باال انداخت و گفت 

ی هم گایه خودش مثل دروغ گفتنه لیا ... من  - نگفیی

 واقعیت هارو میگم ... 

 نفس خسته ای کشیدمو گفتم 

 باشه ... باشه ... فهمیدم ...  -

 در اتاقمو باز کردمو نر حوصله گفتم 

 ... شب بخب   -

ی بگه  ی  درو بستم قبل اینکه دنیل چب 
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 غب  قابل تحمل بود . 
ی
 واقعا که این آدم از یه نمان

به تخت نگاه کردم و تازه یادم افتاد لباس ندارم و همه 

 چی تو ماشینه . 

 اما حال نداشتم برم اونارو بردارم 

 اما بازم نا نداشتم . شدیدا نیاز به حمام داشتم 

اهنو باز کردمو با لباس زیر خزیدم زیر پتو . یه  زیپ پب 

امشبو همینجوری میخوابم از شب های دیگه 

 نفهمیدم یک 
ی

برمیگردم به برنامه خودم . از خستیک

تو خواب و بیداری بودم که حس کردم در خوابم برد . 

 اتاق باز شد . به زور چشم هامو باز کردم . 

رت جک ناخداگاه از فکر کردم دنیله اما با دیدن صو 

 ترس جیغ کشیدم 
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جک اومد باال رسمو بالشتمو گرفتو تو صورتم فشار 

 داد. 

 داشتم خفه میشدم 

 تقال کردم ... به مشت زدم ... اما نر فایده بود 

 از زبان دنیل : 

دم  ی  کالفه داشتم تو اتاق قدم مب 

ساعت نزدیک یک شب بود اما نمیتونستم بخوابم . 

 ودش میخوابید . لیا باید تو اتاق خ

این قانون من بود . اما نمیدونم چرا تو اجراش انقدر 

 کالفه بودم 

شاید چون برنامه ام تو رستورانو بهم زده بود باعث 

 شده بود تب داغ تنش برام حل نشده بمونه . 
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رو مبل کنار پنجره لم دادمو برای خودم کیم ویسیک  

 ریختم . 

 م . هیچوقت وارد روابط پر حاشیه نمیشد

اما لیا از اول داره برام حاشیه درست میکنه و این اصال 

 خوب نیست . 

 حتی اگه الزم باشه تا صبح هم بیدار بمونم ! میمونم ! 

نم  ی  اما من امشب به این دخبی دست نمب 

با این فکر شات ویسکیمو یکجا رس کشیدم که صدای 

 جیغ لیا منو از جا پروند 

 رساسیمه به سمت اتاقش رفتم . 

در اتاقشو باز کردمو با دیدن لیا در حال تقال کردن روی 

 تخت به سمتش دوئیدم 
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 تو خواب تقال میکردو انگار داشت خفه میشد 

چندبار صداش کردم و شونه هاشو تکون دادم اما 

 بیدار نشد 

صورتش داشت رنگ عوض میکرد که کشیده محکیم 

  به صورتش زدم 

 با شوک چشم هاشو باز کردو نفس گرفت . 

چندبار نفس عمیق کشید. رنگش برگشت . اما هنوز 

 تنش میلرزید 

 با ترس نشست رو تختو به اطراف نگار کرد 

 زیر لب زمزمه کرد 

 خواب بود ؟ -

 آره ... چی دیدی که انقدر حالت بد شد  -
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 نگران به من نگاه کردو گفت 

 خواب دیدم یه نفر اومده منو خفه کنه  -

 یک ؟  -

 نمیشناختم  -

از حالت چشم هاش پیدا بود داره دروغ میگه . شاید 

 اون تازه کار بود تو رابطه با یه مرد 

اما من به اندازه سنش رابطه داشتمو میدونستم چشم 

 که دروغ میگن ه
ی
 چطورین ... ان

 بلند شدمو گفتم 

 مهم نیست ...  -
ی

 اگه دوست نداری بیک

آب دهنشو صدا دار قورت دادو نگاهم کرد که رفتم 

 سمت در و گفتم 
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 رفتم سمت در و گفتم 

 کاری داشتی صدام کن   -

ون نرفته بودم که لیا گفت   هنوز بب 

 دنیل ...  -

 تم برنگشتم سمتشو پشت بهش فقط گف

 هوم ؟ -

 با صدانی که به زور در میاومد و با التماس گفت 

 ؟ -
ی
 میشه اینجا بمون

 شات ویسیک که خورده بودم بدنمو داغبی کرده بود 

التماس تو صدای لیا هم حسانر تو وجودم نفوذ کرده 

بود . اما من دو دقیقه پیش قسم خوردم امشب بهش 

نم  ی  دست نمب 
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 کالفه گفتم 

ه  -  من اینجا خوابم نمیبر

ون .   اینو گفتمو از اتاقش زدم بب 

 وارد اتاقم شدمو رو به روی آینه ایستادم 

 لعنتی ... لعنتی ... 

 برگشتم اتاق لیا و گفتم 

پس چرا نشستی ... پاشو بیا اتاق من ... من اینجا  -

ه   خوابم نمیبر

 برق چشم هاش حتی تو تارییک هم پیدا بود 

د و اومد سمتم که با دیدن لباس زیر رسی    ع بلند ش

 تنش دوباره به خودم لعنت فرستادم 

 امشب جهنم من بود ... میدونستم . 
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 از زبان لیا : 

 وقتی دنیل از اتاق رفت از ترس به خودم لرزیدم . 

سیدم همیشه .   من از جک میبی

 اما هیچوقت اینجوری خوابشو ندیده بودم 

 دم تو این موقعیت نبو شاید چون هیچوقت 

اگه جک میفهمید من دیگه دخبی نیستم بالی بدی 

 رسم میاورد 

چقدر به بهونه حفظ بکارتم برای عرویس ازش فرار 

 کرده بودم . 

هرچند دلیل اصیل من تنفرم ازش بود اما اون آدیم بود 

سید  و چون فکر  که به زور به خواسته هاش مب 

 میکرد شب ازدواجم با اونه قبول میکرد. 
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نه بابا بودم نمیتونستم بهش بگم تا وقتی خو 

 نمیخوامش 

اما به محض جدا شدن بهش گفتم دست از رسم 

برداره. اول دعواکرد . بعد ابراز عالقه کرد و کم کم 

وع کرد به تهدید .   رسی

ی که اصال انتظار نداشتم .  ی  چب 

 دنیل رو تختش دراز کشیدو منم زیر پتوش خزیدم 

 اما فاصله ام رو باهاش حفظ کردم 

 ما عاشق و معشوق نبودیمکه برم تو بغلش . 

ی که امشب قرار نبود  ی ما فقط رابطه داشتیم . چب 

 بینمون اتفاق بیفته . پس دلییل نداشت برم تو بغلش 

 دنیل چرخید سمتمو گفت 
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 دنیل چرخید سمتمو گفت 

 بیای این ور تر ... نمیخوام از رو تخت بیفتی  -
ی
میتون

 و دوباره بیدارم کتی 

 پتو گوله شدم .  ر آروم خودمو به سمتش کشیدمو زی

منده شده بودم   که افتاده . رسی
ی
 از اتفاف

چشم هامو بستمو سیع کردم بخوابم . بدون فکر 

کردن به جک و بدون فکر کردن به بوی عطرمردونه 

دنیل که ریه هامو پر کرده بود و منو به سمت خودش 

 میکشوند 

 از زبان دنیل : 

یه دخبی تقریبا لخت تو . خییل سخت خوابم برد 

دم . تخت من بود  ی  اما من نباید بهش دست مب 
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 ته سختی بود تجربه جدید و الب

ی رو تنم از خواب بیدار شدم  ی ی چب 
 با قرار گرفیی

. به صورتش نگاه کردم . خواب پای لیا رو پای من بود 

دستشم  خواب بود . خواستم از زیر پاش کنار برم که 

 آروم رو سینه ام قرار گرفت 

ون دادمو دستمو رو خ دای من ... کالفه نفسمو بب 

 پاش کشیدمو باسنشو لمس کردم . 

من خواستم بهش دست نزنم اما وقتی خودش میاد 

 روم ... دنیل نیستم اگه ازش استفاده نکنم 

زیر لمس دستم ناله ای کرد که شورتشو کنار دادمو 

ی پاش کشیدم.   دستمو بی 

 داغ داغ بودو با تماس دستم کیم مرطوب شد
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همه چی انگار دست به دست هم داده بود تا امشب نذارم 

 لیا بخوابه 

ی   Moooj@این ماجرا را در کانال  کامل  بخونی 

آروم شورتشو کنار دادم که چشم هاش با شوک باز 

 شدو نگاهم کرد

ی  نگاهش تو نگاهم چرخیدو رنگ نگاهش پر از خواسیی

ی نگایه رو ندیده بودم   شد. خییل وقت بود چنی 

ی خواست... دلم  ناب و بکر ... دلم بازی بیشبی

ی شدید تری خواست ...   خواسیی

ی پاش کشیدم اما از روش کنار رفتمو گفتم   انگشتمو بی 

-  ... 
ی
 نمیخوام تو کالسم چورت بزن

 آرویم کردو گفتناله 
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 دنیل ...  -

ی لذت  تو تب هوس میسوختم اما عاشق عقب انداخیی

بودم... میخواستم لیا بیتاب تر از االن بشه و 

میخواستم لیا کم بیاره و نتونه تحمل کنه . این چشم 

ها جون میداد برای خمار شدن . رس  جام دراز 

 کشیدمو گفتم 

از رو تخت برو یکم اون سمت تر لیا ... داری منو  -

 میندازی . 

 از زبان لیا : 

با صدای ساعت نشستم رو تخت. از لحظه ای که 

دنیل تحریکم کرد اما ادامه نداد بیدار شدم و دیگه 

ی پام هنوز خیس بود .  د . بی   خوابم نبر

 چطوری با این حال میخواستم برم رس کالس 
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 دنیل هم بلند شدو گفت 

ی باش صبحانه بخو  -  ریم ... یک رب  ع دیگه پائی 

 با کرختی بلند شدمو گفتم 

م  -  میخوام دوش بگب 

بذارش برا  عرص ... خودم میشورمت ... حاال برو  -

 زود حارصی شو 

نمیدونم پیشنهادش بخاطر حمام دو نفره باعث شد یا 

 رفتم اتاقماز تنبیل . هرچی بود بیخیال حمام شدمو 

با دیدن پاکت های لباس خریدمون تو اتاق شوکه 

 یک اینارو آورده بودن اینجا . شدم.  

ی لباس  وقت فکر کردن به این قضیه رو نداشتم . بی 

ی راحت گشتم   های انتخانر دنیل دنبال یه شلوار جی 
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 اما انگار هرچی بود دامن و شلوارک و لگ بود! 

یه وقت بهش بد نگذره با این لباس هانی که برام 

 انتخاب کرده 

ی بالخره اون وسط پید ا کردمو با یه یه شلوار جی 

ت گذاشتم رو تخت تا بپوشم که دنیل بدون در  تیرسی

با اخم برگشتم سمتش که به من .  زدن اومد تو اتاقم 

 و لباس های رو تخت نگاه کردو گفت 

 اینارو میخوای بپویسی ؟ -

 مشکیل هست ؟ -

 که بازدید از سایت  -
ی
آره ... اون شلوارو برای روز هان

 ای روز های عادی داریم برات گرفتم . نه بر 

 اینو گفتو اومد سمتم. همچنان با لیاس زیر بودم .  
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 نگاه دنیل رو تنم حرکت کردو گفت 

 امروز دامن بپوش  -

ی  قبل از اینکه بخوام بگم دیگه حق انتخاب لباس از بی 

انتخاب های تورو که باید داشته باشم ، چرخیدو از 

ون رفت .   اتاق بب 

 با تعجب به در بسته نگاه کردم . 

باید با دنیل صحبت میکردم. حق نداشت انقدر همه 

 چیو به من تحمل کنه . 

ن شلوار جینو برداشتم تا بپوشم . اما بخش شیطو 

 وجودم فعال شد 

ی پام  ی بود ... مخصوصا وقتی انقدر بی  دامن گزینه بهبی

 داغ و خیس و نر تاب بود . 
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 محکم با کف دستم زدم رو پیشونیمو گفتم 

ین دانشگاه ...  -  بس کن لیا ... بس کن ... دارین مب 

 از زبان دنیل : 

ی اومد نمیدونستم خوشحال  وقتی لبا از پله ها پائی 

 و گوش کرده و دامن پوشیده ؟باشم که حرفم

ل شلوارم داشت  ی االن کنبی یا ناراحت باشم که از همی 

 سخت میشد ! 

 
ی
یه برق خایص گایه تو چشم های لیا هست . یه برف

ی که انگار میخواد بهت  ی که شیطنت ازش میباره . چب 

 بگه با این دخبی  یه وجه مخقی داره که هنوز رو نکرده 

 نشست .  لیا با اخم اومد و کنارم
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 مشکوک نگاهش کردمو گفتم 

 مشکیل پیش اومده لیا ؟ -

 نه اگه تو اینجوری نگاهم نکتی  -

 توگلو خندیدمو گلومو با رسفه ای صاف کردم و گفتم 

نگران نباش ... صبحانه ات رو بخور . راننده ام تورو  -

جدا از من میاره دانشگاه . عرص هم میاد دنبالت . 

ه اینجوری کیس مارو با   هم نمیبینه و بهبی

 هممم خوبه ...  -

اینو گفتو کیم از قهوه اش خورد . منم از صبحانه ام 

 خوردمو گفتم 

 چرا هنوز اخم کردی پس ؟   -

 دنیل باید با هم حرف بزنیم  -
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 دستمو رو پای لختش کشیدمو گفتم 

باشه ... شب صحبت میکنیم. من باید برم ... تو هم  -

 عجله کن 

بر عکس قبل که در مقابل لمس دستم مخالفت میکرد 

اینبار این کارو نکردو از لرزش بدنش فهمیدم خوشش 

هم اومده اما رسی    ع بلند شدم. چون میموندم کار به 

 این راحتی ها تموم نمیشد 

ونو به سمت دانشگاه راه افتادم.   از خونه زدم بب 

 امروز باید روز جالتر میشد با حضور لیا ... 

 زبان لیا ::::::::::  از 

به سمت کالس رفتمو رو ییک از صندیل ها نشستم . 

 پرسی که پشت رسم بود گفت 
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رو به من رسوند. فونت نوشته رو کیم  سالم دوستان. ملودی پیام شما 

ی و هر قسمت جا بشه  ی بیشبی  . کوچیک میکنم که میی

 پرسی که پشت رسم بود گفت 

 ا هم بود لیا ... درسته ؟ کالس قبلیمون ب -

هرچند اصال یادم نیم اومد چهره این پرسو اما لبخند زدمو گفتم شما 

 کرد
ی
 که خودشو معرف

ه های هزاره  - من تام هستم . ما یه گروه بحث آزاد داریم راجب مقبر

 سوم ... دوست داری بیای ؟ 

 موضوع جالتر به نظر یم اومد و رسی تکون دادمو گفتم 

 ؟آره یک هست  -

 . دوست داشتی بیا.  2تو سالن همایش شماره  4ها ساعت سه شنبه  -

 مریس . اگه برنامه ام خایل باشه حتما میام  -

 خوبه ... راستی قبل اینجا کدوم دانشگاه بودی  -

 دنیل باعث شد هر دو 
ی
هنوز جواب نداده بودم که صدای عصبان

 ابروهامون بره باال و برگردیم سمت تخته
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 دنیل با عصبانیت گفت 

 خانم دیزی ...  -

 همه کالس به من نگاه میکرد که آروم گفتم

 بله دکبی آندو ...  -

م میبینمتون  -  بعد کالس تو دفبی

 نزدو دنیل با 
ی
چشم آرویم گفتمو رسی تکون دادم . دیگه کیس حرف

وع کرد.  نمیتونستم به درس همون عصبانیت و تو سکوت درسو رسی

ی ابروهاش عجیب دلمو  تمرکز کنم. نگاه دنیل به من نمیافتادو اخم بی 

خایل کرده بود . داشتم به این فکر میکردم که بعد کالس به دنیل بگم 

تموم کنیم این رابطه رو . انگار بودن باهاش همنقدر که برام جذاب بود 

به آروم خودکار بم پشتم س آور هم بود . با رصی برگشتم به سمت  اسبی

 تام که لبخندی زدو گفت 

 نگران نباش آندو گایه قایط میکنه با همه  -

 خواستم رس تکون بدم که با صدای دنیل از جا پریدم 

 تخته این سمته خانم دیزی ...  -

 تام رسی    ع گفت 
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 تام رسی    ع گفت 

 ببخشید من سوال پرسیدم .  -

ی آقای اندرسون ؟!  - سی  ی که سوال هارو باید از من ببی  میدونی 

 ... بله ... حق با شماست  -

 دنیل اخیم به هر دو کردو مشغول ادامه درسش شد . 

ی منو انقدر  واقعا نمیفهمیدم چرا انقدر عصبانیه و چرا یه لحظه برگشیی

با هم تابلو کرد. در حایل که بقیه دانشجو ها هم کم و بیش مکالمه ای 

 دارن. 

ه باید حتما این رابطه رو  اگه دنیل قصد داره انقدر رو من سخت بگب 

تموم میکردم. مسلما حاال که ترسم ریخته بود میتونستم با افراد سالم 

ی داشته باشم .  ی بیشبی  تری تجربیات هیجان انگب 

 با این افکار کل کالس گذشتو نفهمیدم چی شد درس. 

ی  به من هم  دنیل اول از همه از کالس ون رفیی ون رفت اما قبل بب  بب 

 اشاره کرد برم 

 وسایلمو جمع کردمو بلند شدم که تام گفت 
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 میخوای منم باهات بیام ؟ -

 نه ... ام ... مریس ...  -

اینو گفتمو صبر نکردم . رسی    ع پشت رس دنیل رفتم . اما تو راهرو نبود . 

 م از پشت رسم گفت پا تند کردم که تا یعتی انقدر رسی    ع رفته بود . 

 لیا ...  -

 لعنتی مکث کردمو برگشتم سمتش که موبایلمو به سمتم گرفتو گفت 

س داری   - . چقدر اسبی ی جا گذاشتی دخبی  گوشیتو رو مب 

 رسی    ع موبایلو ازش گرفتمو گفتم 

س ندارم عجله دارم. مریس .  -  اسبی

دیگه مکث نکردمو به سمت اتاق دنیل رفتم تقه ای به در زدمو با 

ش  ی صدای بیا تو رسی    ع وارد شدمو در رو پشت رسم بستم . پشت مب 

 نشسته بودو با ورودم اخمش بیشبی شدو گفت 
ی
 عصبان

 بیا اینجا لیا...  -

به سمتش رفتم که صندلیشو چرخوند سمت من. کمرمو گرفتو منو 

 تی که تو چشم هاش بود نمیشد نه بگمن عصبانینشوند رو پاش. با او 
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 رو پاش نشستم که گفت

 دیر کردی لیا ...  -

 موبایلم جا مونده بود...  -

 دنیل مثل یه گرگ گرسنه بهم نگاه کرد گفت

 از تاخب  متنفرم لیا  -
ی
 میدون

 دنیل ...  -

 گفت 
ی
 بزنمو با صدای عصبان

ی
 نذاشت حرف

وع کردی به  که از اول صبح کجای حرف هام برات واضح نبود     - رسی

 بگو بخند با اون برس؟

د دستشو رو پام میکشید  ی دهمینطور که این حرفو مب   و باال میبر

 به در نگاه کردم
ی
 و گفتم با نگران

 دنیل ... اگه کیس بیاد داخل چی ؟ -

و لمس کردو صدای قفل شدن در اتاقش اومد .  ی دست دیگه اش زیر مب 

ی ابروهاش بیشبی شدو گفت   اخم بی 

 جواب منو ندادی لیا ...  -
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ی پام فشار داد که پاهامو به هم قفل کردمو  با این حرف انگشتشو بی 

 گفتم 

 بگو بخند نمیکردم... تام منو به گروه بحث آزاد دعوت کرد  -

 تام ؟ انقدر رسی    ع اندرسون شد برات تام  -

حاال این من بودم که اخم کرده بودم خواستم از رو پاش بلند شم که 

 کمرمو تو دستش گرفتو منو رو پاش نگه داشتو گفت

؟  -  کجا ؟ مگه من بهت اجازه دادم بلند یسی

ا رس یه موضوع کوچیک داری اینجوری بحث میکتی . من دنیل ... چر  -

 با یه همکالسیم حرف زدم . نکنه اجازه این کارو ندارم ؟

نه ...   - ی  نگاه اندرسون بهت شبیه کیس نبود که فقط داره حرف مب 

 کالفه دستمو کوبیدم تخت سینه اش تا بلند شم و گفتم 

 از کاه کوه نساز بس کن دنیل ...  -

ند شدم اما دنیل هم رسی    ع بلند شدو  دوباره منو گرفتو از بغلش بلت

ی . انقدر قدرت دستش زیاد بود که نمیتونستم خودمو  نشوند رو مب 

 تکون بدم . با بدنش پاهامو باز کردو گفت 
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 دنیل گفت 

 که نگاه اونو رو  -
ی

لیا ... تو یا خییل ساده ای ... یا خودتو زدی به سادیک

 .. یقه و سینه و بدنت ندیدی . 

ی کرده  شوکه نگاهش کردم . چی میگفت ؟ نگاه  اونو انقدر رسی    ع آنالب 

 بود . با عصبانیت گفتم 

 اون فقط به صورتم نگاه کرد .  -

آره ... البد کیس که تمام مدت کالس هم به باسنت زل زده بود من  -

 بودم . 

 از دنظرم دنیل داشت زیاده روی میکرد . نفس عمیقی کشیدمو گفتم 

ی رابطه ای رو ندارم ...  -  بسه دنیل ... تمومش کنیم ... من تحمل چنی 

با این حرفم ابروهاش باال پریدو بخیسی از عصبانیتش تبدیل به شوک 

شد . اما شوک رسی    ع از صورتش پاک شدو بیشبی از قبل جای خودشو 

 اد به عصبانیت د

 دست هاشو به عالمت تسلیم باال بردو عقب رفت 

ی پام حس میکردم دلم خایل شد اما   که بی 
ی
از دور شدن بدنش و گرمان

ی پریدم  ی پائی   توجه نکردمو از رو مب 
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 دنیل دست هاشو به سینه زدو گفت 

 بری لیا و همه چی تموم میشه ... اما اگه برگردی ...  -
ی
دیگه میتون

ی مثل قبل نیست ی  ...  چب 

ون دادمو گفتم   لب هامو با حرص گاز گرفتم . نفسمو کالفه بب 

 من هیچوقت برنمیگردم .  -

ونو در  با این حرف به سمت در رفتمو قفلشو پیچوندم از اتاق زدم بب 

 اتاقو تقریبا کوبوندم . پشت در تام ایستاده بود و با دیدنم رسی    ع گفت 

؟ چرا انقدر رسخ شدی ؟ -  خونر

 مربوطه ؟به تو  -

میدونستم اون مقرص نیست اما چون به نویع دلیل دعوا منو دنیل بود 

حرصم گرفته بود ازش . اینو گفتمو بدون توجه بهش به سمت خروچر 

 سالن فتم که تام پشت رسم اومدو گفت 

 وایسا ... لیا ...  -

 اومد کنارمو هم قدم شد با من و گفت 

 اگه آندو ناراحتت کرده باشه -
ی
 ازش شکایت کتی .  میدون

ی
 راحت میتون
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 نگاهش کردم و اینبار رد نگاهش که رو یقه باز لباسم بودو دیدم 

 رسعتمو بیشبی کردمو گفتم 

 تام داری زیادی تو کار من دخالت میکتی ؟ میشه تنهام  -
ی
میدون

 بذاری... 

 دستمو گرفتو منو نگه داشت . اما زیادی نزدیک به خودش نگه داشت 

 ام میخورد به تنش  طوری که سینه

 رسی    ع خودمو عقب کشیدمو دستمو از دستش رها کردم که گفت 

 لیا... تو اینجا جدیدی بذار کمکت کنم  -

 با عصبانیت گفتم  

؟ باشه... کمکم کنه ... لطف کن و برو . این  - میخوای کمکم کتی

 به من بکتی 
ی
ین کمکیه که میتون  بزرگبی

 از ساختمون خارج شدم منتظرنموندم جواب بده و با رسعت 

فتم . کالفه بودم   داغ کرده بودم . حاال باید کجا مب 

 به سمت تریا رفتمو یه لیموناد خنک سفارش دادم 

ی   ی دستم گرفتم پشت مب   کنار پنجره نشستمو رسمو بی 
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 میدونم... میدونم اشتباه کردم با دنیل تموم کردم 

فهمیدم اشتباه درست لحظه ای که در اتاقشو بستمو تام رو دیدم 

کردم . نگاه تام به یقه لباسم اشتباهمو محکم تر میکوبید تو رسم . اما 

 به خودم میخواستم دلداری بدم 

امم  محافظت کردم با این کار   من از استقالل و احبی

دم .  ی  اما خودم به فکرم پوزخند مب 

 حس میکردم یه دنیا تجربه و هیجان و فرصتو از دست داده بودم . 

 که با دخبی هم سنش رو به رو من در حال بگو بخند 
ی
به پرس جوون

 بودن نگاه کردم 

دنیل نسبت به این پرس هم صد برابر خوشتیپ تر بود هم جا افتاده 

 یه مور 
ی
د دیگه تر... وای لیا ... بس کن ... تو که زشت نیستی ... میتون

 پیدا کتی ... صدای ته ذهنم میاومد... 

ه ؟  مطمئتی مورد دیگه میتونه تو رختخواب اونجور هوش از رست ببر

 یا وقتی لمست میکنه خیس یسی ؟ مثل خییس که  االن هستی 

خدای من داشتم خل میشدم. لیمونادم رسید و نصفشو رس کشیدم که 

 با صدای تام از جا پریدم 
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 خییل پر رو اومد رو به روم نشستو گفت 

 ا این حال میبینمت بیخیالت شم... لیا ... نمیتونم وقتی ب -

 بود و حس 
ی
اینبار دیگه به یقه لباسم نگاه نکرد. چشم هاش پر از نگران

 کردم  زود قضاوتش کردم 

 کالفه گفتم 

م برای جلو افتادن ترمم اما یه  - من خوبم . یه پروژه قرار بود بگب 

 بودم . پروژه ام پریده و ت
ی
ی عصبان رمم بخششو خراب کردم برای همی 

 ل میکشه ... حاال خیالت راحت شد بیشبی طو 

 خندیدو گفت 

آره ... خداروشکر ... آندو جوون ترین استاد دانشگاهه . حق بده  -

همه بهش مشکوک باشن بخواد با دانشجو ها رس و رس داشته باشه 

 جذانر مثل تو 
 ... اونم دخبی

ون دا  دم باز با این حرف به بدنم نگاه کردو کالفه نفسمو بب 

  
ی
 لعنتی ... مشخص کن کدوم طرف

 انگار فکرمو خوند چون گفت 
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 امشب وقتت آزاده بریم سینما ؟  -

دلم میخواست بکوبم تو رسم . یعتی یه فرصت نمیدی تو بش انقدر 

 رسی    ع میخوای وارد عمل بیسی ؟

 لبخندی بهش زدمو گفتم 

 مریس ... وقتم پره ... قراره برم خونه دوست پرسم  -

 حرفم ابروهاش باال رفتو گفت با این 

-  . 
ی
 اوه ... ببخشید... فکر کردم تنهان

فقط لبخند زدم بهش. قیافه اش معلوم بود یکم تردید داره . اما بلند 

 شدو گفت 

 اگه کمک خواستی روم حساب کن .  -

ی ، چشمیک بهم زد و رفت   یه کارت کوچیک گذاشت رو مب 

 باستان به کارتش نگاه کردم . تام اندرسون ، مد
ی
یر انجمن دانشجون

 کردمو کارتو گرفتم. بالخره شاید بدرد میخورد 
ی
 شنایس . پوف

 لیمونادمو خوردم و رفتم حساب کنم که دخبی کافه چی گفت 

 آفرین ... همش نگرانت بودم اون پیل بوی عویصی گولت بزنه -
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 با تعجب پرسیدم 

 منظورت تام اندرسونه ؟ -

 رسی تکون دادو گفت 

آره ... عویصی تر از خودش...خودشه ... یه آشغال به تمام معنا ...  -

 راستی تو جدیدی؟

 رسی تکون دادمو گفتم 

 آره ... دیگه اینجا باید مواظب یک باشم ؟ -

 خندیدو گفت 

تام اندرسون ، بییل مک یل ، پیبی کالرک . این سه تا ییک از ییک عویصی  -

ی . مواظب باش گول اینارو نخوری   تر هسیی

 مریس . یادم میمونه . از استادا چی ؟ -

از قصد اینو پرسیدم که ببینم دنیل سابقه خرانر داره یا نه . اما کافه چی 

 خندید و گفت 

... یا  از استاد ها خیالت راحت باشه - ی . همه آدم های درستی هسیی

 حداقل اینجور بوده تا حاال 
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تو دلم به حرفش خندیدم . اگه بدونه دنیل چه آدمیه و چه روابظ 

نه ؟  ی  داره ... بازم این حرفو مب 

 یاد رستوران باکس سیاه افتادمو دلم پیچید 

فت   هم مب 
ی
 لعنتی ... چه جاهان

ون   تشکر کردمو از کافه زدم بب 

وع میشدو خوشبختانه با دنیل  کالس بعدیمون تا چند دقیقه دیگه رسی

 نبود . اما کالس عرصم با دنیل بودو این یعتی عذاب بزرگ . 

اصال نفهمیدم این کالس هم چطور گذشت . بعد کالس و نهار رفتم 

 کتابخونه تا ساعت بعدی . 

اما نمیتونستم حتی به یه کلمه از نوشته ها تمرکز کنم. همش فکرم 

پیش دنیل بود و اینکه اون میدونست اندرسون پیل بوی هست ویل 

بهم نگفت و باعث شد من عصتر شم . مدام میخواستم از تصمیمم 

دفاع کنم. کالفه یه رب  ع زودتر رفتم سمت کالس و نشستم رس کالس . 

 تام اومد دوباره پشتم نشست . 

خایل ردیف  به بهانه اینکه صندیل صدا میده بلند شدمو رو تنها صندیل 

 اول نشستم که دنیل اومد تو
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وع کرد   بدون اینکه نگاهم کنه سالیم به کالس کردو درسو رسی

 دوباره مغزم انگار یادش رفته بود وظیفه اش چیه 

ه به دنیل بودم ... دستاش که رو تخته حرکت میکرد فط منو یاد  خب 

 وقتی که بدنمو لمس میکرد مینداخت . 

د ت ی ی خایل میشد . لب هاش وقتی حرف مب  ی  و دلم چب 

 دلم میخواست دوباره لب هاشو حس کنم... 

 وقتی رو بدنم حرکت میکرد .  تو ذهنم لب هاشو تجسم میکردم 

ی پام داغ شده بودو دلم میخواست چشم هامو ببندمو تو تخیالتم  بی 

 غرق شم 

 ناخداگاه نگاهمو از دنیل گرفتمو چشم هامو بستم . 

دم ...  ی  اشتباه کردم... نباید با دنیل بهم مب 

 مطمئنم تا سالها کیس مثل اونو دوباره پیدا نمیکنم... 

 یهو با شنیدن اسمم به خودم اومدم 

 خانم دیزی ... با شمام  -

 سوایل به دنیل نگاه کردم که اخم هاش تو هم بود 
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 دهنم باز و بسته شد اما نمیدونستم چی بگم که دنیل گفت 

ی با واحد پرفسور مانگ ا  - گه این درس براتون جذاب نیست میتونی 

ی ...   عوض کنی 

 ام ... ببخشید ... یه لحظه حواسم نبود  -

پوزخندی زدو نگاهشو از من گرفت . از دخبی دیگه ای که سمت دیگه 

 ردیف جلو نشسته بود پرسید 

ی خانم براون  -  شما بگی 

وع به ج واب دادن به سوال دنیل اون دخبی هم با نیش باز و ذوق رسی

و هم دنیل رو ...   کرد . دلم میخواست خفه اش کنم .  هم اون دخبی

 از زبا دنیل :::::::::::: 

 لیا بودنش رو اعصابم بود . نبودنش بدتر ... 

ون رفت خودمو لعنت کردم   از لحظه ای که از اتاقم بب 

م لختش میکردمو انقدر میکردمش تا  ی ناله  باید به جای این بحث رو مب 

ه . نه اینکه بذارم بره.   اش کل دانشگاهو بگب 

 از گوشه جشم نگاهش کردم که یهو لبشو گاز گرفت 
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 لعنت به تو دخبی ... اون لب ... یه گاز از اون لب ... 

ل خودم  ی چون واقعا داشت کنبی لعنتی ... به اجبار برگشتم پشت مب 

 سخت میشد 

حفظ کردم که لذتش  از دیشب تو تب داغ تن لیا بودم اما خودمو 

 بیشبی شه 

اما تو اتاقم دعوامون شدو حاال این نگاه های خمار لیا و این حرکتش 

 زدمو گفتم 
ی
 کارو سخت تر کرده بود . کتابمو ورف

ی برین...  اگه کیس سوایل داره  - خب ... برای امروز کافیه ... میتونی 

 بمونه ... 

ی لیا و درگب  شدن تو بحث یکم 
اینو گفتمو نشستم . امیدوار بودم با رفیی

 آروم شم . 

 اما لیا تکون نخورد . 

ا که سوال پرسیدن ی جز دوتا از دخبی  بچه خا رفیی

 از اون دسته سوال های چرت که فقط برای حرف زدنه 

ی   با اخم جواب رس رسی به هر دو دادم و اونا هم رفیی
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منو لیا و رسشو از جزوه تقریبا خالیش بلند کردو به  اتاق خایل شد برای

 . من نگاه کرد 

 با اخم نگاهش کردمو گفتم 

 سوایل داری خانم دیزی  -

 لبشو تر کردو گفت 

 بله ...  -

یس ...  -  ببی
ی
 میتون

م ی  وسایلشو جمع کردو  با تردید بلند شد. اومد رو به روی مب 

ی دوختو گفت   نگاهشو به زمی 

ایط دیگه فرق میکنه ... ام ...   -  گفتی اگه دوباره بخوام برگردم رسی

 با تردید نگاهم کردو ادامه داد

 میکنه ؟ -
ی
 ام ... چه فرف

ل کردم تا  یچ عالمتی از رضایتم بخاطر این هسخت صورتمو کنبی

 حرفش مشخص نشه و گفتم 

 ؟ نکنه به این ز  -
ی
 ودی به اشتباهت نی بردی ؟چرا میخوای بدون
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ی ابروهاش نشستبا این حرفم   با دلخوری نگاهم کردو گفت  . اخیم بی 

من اشتبایه نکرده بودم دنیل ... اما فکر کنم االن اشتباه کردم که  -

 ازت سوال پرسیدم 

 اینو گفت به سمت در رفت . 

 گفتم 
ی
 کالفه و عصبان

 لیا  -

ایستاد اما بر نگشت سمتم . به سمت در رفتمو در اتاقو بستم رو به 

 روش ایستادمو گفتم 

ون ... باز هم با هم رو به رو  - هر دومون میدونیم از این در بری بب 

ی االن بحثمون رو تموم کنیم   میشیم ... بهبی نیست همی 

ی ابروهاش غلیظ تر شدو  .. این لبشو دوباره گاز گرفت . لعنتی .  اخم بی 

 گفت لب ها و این حرکتش حسانر  تحریکم میکرد. بالخره   

ی میکتی ...  - آره ... من بحثم تموم شده است ...  تا وقتی به من توهی 

ه باهات حرف نزنم .   بهبی

اینو گفتو خواست از کنارم رد شه که دستشو گرفتمو کشیدمش تو 

 بغلم 
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وبشو بوسیدم . ندادمو لب های مرط شوکه نگاهم کرد اما بهش فرصت

 لعنتی دیوونه میکرد تب تنش . 

هم زمان دستم رو باسنش نشستو باسنشو تو دستم فشار دادمو لبشو 

 گاز گرفتم 

 ناله ای کردو دستشو به سینه ام زد 

خواست ازم جدا شه که دستمو بردم زیر دامنشو باسنشو دست 

 کشیدم . دستاش شل شد . 

ی پاشو اما دوباره انگار به خودش اومد که د ستمو بردم زیر شورتشو بی 

 لمس کردم 

ون رفت اما یهو هولم دادو خودشو عقب کشید   ناله ای از گلوش بب 

ون دادمو گفتم   کالفه نفسمو با حرص بب 

 برگرد رس جات لیا ...  -

 نمیخوام ...  -

ی پات نشون میداد میخوای  -  اما خییس بی 
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 با عصبانیت نگاهم کردو گفت 

نیم دست از رس بدنم بردار  دنیل ... وقتی  - ی  داریم حرف جدی مب 

ی بردمو گفتم   فاصله بینمون رو ازبی 

ه برای حرف زدن  -  بدنت بهم دروغ نمیگه ... پس اون بهبی

ه ای که به در خورد هر دو از هم قدستمو گذاشتم رو کمرش که با ت

 فاصله گرفتیم 

 الس باز شدو دکبی آریس متعجب به من نگاه کردو گفت کدر  

ی ... چقدر دنبالتون بودیم... جلسه گروه  - پرفسورآندو .شما اینجائی 

 کاوش جدیده فکر کنم فراموش کردین 

 به ساعتم نگاه کردمو گفتم 

اوه معذرت میخوام بحثمون با خانوم دیزی جالب شده بود جلسه  -

شما هم بیاین خانم دیزی تو راه بحثو ادامه رو فراموش کردم . بریم ... 

 میدیم 

 لیا با تعجب به من نگاه کرد که با دست اشاره کردم جلو تر از امن بره 

 با تعجب و شوک به دکبی آریس سالم کردو هم قدم با ما شد 
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 رو کردم به دکبی آریس و گفتم 

ی ؟ تازه اومدن دانشگاه ما  -  خانم دیزی رو میشناسی 

 ؟  اوه جدا  -

 شما خوشبختم  -
ی
 بله ... افتخار آشنائیتون رو نداشتم. از آشنان

 با این حرف لیا آؤیس لبخندی زدو گفت 

 منم همینطور خانم دیزی ... خب بحثتون راجب چی بود  -

 با این حرف آریس  لیا با ترس به من نگاه کرد که گفتم 

 کار کنه خانم دیزی داشت میگفت چقدر عالقه داره تو پروژه من    -

 جدا ؟ -

 لیا لبخند زوریک زدو با تکون رس تائید کرد که گفتم 

ایط من کنار نیومده .  -  فقط هنوز با رسی

 آریس خندیدو گفت 

ایط عجیب و  - ه بهتون بگم شاید پرفسور آندو رسی خانم دیزی بهبی

ی بعد از یه مدت چنان شیفته و   داشته باشن اما باید بدونی 
ی
متفاون

ای ی طور دیگه ادامه بدینموافق این رسی ی که حارصی نیستی   ط میشی 
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تو دلم از جواب آریس فوق العاده رایصی بودم وبه سختی جلو لبخندمو 

 گرفتم 

 چون دقیقا جوابش به هدف اصیل من هم میخورد

 لیا با تردید رسی تکون دادو گفت 

 بله ... مسلما حق با شماست  -

 جلو در سالن جلسه ایستادیم و رو به لیا گفتم 

ون بحثمون رو ادامه  - خب خانم دیزی ... از جلسه که اومدم بب 

 میدیم . 

 لیا با تردید رسی تکون دادو آریس گفت 

شک نکیک خانم دیزی هیچ فرصتی بهبی از پرفسور آندو نصیبتون  -

ی چون میدونم تو  ی االن قبول کنی  ه همی  جلسه چندتا نمیشه ... بهبی

کاندیدای دیگه  هست که نمیذارن پرفسور جای خایل برای شما نگه 

 داره 

ی من و آریس چرخید   لیا رسی تکون دادو نگاهش متعجب بی 

 آب دهنشو قورت دادو گفت  
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من ... ام ... من که صد در صد موافقم فقط میخواستم راجب  -

ایط کیم صحبت کنیم   رسی

 کردین. رمان کده دیبا و سالم دوستان. مریس از اینکه  
ی
کانال های کتی کندده رمانمو معرف

 ها هم 
ی
رمان خون فیلبی شدن به لطف گروه اسپم . دوتا کانال دیگه رمان کده من و رمان

ی اونام اسپم و   شدن. تائید بشه که در حال کتی فایل های من هسیی
ی
به گرو اسپم معرف

 فیلبی میشنو مریس از لطفتون 

 گفتم   با این جواب لیا 

ایط جدید بعد از چلسه حتما صحبت میکنیم... یکساعت  - راجب رسی

ی .   دیگه دفبی من باشی 

لیا با چشم های گرد به من نگاه کرد اما بالخره چشیم گفتو از هر 

ی لیا آریس گفت   دومون تشکر کردو رفت . با رفیی

سید  -  آدم عجیتر به نظرمب 

 دقیقا  -

 جلسه رو باز میکرد گفت آریس خندیدو در حایل که در اتاق 

 تو هم که عاشق کار کردن با آدم های عجیتر  -

 زیر لب گفتم 
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 دقیقا –زیر لب گفتم 

 تقریبا واقعیت هم بود ! حاال این نوع کار بود که متفاوت بود 

 از زبان لیا : 

د ؟ یه  ی ه شدم . آریس دقیقا داشت راجب چی حرف مب  به در بسته خب 

 کار واقیع یا رابطه من و دنیل ؟

 تو شوک بودمو به سمت حیاط دانشکده رفتم 

 رو چمن های نزدیک کتابخونه نشستمو پاهامو دراز کردم 

ه شدم   به درخت قدییم پشت رسم تکیه دادمو به باالی رسم خب 

کاش منم یه درختبودم . یه درختکه نهایت کمالش و رشد کردنش نیاز 

 کامال مستقل از بقیه هم نوع های خودشه 

ی ارتباط  همیشه تو ارتباط با آدمها مشکل داشتم و این قضیه تو همی 

 کوتاهم با دنیل کامال پیدا بود 

ه خوردو اسم جک رو صفحه گویسی پیدا شد. گوشیمو موبایلم  ویبر

 رسی    ع خاموش کردم

 انقدر ذهنم درگب  بود که وقت واس فکر کردن به جک نداشتم 
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 دنیل رفتارش عجیب بود 

وند از یه طرف نمیذاشت برم   از یه طرف منو مب 

 که خودشونو با خفت در 
ی
شاید اون عادت داشت با دخبی هان

 وری برخورد کنهاختیارش بذارن اینج

اما من نمیتونستم از همه اصول اخالقیم بگذرم . اونم بخاطر هیجان و 

فت   پیرسی

 چشم هامو بستمو نفس عمیق کشیدم . 

ه  م به زمان و اون جای من تصمیم بگب   کاش میشد خودمو بسبی

 دلم دنیلو میخواست اما دوست نداشتم انقدر تحت فشار باشم. 

 حرکت میکردو لب هاش ... اما لمس دستاش که رو بدنم 

 هم ... دوستش داشتم ... 

 یهو با ترس چشم هامو باز کردم و زیر لب و با شوک گفتم 

 یه وقت خل نیسی لیا عاشقش بیسی  -

 عاشق یک بیسی ؟ -

 با صدای دنیل از جا پریدم 
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 یک اومده بود اونجا ؟

 از کنارم اومد جلوم و مشکوک نگاهم کرد . 

 رسی    ع و بدون فکر گفتم 

عاشق این درخت ... و ... ام ... این منظره و ... اینجا لم دادن  -

 منظورمه 

 از نگاه دنیل مشخص بود باور نکرده 

 مشکوک نگاهم کردو گفت 

 جدا ؟ مگه قبال عاشق درخت شدی ؟ -

 اخم کردمو در حایل که بلند میشدم گفتم 

 صحبت کنیم  بحثو عوض نکن ... راجب مسئله خودمون  -

 االن که تو داری بحثو عوض میکتی  -

 دنیل اینو گفتو با دستش اشاره کرد برگردیم سمت دانشکده . 

 تقریبا حق با دنیل بود اما ب روی خودم نیاوردم و گفتم 

 اخالق تو رو تحمل کنم . دنیل ... من نمیتونم  این  -

 با اخم نگاهم کردو گفت
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 منم نمیتونم این دم دیم مزاج بودن و عجول بودنتو تحمل کنم  -

 ایستادم و گفتم 

-  
ی
 من دم دیم و عجول نیستم . اما تو مغرور و زورگون

 اونم ایستادو دستشو به سینه زدو گفت 

 هوس باز با من بس کن لیا ... قبول کن نر خود و نر جهت رس یه پرس  -

 دعوا کردی در حایل که من حقیقتو بهت کفتم 

 با عصبانیت نگاهش کردم 

 خواستم بذارمش و برم که گفت 

 االن هم با رفتنت ثابت میکتی انقدر بزرگ نشدیکه اشتباهتو بپذیری  -

 با عصبانیت گفتم 

 نکه تو اشتباهاتتو قبول یم کتی ؟ -

 شونه ای باال انداختو گفت 

 اشتباه کنم مسلما قبول میکنم اگه  -

لعنتی ... اصال نمیشد با دنیل منطقی صحبت کرد . نفس با حریص 

 کشیدمو گفتم 
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 نفس با حریص کشیدمو گفتم 

 من اشتباه نکردم دنیل ... تو حق نداری منو اینجوری قضاوت کتی  -

 اینو گفتمو پا تند کردم تا ازش دور شم که گفت 

 وایسا لیا  -

 ایستادم اما برنگشتم سمتش و دنیل گفت 

 هر دو اشتباه کردیم .... قبوله ؟ -

 قبول نبود اما باز هم بهبی از قبل بود 

 برگشتم سمتشو گفتم 

یط که قول بدی دیگه اینجوری منو به دخبی خراب  - قبوله ... به رسی

 که دنبال رابطه با هر مردیه نبیتی 

 اخیم کردو گفت 

 ندیدم من تورو اینجوری  -

 اما حرفات اینجوری نشون میداد -

 دستشو باال بردو گفت 

 بسه لیا ...بیا این بحثو تموم کنیم  -
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 به سمتم اومدو دستشو تو جیبشلوارش فرو کردو گفت 

من خسته ام از بحث کردن ... تو خییل سمخر ... بیا تمومش کنیم  -

ی ... منم  نم ... تو دیگه با پرس ها انقدر زود گرم نمیگب  ی  نمب 
ی
بهت حرف

 .خوبه ؟

 دنیل من گرم ...  -

 . 
ی
 اندامه جمله ام با اخم دنیل محو شد  یه اخم جدی و واقعا عصبان

هنگ کردم از این تغیب  حالت ناگهانیش. وقتی اخم میکرد واقعا 

 ترسناک میشد 

 با صدای پر از عصبانیت گفت 

و زودتر سوار بس کن لیا ... مثل یه بچه یک به دو نکن ... االنم بر  -

ی راننده ام بشو که دیگه تحملم تموم شده   ماشی 

 با این حرف از کنارم رد شدو به سمت پارکینگ رفت 

 شوکه برگشتم سمتشو گفتم 

 تحمل چی ؟ -

 به من انداخت.  نیم نگایه
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ی شد و گفت   نگاهش رو تنم باال و پائی 

 منه تحمل دیدن تو با لباس ... وقتی میدونم اون زیر چی منتظر  -

 انگار حرفش زیر پوستم حرکت کردو تنمو داغ و داغبی کرد 

ی بگم برگشت و ازم دور شد  ی  قبل از اینکه من چب 

 خب ! 

 اینم از یه بحث منطقی با دنیل که آخر هیچیش مشخص نشد 

 دنیل پیچید تو پارکینگ و لحظه آخر نگاهم کرد 

ی ابروهاش نشستو مثل عروسک کویک باعث شد برگردمو  اخیم بی 

ی راننده دنیل برم   رسی    ع به سمت ماشی 

د . پا تند کردم و  ی فتم قلبم تند تر مب  ی مب  با هر قدم که به سمت ماشی 

ی شدم   رسی    ع سوار ماشی 

 بیخیال بحث منطقی ... 

 منم واقعا داشت تحملم تموم میشد . 

 نشده بودیم که گوشیمو روشن کردم. هنوز خییل از دانشگاه دور 

 دوتا پیام با روشن شدن گوشیم رو صفحه پیدا شد. 
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 پیام دنیل رو باز کردم که نوشته بود . ییک از دنیل و اون ییک از جک 

 لباس زیرتو تا بریس خونه در بیار  -

 شوکه به ساعت پیام نگاه کردم. تازه فرستاده بود. براش نوشتم 

-   
ی

 گویسی دستت نگب  جناب استاد در حال رانندیک

 رسی    ع جواب داد

لباس زیرتو جلو در بهم تحویل ندی پنج نمره از درس امروزت کم  -

 میکنم 

 رسی    ع براش نوشتم 

 منو از آینه میبینه دنیل ... راننده ات  -

ی -  نگو که بلد نیستی پارتیشن بینتون رو باال ببر

 م لعنتی ... فکر همه جارو کرده بود. برایش نوشت

 انقدر پیام نده -
ی

 باشه ... اما در حال رانندیک

ی خودمو راننده رو زدم. نگاهمو از  پسامو ارسال کردمو دکمه پارتیشن بی 

ی  آینه و چشم های متعجب راننده گرفتمو خواستم شورتمو بدم پائی 

 که دوباره پیام اومد برام 
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داشتیم به خونه دنیل نزدیک میشدیم. رسی    ع گویسی رو چک کردم که 

 دیدم دنیل نوشته 

 دستور نده باشه ... اما دفعه بعد به من  -

 پیام نده 
ی

به صفحه گویسی چشم چرخوندم . واقعا در حال رانندیک

 دستوره ؟ 

ه . اما خب ...  ی  یه توصیه محبت آمب 

 یادم میمونه دفعه بعد به دنیل محبت نکنم ... 

ون آوردمو تو کیفم گذاشتم .  بدون اینکه بهش جواب بدم شورتمو بب 

 اما قسمت سخت کار مونده . 

 ینمو در میاوردم ! چطور باید سوت

ون نگاه کردم. دنیل با ماشینش از ما سبقت گرفتو نیم  از پنجره به بب 

 نگایه به من انداخت . 

 نگایه که توش پر بود از حرف و دلمو خایل میکرد 

ونش  رسی    ع قفل سوتینمو از زیر باز کردمو به سختی از زیر لباسم بب 

 آوردم 
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 تا گذاشتمش تو کیف راننده ترمز کردو به عمارت دنیل نگاه کردم 

یس   وقتی نمیخوای زودتر مب 

 دنیل جلو در عمارت دست به سینه ایستاده بود 

یتی ت و چرا حس میکردم خواب های دیگه ای برام دیده ؟ اضطراب شب 

 وجودم بود 

 پر از هیجان بود با دنیل همه چی غب  قابل پیشبیتی و 

ی که من همیشه دنبالش بودم اما جرئت بیانشو نداشتم .  ی  دقیقا چب 

ی پیاده شدمو به سمتش رفتم . نگاهشو رو حرکت سینه هام  از ماشی 

 حس میکردم. 

 گوشه لبش کمرنگ باال رفتو بهش که رسیدم گفت 

 که پروژه ات رو کامل انجام دادی .   خوبه ... میبینم -

 ناخداگاه از حرفش آروم خندیدمو رس تکون دادم که گفت 

 بیا ... تازه یادم اومد بهت خییل از جاهای عمارتو نشون ندادم  -

متعجب نگاهش کردم که نیشخندی زد. کیفمو ازم گرفت  و رو استند 

 رسا برد کنار در گذشاتو دستش رو کمرم نشست و منو به سمت رس 
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 آروم و طوری که کیس جز ما نشنوه گفتم 

 دنیل ... تو که نمیخوای اینجا ...  -

 صدای خنده تو گلوش ساکتم کرد که گفت 

 نه لیا... یه جای بهبی ... البته االن نه  -

 فکر کردم تحملت تموم شده بود  -

 در رس رسارو باز کردو منو به سمت حیاط پشت عمارت بردو گفت 

ی برات میاره  -  دقیقا ... اما تاخب  لذت همیشه لذت بزرگبی

ی رفتیم  استخر زرگ پشت . جوانر نداشتم بدم و با هم از پله ها پائی 

 دنیل گفت . عمارت معلوم بود خییل وقته نر استفاد مونده . 

 اهل شنا هستی ؟ -

 .. اما نه تو این استخر با آب قدییم آره .  -

 کردو گفت 
ی
مونو به سمت کنار خونه راهنمان  خندیدو مسب 

نگران نباش... یه روز آفتانر مسلما این استخرو برای یه شنا دو نفره  -

 آماده میکنم 

 هممم . پیشنهاد خوبیه ... اما فعال برای االن پیشنهادت چیه ؟ -
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 کردو گفت 
ی
 دنیل منو به سمت گل خونه راهنمان

 فعال بازدید خونه ... راستی بهت گفتهبودم من یه گلخونه بزرگ دارم  -

 باورم نمیشد. 

دنیل واقعا میخواست خونه و گلخونه رو بهم نشون بده ؟ اونم االن 

ی پام خیس بود و هیچ لباس زیری هم تنم نبود ؟  که من حسانر بی 

 خونه شدمو گفتم همراهش وارد گل

 بهت نمیخوره عالقه به گل و گیاه داشته بایسی  -

 هوای لطیف گلخونه روحمو تازه کردو دنیل گفت 

-  . 
ی
ا عالقه دارم تو نمیدون ی  من به خییل چب 

ی  ی تر رفت و منو از بی  اینو گفتو دستش از پشتم که رو کمرم بود پائی 

 مسب  گل ها رد کرد که گفتم 

-  
ی
ان ی  من نمیدونم عالقه داری  دیگه به چه چب 

دو  منو به سمت در کوچیک انتهای گلخونه  باسنمو تو دستش فرسی

ی خودشو در گلخونه قفل کردو گفت برد   . اما یهو منو بی 

های متفاوت ... هممم ... به  - ی  تحریک تو با چب 
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اهنمو باال دادو انگشتشو رو پام از حرفش متعجب نگاهش کردم که  پب 

 کشید 

 تو گوشم گفت 

 دوست داری اول چیو امتحان کنیم ؟ -

ی کنار در   هنوز جواب نداده بودم که منو چرخوندو خم کرد رو مب 

به ای به پشتم زد.   رصی

لباس زیر تنم نبود و خییل راحت دستش رو تنم حرکت کرد. خم شد 

دو گفت   روم . خودشو بهم فرسی

یف آرمادونه ... مثل نوازش رس انگشتای  من - پیشنهادم برگ های رصی

 هزار نفر همزمانه . 

ی نرم و مالییم  اینو گفتو صدای کنده شدن یه شاخه اومدو بهد هم چب 

 رو تنم حرکت کرد . 

ایه حس اضطراب عجیب تو وجودم بود که باعث میشد تو سکوت 

 خودمو بسپارم دست دنیل . 

 قلقلک و لذت داشترو تنم حس  برگ های لطیف آرمادون
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 اما دنیل یهو دستشو عقب بردو محکم برگ هارو به تنم زد

ی تو تنم فرو  تمام اون لطافت و نریم تو یه لحظه مثل سوزن های تب 

 رفت

 اما با همون رسعتی ک دردش اومد هم محو شد 

 هیتی گفتمو نفسم رفت 

 دنیل موهامو از رو گردنم کنار دادو زبونشو رو گردنم کشیدو گفت 

 میبیتی لیا ... درد هم بخیسی از لذته ...  -

اهنمو باز کرد .زبونشو رو  همممم آرویم گفتم و دنیل زیپ پشت پب 

اهنم کردو سینه آزادمو تو دستش  الله گوشم کشیدو دستشو وارد پب 

د   گرفتو فرسی

 شدید که آیم بلند شد. تو گلو خندیدو گفت اول آروم و بعد افقدر 

 خوبه ... داشتم نگران میشدم زبونت بند اومده باشه ...  -

با این حرف دوباره برگ های آرمادون روی رون پام به حرکت در اومدن 

کتفم مماس تنم به سمت کمرم رفت . هم زمان و لب های دنیل روی  

به محکم از برگ آرمادون به باسنم زدو  دیه رصی  سینه ام رو فرسی
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م  انقدر حرکاتش هماهنگ و همزمان بود که نمیتونستم تصمیم بگب 

 باید چکار کنم ؟

 آه بکشم ؟ ناله کنم : از درد فریاد بکشم ؟! 

 نمیدونم چقدر زمان گذشته بود 

اما چشم هام دیگه از خماری باز نمیشدو پاهام توان نداشت که صدای 

 شنیدم . باز شدن کمر شلوار دنیل رو 

 از زبان دنیل : 

این سکوت و آروم بودن لیا زیر دستم هم برام خییل عجیب بود و هم 

 جالب. 

 که باهاشون بودم زیر دستم مدام ناله و تقال میکردن 
ی
 تمام دخبی هان

 اما لیا به طرز عجیتر آروم بودو منتظر حرکت بعدی من بود 

 منه  غرق لمسحس میکردم به تک تک حرکاتم فکر میکنه و 

 حس عجیتر بود که بیشبی از همیشه تحریکم میکرد 

 این تمرکز لیا به کراام تشویقم میکرد بیشبی به جزئیات 
ی
اما از طرف

 تمرکز کنم 
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زبونمو رو کمرش کشیدمو با دستام پاها و باسنشو دست کشیدمو آردم 

 از هم فاصله دادم 

 گفتو آروم برگشت سمتمهممم آرویم  

 چشم هاش خمار و لب هاش از خشار دندوناش رسخ بود 

 
ی

نمیدونستم کدومو اول انتخاب کنم . بوسیدن لب هاش یا حس دایع

 بدنش ! 

 خم شدم روشو در حایل که لبشو میمکیدم خودمو واردش کردم 

 رسشو با ناله عقب کشید اما لبشو گاز گرفتمو ثابتش کردم 

میخواست هیچوقت عادت هنوز به سایز من عادت نکرده بودو دلم 

 نکنه 

ناخوناشو تو مچ دستم فرو کردو نالید که خودمو عقب کشیدم اما قبل 

ه حرکت بعدی رو زدم   اینکه نفس بگب 

لبشو ول کردمو اینبار ناله بلندی گفت که دوباره با بوسه من ساکت 

 شد . 

 نبود . ازش جدا شدمو برگردوندمش سمت خودم 
ی
 برام کاف
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. چشم هاش خییل خمار بود. دستشو دو طرفش  ی نشوندمش رو مب 

 گذاشت تا نیفته . 

ی پاش قرار گرفتمو دستمو دورش گذشاتم تا حفظش کنم .   بی 

 از موقعیت استفاده کردو دستاش دور گردنم حلقه شد 

 باز کردملب هاشو اسب  کردم و پاهاشو کامل  

 ناله ای از تو گلوش شنیدم اما با حرکت من آهش بلند شد 

 لعنتی ... چرا کم بود ؟ چرا سب  نمیشدم . 

حرکتمو شدت دادم و ناله های لیا بلند شد . پاهاشو دورم قفل کردو 

 ناخوناشو تو گردنم فشار داد. 

 حس میکردم انگار اون هم مثل من با هر حرکتم گرسنه تر میشه . 

 انگار آب داغ رو تنم ریخته باشن .  یهو 

یو تجربه کردم که سالها بود  ی ی بار چب  کل بدنم داغ شدو برای اولی 

 حسش نکرده بودم 

ی که خییل وقت بود برام اینجوری پیش  ی  ! چب 
ی
یه او ر گا سم ناگهان

 نیومده بود 
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انقدر غرق لذت و احساسات فوران کرده خودم بودم که کیم طول 

 نبض لیا بشم کشید تا متوجه 

 اونم هم با من به اوج رسیده بود . هم زمان ... با این شدت ... 

یز .   رسم شناور بود . احساسم لبر

ی رابطه اش رو تجربه میکنه پر از لذت های  مثل یه پرس بچه که اولی 

 ناشناخته بودم 

م .   دوست نداشتم از لیا فاصله بگب 

 نرم نرم مغزم برگشت به فعالیت قبل 

ازه داشتم میفهمیدم چی شده . از لیا فاصله گرفتم.  اما هنوز تو انگار ت

د  ی  بغلم نفس نفس مب 

 آروم چشم هاشو باز کردو زیر لب گفت 

 دنیل ... حس کردم درونم سوخت ...  -

تو گلو خندیدمو لب هاشو بوسیدم . لعنتی ... کاش میشد بهش بگم 

  اگه تو حس کردی درونت سوخت من از درون شعه ور شدم

 اما من مرد بیان احساسات نبودم
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 گازی از لبش گرفتمو در حایل که ازش جدا میشدم گفتم 

 این تازه اولش بود  -

 نر رمق خندیدو گفت 

 اما برای من آخرش بود .  -

نتونستم کاری نکنمو لبخند رو لبشو بوسیدم . داشتم چکار میکردم . 

 شهوت با هم قایط شده بودن احساسات و لذت و 

 نگاهمو زود ازش گرفتمو در حایل که کمر شلوارمو میبستم گفتم 

 فردا کالست ساعت چنده ؟ -

 نر رمق تر از قبل ایستاد و گفت 

 بده ؟واقعا انتظار داری االن مغزم جواب  -

ی پاش  ی کشیدمو نگاهم به اثرات خودم بی  اهنشو پائی  ی پب  خندیدمو پائی 

 افتاد 

ی بود  ی صحنه برام تحریک آمب   لعنتی لعنتی لعنتی ... چقدر همی 

من ... مردی که بیشبی از سن این دخبی تو رابطه های مدت دار بود با 

 دیدن این صحنه ساده باید انقدر تحریک شه؟
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اهنشو ببندم و گفتم نگاهم از پاش گرفت  مو چرخوندمش تا زیپ پب 

فکر کنم باز هم اول وقت با خودم کالس داری ... بریم باال که به وان  -

 داغ نیاز داری 

 هممم آرویم گفتو بازویم گرفت 

 رسشو گذاشت رو شونه ام و گفت 

 نیاز دارم  -
ی
 االن فقط به یه خواب طوالن

فتیم گفتم در حایل که کمرشو گرفته بودم و به س  مت در مب 

 تو وان بخوانر تا من میشورمت  -
ی
 میتون

 یعتی بهت اعتماد کنم فقط میخوای منو بشوری؟ -

 خب مسلما هر کاری هزینه های خودشو داره  -

 تو گل خندیدو گفت 

 دنیل آندو... تو چقدر جون داری ... من دارم بیهوش میشم  -

 تو گوشش گفتم 

 زم رو قدرت بدنیت کار کتی خانم کوچولو خانم لیا دیزی ... شما ال -

 در عمارتو باز کردم تا وارد شیم که با دیدن کاترین هر دو ایستادیم 
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 کاترین نگاهش از من به یل رفت و برگشت . 

 پوزخند با تمسخری زدو گفت 

ی زودی یه اسباب بازی جدید پیدا کردی ؟ -  به همی 

 اخم کردم بهشو گفتم 

 پا پرتت کنم  -
ی
ام به تو نیومده ؟! دوست داری با ن مثل اینکه احبی

ون تا بفهیم جایگاهت کجاست   بب 

قیافه اش تو هم رفت اما زود همون چهره حق به جانب برگشتو به لیا 

 نگاه کرد و گفت 

 زیاد پر ر نشو دنیل ... من دست خایل برنگشتم عزیزم ...  -

ی   میکرد  و گفتم نگاهش رس تا پای لیا رو آنالب 

ون  -  برام مهم نیست کاترین ... از عمارت من بر بب 

 به من نگاه کردو با پوزخند گفت 

ی  - قبال سلیقه ات بهبی بود. شهوتت انگار خییل زده بود باال که به چنی 

ی رضایت دادی   دخبی

 قبل از اینکه من جوانر بهش بدم لیا گفت 
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عمل شده مثل تو راجب من نظر  اوغ ... همینم مونده بود یه رس تا پا  -

 بده ... 

 اینو گفتو دماغشو گرفت رو به من و گفت 

م باال ... تا این بوی تند عطر خفه ام نکرده  -  من مب 

 منتظر جواب من نموند و به سمت پله ها رفت 

 از رو به روی کاترین که رد میشد گفت 

 میدی که انقدر عطر زدی تا محوش کتی  -
ی
 ... مگه چه بون

 کاترین که از عصبانیت رسخ شده بود داد زد 

-  ... 
ی
ه پر رو دهان  دخبی

فت برگشت  لیا با تاسف رسی تکون دادو در حایل که از پله ها باال مب 

 سمتمو لب زد 

 دیوونه است ...  -

ی  اصال انتظار این برخورد و حرکت لیا رو نداشتم .  کاترین هم گویا اولی 

ش برخورد کرده بود . چون دهنش باز بارش بود کیس اینجوری باها

ی بگه اما انگار جوانر نداشت . رو کرد به منو گفت 
ی  شد چب 
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 رو کرد به من و گفت 

این دیگه یک بود ؟ نکنه از بدبختی از تو بار دخبی بلند کردی که انقدر  -

 نر ادبه ؟

نر ادبه ؟ من اینجا فقط یه نر ادب دیدم اونم تو بودی کاترین ... حاال  -

ون   هم تا اون روی سگم که خوب میشنایس باال نیومده برو بب 

 با عصبانیت به سمتم اومد دستشو کوبید تخت سینه ام و گفت 

به نفعته این فلشو خوب نگاه کتی ... اونوقت ببینم باز هم زبونت  -

 دراز هست پرفسور آندو ! 

تاد اینو گفتو دستشو عقب کشید و فلیسی که به سینه ام کوبیده بود اف

ی االن گردنشو خورد  ی . فقط نگاهش کردم چون میتونستم همی  رو زمی 

 کنم . چطور جرئت کرده بود منو تهدید کنه ؟! 

 فقط لحظه آخر مچ دستشو گرفتمو گفتم 

 یادته برات گفتم چه بالنی رس امییل اومد ؟ -

ون کشیدو گفت   رنگش پرید اما دستشو از دستم بب 

 منو دست کم نگب  دنیل ...  -
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 با این حرف به سمت در خروچر رفت و من به رفتنش نگاه کردم . 

 ! کیس که فکر میکنه چون مدله 
ی
اینم عاقبت انتخاب دخبی های روان

باید همه براش تا زانو خم بشن. در حایل که برای نود درصد مردا فقط 

 یه رسگریم کوتاه مدته . 

ی   خم شدمو فلشو برداشتم از رو زمی 

ی !  بدن های مصنویع و صورت های عمیل مشخصه برای چی هسیی

اتو رو خودش داده تا برای  برای لذت بردن ! خود طرف این تغیب 

دیگران لذت بخش باشه ! وگرنه اگه برای خودش میخواست کاری کنه 

فت  نمب 
ی
ی عمل هان و باسن و سینه اش رو انقدر حجیم  مسلما زیر چنی 

 نمیکرد 

ی  ی اونوقت انتظار دارن برای چب  خودشونو برای لذت دادن طراچ میکیی

ی تا بفهمن هر  دیگه ای نگهشون داری ! کاش میشد مغزشونم عمل کیی

ی بیشبی  ی ی برای کاریه .  اونام برای آروم کردن شهوت ... نه چب  ی  چب 

ارم رفتم . میدونستم چی باید توش به فلش نگاه کردمو به سمت اتاق ک

 عادت داشتم . 
ی

 باشه . دیگه به این تهدید های همیشیک

 با یاد آوری حرکت لیا لبخند زدم که دیدمش باالی پله ها منتظر منه
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 با اخم نگاهم کردو گفت 

 رفت ؟ -

 آره ... تا تو بری وانو پر کتی ...من اومدم  -

 دستشو به سینه زدو گفت 

ی  - ی پشت رس هم تحویلم داد اونوقت تو میخوای برم  اون یه جی  توهی 

 وان و حارصی کنم انگار که هیخی نشده ؟ 

 ایستادمو گفتم 

 خب چکار کنم ؟ برم دنبالش تنبیهش کنم ؟ -

 اخمش غلیظ تر شدو گفت 

برام توضیح بده ! یک بود ؟! چی میخواست ؟! چرا گذاشتی هر چی  -

 دلش میخواد به من بگه 

مینو کم داشتم . این روی لیارو ندیده بودم . سیع کردم خدای من . ه

 آروم باشمو گفتم 

دوست دخبی قبلیم بود ... من میخواستم جوابشو بدم که خودت  -

 جواب دادی ... به نظرم خوب هم جواب دادی ... 
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 اینو گفتمو در اتاقمو باز کردم که لیا گفت 

 چی میخواست ؟  -

ی نمیخواست فقط اومده بود  - ی راهو برای برگشتش باز کنه که دید  چب 

یف ببر وان رو آماده کن لیا که داری کم کم  رایه وجود نداره . حاال ترسی

ی رو اعصابم   مثل اون مب 

 منتظر جواب لیا نموندم و در اتاقمو بستم 

از سوال و جواب شدن بدم یم اومد و اگه تا همینجا جواب لیا رو دادم 

 بهم داده بود . بخاطر حایل بود که تو گلخونه 

م نشستمو زیر لب گفتم  ی  پشت مب 

فت حاال برای من سوال و جواب  - تا چند دقیقا پیش داشت از حال مب 

 میکنه 

صدای کوبیده شدن در اتاق لیا اومدو حدس زدم خودم باید برم وان رو 

پر کنم .  درسته بحث کرده بودیم اما این دلیل نمیشد دست از برنامه 

 ام بردارم . 

 لپ تاپمو روشن کردمو فلشو زدم بهش . 

 با دیدن عکس اول شوکه شدم ! 
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 بود .  با دیدن عکس اول شوکه شدم . اینو دیگه از کجا پیدا کرده

 عکس ها رو ییک ییک رد کردم . 

 باورم نمیشد . 

 از من و خودش داشته باشه 
ی
 انتظار داشتم عکس هان

 رابطه من تو مکعب سیاه نه عکس های مربوط به 

به زدن به من  این نشون میداد کاترین تو این ماجرا تنها نبود و هدف رصی

 داشت . 

 یخورم اما کور خوندن ... من به این راحتی شکست نم

 موبایلم رو برداشتمو و زنگ زدم به وکیلم ... 

 از زبان لیا : 

 برم وانو براش آماده کنم !  ها ! حتما ! 

 وارد اتاق شدمو در رو بستم 

چقدر خسته بودم اما بیشبی حرصم گرفته بود ! تو آینه به خودم نگاه 

ن کردم . لعنتی ... کاترین خییل خوش هیکل بود . اما من در برابر او 

 چاق و کوتاه بودم 
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 نگاهمو از آینه گرفتم . به درک ! 

 بوده که حسادت 
ی

حاالمگه اون با اون هیکلش خییل آدم موفق و بزریک

ه عمیل زشت .   اندام اونو بکنم ؟ دخبی

 اصال معلوم نیست چقدر برای اون اندامش خرج عمل داده باشه ! 

 به سمت رسویس رفتم  وارد شدم

 کردم تا دنیل نتونه بیاد تو و گذاشتم وان پر شه! اما در رسویس رو قفل  

دوباره تو آینه به خودم نگاه کردم . درواقع من نباید از دیدن دوست 

 دخبی قبیل دنیل ناراحت شم ! 

ما که عاشق و معشوق نیستیم ! این رابطه فقط برای منافع اش 

 هست. پس نباید ناراحت شم . 

اهنمو کوبیدم تو آینه   و گفتم با عصبانیت پب 

 اما من ناراحت میشم.  -

 با صدای دنیل از پشت در اتاق از جا پریدم که گفت 

 از چی ناراحت مییسی لیا ؟ -

 اینو گفتو خواست در حمامو باز کنه که دید قفله 
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 لبخندی رو قیافه شوکه ام نشستو گفتم 

 به خودم مربوطه ...  -

 در رو باز کن لیا  -

 برو ... میخوام تنها باشم دنیل  -

اصال نمیدونستم چرا دارم اینارو میگم ! مثل یه دخبی که با دوست 

 پرسش قهر کرده داشتم رفتار میکردم 

 اما دست خودم نبود! 

 لخت شدمو رفتم داخل وان نیمه پر. دنیل از پشت در گفت 

 لیا ... دلیل رفتارتو میشه بدونم ؟ -

 نه ...  -

 ب تا دیگه صدای دنیلو نشنوم تقریبا اینو جیغ زدمو رسمو بردم زیر آ

 هممم... صدای آب ... یهو همهوجودم یخ شد 

 دوباره اون ترس و حمله قدییم اومد رساغم 

ون   حس کردم دیگه نمیتونم از وان بیام بب 

 داشتم خفه میشدم . بدنم رس شده بود 
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با خروج رسم از داخل وان به رسفه افتادم و با صدای دنیل چشم هامو 

 ه با عصبانیت گفت باز کردم ک

 داشتی چکار میکردی ؟ دیوونه شدی ؟ -

صورتش از عصبانیت رسخ شده بود و چشم هاش دلم ترسوندمو تا 

 مرز سکته برد 

 چندتا نفس عمیق کشیدمو  بریده بریده گفتم 

رس خوردم ... خوب شد اومدی تو ... چطور اومدی تو ؟ در که قفل  -

 بود. 

سی  که به ذهنم مب 
ی

د رس خوردن بود که انگار خوب هم تنها درویع

دنیل به سمت در رسویس رفتو کلیدشو از پشت در جواب داده بود ! 

 برداشت و گفت 

سیدم چی  -  دیر مب 
ی
دیگه هیچ دری رو رو من قفل نمیکتی لیا ... میدون

 میشد ؟

ون میاورد رس تا پامو نگاه کردو گفت   اینو گفتو در حایل که لباسشو بب 

؟ -  تا حاال از پشت رابطه نداشتی

 تو وان فرو رفتمو فقط به دنیل نگاه کردم 
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 صورتش هیچ عالمتی از لبخند یا شوچی نداشت . آروم گفتم 

 چطور ؟ -

 فت وارد وان شدو رو به روم نشست . پاهاشو دو طرف تنم گذاشتو گ

من معموال تنبیه هام ساده نیست ... اما اینبار میخوام یکم به تو  -

م   ساده بگب 

پاهامو خواستم تو دلم جمع کنم که دنیل پامو کشید سمت خودشو 

 گفت 

 ؟ چرا درو قفل کردی؟ -
ی

 نمیخوای دلیل رفتار عجیبتو بیک

 بخاطر اینکه در رو روت قفل کردم میخوای منو تنبیه کتی ؟ -

نه ... بخاطر اینکه جوابمو ندادی و داشتی مثل یه احمق خودتو به  -

ی میدادی   کشیی

 اینو گفتو دستش رو رو پام کشید 

 اما من پاهامو اینبار عقب کشیدم و گفتم 

خودمم نمیدونم دلیل رفتارمو ... فقط دوست داشتم تنها باشم که  -

 تو نذاشتی 
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؟ -  االن ناراحتی که نذاشتم خفه یسی

 ه پاهام گرفتدوبار 

 با اخم به سمت خودش کشید که گفتم 

 نه ... اما ناراحتم که میخوای تنبیه ام کتی  -

 بالخره خندیدو گفت 

 پس میخوای تشویقت کنم ؟ -

 از خنده اش یکم دل و جرئت گرفتمو آروم رس تکون دادمو گفتم 

 اوهوم ...  -

 منو کشید روی خودش تا رو پاش بشینم و گفت 

 نم کخب چطوری دوست داری تشویقت   -

باورم نمیشد دنیل جدی داشت نرم میشد یا میخواست اسایس حالمو 

ه .   بگب 

 تو بغلش جا به جا شدم . 

 رسمو گذاشتم رو سینه اش و گفتم

 با یه ماساژ اسایس و خواب ...  -
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نوازش وار رو کمرم و پشتم سکوت شد بینمون و دست های دنیل 

 کشیده شد. چند دقیقه ای تو این حال موندیم 

 انقدر که چشم هام گرم بشه و صدای قلب دنیل خوابم کنه 

 اما بالخره دنیل سکوت رو شکست و گفت 

میتونم اینبار تنبیهت رو عقب بندازم ... اما برای تشویق شدن باید  -

 کاری بکتی که باب میل من باشه . 

 گفتم   رسی    ع

 جواب من به کاترین باب میلت نبود ؟ -

ی باسنم رفت و گفت   تو گلو خندیدو دستش بی 

 چرا بود ... اما اینم باب میلمه  -

با این حرفش انگشتشو کیم فشار داد پشتم که تقریبا از جا پریدم . با 

 این حرکتم دنیل خندیدو گفت 

 خییل حسایس ...  -

ی نگفتم که دنیل دستشو برداشتو نفس راحتی  ی لبمو گاز گرفتمو چب 

 کشیدم 
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 اما خییل این آرامشم طول نکشید چون دستش آروم ننشست 

ی پام رسوند و گفت در حایل که کتفمو میبوسید دستش  و بی 

 خواب و ماساژ ... پیشنهاد خوبیه ...  -

وع به کار کرد  ی پام رسی  اما انگشتش با مهارت بی 

 نفس منقطیع کشیدمو گفتم 

 دنیل ... خواهش میکنم .  -

 دستشو گرفتمو از خودم دور کردم . 

ی بودم . خییل خسته بودم . بیشبی از  م . مطمیی شک نداشتم از حال مب 

ی که دنیل میدید  ی  چب 

ی پام و گفت   اما دستشو برگردوند بی 

 خواهش میکتی چی ؟ بده میخوام به یه خواب عمیق مهمونت کنم ؟ -

 با این حرفش انگشتشو اینبار واردم کرد 

 نفسم رفتو ناخونامو تو بازو دنیل فرو کردم 

 تو گلو خندیدو رسی    ع دستشو عقب کشیدو گفت 

ی کوتاه بپوشم لیا -  با این کارات دیگه نمیتونم بلوز آستی 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

381 

 متعجب بهش و به بازوهاش نگاه کردم 

 رد ناخونام رو بازوش بود 

 هم ردی که االن کاشتم و هم ردی که قبال گذاشته بودم 

 ناخداگاه لبخند زدمو گفتم 

 تازه نر حساب شدیم  -

 کمرم کشیدو گفت رو   هم خندیدو دستشو نوازشوار  دنیل

 هممم ... اما من از نر حساب شدن خوشم نمیاد  -

و منو به سمت خودش با این حرفش مک عمیقی به گودی گردنم زد 

 کشید 

بدنم میخواست با دنیل همکاری کنه اما مغزم میگفت نمیکشم دیگه . 

 دستمو تو موهاش فرو کردم که صدای زنگ تلفن از تو اتاقم بلند شد 

 دنیل رسی    ع رسشو عقب کشیدو گفت 

 خط اضطراریه ...  -

انتظار نداشتم این لحظه رو انقدر راحت بهم بزنه اما دنیل منو از روی 

ون . خودش کنار دادو از   وان رفت بب 
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ون رفت    حوله ای دور کمرش بستو از رسویس  بب 

صدای آب نمیذاشت بشنوم چی میگه اما نا مفهموم فقط شنیدم گفت 

سونم   خودمو مب 

 چند لحظه بعد اومد تو حمامو گفت 

 ... کاری داشتی به شماره ام زنگ بزن .  -
ی
 لیا ... من باید برم جان

 رفت . منتظر نموند من جواب بدم و 

ه موندم تا به خدم اومدم. یعتی چر  به قاب خایل در چند دقیقه خب 

 شده بود . 

 حالم یه جورانی گرفته بود . رسی    ع دوش گرفتمو لباس پوشیدم 

 تصمیم گرفتم حداقل یکم بخوابم تا فردا انرژی داشته باشم 

 چشم هامو بستمو خییل زود خوابم برد 

ی ر  ی  و تنم قرار گرفت تو خواب و بیداری حس کردم چب 

 اما انقدر خسته بودم که نا نداشتم چشم هامو باز کنم 

تم رفت   دستی شکممو نوازش کردو زیر تیرسی

 آروم به سمت سینه ام رفتو از زیر لباس زیرم سینه ام رو گرفت
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 حس خونر بود . دوست نداشتم بیدار شم 

 یا حتی تکون بخورم 

م   دوست داشتم فقط احساس کنمو لذت ببر

 وسه ای رو گردنم نشستو فشار دستش بیشبی شد ب

 ناله خفه ای از گلوم خارج شدو پاشو گذاشت رو پام 

 همیم از لذت گفتم 

ین .  همینطور کهبا سینه هام  حس میکردم خوابه. یه خواب شب 

ی داد دوباره خواب و  رسگرم بود خوابم بردو وقتی کمر شلوارمو پائی 

 بیدار شدم 

 بهم فهموند خواب نیستم   صدای دنیل که تو گوشم
ی

 گفت چقدر دایع

 دستمو رودستش گذاشتمو گفتم

 صبح شده ؟ -

 نه ... بخواب ... وقت داری برای خوابیدن  -

خواشتم بگم نمیخوام بخوابم ... ادامه بده ... اما خودش شلوارمو 

ی پامو دست کشید  ی کشیدو بی   پائی 
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 چقدر ازش رایصی بودم ... 

 چقدر خوب بود که دست نمیکشید و ادامه میداد 

 که میخواستم 
ی
 درست همونجان

 حرکت دستش تند تر شدو من نر تاب شدم 

ناله ای کردم اما دست لحظه ای که میخواستم به اوج برسم دستشو 

 کشید 

 ناله ای از نا امیدی کردم که منو چرخوندو اومد روم 

 تو گوشم گفت 

یس  -  فکر کنم به کالس هشت صبحت نمب 

 دستمو تو موهاش فرو کردمو گفتم 

 مهم نیست حتی اگه به کل کالس های فردام نرسم  -

 م دنیل حرکت اول رو زدو آهم تو اتاق پیچید کلمه آخرو که گفت

وع به نبض زدن کرد   دستاش دور بدنم قفل شدو بدنم رسی

وع میکرد گفت  زیر گلومو بوسیدو در حایل که حرکاتشو رسی

 کالس منو غیبت کتی شک نکن میندازمت ...   -
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 فقط تونستم هویم بگمو تو لذت غرق بشم 

 های ترم رو هم بیفتم  اما حقیقت این بود که حارصی بودم کل درس

 اما این لحظه رو از دست ندم 

بدن داغ دنیل به بدنم گرمای فوق العاده ای میداد و حرماتش هوشو از 

 رسم برده بود 

 فشار شدیدی به سینه ام آورد که آی بلندی از درد کشیدم 

 تو گوشم گفت 

 خوبه ... هوشیار شدی  -

 ناخنامو تو کمرش فرو کردمو گفتم 

 اما من نمیخوام هوشیار باشم  -

به محکیم به باسنم زدو گفت   رصی

 اما من میخوام  -

به دستش دوباره به خودم اومدم که یهو خودشو عقب  از درد رصی

 کشید. منو دمر کردو دو طرف باسنمو گرفتو کشید 

 آیم از درد بلند شد که خودشو به پشتم مالید
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 خایل شدو خودمو آماده کردم برای یه درد شدید  تو دلم

 خودش جلوم وارد کردو یه انگشتشو به پشتم فشار داد اما 

 با راحت شدن خیالم حس عجیتر بهم داد اما دنیل با 
ی
لذت ناگهان

 فشار انگشتش دردو تو تنم چرخوند 

 بالشتو چنگ گرفتم که خندید

 خم شد کمرمو بوسیدو شدت حرکاتشو بیشبی کرد 

 همزمان انگشتشم یکم دیگه فشار داد داخل 

 با درد گفتم 

 بسه دنیل  -

ون آورد . فکر نمی کردم انقدر حرف گوش کن باشه رسی    ع انگشتشو بب 

. اما انگار ذهنمو خوند چون انگشتشو به خییس جلوم مالیدو اینبار نر 

 هوا فشار عمیقی داد

 بالشتو از درد گاز گرفتمو جیغمو تو بالشت خفه کردم که دنیل گفت 

آروم لیا... ریلکس باش و خودتو شل کن ... این فقط یه انگشته  -

 منه... 
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 رفتمو گفتم مچ دست دنیل رو گ

 بسه دنیل ... خواهش میکنم  -

انتظارنداشتم دنیل قبول کنه اما وقتی دستشو خارج کرد نفس راحتی 

 گرفتمو با حرکاتش دوباره غرق لذت شدم 

ی خارج شده بودو تو فضای لذت غرق بودم .  دنیل  مغزم از مدار زمی 

ی کشید اما باز غر  به محکیم به پشتم زدو دوباره منو به زمی  ق لذت رصی

 شدمو دور شدم 

به محکیم به پشتم زد حس کردم پوست تنم  اینبار که دنیل رصی

 سوخت 

ناله بلندی گفتم که با آه مردونه دنیل ترکیب شدو وزنشو رو تنم 

 انداخت 

د و نفس هامون عمیق و نامنظم بود  ی  بدن هر دو نبض مب 

 اصال دیگه نفهمیدم چی شد .  تو خواب و لذت غرق بودم 

 از زبان دنیل : 

 لیارو تو بغلم جا به جا کردم 
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 انقدر بیهوش خوابیده بود که اول نگران شدم 

اما بعد که دستمو رو شکمش کشیدمو از لذت ناله کرد فهمیدم حالش 

 خوبه و فقط خییل خسته است 

 نمیتونستم دست از نوازشش بردارم

 اینکه خییل خسته بودم و خوابم یم اومد  با 

 اما این بدن و گرما منو جادو کرده بود 

عادت ندارم نریم کنم اما نمیدونم چرا وقتی لیا داره درد میکشه 

ه  ی مب   ناخداگاه لذتش از بی 

ا لذت  دوست ندارم اذیت شه در حایل که قبال از درد کشیدن دخبی

دم !   میبر

دم  ... اونا رس تا پا تظاهر بودن ... از نه از درد کشیدن اونا لذت نمیبر

دم  ی تظاهرشون لذت میبر  شکسیی

 موهای لیارو بوسیدمو نفس عمیق کشیدم 

ی بود نه از بوی ژل و مواد مخصوص مو ...  نه از بوی عطر غلیظ خبر

عطر مالیم شامپو و بدنش بود که همه چی رو آروم و لذت بخش 

 لیا نرم تو بغلم چرخیدو پاشو گذاشت رو پام  میکرد . 
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ی پاهام قفل کردم   لبخند زدمو پاشو بی 

 نریم تنش لبخندمو عمیق تر کرد 

 یهو به خودم اومدم ! دارم چکار میکنم ؟ رسی    ع از رو تخت بلند شد

 لیا اینگار تو خواب و بیداری دنبال من تو تخت کشت 

ون   اما مکث نکردمو از اتاق زدم بب 

 من نیستم ... نمیخوام اینجوری باشم  این

 هر وقت احساسات به روی سطح بیان آدم آسیب پذیر میشه 

 من نمیخوام آسیب پذیر بشم 

 میخوام آزاد باشم 

 نمیخوام خودمو با احساسات زنجب  یه انشان دیگه کنم

 وارد اتاقم شدمو درو بستم 

وح بود   همه چی بیش از حد رسد و بب 

 رو تخت دراز کشیدمو سیگارمو از رو پاتختی برداشتم 

وحه ...   بدون حاشیه رسد و بب 
ی

 همینه ... زندیک



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

390 

 پیک به سیگارم زدمو لب هام گرم شد 

ه آدم رسد باشه تا درد بکشه ...   بهبی

 از زبان لیا : 

 با صدای دنیل بیدار شدم

 ام با درد باز شد انقدر خسته بودم که چشم

 نشستم رو تختو چشم هامو مالیدم که دنیل گفت 

ی منتظرته ... زیاد منتظرش نذار  - ... تو دانشگاه لیا ... راننده پائی 

 میبینمت... 

 به دینل تو قاب در نگاه کردم که کامال آماده بود 

رفت ... یک بیدار شد ... یک حارصی شد چشمک معتی داری به من زد و 

 زودتر منو بیدار نکرد ... چرا 

ازش دلخور بودم اما انقدر خسته بودم که دوباره دراز کشیدمو پتو 

دیشبو تو رسم مرور کردم . نفهمیدم دنیل یک اومد اما کشیدم رو رسم . 

رابطمونو خوب تو ذهنم داشتم . نیشم تا بناگوش باز شد و به زور 

 بلند شدم . دوست داشتم زودتر دنیل رو ببینم . 
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 با تمام رسعتی که میتونستم آماده شدم 

ون  ی پوشیدمو از اتاق زدم بب  ت و شلوارک جی   یه تیرسی

 موهامو باز ریختم دورمو عینکمو گذاشتم . 

ی بار دلم میخواست عینکمو بذارم کنار   برای اولی 

 دلم میخواست زیبا تر به نظر بیام 

فکر من  دوست داشتم دنیل نتونه دستشو ازم برداره و تمام مدت تو 

 باشه ... 

ی صبحانه آماده بود یه ساندوی    ج برای خودم درست کردم و در حایل  مب 

ی رفتم  دم به سمت ماشی  ی  که بهش گاز مب 

 که میخواستم با دنیل 
ی
تو مسب  ساندویجمو خوردمو تو ذهنم مار هان

 کنمو مرور کردم 

وع شده بود   رسیدیم دانشگاه . دیرم شده بودو کالس اولم رسی

 اون کالی با دنیل کالس داشتم بعد از 

ی از پنجره در یه  ی تو راهرو دوئیدم سمت کالس که از گوشه چشم چب 

 کالس دیدم 
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 مکث کردمو برگشتم ... 

 دنیل بود با یه دخبی که رو به روش ایستاده بود 

ه رو میشناختم ... همون بود که رس کالس برای دنیل عشوه  دخبی

 اومده بود 

ه به دنیل بود   یه لبخند پر عشوه رو لبش بود و خب 

ی زیر لب گفت که  ی کالس پر از دانشجو بود  و دنیل لبخندی زدو چب 

ه بیشبی باز شدو با عشوه برگشت رس جاش   نیش دخبی

فتم رس کالسم اما شوکه به د  نیل نگاه میکردباید مب 

 دنیل برگشت سمت تخته ... اما لحظه آخر نگاهمون گره خورد . 

 چشم هاش گرد شد و من رسی    ع نگاهمو گرفتم 

 با تمام رسعت به سمت کالسم رفتم 

ی تو قلبم فرو ریخته بود  ی  چب 

 میدونستم چیه 

اون باور پوشایل و خیال خایم که داشتم فرو ریخته بود. دنیل اون 

 ه من تو ذهنم ازش میساختم ... مردی نبود ک
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بعد هم . چند شب کنارش بخوانر  مردی اشنا بیسی .  با احمقانه بود 

 !  که قراره براش متفاوت بایسی
ی
 توهم بزن

در حایل که مشخصه کیس که انقدر راحت تو رو انتخاب کرده ... خییل 

پوزخندی  راحت هزاران نفر مثل تو رو انتخاب کرده یا خواهد کرد ... 

ی . به خودم زدمو وارد کالسم شدم زیر لب ببخشیدی گفتمو اولی 

 استاد اخم ریزی بهم کردو به درسش ادامه داد. صندیل نشستم 

چرا . فقط اون لبخند مغرورانه دنیل تو ذهنم بود . هیخی نمیفهمیدم

ن .  من قرار بود برم تو یه رابطه و خوش  این عقل و مغز راه جدا مب 

 که تا حاال نداشتمو تجربه کنم . در کنارش به بگذرونم . بر 
ی
م و هیجان

ی بود که منو به قبول این ارتباط  گروه کاوش برسم .  ی اینا تمام چب 

 عاشق من نیست... اما حاال ناراحت بودم چرا دنیل . رسوند 

 لیا ... 
ی

ی  عاشق! چی مییک خدای من مثل یه دخبی بچه احمق که اولی 

خودش میبینه دنبال عشق تو دنیل پرسی که بهش سالم کردو عاشق 

ون دادم که استاد گفت   بودم. با اخم نفسمو با حرص بب 

 به تخته  -
ی
خانم دیزی... مشکیل با درس من دارین که انقدر عصبان

ی ؟  نگاه میکنی 
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از خجالت رسخ شدمو خواستم جواب بدم که دنیا رو جلوی در کالس 

 تقه ای به در زدو گفت . دیدم

ی  - ... میشه خانم دیزی رو برای چند لحظه داشته  پرفسور آستی 

 باشم؟

ی با تاسف رسی برام  قیافه دنیل تو هم و ناراحت بود . پرفسور آستی 

 تکون دادو گفت 

 در هر صورت خانم دیزی تو کالس منم نبود ... بله ... حتما ...  -

ی   بلند شدم و به سمت دنیل رفتم که پرفسور آستی 
ی
 و نگران

ی
مندیک با رسی

 گفت 

ی خانم دیزی ... کالس دیگه داره تموم میشه ...  - ه وسایلتم ببر
 بهبی

 چشیم گفتمو وسایلمو برداشتم

ش رفتم.  ی به سمت دفبی ی از دنیل نبود برای همی  ون کالس خبر  بب 

 که با صدای بیا تو دنیل رفتم داخل   تقه ای به در زدم

ی خایل دنیل رس جام ایستادم که در پشت رسم بسته شدو  با دیدن مب 

 . قفل تو کلید چرخید 
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 دنیل از پشت رسم گفت 

سم  -  پشت در کالس من چکار میکردی؟میشه ببی

 دورم چرخید و اومد رو به روم . به صورتم دقیق شدو گفت 

دی ؟ - ی  داشتی منو دید مب 

و از لبخند شهوت بارش به از درون رس دورایه بودم . حس ناراحتیم

م  یا به روش بیارم ؟  نادیده بگب 
 اون دخبی

 باید با واقعیت کنار یم اومدم . دنیل مال من نبود 

 دنیل مردی که مال کیس بشه نبود 

وع یه رابطه غب  عاشقنه بودیم و از اول دنیل مواضعش روشن  ما رسی

 بود . یهو جرقه ای تو رسم زدو گفتم 

سم چرا  -  به اون دخبی چندش لبخند زدی؟ میشه ببی

 یه ابروشو باال پریدو مشکوک نگاهم کرد و گفت 

 بخاطر لبخند زدن به دانشجوم توبیخ میشم ؟ -

اوال اون لبخندت ... یه لبخند استاد به دانشجو نبود ... دوما که ...  -

 اون دانشجوت ... یه هرزه تمام عیاره
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ی حاال هر دو ابرو  دنیل باال پریدو فقط ن ی گاهم کرد . قبل اینکه من چب 

 بگم خودش گفت 

اف کنم هر دو موردو درست گفتی ... اما دلیل نمیشه  - خب باید اعبی

 ... 
ی
 تو از پنجره کالسم منو دید بزن

از اینکه هر دو مورد قبول کرده بود جا خوردم اما از نقشه ام خارج 

 نشدمو گفتم 

داشتم رد میشدم که دیدمت ... نمیخواستم دید بزنم... فقط وقتی  -

 دیدم خودت داری خارج از قوانینت عمل میکتی ... مکث کردم 

 خارج از قوانینم ؟ -

اوهوم... مگه نگفتی تا وقتی قرارمون برقراره ... هر دو باید روابطمون  -

 محدود به هم باشه !؟

 یه رابطه نیست ؟ لیا ... از نظر تو که یه لبخند  -

ی رو نوک پام  نمیخواستم دنیل حس کنه من زیادی حساسم برای همی 

 بلند شدم. لبخند زدم و مماس لبش گفتم 

وعش اما میتونه نه  -  باشه ... رسی

 منو کشید  انگار منتظر این لحظه بود. دستاش رو باسنم نشستو 
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 منو به سمت خودش کشید 

 م کشید و گفت لب هاشو رو لب  . بدنمون مماس هم شد 

 هرچند باهات موافق نیستم ... اما ایده ات رو دوست دارم .  -

 لب پائینشو آروم بوسیدم و گفتم 

 من اما این کارتو دوست نداشتم  -

 تو گلو خندیدو لبمو گاز گرفتو گفت 

 من اما این کارو دوست دارم .  -

اما نه دیگه اینبار فرصت نداد من جوانر بدمو دوباره لب هامو بوسید 

 نه حتی داغ و خشن .  آروم و مالیم . 

 بلکه اینبار مثل یه گرگ وحیسی لب هامو به دندون گرفتو مکید 

ی االن پوست لبم پاره شه و طعم  طوری که حس کردم ممکنه همی 

 خون رو حس کنم . 

 باسنمو تو دستش فشار دادو منو کیم باال کشید 

 حاال حس میکردم چقدر تحریک شده 

ش رفتیم منو باال تر کشید که پامو دور کمرش قفل کردمو  ی  به سمت مب 
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و سینه هام تو دستش فشار داد  ی  منو نشوند رو مب 

ی پام کشید که یهو  یل هامو ول کردو به سمت گردنم رفت . دستشو بی 

 رسشو عقب بردو گفت 

 این لعنتی چیه پوشیدی ؟ -

 با شوک به پاهام نگاه کردم ! 

ی بود ؟!   منظورش از لعنتی شلوار جی 

ون دادو گفت   به دنیل نگاه کردم که با حرص نفسشو بب 

چ شدن برای گند زدن به از شلوار های زنونه متنفرم ... اصال طرا -

 حال مردا 

ی  ی پریدم پائی   ناخداگاه خندیدمو از رو مب 

 به ساعت اشاره کردمو گفتم 

وع  پنج در هر صورت نمیشد ادامه بدیم ... کالست  - دقیقه دیگه رسی

 میشه . 

اینو گفتمو خواستم از جلو دنیل رد شم که پشت کمر شلوارمو گرفتو 

 یکشید گفت در حایل که منو به سمت عقب م
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 در حایل که منو به سمت عقب میکشید گفت 

 کجا ؟ کارم هنوز باهات تموم نشده .   -

ی و دمرم کرد   سوایل نگاهش کردم  که منو چرخوند رو مب 

 محکم زد به باسنمو گفت 

 درسته دیرم میشه ... اما این دلیل نمیشه ازت بگذرم  -

ی که تقه ای  به در خورد  کمر شلوارمو گرفتو خواست بکشه پائی 

 دستش خشک ایستاد

 زیر لب فحیسی دادو گفت 

 بلند شو لیا ... امروز انگار روز من نیست  -

رسی    ع بلند شدمو خودم رو مرتب کردم . به اشاره دنیل نشستم رو 

ش و دنیل به سمت در رفت  ی  مبل کنار مب 

 درو باز کرد و بله قاطیع گفت 

 مرد پشت در گفت 

 کل پیش توئه ؟ریسایدنیل ... دستگاه  -

 دفبی کتابداری بود آخرین بار نه مت ...  -
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 مت تشکر کردو رفت . دنیل درو بستو به من نگاه کرد 

 به ساعت نگایه انداختو گفت 

 بعد از کالس میای همینجا لیا ...  -

 با شیطنت گفتم 

 یعتی نهار نخورم؟-

 دنیل هم شیطون نگاهم کردو گفت 

-  
ی
 نگران نباش ... نمیذارم گرسنه بمون

ین پر شد  و مشکوک بهش نگاه با این حرفش دلم با یه اضطراب شب 

 کردم اما چمیک زد و در اتاقش رو باز کرد و گفت 

 حاال زود برو کالست ...نمیخوام بعد از من بریس  -

وع نشده منتظر  مکث نکردمو رسی    ع به سمت کالس رفتم . هنوز رسی

الس بودم . وقتی رسیدم تمام صندیل ها پر بود جز صندیل تموم شدن ک

 کنار پنجره ته کالس که آفتاب افتاده بود روش . 

ی لحظه دنیل اومد تو .   به اجبار رفتم اونجا نشستم و همی 

 نگاهش رو کل کالس چرخید و رو من ثابت شد 
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وع کرد ی نگفتو رو به کالس درسو رسی ی ی ابروهاش افتاد اما چب   اخیم بی 

 ل اخمشو نفهمیدم دلی

 اما آفتاب خییل داشت اذیتم میکرد ! 

ه بگم داشت خوابم میکرد   یا بهبی

ی  همیشه این عادت بدو داشتم که مثل گربه های تنبل تو ظهر پائیب 

ی نور و گرمای مالیم آفتاب باید لم بدن و بخوابن!   بودم که با اولی 

 اما مقاومت کردمو به حرف های دنیل تمرکز کردم

 م یه ذره حواسم پرت شه دنیل باز منو ضایع میکنهمیدونست

 دنیل رو به کالس پرسید 

ه ؟ - ه اصیل رو نام ببر  خب کیس میتونه سه مقبر

ی رو به روی من دستشو بلند کردو دنیل با تکون رس بهش گفت  دخبی

 جواب بده. اونم با اعتماد به نفس گفت 

 آمانا ، کارتون ، سیدنا -

 لیا ...  -

 با صدای دنیل از جا پریدمو رسی    ع گفتم 
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 بله ؟ -

دنیل اخم غلیظی بهم کرد که یخ شدم ! اما من که کار اشتبایه نکرده 

 بودم 

خم دنیلو نمیفهمیدم که کالس با خنده ریزی پر شدو دنیل اصال دلیل ا

 گفت

ه اصیل آماندا  - ه لیاست خانم دیزی ... نه شما ! سه مقبر منظورم مقبر

ی   ، لیا و سیدنا هسیی

ی باز شه و برم توش . معلومه دنیل وسط کالس  دلم میخواست زمی 

ظورش منو لیا صدا نمیکنه ! بهم میگه خانم دیزی و وقتی میگه لیا من

 من نیستم 

ی نگفتم  ی ی انداختمو چب   رسمو پائی 
ی

مندیک  با رسی

حس بدی داشتم و آفتاب حاال بیشبی از قبل داشت منو مست از 

خواب میکرد با حس سایه ای باال رسم رسی    ع رسمو بلند کردم که دنیلو 

 باالی رسم دیدم 

ه اصیل توضیح میداد  به من نگایه همینطور که داشت راجب سه مقبر

 ت و گفت انداخ
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 به من نگایه انداخت و گفت 

ه  - اما لیا که معروف به ملکه عشق و هوس بود نسبت به بقیه مقبر

 داره ... 
ی
 کامال متفاون

 اسممو طوریگفت انگار با من بود! تکیه داد به دیوار کنار پنجره و گفت 

ه کشف شده نشون میده اینجا عالوه بر   - ی که تا حاال از این مقبر ی چب 

 ت ابزار آالت جنیس هم نگهداری میشده... جواهرا

 نگاهش رو تنم چرخیدو ادامه داد

ه بره ...   -  گروه کاوش ما دو هفته آینده قراره به این مقبر

از نگاهش دلم میخواست خودمو جمع کنم اما از این حرفش ناخداگاه 

 صاف نشستم که دنیل نگاهش رو کالس چرخید 

کیس عمال من و اونو نمیدید مگه االن دنیل کامال پشت کالس بود و   

 اینکه برگردن سمت ما 

 یهو دنیل دستش اومد سمتم 

ه که یقه لباسمو گرفتو کشید   حس کردم االن سینه ام رو میگب 

ی   اما نه به سمت پائی 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

404 

 بلکه به سمت باال ! 

ی بود و چاک سینه ام  با اخیم ازم دور شدو تازه فهمیدم یقه لباسم پائی 

 پیدا بود 

لب گزیدمو به کالس نگاه کردم . هیچکس ب من نگاه نمیکرد . اما دنیل 

 از اون رس کالس چاک سینه منو زیر نظر داشت 

تمو درست کردم. بخاطر سینه های نسبتا بزرگم همیشه مشکل  تیرسی

 تم یقه لباس هارو داش

اما نه در این حد که دنیل بخواد یقه لباسمو باال بده . دنیل برگشت 

 جلو کالس و گفت 

م ازتون ... هر کیس که ماکس  - خب ... هفته آینده یه امتحان میگب 

ه لیا همراه من  کالس بشه ... میتونه دو هفته آینده در بازدید از مقبر

 بیاد . 

ه لیا ؟! چشم هام گرد شد.  دو هفته دیگه دنیل می خواست بره مقبر

د ...  این طبق قرارمون بود. همهمه آرویم تو  منم باید با خودش میبر

ه به من گفت   کالس شد و دنیل خب 

ه کیس فکر تقلب به رسش نزنه ...  -  بهبی
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 از حرفش با تعجب بهش نگاه مردم اما نگاهش خییل جدی بود . 

شت رو برگشت سمت تخته و فصل های مربوط به امتحان رو نو 

تخته.رسی    ع همه رو یادداشت کردمو با تموم شدن کالس منم از جام 

 بلند شدم 

به سمت اتاق دنیل رفتم و تقه ای به در زدم . دنیل گفت بیا تو . وارد 

ی که تو اتاق ایستاده بود ابروهام باال رفت . دنیل  شدمو با دیدن دخبی

 خییل ریلکس گفت 

ی تا کار خان -  م الرنس تموم شد خانم دیزی ... بشینی 

با این حرفش اون دخبی برگشت سمت من و طوری که انگار من 

 مزاحمم بهم نگایه نداخت

 نگاهشو از من گرفتو با ناز به دنیل نگاه کردو گفت 

 استاد... من واقعا به این پروژه نیاز دارم ...  -

 بری پیش پرفسور نایو ... اون یه ظرفیت خایل داره  -
ی
 میتون

 نایو تو مناطق شمایل کار میکنه و من نمیتونم جای رسد برم پرفسور  -

 یه ابرو دنیل باال پریدو گفت 
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ی از لباس گرم خانم الرنس ...  - من ظرفیت پروژه ام تکمیله ... میتونی 

ی اگه واقعا به این پروژه نیاز دارین .   استفاده کنی 

ی شما اگه دستور بدین میشه  - یه نفر رو اما آقای دکبی ..به من گفیی

ی   اضافه کیی

 دنیل به من نگاه کردو گفت 

 خانم دیزی ... مداریک که خواسته بودمو آوردین -

جا خوردم اما زود فهمیدم دنیل میخواد از دست این دخبی راحت شه 

ی به دروغ اینو گفته و رسی    ع گفتم   و برای همی 

 بله استاد ...  -

ون   ی برگه هام چندتا برگه رو بب  کشیدم و به سمت بلند شدمو از بی 

که دنیل برگه هارو گرفتو در حایل که خودشو رسگرم برگه دنیل رفتم  

 هام نشون میداد گفت 

ی عوض شه ...  - خانم الرنس ... من کیس نیستم که با دستورم قوانی 

 متاسفم نمیتونم کمکتون کنم 

ی نوشتم که با به برگه ها نگاه میکردمو س ی یع میکردم چک کنم چه چب 

 جواب الرنش شوکه برگشتم سمتش
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 با عشوه گفت الرنس خییل 

م هرکاری که بخواین براتون انجام بدم ...  - هر  استاد ... من حارصی

 کاری... 

ی گذاشت و گفت   دنیل برگه هارو پائی 

ین ... چو  - ن خانم الرنس ... ممنون میشم بیشبی از این وقت منو نگب 

 کنم 
ی
 در غب  این صورت مجبور میشم شمارو به کمیته اخالق معرف

الرنس انگار انتظار نداشت دنیل اینو بگه متعجب و شوکه به دنیل 

 نگاه کردو گفت 

-  
ی
مگه من چه رفتاری داشتم که میخواین منو به کمیته اخالق معرف

ی ؟  کنی 

ین و انقدر ا - یف ببر رصار بیجا نمیخوام این کارو کنم اگه شما ترسی

ی   نداشته باشی 

 به 
ی
ی منو دنیل چرخیدو بدون حرف الرنس با اخم غلیظ نگاهش بی 

 سمت در رفت

ی با حرص یه بار دیگه به من نگاه کردو در اتاقو  ون رفیی اما قبل از بب 

ون رفت   کوبیدو بب 
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 دنیل رسی    ع نشستو تلفن رو برداشت . شماره ای گرفتو گفت 

 ... سالم ... دنیلیم -
ی
ی االن پیش من بود  سان و باید بگم ... الرنس همی 

 تالش مشابه ای اینجا داشت ... ممنون ... روز بخب  ... 

 اینو گفت و قطع کرد . رو کرد به منو در حایل که دستمو میگرفت گفت 

 خب بالخره مزاحم رفت ... کجا بودیم ؟ -

 سوایل نگاهش کردم و گفتم 

 قضیه اش چی بود ؟  -

ش زدو  ی دنیل دنستمو گرفتو منو نشوند رو پاش . دکمه ای زیر مب 

 صدای قفل شدن در اتاقش اومد . دستشو رو شکمم کشیدو گفت 

و برا خودش از راه های دیگه کوتاه  -  که میخواد مسب 
هیخی ... یه دخبی

 کنه رو گزارش کردم 

 از حرفش معذب شدمو گفتم 

م یعتی ؟ -  االن منم مثل اون دخبی

 و گفت دنیل اخیم کردو کمر شلوارمو باز کرد 

ی؟ -  چرا فکر میکتی شبیه اون دخبی
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 تو بغلش جا به جا شدمو گفتم 

خب ... منم دارم بخاطر رسیدن به گروه کاوش ... مسب  دیگه ای رو  -

م   ... مب 

تم رفتو  دنیل   گفت دستش زیر تیرسی

لیا ... درسته شب ها تو تخت متی ... اما فکر نکن این باعث میشه  -

 بدون انجام پروژه ات به گروه کاوش بریس 

 خودمو عقب کشیدمو به دنیل نگاه کردم که گفت 

مت گروه  - چیه ؟ انتظار نداری که بخاطر خوابیدن با من قراره ببر

 کاوش؟! 

ی میگفتم خودم ی دم . اما نمیدونستم چی بگم . هر چب  و زیر سوال میبر

 واقعا انتظار نداشتم هنوز باید اون پروژه عظیم رو انجام بدم 

 دنیل دستشو تو شلوارم بردو گفت 

م ... تو هم داری لذت  - لیا ... تو این رابطه همونقدر که من لذت میبر

ی ... درسته ؟  میبر

ی پام قرار گرفت که ناخداگاه نفس عمی قی با این حرف دستش کامل بی 

ون دادم و رس تکون دادم   بب 
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 نمیشد لذت بردنمو انکار کنم 

 من حتی بلد نبودم تحریک شدنمو مخقی کنم 

 چه برسه به انکار لذتم. 

 و گفت دنیل لب هاشو مماس گوشم گرفت

ی دیگه ای بخوای...  - پس دلییل نداره بخاطر این رابطه از من چب 

 درسته  لیا ؟ 

زبونشو به الله گوشم کشیدو گلومو بوسید . همزمان انگشتشو آروم 

ی پام   و گفت فشار داد بی 

راجب امتحان هفته بعد هم ... اگه نمره ات نرسه ... انتظار نداشته  -

مت ...   باش ببر

 یده بریده گفتم لبمو گاز گرفتمو بر 

 پس باید این هفته شب ها حسانر درس بخونم  -

دنیل یهو منو از رو پاش بلند کرد . چشمهام که از لذت بسته شده بود 

ی کشیده  با شوک باز شدو قبل اینکه بفهمم چی شد دنیل شلوارمو پائی 

به ای به باسنم زد  ی و رصی  بود . منو خم کرد رو مب 
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 ت پشتم خم شد و کنار گوشم گف

 شبهات مال منه لیا ... رو شب ها حساب نکن  -

ی بگم گرمای بدن دنیل رو پشتم حس کردمو  ی حرکت قبل اینکه من چب 

وع کرد . نفسم از درد اولیه حبص شدو با حرکت بعدی لذت  اولشو رسی

وع کرد به حرکت تو تنم  وع رسی . اما دنیل انقدر رسی    ع و با قدرت رسی

 حو شه کرده بود که نمیذاشت درد کامل م

ون نره که   دنیل کنار گوشم گفت لبمو گاز گرفته بودم تا صدام بب 

 خییل ساکتی لیا  -

 آه آرویم از گلوم در رفتو بریده بریده گفتم 

ون  - سم صدام بره بب   دنیل ... آروم تر ... میبی

م حرکت  دنیل کنار گوشم خندیدو مکث کرد اما تا بخام نفس بگب 

بدنمون با آه من تو اتاق پیچید . دنیل با محکیم زد که صدای برخورد 

 لذت گفت 

 همینه ... دوست دارم صداتو بشنوم لیا ...  -

ش  نمیدونستم دنیل جدی میگه یا تو حال خودش نیست .  تو دفبی

 وسط دانشگاه بودیم 
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 اونوقت میخواست ناله های منو بشنوه ؟ 

ل نکنمو غرق لذت بشم  هرچند برای منم راحت تر بود که صدامو  کنبی

 اما ترس از موقعیتی که توش بودیم باعث میشد نتونم خودم رها کنم 

به محکیم به باسنم زد که صداش با آه از درد من تو اتاق  دنیل رصی

 . پیچید 

به دستش واقعا درد داشت .   رصی

 دوباره تو گوشم گفت و پشت گردنمو بوسید دنیل 

 بشیتی ها صدات نشنوم لیا  -
ی
 ممکنه کالس بعدی نتون

به دیگه زدو جای انگشتاش سوخت   با این حرف یه رصی

 تو گوشم گفت دیگه مغزم 
ی
ناله ام ناخداگاه بلند شدو دنیل جون

ل کنه   نمیتونست همه چیو کنبی

ی درد گرفته بود   آرنجم رو مب 

 دنیل کمرمو محکم گرفتو با رسعت بیشبی ادامه داد. انگار که تازه اول

 راه بود . 

ی بلند کردمو با ناله گفتم   خودمو از رو مب 
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 دنیل ... دیگه نمیتونم ...  -

 دنیل از فرصت استفاده کردو خودشو عقب کشید  و

 دنیل از فرصت استفاده کردو خودشو عقب کشید 

 منو به سمت خودش چرخوندو گفت  

ی لیا ...  - ی رو مب   بشی 

 اما فرصت نداد بشینم . 

ی . پاهامو دور کمرش انداختو خودشو کمرمو گرفتو م نو نشوند رو مب 

 رسی    ع واردم کرد 

اهنم گاز گرفت  دو نوکشو از رو پب   سینه ام رو تو دشتش فرسی

 ناله ام دوباره بلند شدو حس کردم دنیل تو گلو خندید 

وع کرد به نبض زدن  اما یهو کل بدنم غرق لذت شدو رسی

 صدای دنیلو شنیدم که تقریبا شایک گفت 

 خییل زوده لیا... تو چرا انقدر کم تحمیل  -

نیمدونستم منظورش چیه اما دیگه تو حال خودم نبودمو تو لذت 

 شناور بودم . 
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و دستشو دو طرفم ستون کرد .   ی  دنیل منو خوابوند رو مب 

ی اومد  مکم کم از اوج پائی 

نه و مماس بدنم داره نفس تازه  ی متوجه شدم دنیل هم بدنش نبض مب 

نه  ی  نفس مب 

ه   به منه چشم هامو به زور باز کردم که دیدم خب 

 لبخندی کنج لبش نشستو گفت 

وع میشه لیا   -  کالس بعدیت یه رب  ع دیگه رسی

 خسته نگاهش کردم 

ی فکر کنه و بگه .  ی ی چب  ی موقعیتی به چینی   یک میتونه توچنی 

 مو بستمو گفتم چشم ها

 من فقط دلم میخواد بخوابم  -

دنیل از روم بلند شدو با جدا شدنمون ناله دیگه ای کردم و خمار 

 نگاهش کردم . 

 دستشو به سمتم گرفتو به زور دستشو گرفتم. 

 . منو کشیدو بلندم کرد 
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 گفت در حایل که لباسشو مرتب میکرد  

م بخوانر ... اما خب دوست داشتم کاناپه اتاقمو در اختیارت بذار  -

مسئول آموزش قراراه بیاد اتاقمو فکر نکنم جلو اون راحت بایسی 

 بخوانر 

با این حرف چشمیک بهم زدو شلور و شورتمو  از رو دسته صندلیش 

 برداشتو به من دادتا بپوشم 

نر رمق ازش گرفتمو سیع کردم بپوشمش که دنیل هم کمکم کرد و 

 گفتم 

 این انصاف نیست دنیل ... تو چطور انقدر رس حایل  -

تمو مرتب کردو گفت   کمر شلوارمو بستمو دنیل تیرسی

 بدنت توجه کتی ... بعد یه رابطه کوتاه ...  -
ی

تو هم اگه یکم به آمادیک

 انقبی خسته نمییسی . 

 به ساعت نگاه کردمو گفتم 

 کوتاه ؟ به نظرت نیم ساعت کوتاهه ؟  -

 دنیل دستشو رو سینه ام کشیدو گفت 
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تتو سوراخ کرده  - ی جای دندونم تیرسی  اوه ... لعنتی ... ببی 

 که دنیل گفت
ی
 نگاه کردم .  به جان

 سوراخش ریز بود اما جای دقت میکردی مشخص بود . 

 دنیل عقب رفتو گفت 

تو نپوش ... سینه هات خییل پیدا میشه با این مدل  - دیگه این تیرسی

 یغه ... مخصوصا وقتی خم مییسی ... 

 یغه لباسمو باال دادمو گفتم 

 فکر نمیکردم انقدر حساست داشته بایسی  -

 ز رو لباسم بیم انگشتاش گرفت و فشار دادنوک سینه ام رو ا

 کنار گوشم گفت 

لیا ... بدنت منو تحریک میکنه ... من نمیخوام رس کالس تحریک  -

 شم 

نمیدونستم از درد نوک سینه ام بود یا از حرف دنیل اما کل بدنم داغ 

 شده بود .  خودمو عقب کشیدمو به دنیل نگاه کردم. 

ه به چشم هاش گفتم دکمه دوم پراهنش که باز بود  و بستمو خب 
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ه به چشم هاش گفتم  دکمه دوم پراهنش که باز بودو بستمو خب 

-  ... 
ی
 باشه ... پس تو هم اینو ببند که تمرکز منو بهم نزن

مشکوک نگاهم کرد که اخم کردمو دستمو رو شلوارش حرکت دادمو 

 گفتم 

 چیه ... فکر کردی فقط خودت تحریک مییسی ؟ -

بدنش آروم زیر دستم تکون خوردو قبل اینکه بخواد دوباره بیدار شه 

 دستمو برداشتم 

 تو دلم گفتم اینم عوض فشار نوک سینه ام 

 بهش زدمو به سمت در رفتم 
ی
 لبخند دندون نمان

به محکیم به باسنم زد که صداش تو کل  اما قبل اینکه ازش دور شم رصی

 اتاق پیجید 

 برگشتم سمتشو اخم کردم که چشمیک بهم زد

 خواست یزی بگه که در اتاقشو زد 

قیافه اش تو هم رفتو زیر لب نفریتی کرد. جلو خودمو گرفتم تا نخندمو 

 ت در رفتم . به سم
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درو باز کردمو با سالم مودبانه به مسئول آموزش از اتاق دنیل خارج 

 شدم . 

 داشتم با وجود اینکه خسته بودم اما رابطه با دنیل شادی 
ی

حس زندیک

 تو وجودم ایجاد میکرد که انگار هیچوقت تجربه اش نکرده بودم 

س وقت برای نهار خوردن نبود . فقط یه اسنک گرفتمو تو راه کال 

 خوردم . 

 نفهمیدم کالس چطور گذشتو ساعت چهار شد. 

به پیامک رو گوشیم نگاه کردم که دنیل نوشته بود راننده منتظر منه 

 اما خودش دیرتر میاد 

ی نوشتم   دلم گرفت دوست نداشتم تو خونه تنها باشم . برای همی 

م خونه ... میخوام برم خرید ...  -  من نمب 

 رسی    ع جواب داد 

یم خرید برو خون -  ه بعد با هم مب 

ی نوشتم  از این اخالق رئیس گونه اش خوشم نیم اومد. برای همی 

م خونه  - م بعد مب   خریدم کوچیکه با راننده ات مب 
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 گویسی رو گذاشتم تو جیبم و منتظر جوابش نموندم . 

ی پارک شده رفتم که صدای آشنانی بدنمو رسد کرد  به سمت ماشی 

 لیا ... عزیزم ... -

 جام ایستادم  خشک رس 

 جک اینجا چکار میکرد . نفس عمیق کشیدمو برگشتم سمتش . 

سمو تو چهره ام نبینه و گفتم  سیع کردم صورتمو حفظ کنمو اسبی

 سالم جک ... تو اینجا چکار میکتی ؟ -

مغرورانه دستشو تو جیب شلوارش گذاشتو با ژستی که انگار 

 میخواست مجله های مد رو تقلید کنه به سمتم اومد و گفت 

 اومدم تورو ببینم ! میدونم دلت برام تنگ شده  -

 ناخداگاه یه قدم عقب رفتم 

هرچقدر دنیل و بدنش برام جذاب بود ! جک و اندامش تهوع آور بود . 

سید. جک هرچند جک در  نوع خودش بد نبود . اما به پای دنیل نمب 

قد متوسظ داشت. پوست خییل سفید و موهای قرمز ... و چشم 

ی کمرنگ ...   های سبر
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 به چشم هاش نگاه کردم

ین تیپ و قیافه  خدای من ... من چقدر از جک متنفرم ... حتی اگه بهبی

ی که تنفرمو زیاد میکرد نگاه مغرورا ی نه و پر از رو هم داشت ... چب 

ش بود   تحقب 

 جک رو به روم ایستادو دستشو به دو طرف باز کردو گفت 

 بعد اینهمه راه ... اینه استقبالت از من .  -

 نه ... نه ... امکان نداشت برم بغلش . 

آب دهنمو غورت دادم . از مکث پشت گردنم عرق رسد نشسته بودو 

فت   من قیافه اش داشت تو هم مب 

نیومدم که تو عویصی منو پیدا کتی . رسی به نشونه نه من اینهمه راه 

 تکون دادمو گفتم 

 اینجا وسط دانشگاه جک ... اصال تو منو چطور پیدا کردی -

 که مشخص بود عصبانیه 
ی
ی انداختو با صدان  دستشو پائی 

ی
با آزردیک

 گفت 

پدرت بهم گفت ... راجب نامزدیمون گفتم و اونم استقبال کرد...  -

مت ... منم اومدم د  نبالت که با خودم ببر
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س گفتم  دستمو گذاشتم رو قلبم . زیر لب با اسبی

چی ؟ نامزدی ؟ تو دیوونه شدی جک ؟ من که بهت گفتم االن  -

 نمیخوام 

 بلند زد زیر خنده و گفت 

 وای قیافه ات خییل خنده دار شده بود لیا ...  -

 اودم سمتمو دستشو دور گردنم انداختو گفت 

 شوچی کردم -
ی
. من اومدم اینجا برای جلسه کاری پدرت گفت اینجان

 بهت رس بزنم ... 

نیمدونستم از اینکه شوچی کرده خوشحال باشم یا از اینکه دستش دور 

 گردنمه عوق بزنم . 

با ولع گونه ام رو در حایل که منو به سمت ماشینش تقریبا میکشوند 

 بوسیدو گفت 

 نامزدی رو مطرح کنیم ... راستش لیا ... اما بالخره که قراره این قضیه  -

ی انداختو بازومو گرفت   دستشو از دور گردنم پائی 

 بدنم از لمسش گزگز میکرد 
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 نیشخندی زدو گفت 

ه راستش لیا ... این مسخره بازی صبر کنیم تو دیگه داره نر مز  -

 میشه... 

 جک ر 
ی
و اوه نه ! بوی الکل ... و این لحن عصتر ... من این لحن روان

 میشناختم 

سید لحنش یعتی میخواست قایط کنه . ظرفیت جک  وقتی به اینجا مب 

 تو مستی کم بود و همیشه بد مست میکرد 

 هیخی بعید نبود ! 
ی
 اما آخه این وقت روز ! هر چند از این روان

 گفت 
ی
 در ماشینشو باز کردو با لحن عصبان

ی  - ی لیا ... یک ماهه از دست من داری در مب  م تموم بشی  ... من صبر

 شده ... 

ون کشیدمو گفتم   دستمو از دستش بب 

ی کتی که نمیخوام ...  - ی  منو مجبور به چب 
ی
 ولم کن جک ... تو نمیتون

خواستم برگردم که بازومو با عصبانیت گرفتو فشار داد نفسم از درد 

 رفتو چشم هام تار شد که صدای دنیل رو شنیدم که با عصبانیت گفت
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 شنیدم که با عصبانیت گفت  صدای دنیل رو 

ه ؟ -  اینجا چه خبر

 فشار دست جک رو بازوم بیشبی شدو گفت 

 به تو مربوط نیست ...  -

ی هول داد که اسم دنیل رو داد زدم و دنیل بازو  منو به سمت ماشی 

 جک رو گرفت و گفت 

 نشدم ولش کتی  -
ی
ه تا عصبان  بهبی

ازوشو از دست جک با عصبانیت برگشت سمت دنیل و در حایل که ب

ون میکشید گفت   دنیل بب 

 بیسی چکار میکتی ؟ -
ی
 مثال عصبان

 هنوز کلمه آخر رو نگفته بود که مشت دنیل تو دهن جک نشست 

 بازومو ول کردو رسی    ع رفتم پشت دنیل ایستادم 

 جک عقب عقب تلو تلو خوردو دهنشو گرفت و داد زد 

 دندونمو شکستی عویصی ...  -

 دنیل رو کرد به منو گفت 
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 اون کیه لیا؟ -

فتم دفعه  نمیدونستم چی بگم . چون اگه میگفتم جک اونوقت لو مب 

 قبل دروغ گفته بودم 

 رسی    ع با ترس گفتم 

 اون مسته ...  -

 جک پرید وسط حرفمو گفت 

 تو یک هستی عویصی ؟ من نامزد لیام !   -

ی رو من و دنیل از عصبانیت چشم هاش رسخ شدو  انگار آب یخ ریخیی

 با تکون رس گفتم نه به من نگاه کرد . 

جک به سمتمون اومدو خواست به دنیل حمله کنه که دنسل خییل 

 راحت اونو پس زد

 جک تلو تلو خوران رو چمنا افتادو  دنیل رو به من گفت 

 اون کیه لیا ؟ -

 فتم آب دهنمو قورت دادم و گ

 اون نامزد من نیست دنیل  -
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 از زبان دنیل : 

جلوی دانشگاه ... یه مرد مست و یه دخبی ... همینو کم داشتم برای پر 

 کردن رزومه ام 

 بودم 
ی
 از لیا خییل خییل عصبان

د هم با این حرف نزدن داشت دردرسو بزرگبی میکرد  ی  هم حرف نمب 

ی بلند شدو دیدم که ان تظامات دانشگاه داره اون مرد مست از رو زمی 

 میاد سمتمون 

 رو به لیا گفتم 

ی راننده شو تا من این گندی که زدی رو جمع کنم  -  برو سوار ماشی 

ی . اونم   مثل یه بچه ترسیده چشیم گفتو دوئید سمت ماشی 

ی بلند شدو خواست بره دنبال لیا که بازوشو گرفتمو  اون مرد از رو زمی 

 گفتم

ه بری رد کارت اگه نمیخوای دانشگاه ازت شکایت ثبت   - کجا ... بهبی

 کنه 

 دستمو پس زدو با کف دست محکم کوبید به تخت سینه ام و گفت 
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 شکایت... من ازتون شکایت میکنم ... اصال تو کدوم خری هستی ؟ -

انتظامات دانشگاه رسیدو در حایل که دست این مرد مستو از رو من 

 ت عقب میکشید گف

 افتاده پرفسور آندو ؟ -
ی
 چه اتفاف

ی  -  این آقا مزاحم ییک از دانشجوها شدن. گویا مست هسیی

ی  -  میکنم شما راحت باشی 
ی

 من رسیدیک

 رسی تکون دادمو خواستم برم که اون مرد داد زد 

ازت شکایت میکنم پرفسور آندو ... به من میگن جک کایز ...  -

 بدبختت میکنم ... 

 ود که لیا باهاش صحبت کرده بود جک! همون کیس نب

 همون کیس که گفت برادرشه ... 

 پوزخندی زدمو برگشتم سمت پارکینگ دانشگاه . 

مثل اینکه لیا باید خییل توضیحات به من بده . هرچند شک داشتم 

 جک واقعا نامزد لیا باشه ! 

ی که بکارتشو من ازش گرفتم ...   نامزد لیا ! دخبی
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 داشته باشه ؟چطور میتونه نامزد 

 مگه اینکه این مرد... واقعا مرد نباشه ... 

 وگرنه چطور تونسته به لیا دست نزنه ... 

 سوار ماشینم شدمو به سمت خونه راه افتادم 

ون و  ه بب  تو دانشکده جلسه داشتیم اما وقتی لیا گفت خودش مب 

ون   جواب نداد از جلسه زدم بب 

ون ... اما ف ردا باید حسانر صورت جلسه و چقدر خوب شد که زدم بب 

 و این کیل از وقتم رو میگرفت بخونم بخاطر غیبتم 

ی که االن بیشبی از همه رو اعصابم بود ... لیا بود ...  ی  اما چب 

 و جک ... این مرد مست ... 

نفهمیدم یک به خونه رسیدم . پله هارو دو تا ییک باال رفتمو وارد عمارت 

 شدم . 

ی از لیا نبود ... یه لحظه شک کردم نکنه نیومده باشه خونه ...  خبر

 اما اونوقت راننده ام بهم میگفت 

 به سمت اتاق لیا رفتمو بدون در زدن وارد شدم 
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و با ورودم جا خوردو جلو آینه با باال تنه نیمه لخت ایستاده بود 

تشو رو تنش گرفت   تیرسی

 شدم . درو بستمو به سمتش رفتم 
ی
 از حرکتش بیشبی عصبان

ن کشیدمو گفتم  تشو از دستش بب   با عصبانیت تیرسی

 ؟ -
ی
 چرا خودتو جلو من میپوشون

 دنیل ... ترسیدم... فکر نمیکردم تو بایسی ...  -

 پس انتظار داشتی یک باشه ؟ -

 ... تو یهو اومدی تو این حرکتم غب  ارادی بود  آروم باش دنیل -

 نگاهم تو صورتش چرخیدو تازه متوجه چشم های رسخش شدم 

 عصبانیتم شعله کشیدو داد زدم 

 چرا گریه کردی ؟ -

 جا خوردو یه قدم عقب رفت که دوباره داد زدم 

چرا جلو آینه لخت ایستادی ؟ چرا جلو دانشگاه اون مرد باید بیاد  -

 ... مگه تو نگفتی کیس تو زندگیت نیست ؟رساغت 

فت  فتمو اونم عقب مب   با هر جمله به سمتش مب 
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 ترسو تو چشم هاش میدیدم . آروم و با ترس گفت 

دنیل ... من جلو آینه داشتم لباس عوض میکردم ... جک باعث شده  -

ی لباسم پاره شه ... من لخت نبودم ...   بود آستی 

 پشتش خورد به دیوار کنار پنجره و ایستاد 

 اما من یه قدم دیگه رفتمو چند سانتی بدنش ایستادم و داد زدم 

 این جک کیه که راجبش بهم دروغ گفتی !؟ -

 با ترس بیشبی گفت 

 من نیست ... جک یه دیوونه روانیه ...   -
ی

 کیس تو زندیک

 که نامزدته ؟ -
ی
 یه دیوونه روان

 اینو گفتمو فکشو تو دستم گرفتم 

 بدنمو به بدنش فشار دادم 

 بودم 
ی
 عصبان

 ... 
ی
 عصبان

 این بدن ... این لب ها ... این صورت ... همه مال من بود ... 

 لیا با صدانی که حاال کامال میلرزید گفت 
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 اون نامزد من نیست ...  -

 رسمو خم کردمو مماس لب هاش گفتم 

 پس کیه ؟ -

ی پاش فشار دادم رون پامو ب  ه بی 

از درد ناله ای کرد که کالفه ترم کرد . این ناله های ریزش هم فقط باید 

 مال من میبود 

 این دخبی فقط مال من باید باشه ... 

 بریده بریده گفت 

ی نمیتونستم باهاش  - اکت مهم ... برای همی  یک پدرمه ... یه رسی رسی

 دعوا کنم و مجبور بودم مدارا کنم 

ی این  میدونستم لیا نمیدونه من کامال راجب پدرش میدونم . برای همی 

یک  اطوری نیاز به یه رسی دروغ رو باور نمیکردم که پدرش با اون امبی

 دیوونه مثل جک داشته باشه 

ی با دست دیگه ام کمرشو گرفتمو تو دستم فشار دادم   برای همی 

 دوباره ناله اش بلند شدو گفتم 
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 تم دوباره ناله اش بلند شدو گف

اطوری که داره ! نیازمن یه مرد  - میخوای باور کنم پدرت با اون امبی

 مثل جکه ؟
ی
 روان

 چشم هاش گرد شد 

 شوکه شده بود 

 پوزخندی بهش زدمو گفتم 

 من بیسی ؟  -
ی

تو فکر کردی من بدون شناختت میذارم انقدر وارد زندیک

 م! من حتی اسم برادر هاتو میدون

 صدانی که به زور شنیده میشد گفت چند بار با تعجب پلک زدو با 

کت جک اون تخلفو پوشش داده !  -  داره ... رسی
ی
پدرم تخلف مالیان

ی بهش نیاز داره !   برای همی 

 مکث کردم ! 

دن ! اما اگه  ی کت های بزرگ مب  اوه ... کلک جدیدی که این روزا رسی

 مشخص میشد تخلف کردن ... به خاک کشیده میشدن 

 دستم یکم نرم تر شدو گفتم 
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ی حماقتی کرده ؟ -  چرا پدرت چنی 

 آب دهنشو غورت دادو گفت 

چون داشت ورشکست میشد ... گفت اینجوری حداقل تا دستش رو  -

 که ممکنه منتقل و  شه چند سال بیشبی 
ی
میمونه و اموالشو تا جان

 تبدیل میکنه ! 

 فشارم رو کمرش کم کردم 

 رو فکش هم همینطور و خودمو عقب کشیدم 

 جای دستم رو صورتش مونده بود 

 رسی    ع فکشو با دستش گرفتو دست کشید 

 حرفش درست بود 

 بودم 
ی
 اما من هنوز ازش عصبان

 با ترس نگاهم کردو گفت 

م میخورم جک تا حاال حتی نتنسته بود لب های منو ببوسه دنیل قس -

 ... هرچند خییل تالش کرده بود ! 

 با این حرفش به لب های لیا نگاه کردمو عصبانیتم اوج گرفت 
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ی بدن خودمو دیوار قفلش کردم   با حرص دوباره بی 

 مماس لبش گفتم 

 اگه بوسیده بود که تو االن اینجا نبودی  -

 رصت جواب دادن بدم بدون اینکه بهش ف

 لب هاشو با خشونت بوسیدمو دستمو تو موهاش فرو کردم 

م   انگار میخواستم انتقام حضور جک رو از لب های لیا بگب 

 این لب های نرم و دوست داشتتی ... 

 خودمو به بدنش فشار دادمو  ناله ای تو گلو کرد 

ی دادم   با خشونت و عجله کمر شلوارشو باز کردمو پائی 

 دستاش بازوهامو گرفته بود 

 میدونستم دوست داره بگه یواش تر ... 

 اما االن هر چی من میخواستم بود ... 

 از زبان لیا : 

 بود واقعا ترسناک بود 
ی
 دنیل وقتی عصبان
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فت   تو رسش نمب 
ی
 انگار هیچ حرف

ی کشیدو منو مثل یه اسباب بازی رو مبل کنار  شلوارمو با خشونت پائی 

 پنجره خم کرد 

 صدای باز شدن کمر شلوارشو شنیدم 

خواستم برگردم سمتش که موهامو تو دستش گرفتو مجبورم کرد رسم 

ی پام کشید   به سمت جلو باشه و دستشو بی 

 هنوز آماده نبودم 

 از تریس که دنیل تو وجودم ایجاد کرده بود بدنم کند شده بود 

 قضیه خودشو پشتم قرار داد اما دنیل بدون توجه به این 

دوباره خواستم برگردم سمتش که با فشار رسمو به سمت جلو نگه 

 داشتو دست دیگه اش رو زیر دلم گذاشت خودشو واردم کرد 

 از درد نفسم رفتو زانوهام شل شد 

 اما دنیل منو ثابت نگه داشتو با داد گفت 

 ثابت وایسا لیا  -

 موهامو ول کردو کمرمو محکم گرفت
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 حس بدی داشتم 

ی ب ی حیس رو تجربه میکردم این اولی   ار بود تو رابطه با دینل چنی 

 اشک هام راه افتادو لبمو گاز گرفتم 

 درد داشتم و انگار دنیل واقعا میخواست من درد بکشم 

ی دوست نداشتم صدام در بیاد   برای همی 

 دوست نداشتم اون به خواسته اش برسه 

ه تو  چنان کمرمو محکم گرفته بود که حس میکردم انگشتاش داره مب 

 تنم 

 خودشو محکم بهم کوبیدو داد زد 

 ناله هاتو بشنوم لیا ...  -

 اما من لب هامو بیشبی به هم فشار دادم 

 میشه 
ی
 میدونستم بیشبی عصبان

 اما من برده اون نبودم که بخواد رسم هر بالنی بیاره... 

دروغ گفتم . اما حق داشتم ال حرفمو بشنوه بعد آره ... راجب جک 

 شه ! 
ی
 عصبان
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به مجیم به باسنم زدو گفت   دنیل رصی

 اگه صداتو نشنوم چی میشه لیا ...  -
ی
 میدون

ون پرید و دنیل  ی لب هام بب  به دیگه ای رفت که ناخداگاه هیتی از بی  رصی

 گفت 

 انقدر به این کار ادامه میدم تا ناله هات بلند شه  -

ب ه بعدی رو زدو از درد چنان لبمو گاز گرفتم که حس کردم لب هام رصی

 پاره شد 

 آب دهنمو سخت قورت دادمو چشم هام به هم فشار دادم 

 اما اشک هام بند نمیاومدو راه افتاده بود 

 و حقارت بدی داشتم ! من وارد این رابطه نشدم که تحقب  
ی
حس تنهان

 شم ... 

 پشت موهامو گرفتو کشیدخواستم داد بزنم بسه که دنیل 

رسمو به سمت خودش کشیدو از الی چشم های اشکیم صورتشو 

 دیدم 

 غرق عصبانیت و شهوت بود 
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 صورت دنیل غرق عصبانیت و شهوت بود 

نگاهش به نگاهم گره خوردو تو یه لحظه ددم که همه اجزای صورتش 

 خشک شد ... 

 پلک زدمو اشکم دوباره ریخت 

 دیگه تو صورت دنیل نه شهوت بود نه عصبانیت 

 فقط شوک بود 

 شوک خالص . دستش ، بدنش ،همه دنیا انگار مکث کرده بود 

 عصبانیت دوباره به صورتش برگشت 

ون کشید   اما هم موهامو ول کرد هم خودشو ازم بب 

 بدون اینکه مکث کنه به سمت در رفت 

ی افتادمو دستاموو ستون کردم تا خودمو  از رو مبل دو زانو رو زمی 

 حفظ کنم 

 اشتباهه ... همه اینا اشتباهه 

 انتخابم اشتباه بود ... 

 رابطه با دنیل پر از تحقب  و درده ... 
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من اینو نمیخواستم. من هیجان رو میخواستم اما بدون تحقب  و 

ی ... توه  ی 

ده شده بود .   قلبم فرسی

 داره... 
ی

سخت بود باورش ... دنیل ... مردی که ظاهری به این فریبندیک

 شهوته ... پر از غرور و 

 ... 
ی
 پر از خشم و زور گون

به زور خودمو بلندکردم . باید مریفتم حمام ... از خودم متنفر بودم .. 

ی پام ... از بدن تحریک شده ام . از  قلبم که با وجود  از خییس بی 

ی ذات دنیل هنوز نمیخواست قبول کنه این رابطه باید تموم  دونسیی

 بشه ... 

 میدونستم دنیل با دیدن اشکم وسط کار دست کشید و رفت 

 این یعتی احساس عذاب وجدان گرفت 

ی   نبود ... اینکه کیس رو آذار بدی بعد عذاب وجدان بگب 
ی
اما این کاف

ی نیست ... این فقط نشون میده هنوز کامال پست  قابل تحسی 

 نشدی... 

 لخت شدمو دوش آب رو باز کردم 
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 آب داغ داغ رو باز کردم 

 که تا حاال با دنیل داشتم پاک کنم . 
ی
 میخواستم تنمو از تمام لذت هان

 از زبان دینل : 

ه شدم   در اتاقمو کوبیدمو تو آینه اتاقم به خودم خب 

 اشک لیا حالمو بد کرده بود 

 متنفر شده بودم  از خودم

 از خودم ...من از خودم متنفر بودم ... اشک لیا بهم یاد آوری کرد ... 

 با عصبانیت به سمت آینه رفتمو با مشت کوبیدم به تصویر خودم 

 آینه شکستو تصویرم هزار بار تکرار شد 

 خون و درد دستم برام مهم نیود 

ون کنه . دلم دردی میخواست که این حس تنفر و انزجار رو از   تنم بب 

مو با رابطه خشن تنبیه کرد بودم   من قبال هم پارتبی

 اما هیچوقت این صورت اشک آلود و پر از درد رو ندیده بودم 

 اشک و دردی که مسببش من بودم 
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 من تنفرو توچشم های لیا دیدم 

 مشتمو دوباره کوبیدم به آینه ... 

 یا نه ! هیچوقت برام مهم نبود بقیه ازم متنفر باشن 

 اما لیا مهم بود ... لعنتی مهم بودو نمیفهمیدم چرا مهمه ! 

 خون دستم کف اتاق رو کثیف کرده بود 

 دستم میسوخت ... اما قلبم بیشبی درد داشت 

ه ...   شک نداشتم لیا مب 

ه و من تنها میمونم   لیا مب 

با دخبی های پوشایل و متظاهری که هرگز لمس دستمو مثل لیا جواب 

 نمیدن 

ون و با دادخدمتکارمو صدا کردم   از اتاق زدم بب 
ی
 عصبان

 نگاهم به در اتاق لیا افتاد

 نفهمیدم دارم چکار میکنم و به سمت اتاقش رفتم 

 با همون دست خونیم در اتاقشو باز کردم 

 صدای دوش حمام یم اومدو به سمت رسویس رفتم 
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ه در موند   دستم رو دستگب 

ه ... هیچ کاری هم   نیمتونم بکنم اون مب 

 تنفری که تو چشم های لیا دیدم واقیع بود ... 

 دستمواز رو در برداشتم 

 نیمتونه احساس آدم هارو عوض کنه ... 
ی
 فایده ای نداره ... هیچ حرف

ون   خواستم برگردم بب 

ی دادو در رسویسو  ه در رسویس رو پائی  اما دستم بدون اراده من دستگب 

 باز کرد 

 بود ... رو به روم لیا 

 زیر دوش آنر که از بخارش پیدا بود خییل داغه 

 با بدن رسخ از گرمای آب و چشم های رسخ تر 

 شوکه به من نگاه کرد 

 نگاهش نر روح از صورتم رو دستم رسید 

 چشم هاش گرد شدو با شوک گفت 

 دستت دنیل ...  -
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 به دستم نگاه کردم 

 و 
ی
 رسخ بود ...  دیگه شبیه دست نبود ... بیشبی یه مشت خون

دم .  ی  مب 
ی
 به لیا نگاه کردم ... باید حرف

 که بگه پشیمونم ... اما زبونم نیمچرخید ... 
ی
 حرف

 حارصی بودم تا ابد هم اینجا وایسم و به لیا نگاه کنم

 بود . 
ی
ی حد موندنش هم انگار برام کاف ه به من بود .  در همی   لیا هم خب 

 و بستمو گفتم به سمتش رفتم . با دست سالمم دوش آب ر 

 بدنت میسوزه لیا ...  -

 دستشو دورش گرفتو گفت 

 با دستت چکار کردی ؟ -

 مهم نیست ...  -

 حوله رو استند رو به سمتش گرفتم و گفتم 

 من ... لیا ... من...  -

نگاهش منتظر بود . چرا نمیتونستم این لعنتی رو به زبن بیارم ... شاید 

 با گفتنش یه فرصت دوباره بدست میاوردم 
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 شد و لیا به دستم نگاه کردو گفت 
ی
 مکثم طوالن

 دنیل ... تو قلبمو شکستی ...  -

 نمیخواستم این کار کنم ...  -

ده بودم یک رسازیر دوباره به هم نگاه کردیم . لیا اشک هانی که نقعمی

 شدنو پاک کرد و گفت 

 میشه اول بری برای دستت کاری کتی بعدحرف بزنیم ؟ -

 به دستم نگاه کردم 

 چرا دردشو حس نمیکردم ؟ اما تو قلبم درد سنگیتی رو حس میکردم 

 نمیخواستم برم . نمیخواستم برم و وقتی برمیگردم لیا اینجا نباشه . 

 بدم اما این بحثو تموم کنم ... حارصی بودم دستمو از دست 

 کالفه گفتم 

 با من بیا ...  -

ی نگاه کردو گفت   چشم هاش گرد شد . به خون کف زمی 

 بزار لباس بپوشم دنیل ...  -

 رسی تکون دادمو منتظر ایستادم 
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ون رفت   لیا با تردید نگاهشو از من گرفتو از رسویس بب 

 مثل یه بچه که دنبال مادرشه پشت رسش رفتم 

ون اتقا لیا گفت خ  دمتکار از بب 

 افتاده ؟  -
ی
 قربان ... اتفاف

یم کلینیک د -  ورا ... به راننده بگو آماده باشه... مب 

اهن بداره اما  خدمتکارم رفتو لیا لباس زیرشو پوشید .  خواست پب 

ت برداشت...  ی و تیرسی  مکث کرد و یه شلوار جی 

فت ... لیا پیش من نمیموند   لیا مب 

ی بکوبم دلم میخوا ی  ست مشتمو دوباره به چب 

 اما لیا برگش سمتمو گفت 

ی دور دستت بپیج  - ی  شده ... یه چب 
ی
 خدای من دنیل همه خونه خون

ی دیگه ای بود .   من چب 
ی
 برام مهم نبود چی داره میشه ...  نگران

لیا لباسشو پوشیدو حوله صورت از تو رسویس آوردو دور دستم 

 پیچید و گفت 

 بریم ...  -
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 تکون دادمو همراهش رفتم  رس 

 حس میکردم بدنم رسد شده 

 اما مطمئنم وقتی لیا بره از این هم رسد تر میشه ... 

و دیدم گفتم  چرا ! چرا این حماقتو کردم ! چرا وقتی اون روز این دخبی

 بیاد اتاقم ... 

وع کردم که خودم میدونستم منو میشکنه !؟ یو رسی ی  چرا چب 

 به لیا نگاه کردم که نگران دستشو دور مچ خونیم نگه داشته بود 

 یعتی لیا میمونه ؟

 از زبان لیا : 

 وجودم پر از تنفر از دنیل بود ... 

 اما وقتی وارد رسویس شد ... 

 چشم هاش ... چشم هاش انگار تغیب  کرده بود 

 دیگه اون دنیل مغرور و متکبر نبود... 

 بود ...  یه دنیل آسیب دیده و ترسیده

 من این نگاهو میشناختم ... من با این نگاه بزرگ شده بودم ... 
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ی نگاهو میدیدم ...   من هر روز که تو آینه نگاه میکردم ... همی 

 نیمدونم برای دنیل چی پیش اومده ... 

 اما انگار اون هم مثل من رازی درونش داره 

 رازی که انقدر آسیب پذیرش کرده ... 

 ه ؟نمیدونم کار درست چی

دقیقه ... نمیتونم دنیلو تنها بذارم و فقط میدونم تو این لحظه و این 

 برم ... 

 حداقل االن نه ... 

 حوله دور دست دنیل از خون رسخ شده بود ... 

 واقعا با خودش چکار کرده ؟

ی تکیه داده بود و چشم هاشو بسته بود   دنیل رسشو به صندیل ماشی 

 آروم گفتم 

 دنیل .. خونر ؟ -

 آرویم گفتو چشم هاشو باز نکرد . هممم 

 رو پیشونیش عرق رسد نشسته بود 
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 عرق رو پیشونیش رو پاک کردم . بدنش رسد رسد بود . 

ی متوجه شدم رسیدیم   با ترمز ماشی 

 راننده در سمت دنیل رو باز کردو گفت 

 کمک میخواین قربان ؟  -

 دنیل خواست بگه نه که من گفتم 

ی ... آره ...  -  باید کمک کنی 

 از زبان دنیل : 

به قطره های رسیم که میچکید نگاه کردم .  دورا با عصبانیت هر تیکه 

د رسم .  ی ون میاورد یه نق مب   شیشه ای که بب 

 محلویل رو روی دستم ریخت کهگوشت تنمو سوزوند . 

 اما برام مهم نبود . 

ون اتاق بود و ذهن و فکرم پیش اون بود   لیا بب 

وع به بخیه زدن کرده بود گفت   دورا در حایل که رسی

 خییل وقت بود دست از آسیب زدن به خودت برداشته بودی دنیل  -
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تو دلم به حرفش جواب دادمو گفتم ، آره چن در حال آسیب زدن به 

 بقیه بودم 

 نگاه کردم  اما به دورا فقط

 نگاهش تو صورتم چرخیدو با تاسف رسی تکون دادو گفت 

ون که نگرانته کیه ؟ -  اون خانم جوان بب 

 ناخداگاه گفتم 

ه ...  -  اون مب 

 باال انداخت و گفت 
ی
 دورا ابرون

 تو میخوای نره ؟ -

 رسی تکون دادم و دوراا گفت 

 پس یه کاری کن نره آندو جوان ...  -

زدم . کاش میشد بگم خودم یه کاری کردم که بره ...  از حرفش پوزخند 

 الکچری  که باهات 
ی
لعنتی دنیل ... چرا نمیفهیم این دخبی با هرزه هان

 میخوابیدن فرق داره ... 

 دورا نگایه بهم انداخت و گفت 
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 دورا نگایه بهم انداخت و گفت 

ای قبلیت فرق داره ؟ -  اون با دوست دخبی

 بازم پوزخند زدم 

 حتی دورا تو یه نگاه فهمید ... اما من ابله نمیفهمیدم 

 کالفه و نر رمق گفتم 

 اون دانشجو منه دورا ...  -

 لبخند شیطنت باری رو صورت مسن دورا نشست و گفت 

 میتونم حدس بزنم اون قراره عروست بشه دنیل  -

 اخمم تو هم رفت و گفتم 

 قت ازدواج نمیکنم شبیه مادر بزرگ ها حرف نزن دورا . من هیچو  -

 اینبار بلند خندید و گفت 

 من مادربزرگم دنیل ... من هفتا نوه دارم  -

 ناخداگاه خندیدمو گفتم 

 پس همونه که خیال بافیت خوب شده  -
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 دوباره خندید و گفت 

ی  -  هم همی 
ی

تو همیشه با واقعیت ها کنار نمیای پرس جون ... از بچیک

 میچرخه تا تو به درست بریس بودی ... اما بالخره دنیا انقدر 

 کالفه به زخم دستم نگاه کردمو گفتم 

خواهش میکنم دورا ... بسه دیگه انقدر منو نصیحت نکن . من دیگه  -

 سالم نیست  12

 دورا خندیدو گفت 

 سالته ... چون رفتارت اینو نشون میده  12اما از نظر من هنوز  -

وع به باند پیخی دستم کرد که ناخداگاه گفتم   رسی

 چکار کنم اون نره ؟ -

 از سالم لبخند مخقی رو لبش نشستو گفت 

 دنیل ... اون غرور لعنتیت رو کنار بذار پرس  -
ی
همون کاری که میدون

 جون ... وگرنه تا آخر عمرت تن
ی
 ها میمون

 خواستم بهش جواب بدک که لیا وارد اتاق شد  اخیم کردم به دورا و 
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 نگران به دست من نگاه کرد و گفت 

ی  -  از اداره پلیس اومدن میخوان دنیلو ببییی

 من و دورا هم زمان گفتیم 

 متئو ...  -

ی لحظه از پشت رس لیا اومد داخل و گفت   متئو همی 

 بله ... بله ... خدمم ... و شما آقای آندو بالخره دستت رو شد  -

 که نر اختیایط 
ی
شوکه شدم از این حرفشو ذهنم رفت رساغ تمام دفعان

 کرده بودم 

 کدوم بار ممکن بود لو رفته باشم ؟

 نداشتم ! 
ی
 با لیا که هیچوقت خطان

 داشتم ؟

 ئو با غرور رو کرد به لیا و گفت مت

 کنم بانو جوان ...  -
ی
 من با شما هم باید بازجون

 مالفه گفتم 

؟ -
ی
ن ی  چی میخوای متئو؟ از چی حرف مب 
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 متئو به دستم اشاره کردو گفت 

یل؟ بیا اینم مدرک    -  گفتی مدریک ندارم که تو یه دیوونه غب  قابل کنبی

ه و با تعجب نگاهش کردم که دورا   گفت   خب 

ه روانیه ؟منظورت  -  چیه متئو ؟ هر کیس دستشو ببر

 منظورم چیه لیا ... دنیل هر کیس نیست ...  -
ی
 خودت هم میدون

 لیا متعجب به من و متئو نگاه کردو گفت 

له ؟ - ی دنیل دیوونه غب  قابل کنبی  چرا شما میخواین ثابت کنی 

 با این حرفش جا خوردم 

 متئو اما انگار حسانر خوشحال شده بود 

 رو کرد به لیا و گفت 

ه دور از اینجا صحبت کنیم  -  شما با من بیاین ... بهبی

ون که  با این حرفش دستشو گذاشت پشت لیا تا انو همرایه کنه بب 

 گفتم 
ی
 عصبان

 لیا با تو هیچ جا نمیاد متئو ...  -

وزمندانه ای برگشت سمت   من متئو با لبخند پب 
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ی برخورد من بود   انگار منتظر همی 

 لبخندش بزرگ تر شدو گفت 

 اتفاقا این خانم جوان با من میاد تا ببینم چی راجب این حادثه میدونه -

ه که اینبار از جام بلند شدم   با این حرف خواست لیا رو ببر

 دورا کالفه گفت 

 دنیل هنوز کارم باهات تموم نشده  -

به سمت متئو رفتمو دستشو از رو تن لیا پس اما من نر توجه به اون 

 زدم 

 لیا متعجب به ما نگاه میکرد و متئو که حسانر خوشحال بود گفت 

 ؟ -
ی
ن ی  دست کارمند دولتو پس مب 

 دورا شایک گفت 

ون هر کاری خواستی  - ون و بب  بس کن متئو ... از درمونگاه من برو بب 

 بکتی انجام بده 

ه میدونستم دورا میخواد جلو آ  شوب بگب 

 اما متئو میخواست از قصد بره رو اعصابم و حسانر موفق بود 
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 دوست نداشتم به لیا دست بزنه یا با اون تنها حرف بزنه 

 متئو با عصبانیت برگشت سمت دورا و گفت 

 من در حال انجام وظیفه ام دورا میشه اینو بفهیم ؟ -

 خواست بازو لیا رو بگره که لیا اینبار بلند گفت 

ی انگار من یه یسی ام !   -  کافیه ... یه جوری رفتار میکنی 

 رو به متئو گفت 

ون من خودم میام صحبت میکنیم  - یف ببر بب   شما ترسی

 بعد هم رو کرد به منو گفت 

دنیل ... لطفا پانسمان دستتو تموم کن تا زودتر از اینجا بریم . از  -

 بیمارستان متنفرم . 

ون رفت با این حرف خودش به سمت در   رفتو اول از همه بب 

متئو یکم جا خورده بود اما زود خودشو جمع کردو با نیشخندی به من 

ون   رفت بب 

 خواستم پشت رسشون برم که دورا گفت 

 آروم باش دنیل و کارو خراب تر نکن  -
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 با حرص برگشتم سمتشو گفتم 

 ... دوست ندارم به لیا  -

 حرفم با جواب دورا قطع شد که گفت 

ی ل - ی ه تو خودتو جمع کتی تا چب  یا میتونه از پس خودش بر بیاد . بهبی

 اون منتظره زمینت بزنه ... 
ی
 دست متئو ندی . میدون

 با حرص لب هامو بهم فشار دادم

 لیا اگه از پس خودش بر یم اومد با جک به اون روز نیم افتاد 

 نگاه دیگه ای به در انداختم . دورا گفت

 ن مونده . دنیل بیا فقط پانسما -

 کالفه به سمت درا رفتمو گفتم 

 فقط تمومش کن ...  -

 از زبان لیا : 

حدس زدنش سخت نبود . میدونستم متئو میخواست چی رو ثابت 

ون اتاق دنیل ایستادم و برگشتم سمت  کنم اما نمیفهمیدم چرا .  بب 

 متئو اما با دیدن لبخند عجیبش جا خوردم که گفت 
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 خوردم که گفتبا دیدن لبخند عجیبش جا 

انی ؟ -
 تو هم ییک از اون دخبی

 سوایل نگاهش کردم که نگاهش رنگ تمسخر گرفتو گفت 

ی ...  -  که لنگ نمره هسیی
ی
 همون دانشجوهان

 اخمم تو هم رفتو دستمو به سینه زدم 

ل کنم و فقط حق به جانب گفتم   سیع کردم عصبانیتمو کنبی

 که میدونم  -
ی
ی و تا جان ی ماموریت هستی  ی در حی  این  فکر کنم گفتی 

 طرز حرف زدن شما خارج از عرف کارتونه 

 ... من شمارو  -
ی

تو در جایگایه نیستی که بخوای به من عرف کارمو بیک

ی شماها  ی یا نمره ... همی  میشناسم دخبی جون ... همتون یا لنگ پولی 

 آدم های آشغایل مثل آندو بزرگ کردین 

فت رو اعصابم   دیگه حسانر داشت مب 

 با عصبانیت گفتم 

رو رس کیس خایل به نظر میشه شما میخواین عقده های شخصیتون  -

 ! ی ی تا اینکه بخواین انجام وظیفه کنی   کنی 
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 اخمش رفت تو همو با دست به اتاق اشاره کردو گفت 

 چه نسبتی باهاش داری ؟ -
ی

ه برام نطق نکتی  و بیک  بهبی

 واقعا چه نسبتی با دنیل داشتم ؟ 

 مکتی کردمو متئو فکر کرد دارم باهاش لج میکنم 

 بد بود . انگار همه حرف های متئو اگه میگفتم من دوستشم که خییل

 درست بود 

 متئو پوزخند زدو گفت 

؟ یم خوای من بهت بگمچیه ؟  -  براش چی حساب مییسی
ی
  ؟ نمیدون

 با عصبانیت گفتم 

 مسلما در شان من نیست اینجوری بخوام سوال جواب بشم  -

اینو گفتمو خواستم برگردم سمت اتاق که دنیل رو تو قاب در اتاق 

 دیدم 

 رو کرد به متئو گفت 

 دفعه آخرت باشه با دوست دخبی من اینجوری حرف زدی  -

 اینو گفتو دستمو گرفت 
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 رو بهش گفتم 

 میشه بریم  -

رسی تکون دادو رو کرد به دورا ازش تشکر کردو بدون توجه به دنیل به 

 سمت انتهای راهرو رفتیم 

 اما متئو پشت رسمون اومد و گفت 

 من هنوز کارم با شما تموم نشده  -

 دنیل یهو ایستادو گفت 

 و دقیقا  -
ی
متئو ... میشه بدونم از شکایت یا گزارش چه کیس اینجان

؟   دنبال چی هستی

م و گفتم نتو   نستم جلوی زبونمو بگب 

ن ؟!  -  نکنه جدیدا دست هارو به جرم بریده شدن میگب 

متئو با خشم به من و دنیل نگاه کرد . دستشو به سینه زدو با آرامش 

 گفت 
ی

 ساختیک

ی برین ... اما به زودی همو میبینیم بچه ها ...  -  خیل خب ... میتونی 

 دنیل پوزخندی زدو گفت 
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 دنیل پوزخندی زد و گفت 

 از اجازه ات ممنونم متئو ... آخه ما منتظر اجازه تو بودیم  -

 منم آروم خندیدمو با دنیل به سمت در خروج رفتیم

 اما نگاه آخر متئو واقعا ترس تو دلم انداخت

 که میگفت هر 
ی
 بود که جک بهم مینداخت . نگاه هان

ی
از اون نگاه هان

م . ط  ور شده  حالتو میگب 

ی شدیم   با دنیل سوار ماشی 

 راننده منتظر بود و تا نشستیم حرکت کرد 

 ساعت نزدیک ده شب بودو احساس ضعف بدی داشتم 

ه بودم که دنیل آروم گفت   به مسب  و آدم های تو خیابون خب 

 بخاطر امروز متاسفم لیا ...  -

یل به یه معذرت شوکه برگشتم سمتش . این نزدیک ترین حالت دن

ی شناخت کیم که ازش داشتم میدونستم اهل  خوایه بود و من با همی 

 معذرت خوایه نیست 

ه بود گفت  ون خب   دنیل رسی    ع نگاهشو ازم گرفتو در حایل که به بب 
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 آزارت بدم لیا ... باور کن من نمیخواستم  -

ین  مکث کردم . نمیدونستم بگم یا نگم . حاال که فرصت بود شاید بهبی

 زمان برای حرف زدن ما بود 

ی گفتم   برای همی 

نمیتونم باور کنم دنیل ... اینکه با اون رفتارت من اذیت میشم خییل  -

 بدییه بود ... 

 هر دو ساکت بودیم . دنیل هیخی نگفت 

 بالخره خودم گفتم 

 آزار بدی ... این یه واقعیته ... تو میخواستی منو  -

دنیل آروم رسی تکون دادو برگشت سمتم . کالفه و دو دل بود . رس در 

 گیم از چشم هاش میبارید. دستشو گذاشت رو پام و گفت 

من یم دونستم جسمت اذیت میشه ... اما انتظار نداشتم روحت  -

 انقدر آزرده بشه ... 

 و ازم گرفتو گفت با این حرفش جا خوردم دوباره نگاهش

 همه این اتفاق تقصب  من نیست لیا  -
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 از این حرفش جا خوردم 

 نکنه میخواست منو هم مقرص کنه ؟

ون گفت  ه به بب   دنیل خب 

بود و کیس وقتی تو رابطه های قبیل ... این تنبیه های جسیم ...  -

 هم... 

 نذاشتم ادامه بده و  ناخداگاه گفتم 

 نمیخوام راجب رابطه های قبلیت بدونم دنیل ...  -

داشتم به ندست خودم نبود اما دوست نداشتم بدونم . اصال دوست 

اونا فکر کنم . میدونم رابطه ما از رو عشق نبود اما تو خیال من همه 

 چی خییل قشنگ تر بود تا واقعیت ... 

 رد دنیل به من نگاه ک

 حاال این من بودم که نگاهمو ازش دزدیدم 

 دنیل دستشو آروم و نوازش وار رو پام حرکت دادو گفت 

 اشتباه از من بود لیا ...  -

ون دادم   بب 
ی

 نفسمو با خستیک
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ی نگفتم .  ی  رسی تکون دادمو چب 

واقعا نمیدونستم چی بگم ... من تصمیم گرفته بودم همه چیو تموم 

 کنمو بذارم برم 

 اما به اینجا که میکشید مردد میشدم 

گرمای دست دنیل حس خونر به پام میداد. به دستش که نوازشوار رو 

 پام حرکت میکرد نگاه کردمو گفتم 

من راجب جک بهت دروغ گفتم ... هیچوقت فکر نمیکردم بیاد  -

اینجا... اما اینو بهت راست گفتم که هیچ ارتبایط باهاش نداشتمو 

 حتی دوستش هم نیستم .  نامزد که خوبه

 گفت مکث کردم .  نمیدونستم ادامه بدم یا نه . دنیل  

 اون اذیتت کرد ؟ -

با این سوالش شوکه رسمو بلند کردم . قلبم یهو انگار منجمد شد . چرا 

 دنیل اینو پرسید . 

 نگاهش سوایل تو چشم هام چرخید . 

 دست دیگه اش رو گونه ام قرار گرفتو گفت 
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 ت کرده لیا ... درسته ؟ اون اذیت -

 چطور میفهمید ؟ 

تمام حقایقی که من سالها مخقی کرده بودمو دنیل با نگاه کردن به من 

 میفهمید

نمیدونستم باید خوشحالب اشم یا ناراحت ؟ از اینکه کیس دردمو 

 میفهمه باید خوشحال باشم ؟ 

 یا از اینکه رازهام فاش میشه ناراحت باشم 

نگاهمو از دنیل گرفتم . رسمو چرخوندم تا از  نفس خسته ای کشیدمو 

 دستش دور شم و گفتم 

نمیدونم چرا بعضی آدما تو دنیا انگار برای آزار دیدن آفریده شدن ...  -

سه ... خواسته یا ناخواسته ... آزارم میده ...   هر کیس به من مب 

 دنیل بازومو گرفتو گفت 

م ... برای من فقط لیا ... من هیچوقت قصد آزار دادنتو نداشت -

یه که از روز اول خواستم تو  ی مفهوم لذت جدا از درد نیست ... این چب 

 هم تجربه کتی ... 

 میدونستم چی میگه ... 
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 اما نمیدونستم چی میخوام . 

دنیل وقتی تنمو لمس میکرد من هرچی اون میگفتو میخواستم . اما 

 وقتی دور از اون فکر میکردم ... نظراتم فرق میکرد 

 دنیل که سکوت منو دید دستمو ول کرد . 

ون و گفت  ه شد به بب   خب 

یه رسی قانون جدید میذاریم ... از حدی که تورو اذیت کنه بیشبی  -

یم ...   نمب 

 نگاهش کردم که یهو برگشت سمتمو گفت 

ه  - یم ... اینجوری بهبی  نه ... اصال دیگه سمت درد و تنبیه نمب 

 حاال داشتم متعجب نگاهش میکردم 

داشت اینارو جدی میگفت ؟ یعتی حارصی بود بخاطر من همه چی رو 

 عوض کنه ؟

دنیل دوباره دستش رو گونه ام نشستو در حایل که گونه ام رو نوازش 

 میکرد گفت 

 خوبه ؟ موافقی ؟ -
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 با تردید رس تکون دادم 

 لیای پر هیجان درونم رایصی بود . اون دوست نداشت دنیلو بزاره و بره 

 اما لیای منطقی درونم میگفت االن نری... بالخره که باید بری... 

ی ...   شما دوتا از دنیا های متفاوتی 

ه شد   نگاه دنیل به لب هام افتادو چشم هاش تب 

ه شهوت ...   تب 

ی لحظه موبایلم زنگ خورد.   اما همی 

ون آوردم و شماره جک رو صفحه گوشیم دیدم   گوشیو از جیبم بب 

 که خییل رسی    ع رگه عصبانیت توش حس میشد گفت 
ی
 دنیل با صدان

 خودشه ؟ -

 رسی تکون دادم و خواستم رد تماس کنم که دنیل گفت 

 .. جواب بده ... بزن منم بشنوم چی میگه .  -

مردد بودم... نمیدونستم جک چی میخواد بگه و اصال میخوام دنیل 

 بدونه یا نه . 

ی کالفه گفتم   برای همی 
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 االن حوصله اش رو ندارم  -

اما دنیل رسی    ع گوشیو از من گرفتو تماس رو وصل کرد جک قبل اینکه 

ی بگم داد زد  ی  من چب 

 لیا ... عزیزم ... باید با هم حرف بزنیم .  -

نگاه کردم که با اخم به صفحه گویسی نگاه میکرد. نگاهش با  به دنیل

 من گره خورد و با تکون رس گفت جواب بدم

 آروم و کالفه گفتم 

 جک ... دست از رسم بردار ...من نمیخوام باهات حرف بزنم  -

لیا ... من امروز حالم بد بود . میدونم آبروریزی شد جلو  -

 چند وقته ندیده بودمت ... ه دانشگاهت... اما تقصب  خودت
ی
... میدون

 ؟
ی
 میخوام االن ببینمت ... کجان

 من نمیخوام ببینمت جک ... خواهش میکنم تنهام بذار  -

اینو گفتمو رسی    ع گویسی قطع کردم. حتی شنیدن صداش هم حس بدی 

 بهم میداد. دنیل با قطع کردن گویسی به من نگاه کردو گفت 

 چرا این کارو کردی لیا ...  -
ی
 باید بری باهاش حرف بزن
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 با این حرف دینل متعجب نگاهش کردم 

 برم باهاش حرف بزنم ؟ تو دیوونه شدی دنیل ؟  -

 نمیخوای این قضیه رو تموم کتی ؟ میخوای ادامه بدی؟ -

مسلما میخوام تموم کنم برای همینم قطع کردم. من هیچوقت  -

وعش کنم چه برسه به اینکه ادامه  بدم  نمیخواستم حتی رسی

لیا ... برای تموم کردن یه قضیه این راهش نیست ... تو باید باهاش  -

 هیچ رایه بینتون 
ی

صحبت کتی ... وقتی مست نیست ... بهش بیک

 نیست 

 پوزخندی به دنیل زدمو گفتم 

ی  - اون منو تهدید میکنه ... اون دست از رسم برنمیداره... این که اولی 

 بار نیست ... 

 فتم که گفت نگاهمو از دنیل گر 

 ... قرار  -
ی

تهدیدش چیه ؟ که پدرتو لو میده ؟ اینم باید به پدرت بیک

 نیست کیس از تو سو ایتفاده کنه لیا 

 با این حرف دنیل بغض تو گلوم نشست ... 
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 چه دل خویسی داشت ... من به پدرم نمیگفتم ... 

 چون شک نداشتم اگه میگفتم مسلما منو عروس جک میکرد 

نر ارزش خبی خجالتی و ترسو عاشق باسطان شنایس برای پدرم یه د

ی دامادی مثل جک یه برد حساب  ی دنیا بود و مسلما داشیی ترین چب 

 میشد . زیر لب زمزمه کردم 

پدرم براش برد حساب میشه منو بده به جک... خودش عروسیمونو  -

ه !   میگب 

دنیل سکوت کرد... سکوتش باعث شد برگردم سمتش . داشت 

 میکرد . آروم رسی تکون داد متعجب نگاهم

ی بگه برگشت سمت خیابون و توافکارش غرق شد ...  ی  بدون اینکه چب 

 آروم و بدون نگاه کردن به من گفت 

 ... با من رابطه داری ...  -
ی

 شاید باید به جک بیک

 برگشت سمتمو دوباره به لب هام نگاه کرد 

هاشو به لب خواستم بگم تو دیوونه شدی که اینبار مکث نکردو لب 

 هام رسوند



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

469 

 شوکه بودم از این حرکتش 

 اما خودمم عقب نکشیدم 

 بعد اون احساس بدی که تو منبه وجود آورد 

 حس خونر داشت 
ی
 حاال این بوسه سهون

ه میخوردو صداش بلند شده بود   موبایلم تو دستم ویبر

 اما ما از لب های هم جدا نشدیم 

دست باند پیخی دنیل رو صورتم نشستو  من بدون نگاه کردن گوشیو 

 خفه کردم 

 لبمو گاز گرفتو با دست دیگه منو کشید روی خودش 

 رو پاش نشستمو پامو انداختم دو طرفش 

ی های پشت رسمون از پشت پلک های بسته ام هر از گایه به  نور ماشی 

 چشمم میخوردو حس عجیتر بهم میداد

اهنم رفت دنیل با دست   سالمش باسنمو دست کشیدو دستش زیر پب 

 به موهاش چنگ زدمو لبشو حریص تر بوسیدم

 که نشسته بودم تحریک شدن دنیل حس میکردم
ی
 از جان
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 موبایلم دوباره زنگ خورد . 

 .اینبار دستم نبود که خفه اش کنم 

 اما دوست نداشتم از دنیل جدا شم . 

تم بود دنیلهم انگار براش مهم نبود. چون دس ت سالمش که زیر تیرسی

د  ی انگشتاش فرسی  اب سینه ام شدو نوک سینه ام رو بی 

 از دردیکه حسکردم ناخداگاه خودمو عقب کشیدم 

 همه احساس های بد با همون درد بهم برگشته بود 

 بدون نگاه کردن به چشم های دنیل آروم گفتم 

ه االن مراعات کنیم  -  تو خییل خون ازت رفته بهبی

 با این حرفم از بغلش جدا شدمو نشستم کنارش 

ی برداشتم و خفه کردم که دنیل با صدائیکه  موبیالمو از رو صندیل ماشی 

 رنگ شهوت داشت و کالفه بود گفت 

 چرا لیا ؟ حقیقتو بگو ... من بهونه رو وقتی بشنوم میشناسم  -

 جا خوردم اما خودمو نباختمو گفتم

 من حقیقتو گفتم دنیل .  -
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 ل با اخم به پشم هام نگاه کرد دنی

 اما آروم گفت 

 ...اینم  -
ی
ی گه الزم دارم تون ی  بخاطر من؟ اما من االن تنها چب 

ی
مییک

 خییل واضح پیداست ... پس انتظار نداشته باش دروغتو باور کنم . 

 و دیگه نگاهم نکرد  پنجره حرف برگشت سمت اینبا 

 حس بدی داشتم 

یه  مخقی کنم باز مثل امشب به میگفتم . اگهباید حقیقتو به دنیل 

 دعوای بزرگ ختم میشه 

 اما زبونم نمیچرخید تا بگم 

 صدای گوشیم دوباره بلند شد 

 جک ... لعنتی ... دست از رسم بردار ... 

 که دنیل گفت   خواستم صداشو باز حفه کنم

 و دردرستو بزرگبی میکتی ... تو کال بخاطر ن -
ی

ی به اونم حقیقتو نمییک گفیی

 هات به مشکل میخوری . 

 با این حرف دنیل برگشتم سمتش 
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 نیم نگای بهم انداخت و گفت 

ی حقیقت رونداشته بایسی ... دچار حماقت حرف های  - شجاعت گفیی

 نگفته مییسی ... 

ی جلو عمارت ایستادو دنیل درو باز کرد   ماشی 

ی پیاد شد و به سمت عمارت  هبدون اینکه منتظر من بمونه از ماشی 

 فت ر 

 از زبان دنیل : 

 به اتاقم نگاه کردم 

ی کرده و جز آینه ای که دیگه قابل استفاده نب د بقیه اتاقو خدمتکارم تمب 

ی هی ی ی نمیشد چبود . اما یه چب   وقت تمب 

 اونم ذهن لیا از خاطرات امشب بود 

ی از بغلم جدا شد .  ی تو ماشی   ذهتی که حس میکردم بخاطر همی 

 رو تختم دراز کشیدم که تقه ای به در خورد. با جواب من در 
ی

با کالفیک

ی بود که وارد حجله  باز شدو لیا با خجالت اومد تو . نگاهش مثل دخبی

ی و انقدر خجالتی .   زفاف میشه . انقدر آتشی 
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 سوایل نگاهش کردم که گفت : 

 نگرانت بودم... دورا گفت ممکنه دستت خونریزی کنه .  -

 که بشینم دست باند پیچیمو باال آوردم و گفتم بدون این

 ظاهرش نشونه ای از خونریزی نداره  -

 لیا با تردید رسی تکون دادو گفت 

 خوبه ... کاری هست بتونم برات انجام بدم ؟ -

ی میشد اومد   تا اینو گفت تو ذهنم بدن لختش که رو تنم باال و پائی 

 اما به سختی این فکرو پس زدمو گفتم 

 ... بخواب ... فردا کالس داری ...  نه -

 آروم رسی تکون دادو خواست بره که ناخداگاه گفتم 

 ! لیا  -

 با اشتیاق برگشت سمتم . انگار اونم نمیخواست بره که گفتم 

 یه آبمیوه برام باز کتی ... با یه دست نمیتونم  -
ی
 میتون

 ومد تو . به یخچال کنج اتاقم اشاره کردم و اونم رسی    ع رس تکون دادو ا
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ت گشاد و شلوارک پارچه ای و کوتاه تنش بود   یا تیرسی

موهاشو پشت رسش بسته بودو عینکش تو تارییک برق نگاهشو مخقی 

 کرده بود . در یخچالو باز کردو پرسید 

 پرتقال یا هلو ؟ بزار ببینم ... انبه هم هست ...  -

 هلو ... برای خودتم بردار ...  -

برداشت . رو تخت نشستمو به تاج تخت تکیه همیم گفتو دوتا آبمیوه 

 دادم. بطری منو باز کردو گفت 

 بیارم  -
ی
 میخوای برات ن

 نیم نگایه بهش انداختمو گفتم 

 دیگه انقدر از کار افتاده نشدم .  -

خندیدو بطری به من داد. لبه تخت نشستو بطری آب هلو خودشو 

 هم باز کرد . نگاهم تو صورتش چرخیدو گفتم 

؟ -
ی
ن ی  چرا عینک مب 

ی بگه که  ی از این حرفم جا خورد . سوایل به من نگاه کردو خواست چب 

 گفتم 
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ی بگه که گفتم ی  سوایل به من نگاه کردو خواست چب 

 من عینکتوچک کردم . تو چشمات ضعیف نیست لیا ...  -

 حاالحسانر شوکه شده بود 

 دهنش مثل مایه باز و بسته شد که گفتم 

چشم هات خییل قشنگه لیا ... چرا اونارو پشت شیشه عینک مخقی  -

 میکتی ؟

ی انداخت   با این حرفم رسشو پائی 

 که به زور شنیده میشد گفت 
ی
 آروم و با صدان

ارو میفهیم دنیل ؟  - ی  توچطوراین چب 

 رسشو بلند کردوبه من نگاه کرد 

 عینکشو از چشم هاش برداشتم و گفتم 

 خییل ساده ... من فقط به تو توجه میکنم ...  -

 از زبان لیا : 

ی من فقط به تو توجه میکنم . جواب دنیل کوتاه بود اما خییل سنگ ی 

 بود ... خییل پر و با اهمیت ... 
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ی که سالها ازش محروم بودم .  ی من بهت توجه میکنم... دقیقا چب 

 توجه واقیع ! 

 خواستم نگاهمو ازش بدزدم که چونه ام رو تو دستش گرفتو گفت 

 چرا لیا ؟ -

 نفس عمیق و خسته ای کشیدم و گفتم 

 دنیل ... وقتی عینک ندارم تو صورت من چی میبیتی ؟ -

ه  - دوتا چشم آنر وجذاب با مژهای پر پشت که نگاهو به خودش خب 

 میکنه... 

 رسی تکون دادمو گفتم 

 نمیخواستم جذاب باشم...  -

 رسمو عقب کشیدمو خواستم بلند شم که بازومو گرفتو گفت 

 یک اذیتت کرده لیا ؟ جک ؟  -

ون بکشم که منو کشید سمت خودش  خواستم دستم از دستش بب 

 از این حرکتش تعادلم بهم خورد 

 افتادم تو بغلشو دست سالم دنیل دورم حلقه شد 
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 آروم اما قاطع تو گوشم گفت 

-  
ی

 نمیذارم بری... تا بهم نیک

 کالفه تقال کردمو گفتم 

 دنیل ... دوست ندارم راجبش صحبت کنم بیخیال  -

 آروم خندیدو گفت 

 ... اما من بالخره  -
ی

 بهم نیک
ی
 از من مخفیش کتی لیا ... میتون

ی
نمیتون

 ؟میفهمم 
ی

 ... پس چرا خودت بهم نمییک

 از بغلش نذاشت بلند شم. منم انگار نمیخواستم جدا شم 

 چون واقعا تالش نمیکردم 

 ته دلم ترجیح میداد تا صبح تو این آغوش گرم بمونه 

ه بر   م هرچندمغزم دستور میداد بهبی

 گفتم 
ی

 با نر حوصلگ

-  
ی
 من هیخی راجب گذشته تو نمیدونم که تو اینهمه از من میدون

-  ... 
ی
 خب تو نخواستی بدون

 با اخم الگ برگشتم سمتش و گفتم 
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 نمیخوام ؟ -
ی

 من میخوام ... چرا مییک

 دنیل اکم دستشو آزاد کرد تا تو بغلش جا به جا بشم 

 به سمتش چرخیدمو گفت 

هر کدوم به نوبت خب بیا یه کاری میکنیم... امشب شب حقایقه ...  -

 یه حقیقت از زندگیمونو بگیم 

 پیشنهاد بدی نبود . چون اون بالخره گذشته منو در میاورد 

م میشد  ی دستگب  ی  اینجوری شاید منم چب 

تو منم با رسی به نشونه توافق تکون دادم که نیل تکیه داد به تاج تخ

 خودش کشید تا تو بغلش لم بدم و گفت 

 خب ... اول تو لیا ...  -

 نه ... اول تو دنیل ... من یه حقیقتو گفتم ... راجب عینکم  -

وع به نوازش کردو دایهره فریصی با رس  دست دنیل رو کمرم رسی

دو  انگشتاش رو کمرم کشید . این حرکتش دمای بدنمو داشت باال میبر

 گفت 
ی

 با زرنیک

-   ...
ی

 اونو من خودم فهمیدم لیا .تو باید یه حقیقت که من نمیدونم بیک
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 تو تاریک و روشن اتاق نگاهش کردم 

کیم از یه غریبه تبدیل شده بود به کیس که بیشبی دنیل تو مدت خییل  

 از همه راجب من میدونست . 

 بهش اعتماد کنم دنیل چونه ام رو بوسیدو گفت چقدر میتونستم 

 منتظرم لیا ...  -

 دو دل نگاهش کردمو گفتم 

ی تو ذهنم نیست  - ی  ... من االن چب 
ی

 میشه ال تو بیک

یه ابروشباال پریدو مشکوک نگاهم کرد . رسی به نشونه باشه تکون 

 دادو آروم گفت 

ی کیس هستی که تو اتاق خواب من خوابیدی ..  -  . تو اولی 

 با تعجب نگاهش کردم که لبخند زدو گفت 

 خب نوبت توئه  -

 تا حاال با هیچکس اینجا نخوابیده بودی؟ یعتی  -

 با تکون رس گفت نه که ناخداگاه پرسیدم

 چرا؟ -
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 گفت 
ی

 با زرنیک

 این میشه حقیقت دوم راجب من لیا  -

 اخم کردمو گفتم 

 چرا؟استاد نشو دنیل ... اینجا دانشگاه نیست . بگو  -

 اول تو یهحقیقت بگو  -

ی بودک که تو اتاق  با ذوق برای فهمیدن دلیل اینکه چرا من تنها دخبی

 دنیل خوابیده گفتم 

ی مردی بودی که من آلتشو از نزدیک دیدم  -  باشه ... تو هم اولی 

 چشم هاش برق زد ابروهاش باال پریدو 

 با شیطنت گفت 

ی دیدارتو باعث افتخار آلت منه که این فرصت  - نصیبش شده اولی 

... حاال از این دیدار اول رایصی بودی؟  باهاش داشته بایسی

حس کردم رس تا پام رسخ شده. هم خنده ام گرفته بود ام خجالت 

ی انداختم تا خنده ام  کشیده بودم از حرفم . لبمو گاز گرفتمو رسم پائی 

 دنیل گفت رو جمع کنم که 
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 دنیل گفت 

. اتفاقا ایشون هم از دیدار شما خوشحال سکوت عالمت رضایته ..  -

 شده 

ان  ی  که میخواست. از مب 
ی
با این حرف دستمو گرفتو گذاشت جان

تحریک شدن دنیل حسانر داغ شدمو با اخم الگ به دنیل نگاه کردمو 

 گفتم 

 بسه دنیل ... دیگه هیخی رو بهت نمیگم ...  -

 خواستم بلند شم که منو محکم نگه داشتو گفت 

 ... باشه ... قهر نکن ... مگه نمیخوای باشه  -
ی
 جواب سوالتو بدون

 این حرفش باعث شد آروم شم 

 گونه ام رو بوسیدو گفت دنیل هم  

یتی بود ... بریم رساغ حقیقت بعدی خب ...  -  حقیقت شب 

 حاال بگو چرا من تنها کیس هستم که تو اتاقت خوابیدم  -

 شونه باال انداخت و گفت 
ی

 با زرنیک

 چون من اینجوری خواستم ...  -
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فت رو اون مود زرنگ بازیش . دقیق  اوه خدای من باز داشت مب 

 نگاهش کردمو گفتم 

 این جواب سوال من نیست دنیل ...  -

چ کیس تو اتاقم بخوابه... اگه همینه لیا ... من دوست نداشتم هی -

فت اتاق خودش .  احیانا اینجا رابطه داشتیم بعد باید برای خواب مب 

ا اینجا رابطه هم نداشتم ...   لیا ...  دیدیهرچند اکبی

اهنم بردو گفت   متعجب داشتم به دنیل نگاه میکردم ک دستشو زیر پب 

... دوست ند - ی اشتم تو دیدی لیا... دلییل ندارم جز دوست نداشیی

 فضای خصویص من بمونن

 چرا خواستی من بمونم ؟  -

 نگایه بهم انداخت و گفت 

-  
ی

 این میش حقیقت بعد... االن نوبت توئه به من یه راز بیک

ی مثل حرف دینل  رسدرگم فکر کردم تا یه حقیقت آبرومند بگم. یه چب 

 من ضایع و خنده دار بود. با دو دیل گفتم 
ی

 اما همه چی زندیک

 من رمان های سکیس میخونم ...  -
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ی این قضیه بزنه زیر خنده   انتظار داشتم دنیل با دونسیی

 اما فقط آروم نگاهم کرد 

 ا شاید اصال حرفمو نشنیده بود یانگار داشت به حرفم فکر میکرد . 

سم شنیدی یا نه که دنیل گفت   خواستم ببی

ی های سکیس داری لیا ؟ - ی  تو فانبی

 جا خوردم . نمیدونستم چی بگم 

 فقط ساکت نگاهش کردم که جدی گفت 

ی های سکیس زیادی دارم ... همینم  - ی بذار اینجوری بگم لیا ... من فانبی

 زیادی داشته باشم... باعث شده رابطه های 

 مکث کردو انگشتاش آروم رو کمر و شکمم حرکت کرد و گفت 

... اگه  - ... با اینکه انقدر زیبا و جذانر
اما تو ... هیچ رابطه ای نداشتی

ی رابطه ات رو بذارم رو حساب ترست ... اما چطور  این نداشیی

ی سکیس داشته بایسی  ی  و فانبی
ی
یس اما رمان سکیس بخون  ؟ممکنه... ببی

 یکم نگاهش کردم 

 حرفهاش گیجم کرده بود 
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 با تردید گفتم 

ی های سکیس زیادی دارم و داشتم  - ی داشتم ... همیشه ... من فانبی

دنیل ... اما هیچوقت نه جرئت دنبال کردنشون رو داشتم و نه ... نه 

 میخواستم با آدم اشتباه تجربه اش کنم 

 هم میکرد با این حرف من حاال دنیل بود که متعجب نگا

 زیر لب گفت 

 آدم اشتباه ؟ -

 رسی تکون دادمو گفتم 

دنیل ... شاید برای تو ... یا همه مرد ها رابطه بدونن احساس معتی  -

 داشته باشه ... 

 نمیدونستمچطور ادامه بدم 

 اما امشب شب حقیقت بود 

 پس باید میگفتم ... دلو زدم به دریا و گفتم 

... برای من رابطه از احساس جدا فکر کنم خودت هم متوجه شدی -

 نیست ... هرچقدر هم تالش کنم ... 
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 مکث کردم 

 چون این حقیقت بر خالف قول و قرار اولیه ما بود . 

 بر خالف برنامه و خواست دنیل بود 

دنیل چند لحظه نگاهم کرد . حس میکردم هر لحظه ممکنه کل رابطه 

 و قول و قرارمون رو بهم بزنه 

 و اگه بهم بزنه من نمیدونم باید خوشحال بشم یا ناراحت ! 

ی بینمون رو شکستو گفت   بالخره دنیل سکوت سنگی 

 متوجه شدم لیا ... دلیل من برای موندنت تو اتاقم ... تفاوت تو بود !  -

 از اینکه بحث رو انقدر راحت قبول کردو ادامه نداد شوکه بودم 

 بود که زد . 
ی
 اما شوکه تر حرف

 با تردید و آروم تکرار کردم 

 تفاوت من ؟  -

رسی تکون دادو دستشو رو تنم حرکت داد. نگاهشو از چشم هام رو 

 لب هام انداخت و گفت 

 لیا ... با تو نمیشه مثل بقیه رفتار کرد ...  -
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 ز قصد لبمو تر کردمو گفتم ا

 چرا ؟ -

 این خییس لب هام کار ساز بودو خم شدو لبشو رو لبم کشیدو گفت 

 چرا ... تو همه رفتارت متفاوته ... حتی عطر تنت ...  -
ی
خودت میدون

 حتی طعم لبت ... 

 اینو گفتو لبمو مکید ... 

 دم با وجود تموم اتفاقات امشب من نر تاب این بوسه و ایل لب ها بو 

ل شدم   خدایا چه بالنی رسم اومده . چرا انقدر بدون کنبی

ه به لبم گفت   دنیل رسشو عقب کشیدو خب 

 چرا انقدر فرق داری ؟ -

 ناخداگاه گفتم 

ی بارم با تو بوده ...  -  شاید چون اولی 

 نمیدونم چرا این حرفو زدم اما دنیل یهو به چشم هام نگاه کردو گفت 

 کردم  اگه حق با تو باشه ...  -
ی

 پس من اشتباه بزریک

 با تعجب و سوایل رس تکون دادم 
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ه به لب هام دوباره گفت   خب 

ی بارم با تو نبود ... که صبر  - اشتباه کردم ... اشتباه کردم که من اولی 

 نکردم برات... 

 با این حرف دوباره لبمو بوسید 

س و با اعتماد به نفس .  س شده بودم ... نبی  نبی

ی بوسه هاش لب  اعتماد به نفیس که نمیدونستم از کجا پیدا شده . بی 

 زدم 

 درسته اولینت من نبودم... اما امیدوارم آخرین من باشم  -

 نیمدونم حرفمو نشنید یا بهش توجه نکرد 

 هرچی بود عکس العمیل نشون ندادو به بوسه هاش ادامه داد. 

 انگار برام ادامه بوسه های داغ دنیل از این بحث مهم تر بود منم 

 چون دستمو تو موهاش بردمو به بوسه ها ادامه دادم 

 که انگار تمویم نداشت 
ی
 بوسه هان

 تو بغل هم دراز کشیدیمو دست بادپیچیشو گذاشت رو شکمم 

 و رو دستش گذاشتو غرق بوسه های هم شدیم یه دستم
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ی .   نداشیی
ی
 انگار لب هامون قصد جدان

 از زبان دنیل : 

 خورشید سپیده زده بود . 

 نفس گرم و منظم لیا به بدنم میخورد و حس خونر بهم میداد

 انقدر همو بوسیدیم که خوابش برد 

 باورم نمیشد انقدر فقط از بوسیدن یه دکخبی بشه لذت برد 

 ار با لیا همه چی صد برابر لذت بخش بود انگ

 حتی نفس کشیدن 

 مخقی لیا شده بودم. جذب این ترس ها و 
ی
من جذب اندام و زیبان

 خجالت رفتارش... چون فکر کردم یه برده کوچولو خوب میشه برام 

ی روزی که با هم رابطه داشتیم ... همه چی فرق داشت .   اما از اولی 

ی ر   ابطه های ساده آرومم میکنه . نمیدونم تا یک با همی 

 کنم 
ی

 نمیدونم تا یک میتونم اینجوری زندیک

اما تریس که تو دلمه . تریس که میگه به زودی خوی وحشیم دوباره 

سونه از ذهنم پاک نمیشه  ون میادو لیا رو مثل امشب میبی  بب 
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 حرفش تو ذهنم مرور میشد 

 آخرین نفر من باشه 

 من که شک ندارم هرگز دیگه هیچوقت هیچکس مثل لیا نمیشه برام 

 اما شک دارم خود لیا با من بمونه 

لیا تو خواب نفس عمیقی کشیدو دستشو رو تن کشید . آروم ناله ای 

 کردو گفت 

 دنیل ...  -

 چقدر شنیدن اسممو از لب هاش دوست داشتم 

 تو یه لحظه یهو از خودم بدم امد 

 نر اراده شدی ف شدی دنیل ... تو یک انقدر چرا انقدر ضعی

 به لیا نگاه کردم. باید چکار میکردم 

 دستشو رو تنم حرکت دادو انگار بهم گفت باید چکار کنم ... 

ی بود. باید ادامه بدم ... تا وقتی میشه این رویارو  آره ... راهش همی 

 ادامه بدم . 

 چون شک ندارم که به زودی این رویا دوباره تبدیل به یه کابوس میشه 
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 لیا رو بوسیدمو گفتم 
ی
 پیشون

ی.  -  پاشو خانم خواب آلو ... هشت صبح کالس داری و باید دوش بگب 

دو گفت   تو بغلم جا به جا شدو رسشو به سینه ام فرسی

احت کتی ... میشه کالسو کنسل کتی  -  دنیل ... تو باید اسبی

 ناخداگاه خندیدمو گفتم 

 من این کارو میکنم . اما تو با من کالس نداری امروز  -

 یه چشمشو باز کردو خواب آلود به من نگاه کرد که گفتم 

ه بری کالستو ... کالست با من کنسله اما اون ساعت  - بله عزیزم... بهبی

 دهه 

 کردو خواب آلود از تو بغلم بلند شد . 
ی
 پوف

ت همینه . بذار یکم خوش بگذرونیم با هم . بذار غم آره تصمیم درس

 و شکستو بذارم برای وقت خودش 
ی
 جدان

 لیا از رو تخت بلند شدو خواست بره که دستشو گرفتمو گفتم 

ی رو یادت نرفته ؟ - ی  قبل از اینکه بری یه چب 

 خواب آلود چشم هاشو مالیدو گفت 
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 خواب آلود چشم هاشو مالیدو گفت 

؟ -  چی

 بوسه من  -

 نیشش باز شدو گفت 

ه از کالسم جا ! بغل هم خواب آوره ! نمیشد بوس ، بغل میخوا -

 میمونم . 

 کشیدمش تو بغلمو گفتم اینو گفتو خواست بره که   

 از دست من در بری  -
ی
 نمیتون

با شیطنت خندیدو دستش آروم و با آرامش وارد موهام شد . نگاهمون 

ه به هم بود   خب 

ردمو باسنشو دست کشیدم که یهو با شیطنت از بغلم دستشو ول ک

 فرار کردو سمت در رفت 

ون   برام در آوردو از اتاق پرید بب 
ی
ون بره زبون  قبل اینکه بب 

 بدنم بودم .... 
ی

ی شوکه این حرکت و دایع  هبی

ی بار بود یه دخبی منو خمار کردو رهام کرد !   این اولی 
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 نبودم ته 
ی
ی بار که نه تنها عصبان  دلم  هم حس خونر بود ! اولی 

 چی داشت به رس من یم اومد 

 چند لحظه گذشت تا تونستم به خودم بیامو بلند شم . 

میخواستم دیر تر از لیا برم دانشگاه یا حتی نرم ... اما عجیب دوست 

 داشتم همراه لیا باشم نه دور از اون . 

تلفن کنار تختو برداشتمو خدمتکارو صدا کردم تا بهم کمک کنه آماده 

 بشم 

 از زبان لیا : 

ب رو بستمو حوله رو پیچیدم دورم 
ّ
 دوش آ

... داری اشتباه دل  یه حیس درونم میگفت داری اشتباه میکتی

میبندی... اما انقدر رس خوش بودمو حالم خوب بود که نمیخواستم 

 بهش توجه کنم 

ی مدت دنیل مر  دی نیست که روش حساب بشه کرد... اما میخوام همی 

 محدودو خوش بگذرونم . 

ون  با همون حال خوب   که با دین دنیل تو اتاقم از حمام پریدم بب 

 خشک شدم
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ون پریدنم یه  با کت و شلوار مشکیش رو تخت من نشسته بودو با بب 

 ابروش باال پریدو گفت 

 خونر لیا ؟ -

 مو گفتم خودمو جمع و جور کرد

؟ یک آماده شدی؟ -  اینجا چکار میکتی

 به ساعت اشاره کردو گفت 

 واقعا بیست دقیقه توحمام چکار میکردی لیا ؟ -

 نگاهش مشکوک و معتی دار بود 

 اخم کردمو به سمت کمدم رفتمو گفتم 

 موهام خییل بلند شده شستنش سخت شده باید کوتاهش کنم  -

از تو آینه نگاهش کردم اما با دیدن اخم غلیظش جا خوردمو برگشتم 

 سمتش که گفت 

 لیا ...  -
ی
ن ی  به موهات دست نمب 

حاال من بودم که متعجب نگاهش میکردم . یه طره از موهای خیسم و 

 گرفتمو گفتم 
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 یل ... قرار نیست که کچل کنم میخوام یکم کوتاه کنم دن -

دنیل به موهام نگاه کرد انگار افتاده بود رس دورایه چون لب هاشو 

دو بالخره گفت   فرسی

 منظورم این بود زیاد کوتاه نکتی  -

 با تردید رسی تکون دادم گفتم 

 االن متوجه منظورت شدم  -

 برگشتم سمت کمدو لباس برداشتم. اما حاال دوباره نگاه دنیل روم

 سنگیتی میکرد 

 هر بار که تو حال خویسی بودم دنیل یه کاری میکرد که نگرانم کنه 

سم ...   رفتاری نشون میداد که ببی

م. غرق  نمیدونم ... نمیدونم واقعا دارم چکار میکنمو به کجا دارم مب 

این افکار بودم که یهو صورت دنیلو تو آینه دیدم که نیشش تا بنا گشو 

 بازه 

 !  به خودم اومدم

 خدای من رو به دنیل خم شده بودم تا شورت بپوشم ... 
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د   اونم از این منظره داشت حسانر لذت میبر

 رسی    ع صاف ایستادم که دنیل خندیدو گفت 

 منظره رو خراب نکن لیا  -

 هم خنده ام گرفته بود از این نر حوایس خودم 

 بودم 
ی
 هم از دست خودم عصبان

 هم اون قیافه دنیل خییل خنده دار بود 

 بالخره زوریک اخم کردمو رفتم پشت در کمک 

 حوله رو رو در کمد انداختمو شورتمو رسی    ع پوشیدم 

سوتینمو داشتم میبستم که دست دنیل قاب سینه ام شدو در حایل که 

ی انگشتش فشار میدادخودشو از پشت بهم  نوک سینه ام رو بی 

 چشبوند و گفت 

 اوه لیا ... این بدنت منو دیوونه میکنه  -

 نمیتونستم تکون بخورم 

ی رسعت داغ شده بودو پشتم تحریک شدن دنیلو هم  ی پام به همی  بی 

 م حس میکرد
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 دنیل تو گوشم گفت 

 فکر کنم چند دقیقه ای دیر کردن مجاز باشه  -

 با این حرف آروم منو خم کردو خودم ادامه راهو رفتم 

 محکم به یه سمت باسنم زدو گفت 

 اجازه هست ؟ -

 لبه های شورتمو گرفتمو آروم پائینش دادم 

 تو گلو خندیدو گفت 

 مریس مادمازل  -

 اشتیاقمو بیشبی کرد صدای باز شدن زیپ شلوارش

ی پام حرکت کرد دلم انگار ریخت   دستش که بی 

ی پامو لمس کردو گفت   دنیل خییس بی 

 چقدر خوبه که تو هم مثل من آماده ای  -

ی پام حس کردم   گفتم که دنیلو بی 
ی
 همممم تو گلون

 دستمو گرفتم به طبقه کمد که دنیل به یه حرکت واردم کرد 
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 نیل نمیدونم از کجا اومده بود این جسارت و همراهیم با د

 لرزید 
ی
 پاهام از این حرکت یهون

 دنیل نفیس با لذت کشیدو خودشو بهم من کوبید 

 به سختی خودمو حفظ کردمو لبمو گاز گرفتم 

 لذت و درد از رابطه ما جدا نبود 

به ای به باسن لختم زدو حرکت بعدیو هم محکمو عمیق به  دنیل رصی

 بدنم کوبید 

 عمیقی گفتو حرکت بعدی ... اینبار آه 

 مغزم با هر حرکت خاموش تر میشد و لذت شدید تر 

به هاش به سختی خودمو رس پا نگه داشته بودم   از شدت رصی

ی پام کرد  وع به نوازش بی   دنیل دستشو زیر دلم گذاشتو رسی

زانوهام برای یه لحظه شل شد اما نیل منو با همون یه دست سالمش 

 نگه داشتو پشت کردنمو بوسید 

 تو گوشم گفت 

 تحمل کن االن تموم میشه  -
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بات رسی    ع تر ادامه داد ی بگم با رصی ی  قبل اینکه من چب 

 حاال دیگه کامال مغزم خاموش بود 

 در حرکت بود
ی

 تو رسم هزار تا جرقه رنیک

فت   جریان گرم لذتتو بدنم راه مب 

 بلند دنیل ترکیب شد ناله ام از رس لذت تو اتاق پیچید و با آه 

ی پام حس کردمو لذت همه تمو گرفت   داغیشو بی 

دنیل آروم گرفتو حاال فقط صدای نفس نفس ما تو اتاق بود که 

 میپیچید 

ون کشید   کشیدو خودشو بب 
 دنیل نفس عمیقی

 وهام خم شد اما دنیل دوباره منو حفض کرد از این حرکت یه زان

 کنار گوشم گفت 

ه آماده یسی ...  -  دیرت میشه لیا ... بهبی

 چی ؟ دقیقا بعد رابطه ؟! نر رمق گفتم 

 من فقط باید بخابم  -

به محکیم به باسنم زدو گفت   رصی
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 خواب نداریم... اگه بخوای بخوانر مجبور میشم تنبیه ات کنم  -

 خ و رس حایل اینو گفت اینبار با لحن شو 

د  ی  که شیطنت توش موج مب 
ی
 از اون لحن هان

 کردمو با کرختی خودمو بلند کردمو گفتم 
ی
 پوف

 دنیل ... تو خییل نامردی ...  -

 لباسمو برداشتمو به سمت تخت رفتم 

 اما دنیل همچنان ایستاده بود 

 برگشتم سمتش و دیدم خییل جدی و نر روح داره نگاهم میکنه 

 سوایل رس تکون دادم که انگار تازه به خودش اومد 

 لبخند نر روچ زدو به سمت در رفت

 نفهمیدم یهو چی شد . 

ی حرکتی کرد ! فقط با ته منده توانم لباس پوشیدم   چرا چنی 

 شک نداشتم تمام طول کالسو میخوابم 

ونو رسی    ع به سمت پله ها رفتم  از اتاقمو زدم  بب 
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ی صبحانه نشسته بودو داشت قهوه میخورد   دنیل پشت مب 

ه بود   به نقطه نامعلویم خب 

 نشستمو گفتم کنارش 

 از من ناراحت شدی؟ -

آخه یهو از رسی و شور به  –انگار جا خوردو سوایل نگاهم کرد که گفتم 

 این قیافه رسیدی

 آروم خندیدو گفت 

ل میکنم بذارم امروز به کالسات بریس -  نه دارم خودمو کنبی

 . اخم کردم بهشو گفتم اینو گفتو چشمیک بهم زد 

 خوابم میاد دنیل ... خسته ام... همش هم تقصب  توئه  -

ی رو پام کشید و   گفت   نیشش دوباره باز شدو دستشو زیر مب 

 خوابت رو نمیدونم اما برای خستگیت میتونم ماساژت بدم  -

 از جا پریدمو رفتم یه صندیل اون سمت تر نشستم و گفتم 

م بخوابم  -  قسم میخورم همینجا بگب 
ی
 دنیل ... بهم دست بزن

 با نیش باز گفت 
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 با نیش باز گفت 

 هممم ... اینجا هم فکر خوبیه میتونیم امتحان کنیم ...  -

 با این حرف فقط شوکه نگاهش کردم  و گفتم 

 دنیل ... تو حالت خوبه ؟ -

 با شیطنت خندید و گفت 

 صبحانه ات روبخور لیا ... من حالم عالیه ...  -

 دنیل : 

 کنم 
ی

 بخاطر دستم امروز نمیتونستم رانندیک

ی   به همراه لیا و راننده ام به سمت دانشگاه رفتیم  برای همی 

 لیا رسشو به صندیل تکیه داده بود 

 به نظر خواب بود  

اهن سفید و رسمه ای پوشیده بود که کیم از پاهاش  یه پب 

 باال تر رفته بدو منظره خونر برای من گذاشته بود 
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ل کردم تا بهش دست نزنم  اما خودمو کنبی

بودم و اینجور وقت ها اعتیادم به خییل عصتر و نا آروم 

 سکس بیشبی میشد 

 انگار فقط وقتی در حال رابطه بودیم آروم بودم . 

 وقتی لیا تو اتاق بهم گفت نامرد حس عجیتر بود 

چرا هر حرف عادی از زبون لیا یه حس و حال دیگه به من 

 میده 

 چرا انقدر همه چی پیچیده و غب  قابل هضم شده 

ه شدم . نگاهمو از لیا گ ون خب   رفتمو به بب 

 نمیدونم قراره چی پیش بیاد 

 فقط میدنم میخوام لیا رو کنارم داشته باشم 

رو صندیل یکم جا به جا شد که لیا همم آرویم زیر لب گفتو 

 موبایلش زنگ خورد 
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 موبایلش کنارش رو صندیل بود

احت کنه   رسی    ع صداشو قطع کردم تا بتونه بیشبی اسبی

 چشمم به صفحه گویسی افتاد 

 جک ...  -

 این برسی دست بردار نبود 

 رد تماس کردمو برای مسیج فرستادم 

 من هیچ صحبتی با تو ندارم .  -

 جواب داد

 لیا... از کارت پشیمون مییسی  -

ت خالص   - اگه پشیمون بشم مسلما از اینکه زودتر از رسی

 نشدمه 

 جوانر نداد. گویسی خواستم بذارم کنار لیا که پیام اومد 

 پشیمونت میکنم ...  -
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 رسی    ع و عصتر نوشتم براش 

 نمیتونی  -

نزدیک دانشگاه بودیم . رسی    ع پیام هارو پاک کردم. شماره 

 ار لیا جک رو بالک کردم  و گویسی رو گذاشتم کن

 از این حرکتم عذاب وجدان نداشتم 

 برای جواب دادن به جک 
ی
اما ناراحت بودم که وقت کاف

 نداشتم 

راننده با فاصله از دانشگاه ایستاد و پای لخت لیارو با 

 نوازش دست کشیدم 

 هویم گفتو لبخند زد 

ی پاش  ی پاش و انگشتمو فشار آرویم به بی  دستمو بردم بی 

 د شدو از خواب پرید دادم که چشم هاش گر 

 شوکه به من نگاه کردو پاهاشو جفت کرد 
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با انگشتم که هنوز همونجا بود یه فشار دیگه بهش وارد 

 کردم که دستمو گرفتو رسی    ع گفت 

 چکار میکتی جک ؟ -

 بیدارت میکنم  -

ی پاش جدا کردو گفت   دستمو از بی 

 باشه مریس... دیگه بیدار شدم  -

خندیدمو دستمو عقب کشیدم که لیا کش  قویس به 

 خودش دادو گفت 

 هنوز خوابم میاد چقدر تو سو استفاده گری ... ای خدا  -

ی پیاده  ی دیگه ای بگه کیفشو گرفتو از ماشی  بدون اینکه چب 

 شد 

ی هم کش و قویس به خودش داد به سمت  ون ماشی  بب 

 دانشگاه رفت 
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تو مسب  موهاشو مرتب میکردو لباسشو صاف میکرد. 

 نمیتونستم چشم ازش بردارم. 

 لبخند از رو لبم پاک نمیشد 

 لیا خودش بود... خود خودش 

 و این خودش بودن چقدر برام دوست داشتتی بود 

 از تو آینه به هودم نگاه کردم 

 صورتم با این لبخند مسخره برام آشنا نبود 

و صورتم پاک کردمو اخم جای اونو رسی    ع لبخندو از ر 

 گرفت 

 به راننده گفتم 

 حرکت کن برو تو پارکینگ اساتید  -

ی راه افتادو از کنار لیا رد شدیم   ماشی 

ی نگاه کرد و لب زد   با لبخند به شیشه دودی ماشی 
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 لب زد 

 سو استفاده گر  -

 دوباره لبخند نشست رو لبم اما رسی    ع پاکش کردم

 صبح به اندازه کل ماه لبخند زدممن چم شده؟ از 

ی تکیه دادم   رسمو به صندیل ماشی 

 میخوای همه چی عوض شه ؟ یا نه ؟ -

 از زبان لیا : 

 اصال نمیفهمیدم استاد چی میگفت 

شدیدا چشم هام خواب آلود بود و رسمو خم میکردم 

د  حتی به تخته هم نمیتونستم . جزوه بنویسم خوابم میبر

دستمو بلند کردمو با . خییل کالفه شده بودم . نگاه کنم 

ون   اشاره استاد با تکون رس بهم اجازه دادو از . گفتم برم بب 

 در پشت کالس خارج شدم. 
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 د حالم بهبی شه باید دست و رومو میشستم شای

ی ساختمون رفتم   به سمت رسویس بهداشتی طبقه پائی 

از جلو در اتاق دنیل که رد شدم انتظار نداشتم در اتاقش 

 باز باشه 

 اما در اتاقش نیمه باز بود 

تا ببینم کجاست داخل بدون در زدن رفتم آروم و با تردید 

به محکیم به باسنم خوردو در اتاق بسته شد  که رصی

 ز پشت بهم چسبیدو گفت دنیل ا

سم وسط ساعت کالست اینجا چکار میکتی  - میتونم ببی

 خانم دیزی؟

 زود برگشتم سمتشو خودمو عقبکشیدم و گفتم 

به رو باسن از شاگردت استقبال  - سم چرا با رصی میشه ببی

 میکتی پرفسور؟
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 چشم هاشو ریز کردو لبخند دندون نمانی تحویلم داد 

 فاصله بینمون رو پر کردو با نیشخند گفت 

 به همون دلیل کهاالن میخوام ببوسمش  -

 با این حرف منو کشید تو بغلشو لب هاشو رو لبم گذاشت 

 اما قبل اینکه بوسمون عمیق شه تقه ای به در خورد 

 هر دو از هم فاصله گرفتیم که صدای پشت در گفت 

 پرفسور ...  -

ون  دادو گفت  دنیل نفسشو با حرص بب 

 بیا داخل مت  -

در باز شدو مرد جوونی که تو قاب در پیدا شد سوایل به من 

 نگاه کرد و گفت 

 اگه کار دارین میتونم بعد بیام شبکه رو چک کنم  -

 دنیل نگایه به من انداخت
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 دور از دید مت چشمیک بهم زد و گفت  

دن برای نه ... به کارت برس مت ...خانم دیزی فقط اوم -

ن مصاحبه پروژه   وقت بگب 

 با این حرفش منم با شیطنت گفتم 

 بله ... حیف که شما وقت ندادین بهم  -

ی دنیل رفت   به سمت در رفتم و مت هم به سمت مب 

 دنیل آروم همراهم اومد و گفت 

البته من برای امروز ظهر میتونم یه تاییم براتون خایل  -

 کنم خانم دیزی 

 یخوام مزاحم نهار شما بشم پرفسور اوه نه من نم -

ون اما دنیل آروم قبل رفتنم  با این حرف از اتاق زدم بب 

 گفت 

 نهار من تونی ...  -
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 برگشتم سمتش که خییل جدی گفت

 ظهر اینجا باش  -

 با همون صورت جدی برگشت اتاقش و درو بست 

برای در بسته اتاقش در آوردمو برگشتم سمت  زبونی 

 کالسم. 

ی صورتم نبود دنیل به تنهانی خوابمو پرونده نیازی  به شسیی

. دلم میخواست ظهر که برمیگردم حسانر دنیل رو بود 

 اذیت کنم . یه نقشه باید میکشیدم ... 

ی های سکیس که تو رمان ها خونده بودم یهو  ی تمام فانبی

 اومد تو رسم. حاال وقتش بود 

ی هارو امتحان کنم   همیشه دلم میخواست خییل چب 

ارو امتحان  ی اما هیچوقت فکر نمیکردم بشه با کیس این چب 

 کرد 
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 اما حاال با دنیل میبینم که میشه ... 

 رسیدم به کالسو برگشتم رو نیمکتم 

ی  وع کردم به جزوه برداشیی  رسی

 هرچند هیخی نمیفهمیدمو فقط مینوشتم 

در حال یه رابطه داغ تو دفبی  تو ذهنم خودمو دنیل بودیم

 اتاقش ... 

 لعنت به تو لیا ... اینجوری این ترم میفتی ! 

با این تلنگر سیع کردم به درس تمرکز کنم . هرچند اصال 

 موفق نبودم 

نفهمیدم یک کالس تموم شد . کالس بعدی با دنیل بود . 

 بعدش هم که اتاق دنیل قرار داشتیم . 

تو ذهنم دنبال یه نقشه میگشتم که یه پیام اومد رو 

 گوشیم 
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 تازه انگار یاد جک افتادمو دلم ریخت 

 وارد کالس جدید شدمو طبق عادت کنج کالس نشستم 

 . پیامو چک کردم با ترس 

 نوشته بود که   از دنیل بود خوشبختانه 

 میخوامشورتتو رس کالسم  -

 شوکه به پیام رو گویسی نگاه کردم 

 رسی    ع براش نوشتم  ؟ شورتمو ؟  چی 

دیوونه شدی  دنیل ؟ رس کالس درس چطور من شورتمو  -

 در بیارم ؟

ی لحظه وارد کالس شد   جواب ندادو همی 

ن خییل جدی و بدون لبخند نگاهش تو کالس چرخیدو رو م

 ثابت شد 

 با نگاهش انگار داشت میگفت کارت ساخته است لیا 
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رسی    ع اخم کردم که حس کردم لبخندی از غرور رو لبش 

 نشست اما 

 نگاهشو رسی    ع ازم گرفتو به برگه حضور غیاب نگاه کرد 

وع کرد   بدون مکث لیستو چک کردو درس رو رسی

همینطور که صحبت میکرد تو کالس قدم زد. منتظر بودم 

 د سمت من بیا

ش نشستو گفت  ی  اما  دور زدو برگشت . پشت مب 

 پروژه های هفته پیش رو آوردین  -

اوه ... به کل فراموش کرده بودم. همه برگه های پروژه رو 

ی  ی گذاشیی ون آوردنو رو مب   بب 

جز من که دست خایل بودم ... دنیل لبخندی کنج لبش 

 نشست. بلند شد و گفت

ی هر کیس چک  -  میکنم میام رس مب 
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 ای نا مرد ... 

 اون میدونست من پروژه ام رو فراموش کردم 

 اصال تقصب  خودش هم بود که دست خایل اومده بودم 

 مگه برام وقت میذاشت که درس بخونم 

 یا پروژه انجام بدم 

 عینکمو رو صورتم جا به جا کردمو به اطراف نگاه کردم 

 ردیف من خایل بود 

 ردیف جلو هم رس گرم تکمیل پروژه هاشون بودن 

ون آوردمو رو جزوه ام گذاشتم   یه برگه از کاور بب 

 زیر لب گفتم 

 میکنم دنیل ...  -
ی
 تالف

 از زبان دنیل : 
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 من همیشه قانون مدار بودم . 

اشتم انقدر قانون شکن و نر فکر کار اما نمیدونم چرا د

 میکردم 

دلم میخواست با لیا آزاد باشم. بدون قانون های خودم یا 

 دیگران 

 این اثر سم لیا بود که منو داشت نر فکر و دیوونه میکرد 

ه به من  نیم نگایه به لیا انداختم که کنج کالس با اخم خب 

 بود 

 نتونستم لبخندمو مخقی کنم . 

ل یه دخبی بچه پنج ساله بود که به خاطر قیافه اش مث

ی کلوچه قهر کرده   نگرفیی

به برگه پروژه آخرین نفر اون ردیف نگایه انداختمو تو 

 لیستم نمره اش رو وارد کردم و به سمت لیا رفتم 
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کالس غرق حرف و صحبت بود و بر عکس همیشه این 

 هرج و مرج رو ساکت نکردم 

ش نگاه کردم باالی رس لیا ایستادمو به برگه  ی سفید روی مب 

 و گفتم 

 پروژه ات خانم دیزی  -

 با اخم نگاهم کردو آروم برگه رو کنار داد

 با دیدن شورت توری لیا زیر برگه جا خوردم 

 اما هم زمان داغ شدم 

 لیا با شیطنت پاشو رو پا انداخت و گفت 

 چند میشم پرفسور ؟ -

ی گرفتمو تو دستم مشت کردم   رسی    ع شورتشو از رو مب 

دم گفتم   در حایل که مشتمو تو جیبم میبر
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ه پروژه ات رو کامل  - اینبار در رفتی لیا... اما دفعه بعد بهبی

 کتی 

قبل از اینکه موندنم اینجا جلب توجه کنه برگشتم سمت 

 کالس 

ی شم کیس حواسش به ما  نگاهم تو کالس چرخید تا مطمیی

 وده و برگشتم سمت تابلو نب

ین رسعت ممکن تموم کردمو  تیکه پایانی درسو با بیشبی

 کالسو ده دقیقه زودتر تموم کردم 

ون که چند تا از دانشجوها اومدن  خواستم از کالس برمبب 

م . به لیا نگاه کردم که کنج کالس آؤوم پاهاشو از رو  ی دور مب 

 هم برداشتو کنار هم گذاشت 

 نگاهمو ازش گرفت تا سوال بچه ها رو گوش بدم. 

 زیر چشیم حواسم به لیا بود که آروم پاهاشو باز کرد
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 نتونستم نگاهمو ازش بردارم 

ی مشخص نبود  ی ی پاش چب   درسته بی 

اما برای متی که میدونستم شورتش تو جیبمه بیشبی از هر 

ی بود  ی مشخص دیگه یا تحریک آمب   چب 

 نو گرفتو برگشت سمت لیا بیک از پرسا رد نگاه م

لیا رسی    ع پاهاشو بستو خودشو با جزوه اش رسگرم کرد منم 

  با  اخم برگشتم رس برگه

 جوابشون رو رسی    ع دادمو به بهونه جلسه بلند شدم 

 بدون نگاه کردن دوباره به لیا به سمت اتاقم رفتم 

ل خودم سخت تر میشد   هر لحظه کنبی

م لم دا ی  دم وارد اتاقم شدمو پشت مب 

ه به در اتاق منتظر ورود لیا شدم   خب 
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درست طبق انتظارم در اتاقم بدون در زدن باز شدو لیا وارد 

شد . درو پشت رسش بستو با شیطنت بهم نگاه کرد که 

ون آوردمو تو هوا نگه داشتم . سوایل  شورتشو از جیبم بب 

 نگاهم کرد که گفتم 

 پروژه ات کامل نیست لیا...  -

 متعجب گفت 

 کامل نیست ؟  -

 نه ... بقیه اش کجاست ؟  -

متوجه منظورم شدو باشیطنت در حایل که به سمتم یم 

 اومد گفت 

 بقیه اش رو خودت باید در بیاری  -

با این حرفش دستشو گرفتمو کشیدم تو بغلم . نشوندمش 

اهنشو میدادم باال گفتم   رو پامو در حایل که پب 
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اهنشو   میدادم باال گفتمدر حایل که پب 

 اگه خودم در بیارم اونوقت چرا نمره اش رو به تو بدم ؟ -

 پشت چشیم برام نازک کردوگفت 

 چون تو کاملشو میخوای ... نه من ...  -

 با این حرف تو بغلم چرخیدو پاهاشو دو طرفم گذاشت 

 خودشو رو تنم کشیدو گفت 

 من به همینجا هم راضیم  -

 با این حرفش کمر شلوارمو باز کرد 

 دستمو دایره وار رو باسنش کشیدمو گفتم 

 چقدر قانع ...  -

ی کشید و گفت   با شیطنت خندیدو زیپ شلوارمو پائی 

 من همیشه قانع هستم  -
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با این حرف کیم بلند شد تا بشینه جانی که میخواست اما 

 رسی    ع کمرشو گرفتمو گفتم 

 اما من قانع نیستم .  -

 ونستم چی دلش میخوادو تو رسش میگذره مید

 کاری که تو کالس کردو 
ی
ی دوست داشتم تالف برای همی 

 رسش در بیارم

نشوندمش عقب ترو با آرامش دستمو رو تنش کشیدم تا 

اهنشو باز کنم .   زیپ پب 

 اما با شیطنت رسی    ع تر از قبل جا به جا شدو نشست روم 

م کرده بودو آه ناخداگایه گفتم   غافل گب 

 خودش هم چشم هاشو بسته بودو هوممم با لذنی گفت 

وع به تکون دادن خودش کردو گفت   آروم آروم رسی

ی دنیل  -  تو باید قناعتو یاد بگب 
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م کرده بود   اینمدیل غافل گب 
ی بار بود یه دخبی  این اولی 

 بیه شه ... بخش ارباب درونم داد میکشید که لیا باید تن

 اون خالف خواست من عمل کرده 

 اون برنامه منو بهم زده 

وع کننده بوده در حایل که باید من باشم ...   اون رسی

 اما خود جدیدم این بخشو عقب میفرستاد 

 تجربه یه رابطه متفاوت... حس عجیبیبهم داشت 

 لیا دستشو دور گردنم انداخت و نالید 

 نظیم کردم کمرشو گرفتمو ریتمشو با خودم ت

 انگشتمو آروم پشتش فشار دادم 

ی ابروهاش نشستو لبشو گاز گرفت   اخیم از درد بی 

چشم هاش هنوز از لذت بسته بود که دوباره این کارو 

 کردم 
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 خمار نگاهم کرد که لبشو گاز گرفتمو کشیدم 

دستمو گرفتو از پشتش جدا کردو هر دو گذاشت رو سینه 

 هاش و گفت 

 بازی کتی جای اون پشت چطوره با اینا  -

تو گلو خندیدمو فشار محکیم به سینه هاش دادم که آهش 

 از درد بلند شد 

 باز خمار نگاهم کردو گفت 

 چه پرس بدی ...  -

پرس بد ؟! آه لیا ... نباید اینو میگفتی ... حاال پرس بدو  -

 بیدار کردی ... 

ی .   اینو گفتمو از رو خودم بلندش کردمو نشوندمش رو مب 

خواست پاهاشو جمع کنه که با خشونت دستشو پس 

 زدمو پاهاشو باز کردم 
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 و گفتم زدمسوایل نگاهم کرد که لبخندی 

 در خدمتتونه پرس بد  -

ی  ی بگه که با قدرت واردش کردمو نیم خب  ی لب باز کرد چب 

 شدم روش 

ی دراز کشیدو اسممو نالید   رو مب 

ی کردم و دیگه مکث نکردم  دستمو ستون مب 

به من سینه هاش حتی از زیر لباس میلرزیدو ناله  با هر رصی

 خفیقی میکرد 

 بازوهامو گرفتو آه بلندی گفت که لبشو بوسیدمو گفتم 

 آروم لیا... یادت نرفته که وسط دانشگاهیم  -

با ناله رسی تکون داد که خودمو ازش جدا کردمو 

 چرخوندمش 

و سوایل رسشو برگردوندنگاهم   ی  کرد دمر خم شد رو مب 
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 اضطرابو تو چشم هاش میدیدم 

به آرویم به پشتش زدم تا صداش نپیجه تو اتاق و الی  رصی

 باسنشو باز کردم 

 دستمو گرفتو با نگرانی گفت 

 دنیل ...  -

ی پاش مالیدم به پشتشو گفتم   از خییس بی 

س لیا ...  -  نبی

انگشتمو کیم پشتش فشار دادم که خودشو جمع کردو 

 زور ثابت نگهش داشتمو گفتم  خواست برگرده که به

 آروم بگب  دخبی  -

 تقریبا با التماس گفت 

 دنیل ...  -

 اما دامه جمله اش رو با حرکت من نتونست بگه 
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ادامه جمله اش رو با حرکت من نتونست بگه و ناله اش تو 

  د یچیاتاق پ

 رو لبم نشستو خم شدم روش.تو گوشش گفتم  یلبخند

 یدیترس الگ یدید -

 :  ا یزبان ل از 

 بودم  دهیترس واقعا 

از پشت ادامه بده و از وحشت درد  خواد یم لیکردم دن  فکر 

 خودمو سفت کردم

سونه  خواستیاون فقط م اما   منو ببی

با قدرت وارد جلوم کرد همه اعصاب بدنم به لرزه در  وقتی 

 اومد. 

  لیلذت و اضطراب تو بدنم پخش شد و دن 
ی

کنار   با زرنیک

 گوشم گفت
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  ا یل یدیترس الگ یدید -

 ادامه دادو گفت حرکاتشو 

 ... درسته ؟کنهیترس لذتو چند برابر م نیا -

جواب دادن نداشتم . فقط  یبود اما نا لیبا دن حق

 تونستم بگم هوم که حرکاتشو تند تر کردو تو گوشم گفت

 بریس ر ید تیبه کالس بعد خوامینم -

 ؟ یبعد کالس

 فکر کنم .  یبه کالس بعد تونستمیمن که نم 

 تنها فکر تو رسم لذت بردن بود.  

 
ی

ی ب لو یدن دایع اما  د یپام حس کردم که خودشو عقب کش ی 

ی نذاشت از رو م  بلند شم.  ب 

نشست و  شیرو صندل کرد یپامو باز م یکه ال  در حایل

 گفت
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 گفت : 

 چی باعث میشه لذتت بیشبی بشه ؟ -
ی
 االن هم میدون

ی پام میخورد  انگشتشو آروم رو تنم کشیدو در حایل که نفسشبه بی 

 گفت 

 انتظار ... االن انتظاره که لذتو برات چند برابر میکنه  -

 تو سکوت منتظر حرکت بعدیش بودم که بلند شد و پاهامو جمع کرد 

 کمک کرد بلند شم و گفت 

ه بری به کالست بریس ... باقیش باشه برای خونه  -  بهبی

 نگاهش کردمو گفتم 

 میخوای کامال معتی انتظارو حس کنم  -

 ر حایل که شورتمو بهم میداد گفت چشمیک زد و د

 دقیقا عزیزم ... دقیقا .  -

 اخیم کردمو گفتم 

 مریس از این همه درس عمیل که بهم میدی  -
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 که تو صداش 
ی

 زد و رسشو آورد کنار گوشم . با زرنیک
ی

دوباره لبخند بزریک

د گفت  ی  موج مب 

 بالخره من استادتم لیا... وظیفه دارم بهت درس بدم -

ه ازش  ریز خندیدمو چونه اش رو بوسیدم و قبل اینکه بتونه منو بگب 

 دور شدم 

 با فاصله ازش در حایل که شورتمو میپوشیدم گفتم 

 چه استاد خونر ... چطور باید ازت تشکر کنم دنیل ؟ -

ی بگه که خودم گفتم ی  چشم هاش برق زد و خواست چب 

 البته میدونم برای انجام وظیفه ات نباید ازت تشکر کنم  -

 لباسمو مرتب کردمو چشمیک بهش زدم که گفت

ای امتحانت آماده باش آره ... تشکر الزم ن -  یست ... تو فقطبر

 دقیق نگاهش کردم که لم داد رو صندلیشو گفت 

م لیا ...  - ی میگب   ازت یه کوئب 
ی

 امشب هم برای آمادیک

 دستمو به کمر زدمو گفتم 

 من امروز تازه تحویل پروژه ام بود  -
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 کرد و گفت  اخیم لیدن

  یداد لیچقدر هم پروژه تحو  -

ی چ خواستم  ه اومد سمتمو گفتبگم ک یب 

 د یگرفتم... اما دفعه بعد با  لیتحو  ینجور یپروژه ات رو ا بار نی... اا یل -

  یحتما انجامش بد

ی قدم عقب رفتم که پائ هیتکون دادم و  عی    رس  ت مگرفتو به س  اانمو ب  پ ی 

ی پائ   د یکش  ی 

 صاف کرد و گفت لباسمو 

 حاال خوب شد  -

 و گفتم مریس دمیگونه اش رو بوس  یرو  ناخداگاه

ی چ نکهیا قبل  ونب  بگه به سمت در رفتمو از اتاق زدم ب یب 

 

 :  لیزبان دن از 

 به در بودم .  ا ب  خ

 گونه ام داغ بود   یرو 
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 گونه ام   یگذاشتم رو   دستمو 

 حجم احساس بزرگ  هی! اما با  کیبوسه داغ ! اما کوچ هی

  شدمیم ب  داشتم اس من

 اگه تا حاال نشده باشم  البتا 

 دوباره نشستم  مو یشوک برگشتم سمت صندل با 

 به در بودم.  هب  خ همچنان

  کنهیداره با من چکار م ا یل

 به خودم اومدم  میگوش  امکیپ یصدا با 

 افتاد  میرو صفحه گوش لیگابر   اسم

  با نر  
ی

 باز کردم امشو یپ حوصلگ

ی پ دنید با   جا خوردم  امیمیی

 بود  نوشته

ی امشب به مناسبت سوم - با ما سه تا دخبی  تیسال همراه ی 

 خونتفرستمیم
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 اخمم تو هم رفتو رسی    ع براش نوشتم 

 الزم نیست گابریل ...  -

میدونستم این مدت چون ازش رسویس نگرفتم دنبال جذب دوباره 

 منه

ی بدونه  ی  دوست نداشتم از روابط شخصیم چب 

ی نگفتم که زنگ زد  ی بیشبی ی چب   برای همی 

 نر حوصله جواب دادم که گفت 

 افتاده که آفر من رد کردی ؟ -
ی
 دنیل ... اتفاف

 برنامه دارم گابریل . مسئله دیگه ای نیست  -

 مطمئتی ؟ -

 آره ... ممنونم از پیشنهادت  -

ا حسانر دلشون برات  -
باشه ... منتظرم دوباره تو کلوپ ببینمت . دخبی

 تنگ شده . مخصوصا دو قلو های دینو ... 

 با این حرفش یاد دوتا خواهر دو قلو افتادم 

 واقعا ییک از لذت بخش ترین رابطه های من با این دوتا خواهر بود 
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 که کنار لیا میبر 
ی
 دم هیچ بودن اما حتی این دوتا هم در برابر لذن

 همم تو گلو گفتمو خداحافظی کردم 

 برای کالس بعدی داشت دیر میشد 

 کل ساعت کالسمو به سختی گذروندم 

ه نبودم  ی  هیچوقت برای درس دادن نر انگب 

 اما االن فقط دیدن لیا برام جذاب بود 

 کالس که تموم شد برای لیا پیام فرستادم 

ی - ون نرو برای نهار تریا... با هم مب   م بب 

 خییل زود پیامش اومد که نوشته بود 

 من تو ماشینتم دنیل -

م کرده بود و رسی    ع  ی جمله ساده لبخندو به لبم برگردوند. غافلگب  همی 

ی برم که پرفسور کیدی رئیس  وسایلمو برداشتم تا به سمت ماشی 

ی شد . نگاه متعجتر به صورتم انداخت و گفت   دانشکده رو به روم سبر

 آندو !؟چه عجب ل -
ی
ن ی  بخند مب 
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ل کردم تا حس بدم از دیدنش رو مخقی کنم و گفتم   خودمو کنبی

ون  -  پرفسور کیدی ... چه عجب شما اومدین از اتاقتون بب 

 از این حرفم بلند خندید و گفت 

 از زیر سوالم در بری ... دلیل لبخندت چی بود  -
ی
 آندو ... نمیتون

 گفتم سیع کردم لبخندو رو لبم حفظ کنم و  

 یکم شخض بود قربان  -

 
ی

 که تو زندیک
ی
این مرد واقعا رو اعصاب بود . مخصوصا این کنکاش هان

 باال انداخت وگفت  شخض همه داشت 
ی
 ابرون

 امیدوارم به یه خانم مربوط نباشه آندو -

 دیگه لبخندو نتونستم حفظ کنمو خییل جدی گفتم 

 چطور ؟ -

 با ذوق عجیتر گفت 

 آخه یه خبر نمیدونم خوب یا بد برات دارم  -

 بلند خندیو عصتر تر شدم از این حرکتش . بالخره گفت 

 ترم دیگه تو اینجا کالس نداری آندو ...  -
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 شوکه نگاهش کردم که با لبخند گفت 

ه لیا ... گویا یه رد یه گنجینه رو پیدا کردن  از  - ترم دیگه باید بری مقبر

ی . منم گفتم بعد از اتمام ترم تورو میفرستم د انشگاه ما کمک خواسیی

 اونجا ... چطوره ؟

 شوکه تر از قبل بهش نگاه کردم 

 چی ! یه ترم کامل برم پیش گروه کاوش ! 

 ! 
ی
ی به گروه های کاوش استقبال میکردم  اما نه اینقدر طوالن  من از رفیی

 دستی تو موهام کشیدم و گفتم 

 م پرفسور ... بهش فکر میکن -

 آروم به روی شونه ام زد و گفت 

خوبه دنیل ... البته زیاد فکر نکن چون من همه چی رو هماهنگ  -

 کردم... 

 با این حرف خواست بره که یهو مکث کرد و گفت 

ی... انتخابش با  - راستی ... دوتا کار آموز هم باید با خودت ببر

 خودت... 
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ی تصویری که تو ذهنم رسید از این حرفش تو ذهنم لیا اومد و او  لی 

 دیدنش با اون شلوار های کوتاه کاوش بود ... 

 خونر در یم اومد ... 
ی  هم... چب 

 کیدی به خودم اومدم که گفت با صدای پرفسور  

بهم گزارش بده تا زودتر برای تهیه لوازم اقدام بشه ... میخوام ترم  -

 آینده اونجا ییک از موفق ترین پروژه هامون باشه آندو 

 آروم به شونه ام زد و گفت 

م و به این کارت نیاز دارم  -  من باید این دانشگاهو یه درجه باال تر ببر

 شد  رفت بدون اینکه منتظز جواب من بمونه از کنارم رد 

 چند لحظه مکث کردم 

 اینکه میخواست با کار من دانشگاهو ارتقا بده خوب بود 

 اما اگه بخواد از کارم سو استفاده کنه بد میبینه 

 صدای زنگ مسیج گوشیم باعث شد به صفحه موبایلم نگاه کنم 

 پیام از لیا بود و تا باز کردم جا خوردم 

ی گذاشت  ه بود و نوشته بود عکس شورتش رو روی صندیل ماشی 
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وع میکنم پرفسور ...  -  من دارم تکالیفمو رسی

ی رفتم لعنتی ... گوشیو    گذاشتم تو جیبمو با رسعت به سمت ماشی 

 این دخبی امده بود منو دیوونه کنه ... 

 از زبان لیا : 

 نمیدونم این شیطنت ها از کجا پیدا میشدن 

 که البته تا حدودی میدونستم 
ی
ی هان ی این سالها تو کتابا . تمام فانبی

 میخوندم تو ذهنم جمع شده بودو میخواستم خودم امتحان کنم 

ی باز  یواش دستمو پشتم بردم و قفلسوتینم رو باز کردم که در ماشی 

 شد 

ی انداخت   دنیل نگایه به شورتم رو صندیل ماشی 

تمو تو دستش مچاله کردو نشست   لبخند مغرورانه ای زدو رسی

 گذاشتش تو جیبش و درو ماشینو بست 

 دکمه ارتباط با راننده رو زد و گفت 

 برو به سمت برج اسکار ...  -

 سوایل برگشتم سمت دنیل که دستش رو رون لختم گذاشتو گفت 
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 دنیل گفت 

 ... وقت کالس فوق برنامه است  -

 با این حرف کمرمو گرفتو منو نشوند رو پای خودش 

 پاهامو دو طرف کمرش گذاشتمو گفتم 

 چه کالیس ؟ -

اهنم بخاطر حالت پاهام خییل باال رفته بود  ی پب   پائی 

 ادامه رو هم باال برد و با لذت نگایه به بدن لختم 
ی

دنیل با زرنیک

 انداخت و گفت 

 خودت میبیتی میفهیم  -

ی   پام کشید و نگاهش رو سینه هام ثابت شد که گفتم دستشو آروم بی 

 شاید من نخوام بیام کالس!  -

د و کنار گوشم گفت   سینه هامو آروم فرسی

 مطمئنم عاشق این کالس مییسی  -

 زیر گوشمو بوسید 

 دستمو گذاشتم تخت سینه اش و هولش دادم عقب 
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 برگشتم رس جای خودمو دامنمو مرتب کردم . با آرامش گفتم 

ه قبل کالس انرژیمو نگه دارم  پس -  بهبی

 دنیل اول شوکه و بعد اخم کرد 

 اما اخمش توش عصبانیت نبود . توش شیطنت بود 

ی پام میکشید خییل داغ گفت   خم شدو در حایل که دستشو بی 

 فکر خوبیه لیا ...  -

ی پام فشار دادو آهم بلند شد   اما هیمن لحظه یه انگشتشو بی 

 بخند مغرورانه ای نگاهم کرد رسی    ع برگشت عقب و با ل

 نامرد ... همه تنم داغ شده بود 

م   پاهامو بهم فشار دادم تا جلو این حس خواستنو بگب 

 اما یهو فکری به ذهنم رسید 

ی پام کشیدم و گفتم   پاهامو باز کردمو دستمو آروم بی 

 من همیشه فکرام خوبه  -

 نگاهش رو دستم ثابت شد و خییل جدی گفت 
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 خییل جدی گفت 

 داری چکار میکتی لیا ؟ -

 نیم نگایه بهش انداختم و گفتم 

 هیخی ... چطور ؟ -

ی پام برداشت و گفت   با خشونت دستمو از بی 

 بسه ...  -

با اینکه دنیل جدی تر شده بود اما من نمیتونستم تمومش کنمو یواش 

ی   پام و گفتم  دستمو برگردوندم بی 

 چرا عزیزم ؟  -

دنیل دوباره کمرمو گرفتو اینبار خییل خشن تر از قبل منو نشوند رو 

 پاش و گفت 

 من خوشم نمیاد وقتی پیشتم ... با خودت ور بری  -

ی منم جدی  دیگه زیادی جدی شده بودو یکم بهم بر خورد برای همی 

 گفتم 

 من ور نرفتم  -
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  دستمو با دستش محکم گرفت  گفت

ه هم نری ... چون این خط قرمز منه .  -  خوبه ... بهبی

 یکم جا خورده بودم 

 کیم مکث کردم و گفتم 

 دنیل ... من فقط میخواستم خوش بگذرونیم  -

ون  فشار دستش کمبی شد و حس کردم بدنش هم از تنش کم کم بب 

 اومد و آروم کمرم رو نوازش کرد و گفت 

 میدونم ... فقط یکم عصتر شدم  -

ی ایستاد و دنیل گفت  ی بگم ماشی  ی  گونه اش رو بوسیدم . قبل اینکه چب 

 رسیدیم لیا ...  -

ی رفتمو لباسمو مرتب کردم و گفتم   از رو پاش پائی 

 شورتم دنیل  -

 نیشش تا بناگوش باز شد و گفت 

 پیشم میمونه عزیزم  -

 قبل اینکه مخالفت کنم در ماشینو باز کرد و پیاده شد 
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 م گرفته بود از اینکه کیل حرف نگفته تو دلم مونده بود حرص

 چرا همش حرف های من باید ناتموم بمونه 

 با اخم پیاده شدم 

اما با دیدن عمارت مرمری رو به رومون با دهن نیمه باز رس جام 

 ایستادم 

 انقدر رس گرم خودمون بدم که متوجه مسب  نشده بودم 

تو نور غروب سنگ های مرمری ساختمون رنگ های رسخ تا بنفش 

 گرفته بود و حالت راز آلودی داشت 

 دنیل دستش رو کمرم نشستو تو گوشم گفت 

 ز شدی میبینم سوپرای -

 آخه تو گفتی برج ...  -

 اینجا اسمش همینه ... برج اسکار ...  -

رسی تکون دادم و باهاش هم قدم شدم .  به ورودی برج ک رسیدیم با 

میالدی دوباره متعجب  18دیدن دوتا نگهبان با لباس های قرن 

 برگشتم سمت دنیل 
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 اما دنیل بدون نگاه کردن به من لبخندی زد و گفت 

 جاشو دیدی تازه ک -

رو به نگهبان کنار در کدی گفت . اونم تو تبلت چک کرد و رس تکون 

 داد تا وارد شیم . 

وارد ساختمون شدیم و با دیدن تابلو های بزرگ رو دیوار و نوشته های 

 شبیه به موزه یا خونه تاریخی باید باشه 
ی
 کنارش حدس زدم اینجا جان

 نزدیم که دنیل منو به سمت
ی
 کرد و  اما دیگه حرف

ی
ی تابلو راهنمان اولی 

 گفت 

این بانو زیبا که میبیتی ... در واقع مالک قدییم این ساختمونه .  -

 
ی

همونطور که این کنار هم نوشته بانو اسکار هیچوقت تو زندیک

احساس شادی و رضایت نمیکرد ... تا اینکه یه شب یه دزد به خونه 

 اش وارد میشه 

 کرد اینو گفتو منو به سمت تابلو بع
ی
 د راهنمان

 که با لباس 
ی
ی و خسته زن سخت تونستم چشممو از چشم های غمگی 

 روی تختی وسط باغ گل نشسته بود بردارم . 
ی
اف  فوق زیبا وارسی
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سم اینجا اومدیم برای چی که با   تابلو بعد ساکت  دیدنخواستم ببی

 شدم

ی تو لباس حریری که شبیه لباس خواب بود  تصویر همون زن غمگی 

کشیده شده بود در حایل که اندامش به خونر مشخص و کامال اغوا 

 کننده بود

ه به منه   برگشتم سمت دنیل که دیدم خب 

 زد و گفت 
ی

 از شوک من لبخند کمرنیک

 میبینم که جذب شدی لیا ...  -

 رسی تکون دادمو گفتم 

 همممم... ادامه ماجرا رو بگو ...  -

 دنیل به تابلو اشاره کردو گفت 

یه شب یه دزد معروف به عمارت بانو  همونطور که گفتم ... چی  -

 از لرد اسکار خونه نبود و .  هاسکار وارد میش
ی
بانو که رس و صدا هان

اتاق کار همرسش میشنوه به خیال اینکه همرسش اومده به سمت اتاق 

ه ... البته ... مثل نقایسی ... با لباس خواب ....   کار مب 

 راه پله های رس رسا رفت دنیل اینو گفتو به سمت 
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 که وسط پاگرد بزرگ طبقه اول نصب شده بود 
ی
با هم به سمت تابلون

 رفتیم 

 تصویر مشخص بود و خودم گفتم 

اونا تو اتاق کار رو به رو میشن . درسته ؟ البد دزده هم میبینه چه  -

 خانم خوشگیل میگه همینو بدزدم جا پوال ! 

 با این حرفم دنیل آروم خندید

 خم شد کنار گوشم رو بوسیدو با شیطنت گفت 

 یه نمره منقی ... حدست اشتباه بود عزیزم  -

 مشکوک نگاهش کردم که به سمت طبقه باال رفتیم و گفت 

نه  - ی به ای که به گردنش مب  دزد با دیدن بانو با اون درگب  میشه و با رصی

ی میندازه   اونو بیهوش میکنه و روی زمی 

 لو بعد رسیده بودیم جلو تاب

ی و یه مرد که با شهوت و خشم بهش نگاه  یه زن نیمه برهنه رو زمی 

 میکنه . رسی    ع گفتم 

 پس البد دزده میبینه بیهوشه بهش تجاوز میکنه  -
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 نگاهم کرد و گفت 
ی

 دنیل با اخم کمرنیک

 بازم اشتباه حدس زدی عزیزم ...  -

د گفت   دستمو گرفتو در حایل که تو راهرو به سمت تابلو بعدی میبر

دزد که اسمش جان بود تازه بعد نر هوش شدن اسکار میفهمه چه  -

ه!   بوده ویل سیع میکنه بیخیال شه و طالهارو برمیداره و مب 
ی
 بانو زیبان

 جدا ؟ -

... با آره ... و لرد برمیگرده خونه ... زنشو بیهوش تو اتاقش میبینه  -

نه به نظرت لیا ؟ ی  لیاس خواب و گاو صندق خایل ... چی حدس مب 

رسیده بودیم جلو تابلو بعدی و با توجه به نقایسی که لرد و بانو در حال 

 بحث کشیده بود گفتم 

نه... ام... با زنش دعوا میکنه چرا جلو دزده رو نگرفتی ؟ - ی  حدس مب 

 گفت   دنیل با نگاه مایوسانه ای به من نگاه کرد و 

 لیا ... تو افتضاچ تو این داستان  -

 آروم خندیدم و گفتم 

 تقصب  داستانه نه من  -
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 دنیل هم خندید و گفت 

لرد فکر میکنه زنش بهش خیانت کرده و معشوق داشته . از نبودش  -

معشوقه اش رو به عمارت آورده . اما معشوقه اش برای استفاده کرده 

 رده و پول ها رو برده ... دزدی اومده و بانو رو بیهوش ک

 با ناباوری به دنیل نگاه کردمو گفتم 

 چه فکر احمقانه ای  -

 باهات موافقم ... اما این فکری بود که لرد بهش رسیده بود  -

 دنیل اینو گفتو دستمو گرفت تا به سمت تابلو بعدی بریم و گفت 

ار کارش برسونه  - ه همرسشو به رسی  لرد تصمیم میگب 

 با دیدن تابلو بعد خشکم زد 

ی  بانو اسکار تو حیاط رو به روی عمارت با همون لباس خواب رو زمی 

 بود و همرسش در حال شالق زدن اون بود 

 دنیل به صورتم نگاه کردو گفت 

 خب.... االن حدس بزن چی میشه ؟ -

ه و لرد  -  بعد میفهمه اشتباه کرده وقتی که خییل دیره ؟بانو میمب 
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 دنیل دوباره مشکوک نگاهم کرد 

 منو تو بغلش به سمت خودش کشید و با شیطنت گفت 

 لیا ... واقعا حدست اینه ؟ -

 دستمو با شیطنت رو صوراش کشیدمو گفتم 

 اوهوم ... همیشه وقتی میفهمیم اشتباه کردیم که خییل دیره  -

 رو لبمو نرم بوسید  دنیل آروم خندیدو 

 منو تو بغلش همرایه کرد به سمت تابلو بعدی و گفت 

ه ... اونم به دست دزد ...  -  لرد میمب 

 با این حرفش به تابلو نگاه کردم 

دزد قبیل با تپانچه شب به رساغ لرد اومده و اونو کشته در حایل که بانو 

 هم تو اتاق بوده 

 که پر از جای شالقه البته باز هم با همون لباس خواب ناز 
ی
 ک و بدن

ی تصویر صورت دزد و بانو چرخید و زیر لب گفتم   نگاهم بی 

 خب هیچ جوره نمیتونستم اینو حدس بزنم  -

 دنیل با این حرفم منو به سمت اتاق کناری برد و وارد که شدیم گفت 
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 جاذبه هیمشه وقتی پیداشت میشه که فکرشم نمیکتی !  -

دی اشاره کرد که دزد بانو تو بغلش گرفته و رو به تابلو بعبا این حرفش 

 تخت گذاشته ... 

 به یه نگاه عاشقانه و داغ ... 

 زیر لب گفتم 

 اوه ... ماجرا جالب شد ...  -

 دنیل به تابلو سمت دیگه اشاره کرد و گفت 

 جالب تر هم میشه ...  -

ی بدنش و  نگاه کردم که بانو تو وان پر از کف بود و دزد در حال شسیی

بوسیدن کتفش . بانو چشم هاشو با لذت بسته بود و لبخندی رو لبش 

 بود ... دنیل گردنمو بوسیدو گفت 

 لیا ...  -
ی
 اما این همه ماجرا نیست ... میدون

 منو به سمت در هدایت کردو تو گوشم گفت 

سلیقه هر کیس متفاوته ... ییک بوسه رمانتیک فقط بهس حال خونر  -

ی ...   میده ... ییک بوسه داغ و تند و تب 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

551 

سم منظورش چیه . اما با دیدن تابلو اتاق بعدی زبونم بند  خواستم ببی

 اومد 

 دنیل گوشمو گاز آرویم گرفتو گفت 

 کن ... پر از شور زندگیه ...   به چشم هاش نگاه -

 حق با دنیل بود . 

 تصویر بانو اسکار بود  اما نر نهایت زیبا تر از قبل .  

 با دزد که لباس لرد رو پوشیده بود و کنارش بود  

 در حایل که تو اون باغ گل بودن 

 رو تو چشم های این زن 
ی

باورم نیمشد چطور یه دزد تونسته شور زندیک

 ل منو آروم چرخوند بیدار کنه که دنی

 رو به رومون یه تابلو بود که روش پوشیده شده بود 

 دنیل آروم پارچه رو از رو تابلو کشید و من بیشبی از قبل شوکه شدم 

بانو و دزد تو بغل هم بودن در حایل که رد انگشتای دزد رو تن بانو بود 

 که از عکس هم پیدا بود قفل هم . 
ی
 و لب هاشون  با شهون

 ای لختشون لحظه ییک شدنو نشون میداد... بدن ه
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ی بگم که دنیل دستشو آروم از رو کمرم به سمت باسنم   ی خواستم چب 

 بردو تو گوشم گفت 

 میخوای امتحانش کتی ؟ -

 با شوک بهش نگاه کردم 

و به در کوچیک انتهای اتاق اشاره کرد و اما لبخند دنیل پر رنگ تر شد 

 گفت 

ی متفاوت از همیشه ات اونجا ... اتاقیه که ب - ی ه تو اجازه میده ... چب 

 رو تجربه کتی ... 

ی متفاوت از همیشه ؟ - ی  چب 

 دنیل منو به سمت اتاق هدایت کردو گفت 

اوهوم... درس امروزمون اینه ... فکر میکتی چه کاری اشتباهه؟ اونو  -

 تجریه کن و بعد نظر بده 

 بهش نگاه کردم . من خییل تجربه تو 
ی
 رابطه نداشتم با نگران

سیدمو دوست  ی ها میبی اما دنیل خییل کار کشته بود . من از خییل چب 

 نداشتم امتحان کنم
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 دنیل در اتاقو باز کردو گفت  

 ترسیدی لیا ؟ -

 با شوک بهش نگاه کردم که گفت 

 آخه بدنت رسد شده  -

 با این حرف برق اتاق رور وشن کرد 

سیده بودم االن دیگه کامال ترس برم داشته بود . یه اتاق که  اگه قبال نبی

دور تا دورش وساییل بود که نمیشناختم و یه تخت چریم و رسخ وسط 

 اتاق . دنیل درو پشت رسمون بست  قفل کرد . تو گوشم گفت 

 ترسو بذار کنار لیا ... امروز میخوایم تجربه کنیم...  -

 گفتم نفس سنگیتی کشیدم و  

 اینا وسایل شکنجه است ؟ -

 دنیل آروم خندید و گفت 

 که برق  -
ی
ی هان نه لیا ... مسلمه که نه... اینا وسایل لذته... همون چب 

 رو به چشم های بانو اسکار برگردوند... شک دارم کیس شکنجه 
ی

زندیک

 باشه 
ی

 بشه و صورتش اونقدر روشن و پر از زندیک
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 با تردید رسی تکن دادم و گفتم 

ی نیست که لذت بیاره ...  - ی  اما شبیه چب 

 با این حرفم به سمت ییک از دیوار ها رفتم 

 که رو دیوار بود بیشبی شبیه شالق و خب... نمیدونستم حتی 
ی
ی هان چب 

 چی میشه بهشن گفت 

ی که شبیه دو گوی فلزی بهم چسبیده بود رو از رو  ی دست بردم و چب 

 دیوار برداشتم و گفتم 

ی مثال ؟اینا چطوری  -  میخوان لذت ایجاد کیی

 به دنیل نگاه کردم 

 اما با دیدن برق شهوت تو چشم هاش جا خوردم . 

 لبخند عجیتر کنج لبش نشستو آروم به سمتم اومد 

یه دستشو گذاشت رو کمرم و دست دشگه اش اون وسیله رو از من 

 گرفتو در حایل که منو به سمت تخت وسط اتاق هدایت میکرد گفت 

وع کردی لیا ... بذار بهت نشون بدم چطوری میتونن با چ -  خونر رسی
ی ب 

 این دوتا کوچولو بهت لذت بدن 
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 با این حرف نشستیم رو تخت 

د و تو دلم آشوب بود  ی  قلبم تند مب 

م  ی ببر ی جدید رو نمیخواستم از بی   اما حس تجربه یه چب 

دنیل منو خوابوند دقیقا وسط تخت و در حایل که خودش به دیتش 

 لم داده بود کنارم قرار گرفت 

اهنم کشیدو گوی رو رو سینه و شکمم آروم حرکت دادو  دستشو رو پب 

 گفت 

 ریلکس باش لیا ... به لمس دستم تمرکز کن ...  -

 آب دهنمو غورت دادم و رس تکون دادم که خم شد نرم لبمو بوسید 

 نکرد و لب هاش به سمت گوشم رفت و گفت 
ی
 اما بوسه رو طوالن

 هر چی بهم میگم لطفع انجام بده ...  -

 بوسه ای زیر گلوم زد و گفت 

 باشه ؟ -

لب های دنیل نسبت به بدن من داغ بود و من فقط تونستم رس تکون 

 بدم که اینبار جدی گفت 
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-  
ی
ی الزمه قبلش بهت بگم تمام این وسایل ضد عفون شده و تمب 

... من ساالنه ده هزار دالر حق عضویت برای استفاده از این  ی هسیی

 مکان میدم ... 

اهنمو آروم باال داد و گوی های فلزی  متعجب نگاهش کردم که دامن پب 

ی پام زد   و گفت و رسد رو به بی 

 برا این میگمکه راحت بایسی ...  -

 رو تنم گذلشتو پاهام آروم باز کرد با این حرف گوی هارو 

ی پام کشیدو با لذت تو گوشم گفت   دستشو بی 

 این که انقدر زود آماده میشه بدنت منو رس ذوق میاره لیا ...   -

 الله گوشمو مکید و گوی هارو برداشت 

ی پام کشیدشون   آروم بی 

 رسمای گوی ها بدنمو لرزوند و خواستم پاهامو جفت کنم 

 دستش مانع شدو لبمو نرم بوسیدو گاز گرفت اما دنیل با 

ی پام فشار داد  فشار دندوناشو رو لبم بیشبی کردو گوی هارو بی 

د  ی  قلبم عجیب تند مب 
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 رسمای گوی ها بدنمو رس میکرد و گرمای دست دنیل تنمو بیدار 

ی دوتا احساس متفاوت گرفتار بودم که دنیل فشار محکیم به گوی  بی 

 ردم کرد ها وارد کردو هر دو وا

 هیتی گفتمو به بازودنیل چنگ زدم 

 گوی ها کوچیک بودن 

 خییل رسد ... اما رسد بودن 

کنار گوشم زیر گلومو مکید ... و دنیل در حدی که انگار همه تنم یخ شد 

 لب زد 

وع کنیم بانو مکندی ...  -  آماده ای رسی

 منتظر جواب من نموند و از کنارم بلند شد... 

به سمت دیوار رو به رو رفت و در حایل که  خمار نگاهش کردم که

 کرواتشو باز میکرد گفت 

یس لیا ؟ رابطه از عقب یا ...  - میبی  از چی بیشبی

ی شبیه شالق از رو دیوار برداشت و رو به من گفت  ی  چب 

 یا درد تنبیه ؟ -
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 نفس هام نا منظم  پر از ترس شده بود 

جبور شدم دوباره خواستم بلند شم اما گوی های رسد نفسمو بردو م

 دراز بکشم 

 دنیل تو گلو خندیدو با اون شالق به سمتم اومد 

ی پام برد   رس نرم و پر مانندشو رو پاهای لختم کشیدو آروم بی 

ی پامو هم نوازش وار کشیدو یهو ظربه محکیم به رون پام زد   بی 

 از جا پریدم که دنیل خم شد روم و تو گوشم گفت 

 درد بود؟ یا اضطراب ؟ -

آب دهنمو غورت دادم که دنیل دوباره شالقو رو تنم حرکت داد و 

اهنمم باال داد و گفت  ی پام میکشیدش پب   همینطور که رو پاهامو بی 

 لیا ... جواب بده ...  -

به دیگه ای به رون دیگه پام زد   و تو گوشم گفت با این حرف رصی

ه یا اضطراب حس کردن این درد ؟ -  دردش بیشبی

 چشم هامو به هم فشار دادم و زیر لب گفتم 

 اضطراب ...  -
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 نمیفهمیدم دنیل چی میخواد از من و میخواد به چی برسه 

 حس اون شالق و دست های دنیل بود فقط ذهنم درگب  

ی پام آروم به سمت باال آوردو شالقو زیر گردنم کشید   دستشو از پائی 

 دستشو رو دستم کشیدو مچ دستمو به لبه تخت بسه 

 زد و گفت 
ی
 با ترس نگاهش کردم که لبخند مملو از شهون

س لیا ... تجربه کن ...  -  نبی

 دست دیگه ام رو هم بست به سمت دیگه و برگشت سمت دیوار 

 برداشت و گفت  شالق دیگه ای رو 

 داره لیا ... بذار امتحانش کنیم ... 
ی
 این مزه متفاون

 از زبان دنیل : 

ه شدم   به بدن نیمه لخت لیا رو اون تخت رسخ خب 

 چند جای بدن سفیدش رد رسخ شالق های مختلف مونده بود 

ی پاش حسانر خیس بود و چشم هاش کامال خمار   بی 

س های عمیق و کشداری فن لبش از فشار دندون هاش پف کرده بود و 

 میکشید
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 شالق تو دستمو پرت کردم کنار 

 بود 
ی
 دیگه کاف

ی دشم روشو در حایل که کنار لبشو  تحملم تموم شده بود آروم نیم خب 

 میبوسیدم گفتم 

 آماده ای لیا ؟ -

ی پاش کشیدم   با تکون رس گفت نه ... خندیدمو دستمو بی 

گوی های فلزی تو تنش هنوز خییل گرم نشده بودن و با کشیدن بند 

ون کشیدم که ناله ای کردو دست  گوی ها آروم اونارو از تو تنش بب 

 هاشو کشید 

ی پاش قرار دادم . خمار نگاهم کرد که گفتم   تو گلو خندیدمو خودمو بی 

 بریم یکم گرمت کنیم لیا ... مگه نه  -

ی بگه اما قبل  ی اینکه بتونه خودمو واردش کردمو از رسمای خواست چب 

 تنش آه خودم بلند شد... 

 لیا تحریک کننده بود 
ی

باید بیشبی این کارو امتحان میکردم. درسته دایع

 اما حس این سما هم جذابیت جدیدی داشت
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ی گفت  ی  لیا اسممو زیر لب زمزمه کردو چب 

 خم شدم کنار گوشش گفتم 

 چی گفتی لیا ؟ -

فقط تونست هویم بگه و کیم تقال کنه . ناخداگاه لبخند رو لبم 

وع کردم   نشستو حرکاتمو رسی

 ناله هاش کم کم بلند شدو تو اتاق پیچید 

 خییل بیشبی از این میخواستم با تنش بازی کنم 

ی امروزتموم کنم   میخواستم ترسش از رابطه از عقب رو هم همی 

ی بود  نمیتونستم بیشبی از این جلو که   اما بدنش انقدر برام تحریک آمب 

م   خودمو بگب 

 لب هاشو با لبم قفل کردمو رسعتمو بیشبی کردم 

 چی داشت این دخبی که انقدر منو دیوونه میکرد ... 

 متی که انقدر دیر تحریک میشدم 

 بدن لیا زیر تنم لرزیدو لب هاش از لبم جدا شد

 کشیدو با شنیدن این صداش منم ب
ی
 ه اوج رسیدم آه عمیق و پر لذن
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با نفس های عمیق و کشدار رو تنش خودمو رها کردمو اجازه دادم 

 نبض بدن هامون ییک بشه 

 حس ترس بدی یهو تو وجودم احساس کردم 

ی منو ترسونده بود   هیچوقت انقدر حس خونر نداشتم و همی 

 لیا با ناله تو گوشم گفت 

 دنیل ... نمیتونم نفس بکشم  -

 م از رو تنش کنار رفتم ناخداگاه خندیدمو آرو 

به صورت غرق لذتش نگاه کردم که لبخند رضایتی زد و با همون چشم 

 هاش خمار نیم نگایه بهم انداخت و گفت 

ی دنیل ... وزنت زیاد شده  -  باید رژیم بگب 

 دستمو مماس نوک سینه هاش کشیدم و گفتم 

 تو باید قوی تر بیسی لیا... من وزنم عالیه ...  -

 هممم چه از خود رایصی  -

خندیدمو لباسشو باال تر از سینه هاش بردم و زبونمو به نوک سینه 

 اش کشیدم که شایک گفت 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

563 

 شایک گفت 

 دنیل ...  -

 هممم ؟ -

 بسه ... من واقعا دیگه نا ندارم !  -

 چی بسه عزیزم ؟  -

اینو گفتمو به کارم ادامه دادم . میدونستم منظورش چیه اما اذیت 

 لذت بخش بود  کردنش

 تقال کرد تا دستشو از بند ها باز کنه که تو گلوخندیدمو گفتم 

 آروم باش لیا ... بذار کارمو بکنم .  -

 دنیل ...  -

اسممو با آه گفت چون نوک سینه اش رو گاز گرفتمو نتونست ادامه 

 بده. تو گلو خندیدمو رسمو بلند کردم و گفتم 

اگه االن تموم کنم باید بهم قول بدی ادامه اش رو هر وقت گفتم بهم  -

 بدی 

 رسی رسشو تکون دادو گفت 
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 باشه... باشه ... فقط دست هامو باز کن  -

کردم. واقعا قصد ادامه دادن نداشتم چون   خندیدمو دست هاشو باز 

 تایم خصوصیمون هم رو به پایان بود 

 کمکش کردم تا از رو تخت بلند شه و لباس هاشو مرتب کردم 

 کنار گوشش گفتم 

 تجربه امروزت چطور بود لیا  -

بازومو گرفت تا تعادلشو حفظ کنه و با صدای نر رمق اما پر از شیطنتی 

 گفت 

 تموم شد . به موقع  -

 خندیدمو دستشو گرفتم و به سمت در بردم 

 در اتاقو باز کردم و گفتم 

ی های جدیدو امتحان کتی  -  خوبه پس باز هم باید چب 

 رسشو آورد کنار گوشم و گفت 

ای جدید نباشه  - ی  باشه تا وقتی رابطه از عقب تو این چب 
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 از زبان لیا : 

ی نشستیمو رسمو گذاشتم رو شونه دن  یل . خییل خسته بودم تو ماشی 

ه ای ی مش  شورتم هنوز تو جیب دنیل بود اما انگب   هم نداشتم بگب 

م و بخوابم   فقط میخواستم بریم خونه دوش بگب 

وع به نوازش کمرم کرد و گفت   راننده راه افتادو دنیل رسی

؟ -  برای شام آماده هستی

 نه ... من فقط برای خواب آماده ام  -

 نر صدا خندیدو گفت 

-  
ی
 خوبه ... اما اینجوری یک میخوای درس هاتو بخون

سم دنیل ... من با اینهمه رابطه به درس خوندن  - اینو باید از تو ببی

سم   نمب 

 گفتم که تو باید رو خودت کار کتی و قوی تر بیسی   -

 با اخم رسمو بلند کردمو گفتم 

تو اگه بیم رابطه هامون چهل و هشت ساعت وقفه بندازی همه چی  -

 حله
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 باال انداخت و گفت 
ی
 ابرون

 مگه قرصه که ساعت بدیم !  -

 اخمم بیشبی شد و گفتم 

 جدی دنیل ... من واقعا دارم کم میارم. همش خسته ام و خوابم میاد  -

 منو کشید تو بغلشو بازومو دست کشید و گفت 

ل کنم ... اما تو هم باید مراعات  - باشه لیا ... سیع میکنم خودمو کنبی

 کتی .. انقدر منو تحریک نکتی 

 من تحریکت میکنم ؟ -

ن حرف رسمو عقب بردم تا به صورتش نگاه کنم که خییل جدی یبا ا

 دستشو رو کمرم کشیدو گفت 

 آره ... خییل زیاد  -

 خواستم از بغلش جدا شم که گفت 

ی کار هات هم منو تحریک میکنه ...  تقال  -  نکن لیا... همی 

نیل دکاری نمیکردم. نکنه   هخشک شدم  مشکوک نگاهش کردم. من ک

 یه بیمار جنیس بود ؟ از این فکرم خنده ام گرفت اما ته دلمم ترسیدم
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 اونم مشکوک نگاهم کردو گفت 

 به چی فکر میکتی لیا ؟ -

 م پیشونیمو به گردن گرمش مماس کردمو گفت

 به تو ...  -

 به من ؟  -

همممم ... تو خییل عجیتر دنیل ... من با تو حس میکنم یه آدم  -

 خییل خاص و خواستتی هستم 

 خب واقعا هستی  -

 رسمو عقب بردمو نگاهش کردم که گفت 

و  انی واقعا هستی لیا ... تو برای من یه آدم کامال متفاوت با بقیه دنی -

کننده ای ! یعتی من برای تو اینجوری خییل هم خواستتی و دیوونه  

 نیستم !؟

 که راجب من زده بود جا 
ی
از سوالش جا خوردم . هرچند بیشبی از حرف

خورده بودم نفس عمیقی کشیدم که عطرمردونه اش تو ریه ام جا 

 خوش کردو گفتم 
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... خییل دیوونه کننده ...  - چرا ... تو خییل عجیب ... خییل خواستتی

همه چی هستی دنیل ... اصال کنار تو زندگیم مثل قبل خییل ... خییل 

سم یهو یه آدم دیگه بشم   نیست... میبی

دینل با این حرفم تو گلو خندید. دست برد تو موهامو رسمو به خودش 

 نرم رو لبمو بوسیدو گفت . نزدیک کرد 

خوشحالم که انقدر برای تو متفاوتم... اما خواهش میکنم عوض  -

 دقیقا هیمتی که هستی رو دوست دارم نشو ... چون من 

 با شیطنت گفتم 

 پس چرا میخوای تجربه های جدید بکنم ؟ -

ی پام زد و گفت   دستشو روی رون پام کشیدو انگشتشو به خییس بی 

 تا خود واقعیتو بیشبی بشنایس ...  -

ی ازم جدا شد.نگاه خماری بهم انداخت وگفت   لبمو مکیدو با ترمز ماشی 

 حیف که نمیشه بیخیال شام بشیم  -

 لبمو نرم رو لبش گذاشتمو گفتم 

 یه شام ساده تو وان حموم چطوره ؟ -
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 لبمو نرم رو لبش گذاشتمو گفتم 

 یه شام ساده تو وان حموم چطوره ؟ -

 فت کمرمو گرفتو منو رس جام نشوند و گ

ل  -  که عالیه ... اما هیچ تضمیتی نیست ... بتونم خودمو کنبی
ی
میدون

 کنم 

 
ی

اینارو که میگفت هم زمان در ماشینو هم باز کرد تا پیاده شه . با زرنیک

واقعا به .  چشمیک بهم زد و دستشو دراز کرد تا کمک کنه پیاده شم 

  نداشت. بدنم واقعا دیگه نا  ! کمکش نیاز داشتم چون بر خالف زبونم

 پیاده شدمو با هم به سمت خونه رفتیم که نیل کنار گوشم گفت 

 البته ... چون خودت پیشنهاد دادی البد فکر اونجاشو کردی  -

 بازم اخم کردمو گفتم 

مو فقط تا  -  دوش بگب 
ی
پشیمون شدم دنیل ... ترجیح میدوم تنهان

 صبح بخوابم... البته قبل اینکه بیهوش بشم 

 یدو با هم وارد خونه شدیم دنیل بلند خند

عطر کباب بره تو کل خونه پیچیده بود و دنیل منو به جای پله ها به 

 سمت سالن غذاخوری برد و گفت 
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ه بخوریم  -  شام آماده است ... تا گرمه بهبی

ی آماده برق زدو گفتم   چشم هام با دیدن مب 

 پس برای این گفتی از شام نیمشه گذشت  -

 بردو نشستم . کنار گوشم گفت  دنیل صندیل برام عقب

تو باید واقعا تقویت بیسی لیا ... من که ندیدم درست حسانر غذا  -

 بخوری 

 خودش هم کنارم نشستو گفتم 

 اگه درست حسانر غذا نمیخوردم انقدر چاق بودم ؟ -

با این حرفم دنیل یه ابروش باال پریدو با نگاه خریداری رس تا پامو نگاه 

 کردو گفت 

 کجای تو چاقه دقیقا لیا ؟  -

ی آوردمو گفتم   صدامو پائی 

 منظورم کجاست  -
ی
 خودت دیقیقا میدون

با این حرفم نیشش تا بناگوش باز شدو دستشو رو باسنم کشید . خم 

 شد و تو گوشم گفت 
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 خم شدو تو گوشم گفت 

 ... به اینا میگن ...  -
ی
 به اینانمیگن چاف

 فشاری به باسنم دادو اینبار خمار تر گفت 

-  ... 
ی

 به اینا میگن زندیک

ا هنمو از حرفش خنده ام گرفت اما قبل اینکه من بخندم پشت پب 

 گرفتو کیم باال کشید 

ون افتاد   شورت نداشتمو با این کارش باسنم از لباس بب 

اهنمو بدم پائینو شایک گفتم   رسی    ع خواستم پب 

 چکار میکتی دنیل ؟ -

د تو گوشم گفت  ی  خندیدو در حایل که دستمو پس مب 

ی شامم رو تکمیل میکنم -  دارم مب 

 ییک از خدمتکارات بیاد چی  -

اد ... اینجا خونه منو میخوام اینجوری از شامم لذت هیچکس نمی -

م   ببر

 با این حرف به شاهکارش نگایه انداختو گفت 
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 نیست ... صبر کن ...  -
ی
 هممم... خوبه ... اما کاف

ه بهش نگاه کردم که کیم صندلیشو عقب برد و به من اشاره کرد  خب 

 برم رو پاش بشینم 

 قیافه ام رو تو هم کردمو گفتم 

 یل ... قرار شد امشب... دن -

نذاشت حرفم تموم شه ... کمرمو گرفتو درحایل که منو رو پاش نشوند 

 گفت 

ی ... - م و خودت هم لذت ببر  انقدر نق نزن لیا ... بذار لذت ببر

 دستشو رو باسن لختم روی پاش کشیدو گفت 

وع کتی  - ه رسی  هممم حاال خوب شد ... تا کبابت رسد نشد بهبی

 با دست آزادش یه تیکه از کباب بره گرفتو به سمت لبم آورد 

به نسبتا محکیم به باسنم زدو صداش تو  با اخم نگاهش کردم که رصی

 سالن پیچید . از این حرکتش جاخوردم که گفت 

 بخور لیا وگرنه از ره دیگه وارد میشم  -

 ونستم منظورش چیه اما میدونستم هرچی باشه بدتر از االنه نیمد
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ی مکث نکردمو دهنمو باز کردم   برای همی 

ی لب هام گذاشتو چونه ام رو هم زمان بوسید   لقمه رو بی 

 کنار گوشم زمزمه کرد 

 آفرین دخبی خوب ...  -

صداش خمار بود و دستش فعال رو باسنم. هم میل به غذا داشتم و 

 با این کار های دنیل مغزمو داشتم به کل از دست میدادم هم نداشتم . 

 دنیل یه لقمه خودش خوردو یه لقمه دوباره به سمت من گرفت 

 نفس خسته ای کشیدمو گفتم 

 دنیل ... دستتو حداقل بردار  -

ی باسنم وارد کرد و گفت   با شینتط فشار ریزی به بی 

 نمیشه ... بخور ...  -

 از زبان دنیل : 

م   نمیدونم چرا دارم اینجوری پیش مب 

 خودم میدونم دیگه زیاده رویه 
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م . از حرکات دستمو حالت نشستنمون لیا  اما نمیتونم جلو خودمو بگب 

ناله تبدیل انقدر تحریک شده بود که دیگه نفس هاش داشت به 

 میشد 

 انگشتمو آروم بازم فشار دادم 

ون دادو  ی لب هاش خارج شدو با حرص نفسشو عمیق بب  ناله ای از بی 

 گفت 

 بسه دنیل ... داری دیووونه ام میکتی ...  -

 تو گلو خندیدم گفتم 

 واقعا میخوای تموم کنم ؟ -

 رسی تکون داد که با این کارش هر دو دستمو باال کشیدمو گفتم 

ی رو صندیل خودت  -  باشه ... تمومه... برو بشی 

 خمار نگاهم کرد ... نفس با حرص دیگه ای کشید

اما به جای اینکه بلند شه تو بغلم چرخیدو در حایل که زیپ شلوارمو 

 باز میکرد گفت 

 
ی

 برو رو صندیل خودت  منو رسوندی به اینجا ... حاال مییک
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 واقعا متعجب نگاهش کردم 

 درسته از قصد گفته بودم که برو و تمومه ... 

سیم اینجا دیگه نمیشه تموم  فقط برای اینکه بهش بفهمونم وقتی مب 

 کرد 

 اما انتظار نداشتم این حرکتو ازش ببینم 

 دستشو که رو خودم حس کردم 
ی

دستشو برد داخل شلوارمو دایع

ی لب هام خارج شدو تا به خودم بیام لیا  ناخداگاه نفس عمیقی از بی 

 درست نشست روم ... 

 پشتی صندلیمو گرفت تا خودشو ثابت نگه داره و ناله عمیقی کشید 

 انگار دیگه براش نه اینکه کجا هستیم مهم بود 

 نه اینکه صداشو بشنون ! 

 تو بدنم نشست که شچم هامو بستمو 
ی
از این ییک شدن یهو چنان لذن

 مرکز کردم ت

باید به این دخبی مدال بدم ... بس که میدونه یک و چطوری منو غافل 

 گب  کنه 
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 هنوز خمار این لذت و حرکت لیا بودم که کمرشو آروم تکون داد 

 آروم و با نظم و لذت ... 

 کمرشو تو دستم گرفتم اما اجازه دادم خودش ادامه بده 

 ریتمش نر نظب  بود 

 پر از احساس و لذت 

 پیشونیشو به کتفم تکیه داد و با نفس های بریده بریده گفت 

 تو مغزمواز من گرفتی دنیل  -

ناخداگاه زیر لب در حایل که رسم از لذت به صندیل تکیه داده بود لب 

 زدم 

 تو هم قلبمو ...  -

 از زبان لیا :::::::: 

 نمیدونم درست شنیدم یا نه ! 

 دنیلو ازش گرفته بودم ؟دنیل گفت تو هم قلبمو ؟ من قلب 

 بدون فکر کردن به این جمله حرکاتمو ادامه دادم 

نن...  ی  اشتباه شنیدم... اشتباه گفت... آدما وسط سکس زیاد حرف مب 
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ناله توگلو هر دومون فضای سالن رو پر کردو نر رمق رسمو رو شونه 

 دنیل گذاشتم 

 این دیگه آخرین سکس ما بود ... 

 قول میدم ... 

 ی امشب ... حداقل برا

 نفس کشیدنمون که آروم شد . دنیل آروم تو گلو خندید و گفت 

 خوبه میخواستی ادامه ندم  -

 گردنشو بوسیدمو آروم از رو پاش بلند شدم و گفتم 

 میخواستم... اما تو که نمیذاری  -

 گفتم در ادامه  با درد نشستم رو صندیل خودمو 

 برم دانشگاه  اوه ... دنیل ... فکر کنم فردا نمیتونم -

لباسش رو مرتب میکرد با اخم نگایه به من انداخت دنیل در حایل که 

 و گفت 

ی ... چون با من کالس داری  -   و مب 
ی
 میتون

ی بلند شدم   نفس خسته ای کشیدمو از رس مب 
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ی   دنیل اما مچ دستمو گرفتو منو دوباره نشوند رس مب 

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت 

ه شامتو تمو  - ی از حال بری بهبی  م کتی ... نمیخوام وسط دوش گرفیی

ی نیمه خورده شام نگاه کردم... با وجود اینکه میل نداشتم اما حق  به مب 

با دنیل بود . تو خوردن ادامه غذا همراهیش کردم که با هم بلند 

 شدیمو به سمت اتاق رفتیم 

 خواستم برم سمت اتاق خودم که دنیل دوباره دستمو گرفتو گفت 

 کوزی حمام منو از دست نده لیا ج -

 منوبه سمت اتاقش برد که گفتم 

 نه دنیل ... من واقعا توان یه سکس دیگه ندارم  -

 با ابرو باال پریده نگاهم کردوگفت 

 اینو دفعه قبل نگفته بودی ؟ -

 نر رمق خندیدمو گفتم 

 باشه ... باشه ... اما ایندفعه راست میگم  -

ی میداد گفت   دنیل پشت رسم ایستادو در حایل که زیپ لباسمو پائی 
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ی میداد گفت   در حایل که زیپ لباسمو پائی 

 میدونم عزیزم ... میدونم  -

ی افتاد...   با این حرف گردنمو بوسیدو لباسم رو زمی 

 ی لختمون تو آغوش هم همه چی مثل خواب بود ... آب گرمو بدن ها

 نوازش دست دنیل رو بدنمو بوسه هاش رو گونه ها و گردنم . 

 بدون شهوت ... بدون سکس 

 حس خوب و عجیتر بود 

 نه ... حس عایل و شگفتاوری بود ... 

 من تو آغوش دنیل انگار یه آدم دیگه بودم

س... یه دخبی زیبا... یه دخبی خواستتی ...   یه دخبی نبی

 ینه دنیل گذاشتمو نفهمیدم یک خوابم برد رسمو رو س

 تو خواب و بیداری حس کردم دنیل بغلم کرد 

 حوله ای دورمون پیچیدو رو تخت گذاشت منو 

 خودشم اومد کنامو دوباره تو بغل هم قفل شدیم 
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 اینبار خیس و نمدار زیر پتو ... 

 تا ابد اینجور دوست داشتتی و عاشقانه بود 
ی

  خدای من ... کاش زندیک

انقدر غرق لذت بودم که وقتی صدای موبایلم بلند شد نمیدونستم کیه 

 و کجام ! 

ی برداشتو گفت   دنیل زودتر از من موبایلمو از رو زمی 

 پدرته لیا  -

ه شدم   خواب از رسم پریدو به گویسی خب 

د !  6ساعت  ی  صبح بود و بابا داشت به من زنگ مب 

 دقیقا چرا ؟! 

 زود جواب دادم که قبل ازنکه بتونم الو بگم گفت 

 من باید از تو روزنامه ها راجب نامزدی تو و جک بخونم ؟ -

 صداش انقدر بلند و با داد بود که نیل هم شنید 

 شوکه به دنیل و گویسی موبایلم نگاه کردم 

 دنیل هم مثل من تو شوک بود که بابا گفت 

 ؟ من امروز میام ببینمت ...  -
ی
 الو ... لیا ... کجان
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 مغزم کار نمیکرد 

 نداشت 
ی
 شوکه لب زدم اما صدان

دنیل گویسی موبایلو ازم گرفتو خواست حرف بزنه که رسی    ع ازش 

 گرفتمو گفتم 

 .. من با اون عویصی نامزد نکردم اینا هم دروغ های اونه .  -

 بابا با عصبانیت گفت 

 ؟ -
ی
 ؟ اون همه تیبی و عکس دروغه ؟ بهت گفتم کجان

ی
 چی ؟ چی مییک

 همش دروغه ... اون یه عوضیه ... بیا دانشگاه بابا ... اونجا میبینمت -

 بابا با این حرفم قطع کرد 

 به دنیل نگاه کردم که با عصبانیت گفت 

 چرا ندادی من صحبت کنم ؟ -

ه تو صحبت کتی ... بابام میخواد بدونه تو یک هستی ... دنیل ... اگ -

 اونوقت ... همه چی خراب میشه ؟

 چی ؟ چی خراب میشه ؟ -

 دنیل تقریبا داد زد که بازوشو گرفتم تا آرومش کنمو گفتم 
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دینل ... تو استاد متی ... رابطه ما خالف قوانینه ... کارت...  -

 میشه دانشگاهت... اعتبارت... همه چی خراب 

 با این حرفم آروم تر شد 

 بود 
ی
 اما هنوز عصبان

 بلند شدو به سمت کمد لباس ها رفت و گفت 

نمیگم دوست پرستم ... اما باهات میام تا تکلیف اون بپوش بریم ...  -

 عویصی روشن شه 

شوکه به دنیل نگاه کردم . نه بخاطر اینکه میخواست باهام بیاد . نه 

 بود ! بلکه فقط بخاطر اینکه گفت ... نمیگم بخاطر اینکه 
ی
عصبان

 دوست پرستم ؟

یعتی از نظر خودش دوست پرس من بود ؟ یعتی رابطه ما از یه سکس 

 بدون احساس رسیده بود به دوست دخبی و پرس ؟

 دنیل با اخم به من نگاه کردو گفت

 پس چرا نشستی لیا ؟ بیا تا نیومدم رساغت !  -

به محکیم به  رسی    ع از رو تخت بلند شدمو به سمتش رفتم  که رصی

 باسنم زدو گفت 
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 گفت 

 نگران نباش... تو مال متی لیا ...  -

بازم فقط شوکه نگاهش کردم که لباس زیرشو پوشیدو به سمت 

 رسویس رفت 

وع شدهبود که قایط کرده بودم .   امروز انقدر با سوپرایز رسی

 دنیل !  نامزدی ! روزنامه ها ! من و 

 از زبان دنیل : 

ی با تبلت روزنامه رو پیدا کردم خبر تو روزنامه محیل ترید اند  تو ماشی 

 زده شده بود . تریس 

یه عکس کوچیک از جک بود و توضیحات که میلیاردر معروف نامزد 

ی تر هم یه عکس کوچیکبی از لیا به چشم میخورد !   کرده . پائی 

 آدم عویصی ... 

 دم ... باید حالشو جا میاور 

 به من نگاه کردو گفت 
ی
 لیا با نگران

سم  -  دنیل ... میبی
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 نزدیک دانشگاه بودیم . تبلتو بستمو گفتم

یم .  - یس لیا ... طبق حرف های من پیش مب  خودم با پدرت از چی میبی

 صحبت میکنم 

س به دندون گرفتو رس تکون داد   لبشو با اسبی

 خم شدمو لبشو بوسیدم و از حصار دندوناش آزاد کردم و گفتم 

 من اون عوضیو رس جاش مینشوندم .  -

ی به اطراف نگاه کردم . قبل از ورودی دانشگاه بود . رو به  با ترمز ماشی 

 لیا گفتم 

س -  ونم تو پیاده شو ... پدرتو که دیدی منم خودمو مب 

 رسی تکون دادو پیاده شد 

به راننده گفتم همینجا منتظر بمونیم . لیا به سمت ورودی اصیل 

ی سدن مشیک اومد رو  دانشگاه رفتمو مضطرب منتظر موند که یه ماشی 

ی  به روش ایستاد . حدس زدم پدرش باشه . لیا آروم به سمت ماشی 

 برسم رفت . رسی    ع پیاده شدم تا اگه لیا خواست سوار شه بهش 

ی باز شد و جک پیاده شد   اما هنوز بهش نرسیده بودم که در ماشی 
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 لعنتی ... جک اینجا چکار میکرد 

 لیا یه قدم عقب رفتو برگشت سمت من 

 با نگاهش جک هم برگشت سمت من . 

ی پیاده  با اخم بهش نگاه کردمو به سمت لیا رفتم که پدرش هم از ماشی 

 شد . 

 رو از صورت لیا خوند 
ی
 میشد نگران

 جک رو به من دست به سینه زدو گفت 

 که هر بار شمارو باید مالقات کنم  -
ی
 پرفسور آندو ... چه تصادف

 کنار لیا ایستادم و گفتم 

ی و الزم به صدا کردن نگهبان امیدوارم اینبار زیاده روی نکرده  - باشی 

 نباشه 

ی من و جک چرخید   پدر لیا با این حرفم با اخم و سوایل نگاهش بی 

ی بگه رو به  ی جک هم اخم هاش تو هم رفت اما قبل اینکه بتونه چب 

 پدر لیا گفتم 

 ما پروتکول سختی برای برخورد با افراد مست داریم  -
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 پدر لیا رسی تکون دادو گفت 

 هم عایل ... مسلما یه آدم مست نباید سمت دانشگاه هم بیاد خییل  -

 منم رسی تکون دادمو رو به لیا گفتم 

 نمیکتی ؟ -
ی
 معرف

س توش کامال مشخص بود گفت   که اسبی
ی
 لیا رسی    ع و با صدان

یک  - اوه ... چرا ... پرفسور آندو ... استاد راهنمای من ... پدرم ... و رسی

 آشنا شدین ... پدرم که خب ... قبال 

 جک ژست مغرورانه ای گرفتو گفت 

 کتی عزیزم  -
ی
 منو به عنوان نامزدت معرف

ی
 نامزدت لیا ... میتون

 لیا با عصبانیت و صدای بلند گفت 

 تو نامزد من نیستی جک ... بس کن این نمایش تهوع آورو -

ناخداگاه دستم رو کمر لیا قرار گرفت... برای مهم نبود جلو دانشگاهیم 

... جلو پدرش و جک هستیم... فقط باید لمسش میکردمو آرومش 

 میکردم چون من میدونستم چقدر داره حرص میخوره و عصبانیه ... 
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 این حرکتم از نگاه جک و پدرش دور نموند و جک با اخم گفت 

ه تو بس کتی لیا ...  -  بهبی

 رو کرد به منو گفت 

 مزدمو لمس کنه و شما پرفسور ... چون دوست ندارم کیس نا -

 با این حرفش دستمو برنداشتم 

 بلکه لیارو به خودمم نزدیک کردمو گفتم 

 فکر کنم حرف لیا واضح بود که نامزد شما نیست...  -

 رو کردم به لیا و گفتم 

 از ایشون شکایت کتی ... نرسی اکاذیب جرم کیم  -
ی
 از طریق قانون

ی
میتون

 نیست 

 لیا رسی تکون دادو گفت

ی امروز ...  -  حتما ... همی 

 با این رحف به سمت دانشکده راه افتاد و پدرش بلند شداش کرد 

 اما لیا صبر نکردو پدرش پشت رسش رفت 

ه به هم .   .. منو جک موندیم رو به روی هم و خب 
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ده گفت   با دندون های بهم فرسی

 مگه از روی جنازه من رد یسی به لیا بریس -

 پوزخندی زدو گفتم 

 تا جنازه ات رو بندازی زیر پام  -
ی
 تو فعال باید دنبالم بدون

متعجب به من نگاه کرد که لبخندی تحویلش دادمو به سمت دانشکده 

 رفتم 

ی به سمتش گفتم   بدون برگشیی

پارک کردن بیشبی از پنج دقیقه جلوی ورودی دانشکده ممنوع  -

ه زودتر خودت  ی پارکینگ بهبی جک... اگه نمیخوای ماشینتو منتقل کیی

 بری ... 

 لیا بود ... صبر نکردم ببینم چکار میکنه . چشمم دنبال 

ی ازش نبود   اما تو مسب  تا دانشکده خبر

قدم هامتند تر کردمو خودمو به ورودی دانشکده رسوندم که چشمم 

نشده بود . دانشکده خلوت بودو باید  8به لیا خورد . ساعت هنوز 

 مواظب رفتارم یم بودم . 
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 خودمو به لیا و پدرش رسوندم و گفتم  

 بیاین تو دفبی من صحبت کنیم ؟... میشه خواهش کنم  دیزیآقای 

 پدر لیا متعجب به من نگاه کرد 

 اما لیا که انگار این پیشنهادم راه نجاتش شده بود با تشکر نگاهم کرد 

 به مسب  دفبی کارم اشاره کردمو گفتم 

 این سمت لطفا ...  -

 لیا هم رسی    ع با من همراه شدو پدرش به اجبار با ماهم قدم شد و گفت 

 من وقتی زیادی برای اینجا بودن ندارم ... پرفسور ؟!  -

 سوایل نگاهم کرد که گفتم 

 آندو ... دنیل آندو هستم ...  -

بله آقای آندو داشتم میگفتم ... من زیاد وقت ندارم... صحبت  -

. این قضیه به نظر من زیادی داره کش پیدا زیادی هم با لیا ندارم .. 

 میکنه... جک مرد بدی نیست 

ی بگم  ی  با این حرف پدرش لیا با التماس نگاهم کرد که چب 

 در اتاقمو باز کردمو گفتم 
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حرف شمارو اما یه نکته ای هست باید خدمتتون بله من درک میکنم  -

 توضیح بدم 

 کنار ایستادم تا پدر لیا وارد شه 

ون  اما وقتی لیا خواست بیاد داخل با تکون رس بهش گفتم نیاد و بب 

 منتظر بمونه 

 خودم رسی    ع وارد شدمو درو بستم 

 پدر لیا متعجب برگشت سمت من که گفتم 

 شما  -
ی
ه خصویص صحبت کنیم! من در جریان فرار مالیان فکر کنم بهبی

 هستم 

 رش شوکه به من نگاه کرد ... با این حرفم پد

 از زبان لیا : 

 دلم میجوشید ... احساس تهوع داشتم 

دیدن جک و بابا کنار هم حس بدی بهم میدادو حرف زدن خصویص 

سمو بیشبی کرده بود   دنیل و پدرم اسبی

 بدون توجه به اطراف گوشمو چسبوندم به در اتاق دنیل. 
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سیدم دنیل از کوره در بره   میبی

ی و وضعیت از ایتی که هست هم وخیم تر بشه اونوقت با   بابا دعوا کیی

 خدایا ... چطور باید از رسی جک نجات پیدا میکردم 

ون   از اتاق دنیل نمیاومد بب 
ی
 هیچ صدان

 . ی  حداقل این نشون میداد در حال دادو بیداد و دعوا نیسیی

تو این افکار غرق بودم که دستی بازومو گرفتمو منو به سمت خودش 

 کشید 

با حس بوی تهوع آور عطر جک ندیده شناختمش و خودمو کنار 

 کشیدمو گفتم 

 به من دست نزن جک  -

 تو نامزد متی لیا چه بخوای چه نخوای  -

 که هر لحظه شلوغ تر میشد هولش دادم عقبو 
ی
بدون توجه به راهرون

 گفتم 

 مگه اینکه تو خوابت ببیتی ...  -

 هر دو بازومو محکم تو دستش گرفت
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 وهامو طوری فشار داد که نفسم از درد رفتباز 

 با عصبایت اما خییل آروم گفت 

پس میخوای پدرتو به خاک سیاه بنشونم لیا ؟ آره ؟ میخوای کل  -

 برادرت چقدر بدیه باال میاره؟ 
ی
خاندانت بره تو فقر و بدبختی ؟ میدون

 باید برین زندان ... اوه فکرشو بکن ... دیزی بزرگ تو زندان ... 
ی

خانوادیک

کت پدرت نه ؟ تو هم باید بری زندان ...   تو هم سهم داری تو رسی

 تشو به صورتم نزدیک کردوگفت صور 

پیش اون همجنسگرا های گنده ... اوه فکرشوبکن ... پرده ات رو  -

 چطوری بزنن برات... 

 ناخداگاه تو صورتش توف کردم 

 با این حرکتم شوکه رسشو عقب برد 

عصبانیتش بیشبی شدو خواست بزنه تو صورتم که دستش تو هوا 

 گرفته شد .برگشتم سمت نجات دهنده ام 

 منتظر بورم صورت دنیل رو ببینم 
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 اما با دیدن بابا که دست جک رو گرفته بود شوکه شدم 

 دست جکو کنار زد  بابا با عصب

 یغه جک رو تو دستش گرفتو گفت 

ی میخوای من کاری کنم تا هف -  ت نسل بعدت رنگ آزادی رو نبییی

 جک خودشو عقب کشیدو رسی    ع گفت 

ه  -  آروم باش دیزی ... تو کارت پیش من گب 

لش کنه وبه داد تبدیل   که به زور سیع میکرد کنبی
ی
بابا با صدای عصبان

 نشه گفت

 تو خواب ببیتی کار من پیش توگب  باشه جک ...  -

 جک پوزخندی زد 

 دو پشت کرد با تنفر به من نگاه کر 

 به رسعت از ما دور شد 

 بابا برگشت سمت منو گفت 

 چرا زودتر بهم نگفتی لیا ؟  -

 که نفهمیده راه افتاده بودنو پاک کردمو گفتم 
ی
 اشک هان
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 ترسیدم. منو تهدید کرد ...  -

ی اونوقته که طرف پر رومیشه  - هیچوقت در برابر یه تهدید عقب نشی 

 و تهدید هاش بزرگبی میشه و ازت سو استفاده میکنه لیا 

کتتون بابا ...  -  اما آخه رسی

تو نگران نباش. نصف حرف های جک تو خالیه ... نصف دیگه هم  -

 اشتباه.. میدونم چطور حالشو جا بیارم 

 بابا برگشت به سمت اتاق دنیل 

 نگایه بهش انداختو گفت 

م  -  مریس آندو ... باهات تماس میگب 

 دنیل رسی تکون داد و بابا به من نگاه کردو گفت 

یه ای که  - ون اما باید برگردم از نرسی دوست داشتم بمونم نهار بریم بب 

 خبر انامزدیتو اعالم کرده شکایت کنم ... 

ن دادم . بابا هم رسی تکون دادو به سمت خروج با شوک فقط رس تکو 

 رفت . شوکه برگشتم سمت دنیل که گفت 

 بیا تو لیا ...  -
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 صدای دنیل داغ و آروم و با اعتماد به نفس بود 

 اینهمه تنش و تغب  پشت رس هم حسانر منو شوکهکرده بود 

 آروم وارد اتاقش شدمو درو پشت رسم بستم 

 از دنیل نشدمو 
ی
 به سمتش رفتم منتظر حرف

 بغلش کردمو رسمو رو سینه اش گذاشتم 

 رسیعبغلم کردو دستش دورم قفل شد 

 فقط اینجا میتونستم آروم شم 

 تو بغل این مرد سخت ، عجیب ، اما دوست داشتتی 

 دنیل بوسه ای به موهام زد و در حایل که بدنمو نوازش میکرد گفت 

 خونر لیا ؟ -

 رسی تکون دادمو گفتم  رسمو بلند کردمو نگاهش کردم . 

 چی گفتی به بابا ؟ -

 لبخند واقیع زدو گفت 

 هیخی ... فقط یکم حقیقت  -
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 نفس عمیقی کشیدم 

 چقدر بوی عطر دنیل دوست داشتتی بود 

 دنیل خم شدو لبشو رو لبم گذاشت 

 نرم بوسه ای به لب هام هدیه دادو لبمو مکید 

 چرا انقدر زود دلم براش تنگ شده بود 

 بشو قوی تر از خودش مکیدمو دست بردم تو موهاش منم ل

 اما دنیل رسشو عقب بردو نگاهم کرد 

 با ناراحتی گفت 

سم به کالس  -  نرسیم  8اگه ادامه بدیم میبی

 نگایه به ساعت انداختم 

 یک رب  ع وقت بود فقط . به دنیل نگاه کردمو گفتم 

 نیست  -
ی
 اوهوم... یک رب  ع برای تو کاف

 مشکوک نگاهم کردو گفت

 یعتی برای تو کافیه ؟ -
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 چونه اش رو بوسیدمو گفتم 

 مسلما نه ...  -

ه که با شیطنت عقب رفتمو  ابروهاش باال پرید . خواست بازوهامو بگب 

 گفتم 

 عرص میبینمت دنیل ...  -

ی بگه یا دلم منو دو دل کنه  ی  دیگه مکث نکردم دنیل چب 

ون   به رسعت به سمت در رفتمو از اتاق دنیل زدم بب 

 دوستش داشتم... 

اف میکنم ... من این مردو دوست دارم ...   اعبی

 ای من ... من دارم عاشقش میشم اوه خد

ی صندیل خایل نشستم   وارد کالس شدمو رو اولی 

د و گرمای عشق کل وجودمو گرفته بود  ی  قلبم تند مب 

 چطور کار به اینجا کشید ؟! 

مهم بود ؟ نه دیگه مهم نیست ... فقط مهم اینه که ... کنارش 

 خوشحالم .... 
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 از زبان دنیل : 

ی نشستمو چشم هامو ب  ستم تو ماشی 

 بود . حسانر خسته بودمو لیا رو هم ندیده بودم 
ی

 خییل روز شلویع

 دلم میخواست زودتر ببینمشو حسش کنم 

ون نگاه کردم . نزدیک خونه بودیم. نفس خسته ای کشیدمو  به بب 

 راننده ام لیا رو زودتر از من رسونده بود خونه 

اما من دوتا جلسه مهم برای کارآموزی ترم بعد داشتم. هوا حسانر 

تاریک شده بود . تو ذهنم اتفاقاتو مرور کردم. وقتی امروز صبح با اون 

ل کردم تا نرم بوسه از بغلم فرار کرد کل روز به سختی خودمو کن بی

 دنبالش 

 لیا قرار بود برام فقط یه تجربه تازه باشه 

 اما حاال تو قلبم یه جای عمیق برای خودش باز کرده بود . 

به خونه رسیدیمو رسی    ع پیاده شدم . مث تشنه ای که به سمت آب 

ه با رسعت به سمت اتاق لیا رفتم. تقه ای به در اتاقش زدمو منتظر  مب 

 نیومد  . در اتاق لیا رو باز کردم .  موندم تا جواب
ی
بده . اما هیچ صدان

 خایل بود... 
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 هیچ نشونه ای از حضور لیا تو این اتاق نبود 

 ترس برم داشت ... 

 نکنه رفته باشه ؟! 

اما چرا باید بره ؟ تمام دالییل که ممکن بود بخاطر اونا لیا منو تنها بذاره 

 و بره تو رسم رور شد 

 چک کردم ... رسویس تو اتاقشو 

ی نبود ... کمدو چک کردم ...  وسایلش تو کمد بود . نفس راحتی خبر

 کشیدمو برگشتم سمت راه پله ... 

خونه ، حتی باغ و گلخونه رو رس زدم ...  ی  سالن غذاخوری ، آشبی

 دیگه واقعا نگران شده بودم 

 زنگ زدم به موبایل لیا اما جواب نداد

 برگشتم اتاق خودم تا لبا
ی

 سمو عوض کنم با کالفیک

 اما در اتاقمو که باز کردم رس جام خشکم زد 

 لیا رو تخت اتاق من ... زیر پتو من ... خوابیده بود 

 لباس هاش ... موبایلش رو پا تختی بودو 
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ی ...   اوه لباس هاش رو زمی 

 حتی با فکر به اینکه االن زیر پتو من لخت بود قلب و تنم گرم میشد 

ون آوردمو طوری که بیدار نشو زیر پتو رفتم   آروم لباس هامو بب 

ی بدون اجازه من ممنوع بود   این اتاق سالها برای ورد هر دخبی

اما حاال لیا نر اجازه تو تخت من بودو من چقدر از این بابت خوشحال 

 بودم 

 دستمو آروم رو بدن لختش کشیدم 

 ازز رس شونه تا روی کمر 

 کیم لرزید اما صورتش نشون میدادهمچنان خوابه . 

 آروم گردی سینه اش رو لمس کردم و لیا آه آرویم گفت 

 دم لبخند رو لبم نشستو دستمو رو باسنش کشی

ی  اینبار کیم جا به جا شد اما هنوز خواب بود . دستمو نوازش وار بی 

 باسن و پاش کشیدم . کیم تکون خوردو راه ورود دستمو بیشبی کرد 

ی پاش کردو هم زمان بدن خودمم بیدار  وع به نوازش بی  انگشتام نرم رسی

 شد 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

601 

 لیا تو خواب و بیداری گفت 

 دنیل  -

 کنار گوشش رو بوسیدمو گفتم 

 جانم ؟ -

 با لذت اما خسته گفت 

 میشه فقط بخوابیم ؟ -

بدن لیا آماده بود ... بدن خودمم همینطور ... اما نتونستم بگم نه ... 

 از پشت فقط بغلش کردمو تو گوشش گفتم 

 باشه عزیزم... فقط میخوابیم  -

 منتظرم باشه . اما گرمای بدن لیا با 
ی

انتظار داشتم یه شب پر از کالفیک

 رکیب شدو ناباورانه خییل زود خوابم برد بدنم ت

 از زبان لیا : 

ون نشون  نمیدونم ساعت چند بود که بیدار شدم . اما نور کم سو بب 

میداد دم صبحه . دیشب میخواستم دنیل رو سوپرایز کنم اما انقدر 

 خسته بودم که تو تختش خوابم برد 
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 تو تخت جابهجا شدمو بدن لخت دنیلو کنارم حس کردم ! 

 انقدر خسته بودم هیخی از دیشب یادم نیم اومد! 

 داشتیم ؟ نه ... اگه داشتیم تو ذهنم بود یعتی رابط 

 تمرکز کردمو تو ذهنم محو به خاطر آوردم که ازش خواستم بخوابیم 

 ناخداگاه لبخند زدم ! چه سوپرایز برعکیس شده بود ! 

 البد حسانر تو ذوقش خورده بود 

 اما حاال رس حال و پر انرژی بودم 

 آروم تو بغلش چرخیدمو روی دنیل قرار گرفتم 

 نفس عمیقی کشیدو دستشو تو خواب رو باسنم گذاشت 

 دنیل تو خواب هم میدونست دستشو کجا بذاره 

خودمو روی دنیل کیم کشیدم که خییل رسی    ع تحریک شدو آماده ! 

دم که خمار چشم هاشو باز کرد   سینه هامو رو بدنش فرسی

 وسیدمو گفتم چونه اش رو با شیطنت ب

 سوپرایز ...  -

 تا بخواد چشم هاشو باز کنه کمرمو کیم بلند کردم
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 نشستم روش هنوز خمار بود چشم هاش که 

 چشم هاش متعجب کامل باز شد 

 رنگ هوس و شوق تو چشم هاش دیده میشد 

 هممم سنگیتی تو گلو گفتو خودمو کیم تکون دادم 

 با لذت گفت 

یتی  -  چه سوپرایط شب 

ل کردنو نوازش  با این وع کرد با دستش ریتم حرکت منو کنبی حرف رسی

 بدنم 

 داغ داغ بودمو از این سوپرایز دنیل غرق لذت بودم 

دنسل کیم کمرمو به سمت خودش هول دادو بدنمو به بدن خودش 

 مماس کرد 

 دستشو دور کمرم قفل کردو با هم چرخیدیم 

 اومد رومو  با همون صدای خمار و خواب آلود گفت 

 من دیگه هر شب از این سوپرایز ها میخوام  -

 تو گلو خندیدمو گفتم 
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 هر شب که دیگه اسمش سوپرایز نیست -

 گردنمو بوسیدو تو گوشم گفت 

 اسمش که مهم نیست ...  -

 با این حرفش هر دو خندیدیم که دنیل خودشو عقب کشید 

نگاهش رو تنم چرخیدو همینطور که آروم خودشو دوباره واردم میکرد 

 زبونشو رو نوک سینه ام کشید 

 انتظار نداشتم دنیل رو وسط خواب بیدار کنمو انقدر فعال باشه 

ی تا آسمون با انتظارات من فرق داشت   اما انگار زمی 

 ت با دست دیگه باسنمو تو مشتش فشار دادو نوک سینه ام رو گاز گرف

 فضای اتاق پر شد از آه های منو صدای کوبیدن بدن هامون ... 

 خورشید دیگه داشت طلوع میکردو اتاق روشن تر میشد 

 تو سایه روشن دم صبح چشم هامو خمار باز کردمو به دنیل نگاه کردم 

 این لحظه ها رو دوسست داشتم تا ابد ثبت کنم 

 ت دنیل نفس سنگیتی کشیدو دوباره رو من قرار گرف

 رسعتشو بیشبی کردو دستشو دور تنم قفل کرد
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وع به جمع شدن تو بدنم کردن ...   همه لذت های دنیا رسی

 از زبان دنیل : 

 نفس عمیقی کشیدمو لیارو محکم تر بغل کردم 

 افتاب افتاده بود تو  اتاق 

 ساعت نزدیک هشت بود 

ه بلند شدن نداشتم  ی ی کالسم ساعت ده بود اما باز هم انگب   اولی 

وست داشتم تا ابد تو نور مالیم صبح گرمای دلپذیر بدن لیا رو حس د

ط رو تنش حرکت کنه کنمو   دستام نر قید و رسی

ی اینه   اگه واقعا دوست داشیی

 اگه واقعا یه رابطه عاشقانه و احسایس اینه 

 پس من تمام عمرم در اشتباه بودم که ازش دور بودم 

ین حیس بود که تا حاال تو عمرم  تجربه کرده بودم  چون بهبی

 موهای لیا رو بوسیدم که تو بغلم جا به جا شد 

هنوز خواب بود . بعد رابطه ای ک داشتیم تقریبا تو بغلم نر هوش 

 شده بود 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

606 

 واقعا از این کارش سوپرایط شده بودم 

 
ی

وع کنه برای خییل تازیک اینکه یهو خودش تو خواب سکس رو رسی

 داشت 

ی بار بود کیس با من  همیشه این من بودم که این کارو میکردم و این اولی 

 این کارو کرده بود ! 

 لیا خواب آلود تو بغلم گفت 

 ساعت چنده دنیل ؟ -

 کالس هشت صبحتو از دست دادی   -

 کالس داشتم ؟اوه ... لعنتی ... با یک   -

 تو گلو خندیدمو گفتم 

 نمیدونم... فقط میدونم با من نداشتی ! فکر کنم پرفسور آلما !  -

 نفس سنگیتی کشیدو گفت 

 من این ترم آخر همه درس هامو میفتم  از دست تو  -

 موهاشو نوازش کردمو گفتم 

ه ...  -  چه بهبی
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 که گفتم   رسشو عقب بردو با ابروهای باال پریده به من نگاه کرد 

-  ! 
ی
 اینجوری بیشبی دانشجو من میمون

 اخم مصنویع تحویلم دادو گفت 

ی فقط خوشحال شدی آره  -  بخاطر همی 

 خندیدمو گفتم 

ه بلند شدی از تخت اگه میخوای به کالس ساعت دهت بریس  -  بهبی

 چشیم برام چرخوند و گفت 

 چشم استاد!  -

ام زبون در آوردو از رو تخت بل اهن منو از رو با این حرفبر ند شد . پب 

ی برداشت و پوشید تا به سمت رسویس بره   زمی 

دم که  ه به حرکاتش بودمو از این اتفاق ساده هم داشتم لذت میبر خب 

 لیا ایستاد . 

 برگشت سمت منو گفت 

ی ما ... اما ...  دنیل ... میدونم همه چی  -  خییل تغیب  کرده بی 

 سویل نگاهش کردم که گفت 
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 وز میخوام به گروه  کاوش برماما من هن -

 بااین حرفش یاد برنامه ترم بعدم افتادم . 

 ناخداگاه لبخند رو لبم نشست فکری از ذهنم گذشتو 

 لیا مشکوک نگاهم کردو گفت 

 دنیل ؟ -
ی
ن ی  به چی لبخند مب 

 لبخندم بزرگبی شدو گفتم 

مو بشنوی چه قیافه ای پیدا میکتی  -  به اینکه وقتی خبر

 ابروهاش باال پریدو دستشو به سینه زد 

اهنم تو تنش باال تر رفتو نمای خونر از باسنش پیدا شد   با این کار پب 

ی انداخت و گفت   متوجه نگاه من شدو با اخم دستشو پائی 

 دنیل  -
ی
 چقدر تو منحرف

  ناخداگاه بلند خندیدمو گفتم

 تازه کجاشو دیدی... یه پیشنهاد دارم برات  -

 با این حرف از رو تخت بلند شدمو به سمتش رفتم
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 دورش چرخیدمو پشتش ایستادم 

اهن رو باسنش کشیدمو گفتم   دستمو از روی پب 

 پس گفتی میخوای بری گرفوه کاوش ؟ -

 تو بغلم چرخیدو با اخم نگاهم کرد که گفتم 

 میتونم ترم بعد  -
ی
مت گروه کاوش  میدون  ببر

چشم هاش از خوشحایل برق زدو دستشو دور گردنم انداخت و با 

 خوشحایل گفت 

 دنیل ؟ -
ی

 وای ... جدی مییک

 تحویلش دادمو گفتم 
ی
 لبخند دندون نمان

 آره... چرا دروغ بگم  -

ی پرید که  همینطور که دستش دور گردنم بود رس جاش باال و پائی 

 کمرشو رفتمو گفتم 

 ط داره اما رسی  -

 ذوقش خوابیدو با ابرو های باال پریده نگاهم کرد که گفتم 

 خونر آسون به دست نیم آد -
ی  هر چب 
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 چشم هاش ریز شدو و نگاه مشکویک به خودش گرفت و آروم لب زد

 چی میخوای دنیل  -

 بلند خندیدمو گفتم 

 حدس بزن  -

 یه ابروش باال پرید . اینجوری که نگاهم میکرد میشد درسته بخورمش 

 خم شدم رو لبشو بوسیدمو گفتم 

 زیاد سکیس نشو دوباره مجبورم بکنمت ها  -

 چشم هاش دوباره گرد شدو با تعجب گفت 

ی جز سکس هم فکر میکتی  - ی  دنیل ... تو به چب 

دمش تا بفهمه االن هم چقدر تحریک شدم و گفتم   به خودم فرسی

 نه مسلما وقتی تو تو بغلیم  -

 رسشو گذاشت رو سینه ام و تو گلو خندید و گفت 

طت چیه  -  باشه مسبی سکیس ... بگو رسی

لبخندی از این حالت و حرفش زدمو در حایل که دستمو رو باسنش 

  میکشیدم گفتم 
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 گفتم 

طم خییل راح - ته لیا... راحت و لذت بخش ... فقط کافیه مجوز رسی

 رابطه از عقبو بهم بدی ... 

 با ابروهای باال پریده رسشو از رو سینه ام برداشتو نگاهم کرد 

 انگار باورش نشده بود . خندیدمو گفتم 

 خییل ساده است ... مگه نه  -

 با تکون رس گفت 

 نه مسلما ... مجوز نامحدود ؟ -

 رسی تکون دادمو گفتم 

 بله ... و مسلما هر جا من خواستم !  -

 اخیم کردو گفت 

دنیل ... این نامردیه ... اینجوری من باید بیست و چهار ساعته بدون  -

 شورت باشم 

 خندیدمو گفتم 

 در اون حد که نمیشه اما اگه میشد عایل بود  -
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 اخمش بیشبی شدو جدی گفت 

ط منطقی نیست ... دنیل ... جدی میگم ...   -  این رسی

 منم جدی نگاهش کردمو گفتم 

ی زیادی نخواستم   -  کجاش منطقی نیست لیا ؟ من که چب 

فت گفت   به حالت قهر از بغلم جدا شدو در حایل که به سمت در مب 

م ...  - م دوش بگب   مب 

 دستمو به سینه زدمو گفتم 

طم فکر کن عزیزم . من امروز باید دو  - نفر رو به رئیس باشه ... به رسی

 کنم ... اگه دوست نداری ... 
ی
 دانشکده  معرف

 با این حرفم مکث کرد اما برنگشت سمتم که گفتم 

 کنم  -
ی
 اگه دوست نداری ... میتونم کس دیگه ای رو معرف

سمت من . صورتش دیگه مثل قبل نبود . حرفم که تموم شد برگشت 

 اینبار واقعا ناراحت بود 

 جدی به من نگاه کرد و گفت 

 کتی ؟  -
ی
 کس دیگه ای رو جای من معرف



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

613 

 اینو به عنوان شوچی گفته بودم 

 واقیع کیس نبود 
ی
 اصال منظورم معرف

ی رسی    ع گفتم   برای همی 

 جای تو نه ! به عنوان کار آموز چرا  -

 مکث کردو نگاهش تو چشم هام چرخید 

 به سمت در رفتو گفت 
ی
 بدون حرف

م  - م دوش بگب   مب 

 از اتاق خارج شدو من موندم و فضای خایل اتاق! 

 انتظار نداشتم اینجوری از ه حرف ناراحت شه ! 

حرفمو تو ذهنم مرور کردم تا ببینم ایراد از من بود یا لیا ؟ اما به نظرم 

 و برای تشویق لیاست !  حرفم مشخص بود شوچ

م .   با این افکار به سمت رسویس رفتم تا دوش بگب 

 شاید اشتباه از من بود 

 از زبان لیا : 

 یهو مثل کیس که حرف از خیانت شنیده از دنیل ناراحت شدم 
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از حرفش دلم گرفت هرچند گفت منظورش یه دانشجو بود نه یه 

یک تو رابطه   رسی

 ه کردم به خودم تو آینه قدی حمام نگا

 لیا ... چرا انقدر وابسته شدی آخه .زود دوش گرفتمو آماده شدم 

ی  ی رفتمو دنیل رس مب  باید یه فکری به حال دلم میکردم . از پله ها پائی 

 صبحانه منتظر من بود 

 سالم آرویم کردمو کنارش نشستم که گفت 

 چرا انقدر گرفته ای لیا ؟ -

 رونیمو نشون بده جا خوردم . انتظار نداشتم ظاهرم حال د

 رسی    ع گفتم 

 خوبم ... فقط خسته ام  -

 دنیل خم شد کنار گوشم گفت 

م ؟ -  میخوای خستگیتو در ببر

 بر عکس دفعات قبل با این کارش قلبم تند تر نزد . 
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 فقط دلم بیشبی گرفتو گفتم

نه لطفا ... روش های تو دیگه جواب نمیده فقط خستگیم بیشبی  -

 میشه 

 رسشو عقب بردو دقیق نگاهم کرد 

ی نگفتو هر دو  ی حس کردم متوجه شد رس حال نیستم . چون دیگه چب 

 تو سکوت صبحانه خوردیم 

ی شدیمو راننده حرکت کرد   با هم سوار ماشی 

ون نگاه میکردیم   اما هر کدوم یه سمت بودیمو به بب 

 دل و دماغ نداشتم رس صحبتو باز کنم 

 دنیل هم تالیسی نکرد 

ی قبل دانشگاه که پیاده شدم فقط خداحافظ آرویم گفتمو  برای همی 

 دنیل هم جوابمو داد

 زدیم 
ی

 برای یه لحظه همو نگاه کردیمو لبخند کمرنیک

 شم اما شده بودمو نمیتونستم کاری کنم میدونم دلییل نداشت ناراحت 

 نفهمیدم کالس چطور گذشت 
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 خوردم  مو نهار 
ی
 تریا تنهان

کالس بعد از ظهر هم مثل خواب گذشتو وقتی به خودم اومدم که در 

ی به سمت در خروچر بودم   حال رفیی

 میدونستم زوده  دنیل حداقل دو ساع دیگه دانشکده میمونه

مو عوض کردمو  ی مسب   دفبی دنیل رفتم به سمت  برای همی 

فتمو میدیدمش   نبود اما باید مب 
 شاید دنیل دفبی

 تقه ای به در اتاقش زدمو با صدای بیا تو رسی    ع وارد شدم 

 متاسفانه دلم قلبا براش تنگ شده بودو نمیتونستم اینو انکار کنم 

ی دنیل رو لبم خشک شد   بلوند و قد بلند جلو مب 
 سالمم با دیدن دخبی

ش با عشوه پشت چشیم  ی  جلوی مب 
دنیل با لبخند نگاهم کردو دخبی

 برام نازک کرد 

 انگار مزاحمش شده بودم 

 دنیل رو به من گفت 

ی   دیزیاین خانم  -  ... که گفتم کاندید من برای دوره ترم آینده هسیی

ی رفتم که دنیل گفت  لبخند زوریک زدمو سالم آرویم گفتمو به سمت مب 
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 دنیل گفت 

ی لیا ... از طرف پرفسور کاد برای این  - ایشون هم خانم الیور هسیی

 دوره پیشنهاد شدن ... 

 خبی نگاه کردم با این حرف دنیل ابروهام باال پریدو دقیق تر به اون د

 که لبخند پر عشوه ای به من زد و  دستشو به سمتم آورد 

 با همون اشوه گفت 

ی خوشبختم لیا ...  -  نینا هستم ... از آشنائی 

 لبخندشو جواب دادمو باهاش دست دادم و گفتم 

 منم ... همینطور ...  -

 رو کردم به دنیل و گفتم 

راجب پروژه صبح نمیخوام مزاحمتون بشم پرفسور ... فقط   -

 میخواستم باهاتون صحبت کنم ... 

 زد 
ی
 دنیل چشم هاش برف

 لبخند نامحسویس رو لبش نشست و گفت  

 نه ... اتفاقا صحبت ما تموم شده بود -
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 نگاهشو از من گرفتو رو به نینا گفت 

 مگه نه خانم الیور  -

 نینا که به وضوح تو ذوقش خورده بود لبخند زوری زدو گفت 

 پرفسور ... پس به من خبر بدین... ممنونم بله  -

 با این حرف به منم رسی تکون دادو به سمت در رفت 

 دنیل به من نگاه کردو لبخنش واضح شد 

 گفتصندلیشو کیم عقب داد و  

ی تا صحبت کنیم   خب ... خانم دیزی... بفرمائید بشینی 

 با این حرف به پاش اشاره کرد و صدای بسته شدن در اتاق اومد 

ی شم نینا رفته و گفتم   برگشتم سمت در تا مطمیی

 چشم پرفسور  -

 با این حرف به سمت دنیل رفتم که گفت 

 چی شد ... صبح که از من خییل ناراحت بودی  -

 که بخاطر حضور نینا یادم رفته
ی
 با این حرف دنیل همه ناراحتی هان

 بود یادم اومد و ایستادم 
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 دنیل لبخندش کمرنگ شدو گفت 

 لیا ...  -

 با تردید رفتمو رو پاش نشستم که پرسید 

 پس با درخواستم موافقی ؟ -

خودمو رو پاهاش جا به جا کردم که پاشو باز کردو منو نشوند درست 

 که میخواست 
ی
 جان

 بدون نگاه کردن به چشم هاش گفتم 

 م باهات بیام دنیل ... من میخوا -

 تو ذهنم ادامه جمله ام گفتم مخصوصا وقتی نینا میخواد اونجا باشه . 

 دنیل رون پامو دست کشیدو گفت 

طم  -  پس از چی ناراحتی ؟ از رسی

 قی کشیدمو گفتم نفس عمی

 تقریبا ... راستش ...  -

ی پام برده بود   نمیدنستم چطوری بگم و دنیل هم دستشو بی 

 پاهامو به هم فشار دادمو گفتم 
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 هیخی ... مهم نیست ... فقط دیگه از اون شوچی ها نکن  -

 دنیل گردنمو بوسید و  گفت 

 اما ...  -
ی

 باشه ... هر چی تو بیک

 انگشتشو آروم فشار دادو گفت 

 ... تو هیچ جایگزیتی برای من نداری ... من واقعا فقط شوچی کردم لیا  -

 نمیدونستم چقدر راست میگه 

ین بود و دستش حسانر وارد   اما حرفش شب 

دامنمو داد باال تر و شورتمو دادکنار . همینطور که مشغول گردنم بود  

 منو رو خودش جا به جا کرد 

 خواست کمر شلوارشو باز کنه که تقه ای به در خورد 

 دنیل با شوک گفت هر دوخشک شدمو 

 در اتاقم قفل نیست ! -

ی رفت  ه در اتاق دنیل پائی   هنوز جمله اش تموم نشده بود که دستگب 

ی دنیل  فقط تونستم از روی پای دنیل برم پائینو خودمو به زیر مب 

 بکشونم 
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ی م ر یز  یکیتو تار   بلند شد  صندیل یاز رو  لیجمع شدمو دن ب 

 گفت  یمردونه ا یباز شدن در اومد و چند لحظه بعد صدا یصدا

 نشست کوتاه ؟  هی یبرا یسالم پرفسور ... وقت دار  -

 گلوشو صاف کردو گفت  لیدن

  ه؟یچ هیسالم کاد ... قض -

 باستانم بود !  خی    اوه ... استاد تار  کاد؟

 جمع شدم شبی یب شیشگیچهره کاد و اون اخم هم یادآور ی با 

 نجامیمن ا د یفهمینداشتو مسلما اگه م بود که شوچی  نی اون آدم ها از 

 . شد یدردرس م

ی رو صندیل یصدا  اتاق اومد و کاد گفت نشسیی

 تو ...  ا ی... ب نا ین -

 گفت  لیکردو رو به دن  مکتی 

 میتو هم مشخص شده گفتم نشست بزار  گفت دانشجو انتخانر   نا ین -

  یبرا
ی

 ادیالزم... به دانشجوت زنگ بزن ب یها هماهنیک

  یخدا اوه
ی

  من چه دردرس بزریک
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 اومد داخل  نا یاومد و ن یا گهید یپا ی.صداکردمیچکار م د یبا حاال 

 گفت   لیکه دن  دمیسالمشو شن یصدا

 جلسه مهم دارم  هی... من  یدادیکاد ... کاش از قبل بهم خبر م  -

 ادامه داد لیشد تو اتاقو دن سکوت

ی  شیپ قهیهم چند دق یز یضمنا خانم د -  رفیی

 کردم  لنتیآوردمو سا ونب  ب بمیآروم از ج لمو یموبا

 نگه دار خودت منو مخقی  ا یخدا

 گفت   یکاد با حالت آزرده ا  پرفسور 

  ستمیئه... چه بد... چون من فردا ن -

 گفت   عی    رس  لیدن

  میصحبت کن تلفتی  میتونیم -

 پرفسور کاد گفت اما 

  گمیآندو... تو راه بهت م ا یب -

ی م ر یز  از  ی آروم رسمو کج گردم و از پائ ب    با یبه صورت تقر  ی 
ی
 لیدن عصبان

 نگاه کردم 
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 نگاه کردن به من به سمت کاد رفتو گفت بدون

 ؟ یکه تو انقدر ارصار دار   هیچ هی... واقعا قض میباشه ... بر  -

 گرفتمیمهمه آندو ... نبود وقتتو نم -

ی حرف هر دو از در ر  نیا با  و بعد هم قفل  شدنبسته  یصدا ونو ب  ب فیی

 بلند شد.  لیشدن در اتاق دن

ی م ر یاز ز  آروم ی ب ب   اومدم ونب 

 کردمیچکار م د یبا حاال 

 :  لیدن

اومد تا تمام حرف  یم و مسلما وقتی  اتاق کیس اد یاومد ب یم شیکم پ  کاد 

ی هاشو نم  شدینم الیخیب د ب 

 که گفت  میهم تو راهرو راه افتاد با 

 پروژه رو به من بدن ...  نیمن انتظار داشتم ا -

ی سمت  یتعجب نگاهش کردم که شونه ا با  تکون دادو بدون برگشیی

 من گفت 
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ی فقط م سید چطور شد به تو ر  دونمیاما نم -  تونمیو به من گفیی

 دانشجو بفرستم 

 که کاد مکث کرد گفتم   نبار یا

 کاد؟  خواد یم من چی خب ؟ االن از  -

 گفت   یجد ستادو یا کاد 

 از گروه من باشن !  یببر  یخوایکه م  یهر دو نفر  -

 باال انداختمو گفتم  ابرومو 

 چرا ؟  -

ی  نیا یبرا کسالهیبچه ها  نیچون ا -  پروژه وقت گذاشیی

  نطور یهم هم یز یخانم د -

 زد و گفت  نهیدستشو به س کاد 

 آندو ...  اد یبه کارت نم تیمامور  نیدوتا دخبی تو ا -
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 رسی    ع و بدون مکث گفتم 

 تو این زمینه نظری ندارم و مخالف تبعیض جنسیتی هستم  -

 کاد اخمش تو هم رفتو گفت 

 منم همینطور . اما نینا خییل مفید تره تا هر دخبی دیگه  -

 خدایا... بدترین کار بحث با کاد بود 

 دست هامو تو جیبم بردمو گفتم 

فعال این پروژه دست منه و انتخاب دانشجو هم با منه. پس سیع کن  -

ی که مربوط به خودته نظر بدی کاد  ی  تو چب 

 با این حرف برگشتمو ازش دور شدم 

رئیس  پرفسور کیدیاما نرفتم سمت اتاقم بلکه رفتم سمت دفبی 

 . دانشکده

هم مسلما یه نفر جز دانشجو های  لیا که مشخص بود ... نفر بعدی

 کاد بود . 

 تقه ای به در پرفسور زدم 

 خوشبختانه اتاق بودو وارد شدم 
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 با دیدنم ابروهاش باال پریدو گفت 

ت  - ی شده؟آندو... دقیقا میخواستم بیام دفبی ی ... چب  ی  ... بیا بشی 

 نشستم و گفتم لبخندی زدمو 

بهم بدی... من یه میخواستم لیست دانشجوهای متقایصی رو  -

ه  دانشجو از گروهخودم انتخاب کردم اما احساس میکنم نفر دوم بهبی

ه بچه ها بیشبی میشه .  ی  ها باشه . اینجوری انگب 
 از لیست متقایصی

 کیدی نیشش باز شدو گفت 

عالیه دنیل ... فکر خوبیه ... بذار ببینم این لیست کجاست . خب  -

 اون یه نفر خودت انتخاب کردی کیه ؟

ی بگم تقه دیگه ای به در خوردو قبل جواب دادن  ی قبل اینکه بتونم چب 

 کیدی ، کاد با عصبانیت اومد داخل و بدون هیچ مکتی گفت 

این حرکت شما بدور از رفتار آکادمیکه ... پروژه منو میدین به این  -

بچه اونم از رو ظاهر دانشجو انتخاب میکنه و دانشجو های من که 

ه یکسال زحمت کشید  ن زحمتشون به باد مب 

حرفش که تموم شد هم من  و هم کیدی مکث کردیمو به هم نگاه 

 کردیم 
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 آروم رو به کاد گفتم 

 حواست هست داری چکار میکتی کاد ؟ -

 مکث کردمو رو به چشم های پر از خشمش گفتم 

 تو داری عمال به من توهیم میکتی ... اونم نه فقط به من !  -

 کیدی رسی    ع گفت 

ی . میخواین این بحثو بذاریم  -  هسیی
ی
پرفسور گاد فکر کنم خییل عصبان

 برای وقتی که آروم تر شدین ؟ 

 اما کاد با عصبانیت داد زد 

ا  - ی خارج از حقیقت نمیگم . همه داشتگاه میدونن دخبی ی من هیچ چب 

ی .   همه دنبال آندو هسیی

 ابروهام باال پرید 

ی هوش اجتمایع کاد معروف بود به بد حرف زدن و ندا  شیی

اما انتظار نداشتم تا این حد بچگانه و خارج از اخالق حرفه ای حرف 

 بزنه 

 کیدی آروم خندیدو گفت 
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خب کاد اینکه دست آندو نیست ... منم دخبی بودم یه تالیسی برای  -

 بدست آوردن دنیل میکردم 

 با این حرف بلند خندید 

 نر مزه کیدی خ
ی بار از این شوچی ندیدم چون برای یکبار هم برای اولی 

 که شده یه حرف درست زد . برگشتم رو به کاد گفتم 

آیا همه داشنگاه میگن من به دخبی ها توجه میکن یا با کیس رابطه  -

 خارج از عرف دارم 

 وقتی اینو میگفتم لیا و رابطمون اومد جلو چشمم

فتیم بدترین اتفاق عمرم یم افتاد  اگه لو مب 

ون   کاد با عصبانیت نگاهم کردو از در رفت بب 

منده شده بود   انگار خودش هم از رفتارش رسی

ی کاد ، کیدی آروم گفت   با رفیی

 که انتخاب کردی کیه ؟ -
ی
 دنیل ... دانشجون

میدونستم باوجود اینکه از من دفاع کرده اما باز هم شک هنوز به من 

ی با تردی گفتم   هست برای همی 
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 م با تردید گفت

لیا دیزی ... تو که فکر نمیکتی من خانم دیزی رو از رو ظاهر انتخاب  -

 کردم 

 دانشجوها گشت یه ابرو کیدی باال رفتو تو لیست 

 برگه ای رو چک کردو گفت 

 خب نه مسلما ...  -

 با این حرف برگه رو به سمت من گرفت 

 عکس و مشخصات لیا بود 

ه   با دیدن عکسش نزدیک بود خنده ام بگب 

 که رو صورتش ریخته بود بیشبی اونو شبیه بچه 
ی
عینک بزرگ و موهان

عه کردن من عکس خونر بود .  های کرم کتاب کرده بود   اما برای تبر

 کیدی تو برگه های دیگه کشتو گفت 

 چاق هم هست ؟ -

 سوایل نگاهش کردمو گفتم 

 یک ؟  -
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 بدون نگاه کردن بهم گفت 

 که محدودیت وزن  -
ی
ی دانشجوت... چی بود ... دیزی ... میدون همی 

 داریم 

 خنده ام گرفت اما بخندمو رسی    ع خوردمو گفتم 

 نه ... نگران نباش ... چاق نیست ...  -

ون آوردو گفت   کیدی هویم گفتو ییک از برگه هارو بب 

کاوش داره. رابرت میلر باال ترین رتبه رو تو متقایصی های  بیا دنیل ...  -

 یا من بهش خبر بدم؟
ی
ن ی  گزینه خوبیه... خودت زنگ مب 

 برگه رو از کیدی گرفتمو به سوابقش نگاه کردم

 نمیموند . عکسشو هم نگاه کردم
ی
 خییل قوی بودو جای حرف

 با یه عینک دور مشیک و موهای بلوند شلخته گزینه خونر یم اومد 

ی رسی تکون دادمو گفتم   برای همی 

 بیاد اتاقم  12بهش زنگ بزن بگو فردا ساعت خوبه...  -

 کیدی رسی تکون دادو برگه رو از من گرفت 
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 بلند شدم تا برگردم پیش لیا . 

 حسانر تو اتاق مونده بودو میدونستم حتما از دستم عصبانیه 

ون کیدی گفت   اما قبل اینکه از در برم بب 

ی ... کارت دارم ...  -  آندو ... بشی 

 ؟ لعنتی ... االن 

 با اکراه نشستم و به کیدی نگاه کردم 

 از زبان لیا : 

ی از دنیل نبود   یک ساعت شده بود و خبر

 کالفه و خسته رو کاناپه دراز کشیدم 

ی کردن یم امدن من باید چکار میکردم  اگه برای تمب 

 به ساعت نگاه کردم  . 

 دیگه نزدیک تایم نظافت بود

ی پخش کردم   بلند شدم چندتا کتاب روی مب 

 حداقل بگم اینجا مشغول انجام پروژه بودم ! 
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ی لحظه صدای قفل در اومد   همی 

 امیدوار برگشتم سمت در که شاید دنیل باشه 

اما با دیدن مرد نظافتخی دانشگاه که داشت چرخ نظافتشو وارد اتاق 

 میکرد یخ شدم 

 نگاهش که به من افتاد ابروهاش باال پریدو گفت 

 تو اینجا چکار میکتی ؟ -

با این حرف به سمت زنگ خطر رفت تازنگو بزنه که رسی    ع به کتاب تو 

 دستم اشاره کردمو گفتم 

 من دارم پروژه انجام میدم  -

 با تمسخر نگاهم کردو گفت 

ون نری  -  . آره ... درو هم روت قفل کردن که درستو تا نخوندی بب 

یس  -  از پرفسور آندو ببی
ی
 میتون

 به سمت زنگ رفتو گفت 

سم  آره -  ... وقتی اومدن حتما ازش میبی

 دستش رو زنگ رفتو من به به سمتش دوئیدم 
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 زنگ خطر بودم.  یصدا دنیو آماده شن سمب  بهش نم دونستمیم

 گفت  تیکه با عصبان  میهر دو ثابت شد لیدن یبا صدا اما 

ه؟  نجا یا -  چه خبر

ی من چ نکهیا قبل   یب 
ی
 جواب داد بگم مرد خدمان

 دزد تو اتاقتون گرفتم پرفسور  هی -

 با اخم رو به اون مرد گفت لیدن

ی رو پروژه کار  یز یتامسون ، خانم د یآقا - دانشجو منه که داشیی

  ه؟ی. دزد چ کردنیم

 هم با اخم به من نگاه کردو گفت بعد 

 ؟یز یخانم د نینداد حیآقاز تامسون توض یچرا برا -

 بند اومده بود زبونم

  نجور یا لینداشتم دن انتظار 
ی
 باشه  از منم عصبان

 برگشت سمت چرخ نظافتشو گفت  عی    تامسون رس  یآقا

ی من فکر کردم دزده... آخه در اتاقتون قفل بود...  شونیبله ا - نگفیی

ی رو تم گهیاتاق د مب  من م  نیحاال که خودتون اومد  کنم   ب 
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 درو بستو با اخم گفت  لیخارج شدو رفتدن لیحرف از کنار دن نیا با 

 ی... ما یل -
ی
ی اگه زنگ خطرو م دون   شد یم چی  د ب 

 حرف تورو بهش زدم اما اون گوش نداد قا یمن دق لیدن -

 نشده بود با رس بهم اشاره کرد برم سمتشو گفت  که رایصی   لیدن

  میبر  ا ی. بستیباشه مهم ن -

 حرف در اتاقشو باز کرد  نیا با 

  میکه هر دو مکث کرد  ونب  ب میرفتم سمتش که بر  منم

 بود ستادهیجلو در اتاق با اخم ا نا ین
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ی بگیم نینا رو به من گفت  ی  قبل از اینکه من یا دنیل چب 

ون .  - یف میای بب   منتظر بودم یک ترسی

 ابروهام باال پریدو سیع کردم اضطرابمو نشون ندم که دنیل گفت 

ی جای دیگه جز اتاق  - خانم دیزی .. . اگه با دوستتون کار دارین میتونی 

ی من باید برم   من صحبت کنی 

 نینا ابروهاشو باال انداختو با تمسخر گفت 

ی ...  -  یعتی شما میخواین بگی 

 دنیل پرید وسط حرف نینا و در حایل که به ساعتش نگاه میکرد گفت 

 الیور ... اگر حرف دیگه ای دارین لطفا فردا... ما صحبت کردیم خانم  -

ون   منم از فرصت استفاده کردمو رسی    ع از اتاق اومدم بب 

 اتاقشو قفل کردو من رو به نینا سوایل رس تکون دادم که گفت ر دنیل د

 تو این راهرو بودم ...  من تمام مدت -

 خب ؟ -

 من اینو به نینا گفتم 

 اما دنیل بدون مکث رسی به ما تکون دادو دور شد 
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از حرکتش رایصی بودم چون نشون میدادکه با من در ارتباط نیست و 

 براش هم مهم نیست نینا چی میخواد بگه 

 اما خودم مضطرب بودم که از پس نینا بر بیام یا نه 

 نیت گفت نینا با عصبا

من میدونم تو با آندو رابطه داری... وقتی ما اومدیم تو اتاق اونجا  -

و ندیدم بیای  ن منتظر پرفسور کاد بودمو نبودی در حایل که من بب  

ون ی  . وقتی هم آندو  بب  ون تو نیومدی ... معلومه اونجا خبر اومد بب 

 بود 

 من داشتم رو پروژه ام کار میکردم ... منظورت چیه ؟ -

 ار دادو گفت لب هاشو با عصبانیت فش

 انتظار داری باور کنم  -

 نر تفاوت گفتم 

 من هیچ کاری بهت ندارم ... میخوای باور کن میخوای نکن  -

 نینا با حرص گفت 

 ... حاال میبیتی ... رابطه دارین ثابت میکنماما من باهات کار دارم ...  -
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ه  ن با این حرف از م دور شدو من به رفتنش نگاه کردم. گوشیم ویبر

ه خونه و  خوردو پیام روی گوشیمو خوندم . دنیل نوشته بود داره مب 

ی دیگه میفرسته دنبال من ...   یه ماشی 

 به سمت در خروچر رفتمو نوشتم 

 باشه ... من چند دقیقه دیگه جلو دانشگاهم  -

 دنیل بهم پیام داد

 خوام رسی    ع پشت رس من بیای . بمون تو کتابخونه... نمی -

 ران بودم گنر حصله و ن و خسته 

فتم ر دوست داشتم زودتر برم پیش دنیل اما به اجبار نوشتم باشه و 

میدونستم خییل خطرناکه و حق با دنیله که نگران . سمت کتابخونه 

 اما باز هم حوصله نداشتم . باشه 

مو عوض کردمو رفتم به سمت  ی رس راه مسب  دریاچه پشت برای همی 

 دانشکده و روی  نیمکت رو به روی دریاچه نشستم 

زمانم به  و خییل وقت بود برای خودم وقت نذاشته بودم و تمام وقت 

نفس عمیقی کشیدم چشم هامو بستم که . ریت میشد دست دنیل مدی

 صدای غریبه ای گفت 
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 خانم دیزی  -

لبخند  مد و پرس هم سن و سال دنیل به سمتم ا. گشتم سمت صدا ر ب

 مودبانه ای رو لبش بودو گفت 

 من رافائل دوست دنیل هستم ...  -

 ابروهام باال پریدو گفتم 

 ؟و پرفسور آند -

 فت گخندیدو  

... من ربظ به این دانشگاه  - ی رو مخقی کتی ی الزم نیست جلو من چب 

 ندارم 

ی ر نه این مردو میشناختم نه دلییل میدیدم بهش اعتماد کنم ب ای همی 

 گفتم 

 متوجه منظور شما نمیشم  -

 رافائل اومد کنار من با فاصله نشستو و گفت 

 باور نکتی ... من فقط اومدم بهت بگم میخوام دنیل  -
ی
باشه ... میتون

 رو ببینم و برای دیدنش به کمک تو نیاز دارم 
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 متعجب نگاهش کردمو گفتم 

ی . پس چ  ی دوست پرفسور اندو هستی  را برای دیدنش به شما که میگی 

 کمک من نیاز دارین ؟

 رافائل لبخند عجیتر زدو گفت 

ماجاش طوالنیه . همینقدر بگم که  دنیل به یه دالییل دوست نداره  -

 منو ببینه! اما من باید ببینمش تا سو تفاهماتو بر طرف کنم 

 مشکوک شده بودم و البته نگران . 

 از روی صندیل بلند شدم گفتم 

 معذرت میخوام. اما فکر نکنم کمیک از من بر بیاد  -

 دانشکده که مچ دستم گرفت با این حرف خواستم برگردم سمت

 اصال انتظار نداشتم انقدر رسی    ع به من برسه 

 صندیل و مجبورم کرد بشینم اما رافائل منو کشید سمت  

 مبایلشو به سمتم گرفتو فت 

 تو که نمیخوای این عکس ازتون لو بره ... لیا .  -

ون عمارت دنیل جا خوردم   با دیدن خودم  دنیل تو بغل هم بب 
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 فائل نگاه کردم که گفت شوکه به ا

ی باش این تنها عکسم از شما نیست ... من دست پر اومدم  - مطمیی

 دیدت 

 با ترس گفتم 

 از من چی میخوای ؟ -

. دنیلو فردا میاری  - ه باهام همکاری کتی اگه نمیخوای اخراج یسی ... بهبی

 به آدریس که بهت گفتم 

 بیاد  -
ی
 من نمیتونم اونو مجبور کنم جان

 چون اگه نیاد این عکسو میفرستم رو بسایت دانشگاه  -
ی
ه بتون  بهبی

 تنم یخ شده بود از ترس . 

 م رافائل دستمو ول کردو یه کاغذ گذاشت رو پا

 رو کاغذ آدرس بود . نزدیک دانشگاه بود . 

 رسمو بلند کردم تا بگم از من بر نمیاد 

ی از رافائل نبود   اما خبر
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 موبایلم زنگ خوردو مثل جن زده ها از جا پریدم 

 دنیل بود 

 تا جواب دادم گفت 

ی منتظرته لیا...  -  ماشی 

 بودم که افتاده 
ی
 باشه ای گفتمو بلند شدم. اما همچنان تو شوک اتفاف

 باید چکار میکردم ؟

دم به آدریس که رافائل  به دنیل حقیقتو میگفتم ؟ یا اونو  مخفیانه میبر

 داد ؟

ی فکر ها بودم که رسیدیم خونه  تو همی 

ی پیاده شدمو وارد عمارت شدم. خواستم برم سمت اتاقم که  از ماشی 

 دنیلو از تو نشسمن شنیدم که گفت  صدای

 خانم دیزی ... بیا اینجا  -

 از اینکه رسیم صدام کرده بود جا خوردم 

 به سمت صداش رفتم. 

 انتظار نداشتم تنها باشه 
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اما دنیل با دوتا فنجون قهوه که بخار ازش بلند میشد تو نشیمن تنها 

 نشسته بودو به من نگاه میکرد 

 گفتم با تردید نگاهش کردمو  

ی شده ؟ - ی  چب 

ی لیا  - ی بشه ؟ بیا بشی  ی  نه چرا باید چب 

 رسی تکون دادمو نشستم که دنیل گفت 

 خب ؟ چی گفت ؟ -

شوکه نگاهش کردم. منظورش چی بود ؟ یعتی از دیدار من با رافائل خبر 

 داشت . با شوک و دو دیل گفتم 

 حرف زدیم؟ -
ی
 تو از کجا میدون

 یه ابروش باال پریدو گفت 

 خونر لیا ؟ چرا نباید بدونم ؟   -

 چشم هامو خسته دست کشیدمو گفتم 

 نه ... خوب نیستم دنیل ... من واقعا از تحدیدش ترسیدم  -

 بهش توجه نکن لیا ... اون مدریک نداره -
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 رسی    ع گفتم 

 داره... تو موبایلش بهم نشون داد -

 دنیل شوکه به من نگاه کردو گفت 

 داد ؟چی بهت نشون  -

 بدون نگاه کردن به دنیل گفتم 
ی

 با کالفیک

 عکس منو تو ... تو اون ...  -

 دنیل پرید وسط حرفمو گفت 

 نینا عکس مارو داره ؟ -

 شوکه به دنیل نگاه کردمو گفتم 

 نینا ؟!  -

 حاال اونم مثل من متعجب بود . مشکوک نگاهم کردو گفت پس یک ؟

 گند زده بودم 

د ی  دنیل داشت راجب نینا حرف مب 

 من احمق راجب رافائل جواب میدادم 
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 نمیدونستم چطور جمعش کنم 

 د شدمو گفتم رسی    ع بلن

 من خسته ام باشه بعد حرف بزنیم  -

 خواستم برم سمت پله ها که دنیل بازومو گرفت و گفت 

 یک عکس منو تو رو نشون دادلیا ؟  -

 به دروغ رسی    ع گفتم 

 همون نینا ! تو دانشکده با هم بودیم  -

ون بکشم   خواستم دستمو از دستش بب 

 اما دنیل منو چرخوند سمت خودش

 ومو تو دستش گرفتو گفتهر دو باز 

 من بچه نیستم لیا... حرف بزن ببینم چی شده -

 بود 
ی
 لحنش کامال جدی و عصبان

 نگاهش هم همینطور . 
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 صورتشو نزدیک صورتم آرود و گفت 

 لیا ... یک عکس منو تو رونشون داد -

 با ترس گفتم رایه نداشتم ... 

 دنیل ... من خییل ترسیدم  -

 عصبانیتش کیم کمرنگ شدو اینبار آروم تر گفت 

 چرا ؟ -

 تو دوستی به اسم رافائل داری ؟ -

 با این حرف من چشم هاش گرد شد 

 اما رسی    ع اخم کردو گفت 

 هدیدت کرده ؟تتو رافائلو دیدی؟ اون عکس مارو نشون داده ؟  -

فت گفت بازوهامو ول کردو در حایل که به سمت   موبایلش مب 

 میکنم  آدمش -

 با این حرف موبایلشو بداشت اما من رسی    ع گفتم 

ه رو سایت  - بهش زنگ نزن... گفت اگه بهت بگم عکس هام مب 

 دانشگاه 
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ون  با این حرفم دنیل مکث کردو برگشت سمتم که آدرسو از جیبم بب 

 آوردم و گفتم 

مت به این آدرس... وگرنه عکس هام رو   - گفت بدون ایکه بفهیم ببر

ی گفتم ترسیدم ...   سایته ... برای همی 

 دنیل آئرسو از دست من گرفتو نگاه کرد 

ون دادو گفت   نفسشو با حرص بب 

 سالن دبورا ... برای چی میخواد من اینجا باشم ؟ -

 با اخم به من نگاه کردو گفت 

 ؟ -
ی

 تو میخواستی به من نیک

 دیگه تحملم تموم شد و تقریبا رسش داد زدم 

قبل از اینکه من بخوام فکر کنم که چکار باید بکنم تو منو اینجور تو  -

م داد زدی دنیل ... دست از رسم بردار... من خودم منگنه گذاشتی و رس 

 فشار روم هست 
ی
 به اندازه کاف

 با این حرف به سمت پله ها دوئیدم 
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 دنیل از پشت رسم صدام کردو گفت 

 لیا... صبر کن  -

اما من بدون صبر از پله ها باال رفتم. وارد اتاق شدمو درو بستم. دنیل 

ی بارش نبود که منو تو چ ی فشاری قرار داده بود این اولی   نی 

 از این کارش خسته و کالفه بودم 

ی در نشستم که دنیل تقه ای به در زدو گفت  پائی 

 لیا... درو باز کن صحبت کنیم -

 نمیخوام... بذار تنها باشم -

 سکوت شد

 فکر کردم دنیل رفته

 اما با صدای آروم تری گفت

ی  -  متنفرم از جواب رد گرفیی
ی
 لیا... میدون

 انیت دادزدم با عصب

 منم خسته ام از اینهمه تحت فشار بودن -

 با مشت کوبید به درو با عصبانیت وحشتنایک داد زد 
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 لیا  -

 تقریبا از جا پریدم. اما درو باز نکردم. دنیل واقعا یهو دیوونه میشه 

ی رفت  صدای پاهای عصبانیشو شنیدم که از پله ها پائی 

 تا درو باهاش بشکنهترسیدم نکنه بخواد بره دنبال چت  

ی دوئیدم سمت حمامو دوش آبو باز کردم   برای همی 

ه به در حمام نشستم   ترسیده بودم گویسی به دست خب 

 از زبان دنیل : 

ی و نفس گرفتم   مشتمو کوبیدم رو مب 

 لعنت به من ... 

 آروم باش دنیل. تو که نمیخوای لیا رو فراری بدی؟

فتم   مثل روانیا تو خونه رژه مب 

 باش دنیل آروم باش آروم

 نفس عمیق کشیدمو به تیکه کاغذ آدرس رافائل نگاه کردم

 اون عویصی چی میخواست؟ اون آدرس کجا بود
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درست فکر کنم.  تونستمینم ینجور ی. اشدمیبه اعصابم مسلط م د یبا

 بود.  ا یل شیاماهمه فکر و تمرکزم پ

 وم بود اون آر  شیرو اعصابم . اما هم زمان اعصابمم فقط پ فتب  م ا یل

 رو مبل نشستم ختمو یخودم ر  یبرا سیکیو  وانیل هی کالفه

بدونم از طرف  نکهیآدرس بدون ا نیمن برم به ا خواستیم رافائل

 اونه. 

 . میبود دهیبود که همو ند کسالیاز  شبی یرافائل ب منو 

 گهید میبا دوست دخبی قبل شیرافائل و رابطه مخف انتیبعد خ درست

باز  د یتالش کرد . شا یلیوگرنه اون خ نمشی. نخواستم ببدمشیند

   لیدل نیباهام حرف بزنه! اما ا خواستیم
ی
 ! ا یل د یتهد ینبود برا کاف

 نظر داشت! چرا ؟!  ر یمارو ز  عتی یما!  ینشون دادن عکس ها و 

 رفتم ا یشدمو به سمت اتاق ل بلند 

 شدینم ینجور یا نه

 بتونم درست فکر کنم  نمشتا یبب د یبا

 بود  ا یانگار آرامش منم تو ل زما یکار   یهایگو   مثل
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 در زدم دمو یدر اتاقش رس به

 نداد جواب

ی چندبار پائ رو ب  هم جواب نداد کالفه دستگ نبار یا در زدم وقتی  دوباره  ی 

. بلند کرد یدخبی چرا با من لج م نیا دادم اما در اتاق قفل بود.لعنتی 

 صداش زدمو گفتم

 ؟ درو باز کتی  شهی... ما یل -

جواب ندادو داشت باز  ا یبه گوش خودم که بدون خشم بود اما ل صدام

 کردیم میعصبان

برداشتم. در اتاقو بدون هشدار باز  دکو ی د یاتاق خودمو کل برگشتم

که رفته اما با   دمیلحظه ترس هینبود .  ا یاز ل یکردمو رفتم تو. اما خبر 

 راحت شدو به سمت حمام رفتم المیآب از حمام خ یصدا دنیشن

 در نزدم  نبار یا

ی درو خواستم پائ هب  دستگ فقط ی بدم که هم ی   لحظه در حمام باز شد ی 
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 من بود یحوله دور تنش رو به رو  هیبرهنه فقط با  ا یل

 هر دو شوکه به هم نگاه کردیم 

 لیالبشو تر کردو آروم گفت 

 دنیل ... چطور اومدی تو .  -

ی   قطره های آر روی گونش رس خوردنو به سمت لبش رفیی

 این لب تر و داغ منو وسوسه میکرد

 به سمتش رفتم که یه قدم عقب رفت

 با ابروی باال پریده نگاهش کردم که رسی    ع و معذب گفت

 خیس مییسی  -

 به سمتش رفتمو اینبار عقب نرفت 

 کشیدمش تو بغلمو گفتم 

 مگه مهمه ؟ -

ی   ی بگه لبشو نر نهایت گرسنه بوسیدم قبل اینکه بخواد چب 

 فقط شاید لیا و این بدن داغش میتونست کیم منو آروم کنه 
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 از زبان لیا : 

 که دنیل رفته بود انتظار یه دعوا رو داشتم 
ی
 اونجور عصبان

فتو   که زیر حوله ام مب 
ی
نه این بوسه داغ و گرسنه نه این دست هان

د   باسنمو میفرسی

 محو شد تمام افکار و فکر و خیایل که تو رسم بود 

ی پرت شدو افتادم به جون دکمه های دنیل  حوله ام رو زمی 

 هر دو مشغول لب های هم بودیم 

 به سمت اتق خواب رفتیمو دنیل منو رو تخت گذاشت

 موهای خیسم بالشتو تختو حسانر خیس میکرد 

 اما برام مهم نبئد 

ون  اهنت خودشو از تنش بب  دنیل در حایل که گردنمو میبوسید پب 

 آوردو بدنشو به بدنم کشید 

 ناخداگاه ناله ای کردم که دنیل نر مکث شلوارشو باز کرد 

 تو ذهنم یه صدا میگفت 

ی نه سکس  -  درست نیست... این درست نیست... باید حرف بزنی 
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 دنیل بدون جدا شدن ازم گفت 

ی  -  نیمبعدا حرف مب 

نیم ! ا ی  تازه فهمیدم فکرمو بلند گفتم. اما منم با دنیل موافق بودم! بعدا حرف مب 

دنیل نوک سینه ام رو گاز گرفتو . الن فقط برایم لمس کدن  حس کردن دنیل مهم بود 

ی تر از کمرش بود  پااهامو باز کرد  . هنوز شلوارش پاش بودو فقط در حد نیاز پائی 

 مقاومت کردمو گفتم 

 جوری نه دنیل ... میخوام کامل حست کنماین -

نگایه بهم انداختو تو چشم هام مکث کرد. انگار از این  با این حرفم رسشو بلند کرد 

 خواسته من خوشحال شده بود. کنج لبش لبخندی نشستو گفت 

 چرا که نه  -

ی پام بود . اینبار بهم فرصت نفس کشیدن هم ندادو با  تا به خودم بیام دوباره دنیل بی 

ی لب . حرکت اول با قدرت واردم کرد  ناله ام تو اتاق پیچیدو آه مردونه و غلیظی از بی 

 نفسشو تو گوشم خایل کردو لب زد  . های دنیل خارج شد 

 بدنت هم زمان وحیسی و آرومم میکنه  -

ون کشیدو نفس من میخواستم بگ م تو هم همینطور . اما دنیل با یه حرکت خودشو بب 

 زدو 
ی
رفت . چشم هامو به زور باز کردمو نگاه خماری بهش انداختم که لبخند شیطون

 مثل دفعه قبل پر قدرتو نر هوا دوباره واردم کرد 

و گلو خندید دوباره ناله ام تو اتاق پیچید اما اینبار تماما از لذت بود نه دردو دنیل ت

 میداد گفت
ی
 دستامو باالی رسم بردو درحایل که به کمرش حرکت دوران
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 گفت   لیدن

 . ا یناله هاتو بشنوم ل خوامیم -

 بودم.  لیمنتظر دستور دن انگار 

 گفتمو به کمرش چنگ زدم   یجمله اش تموم شه آه بلند نکهیقبل ا چون

شدن  دهیکوب  ی. صدامی.  هر دو غرق لذت و شهوت بود د یلذت لبخند زدو گردنمو مک با 

جدا شده  ا یدن نیاز ا گهی. دمیعرق بود سیبود. هر دو خ دهیچیبدن هامون تو اتاق م

  د یکش  ونب  خودشو ب لیاوم جودم که دن کیبودمو نزد

د جلوم کردو مثل بخواد از عقب امتحان کنه اما با قدرت خودشو دوباره وار  دمیترس

ی    شهیش کیشکسیی
ی

پشت پلکم نوربارون شدو به اوج رفتم. به خودم که اومدم تو  رنیک

 بودمو در حال نوازش بازوهام بود.  لیبغل دن

 جا به جا  شدمو نگاهش کردم.  لیبخش از زمان از ذهنم پاک شده بود. بغل دن هی واقعا 

 به سقف بود و با تکون من گفت هب  اتاق خ یکیتار  تو 

 ...  ا یبخواب ل -

دستور  لیدن د یرفتم. انگار با ا یرو  خواب نر  هیهام بدون دستور من بسته شدو به  چشم

و  لیحرکت دست دن یدار یهم خسته بودم . تو خوابو ب یلیتا بخوابم. هرچند خ داد یم

 آورد لبخند رو لبم یم کردمو ینوازش بدنمو حس م

 :  لیزبان دن از 

تو آرامش بهبی فکر کنم.  تونستمیآرومم کرده بود. حاال که تو بغلم بود م ا یبا ل رابطه

ی اتفاقات ب ه؟ چرا  خواد ی. چرا منو م کردمیخودمو رافائل رو مرور م ی  به اون آدرس ببر

 من یتو بغلم جا به جا شدو پاشو گذاشت رو پا ا یگرفته . ل  لمیازمن ف
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 این حرکت لیا تمرکزمو بهم زده بود 

 اما سیع کردم دوباره فکرم منحرف نشه 

اول باید برای رافائل و این هدفش یه فکری میکردم. اگه اون گفته عکس هامونو میذاره 

ی به این آدرس نبود    رو سایت حتما این کارو میکنه . پس رایه جز رفیی

اما اینکه چی منتظر ماست و چه برخوردی باید داشته باشم مهمه.  از بغل لیا جدا شدمو 

 نشستم رو تخت

دم. خییل تماس گرفته بود اما من جوابشو نداده بودم  ی  بهبی بود با رافائل حرف مب 

م که فکری به رسم زد   گوشیمو برداشتم تا شماره رافائلو بگب 

 . منم کامال مدیریت شده وارد عمل میشم . بذار نمایش رافائل پیش بره .. 

 از زبان لیا : 

 با نوازش پاهام بیدار شدم 

 نور صبح کم سو به صورتم میخوردو دنیل روی پامو نرم نوازش میکرد 

 چرخیدم سمتشو به صورتشش نگاه کردم 

 خندیدو با نیش باز گفت 

 چه خوب ... بیدار شدی -

 پام کشیدو انگشتشو نر هوا واردم کرد 
ی  خواستم بگم چطور که دستشو بی 

 ابروهام از پیشونیم باال پریدو دنیل با رضایت لبخند زد . دستشو عقب کشیدو گفت 

 پشت کن لیا  -

 رسی    ع اخم کردمو گفتم 

 دنیل ... بذار بیدارش شم بعد  -

 با رسخویسی خاص خود گفت 

 دقیقا میخوام بیدارت کنم  -
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 با اخم از بغل دنیل بیدار شدمو گفتم 

 مریس الزم نیست من خودم بیدار شدم  -

 با همون اخم نشستم رو تخت که دنیل هم نشست 

 پتو از روی خودش کنار زدو گفت 

 اما ما یه ساعتیه که منتظر بودیمبیدارت کنیم  -

ی پاش اشاره کرد . نتون  ستم نخندم با این حرکت به بی 

ی پاش نشستمو گفتم   رفتم سمتشو  روی پاهاش با فاصله تا بی 

ی اما ووو - ی هستی   بله بله میدونم شما سحر خب 

 خودمو یکم به تنش کشیدم

 تا دستش نشست رو باسنم خودمو عقب کشیدمو گفتم 

ی من  -  نیست برای خواسیی
ی
ی تو کاف ی دلیل خواسیی ه یاد بگب 

 اما بهبی

ی پریدمو به سمت رسویس رفتم با این حرف از تخ  ت پائی 

 با بسته شدن در صدای پرتاب بالشتو به در شنیدم که دنیل گفت 

وط یسی  - ون لیا اگه نمیخای این ترم مرسی  بیا بب 

 ناخداگاه خندیدمو گفتم 

 این حرکت شما درست نیست پرفسور آندو  -

 دنیل با دست محکم کوبید به در و گفت 

ویط  - ون لیا دیزی ... وگرنه شک نکن مرسی  بیا بب 

 در حایل که سیفون رو میکشیدم گفتم 

 نمیام ... اینجوری تهدیدم میکتی که اصال تا شب نمیام  -

 صداش نرم تر شدو گفت 

ون تهدیدت نمیکنم... فقط آروم میکنمت  -  باشه... بیا بب 
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صداشو نشنوه و  لیکردم تا دن  . اما زود خنده ام رو مخقی  دمیاز حرفش خندناخداگاه 

 گفتم 

  کتی یکارو م  نی. مطمئنم ا یقول بد ستیالزم ن -

 منتظرت بودم  یلیکه خ  ونب  ب ا یهمممم خوبه ... پس حاال مثل دخبی خوب ب -

 پشت در آروم گفتم از 

ی ... هم لهیتکم تی... ظرف لیدن امینم - تا قبل  خوامیلطفا برو اتاق خودت مو بس ...  ی 

 بخوابم  گهید کمیکالسم 

 گفت  تیکرد و با عصبان  مکتی  لیدن

  یسی یم مونی... اما پش مب  باشه ... م -

 در اتاق  دنیکوب  یپا اومدو بعد هم صدا یصدا

 
ی
قبول کنه و بره . به  عی    کردمو آروم درو باز کردم. واقعا انتظار نداشتم انقدر رس   پوف

 لب گفتم ر ی. ز  دمیپتو خز  ر یسمت تخت رفتمو ز 

ی چ هیحاال من  -  ؟  فتی ب  م یکردیقهر م د یگفتم . تو با  یب 

ی دفعه بعد دقت کن هر چ -   یب 
ی

 نیک

ی پائ از . شوکه برگشتم سمت صداش  دمو یاز جا پر  لیحرف دن نیا با  تخت بلند شدو  ی 

 گفت   طنتیتا بناگوش باز بودو با ش ششیپتو من. ن د یاومد ز 

ی چ من وقتی  -   امیبخوام تا بهش نرسم کوتاه نم یب 

 پتو و با اخم گفتم  ر یز  دمیچرخ

ی چ منم وقتی  -  نخوام...  و یب 

 تو گوشم گفت  آورد کنار گوشمو  رسشو . گذاشت رو لبمو ساکتم کرد   انگشتشو 

ی چ وقتی  -  یاز دستش بد . چون ممکنه الگیخواینکن که نم یباز  لمیف الگ یخوایم و یب 

 . یحرستشو بخور  و واقیع
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 پاهامو باز کرد .  دو یتو شوک حرفش بودم که بدنمو دست کش هنوز 

ه چرخیدم رو تختو ازش دور شدم . اینبار اگه کوتاه یم  اما قبل از اینکه بتونه منو بگب 

 اومدم خییل بد بود. دوست نداشتم حرف دنیل درست باشه . 

ی پام پتو پیچیدم دور خودمو گفتم   با وجود خییس بی 

 من الگ فیلم بازی نمیکنم  -

 نزدمو خودمو زیر پتو مخقی کردم 
ی
 دیگه حرف

دنیل انگار کامال شوکه شده بود. مکث کردو چند لحظه بعد حس کردم از رو تخت بلند 

 شدو صدای در اتاق اومد

ون و تو همون حال خوابم برد . با زنگ موبایلم بیدار  جرئت نکردم از زیر پتو بیام بب 

 اشتم شدم. ساعت نه بودو یه ساعت دیگه کالس د

 رسی    ع رفتم رسویس تا آماده شم 

نمیدونم دنیل بود یا رفته بود . بعد دعوای دیشب ... بعد حرف نزدنمون... بعد اون 

رابطه دغاغ و بعد رد کردنش امروز اصال نمیتونستم حدس بزنم چطور میخواد رفتار 

ی از دنیلکنه ی صبحانه آماده بود اما خبر ی . مب   نبود  . زود آماده شدمو رفتم پائی 

ی بود که نوشته بود  یه کاغذ یادداشت رو مب 

 دانشگاه میبینمت... به هیچ تمایس جواب نده. قضیه رافائل خودم حل میکنم  -

ی و یه لب از قهوه ام خوردم   نشستم پشت مب 

 شماره دنیل رو گرفتم. باید میفهمیدم چطور میخواد این قضیه رو حل کنه 

ی رفتم. راننده منتظرم بود. تو خونه دنیل من همیشه  دنیل جواب ندادو به سمت ماشی 

 یه گام از همه اتفاقات عقب بودم. سوار که شدم یه پیام به دنیل دادم و نوشتم 

؟ اگه رافائل تو دانشگاه بیاد رساغم چی ؟ -  میخوای چکار کتی
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 خییل رسی    ع برام نوشت دنیل 

ی رس قرار . بگو طبق خواسته اون م -  نو میبر

دوبار پیامشو خوندم. واقعا ؟ بریم رس قرار ؟ چی تو رس دنیل بود ؟ فقط امیدوارم برامون 

 بودو هر دومون مسلما اخراج میشدیم. اونوقت من برای 
ی

دردرس نشه. آبروریزی بزریک

 همیشه گروه کاوش از دست میدادم 

 با دنیل تو ذهنم داشتم گروه کاوش رو با رابطه ام با دنیل م
ی
قایسه میکردم. مسلما آشنان

 من بود . حتی  و تجربه سکس اونم تا این حد نر پروا ییک
ی

ین اتفاقات زندیک از بهبی

میتونست با عضویت تو گروه کاوش برابری کنه. فقط باید میدیدم آخرش هم خوبه یا 

 قراره با این رابطه گند بزنم به قلبم و احساس و آینده ام 

دم که رسیدیم. کالسم داشت دیر میشد پس رسی    ع خودمو به کالس تو این افکار بو 

 رسوندم. انقدر درگب  خودمون بودم که امتحان کالسو فراموش کرده بودم

 امتحان میدادمو شک نداشتم یه گند اسایس زدم. بعد از 
ی

ی بار بود انقدر بدون آمادیک اولی 

که رافائل گفته. اونم   کالس گوشیمو چک کردم. دنیل نوشته بود خودم برم به آدریس

 میاد 

دوست نداشتم اینجوری بریم. ترسم اینجوری بیشبی میشد . اما یکم ناراحت شدم چون 

ون . مسافت زیادی نبودو  ی رسی    ع از دانشگاه زدم بب  برای مخالفت دیر بود. برای همی 

 که رافائل گفته بود ایستادمو خواستم زنگ
ی
سیدم. رو به روی ساختمون  پیاده زود مب 

 بزنم به دنیل که دست کیس رو شونه ام نشست 

رسی    ع برگشتم به پشتم . انتظار داشتم دنیل پشت رسم باشه اما با دیدن رافائل از جا 

 پریدمو یه قدم عقب رفتم . رافائل لبخندی زدو گفت 

 قرار نبود تنها بیای لیا  -

 تا خواستم بهش جواب بدم دنیل از پشت رسش گفت 
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 از پشت رسش گفت  لیدن

 ... رافائل  ستیتنها ن ا یل -

 و گفت  لیبرگشت سمت دن عی    رس . شدو برق زد  ز یرافائل ر  یها چشم

  یمنو بهم زد یکه باز هم برنامه ها  نمیبی... م لیدن -

 با تمسخر گفت  لیشدن و دن هب  دو به هم خ هر 

ی که برنامه هارو بهم م  کیس  ادمهیکه   نی برنامه تورو ؟ تا جا -   یتو بود د ب 

 گفت  دو یبلند خند رافائل

 بد قلق یا نهیک  یا -

 اما اخمش تو هم بودو به من نگاه کرد .با تکون رس گفت  لیدن

ی برو تو ماش -   ا یل ی 

 برم که رافائل مچ دستمو گرفتو گفت  خواستم

 نه ... کجا ؟  -

 اوم سمت ما  تیبا عصبان لیاما رافائل دستمو ول نکردو دن دمیکش   دستم

 گردنم حس کررم  ر یشده چاقو ز  پشتمو تا بفهمم چی  چوند یحرکت دستمو پ هیتو  رافائل

 رافائل گفت. رافائل گفت ستادو یشوکه ا لیدن

  لیبرو داخل دن -

 اما به نشونه نه رس تکون دادو گفت لیدن

  ستمین یمسخره رو تموم کن رافائل . من آدم صبور  شینما نیا -

 زدو گفت یپوزخند رافائل

 ی... م ستمین آدم منطقی ... منم دونمیآره ... خودم م -
ی
 که ...   دون

 داد زد  هو ی

 حاال برو تو  -



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

661 

چاقو تو دست رافائل  دنیبا داد رافائل به من نگاه کردو با د شد یکه داشت رد م  خانیم

ی ت. تو دهنم بود  قلبم. زدو دور شد  غیج  کردمیچاقو رو پوستم حس م یب 

 چاقو وارد گردن من بشه  نیا یبود که انگار براش مهم نبود حا لکسیانقدر ر  لیدن اما 

 همون آرامش رو به رافائل گفت با 

 شمارمیتا سه م -
ی
 ...  تی یبیبگو ... بعدش بد م یدار  ... اگه حرف

 زدو گفت یپوزخند رافائل

 یهما جا م یفکر کرد -
ی
  ؟یدستور بد تون

 گفت  لیدن

 ...  کی -

 تو گردنم فشار دادو گفت  شبی یکردو رافائل چاقو ب  مکث

 ارزشه ؟ برات نر  در یدخبی ان نیا عتی ی -

 داد زد تیبا عصبان لیدن

 دو رافائل  -

 گفت   دو یبلند خند رافائل

 ؟  چکار کتی  یخوای... حاال م لیبذار من بگم... سه دن -

 و آروم گفت  هب  خ لیدن

 ... نشیب  سه ... بگ -

 به سمتموم اومدن سیپل یوهاب  ن هو یو تکون دادو حرف دستش نیا با 

 شده بودن.رافائل شوکه به اطراف نگاه کردو چاقو تو گردنم فرو کرد همه جا مخقی  انگار 

 شد اهینفسم بند اومدو چشمام س اما . درد  ا یاز ترس بود  دونمینم

 :  لیاز زبان دن
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چاقو تو  نبود اون عویصی  قرار .  نهیبب بیآس ا یشه. قرار نبود ل ینجور ی... قرار نبود ا نه

رافائل  ختو یرسخ رو لباسش ر  خون. دمیدوئ ا یشوک به سمت ل با . فرو کنه  ا یگردن ل

ی رو تو زم ا یل. رهاش کرد  ی رو زم نکهیاز ا قبل. و هوا گرفتم ی    د یو رافائل دوئ فتهیب ی 

ی تو بغلم رو زم ا یرافائلو گرفتنو با ل سیپل یها و ب  ن  زدم داد . نشستم ی 

 آمبوالنس ...  -

ی زنگ زدم به سباست وقتی  شلوغ شد ...  دورمون و درخواست محافظ کردم فکر  ی 

تو رسمه اونم  خواسته و من چی  بهش گفتم رافائل چی  وقتی  بکشه.  نجا یکار با ا  کردمینم

رافائل انقدر پست باشه  میکردیفکر نم چکدومیه نهیبب بیآس ا ینه لکنگفت مم همب حتی 

 بزنه بیآس که بخواد به کیس

 نر  هی اونم
رو زخم گلو  دستم. د ینفس کش شد یشلوغ شد که نم در قان دورم. گناه   دخبی

رنگ و  که نر   ا یلب ها و صورا ل جز . جا خون بودو رسخ ههم.  مب  بود تا جلو خونو بگ ا یل

 زدم داد . بود  دهیرنگ پر 

ی دور ش - ی ... آمبوالنس خبر کنی    ی 

 اومدن به کمکم  پزشیک تینفر با لباس فور  دو . قلبنو آروم کرد  آمبوالنس کیم ر یآژ  یصدا

  دو . کردم   برریس ارو یآوردن و همونجا زخم گردن ل برانکارد 
ی

هم  یرو رو  طرف پریک

وصل  ا یبه بازو ل رسم. پانسمان کردن  ارو یگذاشتنو با چسب پانسمان موقت گردن ل

 دیکردنو مرد از من پرس

ی دونیم -  ه؟یگروه تونش چ  ی 

بلند کردن.به سمت آمبوالنس رفتنو منم  ارو یتکون دادو ل یتکون رس گفتم نه که رس  با 

ی سباست. همراهشون رفتم  صدام کردو گفت ی 

 اداره ...  یایب د ی... بالیدن -

 با پوزخند گفت
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ت چی یاومد لیدن یدیترس هیچ -  شد ؟  ... دوست دخبی

ی کردمو به سمتش رفتم که سباست  اخم  گفت  ی 

 رافائل شهیم شبی یتو مجازاتت ب اد یرس اون دخبی ب نی . هر باللیآروم باش ون -

 یب  با رافائل درگ سیتو اتاق اداره پل شد یتا آروم شم. نم دمیکس  قیکردمو نفس عم  مکث

ی ف ی داشته باشم. رافائل به حرف سباست یکیب   هم پوزخند زدو گفت  ی 

ی شما نگران من نباش -  دور زدن خودمو دارم  ی... منم راه های 

ی پشت م نشستم ی . سبستب   هم اومد داخل درو بست و گفت ی 

 ؟نی نجایپس چرا هنوز ا -

حرف دوباره اون چهره مودب و اتو  نیگپ بزنم با ا  یمیدوست قد نیبا ا خوامیچون م -

 رو به خودش گرفت و رو به من گفت دهیکش

ی پشت م نشستی یاگه از اول با من م - ت ا ب   . شد ینم ینجور یدوست دخبی

ی هم یبرام مهمه برا ا یبود ل دهیرافائل فهم کردم به اعصابم مسلط باشم .   سیع دست  ی 

 گذاشته بود رو نقطه ضعف من . 

  نیاز ا شبی یب ا یل دادمینشون م د ینبا
ی

 گفتم  برام مهمه . با آرامش ساختیک

 شیدیکش  خود ی. بستیاما دوست دخبی من ن مب  درسته چند شب با اون دخبی خواب -

  یوسط باز 

  ؟یدیتو خونه توئه؟ چون چند شب باهاش خواب نمیهم یبرا -

 اطالعات رافائل شوکه شدم و گفتم نهمهیا از 

 اطالعاتت ناقص باشه .  کردمیتو خونه منه چون خونه اش سوخته رافائل . فکر نم -

 حرفم رافائل جا خورد اما زود خودشو جمع کردو گفت نیا با 

  حاال هرچی  -

 گفتم  عی    رس 
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  یخوایم چی . حاال حرفتو بزن..  -
ی

  که انقدر آشوب راه انداختی   بیک

ی به سباست رافائل  نگاه کردو گفت ی 

 تکون دادمو گفتم یرس دوستت بدونه ی. فکر نکنم بخوا لیدن هیحرف خصوص هی -

 امیم مارستانیبعد ب -

بندازم . به  ب  تو کارش تاخ خواستمیببنده و نم نو یدر ماش خواستیآمبوالنس م مسئول

ی رفتم که سباست نمیسمت ماش  گفت  ی 

 ...  لیدن شهیم ر ید -

 هیمنظورش چ دونستمیم

 بگه و بهبی بود خودم باشم و یرافائل هر چرند ذاشتمیم د ینبا

ی آمبوالنس اشارا کردم بره و رو به سباست به. بذارمو برم  ارو یل تونستمینم اما   گفتم  ی 

 داره .  از ین شبی ی االن به من ب... اون دخبی تونمی... اما نمدونمیم -

 براش فرستمیمامور م هی -

ی تکون رس گفتم نه و به سمت ماش با  ی رفتم . سباست ی  ی چ گهید ی  هم  گفتینگفت. م یب 

ی چ چیبود . ه دهیفا نر  ی من بشه . با رسعت ز  تونستینم یب  خودم  به  اد یمانع رفیی

لحظات با هم بودنمون تو رسم مرور شد . کاش از احساسم به  تمام آمبوالنس رسوندم 

  گفتمی. کاش صبح بهشاز برنامه ام مگفتمیم ا یل

 . شد یرو تخت بهم لبخند زد از جلو چشمم پاک نم وقتی  رشیتصو 
ی
 ا یل یبرا .. اگه اتفاف

  من...  ی...خدافتهیب

  مارستانیب میدیرس

 تر بود دهیآوردن رنگ پر  ونب  رو از آمبوالنس ب ا یل وقتی 

 مرده. از ترس نفسم بند اومدو با شوک به پرستار گفتم.  هی هیشب درست

 زنده است ؟  -
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ی و به سمت داخل بردن  ارو یندادنو با عجله ل جواب  رو تخت روان گذاشیی

 شوک و ترس پشت رسشون رفتم با 

 بهش بگم ...  قو یزنده بمونه همه حقا ا یاگه ل دمیم قول

ی  . شوکه ایستادم پشت در . اگه لیا مستقیم وارد اتاق عمل شدنو جلو ورود منو گرفیی

میمرد چی ... با شوک نشستم رو صندیل ... موبایلم صداش بلند شد . اما نمیتونستم 

 تکون بخورم و جواب بدم . پرستاری بهم نزدیک شدو گفت 

؟شما همراه این خ - ی  انم هستی 

 رسی تکون دادم که برگه ای رو به سمتم گرفو گفت 

ی ؟ - ی پر کنی   میتونی 

رسی تکون دادمو برگه رو ازش گرفتم . اطالعاتو پر کردم. باید به پدر لیا خبر میدادم. اما 

ده و داغون بود   توان نداشتم ! اصال چی میگفتم ؟ قلبم تو سینه فرسی

ی بوددوباره موبایلم زنگ خورد .   برگه رو به پرستار دادمو گوشیوجواب دادم . سباستی 

ل کنم  -  دنیل ... قبل از اینکه دیر شده بیا ... وگرنه من نمیتونم زبون این عویصی رو کنبی

لعنتی ... همینو کم داشتم . رافائل زیادی میدونست ... نمیتونستم بذارم دهنشو باز 

 کنه، از جام بلند شدمو به پرستار گفتم 

ی ؟ - م کنی  ون خبر  میشه از اتاق عمل اومدن بب 

ون برگردم .  رسی تکون داد و به سمت در دوئیدم. میخواستم قبل از اینکه لیا بیاد بب 

 با دوتا از و شدمد نفهمیدم چطور به اداره پلیس رسیدم . تا وار 
ی
سباستینو دیدم که عصبان

 مامور ها داشت دعوا میکرد

 مد سمت من با عصبانیت گفت زدو او منو که دید اونارو کنار 

ل کردم  -  بیا دنیل ... این عویصی رو به زور کنبی

ی تو گوشم گفت   با هم به سمت اتاق بازداشت رفتیمو سباستی 
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 یه جوری خفه اش کن که برای هیچکدوممون دردرس نشه دنیل  -

ی با دست و پای  ی در اتاق بازداشتو باز کرد . رافائل پشت مب  رسی تکون دادمو سباستی 

ی سباست. بسته نشسته بود . تا منو دید پوزخند زدو گفت  با اخم به رافائل نگاه کردو  ی 

 گفت 

 شما ....  ونب  ب مب  م -

 وسط حرفشو گفتم دمیپر 

  ستینه ... الزم ن -

ی سباست اما   رافائل با پوزخند گفت ونو ب  از اتاق رفت ب ی 

ی هر چ دونهیاون زرنگه م - ی دونسیی  خودشو داره  یدردرس ها یب 

   با  
ی

 گفتم  کالفیک

 حرفتو بزن ...  -

 زدو گفت  یشخندین

  لیکلوپتو ازت بخرم دن  خوامیم -

  ستین فرویسی  -

  متشیراجب ق یخواینم -
ی
 ؟بدون

هم به عنوان حق السکوت  کلوپو .  کنه  دمیتهد خواستیم. تو رس رافائله چی  دونستمیم

ی هم یبرا خواستیم  گفتم   ی 

م کلوپمو بدم ؟ کتی یکه فکر م  یدار  چی  -  بخاطرش من حارصی

 به لطف دوست دخبی سابقت من انقدر اطالعات دارم که بتونم نابودت کنم -

 تفاوت خودمو نشون دادمو گفتم  نر 

 حرفتو باور کنم  د یچرا با -

 یبرات فرستادم . م لیمیا هیرس قرار  امیب نکهیامروز قبل ا -
ی
  االن چک کتی  تون
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 اخم نگاهش کردم که گفت با 

  چک کن ... چرا معطیل -

 نام اومده بود نر  لیمیا هی. باز کردم لمو یمیآوردمو ا ونب  ب مو یتفاوت گوش نر 

 گفت  رافائل داخلش دانلود شه .  یاز عکس ها یکیکردمو زدم   بازش

انجام  تو یکار انتقال مالک  میبر  میتونیتموم شد با هم م نجا یا یادار  یها یکاغذ باز   -

 .خواستم جوابشو بدم که عکس باز شدمیبد

 بود . اونم وسط سکس! اما مکانش مهم بود !  ا یعکس منو ل زد ...  خشکم

که متوجه شوک   رافائل خونه خودم ! رو تخت خودم ! از من عکس گرفته بودن !  تو 

 من شده بود گفت 

 موجوده !  لمشمیتازه ف -

ل م د یبا رافائل نگاه کردم  به رسمو بلند کردم  آروم . اگه االن خشممو کردمیخودمو کنبی

ی هم یبرا  کرد یاون کار خودشو م دادمیبهش نشون م  کشمتونیبگم م نکهیا یبه جا ی 

 گفتم 

  میکنیصحبت م ونب  ب یاومد -

 گفت   و  د یحرف از جام بلند شدم که رافائل خند نیا با 

ه عاقلت کرده .  -  چه عجب... اون دخبی

ی سباست  ونب  بهش ندادمو از در اومدم ب جوانر   بود  ستادهیا رو به رو در عصتر  ی 

 سمتش رفتمو آروم گفتم  به

  ونب  ب اد یکن تا نگفتم ن  یکار   هی -

 خودش  داره .  یها نکی... اونم للیدن ستیدست من ن -

 گفتم    دمیکش  یکالفه ا  نفس
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ی ! تهدخاز اتاق  نیکاتر   یهمکار با  - کرده کل کلوپو بهش بدم تا   دمیوابم عکس گرفیی

 عکسارو پخش نکنه 

ی رساست یابروها  گفت  دو یباال پر  ی 

 رو؟ نی کلوپ شب طال  -

ی تکون دادم که سباست یرس   گفت  ی 

... باشه بب - ی  ... اما عجله کن شهیچطور م نمیچه خوش خوراک هم هسیی

 ممنون ...  -

ی حرف م لممیبا وک د یاما با ا یل شیبود برم پ وقتش گفتمو به سمت در رفتم  نو یا .  دمب 

ی ماش سوار   هنوز اونجا باشن  نا یدورب دوارمیام  لمیشدمو زنگ زدم به وک ی 

ی سوار ماش . با خوامیم شده و چی  دادم چی  حیتوض براش لمیشدمو زنگ زدم به وک ی 

... چطور اونجا بودنو  لعنتی  ینای. دورببرریس یبرن برا لمیوک میخونه هماهنگ کردم تا ت

رو تو  نیاومدم خونه ...همون روز که کاتر  ا یبا ل افتاد ...اون روز وقتی  ادمی تازه . دمینفهم

 ا ی. ل مارستانیب دمیمن ...من احمقو بگو ...چرا شک نکردم ... رس ی... خدامیدیخونه د

  شد یهنوز تو اتاق عمل بود . الورم نم
ی
  دمیشده .  نگران از پرستار پرس انقدر طوالن

ابط خانم ل -  ؟ هیچطور  یز ید ا یرسی

 که چاقو خورده ؟   یهمون دخبی  -

 رو به روش گشت و گفت  یتکون دادم که تو برگه ها یرس 

 ید بیشده ... احتمال آس قیدو واحد خون بهش تزر  -
ی

.  هنجره وجود داره دیک

 وارد نشده ... احتماال االناست که عمل تموم شه.  بیگردن آس  خوشبختانه به رگ اصیل

ی چ نیا شد یکردمو نشستم . باورم نم  تشکر   بیبود. هنجره اش آس ا یکه گفت راجب ل  نی اب 

بدون  یو بلور  د ی... اون بدن سف مونهیمن ... زخم گردنش جاش م یباشع ... خدا دهید

 که انقدر عاشقش بودم  زخیم یو جا خالکونر  چیه
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افکار  نیبخوره. از خودم متنفر بودم . تو ا هیبخ کیل  د یجا با نیحساس تر  قا یدق حاال 

بلند شدم و به سمتشون  عی    . رس  ونب  رو آوردن ب ا یکه در اتاق عمل باز شد و ل  گشتمیم

. و صورتش و گردنش وصل بود پاهام خشک شد  ا یاونهمه دستگاه که به ل دنیرفتم . با د

 برد و دکبی اومد سمت من و گفت یکاور یر رو به سمت  ا یپرستار ل

 ؟یز یهمراه خانم د -

 تکون دادم که به راهرو اشاره کردو گفت یرس 

 میصحبت کن د یبا نیایبا من ب -

 درو بست .  مو یاتاقش شد وارد .  شد یم شبی یهر لحظه ب میپشت رس دکبی راه افتام. نگران

. خودش هم نشستو گفت  صندیل به ی  اشاره کردو نشسیی

سم چه نسبتی  تونمیم -  ؟ نیدار  یز یبا خانم د ببی

 مکث گفتم  بدون

ی  - م هسیی  دوست دخبی

 تکون دادو گفت  یرس 

 دهیرس بیبه هنجره اش آس یز یمتاسفانه خانم د -

 باز موندو شوکه نگاهش کردم که گفت مهیحرف دهنم ن نیا با 

 نه !  ا یهست  ر یبرگشت پذ بیآس نیگفت ا  شهینم -

اومده بود. عذاب  د یرس ل نی شده بود ! بخاط  من چه بال خی بدنم نگاهش کردم شوکه

 تورا افتاد به جونم . دکبی گفت  د یوجدان م

ی چ - ه سیعصحبت کنه .  تونهیندت نم هیکه فعال تا   نا یکا مشخصه ا  یب  هم نکنه  . بهبی

وع کنه  یتالش برا تونهی. بعد از بهبود زخمش م شهیچون کالفه م  صحبتو رسی

که با   ا یل یصدا ... حرف بزنه ... تونهی... نما یل.  کردمیشوکه به دکبی نگاه م فقط

  .  د یچیتو رسم پل یدن گفتیم طنتیش



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

670 

 آوردو گفت ونب  رو ب یبرگه ا دکبی 

 میبه اونا اطالع بد د یبا مارستانی. طبق پروتکل بنیدیم یز یبستگان خانم د ر یشماره سا -

ی با بود تو زندگیم از شوک حرف زدن یادم رفته بود . فقط  نمیتونستم حرف بزنم اولی 

رسی تکون دادمو برگه رو از دکبی گرفتم. شماره موبایل پدر لیا رو برای دکبی نوشتم و بلند 

ون که ی چ شدم. خواستم برم بب   سید با تردید پرسیدم ر به ذهنم  یب 

ی که حنجره اش رو زودتر ترمیم کنه - ی  هست که بتونه بهش کمک کنه ؟ چب 
ی
 درمان

 ام کردو گفتگدکبی دقیق ن

ی که ثابت شده باشه نه... اما یه درمان ثابت نشده وجود داره که  - ی از نظر پذشیک چب 

 هزینه باالنی داره ... ویل تو نود درصد مواقع موثر بوده 

 با این حرف دکبی دوباره نشستم روی صندیل و گفتم 

 عالیه... میتونم بیشبی از این درمان بدونم ؟ -

  از زبان لیا : 

اورم . تو فضا و زمان و مکان غرق بودم . خاطرات و اتفاقات از جلو احساس میکردم شن

 چشمم رد میشد 

 و 
ی

 که وارد گردنم شد مدام انگار وارد تنم میشدو خارج میشد . با حس خفیک
ی
چاقون

 شوک از خواب  پریدمو دستمو رو گردنم بردم 

 با لمس بانداژ گردنم درد تو تنم پیچیدو از درد نالیدم 

ی ن ی لب هام خارج نشد اما همی   از بی 
ی
 اله دردمو بیشبی کردو صدان

 آروم باش لیا... حرف نزن برای حنجره ات خوب نیست  -

با صدای نگران دنیل برگشتم سمت صداش . کنارم رو صندیل نشسته بودو چشم های 

 خسته اش نشون میداد خییل وقته اینجاست 

ون آوردو گف  ت رسی    ع از داخل جیبش کاغذ و خودکار بب 
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 دنیل گفت 

-  ... 
ی

ی میخوای بهم بیک ی ی الزم داری و هر چب  ی هرچب 

 بنویس لیا ... فعال تا یه مدت نباید حرف بزنی ... 

 حس بدی بود . 

 احساس دردنایک بود که نمیشد حرف بزنم .  

 با غم رس تکون دادم . نا نداشتم بنویسم . 

 اما پر از سوال بودم .  

دنیل موهامو نوازش کردو بهش اشاره کردم تختو کیم بیاره  

 باال 

 پشتی تختمو کیم باال آوردو نگاهم کرد . 

 از چشم هاش میخوندم چقدر ناراحته با پشیمونی گفت  

 همه این اتفاقات مقرصش منم ... معذرت میخوام لیا ...  -

لبخند نر رمقی زدمو خواستم حرف بزنم که دنیل رسی    ع 

 گفت ... 

 نه ... هیخی نگو ... دکبی گفت ...  -
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با تکون نر حال دستم نذاشتم ادامه بده و کاغذ و خودکارو 

 گرفتم . روش نوشتم 

ی ؟ -  چی شده ؟ رافائلو گرفتی 

 دنیل رسی تکون دادو گفت 

ی گذاشته بودن  - اون عویصی رو گرفتیم. تو اتاق خوابم دوبی 

 . کیل عکس و فیلم از ما دارن

 ل تنم رسد شد با این حرف دنی

این که پایان کار ما بود. دانشگاه برای  اتاق خواب دنیل ؟

 هردومون تموم میشد .  دنیل رسی    ع گفت 

 اما نگران نباش... حلش میکنم... میدونم چی میخواد  -

 سوایل رس تکون دادم که گفت 

تو الزم نیست نگرانش بایسی لیا. من حلش میکنم . فعال  -

 مهم حنجره توئه 

 غذ براش نوشتم رو کا

 چند روز نباید حرف بزنم ؟ -
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 سوالمو خوند  لیدن

 کردو نگاهم کرد. نگاهش نگران کرد که لبخند زوریک  مکث

 زدو گفت

 یخوب شد یک  گهیبهت م کنهیدکبی چک م -

 تکون دادمو نوشتم یرس 

 شه؟یم دانشگاه چی  -

مرخص  یک  نمی... من برم ببکنهیپزشک درستش م گوایه  -

 یسی یم

 لیحرف بلند شدو به سمت در رفت. حس کردم دن نیا با 

منو  ینجور یا نکنه. کنهیاز جواب دادن به من فرار م

ناله  یدوست داره صدا گفتیم شهیم. ه دوست نداره

 ...  د یشا. هامو بشنوه

.  د یچیپکردمو درد تو گلوم  بغض. فکر حالم بد شد  نیا با 

.  زنگ گشتم تا پرستارو خبر کنم دنبالبود ...  تر یعج حس
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 دا ینتونسته بودم زنگو پ هنوز . کرد یدرد داشت خفه ام م

 گفت  با نگرانی  بابا . آشنا بابا از قاب در اومد  یکنم که صدا

م... ا یل -  ... دخبی

سمتشو اشکم راه افتاد دست خودم نبود. بابا اومد  برگشتم

 سمتمو بغلم کرد

 ختیب  م ار یاخت نر  اشکم

 مینداشت مدیل نیا بابا اصال رابطه عاطقی  منو 

و غم باعث شده بود دلم آغوشش رو  مارستانیفشار ب اما 

 بخواد

 انگار مثل من بود اونم

 بغل بابا جدا شدمو به گلوم اشاره کردم که گفت  از 

 شده ؟ چی  -

 از کنار تخت برداشتمو براش نوشتم کاغذو 

 حرف بزنم  د ینبا دهید بیحنجره ام آس -

 رس تکون دادو گفت ننگرا
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 بابا نگران رس تکون داد  و گفت 

 کجاست ؟  لیدن -

 پیدا شد  ر قاب د و هنوز من جواب نداده بودم که دنیل ت

 اه دکبی و دو پرستار وارد شدو رو به بابا گفت ر به هم

ون ... دکبی باید لیا رو چکاپ  - آقای دیزی ... با من بیاین بب 

 کنه . 

ون .به د.تر  با یان حرف دنیل بابا رس تکون دادو رفت بب 

 نگاه کردم که لبخندی به من زدو گفت 

 خانم دیزی ...ممکنه کیم دردناک باشه ...  -

 از زبان دنیل : 

 عذاب وجدان داشت خفه ام میکرد 

 ناله لیا از تو اتاق اومد و کالفه دست بردم تو موهام 

د و گفت  ی  قدم مب 
ی

 پدر لیا هم با کالفیک

من شکایت میکنم... این مردو نابود میکنم. این ایالت  -

 انقدر نر قانونه که وسط خیابون ... 
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 پریدم وسط حرفشو گفتم 
ی

 با نر حوصلگ

ی و من خودم مجازاتشو دنبال میکن - م. اون مردو گرفیی

مشکل االن حنجره لیاست... ممکنه آسیب هیچوقت 

ان نشه  جبر

 با این حرف من پدرش شوکه برگشت سمت منو گفت 

 چی ؟ صدای لیا بر نگرده ؟ مگه ممکنه ؟ -

 رس تکون دادمو گفتم با ک
ی

 الفیک

 اینجور گفتم... البته  -

ون   از اتاق اومد بب 
اما قبل از اینکه حرف من تموم شه دکبی

 و پدر لیا با عجله به سمتش رفت و گفت 

م بر نگرده ؟ -  آقای دکبی ... ممکنه صدای دخبی

 رسی    ع برگشتم سمتش تا بگم یواش تر ...ممکن لیا بشنوه 

 اما دیر بود... 

و شنیده    صورت شوکه لیا نشون میداد این خبر

 وری و شوک به من نگاه کردلیا با نابا
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 رسی    ع به سمتش رفتم که دکبی گفت 

ی ممکنه ... اما طبق معاینه االن ... احتمالش کمه  - ی هر چب 

که برنگرده... مخصوصا با تزریقی که به درخواست آقای 

آندو انجام شد ... به احتمال زیاد تا ماه آینده بهبود کامل 

 حاصل میشه 

ی منو دک  بی چرخید که گفتم لیا نگاه نگرانش بی 

نگران نباش لیا... من هر کاری الزم باشه انجام میدم تا  -

 زودتر خوب یسی 

 با بغض رس تکون داد

اما برق تو چشم هاش نشون میداد که چقدر آماده گریه 

 است 

 عصتر دست بردم تو موهام که پدرش اومد و گفت 

 یم خونه .. تا خوب شدن کامل لیا... مب   -

 لیا نگران به من نگاه کرد که گفتم 
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لیا باید بره دانشگاه... آخر ترمه ... زحمت این مدتش  -

 حروم میشه 

 اما مکندی با عصبانیت گفت 

 از اول هم اشتباه کردم اجازه دادم بیاد اینجا ...  -

 لیا با دست لرزون رو برگه نوشت 

 گروه کاوش   -

فت گروه کا وش از دست اوه خدای من ... اگه لیا مب 

 میداد... همه اینا بخاطر حماقت من بود 

ی دوباره و اینبار قاطع تر گفتم   برای همی 

ه  - وع شده و بهبی آقای مکندی... دوره درمان لیا اینجا رسی

همینجا تموم شه. ضمن اینکه لیا االن باید بر اساس 

ه   خواست خودش تصمیم بگب 

 به من نگاه کردو گفت 
ی

 پدرش با کالفیک

م خونه... آندو  - ... صحبتمون یادمه ... اما بذار لیا رو ببر

 حداقل برای یه مدت ... اینجوری اعصاب من آروم تره 
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 یاد صحبتمون افتادم 

چاره ای نبود . به لیا نگاه کردم که با چشم های مضطرب 

ه به من بود   خب 

 با تاسف رسی تکون دادمو گفتم 

من با دانشگاه صحبت میکنم... سیع میکنم امتحانات و  -

 گروه کاوش برات نگه دارم 

 لیا لبشو گاز گرفتو شدت اشک هاش بیشبی شد ... 

 از زبان لیا : 

 دنیل دستمو گرفتو گفت 

 زودتر از اونی که فکر کتی برمیگردی  -

با اشک رس تکون دادم... اما میدونستم این آخرین باره 

 نم دنیل رو میبی

 من صدامو از دست دادم 

 بابا میخواست برگردم

 دنیل موافقت کرد 
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 اینا یعتی پایان همه چی 

پایان رابطه ... پایان گروه کاوش... پایان روز های شاد و پر 

 بود ... 
ی

 هیجان . اما... واقعا تاوان بزریک

 دنیل خم شدو گونه ام رو بوسید 

با وجود بابا که کنارم نشسته بود انتظار این حرکت دنیل 

 رو نداشتم 

 عکس العمیل نشون نداداما بابا 

 دنیل گونه ام رو نوازش کردو عقب رفت 

 در ماشینو بستو عقب تر ایستاد

راننده حرکت کردو از دنیل دور شدیم... دور و دور تر ... 

 قلبم داشت مچاله میشد . بابا آروم گفت 

ی آرو  -  م بگب  لیا ... قرار نیست که تا ابد جدا شی 

ی نگفتم. اون که  ی از حرفش جا خوردم ... اما چب 

ه   نمیدونست چه خبر

 چشم هامو بستم. باید با ادامه زندگیم چه میکردم ؟
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چشم هامو باز کردمو گوشیمو با صدای پیامک گوشیم 

 چک کردم

 دنیل پیام داده بود 

ی االن دلم برات تنگ شده -   همی 

اشکام با رسعت عجیتر صورتمو خیس کرد . با چشم های 

 اشیک براش نوشتم. 

 منم... خییل...  -

دیگه اون پیام نداد. منم ندادم. راه برام مثل سال گذشت. 

 رسیدیم خونه. چقدر از این خونه فراری بودم 

 ترمم چی میشد؟ دو هفته دیگه امتحانا بود . 

برگشتم اتاق قدیمیمو رو تختم دراز کشیدم. انگار 

هیچکدوم هیچوقت وجود نداشتو نه دنیل... نه اونهمه 

 اتفاق خودمو زیر پتو مچاله کردمو آروم آروم اشک ریختم 

 از زبان دنیل : 

 سه روز بود که لیا رو نداشتم 
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سه روز بود که تنها خوابیده بودم. تنها غذا خوردم. تنها 

. خدای من باورم نمیشه قد سه سال گذشته رفتم انشگاه

 بود 

بدترین بخش قضیه این بود که نمیشد تلفتی با لیا حرف 

بزنم . پیام هم انگار ... انگار واقیع نبود. سالم.چطوری. 

 نبود. 
ی
خوبم تو چطوری؟ دلم برات تنگ شده. نه اینا کاف

من عصتر و عصتر تر میشدم. این سه روز درگب  ردیانر 

ی  ی لیا یه فایده دوربی  ها و برریس آمار های رافائل بودم. رفیی

ایط اینجا نبود تا به چشم بیاد .  داشت که تو این رسی

شکایت علیه فیلم برداری غب  مجاز تو خونه ام رو تنظیم 

کرده بودم. اما این آخرین تب  ترکش بود . در اتاقمو قفل 

ون اتاقم ایس  تاده کردم تا برگردم خونه که دیدم کاترین بب 

ی   خودش که انگار آماده رفیی
ی

با همون تیپ خاص همیشیک

 به یه مهمانی بزرگ بود شیک و آرایش کرده منتظر من بود 

 نیم نگایه بهش انداختمو گفتم
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 نیم نگایه بهش انداختمو گفتم

 راه های جدید یاد گرفتی .  -

 بدون توجه بهش به سمت در خروج رفتم 

 با عشوه با من هم قدم شدو گفت 

ت رفته بیام بهت رس بزنم...   - گفتم حاال که دوست دخبی

شاید عقلت برگشته باشه برام جالب بود چطور خبر داره 

 از اینکه لیا رفته بود . 

 اما به روی خودم نیاوردمو گفتم 

من فکر کردم چون دوست پرست تو زندانه اومدی  -

 التماس و خواهش 

 با عشوه خندیدو گفت 

ه دنیل... میدونی که اون در حد رافائل فقط دوست من -

 دوست پرس من بودن نیست 

 از دانشگاه خارج شدیم

 نگاه عاقالنه ای بهش انداختم و گفتم 
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ای دیگه  - ی جدا ؟ دوست پرست نیست؟ اما خودش که چب 

 ای میگفت 

ی افتاد   اخم کردو مثل همیشه بینیش چی 

 اما زود خودشو جمع کردو گفت 

 مگه حرف اون مهمه ؟ -

یدونم ... وقتی تو دادگاه بگه کیس که دوربینو تو اتاق نم -

 من گذاشته تونی مسلما حرفش برای دادگاه مهمه 

 ابروهاش باال رفتو گفت 

 دادگاه؟ -

 ایستادمو تو قیافه ناباورانه اش گفتم 

 دادگاه؟  -
ی

ی گذاشتی مییک ؟ اومدی تو خونه ام دوربی   پس چی

 رسی    ع و با عصبانیت گفت 

میدونی اگه کار به دادگاه بکشه دانشگاه و کریس استادیتو  -

 از دست میدی؟

 بلند خندیدمو گفتم 
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 بلند خندیدمو گفتم 

درآمد من از این جایگاه و استادی یک صدم درآمد میدونی  -

نظرت من کلوپمو برای از دست دادن من از کلوپه ؟ به 

ی موقعیتی از دست میدم ؟  چنی 

 پوزخندی زدمو گفتم . کاترین به وضوح متعجب شده بود 

تو دادگاه میبینمتون... البته رافائیل که دوتا دادگاه داره...  -

ی ... یکی  ش میشه گروگانگب 

با این حرف به سمت ماشینم رفتمو کاترینو تو بهت و 

 گذاشتم .   ناباوری تنها 

حاال باید میدیدم این ترس اثری داره یا نه.  هرچند حرفم 

حقیقت بود . کلوپ از کریس دانشگاه من با ارزش تر بود . 

 هرچند جرم رابطه با دانشجو هم کم جریم نبود 

 از زبان لیا : 

 یک هفته شده که دنیل رو ندیدم
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درسته من نمیتونم حرف بزنم اما اونم زنگ نزده من 

 بشنوم . دلم خییل گرفته بود  صداشو 

 تو این مدت تمام درس های این ترمو دو دور خوندم 

 دست های سیاوش خوابم 
ی

شب ها تا صبح تو دلتنیک

ه و تنها رایه که خودمو مشغول کنم خوندنه. هرچند  نمیبر

ی نمیتونه  ی دیگه خوندن هم فایده نداره. دیگه هیچ چب 

 حواسمو پرت کنه 

آب داغ که به تنم خورد بغضم لخت شدمو رفتم حمام. 

 بزرگ تر شد . دیگه بغض میکردم حنجره ام درد نمیگرفت 

 اما هنوز نمیتونستم حرف بزنم 

ون نیم اومدو گلوم تا   بب 
هر بار سیع میکردم هیچ صدانی

خییل رسی    ع دوش گرفتمو حوله ام  چند ساعت میسوخت 

ون و در کمدو باز کردم   رو دورم پیچیدم از اتاقم اومدم بب 

م نفس خسته ای کشیدم که بوی قدییم و  تا لباس بگب 

 طر دنیل ریه هامو پر کرد عآشنای 
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نفس خسته ای کشیدم که بوی قدییم و آشنای عطر دنیل 

 ریه هامو پر کرد

 رس تکون دادم 
ی

 با دلتنیک

دیگه توهمم در حدی شده که حس میکنم بوی عطر دنیلو 

 چ کردم 

اهن نخی و در کمدو  یه دست لباس زیر برداشتم با یه پب 

 بستم 

تو تاریک و روشن دم غروب اتاق همه چی دو رنگ شده 

 بود 

 سیاه و سفید 

از تو آینه پنجره اتاقو دیدمو حس کردم کیس کنار پنجره 

 ست ا

 تو ضد نور پنجره فقط یه سیایه میدیدم 

با شوک برگشتم به پشت رسم و با دیدن دنیل کنار پنجره 

 خشکم زد 
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ه به من بود   به دیوار تکیه داده بودو خب 

 تو گلو خندیدو گفت 

 انتظار استقبال گرم تری داشتم  -

انقدر خوشحال شده بودمو ذوق کرده بودم که ناخداگاه 

 نیلو خودمو تو آغوشش رها کردمدوئیدم به سمت د

د   دنیل بغلم کردو منو به خودش فرسی

دستشو رو تن لختم کشیدو زیر دلم قشنک حس کردم 

 تحریک شده 

 تو گوشم گفت 

 هم نداشتم  -
ی

ی استقبال دایع  دیگه انتظار چنی 

با این حرف ازش جدا شدمو تازه متوجه شدم حوله ام تو 

 راه افتاده و لخت بغل دنیلم

دو گفت دنیل ب  اسنمو تو دستش فرسی

ی منتظرمون نبود ...   اگه پدرت طبقا پائی 

دو گفت   انگشتشو پشتم کیم فرسی
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 دنیل گفت 

 نمیذاشتم این استقبالت اینجا تموم شه  -

 رسی    ع خودمو عقب کشیدم 

دلم میخواست میتونستم جوابشو بدم اما فقط با لبهای 

ی  ده لبخند زدم که دنیل خم شد حوله ام رو از زمی  بهم فرسی

 برداشت 

 به سمتم گرفتو گفت 

ل منو ازم  - . این بدن داغت کنبی ون تا حارصی یسی م بب  مب 

ه .   میگب 

 یکم از این حرفش دلم گرفت. چون دوست داشتم بمونه

ا که پائینه خطر کنه و رابطه داشته بمونه و با وجود باب

 باشیم

 مگه دنیل همیشه اینجوری نبود . 

 نفس عمیقی کشیدم . حوله رو ازش گرفتمو رس تکون دادم

 اما نتونستم لبخند بزنم 
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دنیل به سمت در رفتو من برگشتم سمت لباسام خم شدم 

 تا شورتمو بپوشم که دست دنیل رو باسنم نشست

ی پام  دوباره با شوک برگشتم سمتش که انگشتشو بی 

 کشیدو گفت 

 برای یه سس رسی    ع فکر کنم وقت هست  -

ی پامو لمس کرد. جونی  نتونستم نخنم که دنیل خییس بی 

 گفتو کمر شلوارشو باز کرد 

یه پامو انداخت روی تختو همینطور که خم بودم خودشو 

 واردم کرد 

 آروم و نرم 

 ود منقبض شدو لرزید اما بدنم از این ور 

 دنیل خم شدو تو گوشم گفت 

ه  -  چرا انقدر تنگ شدی لیا... باز دردت میگب 

دم تا اه نگم . فقط به ملحفه چنگ زدم که  لب هامو فرسی

 دنیل کمرمو محکم گرفتو خودشو بهم کوبید 
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 درد و لذت دوباره کل بدنمو گرفت 

 چشم هامو بستمو غرق این احساس خوب شدم 

 تا ابد تو این لحظه بمونیم  کاش میشد 

 از زبان دنیل : 

 باورم نمیشد تو اتاق لیا 

 وقتی در اتاقش قفل نبود 

ی منتظرمون بود   وقتی پدرش پائی 

شو میکردم  داشتم دخبی

 اونم تو این وضعیت ... و با این شدت 

به اخر به لیا زدمو صدای بدنمون پیچید   رصی

به شدن جای ناله های لیا خایل بود. مخصوصا که من 

 عاشق شنیدن صدای ناله های لیا بودم 

ون کشیدمو لیا رو از پشت بغل کردم   خودمو بب 

 دستمو رو شکمو سینه هاش کشیدمو گفتم 

 حیف نمیشه تو بغلم بخوانر  -
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 صورتشو به صورتم چسبوند

 خییل سخت بود نیمشد حرف بزنه

 ه . نمیدونستم ازم چی میخواد نمیدونستم حسش چی

 تو بغلم چرخیدو کنار لبمو بوسید 

اما من رسی    ع لبشو بوسیدمو باسنشو نوازش کردم لیا از 

 بغلم جدا شد 

ی کرد  وع به نوشیی  گوشیشو از رو تخت برداشت و رسی    ع رسی

گوشیو به سمتم گرفت اما من نمیتونستم چشم از اندام 

 لیا بردارمو به گویسی نگاه کردنم

 ا گوشیو جلو صورتم تکون دادکه خندیدمو ازش گرفتملی

 برام نوشته بود 

ی تا بابام نیومد باال .  - ه بریم پائی   بهبی

رسی    ع تکون دادمو رسی    ع لباسمو مرتب کردم. واقعا حق با 

لیا بود. اما لیا هنوز لباس نپوشیده بود که تقه ای به در 

 خورد 
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 هر دو شوکه برگشتیم سمت در 

ه اومدو لیا خودشو پشت من  صدای باز شدن دستگب 

 مخقی کرد 

 در اما نیمه باز شدو خدمتکار بدون وارد شدن گفت 

ی  -  خانم... پدرتون برای شام منتظر شما هسیی

 من رسی    ع جواب دادم

 االن میایم  -

 هر دو نفس راحتی کشیدمیو لیا رسی    ع لباس پوشید 

 گونه اش رو بوسیدمو گفتم 

مت ... باهام میای ؟ -  اگه بخوام ببر

 فقط نگاهم کرد اما چشم اش برق شادی داشت 

 گونه اش رو نوازش کردمو گفتم 

میای لیا ؟ نباید ترمتو از دست بدی ... نباید گروه کاوش  -

ه   ببی

 ز من گرفتو برام تو گویسی نوشت با این حرفم نگاهشو ا
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 بدون صدام چطور بیام گروه کاوش ؟ -

 من اوکیش میکنم لیا... تو فقط بیا  -

بازو فقط نگاهم کرد اما اینبار بالخره رسی به نشونه 

 موافقت تکون داد. نرم رو لبشو بوسیدمو گفتم 

 خوبه ... بریم .  -

ی   لبخند زدو با هم رفتیم طبقه پائی 

 ظر ما بود و تا حدودی کالفه بود پدر لیا منت

 رسی    ع گفتم 

منده  - صحبت با این روش جدید یکم زاید طول میکشه رسی

 منتظر موندین 

 لبخند زوریک زدو گفت 

ی برای شام... راجب چی  - حق با شماست.... بشینی 

 صحبت کردین ؟

 من و لیا رو به رو هم نشستیم و گفتم 

م... ما باید بری -  م به گروه کاوش میخوام لیا رو ببر
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 با این حرفم ابروهای پدرش باال پرید 

 مشکوک نگاهم کردو گفت 

ایط لیا ؟  -  کاوش؟ با این رسی

 رسی تکون دادمو گفتم 

ایط لیا مشکیل ایجاد نیم کنه. لیا اونجا بله ...  - این رسی

 بیشبی به دست و پاهاش احتیاج داره تا صداش 

 پدر لیا به اون نگاه کرد 

ی نگفت و دستی به ریشش کشید  ی  اما چب 

 رسی تکون دادو گفت 

 باشه بعد از شام صحبت میکنیم  -

 از زبان لیا : 

 طوالنی ترین شام عمرم بود 

 واقعا دوست دداشتم با دنیل برم 

 اصال نیمتونستم به نبودش فکر کنم 

سیدم  ی به گروه کاوش با این حال خودمم میبی  اما از رفیی
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بعد از شام بابا ازم خواست برم باال تا با دنیل خصویص 

 حرف بزنه 

 دل تو دلم نبود 

 تو راه پله ایستادم تا به حرف هاشون گوش کنم 

 بابا رو به دنیل گفت 

ایطش برای این سفر  - من موافق نیستم لیا بیاد دنیل ... رسی

 مناسب نیست 

 قلبم یخ زد... نه ... اینجوری من دیوونه میشدم 

 دنیل رسی    ع گفت 

 لیا رو افرسده کرده. نیومدن به  -
ی
این اتفاق به اندازه کاف

گروه کاوش که رویای اونه خییل برای روحیه اش بده . من 

ی میکنم که از همه نظر مواظب لیا باشم   تضمی 

 بابا مکث کرد 

 دل تو دلم نبود 

 دنیل دوباره گفت 
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 دنیل دوباره گفت 

 باش راجب اون قضیه هم نگران ن -

یهو از این لحن متفاوت و آروم تر دنیل جا خودم . کدوم 

 قضیه منظورش بود 

 بابا رسی    ع گفت 

باشه دنیل... برین... اما ... من واقعا تحمل آسیب دیدن  -

 بیفته باید دورشو خط بکیسی 
ی
مو ندارم . اتفاف  دخبی

 بابا لحنش خییل تند بود 

 حس کردم االن دنیل تند تر جواب میده اما دنیل گفت 

 نمیفته  -
ی
ی باش اتفاف  مطمیی

با این حرف صدای پا اومدو قبل اینمکه دیده بشم به 

 سمت اتاق دوئیدم 

 وارد اتاقم شدمو رو تخت نشستم 

فتم با دنیل  خوشحال بودم مب 

 اما نگرانم بودم
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 بیفته و کمیک
ی
  بخوام چی ؟با این حال حنجره من اگه اتفاف

 تو این افکار بودم که تق ای به در خورد 

 به در نگاه کردم منتظر دیدن دنیل بودم اما بابا اومد تو 

 به قیافه من نگایه کردو گفت 

 منتظر دنیل بودی؟ -

با تکون رس رسی    ع گفتم نه اما میدونستم قیافه ام خییل 

 تابلو بوده 

 رو تختو رو به من گفت بابا نشست 

لیا ... من اهل حاشیه نیستم پس بذار برم رس اصل  -

 مطلب ... رابطه با دنیل عاقبت نداره 

 از حرفش جا خوردم 

 فقط نگاهش کردم که خودش گفت 

تو به عنوان دخبی من موقعیت های ازدواج زیادی داری.  -

 من دوست ندارم تو یه رابطه نر رس و ته بایسی 
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دم همه چی حل اوه خدای من. درست وقتی فکر میکر 

 شده... 

 همه چی داشت از قبل هم بد تر میشد 

 شوکه بودم و بابا ادامه داد 

من دوست دارم زودتر ازدواج کتی تا خیالم از بابتت  -

 راحت باشه ... 

 مکث کرد نفس عمیقی کشیدو گفت

ی های باستان شنایس رو  - اما چون تو دوست داری این چب 

ردم ... بری با دنیل ... اما تجربه کنه... بخاطر تو موافقت ک

لیا ... من به عنوان پدرت ازت میخوام یا این رابطه با 

استادتو مرتب کتی و عاقبتشو مشخص کتی یا بعد از 

 برگشتنت از گروه کاوش ... خودم این کارو میکنم 

رسی    ع دنبال موبایلم گشتم تا جواب بدم به بابا که بابا 

 دست گذاشت رو گوشیمو گفت 
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 لیا... اما اینا حرفای من بود.  -
ی

میدونم چی میخوای بیک

 جواب نمیخوام 

 بلند شد . گوشیمو به سمتم گرفتو گفت 

 من فقط خواستم برات همه چی رو شفاف کنم  -

د تا رس تکون دادم. واقعا چی میخواستم بگم ی  مب 
ی
. بابا حرف

فت   تهش مب 

 بابا خم شد پیشونیمو بوسیدو گفت 

ی منتظرته  -  وسایلتو جمع کن دنیل پائی 

ون رفت   رسی تکون دادمو بابا بب 

 منم بلند شدم تا وسایلمو جمع کنم 

 من میدونستم رابطه با دنیل قابل عاقبت دار شدن نیست 

اون مسلما نه  نمیتونم به دنیل بگم بیا با من ازدواج کن . 

 اهل ازدواجه نه ... 

نفس خسته ای کشیدم. پس این سفر عمال آخرین فرصت 

 من برای با دنیل بودنه 
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 از زبان دنیل : 

م  از اینکه بالخره پدر لیا رایصی شده بود تا اونو با خودم ببر

 خوشحال بودم 

 اما میدونستم این مخالفت به اینجا ختم نمیشه 

ایط لیا و م  اقعا حق هم داشت خصوصا که تو رسی

 باید خییل مواظبش میبودم

 گروه کاوش جای راحتی نیست 

 اونم برای کیس که نمیتونه حرف بزنه 

ی .   بالخره لیا اومد پائی 

 کیف کوچییک با خودش آروده بود 

 به کیفش اشاره کردمو گفتم 

ی ؟ -  همی 

 رسی تکون دادو تو گوشیش نوشت 

 بقیه وسایلم خونه خودته -

 حق با لیا بود 
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 خندیدمو رس تکون دادم 

ی رفتیمو سوار شدیم. به راننده گفتم  با هم به سمت ماشی 

 بره خونه و شیشه بینمون رو دادم باال 

لیا سوایل برگشت سمت من که لبخندی زدمو کشیدمش 

 تو بغل خودم 

 اونم اتومات اومد رو پام نشست 

 رون پاشو از هم فاصله دادمو گفتم 

 م برات تنگ شده بود چقدر دل -

دستمو روی پا و رون پاش کشیدم . پیشونیشو به صورتم 

 چسبوند و گفتم 

 تو هم دلت تنگ شده بود ؟ -

دم گفتم  ی پاش میبر  رسشو تکون دادو در حایل که دستمو بی 

 انگار یکسال بود نبودی ...  -

ون آورد   لیا آروم خندید و گوشیشو بب 

 برام نوشت 
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 برام نوشت 

 ن یکسال که شیطونی نکردی تو ای -

 خندیدمو گفتم 

 تا شیطونی رو چی بدونی  -

 ابروهاش باال پرید که لبشو بوسیدمو گفتم 

اگه واقعا هم یکسال از من دور بودی بازم کاری نمیکردم  -

لیا. تو بد جوری دوونه ام کردی. فقط خودت میتونی 

 آرومم کتی 

 نگاهمون گره خورد 

نه تو چشم هاش میدیدم خواس ی ی موج مب 
 یی

 چونه اش رو بوسیدم که برام نوشت 

 یک مشخص میشه میتونم دوباره حرف بزنم یا نه  -

 رسی    ع گفتم 

مسلما میتونی دوباره حرف بزنی لیا... فقط باید حنجره  -

 ات ترمیم شه 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

704 

 نگاهشو از من گرفتو مکث کرد 

 منتظر نگاهش کردم که برام نوشت 

من حس میکنم صدامو از دست دادم... نمیتونم هیچ  -

وع میشه   صدانی تولید کنمو تا تالش میکنم درد رسی

 رسی تکون دادمو گفتم 

ت  - یم پیش دکبی  بذار اول مب 

 لیا از روی پام کنار رفت  با این حرف

ی داد بینمون رو  شیشه    مو به راننده گفتم پائی 

 برو بیمارستان...  -

 لیا لبخندی زدو رسشو رو شونه ام گذاشت 

 دستمو انداختم دور کمرشو نوازشش کردم 

خییل ناراحت بودم که لیا درد داشتو نمیتونست حرف 

بزنه. همش تقصب  من بود ... لعنت به من. بالخره 

 رسیدیم به بیمارستانو وارد شدیم. اسم دکبی لیا رو 

 ردن سمت اتاقشگفتمو راهنمائیمون ک
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س تو صورت لیا میدیدم .   اسبی

وارد اتاق دکبی شدیم. بخاطر درمان سنگیتی که ازش 

خواسته بودم روی حنجره لیا انجام بده منو خوب یادش 

 بود و با دیدن رسی    ع بلند شد 

 لبخندی زدو گفت 

 خب ... فکر کنم هفته دیگه نوبت چکاپ شما بود؟ -

 م لیا رس تکون دادو من رسی    ع گفت

ی گفتم زودتر بیایم  -  خییل نگران بود ... برای همی 

اره کرد بره بشینه   دکبی لبخندی زدو به لیا ارسی

وع به معاینه لیا کردو گفت   رسی

 درد داری؟ -

 دکبی خندیدو به لیا نگاه کردو گفت . من زودتر گفتم آره 

اگه جواب سوالم آره بود ییک بزن رو  بازوم . اگر نه بود 

 هیخی . 

 دوباره درگب  معاینه شدو پرسید 
 لیا رس تکون دادو دکبی
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 وقتی میخندی هم درد داری؟ -

 لیا زد روی بازو دکبی . اونم دوباره پرسید 

 رسفه میکتی چی ؟ -

 . لعنت به من... اینجوری که لیا لیا دوباره زد رو بازو دکبی

 تمام مدت تو عذاب بود. دکبی پرسید 

 ته بایسی وقتی هست احساس درد نداش -

 لیا ز د رو بازو دکبی که دکبی گفت 

 خوبه ... ازت یه کاری میخوام لیا  -

 صندلیشو عقب برد . به صورت لیا نگاه کردو گفت 

 آ -
ی

 میشه لطفا تالش کتی با وجدود در بیک

 لیا نگران رس تکون داد

نفس عمیق کشیدو چشم هاشو بست صدای آ کوتایه از 

ی لب هاش خارج شد   بی 

اما رسی    ع به رسفه افتادو خم شد. فتم سمتش اما با دیدن 

 قطه های خون روی دستش خشک شدم 
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 رسشو بلند کرد ا یل

 هاش خونه بود  لب

 بهش دستمال دادو بلند شد  عی    رس  دخبی 

 گفت  اورد یم ونب  رو ب نی د اتاقش دارومکه از تو ک  حایل در 

 نیبا ا ا ینشده. ب میهنوز ترم تیوتص یمتاسفانه تار ها -

برات  د یدوره درمان جد هی. شهیدردش آروم م مسکن کیم

وع م  جواب بده دوارمی. اممیکنیرسی

 رس تکون دادو به من نگاه کرد ا یل

 ام کرد  وونهیو درد تو چشم هاش د غم

 :::::::::  ا یزبان ل از 

 با مسکن دکبی دردم کمبی شده بود 

 اما غمم بیشبی 

 داشتمانتظار یه حرف امید بخش از دکبی 

 اما امیدم کور شده بود

 از اون بدتر دنیل بود که یک کلمه هم باهام حرف نزده بود 
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ه بود .  ون خب   تو کل مسب  تا خونه هم به بب 

دلم حسانر شکسته بود . شاید هیچوقت صدام برنگرده 

اما دنیل مجبور نیست تا ابد با من بمونه که انقدر رفته تو 

بنویسم اما جرئتشو  قیافه. دلم میخواست اینو براش

 نداشتم . رسیدیم خونه و دنیل گفت

 برو اتاقت لیا منم میام پیشت  -

رسی تکون دادمو از پله ها رفتم باال . وارد اتاقم شدمو 

 دیوونه وار خفه ام کرد 
ی

 حجم دلتنیک

ون.   نتونستم فضای اتاقو تحمل کنمو زدم بب 

دم. هنوز چندتا پله بیشبی پ ی ی باید با دنیل حرف مب  ائی 

ی بلند شد   نیومده بودم که صدای خورد شدن و شکسیی

ی پله ها. صدا از تو اتاق کار دنیل یم  با ترس پا تند کردم پائی 

 اومد 

با تردید به سمت اتاقش رفتم اما با دیدن صحنه داخل اتاق 

 رس جام میخکوب شدم
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سیدو داشت  دنیل مثل دیوونه ها هر چی دم دستش مب 

 میشکوند 

ی بار کنج اتاقشو برداشتو کوبید به تابلو  جام ویسیک رو  مب 

ی و ویسیک کل دیوارو  رو دیوار . تیکه هیا خورد شده ببی

 گرفت. شوکه بودم

 هلیوانو برداشتو کوبید سمت پنجر 

خورد شدو صدای وحشتناکش گوش هامو شیشه پنجره 

 گرفت

 صدانی نداشتم تا تو این رس و صدا به گوش دنیل برسونم

 فقط شوکه نگاهش کردم که متوجه سنگیتی نگاهم شد 

 آروم برگشت سمتم 

چشم های عصتر و غمگینش با من گره خوردو تو سکوت 

 به هم نگاه کردیم 

 آروم اومد سمتمو لب زد 

 لیا  -
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 و فقط رس تکون دام نگاهم تو اتاقش چرخید 

 انگار منفجر شده بود 

 نگران به دنیل نگاه کردمو بدون صدا لب زدم 

 چرا  -

 متوجه شد چی لب زدمو گفت 

 دست خودم نیست...  -

نمیدونستم چی بگم. چرا . چرا انقدر عصبانی بود. چرا 

 داشت اینجوری خشمشو خایل میکرد 

ون آوردمو نوشتم   گوشیمو بب 

؟ -  از من عصبانی هستی

 دستام میلرزید تا نوشتم 

یل گرفتمو با بدنی که میلرزید منتظر جوابش به سمت دن

 موندم 

 دنیل دستمو موبالمو با هم تو دستش گرفتو گفت 

 نه ...  -
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 دستمو به سمت خودش کشید 

دو گفت   منو تو آغوشش فرسی

ایط  - از خودم عصبانیم. از خودم که تورو تو این رسی

 گذاشتم. تو درد میکیسی بخاطر نقشه احمقانه من 

جدا شم تا بهش جواب بدم که منو خواستم از بغلش 

دو گفت   دوباره به خودش فرسی

 نیمخوام حرف بزنی لیا... فقط میخوام گوش بدی -

 پشتمو نوازش کردو گفت 

انش کنم.  - من اشتباه کردم ... من نیمدونم چطور جبر

 نمیدونم چطور خوبت کنم. کاش میشد زمان برگرده عقب

 از بغلش به زور جدا شدم تو موبایلم نوشتم 

 دنیل تو مقرص نیستی  -

 هستم لیا  -

 دستمو گذاشتم رو لبش تا حرف نزنه و براش نوشتم

 دست بردار دنیل... عذابم نده  -
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 نگران نگاهم کرد که نوشتم 

 وقتی اینجوری مییسی منم عذاب میکشم  -

ی رس تکون داد  کالفه و غمگی 

 بوسه ای روی دستم زد که لبخند تلخی زدمو نوشتم 

 خوب میشم. این کابوس تموم میشه.  -

 رسی تکون داد

 دوباره به سمت خودش کشیدو بغلم کرد منو 

 پیشونیشو به پیشونیم تکیه دادو گفت 

لیا... تو برام خییل عزیزی ... اما همیشه عزیز ترین هام از  -

ی   من آسیب میبییی

ک بود . دوست نداشتم دنیلو تو این حرفش خییل دردنا 

حال ببینم. لبمو به لب هاش رسوندمو بوسیدمش. 

امیدوار بودم این جواب خونر بهش باشه. دنیل کمرمو 

اهنمو تو دستش  ی پب  نوازش کردو بوسه رو عمیق کرد . پائی 

 گرفتو آروم باال داد 
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ی بودیم   ما طبقه پائی 

 توی اتاق کار تخریب شده دنیل 

 اق باز با در ات

 اما برام مهم نبود 

اهنمو  دستمو دور گردن دنیل حلقه کردمو اجازه دادم پب 

 باال بده. 

درسته من تو این خونه چشمم زیاد به کیس نخورده بود و 

 خدمتکار ها محو بودن

ی که نمیشد انکار کرد  ی  اما بودن... چب 

 دنیل فکر منو خوندو از لبم جدا شدانگار 

ی  اهنمو مرتب کردپائی   پب 

 نگاهش تو اتاق پیچیدو گفت 

ل نشده... بریم اتاق خودمون  -  این اتاق هنوز کنبی

ل ؟ دنیل با دیدن تعجب من گفت  کنبی

ی بود  - ... اتاق خودم و خودت دوربی  ی مخقی  برای دوربی 
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ون آوردمو نوشتم   گوشیمو بب 

 از رافائل چه خبر  -

فتیم  دنیل دست منو گرفتو در حایل که به سمت پله ها مب 

 گفت 

 فعال داره مدت محکومیتشو میگذرونه .  -

 خدای من... محک.میت ؟ یعتی عکس هامونو لو داده ؟

دنیل گرنمو بوسیدو دستشو رو کمرم نوازش وار کشید . تو 

 گوشم گفت 

باید هفتصد هزار دالر خسارت بهم میداد. اونو فعال  -

اما انرصاف هم ندادم ... هنوز عکس هامون فتم نگر 

 دستشه 

فت ...   ناخداگاه ایستادم. این عکس ها اگه لو مب 

 دنیل منو به سمت خودش کشیدو در اتاقشو باز کرد 

 وارد شدیمو گفت

... دیگه  - یس و عقب بکیسی س لیا... اگه از تهدید اول ببی  نبی
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یس و عقب بک - س لیا اگه از تهدید اول ببی یسی دیگه ازت نبی

نمیگذرن. تهدید های بعدی و بعدی میاد برای اخاذی ازت. 

 ... ی ... تا تخریبت کیی  همه منتظرت جا بزنی
ی

 تو زندیک

 در اتاقو بستو رو بهروم ایستاد 

 نگاهش تو صورتم چرخیدو گفت 

ه هون اول به دل تهدید ها  - من اینو تجربه کردم لیا... بهبی

 تا بذاری دیر شه 
ی

ی بزنی و بجنیک  و ازت سو استفاده کیی

 از حرفش جا خوردم 

فقط چند لحظه نگاهش کردم. دیقیقا این حرفش رس جک 

 برای من اتفاق افتاد

 جک هم اول منو تهدید کرد

 یه تهدید ساده که با اشتباه من بزرگ و بزرگبی شد 

 پشت رسم تو مشتش گرفت دنیل موهامو کنار دادو 

 رسمو کیس عقب دادو گفت 

ی جدیدو امتحان کنیم -  لیا... اجازه میدید امشب یه چب 
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 دلم میخواست حال دنیلو بهبی کنم 

 چون حال اون که بهبی بود حال منم بهبی بود 

 دلم میخواست ذهن منو خایل کنه

 چون ذهن منم مثل دنیل آشوب بود

 لبمو تر کردمو نر صدا لب زدم 
ی  برای همی 

 ... آره  -

لبخند محوی روی یل های مردونه اش نشستو نگاه نافذشو 

 از چشم هام با مکث گرفت 

 دستشو رو سینه ام گذاشتو آروم هولم داد عقب 

به دست دنیل پرت شدم رو  عقب عقب رفتم که با رصی

 تخت 

ه نگاهم کرد  فرو رفتم رو نریم تختو دنیل فقط خب 

شو باز میکرد یقه لباسشو آروم شل کردو در حایل که کروات

 گفت 

 میدونی روز اول که دیدمت لیا ... به چی فکر کردم؟ -
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سوایل رس تکون دادم که کرواتشو کشیدو مثل شالق تو هوا 

 کوبیدو گفت 

به این که تو ... یه برده کوچولو و مطیع هستی ... یا یه  -

 دخبی رسکش ؟

 ابروهام باال پریدو متعجب به دنیل نگاه کردم 

کرد کنارمو دکمه های پیاهنشو باز کرد و کرواتشو پرت  

 گفت 

بعد که باهات آشنا شدم فهمیدم... تو همون دخبی  -

رسکش و پر شور هستی که تو آغوش من میتونی یه برده 

 کوچولو و مطیع بایسی 

 اومد سمتم 

دست هاش دو طرفم ستون کرد آروم آروم بدنش رو من 

 قرار داد 

 رسشو تو گودی گردنم بردو گفت 

 میدونی کدوم برای من جذاب تر بود ؟ -
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ی بگم زیر گلومو بوسیدو گفت  ی  قبل اینکه من چب 

 هر دو ...  -

 رسشو عقب برد و با لبخند گفت 

 هر دو لیا... باورت میشه...  هر دو  -

بدون مکث لب هامو بوسیدو با شتاب و عجله افتاد به 

 جون لباس هام 

ون میکشید که  چنان داغ و نر تحمل لباس هامو از تنم بب 

ی باره با هم بودنمونه ...   حس میکردم این اولی 

 انگار سالها بود از هم دور بودیم

ون کشیدو مشغول سینه هام شد   سوتینمو از تنم بب 

ی پام کشید هم زمان دستشو زیر شو   رتم بردو بی 

 نوک سینه ام رو مکیدو انگشتشو آروم فشار داد 

ی دندوناش کشید   رسشو عقب کشیدو نوک سینه ام رو بی 

 ناله ای از درد کشیدم و دنیل تو گلو خندید 

 تو گوشم گفت 
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 گوشم گفت  تو 

 ناله هات تنگ شده بود  یصدا یدلم برا -

 دمیبردم توموهاشو رسشو به سمت خودم کش دست

 گاز گرفتم   دمو یهاشو با تمام توان و قدرتم بوس لب

  د یرسشو عقب کش دو یگلو خند  تو 

  د یهاش شورتمو گرفتو به دو طرف کش گوشه

 پاره شدم رو پرت کرد کنار و پاهامو باز کرد شورت

ی هامو خم کردو ب زانو   پام نشست  ی 

ی وم رفت تا باز چشم هام آروم آر  نگاهش  پام  ی 

 گفت  دو یآروم اون وسط کش انگشتشو 

ی چ هی ا یب -  . میامتحان کن د یجد ب 

 رفت  ونب  بلند شدو از اتاق ب عی    رس 

 برگشتو گفت  لیرو تخت که دن میبش خواستم

 بهم نزن  شنو یپوز  -
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دوباره دراز  عی    گفتو من رس   نو یمحکم و با دستور ا یلیخ

 وپیت هیبودو  اهیس لهیوس هی لی.تو دست دن دمیکش

ی ب لیدن . کیکوچ  پام نشستو گفت  ی 

 بگو استپ بدم .  هر وقت درد داشتی  -

 چکار کتی  یخوایبگم م خواستیم دلم.نگاهش کردم خمار 

 اهیس یمهره ها یرس  هیکه   اهیس لهیوس .صدا نداشتم اما  .

 به هم وسط شده بودو نشون دادو گفت

از  یکی... منعطفه... هر بار  یمقعد لدو ید گنیم نیبه ا -

بگو  تونی ینم گهید ی. حس کردکنمیمهره هارو وارد م نیا

 ... باشه؟

 یعیکه آورده بودو باز کرد. ما   ونی یت لیتکون دادمو دن رس 

روان کننده ازش خارج شدو رو مقعدم  کنتیلوبر  هیشب

محکم زد  لی. از رسد بودنش خودمو جمع کردم که دند یمال

 عی    هام شل شدو رس  چهیبه باسنم . از شوک دستش ماه

 مهره اولو فشار داد داخل لیدن
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 بلند شد  آهم

 . چهیدرد تو حنجره ام بپ دمیترس هو یکه   انقدر 

 از درد تو حنجره ام نبودم .  یخبر  اما 

مهره دومو فشار داد داخل درد تو باسنم  لیدن وقتی  ویل 

 . د یچیپ

به محکیم لیدن به پشتم زد. عضالتم شل شدو  دوباره رصی

 به داخل فشار داد  بو یعج لهیدوباره اون وس لیدن

 .  دمیو نال زدم به رو تختی  چنگ

 به کارش ادامه داد.  لیاما دن 

بودو داشت به من  ستادهیبه خودم اومدم که عقب ا وقتی 

 کردینگاه م

 زد و گفت  تی یرضا لبخنو 

تحمل  نمیبب د ی... حاال باا یل حمل کتی انقدر ت کردمیفکر نم -

 نه ا ی یمنو هم دار 

 کردم پاهامو جفت کنم   لخت شدو منم سیع لیدن
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ی چ اما    داد یکه داخلم کرده بود اجازه تکون توردن بهم نم  یب 

داخلم تکون  مار وحیسی  هیهر حرکت کم من اون مثل  با 

 خوردیم

 پاهامو باز کرد دو یخند لیدن

ی ب  پام قرار گرفتو گفت ی 

وع م -  ...  شهیتازه اثرش رسی

حرف بدون مکث و مراعات خودشو واردم کرد .  نیا با 

 شد  دهیحس کردم بدنم از همه طرف کش

 دمیکش  غیج با یزدم به ملحفه و از درد تقر  چنگ

 درد حنجره ام هم به درد ها اضافه شد  نبار یا

وع کردو تو  لیدن اما   لحظه هیحرکاتشو رسی

 درد ها شدلذت  همه

 قابل وصف ب  و غ د یلذت جد هی

 دست هامو گرفتو باالی رسم قفل کرد دنیل 

 کنار گوشم گفت 
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 کنار گوشم گفت 

 ...  هستی  رایصی  دتیاز تجربه جد -

 تونستم لبخند بزنم فقط

 نبود  ارمیدر اخت نیاز ا شبی یب بدنم

 ::::::  لیزبان دن از 

 عرق بود  سیتو بغلم داغ و خ ا یل

 باهاش بودم خواستمیمدت ها اونطور که م بعد 

 بعد مدت ها تقریبا خود واقعیم بود . بدون حجاب و پرده 

 هرچند گایه من خشن تر میشم

اما از وقتی لیا وارد زندگیم شده اون خشم درونی خییل 

ل تره   آروم تر و قابل کنبی

دم که آخ  آرویم گفت  لیارو بیشبی به خودم فرسی

 رسمو بلند کردم . نگران نگاهش کردم 

سیدم حنجره اش  وسط رابطه خییل ناره کرده بودو میبی

 درد گرفته باشه 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

724 

 خمار نگاهم کردو دستمو گرفت 

ی پاش گذاشت   برد پائینو بی 

ی پاش از شدت رابطه درد گرفته   اول فکر کردم بی 

ه دیلدو خوردو تازه یادم اومد همچنان  اما دستم به دستگب 

 اونجا مونده 

ی پاش نشستم   خندیدمو بی 

 خمار بود . شکمشو بوسیدمو گفتم 

 ببخشید عزیزم... فراموش کردم...  -

 با همون چشم هاش خمار خندیدو دمر شد 

به ای به باسنش زدم و آروم به سمت خودم دیلدو  رصی

 کشیدم که چنگ زد به بالشتو آیت  گفت 

 خندیدمو گفتم میخوای بذارم بمونه ؟

 با اخم نگاهم کرد که باعث شد بلند تر بخندم 

به محکم دیگه ای به باسنش زدمو دوباره آروم یه مهره  رصی

ون کشیدم  دیگه رو بب 
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سمتم پرت کردو صورتشو تو بالشت دیگه لیا ییک از بالشت هارو به 

 فرو کرد . میدونستم چقدر درد داره 

 مهره 
ی
ی ال آرامش باف ی بودم خایل از لذت هم نیست برای همی  اما مطمیی

ون کشیدمو قسمت اخر که مهره ها ریز تر میشدو با رسعت  هارو بب 

ون کشیدم  ی بب 
 بیشبی

شیدو رسشو به سمت با خارج شدن کاملش لیا آه بلندو پر از راحتی ک

 من چرخوند نفس عمیقی کشیدو رسی    ع از پشت بغلش کردم

به ای به پشتش زدمو گفتم  رصی

 حاال وقت ادامه است -

 با چشم های گرد نگاهم کرد که الی باسنشو باز کردمو گفتم 

؟ برای من دیگه -  اینهمه آماده شدی پس برای چی

دوباره با درد خواست بچرخه که با حرکت آور تا ته واردش کردمو 

 صورتشو فرو کرد تو بالشت ها ... 

 از زبان لیا : 

 بدنم رس شده بود 

 دنیل پشت رسم خودشو عقب و جلو میکرد 

 اما من دیگه هیچ حیس نداشتم
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فقط لذتو حس میکرد. انگار درد دیگه معنا کامال رس شده بودمو تنم 

 نداشت 

ون کشید ف کر کردم تموم وقتی دنیل اون وسیله عجیب رو از بدنم بب 

وع کرد.   شده. منتظر یه خواب راحت بودم که دوباره رسی

واقعا دنیل قدرت عجیتر تو سکس داشت. انگار خسته نیمشد. چطور 

ی و آسمون شناور بودم که  انقدر زود دوباره تحریک میشد . تو زمی 

 دنیل رو حس کردمو وزنشو رو بدنم رها کرد 
ی

 دایع

دو بدنش خیس عرق بود ی  نفس نفس مب 

 خودشو ازم جدا کردوکنارم دراز کشید

منو به سمت خودش کشید اما انقدر خسته بودم که از خواب نر 

 هوش شدم. 

تو خواب و بیداری حس میکردم بدنمو نوازش کرد اما نمیتونستم 

 جوانر بدم 

 حس کردم باسنمو دست کشیدو پشتمو چک کرد . 

 اما فقط دوست داشتم بخوابم. 

ی باسنم چشم هامو به زور باز کر   دم بالخره با حس رسمای شدید بی 

 دنیل کمرمو نوازش کردو گفت 

 بخواب لیا... باهات کاری ندارم  -
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ی دستش بود شبیه کرم  ی  خمار نگاهش کردم . چب 

 دوباره پشتم رسد شدو تو گوشم گفت 

 برای آروم شدن دردته ...  -

 اما من که دردی نداشتم؟ داشتم ؟

 از زبان دنیل : 

ی بگه ی دوباره خوابید . کرم  لیا تو خواب و بیداری بودو بدون اینکه چب 

 آرام بخشو کنار گذاشتمو ملحفه رو روی هر دوتامون کشیدم. 

 پشت لیا به حدی قرمز شده بود که شک نداشتم حسانر درد داره . 

ین شب های عمرم بود   عذاب وجدان گرفته بودم هرچند ییک از بهبی

 لیا رو بغل کردمو خییل زود خوابم برد 

 سینه و بازوم از جا پریدم  صبح با مشت گره کرده لیا تو 

 چشم هامو با شوک باز کردم که گویسی لیا رو جلو صورتم دیدم 

 چند بار پلک زدم تا درست بتونم بخونم چی نوشته 

 درد دارم همش تقصب  توئه  -

ه به من بود. رسی    ع کرمو از رو پا تختی  نگاهش کردم که اخم کرده خب 

 برداشتمو گفتم 

وع شد دمر شو... اثر دیشبش  -  رفت دردت رسی

ه   اما تکون نخوردو خواست کردمو از من بگب 
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 خودم دمرش کردمو گفتم 

 تو کالسات بشیتی   -
ی
 کار تو نیست ... بزار برات بزنم وگرنه امروز نمیتون

شایک صدای غر تو گلوش بلند شد. اما رسی    ع بعدش به رسفه افتادو 

منم رسی    ع کرمو به پشتش زدم از رسمای کرم پریدو خودشو جمع کرد 

به ای به باسنش زدمو    به کارم ادامه دادمکه رصی

با شیطنت کیم انگشتمو فشار دادم که دوباره شایک شدو چنگ زد به 

 بالشت 

 مو گفتم کرمو بستم. بلند شد  خندیدمو 

ه حارصی شیم نمیخوام به کالس دیر برسیم  -  خب دیگه ... بهبی

 متعجب نگاهم کرد که چشمیک بهش زدم 

خم شدم کمرشو بوسیدمو به سمت رسویس رفتم . بدون اینکه 

 نگاهش کنم گفتم

یم. میتونم هم بشورمت هم  -  دوش بگب 
ی
اگه خواستی بیا دوتان

 وفته باشه ماساژت بدم لیا... فکر کنم تنت هم ک

با این حرف در رسویسو باز کردمو منتظر نگاهش کردم که چشم هاشو 

ی ابروهاش انداخت . ملحفه رو کشید رو رسشو بهم  ریز کردو گره ای بی 

 فهموند میخواد بخوابه 

 بلند خندیدمو گفتم 
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 بلند خندیدمو گفتم 

 . من اما جای تو بودیم لخت اینجا نمیخوابیدم -
ی
  باشه. خودت میدون

با این حرفم خودشو گوله کرد تو ملحفه و مثل پیله همه پارچه رو دور 

 خودش پیچید. دوباره خندیدمو رفتم داخل رسویس

میدونستم لیا نمیاد . کالس اول لیا هم ساعت ده بودو بهبی بود 

 میخوابید بعد یم اومد. 

اما واقعا دلم میخواست باهام میومد دوش میگرفت. این یه هفته بد 

 گش شده بودم دلتن

ی دلتنگ صداش  ی  از هر چب 
دلم میخواست صداشو میشنیدم... بیشبی

 بودم 

ون . لیا جدی خوابش برده بود  با این افکار دوش گرفتمو اومدم بب 

 
ی
منم رس و صدا نکردمو تو سکوت حارصی شدم. بوسه ای روی پیشون

 من رنگ و بوی دیگهاز لیا زدمو 
ی

ای  اتاق خارج شدم. با وجود لیا زندیک

 داشت . 

 داشتم که واقیع بودب
ی

 هبی بود بگم ... با وجود لیا من زندیک

 از زبان لیا : 

 با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم
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به زور چشمامو باز کردمو گویسی رو نگاه کردم. دنیل بود. اون که 

د؟ ی  میدونست من نمیتونم حرف بزنم دیگه چرا زنگ مب 

 جواب دادمو هممم گفتم 

 دنیل خندیدو گفت 

-  
ی
 زنگ زدم بیدارت کنم خواب نمون

 بازم فقط تونستم هوم بگم که دنیل گفت 

ی منتظرته. تو کالس میبینمت  -  راننده پائی 

 با این حرف قطع کردو من کسل بلند شدم. 

امروز با دینل کالس نداشتم . منظورش چی بود تو کالس میبینمت؟ 

اه کرده بود. دیگه بهش فکر نکردم. رسی    ع رفتم رسویس و شاید اشتب

لباس پوشیدم. دیشب دنیل بالنی به رسم آورده بود که با وجود کرم نر 

فتم .   حیس باسنم درد میکردو به زور راه مب 

دیگه حارصی نیستم بهش اجازه این کارو بدم با وجود اینکه لذت داشت 

رق بودم که به دانشگاه رسیدیمو اما دردش موندگار تر بود . تو افکارم غ

 به سمت کالس رفتم . دوباره کالس پر بودو انتهای کالس به من رسید 

 تا نشستم رو صندیل نفسم از درد رفت 

 خدای من ... چطور باید رو این صندیل چونر مینشسم ؟ 

 درگب  صندیل بودم که با تک رسفه ای کل کالس آروم شد
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 ه بود و نگاهش رو من بود برگشتم سمت در... نیل وارد شد

 دمیرو تو آستانه در د لیسمت صدا و دن برگشتم

 و رو من ثابت شد د یتو کالس چرخ نگاهش

   اخم
ی

 دادو وارد شد  لیبهم تحو  کمرنیک

وع شد  آروم  نشستم رس جام اما درد ازهمون لحظه اول رسی

 گفت  لیسمت باسنم که دن هیکج کردم تا وزنمو بدم رو   کیم  خودمو 

 ... دمیپرفسور مکسول درس م یامروز من جا -

 دوباره جا به جا کردم خودمو 

ی   وحشتناک درد ناک بود  نشسیی

 دوباره به من نگاه کرد لیدن

 کردو گفت   مکتی 

م کارگاه پروژه آلتان . همه موافق خوامیمنم امروز م - ی شمارو ببر   ی 

که   دمیکش  و راحتی  قیهمهمه با ذوق بلند شدو منم نفس عم یصدا

  نمیو سفت بش چونر  صندیل نیرو ا ستمیمجبور ن گهید

 لب زدم مریس لیبه دن رو 

 باال رفتو از کالس خارج شد.  لبش،کیم کنج

 نفر خارج شدم.  نیرفتنو منم آخر  لیپست رس دن عی    رس  همه
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بودو تا خارج  ستادهیباشه اما منتظر ا ستادهیا لینداشتم دن انتظار 

 شدم گفت

  یز یخانم د نیدار  ب  تاخ یلیخ -

 آروم گفت لیرس تکون دادم که دن دمو یگز   لب

ی داشت شب سختی  ا یگو   -   ؟ی 

 فقط نگاهش کردم که خودش گفت مشکوک

 البته سخت و لذت بخش -

 که گفت  دمیام رو خوردمو لب گز  خنده

 نتقل کردم بخاطر تو کالسو به کارگاه م -

 بزرگبی شد لبخندش

 لبخند نگاهش کردم با 

 جوابشو بدم تونستمیم کاش

 
ی
 آروم تر گفت  نبار یا دن

ی چ خوامیم -   امتحان کتی  د یجد یاب 

 جمله رو چنان داغ گفت که حس کردم شورتم مرطوب شد نیا

 

 از سوال بهش نگاه کردم  پر 

 پا تند کردو ازم دور شد  میچشم تو چشم ش نکهیقبل ا اما 
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ی جلو تر از همه و مس لیدن  مشخص کرد.  و ب  رفیی

 میکارگاه دانشکده بود شد  نیکارگاه دوم که بزرگبی   وارد 

 بودم پر تر شده بود.  نجا یکه ا  یبار  نیبه آخر  نسبت

 آمده بود.  برریس یکه برا  نی جا پر بود از سنگ ها و ستون ها همه

ی از ابزار زم یسمت کارگاه چندتا قفسه مواز  هی  بود شمایس ی 

ی تعداد م هیهم  گهید سمت  بود.  و صندیل ب 

 به سمت قفسه ها اشاره کردو گفت لیدن

ی پ خوامی. نم نیهمه دستکش و پا پوش کفش بردار  -  بیرو تخر  یب 

ی کن  شهیم نجا یورودتون به ا نیآخر  نیکه ا  ی 

 همهمه و خنده بلند شد.  یصدا

ی دستکش آرنجش  یکیبا بچه ها رفتم که  منم از پرسا موقع برداشیی

 خورد میشونیمحکم به پ

 درد آخم بلند شد  با 

 که کرده دستکشو گرفتو رفت   یاون بدون توجه به کار  اما 

ی هم یکنم. برا  خشینداشتم توب نی که صدا  منم شدنو  الیخیب ی 

 برداشتم لمو یوسا

و براق  مشیک یکفشو بموشم که کفش ها  یپاپوش هاشدم تا  خم

 جلو روم حس کردم لو یدن
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 بره خواد یکجا م  نمیبلند کردم بب رسمو 

 به منه هب  خ دمید اما 

ی ب اخیم دو یکه دست اون پرس خورد چرخ  نی و جا میشونیرو پ نگاهش  ی 

 ابروهاش نشست

ی چ نکهیبدون ا اما   بگه رفتو  ازم دور شد یب 

 رسوندم  هیآماده شدمو خودمو به بق عی    رس  منم

وع کرد به توض لیدن   حیرسی
ی

که اونجا بود و در   دادن راجب سنگ بزریک

ی که قدرم م  نطور یش بودن . هم بیحال تخر  موارد هم  هیراجب بق د ب 

داخل کارگاه که  یستون ها نیاز بزرگبی  یکیبه  میدیی. ر داد یم حیتوض

 گفت   لیدن

آوردنستون ها به محل  کار گارگایه  نیو سخت تر  نیاز حساس تر  یکی -

ی هم خ ر یپذ بیحساس و آس یلیمناسبه چون هم خ ی سنگ یلیهسیی . ی 

 ستون چقدر وزن داره نیبه نظرتون ا

به   یبه همون پرس  لیگفتو دن  یعدد هیها هر کدوم  بچه که به رسم رصی

 رس ها اشاره کرد و گفت از پ گهید یکیزد و 

 میبکن یسی یآزما هی نجا یا نیایب -
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ی که دنیل به همون پرس اشاره کردو  هر دو رسی    ع به سمت دنیل رفیی

 گفت 

 میخوام یه فورس مبی از قفسه ها بیار... دقیقا باال ترین طبقه است .  -

ی وزن یه ستون در حال انتقال چقدره . حواست باشه حساب کنی 

ی نخوره به رست  ی  چب 

با این حرف دنیل ابروم باال پرید. اما اون پرس پوزخندی زدو به رسعت 

 به سمت قفسه ها رفت 

نگاه کرد فورس مبی کجاست. همه بهش نگاه میکردیم که پرید تا 

ون نیومدو پشت فورسمبی رو برداره اما جعبه فورس مبی  راحت بب 

 رسش نصف وسایل اون طبقه رو رس و صورتش ریخت . 

 بچه ها خندیدنو دنیل به پرس دوم اشاره کرد بره کمک و گفت 

 خوبه هشدار دادم بهت  -

 به من نگاه کردو لبخند معتی داری زد

ان کرده  باورم نمیشد دنیل لنقدر کینه ای باشه . درسته برای من جبر

ر رسی    ع اونم برای کاری که از قصد نبود به نظرم درست بود. اما انقد

 نبود 

بعد محاسبه بار ستون دنیل به همه یه تمرین دادو همه چپخش 

 شدیم توی کارگاه تا محاسباتو انجام بدیم
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 به من یه سنک حکایک شده که پشت قفسه ها بود افتاد 

 به اون سمت رفتمو دیدم دنیل باالی رس بقیه بچه هاست 

 ک کردمو به سمت قفسه ها رفتم دنبای یه کولیس مناسبسنگو چ

 خم شده بودم پشت قفسه ها که صدای پا شنیدم

رسی    ع خواستم پوزیشنمو درست کنم که دنیل از پشت قفسه ها 

 پیداش شدو گفت

 راحت باش لیا  -

 دستشو گذاش رو کمرمو نذاشت صاف شم

ی نبود. دنیل  ی نباشه اما خبر متوجه نگاه من شدو زود نگاه کردم دوربی 

 گفت

ی هاست. خیالت راحت  -  اینجا نقطه کوره دوربی 

اهنمو کیم باال داد  ی پب  . شوکه برگشتم سمتش که با این حرف پائی 

 دست برد تو جیبشو گفت 

س لیا... ریلکس باش... میخوام کمکت کنم  -  نبی

 لعنتی ... صدا نداشتم بگم حال من از ترس گذشته

اهنمو شورتمو ندیدم چی از چیبش بب   ون آورد اما دستش رفت زیر پب 

ی داد  یواش پائی 

ی پامو دنیل دو طرف باسنمو از هم باز کرد  شورتم افتاد پائی 
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ی رو حس کردم ی  هیتی گفتم که رسمای چب 

د  ی  انگشت دنیل با آرامش کرم رسدی رو به پشتم مب 

ی دادو گفت   پشتمو که حسانر کرم مایل کرد دامنمو پائی 

 هبی میشه حاال دردش ب

ی پام باال کشیدو دستشم رو باسنم کشید   خم شد و شورتمو از پائی 

 صاف ایستادم که با لبخند گفت 

 خب... برو تمرینتو تموم کن که من رو وقت حرم کردن حساسم -

 شوکه نگاهش کردم 

 دنیل وسط دانشگاه

 وسط کالس درس با من این کارو کرده بود 

 اما دنیل رفتو منو تو شوک گذاشت

 یادم باشه صدام که خوب شد حتما بخاطر این کار رسش داد بکشم 

 البته اگه خوب بشه ... 

 از زبان دنیل : 

 هرچقدر کالس با لیا جذاب بود بعد از کالس کالفه کننده بود

 س های تکراریلیا رفت خونه و من موندم دانشکده و کال 

 هفته آینده امتحانا بود . آخرین روز درس بودو از 
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ی به  5تا ساعت   عرص درگب  کالس بودمو بعد هم مدارکمون برای رفیی

 گروه کاوش آپدیت کردم .یه جلسه با همکارا و یه گزارش به مدیر

 حسانر خسته بودم وقتی رسیدم خونه. ساعت ده شب بود.  

اشه اما وقتی دیدم تو اتاقش رو تخت و روی انتظار نداشتم لیا خواب ب

 کتاباش خوابیده فقط پتو کشیدم روش

دم خوب شده باشه.  ی  نمیدونستم دردش چطوره اما حدس مب 

 خوردمو دوش گرفتم. تازه خوابم برده بود که حس کردم 
ی
شام به تنهان

 تخت تکون خورد 

 برگشتم سمت در و دیدم لیا داره آروم میاد زیر پتو من 

 کردو لبخند خواب آلودی زد و لب زد سالم 
ی
 نگاهمون تالف

 چرخیدم سمتش تا بیاد تو بغلمو گفتم

 خواب بد دیدی؟ -

رسی تکون داد که نفهمیدم منظورش آره است یا نه فقط خودشو تو 

 بغلم جا کردو پاهای لختشو به پاهام کشید 

 باسنشو دست کشیدمو گفتم 

 جای خطرنایک اومدی ها  -

 خندیدو روی سینه ام رو بوسید تو گلو 

 دست کشیدم روی سینه هاش و چرخیدم روش
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ی از خواب نبود  چشم هاش خمار خواب بود . اما رو تخت من خبر

 گردنشو بوسیدمو بوسه هام به سمت سینه اش رفت 

ی سینه هاش کشیدم که دستاش فهال  ی کشیدمو زبونمو بی  تاپشو پائی 

 شدو رو تنم نوازش وار حرکت کرد 

واقعا از این همرایه لیا خوشحال شده بودم چون میدونستم چقدر 

 بدنش خسته است . 

ی پاش ی کشیدمو دستمو بردم بی   شلوارشو پائی 

ی پاش سوپرایزم کرد اما دستمو که بردم عقب تر ا ز گرمای دور خییس بی 

 مقعدش فهمیدم هنوز درد داره و لیا هم با درد نالید 

 حسانر خورد تو ذوقم

 انتظار نداشتم لیا هنوز درد بکشه 

ون دادم  بب 
 از روش بلند شدمو نفس عمیقی

 منتظر نگاهم کرد که کنارش دراز کشیدمو گفتم

 بخوابیم  -

ی شد . هر دو چشمشو بوسیدمو گفتم   نگاهش غمگی 

ه نمیخوا - م به بدنت فشار بیارم لیا. هنوز از دیشب خوب نشدی. بهبی

 امشب ادامه ندیم 

 مدستشو رو شکمم کشیدو برد داخل شورتم که رسی    ع دستشو گرفت
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ل خودم سخته. لمسم کتی دیگه بدتر .  -  بسه لیا... همینطوری کنبی

 با چشم های منتظر نگاهم کرد

 تو بغلم قفلش کردمو موهاشو بوسیدم

 تم درد بکشه. هرچند حسانر نر تاب سکس بودم نیمخواس -

 از زبان لیا : 

 با بغض خوابیدم . دنیل منو پس زد 

 درسته بخاطر خودم گفت اما اون دید من چقدر تحریک شدم

 دنیل دید شورتم خیسه 

 اما بدون توجه به نیازم گرفت خوابید

 هرچند خودشم تحریک شده بود 

 وقتی بیدار شدم تازه ساعت پنج صبح بود 

د . خییل آروم دستمو رو شکم دنیل کشیدمو بردم  اما دیگه خوابم نمیبر

داخل شورتش . نوازشوار دستمو رو تنش کشیدم که زیر دستم آروم 

آروم بزرگ و سفت شد . شک داشتم هنوز بیدار نشده باشه اما آروم 

ی   . پامو انداختم دو لخت شدمو شورت دنیلو هم دادم کیم پائی 

 طرفشو با یه حرکت رسی    ع نشستم روش

ه نگاهم کرد  چشم هاش گرد باز شد و خب 

 واقعا یعتی نفهمیده بود 
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 سنمو تو دستش گرفت یهو چشم هاش باریک شدو با

خودمو روش تکون دادم که شوک جاشو به خماری چشم هاش دادو 

 گفت 

 تو زبل تر از انتظار متی  -

 رو خودش تکون دادو منم همراهیش کردم ... بدون معطیل منو 

رابطه با دنیل همیشه برام هیجان و لذت داشت حتی اگه توش اتفاق 

 خایص نیم افتاد

 از زبان دنیل : 

 با صدای ساعت موبایلم یه چشممو باز کردمو قطعش کردم 

 امروز میتونستم خونه بمونم و از این بدن گرم تو بغلم استفاده کنم

 ند ساعت پیش لیا کرد خودش استارت یه روز خوبو زد با کاری که چ

تو فکر این بودم که وسایل سکیس که دارمو کم کم بیارم پیش لیا و اونو 

 خوابم بردبا دنیای جدید اسباب های سکس آشنا کنم که 

 اینبار با صدای موبایل لیا از اتاق دیگه بیدار شدم 

 خواب آلود نشست رو تخت هم لیا 

 شو دست کشیدو موهاشو از صورتش کنار زد چشم های خمار 

ی وحشتنایک دیده هول  برگشت سمت ساعت رو دوارو یهو انگار چب 

 خورد. 
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 به من نگاه کردو ملحفه رو دور خودش پیچیدو دوئید سمت  
ی
با نگران

 اتاقش. منم رسی    ع بلند شدم. 

فقط شورتمو پوشیدمو رفتم دنبالش که دیدم تو اتاقشه و گوشیش 

 دستشه. صداشو قطع کردو که نگران پرسیدم 

ی شده لیا ؟ - ی  چب 

 گوشیو داد دستمو رفت سمت رسویس. تو گویسی نوشته بود 

ی امتحانمه. خواب موندم باید زودتر بخونم  -  فردا اولی 

ی برنامه من بهم نفس راحتی کشیدمو اما خورد تو ذوقم. اینجور 

 میخورد 

پشت رسش رفتم در رسویسو باز کردمو تکیه دادم به قاب در . نگاهم 

 رو اندامش زیر دوش چرخیدو گفتم 

اما من برای امروز کیل برنامه داشتم . اخم کردو دوش آبو بست .  -

حوله رو پیچید دور خودشو اومد سمتم . گوشیو گرفتو تند تند نوشتو 

خواست بره که دستمو تکیه دادم به دیوارو مانع رفتنش داد دستم. 

به محکیم به باسنش  شدم و دست دیگه ام رو بردم زیر حوله و رصی

زدم . صدای دستم رو تن خیس لیا تو حمام الو شد. به این کارم چشم 

چرخوند که خندیدمو راهو برای رفتنش باز کردمو به صفحه گویسی 

 نگاه کردم
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 لیا نوشته بود 

 ل من باید درس بخونم . اگه قبول نشم نمیذارن بیام گروه کاوش دنی -

رو تخت نشستو موهای خیسشو خشک کرد که گوشیو رو پاش 

 گذاشتمو گفتم 

قبول شدن که درس خوندن نمیخواد... نمره خوب درس خوندن  -

 میخواد 

 نشستم کنارشو حوله دور تنشو کشیدم 

 زود زد رو دستمو تو گویسی نوشت 

 اقت دنیل ... من درس دارم برو ات -

 افه مظلومانه ای براش در آوردمو کتف لختشو بوسیدم یق

 کنار گوشش طوری که تحریک بشه گفتم 

 دلت میاد برم ؟ -

 چشم چرخوندو بلند شد که رسی    ع حوله اش رو گرفتمو کشیدم 

 چند قدیم من لخت ایستاده بود

شو بر انداز کردمو از تو آینه نگاهم کردو اخم کرد اما من با لزت بدن

 گفتم 

 بیا لیا... برای درس همیشه وقت هست  -
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ی کرد. گوشیو داد دستمو با اخم گوشیو از من گرفت وع به نوشیی . رسی

 رفت رس کمد لباس هاش . متنشو خوندم که نوشته بود

 یه جوری رفتار میکتی اصال باورم نیمشه تو استاد متی دنیل  -

 
ی

رو صورتم نشستو با این حرفش فکری تو رسم چرخیدو لبخند بزریک

 نگاهش کردم که داشت لباس زیرشو میپوشید. جدی گفتم

-  . 
ی
 اصال من استادتم... باید با من درس میخون

ی سینه هاش پوشید  ت نیک تنه تا پائی   دوباره چشم چرخوندو یه تیرسی

یه دامن کوتاه  بلند شدمو رفتم سمتش . شلوارک تو دستشو کشیدمو 

 مشیک دادم دستش . چشمیک زدمو گفتم 

 من نباشه حیف باسن خوشگلت نیست تو دید  -

به ای به باسنش زدمو در کمدشو بستم   رصی

 به تخت اشاره کردمو گفتم

 زود باش لیا... برو رس درست  -

با تاسف  و لبخند رسی تکون داد. دامنو پوشیدو رفت نشست روی 

تخت . کتابشو باز کرد که من کتابو جلو کشیدم و بازو لیارو هم به 

 همراهش کشیدم تا دمر مشغول خوندن بشه 

 همراهیم کرد اما گوشیشو هم برداشت و نوشت 

 دنیل آندو... حداقل قبل این شیطنتت برام صبحانه بیار...  -
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 داگاه از حرفش بلند خندیدمو گفتم ناخ

 باشه ... پس تا صبحانه رو بیارم تو هم جدی درس بخون -

به محکیم به باسنش زدمو با  چشیم برام چرخوند که رصی

 صداش لیا آه آرویم گفت

 چشمیک بهش زدمو از اتاقش خارج شدم 

 کنار لیا خییل رس حال بودم

 ذرونم... شک ندارم من میتونم کل عمرمو با لیا خوش بگ

 از زبان لیا : 

ون  ی دنیل درو قفل کنمو مجبورش کنم بب  میتونستم با رفیی

 بمونه تا درسم تموم شه 

 اما خب این دل رایصی نمیشد 

م.   برام مهم نبود چه نمره ای بگب 

 بود. 
ی
ی که پاس شم کاف  همی 

م.   دوست داشتم تا فرصت هست از بودن کنار دنیل لذت ببر

ی صدا و حرف نزدنم خییل رو اعصابم بود اما دنیل حسانر  نداشیی

 داشت بهش خوش میگذشت 
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به محکم دنیل میسوخت .   باسنم هنوز از رصی

وع کردم به خوندن جزوه ام . خوشبختانه دنیل   اما رسی    ع رسی

یکساعتی آوردن صبحانه رو طول دادو من رسیدم حجم زیادی 

 بخونم

 ه بودم . در عمرم انقدر رسی    ع درس نخوند

آخرای فصل اول بودم که در باز شدو دنیل با یه سیتی بزرگ 

 اومد. کنارم رو تخت نشستو گفت 

ی خودم این  - روزای تعطیل من خدمتکارا نمیان برای همی 

 صبحانه رو درست کردم 

ی های خوشمزه انداختم. از پنکیک  شنگاه به سیتی پر از چب 

 تا اب میوه و اسنک بیف همه چی آ
ی
 ماده بود. شکالن

واقعا از دنیل انقدر هبی انتظار نداشتم. دنیل دستشو رو باسنم  

 کشیدو گفت 

دیگه با خوردن این صبحانه باید بمب انرژی بیسی و تا عرص  -

 .
ی
 حسانر درس بخون

ی باسنمو کیم فشار داد  با این حرف دستشو برد زیر شورتمو بی 
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 بهم زد و گفت  
ی
 با اخم نگاهش کردم که لبخند دندون نمان

 بخور چرا منتظری  -

صاف نشستمو خودمو از دستش دور کردم . آب میوه رو 

برداشتمو یه لب ازش خوردم که دنیل دامنمو از رون پام باال زد 

 و گفت 

 منظره منو خراب نکن دیگه  -

 فت با یان حرف شورتمو هم از الی پام کنار دادو گ

 حاال خوب شد  -

ی دادم.   رسی    ع دامنمو پائی 

 گوشیمو برداشتم تا براش بنویسم اما 

گویسی رو از دستم گرفتو در حایل که دوباره دامنمو میداد باال 

 گفت 

 اذیت نکن لیا ... فقط میخوام نگاه کنم  -

ی . یکم از  از این حرکتش خنده ام گرفتو دیگه دامنمو ندادم پائی 

 و 
ی
 آبمیوه ام رو خوردم پنکیک شکالن
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وع کرد به خوردن صبحانه اما هر چند دقیقه یه  دنیل هم رسی

 دستی به رون و کمر من میکشید

تیکه آخر اسنکو خوردم. حسانر سب  شده بودمو جون گرفته 

 بودم 

ی پای من  دنیل هم انگشت شکالتیشو مکیدو دست مرطوبشو بی 

 کشید 

 با لبخند گفت 

عایل هستی لیا... بدون اینکه بت دست بزنم فقط با نگاه کردن  -

ی پات خیس شد   بهت بی 

ی پای خودش که قشنگ تحریک شدنش از روی شورتش  به بی 

 کنار جزوه ام براش نوشتم پیدا بود اشاره کردم و  

 یدیخودتو ند -

 بلند زد زیر خنده و گفت 

 چرا دیدم ... اما این کار توئه دیگه  -

اض کنم شورتمو از  با این حرف هولم داد رو تختو تا بخوام اعبی

ون کشید  پام بب 
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خندیدمو خواستم از دستش فرار کنم اما قبل اینکه بتونم از تخت جدا 

 شم پاهامو گرفتو منو کشید سمت خودش 

 اشاره کردو گفتبه جزوه هام 

-   
ی
 کجا... تازه باید درس بخون

مشکوک نگاهش کردم که دستی رو باسنم کشیدو مجبورم کرد دمر شم 

 روی جزوه هام. دامنمو روی باسن لختم مرتب کشیدو گفت

 منم همراهیت میکنم تا خوب درست ملکه ذهنت بشه  -

 با ابروی باال رفته نگاهش کردم که لبخندی به من زدو گفت

 وع کن عزیزم زیاد وقت نداریرسی  -

 اینو گفتو باز دستشو رو باسنم کشید

 میدونستم اینم بازی جدیدشه اما هوس کردم اذیتش کنم 

ی کامل نشستم و رو جزوه ام نوشتم   برای همی 

 من اینجوری بشینم راحتم  -

 دنیل مدادمو از من گرفتو گفت 

ی درس بخون -  باشه تو هر جور راحتی بشی 

ون کشید بپشتم  ی دامنمو از زیر باسنم بب  رو ا مدادم نشستو پائی 

قسمت لخت بدنم خط فریصی کشید که بدنم لرزیدو با اخم برگشتم 

 سمتش
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 اخم کردو گفت 
ی
 اما دنیل هم با پر رون

 درستو بخون لیا  -

 مدادمو از دستش گرفتمو کشیدم 

 پر رنگ نوشتم

 بذار تمرکز کنم پس -

 مدادو از دستم گفتو گفت 

 باشه ...  -

وی  اما بالفاصله برد پشتمو به کارش ادامه داد و اینبار داشت پیرسی

 میکردکه برگشتم سمتش 

ی تخت   هولش دادم رو تختو مدادو از دستش گرفتمو پرت کردم پائی 

ی  ون کشید شورتشو به پائی  مثل خودش که شورت منو از پام بب 

 کشیدم

ختم دو طرفشو روش ابروهاش باال پرید که بدون مکث پاهامو اندا

 نشستم

 ناله و آه هر دومون تو اتاق پیچید 

 چقدر لذت بخش بود صدای آه مردونه دنیل 

 حس قدرت بهم میداد 

ی دستاش گرفتو گفت   دنیل کمرمو بی 
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 دنیل گفت 

 هستی  Aخانم دیزی... از نظر من تو این درس تو الیق نمره  -

 خندیدمو خم شدم

 لب هامون تو هم قفل شد 

 از زبان دنیل : 

 اما لذت بخش بود لیا با این حرکتش سوپرایزم کرده بود. خییل 
ی
 یهون

ی  به بدن های لختمون تو بغل همو جزوه ها و کتاب پراکنده لیا پائی 

 تخت نگاه کردم 

 خب احتماال بعد این باید بذارم لیا یکم درس بخونه 

 واقعا دست کشیدن ازش سخت بود 

 تو بغلم چرخیدو موهای پریشونش رو تنم حرکت کرد 

رسمو بردم تو موهاشو نفس عمیق کشیدم که صدای زنگ موبایلم از 

 اتاقم به گوشم رسید 

 بیخیال موبایل شدم که صدای زنگ تلفن خونه اومد 

 ه که زنگ میخورد یعتی یه مورد اضطراری بود تلفن خون

ی آروم از کنار لیا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. رسی    ع  برای همی 

 تلفن رو برداشتمو گفتم 

 آندو هستم بفرمائید  -
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دنیل رسی    ع خودتو برسون کالب... یه قتل اینجا اتفاق افتاده. پلیس  -

 منتظر توئه 

 بود اونم
ی
... این چه اتفاف  االن لعنتی

 باشه ای گفتمو به سمت کمد لباسم رفتم 

 یه حیس بهم میگفت زیر رس رافائله ... 

اما قتل ! در این حد ! یهو یاد لیا افتادم. رافائل عمال داشت لیا رو 

 میکشت 

 با این فکر رسی    ع دزدگب  امنیتی کل ساختمونو فعال کردم

 امروز تعطیل بودو خدمتکارا نبودن. 

سیدم لیا رو تنه  بود دزدگب  امنیتی روشن باشه میبی
 ا بذارم . بهبی

از اتاقم خارج شدمو برای لیا یه یادداشت رو بالشت کنارش گذاشتمو 

ون   . فقط امیدوارم مقرص مرگ کالب نباشه. زدم بب 

 نفهمیدم چطور خودمو به کالب رسوندمو وارد شدم . 

 همه جا شلوغ و نوار زرد کشیده شده بود 

 خون ریخته بودو اوه... خدای من ... نزدیک سن رقص هم 

ی بود   یه جنازه چند قدیم من رو زمی 

صورتش به سمت دیگه بود اما اندام و موهاش به طرز عجیتر تو 

 ذهنم آشنا اومد
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 چند قدم به سمت جنازه رفتم

  نیمرخش نمایان شد

 ... خدای من

  رافائل بود

بار اومد سمتمو خشکم زدو رس جام ایستادم که کامیل نماینده ام تو 

 گفت

  اوه دنیل. خداروشکر رسیدی. دیوونه ام کردن ... بیا -

  به سختی چشم از رافائل برداشتم

 همراه کامیل رفتمو گفتم

  این عویصی مگه زندان نبود؟ اینجا چکار میکنه؟ -

  شده بود  با ضمانت صبح آزاد -

 ... لعنتی 

 ن بشهصبح آزاد شد که شب تو کالب من سقط شه و دردرس م

 با صدای مرد غریبه به خودم اومدم

؟ - ی  مالک کالب شمائی 

 قبل من کامیل گفت

ی  -  بله پرفسور آندو مالک کالب هسیی

 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

754 

ی بدم یم اومد   همیشه از اینکه تو محیط کالب منو پرفسور خطاب کیی

 
ی
 که زده میشدو نمیتونستی برگردون

ی
 .اما حرف

 رو به ماموری که پرسیده بود برگشتم

  . میداد درجه باالنی دارع لباسش نشون

 لبخندی به من زدو گفت

 با من به اداره  -
ی

نامیک هستم. مسئول این پرونده الزمه برای رسیدیک

 پلیس بیاین

 رسی تکون دادمو گفتم

  بله حتما... فقط اجازه بدین اینجارو یه برریس کنم -

  پس لطفا رسی    ع تر -

  رفتمرسی تکون دادمو با کامیل برای برریس کالب 

همه چی آشفته تر از انتظار من بودو کاری از دستم بر نیم اومد. رو به 

 کامیل گفتم

کالب تعطیل کن همه کارمندارو بفرست خونه اما بگو جانی نرن .  -

 . فردا بیان رس کار اما کالب باز نکن تا ببینیم چی میشه

ون کالب رفتیم و   چشیم گفتو برگشتم پیش نامیک. با هم به سمت بب 

 گفتم

ی خودم بیام؟ -  میشه با ماشی 
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 .بله البته فقط منم همراه شما میام -

رسی تکون دادینو به سمت محل پارک ماشینم رفتیم که حس کردم 

 نگایه رو منه

 

  برگشتم سمت نگاه

یه سدن مشیک اون سمت خیابون پارک بودو از شیشه های دودیش 

ی پیدا نبود ی   چب 

شده ب د چون به اون سمت برگشت کاراگاه نامیک هم انگار متوجه 

 . اما یهو سدن سیاه گاز دادو رفت

روی شماره پالک پوشونده شده بودو کاراگاه نامیک رسی    ع گوشیشو 

ون آوردو زنگ زد   بب 

ی  ۲۰۲سدن مشیک . جاده  - غرنر . تمام مسب  های وابسته رو چک کنی 

ینشاز پالک پیدا بود . میخوام  a روی پالکشو پوشونده اما کلمه  . بگب 

 تماس قطع کردو رو کرد به من

 تو ذهنتون هست -
ی
  دشمن دارین یا مضنون

 لبخندی زدمو گفتم

 تا دلتون بخواد -
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 : از زبان لیا

  با بدن گرفته بیدار شدم

  همه تنم کوفته شده بود

دنبال دنیل کنارم گشتم اما وقتی دیدم نیست و برگه کاغذو کنار خودم 

  دیدم از خواب پریدم

ی    ع کاغذو برداشتم دیدم نوشته تو کالب مشکیل پیشاومده و من رس 

 کنم
ی

م رسیدیک   مب 

باید خوشحال میشدم چون اینجوری تایم درس خوندن داشتم اما 

 . برعکس دلم گرفت که رفته و نیست

  یه دوش رسی    ع گرفتمو لباس پوشیدم

  به زور رفتم رس درسم

  اما تمرکز نداشتم

دنیل پیام بدم ببینم یک میاد که دیدم یه مسیج از گوشیمو برداشتم به 

 شماره رافائل دارم

 

 دیدم یه مسیج از رافائل دادم . نوشته بود بهم زنگ بزن خییل واجبه

پوزخند زدمو به دنیل پیام دادم یک میای. براش نوشتم رافائل بهم 

  مسیج داده مگه زندان نیست
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ی از دنیل نشد  .خبر

  .به زور نشستم رس درسم

  دقیقه گوشیو چک میکردم ۵اما هر 

  کالفه شده بودم

  شماره رافائل رو گرفتم و تو مسیج براش نوشتم

  چکار داری؟ -

 اما پاک کردمو نفرستادم . اینبار به جای مسیج زنگ زدم به دنیل

  از زبان دنیل

  با نامیک سوار شدیمو گفتم

 نه تنها من... که این کالب هم کیل دشمن داره -

 

 اگاه نامیک رسی تکون دادو گفتکار 

 پس احتماال ییک از اوناست -

ی شدمو گفتم  سوار ماشی 

رافائل خودش از دشمن های من بود. کیس که به تهدید و پاپوش  -

ه   میخواست این کالب از من بگب 

ون آوردو یادداشت کرد چه اش رو بب    نامیک دفبی

  رو به من پرسید
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  و کالب شما جنازه اش پیدا شدهعجیبه که صبح آزاد شده و عرص ت -

راستش خییل عجیب نیست . پشت این قضیه کالب چند نفر بورن  -

 شد
ی
  اما فقط رافائل زندان

ی کار یک ممکنه باشه -  منظورتون اینه میدونی 

  مضنون دارم تو ذهنم -

  یک؟ -

 ... دوست دخبی سابقم -
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ی نگفتم . کاراگاه نامیک سکوت کردو منم دیگه  ی  چب 

 واقعا به کاترین مشکوک بودم 

ی  ه. حاال هم با کشیی اون رافائل انداخت جلو تا کار خودشو پیش ببر

ه و منم تو دردرس  رافائل تو کالب من خیالش راحت میشد دیگه لو نمب 

 انداخته بود 

 اما کور خوندی کاترین من دستتو رو میکنم 

 نامیک پرسید 

 یه ؟دوست دخبی سابقت دنبال چ -

ی  - ی که فکرشو بکنی  ی به زدن به  هر چب  ... بدست آوردن اون کالب. رصی

 من ... اخاذی... من مدرک هم دارم 

ی یادداشت کردو گفت  ی  کاراگاه چب 

 خوبه... امیدوارم این پرونده زودتر حل شه  -

ی نگفته بودم که گوشیم زنگ خورد  ی  هنوز چب 

ون آوردمش . شماره لیا بود   بب 

نگران شدم چرا لیا زند زد اون که نمیتونست حرف بزنه . نکنه مشکیل 

 بود 

 رسی    ع جواب دادمو گفتم

ی شده ؟ - ی  الو... لیا ... چب 
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 که به زور در میاومد گفت
ی
 با صدان

 نه ...  -

اما دیگه هیخی نگفتو قطع کرد . به صفحه گویسی نگاه کردمو دیدم از 

 کاراگاه گفت .  سیج دارم لیا م

 صحبت با گویسی ممنوعه و میتونم جریمتون  -
ی

ی در حال رانندیک میدونی 

 کنم ؟

 بدون توجه به حرف کاراگاه مسیجو باز کردمو گفتم 

م بود. همون که دو هفته پیش بخاطر حمله رافائل  - دوست دخبی

 حنجره و صداشو از دست داده 

ن پیام لیا خشک شدم . زیر لب نفهمیدم کاراگاه چی گفت چون با خوند

 پیامشو مرور کردم 

 رافائل زنگ زده ...  -

 چی ؟ -

 
ی
رسی    ع دور زدمو با تمام رسعت به سمت خونه روندم. کاراگاه عصبان

 گفت

 داری چکار میکتی آقای آندو  -

 تقریبا رسش داد زدمو گفتم 

م در خطره ... ییک با موبایل رافائل بهش پیام  -  دادهجون دوست دخبی
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ون  نامیک که تازه متوجه شد اوضاع از چه قراره رسی    ع موبایلشو بب 

 آوردو گفت 

 شماره رافائل رو بگو آندو ... باید رد یابیش کنیم  -

 از زبان لیا : 

 امیدوارم دنیل مسیج منو خونده باشه. 

 جزوه رو برداشتم تا بخونم 
ی
 کالفه رو تخت چرخیدمو باف

 دنیل حسانر به نفعم شده بود هرچند تحملش زجر آور 
ی ون رفیی این بب 

 بود

 اما بالخره جزوهر و تموم کردم و بلند شدم

 گرسنه بودم و نمیدونستم چرا کیس نیومد برای نهار صدام کنه

؟یعتی دنیل نباشه خدمتکار ها برای من غذا درس ی  ت نمیکیی

ی .   با این فکر رفتم پائی 

 همه جا سوت و کور بود 

 یکم ترسیده بودم. 

 نکنه هیچکس اینجا نیست 

خونه رفتم.  ی  به سمت آشبی

ی و خدمتکار نبود   ی از آشبی  خبر

ن   یاد حرف دنیل افتادم که گفت روزای تعطیل همه رو میفرسته مب 
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 دوست داشتم برگردم اتاقم اما خییل گرسنه بودم

 بود اما حال نداشتم غذا درست کنم یخ
ی
 چالو باز کردم پر از مواد غذان

ی تنبل بودم  ی  من همیشه تو آشبی

ون آوردم  بب 
ی
 کیم میوه و کره شکالن

 دنبال نون تست گشتم .  

ی پیدا نکردم ی  اما جز نون روگن چب 

ی نشستم  بیخیال تست شدمو رس مب 

تناک آژیر خونه هنوز چندتا لقمه بیشبی نخورده بودم که صدای وحش

 بلند شد

 صدای بلند تو کل خونه اکو شده بودو ترس افتاده بود به جونم

 نمیدونستم کیه و چی شده . 

 این وسط جام امن نبود. اما میدونستم باید مخقی شم. من بدون صدا 

 که به ذهنم رسید زیر سینک بود 
ی
 تنها جان

 رسی    ع کابینت زیر سینکو باز کردم. 

ی وسط  ون آوردمو هول دادم زیر مب  سطل زباله بزرگ اون زیرو بب 

خونه و خودم داخلش مخقی شدم .  ی  آشبی

 در کابینتو بستمو گوشیمو سایلنت کردم. 

 رسی    ع برای دنیل نوشتم  
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 رسی    ع برای دنیل نوشتم 

 دزدگب  خونه صداش بلند شد . من مخقی شدم  -

 تم بگم کجا مخقی شدم یا نه.  نمیدونس

 دنیل هیچ جوانر بهم نداد. 

ی دیگه ای رو شنید  صدای آژیر انقدر بلند بود که نمیشد صدای چب 

خونه است یا نه.  ی  نمیدونستم کیس داخل آشبی

و جمع میکردم.  ی  کاش وسایل رو مب 

 اینجوری حساس میشن که یه نفر اینجا بوده.  

 تو دزدگب  توهم بود یا یه اتصایل  اصال شاید فقط یه دزد بودو اینا 

ون سیدم برم بب 
 اما میبی

 میکردم 
ی

 تو کابینت احساس خفیک

 به سختی جا شده بودمو گردنم در گرفته بود

سیدم تکون بخورم   اما میبی

ون که صفحه گوشیم روشن شد واخ  ستم در کابینتو باز کنمو برم بب 

 یه پیام از دنیل بود 

 ... هر جا هستی مخقی بمون .  -

 از زبان دنیل : 

 م نمیشد ییک به خونه حمله کرده بود خدای من... باور 
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 به نامیک گفتم 
ی

 با کالفیک

 آژیر خونه بلند شده. یکه داره سیع میکنه وارد خونه م بشه -

ی و گفت وع کرد به شماره گرفیی  نامیک دوباره رسی

و میفرستم -  آدرس خونه ات رو هم بگو آندو... نب 

 خونه رو دادموبهش آدرس 

 پامو رو پدال گاز فشار دادن 

 من 
ی

... چرا افتاده بود به جون زندیک  لعنتی

میدونستم بخاطر این قتل تو کالبم  حتما ممنوع خروج میشم و 

 اینجوری نمیتونم برم برای کاوش 

 مگه اینکه قاتل زودتر پیدا شه 

 بالخره از دور عمارتم پیدا شد

م.   دفعه بعد یه خونه نزدیک به مرکز شهر میگب 

 یه آپارتمون تو ییک از برچ های نزدیک گزینه خونر بود. 

ی داره ...   هم امنیت بیشبی

 هم خیالم برای لیا راحت تره... 

 نزدیک که شدیم صدای بلند آزیر رو شنیدیمو نامیک گفت

 ندوآدوربینم داری  -

-  
ی
ون  و عمویم همه جا... البته فضاهای بب 
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 نامیک رسی    ع گفت

 خوبه امیدوارم مهاجمو پیدا کنیم  -

 بعد این حرف مشغول گوشیش شدو دوباره تماس گرفت 

 خییل عصتر شده بودم

 . گاز دادمو جلوی  ورودی خونه پارک کردم 

صدای گوش خراش اژیر خاموش . به سمت در رفتمو کد امنیتی رو زدم

 شدو وارد شدم 

ون آوردو گفت   نامیک اصلحه اش رو بب 

 اول اتاق خواب ها ...  -

 و با رسعت از پله ها باال رفتیم رسی تکون دادم 

 در اتاق لیارو باز کردم . 

ی ازش نبود ازروم گفتم   اما خبر

 بهم گفته مخقی شده... صداش کنم ؟ -

 نامیک رسی تکون دادو گفت 

 آره .... صداش کن  -

 بلند گفتم

ون  -  بیا بب 
ی
 لیا... اگه اینجان

ی تکون نخورد که نامیک گفت  ی  نیومدو چب 
ی
 اما هیچ صدان
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 بریم اتاق خواب بعد  -

 دل شوره ام بیشبی شده بود 

 رفتیم سمت اتاق خواب من . 

 اما میدونستم لیا اونجام نیست... 

 کالفه به نامیک گفتم 

 شاید تو کتابخونه باشه... داشت برای امتحان درس میخوند  -

 نامیک در اتاق خواب منو باز کردو گفت 

یم  -  باشه... اونجا هم مب 

 از زبان لیا : 

 صدای آژیر قطع شد 

 میدونستم دنیل رسیده. 

 حسش میکردم .  

 دقیق به صدا ها گوش دادم  

 صدای پا اومدو صدای حرف زدن که مفهوم نبود. 

 اما دور شدن. 

ون  سیدم برم بب 
 هنوز میبی

پزخونه ام . 
َ
 برای دنیل مسیج نوشتم من تو کابینت آ

 کابینت باز شدو نور چشممو زد   در اما هنوز سند نکرده بودم که 
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 با ترس نگاه کردم

 ه تفنگو جلوی صورتم دیدم اما به جای صورت کیس لول

 گفت 
ی
 صدان

 خوب بلدی مخقی یسی کوچولو  -

فقط چشم هامو بستم که صدای انقدر همه چی رسی    ع اتفاق افتاد که 

 تب  اومد . 

 بدنم میلرزید ... 

د...  ی  صدای افتادن و صدای دنیل که داد مب 

؟ -  لیا ... خونر

 با شوک و ترس چشم هامو باز کردم 

ون کشید دنیل دست هامو گرف  تو منو بب 

ی افتاده بود و از رسش خون ریخته بود کف  یه مرد جلوی من رو زمی 

 کابینت ... 

د ... باورم نیمشد ... باورم نیمشد گلوله اون  دنیل منو به خودش فرسی

 مرد نبودو من زنده ام ... 

ی حترس به دنیل و به مردی که پشت رس دنیل بودو اصل ا ب ه اش رو پائی 

د نگاه کردم  مب 

دو گفت  دنیل منو تو بغلش فرسی
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 خدای من... اگه دیر رسیده بودیم... خدای من ... لیا ... لیا ...  -

 انگار دنیل بیشبی از من تو شوک بود 

دمو لب زدم   صورتمو به بدن دنیل فرسی

 مریس...  -

انقدر تو شوک بودم که متوجه نشدم با حرف زدنم حنجره ام درد 

 نگرفته ... 

 مرد پشت رس دنیل اومد جلو و گفت 

نم آمبوالنس بیاد .  - ی  زنگ مب 

 دنیل بلند شدو منو تو بغلش همچنان نگه داشت

 موهامو بوسیدو گفت 

ی لیا خوبه... این مردو هم  -  کنیم... اون به هدف کشیی
ی
باید شناسان

 اومده بود نامیک ... 

 نامیک رسی تکون دادو گفت 

ی  - ی شما بفرسیی باید آماده باش . ممکن افراد دیگه ای رو برای کشیی

 باشیم . 

ی بگه که دوباره  ی دنیل آروم منو از خودش جدا کردو خواست چب 

ین بود ... لبخند صدای تب  اومد .... برگشتیم سمت صدا ... کاتر 

ی افتاد ون ... دنیل از کنار من رو زمی   محوی به من زدو دوئید بب 
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 کاراگاه نامیک دنبال کاترین دوئیدو من با شوک برگشتم سمت دنیل 

ی   شوکه به دنیل نگاه  کردم که دمر افتاده بود رو زمی 

 با ترس خم شدم روشو صداش کردم

 دنیل ... خدای من ... دنیل ...  -

 سختی بلندش کردمو چرخوندمشبه 

 نبود
ی
 هیچ جا خون

 اما دینل نر هوش بود

 نیمدونستم کجاش تب  خورده 

 اشکام دیدمو تار کرد

 دستمو دو طرف صورتش گذاشتمو با گریه گفتم 

 دنیل... خواهش میکنم چشم هاتو باز کن دنیل ...  -

 بهم زد 
ی

 یه چشمش باز شدو لبخند بزریک

 شوکه نگاهش کردم که هر دو چشمشو باز کرد 

 در حایل که قفسه سینه اش رو میگرفت  رسفه کردو 

 تو حرف زدی لیا ...  -

هیتی گفتمو جلو دهنمو گرفتم که دنیل از تو جیب داخل کتش 

ون آورد   گوشیشو بب 

 بود گوشیش شکسته بودو یه گلوله داخلش فرور فته 
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 دنیل دوباره رسفه کردو گفت 

این بلک بری چهار هزار دالر برای من آب خورده بود... اما بهبی از یه 

 گلوله تو ریه ام بود 

 با این حرف نشستو من فقط شوکه بودم 

 لبخندی بهم زدو گونه ام رو نوازش کردو گفت

 تو حرف زدی لیا... تو تونستی  -

 باورم نیمشد

 م بود و تو شوک بودم که دنیل گفت هنوز دستم رو لب ها

-  
ی

 لیا ...میشه دوباره بیک

 زیر لب گفتم

 باورم نمیشد  -

 از شنیدن صدای خودم ذوق کردم که دوباره صدای تب  بلند شد 

 هر دو انگار تازه یادمون اومد کجا هستیم

ون صدای تب    در حایل که از بب 
ی
خونه کنار یه جنازه خون ی کف آشبی

 اومده 

 خواستم بلند شم که دنیل دست منو گرفتو گفت 

ون نامیک تب  زده یا کاترین... باید زنگ  - ... معلوم نیست اون بب  ی بشی 

 بزنم به پلیس 
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 از زبان دینل 

 لیارو تو بغلم گرفتمو کنار کابینت ها نشستیم

 در حایل که یه جنازه کنارمون بود 

 زنگ زدم به اداره پلیسو خبر دادم چی شده 

 بیفتهنمی
ی
 خواستم ریسک کنمو دوباره اتفاف

 قفسه سینه ام درد میکرد

 اما لیا سالم تو بغلم بود در حایل که تونسته بود حرف بزنه 

خونه نگاه کردم  ی  به اون مرد کف آشبی

 اصلحه اش چند قدیم ما افتاده بود

 بهبی بود برای حفاظت از خودمون میگرفتمش 

 از این جای امن خارج بشم یا نه اما دو دل بودم 

هنوز تصمیم نگرفته بودم چکار کنم که صدای پا اومد. صدای کفش 

 پاشنه دار زنونه نبود و امیدوار شدم نامیک باشه 

خونه دنبال ما چشم چرخوند  ی اما با دیدن کاترین که تو فضای آشبی

ی رفت  امیدوم  از بی 

ی  ی خب  رسی    ع قبل از اینکه بیاد سمت ما به سمت اصلحه رو زمی 

 قفسه سینه ام از درد تب  کشیدو لیا هیتی از ترس گفت . برداشتم

 کاترین بلند خندیدو با صدای عصتر گفت 
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 اوه دنیل تو هنوز زنده ای  -

ی نگاهش کردم. اصله اش رو به سمتم گرفتو منم اصلحه رو به  از پائی 

 متش گرفتم که گفت س

 دلت میاد منو ...  -

 دستام بدون اراده من ماشه رو فشار دادو صدای تب  پیچید 

 تب  به کتف کاترین برخورد کردو شوک رو تو چشم کاترین دیدم

ی بیفته شلیک کرد  اما قبل از اینکه رو زمی 

 تب  از کنار رسم رد شدو با وحشت برگشتم سمت لیا 

با ترس به من نگاه کرد در حایل که تب  کنار رسش داخل کابینت فرو 

 رفته بود 

 از زبان لیا : 

 دنیل در ماشینو برام باز کردو گفت

ی  -  دیگه تموم شد لیا... معذرت میخوام بخاطر همه چب 

ی شدم. س اعت از نیمه شب لبخند نر رمقی بهش زدمو سوار ماشی 

یه فیلم با پایان همه چی مثل یه فیلم وحشتناک بود. گذشته بود. 

خوب. پلیس به موقع رسید. کاترینو دستیارشو بردنو کاراگاه نامیک هم 

 و تشکیل پرونده اومدیم اداره 
ی
با آمبوالنس رفت. ما هم برای بازجون

 پلیس . همه چی برای ما خوب تموم شد... مخصوصا من ... 
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 روز صدای من برگشت ... ام

 باورم نمیشد داشتم صحبت میکردمو هیچ دردی نداشتم

 دیگه نه خون باال آوردم نه حنجره ام سوخت ... 

 هرچند هنوز ترس تو جونم بود 

 دنیل راه افتادو آروم گفت

 با دانشگاه صحبت میکنم برای امتحان فردات -

 امتحان داشتماصال حواسم نبود کمبی از هشت ساعت دیگه من 

 به دنیل نگاه کردمو گفتم

ی هارو توضیح بدی -  الزم نیست... اینجوری مجبور مییسی خییل چب 

 تو نگران نباش -

ی گفتم  اما من نگران بودم برای همی 

 من یه دور خوندم در حد قبویل میتونم بنویسم  -

ی  دنیل نگران نگاهم کرد که نفس عمیقی کشیدمو رسمو به صندیل ماشی 

 ادم و گفتمتکیه د

فتیم خونه -  فقط کاش نمب 

 منظورت چیه؟ -

سم دیگه...  -  از اون خونه میبی

ی نگفت  ی  دنیل سکوت کردو چب 
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 اما واقعا حس خونر به اون خونه نداشتم

 خواب و بیدار بودم وقتی دنیل ایستادو چشم هامو باز کردم 

دینل نگاه با دیدن یه پارکینگ رس پوشیده که داخلش بودیم سوایل به 

 کردم. لبخند خسته ای بهم زد و گفت

اینجا یه واحد کوچیکه... از قبل داشتم ... زیاد کامل نیست. اما برای  -

 یه خواب آروم خوبه

باورم نمیشد بخاطر من نرفتیم خونه . بدون توجه به فاصلمون خم 

 شدمو صورتشو بوسیدم و گفتم 

 مریس دنیل... واقعا ممنونم  -

ا هم پیاده شدیم. از آسانسور باال رفتیمو وارد خونه لبخندی زدو ب

شدیم. یه واحد بزرگ بود اما در برابر عمارت دنیل کوچیک به نظر 

سید.   مب 

ی توجه نکردم فقط با دنیل به اتقا  ی انقدر خسته بودم که به هیچ چب 

ون آوردیم  خواب رفتیمو هر دو لباس هامونو بب 

 و خودمو تو بغل دنیل جا کردمبا لباس زیر هر دو زیر پتو خزیدیم

 موهامو بوسیدو گفت

انه منتظر شنیدن صدات موقع سکس هستم -  نر صبر

 آروم خندیدمو گفتم 
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 آروم خندیدمو گفتم 

 کنم  -
ی
 این مدت حسانر اذیتم کردی که باید تالف

 خندیدو موهامو بوسید. بدنمو نوازش کردو گفت

 بعد امتحانت منتظرتم لیا  -

 دمو گفتمزیر گلوشو بوسی

 دوستت دارم دنیل  -

 که زدم فکر نکردمو چشم هامو بستم
ی
 به حرف

... دیگه مغزم جواب نمیداد ...  وقت خسته ، ترسیده ، 
ی
احساسان

 خوابیدن بود... یه خواب بدون رویا 

 از زبان دنیل : 

 لبا آروم زمزمه کرد 

 دوستت دارم دینل  -

 یهو انگار همه جا ساکت شدو صدای لیا چند بار تو رسم تکرار شد 

 دوستت دارم دنیل. دوستت دارم دنیل. 

باورم نیمشد . صداش پر از آرامش و عشق بود ... لیا بهم گفت دوستم 

 داره. بدون هیچ مقدمه و کاری از طرف من . 

 صدای نفس کشیدن آرومش نشون میداد خوابش برده اما خوابو از رس 

 من دوباره پرونده بود 
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 بدنشو نوازش کردمو زندگیمو مرور کردم

باید چکار میکردم؟ دیگه نمیخوام لیا رو از دست بدم . دیگه نمیخوام 

 کنم
ی

 بدون لیا زندیک

 امشب کاترین دستگب  شد و پرونده اش بسته شد . 

من دیگه مزاحیم رس راهم نداشتم. میتونستم بعد تموم شدن درس لیا 

 است ازدواج بدمبهش درخو 

؟ اگه این ابراز احساساتش فقط از روی  اما اگه قبول نمیکرد چی

 و فشار روچ بود چی 
ی

 خستیک

 با این افکار خوابم بردو با صدای زنگ ساعت لیا بیدار شدم

 لیا از خواب پریدو نگران بلند شد

 تازه انگار یادش اومد کجائیمو با تردید گفت

 نشگاه چقدر راهه؟ دیرم شده . وای دنیل... از اینجا تا دا -

 به پنجره اشاره کردمو گفتم

 دانشگاهو ببیتی  -
ی
 میتون

 چشم هاش از خوشحایل برق زدو گفت 

وع میشه .  -  عالیه ... یه ساعت دیگه امتحانم رسی

 با این حرف خواست بره که دستشو گرفتمو کشیدمش تو بغلم 

 شوکه نگاهم کرد که چرخیدم روشو گفتم 
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 روش و گفتم  دمیچرخ

 بدم  هیقبل امتحان روح یبزار بهت برا -

 . د یخند طنتیش با 

 فرار کنه گفت  رمیاز ز  کرد یکه تقال م  در حایل دو یبوس لبمو 

 بعد امتحان  یبرا یرو بذار  هیروح نبار یا شهیم -

ی خودمو ب خواستم  زنگ خورد لمیپاش جا کنمو بگم نه که موبا ی 

  لعنتی 

سبدمیم ی هم یباشه برا سیاز اداره پل بی بلند شدمو  ا یل یاز رو  عی    رس  ی 

 جواب دادم 

 هم از فرصت استفاده کردو بلند شد تا حارصی شه  ا یل

 :  ا یزبان ل از 

 بود که آماده شدم  شیدر حال صحبت با گوش لیدن

ی حرف م سیبود داره با اداره پل مشخص  نهب 

 تموم شده  روز یاتفاقات د شد ینم باورم

 گذشته   کسالی کردمیم  فک

  دنیکه کرد با د  قطع
ی

 من گفت  آمادیک

  شهیم رتید مب  من تا دوش بگ ا یتو برو ل یخوایم -

 برداشتم که گفت فمو یتکون دادمو ک یرس 
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 نرو  نی بلد امتحانت جا -

ی بهش زدمو خواستم برم پائ یلبخند تو  د یکه دستمو گرفتو منو کش  ی 

 بغلش

 لبم زدو گفت یبه رو  یا بوسه

 تا بعد  -

ی ب طنتیبا ش دمو یخودم دوباره لبشو بوس ناخداگاه دندونام گرفتمو  ی 

 دمیکش

 هاش برق زد که گفتم چشم

 تا بعد پرفسور  -

 اجازه داد برم.  دو یخند

 ونب  ب دمیدوئ عی    مکث نکردمو رس  گهید

 دانشگاه و امتحان جطور گذشت  دمیچطور رس دمینفهم

  لیدن شیدوست داشتم برگردم پ فقط

 چک کردم  مو یامتحان که نسبتا خوب بود گوش بعد 

 دنبل حالم گرفته شد امیپ دنید با 

 و من برم خونه  سهیبود اداره پل نوشته

ی خوشبختانه نوشته بود برم هم اما  برام  دو یدانشگاه . کل کیخونه نزد ی 

 به نگهبان داده بود 
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 خوردمو برگشتم خونه.  یمخترص  یدانشکده غذا تو 

 از نگهبان گرفتمو وارد خونه شدم  دو یکل

  مب  نداشتم اما به شدن الزم بود دوش بگ لبایس چیه

 شدمو دوش گرفتم .  لخت

 دمیرو تخت دراز کش دمو یچیحوله دور تنم پ هیحوله دور موهامو  هی

 رس گرم کردم  مینبودو خودمو با گوش یخبر  لیدن از 

 خوابم برد  یک  دمینفهم

رسشو آروم آروم  خوردو یهامو م نهیس لیکه توش دن  نیب  خواب ش هی

د یم ی ب بر  پام  ی 

ی ب لیحس داغو زبون دن با   پام با شوک چشم هامو باز کردم ی 

ی رسشو از ب لیدن  پام بلند کردو گفت ی 

 ساعت خواب!  -

دوباره زبونشو  لیشده که دن چی  دمیفهمینمهنوز مغزم خواب بودو 

ی ب   د یپام کش ی 

  تیبا رضا لیبلند شدو دن آهم
ی
 گفت   جون

ی ب پاهامو  ی مشغول ب متیدستاش قفل کردو بدون مال  ی   پام شد  ی 

 زدم به موهاش تا رسشو عقب بکشم چنگ

 ول کن نبود  اما 
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متوجه شدم  دو یناله هوم بلند شدا بود که خودشو عقب کش گهید

  لخته

ی ب  و خمار چشمام گفت هب  و خپام قرار گرفت ی 

  ا یل لخت بخوانر  شهیهم د یتو با -

ی بتونم چ نکهیا قبل  دیچیتو اتاق پ غمیبگم حرکت اولو زدو ج یب 

 دستشو رو لب هام گذاشتو گفت لیدن

 باال  اد ینگهبان ب یخوای. تو که نم کهیواحد کوچ هی نجا ی... ا ا یآروم ل -

 تکون رس گفتم نه  با 

 دیکش  ونب  هم زمان دستشو برداشتو خودشم ب دو یخند

 .  دمیکش  غیحرکت واردم کرد که باز ج هیبا  دوباره

 باال فرستادو گفت  نی ابرو

 شهینم ینجور یا نکهینه مثل ا -

وع کرد ب  شدو لب هامو اس خم  لب هاش کردو با شدت و قدرت حرکاتشو رسی

 خفه من یبرخورد بدن هامونو ناله ها یاتاق پر بود از صدا حاال 

 دیکش  ونب  با شدت خودشو ب لیبودم که دن دهیدو بار به اوج رس 

 کردم ارضا شده  فکر 

 کنارم دراز بکشه   اد یب لیداشتم دن انتظار 

 از من جدا شدو دمرم کرد  اما 

  کنهیداره چکار م نمینداشتم برگردم بب نا 

 کنار تختو باز کرد  کشک

 روغن ماساژو برداشت دمید
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ی کمرمو ب  رو  ی ب دو یکشیکه دست هاشو ماساژ وار رو کمرم م  در حایل ختو یباسنم ر  ی   ی 

د یباسنم م  گفت   بر

 حاال که بدنت تو حسش هست بذار به خودم سور بدم  -

 نگاهش کردم تی سخ به

 ارضا نشده بود هنوز 

  نکهیا قبل
ی
 ونگشتشو وارد باسنم کرد که نفسم رفت هیبزنم  بتونم حرف

 چنگ زدم به بالشتو گفتم 

  تونمی... نم لیدن تونمینم -

 دستشو عقب جلو کردو گفت  کمی

  ا یل کنمیآماده ات م- 

ی نبض م دو یلرز یبدنم از درد م اما   دب 

 عرق شدم از درد .  سیدوتا انگشتشو دارد کرد که خ ختو یروغن ر  بازم

 گفت  دو یدست کش کمرمو 

  هب  خودتو منقبض نکن دردش نم نجور یا ا یآروم ل -

 لرزون گفتم یصدا با 

  لیدن تونمینم -

 تالش کردو گفت بازم

  شهیها چقدر برات لذت بخش بود ... االنم مثل اون م یاون گو  ادتهی -

 حرف خواست انگشت سوم وارد کنه که با درد گفتم  نیا با 

  شهیداره پاره م کنمیبسه... حس م لیدن ونمیخواهش م -

  مب  بالخره تونستم نفس بگ دو یکش  ونب  حرفم دستشو ب نیبا ا لیدن

  د یلرز یهنوز از درد م بدنم
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باتشو با قدرت ادامه داد لیهمون حال دن تو   وارد جلوم کردو رصی

  گهید
ی
 نزد حرف

 نا نداشتم حرف بزنم منم

 ازم ناراحته کردمیم حس

 رو نداشتم لیدن فکر کردن به ناراحتی  ا یواقعا توان تحمل اون درد  اما 

  د یکردو رو من خواب  هیخودشو تخل یو مردونه ا ظیبا آه غل بالخره

 چطور گذشت گهید دمینفهم اصال 

ی ب  دیحس کردم بغلم کردو پتو رومون کش یدار یخوابو ب ی 

 به رسعت خوابم برد  اما 

 لب گفتم ر یز  فقط

 ... د یببخش -

 دمینفهم خی یه گهینه چون خوابم بردو د ا یاصال جواب داد  ا یگفت   چی  دمینشن

 :  لیزبان دن از 

 نگاه کردم ا یصورت ل به

  د؟یگفت ببخش  چرا 

 چرا جواب نداد دمیپرط برده بودو وقتی  خوابش

 ناراحت شدم میفکر کرد چون نذاشت از عقب رابطه داشته باش د یشا

 واقعا ناراحت شدم هرچند 

 ...  ا ینه از ل اما 

 درد بکشه  خواستمینم چون

درد بکشه و از درد زجه بزنه حاال  کمیکه دوست داشتم رسی   متی  نیا شد ینم باورم

 درد بکشه ا یل خواستمینم
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 گفت  که هوم و آه آرویم  دمیرو کمر و باسنش کش دستمو 

 دستمو متوقف کردم عی    رس 

 االن توانشو نداره  دونستمیم کردو یم کیمنو دوباره تحر  ا یل یها آه

 کردم بخوابم   هامو بستمو سیع چشم

 کردمیخونه م یبرا یفکر  هی د یبا

 بود  کیکوچ  یادیهم ز  نجا یحارصی نبود به اون عمارت برگرده و ا ا یل

ی هم با   شدم  دار یاز بغلم ب ا یافکار خوابم بردو با بلند شدن ل ی 

 شبه  مهیص بود نخبودو مش کیتار  هوا 

  میبود دهیخواب نهمهیا شد ینم باورم

 دیپتو خز  ر یبرگشتو ز  سیاز رسو  ا یل

 کردمو گفتم   بغلش

  یساعت خوابمو خراب کرد حسانر  -

 گفت   دو یخند ز یر  ز یر 

 ...  یکرد  نکارو یخودت ا -

  ؟یفردا هم امتحان دار  -

 نه -

 خوبه ...  -

 خودم که مقاومت کردو گفت یرو  دمیرو کش ا یگفتمو ل  نو یا

 نه ...  لیدن -

 چرا؟  -

 گفت   آروم

 آخه درد دارم  -
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 روشن اتاق نگران نگاهش کردم که گفت  کیعقب بردمو تو تار  رسمو 

 ساعت فاصله بنداز تو رابطه هامون  ۱۲حداقل  -

 گفتم  دمو یدست کش تنشو 

 که   ستیدست من ن -

 کنارش بلند شدمو چراق خوابو روشن کردم  از 

 گفتم .   دمو ی. نگران نگاهم کرد که پتو از روش کنار دادم باسن و کمرشو دست کش

 هیر چطو  تتیوضع نمیبب سا یوا -

 و رفت گوشه تخت  د یچیقفل کردو خودشو تو ملحفه پ پاهاشو 

 دمو گفتمیرو کش ملحفه

 شده  چی  نمی... بزار بب ا یفرار نکن ل -

  شمیخوب خوب م می... تا صبح صبر کن لیخوبم دن -

 کردمو گفتم  اخم

ی هم یز ید ا یل - ه  نمیتا بب کتی یمن پاهاتو باز م یجلو  یایماالن خودت  ی   چه خبر

 نگاهم کردو گفت  اخم الگ با 

ی آندو هم لیدن -  بخوابم  یذار یو م یسی یمن م الیخیاالن ب ی 

 گفتم  دمو یشدمو ملحفه رو از رو تنش کش بلند 

  ا یل فتی یمنو ب یواحد ها یخوایتو که نم -

 تختو گفت گهیکرد سمت د  فرار 

 نکن درسو سکسو قایط ستیقبول ن لیدن -
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ی خ  برداشتم کمر لختشو گرفتمو گفتم ب 

... تو سیع نکن جداشون کتی  - ی  قایط نکردم... قایط هسیی

ون گفت  خندیدو در حایل که سیع میکرد از بغلم بره بب 

 این درست نیست آندو ... تو داری از قدرتت سو استفاده میکتی  -

 م دمر خوابوندمش رو تختو برای اینکه نتونه تکون بخوره روی کمرش نشست

به ای به باسنش زدم  سیع کردم وزنم رو پاهام باشه تا به کمرش فشار نیادو رصی

روی من به سمت پاه و باسنش بودو لیا پاهاشو تکون میداد تا از زیر من کنار 

 بره 

 اما دو طرف باسنشو گرفتمو کیم از هم باز کردم که لیا آی بلندی گفت 

 خندیدمو گفتم

 الگ لوس نکن خودتو  من که با اینجا کاری نداشتم -

 لیا اما آی و آیش قطع نشدو با شیطنت گفت 

 له شدم بلند شو دنیل کمرم نصف شد  -

 به زور پاهاشو باز کردمو نگاه کردم

ی نمیخواست من ببینم  فقط یکم قرمز بودو تابلو بود لیا بزرگش کرده برای همی 

 به دروغ گفتم 

 وای لیا آروم باش... چقدر افتضاح شده  -

 با ترس آروم گرفتو به زور یکم چرخید سمتمو گفت 

 وای جدی دنیل ؟  -
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 دیدم آروم شده از روش بلند شدمو گفتم 

 آره.... ای بابا فکر نمیکردم اینجوری شده باشه  -

 لیا که از ترس آروم گرفته بودو چرخوندم رو تختو کامل پاهاشو باز کردم 

ی شدو گفت   نیم خب 

 آینه نداری من ببینم -

 چرا االن بهت میدم  -

ون آوردمو  یه آینه کوچیک هم کشو کنار تختو باز کردم. یه کرم لوبریکنت بب 

ون آوردم دادم به لیا و گفتم   داخلش بود بب 

ی ببیتی  - ی  با این آینه چب 
ی میتونی  بزار یکم برات کرم بزنم خوب شه تا صبح. ببی 

ی پاش  آینه رو نگران از دستم گرفتو در حایل که سیع میکرد یه وئیو خوب از بی 

ی پاشو کشیدم که گفت  ببینه کرمو ریختم رو دوتا انگشتمو اول بی 

 اوف... چقدر رسده دنیل  -

 خوبت میکنه ...  -

ی رو انگشتام ریختمو آروم فشار دادم با این   حرف کرم بیشبی

از تو آینه داشت میدیدو انگشتام که کیم رفت داخل خمار چشمشو بستو 

 لبشو گاز گرفت 

 آروم انگشتمو عقب و جلو کردم که گفت 

 مطمئتی الزمه داخلشو هم کرم بزنی  -

ی نداری ؟ -  اوهوم... االن حس بهبی
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 لب زد با آه آرویم

 چرا ... اما ...  -

چشم هاشو بستو لبشو به دندون  ا یکه ل  مدیحرکت دستم ادامه دادم و د به

 گرفت

 خودنو گرفتم تا نخندم  یجلو 

ی بخواد تکون بخوره خودمو ب نکهیآوردمو قبل ا ونب  دستمو ب آروم پاش قرار  ی 

 دادم 

 لحظه گرد باز شد  هی یهاش برا چشم

  نکهیقبل ا اما 
ی
 بزنه حرکت اول زدم  بتونه حرف

گفتو چشم هاشو بست که بدنمو رو بدنش گذاشتمو کنار گوشش   یبلند آه

 گفتم

  ؟فرار کتی  یخوایحاال از من م -

 :  ا یزبان ل از 

ی نبض م بدنم  هم به نفس نفس افتاده بود لیدن دو ب 

  د یکش  ونب  گرماشو داخلم حس کردمو خودشو ب  بالخره

 داد ونب  ذت ببا ل تی ینفس سنگ دو یدراز کش کنارم

 دفعه قبل دروغ گفته بودم که درد دارم  اگه

 بود  قتیحق گهید نبار یا

ی واقعا ب چون  سوختیپام م ی 
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 که از پشت بغلم کردو گفت  دمیخواب لیجمع کردمو پشت به دن خودمو 

 ا؟یل یقهر کرد -

 نه ...  -

 ناراحت بودم  لیهم از دن کمینبودم اما  قهر 

 گفت  دو یستون فقراتم دستشو کش یرو  لیدن

 به من؟ یپس چرا پشت کرد -

 که گفتم  د یحرف موهامو کنار دادو گردنمم بوس نیا با 

 درد دارم  گهیچون واقعا د که دوباره هوس نکتی   -

 گفت  دو یرو شکمم کش دستشو 

 بزار چک کنم  -

 فشار دادمو گفتم پاهامو 

  یبار چک کرد هیهمون  هیکاف  -

 نشد نشست رو تختو گفت الیخیاما ب د یحرفم بلند خند از 

 نشست رو تخت و گفت 

 لیا جدی... بزار ببینم اگه الزمه ژل ترمییم بزنم -

 نشستم رو تختو گفتم

 دنیل االن من فقط به خواب نیاز دارم ... باور کن  -

 خندیدو بغلم کرد 

 اینبار بدون هیچ شیطنتی اجازه داد بخوابم 
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 ::::::::::: یک هفته بعد 

 از زبان دنیل : 

ی یم اومد   لیا رو دیدم که از دور به سمت ماشی 

ی به گروه کاوش  بالخره امتحان هاش تموم شده بودو باید برای رفیی

 آماده میشدیم 

اما دیگه نمیتونست فرار کنه تمام این یک هفته از چنگم فرار کرده بود 

 چون دیگه بهونه ای نداشت

ی رسیدو سوار شد   لیا به ماشی 

 خودشو رو صندیل کنارم رها کردو گفت 

 تموم شد ....  -

 دستمو رو رون پای لختش کشیدمو گفتم 

 بله ... بالخره تموم شد  -

انتظار داشتم دستمو پس بزنه یا بازم فرار کنه اما خودش چرخید و تو 

 بغلم نشستو گفت 

وع نکنممنو برسون خونه دنیل اگه نمیخوای هم -  ینجا رسی

 خندیدمو دکمه پیجو زدم. 

 به راننده گفتم حرکت کنه و لیا با خوشحایل تو بغلم چرخید

 پاهاشو دو طرفم انداختو گفت 
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واقعا این ترم سخت ترین ترمم بود ... نه تنها تو نذاشتی اصال درس  -

 بخونم ... خودمم تمرکز نداشتم 

 کمرشو تو دستم گرفتمو روی خودم تکونش دادمو گفتم

من که بهت کاری نداشتم... یک هفته بهت دست نزدم... میخوای  -

 االنم نزنم

 اخیم بهم کردو گفت

ممکن میخوای به شورت من نفوذ کتی یه هفته به عنوان روش های  -

 کاری نکردی
ی

 اونوقت مییک

 لبشو بوسیدمو گفتم

 تالشمو کردم اما نفوز نکردم که  -

اهنشو دادم باال و دستمو زیر شورتش کشیدمو گفتم  پب 

 اما االن میخوام نفوذ کنم  -

خندیدو لبمو بوسید که موبایلم زنگ خورد. بهش توجه نکردمو 

دیم که بازم زنگ خورد. لیا خودشو عقب کشیدو بوسمون رو ادامه دا

 گفت

 جواب بده دنیل ... شاید مهم باشه  -
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 به شماره نگاه کردم از طرف امالک بود 

 

 جواب دادم.  عی    بودو رس  ا یحق با ل

 یملک مناسب برا هیبود که به آژانس امالک سفارش  یروز  چند 

 رو داده بودم  ا یاقامت خودم و ل

 عمارت میبرگرد شد ینم اول رایصی  ا یل

ی لباس و کتاب چند روز بود برگشته بود اما   به عمارت میبخاطر نداشیی

ی چ گهید درسته  نگفته بود یب 

 و آرامش نداره دهیمتشنج خواب کردمیتمام شب حس م اما 

ی هم یبرا  کنه  دا یادامه پ هیقض نیا خواستمینم ی 

 که توش آرامش حاکم باشه.   مب  خونه بگ هیدوست داشتم  

  اما 
ی
  شد ینم یهر خونه ا از طرف

ها  هیپر رس و صدا رو دوست داشتم و همسا یمن رابطه ها چون

ی  یصدا دنیمسلما شن  سکس مارو دوست نداشیی

 امالک گفت دو مورد خوب داره آژانس

 دیبازد میبر  گهیساعت د میتا ن میتونیاگه م 

 کردمو قطع کردم   قبول

ی اخم کردو خواست چ ا یل  بگه که گفتم یب 
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  بخاطر تو قبول کردم که زودتر از اون عمارت راحت یسی  -

 بغلم کنار رفتو و گفت از 

 کساعتی گفتی ی... اما حداقل م یبخاطر من قبول کرد ... مریس لیدن -

 تو ذوقم نخوره  ینجور یتا ا گهید

 دمیحرفش خند از 

 دادم د یجد ب  به راننده مس عی    رس  

 داغ باشه  ششیانقدر آت ا یل کردمینم فکر 

 اون داغ تر از من بود ا یگو   اما 

ی هم یبرا  پاهاشو باز کردم و گفتم ی 

 زمینگران نباش عز  -

ی ب دستمو   دمیپاش کش ی 

 کنار دادن  آروم شورتشو کیم 

ی ب انگشتمو   گفتم  دمو یپاش کش ی 

  هیبرنامه من کاف یبرا میتا برس -

 هوا انگشتمو واردش کردم نگاهم کرد که نر  سوایل

 

 

 چشم هاشو با لذت بستو هویم گفت 
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 ناخوناشو تو بازوم فرو کردو گفت 

 من همیشه عاشق برنامه های تو هستم دنیل  -

 خندیدمو کمر شلوارمو باز کردم 

 از زبان لیا : 

 دنیل داخلم حس  
ی

کرده وقتی راننده نگه داشت درست لحظه ای بود که دایع

 بودمو هر دو به اوج رسیده بودیم

دیم ی  نفس نفس مب 

 دنیل از روی من کنار رفتو چند برگ دستمال کاغذی بهم دادو گفت

 درست به موقع  -

ی کنم  فقط تونستم اوهوم به زوری بگمو خودمو تمب 

ون هم نیاورده بودو خییل رسی    ع مرتب شدم  حتی شورتمو بب 

 دو زود لباسشو مرتب کردو گفتخودشم فقط کمر شلوارشو باز کرده بو 

 میتونی راه بیای؟ -

 نمیدونم ... میخوای تو فقط بری -

 ابرونی باال انداخت و گفت

 رو بپسندی لیا... میخوام تو این خونه میخوام بیای مسلما ...  نه  -

س میداد  حرفش هم حس خونر بهم میدادهم بهم اسبی

 دنیل از اینکه این خونه رو من بپسندم حس 
ی

میکردم نقش پر رنگ تری تو زندیک

 دارم

 اما از اینکه بهش دل ببندم مضطرب میشدم 

 دنیل آدم جالتر بودو کنارش خییل خوش میگذشت 
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 اما نه از گذشته اش درست حسانر میدونستم نه از زمان حالش

 لبخندی به این حرفش زدمو گفتم

-  
ی

 چشم پرفسور هرچی تو بیک

 خندیدو پیاده شد

 منم پیاده شدمو با هم به سمت ورودی ساختمون رفتیم. 

یس خونر داشت. 
 محله نسبتا شلوغ شهر بودو به همه جا دسبی

 النر مجلیل داشت

 النر من و فردی که از امالک اومده بود منتظرمون بود  

 با دیدن ما رسی    ع اومد سمتمون 

   
ی
 کرد وگفت خودشو معرف

... میخواین از امکانات استخر و باشگاه مجتمع اول دیدین  مانو هستم مشاور شما  -

ی یا خود واحد   کنی 

 قبل از دنیل ناخداگاه گفتم

 اول خود واحدو ببینیم  -

یهو به خودم اومدو به دنیل نگاه کردم که با رضایت رس تکون دادو به سمت 

 آسانسور رفتیم 

ی بیادو منتظر ایستادیم تا آ وع کرد به توضیحات راجع به سانسور پائی  آقای مانو رسی

 ساختمون. 

ی که با در آسانسور باز شدو خواستیم وارد شیم که با دیدن  نینا ... همون دخبی

ون ه اومد بب   ارصار پرفسور کاد قرار بود جای منو تو گروه کاوش بگب 
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 توجه به ما از کنارمون رد شد بدون

 سخت تو فکر بود  انگار 

 که برگشت سمت در   شد یدر آسانسور داشت بسته م مو یشد وارد 

ی گرد نگاهش ب  یچشم ها با  ی خواست چ دو یچرخ لیمن و دن ی  بگه  یب 

 که در آسانسور بسته شد

 گفتم  لیرو به دن آروم

 طوفان در راهه -

 گفت   عی    رس  لیدن

س... تو برو  - ی خونه رو ببنبی ی هم چ ... اگه کیس امیتر م ر یمن د ی   یب 

 .  یب  خونه رو بگ یخوایبگو خودت م د یپرط

 لیدن مو یشد ادهیتکون دادمو در آسانسور باز شد منو من و مانو پ یرس 

  وندهیپیگفت بعدا به ما م

ی دکمه آسانسور بزنه خود آسانسور رفت پائ نکهیا قبل  ... ی 

ی اون پائ نا ین دونستمیم  . لهیمنتظر دن ی 

 تو دلم نبود دل

 تا وارد شم ...  ستاد یدر واحدو باز کردو کنار ا مانو 

 :  لیزبان دن از 

وع م یبعد شد یدردرس تموم م هیچرا تا  چرا؟   شد یرسی
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 آسانسور طبقه هم کف نشون دادو درش باز شد  دکمه

 اومد تو  مهیرساس نا ین ونب  برم ب نکهیا قبل

 که متعجب نگاهم کرد  ونب  رفتم ب لکسیر  یلیخ

 پشت رسم اومدو گفت نا یسمت در رفتم که ن به

 پرفسور آندو -

نگاهش کردم  قیکه تازه متوجه شده برگشتم سمتش و دق  کیس  مثل

 که گفت 

 سالم...  -

 سالم . شما -

 گفت   د یبا ترد دو یپر  ابروهاش

 من دانشجو شما هستم -

 .  نمیبیچقدر دانشجو م نجا یاوه ... جدا... امروز ا -

 نگاهم کرد  مشکوک

 گفتم  یجد یلینکرده بود نقشه منو .اما من خ باور 

 ؟یدار  یاالن با من کار  -

 تعارف گفت نر 

ی با هم رفت دمید ؟یرابطه دار  یز ید ا یشما با ل -  تو آسانسور  ی 

 کردمو گفتم   اخم
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 برجم االن با شما رابطه دارم؟ نیا من با شما تو النر  -

 دو فرق داره ...  نیا -

ی ؟ فکر کنم شما قبال هم چن هیفرقش چ قا یدق - به من زده  تهمتی  ی 

 دانشگاه صحبت کنم با کادر انضبایط د ی. فکر کنم بانیبود

 همراه با ترس تو هم رفتو گفت اخمش

 پرفسور آندو  -

 ندادم حرف بزنه و گفتم مجال

  د یمن با -
ی
بحثو ادامه  نیاخالق ا تهیتو دانشکده کم نیدار  برم. اگه حرف

 . میدیم

ی و سوار ماش ونب  حرف زدم ب نیا با   شدم  ی 

ی پائ کیم  راننده گفتم حرکت کنه و   نوجود یتر از برج پارک کرده بود با ا ی 

 پارک کنه نی باال ابونیخ

ی پائ اد یب د یواحدو د دادم وقتی  امیپ ا یل به  میو گفتم کجا پارک کرد ی 

رفت و  نجا یبه ا نا ین یلینبود چون به هر دل خونر  نهیبرج گز  نیا مسلما 

 آمد داشت. 

 اومد.  ا یگذشت که ل  کیم

 امالک هم همراهش بود مشاور 

ی دو سوار ماش هر   گفت   ا یشدنو ل ی 
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 نبود...  یخونه بد -

 وسط حرفشو گفتم دمیپر 

 مورد بعد میاما بر  -

ی نگاهم کرد که اشاره کردم بعد حرف م سوایل و مشاور امالک  مینب 

 گفت

 آدرس نیبه ا میخب پس بر  -

تر بود اما کم واحد بود و  یمیساختمون نسبتا قد هی یبعد خونه

 خوب دکور شده بود یلیداخلش خ

پنجره ها و پنجره بزرگ اتاق  یخونه مخصوصا از نما نیاز ا یایخ ا یل

ی هم یخواب خوشش اومد برا   ستیاز مشاور امالک خواستم ل ی 
ی
 باف

ی مالک قرار داد خبر  یآشنا نباشه و بهش برا بهم بده تا چک کنم کیس ی 

 بدم 

ی ماش سوار    د یپرس ا یکه ل  میتا برگرد میشد ی 

 شد؟  چی  نا ین -

 دست به رسش کردم یتا حدود -

ی هم یبرا -  ؟یاون ساختمون شد الیخیب ی 

... گروه کاوش هم که ا یل یسی یم لیفارغ التحص یدار  گهیآره... تو د -

 رابطه ما  ستیمربوط ن به کیس گهیتموم شه د



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

799 

 شده  هب  شوکه به من خ دمیحرف برگشتم سمتش که د نیا با 

 رس تکون دادم که گفت سوایل

 بعد گروه کاوش؟ -

 آره...  -

 تو ... ام ...  -

 ا؟یل من چی  -

راجبه  تونهینم کیس  گهی... حق با توئه بعد گروه کاوش د خی یه خی یه -

 رابطه ما حرف بزنه 

  نیا با 
ی

 زدو خودش اومد رو پام نشست حرف لبخند بزریک

وع کرد به باز کردن دکمه ها آروم  گفت   اهنمو ب  پ یآروم رسی

  شهیلم چند مترم معد نیبه نظرت پرفسور من ا -

 دمیباسنش دست کش یپاش باال دادمو  رو  یاز رو  اهنشو ب  پ

ی ب شورتشو آروم  باسنش فرستادم ی 

دم  هر   دو طرف باسنشو تو دستم گرفتمو فرسی

 گوشش گفتم  کنار 

-  
ی

 به عملکردت داره بستیک
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سیم یکانال. راجبه رمان بعد  ز یعز  یبه اعضا سالم ی بی بگم که  د یبا ی 

و  ستین یمن هست اما تکرار  یدوست دخبی اجاره ا هیموضوعش شب

وع م یبه زود  گمیهم براتون ازش م خالصه کوتایه هی  شهیرسی

 و گفت د یالله گوشمو مک دو یخند طنتیش با 

 عملکرد االنم؟  -

ی ب دستمو   گفتم   دمو یباسنش کش ی 

برگه  یعملکردت رو البته که عملکرد االنت مهمه ... اما منظور من  -

 امتحان بود

 گفت   دو یهاشو به تنم کش نهیس ا یل

 برگه امتحان اثر بذاره  یعملکردم رو  یرو  تونهیتو م یعملکردم رو  -

 فشار دادم که آهش بلند شدو گفتم  کیم  انگشتمو 

  استفاده کتی  یهم بخوا پشتی  نیمسلما... مسلما ... مخصوصا اگه از ا-

 کرد  مکث

 ده ش مونیزدم پش حدس

  د یدرد کش یلیدفعه قبل خ جون

 یبا ش د یخودشو روم کش اما 
ی
 گفت   طون

  شبی یب ندفعهیاگه ا -
ی
  د یشا ژل روانکننده بزن

 فشار دادمو گفتم شبی یانگشتمو ب دمو یخند
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  ا یل -
ی

کنم باز   ژلو هم پشتت خایل وپیکه من کل ت  باور کن تو انقدر تنیک

 کیسی یدرد م

 عقب برد  رسشو 

 نگاهم کرد  ز یر  یچشما با 

 دیپرس کنهیم نی که دهره بازجد  کیس  مثل

  یخوایم عتی ی -
ی

 یتو نم بیک
ی
لذت  شبی یکه من درد نکشم و ب  کتی   یکار   تون

م؟  ببر

 دمیتو دستم گرفتمو از دو طرف کش شورتشو 

 پاره شدنش بلند شدو تو گوشش گفتم یصدا

 تونمیمسلمه که م -

ی بخواد چ نکهیا قبل و دمرش کردم به  بگه چرخوندمش رو صندیل یب 

به محکیم  دمیبوس نشو یسمت باسنش زدمو ب هیبه  سمت خودم رصی

ی آخش باز بلند شد که روباره ت آهو   کارو کردم.   ی 

 شدن بود کیتحر  وقت

 از نوع خودم اونم

 :  ا یزبان ل از 

ی نبض م بدنم  بودم دهیو انگار به اوج رس د ب 

ی نه اون چ البته  دمیسب  م شهیکه هم  یب 
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  کرد یم کیپشتم بودو با زبونش منو تحر  لیدن

بات محکیم هم ی هم به باسنم م زمان رصی  .  د ب 

 نبض بدنم شدو گفت متوجه

 متوجه نبض بدنم شد و گفت  لیدن

 شده  کیتحر  یادیز  نجا یا یکی -

 از من جدا شد  دو یتو گلو خند لیآه گفتم که دن طیف

 داشتم رسش داد بزنم  نرو  دوست

 و کارتو اداما بده  نرو 

 صاف نشستو گفت  شیرس صندل لیدن اما 

 اش تو اتاق ... لباستو مرتب کن هیبق ا یل میدیرس -

 خودمو مرتب کردمو گفتم  سختی  به

 هینامرد نیا -

 گفتم  دمو ینگاهم کرد که خند سوایل

ی تو شهر م د یبا گهیدور د کی... راننده گهیو  هینامرد -  .  میدی. زود رسد ب 

  د یمن خند مثل

دو گفت  گونا   ام رو رورسی

 دادم اون باال ...  ژهیبرات برنامه و  ا ینکران نباش ل -

 روز بعد :  دو 
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ی تند م قلبم که خوردمو باال   اون صبحانه لعنتی  خواستیدلم م دو ب 

  ارمیب

 کامل ...   کامل

 ابرو باال انداخت و گفت  دنمیبا د لیاتاقم باز شدو دن در 

ی ... پائ ا یل نی نجایچرا ا -  منتظرت بودم ی 

 گفتم   دمو یکش  قیعم نفس

س دارم.  لیدن -  ...اسبی

 نگاهم کردو گفت  مشکوک

س چی  -   یبراش تالش کرد نهمهیگروه کاوشه ... تو ا  نی... اا یل اسبی

 با دستام پوشوندمو گفتم صورتمو 

سمی... م لیدن - بفهمه با  اگه گم بشم. اگه کیس ؟بزنم چی ... اگه گند بی

 ...  خواد ی... دلم م لیدن ا یخدا ی. وا میهم

 دستمو از رو صورتم برداشت لیجمله ام تموم شه دن نکهیاز ا قبل

 شد و گفت  هب  چشم هام خ تو 

 ...  ا یلخت شو ل -

وع کرد به لخت شدن  شوکه  نگاهش کردم که خودش رسی

 گفت   یکارش بودم که اخم کردو جد  هنگ

 زودباش ... لخت شو -
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 شوک گفتم با 

 ؟چکار کتی  یخوای.. . م لیدن -

 گفت   یو جد عی    رس 

س لعنت نیا خوامیم - ی از ب تو یاسبی م ی   ببر

 شلوارشو باز کرد کمر 

 اومد سمتم  

 داد رو تخت هولم

  د یکش  ونب  ب اهنمب  پ ر یشورتمو از ز  

 بهم زدو پامو باز کرد  که گفتم طنتی یپر از ش لبخند 

  شهیم رمونی... د لیمن خوبم دن -

ی ب دستشو   گفت  دو یپام کش ی 

 خوب ترت کنم  خوامیم -

 زد روم مهیلباس گرفتو خ یام رو از رو  نهیس

ی بدون رها کردن لبم ب دو یبوس لبمو   دیپامو تند تر مال ی 

وع کرد به داغ شدن  تنم  رسی

 گاز گرفتو دستشو برداشت   لبمو 

 نگاهش کردم که از لبم جدا شدو گفت خمار 

س بگ گهید -  کنمیخوبت م ینجور یا یب  هر بار اسبی
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 خودشو واردم کرد  هو یکه   هیخواستم بگم راه خوب دمو یخند

  د یچیتو اتاق پ آهم

 کنار گوشم گفت   لیدن

 یم -
ی
ی اول دون  کجاست؟  میب  که م  نی جا ی 

 تر کرد  عی    هاشو رس  حرکت

 ناله کردم نه  

 گفت  دو یگوشم بوس  ر یز 

ه ل - ی ... اول استیمقبر ه ل میب  که م  نی جا ی   به چی  ادتهی... استیمقبر

 معروف بود؟

  د یکش  ونب  حرف خودشو ب نیا با 

 باز تر کردو خودشو با قدرت وارد کرد پامو 

  د یبه تنم کوب تنشو 

 گفت  دو یتکون دادم نه که تو گلو خند رس 

ه عشق و هوس... درست مثل حیس - که   عشق و هوس ... مقبر

 کتی یم جاد یخودت ا

 گاز گرفتمو خمار نگاهش کردم که گفت  لبمو 

 اونجاست مونیسکس بعد -

 کردیفکر بهش هم دلمو با اضطراب پر م حتی 
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ه قد هیرابطه تو  هی   لیبا دن یمیمقبر

 نبود  سکیس جاناتیبدون ه چوقتیه ا یدن لیبا دن انگار 

دو رسعتشو ب لیدن  کرد  شبی یمنو تو بغلش فرسی

 لذت به کل جونم نشست ...  دو یاز رسم پر  هوش

 :  لیزبان دن از 

 بود  یدار یرو شونه من بودو تو عالم خواب و ب ا یل رس 

 میشده بود کیدانشکده نزد به

تو اتاقش چشم هاش انقدر مست خواب بود که  یسکس عجله ا بعد 

 منم وسوسه خواب کرده بود 

ی که ماش  فیح اما   دانشکده منتظرمون بود ی 

 راننده ام اشاره کردم توقف کنه  به

ی با ترمز ماش ا یل  رسشو بلند کردو گفت ی 

 شم؟ ادهیپ نجا یمن ا -

 کیکوچ  فیو ک ونب  فوت کرد ب یتکون دادم که نفس خسته ا یرس 

 سفرشو برداشت لیوسا

 لب زد دو یگونه ام رو بوس  رو 

 لیدن مریس -

 شه که بازوشو گرفتم ادهیپ خواست
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 سمت خودمو گفتم دمشیکش

 از خودت ...  مریس -

 شد  ادهیپ دو یخند طنتیش با 

دانشکده بشه بعد به  کیبره جلو تر و نزد موندم تا حسانر  منتظر 

 فتهیراننده اشاره کردم راه ب

ی به گروه کاوش عذاب من بود.  شهیهم  رفیی

 من.  یبرا و جنیس جسیم عذاب

 رو عوض کرده بود  همه چی  ا یحضور ل نبار یا اما 

 داشتم  نیب  ش جانیه هی

  شهیسفرم م نیبهبی  نبار یا دونستمیم

 شدم ادهیبه دانشکده و پ دمیرس

ما آماده  یکه برا  تی یبه سمت ماش میبرداشتمو مستق لمو یوسا فیک

 شده بود رفتم

ی دو کاب کاپیپ هی  بود ی 

پشت خشک  یها صندیل یرو  نا ین دنیجلو باز کردم که با د صندیل در 

 شدم 

 کرد؟یچکار م نجا یدخبی ا نیا

 گفت  یدار  لبخند معتی  با 
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 پرفسور ...  ب  صبح بخ -

 تکون دادم و نشستم که راننده گفت یرس 

 حرکت کنم؟ -

 ...  نایب د یبا گهینه دو نفر د -

 و گفتم نا یسمت ن برگشتم

ی ش ادهیپ د یشما هم با انمیکه من در جر   نی البته تا جا -   ی 

 گفت   دو یخند

ی هم یاز دانشجوها پاش شکست برا یکی - اون اومدم . نفر  یمن جا ی 

 دوم هم که .. 

ی هم ی هم یباز کردو سوار شدبرا نو یدر ماش ا یلحظه ل ی   گفتم  ی 

ی .ن شونینفر دوم هم ا -  به همه سالم کرد.  ا یلبخند زد و ل نا یهسیی

 دانشکده  سیبهش تکون دادمو زنگ زدم رئ یرس 

  میو حرکت کرد نهیگز یجا نا یکرد ن  د یتائ اونم

 رس صحبتو باز کنه  ا یکرد با ل  یعی نا ین ب  مس تو 

 . چوند یپ به رویسی  ا یهر بار ل اما 

 گذاشتو برام نوشت  یهم هندز فر  آخر 

 شکستیم نیاون دانشجو زبون ا یپا یکاش جا  -

 میتحمل کن میاومده مجبور  شیپ گهید -
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 فرستادم که نوشت ا یل یبرا امو یپ نیا

 . البته اگه بذاره... خوابمیم کمیمن  -

 :  ا یزبان ل از 

 شدم که گفت دار یب لیدن یصدا با 

 خانما  میدیرس -

 شدن  ادهیپ عی    هم خودش و راننده رس  بعد 

 گفت   دو یخند ز یر  نا ین

 خوب باشه  یلیبد اخالقه اما فکر کنم تو رختخواب خ یلیآندو خ -

 دار نگاهم کردو گفت نگاهش کردم که معتی  شوکه

 ا؟یدرسته ل -

 گفتم  عی    رس 

 تیهمراه با اخراج و ممنوع د یطبق پروتکل دانشگاه رابطا با اسات -

 هم استثنا نداره نجا یا نا ی. حواست باشه ن هیلیتحص

 گفت   دو یخند ز یر 

 تو حواست به خودت باشه  -

 شد ادهیحرف کوله اش رو برداشت و پ نیا بعد 

 
ی
 شدم ادهیکردمو پ  پوف

 قرار بود برام زهر کنه  نا یسفرو ن نیا خویسی  تمام
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  گهید نا یفرودگاه تا انجام کار هامون ن تو 
ی
نزدو کال هر سه تو  حرف

 میسکوت بود

 میمنتظر باز شدن در ها نشست مو یشد تیگ  وارد 

کنار من   نا یاول نشست. من کنارش نشستم. انتظار داشتم ن لیدن

 نشست .  لیدن گهیچون کنار من بود اما رفت سمو د نهیبش

  میسه کوله هامونو رو پامون گذاشته بود هر 

ی کوله اش رو پائ  نا ین اما   رو هم انداخت و گفت لندشو ی یهاگذاشتو پا  ی 

 کمپ دانشگاهه درسته؟  نیکمپ مجهز تر   نیپرفسور ا -

  با یتقر  -

ی و کاب میستیتو چادر ن عتی ی -  م؟یدار  ی 

ی گرمه کاب  تینها نه ... چادر هست. چون اونجا نر  -  شیپ یها ی 

ی ام یبرا هب  گیتعفن م یساخته بو   شهیاستفاده م سنتی  یچادر ها ی 

 ؟جدا؟ پس کولر چی  یوا -

 بهش انداختو گفت نگایه لیدن

ی ستین انیدر جر  نکهیکولر؟ مثل ا  - ه ل م؟یب  م میکجا دار   ی  از  یکی ا یمقبر

ه هاست و به ه نیتر  یمیقد ون چیمقبر ی تجه یکیوجه با ابزار الکبی  ب 

 شهینم

 به خودش گرفت ینسبتا شوکه ا افهیق نا ین
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ی م حدس  لوس کردن خودش  یباشه برا لمشیف دمب 

ی هم یبرا  نوشتم لیدن یو برا گهیرومو کردم سمت د ی 

 دنبال شکارته ها  -

 با تعجب به من نگاه کرد که گفتم امیبعد خوندن پ لیدن

 هر جور شده جلب توجه کنه خواد ی... مگمیرو م نا ین -

 منو خم شد سمتم و لب زد یآروم دستشو گذاشت رو پا لیدن

 بده باال تر ...  کنی... حاال دامنتو  تونهینم -

 کردمینگاه م لیمن بودم که شوکه به دن حاال 

  نا یوسط فرودگاه کنار ن نجا یا

 بود  یاحمقانه ا سکیر 

کرد   به جلو بود سیع هب  که خ  نطور ینشستو هم اخیم لیدن مرخین رو 

 دامنمو بده باال 

به  میبش ما یکردم.تا وارد هوا پ  دا یبا خوندن شماره پروازمون نجات پ اما 

 دادم  جیمس لیدن

 میدقت کن یلیخ د یبا نا یجلو ن -

 من حواسم هست -

ی هم یبرا -  من یپا یال یبزار  یخوایو دستت م تی یشیکنارش م  ی 

 هامون  صندیل یرو  ما یتو هوا پ مینشست



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

812 

 میبود سه تانی  فیرد هی

 وسط بود و من گوشه کنار پنجره لیدن باز 

 برام نوشت لیدن

تر  لکسیدلم خواست .  هرچقدر ر  شبی یب یحرفشو زد -

... حاال دامنتو بده باال  کتی یکمبی جلب توجه م  کتی   یکار 

  نیکه با ا
ی
 !!!!!! یکارو سخت تر کرد  یکه زد  حرف

 فقط نگاهش کردم که با اخم نگاهم کرد  امشیپ با 

ی چ خواستم  گفت   نا یبگم که ن یب 

 پرفسور کشهیپروازمون چند ساعت طول م -

 دو ساعت  -

 دیگفتو دستشو رو پام کش  نو یا لیدن

 باال داد دامنمو کیم خودش

ده بود که مهماندار هوا پ ر یدستشو ز  هنوز   ما یدامنم نبر

 گفت  لیرسمون و رو به دن یاومد باال

 بذادم باال  نیبد فتونیک  -
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 اشاره کرد لیدن یپا یرو  فیک  به

  خورد یبهم م لیدن یهمه برنامه ها فیک  بدون

 دادینم فو یبود اگه ک عیضا اما 

ی هم یبرا به سمت مهماندار گرفته بود  فو یکه ک  در حایل ی 

 گفت جا نبود خواستم بذارم 

 گرفتو جا کرد   فو یدار ک مهمان

نگاه  تی یحال حرف زدن با مهماندار بود که متوجه سنگ در 

به  هب  چشماش که خ دنیشدم. برگشتم سمتش و با د نا ین

 من بودع جا خوردم که گفت  یپا

 ا؟یل تی یشیباز م نجور یا شهیشما هم -

 اصال کوتاه نبود  نا ین یصدا

و به  دمیرو شن نا ین یصدا هم مهماندار به راحتی  لیدن هم

 من نگاه کردن یپا

 رون پام بود  ونهیم دامنم
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آروم پاهامو رو هم انداختمو دامنمو مرتب کردم و  یلیخ

 گفتم 

  زم؟یعز  هیمنظورت چ -

 چرخوندو روشو اون سمت کرد چشیم

ی مهماندار برا با   نوشتم  لیدن یرفیی

ه بهم دست نزنی  یلیخ -   حساس شده بهبی

 خوندو فقط نوشت باشه امو یپ لیدن

 حال خورده بود ضد  انگار 

برنامه  سفر حسانر  نیهاش تو ا طنتیش یبرا دونستمیم

 داشت

 حضورش دردرس بود نا یواقعا ن اما 

 بهم دست نزد گهید لیپرواز دن انیپا تا 

سوال  لیداشت از دن نا یشدم ن دار یب وقتی  دمو یخواب کیم

سیم   د یبی

 اومد دنبالمون  کاپیپ هیپرواز  بعد 
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  میراه افتاد مو یپشت نشست نا یبا  منو ن کاپیپ یتو 

 گرم بود   یلیخ هوا 

ه ها خنک تره  دونستمیم اما   تو مقبر

  ۵بعد  بالخره
ی

ه ل ساعت رانندیک  میدیرس ا یبه مقبر

ه بودو منو ن  سنتی  یها چادر  رو به  نا یکمپ کاوش کنار مقبر

نفر  کی یبرا خایل تیدو تا چادر مجزا که هر کدوم ظرف

 
ی
 د یهم به چادر مخصوص اسات لیکردن و دن  داشت معرف

 رفت 

 هم بود  گهیدخبی د هیچادر من  تو 

 نجاستیوقته ا یلیبود خ دا یتو چادر پ یها لهیوس از 

 دمیگذاشتمو دراز کش  لمو یوسا

 کردیدرد م تنم

 میاومد رو گوش امیپ هی

 بود لیطرف دن از 

 بود  نوشته
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  شمیپ ا ی... ب هیچادر من انفراد -

 ذوق نشستم رو تخت  با 

 تنگ شده بود  لیدن یدلم برا واقعا 

 ونب  تختو زدم ب ر یز  دمیچ لمو یوسا عی    رس 
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 هنوز تایم کاری بودو بچه های کاوش بر نگشته بودن 

 جلو در چادر دنیل ایستادمو اطرافو نگاه کردم 

 هیچ کس نبود .آروم گفتم 

 پرفسور آندو ؟!  -

پارچه جلو چادر کنار رفتو دنیل پیدا شد کنج لبش لبخند 

 بودو با دیدنم گفت 

 بالخره یه جای خلوت پیدا کردم  -

با رس اشاره کرد برم داخل . وارد که شدم پارچه رو پشت 

ی کشیدو محکم کرد . داخل چادر کیم هوا بهبی از  رسم پائی 

ون بود اما همچنان گرم بود.برگشتم سمت دنیل و گ  فتمبب 

 حاال با نینا چه ک...  -

بدون اینکه بهم فرصت بده حرفم تموم شه دنیل منو 

 کشید تو بغلشو لبمو بوسید 

شوکه شده بدم  اما رسی    ع به خودم اومدمو باهاش همرایه 

 کردم
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د و تخریک شدنشو حس کردم .  دنیل بدنمونو به هم فرسی

 از لبم جدا شدو گفت

ختم . این مزاحم تمام طول مسب  داشتم تو آتیش میسو  -

 نمیدونم از کجا پیداش شد 

 دوباره لبمو بوسیدو اینبار دستش قاب باسنم شد 

 دست هاشو گرفتمو رسمو عقب بردم 

 سوایل نگاهم کرد که گفتم 

سم کیس بیاد دنیل ... بزاریمش برای شب  -  میبی

ی موقع صدای مردونه ای گفت   یه ابرو باال انداخت اما همی 

 . پرفسور آندو ..  -

 صدا برام آشنا اومد ! اما نمیتونستم به یاد بیارم کیه . 

 دنیل یه ابرو باال انداختو از من جدا شد 

لباسشو مرتب کردو بهم اشاره کرد رو صندیل تو چادرش 

 بشینم و به سمت در رفت 
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 در رو کنار داد و گفت یپرده جلو 

 کتی یچکار م نجا ی.. امت.  -

 آشنا گفت یصدا همون

 برم  خوامیم گهی... دنجامیهست ا مایه هی -

ی  لیحرف اومد تو با دن نیا با   همو تو آغوش گرفیی

 و بشناسم  نمیتونستم صورتشو بب تازه

 مت کالو بود .  پرفسور 

 من تو دانشکده اولم  استاد 

 گفت  عی    هم که جدا شدن مت متوجه حضور من شدو رس  از 

 ؟نی نجایتو ا یز ید ا یمن ... ل یاوه خدا -

 بلند شدم  عی    خجالت رس  با 

 کردم  سالم

 منو داشت یهوا شهیکالو هم  مت

 گروه کاوش اون به من داده بود  حاتیتوض 

ی گرفتم دانشکدمو عوض کنم ازش چ  میتصم وقتی  هرچند  س یب   دمینبی

 نبود انیو در جر 

 استاد مورد عالقه من بود  شهیبه عنوان استاد هم اما 

 کردمو گفتم  سالم
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 ازه با پرفسور آندو اومدم گروه کاوشسالم پرفسور ... ت -

ی نگاهش ب مت  گفت   دو یچرخ لیمنو دن ی 

دوستم اومده گروه  نیدانشجوم با بهبی  نیبهبی  ...  کهیچقدر کوچ ا یدن -

 کاوش 

 زدو گفت یلبخند

حواست  هب  سختگ یلیخ لیاما دن ا یل یدیخوشحالم به آرزوت رس -

 . البته اگه شوتت کرد به تودم بگوونب  باشه از گروه شوتت نکنه ب

 گفت  لیدن دنو یو مت خند لیحرفش دن نیا با 

 میبحثمونو بعد ادامه بد نیاجازه بد یز یخانم د -

 دمیفهم لیحرف دن نیا معتی 

 فتمب  م د یبا

 کردم   گفتمو از هر دو خداحافظی   چشیم

مت  یاز چادر دور نشده بودم که صدا قدیم کیچادر هنوز  ونب  ب

 که گفت  دمیشن

 .... بگو تو با اون دخبی سکس نداشتی  لیدن -

 

 

 با این حرف مت خشک شدم
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 یعتی چی ؟

 منظورش چی بود 

 جواب دنیل تو رس و صدای اکیتی که به سمتمون یم اومدن گم شد 

احت اومده  ه تموم شده بودو همه برای اسبی ساعت کاری داخل مقبر

 بودن 

 همچنان رس جام میخکوب بودم که یه نفر صدام کرد

؟ -  شما دانشجو جدید هستی

 برگشتم سمت صدا 

 که پشت 
ی
 بود . با لباس مخصوص کاوش و موهان

ی
خانم نسبته جوون

 . رسش بافته بود 
ی
ی تکون رس . چشم های آنر روشن و موهای خرمان

 دادمو گفتم

 بله من با پرفسور آندو اومدم  -

هستم مسئول  سارا ئه پس آندو بالخره اومد... خوبه ... مریس ... من  -

 کمپ... کاری داشتی بهم بگو 

 اینو گفتو از کنارم رد شد رفت سمت چادر دنیل 

ون دادم   نفسمو خسته بب 

 که واقعا تو فکر 
ی
ی تا خب گویا گروه کاوش واقیع با اون م بوده زمی 

 آسمون فرق داره 



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

822 

 از زبان دنیل : 

 همینو کم داشتم

 نرسیده لیا یه خاطر خواه پیدا کرده بود 

 سیع کردم آروم باشمو خییل ریلکس گفتم 

 مت من با دانشجوهام نمیخوابم  -

 مت خندیدو گفت 

ی شم آخه خییل وقته چشمم لیا رو  - میدونم ... فقط خواستم مطمیی

ی رابطه  گرفته بود فقط منتظرم درسش تموم شه تا خارج از قوانی 

 نداشته باشیم 

ون پرت کردمو گفتم  تمو بب   تیرسی

ای خوشگل تر بودی -  مت تو قبال دنبال دخبی

 خندیدو گفت 

 لیا رو ندیدی. اون خییل  -
ی
جذاب و سکسیه. دنیل عجیبه زیبان

ه و سیع نمیکنه عشوه بیاد   بیخبر
ی
 مخصوصا که خودش از این زیبان

 لعنتی ... دقیقا حق با مت بودو منم همینارو تو لیا میدیدم

لیا مال من بودو . حس میکردم مت داره وارد قلمرو من میشه 

نفس کالفه ای . نمیخواستم حتی با نگاه خریدار هم کیس نگاهش کنه 

 فتم رس دادمو گ
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ی مت ؟  -  یک مب 

 قرار بود فردا برم اما احتماال یکم بیشبی بمونم -

اهن مخصوص کاوش از تو کیفم برداشتمو . لب هامو بهم فشار دادم پب 

 برگشتم سمت مت که سارا تو قاب در پیداش شد 

 نگاهش رو باال تنه لختم نر پروا چرخید و گفت 

 اوه دنیل ... با همون کیفیت ...  -

 مت بلند خندیدو گفت

ه لعنتیه ها... هر یک میاد اینجا حسانر هات میشه  -  اینا اثر این مقبر

 سارا وارد شد محکم زد به بازو مت و گفت 

 جز تو مت  -

 مت چشم چرخوندو گفت 

 وابم دلیل نمیشه رو من اثر نداشته باشه چون نخواستم با تو بخ -

 مت اینو گفتو چشمیک به من زد 

 گفت
ی
ونو سارا عصبان  قبل اینکه سارا بهش بتوپه از چادر زد بب 

 مت خییل پر روئه ... البته مثل تو  -

 اومد سمتمو آروم تر گفت 

 سمتمو آروم گفت اومد 

  لیدن شهیمثل تو نم چکسیالبته ه -
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  دمیزدمو لباسمو پوش یپوزخند

 گفتم  دمو یتو موهام کش دستی 

  گهیم نو یهم شهیاتفاقا نامزدمم هم -

 سکوت کرد که گفتم دو یباال پر  ابروهاش

 برام  یبرنامه کمپو آورد -

 ر یبود کار دستم بده و بزنم ز  کیصورتش نزد زونیو آو  ۶شوک افهیق

 خنده که خودشو جگع و جور کردو گفت 

 آرهه آره...  -

 ونب  آورد به سمتم گرفتو بدون حرف زد ب ونب  ب بشیبرگه از ج هی

بودو کامال  دهیخوب چ به برگه نگاه کردم .برنامه منو حسانر  دمو یخند

 با خودش هماهنگ کرده بود

 برنامه رو عوض کنه دهیمن شن ایلیحاال که راجب نامزد خ مسلما 

  ا یدادم به ل امیگذاشتمو پ  بمیکردم کاغذو تو ج  تا 

 چادر من ا یشب ب کیساعت  -

 جواب داد عی    رس 

 شهیدارم تابلو م یهم چادر  لیدن شهینم -

 ایب د یخواب وقتی  -

ا لیدن الیخیامشب ب -  کنمی. خواهش ماد یدستم ب طیبزار رسی
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 .  ونب  نوشتمو زدم ب یتو ذوقم خورد . باشه ا حسانر 

 امشب تا صبح نگه دارم تونستمیرو نم یانرژ  نهمهیا من

 : ا یزبان ل از 

 من بود  یاهایروز رو  فردا 

ه ل حضور  ه ... اونم مقبر  ... ا یتو مقبر

ی هم خواستیداشتم. دلم م جانیه یلیخ داخلشو  فتمو ب  امشب م ی 

 دمیدیم

  کرد یهم قلبمو گرم م یمیو قد واقیع یها بهیو لمس کت دنیبه د فکر 

نه.چراغو خاموش  ا یاصال  اد یم دونستمیبود و نم ومدهین میچادر  هم

  جانیبخوابم. از ه تونستمیزدم. نم تختم غلتی  یکردمو رو 
ی

 و خستیک

دیخوتبم نم  بر

ی چشم هام سنگ تازه  چادر باز شدو کیس پیشده بود که حس کردم ز  ی 

 اومد تو

 دمیبدنم از جا پر  یرو  باشه اما با لمس دستی  میزدم هم اتاق حدس

خالصه  هیشد .  نی نها یراجع به رمان بعد ممیخوشگال. تصم سالم

 یپا یدر کنار پارت ها گهیو از هفته د گمیکوچولو بهتون م
ی
ه ل  ان  ا یمقبر

وع م دو یرمان جد یپارت ها  کنمیرسی
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 یادیز  یهست که دشمن ها ونر یلیم مرد مولتی  هیدر مورد  د یجد رمان

ی که داره اتاقشو تم  یخدمتکار  شهیشب متوجه م هیداره.   یبرا کنهیم ب 

ی خوشگله و حدس م یادیخدمتکار بودن ز  از دشمن  یکیجاسوس  نهب 

ی هم یراهاشه . ب بهش بده که تا عمر داره  دریس هب  گیپ میتصم ی 

ی چ چیفراموش نکنه اما ... اما ه . بچه ستین کنهیاونطور که فکر م یب 

تلگراف  نکیدفعه بصورت ل نیها رمان بازم هات و صحنه داره. ا

.  ذارمیاف م ید نی  لیو هر چند روز تلگراف هارو بصورت فا ذارمیم

 
ی
وع رمان بهتون م اسم و باف  گمیمشخصاتم با رسی

 دستش جلو دهنم گذاشتو گفت لیبزنم دن غیج نکهیا قبل

 ... منم ا یل سیه -

 شوک برگستم شمتشو گفتم با 

 ادیم میاتاق... االن هم لیدن کتی یچکار م نجا یا -

 التی... رفته تعط اد یهششش... نم -

 نجاستیکه ا  لشیاما وسا -

 گردهیآره چون فردا برم-  

 ام رو تو دستش گرفت و گفتم نهیبلوزمو س ر یز  د یخز  دستش

 ؟چی  اد یاگه االن ب -

  اد یسمت نم نیبه ا تی یماش جیاالن ه ا یل اد ینم -



 مقبره لیا )مقبره عشق و هوس(

827 

 اش رو تو ششورتم برد  گهیحرف دست د نیا با 

ی ب یسیحس خ با   پام تو گوشم گفت ی 

  یدیدیم اوه... خواب سکیس -

 به هم جفت کردمو گفتم پاهامو 

 ستین به خواب سکیس از یبسه ن نمیخواب تورو بب -

 گفت  دو یگلو خند  تو 

 پس  تی یبب د یبا شهیهم -

ی به زور فرستاد ب انگشتششو  وع به نوازشش کرد ی   پامو رسی

 دادم شبی یپاهام شل شدو بهش فضا ب آروم

س داشتمو گفتم اما   همچنان اسبی

  در چادر از داخل قفل کتی  شهینم -

 گفت   دو یخند لیدن

و  یتخت فبی  نیبا ا نجا ی... پاشو لخت شو اا یکردم ل  نکارو یهم -

 لختت کنم  تونمیمن نم کیکوچ

 میدیدو خند هر 

 رس و صدا کرده بود.  حسانر  تختش

 وسط چادر پهن کرد یرو تختمو تو فضا یپتو  لیدن مو یدو بلند شد هر 

 اونجا گذاشتو گفت بالشتمم
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 حاال خوب شد  -

 داد هیبه بالش تک یمرص  یمثل پادشاه ها دو یکش  دراز 

 من منتظر نگاه کرد و گفت به

 ؟با رقص برام لخت یسی  یبلد -

 گفتم  دمو یحرفش خند از 

 ؟ یمرص  یپادشاه ها یتو حال و هوا مرص رفتی  میاومد -

 تو بغلش د یگرفتو منو کش  دستمو 

 رومو گفت د یحرکت چرخ هی با 

بشم کم تحمل  کیتحر  اما من وقتی  دونمیرو نم یمرص  یپادشاه ها -

 یخودت که م ا یل شمیم
ی
 دون

ی ا  با  حرفا خودش افتاد به جون لباس هامو لب هاش بدنمو فتح  نیگفیی

 کرد... 

 :  لیزبان دن از 

 .  دمیکشیم ا یرو باسن و رون و کمر ل دستمو 

  هی بعد 
ی
 هوش شده بود نر  با یتو بغلم تقر  سکس طوالن

 داشتم یبود من انقدر انرژ  بیعج اما 

ه ل انگار  چند برابر شده  میجنس لیمنو گرفته بودو م ا یقدرت ملکه مقبر

 بود
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  دمیکش  ا یل یپا یال کیم  دستمو 

 بود سیخ هنوز 

ی به ب و یسیخ آروم  دمیباسنش کش ی 

سوراخ پشتشو  نبار یمقاومت نکرد دوباره تکرارش کردمو ا دمید وقتی 

 فشار دادم کیم

 بدنشو سفت کردو خمار خواب گفت عی    رس 

 یش لیدن -
ی
 پوشمیلباس م مب  نکن وگرنه م طون

به  به باسنش زدمو گفتم یا رصی

 چشم بخواب  -

 ام زدو گفت نهیبه س الگ مشت

 دردم اومد...  -

 وار رو باسنش حرکت دادمو گفتم رهیدا دستمو 

 فردا ...  یرو گذاشتم برا درد اصیل -

خواب فقط گفت هوووم اما من واقعا براش برنامه داشتم.  خمار 

 باسن خوش فرمش...  نیمخصوصا ا

 دهیخواب داد ینشون م ا یمنظم ل یها نفس

 ؟  کردمیچکار م د یبا واقعا 

 داشتمیخودم نگه م شیپ ارو یل د یبا چطور 
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 لحظه ترس برم داشت هی

 بودم دهیواقعا ترس ا یبه ل میحجم وابستگ نیا از 

پنج  مو یتونستم افکارمو آروم کنم تا بخوابم. ساعت گوش سختی  به

 رو ترک کنم ا یچادر ل هیشدن بق دار یصبح گذاشته بودم تا قبل ب

 دمیاز خواب پر  غیج یقبل ساعت با صدا اما 

 میهم با ترس تو بغلم نشستو به هم نگاه کرد ا یل

 اومد یم غیج یچادر صدا ونب  ب از 

 گفتم  ا یبه ل مو یدیلباس پوش عی    دو رس  هر 

ی تو برو بب - ه . اوضاع مناسب بود من از چادر ب ی   ونب  ب امیچه خبر

 تکون دادو رفت یرس 

 شدن دار یهمه ب داد ینشون م ونب  ب همهمه

ی من ونب  ب یبرا میکم داشن  نو یهم  رفیی

 برگشتو گفت  ا یل

 ستین نجا یحواسش به ا کیس  ونب  ب ا یب لیدن -

 میرفت تیوبه سمت جمعزود از چادر خارج شدمو هر د ا یحرف ل نیا با 

از استادا  یکیرو شن ها نشسته بودو  تیکه وسط جمع   نا ین دنیبا د

 جلو رفتم عی    رس  کرد یداشت پاشو چک م

 گفت  اشیک یمن با چشما دنیبا د نا ین
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ی منو برگردون - ه... ا  نجا یا تونمی... من نمی   نمیکار کنم . گرمه پر از حرسی

 . مار هم داره ... د یپامو گز  ونیح هی

 کردم نخندم  سیع

 رس تکون دادمو گفتم فقط

 باشه باشه آروم باش -

 :  ا یزبان ل از 

 انقدر ترسو باشه نا یانتظار نداشتم ن واقعا 

 به چادر میاستادا موندن و دستور دادن ما برگرد هیو بق لیدن

 شدیداشت روشن م هوا 

 دمیرو تخت دراز کش تنها 

 دنینداشتم به تنها خواب عادت

 فکر به بعد از گروه کاوش دلم گرفت با 

  شد؟یم چی  لیعاقبت منو دن واقعا 

  لیبدون دن تونمینم گهید کردمیحس م من
ی

 کنم  زندیک

 افکار خوابم برد  نیا با 

 شدم دار یبه زور ب صبح

 سخت تر از انتظارم بود  نی و صبحانه صحرا نی صحرا توالت

ه آماده شد یبالخره همه برا اما   میورود به مقبر
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 نبود نا یو ن لیاز دن یخبر 

 داشتم  یبد حس

 که جا مونده  کیس  مثل

ی اول  روزم بود .  ی 

ی اول ه  هیورودم به  ی   مقبر

 استادم نبود اما 

کمرمو نوازش کرد و تو گوشم   که دستی   کردمیبه اطراف نگاه م نگران

 گفت

 ؟ یتنها موند -

 . سمت مت از کنارم رد شدو اومد رو به روم برگردم نکهیا قبل

 زدو گفت یلبخند

ی اول یبرا -   یروزت آماده ا ی 

 جا خورده بودم شیکیتماس و نزد نیا از 

 قدم عقب رفتمو گفتم هی

  ن؟یدیشما پرفسور آندو رو ند -

ه ن شیپ -  فکر کنم .  ناستیاون دخبی

 گرفتو گفتم  شبی یب حرصم

ه برم  -  اونجاآها... پس من بهبی
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 بازومو گرفتو گفت  مت

من هستم روز اولتو  ا ی. باد یکارش تموم شه م  لی... دنستیالزم ن -

وع کتی   رسی

 رفتم نا یبه سمت چادر ن دمو یکش  ونب  از دستش ب تیبا عصبان دستمو 

 دست خودم نبود رفتارم

 آروم باشم تونستمیهم نم نا یتو چادر ن لیبا تصور دن اما 

 پشت رسم اومد مت

  چیتند کردمو بدون ه پا 
ی
 رو کنار زدم  نا یپرده چادر ن اعالن

ی که ب  یمردونه ا کلیدوتا بدن لخت و ه دنید با  بود هنگ  نا ین یپا ی 

 گفت  دو یکش  غیج دنمیرسشو کج کردو با د نا ین.  ستادمیا

 تو چادر من یایم ینداز یچطور رستو م ونب  برو ب عویصی  -

 مت به خودم اومدم یشوک بودم که با صدا هنوز 

ه؟ الکس تو ا نجا یا -  ؟ کتی یچکار م نجا یچا خبر

 نبود لیدن نا یرو بدن ن مرد . به خودم اومدم تازه! الکس؟

و مت  نا یدعوا الکس و ن یصدا. ونب  ها از چادر اومدم ب دهیجن د مثل

 همچنان شوک بودم من. اومد  یم

 ایل -

 اومد برگشتم سمتش که نگران داشت یم لیدن یصدا با 
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 سمتشو بغلش کردم دمیدوئ ناخداگاه

د که زود به خودم اومدمو ازش جدا شدم  منو   به خودش فرسی

  د یصحنه رو ند نیا کمپ خلوت بودو کیس  خوشبختانه

 شوک گفتم با 

در حال  دمید نجا ی... اومدم اهستی  نا ین شی... مت گفت پیکرد  ر ید -

 سکسه ... با اون... پرسه... الکس... راننده ... 

. کردمی؟ داشتم برگه خروجشو آماده م نهیاوه پس داد و هوار برا ا -

ه من االن خودم م یز یچه آبرو ر   امیشده.تو بلو جلو مقبر

ه  عی    رس  منم. نا یگفتو رفت سمت چادر ن  نو یا لیدن  برگشتم سمت مقبر

که مشغول حرف زدن و   حایل در . نو مت اومد لیکه گذشت دن  کیم

 مت گفت دنیمن که رس به. بودن  دنیخند

 یخوای. کمک نم یدار  هددانشجو یحاال فقط  لیخب دن -

 گفت  دو یخند لیدن

 نگران نباش امیبرم نی تنها ا یاز پس ل -

 یمت متوجه شه چشمک ش نکهیا بدون
ی
 بهم زد   طون

 و لبخندمو خوردم هیمنظورش چ دونستمیم

 تو  میکردو اشاره کرد بر   از مت خداحافظی  لیدن

 بودم دهیشلوارک کوتاه پوش هی
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ه شد تا  ی رونم و پائ یدستشو باال لیدن میوارد مقبر  دو یباسنم کش ی 

 گفت

 ستیاما بازم بد ن ستیدرسته دامن ن -

 گفتم  دمو یخند آروم

وع کن میبزار برس -  بعد رسی

 گفت  یجد یلیخ لیدن

ه لگهید میدیرس - ه عشق و هوس ... از ورودا ی... مقبر  د یبا شی... مقبر

وع کن   میرسی

 مثل انتظارم  درست. به اطراف نگاه کردم دمو یخند

  یمیقد دالون
ی

 شده  کیسی   میکمسو س  ینور ها با .  و سنیک

 گفت  لیدن. فتب  سه جهت مختلف م به

 سمت االن گروه کاوش در حال کاره  نیا -

ه هنوز کاوش نشده ر یز  هب  سمت م نیا  مقبر

 و جواهرات بود که کاوشش تموم شده  بهیسمت هم اتاق کت نیا

کمرمو گرفتو   لیبچه ها که دن شیپ میتکون دادمو منتظر بودم بر  یرس 

 منو به سمت اتاق جواهرات برد و گفت

 قسمت  نشونت بدم...  نیا میاول بر  -

 نداره؟ یرادیا مطمئتی  -
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  ا یشک نکن ل -

  میشدیتو بغل هم رد م کیکه از دالون بار   نطور یهم

ی رس انگشتشو از کمرم پا دادو یدستشو رو کمرم حرکت م لیدن د یم یی    بر

 گفت   کردو یلمس م باسنمو 

ه هستی  نیهم اسم بانو ا نکهی... از اا یل -  ؟یدار  چه حیس مقبر

 دوست دارم بدونم چطور  -
ی

 کردیم زندیک

  هی به
ی

برق داخل اون در  کیسی   میس. باز بود  مهیکه ن  میدیرس در سنیک

ا به سختی  لیدن فتو ب  هم م
ً
رد شدو منم پشت رسش  خایل یاز اون ف

  هی. رفتم
ی

  هیرو به رومون بود با  اتاق سنیک
ی

 وسط اتاق  تخت سنیک

 نداشتو پر بود از طاقچه یپنجره ا چیه اتاق

   لیدن
ی

 برد و گفت کمرمو تو دستش گرفتو منو به سمت تخت سنیک

ی زم نجا یا - . انقدر که نور جواهرات اتقو ا یتا سقف پر از جواهر بود ل ی 

 کردیروشن م

  نیا با 
ی

نگاهش  وسط سالنو سوایل حرف منو خم کرد رو تخت سنیک

 یکردم.لبخند ش
ی
 زدو گفت طون

وع م نجا یخب کالسمون از ا -  ... ا یل شهیرسی
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  دستشو 
ی
به  شلوارکمشورتمو کنار داد دو یرو دو طرف باسنم کش دوران

 
ی
 یبه ال لیکوتاه بود که به همراه شورتم کنار بره و دست دن  قدر کاف

 پام برسه 

 برگشتم سمتشو گفتم اما 

ه رو کامل بب لیزوده دن کمی -  بعد نمی... بزار حداقل مقبر

ی حرف از ب نیا با    ی 
ی

 گذشتمو خودمو به در رسوندم  بدنشو تخت سنیک

 رو لبش بود  ینگاه کردم که لبخند مرموز  لیدن به

ی چ  نگفتو به سمتم اومد  یب 

ه راه افتاد با   گفت  لیدن مو یهم تو داالن مقبر

ه تو هم شب نیانگار تو ا -  یشد ا یملکه ل هیمقبر

 جدا ؟ چرا؟ -

 ی.... درستو خوب نما یل -
ی
 ها خون

 گفتم  دمو یخند

 ؟ یدیتو مگه بهم فرصت درس خوندن م -

  هی به
ی

 با فشار درو باز کرد و گفت لیدن مو یدیرس گهید در سنیک

مست از خواستنش  داشتو یهم عشاقشو تو تب تنش نگه م ا یملکه ل -

د یم نور یو ا نور یراه رو ها ا نیتو ا   بر

 وارد شدم لیرس دن پشت
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 مهست ا یزدمو خواستم بگم بالخره منم ل لبخند 

ی منو ب لیدهن باز کنم دن نکهیقبل ا اما    وار یخودشو د ی 
ی

 قفل کرد سنیک

 دیلب هامو با قدرت بوس 

 شهیمحکم که حس کردم لب هام االن از بدنم جدا م انقدر 

 دمیمنم لبشو گاز گرفتم و مک ناخداگاه

  کرد یفضاش شهوت آدمو چند برابر م نجا یا واقعا 

ی و لبشو ب لیدن یزدم تو موها چنگ عقب و ازش  دمیلب هام کش ی 

 جدا شدم 

 هامون جدا شد لب

 بدن هامون هنوز قفل بود  اما 

ی دستشو ب لیدن  پام برد ی 

 
ی

ی به ب چنیک  پام زد که نفسم رفتو گفت ی 

 ایتحملم ل من نر  -

لمو از دست بدم هولش دادم عقب  نکهیا قبل  کنبی

 مقاومت نکردو عقب رفت اونم

 تو اتاق زدمو گفتم چرچی 

  لیتازه اتاق دومه... تحمل داشته باش دن نجا یا -

 به من بود  هب  از شهوت خ هب  ت ینگاه کردم که با چشما بهش
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 زدو گفت نهیبه س دستشو 

 اتاق بعد میبر  -

  نجا یا  یدینم حیتوض -
ی
 بوده  چه اتاف

 لبش باال رفتو کمرنگ لبخند زداومد سمتم کنج

 گرفتو گفت  بازومو 

  یاتاق برا هی نجا یا -
ی
 با عشاقش بوده  خوشگذرون

بالفاصله وارد  مو یرفت ونب  سمت در  ب د یحرف دستمو گرفتو کش نیا با 

 میشد یاتاق بعد

 مکث کردو گفت لیدن

 اتاق ابزار ...  -

 یاتاق بعد د یکش  منو 

 لباس ضیمخصوص تعو  اتاق

 استحمام.  اتاق

 داشت....  یمیعظ یگفتگو که پنجره ها  اتاق

هول داد تا از اندازه  کیم  و یدوباره در سنگ لیدن مو یاتاق آخر شد وارد 

 ورود آدم کمبی باز بشه و منو چرخوند سمت خودش

 تو دستش گرفتو گفت بازوهامو 

 ...  ا یبالخره اتاف خواب ملکه ... ل -
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 حمله کرد به لب هام حرفنیا با 

 میدیتا رس میعقب عقب رفت د یبوسیکه با حرارت لب هامو م  نطور یهم

 
ی

 اتاق به تخت سنیک

  د یخورش نور 
ی

 شدیوارد م از دوتو پنجره سنیک

سیم  میدزدا ش ونب  از ب دمیبی

 نداشت  ارتفایع یلیکه خ  مخصوصا 

 بدون لیدن اما 
ی

  توجا به پنجره ها منو هول داد رو تخت سنیک

 لبه تخت گذاشت  لبه سنگ که پاهامو بلند کردو  تمینش

 شلوارکمو کنار دادو انگشت اولشو فشار داد داخل  شورتمو 

 گفتمو چشم هامو بستم   آیه

  د یکش  ونب  ب انگشتشو 

 خودشو کامل واردم کرد ...  هو یدر چه حاله که  نمیکردم تا بب  نگاهش

 شد بیترک لیدن تیگفتم که با هم رضا  قی یآه عم رفتو نفسم

 وزنشو رو تنم گذاشت دو یبوس گردنمو 

  نیا یرو 
ی

 تنم درد گرفته بود تخت سنیک

 بود شبی یلذت ب اما 

 هوا وارد کرد دوباره نر  دو یکش  ونب  خودشو ب لیدن

 بلند تر از دفعه قبل بود  آهم
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 لبم گفت مماس

  میاخراج ش یخوای... ما یل سیه -

وع کرد نیا با   حرف لب هاش رو لبم نشستو حرکاتشو رسی

 د یکش  کنب  رو ابرا بودم که خودشو ب گهید

 ارضا شده  دمینفهم اصال 

زدو منو دمر  ینگاهش کردم که متوجه شدم هنوز نشده لبخند خمار 

 کرد 

ی ب یسیخ  دیپامو به پشتم مال ی 

  مب  خواستم برگردمو جلوشو بگ عی    رس 

 حرکت واردم کرد هیبازم با رسعت و قدرت تو  اما 

 خفه شه غمیج یجلو دهنم گرفت تا صدا دستشو 

 شدیم دهیبازم شن هرچند 

ی از درد نبض م بدنم   د ب 

 فشار داد کیم  کمرمو 

 گوشم گفت   تو 

ی نم غیملکه که ج هی... ا یآروم ل -  نهب 

 دوباره ناله کردم شیول کرد اما با حرکت بعد دستشو 

 بود دردناک
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 دردناک یلیخ

وع کرد کمرمو   محکم تو دستاش گرفتو حرکتاتشو رسی

 تنم بدنمو درد آورده بود ر یز  سنگ

 کردیاز پشت رسم انگار داشت پاره ام م لیدن

 حرکت آخرو زد لیراه افتادو دن اشکم

 حس کردم شو یداغ

 دیخودشو بزرون کش دو یشد گردنمو بوس خم

 نداشتم بلند شم نا 

 دوباره شلوار و شورتمو کنار داد لیهمون حال بودم که دن تو 

 کنه   یکار   خواد یکردم باز م  فکر 

ی به ب و یدستمال کاغذ وقتی  اما  ی داره تم دمیفهم د یپام کش ی   کنهیم مب 

 بود  حواسش به همه چی  شهیهم لیدن

 کمک کرد بلند شم  دو یشد گردنمو بوس خم

 مرتب کردو گفت لباسمو 

ه لبا آشنا شد حسانر خب فکر کنم  -  یبا مقبر

 نا نداشتم  کردو یدرد م پشتم

  نشستم
ی

 و خواستم جوابشو بدم که کله مت اومد تو رو تخت سنیک

 که با فاصله بودم نگاه کردو گفت  لیبه منو دن سوایل
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 ن؟یدیشما هم صداهارو شن -

 گفت  لیفقط متعجر نگاهش کردم که دن من

 ؟نی چه صدا -

 هول داد درو کیم مت

 داخل و گفت اومد 

ی یفکر کنم باز دو نفر دارن سکس م - ل  نی. اکیی ه همه رو از کنبی مقبر

  کنهیخارج م

و  نهیبلند شدمو رفتم سمت پنجره  تا رسخ شدن گونه هامو نب عی    رس 

 گفت  لیدن

ه عشق و هوسه ...  -  بالخره مقبر

 گفت  دو یخند مت

 ...  ا یآره ... ملکه ل -

 د یپر  لیکه دن  گهیبا مکث گفت و حس کردم با منظور داره م ارو یل

 وسط حرفشو گفت 

ا آشنا شدا یل ا یب - ه بر  ی... حاال که با مقبر  تی یپروژه ات رو هم بب میبهبی

 ونب  تا برم ب ستاد یحرف منتظر ا نیا با 

 گفتم  گرفتمو چشیم  قیعم نفس

 تا برم سپتش که با مت چشم تو چشم شدم  برگشتم
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 شهوت داشت رنگ نگاهس

 دیلرز  تنم

ه دار  نیواقعا ا نونه  کنه؟  یمقبر

ی سمتشون رفتمو از ب به  ونب  و مت رد شدمو از در رفتم ب لیدن ی 

 بهم زد  یلبخمد ونو ب  اومد ب لیتر از دن عی    رس  مت

کرد   تیمنو هدا تیپشت رسش اومدو دستش پشتم مش عی    رس  لیدم

 و گفت  گهیسمت د

... بهد اون اگه کارت  ا یل بخشو تموم کتی  نیا یماه فرصت دار  کی -

 یم یخوب باشه و خودت بخوا
ی
  تون

ی
 بمون

 منو گفت گهیاومد سمت د مت

  یدوست دار  -
ی
  تو گروه کاوش بمون

 شهیم چی  نمیبگذره بب کمی د ی. با دونمینم -

 گفت  دو یخند مت

  اگه خواستی  -
ی
 بهم خبر بده  بمون

 ستادیا هو ی لیحرفش دن نیا با 
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 کرد به مت و جدی گفترو  

 چرا به تو خبر بده مت ؟ استاد لیا منم  -

 مت خندیدو ریلکس گفت

 بالخره گایه روابط خارج از استادی نیازه دنیل -

 با این حرف چشمیک به من زدو از کنارمون گذشت 

ون دادو گفت  دنیل با عصبانیت نفسشو بب 

ه رو اعصابم  -  داره مب 

 خودمو به دنیل نزدیک کردمو آروم تو گوشش گفتم 

... کیس که دو دقیقه پیش آه منو بلند کرد تو  - ه بهش توجه نکتی بهبی

ی باشه ی  بودی... فکر نکنم خارج تر از روابط ما دیگه چب 

 دنیل خندیدو دستشو نوازش وار رو کمرم کشید

 آروم تر شده بودو با هم به سمت پروژه من رفتیم 

 و نشون دادبهم کارم

کنار بقیه بچه ها بودو از اینکه تو این جو کاوش بودم حس خونر 

 داشتم

 بالخره بعد اینهمه سال درس خوندن داشتم یه کار واقیع میکردم

 تا تایم نهار حسانر رس گرم کند و کاو بودم 

 دنیل هم واقعا مشغول کار شده بود 
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ه. ساندوی     ج مرغ بودو هر نهار رو اون روز برامون آوردن داخل مقبر

 کیس تو تاییم که میخواست خورد

ی موقع نهار دیدم دنیل و   استاد ها با هم نشسیی
ی
 باف

 منم پیش دوتا دیگه از بچه ها نشتمو غذا خوردیم

بعد ناهار تا وقتی نور روز اجازه میداد کار کردیمو بعد هم وقت 

احت شد   اسبی

ی قرار داشت   دوتا چادر برای دوش گرفیی

 ییک مردونه و ییک زنونه

م  حس میکردم باید حتما دوش بگب 

 که با دنیل داشتم
ی
 مخصوصا با این رابطه هان

م م دوش بگب   بهش مسیج دادم من مب 

 رسی    ع جواب داد و گفت 

 باشه... حواسم بهت هست  -

چادر رفتم . نفهمیدم منظورش چیه . وسایلمو گرفتمو به سمت اون 

برای امنیت در چادر با زیپ از داخل بسته میشد . به خاطر کمبود آب 

ی  دوتا سطل آب فقط برای هر بار حمام بهت میدادن. ییک برای شسیی

 خودت و ییک برای آبکیسی 

 لخت شدمو بدنمو شستم 
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داشتم با سطل دوم بدنمو آب میکشیدم که جریان هوا رو رو تنم حس 

 کردم

 ه کردم یه نفر داشت زیپ چادرو باز میکرد به در چادر نگا

 حدس زدم دنیل باشه

 خواستم بهش بگم برای امروز ظرفیت تکمیه که یه لحظه شک کردم

رسی    ع حوله ام رو دورم پیچیدم که زیپ چادر باز شدو مت تو قاب در 

 پیدا شد 

 با شوک نگاهش کردمو گفتم

 اینجا حموم خانماست پرفسور  -

 نر توجه به این حرفم اومد داخل و گفت 

 میدونم عزیزم... منم اومدم تورو ببینم -

 با عصبانیت گفتم

ون تا جیغ نزدم -  برین بب 

 اخیم کردو گفت 

 متجاوز نیستم آروم باش لیا... من یه وحیسی  -

میخواستم بگم اما االن دقیقا داری مثل یه وحیسی تجاوز کار رفتار 

 تو دستش گرفتو گفت میکتی که یهو بازومو 
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من بایدبرگردم لیا. اما یک هفته دیگه میتونم دوباره بیام کاوش. قبل  -

ی شم و برگردم ...   رفتنم میخواستم بهت بگم تا مطمیی

ون کشیدمو یه قدم رفتم عقب که لبخندی زدو  دستمو از دستش بب 

 گفت 

 لیا... من خییل وقته چشمم دنبالته عزیزم . انقدر از من فرار نکن  -

 خواست باز بیاد سمتم که رسی    ع از کنارش رد شدمو به سمت در رفتم 

 اما دوباره چرخیدو بازومو گرفت 

 گفتم
ی
 عصبان

 شما حالتون خوب نیست پرفسور... بزارین من برم  -

 شده بود و گفت 
ی
 حاال جدا عصبان

 دتم لیا... تو باید از خدات باشه که ازت خوشم اومده من استا -

ون کشیدم  دستمو با شتاب بب 

 این حرکت باعث شد چند قدم برم عقب که مت بیشبی اخم کرد 

 با عصبانیت گفتم 

ی  -  اصال هم اینطور نیست . دیگه هم به من دست نزنی 

 با این حرف به سمت در چرخیدم

 اما با صورت رفتم تو سینه یه نفر

 عطر آشناش میگفت دنیله ... 
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 رسمو بلند کردمو بهش نگاه کردم

 طوفان تو راهه...  هی داد ینشون م شیعصبان یچشم ها

 :  لیزبان دن از 

 کنمیدارم چکار م دمینفهم اصال 

 حوله تن پوش!  یتو  ا ی... چادر مخصوص حمام خانما ! ل مت

  تی یمت با ب دمیبه خودم اومدمو د فقط
ی
ی رو زم خون نشسته و چشم  ی 

بات من تو حال خونر  دهیهاش نشون م  ستین از رصی

 گفت  اصال چی  مب  نفهم

 تو ذهنم بود ا یخفه ل غیج یصدا فقط

ی مت رو گرفتم و از زم غهی  بلند کردم ی 

 داد زدم رسش

  عویصی  یکردیم چه غلظ نجا یا -

مچ دستمو  یدوباره بکوبم تو صورتش که دست مردونه ا خواستم

 گرفت

 پشت رسم برگشتم

 بود  ور یال

 گفت  آروم

 . میکنیم رو ما برریس هیآروم باش بق لیدن هیکاف  -
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 دادم ونب  پر حرص ب نفسمو 

 بود دهینگاه کردم که رنگش پر  ا یل به

 گفتم  تیعصبان با 

 ؟خونر  -

 شوک رس تکون داد آره که داد زدم با 

 دور زدن با حوله یبرو لباستو بپوش پس جا -

 رفت دو یدوئ عی    رس 

ه ب گهید یکیو  ور یال  ونب  از مردا متو گرفت تا ببر

ی رو به من گفت ونب  چادر که ب از   رفیی

 لیدن ا یتو هم ب -

 بفرستم چادرش ارو ی. اول ل امیم -

ی  یرس   تکون دادنو رفیی

  ا یچادرو بستمو برگشتم سمت رخت کن ل پیکه گذشت ز   کیم

  ونب  اومد ب بالخره

 نگاهم کرد نگران

 بسته چادر افتاد که به سمتش رفتم پیاز رو من به ز  نگاهش

 بغلمو حمله کردم به لب هاش دمشیخشونت کش با 

 دست خودم نبود 
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 من بود از ین نیا

 شهیلب هاش خون مرده م دونستمیم

 برام مهم نبود  اما 

 ازش جدا شدمو گفتم بالخره

 یاینم ونمب  ب ومدمیبرو چادرت. تا ن -

 رفتم  تیر یو به سمت چادر مد ونب  چادر زدم ب از 

 کشمیمردو م نیا من

 عویصی  مت

 :  ا یزبان ل از 

 درشو بستم  پیبدن لرزون وارد چادرم شدمو ز  با 

 بود  خایل یکنار   تخت

 خودمو مچاله کردم دمو یتختم دراز کش رو 

  کرد یمت چکار م د یسب  نم لیاگه دن دونمینم

  شهیم کرد چی   لیکه دن  یبا وجود کار  دونمیحاال هم نم اما 

  میبرگرد میمجبور ش نکنه

 ترس نشستم رو تخت با 

 دردرس شه  لیبرا دن نکنه

س به دن با   دادم امیپ لیاسبی
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 بخاطر من خودتو تو دردرس ننداز  -

 نداد جوانر  چیه اما 

ی ها تو چادر قدم م وونهید مثل  دمب 

 چکار کنم دونستمینم

 کارتون دارن  تیر ی. مد یز یخانم د -

از چادر خارج شدمو همراه اون مرد جوون به  عی    رس  بهیغر  یصدا نیا با 

 رفتم تیر یسمت چادر مد

  یاول از همه نگاهم به چشم ها میکه شد  وارد 
ی
 افتاد لیدن عصبان

  د یبه خودم اومدمو نگاهم تو سالن چرخ عی    رس  اما 

 کردم  همه سالم کوتایه به

 اونجا نبود مت

 رو گرفته بود گفت لیکه تو حمام جلو دن  یمرد

 مسئول کمپ ر یهستم مد الیور . من ا یسالم ل -

 تکون دادم که گفت  یرس 

  میماجرا رو از زبون تو بشنو  خوامیم -

از خانما پوزخند زد و  یکیکردم که   فیرو تعر  گفتمو همه چی   چشیم

 گفت

 ...  یداد شنهاد یتو از صبح چند بار بهش پ گهیاما مت م -
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به دنیل نگاه کردم که عصبانیت از چشم هاش ابروهام باال پریدو 

 میبارید 

 رسی    ع گفتم

من امروز تمام مدت با پرفسور آندو بودم و بعد از اون  هم اصال  -

 پرفسور مت رو ندیدم 

 بلند شد و گفت 
ی
 دنیل عصبان

اصال به فرض که خانم دیزی گفته باشه! مت باید پاشه بره تو حمام  -

با صدای جیغ و درخواست کمک خانم خانم ها؟ جدا از اینکه من 

 دیزی متوجه جریانات داخل چادر شدمو رفتم کمک 

 الیور که گفت مدیر کمچ هست رسی تکون دادو گفت

حق با دنیله مارتا. بیخود گناه مت رو کم نکن . دوست ندارم تو کمپ  -

من اینجوری آشوب بشه. من مت رو برمیگردونم دانشگاه. شما هم 

 خانم دیزی... 

 این حرف به من نگاه کرد با 

 قلبم داشت میومد تو دهنم که گفت

. دست از پا خطا کتی برمیگردی دانشگاه  - ی متی  شما هم زیر ذره بی 

 رسی تکون دادمو گفتم 

 اما من کاری نکردم -
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 میدونم. گفتم حواست باشه -

 چشیم گفتمو الیور گفت میتونم برم

 دیگه به دنیل نگاه نکردمو برگشتم چادر

نمیخواستم دردرس درست کنم . وارد چادر شدم دیدم یه دخبی دیگه 

 اومده و رو تختش خوابیده 

ه شدم  کالفه نشستمو به گوشیم خب 

 میدونستم دنیل دیر یا زود پیام میده. 

درست همونطور که حدس زدم هم پیام دنیل رو گوشیم اومد اما با 

 خوندنش شوکه شدم. نوشته بود

ی االن میای چا -  در من همی 

با تردید به پیام نگاه کردم. بعد حرف الیور ! برم چادر دنیل! اونوقت 

دردرس جدید درست میشه که . همینجور مردد نشسته بودم که سایه 

 ای افتاد رو در چادر ما ... 

وع میکنم. لینک قسمت جدیدش زیر  سالم دوستان رمان جدیدمو از امروز رسی

#آموروفیلیا هست به معتی کیس که در پارت امروز قرار گرفته . اسم رمانم 

ی رابطه عالقه به تجسم لذت داره ... شما با هشتک #آمور میتون  لینک ی 

ی عکیس که پا ی یا زیر همی  ی پارت قسمت جدید این رمانو هر روز پیدا کنی  ئی 

.  و هست هر روز لینک قسمت جدید ی ی و بخونی   لمس کنی 
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ش تموم شده و اومده  لیدن دمیفهم  صبر

 بلند شدم و رفتم سمت در عی    رس 

 ونب  چادرو باز کردم آروم خواستم برم ب پیز 

 مت پشت در چادر خشک شدم دنیبا د اما 

 نگاهم کردو گفت  تیعصبان با 

با آبرو من  ینجور یابراز احساسات کردم و تو ا. من بهت ا یل احمقی  یلیتو خ -

  یکرد  یباز 

س و عصبان از   مثل خودش گفتم تیاسبی

 مت ...  یا وونهیاونم تو حمام خانما !!!! تو د یابراز احساسات زور   -

 گفتمو خواستم برگردم داخل که مت دستمو گرفت   نو یا

 صد برابر شد  میپشت رسش نگران لیدن دنیسمتش اما با د برگشتم

 لیمت مکث نکردو مشتش تو صورت دن نبار یاعقب  د یمت رو گرفتو کش بازو 

 شدن.  ب  فرود اومد و درگ

ی حد کشت همو م در  اومدن . اونارو از  هیو بق ور یبودم که ال ستادهیا دنشوکهب 

 رسم داد زد  ور یهم جدا کردنو ال

 امروز  ی. براا ین ونب  و تا صبح هم ب ا یبرو تو چادرت ل -
ی
دردرس  به حد کاف

 میداشت

 جوابشو بدم خواستمشدم عصبانی  د یدیمنو مقرص م نکهیا از 

 ساکت شدمو برگشتم تو چادر  لیبا نگاه دن اما 
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 افتادم یتو دردرس جد گهید نبار یا دونمیم

 شوک گفت با . شده بود  دار یاز رس و صدا ب میهم چادر  دخبی 

 شده؟ چی  -

 رو تختم  گفتم  نشستم

 شدن...  ب  پرفسور مت و آندو با هم درگ -

 دیپرط دو یباال پر  ابروهاش

 ؟رسچی  -

 گفتم  کالفه

 رس من ...  -

 : لیزبان دن از 

  شد یمشخص م ا یبا ل فمیقبل اومدن تکل د یخودمه ... با ب  تقص

 بود  ا یرو انگشت ل حلقه کوفتی  هی اگه

 شه کیبهش نزد کرد یجرئت نم کیس  اونوقت

مشت مرد  هیبرداشتم آوردم وسط  ینجور یرو ا ا یخودم بود که ل ب  تقص

  یحرسی 

ی نگاهش ب عصبانی  ور یلا  و گفت د یمنو مت چرخ ی 

ی پائ نکیپارت امروزه. ل ر یهم ز  دمیدوم رمان جد قسمتخوشگال  سالم  ی 

ی عکسو لمس کن ی تا مطالعه کن ی  قسمت هارو  نیا pdf لی. هر چند روز هم فا ی 

ی  نکو یل توننیکه نم  نی تا اونا ذارمیم ی هم بتونن مطالعه کیی  باز کیی
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ی نگاهش ب عصبانی  ور یلا  و گفت د یمنو مت چرخ ی 

 باورم نمیشه دوتا پرفسور دانشگاه اینجور به جون هم افتادن  -

ون دادمو گفتم   نفسمو پر حرص بب 

نداره جای نمیخوام بحث کنم... ما کمپو ترک میکنیم. کمتی که امنیت جنیس  -

 موندن نیست

 با این حرف بلند شدم تا برم که مت گفت 

من به کیس تجاوز نکردم. فقط میخواستم با لیا حرف بزنم که تو مثل وحیسی  -

 ها افتادی به جودن 

 دستی به بیتی خونیم کشیدمو گفتم 

تجاوز فقط فرو کردن آلتت نیست . بدون خواست یه نفر به حریم  -

 مسش کتی هم تجاوزه شخصیش وارد یسی یا ل

 الیور عصبانی حرفمو تائید کردو گفت 

 مت تو گزارش زیاد داری ...  -

ون   مکث نکردم ببینم چی میگن از چادر زدم بب 

 هوا تاریک تاریک بود

 اما من حتی یه لحظه دیگه هم حارصی نبودم با لیا اینجا بمونم 

 میدونستم باید به دانشگاه جواب پس بدم

 ین هم از اتفاق خودموناون از نینا... ا

 اما برام مهم نبود . میدونستم چطور قضیه رو جمع کنم . 
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فتم زنگ زدم به پرفسور کات. میدونستم یک  همینطور که به سمت چادر مب 

 خییل مشتاقه جای من بیاد اینجا . 

دقیقا طبق انتظارم خییل رسی    ع قبول کردو گفت فردا برم دانشکده حکم 

 انتقالمونو عوض کنیم 

 پرده چلو پادر رو کنار دادم
ی
 به چادر لیا رسیدم بدون حرف

 شسته بودلیا نگران رو تختش ن

 با دیدنم با ترس و شوک بلند شد که گفتم

ی امشب  - وسایلتو جمع کن لیا. تا ده دقیقه دیگه جلوی چادر من باش. همی 

 برمیگردیم 

 از زبان لیا : 

 کل مسب  اشکام بند نیم اومد

 گروه کاوش رویای من بود. دقیقا بخاطر گروه کاوش با دینل وارد رابطه شدم

 فرق کرده و بهش وابسته شدمدرسته االن همه چی 

 اما ... این رویام بود که پر پر شده بود . بالخره رسیدیمو پیاده شدیم. 

ی گذاشتو رفت  راننده کیف هامونو پائی 

 با تنها شدنمون دنیل عصبانی نگاهم کردو  گفت

 میشه بدونم اون اشکای لعنتیت چرا تمام راه بند نیم اومد  -

 سش به اشک های من بوده باشهجا خوردم. انتظار نداشتم حوا

 اما دنیل همیشه حواسش به همه چی بود 
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 اشکامو پاک کردمو گفتم

 گروه کاوش رویای من بود   -

 دستشو به سینه زدو گفت

 خب ؟ -

 سوایل نگاهش کردم که اخمش بیشبی شدو گفت 

گفتم خب؟ خب رویات بود مگه االن چی شده ؟ برگشتیم با یه گروه دیگه   -

یم. اال  ن مشکل کجاست که چشم هاتو قد گردو کردی مب 

 اشکمو پاک کردمو گفتم 

 دنیل. من فارغ التحصیل میشم. برای من گروه دیگه معتی نداره  -

ون داد   نفس کالفه ای بب 

 با تاسف رسی برای من تکون داد و گفت 

ی. بعد برای کار اینجا  - تو فارغ التحصیل مییسی . قرار نیست که بمب 

 درخواست میدی . خودم تائید میکنم با هم میایم. 

 ابروهام باال پرید که دنیل گفت

بهبی هم هست. االن خییل گرمه  - ی  اتفاقا پائب 

 با این حرف کیف منو خودشو برداشتو به سمت گیت ورودی فرودگاه رفت

ی به سمتم گفت   شوکه و متعجب پشت رسش فتم که بدون برگشیی

ه بیای لیا اگه میخوای عصبانی  -  تر از این نشم بهبی

 رسی    ع پا تند کردم پشت رسش و گفتم 
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 دنیل ...  -

هیش لیا... فقط سکوت کن. یه قطره دیگه هم اشک نبینم. من خییل  -

 عصبانیم 

 ساکت شدمو با هم تو سکوت کار های پروازو انجام دادیم 

 مونیم خوشبختانه پرواز ها مثل همیشه خایل بودو لزویم نداشت زیاد منتظر ب

 هرچند هواپیما های این خط هوانی کوچیک بودو پرواز های راحتی نبودن 

 تو افکارم غرق بودم که دنیل گفت 

 فکر کنم باید بری رسویس لیا  -

 متعجب به دینل نگاه کردم

 رسویس؟ چرا ؟

 با تکون رس بهم اشاره کرد بلند شم برم و گفت

 درو هم قفل نکن ... عجله کن  -

 اهش کردم که دستمو گرفتو برد زیر مجله ای که رو پاش بود مشکوک فقط نگ

 با لمس تنش شوکه نگاهش کردم

 چطور انقدر تحریک شده بود ! 

 انگار فکرمو خوندو گفت 

 خییل وقته اما تو حواست اصالبه من نیست  -

 نگران به در رسویس نگاه کردمو گفتم 

 یه وقت لو نریم دنیل؟ -
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 اخم کردو گفت 

 برو تا همینجا کارمو نکردم لیا  -

 زود بلند شدمو بدون حرف دیگه رفتم یه سمت رسویس 

 قبل اینکه وارد شم چشم چرخوندم

 خوشبختانه تایم پرواز شب این خونر رو داشت که همه تقریبا خواب بودن

 وارد شدمو درو باز گذاشتم

 تو آینه به خودم نگاه کردم 

 ب و متورم از اش بود چشم هام مست خوا

 دست کشیدم پای چشم هام که دنیل اومد تو

 درو قفل کردو برگشت سمتم جای کیم بود 

 تقریبا مماس هم بودیم

 منو کشید تو بغل خودشو گفت 

 از اول نباید اینجوری میاومدیم گروه کاوش -

سم چطوری که با لب هاش ساکتم کرد   خواستم ببی

 د نر تحمل لبمو میبوسیدو میمکی

ی دامنم  دو دستش رفت پائی   سینه هامو تو دستش فرسی

ی تنگ بود ی تنم بود که نسبیی  یه دامن جی 

د  تا کمرم باال دادو باسنمو تو دستاش فرسی

 آه آرویم گفتم که تو گوشم گفت
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 هش.... زیاد وقت نداریم  -

 منو تو بغلش چرخوند 

 پشتم قرار گرفتو گفت 

 خم شو یه پاتو رو توالت بذار  -

 تکون دادمو اطاعت کردمرسی 

ی پامو  زیپ شلوارشو باز کردو خودشو آزاد کرد . شورتمو کیم کنار دادو بی 

 دست کشید 

 خییل خیس نبود اما منم تحریک شده بودم 

ی دستاش گرفتو گفت  خودشو تنظیم کردو کمرمو بی 

ل کن لیا  -  صداتو کنبی

 رسی تکون دادم که حرکت اولو زد 

 لب هامو به هم قفل کردم تا جیغم بلند نشه 

وع کرد  باتشو رسی  دنیل بدون مکث رصی

 میتونستم عصبانیت و کالفگیشو تو رابطه حس کنم 

فت  انگشتاش انگار داشت تو تنم فرو مب 

د   خم شد رو تنمو سینه هامو تو دستش فرسی

 دنیلو هم حس کردم 
ی

به بعدی به اوج رسیدم و دایع  با رصی

ون کشید  خودشو بب 

دیم  ی  هر دو نفس نفس مب 
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ی کرد  ی پامو تمب   دنیل رسی    ع چند برگ دستمال توالت برداشتو بی 

 نا نداشتم

 به سختی ایستادم که دنیل گفت 

ون ... من با فا -  صله میام تو اول برو بب 

 رسی تکون دادمو در حایل که دنیل خودشو تمز میکرد لباسمو مرتب کردم

 چشم هام حاال خمار خمار بود 

ون رفتم  درو باز کردمو رسی    ع بب 

 به هیچ سمتی نگاه نکردمو مستقیم رو صندلیم نشستم

 چشم هامو بستمو قبل اینکه دنیل بیاد خوابم برد

 تاقمون بودیم ... کاش به جای هواپیما االن رو تخت ا

 یک هفته بعد : 

 از زبان لیا : 

دم ی  کالفه تو اتاق قدم مب 

 دنیل از صبح رفته بود دانشگاه. 

درسته کار های گروه کاوش خییل زود انجام شدو کیس بازخواستمون 

 نکرد ... 

 اما همه چی از بعد گروه کاوش تغیب  کرده بود 

 دنیل کم حرف شده بودو رسش تو کار خودش بود 

 قبال مدام میخواست با هم باشیمو حتی نمیذاشت من درس بخونم 
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ون فت بب   اما حاال فرق کرده بودو منو خونه تنها میذاشتو مب 

فت اتاق دیگه تا صحبت مکنه   یا حتی تو خونه که بود مب 

 کالفه بودم 

 تو کل هفته گذشته هر شب سکس داشتیم

ی ... نه مثل همیشه ام  ا یه سکس روتی 

 میخواستم با دنیل صحبت کنم

 نمیتونستم اینجوری ادامه بدم

 حق نداشت از من بخاطر گروه کاوش ناراحت باشه

 تقصب  من نبود که این اتفاقات افتاد

 یا اگه از من خسته شده بود باید بهم میگفت

 دوست نداشتم مثل یه رس بار تو خونه اش باشم 

ی اومدو دوئیدم سمت در   بالخره صدای ماشی 

 دینل پا تند کردو از پله ها اومد باال 

 منو که دید گفت 

 لیا... حارصی شو رسی    ع باید بریم  -

 چی شده ؟ -

یه مراسمه برای فارغ التحصیل های رشته شما. من یادم رفته بود  -

 زودتر بهت بگم 
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 کالفه گفتم 

 نمیخواد... بیا تو باید صحبت کنیم  -

 دنیل اخیم کردو گفت 

 برو حارصی شو لیا شب میایم صحبت میکنیم  -

 دست به سینه زدمو گفتم 

مگه مراسم برای من نیست؟ خب من نمیخوام برم. این ارصار برای  -

 چیه ؟

ون دادو گفت   نفسشو با حرص بب 

 دوباره بیای گرو  -
ی
 ه کاوش نیای نمیتون

 کالفه گفتم 

نشه... من اصال اون گروه کاوش لعنتی رو نمیخوام. میشه بیای تو و  -

؟  چه مرگته که یه هفته از من فرار میکتی
ی

 بیک

 دنیل ابرو باال دادو گفت 

 من از تو فرار میکنم ؟ -

 رسی تکون دادم که دستمو گرفتو منو سمت پله ها کشیدو گفت

ی  -  نیمبیا حارصی شو تو راه حرف مب 

 عصتر تر شدم

 چرا . چرا انقدر باید مغرور و رئیس بود 
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 تو اتاق ایستادیم 

اهن هام کشت  ی پب   در کمدو باز کردو بی 

ون کشیدو داد  اهن سفید با شکوفه های به روی دامنشو بب  یه پب 

 دستم

ون کشید   تو کفش ها دنبال کفش ست کشتو یه دست سفید بب 

 برگشت سمتمو گفت

 لیا. پای حیثیت منهزود باش  -

 کالفه نفس پر حریص کشیدمو پوشیدم 

 نگاهش رو من نبود . این کارشم رو اعصابم بود 

 عصتر گفتم 

یت هست. وگرنه چرا دارم لخت میشم نگاهم نمییک  - ی  تو یه چب 

 همینطور که پشتش به من بود گفت

 بهم میگم دردم چیه. فقط بیا  -

 نداشتمبیشبی نگران شدم حوصله آرایش 

 موهامو دورم ریختمو یه برق لب زدم که دنیل گفت 

ی نمیذاری؟ -  لبی

 نه با عینک راحت ترم  -

 چشیم چرخوندو دستمو دوباره گرفت 
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ی شدیمو راه افتادیم   سوار ماشی 

 تو سکوت بدون اینکه حتی پامو لمس کنه 

 عصتر گفتم 

یم  -  دقیقا کجا داریم مب 

 دنیل وارد مسب  ساحیل شدو گفت

-   
ی
 گفتم که یه مهمون

 رشته من نیست درسته ؟ -
ی
 مهمون

 سکوت کرد که به ساحل رسیدیم 

 عصتر گفتم 

ی از اون رستوران ها  -  دنیل. نکنه باز منو میخوای ببر

 عصتر خندیدو گفت 

 محض رضای خدا لیا یکم آروم بگب  انقدر منو عصتر نکن -

 دستمو به سینه زدمو ساکت شدم
ی

 با کالفیک

 ک ییک از کشتی های تفریخ نگه داشتدنیل نزدی

 کشتی ساکت و نر صدا بود 

 مشکوک به دنیل نگاه کردم 

ی سمت منو باز کرد   پیاده شدو در ماشی 
ی
 اما بدون حرف

 به کشتی اشاره کردمو گفتم 
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 اینجا که سوت و کوره پس جشن کو  -

 دستمو گرفتو کمک کرد سوار شم و گفت  -

یم وسط آب اونجا جشنه -  با این مب 

 حاال واقعا ترسیده بودم. 

 رسم بیاره ؟
ی
 نکنه دنیل از من خسته شده بودو میخواست بالن

 با هم به سمت عرشه رفتیم که کشتی حرکت کرد 

 نگران گفتم 

ونه؟  -  یک داره مب 

 کاپیتان... این کشتی منه ...   -

 هوا گرگ و میش شده بود 

 با دنیل رفتیم جلوی کشتی و رو به دریا ایستادیم که دنیل گفت 

 حاال حرفتو بزن  -

 مردد گفتم 

 االن ؟ -

ه به دریا گفت   رس تکون داو خب 

 یا میخوای من اول حرفمو بزنم  -

 قلبم تو دهنم بود

 نمیدونستم چی میخواد بگه 
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سیدم بخواد اینجا پایان راه ما   باشه  میبی

 با تردید گفتم 

 بگو  -

 برگشت سمتم دست هامو گرفتو گفت 

؟ -  لیا... لیا دیزی... با من ازدواج میکتی

 با این حرف زانو زد 

ون آوردو جلوی روی من بازش کرد   از جیب کتش یه جعبه کوچیک بب 

ش خود  ی ی سبر  زدو نگی 
ی
تو تاریک و روشن دریا حلقه توی جعبه برف

 کرد 
ی
 نمان

 زبونم بند اومده بود

 به دنیل به حلقه و دوباره به دنیل نگاه کردمو گفتم 

 تو دیوونه شدی؟ -

 نگران و منتظر نگاهم کرد که جیغ کشیدمو گفتم 

 آره... آره... معلومه که آره ...  -

 خودمو انداختم تو بغلش 

 از این حرکتم اونم شوکه شد

 اما یهو به خودش اومد بلند خندیدو بغلم کرد با هم بلند شدیم

 جیغم از خوشحایل بند نمیاومد 
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 حلقه رو از دنیل گرفتمو رسی    ع دستم کردم با ذوق نگاهش کردمو گفتم 

 داشتی منو سکته میدادی که  -

 هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای بوم بلندی اومد 

ون باالی رسمون پر از فشفشه شدو صدای دست و جیغ از همه آسم

 جای کشتی بلند شد 

 با شوک برگشتم سمت جمعیت... 

 خدای من... 

 همه اینجا بودن

دم اونا باشن  ی  کل خانواده من و کل خانواده دنیل که حدس مب 

 متعجب برگشتم سمت دنیل و گفتم 

 پس این ... این مدت ...  -

 خندیدو گفت 

خییل سخت بود لیا. جمع کردن و هماهنگ کردن اینهمه آدم خییل  -

 سخت بود اما بالخره تونستم... 

 دوباره بغلش کردمو گفتم 

ی ...  -  مریس دنیل... تو نر نظب 

 خندیدو گفت 

ینش کردی...  -  مریس از خودت که شب 
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ی چ گهید  دمیفهمینم یب 

 بود اهامیرو  شب

 رو ابرا بودم  انگار 

ی یم کیبهم تبر  همه  گفیی

 پدرم و برادر هام حتی 

ی یم کیبا لبخند بهم تبر  چنان   یهمون آدم ها شد یکه باورم نم  گفیی

 یهم
ی

ی  شیک  هسیی

 دیبوسیمنو م گاهیگاه و ب  لیدن

  فتب  جلو م ا یدر  یرو  به آرویم کشتی 

ی  کیو ک شام  خورده شد و همه به اتاق هاشون رفیی

 میبود ا یبه در  هب  نور ماه و ستاره ها خ ر یکه ز   لیمنو دن جز 

 گفتم   آروم

 ؟حاال اگه دانشگاه بفهمه چی  -

 تو که درست تموم شده -

 اما پروژه ام مونده  -

 دیگلو خند  تو 

 برگشتم سمتشو گفتم  سوایل

 ؟یخندیچرا م -
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 ...  ستمین اهل قانون شکتی  اد یخب من ز  -

 کردو نگران گفتم  مکث

 ل؟یدن یتو چکار کرد -

 باز نگاهم کردو گفت شین با 

 نمره پروژه ات رو رد کردم . تو عمال درست کامل تموم شده  -

 نگاه کردم لیدن هی ستادمو یو واج ا هاج

 کرد؟  چکار 

 منو زد کرد نمره

 شدم لیالتحص فارغ

 گفتم   تیعصبان با 

 ؟ یکارو کرد  نی... چرا اچرا  -

ی  خودم نبود  دست  من بود یاهایاز رو  یکیبه پروژه کاوش  رفیی

  میب  و دوباره م میگردیگفته بود برم  لیدن

 گرفتو گفت   بازوهامو  حاال ...  ..  اما 

 . اون فقط پروژه ...  ا یآروم باش ل -

 حرفش تموم شه  نذاشتم

 پس زدمو گفتم  دستشو 

 یفقط ؟ تو که م -
ی
 من ...  دون
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 سمت اتاق ها دمینذاشت حرفم تموم شه و دوئ بغض

 باورم نمیشد این شب داشت اینجوری خراب میشد 

 نمیدونستم کدوم اتاق خالیه. 

 باز بودو خواستم برم داخلش که دنیل بازومو گرفتو کشید 
ی
 در اتاف

 به سمت اتاق دیگه ای برد

 در اتاقو باز کردو وارد شدیم

 داد داخلمنو تقریبا هول 

 گفت 
ی
 دروقفل کردو برگشت سمتم . عصبان

چرا اینجوری میکتی لیا... یکم آروم باشو گوش بده ... تو درست تموم  -

شده اما من هنوز رس پرست کاوش هستم و هر وقت بخوای 

؟ مت... مگه همینو نمیخواستی  میبر

 یکم با تردید نگاهش کردم

 اشکمو پاک کردمو گفتم 

 یگه دانشجو نیستم ؟چطوری؟ وقتی من د -

 خییل راحت به عنوان داوطلب رایگان  -

مردد بودم . واقعا میشد؟ اونجا یه سایت دانشگایه بود! یعتی بدون 

 دانشجو بودن راه میدادن ؟

 دنیل که تردیدمو دید اومد نزدیک تر 

 بازوهامو تو دستش گرفتو گفت

ه لیا... تو منو این -  جوری شناختی ؟من که هیچوقت رویای تو یادم نمب 

مردد نگاهش کردم. من دنیلو واقعا درست نتونسته بودم بشناسم اما 

ی که مشخص بود این بود که ... دنیل براش من مهم بودم. انقدر  ی چب 

 مهم که تمام خانوادمو جمع کنه ... 
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 که این مراسم و تدارک بده... 

 که بخاطرم گروه کاوش بهم بزنه

 نفس عمیقی کشیدمو گفتم 

.. انتظار نداشتم همه چی انقدر رویانی باشه... معذرت میخوام دنیل.  -

 انگار همش منتظر یه اتفاق تلخم 

 منو کشید تو بغلشو گفت 

وع شده ...  - ین ما تازه رسی  شب 
ی

 نباش لیا... زندیک

وع به نوازش تنم  حرفش به دلم نشست. کتفمو بوسیدو دستش رسی

وع شده ... چقدر این ح ین ما ... تازه رسی  شب 
ی

رف حس کرد ... زندیک

 خونر داشت ... 

ه لیا "  " پایان مقبر

 موجوده   Moooj@همه رمان های من در کانال 

 

ه لیا. به زودی فایل آخر براتون تو کانال  سالم دوستان اینم پایان مقبر

ی و رمان جدیدمو به  میذارم . فقط لطفا مثل همیشه حمایتم کنی 

ه لیا درسته تموم شد اما تو ذهنمه که یه   کنید . مقبر
ی
دوستاتون معرف

فصل دوم در آینده براش بنویسم . چون یه صحبت های ناتمایم توش 

 مون
ی
رمان آمور تا اینجا براتون میذارم و هر روز  pdfده . امروز فایل باف

ه . هر چند  به جای لیا پارت جدید بصورت لینک تلگراف قرار میگب 

 که لینک تلگراف 
ی
روز هم فایل قسمت ها بصورت یکجا برای اونان

ی میذارم. تو این روزای تلگرام که همه رمانشونو  راحت نمیتونن باز کیی

ن دارم براتون رایگان مینویسم و رایگان فایل میذارم. پس پویل کردن م

. ممنونم . ساحل  ی  کنی 
ی
ی و به بقیه معرف  لطفا حمایتم کنی 


