مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

مقبه عشق و هوس )
مقبه لیا ( ر
ر
ی
داستان از عشق و شهوت ...
رابطه ای متفاوت ی
بی دنیل آندو استاد باستان شنایس
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 .
همیشه متنفر بودم ازمرکز توجه بودن  .اما ی
وقت وسط ترم دانشگاهتو
میکت  ...تو هر کالیس مرکز توجه م ی
ی
ییس ...
عوض
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خوشبختانه این آخرین کالیس بود که امروز باید مبفتم و متاسفانه دیر
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
همی با تردید گفتم
از نوع انقدر خوشتیپ برای
 ام  ...سالم  ...من دانشجوی جدید یدکب دنیل آندو هستم  ...فکر
کنم کالسو اشتباه اومدم .
ی
بیشب به رخ کشید .
ابروهاش باال پرید و چشم های نافذ و مغرور رو
اما گوشه لبش هم با لبخند پبوزمندانه ای پر رنگ شدو گفت
 درست اومدین  ...خانم  ...لیا دیزی  ...دقیقا به موقع هم اومدینمقبه لیا صحبت میکردیم .
چون داشتیم راجب ر
درست اومدم ؟ دنیل آندو واقعا خودش بود ؟ یا یه دانشجو یا
جایگزین بود  .انقدر درگب این افکار بودم که متوجه نشدم گفت راجب
یچ صحبت میکردیم .
ی
با اشاره دستش به سمت صندیل خایل رفتم و نشستم  .کالس خلون
بود  .مثل تمام کالس های باستان شنایس  .شاید به تعداد انگشت های
دست دانشجو داشت .
دنیل آندو یا آقای جذاب و مغرور گفت
مقبه هوس یا شهوت هم
مقبه لیا که به ر
 خب  ...داشتم میگفتم  ...رمعروف بود محل دفن ملکه لیاست  ...همرس فرعون سوم  ...حاال
مقبه هوس ؟
مقبه اش میگن ر
کیس میدونه چرا به ر
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جوان نداد  .نگاهش رو من ثابت شد
هیچکس
ر
ی
ی
 شما خانم لیا دیزی ...لقت
میدونی ملکه هم نام شما چرا
چنی ر
داشت ؟
با رس گفتم نه و اضافه کردم
 من اسمم مرصی نیست ...ی
ابرون باال انداخت و گفت
 پس کجائیه ؟مسلما اسمم مرصی نبود
اما خب دقیقا نمیدونستم کجائیه
تنها ی
چبی که میدونستمو به زبون آوردم .
عبی بوده ...
 اسم معشوقه پدشاه رگوشه لبش فرم یه لبخند باال رفتو گفت
ی
 درسته  ...خب  ...ادامه درسمون  ...ملکه لیا  ...در زیبان زبان زد بودی
ی
ی
 ...اما همونطور که زیبان متفاون داشت  ...خواسته های متفاون هم
داشت...
سکوت کرد
نگاهش تو کالس چرخید .
دوباره رو من ثابت شدو گفت
 چه تو ثروت  ...چه تو یعرست اون مثل بقیه زن ها نبود  ...معشوقه
های فراوان  ...هدیه های پر زرق و برق  ...ملکه لیا یه ملکه متفاوت
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بود  ...ی
بعض ها معتقدن اون ی
حت برده های جنیس از مرد ها داشت...
مقبه لیا از این ادعا وجود داره...
و مداریک هم تو ر
نمیدونم چرا تنم داغ شده بود
اثر نگاه این استاد جوون بود !
ی
حرف که ی
مبد ؟
با
تاری خ و باستان شنایس هیچوقت تا این حد سکیس نبود
ی
بیشبین ی
مومیان
مونده
سالم
اندام
اجب
ر
شاید
بود
همیشه
که
بحت
ی
ها بود .
ی
مومیان!
جنی سالم تو بدن
یا
ی
که هیچکدوم بحث سکس حساب نمیشد .
اما امروز اینجا ماجرا فرق میکرد .
دنیل آندو یا کیس که جای اون ایستاده بود گفت
ی
میبینی  ...ما اینجا یه ملکه داریم که برخالف
 پس همونطور کهی
پاکدامت معروف نبود  ...بلکه به شهوت و
خییل از ملکه ها هیچ به
هوسبازی معروف بود  ...ملکه ای که ی
حت معشوقه پادشاهای هم رده
همرس خودش هم بود .
اینو که گفت به من نگاه کرد دوباره
باز همون لبخندو زدو ادامه داد
عبی که وصف عشقشون تو کتابای زیادی
 از جمله معشوقه پادشاه رهست
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یی
ریخی رو رسم ...
انگار آب یخ
عبی...
لیا ...معشوقه پادشاه ر
کیس که پدرم اسم منو از رو اسم اون انتخاب کرد ...
ی
همی ملکه لیا  ...ملکه عشق و شهوت بود !
لبخند رو لب دنیل نشون میداد از دیدن قیافه من داره
میبه .
لذت ر
رسمو ی
پائی انداختم
اما اون پر رو تر از این حرف ها بود چون پرسید
 خب خانم لیا دیزی  ...نه تنها نا امید کننده است کهیه دانشجو سال آخر باستان شنایس ارتباط ی
بی دو
عبی رو نشناسه !
پادشاه مرص و ر
صداش نزدیک تر شد و ادامه داد
 از اون نا امید کننده تر اینه که یه نفر سابقه اسمخودشو ندونه .
لب گزیدم و رسمو بلند کردم
روز اول ی
بهب از این نمیشد
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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 رویی
نمیدونسی ؟
هیچکس ی
چبی نگفت !
ی
دروغگوهای زشت  ...ی
ی
یعت همه میدونسی جز من ؟
ییک از ی
دخب های کالس که زیادی برای رشته باستان
شنایس خوشکل بود با غرور گفت
ی
ی
دشمت
جنسیت علت
 ترم پیش تو واحد جنگ هایاین دو پادشاه رو گفته بودین  ...اما اسم ملکه و سابقه
ی
گفتی ...
درخشانشو االن
سابق درخشانو وق یت میگفت با پوزخند به من نگاه
میکرد .
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ی
چنی آدم هوس بازی
انگار چون اسم من لیا بود منم
بودم !
ی
نیست ...
صدان ته ذهنم گفت نکه
ی
ی
نه  ...مسلمه نیستم  ...اگه بودم تو بیست و دو سالگ
باکره نبودم  ...بودم ؟
من فقط ذهن سکس فعایل دارم ...
تخیالت سکس که کیس رو هوسباز نمیکنه ؟ میکنه ؟
با صدای دنیل از افکارم ببون پریدم که گفت
ی
جبان انجام
 برای این رن اطالیع شما نیازه که یه کار ربدین ...
شوکه نگاهش کردم
ی
جبان ؟
 کار ررس تکون دادو برگشت سمت ی
مبش و گفت
 بعد کالس بیاین یدفبم خانم دیزی  ...خب درس
کافیه بریم رساغ کار های شما  ...امروز نوبت کنفراس
کیه ؟
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هنوز تو شوک داشتم نگاهش میکردم .
ی
جبان ؟ بخاطر این رن اطالیع ؟
روز اول و کار ر
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 ؟
ی
بیشب مناسب استاد رشته های
اندام ورزیده اش
ی
ورزیس بود تا باستان شنایس .
ی
خبی از عینک های ته استکان و
از اون گذشته ر
صورت خسته نبود
چشم های قهوه ای و نافذش با موهای جو گندمیش
اونو شبیه استاد های ییک از مجله های مد کرده بود .
نگاهمون تو هم گره خورد و لبخند ی
معت داری تحویلم
داد.
انگار متوجه شده بود دارم دید ی
مبنمش ...
ناخداگاه داغ شدم و رسمو ی
پائی انداختم...
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ناخداگاه داغ شدم و رسمو ی
پائی انداختم...
ی
جب یان میخوادبه من بده ؟!
یعت چه کار ر
از زبان دنیل :
به صندلیم تکیه دادم و منتظر موندم تا لیا دیزی بیاد
پیشم
جالت بود
سوپرایز ر
خب داشتم دانشجو جدید قراره بیاد .
ر
مدارکشم چک کرده بودم .
اما عکس تو مدارکش کجا و این ی
دخب کجا ...
از هون لحظه که وارد شد و مثل یه ی
دخب بچه ترسیده
نگاهم کرد حس کنجکاویمو بیدار کرد
ی
با موهای باز که دور صورتش ریخته بود و ی
چبی هان
که تا روی عینکش یم اومد
چشم هاش از پشت عینک هم کامال جذاب بود .
تیله های رآن 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 ...
ی
هان که باید کشف
زیبان
من عاشق جزئیات بودم و
ی
میشدن ...
ی
ی
هان که هر کیس تو نگاه اول اونو میدید .
نه زیبان
ی
هان که تو نگاه اول نظر همه رو جلب میکردن
دخب
ی
هیچوقت برای من جذاب نبودن ...
جذابیت واقیع برای من ی
چبیه که الیه الیه باید
کشفش ی
کت ...
چبی که از دید همه پنهان باشه و تو کاشفش ی
ی
بایس ...
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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یی
گشی حس میکردم موردی که
بالخره بعد از چند سال
میخواستمو پیدا کردم ...
یی
مطمی شم مثل ظاهرش که جذبم
هرچند باید اول
کرده  ...باطنش هم مناسب من هست یا نه !
تقه ای به در اتاقم خورد
لبخندی که رو لبم نشستو محو کردمو جدی گفتم
 بیا تو ....در باز شد لیا با تردید اومد تو  .سالم آرویم کردو جلو
خون بهم
در ایستاد  .یکم انگار ترسیده بود و این حس ر
میداد .
با چشمم به در اشاره کردمو گفتم
ی
بشی ...
 درو ببند لیا و بیارس تکون دادو درو بست اما رو به رو ی
مبم ایستادو
ننشست ...
به صندیل اشاره کردم که گفت
 راحتم یدکب آندو
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خییل جدی گفتم
 اما اینجوری من ناراحتم .چشم هاش گرد شد و رسی ع نشست
مناست بود  .چند لحظه نگاهش
خوبه  ...حرکت
ر
کردم تا بالخره خودش گفت
 من واحدی که مربوط به این مبحث بود رو پاسی
مقبه ها
نکرده ام برای
همی راجب این جنگ ها و ر
ی
اطالعان نداشتم .
میدونستم این واحدو پاس نکرده بود .تو لیست درس
ی
همی گفتم
هاش دیده بودم  .برای
 با این حساب میخوای چکار یکت ؟ این واحد تا ترم
سال آینده ارائه نمیشه و تو االن ترم آخری ...
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
هان که گذروندی فکر کنم بتونم
 با توجه به واحد یبهت 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 برمیدارینوحتما باید شیش ماهه تحویل بدین و تمدید یا کنسل
ی
قوانی دانشگاه
نداره ...فکر کنم خوندی تو
رسی ع رس تکون داد و گفت
 بله  ...خوندم  ...منم عالقه ای به تمدید ندارم.میخوام زودتر مدرکمو بگبم .
دقیق نگاهش کردمو گفتم
 پس معلومه برنامه ویژه ای برای بعد کالج داریی
لبخند نگران زد و گفت
 تقریبا ...13
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 ممکنه بدونم برنامه ات چیه؟مردد رس تکون داد و گفت
مقبه سوم فرعون
 میخوام عضو تیمشناسان ر
ی
بشم ...همونا که االن دارن ...
پریدم وسط حرفشو گفتم
 میدونم منظورت کدوم گروهه ...اونا زیر نظر کالج مای
یی
همی کالجتو عوض کردی و
هسی  ...پس برای
اومدی اینجا
اینبار با اشتیاق رس تکون داد و گفت
یی
هسی
 خییل از تیم ها زیر نظر کالج شمای
 آره  ...اما میدون که برای عضویت تو این تیم ها بایدی
بگذرون که ...
دوره خاص
به پرونده اش اشاره کردمو گفتم
 تو این دوره رو نگذروندی .دوباره چشم هاش گرد شد .دلم میخواست اون عینک
ی
لعنت رو از چشم هاش بردارمو زاویه دیدمو باز تر کنم.
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لیا با شوک گفت
 دوره خاص ؟رس تکون دادمو گفتم
 آره  ...تو سایت کالج نوشته شده .قسمت آموزشهای قبل از کاوش ...
نا امیدی از صورتش میبارید .
ی
قوانی کار کنم و از
هرچند دوست نداشتم خالف
موقعیتم برای رسیدن به هدفم سو استفاده کنم
اما بعد از چند سال یه ی
دخب برام جذاب شده بود
نمیخواستم مثل دفعه قبل خییل راحت از دستش
بدم.
واقعا دیگه نیاز به تنوع و رسگریم های داغ داشتم.
ی
همی گفتم
برای
ی
بتون پروژه ات رو خوب انجام بدی ...
 البته اگهشاید بتونم یه دوره خصویص برات بذارم که زودتر به
هدفت بریس ...
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هان
دوره خصویص رو که گفتم تو ذهنم تمام برنامه ی
که تو چند وقت گذشته دلم میخواست با یه نفر
پیاده کنم مرور شد
اما رسی ع همه رو پس زدم
فعال زود بود برای این فکر ها
لیا چشماش برق زد و خواست ی
چبی بگه که رسی ع
گفتم
ی
 اما زیاد امیدوار نباش ...همه یچ بستیک به عملکردتداره پس ی
بهبه اول به پروژه ات تمرکز ی
کت .
با ذوق رس تکون دادو گفت
 چشم  ...پروژه ام یچ هست ؟ی
میتون انتخاب ی
کت ...
 دوتا گزینه بهت میدمکشو ی
مبمو باز کردمو دوتا برگه مربوط به پروژه های
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 ...
لیا برگه هارو ازم گرفتو مشغول خوندن هر دو شد ...
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 !
موهای جو گندیم و چشم های نافذ قهوه ایش با تیپ
مردونه ای که زده بود باعث میشد فکر ی
ی
همی االن
کت
از روی جلد مجله وگ اومده ببون !
17

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ی
چنی مردی قراره مالقات کنم !
اگه میدونستم با
ی
امروز حتما به خودم بیشب مبسیدم
ی
میخواست چکار
با این افکار خنده ام گرفت ! مثال
ی
بزن و استادتو اغفال ی
ی
مت ؟!
کت؟ تیپ
نکه خییل تخصص داری تو زمینه اغفال مرد ها ؟!
ی
همی تا این سن باکره و تنها موندی !
برای
رسی به این افکار احمقانه تکون دادم و یرسوع کردم به
خوندن برگه تو دستم .
دنیل آندو با این تیپ و قیافه و جایگاه اجتمایع مسلما
شت تخت خوابش خایل نیست ...
هیچ ر
ی
ی
اگر هم باشه جان برای من که بیشب شبیه کرم کتاب
هستم نداره .
18
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دنیل آندو با این تیپ و قیافه و جایگاه اجتمایع مسلما
شت تخت خوابش خایل نیست ...
هیچ ر
ی
ی
اگر هم باشه جان برای من که بیشب شبیه کرم کتاب
هستم نداره .
پس ی
بهبه دیگه بهش فکر نکنم!
عنوان پروژه اول رو خوندم .
برریس ریشه ای علل انهدام ساسله ی
سیبا در صده اول
قبل از میالد مسیح .
ی
حت ریز جزئیات پروژه رو هم نخوندم .از این
مطالعات ی
ببار بودم .
عنوان پروژه دوم رو خوندمو ناخداگاه لبخند نشست
رو لبم

19
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ی
 دسته بندی اسناد باستان پیدا شده مربوط به قرنی
باستان دیان.
هفده میالدی از خانه
بازم بدون خوندن جزئیات رو کردم به دنیل و گفتم
 این  ...این موردو انتخاب میکنم !ی
برگه رو به سمتش گرفتم که نگاه گذران بهش
انداخت.
از حالت صورتش مشخص نبود یچ تو رسشه .
فقط رسی تکون دادو گفت
ی
میتون یرسوع ی
کت ؟
 خوبه  ...از یک از هر وقت شما یبگی !
 امروز عرص چطوره ؟ عالیه ...20
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تا اینو گفتم یکم پشیمنون شدم .
شاید چون دنیل متعجب تر نگاهم کرد.
ی
جان قرار دارم !
کاش میگفتم نه امروز عرص یه
اما انقدر رسی ع قبول کردم که فکر کنم خودش حدس
ی
تنهان باشم !
زد چه آدم بیکار و
بازم به جوابم فقط رس تکون داد.
برگه رو دوباره به من دادو گفت
ی
 این پیش خودت بمونه  .آدرس جان که اسناد هستی
پائی برگه نوشته شده .
راس ساعت  6امروز تو این آدرس باش !
چشیم گفتم و بلند شدم
حس کردم نگاهش رو اندامم چرخید .
21
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اما میدونستم این یه توهمه !
هیچ استادی تو دانشگاه اندام دانشجوهاشو دید
ی
نمبنه !
ی
چنی استادی !
اونم
دنیل بدون نگاه کردن به من در حایل که برگه های
روی ی
مبشو مرتب میکرد گفت
 یبهبه دیر ی
نکت خانم دیزی  ...این پروژه کلید پایان
درست و رسیدن به تیم کاوشه  ...یادت باشه ...
ی
خداحافظ رسییع از اتاقش زدم
بازم چشم گفتمو با
ببون
درو که بستم نفس تازه گرفتم
چقدر اتاقش بوی عطرشو میداد
22
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چقدر اتاقش بوی عطرشو میداد
انگار عطرش توی بینیمو پر کرده بود !
حس میکردم دارم خواب میبینم !
ی
از اون خواب ها که صبح بیدار ی
مییس و مییک کاش
واقعیت بود .
به ساعتم نگاه کردم
ساعت نزدیک  3بود .
زیاد وقت نداشتم برای آماده شدن
اونم تو اتاق من که هنوز همه یچ توی چمدون هام
بود .
رسی ع از دانشگاه زدم ببون و سوار دوچرخه ام شدم .
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مسلما هیچکس با این تیپ دوچرخه حدس ی
نمبد من
ی
دخب یه میلیاردر باشم !
و این دقیقا ی
چبی بود که من میخواستم !
ی
یه زندیک بای میل من به دور از هر نوع حاشیه .
آپارتمانم تا دانشگاه خییل دور نبود .
ی
یه ساختمون دانشجون دنج نه خییل لوکس  ...نه
ی
پائی ...
خییل دست
یه ی
چب کامال متوسط اما یکم شلوغ .
دوچرخه ام رو تو محل مخصوص قرار دادم و وارد
الن شدم
ازدحام ر
ی
دست رو پشتم
با این افکار به سمت آسانسور رفتم که
نشستو باسنمو تو دستش فشار داد
24
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از جا پریدمو برگشتم به پشت رسم
مرد جا افتاده و موقری نیشخندی تحویلم داد و رد شد
چنی حر ی
ی
ی
کت انجام داده
چنی مردی
باورم نمیشد
باشه
زبونم بند اومده بود و تو شوک بودم
واقعا ؟ این مرد بود که این کارو کرد ؟
باید بهش حرف ی
میبدم
مبدمو آبروشو ر
اما اگه کار اون نبود یچ
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 ؟
25
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الن من بگم فیلمو چک کن یک منو دستمایل
برم به ر
عصت و کالفه به سمت آسانسور رفتم
کرده ؟
ر
باید میکوبیدم تو گوشش حاال فوقش اشتباه بود .
با این افکار رسیدم اتاقمو به ساعت نگاه کردم
ی
لعنت یک انقدر وقت گذشته بود
از ی
هان که هنوز باز نشده بود دنبال یه
چمدون
بی
ی
لباس مناسب گشتم .
اما نمیدونستم دارم مبم دقیقا کجا !
ی
اسبت همیشیک رو
دامن بپوشم و لباس رسیم یا تیپ ی
بزنم ؟
با توجه به چروک بودن لباس های رسمیم تنها گزینه
جی و ی
ام همون شلوار ی
تیرست بود
26
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با عصبانیت شلوار ی
جی پ دودیمو با یه پباهن گلبیه
پوشیدم .
موهامو همینطور باز گذاشتمو کفشمو با پباهنم ست
کردم .
آدرسو چک کردم  .ننو شته بود موسسه یا سازمان
پس میشد امیدوار بود که تیپم خوبه .
قبل از اینکه دیر شه راه افتادم
حسان آماده بودم تا اگه کیس
الن
ر
اینبار تو آسانسور و ر
دستش به من خورد بهش حمله کنم
ی
اما اتفاف نیفتاد و راحت رد شدم
ی
با دوچرخه ی ی
خون نبود چون مسب طوالن
فکر
رفی
ر
بود و نمیخواستم خیس از عرق برسم
27
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ی
همی تاکیس گرفتمو بهش آدرسو دادم .
برای
بعد از نیم ساعت منو جلو یه عمارت بزرگ پیاده کرد
یکم مشکوک شدم !
اینجا یه خونه بزرگ بود که حسان شیک و رس ر ی
سب
ر
بود  ...از پشت نرده های در تا خود خونه تقریبا
سیصد ی
مب چمن و باغ بود .
هرچند در حد عمارت ما نبود !
ی
اما شبیه جان که اسناد باستان شنایس هم نگه دارن
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 ...28
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خانم دیزی  ...پس درست اومده بودم
درو باز کردمو وارد شدم
ی
مسب ر ی
سب و نسبتا طوالن تا عمارتو رفتم و هر لحظه
قلبم تند تر ی
مبد
احتماال یه پبمرد کلکسیونر این اسنادو خریده بود و
برای کار روی اونا باید یم اومدم تو این خونه ...
ی
وقت در عمارت باز شدو دربون منو به داخل هدایت
ی
بیشب به ی
یقی تبدیل شد
کرد شکم
حسان کالسیک و
دکر ورودی و نمای سالن ورودی
ر
قدییم بود
امیدوارم از اون پبمرد های نق نقو و لجباز ...
ی
با صدای آشنان که از باالی پله اومد خشک شدم
29
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دنیل آندو ...
 به موقع رسیدی لیا ...رسمو بلند کردمو به دنیل نگاه کردم
لباس ر ی
احت خونه تنش بود .
یه ی
تیرست طویس با شلوارک مشیک !
ی
ی
ی
یعت  ...استاد سکیس...
چنی عمارن داره ؟
با شوک رس تکون دادم تا افکارم از رسم بره ببون و
رسی ع گفتم
 سالم یدکب آندو  ...اینجا  ...ام  ...اینجا ی ی
مبل
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 یچ نگاهش بچرخه
آخه؟
مگه اینکه بخواد قد کوتاه و اضافه وزنمو حساب کنه.
دنیل اومد رو به روی منو گفت
 اسناد مربوط به عمارت قدییم خاندان ماست ...ی
همی تو عمارت من نگه داشته میشه  ...با من
برای
بیا لیا ...
لیا رو طوری تلفظ کرد که موهای تنم سیخ شد .
یا داشتم دیوونه میشدم !
یا دنیل واقعا یه ی
چبیش بود
ی
اما بیشب از این هنگ بودم که اسناد برمیگشت به
31
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خاندان اون !
ی
ی
ی
معروف بودن .
چنی خانواده قدییم و
یعت
البته این توضیح میداد چطور یه مرد با سن دنیل
پست به این مهیم تو دانشگاه داره اونم تو باستان
شنایس !!
ی
پشت رس دنیل رفتم تا به در بزریک رسیدیم .درو باز
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
ی
کرد  .رو به رو اتاق کتابخونه بزریک ایستاد بودیم.
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اما عظمت کتابخونه ی
چبی نبود که منو شوکه کرده
بود .
ی
پائی تر رفته بود ...
بلکه دست دنیل بود که از کمرم
درسته رو باسنم نبود ...
ی
پائی تر مبفت  ...دقیقا مبسید به
اما همینطور اگه
ی
برجستیک باسنم .
قبل از اینکه من بخوام حر ی
کت 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
33
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یی
ی
هسی که تو
پائی همه این اسناد
 اینجان  ...از باال تاباید برریس ی
کت .
رس تکون دادمو نگاهم تازه تو کتابخنه چرخید
دور تا دور قفسه کتاب بود و وسط کتابخونه چند
یی
نشسی و مطالعه
مدل مبل و کاناپه مناسب لم دادن و
کردن .
فضای عایل بود  .با صدای دنیل به خودم اومدم که
گفت
 خب  ...سوایل نداری ؟رسی ع پرسیدم
ی
 از یک میتونم یرسوع کنم و چه ساعت هان میتونمبیام؟
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دنیل لبخند مشکویک زد و گفت
ی
ی
ی
ی
همی االن میتون رسوع کت و هر تایم خایل که
 ازداری کافیه یه پیام به من بدی تا ورودتو هماهنگ کنم
و بیای ...
 اوه  ...عالیه  ...ام  ...البته االن نمیتونم یرسوع کنم .یه ابروش باال پرید
انگار انتظار این جوابو نداشت .رسی ع گفتم
 من تازه رسیدم و هنوز چمدون هامو باز نکردم ...فکر کنم ی
بهبه امروز به کار های شخض برسم .
نمیدونم چرا حس کردم لبخند زدو گفت
ی
خواست بری بگو
 باشه  ...اشکایل نداره  ...هر وقتمبسونمت
35
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منو برسونه؟
منظورش یچ بود ! نکنه واقعا به من چشم داره .
نزدیک بود خودم از حرفم بزنم زیر خنده
آره  ...یه استاد سکس به دانشجو معمویل و رن تجربه
ی
قوانی دانشگاه.
اش چشم داره  .اونم خالف تمام
ی
هست لیا
تو دیگه چه آدم متوهیم
نگاهمو از دنیل گرفتمو به سمت کتاب خونه رفتم
 الزم نیست  ...خودم مبم ... دیدم که با تاکیس اومدی  ...من با تاکیس های اینخون ندارم !
شهر ارتباط ر
اوه  ...اما چطور دیده بود با تاکیس اومدم ؟!
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بازم نگاهش نکردم و یه کاور از اسناد رو ببون کشیدم
و گفتم
 چرا؟ی
بمون خودت متوجه ی
مییس !
 یه مدت کهی
بیشب تو این بحث رو گرفته
این جواب اجازه سوال
بود .
ی
همی گفتم
برای
 از لطف شما ممنونم  ...اما واقعا نمیخوام بهتونزحمت بدم
ی
زحمت نیست  ...خودمم ببون کار دارم
دیگه اینبار برگشتم سمتشو لبخند زدم
 مریس ...37
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اونم با لبخند جوابمو داد و یهو پرسید
 لیا اسم خییل خاصیه  ...خانواده ات به تاری خ عالقهیی
داشی ؟
اوه  ...نه  ...باز این بحث ...
جدا از اسمم اصال دوست نداشتم راجب خانواده ام
صحبت کنم  .رسی ع گفتم
 نمیدونم  ...اما باید از پدرم یببسم . پرسیدی حتما به منم بگو  ...برای منم جالبه ...خدای من انگار نمیخواست رن خیال بشه
لبخند زوریک زدمو گفتم
 چشم حتما ...خم شدمو اسنادو رو ی
مب وسط کتابخونه گذاشتم
38
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کاور رو باز کردمو چند برگو ورق زدم
اما رسیدم به یه رسی ی
لخت و تحریک ی
نقایس ی
آمب
خشک شدم !
اینا چه اسنادی بود ؟
رسمو بلند کردم که دیدم دنیل رو به روم نیست ...
ایستادم و متوجه شدم پشت رسمه .
ی
همی لحظه اونم برگشت
برگشتم سمتش که انگار
سمت کتاب خونه .
رفتارش یکم غب طبییع بود .
یا من باز داشتم توهم ی
مبدم .
دوباره به اسناد نگاه کردمو ورق زدم .
پر بود از این تصاویر که  ...اصال عادی نبود !
39
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ی
شوچ بود؟! اینا  ...اینا واقعا قدییم بودن...
نکنه یه
اینو از جنس کاغذ و سبک نوشته و طرح میشد
فهمید ...اما ...
اما واقعا انتظار نداشتم تصاویر سکس اونم با ابزار
ی
هان که این روزا تو بورس هستو ببینم !
با صدای دنیل از جا پریدم که پرسید
ی
اتفاف افتاده لیا ؟!
از زبان دنیل :
ی
انقدرن طاقت نبودم .
اماوقت لیا خم شد
معموال
ر
میل شدیدی داشتم که نمای پشتش رو چک کنم .
نسبت به قد و هیکلش باسن خون داشت و ی
وقت خم
ر
شد  ...همممم...
40
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وق یت خم شدو از پشت بررسیش کردم ناخداگاه لبخند
رو لبم نشست .
عایل بود  ...درست همون مدل که دوست داشتم !
ی
وقت از پشت شلوار جینش این بود ...
صبانه منتظر بودم تو لباس زیر ببینمش...
همم ....رن ر
اما زود برگشت سمت منو برای اینکه آثار دید زدنمو از
رو لباسم نبینه مجبور شدم رسی ع پشت کم بهش
اونکه نمیدونست تو رس من یچ 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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خبه بود به ی
نقایس های توی اسناد !
از شانسش درست نقا ییس های رابطه های عرص جدید
بود و قیافه لیا به طرز بامزه ای شوکه بود
کنارش ایستادمو پرسیدم
ی
اتفاف افتاده لیا ؟!
جا خوردو بریده بریده چند برگ دیگه ورق زد تا از اون
ی
نقایس ها دور شه و گفت
 ام  ...نه  ...فقط  ...من ... یچ ؟رسشو بلند کردو به هم خبه شدیم .گونه هاش یکم
گل انداخته بود و پرسید
ی
ی
 این اسناد دقیقا راجب یچ هسی؟42
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میبسید ؟
مشکوک نگاهش کردم .جدی داشت ی
نگاه منو که دید با تردید گفت
 ام  ...من  ...برگه هارو کامل نخوندم ! اونجا نوشتهبود ؟
رس تکون دادمو گفتم
 آره  ...کامل نوشته بود  ...اگه تونخوندی راجب چیهپس چطور انتخاب کردی میا ؟
صورتش رسخ تر شدو در حایل که داشت سیع میکرد
برگه رو از تو کیفش ببون بیاره گفت
 ام  ...خوندم  ...ییعت  ...کلیتو خوندم  ...خب من
ی
همی
کال تمایلم به خوندن و برریس اسناده  ...برای
این پروژه ...
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یهو ساکت شد  .چون دقیقا داشت برگه رو میخوند
میتونستم حدس بزنم کجا رسیده که اینجور ساکت
شده .
زیر لب زمزمه کرد
یان رابطه
 اسناد سکسولوژی عرص جدید و ریشه رهای مدرن با توجه به مدارک کشف شده و تصاویر
موجود از دوره ...
با تردید رس بلند کردو نگاهم کرد
حاال کامال صورتش رسخ رسخ بود !
یه ابرومو باال انداختمو دستمو به سینه زدم
من فکر میکردم لیا اینو خونده و انتخاب کرده !
ی
ی
اما این دخب بیشب از انتظار من گویا هول بود
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به ناچار گفتم
 خب ؟ االن که خوندی ...آروم رس تکون دادو لبشو تر کرد  .سوایل رس تکون
دادمو گفتم
 میخوای انرصاف بدی ؟دهنش مثل مایه باز و بسته شد اما ی
چبی نگفت
دوباره به برگه نگاه کرد
حس میکردم دارم فرصتو از دست میدم
برگشتمسمت کاناپه وسط و نشستم روش
دقیق نگاهش کردمو گفتم
ی
میتون انرصاف بدی لیا !
 اگه بخوایرسیعو بدون مکث پرسید
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 نه نه ...مشکیل نیست  ...چرا ...چرا باید بخوامانرصاف بدم
شونه باال انداختم و گفتم
 دقیقا این سوال منم هست .چرا انقدر شوکه ومتعجب شدی !
لبو تر کرد و دستشو با اضطراب تو موهاش کشید و
گفت
 شوکم  ...ام  ...بخاطر  ...من  ...اصال فکر نمیکردمی
چنی موضویع وجود داشته باشه
به صندیل رو به روم اشاره کردم تا بشینه و گفتم
ی
تاریخ وجود داشته لیا  .اگه
 سکس تو همه بازه هاینبود که نسل ی
برس ادامه پیدا نمیکرد .
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خییل آشفته شده بود  .نمیتونستم دلیل آشفتگیش
رو حدس بزنم  .با این حرفم تقریبا چشم چرخوند و
کالفه گفت
 یدکب آندو ...
 دنیل صدام کن ...ی
عمیق کشید و گفت
نفس
 دنیل  ...مسلما من اینو خودم میدونم  ...منظورمی
بیشب شبیه رابطه های خشن و
اینه این تصاور
متفاوت امروزیه تا اسناد قدییم  ...ی
چبی که من فکر
نمیکردم تو گذشته وجود داشته باشه ! ابزار سکس و
رابطه های تقریبا  ...شبیه ارباب و برده ...
هممم ....خوب بود  ...خوب بود  ...بالخره یکم حرف
زد این ی
دخب ...
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نگاهش رو لبخند رو لبم ثابت شد و گفتم
ی
ی
ی
ی
.
 فانبی های سکیس از خالقیت برس میاد چبی کههیچوقت محدود نبوده و نمیشه  ...پس شک
نکنخییل قبل تر از این اسناد هم مسلما بوده  ...اینکه
دو نفر دوست داشته باشن با بدن هم بازی ی ی
کی و
کی ی
لذت های جدید پیدا ی ی
چبی نیست که جدیدا به
وجود اومده باشه .این خصلت تووجود همه انسان ها
هست ...
مکث کردم و نگاهم تو چشم هاش چرخید .
خبه و متعجب بود اما دقیق داشت گوش میداد.
ادامه دادم و گفتم
 شاید یبعض افراد این نیازو درونشون رسکوب ی ی
کی ...
اما تو وجود همه هست و کافیه بیدارش ی
کت ...
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ی
مردمک چشم هاش برف زد
انگار از حرفم خوشش اومد  .یا شاید تائیدی بود بر
افکارش
ی
همی ناخداگاه پرسیدم
برای
ی
موافق لیا ؟
 با منآروم رس تکون دادو زیر لب گفت
 تا حدود زیادی ...از زبان لیا :
ی
بیشب منو سوپرایز
دنیل ! دنیل آندو  ...هر لحظه
میکرد  .لبخند مشکوک رو لبش یه حیس بهم میداد
انگار منتظر یه حرکت از من بود .
اما آخه من ؟ حس میکردم ی
مبان توهمم زیاد شده .
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نمیخواستم با یه حرکت اشتباه گند بزنم به همه یچ .
اما نمیخواستم مثل احمق ها هم رفتار کنم که از
سکس و حرف زدن راجبش ی
یی
هسی !
میبسن و فراری
شاید  ...شاید یک درصد ...
فقط یکدرصد اگه توهم نزده باشم و دنیل با منظور
این حرف هارو بزنه ...
رسی ع رسمو تکون دادم تا افکارم بریزه ببون .
آخه بفهملیا با منظور بخواد بزنه به تو ی
نمبنه ! به تو
شاگردیس و دست کم نیم ی
ی
مب ازش کوتاه تری .
که
البته اون خییل قدش بلنده ...
مقرص من نیستم .
با صدای دنیل از جا پریدم که گفت
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ی
نیست
خون لیا ؟ انگار اینجا
 ری
لعنت باز حواسم پرت شده بود و غرق شده بودم .
امیدوارم ی
چبی از افکارمو بلند نگفته باشم .
رسی ع بلند شدمو گفتم
 خوبم  ...یکم فقط خسته ام  ...یبهبه دیگه برم تا
بتونم فردا پر انرژی برگردم .
 فردا ؟ ام  ...نمیشه فردا ؟ چرا ...اتفاقا خییل هم عالیه  ...فقط چون فرداتعطیله فکر نمیکردم بخوای کار ی
کت .
ی
لعنت  ...باز گند زده بودم  .اما رسی ع برای جمع
کردنش گفتم
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 من عاشق خوندنم مخصوصا اسناد قدییم  ...تا فرداعرص کارهامو تموم میکنم و بعد میام اینجا .البته اگه
موردی نداره .
دنیل هم بلند شدو گفت
 عالیه  ...میبینمت فردا  ...البته  ...االنممبسونمت...
اینو گفتو به سمت در رفت
منم همراهش شدمو گتم
ی
 مریس اما بازم میگم واقعا الزم نیست منو برسون منم بازم میگم خودم ببون کار دارم ...ی
.
ر
خروچ
دیگه جای حرف نمیموند با هم به سمت در
رفتیم و دنیل سوئیچ ماشینشو برداشت
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اما به جای اینکه از در خارج شیم بهم اشاره کرد
همراهش برم
ی
پائی رفتیم و از یه در دیگه خارج شدیم
از پله ها
با دیدن پارکینگ رو به روم دهنم باز موند
شبیه یه پارکینگ عمویم بود از بس بزرگ بود
ی
ماشی های لوکس
اما فرق اصلیش این بود که پر از
بود
خشک مثل احمق ها ایستاده بودم که دنییل به سمت
یه هوندای مشیک رفت و گفت
 اینا ییی
هسی و استفاده نمیشن  ...برمیگرده
اکبا عتیقه
به اجدادم  ...خییل ربظ به من نداره .
من ی
دخب فقبی نبودم !
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پدر من خودش یه میلیاردر بود و من عمال  ...یه
میلیاردر بودم ...
چنی ی
ی
چبی ندیده بودم .
اما  ...هیچوقت
انقدر آخه ؟ اینهمه ؟ شاید دو برابر نه ...سه برابر
ی
ی
ماشی داشت !
ماشی بود دنیل
پدرمن که عاشق
رسی ع پا تند کردمو خودمو به دنیل رسوندم
درست شبیه احمق ها شده بودم
البته دیگه مهم هم نبود
ی
امروز به اندازه کاف جلو دنیل شبیه احمق ها بودم که
یی
مطمی شه من یه احمقم ! پس دیگه الزم نبود حرص
بخورم شبیه اونا شدم !
دنیل ماشینو روشن کرد و راه افتاد
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رو کرد به منو پرسید
 خب  ...کجا بریم ؟رسی ع آدرسو گفتمو خبه شدم به ببون
ی
بیشب از قبل شده
حس میکردم بوی عطر دنیل
ی
کوچکبی بودیم اینجوری شده .
شاید چون تو فضای
ی
نزدیک ساختمون خوابگاه دانشجون که رسیدیم
ی
بیشب شد .
ازدحام ماشینا
دنیل آروم گفت
ی
اتفاف افتاده .
 مثل اینکه اینجایکم جلو تر دود سیاه و شعله های آتیش از ی
بی
ساختمون ها پیدا شد
دیگه راهو بسته بودن و نمیشد جلو تر بریم
55

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ی
پائی و از معموری که راهو بسته
دنیل شیشه رو داد
بود پرسید یچ شده .
یی
ریخی رو رسم
جوان که مامور داد آب یخ
با
ر
ی
دانشجون آتیش گرفته ...
 ساختمون مرکزی اقامتنمیشه جلو تر برین
با شوک گفتم
 نه  ...واحد منم اونجاست .دنیل برگشت سمت منو با ابروهای باال پریده گفت
ی
گرفت ؟
 جدا تو اونجا واحدجوان بهش ندادمو پیاده شدم
ر
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ی
هان که نگاه میکردن به زور رد
از بی مردم و عابر ی
شدم تا خودمو به جلو تر برسونم
ی
لعنت اینم شانس من بود ؟ حاال اگه اتاق منم سوخته
باشه یچ ؟ اگه وسایلم !
وای نه  ...نه  ...نه ...
آتشنشان ها جلومو ی ی
گرفی و یکیشون گفت
 خانم ورود ممنوعه  .هنوز آتیش مهار نشدهکدوم طبقه هاست ؟یی
هسی
 طبقات شمایل  Eتا  Gتقریبا همه تو آتیشوای  ...نه ...
من طبقه  Fبود .
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 ...ی
خودن که سالیم ...
 آروم لیا  ...مهم وسایلم ... بیمه پولشو میده .ناخداگاه کالفه گفتم
 پولش مهم نیست  ...یه رسی یچبا با پول جایگزین
نمیشه
با این حرفم دنیل دیگه ی
چبی نگفت
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آروم پشتمو نوازش کرد و کم کم حسم تغئب کرد
انگار بدنش گرم تر شده بود !
شاید این من بودم که گرم تر شده بودم
آروم ازش جدا شدمو تشکر کردم
با اینکه اجازه داد از بغلش جدا شم اما دستش از کمرم
ی
همی حال خبه شدیم به ساختمون و
جدا نشدو تو
شعله ها
آتیش قصد کم شدن نداشت و دنیل گفت
 یبهبه برگردیم خونه من ...اینجا موندن فایده نداره
میدونستم حق با دنیله و اینجا موندن فایده نداره
اما ...
اما خونه دنیل هم نمیشد برم !
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موبایلمو ببون آوردمو گفتم
 شما برین  ...من مبم هتلشماره بابا رو گرفتم !
هنوز چند روز نگذشته باز محتاج شدم بهش زنگ
بزنم
ی
ی
شاید واقعا بابا حق داره و من توانان زندیک مستقل رو
ندارم .
خییل حالم گرفته بود .
قبل از اینکه دکمه تماس رو بزنم دنیل موبایلمو گرفتو
گفت
 خونه من از نصف هتل های این شهر بزر یگبه ...
متعجب نگاهش کردم !
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به صفحه گوشیم نگاه کردو گفت
ی
 خوب نیست تا به یه مشکل خوردی زنگ بزن بهی
پدرت  ...بهبه یکم خودت برای حل مشکالتت تالش
ی
کت !
ی
بیشب باال پرید
ابروهام
درسته حق با دنیل بود ! اما واقعا ی ی
رفی خونه دنیل
درست کردن یه مشکل بزر ی
گب نبود ؟!
دنیل گوشیمو داد دستمو گفتم
 درست نیست من بیام خونه شما ! میشه این شما شما رو بس یکت 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
ی
زمان که کیس تو دانشگاه نفهمه.
 البته تانگایه بهم انداخت و گفت
 من که قصد ندارم بگم ...تو یچ ؟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 یچ ؟
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با تردید لبمو تر کردمو گفتم
 دلیل این رفتار شما  ...ام  ...رفتارتو ...ماشینو روشن کردو خبه به مسب رو به رومون گفت
 رفتار من چطوریه مگه ؟میدونستم متوجه منظورم شده
اما نمیفهمیدم چرا داشت خودشو ی
مبد به اون راه
ی
همی گفتم
برای
ی
هیخ  ...مهم نیست  ...شاید من خیاالن شدم
 یاینو گفتمو نگایه به نیمرخش انداختم
ته رد لبخندی رو لبش بود
اما خییل نا محسوس
این مرد خییل مشکوک بود
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ی
دیگه حرف نزد و ضبط ماشینو روشن کرد
آهنگ ن کالم و مالییم پخش شد و سکوت ی
بی مارو
ر
پر کرد .
وارد حیاط عمارتش شده بودیم که بالخره سکوت رو
شکست و گفت
 اوه  ...من فراموش کردم رببمت فروشگاه تا اگه یچبی
الزم داری بگبی .
هیخ همراهم ندارم .
تازه یادم افتاد ی
ی
خسته پوف کردمو گفتم
 اه  ...یلعنت  ...خودمم حواسم نبود ...
 یه خانم متشخص هیچوقت فحش نمیدهشوکه برگشتم سمتش ! یچ گفت ؟
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ی
شوچ میکنه اما
مگه من فحش داده بودم ؟ فکر کردم
کامال جدی بود  .با اخم گفتم
 من فحش ندادم ! یلعنت در شان یه خانوم نیست استفاده کنه
چشم چرخوندمو گفتم
ی
جنسیت هم در شان یه استاد نیست به جنس
 دیدمخالف داشته باشه
پارک کردو برگشت سمتم  .دقیق نگاهم کردو گفت
ی
جنسیت ؟
 دیدرس تکون دادمو گفتم
 آره  ...اینکه یلعنت رو من نمیتونم بگم اما یه مرد
ی
جنسیت !
میتونه بگه میشه دید
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 هممم ...پس اینجوری من میتونم از تو بخوام با منی
جنسیت ؟
بیای استخر و اگه تو نیای میشه نگاه
دستمو به سینه زدمو گفتم
 نه  ...نمیشه ... چرا ؟ چون اون یه پیشنهاده اما این سبک صحبت کردنه . 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 کنبدون مکث پیاده شدو من تو شوک مونده بودم .
ی
ی
پیشنهاد هام ؟ منظورش استخر رفی با هم بود؟
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دنیل به سمت پله ها رفتو من قبل از اینکه جا بمونم
ی
ماشی پیاده شدم
از
قلبم تند ی
مبد  .دفعه قبل که وارد این عمارت شدم
انقدر اضطرا ب نداشتم
اما اینبار انگار داشتم وارد یه جای جدید میشدم !
عجیت بود
جدید نه ! یه جای پر رمز و راز  ....حس
ر
دنیل ایستاد تا من بهش برسم و با هم وارد عمارت
شدیم
به سمت پله ها رفتو من همراهش رفتم که گفت
ی ی
ی
میکت الزمت میشه بگو تا مسئول
چب هان که فکر
خریدم برات بگبه
 -مریس  ...اما نمیخوام مزاحمت ایجاد کنم.
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 مزاحمت نیست  ...اون وظیفه اشه اینکارو کنه .اینو گفتو جلو یه در ایستاد
در اتاقو باز کردو اشاره کرد برم داخل
وارد شدم و به اتاق رو به روم نگاه کردم .ناخداگاه
لبخند زدم
درست شبیه اتاق های مورد عالقه پدرم بود.
انگار دنییل شبیه پدرم بود فقط با چند سال اختالف
ی
ست .به سمت تخت رفتمو کیفمو گذاشتم رو تخت و
گفتم
 مریس بخاطر این کمکت  ...فردا مبم دنبال یه واحدجدید میگردم چون فکر نکنم اون ساختمون دیگه
بدرد سکونت بخوره .
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دنیل به سمت پنجره رفتو پرده رو کیم کنار زد
به منظره ببون خبه شد و گفت
ی
 من کاری نکردم .تا هر وقت بخوای میتون اینجای
بمون .
 مریس  ...این محبتتو فراموش نمیکنمدیگه نمیدونستم یچ بگم و چرا دنیل مونده تو اتاقم و
نمبه که برگشت سمتمو گفت
ی
ی
 حاال که اینجان و فردا هم تعطیله اگه بخوای میتونزودتر کارتو یرسوع ی
کت
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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ی
همی امشب یرسوع یم...
 فکر خوبیه  ...حتمابا دیدن لباس های داخل کمد ساکت شدم
برگشتم سمت دنیل و به کمد اشاره کردم و گفتم
 این لباس ها  ...ام ...کمد پر از لباس های زنونه بود !
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
ی
 دقیقا چه مهمان منظورته دنیل ؟70
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یک تو خونه اش یه کمد از لباس های زنونه برای هر
ی
موقعیت نگه میداره ؟
ی
مهمان ؟!
بعد میگه برای مهمان ؟ چه
 مهمان های خاص ...جوان که داد! بلکه از
با این جوابش از جا پریدم  .نهاز
ر
نزدییک صداش ...
کنار گوشم اینو گفت ...
برگشتم سمتش اما داشت به سمت در مبفت و بدون
نگاه کردن به من گفت
ی
ی
خواست میتون
 شام ساعت  9رسو میشه  ...قبلشبری کتابخونه و کارتو یرسوع ی
کت ...
بدون اینکه منتظر جواب من بمونه از اتاق رفت ببون
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خبه به در بسته پشت رس دنیل بودمو تو گوشم انگار
هنوز داغ بود
نفس داغش انگار این حوایل مونده بود .
مهمان خاص ؟! منظورش یچ بود !
حس بدی داشتم .
ی
دلم میپیچید  ...نکنه دمیل یه بیمار روان باشه ؟
ی
نگنه اینجا منو زندان کنه ؟
یک میدونه من اینجام ؟
ی
مالن پیام دادم.
رسی ع گوشیمو برداشتمو به
لوکیشنمم فرستادم و براش تعریف کردم یچ شده
اونم زود جواب دادو نوشت
ی
ی
خداحافظ ی
مت!
 میبینم میخوای با دنیای دخبا72
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از جوابش جا خوردم و براش نوشتم .
ی
مالن  ...من فقط موقت اینجام .
 اون استاد منهشکلک خنده برام فرستادو گفت
 آره همه استاد های جوون از رس خب خوایه بهدانشجوهاشون میگن شب بیا خونه من
ی
پوف کردمو دراز کشیدم رو تخت
براش نوشتم
 اتفاقا خییل هم سکیس و خوشتیپه  ...چرا که نه ...ی
مالن شکلک خنده دیگه ای فرستادو گفت
 اوه اوه بده عکسشو ببینم . دنیل آندو  ...عکسشو ندارم اما رسچ یکت عکسش
میاد .
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ی
مالن دیگه جواب نداد و حدس زدم جدی رفته رسچ
کنه .
بلند شدمو کش و قویس به خودم دادم
ساعت  8شب بود .
دوست داشتم دوش بگبم اما لباس نداشتم برای
بعدش .
نگاهم دوباره به کمد لباسا افتاد و چندشم شد.
ی
یعت قبل من چند نفر اومدن تو این اتاق و این لباس
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.
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مثل من اونارو بیاره اینجا و شب ...
محکم کوبیدم رو پیشونیم .
بس کن لیا  ...چرا انقدر توهم ی
مب ین .
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 .
ی
مثل داداش خودت لیتو  ...اونم برای ی
دخب هان که
میبه مراسمات مختلف لباس مناسب میخره و البته
ر
یی
میکی لباس هارو نمیده رببن ...
بعد از اینکه کات
با یاد آوری کار لیتو خنده ام گرفته بود
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اون میدونه ی
دخبا بخاطر پولش میان سمتش .
ی
همی ی
ی
ی
وقت کات میکی تا لباس زیری که براشون
برای
خریده پس میگبه ...
قیافه دوست ی
دخباش بعد فهمیدن این قضیه همیشه
خنده داره.
البته لیتو بعد همه اون لباس هارو مبیزه دور  ...نه
اینکه مثل دنیل بذاره تو کمد ...
دوباره با چندش به لباس ها نگاه کردم .
این مرد یه ی
چبیش هست .موبایلمو برداشتمواز اتاق
خارج شدم .بد نبود به کتابخونه یه رسی ی
مبدم .
ی
پائی مبفتم که صدای دنیل رو
داشتم از پله ها
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 بودنمیدونم چرا انقدر ارصار داری منظورم چیه !
ی
پان از ی
پائی پله ها شنیدم
صدای
دیگه مکث نکردم
نمیخواستم کیس منو تو این حال ببینه
ی
ی
رسی ع باف پله ها رو رفتم پائی و از جلو دنیل که در
حال صحبت با تلفن بود رد شدم
ی
دقیق بهم انداخت
نگاه
منم یه لحظه نگاهش کردمو رد شدم
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یعت امشب با مارتا قرار داشت ی
مارتا ! ی
وقت گفت
ببون کار داره !
این مارتا یک بود؟ دوست ی
دخب یا مهمون خاص ؟
به سمت کتابخونه رفتم و وارد شدم .
درو بستمو نفس گرفتم .
فردا از اینجا مبم !
همه یچ یه حس عجیب مرموز به آدم میده ...
از زبان دنیل :
به دور شدن لیا نگاه کردم که وارد کتابخونه شد.
ی
گویس 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 یچ میخوام .
اما حس میکردم یکم زوده .
هرچند نمیتونستم جلو این روندو بگبم .
لیا یه لحظه به نظر ینبس و همراه یم اومد.
خب از همه جا
یه لحظه اما حس میکردم یه باکره رن ر
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.
من ی
حت نمیدونستم دقیقا اهل کجاست ...
وارد اتاقم شدمو پشت ی
مبم نشستم
هست ی
ی
دخب ...
لیا دیزی  ...بذار ببینم تو یک
از زبان لیا :
انقدر زود جذب نوشته ها شدم که با صدای در از جا
پریدم
دنیل در اتاقو باز کردو نگایه بهم انداخت
 ساعت  9لیا  ...قصد نداری برای شام بیای ؟رسی ع بلند شدمو گفتم
 معذرت میخوام زمان از دستم در رفتکخ کنج لبش نشستو رس تکون داد
لبخند ر
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کخ کنج لبش نشست و رس تکون داد.
لبخند ر
نمیدونم چرا حس میکردم پشت این لبخند دلیل دیگه
ای قرار داره.
دنیل منتظر من ایستاده بود .بلند شدمو به سمتش
رفتم .
بدون پاک شدن اون لبخند از رو لبش نگاهش رس تا
پام چرخید و چشم هاش رنگ دیگه گرفت
دیگه شک نداشتم توهم نیست
رو به روش ایستادمو گفتم
مشکیل تو لباس های منه ؟ابروهاش باال پریدو گفت
چطور؟81
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آخه امروز چندبار حس کردم لباس های منو چکی
میکت.
تعجبش رفتو لبخندش عمیق تر شد.
دوباره رن خجالت رس تا پامو برانداز کردو گفت
لباس هات نه  ...یچبی که پشت لباس هاته ...
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.
لباسام نه ! ی
چبی که زیر لباسامه !
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!
این مرد یه ی
چبیش بود.
دیگه باید خییل کند ذهن باشم که نفهمم این رفتار ها
عادی نیست.
پشت رس دنیل راه افتادم
میتونستم به روی خودم نیارم تا فردا که از اینجا مبم
یا میتونستم برای یه بار هم که شده مستقیم وارد
موضوع بشم!
ی
چبی که همیشه ازش فرار میکردم
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عجیت شجاع شده بودم
اما اینبار به طرز
ر
امیدوارم از این شجاعتم پشیمون نشم
به سالن غذاخوری رسیدیم.
ی
ی
مب بزریک که فقط یه گوشه ازش وسایل شامچیده
شده بود منو یاد خودمون و خونه مینداخت.
ی
انگبی که تا توش
تنهان و تجمالت  ...ترکیب غم
ی
ی
ی
ی
زندیک نکت درکش نمیکت...
دنیل نشست و منم نشستم تو ضلع دیگه ی
مب.
به ی
مب اشاره کردو گفت
من معموال خدمتکار هارو برای رسو غذا نگه نمیدارم .پس راحت باش و خودت از غذا ها بردار...
مریس زیر لب گفتم و منتظر موندم دنیل یرسوع کنه
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مریس زیر لب گفتم و منتظر موندم دنیل یرسوع کنه
مثل پدرم با سوپ یرسوع کردو منم مثل همیشه با
غذای اصیل یرسوع کردم
ی
سنگیت نگاهشو رو خودم حس میکردم .
ی
عمیق گرفتم و خواستم بگم باز به یچ نگاه
نفس
ی
میکت اما قبل از من دنیل گفت
 میتونم یه سوال شخض یببسم لیا ؟نگاهش کردم  .رنگ نگاهش بدنمو داغ میکرد
رس تکون دادم و دنیل بدون هیچ لبخندی پرسید
 دوست پرس  ،نامزد  ،یا یرسیک جنیس تو زندگیتداری ؟
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
همی به بشقابم نگاه کردمو گفتم
برای
 میتونم اول دلیل پرسیدن این سوالو بدونم ؟ 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
 میتونم بدونم چوابش چه تاثبی رو ارتباط مامیذاره؟
لبخند متفکرانه ای کنج لبش نشست و گفت
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لبخند متفکرانه ای کنج لبش نشست و گفت
هیخ  ...اما...
رو ارتباط دانشگایه ما  ...یاینو گفتو مکث کرد
الزم نبود ادامه بده
خودم متوجه منظورش شدم.
بدون اینکه نگاهمو ازش بدزدم گفتم
تو یچ دنیل؟ابروهاش باال پریدو گفت
اول من پرسیدم ! جدا از اینکه جوابت نه هست ...هیچوقت یرسیک جنیس مرد نداشتم و تماییل هم
ندارم که داشته باشم.
ناخداگاه خندیدم و گفتم
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ی
ی
خودت میدون منظورم دوست دخب بود...ی
تو هم خودت میدون اول باید جواب منو بدی.ی
پوف کردمو نگاهمو ازش گرفتم.
نمیشد ازش حرف کشید .خبه به بشقابم گفتم
نه  ...کیس تو زندگیم نیست...ی
رضایت رو
اینو گفتمو دوباره نگاهش کردم که لبخند
لبش نشسته بود.
رسی ع گفتم
اما قصد هم ندارم کیس رو وارد زندگیم کنمبا این حرفم ابروهاش باال رفتو رس تکون داد
یه لقمه از غذاش خوردو گفت
میشه بدونم چرا ؟88

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

شونه ای باال انداختم و منم مثل خودش یه لقمه از
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
اما بالخره نمیشد جلو دنیل طور دیگه ای رفتار کرد.
دقیق نگاهم کردو گفت
منظورت از هدف ی یرفی به گروه کاوش هست ؟
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
89

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

خودمو با بشقابم رس گرم کردم که دنیل گفت
 اما اگه یه موقعیت برات پیش بیاد که تورو به هدفتهم نزدیک کنه یچ ؟
موهای پشت گردنم بلند شدو لرزی زیر پوستم
چرخید.
دیگه داشتیم خییل نزدیک میشدیم .
به دنیل نگاه کردمو گفتم
 در این صورت میتونم بهش فکر کنمکنج لبش به شکل لبخند باال رفتو زیر لب گفت خوبه.
بدون هیچ حرف دیگه مشغول شامش شد .
انتظار داشتم با این جوابم بحث ادامه پیدا کنه  .اما
دنیل عمال بحثو تموم کرده بود
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به اجبار منم مشغول شام شدم .
ی
اما از این حرکت دنیل خوشم نیومد  .تا جان که
میخواست بحثو ادامه داد و ی
وقت 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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خون برای من نیست ...
مسلما گزینه ر
با اون کمد لباس زنونه برای مهمان !
به سمت کتابخونه رفتم و با هر قدم مصمم تر میشدم
که دوری از دنیل ی
بهب از هر تصمیم دیگه ایه
از زبان دنیل :
فکیس که رسیده بود رو برداشتم و چک کردم.
خب  ...خب  ...اینم از ی
چبی که منتظرش بودم .
ی
مخق
خون
شخصیت واقیع من و روابطم همیشه به ر
بوده
علتش هم رن گدار به آب نزدن و رعایت جوانب
احتیاط بوده .
همی بحث رس ی
ی
مب شام رو ادامه ندادم .
برای
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چون ادامه بحثمون باعث میشد از خواسته و تمایلم
برای لیا بگم .
یی
مطمی باشم .
اونم قبل از اینکه از پیشینه لیا
ی
کاف راجب این ی
دخب
اما حاال با این فکس من به اندازه
میدونم .
ی
میتون منو رس گرم ی
کت ...
لیا دیزی  ...ببینم چقدر
از اتاق کارم زدم ببون و به سمت کتابخونه رفتم .
شاید یکم زود بود برای مطرح کردن پیشنهادم
اما من مرد صبوری نبودم ...
تقه ای به در زدمو بدون منتظر موندن برای جواب لیا
وارد شدم  .با دیدن صحنه رو به روم یه لحظه مکث
کردم  .لیا اسناد رو رو ی
زمی چیده بود و خم شده بود
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ی
رو برگه ها ...
پوزیشت که من خییل بهش عالقه
داشتم !با ورودم رسی ع بلند شد وایستاد  .به برگه ها
اشاره کردمو گفتم
 مزاحم کارت شدم ؟موهاشو مرتب کردو گفت
 نه  ...ام  ...فکر کنم به فضای بزر یگبی برای کار نیاز
دارم  ...باید اسنادو هم زمان برریس کنم و اینجا
ی
امکانات برای این کار کاف نیست
به سمتش رفتمو رس تکون دادم  .اما رو به روش
ایستادمو گفتم
 مشکیل نیست  ...اما من االن اومدم راجب یچب دیگه
ای صحبت کنیم
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لیا متعجب به من نگاه کردو پرسید
 راجب یچ ؟ میخوام بهت یه پیشنهاد بدم .ابروهاشو باال داد و دستشو به سینه زد
ی
بیشب تو چشم قرار گرفتو
با این کارش سینه هاش
ناخداگاه نگاه من افتاد رو اونا
متوجه نگاه من شدو دستشو یکم آزاد تر کرد
ناخداگاه لبخند زدمو دوباره به چشم هاش نگاه کردم
که اخیم ی
بی ابروهاش انداختو گفت
 میشنوم پیشنهادتونشستم رو کاناپه و دوباره رس تا پاشو بر انداز کردم
ی
ی
صدان تو ذهنم میگفت مطمئت دنیل ؟
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مطمئت این ی
ی
دخب مناسبته ؟
ی
اولی بار بود انقدر رسی ع داشتم به کیس پیشنهاد
این
میدادم ...
ی
ی
اولی بار هم بود برای کیس انقدر رن تاب
از طرف
بودم.
ی
همی االن و اینجا لباس
اگه ممکن بود ترجیح میدادم
ی
اولی رابطمون
های لیا رو دونه دونه از تنش جدا کنمو
رو یرسوع کنم
با صدای لیا به خودم اومدم که گفت
 من منتظرمی
بشی لیا  ...میخوام بهت یه پیشنهاد بدم  ...البته
شاید زیاد هم پیشنهاد نباشه ...
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لیا نشستو با همون اخم نگاهم کرد و پرسید
 پیشنهاد نباشه ؟ خب  ..بزار اینجوری بهت بگم  ...تو میخوای بریی
ی
ی
همی هم اینجان  ...و تا جان که
گروه کاوش  ...برای
متوجه شدم برات این گروه و این فعالیت خییل
ی
همی من این فرصتو بهت دادم که با این
مهمه ...برای
پروژه زودتر به هدفت بریس
مکث کردم و لیا آروم گفت
 بله همینطوره ...لبخندی زدمو گفتم
 خوبه  ...پس بذار از اینجا به بعد رن پرده باهاتصحبت کنم ...
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لیا لبشو گزیدو رس تکون داد  .ادامه حرفم گفتم
ی
 علت اصیل کمک من به تو ...جذابیت بود که تو نگاه
ی
داشت ...
اول برام
چشم هاش گرد شدو لب هاش نیمه باز شد
شوک و تعجب رو تو نگاهش میدیدم
اما مکث نکردمو گفتم
 ازت یم خوام یرسیک جنیس من یبایس  ...من دنبال
عشق و احساس و رابطه های پیچیده نیستم  ...پس
الزم نیست نگران درگبی احسایس و مداخله این
رابطه با کارت و هدفت ی
بایس ...
مکث کردم  .قیافه لیا رضایت بخش نبود و ی
میبسیدم
هر لحظه جیغ بکشه و از اتاق بزنه ببون
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آروم ادامه حرفم گفتم
 من بهت کمک میکنم به هدفت بریس  ...در کنارشمیتونیم با هم باشیم و از جسم هم لذت ب ربیم ...
ی
قوانی من  ...نظرت چیه ؟
البته بر اساس
همچنان شوکه به من نگاه میکرد
ی
حرف ی
نمبد
سکوت شده بود و هیچ
سوایل بهش رس تکون دادم که دهنش مثل مایه باز و
صدان در نیومد ازش ...
بسته شد اما
ی
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 !
پس تمام افکارم درست بود
دنیل واقعا اندام منو دید زده بود .
اندام من ! دنیل ! با این قد و هیکل و قیافه ! منو که از
استاندارد نرمال کوتاه تر و تا حدودی پر تر بودم دید
ی
مبد ! خدایا  ...واقعا ...
منو ! ی
مت که تا حاال با هیچ پرسی نتونسته بودم رابطه
داشته باشم !
با صدای دنیل از افکارم ببون پریدم که مشکوک
پرسید
ی
 لیا  ...نکنه تو  ...لیا  ...تو هنوز دخبی ؟100
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یی
ریخی رو رسم
انگار آب یخ
خبه نگاه کردم به دنیل .
چطور فهمیده بود ؟ حاال باید یچ میگفتم ؟
جوان به این پیشنهادش میدادم ؟
اصال باید چه
ر
نمیدونم یچ تو قیافه ام دید که ابروهاش باال پریدو
گفت
 باورم نمیشه  ...تو یدخبی آره ؟
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
اما زبونم باز نمیشد ی
چبی بگم و دنیل گفت
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ی
نداشت ...
 تو تا حاال رابطهرسی ع و بدون فکر گفتم
 رو پیشونیم اینو نوشته بود  ،خوندی ؟خندیدو فاصله ای که بینمون ایجاد کرده بودم رو پر
کردو گفت
 نه  ...تو چشم هات ...بازم عقب تر رفتم که پشتم خورد به قفسه کتابخونه
و دنیل جلو تر اومد
حس میکردم هوا برای نفس کشیدن ندارم
صدان که سیع میکردم نلرزه گفتم
با
ی
 هیچ هم اینطور نیستکخ زد و دوباره چونه ام رو گرفت
دنیل لبخند ر
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کخ زد که ازش اطمینان و غرور میبارید
لبخند ر
بدنشو مماس بدنم کردو گفت
ی
همی طوره
 چرا  ...دقیقا همی
خواستم رسمو عقب بکشم اما دیگه جان نمونده بود
نگاه دنیل افتاد رو لبمو گفت
 میخوای بهت ثابت کنم حق با منه ؟!قبل از اینکه من ی
چبی بگم لبش رو لبم نشستو من
خشک شدم
مثل کیس که بهش برق وصل شده بدنم لرزید
از لب هام گرمای شدید یرسوع شدو کل بدنم گر گرفت
ی
چشم هام بدون خواست من بسته شد و دایع نفس
دنیل رو صورتم خایل شد
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دنیل لب پائینمو ی
بی لب هاش گرفتو مکید .
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
ی
بیشب از قبل شبیه یه احمقم !
میدونستم حاال
یه احمق که بوسیدن هم بلد نیست ...
صدای دنیل تو رسم پیچید که کنار گوشم گفت
 دیدی  ...حق با من بود ...104
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ی
از دایع نفسش کنار گوشم تنم لرزید
یه بوسه دیگه کنار گوشم زدو بدنشو به بدنم ی
فرسد
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 گویابدنت خییل ازش راضیه  ...پس تو هم مقاومت الگ
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ی
ی
ی
نکن  ...میدون با من چه لذت هان رو میتون تجربه
ی
کت
دهنم خشک شده بود .خشک و تلخ
صدان که برای خودمم آشنا نبود نالیدم
با
ی
 نه ...ی
یهو دنیل ازم فاصله گرفتو تمام گرمان که وجودمو
گرفته بود با خودش برد
دست هام به جای اینکه هولش بده عقب میخواست
بازوهاشو بگبه تا نذاره بره
اما رسی ع خودمو ی
کنبل کردمو نگاهش کردم
ی
ی
اخم کمرنیک بی ابروهاش بودو تو یه قدیم من ایستاده
بود .
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نگاهش تو صورتم چرخیدو گفت
 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 ...دستشو مماس سینه هام کشید ...نو ک ی
سی هامو که
ببون زده بودن لمس کرد و گفت
ی
مطمئت 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 ترعصت گوشه لبش نشستو گفت
لبخند
ر
 برم عقب تر ؟ی
بیشب شد وگفت
با رس گفتم آره که اخمش
 یبهبه قبل از جواب دادن به پیشنهادم فکر ی
کت لیا ...
من عقب تر نمبم ! من یا میمونم یا کامال مبم !
بدون فکر گفتم
ی
میتون بری !
 جواب من منفیه ...چند لحظه تو سکوت نگاهم کردو بالخره رس تکون
ی
داد و با صدای کامال جدی و عصبان گفت
ی
...
 باشه  ...پس تو هم فردا میتون بری این پروژه هممنتفیه  ...شب بخب ...
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جوان از من نشد
اینو گفتو منتظر
ر
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
ی
قانون بود ...
این کارش غب
من  ...من ازش شکایت میکردم !
البته نمیتونستم شکایت کنم !
چون دادن اون پروژه به من و کمکش بهم هم عمال یه
ی
قانون بود !
جور یان غب
چرا  ...میتونستم شکایت کنم ! اما خودمم مجرم
بودم ! از اون مهم تر  ...من در هر صورت  ...گروه
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
بدنم شل شدو رو ی
زمی نشستم
من چکار کردم ! چکار دارم میکنم !
دنیل به من پیشنهاد رابطه داد !
ی
نگفت چقدر
مگه خودت از لحظه ای که دیدیش
جذاب و س کسیه !؟
پس چرا ی
وقت 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 !
اوه خدای من  ...من کجا اومدم ؟ خونه یه استاد پیل
بوی عجیب !
به زور ازرو ی
زمی بلند شدم
پیشنهاد دنیل تو رسم مرور میشد
ی
رابطه ! بدون احساس ! پر از لذت ! بدون وابستیک و
حاشیه ! ی
چبی که منو به هدفم هم نزدیک کنه !
از ببون به قضیه نگاه میکردی خوب بود
نه خوب نبود ! عایل بود ...
وقت خودم تو رابطه فرض میکردم ی
اما ی
میبسیدم .
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نه ی
نمیبسیدم ! وحشت میکردم .
من تا حاال ی
حت با یه پرس عادی نبودم !
هیچ رابطه رمانتییک ی
ی
اولی بار تجربه نکردم
حت برای
حاال ! با یه پیل بوی  ...یه ماراتون سک س رو یرسوع
کنم ! اونم بدون احساس ؟!
ی
کرخت به سمت در رفتمو از کتابخونه خارج شدم
با
لحظه آخر به اسناد رو ی
زمی نگاه کردم
اوه خدای من  ....من تازه از این کار خوشم اومده بود
در کتابخونه رو بستمو به راهرو خایل خبه شدم
گره کاوش !
ی
لعنت نمیخوام از دستش بدم
نفهمیدم چطور رسیدم به اتاقم
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رو تخت بزرگ وسط اتاق ولو شدمو خبه شدم به
سقف
قوی باش لیا ...
ینبس ...
ی
دخب های هم سن تو به اندازه موهای رست سک س
داشی  .اونوقت تو از رابطه ی
یی
میبیس !
بچه های که نصف تو سن دارن دیگه ی
یی
نیسی ...
دخب
میخوای یه پبزن باکره ی
بیس ...
این یه فرصته ...
دنیلو تو ذهنم تصور کردم .
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
اونا انقدر رابطه های مختلفو تجربه کردن که به زور
ی
چبی راضیشون میکنه .
حت گایه با چندتا ی
اونا ی
دخب هم زمان رابطه دارن
با این فکر دنیل با چند نفر تو رسم نشستو دلم پیچید.
نه  ...من نمیتونستم
من نه این رابطه رو میخواستم...
نه گروه ی
کاویس که دنیل بخواد برام جور کنه ...
دوباره غم نشست تو دلم
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گروه کاوش  ...میخواستمش ...
تمام عمرم دنبال گروه کاوش بودم !
نشستم رو تخت  ...قوی باش لیا  ...تو از پسش بر
میای  ...کافیه یه ترم دنیل رو تحمل ی
کت  ...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 .
جذان  ...پس ینبس باش و ازش
اگه برای دنیل
ر
استفاده کن  ...از اتاق رفتم ببون و رو به روی در اتاق
دنیل ایستادم .قبل از اینکه ترس دوباره پشیمونم کنه
تقه ای به در زدم.
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نفس گرفتمو منتظر دنیل موندم
خبی نشد  .مردد شدم  ...نکنه تو اتاقش نباشه ...
اما ر
خبی نشد
دوباره در زدم اینبار بلند تر اما باز هم ر
ی
احمق لیا ...
چقدر
اون تو اتاقش نیست  ...شایدم هست و جوابتو نمیده
 ...شایدم خوابه ...
خواستم برگردم که در اتاقش باز شد و سینه مردونه و
ی
عضالن رو به روم ظاهر شد
گردنم انگار خشک شده بودو نمیتونستم تکون
بخورم .با صدای دنیل رسم بلند کردم که گفت
 میشه بدونم ساعت دو شب پشت در اتاقم یچمیخوای ؟
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تمام فکرو حرف های تو رسم انگار برای یه لحظه محو
شده بودن
عرق رسد رو گردن گر گرفته ام نشستو دهنمو باز و
ی
بسته کردم  .اما دری غ از صدان که ازم در بیاد
ی
دنیل اخم ی
بیشب شدو گفت
بی ابروهاش
 حالت خوبه لیا ؟آب دهن خشک شده ام رو غورت دادمو با رس گفتم
ی
بیشب باال رفتو دستشو به سینه زد و
نه  ...ابروهاش
گفت
 لیا ؟!اینبار رسی ع و بدون مکث گفتم
 من نظرم عوض شده .117
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دوباره اخم کرد .اما اینبار از عصبانیت نبود  .مشکوک
نگاهم کردو گفت
 نظرت عوض شده ؟ راجب یچ ؟ راجب پیشنهادت ...جدا ؟رس تکون دادم  .تنم حاال یخ کرده بود و دلم میپیچید .
دوست داشتم با تمام رسعت بدوئیم و از اینجا و دنیل
دور شم  .اما نمیتونستم ی
حت یه قدم بردارم
دنیل نگاهش دقیق تو صورتم چرخیدو آروم گفت
ی
مطمئت ؟
فقط رس تکون دادم که گوشه لبش باال رفتواز جلو در
کنار رفت و گفت
118

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

فقط رس تکون دادم که گوشه لبش باال رفتواز جلو در
کنار رفت و گفت
 باشه  ...پس بیا توهول خوردمو با زبون گرفته گفتم
 االن ؟لبخندش رنگ غرور و قدرت گرفتو رس تکون داد
اما پاهای من قفل شده بود  .دنیل یه ابرو باال انداختو
گفت
 چیه ؟ بازم پشیمون شدی ؟نفس عمیق کشیدمو زیر لب گفتم نه
ی
زمی
قدم اول رو برداشتم  ...اما انگار داشتم وارد یه
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
بدم اما به نظر همه یچ تبه بود .
یه دست میل کنار پنجره های بلند انتهای اتاق داشت
ی
یه تخت فوق بزرگ وسط اتاق و تلویزیون بزریک رو به
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 ...
ی
خجالتم بیشب شدو داغ تر شدم
رسی ع نگاهمو برگردوندم رو صورتش چون فقط یه
شورت پاش بود .
متوجه نگاه من بود و لبخند ی
معت داری زد
رسی ع گفتم
 من نمیخوام گروه کاوش از دست بدم.اخیم ی
بی ابروهاش قرار گرفتو گفت
ی
مطمئت این دلیل برای قبول پیشنهادم کافیه ؟
متوجه منظورش نشده بودم که خودش گفت
ی
ی
ی
 میدون که نمیتون وسطش جا بزن ؟ی
بیشب از قبل گیج شده بودم و پرسیدم
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 من نمیفهمم منظورت چیه دنیلدورم چرخید وگفت
چطوره این بحث رو بذاریم برای صبح ...با تردید رس تکوندادمو گفتم
 باشه  ...پس من مبم و صبح میامرو به روم ایستادو گفت
 نوچ ...سوایل رس تکون دادم که اومد سمتم
خواستم عقب برم اما قبل از عقب ی ی
رفی من دستش
رو گونه امقرار گرفتو گفت
ی
...
 امشب اینجا میمون چون منم تو انتخابم دچارتردید شدم ...میخوام ببینم انتخابم درس بوده یا نه...
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شوکه به دنیل نگاه کردم
جبان داشت
شک نداشتم چون من اول گفتم نه برای ر
این حرف رو ی
مبد
رسمو عقب کشیدمو گفتم
 باشه  ...اگه پشیمون شدی  ...من میتونم برم ...اینو گفتمو کامل خودمو عقب کشیدم
اما قبل از اینکه برگردم سمت در بازوم رو گرفت و
گفت
 من پشیمون نشدم  ...اما گویا تو پشیمون شدیاز لحنش بدنم لرزید .
ی
از ترس بود یا اضطراب ؟ یا شهون که تو صداش بود؟
از هر ی
چبی که بود باعث شد ناخداگاه بگم
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 نه ...لبخندی گوشه لبشو باال بردو دوباره به من نزدیک شد
مماس تنم گفت
 خوبه  ...پس یرسوع میکنیمقبل از اینکه بخوام ی
چبی بگم دست دیگه اش تو
موهام رفتو لب هاش رو لب هام قرار گرفت
انقدر شوکه شده بودم که مثل یه چوب خشک رس
جام ایستاده بودم
هرچند اگه شوکه نبودم هم باز نمیدونستم باید چکار
کنم  .دستش از بازوم رفت رو کمرمو منو به خودش
ی
ی
فرسد  .بدنش کوره دایع بود که انگار میخواست منو
ذوب کنه.
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لب هاش رو لبم خشن حرکت کردو یهو خودشو عقب
کشید
با اخیم که کامال واقیع بود نگاهم کردو گفت
 نمیخوای که باورم کنم تا حاال کیس رو نبوسیدی !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 بزر ی
گب میشد
قبل از اینکه بغض تو گلوم نذاره حرف بزنم و اشک
ی
هام بیشب از این آبرومو رببه گفتم
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 لعنت به تو دنیل آندو  ...ازت متنفرم ...اخم تو صورتش داشت تبدیل به شوک میشد
صب نکردم
اما من دیگه ر
از اتاقش زدم ببون و بدون بر ی ی
گشی به اتاقم به سمت
پله ها رفتم
میخواستم از اینجا برم .
ی
از این خونه و این مرد که بدون اینکه من حرف بزنم
ی
تمام جزئیات زندیک منو فهمیده بود .
و از این بدتر ...
تحقبم کرده بود ...
برام مهم نبود نیمه شبه ...
برام مهم نبود ببون یچ پیش میاد ...
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فقط میخواستم از اینجا برم و دور شم
ی
حت اگه امشب آخرین شب زندگیم باشه
از زبان دنیل :
خبه به در بسته نگاه کردم
انتظار نداشتم  ...انتظار این برخورد رو نداشتم .
امشب ی
وقت بهم گفت نه  ...احساسم این بود که لیا
میخواد منو حریص منه
ی
همی رسی ع بهش گفتم باشه
برای
میخواستم بفهمه خییل هم ی
ارزیس برام نداره
ی
وقت دو شب جلو در اتاقم ظاهر شد و گفت موافقه
حس کردم حدسم درست بوده و اینا بازی و نقشه
لیاست
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یه نقشه هوشمندانه از یه ی
دخب زرنگ که میخواد منو
بازی بده
اما دستشو خونده بودم
ی
همی گفتم بمونه
برای
بمونه و قبل از اینکه نقشه جدید بکشه من اونو تو
دام بندازم و محک بزنم که چه برنامه ای داره .
اما ی
وقت بوسیدمش و مثل چوب خشک ایستاد ،
عصت شدم .
ر
ی
یعت منو انقدر احمق فرض کرده بود !؟ که باور کنم
انقدر رن تجربه است ؟
ی
همی از این حرکتش شوکه بودم ! قاعدتا االن
برای
ی
اولی بارشه ! نه اینکه بذاره بره.
باید ارصار میکرد که
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ی
بخیس از نقشه و فیلم لیا بود .
شایدم این
شونه ای باال انداختم و به سمت تختم رفتم
ی
صبکنم و ببینم فردا برام چه نقشه ای کشیده
ه
بهب
ر
دلم یه نخ سیگار میخواست
به سمت پنجره رفتمو بازش کردم
سیگارمو روشن کردمو پیک بهش زدم
نمیخواستم به لیا فکر کنم
حاال که حس میکردم اونقدر ها هم ناب و دست
نخورده نیست تمایلم بهش ی
کمب شده بود
حاال حس میکردم مثل بقیه ی
هان که باهاشون
دخب
ی
بودم  ...اهل تظاهره ...
ی
چبی که من ازش متنفرم
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پک دیگه ای به سیگارم زدمو به محوطه رو به رو
خونه خبه شدم
تو تارییک حس کردم ی
چبی به سمت در خروج داره
مبه
اول فکر کردم درست ندیدم
اما رسمو از پنجره ببون بردمو دقیق تر نگاه کردم
خدای من !
اون لیا بود ؟!
چکار داشت میکرد ؟ این وقت شب ؟
این ی
دخب واقعا دیوونه بود
رسی ع به سمت کمد لباس هام رفتم .
باید جلوش رو میگرفتم ...
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فقط یه شلوارک پوشیدمو از اتاقم زدم ببون
نفهمیدم چطور پله هارو ی
پائی رفتم
معموال برای شب دربون و سایر خدمه رو میفرستم
باخب
برن چون دوست ندارم از برنامه های شبانه من ر
باشن
ی
همی لیا انقدر راحت تونسته بد از خونه بزنه
برای
ببون ...
از زبان لیا :
تو شب همه یچ ترسناک تر بود
ی
اونم برای ی
مت که ذاتا آدم ترسون بودم
اما انقدر حس بدی دنیل بهم داده بود که از ترسم
قوی تر بود
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باید از اینجا مبفتم
به در بزرگ و ی
ر
خروچ رسیدمو دنبال قفلش
آهت
گشتم تا بازش کنم  .اما هیچ قفیل نبود
نور کم سو چراغ باالی در کمک خایص نمیکرد .
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
انگار از سالها اسارت آزاد شده بودم  .زدم ببونو درو
بستم اما با دیدن صحنه رو به روم خشک شدم
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ی
ماشی خراب شده بود و
به فاصله چند قدیم من یه
چند مرد دور کاپوت باال زده اش ایستاده بودن
با حضور من بر ی ی
گشی سمتم
ی
حت تو اون تاریک و روشن نور خیابون هم میشد
یی
هسی
فهمید مست
یکیشون به من اشاره کردو گفت
ی
میکت
 تو این وقت شب اینجا چکارییک دیگه از اونا که جوون تر بود به سمتم اومد و گفت
 یه خدمتکار که دیرش شده ؟ میخوای برسونیمتنفر سوم بلند خندیدو گفت
 فعال که خودمونم موندیم  ...چطوره همینجای
مهمون بگبیم و رسگرم شیم
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کاش درو نبسته بودم  .کاش  ...کاش با تحمل حقارت
پیش دنیل مونده بودم...
قبل از اینکه اون مرد جوون بازومو بگبه با تمام توان
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
 یبهبه بساطتون رو زودتر از اینجا جمع ی
کنی تا زنگ
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 ...دستشو به سمت من آورد تا بازومو بگبه و منو از بغل
دنیل ببون بکشه که دنشیل دستشو گرفت پیجوند
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 ی
آهت بزرگ تنها فتصله ما بودن
ییک از مرد ها سیع کرد از نرده ها بره باال که دنیل گفت
ی
 دور تا دور خونه حفاط الکبییک هست135
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اون مرد با تردید به دنیل نگاه کرد که دنیل ی
گویس تو
دیوار کنار در رو برداشتو یه کد رو وارد کرد
قبل از اینکه یرسوع به حرف زدن کنه اون مرد ها
ی
ماشی و دنیل گفت
دوئیدن سمت
 دنیل آندو هستم ساکن عمارت  . 802میخواستمگزارش مزاحمت بدم جلو ی ی
مبلم  .چندتا مرد مست و
ی
ی
ی
ماشی خراب  .ممنون میشم رسیدیک کنی .
یه
اینو گفتو گوشیو گذاشت
اون مرد ها هم یرسوع به هول دادن ماشینشون کردنو
پرسی که دنیل دستشو پیچونده بود با تنفر داد زد
ی
میبیت بچه سوسول
 جواب این کارتوبعد با انگشت به من اشاره کردو گفت
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با انگشت به من اشاره کردو گفت
 تو هم همینطور کوچولوبا ترس بهش خبه بودم که دنیل گفت
 بهش توجه نکن  .اون فردا یحت یادش نمیاد دستش
یچ شده
حاال شوکه برگشتم سمت دنیل .
ی
نگاهش تو صورتم چرخیدو یهو عصبان گفت
 تو واقعا عقل نداری که اینوقت شب از خونه زدیببون  .اونم تو این ناحیه ؟
آب دهنمو قورت دادمو ی
چبی نگفتم
تو شوک و ترس و تنش بودم
مغزم کار نمیکرد
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دنیل نگاهش رو چشم ها و اشک هام چرخید و اینبار
یکم آروم تر گفت
ی
اولی بارت بود ؟
 تو واقعای
سنگی کوچیک شدن
بازم حقارت  ...بازم اون حس
نگاهمو ازش گرفتمو گفتم
ی
اولی باری دارن ! اما توحق نداری
 بسه  ...همه یهمنو تحقب ی
کت ...
سکوت شد بینمون ...
از زبان دنیل :
شوکه به نیمرخ لیا خبه بودم
باید باور میکردم این ی
دخب واقعا تا حاال کیس رو
نبوسیده بود ؟ واقعا ؟ یچ میگفت ؟ تحقب؟
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بینمون سکوت بود  .نمیدونستم یچ بگم !
ی
ی
موقعیت قرار نگرفته بودم
چنی
تا حاال تو
بازو لیارو گرفتمو چرخوندمش به سمت خودم
همچنان نگاهم نمیکرد
ی
اولی بار لیا بوده باشه  ...من گند زده
اگه واقعا این
بودم بهش
ی
اولی بارش باشه
اما هنوز باورم نمیشد
هر دو بازوش رو گرفتم و گفتم
 به من نگاه کن لیا ...اما به حرفم گوش نکرد.
چشم ها هیچوقت به من دروغ نمیگن  .اینبار با
ی
قاطعیت بیشبی گفتم
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 به من نگاه کن لیا ...اینبار آروم رسشو بلند کردو چشم های خیس و
ترسیده اش رو به من دوخت
ی
زیبان چشم هاش
هم
عینک
های
شیشه
پشت
از
حت
ی
خبه کننده بود .
زیبان و معصومیت ...
ی
آره  ...لیا دروغ نگفته بود
یعت  ...لیا واقعا یه ی
اما  ...این ی
دخب دست نخورده بود
نگاهش تو چشم هام چرخید .
یی
دونسی این حقیقت براش رن تحمل تر شده
حاال با
بودم .خبه شدم به لب هاش و گفتم
 بذار از اول یرسوع کنیم140
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به چشم هاش نگاه کردم که سوایل خبه به من بود .
ی
اما جواب من شنیدن نبود
اینبار دیگه مثل دفعه قبل نبوسیدمش ...
ی
اولی بار لیا رو بسازم
اینار میخواستم
بوسه ای که هرگز فراموش نکنه ...
از زبان لیا :
دنیل آروم لب هاش رو لبهام قرار گرفتو بوسه نریم رو
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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عجیت وارد بدنم میشد
از لب هاش گرمای
ر
دوباره این کارو تکرار کردو جهت بوسه اش رو کیم
تغیب داد .
دستاش از بازوهام جدا شدو دورم حصار شد
ناخداگاه لب هام از هم باز شدن و نفسمو از ی
بی لب
هام ببون دادم
انگار منتظر این حرکت بودو اینبار لب پائینمو نرم
بوسید ویل لبشو جدا نکردو نرم نرم لبمو مکید
هم زمان بدنمو به خودش ی
فرسد
دیگه داشت نفس کشیدنم بلند و بلند تر میشد
ی
بیشب کرد یه لبمو ول
لبمو نرم میکیدو کم کم قدرتشو
کردو لب باالمو بوسیدو مکید.
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ی
بیشب میشد
هر لحظه رسعت حرکاتش
ی
بیتان منم بیشب میشد
هر لحظه ر
ی
ی
ناخداگاه با رسعت گرفی حرکات لبش دست های متم
رو تنش قرار گرفت و با گازی که از لبم گرفت ناخداگاه
آروم ناخونام تو تنش فرو رفت
اصال دست خودم نبود حرکاتم
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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حسان داغ و از خود رن خود بودم
چون
ر
دنیل بدون جدا شدن از لبم دستاش یرسوع به حرکت
رو تنم کرد
ی
مقاومت نمیکردم
در توانم نبود مقاومت کنم
ی
اصال نمیفهمیدم داره چه اتفاف یم افته
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
144

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

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
بوسه دنیل خاموش نشد
دنیل از لب هام جدا شدو بوسه اش به سمت گردنم
رفت  .حاال ناله های من با نفس های بریدم تو فضا
پخش میشد
یهو تونیکمو داد باال و قبل اینکه من چشم هامو بازکنم
لب هاش رو سینه هام نشست
زبونش داغ و خیس رو نوک سینه ام چرخید و دستش
سینه دیگه ام رو ی
فرسد
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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
رسشو بلند کردو خبه تو چشم هام نگاه کرد
ی
چشم هاش پر از شهوت و مردونیک بود
فقط نفس نفس ی
مبدم
بی چشم هامو لب هام که ی
نگاهش ی
بی دندونام گرفته
بودم چرخید و گفت
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بی چشم هامو لب هام که ی
نگاهش ی
بی دندونام گرفته
بودم چرخید و گفت
ی
 بهبه بریم تو خونه قبل از اینکه نتونم جلو خودموبگبم
با خجالت نگاهش کردم
تا چند لحظه پیش داغ بودم نمیدونستم تو چه
ی
وضعیت 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
نگایه بهم انداختو آروم تونیکم رو ی
پائی دادو گفت
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 شانس آوردی دامن نپوشیده بودی ...از زبان دنیل :
چشم های متعجب لیا عایل بود
اما از اون عایل تر  ...بدنش بود ...
اندامش انقدر تحریک ی
آمب بود که من بدون توجه به
ی
جان که هستیم غرق تنش شدم
اگه به خودم نیومده بودم االن معلوم نبود کار به کجا
کشیده بود .
اما حاال که مزه مزه کرده بودم این ی
دخبو ...
ی
همی امشب تا آخرش مبفتیم
باید
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خم شدمو بوسه نریم رو لبش زدم و گفتم
ی
بپویس ...
 اما از این به بعد دیگه فقط باید دامنی
درسته من مردی نیستم که هر جان بخوام رابطه
داشته باشم
اما این دلیل نمیشه از بدن لیا نخوام لذت رببم
ی
اونم همیشه و هر جان که نگاهم بهش یم افته
همچنان شوکه به من نگاه میکرد
میبدمش
بازوشو گرفتمو در حایل که به سمت خونه ر
گفتم
 البته من رو حریم شخصیم خییل حساسم لیا ...ی
مکت کردمو دوباره ادامه دادم
 از االن به بعد تو جز حریم شخض یمت...
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برگشت سمت من اما من بهش نگاه نکردمو گفتم
 من از حریم شخصیم حفاظت میکنم  ...اما تو همی
قوانی من انجام بدی
حق نداری کاری خالف
چون داشت به من نگاه میکرد پاش به ییک از سنگ
فرش ها گب کردو نزدیک بود بیفته .
ی
رسی ع گرفتمش و نگاهمون به هم تالف کرد
ی
ضعیق گفت
با شوک و صدای
 قو یانی تو ؟
رس تکون دادمو دوباره راه افتادم و گفتم
ی
قوانی صحبت میکنیم  .امشب بهش
 فردا راجب اینفکر نکن
ایستادو مجبور شدم منم بیستم
150

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

به هم دوباره نگاه کردیم اما قبل از اینکه لیا ی
چبی بگه
خودم گفتم
 نکنه دوباره پشیمون شدی؟اینبار اگه لیا پشیمون میشد من نمیذاشتم عقب بره
حاال که طعم لب هاشو چشیده بودمو بدنشو
میخواستم نمیشد ازش بگذرم .
لبشو تر کردو گفت
 میشه اول قوانینتو بدونمجوابم نه بود  .چون االن انقدر آتیشم داغ بود که
حوصله بحث تو این زمینه رو نداشتم .
ی
قوانی من برای کیس که تازه کار بود
مخصوصا که
ی
همی گفتم
حسان ترسناک باشه  .برای
میتونست
ر
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یی
مطمی بشم
 آره  ...اما من اول باید از انتخابماینو گفتمو دوباره لیا رو با خودم به حرکت در آوردم
اما لیا دوباره نگران گفت
صب کن  ...من ...
 دنیل  ...رنذاشتم ادامه بده حرفشو قطع کردم
 لزویم نداره یببیس لیا  ...من نمیخوام اذیتت کنم ...از زبان لیا :
لزویم نداره یببسم ؟
اما من االن تا رس حد مرگ ی
میبسیدم وارد اون خونه
بشم  .اونم با کاری که دنیل جلو در کرد .
هر روز هزاران ی
هان که
مرد
با
احت
ر
خییل
دخب
ی
میبن  .اما من ...
نمیشناسن رابطه دارن و لذت ر
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من تا رس حد مرگ ی
میبسیدم !
چرا ؟
دلیلش رو خودمم نمیدونستم ...
ی
وقت دنیل منو بوسیدو مشغول بدنم شد انقدر غرق
ی
خالفت
لذت شدم که اگه تا آخرش هم مبفت م
نمیکردم
اما االن  ...دوباره همون ترس قدییم رساغم اومده بود
ی
همی خودمو از دنیل جدا کردمو گفتم
برای
 اما من یمیبسم ...
اولی بار بود ی
ی
اعباف میکردم
این
ی
اعباف به تریس که میدونستم برای همه مسخره
است
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دنیل با تعجب به من نگاه کرد
اگه میخندید  ...فقط اگه بهم میخندید ...قسم
میخورم مبفتمو هرگز پشت رسمو نگاه نمیکردم...
اما دنیل همچنان متعجب فقط به من نگاه کرد
یه قدم دیگه عقب رفتم ...
شاید کار درست ی ی
رفی بود .
ی
بیشب از همه آدم های دنیا
مخصوصا حاال که دنییل
راجب من میدونست...
اونم راجب ضعف های من
خواستم یه قدم دیگه عقب برم اما دنیل بازومو گرفتو
گفت
ی
 از یچ میبیس لیا ؟ یچ باعث ترست شده ؟154
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نگاهمو ازش دزدیدمو زیر لب گفتم
 نمیدونم  ...نمیدونم ..منو کشید سمت خودش و با تاکید گفت
 نگاهم کن لیا  ...از یچ یمیبیس ؟ بهم بگو
لبمو گزیدمو ی
چبی نگفتم که دنیل گفت
اولی بار ی
ی
میبیس ؟
 از دردانگار 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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چنی ی
ی
چبی یببسم
انگار باورش نشده بود واقعا من از
دوبار نگاهمو ازش دزدیدم
زیر لب گفتم
چبی ی
 همیشه از اویل بار هر یمیبسم ...
گونه ام رو آروم نوازش کردو رسمو به سمت خودش
ی
برد تا دوباره نگاهمون تالف کنه و گفت
 چرا ترس ؟ ییی
ی
هسی که
اولی بار ها انقدر شبین
بعض
تا همیشه تو یاد آدم میمونن ...
خواستم بازم نگاهمو ازش بگبم اما نذاشت و دوباره
گفت
 به من اعتماد کن لیا  ...من کاری میکنم که تا همیشهیه خاطره شبین تو ذهنت بمونه
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اعتماد ؟ خاطره شبین ؟
خون نگرفته
من تو زندگیم از اعتماد هیچوقت نتیجه ر
بودم که حاال بخوام به دنیل اعتمادکنم
مردی که ی
کمب از یک هفته میشناسمش
مردی که مرموزه  ...مغروره  ...و از همه بدتر ...
گایه واقعا ترسناکه ...
باید بهش میگفتم
تمام این دالیل رو بهش میگفتم
ی
بهب بود بیخیال این ارتباط میشدمو همه یچ رو
همینجا ...
ی
همی لحظه لب های دنیل دوباره رو لب هام قرار
گرفت.رشته افکارمو پاره کرد
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داغ تر و تقریبا خشن تر از قبل یرسوع به بوسیدن من
کردو بهم فرصت مخالفت یا فکر کردن نداد
از زبان دنیل :
درسته قبال با ی
ی
اولی بارش باشه  ...هم
دخبی که هم
ی
خواستت باشه نبودم
ترسیده باشه و در کنار اینا انقدر
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
حسان آماده اش کنم
تنها راه کم کردن دردش اینه که
ر
و تنها راه ی
جذان لیا
از
حجم
این
ابر
ر
ب
در
خودم
ل
کنب
ر
 ...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
ی
ممتظر جوابش بودم اما سکوتش که طوالن شد
ی
بیشب به یرصر هر دومونه
فهمیدم انتظار
پس همونطور که گرسنه اش بودم لب هاشو بوسیدم
چنان محکم و با قدرت که شک نداشتم فردا دور لبش
کامل رسخ و کبوده
اما مهم نبود برام چون دیدن آثار کبودی رو تن یرسیک
ی
حسان میپسندیدمو خودش
که
بود
ان
ازچب
جنسیم
ر
ی
تحریکم میکرد
همینطور که لب هاشو میبوسیدمو میمکیدم کمرشو
ی
پائی تر رفت
گرفتمو دستم
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ی
میبدمش اتاقم
باید تو
همی حال ر
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
کردم  .خودشو بهم کوبید تا بینمون فاصله ایجاد کنه
اما دست آزادمو به شکمش رسوندمو آروم وارد
شلوارش کردم.
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لبمو گاز گرفت و خواست مقاومت کنه
اما من محکم تر لبشو گاز گرفتم دستمو ی
بی پاش
رسوندم
انقدر ی
بی پاش داغ بود که رسی ع دستمو عقب کشیدم
اگه ادامه میدادم ی
کنبل خودم از دستم در مبفت
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
 آروم لیا  ...ینبس  ...من کاری نمیکنم که نخوای ..حاال میخوام دستتو ول کنم  ...اما نمیخوام ازم جدا
ییس  ...قول میدی ؟
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خمار نگاهم کرد و رس تکون داد
درسته من حقیقتو نگفته بودم اما امیدوار بودم اون
حقیقتو گفته باشه .
دستشو از باالی رسش ول کردمو باسنشو تو دستام
ی
فرسدم تو یه حرکت بلندش کردمو رسی ع برای اینکه
نیفته پاهاشو دور کمرم قفل کرد
همینطور که لب هاشو میبوسیدم درو باز کردمو به
سمت اتاقم بردمش
دستش دور گردنم حلقه شده بود و سینه هاش
حسان به تنم ی
فرسده میشد
ر
واقعا امشب میتونستم خودمو ی
کنبل کنم ؟ اونم با این
بدن محرک و داغ ؟
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روی تخت گذاشتمش اما ازش جدا نشدم
ی
میبسیدم ازش جدا شم و پشیمون شه
ی
نمیخواستم بهش فرصت پشیمون بدم
اما این جدا نشدنم باعث میشد خودمم هر لحظه غب
قابل ی
کنبل تر بشم
خوی من این ی
دخبو االن لخت میخواست
لخت و آماده برای یه بازی جدید
برای لذت از تمام نقاط بدن خودش و من
اما لیا خییل رن تجربه بود
اگه به روش همیشگیم جلو مبفتم منو ترک میکردو
این ی
چبی نبود که بخوام
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روی تخت نرم نرم با بوسیدن لب هاش کمرشو دست
کشیدمو آروم تونیکشو دادم باال
با دست راستش خواست جلو حرکت دستمو بگبه
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
 آفرین  ...همینه  ...بذار از نوازش هم لذت رببیم ...از بدن هم  ...از این لمس ها ...
با این حرفام دستمو به سینه اش رسوندمو زیر قاب
سوتینش بردم
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سینه اش رو تو دستم گرفتمو نوکشو ی
بی انگشتام
ی
فرسدم
ی
آه آرویم گفت که نوکشو بیشب فشار دادم و آهش
تبدیل به ِآ شد
الله گوشش رو مکیدمو سینه اش رو کامل از زیر
ی
سوتی ببون انداختم
بلوز و سوتینشو دادم باال و یه لحظه ازش جدا شدمو
هر دو از رسش ببون آوردم  .نگایه به بدنش انداختم
چبی که تو تصورم هم بود ی
از ی
بهب بود  .آروم دستمو
رو کردی زیر سینه هاش کشیدمو انگشتمو رو نوک
سینه اش نرم حرکت دادم
به صورتش نگاه کردم که چشم هاشو به هم ی
فرسده
بود و لبشو به دندون گرفته بود
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موهاش دورش ریخته بود و عینکش تو این حالت
سکیس ترش کرده بود
آروم عینکشو گرفتم تا از رو صورتش بردارم که چشم
هاشو باز کرد  .لبش آروم از حسار دندوناش آزاد شد
ی
باورم نمیشد انقدر لوندی ذان باشه
حس میکردم ممکنه همه فیلم های لیا باشه
شاید هنوز داره نقش بازی میکنه
ی
زبونشو رو لبش کشیدو ی
بی پام از آمادیک تب کشید
عینکشو گذاشتم کنار تختو چراغ خواب کنار تختو
روشن کردم .
بد نبود برای اطمینان اول چکش میکردم.
ی
ی
ی
اینجوری میتونستم مطمی شم دخبه یا نه
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هرچند ممکنه ی
دخب باشه اما باز هم تجربه داشته
باشه .
لیا نفسش داغ ببون دادو خواست با دستاش جلو
سینه هاشو بگبه که رسی ع دست هاشو گرفتمو گفتم
 آروم لیا  ...ریلکس باش ...ی
بی سینه هاشو بوسیدمو لب هامو مماس تنش به
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
خوبه  ...همه یچ داشت خوب پیش مبفت
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دستمو رو شکمش کشیدمو دوباره مشغول شلوارش
شدم
از زبان لیا :
همه یچ مثل خواب بود
ی
میبیت
یا یه فیلم که تو خواب و بیداری
گرمای بدنم بیش از حد زیاد بود که واقیع باشه
ی
بی پام از بدنمم داغ تر بودو خیس  ...خییل خیس ...
ی
ی
ی
بیشب از وقت هان که صحنه های سکیس رمان
حت
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
ی
پائی تر مبفت
هم زمان دستش هم از رو شکمم
نمیتونستم تمرکز کنم  .به دستش فکر کنم یا لب
هاش ؟!
دوباره نوک سینه ام رو مکید و با دست دیگه نوک
سینه دیگه ام رو ی
فرسد
هنوز آه نکشیده بودم که دستش زیر شورتم رفتو
ناخداگاه پاهامو قفل کردم .
اما دنیل با مهارت انگشتشو ی
بی پام کشیدو کنار گوشم
گفت
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 بهت گفتم لیا  ...آروم باش  ...ریلکس ...انگشتشو کیم حرکت داد
خییس ی
بی پام به حدی بود که انگشتشو خیس کرده
بودو حرکتش ی
بی پام روون شده بود
اما هنوز با جای اصیل کیل فاصله داش
الله گوشمو دوباره مکید و گفت
 پاهاتو باز کن لیااما نمیتونسم تکون بخورم
ی
بیشب میشد
ترسم داشت لحظه لحظه
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
پائی تر برد و رو شکمم رد ی
ی
از ی
فریص
بی سینه ام
کشیدو گفت
ی
اون که فکر میکردم هم جذاب تره ...
 بدنت ازدو طرف شلوار و لباس زیرمو گرفتو ی
پائی کشید
نمیدونستم باید چکار کنم .
خودمو باال بدم تا راحت لباسمو از تنم ببون بیاره یا
مقاومت کنم ؟
میدونستم مقاومت تو این یرسایط و با این حال خودم
مسخره است
اما تریس که تو وجودم بود این ی
چبا رسش نمیشد
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ی
همی پاهامو جفت کردم تا مانع شم اما دنیل با
برای
قدرت لباسمو ی
پائی کشیدو از تنم ببون آورد
پرتشون کرد گوشه اتاق و گفت
 لیا  ...چطور باور کنم تو با این بدن اغوا کننده تاحاال با کیس نبودی
فقط نگاهش کردم  ...منظورش یچ بود؟
دستاش رو پاهام نشستو در حایل که پاهامو باز میکرد
گفت
ی
 میدون  ...اگه میخوای منو تحت تاثب قرار بدی الزمنیست...
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نذاشتم ادامه بده و خواستم بلند شم که دستش رو
شکمم نشستو گفت
 آروم لیا  ...من فقط یه سوال پرسیدم  ...لزویم ندارههمه چیو زیرو ر ی
کت ...
با این حرفش دست دیگه اش رو رون پام قرار گرفتو
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
میبد اما زبون نیشداری داشت و حرفاش
هوش از رسم ر
ناراحتم میکرد
ی
اینکه فکر میکرد من یه دخب خراب دنبال پولم حالمو
بهم ی
مبد
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شاید چون درسته خراب و دنیال پول نبودم  ...اما
دنبال ورود به اون گروه ی
ی
همی وارد
لعنت بودم و برای
این رابطه شده بودم ...
گرویه که عضویت توش نه تنها رویای من بود بلکه
برگ برنده من جلو پدرم بود ...
تنها ی
ی
تعیی
چبی که میتونست منو از آینده از پیش
شده توسط پدرم نجات بده ...
دنیل با هر دو دست پاهامو از هم باز کردو خم شد
بی پام  .آروم و با دقت ی
ی
بی پامو باز کردو گفت
 همممم  ...باور نکردنیه ...خواستم باز پاهامو جفت کنم که محکم تر از قبل مانع
شدو دستشو ی
بی باسنم کشید
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ناخداگاه خودمو سفت کردم
خندیدو پاهامو تو دلم دادو گفت
 ریلکس باش لیا  ...ببینم مثل بهشت جلوت پشتتهم دست نخورده است ؟
ی
از حرفش دوباره عصبان شدمو خواستم جدی ازش
ی
فاصله بگبم اما با قدرن که باورم نمیشد پاهامو تو
دلم فشار دادو منو تو تخت فرو کردو گفت
 لیا  ...این راهیه که یرسوع کردی نمیشه االنبرگردی...
ی
بیشب شد و با التهاب گفتم
ترسم با این حرفش
ی
میکت  ...من قبول نکردم که
 ولم کن  ...داری اذیتمتو اذیتم ی
کت
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با این حرفم دست هاش شل شدو گفت
 من نمیخوام اذیتت کنم  ...اگه آروم بگبی میخوامریلکست 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
هم زمان هم یرسوع به نوازش ی
بی پام کرد و با دست
دیگه کمر شلوار خودشو ی
پائی داد
از زبان دنیل :
جذابیت بدن لیا برام از یک طرف
مقاومتش از طرف دیگه
همه معادالتمو بهم زده بود .
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ی
اولی بارم باشه
من کیس نبودم که
ی
یا کم دخب و بدن جذاب دیده باشه
ی
اما نمیدونم چرا این دخب منو انقدر به سمت خودش
کشیده بود
ی
داشتت و محرک بود
بدنش پر از قوس های دوست
ی
ی
ی
بهشت بود که باور کردن نبود
بی پاش
تو تاریک و روشن اتاق پرده اش خوب قابل تشخیص
ی
بیشب نداد
نبود و لیا هم بهم فرصت برریس
ی
ی
بیشبش شدم
وقت مقاومتشو دیدم بیخیال چک
ی
اولی بارش باشه چه نباشه ...
چه
من که از این ی
دخب نمیگذرم
ی
پس بهب بود کارو تموم میکردم
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ی
چبی که مثل خوره زیر پوستم بود
همینطور که لب هاشو به دندون میکشیدم شلوارکم
ی
پائی دادم
ی
حسان خیس شده
بی پاش انقدر خیس بود که دستم
ر
بود
ی
نان داشتم
از اینهمه آمادیک لیا تو دلم ذوق ر
تنها ی
ی
همی خییس بود
چبی که نمیشد توش تقلب کرد
ی
چنی حایل زیر من نداشت
و خییل وقت بود کیس
بی پاش قرار دادمو کیم با خییس ی
خودمو ی
بی پای لیا
خودمو مرطوب کردم  .میدونستم درد داره .
وقت ی
حت ی
اول هر رابطه ای ی
دخب نباشن هم با من
دردناکه ...
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چه برسه به لیا که ا ی
ولی بارشه ...
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
ی
چنیک به ملحفه زدو جیغ کشید
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 .
یی
میخواسی با حرکت بعدی
تک تک سلول های بدنم
کامل واردش کنم
اما عقلم میگفت برای لیا قابل تحمل نیست
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لبشو دوباره گاز گرفتمو کشیدم
با درد نفس نفس ی
مبد  .الله گوشش و مکیدمو گفتم
 فقط اولش درد ناکه لیا ...همی درد ی
ی
میبسید
بدنش کم کم داشت میلرزید  ...از
و باید قبل از اینکه ترس بهش غلبه میکرد کارو تموم
میکردم
بوسه ای رو کتف لیا زدمو تو بغلم محکم قفلش کردم
حس کردم میخواد ی
چبی بگه اما قبل از اینکه صداش
در بیاد حرکت بعدی رو با تمام قدرت زدم
از زبان لیا :
ی
صدای ی
جییع تو اتاق پیچید که برای گوش هام تازیک
داشت
180

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

از درد میلرزیدم و از ترس نفسم باال نیم اومد
دنیل تو بغلش قفلم کرده بودو آروم آروم حرکت
میکرد
تنم از درد نبض ی
مبد و دنیل زیر گوش و کردنمو مدام
میبوسید
مغزم درست کار نمیکرد
بدنش که رو بدنم کشیده میشد از عرق من خیس
شده بود
بی پام داغ و دردناک بود اما دردش هر لحظه ی
ی
کنب
ی
بیشب شبیه سوزش بود
میشدو
مثل یه عروسک خبه به سقف بودم و سیع در تجزیه
احساساتم داشتم
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تموم شد ؟
ی
دیگه دخب نیستم ؟
این دردی که ازش وحشت داشتم  ...تموم شد ...
پاهام رس شده بودو حیس نداشت
یهو کل وجودم داغ شدو نبض زد  .یه لذت شبین زیر
پوستم لغزید ...
میبد.
انقدر شبین که داشت اون درد اولیه رو از یادم ر
دنیل آروم از گرنم فاصله گرفت
رسی ع چشم هامو بستم تا باهاش چشم تو چشم نشم
نای تکون خوردن نداشتم
دنیل در حایل که حرکتشو ادامه میداد گفت
 درد داری هنوز ؟182
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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
حصار بازوهاش دور تنم اصال شل نشده بود
لبمو محکم مکیدو رسشو عقب کشید
مشغول بوسیدن و مکیدن سمت دیگه گردنم شدو
گفت
 هروقت دردش غب قابل تحمل شد بگومتوجه منظورش نشدم  .مگه درد ب ی
یشب از این هم
قرار بود به رساغم بیاد ؟ مگه نگفت اولش درد داره ؟
ی
هنوز ی
بیشب کرد
چبی نگفته بودم که رسعت حرکاتشو
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ی
بیشب که تنها ی
چبی که نگهم داشته بود حصار
انقدر
دست های دنیل بود
دیگه نتونستم جلو ناله هامو بگبم
صدام بلند شدو ناله هام بلند تر
دوباره کل تنم نبض زدو ارضا شدم  ...اما دنیل
همچنان ادامه میداد.
حاال درد جدیدی ی
بی پام حس میکردم
دردی که از کوبیده شدن بدن دنیل به بدنم ایجاد
ی
سوزنیس که از خونریزی پرده ام هنوز حس
شده بود و
میشد
بازوهاشو گرفتمو سیع کردم از خودم جداش کنم
رسشو از گودی گردنم به سمت سینه هام برد و نالیدم
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نالیدم
 آروم تر دنیل ....اما بدون توجه به حرفم یرسوع به مکیدن نوک سینه
ام کرد و با دندون فشاری به نوک سینه ام داد
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 ...
 ...ی
توان نداشتم جیغ بکشم ...
جیغ نمیکشیدم
التماس هم نمیکردم  ...فقط ناله میکردم
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صدای کوبیدن بدن دنیل به بدنم با ناله هام ترکیب
شده بود ...
چشم هام رو نمیتونستم باز نگه دارم ...
درست لحظه ای که حس کردم دارم از حال مبم دنیل
داغ و با ضتاب خودشو توم خایل کردو رن حال روم
افتاد
انقدر خسته و دردناک بودم که فشار وزن دنیل برام
لذت بخش بود
ی
مثل یه پتون که درد های دیگه ام رو محو میکرد
دنیل از روم تکون نخورد
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
اولی بار لیا بود نمیخواستم بهش فشار بیاد
چون
ی
همی سیع خودمو کردم تا زودتر تموم کنم
برای
هرچند ی
وقت زیر بدنم خوابش برد فهمیدم زیاد موفق
نبود
البته مقرص من نبودم  ...لیا خییل ضعیف بود
ی
بیشب از این رو
دوست نداشتم تکون بخورم  .اما اگه
لیا میموندم دوباره دنیل کوچولو بیدار میشد ...
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اونوقت بود که دردرس واقیع یرسوع میشد
ی
چون دفعه دوم همیشه از بار اول طوالن تره
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
ی
بیشب
اما حیف که لیا باید مبفت دانشگاه و باید
محتاط میبودم
دوست نداشتم کیس که مال من میشه مورد توجه
بقیه قرار بگبه
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همیشه حس مالکیت نسبت به یرسیک جنسیم دارم .
دوست ندارم ی
چبی که مال منه رو با بقیه یرسیک شم.
یی
میکی
اما بعد تموم شدن رابطه برام مهم نیست چکار
شاید چون ی
اکبا روابطم با یه جنگ بزرگ تموم
ی
همی برام مهم نیست بعدش یچ میشه
میشه ...برای
و طرف مقابلم چه میکنه .
فقط میخوام بره و دیگه نبینمش ...
ی
عمیق کشیدو کیم جا به جا شد
لیا نفس
اولی بار بود یه ی
ی
دخب تو این اتاق میخوابید
این
لیا این حقیقتو نمیدونست
اما برای خودم که میدونستم عجیب بود
حت بهش فکر نکرده بودم ی
ی
وقت لیا رو آوردم به اتاقم
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ی
اولی رابطه لیا بود
شاید چون این
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
همی اول این قانون با لیا خطشه دار شد اما
هرچند از
از فردا دیگه این اتفاق نیم افته .
ی
دستمو رو بدن داغ لیا زیر پتو کشیدمو ناله با لذن کرد
چشم هامو بستمو سیع کردم بخوابم .
حسان وقت داشتم برای لذت از بدن لیا .
فردا
ر
لزویم نداشت امشب با رابطه دوباره اونو یببسونم
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
ی
همی بد که هیچ دخبی رو نمیذاشتم اتاقم
برای
بخوابه .
چون حاال من باید مبفتم جای غب از اتاقم بخوابم تا
در برابر این ی
دخب مقاومت کنم
کالفه از رو تخت بلند شدم  .شلوارکمو پوشیدمو از
اتاق زدم ببون  .نگاه آخرو به لیا ننداختم
ی
چون کاف بود اون شونه های سفیدو دوباره ببینمو
برگردم اتاق  .ی
لعنت با فکر بهش هم حالم بدتر میشد .
ی
ی
هر اتاف که مبفتم نمیتونستم خودمو رایص کنم اونجا
بخوایم .
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دیگه هوا داشت روشن میشد که برگشتم اتاق خودم .
اینجور که به نظر مبسید چاره ای نبود
با فاصله از لیا رو تخت دراز کشیدمو پشت بهش
چشم هامو بستم .
از زبان لیا :
بدنم درد میکرد و مثانه ام داشت ی
میبکید
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
ی
دست
شوکه به تنم تو نور خورشید صبح نگا کردم که
دور کمر حلقه شدو گفت
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ی
دست دور کمرم حلقه شد و گفت
 زود بیدار شدی لیا ...تقریبا از جا پریدم  .همه یچ 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
عجیت اونو خوشتیپ تر کرده بود و انگار واقعا خواب
ر
میدیدم
هان که تو رمان
یه خواب سکیس از همون صحنه ی
های بزرگساالن میخوندم
دنیل یه ابروش باال رفتو با شیطنت گفت
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ی
ی
داشت ...
 تا دیشب که توانان حرف زدنناخداگاه ملحفه رو دورم پیچیدمو رسی ع گفتم
 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 رنب داخل رسویس لیا ...اه  ...ل ی
عنت ...
بدون بر ی ی
گشی به سمتش ملحغه رو از دورم باز کردمو
رو ی
زمی اناختم .
نگاهش انگار پوست پشت تنمو میسوزوند
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رسی ع وارد رسویس شدمو درو بستم
اما قفیل رو در نبود
کالفه نفسمو ببون دادمو برق رو روشن کردم
با دیدن بدن خودم تو آینه شوکه شدم
همه جام تقریبا کبود بود .
خوبه قرار نیت برم خونه پیش بابا اینا وگرنه چه آبرو
ی
ریزی بزریک میشد
رو توالت نشستم مثانه ام رو خایل کردم
رسمو ی
بی دستام گرفتم
نمیدونستم چکار کردم و بعدش باید چکار کنم  .هیچ
تجربه ای نداشتم  .االن باید بمونم اتاق دنیل یا برم
یا ...یا یچ ؟ ی
بی پام یهو تب کشید
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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  .رن 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 ؟ میشه بری ببون  ...من  ...من اینجوری سختمهبدون توجه به من به سمت وان رفتو شب آب های
وان رو باز کردو گفت
ی
ی
بشی تا کوفتیک بدنت بره
 پاشو  ...بیا تو جکوزی196
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از زبان دنیل :
ی
لیا بیتجربه بود و این رن تجربیک و خجالتش برام لذت
بخش بود
ی
اما از طرف کار رو تا حدودی سخت میکرد
مجبور شدم از رسویس برم ببون تا بالخره قبول کرد
بره تو جکوزی .
زنگ ی ی
آشبخوونه رو زدم و یه سینیصبحانه دو نفره
برای اتاقم سفارش دادم
ی
وقت ی
بت ی
قیافه ی
سیت صبحانه رو آورد اتاقم دیدن بود
ی
اولی بار بود صبحانه دو نفره تو اتاقم میخواستم
سیت رو از ی
ی
بت گرفتمو رفتم پیش لیا
تو جکوزی دراز کشیده بود و چشم هاش بسته بود
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یچ ی
بهب از االن برای صحبت راجب قرار و برناممون
ی
سیت صبحانه رو گذاشتم باالی رسش
ی
ی
ی
از صدای قرار گرفی سیت چشم هاشو باز کردو
متعجب به من نگاه کرد
شلوارکمو ببون آوردم و رد نگاهشو که از صورتم به
ی
بی پام رسیدو دنبال کردم .
از ی
چبی که میدید چنان چشم هاش گرد شده بود که
ناخداگاه خنده ام گرفت و گفتم
 دید زدنت تموم شد؟رسی ع نگاهشو دزدید و رسشو ی
پائی انداخت
کنارش تو جکوزی نشستمو دستمو رو کمرش کشیدم
معذب تکون خورد اما عقب نرفت
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از اینکه عقب نرفت خوشم اومد  .دستمو از کمرش
ی
پائی تر بردم و گفتم
 بدنت چطوره ؟ یکم کوفته امبه صبحانه کنارش اشاره کردمو گفتم
 بخور  ...رنگت پریدهلب تر کردو آروم گفت
 میل ندارمچونه اش رو گرفتمو رسشو بلند کردم  .با این کارم کیم
از سینه هاش از آب ببون اومد و نگاهمو جذب کرد
اما زود برگشتم سمت چشم های لیا و گفتم
 دیشب خوب بود ؟199
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باز هم خواست رسشو ی
پائی بندازه که جدی گفتم
 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
ی
 پس بذار تکرارش کنیم تا یبهب بتون نظر بدی
با این حرفم دست دیگه ام رو ی
بی پاش بردم  .پاهاشو
به هم فشار دادم و لب زد
 دنیل ... جونم لیا ؟ میخوای تو هم همرایه یکت ؟
اینو گفتمو دستشو گرفتمو ی
بی پام گذاشتم
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مثل جن زده ها با لمس من از جا پرید
اما دستشو ول نکردم و آروم آروم تنشش کم شدمو
لمسم کرد
دستشو روی خودم تکون دادمو گفتم
 یببی به لمست جواب میده .
حسان متعجب بود اما لبش مکیدو ی
چبی نگفت
ر
کمرشو گرفتمو بلندش کردم
همراهیم کردو رو پام نشست
ی
ددوباره دستشو برگردوندم جان که بود و گفتم
 یچبی شده لیا ؟
 ام  ...نه ...لیوان آب پرتقال توی ی
سیت رو برداشتم
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ی
ن رو به سمت لبش بردم و یکم ازش خورد
ی
خودمم با همو ن ن کیم خوردمو لیوانو برگردوندم
روی ی
سیت و گفتم
 بگو لیا  ...یچ تو رستهدر حایل که دست ظریفشو آروم دور دنیل کوچولو
تکون میداد گفت
 راستش ...یه لقمه از تست تو دهنش گذاشتمو گفتم
ی
میکت چطور جا میشه ؟
 داری به این فکربا ابروهای باال پریده به من نگاه کردو گفت
 از کجا فهمیدی ؟تو گلو خندیدمو گفتم
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تو گلو خندیدمو گفتم
 حدسش سخت نبود  ...از قیافه ات پیدا بودلبمش گزید
کمرشو گرفتمو نرم به سمت خودم متمایلش کردم
لبشو بوسیدمو مکیدم تا از ی
بی دندوناش آزاد شه و
گفتم
 راحت جا میشه خودتو دست کم نگبباز با خجالت خواس رسشو ی
پائی بنداز که گفتم
 لیا  ...میخوام با هم راجب قرارمون صحبت کنیمبا 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 ی
دخب برای تحریک کردن من بود
رسی تکون دادو گفت
 میشنومی
قوانی برای خودم دارم که
 خوبه  ...من یه رسیدوست دارم تو رعایت ی
کت  .در مقابل تو هم اگه
قوانیت داشته ی
ی
بایس من میشنوم
از صورتش پیدا بود رس در گم شده
کمرشو دست کشیدمو آروم دستمو بن باسنش بردمو
گفتم
ی
محدودیت نباشه .
 مثال من میخوام تو رابطمون هیچیکم جا خوردو گفت
 منظورت رابطه از  ...ام  ...از ...204
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انگشتمو فشار آرویم دادم و گفتم
 اگه از ام و از منظورت پشته باید بگم درست یگفت ...
ی
بخیس از منظور من بوده ...
آره  ...اما این فقط یه
با فشار دستم لبشو گاز گرفتو چشم هاشو تنگ کرد
مشخص بود دردش اومده
قبل از اینکه ی
چبی بگه فشار دستمو کم کردمو یرسوع
به نوازش پشتش کردمو گفتم
ی
 یمحدودیت نباشه  ..منظورم هیچ
وقت من میگم هیچ
محدودیتیه
از زبان لیا :
حس میکردم هر لحظه ممکنه از خواب یببم
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
اینهمه تغیب تو زندیگیم اونم در عرض چند روز ؟ یا
ی
بهب بگم چند ساعت ؟ دنیل چونه ام رو بوسید و
پشت رسش گاز نریم گرفتو گفت
ی
ی
نیست .
 کجان لیا ؟ انگار با منرسی ع به خودم اومدم و گفتم
ی
 میشه منظورتو واضح بیک ؟ دقیقا از من یچمیخوای؟
دستش از رون پام به سمت جلو اومدو در حایل که
پاهامو باز میکرد گفت
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 دقیقا که مشخصه از تو یچ میخوام لیای
وقت دستاش رو تنم حرکت میکرد مغزم کار نمیکرد که
ی
بخوام حرف بزنم
هرچند که دنیل هم به من فرصت حرف زدن نمیداد و
خودش گفت
 من ازت لذت میخوام  ...لذت در کنار همدستشو ی
بی پام کشیدو انگشتشو آروم واردم کردو
گفت
 یه لذت عمیق و دو نفره  ...یچبی که باعث بشه کنار
ی
هم به آرامش برسیم اما آر ی
امیس پر از ماجراجون و
تنوع  ...من تنوع طلبم لیا  ...من دوست دارم بدنت
برام یه دنیای پر از اکتشاف باشه  ...ازت میخوام هم
بازی من ی
بایس تو این اکتشاف...
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کنار گوشمو هم زمان بوسیدو زبون کشید
انگشتش هم به حرکتش ادامه میداد
کمرمو به سمت عقب ناخداگاه خم کردم .دست دیگه
اش پشتم قفل شدو منو ثابت نگه داشت و گفت
 این یچبیه که واقعا ازت میخوام  ...اما االن ...
انگشتشو ببون کشیدو با این کار باعث شد چشم
هامو بتونم باز کنم
خمار نگاهش کردم که دستمو از رو خودش برداشتو
ی
بی پام قرارش داد
دستمو گذاشت رو شونه اش و گفت
 اما االن ازت اینو میخوامبا این حرف حرکت اولو زد
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

از زبان دنیل :
خییل خوب بود که لیا انقدر رسی ع و شدید به لمس
من عکس العمل نشون میداد
چون من مرد صبوری نبودم
اینکه لیا زود برام آماده میشد از نظر من عایل بود
اما از اون ی
بهب این بود که تو رابطه غرق میشد
دستش دور گردنم حلقه شده بود و با ریتم دست من
که رو کمرش بود خودشو تکون میداد
چشم هاش بسته بودو صورتش غرق لذت بود
از دیدن صورتش سب نمیشدم
اما سینه هاش هم که با هر حرکتش نوسان دلپذیری
ی
ی
داشت هم قابل گذشی نبود
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

پائی تر رفتو باسنشو تو دستم ی
ی
فرسدم
دستم
با فشار هر دو کشیدمو ول کردم  .یرصبه محکیم به هر
دو زدم و چشم های لیا با شوک باز شد
اما زود دوباره خمار شدو خبه بهم موند
گردنشو مکیدمو گفتم
 خواستم خوابت رنبههویم گفت که نشون میداد چقدر از خود رن خود
شده  .ناله ای کردو رسشو عقب برد
کمرشو گرفتمو محکم تر ادامه دادم که لیا یرسوع به
لرزیدن و نفس نفس زدن کرد
باورم نیمشد انقدر زود ظرفیتش تموم شده بود
در حایل که برا من همه یچ یرسوع شده بود
210

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

رسشو رو شونه ام گذاشتو نفس نفس ی
مبد
یکم بهش فرصت دادم تا آروم شه و اما خودم داشتم
نا آروم میشدم
هنوز کامال نفس کشیدنش منظم نشده بود که
حرکتنمو یرسوع کردم
ناله ای کردو ناخوناشو تو کتفم فرو کرد
دوباره ظربه محکیم به پشتش زدمو یکم هوشیارش
کردم
حرکاتمو تند تر کردمو ناله های لیا بلند شد
با التماس گفت
 بسه دنیل ...ی
شوچ میکنه ؟ تو گلو خندیدمو گفتم
بسه ؟
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 خییل مونده تا بس باشه لیا  ...ریلکس باشبا این حرفم خمار نگاهم کردو نالید
لبشو گاز گرفتمو انگشتمو پشتش ی
فرسدم
ی
چشم هاش دوباره باز شدو با نکران نگاهم کرد
چشمیک بهش زدمو دستمو دور کمرش قفل کردم
حرکاتمو تند تر کردم لیا ناله هاش بلند تر شد
دیگه اینجوری نمیتونستم ادامه بدم
محکم زدم پشتشو گفتم
 بلند شو لیا  ...خم شو لبه وانگیج و مبهوت نگاهم کرد که بلندش کردمو دمرش
کردم رو لبه وان
یه پاشو باال دادمو پشتشو دست کشیدم
212

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

هموز کامل هوشیار نبود
یرصبه محکیم به پشتش زدم که از خماری کیم ببون
اومدو خودشو محکم نگه داشت
قبل از اینکه بفهمه یچ شد خودمو دوباره واردش
کردم
کمرشو محکم گرفتمو حرکاتمو یرسوع کردم .
از زبان لیا :
هیخ نمیفهمیدم
دیگه مغزم کار نمیکردو ی
بدنم فقط پر از حس لذت و درد بود
یی
مطمی بودم دنیل هیچوقت کارشو تموم نمیکنه
دیگه
که خودشو محکم به من کوبیدو نفس بلندو صداداری
برون داد
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

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
پبوزمندانه ای به من نگاه میکرد گفت
ی
ی
ضعیق ...
بیشب روت کار کنم  ...خییل
 بایدفقط چشم هامو بستمو رسمو تکیه دادم به لبه وان
ی
حت نای حرف زدن هم نداشتم
دنسل با انگشت های پاش رون بامو لمس کردو گفت
ی
 میدون االن یچ میچسبه؟از ال به الی چشم هام به زور نگاهش کردم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

چطور میتونست انقدر پر انرژی باشه ؟
در حایل که من نای نفس کشیدن هم نداشتم
دنیل مچ پاهامو گرفتو پامو باز کرد
پاشو ی
بی پام گذاشتو آروم فشار داد
نفسم رفتو خودمو عقب کشیدم
ی
سخت گفتم
به
 دنیل  ...بسه ...پاهامو جفت کردمو خودمو کنار کشیدم
دنیل تو گلو خندید و گفت
 باشه لیا  ...یکم بهت یاسباحت میدم  ...اما تو واقعا
باید رو قدرت جسمانیت کار ی
کت
نفس ر ی
احت کشیدم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

رسمو تکیه دادم به لبه وان و گفتم
 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 یبایس ...
بعد برو بخواب
خوشحال اما خسته نگاهم کرد
اما صاف نشستو کیم از آبمیوه اش خورد .
ی
ی
چندتا از اسنک هان که بت درست کرده بود رو
ی
خوردو مثل یه دخب حرف گوش کن به من نگاه کرد
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

جلو خودمو گرفتم تا بلند نخندم و خم شدم روش
خامه گوشه لبشو با زبونم پاک کردمو گفتم
 آفرین  ...حاال بلند شو میخوام تنتو بشورمچشم هاش گرد شد .
چشمیک بهش زدمو از تو آب اومدم ببون
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
همی از یرس این خجالت لیا باسد
یرسوع کنم برای
راحت میشدم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

بالخره از ت وان اومد ببن و زیر دوش به من پیوست
لیف کف گرفته رو رو تنش کشیدمو به صورتش دقیق
شدم
میبد
چشم هاشو بسته بودو از حرکت دستم لذت ر
خییل جلو خودمو گرفتم تا نوک سینه هاشو فشار ندم
یا ی
وقت ی
بی پاشو شستم انگشتمو واردش نکنم
اما ی
وقت خواستم تنشو آب بکشم دیگه نتونستم جلو
خودمو بگبمو گاز ریزی ناخواسته از زیر سینه اش
گرفتم
از جا پریدو آخ آرویم گفت
خودشو عقب کشیدو شایک نگاهم کرد
چشمیک بهش زدمو گفتم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

چشمیک بهش زدمو گفتم
 تازه کیل خودمو یکنبل کردم ...
ابرو باال داداما ی
چبی نگفت .
امیدوارم کم کم زبونش هم باز شه .
لیفو به دست دادمو گفتم
 حاال نوبت توئه .لیفو ازم گرفتو از رس شونه هام یرسوع کرد جلومو تا
کمرم شستو پشتمم شست تا کمر
ی
پائی تر نرفتو خواست پامو بشوره که دستشو
اما
گرفتمو گذاشتم رو خودم .
ی
هی آرویم گفت اما نگاهم نکردو گفتم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 یبهبه باهاش دوست ییس لیا  ...چون خییل باهات کار
داره
لبشو گاز گرفتو بدون اینکه ی
چبی بگه آروم آروم با
دست های ظریفش یرسوع به شستنم کرد
ی
بی دستاش دنیل کوچولو کم کم قد کشید
ی
بیشب خنده ام گرفته بود تا
لیا طوری نگاه میکرد که
شهوت
چونه اش رو گرفتمو رسشو بلند کردم
با خجالت نگاهشو ازم گرفت که گفتم
ی
 اگه انقدر ازش خوشت اومده دفعه بعد میتونبیشب باهاش ور بری  ...اما فعال ی
ی
بهبه کارتو تموم ی
کت تا
پشیمون نشدمو یه دست دیگه ...
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

شوکه و رسی ع گفت
 نه نه  ...االن تموم میکنمی
بازم تو گلو خندیدم که خییل رسی ع باف تنمو شست
خواست تنمو آب بکشه که کشیدمش تو بغلمو گفتم
 نمیخواد دیگه  ...خودش یتمب میشه
اینو گفتمو به خودم ی
فرسدمش
ی
بیشب پشیمون میشدم چرا قبول
هر لحظه داشتم
کردم بهش ی
اسباحت بدم
باسنشو تو دستم ی
فرسدمو ول کردم
یرصبه محکیم با هر دو دستم به باسنش زدم که
صداش تو حمام پیچیدو گفتم
 زود برو تا پشیمون نشدم221

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

مثل یه گربه ترسیده رسی ع از بغلم جدا شدو به سمت
حوله رفت
خون بهم
جای دستام رو باسنش مونده بودو حس ر
میداد
حوله رو پیچید دور خودشو بدون خوش کردن تنش
از حمام ببون پرید
ی
اولی
خدای من  ...بعد اینهمه تجربه های متفاوت این
ی
چنی رابطه ای بودم
بار بود تو
رابطه ای که مرور هر لحظه اش باز تحریکم میکرد ...
از زبان لیا :
تو اتاق دنیل داشتم خودمو خشک میکردم که از
حمام اومد ببون  .فقط یه حوله دور کمرش بود
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ی
با دیدن من که هنوز فقط حوله دورم بود ابرون باال
دادو گفت
 تو که هنوز یلخت !
به لباس های رو زمینم اشاره کردمو گرفتم
 لباس زیر یتمب ندارم
نگایه به تنم انداخت و گفت
 سایزت یس و شیشه درسته ؟متعجب نگاهش کردمو رس تکون دادم که گفت
 تو لباس های اتاقت فکر نکنم سایز  36باشه  ...بذارنگاه کنم
دنیل خواست به سمت در بره که گفتم
 من لباس کیس رو نمیپوشم .223

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

اما بدون توجه به حرف من از اتاق ببون رفت
بلند شدمو لباس هامو از رو ی
زمی برداشتم
ی
حارص 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 کنبا اخم نگاهش کردمو گفتم
 گفتم که لباس ...ی
نذاشت ادامه بدمو جدی و تقریبا عصبان گفت
ی
یی
نمیبیت ؟ من
هسی ! اون اتیکتو
 این لباس ها نولباس تن خورده کیس رو تو خونه ام نگه نمیدارم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

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 هانمثل تو لیا  ...اما بعد تموم شدن یه رابطه با لباس های
استفاده شده از این خونه مبن ...
با این حرفش شوکه و خبه بهش نگاه کردم
ی
 مهمون هان مثل من ؟ناخداگاه اینو بلند پرسیدم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

دنیل رس تکون دادو به سمت کمد لباسش رفت
بدون توجه به حضور من حوله رو از دورش باز کردو
خبه شدم به اندام ورزیده اش
پشت به من گفت
ی
 تو که فکر نیم یی
هست که اومدی به
اولی کیس
کت
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 ی
یعت من واقعا و
ی
موقت بودم  . .زیر لب در جواب دنیل گفتم
خییل
ی
ی
 نه مسلما  ...گویا خییل مهمون هان مثل من داشتدنیل؟
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

با اخم برگشت سمتمو رسی ع نگاهمو از رو بدنش
برداشتم که گفت
 فکر نکنم این یچبیباشه که به تو مربوط باشه
ی
همی مدت کم متوجه
از این برخوردش جا خوردم  .تو
ی
تندی اخالق دنیل شده بودم .مخصوصا ی
وقت حرف
باب میلش نبود  .اماانتظار نداشتم به این رسعت
ی
عصبان بشه اونم به این شدت  .نگاهمو ازش گرفتمو
با وجود تریس که ازش تو دلم بود ریلکس گفتم
 فقط دوست داشتم بدونم  ...اگه دوست نداریی ی
ی
ی
میتون نیک  ...لزویم نداره انقدر عصبان بیس
پشت به دنیل حوله رو از دورم باز کردمو خم شدم تا
لباس زیرو از رو تخت بردارم که یرصبه محکیم به
باسنم زد
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

حسان جا خوردم و ایستادم
انتظار نداشتمو
ر
جای دستش رو تنم سوخت و دنیل دو طرف باسنمو
تو دست هاش گرفتو گفت
وقت ی
 هیچوقت جلو من خم نشو  ...اونم یلخت ...
مگه اینکه بخوای منو به رابطه دعوت ی
کت
دنیل گردنمو بوسیدو مثل کیس که به زور از ی
چبی
جدا میشه ازم جدا شدو گفت
 زود لباس بپوش تا پشیمون نشدم لیابا این حرف از اتاق رفت ببون .
ی
چندمی بار بود که این
خبه به در ایستادم  .این
حرفو زد و حس میکردم مسلما به زودی پشیمون
میشد
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ی
همی دیکه مکث نکردم
برای
لباس زیری که برام آورده بود رو پوشیدم
تو آینه به خودم نگاه کردم
من خدمم عاشق لباس زیر های توری بودم و این دقیقا
رنگ مورد عالقه ام و سایز من بود
لباس هامو از رو ی
زمی برداشتم و پوشیدم
با اینکه عادت نداشتم بعد حمام لبایس رو دوباره
تمب بود حس ی
همی که لباس زیرم ی
ی
بهبی
بپوشم اما
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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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 پس چرا لباس های خودتو پوشیدی؟سوایل نگاهش کردم که مچ دستمو گرفتو برد سمت
ی
اتاف که به من داده بود
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
ی
بپویس
 اما من میخوام از این کمددستمو به سینه زدمو گفتم
 اینا تو استایل من نیست230

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

دنیل ییک از لبا س هارو که پباهن کوتاه و گلبیه بود
ببون آوردو گفت
ی
صحبت که
 اما تو استایل مورد نظر من هست و طبقداشتیم  ...قراره تو منو ر ی
ایص ی
کت
تو سکوت نگاهش کردم .
حق به جانب و با لبخند مغرورانه ای خبه به من نگاه
کرد
نفس خسته ای کشیدمو گفتم
ی
چنی لبایس نمیتونم برم دانشگاه...
 باشه ...اما من باآقای ی
دکب
ی
ابرون باال انداخت و با نیش باز گفت
 برای اون هم مبیم خرید231

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

از زبان دنیل :
لیا لجباز بود و من این لجبازی هم زمان هم رو اعصابم
بود و هم دوست داشتم  .پب ی
اهت که دستم بود رو با
حرص از من گرفتو به سمت رسویس رفت که گفتم
 کجا ؟ مبم لباسمو عوض کنم همینجا عوض کناخم ی
بی ابروهاش پر رنگ تر شدو گفت
 فکر نکنم آخر تو بذاری من یکم بخوابمنتونستم لبخندمو جمع کنم و دستمو به سینه زدمو
گفتم
 کامال درست حدس زدی232

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

چشم چرخوندو به سمت رسویس رفت
منتظر ایستاده بودم که صدای زنگ ی
گویس لیا بلند شد
اما انگار جواب ندادو رد تماس کرد
رفتم پشت در رسویس و دقیق گوش کردم
صدان از لیا در نیومد
اما دوباره گوشیش زنگ خوردو
ی
ی
سومی بار که زنگ خورد لیا جواب داد
یعت یچ جک ؟ ی
وقت رد تماس میکنم ی
 ییعت موقعیت
حرف زدن ندارم ! متوجه ی
مییس ؟
جک؟
یه مرد دیگه ! میتونست برادر لیا باشه یا هر کس
دیگه اما هر کیس بود من باید میفهمیدم کیه
لیا ی
مکت کردو دوباره گفت
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 هر وقت الزم باشه بهت زنگ یمبنم لزویم نداره تو
انقدر پیگب من ی
بایس .
اوه  ...قضیه داشت خالف میل من حرکت میکرد
لیا دیگه ی
چبینگفت و من عقب ایستادم
در باز شدو لیا کالفه ببون اومد
حسان نشسته بود
لباس توی تنش
ر
اما قیافه تو همش تو ذوق ی
مبد
با اخم نگاهش کردمو گفتم
 یک بود زنگ زد ؟ باید اینم جواب بدم ؟دستمو به سینه زدمو گفتم
 یادت که نرفته تو وان یچ گفتم؟234

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

با حرص نفسشو ببون دادو گفت
 نه مسلما یادم نرفته دنیل  ...اما لزویم نمیبینم تکتک تماس های تلفنیمو برات توضیح بدم
اینو گفتو به سمت آینه قدی اتاق رفت که گفتم
 منم تک تک تماس هاتو نمیخوامهرچند این حرفم دروغ بود اما ادامه دادم
 این تماس رو میخوام بدونم یک بود که پیگبته ؟با این حرفم خشک ایستاد
از تو آینه دیدم که ابروهاش باال پرید
از زبان لیا :
ی
لعنت  ...دنیل مکالمه منو جک رو شنیده بود
همینو کم داشتم که راجب جک بفهمه
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ی
کیس که علت اصیل این جا به جان من به اینجا فرار
ازش بود ...
کیس که از نظر بابا ی
بهبین گزینه ازدواج من بود
چون از نظر بابا فقط پول و رابطه های اقتصادی مهم
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 ؟ی
ی
دقیق داشت
لعنت چه گوش های
با اخم برگشتم سمتشو گفتم
 میشه یببسم چرا گوش وایساده بودی ؟ی
 آره اما قبلش میشه بیک جک کیه ؟236

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

دنیل اینو مثل من کامال جدی پرسید
 گفتم که برادرمهی
ابرون باال دادو مشکوک نگاهم کرد
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
بالخره ابروشو ی
پائی آوردو گفت
 باشه  ...من گوش واینستادم  ...تو بلند حرف زدیاینو گفتو به سمت در رفت و گفت
 بریم  ...تا دیر نشده چند دست لباس برایدانشگاهت بخرم .
 خودم میتونم بخرم237

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

بدون اینکه برگرده سمتم گفت
 من میخرم  ...چون بعدش تو خونه من میمونهچشم چرخوندمو پشت رسش رفتم
واقعا گروه کاوش ارزششو داره با این دیوونه رس و کله
بزنم ؟
درد شبین ی
بی پام میگفت
ی
ی
 آره مسلما  ...از زندیک یکنواخت تو که بهبهخنده ام رو خوردم  .منم یه دیوونه بودم در نوع
خودم
ی
خب نداشت
اما کیس از خلوت و دیوونیک های من ر
یاد اتاقم و وسایلم افتادم  .باید مبفتم خوایگاه شاید
ی
چبی تو آتیش سوزی سالم مونده بود
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

پا تند کردمو خودمو به دنیل رسوندم و گفتم
 باید اول بریم خوابگاه  ...ببینم وسایلم شاید سالمباشن
ی
از گوشه چشم نگایه بهم کردو از گلوش صدان هوم
مانند شنیده شد .
منتظر نگاهش رردم اما جواب دیگه ای بهم ندادو از
ی
پائی رفت .
پله ها
از زبان دنیل :
میدونستم لیا دروغ گفته  .اما ارصار نکردم تا نفهمه
قبال چقدر راجبش اطالعات بدست آرودم و میدونم
برادری به اسم جک نداره
دستمو روی رون پای لختش کشیدمو گفتم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 بزن آهنگ بعدی
ماشی کردو گفت
نگایه به دست من و ضبط
ی ی
نمبن؟
 چرا خودترون پاشو تو دستم ی
فرسدمو گفتم
ی
نمیبیت ؟!
 دستم بنده ...بدون نگاه کردن به صورتش میدونستم چشم
چرخونده اما آهنگو عوض کردو دستمو گرفت از روی
پاش بلند کردو گذاشت رو دنده و گفت
 یبهبه دستت اینجا بند باشه .
دستشو که برداشت  ،دستمو برگردوندم روی پاش .
اما اینبار قسمت داخیل رون پاشو محکم فشار دادمو
گفتم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

قسمت داخیل رون پاشو محکم فشار دادمو گفتم
 دست من هر جا که خواد بند میشه ...از فشار دستم نفسش رفت اما به روی خودش نیاوردو
پاهاشو فقط به هم فشار داد .دستمو ی
بی پاش بردمو
گفتم
 پاهاتو باز کن به رانندگیت تمرکز کن دنیل باز کن گفتم دنیل تو شهریم لیای
اسمشو با عصبانیت ساختیک صدا زدمو رسی ع پاهاشو
باز کرد  .دستمو ی
بی پاش بردم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

انگشتمو آروم روی شورتش فشار دادم و گفتم
وقت ی
 با من بحث نکن یچبیو ازت خواستم
ی
 یمنطق ...
وقت خواسته ات
پریدم وسط حرفشو گفتم
مت  ...منطق حرف منه لیا  ...نه ی
وقت پیش ی
 یچبی
که نظر توئه
با اخم بهم نگاه کرد اما با فشار انگشتم ی
هیت 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 لیا242

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

با این حرفم شوکه برگشت سمتو کالفه گفت
 دنیل  ...ما وسط شهریمنگاهش نکردمو گفتم
 الزمه حرفمو تکرار کنم ؟لیا با عصبانیت گفت
ی
 قفل درو بزن  ...میخوام پیاده شم .همی لحظه
چراغ ر ی
سب شد و راه افتادم
لیا دوباره با عصبانیت گفت
 دنیل  ...میخوام پیاده شم ... هنوز نرسیدیم که پیاده ییسبرگشت سمتم  .اما من نگاهش نکردم و قبل از اینکه
ی
چبی بگه گفتم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 البته اگه پشیمون شدی  ...بحثش فرق دارهنفس هاش عمیق و با حرص بود
رسیدیم جلو ساختمون لیا و پارک کردم
برگشتم سمتشو ریلکس نگاهش کردم و سوایل رس
تکون دادم
کالفه نفسشو با حرص ببون دادو صاف نشست
 نه پشیمون نشدم . خوبه...لبخندی زدمو مکث کردم که به ساختمون نگاه کردو
گفت
ی
میکت ؟
 رسیدیم حاال در رو باز آره  ...اما اول شورتتو در بیار244

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

با چشم های گرد برگشت سمتمو گفت
ی
ی
 دنیل  ...مگه خونه رو ازت گرفی که اینجاانگشتمو رو لبش گذاشتمو گفتم
 هیس  ...این خییل یچب ساده ای هست که ازت
ی
نمیتون ی
بهبه تو تصمیمت تجدید
خواستم  ...اگه اینو
نظر ی
کت ...
با اخم نگاهم کرد  .نفسشو با حرص ببون داد و آروم
دستشو برد زیر پباهنش
ی
ی
پائی
سخت و طوری که پباهنش کنار نره
شورتشو به
داد و به سمتم گرفت لبخندی تحویلش دادمو شورتو
ازش گرفتم  .تو جیب شلوارم گذاشتمو گفتم
ی
ی
خون بایس بهت پسش میدم
 خوبه  ...حاال اگه دخب ر245

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

سوایل نگاهم کرد که قفل در رو زدمو گفتم
 بریمدوباره ابروهاش باال پریدو گفت
 بدون شورت بیام ؟ی
ماشی پیاده شدمو گفتم
از
ی
میتون نیای !
 اگه نمیخوایاز زبان لیا :
ی
ماشی داشت دور میشد نگته کردم .
به دنیل که از
اگه دیوونه نبود ین یچ بود ؟ فکر کردم میخواد کاری
ی
ماشی کنه که گفت شورتتو در بیار .
تو
اما اون میخواست من بدون شورت همراهش برم !
اونوق چرا ؟ بدون شورت تو جای عمویم!
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

رسی ع و قبل ازنکه خییل دور بشه پیاده شدم و خودمو
بهش رسوندم
دزد گب ماشینو زدو گفت
 دیگه داشتم نا امید میشدم ازتبدون تعارف پرسیدم
ی
جذابیت برات داره که من کنارت بدون
 چرا ؟ چهشورت راه برم ؟
نیشخندی تحویلم دادو گفت
هیخ  ...اما من برای اینکه کنارم راه بری ازت
 مسلما ینخواستم شورتتو در بیاری  ...این دیگه خییل بدیهیه
لیا ...مگه نه ؟
ی
پائی ساختمون ایستاد
الن من
اینو گفتو جلو ر
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

خییل بدیهیه ؟ مغزم هنگ بود ! چیش بدیهیه دقیقا ؟
الن من پرسید وضعیت قسمت های سوخته
دنیل از ر
چطوره و اون توضیح داد آسانسور بخش ها راه افتاده
اما عمال ی
چبی از اون طبقات نمونده .
کارتمو نشون دادم و بهمون اجازه داد بریم باال .
سوار آسانسور شدیم و دنیل گفت
خون داره .
 هممم  .نمای ری
زمی
متوجه منظورش نشدمو رد نگاهشو گرفتم که به
خبه بود
به کف آسانسور که استیل و براق بود نگاه کردمو زود
پاهامو جفت کردم .نامرد داشت منو دید ی
مبد
لبخندی زدو دستش رو باسنم نشست که رسی ع گفتم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

رسی ع گفتم
ی
دوربی داره دنیل
 اینجابدون توجه به این حرفم باسنمو تو دستش ی
فرسدو
گفت
 من که کاری نمیکنم ؟! میکنماز فشار دستش لبمو به هم ی
فرسدم اما قبل از اینکه
ی
چبی بگم در آسانسور باز شد
شوکه به راهرو دود گرفته و سوخته رو به رومون نگاه
کردم  .پاهام از ترس قفل شد و نفسم ایستاد ...
از زبان دنیل :
تن نرم لیا تو دستم حیس بهم میداد که خییل جدید
بود  .نمیدونم چرا انقدر تحریکم میکرد .
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

در آسانسور باز شدو خواستم بریم ببون که لیا
خشک شد .
مثل کیس که تو شوک بدی افتاده باشه صورتش رمگ
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
پائی و
رسی ع دکمه طبقه پائینو زدم تا آسانسور برگرده
در بسته شد .
با بسته شدن در یهو نفس گرفتو برگشت سمت من .
بازوشو گرفتمو آروم گفتم
خون لیا ؟
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

با همون ترس و شوک رس تکون داد نه ...
این حالتو میشناختم  ...این فوبیا بود !
اما فوبیا از یچ ؟ از راهرو سوخته ؟ چرا ؟
لبا از رابطه جنیس هم ی
میبسید !
چب ها ی
لیا انگار از خییل ی
میبسه
دستم دور کمرش نشستو همراهیش کردم به سمت
ببون
الن من صدامون کرد و به سمتش رفتم .با لیا نمیشد
ر
بریم باال  .لیا تو شوک بود و میدونستم ی
بهب بشه هم
نمیتونه دوباره بیاد باال .
الن من بشینه و براش مقداری
به لیا کمک کردم کنار ر
آب آورد .
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

یکم رنگ و روش ی
بهب شده بود  .نگاهم کردو آروم
گفت
 میشه خودت بری واحدمو چک یکت ؟
از زبان لیا :
من یه ی
دخب 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
ی
ی ی
شده بود  ...تو زندیک تعداد چب هان که ازشون
 .ی ی
ی
هان که ی
حت خودمم
میبسیدم رن شمار بودن چب
نمیدونستم اما با مواحه شدن باهاشون تازه میفهمیدم
ی
میبسم
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

با ی ی
رفی دنییل با دستام صورتمو پوشوندمو زدم زیر
گریه .
رویان تو رسته قدرت رسیدن
خدایا  ...مگه نمیگن اگه
ی
بهش هم تو وجودته
پس چرا انقدر راه من سخته .
اشک هامو پاک کردمو نفس عمیق کشیدم  .باید با یه
ی
همی
بهونه حالمو خوب جلوه میدادم  .نمیخواستم
اول کار وا بدم  .دنیل برگشت و گفت ی
چبی از اتاقم
ی
خاکسب
نمونده و چمدون هام که وسط اتاق بودن
شدن.
ی
ی
ماشی
بیشب از قبل گرفتو با دنیل برگشتیم سمت
دلم
ی
ماشی هر دو ساکت بودیم و کنار یه مرکز خرید
تو
نگه داشت
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مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

اما قبل از اینکه قفل درو بزنه برگشت سمتمو گفت
ی
 میخوای بیک از یچ ترسیدی لیا ؟ی
لعنت  ...امیدوار بودم بحث رو باز نکنه .
نگاهمو به خیابون دوختم و گفتم
 نمیدونم  ...یهو اینجوری شدم .یعت این صحنه تورو یاد ی
 یچبی ننداخت ؟
با تکون رس گفتم نه که دوباره پرسید
ی
 لیا  ...تو میدون من یه مدرک تو روانشنایس دارم ؟برگشتم سمتشو گفتم
 دروغ نمیگم دنیل  ...من ترسیدم  ...از دیدن اونصحنه  ...اما منو یاد ی
چبی ننداخت
 اما ترس از ضمب ناخداگاه ما میاد لیا254

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

یه باستان شناس روانشناس اونم از نوع سکیس ...
ی
همینو کم داشتم  .نفس عمیق کشیدمو گفتم
 نمیدونم دنیل  ...نمیدونم ...خالف انتظارم دنیل گفت
 باشه لیا  ...بهت ارصار نمیکنم  ...بیا که وقتخریده ...
با این حرف پیاده شدو منتظر من ایستاد .از این تغیب
موضوع استقبال کردمو پیاده شدم  .هیچوقت پیش
هیچ روانکاو یا روانشنایس نرفته بودم  .دوست
نداشتم راجب مسائلم با کیس صحبت کنم  .همیشه
دیوار کشیدن دورم منو از همه یچ نجات میداد .
ی
یی
داشی دنیل از مسائلم بهبین
مسلما اینبار هم دور نگه
راه بود .
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وارد مرکز خرید شدیمو دنیل به یه فروشگاه اشاره
کردو گفت
اسبت بگبیم برات .
 بریم لباس یدرستهاستایل فروشگاه زیاد به من نمیخورد اما توش
به نظر ی
چب های بدی نبود .
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 ببینم256
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مشکوک نگاهش کردمو گفتم
 همینطوری مشخصه دیگه پرو کن لیا ...ی
همی موقع مسئول فروشگاه اومدو خواست کمک
کنه و دنیل دو مدل از دامن های یل رو برداشت و
گفت
 میشه از این دو مدل سایز دوست یدخبم بدین
با این حرفش ابروهام باال پرید اما خودمو ی
کنبل کردمو
فقط به دنیل نگاه کردم
آروم یرصبه ای رو باسنم زدو گفت
ی
بپویس من چند دست دیگه لباس میارم برا پرو
 تا توبهت میدم
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از بحث باهاش خسته شده بودمو پشت رس مسئول
فروشگاه رفتم سمت اتاق پرو  .پبهنمو ببون آوردمو
دامنو پوشیدم  .باال تنه ام فقط لباس زیر بود  .دامن
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 . بیا ببون ببینم نمیتونم باال تنه ام لخته .با این حرفم لبخندی زدو گفت
 پس من میام258
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ی
خواستم در رو ببندم و جلو ورودشو بگبم اما با زرنیک
زودتر از من وارد شد
نگاهش رو رس تا پا من چرخیدو گفت
 هممم خییل خوبه  ...حاال خم شو ببینم چطوره ؟با عصبانیت گفتم
دنیل برو ببون  ...اگه مسئول فروشگاه ببینه یچ ؟ یچ ؟ جرم که نیست  ...خم شواینو گفتو بازومو گرفت تا خم شم
خنده دار بود  .باورم نمیشد در چه حایل بودیم .
ی
چه شب هان که با خوندن رمان هار اروتیک صحنه
های عاشقانه و سکس پر خطر رو تو ذهنم تجسم
میکردم
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ی
ی
صحنه هان که خودم جای شخصیت دخب داستان
بودم  .اما حاال که انگار خودم تو ییک از اونا بودم
این ماجرا را کامل در کانال  @Mooojدنبال کنید

ی
مقاومت میکردم به جای لذت بردن .
همی لحظه
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
 عالیه  ...همینو میگبیناخداگاه گفتم
 االن چطور فهمیدی عالیه ؟لبخندش عمیق تر شدو در حایل که دامنو میداد باال
گفت
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 از اینجا فهمیدمدنیل اینو گفتو با این حرف خودشو به پشتم مالید.
همی خییل راحت دستشو ی
ی
بی
شورت پام نبود برای
پام رسوند و در حایل که خبه به صورتم بود گفت
ی
 همه یچ درست رس جان که میخوام قرار داره  ...اینی
یعت عالیه ...
از تماس دستش با بدنمو لمس تنم دلم با یه اضطراب
شبین پیچید  .اما خواستم صاف وایسم که دنیل
انگشتشو فشار دادو واردم کرد
ناخداگاه آه گفتمو لبمو گاز گرفتم
دنیل تو گلو خندیدو انگشتشو تکون داد
باید بلند میشدمو نمیذاشتم ادامه بده
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ی
اما امان از لذن که رن امان تو بدنم حرکت میکرد
ییک تو ذهنم میگفت تو هم دوست داری لیا  ...تو هم
عاشق سکیس  ...عاشق این خطر کردنا
اما نمیخواستم باور کنم  .چون حقیقیت نداشت
اگه منم مثل دنیل پر از شهوت بودم تا االن ی
دخب
نمونده بودم  .تا االن البته نه  .تا دیروز  ...من دیگه
ی
دخب نبودم
دنیل یک انگشتو دو انگشت کردو باعث شد از دردی
که یهو حس کردم چشم هامو باز کنم  .با دیدن
صورت پر از شهوت و چشم های داغش بخش
شیطون وجودم لبمو گاز گرفتو خبه نگاهش کرد
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 .
رسی ع خودمو جلو کشیدم تا از دست دنیل دور شمو
صاف ایستادم
با اخم نگاهم کردو گفت
 برگرد رس جات لیا ...با تکون رس گفتم نه و دامنو ی
پائی کشیدم
ی
بی پاهام خیس بود  .دنیل همچنان خبه با اخم به
من بودو گفت
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 با من بازی نکن لیا . بازی نمیکنم دنیل  ...سکس تو اتاق پرو جرمه ...چند لحظه تو سکوت نگاهم کردو گفت
 رسی ع بیا ببونقبل از اینکه یببسم یچ شده لباسشو مرتب کردو از
اتاق پرو رفت ببون .
یکم طول کشید تا از شوک بیام ببون .ی
میبسیدم باز
ی
طرف خییس ی
بی پام هم
عصبانیش کرده باشمو از
کالفه ام کرده بود و بدون شورت بودن انگار بدترش
کرده بود .
پباهنمو پوشیدمو از اتاق پرو رفتم ببون که دیدم
دنیل با چندتا نایلون بزرگ منتظر من ایستاده
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به سمتش رفتمو پرسیدم
 اینا یچی؟
 خرید های تو  ...بیا بریمی
بیشب به سمت در رفتو منم زود
بدون مکث و توضیح
همراهش رفتم و پرسیدم
 بدون نظر من خرید کردی ؟ بعدا با نظر خودت هم برو خرید کنعصبانیم کرده بود این کارش اما خب چون خودش
پولشو داده بود برام مهم نبود  .فقط امیدوارم بودم
ی
حسان خریده باشه وگرنه مجبور بودم
درست
چب
ر
دوباره خودم بیام خرید .
ی
ماشی گذاشتو سوار شدیم
دنیل خرید هارو تو
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ساکت و تو خودش بود  .منتظر بودم دعوام کنه یا
ی
ی
اولی پارکینگ طبقایط پیچیدو به
چبی بگه اما تو
سمت آخرین طبقه رفت
سوایل برگشتم سمتش اما نگاهم نکردو تو یه گوشه
خلوت ماشینو پارک کرد .
جای خلوت و تارییک بودو چراغ های ماشینو که
ی
سخت همو میدیدیم .
خاموش کرد دیگه به
صندیل ماشینشو عقب دادو گفت
ی
بشی اینجا ...
 بیا دنیل ! هششش لیا  ...من دوست ندارم نه بشنوم  ...امابخاطر تو اونجا ادامه ندادم .
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هنگ بودم! داشت رسم منت میذاشت ...
اونم بخاطر اینکه یه کار اشتباه رو انجام نداده بود
خواستم مقاومت کنم که دستشو ی
بی پاهام حس
کردم که گفت
حسان خییس که
 خوبه هنوزر
پاهامو جفت کردمو گفتم
صب ی
نکیت تا خونه ؟
 دنیل چرا ر چون تا خونه خییل مونده و من از سکس برنامهریزی شده متنفرم
خواستم بگم منم از سکس بدون برنامه متنفرم
اما دیدم دروغ بزرگیه و گفتم
 میام روت اما به یه یرسط267
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ی
ماشی هم میدیدم و گفت
 اخمشو تو تاریک و روشن چه یرسیط ؟دامنمو باال دادمو گفتم
 به یرسط اینکه بعدش شورتمو بهم پس بدینیشش باز شدو گفت
 همممم  ...بهش فکر میکنم نه اینجوری نمیشه  ...باشه یا نه.ی
بشی
 باشه  ...حاال اون پراهن لعنتیتو باال بده و بیارو این ...
از این حرفش نتونستم نخندم اما رسی ع کاری که
ی
همی که فشار اولو وارد کردم
میخواستو کردم اما
ی
ماشی پیچید
نفسم از درد رفتو آهم تو
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ی
عمیق ببون داد
دنیل محکم کمرمو گرفتو نفس
واقعا اون هم از لذت اینکارو کرد ؟ یا عصبانیت از
دست من ؟
دنیل بهم فرصت فکر کردن ندادو یرسوع کرد به تکون
دادن من  .منم همرایه میکردم
چون با هر حرکت انگار دردم ی
کمب 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
ماشی بیاد کنارمون
ممکن بود یه
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ی
انقدر لذت این رابطه برام تازیک داشت و ناب بود که
ترسمو عقب داده وبود
دنیل پباهنمو باال دادو دستشو رو کمرم کشیدو باال
ی
برد  .با وجود تمام لذن که داشت اما نمیخواستم
اینجا کامل لختم کنه
ی
ی
پائی  .اما دستش
همی سیع کردم پباهنمو بدم
برای
زیر پباهنم موندو قاب سینه هام شد .
فشار محکیم به هر دو سینه ام داد که آهم بلند شدو
رسمو عقب کشیدم
یهو دنیل سینه هامو ول کردو دستش دور کمرم گره
خوردو با فشار زیدی یرسوع به تکون دادن من کرد
حاال دوباره داشت درد برمیگشت
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ی
عمیق گفتم
بازو های دنیلو گرفتمو با آه
 دنیل  ...آروم تر ...اما بدون توجه به حرفم ادامه داد
ناخونامو تو دستش فرو کردمو گفتم
 بسه دنیل  ...بسه ...ی
همی لحظه همه تنم تو آتیش فرو رفتو نبض بدنم
اما
ی
تو رسم پیچید .پشت پلک هام آتیش بازی بزریک راه
ی
پائی ...
افتادو تا اوج آسومون رفتم  .آروم آروم اومدم
ی
زمی میاد ...
مثل یه پر که از ارتفاع باال به سمت
و ی
قت دوباره برگشتم تو بغل دنیل  ...گرمای شدیدی
ی
بی پام حس میکردمو نفس های نای عمیق و کشدار
دنیل ...
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اونم انگار مثل من تو اوج احساسات خودش بود
آروم دستش دورم شل شدو تو گوشم گفت
ی
 میتون شورتتواز جیبم برداریی
سخت تکون خوردم  ...دستمو تو جیب بغل دنیل
به
بردمو شورتمو گرفتم
ی
به زور پاهان که از شدت یرصبه های دنیل درد میکردو
تکون دادمو برگشتم رو صندیل خودم .
دنیل از کنار صندلیش دستمال کاغذی برداشتو یرسوع
کرد به ی
تمب کردن خودش .
چند برگ هم به من دادو گفت
 دیگه به یبه بریم یه یچبی بخوریم ...
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
صندیل چشم هامو بستمو دستمو ی
بی پام کشیدم .
اما نا نداشتم خودمو ی
تمب کنم .
یهو دست دنیل دستمالو ازم گرفتو خودش پامو باز
کرد
شوکه چشم هامو باز کردم که بدون نگاه کردن بهم
گفت
 انرژیتو ذخبه کن فعال  ...تا شب کیل کار دارم باهات.از زبان دنیل :
از پارکینگ اومدیم ببون و به سمت رستوران روندم.
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ی
ی
ی
...
از اونجان که افراد زیادی منو میشناخی دوست
ی
ی
همگان بشه.
نداشتم رابطه ام با هر دوخبی
ی
همی رستوران های مخصوص خودم داشتم .
برای
ی
هان مثل من بود .
رستوران باکس سیاه مخصوص آدم
ی
افرادی که دوست دارن بدون حاشیه لحظات متفاون
رو بگذرونن .
ی
ماشی با همرایه که کرد غافل گبم کردو با
لیا تو
یی
گرفی شورتش فهمیدم اونم اهل یرسط بندی هست .
فردا هشت صبح کالس داشت و میدونستم نمیتونم
امشب رو مثل دیشب پر کنم
اما این رابطه تازه یرسوع شده بودو همه چیش برام
ی
تازیک داشت
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از گوشه چشم نگاهش کردم که چشم هاشو بسته
بودو صورتش غرق آرامش بود
ی
برام سوال بود چرا یه دخبی که طبق اطالعات من از
باالن بود ...
خانواده رس شناس و ی
ی
حارص شده تن به رابطه با من بده !
فقط بخاطر گروه کاوش نمیتونه باشه
با ی
چبی که از پدر لیا میدونستم انقدر نفوذ داشت که
کل گروه کاوش بخره و به لیا هدیه بده
ی
اونوقت ی
دخبش داشت تو خوابگاه زندیک میکردو
بخاطر عضویت تو این گروه تن به رابطه با من
میداد...
نه نمیتونست فقط بخاطر گروه کاوش باشه ...
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دلم میخواست میفهمیدم تو رس لیا یچ میگذره .
واقعا اونطور که صورتش نشون میده از بودن با من
میبه ؟
لذت ر
بدنش که عجیب به لمس من جواب میداد
اون جک که زنگ زد بهش یک بود !
چقدر سوال داشتم راجب این ی
دخب  .رسیدیم به
ستورانو پارک کردم  .دوست داشتم عکس العمل لیا
رو ی
وقت با محیط رستوران آشنا میشد ببینم
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
خواب بود  .دستمو ی
بی پاش بردم
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با این کارم مثل برق گرفته ها پریدو به من خبه شد
نتونستم نخندمو خودمو عقب کشیدم
زود شوک قیافه اش تبدیل به عصبانیت شدو گفت
ی
میکت ؟
 دنیل  ...چکار بیدارت میکنم  ...چقدر خوابت سنگینهگونه هاش گل انداختو نگاهشو ازم گرفت
آینه جلو شیشه رو ببون کشیدو گفت
 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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اگه این اولشه خدا به دادم تو بقیه برسه .
ی
وقت 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 ی
دخب جوون و لوندی که مسئول رزرو بود
ی
چبی آروم گفتو اونم رسی رس تکون دادو زنگ
مخصویص رو زد
مرد سیاه پوش و هیکیل رسی ع پیدا شدو با ی
احبام به
دنیل گفت همراهش بریم
وارد رستوران شدیم که همه یچ شبیه مکعب های
مشیک و براق بود  .منتظر بودم ییک از ی
مب های خایل رو
به ما نشون بده اما از در انتهای سالن وارد راهرو شدیم
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مکعت قرمز و
راهرو رس تا پا مشیک بود و چراغ های
ر
سفید که به دیوار کوبیده شده بودن فضا رو روشن
میکرد  .رن اختیار دستم دور بازو دنیل محکم شدو
لبخندی رو نیمرخ دنیل دیدم .
درست از لحظه ای که این مردو دیدم زندگیم تو
اشیت هیجان قرار گرفته بود
رس ر
ی
فقط امیدوارم بعدا بخاطر تصمیمان که االن میگبم
پشیمون نشم .
انتهای سالن دری بود مثل در استودیو های ضیبط
صدا و درست ی
وقت از اون در رد شدیم تازه فهمیدم
چنی ی
ی
چبی اینجا بود
چرا
ی
صدای آهنگ محرک  .نور رسخ و دود و بدن هان که
در حال لولیدن تو هم بودن ...
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شوکه ایستادمو با حرکت دنیل به خودم اومدم تا
همراهش برم
ی
ی
جان یم اومد ...
چنی
واقعا یه استاد دانشگاه هم
بی جمعیت رفتیم سمت کنج سالن  .ی
از ی
مب خایل رو
بهمون نشون داد  .به جای صندیل کاناپه های چریم
مب هم ی
بزرگ قرار داشت و ارتفاع ی
کمب بود
دنیل اشاره کرد بشینم و خودش هم کنارم نشست .
عجیت
تو فضای تاریک و روشن سالن دلم یه جور
ر
خایل شده بود  .دنیل که دستشو رو پام گذاشت این
حسم تشدید شد .
خم شدو تو گوشم گفت
 -نظرت چیه ؟
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نگاهم تو سالن و ی
بی بدن های نیمه لخت چرخید و
گفتم
ی
ی
ی
چنی جان رو از نردیک میبینم
اولی باره
ی
مب های مدل ی
دور تا دور سالن ی
مب ما و آدم هان که تو
تارییک فرور فته بودن پر کرده بود و وسط سالن هم
جمعیت زیادی در حال رقص ! البته اگه میشد بهش
گفت رقص
ی
بیشب شبیه همون حرکات تحریک ی
آمبی بود که تو
فیلم ها محرک میدیدی ...
ی
پائی گوشمو بوسیدو گفت
دنیل
ی
اولی بار دیگه بود
 خوبه پس اینم یهناخداگاه داغ شدمو رس تکون دادم
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ی
اولی بار هام داشت زیاد میشد ...
چقدر
ی
ی
ی
اولی وان دو نفره ...
اولی رابطه ...
اولی بوسه ...
ی
ی
ی
اولی اتاق پرو دو نفره ...
ماشی  ...و
اولی سکس تو
ی
 ...دست دنیل که ی
اولی
بی پام رفت حس کردم قراره
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
ی
وضعیت
 ینبس لیا  ...فقط میخوام ببینم تو چهی
هست
 -اونوقت چطوری میخوای اینو بفهیم ؟
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با این حرفم لبخندی زد .دستشو ب ی
ی پام کشید و گفت
خییل راحت  ...داغ و مرطوب  ...ی یعت همه یچ رو به
راهه .دستشو از خودم دور کردم چون به حرفش
اعتماد نداشتمو می یبسیدم ادامه بده  .دقیق نگاهش
کردمو گفتم
اونوقت اگه بد بود چطوری بودرسی تکون دادو گفت
رسدو مرطوب ...ابروهام ناخداگاه باال پرید.جدی داشت میگفت و هر
کدوم از اینا یه ی
معت داشت ؟ قبل اینکه یببسم
خودش گفت
-درسته تو تازه کاری اما من حواسم بهت هست.
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ناخداگاه اخم کردم که چشمیک زدو خم شد گردنمو
بوسید .هم ی
ی لحظه گارسون اومد اما دنیل خییل آروم
ازم جدا شدو باعث شدمن با خجالت رسمو پائ ی
ی
انداختم  ...دنیل منو رو گرفتو با صدا ین که ته مایه
ی
رسخویس داشت گفت
های
 یبهبه زودتر سفارش بدی لیا من خییل گرسنمه
خم شد تو گوشم گفت
دیر بشه ممکنه جای غذا چ یب دیگه ای رو بخورماز این حرفش داغ تر شدمو منو ازش گرفتم .تمام این
هیجان و اضطراب کنار دنیل برام جالب و شبین بود.
انگار داشتم خواب میدیدم .یه خواب خییل واقیع.
همینطور که گاسون ایستاده بود دنیل دوباره دستشو
رو پام گذاشتو یرسوع به ی
پیرسوی کرد
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با اخم نگاهش کردم اما اون با لذت لبخند زدو به منو
اشاره کرد
اولی ی
ی
چبی که به چشمم خورو سفارش دادم  .فقط
میخواستم گارسون زئدتر بره
دنیل هم سفارششو دادو گارسون بالخره رفت
دنیل دستشو زیر دامنم بردو گفت
 فردا هشت صبح کالس داریاه ی
لعنت  .اصال یادم نبود  .به ساعتم نگاه کردمو گفتم
ی
 برنامه منو خوب میدون هاتو گلو خندید و گفت
 چون با خودم کالس داریمتعجب برگشتم سمتشو گفتم
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 اما فردا کالس تاری خ دارم ...ی
 میدونم  ...استاد اون هم منم لیا  ...من دوتا دکبادارم  ...هم تاری خ هم باستان شنایس ...
دهنم نیمه باز موند و دنیل گفت
 از یچ انقدر تعجب کردی؟ از اینکه تو چطوری دوتا یی
گرفت و ام  ...ام ...
دکبا
 و یچ ؟ و  ...اصال بهت  ...نمیادمتوجه منظورم شدو تو گلو خندید  .دستش که از شو
من استفاده کرده بودو روی شورتم نشسته بودو فشار
دادو گفت
 ظاهر یبی نباش لیا ...
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نفسمو با حرص ببون دادم و گفتم
 دستتو بردار دنیل ...تو گلو خندید  .چشمیک بهم زدو در حایل که دستشو
برمیداشت گفت
 اوضاعت هنوز خوبهبا اخم گفتم
 مثال اگه خوب نبود چکار میکردیی
لبخند دندون نمان زدو گفت
 یه کاری میکردم خوب ییسدیگه ینبسیدم چکار چون از لبخندش پیدا بود چکار
میکرد .دنیل رو کرد به سالن و گفت
 اون یی
میبیت ...
مبو
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رد نگاهشو گرفتم
یه مرد مسن تو کنج تاریک سالن نشسته بودو یه
ی
دخب نیمه لخت تو بغلش بود ...
یکم دقیق تر نگاه کردمو تنم یخ شد
اون ی
دخب تو بغلش بود اما در واقع تو بغلش نبود ...
اونا در حال رابطه بودن  ...اونم تو روستوران  ...اونم
انقدر تابلو ...
دنیل که از شوک من متوجه شده بود فهمیدم چه
خبه آرومخندیدو گفت
ر
 حاال به اون یمب نگاه کن
ی
به زور نگاهمو از ی
مب رو به رو برداشتمو به جان که
دنیل گفت نگاه کردم
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وقت متوجه رس سه ی
دخب زیر ی
دهنم خشک شد ی
مب و
ی
بی پای اون مرد شدم
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 ییسبلند شدمو با عصبانیت گفتم
 مریس  ...کامال آشنا شدم  ...اما من با اون یخبای
یی
هسی خییل فرق دارم ...
خر ران که در حال سکس
منتظر جواب دنیل نموندمو به سمت در خروج رفتم
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ی
از ی
سخت میشد رسی ع رد شد
بی جمعیت به
دست دنیل رو بازوم نشست و بازومو چنان محکم
گرفت که نفسم رفت
منو کشید سمت خودشو با عصبانیت گفت
ی
میکت لیا ؟
 داری چکار از این خراب شده مبماینو گفتمو دستمو کشیدم که تقریبا داد زد
 تو هیچ جا بدون من نمبی .دوباره بازومو گرفت ما اینبار محکم تر از قبلو با تقال
من ولم نکرد با حرص برگشتم سمتشو گفتم
ی
گرفت  ...درسته قبول کردم با
 دنیل  ...منو اشتباههم رابطه داشته باشیم  ...اما من مثل اونا نیستم
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دنیل اخم کردو با عصبایت گفت
ی
ی
 اگه فکر کردی آوردمت جان که دخبای خراب وی
پویل رو میارن سخت در اشتبایه  ...تمام دخبای
یی
هسی که دوست دارن
اینجا افراد مرفه و رس شنایس
ی
ی
ی
روی تاریک زندیک رو هم تجربه کی ...درست مثل من
 ...درست مثل تو ...
مثل من ؟ ته قلبم یه ی
چبی میگفت آره مثل تو
اما مغزم میگفت نه .
نه  ...من جام اینجا نیست
درسته ی ی
فانبی سکیس دارم
درسته دوست دارم همه چیو تو سکس تجربه کنم
اما این نه  ...رابطه تو محیط عمویم !
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ی
جان که همه بتونن منو در حال لذت ی ی
ببیی !
نه ! اینو نمیخواستم .
بازم سیع کردم دستمو آزاد کنمو گفتم
یی
هسی ...برای من اونا یه مشت فاحشه
 هر کیسان ...من ی
حارص نیستم هرگز اینجوری باشم ...
اینبار که دستمو کشیدم دستمو ول کرد .
ی
با کالفیک گفت
 برگرد رس یمب یا همینجا قرارمون تموم میشه
تو چشم هاش نگاهم چرخید ...
من ی
حارص نبودم برگردم  ...اما ...
اما رابطمون رو میخواستم
لب هامو با عصبانیت بهم فشار دادم
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دنیل اخم ی
بی ابروهاش غلیظ تر شد
با صدای خشدار از عصبانیت گفت
 برگرد رس یمب  ...ما فقط قراره اینجا شام بخوریم لیا .
 باشه  ...اما حق نداری تو این مدت به من دستی
بزن .
 نهانقدر اینو محکم گفت که جا خوردم
رسی ع خواستم پشت کنمو برم  .قبل از اینکه پشیمون
شم  .اما دنیل بازومو گرفتو گفت
تعیی ی
ی
کت .
 تو حق نداری برای من حدودی
عصبانیت که دیگه داشت بدنمو میلرزوند گفتم
با
 تو هم حق نداری منو تحقب یکت .
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دوباره هر دو به هم خبه شدیم  .نه من ی
حارص بودم
ول کنم برم و نه دنیل ی
حارص بود بذاره من برم  .اما
هیچکدوم کوتاه نیم اومدیم .
بالخره دنیل گفت
 بعد از شام این بحث رو ادامه میدیماینوگفتو منو کشید سمت خودش
کقاومتنکردم چون میدونستم نمیذاره من برم .اما
ی
حارص نبودم از این بحث بگذرم  .با هم برگشتیم
سمت ی
مب  .ی
حارص نبودم به اطراف نگاه کنم .بدنم
متشنج بود از محیظ که توش بودم.
گارسون غذامون رو آوردو دنیل یرسوع کرد.
اما من نمیتونستم تو این محیط غذا بخورم
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از ی
مب بغل صئای نفس زدن های کوتایه از ی
بی آهنگ
محیط به گوش مبسیدو میدونستم در چه حالن
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 بریمبا اخم بهش نگاه کردمو گفتم
 نمیتونم تو این فضا غذا بخورم میشه دست از رسمبرداری دنیل ...
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ی
عصبان بشه اما فقط نگاهم کرد .
انتظار داشتم دوباره
زنگ رو ی
مب رو زدو گارسون رسی ع اومد .
ازش خواست غذاهای مارو پک کنه تا رببیم و صورت
حسابو بیاره
یکم دلم آروم شدو با دنیل بلند شدیم.
از ی
ر
خروچ
بی جمعیت رد شدیم و قبل از اینکه به در
ی
دست رو باسنم
از این سالن مخوف برسیم یهو
نشستو محکم فشارش داد
از جا پریدمو برگشتم سمت کیس که پشتم بود
اما قبل از اینکه من ببینم کیه مشت دنیل تو صورت
اون مرد بود
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دنیل رسی ع برگشت سمت من .دستمو گرفت و گفت
 دیگه کیس بهت دست زد بر نگرداینو گفتو دستمو کشید نفهمیدم منظورش چیه .
کیس بهم دست زد بر نگردم ؟ ی
یعت بذارم بهم دست
بزنن ؟ با رسعت دنیل منو از اون سالن مخوف ببون
ی
ماشی که شدیم
بردو از راهرو رد شدیم  .سوار
بر ی ی
گشی سمتشو گفتم
 منظورت چیه کیس بهم دست زد برنگردم ؟ ییعت
بذارم هر کیس خواست منو دست مایل کنه
دنیل با اخم نگاهم کردو گفت
قوانی این کلوپ ها فرق داره  ...ی
ی
وقت تو برمیگردی
ی
یعت خوشت اومده
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 یچ؟واقعا نمیفهمیدم یچ میگه انگار از فضا اومده بودو
داشت راجب یه دمنیای دیگه حرف ی
مبد
دنیل اخیم به من کردو گفت
 االن حوصله ندارم راجب این یچبا حرف بزنمو گند
زدی به شبمون  ...دیگه ادامه نده
ی
بیشب شد  .با حرص گفتم
عصبانیتم
ی
تون که ...
 من گند نزدم  ...این لیا ...دنیل چنان داد زد که خفه شدم  .لب هامو با
عصبانیت فشار دادمو خبه شدم به جاده که دنیل
گفت
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دنیل گفت
 تو از خییل یچبا اطالع نداری  .اما به جای اینکه با
آرامش بفهیم قضیه چیه علیه همه یچ جبهه
میگبی .اگه میخوای اینجوری ادامه بدی راه ما جدا
میشه لیا
با اخم بهش نگاه کردمو گفتم
ی
 من علیه یچبی جبهه نمیگبم  .من نمیخوام جان
باشم که مخصوص فاحشه هاست
دنیل پوزخند زدو گفت
 صد سال پیش رابطه از غقب مال فاحشه ها بود امااالن هیچکس از این رابطه خجالت نمیکشه  .پنجاه
ی
سال پیش رابطه دهان مال فاحشه ها بود
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تیم نگایه بهم انداخت و گفت
میبی  ...مگه نه
 اما االن خود تو هم از این کار لذت رلیا ...
 دنیل اینا ربظ به امشب نداره  .هزار سال هم بگذرهفکر نکنم همه ی
حارص 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
دنیل حس کنم در کنارش به گروه کاوش هم بدون
کمک پدرم برسم .
اما همه این ها برای من انقدر مهم نبود که بخوام جلو
بقیه سکس کنم .
300

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

با حرف دنیل از افکارم جدا شدم که گفت
 بیا یه قراری بذاریم لیا  ...من بهت ارصار نمیکنم برایی ی
...
چب هان که دوست نداری اما تو هم باید یه کاری
ی
کت
 یچ ؟دنیل ماشینو جلو عمارتش پارک کردو گفت
 قبل از اینکه یی
چبی رو رد ی
فرصت برای
کت  ...یه
تجربه اش بذاری
به دنیل نگاه کردم  .اون نمیدونست من دلیل اصلیم
برای وارد شدن به این رابطه تجربه ی
چب های جدیده .
رسی تکون دادمو گفتم
 -باشه  ...قبوله ...
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با این حرفم گوشه لب دنیل با رضایت باال رفتو قفل
در ماشینو زد
هر دو پیاده شدیمو دنیل گفت
 حیف کهفردا صبح کالس داری  ...وگرنه امشب یهتجربه جدید برات داشتم
 خودت هم کالس داری دیگه ...ی
همی االن زیر
 من عادت دارم به نخوابیدن  ...اما توچشم هات داره گودیم افته
ی
لب گزیدمو ی
چبی نگفتم .چونواقعا داشتم از خستیک
از پا در یم اومدم  .وارد خونه شدیمو دنیل گفت
شت
 امشب اتاق خودت بخواب  ...من عادت ندارم رکه برنامه ای ندارم جای خودمو تنگ کنم .
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از این حرفش شوکه برگشتم سمتش
ی
توهی بود  .اخم کردمو گفتم
این ته رن احسایس و
 حاال لزویم نداره این رن احساسیتو انقدر با افتخاری
توضیح بدی  ...همون بیک اتاق خودم بخوابم کافیه
دنیل شونه ای باال انداخت و گفت
یی
نگفی هم گایه خودش مثل دروغ گفتنه لیا  ...من
واقعیت هارو میگم ...
نفس خسته ای کشیدمو گفتم
 باشه  ...باشه  ...فهمیدم ...در اتاقمو باز کردمو رن حوصله گفتم
 شب بخب ...درو بستم قبل اینکه دنیل ی
چبی بگه
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ی
نمان غب قابل تحمل بود .
واقعا که این آدم از یه
به تخت نگاه کردم و تازه یادم افتاد لباس ندارم و همه
یچ تو ماشینه .
اما حال نداشتم برم اونارو بردارم
شدیدا نیاز به حمام داشتم  .اما بازم نا نداشتم
زیپ پباهنو باز کردمو با لباس زیر خزیدم زیر پتو  .یه
امشبو همینجوری میخوابم از شب های دیگه
ی
برمیگردم به برنامه خودم  .از خستیک نفهمیدم یک
خوابم برد  .تو خواب و بیداری بودم که حس کردم در
اتاق باز شد  .به زور چشم هامو باز کردم .
فکر کردم دنیله اما با دیدن صورت جک ناخداگاه از
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 رن فایده بود
از زبان دنیل :
کالفه داشتم تو اتاق قدم ی
مبدم
ساعت نزدیک یک شب بود اما نمیتونستم بخوابم .
لیا باید تو اتاق خودش میخوابید .
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 .
هیچوقت وارد روابط پر حاشیه نمیشدم .
اما لیا از اول داره برام حاشیه درست میکنه و این اصال
خوب نیست .
ی
حت اگه الزم باشه تا صبح هم بیدار بمونم ! میمونم !
اما من امشب به این ی
دخب دست ی
نمبنم
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  ...یچ دیدی که انقدر حالت بد شد307
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نگران به من نگاه کردو گفت
 خواب دیدم یه نفر اومده منو خفه کنه یک ؟ نمیشناختماز 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
ه یان که دروغ میگن چطورین ...
بلند شدمو گفتم
ی
 اگه دوست نداری بیک مهم نیست ...آب دهنشو صدا دار قورت دادو نگاهم کرد که رفتم
سمت در و گفتم
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رفتم سمت در و گفتم
ی
داشت صدام کن
 کاریهنوز ببون نرفته بودم که لیا گفت
 دنیل ...برنگشتم سمتشو پشت بهش فقط گفتم
 هوم ؟صدان که به زور در میاومد و با التماس گفت
با
ی
ی
 میشه اینجا بمون ؟شات ویسیک که خورده بودم بدنمو ی
داغب کرده بود
حسان تو وجودم نفوذ کرده
التماس تو صدای لیا هم
ر
بود  .اما من دو دقیقه پیش قسم خوردم امشب بهش
دست ی
نمبنم
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کالفه گفتم
نمیبه
 من اینجا خوابم راینو گفتمو از اتاقش زدم ببون .
وارد اتاقم شدمو رو به روی آینه ایستادم
لعنت  ...ی
ی
لعنت ...
برگشتم اتاق لیا و گفتم
ی
نشست  ...پاشو بیا اتاق من  ...من اینجا
 پس چرانمیبه
خوابم ر
برق چشم هاش ی
حت تو تارییک هم پیدا بود
رسی ع بلند شد و اومد سمتم که با دیدن لباس زیر
تنش دوباره به خودم لعنت فرستادم
امشب جهنم من بود  ...میدونستم .
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از زبان لیا :
ی
وقت دنیل از اتاق رفت از ترس به خودم لرزیدم .
من از جک ی
میبسیدم همیشه .
اما هیچوقت اینجوری خوابشو ندیده بودم
شاید چون هیچوقت تو این موقعیت نبودم
اگه جک میفهمید من دیگه ی
دخب 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
که به زور به خواسته هاش مبسید و چون فکر
میکرد شب ازدواجم با اونه قبول میکرد.
311

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

تا ی
وقت خونه بابا بودم نمیتونستم بهش بگم
نمیخوامش
اما به محض جدا شدن بهش گفتم دست از رسم
برداره .اول دعواکرد  .بعد ابراز عالقه کرد و کم کم
یرسوع کرد به تهدید .
ی
چبی که اصال انتظار نداشتم .
دنیل رو تختش دراز کشیدو منم زیر پتوش خزیدم
اما فاصله ام رو باهاش حفظ کردم
ما عاشق و معشوق نبودیمکه برم تو بغلش .
ما فقط رابطه داشتیم  .ی
چبی که امشب قرار نبود
بینمون اتفاق بیفته  .پس دلییل نداشت برم تو بغلش
دنیل چرخید سمتمو گفت
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دنیل چرخید سمتمو گفت
ی
ی
...
 میتون بیای این ور تر نمیخوام از رو تخت بیفتو دوباره بیدارم ی
کت
آروم خودمو به سمتش کشیدمو زیر پتو گوله شدم .
ی
اتفاف که افتاده .
یرسمنده شده بودم از
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 :
خییل سخت خوابم برد  .یه ی
دخب تقریبا لخت تو
تخت من بود اما من نباید بهش دست ی
مبدم .
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ی
سخت بود
تجربه جدید و البته
ی
ی
ی
با قرار گرفی چبی رو تنم از خواب بیدار شدم
پای لیا رو پای من بود .به صورتش نگاه کردم  .خواب
خواب بود  .خواستم از زیر پاش کنار برم که دستشم
آروم رو سینه ام قرار گرفت
خدای من  ...کالفه نفسمو ببون دادمو دستمو رو
پاش کشیدمو باسنشو لمس کردم .
من خواستم بهش دست نزنم اما ی
وقت خودش میاد
روم  ...دنیل نیستم اگه ازش استفاده نکنم
زیر لمس دستم ناله ای کرد که شورتشو کنار دادمو
دستمو ی
بی پاش کشیدم.
داغ داغ بودو با تماس دستم کیم مرطوب شد
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همه یچ انگار دست به دست هم داده بود تا امشب نذارم
لیا بخوابه
ی
بخونی
کامل این ماجرا را در کانال @Moooj

آروم شورتشو کنار دادم که چشم هاش با شوک باز
شدو نگاهم کرد
یی
خواسی
نگاهش تو نگاهم چرخیدو رنگ نگاهش پر از
ی
چنی نگایه رو ندیده بودم
شد .خییل وقت بود
ی
بیشبی خواست ...دلم
ناب و بکر  ...دلم بازی
یی
خواسی شدید تری خواست ...
انگشتمو ی
بی پاش کشیدم اما از روش کنار رفتمو گفتم
ی
بزن ...
 نمیخوام تو کالسم چورتناله آرویم کردو گفت
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 دنیل ...ی
ی
تو تب هوس میسوختم اما عاشق عقب انداخی لذت
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
 برو یکم اون سمت تر لیا  ...داری منو از رو تختمیندازی .
از زبان لیا :
با صدای ساعت نشستم رو تخت .از لحظه ای که
دنیل تحریکم کرد اما ادامه نداد بیدار شدم و دیگه
خوابم رنبد  .ی
بی پام هنوز خیس بود .
چطوری با این حال میخواستم برم رس کالس
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دنیل هم بلند شدو گفت
ی
پائی باش صبحانه بخوریم ...
 یک رب ع دیگهی
کرخت بلند شدمو گفتم
با
 میخوام دوش بگبم بذارش برا عرص  ...خودم میشورمت  ...حاال بروزود ی
حارص شو
نمیدونم پیشنهادش بخاطر حمام دو نفره باعث شد یا
از تنبیل  .ی
هرچ بود بیخیال حمام شدمو رفتم اتاقم
با دیدن پاکت های لباس خریدمون تو اتاق شوکه
شدم .یک اینارو آورده بودن اینجا .
وقت فکر کردن به این قضیه رو نداشتم  .ی
بی لباس
های انتخان دنیل دنبال یه شلوار ی
جی راحت گشتم
ر
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هرچ بود دامن و شلوارک و لگ بود!
اما انگار ی
هان که برام
یه وقت بهش بد نگذره با این لباس ی
انتخاب کرده
یه شلوار ی
جی بالخره اون وسط پیدا کردمو با یه
ی
تیرست گذاشتم رو تخت تا بپوشم که دنیل بدون در
زدن اومد تو اتاقم  .با اخم برگشتم سمتش که به من
و لباس های رو تخت نگاه کردو گفت
ی
بپویس ؟
 اینارو میخوای مشکیل هست ؟ی
 آره  ...اون شلوارو برای روز هان که بازدید از سایتداریم برات گرفتم  .نه برای روز های عادی
اینو گفتو اومد سمتم .همچنان با لیاس زیر بودم .
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نگاه دنیل رو تنم حرکت کردو گفت
 امروز دامن بپوشقبل از اینکه بخوام بگم دیگه حق انتخاب لباس از ی
بی
انتخاب های تورو که باید داشته باشم  ،چرخیدو از
اتاق ببون رفت .
با تعجب به در بسته نگاه کردم .
باید با دنیل صحبت میکردم .حق نداشت انقدر همه
چیو به من تحمل کنه .
شلوار جینو برداشتم تا بپوشم  .اما بخش شیطون
وجودم فعال شد
دامن گزینه ی
بهبی بود  ...مخصوصا ی
وقت انقدر ی
بی پام
داغ و خیس و رن تاب بود .
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محکم با کف دستم زدم رو پیشونیمو گفتم
 بس کن لیا  ...بس کن  ...دارین مبین دانشگاه ...از زبان دنیل :
ی
ی
پائی اومد نمیدونستم خوشحال
وقت لبا از پله ها
باشم که حرفمو گوش کرده و دامن پوشیده ؟
همی االن ی
ی
کنبل شلوارم داشت
یا ناراحت باشم که از
سخت میشد !
ی
یه برق خایص گایه تو چشم های لیا هست  .یه برف
که شیطنت ازش میباره  .ی
چبی که انگار میخواد بهت
بگه با این ی
ی
مخق داره که هنوز رو نکرده
دخب یه وجه
لیا با اخم اومد و کنارم نشست .
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مشکوک نگاهش کردمو گفتم
 مشکیل پیش اومده لیا ؟ نه اگه تو اینجوری نگاهم ینکت
توگلو خندیدمو گلومو با رسفه ای صاف کردم و گفتم
 نگران نباش  ...صبحانه ات رو بخور  .راننده ام توروجدا از من میاره دانشگاه  .عرص هم میاد دنبالت .
اینجوری کیس مارو با هم نمیبینه و ی
بهبه
 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 بزنیم321
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دستمو رو پای لختش کشیدمو گفتم
 باشه  ...شب صحبت میکنیم .من باید برم  ...تو همعجله 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 ر ی
احت ها تموم نمیشد
از خونه زدم ببونو به سمت دانشگاه راه افتادم.
جالت میشد با حضور لیا ...
امروز باید روز ر
از زبان لیا ::::::::::
به سمت کالس رفتمو رو ییک از صندیل ها نشستم .
پرسی که پشت رسم بود گفت
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سالم دوستان .ملودی پیام شما رو به من رسوند .فونت نوشته رو کیم
ی
کوچیک میکنم که ی ی
بیشبی و هر قسمت جا بشه .
می
پرسی که پشت رسم بود گفت
 لیا  ...درسته ؟ کالس قبلیمون با هم بودهرچند اصال یادم نیم اومد چهره این پرسو اما لبخند زدمو گفتم شما
ی
که خودشو معرف کرد
مقبه های هزاره
 من تام هستم  .ما یه گروه بحث آزاد داریم راجب رسوم  ...دوست داری بیای ؟
جالت به نظر یم اومد و رسی تکون دادمو گفتم
موضوع ر
 آره یک هست ؟ی
داشت بیا.
 سه شنبه ها ساعت  4تو سالن همایش شماره  . 2دوست مریس  .اگه برنامه ام خایل باشه حتما میام خوبه  ...ر یاست قبل اینجا کدوم دانشگاه بودی
ی
هنوز جواب نداده بودم که صدای عصبان دنیل باعث شد هر دو
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 یدکب آندو ...
 بعد کالس تو یدفبم میبینمتون
ی
چشم آرویم گفتمو رسی تکون دادم  .دیگه کیس حرف نزدو دنیل با
همون عصبانیت و تو سکوت درسو یرسوع کرد.نمیتونستم به درس
تمرکز کنم .نگاه دنیل به من نمیافتادو اخم ی
بی ابروهاش عجیب دلمو
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
ی
اسبس آور هم بود  .با یرصبه آروم خودکار بم پشتم برگشتم به سمت
تام که لبخندی زدو گفت
 نگران نباش آندو گایه قایط میکنه با همهخواستم 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 .میدونی که سوال هارو باید از من یبب ی
ی
سی آقای اندرسون ؟!
 بله  ...حق با شماست ...دنیل اخیم به هر دو کردو مشغول ادامه درسش شد .
واقعا نمیفهمیدم چرا انقدر عصبانیه و چرا یه لحظه بر ی ی
گشی منو انقدر
تابلو کرد .در حایل که بقیه دانشجو ها هم کم و بیش مکالمه ای با هم
دارن.
اگه دنیل قصد داره انقدر رو من سخت بگبه باید حتما این رابطه رو
تموم میکردم .مسلما حاال که ترسم ریخته بود میتونستم با افراد سالم
ی
ی
بیشبی داشته باشم .
انگب
تری تجربیات هیجان
با این افکار کل کالس گذشتو نفهمیدم یچ شد درس.
دنیل اول از همه از کالس ببون رفت اما قبل ببون ی ی
رفی به من هم
اشاره کرد برم
وسایلمو جمع کردمو بلند شدم که تام گفت
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 میخوای منم باهات بیام ؟ نه  ...ام  ...مریس ...صب نکردم  .رسی ع پشت رس دنیل رفتم  .اما تو راهرو نبود .
اینو گفتمو ر
ی
یعت انقدر رسی ع رفته بود  .پا تند کردم که تام از پشت رسم گفت
 لیا ...ی
لعنت مکث کردمو برگشتم سمتش که موبایلمو به سمتم گرفتو گفت
دخب .چقدر ی
گذاشت ی
 گوشیتو رو یی
اسبس داری
مب جا
رسی ع موبایلو ازش گرفتمو گفتم
 یاسبس ندارم عجله دارم .مریس .
دیگه مکث نکردمو به سمت اتاق دنیل رفتم تقه ای به در زدمو با
صدای بیا تو رسی ع وارد شدمو در رو پشت رسم بستم  .پشت ی
مبش
ی
ی
بیشب شدو گفت
عصبان نشسته بودو با ورودم اخمش
 بیا اینجا لیا...به سمتش رفتم که صندلیشو چرخوند سمت من .کمرمو گرفتو منو
نشوند رو پاش .با اون عصبانی یت که تو چشم هاش بود نمیشد نه بگم
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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
ی
 میدون از تاخب متنفرم لیا دنیل ...ی
ی
نذاشت حرف بزنمو با صدای عصبان گفت
 کجای حرف هام برات واضح نبود که از اول صبح یرسوع کردی بهبگو بخند با اون برس؟
همینطور که این حرفو ی
میبد
مبد دستشو رو پام میکشید و باال ر
ی
با نگران به در نگاه کردمو گفتم
 دنیل  ...اگه کیس بیاد داخل یچ ؟دست دیگه اش زیر ی
مبو لمس کردو صدای قفل شدن در اتاقش اومد .
ی
اخم ی
بیشب شدو گفت
بی ابروهاش
 جواب منو ندادی لیا ...327
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با این حرف انگشتشو ی
بی پام فشار داد که پاهامو به هم قفل کردمو
گفتم
 بگو بخند نمیکردم ...تام منو به گروه بحث آزاد دعوت کرد تام ؟ انقدر رسی ع اندرسون شد برات تامحاال 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 ییس؟ی
میکت  .من
 دنیل  ...چرا رس یه موضوع کوچیک داری اینجوری بحثبا یه همکالسیم حرف زدم  .نکنه اجازه این کارو ندارم ؟
 نگاه اندرسون بهت شبیه کیس نبود که فقط داره حرف یمبنه ...
کالفه دستمو کوبیدم تخت سینه اش تا بلند شم و گفتم
 بس کن دنیل  ...از کاه کوه نسازاز بغلش بلتند شدم اما دنیل هم رسی ع بلند شدو دوباره منو گرفتو
نشوند رو ی
مب  .انقدر قدرت دستش زیاد بود که نمیتونستم خودمو
تکون بدم  .با بدنش پاهامو باز کردو گفت
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دنیل گفت
ی
 لیا  ...تو یا خییل ساده ای  ...یا خودتو زدی به سادیک که نگاه اونو رویقه و سینه و بدنت ندیدی ...
ی
آنالب کرده
شوکه نگاهش کردم  .یچ میگفت ؟ نگاه اونو انقدر رسی ع
بود  .با عصبانیت گفتم
 اون فقط به صورتم نگاه کرد . آره  ...البد کیس که تمام مدت کالس هم به باسنت زل زده بود منبودم .
ی
عمیق کشیدمو گفتم
از دنظرم دنیل داشت زیاده روی میکرد  .نفس
ی
چنی رابطه ای رو ندارم ...
 بسه دنیل  ...تمومش کنیم  ...من تحملبا این حرفم ابروهاش باال پریدو ی
بخیس از عصبانیتش تبدیل به شوک
ی
بیشب از قبل جای خودشو
شد  .اما شوک رسی ع از صورتش پاک شدو
به عصبانیت داد
دست هاشو به عالمت تسلیم باال بردو عقب رفت
ی
گرمان که ی
بی پام حس میکردم دلم خایل شد اما
از دور شدن بدنش و
توجه نکردمو از رو ی
مب ی
پائی پریدم
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دنیل دست هاشو به سینه زدو گفت
ی
 میتون بری لیا و همه یچ تموم میشه  ...اما اگه برگردی  ...دیگهی
چبی مثل قبل نیست ...
لب هامو با حرص گاز گرفتم  .نفسمو کالفه ببون دادمو گفتم
 من هیچوقت برنمیگردم .با این حرف به سمت در رفتمو قفلشو پیچوندم از اتاق زدم ببونو در
اتاقو تقریبا کوبوندم  .پشت در تام ایستاده بود و با دیدنم رسی ع گفت
خون؟ چرا انقدر رسخ شدی ؟
 ر به تو مربوطه ؟میدونستم اون مقرص نیست اما چون به نویع دلیل دعوا منو دنیل بود
ر
خروچ
حرصم گرفته بود ازش  .اینو گفتمو بدون توجه بهش به سمت
سالن فتم که تام پشت رسم اومدو گفت
 وایسا  ...لیا ...اومد کنارمو هم قدم شد با من و گفت
ی
ی
میتون ازش شکایت ی
کت .
 -میدون اگه آندو ناراحتت کرده باشه راحت
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نگاهش کردم و اینبار رد نگاهش که رو یقه باز لباسم بودو دیدم
ی
بیشب کردمو گفتم
رسعتمو
ی
ی
میکت ؟ میشه تنهام
 میدون تام داری زیادی تو کار من دخالتبذاری...
دستمو گرفتو منو نگه داشت  .اما زیادی نزدیک به خودش نگه داشت
طوری که سینه ام میخورد به تنش
رسی ع خودمو عقب کشیدمو دستمو از دستش رها کردم که گفت
 لیا ...تو اینجا جدیدی بذار کمکت کنمبا عصبانیت گفتم
 میخوای کمکم یکت؟ باشه ...کمکم کنه  ...لطف کن و برو  .این
ی
بزر ی
میتون به من ی
بکت
گبین کمکیه که
منتظرنموندم جواب بده و با رسعت از ساختمون خارج شدم
داغ کرده بودم  .حاال باید کجا مبفتم  .کالفه بودم
به سمت تریا رفتمو یه لیموناد خنک سفارش دادم
پشت ی
مب کنار پنجره نشستمو رسمو ی
بی دستم گرفتم
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میدونم ...میدونم اشتباه کردم با دنیل تموم کردم
درست لحظه ای که در اتاقشو بستمو تام رو دیدم فهمیدم اشتباه
کردم  .نگاه تام به یقه لباسم اشتباهمو محکم تر میکوبید تو رسم  .اما
به خودم میخواستم دلداری بدم
من از استقالل و ی
احبامم محافظت کردم با این کار
اما خودم به فکرم پوزخند ی
مبدم .
حس میکردم یه دنیا تجربه و هیجان و فرصتو از دست داده بودم .
ی
جوون که با ی
دخب هم سنش رو به رو من در حال بگو بخند
به پرس
بودن نگاه کردم
دنیل نسبت به این پرس هم صد برابر خوشتیپ تر بود هم جا افتاده
ی
ی
نیست  ...میتون یه مورد دیگه
تر ...وای لیا  ...بس کن  ...تو که زشت
پیدا ی
کت  ...صدای ته ذهنم میاومد...
ی
مطمئت مورد دیگه میتونه تو رختخواب اونجور هوش از رست رببه ؟
ی
یا ی
هست
وقت لمست میکنه خیس ییس ؟ مثل خییس که االن
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
 لیا  ...نمیتونم یوقت با این حال میبینمت بیخیالت شم...
ی
اینبار دیگه به یقه لباسم نگاه نکرد .چشم هاش پر از نگران بود و حس
کردم زود قضاوتش کردم
کالفه گفتم
 من خوبم  .یه پروژه قرار بود بگبم برای جلو افتادن ترمم اما یهی
ی
همی عصبان بودم  .پروژه ام پریده و ترمم
بخششو خراب کردم برای
ی
بیشب طول میکشه  ...حاال خیالت راحت شد
خندیدو گفت
 آره  ...خداروشکر  ...آندو جوون ترین استاد دانشگاهه  .حق بدههمه بهش مشکوک باشن بخواد با دانشجو ها رس و رس داشته باشه
 ...اونم ی
جذان مثل تو
دخب
ر
باز با این حرف به بدنم نگاه کردو کالفه نفسمو ببون دادم
ی
ی
لعنت  ...مشخص کن کدوم طرف
انگار فکرمو خوند چون گفت
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 امشب وقتت آزاده بریم سینما ؟دلم میخواست بکوبم تو رسم  .ی
یعت یه فرصت نمیدی تو بش انقدر
رسی ع میخوای وارد عمل ی
بیس ؟
لبخندی بهش زدمو گفتم
 مریس  ...وقتم پره  ...قراره برم خونه دوست پرسمبا این حرفم ابروهاش باال رفتو گفت
ی
تنهان .
 اوه  ...ببخشید ...فکر کردمفقط لبخند زدم بهش .قیافه اش معلوم بود یکم تردید داره  .اما بلند
شدو گفت
ی
خواست روم حساب کن .
 اگه کمکیه کارت کوچیک گذاشت رو ی
مب  ،چشمیک بهم زد و رفت
ی
به کارتش نگاه کردم  .تام اندرسون  ،مدیر انجمن دانشجون باستان
ی
شنایس  .پوف کردمو کارتو گرفتم .بالخره شاید بدرد میخورد
لیمونادمو خوردم و رفتم حساب کنم که ی
دخب کافه یچ گفت
ی
عویص گولت بزنه
 آفرین  ...همش نگرانت بودم اون پیل بوی334
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با تعجب پرسیدم
 منظورت تام اندرسونه ؟رسی تکون دادو گفت
ی
عویص تر از خودش...خودشه  ...یه آشغال به تمام معنا ...
 آره ...ر ی
است تو جدیدی؟
رسی تکون دادمو گفتم
 آره  ...دیگه اینجا باید مواظب یک باشم ؟خندیدو گفت
 تام اندرسون  ،بییل مک یل  ،یی
عویص
پیب کالرک  .این سه تا ییک از ییک
یی
هسی  .مواظب باش گول اینارو نخوری
تر
 مریس  .یادم میمونه  .از استادا یچ ؟از قصد اینو پرسیدم که ببینم دنیل سابقه خر ران داره یا نه  .اما کافه یچ
خندید و گفت
ی
یی
هسی ...یا
درست
 از استاد ها خیالت راحت باشه  .همه آدم هایحداقل اینجور بوده تا حاال
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تو دلم به حرفش خندیدم  .اگه بدونه دنیل چه آدمیه و چه روابظ
داره  ...بازم این حرفو ی
مبنه ؟
یاد رستوران باکس سیاه افتادمو دلم پیچید
ی
ی
لعنت  ...چه جاهان هم مبفت
تشکر کردمو از کافه زدم ببون
کالس بعدیمون تا چند دقیقه دیگه یرسوع میشدو خوشبختانه با دنیل
نبود  .اما کالس عرصم با دنیل بودو این ی
یعت عذاب بزرگ .
اصال نفهمیدم این کالس هم چطور گذشت  .بعد کالس و نهار رفتم
کتابخونه تا ساعت بعدی .
اما نمیتونستم ی
حت به یه کلمه از نوشته ها تمرکز کنم .همش فکرم
پیش دنیل بود و اینکه اون میدونست اندرسون پیل بوی هست ویل
عصت شم  .مدام میخواستم از تصمیمم
بهم نگفت و باعث شد من
ر
دفاع کنم .کالفه یه رب ع زودتر رفتم سمت کالس و نشستم رس کالس .
تام اومد دوباره پشتم نشست .
به بهانه اینکه صندیل صدا میده بلند شدمو رو تنها صندیل خایل ردیف
اول نشستم که دنیل اومد تو
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بدون اینکه نگاهم کنه سالیم به کالس کردو درسو یرسوع کرد
دوباره مغزم انگار یادش رفته بود وظیفه اش چیه
خبه به دنیل بودم  ...دستاش که رو تخته حرکت میکرد فط منو یاد
ی
وقت که بدنمو لمس میکرد مینداخت .
مبد تو دلم ی
وقت حرف ی
لب هاش ی
چبی خایل میشد .
دلم میخواست دوباره لب هاشو حس کنم...
تو ذهنم لب هاشو تجسم میکردم ی
وقت رو بدنم حرکت میکرد .
ی
بی پام داغ شده بودو دلم میخواست چشم هامو ببندمو تو تخیالتم
غرق شم
ناخداگاه نگاهمو از دنیل گرفتمو چشم هامو بستم .
اشتباه کردم ...نباید با دنیل بهم ی
مبدم ...
مطمئنم تا سالها کیس مثل اونو دوباره پیدا نمیکنم...
یهو با شنیدن اسمم به خودم اومدم
 خانم دیزی  ...با شمامسوایل به دنیل نگاه کردم که اخم هاش تو هم بود
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دهنم باز و بسته شد اما نمیدونستم یچ بگم که دنیل گفت
ی
میتونی با واحد پرفسور مانگ
 اگه این درس براتون جذاب نیستعوض ی
کنی ...
 ام  ...ببخشید  ...یه لحظه حواسم نبودپوزخندی زدو نگاهشو از من گرفت  .از ی
دخب دیگه ای که سمت دیگه
ردیف جلو نشسته بود پرسید
 شما یبگی خانم براون
اون ی
دخب هم با نیش باز و ذوق یرسوع به جواب دادن به سوال دنیل
کرد  .دلم میخواست خفه اش کنم  .هم اون ی
دخبو هم دنیل رو ...
از زبا دنیل ::::::::::::
لیا بودنش رو اعصابم بود  .نبودنش بدتر ...
از لحظه ای که از اتاقم ببون رفت خودمو لعنت کردم
باید به جای این بحث رو ی
مبم لختش میکردمو انقدر میکردمش تا ناله
اش کل دانشگاهو بگبه  .نه اینکه بذارم بره.
از گوشه جشم نگاهش کردم که یهو لبشو گاز گرفت

338

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

لعنت به تو ی
دخب  ...اون لب  ...یه گاز از اون لب ...
مب چون واقعا داشت ی
لعنت  ...به اجبار برگشتم پشت ی
ی
کنبل خودم
سخت میشد
از دیشب تو تب داغ تن لیا بودم اما خودمو حفظ کردم که لذتش
ی
بیشب شه
اما تو اتاقم دعوامون شدو حاال این نگاه های خمار لیا و این حرکتش
ی
کارو سخت تر کرده بود  .کتابمو ورف زدمو گفتم
ی
 خب  ...برای امروز کافیه ...میتونی برین ...اگه کیس سوایل داره
بمونه ...
اینو گفتمو نشستم  .امیدوار بودم با ی ی
رفی لیا و درگب شدن تو بحث یکم
آروم شم .
اما لیا تکون نخورد .
رفی جز دوتا از ی
بچه خا ی ی
دخبا که سوال پرسیدن
از اون دسته سوال های چرت که فقط برای حرف زدنه
با اخم جواب رس رسی به هر دو دادم و اونا هم ی ی
رفی
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اتاق خایل شد برای منو لیا و رسشو از جزوه تقریبا خالیش بلند کردو به
من نگاه کرد .
با اخم نگاهش کردمو گفتم
 سوایل داری خانم دیزیلبشو تر کردو گفت
 بله ...ی
میتون یببیس ...
وسایلشو جمع کردو با تردید بلند شد .اومد رو به روی ی
مبم
ی
زمی دوختو گفت
نگاهشو به
 یگفت اگه دوباره بخوام برگردم یرسایط دیگه فرق میکنه  ...ام ...
با تردید نگاهم کردو ادامه داد
ی
 ام  ...چه فرف میکنه ؟سخت صورتمو ی
ی
عالمت از رضایتم بخاطر این
کنبل کردم تا هیچ
حرفش مشخص نشه و گفتم
ی
 چرا میخوای بدون ؟ نکنه به این زودی به اشتباهت ین بردی ؟340
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با این حرفم اخیم ی
بی ابروهاش نشست .با دلخوری نگاهم کردو گفت
 من اشتبایه نکرده بودم دنیل  ...اما فکر کنم االن اشتباه کردم کهازت سوال پرسیدم
اینو گفت به سمت در رفت .
ی
کالفه و عصبان گفتم
 لیاایستاد اما بر نگشت سمتم  .به سمت در رفتمو در اتاقو بستم رو به
روش ایستادمو گفتم
 هر دومون میدونیم از این در بری ببون  ...باز هم با هم رو به رومیشیم  ...ی
ی
همی االن بحثمون رو تموم کنیم
بهب نیست
بی ابروهاش غلیظ تر شدو لبشو دوباره گاز گرفت  .ی
اخم ی
لعنت  ...این
حسان تحریکم میکرد .بالخره گفت
لب ها و این حرکتش
ر
ی
 آره  ...من بحثم تموم شده است  ...تا یی
میکت ...
توهی
وقت به من
ی
بهبه باهات حرف نزنم .
اینو گفتو خواست از کنارم رد شه که دستشو گرفتمو کشیدمش تو
بغلم
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شوکه نگاهم کرد اما بهش فرصت ندادمو لب های مرطوبشو بوسیدم .
ی
لعنت 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 .
اما دوباره انگار به خودش اومد که دستمو بردم زیر شورتشو ی
بی پاشو
لمس کردم
ناله ای از گلوش ببون رفت اما یهو هولم دادو خودشو عقب کشید
کالفه نفسمو با حرص ببون دادمو گفتم
 برگرد رس جات لیا ... نمیخوام ... اما خییس یبی پات نشون میداد میخوای
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با عصبانیت نگاهم کردو گفت
وقت داریم حرف جدی ی
 دنیل  ...یمبنیم دست از رس بدنم بردار
فاصله بینمون رو ی
ازبی بردمو گفتم
 بدنت بهم دروغ نمیگه  ...پس اون یبهبه برای حرف زدن
دستمو گذاشتم رو کمرش که با تقه ای که به در خورد هر دو از هم
فاصله گرفتیم
در کالس باز شدو ی
دکب آریس متعجب به من نگاه کردو گفت
ی
اینجائی  ...چقدر دنبالتون بودیم ...جلسه گروه
 پرفسورآندو .شماکاوش جدیده فکر کنم فراموش کردین
به ساعتم نگاه کردمو گفتم
 اوه معذرت میخوام بحثمون با خانوم دیزی جالب شده بود جلسهرو فراموش کردم  .بریم  ...شما هم بیاین خانم دیزی تو راه بحثو ادامه
میدیم
لیا با تعجب به من نگاه کرد که با دست اشاره کردم جلو تر از امن بره
با تعجب و شوک به ی
دکب آریس سالم کردو هم قدم با ما شد
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رو کردم به ی
دکب آریس و گفتم
ی
میشناسی ؟ تازه اومدن دانشگاه ما
 خانم دیزی رو اوه جدا ؟ی
 بله  ...افتخار آشنائیتون رو نداشتم .از آشنان شما خوشبختمبا این حرف لیا آؤیس لبخندی زدو گفت
 منم همینطور خانم دیزی  ...خب بحثتون راجب یچ بودبا این حرف آریس لیا با ترس به من نگاه کرد که گفتم
 خانم دیزی داشت میگفت چقدر عالقه داره تو پروژه من کار کنه جدا ؟لیا لبخند زوریک زدو با تکون رس تائید کرد که گفتم
 فقط هنوز با یرسایط من کنار نیومده .آریس خندیدو گفت
 خانم دیزی یبهبه بهتون بگم شاید پرفسور آندو یرسایط عجیب و
ی
ی
بدونی بعد از یه مدت چنان شیفته و
متفاون داشته باشن اما باید
میشی که ی
ی
ی
نیستی طور دیگه ادامه بدین
حارص
موافق این یرسایط
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تو دلم از جواب آریس فوق العاده ر ی
ی
سخت جلو لبخندمو
ایص بودم وبه
گرفتم
چون دقیقا جوابش به هدف اصیل من هم میخورد
لیا با تردید رسی تکون دادو گفت
 بله  ...مسلما حق با شماستجلو در سالن جلسه ایستادیم و رو به لیا گفتم
 خب خانم دیزی  ...از جلسه که اومدم ببون بحثمون رو ادامهمیدیم .
لیا با تردید رسی تکون دادو آریس گفت
فرصت ی
ی
بهب از پرفسور آندو نصیبتون
 شک نکیک خانم دیزی هیچنمیشه  ...ی
همی االن قبول ی
ی
کنی چون میدونم تو جلسه چندتا
بهبه
کاندیدای دیگه هست که نمیذارن پرفسور جای خایل برای شما نگه
داره
لیا رسی تکون دادو نگاهش متعجب ی
بی من و آریس چرخید
آب دهنشو قورت دادو گفت
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 من  ...ام  ...من که صد در صد موافقم فقط میخواستم راجبیرسایط کیم صحبت کنیم
ی
کت کندده رمانمو معرف کردین .رمان کده دیبا و
سالم دوستان .مریس از اینکه کانال های ی
ی
رمان خون ی
فیلب شدن به لطف گروه اسپم  .دوتا کانال دیگه رمان کده من و رمان ها هم
ی
یی
هسی اونام اسپم و
کت فایل های من
به گرو اسپم معرف شدن .تائید بشه که در حال ی
ی
فیلب میشنو مریس از لطفتون

با این جواب لیا گفتم
 راجب یرسایط جدید بعد از چلسه حتما صحبت میکنیم ...یکساعتدیگه ی
ی
باشی .
دفب من
لیا با چشم های گرد به من نگاه کرد اما بالخره چشیم گفتو از هر
دومون تشکر کردو رفت  .با ی ی
رفی لیا آریس گفت
عجیت به نظرمبسید
 آدمر
 دقیقاآریس خندیدو در حایل که در اتاق جلسه رو باز میکرد گفت
عجیت
 تو هم که عاشق کار کردن با آدم هایر
زیر لب گفتم
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زیر لب گفتم – دقیقا
تقریبا واقعیت هم بود ! حاال این نوع کار بود که متفاوت بود
از زبان لیا :
به در بسته خبه شدم  .آریس دقیقا داشت راجب یچ حرف ی
مبد ؟ یه
کار واقیع یا رابطه من و دنیل ؟
تو شوک بودمو به سمت حیاط دانشکده رفتم
رو چمن های نزدیک کتابخونه نشستمو پاهامو دراز کردم
به درخت قدییم پشت رسم تکیه دادمو به باالی رسم خبه شدم
کاش منم یه درختبودم  .یه درختکه نهایت کمالش و رشد کردنش نیاز
کامال مستقل از بقیه هم نوع های خودشه
ی
همی ارتباط
همیشه تو ارتباط با آدمها مشکل داشتم و این قضیه تو
کوتاهم با دنیل کامال پیدا بود
ویبه خوردو اسم جک رو صفحه ی
گویس پیدا شد .گوشیمو
موبایلم ر
رسی ع خاموش کردم
انقدر ذهنم درگب بود که وقت واس فکر کردن به جک نداشتم
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دنیل رفتارش عجیب بود
از یه طرف منو مبوند از یه طرف نمیذاشت برم
ی
شاید اون عادت داشت با ی
دخب هان که خودشونو با خفت در
اختیارش بذارن اینجوری برخورد کنه
اما من نمیتونستم از همه اصول اخالقیم بگذرم  .اونم بخاطر هیجان و
ی
پیرسفت
چشم هامو بستمو نفس عمیق کشیدم .
بسبم به زمان و اون جای من تصمیم بگبه
کاش میشد خودمو ی
دلم دنیلو میخواست اما دوست نداشتم انقدر تحت فشار باشم.
اما لمس دستاش که رو بدنم حرکت میکردو لب هاش ...
هم  ...دوستش داشتم ...
یهو با ترس چشم هامو باز کردم و زیر لب و با شوک گفتم
نیس لیا عاشقش ی
 یه وقت خل یبیس
 عاشق یک یبیس ؟
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 دادنمنظورمه
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
 بحثو عوض نکن  ...راجب مسئله خودمون صحبت کنیمی
میکت
 االن که تو داری بحثو عوضدنیل اینو گفتو با دستش اشاره کرد برگردیم سمت دانشکده .
تقریبا حق با دنیل بود اما ب روی خودم نیاوردم و گفتم
 دنیل  ...من نمیتونم این اخالق تو رو تحمل کنم .با اخم نگاهم کردو گفت
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 منم نمیتونم این دم دیم مزاج بودن و عجول بودنتو تحمل کنمایستادم و گفتم
ی
 من دم دیم و عجول نیستم  .اما تو مغرور و زورگوناونم ایستادو دستشو به سینه زدو گفت
 بس کن لیا  ...قبول کن رن خود و رن جهت رس یه پرس هوس باز با مندعوا کردی در حایل که من حقیقتو بهت کفتم
با عصبانیت نگاهش کردم
خواستم بذارمش و برم که گفت
ی
میکت انقدر بزرگ نشدیکه اشتباهتو بپذیری
 االن هم با رفتنت ثابتبا عصبانیت گفتم
 نکه تو اشتباهاتتو قبول یم یکت ؟
شونه ای باال انداختو گفت
 اگه اشتباه کنم مسلما قبول میکنمی
ی
منطق صحبت کرد  .نفس با حریص
لعنت  ...اصال نمیشد با دنیل
کشیدمو گفتم
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نفس با حریص کشیدمو گفتم
 من اشتباه نکردم دنیل  ...تو حق نداری منو اینجوری قضاوت یکت
اینو گفتمو پا تند کردم تا ازش دور شم که گفت
 وایسا لیاایستادم اما برنگشتم سمتش و دنیل گفت
 هر دو اشتباه کردیم  ....قبوله ؟قبول نبود اما باز هم ی
بهب از قبل بود
برگشتم سمتشو گفتم
 قبوله  ...به یرسیط که قول بدی دیگه اینجوری منو به یدخب خراب
که دنبال رابطه با هر مردیه ی
نبیت
اخیم کردو گفت
 من تورو اینجوری ندیدم اما حرفات اینجوری نشون میداددستشو باال بردو گفت
 بسه لیا ...بیا این بحثو تموم کنیم351
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به سمتم اومدو دستشو تو جیبشلوارش فرو کردو گفت
سمخ  ...بیا تمومش کنیم
 من خسته ام از بحث کردن  ...تو خییلر
ی
حرف ی
نمبنم
 ...تو دیگه با پرس ها انقدر زود گرم نمیگبی  ...منم بهت
.خوبه ؟
 دنیل من گرم ...ی
عصبان .
اندامه جمله ام با اخم دنیل محو شد یه اخم جدی و واقعا
هنگ کردم از این تغیب حالت ناگهانیش .ی
وقت اخم میکرد واقعا
ترسناک میشد
با صدای پر از عصبانیت گفت
 بس کن لیا  ...مثل یه بچه یک به دو نکن  ...االنم برو زودتر سواری
ماشی راننده ام بشو که دیگه تحملم تموم شده
با این حرف از کنارم رد شدو به سمت پارکینگ رفت
شوکه برگشتم سمتشو گفتم
 تحمل یچ ؟نیم نگایه به من انداخت.
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نگاهش رو تنم باال و ی
پائی شد و گفت
 تحمل دیدن تو با لباس  ...یوقت میدونم اون زیر یچ منتظر منه
انگار حرفش زیر پوستم حرکت کردو تنمو داغ و ی
داغب کرد
قبل از اینکه من ی
چبی بگم برگشت و ازم دور شد
خب !
ی
منطق با دنیل که آخر هیچیش مشخص نشد
اینم از یه بحث
دنیل پیچید تو پارکینگ و لحظه آخر نگاهم کرد
اخیم ی
بی ابروهاش نشستو مثل عروسک کویک باعث شد برگردمو
ی
ماشی راننده دنیل برم
رسی ع به سمت
ماشی مبفتم قلبم تند تر ی
ی
مبد  .پا تند کردم و
با هر قدم که به سمت
ی
ماشی شدم
رسی ع سوار
ی
منطق ...
بیخیال بحث
منم واقعا داشت تحملم تموم میشد .
هنوز خییل از دانشگاه دور نشده بودیم که گوشیمو روشن کردم.
دوتا پیام با روشن شدن گوشیم رو صفحه پیدا شد.
353

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ییک از دنیل و اون ییک از جک  .پیام دنیل رو باز کردم که نوشته بود
 لباس زیرتو تا بریس خونه در بیارشوکه به ساعت پیام نگاه کردم .تازه فرستاده بود .براش نوشتم
ی
ی
 در حال رانندیک گویس دستت نگب جناب استادرسی ع جواب داد
 لباس زیرتو جلو در بهم تحویل ندی پنج نمره از درس امروزت کممیکنم
رسی ع براش نوشتم
 دنیل  ...راننده ات منو از آینه میبینهی
نیست پارتیشن بینتون رو باال رببی
 نگو که بلدی
لعنت  ...فکر همه جارو کرده بود .برایش نوشتم
ی
 باشه  ...اما در حال رانندیک انقدر پیام ندهپسامو ارسال کردمو دکمه پارتیشن ی
بی خودمو راننده رو زدم .نگاهمو از
ی
پائی
آینه و چشم های متعجب راننده گرفتمو خواستم شورتمو بدم
که دوباره پیام اومد برام
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داشتیم به خونه دنیل نزدیک میشدیم .رسی ع ی
گویس رو چک کردم که
دیدم دنیل نوشته
 باشه  ...اما دفعه بعد به من دستور ندهی
به صفحه ی
گویس چشم چرخوندم  .واقعا در حال رانندیک پیام نده
دستوره ؟
یه توصیه محبت ی
آمبه  .اما خب ...
یادم میمونه دفعه بعد به دنیل محبت نکنم ...
بدون اینکه بهش جواب بدم شورتمو ببون آوردمو تو کیفم گذاشتم .
اما قسمت سخت کار مونده .
چطور باید سوتینمو در میاوردم !
از پنجره به ببون نگاه کردم .دنیل با ماشینش از ما سبقت گرفتو نیم
نگایه به من انداخت .
نگایه که توش پر بود از حرف و دلمو خایل میکرد
ی
سخت از زیر لباسم ببونش
رسی ع قفل سوتینمو از زیر باز کردمو به
آوردم
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تا گذاشتمش تو کیف راننده ترمز کردو به عمارت دنیل نگاه کردم
ی
وقت نمیخوای زودتر مبیس
دنیل جلو در عمارت دست به سینه ایستاده بود
چرا حس میکردم خواب های دیگه ای برام دیده ؟ اضطراب شب ی
یت تو
وجودم بود
ی
پیشبیت و پر از هیجان بود
با دنیل همه یچ غب قابل
دقیقا ی
چبی که من همیشه دنبالش بودم اما جرئت بیانشو نداشتم .
ی
ماشی پیاده شدمو به سمتش رفتم  .نگاهشو رو حرکت سینه هام
از
حس میکردم.
گوشه لبش کمرنگ باال رفتو بهش که رسیدم گفت
 خوبه  ...میبینم که پروژه ات رو کامل انجام دادی .ناخداگاه از حرفش آروم خندیدمو رس تکون دادم که گفت
 بیا  ...تازه یادم اومد بهت خییل از جاهای عمارتو نشون ندادممتعجب نگاهش کردم که نیشخندی زد .کیفمو ازم گرفت و رو استند
کنار در گذشاتو دستش رو کمرم نشست و منو به سمت رس رسا برد
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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 یبهب  ...البته االن نه
 فکر کردم تحملت تموم شده بوددر رس رسارو باز کردو منو به سمت حیاط پشت عمارت بردو گفت
 دقیقا  ...اما تاخب لذت همیشه لذت بزر یگبی برات میاره
ی
پائی رفتیم  .استخر زرگ پشت
جوان نداشتم بدم و با هم از پله ها
ر
عمارت معلوم بود خییل وقته رن استفاد مونده  . .دنیل گفت
ی
هست ؟
 اهل شنا آره  ...اما نه تو این استخر با آب قدییمی
خندیدو مسبمونو به سمت کنار خونه راهنمان کردو گفت
آفتان مسلما این استخرو برای یه شنا دو نفره
 نگران نباش ...یه روز رآماده میکنم
 هممم  .پیشنهاد خوبیه  ...اما فعال برای االن پیشنهادت چیه ؟357
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ی
دنیل منو به سمت گل خونه راهنمان کردو گفت
 فعال بازدید خونه  ...ر یاست بهت گفتهبودم من یه گلخونه بزرگ دارم
باورم نمیشد.
دنیل واقعا میخواست خونه و گلخونه رو بهم نشون بده ؟ اونم االن
که من حسان ی
بی پام خیس بود و هیچ لباس زیری هم تنم نبود ؟
ر
همراهش وارد گلخونه شدمو گفتم
 بهت نمیخوره عالقه به گل و گیاه داشته یبایس
هوای لطیف گلخونه روحمو تازه کردو دنیل گفت
ی
 من به خییل ینمیدون .
چبا عالقه دارم تو
پائی تر رفت و منو از ی
ی
بی
اینو گفتو دستش از پشتم که رو کمرم بود
مسب گل ها رد کرد که گفتم
ی ی
چبان عالقه داری من نمیدونم
 دیگه به چهباسنمو تو دستش ی
فرسدو منو به سمت در کوچیک انتهای گلخونه
برد .اما یهو منو ی
بی خودشو در گلخونه قفل کردو گفت
 هممم  ...به تحریک تو با یچبهای متفاوت ...
358

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

از حرفش متعجب نگاهش کردم که پباهنمو باال دادو انگشتشو رو پام
کشید
تو گوشم گفت
 دوست داری اول چیو امتحان کنیم ؟هنوز جواب نداده بودم که منو چرخوندو خم کرد رو ی
مب کنار در
یرصبه ای به پشتم زد.
لباس زیر تنم نبود و خییل راحت دستش رو تنم حرکت کرد .خم شد
روم  .خودشو بهم ی
فرسدو گفت
 من پیشنهادم برگ های یرصیف آرمادونه  ...مثل نوازش رس انگشتایهزار نفر همزمانه .
اینو گفتو صدای کنده شدن یه شاخه اومدو بهد هم ی
چب نرم و مالییم
رو تنم حرکت کرد .
ایه حس اضطراب عجیب تو وجودم بود که باعث میشد تو سکوت
خودمو بسپارم دست دنیل .
برگ های لطیف آرمادون رو تنم حس قلقلک و لذت داشت
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اما دنیل یهو دستشو عقب بردو محکم برگ هارو به تنم زد
تمام اون لطافت و نریم تو یه لحظه مثل سوزن های ی
تب تو تنم فرو
رفت
ی
رسعت ک دردش اومد هم محو شد
اما با همون
ی
هیت گفتمو نفسم رفت
دنیل موهامو از رو گردنم کنار دادو زبونشو رو گردنم کشیدو گفت
ی
ی
بخیس از لذته ...
میبیت لیا  ...درد هم
همممم آرویم گفتم و دنیل زیپ پشت پباهنمو باز کرد .زبونشو رو
الله گوشم کشیدو دستشو وارد پباهنم کردو سینه آزادمو تو دستش
گرفتو ی
فرسد
اول آروم و بعد افقدر شدید که آیم بلند شد .تو گلو خندیدو گفت
 خوبه  ...داشتم نگران میشدم زبونت بند اومده باشه ...با این حرف دوباره برگ های آرمادون روی رون پام به حرکت در اومدن
و لب های دنیل روی کتفم مماس تنم به سمت کمرم رفت  .هم زمان
یه یرصبه محکم از برگ آرمادون به باسنم زدو سینه ام رو ی
فرسد
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انقدر حرکاتش هماهنگ و همزمان بود که نمیتونستم تصمیم بگبم
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
باز شدن کمر شلوار دنیل رو شنیدم .
از زبان دنیل :
این سکوت و آروم بودن لیا زیر دستم هم برام خییل عجیب بود و هم
جالب.
ی
تمام ی
دخب هان که باهاشون بودم زیر دستم مدام ناله و تقال میکردن
عجیت آروم بودو منتظر حرکت بعدی من بود
اما لیا به طرز
ر
حس میکردم به تک تک حرکاتم فکر میکنه و غرق لمس منه
ی
بیشب از همیشه تحریکم میکرد
عجیت بود که
حس
ر
ی
ی
بیشب به جزئیات
اما از طرف این تمرکز لیا به کراام تشویقم میکرد
تمرکز کنم
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زبونمو رو کمرش کشیدمو با دستام پاها و باسنشو دست کشیدمو آردم
از هم فاصله دادم
هممم آرویم گفتو آروم برگشت سمتم
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
هنوز به سایز من عادت نکرده بودو دلم میخواست هیچوقت عادت
نکنه
ناخوناشو تو مچ دستم فرو کردو نالید که خودمو عقب کشیدم اما قبل
اینکه نفس بگبه حرکت بعدی رو زدم
لبشو ول کردمو اینبار ناله بلندی گفت که دوباره با بوسه من ساکت
شد .
ی
برام کاف نبود  .ازش جدا شدمو برگردوندمش سمت خودم
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نشوندمش رو ی
مب .چشم هاش خییل خمار بود .دستشو دو طرفش
گذاشت تا نیفته .
ی
بی پاش قرار گرفتمو دستمو دورش گذشاتم تا حفظش کنم .
از موقعیت استفاده کردو دستاش دور گردنم حلقه شد
لب هاشو اسب کردم و پاهاشو کامل باز کردم
ناله ای از تو گلوش شنیدم اما با حرکت من آهش بلند شد
ی
لعنت  ...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 .
یهو انگار آب داغ رو تنم ریخته باشن .
اولی بار ی
ی
چبیو تجربه کردم که سالها بود
کل بدنم داغ شدو برای
حسش نکرده بودم
ی
ناگهان ! ی
چبی که خییل وقت بود برام اینجوری پیش
یه او ر گا سم
نیومده بود
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انقدر غرق لذت و احساسات فوران کرده خودم بودم که کیم طول
کشید تا متوجه نبض لیا بشم
اونم هم با من به اوج رسیده بود  .هم زمان  ...با این شدت ...
رسم شناور بود  .احساسم رلبیز .
ی
اولی رابطه اش رو تجربه میکنه پر از لذت های
مثل یه پرس بچه که
ناشناخته بودم
دوست نداشتم از لیا فاصله بگبم .
نرم نرم مغزم برگشت به فعالیت قبل
انگار تازه داشتم میفهمیدم یچ شده  .از لیا فاصله گرفتم .اما هنوز تو
بغلم نفس نفس ی
مبد
آروم چشم هاشو باز کردو زیر لب گفت
 دنیل  ...حس کردم درونم سوخت ...تو گلو خندیدمو لب هاشو بوسیدم  .ی
لعنت  ...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 بودرن رمق خندیدو گفت
 اما برای من آخرش بود .نتونستم کاری نکنمو لبخند رو لبشو بوسیدم  .داشتم چکار میکردم .
احساسات و لذت و شهوت با هم قایط شده بودن
نگاهمو زود ازش گرفتمو در حایل که کمر شلوارمو میبستم گفتم
 فردا کالست ساعت چنده ؟رن رمق تر از قبل ایستاد و گفت
 واقعا انتظار داری االن مغزم جواب بده ؟پائی کشیدمو نگاهم به اثرات خودم ی
پائی پباهنشو ی
خندیدمو ی
بی پاش
افتاد
همی صحنه برام تحریک ی
لعنت ی
لعنت ی
ی
ی
آمب بود
لعنت  ...چقدر
بیشب از سن این ی
ی
دخب تو رابطه های مدت دار بود با
من  ...مردی که
دیدن این صحنه ساده باید انقدر تحریک شه؟
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نگاهم از پاش گرفتمو چرخوندمش تا زیپ پباهنشو ببندم و گفتم
 فکر کنم باز هم اول وقت با خودم کالس داری  ...بریم باال که به وانداغ نیاز داری
هممم آرویم گفتو بازویم گرفت
رسشو گذاشت رو شونه ام و گفت
ی
 االن فقط به یه خواب طوالن نیاز دارمدر حایل که کمرشو گرفته بودم و به سمت در مبفتیم گفتم
ی
بخوان تا من میشورمت
وان
تو
میتون
ر
 ییعت بهت اعتماد کنم فقط میخوای منو بشوری؟
 خب مسلما هر کاری هزینه های خودشو دارهتو گل خندیدو گفت
 دنیل آندو ...تو چقدر جون داری  ...من دارم بیهوش میشمتو گوشش گفتم
 خانم لیا دیزی  ...شما الزم رو قدرت بدنیت کار یکت خانم کوچولو
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
همی زودی یه اسباب بازی جدید پیدا کردی ؟
 بهاخم کردم بهشو گفتم
ی
 مثل اینکه یاحبام به تو نیومده ؟! دوست داری با ن پا پرتت کنم
ببون تا بفهیم جایگاهت کجاست
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
آنالب میکرد و گفتم
نگاهش رس تا پای لیا رو
 برام مهم نیست کاترین  ...از عمارت من بر ببونبه من نگاه کردو با پوزخند گفت
 قبال سلیقه ات یی
چنی
بهب بود .شهوتت انگار خییل زده بود باال که به
ی
دخبی رضایت دادی
جوان بهش بدم لیا گفت
قبل از اینکه من
ر
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 اوغ  ...همینم مونده بود یه رس تا پا عمل شده مثل تو راجب من نظربده ...
اینو گفتو دماغشو گرفت رو به من و گفت
 من مبم باال  ...تا این بوی تند عطر خفه ام نکردهمنتظر جواب من نموند و به سمت پله ها رفت
از رو به روی کاترین که رد میشد گفت
ی
بون میدی که انقدر عطر زدی تا محوش ی
کت ...
 مگه چهکاترین که از عصبانیت رسخ شده بود داد زد
ی
 یدهان ...
دخبه پر رو
لیا با تاسف رسی تکون دادو در حایل که از پله ها باال مبفت برگشت
سمتمو لب زد
 دیوونه است ...ی
اولی
اصال انتظار این برخورد و حرکت لیا رو نداشتم  .کاترین هم گویا
بارش بود کیس اینجوری باهاش برخورد کرده بود  .چون دهنش باز
شد ی
جوان نداشت  .رو کرد به منو گفت
چبی بگه اما انگار
ر
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رو کرد به من و گفت
بدبخت از تو بار ی
ی
دخب بلند کردی که انقدر
 این دیگه یک بود ؟ نکنه ازرن ادبه ؟
 رن ادبه ؟ من اینجا فقط یه رن ادب دیدم اونم تو بودی کاترین  ...حاالهم تا اون روی سگم که خوب میشنایس باال نیومده برو ببون
با عصبانیت به سمتم اومد دستشو کوبید تخت سینه ام و گفت
 به نفعته این فلشو خوب نگاه یکت  ...اونوقت ببینم باز هم زبونت
دراز هست پرفسور آندو !
اینو گفتو دستشو عقب کشید و ی
فلیس که به سینه ام کوبیده بود افتاد
ی
رو ی
همی االن گردنشو خورد
زمی  .فقط نگاهش کردم چون میتونستم
کنم  .چطور جرئت کرده بود منو تهدید کنه ؟!
فقط لحظه آخر مچ دستشو گرفتمو گفتم
بالن رس امییل اومد ؟
 یادته برات گفتم چه یرنگش پرید اما دستشو از دستم ببون کشیدو گفت
 -منو دست کم نگب دنیل ...
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خروچ رفت و من به رفتنش نگاه کردم .
ر
با این حرف به سمت در
ی
اینم عاقبت انتخاب ی
دخب های روان ! کیس که فکر میکنه چون مدله
باید همه براش تا زانو خم بشن .در حایل که برای نود درصد مردا فقط
یه رسگریم کوتاه مدته .
خم شدمو فلشو برداشتم از رو ی
زمی
یی
هسی !
بدن های مصنویع و صورت های عمیل مشخصه برای یچ
برای لذت بردن ! خود طرف این تغیباتو رو خودش داده تا برای
دیگران لذت بخش باشه ! وگرنه اگه برای خودش میخواست کاری کنه
ی
ی
چنی عمل هان نمبفت و باسن و سینه اش رو انقدر حجیم
مسلما زیر
نمیکرد
میکی اونوقت انتظار دارن برای ی
یی
چب
خودشونو برای لذت دادن طراچ
دیگه ای نگهشون داری ! کاش میشد مغزشونم عمل ی ی
کی تا بفهمن هر
ی
چبی برای کاریه  .اونام برای آروم کردن شهوت  ...نه ی
ی
بیشب
چبی
به فلش نگاه کردمو به سمت اتاق کارم رفتم  .میدونستم یچ باید توش
ی
باشه  .دیگه به این تهدید های همیشیک عادت داشتم .
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 یکت ...من اومدم
دستشو به سینه زدو گفت
ی
 اون یه یتوهی پشت رس هم تحویلم داد اونوقت تو میخوای برم
جی
وان و ی
هیخ نشده ؟
حارص کنم انگار که ی
ایستادمو گفتم
 خب چکار کنم ؟ برم دنبالش تنبیهش کنم ؟اخمش غلیظ تر شدو گفت
ی
گذاشت هر یچ
 برام توضیح بده ! یک بود ؟! یچ میخواست ؟! چرادلش میخواد به من بگه
خدای من  .همینو کم داشتم  .این روی لیارو ندیده بودم  .سیع کردم
آروم باشمو گفتم
 دوست یدخب 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
 یچ میخواست ؟ یچبی نمیخواست فقط اومده بود راهو برای برگشتش باز کنه که دید
رایه وجود نداره  .حاال ی
ترسیف ربب وان رو آماده کن لیا که داری کم کم
مثل اون مبی رو اعصابم
منتظر جواب لیا نموندم و در اتاقمو بستم
از سوال و جواب شدن بدم یم اومد و اگه تا همینجا جواب لیا رو دادم
بخاطر حایل بود که تو گلخونه بهم داده بود .
پشت ی
مبم نشستمو زیر لب گفتم
 تا چند دقیقا پیش داشت از حال مبفت حاال برای من سوال و جوابمیکنه
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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با دیدن عکس اول شوکه شدم  .اینو دیگه از کجا پیدا کرده بود .
عکس ها رو ییک ییک رد کردم .
باورم نمیشد .
ی
انتظار داشتم عکس هان از من و خودش داشته باشه
نه عکس های مربوط به رابطه من تو مکعب سیاه
این نشون میداد کاترین تو این ماجرا تنها نبود و هدف یرصبه زدن به من
داشت .
اما کور خوندن  ...من به این ر ی
احت شکست نمیخورم
موبایلم رو برداشتمو و زنگ زدم به وکیلم ...
از زبان لیا :
برم وانو براش آماده کنم ! ها ! حتما !
وارد اتاق شدمو در رو بستم
ی
بیشب حرصم گرفته بود ! تو آینه به خودم نگاه
چقدر خسته بودم اما
کردم  .ی
لعنت  ...کاترین خییل خوش هیکل بود  .اما من در برابر اون
چاق و کوتاه بودم
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نگاهمو از آینه گرفتم  .به درک !
ی
حاالمگه اون با اون هیکلش خییل آدم موفق و بزریک بوده که حسادت
اندام اونو بکنم ؟ ی
دخبه عمیل زشت .
اصال معلوم نیست چقدر برای اون اندامش خرج عمل داده باشه !
به سمت رسویس رفتم وارد شدم
اما در رسویس رو قفل کردم تا دنیل نتونه بیاد تو و گذاشتم وان پر شه!
دوباره تو آینه به خودم نگاه کردم  .درواقع من نباید از دیدن دوست
ی
دخب قبیل دنیل ناراحت شم !
ما که عاشق و معشوق نیستیم ! این رابطه فقط برای منافع اش
هست .پس نباید ناراحت شم .
با عصبانیت پباهنمو کوبیدم تو آینه و گفتم
 اما من ناراحت میشم.با صدای دنیل از پشت در اتاق از جا پریدم که گفت
 از یچ ناراحت یمییس 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 میخوام تنها باشم دنیل برو ...اصال نمیدونستم چرا دارم اینارو میگم ! مثل یه ی
دخب 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 ...تقریبا اینو جیغ زدمو رسمو بردم زیر آب تا دیگه صدای دنیلو نشنوم
هممم ...صدای آب  ...یهو همهوجودم یخ شد
دوباره اون ترس و حمله قدییم اومد رساغم
حس کردم دیگه نمیتونم از وان بیام ببون
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
باز کردم که با عصبانیت گفت
ی
داشت 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 قفلبود.
ی
تنها درویع که به ذهنم مبسید رس خوردن بود که انگار خوب هم
جواب داده بود ! دنیل به سمت در رسویس رفتو کلیدشو از پشت در
برداشت و گفت
ی
ی
نمیکت لیا  ...میدون دیر مبسیدم یچ
 دیگه هیچ دری رو رو من قفلمیشد ؟
اینو گفتو در حایل که لباسشو ببون میاورد رس تا پامو نگاه کردو گفت
ی
نداشت؟
 تا حاال از پشت رابطهتو وان فرو رفتمو فقط به دنیل نگاه کردم
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ی
ی
شوچ نداشت  .آروم گفتم
عالمت از لبخند یا
صورتش هیچ
 چطور ؟وارد وان شدو رو به روم نشست  .پاهاشو دو طرف تنم گذاشتو گفت
 من معموال تنبیه هام ساده نیست  ...اما اینبار میخوام یکم به توساده بگبم
پاهامو خواستم تو دلم جمع کنم که دنیل پامو کشید سمت خودشو
گفت
ی
 نمیخوای دلیل رفتار عجیبتو بیک ؟ چرا درو قفل کردی؟ بخاطر اینکه در رو روت قفل کردم میخوای منو تنبیه یکت ؟
ی
داشت مثل یه احمق خودتو به
 نه  ...بخاطر اینکه جوابمو ندادی ویی
کشی میدادی
اینو گفتو دستش رو رو پام کشید
اما من پاهامو اینبار عقب کشیدم و گفتم
 خودمم نمیدونم دلیل رفتارمو  ...فقط دوست داشتم تنها باشم کهی
نذاشت
تو
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 االن نار یاحت که نذاشتم خفه ییس؟
دوباره پاهام گرفت
با اخم به سمت خودش کشید که گفتم
 نه  ...اما ناراحتم که میخوای تنبیه ام یکت
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
 خب چطوری دوست داری تشویقت کنمباورم نمیشد دنیل جدی داشت نرم میشد یا میخواست اسایس حالمو
بگبه .
تو بغلش جا به جا شدم .
رسمو گذاشتم رو سینه اش و گفتم
 با یه ماساژ اسایس و خواب ...378
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سکوت شد بینمون و دست های دنیل نوازش وار رو کمرم و پشتم
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 بایدکاری ی
بکت که باب میل من باشه .
رسی ع گفتم
 جواب من به کاترین باب میلت نبود ؟تو گلو خندیدو دستش ی
بی باسنم رفت و گفت
 چرا بود  ...اما اینم باب میلمهبا این حرفش انگشتشو کیم فشار داد پشتم که تقریبا از جا پریدم  .با
این حرکتم دنیل خندیدو گفت
 خییل حسایس ...لبمو گاز گرفتمو ی
چبی نگفتم که دنیل دستشو برداشتو نفس ر ی
احت
کشیدم
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اما خییل این آرامشم طول نکشید چون دستش آروم ننشست
در حایل که کتفمو میبوسید دستشو ی
بی پام رسوند و گفت
 خواب و ماساژ  ...پیشنهاد خوبیه ...اما انگشتش با مهارت ی
بی پام یرسوع به کار کرد
نفس منقطیع کشیدمو گفتم
 دنیل  ...خواهش میکنم .دستشو گرفتمو از خودم دور کردم .
ی
یی
مطمی بودم  .خییل خسته بودم .
شک نداشتم از حال مبم .
بیشب از
ی
چبی که دنیل میدید
اما دستشو برگردوند ی
بی پام و گفت
ی
میکت یچ ؟ بده میخوام به یه خواب عمیق مهمونت کنم ؟
 خواهشبا این حرفش انگشتشو اینبار واردم کرد
نفسم رفتو ناخونامو تو بازو دنیل فرو کردم
تو گلو خندیدو رسی ع دستشو عقب کشیدو گفت
ی
آستی کوتاه بپوشم لیا
 با این کارات دیگه نمیتونم بلوز380
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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 رن حساب شدیمدنیل هم خندیدو دستشو نوازشوار رو کمرم کشیدو گفت
 هممم  ...اما من از رن حساب شدن خوشم نمیادی
عمیق به گودی گردنم زد و منو به سمت خودش
با این حرفش مک
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
خودش کنار دادو از وان رفت ببون .
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حوله ای دور کمرش بستو از رسویس ببون رفت
صدای آب نمیذاشت بشنوم یچ میگه اما نا مفهموم فقط شنیدم گفت
خودمو مبسونم
چند لحظه بعد اومد تو حمامو گفت
ی
ی
داشت به شماره ام زنگ بزن .
 لیا  ...من باید برم جان  ...کاریمنتظر نموند من جواب بدم و رفت .
به قاب خایل در چند دقیقه خبه موندم تا به خدم اومدم .ی
یعت رچ
شده بود .
حالم یه جور یان 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
تو خواب و بیداری حس کردم ی
چبی رو تنم قرار گرفت
اما انقدر خسته بودم که نا نداشتم چشم هامو باز کنم
دست شکممو نوازش کردو زیر ی
ی
تیرستم رفت
آروم به سمت سینه ام رفتو از زیر لباس زیرم سینه ام رو گرفت
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خون بود  .دوست نداشتم بیدار شم
حس ر
یا ی
حت تکون بخورم
دوست داشتم فقط احساس کنمو لذت رببم
ی
بیشب شد
بوسه ای رو گردنم نشستو فشار دستش
ناله خفه ای از گلوم خارج شدو پاشو گذاشت رو پام
همیم از لذت گفتم
حس میکردم خوابه .یه خواب شبین  .همینطور کهبا سینه هام
رسگرم بود خوابم بردو ی
وقت کمر شلوارمو ی
پائی داد دوباره خواب و
بیدار شدم
ی
صدای دنیل که تو گوشم گفت چقدر دایع بهم فهموند خواب نیستم
دستمو رودستش گذاشتمو گفتم
 صبح شده ؟ نه  ...بخواب  ...وقت داری برای خوابیدنخواشتم بگم نمیخوام بخوابم  ...ادامه بده  ...اما خودش شلوارمو
پائی کشیدو ی
ی
بی پامو دست کشید
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چقدر ازش ر ی
ایص بودم ...
چقدر خوب بود که دست نمیکشید و ادامه میداد
ی
درست همونجان که میخواستم
حرکت دستش تند تر شدو من رن 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
 فکر کنم به کالس هشت صبحت نمبیسدستمو تو موهاش فرو کردمو گفتم
 مهم نیست یحت اگه به کل کالس های فردام نرسم
کلمه آخرو که گفتم دنیل حرکت اول رو زدو آهم تو اتاق پیچید
دستاش دور بدنم قفل شدو بدنم یرسوع به نبض زدن کرد
زیر گلومو بوسیدو در حایل که حرکاتشو یرسوع میکرد گفت
 کالس منو غیبت یکت شک نکن میندازمت ...
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فقط تونستم هویم بگمو تو لذت غرق بشم
اما حقیقت این بود که ی
حارص بودم کل درس های ترم رو هم بیفتم
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 شدیناخنامو تو کمرش فرو کردمو گفتم
 اما من نمیخوام هوشیار باشمیرصبه محکیم به باسنم زدو گفت
 اما من میخواماز درد یرصبه دستش دوباره به خودم اومدم که یهو خودشو عقب
کشید .منو دمر کردو دو طرف باسنمو گرفتو کشید
آیم از درد بلند شد که خودشو به پشتم مالید
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تو دلم خایل شدو خودمو آماده کردم برای یه درد شدید
اما خودش جلوم وارد کردو یه انگشتشو به پشتم فشار داد
ی
عجیت بهم داد اما دنیل با
لذت ناگهان با راحت شدن خیالم حس
ر
فشار انگشتش دردو تو تنم چرخوند
بالشتو چنگ گرفتم که خندید
ی
بیشب کرد
خم شد کمرمو بوسیدو شدت حرکاتشو
همزمان انگشتشم یکم دیگه فشار داد داخل
با درد گفتم
 بسه دنیلرسی ع انگشتشو ببون آورد  .فکر نمیکردم انقدر حرف گوش کن باشه
 .اما انگار ذهنمو خوند چون انگشتشو به خییس جلوم مالیدو اینبار رن
ی
عمیق داد
هوا فشار
بالشتو از درد گاز گرفتمو جیغمو تو بالشت خفه کردم که دنیل گفت
 آروم لیا ...ریلکس باش و خودتو شل کن  ...این فقط یه انگشتهمنه...

386

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

مچ دست دنیل رو گرفتمو گفتم
 بسه دنیل  ...خواهش میکنموقت دستشو خارج کرد نفس ر ی
انتظارنداشتم دنیل قبول کنه اما ی
احت
گرفتمو با حرکاتش دوباره غرق لذت شدم
مغزم از مدار ی
زمی خارج شده بودو تو فضای لذت غرق بودم  .دنیل
ی
زمی کشید اما باز غرق لذت
یرصبه محکیم به پشتم زدو دوباره منو به
شدمو دور شدم
اینبار که دنیل یرصبه محکیم به پشتم زد حس کردم پوست تنم
سوخت
ناله بلندی گفتم که با آه مردونه دنیل ترکیب شدو وزنشو رو تنم
انداخت
بدن هر دو نبض ی
مبد و نفس هامون عمیق و نامنظم بود
اصال دیگه نفهمیدم یچ 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
با اینکه خییل خسته بودم و خوابم یم اومد
اما این بدن و گرما منو جادو کرده بود
عادت ندارم نریم کنم اما نمیدونم چرا ی
وقت لیا داره درد میکشه
ناخداگاه لذتش از ی
بی مبه
دوست ندارم اذیت شه در حایل که قبال از درد کشیدن ی
دخبا لذت
میبدم !
ر
نمیبدم  ...اونا رس تا پا تظاهر بودن  ...از
نه از درد کشیدن اونا لذت ر
یی
میبدم
شکسی تظاهرشون لذت ر
موهای لیارو بوسیدمو نفس عمیق کشیدم
خبی بود نه از بوی ژل و مواد مخصوص مو ...
نه از بوی عطر غلیظ ر
عطر مالیم شامپو و بدنش بود که همه یچ رو آروم و لذت بخش
میکرد  .لیا نرم تو بغلم چرخیدو پاشو گذاشت رو پام
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لبخند زدمو پاشو ی
بی پاهام قفل کردم
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
اما مکث نکردمو از اتاق زدم ببون
این من نیستم  ...نمیخوام اینجوری باشم
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
همه یچ بیش از حد رسد و ببوح بود
ی
پاتخت برداشتم
رو تخت دراز کشیدمو سیگارمو از رو
ی
همینه  ...زندیک بدون حاشیه رسد و ببوحه ...
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پیک به سیگارم زدمو لب هام گرم شد
ی
بهبه آدم رسد باشه تا درد بکشه ...
از زبان لیا :
با صدای دنیل بیدار شدم
انقدر خسته بودم که چشمام با درد باز شد
نشستم رو تختو چشم هامو مالیدم که دنیل گفت
ی
پائی منتظرته  ...زیاد منتظرش نذار  ...تو دانشگاه
 لیا  ...رانندهمیبینمت...
به دینل تو قاب در نگاه کردم که کامال آماده بود
معت داری به من زد و رفت  ...یک بیدار شد  ...یک ی
چشمک ی
حارص شد
 ...چرا زودتر منو بیدار نکرد
ازش دلخور بودم اما انقدر خسته بودم که دوباره دراز کشیدمو پتو
کشیدم رو رسم  .دیشبو تو رسم مرور کردم  .نفهمیدم دنیل یک اومد اما
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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ی
رسعت که میتونستم آماده شدم
با تمام
یه ی
تیرست و شلوارک ی
جی پوشیدمو از اتاق زدم ببون
موهامو باز ریختم دورمو عینکمو گذاشتم .
ی
اولی بار دلم میخواست عینکمو بذارم کنار
برای
دلم میخواست زیبا تر به نظر بیام
دوست داشتم دنیل نتونه دستشو ازم برداره و تمام مدت تو فکر من
باشه ...
ی
مب صبحانه آماده بود یه ساندوی ج برای خودم درست کردم و در حایل
که بهش گاز ی
ی
ماشی رفتم
مبدم به سمت
ی
تو مسب ساندویجمو خوردمو تو ذهنم مار هان که میخواستم با دنیل
کنمو مرور کردم
رسیدیم دانشگاه  .دیرم شده بودو کالس اولم یرسوع شده بود
بعد از اون کالی با دنیل کالس داشتم
تو راهرو دوئیدم سمت کالس که از گوشه چشم ی
چبی از پنجره در یه
کالس دیدم
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مکث کردمو برگشتم ...
دنیل بود با یه ی
دخب که رو به روش ایستاده بود
ی
دخبه رو میشناختم  ...همون بود که رس کالس برای دنیل عشوه
اومده بود
یه لبخند پر عشوه رو لبش بود و خبه به دنیل بود
کالس پر از دانشجو بود و دنیل لبخندی زدو ی
چبی زیر لب گفت که
ی
نیش ی
بیشب باز شدو با عشوه برگشت رس جاش
دخبه
باید مبفتم رس کالسم اما شوکه به دنیل نگاه میکرد
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
چبی تو قلبم فرو ریخته بود
میدونستم چیه
اون باور پوشایل و خیال خایم که داشتم فرو ریخته بود .دنیل اون
مردی نبود که من تو ذهنم ازش میساختم ...
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احمقانه بود با مردی اشنا ی
بخوان .بعد هم
بیس  .چند شب کنارش
ر
ی
بزن که قراره براش متفاوت ی
بایس!
توهم
در حایل که مشخصه کیس که انقدر راحت تو رو انتخاب کرده  ...خییل
راحت هزاران نفر مثل تو رو انتخاب کرده یا خواهد کرد  ...پوزخندی
ی
اولی
به خودم زدمو وارد کالسم شدم .زیر لب ببخشیدی گفتمو
صندیل نشستم  .استاد اخم ریزی بهم کردو به درسش ادامه داد
هیخ نمیفهمیدم .فقط اون لبخند مغرورانه دنیل تو ذهنم بود .چرا
ی
این عقل و مغز راه جدا مبن  .من قرار بود برم تو یه رابطه و خوش
ی
بگذرونم  .برم و هیجان که تا حاال نداشتمو تجربه کنم  .در کنارش به
گروه کاوش برسم  .اینا تمام ی
چبی بود که منو به قبول این ارتباط
رسوند .اما حاال ناراحت بودم چرا دنیل عاشق من نیست...
ی
مییک لیا  ...خدای من مثل یه ی
ی
اولی
دخب بچه احمق که
عاشق! یچ
پرسی که بهش سالم کردو عاشق خودش میبینه دنبال عشق تو دنیل
بودم .با اخم نفسمو با حرص ببون دادم که استاد گفت
ی
 خانم دیزی ...مشکیل با درس من دارین که انقدر عصبان به تختهی
میکنی ؟
نگاه
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از خجالت رسخ شدمو خواستم جواب بدم که دنیا رو جلوی در کالس
دیدم .تقه ای به در زدو گفت
ی
آستی  ...میشه خانم دیزی رو برای چند لحظه داشته
 پرفسورباشم؟
ی
آستی با تاسف رسی برام
قیافه دنیل تو هم و ناراحت بود  .پرفسور
تکون دادو گفت
 بله  ...حتما  ...در هر صورت خانم دیزی تو کالس منم نبود ...ی
ی
ی
آستی
با یرسمندیک و نگران بلند شدم و به سمت دنیل رفتم که پرفسور
گفت
 یبهبه وسایلتم رببی خانم دیزی  ...کالس دیگه داره تموم میشه ...
چشیم گفتمو وسایلمو برداشتم
همی به سمت ی
ی
دفبش رفتم.
خبی از دنیل نبود برای
ببون کالس ر
تقه ای به در زدم که با صدای بیا تو دنیل رفتم داخل
با دیدن ی
مب خایل دنیل رس جام ایستادم که در پشت رسم بسته شدو
قفل تو کلید چرخید .
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دنیل از پشت رسم گفت
 میشه یببسم پشت در کالس من چکار میکردی؟دورم چرخید و اومد رو به روم  .به صورتم دقیق شدو گفت
داشت منو دید ی
ی
مبدی ؟
از درون رس دورایه بودم  .حس ناراحتیمو از لبخند شهوت بارش به
اون ی
دخب نادیده بگبم یا به روش بیارم ؟
باید با واقعیت کنار یم اومدم  .دنیل مال من نبود
دنیل مردی که مال کیس بشه نبود
ما یرسوع یه رابطه غب عاشقنه بودیم و از اول دنیل مواضعش روشن
بود  .یهو جرقه ای تو رسم زدو گفتم
 میشه ببسم چرا به اون یدخب چندش لبخند زدی؟
ی
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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حاال هر دو ابرو دنیل باال پریدو فقط نگاهم کرد  .قبل اینکه من ی
چبی
بگم خودش گفت
 خب باید یاعباف کنم هر دو موردو درست ی
گفت  ...اما دلیل نمیشه
ی
بزن ...
تو از پنجره کالسم منو دید
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 یوقت
ی
میکت  ...مکث کردم
دیدم خودت داری خارج از قوانینت عمل
 خارج از قوانینم ؟نگفت تا ی
ی
وقت قرارمون برقراره  ...هر دو باید روابطمون
 اوهوم ...مگهمحدود به هم باشه !؟
 لیا  ...از نظر تو که یه لبخند یه رابطه نیست ؟ی
همی رو نوک پام
نمیخواستم دنیل حس کنه من زیادی حساسم برای
بلند شدم .لبخند زدم و مماس لبش گفتم
 نه اما میتونه یرسوعش باشه ...انگار منتظر این لحظه بود .دستاش رو باسنم نشستو منو کشید
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منو به سمت خودش کشید
بدنمون مماس هم شد .لب هاشو رو لبم کشید و گفت
 هرچند باهات موافق نیستم  ...اما ایده ات رو دوست دارم .لب پائینشو آروم بوسیدم و گفتم
 من اما این کارتو دوست نداشتمتو گلو خندیدو لبمو گاز گرفتو گفت
 من اما این کارو دوست دارم .جوان بدمو دوباره لب هامو بوسید اما نه
دیگه اینبار فرصت نداد من
ر
آروم و مالیم  .نه ی
حت داغ و خشن .
ی
وحیس لب هامو به دندون گرفتو مکید
بلکه اینبار مثل یه گرگ
ی
همی االن پوست لبم پاره شه و طعم
طوری که حس کردم ممکنه
خون رو حس کنم .
باسنمو تو دستش فشار دادو منو کیم باال کشید
حاال حس میکردم چقدر تحریک شده
منو باال تر کشید که پامو دور کمرش قفل کردمو به سمت ی
مبش رفتیم
397

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

منو نشوند رو ی
مبو سینه هام تو دستش فشار داد
یل هامو ول کردو به سمت گردنم رفت  .دستشو ی
بی پام کشید که یهو
رسشو عقب بردو گفت
 این یلعنت چیه پوشیدی ؟
با شوک به پاهام نگاه کردم !
منظورش از ی
لعنت شلوار ی
جی بود ؟!
به دنیل نگاه کردم که با حرص نفسشو ببون دادو گفت
 از شلوار های زنونه متنفرم  ...اصال طراچ شدن برای گند زدن بهحال مردا
ناخداگاه خندیدمو از رو ی
ی
پائی
مب پریدم
به ساعت اشاره کردمو گفتم
 در هر صورت نمیشد ادامه بدیم  ...کالست پنج دقیقه دیگه یرسوعمیشه .
اینو گفتمو خواستم از جلو دنیل رد شم که پشت کمر شلوارمو گرفتو
در حایل که منو به سمت عقب میکشید گفت
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در حایل که منو به سمت عقب میکشید گفت
 کجا ؟ کارم هنوز باهات تموم نشده .سوایل نگاهش کردم که منو چرخوند رو ی
مب و دمرم کرد
محکم زد به باسنمو گفت
 درسته دیرم میشه  ...اما این دلیل نمیشه ازت بگذرمی
پائی که تقه ای به در خورد
کمر شلوارمو گرفتو خواست بکشه
دستش خشک ایستاد
ی
فحیس دادو گفت
زیر لب
 بلند شو لیا  ...امروز انگار روز من نیسترسی ع بلند شدمو خودم رو مرتب کردم  .به اشاره دنیل نشستم رو
مبل کنار ی
مبش و دنیل به سمت در رفت
درو باز کرد و بله قاطیع گفت
مرد پشت در گفت
 دنیل  ...دستگاه ریسایکل پیش توئه ؟ نه مت  ...یدفب کتابداری بود آخرین بار
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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
 ییعت نهار نخورم؟
دنیل هم شیطون نگاهم کردو گفت
ی
 نگران نباش  ...نمیذارم گرسنه بمونبا این حرفش دلم با یه اضطراب شبین پر شد و مشکوک بهش نگاه
کردم اما چمیک زد و در اتاقش رو باز کرد و گفت
 حاال زود برو کالست ...نمیخوام بعد از من بریسمکث نکردمو رسی ع به سمت کالس رفتم  .هنوز یرسوع نشده منتظر
تموم شدن کالس بودم  .ی
وقت رسیدم تمام صندیل ها پر بود جز صندیل
کنار پنجره ته کالس که آفتاب افتاده بود روش .
ی
همی لحظه دنیل اومد تو .
به اجبار رفتم اونجا نشستم و
نگاهش رو کل کالس چرخید و رو من ثابت شد
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بی ابروهاش افتاد اما ی
اخیم ی
چبی نگفتو رو به کالس درسو یرسوع کرد
دلیل اخمشو نفهمیدم
اما آفتاب خییل داشت اذیتم میکرد !
یا ی
بهبه بگم داشت خوابم میکرد
ی
پائیب
همیشه این عادت بدو داشتم که مثل گربه های تنبل تو ظهر
ی
اولی نور و گرمای مالیم آفتاب باید لم بدن و بخوابن!
بودم که با
اما مقاومت کردمو به حرف های دنیل تمرکز کردم
میدونستم یه ذره حواسم پرت شه دنیل باز منو ضایع میکنه
دنیل رو به کالس پرسید
مقبه اصیل رو نام رببه ؟
 خب کیس میتونه سه ری
دخبی رو به روی من دستشو بلند کردو دنیل با تکون رس بهش گفت
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 ؟ی
غلیظ بهم کرد که یخ شدم ! اما من که کار اشتبایه نکرده
دنیل اخم
بودم
اصال دلیل اخم دنیلو نمیفهمیدم که کالس با خنده ریزی پر شدو دنیل
گفت
مقبه اصیل آماندا
مقبه لیاست خانم دیزی  ...نه شما ! سه ر
 منظورم ریی
هسی
 ،لیا و سیدنا
ی
زمی باز شه و برم توش  .معلومه دنیل وسط کالس
دلم میخواست
منو لیا صدا نمیکنه ! بهم میگه خانم دیزی و ی
وقت میگه لیا منظورش
من نیستم
ی
ی
ی
با یرسمندیک رسمو پائی انداختمو چبی نگفتم
ی
بیشب از قبل داشت منو مست از
حس بدی داشتم و آفتاب حاال
خواب میکرد با حس سایه ای باال رسم رسی ع رسمو بلند کردم که دنیلو
باالی رسم دیدم
مقبه اصیل توضیح میداد به من نگایه
همینطور که داشت راجب سه ر
انداخت و گفت
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به من نگایه انداخت و گفت
مقبه
 اما لیا که معروف به ملکه عشق و هوس بود نسبت به بقیه ری
متفاون داره ...
کامال
اسممو طوریگفت انگار با من بود! تکیه داد به دیوار کنار پنجره و گفت
ی
مقبه کشف شده نشون میده اینجا عالوه بر
چبی که تا حاال از این ر
جواهرات ابزار آالت جنیس هم نگهداری میشده...
نگاهش رو تنم چرخیدو ادامه داد
مقبه بره ...
 گروه کاوش ما دو هفته آینده قراره به این راز نگاهش دلم میخواست خودمو جمع کنم اما از این حرفش ناخداگاه
صاف نشستم که دنیل نگاهش رو کالس چرخید
االن دنیل کامال پشت کالس بود و کیس عمال من و اونو نمیدید مگه
اینکه برگردن سمت ما
یهو دنیل دستش اومد سمتم
حس کردم االن سینه ام رو میگبه که یقه لباسمو گرفتو کشید
ی
پائی
اما نه به سمت
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بلکه به سمت باال !
ی
پائی بود و چاک سینه ام
با اخیم ازم دور شدو تازه فهمیدم یقه لباسم
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
ی
تیرستمو درست کردم .بخاطر سینه های نسبتا بزرگم همیشه مشکل
یقه لباس هارو داشتم
اما نه در این حد که دنیل بخواد یقه لباسمو باال بده  .دنیل برگشت
جلو کالس و گفت
 خب  ...هفته آینده یه امتحان میگبم ازتون  ...هر کیس که ماکسمقبه لیا همراه من
کالس بشه  ...میتونه دو هفته آینده در بازدید از ر
بیاد .
مقبه لیا ؟!
چشم هام گرد شد .دو هفته دیگه دنیل میخواست بره ر
میبد  ...این طبق قرارمون بود .همهمه آرویم تو
منم باید با خودش ر
کالس شد و دنیل خبه به من گفت
 یبهبه کیس فکر تقلب به رسش نزنه ...
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از حرفش با تعجب بهش نگاه مردم اما نگاهش خییل جدی بود .
برگشت سمت تخته و فصل های مربوط به امتحان رو نوشت رو
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
شدمو با دیدن ی
دخبی که تو اتاق ایستاده بود ابروهام باال رفت  .دنیل
خییل ریلکس گفت
ی
 خانم دیزی ...بشینی تا کار خانم الرنس تموم شد
با این حرفش اون ی
دخب 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 ...ی
 میتون بری پیش پرفسور نایو  ...اون یه ظرفیت خایل داره پرفسور نایو تو مناطق شمایل کار میکنه و من نمیتونم جای رسد برمیه ابرو دنیل باال پریدو گفت
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ی
 خانم الرنس  ...من ظرفیت پروژه ام تکمیله ...میتونی از لباس گرم
استفاده ی
کنی اگه واقعا به این پروژه نیاز دارین .
 اما آقای یدکب ..به من ی ی
گفی شما اگه دستور بدین میشه یه نفر رو
اضافه ی ی
کی
دنیل به من نگاه کردو گفت
 خانم دیزی  ...مداریک که خواسته بودمو آوردینجا خوردم اما زود فهمیدم دنیل میخواد از دست این ی
دخب راحت شه
ی
همی به دروغ اینو گفته و رسی ع گفتم
و برای
 بله استاد ...بلند شدمو از ی
بی برگه هام چندتا برگه رو ببون کشیدم و به سمت
دنیل رفتم که دنیل برگه هارو گرفتو در حایل که خودشو رسگرم برگه
هام نشون میداد گفت
ی
قوانی عوض شه ...
 خانم الرنس  ...من کیس نیستم که با دستورممتاسفم نمیتونم کمکتون کنم
به برگه ها نگاه میکردمو سیع میکردم چک کنم چه ی
چبی نوشتم که با
جواب الرنش شوکه برگشتم سمتش
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الرنس خییل با عشوه گفت
 استاد  ...من یحارصم هرکاری که بخواین براتون انجام بدم  ...هر
کاری...
دنیل برگه هارو ی
پائی گذاشت و گفت
ی
بیشب از این وقت منو نگبین  ...چون
 خانم الرنس  ...ممنون میشمی
در غب این صورت مجبور میشم شمارو به کمیته اخالق معرف کنم
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 معرفی
کنی ؟
 نمیخوام این کارو کنم اگه شما یترسیف رببین و انقدر ارصار بیجا
ی
باشی
نداشته
ی
الرنس با اخم غلیظ نگاهش ی
بی منو دنیل چرخیدو بدون حرف به
سمت در رفت
اما قبل از ببون ی ی
رفی با حرص یه بار دیگه به من نگاه کردو در اتاقو
کوبیدو ببون رفت
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دنیل رسی ع نشستو تلفن رو برداشت  .شماره ای گرفتو گفت
ی
ی
همی االن پیش من بود و باید بگم
 سان  ...سالم  ...دنیلیم  ...الرنستالش 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 یچ بود ؟دنیل دنستمو گرفتو منو نشوند رو پاش  .دکمه ای زیر ی
مبش زدو
صدای قفل شدن در اتاقش اومد  .دستشو رو شکمم کشیدو گفت
 هیخ  ...یه یدخب که میخواد مسبو برا خودش از راه های دیگه کوتاه
ی
کنه رو گزارش کردم
از حرفش معذب شدمو گفتم
 االن منم مثل اون یدخبم ی
یعت ؟
دنیل اخیم کردو کمر شلوارمو باز کرد و گفت
میکت شبیه اون ی
ی
دخبی؟
 چرا فکر408
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تو بغلش جا به جا شدمو گفتم
 خب  ...منم دارم بخاطر رسیدن به گروه کاوش  ...مسب دیگه ای رومبم ...
دنیل دستش زیر ی
تیرستم رفتو گفت
 لیا  ...درسته شب ها تو تخت یمت  ...اما فکر نکن این باعث میشه
بدون انجام پروژه ات به گروه کاوش بریس
خودمو عقب کشیدمو به دنیل نگاه کردم که گفت
 چیه ؟ انتظار نداری که بخاطر خوابیدن با من قراره رببمت گروهکاوش؟!
نمیدونستم یچ بگم  .هر ی
میبدم  .اما
چبی میگفتم خودمو زیر سوال ر
واقعا انتظار نداشتم هنوز باید اون پروژه عظیم رو انجام بدم
دنیل دستشو تو شلوارم بردو گفت
میبم  ...تو هم داری لذت
 لیا  ...تو این رابطه همونقدر که من لذت رمیبی  ...درسته ؟
ر
با این حرف دستش کامل ی
بی پام قرار گرفت که ناخداگاه نفس عمی یق
ببون دادم و رس تکون دادم
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نمیشد لذت بردنمو انکار کنم
حت بلد نبودم تحریک شدنمو ی
من ی
مخق کنم
چه برسه به انکار لذتم.
دنیل لب هاشو مماس گوشم گرفتو گفت
 پس دلییل نداره بخاطر این رابطه از من یچب دیگه ای بخوای...
درسته لیا ؟
زبونشو به الله گوشم کشیدو گلومو بوسید  .همزمان انگشتشو آروم
فشار داد ی
بی پام و گفت
 راجب امتحان هفته بعد هم  ...اگه نمره ات نرسه  ...انتظار نداشتهباش رببمت ...
لبمو گاز گرفتمو بریده بریده گفتم
حسان درس بخونم
 پس باید این هفته شب هار
دنیل یهو منو از رو پاش بلند کرد  .چشمهام که از لذت بسته شده بود
با شوک باز شدو قبل اینکه بفهمم یچ شد دنیل شلوارمو ی
پائی کشیده
بود  .منو خم کرد رو ی
مب و یرصبه ای به باسنم زد
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پشتم خم شد و کنار گوشم گفت
 شبهات مال منه لیا  ...رو شب ها حساب نکنقبل اینکه من ی
چبی بگم گرمای بدن دنیل رو پشتم حس کردمو حرکت
اولشو یرسوع کرد  .نفسم از درد اولیه حبص شدو با حرکت بعدی لذت
یرسوع کرد به حرکت تو تنم  .اما دنیل انقدر رسی ع و با قدرت یرسوع
کرده بود که نمیذاشت درد کامل محو شه
لبمو گاز گرفته بودم تا صدام ببون نره که دنیل کنار گوشم گفت
ی
ساکت لیا
 خییلآه آرویم از گلوم در رفتو بریده بریده گفتم
 دنیل  ...آروم تر  ...یمیبسم صدام بره ببون
دنیل کنار گوشم خندیدو مکث کرد اما تا بخام نفس بگبم حرکت
محکیم زد که صدای برخورد بدنمون با آه من تو اتاق پیچید  .دنیل با
لذت گفت
 همینه  ...دوست دارم صداتو بشنوم لیا ...نمیدونستم دنیل جدی میگه یا تو حال خودش نیست  .تو ی
دفبش
وسط دانشگاه بودیم
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اونوقت میخواست ناله های منو بشنوه ؟
هرچند برای منم راحت تر بود که صدامو ی
کنبل نکنمو غرق لذت بشم
ی
موقعیت که توش بودیم باعث میشد نتونم خودم رها کنم
اما ترس از
دنیل یرصبه محکیم به باسنم زد که صداش با آه از درد من تو اتاق
پیچید.
یرصبه دستش واقعا درد داشت .
دنیل پشت گردنمو بوسید و دوباره تو گوشم گفت
ی
ی
بشیت ها
 صدات نشنوم لیا ممکنه کالس بعدی نتونبا این حرف یه یرصبه دیگه زدو جای انگشتاش سوخت
ی
ناله ام ناخداگاه بلند شدو دنیل جون تو گوشم گفت دیگه مغزم
نمیتونست همه چیو ی
کنبل کنه
آرنجم رو ی
مب درد گرفته بود
ی
بیشب ادامه داد .انگار که تازه اول
دنیل کمرمو محکم گرفتو با رسعت
راه بود .
خودمو از رو ی
مب بلند کردمو با ناله گفتم
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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
بشی رو ی
ی
مب لیا ...
اما فرصت نداد بشینم .
کمرمو گرفتو منو نشوند رو ی
مب  .پاهامو دور کمرش انداختو خودشو
رسی ع واردم کرد
سینه ام رو تو دشتش ی
فرسدو نوکشو از رو پباهنم گاز گرفت
ناله ام دوباره بلند شدو حس کردم دنیل تو گلو خندید
اما یهو کل بدنم غرق لذت شدو یرسوع کرد به نبض زدن
صدای دنیلو شنیدم که تقریبا شایک گفت
 خییل زوده لیا ...تو چرا انقدر کم تحمیلنیمدونستم منظورش چیه اما دیگه تو حال خودم نبودمو تو لذت
شناور بودم .
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دنیل منو خوابوند رو ی
مبو دستشو دو طرفم ستون کرد .
ی
پائی اومدم
کم کم از اوج
تازه متوجه شدم دنیل هم بدنش نبض ی
مبنه و مماس بدنم داره نفس
نفس ی
مبنه
چشم هامو به زور باز کردم که دیدم خبه به منه
لبخندی کنج لبش نشستو گفت
 کالس بعدیت یه رب ع دیگه یرسوع میشه لیاخسته نگاهش کردم
چینی ی
ی
ی
ی
چبی فکر کنه و بگه .
موقعیت به
توچنی
یک میتونه
چشم هامو بستمو گفتم
 من فقط دلم میخواد بخوابمدنیل 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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در حایل که لباسشو مرتب میکرد گفت
بخوان  ...اما خب
 دوست داشتم کاناپه اتاقمو در اختیارت بذارمر
مسئول آموزش قراراه بیاد اتاقمو فکر نکنم جلو اون راحت ی
بایس
بخوان
ر
با این حرف چشمیک بهم زدو شلور و شورتمو از رو دسته صندلیش
برداشتو به من دادتا بپوشم
رن رمق ازش گرفتمو سیع کردم بپوشمش که دنیل هم کمکم کرد و
گفتم
 این انصاف نیست دنیل  ...تو چطور انقدر رس حایلکمر شلوارمو بستمو دنیل ی
تیرستمو مرتب کردو گفت
ی
آمادیک بدنت توجه ی
کت  ...بعد یه رابطه کوتاه ...
 تو هم اگه یکم بهی
ی
نمییس .
انقب خسته
به ساعت نگاه کردمو گفتم
 کوتاه ؟ به نظرت نیم ساعت کوتاهه ؟دنیل دستشو رو سینه ام کشیدو گفت
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ببی جای دندونم ی
 اوه  ...یلعنت  ...ی
تیرستتو سوراخ کرده
ی
جان که دنیل گفت نگاه کردم .
به
سوراخش ریز بود اما جای دقت میکردی مشخص بود .
دنیل عقب رفتو گفت
 دیگه این یتیرستو نپوش  ...سینه هات خییل پیدا میشه با این مدل
وقت خم ی
یغه  ...مخصوصا ی
مییس ...
یغه لباسمو باال دادمو گفتم
 فکر نمیکردم انقدر حساست داشته یبایس
نوک سینه ام رو از رو لباسم بیم انگشتاش گرفت و فشار داد
کنار گوشم گفت
 لیا  ...بدنت منو تحریک میکنه  ...من نمیخوام رس کالس تحریکشم
نمیدونستم از درد نوک سینه ام بود یا از حرف دنیل اما کل بدنم داغ
شده بود  .خودمو عقب کشیدمو به دنیل نگاه کردم.
دکمه دوم پراهنش که باز بودو بستمو خبه به چشم هاش گفتم
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دکمه دوم پراهنش که باز بودو بستمو خبه به چشم هاش گفتم
ی
نزن ...
 باشه  ...پس تو هم اینو ببند که تمرکز منو بهممشکوک نگاهم کرد که اخم کردمو دستمو رو شلوارش حرکت دادمو
گفتم
 چیه  ...فکر کردی فقط خودت تحریک یمییس ؟
بدنش آروم زیر دستم تکون خوردو قبل اینکه بخواد دوباره بیدار شه
دستمو برداشتم
تو دلم گفتم اینم عوض فشار نوک سینه ام
ی
لبخند دندون نمان بهش زدمو به سمت در رفتم
اما قبل اینکه ازش دور شم یرصبه محکیم به باسنم زد که صداش تو کل
اتاق پیجید
برگشتم سمتشو اخم کردم که چشمیک بهم زد
خواست یزی بگه که در اتاقشو زد
ی
نفریت کرد .جلو خودمو گرفتم تا نخندمو
قیافه اش تو هم رفتو زیر لب
به سمت در رفتم .
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درو باز کردمو با سالم مودبانه به مسئول آموزش از اتاق دنیل خارج
شدم .
ی
حس زندیک داشتم با وجود اینکه خسته بودم اما رابطه با دنیل شادی
تو وجودم ایجاد میکرد که انگار هیچوقت تجربه اش نکرده بودم
وقت برای نهار خوردن نبود  .فقط یه اسنک گرفتمو تو راه کالس
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
همی نوشتم
دلم گرفت دوست نداشتم تو خونه تنها باشم  .برای
 من نمبم خونه  ...میخوام برم خرید ...رسی ع جواب داد
 برو خونه بعد با هم مبیم خریدی
همی نوشتم
از این اخالق رئیس گونه اش خوشم نیم اومد .برای
 -خریدم کوچیکه با راننده ات مبم بعد مبم خونه
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ی
گویس رو گذاشتم تو جیبم و منتظر جوابش نموندم .
ی
آشنان بدنمو رسد کرد
ماشی پارک شده رفتم که صدای
به سمت
ی
لیا  ...عزیزم ...خشک رس جام ایستادم
جک اینجا چکار میکرد  .نفس عمیق کشیدمو برگشتم سمتش .
سیع کردم صورتمو حفظ کنمو ی
اسبسمو تو چهره ام نبینه و گفتم
ی
میکت ؟
 سالم جک  ...تو اینجا چکارمغرورانه دستشو تو جیب شلوارش گذاشتو با ی
ژست که انگار
میخواست مجله های مد رو تقلید کنه به سمتم اومد و گفت
 اومدم تورو ببینم ! میدونم دلت برام تنگ شدهناخداگاه یه قدم عقب رفتم
هرچقدر دنیل و بدنش برام جذاب بود ! جک و اندامش تهوع آور بود .
هرچند جک در نوع خودش بد نبود  .اما به پای دنیل نمبسید .جک
قد متوسظ داشت .پوست خییل سفید و موهای قرمز  ...و چشم
های ر ی
سب کمرنگ ...
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به چشم هاش نگاه کردم
حت اگه ی
خدای من  ...من چقدر از جک متنفرم  ...ی
بهبین تیپ و قیافه
رو هم داشت  ...ی
چبی که تنفرمو زیاد میکرد نگاه مغرورانه و پر از
تحقبش بود
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 .
پشت گردنم عرق رسد نشسته بودو آب دهنمو غورت دادم  .از مکث
من قیافه اش داشت تو هم مبفت
من اینهمه راه نیومدم که تو ی
عویص منو پیدا ی
کت  .رسی به نشونه نه
تکون دادمو گفتم
 اینجا وسط دانشگاه جک  ...اصال تو منو چطور پیدا کردیی
ی
آزردیک دستشو ی
پائی انداختو با صدان که مشخص بود عصبانیه
با
گفت
 پدرت بهم گفت  ...راجب نامزدیمون گفتم و اونم استقبال کرد...منم اومدم دنبالت که با خودم رببمت ...
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دستمو گذاشتم رو قلبم  .زیر لب با ی
اسبس گفتم
 یچ ؟ نامزدی ؟ تو دیوونه شدی جک ؟ من که بهت گفتم االننمیخوام
بلند زد زیر خنده و گفت
 وای قیافه ات خییل خنده دار شده بود لیا ...اودم سمتمو دستشو دور گردنم انداختو گفت
ی
ی
شوچ کردم .من اومدم اینجا برای جلسه کاری پدرت گفت اینجان
بهت رس بزنم ...
ی
شوچ کرده خوشحال باشم یا از اینکه دستش دور
نیمدونستم از اینکه
گردنمه عوق بزنم .
در حایل که منو به سمت ماشینش تقریبا میکشوند با ولع گونه ام رو
بوسیدو گفت
 اما بالخره که قراره این قضیه نامزدی رو مطرح کنیم  ...راستش لیا ...ی
پائی انداختو بازومو گرفت
دستشو از دور گردنم
بدنم از لمسش گزگز میکرد
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نیشخندی زدو گفت
صب کنیم تو دیگه داره رن مزه
 راستش لیا  ...این مسخره بازی رمیشه...
ی
عصت  ...من این لحن روان جک رو
اوه نه ! بوی الکل  ...و این لحن
ر
میشناختم
وقت به اینجا مبسید لحنش ی
ی
یعت میخواست قایط کنه  .ظرفیت جک
ی
مست کم بود و همیشه بد مست میکرد
تو
ی
هیخ بعید نبود !
اما آخه این وقت روز ! هر چند از این روان ی
ی
در ماشینشو باز کردو با لحن عصبان گفت
ی
صبم تموم
بشی لیا  ...یک ماهه از دست من داری در مبی  ...من ر
شده ...
دستمو از دستش ببون کشیدمو گفتم
ی
نمیتون منو مجبور به ی
چبی ی
کت که نمیخوام ...
 ولم کن جک  ...توخواستم 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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صدای دنیل رو شنیدم که با عصبانیت گفت
خبه ؟
 اینجا چه ری
بیشب شدو گفت
فشار دست جک رو بازوم
 به تو مربوط نیست ...ی
ماشی هول داد که اسم دنیل رو داد زدم و دنیل بازو
منو به سمت
جک رو گرفت و گفت
ی
 یعصبان نشدم ولش ی
کت
بهبه تا
جک با عصبانیت برگشت سمت دنیل و در حایل که بازوشو از دست
دنیل ببون میکشید گفت
ی
ی
عصبان ی
میکت ؟
بیس چکار
 مثالهنوز 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
ی
ی
عویص ...
شکست
 دندونمودنیل رو کرد به منو گفت
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 اون کیه لیا؟نمیدونستم یچ بگم  .چون اگه میگفتم جک اونوقت لو مبفتم دفعه
قبل دروغ گفته بودم
رسی ع با ترس گفتم
 اون مسته ...جک پرید وسط حرفمو گفت
ی
ی
عویص ؟ من نامزد لیام !
هست
 تو یکیی
ریخی رو من و دنیل از عصبانیت چشم هاش رسخ شدو
انگار آب یخ
به من نگاه کرد  .با تکون رس گفتم نه
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 ؟آب دهنمو قورت دادم و گفتم
 اون نامزد من نیست دنیل424
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از زبان دنیل :
جلوی دانشگاه  ...یه مرد مست و یه ی
دخب  ...همینو کم داشتم برای پر
کردن رزومه ام
ی
از لیا خییل خییل عصبان بودم
نمبد هم با این حرف نزدن داشت دردرسو بزر ی
هم حرف ی
گب میکرد
اون مرد مست از رو ی
زمی بلند شدو دیدم که انتظامات دانشگاه داره
میاد سمتمون
رو به لیا گفتم
ی
ماشی راننده شو تا من این گندی که زدی رو جمع کنم
 برو سواری
ماشی .
اونم مثل یه بچه ترسیده چشیم گفتو دوئید سمت
اون مرد از رو ی
زمی بلند شدو خواست بره دنبال لیا که بازوشو گرفتمو
گفتم
 کجا  ...یبهبه بری رد کارت اگه نمیخوای دانشگاه ازت شکایت ثبت
کنه
دستمو پس زدو با کف دست محکم کوبید به تخت سینه ام و گفت
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ی
هست ؟
 شکایت ...من ازتون شکایت میکنم  ...اصال تو کدوم خریانتظامات دانشگاه رسیدو در حایل که دست این مرد مستو از رو من
عقب میکشید گفت
ی
 چه اتفاف افتاده پرفسور آندو ؟یی
هسی
 این آقا مزاحم ییک از دانشجوها شدن .گویا مستی
ی
باشی
 من رسیدیک میکنم شما راحترسی تکون دادمو خواستم برم که اون مرد داد زد
 ازت شکایت میکنم پرفسور آندو  ...به من میگن جک کایز ...بدبختت میکنم ...
جک! همون کیس نبود که لیا باهاش صحبت کرده بود
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 !
نامزد لیا ! ی
دخبی که بکارتشو من ازش گرفتم ...
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چطور میتونه نامزد داشته باشه ؟
مگه اینکه این مرد ...واقعا مرد نباشه ...
وگرنه چطور تونسته به لیا دست نزنه ...
سوار ماشینم شدمو به سمت خونه راه افتادم
تو دانشکده جلسه داشتیم اما ی
وقت لیا گفت خودش مبه ببون و
جواب نداد از جلسه زدم ببون
حسان صورت جلسه
و چقدر خوب شد که زدم ببون  ...اما فردا باید
ر
بخونم بخاطر غیبتم و این کیل از وقتم رو میگرفت
ی
اما ی
بیشب از همه رو اعصابم بود  ...لیا بود ...
چبی که االن
و جک  ...این مرد مست ...
نفهمیدم یک به خونه رسیدم  .پله هارو دو تا ییک باال رفتمو وارد عمارت
شدم .
خبی از لیا نبود  ...یه لحظه شک کردم نکنه نیومده باشه خونه ...
ر
اما اونوقت راننده ام بهم میگفت
به سمت اتاق لیا رفتمو بدون در زدن وارد شدم
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جلو آینه با باال تنه نیمه لخت ایستاده بود و با ورودم جا خوردو
ی
تیرستشو رو تنش گرفت
ی
ی
بیشب عصبان شدم  .درو بستمو به سمتش رفتم
از حرکتش
با عصبانیت ی
تیرستشو از دستش ببن کشیدمو گفتم
ی
 چرا خودتو جلو من میپوشون ؟ دنیل  ...ترسیدم ...فکر نمیکردم تو یبایس ...
ی
داشت یک باشه ؟
 پس انتظار آروم باش دنیل  ...تو یهو اومدی تو این حرکتم غب ارادی بودنگاهم 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 بیادی
نگفت کیس تو زندگیت نیست ؟
رساغت  ...مگه تو
با هر جمله به سمتش مبفتمو اونم عقب مبفت
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ترسو تو چشم هاش میدیدم  .آروم و با ترس گفت
 دنیل  ...من جلو آینه داشتم لباس عوض میکردم  ...جک باعث شدهی
آستی لباسم پاره شه  ...من لخت نبودم ...
بود
پشتش خورد به دیوار کنار پنجره و ایستاد
ی
سانت بدنش ایستادم و داد زدم
اما من یه قدم دیگه رفتمو چند
 این جک کیه که راجبش بهم دروغ یگفت !؟
ی
بیشب گفت
با ترس
ی
 کیس تو زندیک من نیست  ...جک یه دیوونه روانیه ...ی
 یه دیوونه روان که نامزدته ؟اینو گفتمو فکشو تو دستم گرفتم
بدنمو به بدنش فشار دادم
ی
عصبان بودم
ی
عصبان ...
این بدن  ...این لب ها  ...این صورت  ...همه مال من بود ...
صدان که حاال کامال میلرزید گفت
لیا با
ی
429

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 اون نامزد من نیست ...رسمو خم کردمو مماس لب هاش گفتم
 پس کیه ؟رون پامو به ی
بی پاش فشار دادم
از درد ناله ای کرد که کالفه ترم کرد  .این ناله های ریزش هم فقط باید
مال من میبود
این ی
دخب فقط مال من باید باشه ...
بریده بریده گفت
ی
همی نمیتونستم باهاش
 یرسیک پدرمه  ...یه یرساکت مهم  ...برایدعوا کنم و مجبور بودم مدارا کنم
ی
همی این
میدونستم لیا نمیدونه من کامال راجب پدرش میدونم  .برای
امباطوری نیاز به یه یرسیک
دروغ رو باور نمیکردم که پدرش با اون ی
دیوونه مثل جک داشته باشه
ی
همی با دست دیگه ام کمرشو گرفتمو تو دستم فشار دادم
برای
دوباره ناله اش بلند شدو گفتم
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دوباره ناله اش بلند شدو گفتم
امباطوری که داره ! نیازمن یه مرد
 میخوای باور کنم پدرت با اون یی
روان مثل جکه ؟
چشم هاش گرد شد
شوکه شده بود
پوزخندی بهش زدمو گفتم
ی
زندیک من ی
بیس ؟
 تو فکر کردی من بدون شناختت میذارم انقدر واردمن ی
حت اسم برادر هاتو میدونم!
صدان که به زور شنیده میشد گفت
چند بار با تعجب پلک زدو با
ی
ی
مالیان داره  ...یرسکت جک اون تخلفو پوشش داده !
 پدرم تخلفی
همی بهش نیاز داره !
برای
مکث کردم !
اوه  ...کلک جدیدی که این روزا یرسکت های بزرگ ی
مبدن ! اما اگه
مشخص میشد تخلف کردن  ...به خاک کشیده میشدن
دستم یکم نرم تر شدو گفتم
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ی
ی
حماقت کرده ؟
چنی
 چرا پدرتآب دهنشو غورت دادو گفت
 چون داشت ورشکست میشد  ...گفت اینجوری حداقل تا دستش روی
ی
بیشب میمونه و اموالشو تا جان که ممکنه منتقل و
شه چند سال
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
ی
اما من هنوز ازش عصبان بودم
با ترس نگاهم کردو گفت
 دنیل قسم میخورم جک تا حاال یحت نتنسته بود لب های منو ببوسه
 ...هرچند خییل تالش کرده بود !
با این حرفش به لب های لیا نگاه کردمو عصبانیتم اوج گرفت
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با حرص دوباره ی
بی بدن خودمو دیوار قفلش کردم
مماس لبش گفتم
 اگه بوسیده بود که تو االن اینجا نبودیبدون اینکه بهش فرصت جواب دادن بدم
لب هاشو با خشونت بوسیدمو دستمو تو موهاش فرو کردم
انگار میخواستم انتقام حضور جک رو از لب های لیا بگبم
ی
داشتت ...
این لب های نرم و دوست
خودمو به بدنش فشار دادمو ناله ای تو گلو کرد
با خشونت و عجله کمر شلوارشو باز کردمو ی
پائی دادم
دستاش بازوهامو گرفته بود
میدونستم دوست داره بگه یواش تر ...
اما االن هر یچ من میخواستم بود ...
از زبان لیا :
ی
دنیل ی
وقت عصبان بود واقعا ترسناک بود
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ی
انگار هیچ حرف تو رسش نمبفت
ی
پائی کشیدو منو مثل یه اسباب بازی رو مبل کنار
شلوارمو با خشونت
پنجره خم کرد
صدای باز شدن کمر شلوارشو شنیدم
خواستم برگردم سمتش که موهامو تو دستش گرفتو مجبورم کرد رسم
به سمت جلو باشه و دستشو ی
بی پام کشید
هنوز آماده نبودم
از تریس که دنیل تو وجودم ایجاد کرده بود بدنم کند شده بود
اما دنیل بدون توجه به این قضیه خودشو پشتم قرار داد
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 لیاموهامو ول کردو کمرمو محکم گرفت
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حس بدی داشتم
ی
ی
چنی حیس رو تجربه میکردم
اولی بار بود تو رابطه با دینل
این
اشک هام راه افتادو لبمو گاز گرفتم
درد داشتم و انگار دنیل واقعا میخواست من درد بکشم
ی
همی دوست نداشتم صدام در بیاد
برای
دوست نداشتم اون به خواسته اش برسه
چنان کمرمو محکم گرفته بود که حس میکردم انگشتاش داره مبه تو
تنم
خودشو محکم بهم کوبیدو داد زد
 ناله هاتو بشنوم لیا ...ی
بیشب به هم فشار دادم
اما من لب هامو
ی
ی
بیشب عصبان میشه
میدونستم
بالن بیاره...
اما من برده اون نبودم که بخواد رسم هر ی
آره  ...راجب جک دروغ گفتم  .اما حق داشتم ال حرفمو بشنوه بعد
ی
عصبان شه !
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دنیل یرصبه مجیم به باسنم زدو گفت
ی
میدون اگه صداتو نشنوم یچ میشه لیا ...
یرصبه دیگه ای رفت که ناخداگاه ی
هیت از ی
بی لب هام ببون پرید و دنیل
گفت
 انقدر به این کار ادامه میدم تا ناله هات بلند شهیرصبه بعدی رو زدو از درد چنان لبمو گاز گرفتم که حس کردم لب هام
پاره شد
آب دهنمو سخت قورت دادمو چشم هام به هم فشار دادم
اما اشک هام بند نمیاومدو راه افتاده بود
ی
حس تنهان و حقارت بدی داشتم ! من وارد این رابطه نشدم که تحقب
شم ...
خواستم داد بزنم بسه که دنیل پشت موهامو گرفتو کشید
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
اما هم موهامو ول کرد هم خودشو ازم ببون کشید
بدون اینکه مکث کنه به سمت در رفت
از رو مبل دو زانو رو ی
زمی افتادمو دستاموو ستون کردم تا خودمو
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
توه ی
ی ...
قلبم ی
فرسده شده بود .
ی
سخت بود باورش  ...دنیل  ...مردی که ظاهری به این فریبندیک داره...
پر از غرور و شهوته ...
ی
گون ...
پر از خشم و زور
به زور خودمو بلندکردم  .باید مریفتم حمام  ...از خودم متنفر بودم ..
از خییس ی
بی پام  ...از بدن تحریک شده ام  .از قلبم که با وجود
یی
دونسی ذات دنیل هنوز نمیخواست قبول کنه این رابطه باید تموم
بشه ...
میدونستم دنیل با دیدن اشکم وسط کار دست کشید و رفت
این ی
یعت احساس عذاب وجدان گرفت
ی
اما این کاف نبود  ...اینکه کیس رو آذار بدی بعد عذاب وجدان بگبی
ی
تحسی نیست  ...این فقط نشون میده هنوز کامال پست
قابل
نشدی...
لخت شدمو دوش آب رو باز کردم
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آب داغ داغ رو باز کردم
ی
هان که تا حاال با دنیل داشتم پاک کنم .
میخواستم تنمو از تمام لذت
از زبان دینل :
در اتاقمو کوبیدمو تو آینه اتاقم به خودم خبه شدم
اشک لیا حالمو بد کرده بود
از خودم متنفر شده بودم
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
دلم دردی میخواست که این حس تنفر و انزجار رو از تنم ببون کنه .
من قبال هم ی
پارتبمو با رابطه خشن تنبیه کرد بودم
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 ...
هیچوقت برام مهم نبود بقیه ازم متنفر باشن یا نه !
اما لیا مهم بود  ...ی
لعنت مهم بودو نمیفهمیدم چرا مهمه !
خون دستم کف اتاق رو کثیف کرده بود
ی
بیشب درد داشت
دستم میسوخت  ...اما قلبم
شک نداشتم لیا مبه ...
لیا مبه و من تنها میمونم
با ی
دخب های پوشایل و متظاهری که هرگز لمس دستمو مثل لیا جواب
نمیدن
ی
عصبان از اتاق زدم ببون و با دادخدمتکارمو صدا کردم
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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دستم رو دستگبه در موند
اون مبه  ...هیچ کاری هم نیمتونم بکنم
تنفری که تو چشم های لیا دیدم واقیع بود ...
دستمواز رو در برداشتم
ی
حرف نیمتونه احساس آدم هارو عوض کنه ...
فایده ای نداره  ...هیچ
خواستم برگردم ببون
اما دستم بدون اراده من دستگبه در رسویس رو ی
پائی دادو در رسویسو
باز کرد
رو به روم لیا بود ...
زیر دوش رآن که از بخارش پیدا بود خییل داغه
با بدن رسخ از گرمای آب و چشم های رسخ تر
شوکه به من نگاه کرد
نگاهش رن روح از صورتم رو دستم رسید
چشم هاش گرد شدو با شوک گفت
 دستت دنیل ...441
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به دستم نگاه کردم
ی
ی
خون و رسخ بود ...
دیگه شبیه دست نبود ...
بیشب یه مشت
ی
حرف ی
مبدم .
به لیا نگاه کردم  ...باید
ی
حرف که بگه پشیمونم  ...اما زبونم نیمچرخید ...
ی
حارص بودم تا ابد هم اینجا وایسم و به لیا نگاه کنم
ی
ی
کاف بود  .لیا هم خبه به من بود .
همی حد موندنش هم انگار برام
در
به سمتش رفتم  .با دست سالمم دوش آب رو بستمو گفتم
 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 ی
لعنت رو به زبن بیارم  ...شاید
با گفتنش یه فرصت دوباره بدست میاوردم
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ی
مکثم طوالن شد و لیا به دستم نگاه کردو گفت
ی
شکست ...
 دنیل  ...تو قلبمو نمیخواستم این کار کنم ...هان که نقعمیده بودم یک رسازیر
دوباره به هم نگاه کردیم  .لیا اشک ی
شدنو پاک کرد و گفت
 میشه اول بری برای دستت کاری یکت بعدحرف بزنیم ؟
به دستم نگاه کردم
ی
سنگیت رو حس میکردم
چرا دردشو حس نمیکردم ؟ اما تو قلبم درد
نمیخواستم برم  .نمیخواستم برم و ی
وقت برمیگردم لیا اینجا نباشه .
ی
حارص بودم دستمو از دست بدم اما این بحثو تموم کنم ...
کالفه گفتم
 با من بیا ...ی
زمی نگاه کردو گفت
چشم هاش گرد شد  .به خون کف
 بزار لباس بپوشم دنیل ...رسی تکون دادمو منتظر ایستادم
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لیا با تردید نگاهشو از من گرفتو از رسویس ببون رفت
مثل یه بچه که دنبال مادرشه پشت رسش رفتم
خدمتکار از ببون اتقا لیا گفت
ی
 قربان  ...اتفاف افتاده ؟ به راننده بگو آماده باشه ...مبیم کلینیک دورا ...خدمتکارم رفتو لیا لباس زیرشو پوشید  .خواست پباهن بداره اما
جی و ی
مکث کرد و یه شلوار ی
تیرست برداشت...
لیا مبفت  ...لیا پیش من نمیموند
دلم میخواست مشتمو دوباره به ی
چبی بکوبم
اما لیا برگش سمتمو گفت
ی
خون شده  ...یه ی
چبی دور دستت بپیج
 خدای من دنیل همه خونهبرام مهم نبود یچ داره میشه  ...نگر یان من ی
چب دیگه ای بود .
لیا لباسشو پوشیدو حوله صورت از تو رسویس آوردو دور دستم
پیچید و گفت
 بریم ...444
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رس تکون دادمو همراهش رفتم
حس میکردم بدنم رسد شده
اما مطمئنم ی
وقت لیا بره از این هم رسد تر میشه ...
وقت اون روز این ی
چرا ! چرا این حماقتو کردم ! چرا ی
دخبو دیدم گفتم
بیاد اتاقم ...
چرا ی
چبیو یرسوع کردم که خودم میدونستم منو میشکنه !؟
به لیا نگاه کردم که نگران دستشو دور مچ خونیم نگه داشته بود
ی
یعت لیا میمونه ؟
از زبان لیا :
وجودم پر از تنفر از دنیل بود ...
اما ی
وقت وارد رسویس شد ...
چشم هاش  ...چشم هاش انگار تغیب کرده بود
متکب نبود...
دیگه اون دنیل مغرور و ر
یه دنیل آسیب دیده و ترسیده بود ...
من این نگاهو میشناختم  ...من با این نگاه بزرگ شده بودم ...
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ی
همی نگاهو میدیدم ...
من هر روز که تو آینه نگاه میکردم ...
نیمدونم برای دنیل یچ پیش اومده ...
اما انگار اون هم مثل من رازی درونش داره
رازی که انقدر آسیب پذیرش کرده ...
نمیدونم کار درست چیه ؟
فقط میدونم تو این لحظه و این دقیقه  ...نمیتونم دنیلو تنها بذارم و
برم ...
حداقل االن نه ...
حوله دور دست دنیل از خون رسخ شده بود ...
واقعا با خودش چکار کرده ؟
ی
ماشی تکیه داده بود و چشم هاشو بسته بود
دنیل رسشو به صندیل
آروم گفتم
خون ؟
 دنیل  ..رهممم آرویم گفتو چشم هاشو باز نکرد .
رو پیشونیش عرق رسد نشسته بود
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عرق رو پیشونیش رو پاک کردم  .بدنش رسد رسد بود .
ی
ماشی متوجه شدم رسیدیم
با ترمز
راننده در سمت دنیل رو باز کردو گفت
 کمک میخواین قربان ؟دنیل خواست بگه نه که من گفتم
 آره  ...باید کمک یکنی ...
از زبان دنیل :
به قطره های رسیم که میچکید نگاه کردم  .دورا با عصبانیت هر تیکه
شیشه ای که ببون میاورد یه نق ی
مبد رسم .
محلویل رو روی دستم ریخت کهگوشت تنمو سوزوند .
اما برام مهم نبود .
لیا ببون اتاق بود و ذهن و فکرم پیش اون بود
دورا در حایل که یرسوع به بخیه زدن کرده بود گفت
 -خییل وقت بود دست از آسیب زدن به خودت برداشته بودی دنیل

447

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

تو دلم به حرفش جواب دادمو گفتم  ،آره چن در حال آسیب زدن به
بقیه بودم
اما به دورا فقط نگاه کردم
نگاهش تو صورتم چرخیدو با تاسف رسی تکون دادو گفت
 اون خانم جوان ببون که نگرانته کیه ؟ناخداگاه گفتم
 اون مبه ...ی
دورا ابرون باال انداخت و گفت
 تو میخوای نره ؟رسی تکون دادم و دوراا گفت
 پس یه کاری کن نره آندو جوان ...از حرفش پوزخند زدم  .کاش میشد بگم خودم یه کاری کردم که بره ...
ی
لعنت دنیل  ...چرا نمیفهیم این ی
ی
دخب با هرزه هان الکچری که باهات
میخوابیدن فرق داره ...
دورا نگایه بهم انداخت و گفت
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دورا نگایه بهم انداخت و گفت
 اون با دوست یدخبای قبلیت فرق داره ؟
بازم پوزخند زدم
ی
حت دورا تو یه نگاه فهمید  ...اما من ابله نمیفهمیدم
کالفه و رن رمق گفتم
 اون دانشجو منه دورا ...لبخند شیطنت باری رو صورت مسن دورا نشست و گفت
 میتونم حدس بزنم اون قراره عروست بشه دنیلاخمم تو هم رفت و گفتم
 شبیه مادر بزرگ ها حرف نزن دورا  .من هیچوقت ازدواج نمیکنماینبار بلند خندید و گفت
 من مادربزرگم دنیل  ...من هفتا نوه دارمناخداگاه خندیدمو گفتم
 -پس همونه که خیال بافیت خوب شده
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دوباره خندید و گفت
ی
ی
همی
 تو همیشه با واقعیت ها کنار نمیای پرس جون  ...از بچیک همبودی  ...اما بالخره دنیا انقدر میچرخه تا تو به درست بریس
کالفه به زخم دستم نگاه کردمو گفتم
 خواهش میکنم دورا  ...بسه دیگه انقدر منو نصیحت نکن  .من دیگه 12سالم نیست
دورا خندیدو گفت
 اما از نظر من هنوز  12سالته  ...چون رفتارت اینو نشون میدهپیخ دستم کرد که ناخداگاه گفتم
یرسوع به باند ی
 چکار کنم اون نره ؟ی
مخق رو لبش نشستو گفت
از سالم لبخند
ی
 همون کاری که میدون دنیل  ...اون غرور لعنتیت رو کنار بذار پرسی
جون  ...وگرنه تا آخر عمرت تنها میمون
اخیم کردم به دورا و خواستم بهش جواب بدک که لیا وارد اتاق شد
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نگران به دست من نگاه کرد و گفت
 از اداره پلیس اومدن میخوان دنیلو ی یببیی
من و دورا هم زمان گفتیم
 متئو ...ی
همی لحظه از پشت رس لیا اومد داخل و گفت
متئو
 بله  ...بله  ...خدمم  ...و شما آقای آندو بالخره دستت رو شدی
شوکه شدم از این حرفشو ذهنم رفت رساغ تمام دفعان که رن اختیایط
کرده بودم
کدوم بار ممکن بود لو رفته باشم ؟
ی
خطان نداشتم !
با لیا که هیچوقت
داشتم ؟
متئو با غرور رو کرد به لیا و گفت
ی
بازجون کنم بانو جوان ...
 من با شما هم بایدمالفه گفتم
ی ی
مبن؟
 یچ میخوای متئو؟ از یچ حرف451
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متئو به دستم اشاره کردو گفت
گفت مدریک ندارم که تو یه دیوونه غب قابل ی
ی
کنبیل؟ بیا اینم مدرک
خبه و با تعجب نگاهش کردم که دورا گفت
 منظورت چیه متئو ؟ هر کیس دستشو رببه روانیه ؟ی
میدون منظورم چیه لیا  ...دنیل هر کیس نیست ...
 خودت هملیا متعجب به من و متئو نگاه کردو گفت
کنی دنیل دیوونه غب قابل ی
 چرا شما میخواین ثابت یکنبله ؟
با این حرفش جا خوردم
حسان خوشحال شده بود
متئو اما انگار
ر
رو کرد به لیا و گفت
 شما با من بیاین  ...یبهبه دور از اینجا صحبت کنیم
با این حرفش دستشو گذاشت پشت لیا تا انو همرایه کنه ببون که
ی
عصبان گفتم
 لیا با تو هیچ جا نمیاد متئو ...متئو با لبخند پبوزمندانه ای برگشت سمت من
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ی
همی برخورد من بود
انگار منتظر
لبخندش بزرگ تر شدو گفت
 اتفاقا این خانم جوان با من میاد تا ببینم یچ راجب این حادثه میدونهبا این حرف خواست لیا رو رببه که اینبار از جام بلند شدم
دورا کالفه گفت
 دنیل هنوز کارم باهات تموم نشدهاما من رن توجه به اون به سمت متئو رفتمو دستشو از رو تن لیا پس
زدم
حسان خوشحال بود گفت
لیا متعجب به ما نگاه میکرد و متئو که
ر
ی ی
مبن ؟
 دست کارمند دولتو پسدورا شایک گفت
ی
خواست
 بس کن متئو  ...از درمونگاه من برو ببون و ببون هر کاریی
بکت انجام بده
میدونستم دورا میخواد جلو آشوب بگبه
حسان موفق بود
اما متئو میخواست از قصد بره رو اعصابم و
ر
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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
میکنی انگار من یه ییس ام !
 کافیه  ...یه جوری رفتاررو به متئو گفت
 شما یترسیف ربب ببون من خودم میام صحبت میکنیم
بعد هم رو کرد به منو گفت
 دنیل  ...لطفا پانسمان دستتو تموم کن تا زودتر از اینجا بریم  .ازبیمارستان متنفرم .
با این حرف خودش به سمت در رفتو اول از همه ببون رفت
متئو یکم جا خورده بود اما زود خودشو جمع کردو با نیشخندی به من
رفت ببون
خواستم پشت رسشون برم که دورا گفت
 آروم باش دنیل و کارو خراب تر نکن454
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با حرص برگشتم سمتشو گفتم
 دوست ندارم به لیا ...حرفم با جواب دورا قطع شد که گفت
 لیا میتونه از پس خودش بر بیاد  .یکت تا ی
بهبه تو خودتو جمع ی
چبی
ی
میدون اون منتظره زمینت بزنه ...
دست متئو ندی .
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
 دنیل بیا فقط پانسمان مونده .کالفه به سمت درا رفتمو گفتم
 فقط تمومش کن ...از زبان لیا :
حدس زدنش سخت نبود  .میدونستم متئو میخواست یچ رو ثابت
کنم اما نمیفهمیدم چرا  .ببون اتاق دنیل ایستادم و برگشتم سمت
متئو اما با دیدن لبخند عجیبش جا خوردم که گفت
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با دیدن لبخند عجیبش جا خوردم که گفت
 تو هم ییک از اون یدخب یان ؟
سوایل نگاهش کردم که نگاهش رنگ تمسخر گرفتو گفت
ی
یی
هسی ...
 همون دانشجوهان که لنگ نمرهاخمم تو هم رفتو دستمو به سینه زدم
سیع کردم عصبانیتمو ی
کنبل کنم و فقط حق به جانب گفتم
ی
ی
گفتی در ی
ی
هستی و تا جان که میدونم این
حی ماموریت
 فکر کنمطرز حرف زدن شما خارج از عرف کارتونه
ی
ی
...
نیست که بخوای به من عرف کارمو بیک من شمارو
 تو در جایگایهمیشناسم ی
ی
ی
پولی یا نمره ...
همی شماها
دخب جون  ...همتون یا لنگ
آدم های آشغایل مثل آندو بزرگ کردین
حسان داشت مبفت رو اعصابم
دیگه
ر
با عصبانیت گفتم
 به نظر میشه شما میخواین عقده های شخصیتون رو رس کیس خایلکنی تا اینکه بخواین انجام وظیفه ی
ی
کنی!
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اخمش رفت تو همو با دست به اتاق اشاره کردو گفت
ی
 یی
بهبه برام نطق ی
نسبت باهاش داری ؟
نکت و بیک چه
ی
نسبت با دنیل داشتم ؟
واقعا چه
ی
مکت کردمو متئو فکر کرد دارم باهاش لج میکنم
اگه میگفتم من دوستشم که خییل بد بود  .انگار همه حرف های متئو
درست بود
متئو پوزخند زدو گفت
ی
نمیدون براش یچ حساب ی
مییس؟ یم خوای من بهت بگم ؟
 چیه ؟با عصبانیت گفتم
 مسلما در شان من نیست اینجوری بخوام سوال جواب بشماینو گفتمو خواستم برگردم سمت اتاق که دنیل رو تو قاب در اتاق
دیدم
رو کرد به متئو گفت
 دفعه آخرت باشه با دوست یدخب من اینجوری حرف زدی
اینو گفتو دستمو گرفت
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رو بهش گفتم
 میشه بریمرسی 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 نشدهدنیل یهو ایستادو گفت
ی
 متئو  ...میشه بدونم از شکایت یا گزارش چه کیس اینجان و دقیقای
هست؟
دنبال یچ
نتونستم جلوی زبونمو بگبم و گفتم
 نکنه جدیدا دست هارو به جرم بریده شدن میگبن ؟!متئو با خشم به من و دنیل نگاه کرد  .دستشو به سینه زدو با آرامش
ی
ساختیک گفت
ی
میتونی برین  ...اما به زودی همو میبینیم بچه ها ...
 خیل خب ...دنیل پوزخندی زدو گفت
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دنیل پوزخندی زد و گفت
 از اجازه ات ممنونم متئو  ...آخه ما منتظر اجازه تو بودیممنم آروم خندیدمو با دنیل به سمت در خروج رفتیم
اما نگاه آخر متئو واقعا ترس تو دلم انداخت
ی
ی
از اون نگاه هان بود که جک بهم مینداخت  .نگاه هان که میگفت هر
طور شده حالتو میگبم .
ی
ماشی شدیم
با دنیل سوار
راننده منتظر بود و تا نشستیم حرکت کرد
ساعت نزدیک ده شب بودو احساس ضعف بدی داشتم
به مسب و آدم های تو خیابون خبه بودم که دنیل آروم گفت
 بخاطر امروز متاسفم لیا ...شوکه برگشتم سمتش  .این نزدیک ترین حالت دنیل به یه معذرت
ی
همی شناخت کیم که ازش داشتم میدونستم اهل
خوایه بود و من با
معذرت خوایه نیست
دنیل رسی ع نگاهشو ازم گرفتو در حایل که به ببون خبه بود گفت
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 من نمیخواستم آزارت بدم لیا  ...باور کنمکث کردم  .نمیدونستم بگم یا نگم  .حاال که فرصت بود شاید ی
بهبین
زمان برای حرف زدن ما بود
ی
همی گفتم
برای
 نمیتونم باور کنم دنیل  ...اینکه با اون رفتارت من اذیت میشم خییلبدییه بود ...
هیخ نگفت
هر دو ساکت بودیم  .دنیل ی
بالخره خودم گفتم
ی
میخواست منو آزار بدی  ...این یه واقعیته ...
 تودنیل 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 روحتانقدر آزرده بشه ...
با این حرفش جا خوردم دوباره نگاهشو ازم گرفتو گفت
 -همه این اتفاق تقصب من نیست لیا

460

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

از این حرفش جا خوردم
نکنه میخواست منو هم مقرص کنه ؟
دنیل خبه به ببون گفت
 یوقت تو رابطه های قبیل  ...این تنبیه های جسیم  ...بود و کیس
هم...
نذاشتم ادامه بده و ناخداگاه گفتم
 نمیخوام راجب رابطه های قبلیت بدونم دنیل ...دست خودم نبود اما دوست نداشتم بدونم  .اصال دوست نداشتم به
اونا فکر کنم  .میدونم رابطه ما از رو عشق نبود اما تو خیال من همه
یچ خییل قشنگ تر بود تا واقعیت ...
دنیل به من نگاه کرد
حاال این من بودم که نگاهمو ازش دزدیدم
دنیل دستشو آروم و نوازش وار رو پام حرکت دادو گفت
 اشتباه از من بود لیا ...ی
نفسمو با خستیک ببون دادم
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رسی تکون دادمو ی
چبی نگفتم .
واقعا نمیدونستم یچ بگم  ...من تصمیم گرفته بودم همه چیو تموم
کنمو بذارم برم
اما به اینجا که میکشید مردد میشدم
خون به پام میداد .به دستش که نوازشوار رو
گرمای دست دنیل حس ر
پام حرکت میکرد نگاه کردمو گفتم
 من راجب جک بهت دروغ گفتم  ...هیچوقت فکر نمیکردم بیاداینجا ...اما اینو بهت راست گفتم که هیچ ارتبایط باهاش نداشتمو
نامزد که خوبه ی
حت دوستش هم نیستم .
مکث کردم  .نمیدونستم ادامه بدم یا نه  .دنیل گفت
 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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 اون اذیتت کرده لیا  ...درسته ؟چطور میفهمید ؟
ی
ی
مخق کرده بودمو دنیل با نگاه کردن به من
حقایق که من سالها
تمام
میفهمید
نمیدونستم باید خوشحالب اشم یا ناراحت ؟ از اینکه کیس دردمو
میفهمه باید خوشحال باشم ؟
یا از اینکه رازهام فاش میشه ناراحت باشم
نفس خسته ای کشیدمو نگاهمو از دنیل گرفتم  .رسمو چرخوندم تا از
دستش دور شم و گفتم
 نمیدونم چرا یبعض آدما تو دنیا انگار برای آزار دیدن آفریده شدن ...
هر کیس به من مبسه  ...خواسته یا ناخواسته  ...آزارم میده ...
دنیل بازومو گرفتو گفت
 لیا  ...من هیچوقت قصد آزار دادنتو نداشتم  ...برای من فقطمفهوم لذت جدا از درد نیست  ...این ی
چبیه که از روز اول خواستم تو
هم تجربه ی
کت ...
میدونستم یچ میگه ...
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اما نمیدونستم یچ میخوام .
دنیل ی
وقت تنمو لمس میکرد من ی
هرچ اون میگفتو میخواستم  .اما
ی
وقت دور از اون فکر میکردم  ...نظراتم فرق میکرد
دنیل که سکوت منو دید دستمو ول کرد .
خبه شد به ببون و گفت
ی
بیشب
 یه رسی قانون جدید میذاریم  ...از حدی که تورو اذیت کنهنمبیم ...
نگاهش کردم که یهو برگشت سمتمو گفت
 نه  ...اصال دیگه سمت درد و تنبیه نمبیم  ...اینجوری یبهبه
حاال داشتم متعجب نگاهش میکردم
یعت ی
داشت اینارو جدی میگفت ؟ ی
حارص بود بخاطر من همه یچ رو
عوض کنه ؟
دنیل دوباره دستش رو گونه ام نشستو در حایل که گونه ام رو نوازش
میکرد گفت
ی
موافق ؟
 -خوبه ؟
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با تردید رس تکون دادم
لیای پر هیجان درونم ر ی
ایص بود  .اون دوست نداشت دنیلو بزاره و بره
ی
منطق درونم میگفت االن نری ...بالخره که باید بری...
اما لیای
ی
متفاوتی ...
شما دوتا از دنیا های
نگاه دنیل به لب هام افتادو چشم هاش تبه شد
تبه شهوت ...
ی
همی لحظه موبایلم زنگ خورد.
اما
گوشیو از جیبم ببون آوردم و شماره جک رو صفحه گوشیم دیدم
ی
دنیل با صدان که خییل رسی ع رگه عصبانیت توش حس میشد گفت
 خودشه ؟رسی تکون دادم و خواستم رد تماس کنم که دنیل گفت
 جواب بده  ...بزن منم بشنوم یچ میگه ...مردد بودم ...نمیدونستم جک یچ میخواد بگه و اصال میخوام دنیل
بدونه یا نه .
ی
همی کالفه گفتم
برای
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 االن حوصله اش رو ندارماما دنیل رسی ع گوشیو از من گرفتو تماس رو وصل کرد جک قبل اینکه
من ی
چبی بگم داد زد
 لیا  ...عزیزم  ...باید با هم حرف بزنیم .به دنیل نگاه کردم که با اخم به صفحه ی
گویس نگاه میکرد .نگاهش با
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 جلوی
میدون چند وقته ندیده بودمت ...
دانشگاهت ...اما تقصب خودته ...
ی
میخوام االن ببینمت  ...کجان ؟
 من نمیخوام ببینمت جک  ...خواهش میکنم تنهام بذاراینو گفتمو رسی ع ی
گویس قطع کردم .ی
حت شنیدن صداش هم حس بدی
بهم میداد .دنیل با قطع کردن ی
گویس به من نگاه کردو گفت
ی
 -چرا این کارو کردی لیا  ...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 یکت ؟ میخوای ادامه بدی؟
 مسلما میخوام تموم کنم برای همینم قطع کردم .من هیچوقتنمیخواستم ی
حت یرسوعش کنم چه برسه به اینکه ادامه بدم
 لیا  ...برای تموم کردن یه قضیه این راهش نیست  ...تو باید باهاشی
کت  ...ی
صحبت ی
وقت مست نیست  ...بهش بیک هیچ رایه بینتون
نیست
پوزخندی به دنیل زدمو گفتم
ی
اولی
 اون منو تهدید میکنه  ...اون دست از رسم برنمیداره ...این کهبار نیست ...
نگاهمو از دنیل گرفتم که گفت
ی
 تهدیدش چیه ؟ که پدرتو لو میده ؟ اینم باید به پدرت بیک  ...قرارنیست کیس از تو سو ایتفاده کنه لیا
با این حرف دنیل بغض تو گلوم نشست ...
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ی
خویس داشت  ...من به پدرم نمیگفتم ...
چه دل
چون شک نداشتم اگه میگفتم مسلما منو عروس جک میکرد
برای پدرم یه د ی
ی
خجالت و ترسو عاشق باسطان شنایس رن ارزش
خب
ترین ی
یی
داشی دامادی مثل جک یه برد حساب
چب دنیا بود و مسلما
میشد  .زیر لب زمزمه کردم
 پدرم براش برد حساب میشه منو بده به جک ...خودش عروسیمونومیگبه !
دنیل سکوت کرد ...سکوتش باعث شد برگردم سمتش  .داشت
متعجب نگاهم میکرد  .آروم رسی تکون داد
بدون اینکه ی
چبی بگه برگشت سمت خیابون و توافکارش غرق شد ...
آروم و بدون نگاه کردن به من گفت
ی
 شاید باید به جک بیک  ...با من رابطه داری ...برگشت سمتمو دوباره به لب هام نگاه کرد
خواستم بگم تو دیوونه شدی که اینبار مکث نکردو لب هاشو به لب
هام رسوند
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شوکه بودم از این حرکتش
اما خودمم عقب نکشیدم
بعد اون احساس بدی که تو منبه وجود آورد
ی
خون داشت
حس
سهون
حاال این بوسه
ر
ویبه میخوردو صداش بلند شده بود
موبایلم تو دستم ر
اما ما از لب های هم جدا نشدیم
پیخ دنیل رو صورتم نشستو من بدون نگاه کردن گوشیو
دست باند ی
خفه کردم
لبمو گاز گرفتو با دست دیگه منو کشید روی خودش
رو پاش نشستمو پامو انداختم دو طرفش
ی
ماشی های پشت رسمون از پشت پلک های بسته ام هر از گایه به
نور
عجیت بهم میداد
چشمم میخوردو حس
ر
دنیل با دست سالمش باسنمو دست کشیدو دستش زیر پباهنم رفت
به موهاش چنگ زدمو لبشو حریص تر بوسیدم
ی
از جان که نشسته بودم تحریک شدن دنیل حس میکردم
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موبایلم دوباره زنگ خورد .
اینبار دستم نبود که خفه اش کنم .
اما دوست نداشتم از دنیل جدا شم .
دنیلهم انگار براش مهم نبود .چون دست سالمش که زیر ی
تیرستم بود
بی انگشتاش ی
اب سینه ام شدو نوک سینه ام رو ی
فرسد
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
 تو خییل خون ازت رفته یبهبه االن مراعات کنیم
با این حرفم از بغلش جدا شدمو نشستم کنارش
ی
ماشی برداشتم و خفه کردم که دنیل با صدائیکه
موبیالمو از رو صندیل
رنگ شهوت داشت و کالفه بود گفت
 چرا لیا ؟ حقیقتو بگو  ...من بهونه رو یوقت بشنوم میشناسم
جا خوردم اما خودمو نباختمو گفتم
 من حقیقتو گفتم دنیل .470
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دنیل با اخم به پشم هام نگاه کرد
اما آروم گفت
ی
ی
ی
...
 مییک بخاطر من؟ اما من االن تنها چبی گه الزم دارم تون اینمخییل واضح پیداست  ...پس انتظار نداشته باش دروغتو باور کنم .
با این حرف برگشت سمت پنجره و دیگه نگاهم نکرد
حس بدی داشتم
ی
مخق کنم باز مثل امشب به یه
باید حقیقتو به دنیل میگفتم  .اگه
دعوای بزرگ ختم میشه
اما زبونم نمیچرخید تا بگم
صدای گوشیم دوباره بلند شد
جک  ...ی
لعنت  ...دست از رسم بردار ...
خواستم صداشو باز حفه کنم که دنیل گفت
ی
نمییک و دردرستو بزر ی
ی
میکت  ...تو کال بخاطر ن ی ی
گفی
گب
 به اونم حقیقتوهات به مشکل میخوری .
با این حرف دنیل برگشتم سمتش
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نیم نگای بهم انداخت و گفت
گفی حقیقت رونداشته ی
 شجاعت ی یبایس  ...دچار حماقت حرف های
نگفته ی
مییس ...
ی
ماشی جلو عمارت ایستادو دنیل درو باز کرد
ی
ماشی پیاده شد و به سمت عمارت
بدون اینکه منتظر من بمونه از
رفت
از زبان دنیل :
به اتاقم نگاه کردم
جز آینه ای که دیگه قابل استفاده نبود بقیه اتاقو خدمتکارم ی
تمب کرده
چبی هیچوقت ی
بود  .اما یه ی
تمب نمیشد
اونم ذهن لیا از خاطرات امشب بود
ی
ی
ی
ماشی از بغلم جدا شد .
همی تو
ذهت که حس میکردم بخاطر
ی
با کالفیک رو تختم دراز کشیدم که تقه ای به در خورد .با جواب من در
باز شدو لیا با خجالت اومد تو  .نگاهش مثل ی
دخبی بود که وارد حجله
ی
ی
خجالت .
آتشی و انقدر
زفاف میشه  .انقدر
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سوایل نگاهش کردم که گفت :
 نگرانت بودم ...دورا گفت ممکنه دستت خونریزی کنه .بدون اینکه بشینم دست باند پیچیمو باال آوردم و گفتم
 ظاهرش نشونه ای از خونریزی ندارهلیا با تردید رسی تکون دادو گفت
 خوبه  ...کاری هست بتونم برات انجام بدم ؟تا اینو گفت تو ذهنم بدن لختش که رو تنم باال و ی
پائی میشد اومد
ی
سخت این فکرو پس زدمو گفتم
اما به
 نه  ...بخواب  ...فردا کالس داری ...آروم رسی تکون دادو خواست بره که ناخداگاه گفتم
 لیا !با اشتیاق برگشت سمتم  .انگار اونم نمیخواست بره که گفتم
ی
میتون یه آبمیوه برام باز ی
کت  ...با یه دست نمیتونم
به یخچال کنج اتاقم اشاره کردم و اونم رسی ع رس تکون دادو اومد تو .
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یا ی
تیرست گشاد و شلوارک پارچه ای و کوتاه تنش بود
موهاشو پشت رسش بسته بودو عینکش تو تارییک برق نگاهشو ی
مخق
کرده بود  .در یخچالو باز کردو پرسید
 پرتقال یا هلو ؟ بزار ببینم  ...انبه هم هست ... هلو  ...برای خودتم بردار ...همیم گفتو دوتا آبمیوه برداشت  .رو تخت نشستمو به تاج تخت تکیه
دادم .بطری منو باز کردو گفت
ی
 میخوای برات ن بیارمنیم 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 ی
مبن؟
 چرا عینکاز این حرفم جا خورد  .سوایل به من نگاه کردو خواست ی
چبی بگه که
گفتم
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سوایل به من نگاه کردو خواست ی
چبی بگه که گفتم
 تو چشمات ضعیف نیست لیا  ...من عینکتوچک کردم .حاالحسان شوکه شده بود
ر
دهنش مثل مایه باز و بسته شد که گفتم
ی
مخق
 چشم هات خییل قشنگه لیا  ...چرا اونارو پشت شیشه عینکی
میکت ؟
با این حرفم رسشو ی
پائی انداخت
ی
آروم و با صدان که به زور شنیده میشد گفت
 توچطوراین یچبارو میفهیم دنیل ؟
رسشو بلند کردوبه من نگاه کرد
عینکشو از چشم هاش برداشتم و گفتم
 خییل ساده  ...من فقط به تو توجه میکنم ...از زبان لیا :
من فقط به تو توجه میکنم  .جواب دنیل کوتاه بود اما خییل سنگ ی
ی
بود  ...خییل پر و با اهمیت ...
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من بهت توجه میکنم ...دقیقا ی
چبی که سالها ازش محروم بودم .
توجه واقیع !
خواستم نگاهمو ازش بدزدم که چونه ام رو تو دستش گرفتو گفت
 چرا لیا ؟نفس عمیق و خسته ای کشیدم و گفتم
ی
 دنیل  ...یمیبیت ؟
وقت عینک ندارم تو صورت من یچ
 دوتا چشم رآن وجذاب با مژهای پر پشت که نگاهو به خودش خبهمیکنه...
رسی تکون دادمو گفتم
 نمیخواستم جذاب باشم...رسمو عقب کشیدمو خواستم بلند شم که بازومو گرفتو گفت
 یک اذیتت کرده لیا ؟ جک ؟خواستم دستم از دستش ببون بکشم که منو کشید سمت خودش
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 نیککالفه تقال کردمو گفتم
 بیخیال دنیل  ...دوست ندارم راجبش صحبت کنمآروم خندیدو گفت
ی
ی
ی
نمیتون از من مخفیش ی
کت لیا  ...میتون بهم نیک  ...اما من بالخره
ی
میفهمم  ...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
هرچندمغزم دستور میداد ی
بهبه برم
ی
با رن حوصلگ گفتم
ی
هیخ راجب گذشته تو نمیدونم که تو اینهمه از من میدون
 من یی
ی
بدون ...
نخواست
 خب توبا اخم الگ برگشتم سمتش و گفتم
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ی
 من میخوام  ...چرا مییک نمیخوام ؟دنیل اکم دستشو آزاد کرد تا تو بغلش جا به جا بشم
به سمتش چرخیدمو گفت
 خب بیا یه کاری میکنیم ...امشب شب حقایقه  ...هر کدوم به نوبتیه حقیقت از زندگیمونو بگیم
پیشنهاد بدی نبود  .چون اون بالخره گذشته منو در میاورد
اینجوری شاید منم ی
چبی دستگبم میشد
رسی به نشونه توافق تکون دادم که نیل تکیه داد به تاج تختو منم با
خودش کشید تا تو بغلش لم بدم و گفت
 خب  ...اول تو لیا ... نه  ...اول تو دنیل  ...من یه حقیقتو گفتم  ...راجب عینکمدست دنیل رو کمرم یرسوع به نوازش کردو دایهره ی
فریص با رس
میبدو
انگشتاش رو کمرم کشید  .این حرکتش دمای بدنمو داشت باال ر
ی
با زرنیک گفت
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
ی
بیشب
دنیل تو مدت خییل کیم از یه غریبه تبدیل شده بود به کیس که
از همه راجب من میدونست .
چقدر میتونستم بهش اعتماد کنم دنیل چونه ام رو بوسیدو گفت
 منتظرم لیا ...دو دل نگاهش کردمو گفتم
 میشه ال تو یبیک  ...من االن یچبی تو ذهنم نیست
یه ابروشباال پریدو مشکوک نگاهم کرد  .رسی به نشونه باشه تکون
دادو آروم گفت
ی
ی
هست که تو اتاق خواب من خوابیدی ...
اولی کیس
 توبا تعجب نگاهش کردم که لبخند زدو گفت
 خب نوبت توئه ییعت تا حاال با هیچکس اینجا نخوابیده بودی؟
با تکون رس گفت نه که ناخداگاه پرسیدم
 چرا؟479
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ی
با زرنیک گفت
 این میشه حقیقت دوم راجب من لیااخم کردمو گفتم
 استاد نشو دنیل  ...اینجا دانشگاه نیست  .بگو چرا؟ اول تو یهحقیقت بگوبا ذوق برای فهمیدن دلیل اینکه چرا من تنها ی
دخبی بودک که تو اتاق
دنیل خوابیده گفتم
ی
اولی مردی بودی که من آلتشو از نزدیک دیدم
 باشه  ...تو همابروهاش باال پریدو چشم هاش برق زد
با شیطنت گفت
ی
اولی دیدارتو
 باعث افتخار آلت منه که این فرصت نصیبش شدهبایس ...حاال از این دیدار اول ر ی
باهاش داشته ی
ایص بودی؟
حس کردم رس تا پام رسخ شده .هم خنده ام گرفته بود ام خجالت
ی
پائی انداختم تا خنده ام
کشیده بودم از حرفم  .لبمو گاز گرفتمو رسم
رو جمع کنم که دنیل گفت
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دنیل گفت
 سکوت عالمت رضایته  ...اتفاقا ایشون هم از دیدار شما خوشحالشده
ی
جان که میخواست .از ی
مبان
با این حرف دستمو گرفتو گذاشت
حسان داغ شدمو با اخم الگ به دنیل نگاه کردمو
تحریک شدن دنیل
ر
گفتم
هیخ رو بهت نمیگم ...
 بسه دنیل  ...دیگه یخواستم بلند شم که منو محکم نگه داشتو گفت
ی
 باشه  ...باشه  ...قهر نکن  ...مگه نمیخوای جواب سوالتو بدوناین حرفش باعث شد آروم شم
دنیل هم گونه ام رو بوسیدو گفت
 خب  ...حقیقت شب ییت بود  ...بریم رساغ حقیقت بعدی
 حاال بگو چرا من تنها کیس هستم که تو اتاقت خوابیدمی
با زرنیک شونه باال انداخت و گفت
 چون من اینجوری خواستم ...481
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اوه خدای من باز داشت مبفت رو اون مود زرنگ بازیش  .دقیق
نگاهش کردمو گفتم
 این جواب سوال من نیست دنیل ... همینه لیا  ...من دوست نداشتم هیچ کیس تو اتاقم بخوابه ...اگهاحیانا اینجا رابطه داشتیم بعد باید برای خواب مبفت اتاق خودش .
هرچند ی
اکبا اینجا رابطه هم نداشتم  ...دیدی لیا ...
متعجب داشتم به دنیل نگاه میکردم ک دستشو زیر پباهنم بردو گفت
یی
نداشی ...دوست نداشتم تو
 دیدی لیا ...دلییل ندارم جز دوستفضای خصویص من بمونن
ی
خواست من بمونم ؟
 چرانگایه بهم انداخت و گفت
ی
 این میش حقیقت بعد ...االن نوبت توئه به من یه راز بیکرسدرگم فکر کردم تا یه حقیقت آبرومند بگم .یه ی
چب مثل حرف دینل
ی
اما همه یچ زندیک من ضایع و خنده دار بود .با دو دیل گفتم
 -من رمان های سکیس میخونم ...
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یی
دونسی این قضیه بزنه زیر خنده
انتظار داشتم دنیل با
اما فقط آروم نگاهم کرد
انگار داشت به حرفم فکر میکرد  .یا شاید اصال حرفمو نشنیده بود
خواستم یببسم شنیدی یا نه که دنیل گفت
 تو ی یفانبی های سکیس داری لیا ؟
جا خوردم  .نمیدونستم یچ بگم
فقط ساکت نگاهش کردم که جدی گفت
 بذار اینجوری بگم لیا  ...من ی یفانبی های سکیس زیادی دارم  ...همینم
باعث شده رابطه های زیادی داشته باشم...
مکث کردو انگشتاش آروم رو کمر و شکمم حرکت کرد و گفت
ی
جذان ...اگه
نداشت ...با اینکه انقدر زیبا و
 اما تو  ...هیچ رابطه ایر
یی
نداشی رابطه ات رو بذارم رو حساب ترست  ...اما چطور
این
ی
فانبی سکیس داشته ی
بخون و ی ی
بایس؟
ممکنه ...یببیس اما رمان سکیس
یکم نگاهش کردم
حرفهاش گیجم کرده بود
483

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

با تردید گفتم
 داشتم  ...همیشه  ...من ی یفانبی های سکیس زیادی دارم و داشتم
دنیل  ...اما هیچوقت نه جرئت دنبال کردنشون رو داشتم و نه  ...نه
میخواستم با آدم اشتباه تجربه اش کنم
با این حرف من حاال دنیل بود که متعجب نگاهم میکرد
زیر لب گفت
 آدم اشتباه ؟رسی تکون دادمو گفتم
 دنیل  ...شاید برای تو  ...یا همه مرد ها رابطه بدونن احساس یمعت
داشته باشه ...
نمیدونستمچطور ادامه بدم
اما امشب شب حقیقت بود
پس باید میگفتم  ...دلو زدم به دریا و گفتم
 فکر کنم خودت هم متوجه شدی ...برای من رابطه از احساس جدانیست  ...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
سنگی بینمون رو شکستو گفت
بالخره دنیل سکوت
 متوجه شدم لیا  ...دلیل من برای موندنت تو اتاقم  ...تفاوت تو بود !از اینکه بحث رو انقدر راحت قبول کردو ادامه نداد شوکه بودم
ی
حرف بود که زد .
اما شوکه تر
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 ...485
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از قصد لبمو تر کردمو گفتم
 چرا ؟این خییس لب هام کار ساز بودو خم شدو لبشو رو لبم کشیدو گفت
ی
میدون چرا  ...تو همه رفتارت متفاوته  ...ی
حت عطر تنت ...
 خودتی
حت طعم لبت ...
اینو گفتو لبمو مکید ...
با وجود تموم اتفاقات امشب من رن تاب این بوسه و ایل لب ها بودم
خدایا چه بالن رسم اومده  .چرا انقدر بدون ی
کنبل شدم
ی
دنیل رسشو عقب کشیدو خبه به لبم گفت
 چرا انقدر فرق داری ؟ناخداگاه گفتم
ی
اولی بارم با تو بوده ...
 شاید چوننمیدونم چرا این حرفو زدم اما دنیل یهو به چشم هام نگاه کردو گفت
ی
 اگه حق با تو باشه  ...پس من اشتباه بزریک کردمبا تعجب و سوایل رس تکون دادم
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خبه به لب هام دوباره گفت
ی
صب
 اشتباه کردم  ...اشتباه کردم که مناولی بارم با تو نبود  ...که ر
نکردم برات...
با این حرف دوباره لبمو بوسید
ینبس شده بودم  ...ینبس و با اعتماد به نفس .
اعتماد به نفیس که نمیدونستم از کجا پیدا شده  .ی
بی بوسه هاش لب
زدم
 درسته اولینت من نبودم ...اما امیدوارم آخرین من باشمنیمدونم حرفمو نشنید یا بهش توجه نکرد
هرچ بود عکس العمیل نشون ندادو به بوسه هاش ادامه داد.
ی
منم انگار برام ادامه بوسه های داغ دنیل از این بحث مهم تر بود
چون دستمو تو موهاش بردمو به بوسه ها ادامه دادم
ی
بوسه هان که انگار تمویم نداشت
تو بغل هم دراز کشیدیمو دست بادپیچیشو گذاشت رو شکمم
یه دستمو رو دستش گذاشتو غرق بوسه های هم شدیم
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ی
یی
نداشی .
انگار لب هامون قصد جدان
از زبان دنیل :
خورشید سپیده زده بود .
خون بهم میداد
نفس گرم و منظم لیا به بدنم میخورد و حس ر
انقدر همو بوسیدیم که خوابش برد
ی
دکخب بشه لذت برد
باورم نمیشد انقدر فقط از بوسیدن یه
انگار با لیا همه یچ صد برابر لذت بخش بود
ی
حت نفس کشیدن
ی
ی
مخق لیا شده بودم .جذب این ترس ها و
من جذب اندام و زیبان
خجالت رفتارش ...چون فکر کردم یه برده کوچولو خوب میشه برام
ی
اولی روزی که با هم رابطه داشتیم  ...همه یچ فرق داشت .
اما از
ی
همی رابطه های ساده آرومم میکنه .
نمیدونم تا یک با
ی
نمیدونم تا یک میتونم اینجوری زندیک کنم
اما تریس که تو دلمه  .تریس که میگه به زودی خوی وحشیم دوباره
ببون میادو لیا رو مثل امشب ی
میبسونه از ذهنم پاک نمیشه
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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
ی
عمیق کشیدو دستشو رو تن کشید  .آروم ناله ای
لیا تو خواب نفس
کردو گفت
 دنیل ...چقدر شنیدن اسممو از لب هاش دوست داشتم
تو یه لحظه یهو از خودم بدم امد
چرا انقدر ضعیف شدی دنیل  ...تو یک انقدر رن اراده شدی
به لیا نگاه کردم .باید چکار میکردم
دستشو رو تنم حرکت دادو انگار بهم گفت باید چکار کنم ...
همی بود .باید ادامه بدم  ...تا ی
ی
وقت میشه این رویارو
آره  ...راهش
ادامه بدم .
چون شک ندارم که به زودی این رویا دوباره تبدیل به یه کابوس میشه
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ی
پیشون لیا رو بوسیدمو گفتم
 پاشو خانم خواب آلو  ...هشت صبح کالس داری و باید دوش بگبی.تو بغلم جا به جا شدو رسشو به سینه ام ی
فرسدو گفت
 دنیل  ...تو باید یکت  ...میشه کالسو کنسل ی
اسباحت ی
کت
ناخداگاه خندیدمو گفتم
 من این کارو میکنم  .اما تو با من کالس نداری امروزیه چشمشو باز کردو خواب آلود به من نگاه کرد که گفتم
 بله عزیزم ...یبهبه بری کالستو  ...کالست با من کنسله اما اون ساعت
دهه
ی
پوف کردو خواب آلود از تو بغلم بلند شد .
آره تصمیم درست همینه  .بذار یکم خوش بگذرونیم با هم  .بذار غم
ی
جدان و شکستو بذارم برای وقت خودش
لیا از رو تخت بلند شدو خواست بره که دستشو گرفتمو گفتم
 قبل از اینکه بری یه یچبی رو یادت نرفته ؟
خواب آلود چشم هاشو مالیدو گفت
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خواب آلود چشم هاشو مالیدو گفت
 یچ؟ بوسه مننیشش باز شدو گفت
 بوس  ،بغل میخواد! بغل هم خواب آوره ! نمیشه از کالسم جامیمونم .
اینو گفتو خواست بره که کشیدمش تو بغلمو گفتم
ی
 نمیتون از دست من در بریبا شیطنت خندیدو دستش آروم و با آرامش وارد موهام شد  .نگاهمون
خبه به هم بود
دستشو ول کردمو باسنشو دست کشیدم که یهو با شیطنت از بغلم
فرار کردو سمت در رفت
ی
قبل اینکه ببون بره زبون برام در آوردو از اتاق پرید ببون
ی
یی
دایع بدنم بودم ....
هب شوکه این حرکت و
اولی بار بود یه ی
ی
دخب منو خمار کردو رهام کرد !
این
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ی
ی
خون بود !
حس
هم
دلم
ته
نبودم
عصبان
اولی بار که نه تنها
ر
یچ داشت به رس من یم اومد
چند لحظه گذشت تا تونستم به خودم بیامو بلند شم .
میخواستم دیر تر از لیا برم دانشگاه یا ی
حت 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 :
ّ
دوش آب رو بستمو حوله رو پیچیدم دورم
ی
میکت ...داری اشتباه دل
یه حیس درونم میگفت داری اشتباه
میبندی ...اما انقدر رس خوش بودمو حالم خوب بود که نمیخواستم
بهش توجه کنم
ی
همی مدت
دنیل مردی نیست که روش حساب بشه کرد ...اما میخوام
محدودو خوش بگذرونم .
با همون حال خوب از حمام پریدم ببون که با دین دنیل تو اتاقم
خشک شدم
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با کت و شلوار مشکیش رو تخت من نشسته بودو با ببون پریدنم یه
ابروش باال پریدو گفت
خون لیا ؟
 رخودمو جمع و جور کردمو گفتم
ی
میکت؟ یک آماده شدی؟
 اینجا چکاربه ساعت اشاره کردو گفت
 واقعا بیست دقیقه توحمام چکار میکردی لیا ؟نگاهش مشکوک و ی
معت دار بود
اخم کردمو به سمت کمدم رفتمو گفتم
 موهام خییل بلند شده شستنش سخت شده باید کوتاهش کنماز تو آینه نگاهش کردم اما با دیدن اخم غلیظش جا خوردمو برگشتم
سمتش که گفت
 به موهات دست ینمب ین لیا ...
حاال من بودم که متعجب نگاهش میکردم  .یه طره از موهای خیسم و
گرفتمو گفتم
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 میخوام یکم کوتاه کنم دنیل  ...قرار نیست که کچل کنمدنیل به موهام نگاه کرد انگار افتاده بود رس دورایه چون لب هاشو
ی
فرسدو بالخره گفت
 منظورم این بود زیاد کوتاه ینکت
با تردید رسی تکون دادم گفتم
 االن متوجه منظورت شدمبرگشتم سمت کمدو لباس برداشتم .اما حاال دوباره نگاه دنیل روم
ی
سنگیت میکرد
ی
خویس بودم دنیل یه کاری میکرد که نگرانم کنه
هر بار که تو حال
رفتاری نشون میداد که یببسم ...
نمیدونم  ...نمیدونم واقعا دارم چکار میکنمو به کجا دارم مبم .غرق
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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میبد
اونم از این منظره داشت
حسان لذت ر
ر
رسی ع صاف ایستادم که دنیل خندیدو گفت
 منظره رو خراب نکن لیاهم خنده ام گرفته بود از این رن حوایس خودم
ی
هم از دست خودم عصبان بودم
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
نوک سینه ام رو ی
بی انگشتش فشار میدادخودشو از پشت بهم
چشبوند و گفت
 اوه لیا  ...این بدنت منو دیوونه میکنهنمیتونستم تکون بخورم
ی
ی
همی رسعت داغ شده بودو پشتم تحریک شدن دنیلو هم
بی پام به
حس میکردم
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دنیل تو گوشم گفت
 فکر کنم چند دقیقه ای دیر کردن مجاز باشهبا 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 مادمازلی
بیشب کرد
صدای باز شدن زیپ شلوارش اشتیاقمو
دستش که ی
بی پام حرکت کرد دلم انگار ریخت
دنیل خییس ی
بی پامو لمس کردو گفت
 چقدر خوبه که تو هم مثل من آماده ایی
گلون گفتم که دنیلو ی
بی پام حس کردم
همممم تو
دستمو گرفتم به طبقه کمد که دنیل به یه حرکت واردم کرد
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این جسارت و همراهیم با دنیل نمیدونم از کجا اومده بود
ی
پاهام از این حرکت یهون لرزید
دنیل نفیس با لذت کشیدو خودشو بهم من کوبید
ی
سخت خودمو حفظ کردمو لبمو گاز گرفتم
به
لذت و درد از رابطه ما جدا نبود
دنیل یرصبه ای به باسن لختم زدو حرکت بعدیو هم محکمو عمیق به
بدنم کوبید
ی
عمیق گفتو حرکت بعدی ...
اینبار آه
مغزم با هر حرکت خاموش تر میشد و لذت شدید تر
ی
سخت خودمو رس پا نگه داشته بودم
از شدت یرصبه هاش به
دنیل دستشو زیر دلم گذاشتو یرسوع به نوازش ی
بی پام کرد
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 میشه497
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قبل اینکه من ی
چبی بگم با یرصبات رسی ع تر ادامه داد
حاال دیگه کامال مغزم خاموش بود
ی
تو رسم هزار تا جرقه رنیک در حرکت بود
جریان گرم لذتتو بدنم راه مبفت
ناله ام از رس لذت تو اتاق پیچید و با آه بلند دنیل ترکیب شد
داغیشو ی
بی پام حس کردمو لذت همه تمو گرفت
دنیل آروم گرفتو حاال فقط صدای نفس نفس ما تو اتاق بود که
میپیچید
ی
عمیق کشیدو خودشو ببون کشید
دنیل نفس
از این حرکت یه زانوهام خم شد اما دنیل دوباره منو حفض کرد
کنار گوشم گفت
 دیرت میشه لیا  ...یبهبه آماده ییس ...
یچ ؟ دقیقا بعد رابطه ؟! رن رمق گفتم
 من فقط باید بخابمیرصبه محکیم به باسنم زدو گفت
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بخوان مجبور میشم تنبیه ات کنم
 خواب نداریم ...اگه بخوایر
اینبار با لحن شوخ و رس حایل اینو گفت
ی
هان که شیطنت توش موج ی
مبد
از اون لحن
ی
ی
کرخت خودمو بلند کردمو گفتم
پوف کردمو با
 دنیل  ...تو خییل نامردی ...لباسمو برداشتمو به سمت تخت رفتم
اما دنیل همچنان ایستاده بود
برگشتم سمتش و دیدم خییل جدی و رن روح داره نگاهم میکنه
سوایل رس تکون دادم که انگار تازه به خودش اومد
لبخند رن روچ زدو به سمت در رفت
نفهمیدم یهو یچ شد .
چنی حر ی
ی
کت کرد ! فقط با ته منده توانم لباس پوشیدم
چرا
شک نداشتم تمام طول کالسو میخوابم
از اتاقمو زدم ببونو رسی ع به سمت پله ها رفتم
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دنیل پشت ی
مب صبحانه نشسته بودو داشت قهوه میخورد
به نقطه نامعلویم خبه بود
کنارش نشستمو گفتم
 از من ناراحت شدی؟انگار جا خوردو سوایل نگاهم کرد که گفتم – آخه یهو از یرس و شور به
این قیافه رسیدی
آروم خندیدو گفت
 نه دارم خودمو یکنبل میکنم بذارم امروز به کالسات بریس
اینو گفتو چشمیک بهم زد  .اخم کردم بهشو گفتم
 خوابم میاد دنیل  ...خسته ام ...همش هم تقصب توئهنیشش دوباره باز شدو دستشو زیر ی
مب رو پام کشید و گفت
 خوابت رو نمیدونم اما برای خستگیت میتونم ماساژت بدماز جا پریدمو رفتم یه صندیل اون سمت تر نشستم و گفتم
ی
 دنیل  ...بهم دست بزن قسم میخورم همینجا بگبم بخوابمبا 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 :
ی
بخاطر دستم امروز نمیتونستم رانندیک کنم
ی
همی به همراه لیا و راننده ام به سمت دانشگاه رفتیم
برای
لیا رسشو به صندیل تکیه داده بود
به نظر خواب بود
یه پباهن سفید و رسمه ای پوشیده بود که کیم از پاهاش
خون برای من گذاشته بود
باال تر رفته بدو منظره ر
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اما خودمو ی
کنبل کردم تا بهش دست نزنم
عصت و نا آروم بودم و اینجور وقت ها اعتیادم به
خییل
ر
ی
بیشب میشد
سکس
انگار فقط ی
وقت در حال رابطه بودیم آروم بودم .
ی
عجیت بود
وقت لیا تو اتاق بهم گفت نامرد حس
ر
چرا هر حرف عادی از زبون لیا یه حس و حال دیگه به من
میده
چرا انقدر همه یچ پیچیده و غب قابل هضم شده
نگاهمو از لیا گرفتمو به ببون خبه شدم .
نمیدونم قراره یچ پیش بیاد
فقط میدنم میخوام لیا رو کنارم داشته باشم
لیا همم آرویم زیر لب گفتو رو صندیل یکم جا به جا شد که
موبایلش زنگ خورد
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موبایلش کنارش رو صندیل بود
بیشب ی
ی
اسباحت کنه
رسی ع صداشو قطع کردم تا بتونه
چشمم به صفحه ی
گویس افتاد
 جک ...این ی
برس دست بردار نبود
رد تماس کردمو برای مسیج فرستادم
ی
صحبت با تو ندارم .
 من هیچجواب داد
 لیا ...از کارت پشیمون یمییس
 اگه پشیمون بشم مسلما از اینکه زودتر از یرست خالصنشدمه
جوان نداد .ی
گویس خواستم بذارم کنار لیا که پیام اومد
ر
 پشیمونت میکنم ...503
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عصت نوشتم براش
رسی ع و
ر
ی
نمیتون
نزدیک دانشگاه بودیم  .رسی ع پیام هارو پاک کردم .شماره
جک رو بالک کردم و ی
گویس رو گذاشتم کنار لیا
از این حرکتم عذاب وجدان نداشتم
ی
اما ناراحت بودم که وقت کاف برای جواب دادن به جک
نداشتم
راننده با فاصله از دانشگاه ایستاد و پای لخت لیارو با
نوازش دست کشیدم
هویم گفتو لبخند زد
بی پاش و انگشتمو فشار آرویم به ی
دستمو بردم ی
بی پاش
دادم که چشم هاش گرد شدو از خواب پرید
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
ی
میکت جک ؟
 چکار بیدارت میکنمدستمو از ی
بی پاش جدا کردو گفت
 باشه مریس ...دیگه بیدار شدمخندیدمو دستمو عقب کشیدم که لیا کش قویس به
خودش دادو گفت
 چقدر تو سو استفاده گری  ...ای خدا هنوز خوابم میادبدون اینکه ی
ی
ماشی پیاده
چب دیگه ای بگه کیفشو گرفتو از
شد
ی
ماشی هم کش و قویس به خودش داد به سمت
ببون
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
ی
داشتت بود
و این خودش بودن چقدر برام دوست
از تو آینه به هودم نگاه کردم
صورتم با این لبخند مسخره برام آشنا نبود
رسی ع لبخندو از رو صورتم پاک کردمو اخم جای اونو
گرفت
به راننده گفتم
 حرکت کن برو تو پارکینگ اساتیدی
ماشی راه افتادو از کنار لیا رد شدیم
ی
ماشی نگاه کرد و لب زد
با لبخند به شیشه دودی
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لب زد
 سو استفاده گردوباره لبخند نشست رو لبم اما رسی ع پاکش کردم
من چم شده؟ از صبح به اندازه کل ماه لبخند زدم
ی
ماشی تکیه دادم
رسمو به صندیل
 میخوای همه یچ عوض شه ؟ یا نه ؟از زبان لیا :
اصال نمیفهمیدم استاد یچ میگفت
شدیدا چشم هام خواب آلود بود و رسمو خم میکردم
میبد  .ی
حت به تخته هم نمیتونستم
جزوه بنویسم خوابم ر
نگاه کنم  .خییل کالفه شده بودم  .دستمو بلند کردمو با
اشاره گفتم برم ببون  .استاد با تکون رس بهم اجازه دادو از
در پشت کالس خارج شدم.
507

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

باید دست و رومو میشستم شاید حالم ی
بهب شه
ی
ی
پائی ساختمون رفتم
بهداشت طبقه
به سمت رسویس
از جلو در اتاق دنیل که رد شدم انتظار نداشتم در اتاقش
باز باشه
اما در اتاقش نیمه باز بود
آروم و با تردید بدون در زدن رفتم داخل تا ببینم کجاست
که یرصبه محکیم به باسنم خوردو در اتاق بسته شد
دنیل از پشت بهم چسبیدو گفت
ی
میکت
 میتونم یببسم وسط ساعت کالست اینجا چکارخانم دیزی؟
زود برگشتم سمتشو خودمو عقبکشیدم و گفتم
 میشه یببسم چرا با یرصبه رو باسن از شاگردت استقبالی
میکت پرفسور؟
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چشم هاشو ریز کردو لبخند دندون ی
نمان تحویلم داد
فاصله بینمون رو پر کردو با نیشخند گفت
 به همون دلیل کهاالن میخوام ببوسمشبا 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 ...دنیل نفسشو با حرص ببون دادو گفت
 بیا داخل متی
جوون که تو قاب در پیدا شد سوایل به من
در باز شدو مرد
نگاه کرد و گفت
 اگه کار دارین میتونم بعد بیام شبکه رو چک کنمدنیل نگایه به من انداخت
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دور از دید مت چشمیک بهم زد و گفت
 نه  ...به کارت برس مت ...خانم دیزی فقط اومدن برایمصاحبه پروژه وقت بگبن
با این حرفش منم با شیطنت گفتم
 بله  ...حیف که شما وقت ندادین بهمبه سمت در رفتم و مت هم به سمت ی
مب دنیل رفت
دنیل آروم همراهم اومد و گفت
 البته من برای امروز ظهر میتونم یه تاییم براتون خایلکنم خانم دیزی
 اوه نه من نمیخوام مزاحم نهار شما بشم پرفسوربا این حرف از اتاق زدم ببون اما دنیل آروم قبل رفتنم
گفت
 نهار من یتون ...
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برگشتم سمتش که خییل جدی گفت
 ظهر اینجا باشبا همون صورت جدی برگشت اتاقش و درو بست
ی
زبون برای در بسته اتاقش در آوردمو برگشتم سمت
کالسم.
ی
یی
تنهان خوابمو پرونده
شسی صورتم نبود دنیل به
نیازی به
حسان دنیل رو
بود  .دلم میخواست ظهر که برمیگردم
ر
اذیت کنم  .یه نقشه باید میکشیدم ...
تمام ی ی
فانبی های سکیس که تو رمان ها خونده بودم یهو
اومد تو رسم .حاال وقتش بود
همیشه دلم میخواست خییل ی
چب هارو امتحان کنم
اما هیچوقت فکر نمیکردم بشه با کیس این ی
چبارو امتحان
کرد
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اما حاال با دنیل میبینم که میشه ...
رسیدم به کالسو برگشتم رو نیمکتم
یی
برداشی
یرسوع کردم به جزوه
هیخ نمیفهمیدمو فقط مینوشتم
هرچند ی
تو ذهنم خودمو دنیل بودیم در حال یه رابطه داغ تو ی
دفب
اتاقش ...
ی
میفت !
لعنت به تو لیا  ...اینجوری این ترم
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
با ترس پیامو چک کردم .
خوشبختانه از دنیل بود که نوشته بود
 شورتتو رس کالسم میخوامشوکه به پیام رو ی
گویس نگاه کردم
یچ ؟ شورتمو ؟ رسی ع براش نوشتم
 دیوونه شدی دنیل ؟ رس کالس درس چطور من شورتمودر بیارم ؟
ی
همی لحظه وارد کالس شد
جواب ندادو
خییل جدی و بدون لبخند نگاهش تو کالس چرخیدو رو من
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
بدون مکث لیستو چک کردو درس رو یرسوع کرد
همینطور که صحبت میکرد تو کالس قدم زد .منتظر بودم
بیاد سمت من
اما دور زدو برگشت  .پشت ی
مبش نشستو گفت
 پروژه های هفته پیش رو آوردیناوه  ...به کل فراموش کرده بودم .همه برگه های پروژه رو
ببون آوردنو رو ی
یی
گذاشی
مب
جز من که دست خایل بودم  ...دنیل لبخندی کنج لبش
نشست .بلند شد و گفت
 میام رس یمب هر کیس چک میکنم
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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
یه برگه از کاور ببون آوردمو رو جزوه ام گذاشتم
زیر لب گفتم
ی
تالف میکنم دنیل ...
از زبان دنیل :
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من همیشه قانون مدار بودم .
اما نمیدونم چرا داشتم انقدر قانون شکن و رن فکر کار
میکردم
دلم میخواست با لیا آزاد باشم .بدون قانون های خودم یا
دیگران
این اثر سم لیا بود که منو داشت رن فکر و دیوونه میکرد
نیم نگایه به لیا انداختم که کنج کالس با اخم خبه به من
بود
نتونستم لبخندمو ی
مخق کنم .
قیافه اش مثل یه ی
دخب بچه پنج ساله بود که به خاطر
یی
نگرفی کلوچه قهر کرده
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
باالی رس لیا ایستادمو به برگه سفید روی ی
مبش نگاه کردم
و گفتم
 پروژه ات خانم دیزیبا 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 ؟رسی ع شورتشو از رو ی
مب گرفتمو تو دستم مشت کردم
میبدم گفتم
در حایل که مشتمو تو جیبم ر
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رفت لیا ...اما دفعه بعد ی
 اینبار در یبهبه پروژه ات رو کامل
ی
کت
قبل از اینکه موندنم اینجا جلب توجه کنه برگشتم سمت
کالس
یی
مطمی شم کیس حواسش به ما
نگاهم تو کالس چرخید تا
نبوده و برگشتم سمت تابلو
تیکه ی
ی
بیشبین رسعت ممکن تموم کردمو
پایان درسو با
کالسو ده دقیقه زودتر تموم کردم
خواستم از کالس برمببون که چند تا از دانشجوها اومدن
دور ی
مبم  .به لیا نگاه کردم که کنج کالس آؤوم پاهاشو از رو
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
بی پاش ی
درسته ی
چبی مشخص نبود
ی
اما برای ی
بیشب از هر
مت که میدونستم شورتش تو جیبمه
چب مشخص دیگه یا تحریک ی
ی
آمب بود
بیک از پرسا رد نگاه منو گرفتو برگشت سمت لیا
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
هر لحظه ی
کنبل خودم سخت تر میشد
وارد اتاقم شدمو پشت ی
مبم لم دادم
خبه به در اتاق منتظر ورود لیا شدم
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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
شورتشو از جیبم ببون آوردمو تو هوا نگه داشتم  .سوایل
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 بیاریبا این حرفش دستشو گرفتمو کشیدم تو بغلم  .نشوندمش
رو پامو در حایل که پباهنشو میدادم باال گفتم
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در حایل که پباهنشو میدادم باال گفتم
 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 راضیمبا این حرفش کمر شلوارمو باز کرد
دستمو دایره وار رو باسنش کشیدمو گفتم
 چقدر قانع ...با شیطنت خندیدو زیپ شلوارمو ی
پائی کشید و گفت
 -من همیشه قانع هستم
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با این حرف کیم بلند شد تا بشینه ی
جان که میخواست اما
رسی ع کمرشو گرفتمو گفتم
 اما من قانع نیستم .میدونستم یچ دلش میخوادو تو رسش میگذره
ی
ی
همی دوست داشتم تالف کاری که تو کالس کردو
برای
رسش در بیارم
نشوندمش عقب ترو با آرامش دستمو رو تنش کشیدم تا
زیپ پباهنشو باز کنم .
اما با شیطنت رسی ع تر از قبل جا به جا شدو نشست روم
غافل گبم کرده بودو آه ناخداگایه گفتم
خودش هم چشم هاشو بسته بودو هوممم با ی
لذن گفت
آروم آروم یرسوع به تکون دادن خودش کردو گفت
 تو باید قناعتو یاد بگبی دنیل522
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اولی بار بود یه ی
ی
دخب اینمدیل غافل گبم کرده بود
این
بخش ارباب درونم داد میکشید که لیا باید تنبیه شه ...
اون خالف خواست من عمل کرده
اون برنامه منو بهم زده
اون یرسوع کننده بوده در حایل که باید من باشم ...
اما خود جدیدم این بخشو عقب میفرستاد
تجربه یه رابطه متفاوت ...حس عجیبیبهم داشت
لیا دستشو دور گردنم انداخت و نالید
کمرشو گرفتمو ریتمشو با خودم تنظیم کردم
انگشتمو آروم پشتش فشار دادم
اخیم از درد ی
بی ابروهاش نشستو لبشو گاز گرفت
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
 چطوره با اینا بازی یکت جای اون پشت
تو گلو خندیدمو فشار محکیم به سینه هاش دادم که آهش
از درد بلند شد
باز خمار نگاهم کردو گفت
 چه پرس بدی ...ی
میگفت  ...حاال پرس بدو
 پرس بد ؟! آه لیا  ...نباید اینوبیدار کردی ...
اینو گفتمو از رو خودم بلندش کردمو نشوندمش رو ی
مب .
خواست پاهاشو جمع کنه که با خشونت دستشو پس
زدمو پاهاشو باز کردم
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سوایل نگاهم کرد که لبخندی زدمو گفتم
 پرس بد در خدمتتونهچبی بگه که با قدرت واردش کردمو نیم ی
لب باز کرد ی
خب
شدم روش
رو ی
مب دراز کشیدو اسممو نالید
دستمو ستون ی
مب کردم و دیگه مکث نکردم
با هر یرصبه من سینه هاش ی
حت از زیر لباس میلرزیدو ناله
ی
خفیق میکرد
بازوهامو گرفتو آه بلندی گفت که لبشو بوسیدمو گفتم
 آروم لیا ...یادت نرفته که وسط دانشگاهیمبا ناله رسی تکون داد که خودمو ازش جدا کردمو
چرخوندمش
دمر خم شد رو ی
مبو سوایل رسشو برگردوندنگاهم کرد
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اضطرابو تو چشم هاش میدیدم
یرصبه آرویم به پشتش زدم تا صداش نپیجه تو اتاق و الی
باسنشو باز کردم
دستمو گرفتو با نگر یان گفت
 دنیل ...از خییس ی
بی پاش مالیدم به پشتشو گفتم
 ینبس لیا ...انگشتمو کیم پشتش فشار دادم که خودشو جمع کردو
خواست برگرده که به زور ثابت نگهش داشتمو گفتم
 آروم بگب یدخب
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
اتاق پیچید
لبخندی رو لبم نشستو خم شدم روش.تو گوشش گفتم
 دیدی الگ ترسیدیاز زبان لیا :
واقعا ترسیده بودم
فکر کردم دنیل میخواد از پشت ادامه بده و از وحشت درد
خودمو سفت کردم
اما اون فقط میخواست منو یببسونه
ی
وقت با قدرت وارد جلوم کرد همه اعصاب بدنم به لرزه در
اومد.
ی
لذت و اضطراب تو بدنم پخش شد و دنیل با زرنیک کنار
گوشم گفت
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 دیدی الگ ترسیدی لیاحرکاتشو ادامه دادو گفت
 این ترس لذتو چند برابر میکنه ...درسته ؟حق با دنیل بود اما نای جواب دادن نداشتم  .فقط
تونستم بگم هوم که حرکاتشو تند تر کردو تو گوشم گفت
 نمیخوام به کالس بعدیت دیر بریسکالس بعدی ؟
من که نمیتونستم به کالس بعدی فکر کنم .
تنها فکر تو رسم لذت بردن بود.
ی
دایع دنیلو ب ی
ی پام حس کردم که خودشو عقب کشید اما
نذاشت از رو م یب بلند شم.
در حایل که الی پامو باز میکرد رو صندلیش نشست و
گفت
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گفت :
ی
ی
بیشب بشه ؟
 االن هم میدون یچ باعث میشه لذتتانگشتشو آروم رو تنم کشیدو در حایل که نفسشبه ی
بی پام میخورد
گفت
 انتظار  ...االن انتظاره که لذتو برات چند برابر میکنهتو سکوت منتظر حرکت بعدیش بودم که بلند شد و پاهامو جمع کرد
کمک کرد بلند شم و گفت
 یبهبه بری به کالست بریس  ...باقیش باشه برای خونه
نگاهش کردمو گفتم
 میخوای کامال یمعت انتظارو حس کنم
چشمیک زد و در حایل که شورتمو بهم میداد گفت
 دقیقا عزیزم  ...دقیقا .اخیم کردمو گفتم
 -مریس از این همه درس عمیل که بهم میدی
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ی
ی
دوباره لبخند بزریک زد و رسشو آورد کنار گوشم  .با زرنیک که تو صداش
موج ی
مبد گفت
 بالخره من استادتم لیا ...وظیفه دارم بهت درس بدمریز خندیدمو چونه اش رو بوسیدم و قبل اینکه بتونه منو بگبه ازش
دور شدم
با فاصله ازش در حایل که شورتمو میپوشیدم گفتم
خون  ...چطور باید ازت تشکر کنم دنیل ؟
 چه استاد رچشم هاش برق زد و خواست ی
چبی بگه که خودم گفتم
 البته میدونم برای انجام وظیفه ات نباید ازت تشکر کنملباسمو مرتب کردمو چشمیک بهش زدم که گفت
فقطبای امتحانت آماده باش
 آره  ...تشکر الزم نیست  ...تور
دقیق نگاهش کردم که لم داد رو صندلیشو گفت
ی
ی
کوئب میگبم لیا ...
 امشب هم برای آمادیک ازت یهدستمو به کمر زدمو گفتم
 من امروز تازه تحویل پروژه ام بود530
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دنیل اخیم کرد و گفت
 چقدر هم پروژه تحویل دادیخواستم چ یبی بگم که اومد سمتمو گفت
 لیا ...اینبار پروژه ات رو اینجوری تحویل گرفتم ...اما دفعه بعد بایدحتما انجامش بدی
رسی ع تکون دادم و یه قدم عقب رفتم که پائ ی
ی پباانمو گرفتو به سمت
پائ ی
ی کشید
لباسمو صاف کرد و گفت
 حاال خوب شدناخداگاه روی گونه اش رو بوسیدم و گفتم مریس
قبل اینکه چ یبی بگه به سمت در رفتمو از اتاق زدم ببون

از زبان دنیل :
خبا به در بودم .
روی گونه ام داغ بود
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دستمو گذاشتم روی گونه ام
یه بوسه داغ ! اما کوچیک ! اما با یه حجم احساس بزرگ
من داشتم اسب میشدم
البتا اگه تا حاال نشده باشم
با شوک برگشتم سمت صندلیمو دوباره نشستم
همچنان خبه به در بودم.
لیا داره با من چکار میکنه
با صدای پیامک گوشیم به خودم اومدم
اسم گابریل رو صفحه گوشیم افتاد
ی
با رن حوصلگ پیامشو باز کردم
با دیدن ی ی
می پیام جا خوردم
نوشته بود
ی سال همراهیت با ما سه تا ی
 امشب به مناسبت سوم یدخب
میفرستمخونت
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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
دوست نداشتم از روابط شخصیم ی
چبی بدونه
ی
همی ی
ی
بیشبی نگفتم که زنگ زد
چب
برای
رن حوصله جواب دادم که گفت
ی
 دنیل  ...اتفاف افتاده که آفر من رد کردی ؟ برنامه دارم گابریل  .مسئله دیگه ای نیستی
مطمئت ؟
 آره  ...ممنونم از پیشنهادت باشه  ...منتظرم دوباره تو کلوپ ببینمت  .یحسان دلشون برات
دخبا
ر
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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ی
اما ی
میبدم هیچ بودن
حت این دوتا هم در برابر لذن که کنار لیا ر
ی
خداحافظ کردم
همم تو گلو گفتمو
برای کالس بعدی داشت دیر میشد
ی
سخت گذروندم
کل ساعت کالسمو به
ی
انگبه نبودم
هیچوقت برای درس دادن رن
اما االن فقط دیدن لیا برام جذاب بود
کالس که تموم شد برای لیا پیام فرستادم
 نرو برای نهار تریا ...با هم مبیم ببونخییل زود پیامش اومد که نوشته بود
 من تو ماشینتم دنیلی
همی جمله ساده لبخندو به لبم برگردوند .غافلگبم کرده بود و رسی ع
ی
ماشی برم که پرفسور کیدی رئیس
وسایلمو برداشتم تا به سمت
دانشکده رو به روم ر ی
متعجت به صورتم انداخت و گفت
سب شد  .نگاه
ر
ی ی
مبن آندو !؟
 -چه عجب لبخند
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خودمو ی
کنبل کردم تا حس بدم از دیدنش رو ی
مخق کنم و گفتم
 پرفسور کیدی  ...چه عجب شما اومدین از اتاقتون ببوناز این حرفم بلند خندید و گفت
ی
 آندو  ...نمیتون از زیر سوالم در بری  ...دلیل لبخندت یچ بودسیع کردم لبخندو رو لبم حفظ کنم و گفتم
 یکم شخض بود قربانی
ی
این مرد واقعا رو اعصاب بود  .مخصوصا این کنکاش هان که تو زندیک
ی
شخض همه داشت ابرون باال انداخت وگفت
 امیدوارم به یه خانم مربوط نباشه آندودیگه لبخندو نتونستم حفظ کنمو خییل جدی گفتم
 چطور ؟عجیت گفت
با ذوق
ر
خب نمیدونم خوب یا بد برات دارم
 آخه یه رعصت تر شدم از این حرکتش  .بالخره گفت
بلند خندیو
ر
 ترم دیگه تو اینجا کالس نداری آندو ...535
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شوکه نگاهش کردم که با لبخند گفت
مقبه لیا  ...گویا یه رد یه گنجینه رو پیدا کردن از
 ترم دیگه باید بری ریی
خواسی  .منم گفتم بعد از اتمام ترم تورو میفرستم
دانشگاه ما کمک
اونجا  ...چطوره ؟
شوکه تر از قبل بهش نگاه کردم
یچ ! یه ترم کامل برم پیش گروه کاوش !
ی
من از ی ی
طوالن !
رفی به گروه های کاوش استقبال میکردم اما نه اینقدر
ی
دست تو موهام کشیدم و گفتم
 بهش فکر میکنم پرفسور ...آروم به روی شونه ام زد و گفت
 خوبه دنیل  ...البته زیاد فکر نکن چون من همه یچ رو هماهنگکردم...
با این حرف خواست بره که یهو مکث کرد و گفت
ر یاست  ...دوتا کار آموز هم باید با خودت رببی ...انتخابش با
خودت...
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از این حرفش تو ذهنم لیا اومد و او ی
لی تصویری که تو ذهنم رسید
دیدنش با اون شلوار های کوتاه کاوش بود ...
ی
خون در یم اومد ...
هم ...چب ر
با صدای پرفسور کیدی به خودم اومدم که گفت
 بهم گزارش بده تا زودتر برای تهیه لوازم اقدام بشه  ...میخوام ترمآینده اونجا ییک از موفق ترین پروژه هامون باشه آندو
آروم به شونه ام زد و گفت
 من باید این دانشگاهو یه درجه باال تر رببم و به این کارت نیاز دارمبدون اینکه منتظز جواب من بمونه از کنارم رد شد رفت
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
ماشی گذاشته بود و نوشته بود
عکس شورتش رو روی صندیل
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 من دارم تکالیفمو یرسوع میکنم پرفسور ...ی
ی
ماشی رفتم
لعنت  ...گوشیو گذاشتم تو جیبمو با رسعت به سمت
این ی
دخب امده بود منو دیوونه کنه ...
از زبان لیا :
نمیدونم این شیطنت ها از کجا پیدا میشدن
ی
البته تا حدودی میدونستم  .تمام ی ی
فانبی هان که این سالها تو کتابا
میخوندم تو ذهنم جمع شده بودو میخواستم خودم امتحان کنم
ی
ماشی باز
یواش دستمو پشتم بردم و قفلسوتینم رو باز کردم که در
شد
ی
ماشی انداخت
دنیل نگایه به شورتم رو صندیل
لبخند مغرورانه ای زدو یرستمو تو دستش مچاله کردو نشست
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 ؟ی
پائی پباهنم بخاطر حالت پاهام خییل باال رفته بود
ی
دنیل با زرنیک ادامه رو هم باال برد و با لذت نگایه به بدن لختم
انداخت و گفت
ی
میبیت میفهیم
 خودتدستشو آروم ی
بی پام کشید و نگاهش رو سینه هام ثابت شد که گفتم
 شاید من نخوام بیام کالس!سینه هامو آروم ی
فرسد و کنار گوشم گفت
 مطمئنم عاشق این کالس یمییس
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
 پس یبهبه قبل کالس انرژیمو نگه دارم
دنیل اول شوکه و بعد اخم کرد
اما اخمش توش عصبانیت نبود  .توش شیطنت بود
خم شدو در حایل که دستشو ی
بی پام میکشید خییل داغ گفت
 فکر خوبیه لیا ...اما هیمن لحظه یه انگشتشو ی
بی پام فشار دادو آهم بلند شد
رسی ع برگشت عقب و با لبخند مغرورانه ای نگاهم کرد
نامرد  ...همه تنم داغ شده بود
پاهامو بهم فشار دادم تا جلو این حس خواستنو بگبم
اما یهو فکری به ذهنم رسید
پاهامو باز کردمو دستمو آروم ی
بی پام کشیدم و گفتم
 من همیشه فکرام خوبهنگاهش رو دستم ثابت شد و خییل جدی گفت
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خییل جدی گفت
ی
میکت لیا ؟
 داری چکارنیم نگایه بهش انداختم و گفتم
هیخ  ...چطور ؟
 یبا خشونت دستمو از ی
بی پام برداشت و گفت
 بسه ...با اینکه دنیل جدی تر شده بود اما من نمیتونستم تمومش کنمو یواش
دستمو برگردوندم ی
بی پام و گفتم
 چرا عزیزم ؟دنیل دوباره کمرمو گرفتو اینبار خییل خشن تر از قبل منو نشوند رو
پاش و گفت
 من خوشم نمیاد یوقت پیشتم  ...با خودت ور بری
ی
همی منم جدی
دیگه زیادی جدی شده بودو یکم بهم بر خورد برای
گفتم
 من ور نرفتم541
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دستمو با دستش محکم گرفت گفت
 خوبه  ...یبهبه هم نری  ...چون این خط قرمز منه .
یکم جا خورده بودم
کیم مکث کردم و گفتم
 دنیل  ...من فقط میخواستم خوش بگذرونیمفشار دستش ی
کمب شد و حس کردم بدنش هم از تنش کم کم ببون
اومد و آروم کمرم رو نوازش کرد و گفت
عصت شدم
 میدونم  ...فقط یکمر
گونه اش رو بوسیدم  .قبل اینکه ی
ی
ماشی ایستاد و دنیل گفت
چبی بگم
 رسیدیم لیا ...ی
پائی رفتمو لباسمو مرتب کردم و گفتم
از رو پاش
 شورتم دنیلنیشش تا بناگوش باز شد و گفت
 پیشم میمونه عزیزمقبل اینکه مخالفت کنم در ماشینو باز کرد و پیاده شد
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از اینکه کیل حرف نگفته تو دلم مونده بود حرصم گرفته بود
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
 میبینم سوپرایز شدی آخه تو یگفت برج ...
 اینجا اسمش همینه  ...برج اسکار ...رسی تکون دادم و باهاش هم قدم شدم  .به ورودی برج ک رسیدیم با
دیدن دوتا نگهبان با لباس های قرن  18میالدی دوباره متعجب
برگشتم سمت دنیل
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اما دنیل بدون نگاه کردن به من لبخندی زد و گفت
 تازه کجاشو دیدیرو 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
ی
ی
تاریخ باید باشه
کنارش حدس زدم اینجا جان شبیه به موزه یا خونه
ی
ی
ی
اولی تابلو راهنمان کرد و
اما دیگه حرف نزدیم که دنیل منو به سمت
گفت
ی
میبیت  ...در واقع مالک قدییم این ساختمونه .
 این بانو زیبا کهی
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
ی
اینو گفتو منو به سمت تابلو بعد راهنمان کرد
ی
ی
غمگی و خسته زن که با لباس
سخت تونستم چشممو از چشم های
فوق زیبا ی
وارس یاف روی ی
تخت وسط باغ گل نشسته بود بردارم .
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خواستم یببسم اینجا اومدیم برای یچ که با دیدن تابلو بعد ساکت
شدم
ی
غمگی تو لباس حریری که شبیه لباس خواب بود
تصویر همون زن
خون مشخص و کامال اغوا
کشیده شده بود در حایل که اندامش به ر
کننده بود
برگشتم سمت دنیل که دیدم خبه به منه
ی
از شوک من لبخند کمرنیک زد و گفت
 میبینم که جذب شدی لیا ...رسی تکون دادمو گفتم
 همممم ...ادامه ماجرا رو بگو ...دنیل به تابلو اشاره کردو گفت
 یچ همونطور که گفتم ...یه شب یه دزد معروف به عمارت بانوی
اسکار وارد میشه  .لرد اسکار خونه نبود و بانو که رس و صدا هان از
اتاق کار همرسش میشنوه به خیال اینکه همرسش اومده به سمت اتاق
کار مبه  ...البته  ...مثل ی
نقایس  ...با لباس خواب ....
دنیل اینو گفتو به سمت راه پله های رس رسا رفت
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ی
با هم به سمت تابلون که وسط پاگرد بزرگ طبقه اول نصب شده بود
رفتیم
تصویر مشخص بود و خودم گفتم
 اونا تو اتاق کار رو به رو میشن  .درسته ؟ البد دزده هم میبینه چهخانم خوشگیل میگه همینو بدزدم جا پوال !
با این حرفم دنیل آروم خندید
خم شد کنار گوشم رو بوسیدو با شیطنت گفت
 یه نمره یمنق  ...حدست اشتباه بود عزیزم
مشکوک نگاهش کردم که به سمت طبقه باال رفتیم و گفت
 دزد با دیدن بانو با اون درگب میشه و با یرصبه ای که به گردنش یمبنه
ی
زمی میندازه
اونو بیهوش میکنه و روی
رسیده بودیم جلو تابلو بعد
یه زن نیمه برهنه رو ی
زمی و یه مرد که با شهوت و خشم بهش نگاه
میکنه  .رسی ع گفتم
 -پس البد دزده میبینه بیهوشه بهش تجاوز میکنه

546

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ی
دنیل با اخم کمرنیک نگاهم کرد و گفت
 بازم اشتباه حدس زدی عزیزم ...میبد گفت
دستمو گرفتو در حایل که تو راهرو به سمت تابلو بعدی ر
 دزد که اسمش جان بود تازه بعد رن هوش شدن اسکار میفهمه چهی
زیبان بوده ویل سیع میکنه بیخیال شه و طالهارو برمیداره و مبه!
بانو
 جدا ؟ آره  ...و لرد برمیگرده خونه  ...زنشو بیهوش تو اتاقش میبینه  ...بالیاس خواب و گاو صندق خایل  ...یچ حدس ی
مبنه به نظرت لیا ؟
رسیده بودیم جلو تابلو بعدی و با توجه به ی
نقایس که لرد و بانو در حال
بحث کشیده بود گفتم
 حدس یی
نگرفت ؟
مبنه ...ام ...با زنش دعوا میکنه چرا جلو دزده رو
دنیل با نگاه مایوسانه ای به من نگاه کرد و گفت
 لیا  ...تو افتضاچ تو این داستانآروم خندیدم و گفتم
 تقصب داستانه نه من547
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دنیل هم خندید و گفت
 لرد فکر میکنه زنش بهش خیانت کرده و معشوق داشته  .از نبودشاستفاده کرده معشوقه اش رو به عمارت آورده  .اما معشوقه اش برای
دزدی اومده و بانو رو بیهوش کرده و پول ها رو برده ...
با ناباوری به دنیل نگاه کردمو گفتم
 چه فکر احمقانه ای باهات موافقم  ...اما این فکری بود که لرد بهش رسیده بوددنیل اینو گفتو دستمو گرفت تا به سمت تابلو بعدی بریم و گفت
 لرد تصمیم میگبه همرسشو به یرسار کارش برسونه
با دیدن تابلو بعد خشکم زد
بانو اسکار تو حیاط رو به روی عمارت با همون لباس خواب رو ی
زمی
بود و همرسش در حال شالق زدن اون بود
دنیل به صورتم نگاه کردو گفت
 خب ....االن حدس بزن یچ میشه ؟ بانو میمبه و لرد بعد میفهمه اشتباه کرده یوقت که خییل دیره ؟
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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 یوقت میفهمیم اشتباه کردیم که خییل دیره
دنیل آروم خندیدو رو لبمو نرم بوسید
منو تو بغلش همرایه کرد به سمت تابلو بعدی و گفت
 لرد میمبه  ...اونم به دست دزد ...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
ی
البته باز هم با همون لباس خواب نازک و بدن که پر از جای شالقه
نگاهم ی
بی تصویر صورت دزد و بانو چرخید و زیر لب گفتم
 خب هیچ جوره نمیتونستم اینو حدس بزنمدنیل با این حرفم منو به سمت اتاق کناری برد و وارد که شدیم گفت
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ی
 جاذبه هیمشه ینمیکت !
وقت پیداشت میشه که فکرشم
با این حرفش به تابلو بعدی اشاره کرد که دزد بانو تو بغلش گرفته و رو
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 ...یی
شسی بدنش و
نگاه کردم که بانو تو وان پر از کف بود و دزد در حال
بوسیدن کتفش  .بانو چشم هاشو با لذت بسته بود و لبخندی رو لبش
بود  ...دنیل گردنمو بوسیدو گفت
ی
میدون لیا ...
 اما این همه ماجرا نیست ...منو به سمت در هدایت کردو تو گوشم گفت
خون
 سلیقه هر کیس متفاوته  ...ییک بوسه رمانتیک فقط بهس حال رمیده  ...ییک بوسه داغ و تند و ی
تب ...
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خواستم یببسم منظورش چیه  .اما با دیدن تابلو اتاق بعدی زبونم بند
اومد
دنیل گوشمو گاز آرویم گرفتو گفت
 به چشم هاش نگاه کن  ...پر از شور زندگیه ...حق با دنیل بود .
تصویر بانو اسکار بود اما رن نهایت زیبا تر از قبل .
با دزد که لباس لرد رو پوشیده بود و کنارش بود
در حایل که تو اون باغ گل بودن
ی
باورم نیمشد چطور یه دزد تونسته شور زندیک رو تو چشم های این زن
بیدار کنه که دنیل منو آروم چرخوند
رو به رومون یه تابلو بود که روش پوشیده شده بود
ی
بیشب از قبل شوکه شدم
دنیل آروم پارچه رو از رو تابلو کشید و من
بانو و دزد تو بغل هم بودن در حایل که رد انگشتای دزد رو تن بانو بود
ی
شهون که از عکس هم پیدا بود قفل هم .
و لب هاشون با
بدن های لختشون لحظه ییک شدنو نشون میداد...
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خواستم ی
چبی بگم که دنیل دستشو آروم از رو کمرم به سمت باسنم
بردو تو گوشم گفت
 میخوای امتحانش یکت ؟
با شوک بهش نگاه کردم
اما لبخند دنیل پر رنگ تر شد و به در کوچیک انتهای اتاق اشاره کرد و
گفت
 اونجا  ...اتاقیه که به تو اجازه میده  ...یچبی متفاوت از همیشه ات
رو تجربه ی
کت ...
 یچبی متفاوت از همیشه ؟
دنیل منو به سمت اتاق هدایت کردو گفت
ی
میکت چه کاری اشتباهه؟ اونو
 اوهوم ...درس امروزمون اینه  ...فکرتجریه کن و بعد نظر بده
ی
با نگران بهش نگاه کردم  .من خییل تجربه تو رابطه نداشتم
چب ها ی
اما دنیل خییل کار کشته بود  .من از خییل ی
میبسیدمو دوست
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 شدهبا این حرف برق اتاق رور وشن کرد
اگه قبال ینبسیده بودم االن دیگه کامال ترس برم داشته بود  .یه اتاق که
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...ی
سنگیت کشیدم و گفتم
نفس
 اینا وسایل شکنجه است ؟دنیل آروم خندید و گفت
ی ی
چب هان که برق
 نه لیا  ...مسلمه که نه ...اینا وسایل لذته ...همونی
زندیک رو به چشم های بانو اسکار برگردوند ...شک دارم کیس شکنجه
ی
بشه و صورتش اونقدر روشن و پر از زندیک باشه
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با تردید رسی تکن دادم و گفتم
 اما شبیه یچبی نیست که لذت بیاره ...
با این حرفم به سمت ییک از دیوار ها رفتم
ی ی
ی
بیشب شبیه شالق و خب ...نمیدونستم ی
حت
چب هان که رو دیوار بود
یچ میشه بهشن گفت
دست بردم و ی
چبی که شبیه دو گوی فلزی بهم چسبیده بود رو از رو
دیوار برداشتم و گفتم
 اینا چطوری میخوان لذت ایجاد ی یکی مثال ؟
به دنیل نگاه کردم
اما با دیدن برق شهوت تو چشم هاش جا خوردم .
عجیت کنج لبش نشستو آروم به سمتم اومد
لبخند
ر
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
 با چ یخون یرسوع کردی لیا  ...بذار بهت نشون بدم چطوری میتونن
ب
ر
این دوتا کوچولو بهت لذت بدن
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با این حرف نشستیم رو تخت
قلبم تند ی
مبد و تو دلم آشوب بود
اما حس تجربه یه ی
چب جدید رو نمیخواستم از ی
بی رببم
دنیل منو خوابوند دقیقا وسط تخت و در حایل که خودش به دیتش
لم داده بود کنارم قرار گرفت
دستشو رو پباهنم کشیدو گوی رو رو سینه و شکمم آروم حرکت دادو
گفت
 ریلکس باش لیا  ...به لمس دستم تمرکز کن ...آب دهنمو غورت دادم و رس تکون دادم که خم شد نرم لبمو بوسید
ی
اما بوسه رو طوالن نکرد و لب هاش به سمت گوشم رفت و گفت
 هر یچ 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
عفون شده و ی
تمب
 الزمه قبلش بهت بگم تمام این وسایل ضدیی
هسی ...من ساالنه ده هزار دالر حق عضویت برای استفاده از این
مکان میدم ...
متعجب نگاهش کردم که دامن پباهنمو آروم باال داد و گوی های فلزی
و رسد رو به ی
بی پام زد و گفت
 برا این میگمکه راحت یبایس ...
با این حرف گوی هارو رو تنم گذلشتو پاهام آروم باز کرد
دستشو ی
بی پام کشیدو با لذت تو گوشم گفت
 این که انقدر زود آماده میشه بدنت منو رس ذوق میاره لیا ...الله گوشمو مکید و گوی هارو برداشت
آروم ی
بی پام کشیدشون
رسمای گوی ها بدنمو لرزوند و خواستم پاهامو جفت کنم
اما دنیل با دستش مانع شدو لبمو نرم بوسیدو گاز گرفت
ی
بیشب کردو گوی هارو ی
بی پام فشار داد
فشار دندوناشو رو لبم
قلبم عجیب تند ی
مبد
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رسمای گوی ها بدنمو رس میکرد و گرمای دست دنیل تنمو بیدار
ی
بی دوتا احساس متفاوت گرفتار بودم که دنیل فشار محکیم به گوی
ها وارد کردو هر دو واردم کرد
ی
هیت گفتمو به بازودنیل چنگ زدم
گوی ها کوچیک بودن
اما رسد بودن ...خییل رسد
در حدی که انگار همه تنم یخ شد و دنیل زیر گلومو مکید ...کنار گوشم
لب زد
 آماده ای یرسوع کنیم بانو مکندی ...منتظر جواب من نموند و از کنارم بلند شد...
خمار نگاهش کردم که به سمت دیوار رو به رو رفت و در حایل که
کرواتشو باز میکرد گفت
بیشب ی
ی
میبیس لیا ؟ رابطه از عقب یا ...
 از یچی
چبی شبیه شالق از رو دیوار برداشت و رو به من گفت
 یا درد تنبیه ؟557
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نفس هام نا منظم پر از ترس شده بود
خواستم بلند شم اما گوی های رسد نفسمو بردو مجبور شدم دوباره
دراز بکشم
دنیل تو گلو خندیدو با اون شالق به سمتم اومد
رس نرم و پر مانندشو رو پاهای لختم کشیدو آروم ی
بی پام برد
ی
بی پامو هم نوازش وار کشیدو یهو ظربه محکیم به رون پام زد
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
همینطور که رو پاهامو ی
بی پام میکشیدش پباهنمم باال داد و گفت
 لیا  ...جواب بده ...با این حرف یرصبه دیگه ای به رون دیگه پام زد و تو گوشم گفت
ی
بیشبه یا اضطراب حس کردن این درد ؟
 دردشچشم هامو به هم فشار دادم و زیر لب گفتم
 اضطراب ...558
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نمیفهمیدم دنیل یچ میخواد از من و میخواد به یچ برسه
فقط ذهنم درگب حس اون شالق و دست های دنیل بود
دستشو از ی
پائی پام آروم به سمت باال آوردو شالقو زیر گردنم کشید
دستشو رو دستم کشیدو مچ دستمو به لبه تخت بسه
ی
با ترس نگاهش کردم که لبخند مملو از شهون زد و گفت
 ینبس لیا  ...تجربه کن ...دست دیگه ام رو هم بست به سمت دیگه و برگشت سمت دیوار
شالق دیگه ای رو برداشت و گفت
ی
متفاون داره لیا  ...بذار امتحانش کنیم ...
این مزه
از زبان دنیل :
به بدن نیمه لخت لیا رو اون تخت رسخ خبه شدم
چند جای بدن سفیدش رد رسخ شالق های مختلف مونده بود
ی
حسان خیس بود و چشم هاش کامال خمار
بی پاش
ر
لبش از فشار دندون هاش پف کرده بود و نفس های عمیق و کشداری
میکشید
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شالق تو دستمو پرت کردم کنار
ی
دیگه کاف بود
تحملم تموم شده بود آروم نیم ی
خب دشم روشو در حایل که کنار لبشو
میبوسیدم گفتم
 آماده ای لیا ؟با تکون رس گفت نه  ...خندیدمو دستمو ی
بی پاش کشیدم
گوی های فلزی تو تنش هنوز خییل گرم نشده بودن و با کشیدن بند
گوی ها آروم اونارو از تو تنش ببون کشیدم که ناله ای کردو دست
هاشو کشید
تو گلو خندیدمو خودمو ی
بی پاش قرار دادم  .خمار نگاهم کرد که گفتم
 بریم یکم گرمت کنیم لیا  ...مگه نهخواست ی
چبی بگه اما قبل اینکه بتونه خودمو واردش کردمو از رسمای
تنش آه خودم بلند شد...
ی
ی
بیشب این کارو امتحان میکردم .درسته دایع لیا تحریک کننده بود
باید
اما حس این سما هم جذابیت جدیدی داشت
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لیا اسممو زیر لب زمزمه کردو ی
چبی گفت
خم شدم کنار گوشش گفتم
 یچ یگفت لیا ؟
فقط تونست هویم بگه و کیم تقال کنه  .ناخداگاه لبخند رو لبم
نشستو حرکاتمو یرسوع کردم
ناله هاش کم کم بلند شدو تو اتاق پیچید
ی
بیشب از این میخواستم با تنش بازی کنم
خییل
ی
همی امروزتموم کنم
میخواستم ترسش از رابطه از عقب رو هم
ی
اما بدنش انقدر برام تحریک ی
بیشب از این جلو
آمب بود که نمیتونستم
خودمو بگبم
ی
بیشب کردم
لب هاشو با لبم قفل کردمو رسعتمو
یچ داشت این ی
دخب که انقدر منو دیوونه میکرد ...
ی
مت که انقدر دیر تحریک میشدم
بدن لیا زیر تنم لرزیدو لب هاش از لبم جدا شد
ی
آه عمیق و پر لذن کشیدو با شنیدن این صداش منم به اوج رسیدم
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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
همی منو ترسونده بود
خون نداشتم و
هیچوقت انقدر حس ر
لیا با ناله تو گوشم گفت
 دنیل  ...نمیتونم نفس بکشمناخداگاه خندیدمو آروم از رو تنش کنار رفتم
ی
رضایت زد و با همون چشم
به صورت غرق لذتش نگاه کردم که لبخند
هاش خمار نیم نگایه بهم انداخت و گفت
 باید رژیم بگبی دنیل  ...وزنت زیاد شدهدستمو مماس نوک سینه هاش کشیدم و گفتم
 تو باید قوی تر یبیس لیا ...من وزنم عالیه ...
 هممم چه از خود ر یایص
خندیدمو لباسشو باال تر از سینه هاش بردم و زبونمو به نوک سینه
اش کشیدم که شایک گفت
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شایک گفت
 دنیل ... هممم ؟ بسه  ...من واقعا دیگه نا ندارم ! یچ بسه عزیزم ؟اینو گفتمو به کارم ادامه دادم  .میدونستم منظورش چیه اما اذیت
کردنش لذت بخش بود
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 بهمبدی
رسی رسشو تکون دادو گفت
563

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 باشه ...باشه  ...فقط دست هامو باز کنخندیدمو دست هاشو باز کردم .واقعا قصد ادامه دادن نداشتم چون
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 لیای
شیطنت
بازومو گرفت تا تعادلشو حفظ کنه و با صدای رن رمق اما پر از
گفت
 به موقع تموم شد .خندیدمو دستشو گرفتم و به سمت در بردم
در اتاقو باز کردم و گفتم
 خوبه پس باز هم باید یچب های جدیدو امتحان ی
کت
رسشو آورد کنار گوشم و گفت
وقت رابطه از عقب تو این ی
 باشه تا یچبای جدید نباشه
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از زبان لیا :
ی
ماشی نشستیمو رسمو گذاشتم رو شونه دنیل  .خییل خسته بودم
تو
ی
انگبه ای هم نداشتم بگبمش
شورتم هنوز تو جیب دنیل بود اما
فقط میخواستم بریم خونه دوش بگبم و بخوابم
راننده راه افتادو دنیل یرسوع به نوازش کمرم کرد و گفت
ی
هست؟
 برای شام آماده نه  ...من فقط برای خواب آماده امرن صدا خندیدو گفت
ی
 خوبه  ...اما اینجوری یک میخوای درس هاتو بخون اینو باید از تو یببسم دنیل  ...من با اینهمه رابطه به درس خوندننمبسم
کت و قوی تر ی
 گفتم که تو باید رو خودت کار یبیس
با اخم رسمو بلند کردمو گفتم
 تو اگه بیم رابطه هامون چهل و هشت ساعت وقفه بندازی همه یچحله
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ی
ابرون باال انداخت و گفت
 مگه قرصه که ساعت بدیم !ی
بیشب شد و گفتم
اخمم
 جدی دنیل  ...من واقعا دارم کم میارم .همش خسته ام و خوابم میادمنو کشید تو بغلشو بازومو دست کشید و گفت
 باشه لیا  ...سیع میکنم خودمو یکنبل کنم  ...اما تو هم باید مراعات
کت  ..انقدر منو تحریک ی
ی
نکت
 من تحریکت میکنم ؟با این حرف رسمو عقب بردم تا به صورتش نگاه کنم که خییل جدی
دستشو رو کمرم کشیدو گفت
 آره  ...خییل زیادخواستم از بغلش جدا شم که گفت
ی
همی کار هات هم منو تحریک میکنه ...
 تقال نکن لیا...خشک شدم مشکوک نگاهش کردم .من که کاری نمیکردم .نکنه دنیل
یه بیمار جنیس بود ؟ از این فکرم خنده ام گرفت اما ته دلمم ترسیدم
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اونم مشکوک نگاهم کردو گفت
ی
میکت لیا ؟
 به یچ فکرپیشونیمو به گردن گرمش مماس کردمو گفتم
 به تو ... به من ؟عجیت دنیل  ...من با تو حس میکنم یه آدم
 همممم  ...تو خییلر
ی
خواستت هستم
خییل خاص و
ی
هست
 خب واقعارسمو عقب بردمو نگاهش کردم که گفت
ی
هست لیا  ...تو برای من یه آدم کامال متفاوت با بقیه دنی یان و
 واقعاخواستت و دیوونه کننده ای ! ی
ی
یعت من برای تو اینجوری
خییل هم
نیستم !؟
ی
ی
بیشب از حرف که راجب من زده بود جا
از سوالش جا خوردم  .هرچند
ی
عمیق کشیدم که عطرمردونه اش تو ریه ام جا
خورده بودم نفس
خوش کردو گفتم
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ی
خواستت ...خییل دیوونه کننده ...
 چرا  ...تو خییل عجیب  ...خییلی
هست دنیل  ...اصال کنار تو زندگیم مثل قبل
خییل  ...خییل همه یچ
نیست ...ی
میبسم یهو یه آدم دیگه بشم
دینل با این حرفم تو گلو خندید .دست برد تو موهامو رسمو به خودش
نزدیک کرد  .نرم رو لبمو بوسیدو گفت
 خوشحالم که انقدر برای تو متفاوتم ...اما خواهش میکنم عوضی
ی
هست رو دوست دارم
هیمت که
نشو  ...چون من دقیقا
با شیطنت گفتم
 پس چرا میخوای تجربه های جدید بکنم ؟دستشو روی رون پام کشیدو انگشتشو به خییس ی
بی پام زد و گفت
ی
بیشب بشنایس ...
 تا خود واقعیتوی
ماشی ازم جدا شد.نگاه خماری بهم انداخت وگفت
لبمو مکیدو با ترمز
 حیف که نمیشه بیخیال شام بشیملبمو 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 ؟کمرمو گرفتو منو رس جام نشوند و گفت
ی
تضمیت نیست  ...بتونم خودمو ی
ی
کنبل
 میدون که عالیه  ...اما هیچکنم
ی
اینارو که میگفت هم زمان در ماشینو هم باز کرد تا پیاده شه  .با زرنیک
چشمیک بهم زد و دستشو دراز کرد تا کمک کنه پیاده شم .واقعا به
کمکش نیاز داشتم چون بر خالف زبونم! بدنم واقعا دیگه نا نداشت.
پیاده شدمو با هم به سمت خونه رفتیم که نیل کنار گوشم گفت
 البته  ...چون خودت پیشنهاد دادی البد فکر اونجاشو کردیبازم اخم کردمو گفتم
ی
 پشیمون شدم دنیل  ...ترجیح میدوم تنهان دوش بگبمو فقط تاصبح بخوابم ...البته قبل اینکه بیهوش بشم
دنیل بلند خندیدو با هم وارد خونه شدیم
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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 شام آماده است  ...تا گرمه یبهبه بخوریم
چشم هام با دیدن ی
مب آماده برق زدو گفتم
 پس برای این یگفت از شام نیمشه گذشت
دنیل صندیل برام عقب بردو نشستم  .کنار گوشم گفت
 تو باید واقعا تقویت یحسان غذا
بیس لیا  ...من که ندیدم درست
ر
بخوری
خودش هم کنارم نشستو گفتم
حسان غذا نمیخوردم انقدر چاق بودم ؟
 اگه درستر
با این حرفم دنیل یه ابروش باال پریدو با نگاه خریداری رس تا پامو نگاه
کردو گفت
 کجای تو چاقه دقیقا لیا ؟صدامو ی
پائی آوردمو گفتم
ی
 خودت دیقیقا میدون منظورم کجاستبا 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
ی
چاف  ...به اینا میگن ...
 به اینانمیگنفشاری به باسنم دادو اینبار خمار تر گفت
ی
 به اینا میگن زندیک ...از حرفش خنده ام گرفت اما قبل اینکه من بخندم پشت پباهنمو
گرفتو کیم باال کشید
شورت نداشتمو با این کارش باسنم از لباس ببون افتاد
رسی ع خواستم پباهنمو بدم پائینو شایک گفتم
ی
میکت دنیل ؟
 چکارخندیدو در حایل که دستمو پس ی
مبد تو گوشم گفت
 دارم یمب شامم رو تکمیل میکنم
 ییک از خدمتکارات بیاد یچ هیچکس نمیاد  ...اینجا خونه منو میخوام اینجوری از شامم لذترببم
با این حرف به شاهکارش نگایه انداختو گفت
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ی
صب کن ...
 هممم ...خوبه  ...اما کاف نیست  ...رخبه بهش نگاه کردم که کیم صندلیشو عقب برد و به من اشاره کرد
برم رو پاش بشینم
قیافه ام رو تو هم کردمو گفتم
 دنیل  ...قرار شد امشب...نذاشت حرفم تموم شه  ...کمرمو گرفتو درحایل که منو رو پاش نشوند
گفت
انقدر نق نزن لیا  ...بذار لذت رببم و خودت هم لذت رببی ...دستشو رو باسن لختم روی پاش کشیدو گفت
 هممم حاال خوب شد  ...تا کبابت رسد نشد یبهبه یرسوع ی
کت
با دست آزادش یه تیکه از کباب بره گرفتو به سمت لبم آورد
با اخم نگاهش کردم که یرصبه نسبتا محکیم به باسنم زدو صداش تو
سالن پیچید  .از این حرکتش جاخوردم که گفت
 بخور لیا وگرنه از ره دیگه وارد میشمنیمدونستم منظورش چیه اما میدونستم ی
هرچ باشه بدتر از االنه
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ی
همی مکث نکردمو دهنمو باز کردم
برای
لقمه رو ی
بی لب هام گذاشتو چونه ام رو هم زمان بوسید
کنار گوشم زمزمه کرد
 آفرین یدخب خوب ...
صداش خمار بود و دستش فعال رو باسنم .هم میل به غذا داشتم و
هم نداشتم  .با این کار های دنیل مغزمو داشتم به کل از دست میدادم
دنیل یه لقمه خودش خوردو یه لقمه دوباره به سمت من گرفت
نفس خسته ای کشیدمو گفتم
 دنیل  ...دستتو حداقل برداربا شینتط فشار ریزی به ی
بی باسنم وارد کرد و گفت
 نمیشه  ...بخور ...از زبان دنیل :
نمیدونم چرا دارم اینجوری پیش مبم
خودم میدونم دیگه زیاده رویه
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اما نمیتونم جلو خودمو بگبم  .از حرکات دستمو حالت نشستنمون لیا
انقدر تحریک شده بود که دیگه نفس هاش داشت به ناله تبدیل
میشد
انگشتمو آروم بازم فشار دادم
ناله ای از ی
بی لب هاش خارج شدو با حرص نفسشو عمیق ببون دادو
گفت
ی
میکت ...
 بسه دنیل  ...داری دیووونه امتو گلو خندیدم گفتم
 واقعا میخوای تموم کنم ؟رسی تکون داد که با این کارش هر دو دستمو باال کشیدمو گفتم
ی
بشی رو صندیل خودت
 باشه  ...تمومه ...بروخمار 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
منو رسوندی به اینجا  ...حاال مییک برو رو صندیل خودت
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واقعا متعجب نگاهش کردم
درسته از قصد گفته بودم که برو و تمومه ...
فقط برای اینکه بهش بفهمونم ی
وقت مبسیم اینجا دیگه نمیشه تموم
کرد
اما انتظار نداشتم این حرکتو ازش ببینم
ی
دستشو برد داخل شلوارمو دایع دستشو که رو خودم حس کردم
ی
عمیق از ی
بی لب هام خارج شدو تا به خودم بیام لیا
ناخداگاه نفس
درست نشست روم ...
ی
ی
عمیق کشید
پشت صندلیمو گرفت تا خودشو ثابت نگه داره و ناله
انگار دیگه براش نه اینکه کجا هستیم مهم بود
نه اینکه صداشو بشنون !
ی
از این ییک شدن یهو چنان لذن تو بدنم نشست که شچم هامو بستمو
تمرکز کردم
باید به این ی
دخب 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 رن نظب بود
پر از احساس و لذت
پیشونیشو به کتفم تکیه داد و با نفس های بریده بریده گفت
ی
گرفت دنیل
 تو مغزمواز منناخداگاه 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 !
دنیل گفت تو هم قلبمو ؟ من قلب دنیلو ازش گرفته بودم ؟
بدون فکر کردن به این جمله حرکاتمو ادامه دادم
اشتباه شنیدم ...اشتباه گفت ...آدما وسط سکس زیاد حرف ی
مبنن...
576

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ناله توگلو هر دومون فضای سالن رو پر کردو رن رمق رسمو رو شونه
دنیل گذاشتم
این دیگه آخرین سکس ما بود ...
قول میدم ...
حداقل برای امشب ...
نفس کشیدنمون که آروم شد  .دنیل آروم تو گلو خندید و گفت
ی
میخواست ادامه ندم
 خوبهگردنشو بوسیدمو آروم از رو پاش بلند شدم و گفتم
 میخواستم ...اما تو که نمیذاریبا درد نشستم رو صندیل خودمو در ادامه گفتم
 اوه  ...دنیل  ...فکر کنم فردا نمیتونم برم دانشگاهدنیل در حایل که لباسش رو مرتب میکرد با اخم نگایه به من انداخت
و گفت
ی
 میتون و مبی  ...چون با من کالس دارینفس خسته ای کشیدمو از رس ی
مب بلند شدم
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دنیل اما مچ دستمو گرفتو منو دوباره نشوند رس ی
مب
بدون اینکه نگاهم کنه گفت
 یبهبه شامتو تموم ی
یی
گرفی از حال بری
کت  ...نمیخوام وسط دوش
به ی
مب نیمه خورده شام نگاه کردم ...با وجود اینکه میل نداشتم اما حق
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
 جکوزی حمام منو از دست نده لیامنوبه سمت اتاقش برد که گفتم
 نه دنیل  ...من واقعا توان یه سکس دیگه ندارمبا ابرو باال پریده نگاهم کردوگفت
 اینو دفعه قبل نگفته بودی ؟رن رمق خندیدمو گفتم
 باشه  ...باشه  ...اما ایندفعه راست میگمدنیل پشت رسم ایستادو در حایل که زیپ لباسمو ی
پائی میداد گفت
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در حایل که زیپ لباسمو ی
پائی میداد گفت
 میدونم عزیزم  ...میدونمبا این حرف گردنمو بوسیدو لباسم رو ی
زمی افتاد...
همه یچ مثل خواب بود  ...آب گرمو بدن های لختمون تو آغوش هم
نوازش دست دنیل رو بدنمو بوسه هاش رو گونه ها و گردنم .
بدون شهوت  ...بدون سکس
عجیت بود
حس خوب و
ر
نه  ...حس عایل و شگفتاوری بود ...
من تو آغوش دنیل انگار یه آدم دیگه بودم
دخب زیبا ...یه ی
دخب ینبس ...یه ی
یه ی
ی
خواستت ...
دخب
رسمو رو سینه دنیل گذاشتمو نفهمیدم یک خوابم برد
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 ...
ی
ی
داشتت و عاشقانه بود
خدای من  ...کاش زندیک تا ابد اینجور دوست
انقدر غرق لذت بودم که ی
وقت صدای موبایلم بلند شد نمیدونستم کیه
و کجام !
دنیل زودتر از من موبایلمو از رو ی
زمی برداشتو گفت
 پدرته لیاخواب از رسم پریدو به ی
گویس خبه شدم
ساعت  6صبح بود و بابا داشت به من زنگ ی
مبد !
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 ی
گویس موبایلم نگاه کردم
دنیل هم مثل من تو شوک بود که بابا گفت
ی
کجان ؟ من امروز میام ببینمت ...
 الو  ...لیا ...580
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مغزم کار نمیکرد
ی
شوکه لب زدم اما صدان نداشت
دنیل ی
گویس موبایلو ازم گرفتو خواست حرف بزنه که رسی ع ازش
گرفتمو گفتم
ی
عویص نامزد نکردم اینا هم دروغ های اونه ...
 من با اونبابا با عصبانیت گفت
ی
ی
مییک ؟ اون همه ی
تیب و عکس دروغه ؟ بهت گفتم کجان ؟
 یچ ؟ یچ همش دروغه  ...اون یه عوضیه  ...بیا دانشگاه بابا  ...اونجا میبینمتبابا با این حرفم قطع کرد
به دنیل نگاه کردم که با عصبانیت گفت
 چرا ندادی من صحبت کنم ؟ی
 دنیل  ...اگه تو صحبت یهست ...
کت  ...بابام میخواد بدونه تو یک
اونوقت  ...همه یچ خراب میشه ؟
 یچ ؟ یچ خراب میشه ؟دنیل تقریبا داد زد که بازوشو گرفتم تا آرومش کنمو گفتم
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 دینل  ...تو استاد یمت  ...رابطه ما خالف قوانینه  ...کارت...
دانشگاهت ...اعتبارت ...همه یچ خراب میشه
با این حرفم آروم تر شد
ی
اما هنوز عصبان بود
بلند شدو به سمت کمد لباس ها رفت و گفت
 بپوش بریم  ...نمیگم دوست پرستم  ...اما باهات میام تا تکلیف اونی
عویص روشن شه
شوکه به دنیل نگاه کردم  .نه بخاطر اینکه میخواست باهام بیاد  .نه
ی
بخاطر اینکه عصبان بود ! بلکه فقط بخاطر اینکه گفت  ...نمیگم
دوست پرستم ؟
یعت از نظر خودش دوست پرس من بود ؟ ی
ی
یعت رابطه ما از یه سکس
بدون احساس رسیده بود به دوست ی
دخب و پرس ؟
دنیل با اخم به من نگاه کردو گفت
ی
نشست لیا ؟ بیا تا نیومدم رساغت !
 پس چرارسی ع از رو تخت بلند شدمو به سمتش رفتم که یرصبه محکیم به
باسنم زدو گفت
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گفت
 نگران نباش ...تو مال یمت لیا ...
بازم فقط شوکه نگاهش کردم که لباس زیرشو پوشیدو به سمت
رسویس رفت
امروز انقدر با سوپرایز یرسوع شدهبود که قایط کرده بودم .
نامزدی ! روزنامه ها ! من و دنیل !
از زبان دنیل :
ی
خب تو روزنامه محیل ترید اند
تو
ماشی با تبلت روزنامه رو پیدا کردم ر
تریس زده شده بود .
یه عکس کوچیک از جک بود و توضیحات که میلیاردر معروف نامزد
ی
ی
کوچیکب از لیا به چشم میخورد !
کرده .
پائی تر هم یه عکس
ی
عویص ...
آدم
باید حالشو جا میاوردم ...
ی
لیا با نگران به من نگاه کردو گفت
 دنیل  ...یمیبسم
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نزدیک دانشگاه بودیم  .تبلتو بستمو گفتم
 از یچ یمیبیس لیا  ...طبق حرف های من پیش مبیم  .خودم با پدرت
صحبت میکنم
لبشو با ی
اسبس به دندون گرفتو رس تکون داد
خم شدمو لبشو بوسیدم و از حصار دندوناش آزاد کردم و گفتم
 من اون عوضیو رس جاش مینشوندم .ی
ماشی به اطراف نگاه کردم  .قبل از ورودی دانشگاه بود  .رو به
با ترمز
لیا گفتم
 تو پیاده شو  ...پدرتو که دیدی منم خودمو مبسونمرسی تکون دادو پیاده شد
به راننده گفتم همینجا منتظر بمونیم  .لیا به سمت ورودی اصیل
ی
ماشی سدن مشیک اومد رو
دانشگاه رفتمو مضطرب منتظر موند که یه
ی
ماشی
به روش ایستاد  .حدس زدم پدرش باشه  .لیا آروم به سمت
رفت  .رسی ع پیاده شدم تا اگه لیا خواست سوار شه بهش برسم
ی
ماشی باز شد و جک پیاده شد
اما هنوز بهش نرسیده بودم که در
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ی
لعنت  ...جک اینجا چکار میکرد
لیا یه قدم عقب رفتو برگشت سمت من
با نگاهش جک هم برگشت سمت من .
ی
ماشی پیاده
با اخم بهش نگاه کردمو به سمت لیا رفتم که پدرش هم از
شد .
ی
میشد نگران رو از صورت لیا خوند
جک رو به من دست به سینه زدو گفت
ی
 پرفسور آندو  ...چه تصادف که هر بار شمارو باید مالقات کنمکنار لیا ایستادم و گفتم
ی
باشی و الزم به صدا کردن نگهبان
 امیدوارم اینبار زیاده روی نکردهنباشه
پدر لیا با این حرفم با اخم و سوایل نگاهش ی
بی من و جک چرخید
جک هم اخم هاش تو هم رفت اما قبل اینکه بتونه ی
چبی بگه رو به
پدر لیا گفتم
ی
سخت برای برخورد با افراد مست داریم
 ما پروتکول585
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پدر لیا رسی تکون دادو گفت
 خییل هم عایل  ...مسلما یه آدم مست نباید سمت دانشگاه هم بیادمنم رسی تکون دادمو رو به لیا گفتم
ی
ی
نمیکت ؟
 معرفی
صدان که ی
اسبس توش کامال مشخص بود گفت
لیا رسی ع و با
 اوه  ...چرا  ...پرفسور آندو  ...استاد راهنمای من  ...پدرم  ...و یرسیکپدرم که خب  ...قبال آشنا شدین ...
جک ژست مغرورانه ای گرفتو گفت
ی
ی
معرف ی
کت عزیزم
 نامزدت لیا  ...میتون منو به عنوان نامزدتلیا با عصبانیت و صدای بلند گفت
ی
نیست جک  ...بس کن این نمایش تهوع آورو
 تو نامزد منناخداگاه 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
 یبهبه تو بس ی
کت لیا ...
رو کرد به منو گفت
 و شما پرفسور  ...چون دوست ندارم کیس نامزدمو لمس کنهبا 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
ی
ی
کت  ...ی
قانون از ایشون شکایت ی
نرس اکاذیب جرم کیم
 میتون از طریقنیست
لیا رسی تکون دادو گفت
ی
همی امروز ...
 حتما ...با این رحف به سمت دانشکده راه افتاد و پدرش بلند شداش کرد
صب نکردو پدرش پشت رسش رفت
اما لیا ر
منو جک موندیم رو به روی هم و خبه به هم ...
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با دندون های بهم ی
فرسده گفت
 مگه از روی جنازه من رد ییس به لیا بریسپوزخندی زدو گفتم
ی
 تو فعال باید دنبالم بدون تا جنازه ات رو بندازی زیر پاممتعجب به من نگاه کرد که لبخندی تحویلش دادمو به سمت دانشکده
رفتم
بدون بر ی ی
گشی به سمتش گفتم
ی
بیشب از پنج دقیقه جلوی ورودی دانشکده ممنوع
 پارک کردنکی پارکینگ ی
جک ...اگه نمیخوای ماشینتو منتقل ی ی
بهبه زودتر خودت
بری ...
صب نکردم ببینم چکار میکنه  .چشمم دنبال لیا بود ...
ر
خبی ازش نبود
اما تو مسب تا دانشکده ر
قدم هامتند تر کردمو خودمو به ورودی دانشکده رسوندم که چشمم
به لیا خورد  .ساعت هنوز  8نشده بود  .دانشکده خلوت بودو باید
مواظب رفتارم یم بودم .
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خودمو به لیا و پدرش رسوندم و گفتم
آقای دیزی  ...میشه خواهش کنم بیاین تو ی
دفب من صحبت کنیم ؟
پدر لیا متعجب به من نگاه کرد
اما لیا که انگار این پیشنهادم راه نجاتش شده بود با تشکر نگاهم کرد
به مسب ی
دفب 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 یوقت زیادی برای اینجا بودن ندارم  ...پرفسور ؟!
سوایل نگاهم کرد که گفتم
 آندو  ...دنیل آندو هستم ... بله آقای آندو داشتم میگفتم  ...من زیاد وقت ندارم ...صحبتزیادی هم با لیا ندارم  ...این قضیه به نظر من زیادی داره کش پیدا
میکنه ...جک مرد بدی نیست
با این حرف پدرش لیا با التماس نگاهم کرد که ی
چبی بگم
در اتاقمو باز کردمو گفتم
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 بله من درک میکنم حرف شمارو اما یه نکته ای هست باید خدمتتونتوضیح بدم
کنار ایستادم تا پدر لیا وارد شه
اما ی
وقت لیا خواست بیاد داخل با تکون رس بهش گفتم نیاد و ببون
منتظر بمونه
خودم رسی ع وارد شدمو درو بستم
پدر لیا متعجب برگشت سمت من که گفتم
ی
 فکر کنم یبهبه خصویص صحبت کنیم! من در جریان فرار مالیان شما
هستم
با این حرفم پدرش شوکه به من نگاه کرد ...
از زبان لیا :
دلم میجوشید  ...احساس تهوع داشتم
دیدن جک و بابا کنار هم حس بدی بهم میدادو حرف زدن خصویص
ی
دنیل و پدرم ی
بیشب کرده بود
اسبسمو
بدون توجه به اطراف گوشمو چسبوندم به در اتاق دنیل.
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ی
میبسیدم دنیل از کوره در بره
کی و وضعیت از ی
اونوقت با بابا دعوا ی ی
ایت که هست هم وخیم تر بشه
خدایا  ...چطور باید از یرس جک نجات پیدا میکردم
ی
هیچ صدان از اتاق دنیل نمیاومد ببون
یی
نیسی.
حداقل این نشون میداد در حال دادو بیداد و دعوا
ی
دست بازومو گرفتمو منو به سمت خودش
تو این افکار غرق بودم که
کشید
با حس بوی تهوع آور عطر جک ندیده شناختمش و خودمو کنار
کشیدمو گفتم
 به من دست نزن جک تو نامزد یمت لیا چه بخوای چه نخوای
ی
بدون توجه به راهرون که هر لحظه شلوغ تر میشد هولش دادم عقبو
گفتم
 مگه اینکه تو خوابت یببیت ...
هر دو بازومو محکم تو دستش گرفت
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بازوهامو طوری فشار داد که نفسم از درد رفت
با عصبایت اما خییل آروم گفت
 پس میخوای پدرتو به خاک سیاه بنشونم لیا ؟ آره ؟ میخوای کلی
ی
بدبخت ؟ میدون برادرت چقدر بدیه باال میاره؟
خاندانت بره تو فقر و
ی
خانوادیک باید برین زندان  ...اوه فکرشو بکن  ...دیزی بزرگ تو زندان ...
تو هم سهم داری تو یرسکت پدرت نه ؟ تو هم باید بری زندان ...
صورتشو به صورتم نزدیک کردوگفت
 پیش اون همجنسگرا های گنده  ...اوه فکرشوبکن  ...پرده ات روچطوری بزنن برات...
ناخداگاه تو صورتش توف کردم
با این حرکتم شوکه رسشو عقب برد
ی
بیشب شدو خواست بزنه تو صورتم که دستش تو هوا
عصبانیتش
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
بابا با عصب دست جکو کنار زد
یغه جک رو تو دستش گرفتو گفت
 میخوای من کاری کنم تا هفت نسل بعدت رنگ آزادی رو ی ینبیی
جک خودشو عقب کشیدو رسی ع گفت
 آروم باش دیزی  ...تو کارت پیش من گبهی
عصبان که به زور سیع میکرد ی
کنبلش کنه وبه داد تبدیل
بابا با صدای
نشه گفت
 تو خواب یببیت کار من پیش توگب باشه جک ...
جک پوزخندی زد
با تنفر به من نگاه کردو پشت کرد
به رسعت از ما دور شد
بابا برگشت سمت منو گفت
ی
نگفت لیا ؟
 چرا زودتر بهمی
اشک هان که نفهمیده راه افتاده بودنو پاک کردمو گفتم
593

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 ترسیدم .منو تهدید کرد ...ی
نشی اونوقته که طرف پر رومیشه
 هیچوقت در برابر یه تهدید عقبو تهدید هاش بزر ی
گب میشه و ازت سو استفاده میکنه لیا
 اما آخه یرسکتتون بابا ... تو نگران نباش .نصف حرف های جک تو خالیه  ...نصف دیگه هماشتباه ..میدونم چطور حالشو جا بیارم
بابا برگشت به سمت اتاق دنیل
نگایه بهش انداختو گفت
 مریس آندو  ...باهات تماس میگبمدنیل رسی تکون داد و بابا به من نگاه کردو گفت
 دوست داشتم بمونم نهار بریم ببون اما باید برگردم از ینرسیه ای که
خب انامزدیتو اعالم کرده شکایت کنم ...
ر
با شوک فقط رس تکون دادم  .بابا هم رسی تکون دادو به سمت خروج
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
حسان منو شوکهکرده بود
اینهمه تنش و تغب پشت رس هم
ر
آروم وارد اتاقش شدمو درو پشت رسم بستم
ی
منتظر حرف از دنیل نشدمو به سمتش رفتم
بغلش کردمو رسمو رو سینه اش گذاشتم
رسیعبغلم کردو دستش دورم قفل شد
فقط اینجا میتونستم آروم شم
ی
داشتت
تو بغل این مرد سخت  ،عجیب  ،اما دوست
دنیل بوسه ای به موهام زد و در حایل که بدنمو نوازش میکرد گفت
خون لیا ؟
 ررسمو بلند کردمو نگاهش کردم  .رسی تکون دادمو گفتم
 یچ یگفت به بابا ؟
لبخند واقیع زدو گفت
هیخ  ...فقط یکم حقیقت
 -ی
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ی
عمیق کشیدم
نفس
ی
داشتت بود
چقدر بوی عطر دنیل دوست
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
منم لبشو قوی تر از خودش مکیدمو دست بردم تو موهاش
اما دنیل رسشو عقب بردو نگاهم کرد
با نار ی
احت گفت
 اگه ادامه بدیم یمیبسم به کالس  8نرسیم
نگایه به ساعت انداختم
یک رب ع وقت بود فقط  .به دنیل نگاه کردمو گفتم
ی
 اوهوم ...یک رب ع برای تو کاف نیستمشکوک نگاهم کردو گفت
 ییعت برای تو کافیه ؟
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چونه اش رو بوسیدمو گفتم
 مسلما نه ...ابروهاش باال پرید  .خواست بازوهامو بگبه که با شیطنت عقب رفتمو
گفتم
 عرص میبینمت دنیل ...دیگه مکث نکردم دنیل ی
چبی بگه یا دلم منو دو دل کنه
به رسعت به سمت در رفتمو از اتاق دنیل زدم ببون
دوستش داشتم...
ی
اعباف میکنم  ...من این مردو دوست دارم ...
اوه خدای من  ...من دارم عاشقش میشم
ی
اولی صندیل خایل نشستم
وارد کالس شدمو رو
قلبم تند ی
مبد و گرمای عشق کل وجودمو گرفته بود
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
ماشی نشستمو چشم هامو بستم
تو
ی
.
حسان خسته بودمو لیا رو هم ندیده بودم
بود
شلویع
خییل روز
ر
دلم میخواست زودتر ببینمشو حسش کنم
نفس خسته ای کشیدمو به ببون نگاه کردم  .نزدیک خونه بودیم.
راننده ام لیا رو زودتر از من رسونده بود خونه
حسان
اما من دوتا جلسه مهم برای کارآموزی ترم بعد داشتم .هوا
ر
تاریک شده بود  .تو ذهنم اتفاقاتو مرور کردم .ی
وقت امروز صبح با اون
ی
سخت خودمو کن یبل کردم تا نرم
بوسه از بغلم فرار کرد کل روز به
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
مبه با رسعت به سمت اتاق لیا رفتم .تقه ای به در اتاقش زدمو منتظر
ی
صدان نیومد  .در اتاق لیا رو باز کردم .
موندم تا جواب بده  .اما هیچ
خایل بود...
598

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

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
رسویس تو اتاقشو چک کردم ...
خبی نبود  ...کمدو چک کردم  ...وسایلش تو کمد بود  .نفس ر ی
احت
ر
کشیدمو برگشتم سمت راه پله ...
سالن غذاخوری  ،ی ی
آشبخونه  ،ی
حت باغ و گلخونه رو رس زدم ...
دیگه واقعا نگران شده بودم
زنگ زدم به موبایل لیا اما جواب نداد
ی
با کالفیک برگشتم اتاق خودم تا لباسمو عوض کنم
اما در اتاقمو که باز کردم رس جام خشکم زد
لیا رو تخت اتاق من  ...زیر پتو من  ...خوابیده بود
موبایلش رو پا ی
تخت بودو لباس هاش ...
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اوه لباس هاش رو ی
زمی ...
ی
حت با فکر به اینکه االن زیر پتو من لخت بود قلب و تنم گرم میشد
آروم لباس هامو ببون آوردمو طوری که بیدار نشو زیر پتو رفتم
این اتاق سالها برای ورد هر ی
دخبی بدون اجازه من ممنوع بود
اما حاال لیا رن 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
لبخند رو لبم نشستو دستمو رو باسنش کشیدم
اینبار کیم جا به جا شد اما هنوز خواب بود  .دستمو نوازش وار ی
بی
ی
بیشب کرد
باسن و پاش کشیدم  .کیم تکون خوردو راه ورود دستمو
انگشتام نرم یرسوع به نوازش ی
بی پاش کردو هم زمان بدن خودمم بیدار
شد
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لیا تو خواب و بیداری گفت
 دنیلکنار 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 میخوابیمی
.
انتظار داشتم یه شب پر از کالفیک منتظرم باشه اما گرمای بدن لیا با
بدنم ترکیب شدو ناباورانه خییل زود خوابم برد
از زبان لیا :
نمیدونم ساعت چند بود که بیدار شدم  .اما نور کم سو ببون نشون
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 !
هیخ از دیشب یادم نیم اومد!
انقدر خسته بودم ی
ی
یعت رابط داشتیم ؟ نه  ...اگه داشتیم تو ذهنم بود
تمرکز کردمو تو ذهنم محو به خاطر آوردم که ازش خواستم بخوابیم
ناخداگاه لبخند زدم ! چه سوپرایز برعکیس شده بود !
حسان تو ذوقش خورده بود
البد
ر
اما حاال رس حال و پر انرژی بودم
آروم تو بغلش چرخیدمو روی دنیل قرار گرفتم
ی
عمیق کشیدو دستشو تو خواب رو باسنم گذاشت
نفس
دنیل تو خواب هم میدونست دستشو کجا بذاره
خودمو روی دنیل کیم کشیدم که خییل رسی ع تحریک شدو آماده !
سینه هامو رو بدنش ی
فرسدم که خمار چشم هاشو باز کرد
چونه اش رو با شیطنت بوسیدمو گفتم
 سوپرایز ...تا بخواد چشم هاشو باز کنه کمرمو کیم بلند کردم
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هنوز خمار بود چشم هاش که نشستم روش
چشم هاش متعجب کامل باز شد
رنگ هوس و شوق تو چشم هاش دیده میشد
ی
سنگیت تو گلو گفتو خودمو کیم تکون دادم
هممم
با لذت گفت
 چه سوپرایط شب ییت
با این حرف یرسوع کرد با دستش ریتم حرکت منو ی
کنبل کردنو نوازش
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 میخوامتو گلو خندیدمو گفتم
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 هر شب که دیگه اسمش سوپرایز نیستگردنمو 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
اما انگار ی
زمی تا آسمون با انتظارات من فرق داشت
با دست دیگه باسنمو تو مشتش فشار دادو نوک سینه ام رو گاز گرفت
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
ی
سنگیت کشیدو دوباره رو من قرار گرفت
دنیل نفس
ی
بیشب کردو دستشو دور تنم قفل کرد
رسعتشو
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همه لذت های دنیا یرسوع به جمع شدن تو بدنم کردن ...
از زبان دنیل :
ی
عمیق کشیدمو لیارو محکم تر بغل کردم
نفس
افتاب افتاده بود تو اتاق
ساعت نزدیک هشت بود
ی
ی
انگبه بلند شدن نداشتم
اولی کالسم ساعت ده بود اما باز هم
دوست داشتم تا ابد تو نور مالیم صبح گرمای دلپذیر بدن لیا رو حس
کنمو دستام رن قید و یرسط رو تنش حرکت کنه
یی
داشی اینه
اگه واقعا دوست
اگه واقعا یه رابطه عاشقانه و احسایس اینه
پس من تمام عمرم در اشتباه بودم که ازش دور بودم
چون ی
بهبین حیس بود که تا حاال تو عمرم تجربه کرده بودم
موهای لیا رو بوسیدم که تو بغلم جا به جا شد
هنوز خواب بود  .بعد رابطه ای ک داشتیم تقریبا تو بغلم رن هوش
شده بود
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واقعا از این کارش سوپرایط شده بودم
ی
اینکه یهو خودش تو خواب سکس رو یرسوع کنه برای خییل تازیک
داشت
ی
اولی بار بود کیس با من
همیشه این من بودم که این کارو میکردم و این
این کارو کرده بود !
لیا خواب آلود تو بغلم گفت
 ساعت چنده دنیل ؟ کالس هشت صبحتو از دست دادی اوه  ...یلعنت  ...با یک کالس داشتم ؟
تو گلو خندیدمو گفتم
ی
نداشت ! فکر کنم پرفسور آلما !
 نمیدونم ...فقط میدونم با منی
سنگیت کشیدو گفت
نفس
 من این ترم آخر همه درس هامو میفتم از دست توموهاشو نوازش کردمو گفتم
 چه یبهبه ...
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رسشو عقب بردو با ابروهای باال پریده به من نگاه کرد که گفتم
ی
ی
میمون !
بیشب دانشجو من
 اینجوریاخم مصنویع تحویلم دادو گفت
ی
همی فقط خوشحال شدی
 آره بخاطرخندیدمو گفتم
 یبهبه بلند شدی از تخت اگه میخوای به کالس ساعت دهت بریس
چشیم برام چرخوند و گفت
 چشم استاد!حرفبام زبون در آوردو از رو تخت بلند شد  .پباهن منو از رو
با این
ر
ی
زمی برداشت و پوشید تا به سمت رسویس بره
میبدم که
خبه به حرکاتش بودمو از این اتفاق ساده هم داشتم لذت ر
لیا ایستاد .
برگشت سمت منو گفت
 دنیل  ...میدونم همه یچ خییل تغیب کرده یبی ما  ...اما ...
سویل نگاهش کردم که گفت
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 اما من هنوز میخوام به گروه کاوش برمبااین حرفش یاد برنامه ترم بعدم افتادم .
فکری از ذهنم گذشتو ناخداگاه لبخند رو لبم نشست
لیا مشکوک نگاهم کردو گفت
ی ی
مبن دنیل ؟
 به یچ لبخندلبخندم بزر ی
گب شدو گفتم
ی
 به اینکه یمیکت
خبمو بشنوی چه قیافه ای پیدا
وقت ر
ابروهاش باال پریدو دستشو به سینه زد
خون از باسنش پیدا شد
با این کار پباهنم تو تنش باال تر رفتو نمای ر
متوجه نگاه من شدو با اخم دستشو ی
پائی انداخت و گفت
ی
 چقدر تو منحرف دنیلناخداگاه بلند خندیدمو گفتم
 تازه کجاشو دیدی ...یه پیشنهاد دارم براتبا این حرف از رو تخت بلند شدمو به سمتش رفتم
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دورش چرخیدمو پشتش ایستادم
دستمو از روی پباهن رو باسنش کشیدمو گفتم
 پس یگفت میخوای بری گرفوه کاوش ؟
تو بغلم چرخیدو با اخم نگاهم کرد که گفتم
ی
 میدون میتونم ترم بعد رببمت گروه کاوشچشم هاش از خوشحایل برق زدو دستشو دور گردنم انداخت و با
خوشحایل گفت
ی
 وای  ...جدی مییک دنیل ؟ی
لبخند دندون نمان تحویلش دادمو گفتم
 آره ...چرا دروغ بگمهمینطور که دستش دور گردنم بود رس جاش باال و ی
پائی پرید که
کمرشو رفتمو گفتم
 اما یرسط دارهذوقش خوابیدو با ابرو های باال پریده نگاهم کرد که گفتم
ی
خون آسون به دست نیم آد
 هر چب ر609
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چشم هاش ریز شدو و نگاه مشکویک به خودش گرفت و آروم لب زد
 یچ میخوای دنیلبلند خندیدمو گفتم
 حدس بزنیه ابروش باال پرید  .اینجوری که نگاهم میکرد میشد درسته بخورمش
خم شدم رو لبشو بوسیدمو گفتم
 زیاد سکیس نشو دوباره مجبورم بکنمت هاچشم هاش دوباره گرد شدو با تعجب گفت
 دنیل  ...تو به یی
میکت
چبی جز سکس هم فکر
به خودم ی
فرسدمش تا بفهمه االن هم چقدر تحریک شدم و گفتم
 نه مسلما یوقت تو تو بغلیم
رسشو گذاشت رو سینه ام و تو گلو خندید و گفت
ی
مسب سکیس  ...بگو یرسطت چیه
 باشهلبخندی از این حالت و حرفش زدمو در حایل که دستمو رو باسنش
میکشیدم گفتم
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گفتم
 یرسطم خییل راحته لیا ...راحت و لذت بخش  ...فقط کافیه مجوزرابطه 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 نهبا 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 بدونشورت باشم
خندیدمو گفتم
 در اون حد که نمیشه اما اگه میشد عایل بود611
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ی
بیشب شدو جدی گفت
اخمش
ی
منطق نیست ...
 دنیل  ...جدی میگم  ...این یرسطمنم جدی نگاهش کردمو گفتم
ی
منطق نیست لیا ؟ من که ی
چب زیادی نخواستم
 کجاشبه حالت قهر از بغلم جدا شدو در حایل که به سمت در مبفت گفت
 مبم دوش بگبم ...دستمو به سینه زدمو گفتم
 باشه  ...به یرسطم فکر کن عزیزم  .من امروز باید دو نفر رو به رئیسی
معرف کنم  ...اگه دوست نداری ...
دانشکده
با این حرفم مکث کرد اما برنگشت سمتم که گفتم
ی
 اگه دوست نداری  ...میتونم کس دیگه ای رو معرف کنمحرفم که تموم شد برگشت سمت من  .صورتش دیگه مثل قبل نبود .
اینبار واقعا ناراحت بود
جدی به من نگاه کرد و گفت
ی
معرف ی
کت ؟
 کس دیگه ای رو جای من612
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ی
شوچ گفته بودم
اینو به عنوان
ی
اصال منظورم معرف واقیع کیس نبود
ی
همی رسی ع گفتم
برای
 جای تو نه ! به عنوان کار آموز چرامکث کردو نگاهش تو چشم هام چرخید
ی
بدون حرف به سمت در رفتو گفت
 مبم دوش بگبماز 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
حرفم مشخص بود شوچ و برای تشویق لیاست !
با این افکار به سمت رسویس رفتم تا دوش بگبم .
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
یرسیک تو رابطه
به خودم تو آینه قدی حمام نگاه کردم
لیا  ...چرا انقدر وابسته شدی آخه .زود دوش گرفتمو آماده شدم
پائی رفتمو دنیل رس ی
ی
مب
باید یه فکری به حال دلم میکردم  .از پله ها
صبحانه منتظر من بود
سالم آرویم کردمو کنارش نشستم که گفت
 چرا انقدر گرفته ای لیا ؟جا خوردم  .انتظار نداشتم ظاهرم حال درونیمو نشون بده
رسی ع گفتم
 خوبم  ...فقط خسته امدنیل خم شد کنار گوشم گفت
 میخوای خستگیتو در رببم ؟بر عکس دفعات قبل با این کارش قلبم تند تر نزد .
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ی
بیشب گرفتو گفتم
فقط دلم
ی
بیشب
 نه لطفا  ...روش های تو دیگه جواب نمیده فقط خستگیممیشه
رسشو عقب بردو دقیق نگاهم کرد
حس کردم متوجه شد رس حال نیستم  .چون دیگه ی
چبی نگفتو هر دو
تو سکوت صبحانه خوردیم
ی
ماشی شدیمو راننده حرکت کرد
با هم سوار
اما هر کدوم یه سمت بودیمو به ببون نگاه میکردیم
دل و دماغ نداشتم رس صحبتو باز کنم
دنیل هم ی
تالیس نکرد
ی
همی قبل دانشگاه که پیاده شدم فقط خداحافظ آرویم گفتمو
برای
دنیل هم جوابمو داد
ی
برای یه لحظه همو نگاه کردیمو لبخند کمرنیک زدیم
میدونم دلییل نداشت ناراحت شم اما شده بودمو نمیتونستم کاری کنم
نفهمیدم کالس چطور گذشت
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ی
نهارمو تریا تنهان خوردم
کالس بعد از ظهر هم مثل خواب گذشتو ی
وقت به خودم اومدم که در
حال ی ی
ر
خروچ بودم
رفی به سمت در
میدونستم زوده دنیل حداقل دو ساع دیگه دانشکده میمونه
همی مسبمو عوض کردمو به سمت ی
ی
دفب دنیل رفتم
برای
شاید دنیل ی
دفب نبود اما باید مبفتمو میدیدمش
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
سالمم با دیدن ی
دخب بلوند و قد بلند جلو ی
مب دنیل رو لبم خشک شد
دنیل با لبخند نگاهم کردو ی
دخب جلوی ی
مبش با عشوه پشت چشیم
برام نازک کرد
انگار مزاحمش شده بودم
دنیل رو به من گفت
یی
هسی ...
 این خانم دیزی که گفتم کاندید من برای دوره ترم آیندهلبخند زوریک زدمو سالم آرویم گفتمو به سمت ی
مب رفتم که دنیل گفت
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دنیل گفت
یی
هسی لیا  ...از طرف پرفسور کاد برای این
 ایشون هم خانم الیوردوره پیشنهاد شدن ...
با این حرف دنیل ابروهام باال پریدو دقیق تر به اون د ی
خب نگاه کردم
که لبخند پر عشوه ای به من زد و دستشو به سمتم آورد
با همون اشوه گفت
ی
آشنائی خوشبختم لیا ...
 نینا هستم  ...ازلبخندشو جواب دادمو باهاش دست دادم و گفتم
 منم  ...همینطور ...رو کردم به دنیل و گفتم
 نمیخوام مزاحمتون بشم پرفسور  ...فقط راجب پروژه صبحمیخواستم باهاتون صحبت کنم ...
ی
دنیل چشم هاش برف زد
لبخند نامحسویس رو لبش نشست و گفت
 نه  ...اتفاقا صحبت ما تموم شده بود617
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نگاهشو از من گرفتو رو به نینا گفت
 مگه نه خانم الیورنینا که به وضوح تو ذوقش خورده بود لبخند زوری زدو گفت
خب بدین ...ممنونم
 بله پرفسور  ...پس به من ربا این حرف به منم رسی تکون دادو به سمت در رفت
دنیل به من نگاه کردو لبخنش واضح شد
صندلیشو کیم عقب داد و گفت
ی
بشینی تا صحبت کنیم
خب  ...خانم دیزی ...بفرمائید
با این حرف به پاش اشاره کرد و صدای بسته شدن در اتاق اومد
یی
مطمی شم نینا رفته و گفتم
برگشتم سمت در تا
 چشم پرفسوربا این حرف به سمت دنیل رفتم که گفت
 یچ شد  ...صبح که از من خییل ناراحت بودیی
با این حرف دنیل همه نار ی
احت هان که بخاطر حضور نینا یادم رفته
بود یادم اومد و ایستادم
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دنیل لبخندش کمرنگ شدو گفت
 لیا ...با تردید رفتمو رو پاش نشستم که پرسید
ی
موافق ؟
 پس با درخواستمخودمو رو پاهاش جا به جا کردم که پاشو باز کردو منو نشوند درست
ی
جان که میخواست
بدون نگاه کردن به چشم هاش گفتم
 دنیل  ...من میخوام باهات بیامتو ذهنم ادامه جمله ام گفتم مخصوصا ی
وقت نینا میخواد اونجا باشه .
دنیل رون پامو دست کشیدو گفت
 پس از یچ نار یاحت ؟ از یرسطم
نفس عمی یق کشیدمو گفتم
 تقریبا  ...راستش ...نمیدنستم چطوری بگم و دنیل هم دستشو ی
بی پام برده بود
پاهامو به هم فشار دادمو گفتم
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ی
شوچ ها نکن
هیخ  ...مهم نیست  ...فقط دیگه از اون
 یدنیل گردنمو بوسید و گفت
ی
 باشه  ...هر یچ تو بیک اما ...انگشتشو آروم فشار دادو گفت
ی
ی
جایگزیت برای من نداری ...
شوچ کردم لیا  ...تو هیچ
 من واقعا فقطنمیدونستم چقدر راست میگه
حسان وارد
اما حرفش شبین بود و دستش
ر
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
هر دوخشک شدمو دنیل با شوک گفت
در اتاقم قفل نیست !ی
پائی رفت
هنوز جمله اش تموم نشده بود که دستگبه در اتاق دنیل
فقط تونستم از روی پای دنیل برم پائینو خودمو به زیر ی
مب دنیل
بکشونم
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تو تارییک زیر م یب جمع شدمو دنیل از روی صندیل بلند شد
صدای باز شدن در اومد و چند لحظه بعد صدای مردونه ای گفت
 سالم پرفسور  ...وقت داری برای یه نشست کوتاه ؟دنیل گلوشو صاف کردو گفت
 سالم کاد  ...قضیه چیه؟کاد؟ اوه  ...استاد تاری خ باستانم بود !
با یادآوری چهره کاد و اون اخم همیشگیش بی ی
شب جمع شدم
ی
شوچ نداشتو مسلما اگه میفهمید من اینجام
از اون آدم ها ین بود که
دردرس میشد.
یی
نشسی رو صندیل اتاق اومد و کاد گفت
صدای
 نینا  ...بیا تو ...ی
مکت کردو رو به دنیل گفت
انتخان تو هم مشخص شده گفتم نشست بزاریم
 نینا گفت دانشجور
ی
برای هماهنیک های الزم ...به دانشجوت زنگ بزن بیاد
ی
اوه خدای من چه دردرس بزریک
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حاال باید چکار میکردم.صدای پای دیگه ای اومد و نینا اومد داخل
صدای سالمشو شنیدم که دنیل گفت
خب میدادی  ...من یه جلسه مهم دارم
 کاد  ...کاش از قبل بهم رسکوت شد تو اتاقو دنیل ادامه داد
 ضمنا خانم دیزی هم چند دقیقه پیش ی یرفی
موبایلمو آروم از جیبم ببون آوردمو سایلنت کردم
خدایا خودت منو ی
مخق نگه دار
پرفسور کاد با حالت آزرده ای گفت
 ئه ...چه بد ...چون من فردا نیستمدنیل رسی ع گفت
 میتونیم یتلفت صحبت کنیم
اما پرفسور کاد گفت
 بیا آندو ...تو راه بهت میگمی
از زیر م یب آروم رسمو کج گردم و از پائ ی
ی به صورت تقریبا عصبان دنیل
نگاه کردم
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بدون نگاه کردن به من به سمت کاد رفتو گفت
 باشه  ...بریم  ...واقعا قضیه چیه که تو انقدر ارصار داری ؟ مهمه آندو  ...نبود وقتتو نمیگرفتمبا این حرف هر دو از در ر ی ی
فی ببونو صدای بسته شدن و بعد هم قفل
شدن در اتاق دنیل بلند شد.
آروم از زیر م یب ب یبون اومدم
حاال باید چکار میکردم
دنیل :
کاد کم پیش یم اومد بیاد اتاق کیس و مسلما ی
وقت یم اومد تا تمام حرف
هاشو نم یبد بیخیال نمیشد
با هم تو راهرو راه افتادیم که گفت
 من انتظار داشتم این پروژه رو به من بدن ...با تعجب نگاهش کردم که شونه ای تکون دادو بدون بر ی ی
گشی سمت
من گفت
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 اما نمیدونم چطور شد به تو رسید و به من ی یگفی فقط میتونم
دانشجو بفرستم
اینبار که کاد مکث کرد گفتم
 خب ؟ االن از من یچ میخواد کاد؟کاد ایستادو جدی گفت
 هر دو نفری که میخوای رببی از گروه من باشن !ابرومو باال انداختمو گفتم
 چرا ؟یی
گذاشی
 چون این بچه ها یکساله برای این پروژه وقت خانم دیزی هم همینطورکاد دستشو به سینه زد و گفت
 دوتا یدخب تو این ماموریت به کارت نمیاد آندو ...
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رسی ع و بدون مکث گفتم
ی
جنسیت هستم
 تو این زمینه نظری ندارم و مخالف تبعیضکاد اخمش تو هم رفتو گفت
 منم همینطور  .اما نینا خییل مفید تره تا هر یدخب 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 کنتو ی
چبی که مربوط به خودته نظر بدی کاد
با این حرف برگشتمو ازش دور شدم
اما نرفتم سمت اتاقم بلکه رفتم سمت ی
دفب پرفسور کیدی رئیس
دانشکده.
لیا که مشخص بود  ...نفر بعدی هم مسلما یه نفر جز دانشجو های
کاد بود .
تقه ای به در پرفسور زدم
خوشبختانه اتاق بودو وارد شدم
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با دیدنم ابروهاش باال پریدو گفت
 آندو ...دقیقا میخواستم بیام یبشی ...ی
ی
چبی شده؟
دفبت  ...بیا
لبخندی زدمو نشستم و گفتم
ی
متقایص رو بهم بدی ...من یه
 میخواستم لیست دانشجوهایدانشجو از گروهخودم انتخاب کردم اما احساس میکنم نفر دوم ی
بهبه
ی
ی
ی
بیشب میشه .
انگبه بچه ها
متقایص ها باشه  .اینجوری
از لیست
کیدی نیشش باز شدو گفت
 عالیه دنیل  ...فکر خوبیه  ...بذار ببینم این لیست کجاست  .خباون یه نفر خودت انتخاب کردی کیه ؟
قبل اینکه بتونم ی
چبی بگم تقه دیگه ای به در خوردو قبل جواب دادن
کیدی  ،کاد با عصبانیت اومد داخل و بدون هیچ ی
مکت گفت
 این حرکت شما بدور از رفتار آکادمیکه  ...پروژه منو میدین به اینبچه اونم از رو ظاهر دانشجو انتخاب میکنه و دانشجو های من که
یکسال زحمت کشیدن زحمتشون به باد مبه
حرفش که تموم شد هم من و هم کیدی مکث کردیمو به هم نگاه
کردیم
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آروم رو به کاد گفتم
ی
میکت کاد ؟
 حواست هست داری چکارمکث کردمو رو به چشم های پر از خشمش گفتم
ی
میکت  ...اونم نه فقط به من !
 تو داری عمال به من توهیمکیدی رسی ع گفت
ی
یی
هسی  .میخواین این بحثو بذاریم
 پرفسور گاد فکر کنم خییل عصبانبرای ی
وقت که آروم تر شدین ؟
اما کاد با عصبانیت داد زد
چبی خارج از حقیقت نمیگم  .همه داشتگاه میدونن ی
 من هیچ یدخبا
یی
هسی .
همه دنبال آندو
ابروهام باال پرید
کاد معروف بود به بد حرف زدن و ندا ی ی
شی هوش اجتمایع
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 یدخب بودم یه ی
تالیس برای
بدست آوردن دنیل میکردم
با این حرف بلند خندید
ی
ی
شوچ رن مزه کیدی خندیدم چون برای یکبار هم
اولی بار از این
برای
که شده یه حرف درست زد  .برگشتم رو به کاد گفتم
 آیا همه داشنگاه میگن من به یدخب ها توجه میکن یا با کیس رابطه
خارج از عرف دارم
ی
وقت اینو میگفتم لیا و رابطمون اومد جلو چشمم
اگه لو مبفتیم بدترین اتفاق عمرم یم افتاد
کاد با عصبانیت نگاهم کردو از در رفت ببون
انگار خودش هم از رفتارش یرسمنده شده بود
با ی ی
رفی کاد  ،کیدی آروم گفت
ی
 دنیل  ...دانشجون که انتخاب کردی کیه ؟میدونستم باوجود اینکه از من دفاع کرده اما باز هم شک هنوز به من
ی
همی با تردی گفتم
هست برای
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با تردید گفتم
ی
نمیکت من خانم دیزی رو از رو ظاهر انتخاب
 لیا دیزی  ...تو که فکرکردم
یه ابرو کیدی باال رفتو تو لیست دانشجوها گشت
برگه ای رو چک کردو گفت
 خب نه مسلما ...با این حرف برگه رو به سمت من گرفت
عکس و مشخصات لیا بود
با دیدن عکسش نزدیک بود خنده ام بگبه
ی
ی
بیشب اونو شبیه بچه
عینک بزرگ و موهان که رو صورتش ریخته بود
خون بود
های کرم کتاب کرده بود  .اما برای رتبعه کردن من عکس ر
کیدی تو برگه های دیگه کشتو گفت
 چاق هم هست ؟سوایل نگاهش کردمو گفتم
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بدون نگاه کردن بهم گفت
ی
ی
همی دانشجوت ...یچ بود  ...دیزی  ...میدون که محدودیت وزن
داریم
خنده ام گرفت اما بخندمو رسی ع خوردمو گفتم
 نه  ...نگران نباش  ...چاق نیست ...کیدی هویم گفتو ییک از برگه هارو ببون آوردو گفت
ی
متقایص های کاوش داره.
 بیا دنیل  ...رابرت میلر باال ترین رتبه رو توی ی
خب بدم؟
گزینه خوبیه ...خودت زنگ
مبن یا من بهش ر
برگه رو از کیدی گرفتمو به سوابقش نگاه کردم
ی
خییل قوی بودو جای حرف نمیموند  .عکسشو هم نگاه کردم
خون یم اومد
با یه عینک دور مشیک و موهای بلوند شلخته گزینه ر
ی
همی رسی تکون دادمو گفتم
برای
 خوبه ...بهش زنگ بزن بگو فردا ساعت  12بیاد اتاقمکیدی رسی تکون دادو برگه رو از من گرفت
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بلند شدم تا برگردم پیش لیا .
حسان تو اتاق مونده بودو میدونستم حتما از دستم عصبانیه
ر
اما قبل اینکه از در برم ببون کیدی گفت
ی
بشی  ...کارت دارم ...
 آندو ...ی
لعنت  ...االن ؟
با اکراه نشستم و به کیدی نگاه کردم
از زبان لیا :
خبی از دنیل نبود
یک ساعت شده بود و ر
کالفه و خسته رو کاناپه دراز کشیدم
اگه برای ی
تمب کردن یم امدن من باید چکار میکردم
به ساعت نگاه کردم .
دیگه نزدیک تایم نظافت بود
بلند شدم چندتا کتاب روی ی
مب پخش کردم
حداقل بگم اینجا مشغول انجام پروژه بودم !
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ی
همی لحظه صدای قفل در اومد
امیدوار برگشتم سمت در که شاید دنیل باشه
نظافتخ دانشگاه که داشت چرخ نظافتشو وارد اتاق
اما با دیدن مرد
ی
میکرد یخ شدم
نگاهش که به من افتاد ابروهاش باال پریدو گفت
ی
میکت ؟
 تو اینجا چکاربا این حرف به سمت زنگ خطر رفت تازنگو بزنه که رسی ع به کتاب تو
دستم اشاره کردمو گفتم
 من دارم پروژه انجام میدمبا تمسخر نگاهم کردو گفت
 آره  ...درو هم روت قفل کردن که درستو تا نخوندی ببون نری .ی
 میتون از پرفسور آندو یببیسبه سمت زنگ رفتو گفت
 آره  ...یمیبسم
وقت اومدن حتما ازش ی
دستش رو زنگ رفتو من به به سمتش دوئیدم
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میدونستم بهش نمبسم و آماده شنیدن صدای زنگ خطر بودم.
اما با صدای دنیل هر دو ثابت شدیم که با عصبانیت گفت
خبه؟
 اینجا چه ری
قبل اینکه من چ یبی بگم مرد خدمان جواب داد
 یه دزد تو اتاقتون گرفتم پرفسوردنیل با اخم رو به اون مرد گفت
یی
داشی رو پروژه کار
 آقای تامسون  ،خانم دیزی دانشجو منه کهمیکردن  .دزد چیه؟
بعد هم با اخم به من نگاه کردو گفت
 چرا برای آقاز تامسون توضیح ندادین خانم دیزی؟زبونم بند اومده بود
ی
انتظار نداشتم دنیل اینجور از منم عصبان باشه
آقای تامسون رسی ع برگشت سمت چرخ نظافتشو گفت
یی
نگفی من فکر کردم دزده ...آخه در اتاقتون قفل بود...
 بله ایشونحاال که خودتون اومدین من مبم اتاق دیگه رو تم یب کنم
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با این حرف از کنار دنیل خارج شدو رفتدنیل درو بستو با اخم گفت
ی
 لیا ...میدون اگه زنگ خطرو م یبد یچ میشد دنیل من دقیقا حرف تورو بهش زدم اما اون گوش نداددنیل که ر ی
ایص نشده بود با رس بهم اشاره کرد برم سمتشو گفت
 باشه مهم نیست .بیا بریمبا این حرف در اتاقشو باز کرد
منم رفتم سمتش که بریم ببون که هر دو مکث کردیم
نینا جلو در اتاق با اخم ایستاده بود
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قبل از اینکه من یا دنیل ی
چبی بگیم نینا رو به من گفت
 منتظر بودم یک یترسیف میای ببون .
ابروهام باال پریدو سیع کردم اضطرابمو نشون ندم که دنیل گفت
ی
میتونی جای دیگه جز اتاق
 خانم دیزی  . ..اگه با دوستتون کار دارینمن صحبت ی
کنی من باید برم
نینا ابروهاشو باال انداختو با تمسخر گفت
 یی
بگی ...
یعت شما میخواین
دنیل پرید وسط حرف نینا و در حایل که به ساعتش نگاه میکرد گفت
 ما صحبت کردیم خانم الیور  ...اگر حرف دیگه ای دارین لطفا فردا...منم از فرصت استفاده کردمو رسی ع از اتاق اومدم ببون
دنیل در اتاقشو قفل کردو من رو به نینا سوایل رس تکون دادم که گفت
 من تمام مدت تو این راهرو بودم ... خب ؟من اینو به نینا گفتم
اما دنیل بدون مکث رسی به ما تکون دادو دور شد
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از حرکتش ر ی
ایص بودم چون نشون میدادکه با من در ارتباط نیست و
براش هم مهم نیست نینا یچ میخواد بگه
اما خودم مضطرب بودم که از پس نینا بر بیام یا نه
نینا با عصبانیت گفت
 من میدونم تو با آندو رابطه داری ...یوقت ما اومدیم تو اتاق اونجا
نبودی در حایل که من ببون منتظر پرفسور کاد بودم و ندیدم بیای
ببون  .ی
خبی
وقت هم آندو اومد ببون تو نیومدی  ...معلومه اونجا ر
بود
 من داشتم رو پروژه ام کار میکردم  ...منظورت چیه ؟لب هاشو با عصبانیت فشار دادو گفت
 انتظار داری باور کنمرن تفاوت گفتم
 من هیچ کاری بهت ندارم  ...میخوای باور کن میخوای نکننینا با حرص گفت
ی
میبیت ...
 -اما من باهات کار دارم  ...ثابت میکنم رابطه دارین ...حاال
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ویبه
با این حرف از من دور شدو من به رفتنش نگاه کردم .گوشیم ر
خوردو پیام روی گوشیمو خوندم  .دنیل نوشته بود داره مبه خونه و
ی
ماشی دیگه میفرسته دنبال من ...
یه
ر
خروچ رفتمو نوشتم
به سمت در
 باشه  ...من چند دقیقه دیگه جلو دانشگاهمدنیل بهم پیام داد
 بمون تو کتابخونه ...نمیخوام رسی ع پشت رس من بیای .خسته و رن حصله و نگران بودم
دوست داشتم زودتر برم پیش دنیل اما به اجبار نوشتم باشه و رفتم
سمت کتابخونه  .میدونستم خییل خطرناکه و حق با دنیله که نگران
باشه  .اما باز هم حوصله نداشتم
ی
همی رس راه مسبمو عوض کردمو رفتم به سمت دریاچه پشت
برای
دانشکده و روی نیمکت رو به روی دریاچه نشستم
خییل وقت بود برای خودم وقت نذاشته بودم و تمام وقت و زمانم به
ی
عمیق کشیدم چشم هامو بستم که
دست دنیل مدیریت میشد  .نفس
صدای غریبه ای گفت
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 خانم دیزیبرگشتم سمت صدا  .پرس هم سن و سال دنیل به سمتم اومد لبخند
مودبانه ای رو لبش بودو گفت
 من رافائل دوست دنیل هستم ...ابروهام باال پریدو گفتم
 پرفسور آندو؟خندیدو گفت
چبی رو ی
 الزم نیست جلو من یمخق ی
کت ...من ربظ به این دانشگاه
ندارم
ی
همی
نه این مردو میشناختم نه دلییل میدیدم بهش اعتماد کنم برای
گفتم
 متوجه منظور شما نمیشمرافائل اومد کنار من با فاصله نشستو و گفت
ی
میتون باور ی
 باشه ...نکت  ...من فقط اومدم بهت بگم میخوام دنیل
رو ببینم و برای دیدنش به کمک تو نیاز دارم
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متعجب نگاهش کردمو گفتم
ی
ی
هستی  .پس چرا برای دیدنش به
میگی دوست پرفسور اندو
شما که
کمک من نیاز دارین ؟
عجیت زدو گفت
رافائل لبخند
ر
 ماجاش طوالنیه  .همینقدر بگم که دنیل به یه دالییل دوست ندارهمنو 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 بیادبا این حرف خواستم برگردم سمت دانشکده که مچ دستم گرفت
اصال انتظار نداشتم انقدر رسی ع به من برسه
اما رافائل منو کشید سمت صندیل و مجبورم کرد بشینم
مبایلشو به سمتم گرفتو فت
 تو که نمیخوای این عکس ازتون لو بره  ...لیا .با دیدن خودم دنیل تو بغل هم ببون عمارت دنیل جا خوردم
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شوکه به افائل نگاه کردم که گفت
یی
مطمی باش این تنها عکسم از شما نیست  ...من دست پر اومدم
دیدت
با ترس گفتم
 از من یچ میخوای ؟ اگه نمیخوای اخراج ییس  ...یبهبه باهام همکاری ی
کت .دنیلو فردا میاری
به آدریس که بهت گفتم
ی
 من نمیتونم اونو مجبور کنم جان بیادی
 یبهبه بتون چون اگه نیاد این عکسو میفرستم رو بسایت دانشگاه
تنم یخ شده بود از ترس .
رافائل دستمو ول کردو یه کاغذ گذاشت رو پام
رو کاغذ آدرس بود  .نزدیک دانشگاه بود .
رسمو بلند کردم تا بگم از من بر نمیاد
خبی از رافائل نبود
اما ر

640

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

موبایلم زنگ خوردو مثل جن زده ها از جا پریدم
دنیل بود
تا جواب دادم گفت
ی
ماشی منتظرته لیا...
ی
باشه ای گفتمو بلند شدم .اما همچنان تو شوک اتفاف بودم که افتاده
باید چکار میکردم ؟
میبدم به آدریس که رافائل
به دنیل حقیقتو میگفتم ؟ یا اونو مخفیانه ر
داد ؟
ی
همی فکر ها بودم که رسیدیم خونه
تو
ی
ماشی پیاده شدمو وارد عمارت شدم .خواستم برم سمت اتاقم که
از
صدای دنیلو از تو نشسمن شنیدم که گفت
 خانم دیزی  ...بیا اینجااز 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
با تردید نگاهش کردمو گفتم
 یچبی شده ؟
 نه چرا باید یی
بشی لیا
چبی بشه ؟ بیا
رسی تکون دادمو نشستم که دنیل گفت
 خب ؟ یچ گفت ؟شوکه نگاهش کردم .منظورش یچ بود ؟ ی
خب
یعت از دیدار من با رافائل ر
داشت  .با شوک و دو دیل گفتم
ی
 تو از کجا میدون حرف زدیم؟یه ابروش باال پریدو گفت
خون لیا ؟ چرا نباید بدونم ؟
 رچشم هامو خسته دست کشیدمو گفتم
 نه  ...خوب نیستم دنیل  ...من واقعا از تحدیدش ترسیدم بهش توجه نکن لیا  ...اون مدریک نداره642
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رسی ع گفتم
 داره ...تو موبایلش بهم نشون داددنیل شوکه به من نگاه کردو گفت
 یچ بهت نشون داد ؟ی
با کالفیک بدون نگاه کردن به دنیل گفتم
 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
دنیل داشت راجب نینا حرف ی
مبد
من احمق راجب رافائل جواب میدادم
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نمیدونستم چطور جمعش کنم
رسی ع بلند شدمو گفتم
 من خسته ام باشه بعد حرف بزنیمخواستم 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 بودیمخواستم دستمو از دستش ببون بکشم
اما دنیل منو چرخوند سمت خودش
هر دو بازومو تو دستش گرفتو گفت
 من بچه نیستم لیا ...حرف بزن ببینم یچ شدهی
لحنش کامال جدی و عصبان بود
نگاهش هم همینطور .
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صورتشو نزدیک صورتم آرود و گفت
 لیا  ...یک عکس منو تو رونشون دادرایه نداشتم  ...با ترس گفتم
 دنیل  ...من خییل ترسیدمعصبانیتش کیم کمرنگ شدو اینبار آروم تر گفت
 چرا ؟ی
دوست به اسم رافائل داری ؟
 توبا این حرف من چشم هاش گرد شد
اما رسی ع اخم کردو گفت
 تو رافائلو دیدی؟ اون عکس مارو نشون داده ؟ تهدیدت کرده ؟بازوهامو ول کردو در حایل که به سمت موبایلش مبفت گفت
 آدمش میکنمبا این حرف موبایلشو بداشت اما من رسی ع گفتم
 بهش زنگ نزن ...گفت اگه بهت بگم عکس هام مبه رو سایتدانشگاه
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با این حرفم دنیل مکث کردو برگشت سمتم که آدرسو از جیبم ببون
آوردم و گفتم
 گفت بدون ایکه بفهیم رببمت به این آدرس ...وگرنه عکس هام روی
همی گفتم ترسیدم ...
سایته  ...برای
دنیل آئرسو از دست من گرفتو نگاه کرد
نفسشو با حرص ببون دادو گفت
 سالن دبورا  ...برای یچ میخواد من اینجا باشم ؟با اخم به من نگاه کردو گفت
ی
ی
میخواست به من نیک ؟
 تودیگه تحملم تموم شد و تقریبا رسش داد زدم
 قبل از اینکه من بخوام فکر کنم که چکار باید بکنم تو منو اینجور توی
گذاشت و رسم داد زدی دنیل  ...دست از رسم بردار ...من خودم
منگنه
ی
به اندازه کاف فشار روم هست
با این حرف به سمت پله ها دوئیدم
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دنیل از پشت رسم صدام کردو گفت
صب کن
 لیا ...رصب از پله ها باال رفتم .وارد اتاق شدمو درو بستم .دنیل
اما من بدون ر
اولی بارش نبود که منو تو چ ی
ی
نی فشاری قرار داده بود
این
از این کارش خسته و کالفه بودم
ی
پائی در نشستم که دنیل تقه ای به در زدو گفت
 لیا ...درو باز کن صحبت کنیم نمیخوام ...بذار تنها باشمسکوت شد
فکر کردم دنیل رفته
اما با صدای آروم تری گفت
ی
میدون متنفرم از جواب رد ی ی
 لیا...گرفی
با عصبانیت دادزدم
 منم خسته ام از اینهمه تحت فشار بودنبا مشت کوبید به درو با عصبانیت وحشتنایک داد زد
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 لیاتقریبا از جا پریدم .اما درو باز نکردم .دنیل واقعا یهو دیوونه میشه
ی
پائی رفت
صدای پاهای عصبانیشو شنیدم که از پله ها
ترسیدم نکنه بخواد بره دنبال چت تا درو باهاش بشکنه
ی
همی دوئیدم سمت حمامو دوش آبو باز کردم
برای
ترسیده بودم ی
گویس به دست خبه به در حمام نشستم
از زبان دنیل :
مشتمو کوبیدم رو ی
مب و نفس گرفتم
لعنت به من ...
آروم باش دنیل .تو که نمیخوای لیا رو فراری بدی؟
مثل روانیا تو خونه رژه مبفتم
آروم باش دنیل آروم باش
نفس عمیق کشیدمو به تیکه کاغذ آدرس رافائل نگاه کردم
ی
عویص یچ میخواست؟ اون آدرس کجا بود
اون
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باید به اعصابم مسلط میشدم .اینجوری نمیتونستم درست فکر کنم.
اماهمه فکر و تمرکزم پیش لیا بود.
لیا مبفت رو اعصابم  .اما هم زمان اعصابمم فقط پیش اون آروم بود
کالفه یه لیوان ویسیک برای خودم ریختمو رو مبل نشستم
رافائل میخواست من برم به این آدرس بدون اینکه بدونم از طرف
اونه.
منو رافائل بی ی
شب از یکسال بود که همو ندیده بودیم.
درست بعد خیانت رافائل و رابطه مخفیش با دوست ی
دخب قبلیم دیگه
ندیدمش .نخواستم ببینمش وگرنه اون خییل تالش کرد  .شاید باز
ی
کاف نبود برای تهدید لیا!
میخواست باهام حرف بزنه! اما این دلیل
و نشون دادن عکس های ما! ی ی
عت مارو زیر نظر داشت! چرا ؟!
بلند شدمو به سمت اتاق لیا رفتم
نه اینجوری نمیشد
باید ببینمشتا بتونم درست فکر کنم
مثل گویهای کاریزما انگار آرامش منم تو لیا بود
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به در اتاقش رسیدمو در زدم
جواب نداد
دوباره در زدم ی
وقت اینبار هم جواب نداد کالفه دستگبرو چندبار پائ ی
ی
لعنت این ی
دادم اما در اتاق قفل بود .ی
دخب چرا با من لج میکرد .بلند
صداش زدمو گفتم
 لیا ...میشه درو باز یکت ؟
صدام به گوش خودم که بدون خشم بود اما لیا جواب ندادو داشت باز
عصبانیم میکرد
برگشتم اتاق خودمو کلید یدکو برداشتم .در اتاقو بدون هشدار باز
خبی از لیا نبود  .یه لحظه ترسیدم که رفته اما با
کردمو رفتم تو .اما ر
شنیدن صدای آب از حمام خیالم راحت شدو به سمت حمام رفتم
اینبار در نزدم
ی بدم که هم ی
فقط دستگبه درو خواستم پائ ی
ی لحظه در حمام باز شد
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لیا برهنه فقط با یه حوله دور تنش رو به روی من بود
هر دو شوکه به هم نگاه کردیم
لیالبشو تر کردو آروم گفت
 دنیل  ...چطور اومدی تو .قطره های آر روی گونش رس خوردنو به سمت لبش ی ی
رفی
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 یمییس
به سمتش رفتمو اینبار عقب نرفت
کشیدمش تو بغلمو گفتم
 مگه مهمه ؟قبل اینکه بخواد ی
چبی بگه لبشو رن نهایت گرسنه بوسیدم
فقط شاید لیا و این بدن داغش میتونست کیم منو آروم کنه
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از زبان لیا :
ی
اونجور عصبان که دنیل رفته بود انتظار یه دعوا رو داشتم
ی
نه این بوسه داغ و گرسنه نه این دست هان که زیر حوله ام مبفتو
ی
میفرسد
باسنمو
تمام افکار و فکر و خیایل که تو رسم بود محو شد
حوله ام رو ی
زمی پرت شدو افتادم به جون دکمه های دنیل
هر دو مشغول لب های هم بودیم
به سمت اتق خواب رفتیمو دنیل منو رو تخت گذاشت
حسان خیس میکرد
موهای خیسم بالشتو تختو
ر
اما برام مهم نبئد
دنیل در حایل که گردنمو میبوسید پباهنت خودشو از تنش ببون
آوردو بدنشو به بدنم کشید
ناخداگاه ناله ای کردم که دنیل رن مکث شلوارشو باز کرد
تو ذهنم یه صدا میگفت
ی
بزنی نه سکس
 درست نیست ...این درست نیست ...باید حرف652
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دنیل بدون جدا شدن ازم گفت
 بعدا حرف یمبنیم
تازه فهمیدم فکرمو بلند گفتم .اما منم با دنیل موافق بودم! بعدا حرف ی
مبنیم ! ا
الن فقط برایم لمس کدن حس کردن دنیل مهم بود .دنیل نوک سینه ام رو گاز گرفتو
پااهامو باز کرد هنوز شلوارش پاش بودو فقط در حد نیاز ی
پائی تر از کمرش بود .
مقاومت کردمو گفتم
 اینجوری نه دنیل  ...میخوام کامل حست کنمبا این حرفم رسشو بلند کرد نگایه بهم انداختو تو چشم هام مکث کرد .انگار از این
خواسته من خوشحال شده بود .کنج لبش لبخندی نشستو گفت
 چرا که نهتا به خودم بیام دوباره دنیل ی
بی پام بود  .اینبار بهم فرصت نفس کشیدن هم ندادو با
ی
غلیظ از ی
بی لب
حرکت اول با قدرت واردم کرد  .ناله ام تو اتاق پیچیدو آه مردونه و
های دنیل خارج شد  .نفسشو تو گوشم خایل کردو لب زد
ی
وحیس و آرومم میکنه
 بدنت هم زمانمیخواستم بگم تو هم همینطور  .اما دنیل با یه حرکت خودشو ببون کشیدو نفس من
ی
رفت  .چشم هامو به زور باز کردمو نگاه خماری بهش انداختم که لبخند شیطون زدو
مثل دفعه قبل پر قدرتو رن هوا دوباره واردم کرد
دوباره ناله ام تو اتاق پیچید اما اینبار تماما از لذت بود نه دردو دنیل تو گلو خندید
ی
دستامو باالی رسم بردو درحایل که به کمرش حرکت دوران میداد گفت
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دنیل گفت
 میخوام ناله هاتو بشنوم لیا.انگار منتظر دستور دنیل بودم.
چون قبل اینکه جمله اش تموم شه آه بلندی گفتمو به کمرش چنگ زدم
با لذت لبخند زدو گردنمو مکید  .هر دو غرق لذت و شهوت بودیم .صدای کوبیده شدن
بدن هامون تو اتاق میچیده بود .هر دو خیس عرق بودیم .دیگه از این دنیا جدا شده
بودمو نزدیک اوم جودم که دنیل خودشو ببون کشید
ترسیدم بخواد از عقب امتحان کنه اما با قدرت خودشو دوباره وارد جلوم کردو مثل
ی
یی
شکسی یک شیشه رنیک پشت پلکم نوربارون شدو به اوج رفتم .به خودم که اومدم تو
بغل دنیل بودمو در حال نوازش بازوهام بود.
واقعا یه بخش از زمان از ذهنم پاک شده بود .بغل دنیل جا به جا شدمو نگاهش کردم.
تو تارییک اتاق خبه به سقف بود و با تکون من گفت
 بخواب لیا ...چشم هام بدون دستور من بسته شدو به یه خواب رن رویا رفتم .انگار باید دنیل دستور
میداد تا بخوابم .هرچند خییل هم خسته بودم  .تو خوابو بیداری حرکت دست دنیل و
نوازش بدنمو حس میکردمو لبخند رو لبم یم آورد
از زبان دنیل :
رابطه با لیا آرومم کرده بود .حاال که تو بغلم بود میتونستم تو آرامش ی
بهب فکر کنم.
اتفاقات ب ی
ی خودمو رافائل رو مرور میکردم  .چرا منو میخواد به اون آدرس رببه؟ چرا
ازمن فیلم گرفته  .لیا تو بغلم جا به جا شدو پاشو گذاشت رو پای من
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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
رو سایت حتما این کارو میکنه  .پس رایه جز ی ی
رفی به این آدرس نبود
اما اینکه یچ منتظر ماست و چه برخوردی باید داشته باشم مهمه .از بغل لیا جدا شدمو
نشستم رو تخت
ی
بهب بود با رافائل حرف ی
مبدم .خییل تماس گرفته بود اما من جوابشو نداده بودم
گوشیمو برداشتم تا شماره رافائلو بگبم که فکری به رسم زد
بذار نمایش رافائل پیش بره  ...منم کامال مدیریت شده وارد عمل میشم .
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 شدیخواستم بگم چطور که دستشو ی
بی پام کشیدو انگشتشو رن هوا واردم کرد
ابروهام از پیشونیم باال پریدو دنیل با رضایت لبخند زد  .دستشو عقب کشیدو گفت
 پشت کن لیارسی ع اخم کردمو گفتم
 دنیل  ...بذار بیدارش شم بعدی
رسخویس خاص خود گفت
با
 دقیقا میخوام بیدارت کنم655
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با اخم از بغل دنیل بیدار شدمو گفتم
 مریس الزم نیست من خودم بیدار شدمبا همون اخم نشستم رو تخت که دنیل هم نشست
پتو از روی خودش کنار زدو گفت
 اما ما یه ساعتیه که منتظر بودیمبیدارت کنیمبا این حرکت به ی
بی پاش اشاره کرد  .نتونستم نخندم
رفتم سمتشو روی پاهاش با فاصله تا ی
بی پاش نشستمو گفتم
 بله بله میدونم شما سحر یی
هستی اما ووو
خب
خودمو یکم به تنش کشیدم
تا دستش نشست رو باسنم خودمو عقب کشیدمو گفتم
ی
 اما ییی
یی
خواسی من
خواسی تو کاف نیست برای
بهبه یاد بگبی دلیل
ی
پائی پریدمو به سمت رسویس رفتم
با این حرف از تخت
با بسته شدن در صدای پرتاب بالشتو به در شنیدم که دنیل گفت
 بیا ببون لیا اگه نمیخای این ترم یمرسوط ییس
ناخداگاه خندیدمو گفتم
 این حرکت شما درست نیست پرفسور آندودنیل با دست محکم کوبید به در و گفت
 بیا ببون لیا دیزی  ...وگرنه شک نکن یمرسویط
در حایل که سیفون رو میکشیدم گفتم
ی
میکت که اصال تا شب نمیام
 نمیام  ...اینجوری تهدیدمصداش نرم تر شدو گفت
 باشه ...بیا ببون تهدیدت نمیکنم ...فقط آروم میکنمت656
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ناخداگاه از حرفش خندیدم  .اما زود خنده ام رو ی
مخق کردم تا دنیل صداشو نشنوه و
گفتم
 الزم نیست قول بدی  .مطمئنم این کارو می یکت
 همممم خوبه  ...پس حاال مثل یدخب خوب بیا ببون که خییل منتظرت بودم
از پشت در آروم گفتم
 نمیام دنیل  ...ظرفیت تکمیله  ...هم یی و بس  ...لطفا برو اتاق خودت میخوام تا قبل
کالسم یکم دیگه بخوابم
دنیل ی
مکت کرد و با عصبانیت گفت
 باشه  ...مبم  ...اما پشیمون می ییسصدای پا اومدو بعد هم صدای کوبیدن در اتاق
ی
پوف کردمو آروم درو باز کردم .واقعا انتظار نداشتم انقدر رسی ع قبول کنه و بره  .به
سمت تخت رفتمو زیر پتو خزیدم  .زیر لب گفتم
 حاال من یه چ یبی گفتم  .تو باید قهر میکردی مب یفت ؟
ی
 دفعه بعد دقت کن هر چ یبی نیکبا این حرف دنیل از جا پریدمو شوکه برگشتم سمت صداش  .از پائ ی
ی تخت بلند شدو
اومد زید پتو من .نیشش تا بناگوش باز بودو با شیطنت گفت
 من یوقت چ یبی بخوام تا بهش نرسم کوتاه نمیام
چرخیدم زیر پتو و با اخم گفتم
 منم یوقت چ یبیو نخوام...
انگشتشو گذاشت رو لبمو ساکتم کرد .رسشو آورد کنار گوشمو تو گوشم گفت
 یوقت چ یبیو میخوای الگ فیلم بازی نکن که نمیخوای .چون ممکنه الگ از دستش بدی
و واقیع حرستشو بخوری.
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هنوز تو شوک حرفش بودم که بدنمو دست کشیدو پاهامو باز کرد .
اما قبل از اینکه بتونه منو بگبه چرخیدم رو تختو ازش دور شدم  .اینبار اگه کوتاه یم
اومدم خییل بد بود .دوست نداشتم حرف دنیل درست باشه .
با وجود خییس ی
بی پام پتو پیچیدم دور خودمو گفتم
 من الگ فیلم بازی نمیکنمی
حرف نزدمو خودمو زیر پتو ی
مخق کردم
دیگه
دنیل انگار کامال شوکه شده بود .مکث کردو چند لحظه بعد حس کردم از رو تخت بلند
شدو صدای در اتاق اومد
جرئت نکردم از زیر پتو بیام ببون و تو همون حال خوابم برد  .با زنگ موبایلم بیدار
شدم .ساعت نه بودو یه ساعت دیگه کالس داشتم
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
پائی  .ی
ی
خبی از دنیل نبود
کنه .زود آماده شدمو رفتم
مب صبحانه آماده بود اما ر
یه کاغذ یادداشت رو ی
مب بود که نوشته بود
 دانشگاه میبینمت ...به هیچ تمایس جواب نده .قضیه رافائل خودم حل میکنمنشستم پشت ی
مب و یه لب از قهوه ام خوردم
شماره دنیل رو گرفتم .باید میفهمیدم چطور میخواد این قضیه رو حل کنه
ی
ماشی رفتم .راننده منتظرم بود .تو خونه دنیل من همیشه
دنیل جواب ندادو به سمت
یه گام از همه اتفاقات عقب بودم .سوار که شدم یه پیام به دنیل دادم و نوشتم
 میخوای چکار یکت؟ اگه رافائل تو دانشگاه بیاد رساغم یچ ؟
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دنیل خییل رسی ع برام نوشت
میبی رس قرار .
 بگو طبق خواسته اون منو ردوبار پیامشو خوندم .واقعا ؟ بریم رس قرار ؟ یچ تو رس دنیل بود ؟ فقط امیدوارم برامون
ی
دردرس نشه .آبروریزی بزریک بودو هر دومون مسلما اخراج میشدیم .اونوقت من برای
همیشه گروه کاوش از دست میدادم
ی
تو ذهنم داشتم گروه کاوش رو با رابطه ام با دنیل مقایسه میکردم .مسلما آشنان با دنیل
ی
و تجربه سکس اونم تا این حد ن پروا ییک از ی
زندیک من بود  .ی
حت
بهبین اتفاقات
ر
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
تو این افکار بودم که رسیدیم .کالسم داشت دیر میشد پس رسی ع خودمو به کالس
رسوندم .انقدر درگب خودمون بودم که امتحان کالسو فراموش کرده بودم
ی
ی
اولی بار بود انقدر بدون آمادیک امتحان میدادمو شک نداشتم یه گند اسایس زدم .بعد از
کالس گوشیمو چک کردم .دنیل نوشته بود خودم برم به آدریس که رافائل گفته .اونم
میاد
ی
بیشب میشد  .اما
یکم ناراحت شدم چون دوست نداشتم اینجوری بریم .ترسم اینجوری
ی
همی رسی ع از دانشگاه زدم ببون  .مسافت زیادی نبودو
برای مخالفت دیر بود .برای
ی
پیاده زود مبسیدم .رو به روی ساختمون که رافائل گفته بود ایستادمو خواستم زنگ
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 لیاتا خواستم بهش جواب بدم دنیل از پشت رسش گفت
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دنیل از پشت رسش گفت
 لیا تنها نیست رافائل ...چشم های رافائل ریز شدو برق زد  .رسی ع برگشت سمت دنیل و گفت
 دنیل  ...میبینم که باز هم برنامه های منو بهم زدیهر دو به هم خبه شدن و دنیل با تمسخر گفت
 برنامه تورو ؟ تا جا ین که یادمه کیس که برنامه هارو بهم م یبد تو بودیرافائل بلند خندیدو گفت
 ای کینه ای بد قلقدنیل اما اخمش تو هم بودو به من نگاه کرد .با تکون رس گفت
 برو تو ماش یی ل یا
خواستم برم که رافائل مچ دستمو گرفتو گفت
 نه  ...کجا ؟دستم کشیدم اما رافائل دستمو ول نکردو دنیل با عصبانیت اوم سمت ما
رافائل تو یه حرکت دستمو پیچوند پشتمو تا بفهمم یچ شده چاقو زیر گردنم حس کررم
دنیل شوکه ایستادو رافائل گفت .رافائل گفت
 برو داخل دنیلدنیل اما به نشونه نه رس تکون دادو گفت
 این نمایش مسخره رو تموم کن رافائل  .من آدم صبوری نیستمرافائل پوزخندی زدو گفت
ی
ی
دون که ...
منطق نیستم  ...می
 آره  ...خودم میدونم ...منم آدمیهو داد زد
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خانیم که داشت رد میشد با داد رافائل به من نگاه کردو با دیدن چاقو تو دست رافائل
جیغ زدو دور شد .قلبم تو دهنم بود .ت یبی چاقو رو پوستم حس میکردم
اما دنیل انقدر ریلکس بود که انگار براش مهم نبود حای این چاقو وارد گردن من بشه
با همون آرامش رو به رافائل گفت
ی
حرف داری بگو  ...بعدش بد میبی یت ...
 تا سه میشمارم ...اگهرافائل پوزخندی زدو گفت
ی
 فکر کردی هما جا میتون دستور بدی؟دنیل گفت
 یک ...مکث کردو رافائل چاقو بی ی
شب تو گردنم فشار دادو گفت
عت این ی
ی یدخب انیدر برات رن ارزشه ؟
دنیل با عصبانیت داد زد
 دو رافائلرافائل بلند خندیدو گفت
 بذار من بگم ...سه دنیل  ...حاال میخوای چکار یکت ؟
دنیل خبه و آروم گفت
 سه  ...بگبینش...با این حرف دستشو تکون دادو یهو نبوهای پلیس به سمتموم اومدن
ی
مخق شده بودن.رافائل شوکه به اطراف نگاه کردو چاقو تو گردنم فرو کرد
انگار همه جا
نمیدونم از ترس بود یا درد .اما نفسم بند اومدو چشمام سیاه شد
از زبان دنیل :
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ی
عویص چاقو تو
نه  ...قرار نبود اینجوری شه .قرار نبود لیا آسیب ببینه  .قرار نبود اون
گردن لیا فرو کنه  .با شوک به سمت لیا دوئیدم .خون رسخ رو لباسش ریختو رافائل
ی و هوا گرفتم .قبل از اینکه رو زم ی
رهاش کرد  .لیا رو تو زم ی
ی بیفته و رافائل دوئید
نبو های پلیس رافائلو گرفتنو با لیا تو بغلم رو زم ی
ی نشستم .داد زدم
 آمبوالنس ...دورمون شلوغ شد  ...ی
وقت زنگ زدم به سباست ی
ی و درخواست محافظ کردم فکر
نمیکردم کار با اینجا بکشه .ی
وقت بهش گفتم رافائل یچ خواسته و من یچ تو رسمه اونم
ی
حت بهم نگفت ممکنه لیا آسیب ببینه هیچکدوم فکر نمیکردیم رافائل انقدر پست باشه
که بخواد به کیس آسیب بزنه
اونم یه ی
دخب رن گناه  .دورم انقدر شلوغ شد که نمیشد نفس کشید .دستم رو زخم گلو
لیا بود تا جلو خونو بگبم  .همه جا خون بودو رسخ .جز لب ها و صورا لیا که رن رنگ و
رنگ پریده بود  .داد زدم
خب کن ی
 دور ش یی
ی ...آمبوالنس ر
صدای آژیر آمبوالنس کیم قلبنو آروم کرد  .دو نفر با لباس فوریت پزشیک اومدن به کمکم
ی
برانکارد آوردن و همونجا زخم گردن لیارو برریس کردم  .دو طرف پریک رو روی هم
گذاشتنو با چسب پانسمان موقت گردن لیارو پانسمان کردن  .رسم به بازو لیا وصل
کردنو مرد از من پرسید
 میدون یی گروه تونش چیه؟
با تکون رس گفتم نه که رسی تکون دادو لیارو بلند کردن.به سمت آمبوالنس رفتنو منم
همراهشون رفتم .سباست ی
ی صدام کردو گفت
 دنیل ...باید بیای اداره ...با پوزخند گفت
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 چیه ترسیدی دنیل اومدی ...دوست یدخبت یچ شد ؟
اخم کردمو به سمتش رفتم که سباست ی
ی گفت
دخب بیاد تو مجازاتت بی ی
 آروم باش ونیل .هر بالن رس اون یشب میشه رافائل
ی
مکث کردمو نفس عمیق کسیدم تا آروم شم .نمیشد تو اتاق اداره پلیس با رافائل درگبی
ف یبییک داشته باشم .رافائل به حرف سباست ی
ی هم پوزخند زدو گفت
 شما نگران من نباش یی ...منم راه های دور زدن خودمو دارم
نشستم پشت م یب .سبست ی
ی هم اومد داخل درو بست و گفت
 پس چرا هنوز اینجا ین؟ چون میخوام با این دوست قدییم گپ بزنم با این حرف دوباره اون چهره مودب و اتوکشیده رو به خودش گرفت و رو به من گفت
نشست پشت م یب دوست ی
ی
دخبت اینجوری نمیشد.
 اگه از اول با من میسیع کردم به اعصابم مسلط باشم  .رافائل فهمیده بود لیا برام مهمه برای هم ی
ی دست
گذاشته بود رو نقطه ضعف من .
ی
نباید نشون میدادم لیا بی ی
شب از این برام مهمه  .با آرامش ساختیک گفتم
دخب خواببم اما دوست ی
 درسته چند شب با اون یدخب من نیست .بیخود کشیدیش
وسط بازی
 برای همینم تو خونه توئه؟ چون چند شب باهاش خوابیدی؟از اینهمه اطالعات رافائل شوکه شدم و گفتم
 تو خونه منه چون خونه اش سوخته رافائل  .فکر نمیکردم اطالعاتت ناقص باشه .با این حرفم رافائل جا خورد اما زود خودشو جمع کردو گفت
 حاال یهرچ
رسی ع گفتم
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ی
ی
انداخت
 حاال حرفتو بزن ...یچ میخوای بیک که انقدر آشوب راهرافائل به سباست ی
ی نگاه کردو گفت
 یه حرف خصوصیه دنیل  .فکر نکنم بخوای دوستت بدونهرسی تکون دادمو گفتم بعد بیمارستان میاممسئول آمبوالنس میخواست در ماشینو ببنده و نمیخواستم تو کارش تاخب بندازم  .به
سمت ماشینم رفتم که سباست ی
ی گفت
 دیر میشه دنیل ...میدونستم منظورش چیه
نباید میذاشتم رافائل هر چرندیو بگه و ی
بهب بود خودم باشم
اما نمیتونستم لیارو بذارمو برم  .به آمبوالنس اشارا کردم بره و رو به سباست ی
ی گفتم
دخب االن به من بی ی
 میدونم ...اما نمیتونم ...اون یشب نیاز داره .
 یه مامور میفرستم براشی رفتم  .سباست ی
با تکون رس گفتم نه و به سمت ماش ی
ی دیگه چ یبی نگفت .میگفت هم
ن فایده بود  .هیچ چ یبی نمیتونست مانع ی ی
رفی من بشه  .با رسعت زیاد خودم به
ر
آمبوالنس رسوندم تمام لحظات با هم بودنمون تو رسم مرور شد  .کاش از احساسم به
لیا میگفتم .کاش صبح بهشاز برنامه ام میگفتم
ی
تصویرش ی
وقت رو تخت بهم لبخند زد از جلو چشمم پاک نمیشد ...اگه اتفاف برای لیا
بیفته...خدای من...
رسیدیم بیمارستان
ی
وقت لیا رو از آمبوالنس ببون آوردن رنگ پریده تر بود
درست شبیه یه مرده .از ترس نفسم بند اومدو با شوک به پرستار گفتم.
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یی
گذاشی و به سمت داخل بردن
جواب ندادنو با عجله لیارو رو تخت روان
با شوک و ترس پشت رسشون رفتم
قول میدم اگه لیا زنده بمونه همه حقایقو بهش بگم ...
مستقیم وارد اتاق عمل شدنو جلو ورود منو ی ی
گرفی  .شوکه ایستادم پشت در  .اگه لیا
میمرد یچ  ...با شوک نشستم رو صندیل  ...موبایلم صداش بلند شد  .اما نمیتونستم
تکون بخورم و جواب بدم  .پرستاری بهم نزدیک شدو گفت
ی
هستی؟
 شما همراه این خانمرسی تکون دادم که برگه ای رو به سمتم گرفو گفت
میتونی پر ی
ی
کنی ؟
خب میدادم .اما
رسی تکون دادمو برگه رو ازش گرفتم  .اطالعاتو پر کردم .باید به پدر لیا ر
توان نداشتم ! اصال یچ میگفتم ؟ قلبم تو سینه ی
فرسده و داغون بود
ی
دوباره موبایلم زنگ خورد  .برگه رو به پرستار دادمو گوشیوجواب دادم .
سباستی بود
عویص رو ی
ی
کنبل کنم
 دنیل  ...قبل از اینکه دیر شده بیا  ...وگرنه من نمیتونم زبون اینی
لعنت  ...همینو کم داشتم  .رافائل زیادی میدونست  ...نمیتونستم بذارم دهنشو باز
کنه ،از جام بلند شدمو به پرستار گفتم
ی
کنی ؟
خبم
 میشه از اتاق عمل اومدن ببون ررسی تکون داد و به سمت در دوئیدم .میخواستم قبل از اینکه لیا بیاد ببون برگردم .
ی
نفهمیدم چطور به اداره پلیس رسیدم  .تا وارد شدموسباستینو دیدم که عصبان با دوتا از
مامور ها داشت دعوا میکرد
منو که دید اونارو کنار زدو اومد سمت من با عصبانیت گفت
عویص رو به زور ی
ی
کنبل کردم
 بیا دنیل  ...اینی
سباستی تو گوشم گفت
با هم به سمت اتاق بازداشت رفتیمو
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 یه جوری خفه اش کن که برای هیچکدوممون دردرس نشه دنیلسباستی در اتاق بازداشتو باز کرد  .رافائل پشت ی
ی
مب با دست و پای
رسی تکون دادمو
بسته نشسته بود  .تا منو دید پوزخند زدو گفت  .سباست ی
ی با اخم به رافائل نگاه کردو
گفت
 مبم ببون شما ....پریدم وسط حرفشو گفتم
 نه  ...الزم نیستاما سباست ی
ی از اتاق رفت ببونو رافائل با پوزخند گفت
یی
دونسی هر چ یبی دردرس های خودشو داره
 اون زرنگه میدونهی
با کالفیک گفتم
 حرفتو بزن ...نیشخندی زدو گفت
 میخوام کلوپتو ازت بخرم دنیلی
فرویس نیست
ی
 نمیخوای راجب قیمتش بدون؟میدونستم یچ تو رس رافائله .میخواست تهدیدم کنه .کلوپو هم به عنوان حق السکوت
میخواست برای هم ی
ی گفتم
کت بخاطرش من ی
 یچ داری که فکر می یحارصم کلوپمو بدم ؟
 به لطف دوست یدخب سابقت من انقدر اطالعات دارم که بتونم نابودت کنم
رن تفاوت خودمو نشون دادمو گفتم
 چرا باید حرفتو باور کنمی
تون االن چک ی
کت
 امروز قبل اینکه بیام رس قرار یه ایمیل برات فرستادم  .می666
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با اخم نگاهش کردم که گفت
 چک کن  ...چرا معطیلرن تفاوت گوشیمو ببون آوردمو ایمیلمو باز کردم .یه ایمیل رن نام اومده بود
بازش کردمو زدم ییک از عکس های داخلش دانلود شه  .رافائل گفت
 کاغذ بازی های اداری اینجا تموم شد با هم میتونیم بریم کار انتقال مالکیتو انجامبدیم.خواستم جوابشو بدم که عکس باز شد
خشکم زد  ...عکس منو لیا بود  .اونم وسط سکس! اما مکانش مهم بود !
تو خونه خودم ! رو تخت خودم ! از من عکس گرفته بودن ! رافائل که متوجه شوک
من شده بود گفت
 تازه فیلمشم موجوده !آروم رسمو بلند کردم به رافائل نگاه کردم باید خودمو ی
کنبل میکردم .اگه االن خشممو
بهش نشون میدادم اون کار خودشو میکرد برای هم ی
ی به جای اینکه بگم میکشمتون
گفتم
 اومدی ببون صحبت میکنیمبا این حرف از جام بلند شدم که رافائل خندید و گفت
 چه عجب ...اون یدخبه عاقلت کرده .
جوان بهش ندادمو از در اومدم ببون سباست ی
عصت ایستاده بود
ی رو به رو در
ر
ر
به سمتش رفتمو آروم گفتم
 یه کاری کن تا نگفتم نیاد ببون دست من نیست دنیل ...اونم لینک های خودش داره .نفس کالفه ای کشیدم گفتم
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یی
گرفی ! تهدیدم کرده کل کلوپو بهش بدم تا
 با همکاری کاترین از اتاق خوابم عکسعکسارو پخش نکنه
ابروهای رساست ی
ی باال پریدو گفت
 کلوپ شب طال ین رو؟رسی تکون دادم که سباست ی
ی گفت
یی
هسی ...باشه ببینم چطور میشه  ...اما عجله کن
 چه خوش خوراک هم ممنون ...اینو گفتمو به سمت در رفتم وقتش بود برم پیش لیا اما باید با وکیلمم حرف م یبدم .
امیدوارم دوربینا هنوز اونجا باشن سوار ماش ی
ی شدمو زنگ زدم به وکیلم
سوار ماش ی
ی شدمو زنگ زدم به وکیلم براش توضیح دادم یچ شده و یچ میخوام .با
ی
لعنت  ...چطور اونجا بودنو
خونه هماهنگ کردم تا تیم وکیلم برن برای برریس .دوربینای
نفهمیدم .تازه یادم افتاد ...اون روز ی
وقت با لیا اومدم خونه ...همون روز که کاترین رو تو
خونه دیدیم ...خدای من ...من احمقو بگو ...چرا شک نکردم  ...رسیدم بیمارستان  .لیا
ی
هنوز تو اتاق عمل بود  .الورم نمیشد انقدر طوالن شده  .نگران از پرستار پرسیدم
 یرسابط خانم لیا دیزی چطوریه ؟ همون یدخبی که چاقو خورده ؟
رسی تکون دادم که تو برگه های رو به روش گشت و گفت
ی
 دو واحد خون بهش تزریق شده  ...احتمال آسیب دیدیک هنجره وجود داره .خوشبختانه به رگ اصیل گردن آسیب وارد نشده  ...احتماال االناست که عمل تموم شه.
تشکر کردمو نشستم  .باورم نمیشد این چ یبا ین که گفت راجب لیا بود .هنجره اش آسیب
دیده باشع  ...خدای من  ...زخم گردنش جاش میمونه  ...اون بدن سفید و بلوری بدون
خالکون و جای زخیم که انقدر عاشقش بودم
هیچ
ر
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حاال دقیقا حساس ترین جا باید کیل بخیه بخوره .از خودم متنفر بودم  .تو این افکار
میگشتم که در اتاق عمل باز شد و لیا رو آوردن ببون  .رسی ع بلند شدم و به سمتشون
رفتم  .با دیدن اونهمه دستگاه که به لیا و صورتش و گردنش وصل بود پاهام خشک شد.
پرستار لیا رو به سمت ریکاوری برد و ی
دکب اومد سمت من و گفت
 همراه خانم دیزی؟رسی تکون دادم که به راهرو اشاره کردو گفت
 با من بیاین باید صحبت کنیمدکب راه افتام .نگرانیم هر لحظه بی ی
پشت رس ی
شب میشد  .وارد اتاقش شدیمو درو بست .
یی
نشسی .خودش هم نشستو گفت
به صندیل اشاره کردو
ی
نسبت با خانم دیزی دارین ؟
 میتونم یببسم چهبدون مکث گفتم
 دوست ییی
هسی
دخبم
رسی تکون دادو گفت
 متاسفانه خانم دیزی به هنجره اش آسیب رسیدهبا این حرف دهنم نیمه باز موندو شوکه نگاهش کردم که گفت
 نمیشه گفت این آسیب برگشت پذیر هست یا نه !شوکه نگاهش کردم بدنم یخ شده بود ! بخاط من چه بال ین رس لید اومده بود .عذاب
وجدان مید تورا افتاد به جونم  .ی
دکب گفت
 چ یبی کا مشخصه اینا که فعال تا یه ندت نمیتونه صحبت کنه  ..یبهبه سیع هم نکنه
چون کالفه میشه  .بعد از بهبود زخمش میتونه تالش برای صحبتو یرسوع کنه
فقط شوکه به ی
دکب نگاه میکردم  .لیا ...نمیتونه ...حرف بزنه  ...صدای لیا که با
شیطنت میگفت دنیل تو رسم پیچید .
669

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

ی
دکب برگه ای رو ببون آوردو گفت
 شماره سایر بستگان خانم دیزی میدین .طبق پروتکل بیمارستان باید به اونا اطالع بدیمی
اولی با بود تو زندگیم از شوک حرف زدن یادم رفته بود  .فقط
نمیتونستم حرف بزنم
دکب گرفتم .شماره موبایل پدر لیا رو برای ی
رسی تکون دادمو برگه رو از ی
دکب نوشتم و بلند
شدم .خواستم برم ببون که چ یبی به ذهنم رسید با تردید پرسیدم
ی
درمان هست که بتونه بهش کمک کنه ؟ ی
چبی که حنجره اش رو زودتر ترمیم کنه
ی
دکب دقیق نگام کردو گفت
 از نظر پذشیک یچبی که ثابت شده باشه نه ...اما یه درمان ثابت نشده وجود داره که
باالن داره  ...ویل تو نود درصد مواقع موثر بوده
هزینه ی
با این حرف ی
دکب دوباره نشستم روی صندیل و گفتم
ی
بیشب از این درمان بدونم ؟
 عالیه ...میتونماز زبان لیا :
احساس میکردم شناورم  .تو فضا و زمان و مکان غرق بودم  .خاطرات و اتفاقات از جلو
چشمم رد میشد
ی
ی
چاقون که وارد گردنم شد مدام انگار وارد تنم میشدو خارج میشد  .با حس خفیک و
شوک از خواب پریدمو دستمو رو گردنم بردم
با لمس بانداژ گردنم درد تو تنم پیچیدو از درد نالیدم
ی
ی
صدان از ی
ی
بی لب هام خارج نشد
بیشب کردو
همی ناله دردمو
اما
 آروم باش لیا ...حرف نزن برای حنجره ات خوب نیستبا صدای نگران دنیل برگشتم سمت صداش  .کنارم رو صندیل نشسته بودو چشم های
خسته اش نشون میداد خییل وقته اینجاست
رسی ع از داخل جیبش کاغذ و خودکار ببون آوردو گفت
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دنیل گفت

ی
هرچبی الزم داری و هر ی
ی
چبی میخوای بهم بیک ...
بنویس لیا  ...فعال تا یه مدت نباید حرف ی
بزن ...
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
ی
پشت تختمو کیم باال آوردو نگاهم کرد .
ی
پشیمون گفت
از چشم هاش میخوندم چقدر ناراحته با
 همه این اتفاقات مقرصش منم  ...معذرت میخوام لیا ...لبخند ن ی
رمق زدمو خواستم حرف بزنم که دنیل رسی ع
ر
گفت ...
 نه  ...هیخ نگو  ...یدکب گفت ...
ی
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با تکون رن حال دستم نذاشتم ادامه بده و کاغذ و خودکارو
گرفتم  .روش نوشتم
ی
گرفتی ؟
 یچ شده ؟ رافائلودنیل رسی تکون دادو گفت
ی
ی
دوبی گذاشته بودن
عویص رو گرفتیم .تو اتاق خوابم
 اون .کیل عکس و فیلم از ما دارن
با این حرف دنیل تنم رسد شد
اتاق خواب دنیل ؟ این که پایان کار ما بود .دانشگاه برای
هردومون تموم میشد  .دنیل رسی ع گفت
 اما نگران نباش ...حلش میکنم ...میدونم یچ میخوادسوایل رس تکون دادم که گفت
 تو الزم نیست نگرانش یبایس لیا .من حلش میکنم  .فعال
مهم حنجره توئه
رو کاغذ براش نوشتم
 چند روز نباید حرف بزنم ؟672
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دنیل سوالمو خوند
مکث کردو نگاهم کرد .نگاهش نگران کرد که لبخند زوریک
زدو گفت
 یدکب چک میکنه بهت میگه یک خوب شدی
رسی تکون دادمو نوشتم
 دانشگاه یچ میشه؟ گوایه پزشک درستش میکنه ...من برم ببینم یک مرخصمی ییس
با این حرف بلند شدو به سمت در رفت .حس کردم دنیل
از جواب دادن به من فرار میکنه .نکنه اینجوری منو
دوست نداره  .همیشه میگفت دوست داره صدای ناله
هامو بشنوه .شاید ...
با این فکر حالم بد شد  .بغض کردمو درد تو گلومپیچید .
خب کنم .
حس عجی رت بود  ...دنبال زنگ گشتم تا پرستارو ر
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درد داشت خفه ام میکرد .هنوز نتونسته بودم زنگو پیدا
کنم که صدای آشنا بابا از قاب در اومد .بابا با نگر یان گفت
 لیا ...یدخبم...
برگشتم سمتشو اشکم راه افتاد دست خودم نبود .بابا اومد
سمتمو بغلم کرد
اشکم رن اختیار مبیخت
ی
عاطق این مدیل نداشتیم
منو بابا اصال رابطه
اما فشار بیمارستان و غم باعث شده بود دلم آغوشش رو
بخواد
اونم انگار مثل من بود
از بغل بابا جدا شدمو به گلوم اشاره کردم که گفت
 یچ شده ؟کاغذو از کنار تخت برداشتمو براش نوشتم
 حنجره ام آسیب دیده نباید حرف بزنمنگران رس تکون دادو گفت
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بابا نگران رس تکون داد و گفت
 دنیل کجاست ؟هنوز من جواب نداده بودم که دنیل تو قاب در پیدا شد
به همراه ی
دکب و دو پرستار وارد شدو رو به بابا گفت
 آقای دیزی  ...با من بیاین ببون  ...یدکب باید لیا رو چکاپ
کنه .
با یان حرف دنیل بابا رس تکون دادو رفت ببون .به د.تر
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
ی
ی
پدر لیا هم با کالفیک قدم مبد و گفت
 من شکایت میکنم ...این مردو نابود میکنم .این ایالتانقدر رن قانونه که وسط خیابون ...
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ی
با رن حوصلگ پریدم وسط حرفشو گفتم
 اون مردو ی یگرفی و من خودم مجازاتشو دنبال میکنم.
مشکل االن حنجره لیاست ...ممکنه آسیب هیچوقت
جبان نشه
ر
با این حرف من پدرش شوکه برگشت سمت منو گفت
 یچ ؟ صدای لیا بر نگرده ؟ مگه ممکنه ؟ی
با کالفیک رس تکون دادمو گفتم
 اینجور گفتم ...البتهاما قبل از اینکه حرف من تموم شه ی
دکب از اتاق اومد ببون
و پدر لیا با عجله به سمتش رفت و گفت
دکب  ...ممکنه صدای ی
 آقای یدخبم بر نگرده ؟
رسی ع برگشتم سمتش تا بگم یواش تر ...ممکن لیا بشنوه
اما دیر بود...
خبو شنیده
صورت شوکه لیا نشون میداد این ر
لیا با ناباوری و شوک به من نگاه کرد
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رسی ع به سمتش رفتم که ی
دکب گفت
 هر یچبی ممکنه  ...اما طبق معاینه االن  ...احتمالش کمه
ی
تزریق که به درخواست آقای
که برنگرده ...مخصوصا با
آندو انجام شد  ...به احتمال زیاد تا ماه آینده بهبود کامل
حاصل میشه
لیا نگاه نگرانش ی
بی منو دک یب چرخید که گفتم
 نگران نباش لیا ...من هر کاری الزم باشه انجام میدم تازودتر خوب ییس
با بغض رس تکون داد
اما برق تو چشم هاش نشون میداد که چقدر آماده گریه
است
عصت دست بردم تو موهام که پدرش اومد و گفت
ر
 تا خوب شدن کامل لیا ...مبیم خونه ..لیا نگران به من نگاه کرد که گفتم

677

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 لیا باید بره دانشگاه ...آخر ترمه  ...زحمت این مدتشحروم میشه
اما مکندی با عصبانیت گفت
 از اول هم اشتباه کردم اجازه دادم بیاد اینجا ...لیا با دست لرزون رو برگه نوشت
 گروه کاوشاوه خدای من  ...اگه لیا مبفت گروه کاوش از دست
میداد ...همه اینا بخاطر حماقت من بود
ی
همی دوباره و اینبار قاطع تر گفتم
برای
 آقای مکندی ...دوره درمان لیا اینجا یرسوع شده و یبهبه
همینجا تموم شه .ضمن اینکه لیا االن باید بر اساس
خواست خودش تصمیم بگبه
ی
پدرش با کالفیک به من نگاه کردو گفت
 آندو ...صحبتمون یادمه  ...اما بذار لیا رو رببم خونه...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
خبه به من بود
با تاسف رسی تکون دادمو گفتم
 من با دانشگاه صحبت میکنم ...سیع میکنم امتحانات وگروه کاوش برات نگه دارم
ی
بیشب شد ...
لیا لبشو گاز گرفتو شدت اشک هاش
از زبان لیا :
دنیل دستمو گرفتو گفت
 زودتر از یاون که فکر ی
کت برمیگردی
با اشک رس تکون دادم ...اما میدونستم این آخرین باره
دنیل رو میبینم
من صدامو از دست دادم
بابا میخواست برگردم
دنیل موافقت کرد
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اینا ی
یعت پایان همه یچ
پایان رابطه  ...پایان گروه کاوش ...پایان روز های شاد و پر
ی
هیجان  .اما ...واقعا تاوان بزریک بود ...
دنیل خم شدو گونه ام رو بوسید
با وجود بابا که کنارم نشسته بود انتظار این حرکت دنیل
رو نداشتم
اما بابا عکس العمیل نشون نداد
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
 آروم بگب لیا  ...قرار نیست که تا ابد جدا یشی
از حرفش جا خوردم  ...اما ی
چبی نگفتم .اون که
خبه
نمیدونست چه ر
چشم هامو بستم .باید با ادامه زندگیم چه میکردم ؟
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با صدای پیامک گوشیم چشم هامو باز کردمو گوشیمو
چک کردم
دنیل پیام داده بود
ی
همی االن دلم برات تنگ شده
عجیت صورتمو خیس کرد  .با چشم های
اشکام با رسعت
ر
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 یچ 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
رفتم انشگاه .خدای من باورم نمیشه قد سه سال گذشته
بود
بدترین بخش قضیه این بود که نمیشد ی
تلفت با لیا حرف
بزنم  .پیام هم انگار  ...انگار واقیع نبود .سالم.چطوری.
ی
کاف نبود.
خوبم تو چطوری؟ دلم برات تنگ شده .نه اینا
ردیان
عصت و
من
ر
ر
عصت تر میشدم .این سه روز درگب ر
دوربی ها و برریس آمار های رافائل بودم .ی ی
ی
رفی لیا یه فایده
داشت که تو این یرسایط اینجا نبود تا به چشم بیاد .
شکایت علیه فیلم برداری غب مجاز تو خونه ام رو تنظیم
کرده بودم .اما این آخرین تب ترکش بود  .در اتاقمو قفل
کردم تا برگردم خونه که دیدم کاترین ببون اتاقم ایستاده
ی
همیشیک خودش که انگار آماده ی
رفیی
با همون تیپ خاص
ی
مهمان بزرگ بود شیک و آرایش کرده منتظر من بود
به یه
نیم نگایه بهش انداختمو گفتم
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نیم نگایه بهش انداختمو گفتم
ی
گرفت .
 راه های جدید یادبدون توجه بهش به سمت در خروج رفتم
با عشوه با من هم قدم شدو گفت
 گفتم حاال که دوست یدخبت رفته بیام بهت رس بزنم...
خب داره
شاید عقلت برگشته باشه برام جالب بود چطور ر
از اینکه لیا رفته بود .
اما به روی خودم نیاوردمو گفتم
 من فکر کردم چون دوست پرست تو زندانه اومدیالتماس و خواهش
با عشوه خندیدو گفت
ی
 رافائل فقط دوست منه دنیل...میدون که اون در حد
دوست پرس من بودن نیست
از دانشگاه خارج شدیم
نگاه عاقالنه ای بهش انداختم و گفتم
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 جدا ؟ دوست پرست نیست؟ اما خودش که یچبای دیگه
ای میگفت
اخم کردو مثل همیشه بینیش ی
چی افتاد
اما زود خودشو جمع کردو گفت
 مگه حرف اون مهمه ؟ نمیدونم  ...یوقت تو دادگاه بگه کیس که دوربینو تو اتاق
من گذاشته ی
تون مسلما حرفش برای دادگاه مهمه
ابروهاش باال رفتو گفت
 دادگاه؟ایستادمو تو قیافه ناباورانه اش گفتم
ی
ی
ی
گذاشت مییک دادگاه؟
دوربی
 پس یچ؟ اومدی تو خونه امرسی ع و با عصبانیت گفت
ی
میدون اگه کار به دادگاه بکشه دانشگاه و کریس استادیتو
از دست میدی؟
بلند خندیدمو گفتم
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بلند خندیدمو گفتم
ی
میدون درآمد من از این جایگاه و استادی یک صدم درآمد
من از کلوپه ؟ به نظرت من کلوپمو برای از دست دادن
ی
ی
موقعیت از دست میدم ؟
چنی
کاترین به وضوح متعجب شده بود  .پوزخندی زدمو گفتم
 تو دادگاه میبینمتون ...البته رافائیل که دوتا دادگاه داره...یکیش میشه گروگانگبی ...
با این حرف به سمت ماشینم رفتمو کاترینو تو بهت و
ناباوری تنها گذاشتم .
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
صداشو بشنوم  .دلم خییل گرفته بود
تو این مدت تمام درس های این ترمو دو دور خوندم
ی
شب ها تا صبح تو دلتنیک دست های سیاوش خوابم
نمیبه و تنها رایه که خودمو مشغول کنم خوندنه .هرچند
ر
دیگه خوندن هم فایده نداره .دیگه هیچ ی
چبی نمیتونه
حواسمو پرت کنه
لخت شدمو رفتم حمام .آب داغ که به تنم خورد بغضم
بزرگ تر شد  .دیگه بغض میکردم حنجره ام درد نمیگرفت
اما هنوز نمیتونستم حرف بزنم
ی
صدان ببون نیم اومدو گلوم تا
هر بار سیع میکردم هیچ
چند ساعت میسوخت خییل رسی ع دوش گرفتمو حوله ام
رو دورم پیچیدم از اتاقم اومدم ببون و در کمدو باز کردم
تا لباس بگبم نفس خسته ای کشیدم که بوی قدییم و
آشنای عطر دنیل ریه هامو پر کرد
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نفس خسته ای کشیدم که بوی قدییم و آشنای عطر دنیل
ریه هامو پر کرد
ی
با دلتنیک رس تکون دادم
دیگه توهمم در حدی شده که حس میکنم بوی عطر دنیلو
چ کردم
یه دست لباس زیر برداشتم با یه پباهن ی
نخ و در کمدو
بستم
تو تاریک و روشن دم غروب اتاق همه یچ دو رنگ شده
بود
سیاه و سفید
از تو آینه پنجره اتاقو دیدمو حس کردم کیس کنار پنجره
است
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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به دیوار تکیه داده بودو خبه به من بود
تو گلو خندیدو گفت
 انتظار استقبال گرم تری داشتمانقدر خوشحال شده بودمو ذوق کرده بودم که ناخداگاه
دوئیدم به سمت دنیلو خودمو تو آغوشش رها کردم
دنیل بغلم کردو منو به خودش ی
فرسد
دستشو رو تن لختم کشیدو زیر دلم قشنک حس کردم
تحریک شده
تو گوشم گفت
ی
ی
چنی استقبال دایع هم نداشتم
 دیگه انتظاربا این حرف ازش جدا شدمو تازه متوجه شدم حوله ام تو
راه افتاده و لخت بغل دنیلم
دنیل باسنمو تو دستش ی
فرسدو گفت
ی
پائی منتظرمون نبود ...
اگه پدرت طبقا
انگشتشو پشتم کیم ی
فرسدو گفت
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دنیل گفت
 نمیذاشتم این استقبالت اینجا تموم شهرسی ع خودمو عقب کشیدم
دلم میخواست میتونستم جوابشو بدم اما فقط با لبهای
بهم ی
فرسده لبخند زدم که دنیل خم شد حوله ام رو از ی
زمی
برداشت
به سمتم گرفتو گفت
حارص ییس .این بدن داغت ی
 مبم ببون تا یکنبل منو ازم
میگبه .
یکم از این حرفش دلم گرفت .چون دوست داشتم بمونه
بمونه و با وجود بابا که پائینه خطر کنه و رابطه داشته
باشیم
مگه دنیل همیشه اینجوری نبود .
ی
عمیق کشیدم  .حوله رو ازش گرفتمو رس تکون دادم
نفس
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
دوباره با شوک برگشتم سمتش که انگشتشو ی
بی پام
کشیدو گفت
 برای یه سس رسی ع فکر کنم وقت هستی
نتونستم نخنم که دنیل خییس ی
بی پامو لمس کرد.
جون
گفتو کمر شلوارشو باز کرد
یه پامو انداخت روی تختو همینطور که خم بودم خودشو
واردم کرد
آروم و نرم
اما بدنم از این ورود منقبض شدو لرزید
دنیل خم شدو تو گوشم گفت
 چرا انقدر تنگ شدی لیا ...باز دردت میگبهلب هامو ی
فرسدم تا اه نگم  .فقط به ملحفه چنگ زدم که
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
کاش میشد تا ابد تو این لحظه بمونیم
از زبان دنیل :
باورم نمیشد تو اتاق لیا
ی
وقت در اتاقش قفل نبود
ی
ی
پائی منتظرمون بود
وقت پدرش
داشتم ی
دخبشو میکردم
اونم تو این وضعیت  ...و با این شدت
یرصبه اخر به لیا زدمو صدای بدنمون پیچید
به شدن جای ناله های لیا خایل بود .مخصوصا که من
عاشق شنیدن صدای ناله های لیا بودم
خودمو ببون کشیدمو لیا رو از پشت بغل کردم
دستمو رو شکمو سینه هاش کشیدمو گفتم
بخوان
 حیف نمیشه تو بغلمر
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صورتشو به صورتم چسبوند
خییل سخت بود نیمشد حرف بزنه
نمیدونستم حسش چیه  .نمیدونستم ازم یچ میخواد
تو بغلم چرخیدو کنار لبمو بوسید
اما من رسی ع لبشو بوسیدمو باسنشو نوازش کردم لیا از
بغلم جدا شد
یی
نوشی کرد
گوشیشو از رو تخت برداشت و رسی ع یرسوع به
گوشیو به سمتم گرفت اما من نمیتونستم چشم از اندام
لیا بردارمو به ی
گویس نگاه کردنم
لیا گوشیو جلو صورتم تکون دادکه خندیدمو ازش گرفتم
برام نوشته بود
 یی
پائی تا بابام نیومد باال .
بهبه بریم
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
صدای باز شدن دستگبه اومدو لیا خودشو پشت من
ی
مخق کرد
در اما نیمه باز شدو خدمتکار بدون وارد شدن گفت
یی
هسی
 خانم ...پدرتون برای شام منتظر شمامن رسی ع جواب دادم
 االن میایمهر دو نفس ر ی
احت کشیدمیو لیا رسی ع لباس پوشید
گونه اش رو بوسیدمو گفتم
 اگه بخوام رببمت  ...باهام میای ؟فقط نگاهم کرد اما چشم اش برق شادی داشت
گونه اش رو نوازش کردمو گفتم
 میای لیا ؟ نباید ترمتو از دست بدی  ...نباید گروه کاوشیببه
با این حرفم نگاهشو از من گرفتو برام تو ی
گویس نوشت
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 بدون صدام چطور بیام گروه کاوش ؟ من اوکیش میکنم لیا ...تو فقط بیابازو فقط نگاهم کرد اما اینبار بالخره رسی به نشونه
موافقت تکون داد .نرم رو لبشو بوسیدمو گفتم
 خوبه  ...بریم .ی
پائی
لبخند زدو با هم رفتیم طبقه
پدر لیا منتظر ما بود و تا حدودی کالفه بود
رسی ع گفتم
 صحبت با این روش جدید یکم زاید طول میکشه یرسمندهمنتظر موندین
لبخند زوریک زدو گفت
ی
 حق با شماست....بشینی برای شام ...راجب یچ
صحبت کردین ؟
من و لیا رو به رو هم نشستیم و گفتم
 میخوام لیا رو رببم ...ما باید بریم به گروه کاوش694
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با این حرفم ابروهای پدرش باال پرید
مشکوک نگاهم کردو گفت
 کاوش؟ با این یرسایط لیا ؟رسی تکون دادمو گفتم
 بله  ...این یرسایط لیا مشکیل ایجاد نیم کنه .لیا اونجای
بیشب به دست و پاهاش احتیاج داره تا صداش
پدر لیا به اون نگاه کرد
اما ی
ی
دست به ریشش کشید
چبی نگفت و
رسی تکون دادو گفت
 باشه بعد از شام صحبت میکنیماز زبان لیا :
ی
طوالن ترین شام عمرم بود
واقعا دوست دداشتم با دنیل برم
اصال نیمتونستم به نبودش فکر کنم
رفی به گروه کاوش با این حال خودمم ی
اما از ی ی
میبسیدم
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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
 من موافق نیستم لیا بیاد دنیل  ...یرسایطش برای این سفرمناسب نیست
قلبم یخ زد ...نه  ...اینجوری من دیوونه میشدم
دنیل رسی ع گفت
ی
 این اتفاق به اندازه کاف لیا رو افرسده کرده .نیومدن بهگروه کاوش که رویای اونه خییل برای روحیه اش بده  .من
ی
تضمی میکنم که از همه نظر مواظب لیا باشم
بابا مکث کرد
دل تو دلم نبود
دنیل دوباره گفت
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دنیل دوباره گفت
 راجب اون قضیه هم نگران نباشیهو 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 دیدنی
ی
اتفاف بیفته باید دورشو خط ی
دخبمو ندارم .
بکیس
بابا لحنش خییل تند بود
حس کردم االن دنیل تند تر جواب میده اما دنیل گفت
ی
یی
مطمی باش اتفاف نمیفته
با این حرف صدای پا اومدو قبل اینمکه دیده بشم به
سمت اتاق دوئیدم
وارد اتاقم شدمو رو تخت نشستم
خوشحال بودم مبفتم با دنیل
اما نگرانم بودم
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ی
با این حال حنجره من اگه اتفاف بیفته و کمیک بخوام یچ ؟
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
بابا نشست رو تختو رو به من گفت
 لیا  ...من اهل حاشیه نیستم پس بذار برم رس اصلمطلب  ...رابطه با دنیل عاقبت نداره
از حرفش جا خوردم
فقط نگاهش کردم که خودش گفت
 تو به عنوان یدخب من موقعیت های ازدواج زیادی داری.
من دوست ندارم تو یه رابطه ن رس و ته ی
بایس
ر
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اوه خدای من .درست ی
وقت فکر میکردم همه یچ حل
شده...
همه یچ داشت از قبل هم بد تر میشد
شوکه بودم و بابا ادامه داد
 من دوست دارم زودتر ازدواج یکت تا خیالم از بابتت
راحت باشه ...
ی
عمیق کشیدو گفت
مکث کرد نفس
 اما چون تو دوست داری این یچب های باستان شنایس رو
تجربه کنه ...بخاطر تو موافقت کردم  ...بری با دنیل  ...اما
لیا  ...من به عنوان پدرت ازت میخوام یا این رابطه با
کت و عاقبتشو مشخص ی
استادتو مرتب ی
کت 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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ی
 میدونم یچ میخوای بیک لیا ...اما اینا حرفای من بود.جواب نمیخوام
بلند شد  .گوشیمو به سمتم گرفتو گفت
 من فقط خواستم برات همه یچ رو شفاف کنمی
حرف ی
مبد تا
رس تکون دادم .واقعا یچ میخواستم بگم .بابا
تهش مبفت
بابا خم شد پیشونیمو بوسیدو گفت
ی
پائی منتظرته
 وسایلتو جمع کن دنیلرسی تکون دادمو بابا ببون رفت
منم بلند شدم تا وسایلمو جمع کنم
من میدونستم رابطه با دنیل قابل عاقبت دار شدن نیست
نمیتونم به دنیل بگم بیا با من ازدواج کن  .اون مسلما نه
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 :
از اینکه بالخره پدر لیا ر ی
ایص شده بود تا اونو با خودم رببم
خوشحال بودم
اما میدونستم این مخالفت به اینجا ختم نمیشه
مخصوصا که تو یرسایط لیا واقعا حق هم داشت
باید خییل مواظبش میبودم
گروه کاوش جای ر ی
احت نیست
اونم برای کیس که نمیتونه حرف بزنه
ی
پائی .
بالخره لیا اومد
کیف کوچییک با خودش آروده بود
به کیفش اشاره کردمو گفتم
ی
همی ؟
رسی تکون دادو تو گوشیش نوشت
 بقیه وسایلم خونه خودتهحق با لیا بود
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خندیدمو رس تکون دادم
ی
ماشی رفتیمو سوار شدیم .به راننده گفتم
با هم به سمت
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
 چقدر دلم برات تنگ شده بوددستمو روی پا و رون پاش کشیدم  .پیشونیشو به صورتم
چسبوند و گفتم
 تو هم دلت تنگ شده بود ؟رسشو تکون دادو در حایل که دستمو ی
میبدم گفتم
بی پاش ر
 انگار یکسال بود نبودی ...لیا آروم خندید و گوشیشو ببون آورد
برام نوشت
702

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

برام نوشت
ی
شیطون نکردی
 تو این یکسال کهخندیدمو گفتم
ی
ی
بدون
شیطون رو یچ
 تاابروهاش باال پرید که لبشو بوسیدمو گفتم
 اگه واقعا هم یکسال از من دور بودی بازم کاری نمیکردمی
میتون
لیا .تو بد جوری دوونه ام کردی .فقط خودت
آرومم ی
کت
نگاهمون گره خورد
ی موج ی
تو چشم هاش میدیدم خواس ی ی
مبنه
چونه اش رو بوسیدم که برام نوشت
 یک مشخص میشه میتونم دوباره حرف بزنم یا نهرسی ع گفتم
میتون دوباره حرف ی
ی
بزن لیا ...فقط باید حنجره
 مسلماات ترمیم شه
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نگاهشو از من گرفتو مکث کرد
منتظر نگاهش کردم که برام نوشت
 من حس میکنم صدامو از دست دادم ...نمیتونم هیچی
صدان تولید کنمو تا تالش میکنم درد یرسوع میشه
رسی تکون دادمو گفتم
 بذار اول مبیم پیش یدکبت
با این حرف لیا از روی پام کنار رفت
شیشه بینمون رو ی
پائی دادمو به راننده گفتم
 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 ی
دکب لیا رو
گفتمو راهنمائیمون کردن سمت اتاقش
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ی
اسبس تو صورت لیا میدیدم .
وارد اتاق ی
ی
سنگیت که ازش
دکب شدیم .بخاطر درمان
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؟لیا رس تکون دادو من رسی ع گفتم
ی
همی گفتم زودتر بیایم
 خییل نگران بود  ...برایی
دکب لبخندی زدو به لیا یارساره کرد بره بشینه
یرسوع به معاینه لیا کردو گفت
 درد داری؟من زودتر گفتم آره  .ی
دکب خندیدو به لیا نگاه کردو گفت
اگه جواب سوالم آره بود ییک بزن رو بازوم  .اگر نه بود
هیخ .
ی
لیا رس تکون دادو ی
دکب دوباره درگب معاینه شدو پرسید
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 یوقت میخندی هم درد داری؟
لیا زد روی بازو ی
دکب  .اونم دوباره پرسید
ی
میکت یچ ؟
 رسفهلیا دوباره زد رو بازو ی
دکب .لعنت به من ...اینجوری که لیا
تمام مدت تو عذاب بود .ی
دکب پرسید
وقت هست احساس درد نداشته ی
 یبایس
دکب که ی
لیا ز د رو بازو ی
دکب گفت
 خوبه  ...ازت یه کاری میخوام لیاصندلیشو عقب برد  .به صورت لیا نگاه کردو گفت
ی
 میشه لطفا تالش یکت با وجدود در بیک آ
لیا نگران رس تکون داد
نفس عمیق کشیدو چشم هاشو بست صدای آ کوتایه از
ی
بی لب هاش خارج شد
اما رسی ع به رسفه افتادو خم شد .فتم سمتش اما با دیدن
قطه های خون روی دستش خشک شدم
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لیا رسشو بلند کرد
لب هاش خونه بود
ی
دخب رسی ع بهش دستمال دادو بلند شد
در حایل که از تو کمد اتاقش دارو ین رو ببون میاورد گفت
 متاسفانه تار های صوتیت هنوز ترمیم نشده .بیا با اینمسکن کیم دردش آروم میشه .یه دوره درمان جدید برات
یرسوع میکنیم .امیدوارم جواب بده
لیا رس تکون دادو به من نگاه کرد
غم و درد تو چشم هاش دیوونه ام کرد
از زبان لیا :::::::::
دکب دردم ی
با مسکن ی
کمب شده بود
ی
بیشب
اما غمم
انتظار یه حرف امید بخش از ی
دکب داشتم
اما امیدم کور شده بود
از اون بدتر دنیل بود که یک کلمه هم باهام حرف نزده بود
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تو کل مسب تا خونه هم به ببون خبه بود .
حسان شکسته بود  .شاید هیچوقت صدام برنگرده
دلم
ر
اما دنیل مجبور نیست تا ابد با من بمونه که انقدر رفته تو
قیافه .دلم میخواست اینو براش بنویسم اما جرئتشو
نداشتم  .رسیدیم خونه و دنیل گفت
 برو اتاقت لیا منم میام پیشترسی تکون دادمو از پله ها رفتم باال  .وارد اتاقم شدمو
ی
حجم دلتنیک دیوونه وار خفه ام کرد
نتونستم فضای اتاقو تحمل کنمو زدم ببون.
ی
باید با دنیل حرف ی
بیشب پ ی
ائی
مبدم .هنوز چندتا پله
یی
شکسی بلند شد
نیومده بودم که صدای خورد شدن و
ی
پائی پله ها .صدا از تو اتاق کار دنیل یم
با ترس پا تند کردم
اومد
با تردید به سمت اتاقش رفتم اما با دیدن صحنه داخل اتاق
رس جام میخکوب شدم
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دنیل مثل دیوونه ها هر یچ دم دستش مبسیدو داشت
میشکوند
جام ویسیک رو ی
مب بار کنج اتاقشو برداشتو کوبید به تابلو
رو دیوار  .تیکه هیا خورد شده یببی و ویسیک کل دیوارو
گرفت .شوکه بودم
لیوانو برداشتو کوبید سمت پنجره
شیشه پنجره خورد شدو صدای وحشتناکش گوش هامو
گرفت
ی
صدان نداشتم تا تو این رس و صدا به گوش دنیل برسونم
ی
سنگیت نگاهم شد
فقط شوکه نگاهش کردم که متوجه
آروم برگشت سمتم
عصت و غمگینش با من گره خوردو تو سکوت
چشم های
ر
به هم نگاه کردیم
آروم اومد سمتمو لب زد
 لیا709
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نگاهم تو اتاقش چرخید و فقط رس تکون دام
انگار منفجر شده بود
نگران به دنیل نگاه کردمو بدون صدا لب زدم
 چرامتوجه شد یچ لب زدمو گفت
 دست خودم نیست...ی
عصبان بود .چرا
نمیدونستم یچ بگم .چرا  .چرا انقدر
داشت اینجوری خشمشو خایل میکرد
گوشیمو ببون آوردمو نوشتم
ی
ی
هست؟
عصبان
 از مندستام میلرزید تا نوشتم
به سمت دنیل گرفتمو با ی
بدن که میلرزید منتظر جوابش
موندم
دنیل دستمو موبالمو با هم تو دستش گرفتو گفت
 نه ...710
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دستمو به سمت خودش کشید
منو تو آغوشش ی
فرسدو گفت
 از خودم عصبانیم .از خودم که تورو تو این یرسایطی
میکیس بخاطر نقشه احمقانه من
گذاشتم .تو درد
خواستم از بغلش جدا شم تا بهش جواب بدم که منو
دوباره به خودش ی
فرسدو گفت
 نیمخوام حرف یبزن لیا ...فقط میخوام گوش بدی
پشتمو نوازش کردو گفت
جبانش کنم.
 من اشتباه کردم  ...من نیمدونم چطور رنمیدونم چطور خوبت کنم .کاش میشد زمان برگرده عقب
از بغلش به زور جدا شدم تو موبایلم نوشتم
ی
نیست
 دنیل تو مقرص هستم لیادستمو گذاشتم رو لبش تا حرف نزنه و براش نوشتم
 دست بردار دنیل ...عذابم نده711
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نگران نگاهم کرد که نوشتم
 یوقت اینجوری ی
مییس منم عذاب میکشم
ی
غمگی رس تکون داد
کالفه و
بوسه ای روی دستم زد که لبخند ی
تلخ زدمو نوشتم
 خوب میشم .این کابوس تموم میشه.رسی تکون داد
منو دوباره به سمت خودش کشیدو بغلم کرد
پیشونیشو به پیشونیم تکیه دادو گفت
 لیا ...تو برام خییل عزیزی  ...اما همیشه عزیز ترین هام ازیی
میبیی
من آسیب
حرفش خییل دردناک بود  .دوست نداشتم دنیلو تو این
حال ببینم .لبمو به لب هاش رسوندمو بوسیدمش.
خون بهش باشه .دنیل کمرمو
امیدوار بودم این جواب ر
ی
نوازش کردو بوسه رو عمیق کرد .
پائی پباهنمو تو دستش
گرفتو آروم باال داد
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ی
پائی بودیم
ما طبقه
توی اتاق کار تخریب شده دنیل
با در اتاق باز
اما برام مهم نبود
دستمو دور گردن دنیل حلقه کردمو اجازه دادم پباهنمو
باال بده.
درسته من تو این خونه چشمم زیاد به کیس نخورده بود و
خدمتکار ها محو بودن
اما بودن ...ی
چبی که نمیشد انکار کرد
انگار دنیل فکر منو خوندو از لبم جدا شد
ی
پائی پباهنمو مرتب کرد
نگاهش تو اتاق پیچیدو گفت
 این اتاق هنوز یکنبل نشده ...بریم اتاق خودمون
ی
کنبل ؟ دنیل با دیدن تعجب من گفت
ی
ی
ی
دوربی بود
مخق ...اتاق خودم و خودت
دوربی
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گوشیمو ببون آوردمو نوشتم
خب
 از رافائل چه ردنیل دست منو گرفتو در حایل که به سمت پله ها مبفتیم
گفت
 فعال داره مدت محکومیتشو میگذرونه .خدای من ...محک.میت ؟ ی
یعت عکس هامونو لو داده ؟
دنیل گرنمو بوسیدو دستشو رو کمرم نوازش وار کشید  .تو
گوشم گفت
 باید هفتصد هزار دالر خسارت بهم میداد .اونو فعالنگرفتم اما انرصاف هم ندادم  ...هنوز عکس هامون
دستشه
ناخداگاه ایستادم .این عکس ها اگه لو مبفت ...
دنیل منو به سمت خودش کشیدو در اتاقشو باز کرد
وارد شدیمو گفت
 ینبس لیا ...اگه از تهدید اول یببیس و عقب یبکیس ...دیگه
714

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

 ینبس لیا اگه از تهدید اول یببیس و عقب بک ییس دیگه ازتنمیگذرن .تهدید های بعدی و بعدی میاد برای اخاذی ازت.
ی
ی
ی
ی
تو زندیک همه منتظرت جا بزن ...تا تخریبت کی...
در اتاقو بستو رو بهروم ایستاد
نگاهش تو صورتم چرخیدو گفت
 من اینو تجربه کردم لیا ...یبهبه هون اول به دل تهدید ها
ی
ی
بجنیک تا بذاری دیر شه و ازت سو استفاده ی
کیی
بزن و
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 بزر ی
گب شد
دنیل موهامو کنار دادو پشت رسم تو مشتش گرفت
رسمو کیس عقب دادو گفت
 لیا ...اجازه میدید امشب یه یچب جدیدو امتحان کنیم
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دلم میخواست حال دنیلو ی
بهب کنم
بهب بود حال منم ی
چون حال اون که ی
بهب بود
دلم میخواست ذهن منو خایل کنه
چون ذهن منم مثل دنیل آشوب بود
ی
همی لبمو تر کردمو رن صدا لب زدم
برای
 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
عقب عقب رفتم که با یرصبه دست دنیل پرت شدم رو
تخت
فرو رفتم رو نریم تختو دنیل فقط خبه نگاهم کرد
یقه لباسشو آروم شل کردو در حایل که کرواتشو باز میکرد
گفت
ی
میدون روز اول که دیدمت لیا  ...به یچ فکر کردم؟
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سوایل رس تکون دادم که کرواتشو کشیدو مثل شالق تو هوا
کوبیدو گفت
ی
هست  ...یا یه
 به این که تو  ...یه برده کوچولو و مطیعی
دخب رسکش ؟
ابروهام باال پریدو متعجب به دنیل نگاه کردم
کرواتشو پرت کرد کنارمو دکمه های پیاهنشو باز کرد و
گفت
 بعد که باهات آشنا شدم فهمیدم ...تو همون یدخب
ی
ی
میتون یه برده
هست که تو آغوش من
رسکش و پر شور
کوچولو و مطیع ی
بایس
اومد سمتم
دست هاش دو طرفم ستون کرد آروم آروم بدنش رو من
قرار داد
رسشو تو گودی گردنم بردو گفت
ی
میدون کدوم برای من جذاب تر بود ؟
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قبل اینکه من ی
چبی بگم زیر گلومو بوسیدو گفت
 هر دو ...رسشو عقب برد و با لبخند گفت
 هر دو لیا ...باورت میشه ...هر دوبدون مکث لب هامو بوسیدو با شتاب و عجله افتاد به
جون لباس هام
چنان داغ و رن تحمل لباس هامو از تنم ببون میکشید که
ی
اولی باره با هم بودنمونه ...
حس میکردم این
انگار سالها بود از هم دور بودیم
سوتینمو از تنم ببون کشیدو مشغول سینه هام شد
هم زمان دستشو زیر شورتم بردو ی
بی پام کشید
نوک سینه ام رو مکیدو انگشتشو آروم فشار داد
رسشو عقب کشیدو نوک سینه ام رو ی
بی دندوناش کشید
ناله ای از درد کشیدم و دنیل تو گلو خندید
تو گوشم گفت
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تو گوشم گفت
 دلم برای صدای ناله هات تنگ شده بوددست بردم توموهاشو رسشو به سمت خودم کشیدم
لب هاشو با تمام توان و قدرتم بوسیدمو گاز گرفتم
تو گلو خندیدو رسشو عقب کشید
گوشه هاش شورتمو گرفتو به دو طرف کشید
شورت پاره شدم رو پرت کرد کنار و پاهامو باز کرد
زانو هامو خم کردو ب ی
ی پام نشست
نگاهش از چشم هام آروم آروم رفت تا ب ی
ی پام
انگشتشو آروم اون وسط کشیدو گفت
 بیا یه چ یب جدید امتحان کنیم.رسی ع بلند شدو از اتاق ببون رفت
خواستم بشیم رو تخت که دنیل برگشتو گفت
 -پوزیشنو بهم نزن
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خییل محکم و با دستور اینو گفتو من رسی ع دوباره دراز
کشیدم .تو دست دنیل یه وسیله سیاه بودو یه تیوپ
کوچیک .دنیل ب ی
ی پام نشستو گفت
ی
داشت بگو استپ بدم .
 هر وقت دردخمار نگاهش کردم.دلم میخواست بگم میخوای چکار ی
کت
.اما صدا نداشتم .وسیله سیاه که یه رسی مهره های سیاه
به هم وسط شده بودو نشون دادو گفت
 به این میگن دیلدو مقعدی  ...منعطفه ...هر بار ییک ازاین مهره هارو وارد میکنم .حس کردی دیگه نمی ی
تون بگو
 ...باشه؟
ون که آورده بودو باز کرد .ماییع
رس تکون دادمو دنیل تی ی
شبیه لوبریکنت روان کننده ازش خارج شدو رو مقعدم
مالید .از رسد بودنش خودمو جمع کردم که دنیل محکم زد
به باسنم  .از شوک دستش ماهیچه هام شل شدو رسی ع
دنیل مهره اولو فشار داد داخل
720

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

آهم بلند شد
انقدر که یهو ترسیدم درد تو حنجره ام بپیچه.
خبی از درد تو حنجره ام نبودم .
اما ر
ویل ی
وقت دنیل مهره دومو فشار داد داخل درد تو باسنم
پیچید.
دنیل دوباره یرصبه محکیم به پشتم زد .عضالتم شل شدو
دنیل دوباره اون وسیله عجیبو به داخل فشار داد
چنگ زدم به رو ی
تخت و نالیدم .
اما دنیل به کارش ادامه داد.
ی
وقت به خودم اومدم که عقب ایستاده بودو داشت به من
نگاه میکرد
لبخنو رضای یت زد و گفت
 فکر نمیکردم انقدر تحمل یکت لیا ...حاال باید ببینم تحمل
منو هم داری یا نه
دنیل لخت شدو منم سیع کردم پاهامو جفت کنم
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اما چ یبی که داخلم کرده بود اجازه تکون توردن بهم نمیداد
ی
وحیس داخلم تکون
با هر حرکت کم من اون مثل یه مار
میخورد
دنیل خندیدو پاهامو باز کرد
ب ی
ی پام قرار گرفتو گفت
 تازه اثرش یرسوع میشه ...با این حرف بدون مکث و مراعات خودشو واردم کرد .
حس کردم بدنم از همه طرف کشیده شد
چنگ زدم به ملحفه و از درد تقریبا جیغ کشیدم
اینبار درد حنجره ام هم به درد ها اضافه شد
اما دنیل حرکاتشو یرسوع کردو تو یه لحظه
همه درد ها شدلذت
یه لذت جدید و غب قابل وصف
دنیل دست هامو گرفتو باالی رسم قفل کرد
کنار گوشم گفت
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کنار گوشم گفت
 از تجربه جدیدت ر یی
هست ...
ایص
فقط تونستم لبخند بزنم
بدنم بی ی
شب از این در اختیارم نبود
از زبان دنیل ::::::
لیا تو بغلم داغ و خیس عرق بود
بعد مدت ها اونطور که میخواستم باهاش بودم
بعد مدت ها تقریبا خود واقعیم بود  .بدون حجاب و پرده
هرچند گایه من خشن تر میشم
ی
اما از ی
درون خییل
وقت لیا وارد زندگیم شده اون خشم
آروم تر و قابل ی
کنبل تره
ی
بیشب به خودم ی
فرسدم که آخ آرویم گفت
لیارو
رسمو بلند کردم  .نگران نگاهش کردم
وسط رابطه خییل ناره کرده بودو ی
میبسیدم حنجره اش
درد گرفته باشه
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خمار نگاهم کردو دستمو گرفت
برد پائینو ی
بی پاش گذاشت
اول فکر کردم ی
بی پاش از شدت رابطه درد گرفته
اما دستم به دستگبه دیلدو خوردو تازه یادم اومد همچنان
اونجا مونده
خندیدمو ی
بی پاش نشستم
خمار بود  .شکمشو بوسیدمو گفتم
 ببخشید عزیزم ...فراموش کردم...با همون چشم هاش خمار خندیدو دمر شد
یرصبه ای به باسنش زدم و آروم به سمت خودم دیلدو
کشیدم که چنگ زد به بالشتو آیت گفت
خندیدمو گفتم میخوای بذارم بمونه ؟
با اخم نگاهم کرد که باعث شد بلند تر بخندم
یرصبه محکم دیگه ای به باسنش زدمو دوباره آروم یه مهره
دیگه رو ببون کشیدم
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لیا ییک از بالشت هارو به سمتم پرت کردو صورتشو تو بالشت دیگه
فرو کرد  .میدونستم چقدر درد داره
ی
ی
یی
همی ال آرامش باف مهره
مطمی بودم خایل از لذت هم نیست برای
اما
هارو ببون کشیدمو قسمت اخر که مهره ها ریز تر میشدو با رسعت
ی
بیشبی ببون کشیدم
با خارج شدن کاملش لیا آه بلندو پر از ر ی
احت کشیدو رسشو به سمت
ی
عمیق کشیدو رسی ع از پشت بغلش کردم
من چرخوند نفس
یرصبه ای به پشتش زدمو گفتم
 حاال وقت ادامه استبا چشم های گرد نگاهم کرد که الی باسنشو باز کردمو گفتم
 اینهمه آماده شدی پس برای یچ؟ برای من دیگهخواست بچرخه که با حرکت آور تا ته واردش کردمو دوباره با درد
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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کامال رس شده بودمو تنم فقط لذتو حس میکرد .انگار درد دیگه معنا
نداشت
ی
وقت دنیل اون وسیله عجیب رو از بدنم ببون کشید فکر کردم تموم
شده .منتظر یه خواب راحت بودم که دوباره یرسوع کرد.
عجیت تو سکس داشت .انگار خسته نیمشد .چطور
واقعا دنیل قدرت
ر
انقدر زود دوباره تحریک میشد  .تو ی
زمی و آسمون شناور بودم که
ی
دایع دنیل رو حس کردمو وزنشو رو بدنم رها کرد
نفس نفس ی
مبدو بدنش خیس عرق بود
خودشو ازم جدا کردوکنارم دراز کشید
منو به سمت خودش کشید اما انقدر خسته بودم که از خواب رن
هوش شدم.
تو خواب و بیداری حس میکردم بدنمو نوازش کرد اما نمیتونستم
جوان بدم
ر
حس کردم باسنمو دست کشیدو پشتمو چک کرد .
اما فقط دوست داشتم بخوابم.
بالخره با حس رسمای شدید ی
بی باسنم چشم هامو به زور باز کردم
دنیل کمرمو نوازش کردو گفت
 بخواب لیا ...باهات کاری ندارم726
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خمار نگاهش کردم  .ی
چبی دستش بود شبیه کرم
دوباره پشتم رسد شدو تو گوشم گفت
 برای آروم شدن دردته ...اما من که دردی نداشتم؟ داشتم ؟
از زبان دنیل :
لیا تو خواب و بیداری بودو بدون اینکه ی
چبی بگه دوباره خوابید  .کرم
آرام بخشو کنار گذاشتمو ملحفه رو روی هر دوتامون کشیدم.
حسان درد داره .
پشت لیا به حدی قرمز شده بود که شک نداشتم
ر
عذاب وجدان گرفته بودم هرچند ییک از ی
بهبین شب های عمرم بود
لیا رو بغل کردمو خییل زود خوابم برد
صبح با مشت گره کرده لیا تو سینه و بازوم از جا پریدم
چشم هامو با شوک باز کردم که ی
گویس لیا رو جلو صورتم دیدم
چند بار پلک زدم تا درست بتونم بخونم یچ نوشته
 درد دارم همش تقصب توئهنگاهش کردم که اخم کرده خبه به من بود .رسی ع کرمو از رو پا ی
تخت
برداشتمو گفتم
 دمر شو ...اثر دیشبش رفت دردت یرسوع شداما تکون نخوردو خواست کردمو از من بگبه
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خودم دمرش کردمو گفتم
ی
ی
بشیت
 کار تو نیست  ...بزار برات بزنم وگرنه امروز نمیتون تو کالساتشایک 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
که یرصبه ای به باسنش زدمو به کارم ادامه دادم
با شیطنت کیم انگشتمو فشار دادم که دوباره شایک شدو چنگ زد به
بالشت
خندیدمو کرمو بستم .بلند شدمو گفتم
 خب دیگه  ...یبهبه ی
حارص شیم نمیخوام به کالس دیر برسیم
متعجب نگاهم کرد که چشمیک بهش زدم
خم شدم کمرشو بوسیدمو به سمت رسویس رفتم  .بدون اینکه
نگاهش کنم گفتم
ی
ی
خواست بیا دوتان دوش بگبیم .میتونم هم بشورمت هم
 اگهماساژت بدم لیا ...فکر کنم تنت هم کوفته باشه
با این حرف در رسویسو باز کردمو منتظر نگاهش کردم که چشم هاشو
ریز کردو گره ای ی
بی ابروهاش انداخت  .ملحفه رو کشید رو رسشو بهم
فهموند میخواد بخوابه
بلند خندیدمو گفتم
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بلند خندیدمو گفتم
ی
 باشه .خودت میدون  .من اما جای تو بودیم لخت اینجا نمیخوابیدمبا 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 ی
بهب بود
میخوابید بعد یم اومد.
اما واقعا دلم میخواست باهام میومد دوش میگرفت .این یه هفته بد
دلتنگش شده بودم
ی
بیشب از هر ی
دلم میخواست صداشو میشنیدم...
چبی دلتنگ صداش
بودم
با این افکار دوش گرفتمو اومدم ببون  .لیا جدی خوابش برده بود
ی
منم رس و صدا نکردمو تو سکوت ی
حارص شدم .بوسه ای روی پیشون
ی
لیا زدمو از اتاق خارج شدم .با وجود لیا زندیک من رنگ و بوی دیگه ای
داشت .
ی
ب ی
هب بود بگم  ...با وجود لیا من زندیک داشتم که واقیع بود
از زبان لیا :
با صدای زنگ موبایلم بیدار شدم

729

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

به زور چشمامو باز کردمو ی
گویس رو نگاه کردم .دنیل بود .اون که
میدونست من نمیتونم حرف بزنم دیگه چرا زنگ ی
مبد؟
جواب دادمو هممم گفتم
دنیل خندیدو گفت
ی
 زنگ زدم بیدارت کنم خواب نمونبازم فقط تونستم هوم بگم که دنیل گفت
ی
پائی منتظرته .تو کالس میبینمت
 رانندهبا این حرف قطع کردو من کسل بلند شدم.
امروز با دینل کالس نداشتم  .منظورش یچ بود تو کالس میبینمت؟
شاید اشتباه کرده بود .دیگه بهش فکر نکردم .رسی ع رفتم رسویس و
بالن به رسم آورده بود که با وجود کرم رن
لباس پوشیدم .دیشب دنیل ی
حیس باسنم درد میکردو به زور راه مبفتم .
دیگه ی
حارص نیستم بهش اجازه این کارو بدم با وجود اینکه لذت داشت
اما دردش موندگار تر بود  .تو افکارم غرق بودم که به دانشگاه رسیدیمو
به سمت کالس رفتم  .دوباره کالس پر بودو انتهای کالس به من رسید
تا نشستم رو صندیل نفسم از درد رفت
چون مینشسم ؟
خدای من  ...چطور باید رو این صندیل ر
درگب صندیل بودم که با تک رسفه ای کل کالس آروم شد
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برگشتم سمت در ...نیل وارد شده بود و نگاهش رو من بود
برگشتم سمت صدا و دنیل رو تو آستانه در دیدم
نگاهش تو کالس چرخید و رو من ثابت شد
ی
اخم کمرنیک بهم تحویل دادو وارد شد
آروم نشستم رس جام اما درد ازهمون لحظه اول یرسوع شد
خودمو کیم کج کردم تا وزنمو بدم رو یه سمت باسنم که دنیل گفت
 امروز من جای پرفسور مکسول درس میدم...خودمو دوباره جا به جا کردم
یی
نشسی وحشتناک درد ناک بود
دنیل دوباره به من نگاه کرد
ی
مکت کردو گفت
 منم امروز میخوام شمارو رببم کارگاه پروژه آلتان  .همه موافق یی
صدای همهمه با ذوق بلند شدو منم نفس عمیق و ر ی
احت کشیدم که
چون و سفت بشینم
دیگه مجبور نیستم رو این صندیل ر
رو به دنیل لب زدم مریس
کنج لبش،کیم باال رفتو از کالس خارج شد.
همه رسی ع پست رس دنیل رفتنو منم آخرین نفر خارج شدم.
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انتظار نداشتم دنیل ایستاده باشه اما منتظر ایستاده بودو تا خارج
شدم گفت
 خییل تاخب دارین خانم دیزیلب گزیدمو رس تکون دادم که دنیل آروم گفت
ی
سخت داشت ی
ی؟
 گویا شبمشکوک فقط نگاهش کردم که خودش گفت
 البته سخت و لذت بخشخنده ام رو خوردمو لب گزیدم که گفت
 بخاطر تو کالسو به کارگاه منتقل کردملبخندش بزر ی
گب شد
با لبخند نگاهش کردم
کاش میتونستم جوابشو بدم
ی
دن اینبار آروم تر گفت
 میخوام چ یبای جدید امتحان یکت
این جمله رو چنان داغ گفت که حس کردم شورتم مرطوب شد

پر از سوال بهش نگاه کردم
اما قبل اینکه چشم تو چشم شیم پا تند کردو ازم دور شد
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دنیل ی ی
رفی جلو تر از همه و مسبو مشخص کرد.
وارد کارگاه دوم که بزر ی
گبین کارگاه دانشکده بود شدیم
نسبت به آخرین باری که اینجا بودم پر تر شده بود.
همه جا پر بود از سنگ ها و ستون ها ین که برای برریس آمده بود.
یه سمت کارگاه چندتا قفسه موازی از ابزار زم ی
ی شمایس بود
سمت دیگه هم یه تعداد م یب و صندیل بود.
دنیل به سمت قفسه ها اشاره کردو گفت
 همه دستکش و پا پوش کفش بردارین  .نمیخوام پ یبی رو تخریبکن ی
ی که این آخرین ورودتون به اینجا میشه
صدای همهمه و خنده بلند شد.
یی
برداشی دستکش آرنجش
منم با بچه ها رفتم که ییک از پرسا موقع
محکم به پیشونیم خورد
با درد آخم بلند شد
اما اون بدون توجه به کاری که کرده دستکشو گرفتو رفت
منم که صدان نداشتم توبیخش کنم .برای هم ی
ی بیخیال شدنو
ی
وسایلمو برداشتم
خم شدم تا پاپوش های کفشو بموشم که کفش های مشیک و براق
دنیلو جلو روم حس کردم
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رسمو بلند کردم ببینم کجا میخواد بره
اما دیدم خبه به منه
نگاهش رو پیشونیم و جان که دست اون پرس خورد چرخیدو اخیم ب ی
ی
ی
ابروهاش نشست
اما بدون اینکه چ یبی بگه رفتو ازم دور شد
منم رسی ع آماده شدمو خودمو به بقیه رسوندم
ی
دنیل یرسوع کرد به توضیح دادن راجب سنگ بزریک که اونجا بود و در
حال تخریب ش بودن  .همینطور که قدرم م یبد راجب بقیه موارد هم
توضیح میداد .رییدیم به ییک از بزر ی
گبین ستون های داخل کارگاه که
دنیل گفت
 ییک از حساس ترین و سخت ترین کار گارگایه آوردنستون ها به محلهسی هم خییل سنگ ی
یی
ی.
مناسبه چون هم خییل حساس و آسیب پذیر
به نظرتون این ستون چقدر وزن داره
بچه ها هر کدوم یه عددی گفتو دنیل به همون پرسی که به رسم یرصبه
زد و ییک دیگه از پرس ها اشاره کرد و گفت
 -بیاین اینجا یه آزمای ییس بکنیم
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هر دو رسی ع به سمت دنیل ی ی
رفی که دنیل به همون پرس اشاره کردو
گفت
 یه فورس یمب از قفسه ها بیار ...دقیقا باال ترین طبقه است .میخوام
حساب ی
کنی وزن یه ستون در حال انتقال چقدره .حواست باشه
ی
چبی نخوره به رست
با این حرف دنیل ابروم باال پرید .اما اون پرس پوزخندی زدو به رسعت
به سمت قفسه ها رفت
نگاه کرد فورس ی
مب کجاست .همه بهش نگاه میکردیم که پرید تا
فورسمب رو برداره اما جعبه فورس ی
ی
مب راحت ببون نیومدو پشت
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 بهتبه من نگاه کردو لبخند ی
معت داری زد
جبان کرده
باورم نمیشد دنیل لنقدر کینه ای باشه  .درسته برای من ر
بود .اما انقدر رسی ع اونم برای کاری که از قصد نبود به نظرم درست
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
سنگو چک کردمو به سمت قفسه ها رفتم دنبای یه کولیس مناسب
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 لیادستشو گذاش رو کمرمو نذاشت صاف شم
ی
خبی نبود .دنیل متوجه نگاه من شدو
زود نگاه کردم
دوربی نباشه اما ر
گفت
ی
دوربی هاست .خیالت راحت
 اینجا نقطه کورهی
پائی پباهنمو کیم باال داد  .شوکه برگشتم سمتش که
با این حرف
دست برد تو جیبشو گفت
 ینبس لیا ...ریلکس باش ...میخوام کمکت کنمی
لعنت  ...صدا نداشتم بگم حال من از ترس گذشته
ندیدم یچ از چیبش ببون آورد اما دستش رفت زیر پباهنمو شورتمو
ی
پائی داد
یواش
ی
پائی پامو دنیل دو طرف باسنمو از هم باز کرد
شورتم افتاد
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هیت گفتم که رسمای ی
ی
چبی رو حس کردم
انگشت دنیل با آرامش کرم رسدی رو به پشتم ی
مبد
پشتمو که حسان کرم مایل کرد دامنمو ی
پائی دادو گفت
ر
حاال دردش ب ی
هب میشه
خم شد و شورتمو از ی
پائی پام باال کشیدو دستشم رو باسنم کشید
صاف ایستادم که با لبخند گفت
 خب ...برو تمرینتو تموم کن که من رو وقت حرم کردن حساسمشوکه 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
لیا رفت خونه و من موندم دانشکده و کالس های تکراری
آخرین روز درس بودو از هفته آینده امتحانا بود .
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تا ساعت  5عرص درگب کالس بودمو بعد هم مدارکمون برای ی ی
رفی به
گروه کاوش آپدیت کردم .یه جلسه با همکارا و یه گزارش به مدیر
حسان خسته بودم ی
وقت رسیدم خونه .ساعت ده شب بود.
ر
انتظار نداشتم لیا خواب باشه اما ی
وقت دیدم تو اتاقش رو تخت و روی
کتاباش خوابیده فقط پتو کشیدم روش
نمیدونستم دردش چطوره اما حدس ی
مبدم خوب شده باشه.
ی
شام به تنهان خوردمو دوش گرفتم .تازه خوابم برده بود که حس کردم
تخت تکون خورد
برگشتم سمت در و دیدم لیا داره آروم میاد زیر پتو من
ی
نگاهمون تالف کردو لبخند خواب آلودی زد و لب زد سالم
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 هاتو گلو خندیدو روی سینه ام رو بوسید
دست کشیدم روی سینه هاش و چرخیدم روش
738

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

خبی از خواب نبود
چشم هاش خمار خواب بود  .اما رو تخت من ر
گردنشو بوسیدمو بوسه هام به سمت سینه اش رفت
پائی کشیدمو زبونمو ی
تاپشو ی
بی سینه هاش کشیدم که دستاش فهال
شدو رو تنم نوازش وار حرکت کرد
واقعا از این همرایه لیا خوشحال شده بودم چون میدونستم چقدر
بدنش خسته است .
پائی کشیدمو دستمو بردم ی
شلوارشو ی
بی پاش
خییس ی
بی پاش سوپرایزم کرد اما دستمو که بردم عقب تر از گرمای دور
مقعدش فهمیدم هنوز درد داره و لیا هم با درد نالید
حسان خورد تو ذوقم
ر
انتظار نداشتم لیا هنوز درد بکشه
ی
عمیق ببون دادم
از روش بلند شدمو نفس
منتظر نگاهم کرد که کنارش دراز کشیدمو گفتم
 بخوابیمی
غمگی شد  .هر دو چشمشو بوسیدمو گفتم
نگاهش
 نمیخوام به بدنت فشار بیارم لیا .هنوز از دیشب خوب نشدی .یبهبه
امشب ادامه ندیم
دستشو رو شکمم کشیدو برد داخل شورتم که رسی ع دستشو گرفتم
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 بسه لیا ...همینطوری یکنبل خودم سخته .لمسم ی
کت دیگه بدتر .
با چشم های منتظر نگاهم کرد
تو بغلم قفلش کردمو موهاشو بوسیدم
حسان رن تاب سکس بودم
 نیمخواستم درد بکشه .هرچندر
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
ی
وقت بیدار شدم تازه ساعت پنج صبح بود
نمیبد  .خییل آروم دستمو رو شکم دنیل کشیدمو بردم
اما دیگه خوابم ر
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
پائی  .پامو انداختم دو
لخت شدمو شورت دنیلو هم دادم کیم
طرفشو با یه حرکت رسی ع نشستم روش
چشم هاش گرد باز شد و خبه نگاهم کرد
واقعا ی
یعت نفهمیده بود
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یهو چشم هاش باریک شدو باسنمو تو دستش گرفت
خودمو روش تکون دادم که شوک جاشو به خماری چشم هاش دادو
گفت
 تو زبل تر از انتظار یمت
بدون معطیل منو رو خودش تکون دادو منم همراهیش کردم ...
رابطه با دنیل همیشه برام هیجان و لذت داشت ی
حت 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
با کاری که چند ساعت پیش لیا کرد خودش استارت یه روز خوبو زد
تو فکر این بودم که وسایل سکیس که دارمو کم کم بیارم پیش لیا و اونو
با دنیای جدید اسباب های سکس آشنا کنم که خوابم برد
اینبار با صدای موبایل لیا از اتاق دیگه بیدار شدم
لیا هم خواب آلود نشست رو تخت
چشم های خمارشو دست کشیدو موهاشو از صورتش کنار زد
برگشت سمت ساعت رو دوارو یهو انگار ی
چب وحشتنایک دیده هول
خورد.
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ی
با نگران به من نگاه کردو ملحفه رو دور خودش پیچیدو دوئید سمت
اتاقش .منم رسی ع بلند شدم.
فقط شورتمو پوشیدمو رفتم دنبالش که دیدم تو اتاقشه و گوشیش
دستشه .صداشو قطع کردو که نگران پرسیدم
 یچبی شده لیا ؟
گوشیو داد دستمو رفت سمت رسویس .تو ی
گویس نوشته بود
ی
اولی امتحانمه .خواب موندم باید زودتر بخونم
 فردانفس ر ی
احت کشیدمو اما خورد تو ذوقم .اینجوری برنامه من بهم
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
داد دستم .خواست بره که دستمو تکیه دادم به دیوارو مانع رفتنش
شدم و دست دیگه ام رو بردم زیر حوله و یرصبه محکیم به باسنش
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 ی
گویس
نگاه کردم
742

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

لیا نوشته بود
 دنیل من باید درس بخونم  .اگه قبول نشم نمیذارن بیام گروه کاوشرو تخت نشستو موهای خیسشو خشک کرد که گوشیو رو پاش
گذاشتمو گفتم
 قبول شدن که درس خوندن نمیخواد ...نمره خوب درس خوندنمیخواد
نشستم کنارشو حوله دور تنشو کشیدم
زود زد رو دستمو تو ی
گویس نوشت
 برو اتاقت دنیل  ...من درس دارمقیافه مظلومانه ای براش در آوردمو کتف لختشو بوسیدم
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
از تو آینه نگاهم کردو اخم کرد اما من با لزت بدنشو بر انداز کردمو
گفتم
 -بیا لیا ...برای درس همیشه وقت هست
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یی
نوشی کرد .گوشیو داد دستمو
با اخم گوشیو از من گرفت .یرسوع به
رفت رس کمد لباس هاش  .متنشو خوندم که نوشته بود
میکت اصال باورم نیمشه تو استاد ی
ی
مت دنیل
 یه جوری رفتاری
با این حرفش فکری تو رسم چرخیدو لبخند بزریک رو صورتم نشستو
نگاهش کردم که داشت لباس زیرشو میپوشید .جدی گفتم
ی
میخون .
 اصال من استادتم ...باید با من درسدوباره چشم چرخوندو یه ی
ی
پائی سینه هاش پوشید
تیرست نیک تنه تا
بلند شدمو رفتم سمتش  .شلوارک تو دستشو کشیدمو یه دامن کوتاه
مشیک دادم دستش  .چشمیک زدمو گفتم
 حیف باسن خوشگلت نیست تو دید من نباشهیرصبه ای به باسنش زدمو در کمدشو بستم
به تخت اشاره کردمو گفتم
 زود باش لیا ...برو رس درستبا 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...744
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ناخداگاه از حرفش بلند خندیدمو گفتم
 باشه  ...پس تا صبحانه رو بیارم تو هم جدی درس بخونچشیم برام چرخوند که یرصبه محکیم به باسنش زدمو با
صداش لیا آه آرویم گفت
چشمیک بهش زدمو از اتاقش خارج شدم
کنار لیا خییل رس حال بودم
شک ندارم من میتونم کل عمرمو با لیا خوش بگذرونم...
از زبان لیا :
میتونستم با ی ی
رفی دنیل درو قفل کنمو مجبورش کنم ببون
بمونه تا درسم تموم شه
اما خب این دل ر ی
ایص نمیشد
برام مهم نبود چه نمره ای بگبم.
ی
ی
کاف بود.
همی که پاس شم
دوست داشتم تا فرصت هست از بودن کنار دنیل لذت رببم.
یی
حسان
دنیل
اما
بود
اعصابم
رو
خییل
نزدنم
حرف
و
صدا
نداشی
ر
داشت بهش خوش میگذشت
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باسنم هنوز از یرصبه محکم دنیل میسوخت .
اما رسی ع یرسوع کردم به خوندن جزوه ام  .خوشبختانه دنیل
ی
یکساعت آوردن صبحانه رو طول دادو من رسیدم حجم زیادی
بخونم
در عمرم انقدر رسی ع درس نخونده بودم .
آخرای فصل اول بودم که در باز شدو دنیل با یه ی
سیت بزرگ
اومد .کنارم رو تخت نشستو گفت
ی
همی خودم این
 روزای تعطیل من خدمتکارا نمیان برایصبحانه رو درست کردم
سیت پر از ی
نگاهش به ی
چب های خوشمزه انداختم .از پنکیک
ی
شکالن تا اب میوه و اسنک بیف همه یچ آماده بود.
واقعا از دنیل انقدر ی
هب انتظار نداشتم .دنیل دستشو رو باسنم
کشیدو گفت
 دیگه با خوردن این صبحانه باید بمب انرژی یبیس و تا عرص
ی
بخون.
حسان درس
ر
با این حرف دستشو برد زیر شورتمو ی
بی باسنمو کیم فشار داد
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ی
با اخم نگاهش کردم که لبخند دندون نمان بهم زد و گفت
 بخور چرا منتظریصاف 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 دیگهبا یان حرف شورتمو هم از الی پام کنار دادو گفت
 حاال خوب شدرسی ع دامنمو ی
پائی دادم.
گوشیمو برداشتم تا براش بنویسم اما
ی
گویس رو از دستم گرفتو در حایل که دوباره دامنمو میداد باال
گفت
 اذیت نکن لیا  ...فقط میخوام نگاه کنمی
پائی  .یکم از
از این حرکتش خنده ام گرفتو دیگه دامنمو ندادم
ی
پنکیک شکالن و آبمیوه ام رو خوردم
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دنیل هم یرسوع کرد به خوردن صبحانه اما هر چند دقیقه یه
ی
دست به رون و کمر من میکشید
تیکه آخر اسنکو خوردم.
حسان سب شده بودمو جون گرفته
ر
بودم
دنیل هم انگشت شکالتیشو مکیدو دست مرطوبشو ی
بی پای من
کشید
با لبخند گفت
ی
هست لیا ...بدون اینکه بت دست بزنم فقط با نگاه کردن
 عایلبهت ی
بی پات خیس شد
به ی
بی پای خودش که قشنگ تحریک شدنش از روی شورتش
پیدا بود اشاره کردم و کنار جزوه ام براش نوشتم
 خودتو ندیدیبلند زد زیر خنده و گفت
 چرا دیدم  ...اما این کار توئه دیگهبا این حرف هولم داد رو تختو تا بخوام ی
اعباض کنم شورتمو از
پام ببون کشید
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خندیدمو خواستم از دستش فرار کنم اما قبل اینکه بتونم از تخت جدا
شم پاهامو گرفتو منو کشید سمت خودش
به جزوه هام اشاره کردو گفت
ی
 کجا ...تازه باید درس بخونی
دست رو باسنم کشیدو مجبورم کرد دمر شم
مشکوک نگاهش کردم که
روی جزوه هام .دامنمو روی باسن لختم مرتب کشیدو گفت
 منم همراهیت میکنم تا خوب درست ملکه ذهنت بشهبا ابروی باال رفته نگاهش کردم که لبخندی به من زدو گفت
 یرسوع کن عزیزم زیاد وقت نداریاینو گفتو باز دستشو رو باسنم کشید
میدونستم اینم بازی جدیدشه اما هوس کردم اذیتش کنم
ی
همی کامل نشستم و رو جزوه ام نوشتم
برای
 من اینجوری بشینم راحتمدنیل مدادمو از من گرفتو گفت
 باشه تو هر جور ر یی
بشی درس بخون
احت
پشتم نشستو ی
پائی دامنمو از زیر باسنم ببون کشید با مدادم رو
قسمت لخت بدنم خط ی
فریص کشید که بدنم لرزیدو با اخم برگشتم
سمتش
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ی
اما دنیل هم با پر رون اخم کردو گفت
 درستو بخون لیامدادمو از دستش گرفتمو کشیدم
پر رنگ نوشتم
 بذار تمرکز کنم پسمدادو از دستم گفتو گفت
 باشه ...اما بالفاصله برد پشتمو به کارش ادامه داد و اینبار داشت ی
پیرسوی
میکردکه برگشتم سمتش
ی
پائی تخت
هولش دادم رو تختو مدادو از دستش گرفتمو پرت کردم
ی
پائی
مثل خودش که شورت منو از پام ببون کشید شورتشو به
کشیدم
ابروهاش باال پرید که بدون مکث پاهامو انداختم دو طرفشو روش
نشستم
ناله و آه هر دومون تو اتاق پیچید
چقدر لذت بخش بود صدای آه مردونه دنیل
حس قدرت بهم میداد
دنیل کمرمو ی
بی دستاش گرفتو گفت
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دنیل گفت
ی
هست
 خانم دیزی ...از نظر من تو این درس تو الیق نمره Aخندیدمو خم شدم
لب هامون تو هم قفل شد
از زبان دنیل :
ی
لیا با این حرکتش سوپرایزم کرده بود .خییل یهون اما لذت بخش بود
ی
پائی
به بدن های لختمون تو بغل همو جزوه ها و کتاب پراکنده لیا
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
تلفن خونه که زنگ میخورد ی
یعت یه مورد اضطراری بود
ی
همی آروم از کنار لیا بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم .رسی ع
برای
تلفن رو برداشتمو گفتم
 آندو هستم بفرمائید751
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 دنیل رسی ع خودتو برسون کالب ...یه قتل اینجا اتفاق افتاده .پلیسمنتظر توئه
ی
ی
لعنت ...این چه اتفاف بود اونم االن
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
ی
امنیت کل ساختمونو فعال کردم
با این فکر رسی ع دزدگب
امروز تعطیل بودو خدمتکارا نبودن.
میبسیدم لیا رو تنها بذارم  .ی
ی
ی
امنیت روشن باشه
بهب بود دزدگب
از اتاقم خارج شدمو برای لیا یه یادداشت رو بالشت کنارش گذاشتمو
زدم ببون  .فقط امیدوارم مقرص مرگ کالب نباشه.
نفهمیدم چطور خودمو به کالب رسوندمو وارد شدم .
همه جا شلوغ و نوار زرد کشیده شده بود
نزدیک سن رقص هم خون ریخته بودو اوه ...خدای من ...
یه جنازه چند قدیم من رو ی
زمی بود
عجیت تو
صورتش به سمت دیگه بود اما اندام و موهاش به طرز
ر
ذهنم آشنا اومد
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چند قدم به سمت جنازه رفتم
نیمرخش نمایان شد
خدای من...
رافائل بود
خشکم زدو رس جام ایستادم که کامیل نماینده ام تو بار اومد سمتمو
گفت
اوه دنیل .خداروشکر رسیدی .دیوونه ام کردن  ...بیای
سخت چشم از رافائل برداشتم
به
همراه کامیل رفتمو گفتم
ی
عویص مگه زندان نبود؟ اینجا چکار میکنه؟
اینبا ضمانت صبح آزاد شده بودی
لعنت...
صبح آزاد شد که شب تو کالب من سقط شه و دردرس من بشه
با صدای مرد غریبه به خودم اومدم
ی
شمائی؟
مالک کالبقبل من کامیل گفت
یی
هسی
-بله پرفسور آندو مالک کالب
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همیشه از اینکه تو محیط کالب منو پرفسور خطاب ی ی
کی بدم یم اومد
ی
ی
ی
نمیتونست برگردون.
اما حرف که زده میشدو
رو به ماموری که پرسیده بود برگشتم
باالن دارع .
لباسش نشون میداد درجه ی
لبخندی به من زدو گفت
ی
نامیک هستم .مسئول این پرونده الزمه برای رسیدیک با من به ادارهپلیس بیاین
رسی تکون دادمو گفتم
بله حتما ...فقط اجازه بدین اینجارو یه برریس کنمپس لطفا رسی ع تررسی تکون دادمو با کامیل برای برریس کالب رفتم
همه یچ آشفته تر از انتظار من بودو کاری از دستم بر نیم اومد .رو به
کامیل گفتم
جان نرن .
کالب تعطیل کن همه کارمندارو بفرست خونه اما بگو یفردا بیان رس کار اما کالب باز نکن تا ببینیم یچ میشه.
چشیم گفتو برگشتم پیش نامیک .با هم به سمت ببون کالب رفتیم و
گفتم
ی
ماشی خودم بیام؟
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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
چبی پیدا نبود
کاراگاه نامیک هم انگار متوجه شده ب د چون به اون سمت برگشت
اما یهو سدن سیاه گاز دادو رفت.
روی شماره پالک پوشونده شده بودو کاراگاه نامیک رسی ع گوشیشو
ببون آوردو زنگ زد
سدن مشیک  .جاده  ۲۰۲غرن  .تمام مسب های وابسته رو چک یکنی
ر
روی پالکشو پوشونده اما کلمه  aاز پالک پیدا بود  .میخوام بگبینش.
تماس قطع کردو رو کرد به من
ی
دشمن دارین یا مضنون تو ذهنتون هستلبخندی 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 ی
وقت دیدم نیست و برگه کاغذو کنار خودم
دیدم از خواب پریدم
رسی ع کاغذو برداشتم دیدم نوشته تو کالب مشکیل پیشاومده و من
ی
مبم رسیدیک کنم
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
گوشیمو برداشتم به دنیل پیام بدم ببینم یک میاد که دیدم یه مسیج از
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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خبی از دنیل نشد.
ر
به زور نشستم رس درسم .
اما هر  ۵دقیقه گوشیو چک میکردم
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

کاراگاه نامیک رسی تکون دادو گفت
پس احتماال ییک از اوناستی
ماشی شدمو گفتم
سوار
رافائل خودش از دشمن های من بود .کیس که به تهدید و پاپوشمیخواست این کالب از من بگبه
نامیک ی
دفبچه اش رو ببون آوردو یادداشت کرد
رو به من پرسید
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عجیبه که صبح آزاد شده و عرص تو کالب شما جنازه اش پیدا شدهراستش خییل عجیب نیست  .پشت این قضیه کالب چند نفر بورنی
اما فقط رافائل زندان شد
ی
میدونی کار یک ممکنه باشه
منظورتون اینهمضنون دارم تو ذهنمیک؟دوست یدخب سابقم...
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کاراگاه نامیک سکوت کردو منم دیگه ی
چبی نگفتم .
واقعا به کاترین مشکوک بودم
اون رافائل انداخت جلو تا کار خودشو پیش رببه .حاال هم با ی ی
کشی
رافائل تو کالب من خیالش راحت میشد دیگه لو نمبه و منم تو دردرس
انداخته بود
اما کور خوندی کاترین من دستتو رو میکنم
نامیک پرسید
 دوست یدخب سابقت دنبال چیه ؟
 هر یی
بکنی  ...بدست آوردن اون کالب .یرصبه زدن به
چبی که فکرشو
من  ...اخاذی ...من مدرک هم دارم
کاراگاه ی
چبی یادداشت کردو گفت
 خوبه ...امیدوارم این پرونده زودتر حل شههنوز ی
چبی نگفته بودم که گوشیم زنگ خورد
ببون آوردمش  .شماره لیا بود
نگران شدم چرا لیا زند زد اون که نمیتونست حرف بزنه  .نکنه مشکیل
بود
رسی ع جواب دادمو گفتم
 الو ...لیا  ...یچبی شده ؟
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ی
با صدان که به زور در میاومد گفت
 نه ...هیخ نگفتو قطع کرد  .به صفحه ی
گویس نگاه کردمو دیدم از
اما دیگه ی
لیا مسیج دارم  .کاراگاه گفت
ی
ی
ی
میدونی در حال رانندیک صحبت با گویس ممنوعه و میتونم جریمتون
کنم ؟
بدون توجه به حرف کاراگاه مسیجو باز کردمو گفتم
 دوست یدخبم بود .همون که دو هفته پیش بخاطر حمله رافائل
حنجره و صداشو از دست داده
نفهمیدم کاراگاه یچ گفت چون با خوندن پیام لیا خشک شدم  .زیر لب
پیامشو مرور کردم
 رافائل زنگ زده ... یچ ؟ی
رسی ع دور زدمو با تمام رسعت به سمت خونه روندم .کاراگاه عصبان
گفت
ی
میکت آقای آندو
 داری چکارتقریبا رسش داد زدمو گفتم
 جون دوست یدخبم در خطره  ...ییک با موبایل رافائل بهش پیام داده
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نامیک که تازه متوجه شد اوضاع از چه قراره رسی ع موبایلشو ببون
آوردو گفت
 شماره رافائل رو بگو آندو  ...باید رد یابیش کنیماز زبان لیا :
امیدوارم دنیل مسیج منو خونده باشه.
ی
کالفه رو تخت چرخیدمو باف جزوه رو برداشتم تا بخونم
این ببون ی ی
حسان به نفعم شده بود هرچند تحملش زجر آور
رفی دنیل
ر
بود
اما بالخره جزوهر و تموم کردم و بلند شدم
گرسنه بودم و نمیدونستم چرا کیس نیومد برای نهار صدام کنه
ی
یی
نمیکی؟
یعت دنیل نباشه خدمتکار ها برای من غذا درست
ی
پائی .
با این فکر رفتم
همه جا سوت و کور بود
یکم ترسیده بودم.
نکنه هیچکس اینجا نیست
به سمت ی ی
آشبخونه رفتم.
خبی از ی ی
آشب و خدمتکار نبود
ر
یاد حرف دنیل افتادم که گفت روزای تعطیل همه رو میفرسته مبن
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دوست داشتم برگردم اتاقم اما خییل گرسنه بودم
ی
یخچالو باز کردم پر از مواد غذان بود اما حال نداشتم غذا درست کنم
من همیشه تو ی ی
آشبی تنبل بودم
ی
کیم میوه و کره شکالن ببون آوردم
دنبال نون تست گشتم .
اما جز نون روگن ی
چبی پیدا نکردم
بیخیال تست شدمو رس ی
مب نشستم
ی
بیشب نخورده بودم که صدای وحشتناک آژیر خونه
هنوز چندتا لقمه
بلند شد
صدای بلند تو کل خونه اکو شده بودو ترس افتاده بود به جونم
نمیدونستم کیه و یچ شده .
ی
مخق شم .من بدون صدا این وسط جام امن نبود.
اما میدونستم باید
ی
تنها جان که به ذهنم رسید زیر سینک بود
رسی ع کابینت زیر سینکو باز کردم.
سطل زباله بزرگ اون زیرو ببون آوردمو هول دادم زیر ی
مب وسط
ی
یی
مخق شدم .
آشبخونه و خودم داخلش
در کابینتو بستمو گوشیمو سایلنت کردم.
رسی ع برای دنیل نوشتم
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رسی ع برای دنیل نوشتم
ی
مخق شدم
 دزدگب خونه صداش بلند شد  .منی
مخق شدم یا نه.
نمیدونستم بگم کجا
جوان بهم نداد.
دنیل هیچ
ر
صدای آژیر انقدر بلند بود که نمیشد صدای ی
چب دیگه ای رو شنید
نمیدونستم کیس داخل ی ی
آشبخونه است یا نه.
کاش وسایل رو ی
مبو جمع میکردم.
اینجوری حساس میشن که یه نفر اینجا بوده.
اصال شاید فقط یه دزد بودو اینا توهم بود یا یه اتصایل تو دزدگب
اما ی
میبسیدم برم ببون
ی
تو کابینت احساس خفیک میکردم
ی
سخت جا شده بودمو گردنم در گرفته بود
به
اما ی
میبسیدم تکون بخورم
خواستم در کابینتو باز کنمو برم ببون که صفحه گوشیم روشن شد
یه پیام از دنیل بود
ی
ی
مخق بمون ....
هست
 هر جااز زبان دنیل :
خدای من ...باورم نمیشد ییک به خونه حمله کرده بود
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ی
با کالفیک به نامیک گفتم
 آژیر خونه بلند شده .یکه داره سیع میکنه وارد خونه م بشهیی
گرفی و گفت
نامیک دوباره یرسوع کرد به شماره
 آدرس خونه ات رو هم بگو آندو ...نبو میفرستمبهش آدرس خونه رو دادمو
پامو رو پدال گاز فشار دادن
ی
ی
لعنت ...چرا افتاده بود به جون زندیک من
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
دفعه بعد یه خونه نزدیک به مرکز شهر میگبم.
خون بود.
یه آپارتمون تو ییک از برچ های نزدیک گزینه ر
ی
بیشبی داره ...
هم امنیت
هم خیالم برای لیا راحت تره...
نزدیک که شدیم صدای بلند آزیر رو شنیدیمو نامیک گفت
 دوربینم داری آندوی
 همه جا ...البته فضاهای ببون و عمویم764
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نامیک رسی ع گفت
 خوبه امیدوارم مهاجمو پیدا کنیمبعد این حرف مشغول گوشیش شدو دوباره تماس گرفت
عصت شده بودم
خییل
ر
گاز دادمو جلوی ورودی خونه پارک کردم .
ی
امنیت رو زدم .صدای گوش خراش اژیر خاموش
به سمت در رفتمو کد
شدو وارد شدم
نامیک اصلحه اش رو ببون آوردو گفت
 اول اتاق خواب ها ...رسی تکون دادم و با رسعت از پله ها باال رفتیم
در اتاق لیارو باز کردم .
خبی ازش نبود ازروم گفتم
اما ر
ی
مخق شده ...صداش کنم ؟
 بهم گفتهنامیک رسی تکون دادو گفت
 آره  ....صداش کنبلند گفتم
ی
 لیا ...اگه اینجان بیا ببونی
صدان نیومدو ی
چبی تکون نخورد که نامیک گفت
اما هیچ
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 بریم اتاق خواب بعدی
بیشب شده بود
دل شوره ام
رفتیم سمت اتاق خواب من .
اما میدونستم لیا اونجام نیست...
کالفه به نامیک گفتم
 شاید تو کتابخونه باشه ...داشت برای امتحان درس میخوندنامیک در اتاق خواب منو باز کردو گفت
 باشه ...اونجا هم مبیماز 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.
هنوز ی
میبسیدم برم ببون
َ
برای دنیل مسیج نوشتم من تو کابینت آپزخونه ام .
اما هنوز سند نکرده بودم که در کابینت باز شدو نور چشممو زد
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با ترس نگاه کردم
اما به جای صورت کیس لوله تفنگو جلوی صورتم دیدم
ی
صدان گفت
ی
مخق ییس کوچولو
 خوب بلدیانقدر همه یچ رسی ع اتفاق افتاد که فقط چشم هامو بستم که صدای
تب اومد .
بدنم میلرزید ...
صدای افتادن و صدای دنیل که داد ی
مبد...
خون؟
 لیا  ...ربا شوک و ترس چشم هامو باز کردم
دنیل دست هامو گرفتو منو ببون کشید
یه مرد جلوی من رو ی
زمی افتاده بود و از رسش خون ریخته بود کف
کابینت ...
دنیل منو به خودش ی
فرسد  ...باورم نیمشد  ...باورم نیمشد گلوله اون
مرد نبودو من زنده ام ...
با ترس به دنیل و به مردی که پشت رس دنیل بودو اصلحه اش رو ی
پائی
مبد نگاه کردم
دنیل منو تو بغلش ی
فرسدو گفت
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 خدای من ...اگه دیر رسیده بودیم ...خدای من  ...لیا  ...لیا ...ی
بیشب از من تو شوک بود
انگار دنیل
صورتمو به بدن دنیل ی
فرسدمو لب زدم
 مریس...انقدر تو شوک بودم که متوجه نشدم با حرف زدنم حنجره ام درد
نگرفته ...
مرد پشت رس دنیل اومد جلو و گفت
 زنگ یمبنم آمبوالنس بیاد .
دنیل بلند شدو منو تو بغلش همچنان نگه داشت
موهامو بوسیدو گفت
ی
یی
کشی لیا
 خوبه ...این مردو هم باید شناسان کنیم ...اون به هدفاومده بود نامیک ...
نامیک رسی تکون دادو گفت
یی
یی
بفرسی  .باید آماده باش
کشی شما
 ممکن افراد دیگه ای رو برایباشیم .
دنیل آروم منو از خودش جدا کردو خواست ی
چبی بگه که دوباره
صدای تب اومد  ....برگشتیم سمت صدا  ...کاترین بود  ...لبخند
محوی به من زدو دوئید ببون  ...دنیل از کنار من رو ی
زمی افتاد
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کاراگاه نامیک دنبال کاترین دوئیدو من با شوک برگشتم سمت دنیل
شوکه به دنیل نگاه کردم که دمر افتاده بود رو ی
زمی
با ترس خم شدم روشو صداش کردم
 دنیل  ...خدای من  ...دنیل ...ی
سخت بلندش کردمو چرخوندمش
به
ی
هیچ جا خون نبود
اما دینل رن 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 ...ی
یه چشمش باز شدو لبخند بزریک بهم زد
شوکه نگاهش کردم که هر دو چشمشو باز کرد
رسفه کردو در حایل که قفسه سینه اش رو میگرفت
 تو حرف زدی لیا ...ی
هیت گفتمو جلو دهنمو گرفتم که دنیل از تو جیب داخل کتش
گوشیشو ببون آورد
گوشیش شکسته بودو یه گلوله داخلش فرور فته بود
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دنیل دوباره رسفه کردو گفت
این بلک بری چهار هزار دالر برای من آب خورده بود ...اما ی
بهب از یه
گلوله تو ریه ام بود
با این حرف نشستو من فقط شوکه بودم
لبخندی بهم زدو گونه ام رو نوازش کردو گفت
ی
تونست
 تو حرف زدی لیا ...توباورم نیمشد
هنوز دستم رو لب هام بود و تو شوک بودم که دنیل گفت
ی
 لیا ...میشه دوباره بیکزیر لب گفتم
 باورم نمیشداز شنیدن صدای خودم ذوق کردم که دوباره صدای تب بلند شد
هر دو انگار تازه یادمون اومد کجا هستیم
ی
کف ی ی
آشبخونه کنار یه جنازه خون در حایل که از ببون صدای تب
اومده
خواستم بلند شم که دنیل دست منو گرفتو گفت
ی
بشی ...معلوم نیست اون ببون نامیک تب زده یا کاترین ...باید زنگ
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
خب دادم یچ شده
زنگ زدم به اداره پلیسو ر
ی
نمیخواستم ریسک کنمو دوباره اتفاف بیفته
قفسه سینه ام درد میکرد
اما لیا سالم تو بغلم بود در حایل که تونسته بود حرف بزنه
به اون مرد کف ی ی
آشبخونه نگاه کردم
اصلحه اش چند قدیم ما افتاده بود
ی
بهب بود برای حفاظت از خودمون میگرفتمش
اما دو دل بودم از این جای امن خارج بشم یا نه
هنوز تصمیم نگرفته بودم چکار کنم که صدای پا اومد .صدای کفش
پاشنه دار زنونه نبود و امیدوار شدم نامیک باشه
اما با دیدن کاترین که تو فضای ی ی
آشبخونه دنبال ما چشم چرخوند
امیدوم از ی
بی رفت
زمی ی
رسی ع قبل از اینکه بیاد سمت ما به سمت اصلحه رو ی
خب
برداشتم .قفسه سینه ام از درد تب کشیدو لیا ی
هیت از ترس گفت
عصت گفت
کاترین بلند خندیدو با صدای
ر
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 اوه دنیل تو هنوز زنده ایاز ی
پائی نگاهش کردم .اصله اش رو به سمتم گرفتو منم اصلحه رو به
سمتش گرفتم که گفت
 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
اما قبل از اینکه رو ی
زمی بیفته شلیک کرد
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
 دیگه تموم شد لیا ...معذرت میخوام بخاطر همه یچب
لبخند ن ی
ی
ماشی شدم .ساعت از نیمه شب
رمق بهش زدمو سوار
ر
گذشته بود .همه یچ مثل یه فیلم وحشتناک بود .یه فیلم با پایان
خوب .پلیس به موقع رسید .کاترینو دستیارشو بردنو کاراگاه نامیک هم
ی
با آمبوالنس رفت .ما هم برای بازجون و تشکیل پرونده اومدیم اداره
پلیس  .همه یچ برای ما خوب تموم شد ...مخصوصا من ...
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امروز صدای من برگشت ...
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 فرداتاصال حواسم نبود ی
کمب از هشت ساعت دیگه من امتحان داشتم
به دنیل نگاه کردمو گفتم
مییس خییل ی
 الزم نیست ...اینجوری مجبور یچب هارو توضیح بدی
 تو نگران نباشی
همی گفتم
اما من نگران بودم برای
 من یه دور خوندم در حد قبویل میتونم بنویسمی
ی
ماشی
عمیق کشیدمو رسمو به صندیل
دنیل نگران نگاهم کرد که نفس
تکیه دادم و گفتم
 فقط کاش نمبفتیم خونه منظورت چیه؟ از اون خونه یمیبسم دیگه...
دنیل سکوت کردو ی
چبی نگفت
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خون به اون خونه نداشتم
اما واقعا حس ر
خواب و بیدار بودم ی
وقت دنیل ایستادو چشم هامو باز کردم
با دیدن یه پارکینگ رس پوشیده که داخلش بودیم سوایل به دینل نگاه
کردم .لبخند خسته ای بهم زد و گفت
 اینجا یه واحد کوچیکه ...از قبل داشتم  ...زیاد کامل نیست .اما براییه خواب آروم خوبه
باورم نمیشد بخاطر من نرفتیم خونه  .بدون توجه به فاصلمون خم
شدمو صورتشو بوسیدم و گفتم
 مریس دنیل ...واقعا ممنونملبخندی زدو با هم پیاده شدیم .از آسانسور باال رفتیمو وارد خونه
شدیم .یه واحد بزرگ بود اما در برابر عمارت دنیل کوچیک به نظر
مبسید.
انقدر خسته بودم که به هیچ ی
چبی توجه نکردم فقط با دنیل به اتقا
خواب رفتیمو هر دو لباس هامونو ببون آوردیم
با لباس زیر هر دو زیر پتو خزیدیمو خودمو تو بغل دنیل جا کردم
موهامو بوسیدو گفت
صبانه منتظر شنیدن صدات موقع سکس هستم
 رن رآروم خندیدمو گفتم
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آروم خندیدمو گفتم
ی
حسان اذیتم کردی که باید تالف کنم
 این مدتر
خندیدو موهامو بوسید .بدنمو نوازش کردو گفت
 بعد امتحانت منتظرتم لیازیر گلوشو بوسیدمو گفتم
 دوستت دارم دنیلی
به حرف که زدم فکر نکردمو چشم هامو بستم
ی
خسته  ،ترسیده  ،احساسان ...دیگه مغزم جواب نمیداد  ...وقت
خوابیدن بود ...یه خواب بدون رویا
از زبان دنیل :
لبا آروم زمزمه کرد
 دوستت دارم دینلیهو 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
ی
بدون لیا زندیک کنم
امشب کاترین دستگب شد و پرونده اش بسته شد .
من دیگه مزاحیم رس راهم نداشتم .میتونستم بعد تموم شدن درس لیا
بهش درخواست ازدواج بدم
اما اگه قبول نمیکرد یچ؟ اگه این ابراز احساساتش فقط از روی
ی
خستیک و فشار روچ بود یچ
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
 وای دنیل ...از اینجا تا دانشگاه چقدر راهه؟ دیرم شده .به پنجره اشاره کردمو گفتم
ی
میتون دانشگاهو ی
ببیت
چشم هاش از خوشحایل برق زدو گفت
 عالیه  ...یه ساعت دیگه امتحانم یرسوع میشه .با این حرف خواست بره که دستشو گرفتمو کشیدمش تو بغلم
شوکه نگاهم کرد که چرخیدم روشو گفتم
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چرخیدم روش و گفتم
 بزار بهت برای قبل امتحان روحیه بدمبا شیطنت خندید.
لبمو بوسیدو در حایل که تقال میکرد از زیرم فرار کنه گفت
 میشه اینبار روحیه رو بذاری برای بعد امتحانخواستم خودمو ب ی
ی پاش جا کنمو بگم نه که موبایلم زنگ خورد
ی
لعنت
می یبسبدم از اداره پلیس باشه برای هم ی
ی رسی ع از روی لیا بلند شدمو
جواب دادم
لیا هم از فرصت استفاده کردو بلند شد تا ی
حارص شه
از زبان لیا :
دنیل در حال صحبت با گوشیش بود که آماده شدم
مشخص بود داره با اداره پلیس حرف م یبنه
باورم نمیشد اتفاقات دیروز تموم شده
فک میکردم یکسال گذشته
ی
قطع که کرد با دیدن آمادیک من گفت
 میخوای تو برو لیا من تا دوش بگبم دیرت میشهرسی تکون دادمو کیفمو برداشتم که گفت
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 بلد امتحانت جا ین نرولبخندی بهش زدمو خواستم برم پائ ی
ی که دستمو گرفتو منو کشید تو
بغلش
بوسه ای به روی لبم زدو گفت
 تا بعدناخداگاه خودم دوباره لبشو بوسیدمو با شیطنت ب ی
ی دندونام گرفتمو
کشیدم
چشم هاش برق زد که گفتم
 تا بعد پرفسورخندیدو اجازه داد برم.
دیگه مکث نکردمو رسی ع دوئیدم ببون
نفهمیدم چطور رسیدم دانشگاه و امتحان جطور گذشت
فقط دوست داشتم برگردم پیش دنیل
بعد امتحان که نسبتا خوب بود گوشیمو چک کردم
با دیدن پیام دنبل حالم گرفته شد
نوشته بود اداره پلیسه و من برم خونه
اما خوشبختانه نوشته بود برم هم ی
ی خونه نزدیک دانشگاه  .کلیدو برام
به نگهبان داده بود
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تو دانشکده غذای مخترصی خوردمو برگشتم خونه.
کلیدو از نگهبان گرفتمو وارد خونه شدم
هیچ لبایس نداشتم اما به شدن الزم بود دوش بگبم
لخت شدمو دوش گرفتم .
یه حوله دور موهامو یه حوله دور تنم پیچیدمو رو تخت دراز کشیدم
خبی نبودو خودمو با گوشیم رس گرم کردم
از دنیل ر
نفهمیدم یک خوابم برد
یه خواب شبین که توش دنیل سینه هامو میخوردو رسشو آروم آروم
می ربد ب ی
ی پام
با حس داغو زبون دنیل ب ی
ی پام با شوک چشم هامو باز کردم
دنیل رسشو از ب ی
ی پام بلند کردو گفت
 ساعت خواب!هنوز مغزم خواب بودو نمیفهمیدم یچ شده که دنیل دوباره زبونشو
ب ی
ی پام کشید
ی
آهم بلند شدو دنیل با رضایت جون گفت
ی دستاش قفل کردو بدون مالیمت مشغول ب ی
پاهامو ب ی
ی پام شد
چنگ زدم به موهاش تا رسشو عقب بکشم
اما ول کن نبود
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دیگه ناله هوم بلند شدا بود که خودشو عقب کشیدو متوجه شدم
لخته
ب ی
ی پام قرار گرفتو خبه و خمار چشمام گفت
بخوان لیا
 تو باید همیشه لختر
قبل اینکه بتونم چ یبی بگم حرکت اولو زدو جیغم تو اتاق پیچید
دنیل دستشو رو لب هام گذاشتو گفت
 آروم لیا  ...اینجا یه واحد کوچیکه  .تو که نمیخوای نگهبان بیاد باالبا تکون رس گفتم نه
خندیدو هم زمان دستشو برداشتو خودشم ببون کشید
دوباره با یه حرکت واردم کرد که باز جیغ کشیدم .
ابرو ین باال فرستادو گفت
 نه مثل اینکه اینجوری نمیشهخم شدو لب هامو اسب لب هاش کردو با شدت و قدرت حرکاتشو یرسوع کرد
حاال اتاق پر بود از صدای برخورد بدن هامونو ناله های خفه من
دو بار به اوج رسیده بودم که دنیل با شدت خودشو ببون کشید
فکر کردم ارضا شده
انتظار داشتم دنیل بیاد کنارم دراز بکشه
اما از من جدا شدو دمرم کرد
نا نداشتم برگردم ببینم داره چکار میکنه
کشک کنار تختو باز کرد
دیدم روغن ماساژو برداشت
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ی باسنم ریختو در حایل که دست هاشو ماساژ وار رو کمرم میکشیدو ب ی
رو کمرمو ب ی
ی
باسنم می ربد گفت
 حاال که بدنت تو حسش هست بذار به خودم سور بدمبه سخ یت نگاهش کردم
هنوز ارضا نشده بود
ی
قبل اینکه بتونم حرف بزنم یه ونگشتشو وارد باسنم کرد که نفسم رفت
چنگ زدم به بالشتو گفتم
 نمیتونم دنیل  ...نمیتونمیکم دستشو عقب جلو کردو گفت
آماده ات میکنم لیااما بدنم از درد میلرزیدو نبض م یبد
بازم روغن ریختو دوتا انگشتشو دارد کرد که خیس عرق شدم از درد .
کمرمو دست کشیدو گفت
 آروم لیا اینجور خودتو منقبض نکن دردش نمبهبا صدای لرزون گفتم
 نمیتونم دنیلبازم تالش کردو گفت
 یادته اون گوی ها چقدر برات لذت بخش بود  ...االنم مثل اون میشهبا این حرف خواست انگشت سوم وارد کنه که با درد گفتم
 خواهش میونم دنیل بسه ...حس میکنم داره پاره میشهدنیل با این حرفم دستشو ببون کشیدو بالخره تونستم نفس بگبم
بدنم هنوز از درد میلرزید
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تو همون حال دنیل وارد جلوم کردو یرصباتشو با قدرت ادامه داد
ی
دیگه حرف نزد
منم نا نداشتم حرف بزنم
حس میکردم ازم ناراحته
اما واقعا توان تحمل اون درد یا فکر کردن به نار ی
احت دنیل رو نداشتم
بالخره با آه غلیظ و مردونه ای خودشو تخلیه کردو رو من خوابید
اصال نفهمیدم دیگه چطور گذشت
ب ی
ی خوابو بیداری حس کردم بغلم کردو پتو رومون کشید
اما به رسعت خوابم برد
فقط زیر لب گفتم
 ببخشید...نشنیدم یچ گفت یا اصال جواب داد یا نه چون خوابم بردو دیگه هی یخ نفهمیدم
از زبان دنیل :
به صورت لیا نگاه کردم
چرا گفت ببخشید؟
خوابش برده بودو ی
وقت پرطیدم چرا جواب نداد
شاید فکر کرد چون نذاشت از عقب رابطه داشته باشیم ناراحت شدم
هرچند واقعا ناراحت شدم
اما نه از لیا ...
چون نمیخواستم درد بکشه
باورم نمیشد این ی
مت که دوست داشتم یرسیکم درد بکشه و از درد زجه بزنه حاال
نمیخواستم لیا درد بکشه
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دستمو رو کمر و باسنش کشیدم که هوم و آه آرویم گفت
رسی ع دستمو متوقف کردم
آه های لیا منو دوباره تحریک میکردو میدونستم االن توانشو نداره
چشم هامو بستمو سیع کردم بخوابم
باید یه فکری برای خونه میکردم
لیا ی
حارص نبود به اون عمارت برگرده و اینجا هم زیادی کوچیک بود
با هم ی
ی افکار خوابم بردو با بلند شدن لیا از بغلم بیدار شدم
هوا تاریک بودو مشخص بود نیمه شبه
باورم نمیشد اینهمه خوابیده بودیم
لیا از رسویس برگشتو زیر پتو خزید
بغلش کردمو گفتم
حسان ساعت خوابمو خراب کردی
ر
ریز ریز خندیدو گفت
 خودت اینکارو کردی ... فردا هم امتحان داری؟ نه خوبه ...اینو گفتمو لیا رو کشیدم روی خودم که مقاومت کردو گفت
 دنیل نه ... چرا؟آروم گفت
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رسمو عقب بردمو تو تاریک روشن اتاق نگران نگاهش کردم که گفت
 حداقل  ۱۲ساعت فاصله بنداز تو رابطه هامونتنشو دست کشیدمو گفتم
 دست من نیست کهاز کنارش بلند شدمو چراق خوابو روشن کردم
 .نگران نگاهم کرد که پتو از روش کنار دادم باسن و کمرشو دست کشیدمو گفتم .
 وایسا ببینم وضعیتت چطوریهپاهاشو قفل کردو خودشو تو ملحفه پیچید و رفت گوشه تخت
ملحفه رو کشیدمو گفتم
 فرار نکن لیا  ...بزار ببینم یچ شدهصب کنیم خوب خوب میشم
 خوبم دنیل  ...تا صبح راخم کردمو گفتم
ی االن خودت میای جلوی من پاهاتو باز می ی
 لیا دیزی هم یخبه
کت تا ببینم چه ر
با اخم الگ نگاهم کردو گفت
 دنیل آندو هم یی االن بیخیال من می ییس و میذاری بخوابم
بلند شدمو ملحفه رو از رو تنش کشیدمو گفتم
 تو که نمیخوای واحد های منو بی یفت لیا
فرار کرد سمت دیگه تختو گفت
 -دنیل قبول نیست درسو سکسو قایط نکن
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خ یب برداشتم کمر لختشو گرفتمو گفتم
هسی ...تو سیع نکن جداشون ی
یی
کت
 قایط نکردم ...قایطخندیدو در حایل که سیع میکرد از بغلم بره ببون گفت
ی
میکت
 این درست نیست آندو  ...تو داری از قدرتت سو استفادهدمر خوابوندمش رو تختو برای اینکه نتونه تکون بخوره روی کمرش نشستم
سیع کردم وزنم رو پاهام باشه تا به کمرش فشار نیادو یرصبه ای به باسنش زدم
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
 من که با اینجا کاری نداشتم الگ لوس نکن خودتولیا اما آی و آیش قطع نشدو با شیطنت گفت
 له شدم بلند شو دنیل کمرم نصف شدبه زور پاهاشو باز کردمو نگاه کردم
ی
همی نمیخواست من ببینم
فقط یکم قرمز بودو تابلو بود لیا بزرگش کرده برای
به دروغ گفتم
 وای لیا آروم باش ...چقدر افتضاح شدهبا 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 باشهلیا که از ترس آروم گرفته بودو چرخوندم رو تختو کامل پاهاشو باز کردم
نیم ی
خب شدو گفت
 آینه نداری من ببینم چرا االن بهت میدمکشو کنار تختو باز کردم .یه کرم لوبریکنت ببون آوردمو یه آینه کوچیک هم
داخلش بود ببون آوردم دادم به لیا و گفتم
ی
میتون با این آینه ی
چبی ی
 بزار یکم برات کرم بزنم خوب شه تا صبح .یببیت
ببی
آینه رو نگران از دستم گرفتو در حایل که سیع میکرد یه وئیو خوب از ی
بی پاش
ببینه کرمو ریختم رو دوتا انگشتمو اول ی
بی پاشو کشیدم که گفت
 اوف ...چقدر رسده دنیل خوبت میکنه ...ی
بیشبی رو انگشتام ریختمو آروم فشار دادم
با این حرف کرم
از تو آینه داشت میدیدو انگشتام که کیم رفت داخل خمار چشمشو بستو
لبشو گاز گرفت
آروم انگشتمو عقب و جلو کردم که گفت
مطمئت الزمه داخلشو هم کرم ی
ی
بزن
 اوهوم ...االن حس یبهبی نداری ؟
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با آه آرویم لب زد
 چرا  ...اما ...به حرکت دستم ادامه دادم و دیدم که لیا چشم هاشو بستو لبشو به دندون
گرفت
جلوی خودنو گرفتم تا نخندم
آروم دستمو ببون آوردمو قبل اینکه بخواد تکون بخوره خودمو ب ی
ی پاش قرار
دادم
چشم هاش برای یه لحظه گرد باز شد
ی
اما قبل اینکه بتونه حرف بزنه حرکت اول زدم
آه بلندی گفتو چشم هاشو بست که بدنمو رو بدنش گذاشتمو کنار گوشش
گفتم
 حاال از من میخوای فرار یکت؟
از زبان لیا :
بدنم نبض م یبدو دنیل هم به نفس نفس افتاده بود
بالخره گرماشو داخلم حس کردمو خودشو ببون کشید
کنارم دراز کشیدو نفس سنگی یت با لذت ببون داد
اگه دفعه قبل دروغ گفته بودم که درد دارم
اینبار دیگه حقیقت بود
چون واقعا ب ی
ی پام میسوخت
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خودمو جمع کردمو پشت به دنیل خوابیدم که از پشت بغلم کردو گفت
 قهر کردی لیا؟ نه ...قهر نبودم اما یکم هم از دنیل ناراحت بودم
دنیل روی ستون فقراتم دستشو کشیدو گفت
 پس چرا پشت کردی به من؟با این حرف موهامو کنار دادو گردنمم بوسید که گفتم
 که دوباره هوس ینکت چون واقعا دیگه درد دارم
دستشو رو شکمم کشیدو گفت
 بزار چک کنمپاهامو فشار دادمو گفتم
 کافیه همون یه بار چک کردیاز حرفم بلند خندید اما بیخیال نشد نشست رو تختو گفت

نشست رو تخت و گفت
لیا جدی ...بزار ببینم اگه الزمه ژل ترمییم بزنمنشستم رو تختو گفتم
 دنیل االن من فقط به خواب نیاز دارم  ...باور کنخندیدو بغلم کرد
ی
شیطنت اجازه داد بخوابم
اینبار بدون هیچ
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یک هفته بعد :::::::::::
از زبان دنیل :
ی
ماشی یم اومد
لیا رو دیدم که از دور به سمت
بالخره امتحان هاش تموم شده بودو باید برای ی ی
رفی به گروه کاوش
آماده میشدیم
تمام این یک هفته از چنگم فرار کرده بود اما دیگه نمیتونست فرار کنه
چون دیگه بهونه ای نداشت
ی
ماشی رسیدو سوار شد
لیا به
خودشو رو صندیل کنارم رها کردو گفت
 تموم شد ....دستمو رو رون پای لختش کشیدمو گفتم
 بله  ...بالخره تموم شدانتظار داشتم دستمو پس بزنه یا بازم فرار کنه اما خودش چرخید و تو
بغلم نشستو گفت
 منو برسون خونه دنیل اگه نمیخوای همینجا یرسوع نکنمخندیدمو دکمه پیجو زدم.
به راننده گفتم حرکت کنه و لیا با خوشحایل تو بغلم چرخید
پاهاشو دو طرفم انداختو گفت
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ی
نذاشت اصال درس
 واقعا این ترم سخت ترین ترمم بود  ...نه تنها توبخونم  ...خودمم تمرکز نداشتم
کمرشو تو دستم گرفتمو روی خودم تکونش دادمو گفتم
 من که بهت کاری نداشتم ...یک هفته بهت دست نزدم ...میخوایاالنم نزنم
اخیم بهم کردو گفت
 یه هفته به عنوان روش های ممکن میخوای به شورت من نفوذ یکت
ی
اونوقت مییک کاری نکردی
لبشو بوسیدمو گفتم
 تالشمو کردم اما نفوز نکردم کهپباهنشو دادم باال و دستمو زیر شورتش کشیدمو گفتم
 اما االن میخوام نفوذ کنمخندیدو لبمو بوسید که موبایلم زنگ خورد .بهش توجه نکردمو
بوسمون رو ادامه دادیم که بازم زنگ خورد .لیا خودشو عقب کشیدو
گفت
 -جواب بده دنیل  ...شاید مهم باشه
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به شماره نگاه کردم از طرف امالک بود
حق با لیا بودو رسی ع جواب دادم.

چند روزی بود که به آژانس امالک سفارش یه ملک مناسب برای
اقامت خودم و لیا رو داده بودم
لیا اول ر ی
ایص نمیشد برگردیم عمارت
یی
نداشی لباس و کتاب چند روز بود برگشته بودیم به عمارت
اما بخاطر
درسته دیگه چ یبی نگفته بود
اما تمام شب حس میکردم متشنج خوابیده و آرامش نداره
برای هم ی
ی نمیخواستم این قضیه ادامه پیدا کنه
دوست داشتم یه خونه بگبم که توش آرامش حاکم باشه.
ی
اما از طرف هر خونه ای نمیشد
چون من رابطه های پر رس و صدا رو دوست داشتم و همسایه ها
یی
نداشی
مسلما شنیدن صدای سکس مارو دوست
آژانس امالک گفت دو مورد خوب داره
اگه میتونیم تا نیم ساعت دیگه بریم بازدید
قبول کردمو قطع کردم
لیا اخم کردو خواست چ یبی بگه که گفتم
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 بخاطر تو قبول کردم که زودتر از اون عمارت راحت ییساز بغلم کنار رفتو و گفت
 دنیل  ...مریس بخاطر من قبول کردی  ...اما حداقل می یگفت یکساعت
دیگه تا اینجوری تو ذوقم نخوره
از حرفش خندیدم
رسی ع به راننده مسب جدید دادم
فکر نمیکردم لیا انقدر آتیشش داغ باشه
اما گویا اون داغ تر از من بود
برای هم ی
ی پاهاشو باز کردم و گفتم
 نگران نباش عزیزمدستمو ب ی
ی پاش کشیدم
آروم شورتشو کیم کنار دادن
انگشتمو ب ی
ی پاش کشیدمو گفتم
 تا برسیم برای برنامه من کافیهسوایل نگاهم کرد که رن هوا انگشتمو واردش کردم

چشم هاشو با لذت بستو هویم گفت
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ناخوناشو تو بازوم فرو کردو گفت
 من همیشه عاشق برنامه های تو هستم دنیلخندیدمو کمر شلوارمو باز کردم
از زبان لیا :
ی
ی
وقت راننده نگه داشت درست لحظه ای بود که دایع دنیل داخلم حس کرده
بودمو هر دو به اوج رسیده بودیم
نفس نفس ی
مبدیم
دنیل از روی من کنار رفتو چند برگ دستمال کاغذی بهم دادو گفت
 درست به موقعفقط تونستم اوهوم به زوری بگمو خودمو ی
تمب کنم
ی
حت شورتمو ببون هم نیاورده بودو خییل رسی ع مرتب شدم
خودشم فقط کمر شلوارشو باز کرده بودو زود لباسشو مرتب کردو گفت
ی
میتون راه بیای؟
 نمیدونم  ...میخوای تو فقط بریی
ابرون باال انداخت و گفت
 نه  ...مسلما میخوام بیای  ...میخوام تو این خونه رو بپسندی لیاحرفش هم حس خون بهم میدادهم بهم ی
اسبس میداد
ر

ی
از اینکه این خونه رو من بپسندم حس میکردم نقش پر رنگ تری تو زندیک دنیل

دارم
اما از اینکه بهش دل ببندم مضطرب میشدم
جالت بودو کنارش خییل خوش میگذشت
دنیل آدم ر
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حسان میدونستم نه از زمان حالش
اما نه از گذشته اش درست
ر
لبخندی به این حرفش زدمو گفتم
ی
 چشم پرفسور یهرچ تو بیک
خندیدو پیاده شد
منم پیاده شدمو با هم به سمت ورودی ساختمون رفتیم.
محله نسبتا شلوغ شهر بودو به همه جا ی
خون داشت.
یس
دسب
ر
الن مجلیل داشت
ر
الن من و فردی که از امالک اومده بود منتظرمون بود
ر
با دیدن ما رسی ع اومد سمتمون
ی
خودشو معرف کرد وگفت
 مانو هستم مشاور شما  ...میخواین از امکانات استخر و باشگاه مجتمع اول دیدینی
کنی یا خود واحد
قبل از دنیل ناخداگاه گفتم
 اول خود واحدو ببینیمیهو به خودم اومدو به دنیل نگاه کردم که با رضایت رس تکون دادو به سمت
آسانسور رفتیم
منتظر ایستادیم تا آسانسور ی
پائی بیادو آقای مانو یرسوع کرد به توضیحات راجع به
ساختمون.
در آسانسور باز شدو خواستیم وارد شیم که با دیدن نینا  ...همون ی
دخبی که با
ارصار پرفسور کاد قرار بود جای منو تو گروه کاوش بگبه اومد ببون
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بدون توجه به ما از کنارمون رد شد
انگار سخت تو فکر بود
وارد شدیمو در آسانسور داشت بسته میشد که برگشت سمت در
با چشم های گرد نگاهش ب ی
ی من و دنیل چرخیدو خواست چ یبی بگه
که در آسانسور بسته شد
آروم رو به دنیل گفتم
 طوفان در راههدنیل رسی ع گفت
 ینبس ...تو برو خونه رو بب یی من دیر تر میام  ...اگه کیس هم چ یبی
پرطید بگو خودت میخوای خونه رو بگبی .
رسی تکون دادمو در آسانسور باز شد منو من و مانو پیاده شدیمو دنیل
گفت بعدا به ما میپیونده
قبل اینکه دکمه آسانسور بزنه خود آسانسور رفت پائ ی
ی...
میدونستم نینا اون پائ ی
ی منتظر دنیله.
دل تو دلم نبود
مانو در واحدو باز کردو کنار ایستاد تا وارد شم ...
از زبان دنیل :
چرا؟ چرا تا یه دردرس تموم میشد بعدی یرسوع میشد
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دکمه آسانسور طبقه هم کف نشون دادو درش باز شد
قبل اینکه برم ببون نینا رساسیمه اومد تو
خییل ریلکس رفتم ببون که متعجب نگاهم کرد
به سمت در رفتم که نینا پشت رسم اومدو گفت
 پرفسور آندومثل کیس که تازه متوجه شده برگشتم سمتش و دقیق نگاهش کردم
که گفت
 سالم... سالم  .شماابروهاش پریدو با تردید گفت
 من دانشجو شما هستم اوه  ...جدا ...امروز اینجا چقدر دانشجو میبینم .مشکوک نگاهم کرد
باور نکرده بود نقشه منو .اما من خییل جدی گفتم
 االن با من کاری داری؟رن تعارف گفت
 شما با لیا دیزی رابطه داری؟ دیدم با هم رفت یی تو آسانسور
اخم کردمو گفتم
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الن این برجم االن با شما رابطه دارم؟
 من با شما تو ر این دو فرق داره ...ی
 دقیقا فرقش چیه ؟ فکر کنم شما قبال هم چن یتهمت به من زده
ی
بودین .فکر کنم باید با کادر انضبایط دانشگاه صحبت کنم
اخمش همراه با ترس تو هم رفتو گفت
 پرفسور آندومجال ندادم حرف بزنه و گفتم
ی
 من باید برم .اگه حرف دارین تو دانشکده کمیته اخالق این بحثو ادامهمیدیم.
با این حرف زدم ببون و سوار ماش ی
ی شدم
راننده کیم پائ ی
ی تر از برج پارک کرده بود با اینوجود گفتم حرکت کنه و
خیابون باال ین پارک کنه
به لیا پیام دادم ی
وقت واحدو دید بیاد پائ ی
ی و گفتم کجا پارک کردیم
خون نبود چون به هر دلییل نینا به اینجا رفت و
مسلما این برج گزینه ر
آمد داشت.
کیم گذشت که لیا اومد.
مشاور امالک هم همراهش بود
هر دو سوار ماش ی
ی شدنو لیا گفت
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 خونه بدی نبود...پریدم وسط حرفشو گفتم
 اما بریم مورد بعدسوایل نگاهم کرد که اشاره کردم بعد حرف م یبنیم و مشاور امالک
گفت
 خب پس بریم به این آدرسخونه بعدی یه ساختمون نسبتا قدییم تر بود اما کم واحد بود و
داخلش خییل خوب دکور شده بود
لیا خیای از این خونه مخصوصا از نمای پنجره ها و پنجره بزرگ اتاق
ی
خواب خوشش اومد برای هم ی
ی از مشاور امالک خواستم لیست باف
مالک ی
خب
ی بهم بده تا چک کنم کیس آشنا نباشه و بهش برای قرار داد ر
بدم
سوار ماش ی
ی شدیم تا برگردیم که لیا پرسید
 نینا یچ شد؟ تا حدودی دست به رسش کردم برای هم یی بیخیال اون ساختمون شدی؟
 آره ...تو دیگه داری فارغ التحصیل می ییس لیا ...گروه کاوش هم کهتموم شه دیگه به کیس مربوط نیست رابطه ما
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با این حرف برگشتم سمتش که دیدم شوکه به من خبه شده
سوایل رس تکون دادم که گفت
 بعد گروه کاوش؟ آره... تو  ...ام ... من یچ لیا؟ هی یخ هی یخ  ...حق با توئه بعد گروه کاوش دیگه کیس نمیتونه راجبهرابطه ما حرف بزنه
ی
با این حرف لبخند بزریک زدو خودش اومد رو پام نشست
آروم آروم یرسوع کرد به باز کردن دکمه های پباهنمو گفت
 به نظرت پرفسور من این ترم معدلم چند میشهپباهنشو از روی پاش باال دادمو روی باسنش دست کشیدم
آرومشورتشو ب ی
ی باسنش فرستادم
هر دو طرف باسنشو تو دستم گرفتمو ی
فرسدم
کنار گوشش گفتم
ی
 -بستیک به عملکردت داره
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سالم به اعضای عزیز کانال .راجبه رمان بعدی می یبس ی
ی باید بگم که
موضوعش شبیه دوست ی
دخب اجاره ای من هست اما تکراری نیست و
به زودی یرسوع میشه یه خالصه کوتایه هم براتون ازش میگم
با شیطنت خندیدو الله گوشمو مکید و گفت
 عملکرد االنم؟دستمو ب ی
ی باسنش کشیدمو گفتم
 البته که عملکرد االنت مهمه  ...اما منظور من عملکردت روی برگهامتحان بود
لیا سینه هاشو به تنم کشیدو گفت
 عملکردم روی تو میتونه روی عملکردم روی برگه امتحان اثر بذارهانگشتمو کیم فشار دادم که آهش بلند شدو گفتم
پشت هم بخوای استفاده ی
مسلما ...مسلما  ...مخصوصا اگه از این یکت
مکث کرد
حدس زدم پشیمون شده
جون دفعه قبل خییل درد کشید
ی
اما خودشو روم کشید با شیطون گفت
ی
 اگه ایندفعه بی یشب ژل روانکننده بزن شاید
خندیدمو انگشتمو بی ی
شب فشار دادمو گفتم
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ی
 لیا باور کن تو انقدر تنیک که من کل تیوپ ژلو هم پشتت خایل کنم بازدرد می ی
کیس
رسشو عقب برد
با چشمای ریز نگاهم کرد
مثل کیس که دهره بازجد ین میکنه پرسید
ی
ی
کت که من درد نکشم و بی ی
تون کاری ی
ی یشب لذت
عت میخوای بیک تو نمی
رببم؟
شورتشو تو دستم گرفتمو از دو طرف کشیدم
صدای پاره شدنش بلند شدو تو گوشش گفتم
 مسلمه که میتونمقبل اینکه بخواد چ یبی بگه چرخوندمش رو صندیل و دمرش کردم به
سمت خودم یرصبه محکیم به یه سمت باسنش زدمو بینشو بوسیدم
آهو آخش باز بلند شد که روباره ت ی
ی کارو کردم.
وقت تحریک شدن بود
اونم از نوع خودم
از زبان لیا :
بدنم نبض م یبد و انگار به اوج رسیده بودم
البته نه اون چ یبی که همیشه مبسیدم
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دنیل پشتم بودو با زبونش منو تحریک میکرد
هم زمان یرصبات محکیم هم به باسنم م یبد .
متوجه نبض بدنم شدو گفت
دنیل متوجه نبض بدنم شد و گفت
 ییک اینجا زیادی تحریک شدهفیط آه گفتم که دنیل تو گلو خندیدو از من جدا شد
دوست داشتم رسش داد بزنم نرو
نرو و کارتو اداما بده
اما دنیل رس صندلیش صاف نشستو گفت
 رسیدیم لیا بقیه اش تو اتاق  ...لباستو مرتب کنی
سخت خودمو مرتب کردمو گفتم
به
 این نامردیهسوایل نگاهم کرد که خندیدمو گفتم
 نامردیه ویگه ...راننده یک دور دیگه باید تو شهر م یبد .زود رسیدیم .مثل من خندید
ی
رورسدو گفت
گونا ام رو
 نکران نباش لیا برات برنامه ویژه دادم اون باال ...دو روز بعد :
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قلبم تند م یبدو دلم میخواست اون صبحانه ی
لعنت که خوردمو باال
بیارم
کامل کامل ...
در اتاقم باز شدو دنیل با دیدنم ابرو باال انداخت و گفت
 چرا اینجان لیا  ...پائ یی منتظرت بودم
ی
نفس عمیق کشیدمو گفتم
 دنیل  ...یاسبس دارم.
مشکوک نگاهم کردو گفت
 یاسبس یچ لیا ...این گروه کاوشه  ...تو اینهمه براش تالش کردی
صورتمو با دستام پوشوندمو گفتم
 دنیل  ...می یبسم ...اگه گند بزنم یچ؟ اگه گم بشم .اگه کیس بفهمه باهمیم  .وای خدایا دنیل  ...دلم میخواد ...
قبل از اینکه جمله ام تموم شه دنیل دستمو از رو صورتم برداشت
تو چشم هام خبه شد و گفت
 لخت شو لیا ...شوکه نگاهش کردم که خودش یرسوع کرد به لخت شدن
هنگ کارش بودم که اخم کردو جدی گفت
 زودباش  ...لخت شو803
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با شوک گفتم
 دنیل  . ..میخوای چکار یکت؟
رسی ع و جدی گفت
 میخوام این یاسبس لعنتیتو از ب ی
ی رببم
کمر شلوارشو باز کرد
اومد سمتم
هولم داد رو تخت
شورتمو از زیر پباهنم ببون کشید
لبخند پر از شی ی
طنت بهم زدو پامو باز کرد که گفتم
 من خوبم دنیل  ...دیرمون میشهدستشو ب ی
ی پام کشیدو گفت
 میخوام خوب ترت کنمسینه ام رو از روی لباس گرفتو خیمه زد روم
لبمو بوسیدو بدون رها کردن لبم ب ی
ی پامو تند تر مالید
تنم یرسوع کرد به داغ شدن
لبمو گاز گرفتو دستشو برداشت
خمار نگاهش کردم که از لبم جدا شدو گفت
 دیگه هر بار یاسبس بگبی اینجوری خوبت میکنم
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خندیدمو خواستم بگم راه خوبیه که یهو خودشو واردم کرد
آهم تو اتاق پیچید
دنیل کنار گوشم گفت
ی
دون اول ی
ی جا ین که مبیم کجاست؟
 میحرکت هاشو رسی ع تر کرد
ناله کردم نه
زیر گوشم بوسیدو گفت
مقبه لیاست  ...اول ی
مقبه لیاست ...یادته به یچ
ی جا ین که مبیم ر
 رمعروف بود؟
با این حرف خودشو ببون کشید
پامو باز تر کردو خودشو با قدرت وارد کرد
تنشو به تنم کوبید
رس تکون دادم نه که تو گلو خندیدو گفت
مقبه عشق و هوس ...درست مثل حیس که
 عشق و هوس  ...رخودت ایجاد می ی
کت
لبمو گاز گرفتمو خمار نگاهش کردم که گفت
 سکس بعدیمون اونجاستی
حت فکر بهش هم دلمو با اضطراب پر میکرد
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مقبه قدییم با دنیل
یه رابطه تو یه ر
انگار با دنیل دنیا هیچوقت بدون هیجانات سکیس نبود
فرسدو رسعتشو بی ی
دنیل منو تو بغلش ی
شب کرد
هوش از رسم پریدو لذت به کل جونم نشست ...
از زبان دنیل :
رس لیا رو شونه من بودو تو عالم خواب و بیداری بود
به دانشکده نزدیک شده بودیم
بعد سکس عجله ای تو اتاقش چشم هاش انقدر مست خواب بود که
منم وسوسه خواب کرده بود
اما حیف که ماش ی
ی دانشکده منتظرمون بود
به راننده ام اشاره کردم توقف کنه
لیا با ترمز ماش ی
ی رسشو بلند کردو گفت
 من اینجا پیاده شم؟رسی تکون دادم که نفس خسته ای فوت کرد ببون و کیف کوچیک
وسایل سفرشو برداشت
رو گونه ام رو بوسیدو لب زد
 مریس دنیلخواست پیاده شه که بازوشو گرفتم
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کشیدمش سمت خودمو گفتم
 مریس از خودت ...با شیطنت خندیدو پیاده شد
حسان بره جلو تر و نزدیک دانشکده بشه بعد به
منتظر موندم تا
ر
راننده اشاره کردم راه بیفته
همیشه ی ی
رفی به گروه کاوش عذاب من بود.
عذاب جسیم و جنیس برای من.
اما اینبار حضور لیا همه یچ رو عوض کرده بود
یه هیجان شبین داشتم
میدونستم اینبار ی
بهبین سفرم میشه
رسیدم به دانشکده و پیاده شدم
کیف وسایلمو برداشتمو مستقیم به سمت ماشی یت که برای ما آماده
شده بود رفتم
یه پیکاپ دو کاب ی
ی بود
در صندیل جلو باز کردم که با دیدن نینا روی صندیل های پشت خشک
شدم
این ی
دخب اینجا چکار میکرد؟
با لبخند ی
معت داری گفت
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 صبح بخب پرفسور ...رسی تکون دادم و نشستم که راننده گفت
 حرکت کنم؟ نه دو نفر دیگه باید بیان ...برگشتم سمت نینا و گفتم
 البته تا جان که من در جریانم شما هم باید پیاده ش یی
ی
خندیدو گفت
 ییک از دانشجوها پاش شکست برای هم یی من جای اون اومدم  .نفر
دوم هم که ..
ی لحظه لیا در ماشینو باز کردو سوار شدبرای هم ی
هم ی
ی گفتم
یی
هسی .نینا لبخند زد و لیا به همه سالم کرد.
 نفر دوم هم ایشونرسی بهش تکون دادمو زنگ زدم رئیس دانشکده
اونم تائید کرد نینا جایگزینه و حرکت کردیم
تو مسب نینا ییع کرد با لیا رس صحبتو باز کنه
اما هر بار لیا به ی
رویس پیچوند.
آخر هم هندز فری گذاشتو برام نوشت
 کاش جای پای اون دانشجو زبون این میشکست دیگه پیش اومده مجبوریم تحمل کنیم808
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این پیامو برای لیا فرستادم که نوشت
 من یکم میخوابم .البته اگه بذاره...از زبان لیا :
با صدای دنیل بیدار شدم که گفت
 رسیدیم خانمابعد هم خودش و راننده رسی ع پیاده شدن
نینا ریز خندیدو گفت
 آندو خییل بد اخالقه اما فکر کنم تو رختخواب خییل خوب باشهشوکه نگاهش کردم که ی
معت دار نگاهم کردو گفت
 درسته لیا؟رسی ع گفتم
 طبق پروتکل دانشگاه رابطا با اساتید همراه با اخراج و ممنوعیتتحصیلیه  .حواست باشه نینا اینجا هم استثنا نداره
ریز خندیدو گفت
 تو حواست به خودت باشهبعد این حرف کوله اش رو برداشت و پیاده شد
ی
پوف کردمو پیاده شدم
ی
خویس این سفرو نینا قرار بود برام زهر کنه
تمام
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ی
تو فرودگاه تا انجام کار هامون نینا دیگه حرف نزدو کال هر سه تو
سکوت بودیم
وارد گیت شدیمو منتظر باز شدن در ها نشستیم
دنیل اول نشست .من کنارش نشستم .انتظار داشتم نینا کنار من
بشینه چون کنار من بود اما رفت سمو دیگه دنیل نشست .
هر سه کوله هامونو رو پامون گذاشته بودیم
اما نینا کوله اش رو پائ ی
ی گذاشتو پاهای یلندشو رو هم انداخت و گفت
 پرفسور این کمپ مجهز ترین کمپ دانشگاهه درسته؟ تقریبای یعت تو چادر نیستیم و کاب ی
ی داریم؟
 نه  ...چادر هست .چون اونجا ن نهایت گرمه کاب یی های پیش
ر
ی چادر های ی
ساخته بوی تعفن میگبه برای ام ی
سنت استفاده میشه
 وای جدا؟ پس کولر یچ؟دنیل نگایه بهش انداختو گفت
 کولر؟ مثل اینکه در جریان نیست یمقبه لیا ییک از
ی کجا داریم مبیم؟ ر
قدییم ترین مقبه هاست و به هیچ وجه با ابزار ی
الکبونییک تجه یب
ر
نمیشه
نینا قیافه نسبتا شوکه ای به خودش گرفت
810
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حدس م یبدم فیلمش باشه برای لوس کردن خودش
برای هم ی
ی رومو کردم سمت دیگه و برای دنیل نوشتم
 دنبال شکارته هادنیل بعد خوندن پیام با تعجب به من نگاه کرد که گفتم
 نینا رو میگم ...میخواد هر جور شده جلب توجه کنهدنیل آروم دستشو گذاشت رو پای منو خم شد سمتم و لب زد
 نمیتونه  ...حاال دامنتو یکن بده باال تر ...حاال من بودم که شوکه به دنیل نگاه میکردم
اینجا وسط فرودگاه کنار نینا
ریسک احمقانه ای بود
رو نیمرخ دنیل اخیم نشستو همینطور که خبه به جلو بود سیع کرد
دامنمو بده باال
اما با خوندن شماره پروازمون نجات پیدا کردم.تا وارد هوا پیما بشیم به
دنیل مسیج دادم
 جلو نینا باید خییل دقت کنیم من حواسم هست برای هم یی کنارش میشی یت و دستت میخوای بزاری الی پای من
نشستیم تو هوا پیما روی صندیل هامون
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یه ردیف سه ی
تان بودیم
باز دنیل وسط بود و من گوشه کنار پنجره
دنیل برام نوشت
 حرفشو زدی بی یشب دلم خواست  .هرچقدر ریلکس تر
کت ی
کمب جلب توجه می ی
کاری ی
کت  ...حاال دامنتو بده باال
ی
حرف که زدی کارو سخت تر کردی!!!!!!
که با این
با پیامش فقط نگاهش کردم که با اخم نگاهم کرد
خواستم چ یبی بگم که نینا گفت
 پروازمون چند ساعت طول میکشه پرفسور دو ساعتدنیل اینو گفتو دستشو رو پام کشید
خودش دامنمو کیم باال داد
هنوز دستشو زیر دامنم رنبده بود که مهماندار هوا پیما
اومد باالی رسمون و رو به دنیل گفت
 کیفتون بدین بذادم باال812
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به کیف روی پای دنیل اشاره کرد
بدون کیف همه برنامه های دنیل بهم میخورد
اما ضایع بود اگه کیفو نمیداد
برای هم ی
ی در حایل که کیفو به سمت مهماندار گرفته بود
گفت جا نبود خواستم بذارم
مهمان دار کیفو گرفتو جا کرد
در حال حرف زدن با مهماندار بود که متوجه سنگی یت نگاه
نینا شدم .برگشتم سمتش و با دیدن چشماش که خبه به
پای من بودع جا خوردم که گفت
 شما همیشه اینجور باز میشی یت لیا؟صدای نینا اصال کوتاه نبود
هم دنیل هم مهماندار به ر ی
احت صدای نینا رو شنیدم و به
پای من نگاه کردن
دامنم میونه رون پام بود
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خییل آروم پاهامو رو هم انداختمو دامنمو مرتب کردم و
گفتم
 منظورت چیه عزیزم؟چشیم چرخوندو روشو اون سمت کرد
با ی ی
رفی مهماندار برای دنیل نوشتم
بهبه بهم دست ی
 خییل حساس شده ینزن
دنیل پیامو خوندو فقط نوشت باشه
انگار ضد حال خورده بود
حسان برنامه
میدونستم برای شیطنت هاش تو این سفر
ر
داشت
اما واقعا نینا حضورش دردرس بود
تا پایان پرواز دنیل دیگه بهم دست نزد
کیم خوابیدمو ی
وقت بیدار شدم نینا داشت از دنیل سوال
می یبسید
بعد پرواز یه پیکاپ اومد دنبالمون
814
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توی پیکاپ با منو نینا پشت نشستیمو راه افتادیم
هوا خییل گرم بود
مقبه ها خنک تره
اما میدونستم تو ر
ی
مقبه لیا رسیدیم
بالخره بعد  ۵ساعت رانندیک به ر
چادر های ی
مقبه بودو منو نینا رو به
سنت کمپ کاوش کنار ر
دو تا چادر مجزا که هر کدوم ظرفیت خایل برای یک نفر
ی
داشت معرف کردن و دنیل هم به چادر مخصوص اساتید
رفت
تو چادر من یه ی
دخب دیگه هم بود
از وسیله های تو چادر پیدا بود خییل وقته اینجاست
وسایلمو گذاشتمو دراز کشیدم
تنم درد میکرد
یه پیام اومد رو گوشیم
از طرف دنیل بود
نوشته بود
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 چادر من انفرادیه  ...بیا پیشمبا ذوق نشستم رو تخت
واقعا دلم برای دنیل تنگ شده بود
رسی ع وسایلمو چیدم زیر تختو زدم ببون
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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 کردمبا رس اشاره کرد برم داخل  .وارد که شدم پارچه رو پشت
پائی کشیدو محکم کرد  .داخل چادر کیم هوا ی
ی
بهب از
رسم
ببون بود اما همچنان گرم بود.برگشتم سمت دنیل و گفتم
 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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دنیل بدنمونو به هم ی
فرسد و تخریک شدنشو حس کردم .
از لبم جدا شدو گفت
 تمام طول مسب داشتم تو آتیش میسوختم  .این مزاحمنمیدونم از کجا پیداش شد
دوباره لبمو بوسیدو اینبار دستش قاب باسنم شد
دست هاشو گرفتمو رسمو عقب بردم
سوایل نگاهم کرد که گفتم
 یمیبسم کیس بیاد دنیل  ...بزاریمش برای شب
ی
همی موقع صدای مردونه ای گفت
یه ابرو باال انداخت اما
 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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پرده جلوی در رو کنار داد و گفت
 مت ...اینجا چکار می یکت
همون صدای آشنا گفت
 یه مایه هست اینجام ...دیگه میخوام برمیی
گرفی
با این حرف اومد تو با دنیل همو تو آغوش
تازه تونستم صورتشو ببینم و بشناسم
پرفسور مت کالو بود .
استاد من تو دانشکده اولم
از هم که جدا شدن مت متوجه حضور من شدو رسی ع گفت
 اوه خدای من  ...لیا دیزی تو اینجا ین؟با خجالت رسی ع بلند شدم
سالم کردم
مت کالو همیشه هوای منو داشت
توضیحات گروه کاوش اون به من داده بود
هرچند ی
وقت تصمیم گرفتم دانشکدمو عوض کنم ازش چ یبی ینبسیدم
و در جریان نبود
اما به عنوان استاد همیشه استاد مورد عالقه من بود
سالم کردمو گفتم
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 سالم پرفسور  ...تازه با پرفسور آندو اومدم گروه کاوشمت نگاهش ب ی
ی منو دنیل چرخیدو گفت
بهبین دانشجوم با ی
 دنیا چقدر کوچیکه  ...یبهبین دوستم اومده گروه
کاوش
لبخندی زدو گفت
 خوشحالم به آرزوت رسیدی لیا اما دنیل خییل سختگبه حواستباشه از گروه شوتت نکنه ببون .البته اگه شوتت کرد به تودم بگو
با این حرفش دنیل و مت خندیدنو دنیل گفت
 خانم دیزی اجازه بدین بحثمونو بعد ادامه بدیمی
معت این حرف دنیل فهمیدم
باید مبفتم
ی
خداحافظ کردم
چشیم گفتمو از هر دو
ببون چادر هنوز یک قدیم از چادر دور نشده بودم که صدای مت
شنیدم که گفت
 دنیل بگو تو با اون یی
نداشت....
دخب سکس

با این حرف مت خشک شدم
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ی
یعت یچ ؟
منظورش یچ بود
اکیت که به سمتمون یم اومدن گم شد
جواب دنیل تو رس و صدای ی
ساعت کاری داخل مقبه تموم شده بودو همه برای ی
اسباحت اومده
ر
بودن
همچنان رس جام میخکوب بودم که یه نفر صدام کرد
ی
هست؟
 شما دانشجو جدیدبرگشتم سمت صدا
ی
ی
خانم نسبته جوون بود  .با لباس مخصوص کاوش و موهان که پشت
ی
رسش بافته بود .چشم های رآن روشن و موهای خرمان .رسی تکون
دادمو گفتم
 بله من با پرفسور آندو اومدم ئه پس آندو بالخره اومد ...خوبه  ...مریس  ...من سارا هستم مسئولی
داشت بهم بگو
کمپ ...کاری
اینو گفتو از کنارم رد شد رفت سمت چادر دنیل
نفسمو خسته ببون دادم
ی
ی
زمی تا
خب گویا گروه کاوش واقیع با اون که واقعا تو فکرم بوده
آسمون فرق داره
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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 نمیخوابممت خندیدو گفت
یی
مطمی شم آخه خییل وقته چشمم لیا رو
 میدونم  ...فقط خواستمی
قوانی رابطه
گرفته بود فقط منتظرم درسش تموم شه تا خارج از
نداشته باشیم
ی
تیرستمو ببون پرت کردمو گفتم
 مت تو قبال دنبال یدخبای خوشگل تر بودی
خندیدو گفت
ی
زیبان لیا رو ندیدی .اون خییل جذاب و سکسیه.
 دنیل عجیبهی
بیخبه و سیع نمیکنه عشوه بیاد
مخصوصا که خودش از این زیبان
ر
ی
لعنت  ...دقیقا حق با مت بودو منم همینارو تو لیا میدیدم
حس میکردم مت داره وارد قلمرو من میشه  .لیا مال من بودو
نمیخواستم ی
حت با نگاه خریدار هم کیس نگاهش کنه  .نفس کالفه ای
رس دادمو گفتم
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 یک مبی مت ؟ی
بیشب بمونم
 قرار بود فردا برم اما احتماال یکملب هامو بهم فشار دادم .پباهن مخصوص کاوش از تو کیفم برداشتمو
برگشتم سمت مت که سارا تو قاب در پیداش شد
نگاهش رو باال تنه لختم رن پروا چرخید و گفت
 اوه دنیل  ...با همون کیفیت ...مت بلند خندیدو گفت
حسان هات میشه
مقبه لعنتیه ها ...هر یک میاد اینجا
 اینا اثر این رر
سارا وارد شد محکم زد به بازو مت و گفت
 جز تو متمت چشم چرخوندو گفت
 چون نخواستم با تو بخوابم دلیل نمیشه رو من اثر نداشته باشهمت اینو گفتو چشمیک به من زد
ی
قبل اینکه سارا بهش بتوپه از چادر زد ببونو سارا عصبان گفت
 مت خییل پر روئه  ...البته مثل تواومد سمتمو آروم تر گفت
اومد سمتمو آروم گفت
 البته هیچکس مثل تو نمیشه دنیل823
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پوزخندی زدمو لباسمو پوشیدم
ی
دست تو موهام کشیدمو گفتم
 اتفاقا نامزدمم همیشه همینو میگهابروهاش باال پریدو سکوت کرد که گفتم
 برنامه کمپو آوردی برامقیافه شوک ۶و آویزون صورتش نزدیک بود کار دستم بده و بزنم زیر
خنده که خودشو جگع و جور کردو گفت
 آرهه آره...یه برگه از جیبش ببون آورد به سمتم گرفتو بدون حرف زد ببون
حسان خوب چیده بودو کامال
خندیدمو به برگه نگاه کردم .برنامه منو
ر
با خودش هماهنگ کرده بود
مسلما حاال که راجب نامزد خیایل من شنیده برنامه رو عوض کنه
تا کردم کاغذو تو جیبم گذاشتمو پیام دادم به لیا
 ساعت یک شب بیا چادر منرسی ع جواب داد
 نمیشه دنیل هم چادری دارم تابلو میشه یوقت خوابید بیا
 امشب بیخیال دنیل بزار یرسایط دستم بیاد .خواهش میکنم824
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حسان تو ذوقم خورد  .باشه ای نوشتمو زدم ببون .
ر
من اینهمه انرژی رو نمیتونستم امشب تا صبح نگه دارم
از زبان لیا:
فردا روز رویاهای من بود
مقبه لیا...
مقبه  ...اونم ر
حضور تو ر
خییل هیجان داشتم .دلم میخواست هم ی
ی امشب مبفتمو داخلشو
میدیدم
فکر به دیدن و لمس کتیبه های واقیع و قدییم هم قلبمو گرم میکرد
هم چادریم نیومده بود و نمیدونستم میاد اصال یا نه.چراغو خاموش
ی
کردمو روی تختم ی
غلت زدم .نمیتونستم بخوابم .از هیجان و خستیک
خوتبم نمی ربد
تازه چشم هام سنگ ی
ی شده بود که حس کردم زیپ چادر باز شدو کیس
اومد تو
ی
دست روی بدنم از جا پریدم
حدس زدم هم اتاقیم باشه اما با لمس
سالم خوشگال .تصمیمم راجع به رمان بعدی نها ین شد  .یه خالصه
ی
مقبه لیا
کوچولو بهتون میگم و از هفته دیگه در کنار پارت های پایان ر
پارت های رمان جدیدو یرسوع میکنم
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ی
مولت میلیونر هست که دشمن های زیادی
رمان جدید در مورد یه مرد
داره .یه شب متوجه میشه خدمتکاری که داره اتاقشو تم یب میکنه برای
خدمتکار بودن زیادی خوشگله و حدس م یبنه جاسوس ییک از دشمن
هاشه  .برای هم ی
ی تصمیم پیگبه دریس بهش بده که تا عمر داره
فراموش نکنه اما  ...اما هیچ چ یبی اونطور که فکر میکنه نیست .بچه
ها رمان بازم هات و صحنه داره .این دفعه بصورت لینک تلگراف
میذارم و هر چند روز تلگراف هارو بصورت فایل ین دی اف میذارم .
ی
اسم و باف مشخصاتم با یرسوع رمان بهتون میگم
قبل اینکه جیغ بزنم دنیل دستش جلو دهنم گذاشتو گفت
 هیس لیا  ...منمبا شوک برگستم شمتشو گفتم
 اینجا چکار می یکت دنیل ...االن هم اتاقیم میاد
 هششش ...نمیاد  ...رفته تعطیالت اما وسایلش که اینجاستآره چون فردا برمیگردهدستش خزید زیر بلوزمو سینه ام رو تو دستش گرفت و گفتم
 اگه االن بیاد یچ؟ نمیاد لیا االن هیج ماشی یت به این سمت نمیاد826
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با این حرف دست دیگه اش رو تو ششورتم برد
با حس خییس ب ی
ی پام تو گوشم گفت
 اوه ...خواب سکیس میدیدیپاهامو به هم جفت کردمو گفتم
 خواب تورو ببینم بسه نیاز به خواب سکیس نیستتو گلو خندیدو گفت
 همیشه باید ببی یت پسانگشتششو به زور فرستاد ب ی
ی پامو یرسوع به نوازشش کرد
آروم پاهام شل شدو بهش فضا بی ی
شب دادم
اما همچنان ی
اسبس داشتمو گفتم
 نمیشه در چادر از داخل قفل یکت
دنیل خندیدو گفت
 همینکارو کردم لیا ...پاشو لخت شو اینجا با این تخت یفبی و
کوچیک من نمیتونم لختت کنم
هر دو خندیدیم
حسان رس و صدا کرده بود.
تختش
ر
هر دو بلند شدیمو دنیل پتوی رو تختمو تو فضای وسط چادر پهن کرد
بالشتمم اونجا گذاشتو گفت
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 حاال خوب شددراز کشیدو مثل پادشاه های مرصی به بالش تکیه داد
به من منتظر نگاه کرد و گفت
 بلدی با رقص برام لخت ییس؟از حرفش خندیدمو گفتم
 اومدیم مرص یرفت تو حال و هوای پادشاه های مرصی ؟
دستمو گرفتو منو کشید تو بغلش
با یه حرکت چرخید رومو گفت
 پادشاه های مرصی رو نمیدونم اما من یوقت تحریک بشم کم تحمل
ی
میشم لیا خودت که میدون
با ی ی
گفی این حرفا خودش افتاد به جون لباس هامو لب هاش بدنمو فتح
کرد...
از زبان دنیل :
دستمو رو باسن و رون و کمر لیا میکشیدم .
ی
بعد یه سکس طوالن تو بغلم تقریبا رن هوش شده بود
اما عجیب بود من انقدر انرژی داشتم
مقبه لیا منو گرفته بودو میل جنسیم چند برابر شده
انگار قدرت ملکه ر
بود
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دستمو کیم الی پای لیا کشیدم
هنوز خیس بود
آروم خیسیو به ب ی
ی باسنش کشیدم
ی
وقت دیدم مقاومت نکرد دوباره تکرارش کردمو اینبار سوراخ پشتشو
کیم فشار دادم
رسی ع بدنشو سفت کردو خمار خواب گفت
ی
 دنیل شیطون نکن وگرنه مبم لباس میپوشمیرصبه ای به باسنش زدمو گفتم
 چشم بخوابمشت الگ به سینه ام زدو گفت
 دردم اومد...دستمو دایره وار رو باسنش حرکت دادمو گفتم
 درد اصیل رو گذاشتم برای فردا ...خمار خواب فقط گفت هوووم اما من واقعا براش برنامه داشتم.
مخصوصا این باسن خوش فرمش...
نفس های منظم لیا نشون میداد خوابیده
واقعا باید چکار میکردم ؟
چطور باید لیارو پیش خودم نگه میداشتم
829

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

یه لحظه ترس برم داشت
از این حجم وابستگیم به لیا واقعا ترسیده بودم
ی
سخت تونستم افکارمو آروم کنم تا بخوابم .ساعت گوشیمو پنج
به
صبح گذاشته بودم تا قبل بیدار شدن بقیه چادر لیا رو ترک کنم
اما قبل ساعت با صدای جیغ از خواب پریدم
لیا هم با ترس تو بغلم نشستو به هم نگاه کردیم
از ببون چادر صدای جیغ یم اومد
هر دو رسی ع لباس پوشیدیمو به لیا گفتم
 تو برو بب یخبه  .اوضاع مناسب بود من از چادر بیام ببون
ی چه ر
رسی تکون دادو رفت
همهمه ببون نشون میداد همه بیدار شدن
همینو کم داشنیم برای ببون ی ی
رفی من
لیا برگشتو گفت
 دنیل بیا ببون کیس حواسش به اینجا نیستبا این حرف لیا زود از چادر خارج شدمو هر دوبه سمت جمعیت رفتیم
با دیدن نینا که وسط جمعیت رو شن ها نشسته بودو ییک از استادا
داشت پاشو چک میکرد رسی ع جلو رفتم
نینا با دیدن من با چشمای اشیک گفت
830
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ی ...من نمیتونم اینجا کار کنم  .گرمه پر از ی
 منو برگردون یحرسه ...اینم
یه حیون پامو گزید .مار هم داره ...
سیع کردم نخندم
فقط رس تکون دادمو گفتم
 باشه باشه آروم باشاز زبان لیا :
واقعا انتظار نداشتم نینا انقدر ترسو باشه
دنیل و بقیه استادا موندن و دستور دادن ما برگردیم به چادر
هوا داشت روشن میشد
تنها رو تخت دراز کشیدم
عادت نداشتم به تنها خوابیدن
با فکر به بعد از گروه کاوش دلم گرفت
واقعا عاقبت منو دنیل یچ میشد؟
ی
من حس میکردم دیگه نمیتونم بدون دنیل زندیک کنم
با این افکار خوابم برد
صبح به زور بیدار شدم
توالت صحرا ین و صبحانه صحرا ین سخت تر از انتظارم بود
مقبه آماده شدیم
اما بالخره همه برای ورود به ر
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خبی از دنیل و نینا نبود
ر
حس بدی داشتم
مثل کیس که جا مونده
اول ی
ی روزم بود .
اول ی
مقبه
ی ورودم به یه ر
اما استادم نبود
ی
دست کمرمو نوازش کرد و تو گوشم
نگران به اطراف نگاه میکردم که
گفت
 تنها موندی ؟قبل اینکه برگردم سمت مت از کنارم رد شدو اومد رو به روم.
لبخندی زدو گفت
 برای اول یی روزت آماده ای
از این تماس و نزدیکیش جا خورده بودم
یه قدم عقب رفتمو گفتم
 شما پرفسور آندو رو ندیدین؟ پیش اون یدخبه نیناست فکر کنم .
حرصم بی ی
شب گرفتو گفتم
 آها ...پس من یبهبه برم اونجا
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مت بازومو گرفتو گفت
 الزم نیست ...دنیل کارش تموم شه میاد .بیا من هستم روز اولتویرسوع ی
کت
دستمو با عصبانیت از دستش ببون کشیدمو به سمت چادر نینا رفتم
رفتارم دست خودم نبود
اما با تصور دنیل تو چادر نینا هم نمیتونستم آروم باشم
مت پشت رسم اومد
ی
پا تند کردمو بدون هیچ اعالن پرده چادر نینا رو کنار زدم
با دیدن دوتا بدن لخت و هیکل مردونه ای که ب ی
ی پای نینا بود هنگ
ایستادم  .نینا رسشو کج کردو با دیدنم جیغ کشیدو گفت
ی
عویص برو ببون چطور رستو میندازی میای تو چادر من
هنوز شوک بودم که با صدای مت به خودم اومدم
خبه؟ الکس تو اینجا چکار می ی
کت ؟
 اینجا چا رالکس؟!تازه به خودم اومدم .مرد رو بدن نینا دنیل نبود
مثل جن دیده ها از چادر اومدم ببون .صدای دعوا الکس و نینا و مت
یم اومد .من همچنان شوک بودم
 لیابا صدای دنیل برگشتم سمتش که نگران داشت یم اومد
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ناخداگاه دوئیدم سمتشو بغلش کردم
منو به خودش ی
فرسد که زود به خودم اومدمو ازش جدا شدم
خوشبختانه کمپ خلوت بودو کیس این صحنه رو ندید
با شوک گفتم
ی
هست ...اومدم اینجا دیدم در حال
 دیر کردی ...مت گفت پیش نیناسکسه  ...با اون ...پرسه ...الکس ...راننده ...
 اوه پس داد و هوار برا اینه ؟ داشتم برگه خروجشو آماده میکردم.مقبه من االن خودم میام
چه آبرو ریزی شده.تو بلو جلو ر
مقبه
دنیل اینو گفتو رفت سمت چادر نینا .منم رسی ع برگشتم سمت ر
کیم که گذشت دنیل و مت اومدن .در حایل که مشغول حرف زدن و
خندیدن بودن  .به من که رسیدن مت گفت
 خب دنیل حاال فقط یهددانشجو داری  .کمک نمیخوایدنیل خندیدو گفت
 از پس لیا تنها ین برمیام نگران نباشی
بدون اینکه مت متوجه شه چشمک شیطون بهم زد
میدونستم منظورش چیه و لبخندمو خوردم
ی
خداحافظ کردو اشاره کرد بریم تو
دنیل از مت
یه شلوارک کوتاه پوشیده بودم
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مقبه شدیم دنیل دستشو باالی رونم و پائ ی
ی باسنم کشیدو
تا وارد ر
گفت
 درسته دامن نیست اما بازم بد نیستآروم خندیدمو گفتم
 بزار برسیم بعد یرسوع کندنیل خییل جدی گفت
مقبه عشق و هوس  ...از ورودیش باید
مقبه لیا ...ر
 رسیدیم دیگه ...ریرسوع کنیم
خندیدمو به اطراف نگاه کردم .درست مثل انتظارم
ی
ی
.
دالون قدییم و سنیک با نور های کمسو سیم کیس شده
به سه جهت مختلف مبفت .دنیل گفت
 این سمت االن گروه کاوش در حال کارهمقبه هنوز کاوش نشده
این سمت مبه زیر ر
این سمت هم اتاق کتیبه و جواهرات بود که کاوشش تموم شده
رسی تکون دادمو منتظر بودم بریم پیش بچه ها که دنیل کمرمو گرفتو
منو به سمت اتاق جواهرات برد و گفت
 اول بریم این قسمت نشونت بدم...ی
مطمئت ایرادی نداره؟
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 شک نکن لیاهمینطور که از دالون باریک تو بغل هم رد میشدیم
دنیل دستشو رو کمرم حرکت میدادو رس انگشتشو از کمرم پا ی
یی می ربد
باسنمو لمس میکردو گفت
ی
هست چه حیس داری؟
مقبه
 لیا ...از اینکه هم اسم بانو این ری
 دوست دارم بدونم چطور زندیک میکردی
سنیک رسیدیم که نیمه باز بود .سیم ی
کیس برق داخل اون در
به یه در
ً
ی
سخت از اون فای خایل رد شدو منم پشت رسش
هم مبفتو دنیل به
ی
ی
رفتم .یه اتاق سنیک رو به رومون بود با یه تخت سنیک وسط اتاق
اتاق هیچ پنجره ای نداشتو پر بود از طاقچه
ی
دنیل کمرمو تو دستش گرفتو منو به سمت تخت سنیک برد و گفت
 اینجا زم یی تا سقف پر از جواهر بود لیا .انقدر که نور جواهرات اتقو
روشن میکرد
ی
با این حرف منو خم کرد رو تخت سنیک وسط سالنو سوایل نگاهش
ی
کردم.لبخند شیطون زدو گفت
 -خب کالسمون از اینجا یرسوع میشه لیا...
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ی
دستشو دوران رو دو طرف باسنم کشیدو شورتمو کنار دادشلوارکم به
ی
قدر کاف کوتاه بود که به همراه شورتم کنار بره و دست دنیل به الی
پام برسه
اما برگشتم سمتشو گفتم
مقبه رو کامل ببینم بعد
 یکم زوده دنیل  ...بزار حداقل ری
با این حرف از ب ی
ی بدنشو تخت سنیک گذشتمو خودمو به در رسوندم
به دنیل نگاه کردم که لبخند مرموزی رو لبش بود
چ یبی نگفتو به سمتم اومد
مقبه راه افتادیمو دنیل گفت
با هم تو داالن ر
مقبه تو هم شبیه ملکه لیا شدی
 انگار تو این ر جدا ؟ چرا؟ی
 لیا ....درستو خوب نمیخون هاخندیدمو گفتم
 تو مگه بهم فرصت درس خوندن میدی ؟ی
به یه در سنیک دیگه رسیدیمو دنیل با فشار درو باز کرد و گفت
 ملکه لیا هم عشاقشو تو تب تنش نگه میداشتو مست از خواستنشتو این راه رو ها اینور و اینور می ربد
پشت رس دنیل وارد شدم
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لبخند زدمو خواستم بگم بالخره منم لیا هستم
ی
اما قبل اینکه دهن باز کنم دنیل منو ب ی
ی خودشو دیوار سنیک قفل کرد
لب هامو با قدرت بوسید
انقدر محکم که حس کردم لب هام االن از بدنم جدا میشه
ناخداگاه منم لبشو گاز گرفتم و مکیدم
واقعا اینجا فضاش شهوت آدمو چند برابر میکرد
چنگ زدم تو موهای دنیل و لبشو ب ی
ی لب هام کشیدم عقب و ازش
جدا شدم
لب هامون جدا شد
اما بدن هامون هنوز قفل بود
دنیل دستشو ب ی
ی پام برد
ی
چنیک به ب ی
ی پام زد که نفسم رفتو گفت
 من رن تحملم لیاقبل اینکه ی
کنبلمو از دست بدم هولش دادم عقب
اونم مقاومت نکردو عقب رفت
ی
چرچ تو اتاق زدمو گفتم
 اینجا تازه اتاق دومه ...تحمل داشته باش دنیلبهش نگاه کردم که با چشمای تبه از شهوت خبه به من بود
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دستشو به سینه زدو گفت
 بریم اتاق بعدی
 توضیح نمیدی اینجا چه اتاف بودهکنج لبش باال رفتو کمرنگ لبخند زداومد سمتم
بازومو گرفتو گفت
ی
 اینجا یه اتاق برای خوشگذرون با عشاقش بودهبا این حرف دستمو گرفتو کشید سمت در ببون رفتیمو بالفاصله وارد
اتاق بعدی شدیم
دنیل مکث کردو گفت
 اتاق ابزار ...منو کشید اتاق بعدی
اتاق مخصوص تعویض لباس
اتاق استحمام.
اتاق گفتگو که پنجره های عظییم داشت....
وارد اتاق آخر شدیمو دنیل دوباره در سنگیو کیم هول داد تا از اندازه
ورود آدم ی
کمب باز بشه و منو چرخوند سمت خودش
بازوهامو تو دستش گرفتو گفت
 بالخره اتاف خواب ملکه  ...لیا ...839
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با اینحرف حمله کرد به لب هام
همینطور که با حرارت لب هامو میبوسید عقب عقب رفتیم تا رسیدیم
ی
به تخت سنیک اتاق
ی
نور خورشید از دوتو پنجره سنیک وارد میشد
می یبسیدم از ببون دزدا شیم
مخصوصا که خییل ارتفایع نداشت
ی
اما دنیل بدونتوجا به پنجره ها منو هول داد رو تخت سنیک
نشیتم لبه سنگ که پاهامو بلند کردو لبه تخت گذاشت
شورتمو شلوارکمو کنار دادو انگشت اولشو فشار داد داخل
آیه گفتمو چشم هامو بستم
انگشتشو ببون کشید
نگاهش کردم تا ببینم در چه حاله که یهو خودشو کامل واردم کرد ...
نفسمرفتو آه عمی یق گفتم که با هم رضایت دنیل ترکیب شد
گردنمو بوسیدو وزنشو رو تنم گذاشت
ی
روی این تخت سنیک تنم درد گرفته بود
اما لذت بی ی
شب بود
دنیل خودشو ببون کشیدو دوباره رن هوا وارد کرد
آهم بلند تر از دفعه قبل بود
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مماس لبم گفت
 هیس لیا ...میخوای اخراج شیمبا این حرف لب هاش رو لبم نشستو حرکاتشو یرسوع کرد
دیگه رو ابرا بودم که خودشو ببکن کشید
اصال نفهمیدم ارضا شده
خمار نگاهش کردم که متوجه شدم هنوز نشده لبخندی زدو منو دمر
کرد
خییس ب ی
ی پامو به پشتم مالید
رسی ع خواستم برگردمو جلوشو بگبم
اما بازم با رسعت و قدرت تو یه حرکت واردم کرد
دستشو جلو دهنم گرفت تا صدای جیغم خفه شه
هرچند بازم شنیده میشد
بدنم از درد نبض م یبد
کمرمو کیم فشار داد
تو گوشم گفت
 آروم لیا ...یه ملکه که جیغ نم یبنهدستشو ول کرد اما با حرکت بعدیش دوباره ناله کردم
دردناک بود
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خییل دردناک
کمرمو محکم تو دستاش گرفتو حرکتاتشو یرسوع کرد
سنگ زیر تنم بدنمو درد آورده بود
دنیل از پشت رسم انگار داشت پاره ام میکرد
اشکم راه افتادو دنیل حرکت آخرو زد
داغیشو حس کردم
خم شد گردنمو بوسیدو خودشو بزرون کشید
نا نداشتم بلند شم
تو همون حال بودم که دنیل دوباره شلوار و شورتمو کنار داد
فکر کردم باز میخواد کاری کنه
اما ی
وقت دستمال کاغذیو به ب ی
ی پام کشید فهمیدم داره تم یبم میکنه
دنیل همیشه حواسش به همه یچ بود
خم شد گردنمو بوسیدو کمک کرد بلند شم
لباسمو مرتب کردو گفت
مقبه لبا آشنا شدی
 خب فکر کنمحسان با ر
ر
پشتم درد میکردو نا نداشتم
ی
نشستم رو تخت سنیک و خواستم جوابشو بدم که کله مت اومد تو
سوایل به منو دنیل که با فاصله بودم نگاه کردو گفت
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 شما هم صداهارو شنیدین؟من فقط متعجر نگاهش کردم که دنیل گفت
 چه صدا ین؟مت درو کیم هول داد
اومد داخل و گفت
کی .این مقبه همه رو از ی
 فکر کنم باز دو نفر دارن سکس می ی یکنبل
ر
خارج میکنه
رسی ع بلند شدمو رفتم سمت پنجره تا رسخ شدن گونه هامو نبینه و
دنیل گفت
مقبه عشق و هوسه ...
 بالخره رمت خندیدو گفت
 آره  ...ملکه لیا ...لیارو با مکث گفت و حس کردم با منظور داره میگه که دنیل پرید
وسط حرفشو گفت
 بیا لیا ...حاال که با مقبا آشنا شدی یبهبه بریم پروژه ات رو هم ببی یت
ر
با این حرف منتظر ایستاد تا برم ببون
نفس عمیق گرفتمو چشیم گفتم
برگشتم تا برم سپتش که با مت چشم تو چشم شدم
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نگاهس رنگ شهوت داشت
تنم لرزید
مقبه داری کنه؟
نونه واقعا این ر
به سمتشون رفتمو از ب ی
ی دنیل و مت رد شدمو از در رفتم ببون
مت رسی ع تر از دنیل اومد ببونو لبخمدی بهم زد
دمیل رسی ع پشت رسش اومدو دستش پشتم مشیت منو هدایت کرد
سمت دیگه و گفت
 یک ماه فرصت داری این بخشو تموم یکت لیا  ...بهد اون اگه کارت
ی
ی
خوب باشه و خودت بخوای میتون بمون
مت اومد سمت دیگه منو گفت
ی
 دوست داری تو گروه کاوش بمون نمیدونم  .باید یکم بگذره ببینم یچ میشهمت خندیدو گفت
ی
ی
خب بده
 اگهخواست بمون بهم ر
با این حرفش دنیل یهو ایستاد
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رو کرد به مت و جدی گفت
خب بده مت ؟ استاد لیا منم
 چرا به تو رمت خندیدو ریلکس گفت
 بالخره گایه روابط خارج از استادی نیازه دنیلبا این حرف چشمیک به من زدو از کنارمون گذشت
دنیل با عصبانیت نفسشو ببون دادو گفت
 داره مبه رو اعصابمخودمو به دنیل نزدیک کردمو آروم تو گوشش گفتم
 یبهبه بهش توجه ی
نکت ...کیس که دو دقیقه پیش آه منو بلند کرد تو
بودی ...فکر نکنم خارج تر از روابط ما دیگه ی
چبی باشه
دنیل خندیدو دستشو نوازش وار رو کمرم کشید
آروم تر شده بودو با هم به سمت پروژه من رفتیم
بهم کارمو نشون داد
خون
کنار بقیه بچه ها بودو از اینکه تو این جو کاوش بودم حس ر
داشتم
بالخره بعد اینهمه سال درس خوندن داشتم یه کار واقیع میکردم
حسان رس گرم کند و کاو بودم
تا تایم نهار
ر
دنیل هم واقعا مشغول کار شده بود
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مقبه .ساندوی ج مرغ بودو هر
نهار رو اون روز برامون آوردن داخل ر
کیس تو تاییم که میخواست خورد
ی
یی
نشسی
موقع نهار دیدم دنیل و باف استاد ها با هم
منم پیش دوتا دیگه از بچه ها نشتمو غذا خوردیم
بعد ناهار تا ی
وقت نور روز اجازه میداد کار کردیمو بعد هم وقت
ی
اسباحت شد
یی
گرفی قرار داشت
دوتا چادر برای دوش
ییک مردونه و ییک زنونه
حس میکردم باید حتما دوش بگبم
ی
مخصوصا با این رابطه هان که با دنیل داشتم
بهش مسیج دادم من مبم دوش بگبم
رسی ع جواب داد و گفت
 باشه ...حواسم بهت هستنفهمیدم منظورش چیه  .وسایلمو گرفتمو به سمت اون چادر رفتم .
برای امنیت در چادر با زیپ از داخل بسته میشد  .به خاطر کمبود آب
یی
شسی
دوتا سطل آب فقط برای هر بار حمام بهت میدادن .ییک برای
ی
آبکیس
خودت و ییک برای
لخت شدمو بدنمو شستم
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داشتم با سطل دوم بدنمو آب میکشیدم که جریان هوا رو رو تنم حس
کردم
به در چادر نگاه کردم یه نفر داشت زیپ چادرو باز میکرد
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 پرفسوررن توجه به این حرفم اومد داخل و گفت
 میدونم عزیزم ...منم اومدم تورو ببینمبا عصبانیت گفتم
 برین ببون تا جیغ نزدماخیم کردو گفت
ی
وحیس متجاوز نیستم
 آروم باش لیا ...من یهی
وحیس تجاوز کار رفتار
میخواستم بگم اما االن دقیقا داری مثل یه
ی
میکت که یهو بازومو تو دستش گرفتو گفت
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 من بایدبرگردم لیا .اما یک هفته دیگه میتونم دوباره بیام کاوش .قبلیی
مطمی شم و برگردم ...
رفتنم میخواستم بهت بگم تا
دستمو از دستش ببون کشیدمو یه قدم رفتم عقب که لبخندی زدو
گفت
 لیا ...من خییل وقته چشمم دنبالته عزیزم  .انقدر از من فرار نکنخواست باز بیاد سمتم که رسی ع از کنارش رد شدمو به سمت در رفتم
اما دوباره چرخیدو بازومو گرفت
ی
عصبان گفتم
 شما حالتون خوب نیست پرفسور ...بزارین من برمی
حاال جدا عصبان شده بود و گفت
 من استادتم لیا ...تو باید از خدات باشه که ازت خوشم اومدهدستمو با شتاب ببون کشیدم
ی
بیشب اخم کرد
این حرکت باعث شد چند قدم برم عقب که مت
با عصبانیت گفتم
ی
نزنی
 اصال هم اینطور نیست  .دیگه هم به من دستبا 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
چشم های عصبانیش نشون میداد یه طوفان تو راهه...
از زبان دنیل :
اصال نفهمیدم دارم چکار میکنم
مت  ...چادر مخصوص حمام خانما ! لیا توی حوله تن پوش!
ی
خون رو زم ی
ی نشسته و چشم
فقط به خودم اومدمو دیدم مت با بی یت
ی
خون نیست
هاش نشون میده از رصبات من تو حال ر
نفهمبم اصال یچ گفت
فقط صدای جیغ خفه لیا تو ذهنم بود
یغه مت رو گرفتم و از زم ی
ی بلند کردم
رسش داد زدم
ی
عویص
 اینجا چه غلظ میکردیخواستم دوباره بکوبم تو صورتش که دست مردونه ای مچ دستمو
گرفت
برگشتم پشت رسم
الیور بود
آروم گفت
 کافیه دنیل آروم باش بقیه رو ما برریس میکنیم.849
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نفسمو پر حرص ببون دادم
به لیا نگاه کردم که رنگش پریده بود
با عصبانیت گفتم
خون؟
 ربا شوک رس تکون داد آره که داد زدم
 برو لباستو بپوش پس جای دور زدن با حولهرسی ع دوئیدو رفت
الیور و ییک دیگه از مردا متو گرفت تا رببه ببون
از چادر که ببون ی ی
رفی رو به من گفت
 تو هم بیا دنیل میام  .اول لیارو بفرستم چادرشرسی تکون دادنو ی ی
رفی
کیم که گذشت زیپ چادرو بستمو برگشتم سمت رخت کن لیا
بالخره اومد ببون
نگران نگاهم کرد
نگاهش از رو من به زیپ بسته چادر افتاد که به سمتش رفتم
با خشونت کشیدمش بغلمو حمله کردم به لب هاش
دست خودم نبود
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این نیاز من بود
میدونستم لب هاش خون مرده میشه
اما برام مهم نبود
بالخره ازش جدا شدمو گفتم
 برو چادرت .تا نیومدم ببونم نمیایاز چادر زدم ببون و به سمت چادر مدیریت رفتم
من این مردو میکشم
ی
عویص
مت
از زبان لیا :
با بدن لرزون وارد چادرم شدمو زیپ درشو بستم
تخت کناری خایل بود
رو تختم دراز کشیدمو خودمو مچاله کردم
نمیدونم اگه دنیل نمبسید مت چکار میکرد
اما حاال هم نمیدونم با وجود کاری که دنیل کرد یچ میشه
نکنه مجبور شیم برگردیم
با ترس نشستم رو تخت
نکنه برا دنیل دردرس شه
با ی
اسبس به دنیل پیام دادم
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 بخاطر من خودتو تو دردرس نندازجوان نداد
اما هیچ
ر
مثل دیوونه ها تو چادر قدم م یبدم
نمیدونستم چکار کنم
 خانم دیزی  .مدیریت کارتون دارنبا این صدای غریبه رسی ع از چادر خارج شدمو همراه اون مرد جوون به
سمت چادر مدیریت رفتم
ی
وارد که شدیم اول از همه نگاهم به چشم های عصبان دنیل افتاد
اما رسی ع به خودم اومدمو نگاهم تو سالن چرخید
به همه سالم کوتایه کردم
مت اونجا نبود
مردی که تو حمام جلو دنیل رو گرفته بود گفت
 سالم لیا .من الیور هستم مدیر مسئول کمپرسی تکون دادم که گفت
 میخوام ماجرا رو از زبون تو بشنویمچشیم گفتمو همه یچ رو تعریف کردم که ییک از خانما پوزخند زد و
گفت
 اما مت میگه تو از صبح چند بار بهش پیشنهاد دادی ...852
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ابروهام باال پریدو به دنیل نگاه کردم که عصبانیت از چشم هاش
میبارید
رسی ع گفتم
 من امروز تمام مدت با پرفسور آندو بودم و بعد از اون هم اصالپرفسور مت رو ندیدم
ی
دنیل عصبان بلند شد و گفت
 اصال به فرض که خانم دیزی گفته باشه! مت باید پاشه بره تو حمامخانم ها؟ جدا از اینکه من با صدای جیغ و درخواست کمک خانم
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 کمپمن اینجوری آشوب بشه .من مت رو برمیگردونم دانشگاه .شما هم
خانم دیزی...
با این حرف به من نگاه کرد
قلبم داشت میومد تو دهنم که گفت
مت .دست از پا خطا ی
بی ی
 شما هم زیر ذره یکت برمیگردی دانشگاه
رسی تکون دادمو گفتم
 اما من کاری نکردم853
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 میدونم .گفتم حواست باشهچشیم گفتمو الیور گفت میتونم برم
دیگه به دنیل نگاه نکردمو برگشتم چادر
نمیخواستم دردرس درست کنم  .وارد چادر شدم دیدم یه ی
دخب دیگه
اومده و رو تختش خوابیده
کالفه نشستمو به گوشیم خبه شدم
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
همی االن میای چادر من
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 ...
سالم دوستان رمان جدیدمو از امروز یرسوع میکنم .لینک قسمت جدیدش زیر
پارت امروز قرار گرفته  .اسم رمانم #آموروفیلیا هست به ی
معت کیس که در
رابطه عالقه به تجسم لذت داره  ...شما با هشتک #آمور میتون ی
ی لینک
همی عکیس که پا ی
ی
قسمت جدید این رمانو هر روز پیدا ی
ئی پارت
کنی یا زیر
ی
هست هر روز لینک قسمت جدیدو لمس ی
بخونی.
کنی و
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صبش تموم شده و اومده
فهمیدم دنیل ر
رسی ع بلند شدم و رفتم سمت در
زیپ چادرو باز کردم آروم خواستم برم ببون
اما با دیدن مت پشت در چادر خشک شدم
با عصبانیت نگاهم کردو گفت
ی
احمق لیا .من بهت ابراز احساسات کردم و تو اینجوری با آبرو من
 تو خییلبازی کردی
از ی
اسبس و عصبانیت مثل خودش گفتم
 ابراز احساسات زوری اونم تو حمام خانما !!!! تو دیوونه ای مت ...اینو گفتمو خواستم برگردم داخل که مت دستمو گرفت
برگشتم سمتش اما با دیدن دنیل پشت رسش نگرانیم صد برابر شد
بازو مت رو گرفتو کشید عقب اینبار مت مکث نکردو مشتش تو صورت دنیل
فرود اومد و درگب شدن.
در حد کشت همو م یبدنشوکه ایستاده بودم که الیور و بقیه اومدن  .اونارو از
هم جدا کردنو الیور رسم داد زد
ی
 برو تو چادرت لیا و تا صبح هم ببون نیا .برای امروز به حد کاف دردرسداشتیم
ی
عصبان شدمخواستم جوابشو بدم
از اینکه منو مقرص میدید
اما با نگاه دنیل ساکت شدمو برگشتم تو چادر
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میدونم اینبار دیگه تو دردرس جدی افتادم
ی
دخب هم چادریم از رس و صدا بیدار شده بود  .با شوک گفت
 یچ شده؟نشستم رو تختم گفتم
 پرفسور مت و آندو با هم درگب شدن...ابروهاش باال پریدو پرطید
 یرسچ؟
کالفه گفتم
 رس من ...از زبان دنیل:
تقصب خودمه  ...باید قبل اومدن تکلیفم با لیا مشخص میشد
ی
کوفت رو انگشت لیا بود
اگه یه حلقه
اونوقت کیس جرئت نمیکرد بهش نزدیک شه
تقصب خودم بود که لیا رو اینجوری برداشتم آوردم وسط یه مشت مرد
ی
حرسی
ی
عصبان نگاهش ب ی
ی منو مت چرخید و گفت
الیور
سالم خوشگال قسمت دوم رمان جدیدم هم زیر پارت امروزه .لینک پائ ی
ی
ی تا مطالعه کن ی
عکسو لمس کن ی
ی  .هر چند روز هم فایل  pdfاین قسمت هارو
کی هم بتونن مطالعه ی ی
میذارم تا اونان که نمیتونن لینکو باز ی ی
کی
ی
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ی
عصبان نگاهش ب ی
ی منو مت چرخید و گفت
الیور
 باورم نمیشه دوتا پرفسور دانشگاه اینجور به جون هم افتادننفسمو پر حرص ببون دادمو گفتم
کمت که امنیت جنیس نداره جای
 نمیخوام بحث کنم ...ما کمپو ترک میکنیم .یموندن نیست
با این حرف بلند شدم تا برم که مت گفت
ی
وحیس
 من به کیس تجاوز نکردم .فقط میخواستم با لیا حرف بزنم که تو مثلها افتادی به جودن
دست به ی
ی
بیت خونیم کشیدمو گفتم
 تجاوز فقط فرو کردن آلتت نیست  .بدون خواست یه نفر به حریمشخصیش وارد ییس یا لمسش ی
کت هم تجاوزه
ی
عصبان حرفمو تائید کردو گفت
الیور
 مت تو گزارش زیاد داری ...مکث نکردم ببینم یچ میگن از چادر زدم ببون
هوا تاریک تاریک بود
حت یه لحظه دیگه هم ی
اما من ی
حارص نبودم با لیا اینجا بمونم
میدونستم باید به دانشگاه جواب پس بدم
اون از نینا ...این هم از اتفاق خودمون
اما برام مهم نبود  .میدونستم چطور قضیه رو جمع کنم .
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همینطور که به سمت چادر مبفتم زنگ زدم به پرفسور کات .میدونستم یک
خییل مشتاقه جای من بیاد اینجا .
دقیقا طبق انتظارم خییل رسی ع قبول کردو گفت فردا برم دانشکده حکم
انتقالمونو عوض کنیم
ی
به چادر لیا رسیدم بدون حرف پرده چلو پادر رو کنار دادم
لیا نگران رو تختش نشسته بود
با دیدنم با ترس و شوک بلند شد که گفتم
ی
 وسایلتو جمع کن لیا .تا ده دقیقه دیگه جلوی چادر من باش.همی امشب
برمیگردیم
از زبان لیا :
کل مسب اشکام بند نیم اومد
گروه کاوش رویای من بود .دقیقا بخاطر گروه کاوش با دینل وارد رابطه شدم
درسته االن همه یچ فرق کرده و بهش وابسته شدم
اما  ...این رویام بود که پر پر شده بود  .بالخره رسیدیمو پیاده شدیم.
راننده کیف هامونو ی
پائی گذاشتو رفت
ی
عصبان نگاهم کردو گفت
با تنها شدنمون دنیل
 میشه بدونم اون اشکای لعنتیت چرا تمام راه بند نیم اومدجا خوردم .انتظار نداشتم حواسش به اشک های من بوده باشه
اما دنیل همیشه حواسش به همه یچ بود
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اشکامو پاک کردمو گفتم
 گروه کاوش رویای من بوددستشو به سینه زدو گفت
 خب ؟ی
بیشب شدو گفت
سوایل نگاهش کردم که اخمش
 گفتم خب؟ خب رویات بود مگه االن یچ شده ؟ برگشتیم با یه گروه دیگهمبیم .االن مشکل کجاست که چشم هاتو قد گردو کردی
اشکمو پاک کردمو گفتم
 دنیل .من فارغ التحصیل میشم .برای من گروه دیگه یمعت نداره
نفس کالفه ای ببون داد
با تاسف رسی برای من تکون داد و گفت
 تو فارغ التحصیل یمییس  .قرار نیست که بمبی .بعد برای کار اینجا
درخواست میدی  .خودم تائید میکنم با هم میایم.
ابروهام باال پرید که دنیل گفت
پائب ی
 اتفاقا یبهب هم هست .االن خییل گرمه
با این حرف کیف منو خودشو برداشتو به سمت گیت ورودی فرودگاه رفت
شوکه و متعجب پشت رسش فتم که بدون بر ی ی
گشی به سمتم گفت
ی
عصبان تر از این نشم ی
بهبه بیای
 لیا اگه میخوایرسی 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 خییلعصبانیم
ساکت شدمو با هم تو سکوت کار های پروازو انجام دادیم
خوشبختانه پرواز ها مثل همیشه خایل بودو لزویم نداشت زیاد منتظر بمونیم
ی
هوان کوچیک بودو پرواز های ر ی
احت نبودن
هرچند هواپیما های این خط
تو افکارم غرق بودم که دنیل گفت
 فکر کنم باید بری رسویس لیامتعجب به دینل نگاه کردم
رسویس؟ چرا ؟
با تکون رس بهم اشاره کرد بلند شم برم و گفت
 درو هم قفل نکن  ...عجله کنمشکوک فقط نگاهش کردم که دستمو گرفتو برد زیر مجله ای که رو پاش بود
با لمس تنش شوکه نگاهش کردم
چطور انقدر تحریک شده بود !
انگار فکرمو خوندو گفت
 خییل وقته اما تو حواست اصالبه من نیستنگران به در رسویس نگاه کردمو گفتم
 -یه وقت لو نریم دنیل؟
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اخم کردو گفت
 برو تا همینجا کارمو نکردم لیازود بلند شدمو بدون حرف دیگه رفتم یه سمت رسویس
قبل اینکه وارد شم چشم چرخوندم
خون رو داشت که همه تقریبا خواب بودن
خوشبختانه تایم پرواز شب این ر
وارد شدمو درو باز گذاشتم
تو آینه به خودم نگاه کردم
چشم هام مست خواب و متورم از اش بود
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 کاوشخواستم یببسم چطوری که با لب هاش ساکتم کرد
رن تحمل لبمو میبوسیدو میمکید
سینه هامو تو دستش ی
ی
پائی دامنم
فرسدو دستش رفت
یی
یه دامن ی
نسبی تنگ بود
جی تنم بود که
تا کمرم باال دادو باسنمو تو دستاش ی
فرسد
آه آرویم گفتم که تو گوشم گفت
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 هش ....زیاد وقت نداریممنو تو بغلش چرخوند
پشتم قرار گرفتو گفت
 خم شو یه پاتو رو توالت بذاررسی تکون دادمو اطاعت کردم
زیپ شلوارشو باز کردو خودشو آزاد کرد  .شورتمو کیم کنار دادو ی
بی پامو
دست کشید
خییل خیس نبود اما منم تحریک شده بودم
خودشو تنظیم کردو کمرمو ی
بی دستاش گرفتو گفت
 صداتو یکنبل کن لیا
رسی تکون دادم که حرکت اولو زد
لب هامو به هم قفل کردم تا جیغم بلند نشه
دنیل بدون مکث یرصباتشو یرسوع کرد
میتونستم عصبانیت و کالفگیشو تو رابطه حس کنم
انگشتاش انگار داشت تو تنم فرو مبفت
خم شد رو تنمو سینه هامو تو دستش ی
فرسد
ی
با یرصبه بعدی به اوج رسیدم و دایع دنیلو هم حس کردم
خودشو ببون کشید
هر دو نفس نفس ی
مبدیم
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بی پامو ی
دنیل رسی ع چند برگ دستمال توالت برداشتو ی
تمب کرد
نا نداشتم
ی
سخت ایستادم که دنیل گفت
به
 تو اول برو ببون  ...من با فاصله میامرسی تکون دادمو در حایل که دنیل خودشو تمز میکرد لباسمو مرتب کردم
چشم هام حاال خمار خمار بود
درو باز کردمو رسی ع ببون رفتم
ی
سمت نگاه نکردمو مستقیم رو صندلیم نشستم
به هیچ
چشم هامو بستمو قبل اینکه دنیل بیاد خوابم برد
کاش به جای هواپیما االن رو تخت اتاقمون بودیم ...
یک هفته بعد :

از زبان لیا :
کالفه تو اتاق قدم ی
مبدم
دنیل از صبح رفته بود دانشگاه.
درسته کار های گروه کاوش خییل زود انجام شدو کیس بازخواستمون
نکرد ...
اما همه یچ از بعد گروه کاوش تغیب کرده بود
دنیل کم حرف شده بودو رسش تو کار خودش بود
قبال مدام میخواست با هم باشیمو ی
حت نمیذاشت من درس بخونم
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اما حاال فرق کرده بودو منو خونه تنها میذاشتو مبفت ببون
یا ی
حت تو خونه که بود مبفت اتاق دیگه تا صحبت مکنه
کالفه بودم
تو کل هفته گذشته هر شب سکس داشتیم
ی
روتی  ...نه مثل همیشه
اما یه سکس
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
ماشی اومدو دوئیدم سمت در
بالخره صدای
دینل پا تند کردو از پله ها اومد باال
منو که دید گفت
 لیا ...یحارص شو رسی ع باید بریم
 یچ شده ؟ یه مراسمه برای فارغ التحصیل های رشته شما .من یادم رفته بودزودتر بهت بگم
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کالفه گفتم
 نمیخواد ...بیا تو باید صحبت کنیمدنیل اخیم کردو گفت
 برو یحارص شو لیا شب میایم صحبت میکنیم
دست به سینه زدمو گفتم
 مگه مراسم برای من نیست؟ خب من نمیخوام برم .این ارصار برایچیه ؟
نفسشو با حرص ببون دادو گفت
ی
 نیای نمیتون دوباره بیای گروه کاوشکالفه گفتم
 نشه ...من اصال اون گروه کاوش یلعنت رو نمیخوام .میشه بیای تو و
ی
ی
میکت؟
بیک چه مرگته که یه هفته از من فرار
دنیل ابرو باال دادو گفت
 من از تو فرار میکنم ؟رسی تکون دادم که دستمو گرفتو منو سمت پله ها کشیدو گفت
حارص شو تو راه حرف ی
 بیا یمبنیم
عصت تر شدم
ر
چرا  .چرا انقدر باید مغرور و رئیس بود
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تو اتاق ایستادیم
در کمدو باز کردو ی
بی پباهن هام کشت
یه پباهن سفید با شکوفه های به روی دامنشو ببون کشیدو داد
دستم
تو کفش ها دنبال کفش ست کشتو یه دست سفید ببون کشید
برگشت سمتمو گفت
 زود باش لیا .پای حیثیت منهکالفه نفس پر حریص کشیدمو پوشیدم
نگاهش رو من نبود  .این کارشم رو اعصابم بود
عصت گفتم
ر
 تو یه یچبیت هست .وگرنه چرا دارم لخت میشم نگاهم نمییک
همینطور که پشتش به من بود گفت
 بهم میگم دردم چیه .فقط بیای
بیشب نگران شدم حوصله آرایش نداشتم
موهامو دورم ریختمو یه برق لب زدم که دنیل گفت
 ییلب نمیذاری؟
 نه با عینک راحت ترمچشیم چرخوندو دستمو دوباره گرفت
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ی
ماشی شدیمو راه افتادیم
سوار
تو سکوت بدون اینکه ی
حت پامو لمس کنه
عصت گفتم
ر
 دقیقا کجا داریم مبیمدنیل وارد مسب ساحیل شدو گفت
ی
 گفتم که یه مهمونی
 مهمون رشته من نیست درسته ؟سکوت کرد که به ساحل رسیدیم
عصت گفتم
ر
 دنیل .نکنه باز منو میخوای رببی از اون رستوران هاعصت خندیدو گفت
ر
عصت نکن
 محض رضای خدا لیا یکم آروم بگب انقدر منور
ی
با کالفیک دستمو به سینه زدمو ساکت شدم
ی
کشت های تفریخ نگه داشت
دنیل نزدیک ییک از
ی
کشت ساکت و رن صدا بود
مشکوک به دنیل نگاه کردم
ی
ی
ماشی سمت منو باز کرد
اما بدون حرف پیاده شدو در
ی
کشت اشاره کردمو گفتم
به
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 اینجا که سوت و کوره پس جشن کو دستمو گرفتو کمک کرد سوار شم و گفت با این مبیم وسط آب اونجا جشنهحاال واقعا ترسیده بودم.
ی
نکنه دنیل از من خسته شده بودو میخواست بالن رسم بیاره ؟
ی
کشت حرکت کرد
با هم به سمت عرشه رفتیم که
نگران گفتم
 یک داره مبونه؟ی
کشت منه ...
 کاپیتان ...اینهوا گرگ و میش شده بود
ی
کشت و رو به دریا ایستادیم که دنیل گفت
با دنیل رفتیم جلوی
 حاال حرفتو بزنمردد گفتم
 االن ؟رس تکون داو خبه به دریا گفت
 یا میخوای من اول حرفمو بزنمقلبم تو دهنم بود
نمیدونستم یچ میخواد بگه
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ی
میبسیدم بخواد اینجا پایان راه ما باشه
با تردید گفتم
 بگوبرگشت سمتم دست هامو گرفتو گفت
ی
میکت؟
 لیا ...لیا دیزی ...با من ازدواجبا این حرف زانو زد
از جیب کتش یه جعبه کوچیک ببون آوردو جلوی روی من بازش کرد
ی
نگی ر ی
برف زدو ی
سبش خود
تو تاریک و روشن دریا حلقه توی جعبه
ی
نمان کرد
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
ی
داشت منو سکته میدادی که
هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای بوم بلندی اومد
آسمون باالی رسمون پر از فشفشه شدو صدای دست و جیغ از همه
ی
کشت بلند شد
جای
با شوک برگشتم سمت جمعیت...
خدای من...
همه اینجا بودن
کل خانواده من و کل خانواده دنیل که حدس ی
مبدم اونا باشن
متعجب برگشتم سمت دنیل و گفتم
 پس این  ...این مدت ...خندیدو گفت
 خییل سخت بود لیا .جمع کردن و هماهنگ کردن اینهمه آدم خییلسخت بود اما بالخره تونستم...
دوباره بغلش کردمو گفتم
 مریس دنیل ...تو رن نظبی ...خندیدو گفت
 مریس از خودت که شبینش کردی...870
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دیگه چ یبی نمیفهمیدم
شب رویاهام بود
انگار رو ابرا بودم
همه بهم رتبیک می ی ی
گفی
ی
حت پدرم و برادر هام
چنان با لبخند بهم رتبیک می ی ی
گفی که باورم نمیشد همون آدم های
ی
یی
هسی
همیشیک
دنیل گاه و بیگاه منو میبوسید
ی
کشت به آرویم روی دریا جلو مبفت
شام و کیک خورده شد و همه به اتاق هاشون ی ی
رفی
جز منو دنیل که زیر نور ماه و ستاره ها خبه به دریا بودیم
آروم گفتم
 حاال اگه دانشگاه بفهمه یچ؟ تو که درست تموم شده اما پروژه ام موندهتو گلو خندید
سوایل برگشتم سمتشو گفتم
 چرا میخندی؟871
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ی
شکت نیستم ...
 خب من زیاد اهل قانونمکث کردو نگران گفتم
 تو چکار کردی دنیل؟با نیش باز نگاهم کردو گفت
 نمره پروژه ات رو رد کردم  .تو عمال درست کامل تموم شدههاج و واج ایستادمو یه دنیل نگاه کردم
چکار کرد؟
نمره منو زد کرد
فارغ التحصیل شدم
با عصبانیت گفتم
 چرا  ...چرا این کارو کردی ؟دست خودم نبود ی ی
رفی به پروژه کاوش ییک از رویاهای من بود
دنیل گفته بود برمیگردیم و دوباره مبیم
اما  ..حاال  ...بازوهامو گرفتو گفت
 آروم باش لیا  .اون فقط پروژه ...نذاشتم حرفش تموم شه
دستشو پس زدمو گفتم
ی
دون من ...
 فقط ؟ تو که می872
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بغض نذاشت حرفم تموم شه و دوئیدم سمت اتاق ها
باورم نمیشد این شب داشت اینجوری خراب میشد
نمیدونستم کدوم اتاق خالیه.
ی
در اتاف باز بودو خواستم برم داخلش که دنیل بازومو گرفتو کشید
به سمت اتاق دیگه ای برد
در اتاقو باز کردو وارد شدیم
منو تقریبا هول داد داخل
ی
دروقفل کردو برگشت سمتم  .عصبان گفت
ی
میکت لیا ...یکم آروم باشو گوش بده  ...تو درست تموم
 چرا اینجوریشده اما من هنوز رس پرست کاوش هستم و هر وقت بخوای
ی
نمیخواست؟
میبمت ...مگه همینو
ر
یکم با تردید نگاهش کردم
اشکمو پاک کردمو گفتم
 چطوری؟ یوقت من دیگه دانشجو نیستم ؟
 خییل راحت به عنوان داوطلب رایگانمردد بودم  .واقعا میشد؟ اونجا یه سایت دانشگایه بود! ی
یعت بدون
دانشجو بودن راه میدادن ؟
دنیل که تردیدمو دید اومد نزدیک تر
بازوهامو تو دستش گرفتو گفت
ی
شناخت ؟
 من که هیچوقت رویای تو یادم نمبه لیا ...تو منو اینجوریمردد نگاهش کردم .من دنیلو واقعا درست نتونسته بودم بشناسم اما
ی
چبی که مشخص بود این بود که  ...دنیل براش من مهم بودم .انقدر
مهم که تمام خانوادمو جمع کنه ...
873

مقبره لیا (مقبره عشق و هوس)

که این مراسم و تدارک بده...
که بخاطرم گروه کاوش بهم بزنه
ی
عمیق کشیدمو گفتم
نفس
رویان باشه...
 معذرت میخوام دنیل ...انتظار نداشتم همه یچ انقدری
انگار همش منتظر یه اتفاق تلخم
منو کشید تو بغلشو گفت
ی
 نباش لیا ...زندیک شبین ما تازه یرسوع شده ...حرفش به دلم نشست .کتفمو بوسیدو دستش یرسوع به نوازش تنم
ی
کرد  ...زندیک شبین ما  ...تازه یرسوع شده  ...چقدر این حرف حس
خون داشت ...
ر
مقبه لیا "
" پایان ر
همه رمان های من در کانال  @Mooojموجوده
مقبه لیا .به زودی فایل آخر براتون تو کانال
سالم دوستان اینم پایان ر
میذارم  .فقط لطفا مثل همیشه حمایتم ی
کنی و رمان جدیدمو به
ی
مقبه لیا درسته تموم شد اما تو ذهنمه که یه
دوستاتون معرف کنید  .ر
فصل دوم در آینده براش بنویسم  .چون یه صحبت های ناتمایم توش
ی
باف مونده  .امروز فایل  pdfرمان آمور تا اینجا براتون میذارم و هر روز
به جای لیا پارت جدید بصورت لینک تلگراف قرار میگبه  .هر چند
ی
روز هم فایل قسمت ها بصورت یکجا برای اونان که لینک تلگراف
راحت نمیتونن باز ی ی
کی میذارم .تو این روزای تلگرام که همه رمانشونو
پویل کردن من دارم براتون رایگان مینویسم و رایگان فایل میذارم .پس
ی
معرف ی
لطفا حمایتم ی
کنی .ممنونم  .ساحل
کنی و به بقیه
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