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 یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 1پارت#

 

 :قبل سال5

 

 "مامان؟"

 "جانم"

 "بزرگ مامان خونه برم خوامیم"

 "چخبره اونجا عجب چه"

 "رفته سر حوصلم یچیه"

 "ینر خلوت یها کوچه از یباش ماظب یول برو باشه"

 

  دمیبوس رو مامانم لپ

 "خداحافظ چشم"

 "خداحافظ"

 



 از پر خونه اطیح یتو شدم خارج ازد و دمیپوش رو کفشام

 رفتم اطمیح در از لبخند با داشتن ینیدلنش عطر بود رز گل

  رونیب

 

 سر پشت بوق که بود نییپا سرم رفتمیم رو ادهیپ از داشتم

 کردم تند رو هام قدم پروند جا از رو من نیماش هی هم

 یآسودگ سر از ینفس رضا یصدا با یول بودم دهیترس

 دمیکش

 

 "رضا منم...آلما"

 "شدم روح قبض یه یزنیم بوق یدار مرض"

 

 گفت و کرد یبلند خنده

 " برسونمت ایب یریم کجا"

 "جون ننه خونه رمیم"

 "بزنم حرف باهات خوامیم میبر ایب"

  

  کرد حرکت شدم نیماش سوار

 "یبگ یخواستیم یچ بفرما خب"



 "گمیم"

 

 رو گذاشت سرشم نیماش شهیش به داد هیتک رو دستش

 بهتره پس گهینم یزیچ نخواد خودش تا دونستمیم دستش

 کنه باز زبون بچم تا کنم یمعرف رو خودم

 یمال وضع با خانواده هیتو سالمه14 هستم ییایآر آلما من

 سالشه19 عمومه پسر رضام آقا نیا کنمیم یزندگ خوب

 به بزرگم پدر مرحوم حرف خاطر به یبچگ از میهم عاشق

 متنفر کهید هم از ما کردنیم فکر همه میشد بزرگ هم اسم

 میداشت دوس گرید هم یبچگ همون از نه یول میشیم

 

 به دوباره یخواستگار انیب گهید سال دو یکی بود قرار

 کردم نگاه رضا

 "رضااا"

 "جان"

 "یفکر تو چرا شدهیچ"

 "سین خوش حالم آلما"

 "شدهیچ"

 

 "تو میبر میدیرس"



 ختهیر هم به انقدر رضا که بود شدهیچ بودم گرفته دلشوره

 بود

 

 یکم نشستم و دمیبوس رو بزرگ مامان میشد خونه وارد

 سین خوش رضا حال دیفهم بزرگم مامان میزد حرف

 نداد یجواب دیپرس ازش یهرچ
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 سمتمون اوند دیپوش یدیسف یگل گل چادر بزرگ مامان

 

 "میایب بخونم نماز مسجد برم من دینیبش شما"

 "باشه"

 

  رضا شیپ نشستم رفت بزرگ مامان تا

 "یکرد نگران منم شدهیچ یبگ یخواینم"

 

 "زارهینم مامانم....مامانم"

 "یبگ درست شهیم زارهینم رو یچ"



 

 بهم زد زل ناراحتش و نگران یچشما با

 "آلما"

 "جانم"

 " هیچ جشینت بکنم خوامیم که یکار...... دونمینم"

 

 بهش زدم زل تعجب با

 "یکار چه"

 "متاسفم مجبورم یبش من مال نکهیا یبرا"

 

 شونش رو انداخت کرد بغلم

 "یشد ونهید رصا یکنیم کاریچ"

 

 لبام رو سشیخ و گرم یلبا روم زد مهیخ انداختم تخت رو

 داشت برم ترس بکنه خواستیم که یکار تصو با نشست

  رونیب ایب رشیز از که زدم پا و دست

 

 دیشنینم انگار یول کردم التماسش نشد یول

 "کن ولم یکن کاریچ یخوایم کن ولم توروخدا رضا"



 

 به لیتبد عشقم هم شدم نابود من هم لحظه کی تو دینشن یول

 بد یحال با تخت از گوشه هی اومدم خودم به یوقت شد نفرت

 و دمیلرزیم بودم شده جمع خودم تو  دیشد یدرد دل و

 دیچکیم اشکام

 

 کهید حالم بود زده زلب یا گوشه به بود نشسته هم رضا

 نابودم ازش بودم متنفر خوردیم بهم بهش کردن نگاه از

 کرد تباه رو میزندگ کرد

 

 اتاق وارد کردیم صداموم که ومدیم بزرگ مامان یصدا

 صورتش رو زد تیوضع اون تو رضا و من دنید با شد

 

 "آلما شدهیچ خدا ای"

 افتاد رضا به نگاهش

 "یوا رضا یکارکردیچ"

 

 رونیب رفت اتاق از

 



 هیگر مامانم زد رضا به یمحکم یلیس بابا که دمید فقط

 کرد بغلم کردیم

 

 شیپ بردنم گذشت یروز چند افسرده هی شدم اومد بند زبونم

 هر به بابا شهیم خوب حالم کردنیم فکر کردن میترم دکتر

 شده جمع گوشه هی فقط من یول شم بهتر من تا زدیم یدر

 زدمینم یحرف چیه بودم

 

 صحنه همش کرده من با یکاز نیهمچ رضا شدینم باورم

 دمیدیم کابوس همش نداشتم خواب شبا بود چشمام جلو اش

 بابا زفتمینم هم مدرسه یحت بودم گرفته دیشد یافسردگ

 خوندمیم درس خونه تو گرفتیم یخصوص معلم واسم

 .... شدیم مشغول ذهنم یکم حوندم درس با حداقل
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 دمیپر خواب از یزیچ شکستن عمه یصدا و سر با

 سال۵ که یاون و شد باز در یول شدیچ نمیبب برم خواستم

 میشد هم چشم تو چشم داخل اومد دمیکشیم رو انتظارش

 زدیم نفس نفس



 

 صحنه هجوم با یول بود شده تر پخته بود کرده فرق چقدر

 یول اوردمیم کم دینبا من نه گرفت بغضم زمان اون یها

 بودم شده الل انکار بود شده حاکم که بود سکوت فقط

 زده زل ما به ترس با فقط گفتینم یچیه هم عمه یحت

 بود

 

 از یمزاحم اشک زد صدا رو اسمم و شد جدا هم از لباش

 دیچک چشمم گوشه

 

 "آلما"

 

 دهیفا یول بره نییپا بغضم که دادم قورت رو دهنم آب

  بود گرفته لرز تنم بود کرده ریگ نداشت

 

 یحت شدم حس یب کرد بلندم گرفت دستم سمتم اومد

 غیج در سمت دمیکش کنم خارج دستش از و دستم نتونستم

 یول دمیشنیم رو نبره منو کردیم التماس که عمه یها

 هی انگار بود ناخوش حالم کنم یکار تونستمینم بودم شوکه

  بودم متحرک مرده



 

 چم من کرد حرکت شد سوار خودشم و کرد نمیماش سوار

 و دستم بود دهیفهم نویا خودشم زدمیم نفس نفس بود شده

 گرفت

 

 جدات ازم زارمینم یشد خودم ماله گهید آلما باش اروم"

 " کنن

 

 که دمیکش شدت به دستش از دستم و کردم جمع رو توانم

 کرد تعجب

 

 گفتم نفرت از پر و سرد یصدا با

 "دار نگه"

 

 ترسوندیم رو من نیا میشدیم خارج میداشت شهر از

  کردم تر بلند رو صدام

 "دار نگه"

 



 شتریب نیماش حرکت سرعت من حرف دفعه هر با یول

 شدیم

 

 داد و دادمیم تکون یه شو رهیدستگ در سمت برگشتم

 داشت نگه جاده گوشه زد ترمز هی داره نگه که زدمیم

 گفت تیعصبان با و خودش سمت دیمش رو دستم

 

 ..."یباش سرد یبخوا چقدرم هر ریبگ اروم"

 گفت دوباره و گذاشت قلبم رو دستش

 "یدونیم من از بهتر خودت رو نیا قلبتم تو هنوزم"

 

 کردم نگاهش نفرت با زدم پس رو دستش

 " برم خوامیم کن باز در خورهیم بهم تو از حالم من"

 

 " یرینم ییجا تو"

 

 نشد کنم باز که دمیکوب رو در چقدر هر کرد حرکت دوباره

 به دادم هیتک بودم شده خسته دسیفا یب دونستمیم خودمم

  یصندل



 جذابتر چقدر داشت لب رو لبخند کردم نگاهش یچشم ریز

 پوفففف بود شده

 

 پا و دست رهیم شمال سمت به دمیفهم ها تابلو و جاده از

 که ییاونجا میبرس گرفتم میتصم نداشت یا دهیفا من زدن

  کنم فرار بعدش تا بره خوادیم

 

  برد خوابم و بستم رو چشمام

 "بخور ناهار شو بلند آلما آلما"

 

 گفتم الود خواب زدم کنار رو بود شونم رو که دستش

 " نکن التماس هم یالک خورمینم" 

 پاشو یخورینم صبحونه عادته هم هنوز دونمیم شو بلند"

 "االن یا گرسنه

 

 اون لج از یول بود ام گشنه بود ادشی که شدم خوشحال

  نزدم یزیچ به لب

 کردم باز رو چشمام مانتوم بیج تو یزیچ لرزش یصدا با

 بابا اوردم در بمیج از رو میگوش کردیم نگام داشت رضا

 کردم اتصال رو تماس یفور بود
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 ...."برهیم منو داره بده نجاتم بابا الو"

 

 و تیعصبان با دراورد رو شیباطر و گرفت ازم رو میگوش

 گفت شده چفت هم رو یدندونا پشت از

 "آلما ارین باال سگمو یرو اون من با نکن لج"

 

 حرکت دوباره و نشست و عقب یصندل گذاشت غذاهارو

 سمت روم گذاشتم دهنم جلو دستم شد ریسراز اشکام کرد

 گردم شهیش

 

 "کن بس یکرد ونمید نکن هیگر کنمیم خواهش ازت آلما"

 "نداره یربط تو به شو خفه"

 دمیشن فرمون رو دستش شدن دهیکوب یصدا

 



 ادهیپ بود قشنگ چقدر داشت نگه بزرگ یالیو هی یجلو

 سمت برد گرفت و دستم کرد باز منم سمت در اومد و شد

  خونه

 

 اتاق از یکی تو یفور و کنم نگاه رو خونه نزاشت اصال

  کرد قفل رو در داخل اومد برد باال طبقه یها

  کردم نگاه بهش اخم با

 خوامیم یهست تو که باشم ییجا ادیم بدم من برم بزار"

 "برم

 

 یدیشد درد برخورد از کمرم وارید به دمیکوب سمتم اومد

 شونه رو دستاشو بود نییپا سرم یول شد پر چشمام گرفت

 داد فشارم وارید به و گذاشت هام

 

 یرینم ییجا نخوام من تا یباش متنفر ازم چقدرم هر" 

 "کن فرو گوشتت تو نویا

 

  گرفته نم چشام دید یوقت کردم نکاه بهش

 گذاشت گونم رو دستش



 تو یکاف اندازه به آلما نکن تمیاذ خوامیم معذرت"

 جنون مرز به منو کنارم تو نبودن دمیکش زجر سال۵نیا

 "برد

 

  شم یراض تونستمینم من یول دادیم قتیحق یبو حرفاش

 " برم خوامیم اونور گمشو برو بشنوم حرفاتو خوامینم"

 

 دمیترس کارش از زد ادیفر نیزم دیکوب دستشو کنار گلدون

 گفت بلندش داد همون با که دمیکش غیج

 

 ومدمین چرا االن تا یدونیم نویا بفهم یکرد ونمید آلما"

 چون کردم تجاوز بهت چرا یدونیم نذاشت مامانم چون

 که یاونکار بعد کنم ازدواج باهات بزاره خواستینم مادرم

 گهید اون بعد نشد یول شهیم درست کردمیم فکر کردم

 " نویا بفهم نمتیبب دور از یحت نذاشت کس چیه

 

 خورهیم بهم حالم کن ولم برممم خوامیم بفهمم خوامینم"

 "نمتیبیم

 

 گفت و دیکش یقیعم نفس شد اروم



 "یبر زارمینم یرینم"

 

 شمالم دوننیم بابات و مامان که بالخره یکرد فکر هه"

 "انیم حتما یدار خونه

 

 گفت یینما دندون لبخند با

 " دمیخر شیپ دوروز رو نجایا دونه،ینم یکس یخانوم نه"

 

 شدم شل روم ختنیر خی آب سطل هی انگار زد که یحرف با

 گرفتم دستام نیب رو سرم تخت رو افتادم و

 

 "شدم بدبخت یوااا"
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 یاخالق خوش باهام ینکن یلجباز یکن گوش حرفم به اگه"

 "نایا عمو شیپ تهران میریم یکن

 

 زدم یپوزخند کردم نگاهش



 "آقا باشه یامر چشم"

 گرفتم قرار بروش رو

 دلت به دل که ستمین قبل یآلما همون گهید من منو نیبب"

 شمیم خر دوباره یکرد فکر اگه چشم بگم یگفت یهرچ بدم

 "یکورخوند بگم دیبا

 

 خشم از بود شده قرمز چشماش هم و بود کرده تعجب هم

 رو در رونیب رفت و کرد باز قفل اتاق در سمت رفت

 یول کردم باال و نییپا رو رهیدستگ در سمت دمیدو دیکوب

 دمیکوب در به پامو بود کرده قفل رو در نشد باز

 گفتم داد و غیج با

 یفهمیم باشم نجایا خوامینم من کن باز رو یلعنت در نیا"

 " درو نیا کن باز ازت ادیم بدم خوااامینم

 

 با خوردم سر در پشت سخوتیم و بود شده خشک گلوم

 دادم ادامه یناتوان یصدا

 "کن باز کنهیم دق مامانم کنمیم خواهش کن باز"

 

 نمیس تو شده جمع یپاها رو سرمو و شد شروع ام هیگر

   کردم هق هق گذاشتم



 رضا شدم خسته توام از ام خسته یچ همه از ام خسته"

 "بکشم عذاب یک تا گهید بسه بسه

 

 باز در که شدم بلند اومد در یصدا که گذشت یساعت دو

 قرمزم یچشما و صورت دنید با تو اومد رضا و شد

 رفت هم ذر اخماش

 

 "نکن هیگر نگفتم مگه"

 "نداره یربط تو به"

 باهات خوامیم بعدش بخور غذارو نیا ریبگ.....پوففف"

 "بزنم حرف

 

 "بهتره بخورم زهرمار"

 گفت بود یعصب که ییصدا با

 که حاال یبزن زنگ مامانت به بزارم خواستمیم آلما"

 "بهتره یباش تنها رمیم منم یکنیم ینجوریا

 

 گرفتم ازش رو ینیس و طرفش دمیپر مامان اسم با

 حالت رهینم نییپا گلوم از غذا نمیبب رو تو رونیب برو"

 "رمیگیم تهوع



 

 رفت و زد یخند پوز

 به شروع ولع با نشستم و تخت رو گذاشتم رو ینیس

  بود گشنم واقعا کردم خوردن

 

 گرفت رو یگوش اتاق تو اومد رضا که گذشت یساعت مین

 سمتم

 

 "تو و دونمیم من مییکجا یبگ اگه الما یول یزنیم زنگ"

 "باشه"

 

 بوق سه بوق دو بوق هی گرفتم رو شماره

 دیچیپ یگوش تو مامان ناراحت و گرفته یصذا

 "الو"

 شد شروع میگر

 "مامان الو"

 ییکجا مامان ییکجا یخوب بشم فدات یاله دخترم آلما"

 "بگو

 



 "مامان خوبم"

 

 بگو مینگ یزیچ سیپل به کرده دمونیتهد رضا میایب بگو"

 "میایب خودمون بهم

 

 راه هی خودم نباش ناراحت مامان زارهینم بگم تونمینم"

 "کنمیم فرار کنمیم دایپ

 

 "ییکجا بگو توروخدا الما بگو" 

 "مامان زارهینم تونمینم"

 

 زد حرف خودش و گرفت ازم رو یگوش

 میکن عقد میبزن حرف خونه ادیب گفتم بهتون زنعمو"

 به دیبخوا اگه االنم دینکن مشیقا ازم گفتم دینذاشت خودتون

 کشور از خارج برمشیم دارمیم ورش دیبزن یحرف سیپل

" 

 

 کشور از خارج کردم نگاش زده رتیح کرد قطع رو یگوش

 رفت و برداشت رو ینیس کردیم یکار نیهمچ واقعا یعنی

  سمتم برگشت در سمت



 

 میریم شب نره سر حوصلت کن نگاه کن روشن ونیتلوز"

 " رونیب

 

 اوردم در اداشو یکج دهن و تمسخر با

 "یو یو یو یو"

 

 داد تکون سر کرد یا خنده

 "ونهید"

 "رونیب برو یخودت"

 

 بست رو در و رونیب رفت
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 شهیهم بود شب۸ ساعت بود رفته سر حوصلم گهید واقعا

 دهنم جلو گرفتمیم بالشت خوردمیم حرص یوقت بود عادتم

  دمیکشیم غیج



 یصدا که دمیکشیم غیج دهنم جلو گرفتم بالشت دوباره

 بکشم ترس از فرابنفش غیج هی شد باعث زضا

 

 "خوریم حرص یدار باز خانوم شدهیچ"

 

  گوشاش رو گذاشت رو دستش

 "عههه شدم کر"

 

 پا با کلش و سر تو دمیکوب مشت جلوش رفتم پاشدم

 خوردیم کتک داشت یحساب خالصه پاش به دمیکوبیم

 

 حال و عشق یریم خودت اتاق تو یچپوند من یعوض"

 "عنتر گاو خر شوریب کصافت نخورم حزص یدار انتظار

 

 شده جمع صورتش برداشتم سرش از دست و شدم خسته

 دردش دمیبا زدمیم من که یاونجور واقعا درد از بود

 گرفتیم

 



 رونیب ببرمت خواستمیم کنم یرفتار خوب باهات شهینم"

 اتاق نیهم تو بزارمت یکنیم یکاری یدار خودت

 "یبپوس

 

 خودم یول لحنش از شدم شوکه واقعا زد حرف سرد چقد

 نباختم

  

 برم من که رونیب رهیم نفله تیخاص یب توعه با یک بهتر"

 "بهت دمینم افتخارشو

 

 "ادیدرب شتریب لجت تا برمتیم هینطوریا که حاال لجباز"

  رونیب بردم و دیکش دستمو

 

 ایدر کینزد بود خوب پمیت بودخداروشکر همون لباسم

 راه یا عده  بودن نشسته شیآت دور یا عده داشت نگه

 یبرا رو ذهنم اونا به کردن نگاه با بودم داده هیتک رفتنیم

 کردم یخال یا لحظه

 

 دادیم ارامش ایدر موج یصدا

 "آلما"



 دارهینم بر سرم از دست نجامیا یوااا

 "تواما با.......آلما"

 

 "بزن زرتو خو"

 سمتش برگشتم دهنم تو خون مزه دهنم سوزش با هوی

 با تونست چطور دهنم تو زد نشست گلوم تو یبد بغض

 گفت یعصب از یناش دار خش یصدا

 

 نینر کن رفتار درست باهام گفتم بهت دفعه هزار االن تا"

 " یکن ینجوریا گهید باری آلما حالته به یوا مغزم تو

 

 گفتم هیگر با و شد بلند هقم هق

 یعپض یرپان یبزن یتونست چطور بکش خجالت شعوریب"

 شده عاشقت چرا خر من یفهمیم خورهیم بهم ازت حالم

 " دونمینم بودم

 

 گلوم تو شده خفه یها هق هق با شدم ادهیپ کردم باز در

  دمیدو

 



 من یول زدیم صدا رو اسمم که ومدیم رضا یعصب یصدا

 فرار یبرل کردم تند پا فقط

 

 حالته به یوا رمتیبگ.......سایوا توم با آلما سایوا آلما"

 "نفهم زبون

 

 تا سادمیوا نبود ازش یخبر گهید بودم اورده کم نفس

 ترمز پام جلو نشیماش من بد بخت از یول کنم تازه ینفس

 تا کردم تقال دیکش نیماش سمت به من شد ادهیپ زد

 دیرسیم بهش زورم مگه یول کنم فرار ازدستش

 

 "کننن ولم یییعوض کن ولم"

 

 شده بد حالم ومدین در صدام کهید خوردم که یلیس با یول

  بود

 

 دیکشیم قیعم نفس یه روندیم یادیز یلیخ سرعت با

 حال به تا که یدختر ومدینم در صدام که منم شه اروم

 دوبار ابوی نیا اونوقت بود نشده بلند روش دستش پدرش



 کنهیم داشتن دوست یادعا منو زد هم سر پشت

 .......یول

 کنه ریخ به ابوی نیا با رو ما عاقبت خدا یهع

 یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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 یحت نکردم یحرکت چیه خونه وسط انداخت دیکش رو دستم

  سنگ و سرد ختمینر اشکم

 یعروس بعد میکن عقد قراره تهران میگردیبرم فردا"

 "ماعه یعروس داداشم

 

 نموند پنهان اونم چشم از که زدم یپوزخند

 " یعزادار روز بگو نگو یعروس"

 " ام یحرص یحساب ازت آلما نزن حرف"

 

 بلند نیزم رو واز کردم نگاش لبم کنج پوزخند همون با

  شدم

 "خداروشکر خب عه"

 



 " اتاقت برو"

 "رمینم"

 

  اتاق تو برد دیکش رو دستم

 اونور نوریا یدیکش منو بس از اومدم کش بابا دستم یآ"

 "اه

 

 "حقته"

  زدیم برق چشماش روم زد مهیخ خودشم انداختم تخت رو

 گرفت لرز تنم ذهنم تو اورد هجوم ها صحنه همون دوباره

 لبام و بود کرده عرق صورتم نشست تنم رو سرد عرق

 گفتم لرزون یثدا با بد حس دوباره دیلرزیم

 

 "ر...نـبـ....آبروم کن م..لــ....ولـ... نکن"

 بغلش تو دیکش رو من و پاشد روم از نگران رضا

 یشوخ خواستم فقط نداشتم تیکار بخدا کردم غلط آلما"

 "کنم

 

  امیب رونیب بغلش از داشتم یسع دمیلرزیم فقط من یول



 نداشتم تیکار آخه یلرزیم چرا کنم ولت تا باش آروم"

 "که

 

 "نه نه نه کن....نـ"

 

 از فقط شد دیشد لرزش تنم کردم دنیکش غیج به شروع

 ومدیم در نکن نه دهنم

 دیکش داد ترس و ینگران از رضا

 آلما ندارم تیکار که من باش آروم چته باش آروم آلماا"

 "ندارم تیکار بخدا نیبب کن نگام جان
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 رونیب دمیکش رو خودم بغلش از

 "رونی..بـ برو...برو"

 

 "رمیم باشه باشه"

 



 کردم جمع رو پاهام بالش رو گذاشتم رو سرم رونیب رفت

 و کردمیم هیگر بودم بدبخت انقدر چرا من شکمم تو

  برد خوابم یچطور دونمینم دمیلرزیم

 

 شدم جمع خودم تو دمیپر خواب از اتاق در یباصدا صبح

 در دیشد هاش اخم جلوم گذاشت تو اومد ینیس هی با رضا

  بود هم

 

 "میبر میخوایم بخور"

 

 عقب و خوردم لقمه دوسه شبید ترس از نگفتم یزیچ

  دمیکش

 

 من بپوش بردار یا کهید لباس کمد از شو حاظر پاشو"

 "منتظرم نییپا

 

 رو ینیس ستین مهم واسم یول بود خشک صداش لحن

 شد خوردن مشغول خودش نشست بالکن تو رفت برداشت

  شعوریب بشه کوفتت

 



 خواستمیم رونیب اومدم و گرفتم شور گربه دوش هی رفتم

 در شدیم ِچندشم واقعا یول بپوشم رو خودم یلباسا همون

 در کاور از رو مانتو شال با بود مانتو هی کردم باز کمد

 یسارافون ریز با بود یشنل مدل بود خشگل یلیخ اوردم

 دمیپوش بود یمشک راسته شلوار و یمشک

 

 یلیخ رضا بود باسنم ریز تا موهام کردم شونه رو موهام 

 شونه تا حاال زدمشون اتفاق اون بعد یول داشت دوسشون

  بستم کش با کردم جمع رو موهام بود ام

 

 "من؟ لج از یزد موهاتو چرا"

 

 اتاق از دمیپوش رو کفشام کردم سرم رو شالم نزدم یحرف

 رونیب زدم

 

 میکرد حرکت و شدم نیماش سوار اومد سرم پشت
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 نده عذابم باش من سمت تو بده بام شهر هی شینجوریهم



 کمه واسم باتو سال کل که نره ساعت هی کاش تو یب

 نده عذابم باش من سمت تو بده بام شهر هی شینجوریهم

 همه از باخت و دیترس تو یب اون کمه تاغت براه چشم

 زده ماتم وونهید نیا وابستته ینیبینم

 نده عادت باز ییتنها به منو بده حالم ینیبینم

 خندته صدا تنگه دلم سرت از آب گذشته چرا

 بده حالم ینینمب زده ماتم ونهید نیا وابستته ینیبینم

 (نده عذابم یانیک الدیم و شمسیعل)

 

 و من حال وصف گذاشت نویا کردن عوض اهنگ یکل بعد

 خوندنش ما واسه انگار بود رضا

 روصورتم اشک یها دونه بود پنجره سمت صورتم

 خوندیم آهنگ با لب ریز هم رضا ختنیریم

 

 بگو بهش یدار دوسش تو شو الیخیب گفتیم دلم دیشا 

 و کنهیم استفاده سو ازت هم باز اون نه گفتیم عقلم یول

  رهیم

 یعقل نظر از یول بودم شده جیگ واقعا دونمینم دونمینم

 تاوان دیبا و باشم خوب باهاش دینبا که دونستمیم نویا

  بده پس



 

 صدقم قربون یه بودم بغلش تو بودم نشسته مامان کنار

 زدنیم حرف داشتن بابا اتاق تو رضا و وعمو بابا رفتیم

 و خواستمینم من یول ازدواجمون به بود شده یراض بابا

 دیفهمینم نویا یکس

 

 لیدل کردیم نگاهم غره چشم و اخم با نینازن زنعمو

 ما ازدواج به یراض اول همون از دونستمیم رو رفتاراش

 نگاهم یمهربون با نامزدش و داداشش مهرداد یول نبود

 گهید نداشتم چکدومشونیه از یدلخوش یول کردنیم

 رفتم یحرف بدون پاشدم کنم تحمل رو نجایا جو نتونستم

 زنگ بهم که نداشتم یدوست بود رضا دست میگوش اتاقم

 .... بودم تنها یتنها یزیچ ای و بزنه

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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 با مامان که باهاش کردم یباز کمی جلوم گذاشتم رو لبتاپ

  تو اومد غذا ینیس

 

 نیبب فکر تو نرو انقدر یاستخون پوست دخترم بخور ایب"

 "یشد الغر چه



  کردم یآ یت یج یباز شروع دوباره دادم تکون سر فقط

 

 "آلما گفتم یچ یدیشن"

 "بله"

 "گفتم یچ"

 "استخونم و پوست نیگفت پوووفففف"

 

 بخونن رضا و تو نیب عقد شب قراره گفتم خانوم رینخ"

 " یبپوش واست دمیخر تازه که دیسف شلوار مانتو

 

 زدم یپوزخند و چرخوندم یچشم

 قبر تو و من یدست یدست بهتره بپوشم یمشک لباس"

 "نیزاریم نیدار

 

 دوسش دونمیم مادرتم من ریبگ گاز زبونتو آلما نکنه خدا"

 " صالحتونه به ازدواجتون شکسته دلتم یول یدار

 

 گفتم حرص با کردم نییپا باال رو سرم تند تند

 "صالحمونه به اره آره"



 

 عروس داره دخترم واشی واشی شو حاظر بخور غذاتو"

 "شم فدات یاله شهیم

 

 رونیب رفت و دمیبوس

 تیحال رضا و من نیب جنگ با یمساو یعروس هه"

 "یعوض پسره کنمیم

 

 رو ناهارم تخت رو انداختم بستم حرص با رو لبتاپ

 هفت بود قرار بود ۵ ساعت شدم که داریب دمیخواب خوردم

 باال اومدن مهرداد نامزد ترانه و مامان انقدر کنن عقدمون

  بکشم خودم بود مونده کم گهید حاظرشم که زدن غز سرم

 

 خط کرد شمیارا کمی و گرفتم دوش ترانه یها ییزورگو با

  رژ و لیمیر و چشم

 

 و کت با رضا نییپا رفتم و دمیپوش رو دمیسف یلباسا

 زد لبخند و شد بلند من دنید با بود نشسته اسپرت شلوار

 ترانه کردم اخم منم شد لیتبد اخم به لبخندش یفور یول

  نشوند رضا کنار برد و گرفت رو دستم



 

 ....خطبه خوندن به کرد شروع عاقد
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 واسم چکدومیه یکایتبر کرد دستم حلقه رضا دادم رو بله

 حرف باهام داشت یسع رضا دادمینم جواب اصال نبود مهم

 کردیم نگاهم یشرمندگ و یناراحت با نبود موفق یول بزنه

 شیشرمندگ نیا به نه اخمش اون به نه

 

 فقط دیشا اتاقم تو برم و شه تموم یفور داشتم دوست فقط

 هیگر هامو ییتنها بود برام یخوب دوست که بود اتاقم

 و بابا از گهید یحت بود گرفته دلم گذروندم توش هامو

 که نگاهش اون با زنعمو جلو بودم ناراحت خودمم مامان

  شدمیم خورد دیدیم.....یدخترا مثل منو

 

 "آلما"

 برگشتم صدا سمت به

 "هوم"

 "ینباش ناراحت انقدر شهیم"



 دیرس خواستش به باشه خوشحال دمیبا اقا زدم یپوزخند

  شدم بدبخت وسط نیا من اونوقت و

 

 "کنم لج بلدم منم یکن لج همش یبخوا اگه آلما"

 "باش نداشته توام ندارم کارت به یکار من بکن خب"

 

 نکردم بغلت وقته یلیخ دارم باهات کارا یلیخ من یول"

 "شتیپ بمونم امشبم قراره شده تنگ هات خنده برا دلم

 

 "چه من به بمون"

 "زمیعز مونمیم باشه که توام لج از"

 

 دونستنیم اتاقم تو رفتم یخداحافظ و گرفتن اجازه بدون

  نداشتن کارم به یکار ندارم رو یزیچ حال

 

 عوض ست وشلوارک شرتیت هی با و اوردم در رو لباسم

 نیا دیرسیم کجا به آخرش شد؟یم یچ تخت رو دمیپر کردم

 باشه بد اون نظر به دیشا رضا و من یها یلجباز و لج

 داشتم دوست من یول

 



 یچشم رضاعه که دمیفهم تخت شدن نییپا باال با

 کردو حلقه دورم دستشو که شدم جمع خودم تو چرخوندم

 یول بشم رها دستش از که کردم تقال داد فشار خودش به

  نشد

 

  شدیم مورم مور خوردیم گرمش یها نفس که گوشم کنار

 دستم از زارمینم بخور یبخور وول یخوایم هرچقدر"

 "بودم کردنت بغل تنگ دل چقدر یدونیم یکن فرار

 

 خواستشیم دلم منم دیشا رفت باال قلبم ضربان حرفش با

 خوابم بغلش تو یلیم یب با ببازم ینجوریا خوامینم نه یول

 برد

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۱۳پارت#

 

 شه بلند رضا خواستمینم شدم داریب میگوش یصدا با

 از دیخواب نکهیا بعد شبید بغلش تو بچپونه منو دوباره

 با نگفت یزیچ یول دیفهن خودشم رونیب اومدم بغلش

 دادم جواب تخت لبه نشستم باز مهین یچشما

 



 "ییایآر خانون سالم"

 "ااایکنینم ول پوفففف"

 دارم دوست شمارو من کنم صحبت باهاتون نیبزار لطفا"

 "میبر جا هی میبزار قرار هی لطفا

 

 بود خوب رضا دادن حرص واسه زد مخم تو جرقه هی هوی

 کنمیم استفاده زشت پسره نیا از آرررره

 "نیبد آدرس میکن صحبت که امیم باشه"

 فرستاد برام رو آدرس یفور یخداحافظ از بعد

 حساس که منم پهلوم تو رفت فرو یکی انگشت هوی

 "یک با و یبر قراره کجا"

 پهلوم تو انکشت پشت از یدار مرض دمیترس نیییییه"

 "دیترک زهرم یکنیم

 

  گفت و کرد یا خنده

 "رونیب یاین من بغل از یباش تو تا حقته"

 

  دادم تکون واسش تأسف با یسر

 "یباک و کجا ینگفت خب"



 

 گفتم باال دادم ابروم هی یطانیش لبخند با

 " پسرم دوست"

 

  دیکش دراز دوباره و زد یپوزخند

 "شدم قائل استثنا من شهیم اعصاب یب توعه عاشق یک"

 

 دلش تو دمیکوب مشتم با

 "ینش خوامیم اهیس ساله صد واسه"

 

 میداشت قرار گهید ساعت هی بشم حاظر که شدم بلند

 

 "یریم کجا گمیم"

 کن باور یخوایم رونیب رمیم پسرم دوست با گفتم"

 "نکن یخوایم

 

 رفتم و شدم حاظر یفور داد رونیب رو نفسش حرص با

 تفس اطیح تو دمیپر و برداشتم رو بابام نیماش چییسو



 یگواه شدیم یماه هی شدم نیماش سوار و دمیکش قیعم

 داد ادرس که یشاپ یکاف سمت به کردم حرکت گرفتم نامه

 

 به بود رفته سر حوصلم بودم منتظرش و بودم نشسته

 رضا دونستمیم بودم اومده کنم مسخرش کمی نکهیا خاطر

 پسره نیا هم بود خوب ینجوریا نهیبیم ادیم سرم پشت هم

 رضا هم داشتیم بر سرم از دست دارم شوهر مثال دیدیم

 خوردیم حرص کمی

 

  میداد سفارش قهوه و کیک نشست و اومد خالصه

 

 .."کـ ممنون خانوم آلما"

 "زود نشو خاله پسر هستم ییایآر"

 "ییایآر خانوم نیاومد که ممنون دیببخش"

 

 یوراج به کرد شروع که زدم بهش یا مسخره لبخند

 کردن

 

 خوشحالم یلیخ دادن بهم ارویدن انگار نیایم نیگفت یوقت"

 شتونیپ دلم دنتونید با دانشگاه نیاومد که شیپ کسالی از



 نیکرد عمیضا یجوری نه نیگفت هردفعه شما یول کرد ریگ

 " دارم دوستون من

 

 و کیک خوردن مشغول کردمینم گوش حرفاش به اصن

 خندمم گهید نهیهم باشه کوفت باشه مفت گنیم بودم قهوه

 بودم گرفته و خودم یجلو بزور دیشد بود گرفته

 

 "خانوم آلما زمیریم پات به ارویدن"

 "آبادت و جد هفت با نیخوریم گوه اتیدن و تو"

 

 رفت افتادم سرفه به گلوم تو دیپر قهوه رضا یصدا با

 کرد دهنش یحوال محکمب مشت کرد بلندش سروش طرف

 من یول کردنیم نگاه مارو همه نیزم رو شد پرت

  کردمیم سرفه همچنان

 نکاه انیاطراف به حرص با کرد بلندم گرفت و دستم رضا

 کردم

 

 "نیدیند آدم هیچ"

 



 پرتم برد و دیکش دستمو رضا زشیم سمت برگشت یهرک

 نیماش تو کرد

 

 بودم نشسته لکسیر یلیخ کرد حرکت و نشست خودشم

 یپسر دوست کدوم هااا؟ رونیب یایم پسرت دوس با که"

 یکرد خر رو من کنهیم خانوم خانوم  کنهیم صحبت یکتاب

 "آره؟

 

 "یدیفهم کجا از عه"

 گفتم خنده با دمیکوب بهم و دستام

 "رضا داش یخودم خر"

 

 "کن بس آلما"

 "یبر یکن ولم یتونیم ادینم خوشت تو دارم دوس نچ"

 

 "کنمینم ولت هم یبکش خودت"

 

 "گهید یا کنه"

 "ام کنه آره"



 

 "ادیم بدم کنه از من اه اه"

 "آلما ننداز کل من با"

 "یآورد کم بگو"

 

 گفت و داشت نگه گوشه هی

 "اوردم کم آره"

 

 لبم رو گذاشت گرمشو یلبا سمتش دیکش رو من هوی

 ...کردمیم نگاش زده شوک و تعجب

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۱۴پارت#

 

 به داد هیتک بود بست هنوز چشماش عقب دمیکش رو سرم

  شیصندل

 "هتیتنب از نمیا"

 

 کردم نگاش نفرت با

 "فیکث باز هوس"



 

 یجلو کرد حرکت و داد تکون برام تاسف سر زد یپوزخند

 افتاد ادمی بابا نیماش شدم ادهیپ یفور داشت نگه خونه

  ارشیب بره خودش چه من به بود رضا دست داشمیکل

 

 هم در یها اخم با بود حال تو مامان خونه سمت رفتم

 و کردم عوض رو لباسم اتاقم تپ رفتم و دادم یسالم

 گل یشامپو کردم گرم آب پر رو وان حموم تو دمیپر

  وان تو نشستم کرد کف قشنگه توش ختمیر نرگسم

 

 التماس همون ها صحنه همون دوباره دمیکش لبام رو دستم

 نه یول اومد چشمم جلو رضا شرمنده یچشما و من یها

 تجاوز عشقش به عاشق آدم مگه کرد تجاوز بهم اون

 باهام رو اونکار هوس رو از اون....ممکنه ریغ کنهیم

 کرد

 

 خواست معذرت ازم قبلش چرا پس یول

 تو یساعت کی گرفتم سردرد الیخ و فکر همه نیا از اه

 نیماش یصدا رونیب اومدم و گرفتم دوش بودم حموم

 بود اورده رو بابا نیماش  بود رضا تراس تو رفتم ومدیم

 قرمز تاپ هی کنم تیاذ رو رضا خواستم یول چرا دونمینم



 شلوارک با بود معلوم ام نهیس خط بود نازک بنداش که

  زدم براق یصورت رژ هی دمیپوش قرمز جذب

 

 تو نییپا رفتم بسوز رضا آقا بسوز دورم ختمیر رو موهام

 زدم یتلخ لبخند دمیبوس رو مامانم لپ آشپزخونه

 کنه درست ساالد خواستیم

 

 " مامانم کنم درست من بده"

 "نکنه درد دستت"

 "فمهیوظ"

 

 "دیخوب زنعمو سالم"

 "خوبن نایا مامان یخوب تو ممنون پسرم سالم"

 "خدمتتون دارن سالم ممنون"

 

 ریز یول شدم ساالد کردن خورد مشغول حرفاشون الیخیب

 تنم مات افتاد من به که چشمش کردمیم نگاهش یچشم

 گوشم دم کنارم نشست و کرد جمع رو خودش زور به شد

 گفت

 



 "یکنیم ونهید منو کارات نیا با یدونیم"

 

 دود اسفند برامون مامان بودم مارم مشغول یحرف بدون

  کرد

 گفتم خنده با

 نیا به یراض یکس بزنه چشم رو ما خوادیم یک من مادر"

 " رضا آقا مادر مثال یبرا نبود ازدواج

 

 کرد مشت رو دستش تمسخرگفتمرصا با رو رصا آقا مادر

 گفت لب به لبخند یول

 

 تورو که منم مهم خانوم آلما ستین مهم من مادر"

 "خوامیم

 

 "ینخوا خوامیم سال کی و هزار بدرک"

 "گذاشتنته احترام عوض زشته آلما عه"

 

 "بذارم احترام ینجوریا بلدم فقط من"

 "شمینم ناراحت مندکه زنعمو نداره عب"



 

 "ادینم در خونت بزنن کارد عمت جون آره"

 

 گفت تیعصبان با مامان

 "عه گهید بسه آلما"

 "اصال شدم خفه من من، مادر چشم"

 کندم پوست رو اریخ دهنم تو زدم دست با

 

 سرم دادیم حرص منو نیا کردیم نگام داشت فقط رضا

 ....هوی که کن نگاهم کم بگم که کردم بلند

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۱۵پارت#

 

 یبلند غیج ادیز سوزش از دمیبر شصتمو انگشت بند

 گرفت رو دستم ترس با رضا دمیکش

 

 "خوادیم هیبخ دکتر ببرم پاشو دختر کجاست حواست"

 "یکن خورد ساالد واسم یخواستیم ینجوریا"

 "سوزهیم داره خدا یوا!نه؟ شد قطع یییآ"



 دکتر که بودم نشسته درمانگاه برد کرد بلندم یفور رضا

 اومد

 

 "ترسمیم زنماااینم هیبخ من"

 "بزنن یحس یب بهت گمیم آلما نکن لج"

 "کنه یضدعفون هی فقط نکن بحث من با نههه"

 

 "یبشون یکرس به حرفتو زارمینم"

  رفت باال لبش گوشه که کردم واسش یکج دهن

 خداته از بخند تپ دمیم جون درد از دارم نجایا من"

 "گهید

 

 یلیخ زد رو هیبخ من داد و غیج یکل با خالصه اومد دکتر

 از بود اومده هم بابا خونه میرفت داشت سوزش دردو

 سرکار

 

  بود ناراحت که بود معلوم صورتش از زدم یتلخ لبخند

 "ینباش خسته بابا سالم"

 "انگشتت شدیچ یخوب دخترم سالم"



 "خوبم یچیه"

 

 زیم مامان وکمک رفتم کرد یاحوالپرس و سالم هم رضا با

 نکهیا بعد خالثه بود مرغ خوراک غذا میدیچ رو شام

 از واشی واشی مشغوله بابا با رضا سر دمید تا میخورد

 باال رفتم ها پله

 

 "مامان یبخواب یریم"

 مامان سمت برگشتم حرص با

 "امیم االن مامان نه"

 ""باشه

 انگشت کردم نگاهش پوزخند با افتاد من به چشمش رضا

 گفتم لب ریز کردم نییپا و باال رو اشارم

 "رضا آقا یبا یبا"

 

 در دمیخند حالش به یکل مردیم داشت حرص از باال دمیدو

 شد زده اتاق در که گذشت یساعت کی هی کردم قفل اتاق

 شد نییپا و باال رهیدستگ

 

 "رو در کن باز آلما"



 "اونوقت چرا"

 "چرا بگم تا کن باز"

 تو یرو به رو اتاق نیا در من که سین قشنگ فکرشم"

 "کنم باز

 

 "کنهینم درد خوبه انگشتت باشه"

 کردم نگاه شدم پانسمان انگشت به

 "خوبه"

 "باشم شتیپ بزار لطفا آلما کن باز"

 چه با بابا یهست شمیپ شتریب تو ادیم بدم تو از یهرچ من"

 "خوامتینم بگم یزبون

 "گمیم کن باز یخواینم یکرد غلط"

 

 "من نه کرد مامانت غلطو"

 "یدار کاریچ مامانم به"

 دختر انگار کنهیم نگام یجوری طهیافر کهیزن دارم کار"

 "ام یزیچ یابونیخ

 



 در نیا کن باز عه نگو ینجوریا خودت به بکش خجالت"

 "کنم فیتعر برات اول از بزار رو

 

 "نکن عالف خودتو برو کنم باز نداره امکان اصال"

 "خداحافظ رمیم باشه"

 "ینگرد بر گهید یبر"

 

 شد خواب گرم چشمام سرم رو دمیکش رو پتو

................ 

 

 "آلما قفله چرا در آلما آلما"

 

 گفتم کردم باز رو چشمم هی

 

 "مامان بله"

 "مهردادِ  هیعروس امروز مثال دختر پاشو"

 من امروز مهرداد یعروس بود اومده در حدقه از چشمام

 ...نبود ادمی چرا

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#



 ۱۶پارت#

 

  کردم باز مامان یرو به رو اتاق در رفتم

 امین من ندارم لباس ستمین حاظر که من یول ریبخ صبح"

 !"نه؟ خوبه

 

 هی برات فرستاده رضا لباس نیا ایب بزن غر کم"

 " کنه شتیارا نجایا ادیم عصر شگرمیآرا

 

 خنده با که کردمیم نگاهش داشتم باز دهن با ینجوریهم

 گفت

 "بکنه ماهم بینس خدا دلبازن و دست یلیخ آقاتون"

 

 گفتم یشاک

 "عه مامان"

 "دارم کار هزارتا نارویا ریبگ واال"

 

 پس عجب خاروندم متفکرانه رو سرم گرفتم ازش کاور

  بخدا ندارم نمیا حوصله پوفففف هیعروس نطوریا



 

 باز بود دهیخر یو نمیبب شدم کنجکاو کردم کاور به نگاه

 به ولیا بود خوشگل یلیخ بود یعال براق رهنیپ کردم

 دمیبا کرده انتخاب رو من خوب البته رضا آق قتیسل

 باشه خوب قشیسل

 "کشته رو من نتیرزمیز به اعتماد"

 "جان یوج درومده دیجد"

 "خودمه اتیکشف از بله"

 "داغونن خودت نهیع اتتمیکشف"

 "لطفته نظر"

 "گهید برو خب"

 "برسم بزار"

 "برو خوادینم"

 "بود شده تنگ برات دلم زمیعز جونم آلما"

 "بشوت بود کرده غلط دلت"

 "یبا دمیشوت"

 "یرفت خوش"

 



 رفتم یخر یلیخ یوج یهع دمیخند خودم بودن ونهید به

 بود۱ ساعت رونیب اومدم و کردم خوشگل رو خودم حموم

 نون نبود حاظر که غذا بود گشنم یلیخ نییپا طبقه رفتم

 ولع با بودم یا خامه نون عاشق جلوم گذاشتم یا خامه

  بود ومدهین رضا خداروشکر خوردم

 گفتم و گرفتم باال به رو دستامو

 

 دست از رو من یساعت چند که شکرت مزتبه هزار ایخدا"

 "یکرد راحت یابونیب غول اون

 !"واقعا؟"

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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 میشونیپ به دمیکوب رو دستم کف

 "یوااا"

 

 کفتم هیگر حالت با زیم رو گذاشتم رو سرم

 کمی دینبا من چرا واقعا بدونم خوامیم نه... چرا؟ واقعا"

 "باشم راحت

 



 اورا دیبگذار احترام خود شوهر به فرمودند خداوند چون"

 "بگذارم راحت شمارا تا دیبدار دوس

 

 "یهع ننه یهع"

 دستم دمیپر ها گرفته بزق نهیع که دیبوس محکم رو لپم

 کنم پاک رو بوسش یجا که دمیکش صورتم رو

 

 "یعوض خر نره یابونیب غول"

 "یدیم فحش من به انقدر ادیم رتیگ یچ"

 ینجوریا یول شهیم یخال حرصم از کمی حداقل یهرچ"

 کلت یموها دونه به دونه نیموچ با خوادیم دلم شهینم

 "مردوزمار تیخاصیب بکنم

 

 گفت خنده با

 "اونوقت هیچ مردوزمار"

 

 گفتم یمرموز لحجه با کردم زیر رو چشمام

 "منه نصف قدش فقط هست توام هیشب جن جوری"

 "اهان"



 

 یبلند یغیج و عقب شدم کج یصندل رو طرفم دیپر هوی

 دمیکش

 "هستم مار مردوز کی من پخخخخ"

 

   عقب دادم هولش

 "بابا مینیب نیبش"

 یشیم عاشقش دونستمیم اومد خوشت لباس از چشم"

 "خانومم یبگ سین الزم

 

 به یول خانومم گفت یوقت کردنیم آب قند لویک لویک دلم تو

 اوردمین خودم یرو

 

 "ومدین خوشم اصال بود زشت هم یلیخ اتفاقا"

 تنتم به اومده خوشم که منم مهم نداره عب خب واقعا"

 "ادیم

 

 گفت خاصش نگاه با که کردم یکج دهن

 "یشیم تر بامزه یکنیم یکج دهن"



 

 " برو پاشو نکشمتمت تا برو پاشو اکبر هللا"

 مامانتم سرکاره بابات حال تو رمیم رمینم یدور یجا"

 "زارمیم تنهات نکن فکر سین

 "برو برو پوف"

 کردم یا خامه نون خوردن به شروع دوباره

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۱۸پارت#

 

  شد دهیکش دستم از یا خامه نون هوی

 گفت خورد ولع با نکهیا بعد دهنش تو چپوند همشو

 

 تر خوشمزه یکردیم درست خودت مایقد اون ادمهی"

 "بود

 کردمیم درست یکی واسه اونموقع االن نه بود میقد اون"

 "بود دهینکش رخ به شوینامرد هنوز بود مرد که

 

 گرفت اوج صداش

 "بدم حیتوض واست یزارینم چرا"



 "تهینامرد همون یرو از حاتتمیتوض چون"

 

 "یبش من ماله خواستم فقط آلما ستمین نامرد من"

 

 منو یتونستیم کردن آبروم یب بهم کردن تجاوز با فقط"

 خوامیم.... نداشت گهید راهه چیه  ؟یبکن خودت ماله

 "یعاشق رسم نهیا واقعا بدونم

 

 هم بود کم سنم من هم دیرسینم ذهنم به یچیه لحظه اون"

 جدا هم از مارو که بود نفر هی باز میکردیم هم یهرکار تو

 "کردیم

 

 !"ست؟ین مادرت نفر هی اون"

 مادرم یبش خودم ماله تونستم اونکار با آلما یول هست"

 "زاشتینم میکردیم یهرکار

 

 تو سال چند نیا که ینیسنگ بغض با شد ریسراز اشکام

 گفتم کردیم ینیسنگ گلوم

 نیهمچ وقت چیه عاشق هی یباز هوس هی تو....تو"

 "کردینم یکار



 

 دعوامون کیکوچ سوال هیبا ساده چه شدم رد کنارش از

 !چرا؟ ببخشمش تونستمینم چرا شد

 

 هق یصدا زدم زار بلند یصدا با زدم زانو اتاق در پشت

 بود گرفته رو اتاق کل هام هق

 

 خوردم گوه من نده عذابم نکن هیگر بشم فدات یاله آلما"

 حالم دارم وجدان عذاب ببخشم تو کردم غلط من اصال

 ۱۰ انگار یکنیم رفتار سرد باهام هردفعه سین خوش

 "نویا بفهم دارم دوستت من شمیم رتریپ سال

 

 "باشم تنها بزار برو سین خوش حالم برو.....رضا برو"

 

 بزار کن باز رو در من یآلما فهممتیم بشم حالت قربون"

 "بزنم حرف باهات

 

 "برووو.... خوامینم"

 ....."یم من..آلما"

 "برووو یلعنت دِ "



 

 ...بره تا کردم هیگر صدایب گذاشتم پاهام رو سرم

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۱۹پارت#

 

 باال رو سرم خواستم اومدم خودم به اتاق در یصدا با

 خودم افتضاح بود شده خشک کمرم و گردن یول ارمیب

 داشته نگه خم هنوز کمر سادمیوا کردم بلند واشی واشی

 اصال که کنم باز رو گزهیدست خواستم کردیم درد بودم

 که اوردم بهش یبد فشار نبود ادمی شدمم ناقص انگشت

 دمیکش یبلند غیج درد از

 

 "یکشیم غیج چرا یشد ونهید آلما اوا"

 

 و شدم جمع صوزت دنید با تو اومد و کرد باز رو در

 گفت قرمزم یچشما

 

 "بگو مامان جان بگو آلما شدهیچ"

 

 گمیم بخوره جونش قسم دونستیم



 بودم نشسته در پشت شد دعوام رضا با مامان یچیه"

 "کنهیم درد انگشتمم شده خشک کمرم

 

 دستت هیبخ خودت با یکنیم رو نکارایا چرا برم قربونت"

 "نشده باز نمیبب

 "روش اومد فشار کمی فقط نه... نکنه خدا"

 

 دنبالت ادیب قراره رضا شگایآرا رمیم من اومده شگریآرا"

 کوفتش داداششه یعروس باهاش ینکن دعوا توروخدا

 "نشه

 

 شیکار نزاره من دهن به دهن ، من مادر چه من به"

 "زهیریم کرم خودش ندارم

 

 "نگو بهش یچیه تو باشه"

 "چشم"

  رفت یخداحافظ بعد و دیبوس رو ام گونه

 "زمیعز سالم"

 "شما؟ سالم"



 "شگرمیارا"

 

 کردم نگاهش خنگا نیا نهیع خاروندم رو سرم

 "یاومد خوش تو ایب اهان"

 "یمرس"

 "یاومد شما چنده ساعت مگه"

 "گلم 5"

 " در پشت بودم نشسته ظهر از من یعنی یچ"

 

 گفت تعجب با

 "جانم؟"

 "ستمین باشما یچیه"

 موهام صورتم کردن شیآرا به کرد شروع نشستم رفتم

 کساعتی از بعد داد موج بهشون کمی فقط بود کوتاه چون

 اوردم در کاور از رو لباس شد تموم کارش مین و

 پز رضا مادر یالیفام جلو دیبا خب یول بپوشم خواستمینم

 هه هه هه نه ای دادمیم

 پام رو لباسم رنگ یسانت۱۰ یکفشا دمیپوش رو لباس

 کردم



 

 تنم تو لباس بودم شده خوشگل واقعا نهیآ یجلو رفتم 

 تو بوس هی و زدم یچرخ هی بودم شده ناز یلیخ بود یعال

 گلناز اسمش که شکرهیآرا که فرستادم خودم واسه نهیآ

 دیخند بهم بود

 

 درد دستت شده یعال بودم نکرده شیارا ینطوزیا حاال تا"

 "جون گلناز نکنه

 "یشد خوشگل یلیخ زمیعز خواهش"

 

 بودم خونه تو تنها منم رفت و کرد جمع رو لشیوسا گلناز

 .بود رضا حتما شد زده خونه زنگ که بود هفت ساعت
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 اومد کردم باز رو در نییپا رفتم کردم سر رو شالم و مانتو

 اخماش دید رو صورتم یوقت یول داد سالم و اخم با داخل

  شد باز

 

 "کوچولو پرنسس یشد بایز چقدر"



 گغتم و انداختم باال یا شونه

 "بودم خوشگل"

 

 اومد سرم پشت رونیب رفتم

 "ستین اون در یشک البته صد"

  کرد حرکت تاالر سمت به میشد سوار

 "آلما"

 "هیچ"

 "کنمیم خواهش یباش خوب باهام هیبق جلو امشب شهیم"

 دعوا باهات فقط که دادم قول مامان به من شهینم نه"

 "نیهم نکنم

 

  داد رونیب حرص سر از رو نفسش

 "نخواستم بدرک"

 

 باهاش داشتم دوست  بود شده چم شدم ناراحت حرفش از

 شدمیم ناراحت باشه بد باهام اون نکهیا از یول باشم بد

  بدرک آره نزدم یحرف دادم قورت رو بغضم

 



 منتظر و زدن حرف بدون بود مختلط یعروس شدم ادهیپ

 خودم اورد در رو لباسم رختکن تو داخل رفتم رضا موندن

 یلبا خوشگلم گفتنیم همه کردمیم نگاه نهییآ تو رو

 تا زدم یلبخند یبادوم یچشما کیکوچ ینیب کیکوچ

 من سمت نگاهشون همه داخل رفتم کنم دور رو میناراحت

 سمت به بود رضا کرد حصار انگشتامو یدست شد دهیکش

 یلیخ هم ترانه گفتم کیتبر بهشون میرفت ترانه و مهرداد

 بود کرده رییتغ بود شده خوشگل

 

 میرفت بودن نشسته نایا عمو نایا مامان که یزیم سمت به 

  گرفت چشمامو پشت از یکی هوی

 

 "یکرد فراموشمون یکنینم ماهم به نگاه گهید نامرد"
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 آشنا چقدر سمتش برکشتم بزداشتم چشمام رو از دستاشو

 ام عمه دختر آره سایپر ومدیم

 

 گفتم ذوق سر از غیج با



 " یکرد رییتغ چقدر یوا یخودت سایپر"

 باهم یلیخ اتفاقات اون قبل یبچگ دوران تو بغلش دمیپر

 میبود همسن میموندینم خبریب هم از روز هی میبود جور

 بزرگتر من از یماه سه دو بود سالش۱۹ اونو

 

 نکردم توجه چکسیه به مینشست یصندل رو یروبوس بعد

 دونستنیم یول نداشتن خبر رضا و من یماجرا از اونا

  ستین خوب حالم

 گمیم کیتبر یشد خوشگل یلیخ یکرد فرق یلیخ آلما"

 "یبش خوشبخت یدیرس عشقت به بالخره

 

 گفتم پوزخند با

 "یمرس"

 ..."ـیچ رضا دونمیم....دونمـیم"

 "چخبرا یخوب خودت... سایپر الیخیب"

 ازم ینگرفت یخبر هی سال پنج نیا تو نامرد تیسالمت"

 "دستت از بودم ناراحت یلیخ

 

 "که یدونیم هیبق از تر واضح تمویوضع شرمنده"

 "آره"



 

 گفت زوق و خنده با بعد

 پنج نیا تو یشکیه کردن نگاهت همه تو یاومد تا یدید"

 یپسرا شد فیتعر ازت یلیخ بودت دهیند گذشته سال

 همشون گرفت دستتو رضا تا یول مردنیم داشتن که لیفام

 " شدن عیضا

 

 گفتم غرور با و خانب به حق

 افهیق بد و زشت و گفتن ییبایز ملکه بالخره گهید بله"

 "گفتن یا

 

  کردم اشاره بهش

 "پرو بابا ریبم"

 گفت گوشم کنار مامان کردم نگاه اطراف به و دمیخند

 "دختر زشته کن یروبوس عموهات و عمه با برو"

 "چشم"

 کردمیم حس رو رضا نیسنگ نکاه دمیکش رو سایپر دست

 دست بزرگم عمو و هام عمه تا سه با نکردم توجه یول

 و دخترا با کردن فیتعر ازم شون همه کردم یروبوس دادم



 شک که پسر هی هوی که دادم دست هم لیفام یپسرا

 جلوم اومد عمومه پسر محمد نداشتم

 

 "جوجه یچطور"

 "عنتر خالته جوجه"

 گفت و دیخند

 "یخواهر بود شده تنگ برات دلم"

 "یداداش منم"

 

 سایپر نداشتم یبرادر و خواهر من بود داداشم نهیع محمد

 فقط لیفام یها بچه تو بودن میآبج و خواهر نهیع محمد و

 بودم خوب چل و خل دوتا نیا با

 

 بود بامزه یلیخ بود بزرگم عمو پسر بود سالش۲۲ محمد

  بود خندوندن و یباز دلقک کارش فقط

 اومدم خودم به شد گذاشته روشونم که یدست با

 

 "داره کارت مامان ایب خانوم آلما"

 "باشه"



 ادیم بدش دونستمیم رفتم رضا با و زدم محمد به یلبخند

  بود داداشم مثله محمد یول بزنم حرف پسرا با

 

 که نمیبب رو ییکسا تونستم شد خوب برام یلیخ امشب

 نگاه بود نشسته رو به رو که رضا به منیخوشحال باعث

 یمشک رهنیپ و شلوار و کت بود شده جذاب واقعا کرد

 لبم کنج یلبخند بود زده یا نقره کراوات بود دهیپوش

  نشست

 

 گفت کنمیم نگاهش دید یوقت بود کرده اخم

 "یبزن حرف پسرا با ادیم بدم یدونیم"

 بشنون اونا که یجور طرفمون برگشتن زنعمو و مامان

 گفتم

 

 "ادین بدتم که یرینگ یخواستیم"

 

 گفت طعنه با و یحرص لبخند با زنعمو

 پاش کرد یاشتباه هی رضا هیحرف چه نیا جان آلما"

 بود شییدا دختر کردینم ازدواج باهات وگرنه سادیوا

 " بود مودب هم یلیخ



 

 گفت اعتراض با رضا

 "وسط نکش حرفشو مامان"

 

 هیگر داشت امکان لحظه هر نشست گلوم تو یبعد بغض

 گفتم یتلخ لبخند با داشتم نگه رو خودم یول کنم

 

 دهیترش دختره همون نشده رید هنوزم زنعمو نه"

 "پسرتون شازده واسه دیریبگ رو داداشتون

 

 انقدر یک تا برم خواستمیم رفتم رختکن سمت و شدم بلند

 هق یول شد یجار اشکام گفتمینم یزیچ و کردیم رمیتخق

 منو و نشست دلم دور یدست کردمیم خفه نهیس تو رو هقم

 فشرد خودش به

 

 خوامیم تورو من زنهیم ادیز حرف مامانم نکن هیگر آلما"

 "رو هرزه دختره اون نه

 "رضا کن ولم"

 " کنمینم ولت ینش اروم تا"

 گذاشت اش نهیس رو سرم گردوند برم



 

 از اومد بند اشکام شدم آروم دادیم آرامش قلبش یصدا

 زد یلبخند دیبوس کوتاه رو لبام رونیب اومدم بغلش

 

 گفتم و کردم اخم

 "نشو خاله پسر زود"

 

 بود نخورده شمیارا سادمیوا نهییآ جلو شدم رد کنارش از

 داشتن همه داخل رفتم و دمیکش یقیعم نفس بهم

 اسمنی و زنداداشش کنار افتاد زنعمو به چشمم دنیرقصیم

 چشم برام شونم تا سه بود نشسته رضا ییدا دختر طهیافر

 دادم تکون براشون تاسف با یسر من یول ومدنیم غره

 میدیرقص وسط میرفت و گرفتم رو دستش رفتم سایپر سمت

 در جادوگرم تا سه نیا حرص بود خوب یلیخ رقصم

 ....ومدیم
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 "مینیبش میبر ایب دیترک پاهام آلما یآ"

 "جنبه یب سرت تو خاک"



 

 بود شده روشن یکم ها نور رقص با بود کیتار سالن

  خودم سمت دمیکش رو سایپر

 "امیب بخورم آب برم"

 "باشه"

 

 گوشم به که نفساش یکی بغل تو رفتم که  بود نییپا سرم

 شد مورم مور خورد

 "گذرهیم خوش تنها"

 "بودنه شما با از بهتر"

 

 "خداروشکر"

 

 رفتن ها زوج شد آروم کیموز تمیر نشستم سرجام رفتم

 سمتم اومد رضا وسط

 "میبرقص میبر ایب"

 "برو خودت امینم"

 "ا؟یخواست خودت"

 



 با یول بخورم که برداشتم ینیریش و انداختم باال یا شونه

 روم ختنیر آوار انگار دمید که یا صحنه

 رقص یبرا کرد دعوتش لبخند با اسمنی سمت رفت رضا

 ازش بودم متنفر چقدر کرد قبول یخرک یها عشوه با اونم

 از یسمج اشک نداشتم یکار نیهمچ انتظار رضا از حداقل

 دیچک چشمم گوشه

 

 ریز رضا و دختر نیا دست به اونم شدمیم خورد دینبا نه

 اسمنی بود من رو رضا نگاه کردمیم نگاهشون یچشم

 حداقل االن تا دمیکش یقیعم نفس رضا به بود دهیچسب

 با شد تموم ستین کار در اونم گهید زدمیم حرف باهاش

  باشه یکنیم لج من

 

 سایپر دهنم تو گذاشتم الیخیب موینیریش از یا کهیت

 جلوم نشست

 

 "شونیدید"

 "سین خوب حالم سایپر نگو یچیه"

 

 "زمیعز باشه..... باشه"



 

  به تاالر باغ تو رفتم و شدم بلند کنم تحمل نتونستم گهید

 نفس و زدمیم هق زدمیم نفس نفس گلوم تو بغض خاطر

 دمیکشیم

 

 "یکنیم هیگر چرا دختر شدهیچ....آلما"

 کردم نگاه شدیم کمینزد داشت که محمد به

 

 "محمد....محم"

 گرفت شدت میگر بغلش دمیپر

 "محمد"

 

  زدمیم هق و بدم ادامه تونستمینم

 بهت یزیچ یکس گلم یآبج شدهیچ بشم فدات محمد جان"

 "گفته

 

 نابودم اون.....اون نکردم یکار بخدا نکردم یکار من"

 "بدبختم انقدر چرا...ننیبیم من چشم از اما...کرد



 یخال خودتو بگو بزن حرف....بگو بهم شدهیچ رو یچ"

 "کن

 

 کردم نگاه نکرانش یچشما به

 "تونمینم"

 

 سایپر و محمد فقط دیشا شدم آروم کردم بغلش دوباره

 دادنیم آرامش بهم نایا بودن خوب باهام

 باهم ییتا سه ادیب کنم صدا سارمیپر میبر ایب شم فدات"

 "خوبه ها میریم دوماد و عروس پشت

 

  زدم یلبخند

 "باشه"

 

 که گفت بابام به محمد دمیند نارویا رضا نیماش تو مینشست

 رمیم بااون

 

 نشوندم روجلو سایپر نشستم پشت

 



 انقدر دمیخندیم سایپر و محمد یاداها به و زدم پس افکارم

 رضا دنید با یول ومدیم اشک چشمم گوشه از که دمیخند

 عقب شییزندا و مامان  بودن نشسته جلو که اسمنی و

 دمیخند اراده یب افتاد من به چشمش دیماس لبم رو خنده

 کردنیم نگاهم تعجب با محمد و سایپر

 

 محمدم دیخند بلند بلند هیچ انیجر دیفهم یوقت سایپر یول

 مردمیم داشتم دلدرد از گهید کرد ختنیر مزه به شروع

 تر جلو رفت و کرد شتریب رو سرعتش حرص با رضا

 دمیدینم رو نحسش افهیق بهتر
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 خوشگذشت یریبگ فاکتور اگه جاهاشو یبعض یعروس 

  تخت رو دمیپر و اوردم در ازتنم رو لباس

 

 "یخستگ از مردم یوااا"



 تاالر میرفتیم میداشت که امشب اومدم لمیموبا جیمس یصدا

 شدم کنجکاو بود ناشناس شماره داشتم برش دادش بهم

  کردم باز رو امیپ ستیل

 

 تورو نکهیا خاطر به فقط ادیم خوشم ازش نکن فک"

 "دمیرقص باهاش بدم حرص

 

 رو اسمش یول چرا دونمینم کردم ویس شمارشو بود رضا

 گذاشتنم اسم به یا خنده تک یعاشق رسم به تجاوز زدم

 دادم جواب کردم

 

 گهید زدمیم باهات حرف حداقل االن تا سین مهم واسم"

 "یبا باش خوش شمیم الل سین درکار اونم

 

 داد جواب یفور کردم ارسال واسش

 "خودت مثله سرد شمیم منم بعد به نیا از پس باشه"

 ......"ستین مهم"

 

 خاموش رو یگوش یول شد نمیهم و زنهیم زنگ دونستمیم

 رو یچ همه خواستم هدا از بستم رو چشمام و کردم



 یفور بودم خسته یلیخ بشه دیبا که یاونجور کنه درست

 برد خوابم

...................................................... 

 

 یحرف بود سرد باهام رضا میاومد نایا عمو خونه شام

 حرف ترانه با ندادم سالمم یحت نزدم یحرف چیه منم زدینم

 اخم هم ترانه شد گرد چشمام اسمنی یصدا با که زدمیم

 کرد

 

 "اومده یچ واسه... جـ نیا"

 

 گفتم و انداختم باال شونه

 "دونمینم"

 

 کرد اخم اسمنی دنید با رونیب اومد اتاق از رضا

 

 رو لبش کنار رضا بغل دیپر ما به توجه بدون اسمنی

 دیبوس

 "جونم عمه پسر یچطور"



 اون از یکم دست منم خشم از گرفتیم شیآت داشت رضا

 گفت طرف اون از ییزندا شد بلند نداشتم

 

 "قشنگم دختر یاومد خوش"

 

 یلیس برگشت تا دمیکش رو دستش رفتم اسمنی طرف به

 زدم صورتش به یمحکم

 

 یبوسیم شوهرم من جلو که یخراب و تیشخصیب انقدر"

 "یکشینم خجالت

 

 کرد نگام یعثب یچشما با

 رضا اقتیل یکردینم یرفتار بد باهاش که یداشت عرضه"

 "یندار رو

 

 گنیم دادن نشون اقتیل گنینم تو یکارا نیا به واقعا"

 "یهرزگ

 

 طرفم اومد مهرداد



 "نیا خاطر به یبش ناراحت خوادینم کن ولش زنداداش"

 

 گفت زنعمو

 خجالت یکنیم بلند من بردارزاده رو دست پرو دختره"

 "یکشینم

 

 شمام یرو تو باسه شده بود حقش کشمینم خجالت نه"

 "ستمیم یوا

 

 گفت یباناراحت رضا

 "آلما"

 "ساکت یکی تو"

  کرد من یحوال یمحکم یلیس جلو اومد زنعمو

 "زادتون برادر مثله یکی شمام متاسفم واستون واقعا"

 "پرو دختره یگفت یچ"

 

 گفت و شد یعصب رضا

 "یگیم یچ یدار یدونیم کن بس آلما"

 "نداره یربط توهم به دونمیم آره"



 

 حس لبم تو سوزش و خون مزه دهنم تو دیکوب رو دستش

 گفت مهرداد دیکش ینیه ترس از ترانه کردم

 

 "رضا بکش خجالت"

 

 صدام بود شده باعث یول بشکنه خواستمینم که یبغض با

 گفتم بلرزه

 

 بردم دم..ــای از رو.... یقبل ار....دوبــــ....اون"

 "ییا..حرف نیا.... از تر نامرد...نامـ...دمید االن...یول

 

 ومدیم سرم پشت ترانه رونیب دمیدو و برداشتم رو مانتوم

 

 "سایوا جان الما....آلما"

 " ترانه هیچ"

 تنها میبر من با ایب یشد ناراحت فهممتیم باش آروم"

 "نرو



 که شدم خورد یانقدر نه ای شدم خورد ای شدم ناراحت"

 ...."گهید

 

  کردم بغلم ترانه گرفت شدت ام هیگر

 مثله منم شدهیچ گفت بهم مهرداد کنمیم درکت بشم فدات"

 اسمنی از تو مثله منم دادیم ریگ منم به مامان بودم تو

 " متنفرم

 

 بکنم هیگر یک تا مردمیم کاش گهید شدم خسته ترانه"

 اونوقت حداقل بود نیا از بهتر یقبل ینکبت یزندگ بخدا

 "شدمینم خوزد کردمینم هیگر

 

 حرف داره رضا و مامان با مهرداد میبر ایب برم قربونت"

 "رو هیقض نیا کنه حلش ادیب زد زنگ باباهم به زنهیم
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 یب زدیم دور ابونیخ تو کرد حرکت شدم نشیماش سوار

 گفتم هوا

 "چالوس جاده میبر"

 "االن چالوس یچ"



 "شهیم عوض هوامون و حال اره"

 "میبر گریج تمیپا"

  اوردم در فمیک از رو فلشم کرد حرکت چالوس سمت به

 "که یکنیم حال ونیهما حامد اهنگ با"

 "یمشت بله"

 

 بلند بلند باهاش پرسه ونیهما حامد شد پخش اول اهنگ

 کمی بود یکاف یناراحت امروز یبرا زدمیم دست و خوندمیم

 بود یا هیپا و مهربون دختر گذروندمیم خوش ترانه با

 میبود شده جور یفور باهم

 

 یا گوشه ترانه میکردیم حرکت چالوس یها خم و چیپ تو

 داشت نگه

 " شدهیچ"

 "کن عوض ییهوا هی شو ادهیپ یچیه"

 

 سرسبز دره به میشد ادهیپ کرد ادیز کمی و آهنگ یصدا

 خوب منظرش بازم یول بود کیتار که نیا با کردم نگاه

  صفا با و بود

 دمیکش یقیعم نفس



 !"؟یدار دوسش"

 گفتم یول آره گفتم دلم تو نشست لبم کنج یلبخند

 " دیشا دونمینم"

 انقدر دشیبوس اسمنی یوقت وگرنه دونمیم یدار دوستش"

 "یستادینم یوا عموت زن یرو تو یشد ینم یعصب

 

 زدم یپوزخند

 "اونه اتفاقات نیا همه یبان و باعث ازش متنفرم"

 عقد که روز چند نیا تو باش خوب رضا با یول دونمیم"

 رفتیم راست هی خونه ومدیم بودم اونجا من یوقت نیکرد

 مهرداد یول ومدیم لشیوسا شکستن یصدا و اتاقش تو

 دوستت یدیم عذابش میباش داشته باهاش یکار ذاشتینم

 "جونش از شتریب داره

 "سین مهم واسم"

 گفت خنده با

 "  یسنگ دل یلیخ"

 "نبودم ینجوریا کردن سنگم دلم"

 انداخت هام نه شو دور دست

 "ییایدن یجار نیتر مهربون من واسه یول"



 "یهست یجار نیبهتر. زمیعز توهم"

 سادیوا ما نیماش کنار نیماش هی

 شوکه مست یپسرا یباصدا یول مینکرد بهش یتوجه

 سمتشون میبرگشت
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 "میباش خدمت در خانوما"

 بدم فحش دونستمیم بود دهیچسب من به ترس از که ترانه

 دنیم ریگ شتریب ادیم خوششون بدم نشون خودم از ترس

 گفتم کردم جمع جرئتمو

 

 "ماست از خدمت"

 گفت یچندش یصدا با

 "جووون گریج که یا هیپا"

 "سرتون پشت میایم خودمون نیماش با ما"

 "نیایم ما با نشد گهید نه"

 

 گفتم ترانه گوش کنار یخطر اوضاع دمید



 "شاگرد سمت ینیشیم یدویم بدو گفتم تا"

 "باشه"

 تونهینم دونستمیم بود کرده هول ترانه بود یعال میرانندگ

 برونه

 "بدووووو"

 

 پسره کردم قفل هارو در نیماش تو میدیپر گفتم نویا تا

  شهیش به دیکوب و اومد

 "نشکستم رو شهیش تا کن باز"

 گفتم و زدم براش یلکسیر لبخند هی

 "آش بپزه تا باش الیخ نیهم به"

  دادم تکون براش و دستم و کردم روشن نیماش

 انیم دارن سرمون پشت دمید که موندم گاز تخته

 گفتم لب ریز زدم یپوزخند

 "نینشناخت رو آلما هنوز"

 گفت هیگر با ترانه کردم شتریب و سرعتم

 "ارنین سرمون ییبال ترسمیم من آلما" 

 گفتم خنده با

 "بترسم دیبا من آورده تو دخل مهرداد که تورو"



 "تو؟ مگه"

 "نه"

 دیپرس شک با

 "یکرد میترم"

 "موقع همون آره"

 "اهان"

 

 گفت هوی کرد سکوت کمی

 " کموننینزد هم اونا ادهیز سرعتت یلیخ"

 "داره کی هیپا بابام یول دهایببخش"

 "داره یربط چه"

 درومد کهایالست غیج زدم یسیپل دور برگردون دور از

 کردم نگاش غرور با

 "ربطش نمیا"

 گفت خنده و تعجب با

 " دختر ولیا"

 الیخیب نشد یخبر ازشون گهید روندم تهران سمت به

  برگشتم ترانه سمت به داشتم نگه خونمون جلو شدن

 گفتم دمیبوس رو لپش



 "گرم دمت خوشگذشت یلیخ"

 "زمیعز خواهش"

 

 شلوارم بیج از اومد میگوش یصدا کردم یخداحافظ ازش

 لبم گوشه دستم کردم قطع رضا اسم دنید با آوردم در

 بود کرده باد یکم و بود یزخم دمیکش
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 داخل رفتم کردم قطع دوباره خورد زنگ میگوش دوباره

 تو رفتم رفتم باال هارو پله آروم بودن خواب نایا مامان

 اومد میگوش جیمس یصدا اتاق

 کردم نگاه

 "بده حالم آلما بده جواب"

 

 حالت که بدرک گذاشتم لنتیسا رو یگوش زدم یپوزخند

 اصال ریبم سین خوب

 



 چرا.... کردیم تمیاذ یول داشت دوسم دمیکش دراز تخت رو

 هه! داشت؟ دوسم چون ازش خوردمیم یدهن تو و یلیس

 زیانگ نفرت و بد انقدر میزندگ چرا داشتن دوست رسم نهیا

  شده

 زیم از یمسکن قرص گرفتم سردرد ادیز الیخ و فکر از

 بستم رو ام چشم خوردم آب وانیل هی با و برداشتم توالت

 برد خوابم خوردن وول ساعت کی از بعد

**************************************** 

 "یعروس یییییچ"

 "یعروس بله"

 واسه و فکرامو هنوز من بعدشم سین زود یلیخ"

 " نکردم ابوی اون با یعروس

 

 "نمیبب اونور برو....بکش خجالت آلما زشته"

 

 گفت مامان که رفتم کنار نتیکاب یجلو از

 لبتم گوشه شده یچ یگ ینم یقهر باهاش اس هفته هی"

 " هیچ یگ ینم اونم زخمه که

 

 "الیخیب مامان یچیه"



 "زده بابات شو حرفا رضا.....جوابت از نمیا"

 

 ترانه رفتم خوردیم زنگ که میگوش سمت زانیآو یییلبا با

 دادم جواب یخوشحال با بود

 

 "عشقممم سالم"

 "ییکجا آلما سالم"

 گفتم تعجب با بود نگران صداش

 " شده یچ خونه"

 "عیسر فقط.... مارستانیب ایب"

 "ترانه شده یچ"

 خوادیم تورو کنن نشیمعا دکترا زارهینم بده حالش رضا"

" 

 "اومدم باشه باشه"

 

 صدام یهرچ مامان بپوشم لباس باال طبقه رفتم ینگران با

  ندادم جواب شده یچ گفت و کرد

 

 گفتم ینگران و عجله با و نییپا اومدم



 "کجاس نتیماش چییسو مامان مامان"

 "یکرد لبم به جون الما شده یچ"

 زود یکجا چییسو...مارستانیب م بر دیبا بده حالش رضا"

 "باش

 

 "امیب منم واسا یدیکل جا تو"

 "رفتم من خوادینم"

 با شدم نیماش سوار اطیح رفتم و بگه یزیچ نذاشتم

 بد چرا حالش بود شده یچ یعنی کردم حرکت ادیز سرعت

 ....باشه نشده یزیچ ایخدا بود
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 به دمید رو ترانه انتظار بخش تو مارستانیب رساندم خودم

 رفتم سمتش

 

 "ترانه شده یچ"

 فقط بده یلیخ حالش گرفته دیشد لرز و تب کردم نگرانت"

 "کنهیم صدا تورو اسم



 "کجاست؟"

 

 "میبر ایب"

 با کرد باز هارو اتاق از یکی در میرفت اورژانس سمت به

 رفت هم در اخمام بود نشسته رضا تخت کنار اسمنی دنید

 چشماش رو از رو ساعدش رضا جلو رفتم سالم بدون

  بود شده خشک لباش بود دهیپر رنگش برداشت

 و آروم یباصدا و کرد نگام یناراحت با سوخت براش دلم

 زد صدا رو اسمم یلرزون

 "من....آلما"

 

 گفتم درهم یاخما با

 "ادیب بگو دکتر ترانه....نگو یچیه"

 "کنن نمیمعا زارمینم مینبخش تا"

 "یزارینم یکنیم غلط تو"

 

  گفتم ترانه روبه

 "ترانه گهید باش زود"

 



  داخل اومد دکتر با رفت ترانه

 "نیکن نهیمعا نییبفرما دکتر سالم"

 " گهید نیومدیم زودتر بده رتونیخداخ"

 کردم نگاه کردیم نگاه منو داشت که رضا یچشما به

 "رهیبم تا ومدمینم نبود مهم واسم اگه"

 

  برگردوند رو سرش و گرفت یشرمندگ رنگ رضا یچشما

 و زنعمو زد یآمپول و کرد وصل سرم هی کرد نشیمعا دکتر

 حرص آنقدر ومدینم در خونشون یزدیم کارد که اسمنی

  کردم نگاه مهرداد به خوردن یم

 عقب نرفتم که روزم چند دارم دانشگاه برم دیبا گهید من"

 "افتادم

 "برسونمت یخوایم داداش زن باشه"

 "ممنون نه"

 گرفت و دستم رضا که م بر خواستم

 "نرو"

 بمونم شد ینم یول برم خواستمینم منم کردم نگاش فقط

 دمشیبخش کردیم فکر ینجوریا

 آوردم در دستش از رو دستم



 یخورینم تو داروها بشنوم اگه شه خوب حالت دیبا"

 "کنمیم تا باهات گهید جوری منم اونوقت

 پشت مهرداد رونیب رفتم و کردم یسر سر یخداحافظ

  اومد سرم

 "رسونمتیم میبر ایب"

 "یمرس"

 شدم نیماش سوار و رفتم باهاش

 گفتم نشستم تا

 مونیپش بود بد حالش رضا یبگ یخوایم دونمیم دونمیم"

 بود ببار نیهم یکرد فک داداش یول بسان و فالن و بود

 دفعه هر بود اریب نیهم یکرد فک خوردمیم یدهن تو ازش

 و دیپرسیم ازم مامانم که یکبود یجا

 ... "منم به گفتمیم یزیچی دروغ به شده یچ

 

  کنم کامل رو حرفم نداد اجازه گلوم تو بغض

 منم بگم یچ گهید دونمینم شکسته دلت یناراحت دونمیم"

 "شدم جیگ
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 ذهنم معلقم هوا و نیزم نیب انگار جمیگ خودمم من"

 "کردم الیخ و فکر بس از خستس

 "نیدار دوس رو گریهمد شما هست که یچ هر یول"

 "نفرته از پر داشتن دوست نیا یول میدار دوس آره"

 "رضا نه توعه طرف از نفرت اون"

 "اره"

 و اسمنی بشه گرفته عتریسر هرچه تونیعروس بهتره"

 دارم یچ یبفهم اگه سرشونه تو یا گهید یا فکر مامانم

 " گمیم

 ..." من یول آره"

 فردا بشه گرفته هفته آخر نیهم تو دیبا نداره اما و یول"

 "نیبکن رو یعروس یکارا نیبر دنبالت ادیب گمیم رضا به

 

 "زمینم دانشگاه خونه سمت برو فقط باشه اوهوم"

 "چرا"

 "بودم گرفته اجازه یماه هی گفتم دروغ"

 "باشه"

  گفتم لبخند با داشت نگه خونه جلو



 یا وهیآبم ییچا هی خونه میبر ایب داداش نکنه درد دستت"

 " بخور

 

 رو رضا صیترخ یکارا مارستانیب برم ممنون گهید نه"

 "ممنون مارستانمیب به اومدنت بابت بکنم

 "خداحافظ فعال کنمیم خواهش"

 "خداحافظ"

 

 یهع چرخوندم و انداختم در داخل دیکل رفت و زد یبوق

 بگذرون ریبخ ایخدا

 

 به دادم سالم بود اومده بابا بود پنجشنبه شدم خونه وارد

 داشتن شرکت دوتا رضا یبابا عموم و بابام بابا و مامان

 جلوم دیپر سایپر که شدم اتاقم وارد بودن کیشر که

 

 "یزیچ یاحوالپرس یزنگ بابا یخوب خانوم سالااام"

 "ندارم وقت بخدا شرمنده زمیعز سالم"

 مینشست تخت رو گرفتم و دستش دمیبوس لپش

 "خانوم حاال یبود کجا خب"



 

 "ششیپ رفتم بود مارستانیب بود ضیمر رضا"

 " االن خوبه اهان"

 "اره"

 "دیپوس دلمون سین یخبر یعروس از"

 "هفته نیا آخر تا چرا"

 "خانوم عروس مبارکه واقعا"

 "یمرس"

 مونیپش نشست آورد وهیم و وهیآبم واسمون مامان

 "بود خوب رضا"

 "نباش نگران مامان آره"

 "باشه"

 

 گذشت هاش یخوشحال و یناراحت همه با اونروزم
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 "خوشگله چقدر نیا نیبب ایب آلما"



 بود مونده شیضیمر مونده ته هنوز بود خشدار صداش

 جواب یسرد با باهاش بودم نیسرسنگ هنوزم من یول

 دادم

 

 " ادینم خوشم"

 کار اونجا که یدختر میزد قدم مزون بزرگ سالن هم باز

  بود شده خسته واقعا ومدیم راه ما کنار کردیم

 

 منحصر و خاص مدل هی من نیایب شهینم ینجوریا خانوم"

 " بدم نشون بهتون فرد به

 "میبر باشه"

 خشدار یها سرفه که میرفت یم دختر سر پشت میداشت

 بهش دادم رو میمعدن آب شد شروع رضا

 " بخور"

 

 رو ملفه هی اتاق هی تو میرفت دوباره دیکش سر و گرفت ازم

 نظر از موند باز دهنم دیکش رو ملفه تا بود دهیکش لباس

 گفت گوشم کنار رضا بود یعال من

 

 "شهیم معرکه تنت تو"



 و کرد کمکم دختره کنم پرو بده گفتم و زدم یمحو لبخند

 پر رو الغرم تن  بود بایز یلیخ بود محشر تنم.تو دمیپوش

 شد زده اتاق در دادیم نشون

 

 "نمیبب هست اجازه"

 "ستین نه"

 

 رونیب رفتم دمیپوش خودم یا لباس و آوردم درش یفور

 کرد اخم رضا

 "که خوردمینم میدیم شدیم یچ مگه"

 "هیمشکل نداشتم دوست"

 "هست که مشکل"

 "کن حلش دکتر برو یدار مشکل"

 "چشم"

 

 از کردم تعجب واسم دیخر رو لباسه اومد هم رضا و رفتم

 بعد به نیا از شدم خوشحالم یول بود گرون یلیخ کارش

 رونیب میاومد محزون از دمشیپوشیم خواستمیم هروقت

 میکرد حرکت و میشد نیماش سوار

 



 " گشنته توام مطمئنا گشنمه من رستوران میبر"

 "اوهوم"

 رستوران هی یجلو یساعت مین بعد نگفت یزیچ گهید

 داشت نگه یسنت

 یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۳۰پارت#

 

 تخت کیرو بود خوب و داشت یسنت یفضا داخل میرفت

 سمتون اومد گارسون مینشست

 "نیدار لیم یچ"

 "یخوریم یزید"

  بودم نخورده بود وقت یلیخ یزید

 "آره"

 

 ریز به سر بود حاکم ینیسنگ سکوت میداد سفارش یزید

 گفتم و کردم بلند سر کردیم نکاهم فقط رضا بودم نشسته

 

 "یکنیم نگام دارم یرادیا و بیع"

 "هیمشکل کنم نکات دارم دپست نه"



 "مشکله اره"

 "کن حلش دکتر برو"

 "نده پس خودم به حرفامو"

 زد یینما دندون لبخند

 "تیخاص یب پروعه کوفت"

 

 "تم؟یخاصیب من"

 "یفتادینم بدشانس من ریگ که ینبود گهید اره"

 رهیبگ خندشو جلو داشت یسع

 "بله بله"

 

 ازیپ رضا که میشد خوردن مشغول اوردن رو یزید

 دیکوب محکم و کرد مشت دستشو سفره تو گذاشت برداشت

 من رو ختیر و شد کج هم دوغ پارچ  ازیپ رو

 

 کردم نکاش حرص با ما به کردن همهدنکاه

 

 "رفت ابرومون یدار کرم"

 گفت رفتیم سهیر داشت خنده از که یحال در



 "  شده باحال افتیق یلیخ"

 

 گفتم پاش رو دمیکوب قاشقمو دیخند دوباره

 کرم یکرد فیکث رو جام همه یبخند آب رو کوفت"

 "  اخه کنهیم نصف ازیپ ینجوریا یک بکش خجالت

 

 یکاغذ دستمال با شدم الیخیب دیخندیم همچنان اون یول

 شدت اون دادمیم فحشش لب ریز کردم پاک رو مانتوم

  شدیم شتریب خندش

 "برم پاشم ای یکنیم کوفت رضا"

 گفت زیر یها خنده با گرفت باال میتسل حالت به دستاشو

 

 "فقط نشو یعصب خورمیم نه نه"

 

 سوار میرفت کرد حساب رضا میپاشد و میخورد غذامونو

 میشد نیماش

 

 "یبر آقاتون با یدار دوس یشهرباز عاشق که تو"

 "برم؟ یک با بله"



 "من گهید اقاتون"

 "باشم نداشته ییاقا نیهمچ اهیس صدسال خوامیم"

 "یبسوز برمتینم اصال یخوب نیا به باشه خداتم از"

 "برم من که رهیم باتو یک نبر بهتر"

 "کشنیم من خاطر به خودشونو دخترا"

 "یندار یارزش من واسه دخترا همون یارزون"

 

 خودمم نگفت یزیچ و شد ناراحت حرفم از کردم حس

 میشد نیماش سوار نگفتم یزیچ یول شدم مونیپش

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۳۱پارت#

 

 دیشد لود کرده اخم نزد یحرف داشت نگه خونمون یجلو

 خونه سمت رفتم بستم رو در و شدم ادهیپ یحرف بدون منم

 که اومد کشیالست غیج یصدا داخل رفتم کردم باز رو در

  رفت

 

 بهتر حرفام از شدینم ناراحت اصال اونکه بود شده ناراحت

  بهتر سردتر یهرچ



 رو در و برگشتم دمیشن فونیذآیصدا که داخل برم خواستم

 کردم باز

 

 "عجب چه یچطور ییتو محمد عهه"

 "زندس مرده ینیبب داداشت به یزنینم که زنگ" 

 

 "یا زنده ای یمرد نهیببب یستین که داداشش یپسرعموش"

 

 محمد پشت از که رضا یصدا گرفتم یته قالب ترس از

 بود دفعه هر از تر یعصب ومدیم

 گفت خنده با طرفش برگشت محمد

 "یعصب چرا پسر یچطور رضا داش سالم به"

 "نشو الما کینزد نگفتم"

 

 گفت یعصب و ناراحت محمدم

 "خواهرمه یجا به الما رضا بکش خجالت"

 به هم گهید یکی خوادینم بسه واست یدار خواهر تو"

 "باشه خواهرت یجا

 



 دست رضا بشن قهی به دست االن بودم دهیترس که من

 خودش طرف دیکش گرفت و محمد

 

 "نشه داتیپ هم گهید محمد برو ایب"

 گفت و کرد زصا به بار تاسف ینگاه محد

 

 "که واقعا رضا نداشتم یکار و افکار نیهمچ توقع ازت"

 گفت من به رو

 "یابج خداحافظ"

 

 یلیس و چرا دونمینم یچطور دونمینم کرد نگاه رضا به

 شد کج صوراش که زدم بهش

 "یپست یلیخ رضا متاسفم واست واقعا"

 

 گرفت و دستم رسا که خونه داخل سمت به برم خواستم

 خودش سمت برگردوند

 

 دلش نداره عب گفتم یکرد یهرکار االن تا الما منو نیبب"

 به ستمین رحم دل گهید بعد به نیا از یول شهیم خوب پره



 منم بهم یکن یاحترام یب بهم یبخوا قسم واحد و عهد

 " کنم یرفتار بد باهات بلدم

 

 و کرد ول و دستم نگفتم یزیچ کردمیم نگاش واح و هاج

 و بابا خونه رفتم و گرفتم و دهنم یجلو ختیر اشکام رفت

 اومدن کنمیم هیگر دارم من دنید تا بودن نشسته مامان

 جلوم

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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 "مامان یکنیم هیکر چرا الما شدهیچ"

 گفتم داد و هیگر با

 رضا با خوامیم گفتم من مگه شماس ریتقص همش"

 بدبخت میخواستگار ادیب نیبگ گفتم من مگه کنم ازدواج

 یخواستینم شما مگه من پدر که نیکرد ترم بدبخت بودم

 دیشد بهذازدواجم یراض چرا پس شهیهم باشم خوشحال

 خسته شده شتریب هام هیگر که کردم ازدواج یروز از

 من یچ هر یچ همه شدمداز دیام نا شدم تر خسته بودم

 دختر چشم به زنعمو که شماس ریتقص همش کشمیم

 بدبخت منو که شماست ریتقص هش کنهیم نگام خراب

 "نیکرد



 

 گفت ینگران با بابا

 "بابا شدهیچ الما"

 

 رو در اتاقم تو باال طبقه رفتم حرفش به دادن جواب بدون

 هیزندگ چه نیا زدم زار و تخت رو افتادم بهم دمیکوب

 بسمه رمیمیم دارم ایخدا شدم گرفتارش من که بود  یشوم

 

 که کردیم صدام که دمیشنیم رو مامان یها ذالتماسیصدا

 سایپر به زدم زنگ باشم خونه خواستمینم کنم باز رو در

 داد جواب بوق نیاول

 

 " جونم الما سالم"

 "ییکجا سالم"

 

 کردم هیگر و گرفته صدام دیفهم

 "یکرد هیگر چرا ییکجا الما شدهیچ"

 "سادمیوا ابونمونیخ سر دنبالم ایب"

 "باشه باشه"



 

 نشه معلوم صورتم یقرمز که زدم پودر کرم کمی صورتم

 جلوم اومد مامان رونیب رفتم

 "مامان بکو بهم شدهیچ یخوب مانان جان الما"

 "الیخیب مامان سین خوب حالم ررونیب برم خوامیم"

 "نرو تنها یبر یخوایم کجا"

 

 گفتم یکالفگ با

 " الیخیب سین مهم یچیه واستون که شما مامان"

 گذشتم کنارش از 

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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 سر رفتم دمیدو ندادم یجواب زد صدام چقدر هر مامان

 ابانونیخ

 و شدم سوار دیرس سایپر که سادمیوا یربغ هی ابونیخ سر

 گفتم

 

 "برو فقط سایپر برو"



 "ادیم مامانم االن رونیب برو تهران از برو شدهیچ"

 ...."چـ اخه"

 

 گفتم ادیفر با

 "نزن فک انقد سایپر گهید برو"

 

 نیماش عقب برگشتن شد کنده جا از نیماش فشرد رو گاز

  اومد ما نیماش دنبال رونیب اومد ابونیخ از مامان

 

 "بده فشار المصب گاز سایپر"

 "باشه باشه"

 

 مطمعن پشتمون دمیند گهید مامان میشد خارج تهران از

 زنهیم زنگ رضا به بودم

 

 "رونمیم خودم نگهدار گوشه هی"

 "باشه"

 



 کار در ییالیو رفتم شمال طرف به روندم نشستم رل پشت

 میکردیم اجاره دیبا نبود

 "نگفتم نایا مامان به که من شمال یبر یخوایم"

 عوص ییهوا هی کاینزد نیا میریم بگو شمال میریم نگو"

 "میکن

 

 "باشه"

 

 گوشه از بود خلوت جاده میبود راه تو شدیم یساعت کی

 زد ترمز جلوم دیچیپ نیماش هی هوی که روندمیم داشتم

 

 دیپر خواب از سایپر که زدم ترمز هوی منم شدم زده هول

 رونیب اومد نیماش از که یکس دنید با یول دیکش یغیج و

 زود چه کردیم کاریچ نجایا کردم نکاهش فقط منم شد الل

 ...یوا مامان یوا رسوند رو خودش

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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  نییپا دمیکش و کرد باز رو در من سمت اومدن

 "یروان چته یهو"



 "شو خفه"

 گفتم و  دادم اوج صدام به زدم یپوزخند

 اونم ادینم در صدام وقته یلیخ شدم خفه وقته یلیخ من"

 شد تباه میزندگ رفت ابروم فیکث باز هوس توعه خاطر به

 دمید یول یدار دوسم کردمیم فکر مندخر تو دست به اونم

 مطمعنم سمتم یاومد یکرد که یکار خاطر به فقط تو نه

 کثافط هیتو یریم یزاریم یکن اونکارو هم گهید باری اگه

 ... "حرو

 

 اشکام موند دهنم تو حرفم دهنم تو زد محکم دستش با

 گفتم داد و هیگر با دوباره ختنیر

 

 برو گمشو پس زنمیم حرف ادیم بدت دهنم تو نزن انقد"

 " نگرفته جلوتو یکس

 

 گفت و دیکش دستمو

 "کنمیم تیحال الما کنمیم تیحال"

 "کن ولم نمتیبب خوامینم کن ولم یخورینم ییگوه چیه"

 



 فرو فکم تو رو ناخونش دستاش نیب گرفت رو موهام

 ناخنش شده یزخم دونمیم مردمیم داشتم دردش از کردیم

 پوست تو رفت فرو

 

 میبرس بزار شو خفه کنم ادبت نجایهم نزار الما شو خفه"

 "یطرف یک با کنم تیحال خونه

 

 اومد ومدینم ییپا ترس از بود نیماش تو االن تا که سایپر

 گفت و نییپا

 داره گناه باهاش نکارویا نکن کن ولش خدا تورو رضا"

 "ینداد زجرش کم

 

 "شو خفه یکی تو"

 گرفت دستم سمتمو اومد سایپر

 "شیزنیم یدار گمیم باباش زنمیم زنگـ رضا کن ولش"

 

 "بخور یخوایم یگوه هر"

 



 کرد پرتم کرد باز رو در نیماش سمت برد دیکش دستمو

 رلبیز رفت گاز تخته شد سوار زد دور خودشم داخل

 گفتیم

 " الما تو و دونمیم من یکنیم فرار من دست از"

 

 یلیخ دمیکش فکم ریز رو دستم کردم پاک رو اشکام

  شد یخون دستم دمیکش دست داشت سوزش

 

 روم انداخت دراورد بشیج از یدستمال

 "هیخون گردنت کن پاک"

 

 بود اومده خون انقد یعنی

 هیتک شهیش به نیماش کم افتاد انداختم پام رو از دستمال

 کردیم هیگر من حال به داشت یعنی بود یبارون هوا دادم

 کنهیم هیگر حالم به آسمونم که بدبختم اتقدر یعنی

 

 ختیریم اشکام چشمم گوشه از

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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 رو نجایا بودم دهیند تاحاال نگهداشت خونه هی یجلو

 کرد باز رو من سمت در اومد و شد ادهیپ بود آپارتمان

 به سر میشد اسانسور سوار داخل برد و دیکش رو دستم

  ومدینم در صدام کردمیم هیگر فقط نییپا

 

 ستادیوا واحد در یرو روبه رونیب اومد ستادیا اسانسور

 که وفتادمیم داشتم داخل کرد پرتم کرد باز انداخت دیکل

 سادمیوا گذاشتم در کنار یکفش جا رو دستمو که خودم

 

 "وونیح یضیمر"

 

 "الما شو خفه"

 "یریبم االن نیهم بود ارزوم"

 

 جلو اومد و زد یپوزخند

 "یدار دوسم یکن اعتراف تا رمیمینم"

 دوست فقط ابان گهید نه االن یول داشتم شبید تا دیشا"

 "ازت متنفرم یریبم دارم

 



 گفت و زد گوشم تو یلیس

 شده که اجبارم به الما کشمتیم یباش نداشته دوسم اکه"

 "یباش داشته دوسم دیبا

 

 گفتم داد و غیج با دمیکوب نشیس تو مشتامو

 خورهیم بهم ازت حالم یعوض کصافت یهس یروان هیتو"

 نامرد توعه اونوقت نکرده بلند روم دست تاحاال بابام

 پنج مگه یزنیم چرا پس یدار دوسم یگینم مگه یزنیم

 تجاوز بهم یچ یبرا یدار دوستم یگفتینم شیپ سال

 یعاشق رسم نهیا یبرد خانوادم شیپ ابروم چرا هان یکرد

 " تجاوزه یعاشق رسم نوشته ایدن کتاب یکجا

 

  مبل رو نشوند و گرفت رو دستام

 باال سگم یرو اون نکن خورد اعصابمو بسه الما بسه"

 "ارین

 

 نمیا از سین سگت یرو مگه نیا یدار سگم یرو اون"

 "هست بدترش

 

 دهنم رو گذاشت دستشو



 " گهید بسه باشه"

 

 گفتم زدم پس دستشو

 "نزن دست من به"

 

 روز تا کنمیم قفل در دارم دارم کار رمیم من باشه"

 "یمونیم خودم شیپ یعروس

 

 "خونمون برم خوامیم نه"

 

 نشوند گرفت دستمو که شدم بلند

 کن درست شامم هی نجایهم نیبش الما نبار در حرصمو"

 "نه ای یزیچ یبلد اصال نمیبب

 

 "بهتره یبخور کوفت ستمین کلفتت من"

 

  در سمت رفت نزد یحرف

 "بزن زنگ یداشت یکار خداحافط"

 "ریبم برو"



  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۳۶پارت#

 

 اومد در تو دیکل دنیچرخ یصدا رفت و بست رو در

 المپ فقط کردم نگاه خونه به کرد قفل رو در دمیفهم

 خونه تو تنها تاحاال داشت برم ترس بود روشن ییرایپذ

 رفته ادشی کنم فکر یول ترسمیم دونستیم هم رضا نبودم

 کهیم بزنم زنگ مامانم به کارکنمیچ حاال یلعنت اه بود

 دیکل باز بزنم زنگ هم ترانه و سایپر به بمون رضا شیپ

 شانس نیا به لعنت اه اه که ندارن نجارویا

 

  بود ییرایپذ یرو روبه آشپزخونه زدم چرخ خونه تو کمی

 و حمام که بود راهرو هی اشپزخونه راست سمت

 بعد  هم کنار خواب اتاق دوتا بعدش داشت قرار ییدستشو

  زدن دنید

 

 و برداشتم رو کنترل یو یت یجلو مبل رو نشستم دوباره

 (کردمینم روشن کاش یا یول) کردم روشن یو یت

 

 جن که یا صحنه۲نگیکانجور لمیف شد روشن یو یت تا

 خودشو که کرده ریتسخ رو دختره پنجره کنار سادهیوا



 رو زیم یرو گلدون دمیکش یبلند غیج اومد نیزم بندازه

 شد اهیس و شد قطع ریتصو شکست که یو یت تو دمیکوب

 چراغ اتاق تو رفتم بود گزفته ممیگر دمیلرزیم ترس از

 اتاق شدم جمع گوشه هی تخت رو نشستم کردم روشن

 بود کور و سوت

 

 به قفل فقط چشمم ترسوندمیم بدتر ومدیم یزیر یصداها

 خودم تو اتاق تو ادیم داره جن اون کردمیم حس بود در

 یب اشکام بودم اتاق تو یساعت کی شدمیم جمع شتریب

  دمیلرزیم ختنیریم اریاخت

 

 جلو دستم گرفت شدت ام هیگر شد باز که اومد در یصدا

 که افتاد اتاق تو یا هیسا نره رونیب صدام که گذاشتم دهنم

  دمیکش یبلند غیج

 "اتاق تو این تورو خدا ستمین خوردنی من برو توروخدا"

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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 اتاق تو اومد هراسون رضا

 "الما شدهیچ"



 با طرفش رفتم شدم بلند ستین جن اون که یاسودگ سر از

 گفتم هیگر و غیج

 

 من یدونینم هان یزاریم تنهام خونه تو یدار کرم مگه"

 "رضا یشوریب یلیخ ییتنها ترسمیم

 

 صورتم رو دستم تخت رو نشتم رفتم و گرفت شدت میگر

  کردم هق هق و گذاشتم

  سمتم رضاـاومد

 یترسیم تنها دمینفهم بود خورد اعصابم انقدر بخدا آلما"

 "کن نگام

 

 "نمتیبب خوامینم رونیب برو"

 از شد شیر شیر دلم زد صدا رو اسمم یناراحت با

 صداش یناراحت

 "آلما"

 "رونیب برو"

 

 بره یول سوخت حالش به دلم رونیب رفت و نگفت یزیچ

 شک سوزهیم داره صورتم هنوز زدیم یلیس اونجور بدرک



 دوست نیهمچ اصال رهیبم بره شده کبود لبم کنار ندارم

 گور به ببره خودش با دیبا یداشتن

 

 دراز مبل رو رضا ییرایپذ تو و رفتم شدم اروم که کمی

 که یاروم و منظم یها نفس از جلو رفتم بود دهیکش

 کهیمرت هست خوابم خوش چه خوابه دمیفهم دیکشیم

 بکشمش بزنم نجایهم گهیم طونیش یعوض

 

 کردم باز رو خچالی یحساب بود گشنم آشپزخونه تو رفتم 

 به افتادم بستم نبود خودن واسه یزیچ برداشتم رو وهیآبم

 نشستم اوردم رونیب کیک شیکی از بالخره نتایکاب جون

 خوردن به کردم شروع زیم پش

 

 سرم پشت از رضا هوی که دمیکشیم سر رو وهیابم داشتم

 گفت

 "نکهدار من واسه کممی"

 

 افتادم سرفه به گلوم تو دیپر وهیآبم دمیکش ینیه ترس از

 غره چشم و اخم با شدم بهت که کمی زدیم کمر رو زضا

 کردم نگاش



 

 "نه نگو یروان ضیمر گمیم"

 کرد نگاهم یمظلوم افهیق با خاروند سرشو

 "گهید توام یروان"

 شدم خوردن مشغول دوباره و چرخوندم چشم

 یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۳۸پارت#

 

 از کردم رها زیم رو رو وهیابم یخال یبطر و کیک بسته

 یو یت یجلو رضا دمید که رونیب اومدم خونه آشپز

 کنهیم نگاه یمظلوم و شده جمع افهیق با سادهیوا

 

 معلومه افتاد میدوقرون هوی که کردم نگاش تعجب با منم

 کنه نکاه بدبختانه دیبا شکستم شو یو یت زدم گهید

 

 گفتم جانب به حق و الیخیب

 خاموش ترسناک یها لمیف رو یو یت یخواستیم حقته"

 "ینکن

 "یکردیم خاموش خب شیشکست چرا اخه"



 

 " بشکونمش فقط دیرس ذهنم به لحظه اون"

 با من عاقبت کنه ریبخ خدا دستم رو یزاریم خرج فقط"

 "امیدرم ورشکست تورو

 

 گفتم و انداختم باال یا شونه

 بابت از التیخ ینجوریا یش من الیخیب یتونیم خب"

 "راحته هم پولت

 

 " شم التیخیب باش الیخ نیهم به هه"

 

 "مرگمه نجاتم راه تنها پس"

 " دلتم ور باز یبر امیدن اون سوما نکنه خدا اوال"

 

 "وسط اون شدیچ دوما"

 "خورد گربه"

 کردم نگاش زیر یچشما متفکرانه افهیباذق

 "خورد گربه که آهان"

 



 کرد صدام که اتاق تو رفتمیم داشتم

 درست من لج از ای یکن درست غذا یستین بلد واقعا آلما"

 "ینکرد

 

 کردم نگاه چشماش تو سمتش برگشتم

 هی من مدت نیا تو که بگم یجنابعال خدمت به دیبا"

 چه بدم تکون و خودم نداشتم حال یحت که بودم افسرده

 فقط من سال پنج نیا تو رضا اقا رمیبگ ادی غذا برسه

 رمیم دارم که کسالهی فقط بود همرام شبانه کابوس و هیگر

 تو اومدن با یول بودم موفقم بشم بهتر دیشا تا دانشگاه

 حاال کنمیم هیگر دارم دوباره شمیم افسرده دارم دوباره

 "یدیفهم

 

 انداخت رو سرش نگفت یزیچ کرد نگام ینارحت با فقط

 زدم رو دلم حرف بود تیواقع نییپا

 

 رونیب اومدم فکر از صداش با

 "بدم حیتوض منم یزارینم چرا"

 



 یزد بهم که ییدهنا تو و یلیس از حرفات همه چون"

 "دارم شک داشتنت دوست به دمیفهم

 

 رو یریم نتیسنگ و سرد یزدنا حرف و رفتار با همش"

 ها یلیخ چون شتیپ ومدمین که ناراحتم منم اعصابم

 ...  "ـیب تا کردمیم یکار هر گرفتن جلومو

 

 "بسه نکن تکرار یه حرفارو نایا رضا بسه"

 

 ...کردم قفل رو ذر اتاق تو رفتم

 

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۳۹پارت#

 

 از ناراحت هم بودم خوشحال هم بود میعروس روز امروز

 باهام زنهینم یحرف اونم نزدم حرف رضا با گهید روز اون

 رونیب اومدم شگاهیارا در از لمبرداریف دوباره یاداوری با

  بود نییپا سرم جلوم اومد رضا و

 



 بود معرکه لباسمم بودم شده خوشگل واقعا دیدینم چهرم

 دیبوس یطوالن و آروم رو میشونیپ و داد بهم رو گل رضا

  شد گرم بدنم شد قیتزر بهم آرامش انگار

  نشست خودشم نشستم و کرد باز برام رو نیماش در

 

 آره برام بود آشنا اهنگ نیا کرد یپل یاهنگ کرد حرکت

 ارامبخش صداش چقدر کردیم اش زمزمه لب ریز شهیهم

 مگر) کردیم زمزمه اهنگ نیا یوقت مخصوصا بود

 (یشعبان محمد_  شودیم

 

 یخوب نیا به آدم شودیم مگر

 یآشوب و آرام چقدر یبیعج

 

 شو من ماله تو شودیم مگر تو آرامشم مرا اهیس

  ییجدا یک تا رفت آرامشم ییکجا تو پس قلبم آرام

 خورد نیزم تو یب ضمیمر قلب

 شد تر وانهید و بود وانهید

 

 از امروز حداقل زهیبر زاشتمینم یول بود شده پر چشمام

 شمیم الیخیب نیزم و زمان



 یها ساقدوش میشد ادهیپ نیماش از میشد تاالر وارد

 یها عروس لباس بودن ساله۷ دختر دوتا که کوچولوم

 رو ختنیریم نقل رقرمزیها گلبرگ و بودن دهیپوش ییبایز

  سرمون

 

 من خوردیم حرص اسمنی حداقل زدم لب به لبخند

 به منو گذاشت کمرم رو دست رضا شدمیم خوشحال

 ازمون انداخت عکس چندتا عکاس چسبوند خودش

  مینشست داماد عروس گاهیجا میرفت

 

 گفت کیتبز نداد رضا به محل یول کرد بغلم و اومد سایپر

 اومد داد دست و کرد صحبت گرم زضا با اومد محمدم

 دیبوس رو میشونیپ سمتم

 

 "گلم یابج گمیم کیتبر"

 "خودت یعروس شاهللیا یمرس"

 گفت و دیخند

 "انشاهلل"

 

  شدم الشیخیب یول هیچ خاطر به دونستمیم کرد اخم رضا



 رضا طرف برگشتم رضا طرف اومد اسمنی که نشستم

 گفتم وار دیتهد

 

 بخدا یهرچ ای یبد دست باهاش یبش بلند یبخوا رضا"

 "رمیم یکوفت یعروس نیا از شمیم پا قسم

 !"ازش؟ ادیم خوشم یلیخ شه بلند خواست یک"

 

 بلند رضا دید یوقت رضا سمت رفت باال اومد اسمنی

 طرفشون برگشتم منم ببوستش که طرفش شد خم شهینم

 دیبوس یتند رو لبام من کینزد اورد رو سرش رضا که

 

 رضا کار از خودمم کرد نگاهم یخضبناک یچشما با اسمنی

 یلبخند رضا کردمیم نگاهش گرد یچشما با شدم شوکه

 گفت رضا به هم اسمنی زد بهم

 

 "رضا که واقعا"

 

 که گفت یزیچی زنعمو گوش در نییپا رفت حرص با

 ...سمتمون اومد کرد نگاه رضا و من به اخم با هم زنعمو

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#



 ۴۰پارت#

 

 کنهیم عیضا رو شییدا دختر ادم بکش خجالت رضا"

 "فکرته به اونهمه

 

 گفتم یینما دوندون لبخند با

 الیخیب خودتون یآبرو خاطر به امروز هی جان زنعمو"

 شما که مطمعنم منم شهیم بد واستون وگزنه نیش

 "بشه یزیر آبرو دیخواینم

 

 "ستین تیحال احترام دختر تو یشعوریب یلیخ"

 "نیببر فیتشر نییبفرما ستین نه"

 

 رو نشوند برد دیکش رو دستش اسمنی کنار رفت حرص با

 یپوزخند که رفت واسم یا غره چشم اسمنی یصندل

 به باغ تو رفتن ها پسرعمو دوستاش با رضا زدم براش

  بخورن مشروب رفتن سایپر گفته

 



 برونه رو نیماش تونستینم که کردیم مست رضا اگه اه

 استرس خدا یوا تنها اون و من خونه تو بدتر اون از

  نبودم امشب ادی اصال نکنه یکار باهام کاش گرفتم

 نداره میکار که گفت سربسته بهم قبلش

 

 گذشت خوش بود یخوب شب سین دیبع پسر نیا از یول

 از کنارم اومد رضا که کردم سرم ترانه کمکم با رو شنلم

 کرده مست  خورده یادیز مشروب که دمیفهم دهنش یبو

  بود خودش دست حالش یول بود

 

 بود ادیز سرعتش میکرد حرکت میشد نیماش سوار

 "گهید برپ واشی کمی میبکش یخوایم رضا"

 

 گفت یا دهیکش یصدا با

 "بخواه جون تو عــشــقم چـــشـــم"

 

 ایخدا دمیترس حرفش لحن از چرخوندم واسش یچشم

 جهازمو داشت نگه شیآپارتمان خونه یجلو بگذرون ریبخ

 که یآپارتمان خونه همون تو میدیچ یعروس قبل دوروز

  بردم رضا



 

 بعدش و دنیرقص زدن پسرا کمی میشد ادهیپ نگیپارک تو

 اتاق تو دمیپر یفور خونه داخل میرفت میکرد یخداحافظ

 و موهام حموم تو دمیپر آووردم در زور به رو لباسم

 سادمیوا یقد نهیآ یجلو رونیب اومدم شستم رو صورتم

 یدستا که ببندم کش با خواستمیم کردم خشک موهامو

 سرشو نشست دلم تو دلشوره و ترس شد حلقه دورم رضا

  زد یا بوسه و دییبو کرد فرو کردنم تو

 

 غیج شد ظاهر چشمام جلو شیپ سال5 یها صحنه دوباره

 رو اومد خودم به یوقت رضا یتوجه یب و من یها داد و

 ....بود زده مهیخ  روم رضا و بودم تخت

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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  دیبوسیم قیعم بود گذاشته لبام رو لباشو

  کردم جدا لباش از لبام بزور

 "یکنیم کاریچ یدار معلومه رضا کن ولم"

 

  کرد نگاهم قرمزش خمار یچشما با



 ندفعهیا یش من ماله دوباره خوادیم دلم وقته وند یدونیم"

 بازم زارمینم من یول کنن جدامون هم از خوانیم هم باز

 شیپ که نهیا  داره که یفرق هی یول کنمتیم خودم ماله

 " عمر آخر تا یمونیم خودم

 

 همون باز کردیم کاریچ نشست دلم تو ترس حرفاش با

 باز شد شروع رضا یها یتوجه یب و من یها داد غیج

  یعاشق رسم به گهید یتجاوز بازهم و کرد خودشو کار

 

 شدم بلند کارش شدن تموم از بعد دمیکش غیج فقط آخر تا

 نکهیا نه داشتم دیشد یزیخونر کردمیم هیگر بلند یصدا با

 فشار خاطر به بلکه رفت دوباره از میدخترونگ چون

 بود شده دیشد میزیخونر یعصب

 

  گفت گرفت رو هام بازو سمتم اومد رضا

 "شوهرتما مثال یکنیم ینطوریا چرا بلش آروم آلما"

 

 گفتم دیشد یها هق هق و هیگر با

 هیتو خورهیم بهم ازت حالم گهید برو بزار یکرد کارتو"

 آشغال ختتیر از ادیم بدم یریم یزاریم بازم یباز هوس



 خوامشینم محبت و داشتن دوست نهیا یعاشق نهیا فیکث

 ماله یکنیم فک نه شهیم خوب حالت بهم کردن تجاوز با

 تو ماله هم اونموقع که یکرد شیپ سال پنج مثله شدم تو

 "ینگرفت منو یپ خودت یرفت خودت نشدم نه شدم

 

 دادم هولش ازش کنم جدا و خودم کردم یسع یول کرد بغلم

 از رو غیت شیآرا زیم سمت رفتم گرفت فاصله ازم یکم

 بود دهیترس سمتم اومد دستم مچ رو گذاشتم برداشتم کشو

 

 "کنار بزارش ونهید یکنیم کاریچ"

 "زنمیم وگرنه این جلو اونور گمشو برو"

 خون که فشردم رو غیت دستم رو کمی تر جلو اومد باز

  بود یسطح زخم اومد

 

 "نکن امینم جلو باشه باشه"

 " رونیب برو"

 

 "کنار بزازش باشه"

 

  کردیم نگام ینگران و ترس با رفت عقب عقب



 گفتم یبلند داد با

 "ــــرونیب برو"

 که دیکش ریت دلم ریز هوی کردم قفل در رفتم بست رو در

 هم رضا کردم هیگر نشستم در پشت همونحا رفت نفسم

 بود افتاده اش هیسا در ریز از بود نشسته در پشت

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#
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 گرم آب ریز حموم رفتم بود یخون بودم نشسته که ییجا

 ختیریم شدیم یقاط آب یها قطره با اشکام سادمیوا

 پاهام یسست حس با یول بودم سادهیوا سرپا چقدر دونمینم

  رونیب اومدم و شستم و خودم اومدم خودم به

 

 بدنم و بود سردم یلیخ پتو ریز دمیخز و دمیپوش گرم لباس

 به بود شده کبود بازوهام و گردنم ریز بود شده کوفته

  رضا یزور و محکم یها مک خاطر

 

 یول خواستمیم منم اومد ادمی به شمونیپ لحظه چند صحنه

 ثابت بهم کردن تجاوز با دیبا چرا یزور نه ینحوریا نه



 نیا از شهینم ستین درک قابل رفتارش خوادیم منو کنه

 درآورد سر مرد بگم بهتره ای پسر

 

 اومدم پتو ریز از بردینم خوابم یول بستم رو چشمام

 رضا کردم نگاه رونیب در ریز از و شدم خم رونیب

 بود نشسته همونجا

 اتاق یکی اون تو بره بهش بگم خواستم سوخت براش دلم

 نداد اجازه غرورم یول بخوابه

 

 تا برداشتم رو میگوش کردیم درد دلم ریز جام سر برگشتم

 بدم امیپ ترانه به خواستم بره ادمی تا بشم گرم سر باهاش

 رضا و من کنهیم فکر االن اون شدم مونیپش بعدش یول

 .....میدار

 

 "رفت سر حوصلم اه کنم کاریچ پوفف"

 تو میگوش با سایپر که رضا و خودم عکس نستایا تو رفتم

 یخوشبخت نوشتم رشیز چمیپ تو گذاشتم بود گرفته تاالر

 بکشه طول کسالی چه حاال یبرس یخوایم کهیاون به یعنی

 من هیزندگ تمام مبارک مونیعروس سال پنج چه

 



 چشام کردم نگاه نستایا تو عکس و لمیف کمی کردم پست

 کی بعد کذاشتم بالشت رو سرم شدیم بسته داشت گهید

 ... برد خوابم یربع

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

  ۴۳پارت#

 

 "ایب ترانه...ترانه"

 "گهید مهمونا شیپ ایب ینشست اتاق تو چرا شدهیچ جان"

 

 گفتم یکالفگ با

 ..."من ترانه"

 و زد گاز هی رو توددستش بیس بست رو در اتاق تو اومد

 شمیپ نشست

 

 "یچ ای یکرد دعوا زضا با نمیبب بگو شدهیچ"

 

 "پوفف....باز رضا نه نه"

 کردم نگاه ترانه به و دمیکش یقیعم نفس



 باز من خواسته بدون باز کرد تجاوز بهم شبید رضا"

 داشتنش دوست به برام بود درد طعم با یلذت چیه بدون

 " ترانه ندارم مانیا

 

 و کردم نگاهش یدرموندگ با کردیم نگام زده رتیح

 گفتم دوباره

 حال اصال کنهیم درد کمرم دلم دارم دیشد یزیخونر"

 "ندارم

 

 چطور رضا از نداشتم رو یکار نیهمو توقع من...من"

 " کنه تکرار کارشو دوباره تونست

 

 "دارم تهوع حالت کنم کاریچ االن الیخیب"

 "دکتر ببرتت کنم خبر رو رضا بزار"

 

 گفتم و گرفتم دستشو

 "نگو اون به نه"

 نبرتت رضا یول یبش بدتر یحاظر بده حالت الما شهینم"

 "دکتر

 "حاظرم آره"



 

 " یکنیم غلط تو"

 پتو دمیکش دراز عخت رو منم زد صدا رضا در یجلو رفت

  بود بد حالم واقعا روم دمیکش رو

 "رضا...رضا"

 

 "زنداداش بله" 

 

 "بده حالش آلما ایب"

 رصا بست رو در و رونیب رفت ترانه اتاق داخل اومد

 کمرم رو دستش و دیکش کنار سرم از رو پتو کنار اومد

 دیکش

 

 "کنم خبر دکتر بده حالت چرا یخانوم شدهیچ"

 "خوادینم"

 

 نهمهیا چرا کرد قفل کمرم که کهید طرف برگردم خواستم

 اه آخه کردیم درد

 روم شد زیخ مین رضا که گفتم یآخ دردش از



 "دکنر زنمیم زنگ االن زمیعز یخوب"

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۴۴پارت#

 

 "خوادینم که گفتم"

 دیغر تیباعصبان شد بلند

 گهید یاورد در شورشو آلما نکن خوادینم خوادینم"

 "بسه

 

 شد پر چشمام دیکشیم ریت قلبم شدیم یعصبان که هردفعه

 سمتم برگشت رضا اشکام ختنیر با یول کردم پنهون ازش

 گفتم که جلو ادیب خواست

 شورشو ادیب بدت دمیبا راهته التیخ یکرد کارتو این"

 باشه خوب حالم مهمه واست توعه ریتقس چون دراوردم

 شد داتیپ میزندگ تو دوبازه یوقت از یزنیم ضربه بهم یول

 از اصال نه ای رونیب برو کنم سر هیگر بدون نشده روز هی

 رفتارات دست از شدم خسته نمتیبب خوامینم برو میزندگ

 "   من نه کن بس تو کارات

 

 "افتاده ییاتفاقا چه بگم بهت یزارینم چرا کن نگام آلما"



 

 خط ابروهاش نیب و بود ناراحت چشماش به دوختم چشم

 بازم اگه یول دادیم حیتوض زاشتمیم دیبا دیشا بود افتاده

 یچ شدمینم قانع

 

  کردم مرتب رو لباسم شدم بلند یسخت به

 "زشته مهمونا شیپ رمیم نه االن"

 "بزنم زنگ دمتر به بزار یندار رو به رنگ بده حالت"

 "درک به نشد نشدم شد که شد خوب مونهیم خوادینم نه"

 من واسه سین مهم خودت واسه جونت الما یچ یعنی"

 "که یفهمیم مهمه

 

 کرد نکاهش حالمیب و سرد یچشما با

 یدادیم گوش التماسهام به یکردینم تمیاذ بود اگه"

 "باش الیخیب االنم یبود الیخیب اونموقع

 

 سمتم اومد مامان مهمونا شیپ رفتم گذشتم کنارش از

 "دهیپر رنگت آلما یخوب"

 "سین یزیچ خوبم"



 

 گفتم نده ریگ نکهیا یبرا

 "سین یزیچ خوردم سرما"

 "جان مامان یخوردیم قرص خب"

 "خوردم مامان خوردم"

 

 نشستم بودن اومده زنعموهام و ییزندا و خاله و عمه

  سایپر و ترانه شیپ

 ارنجام با درومد جاش از چشام که گذشت جلوم از اسمنی

 به بودن نشسته دوطرفم که ترانه و سایپر دست به زدم

 خنده ریز زدن یپق دنید یوقت اونام کردم اشاره اسمنی

 یا مسخره لبخند منم کرد نگاهشون تعجب با اسمنی

 پر تو خودش بود دهیپوش تنگ قرمز تاپ هی زدم براش

 بغلش ریز کنار که بود تنگ براش انقدر بود یکلیه بود

  بود دهیترک

 

 کنار رفت سین یزیچ دید یوقت کرد یینگاه هی خودش به

 دنیخندیم داشان هنوز چل و خل تا دو نیا نشست مامانش

 

 "عه زشته دخترا بسه"



 گفت سایپر مامان پروانه عمه

 "نیشد ونهید دنیخندیم شدهیچ"

 

 گفتم خنده با منم

 رد نجایا از بود دهیترک بالش هی بود خرمگس هی عمه نه"

 "میخندیم اون به شد

 

 خودمم خنده ریز زدن یپق دوتا نیا دوباره حرفم نیا با

 تعجبشون کردنیم نگامون تعجب با همه بود گرفته خندم

 ... بود من حرف از

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۴۵پارت#

 گفتم نهیس به دست

 "چخبرا گهید خب"

  گفت خندش مونده ته با ترانه

 "یسالمت گهید"

 گفت کمرم رو زد سایپر

 "آلما یهست یآدم عجب یییهع"

 گرفتم من محمد یجا یچ پس گهید بله"



 " شده تنگ براش دلم یلیخ

 تو رفت کرد چونش هیتک پاش رو گذاشت دستشو سایپر

 گفت رلبیز فکر

 "محمد"

 کرد نگاه منو هم ترانه کردم نگاهش کمی

 "شدهیچ"

 

 انداختم باال هامو شونه

 "دونمینم"

 

 گفتم و سایپر دست رو زدم

 "یپر شدهیچ"

 

 گفت و درومد فکر از

 "یچیه هوم"

  زد یزورک لبخند

 گفتم مشکوک کردم زیر رو چشمام

 "بگو راستشو یپر شدهیچ"



 "بخدا یچیه"

 "بگو گفتم"

 "اخه بگم یچ"

 "یگینم"

 گفت و چرخوند چش

 "بابا برو"

 گفت که کردم نگاه ترانه به

 "یکنیم فکر کنمیم فکر من که یزیچ به یدار توهم"

 

 دادم تکون سر

 "بله"

 

 تو رضا اتاق تو میبرد میدیکش رو سایپر دست میشد بلند

 ترانه کردم اخم من رفتیم ور لبتاپ با داشت بود اتاق

 گفت

 

 "باش رونیب شما لحظهی داداش"

 زیم رو گذاشت و بست رو لبتاپش

 "باشه"



 

 رو در تا رونیب رفت و کرد بهم ینگاه شد رد کنارم از

 گرفتم سایپر دست از یمحکم شگونین بست

 

 "کنــــــهیم درد نکن آلمـــا آخ"

 گرفتن شگونین تو که یدونیم نکردم بدترش تا بگو"

 "ماهرم

 

 "آخخخ سین گفتن یبرا یزیچ"

 

 بالشت من جونش به میافتاد ترانه با تخت رو کردم پرتش

 دادش و غیج دادیم قلقلکش ترانه و سرش رو دمیکوبیم

 گفت هوی بود رفته رونیب مطمعنا

 "ممممیهم عاشق محمد و من بابااا"

 

 مامان تو ختنیر همه و شد باز در لحظه همون زد خشکم

 گفت ینگران با

 "نیکشیم غیج چرا دخترا شدهیچ"

 



 سایپر و ترانه یول کردم درست وضعمو سر و پاشدم

 بودن مونده یهمونجور

 

 "امیم االن من نیبر نییبفرما شما مامان یچیه"

 

 گفتم حرص با و سایپر سمت برگشتم

 "بعدش رسمیم رو یکی تو حساب اول"

 یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۴۶پارت#

 

 گفتم مامان به رو

 "میایم االن ما نیببر فیتشر شما"

 

 سایپر سمت برگشتم بستن رو در رفتن اتاق از نایا مامان

 گفت و برد باال میتسل حالت به دستاشو

 

 "یوا مردم فقط نیباش نداشته میکار گمیم باشه باشه"

 

 گفت ترانه



 "کن اعتراف عیسر تند زود"

 گفت و کرد تازه ینفس تخت رو نشست

 داره دوسم گفت میدیرقصیم میداشت باهم شما یعروس تو"

 محمد یول گفتم بهش داشتم عالقه شدیم یوقت یلیخ منم

 برم تونمینم که من کشور از خارج بره خوادیم گهیم

 قهرمون بعد محمد یول شد دعوامون همبن سر باهاش

 ادامه خاطر به بره باهاش کنه میراض و کنه یآشت اومد

 "بره خواستیم لیتحص

 

 گفتم و دمیکوب بهم دستامو زده ذوق و بالبخند

 باش مطمعن شناسمشیم من کنهینم ولت محمدم داداش"

 نهیبب کنهیم امتحان تورو داره مطمعنم شهیم خارج الیخیب

 "نه ای یریم باهاش

 

 میریم شهیهم یبزا گفت بعدش یول کردم قبول اولش من"

 "نکردم قبول نیهم خاطر به میایم کباری سال ۶/۷

 

 "میریم باشه بگو گفت بازم اکه یول نیآفر"

 گفت و کرد فکر کمی

 "باشه"



 یخوب ندهیآ چه کردم فکر سایپر و محمد ندهیآ به کمی

 معرکه هم کنارم چل و خل دوتا باشن داشته باهم توننیم

 ...همن ماله نایا دونستمیم اولشم از من شهیم

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۴۷پارت#

 

 اومد رضا کردم گرم اونو بود مونده ناهار ظهر از

 سر آورد در رو آب یبطر خچالی سمت رفت آشپزخونه

  دیکش

 

 هوی رو یبطر سمتش رفتم دیرس ذهنم به یطانیش فکر

 از یفور گلوش تو دیپر لباسش رو ختیر که باالتر دادم

 سرفه به افتاد کرد جدا دهنش

 

 میندار وانیل  خورنیم آب یبطر با جونت نوش یخورد"

" 

 

 "یزنیم غر چقدر مونیکشت بابا باشه"

 

 گفتم غیج با



 "توچه به زنمیم که زنمیم"

 "کردم غلط من دیببخش یچیه"

 زیم پشت نشست خارون رو سرش

 "میدار یچ شام حاال" 

 

 "یخوریم کوفت"

 گفت یزیآم طنتیش لحن با

 "جوجه خورمیم تورم من"

 گفت رضا ندادم لو یول گرفت خندم

 واسه شده تنگ دلم خانوم مینیبب خندتم بزار بخند"

 "خندهات

 

 دهیکوب جلوش گذاشتم رو برنج سید زدم یکوتاه لبخند

 نشستم خودمم جلوش گذاشتم ظرف هی تو گذاشتم هارم

 تر زود من یول بگه یزیچ خواست میشد خوردن مشغول

 گفتم

 

 "بزن حرف بعدش بخورم نگو یزیچ گشنمه من"

 "باشه"



 

 شستم و کردم جمع ظرفارو میخورد غذامونو سکوت تو

 از ومدیم خوابم یلیخ بود شب۱۲ساعت اتاقم سمت رفتم

 یول بود شده کم میزیخونر بود شده بهتر کمی حالم ظهر

 بودم حالیب بازم

 

 رو نشستم صاف شد باز اتاق در که دمیکش دراز تخت رو

 گفتم اخم با تخت

 "یاومد چرا نجایا اتاق یکی اون تو برو"

 

 گفتم التماس با

 "باشه؟ رمیم بعدش بزنم حرف باهات بزار آلما رمیم"

 

 یلیخ منم کردم نگاه التماسش از پر و مظلوم افهیق به

 حرفاش به دیبا یول بود من با حق دیشا رفتمیم تند داستم

 انهی دادمیم گوش

 

 "بگو نیبش ایب باشه"

 

  تخت به داد هیتک بغلش تو دیکش منو کنارم اومد



 "بزن حرفتو نیبش گفتم کن بغلم ایب گفتم مگه"

 تو دارم دوس بگم بزار اتاق یکی اون رمیم بعدش گفتم"

 "بگم و یباش بغلم

 

 زدن حرف به کرد شروع که نکفتم یزیچ گهید

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۴۸پارت#

 

 صبحش بزرگ مامان خونه میبر دنبالت اومدم که اونروز"

 نداشت دوست مامانم که یدونیم شد دعوام سرتو مامان با

 اسمنی مامان بود اسمنی سر دعوامون میکن ازدواج باهم

 دونستنیم همشون مامان یالیفام بود کرده نشون برام رو

 یریگیم اسمنی ای گفت مامان اونروز خواستمینم من یول

 قرص هم یکل کشمیم خودمو من آلما سمت یرفت اگه ای

 آلما شده هرجور گفتم بهش بخوره خواستیم بود دستش

 یجلو گفت نیریگینم جلومو شمام شهیم من ماله

 زدم خونه از میبرس بهم زارمینم رمیگیم ازدواجتونو

 اون شدهیچ بگم بزنم حرف باهات امیب خواستمیم رونیب

 خورد بدتر اعصابم رفتیم ورتمهی ذهنم تو هم یلعنت فکر

 دمینفهم یزیچ گهیدد بزرگ مامان خونه میرفت یوقت شدیم

  مامان هیقض اون بعد شهیم یچ نبود مهم واسم گهید



 بودم شده افسرده خودمم برم رونیب خونه از نزاشت گهید

 گرفتیم جلومو مامان سمتت امیب کردمیم یهرکار یول

 ومدنیم رونیب زدمیم خونه از بود گرفته الت گنده چندتا

 نکهیا تا نشد زدم یهردر به خونه گردوندنیبرم گرفتنمیم

 به دیرس سر به صبرم گهید بردمت اومدم که اونروز

 دمه یهرچ گرفتیم جلومو مامان شدم ونهید یواقع یمعنا

 اروهای رونیب زدم که خونه از شکوندمیم زدمیم بود دستم

 کردم فرار دستشون از و زدم اونارم یول گرفتن جلومو

 دادیب و داد شد شوکه دید منو یوقت بابات خونتون اومدم

 به تورو که کردم دشونیتهد نرفتم یول رونیب برم که کرد

 که دمیشن در پست از رونیب اومدم یوقت ارنیب در عقدم

 خونه یجلو رفتم دانشگاه بره زد زنگ عمه به مامانت

 منتظر کمی داخل نیرفت دمیند صورتتو سادمیوا نایا عمه

 "یدونیم خودت که شمیبق خونه داخل اومدم موندم

 

 مهم انقدر یعنی بود سخت برام هظمش حرف همه نیا

 گفتم و شدم جدا بغلش از واسش بودم

 "بزار تنهام"

 

 کرد نگاهم ناراحتش یچشما با

 "شده بهتر حالت یول باشه"



 "برو آره"

 

 پر که یذهن مشغول فکر و موندم من رونیب رفت اتاق از

 بود رضا یحرفا از شده

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۴۹پارت#

 

 کرده ریگ یبد یدوراه هیتو نه ای ببخشمش دونستمینم

 بزار نه گفتیم عقلم یول بخشش به بود یراض دلم بودم

  کرد نکاریا نیهم یبرا داشت دوسم رضا بکشه زجر

 

 میکرد ازدواج که دفعهیا کرد رو اونکار هم کهید باری یول

 یول زارهینم مامانش گفت بهم شدم جیگ ایخدا یوا چرا

 مگه کردیم جدامون چطور بودم اون به متعلق که االن

 منم بزار جلوم یراه هی تو کنم کاریچ ایخدا یوا شهیم

 دارم دوست رضارو

 

 بزاره اگه رنشیبگ ازم اگه کنم یزندگ اون بدون تونمینم

 رفتن فکر با رمیمیم مایر ندفعهیا رمیمیم من یچ باز بره

 و شدم بلند نشست دلم تو یبیعج دلشوره و ترس رضا



 رو از دستشو که کردم باز هوی رو در اتاقش سمت رفتم

 و شدم معذب بود پاش شلوار هی فقط برداشت چشماش

 نییپا انداختم سرم

 

  کرد نگاهم تعجب با 

 گفتم پته تته با و دمیکش یآسودگ سر از ینفس

 "رضا"

 "جانم"

 "ترسم...یم یبخواب من کنار..کـ...یایب...شهیم....شهیم"

 

  دیبوس رو میشونیپ سمتم اومد و شد بلند

 "میبر یخانوم باشه"

 دراز کنارم و  دمیکش دراز تخت رو رفتم اتاق تو اومد

 دورم هم رو یکی اون  گذاشت سرم ریز دستشو دیکش

 گذاشتم نشیس رو سرم فشرد خودش به منو و کرد حلقه

 نهیس رو یمفهوم یب یشکال انگشتم با بردینم خوابم یول

  دمیکشیم لختش

 

 شرکت برم خوامیم زود صبح فردا ام خسته آلما بخواب"

 "بخوابم منم بخواب



 

 سر بودم کرده طنتیش هوس و بود گرفته کرمم من یول

 رو از رو انگشتم شدم رهیخ صورتش به گرفتم باال رو ک

 گفت و گرفت دستم لباش یرو تا دمیکش شیشونیپ

 

 "زمیعز بخواب آلما نکن تیاذ"

 

 اش نهیس رپ دوباره دمیکش رونیب دستش از رو دستم

 انهیوحش رو لبام و روم زد مهیخ هوی که کردمیم لمس

 و کرد ول رو لبام درومد آخم که گرفت یمحکم گاز دیبوس

 دیخواب دوباره

 "کنمیم بدترش که ینکن تیاذ گهید"

 

 دادمیم فحشش لب ریز درد از شده جمع صورت با منم

  یوحش لبمو یکند بشورنت روتخته کنم کفنت خودم یاله"

 " 

 

 فشردم خودس به محکم و دیخند

 "  خانوم ونهید عاشقتم"



 بغلش تو رو خودم و زدم حرفش ذوق سر از یلبخند

 بوسه نیهم منتظر دیشا دونمینم بستم رو چشمام فشردم

 لبخند با بستم رو چشمام باشم داشته یآروم خواب تا بودم

 ...برد خوابم

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۵۰پارت#

 

 مهین رو چشمام شدم داریب رصا یها نوازش با صبح

 گوشم کنار بغلش تو چپوندم شتریب رو خودم کردم باز

 کرد زمزمه

 "بشه داریب خوادینم خانومم"

 

 گفتم یآلودگ خواب با

 "بخوبم خوامیم نه"

 

  گفت و دیبوس رو گوشم کنار

 "شرکت برم خواستمیم"

 "خب برو یکنیم داریب چرا منو یسرصبح"



 " بزارم تنهات ومدین دلم نرفتم خانوم دایببخش"

  کردم بهش رو پشتم برگشتم

 "ادیم خوابم من"

 رو صداش گذاشت ام شونه یرو چونش و کرد بغلم

 کرد مظلوم

 

 "بهم بکن محبت کمی حداقل آلما یسنگدل چقدر"

 لپش سمتش برگستم رفت غنچ دلم تشیمظلوم لحن از

 دمیخواب دوباره دمیبوس محکم رو

 

 گفت و دیخند

 کردمیم آماده رو خودم یزاشتیم ییهوی چه اوهوع"

 "گهید دونهی دیچسب بدجور ییخدا یول بعدش

 

  گفتم و گذاستم اش نهیس رو دستم

 "نشو پرو نمیبب برو"

 درومد آخم که داد فشارم بغلش تو محکم

 



 "شــــدم له آخ"

 "گهید یخودم شده له"

 

 همه شبید انداختم کمرش دور دستمو دمیخند

 الیخیب دمشیبخش ختمیر دور رو رضا از میناراحت

  شدم گذشته

 

 هم از زاشتمیم دینبا بود شمیپ که بود االن مهم

 تونستمینم داشتم دوست رو رصا من کنن جدامون

 .....کنم یزندگ اون بدون

 

 "بعد هفته کی"

 "رضــــا...رضـــــا"

 "جانم"

 

 گفتم در کنار دمیوید

 "یدار عجله چقد یگذاشت جا چییسو"

 



 "یخانوم طال دستت"

 یجلو اومدم بستم رو در رفت و دیبوس رو لپم محکم

 زنگ میگوش که دمیدیم لمیف داشتم نشستم یو یت

 دوبازه که ندادم جواب بود ناشناس شماره خورد

 زد زنگ

 

 یگوش تو یدختر یصدا که کردم وصل رو تماس

 دیچیپ

 "ییایآر خانوم الو"

 "شما بله"

 خونتون بودم اومده مادرتونم خونه یبغل هیهمسا من"

 توروخدا آمبوالنس زدم زنگ شد بد مادرتون حال هوی

 "ترسمیم من نیایب زود

 

 "باشه باشه"

 

 شدم زده هول انقدر دمیپوش لباس اتاق تو رفتم عیسر

 به زدم زنگ بود اورده کجا از شمارمو دمینفهم که

  بود رفته باهاش داشت نیماش هی رضا آژانس



 دادم آدرس و سدم سوار اومد آژانس بعد قهیدق پنج

 رو در داشتم دیکل شدم ادهیپ نگهداشت خونه یجلو

 کردم باز هم داخل در خونه سمت دمیدو و کردم باز

 ...شدم شوکه دمید که یزیچ با یول خونه رفتم

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۵۱پارت#

 

 من دنید با دیکشیم یبرق جارو رو خونه داشت مامان

 اومد  کرد خاموش رو یبرق جارو گرفت باال سرشو

 گفت تعجب با جلو

 

 "مامان دهیپر رنگت چرا یخوب دخترم سالم"

 گفتم پته تته با

 "خوبه...حالت تو...ت...مامان"

 "خوبم که ینیبیم دختر یشد ونهید وا"

 

 نحایا اومده تونه هیهمسا گفت زد زنگ یکی آخه"

 "آمبوالنس زده زنگ شده بد شما حال



 

 شد شتریب تعجبش

 ومدهین نجایا یکس بود یک اصال شده بد حالم من یچ"

 "زده زنگ اشتباه دیشا

 "ییایآر گفت لممیفام آخه ؟یچ یعنی"

 "بزاره سرت به سر خواسته یکس دیشا وا"

 

 گفتم و دادم تکون سر کالفه

 "خوبه حالت خداروشکر....دونمینم...دونمینم"

 

 گفتم و دمشیبوس

 "سوزهیم اجاقه رو غذام برم من"

 "دهیپر رنگت بخور یچا هی ایب"

 "خداحافظ فعال ممنون مامان خوبم"

 "خدافظ"

 



 دست دمیرس که ابونیسرخ رفتم رونیب اطیح در از

 ساعت مین بعد شدم سوار نیماش هی واسه دادم تکون

 نیماش داخل رفتم و شدم ادهیپ نگهداشت خونه یجلو

 رفته تازه که اون کردم تعجب بود نگیپارک تو رضا

 اومده؟ چرا یعنی بود

 

 جفت هی اومدم رونیب ششم طبقه شدم آسانسور سوار

 یفکرا دلم تو افتاد دلشوره بود در یجلو زنونه کفش

 در واشی انداختم رو دیکل ومدنیم ذهنم تو یمزخرف

 شلوار و تاپ با اونم اسمنی دنید با یول کردم باز رو

  شد بد حالم تنگ

 

 و کرد نگاه من به تعجب با رونیب اومد اتاق از رضا

  اسمنی به بعد

 "اسمنی...آلما"

 

 یول شد شوکه من دنید با شد بلند جاش از اسمنی

 رضا سمت برگشت کرد شیمخف

 "ادیب آلما قراره ینگفت"



 گفت خشم با رضا

 کاریچ نجایا تو اصال هیچ منظورت ادیب آلما یچ"

 "یکنیم

 

 "ستین آلما شتیپ امیب یگفت خودت زمیعز"

 "خودت واسه یگیم یچ"

 ..دمیکشیم نفس زور به ومدینم باال نفسم

  یعاشق_رسم_به_تجاوز#

 ۵۲پارت#

 

 کشوندن منو یعنی چرا؟! انتیخ شد تار پلکام پشت

 شم راحت تا میکشینم چرا ایخدا باشن باهم تا رونیب

 گفت تیعصبان با سمتم اومد رضا

 .."من به گهیم دروغ الما نده گوش حرفاش به"

 

 "گهید بسه بسه"

 گفت اسمنی



 زنگ یگفت بهم که بگو یکنیم خراب منو چرا رضا"

 " شتیپ امیب بتونم تا ضهیمر مادرش بگم بهش بزنم

 

 پرت که زد بهش یمحکم یلیس اسمنی سمت برگشت

  نیزم شد

 

 واسه یدار یچ شو خفــــه آشغال شو خفـــــه"

 " یگیم خودت

 

  بود شده جمع جای بود دهیترس اسمنی

 نقش ذاشتن باشم نجایا خواستمینم گهید کردم تند پا

 رضا نکهیا از قبل رفتم اسانسور سمت کردمیم یباز

    شد بسته در برسه

 

 فقط کنه خورد منو خواستیم فقط شد شروع هقم هق

 هوس همش بود هوس تمام کنه تجاوز بهم خواستیم

  رضا بهت لعنت نبود درکار یعسق  بود

 



 توسط که بشم خارج آپارتمان اطیح در از خواستمیم

 شدم دهیکش رضا

 

 دیغر باخشم

 هرزه اون یحرفا به سایوا گمیم ستمین تو با مگه"

 "آلما یندار اعتماد من به یدیم گوش

 

 گفتم هیگر با

 نقش من واسه روهم نیختیر ییدوتا ستمین خر من"

 که بگو رو احمق منه رصا خوبه دیکنیم یباز

 " یکرد سواستفاده اعتمادم از بهت لعنت دمتیبخش

 

 گفت و زد داد

 فرصت منم به یریم و یگیم خودت واسه آلما"

 خونتون از که گفتن زدن زنگ من به بده زدن حرف

 یستین دمید خونه اومدم دمیترس ادیم ییصداها هی

 مامانت که برام یگذاشت نوشته دمید اتاق تو رفتم

 نداشتم خبر اسمنی اومدن از اصال من بده حالش

 "آورده کجا از رو خونه دیکل دونمینم



 

 "یگیم دروغ"

 

 گفت لروزن یصدا یناراحت و عجز با

 دروغ نه یزیعز برام که خودت جون به آلما نه"

 اومدنش از که یدید بگم دروغ اکه رمیبم گمینم

 باور حرفامو چرا شدم یعصب که یدید کردم تعحب

 "یکنینم

 

 "رضا"

 " خانومم جونم"

 گفت و گذاشت نشیس رو سرم کرد بغلم

 کنمینم نگاه یکس به جزتو به من حرفامو کن باور"

 "  نمیبینم رو یدختر جزتو به

 کرد بلندم پام ریز انداخت دست ختیریم صدایب اشکام

 دستم تو رو بلوزش فتمیب نکهیا ترس از کرد بغلم

 رفت فشردم رو خودم اش نهیس به شتریب کردم مشت

 تو رفت نیزم  گذاشتم در یجلو میدیرس آسانسور تو

 رضا کردیم تنش رو مانتوش داشت خونه تو اسمنی



 از سمتش رفت داد بهش یفخش رلبیز دنشیباد

 و داد هولش رو راه تو رونیب دشیکش گرفت موهاش

 گفت

 

 بخواد گهید کباری فقط اگه بگو مامانم به برو"

 تورم حساب اون دونمیم من بکنه یکار نیهمچ

 "فیکث هرزه اسمنی رسمیم

 

 بست روش به رو در داخل آورد دیکش رو من دست

 ..من سمت برگشت

 یعاشق_رسم_به_تجاوز#

  یانیپا_قسمت# ۵۳پارت#

 

 کفت نهیس به دسته کرد زیر رو چشماش

 " آره کردم انتیخ بهت من یکنیم فکر که"

 بهذاطرافم داشتم کردنش درپنهون یسع که یا خنده با

 گفتم دادم نشون خودمو و کردم نگاه

 " شما اصال یکرذ انتیخ بهم گفتم من؟من یک"



 

 گفت و کرد درشت رو چشماش

 "آلما رمتیبگ فقط یشناسینم منو که"

 

 و دمیکشیم غیج الفرار و دمیکش یبلند غیج طرفم دیدو

  دمیدویم

 قه قه من یول ستمیوا که کردیم دمیتهد هم رضا

 دمیپر کردم باز رو در اتاق سمت رفتم دمیدویم زدمیم

 اون دمیپر تخت رو از داخل اومد هم رضا که اتاق تو

 دیکوب هم به دستاشو رصا که تخت سمت

 "یکفتیم خببب یافتاد ریگ کهید به به"

 گفتم و شدم خم باخنده

 "جنابیعال دیکن عفو رو من"

 "ها کنم عفو که"

 

 تخت رو کرد پرتم گرفتم سمتم برداشت زیخ هوی

 رو لپم کردم نکاهش خنده با روم زد مهیخ خودشم

  دیکش کنار چشمم یجلو از رو موهام دیبوس



 

 "من یآلما دارم دوستت"

 "من یرضا دارم دوست منم"

 " میدیبخش"

 "آره"

 زیچ نه یعاشق رسم به بهت کردم تجاوز من آلما"

 "گهید

 "عشقم دونمیم"

 "من مهربون عاشقتم"

 

 از اشک یدار دوستم چقدر که خواندم نگاهت از

 ختیر چشمانم

 ��هستم، عاشقت که یدیفهم سمیخ چشمان از و

 گرید یها دل مثل دلم گذرد،یم دلم در آنچه کن حس

 ️❤ست،ین

 یباش توکه! بشکند را یدل که

 ��کنم نگاه گرانید یچشمها به گرید چرا



 ��بکنم دل تو از بخواهم چرا یباش من ماله توکه

 یزندگ من به انتیپا یب عشق آن تیمحبتها یوقت

 ��دهدیم

 قسمت گرید یکس با را ام یزندگ جزتو بخواهم چرا

 کنم

 ¿کنم؟ شلوغ را قلبم بخواهم چرا

 ❣��یقلبم در تو که نیهم

 �😘�برپاست قلبم در عاشقانه یایدن کی انگار

 یعاشق رسم به تجاوز: رمان

 اِ .محدثه:سندهینو
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