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 با صدای رعد و برق بلندی ... از خواب بیدار شدم ...همه جا تاریک بود ... از رو تخت بلند شدم ...

 

 دلم ضعف رفت ....چراغ رو روشن کردم ... تو مسیرم انگشت کوچیکم به لبه میز خورد و 

 مثل اینکه بازم رو شانس نبودم ... 

 

 خودمو به پنجره رسوندم ... پرده ی اتاق رو کنار زدم ... عجب بارونی میومد ... ! 

 

 کمی پای پنجره ایستادم ... انعکاس تصویر خودمو رو پنجره ی غبار گرفته دیدم .... 

 

 ت انگشت شمار ، کسی رو نداشتم ... چندروزی بود کالفه و تنها بودم  ... بجز چند دوس

 

 من بودم و خونه ی به ارث رسیده از پدرو دارایی هایی به جامونده ازش ... 

 

 همه کسمو ازدست داده بودم و خیلی وقت بود ،فراموش شده بودند ....

 

 پرده رو انداختم ... 



 

 آینه نگاهی انداختم ...  به چهره ی شبیه ماستم ...تو

 شب افتادم ... به سمت حموم رفتم و شیر اب باز کردم .... یاد مهمونی 

 گرمای اب کمی حالم جا اورد و بعد دوش مختصری .... 

 بیرون اومدم ... 

 

 پیچیده شده تو حوله ی کوتاهی ... لبه ی تخت نشستم ... 

 بعد چند روز ،صدای موبایلم بلند شد ... 

 با بی حوصلگی جواب دادم ... 

 لبخند بی جونی رو لبام اورد .... صدای شادش ... 

 

 +سالم خانم خوشگله تو نمیگی نگرانت میشیم ...  یه تماسم نمیگیری ...دختره ی ج ن ده ی سر به هوا .... 

 

 با شنیدن صداش ...خنده ای کردم و فحشی زیر لب زمزمه کردم .... 

 ومه چیکار میکنی؟؟+به به ..به به ... به به دختره ی ورپریده ی ترشیده کجایی تو معل

 

 _وااااای رها  اصال حوصلتو ندارم ....

  

 +بی خود کردی ... کجایی تو این چندروز ؟

 

 _حالم خوب نبود یکم حوصله نداشتم .. حالت خوبه؟ چه خبر؟

 

 +هیچی تو که نبودی یه اکیپ تور کردیم   

 _خب؟

 

 +خب به جمالت منتظر تو بودیم ... که برنامه کنیم ... 

 

 عزیزم تو مهمونی امشب اوکی میشم ....  _باشه

 

 + ِا تو مگه بلدی؟؟

 

 _به تو چه..

 

 +باشه تا شب ... بوس بوس بای

 _بای

 

 لبخندم عمیقتر شد و کمی سرحال شدم ... رها دوست صمیمیم بود که ...

 خیلی وقت بود .. از خانوادش جدا زندگی میکرد .... 

 

 مد لباسام رفتم ... چی میپوشیدم بهتر بود ؟از فکر رها بیرون اومدم  ... به سمت ک

 

 لباس قرمزی بیرون کشیدم ... کوتاه بود ..

 اما مناسب مهمونی امشب ...  

 

 لباسو رو تخت گذاشتم ... جلوی اینه رفتم و شروع کردم به ارایش کردن ... 

 ...  ارایش مالیمی کردم و موهامو که بلندیش تا باسنم میرسید .... مدل دم اسبی بستم

 سمت لباسم رفتم و تنم کردم ... 

 



 نگاهی به خودم کردم ... یه لباس کوتاه تا زیر باسن ... 

که واقعا نمیشد خم شد ..از کمر تا باالی باسن باز بود با دوبند که  از گردن بسته میشد و نگهش میداشت ، حسابی سینه های 

 گردم رو به نمایش میگذاشت ...

 

 پوستمو دو چندان کرده بود ... رنگ لباس ، سفیدی 

 

 پانچوی بلندی تنم کردم و با پوشیدن کفشای ده سانتیم ... حاضر برا رفتن به مهمونی شدم ...   

 

 دوباره تو اینه خیره شدم ... پوستم شفاف شده بود و صاف .. گونه هام به کمک رژ گونه برجسته  ... 

 

 چشم مالیمی ، روح گرفته بودند ... چشمای درشت و مشکی رنگم ... با ریمیل و خط 

 رژ قرمزی که زده بودم  لبای گوشتیمو زیباتر جلوه میداد ... 

 لبخند رضایتمندی زدم ... 

 

 شال نازکی رو موهام انداختم ...و با برداشتن کیف و گوشیم بیرون رفتم ... 

 

 و شمال طبیعی بود ... سوار ماشین شدم و از پارکینگ در اومدم ... بارون شدیدی میومد و این ت

 

 کمی سردم بود و با خودم کلنجار میرفتم ... چرا لباس مناسبتری نپوشیدم ... 

 

 بالخره به ویالیی که مهمونی توش برگذار میشد رسیدم .... 

 

 ماشینو پارک کردم و با چتری که همیشه داخل ماشینم بود ... پیاده شدم ... 

 

 و اکثر مهمونا ، اومده بود ....صدای اهنگ به خوبی به گوش میرسید 

 اینو از ماشین های پارک شده ، میشد فهمید ...
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 باورودم ... پانچو و شالمو دراوردم و به خدمتکار جلوی در سپردم ... چترمو بستم و گوشه ای گذاشتم ... 

 

 دستی به لباسم کشیدم و وارد سالن شدم ... 

 نایی احوال پرسی میکردم ... لبخندی رو لبم کاشتم و با هر اش

 

 دختر پسرای زیادی تو حال خودشون بودن و این یعنی مهمونی خیلی وقته شروع شده بود ... 

 

 با دیدن رها به سمتس رفتم ... با دوپسری که نمیشناختمشون ،گرم گفتگو بود... 

 

 کنارشون جا خوش کردم ...با دیدنم رها بلند شد و هم دیگر و بوسیدم ... با پسرا دست دادم و 

 

رها کنار گوشم زمزمه کرد ...ماشاهلل به اندام سکسیت یه ذره چربی نداری ، برجستگیات بیرون زده و پسرارو زوم کرده ، 

 روش ..  

 

 نیشخندی زدم و گفتم و تا چشت درآد .. 

 

 

 و معرفی کنید ؟ بچه ها از صدام بیشتر بهم نگاه کردن ... لبخندی زدم و گفتم ، میشه خودتون ر



 

 رها مجال حرف بهشون نداد و گفت  سعید و ارش ... 

 تازه باهاشون اشنا شدم ... اشاره به من رو به پسرا کرد و گفت ، دوستم طناز . 

 

 

 با صدای جیغا که بلند شد ... نگام به جمعیتی که یه پسرو دوره کرده بودن افتاد ... 

 

 این پسره چی داره ، اینجوری دورش کردن ؟ رها با حالتی مسخره ای گفت : خدایی 

 

 با تعجب پرسیدم .. مگه این کیه ... 

 

 +طرف اقا زادس ، زاده ی همونایی که جانماز اب میکشن و امر به معروف مال خودشونه و نهی از منکرش برا ماست ... 

 

 خندیدم و گفتم .. حاال چرا تو حرص میخوردی ... 

 ه تو بدوتی اقازاده کیه ...فحشی زیر لب دادو گفت .. اخ

 پابه پام ، حرص میخوری ....  

 

 

 شونه باال انداختم و گفتم ... واسم مهم نیس ... کرخره هرکی میخواد باشه ... 

 

 پسری که اسمش ارش بود ، وارد بحث شد و پرسید 

 +رها چی راجب این پسر میدونی ؟ 

 

 که راجب پسره شنیده بود . ..  رها نازی به صداش داد و شروع کرد به تعریف چیزایی

 +میدونی این پسره مهمون ویژه ی  ، پارتی های کامیاره ..

 یه حروم زاده ایه که ، دومی نداره ، دخترای باکره رو میخره و خوش میگذرونه ... 

 

 بی اهمیت به بحثشون ... از نوشیدنی که رو میز بود برداشتم واسه خودم ریختم ...

 

 و زیاد کرده بود .. پس منو چرا نخریده بود ... رها هم  پیاز داغش

 

 پسر دومی که چشمای عجیب خوش رنگی داشت خندید واشاره به مشروب گفت درصدش باالستا خانومی ... 

 

 +زبونمو بیرون دادم و گفتم ... پس تو نخور .. 

 

 ر کشیدیم ...قهقهش بلند شد که همراهش خندیدم .. با زدن استکانامون بهم ، مشروب اعال رو س

 

 

 کمی شنگول شدم و به پیک دوم ، رو کردم ... انگار که این چشم قشنگ با من مسابقه گذاشته بود ... 

 

رها و ارش  بهم نزدیک شده بودن و حسابی حالشون کوک بود ... اما منو سعید ، پیک پیک باال میرفتیم و هیچ کدوم قصد اتش 

 بس نداشتیم ... 

 

 ... حسابی که سیراب شدم 

 با حالت گیجی بلند شدم و درحالی که دست سعید و میگرفتم ، واسه رقص بلندش کردم .... 

 

 اهنگ حسابی فان بود و با سعید شروع کردیم به رقصیدن .. 

 



 تو بغلش میرقصیدم و تنمو دستمالی ،دستای پر قدرتش میکردم ...
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 یهو چرخی زدم و به اغوش پسری اسیر شدم ... 

 

 پسره کنار گردنمو بو کشید و گفت ، هنوز باکره ای نه ؟ 

 

 این کی بود ؟ .. چشمام رو باز و بسته کردم ... همون اقازاده بود .... 

 

 تا خواستم خودمو بکشم کنار ... دستش از زیر پیرهنم ، به بین پاهام رسید و نیشگونی گرفت و گفت ... 

 

 انگار خوب چیزی ،زیرش پنهون کردی ....

 دختر هرزه ای مثل تو ، چطور باکره مونده ؟ 

 کمی هلش دادم و گفتم ... بزن به چاک ، پسر حاجی ... 

 تو کالس احکام ،باباجونت شرکت نکردی که ، بوی بکارت دخترو تشخیص میدی ؟ 

 

 انگار که براش گرون تموم شده باشه .. 

 ... دست به بین پاهام انداخت و فشار محکمی بهم اورد و نعره زد

 عقب و جلوتو که یکی کردم .. میفهمی با پسر حاجی چطور بحرفی ..! 

 

 پوزخندی با درد زدم و گفتم ... بپا من کاری نکردم ... مردونگیت زیر سوال بره .. 

 نیشگون محکمی از دستش گرفتم که .. فرو رفتگی ناخنما رو پوستش ، کامل حس کردم ... 

 

 پامو ول کرد ... نعره از درد کشید و گوشت بین 

 

 در حالی که مستی از سرم پریده بود و گند زده شد  به حالم ... سر جام برگشتم ... 

 

 رها با استرس ، دستمو گرفت و گفت ... بد تو دردسری افتادی طناز ... کاش مست باشه و تو رو نشناسه ... 

 

 منو یادش نمیره و تالفیشو سرم در میاره ... خندیدمو گفتم ... اون که خوب تشخیص میده کی باکرس و کی اپن ...

 

 رها خواست حرفی بزنه ..  با چشمای گشاد شده به پشت سرم نگاه کرد ... 

 

 با تعجب به عقب برگشتم ... با دیدنش که شیشه ی مشروب رو سر میکشید ... و بهم خیره شده بود ... 

 

 ردی بیخیال بوی خوش ،بین پات میشم و از تو باکره میگذرم ؟دلهره ای تو دلم افتاد ... قهقه ای زد و گفت ...فکر ک
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بیشتر نگاه ها ،متوجه ما بود ...و من محال بود ،ترس به دلم بندازم ... کمی جلو رفتم ... با دستم اشاره کردم ... صدای اهنگو 

 کم کنن .... 

 

 بهت نمیماسه ...  پوزخندی زدم و گفتم ... راتو بکش برو اقاهه ... از من چیزی

 برو که دور برت ، عالوه بر بوی باکرگی ،بوی هرزگی هم گرفته ... 

 



 برو ،بین پاهایی کسایی رو بو که ،واسشون جانماز اب میکشی و میکشن! ... بوی بکارت اونا ،از مال من ،شدیدتره ...! 

 که حتی به مشام ،بابای کفن شدمم رسیده ...

 

 ره ی مستانه ای ،گفت با کی بودی دختره ی هرزه ؟ اخم وحشتناکی کرد و با نع

 

 قهقه ای سر دادم و بلند گفتم ... 

 

 با شمایم با شمایم با شما ... !

 ساکنان برجهای ادعا ... !

 با شمایم .. ! دین به دنیا داده ها ... 

 با شمایم ... ! آی آقازاده ها ... !

 

 

 ، تو مستی ،دردسر میشه برات ...  رها دستم رو کشید و گفت ،تو روخدا بسه طناز

خیره به پسره .. پوزخندی زدم و گفتم .. دردسرشم به جون میخرم و این ادمو سرجاش میشونم ،تا خوب بفهمه ، هرجایی ،یا 

 پیش هرکسی ،خریدار نداره که هیچ ...خیلی هم بی ارزشه ...

 

اقا ،شما کوتاه بیا .. این دختر مسته ،فردا که هوشیار شد . پاهاشو پسره خواست بیاد جلو ... یکی از پسرا مداخله کرد و گفت ... 

 واسه جر دادنش ،باز میکنه ... 

 

 اقازاده .. دندون بهم سایید و گفت ... وقتی زیرم جر خورد اروم میشم ... ! نه با وعده ی هوشیاریش ... 

 

 ؟اخمی کردم و گفتم ... خوبه خواهرتو برا جر خوردن ، پیشکش نمیکنی 

 و تو اقازاده ... دستت به سمتم هرز بره ،ریش باباتو به باد میدم ... شلوارت که هیچ ... !

 

سعید ... خنده کنان .. کنارم ایستاد و گفت ... دوستان من ،شب به این باحالی رو خراب نکنیم ... اوکی ؟ مهمونی کیان همیشه 

 محشره .... به مهمونیمون برسیم عزیزان من ... 

 

 و به من کرد و درحالی که انگشتشو رو گونه ی نرمم میکشید ... زمزمه کرد ... بعد ر

 

 یک بی سر و پا حکم گرفت .. قاضی شد.. 

 سر داد و گرفت و بی شرف بازی شد ... 

 اینجا سخن از عشق ندارد سودی ...

 با منقل و سیخ و یک گرم راضی شد ... 

 وقتی که تو بودی که منو خاطره ها ...

 عقل نبود و یک موتور گازی شد ....این 

 تو رفتی و رفتم به سرانجام خیال ...

 من،من نشدم دین و دلم ماضی شد ...

 از کم شدن خنده ی تو دلگیرم ....

 از خنده ی تب دار تو دل عاصی شد ...

 دیدم که تو با یار دگر شاد تری ...

 سیاسی شد ...٫با خشم نوشتم ولیکن 

 

 

 گذاشت و جلوی چشمای اقا زاده ... همراهیش کردم ...بعد لباشو رو لبام 
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 اقازاده ..عربده ای زد و به سمتمون اومد ... 

 منو از سعید جدا کرد و گفت ... 

 من رو تو دست گذاشتم ،بکارتتو خودم پاره میکنم .... همه میدونن من ،کیم و چیکارم .... !

 

 خورین و عشق و حالتون روش .... پوزخندی زدم و گفتم ، کل مملکت رو می

 

 بکارت من حسرت میشه ...به دلت .... حاضرم امشب با همه ی این مردا بخوابم ... اما دست تو اشغال ، به من نخوره ... !

 

 دستشو یهو بین پاهام برد و گفت ... من پیش همه ی این مردا جرت میدم ... 

 ببینن الت من چقدر کلفته ... 

 

 رد زدم و گفتم .. البد به کلفتی گردنتونه اره ... قهقه ای از د

 اقازاده ، جا مهر رو پیشونی بابات پینه بسته ... تو داری واسم له له میزنی ؟

 

 

 اعتراف کن ،مردی مثل تورو که خیلی ادعات میشه ، به زانو درت اوردم .... 

 

 

 واسم ریخته ... تو حتی جذابم نیستی ..!  دستشو از بین پام بیرون کشیدو گفت ... خفه شو ...  بهتر از تو

 

 _ اره من جذاب نیستم ...  اما جنگ واسه بکارتم زیاده ... جوری که داره دودمانتو به باد میده ....!

 

 

 سعید دوباره مداخله کرد ...که بهش توپیدم و گفتم ... برو تو هم رد کارت ... ! من به کمک هیچکس نیاز ندارم .... 

 نه دارم ازشون ...همین ادما ،بابامو به کشتن دادن ... حقمون رو اینا خوردن .... چندساله کی

 یکیشون هیچیشون نشد ... اما بابای من ...! 

 

 

 دستمو رو سرم گذاشتم و سکوت کردم ... 

 نمیخواستم گذشته یادم بیاد ... نمیخواستم ....!

 

 

 رم جا داد و گفت ... تو دردسر بدی افتادی دختر .... رها کمکم کرد و رو صندلی نشستم .... سعید خودشو کنا

 از دستش خالص نمیشی ...

 

 به چشمای عجیب خوش رنگش،  نگاه کردم و گفتم ... 

 فوقش واسه طلب بخشش ،زیرش میخوابم ...
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 سعید ...نگاه عمیقی بهم انداخت و گفت ... واسه نابودی این مرد چیکار میتونی بکنی ؟ 

 

 نیشخندی زدم و درحالی که ، خودمو به سمتش میکشیدم ... گفتم ... 

 هرکاری که الزم باشه .... ! 

 

 دستشو به کمرم انداخت ...نوازش وار ، دست به کمر برهنم کشید ... 



 کنار گوشش ،اهی کشیدم و تو بغلش شل شدم ...

 

 غول شدن ... اهنگ بلند دیوانه واری ... شروع شد و جمع به رقص و دیوانگی مش

 با هر جنون اهنگ ... حرکتی به بدنم میدادم و مرد جذابی مثل سعید رو ، به سمت خودم میکشیدم ...  

 بلند شد ...بلندم کرد ... جلوی چشمای به خون نشسته ی اقا زاده ... لب رو لبام گذاشت و باهم شروع کردم به رقص ...

 

 ر میشد و پیچ و تاب بدنامون ، مکمل هم ... بازوهای پر قدرت مردونش ... محکم دورم حصا

 

 

 حسابی تو بغلش داغ شده بودم ...  

 

 رو به اقا زاده ... سکسی وار و چسبیده به مرد جذابم ... حرکتی به سینه و کمرم دادم ... 

 

 گیشو به رخش کشیدم ...اقازاده ، حرصی جامشو به سالمتیم باال برد ... پشت بهش کردم و باسنمو ماهرانه تکون دادم و برجست

 

دستای داغ سعید رو لپ های باسنم نشست ... شکمم به اناتومیش چسبوندم و درحالی خودمو بهش میمالیدم ... باسنمم زیر دستاش 

 تکون میدادم ... 

 

 کلفتی و برجستگی اناتومیش قشنگ حس میشد و خیسم کرده بود ...

 

 ریتم اهنگ ، باسنمو تکون دادم ... چرخی زدم و باسنمو رو اناتومیش گذاشتم و با 

 

 اقازاده ... کراواتشو شل کرد و دستی به بین پاهاش کشید و خیره ی رقص سکسیم شد ...  

 

 سعید دست کمی از اقازاده نداشت ... انگار شیطون شده بودم ،واسه تحریک کردن این دو مرد ... 

 

 پذیرایی این دو مرد باشم ... !میتونستم امشب ... حسابی خوش بگذرونم و از عقب ... 
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به رقصم عشوه هم اضافه کردم ... دستامو ماهرانه بین سینه هام کشیدم و بند لباسمو کمی شل کردم ... بخشی از سینه هام بیرون 

 افتاد ... سریع سمت سعید چرخیدم و گفتم ... منو ببر باال ... اگه دنبالم بیاد زندش نمیذارم .... 

 

 سعید بهت زده کمرمو گرفت و گفت .. دیوونه شدی ؟ میدونی که اون پسر کیه ... 

 باباش هممون رو به اتیش میکشه ....

 راحت پیدات میکنن .. همه شاهدن .. باهاش در افتادی ...

 

 اخمی کردم و با حرص گفتم ... پس میگی چیکار کنم ؟ 

 شگله میتونی ، اشتی کنون راه بندازی ...دستی به باسنم کشید و گفت ... با لرزوندن این خو

 

 لبخندی زدمو گفتم ... پس مستم کن ... و با این تن مردونه و جذابت ، داغ ... 

 

 نیشخندی زد و منو به پشت چرخوند و سفت بغلم کرد .... چشمام به چشمای حریص ... اقا زاده افتاد ... 

 

 بام با اهی باز شد و مکیدن های سعید عمیقتر ... لب های داغ سعید ، رو گردن سفیدم .. نشست ... ل

 

 با وسط پام بازی میکرد و تو اون شلوغی جمعیت ، فقط چشمای مرده بود که زوم شده بود ، رو ما ... 



 

 از لذتی که ،سعید بهم منتقل میکرد ، دل کندم وبه سمت اقازاده ، راه افتادم ... 

 

 شمام بخشیدم ...لبخندی رو لبم کاشتم و حالت خماری به چ

 

 

 بهش که رسیدم ... بی تفاوت ... سرشو به سمتی چرخوند .. 

 

 دستمو رو سینش گذاشتم و با ریتم اهنگ و مماس بهش ... 

 شروع کردم به رقصیدن ...

 

 باسنمو به اناتومیش چسبوندم و شروع کردم .. به لرزوندن و تکون دادن باسنم ..  

 ... خودمو مست نشون دادم و درحالی که خودمو باال پایین میکشیدم ...  برجستگی اناتومیشو حس میکردم

 گفتم ... عجب چیزی دارین ..  

 

 براتون بخورمش ، از گناهم میگذرید ... ؟

 

 متعجب از رفتارم خواست بهم بتوپه ... 

 م سرعت دادم ....با کاری که کردم ... صدای هورای دختر و پسرا بلند شد و من راضی از این وضع ... به کار

 

چرخیده بودم سمتشو و بند لباسمو براش باز کرده بودم و سینه های بلوریمو ،فقط به اون نمایش گذاشته بودم ... دستم به سمت 

 اناتومیش رفت و خوب نمایشی ... واسه افراد حاضر ، به وجود اومده بود ... 

 

 شکست ... اقا زاده ، نیشخندی زد و گفت ... نه مثل اینکه غرورت 

 لبامو رو لباش گذاشتم و بوسه بهشون زدم و پر عشوه گفتم ... 

 اگه منو ببخشی و جلوی همه ببوسیم ، 

 لنگم واست باز میشه عزیزم ... ! 

 

 

 بند لباسمو بست و در حالی که ، خودش سینه هامو داخل لباس میذاشت ... 

 خندید گفت ... حلش میکنم کوچولو ... !

 

 و لباش گذاشتم که .. کام خفنی ازم گرفت و باصدای بلندی گفت ... دوباره لبامو ر

 تمام دعوا ها ، سوتفاهم بود ، دوستان ... میخواستم ... وروجکمو با مدل جدیدی ، معرفی کنم .... 

 

 صدای دستا بلند شد و دوباره لبامون رو لبای هم نشست ...!
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 شیفتش نشون دادم ... نیشخندی از این حرفش زدم و خودمو 

 

 اقازاده دستشو رو باسنم گذاشت و گفت ، اینم اکه ؟ 

 یا ازش کار کشیدی ؟ 

 

 دستمو نوازش وار ، رو سینش گذاشتم و گفتم ... 

 من دختر خوبی بودم ... دوسپسر نداشتم ... شیطونی خاصی نکردم ... 

 



 رو کرد ...جون کش داری گفت و از رو لباس زیرم ... دستشو تو سوراخم ف

 

اهی از درد کشیدم که ، بیرون کشید و گفت ... میتونم یه مدت طوالنی ازت لذت ببرم ... سرکشیت ، جذبم کرده ... منو به تو 

 ،حریص ...

 

 گازی از لبش گرفتم و گفتم ... پس ببین رو تخت ،چه جوری میتونم ، وحشی باشم ... 

 

 ی التم ، رامت میکنه ...! ضربه ای محکم رو باسنم زد و گفت ، اما کلفت

 

 

 لبخند مصنوعی زدم و به رقص رها و پسرا ،خیره شدم ...

 

 جامی سمتم گرفته شد ... با لبخند ازش گرفتم با زدن جام هامون ، تمامشو سر کشیدم ... 

 

 زیر نگاه سنگین اقازاده ،حالم رو به خرابی میرفت ... 

 

 برم برمیگردم ... ! بوسه ای رو گونش زدم و گفتم ، یه دستشویی 

 

 سری تکون داد و دختری رو ، دست کشیدن به بین پاش ... سمت خودش ،کشید ... 

 

 سریع به سمت سرویس بهداشتی رفتم ...

 خبری از سعید نبود ... نمیدونستم چطور باید از این مخمصه رها شم ... هیچی نمیدونستم ...! 

 

 

 من ،سریع وارد شد ... ترسیده به سمتش چرخیدم ...  تا وارد سرویس بهداشتی شدم ... کسی هم با

 با دیدن سعید ... اروم شدم ... !

 

 پوزخندی زد و گفت ... دیدی گفتم با این باسنت میتونی ، اشتی کنون راه بندازی ... 

 

 چشمم جذابیت این مردو گرفته بود ... نازی به چشمام دادم و گفتم ... 

 قدیم خودت کنم ... یه قهری باهام بیا ... اکشو ت

 

 نیشگونی از باسنم گرفت و گفت .. مطمئن باش که تقدیمم میشه ... !

 

 با تعجب نگاهش کردم که گفت ... هوا تو دارم .. از تنها شدن باهاش نترس ... 

 اتاق که رفتین ... پشت سرتون میام ... 

 . فقط کاری کن ... با ورود من .. به اتاق ، اون چشماش بسته باشه ..

 

 سوالی نگاهش کردم که گفت .. 

 راهشو پیدا میکنی عروسک ...

 

 

 به فکر فرو رفتم ... میتونستم یا خوابش کنم ... یا با چیزی به سرش ضربه بزنم ...

 

 با داغی لبای سعید رو گونم به خودم اومدم ... چند بوسه پشت سر هم به گونم زد و گفت ... 

 میخوای باهاش بمونی و دخترونگی هاتو تقدیمش کنی ؟مطمئنی که  میخوای بمیره ؟ یا 

 

 



 نمیدونم چرا با سوالش ،خانوادم و علت فوتشون یاداورم شد که ... مطمئن گفتم ، میخوام بمیره ... !
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 زبونمو روی لبام کشیدم ... 

 نگاهی به بین پاهای سعید که بدجور بزرگ شده بود ... کردم ... 

 به هوس انداخته بود ؟ چی اینو اینجور 

 متعجب به اناتومیش دست کشیدم ....  سایزش بزرگ و حسابی سفت بود ... 

داشت منو به هوس مینداخت ، خودداری ،جلوی این مرد جذاب ،ممکن نبود ... مخصوصا االن که هردو مست بودیم و من داغ  

 کرده  از دو مرد بودم ... 

 

 

 کشیدم و سرعت حرکت دستمو ، بیشتر کردم ....   با فکر یکی شدن ، با سعید ... اهی

 چشماشو از لذت بست و گفت ، نمیخوام تو دستشویی جرت بدم و دخترونگیتو بگیرم .... 

 امشب بعد کشتن ، اون عوضی ، رو تخت نرم خونم ، پذیرای ، بهشت داغت میشم ... 

 

 قشنگش ، از دستشویی بیرون اومدم ...  به ناچار از اون لذت دست کشیدم و با زدن بوسه ی داغی رو لبای

 نگاهی به بقیه انداختم و رفتم طرف اقازاده ی معروف و محبوبمون ....  

 

 پسر کسی که ، داغ مهر رو پیشونیش بود و تسبیح دانه درشت ، بین انگشتاش ....

 

 پسر حاجی ، لب رو لب دخترکی گذاشته بود و بین پاهای ، دخترکو نوازش میکرد ... 

 

 به وسط سالن که رسیدم ... با کشیده شدن دستم توسط رها ، لبخندی رو لبام نشست ... 

 

 بااهنگ دیوونه کننده ی دیگه ای ، شروع کردیم به رقص ...

 چشمم به سمت اقازاده کشیده میشد ... 

 با خودم زمزمه میکردم ... 

 میشی ... تا میتونی ، غرق سکس شو ... زیاد طول نمیکشه که ، به درک واصل 

 

دختر زیپ شلوار پسر حاجی رو باز کرد و با دامن کوتاه و بدون شورتش ، رو الت اقازاده نشست و مشغول باال و پایین شدن 

 شد ... 

 

 حرصی لبمو گاز گرفتم ... نباید میذاشتم ... با اون دختر ارضا بشه و منو واسه شب دیگه نگه داره ... 

 بخند پیروزی رو لبام نشست ... با دیدن میله ای نزدیک بهش ، ل

 

 سمتش رفتم و دستمو رو میله گذاشتم ... چرخی روی میله زدم و هماهنگ با موزیک باسنمو لرزوندم ... 

 

 چشم همه مردا حریصانه روی بدنم چرخید ... 

 با حرکتام لباسم باال رفته بود و لباس زیر م مشخص بود ... 

  

 تاد ... چشم اقازاده .. لحظه ای به من اف

 رقصمو سکسی تر کردم ... با جنونی که ، تو بدنم موج میزد ... ضربه های اقازاده هم ... تو دختره ، خشن تر میشد ... 

 

 اشوب بود ... توی دلم ، نمیدونستم قراره چی پیش بیاد ... 

 نمیدونستم ... قراره تا کجا این بی ابرویی رو پیش ببرم ... 

 هوس باز بربیام؟میتونم از پس این مرد  



 میتونم راضیش کنم به اتاقی بریم و من نقشمو عملی کنم ؟ یا نه ؟  

 اما تنها راه فرار از این مخمصه ... فقط مردنش بود و بس ....  

 

غرق فکر ، سکسی وار میرقصیدم ... که دستی به سینم زده شد و بی درنگ منو بین خودشو و میله چسبوند ...  خدایا چقد پر 

 بود .... قدرت

 با حس پایین تنش مو به تنم راست شد ...  ازاین فکرم پشیمون شدم اما چه دیر  .... 

 

 شورتمو کنار زد و التشو ،رو سوراخ باسنم گذاشت و ....
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 فشار محکمی بهش داد ... جیغی از درد کشیدم ... که نگاه همه به سمتمون چرخید ... 

 

 گفت ... بریم باال ... آکی نمیشه .. کاری کرد .کمی خودشو عقب کشید و 

 

 خواستم لباسمو مرتب کنم ... 

 کمرمو سفت گرفت و گفت .. همین جور چسبیده بهم ... میریم ... 

 نمیخوام از جای گرمش ،جداش کنم ...

 

 لرزه ای از حرفش ،به جونم افتاد ... 

 ... تا خالی از هر شهوتی بشی ... لرزشمو به حساب شهوتم گذاشت و گفت .. حسابی جرت میدم 

 

 امشب غوغا کردی ..!

 

 نفسم باال نمیومد ... نگاهم به چشمای عجیب سعید افتاد ...

 

پلک ارومی زد ... لبام لرزید ... نمیدونم چرا این مرد تازه وارد کمکم میکرد ... هرچی بود .. اگه کمکم نمیکرد ... من همه 

 .. چی رو میباختم ... همه چی رو .

 

 یهو کمرم به عقب کشیده شد و اناتومی اقازاده ... وسط پاهام فرو رفت ...

 

 چند تکون به خودش داد و گفت ... پوست رونات ،چه نرمه ... من فکر نکنم ... ازت تا مدتی سیر بشم !

 

 

 دستای لرزونمو رو دستای بزرگ پر موش گذاشتم ...

 

 دستات .. قهقه ای زد و گفت ... چته دخترک ... یخه 

 هول کردی از ک ی رم ؟

 بریم باال که بی تابته ... 

 

 سرعت پاهامون زیاد شد ... پاهام انگار وزنه ی سنگینی رو میکشیدن ... 

 

اقازاده بوسه ای رو گوشم زد و گفت ... حاجی بابام ، که ارباب شما انگالست ،همیشه میگه ، دختر باکره رو بی صیغه ،هتک 

 حرمت نکن ... 

 ایه ی محرمیتی بخون و تا اخر عمرش ،بکن توش ...یه 

 

 وقیحانه به حرفش خندید ... پوزخندی زدم ... مطمئنتر از تصمیمم شدم ..



 

 یکباره منو به دیوار چسبوند و  پرسید چته ؟ ساکتی ... زبونت کار نمیکنه ؟ 

 

 ارو ، مشتاق خودش میکنه ... نازی به چشمام دادم و گفتم ... وقتی باسنم میلرزه و مرد پرقدرتی مثل شم

 چرا باید از زبون درازم کار بکشم ؟

 ترجیح میدم ... زیرتون اه بکشم ... تا که حرف اضافه بزنم ...

 

 

 راضی از حرفام ...بوسه ای رو لبام زد و گفت ،افرین هرزه شیرین زبون من ... بریم که ، نبض التم واست میزنه ! 

 

 …ارد اتاقی شدیم قهقه ای از سر هرزگی زدم و و
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 تا وارد شدیم ... بند لباسم کشید و سینه هام مثل توپ ، بیرون افتادن ... 

 

 با دستای بزرگش .. لباسمو حرصی ، پایین کشید ... 

 

 جز یه شورت کوچیک چیزی توتنم نمونده بود ... 

 داغ بودم از بی حیایی ... 

 

 تندخودشو لخت کرد ... جونی کشداری به استایلم گفت و 

 

 چشمم به الت بزرگش افتاد ... ترس برم داشت ...

 تا به خودم بجنبم ... 

 بلندم کرد و رو تخت انداخت ... 

 روم خیمه زد و زبون نجسشو رو گردنم کشید ... 

 

  چشم میچرخوندم و دنبال یه چیزی محکمی میگشتم ... اما جز گلدون نقره ای چیزی کنار تخت نبود ...

 

 نفس ارومی کشیدم ... به گازی که از سینم گرفته شد ... واکنش نشون دادم ...

 

شروع کردم به همراهی ... شیطون زیرش وول میخوردم و اناتومیی بزرگ ،اقازاده ... وسط پاهام ... عقب و جلو میشد و 

 حسابی اماده میشد ... واسه فتح ، سوراخم ...

 

 مرده پایین ... خودمو بهش میمالیدم و سینه هامو به خوردش میدادم ..!  چرخیدیم ... حاال من رو بودم و

 

 تا دیدم چشماش بستس و تو عالم شهوت ... خواستم دستمو دراز کنم و گلدون رو بردارم ... چشماشو باز کرد و دوباره بست ... 

 مست تر از وجودم شه .... التشو .. بلند کردمو دم سوراخ عقبم گذاشتم ... تا حواسش به تنگیش پرت بشه و

 

 

 دیوونه شد و از شهوت خرناسی کشید و التشو بافشار به سوراخم روانه کرد ... محال بود به این راحتی بره ... ! 

 

 قهقه ای سر دادم و ناله های شهوتناک تقدیمش کردم ...

 

 هش محکم کوبیدم ...!تا دو دستش مشغول باسنم شد ... گلدون رو برداشتم و چندین بار ... به گیج گا

 

 به زمین پرتم کرد و عربده ای کشید ... با فحش رکیکی ... به سمتم اومد ...



 

 جیغ بلندی زدم و بلند شدم ... گیج به سمتم میومد ... 

رو نباید میترسیدم ... به خودم مسلط شدم و تا خواست دستش بهم برسه ... لگد محکمی به التش زدم ...  عربده ی بلندی زد و 

 زمین مثل مار به خودش پیچید .. 

 باال سرش نشستم و با کوبیدن گلدان از پا درش اوردم ... 

 

 گریه و خندم بهم امیخته شد ... بلند شدم و به سمت در رفتم و بازش کردم .. 

 

 با چیزی که دیدم ... نفس تو سینم حبس شد و شوکه سرجام میخکوب شدم ... 

 

 به دست ... جلوی اتاق قامت بسته بود ....  سعید با لباس پلیس و اسلحه

 و به تن عریانم با لذت و پوزخند نگاه میکرد ... !
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 جلو اومد ...رو به روم ایستاد ... سر  اسلحشو رو سینم کشید و گفت ... 

 

 تسلیم من میشی ... یا تسلیم قانون ... ؟

 

  با چشمای از حدقه بیرون اومده ... بهش زل زدم ...

 

 با صدای اژیر پلیس ...تنم به لرزه افتاد ...

 به همون اسلحه ... فشاری به سینم داد و مجبورم کرد ...عقب گرد کنم به اتاق ...

 

 وارد اتاق شد و در و بست .. بازومو گرفت و منو نزدیکش خودش کشید و گفت .. 

 میدونی جرمت چقدره ؟ 

 .میدونی باباش چه کارا که نمیتونه بکنه  ..

 میدونی این کره خر کیه دیگه ؟که نقش بر زمینش کردی ؟ 

 

 به گریه افتادم و با صدای لرزونی گفتم .. منو وارد چه بازی کردی سعید ؟ 

 

 پوزخندی زد و گفت ... سعید کیه ؟ 

 من که سعید نیستم ...

 من سرگرد حسام نوبهاری از دایره ی جنایی هستم ...

 

 افتادم ... روح از تنم جدا شد و رو زمین

 سعید ... نه سرگرد حسام نوبهاری ... 

 

 باال سر اقازاده نشست و نبض گردنشو گرفت و با پوزخندی گفت ... مرده !

 

رو زمین ...عقب عقب رفتم .. تا جایی که به دیوار رسیدم و گفتم ... نه من جوری نزدم که بمیره ... من فقط از خودم دفاع کردم 

!... 

 

دی کرد و گفت ... اوووم سکسی من ، حرفاتون  ...  دعواتون ... عشق بازیتون ... به اتاق اومدنتون ... نشونه حسام خنده ی بلن

 ی چی بود هووم ؟

 همه چی طراحی شده بود .. به یه قتل بزرگ نه ؟ 

 

 البته ... شهادت من ... به عنوان یه افسر وظیفه شناس رو هم در نظر بگیر ... 

 



 . چیکار باید میکردم ؟ به کی پناه میاوردم ؟بدبخت شده بودم ..

 

 سرمو باال بردم و هق هق گریم ... سر گرفت ... 

 

کنارم اومد و زانو زد ..درحالی که .. دستشو به وسط پام میبرد ... گفت ... وقت نداری ... باید تصمیم بگیری خوشگله ... ! 

 اری بزنی ؟واسه دادگاهی که برگزار نشده ... توش محکومی ، حرفی د

 اصال ببینم ... 

 از کدوم منافقی ، دستور قتل اقازاده ی رو گرفتی ؟ 

 باکدوم جناق س یاسی دست به یکی کردی ؟ 

 دختر کسی هستی که ... شهید مینامنش ... اون وقت قتل س یاسی انجام میدی ؟ 

 وای بر تو .... 

 میکنی ؟ نه ! حتما علت کشتن این حروم زاده رو  لرزوندن باسنت ... توجیح

 

 از سواالش مو به تنم راست میشد ... 

 

 درحالی که وسط پامو نوازش میکرد و با لبه هاش بازی میکرد ... گفت .. 

 بهم پناه بیار ... به منی که ، راه نجات توام ...به منی که برگ برنده ی توام ... 

 نجاتت میدم ... اما تا اخر عمرت ، وجودتو مال خودم میکنم !

 

 ا خواستم التماسش کنم یا حرفی بزنم ... صدای کسی تو بلند گو بلند شد که میگفت ... خونه تو محاصره ی پلیسه .. تسلیم شید !ت

 

 ترسیده به بازوی حسام چنگ انداختم و گفتم ... کمکم کن ...تورو خدا ...نمیخوام گیر بیفتم ...
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 حسام

 

 

 میلرزید و برهنه جلوم ، زانو بغل گرفته بود ... این دختری که این چنین مثل بید 

 برگ برنده ی زندگی من بود ... اگه پاش بند میشد به پای من ....

 

 زیبایی تنش ... زیبایی صورتش ... 

 جسارتش ... ودر اخر ... موقعیتی که ازش بیخبر بود !

 

 وقتی ترسیده به بازوم چنگ انداخت و ازم خواست کمکش کنم ... 

 

 لبخند رضایتی رو لبام نشست و به اغوش خودم کشیدمش ... ! 

 

بوسه ای رو الله ی گوشش زدم و گفتم ...کمکت میکنم ... حتی به دوست صمیمت که اون پایین ، اسیر نیروهام شده ... تو 

 درعوض چیکار میکنی ؟ 

 

 ..  سرشو رو سینم گذاشت و در حالی که اشکاش صورت قشنگشو خیس میکرد .. گفت

 تا اخر عمرم ، هرکاری بگی انجام میدم ... بدون چون چرا ...

 

دستی به موهای ابریشمیش کشیدم و گفتم ... عزیزم ... یادت باشه پرونده ی این قتل همیشه باز میمونه و من دنبال قاتلش همیشه 

 میگردم ... 

 



 گریش شدت گرفت و گفت .. من رو حرفم هستم ... بهت قول میدم ...

 

تمالی که اغشته به ماده ی بی هوشی کرده بودم .. جلوی بینیش گذاشتم و با اسحله ... ضربه ای به سرش زدم ... تا خراش دس

 پیدا کنه و کسی شک نکنه ...کمی هم رنگ رو صورتش ریختم ... نباید هویتش مشخص میشد ... 

 

دم ... پنجره رو باز کردم و کمی از پرده رو جر دادم صحنه رو دستکاری کردم و این دخترک بی هوش رو ... بی گناه نشون دا

 ... انگار که کسی بعد ضربه زدن فرار کرده بود ...

 

 درو باز کردم ... چند نفر رو صدا زدم ... زنده بودن این کره خر... نعمتی بزرگی برام بود ... 

 

 اما هیچ وقت ، نباید ... طناز از این قضیه باخبر میشد ...

 

 رو تن طناز کشیدم و صورتشو پوشوندم ... مالفه ای 

 سربازا .. وارد اتاق شدن ... اجازه ی دخالت و نظارت ندادم و گفتم ... سریع این مرده رو به بیمارستان منتقل کنید ...

 

 دختره مرده !  

 

 یشه کرده بودن ... لباسی تو تن اقا زاده نبود و این یه رسوایی به تمام کسایی بود که ، خون جوونای مردم رو به ش

 

 ازادی رو از جوونا گرفته بودن ... خودشون به تن باکره ی دخترا ... رحم نمیکردن ... 

 

 اجازه ندادم پوششی به جسم بی هوش مرده بدن ... با همون سر وضع راهی جماعت و خبر نگارها کردم ...

 

 مافوقم .. وارد اتاق شد ... احترام نظامی گذاشتم ... 

 معنی داری بهم کرد و گفت . . بالخره موفق شدی ... پرونده علیه این اقازاده تشکیل بدی  .. نگاه 

 دردسراشم با خودت ... 

 

 با جدیت تموم گفتم .. این دختره که اینجا افتاده ... بی گناهه.. لطفا بذارید هوییتش پنهون بمونه ! 

 

 اما واسه این حمله ... متهم دارم !

 

 مد و دست رو شونم گذاشت و گفت ... از لباست سو استفاده نکن پسرم ... چند قدم جلو او

 

سرم پایین انداختم و گفتم ... تنها این لباس میتونه ...کمی ...فقط کمی از دردامو تسکین بده و رسوا کنه ادمایی که به ناحق تو 

 جایگاه مهم مملکت نشستن ... 

 اه جدا کنه ! وگرنه خدا هم نمیتونه اونا رو از اون جایگ

 

 شونمو فشار داد و گفت ... این دختر و مخفیانه ... دفن کن ... 

 اسمی قربانی دیگه ای رو وارد پرونده کن ... شاید منم باید اصول و قوانین رو برا یه بارم که شده ... زیر پا بذارم ... 

 

 احترام نظامی گذاشتم و مافوقمو بدرقه کردم ... 

به اقا و اقازاده ها نفرت میورزیدن ... از بین ما کسایی هم بودن که .. فقط واسه خدمت به پرچم و خاک  تنها ملت نبودن که ..

 وطنمون ... این لباس مقدس رو پوشیده بودن ... نه واسه سر خم کردن .. به ناحقی ها !
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 حسام



 

 قیامت در راه بود ... طبل رسوایی  در حال نواخته شدن بود ..

 

 بلی که میتونست همه ی مارو برقصونه ! ط

 

هر کسی سعی در الپوشنی داشت ... اما محال بود ... با رسانه های مجازی و خبرگذاری هایی خارجی .. این رسوایی بخوابه 

 ... 

 

 براش ... تنها کسی که از این فاجعه جان سالم به در برده بود ... طناز بود و بس ... اما فاجعه ی من در حال اغاز بود 

 

 تو بغلم اروم خوابیده بود و من داشتم ...این دخترو واسه همیشه ... از دنیایی واقعی ... دورش میکردم ... 

 

 راه میرفتم و تو دل جنگل های شمال ... از دیده هر موجود زنده ای قائم میشدم ...

 

 تخته سنگی بزرگی پیدا کردم و طناز و روش گذاشتم ... کنارش نشستم ...

 و به نقشه هام متمرکز شدم ... 

 

 به واکنش طناز ....به پرونده ای که باز شده بود و هر ان امکان داشت .. به دادگاه نرسیده ... تبرعه بشه ... 

 به انتقام سخت اقازاده .. از بالئی که سرش اومده بود ... مطمئن بودم .. تک تک ادمای تو مهمونی... تاوان پس میدن !

 

 که طناز خورد ... مشتاق به سمتش برگشتم ... با تکونی 

نیمه هشیار بود ... با لذت بهش خیره شده بودم ... صورتش تو گرگ و میش جنگل ... زیاد واضح نبود ... اما همون قدر که 

 میتونستم .. ببینمش غنیمت بود ! 

 کاش میدونست .. چقدر برام باارزشه ...

 

 من و جنگل خیره شد ...  چشماشو سریع باز کرد و با تعجب به

 

 نیم خیز شد ... لبخندم عمیقتر شد ... گیج میزد و چقدر چشماش با حالت تعجبش بامزه شده بود ...

 

 دستی به سرش کشید و گفت ... تو کی هستی ؟ من کجام ؟ 

 

 ...  به گونه ی برجسته و نرمش دستی کشیدم و گفتم ... همه چی یادت میاد عروسک کوچولو ... عجله نکن

 

 کمی ترسیده بود ... اما کمی هم استرس داشت .. انگار که داشت باهام بازی میکرد ... 

 این دختر شیطون تر و باهوشتر از چیزی بود که نشون میداد ...

 

 تا حس کردم .. فیلم بازی میکنه ! رو همون سنگ ... درازش کردم ... خودمو روش انداختم ...

 

 پرسیدم .. مطمئنی چیزی یادت نمیاد ..  قبل این که کاری کنم ... 

 با لبای لرزونش ... بله ای که گفت ... سریع لب رو لباش گذاشتمو ،بی مهابا مشغول بوسیدنش شدم ...!

 

 شروع به دست و پا زدن کرد که .. گاز محکمی از لباش گرفتم و کمی سرمو بلند کردم و گفتم ... 

 تنت یکی شدم ؟  پس یادت نیست .. من شوهرتمو بارها با

 

 جیغی از حرص کشید و گفت ... زیادیت نشه ...جناب سرگرد حسام نوبهاری ... من کی زن تو شدم ؟ 

 

 ابرویی باال انداختم که یهو لباشو گاز گرفت و فهمید چه گافی داده ... 

 



 قهقه ای زدم و نیشگونی از سینش گرفتم و گفتم ... با منم بازی ...اره خوشگله ؟
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 چشماشو ازم دزدید و درحالی که به پهلو خوابید ... پرسید ...

 چی درانتظارمه ؟ اصال چی شد ؟ 

 من االن یه قاتلم نه ؟ 

 دستام بوی خونشو میده ... ! 

 

 منم مثل خودش خوابیدم و از پشت به اغوشم کشیدمش ..!

 

 سردش بود ... هوا هم سرد بود ... نیمه برهنه بود ... 

 

 میلرزید ... شاید سرما رو حس نمیکرد ... از ترس و سرنوشتش بود که میلرزید ... 

 

 لبامو رو گوشش گذاشتم و عمیق بوسیدمش ... نفس های گرممو ... به کنار گوشش دمیدم ... خودشو بیشتر تو بغلم فرو کرد ... 

 

 زمزمه کردم ! 

 

 و با من بیا ... تا هرجایی که میرم ..._ من همه جوره ... حمایتت میکنم ... بهم اعتماد کن 

 من برا هرکی .. درنده باشم ... ناجی توام ... 

 شاید گاهی سگ اخالق باشم ... اما بازم حمایتت میکنم ! 

 من به اجبار خودم ... تو رو اسیر خودم ... میکنم ... 

 چون تو  نه راه پیش داری ،نه راه پس ...

 

 

 محکمتر بغلش کردم ... اگه زمین و شاخه ها خیس نبود ... میشد اتیشی روشن کرد ... هق هق گریش .. اوج گرفت ... 

 

 اما هوا رو به روشنایی پیش میرفت ... تا یکم دیگه گرمای خورشید ... گرممون میکرد ... ! 

 وذ نکنه ... بوسه های ریز برا گرم نگه داشتنش ... رو گردنش میزدم و تحریکش میکردم ...سرمابه تن سفیدش ... نف

 

 چطور میتونستم ارومش کنم .. وقتی تو خونه ی من ارامشی در انتظارش نبود ...

 

 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم ... 

 شانس اوردی .. طناز ... 

 شانس اوردی فراریت دادم و دختر دیگه ای رو قربانیت کردم ...

 شانس اوردی .. مرد و رفت ... 

 لو پیدا کنه ... فقط پدرش .. قسم خورده ... قات

 مسئول پرونده هم منم !

 

 حاال خودت تصمیم بگیر ... یا تسلیم شو ،به قتل اقا زاده اعتراف کن ... 

 یا با من بیا و زندگی جدیدی رو اغاز کن !
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 طناز

 

 

 ...  به سمتش چرخیدم ... درحالی که خودمو تو اغوشش قایم میکردم ... و از گرمی تنش ... لذت میبردم

 پرسیدم ؛ 

 چی در انتظارمه ؟؟ 

 

 بازوهای پهن و عضله ایشو ..  بیشتر دورم پیچید و گفت ... 

 اموزش نظامی ... سکس ... لذت زندگی .. مسافرت ... هیجان ... با من ... 

 

 دردانه ی مملکت  محاکمه .. زندان ... حبس ابد .. شاید اعدام و خاموشی مطلق ... با اعتراف به قتل اقا زاده ی عزیز و

 

 لرزیدم ... سرمو تو سینش قایم کردم و گفتم باتو میام ... 

 

 با لحن شیطونی گفت .. میدونستم سکس با من ، از خداته .. چطوره همین جا یه دستی بهم بدی ... 

 

 ل شکستبا مشت های بی جونم .. به جونش افتادم که .. خنده ی بلندش .. بین درختا طنین انداخت و سکوت جنگ

 

 

 به جون گردن لختم افتاد و با زبون خیس و گرمش ... تمام حسامو بیدار کرد ... 

 عمیق میمکید و به بوسه هاش شدت میبخشید ... 

 سینه هام به بازیش دراومده بودن و نوکشون .. بیرون زده بود ... 

 

 هیچ کدوم بگذره ... لبای نرم حسام بین گردن و سینه هام ... در حرکت بود و نمیتونست .. از 

 

 خیسی بین پاهامو چه زود حس کردم ... 

 من جلوی این مرد ...نمیتونستم خوددار باشم ... با اینکه چندساعتی از اشناییمون نگذشته بود ...

 

 به نفس نفس افتاده بودم .. حسابی داغ ...

 تا اه و ناله ای  از رو شهوت ، سر دادم ....  

 

 اوت و بالحن مردونه ای گفت ... دیگه سردت نیست و خوب گرم شدی  ... میتونی راه بیایی ؟سرشو بلند کرد و بی تف

 

 ضد حال بدی بهم خورد ... نفسم تو سینه حبس شد ... 

 به سختی بله ای گفتم و از جام بلند شدم ...

 

 سریع تر از من بلند شد و خودشو مرتب کرد وشروع به حرکت کرد .. 

 

 میلرزیدن و خیسیشون .. خودمو پیش خودم .. حقیر کرده بودن ...پاهام هنوز از هوس 

 

به دنبالش راه افتادم .. پاهام سست و بی اراده بودن .. . اشکام ناخوداگاه صورتمو خیس کرد .. اما تا حسام متوجه بشه .. سریع 

 پاکشون کردم و سعی کردم ... ضدحال بدی که خورده بودمو فراموش کنم ...
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هوا داشت روشن میشد و به طلوع افتاب چیزی نمونده بود ... خیلی راه اومده بودیم .. اما نه از کلبه ای خبر بود .. نه از ماشینی 

 ... 

 

 نفس کم اوردم و ایستادم ... تکیه به درختی زدم و حسام و صدا زدم ... 

 

 به پشت سرش برگشت ... خستگی از من بیداد میکرد ... 

 و گفت ... چرا ایستادی ؟  اخمی کرد

 

 _من خسته شدم ...

 +دیشب که برا لرزوندن باسنت  .. خسته 

 نبودی ...راه بیفت .. راه زیادی رو درپیش داریم ... 

 

عصبی شدم و با تموم قدرتی که داشتم ... جیغ بلندی کشیدم ... سکوت جنگل ... از صدای من شکست و تمام پرنده ها ... پر 

 دند و به اسمون اوج گرفتن  ... پرواز باز کر

 

 حسام ناباور نگام میکرد ... مشتی به سینم زدم و گفتم ... 

 خوب کردم کشتمش ... از همشون متنفرم ... از همشون بدم میاد ... 

 

 انقدر از این مفت خورها .. متنفرم که حاضرم تک تکشون رو بکشم و خودمو امثال خودمو نجات بدم ... 

 درمو ، از این مملکت پس بگیرم ... بکشم و خون پ

 

 متنفرم از این ارمان های اجباری ... متنفرم از اقازاده هایی که ... مملکت و مصلحت دین و کشور ،  فقط به نفع اوناست ... 

 

 پس من جوون چی ؟ من حق نفس کشیدن ندارم ... من حق زندگی ندارم ... من حق انتخاب به ارمان هام ندارم ؟

 

 می خورن توهر جشنی ..  مشروب

 شبا مهمون ویژن ... 

 روزا  کنار مسجد گریه می کنن ... 

 

 تو تخت خوابشون سکس می کنن ... 

 باکره میدرن ... 

 حرف از فساد جامعه میزنن ... 

 

 امثال ما ،زیر فشار این انقالب ،جون میدیم و ایستادیم ... 

 میکنن ...  اقا لم داده توی بنزاشون ، حوری های جدید  تور

 ماها مثل سگ تمامی شب کار می کنیم ... بازم نمیتونیم قسط پرایدمون رو بدیم ... 

 

 تو خواب هام ... کابوس رشادت خانوادمه .... تو خوابام کابوس تدریجی مرگ بابامه .... 

 انقدرتکرارین  که شبیه سه تا حرف مثل سکس ... میبینمشون ... 

 

 

 م و ادامه دادم ...زیر پای درخت .. سر خورد

  

 اونا فکر شام خوردن با آدم جدیدن ... 

 من گیج ، دائماً عصبی از روابط بی سرانجام ... 

 

 مشروب می خورن ... به فراموشی زمان ... برا لذت بیشتر جوانی ... برا چشیدن مزه ی جدید سکس ... 

 



 ما سکس می کنیم ... برای یکی شدن ... 

 سم برده داری ... اونا سکس میکنن ..به ر

 ته خط ایستادم ... 

 ته خط موندم ... 

 من قاتلم ... قاتل کسی که ، مرگ براش ،بهترین ارامشه !
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 حسام 

 

 

 به سمتش رفتم ... تن لرزونشو بغلم گرفتم و سرشو به سینم چسبوندم ... 

 

 میدونستم از همه چی گله منده ... از همه چی بریده ... 

 این راهیه که ... خودش انتخاب کرده ... با منم به همه چی میرسید ... اما 

 به هرچیزی که ... دلش میخواست ... 

 

 حتی انتقام از کسایی که ، خون خانوادشو ریخته بودن ...

 

 میخواستم اروم بشه. .. اما حرفی واسه گفتن نداشتم ... هر چی گفته بود .. حقیقت بود ... 

 

 کردن و صدای مردم نشنیدن ... زور داشت !! زیر پرچم خدمت 

 

 بلندش کردم ... همگام باهم راه افتادیم ... 

 نباید دیر میکردیم ... باید به ویال میرسیدیم ... خیلی کارا داشتم .... 

 

 هق هق طناز ، سکوت جنگل رو میشکست ...حواسمو پرت میکرد ... باید انقدر گریه میکرد ... تا اروم میشد ... 

 

 اما من بی طاقت بودم ... غریدم و گفتم ... چرا خفه نمیشی ؟ 

 خدا به هر ادمی عقل داده ... فهم و شعور داده ... 

 میتونستی سرتو بندازی پایین و خفه شی درمقابل از خودت گنده ترش ... 

 

 اره ... قربونی کردی ؟به چیت نازیدی که ،شاخ شدی در مقابل کسی که ، کل خانوادتو برا رسوندن به مقامی که د

 

 قربونی کردی و خودت گرفتار بتتون  شدی ... بتی که با خون بابات و امثال بابات ... قد بر افراشتن ....

 

 رگام از خشم ، در حال انفجار بودن و گریه ی طناز بند نیومده بود ... 

 

 با تموم قدرتم کوبوندمش به درخت و داد زدم ... ببر صدای گریتو ... 

 چون جهنم واقعی ، در انتظارته ... جهنمی که ... قرار توش بپزی  ... 

 تا به چیزی که میخوای برسی ... ! 

 

 تموم خواسته هاتو از برم ... تمام ارزوهاتو با همین دستایی که تورو به درخت کوبوندن ... براورده میکنم ... 

 پس فقط خفه شو و دنبالم بیا ...

 



 رمو مالیم کردم ... میدونستم خستس ... سری تکون داد که رفتا

 چرخیدم و جلوی پاش نشستم ... 

 با لحن شوخی گفتم ... بپر کولم دختر خوب ... 

 

 چند ثانیه بعد ... دستاش دور گردنم ... گره خوردن و گرمی تنشو حس کردم ... 

 

 پاهاشو گرفتم و بلند شدم ... 

 

 میداد ... رام کردن این دختر شیطون ، کار سختی نبود ... بود ؟نفسای گرمش به گوشم میخورد و حس خوبی بهم 

 19#پارت_

 

 

 طناز

 

 از حرکاتش میترسیدم ... از حرفاش واهمه داشتم .... 

 

 اما کنارش اروم بودم ... امنیت داشتم ... 

 رو شونه های پهن و مردونش ، جا خوش کرده بودم ....

 

 ... بوی ادکلن خاصش ، مستم کرده بود ... گرمی تن مردونش ... سفتی تن ورزشکاریش 

 

 من از این مرد مست شده بودم ... داغ شده بودم ...

 نفس عمیقی کشیدم و عطر تن این مرد پر جذبه رو حریصانه بلعیدم ...

 

 پر قدرت قدم برمیداشت ... انگار نه انگار که من ... رو کولش سنگینی میکردم ... 

 غنچ رفت ... از قدرتی که داشت ... دلم 

 

 لبامو رو شونش گذاشتم و بوسیدم ...  پوزخندی زد ... 

 بی اعتنا به پوزخندش گفتم ... 

 

 بوسه زدن ... رو شونه ی مردی که ،قدرتش نفس گیره .. خیلی مقدسه ... 

 

 تک خنده ای کرد و گفت .. تو که سنگین نیستی بچه ... با کول کردن تو ، قدرتم سنجیده نمیشه ...

 

 سه ی دوم رو هم ، رو شونش زدم و گفتم ... همینم زیادیه اقا ....بو

 

 سرعتشو زیاد کرد ... 

 حسام پس کی میرسیم ...؟ به جاده یا ویالیی ... 

 

نفسی عمیقی کشید و گفت ... میرسیم .. زیاد راهی نمونده ... اما قدر این لحظه هارو بدون ... چون رسیدن به تو یکی خوش ایند 

  نیست ...

 

 اهی از سر بدبختی کشیدم و گفتم ... 

 اما تو کنارمی ... این یعنی من امنیت دارم ... 

 

 +هه من خودم ... بالی جونتم ... 

 

 _مهم نیست .. 



 حتی مهم نیست چی تو انتظارمه ... مهم اینه شاید بشه به خواسته هام برسم 

 

 +میرسی ... چون خواسته هات .. هدفای ریز منم هست ...

 

 

 لبخندی زدم و چشمام رو بستم ... 

 تکون هایی که میخورد ... گرمی تنش .. منو به یه خواب شیرین کشوند ... 

 

 که ای کاش ... نمیخوابیدم ... !
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 چشمام زمانی باز شد که ... تو تخت نرمی ...فرو رفته بودم ...

 

  خواستم تکون بخورم ... دستای دورم پیچیده شده بود ....

 

 برهنه بودم و گرمی تن برهنه ای که ، منو به اغوشش کشیده بود ... 

 حس میکردم ... 

 

 سریع به عقب برگشتم ... با دیدن حسام متعجب شدم ... اروم صداش کردم ... 

 اخمی کرد و منو بیشتر به خودش فشار داد و دوباره خوابید ... 

 

 . خسته بود ... اما منم از خواب سیر شده بودم ..

 

 سعی کردم از اغوشش بیرون بیام ... اما محکم نگهم داشته بود ...

 

 اروم صداش کردم ... چشماشو باز کرد و دستاشو شل کرد ...

 

 از اغوشش بیرون اومدم ... سریع از تخت پایین اومدم ... دنبال چیزی بودم که .. منو بپوشونه ... اما هیچی ... تو اتاق نبود ... 

 

 انداختم و برهنه به سمت پنجره رفتم .... شونه باال 

 

 با دیدن بیرون کمی ترسیدم ... هیچی جز جنگل ... دیده نمیشد ... ما کجا بودیم ؟ 

 

 چرا خوابم برد و راه اومده رو نفهمیدم ...

 

 یکه خورده به بیرون خیره شده بودم ... نه این نمیتونست پایان من باشه ... 

 

حسام رو سینه هام نشست .... در حالی که از پشت خودشو بهم میچسبوند و با سینه هام بازی میکرد دستای بزرگ و مردونه ی 

 .... 

 

 گفت ... چشم انداز زیباییه نه ؟ 

 

 تا فرسنگ ها ... درخته و هیچ انسان غریبه ای نمیتونه ..پاشو اینجا بذاره ...

 

 کردم کمی جلو رفتم که چسبونده شدم به پنجره ...  از گرمی تن مردونش خمار شدم ... اناتومیشو رو باسنم حس

 



 سینه هام به شیشه چسبیده بودن و اناتومی بزرگش بین پاهام جا خوش کرد ... 

 

 لبای داغشو رو گوشم گذاشت و گفت ... 

 بلرزون واسم ... واسه نجات خودت از این جنگل تاریک و بکر ... از تنت سیرابم کن ... 

 

 تواین مکان ... خاموشی تمام وجودتو ... در بر میگیره ...  وگرنه تا اخر عمرت

 

 هرچند که ... االنشم ...به خاموشی سرنوشتت پا گذاشتی ...
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 شروع کردم ... به تکون دادن باسنم ... 

 بزرگتر شدن اناتومیشو حس میکردم ... 

 

 ...  دستشو بین پاهام فرو برد ... از لذت گرمی دستش ... داغ شدم

 باسنمو عقب دادم و رو اناتومیش فشار وارد کردم ! 

 

 جذابیت این مرد بود ... یا اندام نفس گیرش .... هرچی بود ... من میتونستم ، بار ها و بارها خودمو به تنش بسپرم ... 

 

 کمی عقب رفت و بین پامو ، تو مشتش گرفت و شروع به سیلی زدن ، باسنم کرد ... 

 

 ش ، صدای ناله هامو باال میبرد ... ضربه های محکم

 پوستم میسوخت و اب شهوتمو ، جاری میکرد ...

 

من نفرین ،این شهوت میشدم و بیشتر و بیشتر دلم میخواست ... اب داغم که رو پاهام سرازیر شد ... جیغی از شهوت کشیدم و با 

 تمام وجودم ، جر خوردن زیر تن مردونشو خواستم ! 

 

 بود و التماس هام بی جون ...  شل شده بودم و توان سرپا ایستادن رو نداشتم ! چشمام خمار شده 

 

 سر داغ اناتومیشو که رو سوراخ باسنم ، حس کردم ! 

 

 نعره ی شهوتناک کشیدم و خودم شل کردم ...

 بار اولم بود و تجربه ای نداشتم ... خبر از دردشم نداشتم و راحت ،خودمو شل گرفته بودم ... 

 

 دشو که حس کردم .... جیغ بلندی از درد زدم و خودمو جمع کردم ! ورو

 

 قهقهه ای زد و سیلی زدن رو باسنمو شروع کرد ... 

 

 با هر ضربش ... کمی از اناتومیشو فرو میکرد ....

 

 با دردی که یکباره ... حس کردم ... از حال رفتمو وقتی به خودم اومدم ... 

 

 ... تو سوراخم حس میکردم ! عقب و جلو شدن ...اناتومیشو

 

 لذت و درد بهم امیخته شده بود ... سرمو بلند کردم ... رو تخت بودیم و حسام کامل روم خوابیده بود ... 

 

 از اینه ی رو به رو ... به خودمون نگاه کردم .... چه بی رحمانه ... بهم ضربه میزد و چه بی رحمانه این مرد ، جذاب بود ....
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 حسام

 

 

 یه جشن دو نفره ، بعد بیدارشدنش ، باید برگزار میکردم ... 

 و چه جشنی ،بهتر از فتح باسنش ... 

 

 حاال که با قدرت تموم ، بهش ضربه میزدم ... بیشتر ازش خوشم میومد ...

 

 میتونستم باهاش ، شهوت رو بنده ی خودم کنم و به تهش برسم ! 

 

 فرقی به حال سوراخ تنگش نمیکرد ..   هرچه بیشتر بهش ضربه میشدم ...

 

 میخواستم جرش بدم ...اما انگار حاال حاال ، قصد گشاد شدن نداشت و چه بهتر از این ...

 

 

 نزدیکای ارضا شدنم بود که ، سرعتمو بیشتر کردم و خودمو توش ،ارضا ... 

 

 

 بالئی سرش اومده و چه دردی کشیده ... نفسی کشیدم و رو تنش افتادم .... به خودم که اومدم ... دیدم چه 

 

 از روش بلند شدم و کنارش افتادم ... 

 

 حالم خوب بود ... خیلی خوب ... 

 بغلم کشیدمش و با موهاش بازی کردم ... 

 از درد ضربات اخرم ... اشکش در اومده بود و ناله هاش ...تموم نمیشد ... 

 

 بغلش کردم و به سوی حموم بردمش ... 

 و باز کردم و به ارومی تنشو زیر اب گرم شستم ... دوش اب

 

 به چشمای اشکیش ، نگاه کردم ... 

 یهو بغلم کردم کرد و گفت ... حسام دوست دارم ! 

 

 شوکه سرجام خشک شدم ... این دختر دیوونه بود ..  یه دونه ی معرکه ... 

 

 سرشو از سینم بلند کرد و گفت : دوست دارم حسام ... 

 

 ای کردم و گفتم ، با یه سکس ؟ تک خنده 

 

 ضربه ای رو سینم زد و با اخم بامزه ای گفت ... نخیرم ... اصال من دوست ندارم ... 

 

 تو بغلم گرفتمش و محکم چلوندمش ... 

 عاشق شدنش به نفع من بود و حسابی خوش به حالم  ... 

 

 ، طناز من ... دم گوشش زمزمه کردم و گفتم ! منم دوست داشتم که ،اوردمت اینجا



 

 

 ناباور نگام کرد ... چشمکی بهش زدمو سرشو رو سینم گذاشتم ... 

 

 بازی بدی بود ... دوست داشتنش دروغ بود ...اما چاره ای هم نبود !
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 طناز

 

 

 چند روزی از اومدنم ... به این ویالی بزرگ و عجیب میگذشت ... 

 ...  کار به خصوصی هم انجام نداده بودم

 

 فقط گاهی صداهایی میومد که ... حسام ، حرفی راجبشون نمی زد ... 

 

 حوصلم سر رفته بود و دلم میخواست ..  از اتاق بزنم بیرون ... 

 

 لباسامو عوض کردم ... و ارایش مختصری کردم .... 

 

 در اتاق رو اروم باز کردم و برخالف ...دستوری که حسام داده بود ... 

 گذاشتم ....  پا به بیرون

 

 لبخندی رو لبام نشست و اروم و بی صدا ، راه افتادم ... 

 

 دلم میخواست به اتاق ها ، سرک بکشم و کنجکاویمو ، برطرف کنم ... اما فعال باید ،صداهارو ... کشف میکردم ....

 

 کمی ترسیده بودم ... این بخاطر خونه ی عجیبی بود که ... توش قرار داشتم ... 

 

 پله ها پایین رفتم ... از 

 صدا ها کمی ، واضحتر میشد و من کنجکاوتر ... 

 

 صداها ، بیشتر شبیه ناله ی زنونه بود ... انگار که ، چند زن ... زوزه میکشیدن ... 

 

ق های مختلف یه طبقه که پایین تر اومدم ... باز کسی نبود و فقط سالن طبقه به زیبایی تزیین شده بود ... و چند در نشون از اتا

 بود ...

 

 صدا از یکی از اتاق ها میومد و من واقعا ... این ناله های زنونه رو ... صحنه ی بدی ... تصور میکردم ... 

 

 در اتاقی که صدا ازش بیرون میومد باز کردم و با چیزی که دیدم ... 

 

 تنم از ترس لرزید و به سکسکه افتادم ! 

 

 پیچید .... ترسم بیشتر شد و جیغم میون دستای پر قدرتی .... خفه ! با دستی که رو دهن و دور کمرم 

 

 اشکام رو صورتم میچکید و چیزی که میدیدم ... منو از اعتمادی که ،به حسام کرده بودم ... میترسوند ... 



 

 

تن داشتن و مورد ازمایش چند دختر برهنه ... رو تخت ها دراز کشیده بودن و دستمالی ... مردانی میشدن که ، روپوش سفید به 

 قرار میگرفتن ... 

 چشم از اتاق بر نمیداشتم ... به چار چوب در ، چنگ انداخته بودم .... تا مرده که گرفته بودتم ... بیرونم نبره ... 

 

 

شد ... برام دستگاه هایی که به دخترا ، وصل بودن و دیلدو هایی که رو التشون ، تکون میخوردن و میزان شهوتشون ، اندازه می

 جای سوال داشت و جای ترس ....

 

 قدرت مردونه ی ، مردی که گرفته بودتم ...منو از اون اتاق دور کرد و بیرون سالن .. به زمین کوبید ... 

 

 دردی تمام وجودمو گرفت و به مردی که با خشم نگام میکرد ... چشم دوختم ! 

 

 این مرد ... این مرد ....
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 مرد ...همون اقازاده بود که ، من کشته بودمش ... این 

 

 چطور ممکنه اینجا باشه .... چطور ... 

 با تعجب نگام کرد .... 

 ترس از شناخته شدن .... به جونم افتاد و

 جیغ بلندی کشیدم و از حال رفتم ! 

 

 زمانی چشمامو باز کردم که .... 

 

 

 

 حسام 

 

 

خیال صداهایی که میشنوه ..نمیشه و برای فهمیدن ...پا رو همه ی قانون هایی که گذاشتم میدونستم این دختره ی فضول ... بی

 ...میشه ... 

 

 پس اجازه دادم ... بخش کوچیکی از کار منو ،کشف کنه ....

 

 اما نمیدونم چرا وقتی از اون اتاق بیرون کشیدمش و به زمین کوبیدمش ... 

 جیغ بلندی زد و از حال رفت ... 

 

 بودنشم دردسر بود ... نبودشم ... دردسرتر ...

 

 خم شدم و بلندش کردم ... اما برا درس عبرت به فضولیش ... 

 به اتاق خلوتی بردم و رو تخت مخصوص ازمایش .. گذاشتم ..  

 

 کامل لختش کردم و دست و پاهاشو از هم باز کردم و به لبه های تخت بستم ... 

 



دیلدو های مخصوص ..رو نوک سینه هاش گذاشتم و با دستم مشغول مالوندن ... بین پاهاش شدم دستگاه ها رو روشن کردم و 

 .... 

 

 بی هوش بود و چیزی متوجه نبود ... به سمت میز رفتم و لیوان ابی که رو میز بود ... برداشتم و همشو رو صورتش ریختم ...

 

 با ترس چشماشو باز کرد و شوکه به وضعیتش نگاه کرد ... 

 مشغول نوازش ، بین پاهاش شدم ... 

 

 به خودش اومد و بی تابی کرد ... شهوتناک التماسم میکرد که ... ولش کنم ... اما تازه من گرم شده بودم ... 

 

 

 باید میزان شهوتش مشخص میشد و ثبت ... شاید اذیتم کرد و مجبور به فروختنش شدم ... 

  یا به یکی از ماموریتام ... فرستادمش !

 

 

 با فحشی که بهم داد ... خم شدم و زبونمو رو ک و س ش گذاشتم. .. 

 

 

 با اولین لیسی که زدم ... نالش بلند شد و امار شهوتش اوج گرفت ... 

 

 متعجب به این حجم شهوتش ... کارمو تند کردم و لبه های بین پاشو ، بیشتر مکیدم ....

 

 ... کمتر از چند دقیقه به اوج شهوت رسوندمش ! خیس که شد ...گاز محکمی از چو*چو*لش  گرفتم

 

 

 امارش تکون دهنده بود و این حجم شهوت ... بی سابقه ... به ابی که ،از بین پاهاش ،راه افتاده بود ... خیره شدم ... 

 

 احساس ، قاطی شهوتش بود و این چیزی نبود که ...من میخواستم ..!
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 حسام

 

 

 کردم .... لرزش تنشو حس میکردم ...  جسم بی حالشو بلند

 و ناله های شهوتناکشو .. گوش ...! 

 

 تو افکارم غرق بودم و نمیدونستم ..  چی در پیشمه ...

 

 بی لباس به سمت اتاقش بردم ... یکراست به حموم بردمش و تن غرق در شهوتشو ... با اب ولرم ... شستم ... 

 

 رد ... چشماش خمار بود و حرفایی زمزمه میک

 

 کاش میشد ، گوشامو بگیرم و نشنونم ... واژه های دوستت دارمشو ... 

 

 شستن تن طنازشو که تموم شد ... با حوله خشکش کردم و رو تخت خوابوندمش ... 

 



 پتو روش کشیدم و به چشم های سیاه و بزرگش خیره شدم ! 

 

 هدفم مهم بود ... یا احساس این دختر ؟ 

 دارش گرفتم و عقب گرد کردم که برم ... چشم از چشمای تب 

 

 دستمو گرفت و منو سمت خودش کشوند ... تعادلم از دست دادم و به سمتش کشیده شدم ... 

 

 به گردنم اویزون شد و لبای قرمز کوچیکشو ، رو لبام گذاشت ..

 

 خشکم زده بود ... بیتابانه ،لبامو میمکید و من بی حرکت ... 

 

 هم از این احساسی که بهم داشت میترسیدم ... هم لذت میبردم ... 

 

 تن لختشو از پتو بیرون کشید و سینه هاشو باال داد ... تا بازیچه ی دستای قویم بشه ... 

 

 خودداری سخت بود ... رفتن و پس زدنش ، سخت تر ..

 

 نوک سینه هاش بیرون زده بود و تموم شهوت مردونمو ، به زانو ، در میاورد !!

 

 بستم ... اما این تن سفید و بکرش ... پشت پلکام ... نقش بسته بود ...  چشمامو

 

 طاقت نیاوردم و باز کردم و دوباره به سینه های بلوری سفیدش ، چشم دوختم ... 

 

 با دستی که روشون کشید ... کنترلم شکست و دستاشو از گردنم باز کردم و بیرون رفتم ... 

 

  من پسش زده بودم ... اره ...

 نباید احساسی بینمون شکل میگرفت ...

  

 اگه گاهی هم سکسی بینمون بود ... 

 خوب بود ... !

 نمیشد جلوشو گرفت ... 

 اما احساس ، نه نباید شکل میگرفت ...
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 طناز

 

 

 پسم زد ... بی تفاوت ازم رد شد ... 

 

 نداره ... من میخواستمش اما اون پسم زد ...عیبی نداره ... هیچ عیبی 

 

 دستامو مشت کردم و این پس زدنشو ، کینه تو قلبم ... 

 

 بلند شدم ... جلوی اینه ایستادم ... به اندام بی نقصم ، چشم دوختم ... 

 

 نوک سینه هام بیرون زده بودن... حسابی اماده مکیده شدن بودن ... 



 

 موهامو باال سرم جمع کردم و فیگور گرفتم ... 

 ش میسوختم ولی باید خودمو اروم میکردم ... هنوز از پس زدن

 

 خودمو رو تخت انداختم و مثل مار به بدنم پیچ و تاب دادم ... 

 

 دستامو رو سینه هام کشیدم و به یاد ساعتی قبل ، شروع کردم به مالیدن خودم ... 

 

 ناله هام شروع شده بود و بین پاهام خیس ... 

 .. چشمامو بستم و حسام رو تصور کردم .

 عاشقش نبودم ... اما عجیب به دلم نشسته بود ... 

 گاهیم فکر میکردم ...اگه عاشقش باشم ... بالیی سرم نمیاره ... ! 

 

 اما عجیب در اشتباه بودم و عجیب خودمو به دردسر مینداختم ...  

 

 کردم !با تصور الت پر قدرتش ، سوراخ باسنمو که ،هنوز بعد اون رابطه میسوخت ... نوازش 

 

 با انگشتم ..تو سوراخم عقب و جلو میکردم و از خود بی خود شده بودم ... 

 

 با خیسی زبونی که ... بین پاهام حس کردم .. 

 ترسیده چشمامو باز کردم و با دیدن رها جا خوردم ... 

 

 خندید و گفت ... بذار اول کمکت کنم ...بعد میگم چرا اینجام ... 

 

 تا اخرین توان باز کردم ... لبخندی زدم و پاهامو 

 

 تند تند لیسم میزد و با انگشت به سوراخ پشتم ... خدمت میکرد ... 

 گازی از لبه ی بین پام گرفت که ... جیغم به هوا رفت ... درست جایی که حسام گاز گرفته بود ... 

 رها هم گاز گرفت و از درد به خودم پیچیدم ! 

 

 تند لباساشو در اورد و کنارم رو تخت ... دراز کشید ... اما ... امان از شهوت ... رها 

 

 بهم پیچیدیم و سومین لز مون رو شروع ... 

 

 سینه هاش ...به لطف عمل ... بزرگ بودن و سکسی ... لب رو نوک سینش گذاشتم و شروع کردم به مکیدن ... 

 

 و کاری نکن .. دستمو بین پاهاش رسوندم که ...ناله ای کرد و گفت ... میسوزه ... ت

 

 متعجب دستمو پس کشیدم که ... 

 خودشو روم انداخت و مشغول مکیدن سینه هام شد ... 

 

 نگاهم به بدن کبود و سرخش افتاد که ...انگار از یه رابطه ی طوالنی ، برگشته بود ...! 

 

 حاال هوس از سرم افتاده بود و فقط میخواستم به جواب سواالم برسم ؟
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 رها کنارم نشست و گفت ... بعد اون شب مهمونی ... منم با نوید گرفتار پلیسا شدم ... 

 

 سوار ماشینمون که کردن ... از ترس خانوادم ، به نوید التماس کردم ... نجاتم بده ... 

 

 پرسشی نگاش کردم ... نوید کی بود ؟ 

 کالفه پوفی کرد و گفت ... 

 نوید داداش ، حسامه ...

 

 نگاش کردم ...و منتظر ادامه ی حرفاش شدم ... متعجب 

 پوزخندی زد و گفت ... بهم گفت ، تو اون اقا زاده رو کشتی و منم به عنوان همدستت ... کمکت کردم ... 

 یا باید بهش اعتماد کنم ... یا تو اداره میگه ،منم تو اون جرم ،نقش داشتم ... 

 

 و ازش هی معزرت خواستم که .. به خاطر من ، گرفتار شده ... اشک تو چشمام جمع شد ... تو بغلم گرفتمش 

 

 خندید و درحالی که .. محکم بغلم میکرد ... گفت ... این گرفتاری ... از گرفتاری زندان ...باحالتره ... 

 

 راحت با نویدم ، همونی که عاشقشم ! 

 

 از بغلش بیرون اومدم و پرسیدم .باهاش رابطه داری ؟ 

 کبودت کرده ؟ اون اینجوری 

 

 بلندتر خندید و گفت ... پس چی ؟ ازم نمیتونه بگذره ... البته منم تشنه نگهش داشتم ... دخول نمیذارم ...

 

 _پس چطوری به این حال رو ،روز افتادی ؟

 

 دستی به الی پاش کشید و گفت .. وقتی نمیذاری ... مردت کامل لذت ببره ، 

 ای ، راضیش کنی ...تاوان پس میدی ... باید جور دیگه 

 

 هنگ کرده بود ... به کبودی های بدنش خیره شدم ... 

 

 یهو زیر گریه زد و گفت ... چرا با اون مرد ، در افتادی ... 

 چرا کشتیش ؟ 

 داشتیم زندگیمون رو میکردیم ... 

 باباتو بخاطر اینا از دست دادی ... 

 

 د واسه همین ... اون عوضی رو کشتم ...  بابامو که یادم انداخت ... جیغی کشیدم و گفتم ...

 همشونو هم مثل سوسک میکشم و زیر پام لهشون میکنم ! 

 

 به هیچ کدوم رحم نمیکنم که ، بهمون رحم نکردن .... 

 

 دستامو رو صورتم گذاشتم و گریه سر دادم ...

 

 نمیدونم چقدر گذشته بود که ... دستای رها رو شونه هام نشست ... 

 دیم و رو تخت افتادیم ... همو بغل کر

 

 تماس بدن هامون بهم ... حالمون رو عوض میکرد ... 

 حرکت های اروممون ... تحریکمون میکرد ... 

 



 کم کم ... داغ میشدیم ... 

 

 رها رو لبام بوسه ای زد و گفت ... حاال که گرفتار شدیم ... باید باهاش بسازیم ... 

 انتظارمون نبود ... چیزی بیرون از اینجا هم ... در 

 

 شاید بشه ... اینجا به جایی برسیم ... 

 

 سری تکون دادم و لب پایینشو مکیدم ... 

 به سینم چنگ انداخت ... 

 به بین پاهاش دوباره دستمو رسوندم ... 

 بااینکه دردش میومد ... اما خیسم شده بود ... 

 

 کشید که تحریک شدم ...  خودمو پایین کشیدم ... و زبونمو روش گذاشتم ... جیغی

 

 حیف هردو باکره بودیم و هیچ خیالیم برا از بین بردن بکارتمون نداشتیم ... 

 

 عوضش انگشتمو به سوراخ باسنش فرو بردم و شروع کردم به عقب و جلو کردن ... 

 صداش هر لحظه بلندتر میشد و منو وحشی تر میکرد ... 

 م و بین پاهامو جلوی دهنش ... بردم ... برا اینکه ارومش کنم ... رو سینش نشست

 

 اولین لیسی که ، بهش زد ... گازی از بین پاش گرفتم و هردو تو دهن هم ارضا شدیم !

 

 بی حال شل شدیم ... 

 یهو در باز شد و حسام و پسری که تو مهمونی کنارش بود .... وارد اتاق شدن ...
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 جیغامون باال رفت ... زود مالفه رو ، خودمون کشیدیم و 

 

 پسرا پوزخندی زدن و جلو اومدن ... 

 

 نه میتونستیم ....تکون بخوریم ..نه کاری ازمون بر میومد ... 

 

 حسام دست انداخت و مالفه رو از رومون کشید  ... با رها ... لخت ، جلوی این دو پسر ... قرار گرفتیم ... 

 

 حسابی از خجالت هم دراومدید ... حسام نگاهی به هردومون کرد و گفت ... 

 پاشید لباس بپوشید ..

 طبقه ی پایین منتظرتونیم ... 

 

 پسره که احتماال .. نوید بود ... همزمان به سینه های منو رها چنگ انداخت و گفت ... 

 دفعه ی دیگه ، مارو صدا کنید ...باهم جشن بگیریم ... 

 

 ستای حسام کشیدم و رو خودمون انداختم ... دستشو از رو سینم پس زدم و مالفه رو از د

 با بلندترین صدایی که میتونستم ... جیغ کشیدم و گفتم ... برید بیرون ... 

 

 پسرا هنگ کرده ، از اتاق بیرون رفتن ... 

 

 رها دستمو گرفت و بلند کردم ... به سمت حموم رفتیم ! 



 

 نمیشدم ... باهم دوش گرفتیم ...هنوز از پسرا حرصی بودم و اروم 

 

 رها درحالی که لیف رو تنم میکشید ... گفت .. 

 به اون پسرا فکر نکن ... هردوشون برادرن و قاچاقچی دختر ... 

 انقدر با دختر باکره بودن که ... حد و حساب نداره ... 

 

 دیدن لختی ما ..براش تحریک کننده هم نیست ... 

 

 ... لعنت فرستاده بودم ...  اهی کشیدم و به جایی که گرفتار شده بودیم

 

 حدس میزدم ...پشت نقاب سرگردیش ... یه پسر خالفکار خوابیده ... 

 وقتی هیچ کارش منطقی نبود ...

 

 هم دیگه رو شستیم و بیرون اومدیم ... 

 

 موهامو با حوله خشک کردم ... و رو به کمد ایستادم .. 

 چی باید میپوشیدم ؟ 

 

 نارم ایستاد و گفت ... منم میرم اتاقم اماده بشم ... رها ... حوله به تن ... ک

 یه چیز راحت بپوش ..فکر کنم .. تمرین داریم ... 

 

 _تمرین چی ؟ 

 

 شونه باال انداخت و گفت ... نمیدونم ... 

 

 تاب و شلوارک مشکی رنگی ، انتخاب کردم و بالباس زیر ، ستی ... تنم کردم ... 

 

 جستگی های ، سینه هامو ، خوب به رخ میکشید ...مدل تاب ساده بود ...اما بر

 

 موهای خیسمو .. دم اسبی ، بستم و با زدن ...یه رژ قرمز ... اماده شدم ... 

 

 همین که ... در اتاق باز کردم ... با صحنه ای که دیدم ...

 سرفه ی مصلحتی کردم و نیشخندی زدم .. 

 ودل تن سفید اما کبود شده ی رها رو میمکید و ناله ی رها رو دراورده بود ... حوله ی رها رو زمین افتاده بود و نوید با جون 

 

 با دیدن من ...خودشون رو جمع کردن و سریع به اتاقی وارد شدن ...

 

 خنده ای کردم و سرخوش به سمت پایین رفتم .... 

 

 باز صدای ناله میومد ... اما نباید کنجکاوی میکردم ! 

 

 کافی بود ...ترس امروز برام ... 

 

 پا تند کردم و به طبقه ی اول رسیدم ... 

 

 خدمتکاری با دیدنم ... به سمتی راهنمایم کرد ... 

 با دیدن دری .. متعجب وارد سالن ورزشی شدم ... 



 

 چشم چرخوندم ... دنبال حسام بود ... 

 کامل داخل سالن شدم ...

 

 ..از حسام خبری نبود ...از بین وسایال میگذشتم ... فقط صدای اهنگ میومد .

 

 خواستم برگردم ... چشمم به حسام خورد که ... 

 فقط با یه مایو ... ایستاده بود و تمام اب معدنی رو ...سرش خالی میکرد ..  

 

 اب زیر نوری که از پنجره ، بازتاب میخورد ... 

 میدرخشید و روتن جذاب و خوش استایل ، حسام سر میخورد .... 

 

 این بکری ... تو سینم حبس شد ..  نفسم ، از 

 

 ناخوداگاه به سمتش حرکت کردم ...  خیسی تنش ... تنی برنز و عضله ای ، که هر زنی رو از خود بی خود میکرد ...  

 چشمامو میخکوب خودش کرده بود ... 

 

 نزدیکش ایستادم و گفتم ...
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 ببرم ...  حاضرم ، بارها زیر این تن مردونت جون بدم و لذت

 حاضرم ، تا اخر عمرم ... اسیر وجودت باشم ... 

 اما فقط بدونم ... من جز اون دخترایی که میخوای بفروشی ، نیستم ! 

 

 

 دست داغش  روی سینه هام نشست ... نفسم رفت ... بلندم کرد و با یه حرکت .. رو زمین کوبید ... 

 رمه ... اخی گفتم ... میدونستم ... شکنجه بدی در انتظا

 

 من حرفی که نباید ... زده بودم ... 

 با شناختی هم که از حسام پیدا کرده بودم ...مطمئن بودم ... بخششی در کار نیست ... 

 

 های مرگ باریم که تو ذهنم خطور میکرد ... حال میکردم ...انقدر داغ بودم ... که حتی با شکنجه

 

 

 م کشید!شالقو از روی تخت برداشت و آروم روی شکم

 

 آه آرومی کشیدم ... و اون تن عضله ای و خیسشو تصور کردم ....

  

 پاهامو از فکر لذت ، اناتومیش ... بهم مالیدم ... 

 

 شالق و بلند کرد و محکم روی سینه هام زد ... 

 

 آه .. حسام .... بزن ... -

 

 چشمای عجیب خوش رنگش ... گشاد شده بود ...  

 

 شکمم زد ....جیغی کشیدم و بی تابتر شدم ...ضربه بعدی و روی 



 

 جیغم که بلند شد ...مساوی شد  با ضربه بعدی ... 

 

 داغه داغ شده بودم ...  تحمل شو نداشتم ... 

 هر لحظه اون بازو های قویش ... اون سینه های مردونه ی خوش استیلش ... 

 بیشتر تحرکم میکرد ... 

 

 

 . باعث شد ... بگم ... رگ های بیرون زده ی ، محشرش ..

 

 بیشتر بزن لعنتی ... بیشتر .... -

 

 صورتش قرمز شده بود ... 

 شالق و روی زمین پرت کرد و خم شد روی بدنم .... 

 

 با دندون های کلید شده ...غرید و گفت ... 

 جرت میدم ... جنده کوچولو ... جرت میدم ... تا داغی تنم از یادت بره ! 

 

 شید و پاهامو باز کرد .. شلوارشو پایین ک

 اناتومیشو ، رو سوراخ باسنم گذاشت و خشک و یک دفعه ... واردم کرد ...  

 

 چشمام سیاهی رفت و زمانی که به خودم اومدم ... اناتومی بزرگ و داغش ... به راحتی عقب و جلو میرفت .... 

 نداشتم .... میدونستم که ، جر خورده بودم .... دیگه توان ... اخ و اوخ کردنم
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 حسام

 

 

 از داغی این دختر ، کم اورده بودم ... 

 هرچه ضربه میزدم ... بیشتر میخواست ... 

 

 دستمو بین پاهاش گذاشتم و اروم مالیدمش ... 

 ناله های شهوتناکش بلند شد ... 

 

 توان نداشت ... اما از رو نمیرفت ... 

 سکس برا من ، لذت نداشت ... 

 ش نمیگذشتم ... اما از

 

 

 تنش که لرزید ... هر دو باهم ارضا شدیم ...  

 

 نفس عمیقی کشیدم و بلند شدم ... 

 ضربه ای با پا ، به پهلوش زدم و گفتم ... 

 پاش تن هرزتو جمع کن ... باید تمرین کنی ... 

 

 خمار و بی حال نگام کرد ... 



 ...  به سمت رختکن باشگاه رفتم ...و دوش اب گرمی گرفتم

 

 سکس حتی خستمم نمیکرد ...

 

 زیر دوش اب .. بدنمو منبسط و منقبض میکردم ... و رگ های تنمو اروم ...

 

 چشمامو بستم و بی حرکت ایستادم .. تمام حواسمو به اروم شدن فکر و تنم دادم ... 

 

 دستای ظریفی ... رو سینم لغزید و دور کمرم ... پیچیده شد ...

 

 و تن لطیفش بهم تنم چسبیده ...  سرش رو سینم نشست

 

 نفس عمیقی کشیدم و چشم بسته ایستادم ... 

 

 اروم صدام میکرد ... صداش اروم بود .. دلنشین بود ... 

 

 این دختر از همه لحاظ عالی بود ... اما 

 .. نه برای من و کارم .... 

 

 لباش رو سینم نشست و اروم بوسه زد ... 

 

 کردم ...  چشمامو باز کردم و نگاش

 

 از اخم و حالت چشمام ترسید ... 

 چشم از چشمام گرفت و کمی دستاش ، شل شد ... 

 از حموم بیرون اومدم و تنهاش گذاشتم ... 

 

 این دختر ... نمیتونست .. احساسات منو بیدار کنه .

 

 مایو ای تنم کردم و منتظر بهش ... تو سالن باشگاه ایستادم ....

 

 میداد .. تیک رو اعصاب من میکشید ... هر چقدر لفتش 

 بالخره خانم ... پیداش شد و با لبخند و تن برهنه جلوم ایستاد ... 

 

 پوزخندی به بی شرمیش زدم و گفتم ... 

 جنده بازی تمومه ... لباس تنت کن ... تمرین رو شروع کنیم ... ! 

 

 یکه خورده .. نگام کرد ... که عربده ی بلندی زدم ... 

 

 سیده ... به سمت لباس های پخش شده روی زمین ...هجوم برد و به سرعت تنش کرد ... تر

 

 جلوم که ایستاد .... فقط از موهاش اب میچکید که .. باال سرش جمع کرد و سر پایین ایستاد ... 

 

 از سرتا پاش نگاهی انداختم و گفتم ... درجا بزن ...تا گرم شی ...
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 طناز 

 

 ن همه ... ارضا شدن و احساس های متضاد ... بعد او

 

 تمریناتی که ، برام در نظر میگرفت ... از پام در میاورد ... 

 

 اما از رو نمیرفتم و انجام میدادم ... 

 

 یا مجبورم میکرد ... دور سالن بدوام ... 

 یا مجبورم میکرد ... با دستگاه های مخصوص بدنسازی کار کنم ... 

 

 میرفت ... اما نمیدونم دور چندم تو این چند ساعت بود که ، دور سالن میدویدم ... چشمام سیاهی 

 

 نمیدونم وضعم چطور بود ... اما نه صدایی میشنیدم .... 

 نه چیزی میدیدم .... فقط خنثی میدویدم .... 

 

 اخر سر ... با صورت به زمین افتادم و نتونستم بلند شم ...

 

 سر گیجه و حالت تهوع ... داشت نابودم میکرد ... نفس های عمیق میکشیدم و 

 

 سیاهی جلوی چشمام بود ... اما هنوز سگ جون بودم .... 

 

 ابی رو سرم ریخته شد ... شکنجه بود ... عذاب بود ... خدا جهنم بود .... 

 

 

 د ... بلند شم ... بالخره ... پلکام رو هم نشست ... گوشام  فریاد های حسام رو میشنیدن که ... مجبورم میکر

 

 حتی اگه االن دوباره شالق میخوردم ... 

 بازم حاضر نبودم بلند شم ... 

 

 سگ جون بودن ... وژن من بود ... به زانو در میاوردم ، قاتل تن و روحمو ... 

 

 تنم درد میکرد .... سوراخ باسنم ،ملتهب شده بود و تمام وجودمو میسوزند ...  

 ...  جای شالق ها ، میسوخت

 کوفتگی پاهام و دستام ... امونمو بریده بود ... 

 کمرم از درد ... خم نمیشد ... 

 

 

 اما طوری نبود ... من باید قوی میشدم ... برا چشیدن ،ازادی دوباره ... برا گرفتن ، حق خون ،پدر و مادرم ... 

 اصال این حالم ، طوری نبود ... 

 

 

 چشمام رو باز کردم .... 

 پاهای عضله ای و خوش فرم ... حسام افتاد .... نگام به 

 

 پس هنوز میشد ....این مرد جذاب دید و باهاش داغ شد ... 

 

 پوزخندی از شهوتی که ، به این مرد داشتم ... زدم و دستامو مشت کردم ...



 

 با ته انرژی که برام مونده بود ... چرخیدم و به پشت خوابیدم ... 

 

 صورتم ، حس کردم ....  هجوم گرمی خونو ... رو

نیش خندی زدم ... اخه حسام با اون چشمای عجیب رنگش ، که نه میشد ،رنگشو حدس زد ... نه میشد کلمه ای واسه توصیف 

 زیبایش گفت ... بهم نگاه میکرد .... 

 

 خنده ی من ... بلند و بلندتر میشد ... 

 نفس کم میاوردم .... اما میخندیدم ... 

 

 لباس تنم ... خیس بود ... تمام وجودم عرق کرده بود ...  گرمم بود ...

 تمام وجود ، از درد و عذاب میسوخت ... 

 

 اما من میخندیدم ...!

 

 

 چشمام رو به اون چشمای عجیب بستم ... 

 به نفس هام نظم دادم ... خون دماغمو با دستم پاک کردم .... 

 

 حالم کمی ، جا اومد ... 

 

 کردم و گفتم ... دوباره چشمامو باز 

 من خوبم ... میتونم دو سه ساعتم ، زیرت بخوابم و لذت ببرم .... 

 

 تو چطور ... حال کردن  تن داغمو داری ؟

 

  32#پارت_

 

 

 حسام 

 

 

 هر چقدر پیش میرفت ... از انتخابم راضی تر میشدم ...

 کسی بود که ، درست انتخابش کرده بودم ... 

 نه کسی ، متعهد ... نه به چیزی وابسته بود ...

 

 بی حال بود ... با این حال ، شهوتش بهش غلبه میکرد ... اوج شهوتش ، به من ، بی نظیر بود و نباید ، از بین میبردمش ... 

 

 

مثل مار از درد بدنش به خودش میپیچید ... اما تقاضا ی رابطه ی هم داشت ... شیطون بود ... شاید هوسی درکار نبود و فقط 

 ست رومو کم کنه ....که موفقم بود ! میخوا

 

 

 چشماش از فشار خستگی و شهوت ، دو کاسه ی خون شده بود ... ناب و بکر ... 

 چیزی که ... میتونست منو به اوج قدرت برسونه ! 

 

 اما بازم ، داغ من بود ... برده ی هوس من بود ... 

 



 لبخندی زدم و با لذت تماشاش کردم ... 

 بود و هوس انگیز  زیبایش ، دلنشین

 

 باقی اب معدنی رو باالی سینه هاش گرفتم و خالی کردم ... درست وسط سینه هاش ...

 

 خندم عمیقتر شد و درجواب حرفش گفتم ... خیلی دلم میخواد ... اینبار به وسط پاهات فرو کنم و دخترونگیتو بگیرم ... 

 همونی که ، بخاطرش ادم کشتی ... 

 یمش میکنی ! اما به من مفتی تقد

 

اما میدونی وقت ندارم ... باید برم اداره و راجب قتل اقازاده ی محبوب و شهید اعالم شده ، تحقیق کنم ... پروندش سر میزم 

 منتظرمه  ... 

 

 

 به یکباره ... نفسش رفت و به ولوله افتاد ... 

 بلند خنده ای کردم و تو بهت و شوک ، تنهاش گذاشتم ....

 

 

 یشتر بترسونمش ... لباسای فرممو پوشیدم و بی سیم و اسلحمو برداشتم و بیرون رفتم ... برا اینکه ب

 

 

 با بیرون اومدن من از اتاق ... اونم از سالن بیرون اومد ... 

 

 

 نگاهش رنگ دیگه ای گرفته بود ... 

 ...این نگاهشو دوست نداشتم ....این طرز نگاهش باید ، واسه همیشه مثل اسمش  خاک میشد 

 

 

 با پوتین هایی که بپا کرده بودم ... قدم های محکم برداشتم ... باهر صدای قدمم .. به جونش لرزه میفتاد .... 

 اینو از تکون هایی که میخورد ... 

 میفهمیدم ... 

 

 

 جلوش ایستادم ... نحیف و قد کوتاه بود ... طناز و زیبا بود ... 

 اما زرنگ و شیطون ... 

 

 

 اسلحم که نگاهش افتاد ... تکون محسوسی خورد ... پوزخند رو لبام شکل گرفت ... به کیف 

 

 با انتن بی سیم ، صورت نرم و سفیدشو نوازش کردم  ... 

 

 با لحنی که ... سعی میکردم ... اروم و محبت انگیز باشه ... گفتم ... 

 یشه ...ازش محافظت میشه .... طناز .. تو جات پیش من امنه ! مثل پروانه ی ابی رنگی که ، تو ش

 شاید برا خود پروانه ،این اسیری ، خوش ایند نباشه ... 

 اما واسش مفیده و به نفعشه ... واسه بقا به این اسیری  محتاجه !  

 

 سکوت کرده بود و واکنشی جز لرزیدن ... انجام نمیداد ... 

 

 گفتم ...  اروم بهش نزدیکتر شدم ... رو گونش بوسه ی ارومی کاشتم و



 همه چی رو بسپر به من ... 

 که من تنها نجاتتم ....

 

 اشکش رو گونش چکید .... لبمو رو قطره اشکش ... گذاشتم و مکیدم ... 

 

 لبخندی زدم ... 

 

 لباش لرزید و تکون خورد ....و پرسید ...

 سرنوشت این پروانه ی اسیر شده ، تو شیشه چی میشه ... ؟

 

 نگه داشته بود ، رو شونش گذاشتم و گفتم دستمو که بی سیممو  

 انقدر تو شیشه ، پر میزنه و پر میزنه و پر میزنه و زیبایی پر هاشو به رخ میکشه که ، با حالت پر باز  میمیره و خشک میشه  !
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 طناز 

 

 جوابی جز سکوت ...در مقابل این مرد نداشتم ... 

 ... تکون به شونم دادم و راهی اتاقم شدم 

 

 قامت و اندام ورزیدش ، تو اون لباس نظامی ... جذاب و خیره کننده بود ... 

 درعین حال ترسناک و پر ابهت ...

 

 باید ازش ممنون میبودم که .. نجاتم داده بود ... 

 

 پله پله باال میرفتم و به حسام و کاراش فکر میکردم ... 

 ، بیشتر منو به جنون میرسوند ...  هرچه باال تر میرفتم ... همون قدرم .. این مرد

 

 حاال دیگه به صداهای که میومد ... اهمیت نمیدادم ...فضولی دفعه ی اولم بسم بود ... 

 

 فقط باال میرفتم و حرفایی که ،حسام زده بود رو برا خودم هجی میکردم ... 

 

 به در اتاقم رسیدم ! 

 مکثی مقابلش کردم ... به پشت سرم نگاه کردم ... 

 

 کسی نبود ... جز چیدمان مبالیی که ، شاید کسی روشون ننشسته بود ،حتی امتحانشون کنه ... 

 

 دستگیره ی در و پایین اوردم و وارد اتاق شدم ... 

 

 درو که پشت سرم بستم ... هستریک وار ، به ادمی که ،درمقابل حسام ساخته بودم ... قهقه زدم و خندیدم ... 

 

 منو داغ شدن در مقابل یه مرد جذاب ، منو احساسی بود ... 

 نه محال بود ... 

 

 کمرم از خنده ، خم شده بود ... دیوانه وار به خودم میخندیدم .... 

 

 عاشق و مشتاق نشون دادن خودم .. در مقابل زندان بانم ...باعث میشد از خیلی خطر ها در امان بمانم ... 

 



 شدن ...  از خطر فروخته شدن ، لو داده شدن ، اذیت

 

 من از روز اول ، نقش یه عاشق و بازی میکردم ... تا جای پامو ، تو بغل امن ، جناب سرگرد ، محکم کنم ..!

 

 از خنده ، شکم و فکم درد میکرد ... اما نمیتونستم ..این دیوونگی محض رو تموم کنم ... 

 

 اروم اروم ... سمت پنجره رفتم ... 

 

 ی ، بین درختا میرفت ... خندمو قورت دادم ... با دیدنش که ، از راه باریک

 

 قامتش تو اون لباس ، سایه ی ترس ، به دلم مینداخت ... 

 

 من باید اویزونش میشدم ، واسه زنده موندن ... 

 

 واسه رسیدن به هدفام ... حتی اگه این مرد .. کار غیر قانونی میکرد ... 

 دم ... واسه قوی کردن خودم ... بازم من همدمش میشدم ...واسه باال کشیدن خو

 

 از دیدم که محو شد ... پرده رو کنار زدم و لباسامو عوض کردم و رو تخت افتادم ... خسته بودم ... 

 خسته ی هم اغوشیش ... خسته ی شکنجه هاش ... خسته ی حرفاش ... 

 

 با این حال بالشش رو ، بغل گرفتم و چشمامو بستم ...
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 حسام

 

 هیچ چیز ، همون جوری که میخواستم پیش نرفت ... 

 

 رسوایی به بار امده ، اقازاده .. کمرشکن بود ... 

 اما پشت سجاده ی پدر قایم شدن .. 

 واسش کاری نداشت و اخشم در نمیاورد .. 

 

 خودکار رو ، روی میز پرت کردم ... و تکیه به صندلی دادم ... 

 ...  پرونده مختومه اعالم شده بود

 کاری از پیش نمیتونستیم ببریم ... 

 مدارک ها برچسب جعلی روشون خورد و جلوی چشمامون ، تبرئه شد ...  

 

 تمام  مدارک بر علیه ش بود .. 

 اما چه فایده که ، تو این مملکت ، سجاده و تسبیح .. حکم خدایی رو داشت ...

 

 اون دخترک افتاده ، کنار مردک ، کی بود ! واسه طناز هم بد نشده بود ... کسی حتی نپرسید ، پس 

 

 دستی به موهام کشیدم ... وقتی هر کسی از این مملکت ، چپاول میکرد ... 

 ما هم میتونستیم ، حقمون رو ، به چنگمون بگیریم ...

 

 ... بلند شدم ... اطالعات نادرستی باید به محموله ی امشبم که ، قرار بود ، ردش کنم ، به سرهنگ میدادم



 با قاچاقهای کوچیکی ... مشغولشون میکردم ... تا هدف بزرگم  ، به درستی انجام بشه !

 

 

 خودمو به اتاق سرهنگ رسوندم ... در زدم و بعد از اجازه ی ورود وارد اتاقش شدم ... 

 

 پشت به در و رو به پنجره ایستاده بود ... 

 برا احترام ، به زمین میکوبیدم ... احترام نظامی گذاشتم ... همیشه از قدرت پاهام که 

 لذت میبرد و منو میشناخت ... 

 

 بدون اینکه برگرده ... با صدای مردونه ...اما با لحن پدرونه ... گفت .. 

 بیا اینجا پسر ... 

 

 با قامت استوار و با حالت نظامی ، کنارش ایستادم ... 

 

 ... این مرد ، جز یه مافوق ، همه چیز و همه کس منم بود

 

نمیدونم .. همیشه از این پنجره که  ازدحام رفت و امد ، ادما رو نشون میداد .. چی میدید ... که ساعت ها می ایستاد و نگاه 

 میکرد ... 

 

 حتی کاراشم ... پشت این پنجره ! ایستاده انجام میشد  ... 

 

 نفس عمیقی کشید و گفت ...تبرئه شد ؟ 

 

 _بله قربان ... 

 

 هتر نبود ؟+کشتنش .. ب

 

 مکثی کردم و گفتم ... نمیخواستم ، موقعیتش باعث بشه که ، شهید اعالمش کنن ...

 اون حتی نباید ، تو گورستان ،مسلمانان دفن کنن ... چه برسه مقام شهادت ... 

 

 سری تکون داد و پریسید : خصومت شخصی باهاش داشتی ! 

 

 ...  از سوالش جا خوردم .. اما نه قربان محکمی گفتم

 

 به سمتم کامل چرخید .. قدش ازم کوتاه بود ... با این حال ، اقتدار این مرد ، پهلوانان رو ، به زانو در میاورد ...

 

 +دختره چی شد ؟ 

 _دفن شد قربان ... 

 +کجا ؟ 

 _جنگل ... 

 

 سری تکون داد و معنی دار نگام کرد ... 

 نگاهمو پایین دوختم ... 

 

 ید : دوسش داری ؟نفس عمیقی کشید و پرس

  

 زبونم بند اومد ... چی باید میگفتم ... 

 حرفم باید سوالی میبود ... یا جواب پرسشش .. 



 

 با خودم کلنجار میرفتم که ، دوباره پرسید ... 

 طناز رو میگم ، دوسش داری ؟ 

 

 دوباره سکوت ... 

 

 صداشو بلند کرد و سوالشو تکرار ... 

 

 نگاه ، کردم و لب زدم ... بله قربان ، دوسش دارم ... به چشمای سرخ شده از خشم 

 

 +پس نمرده ، درسته ؟ 

 

 _بله قربان ...

 

 سری تکون داد و درحالی که ، دوباره به پنجره ، چشم میدوخت ... گفت : 

 

 دیگه نگو زندس ، حافظ جانش باش ... 

 تو میتونی ،کارایی انجام بدی ...  

 شیر فهم شد ؟ پس از راه درستش انجام بده ، 

 

 احترام لحظه ای فراموشم شد و محکم و به تندی گفتم .. 

 نمیتونم ، ازم راه درست نخواید که ، شما به عنوان مافوق من ، نتونستید ،کاری از راه درست پیش ببرید ... ! 

 

 به سرعت سمتم چرخید ... 

 

 نگامو تو چشمای نافذش دوختم و ادامه دادم ... 

 خون کی ، تو رگام جاریه ، به قطره خونش قسم ، خوب میدونید ، 

 من از این تبرئه شدنا ، کوتاه نمیام ... !

 

 محکمتر و مطمئن تر از همیشه ، احترام نظامی گذاشتم و با اجازه خواستن از اتاقش بیرون اومدم ... 

 

 . کالفه و عصبی بودم ... چی میتونست جز اون دخترک ، ترسو و شیطون ، ارومم کنه ..

 

 با فکر سر سختیش .. زیبایی اندامش ، به دروغی که از عالقم نسبت بهش ، گفتم ... 

 

 سمت ویال راه افتادم .. 

 

 نیازی به قربانی کردن ... قاچاقچی هایی تازه کار ، نبود ... محموله ی من ، امشب به سالمت ، میگذشت ...!
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 ...  تمام مسیر ، به طناز و هدفم فکر میکردم

 باید به برنامه هام سرعت میبخشیدم ... 

 وقت زیادی نباید تلف میشد ...

 

 اما خیلی کارهامم ، درست پیش نمیرفت و پیش بینی های که کرده بودم .. 

 درست از اب در نمیومد ... 



 

 م هدف هام دور کنه ..چیزایی از جمله ، احساسات طناز ، دست و پامو سست میکرد و میترسیدم ، این عالقه ، منو از تما

 

 با این حال ، باید جلوی این عالقه رو میگرفتم ... 

 

 با فکر طناز .. پا رو پدال گاز گذاشتم و سرعتمو بیشتر کردم ... 

 

 سردرد خفیفی داشتم و هر لحظه منتظر خبر از نوید بودم ... 

 

 نجام میداد ... اما میدونستم ، بیشتر سرگرم ، عروسک جدیدشه ...تا کارایی که باید ا

 

 بالخره از دور ، ویال نمایان شد و دلم واسه طناز ، بی قرار ... 

 

 جلوی ویال نوید با یکی از مردایی که ، در خدمتمون بودن ، حرف میزد ... 

 

 از ماشین پیاده شدم .. هر دو به سمتم اومدن ... 

 

 نوید ، قبل از اینکه چیزی بگم ، پیش دستی کرد و گفت :

 

 کارایی که گفته شده ، انجام شده ، جون داداش ... فقط با عروسکم نبودم ...  همه ی

 

 لبخند محوی زدم و دستی بین موهاش کشید و گفت ..امری نداری با من برادر جان ... 

 

 به بغلم کشیدمش و دم گوشش گفتم ... سود محموله ی امشب ، شیرینی انتخاب ،عروسک جدیدت ... 

 

 و صورتمو بوسید ...  خنده ی تحویلم داد

 از هم جدا شدیم و به سمت ویال حرکت کردم ... 

 

 نوید برادر کوچیکم بود و به شدت بهم وابسته بودیم ... 

 از روزی که ، پدر و مادرمون رو از دست دادیم ، مواظب هم بودیم و کنار هم ... 

 

 ه  داشتیم و رسیده بودیم ، شریک هم بودیم ! به سختی ، از پس مشکالتمون بر اومده بودیم ... حاال به هرچیزی ک

 

 لحظه ای از فکر نوید بیرون اومدم ... 

 خودمو جلوی اتاق طناز دیدم ... 

 

 دستگیره ی در رو پایین اوردم و در اتاقشو باز کردم ... 

 

 رو تخت اروم خوابیده بود و قفسه ی سینش ، اروم باال پایین میرفت ... 

 

 ریده به نظر میومد ... جلوتر رفتم ... رنگ پ

 دونه های عرق ، رو پیشونیش نشسته بود ... 

 

 فکر کنم ، امروز زیاده رویی کرده بودیم و حسابی خسته بود ... 

 

 به ارومی تکونش دادم ، چشمای خمارشو از هم باز کرد و بهم خیره شد ... 

 ناخوداگاه ... ترسید و عقب رفت ... 

 



 ...میلرزید و چیزای نامفهومی ... زمزمه میکرد ... متعجب به کاراش نگاه میکردم

 

نمیدونستم ، چی باعث ترسش شده ... به پشت سرم نگاه کردم ... کسی نبود ...جز انعکاس تصویر قامت خودم ، تو اینه ی قدی 

 ... قامتی که ، بالباس فرم   بلندتر و کشیده تر هم دیده میشد و دلهره به دل ها مینداخت ... 

 

 ندی از جذبه ی خودم ، رو صورتم نقش بست و دوباره سمت طناز ترسیده ، برگشتم ... نیشخ

 

 نفس نفس میزد و این ترسش ، لذت عجیب اربابی و برده داری رو به جونم مینداخت ... 

 

 دست انداختم به دکمه های لباسمو دونه دونه ، بازشون کردم ...

 

فت کردم و به نمایش چشمای خمارش ، گذاشتم ... لباسمو از تنم در اوردن ... انبساط با نمایان شدن بدنم ... تمام عضله هامو س

 رگ هام و برجسته شدن تیکه های هر قسمت تنم ... 

 صحنه ای جذاب برای چشمای خمار و مستش بود ... 

 کم کم ، ترسش ، جاشو به هوس داد و حاال مجذوب ، استایل مردونم شده بود ... 

 

 شد و به سمتش متمایل شدم ... دستشو اروم باال اورد و به ارومی لمسم کرد ...  لبخندم عمیقتر

 

 از این مجذوب شدنش ، احساس غرور میکردم ...

 

 لبهای کوچولو و نیمه بازشو بوسیدم و لب زدم .. بازم میترسی ؟
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 متعجب به صورتم خیره شد  ... 

 خودشو به عقب کشید ... تا حرفمو فهمید ... اخمی کرد و کمی 

 

 خندم به قهقه تبدیل شد ... برا اولین بار گونه هاش ، از شرم سرخ شد ...

 

 تا خواستم ، تو بغلم بگیرمش .. درب اتاق زده شد ... 

 صاف ایستادم و اجازه ی ورود دادم ... 

 

 با لحن بامزه ای گفت ... نوید سرشو از الی در تو اورد و با اون چشمای سبز روشن خوشگلش ... خیرم شد و 

 

 _جناب اگه بد موقع مزاحم نشده باشم .... عرضم به حضورت که ، وقت رفتنه ! 

 

 متعجب پرسیدم ..چه زود ؟ 

 

 بیشتر خودشو به تو کشید و به تخت و طناز چشم چرخوند و گفت ... 

 بد نیست ...  اخه گفتم شاید ، باید زود از همه اونجا باشیم ! اینبار کمی محتاط تر باشیم

 

سری تکون دادم و لبخند دندون نمایی زد و چشم و ابرو برام ،به اشاره به طناز انداخت وگفت البته میتونی یه ساعتی وقت تلف 

 کنی ... 

 

 متوجه شیطنتش شدم و خواستم .. به سمت برم ... زودی در رفت ... 

 

 تک خنده ای کردم و به سمت طناز چرخیدم ... 



 

 د و ویندوزش باال نیومده بود ... هنوز هنگ بو

 

 کنارش جا خوش کردم و تن بکرشو ، به اغوش کشیدم ...

 

 لبامو رو گردن خوش تراش و خوش بوش گذاشتم و اروم میک زدم ... 

 

 سفت خودشو گرفته بود ... خنده از لبام  نمیفتاد ... 

 

 میخواستم ...بیشتر اذیتش کنم ... 

 کشیده میشدم  .. اروم اروم ... به سمت سینش 

 

 چشم به کبودی های تنش افتاد ... قدرت و لذت بهم رگام هجوم اورد ... 

 

 وحشی شدم و زیرم کشیدمش .. جیغی ارومی کشید و با گذاشتن لبام رو لباش  ، ساکتش کردم ...

 

 دست انداختم به لباسشو ، تو تنش جر دادم ... 

 

 جلوی چشمامم نمایان شدن ... سینه های که خودم ، کبودشون کرده بودم .. 

 

 با شیطنت ... نوک کوچولوی سینشو به دندون گرفتم و کشیدم ...

 

 ناله ای کرد و منو بیشتر به کارم جذبتر ...
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 اما باید جلوی خودمو میگرفتم ، روز پر کاری داشتیم و من باید شبم ، بیداری میکشیدم .... 

 

 ودداری  ، اما چاره هم نبود ... از روش بلندشدم ، سخت بود ، خ

 

 دستای طناز ، رو بازوم نشست .. متعجب  بود .. لبخندی زورکی زدم و گفتم : خستم و فکرم مشغول ! 

 

 بمونه برا فردا !  

 

 سری تکون داد و خودشو جمع کرد ... 

 میدونستم ناراحت شد ، اما مهم نبود ! بود ؟ 

 

 زمین برداشتم ... از رو تخت بلند شدم و لباسم از 

 

 بی حرف از اتاق بیرون زدم ... 

 باید از زمان باقی مونده استفاده میکردم و کمی میخوابیدم ! 

 

 

 

 طناز 

 

 

 نمیشد این مرد رو پیش بینی کرد ... گاهی احساسی و داغ .. 



 گاهی سرد و بی تفاوت .. 

 

 نمیدونستم حتی چی مشغولش کرده ... 

 م که ، نمیتونستم ... احساساتمو ، جلوی این مرد مغرور ، کنترل کنم !از دست خودم ناراحتم بود

 

 مشتی رو تخت کوبیدم و حرصی سرجام نشستم ،.. 

 

 نه کاری واسه انجام دادن داشتم ، نه حتی سرگرمی مثل موبایل ...

 

 ارتباطم با دنیای بیرون قطع شده بود و این عذابم میاد .... 

 

 ایستادم ... هوا رو به تاریکی میرفت و جنگل تو خاموشی مطلق فرو ... بلند شدم و پشت پنجره 

 

 شاید ، زندگی االنم ، خواستم نبودم .. 

 اما ارامشی که داشتم ، کم چیزی نبود ...

 

 ضربه ای به درب اتاق ، نواخته شد ...به عقب برگشتم و منتظر ورود ادم ، پشت درب شدم ... 

 

 باز شد ... دستگیره پایین رفت و در 

 

 قامت نوید .. تو چارچوب درب ، نمایان شد ... 

 

 با پوزخندی به لب ، وارد اتاق شد و درپشت سرش بست ... 

 

 شوکه از حضورش و ترسیده از نگاهش .. تکیمو به پنجره دادم و نگاهش کردم ... 

 

 قدم به قدم جلو میومد و من تنم به لرزه افتاده بود ... 

 میکردم ... تو حالش خودش نیست ...  نمیدونم چرا ، حس

 

 بالخره دو وجبیم ایستاد و خیره به چشمام ، لب زد ...
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 نوید

 

 

 قصدم از اومدن ، به این اتاق و روبه روشدن با طناز ... فقط ترسوندنش بود . 

 

 ستیم .. حس کرده بودم ، بخوان با رها ، نقشه بریزن و فرار کنن و این چیزی نبود که میخوا

 

 حسابی ترسیده بود ، حتی فکرشم نمیکرد ، واسه چی اینجام ! 

 

 هراسون بود ... لرزش تنشو به وضوح میدیدم ...

 کمی سمتش متمایز شدم و گفتم .. انگار با رها ، قصد و نقشه ای ..  کشیدید هومم ؟

 

 متعجب من من کرد ، که داد زدم ، عروسک منو تحریک به فرار میکنی ؟ 

 



 اروم سر خورد و رو زمین افتاد ، پاهاشو جمع کرد ، دلم به حالش سوخت ... 

 

 کنارش زانو زدم و انگشتمو تهدیدمو به سمتش گرفتم و لب زدم ... 

 رها و تو ، تا وقتی که ، خطری تهدیدتون نمیکنه ، اینجا میمونید ... کنار من و برادرم !  

 

 شیر فهم شد ؟ 

 

 به سمتش خم شدم و گفتم ، اروم سری تکون داد ... 

 دیگه نشونم ، مغز عشقمو ،پر کردی ... 

 

 اسم و زندگیتون ، اون بیرون ،واسه همیشه خاموش شده ! 

 سرنوشتتون ،به خاموشی فرو رفته ! 

 از روشنایی اینجا ، بهره ببرید ... 

 که حتی زیر خوابیتونم ، براتون یه معجزس ... 

 

 

هی بهش انداختم که ، گستاخانه زل زد به چشمام ... پوزخندی به تالشش واسه قوی نشون دادنه خودش بلند شدم و ایستادم ... نگا 

 زدم ، و از اتاق بیرون زدم !

 

 به سمت اتاق رها ، رفتم ... 

 

 خسته از ارضا شدن های پی در پی ... 

 سخاوتمندانه ، به نمایش گذاشته بود ...خوابیده بود و تن برهنه و کبود شده از مکیدن های منو ، بی هیچ پوششی 

 

 باال سرش ایستادم ... بی نقص و زیبا بود ... 

 نمیدونم چرا به دلم نشسته بود ، منی که تجربه ی مزه  کردن دخترای زیادی رو داشتم !

 

 دستی به سینه های برجستش کشیدم ... 

 گرفتم و کشیدم اروم تکون خورد ... نوکه بیرون زده ی سینشو .. بین انگشتام 

 .. 

 

 ناله ای کرد و بیشتر تکون خورد ... 

 

 لبخندی از این بازی ، رو لبم نشست ... 

 

 بیشتر و با شدت بیشتری .. کشیدمش که ... چشماشو با درد باز کرد ... 

 

 خمار نگام کرد و شروع کرد به غر زدن ... 

 

 تک خنده ای کردم و دست ازادمو ، رو باسنش گذاشتم ...

 

 روع کردم به ضربه زدن .... ش

 

 دردش میومد و ناله میکرد ... مهم نبود ..  لرزیدن باسنش مثل ژله مهم بود  ... 

 

 خم شدم به سمتش و همون طور که ضربه هامو شدیدتر میکردم ... 

 

 لبامم رو کتفش گذاشتم و شروع کردم به مکیدن ... 



 

 از عروسک جدیدمم ، اسون نبود ... وقت کم داشتم و باید دل میکنم ... اما خودداری

 

 شهوت رها ، زیاد بود و س ک س براش ، لذت بخش ... 

 

 گازی از کتفش گرفتم و زیپ شلوارمو باز کردم ....
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 التمو بیرون اوردم و بین پاهاش مالیدم ... 

 خیس شده بود و خمار ، حشر این دخترو کسی جز من نمیتونست ، اروم کنه... 

 

 التمو رو بهشتش گذاشتم ، خواستم فرو کنم ! خودشو عقب کشید و نذاشت ...  سر

 

 نمیذاشت بکارتشو ازش بگیرم و هردومون رو اروم کنم ... 

 

 باسنشو عقب داد و سوراخشو برام باز و بسته !

 

 نتونستم تحمل کنم و انگشتمو خشک تو باسنش فرو کردم ... 

 جیغی که کشید ، راضیم کرد ...  

 

 روع کردم به تند ، حرکت دادن انگشتم ... ش

 

 تنگ و داغ بود و انگشتمو میخورد ... 

 

 داشتم از شهوت میترکیدم ... طاقت نیاوردم و سرالتمو رو سوراخش گذاشتم ... 

 

 شروع کرد به التماس ، میدونستم بار اولشه و حسابی دردش میاد ... 

 طاقت بزرگی التمم نداره ...

 

 بودم ، بدون هیچ کرم و خیسی ...فتحش کنم ... بااین حال مصمم

 

 فشار ارومی که بهش دادم ... 

 جیغ بلندی کشید ... دلم براش سوختو یه تف رو سر التم انداختم و دوباره کارمو انجام دادم ... 

 

 جیغای بلندش ، مانع پیش رویمم بود ولی محال بودم ، من دست از کار بکشم !

 

 سمت خودم کشیدم ... شونه هاشو گرفتم و به 

 

 هر چه باسنش سمت التم ، میومده ... همونقدرم التم ، داخلش فرو میرفت ... 

 

 باجیغی که کشید ، التم خونی شد و رهای من از حال رفت ... 

 

 کارو تموم کردم و تا ته توش فرو کردم ... 

 

 ی از تنگیش !چند ضربه بهش زدم ...تا جا باز کنه ، حسابی جر خورده بود و منو راض

 



 لیوان اب رو میز رو برداشتم و سرش خالی کردم ... به هوش اومد و تلمبه زدنام شروع شد ... 

 

 اه و ناله میکرد و زیر لب ازم میخواست بس کنم ... 

 

 دوباره یه تف رو التم انداختم و کارمو تندترکردم ... 

 

 سوراخش ملتهب شده بود و سرخ و خونی !

 

 م در اوردم و چند عکس از این حالتمون انداختم .... موبایلمو از جیب

 

 دردش تبدیل لذت شد و رها حاال ، باسنشو تکون میداد و طاقتمون رو به تمومی میرفت.... 

 

 دستمو روی بهشتش گذاشتم ... و مشغول مالیدنش شدم .... 

 

 تنش از شهوت میلرزید و از هوس ، اه های شهوتناک میکشید .... 

 

 شد و ابشو بیرون پاشید ... ارضا که 

 منم نتونستم تحمل کنم و داخل باسنش ، ارضا شدم و روش افتادم ....
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 حسام

 

 

 دورتر از محموله ایستاده بودمو ، انجام شدن کارهاشو تماشا میکردم ! 

 

 یه محموله ی عظیم ، که باید به دبی صادر میشد ... 

 

 ، خوابیدن و تا مرز رو رد نکنن ، بیدار نمیشن !دخترانی که ، تو تابوت های مرگ 

 

 تو فکر غرق بودم که ... 

 دستای ظریفی دورم پیچید و رو سینم لغزید ، بازوی ظریف دخترک رو ، گرفتم و به روبه روم کشیدمش ..

 

 نگاهم اول به سرخی لباش افتاد ، خوش فرم بودو هوس انگیز ... زبونشو رو لباهاش کشید ... 

 

 باال کشیدمو غرق چشمای ، طوسیش شدم .... نگامو

 

 چشمکی زد و باصدایی که بی شک ناز و عشوه ی زیادی بهش امیخته بود گفت : 

 شما دختر قاچاق میکنید ، من پسرای جذابی مثل شمارو ، واسه دل خودم ، قاچاقی وارد میکنم !

 

 ،  ابرویی باال انداختم و درحالی که ، بازوشو میفشردم ، لب زدم

 مطمئنید خودتونم به چشم مرد جذابی مثل من ، میایید؟ 

 

 اخمی به ابروهایی کشیده و اصالح شدس ، داد و گفت :نمیشه ازم گذشت نه !

 

 نگاه از روی حقارت ، به سرتا پاش ، انداختم و لب زدم .. زشت ترین دختری هستی که تو یه قدمی خودم دیدم ! 

 



 راهی شدن محموله هامو ، تماشا کردم ..به عقب حلش دادم و با رضایت . 

 

سیگاری روشن کردم و کام غلیظی ازش گرفتم .دود سیگارمو باغیض ،رو صورت غرق ارایشش دمیدم و بی تفاوت نگاش 

 کردم ! 

 

 دستی به موهاش کشید ... به خونسردیش مسلط شد و گفت :

 ما باهم سند شراکت ، امضا کردیم ،نه ! 

 

 نشده بود ... قراره من شریک بسترتون بشم ! _بله ، اما توش درج 

 

 +کار و حرف من ،فقط یه شوخی بود 

 

 _البته و بهتره هردو فراموش کنیم ! 

 

 سرخ شد و حرصی ، دندوناشو بهم سایید و گفت  ... حس لمس تنتون ، این اجازه رو نمیده فراموش کنم ! 

 

 لمس تن هم ... پوزخندی زدم و گفتم پس یه شب مهمون هم باشیم ،برای 

 

 کم اورده بود ... خوب میشناختم ، این دختر کیه و پشتش به کدوم سیاستمداری گرمه ! 

 

 نقطه ضعفش ،ترس از حقارت بود ....

 

 دست به کمرش انداختم و درحالی که بوسه ی روی گونش ، میکاشتم ... 

 دستای ظریفت میشه ، بانوی شهوت .... زمزمه کردم ... دعوتم کن ، به خونه ی بابا جونت ... تمام من ، لمس
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 با رضایت سری تکون داد ... دست به کمرش انداختم و سمت خودم کشیدمش .. 

 گردنم ، حصار کرد ..دستاشو دور 

 

 با نگاهی شیطونی ، به لباش چشم دوختم و پرسیدم ، قیمت بوسیده شدن لبات چنده ؟ 

 

 قابل حساب نیست ... لبخندی زد و گغت ... زیاد ... 

 

 کیف کارتمو در اوردم و گفتم ، پس پرداخت کن .. تا بوسیده بشی !

 

 مبهوت صورتم شد .. 

 

دستمو باال اوردم و رو سینش گذاشتم ... فشاری به سینه های درشتت دادم و گفتم ، هم اغوشی با من ، برات خرج داره خوشگله 

 ، حساب کن ، مشتری شی ... 

 

 نیومد ... خم شدم و گونشو اروم بوسیدم و لب زدم ...  به مزاجش خوش

 این بوسه ، مفت برات حالشو ببر ... 

 

 تک خنده ای کردم و درحالی که با دستم ، خداحافظی میکردم و ازش دور شدم ...

 

 محموله ی امشب ، به خوبی راهی شد و باید جشن گرفته میشد ... 



 قدرت من ، ازش راضی بودم با دیدن نوید ، لبخندی زدم .. این پسر

 

 کنارش رسیدم ، موهاشو بهم ریختم و حالشو پرسیدم .. 

 

 خنده ی مردونه ای تحویلم داد و درحالی بادی به غب غبش مینداخت ، گفت. اقا راضین ازم ؟ 

 

 _پ ن پ ، بیام ناراضی باشم از عشقم !

 

 مع میکردم ...چشماش غرور پیروزیشو ، فریاد میزد و من باید بیشتر حواسمو ج

 

 +راستی داداش ،فردا با یه مهمونی توپ چطوری ؟ 

 

 ابرویی باال انداختم و پرسیدم ، تا میزبان کی باشه ... 

 

 لبخندی زد و گفت یه اقا زاده ی خوب ... 

 

 سری با خشنودی تکون دادم و سوار ماشین شدم ... 

 

 

 دلم میخواست ، خوشحالی امشبمو ، با طناز جشن بگیرم ...
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 طناز

 

 

 متعجب از حرفای نوید ، پایین پنجره ، چمبره زده بودم ! 

 

 تنم میلرزید ، عصبی بودم ... من زیر حرف زور نمیرفتم ... من اجازه نمیدادم بهم زور بگن ... 

 

 اماده ی فرار شدم ... بی اختیار ،از جا بلند شدم و تو یه تصمیم انی ، مانتو شلواری تنم کردم و شال سیاهی سرم کردم و 

 

 اینجا موندنم ، یعنی از دست دادن تمام غرورم ... 

 من به هرقیمتی ، غرورمو نمیباختم ... 

 مطمئنن روشنایی دیگه ای اون بیرون ،منتظر کشف شدن بود ... 

 

رلحظه ،دستمالی اون پسره ی از اتاق بیرون زدم ... دلم میخواست ، با رها همراه بشم .. نباید میذاشتم اونم اینجا بمونه و ه

 مریض بشه ... 

 

 با این فکر ، وارد اتاقش شدم ... لخت رو تخت خوابیده بود و تنش کبود از مکیدن ها و ضربه های ، مردونه بود ..  

 

 باال سرش ایستادم ... دستی به موهاش کشیدم ... 

 

 اروم صداش کردم ..چشماشو باز کرد ... 

 

 زد و بغلم کرد ... با دیدن من ، زیر گریه 

 



 اشکم جاری شد ... حین هق زدن ، با صدای گرفته ای گفت .. درد دارم طناز ، خیلی درد دارم ...!

 

 

 کنارش نشستم و از بغلش بیرون اومدم ، اروم لب زدم . با من میای ؟ فرارکنیم ؟ 

 

 اول متعجب نگام کرد ... بعد با گریه سری تکون داد .. 

 

 گفتم پس پاشو لباس بپوش !لبخندی زدم و 

 

 بااین که حالش خوب نبود ... بلند شد و به سمت کمد رفت ... اشکاش میریخت و ناتوانش کرده بودن ... 

 

 به سمتش رفتم و مانتو شلواری تنش کردم و شالی سرش انداختم و با گرفتن دستش ، دنبال خودم کشیدمش ... 

 

 خودم دیده بودم . بیشتر افراد این عمارت ، دنبال حسام و نوید رفتن ... امشب بهترین مهلت فرار بود ... با چشم 

 

 پس با احتیاط و به ارومی پایین میرفتیم ...تا مبادا گیر بیفتیم ... 

 

 خونه نیمه تاریک بود و موقعیت برا فرار عالی ... 

 

 عجیب بود ... حتی صدای ناله ی دخترا هم نمیومد ...  

 

وم گفتم ..  فقط باید از این سالن بزنیم بیرون ..ممکنه دوربین باشه یا کسی متوجه بشه . فقط سرعت برگشتم سمت رها وار

 الزممونه ... 

 بعد ازادی !

 

 رها بی حال ، سری تکون داد ... 

 

 تا اوضاع رو چک کردم ... سریع به سمت در ورودی رفتیم ... 

 

 د نداشت ... عجیبت تر از هر چیزی ... نگهبانی هم ،جلوی در وجو

 

 یعنی تخلیه کرده بودن ؟ 

 یا نکنه ، این یه نقش بود ،تا ما فرار کنیم و بهونه ای باشه برا شکنجه ؟ 

 

 پاهام سست شد ...اما این اتفاق رو ، یه خوش شانسی ، تعبیر کردم با رها ، از اون ویال ، ازاد شدیم و پرواز کردیم ....

 

 م سوال بود و ترسناک ... اما من هنوزم ،خلوتی اون ویال برا

 

 شاید باید میموندیم ... مخصوصا حاال که احساسی هم شکل گرفته بود ... 

 

 رها یهو ایستاد و رو زمین افتاد ... کنارش زانو زدم و پرسیدم ، چی شدی ؟ 

 

 اهی کشید و گفت  ..
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 +درد دارم ... نمیتونم راه برم ... 



 

 میکردم ... تاریکی هوا ، ترس به دلم مینداخت ...  بغلش کردم ...چیکار باید

 

 باید شبو تو جنگل ، سر میکردیم ... 

 وگرنه گم میشدیم و انرژیمو تموم ... 

 

 لب زدم و گفتم ، سعی کن بخوابی عزیزم ... ما امشب اینجا میمونیم .... 

 

دم ، نه غذایی داشتیم ، نه لباس گرمی ... نه حتی میدونستم میترسه ، منم میترسیدم ... جز فرار به هیچی ، فکر نکرده بو

 زمانمون مناسب بود ...

 

 اروم اروم ، هردو به خواب رفتیم ... 

 سردمون بود ، اما گرمی اغوشمون ، کافی بود ... 

 

 با صدای گلوله ای چشم باز کردم ، که از شدت نور ، دوباره بسته شد ... 

 

 و جلوی چشمام بذارم ... نور کورم میکرد و مجبور شدم ، دستام

 

 صدای جیغ رها بلند شد .... محکم بغلش کردم ... هردو از جا بلند شدیم ... 

 

 رها از ترس ،به گریه افتاده بود ... 

 

 بریده ،لب زدم :کی ، کی اونجاست ... 

 

 ازشدت نور کم شد ... کمی متوجه اطرافم شدم ، 

 ... افرادی سیاه پوش ، دورمون حلقه زده بودن

 

 خودمم ترسیده بودم .. مردی جلو اومد ، دست رها رو گرفت ... 

 

رها ترسیده ، بیشتر بهم چسبیده بود و دست به ساق مرده انداختم ، تا کاری کنم ، رها رو ول کنه ... تو یه حرکت دستم و گرفت 

 ل کردم و اخ نگفتم .... و با شدت بیشتری پیچوندد ... فریاد نکشیدم ، اما خدا میدونه ، چه دردی رو تحم

 

 به عقب هلم داد که به درخت کوبیده شدم ... 

 رها رو ، روی دوشش انداخت و رفت ... 

 عده ای از مردا به دنبالش .   

 

 سنگینی نگاه مردی رو حس میکردم ... 

 سرم رو چرخوندم ... نور نمیذاشت چیزی ببینم ..  

 

 ن و با طناب ، دستامو بستن ... چند نفر با اشاره ی مرد ... کنارم ایستاد

 

انقدر فرز بودن که ، تا به خودم بیام ... بین زمین و اسمون ، از درختی اویزون شدم و پاهام از هم باز شد و به دو درخت بسته 

 شد .... 

 

 شدت نور و زیاد کردن و من چشمامم بسته شد ... 

 

 هیچی نمیدیدم ... فقط معلق بودم و ترسیده بودم ...

 



 دستایی رو ساق پام لغزید و پاچه ی شلوارمو تا رونم جر داد ... جیغی بلندی کشیدم ... 

 نور اجازه ی باز شدن به چشمامو نمیداد و من واقعا شکنجه میشدم ... 

 

 پاچه ی دوم شلوارمم به همون صورت از وسط جر خورد و پاهای خوش تراشمم لمس دستایی مردی شد که ، نمیدونستم کیه ...

 

 تمام پایین تنم ، دستمالی مرد میشد و من فقط سکوت کرده بودم و اروم اشک میرختم ... 

 

 لباس زیرم که ، تو تنم جر خورد و دست گرم مرده ، رو بین پام نشست  ...

 

 جیغ بلندی زدم که ... سیلی سنگینی ،رو دهنم نشست .... 

 

 د .... با لبه های بین پام بازی میکرد و نفس های اروم میکشی

 هیچ تحریک نمیشدم و گریه میکردم ... 

 انگشتو خیس میکرد و با چوچولم ، بازی میکرد ... 

 

 از واکنش ندادنم انگار ، عصبی شد ... که .  

 یهو ...

 

 44#پارت_

 

 

 کمرم از شدت ضربه ی شالق سوخت و صدای جیغم ، تو کل جنگل پیچید ... 

 

 و تمام وجودمو میسوزوندن .   شالق ها پشت سر هم ، رو تنم مینشستن 

 

 اما با این حال ، هنوز بین پاهام دستمالی مرده بود و به تحریک کردنم ،اصرار داشت ... 

 

 بین درد و شهوت ... اسیر بودم ... 

 

 ناله میکردم ، نمیدونستم به چه جرمی ، شکنجه میشدم ... 

 

 حال رفتم ... بدنم از درد کرخت شده بود ...دیگه چیزی نفهمیدم و از 

 

 با ابی که روم خالی کردن ، چشمامو باز کردم ... 

 همه چی رو تار میدیدم و حالت تهوع داشتم ... چشمامو دوباره باز و بسته کردم و 

 نگاهم به حسام افتاد ...به چشمای غرق به خونش ، لرزه به تنم مینداخت ... 

 

 نمیدونستم چیکار کنم یا چه حرفی بزنم ... 

 

 پشیمون از فرارم بودم ...فقط 

 

 مقابل چشمای حسام ، بین زمین و هوا معلق و برهنه و بی هیچ لباسی بودم ... 

 

 چشمام سیاهی میرفت ، اما چشم ازش ، برنمیداشتم ... 

 

 کمی جلو اومد و گفت ، 

 چرا فرار کردی ؟ 

 



 سوالمو جواب بده ... وگرنه عذابی سختی در انتظارته ... 

 

 دی ؟چرا فرار کر

 

 چشمامو بستم ... نعره زد و سوالشو تکرار کرد ... 

 

 من چیزی نداشتم که بگم ... 

 

 با صدای چند سگ که نزدیکمون میشد ، چشمامو باز کردم ... 

 

 به وحشی بودن ، سگ ها شکی نداشتم ..  

 

 نعرش بلندتر شد و گفت ، سوالمو جواب بده ... وگرنه زیر سگام جون میدی ... 

 فرار کردی ، تا جنده ی سگام نکردمت ...  بگو چرا

 

 

 از ترس زبونم بند اومد بود ... به دو مرد اشاره کرد و نزدیک اومدن ... 

 

 نمیتونستم حرفی بزنم و التماس کنم .. فقط صدای های عجیب از خودم در میاوردم ..  

 

 کاش میفهمید ، ترس باعث شده بود ، حرف زدن یادم بره ... 

 

 ب هارو بریدن و من از بلندی به زمین کوبیده شدم ... مردها طنا

 

 تن زخمی و برهنم ، دیگه طاقت درد و نداشت و صدای جیغم دوباره بلند شد ... 

 

 حسام بی رحم و سنگ شده بود ... حسام عوض شده بود ... 

 

 ادرت ترسیدم و فرار کردم ...به حقارت افتاده بودم ... اما کلمه ای از دهنم در نمیومد که بگم ... من فقط از بر

 حسام سوالشو تکرار میکرد و من از ترس ،ناله میکردم و نمیتونستم حرف بزنم ... 

 

 سگهارو که باال سر خودم دیدم ... که به زور زنجیر ... نگهشون داشته بودن ...

 

 مثل الل ها ،رو به حسام التماس کردم ... متعجب نگام میکرد ... 

 

 د ... وقتی میترسیدم ... زبونم قفل میکرد و نمیتونستم حرف بزنم ... از بچگی همین بو

 

 کمی جلو اومد ... خودمو جلوی پاش کشیدم و با دست و صداهای نامفهوم  ، بهش میفهموندم ،نمیتونم حرف بزنم  ...

 

 اما افسوس و صد افسوس که باور نکرد و ...
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 داد ... باور نکرد و دستور رهایی سگ هارو 

 

 از ترسم ، جیغ بلندی کشیدم و به سیاهی مطلق ، فرو رفتم ... 

 



 

 حسام 

 

 

 میدونستم ترسیده ، میدونستم زبونش قفل شده و نمیتونه حرف بزنه ... 

 

 من همه چی رو ، راجب این دختر میدونستم ... 

 بدون اینکه باخبر باشه ، باهاش نفس کشیدم و زندگی کردم ... 

 شدم و با اونم خوابیدم ...  بااون بیدار

 

 من همیشه ، این دخترو زیر نظر داشتم و محال بود ...چیزی از ذهنش بگذره و من باخبر نباشم ازش ... 

 

 حاال این تنبیه ها و شکنجه ها براش الزم بود و باید تا تهش میرفتم ... 

 

 باهاشون کاری داشته باشن ... سگام تربیت شده بودن و میدونستت وقتی ، کسی از حال رفت ...نباید 

 

 طناز به خوبی تنبیه شده بود و حاال ، باید استراحت میکرد ...

 

 بلندش کردم ... تنش زخمی بود ، خون ها رو پوست برفیش ، خشک شده بود ... 

 

 به سمت ویال حرکت کردم ..  

 محوطه ی ویال ، دور نشده بودن ... احمق ها نمیدونستن ... که دور خودشون فقط ، چرخیده بودن و اصال از 

 

 گذاشته بودم ... میتونستم راحت پیداش کنم ... دورم میشدن ... با ردیاب زیر پوستی که براش تو بی هوشیش 

 

 از پله ها باال رفتم ... اخر این تنبیهش ، به اینجا ختم نمیشد ...

 

 فرار چیزی نبود که ...بشه نادیده گرفتش  ... 

 

 شتم و پتو رو تن لختش کشیدم ... روتختش گذا

 

 رنگ به رو نداشت و باید معاینه میشد ... 

 باید دکتری رو صدا میکردم ... 

 

 تا پامو از اتاق بیرون کشیدم ... با دیدن چشمای طوسی رنگی ، خشک شدم ... 

 

 لبخند کجی رو لبای خوش فرمش ، کاشت و پیروز نگام کرد ... 

 

 عقب هلم داد ... دست رو سینم گذاشت و به 

 

 بی اختیار عقب عقب میرفتم ... دکمه های پیرهنم ... تند و حرفه ای باز میشد و این دختر با حضورش مسخم کرده بود ... 

 

 وسط اتاق ایستادیم و پیرهنمو از تنم در اورد ... 

 

 و دیوانه وار شروع به مکیدن کرد ...با ناز پایین رفت و زیپ شلوارمو باز کرد و اناتومیم رو از لباس زیرم بیرون کشید 

 

 تا جایی که میتونست ،داخل دهنش فرو میبرد و لذت توصیف ناپذیری ... بهم میبخشید ... 

 



 از اینه به صورت رنگ پریده و بی هوش ، طناز چشم دوختم و لبمو از داغی دهن این دخترک چشم طوسی ، گاز گرفتم ... 

 

 کردم به ضربه زدن تو دهنش ... موهاشو دور مچم پیچیدم و شروع 

 

 عق میزد ... اما لذتم میبرد ...

 

 تند و با شدت ، تو دهنش تلمبه زدم تاجایی که حلقش ارضا شدم و مجبورش کردم واسم بخوره ...

 

 به سرفه افتاد که اناتومیم رو از دهنش بیرون کشیدم و موهاشو از دور مچم باز کردم ... 

 

 یافه ی زارش ، چشم دوختم ... لبه ی تخت نشستم و به ق

 

 حاال من پوزخند به لب داشتم و به این دخترکی که ، میشد باهاش به خیلی جاها رسید ، نگاه میکردم ... 

 

 بلند شد ... دور دهنشو که ، شهوت من ، روش نشسته بود بازبونش پاک کرد و درحالی که لخت میشد ... 

 به سمتم اومد ... 

 

 د و گفت ... حاال نوبت منه عزیزم ...به سمت تخت هلم دا
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 مشتاق فتح کردن ، تنش بودم ... 

 

 خودمم کمکش کردم ... لباساشو از تنش دراورد و با ست لباس زیر نگینی جلوم ظاهر شد ... 

 

 دوباره تحریکم کرد ... تن س ک سیشو ، رو خودم کشیدم و لباشو اسیر لبام کردم ... 

 

 جای ، تنش میکشیدم و روی تخت ... کنار طنازی که ، از حال رفته بود و دکتر الزم بود ... دستامو به همه 

 

 سکسمو با دریا ، دختر حاجی که ، والالضالین های نمازش ، طوالنی تر از هر مومنی بود ... شروع کرده بودم ... 

 

 چرخیدم و کنار طناز ، خوابوندمش ... 

 

 راوردم ... و خودمو بین پاهاش جا دادم ..شورت نگینی شدش رو ، از تنش د

 

 زبونمو که بین پاهاش کشیدم ... نالش بلند شد و به کارم سرعت دادم ... 

 

 مثل مار به خودش میپیچید و گاز و مکیدن و زبون زدن های من ، وحشیانه شده بود ... 

 

کردم ... با جیغی که کشید ... پوزخندی رو لبام نشوند نزدیک ارضاش که شد ... بلند شدم و انتومیم رو ، با اولین فشار واردش 

 و حس قدرتمو ، چندبرابر کردم ... 

 

بااینکه رابطه های زیادی داشته و از هرمردی یه خاطره ی سکسی ، با این حال زیر من ، از شدت جر خوردگی بی حال افتاد 

 ... 

 

 چنگی به سینه های گندش زدم و با فشار توش کوبیدم ...

 

 وسط نگاهم به صورت عین گج طناز نگاه میکردم و تو فکر دکتر اوردن ، باال سرش بودم ... اما نمیشد و نمیتونستم برم ...   این



 

 خم شدم سمت سینه های دریا و درحالی که نوکشو میمکیدم .. به شدت تلمبه میزدم ... 

 

 با جیغ بلندی که کشید ... زیرم ارضا شد و بیحال افتاد ... 

 

 گردوندم و اناتومیمو اینبار خشک و بی هیچ امادگی ، تو باسنش فرو کردم ...  برش

 

 جیغاش رو مخم بود و بی تابیش ... عصبیم کرده بود ... محکم نگهش داشتم و به کارم ادامه دادم ... 

 

 کردن ... بیرون کشیدم ....اناتومیم که خونی شد و جر خوردنشو که دیدم ... تو سوراخش ارضا شدم و بعد چندبار عقب و جلو 

 

 

 بی حال .. بین طناز و دریا ، افتادم و نفس نفس میزدم ... 

 

 دریا رو بغلم کشیدم و بوسه رو پیشونیش کاشتم ... 

 

 خودشو بیشتر تو بغلم جا داد و گفت ... 

 نتونستم ، جلوی خودمو بگیرم و نیام دنبالت .. 

 من میخوامت حسام ... 

 

 شیدم و جوابشو با یه پوزخند دادم ... انگشتمو رو سینش ک

 

 خودشو باال کشید و درحالی که لباشو رو لبام میگذاشت و میبوسید ... 

 به طناز بی هوش اشاره کرد و گفت ... این دختره ی بی ارزش ، کیه ؟ 

 

 دستمو بین موهاش کشیدم ولب زدم ..

 _برده ی جنسی من ... 

 

 ی تن برهنه ی طناز کشید ... ابرویی باال انداخت و پتو رو از رو

 

 بااینکه تنش زخمی و خونی بود ... اما سفیدی پوستش ... از البه الی زخمای کبود و سرخ ، میدرخشید و دلبری میکرد ... 

 

 سینه های اناریش و کمر خوش فرمش ، دختری مثل دریا رو هم مجذوب خودش کرده بود ... 

 

 یدم .. پتو رو دوباره ، رو طناز کشیدم و پرس

 دریا خانم به چی فکر میکنه ... 

 

 به خودش اومد و زمزمه کرد ... 

 قیمتش چند ؟؟
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 ازم قیمت چی رو میپرسید ؟ دختری که واسم ، از خودمم مهمتر بود ؟ 

 راستی اگه مهم بود .. چرا هنوز دکتر صدا نکرده بودم ... ؟

 

 از جام بلند شدم و لباسامو تنم کردم.    

 پشت سرم بلند شد و رو به روم ایستاد .. 

 تو چشمای هم خیره شدیم ... 



 

 درحالی که میخندید .. گفت ؛ بگو چنده قیمتش ...

 حاضرم همشو یه جا بپردازم ... اما این دختر مال من شه ... 

 

 دستمو رو گونش کشیدم و لب زدم.. 

 به قیمت جایگاه بابات ... 

 طناز مال تو باشه ...  من رو صندلی بابات بشینم ...

 

 حیرت زده نگام میکرد ... خم شدم و سوتینشو برداشتم و جلوش گرفتم ... 

 

 ادامه دادم ... این نگینا خوب تحریکم کردن ..  اما دفعه ی دیگه .  ست مشکی بپوش ... 

 

 سوتینشو رو شونش انداختم و سمت طناز رفتم.    

 ا به راه افتادم ... بلندش کردم و به سمت اتاق یکی از دکتر

 

 تن سرد طناز و نفس های ارومش ... کمی نگرانم کرده بود ... 

 

 اما هنوز ، برام مهم نبود ..  جز وجودش ،که منو به هدفم میرسوند ... 

 

 سپردمش به یکی از دکترا و حتی منتظر نشدم ، معاینش کنه و از وضعیتش بگه ... 

 

 غلیظی رو پیشونیش جا خوش کرده بود ..  دریا از پله ها پایین میومد و اخمی

 

 بی اعتنا از کنارم رد میشد که ، گرفتمشو کمرشو به دیوار کوبیدم ... 

 

کنارگوشش غریدم و گفتم ، از همین حاال ، دوستدختر منی ... بفهمم زیر ابی میری و هوس مرد دیگه ای ، به سرت زده ... 

 حالتو جا میارم ... میدونی که میتونم ... 

 

 برو و برنامه بچین ، تا منو رسما به همه معرفی کنی ...

 

 دریا خواست اعتراض کنه .. لباشو به لب گرفتم و با خشونت مکیدم 

 .. حس کردم که اروم شد ... ولش کردم ... 

 

 نفسی تازه کرد و گفت.  تو واقعا وحشی هستی ... 

 تک خنده ای کردم واز تعریفش لذت بردم ... 

 

 که بره ... ضربه ای به باسنش زدم و گفتم ... اینم فردا بیار یکیش کنم با جلوت هرزه کوچولو .. راشو کشید 

 

 بیشوری زمزمه کرد و رفت ...

 

 به خودم بالیدم و از این که ، دریا رو تا اینجا نه ... تا رو تخت ، کشونده بودم ، حس غرور کردم ... 

 

 طوسِی حاجی دوزاری ...حاال بازی ها داشتم ، با این دخترک چشم 

 

 با صدای یکی از دکترا ...به عقب برگشتم ...
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 به سمت دکتر چرخیدم و سوالی نگاش کردم .. 

 

 سرش پایین بودو انگار خبر خوبی برام نداشت ... 

 

 سکوتش رو مخ بود و با لحن دستوری لب زدم ... بگو .. 

 

 اوردید ...  نفسی کشید و گفت .. اقا ، خانم جوانی که

 چطور بگم .. معالجشون دیر شد و ما کاری نتونستیم انجام بدیم و ایشون به کما رفتن ...

 وضعشون اصال خوب نبود و ما تالشمون رو کردیم ...  

 حس میکنیم ایشون ، از ترس به این وضعیت دچار شدن ... 

 کاش زودتر میاوردید ... 

 

 زودتر میاوردم ؟

 ا دریا و صحنه های سکسم ... ب

 صورت رنگ پریده ی طناز ... 

 یاداورم شد و از جلوی چشمام ...رژه رفت ... 

 من چیکار کرده بودم ...!

 

 سردرد عجیبی  سراغم اومد ... پوزخندی به دردسری که افتادم ، زدم و با نعره ی بلندی ... مشتمو به دیوار کوبیدم ... 

 

 نش ... که راحت از دستش بدم ... من این همه جون نکندم ، واسه به دست اورد

 چطور تونستم غفلت کنم ...؟ 

 

 دستی بین موهام کشیدم و رو به دکتر غریدم ..

 نجاتش میدی ... هرکاری ازت بر بیاید ، باید انجام بدی ... 

 الزم بشه ، خدا میشی و به هوشش میاری ... 

 وگرنه زنده زنده اتیشت میزنم ... 

 

 فهمیدی ؟؟

 

 و سریع به اتاق برگشت ...  بله ای گفت

 

 مقصر خودم بودم ... کی رو اتیش میزدم من ... 

 

 گ برنده مو ، به پای مرگ فرستادم ... غرق هوس شدم و بر

 لعنت به من ... 

 

 تکیه دادم به ، دیوار ... 

 صحنه های ، تو اتاق رو مخم رژه میرفت و من هر لحظه عصبی تر ، میشدم ... 

 

 مشتی که برا خودم ساخته بودم ... دستم از فشار ، 

 درد گرفته بود و تمام رگ های دستم  ، بیرون زده بود ..

 

 چیکار باید میکردم ... شیرینی هم اغوشیم با دریا و نزدیک شدنم ، به هرزه ی حاجی ، تلخ و زهرمارم شد ... 

 

 چشمامو بستم و سمت سالن ورزشیم رفتم ... لباسامو از تنم کندم ... 

 



 د چند ساعت پیش افتادم که ، چطور لباسم ، با دستای دریا از تنم بیرون اومد ... یا

 

 هنوز فکر کردن به اون صحنه ، لذت بخش بود ... 

 

 سمت کیسه بکس محبوبم رفتم ... با اولین مشتی که بهش زدم ... 

 

 صورت رنگ پریده ی طناز ، جلوی چشمام نقش بست ... 

 

 انگیزش که ، دریا رو هم به هوس انداخته بود و مطمئنن ... دریا همین روزا ... ضربه ی دوم ... تن هوس 

 لز دیدنی ، باهاش برقرار میکنه ... 

 

 مشت سوم .. تحقیر شدن دریا ، یاداورم شد و ذهنم باز و بازتر شد و هزاران نقشه ...  برا زمین زدن ... پدرش ... 

 

 می اومد و من خالی میشدم ... مشت هام ..پی درپی ، رو کیسه بکس فرود 

 از فکر دریا و طناز ... 

 

غرق خون و عرق ... اخرین و محکم ترین  ضربمو به کیسه بکس زدم و درحالی که با دستای خونیم ، عرق پیشونیمو میگرفتم 

 ... 

 سمت حموم رفتم ... !
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 دریا

 

 

 با تموم ارزش و اعتباری که ، برا خودم داشتم ... 

 با تموم قدرت و نفوذم ... که هرچه اراده میکردم ... به دست میاوردم ... 

 

دلباخته ی مردی شده بودم ...که درظاهر یه سرگرد بخش دایره جنایی و مبارزه با مواد مخدر بود و در باطن، خودش تو کار 

 قاچاق دختر و مواد مخدر بود ... 

 

ن مرد ، کنترلم رو از دست دادم که ... خودم پا پیش گذاشتم و تنمو ، تقدیمش کردم پوزخندی به خودم زدم ... انقدر در مقابل ای

 .... 

 

 تنی که ، حاال تو وان پر از شیر وعسل غلتونده بودم و هم اغوشی که ساعتی قبل ، باهاش داشتمو ، التیام میدادم ... 

 

 مردی رو ، به هوس مینداخت ... جز اون ..  به یادش ، به تنم دست کشیدم ...تن نرم و شهوت انگیزم ، که هر 

 

 مکیدناش ... گاز گرفتناش ، فشار دادناش ... تحریکم میکرد ... 

 

 هنوزم حس میکنم ، با نوک سینم بازی میکنه و مثل بچه ها میمکه ... 

 

 حرص میکرد. .. اناتومی بزرگ و کلفتش ، درد تلمبه زدناش ، همه دیوونم میکرد ... و منو برا به دست اوردنش ، 

 

 

 نفس عمیقی کشیدم و به بین پام دستی کشیدم ... 

 



 مثل کوره ی اتیش بود و مرد پر قدرتمو طلب میکرد  ..  

 

 باورم نمیشد منو دوست دخترش نامید و ازم خواست ، فردا هم پیشش برم ... 

 

تنمو بهش بدم ... اما اون مرد ، فقط فقط مال من باشه  اماده بودم ... بارهاو بارها ... برم و خودمو تحقیر کنم و مثل فاحشه ها ،

 ... 

 

 

 اخمی از یاداوری دختری که ، شکنجه شده بود و رنگ پریده خوابیده ، رو پیشونیم انداختم ... 

 

 اندام بکر و زیباش ... حتی پشت اون زخم و خون مردگی ها هوس انگیز بود و دلم میخواست ..  برده ی منم بشه ... 

 

 انگار بهای سنگینی باید ،براش میپرداختم ...  اما

 مشکلیم نبود ... میپرداختم .. حتی شده پدرمو از سر راهم کنار میزدم ... 

 

 

 نفس عمیقی کشیدم و خودمو اروم کردم.

 

 نباید اجازه میدادم .. چیزی ناراحتم کنه ... با ارامش به همه چی میرسیدم ... مطمئن بودم !

 

 که زنگ میخورد ،  خدمتکار مخصوصم اورد ... چشم غره ای رفتم و گفتم ، مگه نگفتم تلفنی جواب نمیدم ؟ گوشیمو درحالی 

 

 

 سرشو پایین انداخت و با ترس لب زدم .. ایشون گفتن دوسپسرتونن ..حسام ...!
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 حسام بود ؟ 

 

 واقعا حسام بهم زنگ زده بود ... 

 

 جون بلندی گفتم ... با خوشحالی گوشی رو برداشتم ، 

 

 صدای مردونه و جدیش ، داغم کرد ... 

 پر شدم از لذت صداش ... 

 

همون جور که ، حرف میزد و خط و نشون میکشید ... من دستمو دیوانه وار رو تنم میکشیدم و تموم وجودمو اماده برا جر 

 خوردن ، زیرش ....

 

 و من پر میشدم از قدرت مردونش ...  واسه جواب ندادن ، به گوشیم ، مردونه تهدیدم میکرد

 

 سکوتم براش سنگین بود ، اما من ،حشری تر از چیزی بودم که ، جوابشو بدم ... 

 

 فقط اروم اسمش ، از لبام خارج شد ... که  همینم باعث شد ، اروم بشه و با لحن قشنگی ، صدام کنه ... 

 

شدم ..  اه هایی که میکشیدم ... به گوشش میرسید و از عصبانیت ، منو به چشمامو رو هم گذاشتم و با بین پام ... مشغول بازی 

 جرم خیانت ، تهدیدم میکرد ... 



 

 نعره ای از غیرتش کشیدم و اسمش صدا کردم .... 

 اون چه میدونست .. تا چه حد میتونست منو به جنون بکشه ... 

 

 ....من با یاد خودش ،اروم میشدم و اون منو به چی نسبت میداد 

 

 وقتی که پرسید با کدوم ، اشغالی ،بهش خیانت میکنم ... طاقت نیاوردم که حتی ،به یاد خودشم ، حرفی بزنه ... 

 بریده و پر هوس لب زدم .. 

 

 تو وان پر از شیرو عسل خوابیدم و تمام صحنه های ، سکسمون ، یاداورم شده ... 

 

 دست میکشم و ارومم میکنم تن پر هوسمو ....  به تنم که ، جای دستات و میک زدنات ، حس میشه ،

 

 هوسی که ، جز تو ،هیچ مردی رو به سر نداره .... 

 

 

اروم بود و گوش میکرد ... اه و ناله میکردم و دستمو تو سوراخام فرو میکردم .... من واسه این مرد ، جونمم میدادم ... اره ... 

 بخدا قسم میدادم ...

 

 

 رو گونه هام لغزید و درحالی که تند تند اسمشو صدا میزدم ... اشکام از حقیر شدنم ، 

 

 لرزیدم و عالی ارضا شدم .... پای تلفن ، حالمو میفهمید و حاال اروم و عاشقانه  اسمم صدا میکرد و وعده های قشنگ میداد ...

 وعده ی عشق و یکی شدن ...  

 وعده ی بهم رسیدنمون ... 

 ...  وعده ی اروم شدنم ، تو بغلشو

 

 من حتی صداشم اگه داشتم ، خوشبخت بودم ... چه برسه کل این مرد .... 

 

 من همه چی تو این دنیا داشتم ... جز این مردی که ، دلباختش شده بودم ... 

 

 ولی دنیا چه ارزشی برام داشت ، وقتی دلم اروم نبود ... 

 

 دنبالت .... با گریه صداش کردم ... جدی شد و گفت ، حاضر شو دارم میام 

 

 نفس عمیقی کشیدم و با لذت چشمامو بستم .... 

 میدیدمش ... داشت میومد پیشم !
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 حسام 

 

 

 نگاهمو از چهره ی غرق خواب ، طناز برداشتم و از اتاق بیرون اومدم ... 

 

 همش بخاطر هوسم ، این دخترو به این روز انداخته بودم ... 

 



شتم و شماره ی دریا رو گرفتم ... باید هر چه سریعتر ، به کارام سرعت میدادم و این بازی رو از شدت خشم ، گوشیمو بردا

 تموم میکردم ... 

 

 یکی از خدمه هاش که جوابمو داد ... خشمگینترم کرد ... یعنی چی که نمیخواست حرفی بزنه ! 

 

 میخواست با من حرف بزنه !من این همه بخاطر تن هرزش ،به دردسر افتاده بودم ... اونوقت اون ، ن

 

 اخمی رو پیشونیم نشوندم و خودمو به خدمتکارش معرفی کردم ... 

 

 بعد اینکه گفت منتظر باشید ، تلفن رو قطع کردم و چند دقیقه ی بعد تماس گرفتم ... 

 

 این بار خودش جوابمو داد ... غرق هوس بود و حتی جوابمو نمیداد ... 

 دیگه ای بود که ، جوابمو نمیداد ... پس بگو ، خانم ،زیر کس 

 

 شروع کردم بهش توپیدن که ، با صدای بیحال و پر از شهوتش ، حرفایی زد که ، حتی باورشم برام سخت بود ...

 

، اروم صداش کردم ... بیشتر دیوونه شد و شروع کردم به قربون با این حال لذت بردم از حال این دختر ... رو مبل لم دادم  

 رفتن و حرفای عاشقانه زدن ... صدقش

 

 وقتی که ارضا شد و اروم گرفت ...

 وقتی که با گریه ،اسممو صدا کرد ... 

 بازیو بردم و یه قدم ، به هدفم نزدیکتر ... 

 نفس عمیقی کشیدم و گفتم ،میام دنبالت .. 

 

باال شونه کردم .. کروات همخونی با کت سریع بلند شدم و اماده شدم ... کت و شلوار اسپرتی تنم کردم و موهامو به سمت 

 شلوارم .. بستم نگاهی تو اینه به خودم انداختم ... 

 

 ته ریشم جذابترم کرده بود و موهام به لطف ارایشگر ماهری ، خوش حالت اصالح شده بود ...

  

 نام ..لبخندی به خودم زدم ... ادکلن مخصوصمو زدم و پیش به سوی ، دخترک محبوبه  نماینده ی به 

 

 

 حس و حالی که من داشتم .. اسم خاصی نداره و تو هیچ مکتبی قرار نگرفته ... 

 حسیه بین تنهایی و بی کسی ... 

 حسیه بین انتقام و هوس ... 

 

 اگه می تونستم از این گمشدگی خالص شم ... 

 ..  بدون شک کسی رو انتخاب می کردم و یه جای دنج دنیا ، زندگی ارومی رو شروع میکردم

 

 اما گذشته و انتقام ازهمه چی ، منو از ارامشم دور میکرد ...  

 

 دلم این روزا ، پیش طناز بود و حواسم اما خیلی جاها ... 

جسمم که ، دنبال کسی میرفت که ، اگه کمی از واقعیت نقشم اگاه میشد ... نیست و نابودم میکرد و کاریم از هیچ کس برنمیومد 

 .. حتی مافوقم !

 

 جلوی عمارتش که نگه داشتم ... به گوشیش زنگ زدم ..

 

 با صدای بیشتر رو مخیش ، ازم خواست باال برم ... 



 

 عجیب بود که ... عمارتش ، خلوت به نظر میرسید ... 

 

 با این حال ... نگهبانی درو برام باز کرد و ماشین داخل محوطه ی عمارتش بردم .. 

 

 م و از ماشین پیاده شدم .. به استقبالم نیومد .. اخمی کرد

 

 قدم تند کردم و داخل عمارت شدم ... 

 

 با ورودم اهنگی پخش شد و نیمی از چراغ های سالن ، خاموش شد ... 

 

 نگاهم که بهش خورد ...نیشخندی رو لبام نقش بست .. 

 

 لباس عربی فیروزه ای رنگی ، به تن کرده بود و خودشو برام تکون میداد ... 

 

 جالبی بود .. خودمو به سمت مبال کشوندم و درحالی که تماشاش میکردم ... رو مبل فرو رفتم ...صحنه ی 

 

 میرقصید و حالمو کوک میکرد ... 

 میرقصید و منو بیشتر به خواستم میرسوند ...  

 چرخی میزد و سینه هاشو تکون میداد و منو بیشتر ، دلخوش از اینده ، میکرد ... 

 

 خیره شده بودم بهش ... با لذت عجیبی 

 لحظه ای یادم افتاد ... این جور مواقع باید خودم ، خمار تنش نشون بدم ... 

 

 پس دست انداختم به کرواتمو با حالت خماری ، بهش چشم دوختم ... 

 

 رتیم تکون دادن خودش ، بیشتر شد و مثال طاقت من ، تموم !
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 پوست نرم و سفیدش هم می لرزید ....دلم میخواست وقتی زیرم بود ... 

 

 ریتم تند آهنگ که تموم شد... آروم گرفت و برام با هر حرکت رقصش ... لخت شد .... 

 

 خودمو بی تاب دیدن اندامش نشون دادم  مهمتر از همه چی ، لبخند پیروز رو لباش بود. .  

 

 یکرد ... اشاره زدم کنارم بیاد ..  دیدن سینه های سفیدش ، حالمو خوب م

 از کمر باریکش ... کشیدن دامن حریریش میتونست ... بازی خوش ایندي باشه ....

 

 

 کنارم که اومد ، دست به کمرش انداختم و به سمت خودم کشیدمش .... 

 لبامو رو لباش گذاشتم و مثل عاشق ها ، بوسیدمش و عطر موهاشو بوییدم ... 

 

سینه هاش زدم و شروع کردم به مکیدن لباهاش ... تو اغوشم گم میشد و تمامشو در بر  لبخند دلربایی تحویلم داد ...  چنگی به

 میگرفتم ... 

 

 مثل مار به خودش میپیچید و عاشق س ک س  بود ... 



 زیادی داغ بود ...

بازی بیشتر نداشت  با شهوت تمام شروع کرد به وول خوردن ... تو آغوشم .... این دختر انگار همیشه برام اماده بود و نیازی به

 ... 

 

 بلند شدم ...

 جسم لوندشو رو مبل انداختم .... و دامن حریرشو از تنش کندم ...  

 پاهاشو از هم باز کردم ،  بدون لباس زیر بود و آماده برا فتح شدن .... 

 

 زیپ شلوارمو باز کردمو خودمو بین پاهاش کشیدم و کارمو یکباره شروع کردم .... 

 

 زد ، احساس قدرت کردم ...  با جیغي که

 

 از خود بی خود شدم و فقط بهش ضربه میزدم ... 

 دومین رابطم با دریا بود و این مارو خیلی بهم نزدیک میکرد ... 

 

 نیشخندي بهش زدم ... 

 غرق هدفام شدم ... خسته بودم از رابطه ی بی عشق ... اما بازم تو وجود ، دختر حاجی میکوبیدم ...

 

 امم در نیاورده بودم ... تا نشون بدم ، هول زده شدم ...حتی لباس

 

 بالخره ارضا شدم و از رو دریا ،بلند شدم ... 

 

 نگاهم که بهش افتاد ... قهقه ای بی اختیار زدم ... 

 جر خورده بود و بی حال افتاده بود ... 

 

نلرزون ، من تو س ک س وحشیم و رحم نمیکنم به  دوباره خم شدم ...بوسه ای رو لباش کاشتم و لب زدم ، دیگه برام اینجوری

 بهشت کوچولوی بین پاهات ... اوکی ؟ 

 

 ناله ای کرد و گفت ، حتی صدای جیغامم نمیشنوی ... 

 

 ابرو باالانداختم و دستی بین موهاش کشیدم و گفتم ... باید میشنیدم؟

 

 لبخند بی جونی زد ... کمکش کردم ،راحت به مبل تکیه بده ... 

 

 دستی به بین پاش که ، گشاد مونده بود ... کشیدم وگفتم .. 

 

 با این وضع که فکر نکنم ، بتونی راه بری و بشینی ... 

 من میرم و اینبار منتظر مهمونی میمونم ... 

 

 مهمونی باشکوهی که ، به عنوان دوسپسرت معرفیم میکنی ... 

 

 سمت اتاقش راه افتادم ... سری تکون داد ... دست انداختم و بلندش کردم ...به 

 

 چشماش گرم خواب شد ...  به یکی از اتاقا رفتم و تن برهنشو ، رو تخت گذاشتم و از عمارت زدم بیرون ...
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 چند روزی از ، دیدار منو دریا میگذشت ... 

 نه خبری از خودش داشتم ، نه مهمونی که ، حرفشو زده بودیم ... 

 

 و از حالت کما در اومده بود ...اما هنوز بی هوش بود و چشم باز نکرده بود ... حال طنازم خوب بود 

 

 دکترش به هوش اومدنشو ...امروز تخمین زده بود و من منتظر باالی سرش نشسته بودم ....

 

 دیگه خوابیدنش بس بود ... باید چشماشو باز میکرد و به هدفهامون میرسیدم. .. 

 

 با دیدن عکس هات دریا رو صفحه ی گوشیم ...  گوشیم به صدا دراومد ...

 

 لبخندی رو لبام نشست ... 

 

 با خوش رویی جوابشو دادم که ، صدای عشوه گرش ، رو گوشی پیچید ... 

 

 جونی به عشوه ی پشت خطیش گفتم و بیشتر دیوونش کردم ... 

 

 مهمونش ویژش شمایی ...دعوتت کنم ...خنده ای کرد و گفت ... عشقم ، زنگ زدم اخر هفته واسه جشن بزرگی که 

 

 توصیف حالم ، سخته که چقدر خوشحال بودم ... از این اتفاق خوب ... 

 

 شادیمو کنترل کردم و قربون صدقش رفتم ... 

 

میدونستم دلش جشن دونفره میخواست ... صدامو صاف کردم و گفتم ، دریا خانم نمیخواد ، بغل اقاشون بیاد و جشن هم اغوشی 

 اش بگیرم ؟ بر

 

 جیغ ارومی زد و گفت ... 

 عاشقتم مرد من ، میام هرکجا که بگی ... 

 

 بلندشدم ... درحالی که نگامو به طناز غرق خواب مینداختم لب زدم ... 

 

 حاضر باش میام ببرمت یه جای خوب ... 

 

 امشبم ،عشقم ... هول زده ، تماس رو قطع کرد ... قهقه ای زدمو گفتم ، برنامه ها دارم برات ، 

 

 دوباره به طناز نگاه کردم و از اتاق زدم بیرون ...
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 طناز

 

 

 انگار که از یه خواب طوالنی بیدار شده بودم ... 

 

 قدرت باز کردن چشمامو نداشتم ... اما حرفایی میشنیدم که ... 

 اون لحظه ..فقط تو ذهنم ذخیره میشد ... 

 



 عاشقانه میحرفید و قربون صدقه میرفت ... یکی باال سرم ... 

 

 نمیدونم با کی بود ... اما من که دریا نبودم.     

 

 چشمامو به زور باز کردم ... 

 اولش همه چی تار بود ... 

 

 چند باری ، پلکامو باز و بسته کردم ... تا اینکه ... تونستم همه جا رو ببینم.  . 

 

 . انرژی نداشتم که کسی رو صدا بزنم ... اتاق سفیدی بودم ... کسی نبود ..

 

 زیاد نگذشته بود که ... کسی وارد اتاق شد ... .

 با دیدن چشمای بازم ... لبخندی زد و گفت ... 

 

 بالخره ... چشماتو باز کردی عزیزم ؟

 اقا همین االن رفت بیرون ... 

 

 بهش نگاه میکردم .... احتماال دکتر بود ... اما اقا کیه ؟ 

 

 پولی اماده کرد و گفت ... این امپول رو بزنم ... یکمم میخوابی و همه ی حسات برمیگرده ... ام

 

 واکنشی نشون دادم و دکتر کارشو انجام داد ... 

 

 کم کم ...چشمام گرم شد و به خواب رفتم ...

 

 وقتی چشمامو باز کردم ... حالم کمی بهتر بود و یه چیزایی یاد اورم بود ... 

 

 حرفایی که شنیده بودم ... حتی 

 

 کمکم کردن و کمی رو تخت نشستم ... 

 بدنم کرخت شده بود و هنوز کامل خوب نشده بودم ... 

 

 تا خواستم حرفی بزنم ... در باز شد و قامت حسام ، نمایان  ...

 

 لبخندی به لب داشت ، اما من از دیدنش ، فقط ترس و دلهره ... 

 

 ازش گرفتم ...  اب دهنمو قورت دادم و چشم

 

 با چند قدم خودشو بهم رسوند و جویای حالم شد ... 

 

 چیزی نداشتم که بگم ... از سکوتم دلخور نشد و کنارم نشست و لب زد ... 

 

 میدونستی ،چقدر منو ترسوندی ؟ 

 میدونستی ، اگه چشمای قشنگتو باز نمیکردی ... من میمردم ؟

 

 چه دروغ های شیرینی میگفت ...
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 حسام 

 

 

 به هوش اومدن طناز ... خوشحالیمو چندبرابر کرد ... 

 

 دریا تو بغلم بود و مست کرده بود ... تمامشو در اختیارم گذاشته بود و بیخیال از همه چی ....حالشو میبرد ... 

 

 رقم میزد ... دوربین های ، خونه ای که اورده بودمش ، همه چی رو ثبت میکرد و شب زیبایی رو ، برامون 

 

 بی توجه به تن سفیدش بودم و دریا بی تاب ، بی تفاوتی من ... 

 

 خودشو بهم میمالید و التماس ، یکی شدن رو میکرد ... 

 دست به موهاش میکشیدم و طبق فیلمی که بازی میکردم ... اول ازش محرم شدن میخواستم ... 

 

 قهقه میزد و تمام ادیان رو دشنام میداد ... 

 

 تر ، کسی که رو پیشونیش ، جای مهر پینه بسته بود ... دخ

 

تمام ادیان االهی رو به سخره گرفته بود و مشروب رو سینم ، خالی میکرد و از جاری شدن رو تن عضله ایم ، میمکید و خمار 

 میشد ...

 

 با هر میک زدن ... پایینتر میرفت و از خود بی خودتر میشد ... 

 

 شلوار رسید ... مغرور غریدم ، نکن دختر .. دستش که به کمربند 

 هنوز محرم نیستیم ... 

 

 جیغی کشیدو گفت ، به جهنم که نیستیم ، ادای بچه مثبت هارو درنیار که .. من التتو میخوام ، فهمیدی ؟ 

 

 داغ و خیسش ، لیسید ... سکوت کردم ...زیپ و دکمه و کمربند شلوارمو باز کرد و التمو از لباس زیرم  بیرون کشید و با دهن 

 

 لباش چفت ، التم بود و داغم کرده بود .. هر لحظه ، تو دهنش ، بزرگتر و بلندتر میشد و فیلمی که گرفته میشد ، سکسی تر ... 

 

 اماده که شدم ... اشاره زدم ... روش بشینه ... 

 

 د ... براش بخورم ...با ناز و ادا بلند شد و با گوشت بین پاهاش رو صورتم نشست و مجبورم کر

 

 تمیز بود و خوردنی .. نخورده خیس کرده بود و با میک های من ، ابش جاری .. 

 

ناله هاش ، خونه رو برداشته بود و التم از هوس میترکید ... بلندش کردم و کمرشو به سمت التم کشیدم و با یه ضربه داخلش فرو 

 کردم ... 

 

 جیغ بلندی کشید و رو سینم افتاد 

. . 

 اجازه ، اروم شدن ندادم و شروع کردم به حرکت دادن ...  التم .... 

 

 



 فیلم یادگاری خوبی ، ثبت میکرد و من از این موضوع به وجد میومدم ....

 

دریا کمی به حال اومد و ازم سرعت بیشتری خواست ... حرکتمو تند تر کردم ... تا جایی که ، صدای هردومون در اومد بود 

 .... 

 

 چنگ انداختن به سینه هاش و ضربه زدن بهشون ...  با

 

شهوت هردومون جاری شد و به نفس نفس افتادیم ....   ّ 

 

رو تنم افتاد و حاال که شهوت خوابیده بود ... حتی بوی عطرشم ، اذیتم میکرد ... چه برسه ، سنگینی تنش ... از خودم جداش 

 ...  کردم و مستی و خستگی ، به خواب عمیقی ، کشوندش

 

 بلند شدم و درحالی که به قاطی شدن شهوت هام بین پاش نگاه میکردم ... 

 

 پوزخندی زدم و راهی حموم شدم ....
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 زیر اب که قرار گرفتم ... در حموم باز شد و دریا ، وارد حموم شد .... لبخندی زد و گفت ، بدون من عشقم ؟ 

 

 باز کردم ...  لبخند مصنوعی ، تحویلش دادم ودستامو

 

 خودشو بهم رسوند و تو اغوشم جا گرفت  ... 

 

زیر گرمی اب ، خیس میشدیم و تو بغل هم ، هرکدوم به فکری غرق شده بودیم ... نمیدونستم ،به چی فکر میکرد .. اما هرچی 

 بود ، دلشو برام باخته بود ... 

 

 لباشو رو سینم گذاشت و اروم بوسید ... 

 

 م ..مکیدن سینمو شروع کرد ... دیگه حسی نداشتم که ، بخوام تحریک بشم .. اغوشمو سفتتر کرد

 

 حواسم پیش دختری بود که ، میگفتن به هوش اومده  و من هنوز ندیده بودمش ...  

 

 

 دریا رو ، از خودم جداش کردم ...مشغول حمام کردن شدم ... 

 

 ریک  کردن من ... یه عالمه کار ریخته سرم ... کمی بهش برخورد که ... نیشخندی زدم و گفتم دیگه بسه تح

 

 خنده ی محویی زد و گفت کی مال من میشی و از فرار کردن به اسم کار ، دست برمیداری ؟ .. 

 

 بوسه ای به پیشانیش زدم و گفتم ... 

 وقتی که ، منو به پدرت معرفی کردی عزیزم ...

 

 زیادم اسون نیست ... اصرار منم به این موضوع به شکش انداخته بود .. به فکر فرو رفت ... میدونستم ، این کار براش ،

 

 اما خوب ، به من ربطی نداشت ... 

 



 با عجله دوشی گرفتیم و بیرون اومدیم ... لباسامون رو تنمون کردیم و خداحافظی عاشقانه ای داشتیم ... 

 

 نفهمیدم خودمو چطور به عمارت رسوندم ... 

 ده بود و متعجب نگام میکرد ..  کمی ازم هراس داشت ...طناز چشماشو باز کر

 

 قربون صدقش رفتم ... اما واکنشی نشون نمیداد ... 

 

 دکترش گفته بود ... وضعیتش خوبه و جای نگرانی نیست ... 

 

 خم شدم و بوسه ی رو پیشونیش ،زدم ...

 

 با حرفی که زد ...
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    با حرفی که زد ... سرجام خشک شدم.

 تو چشمام خیره شدو گفت ... من هرزه ی سگات شدم یا نه ؟ 

 

 اون شب فقط من میخواستم ، بترسونمش ... تا فکر فرار از سرش بیفته ... نمیخواستم اذیتش کنم ...

 

 

 اشک چشماش ، رو گونه هاش ریخت و لب زد ... 

 باید میرفتم ، تا بخاطر من ،تو دردسر نیفتی و اذیت نشی ... 

  

 رفتم تا ، برادر کوچیکت ،نگرانت نباشه ...  من

 

 اون وقت تو چیکار کردی حسام .. با من چیکار کردی که ، به کما رفتم ... 

 

 یاد لحظه ای که ، دریا رو کنارش رو تخت کوبیدم و شهوتمو خالی کردم و بی اعتنا به حال بد طناز شدم ، افتادم ... 

 

 

 حرفی نداشتم به گفتن ...

 سرمو پایین انداخت و گفتم ، فقط  

 خوب شو و خودتو برا هدفی که اینجایی اماده کن ... 

 از جات بلند شو و به تنت ، قدرت بده ... تا ازاده از اینجا بری ، نه مخفیانه و فرار ... 

 

 دیگه به چشمای اشکیش نگاه نکردم و بیرون زدم ...

 

 دلشوره داشتم و نگرانش بودم ... 

 یکردم ولی هدفم ، مهمتر از احساسات بود که ، افسوس ،صد افسوس!باید ارومش م

 

 

 طناز 

 

 

 رفت بیرون ، بدون توجه به حالم ،بدون توجه به اشکام ... 

 از من فقط رسیدن به هدفشو میخواست و منم به این خواستش ،تن میدادم ... 



 

 پس باید ، استراحت و ضعیف بودنو بس میکردم ... 

 

 شدم ... حالم خوب نبود ...اما من سگ جونتر از چیزی بودم که ، بخوان تصورش کنن ...  تو جام نیم خیز

 

 پاهامو به زور ... اویزون تخت کردم ... 

 

 در باز شد و دکترم وارد شد ... با دیدنم ...خودشو بهم رسوند ... نمیذاشت بلند شم یا تکون بخورم ...

 

 ن من ، من باید دوباره جون بگیرم .. من باید بلند شم و اربابتو به هدفاش برسونم ... فریادی زدم و گفتم ... چی میخوای از جو

 

 امپولی اماده کرد .... جیغام بلندتر شد ...نمیخواستم بخوابم ... 

 

 نمیخواستم ... مریضتر از االنم بشم ... 

 ستش افتاد و نعرش به اسمون رفت ... به پای بی جونم ، قدرت دادم و ضربه ای به شکم دکتر زدم ... که امپول از د

 

 از صدای ما ، حسام خودشو به اتاق رسوند ... 

 

 با تعجب نگامون میکرد ... که جیغی کشیدم و گفتم ، نمیخوام امپول بی هوشی بهم بزنه ... 

 من نمیخوام بخوابم ...
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 حسام نزدیکم شد و منو تو اغوشش جا داد ... 

 گفتم ...من ضعیف نیست ...مریضم نیستم ...  به سینش کوبیدم و

 من میخوام بلند شم ... میخوام بلند شم ... 

 

 بوسهاش رو سرم نشست ... ارومم میکرد ...این مرد لعنتی ارومم میکرد ... 

 

 دستاشو زیر بغلم انداخت و کمکم کرد ...از تخت بیام پایین ... 

 

 پاهام میلرزید و توان ایستادن نداشتن .. 

 

 اما من میتونستم دوباره بهشون قدرت بدم ... 

 

میتونستم و تونستم ... قدمهامو اروم برمیداشتم ... کم کم لرزشون عادی میشد ... خیس عرق بودم و فشار زیادی رو تحمل 

 میکردم ... 

 

 اما دستام ، قفل دستای مردی بود که ، قدرتش ، نفس گیر بود ... 

 

 ...  لبخند رو لبای خوش رنگش بود

 

 و با هر قدمم ذوق میکرد ...خون به پاهام که دوید ... فشار از تنم کم شد و حاال راحت تر میتونستم ... قدم بردارم ... 

 

 من قوی بودم ... من طناز بودم ...دستامو دور گردن حسام انداختم و رو پاهام ایستادم ... 

 کمی خم شد و لبامون رو لبای هم نشست ... 

 



 رت گرفتنم ..بود نه ؟ شیرینی قد

 

 خواستم سرمو عقب بکشم ... 

 بلندم کرد و پاهام دور کمرش قفل شد ... 

 

 لباش با شدت بیشتری رو لبام لغزید ... 

 انگشتام ... الی موهاش رفت ... 

 

 این مرد همه چیز و همه کس من بود ... 

 

 نشست ... کمی از هم جدا شدیم ... رفتن دکترو دیدیم و لبخند رو لبامون 

 

 دوباره لبامون رو هم نشست که ... 

 

 اینبار در به شدت باز شد و صدای بلند زنی ... تو اتاق پیچید ... 

 

 هردو به سمت در اتاق چشم دوختیم ... 

 

 حسام منو رو زمین گذاشت که ... دختر با فیس جذاب و لباسای شیکش تو چارچوب در نمایان شد ... 

 

 دلهره به جونم مینداخت ... نگاهش وحشتناک بود و 

 با اسلحه ای که از کمر بادیگاردش بیرون کشید و به سمتم گرفت ... 

 قدمی جلو برداشت ...

 

 ترسیده بودم ... حسام شوکه شده بود ... 

 

 پاهام میلرزیدن ... تا انگشتش ، رو ماشه نشست .. 

 

 حسام سپرم شد و گلوله شلیک ....
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 جیغ بلندی کشیدم و بلند گریه سر دادم ...  چشمامو بستم و

 

 جرات باز کردن چشمامو نداشتم ... از هیچی خبر نداشتم .... 

 

 فقط جیغ میزدم و دیوونه شده بودم ... 

 

 با صدای قهقه ی بلند دختره ، دهنم خود به خود بسته شد و چشمام باز ... 

 

 ما اشاره میکرد ...مثل دیوونه ها میخندید و اسلحشو تکون میداد و به 

 

 نگام به حسام افتاد که .. پر حرص نفسهای عمیق میکشید و به دختره نگاه میکرد ...

 

 دختره ..با کفش های پاشنه بلندش .. 

 

 جلو اومد و سر تا پا مو از نگاه چرخوند و لب زد ... 



 

 و داد کنی ، برده کوچولو ...  دفعه ی دیگه ... خشاپ فشنگی ..تو این تفنگ نیست که ... بتونی بترسی و جیغ

 

 دفعه ی بعدی ... یه گلوله صاف ، وسط پیشونیه ... 

 

 و حسام ،مرد من ...تاوان خیانتشو ، پشت میله های زندون ، پس میده ... 

 

 اینبار میبخشمت ، هرچند که ، هردوتاتون .. تنبیه سختی در پیش دارید و 

 

 ه به انی ، رنگ همه پرید و ترس به دلهامون افتاد. .. حسام به خودش اومد و چنان عربده ای زد ک

 

 اسلحه از دستای دختر ...زمین افتاد و با چشمای گشاد شده ... به حسامی که ، خون چشمای عجیبشو ، گرفته بود، خیره شد ...

 

 تا حسام خواست حرفی بزنه ... دختره خودشو تو بغل حسام انداخت و ارووم و عشوه گر لب زد . 

 امم منم دریا ... کسی که عاشقته ... کسی که میخوای رابطتو باهاش ، جدی کنی ... حس

 

 عصبی نباش از دستم ...من فقط عاشقم .. عاشق تو ...

 

 سر جام خشک شدم ... دست حسام رو موهای دریا نشست ... 

 

 نگاهمو ازشون گرفتم ... 

 

 نگاه میکردن ...  نوید و رها ، تو چارچوب در ، مات زده  ..به این صحنه

 

 لبخندی به چهره ی بامزه ی رها زدم و اروم اروم ...به سمت در روانه شدم ..

 

 من نمیدونستم ، حسام یه میوه ی ممنوعس ، وگرنه هیچ وقت ، باهاش انقدر پیش نمیرفتم ...

 

 به زور قدم بر میداشتم ...رها به کمکم اومد .. 

 

 ل جسممو ، حفظ کنه ... اما لرزش پاهام ... نمیتونست ، تعاد

 

 رها به نوید اشاره زد که ... به کمکم بیاد ... 

 

 نوید با پورخندی نگام کرد و دست زیر پاهام انداخت و بلندم کرد ... 

 

 معذب بودم ولی توان اعتراضم نداشتم ...

 

 از پله ها باال میرفت و زیر لب چیزی زمزمه میکرد ...میدونستم ازم بدش میاد ... 

 

 مل نکردم و گفتم ...بذارتم زمین ، الزم نیست منو ببریم باال ... تح

 

 همون لحظه دستاشو از هم باز کرد و با کمر افتادم زمین ... 

 چشمام از درد سیاهی رفتو ...
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 سرم گیج رفت ... چشمامو بستمو سرمو تکیه دادم به پاهاش ... 

 

 کمی از موقعیتم اگاه بودم ... درد تو تمام وجودم پیچید ...اما هنوز 

 فقط از درد ، ضعف کرده بودم  ...

 

 صدای نگران رها رو میشنیدم ... اما نمیتونستم بهش جواب بدم ....

 

 دوباره دست انداخته شد .. دور تنمو ، از زمین کنده شدم ....

 

 من همه چی رو حس میکردم ...فقط واکنشی نمیتونستم انجام بدم ... 

 

 فهمیدم که ....حسام فهمید چه بالئی سرم اومد و کنارم نیومد ...  حتی اینم

 

 درد امونمو برید و به تاریکی فرو رفتم ... 

 

 

 حسام

 

 

 صدای افتادن چیزی به زمین بلند شد ...دریا رو کنار زدم وبه سمت بیرون دویدم .. 

 

 و حتی جیکشم درنمیومد ... نوید ، طنازو به زمین کوبیده بود و طناز مثل مار ، به خودش میچید 

 

 انگار داشت از درد جون میداد چشم بسته ... پیچ و تاب میخورد ... 

 

 وقتی معصومانه ، سرشو به پاهای نوید تکیه داد و اروم گرفت ...

 

 دلم به درد اومد ... دریا به بازوم چسبید ... 

 حیف نمیتونسم حرفی بزنم ، حیف نمیتونسم قیامت به پا کنم ... 

 

 نوید با دیدنم ... شرمنده شد و دوباره طناز بی جون رو بغل کرد و به طبقه ی باال رفت ... 

 

 کالفه دستی به موهام کشیدم ... دریا اروم صدام کرد ... 

 گلوشو چسبیدم و به دیوار کوبیدمش ... 

 

 میخواستم خفش کنم و سرشو از تنش ، جدا ... 

 

 حشیانه ، شروع کردم به خوردن ... اما عوضش لبامو رو لباش گذاشتم و و

 

 شوری خون کثیفش رو بین دندونام حس کردم و ولش کردم ... 

 

 غریدم و گفتم ...یه بار دیگه حسادتی از طرفت ببینم ، این دیوونه بازی هارو ...

 

 ... بد حالتو میگیرم ، من مردی نیستم که بخوای تهدیدش کنی ... من انقدر جرت میدم که ،زیرم جون بدی

 

 فهمیدییی ؟

 

 به ارومی سری تکون داد که گلوشو ول کردم و سمت باشگاه کوچیکم رفتم ... 



 

 اعصابم بهم ریخته بود و حوصله ی هیچی جز تمرین رو نداشتم ... 

 

 اخرین بار با طناز تمرین کرده بودم ... 

 هنوز صدای خنده هاشو ، نفس نفس ،زدناشو میشنیدم  ... 

 

 و لباسمو دراوردم ... نفس عمیقی کشیدم
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 تازه گرم ، ورزش بودم که ... دریا رو به روم ظاهر شد ... 

 

 لبخندی به لب داشت و چشماش قورتم میداد ... 

 

 پوزخندی به حالش زدم و خیره ی چشمای طوسیش شدم ... 

 

 جلو تر اومد ... از کارم دست نمیکشید ...دمبل میزدم و نگام میکرد ... 

 

 سبیده بهم ایستاد ... حضورشو دوست نداشتم ... اما چاره ای جز تحملش نداشتم ... چ

 

 ارووم دستشو رو تنم کشید ... برجستگی های تنم ، مجذوبش کرده بود ... 

 

 اروم نوازشم میکرد و مانعی برا ورزش کردنم نبود ... 

 

 میخواستم ... لهش کنم ، واسه همیشه ...از خودم خالص ... 

 هدفم ، شیرین تر از نابود کردنش بود ...  اما

 

 لباشو که رو تنم گذاشت ... مجبور شدم ... وزنه هارو زمین بذارم و تن دریا رو در بر بگیرم ...

 

 از پشت چنگي به باسنش زدم ...  که جیغي خفیف کشید ... 

 هوم خوشت اومده ، کوچولو مگه نه ؟! 

 

 دست بزنی ... فقط لمست میکنم و به تنت دست میکشم ...  باهات قهرماا ... نمیتونی امروز بهم

 

 پوزخندی به عشوه ی خرکیش زدم و 

 زبونمو روي گردنش کشیدم ... 

 تنش مورمور شد ...  

 

 لب زدم .. من عاشق طعم یه رابطه ی لذت بخش تو این سالنم .. اما فقط از پشت ... 

 

 ...   رو ازم گرفت و با تمام قدرت سیلي به باسنش زدم

 اما انگار با این کارم وحشی ترش کردم ... 

 تقال کرد ، ازم جدا بشه ... چه خبر بود ، پسم میزد ؟ 

 این هرزه که ، ناز کردن بلد نبود ... 

 

 دستاشو از پشت چفت کردم و با دست دیگم ... شروع به باز کردن دکمه هاي پیراهنش کردم ... 

 



 ي گرد و خوش فرمش .. اویزون شد ... بند سوتینشو که کشیدم ... سینه ها

 

 جوونی زیرلب گفتم و روي تردمیل خوابوندمش ... 

 

 

 دستمو به سمت شلوارش بردم ...

 که روشو اونور کرد ... چشماشو بسته بود .. واسم ناز میکرد یا چی ؟  

 

 نمیدونست چقدر از این کار متنفرم ... یه جنده حق نداشت ، رو ازم بگیره ... 

 

 ز نبود که ، نازشو بکشم ....طنا

 

 دردش چی بود نمیفهمیدم ... پاهاشو از هم باز کردم و شورت و شلوارشو باهم از پاش کشیدم ... 

 

 بین پاهاش نشستم و مشغول دید زدنش شدم ...  

 با دیدن ورم و سرخی سوراخاش ... 

 پوزخندی زدم و از وسط پاهاش بلند شدم ... 

 

 گفت ... نه ، اشتباه کردم حسام ... سریع به پام چسبید و 

 نه حسام ، توضیح میدم ... 

 

 ضربه ی با پای ازادم ، به تنش زدم که ... ازم کنده شد و پخش تردمیل شد ... 

 

 با قدمای بلند در حالی که ازش دور میشدم ...گفتم .. 

 

 مهمونی رو کنسل کن ، من جنده نمیخوام ....
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 طناز

 

 

 زش موهام ... چشم باز کردم ... با حس نوا

 

 حسام کنارم بود و موهامو نوازش میکرد ... 

 

 لبخندی بهش زدم ..لبخندمو با بوسه رو لبم ...جواب داد ... 

 

 لبخندم عمیقتر شد ... خودشو بیشتر کنارم کشید و لب زد .. 

 خوبی ؟ 

 

 خوب بودم ... حاال که مهربون بود ...خوب بودم ..

 

 

 خواستم بچرخم ... درد وحشتناکی رو ، تو کمرم حس کردم ... و جیغ خفیفی کشیدم ...به سمتش 

 

 چشمای قشنگش ، غمگین شد و لب زد ...چیکار کنم ، این دردات تسکین پیدا کنن ..

 



 لبخندی زدم و گفتم ... 

 فقط به هدفم برسون ... حسام ، دوست دخترتو شناختم ... 

 

 میره ... هیچ وقت چشمای طوسیش یادم ن

 

 به هدفم نرسونی ... خودم جونشو با دستام میگیرم ... مثل اون پسره ...میفهمی ؟ 

 

 

 سری تکون داد و رو به سقف خوابید ... میدونستم ...بیشتر از من ... مشتاقه .. 

 

 اما من مثل اون دست ،دست نمیکردم ... من باید این خاموشی رو تموم میکردم ... 

 

 شتم ... اما به سمت حسام چرخیدم و پامو رو پاهاش انداختم و خودمو روی تنش کشیدم ... با اینکه درد دا

 

 چشماشو باز کرد ... لبخند خجلی زدم و پرسیدم ؛ ایا من سنگینم ؟ 

 

 خندش عمیقتر شد ..چال قشنگی ، رو گونش نشست ... انگشتمو رو چاله ی بین ته ریشش گذاشتمو لبای خندونشو بوسیدم ... 

 

 دوسش داشتم ... 

 

 حتی اگه تا اخر عمرم ، اسیر و بردش باقی بمونم ... 

 شایدم ...منو بخواد روزی بفروشه ... ولی حاال که دستاش ،مردونه تنمو در برگرفته بود ... 

 واسم همه چیز بود و بس ... 

 

 چشمامو بستم و با ارامش رو سینش گذاشتم ... 

 

 دنیا بود ... اهنگ خوش بود ... صدای ضربان قلبش شنیدنی بود ... 

 

 اما ...

 

 اون اصال حسی بهم نداشت ... نگام میکرد ... لمسم میکرد ... 

 صدام میکرد ... 

 

 حتی از لبام کامم میگرفت  ... اما هیچ حسی بهم نداشت ...
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 حسام 

 

 

 ساعت باقی مونده به مهمونی که ، دریا ترتیبشو داده بود ... 24فقط 

 ه تماس هاش جواب نمیدادم و مالقاتی هم با هم نداشتیم ... ب

 

 میومد و جلوی در اتاقم زانو میزد و التماسم میکرد ، ببخشمش ... 

 

 هرچقدرم ادمی مهمی باشه ...پیش من بی ارزشترین و بی رگ ترین ادم ، به شمار میرفت ...

 



 ی رو تنش ، تمرین میکرد و کم نمیاورد ... این وسط طناز ، لحظه به لحظه قوی میشد و با تمام زخم ها

 

 از روحیه ی شادش ، منم سرحال میشدم و به هدفام امیدوار تر ... 

 

 باید دوباره نقش بازی میکردم و دریا رو مثال میبخشیدم ... 

 

 اما نه به شکلی که ... خوش به حالش باشه ...

 

 دریافت میکردم ...دهمین تماسی بود که ، بعد باز کردن خطم ، از طرفش 

 

 کالفه پوفی کردم و تماس رو وصل کردم ... 

 

 با شنیدن صدای گریش ... بیشتر سکوت کردم ... 

 

 _حسامم ، قربونت بشم من ، جوابمو بده عزیزم ... 

 من بدون تو میمیرم ... من تمام مقدمات جشن رو فراهم کردم ... 

 

 بده ... من باهیچ مردی نبودم ... من من ، فقط به یادت تو .... اما تو رو از خودم رنجوندم ... حسامم جوابمو 

 

 داد بلندی زدم که ، حتی صدای نفس کشیدنشم قطع شد ... 

 

 همون طور بلند و بی رحم ... لب زدم .. 

 

 گوش کن ببین چی میگم ...فردا من به مهمونی میام ... با همراهی طناز ... 

 

 رار نیست باهم داشته باشیم  ... مگر اینکه ... خواسته ی دیگمو ، براورده کنی .. تو دیگه برام مردی و هیچ نسبتی ق

 

 با صدای لرزون و بی فکر گفت ... چی ، هرچی باشه ، قبوله ... 

 

 پوزخندی به حالش زدم و گفتم ... 

 

 من چیز زیادی نمیخوام ...جز اینکه بابات زیر برگه ی چند تا سندامو امضا کنه ... 

 

 سندهایی که ، هرچقدر منو باال ببره ، به نفع دخترشم هست ... 

 

 اما ... 

 

 لب زد . اما چی .... 

 

 اما نباید بفهمه سندا مال منه ... بهش میگی ..مال تو هستن و مهر خوش نگارشم پای امضاش  بکوبه ...

 

 

 به من ..من افتاد ...

 

 

 نذاشتم حرفی بزنه  یا اعتراضی بکنه ... 

 دمو ادامه دادم و گفتم ... حرف خو

 



 یه ساعت قبل مهمونی ، فرصت داری ...بهم بگی ،شرطم قبوله .. یانه

 

 تامن بدونم ...به عنوان  نامزدت میام ..یا به عنوان یه مهمون عادی و یه همراه سکسی تر از تو ...
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 طناز 

 

 

 ...  از اتاق بیرون رفتم و میخواستم تو سالن ... تمرین کنم

 

 با دیدن حسام و نوید که حسابی به خودشون رسیده بودن .. 

 

 متعجب شدم ... انگار مهمونی مهمی میرفتن .. 

 

 رها هم مثل من از اتاقش بیرون اومد و خیره ی دو برادر شد ... 

 

 پسرا تک خنده ای کردن و مارو از بهت خارج کردن ... 

 

 پوزخندی زدمو ، به سمت رها رفتم ... 

 

 یخواستم باهم بریم ، سر تمرین ... اما تازگیا رها از شدت سکس انقدر ضعیف شده بودکه ، حتی نمیتونست ، راحت راه بره ...م

 

 حسام صدام کرد ... به سمتش چرخیدم ... ابرویی باال انداخت و گفت ، مورد پسندت نشدم که ، نگاه ازم گرفتی ؟ 

 

 شونه باال انداختم و جواب دادم ..  

 چرا باید بپسندمت ...دریا خانم ، دوست دختر شماست ... اون حتما میپسنده ..  من

 

 چندقدم به سمتم برداشت و گفت .. 

 دوست دختر نه ، نامزد ... 

 

 امشب شب اعالم ، نامزدیمونه ... 

 

 یکباره یخ کردم ... لبخند مصنوعی زدم و لب زدم ، مبارکه ... ! 

 

 

 درش زد و گفت ، مبارک که هست ... خانم . نوید با شادی رو شونه ی برا

 حرف بهتری بزن ... 

 

 با نفرت ازشون رو گرفتم و به رها زل زدم ... رنگ به رو نداشت و حس میکردم ... حالش خوب نیست ... 

 

 متوجه نگاهم که شد ... چشماش پر شد و لب گزید ...

 

 نوید به رها توپید که برگرده اتاق و استراحت کنه .. 

 

 به دنبال رها ، منم داخل اتاقش شدم ... 

 



 با دیدن تخت خونی ، چشمام گرد شد ... رها رو زانو افتاد و گریه سر داد ...  

 

 نمیدونستم ...این جوری بخواد دخترونگیشو ببازه ....

 

 

 سر درد عجیبی گرفتم ... درحالی که ، هق میزد ، لب زد .

 

 ...  فقط باهاش یه شوخی کردم ... مثل خودش

 

 بهم گفت تو مهمونی ، فقط با دختراس و دلی از عزا در میاره ... 

 از روی حسادت گفتم ، منم قبال دل از عزا در اوردم ... 

 

 بااینکه میدونست باکرم ...بازم شک کرد و بی رحمانه ، دخترونگیمو ازم گرفت ... 

 

 هر چقدر تقال کردم ، قسمش دادم فایده نداشت ... 

 

 بدبختم کرد  ، بهم فهموند دیگه به دردش نمیخورم ...!تا زد و 

 

 

دستام مشت شد و کنار رها نشستم ، چه ساده دخترونگیشو باخته بود ...هرچند که ، رابطه های مقعدی ما ، دیگه شرمی ، 

 برامون به جا نگذاشته بود ...

 

 حرفیم برا گفتن نداشتم ... دیگه کاری نمیشد کرد ... 

 

 گذاشت و گریه سر داد ... سرشو رو سینم 

 

 خدمتکاری وارد اتاق شد ... انگار نوید خواسته بود ... 

 

 بیاد و گندکاریشو جمع کنه ... 

 

 رها تا دید ، مالفه ی خونی رو دارن جمع میکنن ... 

 

 شیونی به پا کرد که بیا و ببین ... 

 

 نمیتونستم ارومش کنم ...حق داشت بخواد مالفه رو نگه داره ... 

 

 واسه کسی مثل نوید ، همیشه باید سند دخترونگیشو حفظ میکرد ... وگرنه به راحتی منکرش میشد و تموم !

 

 لحظه ای که رها از دستم در رفت .. دیدم که ، دو برادر چطور از الی در نگامون میکنن ... 

 

 اتل رو برام هجی کرد و با یه پوزخند رفت ... نگاهم به چشمای عجیب حسام افتاد ... نگاهمو که متوجه خودش دید ... کلمه ی ق

 

 

 اشکم ناخوداگاه رو گونم سر خورد ... نگاهم تو اینه به خودم افتاد ... 

 

 من قاتل بودم ... تو قعر خاموشی ، فرو رفته بودم ... 

 

 رها بخاطر من ، گرفتار خاموشی شده بود و تنها سرمایشم باخته بود ... 



 

 ... کاش یکی راهو برام نشون میداد ... چیکار باید میکردم
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 حسام 

 

 

داشتم واسه مهمونی اماده میشدم که ... گوشیم زنگ خورد و بعد اتصال .. صدای پر عشوه و اینبار اروم ، دریا ،به گوشم پیچید 

 ... 

 

 سکوت کردم تا حرفشو بزنه ... 

 

 عنوان نامزدم بیا ..نفسی کشید و گفت ، شرطتت انجام میشه ... اما به 

 

پوزخندی رو لبم نشست و جعبه سرویس جواهر و با حلقه ی برلیانی که اماده کرده بودم ... کنار گذاشتم و مکامله رو بدون زدن 

 حرفی قطع کردم ...

 

 قبل اینکه برم ... میخواستم به طناز سر بزنم .. اما بادیدن ...نوید جلوی اتاق دخترا ، مکث کردم ... 

 

 سون بود و انگار اتفاقی افتاده بود ... هرا

 

 دستمو رو شونش گذاشتم  ... سوالی نگاهش کردم .. 

 

 

 اروم لب زد و گفت ... داداش گند زدم ..  

 

 نگران شدم ... دودستی شونه هاشو گرفتم ... 

 

که ...گفته بودی ، حق ندارم نگاهشو ازم گرفت و گفت ... عصبی شدم ...یعنی عصبیم کرد و بکارت رها رو گرفتم ...چیزی 

 ...اما من ...من گند زدم !

 

 اره گفته بودم ... بکارت این دودختر باید حفظ بشه ... ولی حاال که کار از کار گذشته بود ..حرفی نداشتم ..

 

 

 طناز که بیرون اومد ... از نگاهش حس حسادت گرفتم و خودمو درگیرش کردم ... تا کمی اذیتش کنم ... 

 

 زیاد پا نداد و با رها داخل اتاق رفتن ... اما 

 

 شیون رها رو که شنیدیم ...سمت اتاق رفتیم ... 

 نوید خواست بره اتاق جلوشو گرفتم ... 

 

 باید خودش اروم میشد ... نوید میرفت بدتر میشد ... 

 

 دیم ... نگاه طناز که بهم افتاد ... قاتل رو براش هجی کردم و با برداشتن وسایلم راهی جشن ش

 

 برام چیزی جز ، هدف امشبم ... مهم نبود ... حتی نگاه دلخور طناز ... 



 

 بعدا فرصت داشتم از دلش دربیارم ...

 

 با نوید سوار ماشین شدیم ... حالش خوب نبود و با خودش کلنجار میرفت ... 

 

 غریدم و گفتم ... چه مرگته پسر ... 

 مگه دفعه ی اولته ؟

 رت کردی ..بشمار ... چندتا دخترو بی سی

 االن داره جونت باال میاد ... 

 

 یهو دستشو مشت کرد و به پاش کوبید و گفت ... این دختر فرق داشت ، داداش ... 

 نباید اینکارو میکردم ... فرق داشت ... 

 

 

 میدونستم کمی عالقه به رها پیدا ...فکر نمیکردم ... به این شدت باشه ...

 

 مشغول کردم ... تا کمی از فکر رها بیرون بیاد ...  تا برسیم ... ذهنشو

 اما انگار بی تاثیر بود ... 

 

 واقعا هم از احساس ...هم از رابطه گند زده بود ...
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 وارد عمارتی که جشن در اون ترتیب داده شده بود ، شدیم ... 

 

 ...  از این فاصله هم ..میشد بوی اقازاده ها و اقا هارو حس کرد

 

 محفل باب میلشون بود و امنیت ، پایدار ... 

 

 نوید سوتی زد و گفت .. چه کرده برات داداش ... 

 

 پورخندی زدم و به چشمای رنگیم ، تو اینه ی ماشین  ، چشم دوختم ... 

 

 خاص بودم نه ! اره بودم که ... نمیشد ازم دل بکنن ...

 

 گرفته بود ، پارک کردم و به اتفاق نوید ..پیاده شدم ..ماشینمو که چشم مهمونای تو حیاط عمارت رو 

 

 کت شلوارمو ، مرتب کردم و کمی گره کرواتمو شل کردم ... 

 

 نقاب مغرورمو به صورتم زدم و پوزخند مسخرمو به لبم دوختم و راهی عمارت شدیم ... 

 

 نشانه ی سالم خم میکردم ... از کنار چهره های مطرحی رد میشدم ... اما اگه غرورم میشکست و سر به 

 بازی رو باخته بودم ... 

 

 

 با ورودم ... چشمی به اطراف چرخوندم ... خبری از دریا نبود ، و این منو عصبی میکرد ...



 

 خواستم برگردم ... مردی درحالی که سرشو به احترام خم میکرد ، کنارم قرار گرفت و گفت .. 

 که ، باهم به جشن پا بذارید ... بانو طبقه ی دوم ، منتظر شما هستن

 

 چی بهتر از این ... 

 

 سری تکون دادم و با اسانسور ..به طبقه ی دوم رفتم ..  

 

 خدمتکاری به اتاق دریا راهنماییم کرد ... 

 

یبا جلوه با ورودم به اتاقش ، لحظه ای ماتم برد ... تو اون لباس سرمه ای ماکسیش ، که دکلته ی خوش دوختش ، سینه هاشو ، ز

 میداد ... خوش میدرخشید ... 

 

 نگاهم رنگ تحسین گرفت ... صورتش خوب ارایش شده بودو واقعا پرنسس امشب بود ...

 

 جلوتر رفتم و پیشونیشو اروم بوسیدم ... 

 

 لبخندی زد ... 

 

 جوابشو با بوسه ی دوم رو پیشونیش زدم ... 

 

 کیفم بیرون اوردم و به سمتش گرفتم ...  جعبه جواهراتی که ، با خودم اورده بودم ... از

 

 متعجب نگاهم کرد ..انتظار نداشت نه ؟ 

 خوب منم میتونستم رمانتیک باشم ... فقط بستگی به منفعتم داشت ... بله ! 

 

 اروم جعبه رو باز کرد و با دیدنش ...جیغ  ارومی کشید ... 

 

 اندازه ی خون باباش ، قیمتش بود ...  میدونستم میپسنده ... چیز ناقابلی نبود که نپسنده ...

 

 گردنبند جواهر رو از جعبش بیرون اوردم و ازش خواستم برگرده ... 

 

 درحالی که بهش چسبیدم و بوسه ای روی کتفش میزدم ... 

 

 گردنبند رو به گردنش بستم ... 

 

 خدمتکارش کمکش کرد و گشواره هاشم ... به گوشاش اویخت ... 

 

 ت ... راضی از انتخابم شدم ... بهش میومد ، هرچند که ... نمیذاشتم زیاد گردنش بمونه ...به سمتم که برگش

 

 از کیفم ... جعبه ی انگشترم برداشتم و اروم تو جیب کتم گذاشتم ... 

 دست دریا رو گرفتم و بدون زدن حرفی ، بیرون رفتیم ... 
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 ودم ... میدونستم خوشحاله .. منم بخاطر هدفم شاد ب

 



 با هم از پله ها ... پایین رفتیم ... مهمونا کم کم متوجه میشدن. .. 

 

نگاهم سریع ..رو پدر پیشونی مهر دار ، دریا افتاد ... تسبیح دانه درشت یاقوت ، بین انگشتاش میدرخشید و دخترای رقصنده با 

 لباس عربی ... جلوش سینه و باسن میرقصوندن ... 

 

 صحنه زدم و فشار ارومی به دست ظریف دریا دادم ...پوزخندی به این 

 

 دلم میخواست .همشون رو به رگبار ببندم و بازی رو اینجا تموم کنم ... 

 

 اما حیف ...حیف .... 

 

 

 رو اخرین پله ایستادیم ...منتظر ایستادیم ... اول معرفی بشم ..بعد وارد جشن بشیم ... 

 

 

 ماشای سینه های سفید و لرزون چشم برمیداشت و زیر لب به امواتمون ذکر میگفت .. پدر دریا در حالی که به زور از ت

 

 به سمتمون قدم برداشت ... 

 

 به احترامش کمی سر خم کردم ... که باهام مردونه دست داد و گفت ... 

 

 خواستگاری نیومده ... اعالم نامزدی میکنم ... فقط به خواست دخترم ... 

 ،برای بعد ... اما حرفامون بمونه 

 

 لبخندی رو لبام نشوندم و جواب دادم  ... نمیتونستم ،ریسک کنم و بخاطر سخت گیریتون ... دریا رو از دست بدم ... 

 

 از اخرین مراحل ... شروع کردم به جلو اومدن ... 

 

 ارتباط با دریا ...کمی اخم کرد ... کاش منظورمو به خوبی متوجه میشد که من از سکس شروع کرده بودم ...به 

 

 با نگاه حرصی که به دریا انداخت .. انگار اره ، متوجه حرفم شده بود ... 

 

 دریا رو به خودم چسبوندم و گفتم ... لطفا اعالم کنید ...این بانوی زیبا مال منه ... 

 دارن با چشماشون ، ملکمو میخورند ... 

 

  دریا عزیزمی زمزمه کرد و به پدرش اشاره کرد ...

 

 اقای مطرح سیاست .. لبخندی زد و با صدای رساو بلندی گفت ... 

 

 مهمون های عزیز ، همگی خوش اومدید ... 

 جشن امشب اعالم نامزدی دخترم دریا .. با سرگردحسام نوبهاری ،ترتیب داده شده ...  

 

 پس همگی خوش بگذرونید و شادی کنید ... 

 

 از کتم جعبه ی حلقه رو دراوردم ... به سمتش گرفتم .. سیل تبریک ها به سمتمون روانه شد ... 

 

 مقابلش حتی زانو هم نزدم .. 

 



 مغرورانه جعبه رو باز کردم و دریا با شوق جعبه رو ازم گرفت ... 

 

 پوزخندی زدم و حلقه رو دراوردم و به انگشتش فرو کردم ... 

 

... پیشونی و سپس لبای دریا بوسیدم و اخرین پله رو هم پایین  پیش همه ی بلند رتبه ها ، حاجی ها ، گردن کلفت های سیاسی

 اومدیم ...
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 با عالیجناب های مطرحی .. اشنا میشدم  ... 

 

 دریا عجیب امشب ساکت بود و حرفی نمیزد ... 

 

 با اخرین مهمونم اشنا شدم و احوال پرسی کردم ... 

 

 کشوندمش و درحالی که چنگی به کمرش میزدم و به خودم فشارش میدادم ... طاقت نیاوردم و به سمت نسبتا خلوتی 

 

 غریدم ... چته امشب ساکتی ؟ 

 خوشحال نیستی مال من شدی ؟ 

 

 به من ، من افتاد ... 

 

 لبامو نزدیک گوشش کردم و گفتم ... انگار باید یه جور دیگه ای خوشحالت کنم اره ؟ 

 

 ه کرد ... فقط از ذوق ، دارم پس میفتم ...عزیزم ... باور کن ، از هیجان زبونم بند اومده .. دستاشو رو بازوهام گذاشت و زمزم

 

 

 پوزخندی زدم و گفتم ...اصال ذوقت به نظرم نمیاد ...

 

 خنده ی مصنوعی کرد و گفت .. 

 شایدم واسه اینکه حس میکنم ، عشقمون یه طرفسو ... تو ، تو منو دوسم نداری ! 

 

 

 غریدم و گفتم چی بلغور میکنی واسه خودت هان ... کنار گوشش 

 چی داری میگی ؟ 

 

اگه نمیخواستمت که ... اینجا نبودم ، رابطمون رو رسمی نمیکردم ... من بخاطر تو ، به هرچیزی که فکرشو بکنی ،پشت و پا 

 زدم .... 

 

 بعد حس میکنی دوست ندارم ؟ 

 

 

 میدادم ... به سمت دختری که  ایستاده بود ...اشاره کردم و گفتم ... چرخوندمش و درحالی که ... فشاری به پهلوش 

 

 اون دختر موطالیی رو میبینی ..هزار بار از تو از نظر موقعیت و خانواده بهتره ... 

 

 میدونی که دختر کیه ؟



 

 سری به ارومی تکون داد ...

 حرفمو ادامه دادم ... 

 و مال خودم کنم ... میدونستی که ،راحت میتونستم ، اونو جای ت

 

 پولشم داشتم ... جربزشم داشتم ،میفهمی یا نه ؟ 

 

 بغض که کرد ... مجبورش کردم ...راه بره سمت پله ها ...  

 

 متعجب برگشت و گفت ... کجا میریم ؟ 

 

 پوزخندی زدم و گفتم ...جایی که متوجه خواستنم بشی ... 

 ت ندادم ...تند قدم بردار ...تا همین جا ... عالقمو نشون

 

 

 ترسیده پله هارو باال میرفت ... زیر لب غر میزدم ، از برخوردش ... حرص میخوردم ... 

 

 با اینکه راست میگفت ... اما خیلی منطقی و شیک ، غلط میکرد ...! 

 

 

 به اتاقش که رسیدیم ... حلش دادم داخل و درو بستم ... 

 

 ...  درحالی که کرواتمو شل میکردم ...لب زدم

 

 ماهرانه و هوس انگیز ، لباساتو دربیارو برو رو تخت ... 

 

 سکوتشو که دیدم ... داد زدمو حرفمو تکرار کردم ... 

 

 ترسیده ... زیپ لباسشو از پهلو باز کرد و لباس رو تنش سر خورد و افتاد ... 

 

 پوزخندی زدمو کتمو دراوردم ... 

 

 خوابید ...  اروم به سمت تختش رفت و به حالت زیبایی

 

 دست به کمر بندم بردم و از کمرم در اوردم ... 

 

 ترسیده کمی عقب رفت ... کرواتمو باز کردم و به سمتش رفتم رو تخت ،رو تنش خیمه زدم  ... 

 

 دستاشو گرفتمو از پشت سر بستم و غریدم ...
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 حسی که بهت دارم و میچشی ... 

 

 هت ... باور میکنی ... عالقه دارم ب

 

 ببینم ... با کدوم یکی از دخترای ، اون مقامات ... من این کارو کردم ؟ 



 

 جیغی ارومی کشید و گفت ...میترسم ازت .. من منظوری نداشتم عشقم ... 

 

 باورم کن ... من فقط حس کردم ،عشقم یه طرفس ... 

 

 ...  تک خنده ای کردم و گفتم ...هه ..باورت کردم ... درستم حس کردی

 تنها حسی که االن بهت دارم ...جر دادنته ...و عشقتم یه طرفست ... 

 

 گفتم و انگشتمو خشک تو سوراخ باسنش فرو کردم ...جیغ بلندی کشید ... 

 

 خوشم اومده بود ... 

 

 التماسم میکرد ... ببخشمش و حسام مهربون همیشگیش باشم ... 

 

 نبود ... سندهارم ... به گفته ی جاسوسم ... امضا کرده بودن  ...اما خر من از پل گذشته بود ... برام مهم 

 

 زیپ شلوارمو باز کردم و اناتومیم رو ، روی سوراخ باسنش تنظیم کردم. .. 

 

 یک دفعه واردش کردم ... از درد نفسش رفت و بی هوش شد ... 

 

 بکشمش بیرون ...مهم نبود ...چندبار عقب و جلو رفتم ... حسی بهم نمیداد ... میخواستم 

 

 اما میدونستم تو سکس باتجربس و میفهمه کاریش نداشتم ...

 

 چشمامو بستم ...  طناز و با سفیدی تنشو ...با صورت عروسکی و قشنگش تجسم کردم ... 

 

 هوس تو رگام دوید ... اره فکر کردن بهشم حتی ... حالمو خوب میکرد ...

 

 

 ضربه هام رو با تصور این که طناز زیرمه ... تندتر کردم ... من با تموم وجودم میخواستمش  ... 

 

 انقدر خواستنش ... شفاف بود که ... باورم شده بود ... طناز زیرمه ... 

 

 تا اینکه هوسم ریخت و چشمام باز شدو موقعیتم ...یاداورم شد ... 

 

 

ردم و لباسامو مرتب کردم ... لیوان ابی رو میز بود و از روش بلند شدم و خودمو با دستمال کاغذی رو میز ،کنار تختش تمیز ک

 برداشتم و رو سرش خالی کردم ... 

 

 به هوش اومد ... دستاشو باز کردم ... 

 

 از درد ناله میکرد ... بی اهمیت به وضع فجیعش ...لب زدم .. 

 

 ... من میرم پایین ...اگه میخوای .. قاپمو ندزدن ... خودتو جمع کن و به من  برسون 

 

 عقب گرد کردم و کتمو از رو مبل برداشتم و از اتاق زدم بیرون ... 

 

 اما همانا ... با چشمای از حدقه زده ی باباش رو به رو شدم ... 



 

 لبخندی رو صورتم نشوندم و کتمو پوشیدم ... 

 

 

 رفت وگفت ...نفسی کشید و انگشتشو که تسبیح دانه درشت عقیقش ،کنارش خودنمایی میکرد ... به سمتم گ
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 میدونی که اصال از این رابطه ، راضی نیستم و فقط به خواست دخترمه که ... االن اینجایی و به عنوان دامادم معرفی شدی ... 

 

 اما خطایی ازت ببینم ...از هستی ساقطت میکنم ... 

 

 ...  انگشتشو با دستم گرفتم و درحالی که نیشخند حرص دراری میزدم لب زدم

 

 اخه اگه توانشو داشتین که ، دخترت مال من نمیشد و زیرم جیغ نمیکشید ... 

 

 شاید من یه سرگرد دون پاییه باشم ... 

 اما از امشب دامادتونم و امیدوارم ... 

 سرراهم سنگ نندازید ... 

 

 چون من عاشق دریام و دریا عاشق من ... 

 

 ط میشی !چیزی اگه ساقطم بشه ... خودتم همراهش ساق

 

 دستشو به سرعت کشید و درحالی که از خشم میلرزید و کنترل خودشو نداشت .غرید .. 

 پسرجان با من در نیفت ... با من ،نخواه که وارد بازی بشی ... 

 من خوب بلدم ، جلوی دریا رو بگیرم ... 

 

 

 ردم ... در اتاق رو باز کردم و به دریا که لخت رو تخت ... دراز کشیده بود اشاره ک

 گفتم ...موفق باشی ... این تو و این دخترت ... 

 

 به قیافه ی مبهوتش پوزخندی زدم و بی خداحافظی ... رفتم ... 

 

 به نوید که گوشه ای ایستاده بود و مشروب میخورد ... اشاره ی رفتن رو کردم ... 

 

 نگاه ها به سمتم بود ...اما خونسرد ... 

 خونه ی خودمون شدیم ...از جشن بیرون زدیم و راهی 

 

 نه حال نوید خوب بود ... نه حال خودم ... 

 هردو نیاز به سکوت داشتیم ... 

 

 این مهمونی ،اونجور که میخواستم پیش نرفت ... 

 اما برگ برنده دست من بود و اونم عالقه ی دریا بود و بس ...

 

 ستم ... چی میتونست تو این وضعیت ، هردومون رو اروم کنه ... نمیدون

 



 پا رو پدال گاز گذاشتم و با سرعت رانندگی کردم ... 

 

 نوید ، زیر لب چیزی مثل ببخش از رها ، طلب میکرد ... 

 

 شاید رها ... صدمین دختری بود که ، نوید بکارتشو میگرفت ... 

 اما اینبار یه چیزایی فرق کرده بود و نوید کوچولوی من ، عاشق شده بود ... 

 

 و با دستم ..موهاشو بهم ریختم ...  لبخندی زدم

 

 تک خنده ای کرد و گفت داداش 

 

 _جون داداش ...عمر داداش ..همه کس داداش ... با من حرف بزن ... 

 

 خندش از سرمستی به گریه تبدیل شد و گفت گند زدم داداش ... از دستش دادم .. 

 

 ماشینو نگه داشتم و به سمتش چرخیدم !

 

 گفتم قوی باش پسر ... مثل همیشه ! چت شده تو ... بغلم کشیدمش و 

 رها مال توعه ...دیر یا زود ...این اتفاق قرار بود بیفته ... خودتو کنترل کن پسر .

 

 فایده ای نداشت ..شاید اگه رها رو میدید ...اروم میشد ... 

 

 از هم جدا شدیم ... دوباره ماشینو به حرکت دراوردم ...

 

 از پله ها باال بردم و به اتاق رها .. رسوندمش ... به زور نوید رو 

 

 با دیدن رهای غرق خواب ...انگار مستی از سرش پرید و من دیگه فضولی نکردم و درو بستم ...

 

 خواستم از کنار اتاق طناز بگذرم ... یهو حس کردم ، دلم عجیب به سینم کوبید ... 

 

 اروم در و باز کردم و وارد اتاقش شدم ...
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 زیر پتو مچاله شده بود و صدای هق هق گریش ، اتاقو پر کرده بود ... 

 

 کتمو در اوردم و کرواتمو شل کردم ... 

 

 لبه ی تخت نشستم ... متوجه اومدنم شد و ترسیده از زیر پتو بیرون اومد ... 

 

 با دیدنم اشکاشو پاک کردو بلند شد و نشست ... 

 

 اومده بود ... دستامو بین موهام فرو کردم و چشمامو بستم ... سردرد عجیبی سراغم 

 

 طناز اولش ... ساکت بود ... بعد تکونی خورد و خودشو بهم چسبوند .. 

 



 اروم اروم ... شروع کرد به باز کردن ..دکمه های پیرهنم و بازکردن گره کرواتم ...

 

 دن تنم ... دستای ظریفش رو تنم نشست و اروم شروع کرد به ماساژ دا

 

 نمیدونم بهم احساسی داشت ..یا این دختر تو اوج نفرتشم ، مهربون بود ... 

 

 هرچی بود درکم میکرد که ، به ارامش نیاز دارم  .... 

 

 گریش رو این تخت ... خیلی چیزا یاداورم کرده بود ... 

 جزه میکرد ... میگرنم عود کرده بود .. اما دستای نرم و بوس های ریزش ، واسه ارامشم مع

 

 بغلم کشیدمش ... نمیتونستم ..از سردرد حرفی بزنم ... هول کرده بود ... 

 

 اشک میریخت و صدام میکرد ... ازم جدا شد و به سمت بیرون رفت ... 

 

 رو تخت دراز کشیدم ... 

 

 نمیدونم چقدر گذشته بود که ... یکی از دکترهارو اورد ... 

 زود منو به خواب کشوند ... قرصی که بهم دادن ... خیلی 

 

 صبح که چشمامو باز کرد ... طناز بیدار بود و نگام میکرد ... 

 

 انگار اصال نخوابیده بود ...چشماش سرخ بود و پف کرده .   

 

 لبخندی بهم زد ... جوابشو با لبخند دادم و به بغلم کشیدمش ... 

 

 بوسه ای رو چشماش زدم و ازش تشکر کردم ... 

 

رو سینم گذاشت و لب زد .. ترسیده بودم ... انگار هیچی نمیفهمیدی ... فقط تونستم ...به یکی از دکترا بگم بیاد دستشو 

 ..باالسرت 

 

 با بوسیدن لباش تشکری کردم و لب زدم ... 

 از این به بعد ،بازیمون شروع میشه طناز ... 

 نذار از هدفمون خارج بشیم ... درسته که به قعر خاموشی افتادی ... اما با من همراه باش و 

 

 سردرد های من ...بی علت نیس دختر ... 

 تونمیدونی شب چه بهایی سنگینی ..به هدفم پرداختم ... 

 

 من . من کسی رو نامزد خودم اعالم کردم که ... 

 

 

چشماش دوختم و گفتم ...  خنده ی هستریکی کرد .. تکونی خورد و از بغلم خواست بیرون بره ...نگهش داشتم و نگاه جدیمو به

 بچه نشو طناز ... به حرفم گوش کن ... 

 هنوز پرونده ی قتل اقا زاده بازه ... دارن پیگیری میکنن ... 

 این اتفاق تیتراژ اول همه ی خبراست ... 

 میفهمی ؟ 

 

 به زور از بغلم بیرون رفت و هق هقش بلند شد ... نه انگار نمیفهمید ...  



 اید بهش میفهموندم ... یه جور دیگه ای ب

 

 از جام بلند شدم و از اتاق بیرون زدم ...
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 طناز

 

 

 كنج دیوار یخ كرده ی حمام افتادم ...  

 توان ایستادن از پاهام فرار کرده بود ... 

 

 صدای چک چک آب تو ، سرم میپیچه ... 

 

 تموم خاطرات لعنتیم ... مغز پوچمو آزار میده .. 

 

 سلول هام رو به جنگ وا میداره ... تک تک 

 

 بیصدا تو کنج دیوار ِكز كردم  ... 

 كنترلی روی اشک هام ندارم ... 

 

 زار میزنم و لعنت میكنم دنیا رو ... 

 زار میزنم و متنفر میشوم از تک تک دم و بازدم هام ... 

 

 من تو قعر خاموشی فرو رفتم و اقا ، نامزدیشو ...اعالم میکنه ... 

 

 قاتل میشم و اقا ، تو اغوش ، دخترای سیاستمدار ... له له میزنه و تب میکنه ... من

 

 من مخفی میشم و اقا اشکارا ، زندگی ...

 

 به خودم میام و میگم ... نه من از حسادت ، کم نیاوردم ... 

 نه من از احساسی که بهش دارم ...اینجوری گله نمیکنم ... 

 

 میگم ، کاش مال من بودی ... من فقط ، فقط نگاش میکنم و 

 

 اره ..من فقط اینو میگم ...

 

 من نگاش میکنم و رگای برجسته ی دستاشو میبینم و فکر میکنم چقدر به کشیدگی انگشتاش وابستم ... 

 

 چقدر دلم میخواد گودی انگشتام توی گودی انگشتاش قفل باشه .. 

 

 رتش باشه یا لباش ... چقدر دلم میخواد ... نوک انگشتای من، رو پوست صو 

 

 و یه الیه از لباش روی گردنم بمونه ... 

 و همون دستای پرقدرتش سینه هامو به بازی بگیره ... ! 

 



 من نگاش میکنم و همزمان فکر میکنم ..  

 این مرد عشق من نیست ...  

 اما همیشه دوست داشتنیه ...

 وتمام وجودم بهش وابستس ،عالقه ست ...  

 

 انه به خودم میگم ... این مرد تمام عمر مال منه و چقدر برای خودم میخوامش ... من خودخواه

 

 من میخوامش ...حتی االن که ازش متنفرم و فراری ... 

 حتی االن که نامزدیش با دریا اعالم شده بودو من فقط براش حکم یه اسیر و داشتم و بس ... 

 

نگاش میکنم و عاشقشم ... زن بشم و هرروز با یاداوری اون هم اغوشی من میخواستمشو ، حاضر بودم زیر همین مردی که 

 ،ارضا بشم ...

 

 

 ابگرمو باز کردم ... زیرش قرار گرفتم ... 

 گرمی اب ، تصور زن شدن ، زیر تن مردونه ی مردی که ازش نفرت داشتم ... 

 

 حالمو دگرگون کرد و سفتی نوک سینه هامو ، مژده داد ... 

 

 بهم چسبیده شدن و بین پاهام ، از هوس داغ ...  پاهام از هوس

 

 دستام تن خودمو لمس کردن و اهم ،از هوس ، تو حموم پیچید ...

 

 دیوانه بودم نه ؟ 

 

 اره من دیوانه بودم ... دیوانه ی مردی که هم بهش احساس پیدا کرده بودم ...هم ازش متنفر بودم و میترسیدم ... 

 

 میکرد ....حتی حس ترسشم ... داغم 

 

 چشمامو بستم و صداش کردم ... 

 دوش سیار رو به دستم گرفتم و ابو داغتر کردم ... 

 

 سمت سینه هام گرفتم و به نوک سفتشون دست کشیدم ... 

 

 کمرمو به دیوارکوبیدم ... تضاد داغی اب و سردی دیوار ... 

 کنم ... خمارم کرد ... تا خواستم دستمو بین پاهام برسونمو خودمو اروم 

 

 در باز شد و حسام با تن لخت و نفس گیرش وارد حموم شد و لب زد ... 

 بذار کمکت کنم ،دختر شیطون ...
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 جلو اومد ... ازجام بلند شدم ... دستاشو نوازش وار ، رو تنم کشید و لب زد ... 

 

 نچ نچ .. شیطونی تنهایی که معنی نمیده ! 

 

 سر دوستت رها اومده ... سرتو بیارم ؟ دلت میخواد ، بالیی که 

 



 ترسیدم ... کمی عقب رفتم ... 

 

 کمرمو چسبید و به دیوار سرد حموم چسبوند ... 

 

 کنار گوشم غرید و گفت .. صدام بزن ، داغ شو برام ... اماده شو و وجودتو تقدیمم کنن ... 

 

 اسیر منی دختر شهید ... مال منی ،عروسک ... 

 

 ن و نفسش کشیدم که لباشو رو گوشم گذاشت و میک عمیقی زد ... اهی از داغی ت

 

 به تن هم چنگ انداختیم ... پاهام از هم باز شد و دستش رو گوشت بین پاهام نشست و شروع کرد به مالوندن ... 

 

 اه و نالم اوج گرفت که ... 

 

 درحموم باز شد و دریا تو چارچوب در نمایان شد ...

 

 و حسام ، حبس شد ... نفس تو سینه ی من 

  

 دریا نگاهی پر حرصی بهمون انداخت که ... حسام برم گردوند و انگشتشو تا ته ...تو سوراخ باسنم فرو کرد ... 

 

 جیغ پر دردی کشیدم و با هر عقب و جلو کردن انگشتش ... اه و نالم بلند شد ... 

 

 میبردیم ..دریا داد و بیداد میکرد و منو حسام از وجود هم لذت 

 

 اناتومیشو که به دستم داد ... سمتش خم شدم و شروع کردم به مکیدنش ...

 

 دریا نه جرات اومدن به داخل حموم رو داشت ...نه میتونست نگاه ازمون بگیره و بره ... 

 

 رو زانو افتاد و التماس حسام رو میکرد که ... کارشو تموم کنه ...

 

 سوراخم گذاشت ...  حسام دمبرم کرد و اناتومیشو رو

 

 با یه فشار تا ته جا کرد و جیغمو بلند ... 

 

اشک و درد قاطی هم شدن ، اما لذت ، لذت بردن از این مرد ، زیر نگاه دختری که ... ازش متنفر بودیم و بخاطر هدفمون اینجا 

 بود ... 

 تا اوج شهوت برد و دیوانه وار ، ارضام کرد ...

 

 جودم ... تندتر شد و ناباور ، خیلی زود ارضا شد و اروم گرفت ... کوبیدن های حسام ...به و

 

 بلندم کرد و عاشقانه لبامو به بازی گرفت ... 

 

 تن خستمو زیر اب برد و به ارومی شروع کرد به شستن ... 

 

 چشمام سیاهی میرفت ... با این حال لبخندی زدم و گفتم ، خیلی دوست دارم مرد من ... 

 

 رد و از حموم خارج ... حسام بلندم ک

 



 دریا نگاهمون میکرد و به ارومی اشک میریخت ... 

 

 خشک شده بود و غرورش شکسته بود .. 

 

 با حال خرابم پوزخندی بهش زدم و لبامو به سینه ی عضله ای و نفس گیر حسام چسبوندم ....
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 حسام 

 

 

 ...  طنازو که رو تخت گذاشتم ... به سمت دریا چرخیدم

 

 چقدر حقیر بود ! 

 

 به سمت در رفتم و اشاره کردم به بیرون ! 

 

 با نگاهی که نفرت ازش میبارید ، به طناز خیره شد و از اتاق زد بیرون ... 

 

 پشت سرش راه افتادم و درو بستم ... 

 

 منتظر نگام میکرد ... 

 

 به سمت اتاق خودم رفتم ... و دریا پشت سرم ... 

 

 ، رو مخم بود ...اما ... تحمل میکردم ...  هق هق گریش

 

 منم منتظر دیدن گریش بودم ! 

 

 داخل اتاق شدیم ... نگاهی به خودم کردم ... حتی حوله هم تنم نبود ...

 

 لباسامو از کمد بیرون کشیدم و پوشیدم ... 

 

 دریا ساکت بود و فقط هق هق گریش بود که ، سکوت بینمون رو میشکست !

 

 تموم شد که ، فریادی به سرش زدم که خفه بشه ... تحملم 

 به سمتش چرخیدم ... خفه نشد و صداش بلند شد ...

 

 سیلی محکمی رو صورتش زدم که نقش بر زمین شد ! 

 

 گوشه ای کز کرد ... خودشو جمع کرد و 

 

 اروم اشک میرخت و دست رو گونش گذاشته بود ... 

 

 ز منکر میکرد و دخترش برای زیر کیرم خوابیدن ، جون میداد ....پدرش ،فتوای امر به معروف و نهی ا

 

 



 انگشتمو به سمتش گرفتم و غریدم ...چی فکر کردی که باز بلند شدی اومدی اینجا !

 چی فکر کردی که باز به حریم خصوصی من پا گذاشتی ؟ 

 

 دم و تموم ؟ فکر کردی ...یه مهمونی گرفتی و نامزدم هم اعالم شدیم ...یعنی من خر تو ش

 

 نه جونم خر تو و اون بابای گردن کلفتتونید که ، تحقیرم کردید !

 گمشو از اینجا برو بیرون که ، من نمیخوامت ... 

 

 دریا دادی کشید و گفت چه تحقیری حسام ؟ از چی داری حرف میزنی ؟ تو اصال موندی که ، حقارت حس کنی ؟ 

 

 وسط اتاق کشوندمش ... به سمتش یورش بردم و موهاشو چنگ زدم و 

 

 با دندونای کلید شده از خشم ساختگی لب زدم ... 

 

 چی تو حقارت کشیدن منو حس نکردی ؟رفتار باباتو و غرور مسخره ی خودتو نفهمیدی ؟

 

 پس چطور زیرم از حال رفتی و ارضا شدی و فهمیدی ؟ 

 

 ک ی ر کلفت میخوای برا فهمیدن ، رفتارای حاج بابات ؟

 

 موهاشو از دستم کشید و بلند شد ...با همون وضع اشفته و رقت انگیزش ... لب زد .. دریا 

 

 اومده بودم ... اومده بودم مژده ی خیلی چیزا رو بهت بدم ! 

 

 اما متاسفم که ....

 

 حرفشو ادامه نداد و با دو از اتاق بیرون زد ورفت ... 

 

 از فکر میکردم ... خودمو رو تخت انداختم و چشمامو بستم ...شونه باال انداختم و درحالی که به لذت سکس با طن
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 طناز

 

 

 روزا پشت سر هم میگذشت  .. تمریناتمو شروع کرده بودم ... 

 

 زود همه چی رو یاد میگرفتم و تبدیل میشدم به یه مبارز ... 

 

 کنم و به زندگیم فکر کنم ... حسام کالس های فشرده ای برام میذاشت ..حتی فرصت نمیداد .. کمی خلوت 

 

این وسط فقط حضور گاه و بی گاه دریا بود که ارامشمون رو بهم میریخت و فقط در مقابل حسام ، زانو میزد و اشک میریخت و 

 طلب ببخشش میکرد ...

 

 ولی هر بار که با بی توجهی حسام روبه رو میشد ... 

 

 نگاه نفرتیشو ،بهم میدوخت و میرفت ... 

 



 زم وسط تمرینمون اومده بود و صدای گریش مانع تمرینمون میشد ... امرو

 

 نتونستم طاقت بیارم و به سمت اتاقم رفتم ...

 

 لباسمو در اوردم و جلوی اینه ایستادم ... باورزش هایی که میکردم ... اندامم زیباتر شده بود ... 

 

 ...کبود میشدم ...  هرچند به خاطر ضربه هایی که از حسام تو مبارزه ها میخوردم

 

 بازم پوست سفیدم ... مثل بلور میدرخشید و مردی مثل حسام رو ..تحریک میکرد ...

 

 تا خواستم حوله بردارم و دوشی بگیرم ... 

 

 درباز شد و دریا باچشمای پفی و گریونش وارد اتاق شد و با نفرت نگام کرد ... 

 

 پوفی کردم و سوالی نگاش کردم ... 

 

 دنم ..لبخندی رو لباش نشست و خیره ی تنم شد ... کیف بزرگشو رو زمین انداخت و خودشم لخت شد ... با دیدن ب

 

 دستشو به موهاش برد و گیره ی موهاشو باز کرد و تکونی به موهای طالیی و بلندش داد ... 

 

 کمی نزدیک اومد و گفت ... با یه لز به یاد موندنی چطوری ؟ 

 

 ... نذاشت حرفی بزنم ...به سمت تخت هلم داد ...  اخمی رو پیشونیم نشست

 

 خودمو کنترل کردم و جلوی افتادنمو گرفتم ... 

 

 دریا باهمون چشمای پر نفرتش زل زد بهم ...اما بدون اینکه چشم ازم برداره ... 

 از کیفش شالقی بیرون اورد و لب زد ... 

 

 !  حتما چیز بخصوصی داری که ، حسام نمیتونه ازت بگذره

 

 من سعی کردم با تموم مردای جذاب ، رابطه برقرار کنم و دخترای زیبا رو برده ی خودم کنم ... 

 حاال امروزم تو رو امتحان میکنم که ...خوب باید بهم مزه بدی !

 

 پوزخندی زدم که شالقش باال رفت و بی رحمانه رو بازوی لختم ...فرود اومد ... 

 

 عذابش اخ نگفتم ... نگاهمو به چشماش دوختم و از 

 

 حسام تو چارچوب در ظاهر شد و تکیشو به در داد ...

 

دریا دیوانه وار ...چند ضربه ی دیگه ، رو تن لختم فرود اورد که ...از درد قهقه ای زدم و به حسامی که ، سیگاری رو لبای 

 خوش رنگش میذاشت ، خیره شدم ... 

 

دریا دیوانه وار ... شالق زدناشو شروع کرد ... من ایستاده در برابر شالق هاش  چشمام از خونسردی و جذابیتش برق زد ... و

 ... خیره ی مردی بودم که با غیظ دود سیگارشو فوت میکرد و نگامون میکرد ... 

 

 سینه هام ... با هر ضربه تکون میخوردن و نوکشون از هوس مردم ، بیرون میزدن ...

 



 ی که برام ، اهمیتی نداشتن ... شالق به تنم میکوبید ... دریا اشک میریخت و با دشنام های

 

 اخر سر ، خسته از شالق زدن ...به سمتم هجوم اورد و به روی تخت هلم داد ...

 

 قهقهم باال رفت ... 

 

 تن زخمی و خونیم ...میسوخت و من از بی تفاوتی حسام داغ شده بودم ... 

 

 نگام کرد ... دریا دستش به سمت شرتم برد و با تعجب 

 

 کمکش کردم و شورتمو از تنم دراوردم ...

 

 خیس بودنم ، تو این موقعیت ، فقط از پس دختر شهوتی مثل بر میومد و بس ... 

 

 سرشو نزدیک بین پام بردم و با لحن خماری لب زدم .. 

 دختر حاجی ... دختر مرد مومن و پرهیزگار ... چوچولمو لیسم بزن و ابمو دربیار  ...
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 دریا دیوونه شد ... سرشو بیشتر فرو کردم مجبورش کردم ...لیسم بزنه ... 

 

از عصبانیت ... دندوناشو تو پوست بین پاهام فرو کردکه ..جیغم بلند شد و موهاشو تا جایی که میتونستم  دور دستام پیچیدم و 

 کشیدم ... 

 

 ...  دندوناشو رها کرد و شروع کرد به میک زدن چوچولم

 

 اه نالم بیشتر شد ... تنم خونی شده بود و به سمت بین پاهام ...جاری بود ... 

 

 چرا نمیمیردم ... نمیدونستم ... ! 

 

 حسام با لذت نگام میکرد ... 

 

 پوزخندی بهش زدم ، که سیگارشو تو جاسیگاری خاموش کرد و لباساشو از تنش کند ... 

 

 ...  جلوتر اومد و پشت دریا ایستاد

 

 دریا تا متوجه شد ...براش قمبل کرد و حسام ضربه های سنگینی با دست به باسن دریا زد ... 

 

حاال به ناله های من ، صدای ضربه های دست حسام به باسن دریا هم اضافه شده بود و دریا با صدا چوچولمو میک میزد ... 

 داغترم میکرد ... 

 

 

 رد دریا کرد که ، لحظه ای  دریا از درد نفسش رفت و عربدش بلند شد ... حسام بی مقدمه ...اناتومیشو خشک وا

 

 کسی که میخواست ، ارباب بازی دربیاره ... حاال برده ی منو حسام شده بود ... 

 



 موهاشو میکشیدم تا تمام زخمامو لیس بزنه و با زبونش تمیزم کنه ! 

 

 بهش نمیداد ... حسامم بی رحمانه توش میکوبید و اجازه ی نفس کشیدنم

 

 

چشمکی به حسام زدم که ... خم شد ...از پایین تخت .. کشویی باز کرد و دیلدوی بزرگی برداشت و همزمان با اناتومیش ... تو 

 سوراخ دریا فرو کرد ... 

 

 دریا مجازات سختی میشد و دیدن این حال زارش ... چیزی بود که ... منو حسام ، میخواستیم ... 

 

 .. موبایل حسامو از رو میز برداشتم و از حال زار دریا ، فیلم گرفتم ... بلند شدم .

 

 بیشتر از این دریا به دردمون نمیخورد ...چون حسام به چیزایی که میخواست رسیده بود ... 

 

فقط مونده بود سند و مدارک های زیادی ، امضا و مهر بابای دریا روش نشسته بود و حسام کارشو با دریا تموم کرده بود ... 

 هدف نهاییش که ... 

 

 امشب بهش میرسید !
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 حسام

 

 

 تن بی جون و حال بهم زن  ... دریا رو از روتخت  بلند کردم و وسط اتاق پرتش کردم ... 

 

 وسط اتاق جون میداد و همه چی بینمون تموم میشد ! 

 

 می که دریا توش بازی میکرد ، اماده بشه و واسه همیشه نابود ! افرادی رو صدا کردم ...تا ترتیبشو بدن و سکانس اخر فیل

 

 تلفنو برداشتم و شماره ی پدرشو گرفتم ! 

 

 به دریا که توسط چند مرد از رقبای پدرش لمس میشد ... خیره شدم ...  

 

 صدای باباش تو گوشی تلفن پیچید ... صدامو صاف کردم و سالم علیک گرمی باهاش کردم ! 

 

 بی تفاوت جوابمو داد ... تک خنده ای کردم و لب زدم ... حاج اقا ، دخترت که جنده بود ، بیخ ریش من کردی ... سرد و 

 اون وقت قیافه هم واسم میگیری !؟ عارت میاد من ، داماد دختر جندت شدم ؟ 

 

  کجای کتاب قانونتون نوشته ... حاجی که کارش ، امربه معروفه و خوراکش نهی از منکر ...

 

 دخترشو زیر چند مرد بخوابونه و به ریش نامزدش بخنده ؟؟

 

 فریادش بلند شد و ناسزایی برام فرستاد ... 

 بلندتر ازش فریاد زدم ...  

 اقا تو رو به پیشونی پینه بستت از سوزش مهر ... 



 

 بیا دخترتو از زیر این اقا زاده های حاجی) ....... (جمع کن ..! 

 

 مشکل داریو .. صندلی تو رو میخواد و واسه زمین زدنش ...حاضری خودتم بفروشی ...  همونی که باهاش  

 

 نیایی و جمعش نکنی ... من دخترتو سنگسار میکنم ... 

 طبق همون قانونی که ، زنای جوونی که بهت پا ندادن رو ، مجازات کردی ....

 

 

 پشت تلفن دیوانه شده بود ... تهدیدم میکرد ... 

 فت و من با لذت قهقه میزدم و زمین خوردنش از قدرتشو میخواستم ...ناسزا میگ

 

 کم مونده بود که بهش برسم ... 

 اره کم مونده بود ... اشاره ای به مردا کردم ... 

 

 قهقه و سالم علیک پسرا که بلندشد ... ناله و فریاد هایی که بر اثر جرخوردگی دریا  به گوش پدرش که رسید ... 

 

 ی رو از کار انداخت و این پرونده ی من به خوبی بسته شد ... قلب حاج 

 

 و من اماده به بازی بعدی با یه مرد پر قدرت دیگه شدم ... 

 

 خبرا مثل بمب ... ترکید و رسوایی دریا تو عالم و ادم پیچید ... 

 

 پای من از این قضیه ، دور مونده بود ...

 

 از دنیای سیاست ، جایی که به ناحق نشسته بود ... کوتاه شد ...وپای حاجی ... با  سکته ی خطرناکش .. 

 

 عجب دنیایی بود ... 

 حتی مهر رو پیشونیشم ، جلوی سکتشو نگرفته بود ... 

 یا تسبیح بین انگشتاش ... 

 یا همون والضالین هایی که با زبون فاسدش طوالنی و غلیظ میکشید و زاهد خدا پرست ، خودشو مینامید ... 

 

 زود دریا و پدرش ، از سر راهم برداشته شدن ... لبخند رو لبای طناز نقش بست ... چه
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 طناز

 

 

 بعد اینکه ، دریا از سر راهمون برداشته شد ... 

 

 انگیزمون برا جنگ با اقا زاده مفت خور بیشتر شد و حسام با روحیه ی بیشتری ، تمریناتو بهم اموزش میداد ... 

 

 امروز دو تا سوپرایز برام داشته باشه که ... بی صبرانه منتظرش بودم ..  قرار بود

 

 تو اتاق قدم میزدم و این مدت نه از رها خبری داشتم ... نه از نوید .. 



 

 انگار اصال تو این عمارت وجود نداشتن ... 

 

 سرد ، رو به رو شدم ... چون هیچ اثری ازشون نبود ... حتی چندباری به اتاق رها رفتم که ... با اتاق 

 

 روزای خودمم تو بی خبری و خاموشی میگذشت و من هیچ دسترسی به بیرون نداشتم ...

 

کالفه جلوی اینه ایستادم و به خودم نگاه کردم ... کمی تغییر کرده بودمم ..اندامم رو فرم تر شده بود ... اما هنوز رد شالق های 

 دریا ، رو تنم به جا مونده بود ... 

 

 شونه رو از رو میز برداشتمو به موهام کشیدم ... 

 

 با هر شونه ای که به موهام میخورد ... خمارتر میشدم و ارامش به وجودم رخنه میکرد ... 

 

 ضربه ی ارومی به در زده شد و حسام وارد اتاق شد ... 

 

 !  لبخندی به روش پاشیدم که ... اروم لب زد ... اماده شو میخوام ببرمت بیرون

 

 بیرون ... درست شنیده بودم ... 

 داشت منو میبرد بیرون ..

 

 

 ذوقمو که دید ...تک خنده ای کرد و گفت ...تا پشیمونم نکردی ... بدو بریم ...

 

 سریع لباس مناسبی تنم کردمو شالی رو موهام انداختم و از اتاق زدم بیرون ... 

 

 و لباش نشست ... حسام با دیدنم ..چشماش برقی زد و لبخند محوی ر

 

 عجیب بود ...این نگاه از مردی جدی مثل حسام ...بعید بود ... 

 

 سوار ماشین که شدیم ... با ذوق غیر قابل کنترلی لب زدم ... کجا میریم ؟ 

 میتونیم شهرم ببینیم ... 

 میتونیم خرید بریم ... یا میتونیم بین ادما بچرخیم ؟؟ 

 

 پاکیو رو دستم میریخت لب زد ... نه جایی میبرمت که ، فقط خودم و خودت باشیم و بس !قهقه ای زد و درحالی که اب 

 

 اروم نشستم ... کمی از ذوقم کور شد ..اما بازم بد نبود و من بودن با حسام رو به همه چی ترجیح میدادم ...

 

 

 ماشینی باشه ... ! هر چه تو دل جاده میروند ... بیشتر تنها میشدیم ... مگه میشد ...جاده بدون 

 

 انگار که ... فقط منو حسام تو این دنیا بودیم و خبری از هیچ کسی نبود ...! 

 

 ماشین رو وسط جاده نگه داشت و لب زد ... پیاده شو ... 

 

 متعجب همراه باهاش پیاده شدم ... 

 ماشینو دور زد و کنارم ایستاد ... 

 



 دست انداخت و شالمو از موهامو کشید ... 

 

 با چشمای گرد شده ...فقط نگاش میکردم و خشکم زده بود ... 

 

 عطر موهامو بو کشید و لب زد ... خودتو از خاموشی که برا خودت ساختی ... نجات بده .. 

 

 _چه جوری .. 

 

 گردوند ... یقه ی لباسمو کشید و شونمو لخت کرد ... لبخندی زد و برم 

 

 درد خالکوبی که نشونه ی منه ی ، رو کتفت تحمل کنی و واسه همیشه مال من بشی ...بوسه ای رو شونم زد و گفت ... باید 

 چه جسمی ...چه روحی ... 

 

 وفادارو عاشق ... 

 

 اون وقت که دوباره مردمو میبینی و خاموشیت تموم میشه .... 

 

 از تکون خوردن لباش رو کتفم ... مورمورم شده بود و خمار خواستنش شدم ... 

 

 چسبید و دستشو بین پاهام برد و لب زد ... بهم 

 حاضری ؟

 

 

 78#پارت_

 

 

 من همیشه ...برای  این مرد جذاب ، حاضر بودم ... 

 

 جای جواب اهی از داغی تنش براش کشیدم که ...به سمت کاپوت ماشین هلم داد و کامل لباسامو از تنم دراورد ... 

 

 روی پوست نرم مردونش میکشید ... لب زد .. تحمل کن باشه ؟  سوتینمو باز کرد و درحالی که دستای مردونشو

 

 لبامو اروم گاز گرفتم و جوابشو ندادم ... 

 

 با فرو رفتن ...  سوزن رو کتفم ..نالم بلند شد ... اما دست دیگه ی حسام ... رو شکمم سر خورد و به سمت بین پاهام رفت ...

 

 بین پاهام یکی شده بود ... نمیدونستم ... به کدومش تمرکز کنم ... سوزش سوزن ،خالکوبی ...با مالش هوس الود 

 

 تضاد هوس و درد ، خمارم کرد ... حسام ساکت و خونسرد .. هم بین پامو میمالید .. هم رو کتفم ..طرح میزد ...

 

 دست انداختم به شلوارم و تا زیر باسنم ..پایین کشیدم ... 

 

تنگ ... وسوسه کننده شده بود ... اما حسام بی تفاوت ... با بین پام بازی میکرد و طرحشو میزد قلمبگی باسنم ...تو اون شلوار 

... 

 

 شکنجه ی لذت بخشی بود ... دست انداختم به زیپ شلوار حسام و شروع کردم به مالوندن اناتومی حسام ...

 

 ر لباس زیرش ... نه بیشتر میخواستم ... به زور زیپ و دکمه ی شلوارشو باز کردم و از زی



 اناتومیشو بیرون کشیدم ... 

 

 نفس هاش تند تر شد ... 

 

 درد و هوس منم قاطی هم ... باسنمو به اناتومیش چسبوندم و شروع کردم به تکون دادن باسنم ...

 

 با فرو رفتن سوزن خالکوبی نالی از درد کردم که حسام اناتومیشو الی پاهام گذاشت و عقب و جلو کرد ...

 

 دایا ...هم میسوختم وهم  خیس اب بودم ... چشمام سیاهی میرفت ..با این حال ... دستمو رو دست حسام گذاشته بودم ... خ

 تا بیشتر بمالتم ... 

 

 جیغ و ناله هام از شهوت این مرد ..خونسردی و اراده ی قوی این مرد ... به جنون در اومدم ... 

 

 مماس با بهشتم شد ... با چند حرکت اناتومی بزرگ و داغش ، 

 

 جیغ بلندی کشیدم و با لذت توصیف نشده ای به ارگاسم رسیدم !

 

 

 بی حال و اروم افتادم و حسام اروم اروم ...در حالی که خودشو تکون میداد ... به خالکوبیش ادامه داد ... 

 

 چیزی دیگه حس نمیکردم ... ارگاسمم عالی بود و خستم کرده بود .. 

 

ای که ... حسام بوسه رو کمرم زد ... فهمیدم کارش تموم شده و خالکوبی که از طرحش بیخبر بودم ... رو کتفم نقش فقط لحظه 

 بسته
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 حسام 

 

 

 با طرح خالکوبی که به روی شونش زدم ... خیلی چیزا قرار بود ، بهش فهمونده بشه ... 

 

 ه بود ... طرح یه پروانه ی بال شکسته که با زنجیری بسته شد

 

 اسیری طنازم تو خاموشی که ، خودش انتخاب کرده بود ... این معنی رو داشت .. 

 

 خم شدم ... بوسه زدم ...به زنجیری که ... نمادش من بودم و بس !

 

 

 بیحال بود ... دخترک به ارگاسم رسیده بود ... 

 

 بشینه ...  لبخندی زدم و لباساشو تنش کردم ... اروم کمکش کردم ... رو صندلی

 

 وضع خودمم درست کردم و با برداشتن وسایل خالکوبی ... داخل ماشین نشستم ... 

 

 به محض نشستم ...به چهره ی رنگ پریده ی طناز نگاه کردم ... 

 



 از این حالی که داشت ، به راستی که حالم بهم میخورد ... اما خوب واسم مهمم بود ...

 

 ...به دستش دادم و لب زدم ... بخور جون بگیر ... تا مقصد بعدیمون !  ساندویچی که براش گرفته بودم

 

 چشمای خمارش ..گرد شد ... پوزخندی زدم و ماشینو روشن کردم ... 

 

 سقف و باز کردم و تو دل جاده ، روندم ... 

 

 جاده ای که ، به ندرت ماشینی ازش رد میشد ... 

 

 م ، که دستای ظریف طناز رو بازوم نشست و به سمتم متمایل شد .. اهنگی گذاشتم ... تو فکر برنامه هام بود

 

 لباشو اروم رو گونم گذاشت و مشغول بوسه زدن شد ... 

 

 شاید داشتن این دختر ، پر بود از ارامش و احساس ... 

 داشت ... اما بخاطر هدفهامونم که شده ... حسمو نسبت بهش کشته بودم و کاراش جز حقارت تعبیر دیگه ای برام ن

 

 

 لبخندی به روش زدم و به لوس شدناش و ناز کردناش ... واکنش نشون ندادم ...

 

 سرشو رو بازوم گذاشت و چشماشو بست ... 

 عطر موهاشو ، تو مشامم پر کردم و نقشه هایی براش کشیدم ... 

 

دم و اروم لب زدم ... خوب استراحت کم مونده بود ... به جایی که میخواستم ، برسم ... پس دستی به صورت عروسکیش کشی

 کن ، برده ی کوچولوی من ...

 

 

 به فکر پدر و مادرش فرو رفتم ... زن و مرد با خدایی که ، همیشه حرف و عملش ، به نفع مردم بود ... 

 

 مخالف سرسخت راند بازی و سیاست های نادرست که با حکم دروغین مذهبی بودند ... 

 

 ...اما چه به ناحق ...جونشون رو از دست دادن ...  حرفشون  همیشه حق بود

 

 شاید طناز ... هم قربانی میشد و صدمه میدید .. اما انتقام خون پدرو مادرشو میگرفت و همه رو از خاموشی نجات میداد ...

 

 اونم تنها ، با همخوابگی با مردای سیاسی !
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 طناز

 

 

 باز کردم ...  چشمامو با صدای گرم و دلنشین حسام

 

 به اطراف خیره شدم ... ماشین های مدل باال ... بادیگارد های ترسناک .. 

 باغ عجیب و زیبا ... 

 



 که مغزم با دیدن همشون ارور میداد ... 

 

 حسام تکونم داد که بهش خیره شدم ... 

 

 پوزخندی زد و گفت ... یکی میاد دنبالت .. تا امادت کنه ... 

 

 توضیح میده که چیکار باید بکنی ... بهت همه چی رو 

 وای به حالت اگه ... کاری غیر از اونی که ازت خواسته میشه انجام بدی ...

 

 تا به خودم بیام ... در سمت من باز شد و  کسی منو از ماشین بیرون کشید .. 

 

 چشمام تا حد ممکن گشاد شده بود ...مرده دستمو به سمت خونه میکشید...

 

 برگشتم ... حسام بی تفاوت نگاهم میکرد ... به عقب 

 

 این بود تعهد و یکی شدن ؟ 

 منو واسه چی اورده بود اینجا ... ؟!من با این مرده کجا میرفتم ... ؟!

 

 خدایا ... اینجا چه خبر بود ... !

 

 

 مرده منو داخل خونه برد ... خونه ای که ... توش خدمه تو جنب و جوش بودند ... 

 

 ند بر میداشتم ..تا مرده رو زمین نکَِشتم ...قدمهای ت

 

 جلوی یه اتاقی ایستاد و بعد از بازکردن درمنو به داخلش هل داد ... 

 

 تا بفهمم چی شد ... بغل پسری افتادم ... 

 

 سرمو بلند کردم ... نگاه سرد پسر ، تا مرز استخونم نفوذ کرد ... 

 

 گزارشتو به اقای حسام میدیم ..  بازومو گرفت و لب زد ... جیکت در بیاد ...

 

 پس حیا و ادا اصول های دخترونه رو کنار بذار  تا واسه امشب امادت کنیم !

 

 سرمو تکون دادم ... دست انداخت به لباسامو همشو از تنم بیرون کشید ... 

 

 لخت جلوش ایستادم ... 

 

 بی اهمیت به تنم ... به سمتی کشوندم .. 

 منتظر ایستاده بودند ... چند دختر و پسر .. 

 

 محبورم کردن رو تخت ..جلوشون دراز بکشم ... 

 

 چشمامو بستم ...تا نبینم ... لخت جلوی پسرا و دخترا دراز کشیدم و قراره باهام ور برند ...

 

ن ...تا منافذ دستایی رو بدنم نشست و شروع کردن به ماساژ و لوسیون مالیدن ...  حوله های مرطوب و گرمو رو بدنم میزاشت

 پوستم باز بشند...



 

 اپالسیون بدنموکه شروع کردند ...

 

 قسمت به قسمت بدنمو وکس میکشیدن

 

 و یک دفه اونو میکندن... 

 

 نفسم حبس شده بود و زیر چشمی بهشون نگاه میکردم ... 

 

 شیدم ... با اینکه تنم عاری از موی زاید بود ..اما کنده شدن پوستمو حس کردم و جیغی از درد ک 

 

 به غلط کردن افتاده بودم و کاری جز تحمل نداشتم ... 

 پوست بدنم سرخ و ملتهب شده بود...

 

دوباره هزار جور کرم و لوسیون به بدنم مالیدن تا پوست بدنم... به حالت اولش برگرده و سرخی و التهابش کم بشه ... خسته و 

 نرم .. زیر دستاشون ... رو تخت لیز خوردم ...

 

 نفهمیدم کی .... ارایشم کردن و کی موهامو درست ... 

 

 فقط به زنی که ... وظایفمو گوش زد میکرد ... نگاه میکردم و به خودم ... بیچارگیمو وعده میدادم ...

  

 بعد تموم شدن کاراشون.... خودمو تو آیینه ای نگاه کردم...

 الیت و دلنشین بود...ارایشم کامل بود... ولی در عین حال که کامل بود کامال 

 موهامو خیلی قشنگ درست کرده بودن...

 موهام حالت دار و مواج شده بود وهمش پشت سرم جمع شده بود و یه بافت خیلی خوشگلی روش پیاده شده بود...

 

 حاال من با قیافه ی گریم شده و لباس خاص و کامال سکسی .. تو همون اتاق نشستم و منتظرم حسام بیاد ....
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 در باز شد و قامت حسام ... تو چار چوب در نمایان شد ... 

 

 با دیدنم چشمای عجیب رنگش ، برقی زد و با تحسین نگام کرد ... 

 

 دلخور نگاش کردم ...بی تفاوت بهم لب زد .. 

 بلند شو همه منتظرتن ! 

 

 بی حرف بلند شدم ... دستمو گرفت و باهم بیرون رفتیم ... 

 

ر که از راهرو میگذشتیم ... تک خنده ای کرد و گفت ، دلم میخواد اندام لوند و طنازتو ، امشب ، رو جسد مردی که ، همون طو

 دلشو میبری ، ببینمو لذت ببرم ! 

 

 منو به خواستم برسون که ... خوشحالیم ، منفعت خوبی برات داره !

 

 _منفعتم ازادیمه ؟

 



 فت .. ایستاد از گوشه ی چشم ، نگام کرد و گ

 منفعتت بیشتر از ازادیه !

 

 وقتی اسیرم ..چه منفعتی بهم قرار بود برسه ... 

 

 من فقط قاتل اقا زاده ها میشدم و اگه لو میرفتم ... کارم تموم بود و حسام اولین نفر ، طناب اعدام رو به گردنم مینداخت ..

 

 با رسیدن به سالن از فکر بیرون اومدم ... 

 و بیشتر چهره های سرشناسو میشناختم ... مهمونی مجللی بود 

 

 لرز خفیفی تو تنم پیچید ... حسام دستمو اروم فشار داد و گفت ... گند بزنی ... افرادم ، ترتیبتو میدن ...!

 

 نفسی کشیدم و به خودم مسلط شدم ... 

 

 سینمو جلو دادم و با ناز همراه حسام قدم برداشتم ... 

 

 ... لبخندی رو لبم کاشتم تا حسام به خواستش برسه ...  همه ی چشما ، روم زوم بود

 

 مستقیم سمت مردی میرفت که ... تسبیح تو دستاش میچرخید و نگاه نافذش و عمیقش رو چاک سینه هام ... 

 

 منو برنده ی این بازی ناخواسته کرد ... 

 

 با ناز بهش دادم ...  کنارش ایستادیم ... حسام سالمی گرمی بهش داد ... پشت بند حرفش ، سالمی

 

 لبخند کریهی زد و دستشو به سمتم دراز کرد ...اروم دست رو دست گذاشتم ... 

 

 حاجی دستمو به سمت لباش برد و بوسه ای روش زد ... 

 

 حسام تک خنده ای کرد و گفت ، باهم تنهاتون میذارم که ... بودنم اینجا بی معنیه ! 

 

 ...تو چشمای هم غرق شدیم ... منتظر برای باز کردن سر صحبت باهم ...! من و حاجی ، بی اهمیت به حسام

 

 گندمیش ، کنارش نشستم ... به تضاد رنگ دستامون ... خیره شدم ... سفیدی دستم ، بین دستای مردونه و 

 میدرخشید و چشم خیره میکرد .. 

 

 لب زد و گفت .. فتبارک هللا احسن الخالقین ... 

 پوست ادمیزاد ؟  از جنس بلوری یا

 پری هستی یا از جنس ازما بهترون ؟ 

 

 عاجزم کردی از وصف زیباییت ...

 

 خنده ی عشوه گرانه ای تحویلش دادم و لب زدم ... 

 باید خودتون کشف کنید ! من از چه جنسیم ... 

 

 چشماش برقی زد و دست رو گونم کشید و گفت ...
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 به بسترم راه بدم و کام شیرینتو بچشم !  وسوسم نکن که ، نشناخته تورو

 وسوسم نکن و چشمای سیاه و درشتتو ازم بگیر ... 

 

 خنده پر نازی تحویلش دادم ...از جام بلند شدم ... درحالی که ، باسنمو قلمبه میکردم ... لب زدم ... 

 

 دلم میخواد برقصم ! 

 

 . منتظرحرفی از جانبش نشدم و به سمت دیجی راه افتادم ..

 

 اهنگی در خواست دادم و ازش خواستم .. میدون رقصو برام خالی کنه ! 

 

 با نگاهم دنبال حسام گشتم ... تا دیدمش به سالمتیم جامشو باال برد سر کشید .. 

 

 نیشخندی تحویلش دادم و با اهنگ عربی ضرب گرفتم ... 

 

 با تکون دادن بدنم ...با هر ریتم اهنگ .. 

 حبس کردم .. نفس هارو تو سینه 

 

 بی توجه به مردی که ، بخاطرش به این مهمونی اومده بودم ... میرقصیدم و زیبایی های تنمو به رخ میکشیدم ! 

 

 سینه های برجستمو میلرزوندم و زییاترین رقصمو اجرا میکردم و زیر چشمی به حسام و مرده نگاه میکردم ... 

 

 .. با اشاره ی حسام و با تند شدن ریتم اهنگ .

 باسنمو شروع کردم ..به لرزوندن ... 

 

 چیزی که هرمردی رو از پا درمیاورد ... 

 

 با بلند شدن ، اقا و دست زدن به طنازی من .. 

 

 به رقصیدنم پایان دادم و از خدمتکاری که سینی جام شراب رو نگه داشته بود .. جامی برداشتم و سر کشیدم ... 

 

 طعم خوب شراب ! کمی شنگول شدم و چشمام خمار از

 

 با اشاره ی مرد سیاستمدار به سمتش رفتم ... 

 

 اینبار با اخمی ساختگی ... 

 

 بهش که رسیدم .. بوسه ای رو پیشونیم کاشت و گفت .. ماشاهلل به زیبایت ،ماشاهلل ... 

 

 خودش نمیکنه ! پوزخندی زدم و گفتم چه فایده ای این زیباییم داره که ، دل اقای ما ، رو نمیلرزونه و مسخ 

 

 چشماش برقی زد و سکوت کرد ... 

 

 گرفتم و لب زدم ... ماشاهلل به زیبایم زمانی بگید که شیرینی زیبایمو میچشید !حالت لوسی 

 

 با لذت خندید ... 

 



 تشنه شدن براش الزم بود .. پس دوباره از هم صحبتی باهاش فرار کردم و به سمت میز مشروب ها رفتم ... 

 

 هم ملحق شد و لب زد ... حسام ب

 امشب خبری نمیشه ! رو تو شناختی نداره و بی گدار به اب نمیزنه ! 

 

 وسوسش کن و برا رفتن اماده شو !
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 برا خودم مشروبی ریختم و درحالی که مزه مزه میکردم ، لب زدم .. 

 برنامه ی سکس پارتیتون کی پس شروع میشه ؟

 

 ... میگم شروع کنن ...  حسام زیر لب زمزمه کرد

 

 اولین بار بود که ، حسام رو اینجوری مضطرب و محتاط میدیدم ... 

 

 این مرد با همه فرق داشت ... اندام عضله ای و چهره ی خاصش ..چشمای عجیب رنگش ، بینی قلمی و جذابیت نفس گیرش ... 

 دل هر زنی رو اب میکرد ... دل عاشق من که جای خودش داشت ... 

 

کنارش که ایستاده بودم ... حس غرور داشتم ... یه احساس قدرت ، کاش روزی برسه که ، به همه اعالم کنه ، من مال اونم ، 

 اون مال من ! 

 

با پوزخندش از رصد کردنش ، بیرون اومدم و نگاه پر از خواستنمو ازش گرفتم و به مرده که نگام میکرد ، چشم دوختم و لب 

 نجوری ساختیم ، پس کی منو بکنه ؟ زدم ... حاال که ای

 

 زیر لب زمزمه کرد ... خودم ساختمت .. خودمم میکنمت جنده کوچولو ... 

 

 بعد دستشو به بهونه ی هل دادنم به جلو ، رو باسنم گذاشت و فشار محکمی بهش داد ... زمزمه کرد .. برو تموم کن ، بریم ! 

 

 ... چشمامو خمار کردم وبه طرف مرده حرکت کردم 

 

 با حرکت من ، حسام دستور خاموشی چراغا رو داد و اهنگ به یک باره تغییر کرد ... 

 دختر و پسر های ناجور ، تو هم لولیدن و سکس پارتی اغاز شد ...

 

به مرده که رسیدم ... کمرمو گرفت و منو به خودش چسبوند ، جونی زیر لب گفت که جام مشروب رو خیره بهش باال کشیدم .. 

 دستای پهنشو از زیر لباسم به باسنم رسوند و جون جونی زمزمه کرد ... 

 

 وحشیانه لباشو رو لبام گذاشت و مشغول بوسیدنم شد ... 

 شورتی نپوشیده بودم و راحت به باسنم دست میکشید و انگشتشو  الی باسنم فرو میکرد ... 

 

 ر پشت سرم کوبید ... خنده ای از شهوت تحویلش دادم که دیوونه شد و منو به دیوا

 

 دستشو رو سینم گذاشت و گفت .. مال خودمی ، زیر خواب خودمی از این به بعد ... 

 

 با لوندی و ناز چشمامو خمار کردم و لبمو اروم گاز گرفتم ... 

 



 وحشی شد و لباسمو از چاکش گرفت و پاره کرد .. 

 دستشو بین پاهام رسوند که ، با صدای خماری لب زدم ..  

 به این اسونیا هم ، به تن باکرم نمیرسید اقا ! 

 

 اخمی کرد که ادامه دادم ، خودتون گفتید ، به این زودیا ، کارمون به جایی نمیرسه ... 

 

 عصبی بهم نگاه کرد ... 

 

 اووومی گفتم و خودمو ازش خالص کردم و لب زدم ... 

، با احترام رو تختتون ، دعوت بشم ... نه اینکه شبمو با ضدحال پر کنید  من میرم ... اما بازم میام اقای من ، اینبار  ترجیح میدم

! 
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 تا خواست حرفی بزنه .. از کنارش رد شدم و پشت سرمو نگاه نکردم ... 

 

 وسط سالن ، حسام منتظرم بود ... 

 

 دست انداختم دور بازوش و شیک و مجلسی ، از ویال زدیم بیرون ... 

 

 ود و ما هم تو دل جنگل .. حجاب و پوشوندن خودم الزم نبود ... هوا تاریک ب

 

 سوار ماشین که شدیم .. پاهام از چاک پاره ی شده ی لباسم کامل بیرون زد و نگاه حسام رو خیره ی خودش کرد ... 

 

 اما سریع خودشو جمع کرد و ماشینو راه انداخت ... 

 

 م و سرمو گذاشتم رو شیشه و به تاریکی جاده خیره شدم ... کمی بهم برخورد ... اما به روی خودم نیاورد

 

 سکوت بینمون با اهنگ مالیمی شکست ... 

 چشمامو رو هم گذاشتم و سعی کردم به هیچی فکر نکنم و کمی بخوابم ... 

 

 بازی با این مردای سیاستمدار ، چیزی نبود که بشه راحت باهاش کنار اومد ... 

 

 از دست داده بودم ... پدرمو بخاطر این مردا 

 تو عالم بچگی چیزی رو نمیفهمیدم ... اما وقتی لقب شهید به جلوی اسم پدر و مادرم خورد ... 

 از همه چی متنفر شدم ... از دین .سیاست .جنگ .زندگی ... 

 

 رو از زندگیم ! خودمو غرق مستی و مهمونیا کردم ... خودمو غرق بیخیالی و ناپاکی کردم ... تا گم کنم واژه ی شهید

 

 من درکی از جان فدا کردن و شهادت نداشتم و ندارم ... 

االنشم که دارم میجنگم ..بخاطر احساس رضایت حسامه و بس ... نه بخاطر پدر و مادری که ، به ناحق و گران جانشون رو 

 دادن و به من و ایندم فکر نکردن !

 

 پوست نرمم شد ...  دست گرمی رو ران پام نشست و اروم مشغول بازی با

 

 واکنشی نشون ندادم ... حتی دیگه دوست نداشتم ، تعهدی بین منو حسام باشه ... 

 



 فقط به هدفش میرسوندم و خودمو تسلیم عدالت میکردم ... 

 

 من جون یه ادمو گرفته بودم ... تاوانشم پس میدادم ... 

 

 ...  دستام یه خون ریخته بودند ... دوباره هم اینکارو میکردن

 

 پس دیگه گله از خاموشی که دچارش شده بودم ، نداشتم ...

 

 دست حسام رو پام لغزید ... به وسط پاهام کشیده شد ... 

 

 خودمو سفت گرفته بودم ... دیگه احساسم امشب ، ته کشیده بود و دلم نمیخواست تحریک بشم ...

 

 اروم زمزمه کرد ... از چی ناراحتی و خودتو گرفتی ؟ 

 

 جوابشو ندادم ..  

 

 ادامه داد ... زندگیمون پر غمه بانو ، زندگیمون پر از خطره عروسک ... 

من میتونم تمام احساسمو به پات بریزم و عاشقانه بپرستمت ...چون تو دوست داشتنی ترین موجودی هستی که ، من تا به حال 

 دیدم و باهاش زندگی کردم ! 

 

 هدفمون برسیم ... راه های پر نشیبی ، در پیش داریم ...  اما جلوی خودمو گرفتم ... تا به

 تعهدی بینمون شکل بگیره باختیم ... 

پس اینو تو گوشت فرو کن ، تو فقط برده ی جنسی منی که ، زیر خواب هرکسی که بخوام ،درت میارم و حق اعتراض نداری ! 

 حتما اینو هزار بار با خودت ... زمزمه کن ... 

 

 منو توعه ، فقط تعهد ارباب و برده ایه ...  تعهدی که بین

 که نماد اسارتشم ، رو پشتت هک کردم ! 

 

 خودش برید و خودش دوخت و خودشم تنم کرد ...

 دیگه جای حرفیم باقی نذاشت ...
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 بلند کرد ... اشکام اروم رو گونم لغزید ... نفسی از بغضی که تو سینم جمع شده بود کشیدم...  که صدای اهنگو 

 

 واسش چه اهمیتی داشت گریه ی من ،غصه ی من ...یا اصال خود من ...

 

 فقط نجاتم داده بود ...تا به هدفش برسه .. بی َکس تر از من ، ازادتر از من ... 

 بدبخت تر از من کی رو میتونست ... پیدا کنه ؟ 

 

 ، کاری انجام میدادم ... سریعتر پروندشو تکمیل میکرد ... منی که تحت تعقیب پلیس بودم و مطمئنن اگه خالف نظر حسام

 

 دستشو از بین پاهام بیرون اورد ....من حتی واسش جذابم نبودم که ، دلشو ببرم و خودمو بهش وصل کنم ...! 

 من هیچی براش نبودم ... 

 

 چشم باز نکردم ... تمام مسیر از ، خودمو بخت خودم ... به خدا گله کردم و اروم اروم اشک ریختم و  

 



 

 ماشین که از حرکت ایستاد ... ضبط ماشین که خاموش شد ...

 چشمامو باز کردم ... بی اهمیت به نگاه سنگینش ...از ماشین پیاده شدم و سمت  زندانم راه افتادم ... 

 

 دیگه این عمارت ، برام حکم زندان رو داشت و حسام واسم یه زندانبان ... 

 

 برام باز کردن... با دیدن رها و نوید خشکم زد ... در سالن رو که 

 

 خیلی وقت بود ندیده بودمشون ... نوید اونو باخودش برده بود ... یا نمیذاشتن ، ما همو ببینیم ... 

 نمیدونم ... اما حاال که دیدمش ... به سمتش هجوم بردم و سخت همو در اغوش گرفتیم ... 

 

 د ..من تا اخر عمرم شرمنده ی رفیقم بودم ... اشکامون از دیدن هم ... جاری ش

 

 اون بخاطر من تو دردسر افتاده بود ... از بغل هم بیرون اومدیم و بی توجه به پسرا ...به سمت اتاقا راه افتادیم ... 

 

 رها اشکاشو پاک کرد گفت ... سخت بود ..این مدتی که ازت دور بودم ! 

 

 ...دیدارمون رو فراهم کنه ..اما دیگه تحمل نکردم و ازش خواستم 

 

 _کجا برده بودتت ؟ 

 

 ایستاد .. منم ایستادم ..  نگاهی بهم انداخت و گفت ...هیچ جا .. همین طبقه ی پایین بودم !

 

 چشمام از تعجب گرد شد .. چطور بیشتر از یه ماه ، تو یه مکان بودیم اما بی خبر از هم ...

 

 از این دو برادر هیچی بعید نیست ... راه افتاد و گفت .. تعجب نکن ... 

 

 نفسی تازه کردم و لب زدم .. درست میگی ...هیچی ازشون بعید نیست ... 

 

 به در اتاقم که رسیدیم ... اروم لب زدم .. رابطتت با نوید چطوره ؟ 

 

 پوزخندی زد و گفت انقدر رابطمون خوبه که ، داریم پدر و مادر میشیم !
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 هش خیره شدم ... خنده ی تلخی کرد و گفت ... ناباور ب

 

 از اون رابطه ی اول ... یادگار برام جا مونده ! 

 

 به سمت تختم رفتیم و روش نشستیم ... 

 

 در حالی که اون لباس منفور رو از تنم در میاوردم ...لب زدم ...

 

 خوبه نوید ، نخواست سقطش کنی ...

 

 وسش داره ! دستی رو شکمش کشید و گفت : میگه د

 



 تن لختمو روی تخت انداختم و دراز کشیدم ... 

 

 دستشو رو سینم گذاشت و لب زد ....زیباتر شدن ... 

 

 خندیدم ... 

 اره از بس که مکیده شدن ! 

 

بفروشنش کنارم دراز کشید و پرسید ... طناز ... من با شناسنامه ی سفید مادر میشم ... شاید بعد متولد شدن بچم ، ازم بگیرنش و 

 ... 

 

 با چشمای گرد شده ...بهش نگاه کردم .. 

 ادامه داد ... 

 

 اما باتو چیکار میکنن ؟ تو زیبایی ، خوش اندامی ... چه بالئی سر تو میارن ...

 

 به سمتش چرخیدم ... دستشو تو دستم گرفتم ... 

 ..  اروم گفتم ... رها من تو رو به این دردسر انداختم ... خودمم نجاتت میدم

 نمیذارم ...نخودخاله رو از مامانش جدا کنن ... هرکاری الزم باشه ... انجام میدم تا تو رو از این مخمصه نجاتت بدم !

 

 در باز شد ... مالفه رو ، رو تنم کشیدم .. نوید و حسام وارد شدن ... 

 

 حسام درحالی که سیگاری روشن میکرد .. لب زد ..

 

 جلوی فروخته شدن ، نخودتو میگیری ؟ چطوری نجاتش میدی ؟ چطوری 

 اصال چه کاری ازت ساختس ... 

 

 نگاه پر نفرتمو ...تو چشماش دوختم و لب زدم ... 

 چطوری با لرزوندن باسنم ... مردا رو به دام مرگ میکشونم ... با لرزوندن باسنم ، همه چی رو درست میکنم ... 

 

 قهقه ای زد و گفت چه جوری ؟ 

 

 سیستم داخل اتاقو روشن کردم ... بلند شدم ...

 با همون مالفه ی رو تخت که ، دورم پیچیده شده بود ... 

 شروع کردم به رقصیدن ...

 

هر سه به رقص خیره کنندم چشم دوخته بودن ... گاهی با باز و بسته کردن مالفه .. گاهی با نشون دادن باسن لختم و لرزوندنش 

 ردم ... .. نفس هاشون رو تو سینه حبس میک

 

 قهقه ای دیوانه وار زدم ... اره من االهه  ی دلبری بودم .. من االهه ی به دام انداختن مردا بودم ... 

 

 موج زیبایی به موهام دادم و هم زمان باهاش چرخیدم ... 

 

 چرخیدم و مالفه رو ول کردم ... پارچه هم با من رقصش گرفته بود .. 

 

 د ... منم از چرخیدن ایستادم و موهام تنها پوشش تن سفید و خوش حالتم شد ...زمانی که مالفه رو پاهام افتا
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 به چشمای حسام زل زدم و گفتم ... 

 میتونم یا نه ؟ 

 

 کالفه دستاشو بین موهاش برد و از اتاق بیرون زد ... 

 

 .. قهقه ی بلندی سر دادم و در حالی که اروم کنار رها رو تخت دراز میکشیدم .

 

 رو به نوید گفتم ... پدر شدنت مبارک ، نا مرد ... 

 خدا میدونه ، تو چه جور پدری قرار بشی ... 

 

خونسرد و اروم جواب دادم ... تخمی که من کاشتم ، باارزشتر از تخمی میشه که بابات تو ننت کاشت و بی ارزشی مثل تو رو 

 پس دادن ..  

 

 میشدم و به سینه هام دست میکشیدم و حرصی زمزمه کردم ..  از حرفش خندیدم و درحالی که نیم خیز

 فعال که محتاج منه بی ارزش هستید ...پس گمشو بیرون تا خیلی چیزا رو نباختید ...! 

 

 نگاه پر نفرتی بهم انداخت و با کوبیدن در اتاق بیرون رفت ..

 

 و اشکاشو پاک کردم ... به رها خیره شدم .. با چشمای اشکی نگام میکرد ... لبخندی بهش زدم

 

 لبخند زیبایی زد و گفت ...کاش همه چی مثل قبل بود .. کاش از این کابوس رها میشدیم .. ! 

 

 رو تخت به پشت دراز کشیدم و وعده ی رهایی همچو اسمش بهش دادم ... 

 

 شمامون گرم شد و خوابیدیم ...به رسم گذشته هامون ، تا دیر وقت بیدار موندیم و از هر دری حرف زدیم و نفهمیدیم کی چ

 

 صبح با لمس چیزی رو سینه هام چشمامو باز کردم ... 

 

 حسام اروم رو نوک سینه هام زبون میزد و میمکید ... 

 

از رها خبری نبود ... انگار که رفته بود ... هنوز خوابم میومد و دلم نمیخواست بیدار شم ..چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم 

... 

 

 با صدای بم و دلنشین ، حسام که حاال دم گوشم اروم صدام میکرد ... اما 

 چشمامو دوباره باز کردم و غرق چشمای عجیب رنگش شدم ....

 

 لباشو رو لبام زد و میک ارومی زد .. 

 صبح بخیری زمزمه کردم که ، با خوش رویی جوابمو داد ...

 

 چی شده بود ..این مرد ، عجیب و خوش خو شده بود ؟ 

 

 متعجب از رفتاراش بودم که .. درحالی که اروم اروم ، بوسه رو تنم میزد ... به سمت پایین میرفت ... 

 

 با هر بوسش ، نفسام تند میشدن و بدنم مور مور ... 

 از بازی صبحگاهیش ، تعجب کرده بودم ...

 

 از برامدگی سینه هام که پایین تر رفت ، لباش که رو شکمم نشست ... 



 و سینم حبس شد ... نفسم ت

 

 اه ارومی از لبام بیرون اومد ... بوسه هاش تبدیل به میک زدن شد و منو دیوونه کرد ... 

 

 به زیر نافم که رسید ...نفسم ازاد شد و اه و ناله هام اروم ، بیرون جهیدن ... 

 

 پاهام که از هم باز شد و زبونش که بین پام نشست ... 

 های خوش حالتش چنگ انداختم ... دستم رو سرش نشست و به مو

 

 با میک زدن های حرفه ایش و گاز گرفتن لبه های بین پاهام ... بی تاب شدم و شروع کردم به وول خوردن ... 

 

 محکم نگهم داشته بود و دیوونه وار واسم میخورد ... 

 

 د ... نفهمیدم چقدر گذشت و چقدر لذت بردم با شدت لرزشی که از ارگاسمم ،به تنم پیچی

 

 جیغ بلندی زدم و همه جا رو خیس از اب کردم ... 

 

 اروم گرفتم و بی حال افتادم ... 

 

 تک خنده ای کرد و کنارم دراز کشید و درحالی که منو تو بغلش میکشید ... زمزمه کرد ...
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 حال توپ بهت دادم که ، فردا غوغا کنی ! 

 

 _غوغا ؟ 

 خوب تو دل اون مرتیکه ، نشستی ،ناجور تو فکر یکی کردنه ، عقب و جلوته ..+اره هرزه کوچولوی من ، 

 

 پوزخندی زدم ... چه فکر میکردم ، چی شد ... 

 

 نیم خیز شدم و لب زدم ... مشکلی نیست ، من امادم ! 

 

 بازومو گرفت و غرید ،اماده به چی ؟

 

 سرد به چشماش نگاهمو دوختم و لب زدم ، واسه کشتنش ! 

 

 ی کرد و لب زد ..اما قرار نیست ، اون بمیره ... اخم

 

 _پس قراره چی بشه ؟ 

 

 بازومو رها کرد و زمزمه کرد ، قراره خودتو تقدیمش کنی ... 

 

 نفس تو سینم حبس شد ... خشکم زد .. به زور از جام بلند شدم ...و سمت حموم راه افتادم ... 

 

 وان رو پر کردم و توش نشستم ... 

 

 فکر نمیکردم ... با هیچیم کار نداشتم .. به هیچی 



 

 راکد بودم از همه چی ... تنمو اروم اروم میشستم و چیزی رو واسه خودم زمزمه میکردم که مفهومیم ازش نداشتم ...

 

 حسام لبه ی وان نشست ... لبخند مسخره و بی جایی ، تقدیمش کردم و دوباره مشغول شستن خودم شدم .. 

 

 گرفته بودم یا شاید ، نمیدونستم چیکار دارم میکنم ...انگار که وسواس 

 

 باید واسه فردا ، خودمو اماده میکردم ... 

 اخه من از اینکه بکارتمو حفظ کنم ، ادم کشته بودم و حاال بکارتمو تقدیم مردی میکردم که ، بازم قرار بود ... بکشمش

 

 اسنت فکر کن و روش تمرکز کن ... حسام دستی به موهام کشید و لب زد .. فقط به لرزوندن ب

 باقیش با من ! 

 

 با بلند شدنش ... منم خودمو شستم و بیرون اومدم ... 

 

 از جلوی اینه که رد میشدم ..  به کتفم خیره شدم ... پروانه ی بال شکسته و اسیر به زنجیری رو  کتفم حک شده بود ... 

 

 ب کرده بود ... واقعا هم برازنده ی من بود ... چه طرح به جایی واسه نشون دادن ، اسیریم انتخا

 اما دلیل این خال کوبی ، چی میتونست باشه ؟
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 شب مهمونی بود ...

 

 اینبار من به شکل و ظاهر دلفریب دیگه ای ..اماده شده بودم ... 

 

 دلم مثل سیر و سرکه میجوشید ...

 

 اشاره ای بهم بشه و سمت مرد برم .. کنار حسام ...نشسته بودم و منتظر بودم .. 

 

 حاجی که ، این روزا ، زیادی محبوب شده بود و اسمش ورد زبونا بود ..  

 

 اما خدا میدونست ...پشت قیافه ی به ظاهر مومن و معتقد ، چه هیوالیی پنهون شده بود ... 

 

 قامتش که ، رو پله ها ظاهر شد ... حسام دستمو فشار داد و گفت .. 

 و ، براش بگیر ... بذار دیوونه بشه ... !خودت

 

 کنارش زنی خوش اندام و زیبایی ظاهر شد و باهم ...از پله ها پایین اومدن ... 

 

 پوزخندی زدم و گفتم ...انگار که ، محاسباتمون ، با مشکل برخورد ... کنارش که ، یه عفریته داره ... 

 

 حسام با خنده نگام کرد و گفت .. 

 بر کن و ببین ... نه جانم ، ص

 

 مشروبمو سر کشیدم و خونسرد ..به صندلی تکیه دادم ...

 

 جشن شروع شد و اینبار برعکس جشن قبلی ، چهره های سرشناس دیگه ای هم دیده میشد !

 



 رو پای حسام دست کشیدم و گفتم .. چطوری میتونم .. برسم اون باال ، باالها ... 

 

 متعجب و پرسشی نگام کرد .. 

 

 امه دادم ..  اد

 

 من که حاال ، تو دل خطرم و حاضر به هرکاری هستم ... 

 چرا پس ،خودمو باال نکشم ؟ 

 غرق پول و شهرت نشم و از زیر سایت بیرون نیام ؟ 

 

 پوزخندی زد .. پوزخندش به قهقه ی جانانه ...تبدیل شد و توجه همه جلب ما ...منم پا به پاش خندیدم ... 

 

 ..  تا مشکوکمون نشن

 

 تا حسام خواست جوابمو بده ... 

 

 حاجی با زن کنارش ، باال سرمون ایستاد و خیره شد به چاک سینه هام ... 

 

 چشمامو به چشمای حریصش دوختم و لب زدم ...

 

 سالم مرد من ... 

 

 چشم از چاک سینه هام برداشت و لب زد .. به چی میخندید ؟ 

 

 لوندی کردم و گفتم ، به شما ! 

 

 چشمای هر سه گرد شد ... 

 

ادامه دادم ... با حسام به شما میخندیدم که با وجود خانم زیبایی کنار خودتون ، به من حقیر اعتنا کردید و لحظه ای مهمون 

 اغوشتون ... 

 چه فکرایی که ، تو سرم نمیپروندم حاج اقا ... 

 میخندیدیم ، به بی پروایی افکارمون ... 

 

 نشوند که ادامه دادم ..  دختر لبخند به لب ،

 حسام ، انگار اینبار ، بی سلیقه گی ، کرده و منو به شما معرفی ..امیدوارم این جسارت ما رو ، عفو کنید ...

 

دست حاج اقا ، از باسن زن پایین اومد .. بلند شدم و اندامم تو اون لباس مشکی و بدن نمای ، سکسیم ... به دید ، مرده گذاشتم و 

 . لب زدم .

 

 اجازه بدید ...دوباره به افتخارتون برقصم و طلب بخشش کنم ...
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 از کنارش که خواستم رد بشم ... کمرمو چنگ انداخت و حرصی و با دندونای کلید شده لب زد ... 

 

 چی گفتی تو ؟ به انتخاب من که ، خودتی توهین کردی ؟ همین جا ترتیبتو بدم ؟ 

 و اصال ازت قصد دل کندن ندارم ؟ تا بفهمی به دلم نشستی

 



 لبخندی زدم و مظلوم لب زدم ... پس چرا احساسی ازتون نمیبینم  ؟ 

 

 ابرویی باال انداخت ...از ناز و کرشمه ی دخترونم  ، بازیش گرفته بود ... 

 

 میتونم ، جلوی پات بریزم !باسنمو رو اناتومیش چسبوند و لب زد ، برام برقص و دیوونم کن ، تا منم ثابت کنم ...چه چیزای 

 

 خنده ای کردم که ، گوشمو بوسید ... 

 

 نگاهی از گوشه ی چشمم به حسام انداختم که ، هنگ کرده نگامون میکرد ... 

 

 انتظار دردسر و داشت که ، متاسفانه میسر نشد ...

 

 

 وسط سالن که ایستادم ... طبقه برنامه اهنگ ارومی نواخته شد ... 

 

 نخوردم ...  از جام تکون

 

 همه متعجب نگام کردند ... به چشمای حاجی نگاه کردم ... 

 

 ابرو باال انداخت ... نه قرار نبود ، من فقط دل ببرم .. 

 

 حاجی مشروبی به خودش ریخت ...  لب زد ....شروع کن دختر ... 

 

 فقط فرمی به تنم دادم که ....برجستگی هام ...دلشو ببره ! 

 

 دوباره سرگرفت  ... همه متوجه لجبازیم شده بودند ... اهنگ تموم شد و 

 

 به سمتم دالر بود که ... میرختن ، تا واسشون برقصم ! 

 

 حسام نگران بود و کالفه وار ....مشروبشو سرمیکشید ....

 

 

 بازی خوبی براش بود نه ! 

 

 ... میتونستم همه چی رو خراب کنم و زنجیر پروانه رو ، از بال شکستم باز کنم 

 

 اما االن وقتش نبود ... باید منم به خواسته هام میرسیدم .. 

 

 دوباره اهنگ قطع شد و اینبار اهنگی که منتظرش بودم شروع شد !
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 رها

 

 

 سخت بود کنار اومدن با ، نوید ... 

 نه اینکه اذیتم کنه ، نه .. 



 

 ! یه دنیا درد داشت و دم نمیزدم ...  همین که بکارتمو گرفت و منو بدون محرمیت ، مادر کرد

 

مچاله شده ، تو اغوش خودم ... رو تخت نشسته بودم .. مثل همه ی روزایی که ، اینجا میگذروندم ، کسی رو نداشتم باهاش 

 حرف بزنم ...

 

 منو طناز و از هم دور کرده بودند ، بینمون تو یه خونه ، یه دنیا فاصله بود .. 

 

 م .. خیلی زود فهمیدم دارم مادر میشم ... دستی به شکمم کشید

 

 بعد یه دعوای سخت با نوید ... 

 واسه ترمیم رفتیم ، پیش یکی از دکتراشون ... که خبر حاملگیمو داد و منو پا بند رابطه با نوید کرد ...! 

 

 حاال بچش تو شکمم رشد میکنه و اون هیچ کمبودی ، واسمون نمیذاره ! 

 

 جره ایستادم ، طناز  اراسته و زیبا سوار ماشین حسام شد و به سمت مقصد نامعلومی راه افتادن ... بلند شدم ... دم پن

 

 

 خودمون رو که مقایسه میکنم ... وضع من ، در مقابل طناز بدم نبود ..  

 حداقل میدونستم ،نوید به خاطر بچشم که شده ، هوای منو داره !

 

 نوید ، مشاممو پر کرد ... تکیه به سینش ، به غروب افتاب چشم دوختم !  دستایی دورم پیچیده شد و بوی عطر سرد

 

 اروم شکممو نوازش کرد و لب زد ... 

 واسم این بچه رو به دنیا بیار و منو پدر کن ، 

 قول میدم ، پدر خوبی براش باشم ...

 

 

 _اگه خدای نکرده نتونستم به دنیا بیارمش چی ؟ 

 

 .. طعمه ی سگامون میشی ...  گازی از گوشم گرفت و لب زد

 بچم باید به دنیا بیاد ... نفرتت از من بذار بمونه بعد دنیا اومدن بچه ! 

 

 _ولی من که ازت متنفر نیستم ... 

 

 قهقه ی بلند زد ... منم با قهقهش ، تلخ خندیدم ... 

 +پس نه تو عاشقمی و بخاطرم میمیری . 

 

 

 نفسی کشیدم و زمزمه کردم .. 

 قط میخوام یه خانواده باشیم .. نه من ف

 

 چیزی که هیچ وقت نداشتم ! 

 

 منو سمت خودش چرخوند به چشمام بی رحمانه چشم دوخت و با تحکم لب زد ... 

 واسه همین ارزشی نداری ، اسمت بره تو شناسنامه ی من و بچم ... 

 ارزشی نداری زن عقیدیم باشی و تا اخر عمرت ، کنار من ... 

 



ش نداری نطفه ی منو تو شکمت نگه داری ... فقط کاریه که شده و من مجبورم ...تحمل کنم ، واسه به دنیا اومدن تو حتی ارز

 بچم ... 

 

 بعدش ... 

 

 سکوت کرد ... اما من پرسیدم ...بعدش چی ؟ 

 

 تو چشمام خیره موند ... بعدش چی ؟ 

 

 اصال بعدی درکار بود ؟ نه ... 

 هرچیزی که ، واسم در نظر گرفته باشه ... اتفاق میفتاد ... یا فروخته میشدم ... یا 

 

 لبخندی زدم و درحالی که سرمو رو سینش میذاشتم لب زدم ... 

 اگه ازم بپرسی ... مهم ترین چیزی که زندگی بهت یاد داده .. چیه ... 

 

 میگم هرجای زندگی .. حالت با کسی و چیزی ، خوب نبود .. ترکش کن .. 

 

 ا کجا پیش رفتی .. مهم نیس ت

 مهم نیس چقد زمان گذشته .. 

 

 میگم هیچ وقت برای ترک مسیر و آدم اشتباه دیر نیست ..  

 

 میگم هیچی توی زندگی مهم تر از این نیست که حالت خوب باشه ...  

 هیچ چیزی و هیچ کسی ارزش آزار دیدن رو نداره .. 

 میگم اولویت زندگیت حال خوبت باشه ... 

 

 ، با بودن بچه هم با هم خوب نمیشه ...  حال ما

 پس منم استقبال میکنم ... از چیزی که ، بعد به دنیا اومدن بچت ، واسم رقم بخوره ... 

 

 مهم حالیه که ، زندگی برام در نظر میگیره ! 

 

 + خوبه !! 

 

 ن و بچش ، هدیه داد ...تنها ..همین کلمه رو ، مردونه زمزمه کرد و دستاشو دورم پیچید و گرمای اغوششو به م
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 طناز

 

 

 تا دستام باال رفت که ..برقصم ... با صدای شلیکی ... 

 

 جیغ مهمونا بلند شد و من خشک شده ...  رو زمین نشستم ..حسام به سمتم هجوم اورد و بغلم کرد ... 

 

 باهم به سمت مردی که غرق خون ، رو زمین نقش بسته بود ... 

 ...  خیره شدیم



 

 زنی که کنارش بود ... اسحله به دست .. 

 به مغز حاجی ، نشونه گرفته بود و تا کسی به سمتش بره .. 

 با گلوله ای که مغز خودشو پوکند ، رعب و وحشت رو بیشتر کرد ...

 

کرد و از مهلکه ، فراریم پاهام میلرزیدن و چسبیده به سینه ی حسام ... جیغ میکشیدم ...تو یه چشم بهم زدن ... حسام منو بلند 

 داد ... 

 

 هنوز باورم نمیشد ... اتفاق هایی که افتاده بود ... 

 

 حسام چیزی نمیگفت ...ازم خواست .. تو ماشین منتظرش بمونم و اگه کسی اومد ... خودمو قایم کنم ..!

 

 

 از ترس گریم گرفته بود .. اما ماشین جایی نبود که ....متوجهم بشن ... 

 دادم .. کف ماشین بمونم و دیده نشم ... ترجیح 

 

همه چی سریع اتفاق افتاد ... هنوز حس میکردم ... وسط سالن ایستادم و میخوام دل حاجی رو ببرم و حرص حسام رو دربیارم 

 .. 

 

 اما افسوس که حاال ترسیده قایم شده بودم ... 

 

 قفل ماشین که باز شد ..به خودم لرزیدم ... 

 

 سوار ماشین شد و با عجله ماشینو روشن کرد .. اما حسام که 

 

 اروم لب زدم ! 

 

 چی شده حسام ....تموم شد؟

 

 دادی بلندی کشید و گفت ، همش تقصیر توعه جندس ! توای که تمام نقشمو نقش بر اب کردی ! 

 

 من ....من مگه چیکار کرده بودم ؟ 

 

 ود ..میمالیدم و با این حال لب زدم ... من مگه چیکار کردم حسام ؟بلند شدم و رو صندلی نشستم ... پاهامو که خواب رفته ب

 

 با پشت دست ضربه ای رو دهنم زد و نعره زد ..

 میکشمت اگه چیزی که فهمیدم واقعی باشه ! 

 

 با لبای خونی و لرزون ، پرسیدم ..چی فهمیدی حسام ..من مگه چیکار کردم ؟

 

 ثارم کرد .. محکم دستاشو به فرمان کوبید و خفه شوی ن

 

 تا به خودم بیام .. موهامو گرفت به سمت خودش کشید و غرید ... 

 

تو حسادت اون زن رو تحریک کردی ... تو عوضی اون زن رو دیوونه کردی ، تا هم اون مردک بکشه هم خودش بره به جهنم 

 ... 

 تو هرزه به جای رسوندن من به هدفم ، دعوای رقابتی راه انداختی ... 

 



 گلوله ای که به سمت تو نشونه گرفته شده بود ... 

 با حرف اون مردک ، تو  پیشونی خودش نشست ! 

 

 با اون حال ودردی که تو ریشه ی موهام پیچیده بود ... قهقه ی جانانه زدم و حسام رو بیشتر از قبل دیوانه کردم !

 

 ود ... خدای من ، مسخره بود . . همه چی مسخره بود ... بازیتم مسخره ب

 

 پاشو رو ترمز زد ... سرمو به شیشه ی ماشین کوبند ...اما من بازم میخندیدم ... 

 

 از درد میخندیدم ... از این خاموشی که گرفتارش بودم ...میخندیدم ... 

 

 در سمت من که باز شد ... بازم میخندیدم ... 

 

 محکم حسام کوبیده میشد ...من بازم میخندیدم ...  رو اسفالت ماشین که کشیده میشدم و به شکم و کمرم ... لگد های

 

 کمربند حسام که ...از کمرش باز شد و رو تنم کوبیده شد .. من بازم میخندیدم ... 

 

 انقدر خندیدم که ... دیگه لبام به خنده باز نشد ...

 

 دیگه نخندیدم و خندمو تا ابد ، رو لبام خشکوندم ...!
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 حسام 

 

 

 زدنش برداشتم ... بهش خیره شدم ... غرق خون مچاله شده بود ... دست از 

 

 کالفه دستی به موهام کشیدم ... 

 اخه من چرا دیوونه شده بودم ... 

 

 خم شدم ...بغلش کردم ...ناله ی خفیفی کرد ، دیگه نمیخندید ... 

 

 فقط ناله میکرد ... 

 

 ..از جا بلند شدم ... تن ظریفشو به سینم چسبوندم  .

 

 به سمت ماشین راه افتادم ... حق داشت ازم متنفر بشه ... 

 اما حق نداشت ، احساسی بهم پیدا کنه ! 

 

 رو صندلی پشت گذاشتمش ... تو خودش مچاله شد ... 

 

 درد داشت اما ، بیشتر از ناله ی خفیفی ، واکنش نشون نمیداد ... 

 

 سوار شدم و ماشین رو راه انداختم ...

 

 از نگاه میکردم ...گاهی صداش میکردم ... گاهی به طن



 اما هیچ واکنشی بهم نمیداد ... 

 

 عصبی و کالفه بودم ... فقط یه قدم به هدفم باقی مونده بود که ... 

 

 اون زن همه چی رو خراب کرد ... 

 

 هدفم کشتن اون مرد نبود ، هدفم رسواییش بود و بی اعتباریش ... 

 

 خوب برمیومد ...واینم از دختری مثل طناز 

 

 به خونه که رسیدم ...با مهمون ناخونده ای روبه رو شدم ... 

 

 اما اینبار سالمتی طناز از مهمونم واجبتر بود ... 

 

 بی اهمیت بهش ، که با نوید صحبت میکرد ... 

 طناز رو بغل کردم و در ماشینو بستم .. 

 

 ی بلند کفششو به زمین کوبید ... اخمی به ابروهای اصالح شده ی خوش حالتش داد و پاشنه 

 

 به نوید اشاره کردم ... ردش کنه ، چون اصال حوصله ی اتفاق جدیدی رو نداشتم ... !

 

 طنازو که رو تخت درمانگاه ،کوچیک خونگیم گذاشتم ... دکترا مشغول معاینش شدن ... 

 

 نگاهشون به من ، بوی دردسر میداد ...

 

 دش کنید !رو ازشون گرفتم و لب زدم ، زن

 

 از اتاق که بیرون اومدم ...با مهمونم شاخ به شاخ شدم ..! 

 

 سوالی نگاش کردم که لب زد .. اومدم باهم کاری رو شروع کنیم ... 

 

 پوزخندی زدم  .. 

 یعنی ،بزرگ شدی و عروسک بازیت ،به اتمام رسیده ؟ 

 

 اخمش غلیظتر شد و جواب داد ...

 ماهیانم ، کنار گذاشتم.   عروسک بازیمو ، تو اولین عادت 

 االن با اسلحه بازی میکنم و جون ادمیزاد ... 

 

 _ پس تکلیف کلوچت ، این وسط چی شد ؟ 

 

 گازی از لبش گرفت و گفت بخوای میدم لیسش بزنی و بخوریش ! 

 

 قهقه ای زدم که ، اسلحش ،رو پیشونیم جا خوش کرد ... 

 اوپس ، شوخی با این مهمون نداشتم ... 

 

 

 یطون نگاش کردم و لب زدم ...ماشه رو بکش جونم !ش

 



 تردیدشو که دیدم ، با یه حرکت ... دستشو پیچوندم و با دست خودش ، اسلحه رو به گیج گاهش ، چسبوندم ! 

 

 شکمشو نگه داشتم و خودمو بهش چسبوندم ... 

 

 لعنتی که زمزمه کرد ... 

 

 بوسه ای رو شونش زدم و زمزمه کردم ... 

 م ، بازی با کلوچت ، بهتر از این بازی باشه ...نه ؟فکر کن
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 حرصی پاشو رو پام کوبید ... 

 درد به بدنم پیچید .. اما محکمتر گرفتمش و سمت اتاقم کشیدمش .. 

 

 دست پا میزد و صداشو رو سرش انداخته بود .. به سمت تختم ، هلش دادم ... 

 

 ...  افتاد و با چشمای تیزش نگام کرد

 

 اسلحه به سمتش بود و اماده ی شلیک ...

 

 لعنتی زمزمه کرد ... کرواتمو شل کردم و دکمه های پیرهنمو باز کردم ... 

 

 به سمت ، مشروبی که رو میزم ، جا خوش کرده بود .. رفتم ..

 

 دو استکان پر کردم ... پوزخندی زدم و شیشه ی مشروب رو سر کشیدم ... 

 

 داغ شدم ... 

 

 حه رو به گوشه ای پرت کردم و با شیشه سمت دخترک رفتم ...اسل

 

 متعجب نگام میکرد ... شالشو از سرش باز کردم و دکمه های مانتو کتیشو جوری باز کردم که ، همشون کنده شدن ... 

 

 با دیدن سوتین سیاهش ، با تحسین نگاش کردم ...

 

 عصاب هیچی بعید نبود ... تسلیم شده بود .. یا نقشه داشت ؟ از این دختر بی ا

 

 رام شدنش ، اسون نبود و کار هر کسیم نبود ... 

 مثل اسب چموشی میموند که ، فقط یه سوار کار حرفه ای ، واسه رام کردنش میخواست ... 

 

 کرواتمو باز کردم و تا از بهت چشمام بیرون بیاد ... 

 

 دستاشو بستم ... 

 

 شروع شد ..!دستاش که بسته شد ...چموش بازیش 

 

 حلش دادم سمت تخت و رو شکمش نشستم و مشروبمو مزه مزه کردم ...

 



 

 صداش رو مخم بود ... سیلی محکمی رو دهنش زدم که ، خفه خون گرفت و گستاخانه نگاهشو بهم دوخت ... 

 

 لباساشو از تنش بیرون کشیدم و به ست قشنگ لباس زیراش نگاه کردم ...

 

 ریختم ...  مشروب رو وسط سینه هاش

 

 و خم شدم از تنش مزه مزه کردم ... 

 دخترک دیوانه ، شروع کرد به دست و پا زدن .... 

 

 شورتشو از تنش بیرون کشیدم و به سفیدی بین پاهاش خیره شدم ... 

 

 ..  کمی پایین رفتم ... شیشه ی مشروب رو برداشتم و در حالی که رو شکمش میریختم ... از بین پاهاشم میخوردم

 و یه دیوونه رو دیوونه تر میکردم ...

 

 جیغ و دادش اتاق و پر کرده بود ... 

 

 لیس زدن و مکیدن های من وحشیانه تر ... 

 

 مثل مار به خودش میپیچید و التماسم میکرد ، ولش کنم ! 

 

 واسه دادن به من مگه ، نیومده بود اینجا ؟ 

 ... تنظیم کردم ...  زیپ شلوارمو باز کردم و اناتومیمو بین پاهاش

 

 با فشاری که دادم و جیغ بلندی که کشید ... باکره بودنشو حس کردم و وقتی بیرون کشیدم .. 

 

 با دیدن سرخی خون ... لبخندی زدمو دوباره کارمو شروع کردم ....

 

 به سینه هاش چنگ انداختم و ضربه هامو شدیدتر کردم ... 

 

 ضعیف سر میداد ... بی حال شل شده بود و ناله های 

 

 خودمو که رو شکمش خالی کردم ... کنارش افتادم و نفس های عمیق کشیدم ... بهم حال داده بود ... 

 

 صدای گریش بلند شد .. دستاشو باز کردم و لب زدم ... 

 حاال میتونی بری !
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 به چشمام سرد نگاه کرد و لب زد .. 

 تو با من چیکار کردی ؟ 

 

 اوت سیگاری روشن کردم و گفتم .. بی تف

 مگه نیومده بودی که ، بهم بدی ؟

 

 نگاهش غمگین شد ... 

 



 

 کامی عمیقی گرفتم و تو جام نیم خیز شدم و گفتم .. 

 حاال به این رابطه هم ، ختم نمیشه ..کارمون 

 بازم منتظر اومدنتم ...

 

 به بازوم چنگ زد و لب زد .. 

 ، من دختر کیم ...  بهم رحم کن ...تو میدونی که

 میدونی ابروم میره .. 

 یه کاری کن ! 

 

 _چیکار کنم ؟ 

 

 +باهام ازدواج کن ... 

 

 پوزخندی زدم و درحالی که ،سمت حموم میرفتم ... 

 لب زدم ... 

 

 نفست از جای گرم بلند میشه ، دختر خانم ... نه من باب میل اون پدرتم ... 

 نه تو باب میل من سرگرد ... 

 

 مدی کلوچتو دادی ... حاالم پاشو برو ...او

 

 صدام کرد ... خم شدم سیگارمو خاموش کردم و سمت حموم رفتم ... زیر دوش قرار گرفتم ... 

 درگیر بودم ، نمیدونستم باکرس ، ولی خب مهمم نبود .. ترمیمش میکردم ..

 

 تا خواستم ...شامپو به موهام بزنم .. 

 ست نمایان شد ...در باز شد و مهسا اسلحه به د

 

 پوفی کردم و سوالی نگاش کردم ... 

 

 صورتش غرق اشک بود ... هنوز لخت بود و خون رو پاهاش خشک شده بود ... 

 

 خونسرد ... شامپو روبه موهام زدم ... 

 چشمامو بستم و چنگی به موهام انداختم ... 

 

 سوت زدن ، زیر دوش رو شروع کردم ... 

 

 کف شامپو رو از سر و صورتم رو بشورم ... زیر اب رفتم تا حجم 

 

 با این حال ، زمزمه کردم ...میخوای بیا بشورمت عزیزم ! 

 

 جوابی ازش نشنیدم ...  و باز سوت زدنمو شروع کردم ... 

 

 نه دلهره ی مردن رو داشتم ... نه وابستگی به زندگی ... 

 

 گلوله های ، زیادی رو نوش جان کرده بودم ... تو عملیات های مختلفی اسلحه روم گرفته شده بود و 

 هیچی برام مهم نبود ... من زندگیمو کرده بودم ... فقط یه کار ناتموم داشتم که ...اگه نبودم ،پاره ی تنم ، نوید  عملیش میکرد !

 



 حمومم این بار لذت بخش بود ...سوت میزدم و تنمو از هوس چند لحظه پیش میشستم ... 

 

 باز کرد ... صدای شلیک اسلحه و سوزش گلوله ...نصیبم شد !تا چشمامو 
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 چشمامو از درد بستم ... گلوله به بازوی سمت چپم ، اصابت کرد ...

 

 لبمو به دندون گرفتم تا حرفی نزنم ... 

 

 صدای جیغش بلند شد ...چشمامو باز کردم .. 

 

 میکرد ..مثل مرغ پر کنده باال پایین میپرید ...  گریه 

 

 انگار اون بود که زخمی شده بود ... 

 

 سمتم هجوم اورد ... خودشو بغلم انداخت ... 

 تند تند ، واژه ی "غلط کردمو" زمزمه کرد ... 

 

 متعجب بهش نگاه دوخته بودم .. 

 چه زود از کارش پشیمون شده بود ... 

 

 رو صدا بزن ... شیر ابو بستم ... لب زدم ..چیزی نیست ، لباسی تنت کن و کسی 

 

 با گریه تو حموم نشست ... خودشو گم کرده بود ..

 

 سری تکون دادم و بیرون رفتم .. به زور چیزی رو پایین تنم پیچیدم و ازاتاق زدم بیرون ...

 

 خون تمام تنمو سرخ کرده بود ... 

 اما این زخما برام هیچی نبود ... 

 

 در بیام ..من هنوز زمان مرگم نرسیده بود که ، از پا 

 

 وارد درمانگاه کوچیک عمارتم شدم ... 

 

 دکترا با دیدنم چشماشون از حدقه بیرون زد .. تو یه چشم بهم زدن ... عمل سرپایی انجام دادن و گلوله رو بیرون کشیدن !

 

 ه بود ... تمام این مدت ، نگاهم خیره ی طنازی بود که ، غرق خواب بود و از همه جا بی خبر ، اسیر خاموشی من شد

 

 زخممو که باند پیچی کردند ... بلند شدم و باال سر طناز ایستادم ... 

 

 دکتری کنارم قرار گرفت و لب زد .. اقا جای نگرانی نیست ... 

 

 _میدونم ! به کارتون ایمان دارم ... 

 

 راهمو کشیدم و بیرون اومدم ... 

 خوبی بود ، واسه استراحت و تجدید نقشه هام ...این زخم چندروزی منو از کار مینداخت ... اما فرصت 



 

 تازه رو تختم قرار گرفتم که ... مهسا از حموم بیرون اومد و بهم غمگین نگام کرد ... 

 

 بغلمو براش باز کردم ... اروم اروم به سمتم اومد و تو بغلم جا گرفت .. 

 

 خودشو شسته بود و  خوردنی تر از قبل شده بود ... 

 

 ینم گذاشت و لب زد ... من نمیخواستم این کارو کنم ...من واقعا متاسفم حسام ...سرشو رو س

 

 بوسه ای رو موهای خیسش زدم ... 

 

 فکرم سمت طناز کشیده شد ... 

 چرا اون متفاوتتر از همه بود ؟ 

 

 دستای مهسا رو ، سینم لغزید ... چشمامم بسته شد ...

 مهم نبود هیچی و هیچ اتفاقی ... ! 
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 طناز

 

 

 چشمامو باز کردم ... کوفتگی بدنم ، امونمو بریده بود ... 

 

 لبام خشکیده بود و اب میخواستم ... 

 

 لبامو تکون دادم و اب خواستم ... 

 کسی لیوان ابی نزدیک لبام کرد کمی ، لبام خیس شد ...

 

 با ولع خواستم که بنوشم ... که لیوانو ازم دور کرد و نذاشت ... 

 

 با لحن مهربونی ...لب زد .. نه دخترم ... اب بسه .. 

 

 چشمامو بستم ... درد داشتم ... 

 

 ناله میکردم ... 

 

 امپولی بهم تزریق کرد و گفت ...خیلی زود خوب میشی عزیزم  ..

 

 نفسی کشیدم و چشمام دوباره گرم خواب شد ... 

 

 

 با سر و صدایی چشمامو باز کردم ...

 سرم ایستاده بودند و حرف میزدن ... چند نفر باال 

 انگار حرف از حسام بود ... 

 

 نگران شدم ... چی شده بود ....



 نگاهمو بهشون دوختم و تکونی خوردم ... 

 

 

 دکترا راجب گلوله ای که حسام خورده بود ... حرف میزدن ....با دیدن من ... 

 سکوت کردند .. 

 

 بهتر شده بودم وفقط میخواستم که بلند بشم ... حال خودم االن مهم نبود ، چون کمی 

 

 دکتری متوجهم شد و کمکم کرد بلند بشم .. 

 اروم لب زدم .. حسام کجاست ؟ چی شده بهش ؟ 

 

 جوابی نشنیدم ...

 

 دوباره سوالمو تکرار کردم ...  

 

 اروم زمزمه کرد ، اتاقشونن ... به بازوشون گلوله اصابت کرد ... 

 

 ه مانع شد ... نگاهی بهش انداختم و لب زدم ...من باید ببینمش ! خواستم برم ، ک

 

 حرفی نزد ... کمکم کرد از تخت پایین بیام ... بدنم عذاب میکشید ...اما میخواستم حسام رو ببینم ! تا اروم بشم ... 

 

 لنگان سمت اتاق حسام رفتم. .. چشمام سیاهی میرفت ... 

 

  اما خودمو به اتاقش رسوندم ...

 

 دستگیره ی درو که پایین اوردم ... با چیزی که دیدم ... 

 دلم از تپیدن ایستاد و دنیا جلوی چشمام تار شد ... تار از اشک ... 

 

 نه حسام برهنه دراز کشیده بود و دختری رو اناتومیش باال پایین میشد ... 

 

 دست رو دهنم گذاشتم ...تا نفهمن حضورمو ... 

 

 هر کسی بود که ... متوجه حضورم نشه ...  اما حسام تیز تر از

 

 چشمای عجیب رنگشو بهم دوخت و ضربه هاشو به واژن دختر تندتر کرد ... 

 

 تماشاش کردم ... نگاهم به بازوی زخمیش خورد ...

 تو اوج بی تفاوتی و خیانت این مرد ..هنوزم دلم نگرانش بود ... 

 

 های هوسشو ...ثبت میکرد ...  چشمام همه چیزو ، رصد میکرد ... تمام صحنه

 

 ضربه هایی که به واژن دختر فرو میکرد و میشمرد و دم نمیزد ... 

 

 حسام نگاهش به سمتم بود ... اون براش مهم نبود ... اما من طاقت نیاوردم و رامو کشیدم و رفتم !
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 وارد اتاقم شدم و با حال بد ، رو تختم دراز کشیدم ... 



 حسی بهم نداشت ...حسام هیچ 

 اینو از چشمای عجیب رنگش ، خوب فهمیدم ... 

 من چرا ، این وسط ، دل باخته بودم ؟ 

 

 اشکام ، به حال خودم ... رو گونه هام سر خوردند و دونه دونه سمت بالشم روانه شدند ... 

 

 انقدر اشک ریختم که اخرسر چشمامو بستم و خوابیدم ... 

 

 .. 

 

 

 ماجرا گذشته بود و حال منم خوب شده بود ... چند روزی از 

 

 هنوز با حسام روبه رو نشده بودم ..  اصالم دلم نمیخواست ... ببینمش ... 

 

 تنها کسی که کنارش بودم ...رهابود که ، با خودش کنار اومده ، بچه ی نوید رو نگه داره و سالم به دنیا بیاره ! 

 

 

 گه واسه ما چیزی مهم نبود ...! از عاقبت کارش میترسیدم ... ولی دی

 

 جلوی اینه ایستادم ... ارایش مختصری کردم و موهامو مدل دار با روبان بافتم ... 

 

 حاال کمی سرحالتر به نظر میومدم ... 

 

 دیگه نباید خودمو میباختم ... من باید از اسارت حسام بیرون میومدم ! حتی شده با کشتن خودشو ، احساسم  ...

 

 فیدو مدل ساده ای که تو قسمت دامنش گل های ریز و درشتی ... به کار رفته بود ... لباس س

 

 انتخاب و به تن کردم ... کفش های سفید با پاشنه ی کوتاهیم ... برداشتم ...اماده شدم ...برا رو به رو شدن با حسام ...! 

 

 مای عجیب رنگش کنم ! اره بعد چند روز ...میخواستم برم پایینو ، دوباره چشمامو میخ چش

 

 کاش دلم نلرزه و احساسم بیدار نشه ! 

 

 از اتاق بیرون زدم ... رها و نوید ، همزمان با من ، از اتاقشون بیرون اومدن ... 

 

 هردو نگاهی بهم کردند که با خوشرویی حال و احوال کردم ... 

 

 حالت های عجیب پیدا میکنم ... رها منو میشناخت ...میدونست وقتی حالم خوب نیست ، شاد میشم و 

 

 اما نوید کامال شوکه شده بود ... 

 

هر سه از پله ها پایین اومدیم ... رها و من ، سر به سر هم گذاشتیم و صدای خندمون ... اون عمارت بزرگ و ارومو ، پر کرد 

 ... 

 

 

 تا به طبقه ی پایین رسیدم ... حسام و اون دختری که اون شب دیدمش ... 

 مبل لم داده بودند و غرق حرف زدن بودند ... رو 



 

 خندم به پوزخندی بدل شد ...دستام رو نرده ها سفتتر شد ... اما ...

 خم به ابرو نیاوردم ... 

 

 زیر نگاه سنگین حسام ... از باقی پله ها پایین اومدیم و کنارشون جا خوش کردیم ...

 

 نگاه حسام حاال قفل من بود ... 

 

 ..متوجه نگاهش شده بود و اونم با تعجب نگام میکرد ...  دخترک کنارش

 

 رها خم شد به سمتم و اروم اروم ، با من حرف زد ... 

 

 حواسمو به رها دادم و بی اعتنا به نگاه حسام شدم  ... 

 

 و این چیزی نبود که ، حسام ازش به راحتی بگذره !
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 ..  حرف زدن و منو رها ، به درازا کشید

 خبر از سه نفری که ... بهمون خیره شده بودند ... نداشتیم .. 

 

 گاهی نوید ...تو بحثمون شرکت میکرد .. 

 

 اما گاهیم سکوت میکرد و من و رها واسه بزرگ کردن نخود کوچولو ، برنامه میریختیم .... 

 

 مون میومد ... نگاه انداختیم ... با صدای پاشنه های کفشی ...از صحبت دست کشیدم ... و به دختره که به سمت

 

 کنارمون ایستاد و با لبخند گفت ...اسم من مهساست ... 

 فکر کنم بتونم دوستای خوبی براتون باشم ... 

 

 با رها کمی کنار کشیدم و جا براش ، بین خودمون باز کردیم ... 

 

 با خوشحالی وسطمون نشست و با ذوق گفت ... با منم حرف بزنید ... 

 

 ا پوزخندی زد و گفت ...بحثمون راجب بارداری من بود عزیزم ... ره

 

 دستاشو با ذوق بهم کوبید و با صدای نسبتا بلدی ... ابراز محبت کرد ... 

 

 سرمو پایین انداختم و با انگشتام ... مشغول بازی شدم ... 

 

 حاال رها و مهسا ، با هم گرم گرفته بودند و من نقشی نداشتم ... 

 

 درد گرفتم ... سرمو بلند کردم که با نگاه حسام ، روبه رو شدم ...گردن 

 

 تکیمو به مبل دادم و بی تفاوتتر نشستم ... 

 



 زیر نگاه سنگین حسام ... دووم اوردن اسون نبود ... 

 اما من از پسش براومدم ... 

 

 خدمتکار که همه رو به خوردن ناهار دعوت کرد ... 

 

 جای رفتن به سر میز ناهار ...سمت اتاقم رفتم ... بلند شدیم ...اما من به 

 

 پشت پنجره ایستادم ... به جنگل خیره شدم ... 

 جنگلم مثل من ، خسته بود ... 

 

 اهی کشیدم و زمزمه کردم ... 

 تا کی باید ...اینجا بمونم خدا ؟ 

 

 _تا وقتی که ، منو به هدفم برسونی ... 

 

 حسام ... نگاه دلخورمو به چشماش دوختم و تکیه زده به پنجره ...ایستادم ...  ترسیده به عقب برگشتم ... با دیدن

 

 وارد اتاق شد و درو بست ... 

 

 با چند قدم ...خودشو بهم رسوند ... 

 چشم از چشمای هم بر نمیداشتیم ... 

 

 دروغ چرا ترسیده بودم .. میدونستم حسام از بی اعتنایی خوشش نمیاد ... 

 

 با دستای پر قدرت حسام گرفته شد ... تو یه چشم به هم زدن ... دو طرف صورتم 

 

 لباش رو لبام نشست و منو شوکه کرد ... 

 

 مثل تشنه ای که به اب رسیده ، به جون لبام افتاده بود و میک میزد ... 

 

 هردو لبم رو میمکید و سعی در باز کردن زیپ لباسمو داشت ...

 

 ... لباس سفیدم که رو پاهام افتاد 

 

 لب از لبام برداشته شد و به تماشام ایستاد ... 

 

 پوزخندی به تنم کرد و گفت ... حیف این اندام که دستمالی خیلی ها شده و قراره بشه ... 

 

 حقارت تموم وجودمو گرفت ... خم شدم که لباسمو دوباره به تنم بکشم ... 

دراوردن اناتومیش مجبورم کرد ، س ا ک بزنم و حقارت رو به جونم سرم رو گرفت و منو مقابل پایین تنش نگه داشت و با 

 بخرم .... !
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 حسام 

 

 



 داشتم واسه تنش ، له له میزدم ...

 واسه بغل کردنش ، جون میدادم ... 

 

 اما باید جلوی خودمو میگرفتم ... باید احساسمو میکشتم ... حتی اگه احساسم هوس بود ... 

 

 که رو اناتومیم نشست ... چشمامو بستم و پر شدم از لذت ...  لبای کوچولوش

 فکرمو مشغول میکردم ..تا تحریک نشم ... 

 اما داغی و خیسی دهن کوچولوش ...منو به مرز جنون میبرد ... 

 

 به عقب هلش دادم ... خودمو جمع کردم و با سیلی که ، به صورتش زدم ... 

 رد بهش غریدم ... 

 س ا ک زدن ، منو تحریک کنی ...  حتی نمیتونی با

 به چه دردی میخوری ؟ 

 

 به چشمای اشکیش خیره نگاه کردم که 

 اروم لب زد ..راضیت میکنم ، نرو پیش اون دختر ! 

 

 پوزخندی زدم و گفتم ... نه نمیتونی چون با دیدنت ، تمام حسام میخوابه ..! 

 

 چشماشو رو هم گذاشت و اروم هق هق کرد... 

 

 یاوردم و به سمت در رفتم ... طاقت ن

 خواستم بیرون برم که ... فکری به ذهنم زد ... 

 

 مهسارو بلند و چندین مرتبه صدا کردم ... 

 

 سراسیمه ...درحالی که ، دهنش لقمه ای میجوید .. باال اومد ...

 

 بازوشو گرفتم و داخل اتاق کشیدم ..

 با تعجب نگامون کرد ... 

 

 و لب زد ..نه حسام ! چیزی که تو ذهنت میگذره رو ، انجام نده ...طناز از جاش بلند شد 

 

 بی اهمیت بهش ..مهسارو ، لخت کردم و رو تخت انداختمش ... 

 

 هیچ حسی به مهسا نداشتم ... ولی من باید تمام احساس طناز رو نسبت به خودم ...میکشتم ... 

 

 لباسامو دراوردم و رو مهسا خیمه زدم ... 

 

 لب گرفتم و بی توجه به گریه و فریاد طناز ...  لباشو به

 خودمو تحریک کردم و به جون مهسا افتادم ... 

 

 با هر آهی که ، مهسا میکشید ، طناز جیغ میکشید و صدام میکرد ... 

 

 با هر ضربه ای که به مهسا میزدم . . تمام  احساس طنازو به خودم میکشتم و عرق از سر بیچارگی میریختم ... 

 

 من بدی میکردم ، تا فقط به هدفم برسم ... هدفی که ، برام قابل لمس شده بود .. 

 



 چشمامو بستم و تمام شیره ی کمرمو ، رو رحم مهسا خالی کردم و یادگاری براش کاشتم ، ابدی ..

 

 خسته رو تنش افتادم و هردو ، عمیق نفس کشیدیم ... 

 

 و وجودم رخنه میکرد ... این وسط هنوز صدای هق هق ، طناز بود که ، ت

 

 چرخی زدم و کنار مهسا دراز کشیدم ... 

 

 سیگاری از رو میز برداشتم و روشنش کردم ... 

 مهسا از دستم قاپید و کامی ازش گرفت ...خندید و بازوی حجیممو ، بغل کرد ... 

 

 سیگارو از دستش گرفتم و کشیدم .. 

 

 الود طناز خیره شدم و لب زدم ...از پشته دود غلیظ سیگار به صورت سرخ و اشک 
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 _گریه بسه ... 

 پاشو برو به خودت برس ... دو سه ساعت دیگه میریم یه جایی ! 

 

 بغضشو قورت داد و لب زد ... من هیچ جا نمیام ... 

 

 مهسارو بغلم کشیدم و لب زدم ...پس باید رهارو بکشی !

 بلند شو ....اگه نمیخوای ، قاتل دوست حاملت باشی پس 

 

 جیغ بلندی کشید ...بی اهمیت بهش ، گردن مهسا رو اروم مکیدم و اتاقو با ناله هاش پر کردم ... 

 

 طناز بعد از یکم دیوانگی بلند شد و سمت حموم رفت ... 

 حس بدی داشتم ...انگار که طناز بخواد دیوانگی انجام بده ... 

 

 پایین ، دوش بگیر ... رو به مهسا کردم و گفتم ... برو حموم 

 من با طناز حموم میکنم ، تا جنون به سرش نزنه ! 

 

 اخمی کرد و گفت ...خوب بزنه ، چرا برات مهمه ؟  

 

 سیگارمو بین پاهاش رسوندم و با خاموش کردنش رو پوست نرمش ، غریدم ... 

 فکرمیکنی تو سطحی هستی که ، کارام بهت مربوط باشه ؟ 

 

 د و نفسش از درد رفت و اسمم به زور هجی کرد ... صورتش از درد جمع ش

 

 با فشار دادن سیگار ، جیغشو بلند کردم و لب زدم ... 

 تا یه هفته ، خوش ندارم قیافه ی نحستو ببینم ...گمشو بیرون ...!

 

 به زور و با درد از رو تخت بلند شد و با پوشیدن لباساش ، بیرون رفت ... 

 

 زدم ...یه هفتمون ، ابدی میشه ! دخترک چندش ..نفس عمیقی کشیدم و لب 

 

 از جا بلند شدم و سمت طناز رفتم ... 



 خشک شده زیراب ایستاده بود و به نقطه ای خیره شده بود ... 

 

 واردحموم شدم و تن زیباشو دربرگرفتم و اروم اروم ، مشغول شستنش شدم ... 

 

 رحمی های خودم ، به خودم پناه اورده بود .... تکیه زده به من ، اروم اشک میریخت و از دست بی 

 

 سرشو بوسیدم و گفتم ...قول میدم دیگه همچین چیزی نبینی ، اسیر دوست داشتنی من ، 

 هیچ وقت نمیبینی ...!

 

 هق هقش بلند شد و من سخت تر بغلم گرفتمش ... 

 

 هردومون که اروم شدیم ،حموم کردیم و بیرون اومدیم ... 

 

 بخندونمش ... صداش کردم ...  دلم میخواست

 

به سمتم چرخید ...حوله دورش پیچیدم و لب زدم ...امروز که با یکی کار داریم ..اما فردا بریم ، واسه کوچولوی نوید و رها 

 خرید کنیم ؟ 

 

 جیغی از خوشحالی کشید و با ذوق گفت ...توهم منتظر اومدنش هستی ؟ 

 

 ..نه پس ، فقط تو منتظری .. بنده خان عموش میشم ... اخم بامزه ای ، بهش کردم و لب زدم .

 

 خودشو بغلم انداخت که ... حولشو گرفتم و کشیدم و به تن برهنش ، با لذت خیره شدم و لب زدم ... 

 تو هم روزی ، این تن هوس انگیزتو اماده ی مادر شدن میکنی ، عزیزدلم !
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 طناز 

 

 

 لب زدم ... اره ، از یکی از سیاستمدار ها ، یه گروگان میگیرم و واسه اسارت پیشت میارم ! پوزخندی به حرف حسام زدم و 

 

 قهقه ای جانانه ای زد و گفت ... هدف بعدیمونم همینه عزیزدلم ... 

 من میدونستم که ، تو خیلی باهوشی ، ولی نه این که وظیفتو ، به این راحتی درک کنی ! 

 

 ستش با حرص کشیدم و غریدم ... اخمی کردم و حوله رو از د

 من انداممو خراب نمیکنم ، اینبار تو حامله شو و من دنبال کارا برم ... 

 

 صدای خنده ی مردونش ، اتاقو پر کرد ... 

 خودمم خنده ی محوی رو لبام جا خوش کرد که ، سریعی با چشم غره ای به خودم ... جمعش کردم و سمت کمد لباسا رفتم ... 

 

 س زیر سفیدی ، تنم کردم و مشغول انتخاب لباس واسه بیرون شدم ... ست لبا

 

 ترجیح دادم ، کمی رسمی باشم که حسام تکیشو به کمد داد و گفت ... جوری لباس بپوش که ، شیخ پسند باشه ! 

 

 با تعجب بهش نگاه کردم که چشمکی زد و گفت ... محجب دلبر باش ، حاجیه خانم !

 

 دستم به سمت ، لباس های مشکی و سنگ دوزی شده بردم و برشون داشتم  ...  نفس عمیقی ،کشیدم و



 

 رو تخت گذاشتمشون و سمت میز ارایش رفتم ... 

 

 ارایش محو اما چشم گیری کردم و موهامو ساده ، دم اسبی بستم ... 

 

 دیده میشدم ! وسواسی به موهام نشون ندادم ...چون باید شالمو مدل لبنانی میبستم و کامال محجبه 

 

 اماده که شدم ... جلوی اینه ایستادم و منتظر اومدن حسامی شدم که ، نفهمیدم اصال کی رفته بود ... ! 

 

 مشغول عطر زدن مالیمی بودم که ، در باز شد و حسام با تیپ شیکی جلوم ظاهر شد ... 

 

 کت شلوار قشنگی به تن کرده بود یقه ی پیرهنشو ، بسته بود ... 

 ن حال ، عجیب جذاب شده بود ... با ای

 

 تسبیح دانه درشتی ... بین دستاش میچرخید و انگشتر های عقیقی ، دستش کرده بود .. 

 

 موهاشو ساده شونه کرده بود و کامال عوض شده بود ...! 

 

 با کشیدن چادر سیاهی ، رو سرم ... منو از دید زدنش ، خالص کرد و تیپمو کامل کرد ... 

 

 اینه چرخیدم ... چقدر عوض شده بودم ...چقدر متفاوت با طناز همیشه شده بودم ... به سمت 

 

 لبخندی از دیدن خودم زدم که ، حسام دستشو به سمتم دراز کرد و گفت ... وقت رفتنه خانوم خانوما !
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 پوفی کردم و با حسام راهی شدم ... 

 . خیلی وقت بود ، با چادر غریبه شده بودم .

 

 حاال مادرمو یاداورم کرده بود .. 

 

 تو ماشینم سفت چادرمو نگه داشته بودم و به گذشته ها برمیگشتم ... 

 

 بابام هیچ وقت اجبارمون نمیکرد ، چادر سر کنیم ... اما منو مامان ، عالقه ی خاصی به این پارچه ی سیاه داشتیم ! 

 

 بودم ... پارچه ای که ، خیلی وقت بود ، ازش متنفر شده 

 

 حسام حین رانندگی ، خنده ای بلندی کرد و گفت ... چیه طناز ، تو خودتی ؟ 

 چادر حال و هوای مذهبی بهت بخشیده ؟ 

 

 نفسی کشیدم و گفتم ، نه تو بلدتر شدی چطور منو زجر بدی !

 

 دستاش دور فرمان سفتتر شد ... اما چیزی بهم نگفت ....

 

 .... خودم ساکت ننشستم و ادامه دادم

 چطوریه که از یه دختر واسه کثافط کاریا استفاده میکنی ؟ 

 هدفت یعنی رو ک و س یه دختر باکره میچرخه ؟ 



 

 فریاد بلندی که کشید ... پوزخندو ، رو لبام نشوند ....

 

 کمی که گذشت ... با صدای خشدار و مردونش گفت ... 

 و امثال باباته ...هدف من ، مقدسه طناز ... هدف من ادامه ی راه بابات 

 

 خودم و راههایی که در پیش گرفتم ،اره کثیفیم ... اما هدفم نه ! 

 

 تو خیلی چیزا هست که نمیدونی و ازشون سر در نمیاری ... 

 اما حقم نداری ندونسته ، توهینی به هدفم بکنی ، حداقل به خاطر پدرومادرت ... 

 

 

 پدر و مادرم ! 

 چشمام بودند ؟ چرا امروز فقط اونا جلوی 

 سردرگم بودم ، تو افکار خودم میچرخیدم ....چی باعث شده بود ، من به اینجا برسم ؟ 

 منی که خیلی وقت بود ، تکلیف خودمو با دین و سیاست ، مشخص کرده بودم ..

 

 با ایستادن ماشین ... نگاهمو بیرون چرخوندم ...  

 جلوی یه ویالی بزرگ بودیم ... 

 

 ا سیاستمدارها ، همگی وسط جنگل پیداشون میشد ؟ عجیب بود ، چر

 

 حسام پیاده شد ... پشت سرش منم پیاده شدم ... 

 

 حسام کنارم قرار گرفت و اروم لب زد ... 

 فقط سکوت کن ، حتی مقابل ساده ترین سواالت ... 

 

 اگه خواستی حرفی بزنی ...حساب شده و با فکر حرف میزنی ! 

 

دستاشو رو شونهام گذاشت و این بار جدیتر از قبل لب زد ، بخاطر رها و بچشم شده ، سعی نکن ،  باشه ای زمزمه کردم که

 نقشه ای طرح کنی و منو دور بزنی ... 

 اونا واسه زنده بودند ، به برگشتت احتیاج دارند .. فهمیدی ؟ 

 

 نه نفهمیده بودم ...انگار جایی که میرفتم ، فرق داشت ...یه فرق بزرگ !
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 وارد محوطه ی خونه شدیم ..  

 

 هنوزچادرمو ،محکم نگه داشته بودم ...

 دل شوره گرفته بودم و نمیدونستم چی در انتظارمه ..

 

 

 حسامم کالفه بود و کمی نگران .. 

 

 خودشو مرتب کرد و جلوی ورودی خونه ایستادیم .. 

 



 اسلحه به دست خبری نبود !  عجیب بود ، خلوت بود ، از اون بادیگاردهای قوی هیکل و

 

 حسام زنگ رو به صدا دراورد ... 

 زیاد نگذشته بود که ، مردی جو گندمی ، درو باز کرد ! 

 

 نگاهم با نگاهش ، گره خورد ... 

 اشنا بود ، نبود ؟ 

 

 راهنمایمون کرد به خونه ... 

 

 گرمای مطلوبی با ورودم به خونه حس کردم ... 

 

 عجیب حس امنیت به سراغم اومده بود ... خونه ارامش بخش بود و

 

 حسام و اقا ، باهم مشغول حرف زدن بودند و من ، مات ایستاده بودم .. 

 

 حسام به ارومی صدام کرد ... 

 

 از فکر بیرون اومدم ... 

 

 ارومتر لب زد ... کار اشتباه بکنی ، این مرد ، پروندتو ، دنبال میکنه ... 

 

 خواستم بپرسم چطوری ... 

 با دیدن عکس مرده ،که با لباس نظامی و درجه های سرهنگیش ....

 

 نفسم رفت ...

 

 من کجا اومده بودم ...حسام نیشخندی زد و پا تند کرد و پشت سر مرده ، به سمت مبل های وسط سالن رفت .. 

 

 سرمو پایین انداختم و منم قدم برداشتم ... 

 

 . نگاه سنگین مرده ، منو سر حد میترسوند ..

 

 عرق سردی رو تنم نشسته بود و چاره ای جز خونسردی نداشتم ... 

 

 صدام کرد ... با اشاره ای که به کنار حسام میکرد ...به خودم اومدم ، انگار خیلی سرپا ایستاده بودم .. 

 

 حسام خنده ای کرد و گفت ، چیه دختر ، چرا اینجا نیستی ؟ 

 

 نشستم ...  واکنشی نشون ندادم و رو مبل کنار حسام

 

 چشمی چرخوندم و ترجیح دادم ، به زمین خیره بشم و حواسمو جمع کنم ... 

 

 حسام مشغول صحبت های عادی ، با مرده شد و من واقعا نمیدونستم ، حضورم اونجا چه معانیی داره ...

 

 خسته از سکوت خودم ، سرمو بلند کردم و به عکس مرده دوباره نگاه کردم ... 

 

 عجیب برام اشنا میومد ...اما کجا دیده بودمش ؟ این مرده 



 

 باصدای حسام چشم از عکس برداشتم و به سمتش برگشتم ... 

 

 انگار مرده رفته بود و با حسام تنها بودیم ... 

 

 لب زد ، دختر چرا خودتو گم کردی ؟ اصال تو باغ هستی ؟ 

 

 به چشمای عجیب رنگش خیره شدم ... 

 جواب دادم ... 

 ردی که اینجا بترسونیم تا به هدفت برسی ؟ منو او

 منو اوردی تا ، قاتل بودنمو ،یاداوری کنی و چارستون بدنمو بلرزونی ؟ 

 

 چی میخوای از جون من اخه تو .. ؟ 

 

 پوزخندی به لبای خوشگلش داد ... و گفت ..
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 برای من یکی که ، بی ارزشی .. 

 اما ...

 ونی و بهای سنگینی ! برای خیلیای دیگه ، گر

 

 دیگه دلی نداشتم که ، از حرفاش ،بشکنه 

 

 خنثی نگاهش کردم ...

 

 با اومدن دوباره ی مرده ، هردو به پاش بلند شدیم و نشستم .. 

 

 نمیدونم چرا این مرد ، به نظرم محترم میومد .. 

 

 صدام کرد ... لحن صدا زدنشم اشنا بود ... 

 تا خواستم جواب بدم ....

 

 اشک تو چشماش جمع شد و با دستش اشاره ای به حسام کرد ....

 

 حسام بازومو گرفت و منو بلند کرد ...

 

 بی حرف سمت بیرون راه افتادیم ... اینجا چه خبر بود ؟ 

 

 

 از خونه که بیرون اومدیم ... حسام بازومو ول کرد ، نفسی کشید و دکمه های یقشو باز کرد ... 

 

 .... به سمت خونه چرخیدم

 

 غرید و گفت ، بیا بریم تو به هیچ دردی نمیخوری!

 



 مگه من چیکار کردم ؟ 

 

 

 چرا هرکاری میکردم ، حسام ازش ایراد میگرفت ؟ 

 

سمت ماشین راه افتادم ...اما قبل سوار شدن ... عصبی اون پارچه ی سیاه چندش رو از سرم باز کردم و به صندلی عقب انداختم 

 ... 

 

 تغییر دادم و از حجاب اجباری رها شدم ... مدل شالمو 

 

 حسام تمام کارامو با پوزخند نگاه میکرد ... سوار ماشین شدم و درو محکم بستم !

 

 

 سوار شد و اروم لب زد ..چطوره یه دورم بهم بدی ؟ 

 

 پوزخندی زدم وگفتم به تو چرا بدم ، هستن کسایی که بهایی خوبی واسه سوراخم میدن ...

 

 و با دندونای کلید شده غرید ..سرخ شد 

 وقتی جنده ی سگام کردمت ، بازم به خودت میبالی ؟ 

 

 پوزخندم پررنگتر شد و جوابم تندتر ... 

 چرا که نه ، سگا شرف دارند از ادمای سگ صفتی مثل تو ... 

 

 پا رو پدال گاز بذار و به وعدت عمل کن ... 

 

 بود ... از این به بعد میدونستم با این مرد خودخواه چیکار کنم ...  ماشینو روشن کرد ... دیگه حقارت کشیدن بسم

 

 با نفرت ، دستامو مشت کردم و به رو به روم خیره شدم ..!

 

 من خسته بودم ... اما اون مرده ، درگیرم کرده بود ...بالخره میفهمیدم اون کیه و چرا بهم انقدر اشنا میومد ... 

 

 ود !حتما اون مرد ، راه نجاتم ب

 

 حسام کالفه بود ، دستشو بین موهاش میکشید و دنبال واژه ای بود بهم بزنه ... 

 

 بالخره سکوت شکست و گفت ، بریم واسه بچه ی رها و نوید لباس و عروسک بخریم ؟ 

 

 سردتر از احساساتم لب زدم ... نه ، ترجیح میدم ، قاتل اون بچه هم باشم و تو رو به هدفات برسونم ..!

 

 چیزی نگفت و سرعت ماشین رو زیاد کرد ...

 

 از این پس ، خیلی چیزا رو تغییر میدادم و هر کاری رو به نفع خودم پیش میبردم ...
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 چندروزی از اون اتفاق میگذشت ... 

 سرسنگین بودنم با حسام ، عصبیش کرده بود و فقط دنبال بهونه ای بود زجرم بده ... 



 

 یخواست بدون چون و چرا انجام میدادم ... هر کاری ازم م

 از ورزش های سنگین گرفته ، تا تمیز کردن اون عمارت بزرگ ... 

 

 هرچی ازم میخواست ، انجام میدادم و مهر سکوت به لبام دوخته بودم ... 

 

 بهونه برا عذابم داشته باشه ... تنها زمان شام کمی استراحت میکردم ... حتی خوابم برام حروم کرده بود ، تا اعتراض کنم و اون 

 

 وعده ی غذاییم یه بار بود و درمقابل همه ی کارام ... چیز قابلی نبود و سیرم نمیکرد ...

 

 اما مهم نبود ... من خود به خود ، اماده ی مبارزه میشدم ... 

 

 بدنم فرم بهتری میگرفت و فرز تر شده بودم ... 

 

، به سمت حموم رفتم و یه دوش سرسری گرفتم ... لباسی تنم کردم و موهامو خشک کردم  تازه ورزش سنگینم تموم شده بود که

 ... 

 

 میدونستم االناس که پیداش بشه و یه کار سخت دیگه بهم بده ... 

 

 تو اتاقم منتظرش ایستاده بودم که ، صدام کرد ... 

 

 پوزخندی زدم و سریع بیرون رفتم ... 

 

 ... میدونی که هوا سرد شده و ماهم وسط جنگلیم ... اگه گاز قطع بشه ... از سرما دوام نمیاریم ...  نگاهی بهم انداخت و لب زد

 

 میخوام بری تو جنگل و چوب جمع کنی .. 

 اگه پیدا نکردی ، درختهای خشک شده و پیرو بشکنی ! 

 

 کردم و دوباره پیشش برگشتم ...  من چطور میتونستم ؟ سر پایین باشه ای گفتم و سمت اتاقم برگشتم ...سوشرتی تنم

 

 پوزخندی بهم زد و اجازه ی رفتنمو داد ... 

 

 راستش بدم نبود ، گشتن تو جنگل و چوب جمع کردند ...

 

 کنار سختی کار ، خوش به حالمم بود .. 

 

 تبری از خدمتکار گرفتم و با فرغونی بزرگ دل به جنگل زدم ... 

 

 به حرف دراوردنش ... همه چیش مسخره بود ... اما مهمم نبود ! واقعا مسخره بود ، دستوراش ، منو 

 

 هر تکه چوب بزرگی رو که میدیدم ... رو فرغون میذاشتم و به سختی میروندم ... 

 

 سعی میکردم .. همه جا رو خوب بگردم تا چوب پیدا کنم ...اما مجبور به استفاده از تبر نشم ... 

 

 ط کمی چوب جمع کرده بودم ... خیلی راه اومده بودم ... اما فق

 

 نباید بهونه دست حسام میدادم ... 

 



 کمی نشستم ... گرسنم بود و احساس ضعف میکردم ... 

 

 اما هیچی واسه خوردن نبود ...!

 

 بی حال از جام بلند شدم و تبرو  برداشتم و به جون یه درخت خشکیده افتادم ... 

 

 بودم ... چشمام سیاهی میرفت و من تبرو به تنه ی سخت درخت میکوبیدم ... از سختی کار به گریه و ناله افتاده 

 

 اشکام مانع دیدنم بودند و من جون سختتر ، کارمو انجام میدادم ... 

 

لحظه ای که سرم گیج رفت ... تبر الی درخت گیر کرد و خودم تعادلمو از دست دادم و به سمت عقب میفتادم که ، کسی نگهم 

 افتادنم شد ... داشت و مانع

 

 نفس نفس میزدم و دنیا تو سرم میچرخید ... 

 

 کمی که گذشت ، چشمام که باز شد ... نگاه غمگین حسام ، همه چی رو از یادم برد ...

 

 لباشو رو لبام گذاشت و کامی از لبای خشکیدم گرفت و محکمتر ، بغلم کرد ....
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 حرف داشتیم که ، بایه بغل ساده ، همه ی واژه ها گفته شد و تموم شد ... هردو ساکت بودیم ... شایدم یه دنیا 

 

ما فقط خاموش تو بغل هم و گاهی با بوسه های پی در پی رو لبای هم ،  دلخوری ها رو ، بدی هارو ، قهر و دعوا هارو ، تموم 

 کردیم و از هم فاصله گرفتیم ... 

 

 ه ی دیگه باقی مونده بود .. درخت از پا در بیاد و کارمن تموم بشه ... به تنه ی درخت اشاره کرد ... فقط چند ضرب

 

 لبخندی از خستگی زدم و اروم رو زمین نشستم تا جون دیگه ای بگیرم و کارمو شروع کنم ... 

 

 حسام با چند ضربه .. درخت رو از پا دراورد و اون درخت عظیم و به زمین زد ... 

 

 به حسام چشم دوختم ... لبخند تلخی رو لبام نشست و 

 

 کمی میترسیدم ... از اینکه کارمو خوب انجام نداده بودم میترسیدم ... اما حسام تبرو رو تنه ی درخت کوبید و به سمتم اومد ... 

 

 دستی نوازش گونه رو صورتم کشید و لب زد ... پاشو بریم خونه ، تو بردی ! 

 

 دم ، نه جنگیدن ، واسه شکنجه نشدن ....من اگه برده بودم ، احساسشو مال خودم میکر

 

 راهمو کشیدم و همراه حسام ، به سمت خونه رفتیم .. 

 

 فقط درختی این وسط قطع شد و مثل غرور حسام ، به زمین افتاد ...

 

 وگرنه لجبازی چند روزمون ، هیچ تاثیری رومون نداشت ...

 

نگنده .... خیلی چیزا یاد گرفته بودم ...به خیلی چیزا صبوری گرسنگی و خستگی ، منو هم ضعیف کرده بود و هم مثل یه ج

 خرج میدادم ... 



 راستش من خیلی اماده تر شده بودم ... 

 

 فردا و فرداهای دیگه ای هم ، به همین صورت ، کارا رو انجام میدادم و سخت تمرین میکردم و فقط یه وعده غذا میخوردم ... 

 

 کامال عوض ...  اندامم زیباتر شده بود و روحیم

 افکارم عمیقتر شده بود ، خونسردی و احساساتم ، مدیریت میشد ....

 

 من به یه ادم دیگه ای تبدیل شده بودم و حسام روم ، حساب دیگه ای باز کرده بود ... 

 

 حاال این روزا پا به پاش ، همراه میشم و ازش کار تجارت و معامله کردند و یاد میگیرم ... 

 

 زیاد شده و دیگه یه برده ی خاموش شده نیستم .... اختیاراتم

 

 تبدیل به فردی شدم که ، حسام با چشمای براق و عجیبش ، ستایشش میکنه ....
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 با صدای حسام ... سرمو از کمد لباسام بیرون اوردم و با یه هان بزرگ ، جوابشو دادم ... 

 

 ترسم شده بودم ... خوب این یادم رفته بود بگم ...بی ادبم و ن

 البته وقتی که زبونم جلوی حسام دراز بود ...وگرنه مثل بید از نگاهش میلرزیدم و از جذبش ، نفسم میرفت و برنمیگشت ... 

 

 وارد اتاق که شد ...لبخند دندون نمایی ، در برابر اخماش زدم و خودمو مظلوم نشون دادم ... 

 

 .چیزی زیر لب گفت و چپ چپ نگام کرد ..

 لبخندم عمیقتر شد و با چشمای خمارشدم به اندام مردونه و ساخته شدش ، زل زدم بهش ...

 

 بازوهای قلمبه ، سینه ی برجسته ، استایل ورزشکاریش ، خدایی این مرد جذاب نبود ... چی بود ؟

 

ی سیری ناپذیرم ، چرخی زد و حسام از طرز نگاهم ، با اون لبخند ژکوندم ، بلند خندید و خشمش یادش رفت و دربرابر چشما

 گفت ... 

 خوردیم تموم شد ، یا بازم باقی مونده ؟

 

 خودمو سریع جمع کردم و گفتم ...خیلیم تماشایی نیستی ...! 

 

 دوباره خندش بلند شد و لب زد ، اینو نگی چی بگی اخه ! 

 

 ریز خندیدم و دوباره تو کمد خم شدم ... 

 نمیدونم دنبال چی بودم ... 

 هرچی بود ، الزمم بود ... اما 

 

 گرم حسام رو باسنم نشست و جونی لب زد ... پر از درگیری فکری بودم که ... دست 

 

 تکونی به باسنم دادم و گفتم برو کنار کار دارم ... 

 + اخه لعنتی ، اینجوری خم کردی ، مگه میشه رفت کنار ... 

 

 _چرا نشه ..به این فکر کن که واسه تو نیست ! 

 واسه کیه ؟  +پ



 

 کمرمو صاف کردم که ، خودشو بهم چسبوند ... 

 _مال اونیه که ، امشب باهاش قرار دارم ! 

 

 بایاداوری امشب ...حسام به فکر فرو رفت ... خودمم استرس ، وجودمو پر کرده بود ... 

 

نجاتش ، اجرای نقشه ای بود که ، امشب  حسام ، بعد رابطه ای که با مهسا انجام داده بود ، تو دردسر افتاده بود و تنها راه

 ترتیبشو داده بودیم ... 

 

 وگرنه خیلی چیزا رو میباختیم و این اصال به صالحمون نبود !

 

 جمع میبستم ... چون خیلی وقت بود ...منم هم پای حسام شده بودم ... 

 

 ...  شاید از روزی که اون مردو دوباره مالقات کردم و طعم بغل اشناشو چشیدم

 

 مردی که هم خون من بود ، دایی من بود ، دایی که بنا به دالیلی ، هویتش ، از من مخفی شده بود ..  

 

هنوزم مخفی بود ... اما بازم من ، تو اوج خاموشی سرنوشتم ، کسی رو داشتم که بهش تکیه کنم ... اگه حسام اجازه ی نزدیکی 

 بهشو بهم میداد !
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 شده بود ... نمیشناختمش ، اما این طناز و بیشتر از قبلی دوس داشتم ...طناز عوض 

 

 دیگه باهام کل کل نمیکرد و بیشتر از من ، رو همه چی تمرکز داشت ... 

 میپسندیمش ... این همون طنازی بودکه ، شب و روز ، تصور میکردم ! 

 

 با لباسهای چرمی و سکسی ، اماده جلوم ایستاده بود ... 

 بود ، جایی بره که ، جان منو بخره ..  قرار

 مهسا منو با حاملگیش تو دردسر انداخته بود هرچند که مطمئن بودم ، بچه از من نیست ... 

 اما کاریم ازم بر نمیومد ...جز نابودی اون بچه !

 

 با صدای طناز به خودم اومدم ... با پوزخند پیروزی نگام میکرد ...

 

 شم و ازم دریغ میکنه ...! خوب میدونست ، تشنه ی تن

 

 اخمی کردم و لب زدم ..چیه میخندی ؟ 

 خنده ی قشنگی کرد که ، چشم از خوشگلیش گرفتم و به نقطه ی دیگه ای خیره شدم ... 

 

 عشوه گر ، صدام کرد ... هانی گفتم قهقهش اوج گرفت .. 

 حرصی .. گره کرواتمو شل کردم و گفتم ..حاضری .. بریم ؟ 

 

 دی زمزمه کرد که در با شدت  باز شد و نوید ، تسلیم و دست باال ..جلوی در ظاهر شد ....بله ی بلن

 

 من با تعجب و طناز ترسیده به نوید ، خیره شدیم ... 

 

 پوزخندی زد و مظلوم نگام کرد ...



 

 صداش کردم .. کمی جلوتر اومد ... 

 با دیدن مهسا اسلحه به دست .. 

 

 خورد ...ابروهام بیشتر بهم گره 

 

 یه قدم برداشتم که داد کشید و گفت ، وایستا عوضی ....سرجات وایستا ، وگرنه برادرتو میکشم ....

 

 لبای نوید جمع شد و مسخره نگام کرد !

 

 نگاه ازش گرفتم ..تا خندم نگیره ...به مهسای عصبی چشم دوختم ... 

 

 ی روش دراز کشید ....طناز معنی دار نگام کرد و سمت تختش رفت و با فیگور قشنگ

 

 اوپس ..پس مهسا درواقع ، با من طرف بود ... 

 خوبه اون بیشتر از من ، تو رابطه لذت برده بود ... 

 هنوزم معتقدم ...اونشب اومده بودکه ، من کلوچشو بخورم و باز کنم ... 

 

 وگرنه با من کاری نداشت ... 

 

 

 مهسا که خونسردیمو دید .. داد زد ... 

 ضی ، زندگی منو به گند کشیدی .. توی عو

 منو نابود کردی و فکر کردی میتونی قسر در بری ؟

 

 من در نرفته بودم که !

 

 عجب که مشکل داشت ...

 

 نوید خسته .. رو صندلی داخل اتاق نشست و اسلحه ی مهسا ، درست سمت من چرخید ... 

 

 ای بابا نشد که !
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 متفکر به دختر عصبی ، رو به روم خیره شدم ... سیگاری روشن کردم و 

 

 منظره ی زیبایی بود نه ... ؟ 

 

 ولی حیف پشت دود سیگارم محو میشد ... 

 

 کام عمیقی از سیگار گرفتم و لب زدم ...

 بزن منو ، مهسا جان ... من اعتراضی ندارم ... 

 به تمام ارزوهام و هدفهامم رسیدم ..  

 دنیا ندارم ...  راستش ، وابستگی به این

 بزن من کلمات شهادتیمم میگم ... 



 

 پوزخندی زد و گفت ... تو مگه مسلمونی که ، از این چیزا دم مرگ .. یادت بیفته ...

 

 چشمام گرد شد و با تعجب گفتم ...مگه نمیدیدی بعد هر سکسمون ، غسل میگرفتم خانومی ؟ 

 

 و تو یه حرکت ... سمتش هجوم بردم و به دست و اسلحش مسلط شدم  ... نوید پقی زد زیر خنده که حواس مهسا بهش پرت شد 

 

 تقال کرد که ، تو بغلم نگهش داشتم و اسلحه رو با دست خودش ، روشقیقش 

 بردم و لب زدم .. 

 برو به درک عزیزم ... 

 

 ماشه رو با انگشت ظریف خودش کشیدم و واسه همیشه ... از این دخترک مزاحم ، خالص شدم !

 

 دستامو از رو دست و تنش برداشتم و  الشه ی نجس شدس ، زیر پام افتاد ... 

 

 پامو رو جسدش گذاشتم و رو به نوید و طناز لب زدم ... 

 خودکشیش تو برناممون نبود ... ولی خوب اتفاقه دیگه ... ما فرصت هم نمیکنیم ... به این چیزا تردیدی به خودمون راه بدیم ...

 

 رنگ پریده ، سرجاش طناز ترسیده و 

 خشکش زده بود ... به سمتش رفتم ... 

 کنارش نشستم و به اغوشم کشیدمش .. 

 

 کمی تقال کرد که ...چونشو گرفتم و تو چشماش خیره شدم .. 

 

 مردمک چشماش لغزید و اشک تو چشماش جمع شد .. 

 

 لبامو رو لبای لرزونش گذاشتم و هردومون رو اروم کردم ... 

 

 ولش دادم و روش خیمه زدم و خشن تر لباشو مکیدم ..  سمت تخت ه

 

 مهم نبود ، من اگه تو دردسر میفتادم یا نه .. مهم نبود ، چه جوری میخواستم این جسد رو ، مخفی کنم ... 

 مهم ارامش طناز بود ...مهم دید طناز نسبت به من بود ... 

 

 م سلب بشه ...احساسشو که خشکونده بودم .. اما نمیذاشتم اعتمادش از

 

 اشک چشماش بارید ... دستام رو سینه هاش لغزید .. 

 ازم مور مورش میشد ... اما من که قاتل نبودم ... اینو باید بهش میفهموندم ...

 

 اما به سبک خودم !
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سفید و خوش عطرش افتادم با حرصی که از خواستنش ، تو جونم رخنه کرد ... لباسشو از تنش بیرون کشیدم و به جون گردن 

... 

 

 نمیدونم یهو چی شد که  ...

 منو با عصبانیت کنار زد و با چشمایی که حاال به گستاخی میزد ...فریاد زد ... 



 

 چی راجبم فکر میکنی حسام ؟ چی منو میبینی که شهوت حیوانیتو ، سراغ من میاری ؟ 

 

 من مگه ، خالی کنه ، عقده های حیوانی توام ؟ 

 

 رفته ..رو همین تخت .. با اون دختری که ، رو زمین افتاده بود سکس کردی و نعره های منو ، نشنیده گرفته ؟  یادت

 

 حاال بعد کشتنش ، اونم وقتی از تو حیوان ، ابستن بود ... تن گناهکارتو ، رو من میندازی تا چی بشه ؟ 

 

 تا به چی برسی عوضی ؟

 

 میکردم ...  به چشمای سرد و خشمگینش ، مات نگاه

 این طنازو نمیشناختم ... این طناز با من غریبه بود .. 

 

 از جاش بلند شد ... لباسشو از رو تخت چنگ زد ... رفتنشو دنبال کردم ... 

 درحالی که لباسشو تن میکرد ، سر جنازه ایستاد و گفت ..عاقبت دل بستن به تو و ناله ی شهوت سر دارن زیر تو ... 

 ! همین مرگ و بس

 

 باورم نمیشد ...نفسی که تو سینم حبس شده بود ، با رفتن طناز از سینم رها شد و مبهوت سرجام خشکم زد !

 

 با رفتن طناز ، نوید به باال سر جنازه برگشت ... 

 

 خونسرد لب زد ... پرونده ی خودکشی مهسا ، کامل شد و مشکلی نیست داداش ... 

 

 . سردرد گرفته بودم ... چیزیم نمیتونستم ، مقابلش بگم ... سری تکون دادم و رو تخت افتادم ..

 خودم کاری کرده بودم که ، احساسشو نسبت بهم ، سرد و یخی کنه ... 

 نبایدم گله میکردم ... 

 

 اما چرا این ، چیزی نبود که ...میخواستم ؟

 

 هرکاری کردم ...نتونستم اروم رو تخت بمونم ... 

 رو برده بودند و خدمتکارا ...اتاقو تمیز میکردند ...  از جام بلند شدم .. جنازه

 

 دیگه نباید سایه تو این اتاق میموند ... 

 دستور جابه جایشو دادم و با پوشیدن یونیفرمم  ،راهی اداره شدم .. 

 

 طناز مثل هرروز ... سخت تمرین میکرد و تایم های بیکاریش ، همراه خدمتکارا ، کار ... 

 

 نداشتم ... اما انگار ، نقشه ای ، تو سرش ، میپروند که من باید بیشتر حواسمو جمع میکردم ...! کاری به کارش 

 

 به اداره که رسیدم .... با دیدن کسی که تو اتاقم منتظرم بود ، شوکه شدم ... 

 

 به پام بلند شد و سالمی داد ... 

 

 خیلی وقت بود ، از این مرد بی خبر بودم ... 

 پارتی که ، طناز بیهوشش کرده بود ... از همون شب 

 بودنش اونم اینجا ، چیزی جز ترس و دلهره به دنبال نداشت ... 

 



 باهاش دست دادم و  راهنمایش کردم بشینه ... 

 

 به خودم مسلط شدم و لب زدم ...چه کمکی ازم ساختس جواد جان ؟ 

 

... انگار همون اقازاده ای نبود که ، بکارت دخترارو بو میکشید  من منی کرد ... و سرشو پایین انداخت .. نتونست حرفشو بزنه

 و میدرید ... 

 

 انگار همونی نبود که ، زیر سایه ی پدر فقیهش ، سروری میکرد و هیچ کس ، از شرش ، در امان نبود ... 

 

 االن خیلی ساده و سر پایین جلوم نشسته بود و حرفم نمیتونست بزنه ! 

 

 یک میشدم ... وقتی این چنین ، رسوایی اقاها رو میدیدم ...!چقدر به هدفم ..نزد
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 به ظاهر اروم بودم ...اما خدا میدونه چه خشمی تو درونم ، موج میزد ... 

 

 دوباره لب زدم ...چه کمکی ازم ساختس جوادجان  .. چیزی شده ؟ 

 

 همونی دیدم و باهاش بحثم شد ...! سر پایین لب زد ... من ، من دنبال دختریم که اون شب ..تو م

 

 یکه خورده نگاش کردم ... با طناز چیکار داشت  ؟؟ 

 دلم پر اشوب شد ... 

 

 دستی بین موهاش کشید و به هق هق افتاد ... 

 

 این مرد ، به چه روزی افتاده بود ؟ 

 مگه همونی نبود که از شهوت و ظلم و گناه ، شیطانم ازش رو گردونده بود ... 

 

 مگه همونی نبود که ....ای خدا ، من چرا قضاوتش میکردم ؟

 

 بلند شدم ... کمی اب براش ریختم و باال سرش ایستادم ...

 

 دستمو رو شونش گذاشتم که دستمو گرفت و جلوی من به زانو افتاد ...

 

 خواستم بلندش کنم که خودش مانع شد و لب زد ... 

 من ، عاشق شدم حسام جان ... 

 اون دختره ی چشم درشت مشکی شدم ... من عاشق 

 

 روح از تنم بیرون رفت مگه میشد ؟ 

 اروم پرسیدم ..مگه تو چیزی یادته ؟ 

 فکر کردم ..حافظتو از دست دادی ... 

 

 دستمو کشید ... مجبور شدم ، رو مبل بشینم ...لیوانو رو میز گذاشتم و به فکر فرو رفتم ...

 

 چشمای مشکی و پر خشم اون دختره ... باقی چیزارو ...از بادیگاردم شنیدم ... لب زد ... تنها چیزی که یادمه 

 



 اما هیچ نشان و اسمی از اون دختر ، ندارم و این موضوع داره دیوونم میکنه حسام ...

 

 میگرنم عود کرده بود و سردردم ، وحشتناک شده بود ... 

 من چیکار میکردم ؟ 

 

 ، رو مبل نشست و سر پایین به زمین خیره شد ...  کمکش کردم ... این مرد پریشون

 دستی رو پیشونیم کشیدم ....سردرد ، جلوی تمرکزمم گرفته بود ... 

 

فقط تونستم بگم ... اون دختر مرده جواد ... اون کسی که بهتون حمله کرده بود ...اون دخترم ، کشت و دستشو از دنیا کوتاه کرد 

!... 

 

 اگاه اخمی رو پیشونیم جا خوش کرد ... از جام بلند شدم و به پشت میز خودم برگشتم ...مات نگام کرد ... ناخود

 

 نمیدونم کی از اتاقم رفت ...نمیدونم اون لحظات چطوری بهم گذشت ...

 

 اما این ، سراغاز همه ی مشکالتمون بود و بس !
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 طناز

 

 

 فته بودم ...هنوزم تنم میلرزید ...عصبی بودم .. تیک عصبی گر

 

 چطور تونست اون دخترو بکشه ...؟ 

 چطور تونست ... اون حامله بود ...؟ 

 

 تو خودم جمع شدم و گوشه ی از خونه پنهون شدم ...

 

 نمیدونم چرا میترسیدم ... 

 

 نگاه اون دختر ... صحنه ی اخر ... 

 حتی حسام مهلت نداد ، حرفی بزنه ... 

 

 اروم اشک ریختم ...سرمو رو زانوهام گذاشتم و 

 

 خاموشی خود حسام بود ، نه سرنوشتی که برام رقم میخورد ... 

 خاموشی خود ، واقعی حسام بود ...!

 

 از اتاقم میترسیدم ...از این عمارت میترسیدم ... 

 

 نمیدونستم چیکار کنم ... 

 

 حتی از صدای رها ، که اسممو تلفظ میکرد ...هم میترسیدم ... ! 

 

 تم از این گوشه ی دیوارکه ... مثال خودمو پنهون کرده بودم ، بلند بشم ... دوست نداش

 



 من ضعیف نبودم ... من فقط میترسیدم ... 

 از زن حامله ای ، که به راحتی جلوی چشمامون ، کشته شد ...میترسیدم ... !

 

 کفشهای مردونه ای جلوم قرار گرفت ... 

 

 متعجبش ، اشک تو چشمام جمع شد ...  سر بلند کردم ...با دیدن نوید و نگاه

 من از این مردم ...میترسیدم ...

 

 جلوم زانو زد و دستاشو رو شونه هام گذاشت ...

 

 صدام کرد ... 

 

 با چشمای اشکی نگاش کردم ... دستی به سرم کشید و لب زد .. 

 ی اخر بارداریش بود طناز ... اون دختر ، حروم زاده ی کسی بود که ، مادر ابستنمون رو کشت ! مادر ما ماهها

 دوقلو حامله بود ، طناز ... یه پسر و یه دختر ...

 دیدن جسد مادرت ، با شکم بزرگ و برامدش ، چه حالی میتونه داشته باشه طناز ... ؟ 

 

 بفهم ...حسام بد شده ، تا انتقام بگیره ...

 بد شده ، تا دالی خیلیها رو اروم کنه ... 

 هارو تموم کنه .... بد شده ، تا بدی 

 بد شده ، فقط کمی از دردایی که کشیدم رو جبران کنه ... 

 

 کشته شدن ، مهسا ...امروز وقتش نبود 

 .. 

 باید چندماهی صبوری به خرج میدادیم ... تا شکم برامدش ، درست مثل ، مادر ابستنمون باشه ! 

 

 اگه درکی از کاراش نداری ، اگه درکی از حسام نداری ... 

 چشماتو رو حسام ببند و ازش بخواه ، بذاره بری ... 

 اما اگه ذره ای ، احساس بهش داری ... یا باوری به اعتقادش ... 

 بمون و درکش کن ...! 

 

 سخت بود ... تصمیم گیری سخت بود ... 

 باور چیزایم که ، شنیده بودم ...سخت بود ... 

 

 رفتنتو از حسام بخوای ، بهت نه نمیگه ... ! نوید خم شد و سرمو بوسید و گفت ...اگه بری و

 تصمیم با خودته ... 

 

 من حاال تو دوراهی ، گیر افتاده بودم ... از جام بلند شدم ، باافکار پریشون ، مجنون شده از اتفاقات افتاده بیرون رفتم ...

 

  تبرمو و از تنه ی بریده ی درختی برداشتم و سمت جنگل پا برهنه راه افتادم ...

 

 من ، دیوانه وار ...به جون درخت خشکیده ای افتادم و تند وتند ، به تنه ی بی گناه درخت کوبیدم ...

 

 بارون دونه دونه ، رو زمین میفتاد ... 

 سردی به تنم رخنه میکرد ... 

 

 اشک چشمام ، همراه بارون ، رو صورتم میچکید ... 

 چی خالی میکردم ...  با هرضربه ...عربده ای میکشیدم و خودمو از همه



 

 من واسه این همه درد ، کافی نبودم ...

 

 بارون شدت گرفت ... 

 عربده هام زیر بارون بلند تر شد ... 

 به زمین افتادم و هق هق گریم بلند شد ... 

 

 من شاید سرد شده بودم ...اما هرلحظه ، بیشتر از قبل ، عاشق حسام میشدم ... 

 یپرستیدمش ... هر روز بیشتر از روز قبل م

 

 من ..من دیوانه ی این مرد ، بودم ! کجا میرفتم ؟
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 حسام

 

 

 با سردرد ، دیوانه کنندم ، به عمارت رسیدم ... 

 

 با دیدن طناز که ، با عجله و تبر به دست دل به جنگل زد و متعجب شدم ... 

 

 شقیقه هامو ..فشردم و پشت سرش ...راهی شدم ... 

 

 جنگل ... دیدمش ...وسطای 

 بی تابیشو ، گریشو ، زجر کشیدنشو ... قدرتشو ... ! 

 

 زیر بارون تماشاش میکردم ...اینبار به دور از هر چیزی ... نگاهش میکردم ... ! 

 

 به زمین که افتاد ... فریاداش که اروم شد ... به سمتش گام برداشتم ... 

 

 و دل جنگل ... باهاش تنها بودم ... تن خیسشو ، بغل کردم ... زیر بارون ... ت

 

 اینبار متفاوت تر میدیمش ... دور از هوس و بردگی ... ! 

 دور از اهدافم و انتقامام ... 

 خود طنازو میدیدم ...

 

 به سمتم چرخوندمش ... به چشمای درشتش خیره شدم ... 

 سیاهی چشماش ، غرق دریای خون ، اشوب به پا میکرد ... 

 

 جدایی بهم میداد ... وعده ی شوم رفتنش ...وعده ی شوم 

 وعده ی شوم نبودنشو ... 

 

 به سینم کوبیدمش ... نه هرچی بود ... جاش فقط بغل من بود ... 

 اگه شکنجه هم میشد ...اگه اذیتم میشد ...اگه روزی هزار بار با دستام میکشمتش هم ، بازم جاش تو بغلم بود .... !

 

 ن اندازه ، نفرین زده و محتاج ، بودن کسی تصور نمیکردم ...من خودمو ، تا امروز ای

 



 تمام حس های جنایتی که ، تو درونم پنهون بودند ... تو دربرگرفتن این دختر ، به خوشی غریبی ،ارتقا پیدا میکردند ...

 

مشت ، پی در پی به سینه ی از بغلم بیرونش کشیدم ... دوباره به چشماش خیره شدم ... چشماشو به روی چشمام بست و چند 

 داغ دارم ، کوبید و برخالف چند دقیقه ی قبل ... 

 موندنشو  حتمی کرد و لب زد ... 

 من باید از این نفرین شده برم ... من باید از دست اسارت و خاموشیت ، خالص بشم ... 

 من باید برم حسام ...من باید برم حسام ... 

 

 رو گونم لغزید ...  قطره اشک مردونم ، قاطی بارون ،

 

 چطوری میتونستم نگهش دارم ... ارومش کنم ... 

 

 این رفتن ، ظاهریشو ... به ناکامی ، شاعرانه ای بدل کنم ... 

 

 من فقط بلد بودم ، زور بگم و اسلحه به سمتش بگیرم ... 

 من فقط بلد بودم و تهدیدش کنم و از جرمی که نکرده بود ، بترسونمش ... ! 

 

 دیگه ای از دستم بر نمیومد ...نه نمیومد ... من کار
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 دستامو حائل صورتش کردم و لب زدم ...

 میخوای بری ؟ 

 جایی که ، عکست هنوز دست مامورام هست و دربه در دنبالتن ....

 

 میخوای بری ؟ 

 گیرت کنن ... به خونه ای که ، چندتا مامور ، توش زندگی میکنن تا ،تو کلید بندازی و درجا دست

 

 میخوای بری ....

 خوب برو ، اما پای ما و رها رو ، به قتلت باز نکن ... ! 

 

 جیغ بلندی کشید و یقه ی پیرهنمو ، گرفت و لب زد ....

 پس میگی چیکار کنم ...از خاموشی تو ، کجا پناه ببرم ... از جنایت تو ، کجا برم و در امان بمونم ؟ 

 

 سینم کوبیدم و نعره زدم ... عربده ای کشیدم و به 

 از دست خودم ، به خودم پناه بیار ... 

 از جنایتهای من ، به سینه ی من چنگ بنداز ... 

 از خودم فرار کن و تو بغلم ، امان بمون ... 

 

 از بغلم دور بمونی ، جونتو میگیرن ... 

 از من کناره بگیری ، همه چیتو میبازی ... 

 .. از خاموشی من ، بگریزی .

 به روشنایی نمیرسی ... نمیرسی ... نمیرسی ...

 

 چسبیده به من ...سر خورد و جلوی پام افتاد ... 

 هق هقش بلند شد ... 

 



 اشکام ، قاطی بارون شد ... 

 

 چی فکر میکرد ؟ که بدون من ، میتونست زندگی کنه ؟ 

 

 ازش برنداشته بودم و همه جا مواظبش بودم ...منی که از لحظه ی مرگ خانوادش ، تا به امروز ... یه لحظه هم چشم 

 

 خم شدم ... صورتشو با دستام قاب گرفتم و لبای سرخ و کوچولوشو ...  

 اسیر کردم و زیر بارون شروع کردم به مکیدن ... 

 

 همراهیم که کرد ... به سمت زمین حلش دادم ...

 خیس اب و گل الود از برخوردمون ،با زمین ... 

 

 و پیچ خوردیم ... بهم اغشتیم 

 

 لباسامون به تنمون چسبیده بود ...میخواستم اینبار متفاوت تر داشته باشمش ... 

 

 اما حیف ، حیف هنوز وقتش نبود ...
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 طناز

 

 

 غرق در چادر سیاه ، این چادر عجیب و شاید نفرت انگیز ... 

 منتظر حسام ...ایستاده بودم ... 

 

 ، پسم زد و از روم بلند شد و منو تو خواستن خودش ، ناکام گذاشت ...حسامی که زیر بارون 

 

 کینه نه ، اما نفرت اون روز ، تا ابد به دلم زخم زد ... 

 

 کنارم که قرار گرفت .. لب زد ... 

 چادرو در بیار ... مقصدمون عوض شد ... 

 

 ... سوالی نگاش کردم ... اخمی کرد و گفت .. میریم یه مهمونی خودمونی 

 

 پوزخندی زدم و گفتم ... تمم رو ، اونجا عوض میکنم ... 

 میدونم چطوری تحت تاثیر بذارمشون .. 

 

 پوزخندی زد و راه افتاد .. 

 

پشت سرش قدم برداشتم ... اگه قرار بود ... باز مردا رو تحریک کنم ... کاری میکردم ...حرمت این چادرم ..مثل حرمت خودم 

 پوچ بشه ...... پایین بیاد و 

 

حسام بین راه ... کمی از کارا رو توضیحم داد ...اینبار سراغ کسی میرفتیم که ، بزرگترین قاچاقچی حال حاضر بود و منفعت 

 خیلی هارو ...به دنبال داشت ...

 

 مشتاق دیدنش بودم ... مشتاق نقشه ای که کشیده بودم ... 



 

 سمت دستگیره ی در بردم ...  با ایستادن ماشین ...نفس عمیقی کشیدم و دستمو

 

 حسام با دندونای کلید شده ، غرید ... چادرو از سرت بکن ، طناز ... با اعصاب من بازی نکن ...

 

 اخمی کردم و گفتم ...سوپرایز ویژه ای دارم ..چرا زور میگی ؟ 

 

 نعره زد ...

 این مردک ، از چادر خوشش نمیاد ... از سرت بکنش ..

 

 تم و لب زدم ... تو با من کاریت نباشه .. شونه باال انداخ

 منم این چادرو از سرم باز نمیکنم وگرنه میدونی که ، چطوری میتونم کاراتو بهم بریزم ... 

 

 دشنامی زیر لب داد که ... خنده رو لبام نشست ... 

 ... از ماشین پیاده شدم و بیشتر رومو باچادر گرفتم  

 

 یده بودم که ... تن هر مردی رو میلرزوند ...زیر چادر لباس فوق سکسی ، پوش

 

 اما تا نمیخواستم ...این اتفاق نمیفتاد ...

 

 با تهدید های ، زیر لبی ...حسام ... وارد ویال شدیم ... 

 صدای موزیک مالیم و خنده های بلند  دخترا ... 

 خبر از اتفاق های خوب میداد ... 

 

 ...مثل بوم نقاشی ، عجیب بود و جالب ...  وارد سالن شدیم ... صحنه ی رو به روم

 دخترای برهنه ... کنار مردای قمار باز و مست ، در هم ، مثل کرم های چندش ، می لولیدن ... 

 

 با خنده ی بلند یکی از دخترا  ... از تمسخر کردن من ...

 نگاه ها به سمتمون چرخید و متوجه اومدنمون شدند ...
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 هم انگار ، شروع میشد ... بازی دلخوا

 

 مردا لباشون به لبخند باز شد و دخترا ، خنده هاشون ازاد و سرخوش تو سالن پیچید ... 

 

 بیشتر خودمو گرفتم 

 ولی از زیر چادر ..  یکی از بند های لباسمو شل کردم ... 

 

 قدم برداشتیم و جلوتر رفتیم ... 

 

 شدن و با حسام با روی خوش ، سالم علیک کردند ...مردا باخنده و نیمه مست ، از جاشو بلند 

 

 من کمی عقبتر ایستادم ... تا نوبت بازیم برسه .. 

 

 خوش و بش شون که با حسام تموم شد ... 



مردی که شرارت و نجاستش ، پشت کت شلوار خوش دوخت و مارک دارکش پنهون شده بود ... متوجهم شد و بهم نزدیک شد 

... 

 

 بردم و چشم تو چشمای تیزش انداختم ... سرمو باال تر 

 

 مشروبشو سر کشید و با لحن پر از تمسخری لب زد .. 

 به به ، حاجیه خانوم ...

 السالم علیکم و رحمة هللا و برکاته!

 حاجیه خانوم تقبل هللا .. 

 

 پوزخندی زدم و گفتم ...جریان چیه با روش اسالمی ، میلیسی ؟

 

 چشماش گشاد شد ... 

 چادرمو باز کردم ...  کمی از

 

 چشماش میخ صورتم شد ... زن باز قهاری بود ... 

 خوب فهمید ... چی زیر چادر مخفیه ... 

 

 حسام انگار خوشش اومد و سر از کارم دراورد ... 

 با لذت تو مبلی فرو رفت و مشغول انگولک دختر کناریش شد ...

 

 مردک ، جانمی ...بلغور کرد ... 

 دم و لب زدم .. که کرشمه ای اوم

 

 نوک سینه هام ... تفریحه تو ... باشون بازی میکنی ؟

 

 عرق رو پیشونیش ، جا خوش کرده ... اینجوریشو ندیده بود نه ؟ 

 

اما کم نیاورد و کمی نزدیکترم شد و گفت ... چرا که نه ...اما اگه بخوای میتونم ، دستامو بذارم رو باسنتو ... فشارت بدم ، به 

 خودم ؟

  

 _اووم .. باسن من ، اگه بلرزه ، جون یه مرد گرفته میشه ... 

 از حسام که شنیدی ؟ 

 تو باس فقط لباتو بذاری رو لبامو به شیرینشون قناعت کنی ... !

 

 کرواتشو شل کرد ... سکوت جز صدای اهنگ .. تو سالن حاکم شده بود ... 

 

 کمی دیگه از چادرمو باز کردم ... 

 رو قورت دادن ... مردا اب دهنشون 

 حتی حسامم مشتاق بود ...چی زیر چادر قائم کردم ... 

 

 مرده بدون اینکه چشم ازم برداره .. طلب مشروب کرد ... و بعد رو به من گفت ...

نفسات بره نه انگار باید ... کمرتو بگیرم و بخوابونمت لبه تخت و یخورده پاهاتو باز کنم با نوک انگشتم باهاش ور برم ...  تعداد 

 باالتر و سینگینی چادر سیاهت از روت برداشته شه ...

 

 چادر از سرم رو شونه هام سر خورد و موهای سیاهمو با گردی صورتم ... به نمایش گذاشت ...

 

 برق تحسین و هوس مرد ، تو مردمک چشماش ، جرقه زد ... 



 

 اخم جذابی بین ابروهام کاشتم و گفتم .. 

 همش حرف شد که ...

 مرد عمل نیستیا ... 

 

 کامل جلو اومد .. تو یه قدمیم ایستاد و با لحن داغی زمزمه کرد ... 

 

اصال چطوره ... به پشت بخوابونمت ، بیام روتو ، دستمو ببرم زیر شکمتو ... باسنتو بیارم باال ... میزون بشی برا یه  س.کس 

 توپ ؟

 

 خنده ی ملوسی تحویلش دادم و لب زدم ..

 ترجیح میدم ... لباتو بذاری رولبام و  یه گاز کوچولو بگیری و  چشامو ببندم و لبامو بخوری ...  گفتم که ،

 

 سیب گلوش ... باال پایین شد 

 ..  چادرمو کشیدم ... زیر پام افتاد ... 

 

 مرد دیوانه وار ... به تنم خیره شد ...

 خواست حرفی بزنه .. 

 

 درحالی که سعی میکردم ، لهش کنم ... با کفشام .. رو چادر ایستادم و 

 نذاشتم و لب زدم .. 

 همش وعده ، وعده شد که حرفامون .. نه ؟ 

 بهتره جرات به خودت خرج بدی و مخمو بزنی ، تا مهمون تختت بشم .. 

 اون وقت میفهمم چیکار میکنی !
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 از کنارش رد شدم و رو یه مبل تک نفره ... فرو رفتم .. 

 

 رو به پام ، انداختم و به قیافه ی حیرت زدشون نگاه کردم ..  پا

 

 حسام با لبخند کجی نگام کرد ... 

 چشمکی زد و به انگشتاش که عدد چهارو نشون میداد ، اشاره کرد ..

 

 منظورشو به خوبی فهمیدم و نگاه ازش گرفتم .. 

 

 دخترا دیگه نمیخندیدن ... چی شد پس ؟ 

 ایی که ، از سر رقابت با هم جنسشون کم میاوردن و خودشون رو میباختن ... !چندشم میشد ، از دختر

 

 مردک کالفه دست بین موهاش کشید و با لبخند ساختگی لب زد .. همگی خوش اومدید ... 

 

 معنی دار نگاش کردم .. پوفی کرد و سرجاش برگشت .. 

 

 دو دختر شروع به ماساژ کردنش شدند .. 

 ، اربابتون ..خوب سوخته ...  اره ماساژش بدید که

 

 حرکتی به موهام دادم و کمی به جلو خم شدم و گفتم .. 



 گلوم خشک شده .. چیزی واسه خوردن نیست ...؟ 

 

 سریع دستور پذیرایی فراهم شد .. 

 

 قبل اینکه چیزی بخورم ... حسام لب زد .. 

 محموله ها ، امشب طبق برنامه ، جابه جا میشن .. 

 تیا به دست من میرسه ؟ فقط کی امان

 

 مردک لبخندی زد و گفت حسام جان  ، من االن زیاد ، میزون نیستم ... 

 حواسم پرته ! 

 

 حسام بلند شد .. سمت چادر رفت .. 

 از زمین برش داشت و  عجیب با اون چشمای عجیب رنگش ، نگام کرد و با وسواس چادرو  روم انداخت ... 

 

 اال رفت و سر کشیده شد ... جام مشروب تو ، دست مردک ب

 

 نفسی کشید و گفت .. 

 این دختر و همراه اون جنس ها ، معامله کنیم ؟

 

 حسام پوزخند صدا داری کرد و گفت .. این خانوم فروشی نیست .. عرفان ... 

 

 مردک که ، االن فهمیدم اسمش عرفانه ... خمار نگام کرد و گفت .. 

 پس میام خواستگاریش ... ! 

 

 ابروم باال رفت و یکباره همراه حسام ، خندمون سکوت سالن رو شکست و قهقهه هامون ، رو مخ ترین ملودی ، واسشون شد ...

 

 انگار که واقعا ، عقل از هوشش برده بودم ... 

 مردای دیگه ، ترسیده به عرفان چشم دوخته بودند و دخترا پر نفرت نگام میکردن ... 

 

 یچیدم ...چادرو چسبیدم و دورم پ

 

 عرفان بهم خیره نگاه میکرد ... خندمو قورت دادم و بریده بریده گفتم ...

 چی فکر کردی که ، این حرفو به زبونت اوردی ؟ 

 

 یه نگاه به خودت بنداز ... حتی نظرمو جلب نکردی ، ببریم رو تخت .. 

 میخوای منو زنت کنی؟ 

 

 ک سر حرف بزنه ...اصال انتظار نداشتم ...مردی مثل تو ، انقدر سب

 

 یکی از مردا مداخله کرد و گفت ... 

 جناب ، مستن ...

 تو عالم مستی ، حرفی زدند ... 

 شما به خودت گرفتی ؟ 

 

 تیز نگاش کردم که ... زیر نگاه گستاخم ، دوام نیاورد و خنده ی مسخره ای کرد و گفت ...البته منم مستم ...
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 و گفت ... من اگه از اینجا برم ... دیگه برنمیگردم !  حسام پا رو پا انداخت

 

 وقت اینم ندارم که مستی از سرتون بپره .. یه کالم بگید ...محموله های امشب ، چند اب میخوره ؟

 

 عرفان نگاه از من گرفت و در حالی که دستای دخترارو ، از شونه هاش کنار میزد ... لب زد ...

 رم ! هر چقدر که می ارزه ، میخ

 فقط ، دوستیمون ادامه دار باشه و صمیمی تر ...

 

 حسام .. لبخندی رو لباش کاشت و سکوت کرد ... 

 

 بلند شدم ... چادر از تنم ، سر خورد و پایین افتاد ... 

 نگاه ها ، زوم شد روم ... جامی ، از رو میز برداشتم ...کمی از مشروب ، مزه کردم و سمت عرفان راه افتادم ... 

 

 جلوش ایستادم و سکسی وار ، دربرابرش خم شدم ... به چشماش خیره شدم و اروم و ناز لب زدم .. 

 هشتاد درصد جنس ها ، مال منه ، حاضری چهار برابر از قیمت اصلیشو ازم بخری ؟ 

 

 میخوام تو اولین معامله ای که شروع کردم شاهکار کنم ...کمکم میکنی ؟ 

 

 م که تا نصفه از لباسم بیرون افتاده بودند و سفیدیشون هوش از سرش میبرد ... در نوسان بود ...نگاهش بین لبام و سینه ها

 

 نمیدونست چی بگه و چیکار کنه ... 

 قدرت تمرکزو ازش گرفته بودم ... 

 

 چشمکی زدم ... 

 _هووم ؟ نظرت چیه ... 

 ه برای من ..چشمامو بست و کمی مکث کرد و دوباره نگام کرد و گفت ... ضرر زیانی

 اما باشه ... هر قیمتی که بگید ، من مینویسم !  

 

بوسه ای بهش پرت کردم و با ناز کمرو صاف کردم و پشتمو بهش کردم و برجستگی و خوش فرمی باسنمو ، به رخش کشیدم و 

 سرجام برگشتم ....

 

 حسام نگام کرد ... کارم خوب بوده نه ...

  

 به حسامم داشتم ... اما به وقتش ... این برنامه ها رو ، به وقتش ، 

 

 مشروبم رو مزه مزه میکردم ... دیگه با چیزی کاری نداشتم ... 

 

 همه ی کارا انجام شد و قرارداد ها ، امضا .. 

 

 حسام بلند شد و گفت ... من میرم ، تا کارا رو انجام بدم ... 

 طناز اینجا میمونه ...تا بیام دنبالش ... ! 

 

 م میخواد ، عرفان رو راضی و سرگرم کنم ... میدونستم از

 با لبخند ، نگاهش کردم ... 

 اون که مشکلی نداشت ...من چرا باید ، به خودم نگرانی ، راه میدادم ... 

 



 عرفان با برق شیطنتی ، نگام کرد ... 

 

 اما دومردی که ، اخم کرده بودند .. 

 انگار راضی به این معامله نبود ... 

 بودند ...اما با این حال ، همراه حسام رفتند و منو با عرفان تنها گذاشتند ... خوب مهمم ن

 

 عرفان ...دخترا رو رد کرد و رو به روم ... سرجای قبلیش نشست ... 

 

 خونسرد و بی تفاوت نشسته بودم ... 

 عرفانم ، دنبال بهونه .. برا نزدیکی ! 

 

 نه حرفی میزد ... نه حرفی میزدم ... 

 سر رفت ...حوصلم 

 چرا انقدر بی بخار بود ؟ مگه بلد نبود چیکار باید بکنه ؟ 

 

 حرکتی به خودم دادم و از جام بلند شدم ... 

 

 چادرو از زمین برداشتم و زیر پای عرفان پرتش کردم و لب زدم ... 

 شرط خوابیدنم با تو ... فقط یه چیزه ! 

 

 سوالی نگام کرد ... 

 

 م نشوندم و لب زدم ... میخوام ، ترشح شهوت هامون ... رو اون چادر ریخته بشه ... لبخند مسخره ای ، رو لبا

 

 همراهیم میکنی ...یا قیدشو بزنم ... ؟
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 چادرو برداشت ... دستاش مشت شده بود ... 

 

 از جاش بلند شد ... خیره به چشمام لب زد ...

 شاید االن کثیفترین ادم رو ،زمین باشم ... 

 

 اما هنوز ته ، ته وجودم ... یه حرمت هایی باقی مونده ! 

حرمتی مثل خانواده  ... مثل یه باور قدیمی ... حرمتی مثل مادر ... مادری که هروقت میبینمش ... یا چادر گل گلی دور کمرشه 

 ... 

 یا چادر سفید رو سرش و اقامه بسته ... 

 یا غرق چادر سیاه ، رو پوشونده ... 

 

 همون مادر و چادراش ...  به حرمت

 

 از این هوس میگذرم و شهوت حیوانیمو .. با دستم خالی میکنم ! 

 

 چادرمو ، خیره به صورت بهت زدم ..  تا کرد و رو دسته ی مبل گذاشت و رفت ! 

 

 اره رفت ... سرجام میخکوب شدم ... 

 بر گرفتم از چیزایی که گفت و پسم زد ... 



 کشیدم و رومبل افتادم ... از پیشنهاد خودم ، خجالت

 

خیره به چادر نشستم ... به روزایی پر کشیده بودم که ، حرمت این پارچه ی سیاه رو ، واجبتر از هرچیزی ، نگه میداشتم و حاال 

 .... 

 

 با درد چشمامو بستم و رو مبل جمع شدم ... نفهمیدم ، کی به خواب فرو رفتم ... 

 

 باز کردم و خواب الود نگاهش کردم ... اما با صدای حسام .. چشمام رو 

 

 بوسه ای رو پیشونیم زد و گفت ...بلندشو بریم عزیزم ... ! کارمون تموم شده ... 

 

 به اطراف نگاه کردم .. مردا ایستاده بودند و نگاهم میکردند ... 

 

 بی حرف تکونی به خودم دادم ... انگار که چند ساعت خواب باشم ... مست بودم ... 

 ام کمکم کرد ... چادرمو از رو مبل برداشت و بازش کرد و رو سرم انداخت .. حس

 

 چنگ بهش زدم و محکم نگهش داشتم ! 

 با کمک حسام راه افتادیم و از خونه بیرون رفتیم ..!

 

 حسام جویای حالم شد .. اروم لب زدم .. سرم سنگینه ! 

 

 با نگرانی و حالت گرفته ای ، لب زد .. 

 تو و عرفان افتاد؟  اتفاقی بین

 

 من نمیخواستم ..این همه ساعت ، تنهاتون بذارم ...من ...

 

 حرفشو قطع کردم و زمزمه کردم ... 

 از لحظه ای که رفتی ..اونم رفت ! 

 منم خوابیدم ..  

 چیزی پیش نیومد ؛

 

 متعجب نگام کرد .. چشمامو بستم و تا به خونه برسیم .. باز نکردم و حرفیم نزدم ...

 

 باید امروزو فراموش میکردم .. باید دوباره ، به خودم ، به خود جدیدم .. برمیگشتم ... 

 

 به طنازی که ... هیچی براش مهم نبود .. حتی خدا !

 

 

 

 حسام 

 

 

 نمیدونم چی شده بود که ، طناز روز به روز ساکت تر  ، از روز قبل میشد .. 

 

 رمون مینشست و بی حرف ، ساعت ها ، تو خودش فرو میرفت ...بی حرف ، کاراشو انجام میداد و بی حرف کنا

 

 سعی میکردم ...بفهمم ، چی شده ..اما موفق نبودم ...

 



 گاهی خودشو بغلم مینداخت و مثل بچه ها اروم میخوابید ... 

 گاهی ازم فرار میکرد و گوشه ای تنها کز میکرد و خودشو به خواب میزد ...

 

 طنازو از پیله ی خودش بیرون بیاره ...رها هم ، نمیتونست ، 

 

 نمیدونم اون روز ، بین طناز و عرفان چه اتفاقی افتاده بود ... اما هرچی بود .. 

 به حال طناز ربط داشت ...

 

 خواستم از رو تختم بلند شم .. در اتاقم باز شد و طناز سراسیمه ...وارد شد ...

 

 .. با ذوق عجیبی ، لب زد .. بعد مدتهای طوالنی ، لبخند رو لباش بود .

 

 حسام ، من ... من یه چیزی یاداورم شده ... 

 

 متعجب بهش خیره شدم ... رو تخت ، نشست و با چشمای ، ذوق زدش ، لب زد ... 

 میدونی من امروز به گذشته فکر میکردم ...یادم افتاد ...

 بخاطر شغل بابا ، ما دو هویت داشتیم ... 

 

 دو اسم و فامیلی  .. یعنی دو شناسنامه و

 میدونی چی میگم ؟

 

 

 میدونستم چی میگه ... دوباره رو تخت دراز کشیدم .. سرشو رو سینم گذشت و خوابید ... 

 

 ولی با ذوق حرفشو ادامه داد ... اگه بری و اون هویت ها رو از اتاق پدرم پیدا کنی .. 

 از سر بگیرم حسام ....منم میتونم با هویت جدید ، به جامعه برگردم و زندگیمو 

 

 اون وقت ، راحتتر میتونم ، تو رو برا رسیدن به هدف یاری کنم ! 

 باشه حسام جونم ؟ 

 

 دستامو دورش پیچیدم و تن ، طنازشو  .. قفل تنم کردم و زمزمه کردم ...باشه عزیزدلم ... باشه ! 

 

 از خوشحالی ، جیغ ارومی کشید و تند تند بوسه بارونم کرد ... 

 شوقش ، لبخندی رو لبام نشست ...انقدر ناراحتی و مظلومیتشو این چند وقت دیده بودم که ، حاضر بودم ...  از

بلند شم و از کمدم ، هویت هایی که ، ازش دم زد و خیلی وقت بود ، دست من به امانت بود ... بهش بدم و شادیشو دو چندان کنم 

 ... 

 

 ... اما وقتش نبود ...نه اصال وقتش نبود 

 

 رو شکمم که نشست ...خیره نگام کرد و منو از فکر بیرون اورد و لب زد ...

 

 با لرزوندن ، باسنم رو اناتومیت چطوری ؟ 

 

 ابرویی باال انداختم و زمزمه کردم .. باعث افتخاره خانوم ...

 

 

 دستشو اروم رو تنم کشید و کمی پایین تر رفت ... 

 



 با لبخند نگاش میکردم ... 

 

 شو رو اناتومیم کشید و شروع کرد به ادا دراوردن ... دست

 

 چشمای سیاه و درشتشو ، قفل چشمام کرده بود و اروم اروم لخت میشد و شلوارکمو از تنم پایین میکشید ...

 

 حواسمو به چشماش داده بودم و بی خبر بودم ، از اتفاقات باشکوه دیگه ای که ، رخ میداد ... 

 

 تن زیباشو مثل مار جلوم میلرزوند و بازی میداد ... طناز لخت شده بود و

 

 موهاشو باز کرده بود و دییونم میکرد ....

 خودشو رو اناتومیم کشید و شروع کرد به تکون خوردن .. 

 هنوز خیره ی چشماش بودم و کاری نکرده بودم ... 

 

 بازی  کردنو شروع کنم ... اما خیلی دلم میخواست ... سینه های برجسته و اناریشو به دست بگیرم و 

 

 روم خم شد و تا خواست لباشو رو لبام بذاره ... 

 

 در اتاق ، یهو باز شد و نوید سراسیمه ...وارد شد ... 

 

 شوکه بهش نگاه کردم ..طناز خودشو روم انداخت و سرشو رو سینم گذاشت ... 

 

 نوید معزرتی خواست وگفت ...

 بیا داداش ، بیا سالن لطفا ...

 

 ناز از روم کنار رفت .. سراسیمه از جام بلند شدم ...ط

 

 لباسایی تنم کردمو بیرون رفتم ...

 

 نمیدونم چی باعث شده بود ... نوید انقدر اشفته باشه ...

 

 از اتاق که بیرون رفتیم ... نوید در اتاقمو قفل کرد و گفت ...

 نباید طناز بیرون بیاد ..

 

 قی افتاده بود ؟دلم پر اشوب شد ..یعنی چه اتفا
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 وارد سالن که شدم ...

 با دیدن جواد .. قالب تهی کردم ... 

 

 اون اینجا رو از کجا پیدا کرده بود ...

 استرسی به جونم افتاد ... 

 باید پاشو از اینجا قلم میکردم ... 

 اگه طناز میدید ... فاجعه به بار میشد ...

 

 ... با دیدنم بلند شد و سالم داد

 



 به زور جوابشو دادم و بهش رسیدم و باهم دست دادیم ...

 

 سرشو پایین انداخت و ایستاد ... 

 به نوید نگاهی انداختم و هر سه رو مبل فرو رفتیم ...

 

 احوالپرسیمون که تموم شد ...

 جواد من ، منی کرد و گفت .. 

 

 ردتش ...! یه پرونده ای هست ...باید حلش کنی حسام .. حاجی ، به تو سپ

 

 دستی بین موهام کشیدم و گفتم ..میتونستی بیای اداره ...اینجا ، جایی نیست که پرونده حل کنم ...

 

 نگاهی بهم انداخت و لب زد ..دستور حاجی بود ! 

 

 دستور نبود .. تهدید بود ...

 

 معنی حرفشو ، به خوبی بهم فهموندن ...

 

 این قراره که ... منتظر نگاهش کردم که گفت .. جریان از 

 

... 

 

 طناز

 

 

 نمیدونم ، این دوبرادر ، تو چه دردسری افتاده بودند و چی رو از من مخفی کردند ... 

 

 اما هرچی بود ...میتونست ، هم برگ برنده برام باشه ، هم یه دردسر بزرگ ..

 

 سعی کردم ..دخالتی نکنم و حساس نشم ...

 اومدنش موندم .  رو تخت حسام دراز کشیدم و منتظر 

 عکساش رو دیوار بود و بهشون خیره شدم ...

 نفسم به جذابیت این مرد ، میرفت ... چند دقیقه ی قبل رو ، یاداور کردم ... 

 

 رو تن عضله ای و مردونش بودم و لذت میبردم ... داغی تنش و دستاش ... 

 

 خیسم کرده بود و نوک سینه هام ، از شهوت این مرد ..  

 ده بود ..  سفت ش

 

 چشمامو بستم و دستمو الی پام بردم ... مردمو تصور کردم و شروع کردم ، به مالیدن خودم ... 

 

 خمار چشمامو باز کردم ...نگاهم به عکساش افتاد ...

 به چشمای عجیب رنگش ... به لبای گوشتی و خوش رنگش ... 

 م و داغ شدم ... به ته ریش جذاب و تن ورزشکاری و خوش استیلش .. نگاه کرد

 

 با یه دست سینه های سفت و گردمو بازی میدادم و با دست دیگم ...بین پامو میمالیدم ...

 دلم میخواست ، ساعت ها ، زیر این مرد ، جر بخورم و به اوج برسم ... 

 



 حالم خوب نبود و با تموم وجود ، حسام رو طلب میکردم ... 

 

 رو تخت کوبیدم و انگشتامو خیس کردم و دوباره سمت ، پایین بردم ... چند بار اسمشو صدا کردم .. خودمو 

 

 با مالش واژنم ... ناله و اه هام بلند میشد ... 

 

 نمیخواستم ...بیشتر از این پیش بره ...اما کنترل کردن خودم اسون نبود ... 

 

 اط باشم ...گوشی که تازه حسام برام خریده بود ...تا باهاش در مواقع ضروری ، در ارتب

 

 برداشتم و زنگی به حسام زدم  ...

 مهم نبود کار داره ...مهم من بودم و خیسی بین پام ...

 

 جواب نداد ...

 

 اسمس دادم و نوشتم ... 

 بیا ارومم کن ... وگرنه سوراخامو با یه چیز دیگه پر میکنم ...

 

 جوابی ازش نگرفتم و خودمو رو تخت خنکش ، مالیدم ...

 

 غ کرده بودم و تخت با شهوتم خیس ... حسابی دا

 

 چشمامو بستم و پاهامو باز کردم و بین پاهامو که گوله اتیش شده بود .. 

 به تخت چسبوندم ... 

 

 نمیدونم چقدر تو این حالت موندم و از هوس بیحال شدم که ... 

 با لمس شدن بین پاهام ...با چیز سفتی ...اهی کشیدم و شل شدم ....
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 اناتومیشو ، بین پاهام ، میکشید و دیوونم میکرد ...بزرگی و کلفتیش ، بهم مزه میداد و داغیش ، خیس ترم میکرد ..

 

 دوباره داغ شدم ... خودمو به تخت فشار میدادم و بیشتر پاهامو باز میکردم .. بین پاهامو ، رو زمین میمالیدم ... 

 

 ن و اماده ی گ ا یی د ه شدن .. حس میکردم .. هر دو سوراخم باز شد

 

 تفی رو سوراخم انداخت و اناتومیشو ، وارد باسنم کرد .. 

 

 جیغی از درد کشیدم و دستام مالفه ی تختو چنگ گرفتن و جمع شدن . 

 

 چند ضربه به باسنم زد و گفت .. شل کن ..تا جر نخوردی ... شل کن ...

 

 د ...کمی خودمو رها کردم ... یهو سرشو واردم کر

 

 جیغ بلندتری کشیدم و خودمو جمع کردم ...

 

 به زور ...واردم کرد ، دردو بهم هدیه کرد ...



 

 بی حال ، از هوس و درد ، سرمو رو بالش فرو برد و رها شدم و تمامی اناتومی بزرگ و کلفتش ، یکباره تو خودم جا دادم ..

 

 و بیرون میاورد ... نفسم رفت و به خودم که اومدم .. به سختی واردم میکرد 

 

 ناله هام اتاق و پر کرده بود و تمام شهوتم از چ و چ و لم ، سرازیر بود ...

 

 اروم صداش کردم ... روم افتاد و جون کشداری ، دم گوشم زمزمه کرد ...

 

 نفس های گرمش که ، رو گردنم خورد ...

 چشمامو بستم و مورمورم شد ...

 

 بازتر ...سرعتشو بیشتر کرد و سوراخمو 

 

 منی که ، هر لحظه بغلش بودم .. مسخره بود که ، هنوز باکره ،باقی مونده بودم ...

 

 تنم که برای دومین بار لرزید و جنون وار ، به ارگاسم رسیدم ... بی حال افتادم و اروم گرفتم ...  

 

 حسام چند مین ، تلمبه های وحشتناک زد و خودشو توم خالی کرد و روم افتاد ...

 هردو نفس ، نفس میزدیم ... 

 .حسام کنارم افتاد و بغلم کرد ...سرمو رو سینش گذاشتم و چشمامو بستم ...

 

 حسام در حالی که موهامو شونه میکرد ...لب زد ...

 شاید بفرستمت ، بری یه مدت دبی ...

 یا شایدم ، تو تاریک ترین ، نقطه ی این خونه ... زندانیت کردم ...

 

 ون ، هرکاری کنم ... فقط بخاطر مواظبت کردن ، از خودته و رها ...اما اینو بد

 

 سرمو بلند کردم و سوالی نگاهش کردم ... 

 

 با دستش سرمو رو سینش فشرد و زمزمه کرد ... 

 

 دارند دنبالت میگردند ... تا همین نقطه هم کشیده شدند ... و دنبالت اومدند .. 

 خاموشتر از ، این خاموشیت بشی !باید مواظب باشیم گل من ... باید 
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 حسام

 

 

 متقاعد کردن ، طناز سخت بود ... 

 

 باورم نمیکرد ... نمیخواستم از دستش بدم ...نمیخواستم ..ازم بگیرنش ... 

 

 تو بغلم کشیدمش که ، پسم زد و بلند شد ...

 زیر لب زمزمه میکرد ...تو سکوت ، طول و عرض اتاق رو ، متر میکرد و کالفه چیزای رو ، 

 

 لباساشو یکی یکی تنش میکرد و کالفه تر ، میشد ...



 

 خودم دست کمی ازش نداشتم ... رو تخت نشستم و تکیمو به پشتی تخت دادم و خیره به طناز موندم ....

 

 اروم لب زدم .. هنوز مدارکت ، راه نجاته طنازم .. 

 این یادته نره ... 

 ت برسه ... من نمیذارم ، دستشون به

 

 دادی کشید و گفت ...عوضش چی ازم میگیری ؟ 

 به چه پستی منو میکشونی ؟ 

 

 من باختم ... من حقیر شدم ... تمامشم باعثش توای ...

 من بهت اعتماد کردم ... ببین به چی رسیدم ! 

 

 ازم گرفتی ... شاید اون مرد ، دخترونگیمو میگرفت و خالص  ...اما تو ، بکارتمو حفظ کردی و همه چیمو

 

 همه چیمو ... !

 

 ازادیمو ، رویاهامو ، غرورمو ، اسم و رسممو ، اعتقاداتمو ....همه چیمو ازم گرفتی ...

 

 اون شب تو قاتل بودی ...نه من ...

 اون شب تو اونو کشتی ...نه من ... 

 

 تو باعث همه ی بدبختیام شدی ، حسام .. حاال چی مونده که ازم نگرفته باشی ...

 

 نیم خیز شدم و به صورت سرخ شده از خشمش خیره شدم ... 

 

 پس من مقصر بودم ...اره ... 

 

خودمم درستش میکردم ... از تخت پایین اومدم ... سریع لباسامو تنم کردم و جلوی نگاه بهت زده ی ، طناز .. ایستادم و لب زدم 

 .. 

 

 منم ساکت نمیمونم و تو رو با واقعیت همه چی رو ، روبه رو میکنم. .. باشه طناز ...باشه ... حاال که منو مقصر میدونی ... 

 

 اما پشیمون بشی ... دیگه حسامی نیست که ، هواتو داشته باشه ...

 

 نفس نفس میزد ... کلتمو برداشتم و زیر کمربندم جاسازی کردم ... 

 بازوی طنازو گرفتم و از اتاق بیرون زدیم ....

 

 صدام کرد ... نمیدونستم ، کاری که میخوام بکنم ، درسته یا نه ..ترسیده بود ....اروم 

 اما اون لحظه فقط میخواستم ، روی طناز و کم کنم و واسه همیشه ، زبونشو کوتاه ..

 

به سمت سالن بردمش ... میخواستم از دور ، مردی رو که ، فکر میکرد ، قاتلشه ببینه و خودش نتیجه از کارم ببره ، حتی اگه 

 م متنفر بشه ...از

 

 رو اخرین پله ایستاد ... ناباور به جواد که ، با نوید حرف میزد ...چشم دوخت .. 

 

 پس شناختش نه ...یادش نرفته بود ؟ 

 



 نگاه متعجبشو به چشمام دوخت ..  

شر این یارو خالص  اروم لب زدم ... برا محافظت از تو ، من هرکاری که به نظرم درست بوده  ، انجام دادم و خواستم تو از

 کنم ... که نخواستی و هی با من جنگیدی ، بامنی که ، با خوب و بد رفتارم ، بازم پناهت بودم و عاشقت ... 

 

حاال برو و خودتو معرفی کسی کن که ، از اون شب مهمونی ، تا االن ... دنبالته و وجب به وجب ، واسه پیدا کردنت ، مایع 

 گذاشته .. 

 

 دم کرده ، اگه پیدات نکنم ، همه چیمو ازم میگیره ... برو که ، تهدی

 

 فکر نکنم دیگه بیشتر از این بتونم ، واسه حفظ جون بی ارزشت ، تو دردسر بیفتم ... ! 

 

 

 طناز خیره به جواد ... نفس های عمیق میکشید ....

 ...  با نفرت و چشمای سرخ شده نگاش میکرد و ناخناشو تو پوست نرم دستاش فرو میکرد

 

 نفهمیدم ...چی شد ... که دست به کلتم انداخت و تو یه چشم بهم زدن ... 

 سمت جواد نشونه گرفت و تا به خودم بجنبم ... شلیک کرد و گلوله به جمجمه ی جواد فرو رفت و همه چی رو تموم کرد ...!
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 طناز

 

 و میدیدم ..  بازم میکشتمش ...قسم خورده بودم ... اگه هزاران بارم ، اون نفرین شده ر

 اره میکشتمش ... 

 

 به نوید و حسام که ، بهم با تعجب نگاه میکردند ...چشم دوختم ... 

 

 کلتو زمین انداختم ... با بغض سنگینی که ، تو گلوم رخنه کرد ... 

 اخرین پله رو هم پایین اومدم و سمت جنازه رفتم ... 

 

 زنده مونده بود ... باالسرش ایستادم ... پس اون شب 

 اون شب من نکشته بودمش ..  

 من این همه مدت ، با ترس زندگی کرده بودم ... به عنوان قاتل ... درحالی که ، فقط این ادم دنبالم بود ...

 

 با دیدن عکسام ... تو دست مرده و روی میز ..

 

 اشکام رو گونه هام سر خورد ...

 

 ه حسام که شوکه ، کنارم ایستاد ...این همه مدت پس ، دنبالم بود ...ب

 چشم دوختم ...! 

 

 کالفه ، دستی بین موهاش کشید .. 

 و رو مبل نشست ... 

 

 نویدم کنارش .. 

 

 هر سه به جنازه چشم دوختیم ... 



 

 یهو قهقه ی بلندی زدم ... خندمو نمیتونستم قورت بدم ... 

 دست انداختم به لباسامو از تنم کندم ... 

 ر ، قهقه ی دیگه ای زدم ..  دیوانه وا

 

 کمی سمت جنازه خم شدم و لب زدم .. 

 چندین ماهه دنبال ، بکارتمی اره ...

 چندین ماهه دنبال س ک س بامنی ؟ 

 

 عزیزم ... بلند شو ، بلند شو ، اره بلند شو و به تنم دست بکش .. 

 

 بلند شو و با حسرت نرو ... 

 ببینمت بکشمت ... من قسم خوردم ...هر وقت ، هرجا 

 حتی تو برزخی که ، امثال بابات ، ازش دم میزنن ...

 

 بلند شو ، واسه لرزیدن باسنم ، جون دوباره بده ... 

 

 موهامو پریشون کردم ... نگاهی از گوشه ی چشمم به پسرا انداختم ..  

 ناباور نگاهم میکردند ... 

 

 شه ی نجسی رو ، باز کردم ... دست انداختم .. دکمه های پیراهن اخوندی ، این ال

 

 سکس با یه مرده ، میتونست خیلی لذت بخش باشه ...

 میتونست منو تا اوج ببره و شهوتمو مدت ها ، بخوابونه ...

 

 حسام از جاش بلند شد و صدام کرد .. 

 سمتش چرخیدم ..

 _چیه ؟ 

 +دیوونه شدی ؟ داری چیکار میکنی ؟ اصال فهمیدی چیکار کردی ؟ 

 

ی دوباره  زدم و گفتم ... چیه حسام خان .. میخوام ک و س مو  بمالم به لباش و حسکنم  ک ی ری ک ادعا میکرد ، خیلی  قهقه

 کلفته ...

 

 حسام فریادی زد و گفت ..  بس کن طناز ... به خودت بیا ...

 

 دیوانه وار خم شدم و عکسامو از رو میز برداشتم و نعره زدم ...

 

 میدونستی زندس و دنبالمه ...دنبال خوابیدن با من ؟ دنبالم بود نه ! 

 

 نگفته بودی ...تا وقتش برسه ؟ من که فاحشه ی سیاستمدار ها شدم ، میگفتی به این بدبختم میدادم و بازی رو تموم میکردم ..

 چراااا نگفتییییی ؟ چرا نگفتی .. 

 

 موهامو پشت گوشم دادم و گفتم ...حاال هم دیر نشده ...

 ر مرده رو هم میتونم زنده کنم و حسرت به دلش نذارم ...ک ی 

 حسرت به دل این ادمایی که ، حسرت دنیا رو ، تو دل جوونا گذاشتن ... !
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 حسام 

 

 

 طناز تو یه کالم ... دیوونه شده بود ...

 

 نمیدونستم ، انقدر از این مرد کینه و نفرت داره ...

 

 بفهمه ، زندس .. از پیشم بره و بخواد به زندگیش ادامه بده ...فکر میکردم ، بعد این که 

 

 اما همه چی رو خراب کرد و حاال بااین جسد ، کارمون به کجا میرسید ... خدا داند !

 

 طناز دیوانه وار سمت جسد جواد خم شد و لباساشو تا جای که میتونست ..دراورد ...

 

 اش بلند شد ...اما مهار کردن طناز ، کار نوید نبود ...واقعا نمیدونستم چیکار کنم ... نوید از ج

 

 بلند شدم ... طناز کمی مکث کرد و بهم نگاه کرد ...

 ابرویی باال انداختم و گفتم ...

 ک ی ر یه مرده رو چطور میتونی راست کنی ؟ 

 نگاهشو به اندام جواد انداخت و لب زد ... تنم بخوره بهش راست میشه .. 

 حاال ببین ! 

 

 اروم موهاشو از یه طرف گردنش کنار زدم و زمزمه کردم .. 

 چندشت نمیشه ؟ تن تو باارزشتر از این حرفاست ... میخوای خودتو نجس کنی ؟

 خودم تنتو اروم میکنم ... مثل نیم ساعت پیش ... هووم چطور ؟

 

... جیغمو در بیار و شهوتمو اروم  یه قطره اشک رو گونش ، سر خورد و گفت ... پس همین جا ، جلوی چشمای این عوضی

 کن ... ! 

 

 به بغلم کشیدمش و شروع کردم به مکیدن گردن و گوشش ... 

 

 دستاشو دورم پیچید و لب زد ...

 کاری کن بفهمه ... منی که راحت بغلت اومدم ... با چه راحتیم اونو تو حسرت تنم گذاشتم ...

 

 یکردم ...دستمو رو سینه هاش گذاشتم ... باید ارومش م

 

 نوید تا حس کرد رها داره میاد ... از جاش بلند شد و رفت ...

 

 طناز خیره به جسد ، لب زد ... 

 جسدو میسوزونم ... بین اهنای گداخته ی ماشینش ، میسوزونمش ... 

 

 به عقب هلم داد و جیغ کشید ...

 باید بسوزونمش ....باید بسوزونمش ....

 

 گفت ..باشه عزیزدلم ..دستامو دورش حصار کردم و 

 هر چی بخوای اون میشه ، میسوزونمش ... 

 

 صورتشو رو سینم گذاشت و اشکاش ، وجودمو سوزوند ...



 

 ارومش کردم و حرفمو ادامه دادم ...

 لباساتو تنت کن ... یه فکری به حال این الشه بکنیم ...

 

 سردرد بدی سراغم اومده بود .. 

 

 ...من تحمل ندارم برا سوزندنش ....طناز لباسشو تنش کرد و گفت 

 

 تا خودم کاری کنم ...از یقه ی لباس جواد ، سعی کرد حرکتش بده ... 

 

 زورش نرسید ... ! 

 

 جیغ وحشتناکی کشید ...چند ضربه ی محکم ، رو سینه ی جسد زد و چرخید و پاهاشو به زمین کوبید ...

 

 نمیدونستم چیکار کنم ... فکرم کار نمیکرد ... 

 بلند نوید رو صدا کردم و به طنازی که موفق شد ...جسد رو از رو مبل رو زمین بندازه و کمی رو زمین بکشه ...چشم دوختم
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 تا نوید بیاد ، طناز به هر زحمتی که شده ، جسدو تکون داد و وسط سالن کشید ...

 

ومش کنم ... کاش میتونستم ، بگم خیلی زود همه چی رو تموم وجیغ و صدای گریه هاش ... عذابم میداد ... کاش میتونستم ار

 میکنم ...اما این قدرتو نداشتم ... 

 اصال نداشتم ... 

 

 نوید که اومد ، چشم از طناز گرفتم ...

 

 اروم لب زدم ، میخواد بسوزونه ! چیکار کنیم با این الشه ؟ 

 

 نوید پوزخندی زد و گفت ....پس بذار بسوزونه داداش ، 

 بیرون این سالن ... ادمای جواد ، بس نشستن ...

 نمیتونه اینبار ، نجاتش بدیم ...!

 

 طناز حرفای نوید رو شنید ... ناباور بهم چشم دوخت ...

 

 کالفه رو مبل نشستم و سرمو بین دستام نگه داشتم .. 

 به خبری که جواد ، اورده بود فکر میکردم ...

 ای رو دوشم افتاده بود ...امری که پدرش داده بود و وظیفه 

 

 تو برزخ بدی گیر افتاده بودم .. 

 

 طناز جلوی پاهام نشست و لب زد .. 

 من جرممو به گردن میگیرم حسام ، به همه چی اعتراف میکنم ...

 خودمو معرفی میکنم و اسمی از هیچ کس نمیارم ...

 

 .! فقط کاری کن ، مثل خانوادم این مرد ، تو ماشینش سوخته بشه ..

 



 شبی که باهاش دعوا کردم ...خوب میدونستم با پسر کی طرفم ... 

 

 پسر همون پدری که ، رو صندلی بابام نشسته ... 

 اون زمان ، نمیخواستم به خانوادم فکر کنم ...اما زمانی که هدف تو ، هدف منم شد ...

 من نقشه واسه سوزندن تک تکشون رو کشیدم ... 

 

 بده بسوزونمش و خودمو معرفی کنم ...فقط یه ساعت بهم مهلت 

 

 به چشمای خیس اما مطمئنش چشم دوختم و لب زدم ...چطوری این کارو میکنی ...

 

 لبخندی زد و گفت ...همون کاری که با پدرو مادرم کردند !
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 طناز

 

 

 از جام بلند شدم ..سمت جسد برگشتم ...

 خواستم قدم بردارم .. 

 

 د و گفت .. خانوم خانوما ، انگار نمیفهمی که این حرام زاده ، با دوتا محافظ اومده ...نوید پوزخندی ز

 

 شونه باال انداختم و لب زدم .. مهم نیست .. محافظاشم میکشم ...

 

 نمیدونم کلتو کجا انداختم ... نگاهمو رو زمین چرخوندم و دنبالش گشتم ...

 

 حسام صدام میکرد ... 

 د و من ، با یه دنیا فکر بهم ریخته و اشفته ...دنبال چیزی بودم که پیداش نمیکردم ... نوید خندش گرفته بو

 

 سمت پله ها رفتم .. هنوز اسلحه رو زمین بود ...  برش داشتم .. 

 

 حسام محکم صدام کرد ... با جیغ بلندی صداش کردم ...

 

 اخه چی میخواست از من ، هی اسممو تکرار میکرد ..

 

 موهاش برد و به ارومی لب زد ..  طناز سرم سنگینه ...میگرنم گرفته ... نمیدونم چیکار میکنم ....دستی بین 

 میشه دندون رو جیگر بذاری ؟ 

 

 پوزخندی زدم و گفتم ...معلومه که نه ! میخوای الشه رو زمین بمونه ! 

 ادماش کجان ؟ من ادماشم میکشم ...

 

 کن خانوم جان ، گناه دارند ملت ...فعال کسی رو نکش نوید نیش خندی زد و گفت .. نسل کشی ن

 

 چپ چپ نگاش کردم ...

 سری تکون داد و لب پنجره رفت ...

 

 نگاهی بیرون انداخت و گفت .. دو نفرن ...



 خوب جای ایستادن ..مطمئنی میتونی بکشیشون ؟ 

 

 پوزخندی زدم و درحالی که سمتش میرفتم ...زمزمه کردم ...

 تمرین نکردم ...نشونه گیریم عالیه ، دیدی که نمونشو ...الکی چند ماهه 

 

 ابرویی باال انداخت و معنی دارنگام کرد ..

 کرشمه ای اومدم و گفتم. ..البته هیچم بعید نبود ..تیرم خطا میرفت و به تو میخورد ! 

 مواظب باش ...

 

 خندش دوباره بلند شد و درحالی که صورتمو میبوسید ...لب زد ... 

 ه د خانوم ، اینبار نشد ، بدقلقی کنی ...د ن

 

 سکوت کردم ... به دو محافظ ، چشم دوختم ... 

 

 حسام از پشت بهم چسبید و درحالی که لبای داغشو ، رو گوشم میذاشت ، زمزمه کرد ...

 

 اینا محافظن ... کار بلدن ... بوی اسلحه و گلوله رو از دور میشنوفن ... 

 ... تا هردو تا از پا در بیان ..  باید همزمان شلیک کنیم

 

 اماده ای ؟  

 

 اسلحمو باال اورد و لب زدم .. سمت چپیه مال من ...!

 

 حسام اسلحه ی دیگه ای کنار دستم دراز کرد و خودشو بیشتر بهم چسبوند و درحالی که دم گوشم ...اروم میشمرد ... 

 ماشه رو کشیدیم و یکباره شلیک کردیم ...

 

 مرده ها ، خبر دار بشن ، رو زمین افتادن و جون دادن ... تا مادر 

 

 مردی که حسام از پا دراورد ... گوگوله به سرش و مردی که من از پا درش اوردم ...گلوله به قلبش اثابت کرد و تموم !
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 هر سه جسدو ، سوار ماشینشون کردیم ...

 ماشین دیگه ای هلش میدادیم ..  درحالی که دنده رو خالص کرده بودیم .. و با 

 سمت دره ای تو نزدیکیمون ، پیش بردیم ...

 

 حسام و نوید ، اروم حرف میزدن و من ، غرق افکارم .. 

 به بیرون خیره شده بودم ...

 

 همین بال سر خانوادم اومده بود ... روزی که مردی اینارو بهم بازگو کرد ...

 

 گذونیم ... غرق شده بودم و اصال برام مهم نبود که ، دارند از مرگ خانوادم حرف میزند ... من ارایش میکردم و تو فکر خوش 

اون روزا حتی برام مهم نبود ، مردم واسه خانوادم سوگواری میکردند و من ، مست تو مهمونیا ، میرقصدم و شهره ی شهر و 

 مهمونیاش شده بودم ...

 

م ..  هرچند که خودم بهتر از همه میدونستم ... انتقام بهونس ، فقط میخوام از شر این اثر حاال بعد گذشت چند سال ، انتقام میگرفت

 جرما خالص بشم ! 

 



 حسام صدام کرد .. 

 

 از فکر بیرون اومدم و لب زدم .. به نظرت بیفتن دره ، ماشین اتیش میگیره ؟ 

 

 نه ؟ نوید از اینه نگاهی بهم انداخت و لب زد .. اتیش بازی دوست داری 

 

 پوزخندی زدم و گفتم ... اره انقدر دوست دارم که ، قبل انداختنشون به دره ، اتیششون میزنم !

 

 حسام نزدیکی دره ، رو به نوید کرد و گفت ... از اینجا به بعدش ، کارما نیست ..

 

 خانوم خودش تموم میکنه ... 

 . همین جا شما پیاده بشید ...دلم گرفت ... اما با این حال لب زدم ... راست میگه نوید ..

 

 نوید پا رو ترمز گذاشت ... هر سه از ماشین پیاده شدیم ... 

 

 حسام فندک طالئی سمتم گرفت و گفت ... 

 اتیش روشن کردن با خودت ... 

 

 به اطرافم نگاه کردم ...چیزی نبود که بخوام اتیشش بزنم ... 

 

 فندکو از حسام گرفتم ... شالم بزرگم بود ... 

 میتونست ، منو خوب بپوشونه ... 

 

 دست به پیرهنم انداختم و از تنم کندم ... سوز سردی تو تنم نشست ... 

 

سریع پیرهنمو ، اغشته به بنزینی که نوید از صندوق ماشین بیرون اورده بود و با پوزخند مسخره ، نشونم میداد ،کردم و اتیش 

 انداختم ...  زدم و تا شعله ور نشده ، تو ماشین  مرده ها

 

 وقتی که مطمئن شدم ... لباسم شعله ورتر شد و میتونه راحت ، همه چی رو بسوزونه ... 

 

سمت ماشین خودمون هجوم بردم و ماشینو به حرکت دراوردم و به سمت مقصدم پیش بردم ... لبه ی دره ... فرمانو کج کرد و 

 های لبه ی دره .. اتیش شعله ور تر شد ... ماشین جلوایم ، زودتر به بیراهه کشیده شده و نزدیکی 

 

 کمی دنده عقب رفتم و یهو پا رو پدال گاز گذاشتم و به ماشین جلوای کوبیدم و  به ته دره فرستادمش ...

 

 نگاهم رو جای خالی ماشین ثابت موند ... 

 

 اما سریع به خودم اومدم و از ماشین پیاده شدم و لبه ی دره ایستادم ... 

 

 علق بین زمین و اسمون ، سقوط میکرد و شعله ور میشد ... ماشین م

 

 تا حسام و نوید برسند ، ماشین به ته دره رسید و صدای بلندی تو دره پیچید ... 

 

 چندی نگذشت که انفجار بلندی شد و همه چی تموم شد !
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 حسام

 

 

 به ظاهر همه چی تموم شده بود ... 

 اما ...

 بازیمون استارت خورده بود ... تازه ، شروع 

 

 طناز نگاهشو از دره گرفت و گفت ... 

 بعدی کیه ؟ 

 

 ابرویی باال انداختم که ادامه داد ...

 من واسه تموم شدن از این خاموشی ، همه رو از سر راهم برمیدارم ...

 میفهمی حسام ...همه رو ...

 

 بهش پشت کردم و سوار ماشین شدم ...

 

 ..سوار شدن و ماشینو راه انداختم و راه رفته رو برگشتیم ... نوید و طنازم

 

 تا برسیم کسی حرفی نزد ... البته حرفیم نمونده بود که بزنیم ...فقط حاال باید منتظر عواقب کارمون مینشستیم ... 

 

 به خونه که برگشتم ...

 

 لباس فرممو تنم کردم و جلوی اینه ایستادم ...

 

.. با این لباس ، انتقام همه ی بدی هارو میگیرم ... اصلن فکرشم نمیکردم ، خودم غرق کصافط بازی روزی که قسم خوردم .

 بشم و ثروت عظیمی رو ، جمع کنم و یکی بشم ، مثل همونیایی که میکشتمشون و راهو واسه خودم باز میکردم ...

 

 کنار تصویرم ، تصویر طنازم نقش بست ...

 رو سینم گذاشت و لب زد ...دستی به لباسم کشید و سرشو 

 اگه حس کردی ، تو دردسر میفتی ...

 منو معرفی کن و نذار پای بی گناهی به میون بیاد ...

 

 چه راحت حرف میزد ...!چه راحت کنار اومده بود ... انگار این دخترو ، دیگه نمیشناختم ...باهام غریب شده بود ...

 

 به چشمای سیاهش ، خیره شدم و لب زدم ...

 تا جایی که بتونم ، همراهتم ... 

 من سعی کردم جونتو با دروغ گفتن نجات بدم ...

 اما نخواستی و نتونستی نیت منو ، بفهمی و بهم اعتماد کنی ... 

 

 من حتی با خالکوبی رو کتفت ، بهت فهموندم که ، اگه تو قفسم باشی ... این قفس زنده نگهت میداره ...

 تو چیکار کردی ... 

 ر بی تابی کردی ...هربار  برای رهایی از من و زنجیرم ....هربا

 خودتو به همه جا کوبیدی ... 

 

 حاال ببین چه اروم ، به زنجیر پناه اوردی و ...

 

 رو انگشتای پاش بلند شد و به زور خودشو به چونم رسوند و بوسه ای زد و گفت ...

 131#پارت_



 

 

 باشه ، بردتم و تو صاحبم ...تو مجبوری ، کمکم کنی عشقم ...من هرچی 

 

 کسی منو خیلی وقته ندیده ، حضورم تو خونه ی تو ، سوال برانگیزه ... نه ؟

 من ببازمم ، تو هم ،با من میبازی !

 

 سقوطم کنم ...با من سقوط میکنی ...

  

 پس همه ی تالشتو بکن ...

 

 ود ...تو چشماش ، خیره شدم ...دیگه از اون مظلومیت ،روزای اول خبری نب

 

 اخمی کردم و دستبندمو از کشو بیرون اوردم و دور دستاش ، بستم ...

 

لب زدم ... میبرمت اداره ... فقط تو ، به تهدیدت عمل نکن ... تا بدونی من چطور تورو پای اعدام میبرم ... بدون هیچ محاکمه 

 ای ...

 

 چشمای گستاخش ، حاال میلرزید ... 

 .   لباش شروع به لرزیدن کرد

 

 خدمتکاری صدا کردم .. سریع خودشو رسوند ...

 لب زدم .. واسه خانوم لباس بیرون بیارید ...

 

 طناز به زانو افتاد ... جلوی منی که ، همین االن بهش خط نشون میکشید ...

 

 دهن که به التماس باز کرد ... فریادی کشیدم که ، خفه شد و از ترس ، خشکش زد ...

 

 داده بودم ...زیادی راحتش گذاشته بودم و فکر کرده بود ، چه خبره !  زیادی ازادی بهش

 

 خدمتکار که لباس به دست ، برگشت ... 

 

 طناز به پام افتاد ، تو خفگان التماسم کرد ...

 

 از خشم نفس نفس میزدم ... دستی به موهام کشیدم و غریدم ...

 

 ی ! چون دیگه دلسوزی به حالت نیست ...دیگه از این غلطا نکن ...بفهم چطور با من حرف میزن

 

این روزتو تو مغزت حک کن و بفهم ، اگه نجاتت دادم ...اگه اسیر خودم کردمت ...اگه از اون خراب شده بیرون اوردم ...اگه 

 هویت اصلیتو ، مرده خوندم ... چون میخواستمت .. خیلی میخواستمت ...

 

 قط و فقط تاوان چیزی رو میدی که ، مرتکبش میشی !از این به بعد ، دیگه خواستنی نیست ... ف

 

 صداش گریش تو اتاق پیچید ... پامو از بین دستاش .. کشیدم و راهی اداره شدم ...

 

 دختره ی احمق ... دختره ی احمق ... تنها چیزی بود که ، ورد زبونم شد ...
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 طناز

 

 

 ؟  یعنی ،این همه مدت بهم عالقه داشت و نمیگفت

 یعنی بهم حسی داشت و اسیرم کرد ؟ 

 

 چرا پس این مدلی ... چرا انقدر بی رحمانه ... 

 گریم بلند شد ... چقدر بدبخت بودم من ...

 چقدر بدبخت بودم من .... 

 

 حاال چیکار میکردم ؟ چقدر اشتباه ، پشت اشتباه انجام داده بودم ...

 ...  چقدر خودمو ، به قعر خاموشی انداخته بودم

 کجا بود ، اون دختری که ، اون دختر چی ؟ 

 همیشه همین بودم ... 

 همیشه همین قدر ضعیف و بی کس بودم ....

 مگه من از زندگیم چه خیری دیدم ...  !

 

 دیوونه شدم ...از حقارتم جلوی این مرد ، دیگه دیوونه شدم ... 

 دیگه نفسی حروم نکنم ...شروع کردم به زدن خودم ... حقم بود بمیرم .. حقم بود ، 

به خودم سیلی میزدم و مثل دیوونه ها ،تو اتاق مردی که ، غرورش ، حرفاش ، رفتارش ...هربار بی رحمانه شالق وار ، به 

 جون و دلم ضربه میزد ...

 خودزنی میکردم ...

 

 د ...!کسی مانعم میشد ... کسی از کارم ،منعم میکرد ...اما دیگه هیچی جز مردنم ...مهم نبو

 

 سیلی زدن فقط به خودم ... مهم بود ... کتک زدن خودم ....ادم شدن خودم مهم بود ...چرا کسی نمیفهمید .... 

 

 یکباره ، به اغوش مردی که ، بی رحمانه منو به این دیوونگی انداخته بود ... کشیده شدم ...

 

 چسبوندم و عطر تنشو بلعیدم ...به بازوهای قوی و مردونش چنگ انداختم ... سرمو رو سینش 

 

 کمی که اروم شدم ... ازش فاصله گرفتم ... 

 

سیگاری از رو میز خم شد و برداشت ... روشن کرد و تو چشام زل زد و گفت ...تو رو گذاشتن و رفتن ... مثل این میمونه به 

 آدم بگی نفس نکش!

 

 میتونی نفس نکشیو زنده باشی؟

 

 ت بذارم و برم ... هیچ وقتم ، این کارو نکردم ... حتی زمانی که حس میکردی تنهایی و من بی رحم ! منم نمیتونم ، به حال خود

 

 میدونی طناز ... اگه به یادت نباشم ... اگه کنارت نباشم ... اگه با تو نفس نکشم ... میمیرم ...!

 

 میشنوی اعترافمو ، من بدون تو میمیرم ....

 

 عی نبود ....نه من هیچی نمیشنیدم .. واق

 اصال همچین چیزی امکان پذیر نبود ....

 



 بلند شدم ...دیوانه وار سمت اتاقی که ، تازگیا بهم داده بودن ...دویدم ...

 دیوونه بودم ...دیوونه ترم کرد ...

 

 این مرد ، ازم چی میخواست ...!
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 طناز

 

 

 چند روزی خودمو تو اتاق حبس کردم ...

 ، تالشی نکرد ...منو از انزوا بیرون بکشه ... کسیم جز رها

 

 نه از حسام خبری داشتم ... نه از قضیه ای که اتفاق افتاده بود ...

 

 بلند شدم ... لباس نسبتا گرمی تنم کردم و به قصد بیرون رفتن ، از اتاق بیرون اومدم ...

 

اینجا بلند نمیشد ... انگار حسام تمام انرژیشو روی  خونه غرق سکوت بود ...خیلی وقت بود که دیگه ، صدای جیغ دختری  

 چیزای دیگه ای معطوف کرده بود ....

 

 از خونه بیرون زدم ... 

 

 چند نگهبان ، به سمتم چرخیدن ...

 

 بی اهمیت بهشون ..  راهی جنگل شدم ... 

 

 زیادی سوت و کور بود ... انگار که حسام همه چی رو پاک سازی کرده بود ....

 

 ه از سربازایی که اجازه نداشتم حتی با گوشه ی چشمم بهشون نگاه و توجه کنم ...خبری نبود ..دیگ

 

 هوا ابری بود و جنگل سرد ... 

 

 دیگه همه چی برام کسل کننده شده بود ...

 

 اروم نزدیک جاده راه میرفتم و نفس میکشیدم ... 

 

 ارامش میخواستم ...صدای ماشینی اومد ...اهمیت ندادم کیه ... من فقط 

 

 کمی که گذشت ... صدای بم مردی ، منو از حرکت وا داشت ...

 

 به سمت صدا چرخیدم ....با دیدنش ، یه حس خوب وجودمو فرا گرفت ...

 

 خودش بود ...همون مردی که به دیدنش رفته بودیم ...

 

 لبخندی زدم ... از ماشینش پیاده شد و به سمتم قدم برداشت ...

 

 ادب منم به سمتش راه افتادم ...از سر 



 بهم رسیدیم ...

 مرد محترمی بود ... نمیدونم چرا دیگه حسام نذاشت به دیدنش برم ..

 

 سالمی کردم که ، با خوش رویی جوابمو داد ...

 

 +تنهایی کجا سیر میکردی دخترجان ... 

 

 لبخندی زدم و به ارومی زمزمه کردم ..

 ، تا تموم بشه ! فقط میخواستم امروزمم بگذرونم

 

 سری تکون داد و گفت ..پس باهم قدم بزنیم ..تا بگذره

 

 از پیشنهادش خوشحال شدم ... باهم به ادامه مسیر هم قدم شدیم ...
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 نفس عمیقی کشید و پرسید .. 

 وقتی تنهایی به چی فکر میکنی ؟ 

 

 فکر کنم !لبخند تلخی زدم و گفتم ... من چیزی بخصوصی ندارم که بهش 

 

 +حتی خانوادت ؟ 

_گاهی یادم میفتن ، اونا بخاطر افکارشون ، بخاطر چیزای بیخودی ، جونشون رو از دست دادند ... به خودشون اهمیت ندادند 

 ..من فکرمو بخاطرشون مسموم کنم ؟

 

 ایستاد مبهوت بهم خیره شد ...چندقدم رفتم و ایستادم و به سمتش چرخیدم ...

 

 تر کردم و گفت .. تعجب نکن حاجی ...لبخندمو عمیق

 من هیچ وقت از مرگشون ناراحت نشدم ...چون محبت ازشون به یاد ندارم !

 

 +ولی چطور ، چطور میتونی همچین حرفایی رو به زبون بیاری ؟

 

 شونه باال انداختم و جواب دادم ..  

 سختیش کجاست ؟ هدفشون شهادت بود که بهش رسیدن ...

 م چرا پس انداختن !منو فقط نمیدون

 شما میدونید ؟

 

 اخمی بین ابروهای مرد رو به روم ، ظاهر شد .. .بیخیال راه افتادم ، اون پشت سرم ..

 

 دستمو سمت اسمون بلند کردم و ادامه دادم ...

 

 کوچیکتر که بودم ... بیشتر وقتا تنها بودم ...یا در حال یادگیری احکام و قواعد دین ...

 

 ... پایبند همون احکام بودم ... بزرگ که شدم 

 

 بزرگ تر که شدم ...متنفر از دین و احکام و خدا ...

 

 حاال که اینجا ایستادم ... خودم خدای خودمم ... حتی خودمو از خدا هم بزرگتر میبینم ... 



 میفهمید ... خودم ، خدای خودم شدم ...!

 

 مرده برگشتم ... قهقه ای زدم ...قهقه ی جانانه .. چرخی زدم و به سمت

 

 درحالی که میخندیدم ..گفتم ... 

 شما که ریش نگه داشتید ..شما که حاجی هستید ..شما که تسبیح بین انگشتاتون میچرخه ... 

 شما که نگاه از نامحرم میگیرید ... 

 شما که خداپرستید ...

 

 حالتون از خودتون بهم نمیخوره ؟

 

 ...  من که شرمم میشه بگم دختر فالن شهیدم

 شرمم میشه بگم ..بابام جنگید جنگید جنگید .. 

 حتی واسه دخترش ، پدری نکرد ...

 

 میدونید ، من ...

 بعد چندسال ، انتقام گرفتم ... نه بخاطر خون پدرومادرم ...

 

 فقط بخاطر رهایی خودم ... 

 من جون میگیرم ... چون خدای خودمم ... 

 

 

 جیغ زدم و بلند گفتم .. 

 ودمم .. نه زاده ی شهیدی که ... چیزی جز یه مشت واژه ی مزخرف ... نصیبش نشد ... من خدای خ

 

 همون جوری که ، عقب عقب ، میرفتم  کوبیده شدم به چیزی ...

 

 با همون لبخند مزخرف رو لبم .. 

 به عقب برگشتم که ...با دیدن حسام ، نفس تو سینم حبس شد و لبخندم مرد !
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 سریع جمع کردم و کنار ایستادم ...خودمو 

 

 بی توجه به من ، با حاجی دست داد و سالم علیک کرد ...

 

 سرمو پایین انداختم و لبمو از ترس حسام گزیدم ...

 

 حسام مرده رو به ماشین راهنمایی کرد و رو به من لب زد ..

 هنوز میخوای قدم بزنی ، یا میایی ؟

 

 سوار ماشین حسام شدم ...پشت سرشون منم راه افتادم و 

 

 به سمت عمارت راه افتادیم ...

 

 سکوت تو ماشین حاکم شده بود ... 

 



 خیلی زود به خونه رسیدیم ...

 

 پس دلیلی خلوتی خونه .. وجود این مهمون بود ...!

 

 نوید جلوی خونه منتظر بود و با خوش رویی از مهمونمون ، استقبال کرد ...

 

 ، باحاجی خیلی خودمونی برخورد کرده بودم ... انگار فقط من بودم که

 

 مرده با نوید داخل خونه شدن ...تا خواستم منم پشت سرشون برم که بازوم کشیده شد و به عقب برگشتم ...

 

 بادیدن چهره ی خنثی حسام ...

 نگاه از چشمای عجیب رنگش گرفتم و  به چونش ، چشم دوختم ...

 

 ف کردی که ادم کشتی ! اروم زمزمه کرد ... بهش اعترا

 حاال هم مثل بچه ی ادم برو بهش همه چی رو بگو ...

 من دیگه کمکی ازم برنمیاد .. اصال نمیاد ...

 

 به چشمای سردش ، باالتماس  چشم دوختم ... 

 بی اعتنا بهم بازومو ول کرد و رفت ...

 

 چی رو میگفتم ... هرچه باداباد ... بغض سنگینی گلومو فشرد ... ولی چاره ای نبود ... مهمم نبود .. همه

 

 وارد خونه شدم ...

 

 هر سه مرد فرو رفته تو مبل نگاهشون رو به من دوختن ...

 

 لرز خفیفی تو جونم نشست ...اما دستامو مشت کردم و به خودم مسلط شدم ...

 

 کنارشون قرار گرفتم و تو تک مبل فرو رفتم ...

 

 حسام رو به مرده ، کرد و گفت ...

 سرهنگ از پرونده ی جدید که باخبرید ..

 از اتهامی که ، به ما وارد شده هم ،واقفید ...

 

 اما اصل قضیه رو ، از کسی بپرسید که ، نقطه ی مجهول و کلیدی این اتفاقه !

 

 اولش فکر میکردم ... هربالئی که سرمون بیاد سکوت میکنیم و از دختری که بهمون پناه اورده دفاع میکنیم ...

 

 ولی حاال خودمو برادرمو ، از این قضیه کنار میکشم .. 

 تا حقیقت برمال بشه و گناهکار مجازات بشه ...

 

 با نفرت به حسام زل زدم ... پس منو گناهکار خطاب کردی ؟ 

 باشه اقا حسام ...باشه ...
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 پوزخندی رو لبام کاشتم و رو به سرهنگ لب زدم ...



 

 ر یه مردو کشتم ... واسه اینکه باز زنده نشه ، اتیشش زدم ...من قاتلم .. دوبا

 

 من پسر اون نامردی رو کشتم که ، به والضالین کشیدناش معروفه و مهر کربال رو پیشونیش ترکیده !!!

 

 خودم کشتمش ... خودمم اتیشش زدم ...

 ...بازم میکشم .. تا اخرین ادمی که ، تو قتل پدرو مادر شهیدم ، نقش داشتن 

 

 واسه انتقام نه ...فقط میخوام به حقم برسم .. حقی که بهم بدهکارن ..

 

 مرده با صدای بلندی دادی کشید و گفت چه حقی ؟ دنبال چه حقی هستی ؟

 

 پوزخندم عمیقتر شد ... لب زدم ... 

 بکش ...حقی که ازش دم میزنم ،  تو از درکش عاجزی حاجی ...تو فقط بشین و والضالین تو ، مخلصانه 

 

 بلند شدم که برم ...دادی دوباره کشید و گفت بشین سرجات ... 

 

 حسام و نوید سر پایین ....نشسته بودند ...

 حرصی دوباره سرجام نشستم ...

 

 پامو از اعصبانیت تکون میدادم و میخواستم ..خودمو اروم کنم ... 

 

 ..نمیدونم چرا به اینجا رسیده بودم ... اما پشیمونم نبودم .

 

 حسام سکوتو شکست و گفت ...

 سرهنگ من واقعا نمیدونم چی بگم ... من معزرت میخوام ...

 

 با پرویی حرفشو قطع کردم ..

 معزرت به چی جذاب من ؟ حرف ناحقی مگه زدیم ... 

 

پدرو مادرمو بهم من از هیچ کس نمیترسم ... چون اگه کارم به اعدامم بکشه .. باز حرف برا گفتن دارم ... این وطن خون 

 بدهکاره ...! باید جواب پس بدن ..چرا قاتالی پدر و مادرم به سزای عملشون نرسیدن ...

 قاتالیی که ، صندلی پدرو مادرمو پر کردند ...

 

 +طناز بس کن ...تو کجا بودی ، وقتی واسه پدرو مادرت مراسم میگرفتن ...

 دی وقتی ، التماست میکردن ..بیایی و خون بهاشونو طلب کنی ... ؟ کجا بودی وقتی ، وصیت نامش خونده میشد .. کجا بو

 

 تو چشمای حسام زل زدم و گفتم ...تو بغل پسرا ، مست میرقصیدم ... 

 بهترین عزاداری بود ، واسه کسایی که ، سایشون واسم سنگین بود ...! 

 

 ه چی فک میزنی ؟نوید خنده ی هستیریک کرد و گفت .. تو دیوونه ای دختر ...اصال معلوم

 

 _نه ... اما حرفای قشنگی میزنم !
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 از جام بلند شدم .. 

 رو به مرده که حاال از خشم سرخ شده بود ...لب زدم ...



 

 من منتظر دستگیرم میمونم جناب سرهنگ ...

 

 بدون اینکه اهمیتی به صدا کردنش بدم .. سمت اتاقم راه افتادم ...

 

 عصبانیت ...مشت شده بودند ... ناخنام ..تو کف دستم فرو ...دستام از شدت 

 مهم نبود ...دیگه همه چی تموم شد ...

 من به ته این خاموشی رسیدم و دیگه چیزیم تا پایانم نمونده بود ...

 

 خواستم وارد اتاقم بشم ...صدای رها ، منصرفم کرد .. 

 سعی کردم ..اروم باشم ... به سمتش چرخیدم ...

 

 یدونم تو چندماهگی حامگیش بود ولی شکمش از حاال کامال مشخص بود ...نم

 

 لبخندی بهش زدم و با جانمی جوابشو دادم ...

 

 اروم به سمتم قدم برداشت ... دستامو به سمتش گرفتم ... نگاهش به دستای خونیم افتاد و یکباره ترسید ...

 

 م ... چیزی نیست .. تو جنگل بودم .. چوبها ، زخمیم کردند ! سریع دستامو پشتم پنهون کردم و گفتم ...نترس عزیز

 

 اهانی گفت و کنارم رسید ... همو بوسیدیمو ...وارد اتاق شدیم ....

 

 سریع واسه شستن دستام سمت سرویس رفتم ... 

 وقتی برگشتم .. رها فرو رفته رو تخت .. منتظر نگام میکرد ..

 

 شکمش گذاشتم ... کنارش نشستم و دستمو به ارومی ، رو

 

 لبخندی زد و گفت ... میدونستی بچه هام دوتان ؟ میدونستی یکیش پسره و یکیش دختر ؟

 

 جیغی از ذوق کشیدم ...اما رها زیر گریه زد و گفت ...من چطور اینا رو بزرگ میکنم ؟ 

 اصال میذارند بچه هام پیش خودم بمونن .. 

 

ی به خودت راه میدی ...این فکرا چیه که میکنی ....مگه نوید بهت اطمینان نداده لبخندی بهش زدم و گفتم ...چرا باز نگران

 ...بچه هارو ازت نمیگیره ؟ 

 

 منو باش که ...تدارک یه نخود رو میدیدم ... نگو دوتاست و نگفتید ! 

 

 رها با ذوق گفت ...خودمم فکر میکردم یکیه ...اما از دهن نوید یهو پرید که دوتان ...

 

 رو پیشونیم ، جا خوش کرد ...چرا قائم کرده بوده ؟ اخمی 

 

 رها بادیدن سکوتم گفت ... من حتی یکیشم قبول نمیکردم ..نویدم میترسید بگه دوتان و من کال پشیمون بشم ..

 

 ولی میدونی طناز دارم عاشق بچه هام میشم ... هر لحظه که میگذره ..جونم به جونشون وصله میخوره ...

 وبی براشون بشم !کاش مامان خ

 

 لبخند تلخی رو لبام نشست ... کاش نوید ، رهارو خوشبخت میکرد !

 



 با باز شدن در و ورود حسام و نوید ...

 دستمو از رو شکم  رها برداشتم ! 

 

 نوید سمت رها اومد و لب زد ... خانمم این دختر اذیتت میکرد ؟ چی داشت بهت میگفت ؟ 

 ، ما با هم حرف زده بودیم ؟! اصال چرا اومدی پیش یه قاتل

 

 دلم گرفت ...دلم از عالم و ادم گرفت ...رها با چشمای اشکی بهم خیره شد ...

 

 لبخندی بهش زدم و زمزمه کردم ... برو گلم ... برو استراحت کن !

 

 نوید به ارومی رها رو از اتاقم برد ... من موندم و حسامی که ... هزاران حرف واسه گفتن داشت !
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 حسام 

 

 

 با این دختر چیکار میکردم ؟ 

 

 نمیدونستم ... 

 

 تکیه به دیوار ، دستامو رو سینم جمع کردم ... خیره بهش ایستادم ...

 

 سرهنگ از همه چی سر در اورده بود و دیگه نمیشد کاری کرد ...

 

 فقط تنها امیدم .. 

 باشه ...یا نه ... به نسبت خونیش با طناز بود که ، میتونست راه نجات

 

 دستاش میلرزید و پاهاشو هستریک ، تکون میداد .. 

 منتظر حرفام بود ؟ 

 منتظر بحث و دعوا ... 

 

 اینبار نه ، منم خسته بودم ... منم بریده بودم ... منم از جنگیدن یه تنه ،خسته شده بودم ... 

 

 کشیده بود ... هیچ حرفیم با این دختری که ، خودش تو انزوای تنهایی خودش 

 نداشتم ...! 

 

 اروم قدم برداشتم ... به خودش لرزید ...

 نه نباید میترسید ... دیگه چیزی واسه پنهون کردن نداشت ... حاال از اسارت من ، رها شده بود و رازمون اشکار ... !

 

 کنارش نشستم ... دستمو دور کمرش انداختم و سرشو به سینم چسبوندم ... 

 

 ترس از من بود یا خشم درونیش ؟  لرزش تنش ،

 

 نمیدونم ...فقط حس کردم ... وقتی سرشو بوسیدم ..

 وقتی موهاشو نوازش کردم ...اروم شد و اشکاش سینمو خیس کرد ... 

 



 بیشتر ، بغل خودم کشیدم و رو تخت فرو رفتیم ... 

 

 ..دیگه نمیتونستم ، احساسمو بهش کنترل کنم ...دیگه نمیخواستم زجرش بدم ..دیگه نمیخواستم ازش به هدفم استفاده کنم .

 

 دست انداختم به یقه ی لباسشو ، به ارومی دستمو به سینش رسوندم ...

 

 به چشمام خیره شد ... پیشونیشو بوسیدم و لب زدم ...

 

 مهم نیست ، فردا چه اتفاقی میفته ...

 اصال مهم نیست که ، چه سرنوشتی برامون رقم میخوره .... 

 هر لحظه ، تو هر شرایطی ...تو هر اتفاقی کنارتم و با توام ! من  

 میفهمی با تو ...
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جلوی دسته ای از دخترا ، که قرار بود فردا به عنوان برده اما دراصل جاسوس ، به اقازاده های خودمون ، فروخته بشن ... 

 ایستاده بودم ... 

 

 ر نظر ، راضی به تقدیرشون ، گوش به فرمانم بودند ... همشون برهنه و خوش اندام و زیبا ، از ه

 

 تمام ردیاب ها ، زیر پوستشون جا سازی شده بود و با هر پلکی که میزدن ... تصاویر ضبط و عکس برداری میشد .. 

 

ون کاشته قبل اینکه خودشون چیزی بشنون ... اول فرکانس ها ، از داخل میکروفنی که داخل گوش هاشون ، تا لحظه ی مرگش

 بودیم ... 

 صدا هارو ضبط میکرد و مارو به هدفهامون نزدیک ...

 

 تمامی گذشته و هویتشون ... از مغز کوچیکشون ، پاک شده بود و همشون حاضر و اماده بودند، به هدف من ، جون بدند ...

 

 جلوتر رفتم ... به دختر چشم ابی نزدیک شدم ... 

  به سینش دستی کشیدم و لب زدم ...

 اربابت کیه ؟ 

 

 دستشو دراز کرد ...دستمو گرفت و خم شد و بوسه ای به دستم زد و لب زدم ... شما ارباب .. شما همه کس منید .. 

 هدف شما ، هدف منه ....

 جون من ، فدای شما ... .

 

 لبخند تلخی رو لبم نشست ... دستمو ازاد کردم و به سرش کشیدم و زمزمه  کردم ...

...من ارباب توام ،اما ارباب جدیدت ... دشمن توعه ..کاری که ازت خواسته شده رو  انجام میدی و پیشم  اره عزیزدلم

 برمیگردی ... منو به هدفم برسون ...تو رو از همه چی بی نیاز کنم ...

 

 اینبار نزدیک اومد ... رو پنجه ی پاهاش ایستاد و بوسه ای کنار لبم کاشت و سرجاش اروم ایستاد ...

 

 نگاهی دیگه به دخترا انداختم و اشاره کردم ...همشون رو اماده کنن ...

 

 برگشتم که با نگاه خنثی طناز رو به رو شدم ... 

 

 ابرویی باال انداختم و حضورشو ، اینجا ، تو این سالن ممنوعه ، جویا شدم ..

 



 نزدیکم شد ...درست یه قدمیم ایستاد ...

 . سرشو رو سینم گذاشت و لب زد ..

 این دخترا قراره برند دبی و فروخته بشن به عربا ؟

 

 پوزخندی زدم و درحالی که انگشتامو الی موهاش بردم و لب زدم ...

 وقتی اقازاده های خودمون خریدار این دختران ..

 چرا به عربا بفروشم ؟ 

 

 ترکیده ...نه عزیزم ...خریدار تمام این دخترای باکره ...ادماین که ، مهر رو پیشونیشون 
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 طناز چیزی نگفت و سکوت کرد ..

 

 نوید صدامون کرد .. کم کم ، مزایده ی دخترا شروع میشد و ما هنوز اماده نبودیم ...

 

اسم من ، به عنوان فروشنده ، هیچ وقت برده نمیشد ...اما تمام پوال ، به حساب من ریخته میشد و اصال اعتراضیم ،در کار نبود 

 ... 

 

 دست طنازو گرفتم و راه افتادیم ...

 

 سکوت کرده بود ..که مهمم نبود ، خوب میدونست ...

 الزمه ی کار من ، خالفه ..

 

 پر از فکر بودم و کارام بهم گره خورده بود ...

 

 نوید ، کالفه بود و دور خودش میچرخید سر همه ، عربده میکشید ...

 

 ...  دستی رو شونش گذاشتم که ، چرخید به سمتم

 سوالی نگاش کردم ... دستی به موهاش کشید و گفت ...

 سرهنگ داره میاد ...ما هنوز دخترا رو رد نکردیم ... 

 

 پوفی کشیدم و به طناز خیره شدم ...

 

 متعجب نگام کرد ..

 نیشخندی زدم و گفتم ....

 انگار باید یه کاری انجام بدی ...

 

 چشماش گرد شد ... 

 زمزمه کردم دستی رو گونش کشیدم و

 

 سرگرم کردن ، سرهنگه باتو خوشگله ...

 

 بدو برو پیاده رویی و راهشو به سمت جنگل ختم کن ...

 اما یادت باشه ، نه بدبختو تحریک کن ، نه جونشو بگیر ...فقط از ویال دورش کن ...

 تا دخترا برند ...

 



 حرصی باشه ای گفت و رفت ...

 

 خدمتکارا عربده کشید ...نوید قهقه ای زد ...دوباره سر 

 

 سری تکون دادم و دنبال طناز رفتم ...

 

 باید مطمئن میشدم ، کارشو به خوبی انجام میده
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 طناز 

 

 عصبی بودم ... نه از اینکه منو واسه سرگرم کردن ، سرهنگ فرستادن ...

 

 ، کجا فروخته میشن و کجا ازشون استفاده میشه ...عصبی بودم واسه دخترایی که ، سرنوشتشون مشخص نبود ... معلوم نبود 

 

 سردرد وحشتناکی گرفته بودم ... باید کاری میکردم ..یا بیخیال میشدم ؟ 

 

 نمیدونم ... من قدرت تصمیم گیریم نداشتم ...

 

 اگه قرار بود ...تا قعر جهنم بیفتم ... حسامم با خودم پایین میکشیدم ؟ 

 

 نمیدونستم ... 

 

 ر زدم و باز این کار شکنجه وار ، به نفعم بود و هوایی عوض میکردم ... دل به مسی

 

 با هر قدمی که از ویال ، دور میشدم ...تمام تنش ها هم ، ازم دور میشد ...

 

 اروم و ارومتر میشدم ...

 

 خالص ... انقدر اروم و که ترجیح دادم ... کاری به کار دخترا و حسام نداشته باشم و فقط خودمو نجات بدم و

 

 وسط جاده درست رو خط های سفید رنگ قدم برمیداشتم ...

 

 ارومی جاده به وجدم میاورد ... دلم میخواست ، این جاده تهش به روشنایی زندگیم ختم بشه و تموم ...

 

 ا ...اما ته جاده به ماشینی ختم شد که ، رانندش ، با نگاه خنثی و پر سرزنش ، نگام میکرد و حکم دستگیرمو امض

 

 لبخندی بهش زدم و دستمو نشونه ی سالم نظامی رو سرم گذاشتم ...

 

 چشمامو بست و از ماشین پیاده شد ...

 

 وقتی ، نزدیک شد ...پا به پام کوبیدم و سالم نظامیم رو کامل کردم ...

 

و محکمش ، لرزه به تنم مینداخت و یاد گذشته ها افتادم .. زمانایی که به بابام ، این مدلی سالم میکردم ... خنده ی مردونه 

 ارامش غیر توصیفی ، به رگام تزریق ....

 



 من هم عاشقشون بودم ...هم ازشون بیزار ...

 

 مهم نبود ...مهم دستام بود که با رضایت به سمت سرهنگ تسلیم وار ، دراز شد و دستبند اسارتو ، طلب میکردم ...

 

 مجازاتی که این مرد برام درنظر گرفته بود ...من اماده ی هر مجازاتی بودم ... هر 
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 لبخند به لبام ، ذوق تسلیم شدن ، تو نی نی چشمام ...

 مشت شدن دستام ، از اطمینان تاوان دادن و بادی که موهامو نوازشو میکرد ...

 

 همه و همه از نگاه مرد میگذشت ... 

 

 چیزی نمیگفت ...فقط نگام میکرد ... 

 به جیب کتش ، فرو رفت ... دستاش

 

 داشت ، دنبال دستبند اسارتم میگذشت ... چقدر مشتاق و اماده بودم ... 

 

 دستبندی بیرون اورد ... از جنس طال با گالی رز کوچیکی که ، ازش اویزون بودند و زیبا جلوه میکردند ...

 

 جلوی صورتم گرفت ... متعجب مونده بودم ...

 

 چیزی میگفت ... نه چیزی میگفتم ...نه

 

 دستبند گلدارو رو مچ دست راستم بست ..

 

 خیره به این بند طالیی موندم ...

 

 یعنی چی ، هدیه بود یا چی ؟ 

 

دستاشو دور شونه هام قرار داد ... دستایی که انگشترای عقیق و پر ایه رو تو خود جای داده بود و تسبیح خوش رنگی از بین 

 انگشتاش گذر میکرد ...

 

  رو شونه های من جا خوش کرده بود ...حاال

 

 اروم بوسه ای روی پیشونیم زد و زمزمه کرد ...تو ازادی دخترم ... تو کاری که من جراتشو نداشتم انجام دادی ...

 تو حق خون پدرو مادرتو گرفتی ... 

 تو روحشون رو شادکردی و به ناحقی پایان دادی ...

 

 خواهرمو ، گرفتی ...دخترم .. تو ... تو خون بهای 

 حاال داییت ، به پیشونیت بوسه میزنه و ازادیتو تبریک میگه !

 

 داییمم ... دایی من کی بود ...

 

 بوسه ی دوباره که ، رو پیشونیم نشست ... نفسم رفت و دیگه برنگشت ... !

 

 



 

 حسام 

 

 

 گفت ... سرهنگ نسبتشو به طناز گفت ... 

 .سرهنگ ازادیشو بهش برگردوند ..

 سرهنگ طنازمو ازم گرفت ... 

 

 دست مشت شدمو به تنه ی درخت کوبیدم و راهمو کشیدم ...

 

 دیگه طناز ازاد بود ...هیچ بندی مارو بهم وصل نمیکرد ... 

 اون میرفت ... اون از دستم ، راحت میشد ...

 اون ترکم میکرد ...

 

 به جهنم ...به درک ... بذار بره ... اصال بره گم شه ...

 

 مهم نبود ...اصال مهم نبود ...

 

 همه چی تموم شده بود ...من ، بدون اونم میتونستم زندگی کنم و به هدفم برسم ... 

 

 ضربه ای با پام به درخت زدم ... 

 نه ... اصال احساسی نداشتم ...

 چرا باید خوشم بیاد ازش ...

 چرا باید مال من باشه ... اون به درد من نمیخوره ... ! 

 

 

 دور خودم چرخیدم ... کی رو گول میزدم ... به کی این حرفارو میزدم ...؟

 

 پیش خودمم غرورمو حفظ میکردم ...تا چی بشه ؟

 چرا دلم از جاش کنده میشد ... خدایااا من چی میخواستم که نمیتونستم بگم ؟

 

 طناز میره ...االن بدو بدو میاد و میگه من میرم ...

 من ترکت میکنم ... 

 از تو و دنیای خاموش تو فرار میکنم ... من 

 

 اره ... میاد ، خنجر به قلبم میزنه و میره ... !
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 نوید دخترا رو ، به سالمت رد کرد و من به جاش ، طنازمو از دست دادم ...

 

 مشروبی ریختم و با کالفگی ،مزش کردم ...

 شد ...چرخی که زدم ... طنازو تو چارچوب در اتاق ، ظاهر 

 

 نمیتونستم ، از صورتش چیزی بخونم ...

 رد اشک رو گونه هاش جای مونده بود ...

 واسه وداع اومده بود ، یا چی نمیدونم ...



 

 فقط دستامو باز کردم ...تا بیاد بغلم ...

 اروم اروم به سمتم قدم برداشت ...

 تو اغوشم قرار گرفت ... 

 

 دستام دور تنش، حصار شد ...

 

 رو موهاش زدم و منتظر حرفاش موندم ...بوسه ای 

 اما مهر سکوت به لباش دوخته بود و چیزی نمیگفت ...

 

 صداش کردم ...جوابمو نداد ... 

 لبامو دم گوشش گذاشتم ، زمزمه کردم

 نمیخوام بری ، نمیخوام از دستت بدم ...

 اما نمیتونمم جلوت وایستم ...

 داییت بری وزندگی جدیدی رو شروع کنی ...  تو ازادی ، خاموشی تموم شده ، میتونی با

 سخته ، اما ازت میگذرم ...

 سخته ، اما حقتو ، ازت نمیگیرم ...

 

 از بغلم بیرون اومد ... باچشمای اشکیش نگام کرد ...

 

 اشک چشماشو مکیدم و بوسیدم ...

 

 هق هقش بلند شد و صدام زد ... یقه ی کتمو گرفت ..گفت :

 میرم ...با مردی که ادعا میکنه داییمه ، هیچ جا نمیرم ...من نمیرم ، هیچ جا ن

 

 مردی که این همه سال نفهمیدم ، دایی منه ، اومدنش ، االن به درد من نمیخوره ...

 

 نذار برم ، منو دوباره به خودت وصل کن ، دوباره به خودت زنجیرم کن ...

 

 ... همین خاموشی که برام از هر نوری درخشان تره ... نذار برم ... من نور نمیخوام ... من عاشق همین خاموشیم

 نذار برم ... چون نمیتونم که برم .. 

 

 دستامو قاب صورتش کردم ... 

 لبامو رو لباش گذاشتم و اروم گرفتم ...

 

 اره اروم گرفتم ... به سینم چسبوندمش دیگه از دستش نمیدادم ...

 

 ردم ...بادیدن سرهنگ پشت سر طناز ... خودمو جمع ک

 

 طناز به عقب برگشت ...نمیدونم چرا جا خورد ...

 

 سرهنگ عصبی ، به سمتمون اومد ...

 سیلی سنگینی رو صورتم نشوند ...

 با چشمایی غضب الودش ، نگامون کرد و غرید
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 داری منو دور میزنی ؟ فکر میکنی از کارات خبر ندارم ؟ 

 وسط کشوندی ؟ از کصافط کاریات که پای طنازم به

 میدونم باهات چیکار کنم حسام ، خوب میدونم قدرتی که واسه خودت دست و پا کردی رو ، با خاک یک سره کنم ...

 

 دستام مشت شد ...اما به احترام این مرد هیچی نمیگفتم ...

 

 بازوی طناز و گرفت و لب زد ... باید بریم طناز ! 

 نمیذارم اینجا بمونی  ...

 

 بازوی من چنگ انداخت و گفت ...طناز به 

 من باشما هیچ جا نمیام .. وسط جنگل حرفمو بهتون زدم و راهمم انتخاب کردم ...

 دست از سرم بردارید ...!

 

 سرهنگ غرید ...از خشم سرخ شده بود و من میدونستم ، این اصال به نفعمون نبود ...

 

 چشمامو رو هم گذاشتم و سرهنگو صداش کردم ...

 

 ه دست سنگینش رو صورتم فرود اومد ...دوبار

 چشمامو باز کردم ... 

 

 طناز جیغ بلندی کشید ... اما سرهنگ بازوشو کشید و با خودش برد ...

 

 سرجام میخکوب شدم ... 

 برش میگردوند ...مجبور بود برگردونه ! 

 

 خوب میدونست ... حق خودمو ، برمیگردوندم ... 

 

 شماره ی نویدو گرفتم ... گوشیمو از جیبم در اوردم ...

 تا جواب داد ... زمزمه کردم ... 

 به دخترا بگو همین امشب ، نقشه ی شماره ی دو رو اجرا کنن ...

 ما زمان نداریم ...!

 

 منتظر جواب نموندم و قطع کردم ... 

 

 کرواتمو شل کردم و باقی مشروبمو برداشتم و سر کشیدم !

 

 

 

 

 پیکر برهنه ی دخترک فرود اومد ... شالق تو هوا صدا کرد ... تو 

 

 ناله های دخترک ، اروم به گوش میرسید .. اما کلمه ای از زبونش بیرون نیومده بود ...

 

 تا کی میخواست ... زیر شالقهام ، دوام بیاره و جیکش درنیاد ..!

 

 را گرفته بود ... صدای شالق ، به اهنگ مخصوصی بدل شده بود ... جنونی بی دلیل و ناگفتنی سرتاپامو ف

 



 به طوری که ، از زجر کشیدن دخترک اب ، تو دلم تکون نمیخورد ...

 

 دستام از زبری دسته ی شالق ، زخمی شده بود ...اما هنوز دخترک از این همه نوش کردن ، شالق اخ نگفته بود ... 

 

 نعره ی بلندی زدم و ضربه ی نهایمو به کمر برهنش کوبیدم و اروم گرفتم ...

 

 نه ... بمانندی این دخترک ، نه تو خوابی دیده بودم ...نه بیداری ! 

 

 دستامو بین موهام فرو بردم ... ویالن و بی تکلیف ... وسط سالن ایستادم ... 

 مدتها بود ...این دخترک و زجر میدادم ... 

 به جرمی که نمیدونستم ...از چی نشعت میگرفت ... 

 

 ی گرفتم ... سیگاری روشن کردم و کام عمیق

 سمت دخترک رفتم ... 

 اروم هق هق میکرد ... بوی خون ...وجودشو گرفته بود ... 

 

 نگاهی به زخمای تنش انداختم و لب زدم .. چرا حرف نمیزنی ؟ 

 اگه حرف بزنی ... تمام این زجر کشیدنات تموم میشه و از دستم خالص میشی ؟ 

 واسه چی حرفی نمیزنی ؟ 

 

 خودش ، مچاله میشد ... چشمامو بست و حتی دیگه ناله هم نکرد ... در حالی که تو 

 

 از جام بلند شدم ... سیگار و گوشه ی لبم گذاشتم ... 

بی مقصد ، بی فکر ، بی اراده راه افتادم و به امید مقصد اشنایی که ، منو با تاریکی های زندگیم ، فرا بگیره و روح تازه ای تو 

 کالبدم بدمه !
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 طناز

 

 

 به زور مردی که ادعا میکرد ، دایمه ... منو رو زمین میکشید و به سمت ماشین میبرد ...

 

 جیغ و دادم ، تموم عمارتو گرفته بود ...اما کسی کمکم نمیکرد ...

 

 دم در ماشینش که رسیدیم ... برگشت به سمتم ... غرید و گفت ...چرا بی تابی میکنی ؟

 وم مرد ؟ واسه موندن ، پیش کد

 میخوای بازم از تو برا رسیدن به هدفهاش استفاده کنه ؟ میخوای بازم ادم بکشی ... یا میخوای اینجا زندانی بشی ...

 بگو چرا مثل ادم نمیایی ...

 

 عصبی جیغی کشیدم و لب زدم .. 

 میخوام بمونم ، چون عاشق اون مردم ...

 تو خاموشی هدف ،حسام پیدا کردم ...میخوام بمونم .. چون من خیلی وقته روشنایمو ، 

 

 من نمیام جناب ... هیچ جا باتو نمیام ...

 

 تا خواست سیلی به صورتم بزنه ... دستش رو هوا موند ... 



 

 به صاحب دستی که ، نگهش داشته بود ...خیره شدم ...

 

 حسام دست سرهنگو گرفته بود و خشم تمام وجودشو گرفته بود ... 

 

 شدم ...  از رو زمین بلند

 

 خودمو کنار کشیدم و رو به سرهنگ گفتم ...از اینجا برید ...

 برید و هیچ وقتم برنگردید ... 

 من نیازی به شما ندارم ... همین طور که ، تا االن نداشتم ...

 

 حسام دست سرهنگو ول کرد و زیر لب معزرت خواهی کرد ...

 

 ه راه افتاد ...سرهنگ عصبی در ماشینو بهم کوبید و به سمت رانند

 

 قبل اینکه ، سوار ماشینش بشه .. صداش کردم ... 

 

 به سمتم چرخید ... بلند مطمئن لب زدم ...

 من هیچ وقت نمیتونم ، شمارو دایی خودم بدونم .. این واژه رو ، از ذهنم پاک میکنم ... مثل واژه ی پدر و مادر ! 

 

 سری تکون داد و سوار ماشینش شد ... 

 حسام قدم برداشتم ...به سمت 

 سرمو به سینش گذاشتم و لب زدم ...از این کارم ، هیچ وقت پشیمون نمیشم حسام ... مگه نه ؟ 

 

 دستاشو ، دورم حلقه کرد و گفت ... نه هیچ وقت پشیمون نمیشی عزیزم !
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 حسام 

 

 

 اماده شدم ... باید به اداره میرفتم ...

 

 اتفاقات دیروزو فراموش کرده بود ... طناز ،سرگرم رها بود و

 حاال با رای و خواست خودش ، تو این خاموشی ، موندگار شده بود ...

 

 خاموشی که ، براش به روشنایی بدل شده بود ...

 از احساس من باخبر بود و احساس خودش ، چند برابر شده بود ...

 

 م ...اسلحمو برداشتم و نگاهی به خودم ، جلوی اینه ی قدی کرد

 

 اماده ی هر اتفاقی بودم ...فقط یه قدم به هدفهام ، ارزوهام .. فاصله داشتم ...

 

 اون یه قدمو ، اینبار جدیتر و بااراده تر برمیداشتم ...

 

 لبخندی زدم و راه افتادم ...



 

 پوتینام ،محکمتر به کف سرامیکهای خونه ، کوبیده میشد و طنین ترسو به دلها مینداخت ...

 

 تی که برای هدفهام بنا کرده بودم ... کم کم ، خالی از سکنه میشد و دیگه صدای جیغ های دخترام بلند نمیشد ...عمار

 

 دکترای که ، اورده بودم بیکار شده بودند و سربازای اموزش دیدم ، به مکانهاشون ، منتقل ...

 

 بار سنگین ،انگار از رو دوشام برداشته شده بود ...

 

 ...  وارد سالن شدم

 

 طناز و رها از جا بلند شدند ...

 

 نگاهم ، به چشمای پر عشق طناز خیره موند ...

 این دختر تمام من شده بود ...

 

 لبخندی زدم و مسیرمو سمت درب سالن عوض کردم ...

 

 باد سرد اواخر پاییزی ، شروع به وزیدن کرده بود و تنو میلرزوند ...

 

 گه بسوزه ... بدون رسیدن به هدفش ، تن به خاک نسپره ...تنی که ، قسم خورده بود .. حتی ا

 

 سوار ماشین فراریم شدم ... اینبار دلم میخواست ... قدرت خودمو به رخ بکشم ...

 قبل اینکه ، پیروز پرونده بشم و ستاره ای به ستاره های دوشم ، اضافه بشه ...

 

 ...پا رو پدال گاز گذاشتم و خیلی زود ...به اداره رسیدم 

 

 جلوی اداره ، ماشینو پارک کردم و استوار و محکم ..به سمت اتاقم گام برداشتم ...

 

 پرونده ی جواد ...اقا زاده ی مطرح تیتراژ خبرهای این روزا ...

 پسر مردی که ، به هردری زد ، هیچ اثری از دلیل قانع کننده ی مرگ پسرشو نیفتاد ... 

 طناز ، تموم ! امروز بسته میشد و کابوس شبانه های
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 از کنار سربازا که میگذشتم ... پاها درمقابلم به زمین کوبیده میشد و دستا به نشانه ی سالم نظامی ، کنار سر ...

 

 جلوی درب اتاقم ... سربازم ایستاده بود و منتظر گزارش اخبار ...

 

 به داخل اتاقم رفتم و سربازم پشت سرم ...

 

طبق برنامه و به خواست من ، پیش میرفت و من برای ، نمیدونم چندمین بار ...با این قدرت و لباس مقدسم ، به انگار همه چی ، 

 خواسته هام نزدیک و نزدیکتر میشدم ...

 

 پشت میزم که نشستم ... اولین پرونده ای چشمم خورد ... پرونده ی مرگ جواد بود ...

 

 سطرشو خوندم ... با لبخند بازش کردم و با چشمام ، سطر به



 

 طبق گزارشات اومده ... راننده و سرنشینان ... از سر مستی ...

 به ته دره سقوط میکنن و با انفجار ماشین ... اجسادشونم از بین میره ...

 

 مهرسرهنگ پای پرونده ، اشاره به مختومه بودن ، پرونده میکرد و پایان ماجرای جواد ...

 

 برگه رو امضا کردم ...نفس راحتی کشیدم و منم پای 

 

 درحالی که پرونده رو به سمت سربازم میگرفتم .. 

 لب زدم ... این رسوایی رو ، پنهونی برمال کن ...تا شهید و مدافع اعالمش نکنن .. 

 نوبت به برمال کردن پرونده ی پدرشم میرسه ...

 

 قربان ...سرباز ، پا رو زمین کوبید و گفت .. نوبت پرونده ی پدرشم رسیده 

 

 تا خواستم از ماجرا باخبر بشم .. با باز شدن در و ورود سرهنگ .. سریع از جا بلند شدم و پا رو زمین کوبیدم ...

 

 جلو اومد ...به احترامش از پشت میز کنار اومدم ... 

 محکم و رسا رو به سرباز لب زد ... بیرون باش ...

 

 بیرون رفت ...سرباز از جدیت سرهنگ ... احترام نذاشته 

  

 به زور جلوی خندمو گرفتم و سرباال ایستادم ...

 

 سرهنگ جلوتر اومد و با حرص اشکاری غرید ...

 هیچ معلومه ، چه غلطی میکنی ؟ چه نقشه هایی تو سرت داری و از لباس و یونیفرمت ... چه بهره هایی میبری ؟ 

 

 و ایستادم ... اخمام رو پیشونیم ، نشست ... اما سکوت به لبام دوختم

 

 عصبی تر و بلند تر از قبل نعره زد ...

 حسام ... با توام پسر ... جواب درست و قاطع ازت میخوام ... داری چیکار میکنی ؟

 

 اروم لب زدم ... من حسامم سرهنگ ..

 کسی که زیر نظر خودتون بزرگ شده و قد کشیده ...

 ی مقدس شمارو برداشت کرده ...کسی که شمارو سرلوحه ی زندگیش قرار داده و هدفها

 چطور حاال ازمن ... جواب درست و قاطع میخواین ...؟

 

 نعره زد .... د پسر این ادمی که جلوی روی منه ،ثمره ی تربیت و نظارت منه ؟ 

 تو نمیفهمیی داری چیکار میکنی ؟

 

 _چرا میفهمم سرهنگ ... همه ی کارایی که انجام میدمم رو میفهمم ... 

 فهمم ، من از یه جای به بعد ... اینم می

 برای رسیدن به هدفهام .. راهمو تغییر دادم ... راهی که منو زودتر به خواستم میرسونه ... 

اما سرهنگ ، مقصد و هدفم رو نه ... تغییر ندادم .. هنوزم همون رویایی پدرمو تو سر میپرونم ... من هنوز همون حسامم که ، 

 به سرم قسم میخوردین ...

 شما بگید ... 

 

 چرا دیگه قبولم ندارین ؟
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 با سیلی که به صورتم کوبید ... سرمو پایین انداختم ...

 

 حرفی نمونده که بزنم ... 

 دستام مشت شد ...  نفسام سنگین شده بود ...

 

 د ...رو مبل نشست و عصبی با دست دیگش ،دستی رو که باهاش سیلی زده  بود ...گرفت و زمزمه کر

 

 نفرین به دستی که ، امروز دوبار به صورتت نشسته ...

 بشکنه دستی که ، ناحق به صورتت نشسته ... 

 خواست دستشو به میز بکوبه ... خم شدم و دستشو گرفتم ... بوسه به دستش زدم ...

 

 این مرد ... رئیس من نبود ... این مرد پدر دوم من بود .. حق پدری به گردنم داشت ...

 ه گله ای از سیلی هاش نبود ... ن

 

 دستشو از بین دستام بیرون کشید و اروم لب زد ...

 حاال منه پیرمردو شرمنده میکنی ...؟ 

 

 به چشمای پر شده از غضب و اشک ، خیره شدم و لب زدم ...

 هیچ وقت فکر نکردم ... پدر ندارم .. سایه ی سر ندارم ...

 شمام حاجی ... من زندگی خودمو برادرمو ... مدیون

 به وهللا اگه ، جونمو ازم بگیری ...من بازم دست بوستم ...

 شما هر دستوری بدی من ...انجام میدم ..

 فقط برا اخرین بار ...پسرتو دریاب حاجی ... همین یه بار حاجی

 

 نگاهشو ازم گرفت و به نقطه ای خیره شد ...

 سکوت به لباش دوخت و حرفی نزد ...

 

 گرفتم و بوسیدم و رو پیشونیم گذاشتم ... دوباره دستشو

 

 احترام این مرد مقدس بود ..! غرورم شکست .. هق هق مردونم بلند شد ...

 

 دست دیگش رو سرم نشست و رضایتو ازش گرفتم ...

 

 حکم اخر هدفهامو امضا کردم . .
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 طناز

 

 

 میکرد ...دوباره احساسم به حسام ، سر باز کرده بود و فوران 

 

 دوباره حس خوبی رو تجربه میکردم ...

 من نمیخواستم ...به گذشته برگردم ... 



 نمیخواستم ... به کسی که این همه سال وجودشو ازم مخفی کرده بود ...

 کوچیکترین صنمی داشته باشم ...

 

 من کنار حسام ...کنار رها و نوید ...حالم خوب بود ... 

 

 عمارات شدم ...نفس عمیقی کشیدم و وارد 

 روزای عجیبی رو پشت سرهم گذاشته بودم ... 

 روزایی که ، تلخیش ، شیرینیاشم از بین میبرد !

 

 اروم پله هارو باال میرفتم ... دلم میخواست به اتاقی که قبال توش بودم میرفتم و همه اتفاقاتو مرور میکردم ...

 خودم هموار میکردم ... راز هاشو باز میکردم و ناهمواریهای گذشتمو ، برای 

 

 دلم میخواست ... اینبار از گذشتم ، درس عبرت میگرفتم و حسامو برای ادامه ی زندگیم انتخاب ...مگر اینکه ...

 تقدیر جور دیگه ای رقم بزنه ! 

 

 وارد اتاق قدیمیم شدم ....

 همه چی مرتب بود ... انگار نه انگار که ، مرگی اینجا اتفاق افتاده بود ...

 

 وسط اتاق ایستادم ...روزی که اومده بودم یاداورم شد ...

 چشمامو بستم و اون روز و به خاطر اوردم ....

 

 رازهای اون موقع ، باید از زبون حسام برام بازگو میشد ...

 راز زنده بودن ...جواد ...

 راز اسیر شدن من ...

 

 راز عاشق شدن من ...

 

 فتادم ...به جنگل پهناور جلوی روم نگاه دوختم ...چشمامو باز کردم و سمت پنجره راه ا

 

 اگه اون شب ، با اون اقا زاده بحثی نمیکردم ...اگه اون شب مست نمیکردم و کنترل افکارمو از دست نمیدادم ...

 اگه ... خودمو مهار میکردم ...

 

 بودم ؟ اگه ... اگه ...هزاران اگه ... جلوی اون اتفاق رو میگرفت ...باز من اینجا 

 

 دستی بین موهام کشیدم ... اره ... بازم من اینجا بودم ....

 حسام قبل اون هزاران اگه ، وارد زندگیم شده بود ...

 من بازم ...اسیر عاشق این خاموشی بودم !

 

 لبخند تلخی رو لبام نشست ... موهامو دور انگشتم حلقه کردم ...

 های پدرومادرمو ، به خاطر بیارم ..سرمو تکیه به پنجره دادم و سعی کردم چهره 

 

 هیچ وقت نمیذاشتن ، چهره هاشون از یادم بره ...خودمم میخواستم ...دنیا نمیذاشت ...

 صحبتهاشون ...عکساشون ...فیلمهاشون ، همه جا بود ...

شون .. جایگزین هرروز پخش میشد ... سودجویان بهرشو میبرند و هواداراشون ، راه ازادیشون رو دنبال میکرد و قاتال

 صندلیاشون بودند ...

 من ، متولد از گوشت و خون اون ادما ...

 بیزار و فراری از اسم و رسمشون .. 

 تقدیر خاموشی رو رقم زدم ...



 

 اهی کشیدم و پنجره رو باز کردم ... نفس عمیقی کشیدم و روزی رو بخاطر اوردم که ... حرمت چادرو زیر سوال میبردم !
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 تمام حقارت هایی که ، کشیدم ... 

 یاداورم میشد و هر لحظه ، از کرده ی خودم پشیمون تر میشدم ...

 سخت بود ...

 گاها ، کنترل اتفاقات افتاده ...از دست من ...خارج شده بود ...

 

 من حتی نمیتونستم ... جبرانشون کنم ...

 

 گرفت ... جنگلو فرا انقدر به گذشته فکر کردم که ... شب شد و تاریکی 

 

 من هنوز پشت پنجره بودم و اصال نفهمیدم ...روزم چطوری گذشت ...

 

 قفلی به دل و زبونم زده شده بود که ... حتی نمیتونستم با خدا حرف بزنم !

 

 سر خوردم و رو زمین نشستم ...تو خودم مچاله شدم و راکد تو خیال خودم غرق شدم ...

 

 ...انگار با جسد اون دختره ، تو اتاق تنها بودم ... نه میتونستم برم بیرون ... میلرزیدم ... میترسیدم

 نه دلم میخواست برم بیرون .. 

 

 همین جوری که اینجا افتاده بودم بهتر بود ...

 

 پلکام کم کم ، رو هم افتاد به بیخبری مطلق فرو رفتم ...

 

 پریدم ...اما با صدای فریادی کسی که صدام میکرد ... از خواب 

 از ترس جیغ بلندی کشیدم ....

 

 که در باز شد و قامت بلند حسام ... نمایان شد ...

 

 چراغو که روشن کرد ... چشمامو از شدت نور بستم ..

 

 به زور به نور عادت کردم ... 

 اما هنوز از ترس میلرزیدم ...

 

 ...چند قدم به سمتم برداشت ... انگار اونم حالش دگرگون بود ... نگام میکرد ...از جام بلند شدم

 خودمو بهش رسوندم و بغلش کردم ...

 بعد چند لحظه ... دستاش رو تنم نشست و اونم بغلمون کرد ...

 

 سرمو بوسید و لب زد ... نگرانت شدم ..چرا این اتاق اومدی ؟ 

 

 گذشته رو یاداور خودم کنم ؟ سرمو بلند و زمزمه کردم نمیدونم چرا اومدم اینجا ... شاید میخواستم ...کمی از 

 

 نگاه معنی داری بهم انداخت و پرسید ..



 چیزیم نصیبت شد ؟ 

 

 _نه ...هیچی ! 

 

 باشه ای زمزمه کرد و به بیرون راهنمایم کرد ...

 از اتاق بیرون رفتیم و درو اینبار قفل کرد و کلیداشو برداشت ...

 لبخندی زد و گفت ....

 ی ...خودم همه چی رو بهت میگم !دیگه با این اتاق کاری ندار
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 سری تکون دادم و باهم سمت اتاق پایین رفتیم ... 

 وارد که شدیم ... حسام لباساشو از تنش کند و رو تختم دراز کشید ...

 

 تعجب کردم ...

 

 به قیافه ی متعجبم خندید و گفت ... چیه ؟ 

 میخوایم حرف بزنیم ...لخت شو توهم بیا ..

 

 خندم گرفت ...لباسامو از تنم بیرون اوردم و با ست لباس زیر یاسی رنگم ... بدو رفتم رو تخت و زیر پتو قایم شدم ....

 

 خندم عمیقتر شده بود و حسام شیطونتر شده بود ...

 

 باورم نمیشد ...اینجوری بخواد حرفاشو بگه ... 

 

 کرد ...دستشو اروم اروم ... از زیر پتو اورد و شکممو نوازش 

 

 قلقکم اومد ..صدای خندم بلندتر شد ...

 

 کمی بیشتر جلو اومد ... خودمو جمعترم کردم ...

 به بغلش کشید و لباشو تو گردنم فرو کرد محکم بوسم کرد ...

 

 مورم مورم شد ...و با خنده صداش کردم ...... جونی زیر لب گفت مکیدن گردنمو شروع کرد ...

 

 کرد ... تنم گر گرفت ... حس عجیب به وجودم رخنه

 داغ شدم از خواستنش ... 

 

 دستامو رو تن عضله ای و مردونش کشیدم و طالبش شدم ... گردن و گوشمو میک میزد و تنشو به تنم قفل میکرد ...

 

 سرشو باال اورد و چشمای عجیب رنگشو ، تو چشمام دوخت و لب زد ... 

 با پدرت اشنا شدم ...تازه وارد دایره ی نظامی شده بودم که ... 

 

 مرد محترمی بود ، همیشه به اطرافش دقت داشت ... نمیدونم چطور شد نگاهش به من افتاد ... 

 کمی خیره نگام کرد و از سرهنگ نشونی منو پرسید ... وقتی فهمید من پسر کیم ...

 

 زد ....از جاش بلند شد و بین همه ی جماعت اومد رو سینمو بوس زد .. بغلش  گرفت و لب 

 بوی باباتو میدی پسرم ...خوب شناختمت ...



 

 همین حرکتش کافی بود ...مهر مردونگی بابات ، به دلم بشینه و یکی از طرفداراش بشم ...

 

 روم خیمه زد ...

 دستاشو دور صورتم ... حلقه کرد و لبامو بوسید ... 

 

 غرق فکر ، لبخندی زدم و لبامو برا بوسه ی دوباره ... غنچه !
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 بوسه هاش پی در پی ، رو لبام مینشست ...هم لذت میبردم ... هم درگیر حرفاش بودم ...

 

 نمیدونم چرا هم اغوشی رو برای ، حرف زدن انتخاب کرده بود !

 

 دستامو الی موهاش بردمو ، تو لب بازی همراهیش کردم ...

 خوب اینم یه مدلش بود ! 

 

 دت بوسشو شدیدتر کرد ... خودشو بین پاهام جا داد و ش

 

 مثل مار زیرش به خودم میپیچیدم و به موهای خوش حالتش ، چنگ میزدم ...

 

 ازم جداشد و درحالی که نفس نفس میزد ... 

 لب زد ...

 

 روز اولی که دیدمت ... چادر پیچ شده ،  از خونه بیرون اومدی ... 

 

 و داداشمو سربلند نکردی که نگاه کنی !یادمه اون موقع عجیب پایبند دین بودی ... حتی من 

 

 پوزخندی زد و ادامه داد ... بار دوم که دیدمت ..  

 مست بودی و با وضعیت بدی وسط مهمونی میرقصیدی ! 

 

 فقط تو عرض چهار ماه ، این تغییر چشمگیرو داشتی !

 

 متعجبتر بهش خیره شدم ... 

 

 ...  دستاشو زیر تنم فرو برد و بند سوتینمو باز کرد

 از تنم بیرون کشید و به جون سینه هام افتاد ... 

 

 اتیش فرو نشستم ، دوباره شعله ور شد و ناله هامو بلند کرد ... 

 

 گازهایی ریزی که از پوست لطیف سینه هام میگرفت ... صدای جیغهامم بلند کرد ... 

 

 دیوانه وار میک میزد و راهی جز لذت بردند نداشتم ...

 

 تن و تو اوج لذت ... یهو ایستاد و گفت ...تو غرق خواس

 

 برام مهم شدی ! انقدر مهم که تمام حرکاتتو زیر نظر گرفتم ...



 انقدر بهت نزدیک شدم که ، شدم سایه ی وجودت ! میفهمی ... سایه ی این تن طنازت ،طنازم!
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 عشق تازه ... حرف تازه ... رفتار تازه ... 

 . از حسام میدیدم ..

 

 شور تازه ... احساس تازه ... زندگی تازه ای ... وجودمو فرا میگرفت ...

 

 تازه و تازه های بیشتر میخواستم ... 

 تازه مثل یکی شدن ... تازه مثل دربند دوبارش شدند ..  تازه مثل مال حسام شدند ...

 

 شدم ، هیاهوی تازه میخواستم ....من برای زنده بودند ...من برای فراموشی تمام اتفاقات پشت سر گذاشته 

 

 دستمو بین موهاش حرکت دادم ....خودمو باال کشیدم و لبامو رو لباش گذاشتم ... 

 

 به عقب هلم داد ... مکیدن لبامو اغاز کرد ...!

 

 

 کم کم ...با بوسه های ریز و میک های عمیق ...

 

 پایین و پایین تر میرفت ...

 

 .. جای تعجب داشت ...!خواستن و ارادگیش ، مقابلم .

 

 زبونشو که دور نافم کشید ... لرزه ای به تنم نشست ....

 

 شورتمو پایین کشید و نگاهی بین پاهام انداخت و گفت ... 

 چه جنگی سر این نازت ، راه انداختی .. حاال اینجوری برام له له میزنه ... 

 

 روش نشستم !اخم ساختگی کردم و بلند شدم و هلش دادم به عقب و خودم 

 

 ناخنامو رو سینه هاش کشیدم ...

 خودمو رو شکمش مالیدم ... 

 

 وحشی بودم ... وحشی تر شدم ... !

 له له زدنمو نشونش میدادم ...
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 رو مردونگیشو بی قراری میکردم و با موهامو به نفس نفس انداخته بودمش ... 

 

 گرفته بود و رگ های برجسته ی عضالت بازوهاشو به رخم میکشید ... با دستای پرقدرت و مردونش ، سینه هامو 

 

 حسابی خیس شده بودم و اماده ... !

 



 به تنش افتادم و جیغی از شهوت کشیدم ... 

 

 دستاشو سمت پاهام برد و باسنمو چنگ انداخت ...

 

 لبامو رو لباش گذاشتم و با انگشتاش سوراخ باسنمو پر کرد ...

 

 پایینشو گاز گرفتم و ناخنامو به شونه هاش فرو کردم ...  از درد ... لب

 

 تحمل نمیتونستم بکنم ...خمار خواستنش بودم ... 

 چشمام به زور باز میشد ... و تنم از شهوت میلرزید ...

 

 میشم ...  تک خنده ای بلندی سر داد و گفت ... هرچقدر که روزا پیش میرند ..از انتخابم و تصمیمی که گرفتم ...مطمئن تر

 میدونستم تو فقط با من رام میشی ... 

 خیلی امتحانت کرده بودم و خیلیارو به زندگیت فرستاده بودم ... 

 

 اما فقط خودم بودم که ، به دستت اوردم ...میدونی چرا ؟ 

 

 چون من برات پر از مجهول بودم و ناشناخته !

 

 حس کردم ...جیغ بلندی کشیدم ... اناتومیشو رو سوراخ باسنم که 

 

 صورتمو رو سینش چسبوندم و اروم شروع کردم به مکیدنش ...

 

 اناتومیشو که جای انگشتاش ، به داخلم فرو کرد ... 

 نفسم از درد حبس شد و چشمام سیاهی رفت ... 

 

 تمام تنم گر گرفت و جیغم تو گلوم خفه !

 

 لذت میبرد ... مقابلم قوی بود و پر اراده ... 

 

 ی هوس نبود و شهوت ذره ای سستش نمیکرد ...  مثل من بنده

 

 توم میکوبید و حرف از اتفاقات افتاده میزد و منو هر لحظه ...با دو تضاد دیوانه کننده ... از خود بی خود ...

 

 درد وجودمو پر کرده بود ...اما لذتم میبردم ...

 

 تند تند کارشو میکرد و به دستاش به باسنم ضربه میزد ...

 

 اهی فراری نداشتم ... جیغ و ناله هام کل اتاقو پر کرده بود ...هیچ ر

 

 دیوونه میشدم و اون راحت میخندید ...!
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 تا ته فشار داد و مکث کرد ... اهی غلیظی کشیدم و بی حال رو تنش افتادم ... 

 دردو لذت ...امونمو بریده بود ... دیگه توان نداشتم ، حرکتی کنم ... 



 

 کنار گوشم زمزمه کرد ... 

 

من تو رو نجات دادم ... چون هدف جواد ، همون اقازاده ای که دوبار کشتیش ، فقط فقط نزدیک شدن به تو بود ... تهدیداش ، 

 اون دعوای بینتون ... همه و همه ساختگی بود ... 

 

 دی بشه ! اون فقط میخواست به دستت بیاره ...تا پدرش رو مقام پدرت جا خوش کنه و اب

 

 میفهمی چی میگم ؟ 

 

 تو فقط یه وسیله بودی ...برای محکم شدن ، جایگاه کسایی که ، پدرو مادرت کشتن و شهیدشون نامیدند ...

 

سیاست ، بازی خطرناکیه که ...نباید تو  واردش میشدی ... این چیزی بود که ، خانوادت همیشه ازش میترسیدن و تو رو به من 

 سپرند ... 

 

 کن امانت دار خوبی بودم ...کرم این هم اغوشی دردناک ، از وجود تو وول میخورد .... قبول

 

 سرمو باال بردم ... نگاه پر از شهوتمو بهش دوختم و به زحمت زمزمه کردم ...

  

 اگه کرم از من بود که ، االن از جلو پذیرایی تو بودم ...

 

 قهقه ای زد و حرکتهاشو شروع و تند ... 

 

 وار جیغ میکشیدم و از درد لذت میبردم ...  دیوونه

 

 یکباره ایستاد و همون لحظه ... از داغی شیره ی وجودش سوختم ! 

 

 نفس تو سینم حبس شد و از بی حالی ، افتادم .. 

 

 موهامو نوازش کرد و دم گوشم زمزمه کرد ... 

 ... از عشق تو بوده ...  اگه برا هدفم جنگیدم ... بخاطر تو بوده ... اگه سنگ شدم و ادم کشتم

 اگه خالف کردم و قرون قرون پولی جمع کردم ... حقی بود که ، از ان تو بوده اما به ناحق دست اونا ... 

 

 حاال بهم بگو ... عاشق من بودم یا تو ؟

 اسیر من بودم یا تو ... ؟ 

 پروانه ی در بند شدی خالکوبی شده ، رو شونت ... من بودم ... یا تو ؟
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 چشمامو بستم و صورتمو توگودی گردنش فرو بردم و عطرشو بلعیدم ....

 

 جوابی نداشتم ... احساساتم فوران کرده بودند و بیشتر و بیشتر ، این مردو میخواستن ....

 

 درحالی که انگشتاشو ، بین موهام فرو میکرد و بازیش گرفته بود ... 

 

 زن ... از عالقه ی خواه و ناخواهت دم بزن ... زمزمه کرد ... از حرفای جنجالیت ب

 



 بگو که دوسم داری اما ، ازم متنفرم هستی ....؟ 

 بگو که خاموشی رو پذیرفتی ، اما خودتم این خاموشی رو به اتیش میکشی ؟

 

 برگردون ...تو که این همه عشق و تنفرو به من داری ..خودتم پروانه دربند رو شونتو ازاد کن و پرپروازشو بهش 

 

 بذار پر بشه از رهایی و بی حسی مطلق ..

 بذار پر بشه از روشنایی و ارامشی که ، برا خودت وعده شو میدادی ... 

 

 بذار پاک بشه ، از خاموشی ها و قتل های پی در پی بخاطر ، چشمات ... !

 

 ...تو خودم مچاله شدم و اروم هق هق کردم .... قطره اشکی از چشمم سر خورد ... خودمو از روش بلند کردم و کنارش افتادم

 

از جاش نیم خیز شد و تکون خورد ...صدای فندک طالئیش سکوت بینمونو شکست و خیلی زود بوی سیگار مشاممو نوازش 

 کرد ... 

 

 از کجا باید ،شروع میکردیم ... رابطه ای رو که پر از احساس بود ، اما از نوع دلخوری ؟

 

 ه ، تو سرم میجوشید ... مال همین حال و احساسم بود ... همه ی فکرایی ک

 ساعت و دقیقه و تاریخ دیگه ، جایی نداشت ... حرفاش منو به قعر خاموشی میکشوند ...خاموشی که میپرستیدمش ...

 

 احساس اون به من ، کهنه تر و تاثیرپذیر تر از اتفاقات هزارساله ی پیش بود ... 

 ز بند ازاد کنم و بال پرواز بهش بدم ؟ مگه میشد ... پروانمو ا

 نه ... من میخواستمش ، من پر شدن ، دوباره ازخاموشی میخواستم ... من همین مردو میخواستم !
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 حسام

 

 

 از جام بلند شدم ... سمت حموم رفتم و تنمو به اب سپردم ...

 بیرون اومدم و لباسی تنم کردم ... 

 

 .. همه چی تو حالت خنثی و راکد اتفاق میفتاد ... از اتاق بیرون زدم .

 هیچ درگیری فکری ، احساس نمیکردم ... 

 

 از خیلی جهات خالی شده بودم و از خیلی جهات دیگه ، هنوز پر بودم و اسرار امیز ...! 

 

 وسط سالن ...ایستادم و سرمو با دستام فشردم ... حالم میزون نبود ...

 

 حالم دست خودم نبود ! 

 

 لم دادم به مبل و تی وی رو روشن کردم ... برای شنیدن اخباری که چندین سال منتظرش بودم ... لحظه شماری میکردم ... 

 

 استرس و اضطراب ، حاکم وجودم شده بود ... 

 

 فنجون قهوه ای رو میز گذاشتن ... به موقع بود ... 

 



 خوندم ...برداشتم و مزش کردم و دقایق زندگیمو نوازش کردم و فرا

 

 هنوز زمان به ظاهر طوالنی رو فرصت داشتم ... 

 

 گوشیم زنگ خورد و اسم نوید روش حک شد ... 

 

 وصلش کردم و به گوشم نزدیکش کردم ... 

نفس هاش پشت خط ، تند و پر هیجان بود ... میشناختمش ...هروقت خبر موفقیت امیزی بهم میداد ...این نشونه رو ایجاد میکرد 

 ... 

 

 مین نفس هاش کافی بود ... تیتر مهم خبر اعالم بشه و چشمام از خوشی بسته !ه

 

 موفق شده بودیم ... همه چی تموم شده بود ... 

 

 واژه ی داداش که از پشت خط بلند شد ... 

 نفسم ازاد شد و تمام استرس هام یکباره پایان یافت ... 

 

 شدیم ! جون دلمی زمزمه کردم و خوشحالیمونو باهم شریک 

 

اتفاق بزرگی بود ... شکستن اقایان و اقازاده هایی که ، به ناحق رو صندلی قدرت نشسته بودند ...اسون نبود ... اما غیرممکنم 

 نبود ...

 

 نیشخندی زدم و حاال از قهوه ام لذت میبردم ... 

 

 ن انگار نمیتونستم هجی کنم ... نوید حرفاشو زده بود و من کلمه ای متوجه نشده بودم ...اخبار خبرارو میداد وم

 

 تنها چیزی که میفهمیدم ...لذت بردن از قهوه ای بودکه ، روزی برام زهرالودش کرده بودند ...

 

 چشمامو بستم و اروم گرفتم ، ارامش از جنس جهاد مقدس بعد از پیروزی بر علیه باطل ....
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 اره ی ناشناسی ...رو گوشیم افتاد ....هنوز از تماس نوید چندی نگذشته بود که ، شم

 

 با بی حوصلگی جواب دادم ....صدایی که از پشت خط ، پیچید ... حیرت زده ام کرد ...

 

 از جا بلند شدم و کلمه کلمه ی حرفارو ، تو خاطرم سپردم ....

 

 نفهمیدم کی تماس قطع شده بود ... من باید میرفتم ... 

 اره ، باید میرفتم ... !

 

 ام سمت اتاق کشیده میشد ...برای حاضر شدن ...پاه

 

 نگاهم به همه جای خونه ، خیره میموند انگار که ، دفعه ی اخری بود که ، قرار بود اینجا باشم ...

 

 در اتاقو باز کردم ...هنوز طناز رو تخت بود و تو خودش مچاله ! 

 



 چشماش تو چشمام قفل شد ... لبخندی زد و صدام زد ....

 

 تکیمو به دیوار زدم و تماشاش کردم ....

 

 دلتنگی عجیبی رو دلم سنگینی کرد ....

 اگه برنمیگشتم چی ؟ اگه دیگه طنازو نمیدیدم چی ؟ 

 

 چه سرنوشتی برام رقم میخورد ...من که فکر اینجاشم کرده بودم ...حاال برای چی ، سست شده بودم ؟

 

 را خودمو وابسته ی همه ی دنیای خودم میدیدم ؟من که همیشه ، اماده ی مرگ بودم ...حاال چ

 

 من که میدونستم ...زندگی ندارم ...این تقصیر طناز بود که ، منو از رفتن ،به وحشت مینداخت ...

 

 من پر از تنهایی بودم ...شب و روزمو به تنهایی گذرونده بودم ....

 

 .حاال ... این چه حسی بود که ... از هدفم پیشی گرفته بود ..

 

 طناز دوباره اشارات هوس انگیزشو اغاز کرد ... 

 

 خدای من ... منو از این عشق ...نجاتم بده ...منو از هدفم برنگردون ...

 

 خدایا من از جنگیدن خستم ... 

 پیروزی رو ازم نگیر !
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 طناز مکثی کرد و زیر مالفه پنهون شد .. 

 

 با دیدن نوید ، نفس راحتی کشیدم ....دستی رو شونم نشست .. به عقب برگشتم 

 

 به طناز اشاره کرد و گفت ... سرهنگم اومده ... جمعش کن!

 نیشخندی زدم و از اتاق بیرون رفتم ...در و پشت سرم بستم و به سرهنگ که بهم نزدیک میشد ...خیره شدم .. 

 

 دلخور از همه چی ... جویای حالم شد ... 

 

 کردم و به سمت مبال راهنمایش کردم ... چیزی از حالم زیر لب بلغور

 

 نه تنها بدبختیم کم نبود ...بلکه اصال تهم نداشت !

 

 رو مبال جا خوش کردیم ...دستی بین موهام کشیدم و زمزمه کردم ... 

 

 باید برم ... دعوتم کرده به خونش ! 

 

.. اگه برنگشتم ... بسته ای تو اتاق کارم ،گذاشتم که هردو به تندی واکنش دادن ... ایستادم و لب زدم ... مواظب طناز باشید .

 مال اونه ... بهش بدین ... 

 



نوید از جاش بلند شد و به سمتم هجوم اورد ... به سینم فشردمش و بوسیدمش ... یادگار پدرو مادرم گریه میکرد ... صورتشو با 

 ترسیده و نمیترسه ... دستام گرفتم و لب زدم ... گریه نکن مرد من ... داداشت از چیزی ن

 

 میدونی که من چندین ساله مردم ...اما کنارت موندم ... پس اگه بازم بکشنم ... بازم پیشت برمیگردم ... 

 

 

 دوباره به اغوشم گرفتمش ... چه وابستگی های شیرینی تو دنیا داشتم و قدرشو هیچ وقت ندونستم ....

 

 چی فیلم هندی شده بود ... حاال که میخواستم به اغوش مرگ برم ...همه 

 

گذرا به خونه انداختم  این قدم اخر بود ... قدم نهایی من بود ... وقت تصویه به خودم مسلط شدم ...صاف ایستادم ... نگاهی 

 حساب بود ... اما من دوباره بازم برمیگشتم ...

 

روز برمیگردی و خودت سایه سر طناز میشی ... سرهنگ بلند شد و هردوی مارو ، به اغوشش کشید و لب زد ... میدونم که پی

 من بهت ایمان دارم ... 

 

 تو سختتراز این ماموریت ها داشتی و هربار سربلند بیرون اومدی ... اینبارم ترسی ندارم ! 

 

 

 قوت گرفتم ... دستم مشت شد و ارادم بهم برگشت ... 

 

 یان شد ...قدم از قدم که برداشتم ... درب اتاقم باز شد و طناز نما
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 از جلوی طناز که میگذشتم .. صدام زد ... اهمیتی ندادم و رد شدم ...

 

 یکباره دستاش دور شکمم حلقه شد و از پشت خودشو بهم چسبوند ...

 

 لرزش وجودش حاکی از گریه اش شد ...

 

 چشمامو بستم و سعی کردم به خودم مسلط باشم .... 

 

 گذاشتم و سعی کردم از دور شکمم باز کنم ....دستامو رو دستای ظریفش 

 

 موفقم بودم ... از بنداحساسش رها شدم و رامو کشیدم و رفتم ...

 

 اگه میموندم ... دیگه نمیتونستم برم ...

 

 به محوطه ی عمارت که ، پامو گذاشتم ....

 اشخاصی از ماشین پیاده شدند و معنی دار نگام کردند ...

 

 افتخاری نصیبم شده بود ... نیشخندی زدم ... چه

 

 محکم قدم برداشتم ... نزدیکشون که رسیدم ... بازوهامو گرفتنو به ماشین کوبیدنم ... بازرسیم کردند ...

 

 احمق بودند نه ؟ به مهمونی که اسلحه نمیبردند ...



 

 سوار ماشینم کردند ...تمام مدت نیشخند به لبم بود ... 

 

 لی زد و چیزی شبیه کیسه رو سرم کشید ... محافظ گردن کلفت اقا ... سی

 

 نیشخندم عمیقتر شد ... از این مدلی مهمونی رفتن ... تجربه نکرده بودم خدایی !

 

 تمام راه سعی میکردم ... خونسردیمو حفظ کنم و اروم باشم ...

 

 ماشین که ایستاد ... ارومتر شدم ... 

 

 رسیدیم نه ؟ 

 

 کشیدن ... درب ماشین باز شد و بیرونم 

 

 کیسه رو از سرم برداشتن و سمت جلو هلم دادند ...

 

 اشکالی نداشت ... اینم یه جورش بود ...همین که زحمت کشیده بودند ...دنبالم اومده بودند .. باعث افتخار بود ...

 

 دوباره نیشخندم شکل گرفت .. یقه ی پیرهنمو ... مرتب کردم ... 

 

 شلوار شیکی به تن کرده بودم که ..تن خوریش عالی بود ...اوووو یادم نبود ..بگم کت و 

 چطور بخش مهم از توصیف جذابیتم ...از یادم رفته بود؟ عجبا ....

 برگردیم عقب ؟ یا پیش بریم به سوی مهمونی باشکوهمون ... 

 

 با صداهای نکیر و منکر دو طرفم ... قدم به سمت جلو برداشتم و بیخیال توصیف جذابیتم شدم
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 نفس عمیقی کشیدم و با قیافه ی حق به جانبی ...قدم برداشتم ....

 

 باهر قدمی که به زمین میکوبیدم ...به هدفم نزدیکتر و نزدیکتر میشدم ...

 

 دلم میخواست ... لمسش کنم ...هرچقدر زودتر و سریعتر ....

 

 افش دورشو اماده باش ... ایستاده بودند ...وارد سالن شدم ... اقا بی قرار ، رژه میرفت و الشخورای اطر

 

 حضورمو که حس کرد ...ایستاد ...نگاهی از سرتاپام گذروند و لب زد ...

 

 بالخره اومدی ؟

 

 نزدیکتر شدم ... به نظرم درمونده میومد ...کمتراز چند ساعت دیگه ... دستگیر میشد و برای همیشه ... از قدرت برکنار ...

 

 ... فقط تو میتونی نجاتم بدی حسام ... فقط چند ساعت فرصت دارم ... نفسی کشید و گفت

 پرونده ای برام چیده شده که ...حتی قاتل پسر خودم حساب میشم ... نابود شدم حسام ...یه کاری بکن ...

 

قدمش .. امواج وار به عمامه ای که سرش جا خوش کرده بود ... با تسبیحی که بین انگشتاش میچرخید ... به عبای که با هر 

 تکون میخورد ... 



 

 خیره شده بودم و منتظر بودم ...این شب صبح بشه ... 

 

 سندایی که حق پدریم بود ...روی میز به چشم میخورد ...اماده بود ...برا کم کردن جرم خودش ...

 

 دم و پرسیدم ...به سمت سندا رفتم ... حق پدرمو ..حق پدر طناز ... جلوی روم بود ... دستی روشون کشی

 

 جون چندنفر بخاطر این سندا ..گرفته شد اقا؟ 

وقتی لمسشون میکردی ...صدای جیغ زن حامله ای رو نمیشنیدی که ...به روش معروف تو کشته شدند و تو ماشین با یه اتفاق 

 ساده ... سوزونده ؟ 

 

 گوش کن ... صدای فریادشونو ... دارند ازت کمک میخوان ...

 اینجوری نابود بشن ... دست به دامان تو شده بودند ... نمیخواستن 

 

اسلحه ها به سمتم گرفته شد ... نیشخندی زدم و گفتم ... تا نیم ساعت دیگه برنگردم ... هیچ عالجی برای رهایت نمیشه ... مال 

... 

 

 اسلحه ها پایین اومدند ... اما بااشاره ی اقا ...

 

 . ابرویی باال انداختم و لب زدم ..

 حاال تو هم مثل منو و امثال من ... رو به خاموشی ایستادی ... شاید بخاطر لباس اخوندیت ... فردا نجات پیدا کنی ... 

 اما پایان کار تو ...همین امشبه !

 

 چشمی نازک کرد و گفت چطوری ؟

 

 تمام سندارو جمع کردم و زیر بغلم گرفتم و بلند شدم ... 

 

 اردا گرفتم و رو میز گذاشتم و زمزمه کردم ... اسلحه ای رو از یکی بادیگ

 

 خودت خودتو ...نجات بده ....
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 طناز 

 

 

 

 بعد رفتن حسام ... گریه و دلشوره ... غم سنگینی شد ، تو وجود بی کسم ! 

 

 تنها بودم ... تنهاتر شدم ... 

 خاموش بود ... خاموشتر شدم ... 

 

 کنارم نشست و دستشو رو سرم کشید ...هق هقم که بلند شد ... سرهنگ 

 

 تحمل نکردم و خودمو بغلش انداختم ... 

 

 نوید جعبه ی بزرگی کنارم گذاشت و لب زد ...االن وقتش نبود ... اینو بهت بدم ...



 

 ولی میخوام ... وقتی حسام برمیگرده ...تو هم تصمیمتو گرفته باشی ... 

 

 گذشتش بشی ... یا بری و دور بشی ... یا بمونی و مرهم

 

 اشکامو پاک کردم و متعجب نگاهش کردم .. 

 

 سرهنگ از جا بلند شد و با نوید تنهام گذاشت ... 

 

دلشوره ی عجیبی داشتم ...حس میکردم ...اگه این جعبه رو باز کنم ...خاموشی تموم میشه ...خاموشی که عاشقش شده بودم و 

 باهاش خو گرفته بودم ...

 

 ..جعبه رو باز کردم ...  با دستای لرزونم

 

 یک ان ... نفس کشیدن یادم رفت ... 

 

 خیره به محتویای جعبه ... خشکم زد و قطره اشکی بی اختیار رو گونم سر خورد ... 

 

 با دستای لرزونم ...همه چی رو لمس کردم و به واقعی بودنشون ...پی بردم ... چطور ممکن بود ...؟

 

 دگیم ... تمام لوازمی که دوسشون داشتم ... دفترخاطراتم ...همه و همه تو این جعبه بود ...تمومی عکسام ...عکسای خانوا

 

 و پاکت نامه ای که مهمتر از همه چی بهم چشمک میزد ...

 

 بازش کردم ... سطر به سطر که میخوندم ... به همه چی واقف میشدم ... 

 نفرت و عشق ...به جنگ باهم درامیخته بودند ... 

 

 ام ... قهقه زدنام ...از این اعترافات ... از برمال شدن راز ها ... امونمو بریده بود ... اشک

 

 نامه بین انگشتام مچاله شد ... 

 

 خشم و هیاهو ... احساس و عشقمو زیر پا له کرد و من موندم با تصمیمی که ...باید میگرفتم ...
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 حسام 

 

 

 کنارش که رد شدم ... راه افتادم سمت در ... از 

 

 ایستادم و گفتم ... ولی یه چیزو قبل همه ی پیش امد ها ... بدون اقا ... 

 تو درست حدس زده بودی ... من پسر علیرضام ... 

 همون ازاد مردی که امثال تو سعی کردین منافق بنامید و حتی سایه ی اسمشم از سرتون باز ...

  

 قسم خوردم ...حتی اگه مرگمم زودتر از تو فرا برسه ... باز شکستتو ببینم و لذت ببرم ... من حسامم ... پسر همون مردیم که 

 



 صدای فریادش بلند شد و پشت بندش ... 

 صدای ماشه کشیدن اسلحش اومد ... 

 

 لبخند زدم و گام برداشتم ...

 

 با هرگامم خاطراتمو مرور میکردم و پیشواز مرگ میرفتم ... 

 

 ... اما دل نگران حال طنازی بودم که تا االن اعترافاتمو ... خونده بود ... من لبخند میزدم 

 

 هرچند حاال که من ... براش شناخته شده بودم ...

 مثل پروانه ی رو کتفش اسیر و در بند نبودم ...  

 من ازاد شده بودم ... 

 نیم ...ازاد و رها از جهادی که ، به عقاید خودم ... مقدس بود و واجب بر مسلما

 

 اگر عمرم کفاف میداد ...ریشه ی دیگه از فساد ... با لباسی که پرچمم بهم بخشیده بود ... ریشه کن میکردم ... 

 

 اما اگه گلوله به سمتم شکلیک میشد ... چی ؟ 

 

 هیچی ...

 

 خودم جواب خودمو دادم و صدای شلیک بلند شد ...  

 

 ذهنم مرور ...نامه ای که به طناز نوشته بودم ... تو 

 

 طناز من ... دختر چشم درشت و طناز من ... 

 نمیدونم وقتی این نامه رو میخونی ... من هستم یا نه ...

 من کنارتم یا نه ... 

 دوباره میبینمت یا نه ... 

 دوباره میبوسمت یا نه ... 

 

 هیچی نمیدونم جز این که ، خودمو برات بشناسونم ...

 ند شهید علیرضا نوبهاری ... مقابلت زانو میزنم و طلب حاللیت میکنم ... من حسام نوبهاری ... فرز

 

 روزی که بخاطر هدفم ... هدفی مقدسی که حاال تو همین زمانی که ،این اعترافو میخونی ... بهش رسیدم ... 

 

 گرفتم ... اسلحه به سمت مادرت کشیدم و جونشو به دستور اقا ........ 

 

مام انسانیتمو ، وجدانمو ... عقایدمو زیر پام له کردم و تبدیل شدم به  موجودی که با تو روبه روشد و مرتکب گناه شدم ...ت

 زندگی کرد ... 

 تو به خوبی میدونستی ...من بخاطر رسیدن به این لحظه از زندگیم ... 

 

 چه چیزایی رو فدا کردم و چه راهیی که نرفتم ... 

 دی و بخش کثیفترش ، برات گنگ و پنهون ... تو بابخشی از رفتارات من ، اگاه ش

 

 من قاتل چندین انسان ... 

 قاتل چندین ازادی خواه و منافق ... دربرابرت زانو میزنم و طلب ببخشش میکنم ...

 



تمام حقوق من حسام نوبهاری ... با برگردوندن تمام مدارکی که میتونه روشنایی تازه ای برات به ارمغان بیاره .. و با برگردونن 

 پدریت ...دینمو از این هدفی که همراهیم کردی ... ادا میکنم ...

 

 باشد که بخشیده بشم ...
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 میون گیر دار ... زنده بودن و مردنم ... 

 میون بالتکلیفی ....اثبات گلوله به جونم یا هدف دیگری ... به عقب برگشتم ... 

 

 زندگیم بود ... مردی که باز میتونست خودشو با عمامه ی روی سرش نجات بده .... مردی که تمام کابوس جوانی و لحظات

 جلو پای ، الشخوراش به زمین افتاده بود و به زندگی خودش پایان داده بود ...

 

 انگار با مرگ اون ...تمام کسایی که به حق و ناحق کشته شده بودند ... دورش جمع شدن و با لذت به الشه ی کثیفش چشم

 دوختن ... 

 

 همون جوری که قسم خورده بودم ...

 

 باری از دوشم برداشته شده بود اما هنوز این چیزی نبود که میخواستم و انتظارشو میکشیدم ... 

 

 تمام سندهارو ... تو دستم فشردمو ...راهمو کشیدم و رفتم ... 

 

 بو بهش داده بودم ...روبه رو شدم ... پا که بیرون گذاشتم ... با لبخند مردی که ...همیشه وعده ی این ش

 

 سری از تحسین و رضایت تکون داد وعده ی هدف و ماموریت دیگه رو ...بهم هدیه داد ...اما اینبار با درجه ی باالتر ... 

 

 نزدیک ماشین که شدم ...نوید بغلم پرید و وابستگیمو به دنیا و این احساس برادری تجدید کرد ... 

 

خترای اموزش دیدن توضیح بده ... فقط با فهمیدن سالم بودنشون ... اکتفا کردم و دیگه بحثی رو به افکارم خواست درمورد د

 وارد نکردم ...

 باید خیلی چیزا ...مثل سرنوشت کشورم  و فساد اقا و اقازاده های کشور بسته و مخفی بمونه ... 

 

مثل هدفی که از نوشتن این رمان داشتم و نذاشتن و مثل  تنهایی پرچمم مثل خیلی از پارتای که نوشته نشد و جلوش گرفت شد ... 

 و ازادمردایی که ناشناس روزگارشونو فدای وطن و خاکمون کردند ..  

 

دورتر از همه ی این اتفاقات ... دورتر از همه ی ترسها و وحشتها ... دورتر از همه ی وابستگی های دنیوی ...کسی انتظارمو 

 م میرفت ...فقط یه بار دیگه ببینمش و لمسش کنم ...میکشید که نفس

 

نمیدونم چطوری ... نمیدونم با چه احساسی ... نمیدونم با خواستنی مثل پروانه ی روی کتفش ...پر زدم و خودمو بهش رسوندم 

 ..... حاال من بند شدن میخواستم ... بند شدن به زنجیری که خاموشی و روشنایی رو کنارهم نگه میداره .

 

 روبه روش که قرار گرفتم ... لبخندم گوشه ی لبم پررنگتر شد ... 

 چه دوستداشتنی شده بود ... با اسلحه ای که به سمتم گرفته بود ... 

 چه خواستنی بود ... حتی اگه جونمو میگرفت و پس نمیداد ... 

 

 کتمو از تنم دراوردم و کراوتمو شل و دکمه های پیرهنمو باز ... 

 



 تم جسدم مثل جنتلمنا رو زمین بیفته .. نمیخواس

 جذابیتم حدی داشت ..نه ؟ شورشو دیگه نباید درمیاوردم ...

 

 #پارت_اخر 

 

 

نگاه پر از نفرتش ... گالیه هاش ... عالقش ... عشقش ... پاکی و مظلومیتش ...اما خشم و سرنترس داشتنش ... همه و همه ... 

 کردن دوبارش ...وسوسه میکرد ...به سمتم روانه میشد و منو برای رام 

 

 

 اسلحمو که ...بعد از اتمام ماجرا ... نوید تو کمرم گذاشتم ... بیرون اوردم و به سمتش گرفتم ... 

 

 چشمای درشت و قشنگش ... دلخورتر و پر نفرت تر شد ... 

 

 لبخند دیگه ای زدم و لب زدم ... 

 من امادم بهم شلیک کنی و جونمو بگیری ... 

 امادم تاوان بدم و به مجازات برسم ... من 

 من امادم اعتراف کنم که چقدر زیبایی و چقدر دوست دارم ... 

 

 اما اگه شلیک کنی ...منم شلیک میکنم ... 

 چون من نمیذارم این بت زیبای روبه روم ... بعد من ، مال کس دیگه ای بشه ... 

 

 ا جون قاتل مامانمو بگیرم ... جلوتر اومد و لب زدم ... منم امادم بمیرم ...ام

 

چند قدمم من برداشتم و زمزمه کردم ... من کشتمش ... باورش نمیشد ... اما اسلحه به سمتش گرفته بودم و زیر لب طلب بخشش 

 میکردم ... 

 

 مادرت جونش به من داد و تو روهم به من بخشید ... ازم خواست تا اخر عمرم ...مواظبت باشم ... 

 

 بلند شد و اسلحشو رو شقیقم گذاشت ... جیغ طناز 

 با دست ازادم ...گونشو لمس کردم و منم اسلحمو رو شقیقش گذاشتم ...

 

 حاال چسبیده به هم ... اسلحه ها رو شقیقه باید شمارشو اغاز میکردیم ... 

 

 اده بود و پایان این بازی رو ... سکوت بینمون حاکم شده بود ...فقط صدای ضربان قلبامون بود که ... فریاد دوست داشتن سر د

 

 اهسته زمزمه کردم ... یک ... 

 لبای قشنگشو تکون داد و زمزمه کرد ... دو ... 

 قطره اشکی از گوشه ی چشمامون سرخورد و باهم گفتم سه ...

  

 شلیک ... بی گلوله ...اغاز یکی شدن ... 

 

 

 پایان

 

 

 گرفتم و نوشتم ...  تقدیم به تو اقای دریایی من که ... ازت الهام

 



 تقدیم به خودم که ... نشد اون چیزی رو بنویسم که شروع کرده بودم ... 

 

 نوشین .ن


