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 اخ ته تا توش بکن تررررر تند اه اه_

 

  کن ناله فق تو جووون_

 

 هنو نر گاو نیا یول بودم شده ارضا بار دو, دادیم یحال چه, خوردمیم جرر ،داشتم وفقه بدون زدیم تلمبه کصم تو تند تند نیرام

  بود یییرها کینزد بودم اوج تو. بود نشده ارضا

  

 اومممم اه اه ننننننیرام ادیم داره_

 

  کرد شروع قدرت ای دوباره کرد مکث کمی نیرام افتادم شل تخت رو

 

 تونمینم گید بسه نیرام-

  یداد جرم بسه

 

  اریب طاقت گید کمی شششیه_

 دوباره بود شده کم دردم دیکش یم هامو نهیس نوک دستشم اون با.دیمالیم چوچولمو دستش با کنه خفه صدامو تا دیبوسیم لبامو

  زنهیم نبض توم داره رشیک دمید هوی دراومد هام ناله یصدا

  کرد یخال شکمم رو ابشو کل و شد ارضا نکیتاا دیکشیم مردونه یها اه نیرام

  زدیم نفس نفس هنو بغلم افتاد

  زدم حالش نیا ب یپوزخند

 

  پهلوون ینباش خسته_
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 بود دهیکش کثافت ب بدنمو, حموم برم تا شدم بلند بهش توجه ی،ب بزنه حرف نداش نا گید

 

 با یهمخواب از لذتش اما تداش درد شهیهم نیرام با سکس کردیم نوازش   کوفتمو بدن اب قطرات بودم سادهیوا دوش ریز

  شتریب پولش البته و بوود تر ادیز امیمشتر هیبق

  بود شده هوشیب بگم بود بهتر بود دهیخواب خوشگلم دونفره روتخت هوا به ریک نیرام زهنو رونیب رفتم دمیچیپ دورم حولمو

  کردم شونه رو دیرسیم کمرم وسط تا ک بلندمو ییطال یموها نهیا یجلو رفتم

  دمیپوش وشلوارک تاپ هی لباسام کمد یتو از

  کردم نگاه تختو رو برگشتم

 برا هه بود رفته توم تاحاال ک بود یالت نیبزرگتر نی،ا کلفتش الت به شد دهیکش نگاهم بود خواب لش تن نیا هنوزم پووووف

  بود زده رکور خودش

 

 

  گید شو بند اه رکلفتهیک ننننییرام نیییرام نیرام_

 

  دیخواب دوباره خورد تکون دهذ هی

 ک کردم نگاه صورتش به زدم زبون رشویک سر کردم نازش کمی گرفتم دستم تو والتش شسمت رفتم دیرس ذهنم ب یفکر هی

  زنهیم لبخند ه داردیدم 

  هوی بزاده سرکار رو دایآ ک یکس نشده دهییزا مادر از یزاریم سرکار منو حاال

  کردمیم نگاش تیجد با نشست جاش سره خیس و رفت هوا ب ادشیفر ک دمیکش التشو چنان

 

  شده تموم تیخوش توق یبر گید بهتره_

  بغلش افتادم دیکش دستمو هوی

 

  یگفت ریبخ صبح خشن رچقد خوشگلم خانم ریبخ صبح_

  رونیب اومدم بغلش از

 

 ندادم نشونت ترشو خشن تا رونیب برو خونم از_

 طرفم اومدم لخت نطوریهم

 

 دارم دوس خشنتم من جووون_

  پاش وسط دمیکوب محکم باال اوردم پامو اعصابم تو دیریم ت،داش بغلش افتادم ،دیکش دستمو

 بود شده ولو نیزم کف لخت نطوریهم پاشو وسط دبو گرفته دستشو

  گفتم یجد یلیخ
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  ادینم خوشم اتیباز نیریش نیا از من درضمن یکن گم گورتو ک یدار وقت قهیدق پنج طفق_

 

  گفتم رونیب برم اتاق از نکیا قبل

 

  یشگیهم از شتریب والبته حسابم به یزیبر نره ادتی پول_

 

 پوووف بستم ودرو

  بود گشنم یلیخ

 

  هیسم خااانم ههیسم_

 

  طرفم اومد بدو بدو هیسم

 

  خانم بله_

  کن حاظر نه روصبحا_

 چشم_

 

 نیا باالخره ، بود فراوانم یها دادن کص جهینت ک ییا ،خونه بودم خونه نیا ،عاشق نییپا اومدم مانندم قصر خونه یها ازپله

 .خودش برا هیا شغل کارم

 

 شخص سوم

 

 بود نتوانسته هنوز سال چهار از بعد ک زد زل یدختر نیدلنش چهره به هزارم بار یبرا و دراورد بشیج یتو از را عکسش

  کند فراموش

 او یبرا گناه نیا نبود محرم او ب ک کرد را یکس یها لب بر بوسه هوس هزارم بار یبرا و زد زل دخترک سرخ یها لب به

  بود یداشتن دوس

 کن دایپ را او خواستیم توانستینم گرید دراورد را لشیموبا وت گذاش بشیج در را عکس کالفه

 

  برداشت را یگوش ک بود نخورده بوق هی هنوز.  زد زنگ بود کنارش یدلتنگ و پرعذاب سال چند نیا ک یقیرف تنها به

 

 .. رهیگ کارت دوباره ؟نکنهیکرد ما از یادی ؟چرای؟خوب یچطور قمیرف نا قیرف بر سالم به_

 

  بود یانرژ بمب شهیهم او دتزیم حرف صبح تا دده اجازه اگ دانستیم کرد قطع را حرفش
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  نجایا ایب عیسر لطفا خوبم من سالم_

 

 . نشست یصندل یرو بر کالفه و دیکش شیموها بر یدست کرد قطعگوشی را و نداد او ب زدن حرف اجازه و

  نبودد او از یخبر اما بود زده سر بود دهید را دلبر دخترک آن بار نیاول یبرا ک ییا یمیقد خانه ان به بارها

 . دیکش رونیب اش گذشته از را او خانه زنگ یصدا

 گفت و شد ساکت حال آن با دوستش دنید با اما شد خانه وارد وصدا پرسر شهیهم مثل نیرام

 

  ؟؟ شدهیچ_

 

  یکن دایپ برام نفرو ی خوامیم ازت_

 

 ؟ ندارم خبر من یدار گمشده عشق نکنه جااان یا_

 

 درسته_

 

 ندارما خر مثه گوش دوتا من نیبب منو ؟یییچ_

 

 نکردم فراموشش زهنو یول گذرهیم سال چهار االن کردم گمش ک شدم یدختر عاشق شیپ سال چند من گمیم یجد دارم_

 

 داد نشان او ب و درآورد بشیج از را دخترک آن عکس بعد

 

 داره وجود یشکل نیا دختر تا هزار یزیچ نه یاسم نه کنم داشیپ تونمیم چطور عکس قطعه هی نیا با من من برادر: نیرام

 کنم؟ جور برا تا چند یخوایم

 

  نیییرام_

 

  بگو اسمشو حداقل خب یلیخ_

 

 یصالح دایآ_

 

 

  دایآ
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 �💩� دددیریم داشت حوصلمم کردمیم نییپا باال رو ماهواره یها کانال ک نطوریهم

 دمیزنگ آترسا ها مسافرت تدارکات ریمد به و داشتم ور مویگوش

 

  شده خلوت سرت نکیا من؟مثه جنده یچطور خانم دایآ سالم بههه:سایآتر

 

 بده بشویترت خواامممیم توپ مسافرت هی من رسوننیم سالم اممیمشتر خوبم من یآت سالم_

 

  کنمیم خبر بروبچو االن نیهم باش:سایآتر

 

 یبا خبرتم، منتظر_

 

  شد بلند میگوش یصدا قهیدق چند از بعد

 

 شد؟؟یچ_

 

  شمال تو فرهاد یالیو میریم میکن حرکت فرداصبح  شد قرار ه،یاوک:سایآتر

 

 خوبه_

 

 چسبهیم یلیخ ساحل لب سکس ک بردار نانازم یسکس یلباسا ازاون تا چند برات ارمیب میمشتر دیشا یراست:سایآتر

 

 !ندارم اجیاحت گید زیچ به تهس نیرام یکوچولو اون تا درضمن استراحت، برم خوامیم شووو خفه_

 یبا

 

 کنم جمع لمویوسا برم ، شد جور نمیا یییاخ

 

  نیرام

 

  کردمیم فکر سورن یحرفا ب دمیکشیم گاریس داشتم ک نطودیهم

 بگرده دنبالش هم و باش دایآ عاشق دیبا هم دوستم نیبهتر اونموقع دارم دوسش اما دمیخوابیم باهاش بود من عشق دایآ

 !رهیبگ کمک منم از انوقت
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 کردم له یگاریس جا تو گارویس تیعصبان با

  بره طرفش عمرا هرزس هی دایآ دیفهمیم سورن اگر ، دیرس ذهنم ب یفکر هی هوی دمیکش وسر کردم پر شرابو جام

 !فرصته نیبهتر سایآتر شمال مسافرت

 

  دایآ

 

  اه شدم بلند میگوش زنگ یصدا با صبح

  گفتم آلود خواب

 ساااا؟؟یآتر چته_

 

 توعننن منتظر همه میکن حرکت۹ ساعت بود قرار افتاده عقب خانم:  سایآتر

  نبووود حواسم اصن دمیکش یپوف

 

  امیم من ددینمون من منتظر دیکن حرکت ؛شما باش_

 

 یبا اااینکن رید الیو تو میمنتظرت خبببب یلیخ: سایآتر

 

  شدم بلند تخت یرو از خسته و حوصله یب

  شم خالص یکوفت نیا از تا رفتم حموم سمت به

  توپ حموم هی بعد

 شیپ و سرم رو انداختم ظاهر حفظ برا نطوریهم شالمم و برداشتم میمشک جلوباز مانتو دمیپوش یخی یل شلوار با دیسف تاپ هی

  شمال یسو به

 دهیم رییتغ سرنوشتمو مسافرت نیا متدونسینم اما

 

 

  افتادم راه دمویکش یکافیت و زدم هم میافتاب نکیع شدم رنگم قرمز هوندا سوار

 .بودم تهران یابونهایخ تو دادن راژیو عاشق

  دمیفهم شدم رها اسارت بند از که یوقت از بعد لذتو نیا

  زدم یتلخ پوزخند ها صحنه اون به.  گرفت شکل ذهنم تو گذشته از ییها صحنه دوباره

  یندار دوست تو ک کنهیم ییها یباز باهات یزندگ یگاه

 ! رهیگیم خندت یکنیم ،نگاهیبود قبال ک یآدم به ویگرد یم بر عقب به یوقت یگاه

  دارم بدست زویچ همه کنترل ک هسم یزندگ از ییجا تو االن من اما

 کردم ادیز سرعتم و دادم نیماش ب یگاز
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  کردم ترمز فرهاد یالیو یروبرو

  کرد باز درو داریسرا ک زدم یبوق تک

  کردم پارک داخل نویماش

  بودم الیو نیا عاشق

 ! یبد انجام تخواس دلت یکار هر نکیا برا یخصوص ساحل ی البته و بود ایدر پشتش

  شدم ادهیپ نیماش از. زدم یوسرخوش لذت شدت از یلبخند گرفت،یم شکل ذهنم تو ک ییها زیچ از

  زدم الرویو زنگ

 کرد درباز شلوارک و تاپ ی با سایآتر

  سایآتر با یسرسر یپرس احوال و سالم از بعد

  داخل میرفت

 بودن پمونیاک ی همه

  انیرا و رها

  انیوشا روشا

 چل و خل فرهاد البته صد و

 !میخاص نکیا مهم منیستی یلیخ ک سین مهم

  کردمیم فک داشتم ک نطوریهم

 !خورد جرررررر افکارم رشته فرهاد نکره یباصدا

 ؟ من سکس یبیب یچطور نازم جووون دایآ سالم به:  فرهاد

 !یغاز نیا ب هیتو یناز نیا ب منمن واسه توباشم  نکنه خدا شو خفه_

  شمونیپ اومدن ها بچه فرهاد و من یباصدا

  ها بچه با یپرس احوال و سالم از بعد

  گفت فرهاد

 موندممم تنها من ایعوض دییایم پارتناتون با همه نیبود نگفته ببرن مردشورتونو_

  زدیم زر زر داشت ک نطوریهم

 داوم رونیب اتاق از نیرام

 

  کمرم دور انداخت دستشو و طرفم اومد نیرام

 کرد لبم از یبوس و

  هس مجرد نجایا یییه:فرهاد

  چسبوند خودش به شتریب منو حرفش به توجه یب نیرام
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 ! نییپا دیکشیم جا نیهم کردمیم ولش اگر زد مک و دیبوس شتریب شدت با ولبامو

 زدم پسش شدت به

  اتاقم تو رمیم خستم من_

  دمیکش لبام رو دستمو شدت به

  خوردیم بهم شاکار نیا از حالم

 .رونیب کردمیم پرتش  میزندگ از شیپ وقت یلیخ ، رسوندینم اوج ب منو سکس تو اگ

 .بزنم کوتاه چرت هی تا شدم ولو تخت رو و کردم عوض لباسامو

  بود شب کردم باز چشمامو یوقت

  دمیخواب چقدر پووف

  دمیشنیم داشتم تازه رو ایدر یصدا

  اتاق بالکن یتو رفتم

  دمیکش یقیعم نفس

  بود گرفته یباز ب موهامو باد

 ��بودم سکس تو ییرها حس عاشق شتریب اما بودم حس نیا عاشق

  رونیب رفتم اتاق ااز ظظیغل یکم البته و کامل شیآرا هی از وبعد دمیپوش ممیمشک سوشرت دمیپوش مو یل وشلوار قرمز تاپ

  مالوندنیم ای زدنیم زر ای بودن شده ولو یمبل رو ها بچه از کدوم هر

  گفتم روبهشون

  دیبسی یلیخ رونیب میبر دیکن جمع_

  اومد خوابالومون لیسه ستاره به:  فرهاد

 گفتم انیرا ب رو فرهاد ب توجه یب

  اریب تارتمیگ_

  کنن عر عر برامون قراره انیرا و رها جااان یا: فرهاد

 و جیغی کشید کرد پرتاپ فرهاد سمت وبه مبل کوسن رها

 رفتم رونیب و نمیبب اشونویباز وونهید نموندم گید

 

  زدیم صدا یب یقیموس برامون تاریگ با انیرا و میبود نشسته آتش دور یهمگ

  بود شده ختهیآم ایدر آروم یصدا با آهنگ یصدا

 نشست بغلم نیرام

   رفت شد بلند جاش از آروم ک اومد براش یامیپ هی هوی

 سپردم آهنگ به گوشمو و گرفتمو ازش نگامو تفات یب

 

 شخص سوم
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  شد آنهادور از یکاف اندازه ب یوقت

  درآورد را تلفنش

  بفهمد را تلخ قیحقا از یبرخ سورن بود آن وقت گرید

  گرفت را او شماره

  برداشت بود نخورده بوق کی

 ؟؟ یکرد داشیپ شد؟ یچ داداش الوو: سورن

 کردم داشیپ اره! بکش نفس هی:نیرام

 ؟کجااااسسس؟؟یکرد داشی؟پیگیم دروغ یدار: سورن

  ایب کنمیم اس  آدرسو:  نیرام

 باشه؟؟ نره ییجا دار نگهش فق باش باش: سورن

  یبا داداش برات کنمیم جبران

  آورد نییپا را یگوش

  بود شده او ریگ بانیگر وجدان عذاب مانند یحس

 تمیدانس اش نداشته برادر مانند را او سورن

 !اردیب کم دینبا عشق  جدال در ک دانستیم اوخب  اما 

 

 دایآ

 

  نشست بغلم و طرفمون اومد نیرام

 

 گید میبخواب میبر هاا بچه:نیرام

 

 !دیبکن گید یکارا دیبخوا نکیا مگ. شبه سر تازه اا:فرهاد

 

 . گرفت دستمو زدو زل چشمام تو باشهوت نیرام

 داد فرهادو جواب کردیم نگاه بهم ک نطوریهم

 

 !شدت شق ریک یمونیم تو حاظر درحال چون جوون فرهاد ینکن فک زایچ نیا ب بهتره:نیرام

  رفت هوا به ها بچه قهقهه یصدا

  کردیم نگامون سیف پوکر فرهاد

  شد بلند و گرفت رو روشا دست انیشا
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 ��میبرس کارامون ب میبر ماهم:  انیشا

 

  کردن رفتن عزم همه بیترت نیا ب

 . بود گرفته دستش تو دستمو نیرام

 �😁�نداختیم آب کصم کردمیم فک بعد قهیدق چند ب یوقت

  دمیرس اتاقم در دم ب یوقت

  اتاق تو داد هلم باشدت نیرام

  وارید ب چسبوند منو

  بود چسبونده تنم ب تنشو

  گذاشت لبام رو لباشو شدت با

  گرفتیم زیر یها گاز یگاه و زدیم مک موینییپا لب

  دهنم تو بردم باالشو لب منم

  کردیم نوازش شکممو بردو قرمزم تاپ ریز دستشو

 کصمو شلوار یرو از دستشم اون با زمان هم داد فشار و گرفت دستش تو چپمو سمت نهیس و برد باال رو دستش واشی واشی

 دیمالیم

   شد خفه گلوم تو آهم

  کرد لمس زبونمو بردو دهنم تو زبونشو نیرام

 ...هوی ک کردم لمس تنشو نییپا و شلوارش سمت به بردم دستمو

 

  زد مهیخ وروم تخت رو کرد پرت منو

  داد جرر وسط از تابمو

 اونور انداختم کردمو پاره پشت از شرتشویت منم

  میبود شده یوحش شهوت زور از دوتامون

  میکردیم نگاه طعمه مثه گید بهم

 بخورم جرر زودتر داشتم دوست

  زدمو موهاش یتو یچنگ

  دمیکش لبهام طرف به شدت با سرشو

  میخوردیم همو یلبا ها زده یقحط نهیع

  میگرفتیم گاز ، میدیمکیم

 !میباش نکرده هم یلبا با ک  بود نمونده یکار گید

   هام نهیس سراغ رفت
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 دیکش یم ام نهیس یها یاقهوه دور زبونشو

 

 دویکشیم نمویس یکی اون سر دستش یکی اون با

 کردیم ول

 کرد دهنش تو راستمو سمت نهیس

  شهیم دهیکش وجودم رهیش کردمیم احساس ک زدیم مک چنان

  کردمیم وناله آه بلند یباصدا هستم کجا نکیا ب توجه یب

  کرد شورتم یتو دستشو

 دراورد غمویج یصدا ک داد کصم ب یومالش

  اوردیم در کردتومو یم زبونشو و دیمکیم باشه دیرس غذا به که گرسنه آدم هی مثل طور نیهم پام وسط کرد سرشو

 دیکش یم کوچولومو لباش با

 خوامیم کلفتتو ریک بده جررم نیرام گید بسه_

 

 درآوردم شرتشو شلوارو یگر یوحش با

  دمیکش شدش شق ریک یرو یدست

  توکصم کرد جای رشویک کل هوی و شد خود یب خود از ک

  رفت هوا ب غمیج یصدا

  بود اوردهیدرن کامل شلوارمو یحت

  زدیم تلمه تند تند

 

 آخ خورمممیم جررر دارم اه آه   تندتررر_

 

 شخص سوم

  

 !بود شده خارج خانه از چگونه دانستینم یحت

  بود کرده پرت نیماش داخل را خودش دوستش نیبهتر دهان از خبر دنیشن از بعد دانستیم فقط

  بود آمده رونیب خانه از یلباس چه با دانستینم یحت

  بود ذهنش در ک یزیچ تنها

  درشمال ییالیو آدرس

  ندیبب را معصومش عشق گرید بار توانستیم ک ییجا

  او ب فکر با یحت

  شدیم کنده شیجا از قلبش
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  فشردیم را فرمان اش کرده عرق و لرزان دستان با

  دادیم فشار گاز یرو را شیپا شتریب و

  او عکس با عاشقانه یزندگ سال چهار از بعد

  او کوچک دستان لمس هوس و

  شدیم لیتبد قتیحق ب داشت ها یپرداز الیخ نیا

  

  کرد قف تو ییالیو یجلو

  بود خودش

  رفتیم رژه سرش در هنوز ک ییالیو همان آدرس

  بود خاموش الیو یالمپها همه

  کردینم درک را زهایچ ان او اما

  شد ادهیپ نیماش از

 ! بود باز الیو در بود بیعج

  کردینم درک زهارایچ نیا او عشق از پر چشمان اما

  گذاشت الیو درون را شیپا یوقت

  دیرس گوشش ب ک بود یزیچ نیاول فیضع یها وناله آه یصدا

 !است؟ آمده درس آدرس ایآ ک کرد شک یا لحظه یبرا

  برود صدا دنبال ک  گفتیم او ب مبهم یحس اما

  شدیم کینزد اتاق آن با ک هرقدر

  دیرسیم گوشش ب یآشناتر یصداها

  دیکوبیم وارید و در ب را خود وار وانهید قلبش

  انداخت اتاق درون ب ینگاه در یال از

  دید ک یزیچ با اما

 شد شل شیزانوها

  کند حفظ را تعادلش تا گرفت وارید ب را دستش

  نداشت باور را خود چشمان

 !؟ دیپرسیم عاشقانه ک بود یپاک دختر همان او

 !بود مرگ ناقوس مانند درگوشش دخترک وناله آه یصدا

  شد بلند خود یجا از زحمت ب

  شد دور بود دوستش نیبهتر با عشقش سکس شاهد ک یاتاق آن واز

  دیرس ایدر ب ک رفت آنقدر

 باشد کرده اشتباه دیشا
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 نبود او دیشا

  معصوم رنگ سبز چشمان ان چوقتیه او اما

 رنگش ییطالی موها ان

  کردیم را ها لب بران بوس هوس سالها نیا تمام در ک رنگش سرخ یها لب وان

 بود نکرده فراموش

  افتاد زانو دو یرو

 شکست را شب سکوت دردش پراز ادیفر یصدا و

 

 خدااااااا_

 

 دیپرستیرام او سالها نیا تمام ک کردیم تیشکا ییخدا از و زدیم نعره دل ته از

  بود گذاشته شیتنها یبد همع نیا انیم  انگار او اما

 بود کردیم تحمل ک یدرد از نشان اش مردانه هق هق یصدا

  شد خاکستر یمرد غرور و عشق شب آن

 بود رفته فرو ینیریش خواب ب زیچ همه از خبر یب دخترک و

 دایآ

 فرهاد نکره یصدا شبعد و وارید ب در دیشد برخورد یباصدا

 دمیپر خواب از شدت با

 

  گید هم از دیبکن دل بابا سرتون بر خاک یییه:  فرهاد

  نموندااا براتون کمر

  نیآم بگو بلند کند تر پرآب تانیکمرها خدا ها شما ب بگم یچ من ومدیم عربدتون یصدا یه دینذاشت براما هم خواب البته

 گفتم یمانند غیج یصدا وبا فرهاد سمت کردم پرت بالشتمو

  نگو کص انقد روووووونیب گمشو_

 

  ادم حال تو نهیبر داشت تدوس شیهم نزدم نفس نفس تیعصبان شدت از

 زد کنار صورتمو رو یموها نیرام

  کرد بوس گونمو و

 

  گید باش اروم خانمم:  نیرام

 

 ممنوعه یجاها رفتیم داشت نیرام دست
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  رمیبگ دوش برم شدم وبلند زدم پس دستشو شدت به

 حمومم اومد من سر پشت اونم

  کردیم میدستمال ییه حموم تو نیرام

  زدمیم پسش یه من اما

  نداشتم تحمل گید من و شهینم ارضا دیگ هم دوساعت میکن شروع اگ دونسمیم چون

 رونیب رفت و گرفت دوش عیسر رسهینم بهش یزیچ دید ک نیرام

  رونیب اومدم بعدش قهیدق چند من

  دمیپوش دمویسف یمشک وشلوارک تاپ و میمشک ست

  رونیب رفتم کامل شیارا کی از بعد و

  گذاشتم سالن تو پامو ک نیهم

  شد قفل یعسل یگو دو تو چشمم

  کردمیم نگاه صورتش ب یناباور با

  کرد عرق دستام کف

 کرد دنیتپ ب شروع سال چند از بعد قلبم و

 

 

 گذشته

 

  دایآ دایآ_

 

 خوشگلم مامان جانم_

 

 نجایا ایب لحظه ی دخترم_

 

  آشپزخونه به دمیرس تا کردم دنبال مامانمو یصدا

 کردم لپش از آبدار ماچ ی و کردم حلقه گردنش دور دستمو صدا یب

 

 یمامانم جانم_

 

 !نکن بوس ینطوریا منو گفتم صددفعه جوون دختر_

 

 گفتم کردمو شرک گربه هیشب افمویق
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 دالم دوس خوب_

 کوچولو یشیپ ارهیم کم تو سبز نگاه دربرار شهیهم آدم پوووف_

 گفتنیم نویهم همه شد باز بناگوش تا شمین

 ؟یداشت چکارم جون مامان خب_

 برم دیبا کردن یکش اسباب نجایا تازه ها چارهیب یبغل هیهمسا خونه رمیم دارم من دخترم بگم ینزاشت یزد حرف انقد اخ_

  کمکشون

 بانو؟ ادیبرم من دست از یچکار خو_

 یکن ییرایپذ ازشون خوامیم ازت ستمین من چون نجایا انیب قراره مهمون تا چند با بابات  گید ساعت مین_

  یمامان چشم_

 یباش کامل حجاب با باشه ادتی مردن مهمونا فقط دخترم_

  اتاقم تو رفتم گفتمو باال بلند چشم هی

  بود یداشتن دوست و مهربون مامانم ک رچقد هر

  بود یمذهب و خشک ادم ی بابام

  دمیند یمحبت طرفش از وقت چیه

  کرده تیترب خودش یکپ داداشمم من یبدبخت واز

  یییه

 دارم دوسشون یلیخ من نایا باهمه یول

 کردم نگاه ساعت ب

 رسنیم گید ساعت مین مهمونا یییییه

 رونیب زدم و کردم سر مویگل گل دیسف چادر کمدم تو از رفتم باسرعت

  آشپزخونه تو رفتم

  بود کرده درست زویچ همه مامانم خداروشکر

  مردها گفتن اهللای یصدا و قفل تو دیکل چرخش یصدا با

 اومدن دمیفهم

 

  بودند نشسته سالن یتو مردها

  نداشتم دید سالن ب اصال من خب یول

  استکان یتو ختمیر ییچا

  کردم سرم چادرمو

  برداشتم وینیس و

  بودم انداخته نییپا سرمو

 گیره یم کتک باد ب منو کنمیم نگاه یمرد ب دارم نهیبب بابام اگ دونستمیم

  بودن نفر دو بود معلوم پاهاشون رو از
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 کرد تشکر و برداشت ک شونیکی سمت رفتم

  یبغل مرد سمت رفتم

  گرفتم جلوش وینیس

  کنهینم حرکت اصال دمید گرفتم ک لحظه چند

  بود شده خسته کمرم

  ک آوردم باال سرمو کمی

  شدم روبرو یعسل بادوچشم

  بود قشنگ یلیخ چشاش رنگ

  بردارم چشم ازش تونستمینم

  نشست دستم رو داغ زیچ هی دمید هوی ک میکردیم نگاه هم یچشما ب نطوریهم

  بود مرده دست

  بود زده زل چشمام ب و کردیم نوازش دستمو آروم

  بود داغ چقد دستاش خدا یییوا

  بود شده یخال دلم ته یزیچ ی کردم احساس

  نیزم ب ییعصا برخورد یصدا با نکیا تا

 رفتم پدرم طرف وب ستادمیا عیسر

  کردم نگاه ک صورتش ب

  دیپر تنم از روح

  بود کرده باد گردنش ورگ بود شده قرمز بابا صورت

  زدیم نبض شیشونیپ

  دادیم دست بهش حالت نیا شدیم یعصبان یلیخ موقع هر

 :گفت لب ریز ک کردمیم نگاه چشماش ب ترس با

 کنمیم آدمت

  برداشت شوییچا و

 بردم پناه اشپزخونه به و دورشدم زیانگ نفرت محل اون از عیسر یلیخ

 

  کردیم گز گز صورتم

  بود شده سرخ حتما

 !شد؟ ینطوریا بابام ک کردم کاریچ من مگ

  رفت کنار ها ودلهره ترس تمام یا لحظه یبرا

 بست نقش ذهنم تو یعسل چشم دوجفت جاش و

  بودم دهیند وچشمهایی نیهمچ حاال تا
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 !کردمیم نگاه  چشماش ب مایمستق ک بود یکس نیاول اون برادرم و بابا از بعد کنم فک

  کردم نگاه دستم ب

 کنم حس دستاشو یگرما تونستمیم هنوزم

  ک بودم غرق وخوش خوب احساسات یتو

 کنم ییرایپذ دیبا افتاد ادمی

  برداشتم رو وهیم ظرف

  سالن یتو رفتم

  دیلرزیم پاهام ترس شدت از

  بودم زده زل سالن کف ب طفق

 کردمیم ییرایپذ تند

 !رفتمیم کردن سکته مرز تا زاشتمیم سالن یتو پامو ک هردفعه

  کردن رفتن عزم مهمونا نکیا تا

 دمیکش راحت نفس هی منم و

  ک بودم راحت نفس دنیکش یوسطا هنوز البته

 دمیشن رو گرام پدر عربده یصدا

  رفتم سالنی تو یتند

 ستادمیا پدرم یجلو

 

 ...پد بله_

 

  خورد صورتم تو ک یلیس با ک

  شدم پرت نیزم کف

  افتاد راه اشکام زد گید یلیس ی بود زده یلیس ک ییهمونجا  و بلندکرد دستشو ک بودم یلیس یسفت منگ وچیگ هنوز

 گفتیوم دیکشیم عربده بابا

 

  هرزهههههه یشیم چشم تو چشم نامحرممم مرددد با یرررریم زاده حرروووم کثافتتتتت_

 آررررره؟ یبد سبز چراغ شهب ک صوررتتتت تو یزیریم مخصوصا موهاتو

 

  جونممم ب بود افتاده لگد با

  کردمیم هیگر صدا یب منم

  دیفهمینم اون یول دادمیم جوون رشیز داشتم

  دمیشن نجاتمو فرشته یصدا نکیا تا
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 خدااا ای: مامان

 !یکشششیم بچمو یدار ؟ مرددد یکنیم چکار

 

 بشمممم راحت هاش ییآبرو یب دست از من رهیبم بزار:بابا

 

  نشوند مبل یرو برد باباو مامانم

  زدیم نفس نفس هنوز

  بردو اب وانیل ی براش مامانم

 من شیپ اومد یتند

 

 

  پاهاش رو گذاشت سرمو

  کردیم هیگر و

 

 سین..ی..زیچ..ین..ما..ما_

 

 ببر نجایا از کنننن جمع لشتو تن: بابا

 

 ؟؟یش بلند یتونیم:  مامان

  دادم تکون سرمو اروم

  شدم بلند جام از مامان کمک با

  گرفتمم گاز درد از لبمو

 رفتم باال یلعنت یها پله از یسخت به

  شدیم خارج تنم از تداش جوونم

 . دمیکش دراز تخت یرو

  دیکش روم پتو مامان

  کردیم نوازش موهامو و

 

 شد؟؟ یعصبان اونقدر بابات ک یکرد چکار مگ دخترم: مامان

 

  بدم جوابشو نداشتم جون یحت

  رفتم بخواب آروم و بستم چشمامو
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  بعد هفته چند

 

  گذشتیم شوم اتفاق اون از هفته چند

  بود رفته نیب از بدنم یهایکبود همه بایتقر

 !کرده یکار نیهمچ باهام ک نبود الشمیخ نهیع یحت بابا

  برگشت شیعاد روال ب مونیزندگ هفته چند از بعد خب یول برم رونیب خونه از دادینم اجازه اصال هفته هی

 امااا

  خوندمیم درس اتاقم تو داشتم ک روز ی

 دمیشن سالنو در برخورد یصدا

 دمیپر جام تو ترس با

  شد پخش سالن تو بابا ادیفر یصدا ک

 کجاااس؟؟؟ زاده حروووم دختره اون_

 

  دمیشن اتاقم طرف ب ویکس یها قدم یصدا

  ک کنم قفل اتاقمو در تا شدم بلند عیسر

 ک داد هل درو شدت با بابا

  کرد برخورد پهلوم با محکم در دسته

 آآآآآآخخ-

 

  یعوض ببر صداتو:بابا

 

  کرد قفل اتاقو در بابا

  کن باز درو خواستیم ازش ک مامان به توجه یب

  برگشت مطرف ب

 ک د کریم نگاه بهم نشسته خون ب ییاه چشم با

 دیچیپ دستاش ودور درآورد کمربندشو

 

  آورد فرود من فینح بدن یرو وباشدت برد باال کمربندشو

  کردیم نوازش بدنمو کمربند با ک نطوریهم

 زدیم ادیفر

 هرزههههه کنهههیم یخاستگارررر ازم رو تو اددددیم ک یاومد عشوه براش چقدددد سین معلوممممم_
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 ؟؟!!!چرا دونستمینم یحت من و زدیم منو کمربند با وقفه یب

  کردینم رحم صوررتمم ب یحت

 پاره تنم تو لباسا و بود شده یخون بدنم تموم

  شد بسته چشمام یک دمینفهم نکیا تا

  اوردند رونیب اتاق از مویخون و مانند جنازه بدن اونشب

  دیکش مارستانیب ب کارم ک بود میوخ حالم اونقد

  کردیم هیگر مامانم صبح تا اونشب

  من از ساده یخاستگار هی بخاطر ک دمیبعدهافهم

 !!گرفت مالقات وقت برام لیعزرائ با زور به و درب مرگ دم تا منو

 

  بعد روز چند

 

  گذرهیم اتفاق اون از روز هفت

  کردینم نگاه صورتمم تو یحت بابا

  بودم شده متنفر ازش واقعاا

 !هباش منطق یب حد نیا تا مپدر کردمینم فکر وقت چیه

 

  نجایا ایب دخترم دایآ:مامان

 

  اشپزخونه یتو رفتم

  شد جمع چشماش یتو اشک دید منو شده کبود صورت تا مامانم

 برممم من یکن هیگر وینیبب منو ییخوایم اگ مامان_

 

 :وگفت کرد پاک اشکاشو مامان

  نجایا ادیم خانم اشرف ؟امروز یبخر وهیم لویک چند اقا نیحس از یریم دخترم_

 !کنم ییرایپذ ازش سین خچالی تو یچیه

 

 گلم مادر باش_

 

  کرد سر چادرمو اتاق تو از رفتم

  ازش ینخور کتک گید ک کن توجه بابات یقانونها ب ااایباش مرقب فقط برم قربونت:مامان
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 رفتم رونیب خونه از یبقال ب رفتن یبرا مامان هیتوص هزار با

  کردم دامویخر نکیا از بعد

  کردمیم حرکت خونه سمت ب آروم آروم

  بود نییپا سرم

  بودم غرق خودم یفکرا تو

  وارید تو رفتم راست هی ک

  افتاد نیزم ب ها وهیم وهمه

 بوده مرد ی دمیفهم کردم باز چشمام یوقت

  شد جمع چشمام تو اشک

 گید بتیمص هی اایخدا

  کردمیم جمع هارو وهیم تند تند نیزم رو نشستم

  کردیم کمکم بود نشسته نیزم رو هم مرده اون

 ...هوی نکیا تا

 

  اورد باال وسرمو نشست چونم رو یدست

  شد ییچشما یعسل غرق چشام ک

  کردیم نوازش و دیکشیم بود کبود ک گونم رو شصتشو آروم

 دمیشن صداشو ک

 ؟؟ کرده باهات نکارویا یک_

 

 ک کنم فرار دستش از تا کنم جمع رو ها وهیم تر عیسر کردم یسع و زدم پس دستشو شدت به

  باال دیکش و گرفت دستمو مچ

 بغلش تو شدم پرت دراومدمو نشسته حالت از

  کنم جدا ازش خودمو کردم یسع

  دادم هل شدت ب و دمیکوب نشیس به دستمو

  نخورد تکون نچمیا مین اما

  ختیریم صورتم رو استرس و یناتوان شدت از اشکم یها قطره

  بود افتاده سرم از چادرم تقالهام نیدرح

  بود شده ختهیر دورم آزادانه لختم ییطال یموها

  کردمیم نگاه اطراف و دور ب باترس کردمیم هیگر ک نطوریهم

  نبود کوچه یتو کس چیه ظهر سر خداراشکر
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 ننیبب ها هیهمسا دمیترسیم اما

  بودم کرده مالقاتش بار ی طفق ک بودم یمرد بغل یتو کوچه تو من

  بودم خورده کتک بابا از مرگ حد سر تا هم هربارش ک

  بود یحتم مرگم ندفعهیا

  زدیم رونیب حلقم از تداش قلبم ک نطوریهم

  کرد مرده ک یکار با

  ستادیا تپش از قلبم

  زد رونیب حدقه از چشمام

 دادیم رونیب شدت با بازدمشو و دیکشیم بو و گردنم یتو بود برده سرشو

 دیکشیم شیآت ب وجودمو داشت گرمش ینفسها

  کردیم نوازش موهامو دستش با و

  دمیشن آرومشو زمزمه یصدا ک

 دام؟یآ باهات نکارویا یک_

 

 دیبوس سیخ گلومو ریز و

  بود شیآت از یا کوره لباش

  کردیم گز گز بوسش یجا

  شدیم اکو مغزم تو صداش

 داممممیآ

  بود قشنگ مردونش بم یصدا رچقد

  کنه صدام بازم داشتم دوست

  اومدم خودم ب لحظه ی یبرا

  دونمینم اسمشم یحت ک یمرد با کوچه یتو من ایخدا

 !کنمیم یباز عشق دارم

  شدم شرم یب نقدیا یک از

  آوردم کجا از دونستمینم ک یقدرت با لحظه یتو

 دادم هلش

  کرد برخورد وارید ب شدت با ک

  کردیم نگاه بهت با تداش

 پرحرفش نگاه ب توجه بدون

  برداشتم نیزم رو از کارویپالست و کردم سر چادرمو

  بهیغر نیا حضور بخاطر تپش و گرما از ماالمال یقلب با و
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 کردم دنیدو ب شروع

 

 حال

 

 

 دایآ

 

  کنارش رفت نیرام

  گفت و زد اش شونه ب یا ضربه بادستش

 

  سورنه من هیجون جون قیرف دینیبیم ک پرویخوشت نیا_

 

 وگفت گردوند بر نیرام سمت ب صورتشو و زد یپوزخند سورن

 

 ؟یمطمئن_

 

  کردیم نگاش تعجب با نیرام

  گفت یزیچ ی سورن گوش ریز

  داد تکون سرشو سورن ک

 !هیچ فازشون دمینفهم ک من

  کترینزد رفتم

 ن ای شناسهیم منو نمیبب خواسمیم

  کردم دراز سمتش ب دستمو

 دامیآ من خوشبختم_

 

  کرد نگاه دستم ب سردش یعسل یها لهیت بااون

  شد رهیخ صورتم ب بعد

  گفت و کردفرو بشیج تو دستاشو

  نیهمچن_

 

  کرد زمزمه اروم یلیوخ
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 !بدم دست  ها هرزه با ندارم عادت من_

 

  شدیم بلند دود گوشام از

  توهم دمیکش اخمامو

  خان عنتر

  نشستم نیرام بغل رفتم

  کرد حلقه کمیبار کمر دور دستشو خواسته خدا از اونم

  بغلش تو دیکش منو

 شد خورد دستش از اعصابم

 دمیتوپ بهش خشم با و آروم یلیخ

 ادددینم خوشم نکاراتیا از گفتم بهت صددفعه بکش دستتو_ 

 

  گوشم ریز اورد سرشو

  گوشم ریز کرد فوت نفسشو

  وگفت

 !!! کنمن نکارارویا میسکس خانم با تونمینم_

 تگرف دندون ب گوشمو والله

  پوووف

  بودم شده کالفه دستش از

 کردیمنگاهمونخشم با ک سورن سمت شد دهیکش نگاهم

 !چشه گید نیا

 کرد صدامون صبحانه یبرا اومد سایآتر

 

  نجاایا ارمیب براتون دیبا حتما نکنه گید دیپاش_

 

 آشپزخونه یتو میرفت میشد بلند همه

 

 

  ونشستم دمیکش عقب رو یصندل هی

  نشست من بغل معمول طبق نیرام

  بود روبروم قایدق سورن 

  میبود نخورده لقمه  هی هنوز
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  کردن نطق ب کرد شروع فرهاد ک

  بود یداشتن دوست یصداها از پر ومدیم اتاقم تا صداهاتون دیکردیم دیداشت همتون شبید دینامرد یلیخ همتوون_

  صبح تا مچی کشید من دیدونینم اخ

  سرم ریز بالشت ی و تخت یرو کرده شق ریک ی با تنها من

  گفتمیم قصه براش

 یچ یعنی یکص یب بره ادشی تا کردمیم نازش

 

  یزد بهم حالمو ممیخوریم صبحانه میدار فرهاد شو خفه:سایآتر

 

  گفت و کرد شلوارش ب نگاه ی فرهاد

 

 ! نداره درک آنتنه نیا کوچولوم فرهاد نشو ناراحت_

 

 آنتن نگو من ب گفتم دفعه صد شو خفه:سایآتر

 

  بود سرخ صورتش و کرده مشت دستاشو دمید ک کردم سورن ب ینگاه

  کرد حس نگاهمو ینیسنگ نکیا لمث

  میشد چشم تو چشم باهم ک باال آورد سرشو

  بود شده وحشتناک چشماش

  سرخ هیعسل ی

  گرفتم ازش نگاهمو

  بخوردن کردم شروع و

 !چنده چند خودش با نبود معلوم هم نیا

 

  رفت بگا دوتا نیا یکلکلها با صبحونمون

  گفتم و پاشدم جام از باخشم

  بالیوال ساحل تو میبر دیکن جمع دیپاش_

  دینزن زر انقد شماهام

 

  کردم حرکت اتاقم سمت ب و

  دمیپوش شلوارکشو با دیسف تنه مین

  نهیآ هیجلو رفتم
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  بستم سرم یباال سفت و کردم شونه موییطال یموها

  بود کامل ک هم شمیآرا

  کردم پرنگ کمی رژمو طفق

  شدم لیتکم حاال

 رونیب رفتم و برداشتم بالویوال توپ

 

  بودن حاظر همه عجب چه

  موندم منتظرشون و  ساحل سمت رفتم اونها ب تفاوت یب

 میشد میتقس گروه دوتا ب

  گروه ی تو روشا و وسورن انیورا رها

  گروه هی تو هم سایآتر و انیشا و کنه نیرام و من

  گفتن کص ب کرد شروع داور عنوان ب فرهادم

  شد شروع یباز

  بدم انجام سورن درمقابل مویباز نیبهتر داشتم دوست

  رمیبگ و بود زده بهم ک یحرف اون انتقام داشتم دوست

  زد آبشار هی سورن هوی

  ومدیم من سمت ب قایدق ک

  نداشتم حرکتو نیا انتظار من چون

 کرد برخورد شکمم با محکم توپ

  کرد نیزم پخش منو ک بود محکم توپ ضربه انقد

  شد جمع چشمام تو اشک

  بود محکم واقعا

  شدن جمع دورم ها بچه همه

   زدم زل سورن ب میزمرد یاشک یچشما با

  بود زده زل بهم سردش یچشما با و بود سادهیوا جاش سر یتفاوت یب با

  گرفتم ازش نگاهمو

  کردیم نگاهم ینگران با نیرام

 زم؟؟یعز یخوب_

 

  دادم تکون سرمو اروم فقط نداشتم حوصلشو اصال

 شدم بلند جام از ها بچه کمک با

  سمیوا صاف تونستمینم اصال
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  کرد یکار نیهمچ قصد از یعوض اون بودم مطمئن

  شد شتریب قبل ب نسبت ازش نفرتم

  کنه یباز من با  داره دوست ک حاال

  یول کنمیم یباز باهاش منم

 منممم هیباز نیا برنده ک یکس

 سورن کنمیم نابودت

 !یکرد رها و یکرد نابود منو قبال ک همونطور

 

  کردم استراحت اتاقم تو تاشب

  بود سررفته حوصلم خب یول کردیم درد هم هنوز شکمم

  شد اتاق وارد بز مثه سایآتر ک کردمیم نگاه واریدرود ب داشتم نطوریهم

 ؟ چطوره من عشق_

 

 سررفته حوصلش عشقت_

  

  کرد کلفت صداشو

  گفت و جلو اومد یا مسخره حالت با

 بخواه جوون طفق تو ارمممیم حالت سره_

 

 کردم پرت سمتش ب و برداشتم تختو رو بالشت

  

  حالم تو نینر تو گید رونیب گمشو_

 

 وگفت برد باال میتسل حالت ب دستاشو

  شنا استخر میبر قراره بروبچ با بگم بهت اومدم منو نزن:

 ؟ییایب یتونیم

 

 تمیپا بابا اره_

 

  تمیپا چهار منم جووون یا_

 

  مسخره رونیب گمشو_
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 در بیزرون زد از آتریساا نکیا از بعد

  دراوردم مویمشک ویما و شدم بلند

 کردم عوض ومیما با لباسامو استخر رختکن تو رفتم

  بود دایپ بدنم یها یبرآمدگ کل

 ! یاریدرب همه جامو اندازه یتونستیم دور از

  شهیم بدتر اب تو برم دونستمیم

  نباشن وپا دست تو تا بستم باالسرم موهامو

 بیرون اومدم رختکن از و

  دنیلولیم هم بغل تو داشتن ها زوج همه

  دادیم لب باهاش داشت بود بغلش قرمز مو دختره هی دمید فرهادو

  بود اورده فشار روش یلیخ ییتنها نکیا مثه

  بود اورده فشار روش شتریب پرش کمر البته

 برنم رجهیش تونستم ینم کردیم درد شکمم چون استخر یتو رفتم

  اوردم باال  سرمو و کردم شنا کمی

  بود استخر یباال سورن دمید ک

  گرفت ازم نگاهشو عیسر ک شد هم قفله چشمامون لحظه هی

  دیپاچ همه یرو اب ک زد استخر تو رجهیش ی

  همرودراورد یصدا و

  اومد هم نیرام ک گذشت گید قهیدق چند

  چسبوندیم بهم خودشو معمول طبق

  کردیم کالفم تداش گید

  سین مهم برام ک فهموندمیم بهش دیبا

  بردیم باال من یزندگ تو گاهشویجا یلیخ داشت

  گفت و بغلم اومد سایآتر

  کن ولش هم چلغزرو نیرام نیا گید بنظرم یا کهیت چ المصب سورن نیا نیبب دایآ:

  تره پول خر یلیخ نیرام از کنه تیراض تونهیم بهتر سورن بنظرم

  انداختم سورن طرف ب ینگاه

  بود ایستاده استخر هگوش 

 و

  کردیم مزه مزه شرابشو

  ختیریم برنزش بدن یرو اب قطرات
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  بود ختهیر صورتش یرو وخوشحالتش بلند یموها

  زدیم دید اطرافو خمارش یعسل یچشما با

  بود یسکس یلیخ اش صحنه واقعا

  کرده داغ ک*ص*م کردم احساس

  بود شده خمار چشمام

  رمیبگ شیا قلوه یلبا اون از یحساب لب ی بغلش تو داشتم دوست

 !ببرم لذت ازش  همو ارمیب درش زانو ب هم تونستمیم ینجوریا

 

  کردم شنا طرفش به

 اومدم باال اب ریز از روبروش

  دوخت بهم شو خمار یچشما

 بچشم طعمشو عتریسر هرچه داشتم دوست کردمیم نگاه لباش ب من

  چسبوندم تنش ب خودمو

 کردیم حس قشنگ هامو نهیس ک یجور

  چسبوندم بهش شتریب خودمو

 کنم حس تنشو نییپا تا

   کنم حس شویبزرگ و یکلفت تونستمیم

  فعال البته بود خاموش هنوز

  برنزش نهیس رو دمیکش دستمو

 کردمیم نوازش اروم

  گردنش سمت بردم سرمو

  بسوزونه گردنشو تا دمیکشیم بلند قصد از نفسامو

  کرد باهام قبال ک یکار همون

  دمیبوس گردنشو سیخ

  دنیمک کردم شروع و دهنم تو بردم گردنشو از یقسمت

  نشست باسنم یرو ک کردم حس دستشو

  بود شیآت از یا کوره دستاش

  برد باال بدنم رو دستشو وار نوازش و نرم

  بود شده رام زود انقد نکیا از

  گرفت شکل لبم رو یپوزخند

  برد فرو موهام یال دستشو

  اورد باال سرمو و
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  شدم چشم تو چشم باهاش ک

  شد دهیکش لباش یرو کم کم نگام

  جلو بردم سرمو

  ک برسه لباش ب تشنم یلبا ک بود مونده سانت کی فقط

  ددیکش شدت ب موهامو بود موهام تو ک دستش با

  شدم پرت عقب ب ک زد شکمم ب یلگد پاش با همزمان و

  کرد برخورد استخر ب محکم کمرم و

  رفت رونیب استخر از ک کردمیم نگاه بهش مبهوت و مات

  کردنیم نگام تعجب با ها بچه

  شدیم پاره تداش رگاش ک بود کرده مشت چنان دستاشو و بود زده زل چشام تو خشم با نیرام

  گذاشت شونم رو دستشو و بغلم اومد سایآتر

 ؟؟ خوبه حالت:سایآتر

  کنم درک تونستمینم هنوز

  بود زده پس منو یلعنت اون

  بود کرده خورد غرورمو همه یجلو

  گرفت وجودمو سر سرتا خشم

  اومدم رونیب استخر از سایآتر یها صدازدن ب توجه یب

  کردم نگاه خودم ب رختکن نهیا یتو

 ! بزنه رد دست یسکس بدن نیا ب تونست چطور

  کرد داغون اوج یتو ومن یلعنت

 داممیآ من اما

  خان سورن یافتاد در یکس بد با

 ستمین کن ول ارمین درت پا از تا

 !یبکن موس موس من با رابطه برا هرشب ک کنمیم یکار

 

  گرفتم یسرسر دوش ی

  بستم تنه مین حالت به دورم حولمو

  بود رونیب همه هام نهیس یباال

  شدیم معلوم ندارم دارو همه شدمیم خم اگ بود معلوم کلش ک پاهمم

  رفتم اتاقم سمت ب اروم اروم

  کرد برخورد وارید ب شدت به در ک کردمیم باز حولمو داشتم

  شد انینما در چارچوب تو نیرام یبرزخ و نحس وصورت
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 دمیچیپ دورم حولمو یتند

  دیغر زدو یپوزخند ی نیرام

 ! دوننیم کلتویه کل اندازه جهان همه یدرحال ؟ یکنیم یمخف یک از ویچ ؟ هان یچیپیم خودت دور حوله چرا_

  زدیم عربده داشت گید اخرشو کهیت

  گفت ادیفر با دوباره

 !یفهممممیم یمن مال ؟تویهست صاحاب یب تو ؟مگ هرزه یکرد استخر تو ک بووود یچکار اون:

 

  نداره میزندگ تو یگاهیجا چیه فهموندمیم بهش دیبا کردیم یرو هزیاد داشت گید

 گفتم و کلم پس انداختم خودش مثل صدامو منم

 شغلم من!یاریدرم یباز یرتیغ برام ک میسین دختر دوست و پسر دوست ما رفته ادتی نکیا مثه ستمین تو مال من شو خفه_

 !یستین کس چیه تو من یزندگ تو وگرنه یمن کردن ارضا یبرا هوسیل ی توهم! هیهرزگ

 

  زدمیم نفس نفس خشم فرط از

  زدیم ادیفر درونشو غم چشماش

  بود الزم خب اما شکستم غرورشو من

  رونیب رفت اتاق از یحرف چیه بدون

  شدم ولو تخت یرو حوله باهمون هم من

  بودم سورن شکست یبرا شومم یها نقشه فکر یتو

 وضع به خواب رفتم باهمون ک

 

                                  * 

  زد چشممو نور ک زدم یغلط

  کردم باز چشمامو

  بودم تخت یرو لخت

  داشتم رابطه یک با شبید نمیبب تا انداختم بکار فکرمو

  رفت رژه چشمم یجلو شبید یاتفاقا همه ک

  بود کرده باهام سورن ک یکار یادآوری با

  کرد پر وجودمو سراسر خشم

  شدیم حل دوش ی با هم اون ک ومدمیدرم یکوفتگ نیا از دیبا اول

  سورن کردن وونهید سراغ رمیم هم بعدش

  زدم یلبخند خووردیم وول سرم تو ک یشوم یها نقشه به

 رفتم حموم سمت ب و
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  ستادمیا نهیآ یجلو

  ستادمیا نهیآ یجلو لخت و کردم باز حولمو

  ارمیدرب پا از ویکس هر تونستمیم کلیه نیا با

  کردمیم استفاده هام داشته از دیبا فقط

  رفتم لباسام کمد سمت ب یمرموز لبخند با

 بیرون می انداخت پوشیدم هامو نهیس کل ک تاپ ی

  بود پوشونده هامو نهیس سر فقط

  دمیپوش دیرسیم رونام وسط تا زور ب ک دیسف شورتک ی

   ختمیر ودورم کردم یشالق لخت موهامو

  رسوندم انیپا ب قرمز رژ ی با شمویآرا

 گرفتم کنندم کیتحر مخصوص عطر با دوش ی

  رونیب رفتم اتاق از و  فرستادم خودم یبرا یبوس

  بودم ختهیر حرکاتم و رفتن راه تو عشومو و ناز تمام

 خوردندیم صبحانه یدولپ داشتند بودندو نشسته زیم دور ها بچه همه

 ! بودم نفر نیاخر من نکیا مثه

  سورن بغل یکی نیرام بغل یکی بود یخال یصندل دوتا

 !بود اری باهام شانس نکیا مثه

  نشستم دمیکش کنار سورنو بغل یصندل لکسیر یلیخ

  کنم احساس سورنو نگاه ینیسنگ تونستمیم

 بود شده مشت زیم رو دستاش و بود نییپا سرش ک افتاد نیرام ب نگاهم

  بود زده رونیب دستش یرگا

  کنم درک نویرام یکارا تونستمینم

  رونیب دمیکش نیرام از

  بردارم زیم اونطرف از رو مربا نکیا یهوا ب

  شدم خم زیم یرو و شدم بلند

  بود سورن یجلو قایدق لختم گردن و ها نهیس

  افتاد هام نهیس چاک ب نگاهش

  کنم حس قشویعم یها نفس تونستمیم

  دادم لفتش گید کمی

 نشستم سرجام دوباره و

  سورن یپا رو گذاشتم دستمو صبحانه یها وسط

  دیلرز کوچولو ی
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  پاش وسط بردم واشی واشی دستمو

  بود شده کیتحر کمی کوچولو سورن

  پاش وسط کردن نوازش مالوندن ب کردم شروع

  گلوش تو دیپر بود دهنش تو ک یا لقمه

  دادم بهش کردم پر آب وانیل ی لکسیر یلیخ

  بود شده سرخ صورتش

  مالوندمیم داشتم ک نطوریهم

  گرفت دستمو دمید هوی

  شد چشمام تو اشک ک داد فشار دستمو چنان

  بکشم رونیب دستش تو از دستمو کردم یسع

 کرد شتریب دستشو فشار ک

  شکستیم دستمو استخون داشت

 !نکرد توجه اصال ک پاش ب زدم پام با

  کردیم کوفت صبحانشو هیبق داشت

 ک شدیم خورد داشت دستم

 

  بکشم نفس تونستم من و کرد ول دستمو سایآتر یباصدا

 ! مینزاشت اونورتر الیو نیا از پامونو روزه چند دیخر مرکز میبر دیپاش:  سایآتر

 

 دیبر خودتون زناس برا نکارایا:  فرهاد

 

  گفت یموزمار با سایآتر

  میببر بمونیج تو دست چرا میدار مرد تا_

 

  دیکشیم ونشون خط براش چشماش با فرهاد

 

  میش حاضر میبر میشد بلند ها بچه میتصم با

 بیرون زدم اتاق از زدم کش پسر پیت ی

  بودند حاضر بچها

  میبر نیماش دوتا با بود قرار

  سورن نیماش یکی

  نیرام میکی
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 ! دوتاس نیا نیبفقط  انتخابهام نهیگز امروز چرا دونمینم

 کنمیم انتخاب کدومو من ک بود معلوم هم اون

  رفتم سورن نیماش سمت ب

  نشستم سورن یصندل پشت و کردم باز درعقبو

  بودن سورن نیماش یتو هم سایآتر و انیرا و رها

  نیماش اون یتو هم گله هیبق

  دراومد سایآتر یصدا ک میرفتیم محض سکوت یتو راهمو

 

  سررفت حوصلمون بنواز یزیچ ی سورن اقا اه:سایآتر

 

  دادیم جرررر داشت اعصابمونو ک گذاشت کالم یب آهنگ ی سورن

 بود بمیج یتو فلشم شهیهم ک منم

  دمیکش جلو خودمو یصندل نیازب شدم بلند

  گذاشتم سورن گردن یرو دستامو از یکی قصد از

  رونیب بود زده شال از موهام همه

  بود سورن ینیب یجلو قایدق موهام شدم خم یوقت

  ضبط ب زدم فلشو

 دیکشیم قیعم یها نفس موهام نیب داشت سوورن

  کردم نوازشش ب شروع و دادم تکون اروم بود گردنش یرو ک دستم اون

  کردم نییپا و باال اهنگ چندتا ی

  جام سر نشستم و

  زدم تیموفق یرو از  یثیخب یلبخند

  میدادیم تکون خودمونو اهنگ با سایآتر منو

  زدن بوق برامون شدن رد بغلمون از ک نیماش چندتا ی

  کرد خاموش ضبطو تیعصبان با سورن ک

 شد رهیخ بهم خشم با و کرد میتنظ صورتم رو  نویماش یجلو نهیآ

 

  میدیرس نظر مورد دیخر مرکز ب باالخره

  میشد ادهیپ نیازماش

  دمیخر لباس دست چند ی یفروش لباش تو میرفت اول

 یبعد غازهم میرفت و گرفتم شماره زدم الس فروشندش با

  گرفت چشممو کوتاه یصورت یمجلس لباس ی ک کردم ها مغازه ب ینگاه
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  مغازه تو رفتم بقیه ب توجه یب

  هباش خرپوال اون از خوردیم فروشنده ب

 نداد شماره بهم ک هیکس نیاول

  ارمشیم کار یرو خودم من خب اما

  ارهیب ولباس ر خواستم ازش

  پرو اتاق تو رفتم

 !دهینرس ک کنمیم وانمود یطور من اما دیرسیم لباس پیز ب دستم

  گفتم عشوم و ناز تمام با

  کمک دیایب شیم رهههینم باال پشیز نیا دددیببخش_

 

 د؟یندار یهمراه چیه: فروشنده

 

  بکش باال پشویز نیا ایب اخ گفتمینم شما ب ک داشتم اگ_

 

  اومد باالخره ک کردم اوخ و اخ انقد

 

  بود رونیب هام نهیس نصف فتهین ک بودم گرفته لباسمو یباال

 بیردن افتاده بور ک هم لختم کمر

  لخت ک پاهمم

  کرد کلمیه ب نگاه ی اومد مرده یوقت

  داد قورت دهنشو اب 

  زدمو حرکتش نیا ب یپوزخند ی

  نبوده حواسم ک کردم دوانمو جوری و کردم ول لباسمو یباال

 دینکن نگاه شهیم یییییوا یا_

 

  ک جلو اورد دستشو بود شده هام نهیس مات ک مرده

  شد پرتاب طرف ی ب مرده دمید

  شد ظاهر جلوم نشسته خون ب یعسل چشم ودوتا

  بود ترسناک واقعا چشماش

  بودم دهیترس یلیخ

  دادم هیتک پرو اتاق وارید ب

 کرد درقفل و پرو اتاق تو اومد سورن
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  میشدیم جا اتاق تو دوتامون گندم شانس از

 : دیغر و جلو اومد

 ؟ ینگفت خودم ب چرا خب ؟ کنن تیدستمال همه یدار دوست هرزهه یزاریم شینما ب ک هیچ خورده دست نیا بدبخت اخه_

  اومد جلو ترسناک پوزخند ی با

  دیچسب بهم کامال و

  شدیم له داشتم سورن و وارید نیب

  کرد نوازششون گذاشت هام نهیس یرو دستاشو دوتا ک

  گرفت رو یروزیپ حس جاش و ختیر فرو داشتم ک یترس همه

  شد رام باالخره خان سورن

  داد هام نهیس دوتا ب یمالش

  شد بلند نالم یصدا ک

  دیچیپ هام نهیس تا دو دور دستشو

  هام نهیس چلندون و دادن فشار ب کرد شروع هوی و

  دددیچیپ هام نهیس دوتا تو یدیشد درد

   کردیم شتریب دستاشو فشار لحظه هر

  شد جمع چشمام تو اشک

  ک بزنم غیج کنم باز دهنمو خواستم

  کرد شتریب دستاشو فشار دویفهم

 شد ریسراز هام گونه رو اشکام

 رفتیم استخونم و مغز تا دردش

 هوی 

  دیبر نفسم ک زد دلم ریز ب دیشد ضربه هی و اورد باال پاشو

  خونسرد یلیخ و کرد باز هام نهیس دور از دستاشو

  رفت رونیب پرو اتاق از 

  گرفتم دلمو ریز نشستم نیزم یرو درد شدت از

  ختمیریم اشک صدا یب نطوریهم

  شد زده پرو دراتاق هوی ک

  منتظرن ایمشتر رونیب دیایب خانم: فروشنده

  دیکش ریت دلم ریز ک شدم بلند

  کردم نگاه خودم ب نهیآ یتو

  بود شده پخش صورتم یرو شامیارا همه
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  بودم شده لیغزرائ شکل

  هام نهیس یرو شد دهیکش نگام

  شد گشاد وحشت از چشمام

  بود شده کبود هام نهیس همه

  بود مشخص قشنگ هام نهیس دور دستاش یجا

  دمییسا هم یرو دندونهامو و کرد مشت دستامو

 رممیبگ ازش لحظاتو نیا تمام انتقام خوردم قسم

  الیو میبرگشت ها بچه با

 دادیم لمیتحو پوزخند یه سورن راه کل  تو

  هیعروس کونش تو دونستمیم

 باالخره شهیم منم نوبت اما

 

 

  بود شده شب

  میبود نشسته مبل یرو ها بچه با

  میدیدیم بودو فرهاد شنهادیپ ک مسخره سلایر هی میداشت و

  اومد در ؟عنمیگذاشت هیکوفت چ نیا فرهاااد:  گفت دراومد سایآتر یصدا سر اخر

 

  گفت بود زده زل یو یت ب یچهارچشم ک نطوریهم فرهاد

 نکش گند ب رو نجایا راهروعه یانتها ییدستشو_

 

  مزه با هه هه:  سایآتر

 میکن یباز ی دیایب گماایم

 

  نمیبش روت من یبش خر تو چطوره هیخوب فکر یلیخ:  فرهاد

 

 !!! هباش خوب قتیحق و جرات نظرم ب: روشا

 

  کردن موافقت ها بچه همه

  بود یخنث کامال سورن البته

  میبود نشسته هم دور ها بچه همه

  بود کرده خاموش المپارو همه رها
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  بده جو مثال ک کرد روشن شمع دورمون و

 !میکن احضار روح میخواسیم انگار

 افتاد رها ب وتهش فرهاد ب سرش ک چرخوند یبطر انیرا

  کردیم نگاش ثیخب فرهاد

  گرفت خندشون همه ک داد قورت سروصدا با دهنشو اب رها

 ؟ قتیحق ای جرات:فرهاد

 

  قتیحق: رها

 

 زده؟؟ پردتو یک ادیم ادتی:  فرهاد

 

  شد سرخ صورتش رها

 

 تسین ادمی من یعوض یپرسیم هیسوال چ نیا:  رها

 

  چرخوند یبطر کردو ینچ نچ فرهاد

  بود ناراحت یلیخ رها

  داشتم خبر ماجرا نیا از فقط من

 کنهیم فرار دستشون از رها نکیا تا کثافت مشت ی ب فروختتش و بود کرده تجاوز بهش شییدا

  بود شده زنده براش خاطرات نیا دونستمیم

 افتاد روشا سمت ب وتهش انیشا طرف ب یبطر سر

 

 ؟ قتیحق ای جرات:انیشا

 

  جرات تنوع یبرا:  روشا

 

 گفت و بروبرگشت یب انیشا

  یبد بهم پشت از امشب دیبا:

 

  شد ترس از پر بدبخت روشا یچشما

  دراومد فرهاد یصدا

  مینیبب میتونینم ما تسین قبول_
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 ! یدار صدارو نداره اشکال:  انیشا

 

  چرخوندند یبطر دوباره

  سورن طرف ب تهش و افتاد من طرف ب سرش ک

  نوکرتم خدا اخ

 

  دمیپرس ازش یموزمار با

 قت؟یحق ای جرات_

 

  نداشت یلعنت گذشته اون درباره گفتن یبرا یزیچ چون گینم قتویحق دونستمیم

 

 جرات:  سورن

 

  کردیم فرار گذشته از بود درست حدسم

 

 !ببوسمت تا کن التماس بهم: دایآ

 

  گفت زدو یپوزخند سورن

 ! کنم التماس بهشون دیبا ها هرزه دنیبوس یبرا دونستمینم_ 

  کنهیم تر ترسناک چشمامو ها شمع نور دونستمیم کردمیم نگاش خشم با

  ومدیدرنم صدا کس چیه از

 

  کنن التماس من با بودن برای دیبا تجربن یب ک ییاوناها یبدون بهتره:  دایآ

 

  بود شده نیسنگ یلیخ جو

  میکردیم نگاه بهم خشم با میداشت هردومون

 

  میبریم یضیف ی مهما شه تموم دیببوس گرویهمد دیپاش بابا یییا: فرهاد

 

 : گفت سرخش یچشما با نیرام

  فرهاد شو خفه
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  چرخونمیم من دیکن ول رو دوتا نیا اصال ها بچه اومم:سایآتر

 

 ! دیکردتر بدخت بدبختو من بکنن یکار ی حداقل ک هشینم: روشا

 

  دیببوس گرویهمد دیپاش جون سورن گید گیم راست:  انیرا

  ها بچه رهیدا وسط میاومد میبلندشد سورن و منو ،ها بچه زور ب

 

  گفت جانیه با فرهاد

  کن شتریب هارو صحنه نیا یا صحنه چه ایخدا 

 

  هو هو ببوس رو دایآ سورن:  ها بچه

 

  کردنیم عرعر و کردنیم یباز مسخره ها بچه

  کردم نگاه چشماش ب

  بود تر بلند من از سروگردن هی المصب

  کترینزد بردم سرمو منم نییپا اورد سرشو

 کرد خوردنشون به شروع لباهامو یرو گذاشت لباهاشو

  گرفتمیم گاز سفت شوییباال لب نکردمو ینامرد منم گرفتیم گاز موینییپا لب سورن

 ! بوسه تا بود گرفتن گاز مراسم هیشب شتریب

  دیچیپ وجودم کل تو درد ک هام نهیس از یکی یرو گذاشت ارنجشو قصد از

 اومد نییپا چشمام از اشک قطره هی

  میکرد تمومش باالخره ها بچه شمارش با

 !کنهیم باد فردا دوتامون یلبا دونستمیم

  گفت خشم با نیرام

  میوفتیب راه دیبا فردا دیکن تموم رو هایباز مسخره نیا بهتره_

 اتاقاشون تو رفتن و شدن بلند ها بچه همه 

 ... برد باخودش دیکش رو روشا  دست هم انیشا

 

 بعد هفته کی

 

 کردمیم نییپا باال رو ماهواره یها شبکه حوصله یب
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  میبود برگشته شمال از شدیم یروز چند

  فتادین یخاص اتفاق گید

  موند نصفه سورن از من وانتقام

 ! باشه توش هم سورن ک بودم یفرصت دنبال هم هنوز

  بود نکرده من با یکار کم باالخره

  اومدم رونیب سورن کردن خفه فکر از میگوش یباصدا

  بود سایآتر شهیهم مثه

 ؟ بله_

 

 شدم یچ اصال  زندم مردم من یگینم تیپرس احوال اون با برم قربونت عشقم سالم به_  سایآتر

 

 کنم؟ قطع یندار یحرف اگ_

 

  شدم ک من یشیم نابود قشنگ ترکونتتیم ک دارم خبر هی یشگیهم کافه ایب کن صب نععع_سایآتر

 

  اومدم_

 

  افتادم راه اتاقم سمت ب و شدم بلند جام از

  خوردیم جرر داشت خودم مثه حوصلمم گید شدینم بدهم خب اما سررفته حوصلش ای داره چرت خبر ی بودم مطمئن

 . مشغول مردها الت با شبا کاربودمویب روزها  ها موقع شتریب

 

  دمیپوش برداشتمو یمشک شال و شلوار با کوتاهم قرمز مانتو و کردم حیمل شیآرا ی

  رونیب زدم خونه از

  بود کینزد خونم ب شاپ یکاف اخه کنم یرو ادهیپ کمی خواستیم دلم

                                **** 

  شدم  شاپ یکاف وارد

  بود نشسته یشگیهم زیم همون یرو سایآتر

  زدیم الس یبغل زیم یپسرا با داشت

  شد خیم روم پسرا از یکی هام پاشنه یصدا با

  گرتویج جووون: گفت نکرش یصدا با

  نشستم سایآتر یروبرو یصندل یرو بهش جه تو یب

 ؟ هیچ خبرت خب_
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  مشغوله وقت تمام خانم کنهیم فک نهیبب یهرک هیچ واصوال ادا نیا تو ینچسب چقد اه_سایآتر

 

  بست گشادشو دهن ک کردم نگاش خشم با

 

  بمب نیا یبرا یحاضر خب ادهیز چشمات ولت المصب نکن نگاه اونجور خب یلیخ_ سایآتر

 

  ادیب بفرستش اره_

 

 بود زده زنگ بهم سورن امروز اومم_ سایآتر

 

  شد زیت گوشام سورن اسم دنیباشن

 دمیم بهش یهنگفت پول درقبالش و کنم غشیص دوماه یبرا دوستتو خوامیم گفتش اومم بدم بهت یشنهادیپ ی خواست ازم_

 نه؟ مگ بهیعج یلیخ ینیبیم.

 

 ادیب خودش یپا با نمیکردم فک شد اغفال خان سورن باالخره پس زدم حرفش ب یپوزخند

 

  کنه مقاومت من یها تیجذاب برابر در تونهینم یمرد چیه سین یبیعج زیچ_

 

 مادمازل درصد صد هاونک اوه_سایآتر

 ؟یشیم غشیص یکن چکار یخوایم حاال

 

  بده ج بهم داره وقت امشب ۱۲ ساعت تا گفت بهم_سایآتر

 

  بودم نشده یکس غهیص حاال تا

 ! یبد دیبا هردوحالت در داشت یفرق چ خب اما

 !بود شییمذهب یاخالقا بندیپا هنوز سورن آقا هنکیا مثه

  شدم بلند جام از

 

 احمق؟ یکنینم قبول شنهادشویپ یعنی؟ یریم کجا یه_ سایآتر

 

 شد؟ فهم ریش یبزن زنگ زودتر نمیبب حالت ب یوا شب ۱ ساعت االن نع اما بزن زنگ بهش خودت_
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 ... اخه اما_سایآتر

 

 گفتممم ک نیهمممم_

                               **** 

 

  شدمیم سورن غهیص ک بود یروز امروز

  خونش برم بود قرار

  بود دراومده کفرش زد زنگ بهش رید سایآتر ک اونروز

 بود نمونش ی االن تازه نیا خب اما

  دمیپوش مانتوم ریز کوتاه دیسف لباس ی

  سرم رو انداختم شالمم

  کردم تر پررنگ قرمزمو لب رژ

  شدم مییآلبالو یوندایه سوار و

 

  کردم توقف خونش یجلو

 قصر! کنم عرض چ ک خونه

  باشم داشته یا خونه نیهمچ داشتم آرزو شهیهم

  بخرم یا خونه نیهمچ ییجا نیهمچ تو نتونستم کردم پاره کوصمو من اما

  بردمیم باالتر متویق بود بهتر

  شدم ادهیپ نیماش از

  کردن باز برام ک زدم رو خونه زنگ

  گرفت شالمو و مانتو خدمتکار یورود یتو

  گذاشتم سالن یتو پا کوتاه یتور دیسف لباس باهمون من و

  میردشد دروازه بگم بود بهتر ای در چند از خدمتکار یها ییراهنما با

  بزرگ سالن هی ب میدیرس تا

  بود نشسته شیسلطنت مبل یرو سورن

  بود بغلش هم اقا حاج ی و

 

  اوردن فیتشر مهمونتون قربان_ خدمتکار

 

 شد دهیکش کلمیه یرو نگاهش سورن

  شد قرمز صورتش سرعت به و
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  رهنشیپ قهی تو کرد سرشو افتاد من یرو نگاش تا آقا حاج

  دمیخندیم اصوالش ادا ب زیر زیر دلم یتو

  انداختم هم یرو لختمو یپاها و نشستم سورن بغل مبل یرو رفتم

  دمیجویم دهنم یتو شکل نیبدتر با آدامسمو

 کرد شروع شویباز مسخره و کرد یا سرفه ی اقا حاج

 بله دادنبعد و 

  شدم سورن غهیض دوماه مدت ب من

  شد اغاز جوون یسور از گرفتن انتقام دوماه یعنی

  آقا حاج رفتن از بعد

  کشوند خودش دنبال منو یحرف چیه یب و گرفت بازومو خشم با سورن

  کندیم بازومو داشت یلعنت

 حاضره؟ اهیس اتاق: گفت خدمتکار ب رو سورن

 

  حاضره قربان بله_خدمتکار

  برد باال طبقه ب دیکش بازومو دوباره سورن

 کرد متعجبم رومن خدمتکار دلسوزانه نگاه اخر لحظه

 ؟ بود یچ اهیس اتاق مگ

  دیرس راهرو یانتها ب سورن

  کردیم ترسناک فضارو ک بود روشن قرمز یها چراغ فقط و بود کیتار کامال راهرو

 کرد باز دراتاقو انگشت اثر با ستادیا اهیس کامال در ی با اتاق ی یروبرو باالخره

  بود خوابش اتاق کنم فک

 !نداشتم خبر من و بوده هول چقد سورن آقا

  هوی

  اتاق وسط کرد پرتم و گرفت بازومو باشدت

 آاخخ_

 

 دمیدینم یزیچ چیه و بود کیتار کامال اتاق

  زوده گفتن آخ یبرا هنوز_سورن

  کرد روشن اتاقو المپ و

  شد گشاد ترس از چشمام دمیدیم ک ییزایچ با

  ومدیم سمتم ب ترسناک پوزخند ی با ک سورن سمت ب شد دهیکش نگام

 !خبره چه نجایا
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 ❌نخونه نداره طاقتشو یکس هر خشنه یها صحنه یحاو پارت نیا❌

 

 .داشت سوراخ که بود لیمستط هی هیشب زیچ هی رشیز که یفلز تخت هی کردم نگاه چپمو سمت

  بود زونیآو ییرهایزنج تخت باال

 

  دونم ینم که داشت یها رهیگ نشییپا که

 !!!!!!شدن یم استفاده یچ یبرا

 

 گفت و زد پوزخند سورن کردمیم نگاه اطرافم به پوکر که طور نیهم

 !!! یکرد تعجب هیچ

 هستن؟؟؟ یچ یبرا نایا یبدون ییخوا یم

 . انیم کار به تو مثل یا اجاره و هرزه یآدما یبرا نایا

 

   تخت رو انداختم دویکش دستمو

  داد جر وسط از لباسمو

  رونیب افتاد توپرم یها نهیس که

  بعد کردو شورتم به نگاه هی

 :گفت پام هیال کرد دستشو

  رونیب آورد دستشو کرده سیخ چقدرم یاله یآخ

 

  نوک به زد نییپا دیکش شو رهایگ سرمو یباال یرهایزنج طرف رفت

  داشتم گهید هام نهیس

 گفتم شهوت و درد از مردم یم

 ؟؟؟یکنیم کاریچ کثافت

 دارههههههه درد

 گفت زدو قه قه نه که خنده چند هر دیخند و کرد نگام

  داشت درد کوچولو یآخ

 !!!یستین دنیکش درد عاشقه تو مگه بعدم اولشه تازه نبود یزیچ که نیا

 ام شکم رو نشست رفت بعد

  دست دوتا با شورتمو یها کناره

  که یجور دیکش یم

  اوردیم فشار شورتم وسط
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 ..... کصم هیال به

 

 

  که اتاق سمت اون رفت پاشدو روم از دمیشن شورتمو خوردن جر یصدا که دیکش نقدریا کصم هیال به

  بود مختلف یزهایسا با یآهن یها لهیم انواع

  بودو ریک هی اندازه شیکلفت که متوسط لهیم هی

 که یا نهیشوم یتو گذاشت برداشت

 

 نداره شدن خاموش قصد حاال حاال و شده روشن تازه بود معلوم

 و بود نهیشوم داخل قبل از که هم گهید رهیگ دوتا

 ام نهیس یرو گهید یدوتا اون کنار زد برداشتو

  نقدریا شد یم حس کامال ینسوخت یبو

 بودم گرفته تهوع حالت  که

 

  برداشتو تخت کناره از شالقشو

 گفتم

 ...،عو یا وونهید تو کنننن ولم

 بود نشده خارج ام دهن از کلمه نیآخر

  بدن یرو و رفت باال دستش که

  اومد نییپا  تراشم خوش

 واردت یوقت که بود یریک مثل دردش

  آرامش احساس بعدش اما ه دار درد اولش شه یم

  یکن یم

  یکرد ینم آرامش احساس بعدش اما داشت درد اولش نیا

  یتاحدود من که بعد یها ضربه زدن از بعدش

 شد الیخیب بودم شده هوشیب

 

 

 گفت سرم یباال اومد برداشت و زد یم یقرمز به بودن داغ شدت از که ییها لهیم و رفت نهیشوم طرف به

  کلفته نیا با کنم واردت رو نازک نیا یدار دوست

  دونم یم چون هرچند دم یم انتخاب حق بهت

 گهید پس توته بر کلفت یزایچ شهیهم یدار دوست
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 . پرسم ینم نظرتو

 

 خواد یم یعنی کردمیم نگاهش گشاد یچشما با طور نیهم

 نداره امکان نه نه.... ویکلفت ویداغ اون به ی لهیم واقعا

  زدن غیج به کردم شروع تونم ینم من

 زدم یم غیج رکیستیه طور به

  زنم یم غیج یچ مثل دارم دید تا سورن

 گفت گوشم یتو خوابوند هدیکش هی

 یا اجاره جنده خفشو

  یدرنگ چیه بدون کلفتو ی لهیم بعد 

 چیه که سوختم،سوختن یم داشتم کرد واردم

 گفتم شدم یم جزغاله داشتم

  یییییییعوض اریب درش ی ی ی یآ مادرت جووون تروخداااااااا ااااریب درررش

  شدن خنک از که قهیدق چهار سه از بعد

 

  ام نهیس یها ریگ طرف اومد نیزم انداخت رو لهیم آورد درش شد مطمئن لهیم

  دادن تکون به کرد شروع گرفتو رویزنج یباال

  گهید من ردمیم یم داشتم گهید

  نداااارم طاقتشو

  شده الیخیب رهایزنج دادن تکون از گهید که کردم حس 

  اون نهیشوم سمت رفت دمید

 

 گهید ام نهیس یرو یها رهیگ ریز گذاشت آورد برداشتو رو لهیم هی

  یحس تنها فقط بکشم غیج نداشتم جون یحت

  مینیب به که بود یا سوخته گوشت یبو داشتم که

  خوردیم

 شدم هوشیب دمینفهم یچیه گهید قهیدق چند از بعد

 

 

 

 سورن
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  یا چاره اما خورد بهم خودم از حالم گرفت یم ام هیگر داشت ام خودم

  شد یم خنک دلم دیبا نداشتم

 گذاشتم رو لهیم که نیا از بعد

  خوشگلش و پر تو یها نهیس یرو 

  تا موقع همون خواست یم دلم که

 شد هوشیب و نزد هم غیج یحت گهید بمکمشون تونم یم

  گفتم زدمو یپوزخند

  نکردم یکار هنوز که من بود قدر نیهم طاقتت کوچولو یآخ

  کردم باز هاش نهیس یرو از رهارویگ برداشتو رو لهیم

 هوشهیب تا که نییپا دمیکش شلوارمو

 نفهمه شد داریب یوقت که بکنمش

  ینرمش چیه بدون رمویک پاش نییپا رفتم 

  زدم تلمبه نقدریا کردم واردش

 شکمشو یرو ختیر اومدو آبم تا

 رونیب اومدم اتاق از شدمو الشیخیب

 

 

 

 سورن

 

  کردم رها تخت رو جونشو یب بدن

  رونیب زدم اتاق از و شدم بلند

  شدیم اکو سرم تو غاشیج یصدا هنوز

  گذاشتم راهنمیپ چپ قفسه یرو دستمو

  کردیم درد قلبم

  بکنه دینبا ک یکس یبرا

  داشتم یخوب حس یطرف ی از

  شدم اروم انگار

  غاشیج یصدا

  دادیم نیتسک بیمارمو روح

  شدم اتاقم وارد

  خورد چشمم ب ک یزیچ نیاول
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  بود اون ینقاش قاب

  اون هیشب بشه تا دمیکش زحمت سال کی ک یقاب

  کنم ینقاش بود ک ییبایز اون ب صورتشو نتونستم وقت چیه

 ...االن اما

  کردم پارش و زدم چنگ وینقاش خشم با

  نییپا ختمیر بودو زیم رو لیوسا یهرچ

  اوردیم لرزه ب عمارتو هام عربده یصدا

  نشستم ها خورده شهیش یرو خسته

 ؟ نکشه نجایا ب کارم ک کارسیچ دمینفهم اول از چرا

 خستم تنیزم یرو یادما تمام اندازه ب ااایخدا

 نماز بود  کنهیم ارومم شهیهم دونستمیم ک یزیچ تنها

  رفتم حموم سمت ب شدم بلند پس

 

  بعد ساعت دو

 

  دایآ

 

  دیچیپ بدنم کل تو درد ک داد بدنم ب یتکون

  کرد باز پلکامو اروم

  ک کردمیم نگاه اطراف دور ب گنگ

  اتاق نیا خاطرات اوردن ادیب با

  رفت هوا ب غمیج یصدا ک نشستم سرجام خیس

  ختمیریم اشک اروم

  شناختممی ن سورنو نیا شدینم باورم

  هه

  گذشته سال چند باالخره نشناسم دمیبا

  گرفت وجودمو تمام ترس کهوی

 داره؟ BSDM ب لیتما نکنه

 ؟ ارمیب سرم رو بال نیهم هرشب و باشم شیجنس برده دوماه من نکنه

  شد بلند هقم هق یصدا وحشتناک یزایچ نیا ب فکر با

 دراتاق شدن باز یصدا با

  دیرس خودش حد نیباالتر ب ترسم
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  نیزم خوردم ک میرفتمعقب  عقب تخت یرو و

  رفت هوا ب غمیج یصدا

  بودم گذاشته صورتم یرو دستمو و بودم بسته ترسم از چشمامو

  دمیلرزیم خودم یتو ترس از و

  کردم باز چشمامو و برداشتم صورتم یرو از دستمو خدمتکار یصدا با ک

 حاضره اتاقتون دیش بلند_

 

  رفتم اتاق تا و شدم بلند جام از زور به

  برم راه درست تونستمینم نیهم بخاطر کردیم ودرد سوختیم پام وسط

  بود کوفته بدنم همه

  شد باز اتاق در یوقت

  کردم تعجب

  اما زشته و فیکث یجا ی االن کردم فک

  داشت فرق کامال

  داشت یچ همه ک بود مناسب و لوکس کامال اتاق ی

  کنه حاضر حمومو گفتم خدمتکار به

  دفت رونیب اتاق از کارش انجام از بعد

  سوخت زخمام یجا ک دمیکش دراز وان یتو آروم

  شد یجار چشمام از یاشک قطره

  کردم عادت بهش کم کم

  بردیم ینیریش خلسه ب منو داشت گرم آب

  رفتم فرو یقیعم خواب ب و نکردم مقامت هم من

 

                                  *** 

  سورن

 

  بزنم بدکاره اون ب یسر تا شدم بلند جام از

  خوردیم بهم اسمش از حالم یحت

 !دمیکشیم اب نجاست از زبونمو دیبا وردمیم زبون ب یوقت

  رفتم کنن حاضر براش گفتم ک یاتاق اون ب

  نبود توش چکسیه کردم باز و در

  ک رفت توهم اخمام
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  کرد جلب توجهمو آب شر شر یصدا

  رفتم حمام سمت ب

  کردم باز شو در و

  بود برده خوابش وان یتو

  بود افتاده کج سرش

  بود مونده باز نصفه شیصورت یلبا و

  دیکشیم نفس واروم 

  اومد لبم یرو یکمرنگ لبخند صحنه نیا دنید از

  رفتم سمتش ب

  کردم نوازش صورتشو دست پشت با اروم

  کردم لمس لباشو شصتم انگشت با

  روتخت بردمشیم دیبا

  کردم بغلش اروم

  گرفتم بدنش از چشممو

  کردم درازش تخت یرو

  دمیکش برهنش بدن رو رو پتو و

  ببوسم لباشو ک بردم جلو صورتو اروم

  شدم متوقف اما

 !کردم؟یم کاریچ داشتم من

 !؟ دمیبوسیم رو هرزه ی یلبا

 !شده کار نیواردا یک از نبود معلوم ک یزن

 !زدهیم گول منو داشته تشیمعصوم مونه با دیشا

  کردم نگاش تیعصبان با نهایا ب فکر با

 زدم چنگ موهاشو و

 

  دمیکش موهاشو شدت ب

  کرد باز سبزشو یچشما شد بلند غشیج یصدا و دیپر خواب تو ک

  بود زده حلقه دورش اشک

  دیدرخشیم زمرد مثله چشماش جفت

  زدیم تند تند قلبم

  بشه کم شدرد از ک دستم رو گذاشت دستشو

  رونیب زدم اتاق از و مکرد رها موهاشو یفور
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  بهش لعنت

  نداشت منو عشق اقتیل بود هرزه اون اما داشتم ضعف بهش نسبت هم هنوز

 

  دایآ

 

  بودم سورن رفتار بهت تو هنوز

  داره یروان مشکل بودم شده مطمئن گید

  بودم کرده بدبخت یالک یالک خودمو

  کردم خودم ب ینگاه

  بودم تخت یرو برهنه

  بود برده خوابم وان یتو ومدیم ادمی ک ییاونحا تا اما

  اورده نجایا تا و کرده بغل منو سورن نکیا یعنی نیا

  زده رکورد بچم

  شدم بلند وزحمت زور هزار با

  کردیم درد شدت ب دلم ریز

  کردیم جز جز پام وسط

  بود شده رد روم از یلیتر ی انگار

  کردم باز کمدو در

  بود رنونه یلباسها پراز

  هیک یبرا نایاببینم  کنم کنکاش نداشتم حوصله

 رفتم خواب ب و شدم ولو تختم یرو دوباره

 

  دمیپر خواب زا وارید ب در دیشد برخورد یصدا با

  شد دهیکش شدت ب موهام ک کردمیم نگاه اونور نوریا ب خمار

  رفت هوا ب غمیج یصدا

 دیکشیم نیزم یرو منو و گرفتیم موهام از اون اما

  شدیم کنده داشت موهام شهیر

  کنم یریجلوگ موهام شدن دهیکش از تا دستش رو گذاشتم دستمو

  شد متوقف ک بود شدهطی قا هقام هق با غامیج یصدا

  انداخت تنم ب رعشه ک کردم روبروم اهیس رد ب ینگاه

  اهیس اتاق دوباره

  دستش رو گذاشتم دستمو
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  برم زاری کن ولم..تونمینم..... کنهیم درد بدنم... کنممممیم خواهشش سورن_

  کرد باز اتاقو در التماسام ب توجه یب

  داد فشار و کرد حلقه گردنم دور بزرگشو یدستا

  کردیم خفم داشت

  کرد بلندم و گرفت گردنم از

 ک شدمیم هوشیب یژنیاکس یب از داشتم گید

  کردم پرتاب یآهن تخت رو منو

 شد بلند خشکم یها سرفه یصدا

 دمیدیم سورنو نیآتش یچشما تارم یها چشم پشت از

  کرد پاره تنم تو لباسارو یوحش گرگ ی مثله

  بزنم غیج نداشتم جون گیود سوختیم گلوم

 دمر خوابوند منو

  بست تخت ب وپاهام و دست و

  تر باال ادیب باسنم تا گذاشت دلم ریز یزیچ ی

  دیلرز تنم تمام کرد خطور ذهنم از ب ک یفکر از

  کنهیم چکار داره پشت اون دونستمینم

  کردم حس باسنم یرو دستشو یگرما نکیا تا

  کردم منقبض خودمو ک کرد باسنم ب ضربه ی

  دمیشن پوزخندشو یصدا

  هوی

  اومد فرود باسنم یور زیت زیچ ی

  شد خارج دهنم از یمانند ناله یصدا ک

  یکنیم تحمل رو ضربه چند تا مینیبب_سورن

  زدیم ضربه باسنم ب بود روش زیر یها غهیت ک شالق ی با

  ومدینم در شدم پاره یگلو از ییصدا

  زدم صداش تمنا با ک بود چندم ضربه دونمینم

 ن.ر...سوو_

 کرد پرتاب طرف ی ب شالقو و کرد چشمام ب ینگاه

 دراورد آخمو یصدا ک زد سنماب ب یا یلیس دستش با و طرفم اومد

  باسنم سوراخ تو کرد اشارشو انگشت

 یییآ آخخخ_

 بوود تنگ یلیخ نیهم خاطر ب بودم نداده پشت از حاال تا
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 هیعال تنگه چقد اوومم_سورن

 !نه؟ ای یدار ویکینیا طاقت نمیبب

 

  کردممی  سرما واحساش دیلرز بدنم تمام ترس زدوباره ا سرم پشت رفت شد بلند

  کردیم جادیا صدا و خوردیم هم یرو هام دندون ترس از

  بود اعصابم رو هام دندون یصدا

  ومدیم پشت از ییصداها

  دمیدینم من اما

  زدیم دامن ترسم بر نیا

  تخت لب برگشت دوباره نکیا تا

  زدیم چشمک بهم ک آتش پر سرخ  و بزرگ یاهن لهیم ی دستش یتو

  شد بلند هقم هق یصدا

 تروخداااا...رمیمیم ندفعهیا...رن..سو... نه_

  دهنم تو زد دست پشت با یکی

 اارررین نجست دهن اون تو رو خدا اسم_سورن

  شد وارد بهم  یناگهان ک یدرد شدت کرداز فرو باسنم سوراخ تو ویآهن داغ لهیم بالفاصله و

  رفت ادمی دنیکش نفس

  رونیب زدیم حدقه از داشت چشمام

  شده کبود یژنیاکس یب از صورتم دونستمیم

  بود سنگ از سورن دل اما

 دادینم نارویا انگار

  داد تکون رو لهیم یوقت

  شدم هووشیب و اوردمین طاقت گید نکیا تا معلقم جهنم نیب کردمیم احساس

 

  سورن

 

  بردم لذت و کردم نگاه شدش کبود صورت ب

  نخورد تکون گید دادم تکون ولیم یوقت

  کردمیم قدرت احساس دیچیپیم گوشم یتو التماساش یصدا یوقت

  رمیبگ دشیناد کردمیم یسع اما کردیم تمیاذ  شدیم یجار قلبم اعماق از ک یحس هی یطرف ی از اما

 گرفتم آغوش ب جونشو یب بدن و کردم باز دستاشو اروم

  شد جمع توهم درد از صورتش
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  کردم رهاش اتاقش تخت رو بردمش

  کردیم ییخودنما صورتش رو عرق درشت یها ودونه بود داغ بدنش

  نداشتم دنشویشن حال ک کردیم زمزمه رو ییزایچ ی خواب تو و

  کنه یدگیرس بهش تا زدم صداش عمارتو خدمتکار خانم هیعط

 بخوابم آرامش با طالطم چهارسال از بعد تا اتاقم تو رفتم خودم و

 

 بعد هفته سه

 

 شخص سوم

 

  بود ستادهیا غرور با عمارت یقد پنجره پشت

  کردیم دود را خود گاریس یشگیهم ژست وبا

  بود فکر در قیعم

  کردیم ناله درد شدت از عمارت آن از یا گوشه در ک یزن فکر در

  بود شتهذگ شانی غهیص مدت از هفته سه

  بود عذاب و شکنجه دخترک یبرا ک یا هفته سه

 اش آشفته احساس بر ینیتسک او یبرا اما

  نبود یکاف هنوز اما

  کردینم شیراض یجسم شکنجه گرید

  باشد سرگردان و بکشد عذاب عمرش اخر تا ک بگذارد دختر شکسته روح بر یرد داشت دوست

  شد ذوب دخترک عشق آتش در ک یسال چهار ان مانند درست

  گشتیم او دنبال ها ابانیخ در سرگردان و

  خانه فاحشه جز بود دهید را جا همه

  کردینم هم خطور ذهنش ب اصال ک ییجا

 ...حاال اما

  پروراندیم سر در ک ییها نقشه

 بود دایآ خورده زخم روح نابودگر

 

 دایآ

 

  کرد باز ودردناکمو کرده پف یچشما

  دادم تکون شدمو خشک و خورده ترک یلبا
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  زدم زل شدیم رگم وارد اروم اروم ک یسرم ب

  بودم من نیا

  چندهفته از بعد گوشت کهیت ی

 !دمیترسیم ازش هم یفرسخ چهار از یحت ک بود کرده باهام ییها شکنجه

  شدمیم شکنجه نجایا گناه کدوم ب دونستمینم

  دیچیپ اتاق تو وتلخش سرد عطر یبو و شد باز اتاق در اروم ک بودم اتفاقا نیا همه یبرا لیدل لادنب ذهنم یتو

  زدمیم چنگ رو ملحفه دستام با و کردم مچاله تخت گوشه خودمو ترس با

  ختیریم اشکام خوداگاه نا

  شد شروع دوباره

 ...شدمیم ترکینزد مرگ ب قدم کی مد ویم سمتم ب ک قدم هر با

 

  شد متوقف تختم کنار

 کردیم برخورد بهم ترس از دندونهام

  ک زدمیم هق اروم واروم

  کرد دراز صورتم طرف ب دستشو و نشست دوتاپاش یرو

  بستم باترس چشماپو

  کردم حس گونم یرو دستشو یگرما ک

  کردیم نوازش گونمو اروم

 

 اروم کوچولو خانم شششیه_سورن

 

  شدم رهیخ شیعسل یچشما ب و کردم باز چشمامو ترس و تعجب با

  یخشم چیه بدون دمیدیم صلخا رو ها یعسل نیا ک بود هفته چند نیا از بعد بار نیاول

 کرد یا خنده تک ک کردمیم نگاش یگنگ با

 

 !میبخور باهم اوردم صبحانه برات پاشو یکنیم نگاه ینطوریا چرا_ سورن

 

  زدیم رونیب حدقه از داشت چشمام

 رفت هوا ب سورن خنده یصدا ک

  گذاشت ماپاه یرو صبحانه نهیس

  نشستم تخت یرو کمکش با

  گرفتمیم گاز درد شدت از لبمو
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  اورد دهنم سمت ب و گرفت برام لقمه

  بخورم تا کردیم نگام منتظر

  بود توش دیاس حتما گسید شکنجه ی نمیا دونستمیم

  کردم باز دهنمو یچارگیب با و کردم مشت دستم تو رو ملحفه

  دادم قورت رو لقمه یعاد یلیخ فتادوین یاتفاق چیه ک بودم یسوزش منتظر

 گفت و داد بهم لقمه چند نکیا از بعد

 ؟یریبگ لقمه برام یخواینم مردماا یگرسنگ از من_سورن

  گرفتم جلوش و کردم درست براش لقمه ی ترسم از

  کرد دهنش ووارد گرفت دستمو دستش با

  کردیم نوازش دستمو مچ و دیجویم رو هلقم لذت با بستو چشماشو

  کرده درست خوشمزم چه کوچولو دایآ اوممم_سورن

 

  شد ریسراز وجودم تو نیریش یحس کدفعهی

  بودم  کرده تجربه هم قبال ک یحس

  کرد نوازش بلندمو یموها و گرفت آغوشش تو منو و دیکش دراز تخت یرو من کنار و شد بلند جاش از

  بشه ریسراز اشکام ک دادم اجازه و چسبوندم نشیس ب سرمو و زدم چنگ لباسشو

  زدمیم زار و موندمیم بغلش یتو عمرم اخر تا داشتم دوست

 داشتم گله ایدن همه از

 رفتم خواب ب یاشک یچشمها با ک کرد نوازشم بغلش یتو انقد

 

 

  کردم باز چشمامو لبم یرو سیخ زیچ هی یگرم بعد و صورتم یرو یکس دست نوازش حس با

  بود من صورت یمتر یلیدوم یتو سورن صورت

 کرد برخورد سورن سر ب سرم ک بشم بلند خواستم ترس با

 

  آخخ_سورن

 

  ختیر ترس شدت از اشکام

  کرد پاک گونم یرو از اشکامو و زد بهم یلبخند سورن

  گرفت قاب صورتمو دستاش با

 یخانم ریبخ ظهر_سورن
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 کردم زمزمه اروم یلیخ

 ظهر؟_

 

  زارمیم لباس برات ریبگ دوش برو شو بلند! یکرد حال یحساب بغلم تو نکیا مثل دهیم نشون نطوریا ک هوا_سورن

 

 کردمیم نگاه سورن بیعج یها رفتار ب تعجب با

  بود سخت یلیخ برام هضمش 

 !بود؟ تشنه خونم ب ک بود سورن همون نیا

  اومدم خودم ب صداش با

 

 ؟ یشینم بلند چرا_سورن

 گفت طنتیش با بعد

 ؟یخوایم کمک ؟ یکن حمام ییتنها یتونینم نکنه اومم_سورن

  کرد حرکت ستم ب اروم اروم طونیش یهایعسل اون با بعد و

  کردم قفل درو و دمیدو حمام طرف ب و نییپا کردم پرت تخت از خودمو جهش ی با

  شد بلند در پشت از سورن قهقهه یصدا

  بود گرفته درد شدت ب زخمام یجا بدتر همه از و زدمیم نفس نفس جانیه شدت از

  دمیگز لبمو درد شدت از

  بود میزخم و کوفته بدن یبرا معجزه نیبهتر گرم آب االن

  رفتم دوش ریز ب و دراوردم لباسامو اروم

  شد جلب حمام یقد نهیآ ب توجهم

  بود بیعج کردمیم نگاه نهیآ تو خودمو بار هزار یروز ک یمن یبرا نیا البته و دمیند نهیآ تو خودمو بود وقت یلیخ

 زدیم ادیفر درونمو ودرد یخستگ ک بود یروح یب یچشما کرد جلب توجهمو ک یزیچ نیاول ستادمیا نهیآ یبرو رو

  شد دهیکش بدنم یرو نگاهم

  شد گشاد وحشت از چشمام

  بود یکبود و یپارگ یجا از پر بدنم تمام

  بود کرده یخالکوب اسمشو تنم نییپا یرو 

  کردم تحمل ویدرد چ ک رهینم ادمی اونروزو وقت چیه

  کرد یخالکوب بدنم یرو ییها کلمه یحس یب از استفاده بدون

 بود نوشته رو(  من برده) my slave کلمه شکمم یرو

  نمیبب نهیآ یتو از کمرمو کردم یسع 

  بود کرده حک رو(گناهکار)siner کلمه کمرم یرو
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 . شدیم یتداع برام لحظات اون درد بهشون کردن نگاه با یحت

 

 

  گرفتم یسرسر دوش ی و شدم رد نهیآ یجلو از

  دمیچیپ خودم دور دکلته مثله رو حوله

  زدم رونیب حمام از و

  نبود اتاق تو یکس

  بود تخت یرو باز کوتاه کیتون ی

  بود سورن کار حتما

  دمیپوش رو کیتون و کردم باز خودم دور از رو حوله

  بود دایپ پاهام یها زخم تمام لباس نیا با

  باشه مهم واسش اگ البته کرده چکار باهام نهیبب بزار هه

  کردم شونه دمویژول یموها

  انداختم زیم یرو یشیآرا لوازم ب ینگاه

  کنم یم سوءاستفاده شیمهربون از دارم کنه فک خواستمینم اما بود داغون یلیخ صورتم

  نداشت هاشو شکنجه طاقت بدنم گید

  دمیکش یسرک ی و کردم باز اتاقو در اروم

  نبود کس چیه

  کردم حرکت یغذاخور سالن سمت ب پس بود گرسنم یلیخ

  بودن زیم کردن درست یبرا تکاپو درحال خدمتکارا همه

  بود نشسته زیم یصندل نیباالتر یرو سورن

  نشستم و کردم انتخاب بهشو یصندل نیدورتر من اما

 دراومد سورن یصدا ک بودم نگذاشته یصندل یرو کونمو هنوز

 

  دایآ نیبش نجایا ایب_سورن

 کرد اشاره خودش بغل یصندل ب و

 !نم؟یبش نیخشمگ یالیگودز نیا بغل برم من

 عمراااا

  نشستم سورن ب یصندل نیدورتر یرو و کردم جمع شجاعتمو همه

  شد بلند سورن نیخشمگ داد یصدا ک

 

 نجااایا اایب گفتممم_سورن
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  زدیم نفس نفس و بود شده سرخ تیعصبان از صورتش

  نشستم سورن هیصندل بغل و شدم بلند جام از لرزون یپا دستو با عیسر

  دنیکشیم غذا برامون داشتن خدمتکارا

  بود کرده حکم یمرگبار سکوت فضا یتو

  ومدیم ظرفها یصدا فقط

  کردن خوردن ب شروع سورن

 کردم بلند قاشقمو اون از تیتبع ب منم

  کردمیم کوفت غذامو لرزون یدستا با و انداختم نییپا سرمو

  کنهیم چکار داره دونستمینم و نداشتم بهش یدید چیه ومن بود ختهیر بو نشسته سورن ک یطرف میطالئ بلند یموها

  سورن یصدا بعدش و کردم حس لرزونم یدستا یرو رو یدست یگرما نکیا تا

 

 ؟؟ کرده قهر باهام خانمم_سورن

 

  ختمیریم اشک اروم واروم شکست بغضم خانمم لفظ و سورن یصدا دنیازشن

  کرد نوازش صورتمو و زد گوشم پشت موهامو سورن

  بردمیم لذت پوستم یرو دستش حرکت از و بستم چشمامو

  داشتم مخالف جنس طرف از توجه و نوازش کی عقده گذشته مثله هم هنوز

  کردم باز چشمامو اروم سورن یصدا با

  ذاشتیم دهنم غذا قاشق با داشت

  نخورد یچیه وخودش رفت شیپ روال نیهم ب اخرش تا

  بخوره دادمیم یزیچ ی منم دمیترسینم ازش اگ

  بودم ترسو و فیضع دختر ی فقط مقابلش در بود کرده باهام ک ییکارها با اما

 ...نکیتاا ومدمین رونیب ازش تاشب و رفتم اتاقم سمت ب ناهار از بعد

 

 

 تو اومد گاو مثله سورن و شد باز دراتاق

 ..تیواقع تو وگرنه بدم نسبت بهش بد یزایچ کنمیم جرات دلم تو فقط من البته

 ؟ینشست نجایا بس از هنرفت سر حوصلت_سورن

 

  وگفت دیکش موهاش تو دستشو کالفه ک کردمیم نگاش بز مثله نطوریهم
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  نمیبب باهم باحال لمیف ی میخوایم رونیب ایب کن عوض لباساتو پوووف_سورن

 

 رفت رونیب اتاق از زدو یچشمک

 شدم بلند تخت یازرو

  رفتم رونیب کردمو عوض یل شلوارک و مز قر تاپ ی با لباسمو

  دیدیم لمشویف داشت و بود نشسته شیپادشاه مبل یرو سورن

 گفت کردو اشاره پاش یرو سورن ک نشستم مبل نیاول یرو صدا و سر یب یلیخ

 

 نجایا ایب_سورن

 

  شدینم ترگشاد نیا از شتریب گید چشمام

 !!!؟هباش داشته تونهیم یا یمعن چه کاراش نیا

 !دادینم بهش عنم محل هاش شکنجه اون از بعد شناختمیم من ک ییدایآ وگرنه ازش دمیترسیم ک فیح

  بودم کرده مکث  ایستادم وروبروش شدم بلند جام از

 !نم؟یبش خر نره نیا یرو یچجور من حاال

  بغلش تو افتادم و شد دهیکش دستم بودم فکر  تو ک نطوریهم

  کنم حس باسنم ریز کلفتشو الت تونستمیم

  ک لمیف ب بدم حواسمو و امیدرب رمهیز ک یکلفت زیچ اون فکر از تا کردم تالشمو همه

  شدم هم موفق

  کردم حس لختم رون یرو دستشو یگرما ک بودم شده غرق لمیف یتو

  کردیم نوازش اروم و دراورد حرکت ب رونم یرو ودستش ک کرردم یتوجه یب بهش

 دادم قورت یسخت ب دهنمو آب

 رفتیم خفن یجاها ب داشت هم لمیف دمید ک کردم زوم لمیف یرو حواسمو

  نداشتن قصد اصال رررینخ دمید ک شهیم تموم کننیم بوسه و ماچ چندتا ی االن کردم رفک

  افتمی خواب تخت در لخت رو ومرد زن ک موندم منتظر کنن تمومش نکیا دیام ب نطوریهم

 زنه به هوا رفت وناله اه یصدا ک کرد زن   وارد هوا یب مرده

 دست همه رمیز سورن شده سفت الت بدتر همه از و زنه ناله و اه یصدا و گرمش آغوش و پاهام یرو سورن نوازشگر دست

  کنن کیتحر منو ک بودن داده هم دست تو

  بود شده تند نفسام

  کردمیم نگاه مرده و زن سکس ب خمارم یچشما با

  چسبوندم سورن ب شتریب خودمو

 فرستادمیم هام هیر ب کنندشو کیتحر عطر و دمیکشیم نفس تند تند و بردمو گردنش نیب سرمو و

  بود شده شیآت کوره بدنم
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  بدم تکون التش یرو خودمو داشتم دوست

 ... تونستمینم اما

  دادینم نشون یالعمل عکس چیه هم خودش

  شدمیم وونهید شهوت شدت از داشتم

 ....ک کنم حس شتریب التشو بتونم تا خوردمیم وول یه روش و دادم نشون خسته خودمو

 

 

 

 گفت و زد زل صورتم ب پوزخند با سورن

 

 ؟یشد خسته نکنه یخوریم وول چرا_سورن

 

 ختموگفتمیر صدام تو عشومو و ناز همه

 کنندس خسته لمشیف ارههه اوووم_

 

  گفت و شد قتریعم پوزخندش

 

 ارم؟یدرب تنت از تویخستگ یخوایم_

 

 زد برق گرسنه گرگه ی مثله چشمام

  گفتم

  دارم دوست زمیعز اره اه_

 

 پس خب یلیخ_سورن

 

  گفت و کرد خاموش رو یو یت

 ! یبخواب یبر بهتره پس خوب_

 

  رفت توهم اخمام و شد یخال بادم تمام

 رفت اتاقش سمت ب مردمیم شهوت شدت از داشتم ک یمن ب توجه یب

  دمشونیوکش کردم موهام تو یدست کالفه

 !!کردم؟یم چکار حاال پووف خوردیم بهم ازش حالم یلعنت



 ��من شق هرزهع��

         Nda & M h  64 

  بپره مخم از هوس نیا تا رمیبگ سرد اب دوش ی بود بهتر

  بود دهیرس رونام تا ک بود ادیز م*ص*ک ترشحات اونقدر اونور انداختم دراوردمو سمیخ شورت

  دادم وشو شست مخمو خوب نکیا از بعد ستادمیا آب دوش ریز

 رفتم بخواب یک دمیونفهم شدم ولو تخت یورو دمیچیپ دورم حولمو

                                 *** 

 باهام هم هنوز اون اما رمیبگ ازش لحظاتو اون انتقام داشتم دوست کردمیم برخورد سرد یلیخ سورن با بعد روز صبح

  بود مهربون

  بود تر یداشتن دوست یلیخ ینطوریا

  اهمیس اتاق تو دوباره نمیبب و بپرم ایرو از روز ی دمیترسیم

  افتادیم تنم ب رعشه هم اسمش دنیشن از یحت

  ک زدمیم زل واریود در ب و بودم کرده حبس خودمو اتاق تو نطوریهم ناهار از بعد

  شد دایپ سورن کله و سر دوباره

 گفت طونشیش یچشما اون با

 

 شنا؟ استخر میبر هیچ نظرت_سورن

 

  کردم زمزمه اروم یلیخ

 دونم.ینم_

 

  روتخت انداخت و دراورد نیسوت و شورت ی و رفت ها لباس کمد طرف ب لبخند با

 

 گفت مرموزش طونیش لبخند با

 ....منتظرتم استخر تو_سورن

 

  دمیپوش و بود کرده انتخاب ک ینیسوت و شورت دیترد با

  رونیب رفتم و کردم باز اتاقو در اروم

  کردندیم استراحت همه نموقعیا تو خدمتکارا

  نهیبب وضع نیا با منو نبود عمارت تو ییا زنده موجود خوشبختانه و

 !دادمینم تیاهم موضوع نیا ب هم یلیخ البته

  بود عمارت نیزم ریز یتو استخر

  کردم دنبال نییپا طبقه یها پله پس

  شد داریپد چشمام یجلو خفن استخر ی ک

 البته و
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 !کردیم شنا داشت ک یسکس مرد ی

  گرفتم خوشفرمش بدن اون از نگاهمو

 !رسهینم من ب یزیچ بدن نیا از دونستمیم

 کردم استخر یتو پاهامو و نشستم استخر لبه

 !آب یتو یلعبت نیهمچ وجود با مخصوصا نداشتم کردن شنا ب یلیتما

  کرد شنا طرفم ب سورن

 

 ؟؟ییاینم اب یتو چرا_سورن

 

  ارمیدرب خودم از ییصدا ی کردم باز دهن تا

  داد هل خودش بطرف و گرفت پاهامو مچ دوتا

  آب تو افتادم غیج ی با

 !سورن بغل تو البته

 گفتم و زدم نشیس ب واشی مشت ی

 

 !ددیترک زهرم وونهید_

 

  زد یلبخند سورن

  چسبوند خودش ب منو کردو کمرم دور دستشو

  بود نشیس یرو دستامو

  کردیم یشیآت منو نیوهم بود دهیچسب سشیخ بدن ب لختم بدن و

 شدمیم ذوب بغلش یتو داشتم آب نهمهیا ونیم

  پس بشه اوندفعه مثله خواستمینم گید اما شد خمار خود هخودب چشمام

  کردم شنا آب ریز ب و کردم حبس نفسمو

 شد ولو ها تخت از یکی یورو رفت رونیب استخر از سورن کردن شنا قهیدق چند از بعد

 کرد صدام سورن ک کردمیم حال خودم برا استخر تو داشتم نطوریهم

 

 دایآ_سورن

 

 بله؟_

 

 ؟یدیم ماساژ_سورن
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  و؟یچ_

 ره کرداشا تنش نییپا ب لکسیر یلیخ سُورن

 

 !!؟ بود داده سکس شنهادیپ من ب خودش االن اون یعنی مردمیم داشتم تعجب از

 ک دمیگنجینم خودم پوست تو یخوش از

 

  دایآ_سورن

 

 هان؟_

 

  یدار ینییپا ییرایگ البته و یهست المغز منحرف یلیخ تو_سورن

 !!ده؟یم ماساژ اونجارو یک اخه

 بده ماساژ ایب گرفته گردنم و کمر

 

  رفتم سمتشه ب و اومدم رونیب استخر از سیف پوکر

  بود من منتظر و بود دهیخواب نهیس یرو

  گذاشتم بدنش دوطرف پاهامو دوتا

  کردم شروع خشک خشک ینطوریهم و

  کردمیم یخال بدنش یرو داشتم تمویعصبان همه

  شد جا جابه کمی ک

  نشد نطوریا البته ک صورتم تو زنهیم گردهیبرم االن کردم فکر

 

  بمال هامم نهیس کمی یدیم ماساژ خوب یلیخ اوممم_سورن

 

 کردم شروع و دمیکش یپوف

  بود شیات هرکو مثله بدنش

 بودم نشسته التش یباال بدتر دقیقا همه واز بود کرده داغ هم من بدن

 نشسنتم بدنش یرو کامال و دادم نشون خسته خودمو

  کردم خفه گلوم تو آهمو

  شدینم باز گید شهوت شدت از چشمام

  معلقم وجهنم بهشت نیب کردمیم احساس
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  کردمیم نوازش فقط دادن ماساژ یجا ب گید

 شد دهیکش لباش سمت ب وبعد دوختم چشماش ب نگاهمو

  گرفت قرار لختم کمر یرو دستش

 زدم زل چشماش وب دمیکش یزیر اه برهنم پوست یرو دستش یگرما از

  شد عوض جاهامون لحظه ی عرض در

 ...بودم سورن ریز حاال من و

 

 

  دیکش گونم یرو دستشو

  بستم چشمامو

  شدمیم ذوب دستاش یداغ شدت از داشتم

  دیکش گردنم یرو و برد نییپا وار نوازش دستشو اروم

 کرد لمس نمویس وقفسه رفت تر نییپا

  شد تر تند نفسهام

  بزنه چنگ هامو نهیس داشتم دوست

  بشم پاره داشتم دوست

 ...ک بودم غرق لذت یتو

 شد برداشته روم از شینیسنگ ناگهان

 

  رهیم یخروج سمت ب داره و کرده من ب پشتشو دمید ک کردم باز چشمامو تعجب با

  شد محو چشمام جلو از ک کردم نگاه سمتش ب انقد

 !! شدینم باورم

  کردم سقوط رمیبگ اوج خواستمیم تا و بود برده آسمونا تو دوبار منو حاال تا

  دمیکش یا خفه غیج و زدم موهام ب یچنگ

 !کردم؟؟یم اروم خودمو چطور ندفعهیا حاال

  رفتم سالن سمت به و شدم بلند تیعصبان و خشم با

  شد دهیکش پشت از دستم ک شدمیم اتاقم وارد داشتم

  رفتم فرو گرم یجا ی یتو و

 با این کاراش می کشت منو داشت

  زدم زل چشمهاش ب و بردم باال سرمو زدیم صدا اسممو ک صداش با

 

  موقت البته یزنم چون! منه شیپ تو یجا!یبخواب اتاق اون تو یندار حق گید_سورن
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 یاریم جا به ویهمسر فهیوظ اصال تو زنت هه: گفتم دلم یتو

 

  کردمیم نگاه بهش سکوت یتو

 منبود یخوب حال تو اصال

  کردیم فکر زیچ ی ب فقط ک داشتم معتادو یها ادم حال

  کردم عوض شلوار وبدون زانو یرو بلند راهنیپ یبا لباسمو و دادم تکون سرمو اروم

  شدم سورن اتاق وارد

  بود دهیکش دراز تخت یرو اروم

  دمیکش دراز روش و رفتم تخت سمت اون ب واشی یلیخ

 ک بودم فکر یتو

 

 

  نشست کمرم یرو یدست

  رفتم فرو سورن بغل یتو اون  از بعد و

  بود خراب یلیخ حالم من اما بود گذشته قهیدق چند

  کردیم زوق زوق م*ص*ک و بود شده کیتحر دلم ریز

  دادم فشار و گذاشتم شورتم یرو دستمو

  کردمیم ارضا خودمو یجور ی دی،با تونستمینم گید

  دادن مالش به کردم شروع و بردم شورتم تو دستمو

  نره رونیب هام ناله یصدا تا کردم فرو بالشت یتو سرمو

  دمیوکش گرفتم دوانگشتم نیب چوچولمو

  مالوندم واژنمو تر تند

  م*ص*ک تو کردم فاکمو انگشت

  کردم ناله بلند و رمیبگ دنمویکش اه یجلو نتونستم

  بردم جلو عقب توم انگشتمو

  بشنوه ممکنه سورن نبود مهم برام گید

  بود شده سیخ دستم کل

 ... ک بودم خودم حال یتو

  

  سورن
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 بودم خوشحال دمشیدیم کالفه نقدریا نکیا از

  بردمیم لذت کردمیم رهاش بعد و کردمیم شیدستمال یوقت

  هیباز عشق وسط شدن زده پس زن یبرا زیچ نیبدتر

 بود هرزه ی یبرا شکنجه نیبهتر نیا

 کردمیم ناله و بود دهیکش دراز تخت یرو من ب پشت

  کنهیم ییخودارضا داره دونستمیم

  بود شورتش یتو ک دستش یرو گذاشتم دستمو

 شد متوقف دستش حرکت

  کردم نشیگزیجا خودمو دست و دراوردم شورتش یتو از دستشو

  دمشیمالیم اروم

  شد بلند اهش یصدا

  گفت و گرفت دستمو مچ

  بمال تندتر. ... تندتررر_

 

  مالوندمیم ارامش با یلیخ من اما

  کردم نگاه صورتش ب

 دیباریم صورتش از شهوت و یکالفگ

  بود شده سیخ کامال دستم

  شو*ص*ک اطراف و ودور اوردم رونیب دستمو

  دمیمالیم

  دیکوبیم تخت ب و کردیم بلند کمرشو

  دیچیپیم بهم خودش یتو

 گرفت دستمو مچ ک دراوردم دستمو و دمیوکش گرفتم انگشتام نیب چوچولشو دراخر

 

 

  دربیار ابمو...  رمیمیم دارم...کنمممیم خواهش... سورن نع_

 

  بود دراومده شیگر گید

  بکنمش کردیم التماس بهم شیزمرد یاشک یچشما اون با

  بود کرده راست رم*ی*ک و بودم شده کیتحر خودمم

  کنم سکس باهاش خواستمینم اما

 برسونمش لذت ب خواستمینم
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 !!؟ نبرم ضیف بدنش از من چرا کردن رو جنده دختر نیا ملت کل ک حاال گفتیم وجودم از هکیت ی  اما

  ببرم ازش لذتو تینها تونمیم االن من و محرممه اون هرحال به

 کرد غلبه عقلم بر شهوت سرهم اخر

  شورتش ب رسوندم دستمو

  شد پاره تنش تو شورت ک دمیکش انقد

  دراوردم خودمم شورت و شلوار شدم بلند

  دمیخواب کنارش دوباره

 کردم واردش یهشدار چیه بدون و گرفتم باال پاهاشو از یکی

 

 اومم...آخخخ_دایآ

 

  زدمیم تلمه بهش تند تند

  ومدیدرم غشیج ک کصش تو کردمیم ته تا

  بود تنگ بازم بود داده ادم نهمهیا ب نکیا با

 خواستمینم االن من اما شهیم ارضا داره ک دادیم نشون نیا و شدیم بلند داشت هاش  ناله یصدا

 دراوردم توش از رمویک

 هکن یکار نزاشتم و گرفتم دستشو ک تنش نییپا سمت وردیم داشت دستاشو

 

  رمیمیم دارم...  یییییلعنت بشم ارضا بزار.. سوورن_دایآ

  کردم شروع و توش کردم دوباره

  نشه ارضا تا اوردمیدرم توش از فتادیم لرزه ب بدنش وقت هر

 کنم تمومش تا کردیم التماس و ختیریم اشک کردمیم کارو نیا هرموقع

  کردم ادتریز هامو تلمبه سرعت بشم ارضا بود کینزد گید

  کردم یخال دهنش یتو ابمو اخر در و دیکشیم غیج داشت لذت از دایآ

 .....رفت بخواب زود ک  بود خسته انقد

 

  دایآ

 

 بود گذشته روز اون از هفته چهار

  بود ثابت نطوریهم سورن رفتار بدبختانه ای خوشبختانه و

  رمیبگ دشیناد داشتم دوست اما کردمیم شک مهربونش یرفتارها ب وقتا یلیخ

 بشم رابیس محبتش از داشتم دوست
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  کنم باور وخودم عشقش نسبت به  مداشت دوست

 بشه تموم غمونیص محلت تا بود مونده هفته ی فقط اما

  کنهینم نگاه صورتمم تو سورن گید بشه تموم محلتش اگ دونستمیم

  کردمیم یکار ی دیبا

  کنم دیتمد ابد تا رو غهیص این خواستمیم

  بودم غرق فکرام تو ک نطوریهم

 سورن یصدا بعدش و کردم حس گونم رو یزیچ ی یگرما

 

 ومده؟ین استقبالمم یحت ک کرده مشغول خانممو فکر یچ_سورن

  کردم پرت اغوشش تو وخودمو شدم بلند جام از

  کرد حلقه فمیظر کمر دور دستشو و کرد مکث کمی

 ..اما دارم دوستش چقد ک کنم اعتراف بهش لحظه نیتوهم داشتم دوست

  بزنه پسم دمیترسیم

 !!باشه؟ داشته دوست تونهیم رو خورده دست ادم ی یک اخه

  شدم جدا اغوشش از اوردو فشار گلوم ب بغض زهایچ نیا ب فکر با

 

 میدعوت یمهمون ی ب_سورن

 

 م؟؟؟یدعوت_

 

 !!ه؟؟یبیعج زیچ تو و من اره_سورن

 

  کردم سکوت

 !!بکنم تصور ما سورنو و خودم تونستمینم یحت بود بیعج هم یلیخ بود بیعج اره

 ...شدیم کاش

 

  شد محو جلوم واز باش حاضر ۸ ساعت شب فردا یبرا بزارن اتاقمون تو گفتم خدمتکارا ب گرفتم لباس برات_سورن

  رفتم سورن اتاق سمت ب

  بود تخت یرو جعبه ی

  دراوردم توش از ولباسو کردم باز درشو

  بود دکلته بلند هیصورت لباس ی

 بود یعال هم قشیسل یحت
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 یییهع

 

  بودم سورن منتظر سالن یتو اماده و حاضر

 .. اما باشه من منتظر دیبا اون االن بهیعج یلیخ هه

  اومد نییپا سالن یها پله از شاهزاده باالخره

  کرد خودش محو منو و

  بود شده تر جذاب شهیهم از یمشک شلوار و کت اون با

  دیباریم صورتش از غرور

  میبود ستادهیا هم یروبرو

  نگفت یچیه اما کنه فیتعر مییبایز از داشتم دوست

  میرفت در سمت ب و گرفت دستمو

  نشد بدل و رد نمونیب یحرف چیه نیماش یتو

  هیچطور شیمهمون دونستم ینم چون داشتم استرس

 هباش سورن اعتقادات مخالف ک کنم رفتار یطور خواستمینم

  میدیرس باالخره

  بود دیسف یالیو ی

  ومدیم رونیب تا آهنگ یصدا 

  میشد خارج نیماش از

  کردم حلقه بازوش دور دستمو

  داد ادامه راهش ب ودوباره انداخت بهم ینگاه مین ی

  گرفت خدمتکار شالمو و مانتو یورود دم

 

 ع؟یک هیمهمون اوممم_

 

  فرهاد_سورن

 

 ؟؟؟ خودمون فرهاد_

 

 اره_سورن

 

  دمید خودمونو پیاک همه ک کردم نگاه واطراف دور ب

 ؟ کجا نجایا کجا شما عاشق یها کفتر به به_فرهاد
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  بود شده تنگ فرهاد یگفتنا پرت و چرت یبرا دلمم یحت

  میکرد سالم هم با

 کردیم کالفم نیوا و بود زوم من رو کال چشماش و بود اونجا هم نیرام گندم شانس از

  میکردیم نگاه هیبق رقص ب و میبود نشسته زیم کی دور هممون

  وسط رفتن رها و سایآتر

  وسط ختنیر ها زوج همه و گذاشتن تانگو اهنگ بعد قهیدق دو اما

  هایصندل یرو نشستن سرخورده سایآتر و رها

 

 دا؟یآ یبد من ب رقصو دور ی افتخار شهیم:  گفت و درازکرد  من طرف ب دستشو نیرام

 

 کنیم! دنس اول میخواستیم سورن و من اما اومم_

 

  گذاشتم دستش رو دستمو و کردم سورن روبه و

 زم؟؟یعز نع مگ_

 

 داد تکون سرشو فقط سورن

  میشد بلند و 

  کرد حلقه کمیبار کمر دور دستشو

  چسبوندم بهش خودمو و انداختمگردنش دور دستمو هم من

  میدیرقصیم اروم اروم

  بود ایرو مثله برام

  گذاشتم ستبرش و پهن نهیس یرو سرمو

 چشمام تو اشک کنم هیتک آغوش نیا ب تونمینم گید بعد هفته ی کردمیم رفک یوقت اما دمیکش هام حهیر ب عطرشو یبو و

 شدیم جمع

  کردم نگاه شیعسل یچشما تو و کردم بلند سرمو یاشک یچشما با

 بود ایدن شیپ وقت یلیخ از ک ییچشما

 

  سورن_

 

 بله؟_سورن

 

 جانم بگه بهم داشتم دوست گرفت دلم
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 بود ادیز یلیخ خواستم دیشا

 کنم اعتراف بهش خواستمیم گید

 بدم دست از کسمو همه گذشته مثله خواستمینم

  

 بدم دستت از خوامینم عاشقتم هم هنوز من دارم دوست یلیخ من سورن_

 

  دیچک چشمام از اشک قطره ی

  کردن زدن برق ب شروع چشمهاش بعد هیثان چند اما زدیم موج تعجب چشماش یتو

  دادینم اجازه غرورش دیشا نگفت یزیچ اما کنه اعتراف هم اون خواستمیم

  فتادین یاتفاق هم یمهمون هیبق

  بود سورن یچشمها تو بیعج برق اون اخرش تا اما

  کنم باور خواستمیم ک یزیچ بود یخوشحال یرو از حتما

 

                                  **** 

 

  دیفرارس وسورن من ییجدا روز

  مینداشت باهم ینسبت چیه گید ک یروز

  کردیم بدتر حالمو نیا و بود زده بشیغ سورن صبح از

  کردمیم هیگر و کردمیم کز گوشه ی ای رفتمیم راه سالن یتو مدام

  بود زده زل ساعت ب فقط

  گذشتیم زود یلیخ امروز

  بود برنگشته هنوز سورن و بود مونده ساعت کی فقط

 ی با داره دوست یک اخه نداشت دهیفا هم اعتراف اون یحت بشم جدا ازش شهیهم یبرا قراره ک دادیم نشون شواهد نیا همه

 !!کنه؟ یزندگ هرزه

  نداشت دهیفا کردن صبر گید

 !وبس بود یفاحشگ ایدن نیا از من سهم

   دمیپوش برداشتم اتاق تو از شلوار و مانتو ی

  انداختم اتاق ب ینگاه

  بود سورن خاطره و ادی از پر جا همه

  افتاد تخت کنار عکس قاب ب چشمم

 سورن از یعکس

  دارم برش ک داشتم نویا حق کنم فک
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 سورن هیزندگ از من سهم تنها

 

  کردم حرکت یخروج در سمت ب

  شد داریپد سورن قامت هیثان چند از بعد و دیچیپ قفل یتو دیکل چرخش یصدا ک بود دهینرس در ب دستم هنوز

  بود شده هم نهیس ب نهیس

  نکردم دقت بودن کنارش ک دوشخص اون ب ک بودم محوش انقدر

  گرفتم شییجادو یچشما از نگاهمو

  بود دنبالش مسن مرد ی

  دیسف چادر با ومعصوم بایز دختر ی چپش سمت و

  شد جلب شدشون قفل یدستا ب توجهم نکیا تا کردمیم نگاه بود ستادهیا سورنم کناره ک دختره ب تعجب با

 !!!بود؟؟ خبر چه نجایا 

 

 هستن؟؟ یک خانم نیا سورن_

 

  خونه نیا خانم_سورن

 

  

  زد زل دخترک صورت ب عاشقانه بعد و

  دیلرزیم دستام و بود شده سر بدنم

  کردم باز هم از لرزونم یها لب

 ر؟.و...چط_

 

 گفت مسخره پوزخند هیبا و رفت هوا ب سورن قهقهه یصدا

 !یباش ساده انقد دهینم نشون ظاهرت_سورن

 

 بود؟ یچ از چشمات برق اون و اتیمهربون اون پس_

 

  نبود هرزه کی ب عشق نشوندهنده باش مطمئن_سورن

 

  شد اکو سرم یتو هرزه کلمه

  دیچک چشمام گوشه از یاشک قطره

  دیکوبیم وارید و در ب خودشو تالطم با قلبم
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  کنهیم نفوذ استخونت و مغز تا دردش و خورهیم صورتت ب یلیس کی مثله قتیحق ها وقت یگاه

  نداشتم طشویمح اون تحمل گید

  شد داغش و تنومند یدستا ریاس دستم مچ ک شدمیم رد سورن بغل از داشتم

 

  دارم ازین وسارا من عقد یبرا شاهد ی بگم بهت دیبا متاسفانه ؟؟امایریم یدار زود کمی یکنینم فکر_سورن

 

  زد رونیب حدقه از چشمام

 !!عقد؟؟

  شد ریسراز اشکام

  نکنه رسواترم نیا از هقم هق یصدا ک گرفتم گاز لبمو

  باشه نامرد انقد کردمینم فکر

 !!؟؟ دادیم عذاب منو یگناه چه به

  دمیم نکردمو گناه تاوان دارم ساله چهار خودم ک یحال در

  بست رو در

  کردند حرکت سالن سمت به و گرفت عشقشو دست سورن

  نشستم مبل کی یرو و کردم حرکت سالن سمت به و کردم فرو مانتوم قهی یتو دونستمیم ک اونجا تا سرم

 ییجدا تا بود مونده قهیدق کی فقط بود ده دواز ب قهیدق کی

 شد رهیخ ساعت به سورن

  داره عجله یلیخ سورن مثله هم ساعت کردمیم احساس

 گذشت سرعت به قهیدق کی

  شد تموم یراحت نیهم به غمونیص محلت و

 

 دیکن شروع دیتونیم اقا حاج_سورن

 

  شد شروع مراسم

  شهیم پر پر داره نجایا  نفر کی نکهیا به توجهه یب

  شنیم پاره کهیت جسمم مثله دارن روحم و قلبم نکهیا ب توجهه یب

  باشه وحشتناک کابوس کی فقط نهایا دیشا داشت دیام هم هنوز که بود قلبم کننده کر یصدا  فقط دمیفهمینم یچیه

  خندهیم مرو به ک نهیبیم رو یعسل چشم جفت کی بشه داریب که یوقت داشت باور هنوز

  گفتیم بله که سورن یرسا و بلند یصدا با اما

  شد متوقف قلبم

  ستادیا تیفعال از مغزم
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  بکشه نفس که رفت ادشی و

  داشتم یخفگ احساس

  دادم فشار و گذاشتم گلوم یرو دسمتمو

  نشم لیذل و خوار نیا از شتریب تا کشنیم نفس چطور ادیب ادمی کردم یسع

  گفتم کیتبر رفتم جلو

  عشقم ازدواج از خوشحالم وانمودکردم تر سخت همه واز شدم عقدشون شاهد

 زندم من کردم وانمود

  کشمیم نفس دارم هنوز من 

  افتاده برام ییها اتفاق چه دوماه نیا یتو ستین مهم برام هم واصال

 کرد بدرقه در دم تا سورن

 

  یشد عشقم با عقدم شاهد که ممنون_  سورن

  کرد اضافه تمسخر با

 سارام یبرا و امشب دیبا برم دیبا گهید من اومم بشن معطل هاتیمشتر شدم باعث چون بدهکارم بهت دیببخش هی باالخره_

  کنم ییایرو

 

  بست بروم  رو در و

  نیهم

  شد تموم

  زدم رونیب خونه اون از ریوتحق شکست و غم ماالمال یقلب با

  دیباریم بارون

  کردم آسمون به ینگاه

  شد شکسته دلش من مثله انگار هه

 !بسوزه من حال به دلش یباالسر اون ک باشم داشته شانس انقد نکنم فکر نه اما

 ؟؟ نبود بس ایخدا

 نبود؟؟ بس من یتباه سال چهار نیا

 بود؟؟ یامتحان چه گهید نیا

  اما بگذرد زین نیا گفتمیم و زدمیم یالیخیب به خودمو شکستمیم سال چهار نیا یتو که بار هر

  تونمینم ندفعهیا

  داره فرق ندفعهیا چون

 ,میشه حک خستم قلب یرو شهیهم یبرا شکست نیا رد بار نیا

 

  زدمیم قدم بارون ریز رو ادهیپ یتو
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 بودم کرده بغل خودمو دستام با و

  کردمیم هیگر بارون یپا پابه

  گرفتیم شیآت قلبم کردمیم فکر سورن به یوقت

  نبود رحم یب انقدر شناختمیم من که یسورن

  دادمیم پس تقاص نطوریا دینبا باشم هم هرزه اگر یحت

  کرد کسانی گل با رو کلمیه کل و شد رد سرعت با بغلم از ینیماش

  زدم یزهرخند

  گفتمخودم با و

  شدمینم تر شکسته نیا از فتهیب یاتفاق هر گید

 !!!شدم؟یم

  بود مونده خاکسترم فقط االن گهید

  داشت نگه بغلم یتاکس کی

  زد بوق و

  بود رمردیپ کی راننده

  شدم نیماش سوار

 

 د؟؟یبر دیخواهیم کجا خانم_راننده

 

  کردم زمزمه رو سایآتر خونه ادرس اروم یلیخ

  بودم چسبونده شهیش به سرمو و

  ختمیر اشک و کردم هیگر خونه در دم تا زهیبر اشکام دادم اجازه و

  ومدیباالنم نفسم گید

  شدم ادهیپ و کردم باز دررو رهیدستگ حال یب

  روزدم خونه زنگ

 

 ه؟یک_

 

 ؟ یبد رو یتاکس پول در دم ییایب شهیم دامیآ سایآتر منم_

 

  امیم االن حتما ارع_

 

  شد ظاهر در یجلو سایآتر بعد هیثان چند
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  شد گرد چشماش من وروز حال دنید با و

 

 ه؟یروز و حال چه نیشده؟ا یچ سایآتر من یخدا_سایآتر

 

  بشکنه اشکام سد دوباره که بود یکاف نیهم انگار

  بده یلیخ حالم من سایآتر_

 

  بدم رو یتاکس پول من خونه تو برو_سایآتر

 

  شدم جمع خودم یتو نیجن مثله و دمیکش دراز نفره سه مبل یورو رفتم خونه داخل

 اومد خونه یتو سایآتر

  اومد طرفم ب عیسر و

 

 دا؟یآ کردن کارتیچ هیوضع و سر چه نیا_سایآتر

 

 گفتم بود کرده لونه گلوم یتو که یبغض با

 بمونم؟ نجایا روز چند شهیم_

 

 ؟؟؟ چرا اخه اما یخواست ک روز هرچند شهیم ک اره_سایآتر

 

 ستین خوب حالم اصال االن بزنم حرف راجبش بعدا من شهیم_

 

  کردم باز درشو و رفتم مهمان یها اتاق از یکی سمت به و شدم بلند جام از

  افتاد سورن عکس به نگاهم که کنم عوض لباسامو تا کردم باز فمویک پیز

  کرد باز سر دوبار قلبم زخم و

  کردم بغل و برداشتم عکسو قاب

 کرد پر اتاقو سوزناکم هق هق یصدا

  کردم نگاه وبهش دراوردم بغلم از عکس

  کردم نوازش شهیش یرو از جذابشو صورت اروم

  اما

   داشت زن االن اون

  داشت دوستش که یزن
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 بود گناه هم بهش کردن فکر که بود متاهل مرد کی االن اون

 ...ای دهیخواب جونش سارا بغل تو االن هه

  کردیم وونمید بهش کردن فکر یحت

 !!!؟؟ کرد انتخاب اونو که بود کمتر سارا  از میچ من

  کردم نگاه داغونم افهیق به و ستادمیا نهیآ یجلو

  نبودن سرکش و یوحش سبزم یچشما گهید

  رنگ یب یلبها

  خوردیم بهم خودم از حالمم یحت

  بست نقش ذهنم یتو سارا چهره

  بایوز معصوم دختر هی

  بود گرفته قاب چادر دشویسف صورت که

 !! کنهیم انتخاب اونو سورن معلومه هه

  بودن دهیخواب باهاش تهران نصف ک جنده کی نع

  کردم پرتاب نهیآ سمت هب محکم و برداشتم زویم یرو برس یعصبان

 کرد جادیا یوحشتناک یصدا

  ختیر نیزم یرو و شد لیتبد کهیت  هزار به نهیآ

  من مثله درست

  رفت فرو پام یرو نهیآ کهیت کی که کنم جا جابه پاهامو خواستم

  افتادم نهیآ یها خورده یرو محکم و ستمیبا نتونستم گهید

  دیچیپ بدنم کل یتو سوزش و درد

  دارم نگه باز چشمامو نداشتم تحمل گهید

 ببره داره دوست که ییهرجا منو یاهیس گذاشتم و بستم چشمامو

 

 

 

 گذشت هفته کی

 

  یدلتنگ از پر هفته کی

  حسرت و افسوس از پر هفته کی

 ... اما

  بود دهیچسب گلوم به غده کی مثله غصه و یدلتنگ هم هنوز

  بودم کرده بغل سورنو عکس کهیدرحال پتو ریز
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  ختمیریم اشک

 ا چرا کردمیم فکر خودم با

 ؟؟ شد ینطوریا میزندگ

 ؟ بود غصه و یفاحشگ سراسر من یزندگ چرا

 ؟؟ دادمیم پس ویچ تاوان سال چهار نیا دونستمینم

  بودم جوابش دنبال که بود ذهنم تو چرا یکل

  هوی اما

  شد داریپد سایآتر رغضبیم افهیق و شد دهیکش روم از پتو

 

 زارمممینم گهید یزنیم عر آشغال کی بخاطر یدار اتاق نیا تو هفتس کی خودتو کن جمع پاشو_سایآتر

  یمهموون میبر میخوایم یکنیم حاضر خودتو هم امشب 

 

 گفت سایآتر که امینم بگم که کردم باز دهنمو

 

  ستین وارد ها یزامب یبرا اعتراض_سایآتر

 

  زد رونیب اتاق از  بده یحرف اجازه بهم نکهیا بدون

  نشستم تخت لب

  بود سایآتر با حق

  اما کنم هیگر براش که نداشت نویا ارزش نامرد اون

  نداشتم ارزششو من دیشا

  کنه باز سر بغض نیا دوباره نزارم تا گرفتم گاز لبمو

  گشتیبرنم گید چون کردمیم رها سرم پشت عشقمو بود بهتر

 

 یییغمبادگرفت من یبرا تخت یرو که هنوززز_سایآتر

  یمهمون میبر دیبا گهید دوساعت خودتو کن جمع

  کنهیم وحشت کنه نگاه صورتت به ادم ریبگ دوش کی برو گمشو

 

 کنمیم نگاهش بز مثله دارم دید که سایآتر

 حمام یتو کرد پرتم و کرد بلندم و دیکش دستمو و اومد سمتم به تیباعصبان

  دمیچیپ خودم دور رو حوله و گرفتم دوش هی یحوصلگ یب با

  ادداشتی کی همراه به و بود تخت یرو کوتاه قرمز لباس هی
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 خوندم و برداشتم و ادداشتی

 

  تیمهمون لباس_

 

  کردم قرمز لباس به ینگاه

 ! دیرسیم باسنم یرو تا زور به که کوتاه و دکلته لباس هی

  رفتم رونیب اتاق از و دمیکش توهم اخمامو

 

 پوشممممینم ویوجب مین لباس نیا من ساااایآتر_

  امینم اصال من

 

  بود ستادهیا جلوم سایآتر بعد نیم هی

 

 !یدیپوشیم لباسهارو مدل نیا شهیتوهم!!ه؟یچ هایباز مسخره نیا_سایآتر

 

  هاس گذشته یبرا ها نیا_

  امینم اصال من وگرنه اریب دهیپوش لباس هی برام حاالهم

 

  رفت اتاقش یتو و دیکش یپوف سایآتر

  برگشت قرمز لباس هیبا بعد نیم چند

 

  دارم ک هست یلباس نیتر دهیپوش نیا_سایآتر

 

  کردم لباس به ینگاه هی

 بود دهیپوش نسبتا

  گرفتم ازش لباسو

  رفتم اتاقم سمت به و

  دمیپوش رو قرمز لباس

  کردم شونه موهامو و

 سایآتر غیج بعدش و دراومد یصدا ک بودم شده رهیخ نیزم به و بودم نشسته تخت یرو سایآتر منتظر

 

 ؟؟؟؟ینشد حاضر هنوز چرا_سایآتر
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 گید حاضرم_

 

 کنم درستت یصندل یرو نی؟؟بشییایب یخوایم جنازه مثله یورنطیا_سایآتر

 

 نشستم یصندل یرو و شدم بلند جام از یکرخت با

  کردیم کار دستام و صورتم یرو تند تند سایآتر

 !!کنه؟یم کار من یرو داره انقدر چرا دونستمینم

 نبود مهم برام یچیه گهید اما

 

                               *** 

  کردمیم نگاه ودخترا پسرا وورجه ورجه به و بودم نشسته یصندل یرو یحوصلگ یب با

  کردیم استفاده من یریگ گوشه و ییتنها از تونستیم تا اونم و بود نیرام یمهمون گندم شانس از

  ک کردمیم نگاه توهم مردم دنیلول به ینطوریهم

  کرد تیهدا باال سمت به منو و نشست دستم یرو نیرام دست

  زده زل ییجا ی به دمید که دوختم بهش نگاهمو

 جذاب یعسل چشم مرد کی به دمیرس تا کردم دنبال نگاهشو

  شد حبس نمیس یتو نفس

  کرد لونه گلوم یتو بغض

  دیتپیم یقرار یب با قلبم 

  دادمیم فشار رو نیرام دست یدلتنگ شدت از

  انداختم نییپا سرمو

  دیچیپ گوشم یتو پرجذبش یصدا نیم کی از بعد

 نکنه باز سر یلعنت بغض نیا تا گرفتمیم گاز لبمو و بودم رهیخ نیزم به ففط من اما

  کنم جذب وجودم یتو عطرشو یبو تا دمیکشیم نفس تند تند

  بود دهیکش چپش دست یرو نگاهم ناخداگاه

  رفت فرو قلبم یتو یخنجر مثله دستش یتو انگشتر برق

 

 نمشیبی؟نم کجاست خانومت_ نیرام

 

 . ستین ها زن از یبعض مثله اون که یبش متوجه گهید بهتره ستین جاها نجوریا اهل من یسارا_سورن

  خاصه و متفاوت یلیخ
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  شکستم شتریب و کردم حس خودم یرو نگاهشو ینیسنگ

  کردم حرکت بار سمت به و کردم ول و نیرام دست

 دمیکش سر وقفه یب و برداشتم شرابو جام

 

  کردمیم مزه مزه شرابمو جام و کردمیم نگاه سورن به

  کرد ریگ غافل نگاهمو ناخداگاه

  دمیندزد نگاهمو اما

  دیچک چشمم گوشه از یاشک

 دیلرزیم ،گلوم یتو بغض شدت از لبام

  اما 

 گرفت رو ازم یتفاوت یباب اون

 شکست بار نیچندم یبرا من قلب دینفهم اما 

  نشست دستم یرو یکس دست که بکشم سر رو یبعد جام خواستمیم

  دیکش دستم از جامو و

  دیکشیم ستکوید یسکو یرو به خودش دنبال منو نیرام

 

  بسه نیرام کن ؟؟؟ولمیبریم کجا منو یدار یییه_

 

  برد باال اون تیجمع همه یجلو منو من یتقالها به توجه یب اما

  شد خاموش آهنگ یصدا ناگهان

  شدند خفه همه نیرام یصدا با اما شد بلند مهمونا همهمه و

 

  شده برگزار مهم لیدل کی به فقط یپارت نیا اما دیآمد خوش یلیخ زیعز یها مهمان_نیرام

  کنم لیتبد یمجرد  با وداع یپارت به رو یپارت نیا بدونه قیال عشقم اگه خوامیم

 

 کردنیم نگاهمون گنگ ها مهمان همه

 دیدیم رو نفر کی فقط تیجمع اونهمه نیب از من قراریب یچشمها اما 

  کرد باز درشو و اورد رونیب کتش از رو یا جعبه و زد زانو روبروم مهمونا یجلو و گرفت دستمو نیرام

 اورد بند نفسمو که نیرام یصدا و شد داریپد دار نینگ و فیظر یا حلقه

 

 دا؟؟یآ یکنیم ازدواج من با_نیرام
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  بود اومده بند نفسم

 !بودم کردن سکته مرز در فتادیم اتفاق داشت میزندگ یتو که ییها ناخداگاه نیا از قلبم و

  نداشتم کشش گهید هم انقدر

  کردم نگاه نیرام یچشما یتو

  بود من جواب منتظر و بود زده زل چشمام یتو احساس با و خواستن و تمنا با

  گشتمیم نفر کی دنبال تیجمع نیب یقرار یب با و یاشک یچشما با

  کردیم نگاه من به شده مشت یدستها و نشسته خون به یچشما با

  کرد شل رو کرواتش

  زد زل چشمهام یتو خشم با و

  کنم درک احساساتشو نستم تو ینم

  شهینم من مال وقت چیه جذاب مرد نیا شد ادآوری و کرد قفل حلقش یرو نگاهم

  میشدینم ما وقت چیه سورن و من

  نبود من قسمت سورن

  نبود هم اولش از

  دیچک گونم یرو افکار نیا از یاشک قطره

  کردم نیرام به ینگاه دوباره

  بود یکوفت یزندگ نیا از فرار یبرا من راه تنها نیا

  نکنم قبول شنهادشویپ اگه دونستمیم

  بشم غرق یفاحشگ یتو زور به دیبا عمرم اخر تا دوباره

  بود شده نوشته سرنوشتم یتو فقط که یزیچ

  خواستمینم گهید من اما

  بودم شده عوض

  کرد رهام خودش اما بشم عوض شد باعث اون

  بود بلد خوب یلیخ که یکار

  زدم لب براش بار نیآخر یبرا و انداختم بهش ینگاه دوباره

 

  دارم دوست_

 

  دادم نیرام به رو بله جواب اروم یلیخ و

  رفت هوا به تیجمع دست و غیج یصدا
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  کرد دستم یتو رو انگشتر نیرام

 انداخت کمرم دور دستشو

  دیبوس مویشونیپ اروم و

   کرد تیسرا وجودم همه به سرما نیا و زد خی گونم یرو لبهاش یجا

  انداختم شیقبل یجا به ینگاه دوباره

 .. نبود

  و میرفتیم راه تیجمع نیب نیرام دست در دست

  کردندیم نگاهمون حسرت با دخترها شتریب

  نهیک با ایبعض

  یخوشحال با ایبعض و

  بودم یحس هر از یخال من اما

 کردم حبس شهیهم یبرا قرارمیب قلب درون احساساتمو همه شیپ هیثان چند نیهم

 

  گذشت باد و برق مثله زیچ همه

  داشت عجله یلیخ نیرام

  کنم درک عجلشو نیا لیدل تونستمینم لی منو

  بودم نجایا االن ومن داد رو باشکوه یعروس مراسم کی بیترت زود یلیخ

  شگریآرا دست ریز

  میعروس مجلس یبرا شدن حاضر حال در

  دمیپوش رو عروسم لباس ها شگریآرا کمک با

  گرفتم قرار نهیآ یجلو و

  گرفتم نهیآ از رومو و زدم یپورخند رمیچشمگ ییبایز به

 بودم شده متنفر خودم از بیعج روزها  نیا

 

  برسه نیرام داد به امشب خدا یشد ها فرشته مثله کن نگاش من یخددا یییوا_سایآتر

 

  دادمیم گوش سایآتر یحرفا به احساس یب

  بدم نشون یالعمل عکس تونستمینم یحت

  بودم شده حرف کم یلیخ

 

  خانوم عروس منتظرتن داماد یاقا_شگریآرا
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  اومد داخل نیرام

  شد تیجمع خنده باعث که شد خکوبیم همونجا من صورت دنید با

 !!بودند؟؟ خوشحال انقدر همه امروز چرا

 !!داشت؟ هم یخوشحال من کردن بدبخت مگه

 بودم نجایا هم حاال و کنم انتخاب رو یکی بدتر و بد از شدم مجبور من

  جلو امد نیرام 

 گرفت سمتم گلو دست

  بردار لمیف مسخره یاداها هم بعدش و

 !!کردن؟یم ثبت داشتن ویچ واقعا

 !!!خاطره بشه مثال یروز هی که هه

 خواستمینم من اما

  میشد نیرام باغ وارد باالخره

  امیدرب عقدش به بود قرار که ییجا

 مشب شیرسم وزن

 میبود عاقد منتظر مخصوص گاهیجا در

 بودم نفر کی انتظار چشم فقط من اما 

 

 

 بود ومدهین اون اما بود اومده عاقد

  زدم دامنم به یچنگ استرس با

  بدم دست از فرصتو نیا خواستمینم

 کنه شروع خواست عاقد که نیهم

  شد الیو وارد یعسل چشم مرد

  داد رییتغ باغ ته به رشویمس و کرد نیرام و من به ینگاه

  انداختم نیرام به ینگاه

  بود نشده ورودش متوجه

  گفتم گوشش ودم کردم کینزد نیرام به خودمو

 

  ییدستشو برم دیبا من_

 

 االن؟؟؟_نیرام
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  بده یلیخ حالم اره_

 

 ام؟یب من ییخواینم پس خب_نیرام

 

 تونمیم خودم نع_

 

 بدوم بهتر تا گرفتم باال دامنمو و شدم بلند جام از سرعت با

  دیکشیم گاریوس  بود ستادهیا یمصنوع آبشار کنار که دمید و سورن

  رفتم جلو آرامش با

  چرخوند طرفم به سرشو سورن هام قدم یصدا با

  میشد نهیس به نهیس تا رفتم جلو انقدر

 

 ؟یشیم یدار هم یفرار عروس هه_ سورن

 

  کردم زمزمه آرامش با

  نع_

 گفتم بود کرده ریگ گلوم یتو که یبغض با

  رمیبگ دارم حقشو سال نهمهیا از بعد کنم فکر که رو یزیچ نیآخر یبرا تا نجایا اومدم_

 سعی می کنی انکار کنییزی که چ

 

  کردم زمزمه لرزون ییها لب با

 

  مونده نصفه که یا بوسه و گرم آغوش هی_

 

 سخص سوم 

 

  چسباند خود به را او و کرد حلقه کمرش دور رو دستش یحرف چیه یب 

  دیکوبیم اش نهیس به تالطم با مرد نیا قلب

 کردیم یباز روانش و روح با بغض پر و لرزون یفرار عروس نیا بیعج امشب

  برد جلو را سرش و بست یتاب یب با را وچشمانش کرد حلقه گردنش دور را فشیظر دستان

  اش یمیقد معشوقه یهایبد همه یرو به بست چشم هم شکسته دل مرد

  اش یفاحشگ یرو به بست چشم
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  برد جلو را سرش و

  کرد برخورد هم به  شانیها لب

  آرامش جنس از بوسه کی و

  احساس جنس از بوسه کی

  نشاندند هم یها لب یرو

  اورد خودش به را دخترک برگها خش خش یصدا

  شد دور او از عجله با و کرد باز گردنش دور از را شیدستها

 ستینگریم شیخال یجا به خمار یچشمان با او اما

 

 

 

 

  دایآ

 

  رفتم عقد گاهیجا سمت به اضطراب با

  بودم نگران و کردیم یقرار یب قلبم

  بود شده رهیخ بهم اخم با نیرام

  دیغر لب ریز

 ؟؟یکرد رید انقدر چرا_

 

  دیکش طول کارم خب یول دیببخش_

 

  کرد شروع رو خطبه عاقد

  نبودم اونجا اصال من اما

  بودم گذاشته جا باغ ته قلبمو و حواس و هوش تمام

  گفتم بله چطور دمینفهم یحت

 بودم برگه ایدن کی کردن امضا درحال دمید که آمدم خودم به یوقت اما

  اومدند جلو کیتبر یبرا وآشنا دوست همه

  ومدیم سمتمون به که دمید سورنو که شدمیم خسته داشتم گهید

  کردم جور و جمع خودمو

  گرفتند آغوش در رو گریهمد برادرانه بعد و گفت کیتبر نیرام به سورن

  گفت کیتبر بهم و اومد من طرف به
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 گفت بشنوم من فقط که یطور و

  عقدت یبرا هیهد هم نیا_

 

  کردم حس دستم کف ویزیچ هی یسرد و

  انداختم بهش ینگاه

  بود سورن انگشتر

  زدیم رونیب حدقه از داشت چشمام

 !!؟یچ یعنی نیا

  گفت که کردم نگاه بهش یگنگ با

 

  بگذره خوش بهت مشترک یزندگ_

 

  ورفت دیکش راهشو و

 .......گذاشت جا یمونیپش و حسرت و پاره تکه قلب کی با منو و

 

 

  گذرهیم نیرام و من یزندگ از ماه شش

  گذشت هاش یبد و ها یخوب همه با که یماه شش

  بود یالک همش سورن ازدواج دمیفهم یعروس شب از بعد روز کی

  دیچرخ سرم دور ایدن روز اون

  دیرس مارستانیب به کارم یحت

  بودم رفته سکته مرز تا

  کردم فیکث یباز کی وارد خودمو دوباره من

  بودم باتالق یتو کامال حاال امیب رونیب لجن از خواستمیم

  شد من یخودخواه طعمه هم نیرام

  شدم متنفر سورن و خودم از و کردم حس خودم به خالصانشو عشق ماه شش یتو

  بدمنشون  هاش محبت به تونستمینم یالعمل عکس چیه

  کردمیم یزندگ کنارش متحرک مرده کی مثله

  کردم روشن رو گارمیس و زدم زمیانگ رغبت یزندگ به یپوزخند

  بود روزام نیا همدم تنها

  کردمیم دود رو درونم یها درد از یقسمت گارمیس با

  سم بر ینسب آرامش به دیشا
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  اورد خودم به منو در یصدا

 کردم خاموش  یگاریس جا یروتو گاریس

  کردمیم حس گونم یرو رو یسیخ یلبها 

  بود شده سرد بیعج روزها نیا که ییلبها

 

 خوشگلم خانوم سالم_ نیرام

 

  بود فیضع و گرفته صداش

  شدم متنفر خودم از شتریب بازهم

  دونستمیم حالش نیا مسبب خودمو

  شد بلند میگوش یصدا

 

 بله؟_

 

  داد جواب ینگران با

 

 یگیشیهم هیکاف همون ایب بدم بهت دیبا مهمو یلیخ مطلب کی نمتیبب حتما امروز دیبا_سایآتر

 

  کرد قطع رو تلفن و

  کردم فکر دشیجد یرفتارها به تعجب با

 ع  یلیخ امروز زدیم زنگ مبه من  حال کردن عوض یبرا هرروز که یدختر

  بود بیج

  شدم بلند جام از نگرانش یصدا یادآوری با

 !!!!!باشه داشته کار هام با واقعا دوارمیام

 

 

 

  کردم باز رو مشترکمون اتاق در

  کردیم خشک یلیخ یها وسرفه بود نشسته تخت یرو من به پشت نیرام

  داد قورت آب بدون و درآورد بشیج از رو یقرص

 کردم زمزمه آروم
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 ؟یخوب_

 

  زد یمهربون لبخند و کرد چشمام به ینگاه

 

 نباش نگران زمیعز آره_نیرام

 

  اختم اند سرم یرو رو یشال و دمیپوش رو یشلوار و مانتو

  نبود مهم ظاهرمم یحت گهید

  برداشتم زیم یرو از نویماش چییسو

 

 ؟یریم کجا_ نیرام

 

  سایآتر شیپ_

 

  کردم حرکت سرعت با و دمیکش یکافیت و شدم نیماش سوار

  رفتم وداخل کردم ترمز مونیشگیهم شاپ یکاف یجلوو

 رفتم زمونیم سمت به

  بود کرده قالب هم یتو ودستاشو بود نشسته من به پشت سایآتر

  نشستم روبروش

 

 یپاش داشته یمهم کار دوارمیام_

 

  شد پرتاپ حال زمان به یا گهید یایدن از انگار دیپر جاش از وحشت با

  گفت اش شده گشاد یچشما با

 

  مهمه یلیخ بگم بهت خوامیم که یمطلب یامد روشکر خدا اووف_

 

  کرد مکث و دیجو لبشو پوست استرس با

 

 گید بنال گلم پوووف_

 

  وگفت دیکش یقیعم نفس سایآتر
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  افتاده اتفاق تو از نیرام یخاستگار از قبل روز دو به درست و گذشته ماه شش  بگم خوامیم که رو یزیچ نیا_

 

  گفت دوباره و کرد یمکث

 

  قرار سر رفتم و شدم حاضر اما کردم تعجب یلیخ من بگم رو یمهم زیچ بهت خوامیم گفت و زد زنگ بهم نیرام اونروز_

 

  گفت و دیکش بهم یقیعم نفس

 

 شرکت یمهمون یتو حتما تو خواستیم و کنم یخواستگار دایآ از قراره توش و رمیبگ یمهمون کی خوامیم من گفتش بهم_

 یکن

 

 دمیتوپ بهش خشم با

 

 ؟؟ینگفت بهم یزیچ و یدونستیم تو_

 

 کن گوش آخرش وتا باش اروم_سایآتر

 گفتش بهم رینگ ازم شانسو نیا گفت و کرد التماس یکل اون اما ستین یمناسب یروح حال تو دایآ گفتم و کردم مخالفت من

 ...که

 

 

 

  گفت کنان من من

 

  مونهینم زنده یلیخ و داره ن..و..خ ن..طا..سر_

 

  دادمیم گوش حرفش به بهت با

  داد ادامه تند تند سایآتر

 

 و یکن ینم قبول شنهادویپ اون تو بودم مطمئن اما یباش یمهمون اون یتو تو دادم قول بهش و سوخت براش دلم اونشب_

  کنه امتحان شانسشو نیآخر خوادیم گفت اون اما گفتم بهش نمیهم

 

  شد جمع چشمهام یتو اشک

  نمشدباورم



 ��من شق هرزهع��

         Nda & M h  94 

 

 گفتم یبلند بایتقر یصدا با

 

 ؟؟یلعنت یبگ بهم نارویا دیبا االن تو_

 

  نذاشت خودش اما بگم بهت خواستمیم من بخدا_سایآتر

 

  شدم نیماش سوار و شدم بلند جام از تیعصبان با

  دادم گاز هدفم یب مقصد سمت به و کردم روشن نویماش

  شد رد چشمهام یجلو از لمیف هی مثله ماه شش نیا تمام

  شد بانمیگر وجدان عذاب مثله یحس

  زدمیم پس نویرام شدت به ماه شش نیا تمام یتو

  اش عالقه ابراز درجواب و

  کردمیم نابودش

  شکستمیم مردونشو غرور وقتها یللیخ

  دیچک گونم یرو یاشک قطره و افتادم خالصانش یها محبت دربرابر خودم یها جواب ادی 

 دیچیپ گوشم یتو مرگ ناقوص مثله خودم یصدا

 

 "خستم اونور برو"

 

 "هیچ ها یباز مسخره نیا"

 

 "یشد باعث تو یفهمیم متنفرم ازت من"

 

 "یزنیم بهم حالمو نکن کیکوچ خودتو کارات نیا با نقدریا"

 

  نیرام جواب و

  بود خسته و مهربون لبخند کی فقط

  کوبوندم فرمون یرو محکم مشت با

  زدمیم حرف باهاش دیبا

  داشت یدرمان راه هی حتما

 کردم کج خونمون سمت به رو ریمس فکر نیا با
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  کردم باز رو خوابمون اتاق در آروم

  بود دهیخواب تخت یرو

  گرفت گلومو بغض چهرش دنید با

  بود شده فیضع و الغر چقدر

 !!بودم؟؟ براش یزن چه من

 !!بودم نشده متوجه چرا

  ختیر صورتم یرو یاشک قطره

  بود سورن فیکث یباز خاطر به نهایا همه

  کردینم اونکارارو من از مسخرش انتقام خاطر به اون اگر

  شکستمینم نویرام عاشق قلب نیا از شتریب هم من

  دمیکش دراز کنارش یرونیب یلباسها همون با اروم

  دمیکش شکستش و دهیپر رنگ صورت به یدست

  گذاشتم نشیس یرو سرمو آروم

  سپردم گوش قلبش ضربان یصدا به و

  نیم کی بعد

  کردم حس موهام یرو نوازشگرشو یدستا

   بود شده داریب

  کردم زمزمه آروم

 

 ؟؟ینگفت بهم چرا_

 

 داد جواب آروم خودم مثله

 

  ببرم لذت بودن باتو کنار از خواستمیم چون_

 بشم یبستر یدیام چیه بدون مارستانیب یتو نکهیا نع

 

 گفتم لرزون یصدا با

 

 ؟؟یبرد لذت ماه شش نیازا االن مثال_
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  گفت و دیکش یقیعم نفس بلندم یموها یتو

 

 باستیز بودن تو با کنار ی لحظه هر اوهومم_

 

  شد جمع چشمهام یتو اشک

  کردیم نابودم درون از داشت یمونیپش و وجدان عذاب

  زدم زل چشمهاش یتو و کردم بلند نشیس یرو از سرمو

 

 یبش درمان دیبا_

 

  وگفت بود زده زل چشمهام یتو که نطوریهم

 

  شهینم_

 

 چرا؟؟_

 

  دمیفهم رید یلیخ چون_نیرام

  مرگه تهش بکنم که یکار هر

 

  شد بد حالم

  بزنم زارر و نمیبش گوشه هی فقط خواستیم دلم

  شومم سرنوشت یبرا

  نیرام یضیمر یبرا

  شکستم قلب یبرا

 ... زیچ همه یبرا

 

  آورد جلو سرشو و کرد لبهام به ینگاه

 ...کردم حس لبهام یرو لبهاشو و بستم چشمهامو
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 دمید و نیرام صورت واکردم که چشمامو

  میببر لذت رابطه نیا از هردمون که میکرد تالشمونو و یسع تمام  هردمون که افتادم شبید ادی 

 .شد طورم نیهم البته و

  روز نیآخر تا دیبا گرفتم خودمو میتصم شبید همون من

  و باشم داشته دوسش کنم یسع نیرام موندن زنده

 ، باشم مهربون باهاش

  از شد حاضر من با موندن خاطره به اون

 کنم جبران براش دیبا منم پس بگذره جونش

 

 

 شد تر تنگ دورم نیرام یدستا که بشم بلند که اومدم

 گفت یا خابالوده صدا با و

 ؟؟؟؟یر یم کجا خوشگل وروجک

 گفتم و زدم یلبخند

 !!؟؟؟؟؟ظهرهایبش بلند ییخوا ینم زمیعز

  گفت و دیخند نیرام

 

 کنه یم فراموش و زمان گذشت توعه شیپ یوقت آدم

  به و ریبخ ظهر بوس خوادینم گریج خانوم نیا حاال

 ؟؟؟ بده همسرش

 

 کنم بوس لپش تا جلو بردم لبامو و دمیخند

  گذاشت جلو آورد لباشو که

 و کرد ول لبامو بلخره میخورد همو یلبا یحساب که از بعد لبام یرو

 گفتم و شدم بلند جام سره از

 ناهار میبر تنبلم همسر پاشو

 کردم باز کمد در رفتم رونیب اومدم و شستم صورتمو رفتم

 دمید که بپوشم کنکور انتخاب لباس هی که

 گفت امو شکم دور انداخت دستاشو نیرام

  بخورم جا نیهم ناهارمو من شه ینم
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 گفتم زدمو یغیج عیسر

 

 

 

 

  میبخور ناهارمونو نییپا میبر ایب.  میبود هم با شبید وقت همه نیا

 گفت کردو جمع لباشو رونیب میبر بعدش

 .رمیپذ یم نداشتم دوست شهادتویپ که نیا با باشه

  کال که شونه بدون یصورت راهنیپ هی منم ییدستشو تو رفت

 رفتم دموی،پوش پوشوند یم باسنمو نییپا سانت۱۰  تا فقط

  خط هی شیآرا زیم یجلو نشستم

  زدم یگریقرمزج رژ هی با کلفت چشم

 

  دونستم یم که منم طرفم اومد زدو لبخند هی بعد و شد من محو کامل لحظه هی رونیب اومد ییدستشو از نیرام موقع همون

  زدم داد در پشت از گذاشتمو فرار به پا داره یقصد چه

 ایب زود گشنمه من ییآقاااا

 و ناهار لیوسا داشتن ،خدمتکارا زیسرم نشستم و نییپا رفتم

 کردن یم آماده

 دیسف شرتیت هی نییپا اومد ها پله از نیرام موقع همون

  شلوارک هی با دیکش یم رخ به بازوهاشآ که تنگ

  بود دهیپوش یمشک

  ییآشنا از قبل کاش یا فیح گفتم خودم شهیپ

  بودم شده آشنا باهاش باسورن

 گذاشت لباهاشو دستاشو یتو گرفت صورتمو سرمو یباال اومد

  گفت کردو ول لبامو دیمک یحساب که یوقت هامو لب یرو

 

  نشست خودش کرد بلندم دویکش عددستموی گرمیج فرارت یتالف نمیا

 گفت پاهاش یرو نشوند منو و یصندل یرو

 نهیش یم من شیپ ام خانوم

  نمیبش روت که نیا نه نمیش یم شتیپ خوب زمیعز:گفتم

 گفت و زد یا قه قه

  چسبه یم بهم شتریب غذا ینیبش روم نه
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  جا همون نشستمو نگفتمو یچیه گهید

 گفت گذاشت چهیماه روش دویکش بشقاب یتو یبرنج

  طاقت شبا تا بخوره یحساب دیبا ام خانوم

  باشه داشته منو یها ضربه

  گفتم زدمو بازوش به یمشت

  محکمه هات ضربه یدون یم خودت خوبه

  ام خانوم یچ پس گفت نیرام

  گفت نذاشتو که بردارم چنگال و قاشق اومدم

  زارم یم دهنت خودم آآآآآ

  خوردیم خودش قاشق هی ها بچه نیا مثله بده بهم غذامو نیآرم تا نشستم و ستین یمشکل زیعز باشه گفتم تمام ییپرو با منم

  داد یم من به قاشق دوتا

 

 

 

 

 . همسرم پاشو گفتم و شدم بلند جام از غذا از بعد

  رفتم رونیب میبر میبپوش لباس 

 دمیپوش یمشک مانتو هی و دیسف شال و شلوار هی اتاق یتو

  یمشک شلوار و لباس هی هم نیرام

 میشد نیماش سوار رونیب میرفت.دیپوش دیسف کت هی و

 گفت نیرام

 ؟؟؟؟ میبر کجا گرمیج خوب

  و برج سمت به رفت ، الدیم برج میبر گفتم

 میرفت میشد ادهیپ کرد پارک نویماش

 جا هی دمید برج سمت به 

 

  جو و پرس تیجمع طرف به میرفت ستادنیوا صف هی

  هست.... خواننده کنسرت گفتن میکرد

  گفت نیرام

 ؟؟؟گفتم میبر ییخوا یم

 میگرفت یم طیبل قبل از دیبا چون نداره یا دهیفا بخوام منم حاال

  گفت زدو یلبخند
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 رم؟؟ینگ براش من و بخواد یزیچ هی ام خانوم شه یم مگه

 باهاش و مسول سمت رفت دمید

  گفتن یم یچ که دمیشن ینم اما زد حرف

  دادو مسول به یپول و بشیج یتو کرد دست دمید

 

  سمتش برم که کرد اشاره من به

  گفت رفتمو

  زدو یلبخند که کردم یم نگاهش ،متعجب. تو میابریب

 یمدت تمام تو برد دویکش دستمو

 خوند یم داشت خواننده که

 میزد یم دست و میکرد یم یخون هم باهاش

 

 

 

 که میبود نیماش یتو میخورد شام و رستوران میرفت کنسرت از بعد

  نیرام. گفتم

 م؟؟یبخور یبرج یبستن میبر ،گفتم جانم گفت

 ؟؟هکرد یبستن هوس من یکوچولو دختر گفت زدو ی قه قه

 گفتم کردمو جمع لبامو

  خوام یم یبستن من ییبابا آره

  یوقت شد ادهیپ ستادویا یفروش یبستن یجلو

  نشست برگشت دست به یبستن برگشت

 گفت رمیبگ مویبستن اومدم تا نیماش یتو

 بده؟؟ تشکر بوس همسرش به خوادینم عسلم

  یفور بود ایبستن شیپ حواسم تمام موقع اون که من

  کردمو شلبا از بوس هی

 

  مویبستن ولعه با داشتم که طور نیهم گرفتم مویبستن

 گفت خوردم یم

 شده یبستن لبت یباال فسقلم

  صورتشو نذاشتو که کنم پاک دست با اومدم

  و لبم یباال دیکش زبونشو و جلو آورد
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 کرد که یکار به متعجب طور نیهم کرد پاک ویبستن هیجا

 شب هی دوباره و خونه میبرگشت کردم یم نگاهش

 .میداشت باهم یموندن ادی به

 

 

  رونیب و هرشب ببره لذت تا کردم مویسع تمام و گذشت ماه کی

  میگذروند یم خوش باهم و میرفت یم

  نیرام حد از شیب یها سرفه شاهد ماه کی نیا یتو

 شدم یم تر ناراحت هروز بودم

 ...برگشتم یوقت رفتم رونیب خونه از یکار یبرا روز هی

 

 

 

 

 

 

  کردم باز رو خونمون ودر چرخوندم در قفل یتو و دیکل

  گذاشتم آشپزخونه اپن یرو رو دیخر یکهایپالست

 

 ؟ییکجا زمین،عزیرام_

 

  بود فرما حکم خونه بر مرگبار یسکوت

 زدم صداش دوباره استرس با

  دمینشن یجواب یوقت اما

  دمیرس باال طبقه به و کردم یط رو ها پله سرعت با

  ومدیم مشترکمون خواب اتاق از یفیضع یها ناله

  کردم باز رو اتاق در سرعت با

  گذاشتم دهنم یرو دستمو بهت با و

  زدیم چشمک بهم اتاق یرو یخون مالحفه

  بود من به پشت نیرام رنجور و دهیخم جسم

  کردیم یخشک و قیعم یها سرفه و

  کردم لمس شونشو و رفتم سمتش به سرعت به
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  بخوابه تخت یرو کردم کمکش

  کردیم ییخودنما دهنش و دماغ یرو خون رد و بود دهیپر رنگ شدت به صورتش

  شد یجار صورتم یرو اشکام

  بود نشده بد انقدر حالش حاال تا

  شدم بلند جام از یتند

  گشتم قرصهاش کردن دایپ یبرا کتشو یها بیج و

 

 ییکجا ییلعنت_

 

  کرد لمس قرصاشو یقوط دستم

  بود یخال اما کردم باز درشو

  کردم پرت وارید سمت به رو یقوط تیعصبان با

  کردمیم چکار دیبا حاال اایخدا

  دمیچرخیم فیبالتکل خودم دور ها وونهید مثله

  آورد خودم به منو نیرام فیضع یصدا ک

 

 م.ر..نا..ک...ای...ب_نیرام

 

  نشستم کنارش و رسوندم تخت به خودمو

  کردم نوازش و گرفتم دستم یتو سردشو یدستا

 

 م..ریم.یم.تو..کنار..ک..لم..حا..ش.خو_نیرام

 

  گفتم ختمیریم اشک که نطوریهم

 

 اورژانس زنمیم زنگ االن یرینم جا چیه تو شو خفه_

 

  کرد قفل دستش تو دستمو که بشم بلند خواستمیم

 

 میرفتن..روز..ام.من د..خوا..ینم_نیرام

 

  گرفت اوج هقهام هق
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  نشستم تخت یرو کنارش و

 بود زده زل بهم ینمهربو لبخند با

  بشم جدا بودم شده وابسته بهش که یمرد از خواستمینم

  مهربونش و پاک قلب به تازه من

  بودم کرده عادت خالصانش یها محبت به

 ..نبود محق نیا بودم بد که هم چقدر هر

 

 

 

 

 

 یلعنت یبزار تنها منو و یبر یندار حق تو_

  یباش میزندگ یتو نامرد یادمها اون مثله دینبا

  بمون کنارم و باش مرد تو حداقل

 

  کرد پاک اشکامو زدش خی و لرزون یدستا با آروم نیرام

 

 م..نم.خا..ششیه_نیرام

 رم..ندا..رو..اشکا...نیا...قت..ایل.من..نکن..هیگر

 من..که..یکار..یبش.بخت..خوش.من..بعداز..وارم..دیام

 م..نتونست..

 

  گفتمینم یزیچ و کردمیم هیگر فقط

  اومد بند نفسش انگار لحظه کی

  گرفت دستمو سردش یدستا دوباره که شدم بلند جام از ترس با

  زد زل چشمهام یتو عشق با

 کرد زمزمه لرزونش و کبود یلبا با

 م..دار...ت..دوس_

 

  گفتم و شد باز هم از لبام ناخوداگاه

 

  دارم دوست منم_
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  شد شل دستاش و بست چشماشو لبخند با

  نکرد یحرکت چیه اما زدم صدا اسمشو ادیفر با

 گذاشتم نشیس یرو هق هق با سرمو

 بعد هیثان چند و 

 شکستیم رو قلبش سکوت هقم هق یصدا

 

 

  بود شده یمخف دیسف پارچه ریز که نیرام جنازه به و بودم نشسته اطیح سرد نیزم یرو ها مرده مثله

 بودم زده زل

  کردیم هیگر و بود کرده حلقه هام شونه دور دستاشو و بود نشسته نیزم یرو کنارم سایآتر

  داشت لرز و بود سرد بدنم

  کرد صدا اسممو ترسان یصدا با و شد تر محکم دورم سایآتر دست حلقه

  بدم نشون یالعمل عکس خواستم تا

 کرد بلندم نیزم یرو از و گرفت و لباسم قهی یکس دست

  شد قفل نفرت و خشم از پر رنگ سرخ یعسل چشم جفت هی قفل چشمام

 داد تکون دستاش یتو و جونم یب بدن خشم با

  داد خراش و گوشم بلندش ادیفر

 رهیبم یشد باعث تو یعوووض توعههه ررریتقص_

  تیفاحشگ و تو یهرزگ 

 

  زد گوشم یتو یمحکم یلیس

 خوردم اطیح محکم یسنگها یرو محکم جونم یب بدن که

  کرد برخورد یسنگ با سرم

  و شد یجار سرم یرو یگرم عیما

  بعدش

 ....یخاموش

 

  شدم رهیخ رفتیباالم تلخم قهوه از که یبخار به

  بشه کم بود قلبم یرو که یبار ینیسنگ از کمی تا دمیکش یآه

  اوردندیم فشار بهم خونه نیا یها واری و در

  کردندیم یکج دهن بهم کردمیم احساس یحت
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 کردینم رهام روز هفت نیا خودم از نفرت و وجدان عذاب حس

  اورد خودم به منو خونه زنگ یصدا

  کردینم رهام اصال روز هفت نیا یتو سایآتر

  گذشته مثله درست

  بود برام یواقع دوست کی واقعا

  شدم بلند حام از ضعف با

   کردم باز رو در و

 نشستم مبل یرو دوباره

  انداختم هم یرو لختم یپاها و

  اومد سالن یورود در یصدا

  شده وارد سایآتر دادیم نشون نیا و

 گفتم یخشدار یصدا با

 

  خوبه حالم من یبزن سر بهم انقدر ستین الزم_

 

 

 باش؟هوم؟ بد دیبا چرا اصال یسرحال و خوب چقدر معلمومه کامال هه_

 

  کردم نگاه بهش و اوردم باال سرمو سورن زیآم تمسخر یصدا با 

  بود زده زل بهم نفرت پر و قرمز یچشمها با روز چند نیا مثله

 !کردیم جذابش یلیخ نیا و بود دراورده شیر

 

  زدم زل چشمهاش به خشکش و سرد یصدا با

 

 !یبد آزار شتریب بدبختو اون روح اتیباز هرزه با خوامینم من خونه میریم کن جمع لتویوسا گمشو_سورن

 

 گفتم خودش مثله

 

  رونیب یبر یگمش خونمون از تو بهتره امینم ییجا تو با من_

 

  دیکش باال منو و گرفت و لباسم قهی و اومد سمتم به خشمش لز پر و محکم یها قدم با
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 !!؟ امرزیب خدا نیا خونه تو یاریب ویکی هرشب!!؟ یباش داشته یخال خونه که کنم ولت نجایا_سورن

 

  اما زدیم حرف و زدیم عربده صورتم یتو

  کردمیم نگاهش حس یب من

  کرد پرتم

  افتادم سالن سرد یها کیسرام یرو که

 

  کنمیم آدمت خودم یعوض آشغال یداشت اونوپاک قلب اقتیل تو جنده  اخه_سورن

 

  بود بس گهید

  بودم عاشقش چون زدمینم دم من و بود کرده خردم هرچقدر بود بس

  شدم بلند جام از خشم با

 ستادمیا سورن نهیس به نهیس و

 شد پخش سالن یتو صداش که زدم صورتش به یمحکم یلیس و بردم باال دستمو

 

  نبودممم یلعنت ستمممین هرزه من_

 !!؟یکنیم فیتکل نییتع من یبرا که یهست یک تو اخه

 

  رفت عقب کوچولو هی که زدم نشیس به یکی دستام با

  زدم غیج خشم با

 

 !!؟؟یکنیم قضاوت منو که یهست یک تو_

 !!!وون؟یح یکن آدم منو یخوایم تو

  شده رید که ساله چهار رهید یلیخ االن

 !!ینبود یباش پناهگاهم و هیتک یتونستیم که ها اونموقع

  دیکشینم نجایا به کارم یبود اگه

  ادمهی خوب من اما یکن انکار رو گذشتش تو دیشا

  شده حک ذهنم یتو هات تییوفا یب و ها ینامرد

 

  شد یجار صورتم یرو اشکهام

  کنم یخال اتفاقات نیا یبان و باعث یرو و سال چهار نیا یعصب یها فشار همه خواستمیم

  رفتیم لیتحل شتریب لحظه هر میانرژ اما
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  داشت فرق دفعه نیا اما

 بکوبم صورتش یتو یلیس کی مثله و قتیحق خواستمیم

 

 گفتم گلوم یتو بغض با

 

  کرد تجاوز بهم که موقع اون یلعنت یبود کجا_

 

  افتادم دوزانو یرو و دیلرز بدنم یلعنت شب اون آوردن ادی به با

  بودم اتاق همون یتو نکهیا مثله

 گفتم و گرفتم آغوش یتو خودمو باترس

 

 !دنیدر هامو دخترانه که موقع اون_

  کرد پرت ابونیخ یتو آشغال کهیت هی مثله منو و زد یلیس صورتش دختر یتو یصالح ونسی حاج که یزمان اون یبود کجا

  یباش پناهگاه برام قشنگت یحرفا مثله که یبود کجا زدنیم تیزمرد چشم عشق به یهرزگ انگ همه موقع اون

 ...که نترس پشتتم من یبگبهم که

 

  بدم ادامه نزاشت هقم هق یصدا

  کردیم خفم داشت گلوم یتو بغض

  شدینم اما بشه کم یلعنت بغض نیا از یکم تا گذاشتم گلوم یرو دستمه

  بود کرده باز سر تاره زخم نیا

  شدینم بسته هم ها یزود نیا به و

 کردم زمزمه آروم

 

 شدم قشنگت یحرفا خام من_

 !یکرد رهام تو اما یکرد تلسم چشمات با و من

 

  کردم نگاه ناباورش یچشمها به

  کرد زمزمه

  یگیم دروغ_سورن

 

  زد ادیفر هوی

  یبود خراب اولشم از یگیییم دروووع_
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  شد تر بلند هقم هق یصدا

  گرفتم درآعوش خودمو ییتنها شدت از

  گذاشتم لرزونم یزانوها یرو رو سرم و

 

  کن ترکم کن رهام دوباره گذشته مثله رونیب برو_

  یبفهم تمیواقع اگه یحت چون

  شده رید یلیخ جبران یبرا

 

  کردیم یکج دهن بهم سالن در محکم  یصدا

  بودم ییتنها به محکوم من

 ها سال نیا همه مثله

 

  بود شده شب

  بود رفته فرو یکیتار یتو خونه

  اما

  بودم شده جمع خودم یتو نوزاد مثله وارید گوشه هنوز من

  بورم زده زل یکیتار به و

  انداخت یم اونشب ادی منو بیعح یکیتار نیا و شب نیا

 کنم دفنش ذهنم از یا گوشه یتو کردمیم یسع که یشب

  امشب اما

  بود کرده سرباز گذشته یها زخم تازه

 و

  شهینم بسته ها یزود نیا به ک دونستمیم

  و دیچرخیم شب اون یحوال ذهنم

  کردیم نابود قلبمو و روح هزارم بار یبرا

 کنم مقاومت نتونستم گهید

 کنن غرق خودشون یتو منو گذشته خاطرات گذاشتم و

 

                                  **** 

 قبل سال چهار
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 گلم نجایا ایب دایآ دخترم_مامان

 

 خوشگلم؟ مامان جانم_

 

  کنم کمکشون دخترخالت یعروس یبرا دیبا زهرا خونه برم زودتر دیبا من زمیعز_مامان

 

 شه؟؟؟یم یچ من لباس پس جان مامان عه_

  ک مینگرفت و لباس اطیخ از هنوز

  شده رید  یلیخ

  یییوا

 

  ومدیدرم اشکم داشت گهید

 !برم کهنه یلباسها با دیبا زمیعز دخترخاله یعروس

  کرد معطل مارو یلعنت اطیخ نیا بس از

  بود عمم اطیخ البته

  بگم یزیچ بهش شدینم و

  کشتیم منو بودنش صبور نیا شهیهم

  اما بدوزه لباسمو گهید یکی به بده گفتم مامانم به چقدر

 نرفت گوشش تو حرف

 

  ارهیم برات میمر ات عمه دختر هم یعصر حاضره لباس دخترم_مامان

  شده رمید برم دیبا من

 باش خودت مراقب

 

  دمیبوس و مامان گونه

 گفتم یا بچگونه لحن با و

 

 چشم_

 

 رفت رونیب در از و کرد نثارم یا وونهید

 

 من و بود شده عصر



 ��من شق هرزهع��

         Nda & M h  110 

  بودم نشسته اتاقم یتو یرشلواریز با خونه یتو آماده

  دمیم تکون و پاهام تند وتند کردمیم نگاه ساعت به استرس با و

  بود شده رید یلیخ یلعنت

  بودم نشسته نجایا لباس یب هنوز من و

  برم یمیقد یها لباس با شدینم بود دعوت یعروس نیا به هم سورن بدم شانس از

  نشست لبم یرو یلبخند سورن یادآوری با

  کردم ذوق چقدر هیچ اسمش دمیفهم که یزمان اون ریبخ ادشی

 ! بود اسم هی دونستمیم ازش که یزیچ تنها اما

  کرد اعتراف بهم و انداخت رمیگ کوچه یتو دوباره که افتادم یروز اون ادی

 اومد لبم یرو یلبخند نیریش روز اون یآور ادی با

  گرفتم استرس دوباره یعروس آوردن ادی به با اما

 یییهع

  بود تنها لیفام یدخترا با اونجا االن سورن

  کنند اغفال و سورنم  دخترا بود ممکن لحظه هر

 کردم نگاه ساعت یها عقربه به بود شده دوبرابر االن که یاسترس با

  بود شده شروع االن یعروس

  دمیپر جام از فشنگ مثله در زنگ یباصدا

  رفتم یورود در سمت به دو وبا

  کردم باز و در

 دمیدو اتاقم سمت به دوباره و

 ! نشدم هم میمر اومدن منتظر یحت

  بدم دست از هم هیثان کی نبودم حاضر یحت گهید

  آوردم یدرم شلوارم و لباس تند تند

  زدم داد بلند یباصدا حالت درهمون

 

  شد رید که اتاق یتو ایب زود مممیمر_

  بپوشم و لباسم کن کمک

 

  شده اتاق وارد میمر دادیم نشون نیا و اومد در یصدا

  بودم در به پشت لخت که همونطور

 

 !!؟؟یستادیا ماست مثله چرا گهید و لباس اون بده ممیمر_
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  هیچ مشکلش نمیبب تا دمیچرخ در سمت به

 بود ستادهیدرا چارچوب یتو که یکس دنید با اما

 بست خی رگهام یتو خون

 

  چرخوندیم لختم بدن یرو و نگاهش شهوت با ام پسرعمه لیسه

  بپوشونم و برهنه بدن و بخورم تکون جام از نداشتم ییتوانا یحت من یول

  بست رو اتاق در و انداخت نیزم یرو رو لباس کاور

  اومد یم سمتم به لزین و هوس از پر ییچشما با

  رفتمیم عقب سمت به قدم دو داشتیبرم اون که یقدم هر با

  کرد لمس رو خونه سرد وارید لختم کمر که کرد دایپ ادامه نسهره یباز نیا انقدر

  اومد یم سمتم به پوزخند با لیسه اما

 چسبوند برهنم بدن به و خودش کامال که یاتقدر

  گفتم پربغضم و لرزون یصدا با

 

 رونیب دیبر اتاقم د؟؟ازیکنیم چکار لیه..س ا..آق_

 

  دیبوکش و برد فرو گردنم یتو و سرش حرف به توجه یب اون اما

 

  باشه یلعبت نیچن دخترعموم دونستمینم اوففف_لیسه

 

  کنم دورش خودم از کردمیم یسع دستهام با

 !!کجا اون زور و کجا من زور اما

  کرد دهنش یتو گردنم تقالهام به توجه یب

  دیمک محکم

  کرد لمس و هام نهیس و اومد باال دستش کی

  کردم درک رو فاحعه عمق کارش نیا با

  کرد سیخ و صورتم اشکهام و شدم بلند هقم هق یصدا

 برممم بزار....کن ولمم_

 

  کنه رهام دیشا تا زدمیم نشیس به کمیکوچ یها مشت با

  زد گوشم یتو یلیس شدت با هوی
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  برداشتم کردن تقال از دست که

  زد داد گوشم یتو ادیفر با

 

 نشناستت که بده انجام یکس یبرا رو یباز مسخره و ها ادا نیا یابونیخ جنده شو خفه_لیسه

 !!!؟ یپاک یعنی سرتت چادر چون یکرد فکر

  بکنم کارمو بزار شو خفه پس یدیم ص* لتیسه آقا به چادر ریز از که دمتید هه

 

  کرد پرت اتاق گوشه نفره کی تخت یرو و من حرکت کی با که دادمیم حرفاش به بهت با

  بپوشونم ملخفه با  خوم و بشم بلند جام از خواستم تا

  انداخت بدنم یرو و نشیسنگ چسم

  شدمیم خفه داشتم رشیز

 گفتم هق باهق و شکست بغضم دوباره

 

 برممم..ر.بزا...کن...م..ول_

 

 گرفت و دهنم بزرگش یدستا با عیسر و دیفهم که بخوام کمک و بزنم غیج تا کردم باز و دهنم

 شد خفه گلوم یتو غهامیج یصدا

 

 !ارین در یباز چموش نگفتم بهت مگه سسیه_لیسه

 اره؟؟!!؟یدیم من به یدار بفهمن ها هیهمسا همه یخوایم

 میببر لذت جفتمون بزار ببند و دهنت پس

 

  بود گرفته و دهنم دستش با که همونطور

 خورد جر بدنم یتو که دیکش وسط از نمیسوت آزادش دست با

  زد برق شهوت از چشهاش دمیسف و  گرد یها نهیس دنید با

  المصب ساخته یچ عمو زن جووون_لیسه

  ینداد نشون زودتر چرا و ها یتپل نیا

 

  دادم جون داشتم رشیز من حاال اما داشتن اعتقاد پسر نیا یپاک چشم به همه که باشه مومنم پسرعمه همون نیا کردمینم باور

  دامیم هوشیب یژنیاکس یب از داشتم گهید

  برداره دهنم یرو از و دستش تا کردمیم تقال

 گفت و زد نمیس به یلیس
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  حرومزاده نخور وول انقدر_لیسه

 

  گرفت گاز و نمیس نوک و برد نییپا سرشو

  دیشنینم نکهیا مثله اما کردمیم صدا رو خدا دلم یتو

  گرفتم گاز شدت با و بود دهنم یرو که یدست

  برداشت دهنم یرو از و دستش و زد عربده

 کنم هام هیر وارد و ژنیاکس تونستم تازه من و

  دمیکشیم یقیعم یها نفس

  خورد صورتم به دوباره که یلیس با که

  اومد بند نفسم

 

 بدم جرت آدم مثله یندار اقتیل که حاال_لیسه

 !یبزن چنگ نیزم به درد از که کنم پارت یطور

 

  ارهیدرب لباساشو تا شد بلند روم از

  دمیدو در سمت به و کردم استفاده فرصت از هم من

  دیکش خواب تخت سمت به و گرفت بلندم یموها از لیسه که بود دهینرس در رهیدستگ به دستم هنوز اما

 

 کنمیم... التماست..کن.ولم...تروخدا-

 

  بود شده کر انگار اما

  کنهیم بدبخت داره و دختر کی که دید ینم و بود شده کور چشمهاش شهوت شدت از

  داد جر حرکت کی با شورتمو و انداخت من یرو خودشو دوباره

  شد شل پاهام که زد رونم یرو یمحکم یلیس یرحم یب با اون اما نرسه خواستش به تا چسبوندم هم به سفت پاهام

  رفت هوا به هقم هق یصدا

  بده نجات وونیح نیا ریز از منو ادیب و برسه گوشش به بلکه زدمیم صدا و گاهم هیتک اسم دلم یتو

  کردم وحشت پاهام یال یزیچ یسفت و یگرم با

  شدینم اما بکشم باال خودمو کردم یسع

  کنم ولم تا کردمیم التماس و زدمیم چنگ بدنش به ونهید مثله

  کرد واردم شو ت*ل*ا تمام یرحم یب با اون اما

 زدم غیج بلند یصدا با
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 خدااا_

 

  بود کرده شروع حرکاتشو

  دربرگرفت منو یکیتار و رفت یاهیس چشمهام بود شده وارد بهم هوی که یدرد شدت از

 رفتمیم فرو داخلش شتریب و ارمیدرب توش از نتونستم گهید که یکیتار

 

  دمیپر خواب از نفر کی عربده یصدا با

  دیچیپ دلم ریز یدیشد درد که نشستم جام سر صاف عیسر و

  برهنم بدن دنید با

  شد گرد چشمهام

  آوردم ادی به زویچ همه و

  اما

  شد دهیکش موهام محکم هوی

  افتادم نیزم یرو تخت از که

 

  دادم پرورش نمیاست تو یمار چه دونستمینم هرزه کثافت_بابا

 

  زدیم لگد برهنم بدن به شدت به

  گفتم هق هق با

 

 ستمین.. هرزه..من_

 

  رفت یاهیس چشمهام که دلم ریز به یلگد

  شدم جمع خودم یتو درد وبا

   انداخت یم خدشه روحم یرو عمه یصدا

 

 شده خامش من پاک چشم پسر که کرده چکار طهیسل نیا سین معلوم_ عمه

 

 گفتم هق هق و غیج با

 

 گرفت.. هامو.. دخترانه.. کرد... تجاوز.. بهم ن..او_
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  زد صورتم به یلیس و اومد سمتم به خشم با عمه

 

  یزنیم حرف یدخترانگ کدوم از شو خفه_ عمه

 جنده؟؟ یبندار پسرم به خودتو یخوایم

  بزارم عمراا هستم من تا

 

  گفتم دهیبر دهیبر

 

 م..بود ر.دخت.. من_

 

  دیکش و گرفت بلندمو یموها شدت با عمه

  برگردوند تخت سمت به صورتمو و

 

 هان؟؟؟ تیباکرگ خون کو پس کن نگاه خوب_عمه

 !!؟؟یکنیم انکار ویچ هرزه اخه

 

  شدم رهیخ تخت دیسف ملحفه به بهت با

  نداشت امکان نیا نه

 

  شهیم بد حالت خواهر گهید کن بس_بابا

 

 زد عربده من به یرو

 

  رونیب گمشو خونم از بپوش لباساتو  یندار ییجا نجایا گهید تو_

  ندارم دایآ اسم به یدختر من

  بده تکون لشتو تن باش زود

 

 گفتم هیگر با

 

 با..اما_
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 کردم حس دهنم یتو و خون یشور که زد دهنم یتو یمحکم مشت

 

  ارین نجست زبون به رو بابا اسم_بابا

  بزن زر کم رونیب گمشو

 

 کنم سر چادر خواستم تا دمیپوش لباسهامو درد با

  دیکش خودش دنبال و گرفت بازومو بابا

 

 کن باور تروخدا... نکردم یکار من...کنمیم خواهش.. ییبابا_

 

  بود دهنم یتو یلیس دوباره جوابم اما

  کرد پرت رونیب منو شدت به و کرد باز و خونه در

  داد خراش دردناکمو بدن سفت آسفالت

 

  یریم یشیم گم نجایا از صدا و سر یب_بابا

 آبرو یب یندار ییجا ما نیب گهید یکن التماس عمرت اخر تا

  خودته گردن خونت نمتیبب اگه یریم نجایا از دهینفهم یکس تا

 

  بست محکم و در و

 کردم هق هق و گذاشتم سرد آسفالت یرو سرمو  درد با

  دیچیپیم گوشم یتو ذهنم یها یشلوغ نیب از صدا کی تنها

 

 " باشم پناهگات شهیهم دمیم قول بهت"

 

 

 "کنمینم رهات وقت چیه"

 

 

 ام؟؟یپناه یب پناهگاه ییکجا پس

 

  حال
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  سورن

 

  شدم نمیماش سوار و اوردم رونیب نحس خونه اون از تیعصبان با

 شدیم اکو سرم یتو صداشیرانندگ نیح

 

 

 "کرد تجاوز بهم که موقع اون"

 

 "دنیدر هامو دخترانه که موقع اون"_

 

 " کرد پرت ابونیخ یتو آشغال کهیت هی مثله منو"

 

  دمیکوب نیماش فرمون یرو بار چند محکم مشت با

 

  یگیم دروغ سگ مثله یگیم دروغ_

 یبود هرزه خوده تو

 

  گفتیم دلم ته از یحس اما

 لرزون بدن اون

  ازترس پر و سیخ یچشمها اون

  معصوم نگاه اون

  صداش یتو بغض

  کردیم انیب قتویحق همه همه

 

  بودم تهران بام یتو اومدم خودم به یوقت

  شدم ادهیپ نیماش از

  کردم روشن گارمویس و

  دمیکش ازش یکام محکم

  فرستادم هوا به دودشو و

  شیپ چهارسال

  زد بشیغ

  دونستینم یزیچ چکسیه
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  رفتم خونشون در دم تا یحت

  اما

  بود لگد و مشت شد بمینص که یزیچ یتنها

  زدم سر خونه اون به بارها سال چهار یتو

  انگار اما

 !نداشتن یدختر نیهمچ خانواده اون اصال

  رفت و کرد رهام تشنه اما دراورد تنش به قلبمو و اومد نیریش یایرو کی مثله

  شدم پرت حال به گذشته از

 بود کرده تموم گاریس بسته کی

  یلعنت

  داره قتیحق  یچ دونستمینم یحت گهید

  دمیکوب نیماش کاپوت یرو محکم خورده گره یها بامشت

  دراومد نیماش یصدا  که

  دیرس ذهنم به که یزیباچ

  شدم ماشن سوار عیسر

 دونستیم حتما اون

 

  سایآتر

 

  دمیپر خواب از در زنگ یباصدا

  کردینم ول و بود گذاشته زنگ یرو دستشو گاو مثله

  کردم نگاه ساعت به

  شب دو

 !خونه در دم ادیم االن یا گوساله کدوم اخه

  شدم بلند جام از غر غر با

  دمیپوش خوابم لباس یرو و ربدوشامپو و

  کردم باز و ودر رفتم فونیآ سمت به آلود خواب

  شد انینما در چارچوپ یتو که یباکس

  دمیکش ینیه

 

 جون..رن..و...سس_
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  زدم دهنم یرو دست با

 !!االن؟؟ گفتم من که بود یچ جون سورن اخه

 

 ؟؟ شب وقت نیا یداشت یکار یاومد خوش اوممم_

 

 گفت و دیکش بلندش یموها یتو یدست کالفه

  کنم صبر تونستمینم یول شدم مزاحم دیببخش_سورن

  مطلب اصل سر رمیم ینیچ مقدمه بدون االنم

 

  شد گرد چشمهام دیپرس که یسوال با

  دمیکش توهم اخمامو

 

 !گمینم یکس هر به باشم داشته خبر هم اگر یحت_

 

  گفت و شد مبل یرو یفگ کال با

 

  ستمین یهرکس من_سورن

 دامیآ یها گذشته سورن همون من

 

  شد درشت گاو مثل چشمهام

  شدم ولو کنارم مبل یرو

  کردم زمزمه و

 

 ممکنه؟؟ چطور_

 شده؟؟؟ داتیپ تازه سال چهار از بعد

 

  گفتم و کلم پس انداختم صدامو

 

 !!شه؟؟؟یم داتیپ دایآ یزندگ یتو االن اخه_

 !!!رفته؟؟ فرو یکیتار قعر یتو که االن

 !!؟یبپاش زخمش به نمک یاومد
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 !!شده؟یچ قایدق شیپ سال چهار یکن فیتعر ادم مثله شهیم حرفا نیا یجا به_سورن

 

 کردم اضافه تیعصبان و حرص با

 

 !!رهید یلیخ قتیحق دنبال رفتن یبرا گهید االن هه_

 !یبود شیپ سال چهار که ییجا همون یبرگرد بهتر

  برم اتاقم سمت به تا بلند

 کرد پرتاپ وارید وبه برداشت زیم یرو گلدون و بلند خشم با سورن که

 

 بودم؟؟ ونوشم شیع کردم؟؟دنبال یخوش سال چهار نیا یتو یکنیم فکر تو..شو خفه_سورن

 

  نبود اما گشتم دنبالش در به در سال چهار زمیعز رینخ

 سوزمیم داشتنش یتو که ساله چهار

 

  نشستم مبل یرو دوباره

 کردمیم نگاه سورن قرمز یچشمها به و

 

  بگو یدونیم یهرچ کنمیم خواهش_سورن

 !امیدرب یسردرگم نیا از خوامیم

 

 شدم خم جلو به یوکم کردم قفل هم یتو دستهامو

  شدم رهیخ نیزم به

  شدیم رد چشمهام یحلو از یلمیف مثله گذشته

 گفتم و کردم تر لبهامو

 

 شدم ها ابونیخ سرگردون من و انداختنم رونیب خونه از که بود شیپ سال چهار درست_

  شهیم یچ یابونیخ دختر هی عاقبت یبدون خوب کنم فکر

  بود من همراه هم گهید دختر هی اما آوردم در خونه فاحشه از سر

 اونجا اما داشت ییبایز و معصوم چهره

  دیدیم کابوس و کرد هیگر  مدام 

 سوختیم براش یلیخ دلم

  بود سالتر سن و کم ما همه از اون
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  کنه ودل در باهام خواستم ش از و شدم کینزد بهش روز هی

  شدیم کوچتر یکم بود گلوش یتو که یبغض یبزرگ دیشا

  کرد تجاوز بهش اش عمه پسر که گفت بهم

  دنیدر شب کی در باهم روحشو و جسم گفت بهم

  نتشیبیم حالت اون یتو یوقت پدرش

  کنهیم پرت رونیب خونه از و کنهیم اعالم هرزه دخترشو

  کنمیم دایپ نجات من که گفتیم بهم اما

  باشه پناهگاهم که داده قول سورنم گفتیم

 بود عشق و دیام از پر شیچشمها زدیم توحرف درباره یوقت یدونینم

 برنمونیم یباکرگ کردن چک یبرا و هممون روز کی

 فروختنیم باال متیباق بودن دختر که ییاونها

  داشتنیم نگه همونجا مردا با یهمخوابگ یبرا رو نبودن که ییاونها اما و

  ومدنیم مونیکی سراغ شب هر

 هابود نفر نیاول جز  شیذات یخوشگل بخاطر دایآ

  رفتیم در نکاریا ریز از یجور هی دفعه هر اما

  و اتاق یتو بردنش زور به شب هی نکهیا تا

 

 گفتم یا خفه یصدا با و کردم یمکث

 

 کردن همخوابش نفر سه با زور به_

  بود سرد و روح یب کامال چشمهاش برگشت یوقت

  زدینم حرف ها مدت تا

  بکنم تونستم ینم یکار اما بودم روحش و جسم شدن کشته شاهد مردها با یهمخوابگ بار هر با

  زد حرف باهام شب کی

  میکن فرار ایب گفت بهم

  میباش خودمون هرزه بعد به نیا از ایب

  ساختیم یفاحشگ پول با که یمجلل یزندگ از گفتیم بهم

  بود شده گهید یدایآ هی نکهیا مثله

  خب اما

 میکرد فرار ما

 ینیبیم االن که یکس میشد و
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  شدم روبرو سورن پراشک و سرخ یچشمها با کردم بلند که سرمو

 زد رونیب خونه از و شد بلند مبل یرو از حرف یب

 

 شخص سوم

 

 شکستیم امدیم دستش دم یچ هر خشم با

 هاش غیج و هق هق یصدا

 دیچیپ یم گوشش یتو اش مظلومانه

  داشتند اورا کردن وانهید قصد ایگو

 

 " برم بزار کن ولم..تونمینم..... کنهیم درد بدنم... کنممممیم خواهشش سورن"_

 

 

 "کرد تجاوز بهم" 

 

 

 "بود عشق و دیام از پر شیچشمها"

 

 

 "کردن همخوابش نفر سه با زور به"_

 

 

 "بودم روحش و جسم شدن کشته شاهد"

 

 

 زد عربده و گذاشت گوشش یرو دستهاشو

 دیکن تمومش دیکن بسسسس_

 

 دیچیپ اتاق یتو اش مردانه هق هق یصدا

 

                                     **** 

 سورن
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 بودم زده زل اش خونه بالکن به

 کردمیم مزه مزه شرابمو شهیش و

 نمشیبب  تا رونیب ادیب بالکن از تا بودم منتظر

  کردمیم دوشب نیا که یکار

 گشتمیبرم تشنه شب هر اما

 شد خاموش اتاقش المپ

  یلعنت

  نداشتم طاقت امشب گهید من اما

 زدم باال لباسمو یها نیآست

  رفتمیم باال خونش وارید از ها دزد مثله

  کنم تموم رو یلعنت فاصله نیا تا

  بکشم بو و ببرم موهاش گندم اون یال سرمو ودوباره 

 کنم رابیس وجودش از مو تشنه وجود خواستمیم

 نمونم وجودش یخمار یتو دوباره تا باشه باز بالکن در که کردمیم خدا خدا

  دمیکش آروم و در ریگیدست

  شد باز یکیت یصدا با که

 رفتم داخل آروم و اومد لبم یرو یلبخند

  رفت نفسم بود تخت یرو که یفیظر موجود دنید با

 کرد کوبش به شروع تپش پر قلبم و

  و کردم داغ خوب لباس اون یتو جسمش دنید از

 کردم باز راهنمویپ یها دکمه

  بود شده ها فرشته مثله دیسف خواب لباس اون با

  زدم زل نشیدلنش و معصوم صورت وبه نشستم تخت یرو

  کردم نوازش اشو گونه آروم دست پشت با

  کردم زمزمه لب ریز

 

  بود من ریتقص ام فرشته ببخش منو_

 

  دمیکش دراز کنارش و اوردمین طاقت گهید

  کردم نوازش اروم و کردم موهاش یال یدستمو
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  بود موهاش یال سرم که نطوریهم

  دمیشن نالشو یصدا

  شدم رهیخ شیمهتاب صورت به و کردم بلند سرمو

 کردیم وناله بود کرده جمع بغلم خودشو

 بشنوم بهتر صداشو تا بردم  لباش سمت به گوشمو

 

 ستمین... هرزه.من....بده..نجاتم....سورن......کن ولم_

 

  شد مچاله قلبم که ختیر صورتش یرو یاشک قطره

 !!بود؟ اومده قلبم ملکه سر ییبال چه

  دیپر جاش از وحشت با هوی

 ...که رفتیم عقب عقب وحشت با صورتش یروبرو من صورت دنید با

 

  و گذاشتم کمرش پشت دستمو

 دمشیکش خودم سمت به

 کردم نجوا گوشش یتو

 

 شتمیپ شهیهم من شده تموم زیچ همه گهید نترس نجامیا من سسسیه_

 

  کردیم هیگر و زدیم چنگ راهنمیپ به

  بود کرده سیخ نمویس اشکاش

  کردیم خرابتر خرابمو حالم و خوردیم لختم نهیس به نفساش

 شد آروم هاش نفس که کردم نوازش انقدر موهاشو

  دهیخواب دوباره کردم فکر

  کرد باز هاشو چشم که کردم جدا نمیس از سرشو

 گفت پرنازش اما گرفته یصدا با

 

 ؟؟؟یکنیم چکار نجایا تو...سورن_دایآ

 

  دادم دست از کنترلمو گهید صداش دنیشن با

  شد درشت هاش چشم که زدم مهیخ بدنش یرو و

  که کرد تقال به شروع
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 گرفتم هاشو دست دستم هی با

 چسبوندم شیشونیپ به مویشونیپ و

 

 کردم زمزمه خمارم یصدا با و

 

 ...کمی فقط کنمینم تتیاذ باش اروم سیه_

 

  چسبوندم بدنم به بدنشو و گذاشتم کمرش پشت دستمو

  گفتم و زدم زل هاش چشم به خواستن و تمنا با

 

  کن رابمیس وجودتتم مست دامیآ خوامتیم_

 

 گفتم و چسبوندمش خودم به شتریب

 

 دارم؟؟ اجازه_

 

 کرد تمیهدا نییپا سمت به و کردم حلقه گردنم دور هاشو دست اما کرد یمکث

 

 دایآ

 

  تمناش پر یصدا دنیشن با

  افتاد تپش به قلبم

  زدیم ادیفر و خواستن و ازین هاش چشم

 برسه من به ساده انقدر خواستمینم یول مسته دمیفهم  دهنش یبو از

  کرد خود یب خود از منو وجودش یگرما و صدا اما

  کردم حلقه گردنش دور دستمو

  کردم تیهدا هام لب سمت به سرشو و

  هام لب یرو هاش لب گرفتن قرار با

  شد گرم بدنم

  دمیبوس یم آروم اولش

 بعدش اما

  میشد یم تر تشنه لحظه هر
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  گذاشتم لباسش قهی یرو دستمو

 درآوردم لباسشو و

  کرد زمزمه گوشم یتو

 

  کنمیم خوشبختت دایآ عاشقتم_سورن

 

  درآورد تنم از خواب لباس حرکت کی با و

  دیکش یم شیآت به بدنمو یجا یجا  داغش یها بوسه

  کرد یم تر تاب یب روحمو و جسم لحظه هر و

  دیچیپ یم گوشم یتو نیدلنش یآهنگ مثل عاشقانش یها زمزمه

  هامون جسم شدن یکی میبود ما شب اون

  قرارمون یب یها قلب میبود ما شب اون

 .....میبود ما شب اون

  میافتاد هم کنار نفس نفس با

  انداخت کمرم دور دستشو

  دمیخز گرمش آغوش یتو گربه مثله ومن

 ...دمیترس اما بستم آرامش با سال چهار از بعد هامو چشم

  نمونه شیب ییایرو ها نیا همه نمیبب و بشم بلند که ییفردا از دمیترس

 سورن یها شکنجه و ریتحق و باشم من که ییفردا ییروبرو از دمیترس

.... 

 

 صورتم به آفتاب نور برخورد با

  کردم باز هامو چشم آروم

 بود سورن نهیس یرو  سرم

  دمیگز لبمو شبید یآور ادی با

 نمیبب صورتشو بتونم تا کردم جدا ازش خودمو

  شدیم معصوم یلیخ خواب یتو

  بود طونیش و تخس یها بچه پسر نیا مثله

  نشست لبم یرو یلبخند بهش فکر با

  دمیکش یم صورتش یرو وار نوازش دستمو  آروم

  افتاد شیا قلوه یها لب به چشمم

  دیکش یم جنون به منو داشت هاش لب یرو بوسه هوس
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  خب اما

  بود سکیر هی

  بود ادیز بشه داریب نکهیا احتمال

  ندارم دوبارشو یها ریتحق و پوزخند حوصله اصال من و

 کنم یعمل و بود ذهنم یتو که یا نقشه بود بهتر

  برداشتم  تخت کنار یعسل یرو از رو آب وانیل

  کردم وانیل یتو دستمو هام انگشت با و

  دمیکش صورتم یرو اشک رد حالت به بعد

  دمیکش سورن یرو از تختو یرو ملحفه

  خورد چشمم به برهنش بدن که

  دمیکش شیورزش کلیه از نگاهمو

 !کنمیم داغ دوباره بهش کردن نگاه با یحت دونستمیم چون

  کردم کلشیه به گذرا نگاه هی

 پوووف

 بود داغون یلیخ ینطوریا

 رونیب ختهیر بساطش همه

  دمیکش برهنش بدن یرو ملحفو دوباره

 و

 دمیپوش و برداشتم یا مردونه راهنیپ کمد یتو از جاش به

  رفتم تخت یرو دوباره

 و

  برداشتم تختو یرو بالشت

 کردم زمزمه

  عشقم دیببخش_

  بستم هامو چشم

  زدم صورتش به محکم بالشتو

  دیپر جاش از جت مثل که

  کردیم نگاه واونور نوریا به درشت یها چشم با و

  گرفتم خودمو یجلو زور به که گرفت یم خندم داشت حالتش از

  بودم نقشه یاجرا وقت االن

  زدم یغیج یشینما حالت به

  شدم بلند تخت یرو از و
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  ستادمیا تخت بغل و

  درآوردم هیگر حالت و گذاشتم صورتم یرو دستمو

 گفتم یمانند غیج یصدا با

 

  گرر متجاوز رونیب اتاقم از گمشو_

  یعوض کنم تیشکا ازت رمیم

 

 

  دمیکشیم باال موینیب تند تند

  باشه تر یواقع تا

 هیچ العملش عکس نمیبب تا برداشتم صورتم یرو از دستمو

  ادیم من طرف به تخت یرو از داره دمید

 

 ..چکا ادینم..ادمی دیببخش_سورن

 

  ومدییمطرفم به که نطوریهم

  کرد ریگ ملحفه به پاهاش که شدیچ دمینفهم

  افتاد من یرو سر با و

 افتادم نیزم یرو ضرب با

 

 اخخ_

 

  که هیچ نمیبب تا کردم بلند سرمو پام وسط یزیچ تکون با

  زدم یغیج تمونیوضع دنید با

  بود تخت یباال سورن بدن نصف

  بود پام وسط قایدق سرش و

  زدیم دید شورتمو یب ص*ک راحت یلیخ اون و

 زدم یغیج دوباره

 و

  زدم کنارش پام با

 دمیدو حموم سمت به سرعت با 

 بستم حموم در
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 کردم هیتک وبهش

 زدمیم نفس نفس جانیه شدت از

 

  سورن

 

  بودم نشسته اتاق یها کیسرام یرو لخت و منگ

  بود کرده قفل کامال مغزم که بود افتاده اتفاق عیسر زیچ همه انقدر

 ارمیب بخاطر رو شبید تا کردم تمرکز

  اومد لبم یرو یلبخند رابطمون یآور ادی با

 وونمید عشق

 بود نیهم یبرا هاش یباز یکول نیا پس

  کردم تن به راهنمویپ و شلوار

 زدم حموم در به تقه و

 

 ؟؟ییخواینم کمک_

 

 یینجایا هنوز که تو یعوض رونیب برو_دایآ

 

 ؟؟ییایبرب پسش از ییتنها خودت یمطمئن_

 

  اومد حموم یتو از غشیج یصدا

 کردم یا خنده تک

 

 زم؟؟یعز تیشکا میبر یک_

 

 ! دمیم نشونت گر متجاوز رونیب برو_دایآ

 

 !کنند یم  تجاوز اروم و مالئم انقدر متجاوزگرها دونستم ینم_

 !دمید خودم ویچ همه یبد نشون که یندار یزیچ ضمن ودر 

 

  ومدیدرن ازش ییصدا چیه گهید

 رفتم رونیب اتاق از و زدم یا قهقهه
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                                    **** 

 

  دایآ

 

  بود عصر

 بودم دهیکش دراز تخت یرو من و

  کردم بغل و برداشتم سرمو کنار بالشت 

  بود گذاشته اون یرو سر سورن که یبالشت

 شد داغ خجالت از هام گونه دوباره من یهایباز وونهید و شیپ روز دو آوردن ادی به با

 زدم پسش زود یلیخ اما

  پوووف

  بودم شده کسل امروز یلیخ

 امیب سرحال تا رمیبگ روش هی بود بهتر

* 

  بودم ستادهیا حموم دوش ریز

 کردمیم فکر العاده فوق شب اون و سورن به و

 بودم شده ساله شونزده دختر همون انگار

 کرد یم فکر عشقش با لحظاتش به مدام که

 شد یم زده جانیه و

 نبندم دل بود بهتر اما

 نبود شیب یسراب سورن به دنیرس چون

  بستم حمومو دوش گرفته یحال با

  دمیچیپ خودم دور رو وحوله 

  رفتم رونیب  حموم از نییپا یسر با و

 دمیکش یغیج و کردم یته قالب روبروم شخص دنیباد آوردم باال سرمو که نیهم

 

 ...بود شده رها دستم از حوله ترس از

 

 ؟؟یکنیم چکار نجایا تو_

 

  دامیآ سالم_سورن
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  یشد زده جانیه یلیخ من اومدن از که نمیبیم

 

 شد دهیکش لختم بدن یرو هاشچشم و حرف نیا زدن با

  بود شده زیه بیعج ها یتازگ که یسورن یجلو هم اون بودنم لخت یآور ادی با

 زدم یغیج

  دمیچیپ خودم دور رو حوله و 

 شد بلند اش قهقهه که

 

  کن شیدرو هاتو چشم کوفت_

 

 !کنم شیدرو دندونمه ریز طعمش هنوز که یکس از هامو چشم نمیب ینم الزم_سورن

 

  زد بهم یوچشمک

 دمییسا یم هم یرو هامو دندون حرص از

 

  بپوش گذاشتمو برات که ییها لباس_سورن

 رونیب میبر میخوایم

 

 کرد اشاره تخت  یرو جعبه وبه

 

 !امینم یقبرستون چیه تو با من ضمن در و رمیگ ینم دستور تو از من_

 

  ومدیم طرفم به خونسرد یلیخ

  ستادمیا جام سر لجباز یلیخ هم من

 !کردمیم سیخ خودمو داشتم درون از که یدرحال

  میبود ستادهیا هم ی نهیس به نهیس

 

 !میبد انجام تر بخش لذت و بهتر یکارها میتونیم هم ما زمیعز بهتر چه_سورن

 

 بودم معلق هوا یتو امیب خودم به تا

  بودم  انداخته دوشش یرو یگون مثله منو

  زدمیم مشت شیعضالن بدن به هام دست با و کردمیم تقال
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  نبود ککش اما

 بود شده باز حولم ها کشمکش نیا یتو تر بد ازهمه و

 

  نیزم بزارم نامرد کن ولم_

 

  وگفت زد باسنم به یا ضربه

 

 گرسنس گرگه آقا کوچولو باش ساکت_

 

  زد مهیخ روم و انداختم تخت یرو

 کرد یم بد حالمو که دیکش یم یقیعم یها نفس گردنم نیب

 گفت یداغ لحن با

 

 بود خودت انتخاب نیا_

 

  گرفت دندون به گوشمو الله و

  رفت شلوارش کمربند سمت به که دستش

 شدم جمع خودم یتو و زدم یغیج

 

 باهات امیم..باش..باش_

 

 وگفت زد یمند روزیپ لبخند

 

  خوب دختر یشد حاال_سورن

 

  بکنم کلشو داشتم دوست

 اس بست وبالم دست االن که فیح

  خب یول

 دمیرس یم حسابش به بعدا

 

 بشم حاضر تا رونیب برو اما امیم دنبالت_
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 شد خارج اتاق از منتظرتم رونیب گفتن با و شد بلند روم از

 

 دمیکش یراحت نفس شدم مطمئن رفتنش رونیب از یوقت

  کردم باز تخت یرو بزرگ جعبه

 شدم جعبه داخل یمجلس لباس ومحو

  گفتم نیآفر هی عشقم قهیسل به

 بود باز شمین که همونطور

  شد باز اتاق در

  دمیکش ییینیه

 گذاشتم هام نهیس یرو یضربدر دستامو و

 نباشه دایپ بچم تا چسبوندم بهم پاهامو

 

 !!رونیب برو نگفتم مگه سورررن_

 

 خانم سالم_

 

  کردم بلند سرمو یزن نازک یصدا با

 بود دستش بزرگ فیک کی که زهیم زهیر دختر کی

 

 ؟؟یهست یک تو_

 

 آوردن شما صورت شیآرا یبرا منو آقا_

 

  شد ینم تر درشت نیا از گهید هام چشم

  میبر کجا بود قرار مگه

 کردم ینم درک هاشو اصالکار 

  نشستم شمیآرا زیم یجلو یصندل یرو مبهوت و مات نطوریهم

  کرد یم کار موهام و صورتم یرو فرز و تند هم دختره و

  برد یم خوابم داشت واقعا کهید که نیم چند از بعد

  اومدم خودم به دختره یصدا با

 

  خانم شد تموم_
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  دمیپوش خوشگلمو لباس دختره کمک با

  ستادمیا اتاق گوشه  یقد نهیآ یجلو و

 !شهیهم از بهتر خب اما بودم خوب شهیهم مثله

 آورد رو شالم و مانتو دختره

  کردم پام بلندمو پاشنه یها کفش

 روزهام نیا جذاب و مرموز مرد یسو به شیپ و

 

  ستادمیا ها پله یباال

  انداختم سالن به گذرا ینگاه

 شد متوقف سورن یرو چشمم که

 !!؟؟ بپوشه شلوار و کت کرد وقت یک نیا

  کرد یم نگاهم لبخند با ها پله نییپا

  رفتم یم نییپا ها پله از  خرامان خرامان  هم من

 !بود ییاهویه چه درونم دونست یم  خدا فقط اما

  بودم ستادهیا سورن یجلو حاال و گذروندم هم آخر پله

  بستم هامو چشم که آورد صورتم سمت به دستشو

  فقط اون اما 

 دیکش جلو رو شالم

  کردم باز هامو چشم صداش با

 

  شد بهتر حاال_سورن

 

  برد خودش دنبال و گرفت دستمو یحرف چیه بدون و

 انداختم بود شده قفل هم یتو که هامون دست به ینگاه

 بمونه؟ قفل هم یتو ینطوریهم هامون دست ابد تا شد یم یچ

 !شد؟ یم گاهم هیتگ شهیهم یبرا اگر شد یم یچ

  که زدیم ادیفر درونم از ییصدا اما

  ندارند یزندگ از یسهم چیه  ها هرزه

  روبروت مرد به نبند دل

  ستین یشگیهم مرد نیا

 کنه یم یباز باهات داره شهیهم مثله
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  شد جمع هام چشم یتو اشک

  فرستادم لعنت نحسم طالع به بار نیهزارم یبرا و

  شد قف متو ییالیو یروبرو نیماش

  کردم فراموش هامو غم همه لحظه یبرا

  بدبختم چقدر که کردم فراموش لحظه یبرا

  شدم روبروم یالیو ییبایز محو و

  شدم ادهیپ و گرفتم الیو از چشم سورن یصدا با

  شد قفل هم یتو هامون دست دوباره

 .. اما الیو یتو بره خواد یم کردم فکر

  کرد عوض الیو پشت به رو ریمس

  کردم یم شیهمراه سرش پشت بایز یا فرشته مثل هم من

  روبرم منظره دنید با که

  موند باز دهنمو

 شدم رهیخ روبروم بهشت به تعجب با و

  بودم روبروم ییبایز گر نظار باز دهن با که نطوریهم

  بود شده رهیخ بهم مهربونش یها چشم و لبخند با که افتاد سورن به چشمم

  کردم جور و جمع خودمو و بستم دهنمو عیسر

 داد الیو کنار خدمتکار به و درآورد شالمو و مانتو

  برد گلها وسط قیاالچ سمت به منو و گرفت دستمو

 ! بود شده نیتزئ ها گل با هم قیاالچ خود یحت

  میبود ستادهیا قیآالچ وسط حاال

  شدم رهیخ هاش چشم یبایز یعسل به به پرسشگرم یها چشم با من و

 دارشدیپد هاش لب یرو یمهربون لبخند که 

  زد زانو پاهام یجلو نیزم یرو

  درآورد کتش بیج از رو یکوچک جعبه و

  کرد باز و

  دیدرخش یم جعبه یتو انگشتر نینگ تگ 

  رفت صحنه نیا دنید از نفسم

  دیکوب یم نهیس به یقرار یب با صحنه نیا دنید با قلبم و

 

 دا؟یآ یکن یم ازدواج من با_سورن
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  خوامیم که معلومه اره بزنم ادیفر داشتم دوست

 سوزمیم دارم وجودت داشتنت حسرت یتو ساله چهار

  میعسل یگو یدو اون قرار یب ساله چهار

 ...اما

  بودم نشده خودخواه انقدر هنوز

  هرزست کی شتریب مرد نیا اقتیل

  شهیم خوشبخت دایآ از ریغ یهرکس با مرد نیا

  دیچک گونم یرو یاشک قطره

  کردم بغل ییتنها و یچارگیب با خودمو

  بود کرده نفوذ م ها استخوان یتو تا مرگ و سرما حس

  شد بلند جاش از هول با

  گرفت قاب صورتمو دستاش با و

 

 زم؟؟یعز یزیریم اشک چرا_سورن

 

 کردم زمزمه دیلرز یم بغض از که ییصدا با

 

  سورن ندارم اقتتویل من_

  ستمین شیپ سال چهار پاک دختر اون من

  اشتباهه احساس نیا

 

  آوردم نییپا صورتم یرو از و گرفتم دستاشو مچ

  گرفت هامو دست از یکی

  گذاشت اش نهیس قفسه چپ سمت 

  نکوبه لحظه کی اگر که ییجا

 ندارم وجود گهید هم من

  دیکوب یم شتاب و قدرت با دستم ریز قلبش

  بود ابینا که شد قیتزر قلبم به یآرامش حسش با 

  کرد یم نوازش شکستهمو و خسته روح آرومش یصدا با

 

  کشهینزد بایز فرشته هی کنهیم حس چون!کوبه؟ یم تند چقدر ینیب یم_سورن

  زنهیم یخوشبخت ادیفر تپشش هر با
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 کننینم اشتباه وقت چیه هامون قلب

 

  اومدم رونیب گرمش آغوش یتو از یلیم یب با

 

 اشتباهه احساس نیا یلعنت_

 !!؟یکن یزندگ کردن لمسش نفر هزار تو از قبل که یکس با یتون یم چطور تو

 !!؟یکن یزندگ کنه شکشیپ بهت تا داره یا نخورده دست جسم نه و روح نه که یزن با یتونیم چطور

 دمید هام چشم یجلو هامو دخترانه و احساس مرگ شیپ سال چهار من

 

 افتادم نیزم یرو هق هق با و شد شل زانوهام

 

  رفت زدو شکستم جسم و روح به ضربه کی اومد میزندگ یتو یهرکس_

  بگو حاال

 ؟؟هان؟؟یکن یزندگ خورده دست جسم کی و پاره پاره قلب کی با یخوایم چطور

 

  شد یم یجار هام چشم از سرعت با هام اشک

  دادیم نشون و بود قلبم یرو که ینیسنگ و

  نخوردم تکون اما کردم حس سرم یباال اشو هیسا

 کرد ش نواز موهامو و دیکش آغوش به منو باشدت

  گرفتم آروم نیم چند از بعد

  اومدم رونیب آغوشش از و

  دوختم راهنشیپ قهی به نگاهمو

  آورد چونم ریز دستشو

  زد زل هام چشم به و

  شد داغ پلکم پشت که بستم هامو چشم

 

  رینگ ازم سبزو نگاه نیا وقت چیه_سورن

  کنم نگاه بهم حاال

 

  کردم غرق هاش چشم یعسل یتو خودمو و کردم باز هامو چشم اروم

 

  میکن یم دفن نجایهم مون گذشته ماامشب_سورن
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  میبود که یکس هر

 کنه یم تمونیاذ که یزیچ هر

 نرسه ما به دستشون هاش آدم و گذشته وقت چیه که میر یم ییجا

  میکن یم پاک روزگار صفحه از رو گذشتمون ما

 میکن یم شروع نو از مونیزندگ خیتار دوباره و

  دمیم قول بهت نویا

 

 قول؟؟_

 

 قول_سورن

 م؟؟یسیبنو نو از رو خمونیتار ریحق بنده نیا با یحاضر حاال

 

 کردم زمزمه و زدم بهش یلبخند

  قلبم شاه دارم دوست_

 

 گذاشتم هاش لب یرو آرامش با هامو لب و

  میبست کمونیتار گذشته یرو به هامونو چشم آرامش با و

  بودند گذشته یتو که ییآدمها یرو به

  کردند قضاوتمون گناه یب که یکسان یرو به

  سورن و بودم من فقط حاال

 عاشقمون یها قلب میبود ما

 

                                      

  انیپا

 

31/6/96 
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