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  بودّي من حق

  نيستي حق نا به حاال ولي

 .... فقط ميخواهد دار باشد هرجور حق حرف

 

 : كشيدم مرد پاي روي رو دستم و زدم لبخندي عشوه با

  عاليه اهنگ اين عزيزم

 : گذروند صورتم روي رو نگاهش و زد كثيفي لبخند

 خوشگل برم قربونت

 كردم نگاهي بود اختهاند عقب صندلي روي كه كتي به ريز خيلي

 : كشيدم رو خودم بيشتر سمتش به و زدم لبخند پول كيف ديدن با

 ..... عشقم

 : كرد حس ميشد هم تاريكي توي حتي رو هاش چشم برق

 ! ملوسك؟ چيه اسمت جانم

 :خنديدم عشوه با

 ؟ باشم مياد بهم چي

   دلبر_

 : كردم زمزمه گوشش توي اروم و كشيدم گردنش روي نفسي قصد از

  نفس بگي تو هرچي

  شد رنگ پر لبخندم نشست صورتم روي كه دستش

  برداشتم رو پول كيف و رفت عقب سمت به اروم چپم دست
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  صورتم روي بريزه بخورم تكون وقتي كه بودم گذاشته گوش پشت جوري رو موهام

  بريزه صورتم روي موهام شد باعث كه خوردم تكوني و گرفتم گاز لب قصد از

 بستم رو زيپش و گذاشتم رنگم قرمز كيف توي رو كيفش شد پرت موهام به كه حواسش

  ميزد بهم رو حالم اش شده خمار هاي چشم

 : زدم جيغ اومد صورتم سمت به كه هاش لب

 عوضي اونور گمشو

 : كشيد عقب رو سرش تعجب با

  دلبر شدي چي

 : كوبيدم اش شونه روي رو كيفم

  اشغال گمشو ميگم بهت

 : كرد متوقف رو ماشين عجبت با مرد

  پايين گمشو ديونه

 : رفت در دستگيره سمت به دستم

  عوضي ميكنم و همينكار

  كوبيدم هم به محكم و در و شدم پياده ماشين از

 رفت و كرد حركت سرعت به در بستن از بعد

 

  كردم نگاه ساعت به

  بود صبح دو

  زدم غمي پر لبخند

  برم راه نميتونستم ميكرد اذيت پامو ها بلند پاشنه

  نشستم خيابون كنار جدول روي و  كردم پاك ارايشمو
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 : زدم زنگ نسترن به و اوردم در گوشيمو

  نسترن الو

 :گفت اَي گرفته صداي با

  جانم

  بياي ميتوني-

 :كردم دور گوشم از رو گوشي تلفن پشت از مردي داد صداي با

  بيا رفتي كجا ببينم بيا نسي

 :تگف اروم نسترن

 فعال دارم مشتري

  كرد قطع و نشد حرفم ادامه منتظر حتي

 

  شد تَر رنگ پر درد روي از لبخندم

 ... كجا اسالمشهر تو ما داغون ي خونه و كجا باألشهر

  كردم رفتن راه به شروع هدف بي و شدم بلند جام از

  اوردم در پام از هامو كفش مدت يك بعد

 ...بود ها كفش اين تحمل از بهتر پابرهنگي

 

 

  هورام-

  شو بيدار هورام

 : كردم باز هم از رو هام چشم سختي به

 بلهههههه
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  ميخوابه خَر عين ببينم پاشو!  بال و بله داري مشتري-

 : كشيدم سرم روي رو پتو گفتمو بهش بابايي برو

  بابا كن ول

  يعني ميميرم دارم اومدم پياده راهو كل ديشب

 : نشست تخت روي

  داري مشتري ميگم

  بخواب دوباره بعد بنداز راه كارشو بيا

 : شدم بيدار جام از اخم با

  تو بيارش باشه

  شد وارد پسري كه گذاشت اَي دقيقه چند

  نشست صندلي روي عشوه با

 : گفت نازكي صداي با

  ام تارا من سالم

 : كردم نگاهش و انداختم باال ابرو

  ها

 : كشيدم اَي خميازه بزنه حرف خواست تا

  بگي نميخواد باشه باشه

  ؟ كنم چكار خب

  نشستم كنارش و كردم اماده و وسايل

  ؟ پا و دست فقط خب

 : گزيد لب

  عزيزم اره
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  ديگه شلوارتو بيار در خب-

 : كرد نگاهم خجالت با

 ... ميشه

  بيارم در من بيرون بريد ميشه

 : كردم نگاهش تعجب با

  نريني ديگه پايين بكش

 : گفت تعجب با

 ! ؟ شما جلوي

 ... اخه

 

 : گفتم كالفه

 رفتم من ميزني ور چقدر بابا باشه

  اومدم بيرون اتاق از

  بود تنم مشكي شلوارك تاپ

  بود گوشي با كار سرگرم و بود نشسته صندلي روي مردي

 : زدم داد

  داداش تو اومدي انداختي سرتو كاروانسراست اينجا مگه

  شد بلند و برگردوند سر تعجب با

  شد خيره بهم حرف بي

 : رفتم سمتش به

  كري؟ هوي

  شد خيره بهم حرف بي دوباره
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 : كوبيدم اش سينه به دست كف با

  ها ام تو با

  برداشت پيرهنش روي از و گرفت رو دستم مچ حرف بي

  زد پوزخند و تكوند رو لباسش روي نمايشي

  نزد حرفي هم باز اما

 : رفتم در سمت به عصبانيت با

  نخير

  نيستي بشو ادم تو پس

 ... مرتيكه ببينم بيرون برو

 : اومد بيرون دستشويي از نسترن بزنم حرفي خواستم تا

 هورام چته

 : گفتم اخم با

 ؟ كيه اين

 : رفت مرد سمت به نگاهش نسترن

  اس ديوونه يكم دوستم اين ميخوام عذر من سماوات اقاي واي

 : كرد برانداز رو من پاي تا سر كنه نگاه نسترن به كهاين بدون و نشست صندلي روي پوزخند با مرد

  مشخصه

  نبود الل پس

  بود خفن چه صداش
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  كردم نگاهشون باز دهن

 : گفتم نسترن سمت به

  ؟ كيه اين بگي نميخواي

 : زد مرد به رو لبخندي نسترن

 ... ببخشيد ميايم االن ميريم ما

 : نشست و اپن پشت كشيد رو من

  كنيم اجاره توش صندلي تا دو بريم قراره كه اس تجاريه ساختمون اون كل مالك اين نيميك چكار احمق

 : كردم نگاهش تعجب با

  ؟؟؟؟؟ وغرد

 : كرد نگاهم

  حقيقت هم واقعا نه

  ؟ ميكنه چكار اينجا خب-

  بزنه سر تارا يارو اون به بود رفته+

  ميرسونتش گفت اين خرابه ماشينش تارا كه اونجايي از

 داخل كردم دعوتش كنم خودشيريني گفتم اينه ديدم كردم باز و در تا منم

 ..... توهم كه

 : كوبيدم ام پيشوني به دست كف با

  ؟ ناموسا

 : داد تكون سر

  اره
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  رفتم مرد سمت به و شدم بلند جام از لبخند با

  نشستم صندلي روي

 : زدم مصنوعي لبخند

  سالم هه هه عه

 هه هه من

 : كرد بلند رو اش گوشي كنه نگااهم اينكه بدون

 ؟ خانم نسترن داريد بأنك پاور

 : اومد بيرون اشپزخونه از نسترن

  كنيد صبر لحظه يك حسان اقا داريم بله

  ندادم دست از رو نفسم به اعتماد

 : خاروندم رو سرم

 حسامه؟ اسمتون هه عه

  كرد نگاهم باز

  داشتم حضور اونجا كه انگار نه انگار

 : كرد بلند رو سرش بأنك پاور دناوم با

 متشكرم

  حسان اقا ميكنم خواهش-

 :گفتم تعجب با

  حسان حسام

 : گفت نسترن

  حسان

  گفتم بلندي اهان
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 : اومد تارا صداي

 ؟ نميايد جون هورام

 : پاشدم صندلي روي از و انداختم نسترن و حسان به مرددي نگاه

 اجازه با

 .... نكرد نگاهم هم باز

 

 

  شد تموم نفرين و داد و جيغ تا هزار با راتا كار

 بود مو كم خيلي

 :زدم شيطوني لبخند همجنسگراست حسان اينكه فكر با

  جوني تارا

 : گذاشت ميز روي رو بود دستش توي ك قندي اب ليوان سختي با

  مردم واي

  جون هورام جانم

 :زدم چشمك

 !  ها خوشتيپيه پسر عجب حسان اين ميگم

 : كرد نگاهم تعجب با

  ؟ خودمون حسان

  اوهوووم+

 : زد كشداري لبخند

  مياد در چشماشون همه بيرون ميريم باهم وقت هر تو جون به خيلي ياو

 : گذاشتم دستش روي دست

  شيطون اَي
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 : كشيد پس رو دستش

  دوستمه اونجوري نه واي اَي

  جاست

  فرند

 :كردم نگاهش

 ... خب عاره

 : كشيد موهاش دستي ازن با و شد بلند صندلي روي از

 ......خب هار

 : كرد باز و در

  جون هورام مرسي بازم

 عريزمممم حسان

  زدم زل ميداشت بر صندلي روي از رو كتش كه حسان به و اوردم بيرون در از رو سرم فضولي با

  شد خيره بهم سوالي نگاه با و  اورد در رو پولش كيف  تارا

 : رفت سمتش به لبخند با حسان

  عزيزم شده حساب قبال

 : ورچيد لب تارا

  حسان نشوووو بد چرااااا عه

 كتش  حسان

 : كرد تَنش رو

  ؟ بريم

 :كرد تعلل كمي تارا

 !  نميشه كه اينجوري
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  عزيزمممممم امشب ميكنم جبرانش نداره عيب

 : گفت من به رو و كرد اش جمله انتهاي در ارومي ي خنده

  جون هورام مرسي

 : زدم ينماي دندون لبخند

 خواهش

  نگفت چيزي حسان اما

  پوشيد هاشو كفش و رفت در سمت به حرف بي

  كردم تيپش به نگاهي

  جين شلوار

  رنگ شيري كت و روشن ابي پيرهن

  بود داده حالت باال سمت به رو كوتاهش موهاي

  بود گندمي پوستش رنگ و داشت ريش ته

 : گفت تارا

  ؟ جون نسترن

 : گفت اروم حسان

  عزيزم بيا بيرون رفت

 رفت بيرون حسان پشت دوباره تشكر از بعد و پوشيد رو كفشش هم تارا
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  اوردم در شو ادا و نشستم خودم به نزديك مبال روي رفتنشون با

  همجسنباز مرتيكه

  داغونش قيافه اون با اه اه

  داهاتي

 كنه رفتار چجوري نيست بلد

  ميگيره نديده منو

  شد خنك دلم كه گرفتم ايراد ازش و دادم فحشش انقدر

 كردم چك رو اينستا و برداشتم گوشيمو

  نبود خاصي چيز

  چيزا اينجور و دوستي پيشنهاد تا چند

 خورد زنگ تلفنم كه بودم گوشي توي هدف بي ساعتي چند

  شد حبس ام سينه توي نفسم تلفن شماره ديدن با

 ؟؟؟؟ بزنه زنگ بهم بايد چرا

 

 

________________ 

 ( حسان)

 

  ريختم سينك توي رو ها سيب ارومي به

  ميكردم هركاري

  فراموشت نشم

  كه حسي به لعنت

  گوشت در گفتم
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  و پاييز به لعنت

  تابستون به لعنت

  اون با ميكني سر كه فصلي هر به لعنت

  ميگرفتم اب زير رو سيب هر خاصي وسواس با

  گذاشتم سبد توي و كردم خشك روها سيب تميزي دستمال با كارم شدن تموم از بعد

  كندم پوست چاقو با و برداشتم رو درشت و قرمز هاي سيب از يكي

 شدم خيره ام خونه سفيد تمام دكور به لبخند با

  بود گرفته اوج اهنگ صداي

  و إبان به لعنت

  باروني هاي روز

 كه حالي به لعنت

  اوني دلواپس

  گذاشتم دهنم توي رو سيب از يا تكه و نشستم خوري نهار ميز صندلي روي

 .... بگردم نت توي كمي نبود بد

 

 

 ( هورام)

 

 ... بعد روز سه

 شدم خيره خودم به اينه توي و كردم تمديد لبم روي رو ام تيره رژ

 ... نميومد خوشم ام چهره اين از اصال

  كردم جا به جا رو رنگم سفيد تاپ و كشيدم بازم جلو مانتوي به دستي

  بودم ريخته هام شونه روي باز رو موهام و انداختم ام شونه روي رو ام مشكي بلند شال
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 زدم اينه به پوزخندي

  نداشت وجود مظلومي  ترنم ديگه

 !  هورام بودم من اين

 بودم كرده انتخاب خودم براي خودم كه اسمي

  كردن انتخاب برام عشق با مادرم و پدر كه اسمي با نداشتم دوست

 بشم قغر لجن اين توي

  بيام بيرون فكر از تا دادم تكون سري

 :زدم داد

  ديگه بيا بميري نسترن

 

  اومد بيرون اتاق از

  كردم نگاهش تعجب با

  مشكي كفش و جين شلوار با متري سه قرمز شال و مشكي ساده مانتوي

  بود رنگي كالباسي رژ و چشم خط فقط هم ارايشش

 

 :كردم نگاهش

  ؟ سنگين سر انقدر چرا

 

 : كرد مرتب اينه جلوي رو بود كرده باز فرق از و بود كرده اتو كه وهاشوم

  بزنيم و حسان اين مخ ميريم داريم چون

  بگيريم مشتي صندلي دوتا وحشي زنيكه اون از ميتونيم راحت خيلي بده اوكي اون اگه

 

 :كردم نگاهش تعجب با
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  داره تيپت به ربطي چه خب

 

 ؛ زد چشمك

  شد وارد سادگي راه از بايد چونكه

 

 :دادم تكون هوا تو دستي

  كني عوض رو تيپت بخاطرش بخواي كه نيست ادم اصال مرتيكه اون بابا برو

 

 : برداشت اپن روي از رو داغونش پرايد سوييچ

  كه رو اينا نميفهمي

 : پوشيدم هامو كفش

 ! باشم دلبر بايد سپهر پيش ميرم بعدش منكه

 .. كرد اشاره تاپم به

  اينا با مخصوصا خب اره

 :زدم چشمكي

  واردي من از بيشتر خودت كه تو

 : كرد باز و در

  صد در صد

 

  كرديم حركت تجاري ساختمون سمت به و شديم ماشينش سوار شوخي و خنده با

  رسيديم تا كشيد طول اي دقيقه پنج و چهل تقريبا

 :دادم چين رو ام بيني بود وايساده نخيابو كنار كه اي بچه دختر از خريدن گل مشغول كه حسان ديدن با

 !  ميخره گل داره تارا پسره اون واسه البد اينو اه اه
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 : خنديد نسترن

  بدبخت اين به دادي گير چرا

 :كردم اخم

  نميداد رو جوابم نديدي

 :گفت و كرد پارك رو ماشين

  حاال خب

 

  شد پياده ماشين از و كشيد صورتش به دستي

 : ردمك پوفي حوصلگي بي با

 شد خراب حالم همجنسباز مرتيكه ديدن با صبحي اول

  شدم پياده ماشين از

 : دوديد حسان سمت به و كرد قفل رو ماشين نسترن

  خوش روز حسان اقا سالم

 :برگشت سمتش به لبخند با حسان

  خانم نسترن سالم

 بخير هم شما روز

 :گفت لبخند با نسترن

  زيبايي هاي گل چه

 :كشيد صورتش به دستي و رفت دخترك سمت به

  زيبايي كوچولوي خانم چه
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 :گفت لبخند با نسترن كه بودم گرشون نظاره اخم با و بودم داده تكيه ماشين به

  جان هورام

 : دادم باال ابرو

  ؟ هوم

 :داد دخترك به و اورد در تومني پنجاه تا سه نسترن و من كوتاه هاي صحبت به توجه بي حسان

 جان نرگس بيا

 كردم نگاهش تعجب با

  رفت و كرد تشكر لبخند با دختر

 :رفتم سمتش به

  ؟ نه ماشاال داري هم خيريه

 :زد پوزخند و كرد نگاهي

  هستند منتظرتون سوم طبقه رها ، خانم نسترن

 ... فقط

 :گفت صميمي لبخند با نسترن

  بله

 :كرد نگاه رو من تاپاي سر حسان

 ... شما فقط البته

  كنيد شروع رو كارتون ميتونيد فردا از شده الزم هاي هماهنگي

 :گفت تعجب با نسترن

  ؟ من فقط

 : زد لبخند

 ؟ كيي پس
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 :كرد من به رو نسترن

  ؟ دوستم

 كرد نگاه رو اطرافش و دور تعجب با

 ؟ نياوردن تشريف چرا پس: 

 : گفتم اخم با

  ؟ نه نميبيني منو يعني

 :كرد نسترن به رو لبخند با

  برم بايد دارم ارك منم بفرماييد

 :زدم داد كه برداشت رو اول قدم

  بدبخت همجسنباز مرتيكه

  كنم كار اينجا نميومدم سياه سال صد

  چي كه كردي فكر

  قدت اون با

  نردبون دراز لنگ بابا

  متنفرم ازت

  متنفر

 عوضي

  برگشت سمتم به

  بره باال لبش چپ سمت فقط شد باعث كه كرد اي خنده تك

 : گذاشت پيشوني روي و اورد باال رو ميانه و ارهاش انگش رو

  خانم نسترن خوش روز
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  شدم خيره بهش رفته وا

  خونسرد انقدر

  ميشد مگه

  كردم بارش حرف همه اين

  فهميد اصال

  روحم واقعا نكنه

 :گفتم تعجب با

  نسترن

  نسترن هوي

 :گفت لبخند با

 هوم؟

  ؟ ميبيني منو-

  نبينمت چرا شدي خل+

  بهم نكرد نگاه بس از شدم روح كردم فكر-

 :گفت كشداري لبخند با

  جذابه چقدر

  ديدي رو لباساش ي اتو خط واي

  واي موهاش

  تميزه چقدر

 :كرد من به رو

  حموم برو گفتم بس از زدي كپك تو اونوقت
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 : اوردم در اداشو

  ميگي چي تو ميگم چي من

  كرد رفتار باهام چجوري نديدي

  ميزني حرف رفتنش ومحم از تو بعد

 : اومد خودش به تازه انگار

  ها ميگي راست واي

  من فقط گفت

  چي تو پس

 : كردم مشت دستامو

  نميدونم

  متنفرم ازش

  زنه بهم حال

 :گفت ناراحتي با

  بزنيم حرف باهاش بايد

  شد اوكي شايد

 ؛ افتادم راه مجتمع سمت به

  يزنمم حرف باهاش خودم من كن اوكي كارتو برو تو

  افتاد راه و گفت اي باشه نسترن
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  داشتم احتياج خيلي اينكار به

  بودم توارايشگاه ها صندلي اين دنبال ماهي سه

  بدم دستش از احمق مرتيكه اين بخاطر نميشد

 خفه قصد بغض

  داشت رو كردنم

  كردم مشت بيشتر دستامو

 .. كنه جلوگيري كماش از دستم كف سوزش و بلندم هاي ناخون فشار شايد تا

 

 

 

  حسان

 

 كردم اويزون لباسي جا روي رو م كت و گذاشتم ميز روي رو كيفم ارومي به

 :گفتم ارومي صداي با در صداي با

 ! بله

 :شد وارد احمدي خانم

  سماوات اقاي

 ... دارن كار شما با خانمي

 :دادم باال رو راستم ابروي عادتم طبق

  ؟ كي

 هورامه اسمشون ميگن
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 : دادم تكون سر

  داخل بياد بگو

  شد زده در كه بود نرسيده دقيقه به

 : گفتم محكمي صداي با

  بفرماييد

 شد وارد دختر

  بود كرده مشت هاشو دست و بود شده خميده قدش

  ميداد قورت رو دهنش اب يكبار دقيقه چند هر

  ميكشيد عميقي هاي نفس و بود گرفته تيك راستش سمت ابروي

  داشت شديدي استرس انگار

 : كرد زمزمه اروم

  ؟ بشينم تونميم

 : دادم تكون سر

 .. بفرماييد البته

  نشست صندلي روي

  معذبه كه بود مشخص صندلي روي شدنش ازمچاله

  كرد صندلي دسته با بازي به شروع اروم

 ميكرد مرتب شو ها جمله داشت انگار

 : كشيد عميقي نفس

  من

 ميخوام عذر رفتارم اين بابت من

 : دادم باال ابرو

 ؟ رفتار كدوم
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 :كشيد پوفي

  من

  دارم نياز اينكار به

 : شدم خم سمتش به و گذاشتم ام چونه زير رو دستم دو

  چه خب

  ؟ مياد بر من دست از كمكي

  بمونم بديد اجازه-

 منم

  ديگه ميدم قول منم

 : گرفتم صورتش سمت به بسه نشونه به رو دستم كف و اوردم باال رو دستم

  نميخوام قول

  هم خواهي عذر

 :دادم باال ابرو

  نه

  نميخوام

 : گفت استرس با

  چي پس

 ... بايد-

 : گفت استرس با

  چي پس

 ...... بايد-
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 :  زدم مرموزي لبخند

  بشي عوض

  چي يعني-

 : كردم نگاه پاش تا سر به

  تيپ اين

  نيست سركار تيپ

 : خاروند رو سرش

  نميفهمم

  نسرسنگي هاي لباس-

  كوتاه نه باز نه

  نه زياد هم ارايش

  خانم كاريه محيط محيط

 

  انداخت پايين رو سرش اروم

  گرفت بغضش كردم حس

  نكنه گريه ميكرد سعي

 : كشيد عميقي نفس

  باشه

 : دادم تكون سر

  نه يا ميكنيد تغيير ببينيم تا هستيد امتحاني هفته دو شما اما اوكيه دوستتون كار

  گفت ارومي ي باشه

 : كردم اشاره در به

  مرخصيد
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  بشه بلند مبل روي از كرد سعي

 رو رفتنش لب به لبخند باشم زندگيش توي تحول يك شايد اينكه از من اما بود بغضش دهنده نشون سنگينش هاي نفس

  كردم نظاره

  كردم هماهنگ رو اومدنش زيبايي سالن با و برداشتم رو تلفن گوشي در شدن بسته با

 

 

  رامهو#

 

  ميگذشت ارايشگاه اون توي استخدام از روزي چهار

  شد تموم اوكي چيز همه

  بگردم ها پاساژ توي ساعتي چند  شدم مجبور بود هفته اخر كه سارا تولد بخاطر

  برم شون خونه به عقدش سفره براي دادن نظر براي تا خواست ازم ايدا و زنگ تلفنم كه

  شدم خونه هيرا ٢١ ساعت و موندم اونجا و شام

  لرزيد دلم ته خالي خيابون ديدن با

  بود پاييني ي محله شون خونه

  بود فاصله ساعتي نيم مون خونه تا

  شدم خشي خش صداي متوجه بودم كرده عادت كه تاريكي به كمي

  برگردوندم رو سرم تعجب با

  بود خم اَي ديگه مرد روي و بود نشسته زمين روي مردي

 :گفتم ترس با

  اونجاست كي
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  اورد باال رو سرش مرد

  رفتم عقب به قدمي اش خوني دهن دور و سفيدش هاي چشم ديدن با

  برداشت قدم سمتم به و شد بلند افتاده زمين روي جون بي جسم روي از مرد

  كردم دويدن به شروع مخالفت جهت ناخوداگاه و زدم بلندي جيغ

  ميومد پاش صداي

  بود سخت دويدن قعاوا بلند پاشنه هاي كفش با

  انداختم دوشم روي رو كيفم

  أفتم بي زانو روي شد باعث كه خورد پيچ راستم پاي

  شدم خم درد از

  گرفتم راستم دست و اوردم در پام از هامو كفش سريع

  كردم حركت به شروع لنگان لنگ و شدم بلند سختي به مون فاصله ديدن با

 

  نيست تمپش ديگه كردم حس كه بود گذشته كمي

  دادم تكون دست ترس با رنگي مشكي ماشين ديدن با

 : زدم جيغ ترس با و انداختم ماشين توي رو خودم راننده به توجه بدون

 ... كنيد حركت لطفا
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 (  حسان)

 

  انداختم عاطفه تخت روي رو مشروب شيشه كالفه

 :گفتم ارومي صداي با

 ...من

  ميرم دارم من

  اومد بيرون دستشويي توي از سفيدي حرير خواب لباس با

  بود ريخته اش شونه روي رو رنگش مشكي موهاي

 : بوسيد رو لبم و سمتم اومد ناز با

  حسان نرو

 :شدم خيره هاش چشم توي سرد

 امشب واسه بسه

 :نشست زانو روي

 نشدم خسته هنوز من اما

 :گفتم رفت كمربندم به كه دستش

 نه

 : زد چشمك

  نمياد بدت

  مميد قول

 :پيچوندم موهاش دور رو دستم

 . كن شروع
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 كرد شروع رو كارش مهارت با و زد نمايي دندون لبخند

  ميدادم تكون رو سرش و ميكشيدم رو موهاش

  ميشم ارضا دارم كردم حس گذشت كه كمي

 ... بشه خالي وجودم تا داشتم نگه بيحركت رو سرش

 

 

  پوشيدم رو شلوارم كارم شدن تموم از بعد

 :گفت ناز با فهعاط

 ؟؟ بموني شب نميخواي يعني

 :كشيدم كوتاهم موهاي توي دستي

 !  نه

 : ورچيد لب

  ؟ ميخواي رابطه براي رو من فقط

  رفتم در سمت به و برداشتم رو پولم كيف و سوييچ

 :گفتم ارومي صداي با

  شايد

  زدم بيرون خونه از و نبودم واكنشش منتظر

  بود شهر پايين متس قديمي ي خونه ، عاطفه خونه

  كردم حركت خونه سمت به و شدم ماشين سوار
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  شدم ميداد تكون دست ماشين براي و بود ايستاده خيابون كنار كه دختري متوجه كه بود گذشته كمي

  نبينم رو اش چهره ميشد باعث خيابون تاريكي

  داشتم نگه رو ماشين

  شد ماشين سوار ترس با دختر

 :زد جيغ ترس با

  كنيد حركت طفال

  برگردوندم سر

 بود هورام

  كردم روشن رو ماشين سوال بي و دادم تكون سر

 

 : هورام

 

  ميزدم نفس نفس ترس از

 كردم نگاه راننده به

 داشت اشنايي رخ نيم

  كرد نگاهم اينه از كه بود گذشته كمي

  بود حسان

 : گفت اروم

 ؟ خوبيد

 :دادم تكون سر ترس با

  بله..ب

  ؟ ودب شده چي-
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 :گفتم لكنت با

  بود افتاده دنبالم يكي..  يكي نميدونم..ن

  گفت أهاني و كرد درست رو اينه

  ميشد پخش ارومي انگليسي اهنگ

 :گفتم استرس با

  سمته كدوم شما مسير

 :داد باال ابرو

 .... من

 : زدم تلخي لبخند

  نميخوره هم به  مسيرمون ميشم پياده همينجا ميشم ممنون پس خب

  كرد نگاهم و داشت نگه حرف بي رو اشينم

  شدم پياده ماشين از ناراحتي با

  نكرد هم تعارف يك حتي عوضي

 :داد پايين رو شيشه

  برسونمتون جلو بفرماييد بشينيد پشت كه نبودم تون راننده

 : كردم نگاهش شك با

 ؟ برسونيد منو ميخوايد واقعا يعني

 : داد باال ابرو

  اينطوره كه ظاهرا

  دادم تكيه و شدم ماشين شاگرد قسمت وارس
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 : كرد نگاهم

 ؟ كجاست تون خونه

  دادم رو ادرس

  كردم توجه لبش به تازه

  بود قرمز

  بود مونده پيرهنش روي حتي رژش جاي

  زدم شيطنت روي از لبخندي

 : كردم زمزمه بخوره گردنش به نفسم كه طوري گوشش توي اروم شدم خم سمتش به

  كنيد ك پا رو لبتون يرو قرمز رژ

  شد مشت فرمون روي دستش

 

 

 : هورام

 

  شد تَر پهن لبخندم كه بشه خم سمتم به خواست

  كردم دور ازش رو خودم و نشستم صندلي روي

  بزنم جيب به پولي خوب ميتونستم ميشدم نزديك بهش اگه

  پولدار هم بود خوشتيپ هم

  بود بودن يكي بغل مهموني هر تو  از بهتر

  كردم تمديد رو رنگم زرشكي رژ و اوردم در كيفم توي از رو اينه فكر اين زا

  بود من به نگاهش

  شدم خيره بهش و گرفتم گاز رو لبم ارومي به
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  شد خيره رو به رو به و كشيد ارومي نفس

  افتاد هام شونه شالم كه دادم تكون جوري رو سرم

  شدم خم سمتش به و كشيدم موهام توي دستي

 : گفتم ارومي صداي با

  حسان اقا

 :كشيد موهاش توي دستي

  بله

 :كشيدم لبش روي رو ام اشاره انگشت

  نميكنيد پاك نويا

  بود رنگم زرشكي هاي لب به نگاهش مدت تمام

  داشت نگه رو ماشين و كشيد عميقي نفس

 :گفت سردي صداي با شد خم سمتم به

  ميخواي چي

  گرفتم گاز رو لبم و زدم لبخند

 :شدم خيره هاش لب هب

  هيچي

 :كشيدم موهاش به دستي

  هوم

 : كشيد لبم به دستي و شد خم صورتم روي

  رنگه خوش

 : شد تَر عميق لبخندم

 ؟ تره رنگ خوش لبتون رو قرمز اون از
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 :زد چشمك

  چطور

 : كشيدم نفس صورتش توي

  همنيجوري

  خنديد

  شد هاش لب اسير هام لب كه بگم چيزي خواستم

  كرد قفل دستش دور رو موهام محكم و كرد موهام توي رو استشر دست

  نميومد باال نفسم

  نميداد فرصت هام كشيدن نفس براي و ميگرفت گاز خشونت با

  زدم چنگ اش سينه به

  برد عقب رو سرش

  كشيدم عميقي نفس

  ميكرد نگاهم خمار

 

  شدم كوچه از ماشينش رفتن بيرون گر نظاره لبخند با

  شدم خونه وارد و كردم زبا و در

  نبود نسترن

  كردم عوض رنگي صورتي شلوارك تاپ با رو لباسم و انداختم ميز روي رو وسايلم

 افتاد مانتوم جيب از كه فلشي ديدن با

  شدم خيره فلش به تعجب با

  داشت نگين يك سرش كه رنگي مشكي فلش

  گرفتمش دستم توي و رفتم سمتش به

 بود ترننس هاي اهنگ فلش شايد
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  گذاشتم تاب لب توي رو فلش فكر همين با

  نداشت چيزي فيلم تا چهار جز به

  كردم پلي هارو فيلم از يكي تعجب با

  گرفت فرا رو تلوزيون رنگي سياه صفحه

  بست نقش صفحه روي رنگي قرمز ي جمله

  نميدونستم رو جمله معني

 رفت بود كشيده دراز رمزق تخت روي كه اَي برهنه زن روي دوربين كه گذشت كمي

  كردم نگاهش

  شد اتاق وارد مردي

   بود سبزه پوستش رنگ و داشت اَي ورزيده اندام

  داشت تن به شلوار

  كرد بوسيدنش به شروع اروم و زد خيمه زن تن روي

  كشيدم لبم روي رو دستم صحنه اين ديدن با

 ميشد عوض حالم زن صداي شنيدن با

  اومده كجا از فلش اين   كه نميكردم فكر اين به

  ميكردم فكر رسيدن اوج به فقط

  شدم خيره رو به رو تصوير به و كردم باز هم از پاهامو

  بود مرد دست شالقي

 ميشد اضافه رنگش سفيد تن به قرمز رد يك زن اشتباه هر با

  ميذاشتم مرد جاي رو حسان و زن جاي رو خودم ناخوداگاه

 گزيدم لب يخ ديذن با اورد يخ سطل يك و بست هاشو دست مرد زن رسيدن اوج به از بعد
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 ميداد سر اي ناله بدنش روي يخ گرفتن قرار بار هر با زن و ميگذاشت زن بدن جاي ، جاي هارو يخ

  ميشد تَر بلند و بلند ها ناله كه بود گذشته كمي

  برم موبايل سمت به فكر بي من شد باعث تلفنم صداي

  بود ناشناس شماره

 دادم جواب رو تلفن ها ناله بلند صداي به توجه نبدو

 : بود حسان

  سالم

 : گفتم تعجب با

 بفرماييد سالم

 : خنديد

 شدم مزاحم موقع بد انگار

 

  شدم فيلم متوجه تازه

  كردم صدا بي و فيلم و زدم ام پيشوني به اَي ضربه

 : گفتم استرس با

  ميزنه جيغ همسايه بچه  نه

 : يدخند تري بلند صداي با

  اهااان

 اورديد كجا از منو شماره حسان اقا-

  گرفتم نسترن از+ 

 : گفتم أهاني

  داشتيد كاري خب

  كنم دعوتتون مهموني به ميخواستم+ 



 

 

36 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 

 : گفتم تعجب با

  مهموني

  ؟ منو اونم

  چيه مشكلش بله+ 

 دارمن وجود و نميبينيد رو من انگار كه ميكرديد رفتار جوري پيش وقت چند تا شما اما_

 : سرداد اي خنده سرخوش

  بود قبل براي اون

 : دادم تكون سر تعجب با

  ؟ كي

 كرد قطع و داد توضيح شب فردا مهموني به راجع كمي

  كشيدم عميقي نفس

  بود شده كننده خسته برام ديگه ها مهموني

  بودم كرده عادت ها كار اين به بودن شده فوت مادرم و پدر وقتي از

  بود نقاش پدرم

  ميبينه اسيب كمرش و افته مي پايه چهار روي از روز يك

 بكنه كار نميتونست ديگه

  ميداد رو خرجمون شستن لباس با مادرم

  ميكنه فوت جا در و ميزنه بهش ماشيني رفت بيرون پدرم كه روز يك

  ميكنه فوت جا در جا و ميكنه قلبي ايست خبر اين شنيدن با داشت قلبي ناراحتي و بود پدرم عاشق كه مادرم

 اي اجاره خونه يك و اساسيه أسباب تا چهار و ميمونم من

  خواست رو عذرم ماه دو از بعد صاحبخونه

  رفتن واسه جايي نه داشتم پولي نه
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  شدم إشنا نسترن با كه بودم نشين پارك روزي سه دو

  نبود ارايشگري ما اصلي كار

  ميكرديم دزدي ما

  ميداشتيم بر پول پولدارمون هاي مشتري كيف از

 . ميكرديم دزدي كيفشون از بودن حال و عشق دنبال همه وقتي هم ها مهموني توي

 

  شدم بلند جا از در صداي با

  شد خونه وارد خستگي با نسترن

 : رفتم سمتش لبخند با

  اومدي خوش

 :انداخت باال ابرو تعجب با

  ؟ هورام خودتي

 :گرفتم دستش از رو خريد هاي كيسه

  بمونم گذاشتي اگه ادمم من يبار

 شد خونه وارد و داد تكون سر

 : نشست صندلي ترين نزديك روي

 يعني مردم اخيش

  خرابه هميشه ماشينم اين
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 : حسان

 

  كردم دستم توي شالق به نگاهي

  زدم لبخند

  بودم كرده درستش خودم

  كشيدم بافتش روي دستي

  اومد سمتم به نازي

  كرد پارس اروم

  رفتم تشسم به

 كرد مشت اش سينه جلوي رو هاش دست و نشست زانو روي

  كشيدم كوتاهش موهاي به دستي

 داد تكون رو سرش لبخند با

  داشتم دوست رو سفيدش و الغر تن

  ميلرزيد تنش و بود شده دون دون پوستش ترس از

  كشيدم اش شونه روي رو شالق

 كشيد عقب رو خودش كمي

 بود شده زيادش ترس ي دهنده نشون

  كردم اشاره پام جلوي به و نشستم مبل روي

  اومد سمتم به پا و دست چهار عشوه با و اروم

  گذاشتم سرش روي رو راستم پاي

 : كرد پارس اروم

  خوب دختر هيش

  نترس
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  نميرسوندم اسيبي بهت

 ميكردم وارد شوك بهش نبايد ميترسيد وقتي

  بودم اسليوم گاه تكيه من

  بترسه من از اينكه نه ميكرد تكيه من به بايد

  نميكنم اش خوبي جز به كاري من كه اين به بايد

  كردم موهاش نوازش به شروع پام كف با

 ميداد تكون رو باسنش و ميكرد لوس رو خودش

 

 : كشيدم سرش به دستي شد اروم و بود پام زير كامل كه ساعتي نيم از بعد

  ؟ خوبي

 نشست زانو روي

 :گفت اروم و

  سرورم بله

  خوبه

 : كرد نگاهم شيطنت با

  سرورم

  كردم نگاهش سوالي و دادم باال ابرو

 :كرد نگاه ام تنه پايين به

  ؟ ميشه

 :بلندشدم صندلي روي از

  نه

 :ورچيد لب

  ؟ چرا
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 : رفتم حموم سمت به

  بيا دنبالم

  اومد سمتم به پا و دست چهار

 : مكرد هدايتش وان سمت به و كردم باز رو حموم در

 كني تميز كامال رو خودت داري فرصت دقيقه ده

 : زد لبخند

  چشم

  كردم حركت سفيدم اتاق سمت به در بستن از بعد

  ميزد برق سفيدي از مرمر تخت

 گرم اب ظرف و گذاشتم مرمرم تخت روي رنگي سفيد بالشت كردنشون عفوني ضد از بعد و گذاشتم اهني ميز روي هامو چاقو

  كردم اماده دستمالي و

  رفتم حموم سمت به

  بود كشيده دراز وان توي لبخند با نازي

  كردم بغلش مرموزي لبخند با و رفتم سمتش به

  ميكرد خيس هم منو لباس تنش خيسي

  بشه سرپا كردم كمكش و كردم پاش هاشو دمپايي

  كردم موهاش كردن خشك به شروع اروم و كردم تنش رو رنگش سفيد ي حوله

 

  كردم بلندش اروم و انداختم پاهاش زير دستي شد خشك كامل هاينك از بعد

  بودم گذاشته زانوهاش پشت رو ام ديگه دست و كمرش روي رو دستم يك

  خنديد و كرد حلقه گردنم دور نرمي به هاشو دست

 شدم خيره دستش يك و سفيد هاي دندون به



 

 

41 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 

  مداو فرود زمين روي پا ي پنجه با نرمي به رسيديم كه اتاق به

 : گفتم ميكردم دست رو هام دستكش كه حالي در

  بكش دراز و بذار كمد داخل رو ات ولهح

 كرد أطاعت سريع

 داشت دوست رو بازي اين

  برداشتم رو باريكي تيز نوك چاقوي

 داشت رنگي طاليي هاي خط با مشكي ي دسته

 

  گزيد رو لبش

  گذاشتم اش سينه روي اروم رو چاقو نوك

  بودم كرده عفوني ضد رو چاقو قبل از

  داد سر ارومي ي ناله كه دادم فشار كمي

 بود لذت شدت از ناله بلكه بود نداده خراش رو پوستش چاقو

 

 

  كردم دادن حركت به شروع بدنش روي رو چاقو و زدم مرموزي لبخند

  ميدادم حركت بشه إيجاد بدنش روي خراشي اينكه بدون

  بياد قلقلكش ميشد باعث چاقو خنكي

  كرد نگاهم خنده با و گذاشت شكمش روي رو دستش

  كردم اخم

  برداشت شكمش روي از رو دستش سريع و شد كارش متوجه

 بستم تخت كنار چرم ها دستگيره به رو هاش دست و دادم تكون سر
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  نده نشون رو ترسش داشت سعي

 كردم روشن رو ضبط و كردم عفوني ضد رو شكمش روي مخصوص مواد و دستمال با كمي

  داشت بااليي تحقير حس

  داشتم دوست رو ميكردم بازي بدنش با داشتم دوست كه هرجور و ميشدم خيره بدنش جاي جاي به سردم نگاه با اينكه

 بود خيس خيس كشيدم پاش بين دستي

 كردم نازش با بازي به شروع انگشت دو با اروم

  بست پاهاشو و گزيد بل

  زدم شكمش باآلي به اَي ضربه

  كرد باز پاهاشو بين و گفت ارومي يآ

 

  كردم بازي به شروع

  ميكشيدم اش نقطه ترين حساس روي اروم

 

  بود كارم همراه صداش موسيقي

 

  ميكشيد كشدار هاي نفس و ميپيچيد خودش به

  كشيدم دست بشه ارضا اينكه از قبل

 

  بود شده خيره صورتم به تعجب با و ميزد نفس نفس

  كشيدم شكمش روي رو p حرف اروم و زدم مرموزي لبخند

  شد إيجاد سطحي خيلي زخم

  بوييدم رو زخمش روي خون و شدم خم



 

 

43 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

  زدم ليس رو زخمش

 

  ميكرد خوب رو حالم خون

  بشم معتادش قبل از بيشتر ميشد باعث خون گرمي

  ميكشيد عميق هاي نفس و ميگرفت گاز رو لبش

 

  نوشتم روهم e حرف P رفح كنار و كردم جا به جا دستم توي رو چاقو

 

  شدم زخمش روي زدن ليس به شروع ولع با

  ميكرد پايين باال رو شكمش درد از و ميكشيد اه

  شدم خيره ام نقاشي بوم به t نوشتن از بعد

 

*Pet* 

 

  زدم شكمش روي محكمي ليس و زدم كجي لبخند

 

  گرفتم ارومي گاز و رفتم گردنش سمت به

 :گفت نازكش صداي با

  مسرور

  كردم نگاهش خمار هاي چشم با

 : گزيد لب

  بيشتر بيشتر

  ميكنه ام ديوونه خون
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 :كشيدم لبش روي دستي

  كوچولو ميدونم

  كافيه بازي خون امروز براي اما

 

 ...اما-

 

 ندادم بهش رو حرف كردن تموم فرصت نازكش هاي لب روي هام لب گذاشتن با

 

  كردم زبا رو هام چشم صورتم روي گرم نفس حس با

  بود خوابيده بغلم توي نازي

 

  كشيدم اش برهنه تن روي رو پتو و شدم بلند تخت روي از اروم

  وايسادم اينه جلوي شلوارم و شورت پوشيدن از بعد

 

  كشيدم موهام به دستي

  بود خوبي شب

 

  انداختم كبودش صورت به نگاهي

  بود شده پاره لبش كنار

 

  اومدم بيرون اتاق از تلفن نبرداشت از بعد و زدم پوزخندي
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  گرفتم رو إخس شماره

 

 :پيچيد گوشم توي خشدارش صداي زمان گذشت كمي از بعد

  شما بر درود

 

  درود-

 كردي؟ اوكي رو امروز اخس

 

  هماهنگه شما ي گفته طبق چي همه سرورم بله+

  هستند امدش و رفت مواظب شون خونه در جلوي هم نفر دو كردم نصب اش خونه توي هارو دوربين

 

 :دادم تكون سر

  باشند داشته حضور مهموني توي بايد امشب بگو رتيش و گلوريا به

 

  سرورم چشم+

 

  نشستم كاناپه روي و كردم قطع رو تلفن

 

  بودم ماجرا اين شروع منتظر كه ميشد سالي دو و بيست

  ميكرد من براي رو هستي تمام كه ماجرايي
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 : هورام

 

  اومدم بيرون ازاتاق سرسري دوش گرفتن از بعد

  كردم نگاه ساعت به

 بود پنج

  ميشد شروع هفت ساعت مهموني

  زدم صورتم به كرمي و نشستم اينه جلوي

  موهام موهام كردن اتو به شروع پام و دست كردن مرطوب از بعد و كشيدم سشوار رو موهام

  بود شده زيبا اش عروسكي قرمز لباس توي نسترن

  بود ريخته دورش و بود كرده توا رو موهاش

  بود ارايشش كننده تكميل چشمش ي ساده ارايش و قرمز رژ

  كرد پاش رو قرمزش سانتي ده پاشنه كفش

 ... هورام-

 :گفتم كشيدم موهام توي دستي كه حالي در

  ؟ هوم

  ؟ زشته نپوشم شلوار بپوشم پالتو يك-

 

 : انداختم باال ابرو

  زشتي چه بابا نه

 

 كردم تيره ي تيره رو مها چشم

  كشيدم بلندي چشم خط و گذاشتم مصنوعي هاي مژه

  زدم كمرنگي خيلي لب رژ مشكي سايه زدن از بعد
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  بستم پايين محكم رنگي مشكي كش با و كردم باز فرق از رو موهام

 داشت مشكي حرير هاش استين كه رنگي مشكي بلند پيرهن كردنش مخفي و كش دور موهام از اي شاخه پيچوندن از بعد

  كردم پام مشكي دار ساق كفش

 

  زدم رنگي مشكي الك

 بودن گذاشته شصتم گرفتن قرار براي سوراخي و ميومد دستم تا كه بود جوري لباس إستين مدل

 

  ميشد كشيده زمين روي و بود بلند. رنگم مشكي لباس ي دنباله

 

 : گفت نسترن

 شدي ترسناك چقدر لعنتي

  شده يدسف انقدر چرا پوستت

 

  كردم نگاه اينه به

  بود شده قرمز هام چشم سفيدي انگار

 

 :زدم خودم به اينه توي لبخندي

  ديگه اينيم ما

 

 : كردم نگاه ساعت به

 بود شده نيم و شش

 

  زدم بيرون اتاق از ام دستي كيف برداشتن و بلند مشكي شال كردن سر از بعد و انداختم دوشم روي رنگي مشكي شنل
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 :گفت و اومد بيرون اتاق از مه نسترن

 ! نميزني عطر

 

 : گفتم كالفگي با

 رفت يادم واي

 

  زديم بيرون خونه از و زدم موهام و گردن دستا، مچ به شيريني عطر

 

 

 : حسان

 

  كردم نگاه ساعت به

  بود نيم و هفت

  بود نيومده هنوز اما

  شدم خيره داشت كردن دلبري در سعي و بود يستادها وسط كه رنگي سفيد دختر به و برداشتم لبم روي از رو سيگار

  بود پر پاهاش رون اما نداشت شكم

  باسنش زير تا بلوند موهاي

  بود داده پرش و سفيد هاي رون به بيشتري ي جلوه بود باسنش روي تا كه تنگي قرمز لباس

  داشت پاهاش مچ رو اسكلتي تتوي

 فروختن نشونده بودند شده جمع اتيش هاي حلقه اسكلت دور و بود زده بيرون ماري نيش راستش چشم از كه اسكلتي

  بود روحش

  زدم پوزخند

  برگردوندم هيمان سمت به رو سرم و
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  بود داتو با زدن حرف حال در

 : اومد سمتم به اخس

  سرورم

 

  شدم بلند

  اومده ميدونستم

  ميكردم حس رو وجودش

 

  رفتم در سمت به و كشيدم ام مشكي پيرهن به دستي

 

  نمياد باال نفسم كردم حس ديدنش با

  بود كرده سوختن به شروع تنم تمام

  بكشم نفس نميتونستم

  ميكردم خس خس سختي به

 بود شده قدرتش متوجه اخس

 

 : اومد سمتم به داتو

  سياكزار

 

 كردم اخم و برگشتم سمتش به

  كنم نگاه بهش متنميتونس

 : اومد سمتم به لبخند با

  انحس اقا سالم
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  كردم مشت رو هام دست سختي به

 ؛ نگيره رو قدرتم زيادش نيروي كردم سعي

  خوبي

 :داد باال ابرو

  ميشم بهترم كنم عوض كجا رو لباسام بگي اگه قطعا

 

  دادم تكون سر

 

  بودند شده حضورش متوجه اخس و داتو فقط و بودند رقص مشغول بقيه

 

  بيايد دنبالم-

 

  افتادند راه من شتپ و كرد اشاره دوستش به

 : شنيدم رو ميزد حرف داتو با اروم كه رو اخس صداي اخر ي لحظه

 .... بود شبيهش چقدر

 

 

  هورام

 

  بودم ايستاده چوب چهار بين

  بود زده زل من به ميكشه درد داره بود مشخص كه اي چهره با حسان

  اومد سمتش به زالي اندام الغر پسر
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  داشت عجيبي هاي چشم رنگ

  بود سفيد بدنش تمام ، ها ابرو ها،مو

  بياد خودش به و كنه اخم حسان شد باعث كه گفت حسان به چيزي

  نبود ما متوجه كسي

 بود وايساده حسان كنار ميانسالي مرد

  كنم فرار سنگين جو اين از اينكه براي

 

 : رفتم سمتش به لبخند با

  حسان اقا مسال

 

 :داد جواب سختي به

 ؟ خوبي

 

 : دادم باال ابرو تشيطن با

  ميشم بهتر كنم عوض كجا رو لباسام بگي اگه قطعا

 

 : داد تكون سر كالفگي با

  بيايد دنبالم

  افتادم راه حسان پشت و  گرفتم رو  نبود ما به حواسش كه نسترن دست
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 (پيش سال ها صد) 

 : كل داناي

 

 : افتاد زمين روي آنه

  دارم دوستت

  دارم دوستت ات خدايي به قسم

 

 :ميدهد سر بلندي ي خنده تروكس

  است من نَفس اين و

 

  ميكند حركت تروكس سمت به زنان نفس نفس آنه

 

  ميشود اش شيطاني ي فرشته حقارت گر نظاره خندي كج با تروكس

 

 : ميكشيد آنه بلند و سفيد گيسوان بر دستي

  آنه ميداني

 

 اي شده فروخته تو

  به را روحت

  جهنم مقع به را عاقبتت من

 

 : ميزند چنگ تروكس رنگ سياه شنل به آنه

  خود ي عالقه با ام شكسته قلب به قسم
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  تو به را روحم ميفروشم

  من و

 ميدهم تو به را تمامم من

 

  اورد مي بيرون جيب از رو دارد اش دسته روي رنگي قرمز سنگ كه رنگي مشكي خنجر تروكس

 

  ميزد چنگ ار آنه بلند موهاي رحمانه بي حركت يك با

 

 : ميگويد فرياد با

  آنه بگو

  نيستي خدا براي ديگر بگو

  ميپرستي مرا بگو

 

 : ميگريد عشق جنس از دردي با آنه

  عشق حضرت به قسم

 عشق كه منم اين

 

  ميدانم واال را

  من اين

  خوس آنيتو

  به را قلبم ها پاكي خداي سلوكوس فرزند

  ميفروشم ليديه تروكس

  باد وت آن از من روح
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 ميچكد رنگش سياه چشمان از اشكي قطره آنه موهاي روي بر خنجر حركت با

 

  ميكند تروكس دست در بلند گيسوان به نگاهي

 

  ميكند فرو آنه قلب در را خنجر رحمي بي با تروكس

 

 

 : ميزند پوزخندي آنه گريان چشمان ديدن با تروكس

 ... آنه جهنم به ديدار

 

 

 : هورام

 

 : ايستادم اينه جلوي و كردم عوض رو هام لباس

 ؟ خوبم

 

 :گفت ميكرد تمديد رو رژش كه حالي در نسترن

  عالي اره

  ديگه بريم

 

 : گفتم و كشيدم موهام به دستي

  بريم باشه
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 اومد سمتم به حسان اومديم بيرون كه اتاق از

 : گفت مصنوعي لبخند با

  شدي زيبا

 

 :زدم لبخند

  مرسي

 

  مشكي؟ چرا اما-

 

 : دادم تكون سر

  همينجوري

  كرد هدايتمون سالن سمت به و گفت أهاني

 

  بود شده چيده صندلي دور تا دور سالن توي

 

  داشت قرار سالن راست سمت باركوچك يك و بود رقص براي قسمتي

 

 برد بودن صحبت مشغول كه نفري سه سمت به رو ما حسان

 ؛ شتبرگ سمتم به لبخند با مواج و بلند موهاي با دختري

  عزيزم سالم

 

 :زدم كوچيكي لبخند
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  سالم

 

 : كرد حسان به رو دختر

 ؟ نميكني معرفي

 

 : گذاشت كمرم روي رو دستش حسان

  حتما

  هورام

 

 : كرد نسترن به رو

  نسترن و

 :گفتن همزمان لبخند با دختر و پسر دو

  خوشبختيم

 

 : گفت عشوه با نسترن

  همينطور منم

  ردمك اكتفا لبخندي به من اما

 

 : كرد ها بچه رو حسان

 (  باشه داشته حضور امشب مهموني براي داد دستور إخس به حسان كه گلوريا همون)  عاطفه

 :  كرد بلندي قد و جوون پسر به رو

 )  سينا

 (  باشه داشته حضور امشب مهموني براي داد دستور إخس به حسان كه رتيش همون
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 : كرد نقشي ريز پسر به رو و

 ( ميرو واقعي نام)  سينا دربرا سپهر

 

  داديم دست نَفَر سه هر با

 

 :گفت لبخند با اومد خوشش سينا از ظاهرا كه نسترن

 !  سينا اقا

 

 :گفت اَي خنده تك با سينا

 بله

 

  ؟ كنيد همراهي بار تا و من ميشه-

 

 :زد شيطوني لبخند سينا

  حتما

 

  سينا و نسترن رفتن با

  رفت كنارمون از سرسري خواهي عذر با هم سپهر

 

  مونديم عاطفه و من فقط

 

 :نشست صندلي روي لبخند با عاطفه
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  جون هورام خب

  سالته؟ چند

 

 :گذاشتم گوش پشت رو موهام از اي شاخه

  سالمه دو و بيست

 

 :داد تكيه صندلي به

  سالمه ١٢ منم اهان

  ؟ خوندي درس

 

 :گفتم خجالت با

  دارم سيكل

 

  خنديد

 : طوالني و بلند

  اهان

 

  كردم سرگرم بودم گرفته تداركات مسئول از كه نوشيدني با رو خودم نگفتم چيزي ديگه

 

 

 : هورام

 

  نگفتم چيزي ديگه
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  كردم سرگرم بودم گرفته تداركات مسئول از كه نوشيدني با رو خودم

 

 : اومدم بيرون فكر از نسترن صداي با

 هورام هورام

 

 : كردم بلند سر تعجب با

  بله

 

 : خنديد انهمست

  ها نباشي نگران داريم كار باال يكم سينا و من

 

  شد زدنش حرف بيشتر مانع و كشيد و نسترن دست سينا

 

  كردم نگاهش تعجب و حرص با

  نميگذشت طرف با شدنش أشنا از دقيقه ده هنوز

  راحت انقدر چطور

 

 

 : اومد سمتم به حسان

  ؟ ميرقصي

 

 :گفتم دل دو

  نمياد هم بدم
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 : كرد دراز سمتم به رو شدست

  بيا پس

 

  شدم بلند صندلي روي از و دادم جاي اش مردونه دست توي رو ام كشيده هاي انگشت اروم به

 

  ميشد پخش ارومي اهنگ

 

  كردم قالب گردنش دور رو دستام و دادم جا حسان اغوش توي رو خودم

 

  گرفت رو كمرم ارومي به

 

  بودم اش سينه روي تا

 

  كرد بو اروم و كرد فرو موهام يتو رو سرش

 

  بردم عقب رو سرم

  بود ترسناك كمي سياهش هاي چشم

 

 : زد پلك ارومي به

  ؟ شده چيزي

 

 : خنديدم مستانه و گرفتم گاز رو لبم
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  هيچي

 

 :كرد زمزمه گوشم كنار و كشيد كمرم روي رو اش اشاره انگشت

 باشه

 

  كنم حس گردنم روي رو نفسش گرمي شد باعث كه كشيد نفس گوشم كنار

 

 

 : هورام

 

  شد باعث كه كشيد نفس گوشم كنار

  كنم حس گردنم روي رو نفسش گرمي

 

 : خنديدم و بردم عقب رو سرم

  نكن

 

 : اورد جلو رو سرش و شد خيره لبم به

  چرا

 : كردم خم عقب سمت به رو كمرم بيشتر

 مياد قلقلكم نكن

 

  دمون هوا رو و شد رها گردنش از راستم دست
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  نشم زمين پخش تا گرفت رو كمرم دست يك با

  خنديد و  شد خم كامل صورتم روي

 

  بود صورتم روي صورتش و بودم شده خم عقب به كامل كه اَي لحظه

 

  شد تموم اهنگ

 

  اومدم خودم به دست صداي با

  ديدم رو ميزدند دست كه كساني و ايستادم صاف تعجب با

  افتادم راه ام صندلي سمت به و كردم مصنوعي تعظيم

 

 : اومد سرم پشت حسان

  هورام

  دارم كارت

 

 : برگشتم سمتش به لبخند با

  بله

 

  باال بياي ميشه-

 

  افتادم ام نقشه ياد اما نه بگم خواستم

  بگيرم پول ازش بود قرار
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  بود زدن تيغ واسه خوبي كيس

  پولدار هم بود خوشگل هم

  بزنم رو مخش راحت ميتونستم

 

 : كشيدم موهام به دستي همين طربخا

  ؟؟ چرا

 

 : داد باال ابرو

 !  بهت نميگذره بد

 

 : گفتم و كردم حلقه بازوش دور رو دستم

  بريم باشه

  رفتيم باال ها پله از

  كرد هدايتم داخل به و كرد باز رو خوابي اتاق در

 : اومد سمتم به و بست و در

  هورام

 

  ميكني خودت جذب منو تو

  ازت دميا خوشم

 

 : شد خيره هام لب به

 شتمدا دوست رو طعمشون
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  خنديدم مستانه و رفتم عقب به

  اروم و ناز با

 

  گرفت اروم رو كمرم و شد نزديكم بيشتر

 

  گذاشت هام لب روي رو هاش لب حرف بي و كشيد موهام به دستي

 

  ميكردم اش همراهي اروم و زدم موهاش به چنگي

 

  نشست گردنم روي چپش دست

 

  كرد بيشتر رو گردنم روي دستش فشار و داد ام تكيه ديوار به

 

 زدم چنگ رو موهاش

 

  ميبوسيد رو هام لب ولع با

 

  نميكرد رها رو گردنم اما بود شده سخت برام كشيدن نفس

 

  برد باال رو گردنم كمي

 

  نميرسيد زمين به پاهام ديگه

 



 

 

65 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

  كنم پيدا نجات ميكردم سعي و ميزدم پا و دست

 

  شدم زمين پخش شد رها گردنم روي از كه دستش

 

  بود گرفته ام فشارگريه بخاطر

  ميكردم شديدي هاي سرفه و ميزدم نفس نفس

 

 

  ميكرد نگاهم خمار

 

 

  هورام

 

  بود گرفته ام گريه فشار بخاطر

  ميكردم شديدي هاي سرفه و ميزدم نفس نفس

  ميكرد نگاهم خمار

  شدم بلند مينز روي از اومد جا حالم كه كمي

  زدم ام سينه قفسه به چنگي

  شدم خارج اتاق از و انداختم نگاهي حسان به عصبانيت و ترس با

 

  ميرفت گيج سرم

  بود حتمي مرگم نميكرد ول رو گردنم اگه واقعا
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  كردم باز رو در و رفتم سمتش به كرديم عوض روى هامون لباس كه اتاقي ديدن با

 

  شدم نزدنم در از يمونپش ديدم كه چيزي با اما

 

  ميزد فرياد لذت از و بود سينا زير برهنه نسترن

  بستم و در ترس با

  بودن نشده هم در شدن باز متوجه حتي

  دادم تكيه پله به

  ميخواست رو خونه دلم

 

  كشيدم ام كرده باد هاي لب به دستي

 

 : اومد بيرون اتاق از حسان

 ... هورام

 

  برنگشتم سمتش به

 

 : اومد متمس به

  هورام

 

 : كردم نگاهش طلبكارانه

 ؟؟ چيه
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 : انداخت پايين رو سرش

  كنم كنترل رو خودم ذوق شدت از نميتونستم داري اي فريبنده زيبايي بگيرم رو خودم جلوي نتونستم من ببخشيد

 

  ميكردي خفه منو داشتي تو اما-

 

 : اومد سمتم به

  افته نمي اتفاق اين ديگه

 

 : برداشتم عقب به قدمي

  افته بي اتفاقي ما بين نيست قرار ديگه

 

 : زد پلكي

  نيازه يك اين

 

 : دادم باال رو راستم ي ابرو

 .. من براي نه

 

  موند تموم نا حرفم ام سينه رو چپش دست و كمرم پشت راستش دست گرفتن قرار با

 

  بودم خيره بهش تعجب با

 نداشتم حركت قدرت

 

  گذاشت امه لب روي اروم رو هاش لب
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  ميبوسيد ارومي به

 

 كردم اش همراهي به شروع

 

 كرد ماساژ به شروع اروم بود ام سينه روي كه چپش دست

 

  ميماليد رو باسنم چپش دست با

 

  ببينه رو ما هركسي داره امكان و راهروييم تو بود رفته يأدمون انگار

 

  كشيدم ارومي آه زد باسنم به كه چنگي با

 

 ... ميبوسيد روميا به رو هام لب

 

 

 : هورام

 

  اومدم خودم به اي سرفه صداي با

 (  ميرو) سپهر

 ميكرد نگاه مارو و بود ايستاده شيطنت با

  انداختم پايين رو سرم خجالت با و گرفتم فاصله حسان از سريع
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 : گفت اخم با حسان

  ؟ چيه

 

 : گفت داري خنده حالت به(  ميرو)  سپهر

  شده بد ها اسليو از يكي حال اومده پيش پايين مشكلي يك نخلوتتو وسط ميخوام عذر

 

 :  گفتم ترس با

 !  برده يعني اسليو

  ؟؟؟؟ داريد برده شما

  چي يعني

 

 : پرسيد و اورد باال سكوت معناي به دستي حسان

 ؟ كدوم

  نازي-

 

  دويد پايين سمت به ما به توجه بي حسان

 

 : كردم نگاهش اخم با

  ؟ كيه نازي

 

 : خنديد سپهر

 !  اسليوش

  ؟ أربابه يعني-
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  اره+

 

  ؟ دخترشه دوست نازي-

 

 : خنديد بلندتر

  يكجورايي

 

 : كردم مشت و دستام

  ميكرد اينجوري داشت من با و داره دختر دوست

 

  قديمه زمان مگه اصال باشه ارباب حسان نميكردم فكر اما بودم ديده بردگي ارباب قبال

 

 : گفت سپهر

 نداره قديم زمان به ربطي اصال ام اس دي بي ببين

  داره مختلفي هاي گرايش نكن برده ارباب انقدرم

 

  شدم خيره سينا و نسترن اتاق در وبه داد نشون بابا برو معناي به دستي

 بود نشده تموم كارشون يعني

 

  بمونم اينجا نميخواستم ديگه

 شده له غرورم ميكردم حس
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  بمونم اينجا نميخواستم ديگه

  شده له غرورم ميكردم حس

 

  زدم در

 

 : گفت اي رفته تحليل صداي با سينا كه گذشت كمي

  بله

 

 : گفتم پرويي با

  ؟ نشد تموم كارتون

 

  شد باز در

 : گفت سينا

  نميكرديم كاري

  بود ساده گوي و گفت يك

 

 :كردم اشاره اش رژي صورت با

  بود ساده گوي و گفت يك مشخصه كامال

 

  شدم اتاق وارد

  ميكرد نگاه من به تعجب با و بود نشسته تخت روي نسترن
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 : گفتم ميپوشيدم رو شنلم كه حالي در

  ؟ گذشت خوش

 

 : شد بلند تخت روي از

  ها

  اره اره

 

 :گفت و كشيد موهاش به دستي

  ؟ ميريم داريم چرا

 

 گفتم؛ عصبانيت با

  بريم ديگه بسه

 بشه چي كه بمونيم

 

 : گفت و پوشيد هاشو لباس حرف بي كه شد معصبانيت متوجه انگار

  بريم باشه

 

  اومدم پايين هارو پله عصبانيت با و زدم بيرون اتاق از نسترن به توجه بي

 

 :شد ظاهر جلوم حسان كردم رد كه رو پله اخرين

 ؟ كجا

 

 :رفتم اي غره چشم
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  اونور برو

 

 : گرفت نرده به رو دستش

  كجا گفتم

 

 :شدم رد دستش زير از

 احمق چه تو به بابا روب

 

  كردم حركت سالن خروجي سمت به خشم با

  دويد سمتم به و گفت حسان به چيزي هم نسترن

 

  شديم ماشين سوار

  نزديم حرفي خونه تا

 كنم خورد سرش تو و چي همه ميخواست دلم

 احمق

  ام فريبنده ميگه من به بعد داره دختر دوست

 

 : گفت تعجب با نسترن

  چته

 

 :گفتم داد با

  گرفت لب ازم
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 : انداخت باال شونه

  باشه خداتم از جذابي اون به

 

 :برگشتم سمتش به

  بعدش داره دختر دوست فهميدم

 

 : زد سوتي

  چندتا چندتا گرم دمش اوه

 

 : شدم پياده ماشين از

  افتادي نمي گيرمن نبودي احمق هم تو بابا برو

 

  شدم اتاقم وارد و كردم باز و در

  افتادم تخت روي ها لباس همون با

  احمق متنفرم ازت

 

_____ 

 : حسان

 

 شده وصل كه دوربين: نشستم اخس روي به رو

  سرورم بله-

 : كشيدم موهام تو دستي

 ... برگردم نميتونم نگردونم بر اونو تا



 

 

75 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 

 

 : حسان

 

 :كشيدم موهام تو دستي

  برگردم نميتونم نگردونم بر اونو تا

 

 داتو

 

 : گفت كالفگي با

  ميشه پشيمون شدي انتخاب جانشين اينكه از تروكس

 

 : كشيدم عميقي نفس

  ميدونم رو اينا همه داتو  ميدونم

 

  بفروشه رو روحش خودش خواسته با بايد

  كنم زورش نميتونم

  بشه تكرار تاريخ بايد

 اس آنه جنس از اون

  باشه عاشقم بايد

  بگذره ازدواجمون از ماه دو تاريخ طبق بايد

 

 : گفت اخم با ودات
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  كني ازدواج تو با نميتونه اونكه اما

  نداري خارجي وجود دنيا اين توي تو

 

  كنه ازدواج خودش دين هم با بايد پرسته يكتا اون

 

 :زدم خبيثي لبخند

  نيستم پرست يكتا من نميدونه اونكه

  الكيه ازدواج نميفهمه اون

 

 : دادم تكيه مبل به و بستم رو چشمام

 (  پيش لسا ها صد)

 (  حسان پدر) تروكس قصر) 

 

 ميجوشيد فواره از رنگي خوش خون نشستم حوض كنار

 

  برگشتم كسي پاي صداي با

 

  بود پدر

 

 : كردم تعظيم و شدم بلند جا از

  باشد سالمت تروكس سرورم

 

  اومد سمتم به
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 : گذاشت ام شونه روي دستي

 (  خودمون حسان)  سياكزار

  كرد پارس اروم و اومد سمتون به پا و دست چهار زني

 

 : گرفت دست توي رو زن ي قالده پدر

  سياكزار

  مني جانشين تو

  كني ثابت من به رو خودت بايد اما

 

 : كردم اخم

  پدر چجوري

 

 : نشست و رفت فرمانورايي تخت سمت به

  كرده پيدا رو آنه  رد(  فرمانورا مخصوص جادوگر و پيشگو)  هيمان

 

 : نشستم جانشين مخصوص صندلي روي

  مرده آنه سرورم اما

 !  كشتيدش خودتون

 

  شدم خيره رنگش قرمز هاي چشم به

 : زد خبيثي لبخند

  نه خودش

 !  وجودش عصاره
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 !  سرورم مياد بر كاري چه من از-

 

  كن نابودش و كن پيدا رو رنگ مشكي جعبه+

 

  ؟ مشكي جعبه-

 

  شده كشيده وشر عقاب پر يك طالئي رنگ با كه مشكي ي جعبه+

  بشه نابود بايد

  سياكزار كن ثابت رو خودت

 

 

 

 : حسان

 

  سياكزار كن ثابت رو خودت

 

  نه..  نابود اما كردم پيدا رو جعبه اون من

  كنم رهاش بيابون توي كه دادم ترجيح اما چرا نميدونم

 

  پيش سال دو و بيست تا نبود جعبه از خبري ديگه

 

  شد پيدا جعبه كه



 

 

79 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

  شده متولد آنه جنس از دختري شديم متوجه فقط اما نبود مشخص چي و كي توسط

  بشه ها پاكي ملكه ميتونست دختر اون

  بود شده بيشتر هاش قدرت اش انساني خوي بخاطر كه دختري

  ها إنسان و ها ها،بدي پاكي:   از تركيبي

  بشه جبران قابل كه نبود چيزي اين

 

  نشد پيدا اما كرديم رو و زير رو جهانمون تمام

  روند قلمرو از رو من ميدونست باليا اين تموم مسبب رو من كه پدر

  ليديه سياكزار من

  برگردم خودم سلطنتي تخت به تا داشتم شرط يك فقط آتش شاهزاده

 ..... اونم

🔞🔞 

 : اومدم خودم به اخس صداي با

  سرورم

 

  سرورم

 : كردم باز رو هام چشم تعجب با

  چيه؟

 :كرد اشاره ورمانيت به

 ...سرورم

 

 

 زدم پوزخندي بود كشيده دراز لخت تخت روي كه هورام ديدن با
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 :  كردم إخس به رو برد پاهاش بين كه رو دستش

  بيرون برو تو

 

  شدم خيره هورام لخت تصوير به و گذاشتم ام چونه زير دست

 

 

____  

 : هورام

 

  نميرفت بيرون سرم از حسان فكر

  شدم سايتي وارد ان پي وي كردن فعال با

 

  ميكرد ام ديوونه سرم توي شيطاني هاي فكر

 

  مرد جاي رو حسان و كردم تصور بود مرد زير برهنه كه زني جاي رو خودم

 

  كشيدم دراز تخت روي و شدم لخت

 

  بردم پاهام بين رو دستم

  بود خيس خيس
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 : هورام

 

  بردم پاهام بين رو دستم

  بود خيس خيس

 

  ميدادم تكون رو دستم اروم

  كشدار و بلند هاي اه

  خورد زنگ تلفنم كه بود رسيدنم اوج به نزديك

  بود حسان

 

 :گفتم ارومي صداي با

  بله

 

 : گفت خنده با حسان

  ؟ اينجوريه چرا صدات

 : گفتم ارومي به

  ميگيرم تماس بعد دارم كار االن

 

 :  شد مانع صداش اما كنم قطع خواستم

  وايسا

  بكنم و اينكار يتونمم من
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 : گفتم گيجي با

  ؟ چكاري

 

  كنم ارضات-

 

 :گفتم عصبانيت با

  نميخوام س..ك..س من

 

 : گفت اروم

  تلفني

 

  ؟ چجوري_

 

  ببند چشماتو+

  تخت يك رو مني پيش كن فكر

  كنارت ميام

  لختي لخت

  ات سينه روي ميذارم دست

 

  پاهات الي ميبرم رو راستم دست

  طونشي خيسه خيس

 

  خنديدم اروم
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  نبود خودم انگار

 نبود غريبه حسان اصال انگار

   بود مهم رسيدنم اوج به فقط

 

  ميكردم رو ميگفت كه هركاري من و ميگفت اون

 پيشش برم فردا شد قرار و ميكرديم صحبت تلفني صبح سه ساعت تا

 

  كردم تن مشكي خواب لباس و كردم خداحافظي

  نداشتم وجدان عذاب اصال

  نبود أولم بار انگار

 

  كشيدم دراز تخت روي

  نبود تلفني فقط كاش

  بود اينجا حسان االن كاش

  داشتم نياز بهش من

 

  رفتم خواب به خوابيده كنارم حسان اينكه تصور به و بستم رو چشمام
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 :  هورام

 

  ميومد مرد يك صداي و تخت صداي شدم بيدار نسترن هاي آه صداي با صبح

 

  رفتم اتاقش سمت به تعجب با

 خوردم جا سينا ديدن با

  بودن شده وجودم متوجه

  ميكردم نگاهشون حرص با

  شد بلند سينا روي از نسترن

 : گفت دستپاچه

  الم..س..س

 

 كرد نگاهم طلبكار و كشيد خودش روي پتو حالت همون تو سينا اما

 

 : گفت اخم با

  بيرون برو

 

 : رفتم غره چشم

  پرويي خيلي

 ! نسترن

 

 : پوشيد رو خوابش لباس و انداخت سينا به نگاهي نسترن

  ديگه برو بيرون بري نميخواي مگه جان هورام
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 : گفتم تعجب با

  ؟ بيرون برم ميخوام گفتم كي من

 

 : گفت تَر دستپاچه

  ؟ من كي

 ؟ گفتم من

 !  نه

  بخوره سرت به هوا يكم بيرون برو گفتم

 اومدم بيرون اتاق از سينا به اَي غره چشم از بعد و گذاشتم كشيدنش خجالت حساب روي رو بودنش دستپاچه

 

  كوبيدم سرم توي ساعت ديدن با

  بود ٢١:٠١ ساعت

  باشم حسان پيش ٢١:٠١ بود قرار

 بود ماه مهر اوايل

  رنگ پر سبز ي پاييزه مانتو

  مشكي ساده كفش با مشكي شلوار و مشكي شال

  ريختم دورم رو موهام و زدم رژ كمي

 : گفتم استرس با تلفنم روي حسان شماره ديدن با

  لو..ا

  تونم خونه دم-

 

  بيام من بود قرار:  گفتم تعجب با
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  نشي اذيت گفتم+

 

  پايين ميام االن باشه-

 زدم بيرون خونه از گوشي و كيف برداشتن از بعد و زدم عطر كمي

 

 بود داده تكيه رنگي مشكي سوناتا به حسان

  خاكستري كت يمشك پيرهن

  مشكي اسپرت كفش و جين شلوار

 : رفتم سمتش به

  سالم

 

 : كرد نگاهم لبخند با

  خانم سالم

  ميكشيدم خجالت ديشب از

  شدم ماشين سوار حرف بي
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 : هورام

 

  ميكشيدم خجالت ديشب از

  شدم ماشين سوار حرف بي

 : گفت كه بود گذشته كمي

  خوبي

  دادم تكون سر

 

 : گذاشت اهنگي

  اس كهنه من زخم

  شدم بزرگ بست بن اين تو من

  ام خسته انقدر

  خودم مرد ديگه اس بسته چشمام كه

  تو از شكست هر

  نو از شروع هر

 واقعا كرده پير منو

 

 

  كردم نگاهش

  همين عين تون همه

  بكنيد دل بلديد خوب

  زمين رو افتاد كه قلبي از بشيد رد بلديد
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  هميد عين همتون

 بزنيد حرف ميتونيد وبخ

 كنيد وابسته و ادم

  ببريد بگيريد و عشق

 

 بود سكوت توي راه نصف

 

 : گفت اينكه تا

  هورام

 

  نگفتم چيزي

 : كرد تكرار

  هورام

 

  كرد پارك خيابون كنار رو ماشين ناگهاني

 

 : برگشت سمتم به

  نميدي رو جوابم چرا

 

 : انداختم پايين رو سرم

  اومد بدم خودم از صبح اما كشيدمنمي خجالت اصال ديشب

 ...مي خجالت ازت
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  شدم ساكت راستش دست توسط ام چونه گرفتن با

 

 : كرد بلند رو سرم

 هيش

  نگو هيچي

  باش اروم

 

  داشتم گانگي دو حس

  بغض

  دلخوري

  لذت

  خجالت

  گوناگون حس تا هزار

 : انداختم اغوشش توي رو خودم

  نكشيدم خجالت خودم از حسان

 

 : كَرد موهام توي دست روما

 هيششش

 هييشش عزيزم اروم

 

  دارم دوست من

 

 : گرفتم فاصله ازش تعجب با
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 ؟ داري دوستم ميگي بعد نميشناسي منو اصال تو ؟ چي

 

 : گرفت رو دستم

  نه داشتن دوست

  جالبي برام

  باشي دارم دوست

 

 : شد خم سمتم به

  هورام نيازه يك اين

  ادمي تو

  ببري لذت بايد

  لذته از پر جنسي رابطه

 كني دورش خودت از ظلمه

 

 : گفتم اخم با

  ميكنم صبر ازدواجمون تا من

 

 : كرد اَي خنده تك

 !!گذاشتن وقتا همين واسه رو صيغه

 

  شدم دور ازش

 : اوردم در دستش توي از دستمو

  ميگي چي حسان
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  ميشناسي منو وقته چند

  خيلي زوده خيلي ها حرف اين واسه

 

 : كرد منگاه

  باشم بآهات ميخوام من

 ميشيم اشنا

  شدن فوت مادرت و پدر كه هم تو

  بشي ام صيغه ميتوني راحت خيلي

  بگيرم عهده بر زندگيتو مخارج و خرج تمام ميتونم

  كنارت باشم بذار

 

 : گفتم گيجي و تعجب با

  ميرسه چي تو به

 

 : زد چشمك

  ميدارم نگه رو اومده خوشم ازش كه كسي

  چطوره ميخونيم ماهه دو يغهص يك

 

 :پرسيدم مشكوك

  ماه دو چرا

 

  بيشتر شناخت براي_
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 : اوردم باال دست

  كنم فكر بايد

 

 : زد لبخند

  نيست مشكلي

  بخوريم چيزي يك بريم

 

 : دادم تكيه شيشه به رو سرم

  ميخوابم يكم مياد خوابم بودم بيدار سه تا من

 

 

 : خنديد بلند شيطنت با

 بودما بيدار منم اينكه مثل

 

  شدم قرمز اش پرويي شدت از

  شد يخ بدنم تمام كه كشيدم خجالت انقدر

  نكنم فكر بهش كردم سعي

 

  خوابيدم و بستم و چشمام
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 : هورام

  انداختم أطراف و دور به نگاهي

 رنگ سرخ دريا و بود رنگ خاكستري خاكش رنگ اما بود ساحل

 

  زدم چرخي ترس و تعجب با

  ودنب كسي

 

  برگشتم سرمه پشت كسي اينكه حس با

 بود ايستاده جووني مرد

 

  رفتم عقب ترس با

  داشت بلندي قد

  ميرسيد اَي خورده و متر دو به شايد

  شونه چهار

  مشكي موهاي

   قرمز هاي چشم

  رنگ سفيد پوست و سرخ هاي لب

  بود پوشيده چسبوني مشكي لباس

  داشت رنگي مشكي شنل و چرم شلوار

 

 : گفتم ترس با

  تو

  هستي كي ديگه تو
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 شد خيره بهم حرف بي

 

 :اوردم باال رو دستم

  ميشنوي

 

 : شد خيره صورتم تو جدي

  آنتريم

 خوس آنتريم

 

 : گفتم تعجب با

  اسميه چه ديگه اين

 

  هوي

 

  برم عقب ترس از شد باعث كه كرد اخمي

 : گفت

  ميشه مشكوك وگرنه برگردي زود بايد

 

 برميگردي ساحل اين به دوباره شب

 يك مادرت و پدر از

 

 داري خالي دفترچه
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 بگير بغلت اونو

 

 ؟ باشه

 

  بود اومده بند زبونم ترس از

  دادم تكون سر استرس با

 

  گذاشت ام پيشوني روي رو دستش كه بگم چيزي خواستم

 

 : كردم باز چشم حسان صداي با

  هورام

  ؟ خوبي هورام

 

 :گفتم استرس با

 ها

  خوبم هار اره

 

  كردم نگاهش

  بشم اش صيغه ميخواستم چرا من

  بودم كرده اعتماد بهش زود انقدر چرا

  چي همه بود رفته پيش تند انقدر چرا

 

 : گفتم كه بزنه دست بهم خواست
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  نه

  ميشم پياده من

 

 بود خاموش ماشين

  شدم پياده سريع

 : گفتم در بستن از قبل

 پيشنهادت به راجع

 ميدم خبر ميكنم فكر بهت

 

  انداخت باال شونه

 

 كردم حركت خونه سمت به و دادم تكون دست تاكسي براي

 

 

 : هورام

 

 اوردم در رو هام كفش

 بود دهيكش دراز مبل يرو نسترن

 :رفتم سمتش به

 نسترن

 شده يچ يدونيم نسترن

 :كرد نگاهم تعجب با نسترن.

 شده يچ نه
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 : دميخند

 داد شنهاديپ بهم حسان

 :شد رهيخ بهم يخنگ با

 ها

 يشنهاديپ چه

 :دادم باال ابرو

  رابطه

 اومده خوشش ازم گفت

 :كرد نگاهم ذوق با

 يگيم راست

 :دادم تكون سر تند تند

 ارهههه

 :خاروند رو اش چونه

  يگفت يچ تو خب

 :اوردم در رو شالم

 دميم خبر شب تا گفتم

 ؟ينكرد قبول چرا خب-

 :دادم تكون سر

 زوده؟ يليخ يكنينم حس نسترن

 !ميشناسينم همو اصال ما

 :خاروند رو سرش

 ديشيم اشنا كم كم خب

 :دادم هيتك مبل به
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 ندارم يخوب حس

 دونمينم يعني

 هيك دونمينم نكهيا

 هيچ

 كنهيم تمياذ نايا

 هيچجور دونمينم رو اخالقش يحت من

 :شد رهيخ صورتم به نسترن

 بده رو بله جواب نظرم به

 تگرفت يبچسبون بهش خودتو يتونست ديشا

 :دميخند

 وونهيد

   

 

 :هورام

 

 كردم سرگرم شب تا رو خودم و گرفتم يدوش نهار كردن درست از بعد

 بخوابم يكم گرفتم ميتصم و خوردم يسبك شام

 افتادم بميغر بيعج خواب ادي

 بود يچ يچ اسمش

 ؟ روسيو يانت

 گرفت ام خنده اسمش به فكر با

 كنم امتحانش ومدين بدم اما
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 رو يمتن هر از يخال رنگ يا قهوه دفتر اما دميد و خواب نيا روز چند نيا بيعج اتفاقات ريتاث حتت گفتيم بهم يحس كي

 گرفتم اغوش در

 رفتم خواب به لب به لبخند جذابش ي چهره و روسيو يانت به فكر با

 بود صبح ساحل همون

 دميكش ابش به يدست رفتم رنگ سرخ اب سمت به

 شد قيتزر كبارهي به ارامش بدنم تمام به

  نشستم اب كنار

 كرديم حركت رنگ يخاكستر ساحل سمت به موج

  ؟يدار دوستش-

 برگردوندم سر ترس با

 بود روسيو يانت

 :گفتم اخم با

 !ميترسوند

 :نشست كنارم و زد يخند كج

 ؟يدار دوستش ينگفت

 ويچ-

 :كرد اشاره ايدر به

 رو ايـدر

 دارم دوستش اما بهيغر بيعج+

 :شد رهيخ ايدر به

 بود ايدر عاشق تو نيع اونم

 :دادم باال ابرو

 اون؟
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 منظورته يك

 :گفت برداره ايدر از چشم نكهيا بدون

 آنه

 شد كشته نجايهم هم اخرش

 :دادم تكون سر يجيگ با

  شمينم متوجه

 

 :هورام

 

 :دادم تكون سر يجيباگ

 شمينم متوجه

 :كرد دراز پاهاشو

 بود اتش جنس از من پدر

 اتش سپاه سرباز

 بود يپاك سپاه يها سرباز از يكي ردخت مادرم

 شهيم ها يپاك نيسرزم زندان وارد شهيم گرفته اسارت به جنگ تو كه پدرم

 ..و شهيم مادر عاشق اونجا

 بود ممنوعه ها اون عشق

 كردن اغاز رو يا ساده يزندگ و اومدن رونيب نيسرزم دو از

 اومدم ايدن به من يمدت از بعد

  نيشات و يپاك يروهاين از يبيترك

 بودم شده يقو يليخ

 شدينم متوقف رشدم



 

 

111 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 زديم بياس من به روين نيا

  گرفت كمم اش يميقد دوستان از يكي از پدر

 بودم نيسرزم دو فرد نيتر يقو هم باز اما شد متوقف من يروين

 اومد ايدن به انه نكهيا تا

 بود ها يپاك جنس از كه ييكوچولو دختر

 بشه يپاك يها روين به ليتبد پدر يطانيش يها روين تمام  بود شده باعث مادر و پدر عشق يروين انگار

 ها فرشته مطلق قدرت

  داشت يرينظ يب ييبايز

 دميپرستيم رو آنه عاشقانه من

 بودم مواظبش شهيهم

 برگردونه رو اون گرفت ميتصم آنه يباال قدرت وجود بخاطر شد مطلع آنه وجود از ها يپاك يايدن نكهيا از بعد

 مينداشت رو ايدن اون به ورود حق ما كه چرا كرد فتمخال آنه

 كرد قبول نيسرزم اون به ما ورود شرط گذاشتن از بعد اما

 شد يا گهيد كس دلباخته آنه اما سپرد اوت به رو دلش آنه دنيد از بعد ها يپاك شاهزاده

   

 

 شد يا گهيد كس دلباخته آنه اما

 :كردم نگاهش خنده با

 يزنيم يچ داداش

 كن عوض رو پاركت هيچ فازت

 ها يپاك شاهزاده

  واو

 :شد رهيخ رو به رو به و كرد اخم



 

 

112 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 كرد برپا يجنگ بود شده آنه عاشق وار وانهيد كه ها يپاك شاهزاده

 گرفت اسارت به رو تروكس و

 :گفتم يجيگ با

 و؟يك

 :كرد نگاهم

 !تروكس

 هيديل تروكس

 اتش شاهزاده

 بزنه زيچ همه ريز آنه شد باعث كه يكس

 كرد موافقت ها يپاك شاهزاده با ازدواجش با نداشت رو تروكس اسارت تحمل كه نهآ

 برگشت قدرت با تروكس كه بود گذشته يكم

 شاهزاده)  مونيد ، تروكس ي نقشه با و گرفت بودنش عاشق بهونه به رو تروكس برگشتن گرفتيم ميتصم فكر يب كه آنه

 كرد شكشيپ تروكس به رو( ها يپاك

 :دميشك يقيعم نفس

 آنه نيا بوده احمق چقدر

 :زد يتلخ لبخند

 بود كرده كورش عشق

 :شدم رهيخ روسيو يانت به

 يانت

 يتوهم تو

 يعني

 ؟ ياليخ

 سرم به زده اديز فكر و ييتنها از ديشا
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 :برگشت سمتم به كامل

 ستمين اليخ من

 يروح االن كه ييتو نيا

 يبش نجايا وارد تا ياريب دست به رو روهاتين ديبا

 كشتتيم يعيطب مافوق يروين رنهوگ

 :كردم نگاهش ترس با

 يگيم يچ

 :شد رهيخ رنگ بنفش اسمون به

 منتظرتن ها يليخ

 :دادم باال ابرو

 يگينم و داستان ادامه

 :شد بلند

 گهيد روز كي ديشا

 نكن شهوت ميتسل رو خودت اما

 كردم حس يسيخ صورتم يرو كه بزنم يحرف خواستم

 كردم باز چشمامو

 :بود سرم البا نسترن

 يشينم داريب چرا يمرد كردم فكر

 نشستم تخت يرو يگنگ با
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 :حسان

 

 :نشستم كاناپه يرو

 شد يچ اخس

 :گفت يكالفگ با

 خوابه هنوز

 :شدم رهيخ توريمان به اخم با

 كنه دارشيب بگو بهش

 گفت شماره و گفت يچشم

 ختير صورتش يرو و شد ظاهر سرش باال پارچ با نسترن قهيدق چند از بعد

 كرد نگاه رو اطرافش و دور و شد بلند ترس با

 بود شده دار خنده اش چهره

 :كرد حمله نسترن سمت به و زد يغيج تشيموقع درك از بعد

 كشمتيم

 كنه فرار كرديم يسع و زديم غيج نسترن

 :كردم اخس به رو ها يباز مسخره از كالفه

 نميبب خواميم رو مانيه

 :كرد نگاهم ترس با اخس

 نداره رو قصر از خروج حق مانيه سرورم

 : زدم پوزخند

 رميم من دونميم

 :گفت لكنت با اخس

 اديم شيپ مشكل براتون
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 :شدم بلند

 شدم خارج بفهمن تا

 بذارم دست يرو دست تونمينم

 بستم رو هام چشم و دميكش انگشترم يرو يدست

 شدم ظاهر شهر ياصل يورود يجلو

  بود تنم يرو يرنگ ياهيس شنل

 :انداختم سرم يرو رو كالهش

 بزرگ طانيش نام به

 شد باز دروازه

 بودم نشده شهر نيا وارد كه بود وقت يليخ

 بود شده تنگ ها لجن بخش لذت و بد يبو يبرا دلم

 شدم شهر وارد و انداختم ينگاه قرمز اسمون به

  شدم پنهون دميرس كه قصر يورود به

  زدم ينگهبان سر به و رفتمگ دست به يسنگ ذاشتميم كار سر رو ها نگهبان ديبا

 :گفت داد با

 يكنيم چكار روشيم

 :گفت گهيد مرد

  نزدم من

 :ديكوب روشيم سر يتو محكم سنگ با مرد

 باشه حواست ديبا نه اي يبود

 دميكوب روشيم سر به يا گهيد سنگ با كه بود گذشته يكم

 افتاد مرد يرو و ديكش يا نعره روشيم

  منم شديم مشخص قطعا مكرديم استفاده هام قدرت از اگه
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 كردمينم استفاده هام قدرت از نيبنابرا بود زود يليخ جنگ اعالم يبرا اما نداشتم صلح قصد من

@pofak_nevis 

 

 

 (حسان)اكزاريس

 

 بود زود يليخ جنگ اعالم يبرا اما نداشتم صلح قصد من

 كردمينم استفاده هام قدرت از نيهم يبرا

 كردم حركت اهيس ي اچهيدر سمت به يمعطل يب نيبنابرا كرد دايپ كجا شهيم رو مانيه دونستميم

 

 بود نشسته اچهيدر كنار

 بود گرفته رو بنفش يها چشم يجلو اش يمشك يموها كه يدختر

 بود ديسف يعاد ريغ رنگش يپوست

  متوسط قد و الغر

 بود ساكت يليخ

 بود عذادار شهيهم اش خانواده دادن دست از بخاطر

 

 رفتم سمتش به

 :كرد نگاهم يعاد

 سرورم دمتونيند وقته يليخ

 

 بود شده بلند

 اميم كه بود كرده ينيب شيپ نيهم بخاطر داره رو ندهيا ينيب شيپ قدرت دونستميم
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 بود ارنجم تا قدش

 :گفتم بود شده زمخت و كلفت خودم نيسرزم به شدن وارد بخاطر كه ييصدا با و كردم سرخم

 كنم معامله خواميم مانيه

 

 :دكر نگاهم

 كنمينم معامله من اما خواميم عذر حضورتون از

 :كردم اخم

 چرا

 كنمينم انتيخ تروكس سرورم به من-

 :كردم نگاهش

 كنم دايپ كرده درست رو عصاره كه ياون يكن كمكم ديبا فقط ستين انتيخ

 پدر يخشنود بخاطر فقط

 

  بودم اكزاريس من

  اتش مطلق قدرت

 بشه متمركز من يرو تونستينم نيهم بخاطر خواستميم خودم كه بخونه ذهنم از و يزيچ تونستيم فقط

 

 انداخت سرخم يها چشم به ينگاه هاش چشم بنفش با

 بود برگشته هياول حالت به ام چهره

  سبزه بلند قد

 داشت ييطال شاخه كي و قرمز يها رگه كه يمشك يموها
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 ( اكزاريس) حسان

 

 بود يمشك دورش كه قرمز ي دهيكش يها چشم

  يمشك فر و بلند يها همژ

 

 :كردم نگاهش

 خب

 

  بندازه هام چشم به يكوتاه نگاه تونستيم كه بود يكس تنها مانيه

  داشتم يترسناك يها چشم

 

 :انداخت نييپا رو سرش

  اما

 

 :دميكش يقيعم نفس

 يشيم كشته

 

 :كرد نگاهم ترس با

 من سرورم

 :زد زانو اوردم باال كه رو دستم

  سرورم ديكن عفو ام يادب يب بخاطر رو من

 شماست امر امر خواميم عذر
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 :زدم يثيخب لبخند

 منتظرتم اهيس عمارت فردا

 سرورم چشم-

 

 دميكش انگشترم يرو يدست و انداختم سرم يرو و شنل

 بودم خونه يتو كردم باز كه چشمامو

 

 

 :كرد نگاهم اخس

 سرورم شد يچ

 

 :شدم رهيخ توريمان به

 بشه عاشقم زودتر ديبا

 :كرد نگاهم ترس با اخس

 يچجور

 

 :نشستم مبل يرو

 شهينم شميم كينزد يراه هر از

  كمه يليخ وقت

 

 گرفتم شو شماره و انداختم ليموبا به ينگاه
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 :هورام

 

 :كردم اشاره نسترن به و زدم شيطوني لبخند حسان شماره ديدن با

 هيييس

 

 : نشستم مبل روي

  الو

 

 چطوري_

 :زدم لبخند

  خوبي تو خوبم من

 : كشيد عميقي فسن

  خوبم منم اره

 

 : خنديدم اروم

 خوبه

  داري؟ اي امروزبرنامه ببينم ميخواستم-

 :بذارم كالس كمي خواستم اما نداشتم اَي برنامه

  اوم

  برنامه

  ببينم بايد نميدونم

 

 درتونم دم ديگه ساعت نيم من پس خب+
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 ...دار برنامه ببينم بايد گفتم من اما-

 

 پيچيد شمگو توي بوق صداي

 بود كرده قطع

  شخصيت بي

 

 : كردم نگاه نسترن به

  نفهمه چقدر

 

 :خاروند سرشو

 ميذاري كالس داري فهميد شايد

 

 :نشستم سينه به دست

  بفهمه تا نميرم منم پس

 

 : اومد سمتم به نسترن

  برو و اينبار حاال

 بفهمون بهش ولي

 

 :شدم خيره بهش خنگي با

 كنه رفتار اينجوري نبايد بفهمه بشه كنف يكم بهتره نرم ميگم
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 كردم فكر خيلي نسترن ميدوني

  نميذاشت محل اصال من به اول اين

 ميشه نزديك بهم و ميكنه دعوت مهموني منو خودش بعد نيست خوب دختر يك مناسب كني عوض تيپتو بايد گفت يهو بعد

 چنده چند خودش با نميدونه خودشم ميكنم حس گاهي

 ؟ نه داره زيچي اختاللي هم شايد

 

 : خنديد

  بابا نه

 نيست بلد اما بشه نزديك بهت ميكنه سعي داره ميكنم فكر كه من

 

  ميشدم اماده سريع بايد ، شدم بلند  مبل روي از

 

 : دادم تكون سر

 شايد

 

 بود كالباسي  رژ كمي و ريمل كانسيلر، كرم، كمي فقط ارايشم

  پوشيدم سفيدي كفش كالباسي شلوار و كالباسي روسري ، سفيد پاييزه مانتو

  زدم گردنم روي و موهام به و عطر

  ريختم دورم باز موهامو

  گرفتم دستم رنگي كالباسي دستي كيف

  زدم بيرون خونه از و كردم خداحافظي نسترن از ام گوشي روي حسان اسم ديدن با

 :شدم ماشينش سوار

  سالاااااام
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  شد جمع صورتش

 : كردم نگاهش تعجب با

 شد چي

 

 : كشيد عميقي نفس

 هيچي

  چطوري

 

 

 :حسان

 

  كردم روشن و ماشين

 :شد ماشين سوار هورام

 سالااااام

 

  گرفت گر تنم تمام

  سوخت اتيش توي بدنم تمام لحظه يك براي انگار

 

 كرد؛ نگاهم تعجب با

 شد چي

 

 : كشيدم عميقي نفس
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  هيچي

 چطوري

 

 :زد لبخند

  ميپرسي بار چند

 

 :زدم ضربه اروم اش بيني نوك هب و رفتم سمتش به

  حضوري اين بود تلفني اون

  خنديد

  اروم

  شادي با

 

  شدم اش خنده محو

  ميخنديد خوب چه

 

 گرفتم؛ سمتش به و برداشتم عقب صندلي از رو بودم گرفته براش كه رنگي مشكي رز گل دسته

  تو واسه

 

  واقعا:كرد نگاهم

 

 :بستم رو هام چشم

 واقعا
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  خودمو كنم جا دلش تو ميتونم اينجوري بود هگفت بهم داتو

 

 : بوسيد رو ام گونه و شد خم سمتم به

 حسان خوبي خيلي

 

  كردم اخم

  نبودم خوب من

 

 شد چيزي-

 

 : كردم حركت

  نه

 

 : انداخت پايين رو سرش

 ؟ ميكردم بوست نبايد

 

 : گرفتم رو اش چونه و بردم دست

  نشدم ناراحت بوسيدنت از هورام

 

 : كرد نگاهم

  كردي اخم چرا پس

 

 :دادم باال ابرو
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 همينجوري

 

 :دزديد ازم نگاه

 باشه

 

 

 : حسان

 

  كشيدم دراز تخت روي كالفه و خسته

  ازدواج پيشنهاد واسه بود زود خيلي

  ميشد مشكوك ميدادم بهش پيشنهاد اگه

  ميكردم تمومش زودتر بايد اما

 

 

 هورام بايد كرد خودش ان از رو آنه روح كه تروكس عين هم من وقت اون يگذشتم ازدواجمون از ماه دو و ميكردم ازدواج بايد

  ميكردم مقلوب رو

  داده هديه من به رو روحش كه ميكرد اعتراف بايد

  بودنمون باهم روز شصتمين توي بايد

  ميشد هورام با ام رابطه شاهد تروكس

  ميشد دانجاو قدرت داراي تروكس و ميرسيدم أبدي قدرت به من اونجوري

 

 

  كردم نگاه ساعت به
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  بود منتظرم هيمان

  كشيدم انگشتر روي دستي و انداختم دوش روي رو رنگم سياه شنل

 

  بودم سياه عمارت

  داشتم رو بهش ورود حق كه جايي تنها

 

  نشستم سياه تخت روي

 :زد زانو هيمان

 باد زنده سياكزار ، سرورم

 

 :كردم نگاهش سرد

 ؟ رو اينده ديدي

 

  انداخت پايين رس

 :كردم اخم

  شد چي

 

 : گزيد لب

  سرورم

  شده ازاد..  تيمو

 

  شدم بلند تخت روي از

  شد سياه تنم تمام



 

 

118 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

  ميومد بيرون هام دست از اتيش هاي شعله

 : زدم نعره

  چطوري

 بود شده طلسم اونجا

 

 :كوبيدمش ديوار به و گرفتم گلوشو حركت يك با كه بگه چيزي خواست

  چجوري

 

 :كرد نگاهم ترس با

  خوس آنتريم

 

  كردم رها رو هيمان

 

 زدم نعره آسمون به رو

 

  ميشدن بيشتر هام دست هاي شعله لحظه هر

 گرفتم نشونه درختي سمت به

  شد خاكستر درخت اَي ثانيه در

 

 :غريدم هــيـمان به رو

  كن پيداش

  كجاست
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 :زد هق

  نمياد بر كاري من از سرورم نميتونم

  دهقدرتمن اون

 

  انداختم سرم روي رو شنل

  نبود جايز صبر ديگه

  مياوردم در خودم عقد به رو هورام بايد امروز همين

 بكنه كاري نميتونست صورت اين در

 

 

 

 

 : هورام

 

  كردم باز رو خونه در خستگي با

  بودم بيرون حسان با صبح از

 

  نبود خونه كسي

 :دادزدم

 نسترن

 

  نيومد صداي

  بود گرفته افر رو خونه دود
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  كشيدم دراز هم خودم و انداختم كاناپه روي رو كيفم

  خستگي از مردم واي

 

  رفت ميز پشت به مبل پشت از كه شدم رنگي سياه موجود متوجه

 

  شدم بلند تعجب با

  بود چي ديگه اون

 

  گرفت فرا رو بدنم تمام حسي بي كه رفتم ميز سمت به

  ميشدم تَر حس بي لحظه به لحظه

 

 

  افتادم زانو روي رسيدم كه ميز به

  افتادم زمين روي عجيبي موجود ديدن با

 

 بود گنگ ها صدا

  كرد نگاهم و اومد سمتم به موجود

 

 ...... شد سياه دنيا كه بدم نشون العملي عكس خواستم

 

 

 

_____ 
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 :حسان

 

  گشتم رو اتاق داد با

  نبود

 

  ميكرد نگاهم ترسيده نسترن

 : زدم داد

  كجاست

 

 : زد هق

  نميدونم سرورم

 

 : كردم حمله سمتش به

  بود تو وظيفه اون از نگهداري

 

  بردتش تيمو كه ميدونستم

 

  زدم بيرون خونه از و كردم پرت زمين روي رو نسترن
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 : هورام

 

  كردم باز رو هام چشم خستگي با

  بودم رنگي سفيد تخت روي

 

  شدم بلند تخت روي از

 

  بود شده بسته راستم پاي به كه ديبلن زنجير ديدن به

 :زدم جيغ

 كمكككك

 

  بود اَي ساده اتاق

  شدم خيره رنگ سفيد آسمون به ترس با

 بود انداخته رقص به رو رنگ ليمويي پرده و ميوزيد شديدي باد

 

 دادم تكون رو راستم پاي

 كمك

 كنه كمكم يكي

  برگردوندم ترس با رو سرم در صداي با

 

 شد وارد بلندي قد مرد

 

  داشت تن به سياهي لباس
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  سياه چرم شلوار

  ميزد برق تميزي از كه سياه هاي چكمه

  بود وصل لباسش به بلندي رنگ مشكي شنل

  بود سبزه

  بود كرده ترسناكش عجيب صورتش روي ريخته لخت موهاي

 

 بود پايين سرش

 

 :گفتم ترس با

 ...تو

  هستي كي ديگه تو

 

  كرد بلند رو سرش

 بود عجيب خيلي اشه چشم عسلي

  ميدرخشيد بد خيلي و بود كرده أحاطه چشماشو دور زردي رنگ

 

 دادم دست از رو تلكمم قدرت ترس ازشدت هاش چشم ديدن با

 

 :گفت بمي و كلفت صداي با

  تيمو

 ... ام تيمو من
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 : هورام

 

 : دادم قورت رو دهنم اب

  مو..تي

 

  نشست تخت روي جهش يك با

  شدم جمع خودم توي بيشتر

  كرد نگاهم

 : شدم خيره زمين به هاش چشم ترس از

  با

  داري چكار من با

 ميخواي... مي جونم از چي

  كجاست جا...اين

 

 

 : گفت بمي صداي با

  ميده هاتو سوال جواب آنتريم

 

 

 :گفتم گيجي با

 ؟ آنتريم

 

  افتادم خوابم و غريب عجيب ساحل ياد ناخودآگاه
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  تميگف رو خودمون ويروس آنتي

  خاروندم سر

  بود نشده كم ترسم از چيزي

 :كردم زمزمه اروم

  مياد كي

 

  رفت بيرون اتاق از حرف بي

 

 .. شدم خيره در به اخم با

 

 

____ 

 

 حسان

 

  بودم نشسته رنگم مشكي تخت روي

 : شدم خيره إخس به

  ميفهمي كني پيداش بايد

 

 : زد زانو ترسيده

  ميكنيم رو تالشمون همه ما سرورم

 

 :كردم نگاه هيمان جون نيمه جسم به
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 دستوره يك اين بتوني بايد

 

 

 بشه خارج دهنش از بنفشي غليظ ي مايه شد باعث كه كرد اَي سرفه

 

 

 : گذاشتم گردنش روي پامو و رفتم سمتش به

  كني پيدا رو آنتريم بايد

 

  ميتونه ميدونستم

 نستمنميدو رو اش فرماني نا دليل اما بود پيشگو ترين قوي اون

 

 

 

 : هورام

 

  بودم اتاق اين تو كه بود وقتي چند

 ميكرد سخت برام رو كشيدن نفس و بود سنگين خيلي فضا

 

  كردم بلند سر ترس با اومد كه در صداي

  بود ويروس آنتي

 :گفتم خنده با

  سالاااام
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 : كرد نگاهم سرخش هاي چشم با و زد كجي لبخند و داد تكون سر

  خوبي

 

 :دادم تكون سر مظلوم

  اوهوم

  بود ترسناك انقدر چرا بود كي اين

 

  نشست تخت روي

  كرد اخم ام شده بسته پاي ديدن با

 

 شد باز زنجير ناخوداگاه كه كشيد پام به دستي

 

  كردم نگاهش ترس و تعجب با

 

  كرد بلند سر

  كرد تمديد رو كجش لبخند ام ترسيده چهره ديدن با

 

 كرد نزديك بهم كمي رو خودش

 

 : كشيدم عقب رو خودم ميك

   اورديد اينجا منو چرا

  كجاست اينجا اصال
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 :كرد نگاهم

 ؟ بودم كرده تعريف برات كجا تا

 

 : خاروندم سر

  كرد تروكس پيشكش رو شاهه اون  آنه  ك اونجا تا

 

 : داد تكون سر

  اره

  بيارمت زودتر شد باعث افته مي داره كه هايي اتفاق اما اينور بياي زود انقدر نبود قرار

 

  نداشت شاهي ها پاكي سرزمين ديگه

  بود ريخته بهم جا همه

  ميمرد بين از و ميكشت رو بود جلوش كه هركي رحمانه بي تروكس

  زد پس اونو راحت خيلي تروكس اما كرد اعتراض ميديد رو ها ظلم اين كه آنه

  ميگذشت ازدواجشون از ماهي دو

 

  كنه برابر دو رو قدرتش ميتونه كه فهميد پيشگويي رقط از بود قدرت ي تشنه كه تروكس

 بود آنه طريق از هم اون

 

 .... روح بايد
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  شد باز بدي صداي با در

 

 كردم نگاه در به ترس با

 

  بود تيمو

 : گفت اخم با

  اومده هيمان

 

  ديدم رو إنتي كج لبخند

 :شد بلند عجله با هاشو چشم زد برقي

  ميرم من باشه

 

 

 : هورام

 

  شدم خيره ميشد نزديكم بيشتر لحظه هر ك تيمويي به ترس با

 

 : كرد نگاهم و نشست تخت روي

 كنم؟ ازدواج تو با قراره

 :گفتم تعجب و ترس با

  ؟؟؟ چي

  شما ميزنيد چي احمق بابا برو
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 : شدم بلند تخت روي از

  داداش كن عوض پاركتو

  ميرم اينجا از من

 احمقيد چيه ويروسه آنتي اون هم تو هم

 

 

  كردم حس دستم روي رو دستي گرمي كرد برخورد دستگيره به كه دستم

 

 :گفت كلفتي صداي با

  سرجات بشين

 

  باشم عادي كردم سعي اما دادم قورت رو دهنم اب ترس با

  گرفت قرار گردنم روي دستي كه كنم باز و در خواستم

 داد تكيه رديوا به رو كمرم و كشيد گردنم روي هاشو انگشت ارومي به

 

  ميكردم نگاهش ترس با

 ... ميدرخشيد بيشتر هاش چشم هاي شعله لحظه هر
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 : هورام

 

 : غريد و شد خم صورتم روي

  من با ميكني صحبت اينجوري باشه أخرت دفعه

 ؟ فهميدي بزني حرف نتوني ديگه ميكنم كاري باال بره كه صدات

 

  ترسيدم ترسناكش لحن از

 مداد تكون سر اروم

 

 :گفت و كرد ول رو گردنم

  بشين تخت روي

 

  نشستم تخت روي حرف بي

 : نشست صندلي روي و زد پوزخندي

  ميدوني دنيام و من به راجع چقدر نميدونم

  هستم خنثي شاه من

  خنثي نيروي

  پاكي ن

  بدي ن

  ندارم هاشون جنگ با كاري

 نميكنه رو من قلمرو به حمله فكر تروكس حتي كه دارم قدرت انقدر
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 : گرفت من سمت به رو اش اشاره انگشت

 پيشه ها وقت خيلي از آنتريم و من رفاقت

 كردم قبول و ازدواج اين  قبول اون بخاطر فقط

 

 : گفتم ترس با

  كنم ازدواج بآهات بايد چرا

 

 :كرد ريز هاشو چشم

  بموني أمان در چون

 

 : گفتم تعجب با

 چي از

  تروكس از-

 

 : گفتم گنگي با

 داره چكار من با اون

 

 : كرد نگاهم مشكوك

 چيزي هيچ از نداري خبر يعني

 

 : كردم زمزمه لكنت و ترس با

 نه
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 : شد خم سمتم به

 داده؟ توضيح برات كجا تا آنتريم

 :كردم فكر كمي

 كنه بيشتر قدرتشو ميخواست تروكس كه

 

 : كرد فكر كمي

  باشه

 

  ميكرد خودش براي رو آنه روح بايد اون

  اومد مي پيش بايد ازدواجشون از بعد ماه دو از بعد اقاتف اين

 داد وصلت اين به تن خبر بي جا همه از اون و كرد ازدواج آنه با تروكس

 

  بود همه زبون روي هاشون رابطه

  ميپرستيدن شهوتش بخاطر رو تروكس همه

  بود شده تروكس شهوت اسير آنه

 

  رسيد فرا اصلي روز و گذشت ماه دو

 

 شد كشته تروكس دست به فروخته تروكس به رو روحش كه زد فرياد آسمون به رو بلند صداي با اينكه از بعد آنه

 

 :شدم خيره تيمو به تعجب با

  چي يعني

  كشتش چجوري تروكس
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 :شد خيره بهم  درخشانش هاي چشم با

  مخصوص خنجر با

 

  داشت نگه خودش براي رو موهاش داشت عالقه آنه بلند موهاي به كه تروكس

 

 ... اينكه تا

 

 :گفتم كنجكاوي و تعجب با

 ؟ چيي اينكه تا

 

 :شد وارد عصبانيت با آنتريم كه بزنه حرفي خواست

 زده كشت قصد به رو هيمان عوضي اون

 

 كردم نگاه بود افتاده جون بي صندلي روي كه دختري به
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 : حسان

 

  بودم نشسته تخت روي كالفه

 : كرد نگاهم اخس

  سرورم

 

 : زدم داد

  شو خفه

  نداشت جون اون

  ؟ كرد فرار چجوري

 

 ميكشوند ديوونگي اوج تا رو من بود كرده فرار دستم از هيمان اينكه

 : زدم داد و كردم پرت رو بود طالئي مو دختر دست كه شرابي جام

  هيمان ميكشمت

 

  بودم شده ضعيف خيلي(  تروكس)  پدر با مشكالتم بخاطر

  سپاهي نه مداشت قدرتي نه

  كردم بلندم موهاي توي دستي

  بود آنتريم كار كه نداشتم شك

  بودم نگرفته نظر در رو اون وجود اصال

 : زد زانو پام كنار طالئي مو دختر

  است ايستاده شما منتظر بيرون بايكو باشد سالمت به سرورم
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  زدم بيرون اصلي عمارت از سرم روي شنل كاله انداختن از بعد و دادم تكون دستي

  ميموندم باقي مخفي بايد

 

  رفتم سمتش به بود داده تكيه درخت به كه جادوگري پيرزن ديدن با

  برگشت پا صداي شنيدن با

  كوتاه قد

  شكسته و پير ي چهره

 نشه داده تشخيص اش چهره خوبي به بود شده باعث صورتش توي چروك و چين

 

  بود هريخت دورش كه پشتي كم و سفيد بلند موهاي

 : كرد سجده ديدنم با

 باشد سالمت سرورم

 

 

 كردم نگاهش غرور با
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 : هورام

  شدم خيره ميشد پريده رنگ بيشتر صورتش اش سرفه هر با كه دختري به كالفه

 

 : گفت اروم هاش سرفه بين

 ...  بايد

 ..كني ازدواج زودتر بايد

  دنيا اين از ببرش

  راناي تو ديگه شهر يك بريد.. بريد

  كنه پيداتون نميتونه..  نميتونه

 ... هورام

 

  شد شديد اش سرفه

 : كرد نگاهش ترس با آنتريم

  هيمان

  هيمان

 

 

 : زد جوني كم لبخند هيمان

  ميشه تموم چي همه كنه پيدا...پ و...  هورام اون

 

 : كرد نگاهش كالفگي با تيمو

  چي سرزمينم
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 : گفت آنتريم

 هست پدرت

  ؟ كي تا-

 

 : گفت اروم انهيم

 بشينه شاهي تخت روي آنتريم كه وقتي تا

 

 :شد بلند كالفه تيمو

  كنم فكر ميرم

 

  رفت بيرون اتاق از

 : كردم نگاهشون رفته وا

 ميگيد چي شماها

  چي ازدواج

 نميخوام من

 

 : كرد نگاهم اخم با آنتريم

  توعه بخاطر اينا همه

  اماني در باشه تيمو با اگه نباشي خطر در كه

 

 : گفتم اخم با

  پس اَي چكاره تو
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 :كرد نگاهم

  بجنگم بايد من

  من با خطره تو جونت

 

 : كردم نگاهش كالفه

 ميگي چي نميفهمم اصال من

 

  ام چكاره وسط اين من گفتي داستان سري يك

  چه من به آنه

 ؟ چيه من به ربطش بوده نامي تروكس كه فرض به اصال

 

 : كرد نگاهم آنتريم

  مني ي زاده برادر و ، آنه تردخ تو چون

 

 : كردم نگاهش تعجب با

  ميگي چي

  داشتم خانواده خودم من چي يعني

 

 : اومد سمتم به آنتريم

 نام به جادوگري ، نميكنه نابود رو بود توش آنه موهاي كه اَي جعبه(  خودمون حسان)  تروكس پسر ، سياكزار اينكه از بعد

  ميكنه پيدا رو جعبه اون بايكو

  مياي وجود به تو اون با كه ميكنه درست اي عصاره ميخرم بايكو از اونو من
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 ...و گذاشتمت خانم اون بطن توي باشي أمان در اينكه بخاطر

 

 

 :گفتم تعجب با

  نميفهمم

  ؟ نيستم ادم من يعني

 

 : كرد نگاهم آنتريم

  نه روحت ولي داري انساني جسم

 عادي زندگي و نيستي إنسان ديگه زمان اون تو ولي ميشي ها ترين ازقدرتمند يكي زمان اون كني بيدار هاتو قدرت ميتوني

  داشت نخواهي

 

  كردم نگاهش دلي دو با

 !  داشتم دوست رو بودنم إنسان من

 

 : كردم آنتريم به رو

 داريد ازدواج هم شما مگه

  ؟ كنم ازدواج باهاش بتونم من كه انسانه تيمو مگه اصال

 : گفت و انداخت هيمان جون بي سمج به نگاهي آنتريم

 !  بود إنسان تيمو مادر

  كنه ازدواج راحت ميتونه كامال و اس رگه دو اون

 تهرانن ساكن اش مادري ي خانواده

 !  بگيري داري دوست خودت كه همونجوري ، خوب عروسي يك ميتوني
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 ؛ كردم نگاهش گيجي با

 ؟ تيمو با عمر اخر تا

 

 ! برسم تخت و جتا به من كه وقتي تا نه-

 

 : روخاروندم سرم

  كنم فكر بايد

 

 :كرد نگاهم اخم با

  خواهرمي ي هديه تو

 بدم نجات سياكزار دست از تورو ام وظيفه من

 

 :گفتم اخم با

 ؟ كيه سياكزار

 

 !! حسان بگم بهت بهتر بذار يا!  تروكس پسر-

 

  شدم حركت بي ترس و تعجب شدت از

 ... حسان

  ؟ خودمون حسان

 : كرد نگاهم كالفه كمي

 !باش نداشته ارتباط نسترن با ديگه راستي
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 :گفتم گيجي با

 چرا ديگه اون

 !  بود سياكزار جاسوس-

 

  بود مونده باز دهنم ميشنيدم كه چيزي از

 

 

 : هورام

  ميتونست چجوري ؟ سال همه اين ؟ نسترن

 

  نبود جايز كردن فكر ديگه تيمو اومدن با

 كردم نگاهش

 

 : كرد نگاه آنتريم به

 ! بريم بايد

 

 : كرد باز تيمو روي به رو اغوشش مردانه و رفت سمتش به آنتريم

  باش مواظبش

 

 : گفت اخم با تيمو

  هستم

 :اومد سمتم به آنتريم
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 !  هورام باش خودت مواظب

 

 :گفتم اشك با

  ؟ دايي باز ميبينمت

 

 :كرد اَي مردانه ي خنده تك

  دايي اره

 

  بوسيد رو ام پيشوني

  رفتيم تيمو سمت به

 

 : گرفت رو دستم

 ببند چشماتو

 

  بستم رو هام چشم اروم

 

  بوديم خوابي دو متري صد اپارتمان توي كردم باز وقتي

  بود رنگ سفيد كامل مبلمان

  بود پوشونده هارو پاركت روي مشكي متري شش فرش

  بود رنگ سفيد وسايل اما مشكي ها كابينت و اشپزخونه

 

 شنيدم اَي سرفه صداي كه ميكردم نگاه أطراف و در به تعجب با
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  بود تيمو عين اش چهره ته

  بود متري سه قد اون از خبري ديگه

 

  شونه چهار و بلند قد

 !  بود ٢٩٠ حدود قدش

  مشكي موهاي و سبزه

 بود رنگ عسلي همچنان هاش چشم اما

 

  بود نشسته مبل روي

 :كرد اشاره پام كنار صندلي به

  بشين

 

  نشستم دلي دو با

 

 : كرد نگاهم كمي

  اَي آنه شبيه

 

 :گفتم تعجب با

  ؟ اش ديدي مگه

 

 !  اره خواب توي-
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 : هورام

 ! اره خواب توي

 

  گفتم أهاني

 :گفت كه

  بزني دنيا اون از حرفي نميخوام ديگه بعد به االن از

  نيست خبري جلفت هاي تيپ اون از ديگه

  خونه تو فقط اينا و ارايش

  ميدي خبر بهم بيرون بري خوايمي

  ميري كي

 مياي كي

  ميري كي با

 ... و ميري كجا

 ميشي تنبيه اشتباهت هر بابت

 

 :گذاشت اش بيني روي دست كه بگم چيزي خواستم

  نميشه زده حرفي ميزنم حرف من وقتي

 

  دادم تكون سر ترس با

 : داد ادامه

 ميخوابي من كنار شد كه هرچي

  نميكني ترك و خواب تخت وقت هيچ. ..و ناراحتي ، قهري
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 ؟ شدي متوجه نميگي چيزي چشم جز ميگم هرچي

 

 

 :گفتم اخم با

  اوردي اسير مگه

 ....رو بابا برو

 

 

  كردم فراموش رو حرفم كرد كه وحشتناكي اخم با

 بود شده درخشان و ترسناك باز هاش چشم

 

 بود ديده ومن مگه ؟ داشت تيپم از خبر كجا از اين اصال ببينم وايسا

 

 :گفت اخم همون با ك بودم اورده زبون به و فكرم انگار

  بكنم كاري نميتونستم اما داشتم خبر هات كاري شيرين همه از نظري تحت ساله چند

 

 : گفت كه كردم نگاهش ترس با

 ! باشي گفته چشم نشنيدم

 

 ! بود رواني واقعا اين
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 : هورام

 

  بود زده رونبي خونه از تيمو كه بود ساعتي چند

  اومد در صداي كه ميكردم پايين باال رو تلوزيون هاي شبكه حوصله بي

  رفتم در سمت به

  بود پيري خانم همراه تيمو

 : انداخت نگاهي من به تيمو

  مادرم

 : گفتم لبخند با

 سالم

 

 :گفت لب به لبخند اخر در و كرد اندازم بر كنجكاوي با كمي تيمو مادر

  عزيزم سالم

 

 :گفت تيمو

  داري ميل چيزي مادر

 

 :نشست مبل روي تيمو مادر

 شنبه يك و ميشي معرفي پسرم نامزد عنوان به هفته اخر تا خبرم با قضيه از ، خودته ي خونه اينجا بعد به اين از ديگه بشين

  بود خواهد عروسيتون هفته اين

 

 : گفتم ناراحتي با

 ؟ زود انقدر چرا
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 : شد تَر رنگ پر لبخندش

  بشه نزديكت نميتونه كسي ديگه بشي شناخته تيمو ي ملكه و همسر عنوان به وقتي چون

  سياكزار حتي

 

 : گفتم كالفگي با

 ؟ بشه رسمي چرا پس! ؟ نشديم مخفي ما مگه

 

  دارم پسرم براي ها ارزو يكسري منم-

  بدم دست از تورو زيبايي به عروسي نميخوام همچنين

 

  زدم لبخندي تعريفش از

 ؟ بولهق پس-

 

 دوختم چشم تيمو به تأييد منتظر

 كرد تأييد رو مادرش كار سر با

 

 : زد زنگي و اورد در تلفني گوشي تيمو مادر

 اقا حاج سالم

 ممنون بخونيد زودتر ميشه اگه هستند دوماد عروس

 

 : گفتم تعجب با

  ؟ چيو
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 : كرد نگاهم احساس بي تيمو

  رو صيغه

 

  كردم نگاهش ناچار

  نبودم راضي شده انجام عمل اين از اصال

 

 كرديم تكرار ما و گفت هايي جمله مرد

 رفت تيمو مادر بعد كمي

  بود پندار ، تيمو زميني اسم بودم شده متوجه

 

 

 : هورام

 :  كرد نگاهم(  تيمو)  پندار

  خريد بريم ميخوايم بپوش لباس

 

  كردم تنم و برداشتم مبل روي از مانتومو حرف بي

 : گفتم و انداختم سرم روي و شالم

 ام اماده من

 

 : اومد سمتم به اخم با

 ببند اينو هاي دكمه
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 :  گفتم خنده با

  نداره دكمه اينكه

 

 :  كشيد پوفي

 پس ببند موهاتو

 

 : انداختم باال شونه

 ندارم كش

  مبل روي نشست و گرفت و دستم

  نشوند راستش پاي روي هم رو من

  كرد بافتن هب شروع و كرد بازم موهاي توي دستي

 

 : گفتم خنده با

  ميكني چيكار

 

 : زد ضربه باسنم به

  هيش

 

 : گفت بافتن از بعد

  شو بلند

 

  شدم بلند سريع

 سمت به كه همونجور
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  ميكشيد هم موهامو ميرفت اشپزخونه

  نشن باز كه بود گرفته موهامو سر اينكه مثل

 بست مموها پايين به و برداشت رنگي صورتي نخ كابينت توي از

 

 :گفتم تعجب با

  ؟ صورتي اخه

 

 : شد باز كجي ي خنده به هاش لب

  كن تحمل يكم

 

 : گفت و انداخت ام مانتو جلوي شالمو

  ميزنم و شادي و ازدواج اول روز قيد شده جا به جا متر ميلي يك شالت ببينم

 

  مداد تكون سر و كردم نگاه ميدرخشيد بودن جدي شدت از كه هايي چشم به ترس با

 

 داد جا نازكم هاي انگشت بين رو اش مردونه و بزرگ دست اروم و گفت اي خوبه
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 : حسان

 

 كردم نگاهش غرور با

 : رفتم سمتش به

  اومدي اينجا به كه شده چي

 

 : كرد نگاهم ناراحتي با

  كنم عفو طلب درگاهتون از اومدم من

 : دادم باال ابرو

 چطور

 

  كجاست آنه دختر ميدونم من سرورم-

 

 :شد خم صورتش تو

  كجاس

 

 تروكس سرورم پيش-

 

  كشيدم عميقي نفس

 پدر؟

 : گرفتم رو گردنش

  ميدوني چي تو
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 : گفت ترس با

  كرده اسير رو هورام تروكس سرورم

 كنه گم در سر رو شما ميخواد

 

  زدم زل هاش چشم به

  ميگه دروغ داره كه ببينم ميتونستم

 

 : زدم پوزخندي

  رفته يادت

 

  سرورم رو چي-

 

 : دادم فشار گردنش روي تَر محكم رو دستم

  بخونم ذهن ميتونم اينكه

 

  دوخت چشم من به واقعي ترس با اينبار

 

 ندارم هم دادنت شكنجه به نيازي-

  مياي ميدونستم

 

 : زدم داد

  بياريد رو اش نوه
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  شد وارد سرباز دو وارد بسته دست جووني پسر كه گذشت كمي

 

  داشت اَي ديده اسيب صورت و سر جوون پسر

 

 با(  كرد پيدا رو جعبه كه كسي همون بگم بهتر يا ، كنه گم در سر رو اونا تا بود اومده آنتريم طرف از كه جادوگري)  بايكو

 شد خيره پسر به نگراني و ترس

 

  كردم نگاه إخس به

  فهميد منظورمو

  گذاشت پسر گردن روي و اورد در رو خنجري

 

  كرد نگاهم ترس اب بايكو

 

 : رفتم سمتش به خونسردي با

  بگو خب

 

 ؟ كجاست هورام

 

 : گفت ترس با

  نميدونم من..  من
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 : كردم اخس به رو

  صورتش رو كوچولو خراش يك

 

 كشيد پسر راست ي گونه روي و خنجر رحمي بي با إخس

 

  زد بلندي داد درد از پسر

  ميكرد نگاهش نگراني با بايكو

 ؛ گفتم

  ميكنم تكرار رو سوالم ديگه ريكبا

 كجاست هورام

 

 : انداخت پايين رو سرش

 پيش

  تيمو پيش

 

  زدم پيرش جسم به محكمي لگد و رفتم بايكو سمت به

  شد زمين پخش درد از

 : گذاشتم شكمش روي رو راستم پاي

  ميدونم كه اونو

  هستند كجا

 

 :ميناليد خودش به درد از

  نميدونم
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  كجاست آنتريم

 

 : زد زار

  خاكستري ساحل

  خونه

  قديميشون ي خونه

 

 

  بشينه كردم كمكش

  رفتم اش نوه سمت به

  شدم تَر نزديك ميكرد نگاه بهم وحشت و ترس با كه جووني پسر به و گرفتم إخس دست از و خنجر

  كردم فرو پسر قلب توي ته تا و خنجر حركت يك با و انداختم بايكو ي چهره به نگاهي

 

 زدن نعره همزمان سرپ و بايكو

 

  كردم نگاه شد زمين پخش كه پسر جسد به خنده ته با

 

  ميومد بايكو ي گريه صداي

  زدم ليس و خنجر روي خون و اوردم در پسر قلب از و خنجر

  بود دلچسب و گرم
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 : هورام

  شديم(  تيمو)  پندار رنگ مشكي سوناتاي سوار

 : شد پلي اهنگي اروم

  بارونه بارونه بارونه

  ديوونه ات ديوونه شدم باز

  بارونه بارونه بارونه

  ديوونه ات ديوونه شدم باز

 

  ميشد من تنگ دلت كاش

  تو بي سردمه من نيستي

  بارون تو كه همونم من

 زندگيشو دستات به داد

 

 

  ميباريد ارومي بارون

  كشيدم دست بود خيس بيرون از كه شيشه روي دستي

 

 شهر اين از ام خسته

  پاييز غم از

 لبريز چشمام از ميشن هام غصه

  داشتم دوست من

  ميدونستي تو

  نميرفتي كاش
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  ميتونستي تو

 

  كرد نگاهم

  زدم لبخند

 : داد جا دستش توي رو دستم

 مرده پدرم فهميدم بودم بچه

  ميكردم زندگي مادرم پيش سالگي پونزده تا

 بوديم مذهبي خانواده

  ميخوندم نماز

  گرفت رو دهنم جلوي يكي برميگشتم مدرسه زا كه روز يك

  سمتش برگشتم ترس با

 بود خودم هاي بزرگي انگار

  پدرمه گفت

  و دوري كنه تحمل نميتوني ديگه گفت

  برگرديم ميخواد و برگشته قدرتش گفت

  برگشتيم خونه به هم با

 افتاد زمين روي هيجان شدت از مادرم

  بود اومده بيرون دنيا اون از ادرم من جون نجات بخاطر و بودن هم عاشق

  بشم كشته من نميخواستن و بود جنگ زمان اون

  ما دنياي رحميه بي دنياي

  شدم اشنا آنتريم با خودمون دنياي به برگشتم وقتي

  خاكستري ساحل همون تو

  شد شروع دوباره جنگ سالي ده از بعد اينكه تا اينكه تا ميگذرونديم هم با و روز هر
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  انداخت شده طلسم زنداني توي و كرد اسير رو نم تروكس

  بده نجات منو تونست تالش ها سال از بعد آنتريم اما بود سخت خيلي اونجا از اومدن بيرون

 

 بده نجات تونست منو تالش ها سال از بعد آنتريم

  عاديه هاي مرد عين اخالقم هنوزم من

  باشم حساس ها خيلي از بيشتر شايد

  ميزنه و اول حرف برام ناموس

  كرده تربيت اينجوري منو مادرم

 ندارم دوست و امپراطوري اون من

  ندارم دوست و ثروت اون

 ميدم ترجيح خونريزي و جنگ همه اون به خانواده يك با رو خونه اين من

  شد، تموم چي همه وقتي

  ميشه تموم خونريزي و جنگ ديگه شدن كشته كه سياكزار و تروكس

 :داد شارف اروم رو دستم

  مهمه برام خيلي تو از محافظت

 

 : گفتم اروم

 چرا؟

 :زد كجي لبخند

  نميدونم

  كردم نگاه جذابش رخ نيم با

 :گفت اروم

 ها ميكنيم تصادف اينجوري نكن
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 شد تَر رنگ پر لبخندم

  شدم پياده ماشين از كرد پارك پاساژي جلوي

 رديمك حركت پاساژ ورودي سمت به و گذاشتم دستش توي دستمو

 

 دادم قورت رو دهنم اب اشنا پاساژ ديدن با

  داشتم خاطره ها دار مغازه اين نصف با كم كم

  بوديم زده س...ا..ل زدنشون تيغ بخاطر دوستام با كه بس از

 

 :گفتم ترس با كه رفتيم ها مغازه از يكي سمت به

  نه اينجا پندار

 

 : گفت تعجب با

 چرا؟

 

  ميشد بيشتر لحظه هر استرسم

 : بود شده سرد دستام و بود رفته باال قلبم ربانض

  نيست قشنگ لباساش مياد بدم پاساژه اين از خب

 

 كرد نگاهم مشكوك

 : گفتم مصنوعي لبخند با

 هست پاساژ يك تَر پايين يكم
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 :شد خيره صورتم به و كرد تَر ريز كمي هاشو چشم

  باشه

 

 : اومد كسي صداي كه بزنيم دور خواستيم

  هورام

 

  كشيدم عميقي نفس و بستم هامو چشم ترس اب

 بود سام

  هام قبلي پسر دوست از يكي

 

  اومد سمتمون به دو با

 

 كرد نگاهم شك با(  تيمو) پندار

 

 : گفت لبخند با سام

  ها طرف اين از به به

 :زد چشمكي و كرد نگاه پندار به

 جديده؟ مورد

 

 ميشد بيشتر دستم روي پندار دست فشار لحظه هر

 : گفتم اي رفته تحليل صداي با

  الم..س

 سرمه...هم نه..ن ؟ جديد مورد
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 : گفت خنده با سام

  ميگفتي منم به كه اونو

 

 : شد گو و گفت وارد اخم با پندار

  شد تموم زمان اون

 !  كرده ازدواج االن

 

 : گفت من به رو و كرد نگاه و پندار تعجب با سام

  داري دوست و سهيل ميكردم فكر

 

  بود پسرام دوست از ديگه يكي هم لسهي

 

 : گفت پندار

 ؟ سهيل

 

 : داد ادامه سام

  اره

  بود اينا سهيل ي خونه روز هر بودن خوب خيلي سهيل با

 

 :زدم استرس روي از لبخندي

 ...ني ديگه هم اونجوري
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  اومد مردي هايي گفتن هورام صداي

  بود برديا

 

 : اومد سمتمون به خنده با

 گقشن مو سالم

 

 

 كردم نگاه ميشد تر سرخ لحظه هر كه پندار به استرس با

 

  كشيد كنار رو من حركت يك با پندار كه كنه بغلم خواست و گذاشت كمرم روي رو دستش برديا

  كرد نگاه برديا به غره چشم با

 

 كرد نگاهمون كمي بود كرده تعجب حركت اين از كه برديا

 :شد خيره برديا به خنده با سام

 غيرتيه زيادي هورام جديد پسر دوست ينكها مثل

 

 :كرد برديا رو سام به توجه بي پندار

 ؟ شد شيرفهم بخوره زنم به دستت نميخوام ديگه

 

 داد تكون سر اروم بود ترسيده پندار هاي چشم درخشش از كه برديا

 :كرد دراز سام سمت به رو دستش پندار

 هستم پندار
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 داد دست پندار با ارومي به دبو پندار رفتار تغيير مات كه سام

 نكرد رها رو دستش پندار اما

 

  بشي ميشه وارد فشار دستش به داره اينكه متوجه ميشد سام صورت تغيير از

 

 : غريد هاش دندون الي از پندار

 خانم هورام ؟ درسته بشنوم نيست قرار اينا و جون هورام ديگه

 

 : زد مصنوعي لبخند ترس با سام

  بله..ب

 

 : انداخت باال ابرو پندار

  بگو دوستاتم اون به

  نميشناسه انگار ديد و هورام جايي وقت يك كسي

  نداريم اينا و بوس و ماچ

  نبينمتون هورام سمت اصال

 شد شيرفهم

 

  دادن تكون سر رفته روي و رنگ با برديا و سام

 برد پي حرفاش بودن جدي به ميشد باعث پندار ودرخشان غيرطبيعي هاي چشم
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 : باال بره صورتش راست سمت شد باعث كه زد لبخندي

  خوش روز

 

 :كرد من به رو

  خانمم؟ بريم

 

 :گفتم گيجي با بودم گو و گفت مات كه من

 ريم..ب

 

  بودم شاد بود گرفته و پشتم خوب انقدر اينكه از

  باشه داشته هوامو انقدر كه نداشتم و كسي حاال تا

 

 زدم لبخند و كردم بود گرفته جا اش مردونه و بزرگ هاي دست توي كه دستام به نگاهي

 

  اومديم بيرون ازپاساژ

 : كرد نگاهم

  خونه ميريم

 

 : گفتم تعجب با

 ؟ چرا پندار

 

 نزد حرفي و كشيد ماشين سمت به رو دستم

 : گفتم ناراحتي با
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 ( تيمو) پندار

 

 : كرد روشن رو ماشين

 ؟ اوكي بشنوم نميخوام صدايي خونه تا

 

  افته بي بدنم توي خفيفي لرز ترس از شد باعث كه گفت رو جمله ينا جوري

 

 دادم تكون سر استرس با

 كرد حركت خونه سمت به سرعت با

 

 كردن لرزش به شروع بدنم تمام كردم حس اپارتمان ديدن با

 

 : گفت مانند زمزمه سردي صداي با

  شو پياده

 

  ندارن قدرت پاهام ميكردم حس

 بود رفته يلتحل ام انرژي انگار

 

  كرد بازش كليد با و رفت در سمت به

  ميكردم نگاهش چشمي زير

 بود خونسرد كامال

 كرد ام راهنمايي داخل به
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  كردم حركت اسانسور سمت به اروم

 ايستاد اروم خيلي و زد رو طبقه دكمه

 

 بود ميكرد پخش آسانسور كه بود اَي مسخره اهنگ ، بينمون صداي تنها

 

 كرد باز و در ارومي به و رفت بيرون ستاداي كه اسانسور

 

 : گفت دستوري لحني با

  تو برو

 

  بود كرده رخنه وجودم تمام توي ترس

  بودم رفتارش مات

 : گفت اروم

  زمين رو مبل كنار ميشيني مياري در هاتو لباس ميري

 :كرد اشاره ساعت به

 ! داري وقت دقيقه پنج

 

  كردم پرت مبل روي و اوردم در هامو لباس تك تك ودب گرفته شدت استرس بخاطر كه لرزي با

 

  كردم صبر كمي رسيدم كه سوتين شورت به

  بودم نشده لخت كسي جلوي هم حد اين تا حاال تا من

 ؟ مياوردم در هم رو اينا بايد چجوري
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  نشستم زمين روي بيارم در رو سوتين و شورت اينكه بدون دلي دو با

 

  اومد بيرون اتاق از اي تركه و پوشه با پندار كه بود گذشته كمي

 

 داد قرار ميز روي رو پاهاش و نشست مبل روي

 

 : كرد اشاره مبل كنار به تركه با اروم

  اينجا

 

  انداختم پايين رو سرم ترس با و نشستم زانو روي

  بود بسته يخ وجودم تمام

 

 كرد حركت باال به رو و گرفت قرار ام چونه زير ارومي به تركه

 

  شدم متوجه حرفشو منظور اما نداشت زيادي قدرت

  اوردم باال رو سرم

 

  بود ترسناك و سرد هنوزم هاش چشم حالت

 : گفت ميكرد برابر دو رو استرسم كه ارومي صداي با

 نشدي لخت كامل چرا

 

 : كردم دستام با بازي به شروع

 ... آخه
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 : كرد حركت راستم ي بازو روي تركه

  ؟ آخه

 

  ميكشم تخجال آخه-

 

 : برد بين از رو خونه اور دلهره سكوت اَي لحظه براي پوزخندش صداي

 ميكشي خجالت كه

 چرا نميكشدي خجالت بودي اون و اين بغل تو كه زماني اون پس

 ؟ شوهرتم كه من از حاال

 

  انداختم پايين بود امكانش كه جايي تا رو سرم

 

 :زد پاركت به تركه با ارومي ي ضربه

  داره اي گذشته هركسي كنم قبر بشن نميخوام

 : غريد و شد خم سمتم به

  بده و گند هرچند

 

 : برد باال رو سرش دوباره

  نميشه تكرار گذشته اتفاقات از كدوم هيچ مطمئنا كه اس اينده مهم اما

 

 ؟ هورام درسته
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 :گفتم بريده بريده لكنت و ترس با

  بله..ب

 

 : داد باال ابرو

 ؟ چي بله

 

 :گفتم ميدرگ سر با

  ؟ چي

 

 : زد رنگي كم لبخند

  كن انتخاب خودت

  ؟ چي بله

 

 : گفتم اروم

  شيرشاه

 

 : داد تكون سر

  خوبه

 

 : گرفت قرار سوتينم روي تركه

  بيار درش

 

 : گفتم دودلي با
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 ... اما

 

 ! بيار درش هيششش-

 

  كردم بازش پشت از و دادم سرتكون ناچار

 

  انداختم زمين روي

 : شد مخ سمتم به كه

  بذاري مناسبي جاي و كني تا تميز و مرتب بايد بيار در هاتو لباس ميگم وقتي

 ميكرد زمزمه شمرده شمرده رو كلمات

 

 : دادم تكون سر تند تند ترس با

 شاه شير شم..چ

 

 : گرفت سمتم به رو پوشه

 !  قوانين

 

 : گفتم تعجب با

 ؟؟ قوانين

  قوانيني چه

 

 : كرد نگاهم خيره

 خونه ناي قوانين
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  ميكني مطالعه

  ميكنيم بحث بهشون راجع

  ميشه برداشته قانون اوم و ميكني ثابت بهم دليل با ميكرد اذيتت كه بود قانوني اگه

  بخوني رو قوانين داري وقت ساعت سه تا

 

 : شد بلند مبل روي از

  نكن كاري شام براي

 

  گفتم ارومي ي باشه

 

  كردم نگاه دستم توي رنگ دزر ي پوشه به رفت بيرون كه خونه از

 

  كردم باز رو درش

 

  بودن رو يك A4 ي برگه چندين

 

 : اول خط اول ي صفحه

  خدا نام به

  كند تبعيت گر سلطه از است موظف پذير سلطه. ٢

 ...است موظف پذير سلطه. ١
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 ميكرد رخنه وجودم توي بيشتر ترس  ي دونه به دونه خوندن با

 

  شدم رهخي ٢١ قانون به تعجب با

  ؟ آنال

 

 دادم تكون سر گيجي با

  بود پندار عاليق جز انگار اما اومد نشدني وصف آنال درد

 

 

  كل داناي

 

  بود پندار عالئق جز انگار اما

  ميكرد مرور رو قوانين دونه به دونه

  چرا و چون بي رابطه

  بازي اتاق از بيرون حتي بود خشن رابطه توي

  ؟ بازي اتاق

  افتاد فتيفي فيلم ياد

 كرد خشك جا لبش روي لبخند ناخوداگاه

  ميديد را فيلم اون وقتي بود شيرين حسش چقدر

 پندارش؟ نبود گير سخت زياد

  شد تر عميق لبخندش حرفش اخر شين از

 ؟ بود شده او براي پندار
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  داشت مشكل پنجمم قانون با

  ميومد نظر به مسخره خيلي پارتنري چند

  اصال

 شود رابطه وارد او از غير به كسي با پندار و  اوباشد دميش مگر اصال

  بود شده حساس پندار روي زود چقدر

  شد خيره ساعت به كالفه

  بود مونده باقي پندار ورود تا ساعتي نيم

 

  رفت راست سمت اتاق سمت به نرمي به

  بود بزرگي اتاق

  بود گرفته قرار اتاق شرقي سمت كه سر تا سر ديواري كمد و نفره دو تخت

 

 بود جالب ها ديوار رنگ

  اسماني ابي شرقي ديوار

  سفيد جنوبي ديوار

 سفيد به مايل ابي غربي ديوار و بود تري تيره نسبتا ابي شمالي ديوار

 بنشيند لبش روي لبخند شد باعث اسماني ابي رنگ با تختي رو

 اتاق اين بود بخش ارامش چقدر

  بود شده زده ديزيا هاي عكس قاب جنوبي ديوار برروي

  ديگر زن و مرد چندين و پندار مادر ، ميانسال مردي ، پندار از هايي عكس

 

  بودند اش خانواده ظاهرا

  بود شده خيره پندار ي چهره به
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  بود نشسته دلش به زيادي كمي خشن رگه دو مرد اين اما نميدانست را جذاب زيادي يا بود عكس خوش

 

  امد قفل در كليد چرخش صداي كه بود شده جان بي هاي قاب ان در پندار ي خنده محو

 

  كشيد سرك كنجكاوي با

 بود پندار ميدانست

 

 كرد تعجب پندار پر دستان ديدن با

 :داد سالم مودبانه و رفت بيرون اتاق از

  سالم

 

 : گفت و داد را سالمش جواب رنگي كم لبخند با پندار

 ؟ بگيري من دست از رو اينا نميخواي

 

 : گفت جالتخ با

  نبود حواسم بله

 

 : نشست مبل روي پندار

 ؟ خوندي رو قوانين خب

 بود گرفته محكم بسيار را اش يقه دلي دو اما بود خواننده را قوانين

 : نشست پندار كنار

  اما خوندم بله

  باشه داشته وجود بايد قوانين اين چرا كه متعجبم هنوزم من خب
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  كرد نگاهش با كمي پندار

 بيش اي بازنده بود اي افسانه پندار همان يا تيمو حريفش كه ميداني در اما است قدري دروغگوي دخترك اين كه ستميدان

  نبود

 

 : كرد اسير اش مردانه و كشيده انگشتان ميان را اش چانه و شد خم سمتش به

  متعجب چرا

 

  بود ترسيده

  ببرد پي وعموض اين به ميتوانست اش پريده رنگ صورت و دستان لرزش از

 

 

 : هورام

 

 : گرفت راستش دست با رو ام چونه و شد خم سمتم به

  متعجب چرا

  بزنم نفهميدن به رو خودم اينكه يا بگم هستم موافق رابطه اين با من اينكه از بايد نميدونستم

  نه يا كنم تكيه بهش ميتونم نميدونستم من طرفي از

 ) گفت ذهنم تو صدايي

 (  بگذره خوش بهت رابطه اين با بهتره ، كني تحملش بايد وقتي چند نخواي چه بخواي چه شوهرته ونا ؟ كني تكيه()  دل

 سختگيري همه اون كني تحمل ميخواي  چجوري ؟ رو سختش قوانين نديدي!  نكن قبول نه( )  عقل) گفت اي ديگه صداي

 (رو؟
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 اومدم بيرون فكر از پندار صداي با

  كرد تَر نزديك بهم رو به خودش

 : كشيد بلندم موهاي بين دستي

  عقل نه بده گوش دلت حرف به

 

 :دادم تكون سر كالفه

  من

  بگم چي نميدونم من

  ميترسم من

 

 : كرد هدايت پاهاش روي رو سرم ارومي به

  هيشش

  باش اروم

 

  خوابيدم پاهاش روي

 : برد موهام بين رو راستش دست

  هورام كن تكيه من به

 ؟ بكني هتكي من به ميتوني

 

  بودم شده رنگش عسلي هاي چشم مسخ

  بره بيرون سرم از منفي هاي فكر تمام بود شده باعث  صداش انگار

 : كردم زمزمه ارومي به

 ميكنم تكيه بهت
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 : زد كجي لبخند

 خوبه

 

 : شد خيره زمين روي هاي بسته به

 ! نميكني بازشون

 

 :كردم نگاه ها جعبه به و برداشتم پاهاش روي از رو سرم تعجب با

 منه؟ مال

 

 : زد رنگي كم لبخند

  ببين برو

 

  كردم باز رو اَي بسته و نشستم زمين روي

  بود رنگي مشكي خواب لباس

 كردم نگاهش

  بود كوتاه زيادي

  خنديدم

  ها لباس اين پوشيدن برام بود عادي

 : گرفتم پندار سمت به ذوق با

  پندار

  خوشگله خيلي اين
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  داشت وجود بود خواب لباس همين براي انگار كه رنگي مشكي سوتين و شورت تس جعبه همون توي

 : داشتم برشون

 شيكن چقدر

 

 ميكرد نگاه محوي لبخند با

  كردم باز رو تري بزرگ ي جعبه

 

  صورتي خواب لباس

  بود روشون صورتي گوش تا دو كه تل يك

  بود سرش گردي چيز يك كه دم يك

 :كردم بلندش تعجب با

  پندار چيه اين

 

 :شد تَر عميق لبخندش

  دم

 

 : گفتم تعجب با

  ميدونم ك اينو خب

 :كردم اشاره گردي اون به

  چيه اين

 

 : شد هم صورتم توي

  پالگ
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 :كردم نگاهش گيجي و تعجب با

 ؟ چي يعني

 

 ؛ گرفت دستم از و پالگ

  ؟ كني امتحانش داري دوست

 

 : خاروندم رو سرم

  نمياد هم بدم

 

 : برداشت رو صورتي لباس همون و شد بلند

 بپوشش

 

 بپوشمش چرا و چون بي شد باعث صداش توي تحكم

 

  گذاشتم سرم روي رو تل ناز با

 

 ... انداخت كولش روي رو من حركت يك با و زد خبيثي لبخند
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 (  سياكزار) حسان

 

 : كردم إخس به رو كالفه

  ؟ بكنم بايد چكار

 : كرد نگاهم متفكر إخس

 كني پيداش كنه ازدواج تيمو با اينكه از بلق بايد

 : كردم نگاهش اخم با

 ؟ نگشتم كه ميگشتم بايد رو كجا

 

 : خاروند رو اش چونه كمي

 تيمو زميني خانواده پيش

 

 : كردم نگاهش خيره

  اونجاست شايد

 

 : كردم اشاره اش نوه و بايكو جسد به

 ببريدشون

 

  گفت ارومي چشم إخس

 

  زدم نبيرو اصلي تاالر از

  گمي در سر همه اين از بودم كالفه
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  نميشد دردسر االن كه  ميزدم موقع همون رو تيمو گردن بايد

  بكنم پيداشون اگه

  زدم لبخندي ذهنم توي پليد فكر با

  ميكنم تجاوز هورام به تيمو جلوي

  داره دوست خيلي رو رابطه تروكس

  ببينه رو قدرتم تا ميكنم دعوتش حتما

 

 

  نشستم رنگ سبز حوض كنار

  ميداد لجن بوي

  كشيدم بــو ولع با

  ميداد خوبي بوي چقدر

 

 

 : كل داناي

 

  كشيد سرك ستون كنار از ترس با

 : اورد مي را هورام پناهگاه نام كه ميديد را إخسي

  تيمو زميني خانواده پيش

  گرفت را دهانش جلوي ترس با حرف اين شنيدن با

  دادمي خبر تيمو ارباب به بايد

  كند دار خبر را آنتريم تا فرستاد پيغام مخصوصش جغد به و رفت بيرون تاالر از عجله با

  برگشت كارش سر به و كشيد اَي اسوده نفس جغد پرواز با
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____ 

 

  شد آنتريم مخفي ي خانه وارد سرعت با جغد

  كند خبر را  تيمو سريعا تا داد خبر جاسوسش به خواند را نامه كه آنتريم

 

  بود  تيمو ي خانه درب جلوي جاسوس بعد كمي

 

 اورد در صدا به را درب اشنايي نا با

 

  شد نمايان در چوب چهار در( پندار)تيمو زميني ي چهره

 

 : كرد كوتاهي تعظيم مرد

  باشد سالمت به سرورم

 .... فرستاده من

 

 

_______ 

  هورام

 

 ... تانداخ كولش روي رو من حركت يك با و زد خبيثي لبخند

 بمونه باز حركت از شد باعث در صداي اما

  رفت در سمت به و كرد رها كاناپه روي رو من
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  نميشنيدم صدايي

  شد ظاهر چشمم جلوي پندار عصبي و كالفه ي چهره دقيقه چند از بعد اما

 :كرد اخم

 باشي دختر نبايد ديگه أما باشه اينجوري نميخواستم

 

 هام لب روي رو لبش ميكرد حركت اتاق سمت به كه همزمان كرد بلندم كاناپه روي از مكن هضم رو حرفش معني خواستم تا

 داد قرار

 

  شدم پرت تخت روي كه ميكردم نگاهش گيجي با

 

 : كرد نگاهم

  نميكني همراهي مياد بدم

 

  گذاشت هام لب روي رو هاش لب نرمي به و زد خيمه روم كه بزنم حرفي خواستم

 

 :گفت كه بردم وهاشم بين رو راستم  دست

  هيش

 نداري رو من به زدن دست حق تو

 

  گرفت سرم باآلي دست يك با رو دستم جفت كه كردم نگاهش تعجب با

  كرد لمس رو ام سينه اش ديگه دست با كه كنم اعتراض خواستم
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  گفتم ارومي آه

 

  گذاشت گردنم روي رو هاش لب نرمي به و زد باال رو لباسم

 بودم كشيده دراز تخت روي برهنه كه بود اي دقيقه چند

 كرد بوسيد به شروع گردنم از و زد خيمه تنم روي

  بود كرده پر رو خونه فضاي كه بود هام ناله صداي تنها

  گرفت رو گردنم چپ دست با و كرد باز هم از رو پاهام راستش دست با

  ديمش يكي باهم اروم ، اروم كه كنم حس تنم و جون با ميتونستم رو خفگي

  كشيدم كشداري آه هام بين گرمي حس با

 :گفت و بوسيد رو گوشم ي الله كه

  جانم عزيز مبارك شدنت خانم

 

 : باريد چشمم از اشكي قطره

  خشني رابطه توي بودي گفته

 

 :زد رنگي كم لبخند

  كني شروع درد با رو ات رابطه اولين  نميخواستم

 

 : مبوسيد رو هاش لب و بردم باال كمي رو سرم

 ... شدي من مرد

 اومد دور صداي كه بزنه حرفي خوليت

 :زد پوزخند

 اومد
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 :گفتم تعجب با

 اومد؟ كي

 

 : رفت صندلي روي رنگ مشكي گرمكن شلوار سمت به

 نمياي بيرون شد صدايي هر اما هيچي

 

 :كرد نگاهم خيره ميكرد تنش رو رنگي سفيد تيشرت كه حالي در

 صدايي هيچ هورام

 فهميدي؟

 

 گفتم اي باشه نجكاويك با

 

  رفت بيرون اتاق إز و كرد اش مشكي موهاي توي دستي

 

  داشتم درد دل كمي

 برداشتم رو خوني مالفه

 

  كردم باز هارو كشو از يكي

  بود لباس

 

 كردم تنم رو بود( تيمو)پندار براي كه رنگي ابي تيشرت
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  بود زانوم روي تا

 بود گشاد بهم چقدر

 

 زدم ندهخ با اينه جلوي چرخي

 

 :اومد داد صداي

  منه زن ديگه اون

 

 اومد شكستن صداي ادامه در

 (نمياي بيرون اومد بيرون صدايي هر) افتادم پندار حرف ياد كه رفتم در سمت به ترس با

 

 اومد اي مردونه نعره صداي اما بدم گــوش حرفش به خواستم

 

 

  كردم باز و اتاق در ترس با

 

 زدم بلندي جيغ روم به رو ي صحنه ديدن يا

 

  بود برگشته تيمو ي چهره

  طبيعي غير بلند قد همون

  پيكر غول بزرگ اندام همون

 

 ميزد صورتش به پي در پي ضربات با و بود افتاده مردي روي تيمو بگم بهتر يا پندار
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 شدن ساكت هردو جيغ صداي با

  كردم نگاه بود( تيمو) پندار دست زير كه موجودي به ترس با

 

  سبزه پوست

  هيكلي و بلند قد

  داشت توش قرمز هاي رگه كه موهاي

  ترسناك و سرخ هاي چشم

 

 : غريد تيمو

  بيرون نيا نگفتم مگه

 

 : افتاد سفيدم و لخت پاهاي روي ترسناك مرد اون نگاه

  گفت كلفتي عادي غير صداي با

  شده زنت نميگي مگه

 

  بفهمم بايد

 

 : رفت اي غره چشم تيمو

  باشه

 

 شد بلند ترسناك موجود روي از
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 : كرد نگاهم موجود

 حسانم نترس هيش

 

  ميكرد نگاهم تفاوت بي كه شدم خيره پندار به ملتمس حرف اين شنيدن با

 

 

  زنم من بفهمه ميخواست چجوري

  نكنه

 باشه داشته رابطه باهام ميخواست نكنه

 

 رفتم عقب سمت به قدمي

  باشه داشته رابطه من با ينا بود حاضر كه بود غيرت بي پندار چقدر

 

  خورد اتاق در كناري ديوار به پشتم كه برداشتم عقب به اي ديگه قدم

 

  بستم رو چشمام و زدم جيغي اورد باال كه رو دستش حسان

  ميشد تكرار ذهنم تو اي جمله

  غيرته بي پندار چقدر

 

  گذاشت ام پيشوني روي رو دستش حسان

 :كرد زمزمه بعد و كرد مكث كمي

 نيست بأكره

 



 

 

191 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 : گفت جديت با تيمو كه بزنه اي ديگه حرف خواست

 منه سرزمين ي ملكه ديگه

 نداري رو شدن نزديك حق

  فهميدي

 

 زد بيرون خونه از و كرد نگاه اميدي نا با حسان

 

 : كشيدم عميقي نفس اروم رفت بيرون وقتي

  شديم راحت اخيش

 شد؟ تموم چي همه يعني

 

 

 : انداخت بهم سردي نگاه پندار

  ميشه شروع چي همه تازه

  بود دار بو خيلي رفتنش اين

 

 : نشست مبل روي

  شو لخت

 

 كرد رنگي كم اخم كه كردم نگاهش مردد

 

  كردم تا و اوردم در تيشرتشو

  گذاشتم صندلي روي
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 : كرد اشاره پاش كنار به

  اينجا بيا

 

  نشستم راستش پاي كنار و كردم نگاه خونسرديش به ترس با

 

 : كشيد بلندم موهاي توي دستي

  نيا بيرون بودم گفته

 

 ؟ درسته

 

  ميلرزيد بدنم تمام

 بود كرده يخ هام دست و بود شده سخت برام كشيدن نفس

 

  كنم تمركز نميتونسم اما ميشنيدم و پندار صداي

 

  اومدم خودم به ام گونه روي اش اشاره انگشت برخورد با

 :شد خم صورتم توي

  نه يا بودم گفته

 

 

 : گزيدم لب

 بوديد گفته
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  رفت بكشم سرك بودم نرفته كه اتاقي اون سمت به و شد بلند مبل روي از

 

  برگشت اي تركه و رنگ مشكي بند چشم با كه ميكردم نگاه رفتنشو مسير ترس با

 

  دادم قورت رو دهنم اب ترس با

 

 :داد قرار هام چشم روي و بند چشم ارومي به و اومد سمتم به

  اومدي چرا سپ

 

 بشه بيشتر ترسم كه بود شده باعث نديدم

 

  ميومد هاش قدم صداي

  ميرفت راه دورم انگار

 

 : كرد زمزمه اروم

 ؟ سوالم نداشت جواب

 

 :دادم قورت رو دهنم اب

  شدم...ش... نگرانتون من..م

 

 : كشيد ام برهنه باسن روي دستي

  شدي نگران كه
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 : ترس از زدم هق

  ببخشيد

 

  بشو پا و دست چهار

 بِشم حرفش متوجه تا كشيد طول كمي

 

 د جفت كف

 

 : گفت كه گذاشتم زمين روي ستمو

 كن باز پاهاتو

 

  دادم فاصله پاهام به كمي

 

 : كشيد پاهام بين به دستي

 ؟ خيسه چرا

 

  گزيدم لب

  اومده خوشم تحقير و ترس اين از چرا نميدونستم هم خودم

 

  ميكردم حس امپاه بين رو راستش پاي انگشت

 

  كردم ناله اروم



 

 

194 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 

 : داد سر خبيثي ي خنده

  اومده خوشت چرا

 

 : كشيدم عميقي نفس كالفه

  ميدونم...ن

 

  ميداد حركت نازم روي انگشتشو

 

  كردم هدايت زمين سمت به كمي رو كمرم و كشيدم كشداري آه

  زد راستش پاي با پاهام بين به محكمي نسبتا ي ضربه

 

 كردم نزديك هم به پاهامو و يدمكش جيغي درد از

 

 : كرد زمزمه اروم

  كن باز پاهاتو

 

 :كردم زمزمه التماس با

 كردم غلط...غ

 

  كردم حس باسنم روي بدي درد اخر در و اومد ميشكافت رو هوا كه تركه صداي

 زدم بلندي جيغ
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 : كرد زمزمه دوباره

 كن باز پاهاتو

 

  تفاوت بي و سرد ، حسي هيچ بي

  كردم باز هم از هاموپا درد با

 اومد فرود ارومي به نازم روي راستش پاي روي دوباره

  بود شده خيس كامل پاهام بين

  ميشدن پايين باال كوچيكم هاي سينه تكون هر با

 زد پاهام بين به محكمي ي ضربه و برد عقب رو راستش پاي كمي

 

  دادم فاصله زمين از هامو زانو و زدم جيغ

  بود زمين رو پاهام روي و دست كف فقط ديگه حاال

 

 كرد هدايت زمين سمت به رو بدنم و گذاشت كمرم روي رو چپش پاي كف ارومي به

  اومدم فرود زمين روي زانو با دوباره

 

 ؛ گفتم گريه با

  پندار داره درد خيلي

 : باسنم راست قسمت روي بعدي ي ضربه و هوا توي تركه صداي

 ؟ پندار

 : تمرف جلو به كمي درد با

  نه نه

 شيرشاه
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 : اومد فرود باسنم چپ قسمت روي به اي ديگه ي ضربه

  جون بچه نخور تكون

 

  بود حس بي صداش

  ميكنم گريه نبود مهم براش اصال انگار

 

  كرد باز رو بندم چشم

  شدم خيره اشك با تفاوتش بي صورت به

 

 : كشيد اشكم رد روي رو اش اشاره انگشت

  غيرازخودم به كسي جلوي كني گريه نمياد خوشم هيچ

 فهميدي

 

 ميلرزيد هام لب زدن هق شدت از

  دادم تكون سري

  رفت اتاق سمت به و گفت اي خوبه

 

  برگشت بزرگ پالگ يك با كه گذشت كمي

  كردم نگاهش نگراني با

 : نشست رو به رو و زد خبيثي لبخند

 كني خيسش خوب دارم دوست

 ؟ بلدي
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 ادمد تكون سر دلهره و ترس با

 : كشيد لبم روي رو دستش

  نميشه بسته دهن اين نگفتم تا

 ؟ فهميدي

 

 : گفتم لكنت با

  بله..ب

 

 كردم باز كامل رو دهنم

  بود بزرگي نسبتا پالگ

 كرد دهنم وارد ارومي به

  داد فشار پالگ سمت به و گرفت رو سرم كه بيارم بيرون دهنم از خواستم

 

 شد تَر رنگ پر خبيثش لبخند كه ميكردم نگاهش التماس با

  بودم افتاده سرفه به

  بود شده گلوم وارد پالگ انگار

 

  كرد خارجش دهنم از

 : كرد نگاهش دقت با

  نه

  نيومد خوشم

  جلو بيا
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  رفتم جلو سمت به كمي

  كرد هدايت دهنم سمت به و پالگ رنگي كم لبخند با

 

  گرفت رو ام بيني

  بكشم نفس نميتوستم

  بذارم دستش روي تا ردماو باال رو دستم

 

  اومد دستم كار حساب كرد كه اخمي با

 

  كشيدم عميقي نفس كرد ول كه رو ام بيني

  بشه تار ديدم بود شده باعث هام چشم اشك

 

  بودم افتاده سرفه به اورد در كه رو پالگ

  بود ام ناتواني شاهد خنده با

 

  گذاشت زمين روي رو پالگ

 : كرد نزديكش رو سرم

  شو لمشغو

 

 كردم نزديك پالگ به رو لبم و كردم نگاهش مردد

 

  ميزدم ليس رو پالگ و ميكردم عقب جلو رو سرم بزنم دست پالگ به اينكه بدون ارومي به
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 : رفت باسنم سمت به

  كن باز پاهاتو

  كردم باز هم از پاهامو بودم پالگ ليسيدن مشغول كه حالي در حرف بي

 

  كشيدم وقفمت نشست نازم روي كه دستش

 

  گذاشت سرم روي پاشو و شد بلند اخم با

 

  شد دهنم وارد پالگ ميشد كه جايي تا

 داد سرم به اي ديگه فشار

 

 بشم فشار مانع تا بودم گذاشته زمين روي دستامو

 كجا پندار پاي يك قدرت و كجا من قدرت اما

  بيارم در لعنتي پالگ اون ميكردم سعي و ميزدم اوق

 كردم بلند رو سرم سرعت به برداشت سرم روي از پاشو اينكه از بعد

 

 بود شده شديدي هاي سرفه باعث زدنم نفس نفس

 

  كرد نگاه خبيثي لبخند با

  بشينم هام زانو روي شد باعث كه گرفت موهام از

 

 



 

 

211 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 : گرفت اغوشم در پشت از

  دختر هيش

  هيش

 

  نشست گردنم روي نرمي ي بوسه برگشت عادي حالت به كه كشيدنم نفس

 

  زدم لبخندي

  زد گوش پشت موهامو

 

 :گرفت اغوشم در شدن ارضا بار دو از بعد

  نميدي گوش حرفم به كه اخريه و اول بار

 

  ؟ شدي متوجه

 

 : گزيدم لب

  شيرشاه بله

 

  كرد بلندم ارومي به و برد پاهام زير دست حركت يك با

 :گفتم ناز با ميرفتيم كه حمام سمت به

  ؟ حموم

 

 :زد رنگي كم لبخند

  بيرون بريم كه ميخوام
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  باشه كثيف كوچولو خانم ندارم دوست

 

  شد تزريق بهم عجيبي كوچولوشيريني خانم لفظ از

 

  داد قرار وان داخل رو من ارومي به ولرم اب با وان شدن پر از بعد

 :كردم باز دستامو

  ؟ نميايد شيرشاهم

 

 : كشيد موهام به دستي

  بسه شيطنت براي امروز

 

 : بردم باال رو دستم دو

  قول قول حموم فقط

 

 : افته بي زمين روي شلوار شد باعث كه كشيد گرمكنش شلوار به دستي

  تو با ها لباس اين شستن

 

 : خنديدم عشوه با

  ديگه ام خونه خانم

 : گفت مياورد در رو تيشرتش كه حالي در

  ؟ كوچولو خانم

 : شدم اش سبزه ي سينه و شكم عضالت به خيره و گرفتم گاز رو لبم

 كوچولو خانم
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 :زد خيمه من روي وان توي ارومي به

  باشه حموم فقط كه دادي قول تو

 

 :رفت پاهام سمت به دستش

  ندادم قول من اما

 

 بده انجام رو كارش تَر راحت تا گذاشتم وان از طرفي رو پام هر شادي با

 

  بودم شده شدنمون يكي مست

  بود انداخته راه جالبي سمفوني پندار ي مردونه و جذاب هاي آه با نم هاي ناله و اب صداي

 

  ميكردم برخورد وان ديواره به نرمي به حركتش هر با

 

  كشيدم كشداري ناله كه گذشت كمي

 بي اخر در و ميشد تَر وتند تَر تند حركاتش

  موند حركت
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  بود گذشته پندار با صيغه از روزي دو

 بشم معرفي نامزدش عنوان به تا بود گرفته يمهمون پندار امشب

 

  ميشست دل به واقعا محبتش اما بود جدي خيلي پندار

 

 : كردم ارايشگر به رو اخم با

  ؟ نشد تموم شدم خسته

 

 : زد لبخند

 ميشه تموم چرا

 

  كردم نگاه رو صورتم

  مشكي  كشيده چشم خط و اي قهوه ي سايه و  مصنوعي مژه

  كانسيلر و هاياليتر

  كالباسي رژ

  بود صورتم ارايش كننده تكميل

 بود ريخته دورم و بود كرده لخت رو موهام

  كردم نگاه تنم توي لباس  به

 بود رنگي ابي ساده لباس

  ساده العاده فوق و بلند هاي استين

  نميومد خوشم اصال لباسم از

  حاال اما ميپوشيدم من رو لباس ترين كوتاه ها مهموني همه تو

  شد بيشتر اخمم فكر ينا با



 

 

214 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 كردم نگاه بود كرده سر زيبايي مدل به رو شال و بود تنش مشكي شيك دامن كت كه پندار مادر به

  ميرفت اش صدقه قربون و ميكرد تعريف ازم بكشه نفس اينكه بدون

  بودن اشنا نا برام ها تعريف اين

  بودم نشنيده من

  ميكردن تعريف ازم كه پسرايي اون حتي

  منو ميخواستن خودم براي كدوم

  بزنم گول نميتوستم كه رو خودم

  نداشتم رو كسي

  بود اورده رو تروكس به و بود شده جدا شوهرش از مادرم

  ميخواست رابطه و قدرت واسه رو من حسان

  نرسه اسيبي اون به تا فروخت(  هيمان)  اش معشوقه اون به رو من(  آنتريم)  ام دايي

  پندار حتي

  شده وصلت اين به راضي آنتريم بخاطر فقط كه بود اورده روم به اريب چند

 

 :  ميگفت ناراحتي با كه شوهري مادر حرف به و زدم پوزخندي

  انداختي مي سرت رو شالي يك كاش

  نكردم توجه

 

  شدم بلند صندلي روي از تمومه گفت كه ارايشگر حرف با

  بودم تفاوت بي چقدر

  نميدادم نشون واكنشي هيچ من و بود شده رو و زير ام زندگي تموم

  بودم شهوت اسير مادرم عين منم شايد

  ؟ ميدونستن پاك رو آنه همه چرا
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  بود نكرده خيانت شوهرش به مگه

  بود نفروخته رو روحش مگه

 !  بود من مادر اون

  مياد بدم ازش چقدر

 ! مادر واژه اين مسخره چقدر

 

 

  بودم شده رحم بي چقدر

 !  نبود من هاي فكر اين

 

  نبودم رحم بي انقدر من

 : اومد ذهنم توي صدايي

  خودتي

  واقعيه تو اين

  بيا خودت به

  باشي داشته نفرت همه از بايد تو

 

 بودن گنگ سرم تو صداها

  نبودن من براي انگار

  بود فاحشه يك مادرت

  كني باور نميتوني اينو چطور

  مرد شهوت بخاطر اون

 اي فاحشه هم تو
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  ؟ ميده اهميت قلبت به كي

  ميخوانت جسمت بخاطر همه

 

 : زدم جيغي

  بسه بسه بسه

 

  نميكردم پندار ومادر ارايشگر به توجهي

 

 : پيچيد سرم توي صدايي

  بزن خودتو

 بزن خودتو

  خوابه اينا

 بشي بيدار بزن

 

 

  زدم خوردم صورت به رو اولي سيلي و زدم بلندي جيغ

  بود محكم

  پي رد پي هاي سيلي

  زدم چنگ صورتم به و نشستم زمين روي

  نبود خودم دست حركاتم

 

  نشست ام شونه روي دستي

  شدم مواجه پندار نگران چهره با
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 : شد تَر بلند سرم تو صدا

 ،بكش بكش ، بكش

 

  زدم صورتش به چنگي و شدم بلند واري جنون حالت با

 

 

 ( سياكزار)  حسان

 

 دود به خبيثي لبخند با

 

 : شدم خيره هوا در معلق

  بكش ، بكش ، بكش

 

  بود معلوم اتاق بود كرده درست إخس كه دودي از

 

  كشيد تيمو صورت به چنگي و شد بلند زمين روي از هورام

 

  دادم سر بلندي ي خنده

  بود ترسناك زيادي ام شيطاني خنده و كلفتم صداي

  شد خراب صورتش تيمو سلطاااان
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  شدم خيره ميزد جيغ دل ته از كه هورامي به

  كرد حمله دوم بار براي بلندش هاي ناخن با

 

  گرفت رو هورام دست دو دست يك با و اومد خودش به تيمو اينبار

 

  اومدم خوشم بازي اين از

 

 : گفتم ميكردم دود وارد رو دستم كه حالي در و رفتم دود سمت به

  بده فحش

 اي فاحشه يك تو

 بده فحش خودت به

  رتيماد عين تو

 

 :زد جيغ داد با هورام

 ام فاحشه من

 اس فاحشه مادرم

  بود شده بيشتر كمي پندار دست فشار طرفي از و بود جنگ در منفي نيروي با هورام روح طرفي از

 

 : زد داد افتاد مي زمين روي زانو با درد از كه حالي در و زد بنفشي جيغ

  ام فاحشه من

 

 كرد سكوت اي لحظه براي زد صورتش به پندار به كه سيلي با

 كرد نگاهش بهت با
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  ميومد خودش به داشت

 ميدادم اجازه نبايد

 : كردم دود توي رو دستم

  بگير انتقام

  گوشش در بزن

 

  نميشنيد رو صدام انگار

  گرفت اغوشش توي و كرد بلندش پندار

  ميگفت چيزي گوشش در

  ميگي چي ميدونستم

 بود ما كردن دور براي

 

 كردم نگاه ميشد تَر رنگ كم لحظه هر كه دودي به

 :زدم داد عصبي

  بكن يكاري إخس

 

 :گفت نگراني با إخس

  نميتونم سرورم..سر

 

 رفت بين از دود ادامه در و زد بنفشي جيغ هورام

  بود منفي هاي نيرو فرار دهنده نشون اخر جيغ

 : مكرد پرت ديوار سمت به رو بود ازادم دست توي كه شرابي جام عصبانيت با

 بهتون لعنت
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 : هورام

 

  كشيدم سر رو قند اب ليوان گيجي با

  كشيد پوفي و برد موهاش توي دستي كالفگي با پندار

  كردم نگاه صورتش روي چنگ به شرمندگي با

  بود پوشونده خون رو زخم روي كمي بودو مونده كامال ناخنم جاي

 

 : گفتم ناراحتي با

  شده چي نميدونم هنوزم من بخدا

 

  ميومد خون لبم گوشه از

 : گذاشت زخمم روي رو شصتش انگشت و شد خم سمتم به

  هيش

 

  زد مك و كرد دهن توي رو اش خوني انگشت

 كردم نگاه رفتارش به تعجب با

 :زد رنگي كم لبخند

  اومدي خودت به كه خوبه

  ميده پس تقاص سخت(  حسان)  سياكزار ، كار اين بخاطر

 

 : دمفشر دستم توي رو ليوان
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  سوال يك شيرشاه

 

 : داد باال ابرو

  بگو

 

 ؟ بشه نزديك بهم نداره حق ديگه اون ميكنم ازدواج وقتي چرا-

 

 : گذاشت ازادم دست روي رو دستش

  اصلي هاي قانون از يكي

  ميشي محسوب من أموال جز تو

  مياد حساب به جنگ إعالم كن درازي دست تو به وقتي

  زن اون اگه حتي

  جنگه إعالم اين باشه ها مستخدم از يكي همسر يا و ترين فقير

  سرزمين ي ملكه به برسه چه

 

 : گفتم خنده با

  ؟ ام ملكه من االن

 

 : زد اي مردونه چشمك

  صد در صد

  افتادم آنه ياد به

 پوشوند رو صورتم اخمي

 ؟ شد چي-



 

 

212 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 

 : كردم نگاهش خيره

  بود نكرده ازدواج آنه مگه

 ... تروكس چجوري

 

 

  بود فهميده رو حرفم ادامه رانگا

 : كرد نگاهم

  ميخواست خودش اون

  نكرد درازي دست بهش كسي

 

  گفتم أهاني

  نه يا بود خوب آنه كه نبود مهم برام

  ميشه چي كه نبود مهم برام

  ميخواست و پندار كنار بودن عجيب دلم اما

 

  زدم لبش روي كوتاهي ي بوسه و شدم خم سمتش به

 

 : خنديد خبيث

  ها داره مكافات شب شيطوني اين

 

 : كشيدم موهاش به دستي

  ميپذيرم دل و جون با مكافاتشو
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 : گرفت رو ام بيني نوك

  كوچولو خانم كن شيطوني كم

 

 :  كردم ريزي ي خنده

  بزرگ شاه شير چشم

 

  شدم دور پندار از در صداي با

  بود پندار مادر

 : شد اتاق وارد

 ؟ جان هورام بهتري

 

 : زدم رنگي كم لبخند

  ممنون بله

 

 ريخته بهم كال كنه ترميم رو ارايشت بياد ارايشگر ات اجازه با پس-

 

 : كردم نگاه داشت رنگي كم لبخند كه پنداري به و كشيدم پوفي كالفه

  خانم حاج باشه

 

 :  خنديد

  كن صدام مادر
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  زدم رنگي كم لبخند

 ! ؟ مادر

  مادر كدوم

 ... آنه

 

 : هورام

  موندم ارايشگر دست زير ساعتي نيم هم باز تقريبا

 

 ؛ گفتم كالفه

  شدم خسته ديگه واقعا بسه

 

 : گفت برداشت رو رژ كه حالي در

  كنيد تحمل يكم خواهشا خانم مونده كم

  دادم تكون رو سرم و كشيدم پوفي

 

  اومد پايين از عليك و سالم صداي

 

 : گفتم كنجكاوي با

 اومدن؟ نظرت به

 

 : گفت ميكرد انتخاب رژ كه حالي در ارايشگر

  خانم واال نميدونم
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  شديم ساكت هردو در شدن باز صداي با

 

 شد اتاق وارد بود لباسم پارچه نوع از هم جنسش كه لباسم رنگ هم ابي شال يك با پندار

 

 :كردم اخم شال ديدن با

 نميپوشما اينو من

 

 : اومد سمتم به

 كني پيدا ارايشت دوباره ترميم به نياز و بشه سخي دوباره چشمات نداري دوست ميدونم

  يا

 

 : گرفت دستش توي رو ام چونه

  بمونه صورتت روي هام انگشت رد يا

 

 : گرفت سمتم به رو شال

  بپوش پس

 

 :كردم نگاهش بهت و ترس با

  نميكني و اينكار تو

 

 

 : بست نقش لبش روي خبيثي لبخند

  نميكنم تضمين ديگه بشه تكرار دوم بار براي ام جمله اگه كه ميدوني تو و
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  گرفتم دستش از رو شال و كردم نگاهش مردد

 

 :گفت شد خيره ، ميكرد نگاهمون تعجب با كه ارايشگر به كه حالي در و زد اي مندانه پيروز لبخند

  بري ميتوني شد خسته خانمم كافيه

 

  ميكردم نگاه و پندار شادي با كه اومدم خودم به قتيو اما نشست لبم رو پهني لبخند كلمه اون شنيدن با چطور نفهميدم

 

  رفت بيرون اتاق از ارايشگر بعد كمي

 

 : اومد سمتم به پندار

  داري خوشگلي موهاي ميدوني

 

 : شد تر وسيع لبخندم

  مرسي

 

 :شد خم صورتم توي

  ميمونه من براي ها زيبايي اين اما

  ام حسودي ادم من

 

  رسوند إتمام به ملب روي اي بوسه با رو حرفش
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 رسيد پايان به هاش سختي همه با هم معرفي مهموني اون

  بودن كرده انتخاب عروسي براي رو يكشنبه

  عروسي تا روز سه يا دو دقيقا يعني

  نميگفت چيزي و بود فكر توي پندار

  زد و اسانسور دكمه و كرد پارك رو ماشين حرف بي رسيديم كه خونه به

 : گفتم تعجب با

  ؟ خوبي پندار

 

  كرد باز رو خونه در و رفت بيرون اسانسور از رسيديم كه مون طبقه به

 : گفتم ناراحتي با

  پندار

 

  بستم در و شدم خونه وارد

  كرد حركت اتاقش سمت به حرف بي

 رفتم مشتركمون اتاق سمت به و انداختم مبل روي رو شالم

 

 :گفتم ناراحتي با

 پندار

  جوون جمع اون پيش رفتي ينكها از بعد شدي چي بگو

 

 : زد عصبي لبخند

  نيست مهم ميدوني
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 : گذاشتم اش شونه روي دست

  ؟ پندار

 

  كوبيد ديوار به رو بدنم تمام گردنم گرفتن از بعد كردو حمله سمتم به حركت يك با

 

 

 : گفتم داشتم كه خفگي حس با

 ؟ خوبي پندار

 

 : غريد

  شنيدم چي بهم جمع اون تو رفتم وقتي ميدوني

 

 : گفتم ترس با

  بخدا نه

 

 :  شد بيشتر گردنم روي دستش فشار

  خدا نگو

  نخور قسم نميشناسي كه و چيزي

  ؟ ميزني جيب تو

 

 : گفتم ترس با

 ؟؟ من
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  كنن پيدا رو خودشون راه اشكام شد باعث كه خورد صورتم راست سمت به سيلي

 

 : غريد

  ؟ ميزني پولشونو كيف مييدي سرويس كه بهشون ميشي مردم ماشين سوار

 

  نديدي و مهدي تو

  ميشناختي حتما ميدي اگه

 كيفش برداشتن موقع گرفت مچتو همونكه

 

  ميلرزيد بدنم تمام ترس شدت از

  بود شده سخت كشيدن نفس

 : گفتم درد با

  پندار

 

 : زد داد صورتم توي

  شو خفه

 

  بود شكسته زيادي من مرد

  ميدادم حق بهش شايد

 

  برداشت گردنم روي از كه رو تشدس

  افتادم زمين روي
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 : انداخت بهم اي خيره نگاه

  ؟ چرا

 

 : زدم زجه

  ميكردم بايد چكار

  پناهي سر نه پولي نه

 رو پولي بي ميكردم رفع يكجوري بايد

 

  ؟ كارت از پشيموني-

 

 : زدم داد كه شد چطور نميدونم

  نه

  ام راضي هم خيلي

  ميگرفتم بود سخت براشون هم شلوارشون كشيدن باال ك هايي زاده اقا اون از حقمو اينجوري

  ميومد حال جيگرم اونجوري

  اره

 : كرد نگاهم كمي

  متاسفم برات

 :كردم زمزمه اروم

  نبود كارا اون از بودن راضي منظورم

 

 : گفت محكم و اروم

  زدي حرفاتو ديگه
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 : خزيدم پاهاش سمت به

  نداري هم تنبيه لياقت حتي

 

 : كردم زمزمه بغض با

 ... من پندار

 

 : گفت ميرفت اتاق سمت به كه حالي در

  نيست تو مشكل

 كردم قبول مردمو باقي و سياكزار خورده دست ميوه كه منه مشكل

 

 

  شد تموم در كوبيدن با حرفش

  شدم خيره شده بسته در به مات

 

   بود اتاق توي پندار كه ميشد ساعتي دو

  ميومد سيگار بوي

  شدم خيره ساعت به

 بود دو

 

  برگشتم صداي با

  زد بيرون خونه از بندازه من به نگاهي اينكه بدون و زد بيرون اتاق از بود ها لباس همون با

  داشت رو كردنم خفه قصد انگار گلوم توي بغض
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 نميبرد خوابم

 كردم متر رو خونه هام قدم با صدم بار براي كالفه

 

  بود نيومده پندار اما بود صبح هفت ساعت

 

  دستش از بود گرفته حرصم

  بود رفته بيرون كنه فكر من به اينكه بدون ساعت همه اين

 

 كردم نگاه قرمزم بلند شال و مشكي مانتو به

 كردم تنم هم رنگي مشكي شلوار

 

 پول برداشتن از بعد

 

  زدم بيرون خونه از گوشي و

  داشت منو گذاشتن خبر بي حق كه نبود اون فقط

 

  كردم حركت خونه نزديك پارك سمت به و بستم و در
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 : حسان�

 

 : گفتم جديت با

  بزن زانو

  زد زانو و كرد كوتاهي پارس دختر

  بترسه بيشتر بود شده باعث اش بسته هاي چشم

  شد اش دروني حال متوجه ميشد اش سينه نوك شدن برجسته از

 

  رفتم سمتش به و زدم خبيثي لبخند

  بود كرده درست اوري دلهره فضاي من هاي كفش و اون كشدار هاي نفس صداي تنها و لنسا سكوت

 كردم نگاه ميشد تَر خيس لحظه هر كه شورتش به

  ميشد اب داشت ها يخ

 

  گرفتم رو راستش سينه ي برجسته نوك راستم دست با

 گزيد لب و گفت ارومي آه

 

  شردمف ام اشاره و شصت انگشت دو بين رو اش سينه نوك

 

  شد خم صورتش درد از

  كرد ناله اروم

  گرفتم رو اش سينه دو هر نوك و نشستم زانو روي

  كرد حركت باال سمت به اش بسته هاي دست
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 : گفتم اروم كه

  حركت بي

 

 رفت پايين سمت به دستش دلي دو با

 

  ميشد بيشتر اش سينه روي هام انگشت فشار لحظه هر

 

  ميكرد بهتر رو حالم كشدارش هاي ناله صداي

  اومد لبم به لبخندي خبيثم فكر از

 

 

 : گرفتم دست به رو اش قالده

  زمين رو بخواب

  پشت به رو

 

  ميلرزيد ترس از

  كشيد دراز زمين روي

  برداشتم رو بود زمين روي كه فلزي ميله

  بود چرم پابند يك سرش هر

  بستم ميله طرف يك پاشو هر

 ببنده پاهاشو نميتونست ديگه

 

  كشيدم پاهاش بين دستي
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 :گفت التماس با گذاشتم راستش رون روي كه رو چاقو

  ارباب

 

  ميدادم حركت رونش روي رو چاقو نوك ارومي به

  اومد بند نفسش رسيد كه شرتش به

 

  زدم نازش روي راست دست كف با و زدم لبخند

  ضربه يك

  كرد ناله

  تَر محكم دوم ي ضربه

 نميتونست اما هببند پاهاشو ميكرد سعي

 

  شد تَر پهن خبيثم لبخند

  گذاشتم راستش ي سينه روي رو چاقو

  گفت ارومي آه

  دادم فشار رو چاقو سر كمي

 بود شده تاب بي

  بود خيس شورتش و بود شده اب كامال بود شورتش توي كه هايي يخ
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 : هورام

 

  بودم گردون سر ها خيابون توي كه ميشد ساعتي چهار

 ! بود صبح ازدهي ساعت

 

 كردم نگاه مردم به و نشستم اتوبوس ايستگاه توي صندلي روي

  شدم خيره بودم كرده خاموش پندار هاي زنگ شر از راحتي بخاطر كه تلفني به

  زدم كيكم به گازي

 

 

 : حسان

 

  بود خيس شورتش و بود شده اب كامال بود شورتش توي كه هايي يخ

 

  ذاشتمگ كنار رو چاقو گوشي صداي با

  لعنتي

  بود إخس

 : دادم جواب اخم با

  نزن زنگ نگفتم مگه

 

 : گفت كلفتش صداي با

  زده بيرون خونه از كه هست ساعتي چهار هورام كه داد خبر بوديم گذاشته تيمو خونه براي ك جاسوسي همون
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 : غريدم

  بفهمم بايد االن

 

  يادب دنبالش نيست قرار تيمو كه بشه مطمئن ميخواست سرورم-

  تنهاس اينكه مثل

 

 : زدم خبيثي لبخند

  بفرست ادرسشو

 

  كردم قطع رو تلفن

 :كردم نميدونستم رو اسمش حتي كه دختري به رو

  بسه

 : كرد زمزمه اروم

 ...اما

 

  كردم باز رو دستش و رفتم سمتش به

 : گفتم بندش چشم كردن باز از بعد

  ميبري ام خونه از رو لشت تن ميشم حاضر تا

 اپنه رو تپول

 : گفت تاب بي

  بده حالم االن امامن

  نداشتيم هم رابطه حتي
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 : رفتم اتاق سمت به

  باشي اينجا نمياد خوشم هيچ اومدم بيرون اتاق از

 

 : زدم لبخند گوشيم روي ادرس ديدن با

  وقتشه

 

  كردم هدايت باال  سمت به موهامو

  كردم تنم رنگي مشكي پيرهن با شلوارمشكي كت

  زدم عطر كمي و كردم دستم رو ساعتم

  زدم بيرون اتاق از گوشي و سوييچ برداشتن از بعد و زدم اينه به خبيثي لبخند

 

  كردم نگاه دختر خالي جاي به

  بود رفته

 

  زدم بيرون خونه از تفاوت بي

 .... شدم ماشين سوار و

 

 

  هورام

 

 زدم كيكم به گازي
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 اوردم باال رو سرم بوقي صداي با

 بود رنگي مشكي ماشين

 كيه بدم تشخيص نتونم بود شده باعث هاش شيشه بودن دودي

 كردم نگاه ميشد باز كه راننده در به كنجكاوي با

 بود حسان

  بود كرده جذابش واقعا اش مشكي جذب كت

 

  شدم بلند ناخوداگاه

 : اومد سمتم به جذابي لبخند با

 هورام

 

 : گفتم لكنت با

  سالم

 

  ؛ شد هم در صورتش كردم حس

  نيار انقدر رو لعنتي اسم اين

 

 : دادم تكون سر اروم

 باشه

  ميكني چكار اينجا تو

 : انداخت باال ابرو

 اومدم داشتم كار اينجا

  ميكني چكار اينجا تو
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 : انداختم باال شونه

 خب هوم

 

 : بودم اَي بهونه دنبال

 ... خريد اومدم اهان

 

 : گفت لبخند با

  ندارم كاري منم خب

  بيام همراهت ميشم شحالخو

 

  كردم نگاهش تعجب با

 بود كرده تغيير انقدر چرا

  گفت ذهنم تو صدايي

  سياكزاره اين

  كشت رو مادرت كه هموني پسر

  كني اعتماد بهش نبايد

 

  گفت اَي ديگه صداي

  بگيري و پندار حال نيست بد اما

  كردم فكر خودم با

  حسانم پيش بگم زد زنگ پندار يوقت و كنم روشن رو تلفن ميشه خوب خيلي

  نميشدم فضا بودن سرد متوجه من و ميكردند كار اين به مجبور رو من منفي هاي نيرو
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 : گفت حسان

 پس شد چي

 

 : شد تكرار سرم تو باز صدايي

  سياكزاره اون نكن اعتماد

 

 : كردم مشت رو دستم

  بريم باشه

 

 :اومد كش لبخندش

  كردي خوشحالم

 

 : كرد اشاره نماشي سمت به

  جوان بانوي بفرماييد

 

  بودم كرده تعجب رفتارش تغيير از

  رفتم ماشين سمت به شده سست پاهاي با

  نميكردم فكر شدن سوار به وقت هيچ نبود پندار زشت رفتار انتقام و لجبازي فكر اگه شايد

 ... نميرفتم كاش اَي
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  ظهر از بعد يك ساعت

 (تيمو)  پندار

 

 گرفتم رو هورام ي شماره هزارم بار براي كالفه

  بود شده رگه دو صدام نگراني و عصبانيت از

 زد بوق

  ؟ بود كرده روشن

 

 :پيچيد گوشي توي هورام شاد صداي

 بله

 

 :كنم كنترل صدامو كردم سعي

 كجايي

 

 خنديد؛

 خريد

 

 :كردم مشت رو ازادم دست

 كجا

 دنبالت ميام دهب ادرس

 :خنديد باز

 ميام خودم



 

 

233 

 Pofak_nevis به من تکـــیه کن

 ام كسي اب اخه

 

 

 ميكردم حس رو بود شده برجسته عصبانيت از كه رو گردنم رگ

 :زدم لب

 كي با

 

 ميكرد فكر بهش حتي نبايد كه اسمي شنيدن با

 شد سرخ تنم تمام

 ميشد تر سرخ لحظه به لحظه ام سبزه پوست

 :زدم داد عادي غير كلفت صداي با

 هورام ميكشمت

 ميكشمتون
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 : هورام

 

 كردم قطع رو تلفن خنده با

 : برگشت ابميوه تا دو با حسان

  ميگفت چي

 

 :  خنديدم

  ام تو با گفتم بهش

 

 : انداخت باال ابرو

 ؟ خب

 

 : خنديدم بلند

  ميكشمتون گفت

 : زد چشمك

  باشه

 : گرفت سمتم به رو ابميوه

  بيا

 : گرفتم دستش از لبخند با

  باشي تروكس پسر نمياد بهت اصال

 :كرد اخم

  تروكس ارباب
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 :كردم نگاهش تعجب با

  خب باشه

 ... ارباب

 

 : داد تكيه ماشين صندلي روي

  نيست پدرش عين هركسي خب

 : كشيدم سر رو ابميوه و دادم تكون سر

 بودا ام تشنه اخيش

 

 : شد خم سمتم به

  جان نوش

 

 : كردم نگاه ليوان ته به

  اين

  ؟ چيه ها سفيدي اين

 

 :زد خبيثي لبخند

  امهور بخواب

  بودم گرفته گيجه سر

 كردم نگاهش تعجب با

  ميرفت هم روي بيشتر لحظه هر هام چشم
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 داد ام تكيه صندلي به

  بعد و ديدم رو حسان خبيث لبخند فقط اخر لحظه

 ... خاموشي

 

 

 

 ( تيمو)  پندار

 

  گرفتم رو هورام شماره صدم بار براي كالفگي با

  بود شده خاموش باز

 

  كردم مشت دستامو

  هورام حالت به واي

  حالت به واي

 

  كنم تمركز نميتونستم

  خنده اون با بدنم سيستم تمام انگار

 

  بود ريخته بهم سياكزاره پيش اينكه گفتن و هورام لعنتي

 

 كردم نگاه ساعت به

 بودم نگرفته هورام از خبري هنوز من و بود ظهر از بعد شش
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  بودم داده خبر ام زميني هاي جاسوس از خيلي به

 بود خاموش تلفنش و بود نرفته خونه صبح از حسان

 

 

 

  روز همان ظهر از بعد چهار

 : هورام

 

  كنم باز كردم سعي چشمامو گونه روي دستي حس با

 بود گرفته رو ديدم جلوي اي پارچه انگار

  ميشد باعث بودن زده دهنم به كه چسبي

  بشه خارج دهنم از نامفهومي صداهاي

  شد برداشته چشمم جلوي از پارچه بعد كمي

  كردم عادت روشنايي به بعد لحظه چند اما ميكرد اذيتم كمي اتاق نور

  كردم آناليز رو موقعيتم

  نفره يك خواب اتاق

  بود شده بسته تخت طرف دو به پاهام و دست

  بود نشسته كنارم حسان و

 

 : گفتم داد با

  اينجا اوردي منو چرا
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  شد خارج ازم نامفهومي يصدا ها چسب بخاطر اما

  كشيدم جيغ

 : خنديد

  بچه هيس

 

  تو بيا صبا

  شد اتاق وارد غرور با الغري و بلند قد دختر

 : كرد نگاهم چشمي زير

  ؟ اينه

 

 ؛ زد چشمك حسان

  اره

  چطوره

 

 : انداخت اندامم به دقيق نگاهي صبا

  نيست بد

 

 : نشست تكي مبل روي و شد بلند تخت روي از حسان

  بود مبل كنار چيپسي و وشابهن

 : شد خيره من به و برداشت لبخند با

  خب خب

  كنيد شروع ام اماده منم
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  كردم نگاهش ترس و تعجب با

  شد تزريق وجودم به بدي حس

 

  اورد در رو رنگش مشكي تاپ لبخند با صبا

  بود سبزه و بلند قد

  مشكي لخت و بلند موهاي

  پر اندام و مشكي ابرو چشم

  كشيد ام سينه به دستي و نشست تخت روي جين شلوار و مشكي سوتين اب

  دادم قورت رو دهنم اب تَرس از

  نداشتم واكنش قدرت

 

  زدم جيغي ترس از رفت پاهام بين كه دستش

  خنديد مستانه

 

 شلوارم ي هدكم و زيپ روي چپش دست ميماليد ام سينه دايره حالت به و بود ام سينه روي راستش دست كه حالي در

  نشست

 

  چكيد چشمم از أشكي قطره

 

  ميداد قورت رو اش نوشابه از كمي لبخند با كه ديدم و حساني چشمي زير

  كشيد پايين نرمي به رو شلوارم
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  نميشد اما ببندم پاهامو ميكردم سعي

  كشيد ام ساده رنگ شورت به دستي

  بود شده نامفهموم بلند صداها به تبديل بلندم هاي جيغ

  ميكوبيدم تخت به رو خودم

 

  نشست تنم روي حركت يك با

  بود شده پام و دست مچ درد باعث ها طناب بودن سفت

 

 كردم ناله رفت پاهام بين كه دستش

 كرد نازم ماليدن به شروع مهارت با

 

  بودم شده خود بي خود از بعد كمي

 

  خنديد

  نداشتم مقاومتي ديگه

  دارم شوهر اينكه به نه بود حسان به نه حواسم

  بودم شهوت فكر به فقط

 

 كرد بازش نرمي به و رفت دستم طناب سمت به دستش

  زد چيپس به گازي حسان

  كردم باز رو دهنم چسب و شدم بلند تخت روي از اروم شد باز كه دستام

 

  اورد در رو شلوارش نرمي به صبا
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  دكشي رنگم مشكي ساده سوتين به دستي و اورد در رو تيشرتم

 

 : كشيد كمرم روي رو دست مهارت با

  ؟ بشي ارضا كه ميخواي

 

 : گفتم قرار بي

  بله

 

 : گذاشت دهنم جلوي رو دستش

  كن التماس و ببوس

 

 

  كردم نگاه مردد

  اومد چشمم جلوي پندار ي چهره

  هاش مهربوني

  داشتم شوهر من

  ميكردم چكار اينجا

  نميشد رد چشمم جلوي از اي هلحظ پندار ي چهره اما نكنم فكر كردم سعي

 

  چكيد چشمم از اشكي قطره

  كردم نگاه رو صبا بغض با

 : گفت اروم حسان

  نميده حال اينجوري بيارم مشروب برم من
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 : خنديد مستانه صبا

  اره

 

  خورد تخت كنار گلدون به چشمم رفت بيرون اتاق از كه حسان

 

 زد خيمه روم صبا كه همين

 بردم گلدون سمت به رو راستم دست ارومي به

 

  گرفت قرار گردنم روي لبش

  كرد زدن مك به شروع اروم

  ميشه كبود بودم مطمئن

  نداشت رو كردنم ول قصد بد حس

  بود شده لرز دچار بدنم تمام

 

  اوردم فرود سرش روي شتاب با و بردم باال رو گلدون

 

  افتاد تنم روي بيهوش و زد درد از جيغي

 

  دويدم موبايلم سمت به و زيدمخ بيرون زيرش از

  افتاد مجتبي شماره به نگاهم

  داشت دوستم داداشم عين كه كسي

  بده نجاتم لجنزار اون از ميكرد سعي هميشه
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  رفت اش شماره روي دستم

 : گفتم گريه با

 بيا مجتبي

 

 : شد جدي گرمش صداي

  هورام شدي چي

 

 كنم صحبت درست نميذاشت هق هق

 : گفتم گريه با

  نم

  حسانم ي خونه من

 

 :زد داد

  ميكني چكار اونجا

 

 : گفتم گريه با

  بيا تروخدا

 

  ميشناخت رو حسان مجتبي

  بود نشده جلب بهش توجهم زياد اما بودم ديده رو حسان ها مهموني توي گاهي

 بودم كرده دقت بهش زياد مون خونه اومد كه روزي اون فقط انگار

  اومد در يصدا كردم قطع رو تلفن كه همين
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  كردم نگاه شده باز در به ترس با

  شد نمايان حسان خشم از شده سرخ ي چهره بعد كمي

  داشتم نگه پشتم و گوشي

 : اومد سمتم به بلند هاي قدم به

  بده و گوشي

 

 : دادم سرتكون تند تند

  نميدم

 

  زد شكمم به محكمي ي ضربه راستش پاي با

  گرفتم دست با رو شكمم و شدم خم درد از

  افتاد شد شُل دستم از گوشي

 

  كرد پرت اينه سمت به و گرفت و گوشي اخم با

  زدم بلندي جيغ

 

  زدم صورتش به چنگي بلندم هاي ناخن با كردم حمله سمتش به

 ميشد تَر سرخ هرلحظه

 

  كرد پرتم عقب سمت به دست يك با

  افتادم زمين روي شتاب با

 

  اومد در اشكم بازوم سوزش از
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 بود رفته فرو بازوم توي بود اينه شكستن حاصل كه شيشه از اَي هتك

 

  كردم نگاهش و كشيدم ام خوني بازوي به دستي

 

  شد خم سمتم به

 : غريد صورتم توي

 احمق

 

  شد سرخ صورتم راست سمت

  رفتم عقب كمي ترس با

  ميومد خون و بود شده پاره لبم گوشه

 

  گرفتم رو صورتم جلوي دست دو با و زدم بلندي جيغ رفت باال دوم بار براي كه دستش

 

  رفت بيهوش ي صبا سمت به و كشيد عميقي نفس

 

  ميرفت گيج سرم

 كردم نگاه بود اورده ماست براي كه اَي كأسه به

 رفتم سمتش به خيز سينه

 

  ميشد بيشتر هرلحظه ام سرگيجه

  ايستادم سرپا صندلي دستگيره كمك با و گرفتم دستم رو كأسه
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  كوبيدم سرش توي محكم و بردم باال رو كأسه برگشت سمتم به كه همين

 

 كرد نگاهم كمي

 بود شده خورد كأسه

 

 كردم نگاهش تعجب با

  ميشد تَر قرمز لحظه هر هاش چشم

 

  زد شيطاني قهقه

  ميشد تَر كلفت و تَر بلند لحظه هر هاش خنده صداي

 

  كرد خم رو سرش

  واقعا

  ميرم هوش از ظرف تيكه يك با من ميكني فكر واقعا

  احمقي خيلي

 

  كردم نگاهش بهت با

  اومد سمتم به حركت يك با

  بستم رو هام چشم ترس از

 

  زدم صدا رو خدا دلم توي ناله با نشست كمرم روي كه دستش
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  شد اشكار چشمم جلوي زيبا زني ي چهره ناخوداگاه

 :گفت نگراني با

  كن تمركز

  كن ازاد انرژيتو

 

 : كرد اشاره لبشق به

  كن پاك رو اينجا

  كني پاك رو ذهنت و قلب بايد پاكه تو انرژي

  بذاره تأثير روت بد هاي نيرو و شهوت نذار

 

  ميكنم كمك و اينبار من

 

  كردم باز رو چشمام دستام توي انرژي حس با

 دستام لرزش لحظه هر

 

  ميشد بيشتر

 

  رفت عقب كمي حسان

  بگيره دستامو تونمن بود شده باعث سفيد نور

  بودن شدن باز حال در بدنم هاي سلول تمام

  كردم حس وجودم توي بدي درد

 

  گرفتم حسان سمت به رو دستم كف و زدم جيغي
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  كرد حمله سمتش به قبل از تَر قوي سفيد  نور

 

  ببندم رو هام چشم شد باعث حسان ي نعره

  اومد فرود زمين روي زانو با بعد كمي

 

  كردم نگاه حسان زمين روي پيكر هب ترس با

  بود بسته چشماش

  اومد خونه زنگ صداي

 

  رفتم آيفون سمت به ترس با

  بود مجتبي

 : گفتم اروم

 .. االن

  پايين ميام االن

  كردم باز و در و رفتم پايين ها پله از نيست تنم لباس اينكه به توجه بدون

 

 : كرد نگاهم تعجب با مجتبي

  هورام

 

  انداختم خودم هب نگاهي

  بودم راهرو توي سوتين و شورت با
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  انداختم پايين رو سرم خجالت از

 : رفت حسان خونه سمت به

 ؟ كجان

 

 :گفتم ترس از حاصل لكنت با

  شدن بيهوش

 

  شد خونه وارد كرد نگاهم شك با

 : برگشت مشكي كاله و خودم شلوار و مشكي مردونه پيرهن يك با

  دنش پيدا اَي ديگه چيز

 

  پوشيدم شلوارمو اروم و گفتم اَي باشه

 بود بزرگ تنم به زيادي پيرهن

  دادم جا كاله توي رو موهام و بستم رو هاش دكمه

 

 : داد تكون سر

  ميكني غلطي چه وضعيت اين با اينجا كني تعريف بايد

 

 : انداختم كفشم بدون پاهاي به نگاهي

  كنم چكار اينو

 

 : انداخت باال شونه مجتبي

  نميدونم ديگه اونو
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 : رفت در سمت به

  بيان هوش به لحظه هر ممكنه بريم

 

 شديم مجتبي مشكي پرايد سوار

  دادم و پندار ي خونه ادرس

 

 :كرد نگاهم مجتبي

  كني؟ تعريف نميخواي

 : گفتم ناراحتي با

 ندارم اعصاب نده گير مجتبي ببين

 

 :شد تَر رنگ پر اخمش

  ميكردي غلطي چه سوتين و شورت با حسان ي خونه

 :زدم داد

 دار نگه نداره ربطي تو به

  زدم زنگ بهت كردم اشتباه اصال

 

 : كرد نگاهم اخم با

  نگرانتم من شو خفه

 

 : زدم زل هاش چشم به

  نداره ربطي تو به اش بقيه ممنون كردي كمكم كه همين نميخوام نگرانيتو

  كن ام پياده هم حاال
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 : شد كوچه وارد

  نميكنم ات پياده تو نرفتي تا

 

 ؛ داشت نگه خونه جلوي

  ميفهمم رو قضيه تهش من ولي برو

 : كردم نگاهش خيره كمي

 ممنون

  خداحافظ

 

  زدم و زنگ و شدم پياده ماشين از

 

  شد باز تيكي صداي با در

  اومدم خودم به راستم پاي سوزش با

  بود داده خراش پامو كف اَي شيشه تيكه

  اوردم باال رو راستم پاي و گفتم آخي

 كنم بلند رو سرم شد باعث كسي كفش صداي كه بود راستم پاي به حواسم

 

 ... بود وايساده پله روي پندار

 

 : گفتم ترس با

  سالم..س

 

  ميكرد نگاهم خيره
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 بود ريخته صورتش توي اش ريخته بهم موهاي

  ميلرزوند رو وجودم عمق تا نگاهش سردي

 : گفت سردي صداي با

  باال بيا

 

  داشت تهديد لحن صداش

  برداشتم قدمي ارومي به

  ميلرزيد تنم قبل از بيشتر ميرفتم باال كه اي پله هر

 

  گرفتم نرده به رو لرزونم دست

  بود باز خونه در

  بود شده ريخته بيرون ها كفش تمام و بود افتاده زمين روي كفشي جا

  كرد إشاره داخل به

 

  شدم خونه وارد خودش از جلوتر

 

 ... اومد در شدن بسته صداي كه بود در به پشتم

 

  كردم مشت دستامو ترس با

 

 : ميشد شنيده سرم پشت از صداش

 بود كي مشكي پرايد
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 :گفتم نداشت ناله با فرقي و ميومد چاه ته از انگار كه صدايي با

 مجتبي...م

 

 

 

 : حسان

 

 : كردم باز رو هام چشم شديدي تكون با

  سرورم

  يدش بلند سرورم

  كردم نگاه إخس به درد با

  ميرسيد ظاهر به نگران

  كردم اَي سرفه

 : كردم نگاه أطراف و دور به

  شده چي

 

  سرورم كرده فرار هورام-

  افتادم زد بيرون وجودش از سفيدي نور كه اي لحظه ياد

 :گفتم بود شديد درد از حاصل كه اخمي با

  نبود خودش نيروي

  كردم حس اينو

 : بشم بلند كرد كمكم و فتگر رو دستم

  سرورم كنيم چكار حاال
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  شدم خيره اتاق گوشه بسته مدار دوربين به لبخند با

  دارم كار باهاش خيلي حاال

  بده دردم بهبود براي معجون يك فعال

 

  كشيدم دراز تخت روي

  نبود صبا

 

  برداشتم و تاب لب

  كردم باز رو هورام به مربوط پوشه

 

 : هورام

 

 : گفتم نداشت ناله با فرقي و ميومد چاه ته از انگار كه اييصد با

 مجتي...م

 

 ايستاد روم به رو و چرخيد

  شد سرم كردن بلند باعث بلندش قد

 

  كردم نگاهش ترس با

 : كرد زمزمه اروم

  ؟؟ مجتبي

  بودي كجا
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 :  گفتم فكر بدون

  بيرون بوديم رفته ها بچه با

 

 ؟؟ حسان گفتي چرا پس-

 

 

 : حسان

 

  برداشتم رو امروز فيلم

  بريدم رو ميكرد همكاري هورام كه جايي تا

  فرستادم تيمو براي ناشناس شماره با

 

  شدم خيره چت صفحه به خبيثي لبخند با

 

  دادم سر پيروزي خنده خورد كه پيامم دوم تيك

 

 : كردم تايپ

 ! مبارك ازدواجتون تيمو اربااااب
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 : هورام

 

 ؟؟ انحس گفتي چرا پس-

 

 

  شد بلند پندار گوشي صداي بدم جواب خواستم تا

 

  اورد در جيبش از رو گوشي و انداخت باال ابرو

  نداشتم خوبي حس

 

  ميكردم بازي هام انگشت با كالفه

 

  نشست مبل روي اخم با

  شدم خيره چت صفحه به كنجكاوي به

 : جمله و ناشناس شماره طرق از فيلم چندتا

 ! مبارك جتونازدوا تيمو ارباب

 

  شدم خيره بودن دانلود حال در كه هايي فيلم به كنجكاوي با

 

  شد دانلود اول فيلم

 

  راهرو توي حسان و من بوسيدن ي صحنه
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  دادم قورت رو دهنم اب

  ميلرزيد تنم قبل از بيشتر هرلحظه

 

  بود زده يخ بدنم تمام

  ميكردم حس و پندار كشدار هاي نفس

 

 كرد نگاهم سرد

  شد پلي بعدي لمفي

  بود ام ارضايي خود

 

  شدم خيره ميكرد پلي رو سوم فيلم كه پنداري به ترس با

  خواب اتاق تو گرفتنم لب

 

  شدم خيره گوشي به

  اخر فيلم

  بود امروز

 

  بود نشسته ما مقابل در حسان و بودم صبا اغوش در كه اي صحنه

 اومدم بيرون فكر از پندار مردانه ي نعره و ديوار سمت به گوشي شدن پرت با

  فشرد رو گردنم قدرتمندش دست با و كرد حمله سمتم به

  گفتم بلندي آخ ديوار به برخوردم با
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  ميشد بيشتر روم دستش فشار بيشتر قبل از هرلحظه

 

 : گفتم اشك با

  ميشم خفه دارم...دا

 

  ميزد تيرگي به رنگش

 

 : زد لب

  ميكشمت

  هورام ميكشمت

 

  زدم بلندي جيغ خورد شكمم توي كه يمحكم مشت با

 

 

 : گفتم ترس با

 .... پندارمن...پند

 

  بشه تموم حرفم نذاشت

  افتادم زمين روي خورد صورتم راست سمت به كه باسيلي

 

 برد موهام الي دستشو

 : كرد بلندم موهام كشيدن با

  لعنتي كن نگاه و من
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  شد هام چشم ستنب دوباره باعث ام گونه سوزش اما كردم باز چشمامو

 

  بايستم پا سر نميتونسم و بود شده كم بدنم توان اما نبود زياد دستش قدرت شايد

 

  ميكرد گريه

 !  من مرد

 

  ميكرد بدتر رو حالم هاش شونه لرزش

 

 

  كرد رهام زمين روي

  رو دستشه سمت كه هرچي ميكرد پرت

 

 : زد داد

  بيرون رفتيد ها بچه با نگفتي مگه

 

  دشبلن فرياد

  خيسش هاي چشم

  ؟ بودمش شكسته من

 

  ميكرد نگاهم

 !  نداشت ابايي بغضش شكستن از
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  شدم بلند جام از ديوار كمك با

 

 : رفتم سمتش به

  پندار

 

  كرد پرتم زمين روي

 

  نشست زانو دو روي

 بود انداخته پايين رو سرش

 

 ميريخت اشك وار ديوانه و ميزد مشت زانوش روي

 

 

  بگيرم هامو گريه جلو نميتوستم

  ميفرستادم لعنت خودم به و ميريختم اشك صدا بي

 

  گرفت قاب رو صورتم دستاش با

  ميره فرو مغزم توي هاش ناخن ميكردم احساس كه بود زياد سرم روي هاش دست فشار قدرتي به

 

 : ميپرسيد و ميزد داد

  هورام چرا
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  بس و اومد مي من صورت به فقط پهناش كه دستايي

  نميرسيد زورم ولي بره عقب تا بدم هلش كردم سعي دست كف با

 

 

 : ميخنديد گريه ميون

  هورام ميدوني

  ميكردم فكر بهت راجع خيلي

  دارم وجود من نميدونستي كه وقتايي اون حتي

  ميبردم پي كارم بودن بد به بيشتر ميخوردم ازش كه سيلي هر با

  بودم گناهكار من

  بودم شكسته رو مردم من

  ميكوبيد ديوار و در به و ميرفت راه خونه دور تا دور

 ميخنديد

 ... ميكرد گريه

  ميزد حرف خودش با

  اروم گاهي

  بلند گاهي

 مرد اين با بودم كرده چه من

  نره ها خورده شيشه سمت به كه ميكردم التماسش

  كرد كنترل رو خودش پندار تا بود گذشته چقدر نميدونم

  نياد سمتم به ديگه تا

  زدنم كتك براي نياد

  خشمش حجم كردن خالي براي
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 ... نشه عصبي دوباره تا ميكردم گريه اروم ترسم از

  شده خورد بدنم هاي استخون تمام ميكردم احساس

 ...بودم شنيده رو بدنم هاي استخون شدن خورد صداي بودم خورده زمين به كه دوباي هر

  بود نشسته صورتم به بد اش سيلي اخرين

 

  بود قوي زيادي من مرد

  ؟ نبود

 

 ؛ كرد نگاهم

  ؟ هورام هستي اينجوري چرا

  ؟ نه خنديدي ريشم به امروز

  ديگه نميفهمه كن ولش گفتي

 

  ميكرد گرمم ميشد حس صورتم روي كه خوني داغي ولي برد سرد بدنم هرچقدر

 

 

 ميسوزوند رو قلبم اش مردونه هق هق صداي

  صداشو نشونم تا تمگرف گوشم كنار محكم دستامو

  هاشو گريه

  ميشنيدم بازم اما

  ميكرد داغونم حرفاش
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 زدم؛ جيغ ناخوداگاه

  بسه بسه بسه

  كن ولَم

  ام عوضي من اره

  كن ولَم

 

  ميلرزيد عادي غير صورت به بدنم

  بردار سرم از دست

 

 : زدم جيغ بلندتر

  ده...جن من

  شي...ال من

  بسه بسه بسه

  نكن گريه

  لجنزار من زندگي

 

 : ميكوبيدم ام سينه به مشت با

  بسه بسه بسه

 

 ؛ ميزدم هق

  كن ولَم

  لجنزار همون تو بمونم ميذاشتي
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 : اومد سمتم به

  ؟ بدي ادامه هرزگيت اون به ميذارم كردي فكر

 

  هورام ميكنم بدبختت

  بعد به اين از بذاري كج پا ميكنم ات بيچاره

 !  دوشيزه

 

 :گرفت سمتم به ور اش اشاره انگشت

  باشم خوب باهات ميخواستم

  ميمونه هرزه هميشه هرزه يك ولي

 

  لرزوند رو وجودم عمق تا حرفش

  كرد خونه گلوم توي اي لحظه هر از بيشتر بغض

 

  رفت در سمت به

 رفت بيرون خونه از و كرد قفل

 

  بودم مات

  نداشتم واكنشي قدرت

  ؟ هرزه

  ؟؟ بودم
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  اره كنم فكر

  نه مه شايد

 

 : خنديدم بلند

  ها توام عين منم آنه

  ؟ ميبيني

  تروكس با تو

  حسان با من

  ميكنه فرقي چه

 : خنديدم تَر بلند

  ؟ ميمونه هرزه ، هرزه يك ؟ گفت چي

 

 !  اره

 

 

  گردوندم بر تلفن سمت به رو نگاهم تلفن صداي با

 : رفت پيغامگير روي

 

  مادر پندار

  دكجايي هست معلوم هيچ سالم

 عروسيتونه فردا

  شده درست ها كار همه

  كرديم اجاره عروس لباس
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  كردم هماهنگ هم ارايشگر

  ميزنيم گل هم هارو ماشين از يكي

  اينجا بيا سر يك فقط مادر

 

  ها باشه ما خونه ٨ ساعت فردا هورام

  منتظرم

  ميبوسمت

  خداحافظ

 

  كردم نگاه تعجب با

  ؟ عروسي

  ؟ فردا

 

 : دادم تكون سر

  خيالن خوش چقدر

  ميگرفت رو من وضعيت اين با پندار

 

 : خنديدم

  چكار ميخواد رو هرزه دختر يك

 

 : گرفتم بغل توي رو زانوهام و دادم تكيه ديوار به

  بود عروسيم فردا

  مسخره چقدر
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  بچگانه چقدر

 

  ميكرد درد تنم تمام

  ؟ بودم بد انقدر من

 

  ادافت خونه شده خورد وسايل به نگاهم

  كشيدم پوفي

  ميومد خوابم چقدر

 

  كشيدم دراز زمين روي

  بستم رو هام چشم و گذاشتم سرم زير بالشت جاي به رو دستم

 

 . نميرفت كنار چشمم جلوي از پندار خيس هاي چشم لحظه يك حتي

 

 ... من بودم بيخيال چقدر

 

 !  من بودم حس بي چقدر

 

  زدم پوزخند

  ندارن حس كه ها هرزه

  دارن؟

 

  رفتم خواب به و رفت هم روي هام چشم اما چجوري و كي نفهميدم
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__ 

  پريدم جا از در شدن كوبيده بهم صداي به

 

  بود ايستاده در دم پندار

 

 : كردم نگاهش ترس با

  سالم..س

 

 ؛ رفت مبل سمت به و كرد اكتفا سرش دادن تكون به

  عروسيه فردا

  كه ميدوني

 

  انداختم پايين رو سرم

 : گفتم جون بي

  له..ب

 

  ميكرد معذبم اش خيره نگاه

  انداختم پايين بيشتر رو سرم

 

  ميريم اينجا از عروسي از بعد!  ميكنيم عروسي-

 : كردم بلند رو سرم تعجب با

  ؟ كجا..ك
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  همدان-

  اينجا ميريم دارم باغ خونه يك

  بموني اينجا قشنگت خاطرات اين با نميخوام

 

  تمانداخ پايين رو سرم

 : شد بلند مبل روي از

  خورد تكون دلم توي چيزي يك ديدمت اول بار وقتي

  اما نه يا دارم قلب منم نميدونم

  بودي وجودم از اَي نيمه انگار

  نبود وقتش خب اما بيارم دستت به ميخواستم

  بشه زمانش تا كردم صبر

  كردم نگاهش بهت با

 : كرد مشت رو دستش

  پشيمونم عالقه و رصب همه اين از االن اما

 

  بست و در و رفت اتاق سمت به

  ميزد تند قلبم

  اخرش ي جمله از ناراحت يا اش عالقه إبراز از باشم شاد نميدونستم

  افتادم راه اشپزخونه سمت به سختي به

  ميكرد درد بدنم تمام

 .. بود سنگين دستش عجيب من مرد

  بخوابم شده كه هم ساعت يك براي حتي كردم سعي و مكشيد دراز كاناپه روي مسكني قرص خوردن از بعد
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  پريدم جا از كسي داد صداي با

 

 :بود سرم باال عصبانيت با پندار

  خوابيدي ديروز از

  شده ديرت كه االنم

  اومده ارايشگر گفت زد زنگ مامان

  كن جمع لشتو پاشو

 

  كردم نگاهش ترس و تعجب با

 : زد ادد كه بودم نشده ماجرا متوجه هنوز

 ديگه پاشو ام تو با

 

 

 شدم بلند كانالپه روي از ترس با

 بودم خورده كه كتك

  بود برده خوابم كاناپه رو كه هم حاال

 

 

 

 : كرد نگاهم

  بخوري صبحونه نميتوني شده دير
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  بخور بشين اونجا رفتي

 : كرد پرت سمتم به رو سفيدي مانتو

  شده دير بپوش بدو

 

 

  رفتم دستشويي سمت به و كشيدم اي خميازه

 پوشيدم هامو لباس و اومدم بيرون صورتم و دست شستن از بعد

  بود ايستاده در دم اخم با

 

 :كردم مرتب سرم روي رو شالم

 بريم

 

  كردم حركت اسانسور سمت به و پوشيدم هامو كفش

 

 در بستن از بعد

 

  زد و پاركينگ دكمه و شد اسانسور وارد

 

  كردم نگاه ينهآ از اش مردونه رخ نيم به

 

  ميكشيد عميق نفس و ميكرد نگاه ساعت به

 

  شد ماشين سوار حرف بي
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 : گفتم اروم

 ؟ باغه تو عروسي

 

 

  داد تكون سر حرف بي

 : دادم ادامه

  ؟ هست هم دايي

 

 : كرد نگاهم خيره

  اره

 

  زدم لبخند

  ميكردم صحبت باهاش بايد

  بوديم راه توي كه بود ساعتي نيم

  كشيدم فيپو كالفه

  شديم اي كوچه وارد

 ( پندار مادر)  جون مادر

 

 بود استاده در دم عصبانيت با

 ؛ اومد سمتون به ماشين توقف با

 شماها كجاييد معلومه
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 : گفت لبخند با پندار

  مادر نشده چيزي كه حاال

 

 : رفت پندار به اي غره چشم ميگرفت رو من دست كه حالي در

  جوان زادهشاه ميرسم حسابت به بعدا

 

  دختر بريم

 

  ميزد حرف لب زير و ميكشيد رو دستم

 

  شديم حياط وارد

 

  بود معمولي خونه

  وياليي و بزرگ خياط

 داشت قرار حياط وسط خونه

  بود داده خونه به جالبي ي جلوه كه داشتند قرار بلندي هاي درخت حياط طرف دو

  بود پا به اَي همهمه خونه توي

 ميداد انجام كاري  و ويدميد سمتي به هركس

  شديم امارت وارد

 :زد داد جون مادر

  اومد خانم فاطمه
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 : دويد سمتم به اي ميزه ريز دختر

 تروخدا بدويد جان خانم

  ميكردم نگاه تعجب با

  چنده ساعت مگه

 

  شدم اتاقي وارد

 

 :گفت عجله با دختر

  بكن

 

 :گفتم تعجب تا

  بكنم چيو

 : اومد سمتم به

 شده دير بكن داري دوست هركي جان

  منظورمه بياو در لباستو

 

  كردم ليزر-

 :گفت لبخند با

  واقعا

 : زدم لبخند

  عزيزم اره

  گفت اخيشي

  كنم صدا و خانم فاطمه منم تا باشيد داشته ساعت نيم حموم يك پس خب-
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  بودم ديگه دختر دو و خانم فاطمه دست زير كه بود ساعتي چند

  ميكرد درست هامو ناخن يكي

  موهامو يكي

  رو صورتم ارايش يكي

 

 : شد وارد جون مادر كه رفت در به نگاهم

  ؟ فاطمه ميشه تموم كي

 

 : كرد نگاهي خانم فاطمه

  تمومه

 

  كشيدم راحتي نفس

 

 :  برداشت لباسي جعبه تخت روي از جون مادر

  بريد ميتونيد شما

 :كرد نگاهم فاطمه

  عزيزم بشي خوشبخت

 

 ميومد در آهم ميخورد صورتم به كه دستي هر با و بود شده كبود پندار هاي سيلي بخاطر صورتم

 

 : زدم تلخي لبخند

  ممنون
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 :كردم نگاه رو اينه

  نبود صورتم روي هاي كبودي از اثري

 

  شدم بلند صنداي روي از

  بود شده خوب واقعا رنگش  موهام

  بودن كرده جمع ساده سرم پشت

 

 : گفت جون مادر

  عزيزم لباست اينم

 

  كردم نگاه لباسم به

  بود ساده مدلش

  داشتم دوستش

 

 :زدم لبخندي

  ممنون

  بپوشي تا ميرم من-

  كردم عوض لباسمو در شدن بسته با

 : ببندم نميتونستم رو زيپش

  جون مادر

 

 شد؛ اتاق وارد
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  عزيزم جانم

 

 :گفتم لبخند با

  ميبنديد زيپو

 

 

 : اومد سمتم به

  حتما

 

  شد بسته تا رفت كلنجار زيپو اب كمي

 

 : كرد نگاهم

 عزيزم شدي زيبا خيلي

 

 : رفتم آينه سمت به

  داريد لطف ممنون

 

  انداختم صورتم به نگاهي

  بود شده خوب

  بودم راضي

  شد نمايان پندار ي مردونه اندام بعد كمي ، اومد در صداي

 : گفت و انداخت بهم كوتاهي نگاه

  ياب منتظره باغ پشت عكاس
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 :كرد اخم كه كردم حركت در سمت به

  شنل اول

 

 : گفتم خنده با

  ؟؟؟ چي

  شنل؟

 بابا كن ولمون

 

 : رسوند من به رو خودش قدم يك با

  بخوره بهم صورتت ارايش كل كنم كاري يك نذار ببين

 ؛ غريد دندون الي از

  باشي داشته رو رفتن راه توانايي بعدا نميدم قول بهت وگرنه سرت رو ميندازي و صاحاب بي اون االن همين ميري

 ؟! شد خرفهم

 

 :دادم تكون سر استرس با

  باشه..ب

 

 :داد تكيه ديوار به منتظر

  بجنب

 

  اوردم در رو شنل و رفتم بود تخت روي كه جعبه سمت به

  بود مسخره خيلي
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  لباسم پارچه جنس از بلند و ساده شنل

 

  كشيدم سرم روي رو كالهش و انداختم بدنم و تن روي

 

  ميگرفت رو ديدم كالهش

 

 :گفتم اخم با

 چيه ديگه اين

 

 : كشيد تَر پايين و كاله و اومد سمتم به

  چكار ميخواي چشم هستم من

 

  كرد حركت در سمت به و گرفت رو راستم دست

 

 :غريدم

 اينجوري زمين افتم مي

 

 : كشيد خط روانم روي پوزخندش صداي

 !!مكرمه دوشيزه پايي و دست بي انقدر

 

 

  بود تلخ حرفاش

  ميگرفت نشونه رو قلبم
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 :دادم قورت رو بغضم

  جوان ي شاهزاده نه

  زمين ميخوريد ببييند ميتونيد اينكه با كه هستيد پا و دست بي انقدر شما  آخه ميترسم،

  كنم اعتماد بهتون نتونم بديد حق

 

  شد بيشتر دستم روي دستش فشار

 

  اومد ونج مادر كه بزنه حرفي خواست

 

 

 : پندار

 

  ميلرزيد عصبانيت شدت از بدنم تمام

  ننداختم بهش نگاهي ديگه هورام درازي زبون از بعد

  كيه دست قدرت كه ميفهموندم بهش شب

 

 : گفت عكاس كه بودم تحليل تجزيه مشغول

  نميكنيد خانم عروس به نگاه يك چرا شما داماد اقا

  بگيرم عكس اينجوري نميتونم

 

 : انداختم االب شونه

 نگير پس
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 : كشيد اي كالفه پوف عكاس

  اندازيد بي داماد گردن دور و دستتون خانم عروس

  كنيد نگاهم نشستيد صندلي روي كه همونجور داماد اقا

 

  كردم نگاهش حوصله بي

 

 :گفت ناراحتي با

 الاقل بزنيد كوچيك لبخند يك

 

  كردم نگاهش اخم همون با

 

 ميكردم حس گوشم كنار رو رامهو عميق هاي نفس صداي

 بود سنگين و دار بغض هاش نفس

 

 اومد دوربين چيك صداي كه زدم پوزخند

 

  رفت و كرد قهر عكاس اخر در كه بوديم مشغول ساعتي يك

 

 : برداشتم صندلي روي از رو شنل بهش توجه بي

  بپوش

 

  ميكردم حس كامل رو بودنش ناراضي

  انداخت شتن روي و گرفت رو شنل ناراحتي با
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  كشيدم ميشدپايين كه جايي تا رو كاله و رفتم سمتش به

  ببينه نميتونه چيزي بودم مطمئن

 

  گرفتم دستم بين رو دستش

 

 : گفت داري بغض صداي با

  ميشكنه داره دستم

 

 : زدم لب

  بهتر

  كردم بيشتر رو دستم فشار و

 

 

 :هورام

 

  كردم نگاه عقد ي سفره به استرس با

  رمكنا پندار

  نشست صندلي روي

  كردم خوشحالي احساس دلم ته كمي هيمان و( آنتريم)  دايي ديدن با

 بود كرده تنش بلندي مشكي شب لباس هيمان و بود پوشيده مشكي شلوار كت

  دادم رو جوابم لبخند با دو هر كه زدم لبخندي

  شد وارد صدا و سر با عاقد بعد كمي
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  ميكرد معذبم كمي رپندا هاي فاميل آشناي نا ي چهره

  شدم خيره آينه توي خودم تصوير به

  داشت رو كردنم خفه قصد بغض

  مادري نه

  پدري نه

  بودم تنها و پناه بي چقدر

  ؟ داشتم پدر اصال

  نشست لبم روي پوزخند

  كردم دنبال رو نگاهم ناخوداگاه كرد برخورد مشكي چرم كفش به نگاهم

  مشكي شلوار

 شكيم كت و مشكي پيرهن

  مردونه دهن و لب

  باالتر كمي

  آشنا چشم دو

  كردم آناليز بيشتر كمي

  بود حسان

  شده يخ بدنم تمام ميكردم حس

  ميشد تَر سخت و سخت برام تنفس

  اومدم خودم به بدنم روي كسي دست حس با

 كردم نگاه ميذاشت هم رو چشم اخم با كه پندار به تعجب با
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 : گفتم تعجب با

 بله؟؟

 

  برداشت رو سالن جيغ و دست صداي كه

 

 : بوسيد رو ام گونه و اومد سمتم به جون مادر

  دلم عزيز باشه مبارك

 

 بود حسان مرموز لبخند پي حواسم

 

 

  نشدم اورده چي ، كي اينكه متوجه اصال

 بود ميكرد نگاه رو حسان عصبانيت با كه بود پندار به نگاهم

 

  شد خالي عقد سالن بعد كمي

 

 : اومد  سمتمون به ونج مادر

  ها بچه بيرون بيايد

 

 

  شدم خيره پندار شده سرخ چهره به ترس با

 : گفتم ترس با كه شد بلند صندلي روي از

  پندار
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 : كرد نگاهم شده سرخ هاي چشم با

 هيش

 

  زد بيرون سالن از

 : شد وارد هيمان كه بود سالن در به نگاهم

  نشستي چرا اينجا خانم عروس

 : گفتم مصنوعي دلبخن با

  عزيزم هيچي..هي

  همينجوري

 

 ؟ كو داماد شاه خب اهان-

 

 

 : كردم زمزمه اروم

 نميدونم

 

 : گرفت رو دستم

 مياد اونم بيرون بريم بيا

  شدم بلند صندلي روي از لرزون پاهاي با

 نداشت رو وزنم داري نگه توان پاهام

  زدم چنگ رو هيمان بازوي
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 : گفت ترس با

  امهور شدي چي

 

 :كردم زمزمه بود سالن در به حواسم هنوز كه حالي در درگمي سر با

  افتاده فشارم كنم فكر

 

 : كرد نگاهم

  ميارم برات االن قند اب

 

  نشستيم داماد عروس مخصوص  جايگاه روي و شديم باغ وارد صدا و سر بي

 

  نبود پندار و حسان از خبري اما كردم نگاه ميشد كه رو هرجايي

  بودن شادي و رقص حال در وسط ها نوجو

 : اومد سمتم به دست به ليوان هيمان كه بود گذشته اي دقيقه پنج

  جان هورام بيا

 بشي بهتر بخور

  كردم نزديك دهنم به رو ليوان و كردم تشكر لب زير

 

 : كشيدم باال رو ليوان داخل محتويات نفس يك

  ممنون

  ميلرزيد وجودم تمام استرس شدت از

  نشست كنارم و اومد سمتم به پوزخند با پندار كه بود ذشتهگ كمي
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 :كردم زمزمه اروم

 پندار

 

 : اورد باال رو دستش

 ميكنيم صحبت بهش راجع شب

 

 : كردم نگاهش مردد

  باشه

 

  كردم نگاه ميكرد رقص به تشويق رو ها جوون كه مجري به كالفه

  بود جلف و مسخره چقدر

 

  برگردوندم ميزد حرف آنتريم با كه هيمان سمت به رو نگاهم و كشيدم پوفي

 : شد بلند مجري صداي كه

 

 دوماده و عروس رقص نوبت باشه هم نوبتي خب

 

  رفت باال جمعيت جيغ و دست صداي حرف اين با

  كردم نگاهش تعجب با

  ؟ من

  پندار با رقص

 

  گردوندم بر پندار سمت به رو نگاهم استرس با
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  ميكرد نگاه بشيم بلند تا ميومد رواب چشم كه جون مادر به

  پيچيد باغ سر تا سر اهنگي صداي

  شد بلند صندلي روي از و كشيد پوفي كالفه پندار

 

  شدم بلند هم من پندار شدن بلند با

 در و پندار ي شده دراز دست خونسردي با كه بود شده باعث اين و بود عادي زيادي برام رقص خب اما داشتم استرس كمي

  بگيرم دست

 

  شد كم باغ نور

  ميخوندن رو اهنگ بلند صداي با جمعيت

  كردم حلقه پندار گردن دور رو دستم دو

  كردم نگاه صورتش به كمرم روي بر پندار هاي دست شدن حلقه با

 

  تو از بهتر كي

  بهتريني كه

 

 بزنه پوزخند پندار شد باعث كه لبخندزدم

 

  زميني روي زيباي ماه تو

  بفهمي كه تا باش من قلب تو

  ميشيني دل به دلبرانه چه
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  كردم نزديكش رو خودم بيشتر قصد از

  هات بدي حتي

  بود بخشيدني

  هات چشم تو شرم

 

  شد تَر رنگ پر پندار پوزخند

 

 :كرد زمزمه اروم

  ؟ شرم

  ميشه حساب تو براي اي مسخره واژه چقدر

  دوشيزه نه مگه

 

 زدم خندي تلخ

  بود كرده پيدا رو حالم گرفتن راه هم باز

 

  گفتم ارومي آيي كمرم شدن فشرده با

 

 :گفت پوزخند با

  دوشيزه بزن لبخند

  لبخند

  زدم مصنوعي لبخند

  ميكرديم حركت هماهنگ
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  ميشد من نابودي حاضر قبل از بيشتر لحظه هر كه رو مردي هاي چشم نبينم تا گذاشتم اش سينه روي رو سرم

 

  رفت باال جمعيت جيغ و دست صداي كارم اين با

 

 

 : حسان

 

  افتادم كاناپه روي درد با

 :زدم نعره

 بياد سيما بگو إخس

 

 : كرد نگاهم نگراني با إخس

 !  وضع اين با سرورم..سر

 

 : زدم داد

 نداره ربطي تو به

 بده انجام ميخوام كه رو كاري

 

  رفت بيرون و كرد أطاعت

 

 بود شده قوي خيلي

  بشم حريفش نميتوستم ديگه ماا نميدونستم رو دليلش

  كردم مشت دستمو
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  لعنتي ي تيمو

 

 : گذاشت احترام و شد اتاق وارد سيما كه بود گذشته كمي

  ارباب

 

 :كردم نگاهش

  اينجا بيا

 

 بود پيدا حركاتش تك تك روي از ترس

 

 بهش زدم زل خونسردي با همين بخاطر كاراش ميشه تر سخت نگاهم زير ميدونستم

 

 : زدم لب اروم شد هك نزديكم

  شو لخت

  اورد در رو رنگش مشكي تيشرت ترس با

  داشت تن به  قرمزي سوتين زيرش

  بكنه پيدا بيشتري جلوه رنگش سرخ سوتين بود شده باعث تنش بودن سبزه

 كرد باز رو جينش شلوار دكمه و شد خم

  گرفتم نظر زير رو اندامش

  متوسط قد

  پر تو اما الغر

  داشت رشتيد سينه و باسن

 نظربياد به تپل كمي بود شده باعث متوسطش هاي رون
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  خرمايي بلند موهاي

  سبزه پوست

 بود معمولي كامال صورتش تركيب

  اورد در پاهاش از رو شلوارش

 

  بود سوتينش ، ست شورتش

 كردم نگاهش

 

  حساسم تميزي روي ميدونست

  گذاشت مبل كنار و كرد تا رو تيشرتش و شلوار

 

  دادم تكيه

 : كردم اشاره انگشت با

  باال دستا

 

  برد باال دستاشو اروم

 

  بچرخ-

 

  چرخيد استرس با و داد قورت رو دهنش آب

 

 كرد نگاهم
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 : زدم لبخند خبيث

 وايسي نداري حق ندادم اجازه وقتي تا

  بچرخ

 

 كرد چرخيدن به شروع استرس با

 :زدم داد كه بود گذشته كمي

 تَر تند

 كرد بيشتر ور سرعتش ترس با

 

 خنديدم حقارتش از

 :گفتم اروم

 حقيري خيلي

 

 افتاد زمين روي و رفت گيج سرش كه چرخيد انقدر

 

 ميكرد نگاه رو أطراف و دور گيجي با و ميزد نفس نفس

 

  رفتم سمتش به

 : نشستم زانو روي اروم

 خوبه؟ حالت

 

 :زد لب
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  ارباب بله

 

 : نشستم مبل روي دوباره

  بيار رد هم رو سوتين شورت

 

 

  اورد در رو دو هر ارومي به

 

 :كردم نگاهش

 اي فروشنده كن فكر

  بفروشي خودتو ميخواي

 

  بفروشي خودتو بتوني تا كن تعريف بدنت از

 

 :كرد نگاهم درماندگي و ترس با

 ..ار

 

 : گذاشتم بيني روي دستمو

 هيس

  بفروشي خودتو كن سعي

 

  كرد نگاهم مردد

 .. شد بلند اروم
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  شد لندب اروم

 

 صاف صداشو

 

 : كرد 

  ندارم شكم من خب

  دارم بزرگي هاي سينه ميبينيد كنيد دقت اگه

 فرمه خوش تقريبا

 

 : كردم نگاهش

  ؟ نرمه

 

 : كرد نگاهم خجالت با

 بله

 

 :كردم نگاهش كنجكاوي با

 كنم تست ميشه

 

 :اورد جلو شو سينه

  بفرماييد بله
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  فتمگر دست توي رو چپش سينه راستم دست با

 : گفت كه دادم فشار اروم

  آههه

 

 : گفتم اخم با

 نداره؟ ساكت دكمه نخورتون درد به دستگاه اين

 

 : گفت استرس با

 !  داره چرا..چ

 

 : زدم پوزخند

  كن ساكتش پس

 داد تكون سر اروم

 

  گرفتم انگشتم بين رو اش سينه نوك

 

  گرفت گاز رو لَبش

 

 بمونه هاش دندون بين لبش شد باعث كه دادم فشار باال به رو محكم رو فكش حركت يك با

 

  خورد ليز اش چونه روي خون بعد كمي

 

 :كردم نگاهش اروم
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 ؟! ن منه مال لبا اين بودم گفته

 

 : چكيد چشمش گوشه از اشكي قطره

  ارباب بله

 :شدم خم صورتش تو

  ميگيري گازشون ميكني غلط پس

 

 :انداخت پايين رو سرش اروم

  ببخشيد

 

 : كردم پرتش عقب متمس به

  ميفروختي رو خودت داشتي

 بده ادامه

 

 

 : هورام

 

 رفت باال جمعيت جيغ و دست صداي كارم اين با

  ميكردم حس گوشم كنار رو قلبش ضربان

  ميشد تزريق خون وجودم به انگار

  گرفت نقش لبم روي لبخندي

  رفت يادم اشتباهم هاي كار

  ؟ بودم كثيف من
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  نميدونم

  من و باشه پندار واستمميخ فقط

 ؟ نبود زود داشتن عالقه براي

 

  اومدم خودم به جيغ و دست صداي با

 بود شده تموم آهنگ

 

 :گفت جلف و مسخره مجري كه بودم خيره پندار به لبخند با انگار

  شدن غرق داماد اقا نگاه تو زيادي انگار خانم عروس

 

  رفت باال جمعيت ي خنده صداي حرف اين با

 

 :گفت كه برگشتم سمتش به رپوك

  ياال ببوس و دوماد عروس

 ياال ياال ياال

 

  رفت باال دست صداي

 

 : جمله ريتم با كه جميعت به تعجب با

  ياال ببوس و دوماد عروس

  كردم نگاه ميخوندن رو

 

 برگشتم ميكرد نگاهم پوزخند با كه پندار سمت به
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  اورد پايين قدم كوتاهي بخاطر رو سرش

 :گفت حرص پر

  و بازي مسخره اين كن تموم ببوس

 

  كاشتم اش گونه روي اي بوسه اروم

 رفت باال جمعيت دست صداي كه

 

 :گفت باز مجري

  ياال ببوس و عروس دوماد

 

  شد خم و كشيد پوفي پندار

 

  بستم رو هام چشم و زدم لبخند ناخوداگاه ام پيشوني روي لبش برخورد با

 

  رفت عقب و زد ام پيشوني روي بر اي بوسه دوم بار براي پندار هاي لب بعد كمي

 

 كرديم حركت داماد عروس مخصوص جايگاه سمت به جميعت دست صداي با

 :كردم نگاه بود دوستاش از يكي با زدن حرف مشغول كه پندار به مردد

  پندار ام

 

 : كرد نگاهم

  بگو
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 :دادم قورت رو دهنم آب

  من خب

 ..من

 

 : كرد دوستش به رو

  داداش ميزنيم حرف ابعد

 

  گذاشت تنهامون و زد لبخندي مرد

 

 :شد خم صورتم توي

  بگو

 

 :كردم مشت دستمو

  ميدن كي و شام

 

 : كرد نگاهم كمي

  شده نه ساعت تازه

 

 كردم نگاهش استرس با

  بود نامرد چقدر

  نداد بهم بود شده دير چون كه صبحونه

  ندادن بهم كه هم نهاري
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  االنم

 

  كردم بغض

 : فشردم بيشتر رو مشتم

  باشه

 

 :گرفت قرار ام چونه روي دستش اروم

  داري بغض

 

 : بهش شدم خيره اشك از خيس هاي چشم با

  نه

 

 :كرد ريز هاشو چشم

  داري

 

  بود نامرد چقدر

  ميكرد رفتار اينجوري و ام گرسنه ميدونست

 

 :زدم لب اروم

  نه

 

  گردوند بر روشو و كرد اخم
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  ميشد سوزش دچار كم كم ام معده

  ميپيچوند و بود گرفته دستش توي رو ام معده كسي انگار

 

 :گفت پندار كه رفت شيريني سمت به دستم

  بچسبه بهت غذا تا نخور چيزي االن ميشه سرو شام ديگه ساعت نيم

 

 : كردم زمزمه آروم

  گرسنمه

  آخه

  نخوردم چيزي ديروز از آخه

 

 : كرد نگاهم تعجب با

  نخوردم يهيچ چي يعني

  گرفتم برات خوراكي همه اون

 

 :گفتم بغض با

  خوراكي كدوم

 

  دادم مادر به و برات گرفتم... و گردو و پنير و چايي و عسل و نُون و مربا رفتم رسوندمت اينكه از بعد-

 

  اوردم ساالد و ماست و نوشابه با جوجه چلو و كباب چلو برات هم دو ساعت

  نداريد بر سرش از دست نخورده غذا تا كردم سفارش هم مادر به
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  بودم شده تَر اروم

 :گفتم ناراحتي با

 .. اما

  نخوردم چيزي من اما

 

  كشيد عميقي نفس

 شه آروم ميخواست انگار

 

 گرفت سمتم به رو دستش و شد بلند صندلي روي از

 

  گذاشتم اش مردونه دست توي به دستم ارومي به

 

  كرد حركت باغ پشت سمت به

 

  بود بزرگي نسال

 

  داشت قرار سالن توي بزرگ ميز پنج

  بود شده چيده ژله و كيك انواع ميزي روي

 ...و سوپ انواع ميزي

 

  رفت ميزي سمت به

  كشيد برنج كمي برام و برداشت بشقابي
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 :اومد سمتمون به عجله با مردي

  ميشه سرو غذا ديگه ساعت نيم از كمتر آقا

 

 :غريد پندار

  عقب برو نكن دخالت

 

  گفت چشمي مرد

 

  رفت ها كباب سمت به

  گذاشت جوجه و برگ كباب اي تكه

 :كرد نگاهم

 بردار ميخواي هرچي جلو بيا

 

  كردم نگاهش بغض با

 !  نبود نامرد من مرد

 ؟!بود فكر به
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 : حسان

 

 : كردم پرتش عقب سمت به

  ميفروختي رو خودت داشتي

  بده ادامه

 

  كرد نگاهم اروم

 : گفت لرزون صداي با

  دارم چال دوتا رويكمرم

 

 : زدم پوزخند

  كرد استفاده ميشه دستگيره عنوان به

 

 : زدم چشمك

  بهم نندازي خراب جنس ببينم كن پشت

 

  چرخيد ارومي به

 : زدم باسنش به اي ضربه

  باال بده

 

  داد باال رو باسنش اروم
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 : كشيدم باسنش سوراخ روي دستي

  ازش شده استفاده چندبار

 

 ميكردم حس كامل رو پاش الي خيسي

 

 : گفت أروم

  بار دو

 

 : كشيدم كمرش چال روي دست و سمتش به شدم خم

 ؟ كرده استفاده كي

 

  كرد مكث كمي

 : كشيدم پاهاش بين دست

  منتظرم

 

 ! شما-

 

 : خنديدم

 ! ؟ ام كي من

 

 :گفت بود شده بيشتر شدن تحريك شدت از لرزشش كه صدايي با

  ابمارب
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 ؟ ديگه-

 

  سرورم+

 

  ميومد خوشم كردنش تحقير از

 

 : كشيدم نازش روي اروم رو انگشتم

 ؟ خيسه چرا اين

 

 

 : هورام

 

  كردم نگاهش بغض با

 ! ؟ نبود نامرد من مرد

  ؟! بود فكر به

 

 : كشيدم ساالد كمي و برداشتم نوشابه يك

  بسه همين..هم

 : كرد نگاهم

  ؟ نميخواي ديگه هيچي

 

  ممنون نه-
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 : نشوند صندلي روي و گرفت رو دستم

 بخور اينجا بشين

 

 : كرد جووني پسر به رو

  كن صدا رو مادرم برو

 

  رفت و گفت چشمي پسر

 

  برداشت رو قاشق

 : برداشت كباب تكه يك و برنج كمي

  باااز دهن

 

 كردم باز رو دهنم اروم

  گذاشت دهنم توي

 

 : زد خندلب كه كردم جويدن به شروع خجالت با

  نمياد بهت خجالت

 

  كردم نگاهش

 .. ميشست دلم به عجيب لبخنداش
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  برداشتم كباب تكه يك و برداشتم و چنگال

  گرفتم دهنش سمت به

 

  خورد رو كباب تكه و شد تَر رنگ پر لبخندش

 

 : اومد مادرش

  پندار

  وضعيه چه اين

 اينجا اومديد كه شده سرو غذا مگه

 

 :شد بلند و ردك اي سرفه تك پندار

 ! مادر-

 

 كرد نگاهش منتظر مادرجون

 :داد ادامه پندار

 يانه؟ دادم تحويل و نهار و صبحونه شما به من

 

 :گذروند پندار و من بين رو نگاهش مردد جون مادر

 ..خب

 اره خب

 

 :داد باال ابرو جدي پندار

 ؟ نداديد هورام به چيزي صبح از چرا پس
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 :زد مصنوعي لبخند جون مادر

 ..حاال

 ميكنيد بزرگش چرا نشده چيزي كه حاال

 

 :برد باالتر رو صداش پندار

 ؟؟ نشده چيزي

 نشده چيزي ميگيد داشتيد نگه گرسنه االن تا صبح از رو من زن شما

 

 : نموند دور پندار مادر نگاه از كه زدم لبخندي گفتنش خانمم شيريني از

 !  ببين

 ! من ، من سر صداتو تو ببين

 ! ميخنده اين ميبري باال تممادر كه من

  ديگه مادرشه عين اينم

  خرابه جنسش

 ! خرابه ذاتش

 ميخنده چجوري ببين

 

  كردم نگاهش تعجب با

 ! ميگفت چي اين

 

 :برد باال رو اش اشاره انگشت پندار

  من مادر
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  من عزيز

  ميشه حساب من وجود از نيمي ، من زن بعد به اين از هورام

  حتي ، احترامي بي هر

 :داد تكون رو اش اشاره انگشت

  هورام به كوچيك احترامي بي يك حتي

  من به احترامي بي يعني

  شديد متوجه

 

 :گفت پندار به رو و كرد نگاهم غيض پر پندار مادر

  خرابه ذاتش بد نده دستت كار ات قديمي عشق باش مواظب

 

 :كرد نگاهم

  مادرتي عين

  ذاتت تو تف

 

 رفت بيرون و كرد اخمي

 

  كردم نگاه و پندار بغض با

 : برگشت سمتم به

  هورام نباش ناراحت

  نيست مهم من براي اي ذره حتي هيچكس حرف

  بهم كن ثابت رو خودت تو

 ؟ باشه
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 : زدم لب بغض با

 .. باشه

 

  كردن خداحافظي شام از بعد ها مهمون و شد سرو شام بعد كمي

  خورد ميومدن سمتون به كه آنتريمي و هيمان به نگاهم

 :گفت لبخند با آنتريم

  شدي خوشگل خيلي

 :زدم رنگي كم لبخند

  آنتريم ممنون

 

 : فشردم رو بود شده دراز سمتم به كه رو هيمان دست

 بودي اومده كه مرسي

 

 :زد لبخند

  بود وظيفه

 

 :كرد پندار به رو آنتريم

  هست بهش حواست

 

 :زد لب پندار

  چشمام از بيشتر

  دمدا سمتش به رو نگاهم
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 زد اَي مردونه لبخند

 

  ميكردن خداحافظي كه بودن كسايي اخرين تقريبا هيمان و آنتريم

 

  رفتيم جون پدر و مادرجون سمت به اونا رفتن از بعد

  كرديم بوسي رو

 

 : كرد نگاهم اخم با جون مادر

 ندارم تكار به كاري نبينم ازت خطايي وقتي تا پسرم ارامش بخاطر اما نيستي مادرت عين نميگم

 : انداخت اش شونه روي دست لبخند با جون پدر

  مهربون بانوي

 

  كرديم خداحاظي ازشون لبخند با

 

 :گرفت رو دستم پندار

  ها باهم هاداريم حرف خيلي

 

 :زدم لب

  خيلي

 

  شدم ماشين سوار و كردم جمع رو لباسم ، پندار كمك با

 :كردم نگاهش

  ؟ ميريم كجا االن
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 : خنديد مردونه

  همدان

  ببيني رو جديدت خونه هم تو كنيم اوكي رو ها كار اونجا بريم

 

 : گفتم تعجب با

 بود؟ جدي تصميمت

 

 : كرد نگاهم

  صد در صد

 

 : دادم تكيه صندلي به

  باشه

 

  كرد پلي رو اهنگي

 مويش به يار زند دست گر

  رويش به خيره مشو

  خنديدم

 

 :كرد نگاهم

  ميدوني

  كنم اعتماد بهت ميخوام كردم فكر خيلي

 ...من ببين هورام
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 : كردم نگاهش تعجب با

 چي؟ من

 

 : كرد اخم

 ...دو من بگم چجوري خب

  دارم دوست

  داشتم دوست ديدمت وقتي از

  ميشد فشرده قلبم ميكني اشتباه داري ميديدم كه هربار

  نيام جلو ميكردم عيس خيلي

  نميومد باال نفسم ديدم هارو فيلم اون وقتي هورام

 بوده قضيه اين مسبب كه هركي ميخواست دلم

 

  بكشم رو 

  بوده چي اش قضيه بودن توش دختره اون و حسان كه اخري فيلم اون بفهمم بتونم كه دارم ادم اونقدر

  نكردي خيانت بهم كه ممنون هورام

 

 كردم نگاهش تعجب با

 

 :گفت بود شده خيره جاده به كه حالي در

 ؟؟ ميبخشي مَنو هورام
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 : حسان

  بره تا فرستادم رو سيما بعد كمي

 

 :كردم إخس به رو كالفه

 ؟ مردن االن تا نظرت به

 

 :كرد نگاهم

  سرورم نميدونم

  ميشديم خبر با بود افتاده اتفاقي اگه

 

 : زدم لب

  رمنميدا بر سرشون از دست من

  ميكنم باطل و طلسم اون من

 

  گرفتم دستام بين رو سرم

 

 

 ؟ بودن بريده و ترمز درست يعني
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 : هورام

 

 ؟ ميبخشي منو هورام

 :گفتم لبخند با

  ميبخشم اره

 

 :كرد دراز سمتم به دستاشو

 ؟! باشه كن تكيه من به

 

 

 اومد ماشيني بوق صداي كه بزنم حرفي خواستم

 

 : گفتم جيغ با

  پندار

 

 :زد نعره

  ترمز

  نميكنه كار ترمز
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 زدم چنگ رو صندلي و زدم جيغ تَر بلند ترس با

  شد تَر سخت ماشين كنترل

  گرفتيم رو كوهفرمون سمت به نخوريم ماشين به اينكه براي

 

 

 : زدم جيغ

  خداياااااااااا

 

 

 ... وسياهي بود سياهي از بعد

 

 

 

_ 

 ... دخترم

  شو بلند دخترم

 

 

  كردم باز رو هام چشم سختي به

  خورد بر زيبايي زن به نگاهم

 بود چشم تو زيادي بلندش موهاي
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 : گفتم اخم با

  تو

  هستي كي ديگه تو

 

 :زد لب

  ام آنه

  اومدي خوش ات مادري سرزمين به

 

 

 ....پايانــ

 


