
 

  نویسنده : روشا

١٢/٦/١٣٩٧  

   



  

 

مروا : فال      ٢٥نام : مروا    نام خانوادگی : نیک    سن :    
  نیک

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

  رونیا : با اصالت   ٢٣نام : رونیا   نام خانوادگی : افشار    سن :       

  

  

  

  



  

  

  

  

      

  

  

  

       

  

  

  

  لونا : قمر    ٢٥سن : نام : لونا    نام خنوادگی : شریفی            

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھامین : تابستان    ٢٦نام : ھامین      نام خانوادگی : سرمست    سن :

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ساوان : سامان    ٢٦نام : ساوان    نام خانوادگی : مرادی    سن :   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سدنا : سجده کننده    ٢٣نام : سدنا    نام خانوادگی : افشار     سن :    

  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  باراد : نیرومند   ٢٥نام : باراد    نام خانوادگی : بھرامی     سن :

  

   



 رونیا؛

 

 منو گذشتھ خیال و فکر بودم خیره باغ بھ و بودم نشستھ صندلی روی
  میشدم خودم افکار غرق و میکرد جدا دنیا این از

 

 چون گذشتھ فکر تو برم نمیخواست دلم وقت ھیچ بود ھمین ھمیشھ
 میکرد اذیتم واقعا

 

 ... باختم من ولی باشھ زندگیش ی بازنده نمیخواد دلش کس ھیچ

 

 دورم ھرچقدرم دادم دست از خانوادمو آرزوھام بھ رسیدن ی واسھ
 میزنھ ذوق تو خالیشون جای ولی باشھ شلوغ

 

 شایدم کنم تکرار اھواشتب این بازم برگردم گذشتھ بھ اگر شاید نمیدونم
 برسم االنم موقعیت بھ دیگھ جور یھ

 

 میکردم مرور رو گذشتھ داشتم

 

 رونیا:ھامین

 



 دختر کجایی رونی ھی_

 

 اینجام چیھ:رونیا

 

 داره کارت خانوم بیا:ھامین

 

 مروا؟:رونیا

 

 روز؟ وقت این_

 

 نرفتھ؟ مگھ_

 

 میگردن تو لدنبا در بھ در و است خونھ االن متاسفانھ نمیدونم:ھامین

 

 دنبالت اومدم اینجایی زدم حدس منم_

 

 میرم...باشھ:رونیا

 

 مروا اتاق سمت رفتم



 

 کفش کھ بودم من فقط بود پیچیده عمارت تمام توی ھام کفش صدای
 بود ممنوع بقیھ واسھ جورایی یھ اصل در ، میپوشیدم دار پاشنھ ھای

 

 داخل رفتم و زدم در رسیدم مروا اتاق بھ

 

 نرفتی؟ مروا مسال:رونیا

 

 اینجام کھ میبینی نھ سالم:مروا

 

 چرا خوب وااا:رونیا

 

 میکنی؟ جوابم و سوال میاد بدم نفھمیدی ھنوز:مروا

 

  من اخھ:رونیا

 

  پرید حرفم بین مروا

 

  من کوفتو:مروا



 

 من از دستگاه این کل ھیچی بھم ریختی کھ قوانینو تمام وجبی نیم تو_
 بدم پس جواب خانوم بھ ینمبش باید من بعدش میبرن حساب

 

 مروا عھھھھھ:رونیا

 

 باال بری نمیخوام دیگھ:مروا

 

 مروا؟ چی یعنی:رونیا

 

 نفھمیدی؟ گفتم واضح:مروا

 

 من میگی حاال برسم اینجا بھ کھ دادم دست از چیزمو ھمھ من:رونیا
 باال؟؟؟؟ نرم

 

 ھست؟ اعتراضی بری کھ نمیخوام من و منی ی سلطھ تحت االن:مروا

 

 زندگیمو ی ھمھ من منھ شغل دارم دوست کارو این من ھست اره:یارون
 کردم رسیدن اینجا بھ فدای



 

 رونی نداری بیشتر راه دو:مروا

 

 چی؟:رونیا

 

 منو یا میکنی فراموش شغلتو یا:مروا

 

 چی؟؟؟؟؟ یعنی:رونیا

 

  ھم اینا...دیگھ نمیخوای منو تو_

 

 کن ولش ھیچی_

 

 بزن کامل حرفتو:مروا

 

 چیھی:رونیا

 

 تصمیمت؟ و خب:مروا

 



 ... نمیرم دیگھ:رونیا

 

 کارت دنبال بری میتونی االنم خوبھ:مروا

 

 باشھ ھمین کنم فکر باختن_

 

 گریھ بھ شروع راحت خیال با و باغ ی گوشھ یھ ھا گل بین نشستم
 ،کردم کردن

 

 گذشتھ بھ رفتم وحشتناکی و عجیب طرز بھ

 

 لحظھ اون  داشتم انگار ودمب ھا لحظھ اون تو دوباره دقیقا کھ انگار
  میکردم زندگی ھارو

 رونیا؛

 

 کردم فکر گذشتھ بھ و بستم چشمامو

 

 لحاظ از خوب ولی نھ یا بودیم پولداری خیلی ی خانواده بگم نمیخوام
 بودم نیاز بی ھمیشھ مالی



 

 ولی بود آرزوم ترین بزرگ این و بودم بازیگری عاشق بچگیم از
 میشد بیشتر مخالفتش شدم تر بزرگ ھرچی بود مخالف پدرم ھمیشھ

  میشدم تر دور آرزوم از منم

 

 واسم خیلی میافتھ اتفاق داره چشمم جلوی آرزوھام مردن میکردم حس
  بود سخت

 

 من کھ شد تر رنگ پر وقتی اما بود ھمین شاید زندگیم ی عقده اولین
 با بودم کرده سعی و میکردم پیشرفت یکم جدیدم رشتھ توی داشتم تازه

 تر خراب چیز ھمھ برادرم شدن بازیگر با ولی بیام کنار موضوع ینا
 شد

 

 ھمش باشھ خونھ تو خوش روز یھ نمیذاشتم تقریبا  روز اون از بعد
 ... کنایھ جیغ جنگ دعوا

 

 زدم خالصو تیر اینکھ تا

 

 داد شدن مدل پیشنھاد دوستام از یکی 

 

 ... نیست بدیم فکر دیدم



 

 خانوادم و پدرم غیرت رو دقیقا گذاشتم دست

 

 برسیم اینجا بھ نمیکردم فکر کنم اذیتشون بدم عذابشون خواستم

 

 و شدم معروف مجازی دنیای توی زود خیلی چھرم خاطر بھ
 کردم شروع کارمو و رفتم کھ تیمی اولین تو شد زیاد ھام درخواست

 بود مروا گروه

 

 روزا ھمون بھ میگرده بر ھم مروا منو آشنایی

 

 از بعد کھ بود وقتی فاجعھ و شد بد خونھ وضع کلی میدفھ پدرم وقتی
 شدم زیر لباس مدل دعواھا اون

 

  خوردم شب ھمون زندگیمو ی کشیده اولین

 بود نشده بلند من روی دستش وقت ھیچ بودم خونھ لوس دختر

 

 خواست ازم چیزی یھ فقط کشیده اون از بعد

 



 ... برم خونش از اینکھ

 

 خیابون ویت لباس دست یک و بودم من

 

 بود مروا پیش اوردن پناه اونم رسید ذھنم بھ حل راه یھ فقط

 

 کرد نگاھم کردم چیکار فھمید وقتی مروا

 

 پیچید گوشم توی دوباره صداش

 

 احمق ی دختره خوردی گوه تو:مروا

 

 ... دوم ی کشیده و

 

 ھارو عکس تقریبا و کرد استفاده زیادش اعتبار از مروا شب ھمون
 داد پناه مبھ و کرد جمع

 

 محکم ھم کوه یھ از حتی بود محکم زیادی مروا شد زندگیم حامی تنھا
  تر



 رونیا؛

 

 کامال ی ارثیھ یھ اونم البتھ میکرد زندگی بزرگ عمارت یھ تو مروا
 بود شانسی

 

 بھ میده دست از بزرگشو پدر بعدش ھفتھ  یک میکنھ فوت عموش وقتی
 کل ی نوه تنھا مروا خوب میرسھ مروا پدر بھ ارثیھ تمام دلیل ھمین

 شد اون مال چیز ھمھ نھایت در و بوده خانواده

 

 در مد کار از سر شد مروا مال خانوادگی عمارت این اینکھ از بعد
 آشنا باھاش شغلمون بابت ھستیم پیشش کھ ما ی ھمھ خوب و اورد
 شدیم موندنی اینجا دلیل یھ بھ کدوم ھر و شدیم

 

 دلیلش ترین مھم

 

 ھم کنار وقتی و میشناختیم قبل از bdsm ما ی ھمھ بود ما ھای گرایش
 شدیم موندنی و شدیم آشنا بیشتر ھم با گرفتیم قرار

 

 ھموسکژوال ھردو مروا و من بود عشق مروا کنار من موندن دلیل
 بعدشم ساب من و بود دام اون بود ھامون گرایش ترینش مھم و بودیم

 بمونم مروا کنار من تا داد ھم دست بھ دست چیز ھمھ خانوادگی شرایط



 

 راستش دست ولی میگذشت مروا با آشناییم از کمی زمان تقریبا درستھ
 من از سرپیچی میدونستن ھمھ مد دستگاه و عمارت این کل تو بودم من

 مروا از سرپیچی یعنی

 

 چشم جز میدید منو کھ ھرکس بودم شده عجیبی ی شخصیتھ دو ادم
 چیز ھمھ میشدم حسود موش یھ بھ بدیلت مروا کنار ولی نمیگفت چیزی
 نبود عمدی اصال تغییرات این خوب و میشد عوض کامال

 

  رونیا: لونا

 

 لونا بلھ: رونیا

 

  رسید جدید ھای لباس بیا:لونا

 

 رونی فقط اممم_

 

 شده؟ چیزی: رونیا

 

  نھ کھ چیزی:لونا



 

 خوب؟:رونیا

 

 رفت باد بھ ھمشون اونا میومد ترکیھ از کھ ھایی محمولھ:لونا

 

 لونا؟؟؟؟ میگی چی:رونیا

 

 ھمشووون؟؟؟؟ خوبھ؟؟؟ حالت_

 

 رفت؟ باد بھ کھ چی یعنی_

 

 دیگھ دادیم باخت االنم داشتیم سود ھمھ این بودن قاچاق ھا جنس:لونا

 

 من نھ ھستش تو شخصیھ نظر این: رونیا

 

 باشھ ھمین ھم تو نظر کن سعی:لونا

 

 کن تعریف واسش تمخود بده خودت رو مروا جواب باشھ:رونیا

 



 نمیکنم کارو این کھ  میدونی:لونا

 

 الکی پس لونا چیھ عمارت این تو وظیفت میدونی خوب ھم تو:رونیا
 نکش شونھ شاخو من ی واسھ

 

 بزن در حتما داخل بری اینکھ از قبل  اتاقشھ تو مروا_

 

 شدی؟ مزه با انقدر کی از:لونا

 

 شدی احمق انقدر تو کھ وقتی از: رونیا

 

 باغ سمت رفت و زد پوزخند نالو

 

 این با بیاد کنار راحت کھ نبود ادمی مروا بودیم شده بدبخت عمال
  میدونستم راجبش انقدر من دیگھ حداقل مسئلھ

 رونیا؛

 

 بودم نشستم کاناپھ روی

 



 مروا اتاق سمت بود رفتھ لونا کھ بود ای دقیقھ پنج حدود

 

 فھمیده چیزو ھمھ کھ فھمیدم شد بلند مروا داد صدای وقتی

 

 شد کشیده مروا کم کم نبودیم قاچاق کار تو اصال اولش ما راستش
 من مخصوصا گروه کل شدن کشیده یعنی مروا شدن کشیده

 

 سود طریق این از اینکھ ی واسھ اونم میدادیم انجام فقط لباس قاچاق
 زیاد احتمال نمیزدیم کار این بھ دست اگر میکردیم دریافت بیشتری

 گند بودم مطمئن  من و بودن زیاد شدت بھ ھامون رقیب مبودی بازنده
 ھموناست از یکی کار االنم

 

 بیرون اومد داغون اعصاب با لونا

 

 داره کارت مروا برو:لونا

 

 رفت شدم بدبخت رسما حرفش این با

 

 ولی میداد خبر سختی تنبیھ از اعصبانیتش تو مروا بھ شدن نزدیک
  بشم ممیبر کھ لذتی اون منکر نمیشھ خوب



 

 برق و میگیره اروم مروا وقتی کشیدنم درد از بیشتر میبرم کھ لذتی
 دردو خوبیھ حس کال بعدش افترکر نھایت در چشماش توی رضایت
 خودشھ دردم درمون میده بھم خودش

 

 پشت درو و داخل رفتم شدن جواب منتظر بدون و زدم در بھ تقھ چند
 بستم سرم

 

 ھاش انگشت بین سیگار بود خیره اغب بھ و بود ایستاده پنجره کنار
 کرد جلب نظرمو

 

 میمونھ قولش سر میدونم بود کھ ھرچی بود دوتا روزی قرارمون

 

 کنارش رفتم

 

 مروا:رونیا

 

 شو خفھ فقط رونی:مروا

 

 میکشید تیر قلبم میترسیدم شدنش سرد از عقب اومدم قدم یک



 

 بکنی؟ باید غلطی چھ دقیقا عمارت این تو تو،: مروا

 

 چیز ھمھ بھ اونم رسیدگی خوب: نیارو

 

 چیھ؟ االن گندکاری دلیل و: مروا

 

 لونا اخھ: رونیا

 

 لونا بابای گور میزنم حرف تو با من احمق:مروا

 

 نیست مربوط من بھ و لونا بھ میسپریدش گفتید خودتون:رونیا

 

 کردم اطاعت حرفتون از منم_

 

  نمیفھمی منو زبون اینکھ مثل:مروا

 

 بخوری قراره گوھی چھ دقیقا بفھمی بکشی ردد امشب شاید_

 



 من:رونیا

 

 بیرون گمشو:مروا

 

 کنارتون؟ بمونم میشھ:رونیا

 

 ببندی دھنتو کھ شرطی بھ:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 ضرر میدادم حق بھش عصبانی مروای بھ بودم خیره سکوت تو
 ضرر ولی نبود ھیچی اینجا امد در بین پول اون کھ درستھ بود بزرگی

 زیاد چھ باشھ کم چھ حاال ھتلخ کال

 

 کھ باشیم اعتماد مورد و جدید ھای رابط دنبال باید اینکھ بدش قسمت
  میشھ واسمون پرمشکلی و سخت کار صد در صد خوب

 شکست اتاق سکوت در بھ کوتاه ی ضربھ چند صدای با

 

 تو بیا:مروا



 

 داخل اومد بود ھا خدمھ از یکی

 

 بیرون دارن کار باھاتون خانوم رونیا:خدمھ

 

  برو:مروا

 

 بانو چشم:خدمھ

 

 من تا میکنی پیدا گندو این ھای عامل زودتر ھرچھ کیھ  ببین برو:مروا
 برسونمشون عملشون سزای بھ

 

 تنبیھ ی واسھ باش  اماده ١٢ ساعت خودتم_

 

 مروا:رونیا

 

 بشنوم چیزی نمیخوام ھیس:مروا

 

 کارا بھ برس برو_



 

 چشم:رونیا

 

 ھمھ این از بیاره سرم قرار بالیی چھ فقط دونسمی خدا کردم ترک اتاقو
  میترسیدم بودنش جدی

 

 اووووف

 

 دیدم ساوانو  و سالن توی رفتم

 

 ساوان چیھ:رونیا

 

 ببینمت اینجا بیا کوچولو موش:ساوان

 

 گفتم بھش کنایھ با

 

 کوچولو موش میگی  بھم نشھ ناراحت سدنا:رونیا

 

 عمارتی این کوچولوی موش تو بیوفتھ اتفاقیم ھر:ساوان



 

 بشھ شروع گذشتھ  بحث  نمیخوام ساوان اوکی:رونیا

 

 میگھ؟ چی لونا خب:ساوان

 

 نپرس میدونی وقتی:رونیا

 

 بشنوم تو زبون از میخوام:ساوان

 

 ساوان بابا برو: رونیا

 

 سرم بھ گلی چھ نمیدونم دقیقا منم میخواد اتفاقو این ھای عامل مروا_
 نبودم اتفاقات یانجر تو اولشم از چون بگیرم باید

 

 میدیم تشکیل جلسھ یھ:ساوان

 

 چیھ جلسھ تشنس خونمون بھ مروا:رونیا

 

 مروا بی:ساوان



 

 حل راه کردن پیدا ی واسھ فقط تایی پنج خودمون_

 

 بیان بگو خوب خیلی:رونیا

 

  بودیم نشستھ حیاط توی ھای آالچیق از یکی داخل ھمھ بعد ساعت نیم

 

 لونا  جز البتھ میخواد ندوگ این ھای عامل مروا:رونیا

 

 رونیا عھھھ:سدنا

 

 بلھ؟:رونیا

 

 کھ مشخصھ و  گروھن یک و نیست نفر  یک کھ مطمئنم  میگفتم داشتم_
 رقیبان از

 

 کین میدونم تقریبا یعنی میکنم پیدا گروھشونو  میکنم پیگیری من:لونا
 شدن مطمئن واسھ میخواد نفوذ راه یھ فقط

 



 نفوذت؟ راه و:ساوان

 

 باراد:لونا

 

 ایھ؟ صیغھ چھ دیگھ باراد:ھامین

 

 خیلی اسلیوِ  شدم آشنا مروا ھای مھمونی از یکی تو باراد با: لونا
 میرسیم خواستمون بھ اون کردن قبول با کنم قبولش داره دوست

 

 چی؟ باشھ ما بھ اونا نفوذی راه اون اگر و: رونیا

 

 کنھ نفوذ ما گروه بھ نیست قرار کسی: لونیا

 

 نمیدیم ازشواج یعنی_

 

 مبارک جدید اسلیو پس:سدنا

 

 متنفرم ازش شدت بھ چون نگید ھیچی:لونا

 



 بکنی؟ میخوای غلطی چھ میفھمی لونا:ھامین

 

 ام؟ اس عادی نھ  اونم تنفر؟ با رابطھ_

 

 ھامین مجبورم:لونا

 

 واسم ھرچیزی از تر مھم سیستم  این_

 

 نکن  اذیتش حداقل:سدنا

 

 باشھ نمیتونست خوشایندی چیز از لونا لب ی گوشھ پوزخند

 

 ....داریم ھایی حساب خورده یھ ما:لونا

 

 میخورد بھم چندش بحث این از داشت حالم

 

 دیگھ بسھ خوب خیلی:رونیا

 

 باش مراقب لونا فقط کارتون سراغ برید کنید جمع_



 

 ھستم:لونا

 

 لباس ھای اتاق سمت میرفتم داشتم و شدم بلند سرجام از

 

 گفتم بلند صدای با میشدم دور ونازش کھ ھمونجوری 

 

 میخوره بھت چی ببینم بیا سدنا:رونیا

 

  اومدم چشم:سدنا

 رونیا؛

 

 شد شکستھ اتاق سکوت در بھ کوتاه ی ضربھ چند صدای با

 

 تو بیا:مروا

 

 داخل اومد بود ھا خدمھ از یکی

 

 دارن کار باھاتون بیرون خانوم رونیا:خدمھ



 

  برو:مروا

 

 خانوم چشم:خدمھ

 

 میکنی پیدا گندو این عامل زودتر ھرچھ کیھ  ببین برو:امرو

 

 باش اماده تنبیھ ی واسھ ١٢ ساعت خودتم_

 

 مروا:رونیا

 

 بشنوم چیزی نمیخوام ھیس:مروا

 

 کارا بھ برس برو_

 

 چشم:رونیا

 

 ھمھ این از بیاره سرم قرار بالیی چھ فقط میدونس خدا کردم ترک اتاقو
  میترسیدم بودنش جدی



 

 اووووف

 

 دیدم ساوانو  و سالن توی رفتم

 

 داشتی؟ کارم ساوان:رونیا

 

 شده خبر چھ اره:ساوان

 

 میگھ؟ چی لونا_

 

 نپرس میدونی وقتی:رونیا

 

 بشنوم تو زبون از میخوام:ساوان

 

  ساوان بیخیال: رونیا

 

 سرم بھ گلی چھ نمیدونم دقیقا منم میخواد اتفاقو این ھای عامل مروا_
 نبودم ھیچی جریان تو شماول از چون بگیرم باید



 

 میدیم تشکیل جلسھ یھ:ساوان

 

 چیھ جلسھ تشنس خونمون بھ مروا:رونیا

 

 مروا بی:ساوان

 

 حل راه کردن پیدا ی واسھ فقط تایی پنج خودمون_

 

 بیان بگو خوب خیلی:رونیا

 

  بودیم نشستھ حیاط توی ھای آالچیق از یکی داخل ھمھ بعد ساعت نیم

 

 لونا  جز البتھ میخواد اتفاقو این ھای عامل مروا:رونیا

 

 رقیبامونن از کھ مشخصھ  گروھن یک و نیستن نفر  یک کھ مطمئنم_

 

 کین میدونم تقریبا یعنی میکنم پیدا گروھشونو  میکنم پیگیری من:لونا
 شدن مطمئن واسھ میخوام نفوذ راه یھ فقط



 

 نفوذت؟ راه و:ساوان

 

 باراد:لونا

 

 یھ؟ا صیغھ چھ دیگھ باراد:ھامین

 

 خیلی اسلیوه شدم آشنا مروا ھای مھمونی از یکی تو باراد با: لونا
 میرسیم خواستمون بھ اون کردن قبول با کنم قبولش داره دوست

 

 چی؟ باشھ ما بھ اونا نفوذی راه اون اگر و: رونیا

 

 کنھ نفوذ ما گروه بھ نیست قرار کسی: لونیا

 

 نمیدیم اجازشو یعنی_

 

 ارکمب جدید اسلیو پس:سدنا

 

 متنفرم ازش اینکھ مشکل فقط:لونا



 

 بکنی؟ میخوای غلطی چھ میفھمی لونا:ھامین

 

 ام؟ اس عادی نھ  اونم تنفر؟ با رابطھ_

 

 ھامین مجبورم:لونا

 

 واسم ھرچیزی از تر مھم سیستم  این_

 

 نکن  اذیتش حداقل:سدنا

 

 نمیداد خبر خوشایندی اتفاق از لونا لب ی گوشھ پوزخند

 

 ....داریم ھایی حساب وردهخ یھ ما:لونا

 

 میخورد بھم چندش بحث این از داشت حالم

 

 دیگھ بسھ خوب خیلی:رونیا

 



 باش مراقب لونا فقط کارتون سراغ برید کنید جمع_

 

 ھستم:لونا

 

 مزون سمت میرفتم داشتم و شدم بلند سرجام از

 

 گفتم بلند صدای با میشدم دور ازشون کھ ھمونجوری 

 

 میخوره بھت چی نمببی بیا سدنا:رونیا

 

  اومدم باشھ:سدنا

 رونیا؛

 

  بودم مروا منتظر اتاق تو شب ١٢ ساعت راس

 

 میداد مروا اومدن از خبر در صدای شدن باز

 

  کردن پارس بھ کردم شروع و رفتم سمتش بھ پا دستو چھار

 



 کردن صدا و سر واسھ زوده خیلی تولھ چیھ:مروا

 

 چی قراره دونست می داخ کرد وارد بھم زیادی استرس حرفش این
 کنھ کار

 

 گفت میرفت وسایلش کمد سمت کھ ھمونطور

 

 تخت روی بکش دراز و شو لخت:مروا

 

 خیلی این و ازش کشیدم می خجالت ھنوزم دراوردم ھامو لباس ی ھمھ
  بود عجیب واسم

 

 خجالت ازش ھنوزم اینکھ و بودم کرده تجربھ مروا با زیادی چیزھای
 غریب و عجیب واسم میکرد پر بدنمو  ی ھھم سرد عرق و میکشیدم

 بود

 

 کشیدم دراز تخت روی خواستش طبق

 

  باال اورد دستشو سرم باالی اومد

 کرد جلب نظرمو دستش توی ھای سوزن



 

 وااااای.....    نھ

 

 ولی رابطمون اوایل جز بھ البتھ نداشتم لیمیتی ھیچ مروا مقابل در من
  بودم اختیارش در لیمیت بدون کھ بود وقت خیلی خوب

 

 با تجربش حتی بود سوزن لیمتم بزرگترین اینکھ وحشتناک ی نقطھ اما
 خیلی بنظرم دوباره االن و برد زمان خیلی بارھم اولین ی واسھ مروا

 خیلی بود ترسناک

 

 سروم...سر   بانو نھ امممم....  مروا:رونیا

 

 نھ م... میکن خواھش نھ_

 

 یتونم..نمی َمَمَمن_

 

 کرد زمزمھ و گوشم کنار اورد سرشو مروا

 

 گفتی؟ چی:مروا



 

 توروخدا:رونیا

 

 کردنت التماس تا مونده خیلی ھیش:مروا

 

 کنارم اومد برداشت ھارو شالق از یکی

 

 بشمار بلند صدای با:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 زد ضربھ تا پنجاه ھام سینھ از کدوم ھر بھ شمردن بھ کردم شروع

 

  کنارم اومد زمین گذاشت شالقو

 

 نھ کھ ماساژ اروم اروم کرد شروع و ھام سینھ سمت رفت دستش
 کم کھ جوری نھ کنھ برابر صد دردمو کھ جوری میکرد بازی باھاشون

 کنھ

 



 میتونم کھ جایی تا میکردم سعی بود شده خفھ گلوم توی جیغم صدای
 باشم اروم

 

 کردم غلط:رونیا

 

 میدونم:مروا

 

  سینم سمت اومد دستش توی سوزن

 

 باھام کنھ چیکار میخواست ستمیخوا

 

  توروخدا نھ سینم مروا نھ:رونیا

 

 مرواااا میمیرم میترسم من مروا_

 

 شد خفھ جیغم صدای دھنیش تو با

 

 کوچولو شو خفھ فقط:مروا

 



 کرد فرو سینم سر سوزنو

 

  زد ھم رو یکی اون زود خیلی برداشت عمارتو کل بلندم جیغ صدای

 

 خودم دور پیچیدم می مار مثل بود کرده خیس صورتم کل اشکام

 

  کردم حس رو مرگ ثانیھ چند شاید بود دردناک خیلی

 

   مروا آغوش تو برم کنم فرار وحشتناک درد ھمھ این از میخواست دلم

 

 بود گذشتھ دقیقھ چند

 

 کھ مروا بھ میکردم التماس و میزدم زجھ کردن التماس بھ کردم شروع
 کنھ تمومش

 

 میکنی؟ یتابیب چرا کوچولو چتھ:مروا

 

 داره درد:رونیا

 



 بسھ توروخدا_

 

 بیار درش_

 

 کردم غلط مروا_

 

 چیھ؟ وظیفت:مروا

 

 چیز ھمھ بھ رسیدگی:رونیا

 

 دیگھ_

 

 نمیشھ تکرار دیگھ_

 

 بسھ توروخدا_

 

 نمیشھ؟ تکرار مطمئنی:مروا

 

 نمیشھ خدا بھ بلھ بلھ:رونیا



 

 اورد در ھارو سوزن مروا

 خونو و ھام سینھ رکی خون بھ افتاد شممچ وقتی ھا سوزن اوردن در با
 تحلیل کامال و شد تموم بود مونده باقی واسم کھ انرژی یکم ھمون دیدم
 مروا بغل تو شدم ولو و رفتم

 

 کردم باز چشممو گونم نوازش با

 خودمونم تخت روی مروا بغل تو ھمیشھ مثل دیدم

 

 و کمپرس وجود با میکرد آرومم این و نبود خون از اثری دیگھ
 بود زیاد خیلی ھنوز دردم مروا ھای رسیدگی

 

 قبل از تر محکم مروا زد حلقھ چشمام تو اشک و کردم لوس خودمو
 کشید آغوشش تو منو

 

  شد تموم مقاوم کوچولوی خوشمزه باش اروم:مروا

 رونیا؛

 

  میکردم نگاه ھارو بچھ و بودم نشستھ مروا کنار صندلی روی

 



 ترکونده ای دیگھ وقت ھر از تربیش امروز بودن نظیر بی ھمشون
 مروا بخاطر شد نمی ولی باشم االن منم کھ میخواست دلم چقدر  بودیم

 من ولی گذشتم می ھم این از باید شاید بودم گذشتھ چیزھا خیلی از
 بودم گذشتھ خانوادم از شدن مدل بخاطر

 

 گوشم توی مامان حرف اخرین ھا گذشتھ سمت کرد پرواز ذھنم دوباره
 ردخو زنگ

 

 مردم وقتی حتی ببینمت نمیخوام وقت ھیچ دیگھ:مامان

 

 ھیچ شد باعث حرفاشون بود شکستھ خیلی غرورم بودم مغرور منم
 من فقط ماجرا این خطاکار بزرگترین کھ ھرچند سراغشون نرم وقت
 بودم

 

 بھ تا میدی زندگیتو ی ھمھ وقتا بعضی خوب ولی تلخ ھمیشھ باختن
 فھمی می شکستو تلخ طعم بدی دست از ھدفتم وقتی برسی ھدفت

 

 گرفت قرار دستم روی گونھ نوازش مروا دست

 

 کرد زمزمھ گوشم کنار

 



 میکنی فکر چھ بھ:مروا

 

 من؟:رونیا

 

 ھیچی خوب اوم_

 

 ھا بچھ بھ اینکھ یعنی خوب_

 

 نمیاد خوشم بزن چرخ گذشتھ تو تر کم:مروا

 

 اخھ مروا:رونیا

 

 نکش مالھ الکی:مروا

 

  میفھمم لحظھ ھمون بگی دروغ کھ مھ کلمھ یھ تو_

 

 گفت لبش کنار پوزخند با

 

 دروغی ھمچین بھ برس چھ:مروا



 

 شونش روی گذاشتم سرمو

 

 گرفتھ خیلی مروا گرفتھ دلم:رونیا

 

 جوجھ میدونم:مروا

 

 میزنیم حرف مفصل ھم با شب_

 

 از البتھ بودن دار خبر ما ی رابطھ از شناختن می ما کھ افرادی ی ھمھ
 نھ امش اس دی یب قسمت

 

 جوری قصد از  بود شده عمیق و  اروم نفسم بود شونش روی کھ سرم
 گردنش توی بخوره بازدمش کھ میکشیدم نفس

 

 کنم اذیتش یکم داشتم دوست ولی نمیشھ تحریک کھ بودم مطمئن

 

 کنی؟ تحریک منو خوای می تولھ رونی:مروا

 



 اوھوم:رونیا

 

 بیاری در بازی لوند معج تو نمیاد  خوشم کن جمع خودتو:مروا

 

 دلم االن نچ:رونیا

 

 پرید حرف بین

 

 رونی کنی می جمع خودتو زود:مروا

 

  انداختم اطرافم بھ کلی نگاه یھ  نشستم صاف صندلیم روی سریع

 

 از ھمھ بود طبیعی واسش چون شاید البتھ نبود من بھ حواسش کسی
  نبود نکرد مخفی واسھ چیزی و داشتن خبر ما بین ی عالقھ و عشق

 رونیا؛

 

 خیلی کھ بود اخرش مھمونی معمول طبق بود شده تموم کارشون
  بود خودمونی

 



 بودم بغلش توی مبل روی مروا کنار

 

 نوشید کرد لبش نزدیک مشروب جام

 

 کردم زمزمھ گوشش کنار

 

 میخوام منم:رونیا

 

 کرد نگاھم ھم تو کشید اخماشو مروا

 

 گفتی؟ چی:مروا

 

 ممیخوا منم گفتم:رونیا

 

 گفتی کھ خوردی گوه تو:مروا

 

 کردم نگاھش و کردم جمع لبامو و کردم درشت چشمامو

 

 نکن دعوام:رونیا



 

 اتاق تو بریم تا نکن خوردنی انقدر خودتو:مروا

 

 دادم فشار بازوش روی سرمو

 

 میکشم خجالت عھھھھھ:رونیا

 

 اینجوری دارم دوست خوب:مروا

 

 خوب خواستھ دلم منم:رونیا

 

 دھنت توی بزنم جمع توی ندارم دوست اصال:مروا

 

 کنم ادبت تنھایی داری دوست خودتم کنم فکر_

 

 اوھووم:رونیا

 

 ببند دھنتو پس خوب:مروا

 



 جونم زورگو چشم:رونیا

 

 ھمینجاھا میخورمشون رونی نکن اینجوری لباتو:مروا

 

 مرررررررررروووووووواااااااااااااا:رونیا

 

 نکش جیغ کوفت:مروا

 

 بود شلوغ انقدر اتاقمون توی رفتیم مروا با و بود شده تموم مھمونی
 بخوابم خواست می دلم و بود گرفتھ درد سرم کھ پایین

 

 تخت روی شدم ولو لباسم با ھمینجوری

 

 بعدش بزن مسواکم کن پاک صورتتم کن عوض لباساتو بلندشو:مروا
 بخواب

 

 بخیر شب نوچ:رونیا

 

 نیستم تو با من مگھ منگل:مروا



 

 پس خوابم می نمیدم انجام منم بود سخت گفتی کھ اراییک:رونیا

 

 مطمئنی؟:مروا

 

 ھمیشھ از بیشتر اوھوم:رونیا

 

 خوب خیلی:مروا

 

 کھ میشد عمیق خوابم داشت بود شده گرم تازه چشمام

 

 کرد بلندم تخت روی از و کرد بغل منو مروا

 

 مروا؟ میکنی چیکار:رونیا

 

 زمییییین بزاااار منو_

 

 زمین بزارتم ااتوووروخداا_

 



 کوچولو ھیییس:مروا

 

 بودم سرد اب وان تو بعد ثانیھ چند

 

 برداشت اتاق کل جیغم صدای

 

 مروااااااااااا:رونیا

 

 خدااااااا واااااااااای_

 

 مھمونی لباس با اونم بودم متنفر شدن خیس از من

 

  کردن دیگھ ھم بھ خوردن تکون بھ شروع ھام دندون و کردم لرز

 رونیا؛

 

 لونا کھ میکردم چک امروزمو ھای برنامھ داشتم و بودم نشستھ اغب تو
 شد عمارت وارد پسر یھ با

 



 میزنھ جدید گند یھ لونا روز ھر جدیدا چرا نمیفھمم من کیھ دیگھ  این
 من ی واسھ

 

 ایستاد من روی بھ رو اومد پسره با

 

 کردن سالم و شدم بلند صندلی روی از منم

 

 انداختم رپس پای تا سر بھ نگاه یھ

 

 لونا؟ کنی نمی معرفی:رونیا

 

 حتما چرا:لونا

 

 گفت و کرد اشاره پسر بھ

 

 من جدید پارتنر ھستش باراد ایشون:لونا

 

 گفت و کرد اشاره منم بھ

 



 ھستش مروا ی تولھ ھم ایشون:لونا

 

 ...عوضی کثافت:رونیا

 

 کرد دراز مقابلم دستشو پسر

 

 کردم رتشصو بھ نگاه یھ انداختم دستش بھ نگاه یھ

 گذاشتم تنھاشون زدم پوزخند یھ لونا بھ

 

 بشھ پشیمون سگ مثل کھ میگیرم حالشو جوری یھ کثافت ی دختره
 نشناختھ منو ھنوز

 

 رو مروا کھ بودم درگیر انقدر روز تمام و بودم داده انجام کارھامو
 بودم ندیده ھنوز

 

 رسیدم ھھم از دیرتر من و بودن نشستھ میز  دور ھمھ و بود  شام وقت

 

 گفتم مروا سمت کردم رو

 



 میکردم حاضر ھا سفارش داشتم بانو شرمنده:رونیا

 

  گفت جدی و کرد نگاه رو بھ رو بھ مروا

 

 نشھ تکرار:مروا

 

 بانو چشم:رونیا

 

 چیھ نکردنش نگاه دلیل میدونستم

 

 ھمھ من نداره طاقتشو بود گفتھ عاشقونش ھای زمزمھ  بین بار یک فقط
 بودم ادم این عاشق جوره

 

  نشستم مروا کنار

 

 کرد نمی کاری  ھیچ ولی کنھ شروع مروا تا بودیم منتظر ھمھ

 

 کنید؟ نمی شروع بانو:رونیا

 



 نھ:مروا

 

 چرا بگید میشھ خوب اوم:رونیا

 

 نکرده معرفی مھمونشو لونا:مروا

 

 شد بلند جاش از سرش پشت ھم باراد و شد بلند سریع لونا

 

 ھا بچھ تمام بھ بعدش و کرد معرفیش مروا بھ اول لونا

 

 گفت مروا نشستن کھ وقتی

 

 نکردی معرفی رو رونیا لونا:مروا

 

 گفتم و کردم دستی پیش لونا از قبل

 

 داشتن لطف من بھ نھ:رونیا

 

 کردن معرفی شما ی تولھ منو و دیدمشون باغ توی_



 

 شد ھم در مروا ھای اخم

 

 نمی دلش اصال یول داشت باھام میخواست دلش کھ رفتاری ھر خودش
 بگھ تو یھ حتی بھم کسی خواست

 

 گفت و کشید عمیقی نفس

 

 کردی غلطی چھ لونا:مروا

 

 واقعا خوب کردم شوخی باھاش من:لونا

 

 میکنم حساب تصویھ باھات بعدا شو خفھ:مروا

 

 نبود خودم دست اصال لبم ی گوشھ پوزخند

 

 بود حقش النا ولی داشتم ھواشونو خیلی و بودم ھا بچھ دار راز اصوال
 میاورد در بازی پرو داشت خیلی

 



 غذاش با کھ لونا جز شدن خوردن غذا مشغول ھمھ مروا کنید شروع با
  میکرد بازی

 رونیا؛

 

 پیش برم تا بیرون بیاد لونا بودم منتظر بودم باال سالن ی کاناپھ روی
 بود زده لک واسش دلم مروا

 

 شد جلب اون بھ توجھم باراد صدا با

 

 نیارو:باراد

 

 بلھ:رونیا

 

 خبره؟ چھ اینجا:باراد

 

 نمیشم منظورت متوجھ:رونیا

 

 جوریھ یھ چیز ھمھ خب  اخھ:باراد

 



 نکنی دخالت نیست مربوط بھت وقتی بھتره:رونیا

 

 بداخالقی خیلی:باراد

 

 ممنون:رونیا

 

 ادمیھ جور چھ لونا:باراد

 

 بیشعور خیلی:رونیا

 

 چرا؟ واقعا؟:باراد

 

 شناسیشب خودت بھتره: رونیا

 

 بشم؟ مدل منم میشھ:باراد

 

 نھ:رونیا

 



 با لونا و شد باز اتاق در کھ بود باراد پرت و چرت ھای سوال بین
  بود ایستاده در کنار مروا بیرون اومد داغون ی قیافھ

 

 خانومم جوجھ:مروا

 

 بود شده باز ھام گوش تا ھام نیش

 

 دلم جان:رونیا

 

 ببینمت بیا بدو:مروا

 

 گفت لب زیر باراد اتاق سمت برم کھ شدم بلند سرجام از

 

 ماست ی واسھ فقط بداخالقیش بخنده بلده خوبھ:باراد

 

 ھای چیز ی ھمھ باشھ مروا آغوش بحث وقتی بگیرم نشنیده کردم سعی
 ارزش بی واسم دنیا

 

 بوسیدم دستشو و شدم دوال کھ اتاق توی بریم گرفت دستمو مروا



 

 خوشمزم ی تولھ:مروا

 

 کشید دراز تخت روی مروا

 

 بغلم تو بیا و شو مرتب زود:مروا

 

  میشدم حرفش مطیع شدت بھ میومد کھ بغل اسم

 

 روی رفتم زدم مسواک کردم عوض بنفش خواب لباس یھ با لباسمو
 تخت

 

 بود بستھ چشماشو بود سرش زیر دستاش دوتا و بود کشیده دراز مروا
 ھستم کجا االن میدونھ کشیدنم  نفس صدای از کھ میدونستم

 

 بغلش توی انداختم خودم ھمیشھ عادت طبق و بستم چشمامو

 

 وحشی ی تولھ:مروا

 



 کردم مخفی گردنش توی سرمو و  خندیدم بلند

 

 میکشی؟ خجالت چی از خانوم جوجھ چیھ:مروا

 

 دادم فشار بیشتر سرمو

 

 ھوم؟:مروا

 

 شما از:رونیا

 

 نکردیم شروع کھ ھنوز ولی جانم ای:مروا

 

 مروااااااااااا ھھھھھعععھھھھھھھ:رونیا

 

 باال سر:مروا

 

 نچ:رونیا

 

 رونی نشنیدم:مروا



 

 چشم:رونیا

 

 لبم روی گذشت لباشو و میکرد نگاه چشمام توی مروا باال اوردم سرمو

 

 ببندم چشمامو میشد باعث کھ ھمیشگیم خجالت ھمون ھم باز

 

 میشد عوض روز  ھر ھاش بوس طعم

 

 میشد تر عاشقانھ روز ھر

 

 میشد تر شیرین روز  ھر

 

 داشتم دوست خواستنو عطش این

 

 میشھ بیتاب من مثل اونم دیدم می داشت لذت

 

 داشتم دوست بینمونو آرامش  این من

 



 بود داشتنی دوست و جذاب واسم رابطھ این چیز ھمھ

 

 بودم بینمون عشق عاشق من

 

 زد خیمھ من روی خودش تخت روی گذاشت منو و چرخید مروا

  

 گرفت بازی ھب لبامو بیشتر

 

 بود معلوم عشق فقط نبود  ھاش حرکت تو آرامشی ھیچ

 

 بود عشقمون نبض اونم میزد نبضی یھ بینمون

 

 بود دستاش قفل دستام

 

 خورد زنگ گوشم توی قدیمیش ی جملھ

 

 پیشمھ دستات کھ وقتی تا میزنھ عشق این نبض:مروا

 

 نباشم؟ عاشقش میتونستم من مگھ



 

 کشید؟ تدس عشق این از شد می مگھ

 

  دادم فشار بیشتر رو مروا دست  بودم اورده کم نفس

 

  گرفت فاصلھ یکم ازم

 

 کرد می لمس لبامو لباش زدن حرف بھ کرد شروع وقتی

 

 اوردی؟ کم کوچولو جوجھ:مروا

 

 اوم:رونیا

 

 داد فشار آغوشش توی بیشتر منو

 

 کردم جمع آغوشش توی خودمو منم

 

  خوردنیم ی تولھ:مروا

 سدنا؛



 

 سدناااااااا:انساو

 

 کجاییی سدنا_

 

 اینجایی تو و میشمارم ٣ تا سدنا_

 

 جونور؟ شنیدی_

 

 ๓ِممیام نوموخوام:سدنا

 

 )نمیام نمیخوام(

 

 چرااااا:ساوان

 

 نتلدیم ولی تونیم بازی شوتک قاِمم دادی قول فلداس تا چند تھ چون:سدنا

 

 )یمنکرد ولی کنیم بازی موشک قایم دادی قول روزه چند کھ چون(



 

 میکنیم بازی بعد بیا االن سدنا باشھ:ساوان

 

 تونی پیدام اودت باید ممیتونم:سدنا

 

 )کنی پیدام خودت باید نمیتونم(

 

 کنم پیدات تا بخون شعر یھ خوب خیلی:ساوان

 

 پیلِمرد؟ یا بخونتم مولچھ:سدنا

 

 )پیرمرد؟ یا بخونم مورچھ(

 

 بخون مورچھ:ساوان

 

 بغلم توی ھامو زانو بلند صدای با اونم خوندن شعر بھ کردم شروع
  کرده بغلم ساوان دیدم یھو کھ میخوندم داشتم و بودم کرده جمع

 

 چرخوندن منو اتاق دور کرد شروع



 بود شده بلند جیغم صدای

 

  سیلیالت جونتھ بااااباااااییییی:سدنا

 

 )سیبیالت جون بابایی(

 

 تولوخداااااا باباااایی_

 

 )توروخدا بابایی(

 

 تون ممممممموووول_

 

 )کن ولم(

 

 بودن شده زبون  بلبل بعضیا:ساوان

 

 خولدم ِشَتر نھھھھھھھھھ:سدنا

 

 )خوردم شکر نھ(



 

 بود؟ اخرت بار:ساوان

 

 الھھھھھھھھھھھ:سدنا

 

 )اره(

 

  زمین گذاشت منو ساوان

 

  کردم فرار و گرفتم گاز ساوانو دست مچ زمین بھ رسید پام تا

 

 کشیدممی جیغ و میدوییدم اتاق دور

 

 کندی خودتو گور سدنا کشتمت بگیرمت:ساوان

 

 تلدممممممم غلط:سدنا

 

 )کردم غلط(

 



 میدونم:ساوان

 

 بیرون رفتم و کردم باز درو کھ میشد نزدیکم داشت ساوان

 

 برگشت ترس با جیغم صدای از کھ بود راھرو توی ھامین

 

 روانپریش چتھ:ھامین

 

 میکشتم ساوان:سدنا

 

 کمک_

 

 بشھ کم شرت بھتر:ھامین

 

 سااااوان ساااوان:ھامین

 

 مرگتھ چھ:ساوان

 



 وسط میکنھ شوت مونو ھمھ میاد مروا االن ببرش خنگو این بیا:ھامین
 خیابون

 

 بخوابیما پارک تو باید شب_

 

 نکن بزرگش انقدر توھم خوب خیلی:ساوان

 

 اتاق سمت رفت و گرفت منو اومد ساوان

 

 گفت گوشم کنار

 

  سدنا میکنم ادبت امشب:ساوان

 

 نھھھھھھھھھھ:سدنا

 

  میکنم درستت شدی بدی دختر خیلی:ساوان

 سدنا؛

 

 بابایی:سدنا



 

 دشنگھ بابایی_

 

 )قشنگھ بابایی(

 

  کوچولوش  دختر بھ محلی بی یعنی ساوان کردن سکوت

 ھام خرابکاری ی ھمھ از بعد خواست می دلم نداشتم دوست اینو منم
 بودم محروم ازش االن کھ چیزی باشھ باز واسم آغوشش بازم

 

 تلدم غلط دیده ببشید بابایی:سدنا

 

 )کردم غلط دیگھ ببخشید بابایی(

 

 دارم وجود منم انگار نھ انگار بود دومینو روی تمرکزش تمام ساوان

 

 گرم سرش فقط میکنم چیکار میگمو چی من نبود مھم واسش اصال
 رفتارش از بود گرفتھ حرصم بود دومینو

 



 بار اخرین واسھ کنھ محلی بی بھم نباید کھ اون کنم اذیت من اصال
 پرسیدم

 

 ممیدی؟ اوچولوتو سدنا جباب:سدنا

 

 )نمیدی کوچولوتو سدنا جواب(

 

 خواسدی اودت بابایی آگای باشھ:سدنا

 

 )خواستی خودت بابایی اقای باشھ(

 

  زمین ریخت ھمش ھا دومینو بھ زدم محکم پام با

 

 ی ھمھ چون گرفتم ینوھاشدوم از انتقاممو حداقل شد راحت خیالم
 بود اونا پیش حواسش ھوشو

 

 کرد نگاھم درھم ھای اخم با و باال اورد سرشو ساوان

 



 پی کردم کھ غلطی بھ بیشتر گذشت می کھ ثانیھ ھر شد بیشتر ترسم
  میبردم

 

 میرفتم عقب عقب منم شد بلند ساوان

 

 بابایی:سدنا

 

 من_

 

َت من_  موخوام ِمعِذل

 

 )میخوام معذرت من(

 

 دونستی می شدی پرو خیلی:ساوان

 

 نچ:سدنا

 

 میکنم حالیت خودم:ساوان

 



 تولوخدا:سدنا

 

 )توروخدا(

 

 چی؟ توروخدا:ساوان

 

 ممیشھ تلکال دیده:سدنا

 

 )نمیشھ تکرار دیگھ(

 

 میدونم:ساوان

 

 اتاق سمت کشید و گرفت محکم دستمو مچ

 

 بیام تا اینجا میشینی:ساوان

 

 بابایی:سدنا

 

 شو خفھ:ساوان



 

 بیرون رفت اتاق از

 

 بلرزیدن کردم شروع و کردم بغل پاھامو و نشستم اتاق ی گوشھ یھ

 

 اتاق تو اومد میوه آب بطری تا سھ با ساوان

 

  بلندشو:ساوان

 

 تشم:سدنا

 

 )چشم(

 

 میخوری اخر تا میدمو بھت کھ بطری ھر باال میگیری و پات یھ:ساوان

 

 نھھھ:سدنا

 

 نشنیدم:ساوان

 



  چشم:سدنا

 سدنا؛

 

 بود دستم دوم بطری خوردم اخر تا داد اولو بطری ساوان

 

 دالم جیییش:سدنا

 

 )دارم جیش(

 

 نداری رفتن دستشویی حق صبح تا:ساوان

 

 میلیزه:سدنا

 

 )میریزه(

 

 کھ میدونی بریزه نباید:ساوان

 

 نمیتونم:سدنا

 



 میوتو اب بخور:ساوان

 

 نمیخواممممم:سدنا

 

 زد فریاد بلند صدای با ساوان

 

 سدنا بجنب:انساو

 

 خوردم اخر تا دومم بطری

 

 میپیچیدم خودم بھ درد دل از

 

 نداشتم تحمل میمردم داشتم بود باال کھ پامم یھ

 

 بود شده جمع چشمام توی اشک

 

 سوم بطری شد دراز مقابلم ساوان دست

 

 خداااا بھ ممیتونم:سدنا



 

 )خدا بھ نمیتونم(

 

 نمیتونم ی کلمھ از میاد بدم چقدر کھ میدونی:ساوان

 

 تولوخدااا:سدنا

 

 سدنا زود:ساوان

 

 خودم بھ مار مثل کنم تحمل نمیتونستم دیگھ خوردم سومم بطری
 میپیچیدم

 

 زمین بزار پاتو میتونی:ساوان

 

 دسشویی بلم بزال تولوخدا بابایی:سدنا

 

 )دستشویی برم بزار توروخدا بابایی(

 

 نمیشھ:ساوان



 

 گوووول میشم خوبی دخمل خدا بھ:سدنا

 

 )قول میشم خوبی دختر خدا بھ(

 

 دستشویی بری نمیشھ:ساوان

 

 نداشت ای نتیجھ ھیچ ھام گریھ و التماس بود گذشتھ دقیقھ چھل تقریبا
 نھ بود کلمھ یھ جوابش میگفتم ھرچی

 

 شد بیشتر گریم کھ شده خیس شرتم کردم حس

 

 میلیزه دالھ بابایی:سدنا

 

 )میریزه داره بابایی(

 

 بود وتسک ساوان جواب بازم

 

 شد خیس پاھام بین کھ گذشت دیگھ یکم



 

 شده چی فھمید ساوان و گرفت اوج ھام گریھ

 

 نبینم ریختتو حموم تو برو شاشو ی دختره:ساوان

 

 سطل توی کردم پرت و اوردم در لباسمو حموم توی رفتم ھق ھق با

 

 کنن تمیز اتاقو اورده خدمھ ساوان کھ فھمیدم بیرون صدای و سر از

 

 و اورد در لباساشو حموم توی اومد ساوان و شد باز حموم در بعد یکم
 کرد بغل پشت از منو اومد

 

 کوچولو پرنسس میلرزی چرا من ی جوجھ:ساوان

 

 بابایی:سدنا

 

 کوچولو ببینمت نریز اشک خوشگلم جونم:ساوان

 

 بوسید ریز لبامو و گردوند برم ساوان



 

 شدم ارومتر

 

 دیگھ چیز دلت نگو کردی شجی ناراحتی کردم فکر وروجک:ساوان
 میخواستھ

 

 نیست اینجوری عھھھھھھھھ:سدنا

 

 مخالفی تو کھ باشیم داشتھ دونفره حموم یھ میخواستم:ساوان

 

 نھ خوب عھھھ:سدنا

 

 میخواد دلت پس:ساوان

 

 نکن اذیت انقدر ساوان:سدنا

 

 کرد فتح بدنمو جای جای بار ھزارمین برای ساوان ھای دست

 

  بود زندگیم قسمت ترین قشنگ ساوان با آغوشی ھم



 رونیا؛

 

 صحبت جدید ھای طرح راجب داشتیم و بودیم نشستھ میز پشت مروا با
 میکردیم

 

 دادم بدنم بھ قوص و کش یھ کھ بود شده تموم کارمون تقریبا

 

 برسم عزیزم شکم بھ یکم برم من شد تموم ، جونم مروایی خوب:رونیا

 

 بشین نھ:مروا

 

 ھا شده تنگ دلت:رونیا

 

 دارم کارت کوچولو میمون نھ:مروا

 

 جونم بگو خوب اوم:رونیا

 

 دارم جدید ی ایده یھ:مروا

 



 بشھ برگذار میخوام خاص مھمونی سری یھ_

 

 نمیخواست مشورت اینکھ داریم مھمونی ھمیشھ خوب اوه:رونیا

 

 شو ساکت دقیقھ یھ میمون نھ:مروا

 

 کنجکاوی از مردم دیگھ بگو خوووب:رونیا

 

 نھ معمولی ھای نیمھمو:مروا

 

 bdsm مخصوص_

 

 چییییییییی:رونیا

 

 میگیییییی جدی مروا_

 

 اره:مروا

 

 اوووووف:رونیا



 

 دارم دوست من انگیزه ھیجان خیلی_

 

 میترسم مروا ولی_

 

  واسمون نشھ شر میگم_

 

 میشھ چی بیاد در گندش وقتی حتی کنم تصور نمیخوام_

 

 رونی؟:مروا

 

 جانا جونم:رونیا

 

 بود؟ چی ونقرارم:مروا

 

 نزنم بد حرف:رونیا

 

 خنگ نھ:مروا

 



 بدم گوش حرف:رونیا

 

 رونی نھ:مروا

 

 شم بیدار سرساعت:رونیا

 

 خودت واسھ میگی چی ابلھ:مروا

 

 ھیچی از نترسی ھیچی از منی کنار وقتی تا کھ بود این قرارمون_
 رونی

 

 کھ نمیترسم منم خوب اوممم:رونیا

 

 ھمینھ وظیفتم:مروا

 

  ترین زورگو:رونیا

 

 باشھ داشتھ خبر ھامین فقط ماجرا  این از میخواد دلم:مروا

 



 جریان در اون فقط میخواد دلم کن ھماھنگ ھامین با رو کارا تمام_
 باشھ ماجرا

 

 چشم:رونیا

 

 نفھمھ ھامین جز کس ھیچ نیاریا در بازی منگل:مروا

 

 چشم چشم چشم:رونیا

 

 خوبھ:مروا

 

 دیگھ فھمیدم خوب ، میگھ ھی کھ خنگم من انگار:رونیا

 

 نکن غرغر:مروا

 

 میشدی محسوب ھا مونده عقب جز  بود بیشتر خنگیت ذره یھ_ 

 

 نیستممممممممممم مونده عقب من:رونیا

 



  منگل نزن جیغ من گوش کنار:مروا

 رونیا؛

 

 مرواااا:رونیا

 

 جونم:مروا

 

 جونم جانایی:رونیا

 

 رونی میخوای چی:مروا

 

 ھیچی اوممم:رونیا

 

 بگو خوب:مروا

 

 بغل:رونیا

 

 ببینمت بیا لوس ی جوجھ:مروا

 



  کرد باز دستاشو مروا

 

 بغلش توی پریدم

 

 بغلش توی سرمو کمرش دور پاھامم و کردم قفل گردنش دور دستامو
 کردم پنھون

 

  بغلی ی تولھ جونم ای:مروا

 

 دارم دوست خیلی عاشقتم:رونیا

 

 تولھ وظیفتھ:مروا

 

 بگو توھم:رونیا

 

 دارم:مروا

 

 قشنگگگگگگگگگگگ:نیارو

 



 دیگھ بود قشنگ:مروا

 

 بگو نھھھھ:رونیا

 

 کرد زمزمھ و گذاشت گوشم کنار لبشو مروا

 

 عشقم دارم دوستت:مروا

 

 میشد اب من دل تو کھ بود قند کیلو کیلو

 

  این از بھتر چی

 

 شدت بھ کھ میدونستم فقط چقدر نمیفھمیدم اصال بودم عاشقش منم
 دیوونشم

 

 مروا:رونیا

 

 جونم:امرو

 



 میترسم:رونیا

 

 چی از:مروا

 

 نباشی کنارم تو کھ ای لحظھ از:رونیا

 

 ھستم من:مروا

 

 ھمیشھ؟:رونیا

 

 ھمیشھ:مروا

 

 دنیا؟ اخر تا:رونیا

 

 نترس کنارتم ھم دنیا اون تو حتی:مروا

 

 نمیکنی تجربھ منو بدون ای لحظھ ھیچ تو_

 

  دارما دوست خیلی من:رونیا



 

 میدونم:مروا

 

 کشیدم نفس یشترب تنشو عطر

 

 حضورش آغوشش خوبھ چقدر

 

 بوسش شیرین ی خلسھ توی منو و گرفت قرار لبام روی مروا لبای
 برد فرو

 

 کرد رد پیرھنم ی یقھ از دستاشو

 

  میکرد لمس بدنمو ی نقطھ نقطھ

 

  میزد صداش بدنم ھای سلول تمام

 

 ھیچی االن خوب ولی نباشھ مناسبی جای اصال جلسھ اتاق شاید
 میخواستم رو مروا فقط ھمیدمنمیف

 



 درومد صدام اخر کردنش لمس با

 

 مروا اخ:رونیا

 

 جووونم:مروا

 

 پریدم ھا گرفتھ برق مثل در صدای با یھو

 

 گفت عصبی و بلند صدای با مروا

 

 تو نیا:مروا

 

  گفت و من سمت کرد رو

 

 کن درست لباستو بلندشو:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 ببرن و بود در پشت کھ اونی شور همرد حالم تو بود خورده بدجوری



 

 تو بیا:مروا

 

 داخل اومد شدش شل ھای نیش با ھامین

 

 شد شکھ دید کھ رو ما اخمالوی ی قیافھ

 

 چتونھ:ھامین

 

 اینجا بیای گفتھ تو بھ کی:رونیا

 

 دیگھ مروا:ھامین

 

 اینجا بیام دیگھ دقیقھ چھل گفت بودیم سالن تو وقتی خودش_

 

 خوب:مروا

 

 چتونھ شما:ھامین

 



 داشتی کار من با تو  خوب مروا_

 

 میزنھ حرف بھش راجع باھات رونی ھست داستانی یھ:مروا

 

 باشھ خوب:ھامین

 

 دیگھ برو خوب:مروا

 

 بابا ای:ھامین

 

 خوب دارم کارت بشین کردن  بار رو ھا محمولھ مروا_

 

 خوب خیلی:مروا

 

 کنم استراحت یکم اتاقمون تو برم من پس:رونیا

 

 عشقم برو:مروا

 



 بگیرم دوش یھ و حموم یھ برم کھ دادم ترجیح و اتاقمون توی اومدم
  شم سرحال یکم

 لونا؛

 

 تمومشون زودتر باید میکردم رسیدگی افتادم عقب کارھای بھ داشتم
  بشم اماده شب ی واسھ تا میکردم

 

 خورد در بھ تقھ چند

 

 کیھ:لونا

 

 لونا منم:باراد

 

 تو بیا:لونا

 

 میکردم نگاھش شوکھ و بودم ستھنش باراد روی بھ رو

 

 چی یعنی اخھ مروا کار این نمیشد باورم

 



 میکنی؟ شوخی باراد:لونا

 

 خدا بھ نھ:باراد

 

 نداری؟ مشکلی تو:لونا

 

 واسم تره مھم موفقیتمون گروھیم یھ ما نھ:باراد

 

 خوبھ:لونا

 

 گرفتھ محکم دخترو دست کھ مروا بھ خورد چشمم و شد باز اتاق در
 اتاق توی داد ھلش و بود

 

 امانتیت اینم:مروا

 

 من مروا:لونا

 

 نگو ھیچی ھییسس:مروا

  



 کردم عمل بھش دادم بھت کھ قولی_

 

 مروا دست روی گذاشتم دستمو

 

  مروا مرسی:لونا

 

 من رفت سرش پشت ھم باراد بیرون رفت اتاق از و داد سرتکون
 کھ ھرچند بود شده مظلوم  نبود ھا گذشتھ شبیھ اصال کھ دختری موندمو
 ھمیشھ مثل است نقشھ ھمش بود معلوم

 

 کردن؟ اللت نکنھ شدی خفھ:لونا

 

 لونا ببین:نیاز

 

 چرخیدم نیاز  دور

 

  کردم زمزمھ گوشش کنار سرش پشت از

 

 خراب ی دختره نزن مفت حرف فقط ھیس:لونا



 

 بازی اتاق تو برو گمشو_

 

 نمیخوام من لونا:نیاز

 

 بیافت راه و شو خفھ فقط:لونا

 

 نمیخورد تکون و بود ایستاده در لویج

 

  جلو دادم ھلش و کردم باز درو

 

 جلو شد پرت بود ترسیده اونم و بود یھویی حرکتم چون

 

 برو راه گمشو:لونا

 

 اتاق داخل رفت و کرد باز درو رسید کھ در جلوی

 

 کنارم از وقت ھیچ نذاره کھ چیزی داشتم خوبی ھای برنامھ واسش
 بخوره تکون



 

 بکش دراز تخت یرو:لونا

 

  شده لخت تقریبا دیدم برگشتم کھ بود خودم اسم دنبال ھا پالک بین از

 

 میکنی؟  چیکار:لونا

 

 کردی؟ عادت ھرزگی بھ زیادی_

 

 لونا:نیاز

 

 صاحباتو بی اون بپوش دھنتو ببند:لونا

 

  پوشید ھاشو لباس و پایین انداخت سرشو نیاز

 

 بشھ میخوام کھ چیزی اون تو حرارت روی گذاشتم پالکمو

 

 نیاز سمت رفتم

 



 صدم یک شاید میزد موج التماس چشماش توی بستم پاھاشو و دست
 بیشتر نھ سوخت واسش دلم ثانیھ

 

  بود حساب تصویھ وقت بود گذشتھ حسابی زمان

 

 نیاز کنار رفتم و برداشتم انبر با پالکو

 

 ینداد گوش دنبالتھ سایھ مثل عمرت اخر تا اسمم بودم گفتھ:لونا

 

 بکنی میخوای چیکار:نیاز

 

 ھیجانی یکم بازی یھ ھیچی لونا

 

  جز حسی ھیچ االن ولی میکرد دیوونم ھمیشھ کھ بود چیزی چشماش
 نمیاد بھم ترحم

 

 گفتم لب زیر و کردم نوازش دستشو روی انگشتم با

 

 ...اخی:لونا



 

 دادم فشار و گذاشتم دستش روی پالکو

 

 بود شده زجھ بھ تبدیل ھاش جیغ شد بلند جیغش صدای

 

 بود افتاده لرزه بھ تخت ھاش بیتابی از میداد تکون تخت روی خودشو

 

 شد بیھوش و نیاورد طاقت اخرشم

 

 داشتم کار باھاش ھنوز بودم خیره دستش از شده  سرازیر خون بھ

 

  کردم انتخاب باریکو ھای ترکھ از یکی

 

 باشھ خوب کنم فکر ھمین

 

 کھ بود رفتھ در دستم از ھا ضربھ حساب زدن ضربھ بھ کردم شروع
 شنیدم نالھ ریز صدای یھ

 

 نمیشدم حرفش متوجھ بازم ولی کنارش رفتم



 

  میرفت حال از داشت دوباره

 

 نشدی  کر ھنوز چون میشنوی کھ صدامو:لونا

 

 نمیری کھ میکنم ولت االنم اولشھ تازه اینا کن باز گوشاتو خوب_

 

 بمونی زنده باید فعال ولی مھمھ واسم مردنت درصدم یک نکن فکر_
 دارم کار باھات خیلی ھنوز اخھ

 

 دیدم ھارو خدمھ از یکی کھ اتاقمون سمت میرفتم داشتم

 

 بمیره نمیخوام برس دختره اون بھ اخریھ اتاق تو برو بانو گل:لونا

 

 خانم چشم:بانو گل

 

  اتاق سمت رفت بدو بدو

 



 بود احترام قابل سموا جورایی یھ منم بود ترینشون قدیمی ھا خدمھ بین
 بود سالش و سن بخاطر شایدم

 

  کنم استراحت یکم مھمونی شروع تا دادم ترجیح و اتاقم توی رفتم

 رونیا؛

 

 لذت ادما دیدن از داشتم فقط مروا کنار من و بود شده شروع مھمونی
 میبردم

 

 و داد تشخیص نیستو واقعی حسشون کھ افرادی میشد راحت چقدر
  بود اور عذاب چقدر ھم واقعا

 

 بود شیرین و داشت لذت چقدر بودن مروا کنار در

 

 در کاسھ از داره چشمام کردم حس دیدم کھ چیزی با کھ بود گرم سرم
 میاد

 

 اونجارو مروا..م:رونیا

 

 کردم اشاره کھ جایی بھ دوخت تفاوتشو بی نگاه مروا



 

 خوب:مروا

 

 نیست؟ نیاز اون:رونیا

 

 ھست:مروا

 

 ردی؟ک پیداش چجوری:رونیا

 

 کوچولو نداره نشد من ی واسھ کار:مروا

 

 لونا رفتار:رونیا

 

 کرد تاییدش بشھ کھ نیست چیزی اصال میدونم:مروا

 

 میسترس یھ جز ھست چیز ھمھ شبیھ:رونیا

 

 میخوره ضربھ نیاز:رونیا

 



 میدونم:مروا

 

 کن کاری یھ خوب:رونیا

 

 کوچولو خانوم نکن دخالت بزرگترا کار تو:مروا

 

  بود گذشتھ مھمونی از ساعتی دو

 

 عشق روابط بعضی تو عشق بدون بود ترسناک خیلی روابط بعضی
 میزد موج

 

 لذتی ھیچ میکنم حس نمیشھ واقعا نمیشھ عشق بدون bdsm ی رابطھ
 نیازه رفع واسھ فقط نداره

 

 ھم لذت نباشھ عشق اگر باشی میخوری کھ ھایی ضربھ عاشق باید تو
 نیست

 

  فکر نیاز بھ یکم بود کامل رابطمون چقدر مکرد فکر خودمون بھ یکم
 بود خراب رابطشون چقدر کردم

 



 بودیم مخالف قطب دوتا ما شاید

 

 bdsm از متفاوت تصویر دوتا

 

 میاد طرفمون بھ کھ دیدم رو لونا

 

 فقط و بود پا و دست چھار کھ نیازی و بود دستش توی کھ ای قالده با
 بود تنش زیر لباس یھ

 

 میتونستم خوب من شایدم اومد بدم کارش از رفتگ حرصم لونا از
 بودم ساب یھ منم چون کنم درک نیازو

 

 صدای با کھ بزنم حرف نیاز با و شم دوال خواستم رسیدن بھمون وقتی
 ایستادم صاف مروا اخطار

 

 رونی:مروا

 

  شھ خم من ارزش بی سگ تولھ جلوی کھ بعیده مروا پرنسس از:لونا

 



 نشو نزدیک سگا تولھ این بھ کوچولو خانوم_

 

 لونا:رونیا

 

 کردم سکوت و اومد دستم کار حساب شد زیاد مروا دست فشار وقتی

 

 میکرد چیکار داشت لونا

 

 میزد ذوق تو خیلی نیاز ی شده پیچی باند دست

 

 بیارم در سر لونا کار از نمیتونستم متاسفانھ و بود عجیب چیز ھمھ

 

 فتگ و نیاز باسن بھ زد محکم پاش با لونا

 

 تولھ سگ بیافت راه:لونا

 

 کرد خوردن تکون بھ شروع لرزون بدن با نیاز

 

 گفت عصبی صدای با مروا گرفتن فاصلھ ازمون وقتی



 

 رونی شدی گستاخ خیلی:مروا

 

 اخھ من:رونیا

 

 بدترش بھتره پس انتظارتھ در سختی شب کافی قدر بھ ھیس:مروا
 نکنی

 

  چشم:رونیا

 سدنا؛

 

 سر حوصلمو واقعا دیگھ بخورم تکون داشتمن اجازه ساوان کنار از
  بخورم مھمونی اول از بود نذاشتھ چیزیم حتی بود برده

 

 اینکھ مثل ولی بگذره خوش بھم خیلی امشب قرار میکردم فکر
 بگذره خوش بھم نیست قرار اصال تصورم برخالف

 

 رونیا میزنھ  قدمی یھ میشھ بلند مروا حداقل رونیا حال بھ خوش بازم
 تکونم خان اخمو این پیش نشستم بیچاره من ولی میبره خودش با ھم رو

 نمیخوره



 

 ساوان صدای با کھ میکندم انگشتمو پوست  میخوردم  حرص داشتم
 ھستم منم نرفتھ یادش کھ شد راحت خیالم حداقل

 

 جات از مترم میلی یک حتی میمونی نشستی کھ ھمینجا سدنا:ساوان
 برمیگردم زود ھست بھت چشمم  دور از منم نمیخوری تکون

 

 چشم:سدنا

 

 منم نمیشھ_

 

 گفت جدی لحن با و پرید حرفم بین

 

 نھ:ساوان

 

 جفت و میکرد صحبت مردی یھ با داشت ساوان بود ساعت نیم تقریبا
  بود من زوم چشماش

 

 ساوان بھ افتاد چشمم یھو کھ میخوردم تکون صندلیم روی ھمینجوری
 شد جمع چشمام توی اشک دیدم کھ چیزی با و



 

 پیش ھای لحظھ مثل دیگھ ولی میکرد صحبت دختر یھ با داشت ساوان
 نمیکرد نگاه منو اصال

 

 بود بھم پشتش جورایی یھ و بود چرخیده

 

 لبخند اما نبود مشخص ازش زیادی چیز کردم نگاه دختره ی چھره بھ
 دیدم کھ بود چیزی بدترین لبش روی

 

 با کھ نکردم فکر این بھ حتی نداشتم درست گیری تصمیم قدرت اصال
 میاد سرم بالیی چھ عجوالنم  تصمیم

 

 ھیچ راجبش برَمم کجا اینکھ برم بشم بلند میخواست دلم فقط فقط فقط
 بشم دور و برم میخواستم فقط نداشتم تصوری

 

 سالن وسط رفتم و  شدم بلند صندلی از

 

 بردم پی زیاد جمعیت بھ تازه

 



 نھ دیگھ جای ھیچ ھا داستان توی جز شاید کھ میدیدم ھایی صحنھ
 بودم شنیده نھ بودم خونده

 

 داشت عجیبی ھای مھمون خیلی شایدم یا بود عجیبی مھمونی خیلی

 

 لباس با ندرت بھ و زیر لباس با بعضی بودن لخت ھا ساب از بعضی
 کامل

 

  میکردم درک رو بودن پت خوب خیلی االن شاید

 

 دست چھار قالده یھ با و بودن زمین روی لخت کھ ھایی پسر و دختر
 میرفتن راه پا و

 

 میشدن تنبیھ داشتن ھا بعضی شلوغی اون توی حتی

 

 مینشست بدنشون روی شدت بھ و میرفت باال کھ ھایی ترکھ

 

 میشدن اسپنک داشتن کھ ھایی لیتل یا

 



 ...ترسیدم

 

 ...ترسیدم چیز ھمھ از

 

 حسم گرایشم،از خودم،از از

 

 جز االن ولی بودم عاشقش ھمیشھ تمنداش دوسش حسمو وقت ھیج من
 نبود ذھنم توی ھیچی ترس

 

 از بیشتر خیلی بودم ضعیف خیلی من بود شده جمع چشمام توی اشک
 اطرافم ھای ادم ی ھمھ

 

 خودمم نبودم بلد کاری ھیچ ریختن اشک جز ساوان بدون تقریبا من
  باشم بلد کھ نداشتم دوست

 

 من ارتباط نبود ھاییم وقت یھ اگر حتی ھمیشھ بود کنارم ھمیشھ ساوان
 لونا نھایتش و رونیا بھ میشد محدود

 

 بودم نگرفتھ قرار ساوان بدون سخت شرایط تو وقت ھیچ

 



 بودم ترسیده شدت بھ االن و

 

 میزد تند تند قلبم ترس از و بودم ایستاده وسط حرکت بی

 

 بھ ساوان ھمیشھ مثل بازم شدم خوشحال نشست، بازوم روی دستی
 سیدر موقع

 

 دیدن با کھ آغوشش توی کنم پرت خودمو خواستم ساوان سمت برگشتم
 بلرزه کرد شروع بدنم ساوان جای بھ مردی

 

 خودش دنبال منو کرد شروع و گرفت محکم دستمو حرفی ھیچ بدون
 بکشھ

 

 :گفت جملھ یھ فقط

 

 خوشمزه سگ تولھ بیا:غریبھ

 

 بیاره میخواست سرم بالیی چھ یعنی

 



  بود شده سرازیر ھام اشک  و میلرزید بدنم

 سااااوااااان:سدنا

 

  خدا ای

 

 کردم غلطی عجب

 

 کنم سرم توی خاکی یھ بشھ کاش کنھ ولم کاش

 

 بود شده سخت واسم کشیدن نفس میزد تند تند داشت قلبم

 

 بود کرده زیاد وحشتمو این و عمارت پشت میرفت داشت

 

  دیدم دور از رونیارو

 

  کشیدم جیغ

 

 یااااااااروووووون:سدنا

 



 سمتمون بیاد کرد تند پا رونیا

 

 میومد ھم رونیا میرفت ھرجا چون نداشت راھی ھیچ مرده

 

 یھ مرده شاید اصال نمیومد بر این پس از رونیا صد در صد خوب ولی
 شد بیشتر ترسم ھا خیال و فکر این با میاورد دوتامون ھر سر بالیی

 

 بود این شنیدم کھ ای ھکلم اخرین و میزد حرف گوشیش با داشت رونیا

 

 سالمھ اره:رونیا

 

 سختی کار میزد حرف ساوان یا مروا با داشت اینکھ زدن حدس خوب
 نبود اصال

 

 احمق کن ولش:رونیا

 

 ترین چندش کردم حس نشست لبش کنار پوزخندی رونیا جواب در
 دیدم عمرم تو کھ پوزخندیھ

 



 بدبخت کندی خودتو گور:رونیا

 

 نبود مھم واسش یھیچ کھ بود عجیب واسم

 

 کنھ دور مھمونی از مارو میخواست دلش فقط انگار

 

 نمیاوردم در سر ھیچی از نمیدونم

 

  رفتن و کردن بلندش نگھبانا از دوتا و شد پرت جلو بھ مرده یھو

 

 اشک اسونھ انقدر میدونستم اگر افتاد اتفاق سریع خیلی چیز ھمھ
 نمیریختم

 

 داشتم موقعیتمون از درکی یھ و بودم اومده در شوک از یکم تازه

 

 شد برابر صد ترسم ی ھمھ ساوان قرمز ی قیافھ دیدن با کھ

 

 سرم از برق ساوان ی کشیده با کھ رونیا بھ برسم تا عقب برم خواستم
 زمین روی افتادم و پرید



 

  کردم حس دھنم توی خونو ی مزه

 

 وقت ھیچ کھ ساوانی اونم گوشم توی میزد ساوان کھ بود بار اولین
 نداشت رفتارا این از کسی جلوی

 

 اومد بند ھام اشک و شدم ساکت بگیره اوج گریم اینکھ جای بھ

 

 کرد بیشتر بدنمو لرزش بدن ساوان ھای نعره صدای

 

 میکشمت امشب بخدا سدنا:ساوان

 

 نبینی خورشیدو طلوع میدم قول بھت_

 

 بتمرگ نگفتم نفھم زبون تو بھ من مگھ_

 

 ؟؟؟؟؟ھاااااااااااااان؟؟_

 



 بود خالی خالی ذھنم بزنم نداشتم حرفی ھیچ حتی نمیکردم تغیری ھیچ
 نداشت موقعیت از درکی ھیچ و نمیداد فرمان اصال مغزم انگار

 

 میشد بیشتر ثانیھ ھر کھ بود بدنم لرزش فقط

 

 اروم ی واسھ اصال و بزنتم میخواد بازم کھ میدونستم سمتم اومد ساوان
 شدم جمع خودم توی بیشتر ھمین ی واسھ نشده قدم پیش کردنم

 

 کرد مکث رونیا صدای با کھ بودم لگدش منتظر باال اورد پاشو

 

 ساوان چتھ:رونیا

 

 پسر؟؟؟؟ شدی دیوونھ_

 

 میلرزه؟ داره ترسیده نمیبینی_

 

 نکن دخالت تو:ساوان

 

 ساوان نیست وقتش االن:رونیا



 

 شده خراب این توی چجوری احمقو این من بودیش ندیده تو اگھ:ساوان
 میکردم؟ پیداش شلوغ و بزرگ ی

 

 اخھ؟ حالیم چھ تو من میدونی تو مگھ_

 

 ھرچی ساوان ھرچی:رونیا

 

 ترسیده ھمھ از بیشتر اون نیست خوب حالش_

 

  گرفت آغوشش توی منو و نشست کنارم مروا

 

 آغوش نبودن از بود تنھاییم از نبود ترس از ایندفعھ لرزیدم بیشتر
 بود ساوان

 

 فاصلھ ازش شرایطی ھیچ تحت و کردم جمع آغوشش توی خودمو
 نمیگرفتم

 

 بودم رونیا بغل توی ھمونجوری کھ بود گذشتھ چقدر نمیدونم



 

  داخل بریم بلندشو سدنایی:رونیا

 

 عزیزم شو بلند_

 

 نذاشتھ زمین سیگارو ھم لحظھ یھ حتی بود ساوان سیگار دود بھ چشمم
 بود

 

  دادم تکون منفی ی نشونھ بھ سرمو

 

 بخورم تکون جام از میترسیدم ساوان بدون فقط کنم بازی لج نمیخواستم
 ھمین

 

 اتاقش توی برید رونیا:ساوان

 

  نمیداد قرار مخاطب منو دیگھ حتی

 بشھ سرد باھام اینجوری نمیخواست دلم شکست، دلم

 

 دادم نشون دادن تکون سر با منفیمو  جواب بازھم



 

 شد بلند ساوان داد صدای بازھم

 

 تکون سر واسم خر مثل چرا اتاق تو برو گمشو نمیگم من مگھ:اوانس
 میدی

 

 شد باعث ھمین و کشیدم خجالت خیلی رونیا جلوی تحقیر ھمھ این از
 پایین بندازم سرمو

 

 من نیستم تو با مگھ ِدیاال:ساوان

 

 لحظھ تموم ی اندازه کردم گریھ بھ شروع بلند صدای با و ترکید بغضم
 زدم زجھ و ریختم اشک کردم تجربشون امشب کھ بدی ھای

 

 بھ نسبت حسی چھ نمیدونم ولی بود حساس خیلی ھام اشک روی ساوان
 داشت ھام زجھ

 

 زد زانو کنارم و نیاورد طاقت اخرش

 گرفت فاصلھ ازمون رونیا

 



 کرد؟ اذیتت سدنا؟ چتھ:ساوان

 

 نھ...ن:سدنا

 

 چتھ؟ پس:ساوان

 

 م..میتررس..می:سدنا

 

 ترین امن توی ھم باز من و کرد باز واسم وششوآغ حرفی ھیچ بدون
  گرفتم قرار جھان ی نقطھ

 سدنا؛

 

 بالیی چھ اینکھ میفھمیدم رو فاجعھ عمق تازه و بودم ساوان بغل تو
 . نمیشد جدا ازم ھم ثانیھ یک حتی وحشت و ترس ، بیاد سرم بود قرار

 

 بھ بود دهافتا عقب کارھاش از حسابی االنم تا سالن توی بود رفتھ رونیا
 استرس و ترس نزارن تنھامون کھ بود دادِ  خبر ھا نگھبان از دوتا

 کنم چیکار باید نمیدونستم و نمیداشت بر سرم از دست

 

 گفت عصبیش صدای ھمون با ساوان



 

 بسھ باش اروم سدنا:ساوان

 

 حس  بزنم حرف ساوان با نمیتونستم انگار اصال ولی چرا نمیدونم
 بود بدی حس خیلی بگم تونمنمی ای کلمھ ھیچ میکردم

 

 بود اومده سرمون بالیی چھ میدونم خودم

 بغل و بوس با کھ  نبود قھرھا اون از دلم تھ خودم ولی بودم قھر باھاش
 واقعی قھر یھ عمیق قھر یھ بود قھر کنم اشتی

 

 ھیچ و داشتم قبول کھ بود چیزی بودم مقصر و کردم اشتباه من کھ  این
 در نبود تقصیر بی خیلی شاید انمساو خوب ولی نیست شکی

 باھاش بتونم کھ نبود چیزی این و بود گرفتھ ازش  دلم ھرصورت
 بیام کنار راحت

 

 دستم توی گرفتم محکم دستشو شم بلند شدم مجبور منم و شد بلند ساوان
 سالن سمت رفت و

 

 شد شروع بدنم لرزش خوداگاه نا

 



 چتھ؟ سدنا:ساوان

 

 میترسم:سدنا

 

  زد پوزخند ساوان

 

 ِول خودت واسھ سرخود وقتی نداره ترس پیشمی کھ االن:ساوان
 داشت ترس میگشتی

 

 بود راه بھترین سکوت شاید نگفتم ھیچی و پایین انداختم سرمو

 

 و اتاقمون توی میریم ما کھ داد اطالع بھش و مروا پیش رفت ساوان
 کرد موافقت ھم مروا

 

 گفت دیج و سرد خیلی ساوان اتاق داخل رفتیم وقتی

 

 کن عوض لباستو:ساوان

 

 کمد سمت رفتم و دادم گوش حرفشو



 

 کرم؟ من یا اللی کرو تو:ساوان

 

 پایین انداختم سرمو

 

 بودما تو با:ساوان

 

 کدوم ھیج:سدنا

 

 نشنیدم چشمتو صدای چرا پس:ساوان

 

 زد حلقھ چشمام توی اشک

 

 ببخشید:سدنا

 

 اورد در پیرھنشو و کرد باز پیرھنشو ھای دکمھ نداد محل بھم ساوان
 کاناپھ روی کرد پرت

 

 داشت برم ترس باز کھ کمربندش سمت رفت دستش



 

 بینم بده منو شلوارک:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 تخت روی کرد پرت خودشو و کرد عوض شلوارش با شلوارکشو

 

 خزیدم تخت ی گوشھ یھ و اوردم در ھامو لباس منم

 

 چشمام بھ خواب اصال میکردم فکر و  میخوردم تکون ھمینجوری
 نمیومد

 

 میشی تنبیھ صبح:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

  رفتم فرو خواب بھ کھ گذشت چقدر نمیدونم بود رفتھ در دستم از زمان

 سدنا؛

 



 بود پام شرت فقط بودم کشیده دراز لخت تخت روی

 

 بالیی چھ نمیدونستم و بودم ترسیده ساوان ترسناک ی قیافھ این از
 بیاره سرم میخواد

 

 بودم گرفتھ بدی استرس و میزد تند تند تداش قلبم

 

  بود دستش بلند شمع یھ و کنارم اومد ساوان

 

 بود شده جمع چشمام توی اشک بود زیاد شدت بھ اتیشش ی شعلھ

 

 کنھ اب بدنم روی اینو میخواست واقعا یعنی

 

 شکمم روی گرفت شمعو و نشست تخت روی کنارم اومد

 

 ای؟ اماده کوچولو:ساوان

 

 بلھ:سدنا

 



 خوبھ:ساوان

 

 شد بلند جیغم صدای چکید کھ قطره اولین

 

  کردم مچالھ دستام توی تختو ی مالفھ

 

 و  میدادم تکون سرمو رفتھ بدنم از جون کردم حس ریخت دوم ی قطره
 میدادم فشار خودمو تخت روی

 

 کرده جونمو قصد ساوان میکردم حس کنم فرار شم بلند میخواست دلم
 شھ ومتم زودتر میخواست دلم

 

 بودم خالص راه یھ دنبال فقط بود گرفتھ شدت ھام التماس

 

 بابایی:سدنا

 

 کردم غلط بابایی_

 

 توروخداااا_



 

 حرفتون از نکنم سرپیچی دیگھ میدم قول_

 

 بااابااااااییی_

 

 کوچولو نکش جیغ ھیس:ساوان

 

 شده دیر پشیمونی واسھ یکم االن_

 

  بابایی نمیتونم دیگھ توروخدا:سدنا

 

 بابایی کن کاری یھ اییباب_

 

 تخت کنار شمعی جا توی گذاشت شمعو و شد بلند ساوان

 

 تنبیھم کھ شدم مطمئن دستش توی ھای یخ دیدن با و کشیدم راحتی نفس
 شده تموم

 

  اورد در ھارو یخ و کنارم اومد ساوان



 

 شرتمو باز و شرتم توی گذاشت ھارو یخ تمام و پایین کشید شرتمو
 باال کشید

 

 .شد بلند جیغم صدای

 

 اااااییییییی:سدنا

 

 خدا وای زدم یخ_

 

 وااااای میسوزم دارم بابایی_

 

 وحشتناکش قسمت و

 

 نشونھ ھامو سینھ و شکمم پوست ھم باز کھ بود ساوان دست توی شمع
 بود گرفتھ

 

 میپیچیدم خودم بھ مار مثل

 



 بود شده جمع تخت ی مالفھ تمام

 

 میرفت یادم داشت کشیدنم نفس دیگھ

 

 میداد ادامھ اینا بھ توجھ بی ساوان و میریخت بارون مثل ھام اشک

 

 نداشتم کردن التماس واسھ نایی دیگھ حتی من

 

 کردن تحمل ی واسھ نبود تنم تو جونی دیگھ

 

 گفتم ضعیفی خیلی صدای با

 

 بسھ توروخدا:سدنا

 

 شدی؟ ادم:ساوان

 

  گفتم قبل از تر جون بی

 

 بلھ:سدنا



 

  فتادا ھم روی ھام پلک و

 

 شرتمو و اورد در رو مونده باقی کوچولوی ھای یخ ساوان کھ فھمیدم
 گذاشت کمپرس ھا شمع جای روی کرد عوض

 

 دراز کنارم و تخت روی اومد شد راحت چیز ھمھ از خیالش وقتی
 کشید

 

 حلقھ دورم پاھاشو دستو و کرد بغل پشت از منو و کرد باز آغوششو
 کرد

 

 کرد زمزمھ وشمگ کنار و بوسید موھامو روی

 

 دیوونھ تا ننداز دردسر تو خودتو کوچولو جوجھ دارم دوست:ساوان
 نشم

 

  دارم دوست منم:سدنا

 ؛ رونیا

 



  بودم مروا منتظر و بودم کشیده دراز تخت روی

 

 خوبی شب اسمشو نمیشد اصال میخورد چرخ مھمونی سمت ذھنم تمام
 میزد موج توش استرس و تنش فقط گذاشت

 

 خوشایند اصال خرابکاری ھمھ این و  زدن گندی یھ ھمھ تقریبا اوووف
 نبود

 

 مھم بنظرم و میخواد قوی ی روحیھ یھ ھا مھمونی این توی شرکت
  کھ بود این ما مشکل و ھمینھ اش نکتھ ترین

 بودیم ضعیف نوعی بھ مون ھمھ

 

 متفاوت خیلی ماھا دنیای بنظرم ولی بود کجا از دقیقا اشکال نمیدونم
 بود

 

 باھاش عمارت این توی ما کھ چیزی با دیدم مھمونی تو من کھ چیزی
 سر چیز ھمھ از میخواست دلم بود متفاوت خیلی شاید داریم سروکار

 نمیاوردم در سر ھیچی از تقریبا ولی بیارم در

 

 خشک مشغول و کرد باز سرشو دور ی حولھ اومد حمام از مروا
 شد موھاش کردن



 

 زد صدام بلند باصدای

 

 نیرو:مروا

 

 جونم:رونیا

 

 بگیری؟ دوش یھ نمیری:مروا

 

 ندارم حالشو اصال سیبیالت جون بھ مروا نھ اوم:رونیا

 

 ندارم سیبیل:مروا

 

  نیستم برو حمام اینھ منظورم کال حاال:رونیا

 

 میبره خوابم ھمونجا برم تازشم_

 

 میکنی غلط تو:مروا

 



  دارم دوست منم مرسی:رونیا

 

 نریز زبون بسھ:مروا

 

 بخوابم میخوام دشوبلن_

 

 بزرگی این بھ تخت دیگھ بخواب بیا خوب واا:رونیا

 

 دارن تنبیھ ھا بعضی کنم  فکر:مروا

 

  االن وای:رونیا

 

 میکنمممم خواھش نھ_

 

 رونی زود:مروا

 

 خستم کھ بجنب_

 

 چشم باشھ:رونیا



 

  نداشت امکان این از بدتر یعنی

 

 اینجوری کھ االنم سختی اون بھ شب

 

  باال میگیری پاتم یھ وایسا دیوار کنار:مروا

 

 پاتو بار یک ساعت یک ھر البتھ داره ادامھ تنبیھت دیگھ دوساعت تا_
 داری خوابیدن حق ساعت دو و میاری در قفستو بعدشم میکنی عوض

 ھفت ساعت تا یعنی

 

  میکنی حاضر اتاقمون تو صبحانمو نھ ساعت رأس درضمن_

 

 فھمیدی؟_

 

 سختھ خیلی مروا:رونیا

 

 کنم؟ بیشترش:مروا

 



 توروخدا نھ وااای:رونیا

 

 میدم انجام رو ھمھ  چشم  چشم_

 

 خوبھ:مروا

 

 بست چشماشو و کشید دراز تخت روی

 

 بود فرسا طاقت واقعا بود گذشتھ تنبیھم از ساعت نیم تقریبا

 

 راه فقط بلند پاشنھ ھای کفش اون با ساعت چندین کھ من مخصوصا
 بودم نکرده استراحت ساعتم یک ھنوز و روحی فشار ھمھ اون با رفتم

 

 باید کھ نمیدونستم و بود نمونده انرژی ھیچ واسم دیگھ خستگی از واقعا
 کنم چیکار

 

  رفتھ تحلیل انرژیم تمام میکردم حس

 

  کنم بیدار رو مروا میخواست دلم خیلی



 

 نمیداد بھم رو اجازه این داشتم کھ ترسی اون خوب ولی

 

 شھ بیدار بشھ باعث کھ کنم سروصدایی یا مکن صداش اگر میدونستم
 میکنھ سیاه روزگارمو

 

  نیست شده بدخواب کھ عصبی مروای از تر ترسناک ھیچی

 کردم عوض پامو ساعت یک رأس دقیقا

 

 عصبی سیستم تمام شده خشک میکردم حس بودم ایستاده کھ پام روی
 بھم بود ریختھ بدنم

 

 نداشتم انرژی و نیرو ھیچ مکن تحمل سختو تنبیھ این نمیتونستم دیگھ
 تنبیھم ی ادامھ تحمل ی واسھ

 

 بود افتاده لرزه بھ بدنم و میریخت چشمم کنار از اشکام

 

 خوش خیلی میخواستم اگر و بود مونده تنبیھم از ساعت یک ھنوز
 کنم تحمل ربع یک میتونستم شاید کنم نگاه بھش بینانھ

 



 تنشس تخت روی مروا یھو کھ باال کشیدم دماغمو

 

 رخنھ بدنم تمام تو ترس کنم بیدارش بخوام کھ نکردم سروصدا اونقدر
 بود کرده

 

 شید..بخش..ب کردم بیدارت من..من:رونیا

 

 شده؟ چی:مروا

 

 دیگھ نمیتونم:رونیا

 

 میریزی؟ اشک این واسھ:مروا

 

 بلھ:رونیا

 

 ببینمت اینجا بیا:مروا

 

 اخھ مونده ھنوز:رونیا

 



 بیا گفتم:مروا

 

 توی کشید منو و کرد باز دستاشو نشستم تخت روی مروا  کنار رفتم
  آغوشش

 

 کرد پیدا شدت اشکم

 

 کنم بیدارت نمیخواستم:رونیا

 

 میتونم من میکشھ درد داره کوچولوم تولھ وقتی میکنی فکر تو:مروا
 بخوابم؟

 

 بود بستھ چشمات اخھ:رونیا

 

 خوابھ؟ س بستھ چشماش ھرکی مگھ:مروا

 

  مدھن توی کردم جمع لبمو

 

 دیگھ اوھوم خب:رونیا



 

 کشید لبامو دستش با مروا

 

 خوردنی خنگ:مروا

 

 بود شدنم لوس وقت بود خوب چیز ھمھ کھ حاال

 

 کردن  پارس بھ کردم شروع اروم و کردم جمع بغلش توی خودمو

 

 اومد؟ در چرا صدات کوچولو تولھ شد چی:مروا

 

 ھای پارس ادتعد با  بلدبودم خوب و بودم دیده اموزش مروا پیش من
 برسونم مروا بھ منظورمو کردنم پارس لحن و سرھم پشت

 

 شیرین ھای قسمت از یکی این و میبرد لذت من توانایی این از اونم
 بود رابطمون

 

  میکردم پارس براش منم و موھامو توی میکشید دست مروا

 



 میزدم میک انگشتاشو یکی یکی زدن لیس دستشو کردم شروع

 

 بود شیرین خیلی این و یمبود لذت غرق ھردو

 

 خوب ولی شد سنگین ھام پلک میزدم لیس رو مروا کھ ھمینجوری
 نداشتم خوابیدن اجازه

 

 کردن پارس بلند باصدای و کردن بیتابی کردم شروع

 

 بیتابیم ھمھ این از ھم مروا میشد تر بلند سروصدام میگذشت ھرچی
 بود گرفتھ خندش

 

 بخوابی داری اجازه کوچولو تولھ خوب خیلی:مروا

 

 نظرش دیدم وقتی نمیذاشتم کھ بیاره در دھنم توی از انگشتشو خواست
 بمونھ تا بگیرم گاز شدم مجبور انگشتشو نمیشھ عوض

 

 اومد کوتاه مروا اخرشم

 



  وحشی سگ تولھ:مروا

 

 بخوابی بغلم توی میتونی کردی تحمل خوب انقدر تنبیھتو کھ حاال_

 

 منم و بود نشستھ و بود داده تکیھ تخت تاج بھ مروا کھ ھمونجوری
 با و میزدم میک انگشتشو راحت خیال با بودم شده جمع پاھاش روی

  رفتم فرو عمیقی خواب بھ موھام روی دستش نوازش

 کردم قطعش بستھ چشمای با گوشیم آالرم صدای با

 

 کھ میدونستم خوب ولی بشم جدا بغلش از نمیخواست دلم اصال اوووف
 میشھ زیادش عصبانیت باعث خودش کردن سرپیچی

 

 برم وصدا سر کمترین با کردم سعی بیرون اومدم بغلش توی از اروم
 بگیرم دوش و حمام سمت

 

 لذت کردنم حمام از راحت خیال با داشتم وقت نھ ساعت تا کھ حاال
 دادم انجام ارامش کمال در کارامو و بردم

 

 و پوشیدم بودم دهکر اماده قبل از ھامو لباس بیرون اومدم کھ حمام از
 اشپزخونھ سمت رفتم



 

 کارم ، بودم مروا ی عالقھ مورد ی صبحانھ کردن درست مشغول
 بھ چشَمم شھ تمیز تا خوردم ایمو خامھ انگشت کھ بود شده تموم تقریبا

 داشتم وقت ربع یک و بود ساعت

 

 خودمم تخت کنار میز روی گذاشتم و سینی داخل رفتم و کردم باز درو
  تخت لب نشستم

 

 زدم صداش اروم و مروا دست روی گذاشتم دستم

 

 جان مروا:رونیا

 

  جونم مروایی_

 

 مروا صورت توی ریخت موھام کھ ببینم صورتشو کردم کج سرمو

 

 گفت بستش چشمای ھمون با

 

 درازتو موھای اون کن جمع:مروا



 

 کنم؟ کوتاھشون میخوای خوب عھھھ:رونیا

 

 بیاد در دھنم از فحر منتظری فقط اینکھ مثل تو:مروا

 

  فکرتم بھ انقدر بده چیھ خوب:رونیا

 

 بدی پیشنھاد نکرده الزم:مروا

 

 چشم باشھ:رونیا

 

 نشو مظلوم حاال:مروا

 

 بگیرم دوش یھ میخوام کن اماده حمامو میخورم صبحانمو من تا_

 

 جانم سرور چشم:رونیا

 

 خوبھ:مروا

 



  میشدم منفجر سردرگمی ھمھ این از داشتم و بودم سالن توی

 

 چیھ بھ چی اینجا کھ نیست معلوم اصال

 

 اینجا بھ کردن حملھ ناشناختھ قوم یھ انگار

 

 خدا اووووف

 

 رونیا میکنی چھ:باراد

 

 عقب برگشتم قلبمو روی گذاشتم دستمو

 

 ترسیدم دیوونھ چتھ:رونیا

 

  باال گرفت دستاشو باراد

 

 بزنم حرف باھات خواستم:باراد

 

 میشنوم بگو:رونیا



 

 عمارت؟ تو بریم میشھ:ادبار

 

  بریم اره:رونیا

 رونیا؛

 

 بودم منتظر و بودم نشستھ باراد روی روبھ ھا االچیق از یکی توی
 بزنھ حرفشو

 

 وارد و شدم جدا گروھمون از لونا اسلیو عنوان بھ من کھ میدونی:باراد
 شدم شما گروه

 

 اوھوم:رونیا

 

 بخوام اگر حتی  گردمبر نمیتونم خودم گروه بھ دیگھ کھ االن خب:باراد
 نمیکنن قبول منو دیگھ  اونا

 

 بمونم؟ ھمینجا میتونم ببینم میخواستم_

 



 ازت خطایی کھ وقتی تا کردیم تحقیق تو بھ راجع خیلی ما:رونیا
 نھ کھ چرا میتونی اره سرنزنھ

 

 بکنی فکرشم حتی نمیتونی بری کھ زیرابی ترین کوچک با باراد اما_
 انتظارتھ در چی

 

  راحت خیالت نیستم ادمی اونجور من:باراد

 

 خوبھ:رونیا

 

 ھست دیگم چیز یھ:باراد

 

  بگو خب:رونیا

 

 لونا بھ راجع:باراد

 

 کرده؟ قبول نیازو االن_

 

 شده؟ تموم ما ی رابطھ یعنی_



 

 نزدید؟ حرف باھم شما مگھ:رونیا

 

 زدیم حرف چرا:باراد

 

 پیش برو مگفت بھش خودم من کھ بود لونا چشمای تو چیزی یھ فقط_
 نکردم قبول خودم باشیم ھم کنار در دوتامون خواست اون حتی نیاز

 

 است گذشتھ واسھ داستانشون:رونیا

 

 مال داشتیم زیاد غریب و عجیب ی گذشتھ مون ھمھ  ما باراد میدونی_
 تابھ و پیچ از پر بقیھ مثل تقریبا ھم لونا

 

 بوده چی خوب:باراد

 

  بخواد خودش کھ روزی تا بگم ندارم اجازه من کھ میدونی:رونیا

 

 قدیمی خیلی راز یھ راِز، یھ واسش نیاز بدون فقط_

 



  فھمیدم باشھ:باراد

 

 رونیا؟_

 

 بلھ؟:رونیا

 

 جایی ھیچ برم بود قرار اگر واقعا بمونم دادی اجازه کھ ممنونم:باراد
 نداشتم رفتن واسھ

 

 نیست من منتظر کس ھیچ دنیا جای ھیچ رونیا میدونی_

 

 سوخت سشوا دلم

 ش غصھ از پر دل از خبر شدش سرخ چشمای با سوزش پر لحن اون
 میداد رو

 

 ... نبود ما از کدوم ھیچ منتظر کس ھیچ َدر این پشت اصل در

 

 باراد نباش ناراحت:رونیا

 



  نیست کدوممون ھیچ منتظر کس ھیچ َدر این پشت_

 

 ایم دیگھ ھم مثل مون ھمھ جورایی یھ میدونی_

 

 راھتونھ بھ چشم یکی عمارت داخل حداقل ھا شما:باراد

 

  ھستیم تو راه بھ چشم ما ی ھمھ:رونیا

 

 کنی باورش کن سعی ایم خانواده یھ مون ھمھ االن ما_

 

 کردی خوشحالم خوبھ خیلی:باراد

 

 خوبھ:رونیا

 

 دادی گوش حرفام بھ کھ مرسی:باراد

 

 نیافتادیم عقب کارامون از تا بریم بھتره_

 

  بریم بلندشو اره:رونیا



 کار ھزارتا دنبال و میرفتم راه داشتم فقط صبح از من و بود شام وقت
  بودم

 

 کارام ھنوز کھ بود این ماجرا بد قسمت و نمیشد باز چشمام خستگی از
 ببندم ھارو فایل تمام شب ١٢ تا کھ بودم مجبور و بود نشده تموم

 

 صدبار یقھھردق و بودم شده پشیمون خودمم اومدن دنیا بھ از دیگھ االن
 کردم غلط میگفتم

 

 منم حاضرن میز سر ھمھ تقریبا االن کھ میدونستم ، کردم نگاه ساعتو
 نکنم دیر این از بیشتر تا رفتم

 

 حداقل کھ شدم خوشحال لونا خالی جای دیدن با و میز سر رسیدم
 نیستم نفر اخرین

 

 گفتم بلند و گرفتم جا مروا کنار

 

 منزل اھالی بر سالم:رونیا

 

 گفت گوشم کنار امرو



 

 تاخیر دقیقھ سھ:مروا

 

 گفت بلند صدای با بالفاصلھ ھامین

 

 منزل دلقک بر سالم:ھامین

 

 گفت و ھامین بازوی بھ زد دست با باراد

 

 ایول پسر خری خیلی:باراد

 

 کرد نگاھش چپ چپ یکم ھامین

 

 بشی خالھ پسر زود نیست نیازی:ھامین

 

 نیار در بازی لوس بابا خب:باراد

 

 شروع ھامینم شد بلند زمان ھم مروا منو ی خنده صدای گفت کھ واین
 خندیدن بھ کرد



 

 میندازه دست منو بچھ الف یھ:ھامین

 

 میخندی من بھ حاال خانوم مروا_

 

 میزاره سرت بھ سر شده پیدا یکی کھ این بھ نھ:مروا

 

 پس کجاست لونا این_

 

 بابا ،ای گشنگی از مردم:رونیا

 

  میز سمت میاد هدار کھ دیدم رو لونا

 

 اومدن بھ میل اصال کھ نیازی و شدم خیره دستش توی ی قالده بھ
 میکشیدش ممکن شکل بدترین بھ زور بھ لونا و نداشت

 

 لونا طاقت اخر میشد بیشتر ھم نیاز مقاومت میشدن تر نزدیک ھرچی
 اخ صدای جلو بھ کرد پرتش و زد لگد نیاز بھ پاش با محکم و شد تموم
 گوشم توی پیچید نیاز



 

 دیگھ بکن جون دِ :لونا

 

 روی نیاز و نشست ھمیشگیش جای سر لونا و سرمیز اومدن باالخره
 گرفت  جا پاھاش دوتا بین زمین

 

 میسوخت واسش دلم واقعا شد کوفتم ھم غذا لقمھ یھ اوووف

 

 اصال لونا و گرسنشھ کھ بود این مفھومش این و میکرد پارس ھی نیاز
 نبود مھم واسش

 

 کرد پادرمیونی مروا رهباالخ

 

 کردی؟ جونشو قصد مگھ بخوره بده چیزی یھ لونا:مروا

 

 گفت خدمھ بھ رو نزنھ مروا حرف رو حرف اینکھ ی واسھ لونا

 

 بیار بریز شیر یکم مکسی ظرف تو:لونا

 



 غذا ھرروز سگ یھ کھ ظرفی تو یعنی! مکسی؟ ظرف تو اووووف
 میخوره

 

 اونا از چرا ھست تمیز و صمخصو ظرف ھمھ این خوب لونا دست از
 نمیکنھ استفاده

 

 نیاز جلوی گذاشت اوردن کھ و ظرف

 

 عقب کشید سرشو اعتراض ی نشونھ بھ نیاز

 

 نیاز گوش توی زد محکم کشیده یھ لونا

 

 سگ تولھ بخور:لونا

 

 دادم فشار محکم رو مروا دست بد حال و استرس شدت از

 

 گفت و بوسید موھامو روی مروا

 

 نیست یچیھ نترس:مروا



 

 بھم میریزه اعصابم من مروا سختھ خیلی  اینجوری:رونیا

 

 میکنم درستش خودم نباش نگران:مروا

 

 غذا یا خوردیم کوفت نشد معلوم شد تموم غذامون باالخره

 

 شدیم بلند سرجامون از ھمھ

 

 بزنم حرف خصوصی باھات باید لونا:مروا

 

  حتما باشھ:لونا

 مروا؛

 

  بودم خیره لونا بھ

 بود دستش روی سرش و پاھاش روی بود گذاشتھ دستاشو ادوت

 

  نداشتن و درک این بقیھ ولی کنم درکش میتونستم چون میدادم حق بھش

 



 سختھ خیلی واسم مروا:لونا

 

 حال ولی  میخوره ضربھ یا میشھ اذیت داره نیاز فقط میکنن  فکر ھمھ_
  میشم اب ذره ذره دارم تِر  داغون من

 

 کس ھیچ مروا ھمھنمیف منو کس ھیچ_

 

 میفھممت من:مروا

 

 ندیدی ای دیگھ کس با تختت رو ، رونیارو ھنوز چون نمیفھمی:لونا

 

 میز روی کوبیدم و کردم مشت دستمو

 

 لونا شو خفھ:مروا

 

 سختھ خیلی میبینی:لونا

 

 گفتم و توپیدم لونا بھ نبود خودم دست اصال کنترلش کھ عصبانیتی با

 



 ھستن ھمھ کھ رو غذا لقمھ یھ فقط بکن ادمیخو دلت کھ ھرغلطی:مروا
 نکن کوفتمون

 

 کھ سدنا و رونیا مخصوصا کارات این با بھم ریختی رو ھمھ اعصاب_
 ترن احساساتی مون ھمھ از

 

 میکنم کاریش یھ نخور حرص باشھ خوب خیلی:لونا

 

 خوبھ:مروا

 

 برم؟:لونا

 

 بخیر شب اره:مروا

 

 بخیر شب:لونا

 

  دبو کرده عصبیم لونا حرف

 

 اتاق سمت افتادم راه و کردم روشن سیگار نخ یھ



 

 اویزون تخت از برعکس کھ کوچولو موش یھ با شدم اتاق وارد وقتی
 شدم رو روبھ بود

 

 کنم چیکار ھاش بازی میمون این دست از نمیدونم

 

 شد بیدار خواب از کھ کنم صافش خواستم

 

 جانا اومدی:رونیا

 

 خوابیدی؟ میمون مثل باز چرا:مروا

 

 بیای تا باشم منتظرت میخواستم اخھ:رونیا

 

 کوچولو احمق:مروا

 

 روش رفتم خودمم و کشید دراز تخت روی رونیا

 



 فقط رونیا کھ بشھ ثابت بھم میخواستم و بود کرده دیوونم لونا حرفای
 منھ ی واسھ

 

 ھیجانش اوج یعنی رونیا بدن سردشدن

 عاشقشم من کھ داشتنیشھ دوست خجالت ھمون سکوتشم

 

 زدم کنار صورتش توی از موھاشو

 

 کن نگاھم:مروا

 

 شد ثابت ھاش چشم لرزون ھای مردمک

 

 تولھ؟ اخھ میکشی خجالت چی از:مروا

 

 ی واسھ من توان اخرین و کرد اسیر ھاش دندون بین پایینشو لب
 شد شکستھ مقابلش در مقاومت

 

 کردم شکار لباشو و جلو بردم سرمو

 



 ودمب لباش شیرین طعم ھمین عاشق

 

 دوباره گذشت یکم ولی بود حرکت بی ھیجان از اولش معمول طبق
  کردن ھمراھی کرد شروع و شد گرم بدنش

 میکرد لمس بدنشو ی نقطھ بھ نقطھ دستم

 

 داشت لذت واسم چشماش توی خواستن حس دیدن

 

 داشتم دوست ھاشو شدن بیتاب این

 

 میخواست لذت فقط بدنش تمام بود شده تموم  طاقتش دیگھ

 

 نمیشھ پاک ذھنم از وقت ھیچ خمارش چشمای تصویر

 

 نیاز بی و میگرفت اروم وقتی بود ھمین ھمیشھ گرفت اروم باالخره
 میشد حال بی بغلم توی میشد

 

 بود شیرین داشتنش چقدر میخواستم رو میزه ریزه موجود این من چقدر

 



 لوس بغلم توی بیشتر خودشو اون و میکردم بازی موھاش با اروم
 دمیکر

 

 خوبی؟:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 سکوتش این حتی بود دلچسب بودن رونیا با ھایِ  لحظھ تمام

 

 کال سشوار صدای بعدشم شدم بیدار خواب از حمام اب صدای با صبح
 خوابم بھ زد گند

 

 گفتم بلند صدای با

 

 تو میکنی چیکار رونی:مروا

 

 گفت و نشست تخت روی کنارم اومد

 

 جانم تنبل بلندشو:رونیا



 

 دیگھ بسھ ظھره ١١ ساعت_

 

 شی سرحال بگیر دوش یھ برو بیا_

 

 گرفتم دوش من بودی ناز خواب تو عالی جناب وقتی:مروا

 

 سشوارو صدای باز کھ میشد گرم چشمام داشت شد بلند جاش از رونیا
 اورد در

 

 و المصب اون صدای کن قطع دِ :مروا

 

 مقصر وبخ ولی بزنم حرف اینجوری باھاش میومد پیش کم خیلی
 میشم سگ کنھ بیدار خواب از منو میدونھ کھ خودشھ اصلی

 

 تخت ی گوشھ یھ نشست کرده بغ

 

 نکن بغ اونجوری زھرمار:مروا

 



 کرد بغض و شد جمع خودش توی بیشتر

 

 بغلم توی شد پرت کھ کشیدم گرفتم دستشو

 

 کردیا بغض نبینم زشتم ی تولھ:مروا

 

 نکن دعوام خوب:رونیا

 

 نکن بغض تو ولی میکنم کھ دعوات:مروا

 

 کھ نمیشھ خوب:رونیا

 

 دستوِر  یھ این:مروا

 

  جانم زورگو چشم:رونیا

 :سدنا

 



 بزارم تنھاش باید دوساعت تا بود گفتھ بھم ساوان کار اتاق سمت رفتم
 دیگھ من و بود گذشتھ دقیقش ٤٢ دوساعت اون از بده انجام کارشو تا

  نداشتم طاقت

 

 زدم َدر و کردم جا بھ جا دستم توی نقاشیمو ھای برگھ

 

 باباییم:سدنا

 

 سدنا جانم:ساوان

 

 بدیلم وقتتونو لحظھ چند میتونم:سدنا

 

 )بگیرم وقتتونو لحظھ چند میتونم(

 

 میگی چی ببینم وروجک تو بیا:ساوان

 

 داخل رفتم و کردم باز اتاقو در

 



 جا بغلش توی  خودمو و کنارش رفتم بود نشستھ میزش پشت ساوان
 دادم

 

 اووم:اسدن

 

 شد تموم من تار دیده دلفتم یاد ،شعلم تلدم تون نگاشی دفتی بابایی_

 

 )شد تموم من کار دیگھ گرفتم یاد شعرم ، کردم کن نقاشی گفتی بابایی(

 

 نشده تموم کھ من کار خانوم سدنا ولی:ساوان

 

 شده تموم من  تار ولی:سدنا

 

 )شده تموم من کار ولی(

 

 شھ تموم منم کار تا پایین میری مبغل از شما خوب خیلی:ساوان

 

 نھھھھھھھھھھھھھھھ:سدنا

 



 نشنیدم؟ چی:ساوان

 

 کشیدم جیغ بلندتر

 

 نھھھھھھھھھھھھھھھھ:سدنا

 

 ببینم نزن داد عھھھ:ساوان

 

 پایین رفتی میشمارم سھ تا سدنا_

 

 یک_

 

 دو_

 

 پایین پریدم بغلش از

 

 گرفتم پامو مچ زمین روی انداختم خودمو الکی

 

 پامممممم آی:سدنا



 

 بابایی_

 

 شتست تونم فت_

 

 )شکست کنم  فکر(

 

 کن جمع بازیتو مسخره زود ، میای فیلم داری میدونم سدنا:ساوان

 

 تنبیھ بعدا کھ مطمئنم بود سرکاری کھ بفھمھ اگر یعنی شدم بدبخت عمال
 میشم سختی

 

 بود گریھ راھمم تنھا

 

 نمیومد در اشکم میکردم ھرکاری ولی

 

 من نیستم وت با مگھ:ساوان

 

 خدا ای



 

 بریزم سرم توی خاکی چھ

 

  بودم گرفتھ پامو مچ و بود پایین سرم کھ ھمونجوری

 

 گرفتم گاز محکم خودمو بازومو سمت بردم دندونامو

 

 درومد اشکم و شدم موفق باالخره و  کردم فکر روحی تنبیھ بھ یکمم

 

 بد چیزای ھب و میکردم گریھ بلند بلند نشھ قطع اشکم یھو اینکھ ی واسھ
 میکردم فکر

 

 سمتم  اومد شد بلند صندلیش روی از سریع ساوان

 

 یھو؟ شد چت جوجھ:ساوان

 

 شد بیشتر اشکم

 

 نکن گریھ ببینمت سدنا:ساوان



 

  چتھ بگو بگیر  اروم_

 

 بابایی:سدنا

 

 پام اخ_

 

 کمک بابایی_

 

 ببینم پاتو باش اروم جونم:ساوان

 

  کرد نگاه مچم بھ یکم

 

 نیست خاصی یزچ خوب:ساوان

 

 اومده فشار بھش احتماال_

 

 ھمینھ واسھ نپر میگم چقدر_

 



 نتون دعبا:سدنا

 

 )نکن  دعوا(

 

  ھجوج کھ نیست دعوا:ساوان

 یکم بکشی دراز اتاق توی بریم بلندشو:ساوان

 

 بیام راه ممیتونم اخھ:سدنا

 

 )بیام راه نمیتونم اخھ(

 

 تو دست از:ساوان

 

  خوابمون اتاق سمت فتر کرد بغل منو شد بلند ساوان

 

 روم کشید رو پتو و تخت روی خوابوند منو

 

 بیارم برات کنم  گرم شیر یکم برم تا بکش دراز یکم:ساوان

 



 بابایی اخھ:سدنا

 

 کرد قطع حرفمو درھمش ھای اخم با ساوان

 

 نمیاد ساوان چرا نمیدونم بود رفتھ سر حوصلم

 

 کھ بود ودشخ تقصیر ھمش ولی داشتم وجدان عذاب یکم راستش
 پیشم بمونھ نمیخواست

 

 کشید دراز تخت روی کنارم اومد شیر شیشھ یھ با ساوان

 

  لبام روی گذاشت لباشو و کردم بغلم

 

 بستم چشمامو و شد حلقھ گردنش پشت دستم

 

 خودش ی دیوونھ منو و بود گرفتھ بازی بھ لبامو ارومی بھ ساوان
 میکرد

 

  دادم  لم بغلش توی پشت از و کرد ولم کھ میاوردم  کم نفس داشتم



 

 کھ میشد سنگین داشت چشمام معمول طبق و دھنم توی گذاشت شیشمو
 پریدم جام توی ساوان عصبی صدای با

 

 چیھ جای بازوت:ساوان

 

 پرید رخم از رنگ

 

 دیوار تو خورد اممم:سدنا

 

 کیھ ھای دندون جای گفتم نزن مفت زر:ساوان

 

 کردن داپی خودشونو راه ناخوداگاه ھام اشک

 

 دندونات کھ دھنت تو میزنم جوری یھ بریزی اشک قطره یھ:ساوان
 حلقت تو بریزه

 

 یاال بده منو جواب_

 



 گفتم ھق ھق با

 

 گرفتم گاز خودم:سدنا

 

 خوردی گوه خودت:ساوان

 

 کارت اتاق تو..ت...اخھ:سدنا

 

 نمیگرفت ریم..گر_

 

 بیاد در...در اشکم تم...خواس منم_

 

 نفھمی خیلی:ساوان

 

 میکنی؟ بازی فیلم من واسھ حاال_

 

 میشم نگرانت نمیگی_

 

 ھاااان؟_



 

 ببشید بابایی:سدنا

 

  کنار داد ھولم بغلش از

 بودم کرده بغل زانوھامو تخت ی گوشھ یھ

 

 میکنم ادمت:ساوان

 

 شدی پررو تو دوباره دادم رو بھت_

 

 سرکار؟ میزاری منو حاال_

 

 باشی پیشم  میخواستم بخدا:سدنا

 

 سدنا ببند دھنتو فقط ھیس:ساوان

 

 اتاق در سمت رفت و شد بلند تخت روی از

 

 بخورم تکون خواستم



 

 !بخوری تکون جات از متر میلی یھ فقط میخواد دلم:ساوان

 

 بابایی:سدنا

 

 بست سرش پشت محکم درو و بیرون رفت بھم توجھ بدون

 

 ھرچی کھ ھایی اشک و اشتباھم بابت پشیمونی دنیا یھ و موندم من
  میشد بیشتر شدتش یگذشتم

 :سدنا

 

 تنبیھ توی و روز دو  این تمام و میگذشت بودم زده کھ گندی از دوروز
 بودم روحی

 

 خیلی روحی لحاظ از بود روحی تنبیھ نداشتم کھ چیزی تنھا طاقت
 بودم شده ضعیف و داغون

 

 گذشتھ بھ میشدم پرت میکرد تنبیھم مدت طوالنی اینجوری ساوان وقتی

 دوست و شناس خوش دختر وقت ھیچ میشد یاداور بھم کھ ای گذشتھ
 نبودم داشتنی



 

 بیشتر فکردم بیشتر ھرچی و میکردم فکر بیشتر میشدم تر تنھا ھرچی
 میشدم تر افسرده میخوردم غصھ بیشتر ھرچی و میخوردم غصھ

 

 لذت بودنم تنھا از و بودم کرده درست خودم ی واسھ تنھایی ی پیلھ یھ
 میبردم

 

 شنیدم و ساوان سرد دایص بازھم

 

 بیا:ساوان

 

 بشیم حاضر میز سر باید و نھار وقت یعنی این

 

 توی رسیدم تا افتادم راه سرش پشت در سمت رفتم و شدم بلند ازجام
 نشستم مون ھمیشھ جای سر سالن

 

 بود کرده تغییر صدام و بود شده قرمز چشمام بودم کرده گریھ انقدر

 

 . نھ دوروز این ولی دمیکشی غذا واسم ساوان ھمیشھ



 

 نداشتم میل کدوم ھیچ بھ تقریبا کردم نگاه میز بھ

 

 مشغول حداقل تا بخورم ماست دادم ترجیح و برداشتم ماست کاسھ یھ
 باشم

 

 نبود کسی بھ حواسم تقریبا و میکردم بازی قاشقم با ھمینجوری

 

  شد جمع حواسم بود بلند زیادی یکم انگار کھ مروا صدای با کھ

 

 سدنااا:امرو

 

 جانم:سدنا

 

 خوبی؟:مروا

 

 خوبی؟ شما مرسی اره:سدنا

 

 کردم حس ھامین و رونیا خندیدن ریز



 

 ؟!گفتم چی مگھ خوب

 

 نمیخوری؟ غذا چرا:مروا

 

 خوردم سرما اخھ:سدنا

 

 میخوره؟ ماست مریض ادم:مروا

 

  درد گلو واسھ اخھ:سدنا

 

 گفت چشمام بھ دوخت نگاھشو ساوان

 

 میگی؟ چیھ ھا وری دری این:ساوان

 

 کرد کھ کنھ خوردم جمع توی کھ بود نکرده فقط کارو یھ ھمین

 

 !میکنھ تنبیھ اینجوری منو کھ کشتم ادم مگھ اصال

 



 واقعا؟ چی کھ

 

 بود مقصر من تصمیم اون تو خودشم

 

 میشھ سردتر ھی و میگیره نادیده منو داره دوروزه

 

  بگھ بھم نمیخواد منو اگھ خوب

 میشم؟ عاشقش کردنش رفتار سرد و ھا احترامی یب این با کرده فکر

 

 باھاش منم ولی میشھ بد حالم میکنم التماسش کردم اشتباه من چون اره
 میشم سرد

 

 میکنھ یخ منم قلب

 

 بشم؟ مجذوبش بیشتر میکنھ اینجوری وقتی کھ اھنیم ادم من کرده فکر

 

 بگیرم روز دو این تمام ی واسھ اشکامو ریزش جلوی کردم سعی

 

  عمارت این قوانین تمام بابای گور شدم بلند جام زا



 

 گفتم جمع روبھ

 

 میخوام معذرت:سدنا

 

 سوئیتمون سمت رفتم

 

 ساوان جدی ی قیافھ با برگشتم و نمیشھ بستھ دیدم کھ ببندم درو خواستم
 شدم رو بھ رو

 

 اروم و بینمون جو جوری یھ میکردم سعی کھ روز چند این برخالف
 کنم

 

  اتاق سمت رفتم و انداختم ساوان بھ تفاوت بی نگاه یھ

 

 پتوی از گوشھ یھ کردم عوض ھامو لباس و کردم پیدا راحت لباس یھ
 کشیدم دراز و کنار زدم و تخت

 

 صبح تا شب حداقل راحتھ بودن تفاوت بی چقدر واقعا بستم چشمامو
 بدم جون تخت این روی نیست قرار



 

 کرد خراب ابموخو ساوان صدای کھ میشد گرم داشت چشمام

 

 میبره خوابت من بدون دیگھ خوبھ:ساوان

 

 نبرد؟؟؟ خوابت من بدون تو مگھ:سدنا

 

 سدنا نره یادت و جایگاھت:ساوان

 

 شده این روزم حالو کھ رفتھ یادم خان ساوان رفتھ یادم اتفاقا:سدنا

 

 قانونیت و شرعی زن ، ساوان زنتم باشم لیتلت من اینکھ از قبل_

 

 تو بھ ، داشتم کھ نکبتی زندگی بھ زدم گند کھ ھمونیم من میبینی منو_
 کردم اعتماد

 

 کورم؟ یا خرم کردی فکر_

 

 بودی؟ داده قول بھم کھ نبود چیزی این_



 

 اینجا ما معلومھ اصال کیھ مالھ نیست معلوم کھ عمارت یھ توی اومدیم_
 میکنیم؟ چیکار

 

 اااان؟ھا چیھ؟ بدبخت من ی آینده  خونھ مرد ببینم بگو اصال_

 

 چتھ؟ باش اروم سدنا:ساوان

 

 چمھ؟؟ میپرسی تازه:سدنا

 

 نیستی نکبتیمونم زندگی فکر بھ خودت بھ گرفتی ھارو ارباب حس_

 

 ندارن تعھد بھم پایینن اون کھ اونایی_

 

 باشم ادما ی ھمھ  مثل میخواد دلم زنتم من ولی_

 

 دارم؟ گرایش کھ کردم گناه مگھ_

 

 شھ نزدیکم خواست ساوان



 

 کشیدم جیغ لندب

 

 ساوان نخوره من بھ دستت نیا من نزدیک:سدنا

 

 باشھ باشھ خوب خیلی:ساوان

 

 باشم داشتھ بقیھ عین ادم مثل زندگی یھ مرگم خبر میخواد دلم اول:سدنا
 برسم کوفتیم حس این بھ بعد

 

 ...ساوان دادی قول بھم کھ نبود چیزی ساختی واسم کھ زندگی این_

 

 جان سدنا ببین:ساوان

 

 پریدم ساوان حرف بین

 

 باشم تنھا میخوام برو:سدنا

 

 سدنا:ساوان



 

  ساوان  لطفا:سدنا

 

 کھ نره یادم  بزار کن گوش بھش ھامو خواستھ از یکی حداقل_
 شوھرمی

 

 بزار تنھام لطفا_

 

 باشھ:ساوان

 

 بود گذشتھ چقدر نمیدونم

 

 داشتم نیاز سکوت این بھ ولی

 

 داشت نیاز یاداوری بھ ساوانم

 

  ...بیاد خودش بھ یکم حداقل ایدش

 :سدنا

 



 سراغ نمیمردم درد از تا مطمئنم بود شده شروع بازم کوفتیم درد معده
 نمیرفتم ساوان

 

 تمام من بود؟ درست کارم یعنی واقعا کردم فکر حرفام و رفتارم بھ یکم
 بودم موافق کارم با عجیب و میدادم خودم بھ حقو

 

 دارم ھم دیگھ نیاز ھزارتا نم ولی ام سلطھ تحت من کھ درستھ

 

 داشتنش قدرت و بودنش دام میگرفت نادیده داشت چیزو ھمھ ساوان و
 نیست شدنش مغرور واسھ دلیلی

 

 پایین صبحانم ی واسھ حتی من و بود صبح ١٠ ھای نزدیک ساعت
 ببینم و کس ھیچ ریخت نمیخواست دلم اصال بودم نرفتھ

 

 اقات داخل اومد ساوان و شد باز اتاق در

 

 سالم:سدنا

 

 علیک:ساوان

 



 چیھ؟ ی واسھ  رفتارت این بپرسم میشھ:سدنا

 

 تو نقص بی رفتار ی واسھ:ساوان

 

 ؟!میندازی تیکھ بھم دیگھ:سدنا

 

 کن برداشت داری دوست کھ ھرجور:ساوان

 

 بزنم حرف باھات باید:سدنا

 

 زدی دیشب حرفاتو:ساوان

 

 میکنی؟ اینجوری منھ با حق چون:سدنا

 

 لیاقتی بی چون نھ:ساوان

 

 کردم نگاھش فقط سکوت تو

 

 اصال نیست سختی کار اصال شکستن دل



 

 رنگ نگاھش میکردم حس ولی چرا نمیدونم کرد نگاھم ھم ساوان
 بوده اشتباه یھ فقط شاید خوب ولی داره پشیمونی

 

 گذاشت تنھا غصھ دنیا یھ با منو و رفت اتاق از ساوان

 

 یھ روز یھ نمیکردم فکرشم وقت چھی میکنن تغییر زود چقدر ھا ادم
 بشکنھ دلمو رحمی بی با و وایسھ روم بھ رو قرار ادمی ھمچین

 

 بود شده تحمل غیرقابل دیگھ دردم معده

 

 گرفتم تماس اشپزخونھ با و برداشتم تلفنو گوشی

 

 داد جواب و تلفن خدمھ از یکی

 

 بفرمایید الو:خدمتکار

 

 بیارید مو معده شربت میشھ:سدنا

 



 حتما خانوم سدنا چشم:ارخدمتک

 

 از یکی اینکھ خیال بھ اومد َدر صدای کھ بود گذشتھ تماسم از ربع یک
 گفتم ھاست خدمھ

 

 تو بیا:سدنا

 

 کردم تعجب بود دستش شربت و صبحانھ سینی کھ رونیا دیدن با

 

 میومدم خودم میگفتن خوب اوردی چرا تو عھھھ:سدنا

 

 کردم چیکار مگھ حاال:رونیا

 

 شد زحمتت اخھ:سدنا

 

 کردنات پاره تیکھ تعارف این با ھم تو گمشو:رونیا

 

  عجیب چھ

 



  نداشتیم خبر ما و باشھ مھربون میتونھ چقدر رونیا

 اومده؟ دوتا شما ی رابطھ سر بالیی چھ شده؟ چتون سدنا:رونیا

 

 نمیدونم:سدنا

 

 بزن حرف خوب:رونیا

 

 ماجرا کردن تعریف بھ کردم شروع

 

 صبح بھ مربوط کھ ساوان خودمو ی مکالمھ یناخر تا گفتم اولش از
 میشد

 

 ما شرایط خوب نیستم پارتنرش ساوانم زن من خوب رونیا ببین:سدنا
 داره فرق

 

 میکنھ فرق چیزت ھمھ باشی یکی قانونی زن تو وقتی_

 

 بعد و میخوام معمولی و طبیعی زندگی یھ ازش اول من رونی ببین_
 bdsm کنارش در



 

 در معمولی زندگی یھ بارم یھ سالی شاید ھک bdsmزندگی یھ نھ_
 باشھ کنارش

 

 میخواد شکایت و گلھ دلم میخواد حرف دلم جاھایی یھ ساوانم زن من_
 فکر بودن ارباب نقش تو رفتھ خوب اون ولی میخواد بیداد دادو دلم

  درستھ ھمیشھ میکنھ

 

 میدونھ بھتر اون خوب:رونیا

 

 نمیدونھ بخدا نمیدونھ گاھیم:سدنا

 

 دارم دوست دنیا ھای زن تمام مثل میخواد مستقل زندگی یھ دلم نم_
  رو زناشویی ی رابطھ اون

 

 دارم دوست شدنو مادر طعم رونیا اصال_

 

 شد بلند رونیا ی خنده صدای

 

 میخونی؟ زیاد داستان:رونیا



 

 نمیکنی درکشون نباشی جدی ی رابطھ توی تا رو چیزایی یھ:سدنا

 

 یجد ی رابطھ توی من:رونیا

 

 پریدم حرفش بین

 

 راحتی بھ خودتونم شدید دوست خودتون مروایی دختر دوست تو:سدنا
 کنید تمومش میتونید

 

 من روزی یھ میدونن فامیل و فک و خانواده کل ساوانم زن من_
 شدم ساوان ی خونھ عروس

 

 بودن ھا سال این تمام تو ولی نیست برم و دور کسی خیلی درستھ_
 بودن حالم پیگیر کھ افرادی

 

 این از شم ساوان زن بزار گفتم کردم نگاه پدرم چشمای تو روزی یھ_
 تا کنھ پیدا نجات نفر یک حداقل ساختی واسمون کھ نکبتی زندگی
 بده نجات ھم شمارو

 



 گفت؟ چی بابام میدونی:سدنا

 

 نھ:رونیا

 

 شک گفتم و کردم نگاش تحقیر با میشی خوشبخت مطمئنی گفت:سدنا
 نکن

 

 شناسم ادم ھنوزم ولی باختم زندگیم تو درستھ گفت اخر ی لحظھ_
 نیست زندگی مرد ساوان

 

 منم بشھ خوشبختیم مانع میخواد میکردم فکر میگھ دروغ میکردم فکر_
 ...نشدم خوشبخت ولی دلم حرف دنبال اومدم

 

 ھمیشھ سرنوشت نخور غصھ ولی بگم بھت باید چی سدنا نمیدونم:رونیا
 نیست خوب

 

 میرفت بین از گرفتتش کھ غروری اون کاش میفھمید ساوان کاش:سدنا

 

 کردم اعتماد بھش روزی یھ کھ ھمون میشد خودم ساوان کاش_

 



 میشھ درست نترس:رونیا

 

 امیدوارم:سدنا

 

 معده بخور شربتو بعدش بخور صبحانھ کم یھ خانوم زشتو خوب:رونیا
 نباشھ خالی ت

 

 نکنھ درد دستت عزیزم باشھ:سدنا

 

 نمیشدم بھتر چرا نمیدونم رفت رونیا و خوردم شربتو

 

 نداشت اثری بازم خوردم مسکنم یھ

 

 خوردم و برداشتم ھامو خواب قرص از تا سھ

 

  اون تا خداکنھ خوابم خرس مثل دیگھ ساعت ٢٤ تا حداقل اینا با مطمئنم
  بشھ خوب دردم معده وقتم

 :رونیا

 



 میخواست بازی تاب  دلم باغ توی رفتم سدنا پیش از

 

 فکر سدنا حرفای بھ و خوردن تاب کردم شروع و تاب روی تمنشس
 میکردم

 

 یھ یعنی واقعا چی یعنی زنشم زنشم من میگھ ھی کنم درکش نمیتونستم
  مھمھ انقدر کاغذ تیکھ

 نداره ارزشیم پس نیست قانونی مروا منو ی رابطھ چون االن

 

 یدمشنمیفھم ندارم ارزو من یعنی ارزشھ بی من احساس ھمھ این یعنی

 

 داره معنا اینجوری ما ی واسھ زندگی ھستیم ھموسکژوال مروا و من 
 طبیعیھ اینجوری

 

 مثال ھمھ این و دوستی ھمھ این از بعد بود برخورده بھم راستش
 من نفھمھ سدنا وقتی تِر  حساس اون ی مسئلھ بگھ بھم ھی حاال شناخت

 دارم توقعی چھ بقیھ از

 

 دیدم رو مروا عقب شتمبرگ رفت جلو بیشتری سرعت با تاب

 



 سالم:رونیا

 

 زشتم اردک جوجھ بر سالم:مروا

 

 نشستم سینھ بھ دست و کردم اخمالو قیافمو

 

 شده؟ چی باز:مروا

 

 قھرم باھات:رونیا

 

  مشخصھ اینکھ:مروا

 

 کوچولو قھری چرا_

 

 سدنا حرفای واسھ:رونیا

 

 بھت؟ گفتھ چی مگھ:مروا

 



 وقتی کردم تعریف مروا ی واسھ رو سدنا حرفای تمام کردم شروع
 گفت و تاب روی نشست مروا شد تموم حرفم

 

 کردی؟ دخالت دعواشون توی چی ی واسھ تو:مروا

 

 نکردم دخالت من:رونیا

 

 چی یعنی دقیقا کارت این پس:مروا

 

 واسش سوخت دلم خوب:رونیا

 

 میاد؟ بدم رفتار این از بگم بھت باید چقدر:مروا

 

 دیگھ ببخشید مروایی:رونیا

 

 کن تکرار طوطی عین صدبار روزی رو جملھ ھمین فقط:مروا

 

 نزدیک لبمو و سینش روی گذاشتم سرمو دادم جا بغلش توی خودمو
 داشتم نگھ گردنش



 

 دیگھ معذرت:رونیا

 

 دیگھ چیِز  یھ منظورت یا بزنی گولم میکنی لوس اینجوری خودتو:مروا
 است؟

 

 نبااااش منحرف انقدر عھھھھھھ:رونیا

 

 تولھ میکنی شروع خودت:مروا

 

 دیگھ بگو خوب:رونیا

 

 چیو:مروا

 

 میخورمم حرص دارم دوساعت کھ ھمین بابا ای:رونیا

 

 میکنی جیغ جیغ چرا وحشی خوب خیلی:مروا

 



 دقیقھ پنج توی حتی میتونست کھ انقدر بود من کشتن استاد مروا یعنی
  بده ِدق خوبی بھ منو

 درکمون نمیتونن ادما ی ھمھ خوب ھموسکشوالیم ما رونیا ببین:مروا
 کنن

 

 در باشن داشتھ زیادی اطالعات یا باشن ھمینطور خودشونم باید یا_
 تمسخر مورد جاھا میاد،خیلی بدشون ما از حتی خیلی صورت این غیر
 میگیریم قرار

 

 ندارن؟ دوسمون یعنی:رونیا

 

 نمیشیم حساب داشتی دوست قشر جز درکل:مروا

 

 چرا اخھ:رونیا

 

 ناسنموننمیش چون:مروا

 

 شدیم خطاب کثیف ما حتی شده جاھا خیلی رونی ببین_

 

 نمیکنیم کاری کھ ما اخھ مروا:رونیا



 

 چیز ھمھ بنظرم س دیگھ ادمای مثل روابطمون تمام ماھم خوب_
 طبیعیھ

 

 ما امثال و میدونیم تو منو اینارو:مروا

 

 قضاوتمون چرا خوب ندارن مارو شناخت سواد میگی وقتی:رونیا
 میکنن؟

 

 میکنن قضاوتت دلیل بی ھمینھ ادما کار:مروا

 

 نمیکنیم؟ قضاوت اونارو ما چرا:رونیا

 

 نمیکنیم؟ اذیتشون ما چرا_

 

 شناختیم اونارو و خودمونو ما داریم سوادشو ما چون:مروا

 

 کن گوش دقیقھ یھ مروا:رونیا

 



 ببینم بگو دل جانِ :مروا

 

 یھ با وقتی دختر یھ بنظرم نمیکنم درک اونارو منم خوب ببین:رونیا
 بد حالم بکنم تصورشم مروا ممکنھ کار ترین اور چندش باشھ مرد

 نمیکنیم اذیتشون ما چرا خوب کنم درکشون نمیتونم من اصل در میشھ

 

 نرو تند کوچولو جوجھ:مروا

 

 شکلی اون ھم جامعھ طبیعی حالت و بیشترن ما از خیلی اونا ببین_
 ھموسکژوال افراد ما ولی کنھمی تغییر داره چیزایی یھ درستھ شده

 جرات ھموسکژوال افراد از خیلی البتھ کھ نیستیم زیاد اونقدر ھنوز
 ندارن خودشونو دادن نشون و گفتن

 

 کرده تحقیق خونده کلی ھموسکژوال ادم یھ اینکھ ماجرا دوم وقسمت_
 ھای جمع ھزارتا تو شده خور َدم متفاوت ھای ادم با داره اطالعات

 داره تاثیر اینا ی ھمھ بازتِر  ذھنش و ھرفت واجور جور

 

 پایمال حقمون میکنم حس میشیم گرفتھ نادیده اینجوری میکنم حس:رونیا
 شده

 



 از شما بنظرم میشن عوض روزی یھ دنیا قوانین ی ھمھ جوجک:مروا
 ببر لذت امروزت

 

 اخھ:رونیا

 

 رونیا اخھ بی اخھ:مروا

 

 داری بزرگی این بھ عمارت این تو داری منو نداری کم ھیچی تو_
  امادست واست بخوای ھرچی پیشمی استرس بدون شب میکنی خانومی

 

 رابطھ خوب قانونیھ رابطشون شوھرن و زن اونا سدنا قول بھ اصال_
 سدناست؟ از کمتر چیت بگو تو ولی نیست ما ی

 

 باشی اسایش توی تو، کھ کردم تالشمو ی ھمھ ھمشھ من_

 

 داشتم وسشد و غریب و عجیب ادم این چقدر

 

 نوازش موھامو ھم مروا طوالنی ی بوسھ یھ بوسیدم دستشو شدم دوال
 میکرد

 



 بودنت خوب ھمھ این بابت ازت ممنونم:رونیا

 

 داشتم دوست رو مروا ھای لب روی لبخند طرح

 

  کوچولو دیوونھ:مروا

 لونا؛

 

  نداشتم خوش ی لحظھ یھ بودم کرده پیدا نیازو وقتی از

 

 نمیدونستم ، اطرافیان حتی جفتمون زندگی بھ دهز گند انتقام ی مزه
 بگیرم اروم تا کنم چیکار باھاش

 

 بود خواب و بود شده جمع خودش توی گوشھ یھ زمین روی

 

 و خشم ھمون بازم کھ بودم نازش صورت ی خیره و کنارش رفتم
 بلند نالش صدای صورتش توی  زدم لگد یھ سراغم اومد ھمیشگیم جنون

 شد

 

 بیدارم من نمیبینی مگھ مرگ:لونا



 

 تولھ سگ بلندشو_

 

 کردن پارس بھ کرد شروع و شد پا و دست چھار

 

  کشیدم دراز تخت روی رفتم

 

 بزن لیس پاھامو بیا:لونا

 

 میزد موج چشماش توی تعجب

 

 حیوون بجنب: لونا

 

 اورد در پام از کفشامو و اومد

 

 کرد زدن لیس بھ شروع یکی یکی و انگشتام روی گذاشت لبشو

 

 این متنفر کار این از نیاز میدونستم چون ولی نمیومد خوشم خودم من
 کردم باھاش کارو



 

 بودم شده خستھ دیگھ خودمم بودو گذشتھ ای دقیقھ چھل

 

 اویزونش ھای سینھ بھ شدم خیره بود جلوم لباسی ھیچ بدون کھ نیاز بھ
 بود خراب دختر یھ حاال ولی بود من مال بدن و تن این روزی یھ

 

 ھرزه ی دختره میکنم ادمت:نالو

 

 تخت روی بخواب_

 

 کشید دراز و کرد اطاعت

 

 بود دیلدو راھش تنھا

 

 شد درشت چشماش دیلدو دیدن با

 

 نھ توروخدا لونا:نیاز

 

 میکنی اشتباه بخدا_



 

 لونا میکنم التماست_

 

 چشماش توی اشک بھ شدم خیره و دھنش توی زدم محکم ی کشیده یھ

 

 خفھ فقط نیاز خفھ:لونا

 

 خیلی کھ عاشقمی گفتی کھ من تخت بودی ھمھ خواب تخت تو توکھ_
 بگذره خوش بھت باید

 

 مظلومانس انقدر کھ واسم بود عجیب کردم نگاه اشکاش بھ

 

 دادم دست از عقلمو پاک انگار مظلومانھ؟ ھھ

 

 پاھاش بین تخت روی رفتم

 

 پاھاتو کن باز:لونا

 

 نھ:نیاز



 

 کردم بازشون ھم از ممکن حرکت نتری وحشیانھ با گرفتم پاھاشو

 

  کردم فرو پاھاش بین خودمو امادگی و مالیمتی ھیچ بدون

 

  برداشت و عمارت تمام ندارم شک نیاز جیغ صدای

 

 مرده کردم فکر اولش جاخوردم خودمم جیغش صدای از

 

 گرفتم فاصلھ ازش

 

 نمیشد باورم چی؟ یعنی

 

 ممیبین دارم درست انگار نھ کردم نگاه دوباره

 

  میشھ مگھ اخھ

 نیاز:لونا

 

 گفت ھق ھق با



 

 اره:نیاز

 

 متنفرم ازش درستھ بود دروغگو درستھ بود خیانتکاری ادم کھ درستھ
 بودم عاشقش روزی یھ ولی

 

 نداشت تجاوز از کمی دست من کار

 

 خوشم کرده حفظ خودشو االن تا دیدم وقتی ھاش کاری کثافت تمام بین
 بردم لذت اومد

 

 اومد پیش زندگیش تو تغییر این وحشیانھ خیلی بیچاره

 

 دوباره فردا از خوبی باھاش امروزو یھ فقط ، فقط لونا گفتم خودم بھ
 میشی قبل مثل

 

 بودم تر راضی اینجوری خودمم

 

 بھ چشمم و کشید عقب خودشو ترسیده کھ بکشم دراز کنارش خواستم
 افتاد تخت روی خون



 

 ندارم کاریت نترس ھیییش:لونا

 

 داد تکون سرشو نھمظلوما

 

 چشم:نیاز

 

 بیاد یکی بگم بعدا تا کنم جمع فعال رو مالفھ کن بلند خودتو:لونا
 کنھ تمیز اینجارو

 

 گفت ضعیفی صدای با

 

 االن خوب:نیاز

 

 نزن بیخود حرف پس ببینتت لخت کسی ندارم خوش کھ میدونی:لونا

 

 چشم:نیاز

 

 بود زیرش زمبا دیگھ ی مالفھ یھ خوشبختانھ کردم جمع رو مالفھ



 

 کردم دراز دستمو و کشیدم دراز تخت روی رفتم

 

 بیا:لونا

 

 بغلم توی اومد بعدش و کرد نگاھم شوکھ یکم

 

 بشھ حلقھ شکمش دور دستام تا کردم بغلش پشت از چرخوندمش

 

 میدادم ماساژ شکمشو اروم

 

 شد خیس اشکاش از دستم

 

 داری؟ درد:لونا

 

 وحشتناک:نیاز

 

 لرزید بغلم تو

 



 خانوم؟ چتھ:الون

 

 سردمھ:نیاز

 

 دوتامون روی کشیدم و اوردم پتو

 

 

 نشدی؟ بھتر:لونا

 

 نھ:نیاز

 

 سری یھ با بیارن پرتقال اپ لیوان یھ و مسکن یھ گفتم پایین زدم زنگ
 باشن مقوی کھ خوراکی

 

 نداشتیم سکوت شکستن بھ تمایلی کدوم ھیج و بودیم ساکت ھم بغل تو

 

 میکردم حس خودمھ مال نیاز یکردمم حس حاال بود شده عوض حسم
 داشتھ زیاد خرابکاری اینکھ وجود با مسئولم قبالش در

 



 شد زده اتاق در

 

 تو بیا:لونا

 

 گرفتم نشگون پاشو رون کھ شھ بلند جاش از خواست شد ھول نیاز

 

  گفتم خشن صدای با

 

 نخور ُجم:لونا

 

  خودتھ با عواقبش بشھ دیده بدنت سانت یھ_

 لونا؛

 

 ھمش اینا شاید کرد تغییر چیز ھمھ افتاد بینمون اتفاق  اون کھ وقتی از
 با لیاقت ھنوز شد عوض واسم نیاز ھست کھ ھرچیزی ولی باشھ تلقین
 االن اما خطاکاره اون ھنوزم بشھ مجازات باید ھنوزم نداره بودنو من

  دارم غیرت بھش نسبت

 

 اب با و مسکن نباشھ خالی ش معده تا خورد بھش دادم خوراکی یکم
 دادم بھش پرتقال



 

 بغلم بھ دوخت منتظرشو نگاه خورد وقتی

 

 شھ عوض نظرم تا کنھ معطل بیشتر نخواستم

 

 بکش دراز قبل مثل:لونا

 

 گفت بود معلوم رفتارش توی کھ ذوقی با

 

 چشم:نیاز

 

 دوتامون روی کشید پتورو و بھم چسبوند خودشو بغلم توی اومد

 

 برد خوابش کی نفھمیدم ھک دادن ماساژ شکمشو کردم شروع

 

 باعث میکرد تر تاریک و اتاق کھ شده کشیده ھای پرده و اتاق سکوت
 شھ سنگین ھام پلک بیادو چشمام بھ خواب شد

 

 نھھھھھ توروخدا نھھھھھ:نیاز



 

 نامردا کنید ولم کن ولم_

 

 کممممممککک_

 

 شدم خیز نیم تخت روی و شد باز چشمام داد و جیغ صدای با

 

 نیاز کھ میگشتم ھایی ادم دنبال فقط نداشتم اطرافم دور زا درکی ھیچ
 میگفت ازشون

 

 نبود اتاق توی کس ھیچ ولی

 

 کھ نبود اینجا کسی کردم نگاه اطرافمو دور اومدم خودم بھ

 

 بود پیشونیش روی عرق و بود خواب کھ کردم نگاه نیاز بھ

 

  احمق ی دختره:لونا

 

 من ندارم شانس خدا ای_



 

 شھ بیدار بدم تکونش خواستم

 

 نیا:لونا

 

 داغھ انقدر چرا این خدا وای

 

 االن اینو کنم چیکارش

 

 ی شماره و کردم تنش بلند گشاد پیراھن یھ رسید ذھنم بھ کھ راھی تنھا
  گرفتم رو مروا

 ساوان؛

 

 بود سدنا درگیر دیگھ ھروقت از بیشتر ذھنم

 

 دختر این شد چش یھو نمیدونم سردش رفتار حرفاش

 

 سبکش ھمیشھ ما زندگی داشت حق شایدم مگھ گذاشتم  کم واسش چی
bdsm بود شده دور بودن عادی اون از شاید خوب و بود 



 

  ھا گذشتھ بھ رفت فکرم

 

 و نقلی ی خونھ یاد بودیم کرده ازدواج کھ بود ماه یک تازه
 بود رنگی رنگی دکوراسیونش تمام کھ افتادم کوچولومون

 

 باز درو کھ ھمین خونھ اومدم رکارس از و بودم خستھ خیلی روز یھ
 وسط بود نشستھ سوختھ ی قابلمھ دوتا با کھ سدنا بھ خورد چشمم کردم

 صورتش تو بود ریختھ ارایشش تمام میکرد گریھ بلند بلند و اشپزخونھ
 بود شلختھ وضعش سر

 

 نگاه سدنا بھ و زمین روی نشستم ھمونجا خندیدم دلم تھ از اونروز
 میخندیدم و میکردم

 

 درد ھم داشت ذوق ھم شد اسپنک نداشتیم غذا چون کھ افتادم بعدش یاد

 

 بدم سدنا بھ و حق گذشتھ یاداوری با شاید

 

 غلط چی درستھ چی نمیدونستم بود دلم تو  شک

 



 بزنم حرف باھاش و برم بھتره کردم فکر

 

 سدنااا:ساوان

 

 جان:سدنا

 

 بلھ ھمون یعنی سدنا گفتن جان ناراحتھ وقتی

 

 دارم کارت اینجا بیا:ساوان

 

 بیارم ھم چایی بزار باشھ:سدنا

 

 باش زود:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 میز روی گذاشت رو چایی سینی نشست روم بھ رو و اومد سدنا

 

 چتھ ببینم بگو بزن حرف ادم عین:ساوان



 

 بعدش باشم خونت خانوم اول میخواد دلم باشیم قبل مثل میخوام من:سدنا
 لیتل یھ

 

 بشھ گرایشم فدای زندگیم ی ھمھ نمیخوام_

 

 نبود؟ ھمین خودتم ی عالقھ مگھ نداری؟ دوست و سبک این مگھ:ساوان

 

 ساوان ساوان ساوان:سدنا

 

 بزن و حرفت خوب کوفت:ساوان

 

 حسم گرفتن نادیده بدون اصال دارم دوست و گرایش این من:سدنا
 میخوام عادیمون زندگی کنار در اینارو ی ھمھ من اما ناقصھ زندگیم

 

 ادم ی ھمھ مثل معمولی و عادی زندگی اولم اولویت من ساوان ببین_
 ببریم لذت ازش و کنیم رسیدگی گرایشمون بھ کنارشم در کھ ھاست

 

 ھمینھ ھم bdsm اصل خوب:ساوان



 

 نیست؟ معلوم شده خارج اصلش از ما زندگی ولی:سدنا

 

 ساوان میخوام مستقل زندگی یھ من_

 

 جداشیم مروا از تونیمنمی االن کھ میدونی:ساوان

 

 نیستم راحت اینجا من باشم راحت میخواد دلم نمیدونم من:سدنا

 

 ھاست مرده ی خونھ مثل سوئیت این_

 

 دارم خفگی حس باباجون_

 

 میگیری؟  اروم تو باشیم مستقل اینجا ما کنم صحبت مروا با اگھ:ساوان

 

 دستاش توی گرفت دستامو و نشست کنارم اومد سدنا

 

 دارم وضع این با اینجا فقط میگیرم اروم تو با بیابونم توی من:سدنا
 میشم افسرده



 

 بغلم توی انداخت ھوا بی خودشو

 

 کن کمکم ساوان بده حالم:سدنا

 

 میترسم باشم اینجوری نمیخوام_

 

 بوسیدم موھاشو روی

 

  پشتتم من کوچولو پرنسس نترس:ساوان

 ساوان؛

 

 ھرصورت در اشھب کھ ھرچی بود سدنا با حق جورایی یھ خوب
 کنم طرف بر رو سدنا ھای نیاز باید من و منھ با زندگی این مسئولیت

 

 تخت روی بردمش و کردم بغلش بود برده خوابش پام روی سدنا
 مروارو ی شماره بیرون اومدم روش کشیدم پتورو گذاشتمش خوابمون

 گرفتم

 



 ساوان بلھ:مروا

 

 ببینمت؟ میشھ:ساوان

 

 باغم تو بیا اره:مروا

 

 سمت کدوم:ساوان

 

 شرقی ضلع:مروا

 

 االن میام باشھ:ساوان

 

 نشستم روش بھ رو و رفتم بود نشستھ االچیق توی مروا پیش رفتم

 

 ساوان؟ خبرا چھ:مروا

 

 فعال خوبھ چیز ھمھ:ساوان

 

 ی چیز یھ مروا فقط_



 

 بگو:مروا

 

 شرایط من میدونی کھ تو بریم اینجا از کھ داشت اصرار سدنا:ساوان
 خیالم امنیتش لحاظ از من کھ نیست جایی اینجا از غیر ارمند رفتن

 باشھ راحت

 

 میفھمم:مروا

 

 کنی؟ چیکار میخوای_

 

 اروم تا کنم ایجاد تحول و تغییر سوئیتمون توی یکم کھ میخوام:ساوان
 شاید شھ مستقل سدنا کھ میخوام نیاییم میز سر وقتا بعضی یا بگیره
 شھ بیخیال

 

 نمیگی؟ بھش تعمار بھ راجع چرا:مروا

 

 نیست وقتش:ساوان

 

 میکنی اشتباه:مروا



 

 کنم بحث بھش راجع نمیخواد دلم:ساوان

 

 بردارید بزرگترو جای یھ عمارت طرف اون برید حداقل خب:مروا

 

 میکنھ شک نمیشھ:ساوان

 

 نمیشھ راضی مروا میگفت ھی ھمینشم_

 

 گفت خنده با مروا

 

 کوچولو خنگ:مروا

 

  نزنی گند منو و خودتو ی رابطھ کارا این اب امیدوارم ببین ساوان_
 توش

 

 راحت خیالت:ساوان

 

 نیست راحت خیالم اینکھ مسئلھ:مروا



 

  دیگھ نکن غرغر انقدر:ساوان

 

 میکنید غرغر انقدر ھمتون نمیشھ باورم مروا_

 

  پرویی نیست کھ خودت دست:مروا

 

 کردم تعجب سدنا دیدن با کھ  شم بلند خواستم

 

  گفتم  زیرلب

 

 اومد  سدنا:ساوان

 

 گفت کھ  شم بلند خواستم میز کنار رسید سدنا بود طبیعی چیز ھمھ

 

   سالم:سدنا

 

  سالم:مروا

 



 پرنسس سالم:ساوان

 

 گفت و  دھنش جلوی گرفت دستشو و گوشم  کنار اورد سرشو سدنا

 

 کرد؟ قبول:سدنا

 

 ھا زشتھ جمع توی درگوشی کوچولو خانوم:مروا

 

 شروع و پایین انداخت سرشو خطاکار ی سالھ دو ھای بچھ مثل سدنا
 کردن بازی انگشتاش با کرد

 

 نکردم کاری کھ من:سدنا

 

 کھ شو حاضر برو زود شما حاال کرد قبول و  کرد لطف مروا:ساوان
 کنم روشن ماشینو میرم منم خرید بریم

 

 بشھ حاضر رفت و بوسید لپمو ذوق با سدنا

 

 زدم داد بلند



 

 نره ادتی  سوییچ سدنا:ساوان

 

 چشششششششم:سدنا

 

 کنن ردیف قسمتو اون بیان بگو میریم ما مروا:ساوان

 

 خوب خیلی:مروا

 

 ھا حالیمھ بیشتر خودم من برو بیا_

 

 رفتم من خوب خیلی:ساوان

 

 فعال برو:مروا

 

  فعال:ساوان

 سدنا؛

 



 گفت ساوان کھ بود این خوب خبر میاوردم در بال داشتم خوشحالی از
 ھمشو کنم عوض وسایلمونو تمام میتونم من و زیاده اندازش پس

 

 میگذروندم نظر از ھارو مغازه و بودم اویزون ساوان بازوی از

 

 بود م جھیزیھ خرید مثل خریدامون ھوای و حال

 

 بودیم داده سفارش و سالن ھای وسایل تقرییا

 

 فضاھای  نبودم ناراحت اصال نبود بزرگ خیلی جامون اینکھ از من
 کھ بود زشت وسایل اون مشکلم فقط داشتم دوست و کوچیک و نقلی

 میشدم راحت شرشون از داشتم

 

 ھا میشھ خوب کنسولم اون میگم ساوان:سدنا

 

 نمیشھ جا ولی میشھ کھ خوب عشقم:ساوان

 

 خدا بھ زنھ بھم حال و خسیس مروا این چقدر ساوان:سدنا

 



 سدنا عھھھ:ساوان

 

 ما بھ میداد اونورو ایھ سوئیت از یکی میمرد خب میگم راست:سدنا
 باشیم راحت بازو دل قشنگ

 

 انقدر نکن غرغر حاال:ساوان

 

 نداریم جا اونوقت چی بیاد نی نی اگھ  میگم:سدنا

 

 حاال بود کجا  نی نی:ساوان

 

 میاد کھ باالخره:سدنا

 

 اونور میریم اونوقت خوب:ساوان

 

 باشیم اینجا موقت دادی قول تو چی  یعنی:سدنا

 

 سدنا اشھب باشھ:ساوان

 



 تو  خاکی یھ بعد من بخر میخوای کھ ھرچیزی بکن و خریدت االن_
 میکنم سرم

 

 خدانکنھ:سدنا

 

 واسھ سالن توی بریم نیست نیازی کن کامل اشپزخونتم سرویس:ساوان
 غذا ی

 

 میگی جدی:سدنا

 

 بلھ:ساوان

 

 شمام ترین عاشق بنده کھ وای:سدنا

 

 دیگھ نکن لوس خودتو:ساوان

 

 از میمردم داشتم بودم شده خستھ بودیم گشتھ انقدر خریدم عاشق کھ من
 گشنگی و خستگی

 



 ساوان:سدنا

 

 جونم:ساوان

 

 گشنمھ:سدنا

 

 خونھ میریم بعدشم بخوریم چیزی یھ جلوتر بریم بیا:ساوان

 

 خونھ رسیدیم کھ بود ١٢ ھای نزدیک ساعت

 

 شد عوض ھوام و حال کھ واقعا عمارت این بیرون گذشت خوش چقدر

 

 واسھ گذرونی خوش برم و  بگیرم قرض ساوانو ماشین روزایی یھ یدبا
 خودم

 

 بود نداده مزه بھم زندگی انقدر بود وقت خیلی واقعا داد کیف خیلی

 

 قشنگھ بابایی:سدنا

 



 کوچولو زبون چرب بگو:ساوان

 

 بود ای خوشمزه روز خیلی:سدنا

 

 گذاشتی مرام واقعا ایول_

 

 بود ھاش لب روی لبخندم حطر ولی شد درھم ساوان ھای اخم

 

 زدنھ  حرف وضع چھ:ساوان

 

 مشتی گفت اینجوری تلویزیون تو اخھ:سدنا

 

 خونھ سمت دویدم کشون جیغ کھ بگیرتم خواست ساوان

 

 ندارم کاریت نزن جیغ خنگ:ساوان

 

 گیرم اخرش کھ ھرچند کنم فرار و نکنم اعتماد میگفت بھم قوی حس
  میاورد

 رونیا؛



 

 خبره؟ چھ رفط اون مروا:رونیا

 

 طرف؟ کدوم:مروا

 

 دیگھ اینا سدنا:رونیا

 

 میدن تحول و تغییر یکم دارن:مروا

 

 روش اومدم و چرخیدم مروا بغل تو

 

 بود گرفتھ بازی بھ موھامو مروا دست

 

 میزنی وول انقدر جوجک چتھ:مروا

 

 شدی؟ راضی چجوری:رونیا

 

  رونیا بیخیال:مروا

 



 نکن بقیھ کار تو دخالت_

 

 برگردوندم رومو قھر حالت بھ

 

 فوضول شدم حاال بفرما:رونیا

 

 تربچھ بودی کھ فوضول:مروا

 

 ایششش چیھ جدید اسم این مروااااا:رونیا

 

 نگم یا بگم بود ذھنم تو کھ چیزی نمیدونم

 

 خودم ی واسھ نکنم درست شر الکی کن ولش

 

 کمرم ھای مھره روی کشید دست مروا

 

  شد سرد پام و دست ھیجان از

 

 کردم قایم گردنش توی ویسرم



 

 بود شده ُکند کشیدنم نفس ریتم

 

  کرد باز زیرمو لباس

 

  شد عوض جامون چرخش یھ با

 

 گرفت قرار روم مروا و زیر رفتم من

 

 بود گرفتھ بازی بھ وحشیانھ لبامو لباش

 

  بستم چشمامو

 

 بود رفتھ در دستم از موقعیتمون و زمان

 

 بود شده خالصھ مروا آغوش توی فکرم ی ھمھ

 

 مروا:رونیا

 



 تولھ جونم:مروا

 

 این رسیدن اوج بھ منتظر فقط  میپیچیدم خودم بھ تخت روی مار مثل
 گرفت فاصلھ ازم مروا کھ بودم لذت

 

 کردم باز چشمامو تا گذشت ثانیھ چند

 

 بگیر دوش یھ برو بلندشو:مروا

 

 توروخدا نھ مروا:رونیا

 

 شد سخت موند زیاد چون داشتی طلب تنبیھ یھ:مروا

 

  مروا:رونیا

 

 بزنم و حرفی یھ صدبار نمیخواد دلم:مروا

 

 حال در مھربونی ھمھ اون با نمیشد باورم بودم ایستاده اب دوش زیر
 بودم تنبیھ



 

  این از تر سخت اخھ تنبیھی چھ

 رونیا؛

 

 خوابھ کھ خورد مروا بھ چشمم بیرون اومدم کھ حموم از

 

 اربی در سرش تالفیشو میگفت بھم  حسی یھ

 

 مطمئنم اینکھ بعدش از میترسیدم فقط بود درونم  خر نھ کھ حس البتھ
 داشت ارزششو خوب ولی میشد بیشتر بود مونده کھ تنبیھم

 

 یھ بود  پرتقال اب بطری و اب بطری بھ چشمم یھ مروا کنار رفتم
 مروا بھ چشمم

 

 میداد زیادم استرس از خبر دستام لرزش

 

 نکنھ باھام اروک اون میخواست حقشھ خوب ولی 

 



 روی کردم خالی زمان ھم پرتقالو اب و اب بطری و بستم چشمامو
 مروا

 

 کردم غلطی چھ فھمیدم تازه دیدم قیافشو و شد بلند ازجاش وقتی

 

  یک بھ برگردم کھ بود این ارزوم تنھا بودم پشیمون کارم از چی عین
 پیش دقیقھ

 

 کردی؟ غلطی چھ:مروا

 

 بزنم حرف تمنداش جرات نمیومد در صدام

 

 احمق ھستم تو با:مروا

 

 کردی غلطی چھ ببینم بده منو جواب_

 

 کردم غلط مروا:رونیا

 

 نیست  شکی این تو:مروا



 

 کنم روشن تکلیفتو بیام و حموم برم من تا باال دستات دوتا و پا یھ:مروا

 

 مروا:رونیا

 

 رونیا شو خفھ:مروا

 

 بھم قوی حس ھی میلرزید بدنم ھنوزم من و حمام توی رفت مروا
 کنم جمع باید چجوری دقیقا گندمو نمیدونستم و رفت شدم بدبخت میگفت

 

 میخواست دلم چقدر شب وقت این اخھ میگرفت خوابم داشت دیگھ
 باشم خواب

 

 کنھ خستھ منو کھ میداد طولش داشت قصد از ھم مروا

 

 ھم خستم ھم حسابی واقعا  بخوابم یکم امشب من بزاره حداقل خداکنھ
 میخواست خواب دلم یخیل

 

 صبح فردا ی واسھ بزاری نمیشد احمق ی دختره بگم بھم نیست یکی
 بودی خوابیده ساعت چھار حداقل



 

 میارم در بازی خنگ گرفتنم انتقام تو من یعنی

 

  شونم روی زد پشت از مروا یھو

 

 پریدم سرجام  متر شش

 

 یواش چتھ:مروا

 

 ترسیدم اخھ:رونیا

 

  مونده خیلی ترسیدن تا:مروا

 پشیمونم من بخدا:رونیا

 

 داشت تعجب جای نمیشدی پشیمون:مروا

 

 دیره خیلی پشیمونی واسھ االن خوب ولی_

 



 مرگمو حکم زدم کھ گندی با بود حساس شدت بھ خوابش روی مروا
 کردم امضا

 

 کردم غلط من توروخدا مروا:رونیا

 

 ھیس:مروا

 

 نکنی بدترش کن سعی میکنھ درد سرم کافی قدر بھ_

 

 چشم:رونیا

 

 بھ خورد چشمم شد کنده قلبم برگشت وقتی و رفت کمدش سمت مروا
 دستش توی پالگ

 

  میشنیدم قلبمو ضربان صدای

 

 اونم کنھ استفاده پالگ از مروا میومد پیش ندرت بھ و کم خیلی خیلی
 بود پالگ من ھای ترس و ھا کابوس از یکی و میشدم کھ اذیتی واسھ

 



  پالگ جز باشھ یھرچیز تنبیھم بودم حاضر

 

 نھ میکنم التماست مروا:رونیا

 

 شو ساکت:مروا

 

 توروخدا:رونیا

 

 مروا کردم غلط_

 

 نھھھھھھ پالگ_

 

  بودم متنفر کار این از ببنده دھنمو میخواست اومد بند دھن با مروا

 

 بست دھنمو من تقالھای بھ توجھ  بدون

 

 داد ھولم تخت سمت اروم خیلی گرفت گردنمو

 

 شدم دراز تخت روی شکم ویر کھ جوری



 

 اورد در لباسمو و اومد مروا

 

 لرزیدم خودم بھ استرس و سرما از

 

 نترس تولھ اروم:مروا

 

 ولی بدنم کردن اماده کرد شروع مخصوص ھای ژل و روغن با مروا
 میشد برابر ھزار ثانیھ ھر من ترس

 

 کردم حس پالگو سردی کھ بود گذشتھ دقیقھ چند

 

 کنھ توقف زمان االن ھمین میخواست مدل کردم سفت خودمو

 

 بشی اذیت  کمتر کن ھمکاری باھام رونیا:مروا

 

 لجبازی بخوام کھ نبودم موقعیتی تو اصال کنم گوش حرفشو دادم ترجیح
 کنم

 



 میشد بیشتر دردم میشد بدنم وارد ھرچی پالگ

 

 از نامفھمومی صداھای دھنبند وجود با ولی میکشیدم جیغ درد شدت از
 میشد ارجخ دھنم

 

 شد تموم باالخره:مروا

 

 کرد باز دھنبندو و برگردوند منو

 

 دنیا ی نقطھ ترین امن بازم کرد بغلم

 

 میریختم اشک بارون مثل و بود شده ھق ھق بھ تبدیل ھام گریھ

 

 دیگھ بسھ جوجھ شد تموم رونی:مروا

 

 مروا:رونیا

 

 جانم:مروا

 



 مروا خیلی داشت درد:رونیا

 

 دیگھ باش اروم فقط جوجھ میدونم:مروا

 

 کوچولوم جوجھ نکن قراری بی اینجوری_

 

 کرد ارومم مروا ھای دست نوازش ھمیشھ مثل بازم

 

 بودم شده ساکت و بود اومده بند ھام اشک دیگھ

 

 شو بلند بسھ تولھ خوب:مروا

 

 شدم بلند بغلش توی از

 

 کمدم توی از حموم تو بذار برو کن جمع تختو پتوی و مالفھ:مروا
 کن مرتب و تخت بیار تمیز پتوی و ھمالف

 

 چشم:رونیا

 



  ایستادم تخت  کنار و دادم انجام و خواست ازم کھ کاری

 

  کشید دراز تخت روی رفت مروا

 

 میتونی شد تموم کھ کارت بشور پتورو و ھا مالفھ حموم تو برو:مروا
 بخوابی

 

 عموق اون میخواد دلم و کنی بیدارم ٨ ساعت باید نره یادت درضمن_
 باشھ اماده صبحانم و حمام

 

 مروا اخھ:رونیا

 

 میبرم لذت کھ من نکنی زیاد تنبیھتو خودتھ نفع بھ:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 بخیر شب:مروا

 

  نمیشد باورم خدا وای



 

  میمردم خستگی از فردا تا حتما

 

 خواب واسھ بیشتری وقت و بشھ تموم کارم زودتر تا حموم توی رفتم
  باشم داشتھ

 ھامین؛

 

 بیدار زودتر صبح کھ شدم مجبور داشتم واجب کار چندتا چون روزام
 کنارم صندلی کھ بودم خوردن صبحانھ مشغول آشپزخونھ توی و شم

 عقب شد کشیده

 

 بخیر صبح سالم:باراد

 

 چطوری بخیر توھم صبح سالم:ھامین

 

 چطوری؟ تو خوبم:باراد

 

 سرم ریختھ بدبختی کلی ھیچی خوبم منم:ھامین

 



 مگھ دهش چی:باراد

 

  شلوغھ حسابی سرم امروز:ھامین

 

 برسم کار ھمھ این بھ قراِر  چجوری نمیدونم_

 

 شدی بیدار زود ھمین واسھ:باراد

 

 دیگھ اره:ھامین

 

 بیداری چرا تو_

 

 دارم عادت  من:باراد

 

 خوبھ:ھامین

 

 کھ شم بلند خواستم خوردم تند تند لقمھ چند

 

 کنم کمکت امروز میتونم من:باراد



 

 نداری؟ کار خودت مگھ:ھامین

 

 ندارم کاری نھ:باراد

 

 کنم کمکت نداره اشکالی اگر میخواد دلم_

 

 گفتم و باراد ی شونھ رو زدم

 

  پسر ایول:ھامین

 

 چیھ بھ چی بگم بھت بیا پس_

 

 باشھ:باراد

 

 باراد ھای کمک میکردم، رسیدگی کارھام بھ داشتم و بودم ماشین توی
 کار ھمھ  این پس از اصال من نبود  اگر نمیدونستم بود بزرگی لطف واقعا

 نھ یا میومدم بر

 



 گرفتم و ساوان ی شماره

 

 داداش جانم:ساوان

 

 ساوان روحت تو:ھامین

 

 شد؟ تموم زود انقدر:ساوان

 

 باراد دست دادم نصفشو بابا نھ:ھامین

 

 کمھ؟ عقلت مگھ تو:ساوان

 

 خان ساوان کاملھ تو عقل فقط نھ:ھامین

 

 ننداز کھتی خب خیلی:ساوان

 

 دارم کارتون اینجا بیا مروا با بلندشو زود:ھامین

 

  نداری شعورم عقل بر عالوه:ساوان



 

 چی؟ کھ بیایم بزاریم تنھا دخترارو_

 

 ھامین باشھ اینجا باید  یکی_

 

  یک شب کن ھماھنگ مروا با واسم نگو قصھ خوب خیلی:ھامین
 بزنیم حرف باید ساعت

 

 باشھ:ساوان

 

  میای؟ کی_

 

 میام:ینھام

 

 شادوماد اوردن و جدیدتون ھای تیروتختھ_

 

  سدنا بعدش امیدوارم واقعا شده صاف دھنم پوکیده مخم  ھامین:ساوان
 بگیره  اروم

 



 سختھ شرایطش اونم باش داشتھ  ھواشو:ھامین

 

 شد خون دلم نخون روضھ بابا خوب خیلی:ساوان

 

 باشھ نزده گند بگیر باراد از امار یھ ھامین_

 

 ھست حواسم:ھامین

 

 خطمھ پشت کن قطع_

 

 فعال باشھ:ساوان

 

 فعال:ھامین

 

 کردم وصل بارادو و کردم قطع و تماس

 

 ھامین شد تموم:باراد

 

 گرم دمت باراد مرسی:ھامین



 

 نیست؟ ای دیگھ کار قربونت:باراد

 

 گرم دمت نھ:ھامین

 

 فعال پس:باراد

 

 فعال:ھامین

 

 پیش خوبی ھمین بھ زچی ھمھ اگر گرفتم ضرب فرمون روی دستم با
 میشد عالی میرفت

 

  عمارت سمت افتادم راه و کردم روشن و ماشین

 نیاز؛

 

 ولی وحشتناک ی رابطھ اون از بعد شده درست چیز ھمھ میکردم فکر
 قبل حالت بھ برگشت چیز ھمھ شدنم خوب با شد تموم زود خوشحالیم

 داشت عجیبی غیرت یھ بھم نسبت لونا کھ تفاوت یھ با فقط

 



 بود بعید رفتارش  اون  با لونا از خوب ولی نبود زیاد اصال کھ رستھد
 جورایی یھ

 

 و اتاق تمام باید روز ھر من ولی بود خدمتکار از پر خونھ این توی
 دردناک تنبیھ کلی لونا توسط بعدشم میشستم چیزو ھمھ و میکردم تمیز

 میکردم تحمل و

 

 روی سوختگی بھ خورد چشمم میکردم تمیز و زمین کھ ھمینجوری
 تمام درد میوفتم یادش وقتی حتی میکرد خودنمایی کھ لونا اسم و دستم
 میگیره فرا بدنمو

 

 انتخاب و مردن صد در صد درد اون ی دوباره ی تجربھ و مرگ بین
 بود وحشتناک خیلی میکردم

 

 کنم فراموش  رو خیال و فکر اون تا دادم تکون سرمو

 

 زمین روی نشستم و واردی بھ دادم تکیھ شد تموم کارم

 

 اتاق این از دیوار درو این از بودم شده خستھ

 



 این تحمل دیگھ من میخورد بھم ھاش ادم و عمارت این از داشت حالم
 نداشتم ھارو سختی

 

 گذاشت اسمشو میشد بود خوب حالم کھ روزی اخرین بھ کردم فکر
 خوش روز

 

 ھیچی بھ نرسیدم ھیچی بھ ولی تر عقب ھی عقب رفتم رو روزھا
 اومدم یادم کشیدم کھ ھایی درد بیشتر

 

 و بازوھام روی کشیدم دست شومم بخت و خودم ی واسھ سوخت دلم
 کردم زمزمھ

 

 بودی بدشانس اول از تو خانم نیاز ھی:نیاز

 

 سمتم اومد لونا و شد باز اتاق در

 

 پھلوم توی زد لگد یھ بھم رسید شم بلند جام از خواستم تا

 

 چی کھ خودت واسھ اینجا تینشس حیوون:لونا

 



 کردن خانومی واسھ اومدی کردی فکر نکنھ_

 

 شد تموم کارم اخھ:نیاز

 

 مرتبھ و تمیز جا ھمھ دید وقتی انداخت اطراف و دور بھ نگاھی یھ
 زمین روی کرد ول بودو دستش کھ جامی

 

 نشده تموم کارت ھنوز نھ:لونا

 

 کنی یزشتم  بزنی لیس و زمین کھ نداری دوست تولھ بجنب_

 

 خانوم نھ:نیاز

 

 تولھ بجنب پس:لونا

 

 چشم:نیاز

 

 زمین کھ شدم مجبور دوباره و کردم جمع ھارو شیشھ خوردِ  شدم دوال
 . چیزو ھمھ کنم تمیز اول از و



 

 نمیتونم دیگھ میکردم  حس میمردم درد کمر از داشتم شد تموم باالخره
 کنم صاف کمرمو

 

 شد تموم:نیاز

 

 خوبھ:لونا

 

 بگیرم؟ دوش برم ونممیت:نیاز

 

 داری فرصت ربع یھ:لونا

 

 ممنونم  چشم:نیاز

 

 روی میریخت کھ اب ھای قطره بھ و بودم ایستاده گرم اب دوش زیر
 میکردم نگاه بدنم

 

 بدم نجات و خودم وضع این از روز یھ کھ دادم قول خودم بھ

 



 نبودن معلوم اب زیر کھ اشکام رد روی کشیدم دست

 

 زیادی تنبیھ رسیدنم دیر با نمیخواست دلم بیرون تمرف زود شستم خودمو
  .کنم درست خودم ی واسھ

 رونیا؛

 

 بودم کردِ  سر لعنتی پالگ این با صبح تا شب

 

 داشتم دیوار تو بزنم محکم و سرم میخواست دلم کالفگی شدت از
 میشدم دیوونھ

 

 باھاش جورایی یھ بود گرفتھ ھم دوش و بود خورده صبحانشو مروا
 مبود قھر

 

 و روحی تنبیھ ھزارجور تاحاال دیشب از بود رحمی بی  نھایت  کارش
 بود اومده در نفسم کھ بودم کرده تحمل رو جسمی

 

 داخل اومد و کرد باز و اتاق در مروا

 

 اویزونھ لوچت و لب چرا:مروا



 

 شدم سینھ بھ دست

 

 در صداش میکشید کروکودیلم دردو ھمھ این ، چرا میپرسھ داره تازه
 طفلکی من بھ برسھ چھ میومد

 

 ھیچی:رونیا

 

 قھری؟ ھیچی واسھ:مروا

 

 بلھ:رونیا

 

 میومد در صداش میکشید کروکودیلم کشیدم درد ھمھ این_

 

 افترکیرم یھ حتی اصالنشم ندادی گوش ولی داشتم گناه کلی من_
 کنم تحمل میتونم چقدر معصوم طفل من مگھ نداشتیم

 

 خوردی مخمو نکن غرغر انقدر خوبھ خوبھ:مروا

 



 نداری دوست منو اصال بفرما:رونیا

 

 روی انگشتش با اروم خیلی ی ضربھ چند و کرد بغلم پشت از اومد
 زد گیجگاھم

 

 راحتی چلی و خل نداری عقل خوبھ:مروا

 

 زیادِ  عقلم خیلیم من:رونیا

 

 ھستی زشتی باھوش موش چھ معلومھ حرفات از اره:مروا

 

 دست اصال کنترلش کھ خندیلب با و شدن باز معمول طبق ھام نیش
 گفتم نبود خودم

 

 دارم دوست منم مرسی:رونیا

 

 باال داد ابروشو یھ گردوند برم مروا

 

 کرد؟ عالقھ ابراز کی حاال:مروا



 

 دیگھ شما خوب:رونیا

 

 دارم؟ دوست گفتم کی:مروا

 

 دیگھ عالقتھ ابراز اینا و زشت ھمون خوب:رونیا

 

 دوست بگی ھی نیستی این اھل فھمیدم باھوشم من کھ نھ مروا خوب_
 میگی اینجوری دارم

 

 بفھمی چیزارو این بعیده عقل بی توی از:مروا

 

 احساسم خدای من نھ:رونیا

 

 میفھمم زود ھمینھ واسھ_

 

 صورتش روی گذاشت دستشو و کشید دراز تخت روی مروا

 

  خستم خیلی احساس خدای:مروا



 

 جوجک ببینمت بھم برس یکم بیا_

 

 جانم سرور ممممچشششششم:رونیا

 

 میشھھھھ اطاعت االن ھمین_

 

 بریز زبون واسم کم خوبھ:مروا

 

 ذوقم تو زدی باز عھھھھ:رونیا

 

 بخوابم؟ یا میای:مروا

 

 شکمش روی کردم پرت خودمو

 

 اوووووووومد عشقت:رونیا

 

 کرد زمزمھ زیرلب کھ شنیدم

 



  عقل بی وحشیِ :مروا

 سدنا؛

 

 نگاه اطرافم دور بھ و بودم تادهوایس خونھ وسط و بود دھنم تو انگشتم
 میکردم

 

 چی موقع اون نھ گذاشت خونھ اینجارو اسم میشھ االن شد حاال اوھوم
 ایش ایش ایش اینجا بود

 

 شدِ  داشتنی دوست ھمش واقعا شده خوب چیز ھمھ نظرم بھ

 

 میگرفتم وجدان عذاب داشتم یکم خرج توی افتاد حسابی ساوانم بیچاره
 میکرد دور ذھنم از چیزو ھھم خونھ زیبایی ولی

 

 داخل اومد ساوان و شد باز در

 

 بغلش توی کردم پرت خودمو دویدم دور از

 

 دورش پاھام و دست باالتر کشید منو کمرمو دور گذاشت دستشو ساوان
 شد حلقھ



 

 قشنگھ بابایی سالم:سدنا

 

 زشتھ دختر سالم:ساوان

 

 باباییییییییییی عھھھھھ:سدنا

 

 نکن جیغ جیغ:ساوان

 

  میزنم دارم حرف خوب:سدنا

 

 نکش جیغ بزن حرف خوب:ساوان

 

 نخواستم اصال:سدنا

 

  برگردوندم رومو

 

 کن نگاھم:ساوان

 



 نوچ:سدنا

 

 زود:ساوان

 

 قھرم اخھھھ:سدنا

 

 کوچولو زود:ساوان

 

 دوختم جذابش چشمای بھ چشمامو

 

 برگردونیا رو نبینم کوچولو بانو:ساوان

 

 جانم اکسیژن چشم:سدنا

 

  بیام و  کنم عوض لباسمو پایین  بپر:ساوان

 

 نمیلم:سدنا

 

 )نمیرم(



 

 دیگھ میام زود برو:ساوان

 

 نوموخوام:سدنا

 

 )نمیخوام(

 

 شدی؟ موش باز تو:ساوان

 

 اوھوم:سدنا

 

 خوب خیلی:ساوان

 

 بودم بغلش توی ھمونجوری منم و مبل روی نشست

 

 میکردم بازی ساوان پیرھن ھای دکمھ با شونم روی ریختم کج موھامو

 

 خیلی روز چند این تو کردی کھ ای ھزینھ ھمھ این بابت من:سدنا
 بزارمت فشار تحت انقدر نمیخواست دلم شد کلی واقعا ازت ممنونم



 

 االن داری الزم  ھم ای دیگھ  چیز اگر سدنا نیستم فشار تحت من:ساوان
 بگو جا یھ میکنیم خرید داریم کھ

 

 ساوان اخھ:سدنا

 

 تو ی واسھ مشکلی مالی لحاظ از من سدنا نره تیاد  ھیییش:ساوان
  بشنوم اینارو نمیاد خوشم اصال پس ندارم میخواد دلت کھ ھایی خرج

 باشی فشار تو و بشی اذیت نمیخوام:سدنا

 

 بذاری فشار تو منو نمیتونی ھم بخوای کھ فنچی انقدر تو:ساوان

 

 خوشحالم خیلی:سدنا

 

 چرا:ساوان

 

  پیشمی چون:سدنا

 

 میکنھ خوشبختی غرق منو حمایتت ھمھ این_



 

 دیگھ ای جوجھ:ساوان

 

 میکرد بازی موھام با و موھام توی کشید دست

 

 ھا میبره خوابم اینجوری:سدنا

 

  تنبل:ساوان

 

 سدنا_

 

 ساوان دلم جون:سدنا

 

 کرده جا بھ جا اینارو کمد و مبل این کی:ساوان

 

 نمیدونم:سدنا

 

 درووغ:ساوان

 



 عھھھھ:سدنا

 

 ببینم بگو:ساوان

 

 من:سدنا

 

 کردی بیخود شما:ساوان

 

 اونوقت؟ کی با_

 

 خودم با:سدنا

 

 نیار در بازی مزه بی:ساوان

 

 بخدا کردم جا بھ جا تنھایی:سدنا

 

  کردی غلط تو:ساوان

 

 کردم جمع بغلش تو بیشتر خودمو



 

 نزن؟ دست نگفتم تو بھ من مگھ:ساوان

 

 ھان؟؟؟_

 

 گفتید:سدنا

 

 اخھ خوب ولی،ولی_

 

 چی؟:ساوان

 

 خوب اخھ نمیاورد طاقت دلم:سدنا

 

 گردوند برم و گرفت دستمو سریع ساوان

 

 میکنی چیکار ایییی:سدنا

 

 اورد در شرتمو و شلوار حرفی ھیچ بدون

 



 باسنم روی زد دست

 

  میفھمی حاال:ساوان

 

 بھ جایی یھ از ولی بود تحمل قابل اوایلش زدن ضربھ بھ کرد شروع
 بود شده حساس پوستم بعد

 

 میکشیدم جیغ و میدادم تکون پاھامو

 

 کردم غلطططط بااابااااییی:سدنا

 

 جونم بابایی توروخدا_

 

 ببخشییییییید منو_

 

 اااااااااااایییییییییییی_

 

 کردمممممممممممم میل شکر_

 



 توروخدااااااا نزززززن بابایی_

 

 کردی بود غلطی چھ:ساوان

 

 ببخشیییییید خوردمممممم شکر:سدنا

 

 زد محکم خیلی ی ضربھ یھ

 

 نبود یا بود اخرت بار:ساوان

 

  بوووووود بوووود:سدنا

 

 بووووود خدا بھ_

 

  کشید کردنم اسپنک از دست ساوان

 

 شد خوشرنگ خوبھ:ساوان

 

 شدم داغون حسابی کھ یعنی این



 

 پاش روی کشیدم دراز شکم روی کردم تنم لباسمو ھمونجوری

 

 بود وحشتناک بشینمم بخوام اینکھ تصور

 

 بوسیدم و ساوان دست شدم دوال

 

 میذارید وقت تربیتم ی واسھ کھ مرسی:سدنا

 

 کوچولو:ساوان

 

 اخھ شد سنگین انقدر دستت کی بابایی:سدنا

 

  جوجک خوبھ تو واسھ:ساوان

 لونا؛

 

  میکشیدم سیگار داشتم بارون زیر بودم نشستھ بالکن توی

 

  داشت وارزشش ولی تنم توی نشست لرز بود شده خوبی ھوای چقدر



 

 نیاز بھ خورد چشمم عقب برگشتم افتاد ھام شونھ دور پتو

 

 بود دنیا داشتنی دوست ترین منفور

 

  میز روی گذاشت و چایی سینی نیاز

 

 میچسبھ چایی یھ گفتم بیرونی ھوا این تو دیدم:نیاز

 

 نیستم خور چایی من:لونا

 

 میخوردی ھمیشھ قبال اخھ:نیاز

 

 قبال میگی:لونا

 

  شده عوض ھام عادت_

 

 داری دوست کردم فکر من:نیاز

 



 میکنی زیاد احمقانھ فکرای تو:لونا

 

 خب ولی:نیاز

 

  ھا نده تحویلم پرت چرتو انقدر:لونا

 

 ندارم دیگھ و احمق توی ی حوصلھ و حال_

 

 چشم:نیاز

 

 کردم روشن دیگھ نخ یھ

 

 پایین سر با بود ایستاده بالکن ی گوشھ کھ بود نیازی بھ چشمم

 

 سردشھ کھ میداد نشون لرزونش دستای

 

 تو برو:لونا

 

 بده جوابمو کھ باال اورد سرشو



 

 بود کرده مظلوم زیادی قیافشو چشماش توی اشک

 

 پیشت بمونم میخوام نھ:نیاز

 

 چیکار؟ بمونی:لونا

 

 میشم؟ خوشحال میکنی فکر واقعا_

 

 اخھ ولی:نیاز

 

 اخھ بی اخھ:لونا

 

 نبینمت برو_

 

 شھ اذیت نمیخواستم بود سردش ولی کنم ناراحتش نمیخواست دلم

 

 من وگرنھ چیز ھمھ بھ زد گند کرد خراب خودش بود ھمین راھش تنھا
ُحش بھ رو عاشقانھ آغوش االن  میدادم ترجیح ف



 

 عاشقانھ بغل میگم من چیھ پرتا و چرت این اومدم خودم بھ

 

  بکنم غلطا این از دیگھ بخندم گورم ھفت بھ من بابا برو ھھ

 مروا؛

 

 فکرم ولی بود خوابیده کنارم معصومانھ چقدر کھ بود رونیا بھ گاھمن
  متفاوت چیز ھزارتا سمت

 

 درستھ چی نمیدونستم اصال بود شده زیاد خیلی کارھا فشار روزھا این
 بدون داشتم دوست میخواست استراحت دلم بکنم باید چیکار غلط چی
  ای گوشھ یھ برم بگیرم رونیارو دست استرسی ھیچ

 

 کس ھمھ چیزو ھمھ از باشم دور مدت یھ داشتم ازنی

 

 ِنق ِنق بستھ چشم با و خوردن تکون تخت روی کرد شروع رونیا
 کردن

 

 میومد در صداش نبود بغلم تو وقتی بود ھمینجوری ھمیشھ

 



  بغلم توی اومد خودش کردم باز آغوشمو و نزدیکش رفتم

 

 گفت پرت و چرت ھمیشھ مثل زیرلب

 

 خوبھ اوم:رونیا

 

 میگی چی کوچولو احمق:مروا

 

 خوابم زورگو ساکت:رونیا

 

 میکنھ کار زبونش اون خوابم تو ببینا و بیشرف:مروا

 

  ھا گذشتھ بھ رفت ذھنم

 

 کھ بود تجربھ بی و مظلوم ی بچھ دختر یھ دیدم رو رونیا کھ اولی روز
 میداد تشخیص زور بھ چپشم و راست دست

 

 بود ریختھ عالم غم انگاری خوشگلش ھای چشم اون توی

 



 بود حریف رو ھمھ کھ قوی دختر یھ بود شده چی حاال ولی

 

 رو کارایی یھ و عقب برگردم میشد کاشکی گذشتھ خیلی روزھا اون از
  نمیکردم شروع

 

  لرزیدم خودم بھ ترس از

 چی بدم دست از رو رونیا بشن باعث جدید کارھای این اگر

 

 صدای با ناخوداگاه ھم توی رفت ھام اخم بود غلطی کار تصورشم
 گفتم ای نشده کنترل

 

 پررو بچھ کرده غلط:مروا

 

 کرد نگاھم تعجب با و کرد باز ھاشو چشم ترس با رونیا

 

 گفتم کنترلی قابل غیر باعصبانیت بھش کردم رو

 

 کن فرو گوشات اون تو خوب میگم چیزی یھ:مروا

 



 کرد زمزمھ ترس با رونیا

 

 چشم:رونیا

 

 تکون من کنار از میکنی غلط تو اتفاقی ھر بیفتھ کھ اتفاقی ھر:مروا
 بخوری

 

 فقط جات تو بگیری فاصلھ من از میخوری گوه تو بکشم اگر ادمم من_
 بکنی خطایی ھیچ نداری ھم حق منھ پیش

 

 گفتم قبل از تر بلند

 

 نھ یا فھمیدی:مروا

 

 یدم..فھمی چشم بلھ..ب:رونیا

 

 شد جمع خودش ویت گوشھ یھ و ریختن اشک بھ کرد شروع رونیا

 



 مگھ اخھ ترسوندما الکی رو بچھ این اومدم خودم بھ تازه گذشت کھ یکم
 داشت خبر چیزی از

 

 اینجوری من کھ بود کرده چیکار خنگ این اخھ سوخت براش دلم
 ترسوندمش

 

 خانم جوجھ:مروا

 

 جانم:رونیا

 

  ببینمت بیا:مروا

 

  بغلم توی اومد چرخید زود خیلی

 

 یھو دش چی ببینمت:مروا

 

 ترسیدم ،من مروا من:رونیا

 

 نکردم کاری ھیچ بخدا_



 

 دارم و کسی تو جز مگھ اصال من_

 

  خانوم زشتو میدونم:مروا

 

 زد گوش یھ ھم تو بھ خواستم درگیرم یکم من اومده پیش ای مسئلھ یھ_
 بکنم

 

 شده چی:رونیا

 

 نکنی دخالت بزرگترا کار تو کنم یاداوری باید ھرشب:مروا

 

 ھھعھ:رونیا

 

 قھری؟:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 ببینم کن اشتی کردی غلط:مروا



 

 نمیخوامممم:رونیا

 

 پالگ یا میکنی اشتی:مروا

 

 زورگویی خیلی تو کھ واقعا:رونیا

 

  تحدیدِ  با کردنتم اشتی_

 

 بیارم پالگو من بلندشو:مروا

 

 اشتیم باشھھھھھ:رونیا

 

 میگی دروغ بلندشو نھ:مروا

 

 اشتیم خدا بھ:رونیا

 

 دارم دوستت ھم لیک_

 



 وظیفتھ خوبھ:مروا

 

  زورگو:رونیا

 رونیا؛

 

 بودم گرفتھ درد قلب ترس شدت از مروا رفتار اون با

 

 منو واقعا بیدادھاش دادو بعدشم و کرد بیدار خواب از منو اونجوری
 بود ترسونده

 

 ولی میکنھ داره کارایی یھ مروا بودم مطمئن ولی خبره چھ نمیدونستم
 خبره چھ بفھمم منم تا نمیداد سوتی وقت ھیچ کھ ودب باھوش انقدر

 

 چیز ھمھ و کنھ کاری یھ وقتی یھ نکنھ بودم نگران میزد شور دلم
 بشھ خراب

 

 دلم من و میذاره تاثیر ھمھ زندگی روی میکنھ داره کھ کاری میدونستم
 بکشھ سختی کسی این از بیشتر نمیخواست

 



 الکی ھای خیال و فکر این جای بھ دادم ترجیح میشد منفجر داشت سرم
 بخوابم باشھ توھم ممکنھ کھ

 

 بود گوشیم صدای خاطر بھ اونم کردم باز چشمامو بدی سردرد با صبح
 بودم خواب حاالھا حاال وگرنھ

 

 مخاطب اسم بھ کردن نگاه بدون و برداشتم و گوشی کردم دراز دستمو
 کردم وصل و تماس

 

 رونی:سدنا

 

 ھوم:رونیا

 

 شد تر محکم شکمم دور مروا دستای

 

 بیا دقیقھ یھ:سدنا

 

 خب:رونیا

 



  میدی گوش:سدنا

 

 اینجا بیا دقیقھ یھ میگم_

 

 خوابیم االن باشھ:رونیا

 

 خوابھ؟ ھم مروا سرم بر خاک:سدنا

 

 اوھوم:رونیا

 

 وای ای:سدنا

 

 بخیر شب_

 

 دیگھ چیھ بخیر شب سدنا این خره چقدر اخھ کرد قطع و گوشی

 

 دادم شارف مروا بھ بیشتر خودمو

 

 میکردی سایلنتش باید:مروا



 

 نبود حواسم ببخشید:رونیا

 

 سرجاش میاد حواستم بشی کھ تنبیھ:مروا

 

 عھھھھھھ:رونیا

 

 بخوابیم دیگھ یکم شو ساکت:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 سدنا سمت رفت ذھنم فکرو تمام

 

 پیشش برم میگفت بھم کھ شده چی

 

 دعوت این حاال منبودی صمیمیم ولی نبودیم بد باھم وقت ھیچ ما
 واسم بود عجیب جورایی یھ صبحی اول دوستانش

 



 ھمش اینا شایدم اورد در سر چیزایی یھ از سدنا طریق از بشھ شاید
 نکنم دخالت بھتره نمیدونم باشھ توھم

 

 میگھ بھم خودش مروا خوب باشھ داشتھ وجود مھمی چیز اگر اصال
 کھ نیست بازی کاراگاه بھ نیازی

 

 بخوابم بزار مگفت رونی:مروا

 

 تو میزنی وول انقدر چرا اخھ_

 

 دیگھ خوابم منم:رونیا

 

 کردی غلط تو:مروا

 

 بیام منم تا کن اماده حمومو برو بلندشو خانوم میمون_

 

 چشم:رونیا

 

 بجنب:مروا



 

 شدم بلند مروا بغل از

 

  رفتم چشم:رونیا

 سدنا؛

 

  کردما درست چیزی عجب بھ بھ

 

 خدا بھ میره ھدر استعدادم ھمھ این داره حیف من بھ افرین واقعا

 

 یعنی شانس خوش ادم کرده کھ انتخابی بابت ساوان حال بھ خوش واقعا
  ساوان

 

 خوشبختی گوش تو زدِ  قشنگ من انتخاب با

 

 اومد رونیا کنم فکر اومد در صدای

 

 کردم باز درو رفتم و کردم کم گازو زیر

 



 تو بیا خوبی سالم:سدنا

 

 خوبی تو مرسی سالم:رونیا

 

 اوھوم:سدنا

 

 میام االن منم بشین

 

 باشھ:رونیا

 

 و آلوچھ  و لواشک ریختم بودم کرده اماده قبل از کھ شربت لیوان دوتا
 و کردم تعارف بھش رونیا پیش رفتم و سینی تویِ  گذاشتم ھم تخمھ

 روش بھ رو نشستم

 

 افرین شده قشنگ خیلی اینجا:رونیا

 

 ننمیبی خوشگل چشمات عزیزم مرسی:سدنا

 

 اومد خوشم خیلی:رونیا



 

 سلیقھ بھ چرا خوبھ موقعیتش کھ ھم مروا خودتونھ مال اینجا کھ تو:سدنا
 نمیدی؟ تغییرش خودت ی

 

 نکردم فکر بھش تاحاال نمیدونم:رونیا

 

 بخور شربتتو:سدنا

 

 بنظرم فکرش تو برو_

 

 الزمھ کنم فکر تغییراتی یھ اره:رونیا

 

  زدیم لبخند دوتامون ھر

 گفتم و باال ردماو دستمو

 

 قدش بزن ایول:سدنا

 

 شد بلند خندمون صدای بھم خورد دستامون وقتی

 



 خب:رونیا

 

 چی خب:سدنا

 

 نکردی؟ دعوت حرفا این ی واسھ کھ منو:رونیا

 

  راستش نھ:سدنا

 

 اصلیتو حرف بگو:رونیا

 

 باشیم دوست میخواد دلم من رونیا ببین خب:سدنا

 

 صمیمی دوستای_

 

 میگذره خوش بھمون خب باشیم دوست اگھ شده ندِ کن کسل خیلی جو_

 

 بگذرونیم خوش ھم کنار میشھ کلی تازشم_

 

 چیزا این و خرید بیرون بریم وقتا بعضی حتی_



 

 ھمیناست؟ فقط دلیلت ولی نیست بدی پیشنھاد:رونیا

 

 چی پس دیگھ اره:سدنا

 

 ھفاصل بودنمون عادی از چقدر ما فھمیدم خرید میرفتیم ساوان با وقتی_
 گرفتیم

 

 قبولھ خوبھ:رونیا

 

  بیام در تنھاییم ی پیلھ از نمیاد  بدم منم  راستش_

 

 واقعا گرم دمت ایوال جونمی اخ:سدنا

 

 خندیدن بھ کرد شروع رونیا

 

 ای بچھ کھ واقعا:رونیا

 



 دری ھر از میخوردیم خوراکی و بودیم زدن حرف مشغول رونیا با
  زدیم حرف

 

 اطراف از حواسمون ھردوتامون کھ گذشت خنده و شوخی بھ انقدر
 بود شده پرت

 

 پریدیم جا از ساوان صدای با یھو

 

 سالمتی بھ شدی کر جوجھ:ساوان

 

 اومدی کی سالم عھھھھ:سدنا

 

 ساوان سالم:رونیا

 

 سالم سالم:ساوان

 

 من ی متوجھ کھ میکردید غیبت خوب_

 

 کرد قطع جملشو ساوان یھو



 

 پختی؟ غذا تو سدنا_

 

 داریم پز سدنا ناھار ھھبلھھھھھ:سدنا

 

 نداریم دیگھ:ساوان

 

 چرا وا:سدنا

 

 برداشتھ و عمارت کل سوختگیش بوی:ساوان

 

 وااااااااای:سدنا

 

 رفت شدم بدبخت آشپزخونھ توی پریدم

 

 چطوری رونیا بشین خوب:ساوان

 

 مرسی خوبم منم:رونیا

 



 شده دیرم حسابی االنم تا دیگھ میرم نھ_

 

 نیوفتی دردسر تو منمیکن اصرار باشھ:ساوان

 

 فعال پس ممنونم:رونیا

 

 اومدی خوش:ساوان

 

 فعال میرم من سدنااا:رونیا

 

 دیگھ بمون خوب:سدنا

 

  میبینیم ھمو بعد حاال نھ:رونیا

 

 اومدی کھ مرسی عزیزم باشھ:سدنا

 

 فعال قربونت:رونیا

 

  سالمت بھ:سدنا



 روی کردم باز داغو اب و اشغال سطل توی ریختم و شدم نابود غذای
 قابلمھ

 

 کرد قبول راحت انقدر رونیا واقعا یعنی

 بوده من طرف از پیشنھاد یھ منتظر فقط واقعا

 

 بره پیش خوب چیز ھمھ امیدوارم فقط نمیدونم

 

 سدنا:ساوان

 

 ساوان سمت برگشتم

 

 جونم:سدنا

 

 بود؟ مناسبتی چھ بھ امروزتون مھمونی:ساوان

 

  بود دخترونھ گپ  یھ:سدنا

 

 داره؟ مشکلی_



 

 میگرفتی اجازه من از باید قبلش ولی  نھ:ساوان

 

 کرد تاکید باید کلمھ رو

 

  دارم ھایی آزادی یھ ھمسرت عنوان بھ من:سدنا

 

  کرد زیاد ابروھاشو گره و چشمام توی شد خیره ساوان

 

 تا عقب میرفتم قدم دوتا من ، جلو میومد ساوان کھ قدمی یک ھر
 یخچال بھ چسبیدم

 

 صورت ھدفش میکردم فکر من کھ یخچال روی دکوبون محکم دستشو
 بستم چشمامو ترس از منھ

 

 نداری آزادی ھیچ من ھمسر عنوان بھ تو:ساوان

 

 داد ادامھ قبل از بلندتر

 



 شدی؟ شیرفھم:ساوان

 

 بلھ..ب:سدنا

 

  اگر حتی نداشتم جراتشو خوب ولی کنم مخالفت میخواست دلم خیلی
 نمیتونستم میخواستمم

 

 خورد منتظرش ی ھقیاف بھ نگاھم

 

 میخوام معذرت من من، خب:سدنا

 

 کردم دعوت مھمون شما ی اجازه بی کھ کردم اشتباه_

 

 بخشیدم شاید شدی کھ تنبیھ :ساوان

 

 نشھ تکرار میدم قول:سدنا

 

 کنی تکرارش کھ نداری جراتشم:ساوان

 



 بلھ:سدنا

 

 میز پشت نشست و گرفت فاصلھ ازم ساوان

 

 بیار ناھارو:ساوان

 

 سوخت کھ دیدید اخھ:سدنا

 

 من نھ تویھ مشکلھ این:ساوان

 

 اخھ:سدنا

 

  گشنمھ من بجنب  دِ :ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 و ماھی  تن سریع بود اماده کھ برنج بود ماھی تن راھم بھترین خوب
 بیاد جوش تا گاز روی اب توی گذاشتم

 



 میز سر  گذاشتم شدن حاضر کھ برنجم و تن و چیدم زود میزو

 

  نمبشی خواستم

 

 میز زیر شما:ساوان

 

 ولی:سدنا

 

 باش زود:ساوان

 

  چشم:سدنا

 ساوان؛

 

 فندوقیم مغز خودش مثل منم کردِ  فکر خنگ ی دختره

 

 نگاھم و بود نشستھ  پام دوتا بین مظلومانھ کھ کردم سدنا بھ نگاه یھ
 بزنمش میشھ کھ جایی تا میخواست دلم میکرد

 



 نداشتش مغز اون تو چی ببینم تا نیارم روش بھ چیزی میگفت منطق
 بپیچونھ منو میتونھ کھ کنھ  فکر  بزار میگذره

 

 بابایی:سدنا

 

 ترینم جون جون بابایی_

 

 بگو:ساوان

 

 دوشنمھ دالم دوناه:سدنا

 

 )گشنمھ دارم گناه(

 

 بخوری شیرتو میتونی:ساوان

 

 ندیدی؟ و ظرفت یعنی_

 

 نمیدوستم اونو من:سدنا

 



 )ندارم دوست  اونو من(

 

 میکنی صبر فردا تا پس خب:ساوان

 

 موخوام اوشمزه غذای منم تولوخدا بابایی:سدنا

 

 )میخوام خوشمزه غذای منم توروخدا بابایی(

 

 نھ یا  میکنی  بس سدنا:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 میز زیر رفت کامل و عقب کشید پاھام بین از خودشو

 

 و کج صورتشو میکرد نگاھش اخم با و جلوش کشید شیرشو ظرف
 گفتم لب زیر میکرد غرغر داشت لب زیر و بود ردهک ماوج

 

  غرغرو حسود ی دختره:ساوان

 



  بخوره شیر میز زیر بشین حقشھ خودشم میده ماھی تن من بھ وقتی

 

 شدم بلند جام سر از و بود شده تموم غذام

 

 میزو کن  جمع بیا:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 نره یادت ھم چایی و میوه:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 واسھ کردن  ناز حال در فقط خنگول کرده قھر باھام مثال مخان سرتق
 من

 

 بود وایستاده گوشھ یھ میز روی چید و اورد میوه و چایی

 

 بشینی میتونی:ساوان

 



 ممنونم  چشم:سدنا

 

 مثال؟ قھری:ساوان

 

 نوچ:سدنا

 

  میفھمم زدنت حرف از من کوچولو:ساوان

 ندادی غذا بھم شما ولی بود گرسنم منم اخھ:سدنا

 

 بھت دادم کھ شیر:ساوان

 

 زمین زد پاشو سدنا

 

 نداشتم دوست شیر من ولی:سدنا

 

 زدم صداش جدی صدای با

 

 سدنا:ساوان

 



 میخوام معذرت:سدنا

 

 خب:ساوان

 

 نداشتم دوست شیر من میگفتم داشتم:سدنا

 

 ندارم دوست ماھی تن منم:ساوان

 

 خوب:سدنا

 

 خوب اممم_

 

 خوب؟:ساوان

 

 چیِز  خوب:سدنا

 

 چیھ:نساوا

 

 اخھ سوخت:سدنا



 

 نداری و بودن مستقل ھمھ این صالحیت دیدی:ساوان

 

 شد پرت حواسم فقط بلدم من:سدنا

 

 ھمینھ مشکلم منم:ساوان

 

  ِاِاِاِامممم:سدنا

 

 چی یعنی خوب_

 

 باشھ خنگ میتونھ زیاد انقدر ادم یھ نمیشد باورم

 

 یعنی کنیمی خرابش دقتیت بی با و بلدی و کاری یھ وقتی یعنی:ساوان
 واست فرصت اون یعنی نمیدونستی ارزششو دادم بھت کھ فرصتی اون

 بوده زیادی

 

 داد جواب کرده بغض سدنا

 



 نیست اینطوری:سدنا

 

 اتاقت تو برو کنی گریھ میخوای:ساوان

 

 نداره گریھ واسھ دلیلی میزنم حرف جدی خیلی باھات دارم االن من_

 

 محساس ھاش اشک رو نمیفھمھ احمق ی دختره

 

 چشم:سدنا

 

 خوبھ:ساوان

 

 کنم جبرانش میدم قول بخدا ببخشید منو:سدنا

 

 نداره وجود فرصت واسھ دلیلی:ساوان

 

 بشھ انجام سروقت کارھام ی ھمھ کھ میدم قول ،بخدا توروخدا:سدنا

 

 بعد ی واسھ باشھ بحثمون میکنھ درد خیلی سرم االن:ساوان



 

 چشم:سدنا

 

 بخوابیم بریم کن جور و جمع بلندشو:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 میکرد جمع چیزو ھمھ تند تند فرفره مثل شد بلند جاش  از سریع

 

  ترسو کوچولوی خنگ

 

 بابایی شد تموم:سدنا

 

  بریم خوبھ:ساوان

 نیاز؛

 

 تموم داشت تحملم  شم خالص میشد کاش بار یھ شیون بار یھ مرگ
 منو شتدا bdsm ی رابطھ اسم بھ لونا اینکھ از میخورد بھم حالم میشد

 میداد عذاب اینجوری



 

 فقط کھ فیکھ  ادم یھ میگفتم نداشتم باھاش شیرینی ی گذشتھ  اگر شاید
 ...لونا خب ولی خودشھ نیازھای دنبال

 

 شدم گذشتھ غرق دوباره

 

 عمارت این تو اون بخاطر منم و بود مروا راست دست لونا زمان اون
 ھمین کلفتم یھ  فقط حاال ولی رونیا مثل تقریبا میکردم خانومی

 

 افتادم رابطمون روز آخرین یاد

 عشق این ھای نفس آخرین یاد

 

 گذشتھ*

 

 صدای موقع ھمون و کردم باز خواب از چشمامو لونا بغل تو صبح
 اومد در لونا تلگرام ھم سر پشت ھای پیام

 

 صبحی اول کیھ اوووف:لونا

 



 ھنوزم خستم من کن ولش اوووم:نیاز

 

 نکندیا کوه خوبھ:لونا

 

 عھھھھ:نیاز

 

 اومد در گوشیش صدای بازم

 

 نمیکنھ ولمون کیھ ببینم بزار کوچولو خرگوش:لونا

 

 ببینم اول من:نیاز

 

 کوچولو خوردنی گفت نھ بھت میشھ مگھ میشی مظلوم اونجوری:لونا

 

 نوووووووچ:نیاز

 

  ببین بردار:لونا

 

 شد باز گوشی و زدم انگشتمو اثر برداشتم رو لونا گوشی



 

 کردم بازشون غریب و عجیب اسم یھ از بود عکس عالمھ یھ

 

 چیھ:لونا

 

 بشن باز کن صبر:نیاز

 

 شدم کی دست ی مسخره ببین منو:لونا

 

 شلنگ یھ انگار شده زیاد سرم خون کردم حس اومد کھ پیامی خوندن با
 بود شده باز سرم تو خون قوی فشار

 

 خانوم نیاز کمر گودی روی ارثی خال نشونمونم:پیام

 

 شد باز عکسا

 

  میلرزید شدت بھ بدنم شد تار چشمام

 

 میکردم ثابت باید چجوری



 

 شد؟ چت نیاز:لونا

 

  تو دیدی چی ببینم بده_

 

 تخت اینطرف اومد و شد بلند تخت روی از

 

 گرفت دستم از گوشیو

 

 کنم ثابت باید چجوری میدونستم کاش زمین روی نشست خورد ُسر

 

 بودم نکرده وقت ھیچ کارو اون من ولی بودن من ھای عکس اونا

 

 فتوشاپھ؟:لونا

 

 بگم نمیتونستم دروغ کردم سکوت

 

  بزن حرف نیاز:لونا

 



 فتوشاپھ؟_

 

 نھ:نیاز

 

 کردی؟ خیانت من بھ عوضی:لونا

 

 نھ:نیاز

 

 لونا بودم نکرده خیانت من ولی بودن من ھای عکس اونا نگفتم دروغ
 نمیشنید ھیچی

 

 لیاقت بی ی ھرزه:لونا

 

 ...ودمنب ھرزه من

 

 شد شب لونا ھای لگد و مشت زیر روز اون

 

 بگم حقیقت از نذاشت سال ھمھ این چیھ داستان بگم بدم توضیح نذاشت

 



 نبود روزم اخرین روز اولین اون ولی شکست سرم و دستم اونروز

 

 میشدم تحقیر و میخوردم کتک شدت بھ میشد بدتر روز ھر چیز ھمھ

 

 شکنجھ بدترین میزدم حرف تا گمب واقعیتو نمیذاشت طریقی ھیچ از
 نمیشد گفتھ کھ ھایی حرف و میکردم تحمل باید ھارو

 

 ھمیشھ ولی بگم واقعیتو دیگھ ھای راه یا نامھ طریق از خواستم بارھا
  میخوردم کتک

 

 حرف باھام ،کسی میشدم تحقیر ھمھ سمت از لونا جز بھ عمارت توی
 کنھ کمکم بخواد برسھ چھ نمیزد

 

  رفتم اینجا از کھ روزی تا شد بدتر چیز ھمھ

 پرت و پریدم جام از در صدای با کھ میکردم فکر روز اون بھ داشتم
 حال زمان بھ شدم

 

 خودت؟ واسھ اینجا نشستی تو باز:لونا

 

 قدیم ھای کلفت کلفتم_



 

 نیستم کلفتت من ولی:نیاز

 

 زدی؟ زری چھ:لونا

 

 نیستم کلفتت گفتم:نیاز

 

 اون شاید بود عجیب خودمم واسھ کھ دماور کجا از شجاعتو ھمھ این
 شد باعثش فشار ھمھ

 

 کارت کھ خرابی ی ھرزه یھ تو کھ نیستی کلفت تو میگی راست:لونا
 باشی یکی با ھرشب کھ اینھ

 

 حرفیھھھھھھھھ چھ این:نیاز

 

 بود خودت با رابطم اولین ندیدی مگھ_

 

 طبیعیھ واست چیزا این کاره تو دستت چون شما:لونا

 



 متاسفم ستوا:نیاز

 

 میخوری دھنت از تر گنده گوه:لونا

 

 متاسفی؟ من واسھ ھرزه تو_

 

 ارھھھھھھھھھھھ:نیاز

 

  دھنم تو زد دستش پشت با

 کرد پاره لبمو دستش تو انگشتر

 

 لگد و مشت زیر گرفت و زمین روی کرد پرتم عقب رفتم قدم چند

 

 نزن:نیاز

 

 لونا نزن توروخدا_

 

 حیوون دراوردی من واسھ زبون:لونا

 



 بیرون میره در این از جنازت_

 

 لوناااااا نزن توروخدا ایی:نیاز

 

 ھمھ  فکرکردم شدم جمع خودم توی درد از اتاق گوشھ داد ھولم پاش با
 فھمیدم تنم روی مینشست کھ شالق ھای ضربھ با ولی شده تموم چیز

 داره ادامھ ھنوز

 

  بود ھبرداشت و زمین کھ بود خون فقط شد خفھ ھم جیغام صدای

 

 میگفت راست میمیرم دستش زیر امروز کھ شد باورم

 

 در کھ داشتم عمیق خواب یھ بھ عجیبی میل و بود شده سنگین چشمام
 شد باز بدی صدای با

 

 میکنی داری غلطی چھ روانی:مروا

 

 نکن دخالت برو:لونا

 



 ترسیدن ھا بچھ لونا شو خفھ:مروا

 

  کشتیش کثافت_

 

 س ھرزه اون:لونا

 

 گردوندی برش خوردی هگو:مروا

 

 شد دوال و نشست پاھاش دوتا روی و کنارم اومد مروا

 

 نیاز؟:مروا

 

 ای؟ زنده خوبی؟_

 

 وا..مر:نیاز

 

 بلھ:مروا

 

 من...من بذاره بگو:نیاز



  قتو..حقیق_ 

  بگم..بگ_

 تم...بکشت بعد_

 

 ھست؟ حقیقتیم:مروا

 

 خدا بھ:نیاز

 ست..ھس_

 

 خوب خیلی:مروا

 

 رونیاااا:مروا

 

 جانم:نیارو

 

 کن  خبر دکترو باش زود:مروا

 

  چشم:رونیا

 لونا؛



 

 فکر بیشتر ھرچی میکردم فکر میرفتمو راه داشتم اتاق در  پشت
 میشدم تر گیج میکردم

 

 من ی واسھ االن تا میکشتمش ھا سال ھمون باید احمقو این من
 نشھ پررو اینجوری

 

 رماد از تر مھربان ی دایھ شده کھ مروا از گرفتھ حرصم

 

 میکنھ طرفداری ھرزه اون از من واسھ

 

 من با کرد چیکار رفتھ یادش اینکھ مثل

 

 عوضی پست یھ شدم من خوبھ، ادم و  مھربون شدن ھمھ

 

 لعنتی

 

  بیرون اومد  دکتر و شد باز در

 



  کھ تو برم خواستم بھش توجھ بی

 

 بگیرم؟ وقتتونو لحظھ چند میشھ:دکتر

 

 نھ:لونا

 

 اخھ:دکتر

 

 بابا نک ولم:لونا

 

 اتاق  توی رفتم  و کردم باز درو

 

 الشی خیلی کھ واقعا نیاز:لونا

 

 میری؟ در دستم از کارھا  این با کردی فکر تو_

 

 سگ گوشتتو دادم شایدم میکنم چالت ھمینجام میکشم تورو من ببین_
 بشی منم سگای خوراک نداری لیاقت البتھ بخورن ھا

 



 برم میخواست دلم بود ابماعص روی بیشتر سکوتش نگفت ھیچی نیاز
 دراورده ُدم من واسھ عوضیو بده سگ صدای کھ بزنمش انقدر جلو

 حیوون

 

  ریختتم بھم انقدر چی نمیدونم میخورد خونمو داشت خون

 

 داخل اومد مروا بزنھ در کسی اینکھ بدون شد باز در

 

 ھا داره در اینجا:لونا

 

 میکنم غلطی یھ دارم من شاید_

 

 بلدی؟ دیگم غلط نزد کتک  جز:مروا

 

 میکشھ مدلی این  عشقم:لونا

 

 میکنم دخالت رونیا و تو کار تو من مگھ_

 

 پشیمونم کردم واست کھ کاری از بار اولین واسھ:مروا



 

 بیخیال:لونا

 

  بزنھ حرف بذار:مروا

 

 بزنھ؟ میخواد زری چھ:لونا

 

 خانوم مروا بلنده خیلی حاشا دیوار_

 

 بکن باھاش خواستی ھرکاری دشبع بزنھ حرف اونم بذار: مروا

 

 نمیکنم دخالت منم خودت قول بھ_

 

 اوکی:لونا

 

 گفت و نیاز بھ کرد رو مروا

 

  گرفتم فرصت ازش:مروا

 



 باشھ توضیح واسھ زمان اخرین شاید بگی کامل حقیقتو کن سعی_

 

 شد متوقف نیاز صدای با کھ بره خواست مروا

 

 بمونی؟ میشھ:نیاز

 

 یدکن حلش خودتون نھ:مروا

 

 بمون لطفا داره ربط ھم تو بھ:نیاز

 

 انداخت بھم نگاه یھ مروا

 

 بمونم؟:مروا

 

 بمون:لونا

 

 بود روم بھ رو کھ کثافتی بھ دوختم نگاھمو

 

 نگی قصھ نگی دروغ کن سعی:لونا



 

 ندارم حوصلھ و اعصاب  چون_

 

 چرا؟ میدونی_

 

 واعتبارم مختلف ھای گروه و عمارت این تو بردی آبرومو تو چون_
 کارمون توی ھمھ نمای انگشت منو کشتی احساساتمو زیرسوال بردی
 ترم سگ چون نده تحویلم وری دری االن پس کردی bdsm روابط
 میکنی

 

 چشم:نیاز

 

 دیگھ بنال:لونا

 

 ھا عکس اون ھرچند نبوده خودش بگھ کھ داشتم امید ھنوزم احمق من
  نبود کار در فتوشاپی  ھیچ و شد چک بارھا

 نیاز؛

 

 میزدم حرف باید بود زدن حرف فرصت کھ حاال



 تنم تمام توی درد دادم تکیھ تخت تاج بھ و باالتر کشیده یکم خودمو
 پیچید

 

 گروه از زودتر خیلی ولی شدید ُمد وارد بود ماه چند تازه شما:نیاز
 ھمھ از شد باعث ھمین رسید ھا لباس قاچاق ذھنتون بھ دیگھ ھای

 مد اول رکن بشید و کنید پیشرفت بیشتر

 

 باھوش و بھترین از یکی خب و بودم َشبا گروه توی من کھ میدونید_
 بودم ھاشون مدل ترین

 

 ھمیشھ و bdsm تو ھم مد تو ھم بود گروه ترین خطرناک شبا_
 میبرد بین از قیمتی ھر بھ ھاشو رقیب بود ھمین کارشم بود بھترین

 

 ماھم نقشھ یددار گرایش کھ دادید نشون و گرفتید کھ مھمونی اولین_
 شد شروع

 

 بیام من کھ بود اجباری نبود بخواھی دل بودم من نفوذیشون عامل_
 جلو

 

  فقط_

 



 چی؟ فقط:لونا

 

 میخواستم وقتی شبا گروه بھ نکردنم خیانت و ضمانت ی واسھ من:نیاز
 اگر کھ میگرفتم خودشون ھای ادم با رو برھنھ عکسای اون باید بیام

 باشھ دستشون من آبروی عوضش در اونام کردم خیانت

 

 تھدیدھاشون ولی بذارم گرو آبرومو نباشم  مجبور تا نیام خواستم_
 نمیداد بیشترو مخالفت ی اجازه

 

 لونا با وقتی ولی شما گروه تو اومدم و گرفتم ھارو عکس من من،_
 شد عوض چیز ھمھ شدم رابطھ وارد

 

 میشدید حذف و میزدیم اصلیو ی ضربھ بھتون باید کھ وقتی درست_
 کردم عمل برعکس و شدم لونا عاشق من

 

 بکنید کارایی یھ نمیذاشتم جاھا خیلی ولی نھ یا ھست یادتون نمیدونم_
 نیوفتید دردسر تو اینکھ ی واسھ

 

 شد رو دستم زود خیلی ولی_

 



 رفت من ابروی و شدن پخش ھا عکس_

 

 کنم ثابت خودمو میتونستم شاید نمیشد اینجوری داشتم حامی اگر شاید_

 

 بازھم من دیدن وقتی ولی شد فرستاده لونا واسھ ھا عکس بار اولین_
 جا ھمھ ھا عکس بشھ عمارت وارد کسی نمیذارم و نمیکنم کمکشون

 شد پخش

 

 ادم اون بره بین از وقتی ضعفش نقطھ و داراییشھ تمام ادم یھ آبروی_
 نداره فرقی ھیچ مرده با تمومھ

 

 ی مرده مثل آبرو بی ادم کردم تجربھ من و مرگ ترین اور عذاب_
  متحرکھ

 

 نھ گروھتون بھ نھ نکردم خیانت وقت ھیچ من کھ بدونید گفتم اینارو_
 دست از نجاتتون واسھ پیشرفتتون واسھ شدم بال سپر یھ بلکھ لونا بھ

 شبا

 

 خندیدن کرد شروع بلند بعدش کرد نگاه  یکم  لونا

 



  خندیدیم مرسی بود قشنگی داستان:لونا

 

 ھا شده زیاد تخیلتم ی قوه شدن ھرزه جز سال چند این تو_

 

 میگم راست بخدا:نیاز

 

 کن ثابتش:لونا

 

  پایین انداختم سرمو

 

 اخھ چجوری:نیاز

 

 میدونستم من:مروا

 

 میدونست چی یعنی شدیم شوکھ ھمھ

 

 چیو؟:لونا

 

 اومده شبا گروه از نیاز اینکھ:مروا



 

  است شایعھ کردم رفک میکنھ کمک بھمون داره دیدم وقتی ولی_

 

 میگی دروغ:لونا

 

 میترسم خیلی ازت اخھ اره:مروا

 

 بھت ھمینجوری نمیتونیم کنیم پیگیری باید بازم نیاز ھرصورت در_
 کنیم اعتماد

 

 داری حق:نیاز

 

 من باشھ داشتھ حقیقتم اگر حتی گفتی کھ داستانی این نیاز ولی:لونا
 کنم نظر صرف کشتنت از شاید فقط ببخشمت نمیتونم

 

 من ولی:نیاز

 

 شو خفھ بکن لطفی یھ:لونا

 



 بشی منفورتر اینم از نذار_

 

 پایین انداختم سرمو نگفتمو ھیچی

 

 بدتر اوضاع کھ نمیکردم فکرشم ولی نکنھ کمکم واقعیت میزدم حدس
  بشھ

 لونا؛

 

  بودم نشستھ باغ توی

 

 کردنم  روشن سیگار ی حوصلھ حتی کنھ آرومم کھ نبود چیزی ھیچ
 نداشتم

 

 بود کاری چھ اون اخھ احمق ی دختره

 

 نمیفھمیدم غلط چی درستھ چی نمیدونستم بودم درگیر بود مشغول ذھنم
 بگیرم باید تصمیمی چھ

 

 کنم؟ چیکار نیاز با باید من اصال



 

  میداد نجاتم  یکی کاش میکرد آروم منو بود چیزی یھ یا بود یکی کاش

 

 بود درد دلم توی بود سخت واسم برزخ این

 

 بدتر  نمیکرد آرومم کشیدنش درد بودم عاشقش کھ میدادم عذاب کسیو
 کھ حاال چی حاال ولی  لیاقتشھ حقشھ میکردم ،فکر میکرد قرارم بی

  من خاطر بھ گذشتھ آبروش از میبینم

 

 بکنم باید غلطی چھ من باشھ راست حرفاش اگھ

 

 کردم نگاه اسمون بھ و باال گرفتم سرمو

 

 خدااااااا ای:لونا

 

 وجدانم عذاب با کنم چیکار من خداااا_

 

 نیاز حرفای کھ صورتی در شد قرار بود شده َشبا کارھای پیگیر مروا
  بره بین از بد دید اون تا بذاره جریان در عمارتم ھای بچھ بود درست



 

 کردم فکر خودم با

 

 حرفاش مدرک میشھ رابطمون اولین خوب! میگھ راست نیاز یعنی

 

  بچھ کشیده دردی چھ افتادم اونشب یاد

 

 ...نداشت تجاوز از کمی دست  کارم

 

  میدونھ خدا فقط اومد زندگی این سر بالیی چھ

 

 ...خدا ای

 

 مورد ھای اھنگ از ھایی تیکھ لب زیر و میز روی گذاشتم سرمو
 میکردم زمزمھ عالقمو

 

 کنم بلند  سرمو نداشتم نا ولی  شنیدم پا صدای

 

 خوبی لونا:ھامین



 

 نھ:لونا

 

 میدونم:ھامین

 

 بود درست پس:لونا

 

 اره:ھامین

 

 ناراحت یا واستون باشم خوشحال باید نمیدونم_

 

 نمیدونم:لونا

 

 شی سبک بزن حرف:ھامین

 

 بابا ای:لونا

 

 میشم تر سنگین_

 



 چرا:ھامین

 

 میاد یادم اشتباھاتم بیشتر:لونا

 

 ھامین سمت چرخیدم

 

  اوردم سرش بال خیلی من ھامین:لونا

 

  نبوده حقش ھمش باشیم منصف مبخوای_

 

 بکنم سرم تو خاکی  چھ_

 

 کن جبران:ھامین

 

 نگو وریم دری نداری حل راه:لونا

 

 اخھ؟ داستانھ و فیلم مگھ_

 

 اخھ کنم خرش عزیزم تا چھار چمیدونم سفری کادویی خوراکی یھ با_



 

 کنم جبران باید چجوری اوردم در پدرشو من واقعیمونھ زندگی این_
 اخھ

 

 بکش خودتو برو خب:نھامی

 

 خری خیلی:لونا

 

 بود حقت:ھامین

 

 حرف تو با چرا من نمیدونم روشنھ تکلیفت نداری شعور کھ تو:لونا
 میزنم

 

 تری بیشعور تو چون:ھامین

 

 دلقکی؟ انقدر و مستری تو سوالھ واسم واقعا:لونا

 

 باھاش چجوری بلدم باشم کسی  مستر احمق نیستم کھ تو مستر:ھامین
 نمک رفتار



 

 استادی شما بلھ:لونا

 

 باش کنارش شده معلوم واقعیت کھ االن حداقل زدی گند ھمھ این:ھامین
 داره نیاز حضورت بھ

 

 کھ نخواد شاید:لونا

 

  پرید حرفم بین ھامین

 

 باشی کھ میخواد بریم شو بلند دیگھ خری:ھامین

 

 برم باھاش و بدم گوش ھامینو حرف کردم سعی بار اولین ی واسھ
  داخل

 نیاز؛

 

  میداد عذابم خیرشون نگاه شد گفتھ حقیقت

 

  باشھ کنارم میخواست دلم بازم بود شکستھ لونا از خیلی دلم اینکھ با



 

 حمایتشو ی سایھ کھ میخواست دلم و بود گیر نفس واسم ھا لحظھ این
 کنم حفظ

 

 بودم مروا مدیون چقدر

 

 کار خب عکسم گرفتن ھمون ھرزم من نمیکنن فکر دیگھ اینکھ حداقل
 ھمھ خوب و میکردم تحمل رو زیادی ھای فشار منم ولی نبود قشنگی

 بودن،بود ھرزه لقب از بھتر اینا ی

 

  نمیومد و بیرون بود رفتھ بود وقت خیلی ھامین

 

 سمتش شدم خم یکم بود نشستھ من کناری مبل روی مروا

 

 مروا:نیاز

 

 بلھ:مروا

 

  چیزه اوم راستش خب:نیاز



 

  اشب راحت بگو:مروا

 

 و شک این کھ شدی باعث تو میگم واقعا مدیونم بھت خیلی من:نیاز
 بره بین از ھا تھمت

 

 کھ ادمایی نشھ ھم تموم اگر میشھ کمتر لونا ھای شکنجھ حداقل_
 نمیکنن  نگاھم ھرزه چشم بھ خونم ھم باھاشون

 

 ریختن بھ کرد شروع ھام اشک و ترکید بغضم

 

  مدیونتم االنمو نفس عزت:نیاز

 

 داخل اومدن ھامین و لونا و شد باز رد

 

 گفت بلند شد ھام اشک متوجھ لونا وقتی

 

 یھو؟ شد چت:لونا

 



 کرده؟ اذیتت کی_

 

 چتھ؟ نیاز بزن حرف_

 

 خوشحالیھ اشک ھیچی:نیاز

 

 ھرزه چشم بھ کھ خوشحالم_

 

 لبم روی گذاشت اروم دستشو  لونا

 

 ھییییس:لونا

 

 نگو دیگھ_

 

 میکردی مصدا اسم این بھ خودت:نیاز

 

 عقب رفت قدم چند و کشید دستشو لونا

 

 فقط نداشتم بدی منظور:نیاز



 

 خودم میدونم نگو ھیچی:لونا

 

 داری حق جورایی یھ_

 

 کھ عذابی تو نبودی تقصیر بی کھ نکن فراموش وقت ھیچ ولی_
 کشیدی

 

 پایین انداختم سرمو

 

 میدونم:نیاز

 

 لونا داشت حق جورایی یھ

 

  کردن اشتباه ھمھ دارن حق خودشون رقد بھ ھمھ میکردم حس

 

 بیشتر باعث نباید میبینھ اسیب یکی وقتی زنجیره یھ بودیم خانواده یھ ما
 کنیم کمکش باید بشیم شدنش غرق

 



 از ھم میکشیدم درد کمتر میفتاد اتفاق واسم زودتر کمک این اگر شاید
 جسمی نظر از ھم روحی نظر

 

 بودم  سبک بودم خوشحال بازم شرایط این تمام با ولی

 

 بھم توجھی بی و بودم بینشون گذشتھ مثل کھ بود خوب حس کلی ھمینم
  قلبم توی بره فرو خنجر یھ مثل کھ نمیشد

 سدنا؛

 

 سوخت نیاز واسھ دلم خیلی واقعا بودن شده شوکھ خبر شنیدن از ھمھ
 واقعا گذشتھ شنیدن با بود کرده تحمل و بود کشیده زجر ھمھ از بیشتر
 دنیاست ادم ترین بدبخت یازن کردم حس

 

 از ناخوداگاه بدیھ ادم خیلی کھ واقعا شد ھم در ھام اخم و افتادم لونا یاد
 این کھ باشھ سنگ از دلش انقدر میتونھ چجوری اومد بدم شخصیتش

 خودشم مبارک روی اون بھ ولی کشیده سختی در بھ در نیاز مدت ھمھ
 کھ واقعا نمیاره

 

 دیگست ھم تو ھاش اخم چرا کوچولو خانوم:ساوان

 

 کھ واقعا زنھ بھم حال خیلی لونا این:سدنا



 

 میاد بدم زدن حرف لحن این از کھ میدونی سدنا:ساوان

 

 کن نگاه تو اخھ:سدنا

 

 چیو؟:ساوان

 

 دیگھھھھھھ آزارھاشو و اذیت:سدنا

 

 ببینم نکن جیغ جیغ خوب خیلی:ساوان

 

 بزنمش برم میخواد دلم:سدنا

 

 خیلی ھا تربیتھ بی خیلی_

 

 نیاز طفلی_

 

 جوگیر لونای اون بھ نده محل دیگھ حقشھ_

 



 ببینمت اینجا بیا:ساوان

 

 دادم ادامھ و نشستم بغلش توی رفتم منم بود نشستھ مبل روی ساوان

 

 واال نوبره بودن منفور از حد این:سدنا

 

 ببینم نکن غرغر انقدر خنگول:ساوان

 

 میکردم چیکار بودم جاش اگر من میدونی:سدنا

 

 میکردی چیکار نھ:ساوان

 

 میکشتم خودمو:سدنا

 

 جلو داد ھولم بغلش توی از ساوان

 

 تو؟؟؟؟؟؟؟ گفتی چی:ساوان

 

 خدا خود یا



 

 بکشھ منو االن خودش کنم  فکر حساسھ چیزا این رو نبود حواسم اصال

 

 رفتن عقب عقب کردم شروع و شدم بلند مبل روی از

 

 من؟:سدنا

 

 نگفتم چیزی من_

 

 من پس خب ، نگم کھ دروغ نھ_

 

 جونم بابایی_

 

  کنم پیدا فراری راه یھ کھ میگفتم پرت چرتو داشتم فقط

 

 بود فرار رسید ذھنم بھ کھ حلی راه تنھا

 

 پشت اونم میکردم فرار ساوان دست از و خونھ دور و میکشیدم جیغ
 سرم



 

 بیرون انقدر اونم کنم قفل درو و اتاق توی برم رسید ذھنم بھ اخر لحظھ
 بره یادش تا بمونھ

 

 از و شد دار خبر نقشم از زودتر ساوان کھ اتاق سمت برم خواستم
 گرفت دستمو پشت

 

 میکشیدم جیغ داشتم ھمچنان منم

 

 میخوری کتک وگرنھ نکش جیغ:ساوان

 

 شم ساکت و ببندم دھنمو کھ میداد دستور عقلم

 

 کنارم نشست  خودشم و مبل روی داد ھلم ساوان

 

 باال گیرب دستاتو:ساوان

 

 باباییییی:سدنا

 



 بشنوم چشم  فقط:ساوان

 

 گفتم و کردم مظلوم قیافمو

 

 چشم:سدنا

 

 کوچولو افرین:ساوان

 

 اورد در تیشرتمو ساوان و باال گرفتم دستامو

 

 گفتی؟ چی کوچولو خوب:ساوان

 

 ھیچی:سدنا

 

 دروغ؟:ساوان

 

 ممیشھ تکرار دیگھ سیلیالت جون بھ دیده ببشخید خوب:سدنا

 

  )نمیشھ تکرار سیبیالت جون بھ دیگھ ببخشید خوب(



 میپرونی؟ مزه:ساوان

 

 جونم جون بابایی نووووچ:سدنا

 

 خوبھ:ساوان

 

 با کھ اورده در تیشرتمو فقط کھ ای تنبیھ چھ این میکردم  فکر داشتم
 اومد در جیغم صدای شکمم روی دستش سردی حس

 

 با بودم قلقکی وحشتناکی طرز بھ منم دادنم قلقک بھ کرد شروع ساوان
 میشم دیوونھ کھ بودم مطمئن کار این

 

 از ھم کلمھ یھ حتی بزنم حرف نمیتونستم اصال کھ بود بد حالم انقدر
 میخوردم تکون فقط نمیشد خارج دھنم

 

  چیز ھیچ جورایی یھ و  میشدم اذیت بیشتر بود اورده در لباسمو چون
  نداشتم دفاع واسھ

 

 چیزی تنھا جیغم صدای و میریخت مچشما از اشک بود بد خیلی حالم
 میشکست و سکوت کھ بود



 

 نکنیا جیش کوچولو:ساوان

 

 دیگھ و میشد خارج دستم از کنترلش داشت کھ بود چیزی دقیقا
 کنم تحمل نمیتونستم

 

 کھ  کشیدم زندگیمو جیغ ترین بلند شده خیس یکم شرتم کردم حس وقتی
 هند قلقکم و کنار  بکشھ دستاشو ساوان شد باعث

 

 شده چی:ساوان

 

  گفتم بریده بریده

 

 جیشم:سدنا

 

 حمام تو برو خوب خیلی:ساوان

 

 دلم اصال چون حمام بھ رسوندم خودمو و شدم بلند جام از زود
 بیاد نازنینم مبل سر بالیی نمیخواست



 

 باز ابو شیر  اوردم در لباسمو کردم قفل  داخل از درو و حمام توی رفتم
 راحت نفس یھ تونستم تازه نشستم حموم ی گوشھ خوردم ُسر و کردم
 بکشم

 

 مردم خدا وای:سدنا

 

 وااااای بده چقدر لیمیتام تو بودم گذاشتھ قلقکو قبال کاش

 

 پریدم جام توی در صدای با

 

 کوچولو درو کن باز:ساوان

 

 نووووووچ:سدنا

 

  نوچ چرا:ساوان

 

 تلده قھل باباییش با سدنا تھ چون:سدنا

 



 )کرده قھر باییشبا با سدنا کھ چون(

 

 ھا نداره دوست میکننو قھر کھ ھای بچھ باباییش بگو سدنا بھ:ساوان

 

 نوموخوام:سدنا

 

 )نمیخوام(

 

 ولی داری افترکیر بھ نیاز االن میکردم  فکر من نکن باز باشھ:ساوان
 کردم اشتباه اینکھ مثل

 

 نھھھھھھھ:سدنا

 

 نھ؟ چی:ساوان

 

 میخوامش اخھ:سدنا

 

 کن باز درو پس:ساوان

 



 اووومم:سدنا

 

 قبول باشھ_

 

 حمام داخل اومد ساوان کردم باز درو

 

 برگردوند منو و گرفت دستمو نششت

 

 بتونی؟ میخوای چیتال بابایی عھھھھھ:سدنا

 

 )بکنی میخوای چیکار بابایی عھھھھ(

 

 نکنی قفل من روی درو دیگھ تا میشی اسپنک:ساوان

 

 باااااباااااااییییییییی:سدنا

 

 کوچولو ییسھیی:ساوان

 



 کھ بود جوری یھ و نداشت درد خیلی خوب کھ زد ضربھ تا ده کال
 سخت تنبیھ یھ تا داشت بازی ی جنبھ بیشتر منم ی واسھ

 

 برگردوند بغلش توی منو شد تموم وقتی

 

 میذاری وقت تربیتم و من واسھ کھ مرسی بابایی:سدنا

 

 پرنسس تو منی خوردنی کوچولوی:ساوان

 

  سردمھ:سدنا

 

 توی معمول طبق منم وان توی رفت خودش و کرد ولرم ابو انساو
  بغلش

 

 چشمامو و  بشن سنگین ھام پلک کھ شد باعث موھام توی دستش بازی
  ببندم

 لونا؛

 

 بودیم سالن توی نیاز منو فقط بودن رفتھ ھمھ



 

 و بگم بھش میترسیدم ولی اتاقمون توی بریم ماھم میخواست دلم
 کنھ رد پیشنھادمو

 بشکنھ غرورم نمیخواست دلم اصال ورتص ھر در

 

 ی واسھ و جداشھ من از نمیدادم اجازه اینکھ بودم مطمئن چیز یھ از
 ضعیف نباید منھ دست قدرت ھمچنان کھ بدم نشون بھش بتونم اینکھ
 میاوردم در بازی

 

 اتاقمون توی بریم بلندشو:لونا

 

 اخھ:نیاز

 

 نیاز زود:لونا

 

 بودیم اتاق  توی

 میکرد نگاه ھاش ناخن بھ و تخت لب بود نشستھ نیاز رفتممی راه مدام 

 

 بزن حرف خب:لونا



 

 بگم باید  چی:نیاز

 

 الزمھ کھ ھرچیزی:لونا

 

 نشده؟ باورت نکنھ:نیاز

 

 گفتم؟ اینو من:لونا

 

 خیانتت تصور از کشیدم عذاب و بزنی حرف ندادم فرصت بھت قبال_
 نیاد شپی پشیمونی تا بزن حرف دادم فرصت بھت االن خوب

 

 گفتم چیزو ھمھ بگم چی نمیدونم:نیاز

 

 رابطمون بھ راجع خوب فقط_

 

 خوب؟:لونا

 

 چیھ تصمیمت:نیاز



 

 ھیچی ھنوز:لونا

 

  بودی مقصر کھ نره یادت ولی_

 

 کردی کوفتم و زندگی سکوتت با وقت ھمھ این کاری پنھون_

 

 گذشت؟ خوش من بھ مگھ:نیاز

 

 چی؟ نم ولی خودتوخوردی اشتباه چوب تو:لونا

 

 ھمین بود عاشقی جرمم ترین بزرگ من_

 

 نمیتونم یعنی بدم ادامھ سابق مثل نمیتونم من لونا ھرصورت در:نیاز
 کنم تحمل و اونجوری ھای توھین و تحقیر

 

 من اتاق از حتی نداری رفتن حق صورت ھر در:لونا

 

  داره خودت بھ بستگی اونم کنم رفتار  بھتر یکم میکنم سعی_



 

 مثل باھاش میشد مگھ وگرنھ نشھ داغون خودم غرور زدممی حرفی یھ
 کنم رفتاری بد قبل

 

 میگی زور داری ولی:نیاز

 

  میگم میتونم:لونا

 

 ھست؟ اعتراضی_

 

 خب نھ:نیاز

 

 نکن جیک جیک انقدر پس

 

 چشم:نیاز

 

 عجول ی دختره بگو بھش خب بگم زور بھش میکنھ یکاری خودش
 بزن حرف بعدش میکنم ذیتتا الکی دیگھ من ببین تو کن صبر یکم

 



 تره جذاب خیلی میشھ ساکت و نمیزنھ حرف وقتی واقعا

  نمیزد  حرف وقت ھیچ تره خواستنی اینجوری چقدر میدونست اگر شاید

 دلنشینھ حد چھ تا سکوتش کنم یاداوری بھش حتما باشھ یادم

 

 بخوابم؟ یکم من میشھ:نیاز

 

 تنبلی ھنوزم:لونا

 

 دمنبو کھ چندوقت این:نیاز

 

 دیگھ بخوابم کوچولو یھ االن خوب_

 

  بخواب باشھ:لونا

 مروا؛

 

 نکن شوخی ھامین:مروا

 

 کردنھ شوخی وقت االن مگھ مروا:ھامین

 



 کردم جا بھ جا دستم توی گوشیو

 

 کنیم چیکار باید االن نمیشھ باورم:مروا

 

 نمیدونم مروا نمیدونم:ھامین

 

 کردم معمول حد از تر بلند صدامو

 

  زدی گندی چھ میفھمی ھامین چی یعنی:مروا

 

  تو دست بودم سپرده چیزو ھمھ من احمق_

 

 من اعتماد جواب اینھ_

 

  نده جو الکی مروا:ھامین

 

 خبر چھ ساوان از_

 

  ھامین اوووف:مروا



 

 ندارم خوبی خبرھای_

 

 لعنتی:ھامین

 

 کن  جمع گندو این جوری یھ برو:مروا

 

 نداری کاری فعال باشھ:ھامین

 

 نھ:مروا

 

  میشدم دیوونھ داشتم فشار ھمھ این از

 

 داره تنشھ حولھ و اومده حمام از تازه رونیا دیدم کھ اتاق توی رفتم
 میکنھ خشک موھاشو

 

 جون اخمالو  سالم:رونیا

 

 عزیزم سالم:مروا



 

  دستام روی گذاشتم  سرمو و تخت لب نشستم

 

 توی گرفت دستامو و نشست پاھاش دوتا روی روم بھ رو اومد رونیا
 دستش

 

 شده چیزی مروا:رونیا

 

 نھ:مروا

 

  خوب بزن حرف مروا:رونیا

 

 میشی  سبک_

 

 نمیگم کس ھیچ بھ بخدا_

 

 میگی نگفتم منم:مروا

 



  میکنم خواھش میده عذاب منو داره این نیستی خوب روز چند:رونیا
 بزن  حرف باھام

 

  بود چشمام ی خیره کھ درشتش چشمای

 میگرفتم باھاش زدن حرف از ھمیشھ کھ آرامشی

 میکشیدم دوش بھ تنھایی داشتم کھ فشار ھمھ این

 میذاشت تاثیر ھمھ زندگی رو کھ ھایی اتفاق از ترسم

 بگم رونیا بھ چیزو ھمھ و بشھ شکستھ مقاومتم تا شد باعث اینا ی ھمھ

 

 عقب رفت قدم یھ شد تموم کھ  ھام حرف

 

 میکرد پاک ھاشو اشک و خندیدن کردن  شروع

 

 مروا نبود قشنگی خیشو:رونیا

 

 گفتم جدی:مروا

 

 داشت حقیقت ھام حرف ی ھمھ_

 



 توروخدا:رونیا

 

 وااای مروا_

 

 کنم باور نمیتونم_

 

 داری حق:مروا

 

 گرفت پاھامو و دست و زمین روی نشست رونیا

 

  کن کاری یھ میکنم التماست:رونیا

 

 توروخدا مروا توروخدا_

 

 توی گرفتم رو رونیا و زمین روی نشستم خوردم سر تخت روی از
 بغلم

 

 زدم بوسھ موھاشو روی

 



 باشم نکرده کھ نیست کاری:مروا

 

 بشھ اینجوری نمیخوام:رونیا

 

 ھیییس:مروا

 

 کوچولو باش اروم_

 

  میکشیدم نفس رونیا موھای تو

 

 بود العاده فوق دختر این چیز ھمھ بودم موھاش بوی عاشق

 

  میشدم تر اروم یکم اینجوری

 

  زدم بھش کھ حرفایی از میشدم پشیمون داشتم کم کم

 

  غلط کاری چھ درستھ کاری چھ نمیدونستم دیگھ خودمم

 نیاز؛

 



 کردم  فکر خیلی زدیم حرف لونا با خیلی بود گذشتھ کھ روز چند این تو
  نداشتم کردنشو ترک قصد اصال چیز ھمھ بھ

 

 دور ی واسھ نھ لونا داشتن ی واسھ کشیدم عذاب و سختی ھمھ این من
 ازش بودن

 

 نکنھ فکر خودش پیش تا الزمھ کردن ناز یکم االن میکردم احساس فقط
 میشھ تموم چیز ھمھ پشیمونم یھ با بعدش بده شکنجھ منو کھ ھرچقدر

 

 کردن فکر ی واسھ میخوای زمان گفتی:لونا

 

 اوھوم:نیاز

 

 تصمیمت؟ خب:لونا

 

 دارم شک  من راستش  خب:نیاز

 

 بابت؟:لونا

 



 اینا و نھ یا بخوام نمنمیدو خوب:نیاز

 

 واسم دیگھ سختھ راستش میدونی خب_

 

 بگم باید چجوری نمیدونم من خب یعنی_

 

 بسھ:لونا

 

 لونا:نیاز

 

 ببند دھنتو:لونا

 

 بدم کردن فکر فرصت بھت نداری جنبھ_

 

 کن فرو گوشات اون تو خوب_

 

 کنی فکر دادم فرصت بھت میمونی من پیش نخوای چھ بخوای چھ تو_
 بیاری در بازی پررو واسم کھ نھ کنی فراموش رو گذشتھ و

 



 لونا چی یعنی:نیاز

 

 اخھ میشھ چی دموکراسی پس_

 

  ندارم اعتقادی:لونا

 

 چی؟ بھ:نیاز

 

 دموکراسی:لونا

 

 صدای و اومد درد خودم پای کھ تخت بھ زدم محکم پامو حرص از
 شد بلند جیغم

 

 شانس این بھ لعنت اه

 

 میشھ بد خودت واسھ ونچ نزن اسیب اموالم بھ:لونا

 

 میگی زور خیلی:نیاز

 



 میدونم:لونا

 

 شد بلند گوشیم صدای کھ میخوردم حرص لونا دست از داشتم

 نیاز

 باز میومدو تلگرام از کھ سرھمی پشت ھای ام پی و گوشیم سر رفتم
 کردم

 

 بود گروه یھ

 

 شد رد چشمم جلوی از فیلم یھ مثل گذشتھ 

 

 دادن ننشو خودشونو عصبیم ھای حالت

 

 بدنم تمام بود شده سخت واسم کشیدن نفس لرزیدن بھ کرد شروع دستام
  کرد سرد عرق

 

 نزدیکم اومد لونا

 

 نیاز:لونا



 

 بزن حرف نیاز_

 

 بود مشخص رفتارش از بودنش کالفھ

 

 گوشم توی زد بار چند

 

 نیاز کن گریھ:لونا

 

 بکش نفس اروم اروم_

 

 کنم گوش حرفشو میکردم سعی

 

 بریزن ھام اشک شد باعث کھ صورتم توی زد دوباره

 

 کرد دھنم نزدیک اب لیوان یھ لونا تر اروم و شدم سبک کھ یکم

 

 بخور یکم:لونا

 



 بخور ذره یھ فقط_

 

 بدم قورت سختی بھ ابو ھای قطره کردم سعی

 

 افرین:لونا

 

 کرد باز دستاشو

 

 شده چی ببینمت اینجا بیا حاال:لونا

 

 شدم خیره گوشیم بھ

 

 کرد بازش و برداشت شیوگو لونا

 

 نیست چیزی:لونا

 

 گروه:نیاز

 

 نیاز نیست چیزی:لونا



 

  خودت با ھستن رونیا و سدنا فقط کھ احمقانست گروه یھ_

 

 تقریبا پرتی چرتو ھمچین یھ دوستی گروه یھ_

 

 یعنی:نیاز

 

 نیست ای کننده نگران چیز عزیزم نھ:لونا

 

 کردم زمزمھ زیرلب

 

 شکرت خدایا:نیاز

 

 باشھ؟ نترس ھیچی از دیگھ:لونا

 

 ھستم قسم شرافتم بھ ھست چیز ھمھ بھ حواسم من_

 

 بست نقش ھام لب روی لبخند طرح

 



  چشم:نیاز

 رونیا؛

 

 ھم سر پشت ھمینجوری کھ میخوندم و گروه توی سدنا ھای ام پی داشتم
 شد  انالین  ھم نیاز کھ میزد حرف

 

 یھ البتھ وردنا در بازی مسخره و زدن حرف کردیم شروع تایی سھ
 میگذشت کردن دل دردو با ھم جاھاییش

 

 بود تر راحت انگار گوشی ی صفحھ پشت و چت توی چیز ھمھ واقعا

 

 کنارشون وقتھ خیلی اینکھ با شدم اشنا جدی طور بھ تازه ھا بچھ با
 سدنا مخصوصا میکنم زندگی

 

 تھگذش توی کھ منفی دیده اون دیگھ بود اومده خوشم نیاز از جورایی یھ
  ندارم داشتمو

 

 دیگھ ھم بھ ھم ما انگار حقیقت شدن روشن با کرد تغییر چیز ھمھ
  شدیم تر نزدیک

 



 رفتھ در دستم از زمان حسابی و بود شده پرتامون و چرت گرم سرم
 شد مشغول حسابی ذھنم گروه توی ام  پی با کھ بود

 

 چیھ؟ تایی سھ ی دخترونھ رفتن بیرون یھ بھ راجع نظرتون:سدنا

 

 کنھ قبول نکنم فکر میگھ چی لونا نمیدونم:نیاز

 

  گفتم منم

 

 بیرون بریم تایی سھ ما بده اجازه عمرا مروا:رونیا

 

 نمیذاره ساوانم خوب:سدنا

 

  نده نشدنی پیشنھادِ  پس:رونیا

 

 نشھ؟ چرا:سدنا

 

  نکنم سرتون تو خاک_

 



 بردیم و ھست دنیا تو برت ھرچی ابروی برتیم تا سھ ما مثال_

 

  چیھ نقشت بگو خوب:ازنی

 

 و خوشگل مون ھمھ مزون قسمت توی میریم صبحانھ از بعد فردا:سدنا
 میریم میپیچیم رونیا  عروسک ماشین با بعدش میشیم جذاب

 

 رفتم فرو  فکر توی حسابی

 

 نداشتم خبر لونا و ساوان برخورد از

 

 نمیشناختمشون زیادم خوب اخھ

 

 ...مروا ولی

 

 میکشت منو مطمئنم ولی نکردم ھا شیطنت این از تاحاال ھرچند

 

 کردم فکر بعدش بھ

 



  عمارت توی بزارم پامو وقتی

 

  بدم جون درد شدت از کھ میشم تنبیھ انقدر احتماال

 

 شید بیخیال ھا بچھ نھ بگم خواستم

 

 شد عوض نظرم نیاز ام پی با ولی

 

 قبول باشھ:نیاز

 

 لونا کھ بالیی ھمھ اون جای بھ ولی میکنم خودمو گور دارم میدونم_
 اورده سرم

 

 ایوال:سدنا

 

 شده کم توجھش بھم چون حقشھ ولی میکنھ قاطی ساوانم خوب_

 

 رونیا؟ چی تو خوب:نیاز

 



 شدی؟ آف شد چی_

 

 چی؟ من واقعا چی؟ من

 

  بودم کننده قانع دلیل یھ دنبال

 

 بعدش اونکھ خوب ولی مروا کاری پنھون ھمھ اون جای بھ میرم منم
 ندونستنش بود خودم نفع بھ تازه فتگ چیزو ھمھ

 

 کردم فکر بیشتر یکم اوووومممم

 

 ...فھمیدم اھا

 

 میام منم باشھ:رونیا

 

 با روز یھ منم خوب اونور اینور خریدو میره تنھایی مروا ھمھ این_
  میگذرونم خوش میرم شماھا

 

 جونمی اخخخخ:سدنا



 

 گرم دمت:نیاز

 

 فردا؟ واسھ شد قرارمون:رونیا

 

 ھھھھار:سدنا

 

 شب تا میترکونیم میریم زود صبح_

 

 ماست روز ،فقط فقط فردا:نیاز

 

 اومد خوشم

 

 گذشتھ بوی عجیب کھ حسی یھ اومد وجود بھ قلبم توی خوب حس یھ
 میداد

 ...بلندمو ھای خنده دلیلمو بی ھای شادی دوستامو بوی

 

 گذشتھ توی زندگیم ورق یھ از شیرین تکرار یھ میتونست شاید فردا
 باشھ



 

 چیز ھمھ از دور بھ من فقط منھ روز فردا اره

 

 بود فردا بھ راجع گروه توی حرفامون تمام

 

 نمیخواست دلمون  بودیم کرده ریزی برنامھ اش ثانیھ بھ ثانیھ ی واسھ
 بدیم دست از شو لحظھ یک حتی

 

 میزدیم ورق و خوب ھای روز و بودیم اومده خودمون بھ زودتر کاش

 

 مروا حرفای سمت پرکشید ذھنم دوباره

 

 قلبم تھ از االن منم تا بود نگفتھ ھیچی کاش نمیدونستم ھیچی کاش
 بودم خوشحال

 

  میکرد سنگینی قلبم روی مروا حرفای ی غصھ

 

 و استرس فشار، از حجم این زیر واقعا ولی بودم قویی دختر درستھ
  میکردم ِدق داشتم ناراحتی



 سدنا؛

 

 بودیم خوردن صبحانھ مشغول و بودیم نشستھ میز دور ھمگی

 

  ھیجان ھم داشتم استرس ھم

 

 خودشون روی بھ چیزی خیلی خب ولی بودن ھمینطور نیازم و رونیا
 نمیاوردن

 

 سوتی چھارمین این میز روی ریخت کھ بردارم خواستم چاییمو لیوان
 بودم داده تاحاال صبح از کھ بود

 

 عزیزم؟ چتھ جان سدنا:ساوان

 

 راستش خب:سدنا

 

 پایین اختماند سرمو

 



 ھمون خاطر بھ شدم اذیت صبح تا دیدم بد خواب خیلی دیشب:سدنا
 خوابمھ درگیر ذھنم ھمش

 

 بوسید موھامو روی و بغلش توی کشید منو ساوان

 

 کنی فکر بھش انقدر نداره دلیل بوده خواب یھ فقط اون کوچولو:ساوان

 

 ترسیدم اخھ:سدنا

 

 کوچولو میکردی بیدارم باید:ساوان

 

 نیومد دلم خھا:سدنا

 

 حرف دارم کھ انقدر دارم دروغگورو بد دختر یھ نقش االن  من مطمئنم
 میزنم الکی ھای

 

 بریم میخواست دلم خب ولی نریم اصال میشد کاش

 

 نکن فکر بھش دیگھ کوچولو خب:ساوان



 

 چشم:سدنا

 

 خوشمزه افرین:ساوان

 

 میترکید داشت مغزم

 

  نمیپرسید سوالی ھیچ اصال شکا میگفتم دروغ اینجوری بود بار اولین

 

 کارھای دنبال میرفت میشد بلند ھرکس و بود شده تموم ھمھ ی صبحانھ
 خودش

 

 گفت صمیمیتی ھیچ بدون طبیعی خیلی رونیا

 

 ھاتون لباس پرو واسھ برید باید نیاز و سدنا:رونیا

 

 مروارو جواب جمعھ انداختید گوش پشت گفتم ھم چندبار تاحاال_
 دبدی باید خودتون

 



 کرد  میونی پادر ھامین کھ بره خواست عصبی حالت با

 

 وایسا رونی:ھامین

 

 بلھ:رونیا

 

 کن حاضرشون ببر ھارو بچھ دیگھ نباش اخالق بد انقدر:ھامین

 

 کن کمکش یکم گرفتاِر  چقدر مروا کھ میدونی_

 

 ھامین اخھ:رونیا

 

 دیگھ اخھ بی اخھ:ھامین

 

 بدید انجام روال طبق و نکاراتو باھم برید و باشید خوبی دخترای_

 

 بار یھ ھمین فقط:رونیا

 

 خانوم لوس باشھ:ھامین



 

 انداخت نیاز منو بھ نگاه یھ رونیا

 

 دیگھ بیاید خب:رونیا

 

 مزون سمت رفتیم افتادیم راه سرش پشت کن گوش حرف ھای بچھ مثل

 

  ھا میشھ سگی عجب میشھ جدی این خدا یا

 

  کرد زمزمھ اروم مسیر توی رونیا

 

 بودم مجبور ببخشید ھا بچھ:نیارو

 

 اونوقت چرا:سدنا

 

 بود حواسش ھم مروا و بود اونجا ھامین چون:رونیا

 

 بدم سوتی منم خانوم سدنا گندھای از بعد نمیخواست دلم اصال_

 



 رونی میگی راست:نیاز

 

  زدی گند واقعا سدنا_

 

 بودا خودم ی نقشھ این حاال خوبھ خوبھ:سدنا

 

 کرد باز درو رونیا

 

  نزنید غر انقدرم تو برید:رونیا

 رونیا؛

 

 عصبانیت یھ با دادم ترجیح من کھ داد سوتی احمق سدنای اون انقدر
 کنم دور خودمون بین دوستی از رو ھمھ ذھن ساختگی

 

 و بود کشیده سختی ھا سال این تو انقدر بود اومده خوشم نیاز از
 بود کار ترین ساده واسش امروز سکوت کنم فکر کھ بود کرده سکوت

 

 خودش روی بھ ھیچی ولی ھیجان ھم داشت استرس ھم ما، مثل اونم
 ، قبل ھای روز مثل بود روزی یھ واسش ھم امروز انگار نمیاورد



 

 بیرون بریم کوفتی عمارت این از بود ما حق

 

 شدیم افسرده و پوسیدیم مون ھمھ بودن نیاورده کھ اسیر

 

 بزارن بود محال میگفتیم راگ چون بود خودشونم تقصیر ما گفتن دروغ
  بیرون بریم تنھا ما

 

 کھ کنم قانع خودمو میکردم سعی میشدم کھ وجدان عذاب درگیر یکم
 خودشونم ھست اشتباھیم اگر و نیست غلط ھم ھا انقدر کارمون
 مقصرن

 

 ببرم لذت فقط کردم سعی و ھا لباس سمت رفتم

 

 غصھ نیفتاده نوزھ کھ اتفاقی ی واسھ و ببرم لذت لحظھ توی یادگرفتم
 نیفتھ وقت ھیچ ممکنھ اتفاق اون چون نخورم

 

 میکنید چیکار:رونیا

 

 بپوشیم چی نمیدونیم وای:سدنا



 

 بپوشی میخوای کدومو خودت:نیاز

 

 کردم انتخاب اومدم دیشب کاوره توی من لباس:رونیا

 

 نامرد خری خیلی:سدنا

 

 نیار در بازی لوس:رونیا

 

 کنید نتخابا خوب اینجاست لباس ھمھ این_

 

 کنی کمکمون یکم تو میشھ رونیا میگم:نیاز

 

 در سر ازشون ھمھ از بھتر تو خب زیادن خیلی اینا میگھ راست:سدنا
 میاری

 

 قبول باشھ:رونیا

 



 معرفی بھشون و متفاوت ھای ست کردم شروع و ھا رگال سمت رفتم
 سبکیھ چھ تو سلیقشون ببینم تا کنم

 

  بیا تو بعدش کن ارایش تو ھکن انتخاب سدنا تا نیاز:رونیا

 

 باشھ اوھوم:نیاز

 

 نداریم وقت چون اره:سدنا

 

 کن انتخاب و بجنب پس:نیاز

 

 ی واسھ اومد نیاز و شد حاضر سدنا باالخره بود کھ بدبختی ھر با
 لباس انتخاب

 

 شد حاضر و بپوشھ میخواد چی کھ گرفت تصمیم زودتر خیلی نیاز

 

 بشم حاضر رفتم منم

 

  بودیم ایستاده قدی ی ایینھ روی بھ رو تامون سھ ھر



 

 بودیم کرده ارایش کم خیلی و بودیم پوشیده ھامونو لباس مون ھمھ

 

 این از غیر اگر خب کھ بودیم استایل خوش و خوشگل سھ ھر بنظرم
 نبودیم اینجا بود

 

 بودیم معصوم زیادی شایدم

 

 کنم تعریف خودم از کھ نبودم ادمی کال

 

 شده خواستنی خیلی کردم ذوق خودمون واسھ حسابی دلم توی ولی
 بودیم

 

 بریم چجوری حاال زیبا ھای خانم خب:نیاز

 

 ھا میگھ راست:سدنا

 

  عمارت پشت گذاشتم و ماشین:رونیا

 



 رونی؟ چجوری:نیاز

 

 نریم؟ لو_

 

 نمیریم لو نھ:رونیا

 

 بریم من ماشین با نیست قرارم_

 

 چی؟ یعنی:سدنا

 

 باید نگھبانی جلوی از چجوری من میرسھن عقلت کھ خنگی انقدر:رونیا
 بیرون؟ بیارم و ماشینم

 

  کھ جیبم تو بزارمش کنم بغلش نمیتونم_

 

 دیوار بھ داد تکیھ اویزون ی قیافھ با نیاز

 

 بریم؟ اسنپ با باید یعنی اه:نیاز

 



 زدم شیطون لبخند یھ

 

 نوچ:رونیا

 

 دیگھ مارو کشتی بگو:سدنا

 

 عوض ھارو ماشین کھ ھمونیھ داره نمایشگاه شکوھی ببینید:رونیا
 میکنھ

 

 میدم سفارش من رو ھمھ ماشین و تماسم در باھاش من ھم ھمیشھ_
 گوش حرفمو ھم مروا تایید بدون و میشناسھ منو  نتیجھ در پس بیاره
 میده

 

 بیار عروسک بلند شاسی یھ صبح ٧ گفتم زدم زنگ بھش دیشب منم_
 بزنھ دور یھ باھاش روام تا عمارت پشت بزار گفتم مرواست سفارش

 کرد قبول خواستھ خدا از اونم میخرتش اومد خوشش اگھ

 

 سوییچ؟:سدنا

 

 شاگرد چرخ پشت:رونیا



 

 بریم؟ ایول:نیاز

 

 اوھوم:رونیا

 

 کنھ باز درو کھ در سمت رفت:سدنا

 

 بریم طرف این از بیا افتاده عقب:رونیا

 

 دستم تو زد کیفش با و طرف این اومد سدنا

 

 باد بی:سدنا

 

  بودن سرم پشت ھم نیاز و سدنا پایین رفتم ھارو پلھ و کردم باز درو

 

 شدیم سوارش و ماشین بھ رسیدیم بود کھ بدبختی ھر بھ باالخره

 

 ھست سلیقم خوش چھ گرم شکوھی دمھ:نیاز

 



 میگیره پول خوب چون بلھ:رونیا

 

 داریم کار کلی کھ بریم کن اتیش:سدنا

 

 میزنی حرف اینجوری تو بفھمھ ساوان:نیاز

 

 گفت زمان ھم و گردنش روی کشید دست سدنا

 

خ:سدنا خ پِ  پِ

 

 خندیدن کردیم شروع تایی سھ

 

 پرت چرت و بازی مسخره بھ فقط مسیر تمام و گذاشت اھنگ سدنا
  گذشت گفتن

 نیاز؛

 

 نداشت حد کھ میگذشت خوش بھمون داشت انقدر

 

 برم؟ کجا ھا بچھ:رونیا



 

 بچرخیم الکی حیفھ عروسک این با کنیم دور دور یکم جا یھ برو:سدنا

 

 بھش کس ھیچ کھ بود چیزی بود نظیر بی رونیا فرمون دست اینکھ
 بود العاده فوق واقعا نداشت شک

 

 برم؟ کجا خب:رونیا

 

 سمت کدوم یعنی امممم_

 

 عالیھ اونجا فراز کوی برو بنظرم:نیاز

 

 میگی راست اره اھا:رونیا

 

 و دادن نشونمون رانندگیشو رھایھن کرد شروع رونیا رسیدیم وقتی
 کنیم توجھ جلب زیادی شد باعث

 

 کھ ھم رونیا خوشگل کھ خودمونم ماشینی ھمچین تو دختر تا سھ
 میداد انجام داشت بود بلد کاری شیرین ھرچقدر



 

 بود شده باز گوشم تا نیشم بودم ھیجان عاشق

 

 وااای واای:سدنا

 

 توروخدا ھا بچھ_

 

 میترسمممم من_

 

 ھھھھھھھع:نیاز

 

 دیگھ کن بس سدنا چیھ ھا بازی لوس_

 

 ابلفضل یا:سدنا

 

 میمیرییییمممم االن_

 

 کمک خدایا_

 



 سدنا کنم پیادت میشم مجبور بزنی حرف زیاد:رونیا

 

 چشم چشم:سدنا

 

 دنبالمون افتاده ماشین چقدر ببین نیاز:رونیا

 

 گفتم خنده با

 

 بھم ریختی رو اینجا ایول:نیاز

 

  کنم َسوا خوبشو یھ وایسا_

 

 نبود قرارمون تو کارا این از نیاز ھییی:سدنا

 

 شدم دوست باھاشون منم انگار حاال خانم چسو خوب:نیاز

 

 کنم ادبت بی سر اون تو خاک:سدنا

 



 میکرد اذیت داشت حسابی بود توش پسر تا چھار کھ ھا ماشین از یکی
 مخصوصا میشد بدی تصادف نمیکرد جمع حواسشو رونیا یکم اگر و
  ھا پیچ اون تو

 

  چشھ احمق این:رونیا

 

 میکنھ اذیت انقدر چرا_

 

 میگھ چی ببینم وایسا:نیاز

 

 چیھ معنی بھ دادم تکون سرمو و پایین دادم رو شیشھ

 

 گفت جوابم در پسرھا از یکی

 

 کنیم صبح خوشگال شما با و امشب خواستیم:پسر

 

 زدم چشمک و انداختم رونیا بھ نگاه یھ ایینھ توی از

 

  کن صبح ننت با برو و امشب:یازن



 

 دور ازشون و گاز روی گذاشت پاشو ھم رونیا و باال دادم رو شیشھ
 شدیم

 

 شھر توی  بودیم رسیده دیگھ

 

 کنیم ناھار حال بھ فکری یھ ھا بچھ:سدنا

 

  خوردن زنگ کرد شروع گوشیم

 

 کردم صفحش بھ نگاه یھ

 

 مرواست شدم بدبخت:رونیا

 

 بیرون مدیماو کھ ما بیخیال:نیاز

 

 اره:رونیا

 

 موافقید؟ فود فست با_



 

 اره کھ من:نیاز

 

  نیاز زمان ھم و خورد زنگ سدنا گوشی

 

 خدا ای:سدنا

 

 موافقم منم_

 

 قطع ھامونم گوشی صدای و میگشتم نظرم مورد جای دنبال داشتم
 نمیشد

 

 داشتم نگھ گوشھ یھ ماشینو و زدم راھنما

 

 بزنن زنگ بخوان ھمش شھنمی کھ اینجوری اخھ ھا بچھ:رونیا

 

 کنیم خاموش و ھامون گوشی خب:سدنا

 

 خِر  نھ:رونیا



 

 میشن نگرانمونم اعصبانیت بر عالوه اونجوری_

 

 بمونم زنده میخواد دلم من اما نشھ باورتون شاید_

 

 رونیاست با حق:نیاز

 

  بده خبر بزنھ زنگ کنھ جرات باید یکیمون_

 

 خدا بھ نھ کھ من:سدنا

 

 ھا میریزه جیشم بزنھ داد وتاد ساوان یھو_

 

 بریم بعد کنم عوض لباسمو من خونھ برگردیم باید اونوقت_

 

 برمیگردیم حتما:رونیا

 

 شد بلند گوشیم مسیج صدای

 



  کردم باز مسیجو و برداشتم گوشیمو

 

 ھامینھ ھا بچھ:رونیا

 

 میگھ چی:نیاز

 

  یکی خبرتون میکنید دارید ھرغلطی و ھستید گوری ھر میگھ:رونیا
 سھ خون بدید ادامھ اینجوری  میکنن سکتھ دارن اینا بده جواب گوشیشو

 میریزنا و تاتون

 

 شد سرمون بر خاک:سدنا

 

 میشھ بلند تو گور از ھا اتیش ی ھمھ:نیاز

 

 نیاید میخواستید چھ من بھ:سدنا

 

 ببینم شید خفھ اه:رونیا

 



 بلند صدای از ترسیده و داره استرس حسابی بود معلوم رونیا بیچاره
 شدیم ساکت دو ھر دادش

 

 باشید ساکت فقط میزنم زنگ من:رونیا

 

 چشم:سدنا

 

  بزن باشھ:نیاز

 رونیا؛

 

 کھ بود نخورده کامل اول  بوق گرفتم رو مروا ی شماره لرز و ترس با
 داد جوابمو

 

 اسپیکر روی گذاشتم گوشیو

 

 رونی؟:مروا

 

  اسپیکِر  روی منم صدای بود معلوم

 



 جانم:رونیا

 

 خوبھ؟ حالتون:مروا

 

 نباشید نگران اوھوم:رونیا

 

 اومد سرمون میترسیدم کھ چیزی از شد راحت کھ خیالش مروا

 

 بود برداشتھ و ماشین کل بیدادش و داد صدای

 

 ؟ ھستید گوری کدوم:مروا

 

 بخوریم ناھار اومدیم:رونیا

 

 خوردید گوه:مروا

 

 میکشمت قران بھ خونھ برنگردی رونیا_

 

 خوندم؟ خر گوش تو روضھ من ھمگ  عوضی  احمق_



 

 چجوریھ اوضاع نگفتم بھت مگھ_

 

 بگم نداشتم چیزی کردم سکوت... بود گفتھ

 

 سالمتی؟ بھ شدی الل:مروا

 

 نگفتمممممممم؟ یا گفتم_

 

 گفتید:رونیا

 

 نزن داد توروخدا_

 

 کنم لھتون نیومدم تا خونھ بیاید گمشید:مروا

 

 مروا:رونیا

 

 مروا درمونو بی درد:مروا

 



 خونھ گمشو_

 

 کشید دستم از گوشیو سدنا یھو

 

 زدن حرف کرد شروع ھم سر پشت تند تند

 

 ھمگی خوبن ھا بچھ خوبی مروا سالم:سدنا

 

 میخوریم کتک حسابی کھ ھم خونھ بیایم بیرون اومدیم ما بگم خواستم_
 نمیایم شب تا ما چونکھ باشھ راحت خیالتون لطفا پس

 

 بگذره خوش حسابی حداقل بکنید مونوپوست بشیم تنبیھ قرار کھ حاال_
 بھمون

 

  ببوس ھمگیو ندارم حرفی دیگھ من_

 

 شد باعث ساوان فریاد صدای کھ بود نشده تموم سدنا ھای وراجی ھنوز

 بخوریم بدی تکون مون ھمھ 

 



 میریزی زبون گرفتی و گوشی:ساوان

 

  میکنم لھت تورو من سدنا_

 

 پررو بچھ میبرم باغچھ لبھ سرتو_

 

 وروت من_

 

 گرفت و گوشی نیاز ساوان حرف وسط

 

 خب نکنید دعوامون ھی الکی نمیایم شب تا ما:نیاز

 

 میارم سرت بھ من بالیی چھ میدونھ خدا خود فقط نیاز:لونا

 

  گرفتم و گوشی خودم

 

 رفتیم ما فعال:رونیا

 

 گفتن زمان ھم نیاز و سدنا



 

 ھمگی خداحافظ_

 

 کردم قطع گوشیو

 

 دارم ساستر من ھا بچھ:سدنا

 

 میترسم منم بودنا عصبی خیلی:رونیا

 

 زدن داد چھارتا مروا و ساوان خوبھ باز:نیاز

 

 میترسم بیشتر من بود اروم انقدر چرا لونا اخھ_

 

  دیگھ اومدیم کھ حاال ھا بچھ:سدنا

 

 بیخیال اره اوف:نیاز

 

 نکنیم فکر بھتِر  اوھوم:رونیا

 



 ودیمب غذامون منتظر و بودیم نشستھ میز دور ھمگی

 

 بریم؟ کجا اینجا از بعد:نیاز

 

 تصمیم خیابون تو الکی کنیم ریزی برنامھ یھ بھتره من بنظر:رونیا
 نگیریم

 

 بخریم پرت و چرت کنیم خرید یکم پاساژ بریم میگم من:نیاز

 

 بازی شھر بریم بعدش:سدنا

 

 بخوریم جیگر شام بریم بعدشم:رونیا

 

 گفتیم زمان ھم تایی سھ

 

خ بعدشم_ خ پِ  پِ

 

 موافقید؟ ھمگی پس:رونیا

 



 میگذره خوش بھمون خیلی بابا اره:سدنا

 

 بلھھھھ:رونیا

 

 ماست روز فقط امروز_

 

 گفت خنده با نیاز

 

 ھستید؟ دخترونھ ھای برنامھ این ی پایھ بازم:نیاز

 

 نھ کھ چرا حتما بابا اره:رونیا

 

 مسخره:نیاز

 

 ھا بچھ جون اخ:سدنا

 

 وردا ھامونو خوشمزه اقاھھ باالخره_

 

 رفت ابرومون زشتھ شکمو:رونیا



 

  بره خب:سدنا

 

 زندگیمونھ ناھار اخرین این_

 

  دارم و حس ھمین منم اره:نیاز

 

 شد سرد دیگھ کنید شروع:رونیا

 

 ببرید لذت فعال نکنید فکر چیزا اون بھ_

 

 موافقم اوھوم:سدنا

 

 خوندم بلند و ھامین مسیج و دھنم گذاشتم پیتزا تیکھ یھ

 

 زدید زنگ کردید خوب میگھ نھامی:رونیا

 

 بدید و جوابشون گرفتن تماس باھاتون اگھ میگھ_

 



 نزن حرف  پر دھن با حاال خب:نیاز

 

  غرغروھا:رونیا

 سدنا؛

 

 کلی کردیم خرید حسابی و پاساژ سمت رفتیم ناھار خوردن از بعد
 ھر خالصھ بامزه ھای خرس و عروسک کلی اتاقمون واسھ وسایل

 زودی میومد خوشمون کھ چیزی ینتر کوچک از کدوممون
 میخریدیمش

 

 رفتیم گرفتیم درد پا و شدیم خستھ حسابی وقتی پاساژ توی  گشتن از بعد
  بازی شھر سمت

 

 وسیلھ میوردتم کھ قبال ساوانم و بودم ترسو یکم من نگم دروغ خب
 ولی بود بھم حواسش شدت بھ و بشم سوار نمیذاشت ترسناک ھای

 مراقبتی و محدودیت ھیچ نبدو بودم اینجا امروز

 

 کنم تجربھ چیزو ھمھ نیاز و رونیا مثل  منم میخواست دلم 

 

 شیم؟ سوار چی ھا بچھ خب:نیاز



 

 خیال با بعدش بگیریم جا یھ ھارو بلیط ی ھمھ اول بریم بیاین:رونیا
 شیم سوار راحت

 

 موافقم اوھوم:نیاز

 

 دیگھ؟ میشید سوار چیز ھمھ ھمگی_

 

 پایتم بدجوری کھ من:رونیا

 

 چی؟ تو سدنا:نیاز

 

 من؟:سدنا

 

 میام منم دیگھ معلومھ اره منم  خب_

 

 ایول:رونیا

 

 بیام من تا بمونید شما  پس_



 

 بیا زود برو باشھ:سدنا

 

 جز بھ البتھ بودیم خستھ حسابی و بودیم شده سوار و وسایل بیشتر
  بودن وحشتناک حسابی کھ چندتاشون

 

  سرمون رو بودیم گذاشتھ و بازی شھر کل

 

  طور بھ امروز رو گذرونی خوش و شیطونی و خستگی واقعی معنی
 بودم فھمیده کامل

 

 نداشتم نا حتی چون بودم اویزون ازش و بودم گرفتھ رو رونیا بازوی
 بدم تکون پاھامو

 

 جیگرکی سمت رفتیم و شدیم ماشین سوار

 

 روم بھ رو گرفت رونیا سیخ یھ و بودیم نشستھ میز پشت

 

  دیگھ بریم تا بخور یکیم ینا:رونیا



 

  ندارم جا بخدا:سدنا

 

 بره شھ تموم بخوریم یکیشو ھرکدوم مونده تا سھ کال دیگھ بخور:رونیا

 

 دھنش گذاشت جیگر تیکھ یھ نیاز

 

 نیست عجیب میگم ھا بچھ:نیاز

 

 چی؟:سدنا

 

 نمیزنن زنگ بھمون کدوم ھیچ اینکھ:نیاز

 

 نھ:رونیا

 

 نھ؟ چرا:نیاز

 

 میشیم تنبیھ ابیحس چون:رونیا

 



 خونھ برمیگردیم کی ببینن میخوان کردن سکوت االنم_

 

 میکنم حس پشیمونم خب ولی بود خودم پیشنھاد اینکھ با ھا بچھ:سدنا
 کردیم اشتباه

 

 بود حقشونم ولی نیست شکی کھ کارمون بودن اشتباه تو:نیاز

 

  داشتن نگھ اونجا اسیرھا مثل مارو خودشون_

 

 دیگھ ادم صدتا خودشونو با بریم اگرم نمیریم رونبی کھ ماه بھ سال_
  میایم میریمو ضروری جای یھ تا ساعت نیم

 

 چیزایی یھ ھا بچھ ولی شدم خستھ عمارت وضع اون از منم:رونیا
 انقدر نھ خب ولی باشن نگرانمون دارن حق کھ وسط این ھست

 

 اینجوری شاید نبود بد ھم خیلی کارمون بنظرم ھست کھ ھرچی:نیاز
 بشن ما ھای نیاز متوجھ بیشتر خیلی

 

  بگم چی:رونیا

 



 نرسیم دیر خیلی حداقل بریم شیم بلند شدید سیر اگھ حاال_

 

 بریم بریم اره اوه:سدنا

 

  داشتم نگھ در جلوی ماشینو

 

 رسیدیم ھا بچھ:رونیا

 

 تو برم ندارم جرات کھ خودم_

 

  گفت لرزون صدای با نیاز

 

 منم:نیاز

 

  ھتل بریم شب میشھ ھا بچھ:سدنا

 

 میترسم خیلی من توروخدا_

 

 میشھ بدتر دیوونھ نھ:رونیا



 

 میترسم خیلی من خدا وای:نیاز

 

 نمیدادید گوش حرفمو کاش کردم غلطی عجب:سدنا

 

 میکشھ سخت نفس رونیا کردم حس

 

 خوبی؟ رونی:سدنا

 

 نیست؟ اسپریت_

 

 نیست نھ:رونیا

 

 استرسھ واسھ نیست چیزی خوبم_

 

 شد باز در کھ بودیم پارکینگ در پشت ھمینجوری

 

 زدید ریموتو کدومتون:سدنا

 



 کدوم ھیچ:رونیا

 

 شد؟ باز چجوری در پس:نیاز

 

  زدن ریموتو داخل از:رونیا

 

 اومدیم ما فھمیدن کجا از شد گورم بھ خاک:سدنا

 

 ھا داره دوربین اینجا خره:رونیا

 

 دیدن مارو  نیستن کھ کور_

 

 شد سرمون تو عالم دوتا خاک:سدنا

 

 شدیم بدبخت بخدا_

 

 چی بکشنمون اگھ:نیاز

 

 وای وای:سدنا



 

 داخل رفت و کرد روشن ماشینو رونیا

 

 شید پیاده:رونیا

 

 توروخدا تو نریم:نیاز

 

 ندید لفتش  الکی پس تو بریم مجبوریم باشید بین واقع یکم:رونیا

 

 بمونیم ماشین تو کی تا میگی راست:سدنا

 

 میان خودشون خوب اخرشم:نیاز

 

 بریم بشید پیاده پس:رونیا

 

  عمارت سمت رفتیم و شدیم پیاده مون ھمھ رونیا حرف با

 مروا؛

 



 درن، پشت دخترھا داد خبر عماد وقتی کھ بودیم سالن توی مون ھمھ
 نزدن دیگھ گند یھ تا کن باز درو گفتم

 

 دلم بودیم شده اذیت و بودیم خورده حرص کافی قدر بھ امروز
 بزنمش داره جون تا رونیارو میخواست

 

  داخل اومدن ھم سر پشت تاشون سھ و شد باز سالن در

 

 زبون کھ یعنی این و بود کرده رو دستشونو رفتارشون توی ترس
 شده کوتاه درازشونم

 

 اسیر دستم مچ کھ رونیا گوش توی بزنم کشیده یھ کھ  باال بردم دستمو
 شد ھامین دست

 

 دختر باش اروم:ھامین

 

 سالمتی نا میکنن اطاعت این از اینجا باشھ، غرورش بھ حواست_

 

  بود ھامین با حق

 



 کنم ادمش و اتاق توی ببرمش گرفتم تصمیم

 

 اتاق تو گمشو:مروا

 

 زووود_

 

 بخوره بدی تکون جاش توی شد باعث کھ گفتم بلند صدای با زودو

 

 چشم..چ:رونیا

 

  اتاق بھ رسوند خودشو زود

 

 اتاقمون سمت مرفت و انداختم ھمھ بھ کلی نگاه یھ

 

 کردم قفل درو تو از و داخل رفتم کردم باز درو

 

 توروخدا مروا:رونیا

 

 رونیا میشی خفھ فقط:مروا



 

 فھمیدی؟ میبری سگیتو صدای امشب_

 

 گفت بغض با رونیا

 

 چشم:رونیا

 

 ببینی چشم بھ رو فردا بزارم نیستم مروا:مروا

 

 ودب سخت ھای تنبیھ مخصوص کھ پشتی در سمت دادم ھولش

 

 حیوون ببینم گمشو:مروا

 

 شو لخت کامل:مروا

 

 بدنشو حساس ھای قسمت داشت سعی اورد در ھاشو لباس تمام وقتی
 بپوشونھ

 

 وایسا صاف:مروا



 

 ، زنجیر بندھای مچ بھ بستم کردم باز کامل پاھاشو و دست بود ایستاده
 بھ و بشھ کشیده پاھاش و دست ایستاده کھ ھمینجوری میشد باعث این
 بمونھ باز ممکن حد ترینبیش

 

 خیلی لبم کنار پوزخند کردم نگاه وحشتشو از پر ی قیافھ و عقب اومدم
 بود ارادی غیر

 

 میپیچونی؟ منو تو:مروا

 

 بشھ کج صورتش شد باعث کھ گوشش توی زدم محکم

 

 زدم صورتش طرف اون بھ دیگھ سیلی یھ

 

 کردی؟ بازی من غیرت با:مروا

 

 رونیا بیرون میره اتاق این از جنازت_

 

 کھ زدم گیره ھاش سینھ از کدوم ھر دور تا دور و اوردم ھارو گیره
 میشدن وصل  زنجیر بھ ھمشون نھایت در



 

 وااای:رونیا

 

 رفتھ؟ یادت شی خفھ بودم گفتھ:مروا

 

 توروخدا مروا:رونیا

 

  بستم دھنشو و اوردم بندو دھن

 

 میکنی درک بھتر رو شو خفھ معنی اینجوری:مروا

 

  کردم زمزمھ وششگ توی

 

 نداری چون نباش ھم امنت ی کلمھ نگران:مروا

 

 کشیدن ھارو زنجیر و خوردن تکون کرد شروع

 

 عقب کشیدمش محکم و دستم دور پیچوندم موھاشو سرش پشت از

 



 نخور تکون الکی وایسا صاف:مروا

 

 نکنی ھستم کھ چیزی از تر سگ منو کن سعی_

 

 سراغش رفتم و مبرداشت داشتمو کھ شالقی ترین نازک

 

 میومد فرود بدنش روی محکم ھا ،ضربھ تمام رحمی بی با

 

 بود کرده استفاده امنش ی کلمھ از بارھا حاال تا میتونست اگر شاید

 

 رونیا کھ بود شده باعث ھم سر پشت و پی در پی سنگین ھای ضربھ
 بشھ حال بی

 

  گیره سراغ رفتم و زمین گذاشتم شالقو

 

 چشمم بھ بیشتر تنش ھای مردگی خون نزدیک ماومد انقدر کھ االن
 میومد

 

 دستم توی گرفتم صورتشو و روش بھ رو رفتم



 

 صورتش دور میدادم فشار محکم دستمو

 

 افتادی؟ خوردن گوه بھ سگ تولھ اخی:مروا

 

 داریم کار باھم خیلی ھنوز متاسفانھ_

 

 عقب اومدم قدم یھ کردم ول صورتشو

 

 بود من پیش حواسش تمام نماو میکردم نگاه صورتشو داشتم

 

  کشیدم سینشو ھای گیره زنجیر دوتا ھر زمان ھم یھو

 

 شد بلند جیغش صدای بند دھن وجود با

 

 بود کرده خیس صورتشو تمام ھاش اشک

 

  کردن گریھ واسھ داری وقت خیلی تولھ مونده ھنوز:مروا



 پامو ریختم خودم برای شربت لیوان یھ و کاناپھ روی نشستم رفتم
 کنم استراحت یکم کردم سعی و پام روی اختماند

 

 شده تموم تنبیھش کرده فکر احمق ی دختره

 

 برداشتم سرنگ ھای  بستھ توی از سوزن چھارتا ھا سوزن سراغ رفتم
 کردم عفونیش ضد احتیاط برای بازم

 

 میلرزید تنش تمام ترس شدت از رونیا کنار رفتم

 

 کردم زبا بندو دھن کشیدنش درد صدای شنیدن برای

 

 وا..مرو..م:رونیا

 

  شو خفھ:مروا

 

 میکرد تر راحت کارمو بستس پاھای و دست

 



 بدنش اینجوری دادم ماساژ واسش یکم و ش سینھ روی کشیدم دست
 میشد تر اماده

 

 بود رفتھ پایین تا مطمئنم جیغش صدای ش سینھ سر دادم فشار سوزنو

 

 میچکید ازش کھ بود خون و بود شده خونی ش سینھ

 

 صدای با رونیا کھ میدادم ماساژش داشتم ش سینھ یکی اون سراغ رفتم
  کردن التماس کرد شروع بود ھاش جیغ بخاطر کھ گرفتھ

 

 مرگتھ چھ بفھمم نمیذاره کردنت ھق ھق:مروا

 

 توروخدا مروا:رونیا

 

 میبوسم پاتو و دست_

 

 التماس مروا_

 

  رفت فرو ش سینھ یکی اون سر ھم دوم سوزن کھ بود حرفش وسط



 

 شد سرازیر کھ خونی و دردش از پر جیغ صدای بازم

 

 واژنش روی کشیدم دست و زمین روی نشستم

 

 مروا:رونیا

 

 من مرگ_

 

 توروخدا_

 

 من کھ کاری میدونست چون میریخت اشک بیشتر التماس جای بھ
 میشھ انجام بخوام

 

  زدم ھارو سوزن و کردم باز واژنشو ھای لبھ

 

 واسھ چون شد پاره حنجرش کنم فکر البتھ بلندش جیغ صدای بازم
 بود خفھ خیلی صداش سوزن اخرین

 



  ایستادم روش بھ رو و شدم بلند

 

 شد لبش پارگی باعث دستم تو انگشتر کھ دھنش توی زدم دستم پشت با

 

  نده قسم جونتو بودم گفتھ:مروا

 

 کنی؟ گوش حرفمو نمیخوای_

 

  میشد تر محکم امھ ضربھ ھردفعھ و دھنش توی میزدم ھم سر پشت

 

 شروع و شالق سراغ رفتم بود شده خون از پر حسابی دھنش وقتی
 زدن ضربھ بھ کردم

 

 و بشھ مردگی خون  دچار تنش تمام بود شده باعث شالق ھای ضربھ
  کبود

 

 اتاق توی جونش بی صدای اون کھ میزدم پاش وسط بھ ضربھ یھ گاھی
 میپیچید

 



 نداشت کردن التماس واسھ جونی حتی دیگھ

 

 صاف سرشو نمیتونست کھ بود حال بی انقدر بود شده اویزون گردنش
 دار نگھ

 

 بود ریختھ دورش اغواگرش موھای

 

 نداشتھ دیگھ کھ بشھ باعث بود ممکن لجبازیش کھ این تصور  حتی
  میکرد دیوونم باشمش

 

 سراغش رفتم شده حال بی درد شدت از کردم حس وقتی

 

 شنیدم خفیفشو ی نالھ صدای و اوردم در ھارو سوزن

 

 بود بس امشبش واسھ کنم فکر بود شده الش و آش حسابی

 

 رو بیفتھ شد باعث کھ کردم بازشون زمان ھم و کشیدم ھارو زنجیر
 زمین

 



 زدم بھش لگد یھ کھ در سمت میرفتم داشتم

 

  کن جمع لشتو تن شو بلند:مروا

 

 نباش ھا بازی مسخره این و افترکیر منتظر_

 

 شد جمع خودش توی تربیش رونیا

 

 لگد و چک ممکنھ بازم میکرد فکر گوشھ یھ بکشھ خودشو داشت سعی
 کنم نصیبش

 

 بود حساس روحیش شدت بھ داشت باالیی درد تحمل کھ ھمونجوری

 

  نکن بازی غیرتم با دیگھ:مروا

 لونا؛

 

 اتاق سمت کشوندمش و گرفتم نیازو دست مچ

 

 زمین روی کردم پرتش کردم باز و اتاق در



 

 تو؟ طرفی پشمک الو با کردی فکر:لونا

 

 میپیچونی؟؟؟؟ منو نیاز_

 

 کمربند بود دستم دم کھ چیزی ترین نزدیک کردم نگاه و اتاق دور
 نیاز جون بھ افتادم و داشتم برش بود افتاده تخت روی کھ بود شلوارم

 

 نبینھ آسیب صورتش تا بود گذاشتھ صورتش روی دستاشو نیاز

 

 لونا اییی:نیاز

 

 کردم غلط_

 

 توروخدا_

 

 کشیدمش و دستم دور پیچیدم موھاشو و زمین روی کردم پرت کمربندو
 باال

 



 بگیره؟ اروم زندگیمون نمیزاری چرا:لونا

 

 کنی؟ نگران منو میخوای کی تا_

 

 اینا؟؟؟ روی تو بشم شرمنده باید چقدر من_

 

 شرمنده؟:نیاز

 

 بودیم مون ھمھ آییی کھ ما اخھ خب_

 

  باشی برده ھارو بچھ تو ممکنھ میگفتن ھا احمق این یول بلھ:لونا

 

 بودی تو مقصرشم و بوده َشبا گروه طرف از میکردن فکر_

 

 جنگیدم؟ باھاشون چقدر میدونی_

 

 من؟؟؟؟؟ کشیدم چی میدونی_

 

 نیاز؟ میفھمی_



 

 پایین انداخت سرشو و زمین روی نشست و خورد سر نیاز

 

 شنیدم و قلبش شکستن صدای کردم حس بود عجیب

 

 گفت لرزون صدای با کوچولو دختر

 

 بود دخترونھ تفریح یھ:نیاز

 

 داد سدنا پیشنھادشم_

 

 گروه توی برد مارو و زد گروه خودشم_

 

 من_

 

 میام  گفتم فقط من_

 

 کرد اذیتم لونا چون گفتم_

 



 کھ میام_

 

 بدم حرصش یکم کھ میام_

 

 لجن اونقدر من_

 

 نیستم_

 

 بسھ نیاز:لونا

 

 بودم اگھ:نیاز

 

 پیش سال خیلی_

 

 میکردم نابود و ھمتون_

 

 میکردم خانومی خودمم_

 

 من_



 

 تکرار ھارو حرف این ھم سر پشت و  زمین بھ بود شده خیره نیاز
 . میکرد

 

 عصبانیتم ولی پایین ماجرای از بھش نگم ھیچی بودم داده قول خودم بھ
 کنم فراموش خودم با قرارمو و قول شد باعث

 

 بود شده ھا کوچولو ردخت مثل نیاز

 

  مظلومیتش ھمھ این واسھ بود کباب دلم

 

 بدیِ  ادم میکردن فکر ھمھ کھ بود مھربون و مظلوم انقدر

 

 کوچولوم دختر طفلی

 

 بغلم توی کشیدمش و کنارش رفتم

 

 نیست؟ من ،نظر مھم تو واسھ مگھ خانوم نیاز:لونا

 



 ھست:نیاز

 

 پاکی من ی واسھ کھ اینھ مھم االن پس:لونا

 

 حرفشونو و کردم جرواجر و ھمشون مفتشون حرف از بعد اینھ مھم_
 گرفتن پس

 

 کوچولو؟ خانوم پشتتم کوه مثل من اینھ مھم_

 

 کردی؟ دعواشون واقعا:نیاز

 

 کردی؟ فکر چی پس:لونا

 

 باشم ناموسم مراقب دادم قول باشم پشتت دادم قول بار اخرین من_

 

 ردن؟ک خواھی معذرت راستکی راست یعنی:نیاز

 

 کوچولو بانو بلھ:لونا

 



 حرف بابت میکنن خواھی معذرت خودتم از سرفرصت  گفتن_
 اضافشون

 

 کرد فرو م سینھ توی و سرش خنده با نیاز

 

 دلش چقدر میبخشید زود چقدر کرد ذوق راحت چھ کوچولو دختر
  بود بزرگ

 

 یادبگیرم ازش منم کاشکی خوردم حسرت بودنش خوب ھمھ این بھ
 کنی بزرگی باید چطوری یکوچیک وقتی

 

 میشد شروع ھاش شیطنت داشت و بود گذشتھ دقیقھ چند

 

 در سخت میرم یادم تنبیھتو من کھ کردی  فکر درصد یک اگر نیاز:لونا
 اشتباھی

 

 کن گوش دقیقھ یھ اخھ:نیاز

 

  وسایلم سراغ رفتم و کردم بلندش بغلم توی از

 



 بگو:لونا

 

 برم نمیخواستم اصال من:نیاز

 

  میدونی خوب_

 

 حتی  نبودم مقصرم اصل در من_

 

 میزد حرف ریز یھ داشت نیاز

 

 میداشتم بر داشتمو الزم کھ ھایی چیز داشتم سرش پشت منم

 

 پالگ،یخ،شمع

 

 بیرون کشیدم تنش از ھاشو لباس و گرفتم دستشو سرش پشت از رفتم
 بشھ پاره تاپش شد باعث کھ

 

 بترسھ شد باعث

 



 لونا ھییییییی:نیاز

 

  کن سکوت بعد بھ االن از:الون

 اوردم در پاش از شرتشو

 

 تخت روی بکش دراز:لونا

 

 توروخدا نھ پالگ:نیاز

 

 نیاز زود:لونا

 

  کشید بلند جیغ یھ نیاز

 

 نمیخوامممممممممم پالگ من:نیاز

 

 دھنش توی کوبوندم محکم  دستم پشت با

 

 شو الل فقط:لونا

 



   گذاشتم واسش پالگو بود کھ سختی ھر بھ

 

  میریخت اشک بارون مثل ابلھ ی خترهد

 

 نیستم میگھ کولی میگم بھش بعد

 

 شرتتو بپوش:لونا

 

 گفت ضعیفی باصدای

 

 چشم:نیاز

 

 کرد پاش شرتشو

 

 جلو بیا:لونا

 

 ایستاد روم روبھ اومدش

 

  شرتش توی  کردم خالی یخو ظرف و جلو کشیدم شرتشو



 

 پریدن پایین باال کرد شروع نیاز

 

 خدا وااای:نیاز

 

 اووووویییییی_

 

 سرورم وای لونا اخ اخ_

 

 اااخخخخ مردم بخدا_

 

 شو ساکت نیاز:لونا

 

 چشم ووویی:نیاز

 

 بکش دراز:لونا

 

 توروخدا نھ سختمھ:نیاز

 



 تاج بھ بخوره سرش شد باعث کھ تخت روی کردم پرتش گرفتم دستشو
 بشن سرازیر ھاش اشک و تخت

 

 نزن اضافم زِر  چشم بگو فقط بکن غلطی یھ میگم نفھم توی بھ وقتی:لونا

 

 نھ؟ یا شدی خرفھم_

 

 لھ..ب..ب:نیاز

 

 کردم روشن شمع دوتا کنارش تخت روی نشستم

 

 گرفتم ھاش سینھ از یکی روی و کدوم ھر

 

 سرورم اایی:نیاز

 

 احمق نخور تکون:لونا

 

 چشم چشم اووووخ:نیاز

 



  شکمش سراغ رفتم پوشوند پارافین ھاشو سینھ دوتا وقتی

 

 میکرد لذت غرق منو تنش روی افینپار طرح

 

 زدن بھ کردم شروع و برداشتم شالقو شد تموم کھ ھا شمع

 

 شتاب پر ھای ضربھ درد و بود شده حساس شدت بھ نیاز بدن پوست
 بود تحمل غیرقابل واسش منم

 

 میریخت ھا پارافین از مقداری میزدم کھ ای ضربھ ھر با

 

 لذت با حاال تخت روی ریخت ھا پارافین تمام کھ دادم ادامھ انقدر
  میزدم بیشتری

 

 پر فضارو کھ بلندش ھای جیغ صدای از کنھ تحمل نمیتونست دیگھ
  بده حالش چقدر بود معلوم بود کرده

 

 بود شده سرخ تنش تمام

 



 میشد تر خوشرنگ ھم مرور بھ البتھ کھ بودم تنش رنگ این عاشق من

 

 بھ بود خورده گند بیبود،حسا کرده خیس و تخت تمام شده اب ھای یخ
 تخت

 

 میلرزید تنش تمام و بود شده حال بی نیاز

 

 اگر کنھ تحمل نمیتونھ و نداره کشش این از بیشتر دیگھ کھ میدونستم
 میره حال از کھ بودم مطمئن میدادم ادامھ دیگھ یکم

 

 حموم تو برو بلندشو:لونا

 

 کشید حموم در دم تا خودشو لنگون لنگون سختی بھ

 

  گفت و پایین اختاند سرشو

 

 چی شما:نیاز

 



 ھام نوازش با و برم باھاش منم میخواست دلش فھمیدم خوب منظورشو
 شھ خالص پالگ شر از البتھ و بگیره اروم بدنش ھای درد

 

 چی؟ من:لونا

 

 نمیای؟ شما:نیاز

 

 بکن گفتمو کھ کاری نکن فضولی:لونا

 

 ھست فعال پالگت بگم باید توجھت قابل_

 

 چشم:نیاز

 

 اتاقو باال بیاد یکی گفتم گرفتم تماس پایین با منم و حموم توی رفت ازنی
 کنھ تمیز

 

  نیاز سراغ حمام توی رفتم و کردم اماده ھامونو حولھ خودمم

 ساوان؛

 



 بیخیال کھ ھامینی با بودیم سالن توی سدنا منو فقط و بودن رفتھ ھمھ
 بود گوشیش توی سرش

 

 میکردم نگاه سدنا ھب اخم با و بودم داده تکیھ ستون بھ

 

 نداشت کشیدنم نفس جرات حتی و پایین بود انداختھ سرشو

 

 غلط چی ی واسھ میترسی من نگاه از انقدر کھ تو بگھ بھش نیست یکی
  میکنی زیادی

 

 پشت جوجھ یھ مثل اونم کھ اتاقمون سمت رفتم و گرفتم ش از نگاھمو
 میومد داشت سرم

 

 بست درو سرم پشت اروم

 

 سرشو و نشست پاھاش دوتا روی پام جلوی اونم مبل روی نشستم
 پایین انداخت

 

 پیچید جملھ یھ دیدنش با ذھنم توی

 



 ترسو سگ تولھ:ساوان

 

 گفتم سدنا بھ رو

 

 میشنوم:ساوان

 

 خب من بابایی:سدنا

 

 بگم چی اخھ راستش_

 

 بود؟ کی ی نقشھ:ساوان

 

 نیاز خب اوم:سدنا

 

 کنھ خفھ منو خوادمی بوده نیاز کار  میگم لونا بھ وقتی

 

 گندکاریاش از اینم عقل بی ی دختره

 

 کردم سدنا ی قیافھ بھ نگاه یھ



 

 میکند ھاشو انگشت پوست داشت

 

 میگھ دروغ من بھ داره  این

 

 سدنا؟:ساوان

 

 باباییم جانم:سدنا

 

 گفتی؟ دروغ:ساوان

 

 نھ من..من:سدنا

 

 اخھ من_

 

 ببین توروخدا بابایی_

 

 شدی؟ ھول چرا:ساوان

 



  نھ من اخھ:ناسد

 

 نیستم ھول کھ من_

 

  نکن  تر سنگین تنبیھتو بنظرم:ساوان

 

 بلھ:سدنا

 

 میگی دروغم پس:ساوان

 

 چی دیگھ افرین خب_

 

 بودم مقصر من ھمش:سدنا

 

 بیارم در شاخ بود نزدیک تعجب شدت از

 

 چی؟؟؟:ساوان

 

 بوده؟ تو تقصیر_



 

 بلھ:سدنا

 

 ببینم بده توضیح  کامل:ساوان

 

 بھشون فتمگ من:سدنا

 

 زدم من گروھم_

 

 میخواست بیرون دلم خب_

 

 کرد غلط دلت:ساوان

 

 کردی؟ کارو این حقی چھ بھ تو_

 

 میخواست شیطونی دلم:سدنا

 

 سدنا؟ شیطونیھ این:ساوان

 



 شدی؟ گستاخ انقدر تاحاال  کی از تو_

 

 میخوام معذرت:سدنا

 

 نداره ای فایده دیگھ:ساوان

 

 ؟ندوس سدنا دیگھ بابایی:سدنا

 

 نداره دوست بد دختر بابایی:ساوان

 

 کرد بغض  سدنا

 

 باش داشتھ دوست منو ھمیشھ نیست قبول:سدنا

 

 کنی  فکر اینم بھ میخواستی کردی و زشت کار این وقتی:ساوان

 

 لطفا بابایی:سدنا

 

  بیام تا اتاقت تو برو:ساوان



 چون کردم بھش نگاه یھ و برداشتم و فلفل  ی شیشھ آشپزخونھ توی از
 بود تند خیلی بودم کرده درستش خودم و بود طبیعی فلفلش

 

 تشک روی خوابوندمش و  گرفتم رو سدنا دست اتاق توی رفتم
 مخصوصش

 

 اوردم در شورتشو و شلوار و برداشتم بیبی مای یھ

 

 ندوست بیبی مای سدنا بابایی:سدنا

 

 ھیس:ساوان

 

 صدای شد ثباع کھ بستم بیبیشو مای و پاھاش روی ریختم کامل  فلفل
 بشھ بلند سدنا جیغ

 

 بااااباااااااییییییی:سدنا

 

 گرفتم اتیش من توروخدا بابایی وای_

 



 کردم غلط بابایی_

 

 نھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھھ_

 

 لبش روی گذاشتم انگشتمو

 

 سدنا ساکت فقط:ساوان

 

 باباییم چشم:سدنا

 

 برداشتم رو ھا گیره از یکی

 

 شد فلفلی یکم و لفلف ظرف توی زدم ھامو انگشت از یکی

 

 بیرون بیار زبونتو:ساوان

 

 توروخدا بابایی:سدنا

 

 گفتم؟ چی بھت سدنا:ساوان



 

 چشم:سدنا

 

 روش زدم گیره و زبونش روی زدم و فلفل بیرون اورد زبونشو

 

 میشد اذیت داشت حسابی و میریخت وقفھ بی ھاش اشک

 

 نبود زیاد خیلی دردش تحمل  دخترکوچولوم

 

  کردم باز کمرم ردو از کمربندمو

 

 تخت لب گذاشتم پاھاش و چرخوندمش بود کشیده دراز کھ ھمونجوری

 

 بود شده گم ھا ضربھ صدای بین التماسش صدای

 

 ھاش گریھ صدای دیگھ کھ زدم ضربھ تا سی پاھاش از کدوم ھر کف
 واسش کشیدنو نفس و زدن حرف کھ ھایی ھق ھق بھ بود شده تبدیل
  بود کرده سخت

 



 یی...با.ا.ب:سدنا

 

  جانم:ساوان

 

 نمیتونم گھ..دی بخدا:سدنا

 

 بار_

 

 بود اخرم_

 

 بسھ فا..لط_

 

 شد تموم دیگھ کوچولو اروم:ساوان

 

 بود شده باعث زبونش روی گیره بودن و میکرد تحمل کھ دردی و فلفل
 بشھ مفھموم نا یکم حرفاش کھ

 

 دھنش گذاشتم ماست یکم و برداشتم زبونشو روی گیره

 



  بغلم توی انداخت خودشو جلو اومد پا ودست چھار

 

 کردنش اروم و کردنش نوازش بھ کردم شروع

 

  میریخت اشک بغلم توی اونم

 

 بشھ تموم بچھ این ھای گریھ قراره کی نمیدونستم

 

 گرفت اروم یکم تا ریخت اشک بغلم توی چقدر نمیدونم

 

 گفت گرفتھ صدای با

 

 میسوزه پاھام بابایی:سدنا

 

 تمیزت حسابی تا  حموم بریم بیا شدی اروم کھ حاال انومخ زشتو:ساوان
 میشھ خوب پاتم کنم

 

 باباییم چشم:سدنا

 



 بریم بلندشو:ساوان

 

 بیام راه نمیتونم کھ من اخھ:سدنا

 

  چرا اونوقت:ساوان

 

  میسوزه پاھام چون:سدنا

 

 گفتم حموم سمت میرفتم کھ ھمونجوری و کردم بغلش

 

  شد شروع بازیات لوس:ساوان

 

 قشنگھ بابایی اوھوم:سدنا

 

  زبون بلبل:ساوان

 رونیا؛

 

  بودم افتاده زمین روی حرکت بی ھمونجوری

 



 بود؟ حقم واقعا درد ھمھ این

 

 ھمھ اون داشت  اگر چون نداره دوست مروا دیگھ میگفت حسی یھ
 گذاشت و بھم زد لگد یھ آشغال یھ مثل اینکھ بدترش و نمیداد بھت دردو
 رفت

 

 آب دوش بھ کھ اونی شاید حمام رفتھ مروا کھ میداد نشون اب صدای
  مروا نھ بودم من داشت نیاز گرم

 

 کرد لرزیدن بھ شروع بدنم عجیب و بود شده سردم

 

 رفتار سردی ھمھ از بدتر بودم روش کھ زمینی سردی و خودم ضعف
 بزنھ یخ قلبم بود شده باعث کھ بود مروا

 

 کردم حلقھ پاھام دور دستامو و شدم جمع بیشتر خودم توی

 

 نمیومد در ھم اشکم دیگھ حتی

 

 نداشتم خودمم دادن تکون توانایی ولی میشنیدم یکیو ھای قدم صدای
 نداشتم ھم خستمو ھای پلک کردن باز نای حتی



 

 ھایی دلخوری ی ھمھ وجود با شد باعث عطرش بوی کرد بغلم وقتی
 شم اروم بود دلم تو کھ

 

 میداد ارامش بھم دستش ھای حرکت بودم مروا بغل تو اب وان توی
 باھاش کھ نداشتم حرفی ھیچ ھمین برای و بود قھر باھاش قلبم ولی
 بزنم

 

 سختھ واسم گفتنش حرفایی یھ میدونی:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 نباش قھر اینجوری  رونی:مروا

 

  ندارم دوست سکوتتو_

 

 نداری دوستم دیگھ کردم حس:رونیا

 

 رونیاا:مروا



 

 یگم؟م دروغ:رونیا

 

 شکستی دلمو تمام رحمی بی با آخرش میدادم جون داشتم تنبیھت زیر_

 

 رفتارمو دلیل  میدونی خودت:مروا

 

 کشیدن؟ درد من اندازه بھ ھم سدنا و نیاز االن یعنی:رونیا

 

 میکنی؟ مقایسھ ساوان و لونا با منو:مروا

 

 وان لب گذاشتم و برداشتم دستش روی از سرمو_

 

 بگم درست نمیتونم منظورمم حتی:رونیا

 

  توعھ با حق_

 

 بود حقم میگی راست_

 



 کردی تنبیھم کھ مرسی_

 

 بستم چشمامو و گفتم اینارو

 

 نمیاد پیش سوتفاھم حداقل بھتره کنم سکوت نمیفھمھ حرفمو حتی وقتی

 

 بزن حرف رونی:مروا

 

  ناراحتی میدونم_

 

 نیستم نھ:رونیا

 

 دروغ؟:مروا

 

 فقط خوابمب بزار بده خیلی حالم:رونیا

 

 چتھ؟:مروا

 

  بود کرده کالفم_



 

 سرم میکردم سرد عرق یھو ولی میشھ داغ بدنم تمام میکردم حس
 منھ سر روی حمام این تمام میکردم حس و بود شده سنگین

 

 داشتم اینکھ بدترش و بدم جواب بود الزم اینکھ و مروا زدن حرف
 میگرفت بیشتری انرژی ازم میخوردم حرص

 

 کنھ فکر تا ندم جوابشو گرفتم تصمیم بستم چشمامو و کردم سکوت
 برده خوابم

 

 کوچیک تکون یھ یا زدن حرف کلمھ یھ حتی ولی نبود بازی لج ھدفم
 بود دنیا کار ترین سخت واسم خوردن

 

 کرد شروع اروم خودش ی سینھ روی گذاشت کرد بلند سرمو مروا
 کردن زمزمھ گوشم توی

 

 تویی فقط مونده باقی واسم دنیا نای تو کھ  عزیزی ادم تنھا:مروا

 

 نمیخواد دلم رونیا بدون ولی سختھ خیلیم سختھ واسم حرفا این گفتن_
 چیزی نمیخوام کھ اینھ دلیلش فقط نگرانتم انقدر  اگر من بدم دستت از

 باشمت داشتھ نتونم دیگھ کھ بیاد پیش



 

 میکنھ تھدید داره مونو ھمھ کھ خطرھایی از جوجھ میدونستی تو_
 منی ضعف نقطھ ترین بزرگ کھ تو خصوصام

 

 میدونستم چیزو ھمھ من داشت حق_

 

 رونیا؟ نمیدونستی:مروا

 

 میدونستم:رونیا

 

 کردی؟ اینکارو چرا پس:مروا

 

 خودت مراقب کھ میرسھ عقلت میکردم فکر کردم حساب تو روی من_
 ثابت بھم کردی کھ کاری با ولی کنن اشتباه ھم بقیھ نذاری و باشی
 کردم  فکر تو بھ راجع اشتباه کردی

 

 مروا نھ:رونیا

 

 بشی امید نا ازم نمیخواستم واقعا  من_



 

 خواست شیطنت یکم دلم فقط_

 

  کوچولو کردی اشتباه:مروا

 

 کنم جبرانش میدم قول ببخشید:رونیا

 

 امیدوارم:مروا

 

 ھستی وضعی چھ در ببینم بیرون بریم شو بلند_

 

  بودن کنارم بقیھ و روام ، بودم افتاده حال بی تخت روی

 

 عرق خیس تنم تمام و میشد بیشتر داشت ھی میگفتن کھ اینجوری تبم
 بود شده

 

 نداشتم درکی ھیچ ولی میشنیدم چیزو ھمھ

 

 میاد دکتر االن پرنسس کن تحمل دیگھ یکم باش اروم:مروا



 

 من ولی میخواستن جواب ازم و میزدن حرف ھی بغض با سدنا و نیاز
  باشن ساکت و ببندن ھنشونود میخواست دلم

 گفت مروا بھ رو کرد معاینم دکتر اینکھ از بعد

 

 تجربھ قبیل این از دیگھ موارد یا عصبی،ترس استرس،فشار:دکتر
 نکرده

 

 واسش بوده سختی روز امروز دکتر چرا:مروا

 

  داد الزمو ھای توضیح مروا بھ نسخھ نوشتن با زمان ھم  دکتر

 

 خوراکی و دارو و اتاق ارامش ولی ودب گذشتھ ساعت چند نمیدونم
 بشم بھتر بود شده باعث یکم ھستن چی نمیفھمیدم اصال کھ ھایی

 

 کردم باز چشمامو و چرخیدم مروا آغوش توی

 

 زشتو چطوری:مروا

 



 بھترم اوممم:رونیا

 

  چنده ساعت_

 

 صبح پنج:مروا

 

 میاد خوابم بازم:رونیا

 

 عشقم بخواب:مروا

 

 میگی؟ قصھ واسم:رونیا

 

 چییییییی؟:مروا

 

 دیگھ قصھ خب:رونیا

 

 میاد بدم بازیا لوس این از من توروخدا کن ولم:مروا

 

 قھرم باھات کھ میدونی:رونیا



 

 بیخود:مروا

 

  قھرم من:رونیا

 

 میشم  تر قھر نگی قصھ_

 

 اخھ بگم  چی:مروا

 

 نمیدونم من:رونیا

 

  گفتن قصھ بھ کرد شروع مروا

 

  میبردم لذت من ولی نبود ھا قصھ ھب شبیھ خیلی میگفت کھ چیزایی

 

 داشت ارزش واسم بگیرم اروم تا بگھ چیزایی یھ میکرد سعی کھ ھمین
 بگیره شکل ھام لب روی لبخند شد باعث و

 

  کردم پنھان گردنش توی سرمو و دستم توی گرفتم محکم دستشو



 

 شدم خواب غرق کم کم و شدم اروم صداش با

 

  شد تموم بود کھ ھرچیزی

 

 ھمون من ولی دیگھ چیزای خیلی و شکست دلم داشتم درد خیلی ھدرست
  بخشیدمش لحظھ

 

 ھم میخواستم اگھ حتی بگیرم دل بھ کینھ ازش عاشقشم وقتی نبودم بلد
 نمیتونستم

 

 بره بشھ تموم شدیم اروم وقتی میخواست دلم میفتاد کھ اتفاقیم ھر
 میده ادم بھ عجیبی ھای درس ،عشق داشتم دوسش

 

 بودم شده بھتر خیلی منم ھاش کار دنبال بود رفتھ مروا و بود عصر
 قدم باغ توی برم برسم خودم بھ یکم  شم بلند تخت از گرفتم ،تصمیم

 بزنم

 

 سمتش برگشتم ، زد صدام مروا کھ میبردم لذت ھوا از داشتم

 



 رونی:مروا

 

 جان:رونیا

 

 شدی؟ بلند چرا:مروا

 

 بودم بھتر خب:رونیا

 

 میشھ بد حالت وقت یھ بریم بیا:مروا

 

 نمیام نوچ:رونیا

 

 قھری؟:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 نکنم ناز کھ نمیشد دلیل این ولی نبودم قھر قلبا کھ درستھ

 

 نمیخوای حتما قھری کھ حاال بودم خریده واست چیزی یھ باشھ:مروا



 

 چی؟ خب عھھھ:رونیا

 

 اشتی اول:مروا

 

 بگو اول نوچ:رونیا

 

 اشتی اول:مروا

 

 قبول باشھ:رونیا

 

 اشتیییییی_

 

 قلبت؟ تھ از:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 جایزم؟ حاال_

 



  جلو بیا:مروا

 

 لبم روی گذاشت ھاشو لب و جلو اورد سرشو ایستادم روش بھ رو رفتم
 بوسید لبمو کوتاه خیلی و

 

 جایزت اینم:مروا

 

 بدی خیلی:رونیا

 

 خریدی چیزی یھ کردم فکر من_

 

 بغلش توی کشید منو مروا

 

 خانم لوس میخرم واست بخوای چیزیھر:مروا

 

 خرید میریم پس جونمی اخ:رونیا

 

  طلب فرصت:مروا

 باراد؛



 

 و  کردم صبر ھرچقدر بسھ بیاد، تا بودم نشستھ لونا منتظر االچیق توی
 میکردم روشن تکلیفمو باید امروز کردم سکوت

 

 لونا بھ میخواستم کھ ھایی حرف داشتم و میز روی بودم گذاشتھ سرمو
 میکردم مرور و مبزن

 

 احترامش بھ و کردم بلند سرمو ھا فرش سنگ روی کفشش صدای با
  ایستادم

 

 بانو سالم:باراد

 

 سالم:لونا

 

 کرد اشاره منم بھ دستش با و نشست خودش

 

 بشین:لونا

 

 کنم شروع باید کجا از نمیدونستم و پایین بودم انداختھ سرمو نشستم



 

 باراد میشنوم خب:لونا

 

 حرف و لونا صدای کردن جمع ی واسھ بودم گذاشتھ قبل از گوشیمو
  کردم جاش بھ جا پام روی یکم بزنیم قراره کھ ھایی

 

 قبول اسلیو عنوان بھ منو تازه شما نیاز اومدن از قبل بانو خب:باراد
 درستھ؟ بودید کرده

 

 اره:لونا

 

 بھ تظاھر و کنم سکوت وقت چند گفتید من بھ اومد کھ ھم وقتی:باراد
 رابطمون بھ دوباره و بگیرید و انتقامتون شما تا نیستیم ھم با ما کھاین

 بدیم ادامھ

 

 خب:لونا

 

  بشھ؟ تموم قراره انتقام این کی:باراد

 

 شده سخت خیلی من ی واسھ شرایط_



 

 بگیرم انتقام ازش االن بخوام من کھ نبود مقصر نیاز کھ دیدی:لونا

 

 من کھ نیست ھم نیازی و شده قبل مثل دوباره ما ی رابطھ پس:باراد
 کنم؟ تظاھر بخوام

 

 منھ اسلیو نیاز االن خب:لونا

 

 میشم؟ چی من  پس:باراد

 

 ندارید؟ من بھ نیازی دیگھ االن و بودم نمک آب تو من یعنی_

 

  کردم اعتماد بھتون کردم حساب شما حرف رو من_

 

 پیشونیش روی کشید دست لونا

 

 میدونم باراد میدونم:لونا

 

 کنم؟ چیکار باید ناال:باراد



 

 بده فرصت بھم یکم:لونا

 

 مدت؟ این تمام مثل:باراد

 

 نھ:لونا

 

 باشید کنارم اسلیوم عنوان بھ ھردوتاتون و کنم صحبت نیاز با میخوام_

 

 اخھ:باراد

 

 ھست؟ مشکلی:لونا

 

 نھ:باراد

 

 نکنھ؟ قبول نیاز اگھ_

 

 نباش نگران میکنھ قبول:لونا

 



 چشم باشھ:باراد

 

 میدونید صالح شما ھک ھرجوری_

 

 میرم من  پس خوبھ:لونا

 

 میکنیم شروع کی از کھ میدم خبر بھت و میزنم حرف نیاز با_

 

 ھستم خبرتون منتظر من چشم باشھ:باراد

 

 کردم خاموشش گوشیو لونا رفتن از بعد

 

  اگر میخواستم فقط نبود شیطانی و منفی ی نقشھ یھ اصال کارم  این دلیل
 واسھ مدرکی یھ کرد انکار چیزو ھمھ و قرارمون و قول زیر زد لونا

 باشم داشتھ نگفتنم دروغ

 

 نیست بعید جماعت این از ھیچی فھمیدم کردن نیاز با کھ کاری از بعد

 

 داد جواب اول بوق با گرفتم و ھامین ی شماره



 

 روباه؟ یا شیری:ھامین

 

 شیرم میکنم فکر:باراد

 

 میای بر خودت پس از میدونستم پسر ایول:ھامین

 

 کردی کمکم اصل در تو ھستم تو مدیون کھ میدونی:باراد

 

 دیگھ رفیقیم چیھ حرفا این بیخیال:ھامین

 

 گرم دمت بازم خالصھ:باراد

 

 قربونت:ھامین

 

 نداری؟ چیزی کاری  فعال:باراد

 

 گرم دمت نھ:ھامین

 



 خداحافظ قربونت:باراد

 

  خداحافظ:ھامین

 نیاز؛

 

 ھاش حرف از درستی درک اصال و بودم خیره لونا بھ ھمینجوری
 نداشتم

 

 گفتم شد تموم ھاش صحبت کامال وقتی

 

 میگی؟ داری چی میدونی لونا:نیاز

 

 اخھ درخواستیھ چھ این واقعا_

 

 کنم درکت نمیتونم  من_

 

 کنی تجربش داری دوست بودی گفتھ قبال خودت تو:لونا

 

 پشیمونم االن اما گفتم اره:نیاز



 

 عالقھ بھش کھ فانتزی یھ امتحان ی اسھو فرصتھ یھ این خب:لونا
 داشتی

 

 نبود منطق بی حرفاش ھم خیلی خب کردم فکر یکم

 

 کھ میخواست دلم و نبودم میل بی ھم خیلی پارتنری چند بھ خودم من
  کنم تجربش

 

 کنار باھاش نتونستم من و بود سخت ھم خیلی اگر حاال گفتم خودم پیش
 میکنم اعالم مخالفتمو خب فوقش بیام

 

 عالقھ بھت و دارم دوست کھ وقتھ خیلی من کھ میدونی تو نیاز:لونا
 پس داره فرق دیگھ ھای ادم ی ھمھ با  ھمیشھ تو جای بدون پس مندم

 نباش نگران

 

 راستکی؟ راست:نیاز

 

  اره:لونا

 



 چی؟ نمیتونم دیدم اگھ خب:نیاز

 

 میکنم فکری یھ اونوقت:لونا

 

 دیگھ چیز نھ ویھت اسایش و ارامش اولویت من ی واسھ_

 

 داری؟ دوست بیشترترتر منو:نیاز

 

 دارم دوست بیشترترترترتر تورو خنگ اره:لونا

 

 نھھھھھ لونا میترسم اخھ:نیاز

 

 چی؟ از:لونا

 

 چی؟ بگیره جامو اگر:نیاز

 

 احمقی؟ انقدر تو یعنی:لونا

 

 شناختی؟ اینجوری منو_



 

 اگر گفتم خب:نیاز

 

 میکنم مشورت باھات دارم کھ مھمی من واسھ نیاز  ببین:لونا

 

 بھ توجھ با بدم اطالع بھت فقط و بگیرم تصمیم خودم میتونستم وگرنھ_
 نداری مشکلی مورد این با بودی گفتھ تو اینکھ

 

 درستھ:نیاز

 

  نگو پرت و چرت پس:لونا

 

 بشنوم نظرتو فقط میخواد دلم_

 

 خب:نیاز

 

  دلم شھبا رابطھ این توی ھم باراد میخواست دلش اون کھ حاال
 گناه و بود تقصیر بی ھم باراد اینکھ وجود با کنم مخالفت نمیخواست

 داشت



 

 نمیومد بدم تجربش از واقعا باشم روراست خودم با میخواست دلم اگر

 

 کھ ھایی اتفاق با ولی نمیشدم راضی درصدم یک بود گذشتھ  اگر شاید
 اشتند رو گذشتھ ارزش واسم چیز ھیچ دیگھ افتاد رابطھ این توی

 

 بھش ھنوزم نیست مھم  واسم یا ندارم دوستش رو لونا بگم نمیخوام
 وجود با اینکھ ھست کھ ای مسئلھ ولی دیوونشم و دارم عالقھ خیلی
 قابل وقت ھیچ دیگھ کھ بود مرده قلبم توی چیزایی یھ گذشتھ ھای اتفاق
 نیست ترمیم

 

 چی؟  خب:لونا

 

 موافقم منم  خب:نیاز

 

 لطفا هبد بھم قول یھ  اما_

 

 قولی؟ چھ:لونا

 

 کنی پیدا حلی راه یھ بکنی فکری یھ بدم ادامھ نتونستم اگھ:نیاز



 

 خوب خیلی:لونا

 

 قول؟:نیاز

 

 قول اره:لونا

 

 میزنم حرف باراد با من پس:لونا

 

  باشھ اوھوم:نیاز

 

 ھیجان ھم داشتم استرس ھم

 

  میترسیدم ھم کنم تجربش میخواست دلم ھم

 

  بشم  مجبور من کھ بیاد پیش شرایطی یھ وقت ھی کھ بودم نگران ھمش
 برگردم سخت روزھای اون بھ باز

 



 با میکردم حس کنھ اعتماد لونا بھ نمیتونست دیگھ وقت ھیچ دلم راستش
 میشھ ھا گذشتھ مثل دوباره  چیز ترین کوچک

 

  تقدیر دست بسپرم چیزو ھمھ و کنار بذارم ھامو نگرانی کردم سعی

 رونیا؛

 

 من ھوای و حال میخواستن مثال میدیدیم فیلم داشتیم یازن و سدنا با
 مریضی بر عالوه من کھ بودن گذاشتھ غمگینی فیلم یھ بشھ عوض
 میشدم ھم روحی مریضی دچار داشتم کھ جسمی

 

 بود؟ کی پیشنھاد  فیلم این بپرسم میشھ:رونیا

 

 سدنا دیگھ معلومھ:نیاز

 

 دردسرن از پر میدی کھ پیشنھادایی سدنا یعنی:رونیا

 

 کردما گیری عجب بابا ای:سدنا

 

  نیومده خوبی شمادوتا بھ اصال_



 

 نداریم جنبشو واقعا اره:نیاز

 

 گفت خنده با سدنا

 

 گردش؟ بردمتون شد بد:سدنا

 

 گفت مسخره بھ نیاز

 

 بود عالی کھ واقعا اصال نھ اوه اوه:نیاز

 

 کردم زمزمھ زیرلب

 

 ندیدم زندگیم تو و شب اون از بدتر کھ من:رونیا

 

 اومد؟ سرتون بالیی چھ راستی:سدنا

 

 جفتتون جون بھ مردم کھ من_

 



 میمون عمت جون بھ:نیاز

 

 بادمجونھ ما جون مگھ_

 

 میگرفتم سرگیجھ زود بودم نشده سرپا خیلی و بود ضعیف بدنم ھنوزم
 میفتاد فشارم و

 

 تحمل زیادو صدای و سر نمیتونم  واقعا نکنید بحث میشھ ھا بچھ:رونیا
 مکن

 

 باشھ خب:سدنا

 

 نخور حرص_

 

 بگم  بھتون چیزی یھ میخواستم راستش:نیاز

 

 جدید؟ ی نقشھ ایول:سدنا

 

 کمھ؟ عقلشون تو مثل ھمھ مگھ نخیر:نیاز



 

 شده؟ چی بگو خب:رونیا

 

 لوناست راجب  راستش:نیاز

 

 خب؟:رونیا

 

 من کنار در بگیره  جدید اسلیو یھ میخواد:نیاز

 

 چی؟ یعنی:رونیا

 

 ببینم بده توضیح  کامل_

 

 از دھنم میگفت بیشتر ھرچی ماجرا کردن تعریف بھ کرد شروع نیاز
 میشد باز  بیشتر تعجب

 

 کنم سکتھ بود نزدیک نیاز جای گذاشتم خودمو دقیقھ یک ی واسھ فقط

 

 دختر این بیاد کنار میخواست چجوری



 

 بیرون میندازیمش میکشیم ای نقشھ یھ نباش نگران:سدنا

 

 خودم مال ھم ھاش تنبیھ ی ھمھ میدم انجامش تنھایی خودم اصال_

 

 کارھا این نیست  الزم سدنا:نیاز

 

 نگران کنھ صحبت لونا با بره میگم میزنم حرف مروا با من:رونیا
 نباش

 

 گفت کالفھ  نیاز

 

 نیست الزم بخدا ھا بچھ ھا بچھ:نیاز

 

  پرسید منو نظر  قبلش لونا_

 

 بودم موافق خودم من_

 

 ی؟چیییی:سدنا



 

 نداری؟ مشکلی پارتنری چند با تو نمیشھ باورم_

 

 نھ خب:نیاز

 

 بوده من ھای فانتزی جز این_

 

 بگم چی نمیدونم:سدنا

 

 چیھ نظرتون:نیاز

 

 نمیکنم قبول چیزیو ھمچین بره ھم سرم اگھ من:سدنا

 

 کردن تجربھ بھ برسھ چھ کنم فکر بھش حتی نمیتونم واقعا کھ منم:رونیا
 نمیتونم واقعا

 

  کامال چیز یھ این البتھ خب ولی_

 خود بھ داره بستگی نھ ھا بعضی دارن دوست ھا بعضی ایِ  سلیقھ
 طرف



 

 درستھ اره خب:نیاز

 

 بکنھ فکری یھ لونا خود نتونستم  اگر شد قرار تجربمھ اولین منم_

 

  نباش نگران:رونیا

 

 میبری لذت حتما  پس باشی نداشتھ مشکلی مسئلھ این با خودت  اگر_

 

 بگیا نتونستی ھرجا ولی:دناس

 

 بشی راحت بکشم واست نقشھ یھ بگو  من بھ حداقل_

 

 میکنم مشورت باھات بخوام نقشھ من حتما اره:نیاز

 

 میکنید مسخره منو ھا اخرتونھ  بار کوفت:سدنا

 

 چشششم:نیاز

 



  میذارم بیابون بھ سر اخرش دوتا  این دست از

 مروا؛

 

 باھم خنگ تا سھ این دوباره دیدم کھ داخل رفتم و کردم باز و اتاق در
 بزنن قراره گندی چھ دوباره نیست معلوم میکنن پچ پچ دارن دیگھ

 

 اومد  شد بلند سرجاش از و شد حضورم متوجھ ھمھ از زودتر رونیا
 شد گردنم اویزون

 

 جونم جانایی  سالم:رونیا

 

 کمرش پشت گذاشتم دستمو

 

 زشتو سالم:مروا

 

 خوبی مروا سالم:نیاز

 

 خوبی تو مرسی خانوم نیاز سالم:روام

 



 ممنون بلھ:نیاز

 

 چطورییییی مروا سالم:سدنا

 

   خوبم سالم:مروا

 

 خوبی معلومھ میکشی کھ جیغی از کھ ھم تو_

 

 گفت خنده با سدنا

 

 ارھھھ:سدنا

 

 بخوره  بھم تمرکزم میشد باعث کھ میخورد تکون جوری یھ رونیا

 

 چشھ بفھمم تا میکردم نگاه ویزونشا لبای با اخمالوش ی قیافھ بھ داشتم
 رفتن و کردن خداحافظی نیاز و سدنا کھ

 

 غرغرھاشو تا روش زدم خیمھ خودمم و تخت روی گذاشتم رو رونیا
 چشھ بفھمم کنھ شروع



 

 دیگھھھھ خوبھ:رونیا

 

 نکردی توجھ من بھ یکم اومدی االن_

 

 بدی خیلی_

 

 باھات قھرم_

 

 بخیر شب_

 

 حسود بود ھمین ھمیشھ بود گرفتھ خندم ھاش یباز دیوونھ  این دست از
   کوچولو

 

 اخر میکرد قھر وقتی شب یا روز کھ واسش نبود مھم اصال
 کوچولو احمق بخیر شب میگفت غرغرھاش

 

 من کوچولوی حسود:مروا

 



 بخیر شب گفتم من:رونیا

 

 کردم توجھ بھت ھمھ این کھ من:مروا

 

 نخیرشم:رونیا

 

 یکشھ؟م جیغ سدنا فھمیدی چی واسھ_

 

 شنیدم نیستم کھ کر  خوب:مروا

 

 نشنوی میخواستی:رونیا

 

 نمیگفتی ھیچی شنیدی  اگرم یا_

 

 خانوم میگی نیاز بھ چرا اونوقت_

 

 مرواااااااااااااااا_

 

 دیگھ نکش  جیغ رونی کوفت:مروا



 

 اونا بھ کھ ھایی کلمھ تعداد از گفتی من بھ کھ ھایی کلمھ تعداد:رونیا
 بود کمتر  گفتی

 

 بشن؟ درست ھات کلمھ تعداد تا کنم تنبیھت میخوای:وامر

 

 نھھھھھھھ:رونیا

 

 بکشی نازمو باید االن بدی خیلی_

 

 بزززززززنییییییی منو میخوای تو_

 

 غر و میکرد جیغ جیغ ھم سر پشت داشت ریز یھ و بود بستھ چشماشو
 میزد

 

 کنم ساکتش میشد کھ بود راه یھ فقط

 

 بوسیدنش بھ کردم شروع ممحک و لباش روی گذاشتم لبمو

 



 بھ بعد یکم ولی بود کرده درشت چشماشو و بود کرده تعجب اولش
 کرد  ھمراھیم و اومد خودش

 

 ی فاصلھ ھمچنان ولی کردم ولش کھ میاورد کم نفس داشت دیگھ
 میکرد برخورد لباش با لبم  زدنم حرف با و بود کم خیلی لبامون

 

 کوچولو شد چی:مروا

 

 بدزده ازم نگاھشو میشد باعث شخجالت ھمیشھ مثل

 

 کشیدنش خجالت ھمین عاشق من ولی میشد تموم خجالتش کی نمیدونم
 داشت فرق ھمھ با کھ بودم

 

 خب اوم:رونیا

 

  بود خوب خیلی_

 

 چیزه کھ یعنی_

 



  کرد قایم گردنم توی سرشو

 

 بود خجالتش ی نشونھ دستاش سردی

 

 میگفتی جوجھ خب:مروا

 

 دیگھ میدونی تخود نمیدونم من:رونیا

 

 کوچولو احمق ِای:مروا

 

 دارم دوست خیلی منم:رونیا

 

 دارم دوست من گفتھ  کی  حاال:مروا

 

 دارم دوست یعنی کوچولو احمق ھمون:رونیا

 

 فھمیدی اینو عجب چھ:مروا

 

  چی پس بلھھھھ:رونیا



 ساوان؛

 

 سدنا التماس میشد قبلی از تر محکم اسپنک ھای ضربھ کھ ھمینجوری
 میشد بیشتر ھم

 

 میلیدم شکر بابایی اااایییی:سدنا

 

 زدم ھمھ از تر محکم رو ضربھ این

 

 تنبیھ؟ وسط میپرونی مزه:ساوان

 

 نھھھھھھھھھ اوووخ اوووخ:سدنا

 

  اخھ گفتھ کی_

 

 نیست کھ من تقصیر داره خنده  جدیم من  خب_

 

 شھ درست جدیتم تا میخوری کتک انقدر:ساوان

 



 بود اخرم بار من یالتسیب جون بھ بخدا بابایی:سدنا

 

 توروخدا کردم غلط خوب_

 

 توروخدا بسھھھھھ دیگھ نزن_

 

  نگو  ھیچی:ساوان

 

 نمیره پوکت کلھ اون تو حرف انگار تو_

 

 ندارم شوخی باھات اصال االنم_

 

 شو ساکت پس_

 

 چشم:سدنا

 

 ھای اشک و گرفت درد دیگھ خودم دست ولی بودم زده چقدر نمیدونم
 بود شده ھق ھق بھ تبدیل سدنا



 روش بتونھ ھا حاال حاال نکنم  فکر بود شده خوشرنگ حسابی پشتشم
 بشینھ

 

 نھ؟ یا شدی ادم:ساوان

 

 گفت ھق ھق با سدنا

 

 بابایی بلھ:سدنا

 

 اینجا از پامو اجازه بدون دیگھ_

 

 نمیذارم بیرون_

 

 خوبھ:ساوان

 

 بپوش ھاتو لباس میام من تا_

 

 شیرشم ی شیشھ و کردم اماده یخ کمپرس یھ و اشپزخونھ توی رفتم
  برداشتم



 

 ایستاده و پوشیده شرت یھ سدنا دیدم برگشتم وقتی

 

 چشمش تو کھ ھایی اشک با و کرد پاک استینش با دماغشو دید منو تا
 گفت بود شده جمع

 

 بابایی میکنھ درد خیلی:سدنا

 

  کثیف لوس ببینمت اینجا بیا:ساوان

 

 کمپرسم و کردنش نوازش مکرد شروع و  خوابوندمش پام روی دمر
 گذاشتم واسش

 

 کشیدم، دراز مبل روی و برداشتم و کمپرس شده بھتر یکم دیدم وقتی
 داد جا بغلم توی خودشو

 

 تونم الال بگو دصھ بابایی:سدنا

 

 )بخوابم بگو قصھ  بابایی(



 

  کوچولو باشھ:ساوان

 

 نیوفتی کھ باالتر بیا یکم_

 

 چشم:سدنا

 

 چسبید بھم شتربی و باالتر کشید خودشو

 

 واسش کردم شروع و دھنش توی گذاشتم  برداشتم شیرشو ی شیشھ
 گفتن قصھ

 

  برد خوابش کھ بود قصھ اخرھای

 

 و اوردم در دھنش از شیرشو ی شیشھ شد سنگین خوابش کھ یکم
 میز روی گذاشتم

 

  بستم چشمامو و خودمون روی کشیدم مالفھ

 باراد؛



 

  بودم راضی شرایط از منم و دبو رفتھ پیش خوب چیز ھمھ االن تا

 

 اولش کرده قبول راحت انقدر نیاز گفت و زد حرف باھام لونا کھ وقتی
 کھ دیدم  زدیم حرف باھم کھ وقتی خب ولی بود سخت یکم واسم باورش

 بوده نیاز خود ھای فانتزی جز

 

 تنبیھ بود وقت خیلی کنیم بازی باھم و بازی اتاق تو بیاد لونا بود قرار
 داشتم ھیجان حسابی و ودمب نشده

 

 سرش پشت داخل اومد و کرد باز درو کھ بودم لونا منتظر اتاق توی
 بود نیاز ھم

 

 نفره دو قرار یھ امروز میکردم  فکر چون کردم تعجب اولش راستش
 نفره سھ تا داریم

 

  میکردیم شروع جایی یھ از باید مون ھمھ ھرصورت در ولی

 مرور بھ بودم امیدوار ولی رساست ھم داشتم ھیجان ھم اولش خب
 بشھ کمتر استرسم

 



 یھ  انگار و داره استرس اونم کھ بود معلوم حرکاتش و نیاز ی قیافھ از
 میکشید خجالت جورایی

 

 تنبیھ یھ این نیستید اینجا بازی ی واسھ امروز:لونا

 

 تنبیھ؟:نیاز

 

 چرا؟ اخھ_

 

 نبود جالب زیادی لونا لب ی گوشھ پوزخند

 

 میاد یادتون نیدک  فکر:لونا

 

 خودتونھ خریت از مشکل نشدید متوجھ اگرم_

 

 تکرار چیز یھ ذھنم توی مدام ولی شد ترسم باعث یکم لونا ھای حرف
 میشد

 

 نشو ھول و کن سکوت_



 

 صورتم روی زدم تفاوتیمو بی   نقاب

 

 کنیم چیکار باید االن خب:باراد

 

 صندلی روی نشست لونا

 

 شید لخت دوتاتون ھر:لونا

 

 چی؟:یازن

 

 اخھ لونا_

 

 نیاز بجنب:لونا

 

 بودم ایستاده شرت یھ با و اوردم در ھامو لباس نیاز از زودتر من

 

 نیاز از تر راحت واسم کار این داشتم پارتنری چند ی تجربھ قبال چون
 بود



 

 من اخھ  لونا:نیاز

 

 با نیاز کھ شد باعث این و نیاز حرف وسط پرید عصبی صدای با لونا
 بده انجام بودو خواستھ ازش لونا کھ کاری ترس

 

 پایین بود انداختھ سرشو و بود ایستاده زیر لباس با نیاز

 

 خب:لونا

 

 کن تنبیھ نیازو باراد_

 

 میکنی تنبیھ بارادو تو نیاز ھم بعدش و_

 

  نیاز ھم من ی واسھ ھم بود حقارت اوج این میخواست ازم چی لونا

 

 میخواست ما از ختیس چیزھای ھمچین کھ بود شده چی واقعا

 

 بانو اخھ:باراد



 

 زد چرخ یھ ما دور و شد بلند جاش از لونا

 

 کنید شروع:لونا

 

 منتظرم_

 

 ھدف یھ فقط و بیاد کوتاه حرفش از نمیخواست دلش اصال بود معلوم
 بود ما کردن خورد اونم داشت

 

 ترکھ و بکشھ دراز شد باعث کھ دادم ھولش اروم گرفتم رو نیاز دست
  کردم انتخاب یممتوسط ی

 

  بکشھ عذاب خیلی کھ نبود این ھدفم صورت ھر در

 نیاز؛

 

 با یکم ھم کمرم پاھام شدن کشیده بخاطر و بود بستھ باال پاھامو باراد
 داشت فاصلھ زمین

 



  بود  حقارتم باعث ھمش نمیبردم لذتی ھیچ تنبیھ این از

 

 تو یھرچ  شدم تنبیھی ھمچین یھ الیق کھ شد چی نمیدونستم اصال
 نمیومد یادم خطایی ھیچ میزدم چرخ قبل ھای ساعت و قبل روزھای

 باشھ سخت انقدر تنبیھش کھ

 

  میخوردم شدید ھای تکون ضربھ ھر با

 

 اون ولی بود متوسط ھای ترکھ از کرد انتخاب کھ ای ترکھ اینکھ با
 بود کرده قرارم بی بیشتر خیلی دستش ی ضربھ

 

 و بیاد در صدام نمیخواست دلم کھ بود ینسنگ واسم لونا تنبیھ این انقدر
 نیاد در جیکمم صدای ھم مردم  اگر بودم داده قول خودم بھ

 

  میکردم تحمل داشتم بود کھ ھرسختی بھ و بود شده سر پاھام کف تقریبا

 

 ھیچی تا میدادم فشار ھم روی محکم ھامو پلک بودم بستھ ھامو چشم
 روم بھ رو ی صحنھ از نبینم

 

 نداشتم  تحمل واقعا چون بشھ تموم لعنتی تنبیھ این بودم نتظرم فقط دیگھ



 

 رفت اسمون تا صدام نشست باسنم روی کھ شالقی ی ضربھ با ولی

 

 این لونا چرا نمیفھمیدم و بود شده قاطی باھم ھام التماس و جیغ صدای
 نمیکنھ تموم تنبیھو

 

 تمودس ناخوداگاه کھ بود زیاد سوزشش انقدر میزد کھ ھایی ضربھ 
 احساس ثانیھ یک و نشست دستم روی ترکھ ی ضربھ کھ نزدیک بردم
 اومد بند نفسم کردم

 

 نمیشد قطع ھم لحظھ یک جیغم صدای نداشتم تحمل دیگھ

 

 بسھ باراد:لونا

 

 چشم:باراد

 

 کشیدم خودمو بزنھ حرفی لونا اینکھ بدون کرد باز پاھامو باراد وقتی
 دادم جا آغوشش ویت خودمو و بغلش بھ رسیدم تا زمین روی

 

 نیاز میکنی  چیکار:لونا



 

 نیومد دلش کنم فکر دیگھ اونم شکست آغوشش توی بغضم باالخره
 کنھ بیرونم

 

 کرد زمزمھ گوشم کنار شدم تر اروم یکم وقتی

 

  بارادِ  تنبیھ وقت کوچولو شو بلند:لونا

 

 من لونا:نیاز

 

  فقط بلندشو ھیس:لونا

 نیاز؛

 

 بود سخت خیلی بود دنیا عذاب ترین بزرگ مواس تنبیھ این دادن انجام

 

 خیلی من توسط باراد شدن تنبیھ حاال کشیدم کھ خجالتی و درد از بعد
 بود سختی کار

 

 سختھ بودن لونا جای چقدر میفھمیدم بودم موقعیت این تو کھ االن



 

 کھ بود مطمئن چون میداد انجام داشت و باراد کردن بانداژ خودش لونا
 میامن بر پسش از من

 

 جلوی گرفت و چرمی شالق و من سمت اومد شد تموم کھ کارش
 صورتم

 

 بجنب:لونا

 

 گفتم لرزون صدای با

 

 چشم:نیاز

 

  دستم توی گرفتم و شالق

 

 بود شده سست ھام قدم میلرزید آشکارا دستام

 بود انتظارم در طوالنی مسیر یھ باراد بھ رسیدن ی واسھ انگار

 

 نمیام بر پسش از من کھ بودم مطمئن چیز یھ از



 

 لونا جلوی شکست یھ میشد

 

 یھ بده انجامش نتونھ اون و بخواد اسلیوش از کاری کسی وقتی بنظرم
  بزرگھ ضعفھ

 

 ندارم روابط و ھا ادم ،منطق  دلیل بھ کاری

 

  ندارم مسئولیت اون  بزرگی و سختی بھ کاری

 

 بوده سئلھم این ذھنم تو ھمیشھ مسیر این تو شدم تربیت کھ وقتی از من
 و ضعف نوع یھ ندم انجام درست شده خواستھ ازم کھ کاری اگر کھ

 اشتباھھ

 

 نیاز یاال دِ :لونا

 

 بودم کرده فراموش چیزو ھمھ بودم افکارم غرق انقدر

 

 چشم..چ:نیاز



 

 نشست باراد بدن روی اروم خیلی ولی باال بردم و شالق

 

 امنمی  بر پسش از ھم بخوام اگر حتی شد ثابت خودم بھ

 

 بود قبلی ی ضربھ ی اندازه ضربھ قدرت ولی کردم تکرارش دوباره
 بود ھمین من زور تمام خب

 

  فھمیده حالمو و کرده درکم اینکھ ی دھنده نشون لونا سکوت کردم  فکر

 

 میشد کم داشت استرسم دیگھ وقتی

 

 لرزوند تنمو تمام لونا داد صدای

 

 نیاااااز نیااااز نیاز:لونا

 

 کردی؟ خودت ی مسخره منو_

 

 !نوازش؟ یا میکنی تنبیھ بارادو داری وایستادی_



 

  اخھ من لونا:نیاز

 

 نمیزنم؟ حرف تو با مگھ بده منو جواب:لونا

 

 کردن گریھ بھ کردم شروع و زمین روی نشستم

 

 نمیتونم من:نیاز

 

  خدا ای_

 

 نمیام  بر کارا این پس از_

 

 ھای ضربھ بھ کرد عشرو خودش و برداشت شالقو کنارم از اومد لونا
 زدن سنگین

 

 میشد  بیشتر ھی دلم توی ترس ھاش ضربھ صدای از

 

 گفت ای نشده کنترل صدای با لونا کھ بگیرم فاصلھ ازشون خواستم



 

 نمیخوریا تکون جات از:لونا

 

 تکون سرجام از باراد تنبیھ اخر تا کھ بود جدیت کالمش توی انقدر
  نخوردم

 

  بود شده خستھ حسابی لونا و بود شده تموم باراد تنبیھ

 

 بود من تنبیھ از تر سنگین خیلی باراد تنبیھ میکردم فکرشو کھ حاال

 

 انقدر کنم تحمل فضارو اون نمیتونستم دیگھ کھ بود باراد افترکیر وقت
 راضی لونارو بود کھ سختی ھر بھ ھمین برای  بودم گرفتھ استرس کھ

  بیرون اومدم اتاق از و کردم

 سدنا؛

 

 چشیدم خورشتمو از یکم قاشق با و برداشتم رو ابلمھق در

 

  کردم چھ بھ بھ اووووم:سدنا

 



 و کردم خاموش گازو چیدن، میزو کردم شروع ، کردم کم گازو زیر
 بکشم غذارو بعدش بیاد ساوان تا نشستم منتظر

 

 و گل شاخھ تا چند میشد تر خوشگل چقدر میکردم فکر خودم پیش
 داشتیم گل نھ خب ولی میشد ھا فیلم تو مثل گقشن داشتیم ھم شمع دوتا

 باشھ میز مناسب کھ شعمی نھ و

 

 در سمت دویدم شدم بلند شنیدم و ساوان صدای

 

 دستش از پولش کیف شدم باعث کھ بغلش توی پریدم تو اومد وقتی
 بیفتھ

 

 جاناییم جاناییم جاناییم:سدنا

 

 بووووووود شده تنگ برااااات دلم_

 

 کوچولو دلبر مدل جون  ای:ساوان

 

 انداختی  راه غذایی بوی چھ_

 



 ی ھمھ شد باعث کھ کردم کج سرمو و کردم حلقھ کمرش دور پاھامو
 طرفم یھ بریزه موھام

 

 گفتم ناز با

 

 داری دوست کھ پختم واست ای خوشمزه چیز یھ:سدنا

 

 نسوزوندمش اصال تازشم_

 

  بغلمھ تو دارم دوست کھ ای خوشمزه چیز اون من:ساوان

 

 کشیدم بلندی جیغ ذوق زا

 

 ذوق از مردم کھ من ساوان واااای:سدنا

 

 من برم کردنت ذوق اون قربون:ساوان

 

 بخوریم خوشمزه غذای بریم:سدنا

 



 چیھ؟ دسر یھ با نظرت:ساوان

 

  رفت وا قیافم

 

  بودم نکرده اماده چیزی واقعا دسر؟؟؟

 

 لبتھا و برنج با کردم درست قیمھ خورشت کشتم خودمو کلی من خب
 زمینی سیب

 

 نبودم بلدم تازه بکنم باھم کار کلی نمیتونستم دیگھ

 

 گفتم ناراحتی با کردم ھم توی ھامو اخم

 

 میخواد غذا فقط دلم  من:سدنا

 

 نکردم اماده چیزی ھمینم ی واسھ متنفرم دسرم از_

 

  چیزی اصال داری دوست غذا از بیشتر دسرو میدونستم اگھ تازشم_
 بود تر اسون واسم کلیم میکردم ضرحا دسر یھ نمیپختم



 

 میکنی؟ غرغر میگی چی سدنا:ساوان

 

 زمین بذار منو اصال:سدنا

 

 بعدش کشیدم زحمت ھمھ این_

 

 روی و سکوت مھر ساوان ھای لب کھ میزدم حرف داشتم ھمینجوری
 زد ھام لب

 

 بستم ھامو چشم و ساوان موھای الی البھ رفت ھام دست ناخوداگاه
 شدم ینشیر حس این غرق

 

 بودم فھمیده دسر از منظورشو حاال

 

 خواستن این غرق بیشتر من و میشد بیشتر شدتش لحظھ ھر بوسمون
 میشدم

 

 کرد نگاھم یکم و شد جدا ازم ساوان



 

 کوچولو خنگ بود خوشمزه خیلی:ساوان

 

  بستم چشمامو و سینش روی گذاشتم سرمو

 ساوان؛

 

  میذاشتم دھنش غذا داشتم خودم و بود نشستھ پام روی سدنا

 

 انقدر ولی بود حساسی و لوس دختر کھ اول از بود شده لوس خیلی
 ترش لوس مرور بھ کھ ارزش با من ی واسھ و بود داشتنی دوست
  بودم کرده

 

َدا و ناز و بودنش لوس ھمھ این از خودم  میشدم لذت غرق داشتنش ا

 

 یروزھا ی ھمھ بھ بود کرده عوض منو زندگی تمام وجبی نیم این
 کھ بودم رسیده نتیجھ این بھ بود وقت خیلی بود داده رنگ زندگیم

 دیگھ چیز نھ باشھ میتونھ نعمت یھ فقط وجودش

 

 میکرد تعریف پختش دست از کلی دھنش میذاشتم کھ قاشقی یھ ھر

 



 اوردی کجا از و بنفس اعتماد از حجم این نمیدونم من:ساوان

 

 میگم دروغ دارم مگھ چیھ خب:سدنا

 

 نھ کھ دروغ:ساوان

 

 بھتر خیلی خیلی خب ولی بود نشده خوشمزه خیلی خورشتش راستش
 شور یا بود نمک بی یا میسوخت خورشتش یا کھ بود قبل ھای دفعھ از

 

 نبود بدمزه حداقل االن

 

 چیییییییی  پس:سدنا

 

 

 نکش؟ جیغ گوشم کنار بگم چقدر:ساوان

 

 نمیگی کاملشو خب عھھھ:سدنا

 

 نکن؟ دخالت بقیھ رکا تو بگم چقدر:ساوان



 

 کرد کج صورتشو کھ دھنش نزدیک بردم قاشق

 

 دھنتو کن باز:ساوان

 

 نوچ:سدنا

 

 میخوری اخرشو تا نداریم نوچ:ساوان

 

 قھرم باھات نمیخوام:سدنا

 

 بخشیدمت شاید بخور غذاتو:ساوان

 

 عھھھھھھھھھھھھھھ:سدنا

 

  قھرم من میگم_

 

 میشھ برابر دو تنبیھت پس میکنی قھر کردی اشتباه:ساوان

 



 نشیا کبود نمیکنم تضمین نمیخوری کھ غذاتم_

 

 نیست قبول بخدا ساوان:سدنا

 

 بدجنسی خیلی تو_

 

 بخوری باید تنھایی غذاتم برم من بلندشو اصال:ساوان

 

 میرسونھ تحدید بھ کارو لجباز ی دختره

 

  کتفم روی گذاشت صورتشو سدنا

 

 میخورم نرو نھ نھ:سدنا

 

 بشھ اویزون من از مونمی عین بود بلد فقط

 

 افرین:ساوان

 

 خورد اخر تا غذاشو باالخره



 

 گفت ناراحتی با کھ بیرون ببرمش اشپزخونھ از کردم بغلش

 

 چی ھا ظرف ساوان:سدنا

 

 ھارو ظرف کھ اینھ جایزت شده قبل از بھتر خیلی غذات چون:ساوان
 کن جمعشون میز روی از فقط االن بشوری فردا

 

 من عاشقتم گرم دمت ایوالااا:سدنا

 

 دھنش روی زد دستشو محکم

 

 ببخشید اوه اوه:سدنا

 

 سدنا؟ زدنھ حرف طرز چھ:ساوان

 

 اخھ جونم بابایی:سدنا

 



 ظرف ماشین از نداری حق میای بعدش میشوری ھارو ظرف:ساوان
 کنی استفاده ھم شویی

 

 عھھھھ:سدنا

 

 اخھھھھھھھ بود جایزم کھ این_

 

 تتنبیھ میشھ حاال نکش جیغ:ساوان

 

  اخھ:سدنا

 

 نشده بیشتر تا بجنب:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 روی میزد غر داشت ریز یھ و ھا ظرف شستن بھ کرد شروع سدنا
 میچرخیدم اینستا توی داشتم و بودم نشستھ مبل

 

  میگیره یاد جدید ھنرنمایی یھ روز ھر خنگ ی دختره



 

  نمیشھ اروم چرا بچھ این تنبیھ و کنترل ھمھ این با نمیفھمم من

 رونیا؛

 

 گذاشتھ واسم مروا کھ ُدمی ی واسھ بودم پا و دست  چھار زمین روی
 داشتم ذوق کلی بود

 

 ُدم اینکھ از خیلی خب ولی شدم اذیت و داشت درد گذاشتنش اینکھ با
 میبردم لذت داشتم

 

 بود زندگیم اتفاق بزرگترین من ی واسھ مروا دست زیر شدن تربیت

 

 مھم ای وظیفھ ھیچ میکردم حس و بودم مروا بھ کردن خدمت عاشق
  ندارم این از تر

 

 ببینمت اینجا بیا کوچولو تولھ خب:مروا

 

 و قراری بی کردم شروع خورد دستش بھ کھ چشمم و مروا کنار رفتم
 کردن پارس

 



 بھ داشت لذت غرق مروای و بود پیچیده اتاق توی صدام و سر صدای
 میخوام چی ھبش متوجھ تا میداد گوش ھام کردن پارس تعداد

 

 با بودم بلد خوب و بودم شده تربیت مروا خود دست زیر من باالخره
 این تو چون بکنم میخوام کھ چیزی متوجھ مروارو ھام کردن پارس
 نداشتم و زدن حرف عادی ی اجازه اصال من رابطمون قسمت

 

 میخوای چی ببینم نکن بیتابی تولھ:مروا

 

 پارس سرھم پشت و میپریدم پایین پاال و بود دستش بھ فقط نگاھم
 میکردم

 

 دستم؟:مروا

 

 ی نشانھ پارس دوتا ما ی رابطھ توی کردم سرھم پشت بلند پارس دوتا
 بود دادن مثبت جواب

 

 با کردن پارس کردم شروع شده متوجھ منظورمو مروا فھمیدم وقتی
 بلند صدای

 



 گردنم روی و موھام توی بکشھ دست کرد شروع مروا

 

 باشھ اروم من کوچولوی لھتو ھییییس:مروا

 

 شد بیشتر ھام پارس صدای

 

  بدم بھت میخوای کھ چیزیو تا نکن قراری بی تولھ اروم:مروا

 

 کوچولو افرین_

 

 باش اروم_

 

 جلو اورد دستشو مروا گرفتم اروم وقتی

 

  زدن لیس و دستش بوسیدن بھ کردم شروع

 

 بودم شده اروم دیگھ منم و گذشت یکم

 

 عقب کشید دستشو مروا



 

 کافیھ دیگھ بسھ خب خب:مروا

 

 کنم صدا و سر و کنم پارس خواستم

 

 بسھ گفتم ھا کنھ پیچی سر خوشگلم ی تولھ نبینم:مروا

 

 کردم اروم پارس دوتا

 

 کوچولو افرین:مروا

 

 قفس سمت تا کردنم تشویق بھ کرد شروع و گذاشت باز قفسمو در مروا
 برم

 

 دلم اصال ولی بود لخوشگ خیلی میومد خوشم قفسم از من  خب
  ببنده درشو مروا و بمونم توش نمیخواست

 

 نبست و قفس در ولی قفس توی فرستاد منو بود کھ ھرجوری مروا

 



 کرد اشاره شیرم ظرف بھ

 

 داری اجازه بودی خستھ خیلی ھم اگر بخور شیرتو کوچولو تولھ:مروا
 حتت اومدن بیرون حق ولی بازه قفس در باشھ یادت فقط بخوابی یکم
 شدی؟ متوجھ نداری شرایطیو ھیچ

 

 کردم پارس ضعیف خیلی و ناراحت صدای با

 

  خوبھ:مروا

 

 میام زود خیلی ولی دارم کار یکم پایین میرم من_

 

 بیرون رفت اتاق از ھم مروا و کردم پارس من

 

 من و بود زیبا نھایت بی کھ بود این خوبیش کردم نگاه قفسم بھ یکم
 بیام کنار باھاش میکردم سعی باید نبود قفل کھ درشم بودم عاشقش
 بود ھمین ھم مروا ی خواستھ

 

 خیالم وقتی خوردم ازش کوچولو یھ اول کردم نگاه شیرم ظرف بھ
 شدم خوردن مشغول نمیده  بو و نیست طبیعی شیر کھ شد راحت



 

 خیلی کھ خوابیدن یکم جز بدم انجام نمیشد کاریم بود شده تموم کھ غذام
  بود خوبی پیشنھاد

 

 خواب بھ کم کم و بستم چشمامو کردم جمع بغلم توی  بیشتر پاھامو
  رفتم فرو عمیقی

 مروا؛

 

 دوست چقدر خوابیده قفسش توی رونیا دیدم اتاق توی برگشتم وقتی
 بود شده داشتنی

 

 میاد بدش بودن قفس توی از چقدر میدونستم میرفت پیش خوب داشت
 کنھ عادت بھش کھ اشتمد دوست نبود ھاش لیمیت جز چون خب ولی
 بیاد کنار باھاش کھ میکرد سعی اونم

 

 شدم ولو تخت روی و گرفتم دوش یھ رفتم بودم خستھ حسابی خودمم
 نمیبرد خوابم میکردم ھرکاری ولی

 

 دلم طرفیم از باشھ بغلم توی رونیا میخواست دلم بودم شده کالفھ دیگھ
 کنم بیدارش نمیومد

 



 قفسش کنار رفتم شدم دبلن و شد تموم صبرم باالخره

 

 کوچولو:مروا

 

 نمیشی؟ بیداری_

 

 بود این خوبیش کرد باز ھاشو چشم اروم خورد تکون جاش توی رونیا
 نبود نیازی کردنش بیدار واسھ منم بود سبک خوابش شدت بھ کھ

 بخورم حرص

 

 اووومممم:رونیا

 

 بخوابم دیگھ یکم_

 

 لطفا خستم خیلی_

 

 بخوابی خودم پیش تخت روی بیای کردم صدات:مروا

 

 جووونمییی اخخخخ:رونیا



 

 کھ بخوابم خواستم کنارم اومد ذوق با اونم کشیدم دراز تخت روی رفتم
 گفت ناز با

 

  جونم جون مروا:رونیا

 

 جوجھ؟ میخوای چی:مروا

 

  بکنید یکاریش میشھ ُدمو این:رونیا

 

 ترین لطفا_

 

 خوب خیلی:مروا

 

 ببینم برگرد_

 

 داره مغزم کردم حس کھ زد جیغ انقدر دم یھ اوردن در ی واسھ
 شد قطع کشیدنش جیغ صدای ھم رونیا و شد تموم باالخره میشھ سوراخ

 



 طبق ھم ،رونیا چشمم روی گذاشتم دستامو از یکی و کشیدم دراز
 برد خوابش زود خیلی و کشید دراز بدنم روی اومد ھمیشش عادت

 

 میشد سنگین داشت ھام پلک و شد اروم ذھنم منم

 

  بودم عاشقش من اینا ی ھمھ از قبل ولی بود من اسلیو رونیا کھ درستھ

 

 کردم فکر ھامین امروز ھای حرف بھ یکم

 

 ی رابطھ دیگھ اینکھ ھستی رونیا عاشق کھ مسخرس خیلی:ھامین
bdsm نمیشھ حساب 

 

 ،ھرجوری بودم کرده بحث ھامین با موضوع این بھ راجع کلی امروز
 بود عشق ما رابطھ ویت غالب حس میکردم حساب

 

 ی رابطھ و بودنش تجربھ بی حساب بھ گذاشتم و ھامین ھای حرف
 اون نباشھ عشق اگر بود عشق bdsm اصل وگرنھ نداشتنش جدی

  نداره کدوم ھیچ ی واسھ لذتی ھیچ میدی ساب بھ کھ دردی

 



 صحیح ی رابطھ یھ اول اصل نمیدونست کھ بود تجربھ بی انقدر ھامین
 در و باشھ داشتھ وجود عالقھ و عشق و  باشھ عادی  ھرابط کھ اینِ 

 برسھ میبرن لذت طرف دو ازش کھ ھایی حس و گرایشش بھ کنارش

 

 گفت بستش ھای چشم ھمون با رونیا

 

 مروا نمیخوابی چرا پس:رونیا

 

 بیدارم فھمیدی کجا از:مروا

 

 کشیدنت نفس:رونیا

 

 نیستی خواب مگھ وروجک:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 دراز زبون نکن فوضولی سپ:مروا

 

 کوتاھھ زبونم خیلیم:رونیا



 

 بخوابیا نداری حق دیگھ نباشی خواب دیگھ ی دقیقھ سھ تا:مروا

 

 زورگویییییی خیلی:رونیا

 

 زووووووووورگووووو_

 

 گذشت دقیقش یک:مروا

 

 گذشت کی بابا ای:رونیا

 

 دقیقھ دو شد:مروا

 

 بود اومده در حسابی حرصش زمان توی مخصوصا گفتنم زور از
 تا میکرد غرغر داشت لب زیر و داد فشار گردنم روی سرشو محکم

 بی خواب یھ ھا مدت از بعد منم برد خوابش و گرفت اروم باالخره
  کردم تجربھ و استرس

 مروا؛

 



 اخم و موھام توی کشیدم دست کالفھ ھامین ھای حرف شدن تموم با
 شد ھم در ھام

 

 غیرممکنھ این ھامین چی یعنی:مروا

 

 مروا؟ منھ تقصیر مگھ:ھامین

 

 گرفتی عھده بھ ھارو مسئولیت ی ھمھ احمق توی ولی نھ:مروا

 

 اخھ؟ داشتم غیب علم من مگھ ولی درستھ:ھامین

 

 جوری یھ خدا بھ ھامین:مروا

 

 حرفم وسط پرید ساوان

 

 باش اروم مروا:ساوان

 

 نمیتونم لعنتی نمیتونم ساوان اخھ:مروا

 



 شد بلند سرجاش از ھامین

 

 برم من بھتر:ھامین

 

 کن جمع گندتو وایسا کجااا:مروا

 

 کھ سراغش برم خواستم بروبابا معنای بھ داد تکون دستشو ھامین
 داشت نگھ سفت دستمو مچ ساوان

 

 مروا کن صبر:ساوان

 

 نبودی اینجوری کھ تو_

 

 نبود گیر المصب توی پای اخھ اره:مروا

 

 نیست گیر االنم:ساوان

 

 نمیفھمی؟ واقعا یا خریت بھ زدی خودتو:مروا

 



 خوش جا لبش ی گوشھ داشتنیش دوست لبخند اون معمول طبق ساوان
 کرد

 

 نمیفھمم واقعا نھ:ساوان

 

 حداقل بفھم اینو بری نباید تو االغ:مروا

 

 بگو ھمھ بھ واقعیتو افتاد اتفاقی اگرم میرم خودم اصال_

 

 باش داشتھ جونت از بیشتر رونیارو ھوای_

 

 بریم باھم شو پیاده خانوم اووووو:ساوان

 

 برم میتونم من فقط کھ میدونی مروا_

 

 نیستم راضی جوریھ یھ دلم اخھ:مروا

 

 میدی؟ جو داری الکی داری قبول:ساوان

 



 مونده باقی واسم کھ ھستی کسی تنھا تو دادم قول من ساوان:مروا

 

 بدم دستش از نفرم یھ ھمین ھامین خریت با نمیخوام_

 

  ترم نگران دل من کھ بری اگر تو خب:ساوان

 

  ھا منھ ھای رگ تو بابا حاج خون نباشھ ھرچی تازه_

 

 خندید بلند بلند کرد شروع و

 

  کردم ساوان دنبال و اوردم در پام از صندلمو

 

  ببین حاال نمیذارم زندت برسھ بھت دستم:مروا

 ساوان؛

 

 منو دست از ھم کاری ھیچ و بود گذشتھ ھامین ھای حرف از روز دو
  بود نیومده بر روام

 



 کھ بود ھامین تر عجیب ھمھ از و کنیم چیکار باید  نمیدونستیم دیگھ
 میفتھ داره اتفاقی چھ انگار نھ انگار اصال

 

 خیلی برعکس نیست ناراضی کھ شرایط از میکردم حس ھا وقت گاھی
 خوشحالھ و راضی ھم

 

  چیھ دردش میدونستم خوب و بود بدتر ھمھ از مروا حال

 

 جز بشھ ماجرا این قربانی ھرکسی بود حاضر برم من نمیخواست مروا
  من

 

  افتادم باغ توی حرفش یاد

 

 پیچید گوشم توی صداش داد، سوالم مقابل در کھ جوابی

 

 میکنی اینجوری خودت با داری چرا ریختی بھم انقدر چرا:ساوان
 مروا؟

 

 خان ساوان ھمینھ داشتن دوست خاصیت:مروا

 



 دیوونھ:ساوان

 

 بابایی:ناسد

 

 باباییییییییییی عھھھھھ_

 

 بیرون اومدم خیال و فکر از سدنا جیغ صدای  با

 

  دلم جون:ساوان

 

 میکردی فکر چی بھ بابایی:سدنا

 

 شیطونک ھیچی:ساوان

 

 ببینمت اینجا بیا_

 

 داشتم نگھش بغلم توی محکم و کشیدم دستشو جلوم اومد سدنا

 



 ذھنم توی خوبشو ویب کردم سعی و موھاش روی گذاشتم صورتمو
 کنم ثبت

 

  بابایی اخ اخ:سدنا

 

 شدی عاشقم انقدر یھو چرا_

 

 نبودم؟ عاشقت مگھ:ساوان

 

 لھ منم شد منفجر احساساتتون یھو االن خب ولی بودید چراخیلیم:سدنا
 کردید

 

 دیگھ شدنھ لھ نتیجش بودن من مال:ساوان

 

 بابایییی:سدنا

 

 جونم:ساوان

 

 میشھ حسودیم بھتون:سدنا



 

  کوچولو چرا:ساوان

 

 بھ خوش واقعا ھمش میشید عاشقم شما داشتنیم دوست من کھ انقدر:سدنا
 دارید منو کھ حالتون

 

 کردم زمزمھ اروم

 

  حالم بھ خوش واقعا:ساوان

 

 کنھ تعجب شد باعث ھمین و نذاشتم سدنا سر بھ سر ھمیشھ خالف بر

 

 خوبی؟ ساوان:سدنا

 

 شده؟ چیزی_

 

 وکوچول خانوم نھ:ساوان

 

 گرفت قاب صورتم دور دستاشو سدنا



 

 نیستی خوب کھ معلومھ میشناسمت خوب من ساوان:سدنا

 

  بھم پیچیده کارھام یکم نیست چیزی:ساوان

 

 یکم؟ فقط:سدنا

 

 میشھ درست:ساوان

 

 چیھ؟ سوز لب چایی یھ با نظرت اووم:سدنا

 

 تو دختر این اوردنش در اصول و ادا اون بھ خندیدن کردم شروع
  میاره لبم روی خنده شرایطم نبدتری

 

 خانم چل و خل موافقم:ساوان

 

  کرد زمزمھ لب زیر آشپزخونھ سمت میرفت کھ ھمینجوری

 

 شد خب حالتم خداروشکر:سدنا



 

 نمیگھ من بھ عاشقانھ ی کلمھ یھ ایش_

 

 من تنفس و من وجود دلیل تنھا یا نفسم نگفت بار یھ_

 

 ممیشنید ھاشو غرغر صدای و بودم سرش پشت

 

  گوشش کنار بردم لبمو

 

 نیستم بازیا چندش این اھل گفتم اول از کھ من:وان سا

 

 کشید جیغ بلند سدنا

 

  خدا مردم وای:سدنا

 

 ساواااان ترسیدم_

 

 نزنی حرف من سر پشت میشی ادب عوضش حقتھ:ساوان

 



  بدجنسی خیلی:سدنا

 لونا؛

 

 فکر وقت ھیچ من اصل در نبود اسونی کار ھم خیلی داشتن اسلیو دوتا
 گرفتھ نظر در تر ساده خیلی خب و باشھ حساسی کار انقدر نمیکردم

 میشدم مواجھ متفاوتش مشکالت و مسائل با داشتم االن ولی بودم

 

 با و نبرم بین از و کدوم ھیچ حق ممکنھ کھ جایی تا میکردم سعی من
 کنم تقسیم بینشون عالقمو و توجھ میزان رفتارشون بھ توجھ

 

 خب و بودم عاشقش زمانی یھ من کھ بود دختری ازنی کھ ھرچند
 داشت فرق واسم باراد با جایگاھش

 

 فعل درگیر ذھنم میذاشتم گلدون توی جدیدو گل داشتم کھ ھمینجوری
 شد بردم کار بھ کھ ای گذشتھ

 

  نیستم؟ دیگھ یعنی...بودم عاشقش

 

 ندارم واسش جوابی ھیچ کھ جالبیھ سوال چھ

 



  کردم رتصو نبودنشو لحظھ چند

 

 داشتم دوسش خب ولی نبودم عاشقش

 

  نبود تقصیر بی ھام سردرگمی این توی مروا جدید ھای حرف

 

 میومد داشت کھ دیدم دور از رو مروا

 

 میکنی چیکار:مروا

 

 میرسم ھا گلدون و گل بھ کھ میبینی:لونا

 

 اوھو:مروا

 

 شده ھنرمند خانوم حاال تا  کی از_

 

 کنم؟ ارچیک نکنم رو کارا این:لونا

 



 االن میارم سرخودم بالیی یھ میشم دیوونھ احتماال بشینم بخوام آروم_
 شده گرم سرم حداقل

 

  نترس:مروا

 

 میشھ روشن مون ھمھ تکلیف میشھ حل مسائلم این_

 

  امیدوارم:لونا

 

  کنم مشورت باھات میخوام چیزی یھ بھ راجع:مروا

 

 چی؟:لونا

 

 کرد تعریف و نساوا رفتن و ھامین ماجرای واسم مروا

 

 میز روی کردم پرت بود دستم کھ کوچیکی بیل

 

 نکردی؟ قبول کھ تو مروا:لونا

 



 نخواستھ منو نظر کسی متاسفانھ:مروا

 

 چی؟ یعنی:لونا

 

 تمام زیر اصال اول  از بوده ساوان اونا حساب طرف کھ میدونی:مروا
   ساوانھ مال اصلی امضای قراردادھام و فاکتور

 

 نداره راھی ھیچ ولی برم جاش بھ من کردم یسع خیلی راستش_

 

  ھاشو جنس بیخیال روانی:لونا

 

 بیشتر سود بابای گور_

 

 تو میاری در بازی احمق چرا لونا:مروا

 

 نیست کردن سود بحث االن_

 

 وسط گذاشتیم کھ ای سرمایھ بحث_

 



 بدبختیم مون ھمھ نکنھ فروش و نرسھ ھا جنس این_

 

 نمیشھ باورم خدا وای:لونا

 

 کیھ؟ سر زیر کاری کثافت ھمھ این اصال_

 

 بود ھامین مال اولیش پیشنھاد خب:مروا

 

 بیاد سرت بالھا این نداره تعجبم ھامین میشھ مشاورت وقتی:لونا

 

 ننداز تیکھ کوفت:مروا

 

 بابا بیخیال:لونا

 

 میکردیم بررسی و مختلف ھای راه و بودیم زدن حرف مشغول مروا با
  بگیریم و ساوان رفتن ویجل میشد جوری یھ شاید

 

 تالش و  فکر بھ نیاز ولی میرسیدیم داشتیم ھایی نتیجھ یھ بھ تقریبا
  کنیم پیدا نجات منجالب این از جوری یھ میشد شاید داشت بیشتری



 

 دادی انجام کھ عملی ھدف اصال کھ میفتھ ھایی اتفاق یھ ھا وقت گاھی
  نبوده

 

 میکنی تماشا فقط و اخرخطی میکنی حس کھ میفتی گیر جایی یھ گاھی
  میگیره دستتو کی میده، ھولت بیشتر کی

 

 کم حداقل کھ کرد پیدا جدید مشکل این واسھ میشھ راھی یھ بودم مطمئن
  باشھ ممکن حل راه خطرترین

 سدنا؛

 

 بودم ساوان زن من میزدیم قدم باغ توی داشتیم ساوان درخواست بھ
 دلیل بی ھم زدن قدم بھ وتشدع این و  بگھ میخواد چیزی یھ میفھمیدم

  نبود

 

 بودم کرده شک کھ چیزی بھ راجع من کھ بود خوبی فرصت اتفاقا
  بزنم حرف باھاش

 

  زدن حرف واسھ شد قدم پیش ساوان خود کھ کنم شروع خواستم

 



 حرف باھات مھمی موضوع یھ بھ راجع میخواستم سدنا راستش:ساوان
 بزنم

 

 چی؟:سدنا

 

 میخواستیم جنس سری یھ بودم ماجرایی یھ یردرگ روز چند این:ساوان
 خوردیم مشکل بھ ھامون رقیب از یکی با کھ کنیم وارد

 

 چی؟ یعنی:سدنا

 

 خیلیم خب کھ میرفتم ترکیھ تا سفرکاری یھ باید من اینکھ یعنی:ساوان
  بود تحدید جورایی یھ نبود  خطر بی واسم

 

  شدم کوبمیخ سرجام نداد دستور بعدی قدم برداشتن واسھ مغزم

 

 کردم تصور ساوان بدون زندگیمو ثانیھ صدم یک واسھ فقط  تحدید؟
 میداد نشون وحشتمو دستام لرزش

 

 وایستاد روم بھ رو عقب برگشت ھم ساوان

 



 زورم تمام با دستم توی گرفتم ھاشو دست لرزونم ھای دست با
 میدادم فشارشون

 

  محالھ بری نمیذارم من ساوان:سدنا

 

 بشی رد جنازم روی از باید یبر خواستی اگر_

 

 دیوونھ نرو میکنم التماست ساوان_

 

 میکنی؟ اینجوری داری چرا باش اروم سدنا:ساوان

 

 شد کنسل برم بود قرار گفتم_

 

  میگی دروغ:سدنا

 

 شدم؟ دروغگو تاحاال کی از من نکنھ درد شما دست:ساوان

 

 نشست کنارم ساوانم زمین روی نشستم ھمونجا

 



 نمیرم سدنا جون بھ:ساوان

 

 میره؟ کی پس:سدنا

 

 ھیچکس:ساوان

 

 کنن لغوش و قرارداد تونستن لونا کمک با مروا_

 

 نکردین کارو این اول از چرا خب:سدنا

 

 نکردیم ضرر کم االنم خسارتش بخاطر:ساوان

 

 داد؟ مروا خسارتو:سدنا

 

  گفت کوچیک مکث یھ از بعد ساوان

 

  اره:ساوان

 



 ولی بزنم حرف باھاش فھمیدم یروزد کھ چیزی بھ راجع خواستم
  شدم پشیمون

 

 ی ھمھ چون نداشت ربط من جز کسیم بھ بودم گرفتھ خودمو تصمیم من
 باھاش دوم ی مسئلھ بھ راجع گرفتم تصمیم بود من واسھ ھاش سختی
 بزنم حرف

 

 ساوان؟:سدنا

 

 جانم:ساوان

 

 داری؟ دوست منو:سدنا

 

 سوالیھ؟ چھ این:ساوان

 

 بگو:سدنا

 

  اره معلومھ  خب:ساوان

 



 بگو راستشو بینمون عشق حرمت بھ میپرسم سوال یھ پس:سدنا

 

 سوال یھ واسھ میدی قسم منو انقدر کھ گفتم دروغ بھت کی من:ساوان

 

  ندادم سوالشو جواب

 

 دروغ کی نمیدونستم دیگھ خودمم داشتم شک چیز ھمھ بھ من دیگھ االن
 راست کی گفتھ

 

 میخواستم ساوان:سدنا

 

 موند نصفھ  من ی جملھ و رسید مروا موقع ھمون

 

  ھا بچھ سالم:مروا

 

 سالم:ساوان

 

 بیای لحظھ یھ میشھ جان ساوان:مروا

 



 بدترین بھ سوالمو و بدم دست از کنترلمو شد باعث اومد موقع بد مروا
 کنم مطرح ممکن شکل

 

 ایستادم مروا روی بھ رو و شدم بلند سرجام از

 

  نمیداری؟ بر ما سر از دست چی واسھ:سدنا

 

 تو؟ داری چیکار_

 

 میخوره بھم ازت حالم_

 

  بودن شده شکھ ساوان و مروا

 

  عقب رفت قدم یھ تعجب با مروا

 عقب کشید دستمو و شد بلند جاش از سریع ساوان

 

 چتھ؟ تو:ساوان

 

 زد داد سرم قبل از تر بلند



 

  سدنا؟ زدنھ حرف وضع چھ این:ساوان

 

 ھاااان؟_

 

 کنم روشن عوضی این با تکلیفمو نم تا کن ولم:سدنا

 

 خورد دستم مچ کردم حس داد فشار دستش توی محکم دستمو ساوان
 غرید شدش کلید ھای دندون زیر از شده

 

 بلندبشھ روت دستم نکن کاری یھ:ساوان

 

 بفھم دھنتم حرف_

 

 ترس بھ بود داده جاشو تعجب مروا ی چھره تو

 

 بھ قدم چند شد باعث ھک بیرون کشیدم ساوان دست از محکم دستمو
 بشم پرت عقب

 



 کنید روشن باید االن ھمین منو تکیلف:سدنا

 

 طرفید؟ خر با کردید فکر شماھا_

 

 حالیم ھیچی سالمھ پنج واقعا کردید  فکر لیتل گرایشم من چون حاال_
 نیست؟

 

 نھ؟ یا شده چی میگی:ساوان

 

 نمیدونی؟ یعنی عھھھ:سدنا

 

 میکنید؟ خلوت نشستید باغ تو روز ھر ندیدم کردی فکر_

 

 دوست کارھاش دلیل گفت بھت خانوم مروا کھ نشنیدم کردی  فکر_
 داشتنھ؟

 

 خوشحالید؟ و میکنید ھم دنبال باغ توی ندیدم یا_

 

 نفھمیدم؟ کردی فکر خودتو بھ مروا ھای توجھ_



 

 دادم ادامھ نشست لبم ی گوشھ کھ پوزخندی با

 

 بده؟ تو خاطر بھ ینسنگ خسارت یھ مروا باید چرا اصال:سدنا

 

 باشھ؟ ما دست باید عمارت این سوئیت بھترین چرا_

 

 چیھ؟ توجھ ھمھ این دلیل بگھ من بھ یکی_

 

 ھمین سدنا متاسفم واست:ساوان

 

 اومدنمون با شد کشیده گند بھ زندگیم کھ متاسفم خودم واسھ منم:سدنا
 اینجا

 

 فھمیدن ھمھ بابا_

 

 نمونده واسم رواب میکنن پچ پچ شما بھ راجع  ھمھ_

 

 ساوانھ؟ حامیم تنھا کھ منی از میفھمید چی شما_



 

  دیگھ باھم ما سدنا:مروا

 

 مروا حرف وسط پریدم

 

 برادرید؟ و خواھر حتما چیھ:سدنا

 

 داره فرق ھاتون فامیلی میدونم مروا بیخیال_

 

 برادریم و خواھر ما گفتھ کی:ساوان

 

 خبره چھ اینجا بگو خب:سدنا

 

 خب خیلی:ساوان

 

  میکردم نگاه ساوان بھ ُشک و تعجب با ماجرا فھمیدن از بعد

 

 نبود درست خیلی شاید زدم کھ حرفایی از شدم شرمنده

 



  متاسفم فکرم طرز بابت من:سدنا

 

 داری حق:مروا

 

 خیلی ساوان بھ من میکرد برخوردو ھمین بود تو جای دیگم ھرکس_
 ماجرارو جوریاین تو اینکھ از قبل بگھ چیزو ھمھ خودش کھ گفتم

 بفھمی

 

 میکرد نگاھم اخم با ھمچنان ساوان

 

 بزن بھم سر یھ تونستی کھ ھروقت ھم تو ساوان برم من بھتره:مروا
  دارم کارت

 

 برو باشھ:ساوان

 

 ساوان پای روی نشستم رفتم و شدم بلند خودم جای از

 

 بلندشو سدنا:ساوان

 



 نوچ:سدنا

 

 خب دیگھ ببخشید_

 

  دنبو من تقصیر کھ ھمش_

 

 کھ دیدی چیزایی چون میدم حق بھت یکم فکرت طرز  بھ راجع:ساوان
 میکرد شک بود دیگم ھرکس

 

  میگفتم بھت زودتر باید کھ دارم قبول ھرصورت در_

 

 و جیغ اونجوری کھ باشی شده ادب بی انقدر نمیشھ باورم سدنا ولی_
 کنی داد

 

 ریشش تھ روی کشیدم دست

 

  سیبیالت جون ھب داشتم حق دارم دوست خب:سدنا

 

 نمیشم غیرتی من کردی فکر_



 

  من واسھ نمیشی غیرتی دیگھ بشی کھ اساسی تنبیھ یھ:ساوان

 

  ساوان خب بابا ای:سدنا

 

 کوفت:ساوان

 

 نھ یا نگی چیزی کسی بھ فعال میخوره خیس دھنت تو نخود ببینم فقط_

 

  شدم بلند پاش روی از قھر با

 

 بد بد بد:سدنا

 

 رفتم من اصلنشم_

 

 چشمم روی گذاشت پشت از ھاشو دست کھ عمارت سمت میرفتم داشتم

 

 موشھ خانوم کجا کجا:ساوان

 



 قھر میرم دارم:سدنا

 

 قھر نمیری دیگھ کردم لقمت یھ کھ حاال:ساوان

 

  میخندیدم دلم تھ از و شد بلند خندم صدای

 

 و شد  روشن زندگیم ترس ترین بزرگ تکلیف کھ بودم خوشحال خیلی
  دلیلھ بی کھ شد معلوم

 نیاز؛

 

 چرا نمیدونم نبود ظھر خواب اھل وقت ھیچ کھ لونا اخھ نمیفھمم من
  خوابیده ظھر امروز

 

 حاال شده تنگ دلم کلی بزنم حرف باھاش میخواستم من خوب بابا ای
 خوابیده این

 

 جرات ھم واقعا نمیرسید ذھنم بھ حلی راه ھیچ و میخوردم حرص داشتم
 نداشتم و کردنش بیدار

 

  گوشھ یھ مینشستم اروم باید و کنم صدا و سر نمیتونستم حتی



 

  بود عسلی روی کھ لونا گوشی بھ خورد چشمم یھو

 

 نداشتم رمزش بابت مشکلی گوشیش برداشتن ی واسھ بودم دودل خیلی
 چیھ رمزش میدونستم چون

 

 سمت برم میخواستم تا ولی بردارم گوشیو و شم بلند خواستم بار چند
 میشد کنده قلبم گوشی

 

 میشدم بیچاره اونوقت بفھمھ و بشھ بیدار میترسیدم

 

 اروم و قلبم روی گذاشتم دستمو میرسید خودم گوش بھ قلبم تپش صدای
  کردم زمزمھ

 

 نکردم کاری ھنوز کھ من بگیر اروم لعنتی:نیاز

 

 رفتھ بردارم و گوشی میخواستم کھ وقتی ھمون اگر گفتم خودم پیش
 بود نشده بیدار ھم لونا بود شده تموم ارمک االنم سراغش بودم

 



 میداد حرصم بیشتر ھا خیال و فکر این شت میگذ کھ ای دقیقھ یک ھر
 گوشی سمت رفتم و دریا بھ زدم دلمو باالخره

 

  تخت لبھ نشستم اروم برداشتم کھ گوشیو

 

 میرسید خودم گوش بھ قلبم تپش و بلندم  ھای نفس صدای

 

 چت ھا، چت ھمھ بین از ھاش چت توی مرفت و زدم رمزشو باالخره
  کردم انتخاب بارادو

 

 توش خاصی یا جالب خیلی چیز ولی خوندم ھاشونو حرف از بخشی یھ
 بود معمولی خیلی نبود

 

 خیلی اونم خب ولی بود ساوان بود جالب واسم خوندم کھ بعدی چت
  میگن دارن چی نمیفھمیدم اصال من جاھا خیلی حتی بود معمولی

 

 من بھ راجع ببینم زدم خودمو اسم سرچ قسمت تو مروا چت سراغ رفتم
  گفتن چیا

 

 خوندن بھ کنم شروع اومدم کھ ھمین اومد باالخره



 

 گفت گوشم کنار یکی

 

 میکنی؟ داری غلطی چھ عزیزم:لونا

 

  افتاد دستم از گوشی و کشیدم بلند جیغ یھ ترس از

 

 بود رفتھ یادم نمکشید نفس حتی بودم شده خشک حالت ھمون تو انگار

 

 بیارم حرفت بھ زور بھ یا میزنی حرف:لونا

 

 ببخشید لونا کردم غلط:نیاز

 

 بوده زشت کارت چقدر کھ میدونی:لونا

 

 ببخش منو توروخدا فقط اره:نیاز

 

 ببخشید خوردم گوه لونا_

 



  عقب کشید و پیچید دستش دور موھامو

 

 میدم نشونت خوردنو گوه:لونا

 

 خخاااااااااخخخخ:نیاز

 

 میکنی؟ فوضولی من گوشی تو:لونا

 

 خواستم فقط من:نیاز

 

  شو ساکت:لونا

 

 نیست قبول قابل توضیحی ھیچ میدونی بھتر خودت_

 

  حمام سمت رفت و شد بلند تخت روی از لونا

 

 از من تا باال میگیری دستتم دوتا و پا یھ وایسا دیوار کنار گمشو:لونا
 کنم آدمت بیام حموم

 



 چشم:نیاز

 

  دادم انجام بودو خواستھ ازم کھ کاری منم حمام سمت رفت الون

 نیاز؛

 

 نداشتم اجازه حتی بودم وایستاده اینجوری کھ انقدر بودم شده خستھ
 طولش داره انقدر و بیرون نمیاد لونا چرا نمیدونم کنم عوض پاھامو

 میده

 

 ناراحت یا باشم خوشحال نمیدونستم بیرون اومد حموم از لونا باالخره

 

  کرد خشک موھاشو و پوشید ھاشو لباس رفت من بھ توجھ بی

 

 میکرد روشن تکلیفمو میومد زود کاشکی بودم شده کالفھ دیگھ

 

 سراغم اومد و شد تموم کارش باالخره

 

  ببخشید منو توروخدا سرورم:نیاز

 



  میخوام معذرت پشیمونم زشتم کار از من_

 

  دیگھ کھ میدم قول_

 

 حرفم وسط پرید لونا

 

 شو ساکت:ونال

 

 کن بس تو خوردی مخمو_

 

 چشم:نیاز

 

 بدید دستور شما ھرچی_

 

 بکش دراز تخت روی برو:لونا

 

 چشم:نیاز

 

  بست پاھامو و دست لونا و کشیدم دراز



 

 ای وسیلھ ھیچ چون کنھ تنبیھم میخواد چی با کھ بود عجیب واسم
 بود نیاورده

 

 فھمیدم زود خیلی دیدنش با اورد در کوچکی کیف تخت کنار عسلی از
 لوناست ی برنده و تیز وسایل مخصوص کیف کھ

 

 کیف این کنم امتحانش و بزنم حرف راجعبش نمیخواست دلم وقت ھیچ
 میکرد شکنجھ منو توانش تمام با لونا کھ بود روزھایی اور یاد

 

 من توروخدا لونا:نیاز

 

 لطفا نھ لونا وای_

 

 ببندم دھنتو نکن مجبورم:لونا

 

  نھ نھ:نیاز

 

 شو ساکت پس:لونا



 

 چشم:نیاز

 

 بودم دوختھ ھامو چشم میاره سرم بالیی چھ ببینم کنم نگاه نداشتم طاقت
 کنم حس ممکن شکل بدترین بھ دردو بودم منتظر و سقف بھ

 

 بلند جیغم صدای شد باعث عمیقش سوزش و دستم روی خون سردی
 بشھ

 

  میترسیدم حسابی خون از بودم ترسیده

 

  میریخت بارون مثل ھام اشک و میلرزید ونال دست زیر بدنم

 

 نداشتم طاقت دیگھ کنھ تمومش تا میکردم التماسش

 

 گفتم زجھ و ھق ھق با

 

 میکنم التماست:نیاز

 



 بسھ توروخدا من جون_

 

 چیھ؟ بیجا فوضولی عواقب اومد یادت:لونا

 

 دم..فھمی بخدا لھ..بل:نیاز

 

 نمیشھ تکرار دیگھ_

 

 بود اخرم بار خودم جونِ  جون، بھ_

 

 خوبھ:لونا

 

 تموم تنبیھم کھ کشیدم عمیقی نفس شدنش دور با و شد بلند ازجاش لونا
 شده

 

  شد زخمم کردن تمیز مشغول و کرد باز پاھامو و دست برگشت وقتی

 ھامین؛

 



 مروا بود بعید بودیم ساوان و مروا منتظر بودیم نشستھ میز سر ھمگی
 ھمراھش ساوانم کھ امشب مخصوصا بشھ حاضر میز سر دیر خودش

  بود

 

 خونشو داشت خون انگار رونیا ولی بود ریلکس و اروم خیلی سدنا
 بود برانگیز شک مروا و ساوان غیبت داشت حقم خب میخورد

 اون پرداخت بودن شده صمیمی باھم حسابی کھ اواخر این مخصوصا
 بود عجیب ھمھ واسھ جورایی یھ خسارت

 

 ھا شدن معشوق عاشق مروا و ساوان حسابی روزھا این:باراد

 

 باراد مقابل و ھم کنار کھ بودن رونیا و سدنا باراد حرف مخاطب
 بودن نشستھ

 

 گفت ای دوستانھ غیر لحن با و شد درھم رونیا ھای اخم

 

 بخوری شکر دھنت ی  اندازه بھتره:رونیا

 

 داد نشون العمل عکس باراد از حمایت ی واسھ لونا

 



 بھتره رونیا:لونا

 

 بشھ تموم لونا حرف نداد جازها رونیا

 

 مروا با نمیخواد دلم اصال چون بگیری اسلیوتو دھن جلوی بھتره:رونیا
 بشھ حساب طرف

 

 نداری زدنم حرف شعور ھنوز:لونا

 

 بشھ بلند سرمیز از خواست لونا

 

 بمونی سرمیز باید کھ میدونی:رونیا

 

 داد ادامھ پوزخند با

 

 دستوره یھ این:رونیا

 

 جواب خواست سرجاش نشست و میز روی زد دستشو حرص با لونا
  بده رونیارو



 

  دیگھ کنید بس بابا ای:ھامین

 

  ھم جون بھ افتادید چتونھ_

 

 اخھ:رونیا 

 

 رفت شد تموم دادی جوابشو ھم تو زد حرفی یھ باراد اخھ بی اخھ:ھامین
  دیگھ کنید بس

 

 اومدن ساوانم و مروا باالخره

 

  عجب چھ:ھامین

 

  بکشیم چیزی گاوی ھی میگفتین_

 

 گشنگی از مردیم بابا_

 



 ی واسھ کھ بود موضوعی یھ ولی میخوام عذر تاخیرم بابت من:مروا
 میکردم مشورت ساوان با باید گفتنش

 

 موضوع؟ اون چیھ خب:رونیا

 

 قدیمی دوستای و بودن بازار ھای قدیمی از ساوان منو پدربزرگ:مروا
 امد و رفت این ھایی موضوع ھی سر و برادر دوتا از تر صمیمی شاید

 عمارت ھمین بھ راجع بخشیش یھ خب و رفت بین از و شد خراب ھا
  بوده

 

 عمارت؟؟؟:سدنا

 

 اینجا اره:ساوان

 

 کھ ھایی فرق یھ خب داره سھم عمارت این از ساوانم جورایی یھ:مروا
 و صمیمیت شاید و بود شریک ساوانم کھ بود این واسھ داشت وجود
 گذشتھ از کھ ادمی تنھا کھ اینھ دلیلشم بوده برانگیز شک ما ی عالقھ
 ساوانھ مونده واسم

 

 نصفشو و دادم خودمو سھم فقط من کھ بگم باید خسارتم  بھ راجع_
 داد ساوان خود



 

 دلم کھ بود این فقط جمع توی اونم ھا حرف این گفتن دلیل تنھا_
 طور بھ مسئلھ دیگھ کنم فکر باشھ داشتھ وجود بدی ذھنیت نمیخواست

 باشھ شده روشن کامل

 

 نمیشھ باورم:سدنا

 

 گفت لبخند با ساوان

 

 کوچولو میشھ باورت:ساوان

 

 کنیم شروع بھتره:مروا

 

 داد فشار و گرفت دستشو و رونیا کنار نشست مروا

 

 چطوره؟ من عشق:مروا

 

  باھات قھرم:رونیا

 



 میکنی اشتیم اتاقمون توی بریم:مروا

 

  نھ نھ نھ:رونیا

 

  میکنی اشتی زشتو میشناسمت نم:مروا

 حرص رونیا دست از داشتم و بودم نشستھ تخت روی اتاقم توی
 میخوردم

 

 احمق مثل کیھ کرده فکر واقعا مچکر خود از راضی خود از ی دختره
  میزد بھم حالمو داشت دیگھ میکنھ رفتار ھا

 

 شیطونھ خدمتکارشیم ھم ھمگی ما باباشھ ارث عمارت این کرده فکر
 مفت حرف نده اجازه خودش بھ دیگھ کھ بگیرم حالشو جوری یھ میگھ
 خانم میمون بزنھ

 

 عصبی ی قیافھ و شد باز شتاب با در کھ بودم خودم خیال و فکر غرق
  نبود خوبی خبر اصال لونا

 

  بست سرش پشت محکم در و جلو اومد

 



  ایستادم روش بھ رو و شدم بلند جام از

 

 شده؟ چیزی بانو:باراد

 

 یھوییش رفتار از شد بیشتر تعجبم صورتم توی زد کھ ای یدهکش با

 

  بود زده کھ ای کشیده جای گذاشتم دستمو

 

 باشھ سنگین انقدر دستش نمیکردم فکرشم وقت ھیچ

 

 انداختی؟ راه رونیا با کھ بود بحثی چھ اون بیشعور احمق:لونا

 

  میکنھ اینجوری چرا این وا

 کرده قاطی فازش یھو راچ حاال بود من طرف میز سر کھ خودش

 

 بودید شاھد کھ خودتون:باراد

 

  بودم مفتت حرف شاھد اره:لونا

 



 اجازه خودش بھ خودسر ی  دختره اون تو ی احمقانھ رفتار خاطر بھ_
  کنھ احترامی بی من بھ داد

 

  بده تذکر من بھ بیاد باید مروا تو دخالت خاطر بھ_

 

 میخوام معذرت بشھ اینجوری نمیخواستم من:باراد

 

 زدی کھ گندیھ مھم نیست مھم اصال من واسھ تو ھدف:لونا

 

  شرمندم ببخشید منو لطفا:باراد

 

 کنم درست دردسر نمیخواستم اصال من_

 

 کردی درست االن ولی:لونا

 

  شو لخت زودباش_

 

 چشم:باراد

 



  کنھ چیکار میخواد نمیدونستم بود مونده شرتم فقط اوردم در لباسمو

 

 بست پاھامو و دست شدم دراز کامل کھ وقتی تخت سمت داد ھولم
 داشت کار این بھ ای عالقھ چھ نمیدونم

 

  بشھ آب تا تنم روی گذاشت ردیفی و کرد روشن شمع تا سھ

 

 تکون بود تنم پایین نزدیک کھ شمعی اون جز بود تحمل قابل ھمشون
  میشد خودم سوختن باعث فقط خوردنم

 

 میشد فریادم صدای شدن ندبل باعث فقط پایینھ شمع شدن آب

 

 تر سخت واسم کردن تحمل و میشد تر حساس پوستم میگذشت ھرچی
 میشد

 

 شمع ھرچی و میکرد عوض ھارو شمع جای بار یک دقیقھ ھرچند لونا
 میشد بیشتر منم سوزش میومد تر پایین

 

 نمیشنید ھیچی و بود شده کر لونا انگار نداشت تاثیری ھیچ ھام التماس

 



 کرد جمع ھمشونو لونا کھ بود ھا شمع اخر تقریبا

 

  کنھ باز پاھامو دستو و بیاد لونا کھ بودم منتظر

 ادامھ ھمچنان ماجرا این کھ فھمیدم لونا دست توی شالق دیدن با ولی
  داره

 

 گفت لبش روی پوزخند با سرم باالی اومد دست بھ شالق

 

  مکن پاک تنت روی از ھارو شمع جای میخوام کوچولو تولھ:لونا

 

 نشی مھربون وقت ھیچ کاش  کھ محبتھ االن این اگھ گفتم دلم تو

 

 سنگینشو ھای ضربھ رحمی بی نھایت با زدن ضربھ بھ کرد شروع
  تنم روی میاورد فرود

 

 اسمون تا فریادم صدای تا بزنھ باید کجا میدونست خوب خیلی خودش
  برسھ

 

 لب نشست  و شد خستھ باالخره ولی بود گذشتھ چقدر زمان نمیدونم
  کشید زدن از دست و تخت



 

  تخت روی شد ولو و کرد باز پاھامو و دست

 

 برگشتھ بود رفتارش توی ھمیشھ کھ ارامشی و بود شده اروم دیگھ حاال
  بود

 

 پاشو لونا کھ بپوشم لباسامو بشم بلند میخواستم کنار کشیدم داغونمو تن
 صورتم کنار اورد

 

  تولھ خستم:لونا

 

 ورمسر چشم:باراد

 

 بودم گفتھ بھش بودیم زده حرف فتیش فوت بھ راجع رابطمون از قبل
 باھم کھ بود گفتھ ھم لونا نیستم متنفرم خب ولی ندارم ای عالقھ خیلی

  میکنیم تجربش

 

 از خیلی نیاز ولی داشت عالقھ خودش بود داده توضیح کھ اونجوری
 باھم نیستم متنفر من وقتی میخواست ھمین ی واسھ میومد بدش کار این

  بودم کرده قبول منم کنیم تجربش



 

  بگم نھ بھش نمیخواستم ولی بودم خستھ حسابی االن خب ولی

 

  کردم شروع و روش کشیدم زبون دستم توی گرفتم پاشو و شدم دوال

 

 از و ببره لذت واقعا کھ میخواست دلم میکردم عوض پاھاشو ھی نوبتی
 باشھ راضی کارم

 

 بیام کنار باھاش تونستم کم کم ولی ودب سخت خیلی واسم اولش

 

 بھ بخوره گرمم نفس میکردم سعی و پاش ساق روی میکشیدم دماغمو
 پاھاش

 

  پسر افرین:لونا

 

  تولھ بود خوب خیلی اول بار واسھ_

 

  بوسیدم دستشو

 



 ھستن راضی من از سرورم کھ خوشحالم:باراد

 

  کردن بازی موھام با کرد شروع و موھام توی کشید دست لونا

 

 میتونھ چجوری میدونست خودش میبردم لذت حسابی کارش این از
  کنھ خوب حالمو

 

 بیا و بگیر دوش یھ برو تولھ خب:لونا

 

 میرید؟ شما:باراد

 

 بیای کھ وقتی تا ھستم نھ:لونا

 

 چشم:باراد

 

 خوابش تخت روی کھ خورد لونا بھ چشمم بیرون اومدم حمام از وقتی
  بود برده

 

  دارم بودنو کنارش فرصت امشب کھ بودم خوشحال



 

 و بکشم دراز کنارش کھ دادم اجازه خودم بھ و پوشیدم ھامو لباس
  بخوابم

 لونا؛

 

 از اونم شدنم بلند با دیدم باراد بغل توی خودمو شدم بیدار کھ صبح
 شد خیز نیم تخت روی و شد بیدار خواب

 

 بخیر صبح سالم:باراد

 

 بخیر ھم تو صبح:لونا

 

 برد خوابم اصال شد چی دیشب نفھمیدم_

 

 رسیدم ارزوم بھ من حداقل شد خوب:باراد

 

 در داشتم جورایی یھ شاید کرد خودش درگیر ذھنمو یکم حرفش این با
 میکردم کوتاھی حقش

 



 نبود شکلی بھ باراد منو بین چیزھا خیلی ولی نبود خودم دست اصال
 نیاز بھ من بیقل ی عالقھ نبود ھم خودم دست خب بود نیاز منو بین کھ
 میشد ھا تفاوت این باعث شاید بود پیش وقت خیلی بھ مربوط کھ

 

 در سمت میرفتم کھ ھمینجوری برداشتم گوشیمو شدم بلند تخت روی از
 گفتم اتاق

 

 خوابیدم راحت خیلی بود خوبی شب:لونا

 

 سرورم خوشحالم:باراد

 

 فعال میبینمت میز سر:لونا

 

 فعال حتما چشم:باراد

 

 جای بھ کھ نیاز بھ خورد چشمم کردم باز درو خودمون اتاق سمت رفتم
 خوابیِدبود و بود کردِ  بغل خرسشو من

 

 روی  و نیاز کنار برگشتم شستم کھ صورتمو دستو سرویس سمت رفتم
 کنار زدم صورتش تو از نیازو موھای و کشیدم دراز تخت



 

 شی بیدار نمیخوای خانوم نیاز:لونا

 

 کوچولو تنبل بلندشو_

 

 گفت سرد خیلی و کرد باز چشماشو یازن

 

 سالم:نیاز

 

 خانوم تنبل سالم علیک:لونا

 

 بھم کرد پشتشو و چرخید تخت روی

 

  گفتم گوشش کنار و کردم بغلش سر پشت از

 

 قھری یعنی االن:لونا

 

 نھ:نیاز

 



 خوابم کھ بیاد حمام از بودم باراد منتظر بودم خستھ چقدر کھ دیدی:لونا
 برد

 

 بودید ھم بغل تو اونجوری ھمین واسھ عھھھھھ:نیاز

 

 چی؟:لونا

 

 چجوری؟_

 

 ھاتونو گوشی زدم زنگ باراد و خودت بھ ھم ھرچی نیومدی دیدم:نیاز
 کردم باز درو ندادید جواب بازم زدم در اتاق در دم اومدم ندادید جواب

 خوابیدم اینجا اومدم تنھایی منم خوابید ھم بغل تو دیدم

 

 ازنی بود زشت کارت:لونا

 

 ندادی بھم خبرم یھ حتی بودم نگرانت خب:نیاز

 

  گشنمھ خیلی من بریم کن اشتی خوب خیلی:لونا

 



  نمیام من چھ من بھ:نیاز

 

  کردی بیخود تو:لونا

 

 بریم شو حاضر نکن بازی لج_

 

 نیست گشنم من اصال:نیاز

 

 خوب خیلی:نیاز

 

 میشھ گشنتم بشی کھ اسپنک_

 

 سمت میرفت عجلھ با کھ ھمینجوری و شد بلند تخت روی از زود نیاز
 گفت سرویس

 

 بریم میشم حاضر زودی نھ نھ:نیاز

 

 داری فرصت دقیقھ پنج فقط باشھ یادت:لونا

 



 روبست دستشویی در و کشید بلند جیغ یھ

 

  بود خنگ خیلی واقعا بود گرفتھ خندم کارھاش از

 سدنا؛

 

 موھاش توی میکشیدم دست بودم ایستاده ساوان تخت کنار

 

 میلرزید سرش روی دستم بود، کرده خیس صورتمو تمام ھام کاش
 بود دنیا کار ترین سخت واسم کشیدن نفس

 

  ساوانم:سدنا

 

  شو بلند عشقم_

 

 بلندشو کوچولوت دختر جون_

 

 شو بیدار من مرگ ساوان_

 

 نداشتن اومدن بند قصد ھام اشک ولی کردم پاک صورتمو  دستمال با



 

 نھ؟ مگھ یادتھ باشی کنارم خرشا تا دادی قول ساوان:سدنا

 

  نمیزدی قولت زیر وقت ھیچ کھ تو_

 

 گفتم ھق ھق با

 

 میترسم من:سدنا

 

 میترسممممم من بلندشو توروخدا_

 

 اومد و کرد باز درو سراسیمھ بود شنیده کشیدنمو جیغ صدای مروا
 داخل

 

 میکنن بیرونت بیمارستان از وصداھا سر این با میدونی سدنا:مروا
 نکن یاینجور

 

 در سمت میکشوند خودش با منو گرفت دستمو

 



  بیرون بریم بیا:مروا

 

 نمیام من کن ولم:سدنا

 

  کن ولم توروخدا_

 

 باش اروم عزیزدلم جان سدنا:مروا

 

  میدیدم چشمام جلوی مرگو کھ منی باشم اروم میخواست من از

 

 بود ساوان فقط من دارایی ی ھمھ من زندگی ی ھمھ

 

 نکشھ نفس دیگھ بود ممکن ظھھرلح کھ ساوانی

 

  ساوان بدون میمیرم من مروا:سدنا

 

  میشھ خوب زود خیلی ساوانم دختر باش اروم:مروا

 

 ھا میشھ ناراحت اونم میکنی اینجوری_



 

  نشوند خودش کنار منم صندلی روی نشست مروا

 

 باریدن بھ کرد شروع ھام اشک و شونش روی گذاشتم سرمو

 

 خون قوی فشار شلنگ یھ سرم تو میکردم حس بود شده سنگین سرم
  کردن باز

 

 نداشت ھیچیو تحلیل قدرت ذھنم

 

 لعنتی کابوس این از بودم امیدوار مدام شوخیھ یھ میکردم حس ھمش
 بشم بیدار

 

 زندگیمھ ی ھمھ ساوان مروا:سدنا

 

 بکن کاری یھ میکنم التماست_

 

  سدنا ھییییش:مروا

 



  عزیزه برام چقدر انساو کھ میدونی خودت چیھ حرفا این_

 

 انجام الزمھ شدنش خوب واسھ بدونم کھ ھرکاری من باش مطمئن_
 ھرکاری میدم

 

 میترسم:سدنا

 

 کوچولو نترس:مروا

 

 ساوان تا کنارتیم داریم دوست ما ی ھمھ باشھ یادت این نیستی تنھا تو_
 خونھ برگرده

 

  اوھوم:سدنا

 

  نداشتم مھ کردن نگاه نای حتی دیگھ بودم بستھ ھامو چشم

 سدنا؛

 نزدیک ھای ھمراه از یکی کھ خواست و بیرون اومد اتاق از  دکتر
 اتاقش توی بره ساوان

 بیشتر قدم چند ھنوز اتاقش سمت برم تا شدم بلند جام از دکتر حرف با
  گفت مروا کھ بودم نشده دور



 

 بریم باھم وایسا سدنا:مروا

 

  میرم خودم:سدنا

 

  نکرده الزم:مروا

 

 اومد و رونیا دست ددا کیفشو

 

  ھا باشھ حواست رونی:مروا

 

 راحت خیالت برو:رونیا

 

 نبود کننده دلگرم خیلی کھ ھاش حرف بھ و بودیم نشستھ  دکتر اتاق تو
 میدادم گوش

 

 اومدم خودم بھ پرسید کھ سوالی با

 

 گفت و داد قرار مخاطب مروارو دکتر



 

  شمایی ھمسرش:دکتر

 

  اھرشونھخو ایشون منم ھمسرش نھ:سدنا

 

 خواھر لفظ گفتن از کھ بود مشخص زد لبخند بھم و کرد نگاھم مروا
 بود برده لذت

 

 برادرن و خواھر مشخصھ شباھتشونم از صحیح:دکتر

 

 با کردم سعی بود گرفتھ خندم واقعا نگرانی و استرس ھمھ این از بعد
 کنم جمع ماجرارو لبخند یھ

 

  درستھ بلھ:سدنا

 

 افتاد اتفاقی چھ قیقاد مرادی خانوم خب:دکتر

 

 خیلی کھ نالش صدای از. سبک خوابم خیلی من دکتر راستش:سدنا
 روی کھ دستش و دیدم روشو و  رنگ  وقتی شدم بیدار بود ضعیف

 میکنیم زندگی جا یھ ما چون کردم صدا رو مروا زود قلبشھ



 

 ندادید؟ بھش داروھاشو:دکتر

 

 دارو؟:سدنا

 

 بود شده بد حالش کھ بود بار اولین این نداره دارو_

 

  بودن دکتر نظر تحت شما ھمسر غیرممکن خانوم:دکتر

 

 نداره امکان دکتر اقای نھ:سدنا

 

 گفت و مروا بھ کرد رو

 

 نمیدونید؟ چیزی شما خانوم:دکتر

 

 جریان در کھ فردی یا کنم مطالعھ ایشونو دقیق ی  پرونده باید من_
 تا بدونم باید دادن قلب پیوند درخواست قطعا باشن بوده ایشون درمان

 رفتن پیش کجا

 



 گفت زیرلب و کرد بھم نگاھی یھ تردید با مروا

 

 نمیدونم منم نھ:مروا

 

 داد ادامھ دید رو مروا  شک کھ دکتر

 

 بگید میدونید چیزی اگر لطفا خانوما:دکتر

 

  کمتره ھم مو  تار یھ از شما مریض ی واسھ زندگی و مرگ  بین فرق_

 

 دستاش روی گذاشت و پایین انداخت سرشو مروا

 

 ندادِ  پیوند درخواست:مروا

 

 چی؟ یعنی:دکتر

 

 کنھ زندگی ای دیگھ کسھ قلب با نمیخواست دلش:مروا

 



  فکر خب ولی اشتباھھ تصمیمش کھ کنھ مجابش نتونست دکترش_
 باشھ کرده کارھایی یھ دکترش میکنم

 

 میدونستی اینارو تو:سدنا

 

  اره:مروا

 

 نگفتی؟ ھیچی نم بھ چی واسھ:سدنا

 

 نامردی خیلی_

 

 گفت مروا بھ دید منو عصبی ھای حالت کھ دکتر

 

 کنم صحبت شما با بعدا من کھ بھتره:دکتر

 

 باشھ:مروا

 

  در سمت برد و گرفت دستمو و سمتم اومد مروا

 



 دکتر فعال:مروا

 

 سالمت بھ:دکتر

 

 کن ولم:سدنا

 

 نزززن من بھ دست_

 

 داد فشار بازومو مروا باال بردم صدامو یکم وقتی

 

 حیاط توی بریم تا میشی ساکت:مروا

 

 بھ و بودیم نشستھ سبزش فضای توی بیمارستان  ھای صندلی روی
 میدادم گوش مروا ھای حرف

 

 جلسھ یھ توی باھم ساوان منو کھ بود ھامون پروژه از یکی تو:مروا
 و بحث بھ رسید اخرش کھ بود نظرھایی اختالف یھ معمول طبق بودیم
 ساوان عمارت سمت برگردیم خواستیم و شد تموم جلسھ وقتی ادعو
 توی کھ دکتری بیمارستان رسوندمش منم بد خیلیم شد بد حالش راه توی



 آزمایش کرد شروع و کرد شک ساوان قلبی بیماری بھ بود اورژانس
 دادن انجام و مختلف ھای

 

 بود کشیده تنھایی ساوان کھ دردی ھمھ این از میریختن ھام اشک

 

 پیشرفت حسابیم کھ و ساوان قلبی مشکل دادن تشخیص باالخره:مروا
 چند قلبھ پیونده اونم داره راه یھ فقط ساوان میگفت دکترش بود، کرده
 چون میشھ بد حالش زود خیلی کھ بود کرده زده گوش بھمون بار

 میکردن کمتر دردشو فقط نمیکردن بھش کمکی داروھاش

 

 ھای فرم شدم مجبور وقتی شناختم و ساوان من روز ھمون دقیقا_ 
 و کردم معرفی بھش خودمو مناسب فرصت یھ توی ، کنم پر و مختلف
 برگردوندم بھش رو بوده امانت بھ من دست کھ اموالی

 

 نکرد؟ قبول پیوندو چرا:سدنا

 

 نرفتید؟ دیگھ دکترای پیش اصال چرا_

 

 میگفت بدم ادامھ زندگیم بھ ای دیگھ کسھ قلب با نمیخوام میگفت:مروا
 میشی عوض خودتم بشھ عوض اگر ادمھ چیز ھمھ قلب

 



 میکردی مجبورش باید گفتھ چرت:سدنا

 

 خارج پروندشو حتی رفتم دکتر ھزارتا پیش نمیشد،من سدنا بفھم:مروا
 بود پیوند راھش تنھا نمیشد ولی فرستادم ایرانم از

 

 نگفتید؟ من بھ چرا:سدنا

 

 باشم دارش راز کھ بود ھمین خواستش تنھا:مروا

 

 بشی آب پاش ذره ذره و ببینی کشیدنشو درد تو کھ نمیخواست دلش_
 خوب روزھای ی تجربھ فقط بینتون اخر ھای لحظھ تا داشت دوست

 باشھ

 

  بدونم کھ بود حقم:سدنا

 

 از رونیا تنبیھ چرا میدونی بیرون رفتید دخترونھ یادتھ اونروز:مروا
 بود؟ تر سنگین ھمھ

 

 نھ:سدنا

 



 مشکل از ھم کھ کرد فضولی انقدر قبلش شب دقیقا رونیا نچو:مروا
 داده قول من بھ البتھ کاریمون مشکالت از ھم شد خبر با ساوان قلبی
 بشھ تنبیھ بیشتر ھمھ از کھ شد باعث اشتباھش اون و نگھ بھت کھ بود

 

  بودی تو زندگیش تمام اونم بود سم ساوان واسھ استرس_

 

  تمنمیرف میشکست پام کاش:سدنا

 

 سھمش؟ بھ راجع نگفت بھم چیزی چرا_

 

 بپرسی خودش از باید این بھ راجع نمیدونم:مروا

 

 پیوند باید نیست خودش رضایت بھ نیازی بده انقدر حالش کھ االن:سدنا
 بشھ

 

 پیوند واسھ میره زود خیلی نباش نگران:مروا

 

  ایشاال:سدنا

 مروا؛



 

 قلبی بودیم نتونستھ زمھنو و ساوان شدن بستری از بود گذشتھ ھفتھ یک
  کنیم پیدا باشھ یکی ساوان با شرایطش کھ

 

 تکون بیمارستان در جلوی از ساعتم یک حتی ھفتھ یک این تو سدنا
 بودم پیشش ھا شب بازی پارتی و بدبختی تا ھزار با منم بود نخورده

 ھامین و لونا بودن پیشش نیاز یا رونیا اصوال داشتم کاری اگر ھم روز
  میزدن سر میومدن ھم باراد و

 

 بخاطر کنھ استراحت یکم و خونھ بره تا نبود سدنا حریف کس ھیچ
  کنھ عوض لباساشو حداقل کھ میاورد لباس واسش رونیا ھمین

 

  بود شده گیر گوشھ و افسرده شدت بھ سدنا

 

 باید کھ بود معتقد دکترش نداشت مالقات ی اجازه ھا وقت بیشتر ساوان
 ھمون خب ولی ھیجانی ھیچ بدون باشھ ممکن شرایط ترین آروم تو

 کمتر خیلی سدنا داشت مالقات ی اجازه کھ دیرم بھ دیر کوتاه ھای زمان
 میزدم سر بھش کھ بودم من اصوال و ساوان پیش میرفت

 

 کرده سکوت اینجوری کھ افتاده واسش اتفاقی چھ دختر این نمیدونستم
 بتونیم زودتر وارمامید فقط نیست کس ھیچ با زدن حرف بھ حاضر و



 واسھ خودش اون کنیم پیدا ساوان واسھ مناسب شرایط با قلب یھ
 برنمیاد من دست از کاری چون باشھ باید سدنا بھ رسیدگی

 

 بودم اومده االنم ساوان کارھای دنبال منم و بود سدنا پیش نیاز صبح از
  رونیا دنبال عمارت

 

 ناز با خانوم دیدم وقب روی گذاشتم دستمو تا نیومد کردم صبر ھرچی
 اومد و کرد باز درو

 

 بوسید محکم لپو و شد دوال شد ماشین سوار تا

 

 دنیا ادم ترین عشق بر سالم:رونیا

 

 سالم علیک:مروا

 

 منتظرتم؟ اینجا کھ است دقیقھ چند میدونی منگل_

 

 ھم کوچولو یھ حاال داری، بیشتر رونیا یھ مگھ خب اووووه:رونیا
 کردی صبر واسش

 



 چجوری بلدم خودم باشم خونھ باتو ساعت یک فقط من کن صبر:امرو
 کنم کوتاه زبونتو

 

 میشم تنبیھ میدم منطقی جواب یھ تا بگوھا طفلکیو من بابا ای:رونیا

 

 صدای کھ دادم فشارش دستم توی و پاش رون روی گذاشتم دستمو
 شد بلند جیغش

 

 کن ولم مروااااا آی آی:رونیا

 

 کردی؟می زبونی بلبل چی:مروا

 

 ھیچیییی خوردم شکر آخخخ:رونیا

 

 اااااییییی بودم خودم ،با داشتم_ 

 

 

 چی؟ یعنی بودم خودم با داشتم:مروا

 



 غلط اینجانب ترینم مھربون و ترین قشنگ و ترین جان سرور:رونیا
  کردم اضافی

 

 بشھ تنبیھ باید بگو اینجانبت بھ:مروا

 

 چشششششم چششششم:رونیا

 

 خونھ رفتیم وقتی سخت خیلی تنبیھ یھ جاش بھ کن ولم لطفاترین االن_

 

 بود پاش روی دستم بازم ولی کردم ول پاشو

 

  عزیزم باشھ:مروا

 

 کردییییی قبول ایوال:رونیا

 

 میارم در اشکتو خونھ ھمینم واسھ میگذره کلت تو چی میدونم من:مروا
 نکشی نقشھ واسم دیگھ تا

 

 کرد مظلوم صورتشو رونیا



 

  کھ نمیاد دلت:رونیا

 

 میاد دلم بیشتر میشی مظلوم جونم ای:مروا

 

 بدجنسی خیلی:رونیا

 

 خنگی خیلی ھم تو:مروا

 

 مروا؟:رونیا

 

 جونم:مروا

 

 میترسم من دارم بدی حس خیلی نیستی وقتی:رونیا

 

 بشی لوس نشد قرار جوجھ عھھھ:مروا

 

 نترس چیزی از پس مراقبتم و ھست بھت ھمیشھ حواسم من کھ میدونی_

 



 پیشم نیستی کھ سختھ خیلی:رونیا

 

 بگذره ھم روزھا این کن صبر یکم:مروا

 

 تو و من از غیر کھ دیدی گذاشت، تنھاش بشھ کھ نیست جوری سدنا_
 پیشنھادشو اصال یا باشھ مونده پیشش حاال تا کسی نیاز وقتا بعضی و

 باشھ داده

 

 نوچ:رونیا

 

  کردم پارک بیمارستان پارکینگ توی ماشین

 

 کن صبوری میک  پس:مروا

 

 خبره چھ ببینم باال بریم شو پیاده االنم_

 

  جاناییم چشم:رونیا

 سدنا؛

 



 میگذشت ھدف بدون روزھا

 

 ساوان سالمتی جز نمیخواستم ھیچی دیگھ

 

 من نمیدونھ ولی سراغش نمیرم کھ قھرم ساوان با میکرد فکر مروا
 نیطوال قھر طاقت من دل کھ نمیدونھ کنم قھر بخوام کھ باشم کی اصال
  نداره

 

 بود خودم طاقتی بی نرفتنم دلیل

 

 این اونم داشت حالت یھ فقط شرایطم ترین سخت تو ساوان منو زندگی
 نچشم ھارو سختی تلخ طعم من و بود قوی کوه مثل اون کھ بود

 

 ...داشت فرق چیز ھمھ االن ولی

 

 پریده روی و رنگ و رفتھ گود ھای چشم با منو ساوان نمیخواست دلم
 نفس وقتی تا بود داده قول بود ھمین اول از قرارمون ببینھ یدهژول و

 غرورش نمیخواست دلم قولش و مرد میگفت نکشم سختی من میکشھ
  میشم لھ دارم مشکالت و ھا سختی تحمل بار زیر من کھ ببینھ و بشکنھ

 



 من فکر طرز شاید نباشھ درک قابل ھا خیلی واسھ ھام حرف این شاید
 میشھ باعث ھم کنار در غرورش و ساوان میدونم من ولی باشھ اشتباه

 بشھ خواستنی اونقدر کھ

 

 مروا کھ میکردم خدا خدا دلم تو بره، نبود کس ھیچ و بود مالقات وقت
 بیاد زودتر

 

 برم خودم گرفتم تصمیم خوابھ دیدم وقتی کردم نگاھش شیشھ پشت از
 بود خوبی فرصت بود خواب کھ االن حتما بودمش ندیده بود وقت خیلی

 

 شروع اروم اروم میکردم نگاھش بغض با بودم نشستھ تختش کنار
  زدن حرف باھاش کردم

 

  دیگھ بلندشو ساوانم:سدنا

 

 مھربونیات واسھ آغوشت واسھ شده تنگ دلم خونھ بریم شو خوب_
 ھات خوردن حرص واسھ

 

 باریدن بھ کردن شروع اشکام و شد تموم طاقتم باالخره

 



 میترکھ داره دلم ساوانم:سدنا

 

  نیستم تو از دوری ادم من_

 

 بیدار خواب از منم بود تلخ خواب یھ بود کابوس یھ این کاشکی_
 میدیدم آغوشت توی خودمو میشدم

 

  بوسیدم دستشو شدم دوال پرستار ی اشاره با

 

  خونھ بریم باھم تا درم پشت من ساوانم:سدنا

 

 شو خوب زود شده کھ منم خاطر بھ پس_

 

 ساوان دکتر اتاق سمت رفتم و بیرون اومدم اتاق از

 

 داخل رفتم و زدم در بھ تقھ چند

 

  دکتر اقای سالم:سدنا

 



 مرادی خانوم سالم:دکتر

 

 بشینید بفرمایید جان_

 

  گفتم ھمزمان و صندلی روی نشستم

 

  ممنونم:سدنا

 

 ھست ای مسئلھ یھ دکتر راستش_

 

 بفرمایید جانم:دکتر

 

 کنم؟ اھدا قلبمو من میشھ:سدنا

 

 جلوتر اومد یکم و میز روی گذاشت خودکارشو دکتر

 

 نمیشم متوجھ من ببخشید:دکتر

 

 ساوان بھ کنم اھدا قلبمو من میگم:سدنا



 

  میمونھ زنده میشھ خوب حالش خب_

 

 زد شیرین لبخند یھ دکتر

 

 داد انجام نمیشھ کارو این ولی داری دوسش خیلی کھ  میدونم:دکتر

 

  نداره معنی کار این اصال خودکشیھ این دخترجان_

 

 راضیم من دکتر اقای ولی:سدنا

 

  نیست کافی شما رضایت فقط:دکتر

 

  نکرد قبول حرفمو دکتر و نرسید ھیچی بھ اخرش من ھای حرف

 

 ثانیھ یک ھر ساوان جون نجات واسھ کنم چیکار باید دیگھ نمیدونستم
 کھ داشتم رو بازنده یھ حس ھرلحظھ بود عمر یھ من واسھ میگذشت کھ

  برنیومده دستش از کاری ھیچ بردن واسھ

 



 روزھا این کھ ای شیشھ بھ دوختم چشم و نشستم اتاقش در پشت رفتم
  بود ساوان منو بین ی فاصلھ

 لونا؛

 

 میدونستم بیمارستان سمت بره میخواست مروا و بودیم خورده صبحانھ
  شده خستھ حسابی روزھا این کھ

 

  امروز میرم من نرو تو مروا:لونا

 

  نداری؟ کاری تو مگھ:مروا

 

 از یکی بگو عصری میمونم سدنا پیش میرم من کاری چھ بابا نھ:لونا
 شکوھی سراغ برم باید چون بیا خودت یا بیان دخترا

 

  کنم استراحت یکم فقط خودم میام عصر تا راحت خیالت:مروا

 

 میرم من  پس عزیزم باشھ:لونا

 

 ممنون بازم باشھ:مروا



 

  وونھدی:لونا

 

 زد صدام باراد کھ بود در ی دستگیره روی دستم

 

  خانوم لونا:باراد

 

 سمتش برگشتم

 

 جان:لونا

 

 بیام باھاتون منم میشھ:باراد

 

 بیای نیست نیازی عمارت تو بمون خب:لونا

 

 کارھای دنبال پیشم ھای دفعھ نمیرم شما بدون من کھ میدونید نھ:باراد
  بیام نتونستم بودم مزون

 

  میکرد بیداد  نیاز صورت تو باراد ھای حرف از حسادت و  خشم



 

 انتخاب این کنم صحبت باھاش حسادتش بھ راجع حتما باشھ یادم باید
 اجباری ھیچ بدون بود خودش

 

 منتظرتم ماشین تو خوب خیلی:لونا

 

  شد باز ماشین در کھ بودم نشستھ باراد منتظر  ماشین توی

 

  کردم تعجب نیاز دیدن با و  برداشتم فرمون روی از سرمو

 

 میکنی چیکار اینجا تو:لونا

 

  بزنم حرف باھات باید:نیاز

 

 نیست مناسبی وقت االن نیازجان:لونا

 

 از اونو داشتم مشکل باراد حضور با اگر کھ دادی قول بھم تو:نیاز
 کنی حذف زندگیمون

 



 میخوام کننده قانع دلیل ولی اره:لونا

 

 باشھ ما بین کھ نمیخوام خودشیرینھ خیلی ازش میاد بدم من:نیاز

 

 دلیل ھمچین با نمیتونم منم نیستن تو منو ی مسخره ھا ادم نیاز:لونا
  بره کنم ردش ای مسخره

 

 میکردی فکر باید بدی رضایت اینکھ از قبل چیزا این بھ_

 

 کنم تحملش نمیتونم من اما:نیاز

 

  کرد باز ماشینو در باراد موقع ھمون

 

 نباشھ منطقی دلیلت کھ وقتی تا ودتھخ مشکل این:لونا

 

 شده دیرمون حسابی کھ پایین برو االنم_

 

 شد رد کنارش از و زد باراد بھ محکی ی تنھ نیاز

 



  کردم حرکت و شد سوار باراد

 

 ببند کمربندتو:لونا

 

 متنفرم کمربند از من دیگھ بیخیال:باراد

 

 ببند باش زود:لونا

 

  داره طعمی چھ بودن سرتق ببینم میخوام:باراد

 

 میدم نشونت برگردیم باشھ:لونا

 

  میل کمال با چشم:باراد

 

  میگفت  چی نیاز راستی_

 

 نکن دخالت نداره ربطی بھت کھ مسائلی تو:لونا

 

 چشم:باراد



 

 جریمھ حسابی بودم مطمئن و بود اتوبان این مجاز حد از بیشتر سرعتم
 ی ھمھ تا کنم کم سرعتمو ترمز نیش با خواستم ھمین واسھ میشم

 نگرفتن عکس ازم ھا دوربین

 

 نگرفت ترمز روی گذاشتم پامو

 

 کردم،نگرفت امتحان دوباره

 

 تررررمزززز:لونا

 

 نمیگیره ترمزش ماشین_

 

  بده فشار و پدال:باراد

 

 دفعھ از تر محکم میدادم فشار دوباره و برمیداشتم ترمز روی از پامو
 نمیگرفت ترمز ماشین ولی قبل ھای

 

  بود شده خارج دستم از ماشین کنترل ترس از



 

 میداشتم نگھ و ماشین باید من و میشد دوراھی جلوتر

 

  کشیدم و ترمزدستی ناخوداگاه کھ بودیم دوراھی سر

 

 شد بلند  ماشین صدای

 

  کنھ کنترل و ماشین نمیتونست نداشت تاثیری اینم

 

 کردیم پیدا نجات کردم حس سرعت شدن کم با

 

 ھا ماشین  تیکاف صدای و بھم ماشین دوتا برخورد بلند صدای با ولی
 دور تا دور کھ بود دودی یادمھ کھ چیزی اخرین و رفت سیاھی چشمام
  بود گرفتھ ماشینو

 سدنا؛

 

 میکردم شک داشتم بستھ درھای و ناامیدی ھمھ این از بودم شده خستھ
 صدای ببینھ منو داشتم  شک ھست منم بھ حواسش اینکھ خدا حضور بھ
 داشتم شک چیز ھمھ بھ بشنوه ھامو ماسالت

 



 منتشونو بی محبت دلم داشتم  نیاز خانوادمون حضور بھ چقدر
  میخواست

 

 میپرسھ حالمو کی بود مھم  واسم بودم شده حساس چیز ھمھ بھ نسبت
 چھ واسھ ساوان منو حضور بدونم میخواستم میگیره سراغمو کی

 مھمھ کسایی

 

 کھ ھمین ولی بودن کم خیلی بودیم ممھ واسشون کھ ھایی ادم خب ولی
 بود کافی واسم نبودیم تنھا بازم

 

 و میکردم بازی بود شده خراب حسابی کھ ھام ناخن روی الک با
  میکندمشون

 

 البتھ بود نزده سر بھمون کس ھیچ صبح از کھ بود شده چی نمیدونم
  بودن شده خستھ بھشون میدادم حق

 

 زنگ کس ھیچ بھ ھمین واسھ کنن تاستراح یکم تا بودن رفتھ احتماال
 بشم مزاحمشون کھ نمیخواست دلم نزدم

 

 نبود ازشون خبری ولی کردم چک اوردم در گوشیمو

 



 حرف مشغول خانوم یھ با و بودم نشستھ در پشت ساعت چند نمیدونم
 زودتر ھم زمان اینجوری بود بستری اینجا خواھرزادش کھ بودم زدن

 میگذشت

 

 یکی شاید اینکھ امید بھ برگردوندم سرمو ادتع طبق شنیدم پا صدای
 و کشیدم بلندی ھین خونی لباس با مروا دیدن با ولی باشن ھا بچھ از

 سمتش دویدم

 

 مروا سرم تو خاک:سدنا

 

 شده؟ چی_

 

 نیست چیزی:مروا

 

 مروا چی یعنی:سدنا

 

 روش بھ رو خودم صندلی روی نشوندمش اوردم و کشیدم دستشو
 کردم گاھشن و پاھام روی نشستم

 

 شده؟ چی بگو شدم عمر نصف:سدنا



 

  کرده تصادف لونا:مروا

 

  سرم بر خاک:سدنا

 

 بوده؟ کی با_

 

 تحمل کھ روزھایی تمام ی اندازه بھ بزرگ بغض یھ داشت بغض مروا
 بود کرده

 

 باراد:مروا

 

 خوبھ؟ حالشون االن:سدنا

 

 خورد زنگ گوشیش موقع ھمون

 

 رونی بگو:مروا

 



 انتقالشون بگیر خصوصی امبوالنس دوتا کردم شونوکارھا اره:مروا
 بیمارستان ھمین بده

 

 بجنب نکن بحث من با:مروا

 

 کرد قطع گوشیو جملش اخرین گفتن از بعد

 

 نھ؟ یا شده چی میگی مروا:سدنا

 

  دیده اسیب نخاعش لونا:مروا

 

 وااای خدا وااای:سدنا

 

 یعنی میشھ چی االن_

 

 بشھ عمل باید لونا نجاای بدم انتقالشون میخوام:مروا

 

 چی؟ باراد خب:سدنا

 



 شد تموم طاقتم دیدم کھ مکثشو

 

  دیگھ بزن حرف خوب اااه:سدنا

 

 مغزی مرگ:مروا

 

 شدم زمین پخش ھمونجوری

 

 چی ھمھ شدن تموم یعنی مغزی مرگ

 

  بود کرده کالفم تھوع حالت و میشد بیشتر گیجم سر

 

 یھ و شد خرابم حال ھمتوج بودم صحبت گرم باھاش کھ خانومی ھمون
 اورد برام اب لیوان

 

  میومد سرمون داشت چرا بالھا این نمیفھمیدم

 

  ممکنھ مگھ اخھ نبود بد رانندگیش کھ لونا اصال

 



 بود سخت واسم باورش نمیشد باورم

 

 کردن؟ تصادف چرا:سدنا

 

 بریده ماشین ترمز:مروا

 

  ببره ترمز ماشین یھو الکیھ مگھ اخھ:سدنا

 

  کردن کاری دست ماشینو ترمز االاحتم:مروا

 

 کشیدم جیغ بلند ناخوداگاه

 

 چییییی؟:سدنا

 

 ساکت ھیس:مروا

 

 نمیگیا چیزی کسیم بھ احتمالھ یھ فقط این شاید گفتم_

 

  ھست حواسم باشھ اوف:سدنا



 نیاز؛

 

 باھاشون نمیتونستم و بود دوشم روی مدت این اتفاقات سنگینی ھنوزم
 بیام کنار

 

 کنار باھاش کم کم خب ولی رفتن باراد ،دیدن واسم بود سخت اوایلش
 دوتامون ھر واسھ رفتن دیدنش نداشت گفتن ھم لونا وضعیت اومدم
 بود عذاب

 

 میکرد اذیتم خیلی وجدان عذاب اوایلش

 

 میدونستم اگر شاید نبود خوب لونا و باراد با اصال رفتارم اخرین
 میکردم رفتار دیگھ جور یھ باِر  اخرین

 

 بودیم شده اواِر  بیمارستان توی مون ھمھ

 

  اتاق اون بھ اتاق این از ھمش

 

 انگار میخورد مارو ی ھمھ ی غصھ میسوخت واسش دلم مروا ببچاره
 میدونست مسئول خودشو و بود مون ھمھ تر بزرگ



 

  نبود جالب زیاد باراد ھوشیاری سطح

 

 دکتر میرفت تحلیل قبل  روز بھ نسبت برابر ھزار روز ھر بدنش
 اھدای ی واسھ نھ کردن زندگی ی واسھ نھ نداره زیادی فرصت یگفتم

 عضو

 

 داخل رفتم و کردم باز و اتاق در

 

 بھتری؟:نیاز

 

 دارم؟ عمل کی:لونا

 

 فردا احتماال:نیاز

 

  نکردم دریافت جوابی ھیچ حرفم این از بعد

 

 دماغ گنده بود شده بدترم دیگھ کھ االن نبود اخالق خوش اصال ھم قبال
  اه



 

 نیست؟ زیاد کھ دردت:نیاز

 

  نکن سوال من از انقدر:لونا

 

 بردار سرم از دست_

 

 من بھ چسبیدی سیریش مثل بیرون برو بلندشو اصال_

 

 خودمو و یخچال سر رفتم و دادم قورت سختی بھ گلومو توی بغض
 کردم سرگرم

 

  من نھ میزد حرفی لونا نھ بود شده اروم جو

 

  لونا با کردن بحث جای بھ کنم بازی شیمگو با دادم ترجیح من راستش

 

 پام؟ بھ موندی چرا:لونا

 

 نمیری؟ میزنم حرف بد انقدر چرا_



 

 کنم درکت میخواد دلم چون:نیاز

 

 زیادیو فشار کھ میفھمم میگذرونی زندگیتو سختھ روزھای میدونم_
 میکنی تحمل داری

 

  بیزارم ترحم از:لونا

 

 نیستم بلد ترحم منم:نیاز

 

  میرم بشھ تموم ھروقت بھتھ عالقم خاطر بھ اینجام ھاگ االن_

 

 میکنی بیخود:لونا

 

 بود؟ عاشقانھ ی جملھ یھ این:نیاز

 

 و منھ حرف معنی مھم بگی تو کھ ھرچیزی یا عاشقانھ یا حاال:لونا
  دستورم

 



  دیگھ زورگویی:نیاز

 

 بذاری اسمشو میتونی بخوای ھرچی:لونا

 

 باالخره ھا مسکن ھا مرفین کنم رفک بخوابم میخوام نکن صدا و سر_
  کردن کارخودشونو

 

 قبل ی اندازه بھ نھ ولی دارم ندارم، دوستش گفت نمیشھ

 

 مانع شدم اذیت و خوردم حرص کھ روزھایی داشتم بدی ھای حس یھ
 از ھارو خیال فکرو این کردم سعی میشد بھش دوبارم بستن دل از

  بدم امھاد بتونم بیشتری ارامش با تا کنم دور خودم

 مروا؛

 

 عمرمونو روزھای ترین استرس پر و ترین سخت گذشتھ روز چند این
 گذروندیم

 

 و شد  جور ساوان شرایط باالخره اخر ھای لحظھ بود کھ ھرسختی بھ
  بود آمیز موفقیت عملش کھ خداروشکر قلب دریافت واسھ رفت

 



 بر دکترا دست از کاری متاسفانھ ولی داد انجام کمرشو عمل ھم لونا
 میومد کنار  بودنش نخاع قطع با عمرش اخر تا باید و نیومد

 

  خوشحال یا باشیم ناراحت باید االن نمیدونستیم

 

 فرستاده رونیارو زودتر میشدن مرخص امروز ھردو لونا و ساوان
 کنن اماده لونا ی واسھ پایینو ھای اتاق از یکی بده دستور تا خونھ بودم
 بود دهش سخت خیلی نقلش و حمل چون

 

 سر و باشھ  تر راحت تا بیارن واسش برقی  ویلچر یھ بودم داده سفارش
 کارھاشو تا میکردم پیدا واسش ھم شخصی پرستار یھ باید فرصت

  بده انجام

 

 درمانش روند تو پیشرفتی ھیچ اصل در بود نکرده تغییری ھیچ باراد
  بود عضالتش رفتن تحلیل دچار ھمش و نمیشد دیده

 

 صدام دکتر کھ بودم داده انجام رو لونا و ساوان ترخیص رھایکا تقریبا
 زد

 

 نیک؟ خانوم:دکتر

 



 دکتر اقای بلھ:مروا

 

 بگیرم وقتتونو دقیقھ چند میتونم:دکتر

 

  کردم جا بھ جا دستم توی ھارو برگھ

 

 بفرمایید حتما بلھ:مروا

 

 مخانو بابت باشم ناراحت یا مرادی اقای بابت بگم تبریک نمیدونم:دکتر
 شریفی

 

 شرایط اون از و ساوان کھ خوشحالم بازم دکتر اقای بگم چی:مروا
 میکنیم پیدا لونا واسھ راھیم یھ انشا دادیم نجات خطرناک و سخت

 

 امیدوارم بلھ:دکتر

 

 صحبت باھاتون ھستش کما توی کھ بیمارتون اون بھ راجع میخواستم_
 کنم

 



 بفرمایید خدمتم در:مروا

 

 تو ای معجزه ھیچ و زندس دستگاه با فقط شما مریض مخانو ببینید:دکتر
 یھ از کرد اھدا میشھ زمانی یھ تا بدنشم اعضای نمیده رخ مغزی مرگ
 نمیاد  کار بھ بعد بھ جایی

 

 داشت نگھش بیمارستان توی نمیشھ خیلی وضعیتم این با_

 

 ی رابطھ یھ فقط باراد با من ی رابطھ ولی درستھ شما حرف:مروا
 خانواده رضایت اھدا ی واسھ کھ ندارم خانوادش از خبریم و دوستانس

  نیاِز 

 

 نداشت تری نزدیک ی رابطھ باھاش شماھا از کدوم ھیچ یعنی:دکتر

 

  بود نشده ثبت رسمی بینشون چیزی ھنوز خب کھ بود لونا:مروا

 

 توی و بگیرید درست تصمیم یھ زودتر ھرچھ بتونید کھ امیدوارم:دکتر
 اشیدب شریک خیر کار این

 

 میکنم تالشمو ی ھمھ من:مروا



 

 خوش روز مچکر:دکتر

 

 باشید داشتھ خوبی روز:مروا

 

  عمارت سمت افتادیم راه و شد انجام کارھاشون باالخره

 

  نداشت زدن حرف بھ میلی کس ھیچ بود سنگینی سکوتی ماشین تو

 

 خیال و فکر درگیر و کنیم سکوت کھ بود این مون ھمھ ترجیح شاید
  اشیمب خودمون

 لونا؛

 

 جدیدم اتاق توی  اومدم ھا بچھ کمک بھ

 

 خوشبختیو طعم نبود قرار وقت ھیچ دیگھ بود شده تار و تیره زندگیم
  نبودم خوشبخت اولشم از من بچشم

 



 از و بشینم ویلچر این روی قراره روزی چھ تا االن از نمیدونستم
  کنم نگاه باغ بھ پنجره

 

 باورم واقعا بودم مرده االن کاش مبود باراد جای کاش میکردم ارزو
  بدم انجام نمیتونستم کارم ترین ساده  حتی من نمیشد

 

 میگیری ازم داری چیو تقاص خدایا:لونا

 

 خوش روز من  زندگی چی واسھ خواستی تو بودم بد کھ ھرچقدرم من_
  اخھ نداره

 

  ببینم کسیو نمیخواست دلم اومد در حرصم در صدای با

 

 زد در دوباره ددی کھ منو سکوت

 

 بلھ:لونا

 

 داخل بیام میشھ:نیاز

 



 نھ:لونا

 

 میام من ولی:نیاز

 

  داخل اومد و کرد باز درو

 

  شدی خودسر  شدم  فلج دیدی چیھ:لونا

 

  تو میای پایین میندازی گاو عین سرتو_

 

  بزنم سر بھت خواستم لونا:نیاز

 

 تو نیا نگفتم اشغال توی بھ مگھ کردی غلط:لونا

 

 باال برد معمول حد از بیشتر صداشو و شد عصبی یھو  نیاز

 

 خدایی؟ کردی فکر تو:نیاز

 



 چی درستن؟ توھماتت و فکرا ی ھمھ کردی فکر دامینتی چون حاال_
 کردی؟ فکر

 

 شد سرویس دھنم تو با زندگی تو میبینی منو_

 

 کھ انتقامی خاطر بھ زدی گند باشی پناھم و پشت میتونستی وقتی حتی_
  کرد کورت چیھ لیلشد نمیدونم

 

 خیلی شدنش خراب توی من کھ ای گذشتھ واسھ کردی دیووووونم منو_
 نداشتم نقش

 

 االن اورد در پا از منو نگرانی و استرس بیمارستانی توی وقتی از_
 میمیرم دارم غصت از

 

 پایین بیار صداتو:لونا

 

 دستت از شدم خستھ دیگھ شدم خستھ نمیارم:نیاز

 

 فقط نمیخوام محبت ازت میفھمم داغونی یفھممم بده روحیت حال_
  نشکن دلمو انقدر



 

 اخر ی لحظھ کھ منی بودم؟ مقصر من مگھ نکن بارم لیچار انقدر_
 گذاشتم کم واست مگھ رفتی باراد با و کردی خوردم

 

 زمین روی نشست و کرد پاک دست پشت با اشکاشو نیاز

 

  دارم دل ادمم منم:نیاز

 

 نمیارم خودم روی بھ فقط میفھمم منم دارم احساس منم بخدا_

 

 موندن بھ نکرد مجبورت کسی:لونا

 

 داشتم دوست لعنتی:نیاز

 

 نداری دیگھ کھ حالم  خوش:لونا

 

 نفھمیدی حرفامو حتی کھ واقعا:نیاز

 

 نمیخوام ترحم من:لونا



 

 میکنم صدات بود الزم ھروقت بیرون برو باشھ ای؟ خستھ_

 

  بذارم تنھات  نمیخوام:نیاز

 

  ببینمت نمیخوام:لونا

 

 زوره؟_

 

 گفت لب زیر و برگشت اخر ی لحظھ در سمت رفت نیاز

 

  معرفت بی:نیاز

 سدنا؛

 

 رفتم و سینی توی گذاشتم  اب لیوان یھ با و ریختم سوپ ساوان ی واسھ
  اتاق سمت

 

 بود چشماش روی دستش و بود کشیده دراز تخت روی

 



 بیداری؟ ساوان:سدنا

 

  تو ابی وروجک اره:ساوان

 

 کنارش نشستم و برداشتم رو کاسھ  میز روی گذاشتم و سینی

 

 دھنش نزدیک بردم و کردم سوپ از پر قاشقو

 

  نکنم نگاه ھاش چشم توی میکردم سعی

 

 سدنا کن نگاھم:ساوان

 

 میریزه االن دیگھ بخور:سدنا

 

 باش زود:ساوان

 

 کردم نگاھش و باال اوردم سرمو

 

  خوردن بھ کرد شروع حرف دونب دید کھ چشمام توی ناراحتی



 

 بھش دادم و اب لیوان و  سینی توی گذاشتم رو کاسھ شد تموم کھ غذاش

 

 شدم متوقف صداش با کھ در سمت رفتم

 

 سدنا کجا:ساوان

 

 بھتره باشھ طبیعی کنم حاضر میوه اب برم:سدنا

 

 نمیخوام بشھ حاضر قھر با کھ ای میوه اب:ساوان

 

 نیستم قھر من:سدنا

 

  دارم کارت بشین بیا:ساوان

 

  اخھ:سدنا

 

 باش زود:ساوان

 



 چشم:سدنا

 

  میکردم بازی لباسم ی گوشھ با و نشستم کنارش

 

 بگو ناراحتیت از:ساوان

 

 نیست چیزی:سدنا

 

 نگیم دروغ وقت ھیچ بود قرار:ساوان

 

 قرارت زیر زدی تو ولی:سدنا

 

 چی؟  یعنی:ساوان

 

 کردی پنھان من از و مھم ی مسئلھ این و  بودی مریض تو:سدنا

 

 بشی اذیت نمیخواستم:ساوان

 

  ھمسرتم باشم لیتلت اینکھ از قبل گفتم کھ انقدر شدم خستھ:سدنا



 

 از نباید نکنی دریافت قلب کھ میگرفتی تصمیم من جای بھ نباید  تو_
 زیاد خیلی ساوان دلگیرم ازت میکردی پنھان من

 

 اخرشم کھ دیدی  کردی خودتو کار تو کھ اینِ  مھم لوس ی  جوجھ:ساوان
 کردم عمل

 

 زیاد خیلی کنارمی سالم االن کھ اوردم شانس خیلی:سدنا

 

 ببینم خانوادشو میخوام:ساوان

 

 کیو؟ ی خانواده:سدنا

 

 قلب ی کننده اھدا ی خانواده:ساوان

 

 میدیم خبر بھتون داشتیم شرایطشو اگر گفت پدرش:سدنا

 

 باشھ:ساوان

 



 داده رژیم یھ دکترت فعال غذا ھم کنم حاضر میوه اب ھم برم من:سدنا
 کنی رعایتش باید

 

 بیا زود ولی برو باشھ:ساوان

 

 بست نقش لبام روی لبخند

 

  چشم:سدنا

 مروا؛

 

 ھای دست با میخواست دلم نامرد شھریار دفتر سمت میرفتم داشتم
 باشم شاھد دادنشو جون و کنم خفش خودم

 

 شدم برج وارد و کردم پارک ماشینو

 

 بودم کثافتش اسم دنبال تابلوھا روی از شدم وارد و کردم باز دفترو در

 

 بشھ مانعم خواست منشی کھ در سمت برداشتم خیز

 



 خانوم کجا:منشی

 

 توی خورد کھ عقب دادم ھولش محکم و سینش تخت گذاشتم دستمو
 سرش پشت ستون

 

 بستم سرم پشت محکم درو و داخل رفتم و کردم باز درو

 

 کردی پا بھ خاک گردو نیومده نومخا مروا چیھ:شھریار

 

 من یا بیرون میره در این از تو ی جنازه یا:مروا

 

 نمیدونی چیزارو خیلی تو نباش مطمئن خودت بھ خیلی:شھریار

 

 عوضی شو خفھ:مروا

 

 چیھ واسھ کاریات کثافت این ببینم بنال فقط_

 

  ندارم  گفتن واسھ چیزی:شھریار

 



 ھرچی و بود راحتی ھای مبل نارک کھ کوچیکی میز روی زدم لگد با
 زمین روی ریخت بود روش

 

  مرگتھ چھ ببینم کن باز دھن المصب:مروا

 

  میکنم تحمل جایی یھ تا منم نکن َرم:شھریار

 

 اشغاالتم این پول خور  سگ زدی بھم ضرر ھمھ این بابا شو خفھ:مروا
 میدم

 

 مروا؟ چتھ:شھریار

 

 بدونی؟ میخوای  چی_

 

 وحقیقت ی ھمھ:مروا

 

 بدبختش اونجوری کھ ھاش عکس فرستادن با نیاز کردن ابرو بی_
 کردی

 



 بودیش کشتھ نبود لونا اگھ کھ معاملھ اون بھ ساوان پای کردن باز_

 

 باراد کشتن و لونا کردن فلج االنم_

 

 من:شھریار

 

 حرفش وسط پریدم

 

 نگو دروغ بھم فقط:مروا

 

 جون تھدید با و عمارت ھای نگھبان از یکی جالل دارم امارشو_
 تو لطف بھ االنم کنھ دستکاری ترمزھارو کردی مجبور خانوادش

 فراریھ

 

  داد لو چیزو ھمھ زود بود طاقت کم چھ:شھریار

 

  چرا بگو من بھ فقط حاال:مروا

 

 بپرس لونا از:شھریار



 

  نپیچون منو  لعنتی:مروا

 

 نوم میزنم اتیشت بشم وقتی ولی میشم سگ دیر میشناسی منو شھریار_
 نکن دیوونھ

 

 کرد اشاره بود سرم پشت کھ مبلی بھ

 

 بشین خوب خیلی:شھریار

 

 برد دھنش نزدیک و کرد روشن پیپشو و روم روبھ نشست اومد  خودشم

 

 میخوری؟  چیزی:شھریار

 

 نھ:مروا

 

 کن شروع فقط_

 

 بود تر کوچیک من از سال پنج شاداب:شھریار



 

  کیھ دیگھ شاداب:مروا

 

  کرد نگاھم چپ چپ

 

 خواھرم:شھریار

 

 خب:مروا

 

 ای محلھ ھم و بودن دبستان اول کالس بود لونا کالسی ھم:شھریار
 ما با ھم ھا صبح دیگھ بود ھم لونا شاداب دنبال میرفتم کھ ھرروز
  نبود  ای زنده سر دختر کال میومد

 

  خب میکنن تجربش ھا ادم  ھمھ کھ بچگی عشق بودم شده عاشقش_
 جز ھم دیگھ زن یھ لونا بابای میگفت دابشا دیگھ بودم بچھ منم

  بچگانس توھمات میگفتم نمیکردم باور من ولی داره مامانش

 

 برسونیمش کھ میرفتیم لونا ی خونھ تا داشتیم شاداب با کھ روز یھ_
 بود باز کھ حیاطی  در و خونشون جلوی امبوالنس بھ خورد چشمم
 چھار یا سھ ی دختربچھ یھ دست دیوار بھ بود داده تکیھ ھم لونا بابای
  بود دستش  تو سالھ



 

 با شدم نزدیک منم خونھ برگردم بیخیال نتونستم خونھ سمت دوید لونا_
 وقتی نیست خوبی خبر بودم فھمیده ھا ھمسایھ جیغ و شیون صدای
 مامان و بود کرده بغل و جون بی زن یھ کھ لونا بھ خورد چشمم

 از و بردم اونجا از و ابشاد خرابھ چقدر اوضاع فھمیدم میزد صداش
  لونا سراغ بره کھ خواستم مامانم

 

 کھ پیچید محل توی بدی خبرھای کم  کم و گذشت سختشون روزھای_
 ی سکتھ باعث خونھ اومده بوده حاملھ کھ جدیدش زن با لونا بابای

 میموند زنده میکردن خبر و امبوالنس زودتر اگھ شاید شده مامانش

 

 کنارش دیگھ کس ھیچ اخالق بد و خطرناک دختر یھ بھ شد تبدیل لونا_
 عاشقش قبل مثل دیگھ منم میگرفت فاصلھ ازش شادابم حتی نموند
 بھ بارھا اومد دنیا بھ بچھ وقتی کنم ترکش نمیذاشت ترحم ولی نبودم
 باالخره تا داشت رو بچھ کشتن قصد مختلف ھای شکل

 

 کشتش؟:مروا

 

 لونارو و  کرد راضی اباشوب باالخره باباشم زن نتونست نھ:شھریار
 میشد رفتار خونشون از بدتر باھاش اونجا مادربزرگش ی خونھ بردن
 شھ بزرگ انتقام ی عقده با لونا کھ شد باعث ھمینا

 



 شد چی بعدش خب:مرو

 

 از بعد سراغم اومد روز یھ کھ بودم کرده شروع کارمو تازه:شھریار
 داشت قبلیش ھرشو از دختر یھ باباش زن خواست کمک ازم ھا سال
 بود دختر اون ھم لونا ھدف و بود شده بزرگ اونا ی خونھ تو کھ

 بزنھ اسیب باباش ی بچھ بھ نمیخواد دلش میگفت

 

 گفتم استرس با باشھ درست فکرم نمیخواست دلم

 

 کی؟:مروا

 

  نیاز:شھریار

 مروا؛

 

 ھمچین بھ نمیتونستم میکردم فکر عمرمم اخر تا واسم نبود کردنی باور
  برسم ییچیزا

 

 شھریار بھ دوختم اروممو نا نگاه

 



 از شاداب البتھ نیاز سمت فرستادم دوستی راه از و شاداب:شھریار
 بود کھ زوری ھر بھ خالصھ نمیکرد قبول وگرنھ نداشت خبر نقشمون

 گرفتیم ھارو عکس اون ما لونا خود خواست بھ شد گروه وارد نیاز
 میکردم اجرا فقط من بود لونا با ھا نقشھ اصال

 

 پستید خیلی:مروا

 

 نیاز خود واسھ ھارو عکس صبح روز اون اینکھ از بعد:شھریار
 طاقت قلبش ھا عکس دیدن با اونم دادیم ھم مادرش تحویل فرستادیم

 لونا پدر شد فلج بدنش طرف یھ ولی موند زنده اما کرد سکتھ و نیاورد
 با موند باباش اخرش خالصھ بھزیستی گذاشتش و داره نگھش نتونست

 پسربچھ یھ

 

 بود اعصابم رو کارش ترین کوچیک داد فاصلھ لبش از پیپو شھریار
 پیپ با رفتنش کلنجار مخصوصا

 

 بگیری؟ اروم میشھ:مروا

 

 کردم چیکار مگھ:شھریار

 

 کنار بذار و المصب اون:مروا



 

 داد ادامھ و میز روی گذاشت پیپشو

 

 پیش نھ شماھا یشپ نھ نداشت موندن واسھ جایی دیگھ نیاز:شھریار
 بود خراب دختر یھ اون نظرش از نکرد قبولش ھم لونا پدر خانوادش

 بود شده مادرش مرگ باعث کھ

 

 ھمھ کردن کار کرد شروع نذاشت کج پاشو بازھم نیاز اینا ی ھمھ با_
 شاید کھ میکرد کار مردم ھای خونھ تو فروشی خود جز بھ کرد کاری
 زیر مدت تمام میرفت مختلف ھای کمپ تو بدن خواب جای یھ بھش

 ھرزگی جز کرد ھرکاری بود نظرمون

 

 اصال کھ برسھ نتیجھ این بھ شد باعث  و زد اتیش لونارو ھمینا_
 چھ بده عذابش خودش و برگردونھ نیازو گرفت تصمیم نگرفتھ انتقامشو
 روحی چھ جسمی

 

 ناو از انتقام دنبال و ھاشھ بدبختی باعث نیاز میکرد فکر ھمیشھ لونا_
 میشد دل دو و میکرد شک گاھی ھمین واسھ بود

 

 میگفت دیگھ چیزھای یھ کھ نیاز ولی:مروا

 



 کھ خواستید عمارت برخالف کارھایی یھ ازش کھ گروھید یھ میگفت_
 حرفا این از و نداده انجام اون

 

 خودش دیدگاه از ولی میگھ درست اون:شھریار

 

 واسھ نیاز رستادنف و ھا عکس گرفتن واسھ دلیلی یھ من باالخره_
 داشتم الزم ھا عکس کردن پخش بعدشم و شما عمارت بھ بار اولین
 اونم نشھ دور ازش تا بفھمھ وقت ھیچ نیاز نمیخواست لونا خود چون
 ببینھ کشیدنشو عذاب بتونھ

 

 بودم ندیده باھم کثافت ادم انقدر عمرم تو:مروا

 

 چرا؟ ساوان_

 

 اونو جای و عمارت ی کاره ھمھ شده ساوان میکرد فکر لونا:شھریار
  بگیره فاصلھ یکم تا بترسونتش اینجوری خواست گرفتھ

 

 عوضی پست:مروا

 

 نمیکردم  باور کثیفو ھای نقشھ این از کدوم  ھیچ نمیشد باورم



 

 نشناخت؟ رو لونا چطور نیاز:مروا

 

 نشناسھ میشھ مگھ فامیلی،اسم،شناسنامھ روی از_

 

 زد بلند ی قھقھ یھ شھریار

 

 حد این تا نھ ولی ای ساده بودم شنیده:ارشھری

 

 شد ھم در ھام اخم

 

  بده منو سوال جواب:مروا

 

  جعلیھ مدارکش ی ھمھ کھ معلومھ خب:شھریار

 

  بیاد خودش ی شناسنامھ با کھ برداشتھ  سنگ پاره عقلش مگھ_

 

 سوال ترین عجیب:مروا

 



 داشتی لونارو جون قصد چی واسھ_

 

 شخصیھ دیگھ این:شھریار

 

 نرو راه من مغز رو شھریار بزن حرف:مروا

 

 بشم خالص ھمیشھ واسھ شرت از بعدش امیدوارم:شھریار

 

 بگو:مروا

 

 کنھ کمکش کھ نداشت من جز کسیو خواست کمک ازم وقتی:شھریار
 اجرا و میگفت ھاش نقشھ از فقط لونا بکنھ باید چیکار نبود بلد حتی

 بود من با کردنش

 

 کم کم دارم ھواشو و بچگیامون مثل گاھش ھتکی میشم گفتم خودم پیش_
 میون در باھاش خواستمو شد زنده دلم تو ھا قدیم ی عالقھ اون دوباره
 داشت شرط یھ فقط کرد قبول اونم گذاشتم

 

 چی؟:مروا

 



 و کردم قبول منم کنم صبر باید انتقامش شدن تموم تا گفت:شھریار
 دور نمیتونھ منو کھ گفتم بھش کنم قبول میگھ  ھرچی شد باعث ھمین
 نداد  گوش حرفمو ولی بزنھ

 

 کھ فھمیدم کم کم مسخره ھای دلیل میاورد بھونھ ھمش  ھا اخری این_
 جوابش پرسیدم ازش دیدمش کھ باری اخرین میپیچونھ منو داره خانوم
 گفتم بھش اره گفت اونم منفیھ واقعا

 

 باشی حریفم وقتی نمیشھ خوب من با بازی اخر لونا:شھریار

 

 باختی تو کھ فعال:نالو

 

 البتھ کشیدم و ماشین ی نقشھ منم بیرون رفت در از و گفت اینو:شھریار
 توی اونم بدش شانس از خب ولی بود لونا فقط نبود باراد ھدفم واقعا

 بود ماشین

 

 در سمت رفتم شدم بلند برداشتم کیفمو

 

 مروا:شھریار

 



  بزنھ حرفشو تا موندم منتظر برنگشتم

 

  من ی خونھ بیارش نیست تو  پیش لونا جای:شھریار

 

 خودشو ایینھ توی روز ھر اون بدیم اینجوری قراره و کارمون تقاص_
 ھرکاری بخاطرش کھ کسی عشقمو منم ببینھ چرخدار صندلی روی

  ببینم ناتوان کردمو

 

  نداره من ی خونھ جز جایی لونا_

 

  بیرون رفتم و دادم تکون سر

 

 میکشیدم سیگار و رخیدممیچ ھا خیابون توی ھدف بی

 

 گوشم بغل اتفاق ھمھ این نمیشد باورم نامردی ھمھ این نمیشد باورم 
 ھای کردن اعتماد از میدونستم مقصر خودمو نفھمیدم و بود افتاد

  شدم ھا جنایت این باعث کھ اشتباھم

 

 دلشون چجوری من رونیای مثل بود یکی ھم نیاز میترکید داشت غیرتم
 نداشت پناھی یچھ دختر اون اومد



 

  بیاد کنار باھاش بتونھ ھم دردو این نیاز کاش

 مروا؛

 

  گفتم خدمھ بھ داد با و شدم سالن وارد

 

 بشن جمع اینجا کنھ صدا رو ھمھ:مروا

 

  من بھ بودن شده خیره استرس با و شدن جمع ھمھ ربع یھ از کمتر

 

 لونا بھ دوختم نفرتمو از پر نگاه

 

 بشھ روشن باید ھاچیز از سری یھ تکلیف:مروا

 

 چی:رونیا

 

 بعضیا خیانت:مروا

 

 خیانت؟؟:ھامین



 

 تو نفرت و تعجب میگذشت ھرچی ماجرا کردن تعریف بھ کردم شروع
 میشد بیشتر ھمھ صورت

 

  گفتم لونا بھ رو شد تموم کھ ھام حرف

 

 دادی ھمھ نشون بودنتو صفت گربھ خوب افرین:مروا

 

  میکرد نگاه لونا بھ بغض با نیاز

 

  اشغالی خیلی:یازن

 

 گرفتم دستشو لونا بھ کنھ حملھ کھ شد بلند جاش  از

 

 خندیدن بھ کرد شروع لونا

 

 دیدِی؟ کھ ای ترکیھ ھای فیلم ی نتیجھ یا دیدی؟ زیاد ھندی فیلم:لونا

 

 دارم؟ شوخی تو با من:مروا



 

 باشید کرده باور اگر احمقید خیلی:لونا

 

 خودت با اداری کار بار ھزار گرفتم پاسپورت رفتم تو با من مروا_
 اخھ؟ جعلی چھ دادم انجام رفتم

 

 بابای زن من بابای زن دختر نھ ولی ھست بابا زن دختر نیاز اره_
 ولی بود درست گفتھ ھا خانواده بھ راجع کھ داستانی اون شھریاِر  خود

 بود شھریار خود نبودم من اصلی شخصیت

 

 از بعد ھفتھ یک  منم شھنق روی از نھ ولی شد من زندگی وارد نیاز_
  فھمیدم شاداب طریق

 

 ی نتیجھ ھم اینا نداشتم شھریارو با ازدواج قصد من کھ اینِ  مشکل_
 ازدواجشھ درخواست بھ من نھ جواب واسھ ھمش نافرجامشھ ھای انتقام

 

 میگی دروغ:مروا

 

 ولی میرم عمارت این از من کنید قضاوت میتونید خودتون شماھا:لونا
 کھ داستانی اون ولی نبودم خوبی ادم شاید برم بد ذھنیت با نمیخواد دلم

 تخیلیھ داستان یھ کردیم تعریف



 

 منھ بخاطر بازم زندس نیاز کھ ھمین_

 

 ماجرای از بعد نکردم پیدا نیازو تو کمک با من مگھ خانوم مروا_
 عکس؟

 

  بود شده باورم دیدم ھارو عکس کھ خودمم من المصب بابا_

 

 میگی؟ راست داری لونا:نیاز

 

 و عجیب کارھای انقدر کھ ھستم کی من مگھ اخھ کنید فکر برید:لونا
 باشم کرده غریب

 

 قرارداد اون بھ راجع چی؟ من:ساوان

 

 کشتنتو قصد ولی گرفتی جامو میکنم حس کھ بودم گفتھ من اره:لونا
 بھ خودمو جون موندنت زنده واسھ ھمینم واسھ بود حس یھ فقط نداشتم
 انداختم خطر

 



 از کردنش خراب واسھ بعد نمیکشھ بزرگ ھای نقشھ عاقلی ادم ھیچ_
  بذاره مایھ خودش جون

 

  ناصر:لونا

 

  خانوم بلھ:ناصر

 

  اتاقم توی ببر منو:لونا

 

 گفت اتاقش سمت میرفت کھ ھمینجوری 

 

 مانع کھ نداشت ارزش واست انقدر رفاقتم کھ خودم واسھ متاسفم:لونا
 بشی جمع توی کردنم خورد

 

  خودم اپارتمان میرم کنم جمع وسایلمو کمکم بیاد یکی بگید:لونا

 نیاز؛

 

 بودم گذاشتھ اسمشو کھ بود عمارت این ی نقطھ ترین خلوت  باغ پشت
  مخفیگاه



 

 و گالیھ از  پر دلم میکردم نگاه آسمون بھ و بودم کرده بغل زانوھامو
  بود شکایت

 

 پسر و دختر یھ بودن دوتا مامانم شوھر ھای بچھ میگفت راست لونا
 ازشون کمرنگی چیزھای یھ ولی بودم کوچیک خیلی من کھ ھرچند

 میدونستم

 

 ھیچ کھ ھایی سوال چرا از پر بود جواب بی سوال از پر ذھنم تو
 نداشت جوابی

 

 من ولی برگرده کھ بودن امیدوار ھمھ و خودش آپارتمان بود رفتھ لونا
 نمیاد دیگھ کھ میدونستم

 

 ھام اشک بود کرده طاقتم کم عصبی فشار ھمھ این دبو داغون حالم
  باریدن بھ کردن شروع

 

  گفتم اسمون بھ رو و باال گرفتم سرمو

 

 من؟ چرا:نیاز



 

 من؟ چرا خدا ای_

 

 بودم؟ چی مقصر من_

 

 بودم بچھ دختر یھ فقط کھ من_

 

 گناھمھ  کدوم واسھ عذاب ھمھ این چیھ تقاص بدبختیا این_

 

 کردم پاک تمدس پشت با ھامو اشک

 

 چیھ؟ مشکل  میدونی:نیاز

 

 کردی فراموش منو کال تو_

 

  نیست زندگیم منو بھ حواست_

 

 نبود بدبخت من روز و حال این بود اگر  کھ_

 



 کردن گریھ کردم شروع بلند بلند

 

 دعوا؟  اومدی چیھ:ھامین

 

 گفتم جیغ با و قلبم روی گذاشتم دستمو

 

  ترسیدم ھیییییی:نیاز

 

 رسوت ای:ھامین

 

 نداشتم بحث ی حوصلھ و حال دادم سرتکون بیخیال

 

 میدی؟ عذاب خودتو داری چرا:ھامین

 

 کنم خالی و ھست دلم تو ھرچی تا بودم حرف یھ منتظر

 

 بشینھ ھام حرف پای کھ بودم کسی منتظر فقط

 

 میدم؟ عذاب خودمو من:نیاز



 

 دارم؟ نقشی بدبختی ھمھ این تو من اصال_

 

 منھ؟ انتخاب کردی فکر زندگی میگن ھشب کھ زاری لجن این_

 

 میاد  بدم راحت و خوب زندگی از من کردی فکر نکنھ_

 

 میکنی قضاوت منو میدونی چی تو اصال_

 

 دخترجان کردم قضاوت کی من نیاز:ھامین

 

  بدونم منم تا بزن حرف واسم خودت نمیدونم ھیچی من توعھ با حق_

 

 یا سھ تقریبا میمیره ادفتص توی بود ماھم چند من وقتی پدرم:نیاز
 لفظ با منو کھ بار چند خونمون میومد ھمیشھ مرد یھ کھ بود سالم چھار

 خودمھ بابای واقعا کردم فکر من بود زده صدا بابا دختر یا باباجان
 تا بود اروم چیز ھمھ تقریبا بابا میگفتم بھش گرفتم یاد ھمین واسھ

  خان رسول سوگلی شد و شد باردار مامانم

 



 رسول ، قدیمی ای اجاره ی خونھ یھ تازه بود کوچیک خیلی ونمونخ_
 مامانم اونجا میریم گفت شده سازی باز و بود طبقھ دو خونشون خان

  بود خان رسول حرف ، حرف خب ولی بود مخالف

 

 گفتم شیطنت با

 

 بوده مستر میگم میکنم  فکر بھش کھ االن ھامین:نیاز

 

  یدکش دماغمو انگشتش دوتا با ھامین

 

 بقیش خب:ھامین

 

 واسھ مشکلی و زده حرف زنش با میگھ مامانم بھ خان رسول:نیاز
 اینکھ مثل داد و جیغ کرد شروع  زنش اونجا رفتیم ما وقتی نیست رفتن

 اونجا بریم واقعا ما نمیشده باورش

 

 بعدش و میزنھ کتکش و میشھ تموم خان رسول صبر میشھ دعواشون_
  باال میبره و وسایل و ما

 



 کھ وقتی بودیم نفھمیده اصال ما اما میکنھ سکتھ موقع ھمون زنش_
 میفھمیدید زودتر اگھ میگفتن دکترا بود شده دیر دیگھ کھ میشیم متوجھ

  میموند زنده شاید

 

 دنیا بھ بچھ کھ وقتی تا البتھ بودم کوچیکتر ھمھ از کھ من خالصھ_
 بچھ بھ دوتا ونا و شد بدتر خونھ جو اومد دنیا بھ وقتی بود نیومده

  میکردن حسودی

 

 فرستاد و جفتشون خان رسول کھ شد درست دعوا و اشوب انقدر_
 تو ازشون نشونی و اسم ھیچ وقت ھیچ و بزرگشون مامان ی خونھ

  نبود ما زندگی

 

 دلم داشتم ھواشونو خیلی بچگی عالم ھمون تو بودن کھ وقتی تا اما_
 ...ولی بودم تنھا ھھمیش من اخھ باشم دوست باھاشون میخواست

 

 بودی بچھ خودتم تو نیاز نیستی ھیچی مقصر تو:ھامین

 

 کینھ این قربانی ترین بزرگ من میدم پس تقاص دارم من فقط ولی:نیاز
  بودم کوچولو ی بچھ دختر یھ خودم کھ منی شدم

 سدنا؛

 



 خوندن شعر بھ کردم شروع و بودم حموم توی اب وان تو

 

 نتونم َمماخم تو ستد من بھ ُدفتھ مامانم:سدنا

 

 )نکنم دماغم تو دست من بھ گفتھ مامانم(

 

َم در جیلیلی_  نتونم شوت  نیال

 

 )نکنم شوت نیارم در گیگیلی(

 

 ادبمممممممممم بی  من اما_

 

 بتونم ممخام تو دست دالم دوست_

 

 )بکنم دماغم تو دست دارم دوست(

 

 بتونم شوت بیالم در جیلیلی_

 



 لحن با ھم سر پشت شعرو این بار پانزده ای ده از بیشتر کنم  فکر
 شد بلند در صدای کھ خوندم بلند صدای با بچگونھ

 

  بیرون کردم کج گردنمو و کردم باز درو الی

 

 جون اخ اینجایی تو رونیا:سدنا

 

 لباسات اینم بیرون بیا زود رفت ابروت شو ساکت:رونیا

 

 مگھ؟ اینجاست کی وا:سدنا

 

 ما:رونیا

 

  ترف و گفت اینو

 

 دقیقا کیھ ما از منظورش نمیدوستم و نداشتم سالن بھ دیدی ھیچ اینجا از

 

 بقیھ پیش رفت پوشیدم ھامو لباس اینکھ از بعد  و شستم خودمو زود

 



 شد بلند خندشون  صدای من دیدن با

 

 میشدم اب داشتم خجالت از پایین انداختم سرمو

 

 سالم:سدنا

 

 نھ یا اوردی در دماغت تو از دستتو باالخره:ھامین

 

 ساوان کنار نشستم اروم و گرفتم گاز لبمو

 

 گفت گوشم کنار ساوان

 

 کوچولو کردی درست خودت واسھ بدی تنبیھ:ساوان

 

 بابایی عھھھ:سدنا

 

 نگو ھیچی ھیس:ساوان

 

 چشم:سدنا



 

 کیھ اقاھھ اون_

 

 میفرمودید بھرامی اقای خب:مروا

 

 باراد برادر:ساوان

 

 شتدا خانوادم مگھ اون:سدنا

 

 داد فشار دستش توی محکم دستمو ساوان

 

 آیییییییییییییییییییی:سدنا

 

 میکشمت سدنا ھییس:ساوان

 

 خب شکوندی دستمو:سدنا

 

 شیطونن حسابی خانوم سدنا این اینکھ مثل:بھرامی

 



 کرد بھش بدی اخم ساوان

 

 نخیر:ساوان

 

  نداشت واسمون خوبی خبر باراد برادر

 کنن پیدا خانوادشو بودن تونستھ پلیس و نبیمارستا طریق از اینکھ مثل
 و داده رضایت اونم کھ پیرشھ مادر خانوادشون بزرگ میگفت برادرش

 کنن اھدا میده نجات کسیو جون کھ بدنش اعضای از کدوم ھر گفتھ

 

 مراسم واسھ باید ھمھ فردا پس کھ بود این حرفش ی خالصھ
 میشدیم حاضر باراد خاکسپاری

 

 تلخی عاقبت این ولی نمیومد  خوشم ازش درستھ بود سخت واسم خیلی
 نداشت گناھی کھ باراد مثل جوونی یھ واسھ بود

 

  میدادم گوش ھاشون حرف بھ و بود شده جمع چشمام توی اشک

 

 بشیم خارج سنگین جو اون از بودیم نتونستھ ھنوزم باراد برادر رفتن با

 

 بدم خبر ھم لونا بھ برم من:مروا



 

 برو باشھ:ساوان

 

 بدو رونیا:روام

 

  بمونم منم میشھ بزنی زنگ میخوای  شما خب:رونیا

 

 ببینم شو بلند نخیر:مروا

 

 داشت کارم نیاز اخھ:رونیا

 

 رونی اتاقی تو زود:مروا

 

 رفتن مروا با و کرد سری سر خداحافظی زود رونیا مروا حرف این با

 

 میاری ما واسھ چایی یھ دماغو خب:ھامین

 

 میکشمتا ھامین:سدنا

 



  بلدن کشتنم دماغوھا بچھ دختر مگھ:ھامین

 

 بھ خورد چشمم اخر ی لحظھ کھ سرش تو بزنم برداشتم مبلو کوسن
  ساوان صورت

 

  اشپزخونھ سمت رفتم و گفتم ببخشیدی ھاش اخم دیدن با

 

 اومد  سرم پشت ھم نیاز

 

 نیاز:سدنا

 

 ھوم:نیاز

 

 شد؟ زشت خیلی:سدنا

 

 تقریبا اره:نیاز

 

 کنم چیکار:سدنا

 



 چرب  حسابی تنبیھ یھ واسھ بدنتو ولی نمیاد بر دستت از کھ کاری:نیاز
 کن

 

 خندیدن کرد شروع بلند و گفت اینو

 

 زھرمار:سدنا

 

 واقعا ای جنبھ بی خیلی_

 

  نکن قھر حاال خب:نیاز

 رونیا؛

 

  بکشم دراز تخت روی و بیارم در ھامو لباس کھ بود گفتھ مروا

 

 بود بستھ تخت تاج بھ ھامو دست

 

  گفت بلند صدای با میگشت چیزی دنبال کمد توی کھ ھمونجوری مروا

 

 میشی؟ تنبیھ داری چرا میدونی:مروا



 

 خب اووم:رونیا

 

 نمیومد یادم میکردم  فکر ھرچی

 

 میشھ بیشتر تنبیھم نیست یادم بفھمھ میدونستمم

 

 نشنیدم:مروا

 

  دیگھ روز اون واسھ خب:رونیا

 

 لبم روی کشید دست و کنارم اومد مروا

 

 روز؟ کدوم خب:مروا

 

  دیگھ شد  چیز کھ اوم:رونیا

 

 پاھام بین برد دستشو مروا

 



 شد؟ چی:مروا

 

 بدم دست از تمرکزمو بیشتر کھ میکرد کارو این نیست یادم میدونست
  کنم  فکر نتونم و

 

 بستم چشمامو

 

 من خب:رونیا

 

 منتظرم بگو باش زود:مروا

 

 نیست یادم اخھ:رونیا

 

 میکنی؟ تر سنگین تنبیھتو داری  نیمیدو:مروا

 

 اوھوووم:رونیا

 

 ناز با و کشیده اونقدر کھ کردم تعجب خودم صدای شنیدن از خودم
 اوھوم  گفتم



 

 جنبھ بی ی تولھ چتھ:مروا

 

 ھیچی اوم:رونیا

 

 خوبھ:مروا

 

 میکردی؟ زبونی بلبل روز اون یادتھ_

 

 کی؟:رونیا

 

 دادم حساب تصفیھ قول ھتب بودیم ساوان درگیر کھ موقع ھمون:مروا
 نشد فرصت اومد پیش لونا ماجرای بعدش ولی

 

 یادمھ اوھوم:رونیا

 

 خوبھ:مروا

 



 اولش میداد ماساژ دستش توی گرفت ھامو سینھ دوتا ھر کنارمو نشست
  نداشت لذت جز واسم چیزی

 

 لذت داشتم و بود شده دور تنبیھ از کامال ذھنم بودم بستھ چشمامو
 کردم حس ھام سینھ دوتا سر بدیو درد و سوزش کھ میبردم

 

 شد بلند نالم صدای

 

 بود ھام سینھ سر کھ شدم سوزنی دوتا متوجھ و کردم باز چشمامو

 

  تولھ جونم:مروا

 

 بود شده جمع چشمام توی اشک

 

  بده خیلی سرورم:رونیا

 

  کردم اشتباه من ببخشید_

 

 داریم کار باھم ھنوز باش اروم:مروا



 

  بود شده برابر چند دردم زد گیره ھامو سینھ دور تا دور

 

 بود شده سخت خیلی واسم شرایط این تحمل

 

  سرورم آییییییی:رونیا

 

 کردم غلط من نمیشھ  تکرار دیگھ_

 

  دارم درد خیلی توروخدا_

 

 باشھ یادت امنت ی کلمھ:مروا

 

 چشم:رونیا

 

  زدن ضربھ بھ کرد شروع سراغم اومد و برداشت رو ترکھ

 

 بود شده قرمز حسابی ھام سینھ دور و شکمم روی

 



 بود گرفتھ درد بود باال انقدر کنم باز دستامو میخواست دلم

 

  کن باز ھم از پاھاتو:مروا

 

  نھ وااای:رونیا

 

 گفت بلندی صدای با مروا

 

 نشنیدم چشمتو صدای باش زود: مروا

 

 چشم چشم:رونیا

 

 میزد تریبیش شدت با پاھام رون روی و کردم باز ھم از پاھامو

 

  بود سوزش و درد غرق بدنم نقاط تمام بود بد حالم حسابی

 

 شد بلند گریم صدای و ریختن بھ کردن شروع ھام اشک باالخره

 

  کردم غلط سرورم:رونیا



 

 دختر میدم قول_

 

 بشممممم خوبی_

 

 توروخدا بود اخرم بار_

 

 جیغ کردم بلند تخت روی از کمرمو کھ زد محکمی نسبتا ی ضربھ
 دمکشی

 

 بود؟ اخرت بار:مروا

 

 گفتم ھق ھق با

 

 بلھ سرورم بلھ:رونیا

 

  کنارم اومد  و برداشت زدن از دست باالخره التماس کلی از بعد

 

 برداشت ھارو سوزن و ھا گیره و کرد باز دستامو



 

 داشت درد کلی برداشتنشونم بود سخت تحملشون

 

 بغلش توی کشیدتم و کرد پاک ھامو اشک

 

 میشی زشت نکن گریھ:مروا

 

  کردم لوس قبل از بیشتر واسش خودمو

 سدنا؛

 

 بااااابااااااییییییییی:سدنا

 

 نزنننننننننننننن توروخدا_

 

 کردمممممممممم غلط_

 

  میبندم دھنتم وگرنھ نکش جیغ:ساوان

 

 بسھ توروخدا سیبیالت جون بابایی:سدنا



 

 نیار در بازی مسخره سدنا:ساوان

 

 اینجوریھ جدیم من بخدا:سدنا

 

 خوردم شکر بابایی_

 

 بودی مشتاق کھ تو:ساوان

 

 دارم دوست دست با اسپنک من خب:سدنا

 

 نھھھھھھھھھھھھ کمربند ولی_

 

 باشی داشتھ دوست تو نیست قرار:ساوان

 

  کردم غلط بخدا داشتنیم دوست و قشنگ و مھربون بابایی:سدنا

 

  نمیخونم شعر دیگھ خوردم شکر_

 



 نشدی ادب ھنوز نھ:ساوان

 

 میشد بیشتر لحظھ ھر دشدر

 

 میسوخت و بود شده حساس حسابی پوستم

 

 میدادم تکون پاھامو بودمو کرده بغض

 

 میشم خوبی دختر دیگھ بخدا بابایی:سدنا

 

 کشیدم جیغ بلند کھ خورد پاھام کف بعدی ی ضربھ

 

 ریختن کردن شروع ھام اشک

 

  نزن توروخدا بابایی:سدنا

 

 زد پام رون روی و بعدی ی ضربھ کھ کشیدم پاھامو

 

 آیییییییی:سدنا



 

 نده تکون پاھاتو:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 نزنھ دیگھ کھ میکردم التماس و میکردم ھق ھق

 

 ھا باشھ کسی، جلو و ھات دلبری نبینم دیگھ:ساوان

 

 ببخشید چشم:سدنا

 

 منھ واسھ فقط بازیات لوس:ساوان

 

 زد محکمی ی ضربھ

 

 نھ؟ یا فھمیدی:ساوان

 

 خدا بھ ھمیدمف چشم بلھ:سدنا

 



  خوبھ:ساوان

 

  مبل روی نشست و مبل کنار کرد پرت کمربندشو

 

 پاھاش روی گذاشتم سرمو و باالتر کشیدم خودمو

 

 بابایی:سدنا

 

 کوچولو  جانم:ساوان

 

 داره درد خیلی:سدنا

 

  بدنم روی گذاشت و برداشت میز روی از و یخ کمپرس

 

 واسم ستدنیا کار ترین اور درد نشستن فعال میدونستم

 

 میکشید ھامو لپ و میکرد نوازش موھامو روی

 

 داریم مھمون نمیدونستم بخدا نبود من تقصیر بابایی:سدنا



 

  میدونم:ساوان

 

 داشتم گناه زدی انقدر منو چرا پس خب:سدنا

 

 اینجوری ببینھ ھاتو شیطنت کسی نمیخواست دلم چون:ساوان
  کنی جمع بیشترحواستو یادمیگیری

 ھستن؟ زورگو انقدر ھا باییبا ی ھمھ:سدنا

 

 مشکلیھ؟ ھستم کھ من نمیدونم:ساوان

 

 شمام عاشق بنده قربان خیر:سدنا

 

  ضعیفھ وظیفتھ:ساوان

 

 فھمیدم کھ من:سدنا

 

 چیو:ساوان

 



  اینا شعر و حموم کھ وگرنھ بود شده تنگ بازی واسھ دلتون اینکھ:سدنا

 

  بود بھونھ یعنی زدم بھش چشمک یھ

 

 گفت شوخی لحن با و دستش توی گرفت گوشمو

 

 شد؟ دراز زبونت تو باز:ساوان

 

 کردم شوخی ببخشید خب کنید ولم ایی ایی:سدنا

 

 میشھ چی پذیری انتقاد  پس بابا ای_

 

 میره یادت انتقاد بشھ کنده کھ گوشت:ساوان

 

  کنید ولمممم میلیدم شکر بابایی:سدنا

 

 کرد ول گوشمو ساوان

 

  پررو بچھ:ساوان



 نیاز؛

 

  بودن کندنش مشغول کھ مردی دوتا و میکردم نگاه برق بھ

 

 میکرد خفم داشت گلوم توی بغض

 

 بازی این وارد خواستم خودم ولی نداشتم خوشی دل باراد از درستھ
 کھ نمیخواست دلم بودم مقصر منم بود گذشتھ بینمون کھ ھرچی بشیم

  بمیره

 

 ولی میداد صمحر شاید بودم شده وابستھ بھش بودیم خونھ ھم باھم، ما
  احساسات از پر و بودم ادم منم

 

 کینھ قربانی بود قربانی یھ فقط باراد کھ میسوختم این از ھمھ از بیشتر
 واسھ دلم بود گناه بی اون لونا بھ نسبت من بھ نسبت شھریار ی

 ی شده خم کمر واسھ مادرش ھای اشک واسھ میسوخت جوونیش
 میسوخت مظلومیتش واسھ دلم من برادرش

 

 نزدیکشون ھای فامیل از سری یھ و بودیم ما فقط نبودن زیادی ھای ادم
  دادن نجات عزیزانشونو جون باراد، بدن اعضای با کھ ھایی خانواده با

 



 شد بلند جمعیت ی گریھ و جیغ صدای اوردنش وقتی

 

  قبرش کنار زمین روی افتادم و شد شل زانوھام

 ھام اشک باالخره و کشیدن جیغ کردم شروع کردن باز کھ صورتشو
  کردن پیدا خودشونو راه

 

  دیگھ شو بلند باراد:نیاز

 

 لعنتی میاد بھت چقدر سفید لباس_

 

 لونا با رابطتو اومدنم با حتی شدی خانوادم و من قربانی تو ببخش منو_
 حاللم شدی اینجوری شرف بی یھ ی کینھ واسھ نگفتی ھیچی زدم بھم
 باراد کن

 

 و مروا اشک بار اولین واسھ نداشتن من از کمی دست رونیا و سدنا
  دیدم و ھامین و ساوان بغض بار اولین واسھ دیدم رو لونا

 

 یکم کھ وقتی میرفت حال از مدام بود تر تاب بی ھمھ از مادرش
 میخوند جوونش واسھ سوزناکی ھای شعر میشد ھوشیار

 



 حمدا ھرچی گوشش  کنار برادرش ابدیش ی خونھ توی گذاشتن بارادو
  میکرد تکرار میگفت

 

  روش گذاشتن و اول سنگ

 

  جلو میرفت تند تند چیز ھمھ

 

  روش بریزن خاک میخواستن

 

  خاک زیر میرفت نباید بود جوون خیلی باراد

 

  گرفتم بودو دستش بیل کھ مردی پای

 

 نریز توروخدا اقا:نیاز

 

  میکنم التماست_

 

 میشد مانعش امھ التماس ولی بده ادامھ کارشو میکرد سعی مرد

 



  کرد بلندم گرفت بغلمو زیر ھامین

 

 کرد زمزمھ  اروم گوشم کنار

 

 باش اروم دختر چیھ کارھا این نیاز:ھامین

 

  کن کنترل خودتو یکم عزیزم زشتھ_

 

  دستم توی گرفتم یقشو چرخیدم ھامین بغل تو

 

  بودم مقصر  من:نیاز

 

 کشتمششش من_

 

 شدنمی قربانی اون بودم مرده اگھ من_

 

 کشید گند بھ زندگیشو حضورم ھمیشھ_

 



 سمت بردتم و گرفت دستمو میگم پرت و چرت دارم دید کھ ھامین
 ماشین

 

 ماشین تو بریم بیا کن بس خب خیلی:ھامین

 

  بمونم میخوام کن ولم:نیاز

 

 زود نزن اضافی حرف:ھامین

 

 خورد سرم پشت ماشین بھ چشمم کھ بودیم شده ماشین نزدیک

 

 میکردن ماشین سوار رو لونا داشتن زن و مرد یھ

 

 شھریار....دیدمش....برگشت

 

  بشم ماشین سوار کھ بود منتظر و بود کرده باز درو ھامین

 

  شھریار سمت دویدم و عقب و دادم ھولش

 



 بود حقش سیلی این نشست صورتش روی محکم دستم

 

 بمیری الھی عوضی اشغال:نیاز

 

  میگم ھمھ بھ قاتلی تو میگم ھمھ بھ قاتل کثافت_

 

 کشیدم جیغ میشد خارج حنجرم از کھ صدایی بلندترین با

 

 و بیشرف این منھ زندگی قاتل ادم این اینجاست باراد قاتل اینھ قاتل:نیاز
 بیایید مردم بگیریدش بیاید

 

  کنھ ارومم کرد سعی و بھم رسوند خودشو ھامین

 

  کردنش ابرو بی واسھ میشدم تر حریص منم

 

  بودن شده جمع دورمون کمی ھای ادم

 

 ی شده پنھان ھای حرف و میشد بلندتر لحظھ ھر دادم و جیغ صدای
  میگفتم و بیشتری



 

 بھ دوختم نگاھمو و شدم ساکت یھو صورتم طرف یھ سوزش با
 باشھ سنگین انقدر دستش نمیکردم فکر ھامین عصبانی صورت

 

 بود ستھشک جوری بد غرورم شدم ساکت و اومدم  خودم بھ تازه انگار
 میکرد بلند من روی دستشو ادم ھمھ این جلوی نباید بود کھ ھرچی
 اومده سرم کھ بالیی ھمھ اون با دیگھ ھمینھ بود چیکارم مگھ اصال
 صاحابم بی کرده فکر خودش پیش

 

  کردم مکث لونا صدای با کھ برم خواستم

 

  ببخش منو:لونا

 

 بابت؟:نیاز

 

 گذشتھ اتفاقات:لونا

 

 خبر بی و بودی گناه بی تیگف یادمھ:نیاز

 

  میگم ھنوزم:لونا



 

  نداره ببخش بھ نیاز گناه بی ادم:نیاز

 

 شھریار بھ دوختم نفرتمو از پر نگاه

 

  سگ روزگار بشھ روزگارت میدم قول بھت:نیاز

 

 بیاد تا شدم منتظر مروا ماشین سمت رفتم

 

 بریم من ماشین با بیا:ھامین

 

  ندادم جوابشو

 

 بودی شده ھا دیوونھ مثل بیای خودت بھ تا میزدم باید اواقع نیاز:ھامین

 

 صداشو میخواستم نھ کھ بودم ناراحت ازش اونقدر ندادم جوابشو بازم
  کنم نگاھش نھ و بشنوم

 مروا؛

 



 من بودیم دعوت زھرا بھشت نزدیک رستوران ناھار ی واسھ ھمھ
 و ودیمب کرده تحمل فشار حسابی مون ھمھ اینجا تا بریم کھ نداشتم قصد
 و رفتنمون واسھ دوبارش تاکید فھمید برادرش وقتی ولی بودیم خستھ
 ی واسھ کھ شد باعث میشھ ناراحت حسابی نداشتنمون حضور از اینکھ
  عمارت برگردیم بعدش و باشیم کنارشون ھم ناھار

 

 اما میکرد نگاه تلویزیون بھ و بود کرده جمع خودشو بغلم توی رونیا
 نیستاینجا فکرش میفھمیدم

 

  بود خودش تو ھمین واسھ االنم بود کرده اذیت خودشو امروز حسابی

 

 شکمش روی میکشیدم دستمو ، بوسیدم موھاشو روی

 

 باشھ ناراحت خانومم زشتو نبینم:مروا

 

 مروا بده حالم:رونیا

 

 شدی موش باز تو کھ شده چی چرا؟:مروا

 

  باراد واسھ:رونیا



 

 بحثم باھاش منم حتی بود ارومی ماد اینکھ با خالیھ خیلی جاش مروا_
 بودم شده وابستھ بھش چقدر میفھمم نیست کھ حاال ولی بود شده

 

 ھمینجوریھ ھمیشھ:مروا

 

 چجوری:رونیا

 

 کاش میکنیم ارزو گاھی حتی نمیدونیم قدرشو داریم کسیو وقتی تا:مروا
 و رفتھ کھ رفتھ بدونیم ھمیشھ واسھ بدیم دستش از کھ وقتی اما نباشھ
 یادمون ھاش خوبی داریم دوستش اونوقت برگرده نیست قرار وقت ھیچ
  میشھ آور عذاب خالیش جای و میاد

 

 کنم چیکار باید نمیدونم:رونیا

 

 نیست معلوم میسوزه نیاز واسھ بیشتر خیلی میسوزه ھم لونا واسھ دلم_
 باغ تو نشستھ اومدیم وقتی از شده چش

 

  من نازک دل دخترک:مروا

 



 نزدی فحر باھاش چرا_

 

  ندارم طاقتشو:رونیا

 

 داد دست از بارادو داد دست از و داشت دوسش کھ لونا روز یھ تو_
 داره وجدان عذاب ھم کلی

 

 بخوری غصھ دیگھ نمیخوام بسھ خوب:مروا

 

 اخھ منھ دستھ مگھ یھو شد چی وااا:رونیا

 

  گفتم کھ ھمین:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 دیدن طاقت ولی ھاست الکی چشم اون از گفتنش چشم میدونستم 
 دستامو باشھ دلش توی درد و غم انقدر نمیخواست دلم نداشتم بغضشو
  باالتر کشیدمش و کردم حلقھ محکم دورش

 



  کنھ لوس واسم خودشو میخواست دستم بھ میکشید دماغشو

 

 کنن دلبری میخوان بعضیا کھ میبینم:مروا

 

 اووووووم:رونیا

 

  چیھ دردش فھمیدم بود انگشتم بھ نگاھش

 

 مکیدن بھ کرد شروع و کرد باز دھنشو لبش روی کشیدم و انگشتم
  انگشتم

 

 ندیدی نیازو مروا:ھامین

 

 باغ تو رفتھ:مروا

 

 نیاز سراغ بره خواست

 

 نیست خوب اصال حالش ھامین:مروا

 



 ھست حواسم:ھامین

 

  ببره خوابش کھ االنھ میدونستم میشد سنگین داشت رونیا ھای چشم

 

 اتاق تو بریم ندشوبل رونی:مروا

 

 الال نوچ:رونیا

 

 بخواب اونجا اتاقمون تو میریم بلندشو:مروا

 

 شد بلند جاش از و کرد نگاھم خمارش ھای چشم با

 

 کرد پرت و خودش کھ بیاد تا بودم منتظر بودم کشیده دراز تخت روی
 من روی

 

 وحشی:مروا

 



 ونمھم خواب زود خیلی گردنم کنار گذاشت صورتشو و خندید اروم
 و شد سنگین چشمام منم  اتاق ارامش و ھاش نفس  گرمی با شد چشماش

  برد خوابم

 نیاز؛

 

  من چرا خداا ای:نیاز

 

 زندگی این تو تنھایی کنم  چیکار من حاال_

 

 میدم پس دارم و چی تاوان من میدی عذاب منو انقدر چرا_

 

  میکردم بازی دستم توی فندک با

 

 بود باراد ی ھدیھ اینم البتھ بود مونده یباق لونا از کھ بود چیزی تنھا

 

 میشنوی؟ صدامو میبینی؟ منو خدایا:نیاز

 

 میشد کاش میترسم ادمات از من میترسم خیلی ھاتم بنده از یکی منم_
  خودت پیش بیام



 

 مصیبت ھمھ این با نکنم دق تا بده صبر بھم بده نجاتم خدایا_

 

  مگرفت فاصلھ ازش کھ کنارم بشینھ خواست ھامین

 

 نیاز میکنی اینجوری چرا:ھامین

 

 نکنم اعتماد کس ھیچ بھ یادگرفتم:نیاز

 

 من ولی:ھامین

 

 داری؟ کاری ھامین بیخیال:نیاز

 

 ببخشی منو بگم میخواستم:ھامین

 

 بخشیدم باشھ:نیاز

 

 میبخشم ھم  رو تو بخشیدنھ وظیفم تنھا روزھا این کھ من_

 



 میمونھ؟ ھم ای دیگھ حرف_

 

 نھ:ھامین

 

 برو پس:نیاز

 

 بزنم حرف باھات میخواستم:ھامین

 

 باشم تنھا میخواد دلم  من:نیاز

 

 بشھ میخوای تو ھرچی نیست قرار:ھامین

 

  بشھ قراِر  چرا:نیاز

 

 بردارید سرم از دست کنید ولم_

 

 نمیخوام مصنوعیتونو ھای محبت میاد بدم ھمتون از_

 

 میخوااااای؟ من از چی تو_



 

 بگیری؟ من از وشکستت کدوم انتقام قراِر _

 

 نیاز؟ میگی چی:ھامین

 

 خوبھ؟ حالت تو_

 

  نیستم کھ معلومھ نیستم خوب نھ:نیاز

 

 دیدی؟ زندگیت توی من از تر بدبخت  تو_

 

 بھ بودو دلم تو ھرچی میداد گوش حرفام بھ و بود کرده سکوت ھامین
 میسوخت گلوم و بود گرفتھ صدام میاوردم زبون

 

 زد کنار صورتمو تو موھای پایین، انداختم سرمو

 

 شدی؟ سبک:ھامین

 

 موندی خودت برو گفتم ببخشید:نیاز



 

  بریم بلندشو:ھامین

 

 کنم خلوت میخوام نھ:نیاز

 

 کردی خلوت ھرچی بسھ شو بلند:ھامین

 

 .  کنم مقاومت کسی حرف مقابل در نبودم بلد این از بیشتر

 

 لباس خیسم موھای بھ توجھ بی میکرد  بھتر حالمو گرم اب ھمیشھ
 کشیدم دراز تختم روی و پوشیدم

 

   موھام خوش بوی از بردم لذت کشیدم نفس موھامو عطر

 ھامین؛

 

  پیچید سرم توی نیاز حرف

 

 بگیری من از شکستتو کدوم قراِرانتقام:نیاز

 



 شیطونھ کرده فکر اینجوری من بھ راجع احمق ی دختره کھ واقعا
 بشھ پاک ذھنش از مزخرفش فکرھای تا سرش تو بزنم میگھ

 

  روباه یا شیری شد چی:ساوان

 

  ندارم اعصاب کھ ساوان نپیچ من پای پرو بھ:ھامین

 

  شدی جنی باز چیھ:ساوان

 

  کردم تعریف واسش نیازو خودمو ھای حرف

 

 روز یھ اومده در پدرش زندگی این تو دختره بده حق بھش:ساوان
 سرپاست ھنوزم کھ گرم دمش واقعا نداشتھ خوش

 

 اونجوری بود بھش کمک قصدم االنم میفھمم اینارو خودم من:ھامین
  نبودم ابروش و چشم عاشق کھ من شد وحشی

 

  کھ بغلت بپره نداشتی توقع بعیده تو از حرفا این ھامین:ساوان

 



 نیست مھم بابا بیخیال:ھامین

 

 بود ساوان پشت چون ما پیش میومد داشت کھ سدنا بھ خورد چشمم
 نبود متوجھ ساوان

 

 زدی؟ تیپ اینجوری خانومت اون پیش میری داری ساوان خب:نھامی

 

  زده لک واسم دلش منتظرمھ پرنسسم دیگھ اره:ساوان

 

  چی دیگھ خوب:ھامین

 

 واسش میمیرم اینکھ دیگھ:ساوان

 

 شد بلند ساوان داد صدای

 

 کن ولم زشت ی دختره:ساوان

 

 خوشگلھ خیلی جونت پرنسس حتما:سدنا

 



  روحت تو ھامین:ساوان

 

 بغلش توی کشید سدنارو ساوان

 

  تویی من پرنسس:ساوان

 

  باھات قھرم نمیشم خر:سدنا

 

 میشی خر کم کم بریم بیا:ساوان

 

 باااااااباااااااااااایییییییییییی:سدنا

 

 میکنی  اشتی میخرم واست خوشمزه چیزای میگم بچھ:ساوان

 

  بگذره خوش ھا بچھ:ھامین

 

 طلبت یکی:ساوان

 

  کنارم کردم پرت گوشیمو و تتخ روی شدم ولو



 

  مزخرفیھ سکوت چھ

 

 شد بلند اتاق در صدای کھ بود رفتھ سر حوصلم حسابی دیگھ

 

 بلھ:ھامین

 

 تحویل واسھ میگن رسیدِ  دادید سفارش کھ وسایلی ھامین اقا:خدمتکار
 باشید باید خودتون

 

 شد عالی پوووف:ھامین

 

 چیھ دستورتون:خدمتکار

 

 میام برو:ھامین

 

  اقا چشم:ارخدمتک

 رونیا؛

 



  العادست فوق اینجا مروا وااای:رونیا

 

  دیگھ ھامینِ  کاِر :مروا

 

 کشیده اون ھاشو زحمت ی ھمھ_

 

 داره وسایل خیلی بزرگھ خیلی ولی:رونیا

 

 نمیدونم ھاشو بعضی اسم حتی من_

 

 گفت گوشم کنار و  کرد حلقھ شکمم دور دستاشو کرد بغلم سر پشت از

 

  خانوم فوضول باشی بلد چیزو ھمھ تو نیست قرار:مروا

 

  بود گذاشتھ تاثیر منم روی ارومش صدای

 

 میکنی جمع خودتو اتاق یعنی:رونیا

 

 کرد جمع میشھ و شدی تربیت دستم زیر تو کھ جایی مگھ:مروا



 

 نوچ:رونیا

 

 ھمھ واسھ باشھ مجھز شد قرار و شد اماده ھامین پیشنھاد بھ اینجا:مروا
 حداقل میداره نگھ خودشو حریم اون کسیھر ھرصورت در ولی مون
 فعال

 

 نشوندم طوالنی ی بوسھ دستش روی و کردم خم سرمو

 

 واسھ کردن عاشقی و کردن بندگی لیاقت کھ خوشحالم خیلی من:رونیا
  دارم شمارو ی

 

 شما حضور اما باشم خورده ضربھ خیلی زندگیم تو شاید  من_
  زندگیمھ نعمت بزرگترین

 

  خانوم زشت کنارمی تو کھ مخوشحال منم:مروا

 

 سردِ  دستات دوباره چرا تو_

 

 نیست چیزی:رونیا



 

 کنم تکرار سوالمو میاد بدم بگم بھت باید بار چند:مروا

 

  گرفتم استرس:رونیا

 

 دلیلش؟ و:مروا

 

  اینجا از:رونیا

 

 استرس من جوریھ یھ رنگاش اصال تاریکھ خیلی مروا کن نگاه اخھ_
 میگیرم

 

 صندلی یا تختھ اون مثال یا_

 

 تر مجھز یکم حاال خودمونھ اتاق مثل ھم اینجا ترسو:مروا

 

  نیست جوری یھ اخھ:رونیا

 

  نیست نھ:مروا



 

 نباش چیزی نگران بھت ھست حواسم من_

 

 ارضات خیلی خودمون اتاق تجھیزات دیگھ کنی تجربھ اینجارو وقتی_
 نمیکنھ

 

 اوھوم:رونیا

 

 دیده؟ سدنا_

 

  نمیدونم:مروا

 

  میکنھ سکتھ ببینھ اون:یارون

 

 بخندیم بھش نیاز با چقدر اخ اخ_

 

  شیطونک:مروا

 

  دارم کار فعال بریم بیا_



 

 بریم چشم:رونیا

 

  میکرد اذیتم داشت سنگین جو و بودیم میز سر

 

 دیدی؟ باالرو اتاق سدنا:رونیا

 

  چیھ نھ:سدنا

 

 نیاز نھ مگھ میشھ کنده قلبت بری مخوفیھ اتاق یھ:رونیا

 

 میمون کن مسخره خودتو گمشو:ناسد

 

  خانوم سدنا:ساوان

 

  ادبھ بی خودش خوب:سدنا

 

 باش ادب با شما:ساوان

 



  بابایی چشم:سدنا

 

 دیدیش تو نیاز_

 

  نھ:نیاز

 

 کجاست؟ حواست چتھ نیاز:رونیا

 

 خستم نیست چیزیم:نیاز

 

  گفتم بھش قبل از تر اروم

 

 بزنیم قدم یکم بریم بیا غذا از بعد:رونیا

 

 ندارم حوصلھ من:نیاز

 

 میام منم شد عالی:سدنا

 

  ھا بچھ اخھ:نیاز



 

 میریم نیار بھونھ:رونیا

 

 گفت سدنا وقتی خوب ولی بزنم حرف باھاش تنھا بود این قصدم اولش
 کنیم پیدا حلی راه یھ تایی سھ بتونیم شاید بھتره اینجوری دیدم میاد اونم

 ولی کرد حساب وشر خیلی نمیشد و بود خنگ زیادی سدنا ھرچند
  نبود بدم حضورش خب

 نیاز؛

 

 کنم فراموشش میخوام جورایی یھ بگیرم فاصلھ ام اس از میخوام:نیاز

 

 اخھ میشھ مگھ نیاز؟ میگی چی:سدنا

 

 نشھ چرا اره:نیاز

 

 حاال کرد فراموشش نمیشھ واقعا درونیھ چیز یھ حس این نمیشھ:سدنا
 میگیرم فاصلھ و میکنم فراموش ولی ، منطقیِ  نمیشم رابطھ وارد بگی
 است بچگانھ خیلی

 



 حیفھ کرد تجربھ باھاش میشھ خوب حال خیلی قشنگھ خیلی حسمون_
 شدی بدبین بھش نسبت انقدر کھ

 

  بودم شده بدبین فقط کاش:نیاز 

 

 بی ادم گیر کھ وقتی تا کی؟ تا واقعا ولی قشنگھ خیلی حسمون اره
  لجنزار بھ میشھ بدیلت حسمون کھ اونوقتھ ، نیفتی نامرد و معرفت

 

 پس تقاص ازت نخوان کھ وقتی تا اما باشھ قشنگ خیلی شاید حسمون
 انتقام واسھ پیشونیشون روی بودن دامینت برچسب کھ وقتی تا بگیرن
 نباشھ ھا عقده کردن خالی واسھ نباشھ

 

 میدی؟ گوش:سدنا

 

  اره:نیاز

 

 میکنم حس ھجوری یھ زندگیشون ندارن گرایش کھ اونایی من بنظر:سدنا
  تریم شانس خوش تریم خوشبخت ما

 

  اره تو ولی نھ ما:نیاز



 

 کشیدم؟ سختی کم من میکنی فکر:سدنا

 

 بوده؟ خوب حالم و بودم خوش ھمیشھ_

 

  کشیدم عذاب خودم ی اندازه منم خدا بھ نھ_

 

 نکشیده عذاب من ی اندازه کس ھیچ اینھ مھم:نیاز

 

 دیم؟ب پس باید ما رو بقیھ کار تقاص:سدنا

 

 شماھا؟؟؟:نیاز

 

 میگی اینجوری کھ کردم چیکار من مگھ_

 

 ھمھ شدی باعث گرفتھ رو ھمھ حال ھات بازی افسرده ھمین:سدنا
 تو ولی تو حال کردن خوب شده ذکرشون و فکر ھمھ کنن سکوت

 نیست مھم واست ھیچی انگار شدی خودخواه

 



 میدادم گوش حرفاشون  وبھ میکردم نگاه سدنا بھ سکوت تو

 اصال امروز ولی صمیمی دوست یھ دوستمھ میکردم فکر روز یھ
 میزنھ داره اون ھارو حرف این نمیشد باورم

 

 میگی؟ داری چی میفھمی سدنا:نیاز

 

 ترحمی؟ دنبال واقعا میفھمم اره:سدنا

 

 دادم سر بلندی ی خنده

 عادی چیز یھ تا عصبیھ ی خنده میدونستم خودم

 

  بخندی بایدم اره:سدنا

 

 تنھا ارزش بی حرف ھمھ این بین منو و میز روی کوبید محکم ولیوانش
  گذاشت

 

 بستم چشمامو و صندلی بھ دادم تیکھ

 

  شکرت خدایا:نیاز



 

 نمیشی بیخیال ندی دقم تا گرفتی ھدف منو قشنگ_

 

 داره صبری یھ ھرکسی بگم خواستم ولی_

 

  اوووف کردنم دردودل از اینم

 

 بھش چیزیم اخھ گرفت یوونگیشد رگ یھو چرا دختره این نمیفھمم
  کنم ناراحتش بخوام کھ نگفتم

 سدنا؛

 

 بستم سرم پشت محکم درو و شدم عمارت وارد باحرص

 

 شدی جنی باز تو چتھ:ھامین

 

 کجاست؟ ساوان:سدنا

 

 جیبش تو کرد دست ھامین

 



 میکنھ اذیت داره خیلی کھ بیا اینجاست عھ:ھامین

 

  ای مزه بی خیلی واقعا:سدنا

 

 نبود؟ تو با مگھ کو یازن:ھامین

 

  میکنھ اذیت داره خیلی جیبمھ تو اونم نھ:سدنا

 

 نمک بی:ھامین

 

 بشم خالص ھامین ھای پرت و چرت دست از تا اتاقمون سمت رفتم

 

 اینجوری چرا و چیھ ھدفش نمیفھمم من کرده فکر واقعا احمق ی دختره
  میکنھ

 

 ی ھمھ میخواد قطف بازیاش لوس این با سادم بقیھ مثل منم کرده فکر
 ای عقده ی دختره باشھ اون سمت ھا توجھ

 

  باشھ داشتھ شخصیتی ھمچین نمیکردم فکر وقت ھیچ



 

 چرا نمیدونم بود نیاز خودمو بحث درگیره ذھنم حاال تا صبح از
 رفتم تند شایدم بودم ناراحت

 برسم درست حس یھ بھ میخواست دلم غلط چی درستھ چی نمیدونستم
  بودم گیج نشم پشیمون تصمیمم از کھ کنم کاری یھ

 

 سدنا:ساوان

 

 جانم:سدنا

 

  بیار چایی لیوان یھ:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

  میز روی گذاشت لیوانشو

 

 میگفتی خب:ساوان

 

 نمیگفتم چیزی:سدنا



 

 بگو امروز از:ساوان

 

 نیفتاد خاصی اتفاق ھیچی:سدنا

 

 خوبھ:ساوان

 

 داریم چی شام_

 

  پایین بریم گفتم مکن حاضر چیزی نکردم وقت:سدنا

 

  کن اماده حاضری چیز یھ برو ندارم حوصلھ:ساوان

 

  جونم جون بابایی اخھ:سدنا

 

  نداره تاثیری ھیچ شدن لوس:ساوان

 

 میشی تنبیھ وگرنھ داری وقت ساعت یک فقطم_

 



  اخھ چی یعنی:سدنا

 

 کنم درست چی ساعت یک تو من_

 

 نمیدونم من:ساوان

 

 چیھ واسھ تنبیھش اخھ:سدنا

 

 زندگی شیرینی واسھ:ساوان

 

  ھا میره داره وقتت از_

 

  گفتم اشپزخونھ سمت میرفتم کھ ھمونجوری

 

 بدجنس بابایی:سدنا

 

 نشنیدم؟ چی:ساوان

 

 ھیچی ھیچی:سدنا



 

  خوبھ:ساوان

 :رونیا

 

 تختو روی مالفھ رفتم فرو بغلش توی بیشتر و چرخیدم تخت روی
 بپوشونم برھنمو بدن تا کشیدم باالتر

 

  کنم باز چشمامو نمیخواست دلم اصال ولی نمیبرد ابمخو

 

 بود زندگیم اتفاق ترین بخش ارامش مروا تن عطر

 

 بلندم موھای توی کشید دست

 

 نمیشی بیدار چرا:مروا

 

 خستم خب:رونیا

 

 حال بی کوچولوی تنبل:مروا

 



 اووووممم:رونیا

 

 کن باز چشماتو حاال:مروا

 

 نوچ:رونیا

 

 ھیچ چرا نمیدونستم بود بھونھ خستگی یدممیکش خجالت ازش بیشتر
  نمیشھ تموم خجالتم این وقت

 

 منھ صورت تو ھمش درازتم موھای این:مروا

 

 میکنم کوتاھشون پس:رونیا

 

 میکنی غلط تو:مروا

 

 میشی اذیت گفتی خودت خب:رونیا

 

 بشی کن گوش حرف من واسھ نمیخواد:مروا

 



 گفتیا خودت چشم:رونیا

 

  شو تساک زبون بلبل:مروا

 

 داری؟ دوستم:رونیا

 

  دارم:مروا

 

 خب بگو قشنگ:رونیا

 

 داری  چی_

 

 ھمون:مروا

 

 چیھ ھمون:رونیا

 

 دوست:مروا

 

  کردم کج سرمو قھر حالت بھ



 

  میگرفت منو جون بگھ رو جملھ این میخواست تا

 

 این اھل زیاد  گفتنش بود سخت واسش میدونستم کارھاشو دلیل خودم
 گذشتش توی کنھ عالقھ ابراز بخواد کھ اومده یشپ کم خیلی نبود حرفا
 رو جملھ این شنیدن لذت میتونستم من البتھ بود سختش ھمین واسھ
  میخوردم حرص باید یکم فقط باشم داشتھ

 

 ننر لوس خب خیلی:مروا

 

 دارم دوست_

 

 گفتی باالخره اووووممممم:رونیا

 

  جانا دارم دوست منم_

 

 خیلی داشتن و شنیدن حس من فقط چون داشتم دوست رابطمونو
 میکردم درک چیزارو

 



 خیلی یا نداره دوستم یا نیست احساساتی مروا میکردن  فکر ھا خیلی
  نبود اینجوری ولی دیگھ چیزھای

 

 خاص خیلی بود خاص داشتنش دوست فقط

 

 این و بود خاصش احساسات فھمیدن یادگرفتم زود کھ چیزی تنھا من
  داشت لذت واسم

 

 کھ بود چیزی بود مکملم جورایی یھ بودم خوشحال بود نارمک اینکھ از
 بودم نکرده لمسش وقت ھیچ

 

 حساسیتش غیرتش کنم عوض ھم دنیا با نبودم حاضر حالمونو و حس
 ھرلحظھ بھش عالقم میشد باعث اینا ی ھمھ داشتنش دوست مدل ھاش
  بشھ برابر ھزار

 مروا؛

 

  بودم گذرونده رونیا با و خوبی شب

 

 داشتم دوست کھ بود ھمونجوری چیز ھمھ بود العاده فوق ولمعم طبق
 میکرد راضی منو این و



 

 بود خنگ انقدر بود مشخص کامال خجالتش حرکاتش و زدن حرف تو
  کنھ مخفی ازم حسو این میتونھ میکرد فکر کھ

 

 انقدر کھ برسھ روزی یھ نمیکردم فکر میداد ارامش بھم تنش گرمای
 بشھ ارزش با واسم

 

 حلقھ دورم دستاشو شنید و میخواست کھ ای جملھ زبونم از اینکھ از بعد
  خوابید و بست چشماشو کرد

 

  دیگھ بلندشو رونی:مروا

 

 میشیا لوس داری خیلی بسھ_

 

 بخوابم میشھ چی خب:رونیا

 

 بخوابی نداری حق ھم تو نمیاد خوابم من:مروا

 

  خستم ھنوز من خوب میگی زور چرا عھھھھ:رونیا



 

 بود من با ھاش زحمت ھمھ خوبھ الحا:مروا

 

 اونوقت چی زحمت:رونیا

 

  کشیدم سینش ی قفسھ روی فرضی خط انگشتم با

 

 کوچولو خانوم رفت یادت و دیشب زود چھ:مروا

 

 کرد پنھان گردنم توی صورتشو و کشید جیغ

 

  توروخدا دیگھ نگو بدییی خیلی:رونیا

 

 شتمیگذ خوش بھت داشت خیلی کھ دیشب نگم چرا:مروا

 

 نھھھھھھھ:رونیا

 

 صدای اون پس:مروا

 



 پرید حرفم بین معمول طبق

 

 نگوووووو توروخدا مروا تورووووخدا:رونیا

 

 نزن جیغ خوب خیلی:مروا

 

  خوردی مخمو_

 

  لطفااا دیگھ نگو خب:رونیا

 

 نکش جیغ گفتم باشھ:مروا

 

 چشم چشم:رونیا

 

 وقت ھمھ ینا از بعد اینکھ بود خجالتش دیدن فقط یاداوری از قصدم
   بود شیرین واسم میکشید خجالت  من از ھنوزم رابطمون از بعد

 



 مرور بھ ھمھ نبود عادی ھای ادم مثل رفتاریش ھیچ خنگ ی دختره
 ھا مدت تا بعدش بود برعکس رونیا ولی میشھ تر کم خجالتشون

 قبل ی دفعھ از بیشتر ھردفعھ و میکشید خجالت

 

 ندم دستش از تا باشم راقبشم میتونم کھ ھرجوری میخواست دلم

 

 وجود با ولی بیارم زبون بھ نمیتونستم چیزھارو خیلی ھا وقت خیلی
  بود بخش لذت واسم این و میفھمید خوب احساساتمو بودنش خنگ

 

 یا سنگھ از قلبم من کنھ فکر کھ نبود احمقانھ ھا خیلی مثل تصورش
 بفھمھ شرایط بدترین تو حتی حسمو بود بلد حداقل دیگھ چیزھای خیلی

  کنھ درک و

 ھامین؛

 

 بشن سوتفاھم دچار بقیھ و نیاز کھ بود شده باعث رفتارم میکنم حس
 عاشقشم اینکھ یا بشم رابطھ وارد نیاز با دارم قصد من میکردن فکر
 حساس اینکھ یا داشتم خاصی رفتار اگرم نبود اینجوری اصال خب ولی
 بودم نگرانش کھ بود این واسھ فقط بودم شده

 

 بنظرم و بود مونده کودکیش دوران تو ھنوز عقلش سنش برخالف نیاز
 تا باشم مراقبش میخواستم فقط و نبود زرنگ و باھوش باید کھ اونقدر



 نداشت وجود  عاشقی و عشق حس ولی نزنھ زندگیش توی دیگھ گند یھ
  بفھمونم بھش رو موضوع این باید چجوری نمیدونستم  و

 

 ازش کھ شد باعث تفاوتش بی و سرد اررفت و اشتباھش تصور ھمین
 اینجوریھ و کرده تربیت اینو لونا مثال نمیفھمم من بگیرم فاصلھ

 

 حسابی کھ خودم بود شده العاده فوق بودم کرده اماده کھ بودم اتاقی تو
 اسلیومو اونجا کھ بود روزی سمت ذھنم تمام و میبردم لذت ازش

  کنم تربیت

 

 کردی درست چی:مروا

 

 میکنی چیکار اینجا وت:ھامین

 

  بندازم نگاه یھ وسایلو اومدم:مروا

 

 شده جالب خیلی بنظرم:ھامین

 

 اومد  خوشم منم اره:مروا

 



 نمیکنی قبول یکیو چرا میگم ھامین_

 

  ندارم شرایطشو:ھامین

 

 ھامین؟ چی یعنی:مروا

 

 شرایط خیلی داره مسئولیت کنم قبول و یکی ھمینجوری نمیتونم:ھامین
 باشم داشتھ یدبا کھ ھست

 

 نیاز مثال خب:مروا

 

 خوبیھ دختر واقعا_

 

 میزنی تو حرفیھ چھ این اخھ مروا مروا:ھامین

 

 بھش نسبت خاصی رفتار اگرم ندارم بھش ای عالقھ ھیچ واقعا من_
 ھمین ضعیفھ خیلی میکردم حس میسوخت واسش دلم فقط داشتم

 



 و عشق گمنمی عالقس روابط این اصل ترین مھم من نظر از بعدشم_
  نمیشھ کھ ھمینجوری باشھ باید چیزی یھ ولی عاشقی

 

 میدم بھش کھ دردی از نھ میبره لذت میکشھ کھ دردی از نھ اینجوری_
  میبرم لذت

 

 خوبیھ دختر کن فکر بھش نظرم بھ ولی بگم بھت چی نمیدونم:مروا
  داره ارومو زندگی لیاقت

 

 شدیمن ساختھ ھم برای ما ولی ھمینطوره قطعا:ھامین

 

 خب خیلی:مروا

 

 میان مصاحبھ واسھ دیگم دوساعت تا میرم منم میاد جدید بار داره_
 کنی پیدا خوب مورد میتونی ببین

 

  راحت خیالت باشھ:ھامین

 نیاز؛

 



 و کنار رفتم بود باز نیمھ کھ اتاق در پشت از حرفشون شدن تموم با
  بره مروا تا موندم ستون پشت

 

 ھمھ بھ کھ میکرد اینجوری داشت ندادم محل بھش چون احمق ی پسره
 زدم پسش کھ منی نھ ، اونھ نمیخواد منو کھ اونی بگھ

 

  میخوره بھم تظاھِر  ھرچی از حالم جھنم بھ بره بھتر

 

  درک بھ برن ھمشون ھامین از اینم سدنا از اون

 

 ھستن ام اس تو کھ دیگھ نفر ھزار و لونا مثل ای عقده ادم یھ اینم
 اخرش کھ میدونھ خدا فقط خودشونن منافع و زدن بھضر دنبال ھمشون

 بیاره سرم میخواست بالیی چھ

 

 زد صدام ھامین کھ پایین بودم اومده ھارو پلھ از تا چند

 

 نیاز:ھامین

 

  بلھ:نیاز

 



 میکنی چیکار باال:ھامین

 

 بدم؟ پس جواب شما بھ باید:نیاز

 

 زدنھ حرف طرز چھ:ھامین

 

 نکن دخالت منم کار تو لطفا نداری ای عالقھ من بھ کھ شما:نیاز

 

 از بازومو و اومد تر تند ھم ھامین کھ پایین اومدم سریع رو ھا پلھ
 داشت نگھم و گرفت پشت

 

  دستم اخ:نیاز

 

 بود شده قبل از قرمزتر صورتش

 

 دادی؟ گوش مارو ھای حرف تو:ھامین

 

  داره ربط خودم بھ:نیاز

 



 کرد بیشتر بازوم دور دستشو فشار

 

 غرید شدش کلید ھای دندون نبی از

 

  کنم کوتاه زبونتو نکن مجبورم:ھامین

 

  بده ادم مثل منو سوال جواب_

 

 نمیخواد دلم:نیاز

 

  کرده غلط دلت:ھامین

 

 نداره وجود بایدی ھیچ من واسھ:نیاز

 

 میفھمی بایدو معنی حاال:ھامین

 

 بھ بخوره پھلوم شد باعث کھ عقب داد ھلم دستم کردن ول با ھمزمان
 شھ بلند اخم صدای و ھا نرده

 



 پایین رفت من بھ توجھ بی

 

 این پس نیستم مھم واسش وقتی میشھ وحشی یھو این چرا نمیدونم من
  چیھ واسھ کارھاش

 

 بمونم اینکھ تا نبینم کدومشونو ھیچ و اتاقم توی برم دادم ترجیح
 بخورم حرص و کنارشون

 

 واسھ پولمم بدم اجاره نستمنمیتو ولی میگشتم خونھ دنبال داشتم دیوار تو
  رفتن اینجا از واسھ کنم چیکار باید نمیدونستم نبود کافی خونھ رھن

 

 خورد در بھ تقھ چند

 

  بلھ:نیاز

 

 نیازخانوم:خدمتکار

 

 بلھ:نیاز

 



 شام واسھ پایین بیاین گفتن خانوم:خدمتکار

 

 نشھ مزاحمم کسیم کنم استراحت میخوام:نیاز

 

  چشم:خدمتکار

 لونا؛

 

 شرایطم این بھ زمان مرور بھ ولی میگذشت سخت خیلی اول ایروزھ
  کرِدبودم عادت

 

 گاھی حال این با میدونستم ھارو بچھ و عمارت قدر بھتر خیلی االن
 مسئول من و نمیشد قبل مثل ھیچی خب ولی میگرفت سراغمو مروا

 بودم چیزھا خیلی شدن خراب

 

 محلی بی خیلی یلاوا میومد و میزد سر بھم قبل از بیشتر شھریار
 پرستارم و اون جز دیدم وقتی خب ولی میکردم دعوا باھاش و میکردم

 تنھایی از بھتر حداقل شدم راضی اومدنش بھ نمیگیره سراغمو کسی
 بود

 

 شده گرم نمیخورید تونو میوه اب خانوم لونا:پرستار



 

 ببرش نھ:لونا

 

 اخھ:پرستار

 

 نکنی بحث من با انقدر میشھ:لونا

 

 ندارم میل رشبب گفتم_

 

 چشم باشھ:پرستار

 

 نیومده؟ شھریار:لونا

 

 نھ:پرستار

 

 نظیری بی زندگی شریک حتما نبود اگر کھ بود بیمار واقعا شھریار
 نشون کھ میشد مشخص زمان مرور بھ رفتارش تو چیزھایی یھ میشد
 و خوب ھای فرصت خیلی گذشتھ خب نظیِرولی بی عاشقی توی میداد

 بود گرفتھ ازمون



 

 میکردم فکر بھشون وقتی کھ داشت وجود ھا اگر و ھا شاید لیخی
 منو سرنوشت و اشتباھاتم ولی بشم تر خوشبخت خیلی میتونستم میدیدم

 بود رسونده نقطھ این بھ

 

 بیرون اومدم خیال و فکر از موبایلم زنگ صدای با

 

 سالم الو:لونا

 

 خوبی سالم:شھریار

 

 مرسی اره:لونا

 

  دارم مھم کار یھ پیشت بیام نمیتونم امروز:شھریار

 

  باشھ:لونا

 

 کاری؟ چھ_

 



 خواستگاری میرم دارم:شھریار

 

  ریخت فرو چیزی یھ قلبم توی

 

 کنارش ای دیگھ کسی نمیخواستم ولی باشم باھاش نمیخواستم کھ درستھ
 دردیھ چھ دیگھ این نمیدونستم باشھ

 

 ھای خیال و فکر تا کنم جور و جمع زودتر خودمو کردم سعی
  نکنھ مزخرف

 

 داماد اقا سالمتی بھ:لونا

 

 شد بلند اش قھقھ صدای

 

  کیھ داماد خِر :شھریار

 

 قبول برم باھاش منم گفت خواستگاری بره میخواد ھا بچھ از یکی_
  کردم

 



 سالمتی بھ اھا:لونا

 

  ھا برم دستت از ترسیدی:شھریار

 

 بابا برو:لونا

 

  دارم کار فعال برم من:شھریار

 

  بگذره خوش باشھ:لونا

 ساوان؛

 

  بود گذشتھ ماه یک

 

 خیلی کسی بود درگیر ذھنشون جورایی یھ ھمھ ولی بود اروم عمارت
 نداشت حوصلھ و حال

 

 نمیگفت چیزی میپرسیدم ازش ھرچی ولی کردِ  کاری یھ سدنا میدونستم
 مخفی طوالنی انقدر چیزو وقت ھیچ نداشت زدن حرف قصد اصال

 کی تا ببینم بودم منتظرم کنم اصرار این از بیشتر نمیخواستم نمیکرد
 بده ادامھ میخواد



 

 نیاز جز بھ البتھ میخوردیم چایی و بودیم نشستھ باغ توی ھمھ

 

 یھ نیاز اومدن با کھ کارھامون دنبال بریم شیم بلند میخواستیم کم کم
 فاصلھ ما ھای جمع از بود وقت خیلی اومد وجود بھ سنگینی سکوت

  میگرفت

 

 نمیشنیدیم صداشو اصال نبودیم ساکت اگر شاید کرد مسال زیرلب

 

 بزنم حرف باھاتون ای مسئلھ یھ بھ راجع خواستم:نیاز

 

  بگو:ساوان

 

 بابت کنم تشکر ھمتون از خواستم میرم اینجا از فردا من راستش:نیاز
  کردم اذیتتون اگر کنم خواھی معذرت و مدتتون این ھای زحمت

 

 سالمتی؟ بھ کجا:ھامین

 

 کردن رھن واسھ کنم پیدا تونستم خونھ یھ:زنیا



 

 پول؟ کدوم با:ھامین

 

  اندازم  پس:نیاز

 

  میزد حرف داشت تند خیلی و بود شده عصبی زیادی ھامین

 

 بھش حسی میگھ وقتی کنم باور باید پسرو این حرف کدوم نمیفھمیدم
 باشھ داشتھ میتونست دلیلی چھ حساسیت ھمھ این پس نداره

 

  کنھ قبول رو چیزھایی یھ خوادنمی دلش شاید

 

 کجا؟:ھامین

 

 کجا؟ چی:نیاز

 

 بھ کھ رھن واسھ اونم کنی پیدا خونھ تونستی کجا میگم بھت:ھامین
 بخوره پولتم

 



  تھرانھ از خارج یکم خب:نیاز

 

 است کلمھ یھ سوالم جواب:ھامین

 

 رفتار جوری یھ نمیداد کسی بھ زدن حرف ی اجازه اصال ھامین
 پایان منتظر سکوت تو ھمھ بزنھ حرفی نداشت جرات کسی کھ میکرد

  بودن بحث این

 

 شھِر  از خارج یکم اممم یعنی دوره یکم  خب:نیاز

 

 نکن بحث من با انقدر بده سوالمو جواب:ھامین

 

 ورامین سمت اوممم:نیاز

 

 چیییی؟:ھامین

 

 بکنی میخوای غلطی چھ_

 

  مگرفت دستشو کھ نیاز سراغ بره شد بلند جاش از ھامین



 

 باشھ اروم ھامین:ساوان

 

 ُکلھ عقل نھ میگید شماھا نداره عقل این میگم من بعدش:ھامین

 

 کاریھ؟ چھ این نیاز:مروا

 

 گرفتی؟ تصمیمو این کھ میشی اذیت انقدر اینجا یعنی_

 

  م اضافھ اینجا من:نیاز

 ساوان؛

 

 چی؟ یعنی:مروا

 

 نمیشم منظورت متوجھ_

 

 نمیدونید؟ یعنی:نیاز

 



 نگفت تو بھ مگھ میکنھ بیداد دادو اینجوری داره کھ ینھام ھمین_
 میگفت ولی کنھ قبول منو نداشتی اصرار مگھ نداره من بھ حسی

 اینو از من خاطر بھ باید تو کھ بدبختم و اضافھ انقدر من یعنی نمیخواد؟
 نھ بگن بھت اخرشم و کنن قبول منو بخوای اون

 

 سدنا بھ ھارو ھمین یکی راگ میره؟ یادم سدنا حرفای میکنی فکر یا_
 پشتم کسی نیست کنارم کسی چون من ولی میکشتش ساوان بود گفتھ

 ندارم غرور ندارم؟ دل  یعنی نیستم؟ ادمم یعنی نیست

 

 سدنا؟

  بھم بود ریختھ نیازو اینجوری کھ بود کرده غلطی چھ سدنا

 

 میگھ؟ چی نیاز سدنا:ساوان

 

 ھیچی:سدنا

 

 بھم؟ تھریخ اینجوری ھیچی واسھ:ساوان

 

 نبود مھمی چیز:سدنا

 



 نبود؟ یا بود مھم میدی تشخیص تو:نیاز

 

 نکردی تعریف شاھکارتو پس_

 

  نکن حسادت انقدر کن بس نیاز:سدنا

 

  برسی؟ چی بھ کنی خراب میخوای مارو ی رابطھ_

 

 ترسیدی انقدر کھ کردی چیکار سدنا ببینم وایسا:ھامین

 

 خبره چھ شدِ  خراب این تو_

 

 شده بدل و رد بینشون کھ ھایی حرف کردن تعریف بھ کرد شروع نیاز
 بود

 میاوردم در شاخ داشتم تعجب از

  باشھ زده ھارو حرف این سدنا نمیشد باورم

 

 ترن راحت ھمھ اینجوری برم میخوام من:نیاز

 



 میکنی بیخود تو:ھامین

 

  خودمھ دستھ اختیارم من نمیگیری تصمیم من واسھ تو:نیاز

 

 تصمیم واست کی بفھمی تا میشی زندونی اتاقت  تو ھباش الزم:ھامین
  میگیره

 

 میگیرن   تصمیم واسش بقیھ ناقصھ عقلش کھ کسی_

 

 کنی کارو این نداری حق تو:نیاز

 

  عمارت سمت کشیدش و گرفت و نیاز کتف شد بلند جاش از ھامین

 

  نھ یا دارم حق میفھمی حاال:ھامین

 

 سدنا سمت حواسم ی ھمھ منم نشد موفق کھ بشھ مانعش خواست مروا
 بود جدیدش گل دستھ و

 



 سدنا خودمون سوئیت سمت رفتم و شدم بلند جام از اونا رفتن  از بعد
 اومد سرم پشت ھم

 

 نمیومد در  صداشم کھ زدِ  گندی چھ میدونست خودش

 

 بود نیومده در سدنا صدای ھنوز و بود گذشتھ شب دوازده از ساعت
 ادم یھ کھ میکردم فکر ھمیشھ باشھ دجنسب بتونھ انقدر نمیشد باورم

 یک این تو بود کرده ناراحت نیازو اینکھ با ولی نازکھ دل و مھربون
 بود نکرده مشکل این کردن برطرف واسھ تالشیم ماه

 

  بزنیم حرف باھم میشھ:سدنا

 

 باش ساکت نھ:ساوان

 

 کی؟ تا:سدنا

 

 بدونم صالح کھ تاھروقت:ساوان

 

 نکنید کارو این میکنم خواھش نمیاد خوشم روحی تنبیھ از من:سدنا

 



 نیست مھم واسم نظرت:ساوان

 

  اخھ:سدنا

 

 چی یعنی ببند دھنتو میگن یکی بھ وقتی:ساوان

 

 نزنھ حرف یعنی:سدنا

 

  نشنوم صداتو پس:ساوان

 نیاز؛

 

 نفسم کھ جوری دیوار توی خورد آرنجم اتاق ی گوشھ کرد پرتم وقتی
 نبود خیالشم عین اصال ولی اومد بند ثانیھ چند واسھ

 

 لب روی لبخند ھمیشھ کھ مھربون ھامین نمیکردم فکرشو وقت ھیچ
 بشھ ترسناک و عصبی بتونھ حد این تا بود ھاش

 

 ھا بچھ از یکی کھ میکردم دعا ھرلحظھ و بودم ترسیده ازش حسابی
  بده نجات دستش از منو بیاد



 

 بی میگرفتم میمتص کھ ھرلحظھ نمیدونستم و ترس ھمھ این دلیل خودمم
 میشدم جمع خودم توی بیشتر ترس از قیافش دیدن با برم بھش اھمیت

 

 بکنی؟ میخوای غلطی چھ:ھامین

 

 واست خواستی چیزی ھر عمارت این تو اینجا دلت؟ زیر زده خوشی_
 کردی فکر  نشنیدی چیزی چشم جز دادی دستوری ھر بود اماده

 ھمینھ؟ بیرونم

 

 پس بیاری؟ دوام بتونی بیرون اون کھ یدار ھنری چھ اخھ تو بدبخت_
 کنی سیر شکمتو میخوای چجوری فردا

 

 بمونھ دلت رو رفتن بیرون داغ میکشمت خدا خداوندی بھ نیاز_

 

 کشیدم بدبختی ھزارتا منم بودم؟ نعمت و ناز تو من کردی فکر تو:نیاز

 

  بودن ھرزه اسم با_

 



 ولی بودم چشیده دستشو ضرب ھم قبال ھرچند بود سنگین خیلی  دستش
 حمایت دلم چون شاید بودم تر تنھا چون شاید بود بیشتر دردش ایندفعھ

 ھام خواستھ میخواست امن آغوش یھ سیلی جای بھ دلم میخواست
  نمیرسم بھشون وقت ھیچ چرا نمیدونم ولی نبود زیاد اونقدر

 

 نخوری خواست دلت کھ گوھی ھر تا خوردی و سیلی این:ھامین

 

 نگرانی؟ میگن بھش دیگھ؟ حمایتھ شاسم این:نیاز

 

 خرکی غیرت میگن بھش مردھا شما فرھنگ تو یا_

 

 انداختی جفتک خودت کردم حمایتت:ھامین

 

 ببینی ھامو نگرانی ببینی ھامو محبت نبودی ادم_

 

 میفھمی حمایتو معنی دیگھ روش یھ بھ پس میبندی؟ چمدون من واسھ_

 

  میرم اینجا از اخرش من:نیاز

 



 میکنی لطغ:ھامین

 

 کھ اوردمش زبون بھ و گذشت سرم تو از ای جملھ کردن  فکر بدون
 نمیزدم حرفو اون و میشدم الل کاش میکردم ارزو

 

 از جنازمو یا برم بذار یا میکشم خودمو داری نگھم زور بھ اگھ:نیاز
 میبری اینجا

 

 زدی؟ زری چھ:ھامین

 

 خوردی؟ گوھی چھ گفتم بودم تو با نیاز_

 

 بکشی؟ خودتو کھ میکنی تھدید منو_

 

  گرفت ھدف پھلومو لگدش اولین

 

 نیست یادم دیگھ ھاشو ضربھ ی بقیھ جای

 

 زد چقدر نمیدونم اصال



 

  میکنھ اینجوری چرا نمیفھمیدم

 

 و بدبختی از ھا ضربھ درد از نھ باریدن بھ کرد شروع ھام اشک
  خودم بدشانسی

 

  نھ یا شده هافرید منم از تر بدبخت ادم بدونم میخواست دلم

 

  زمین روی نشست خورد سر کنارم ھامین

 

 داشت فرق خیلی میشناختم کھ کسی با ھامین این

 

  کنار زد بودو شده عرق از خیس کھ موھاش

 

 میکنی؟ متنفر خودم از منو چرا:ھامین

 

 میرسونی نقطھ این بھ منو چرا_

 

  دمنمیکر درکش اصال شاید نداشتم گفتن واسھ حرفی کردم نگاھش فقط



 نیاز؛

 

 کنار کشیدم خودمو ترس از کھ صورتم سمت اورد دستشو ھامین

 

 فکر ترسیدم لحظھ یھ چرا نمیدونم ولی کنھ پاک ھامو اشک میخواست
  صورتم توی بزنھ میخواد کردم

 

  دیوار توی زد محکم عقب کشید شدشو مشت دست

 

 ترسیدی من  از تو کھ من بھ لعنت:ھامین

 

 شد بلند روت دستم کھ غیرت بی من بھ لعنت_

 

 نیاورد طاقت دلم کھ بزنھ خواست بعدیو مشت

 

  نزن:نیاز

 

 نزن میکنم خواھش_

 



  رسیدیم نقطھ این بھ ما چرا نمیفھمیدم اصال داد تکون سرشو کالفھ

 

  ندارم ت اجازه بھ نیاز رفتن واسھ میدونی خوب خودت:نیاز

 

  بودن شده سنگین خیلی ھام نفس

 

 برم و بگیرم نادیده میتونم و دیز کھ ھاییم کتک این_

 

 بری نمیشھ:ھامین

 

 چرا:نیاز

 

 بری کھ نمیخوام من چون:ھامین

 

 برم کھ میخوام من اما..اما:نیاز

 

 نیست صالحت بھ:ھامین

 

 نمیشھ من موندن واسھ دلیلی اینا:نیاز



 

 میخوای؟ دلیل:ھامین

 

  اره:نیاز

 

 باشھ داشتھ موندن ارزش کھ دلیلی یھ_

 

  بمون من طرخا بھ:ھامین

 

  دارم بھت کھ ای عالقھ من حس خاطر بھ_

 

 فکرشم وقت ھیچ ولی بودم کرده تصور رویا تو خیلی ھارو حرف این
  بشنوم ھامین زبون از واقعیت تو نمیکردم

 

 شدم خوشحال دلم تھ

 بود ارزش با واسم داره دوستم یکی ھنوزم کھ ھمین 

 

 این ی  واسھ ھا ساعت و بغلش توی بپرم کھ میکردم فکر این بھ داشتم
 کرد تلخ چیزو ھمھ واقعیت ولی کنم خوشحالی خوب حس



 

 دوست ادعای کھ ای دیگھ کس ھیچ بھ نھ ھامین بھ نھ کنم اعتماد نمیشد
  داره داشتن

 

 و خوشحالی  اوج کھ سوخت خودم واسھ بار ھزارمین واسھ دلم
 بود دقیقھ چند حد در فقط خوشبختیم

 

 نداشت؟ دنمون ارزش دلیلم:ھامین

 

 نمیتونم من ولی داشت:نیاز

 

 ای دیگھ ادم ھیچ بھ نھ تو بھ نھ کنم اعتماد بھت نمیتونم_

 

 میشھ درست مرور بھ:ھامین

 

 بشھ؟ درست تا بخورم کتک این از بیشتر قرار:نیاز

 

  نیستم حرفھا این اھل من میشناسی منو تو نیاز:ھامین

 



 نیستی قصیرت بی اومده وجود بھ کھ وضعی این تو خودتم_

 

 تقصیری؟ چھ:نیاز

 

 فکرو ی ھمھ میرم کلنجار باھات دارم کھ ماھھ یک از بیشتر:ھامین
 نبودم مطمئن چون اونم نمیگفتم  چیزی کھ درستھ کردی مشغول ذھنمو

 باشم بوده تفاوت بی کھ نمیشھ دلیل ولی

 

 بیش امروز ولی کنم درکت کردم سعی و کردم صبر مدت ھمھ  این_
 اوردی زبون بھ رسید ذھنت بھ کھ حرفی ھر و شدی خودسر حد از

 

 ابراز خوردن کتک از بعد نمیشھ دلیل من واسھ اینا از کدوم ھیچ:نیاز
 باشیم باھم کھ کنم قبول و کنم باور عالقتو

 

 باشیم باھم گفتم کی من:ھامین

 

 گفتی االن خودت خب عھھھ:نیاز

 

 نکردی قبول ھم تو خب:ھامین

 



 جدیھ عالقت چقدر شد معلوم کھ واقعا کشیدی پس  پا زود انقدر:نیاز

 

 نزن توھم انقدر:ھامین

 

 بھم نمیتونی وقتی گفتم بھت دلیل منم خواستی موندن واسھ دلیل_
 تو مخصوصا جدیھ مسئلھ این چون نمیکنم اصرار بھت من کنی اعتماد
 یھ از مدتم این تو خودت با اومدن کنار واسھ میدم زمان بھت ما روابط
 اینجوری و خوردی سنگینی ھای ضربھ تو میگیریم کمک مشاور
 میکشی عذاب خیلی چون کنی شروع جدیدو ی رابطھ یھ نمیشھ

 

 کنی؟ تحمل میتونی یعنی میگی؟ راست:نیاز

 

 دقیقا؟ چیو:ھامین

 

 شرایطو این:نیاز

 

  من واسھ برنداری دور کھ شرطی بھ البتھ اره:ھامین

 

  ناراحتم دستت از ولی:نیاز

 



 میشم دیوونھ دارم بابتش خودم کھ نیار روم بھ امروزو:ھامین

 

 ... کنم جبرانش بتونم روزی یھ میخواد دلم_

 

  برم حموم یھ من حداقل بیرون برو االن خب خیلی:نیاز

 

  پایین میای زود:ھامین

 

 نده دستور من بھ االن از:نیاز

 

  خانوم سوسک بابا برو:ھامین

 

 میگھ بھم وقتی ھرچند بدم ابشوجو کھ نداد اجازه بھم در بستن با
 بشھ خنک دلم تا بگم بھش باید چی جوابش در نمیدونم سوسک

 

  میداد ارامش بھم ھمیشھ اب

  بشھ کمتر ھام غصھ و درد بره یادم ھام اشک میشد باعث ھمیشھ

 سدنا؛

 



  ساوان محلی بی و توجھی بی ھمھ این از میشدم دیوونھ داشتم

 

  روحی نبیھت جز داشتم و تنبیھی ھر تحمل

 

 جوری ھیچ ساوان و بود گذشتھ واسم سال سی ی اندازه روز سھ این
 نمیومد کوتاه

 

 حرف اون ی ھمھ نبودم پشیمون بودم زده نیاز بھ کھ ھایی حرف از
 بود کرده م خستھ  واقعا ھاش بازی لوس بود حقش بود شنیده کھ ھایی

 داره حدی یھ چیزی ھر

 

 تنھا  اون اینجا میفھمید تا میاورد شخود بھ نیازو باید یکی باالخره
 میده قرار تاثیر تحت ھم رو بقیھ روان و اعصاب رفتارش و نیست

 

  ساوان استقبال رفتم در صدای با

 

 نباشید خستھ سالم:سدنا

 

 سالم:ساوان

 



 بود ھام دلتنگی و انتظارم ی ھمھ جواب کلمھ یھ ھمین

 

  گذاشت تنھا منو و بست درو و اتاقش توی رفت معمول طبق

 

 و ببینمشون نمیخواست دلم بودم ندیده ھارو بچھ دیگھ روز اون از
 بھ باید انگار میکنن رفتار جوری یھ باشم ھاشون قضاوت ھدف

 بدم پس جواب ھمشون

 

 غذا واسھ زدم صدا و ساوان و چیدم میزو

 

 خوردم غذا من:ساوان

 

  اشتد حدی یھ تنبیھم رفتارش این از میخورد بھم داشت حالم دیگھ

 

 بخوریم کوفت سطل توی کردم خالی غذارو ظرف حرص شدت از
 بھتره

 

 قبولش منم بھتره  پس تنبیھ یھ این اگھ سردش رفتار این از شدم خستھ
  کنم

 



 کوسن از یکی کشیدم دراز کاناپھ روی و کردم خاموش ھارو برق
 کردن تحمل از بھتر ولی نبود راحت جام خیلی سرم زیر گذاشتم ھارو
  بود ساوان ھای رفتار

 

  بزنھ منو قید گرفتھ تصمیم کال یا تنبیھ نیست معلوم

 

 خبری ھیچ ھم اینستاگرام تو نمیبرد خوابم ولی بود گذشتھ ساعت یک
 بشم انالین تلگرامم توی نمیخواستم نبود

 

 روی دید وقتی بستم چشمامو و کردم قفل گوشیمو شنیدم پاشو صدای
 نوازشی بوسی یھ داشتم انتظار رفت و مرو انداخت پتو یھ خوابم کاناپھ
  نبود دلتنگ خیلی اونم اینکھ مثل ولی چیزی

 

  برد خوابم و شد سنگین چشمام ھا خیال فکرو ھمین با

 ساوان؛

 

 نندازم روش پتو نیومد دلم بازم ولی نیست خواب سدنا میدونستم دیشب

 

 یا اعتراض جور یھ این خوابیده کاناپھ رو اومده کھ بود عجیب واسم
 بود خودش زبون بھ کردن قھر



 

 نیاز بودم خوشحال بابت این از و شده تموم صبرش حسابی بود معلوم
 بود شده خودسر زیادی بشھ تربیت کھ داشت

 

  دارم کارت بشین بیا ساوان:ھامین

 

 کنم تمومشون باید اداریم وقت از قبل دارم کار ھزارتا ھامین:ساوان

 

 واجبھ؟ کارت_

 

  دیگھ کردم صدات کھ بھواج حتما:ھامین

 

  بگو خب خیلی:ساوان

 

 نداری؟ سراغ خوب روانشناس یھ:ھامین

 

 میخوای چی واسھ نھ:ساوان

 

 بده خبر بھم کنی پیدا  تونستی اگھ ھیچی:ھامین



 

 بود؟ این واجبت کار باشھ:ساوان

 

  بود بخشیش یھ این نھ:ھامین

 

 باشیم ھم با بخوایم ممکنھ نیاز منو راستش_

 

 توضیح دیگھ نمیخواد فھمیده شیرازیم حافظ خواجھ دیگھ ینوا:ساوان
 بدی

 

 بودم؟ تابلو انقدر یعنی:ھامین

 

 زدی گند جورایی یھ تابلو؟:ساوان

 

 ھستید اماده ھمتون دیگھ اینجوری ، بھتر:ھامین

 

  اره:ساوان

 



 ترخیص کارھای واسھ برو بیا ھا بازی مسخره این جای بھ ھامین_
  میکنیم نگینیس ضرر بمونھ ، ھا جنس

 

  نبود اون بھ حواسم اصال انداختی یادم شد خوب اوووف:ھامین

 

  نشده دیر تا برم منم ھا نره یادت:ساوان

 

 گرم دمت داداش برو:ھامین

 

 فعال:ساوان

 

 یکم شرایطش ولی باشھ میتونھ خوبیم انتخاب و مناسبیھ دختر نیاز قطعا
  میکنھ سخت رو رابطھ

 

 ی برنامھ طبق کھ امیدوارم فقط میخواست یازن واسھ روانشناسم حتما
 وجود بھ باعث کھ نگیرن تصمیم عجلھ با و برن پیش روانشناسشون

  نشن تر سنگین ھای ضربھ اومدن

 رونیا؛

 

 کرد نگاه سرسری و لباس ھای رگال و زد چرخی یھ مروا



 

 رونی بشین بیا:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 بوده کمتر پیش اهم از سودمون ولی نیست ناقص ھامون جنس:مروا
 چیھ دلیلش

 

  منم نمیدونم بخدا مروا:رونیا

 

 بدونی باید تو اینجایی مسئول تو:مروا

 

 باال برم منم بذار:رونیا

 

 بزنن دیدت کھ نفر ھزار جلوی بری بشی مدل نمیذارم کھ میدونی:مروا

 

 اینجوری چرا االن خب گذشتم خانوادم از کار این واسھ من مروا:رونیا
 میکنی

 



 بگذر منم از بیا نکن تعارف:وامر

 

  غر داری بازم بگیری اروم کھ تو بھ دادم اینجارو تمام مدیریت_
 میزنی

 

 وگرنھ داشتم خبر عالقت از چون فقط نکردم جدات فضا این از من_
 پس نداره معنی لغتم فرھنگ تو آزادی کھ میدونی نبودی اینجا االن

 نکن پشیمونم

 

 برم خاصمون ھای مدل واسھ بار یھ ماھی فقط خوب:رونیا

 

 میدونی کھ نظرمم کردم بحث باھات موضوع این بھ راجع بارھا:مروا
 میکنی سگ منو چرا پس

 

  بذار میکنم خواھش کارم این عاشق من مروا:رونیا

 

 میشم سگ دارم رونی:مروا

 

 کن گوش حرفام بھ خوب دقیقھ یھ مروا:رونیا

 



 واسم واقعا میخواد دلم لیخی میشم دیوونھ دارم بخدا برم منم بذار_
 سختھ

 

 چرا نمیدونم ولی نیست نفعم بھ اصال اصرارم کھ بود معلوم قیافش از
 صبرم واقعا دیگھ وقت ھمھ این از بعد بگیرم دھنمو جلوی نمیتونستم

 بود شده تموم

 

 افسرده اینجوری باشم داشتھ ھایی آزادی یھ باید منم خوب مروا:رونیا
 بدم انجام نمیتونم دارمو عالقھ ھشونب کھ کارھایی وقتی میشم

 

 میکنی؟ نباید باید من واسھ تو:مروا

 

 نکنم کاری چھ بکنم کاری چھ کھ میدی من یاد داری تو االن_

 

 نبود این قصدم من:رونیا

 

 نیست مھم واسم قصدت کردی کارو این ولی:مروا

 

  پریدم جام توی دادش صدای از

 



  بزنم حرف باھاش میخواست دلم فقط من کردم روی زیاده کنم فکر

  کنم توھین اینکھ یا کنم عصبیش نمیخواستم واقعا

 

 نبود تصوراتمم تو حتی نداشتم توھین حق من اصال

 

  خندیدم بھت کھ منھ از نیست تو از مشکل:مروا

 

 میفھمی افسردگیم معنی بشھ کم کھ ھات آزادی میکنم درستت حاال_

 

 ببینم بیا شو بلند_

 

  کجا:رونیا

 

 بیا گمشو گفتم:وامر

 

  افتادم راه سرش پشت حرف بدون

 

 من کھ وقتی مخصوصا میکرد قاطی حسابی کار موضوع سر ھمیشھ
 میشد بدتر چیز ھمھ میکردم فشاری پا انقدر



 

 االنم نداشتم کردن بحث جرات نبود میلش باب کھ چیزی تو وقت ھیچ
 تظارمان در خوبی چیز کھ میدونستم خوب خودم بودم پشیمون حسابی
 نیست

 

 نفری اولین میزدم حدس بود کرده اماده ھامین کھ اتاقی سمت باال رفت
  ھیجان ھم داشتم استرس ھم االن خب ولی باشم خودم میکنھ تجربش کھ

 

 تخلیھ کردنم تنبیھ با ناراحتیشو و عصبانیت تمام میخواست دلم خودم
 زندگی ی ھمھ باشھ دلگیر و ناراحت دستم از نداشتم طاقت چون کنھ
  میرسید اخر بھ واسم دنیا میرنجوندم کھ اونو ، مروا یھ و بود من

 رونیا؛

 

 بکش دراز تخت روی بیار در لباستو:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 م اضافھ حرف کلمھ یھ ھر نداشتم زدن حرف و کردن مخالفت جرات
 بیفتھ اتفاق این کھ نمیخواست دلم اصال من و میکرد برابر ده تنبیھمو

 



 تنم سرما از کردم اویزون لباسی چوب بھ و اوردم در ھامو لباس
 بود شده مور مور بدنم تمام لرزید

 

 ھمون افتادم شھربازی تو وحشت تونل یاد بود کم خیلی اتاق روشنایی
 کردم تجربھ دوباره االن داشتمو بچگی تو کھ حسی

 

 ھام دست توی  داداشم ھای دست یاد شدن زنده دوباره کودکیم خاطرات
 نترسم وحشت تونل از کھ کنھ حمایتم میکرد سعی کمش سن با دمافتا

 ی ھمھ نبینم ھیچی تا میکردم قایم ھاش شونھ پشت صورتمو ھمیشھ
 بود اون مال ھا ترس

 

  بود االنم کاش بود مراقبم ھمیشھ

  نبینم زندگیم ھای زشتی از ھیچی و بشم قایم پشتش تا بود کاش

 

 نمیتونستم  ولی کردی اشتباه میگفت عقلم لرزید دلم بار ھزارمین واسھ
  میمردم غصھ از حتما چون بدم پر و بال حسم این بھ

 

 زندگیم ی عجوالنھ ھای تصمیم و خانوادم سمت حواسم  و ھوش ی ھمھ
  جلو شدم پرت مروا لگد با کھ بود

 

 بشم بلند کردم سعی و زمین روی گذاشتم دستمو



 

 کجاست حواست تو سگ تولھ:مروا

 

 میکنی فکر کوفتیت کار اون بھ داری زبا نکنھ_

 

  خدا بھ نھ:رونیا

 

 نگو ھیچی:مروا

 

 جلوش لخت بود سخت واسم ھنوزم بپوشونم بدنمو جلوی میکردم سعی
 باشم

 

  کرد اشاره تخت بھ مروا

 

 لخت این و بود زیاد تخت ارتفاع ولی تخت روی بشینم کردم سعی
 میکرد تر سخت واسم کارو بودنم

 

  کشیدم دراز اروم و منشست تخت روی

 



 الزم کھ ھرچیزی کمد توی از سمتم اومد دار چرخ میز یھ با مروا
 بود اماده چیز ھمھ و بود برداشتھ و داشت

 

 بتونم بود محال دیگھ اینجوری بست پاھامو مچ کرد باز ھم از پاھامو
  بخورم تکون

 

 نگاه رو ھرجایی بود نشستھ سرد عرق بدنم روی خجالت شدت از
 مروا صورت جز دممیکر

 

  داد فشار اروم و پاھام وسط کشید دست

 

  دادم فشار دندونم زیر لبامو خجالت از شد بلند نالم صدای

 

 کوچولو جونم:مروا

 

 کن باز دستاتو_

 

 بودم شده معذب زیادی اینجوری بست اوناروھم کردم باز دستامو
  بود گذاشتھ نمایش بھ بدنمم تمام نداشتم کاری ھیچ قدرت

 



 بھم حسی یھ بود ای دنده ھا گیره سر برداشت فلزی ی گیره جفت ھی
  بیشتِر  خیلی خودم ھای گیره از دردش میگفت

 

 بعدش داد ماساژ ثانیھ چند دستشو توی گرفت سینمو تر نزدیک اومد
  زد رو گیره

 

 شد تکرار دوباره درد ھمون کھ کنم حالجی بودم نتونستھ دردشو ھنوز

 

 با نباید اینم از تر قوی من بزنم پس کردم یسع ھامو پلک پشت اشک
 کنم ناامید مروارو و ببازم خودمو گیره دوتا

 

 بود کھ ھرچیزی ولی میکنھ چیکار داره دقیقا ببینم نمیتونستم درست
 تنبیھم حتما پس باالتر اوردشون صاف بود بستھ پاھام کھ ھمونجوری

 محساس روش شدت بھ من کھ قسمتی میشھ پام کف بھ مربوط

 

 تکون پاھامو سوزش شدت از پاھام کف ریخت کرد روشن شمعو
 میشد ھام انگشت خوردن تکون باعث فقط تالشم ھمھ اون ولی میدادم

 

 خودشو کار بھم توجھ بی مروا ولی میکردم التماس و میریختم اشک
 میکرد

 



 شدن تموم ھا شمع باالخره کھ بود تحمل غیرقابل دیگھ پاھام سوزش

 

 با میسوخت پوستم تمام زیاد سردی از واژنم روی گذاشت ھارو یخ
  ھا شمع جای روی زدن ضربھ بھ کرد شروع شالقش

 

 مخصوصا سختھ واسم خیلی کردنش تحمل باشھ پا کف وقتی شالق
  شده حساس انقدر پوستم کھ االن

 

 نبود خودم دست ھام نالھ و جیغ صدای دیگھ

 

 نزنید توروخدا:رونیا

 

 خوردم گوه سرورم_

 

 سرورم میکنم تماستونال_

 

 غلط برسھ چھ بره نتونھ راه دیگھ کھ میکنم قلم پاھارو این من:مروا
 اضافی

 



 تخت بھ محکم کمرمو میزدم نفس نفس ، التماس و میکردم ھق ھق
 نداشتم تحمل دیگھ بیارم طاقت نمیتونستم میکوبیدم

 

 ستد لحظھ ھمون گفتم امنمو ی کلمھ ھام نالھ بین شد تموم طاقتم دیگھ
 کشید زدن از

 

 خوبی؟:مروا

 

  کردم اکتفا سر دادن تکون بھ

 

 پلک نداشتم جون حتی کرد خالص ھا یخ و ھا گیره شر از بدنمو زود
 دارمرونیا؛ نگھ باز ھامو

 

 دست سکوت تو بودم بغلش توی منم بود نشستھ کاناپھ روی مروا
 میکرد نوازشم و موھام توی میکشید

 

 تا گیره خاطر بھ  وقت ھیچ ھا گیره وعن مخصوصا بود سنگینی تنبیھ
  بودم نشده اذیت حد این

 



 اینکھ بھ برسھ چھ کنم فکر بھش نکنم جرات حتی کھ کرد کاری یھ
 بزنم حرف بھش راجع بخوام

 

 بھتری؟:مروا

 

 بلھ:رونیا

 

  خوبھ:مروا

 

 بخور معجونتم بقیھ_

 

 چشم:رونیا

 

 ی مونده تھ نداشتم کردن مخالفت جرات ولی میشدم خفھ داشتم اینکھ با
 کشیدم عمیق نفس یھ و خوردم روھم معجونم

 

 گذاشتید وقت تربیتم واسھ کھ ممنونم سرورم:رونیا

 

 باسنم روی زد اروم



 

 بشھ تکرار دیگھ نکنم فکر:مروا

 

 نمیشھ تکرار سرورم نھ:رونیا

 

 ببینم برو شو بلند کنی رسیدگی کارھات بھ میتونی بھتر االن:مروا
 میکنی رچیکا فردا واسھ

 

 بگیرم دوش یھ قبلش میشھ:رونیا

 

 بجنب فقط:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 اومدم سختی بھ خودمونم اتاق تا تنبیھ اتاق از بود سخت واسم رفتن راه
  کنم تموم چیزو ھمھ و کنم کار ھمھ این امروز بخوام اینکھ بھ برسھ چھ

 

 یول داشتم خوابیدن بھ شدیدی میل و بود کرده خستم حسابی تنبیھم
  نداشتم وقت اصال خوب



 

  کارھام سراغ رفتم و کردم خشک موھامو سرسری حموم یھ از بعد

 

 از ولی چنده ساعت نمیدونستم بکشم نفس نداشتم وقت کھ بود زیاد انقدر
  میشدم بیحال داشتم دیگھ خستگی

 

 خانوم میکنی چھ:نیاز

 

 کشیدم بلندی ھین و قلبم رو گذاشتم دستمو

 

 دمترسی دیوونھ:رونیا

 

 نشدی متوجھ زدم در خودتیا حال تو حسابی اووه:نیاز

 

 داشتم کار خیلی نبود حواسم اصال اره:رونیا

 

 گفتم جیغ با و کردم درشت چشمامو ساعت بھ خورد چشمم یھو

 

 ده؟ ساعت:رونیا



 

 دیگھ اره خب وا:نیاز

 

  سرم بر خاک:رونیا

 

 خب چتھ:نیاز

 

  میکشتم حتما دمندا خبر ھم مروا بھ میز سر نیومدم:رونیا

 

 نمیدونست؟ وا:نیاز

 

 چطور؟ نھ:رونیا

 

 بھ االنم بنده دستش داره کار خیلی امشب رونیا گفت میز سر اخھ:نیاز
  دنبالت بیام گفت من

 

 خداروشکر اووف:رونیا

 

  میره در دستم از زمان بشھ کار گرم سرم میدونھ خودشم_



 سدنا؛

 

 قبل ھای شب مثل ھدیگ ولی بودم نشستھ ساوان کنار شام میز سر
  نشد بدل و رد بینمون حرفی

 

 الکی خوردن حرص تا بودم راضی بیشتر شرایط این از خودمم
 ساوان واسھ تنبیھ این کھ حاال نمیکشیدم عذاب حداقل دیگھ اینجوری

 نکنم خراب لذتشو این منم بھتره پس بود بخش لذت انقدر

 

 ششم  حس ولی بیاد نتونستھ فردا کارھای بخاطر رونیا بود گفتھ مروا
 شده تنبیھ یا کرده لج یا االنم بوده بینشون چیزی دعوایی یھ حتما میگفت

  پایین بیاد نمیتونھ و

 

 کردن ھماھنگ مشغول  خودشم و رونیا سراغ فرستاد نیازو مروا
 گفت حرفش اخر شد ما با فردا ی برنامھ

 

 ھم ، ما ی واسھ مھمیھ روز فردا نکنم سفارش دیگھ ھا بچھ:مروا
 فردا اگر میان خاصمون ھای مشتری ھم باال میره خاصمون کارھای

 میکنیم خوبی سود قطعا بره پیش برنامھ طبق چیز ھمھ

 

 تخت خیالت کھ من طرف از:ھامین



 

 میخوای بالیی چھ فردا کھ بازیاتم دلقک این و تو نگران من دقیقا:مروا
 بیاری سرم بھ

 

  نکنھ درد شما دست:ھامین

 

 کنید بس حاال خب خیلی:ساوان

 

 بفرس حتما واسم لیستو مروا_

 

 ھست حواسم باشھ:مروا

 

 بخیر ھمگی شب خستم خیلی برم منم میاد داره ھم رونیا خب_

 

 ایستاد ھامین کنار و ما پیش رسید ھم نیاز مروا و رونیا رفتن از بعد
  شدن زدن حرف مشغول

 

 میخورد بھم شرایط این از داشت حالم

 



 و میگھ اینا با داره وایستادِ  بعدش بده منو جواب ومدمی  زورش ساوان
 میخندِ 

 

 پیچ پاش اوندفعھ مثل باال بره شیدا فردا کنید فرض ھا بچھ واای:نیاز
 بخندیم چقدر کھ وای بخوره

 

 بخندیم؟:ھامین

 

 بده سوتی یکی فقط کافیھ کرده حالل فردا واسھ مونو ھمھ خون مروا_
 نمیکنن پیدا عمارت این تو از جنازمونم

 

 بپوشھ شیدا داده اصلیو لباس دوباره چرا واقعا:ساوان

 

 میشھ مگھ استایلھ خوش و خوشگل دختر این کھ انقدر معلومھ خب:نیاز
 بپوشھ اون جز کسی اصلیو لباس اصال

 

 بخیر شب:سدنا

 

  حاال بودی بخیر شب:ھامین

 



 متس رفتم بدم و ھامین جواب اینکھ بدون و نیاز و ساوان بھ توجھ بی
  اتاقمون

 

 بودم بلد منم بیاره در حرصمو میخواست اینجوری ساوان کھ حاال
  بگیرم حالشو

 

 بودم خستھ انقدر شدم خوابیدن ی اماده کاناپھ روی قبل ھای شب مثل
  برد خوابم زود خیلی کھ

 سدنا؛

 

 شدم بیدار سنگینش دست ھای تکون با کھ بودم خواب غرق

 

 کردم باز چشمامو الی اروم ھمب بود چسبیده خستگی از ھام پلک

 

 ھوم:سدنا

 

 ببینم شو بلند چیھ ھوم:ساوان

 

 میاد خوابم خستم کن ولم توروخدا:سدنا



 

  دارم کارت بلندشو میگم سدنا:ساوان

 

 خدااا ای بودم خواب االن بودم گاو من کاش خدا ای:سدنا

 

 ببینم بشین شو بلند نیستی گاو کھ حاال:ساوان

 

 باالتر کشیدم رو مالفھ مبل ی دستھ بھ دادم تکیھ و باالتر کشیدم خودمو
 دلبری نداشتم کھ قصدی تنھا شرایط این تو نشھ معلوم لختم پاھای
 کردنھ

 

 میکنی؟ اینجوری چرا:ساوان

 

 چجوری؟:سدنا

 

 نھ انگار شام میز سر  نمیگی ھیچی شدی ساکت کھ اینجوری:ساوان
 باال اومدی پایین انداختی سرتو کھ اخرشم کنارتم کھ انگار

 

 نبود؟ خودت خواست مگھ این:سدنا



 

 بود تنبیھت اون:ساوان

 

 یھ ھرکسی کنم تحمل نمیتونستم این از بیشتر منم شد طوالنی خیلی:سدنا
 احساس اضافیم  من انگار کھ بود جوری رفتارت تو داره تحملی

  تری راضی خیلی دوری این از میکردم

 

 نگو پرت و چرت سدنا:ساوان

 

 گفتم دادو دست بھم رفتارت از کھ احساسی نیست پرت و چرت:سدنا

 

  دیگھ میکنی لوس خودتو داری:ساوان

 

 کشیدم طوالنی ی خمیازه یھ

 

  نھ اوم:سدنا

 

  کشید گرفت دستمو مچ

 



  نداشتم راحت خواب روز چند بخوابیم بریم بیا:ساوان

 

  بودما راحت من:سدنا

 

 کردی غلط تو:ساوان

 

 توی خودمو و بود دستش روی سرم منم دبو کشیده دراز تخت روی
 بودم کرده جمع بغلش

 

 کردی؟ عوض شامپوتو:ساوان

 

  نوچ:سدنا

 

  شده عوض بوش ولی:ساوان

 

 اوممم:سدنا

 

  بده جوابمو درست  اووم میگی میگم ھرچی شب سر از چیھ اوم:ساوان

 



  شب سر میگن شب نصفھ بھ حاال تا کی از نمیدونم من

 

 شلختم موھای توی کشیدم دست و تخت روی ستمنش شدم بلند کالفھ 

 

 سردرد دارم بخدا بخوابم بذار کن ولم من جون توروخدا ساوان:سدنا
 میگیرم

 

  میزنھ غر ریز یھ ببینم بخواب بیا لوس ی جوجھ خب:ساوان

 

  برد خوابم قبل از زودتر خیلی و بغلش توی کردم ولو خودمو دوباره

 رونیا؛

 

 بیشتر دیگھ روزھای از استرسم بود شده شلوغ عمارت حسابی امروز
  بود

 

  بشھ بیشتر نگرانیم کھ بود شده باعث بود داده تذکر بھم مروا کھ انقدر

 

 چیز ھمھ جورایی یھ و بود رفتھ پیش خوب چیز ھمھ االن تا
 میخواست مروا کھ بود ھمونجوری



 

 نمیتونستم  خستگی از دیگھ من و میرفتن داشتن یکی یکی ھا مشتری
 میرم حال از دارم میکردم حس ھرلحظھ وایسم پاھام روی

 

  باشم پا سر اون کمک بھ میکردم سعی و بودم گرفتھ رو مروا بازوی

 

  بود کرده تر سخت واسم و بودن سرپا بلندم پاشنھ  ھای کفش

 

 میرن دارن کن تحمل دیگھ یکم عزیزم:مروا

 

 نمیتونم دیگھ بخدا مروا:رونیا

 

  خوب خیلی:مروا

 

 زودتر کھ میکردم دعا و انداختم نگاه یھ بود مونده کھ گروھی تا دچن بھ
  برن

 

  شدم کشیده دنبالش منم ناخوداگاه مروا کردن حرکت با

 



 مرخص حضورتون از مجبوریم ما اومده پیش مشکلی یھ ببخشید:مروا
 کنید ھماھنگ باھاشون بود ای مسئلھ اگر ھستن ھا بچھ شیم

 

 میخواست دلم خوشحالی از دادن بھم رو ادنی انگار مروا حرف این با
 بدرقمون کارھا از تمجید و تعریف و تشکر با ھا مشتری کنم پرواز
  کردن

 

 سالن ، باشھ ھا مشتری بھ حواسش کھ داد اشاره ساوان بھ سر با مروا
  کردیم ترک و

 

 نیستم دیدشون تو کھ شد راحت خیالم و شدیم گم ھا پلھ پیچ تو کھ ھمین
 بیشتر قدمون اختالف اینجوری اوردم در پام از ھامو کفش و شدم دوال
 میشد

 

  نکن پات ھارو کفش این بگم بھت چقدر من:مروا

 

 میشی تنبیھ زد تاول یا شد زخم پاھات اگھ_

 

  شدم اویزون بازوش از بیشتر

 



 شدنشم نگران اینجوری عاشق من

 

 مبش خوب زودی تا بکشی نازمو باید کلی کھ بشھ زخم اگھ:رونیا

 

 این دیگھ تا میشی تنبیھ شدی متوجھ اشتباه خانوم خنگ خیر نھ:مروا
 بشھ دراز قدت من واسھ نپوشی ھارو کفش

 

  خندیدم ریز

 

 منگل میخندی چی بھ:مروا

 

  تو بھ:رونیا

 

 چرا اونوقت غلطا چھ:مروا

 

 خوب دراز میگی بعد میشم خودت قد ھم تقریبا ھام کفش با اخھ:رونیا
 خودتم

 

 چی؟ خودم:مروا



 

  کن ول گوشمو اییی:رونیا

 

 کندیش مروا اخ_

 

 نکنیا دیگھ زبونی بلبل:مروا

 

 خوردم شکر چشم:رونیا

 

 اییی اخ کن ولم مرواااا_

 

 کرد ول گوشمو

 

 بودا اخرت بار:مروا

 

 چشم:رونیا

 

 بیار من واسھ راحتم لباس یھ کن عوض ھاتو لباس بدو:مروا

 



 چشم:رونیا

 

 دراز اون روی معمول طبق منم و ودب کشیده دراز تخت روی مروا
  بودم کشیده

 

 نفسش یا بشھ لھ زیر اون ممکنھ میکردم حس میشدم معذب خیلی اوایل
 اوقات گاھی انگار نھ انگار اصال دیدم زمان گذشت با خب ولی بگیره
 نمیکنھ حس منو وزن اصال میکردم فکر

 

 بود چطور امروز:رونیا

 

 داشتم توقع ازت کھ ھمونجوری:مروا

 

 چیھ جایزم اونوقت اومممم:رونیا

 

 جایزتھ بغلمی تو کھ ھمین:مروا

 

 بغلتم تو ھمیشھ کھ من نیست حساب نخیرشم:رونیا

 



 یھ بودن من  بغل تو کھ میفھمی خوابیدی زمین رو کھ فردا از:مروا
 تکراری چیز یھ نھ لطفھ

 

  کردم تر محکم  گردنش دور دستامو

 

  ببخشید نھ نھ:رونیا

 

 زیاده سرم از خیلیم تازشم جایزمھ این  اصال_

 

  میمیرم نباشم بغلت تو من_

 

  بخوابم بزار نکن وز وز گوشم کنار انقدر حاال خب:مروا

 

  ھم توی رفت ھام اخم

 

 ھمینھ واسھ داره دوستم کھ اینِ  معنیش زدنش حرف اینجوری میدونستم
  میده حرصم کھ

 



 نازم میدونستم چون بود کردنم ناز واسھ نبود ناراحتی روی از اخمم
  داره خریدار حسابی

 

 واسش بدونی اینکھ چجوریھ محبتش ابراز بدونی اینکھ ، ھمینھ عشق
 فھمیدنھ بھ نیست گفتن بھ چیز ھمھ من نظر بھ مھمی و داری ارزش

  تِر  بخش لذت اینجوری

 

 توھم رفتھ ھات اخم باز زشتو چیھ:مروا

 

 میکنم وز وز گفتی بھم:رونیا

 

 میزنی  حرف داری یزر یھ خب:مروا

 

  باھات قھرم:رونیا

 

 میکنی ناز واسم داری االن باشھ:مروا

 

 نوچ:رونیا

 



 شدی لوس تو دوباره:مروا

 

  نمیدونم من:رونیا

 مروا؛

 

 عقل بی میدونی چی تو اخھ:مروا

 

 نمیدونم ھیچی:رونیا

 

  میدونست خودشم اینو بودم عاشقش

 

  نبود مھم اصال واسم ولی داشت فرق دیگھ ھای ادم  تصور

 

 ارزشمنده واسم چقدر کھ میدونھ میدونستم کھ بود مھم رونیا خود فقط
 داشتنی دوست و بود مھم انقدر واسم ھا سال از بعد کھ بود کسی تنھا

 

  خانوم ناز خودمی خنگ:مروا

 

  گردنم روی گذاشت سرشو



 

  شدم مرگ ذوق من وووییییی:رونیا

 

 نبود ادم مثل مکردنش قھر بست نقش ھام لب روی لبخند

 

 مروا:رونیا

 

 ھوم:مروا

 

  جونم مروا:رونیا

 

 بگو:مروا

 

  ترینم جانان جان:رونیا

 

 بگو رونیا جونم:مروا

 

 میخواستم ھمینو اخیش:رونیا

 



 اومدیم گذاشتیشون چرا خوب نبودن مھم واست ھا مشتری مگھ  میگم_
 باال

 

 بودن مھم چرا:مروا

 

  اومدیم چرا خب:رونیا

 

 تو از تر مھم نھ ولی دنبو مھم:مروا

 

 گفت ناز با و کرد غنچھ ھاشو لب

 

  اوووم:رونیا

 

 جاناییم عاشقتم من_

 

  بگذرم انگیزش وسوسھ ھای لب خیر از نمیشد دیگھ

 

  بشھ صورتم نزدیک صورتش شد باعث کھ سرش پشت گذاشتم دستمو

 



  بوسیدمش طوالنی کردم شکار ھاشو لب

 

 دیگھ کردنم ھمراھی کرد وعشر و بشھ جمع حواسش تا کشید طول
  کردم ول ھاشو لب کھ میاورد کم نفس داشت

 

  ھام چشم بھ دوخت خمارشو ھای چشم و کرد گردنم بھ نگاه یھ

 

 زدن میک بھ کرد شروع و گرفت بود منتظرش کھ ای اجازه لبخندم با
  گرفتن گاز گردنمو

 

  کرد پنھون بغلم توی سرشو اروم ھمونجوری و شد سیر باالخره

 

 

  شد چی:مروا

 

 باور کدومو خجالتت این بھ نھ گرفتن گاز و شدن حریص اون بھ نھ_
 اخھ کنم

 

 ھمشو:رونیا



 

 ببینم سرتو باال ر بیا جوجھ جونم:مروا

 

 فشارداد سینم روی  بیشتر سرشو

 

  وحشی اخ:مروا

 

  نمیام:رونیا

 

 خوب نگو اصال میکشم خجالت_

 

  ننر لوس:مروا

 

 کھ ادمی با منھ اتاق توی کھ رونیایی بود این رابطمون جذابیت بیشتر
 داشت فرق اسمون تا زمین دره این پشت

 

 شدنش مظلوم ھاش، بازی خنگ بودنش، لوس

 بود من واسھ فقط بودنش خاص اینکھ و داشت کھ ھایی تفاوت ی ھمھ
 میکرد بیشتر رو رابطھ این لذت خیلی کھ



 

 خاص کھ بود این bdsm روابط تو مخصوصا رابطھ اصل من نظر از
 باشھ  ادم پارتنر مخصوص فقط  قشنگ ھای حس و گرایش اون بودن

 من نظر از باشھ ھمھ ی واسھ و ببرن لذت ازش ھمھ کھ نباشھ چیزی
  باشھ  دونفر مال فقط باید حس این  شیرینی

 نیاز؛

 

 کھ االن بود شده بھتر خیلی چیز ھمھ بود گذشتھ مشاورم از جلسھ ١٢
 اشتباه چقدر و بودِ  بد گذشتھ توی رفتارم چقدر ھک میدیدم میکردم فکر

  داشتم

 

 جلسھ ٤ اون جز و بودیم باھم ھامین منو ش جلسھ ٢ جلسھ ١٢ این از
  بود رفتھ تنھا ھامین ھم

 

 قبل از بھتر خب ولی زیاد خیلی نھ بود کرده تغییر ھامین بھ نسبت دیدم
  بود شده

 

 لذت بودنمون باھم ینا از گاھی  حتی میگذروندم وقت بیشتر باھاش
 بھم کسی نبودم حاضر کھ بودم شده ادمی من بود جالب واسم میبردم
 باشم ھامین توجھ مرکز میخواست دلم االن ولی بشھ نزدیک

 



 نیاااااااااز نیاااااز:ھامین

 

 کردم نگاه و پایین و کردم باز و اتاق درو

 

 ھامین خبرتھ چھ:نیاز

 

 سرت رو گذاشتی اینجارو چرا_

 

 دارم کارت پایین بپر:نھامی

 

 بگو کارتو باال بیا خودتم داری کار خودت نخیرشم:نیاز

 

 پایین بیا نکن لج نیاز:ھامین

 

 نوچ:نیاز

 

 ھا خودتھ ضرر بھ باشھ:ھامین

 

 نمیام من ولی باشھ:نیاز



 

 و میمونھ زده کھ حرفی سر ھامین کھ میدونستم و بود گذشتھ ربع یک
 داشتھ چیکارم ببینم پایین رمب باید خودم اخرشم نمیاد کوتاه

 

 خود کنم صبر نمیتونستم این از بیشتر و بود کرده گل فضولیم حس
 خواستش بھ اون نیارم طاقت میشھ باعث فضولیم کھ میدونست ھامینم
 برسھ

 

 دستشھ گوشی و نشستھ تلویزیون جلوی ھامین دیدم و پایین رفتم

 

 گفتم لندب گوشش کنار و گوشیش تو کشیدم سرک سرش  پشت از

 

 میکنی  بازی داری کھ واقعا:نیاز

 

 میشی ظاھر جن مثل چرا زھرمار:ھامین

 

 تربیتی بی خیلی:نیاز

 

 بھم کنم قبول پیشنھادتو بشم راضی بری صدقم قربون اینکھ  جای بھ_
 جن میگی



 

 نیستم بازی سوسول اھل من:ھامین

 

 میکنی لوس واسم خودتو داری خداتھ از کھ ھم تو_ 

 

 منفیھ جوابم اصال:نیاز

 

 کردی غلط تو:ھامین

 

 مبل ی دستھ رو نشستم

 

 داشتی چیکارم خب:نیاز

 

  شده کنسل مشاورت وقت:ھامین

 نیاز؛

 

 منھ شانس از اینم  بابا ای:نیاز

 

 پایین؟ کشیدی منو کھ بود من نفع بھ این اونوقت_



 

 نفعتھ بھ ش بقیھ:ھامین

 

 کشیدم و ھامین موھای

 

 تو نوم  کشتی دیگھ بگو خب:نیاز

 

  بیرون بریم مشاوره جای بھ شو حاضر برو:ھامین

 

 جونمی اخ:نیاز

 

 ھووووراااااا من عاشقتم_

 

 منتظری گفتم دیدی:ھامین

 

 شم حاضر برم من:نیاز

 

 بیا زود نده طولش دوساعت فقط جدت سر:ھامین

 



 زودی میام باشھ باشھ:نیاز

 

 امیدوارم:ھامین

 

  بود خوبی روز خیلی امروز

 

  خندیدم دلم تھ از ھا تمد از بعد

 

  خوبمون ھای لحظھ بھ بودم ھامین کنار کھ خودم بھ میکردم افتخار

 

 واسم خیابون کنار خوردن ھویچ اب بودم چشیده و سختی طعم کھ من
 بود ھرھفتشون برنامھ کھ کسایی تا بود تر ارزش با خیلی

 

 ولی نیست خطرناکی و مھم خیلی چیز افسردگی میکردن فکر ھا خیلی
 انگیزه ی ھمھ میگیره ادمو دلخوشی و  زندگی تمام میشھ حاد وقتی
 میکنھ نابود و بودن زنده واسھ

 

 زندگیت نابودی شاھد خودت تنھاییت و خودت بھ میشھ خالصھ دنیات
 میشی

 



 بابت ھستم ھامین مدیون ھمیشھ من بیفتھ کھ اتفاقی ھر عمرم اخر تا
 داد نجاتم داغونم زندگی از و مشاور پیش برد منو و کرد بھم کھ لطفی

 

 ھیچ و ھامینم مدیون دارم ارامش و لبمھ روی لبخند کھ ای ثانیھ ھر
 کنم  فراموش لطفشو این نمیتونم وقت

 

 میخوری چی شام:ھامین

 

 نمیدونم اومم:نیاز

 

 دیگھ بگو:ھامین

 

 کردم روم بھ رو منوی بھ دیگھ سرسری نگاه یھ

 

 پاستا خب:نیاز

 

 دیگھ؟ آلفردو:ھامین

 

 معدنی اب یھ با اوھوم:نیاز



 

 بیام تا بشین خب خیلی:ھامین

 

 باشھ:نیاز

 

 حرف متفاوت ھای چیز بھ راجع و بشھ حاضر غذامون تا بودیم منتظر
 میزدیم

 

 نیاز:ھامین

 

 ھووم:نیاز

 

 بزنی؟ سر مامانت بھ بری نمیخوای:ھامین

 

 پایین انداختم سرمو

 

 این از بیشتر کھ برم نمیخواست دلم ولی بودم دلتنگش خیلی خودمم
  بدم عذابش

 



 نھ:نیاز

 

 شدی جدی انقدر چرا حاال خب:ھامین

 

 بزنم حرف بھش راجع و ببینمش نمیخواد دلم چون:نیاز

 

 اومد کھ منم عشق بھ بھ:ھامین

 

 بود دستش غذاھا کھ گارسون دیدن با ، کردم نگاه سرم پشت بھ اخم با
 گرفت م خنده

 

  کھ واقعا:نیاز

 

 بخ چیھ:ھامین

 

  کھ واقعا میگم بھت منی عاشق کھ تو مگھ ھمبرگرم عاشق من_

 

 ھااامین:نیاز

 



 شد ھم در ھاش اخم

 

 بزن  حرف یواش ھیس:ھامین

 

 اخمو:نیاز

 

  عمارت برگشتیم کھ بود گذشتھ نیمھ از شب

 

 کھ ھرچند خوابن ھمھ کھ بود معلوم بود اومده وجود بھ کھ سکوتی از
  پایینھ ھمیشھ کھ ھامین جز البتھ دنبو شلوغ خیلیم وقت ھیچ سالن

 سدنا؛

 

 پایین بودیم نرفتھ ھمین واسھ بودم کرده درست مرغ با پلو زرشک شام

 

  خورد دوغش از یکم ساوان

 

  سدنا:ساوان

 

 جانم:سدنا



 

 معذرت یھ کھ بشی متوجھ خودت شاید کردم صبر االن تا:ساوان
 موضوع این بھ حواست اصال انگار خب ولی بدھکاری نیاز بھ خواھی
 نیست

 

 اخھ نمیتونم من:سدنا

 

 پایین انداختم سرمو

 

 دلیلش؟ و :ساوان

 

 میکشم خجالت خب:سدنا

 

 اینھ؟ از غیر دیگھ خودتھ کار ی نتیجھ این باالخره:ساوان

 

 نھ:سدنا

 

 میکنی خواھی معذرت نیاز از و میری فردا:ساوان

 



  تِر  مھم و تر ارزش با واسش اون کردم  حس لحظھ یھ

 

  نیاز از خواھی معذرت واسھ کنھ اصرار داره دلیلی چھ

 

 این ساوان واسھ چرا نمیدونستم ولی بودِ  زشت منم کار درستھ حاال
 شده مھم انقدر موضوع

 

 تِر؟ مھم واست نیاز االن:سدنا

 

 بشقابش توی کوبید قاشقشو

 

 سدنا؟ احمقی انقدر:ساوان

 

 اینجوریھ؟ فکرت طرز چرا_

 

 میکنی؟ راراص انقدر چرا خب:سدنا

 

 بده نشون رفتاری من لیتل من زن نیست من شخصیت تو چون:ساوان
 نکنھ خواھی معذرت بعدشم سوال زیر ببره خودشو منو شخصیت کھ



 

 میخوای  کی سوال زیر میبره منم باشھ غلط اگر بکنی کھ رفتاری ھر_
 بفھمی؟ چیزھارو این

 

 نداشتم بدی  منظور:سدنا

 

 ازت میخوام معذرت_

 

 نکن عصبی منم نیار زبونت بھ و حرفی ھر:ساوان

 

 ببخشید چشم باشھ:سدنا

 

  شد بلند جاش از

 

  بکشم دراز میرم:ساوان

 

  مونده کھ غذات:سدنا

 

 مرسی  شدم سیر:ساوان



 

 میام زود میکنم جمع منم:سدنا

 

 باشھ:ساوان

 

 میکنم عصبیش زدنم حرف با کھ احمق من بھ لعنت

 

 ذھنمھ و فکر تو ھرچی میشھ اعثب حسودیم نیست کھ خودم دست خب
  بیارم زبون بھ

 

 حدی یھ ساوانم تحمل کھ میدونم کنم کنترل خودمو بیشتر کنم سعی باید
 ھمھ میتونم سخت خیلی دیگھ اونوقت میکنھ قاطی بدجوری یھو و داره

  کنم درست چیزو

 ساوان؛

 

 کھ احمقھ انقدر اعصابم روی میرفت شدت بھ مزخرفش ھای فکر واقعا
 سری یھ خرشھ خود خاطر بھ رفتارھام از خیلی دلیل شاید نمیکنھ فکر
 میده ربط اون بھ و ھرچیزی داره بچگانھ تفکر

 



 کھ ای عالقھ میخواد دلم کھ زیاد انقدر میکنھ کالفم ھا وقت بعضی
 بعدش خب ولی بدم بھش حسابی درس یھ و بگیرم نادیده و دارم بھش

 حدی یھ منم صبر چون بیاد خودش بھ کھ امیدوارم فقط میشم پشیمون
 داره

 

 شد باز اتاق در

 

 دراز تخت روی و کرد عوض لباسشو رفت صدا و سر بدون سدنا
 کشید

 

 بحث  باھاش این از بیشتر نمیخواستم خوابم کنھ فکر تا بستم چشمامو
 کنم

 

 بیداری کھ میدونم:سدنا

 

 نشھ تکرار کھ میدم قول میخوام معذرت بازم من_

 

  شنیدم زیاد ھا ولق این از:ساوان

 

 میکنم عمل بھش ایندفعھ:سدنا



 

 عملھ مھم نداره ارزشی من واسھ حرف:ساوان

 

  کن عمل قولت بھ میگی راست خیلی_

 

 میکنم عمل چشم:سدنا

 

 بگذره کھ حد اون از داره حدی یھ من صبر باشھ یادت ھمیشھ:ساوان
 دیدی خودت چشم از دیدی ھرچی

 

  نمیکنھ بھت کمکی تمنا و خواھش و اشک و قول دیگھ اونوقت سدنا_

 

 برسیم جا اون بھ نکنھ خدا نھ:سدنا

 

 ی احمقانھ رفتارھای تو نمیکنھ ھاش بنده واسھ بد کار خدا:ساوان
 میشھ ای اینده ھمچین یھ باعث کھ خودتھ

 

 بکن خودت حال بھ فکری یھ ماشا انشا جای بھ پس_

 



 چشم چشم:سدنا

 

 میدم قول میکنم تغییر من_

 

 کنیم تعریف ببینیمو:ساوان

 

 و فکر ھرچی کردم سعی و سرم زیر گذاشتم دستمم بھش کردم پشتمو
 بخوابم و کنم پاک ھستو سرم تو خیال

 

 اووومم:سدنا

 

 ساوان راستی_

 

 بگو:ساوان

 

 نیاز پیش میرم فردا:سدنا

 

  بیارم در دلش از میکنم سعی_

 



 افرین خوبھ:ساوان

 

 پیشرفت واقعا من نظر از ھمین و میومد عقل سر داشت باالخره
 بود بزرگی

 

 راحت خیالم برداشت خوردن وول از دست و گرفت اروم سدنا وقتی
 راحت خیال با خودمم و تنش روی کشیدم رو مالفھ خوابیده کھ شد

  خوابیدم

 لونا؛

 

 اینده دوماه ی واسھ منشی از شھریار و  بیرون اومدیم دکتر مطب از
 گرفت وقت

 

 شدم ماشین سوار شھریار و شاداب کمک بھ شینما کنار رفتیم

 

 واقعا دادنم تکون میشدم خستھ حسابی ولی نمیکردم خاصی کار اینکھ با
 پیش ھای دفعھ از برابر ھزار ھردفعھ من و بود ای کننده خستھ کار

 میشدم معذب و میکشیدم خجالت بیشتر

 

 کرد نگاه بھم و عقب برگشت شاداب



 

 باشن ناراحت جان لونا:شاداب

 

 درست چیز ھمھ کم کم شدی بھتر  میایم کھ دیگھ ماه دو تا انشاهللا_
 میشھ

 

  نکن امیدوار منو الکی شاداب:لونا

 

 اینکھ مگر ھمینھ وضعم عمرم اخر تا من کھ میدونیم مون ھمھ_
  بشھ معجزه

 

 باشی امید نا کھ نباید:شاداب

 

  نمونده واسم امیدی:لونا

 

 ھضمھ غیرقابل مواس اینجوری زندگی ی ادامھ_

 

 نیستم قوی میکنی فکر کھ اونقدر من_

 



 میزنید چیھ حرفا این:شھریار

 

 ندید منفی انرژی انقدر میشھ درست چیز ھمھ_

 

 میگم ھمینو منم:شاداب

 

 بریم؟ کجا ناھار حاال خب:شھریار

 

 برید خواستید ھرجا خودتون خونھ بذارید زحمت بی منو:لونا

 

 میریم باھم تایی سھ خیر نھ:شھریار

 

 نشو لوس لونا دیگھ اره:شاداب

 

 لطفا خونھ ببرید منو ممنون نھ:لونا

 

 میریم باھم گفتم خود بی:شھریار

 

 تو خودخواھی انقدر چرا شھریار:لونا



 

 نمیام یعنی نمیام میگم بھت وقتی_

 

 فلج من بگیری تصمیم من جای بھ میدی اجازه خودت بھ چی واسھ_
 ندادم دست از کھ عقلمو شدم

 

 میشی؟ وحشی چرا چتھ:ھریارش

 

 نمیکنید درکم چون نمیفھمید منو چون:لونا

 

  چرا اخھ:شاداب

 

 چیھ ھا حرف این_

 

 صندلی پشتیھ بھ دادم تکیھ سرمو

 

  بفھمن حسمو تا کنن درکم تا میگفتم باید چجوری

 

 بفھمھ؟ منو احساسات بتونھ کھ خودم از غیر بود دنیا این تو کسی اصال



 

  بوده شرایط این تو کھ ھرکسی و خودم و بودم خودم فقط

 

 نابود غرورم نمیخواستم این از بیشتر بدم قورت بغضمو کردم سعی
 بشھ

 

 نیستید من جای چون نمیفھمید:لونا

 

  خستم مردم نگاه از_

 

 جدا ازم شون خیره نگاه دیدن فضایی ادم انگار میبینن منو وقتی_
  میکنن قضاوت میکنن تحلیل و تجزیھ نمیشھ

 

 چرا میگن ای مقدمھ ھیچ بدون میان کھ اونایین ترینشون منفور_
 حس ارضای واسھ دیگھ سوال ھزارتا و شده چی شده اینجوری
  خودشون فضولی

 

 نبود اور عذاب ھاشون فضولی و ھا پچ پچ ھا، ادم نگاه انقدر اگھ اره_
 فرصت ھاشون دخالت ولی بیام کنار زندگی این با میتونستم بھتر

 گرفتھ ازم و دنکر زندگی



 

 نخور حرص باشھ  باشھ:شھریار

 

  کھ نداره فرقی میخوریم خونھ میگیریم غذا عزیزم باشھ:شاداب

 

 نیست امروز ناھار موضوع:لونا

 

 باشم زنده قراِر  من کھ روزھاییِ  ی ھمھ مسئلھ_

 

 عذاب منو اونجوری چون نکنید محدود من خاطر بھ و خودتون انقدر_
 میدید

 

 نکرده محدود تو بخاطر خودشو سیک نترس:شھریار

 

  کنن درک و بفھمن ھامو حرف بودم امیدوار

 

  بمیرم خودم تنھایی تو میخواست دلم

 



 میکردن من وقف و روزشون ی ھمھ شاداب و شھریار کھ اینجوری
  میداد عذابم

 

 گاھی ولی بود ای دیگھ ھرچیز یا عالقھ یا مھربونی روی از کھ درستھ
  میکرد دیوونھ منو موضوع این و ممیکرد حس ترحمو بوی

 نیاز؛

 

 بودم نشستھ سدنا روی بھ رو آالچیق توی

 میوزید کھ نسیمی ، بود ترشده خنک دیروز نسبت بھ امروز ھوای 
 تو میکردی حس کھ جوری ، بود کرده پخش فضا تو ھارو گل عطر

  بھشتی

 

 داشتی؟ کارم خب:نیاز

 

 اره:سدنا

 

 بیام کھ خواست ازم اون ساوانِ  طربخا اینجام من اگر اینکھ اوال_

 

 خوب:نیاز

 



  کنم خواھی معذرت ازت روز اون بابت خواستم:سدنا

 

 ولی نبودی تقصیر بی خودتم کھ درستھ زدم حرف بد باھات رفتم تند_
 بود زشت ھم من کار خوب

 

 بخشیدمت وقتھ خیلی من:نیاز

 

  شدم ناراحتیت باعث اگر ببخش منو ھم تو_

 

 ھا گذشتھ خوب نبودم مناسبی روحی شرایط تو من صورت ھر در_
 کنیم فراموش چیزو ھمھ ماھم بھتِر  ، گذشتھ

 

 آشتی؟ یعنی:سدنا

 

 بھم میکردی پشتتو میدیدی منو تو آشتیم وقتھ خیلی کھ من:نیاز

 

 پایین انداخت   سرشو سدنا

 

 زدم ناخوداگاه و حرف این واقعا بدم خجالتش کھ نبود این قصدم



 

 داشتمن بدی قصد:نیاز

 

 نشیا ناراحت من دست از تو حاال_

 

 دیوونھ بابا نھ:سدنا

 

 ناراحتم رفتارم خاطر بھ خودم_

 

 بشھ فراموش کھ نیست چیزی بکنم کاریم ھر_

 

  کردم مزه مزه چاییمو از یکم و گوشم پشت زدم موھامو

 

 نشھ تکرار دیگھ کھ کنیم کاری یھ میشھ حداقل:نیاز

 

 بغلم توی انداخت خودشو سدنا

 

  دیگھ آشتی پس جونمی اخ:سدنا

 



 دلم خیلی  نبودیم قبل مثل رونیا و تو منو دیگھ کھ وقت چند این اصال_
 میگرفت

 

 بود شده تنگ دلم خیلی منم:نیاز

 

 شد حل چیز ھمھ کھ  خداروشکر_

 

 کوتاه و بود رفتھ بین از منفیش دید باالخره سدنا کھ بودم خوشحال
  بود اومده

 

 بدم حال  خاطر بھ فقط داشتم اشتباھی رفتار اگرم داشتم دوسشون واقعا
 نمیخواست دلم و نداشتم کسیو عمارت ھای بچھ جز کھ من وگرنھ بوده
  بدم دستشون از راحت کھ

 ھامین؛

 

 قبول پیشنھادمو نیاز تغییر کلی و رفتن مشاوره از بعد باالخره امروز
 کنیم شروع رابطمونو کھ شد قرار و کرد

 

 دلم کھ چیزی بھ سختی و  تالش ھمھ اون از بعد تمداش خوبی حس خیلی
 بودم رسیده میخواست



 

 دنیا یھ  واسم  کھ چیزیھ این و بود شده قبل از بھتر خیلی حالش ھم نیاز
  داره ارزش

 

 کنم جبران  و اذیتات میتونم باالخره خب:ھامین

 

 نخیرشم:نیاز

 

  دارم شرط کلی من تازه_

 

  جلو دادم ھل قھومو فنجون و بھش دوختم جدیمو نگاه

 

 نمیخوریم ھم درد بھ ما پس:ھامین

 

 کنار بشقاب تو گذاشت اروم بستنیشو قاشق بود شده درشت ھاش چشم
 دستش

 

 مگھ شد چی:نیاز

 



 نداشتم منظوری کردم شوخی خدا بھ من_

 

  بگیرم خندمو جلوی نتونستم

 

 بود کرده پر رو کافھ فضای خندم صدای

 

 باور زود خنگ:ھامین

 

 ادبی بی خیلی:زنیا

 

 اه شوخیات این با بود مزه بی واقعا_

 

 حد این تا نھ ولی عاشقمی خیلی میدونستم:ھامین

 

 نزن حرف من با اصال بابا برو:نیاز

 

 بسھ شوخی دیگھ خب:ھامین

 



 ھر تو کھ نمیشھ دلیل اصال بدون ولی درست شوخیم ادم من اینکھ_
 بدی نشون خودت از بخوای کھ رفتاری

 

 وماوھ:نیاز

 

 نمیخواد دلم است رابطھ این توی مسئلھ ترین مھم واسم احترام:ھامین
 کنی سواستفادی اخالقم از

 

 ادمیم؟ اینجور من ھامین:نیاز

 

 گفتم؟ چیزی تو شخصیت بھ راجع من:ھامین

 

 از خیلی جلوی تا بزنھ رابطھ اول باید ادم ھست ھا حرف سری یھ_
 بشھ گرفتھ مشکالت

 

 خب اوھوم:نیاز

 

 نگو دروغ بھم پس حساسم دروغ روی دنیا ھای ادم ی ھمھ مثل:ھامین
 بیفتی چشمم از نشو باعث

 



 تصمیم عجوالنھ پس بیاد  پیش اشتباه و سوتفاھم ممکنھ جاھا خیلی_
  نگیر

 

  بگم من حاال خب:نیاز

 

 نپر حرفمم تو:ھامین

 

 شد؟ شروع غرغرھات اوووف:نیاز

 

 نباش ھم پررو درضمن:ھامین

 

 صندلی بھ داد تکیھ ھمش در ھای اخم با و شد سینھ بھ دست

 

  ھاش بازی لوس این با برسھ من داد بھ خدا زشت لوس ی دختره

 نیاز؛

 

 میکنھ من بار چیزی یھ باز نمیگم ھیچی من  ھرچی

 



 قھر باھاش باید ھمیشھ انگار باشم مھربون باھاش یکم نداره جنبھ اصال
  بشھ ادب یکم تا باشم

 

  وبگ تو حاال خب:ھامین

 

 نمیخوام:نیاز

 

 باش زود بگو گفتم:ھامین

 

 و بود مھم بحثمون االن بدم کشش این از بیشتر نمیخواست دلم خب
 بشم دور اصلی موضوع از بازی بچھ با نمیخواستم

 

  مھمھ منم واسھ کھ حرفا این دروغ خب:نیاز

 

 میخوام چیزی یھ ازت فقط من ھامین_

 

 بگو یا ندارم دوست دیگھ بگو بیا بگو، بھم نخواستی منو کھ ھروقت_
 زندگیم دنبال برم حرفی ھیچ بدون کھ میدم قول نداری عالقھ بھم دیگھ

 دلم کنی خیانت یا بشی سرد باھام و کنی محلی بی بھم ندارم دوست



 با نھ برم داشتم بھت کھ دیدی ھمون با نخواستیمی کھ ھروقت میخواد
 شده شکستھ دل یھ

 

  ندارم کھ تعارف میگم تبھ نخوامت راحت خیالت:ھامین

 

  سرش تو بزنم محکم داشتم دوست

 

 بازم کنی کھ جونشونم بھ جون رو مردا پررو میگھ من بھ اون اونوقت
 احساسین بی موجودات

 

  چیھ ھات لیمیت خب:ھامین

 

  جنسیھ ی رابطھ ترینش مھم و اولیش:نیاز

 

 چی؟ یعنی:ھامین

 

 بزنم حرف باھاش مسائل این بھ راجع بود سختم پایین انداختم سرمو

 

  بود شده گذشتھ درگیر ذھنم دوباره



 

 اعصابم بھ زد گند لونا فکر بازم

 

 بود چیزی تنھا این و بود بکارتم ترمیم بود کرده حقم در کھ لطفی تنھا
 بود کرده درستش خودشم و بود کرده خراب خودش کھ

 

 چیزو ھمھ ازدواج از قبل الزمھ بود کرده گوشزد بھم دکتر کھ درستھ
 بفھمھ چیزی کسی نمیخواست  دلم ولی بفھمھ ممکنھ و بگم ھمسرم بھ

 

 نمیخواست دلم بود کرده کمکم کلک دوز و بازی پارتی با لونا کھ حاال
 بشم نما انگشت دوباره

 

 پیش واسم مشکلی ازدواجم از قبل تا نمیخواد دلمم دخترم من خب:نیاز
  نداره خبر اینده از کس ھیچ بیاد

 

 نداری؟ اعتماد من با ی اینده بھ یعنی میفھممن:ھامین

 

 نبودم کنارت االن نداشتم اعتماد اگر نیست این اصال بحث:نیاز

 

 باشیم داشتھ نمیخوام جنسی ی رابطھ فقط من_



 

  خب خیلی:ھامین

 

  برسھ بھت آسیبی نمیذارم_

 

 لیمیتمھ ھم خفگی اینکھ و:نیاز

 

  ندارم ای عالقھ خودمم باشھ:ھامین

 

 یگھ؟د خب_

 

  کاریھ کثیف کال و دستشویی ھم لیمیتم اخرین:نیاز

 

 شد؟ تموم خوب خیلی:ھامین

 

 اوھوم:نیاز

 

 ببینیم عمارت بریم بخریم شیرینی بریم بلندشو شد اب کھ بستنیت:ھامین
 خبره چھ



 

 بریم باشھ:نیاز

 

 بود گذشتھ سختش  قسمت اووف

 

 ھمش بود شده کم استرسم از خیلی بود کرده قبول ھامو لیمیت کھ حاال
  نکنھ قبول کھ بودم نگران

 رونیا؛

 

  بودم کرده مچالھ دستم توی و تخت ی مالفھ

 

 خیلی واسم درد این تحمل پایین داد فشار بیشتر کمرمو مروا دست
  بود سخت

 

 غلط بھ کھ میشد باعث ھمیشھ دردش خب ولی داشتم دوست کھ درستھ
 بیفتم کردن

 

 با االنم بود گرفتھ صدام کھ بودم ردهک گریھ و بودم کشیده جیغ انقدر
  بودم شده ساکت مروا تھدید

 



 کرد تموم طاقتمو و رسید استخونم مغز بھ درد دوباره

 

 تر یواش توروخدا مروا ایی:رونیا

 

  کردم غلط اصال نمیخوام مروا_

 

 اااااییییییی_

 

  نیار در بازی قربت انقدر رونی:مروا

 

  بزنم ژل دیگھ یکم تا نخور تکون_

 

 کن تمومش زود توروخدا فقط چشم چشم:رونیا

 

 بخورم نامحسوس تکون یھ شد باعث ژل سردی

 

 کنھ بدنم وارد دمو تونست و شد تموم باالخره

 

  باریدن بھ کردن شروع ھام اشک و ترکید بغضم



 

 میکشید دست کھ ھمینجوری بغلش توی کشید منو و گردوند برم مروا
 زدن حرف باھام ردک شروع بشھ تر کم دردش تا پشتم

 

 شد تموم باش اروم عزیزدلم:مروا

 

 میکشی درد داری ناز انقدر دیگھ خودتھ تقصیر_

 

  بده خیلی مروا:رونیا

 

 ایییی_

 

  دیگھ شد تموم:مروا

 

 نداری؟ دوست ُدم خودت مگھ_

 

  دارم خیلی چرا:رونیا

 

 دیگھ کنی تحمل  دردشم باید خب:مروا



 

 دیگھ میشھ تنگ دلم خب لیو میذارم دیر بھ دیر واست منم_

 

 منم دل اوھوم:رونیا

 

 میکنی چیکار ببینم شو بلند بسھ بازی لوس دیگھ خب:مروا

 

 ھاپ ھاپ:رونیا

 

 بیرون اومدم بغلش از و کردم پارس

 

  بودم سجده حالت بھ تخت کنار

 

 ُدمم و کمرم موھام، روی کشید دست

 

 شد شروع بازی

 

 بود ادزی خیلی واسم رابطھ از قسمت این لذت

 



 باھاش میتونستم کردن پارس با کھ بودم شده تربیت جوری اینکھ از
  میبردم لذت بزنم حرف

 

 میرفت ضعف داشت حسابی دلم و بودم نخورده چیزی ظھر از

 

  صورتم روی کشید پاشو

 

 لیس پاشو مچ تا ھاش انگشت از و اوردم در دھنم از کامل زبونمو
 کشیدم

 

  خوبھ:مروا

 

 بشم تر حریص شد عثبا کردنش تایید

 

  زدن لیس یکی یکی ھاشو انگشت و پاھاش کردم شروع

 

 گفت غذام ظرف بھ اشاره با شد تموم کارم وقتی

 

  بخوری چیزی یھ میتونی:مروا



 

 ھااااپ ھااااپ:رونیا

 

 برداشتم خیز بود کردنم اطاعت ی دھنده نشون کھ بلند پارس دوتا با
 غذام ظرف سمت

 

  بود شده کثیف ھام سینھ و گردن مامت میخوردم شیر تند تند

 

 یک ھر کھ میشدم عجول و میگرفتم انرژی انقدر حالت این تو ھمیشھ
  میگذشت ساعت یک واسم ثانیھ

 مروا؛

 

 رونیا کردن تربیت از میبردم لذت

 

 ای گمشده ی نیمھ ھمون موجود این کھ میاوردم ایمان ھا وقت خیلی
 کنھ تکمیل منو میتونھ کھ ھستش

 

 میکرد سعی دفعھ ھر میاوردش رونیا و میکردم پرت وچیکشوک توپِ 
 بده انجام کارو این کمتری زمان تو

 



 شده باعث کھ بود کرده گریھ و بود زده جیغ دم گذاشتن خاطر بھ انقدر
 بود کرده گیجم حسابی ھا مسکن االنم بشھ شروع دردم سر بود

 

  کشیدم دراز تخت روی

 

 بخوابی داری اجازه ھم تو بخوابم ممیخوا میکنھ درد سرم خیلی:مروا
 بشم بیدار کھ نکن کاری فقط

 

 ھااپ ھااپ:رونیا

 

 کردم اشاره تخت پایین جاش بھ

 

 بکش دراز جات سر بدو:مروا

 

 ھااپ ھااپ ھااپ:رونیا

 

 چیھ واسھ مخالفتت االن میخوابی ھم تو نگفتی مگھ:مروا

 

 تخت بھ دوخت مظلومشو نگاه



 

 داشت لذت واسم کردنش یتاذ ولی چیھ دردش میدونستم

 

 بخواب بدو:مروا

 

 ھاااپ:رونیا

 

 شیطونک میخوای چی:مروا

 

 ھااااپ:رونیا

 

 نمیشھ بغل:مروا

 

  بخوابن سرجاشون باید ھا کوچولو حیوون_

 

 جات سر بدو نشم عصبانی میخواد دلت اگر_

 

 پایین انداخت سرشو

 



 ھاپ ھاپ:رونیا

 

 افرین:مروا

 

 خیلی و زمین روی میکشید صورتشو کشید دراز کج و جاش سر رفت
  میکرد پارس اروم

 

  باشھ پیشم میخواست دلم

 

 و نمیشد ولی بگیرم ارامش حضورش از خودمم تا بخوابھ خودم بغل تو
  بود بازی قانون این

 

 مثل باید میدادم دست از خودمو کنترل مقابلش کھ نبود خوشایند اصال
  ردممیاو دست بھ خودمو کردن کنترل قدرت گذشتھ

 نیاز؛

 

 میتونم کھ جایی تا میخواست دلم کھ بود داده حرصم ھامین امروز انقدر
 بشھ خالی حرصم تا بیارم سرش بال

 

 شدیم عمارت وارد دیگھ ھم با



 

 کجایید ایھاالناس:ھامین

 

  خبره چھ ببینید بیاید_

 

 رسوند بھمون زود خودشو خدمتکارھا از یکی

 

 خانوم سالم اقا سالم:خدیجھ

 

 دادم جوابشو اروم

 

  السالم و علیکم:ھامین

 

 خدیجھ؟ کجان ھا بچھ_

 

 خوابن ھمھ اقا:خدیجھ

 

 نکنیم صداشون اصال گفتن ھم بانو_

 



 گفتن خودشون واسھ بانو بیخیال:ھامین

 

 کنید صدا ھمرو_

 

  اقا شرمنده:خدیجھ

 

 بگیرم نادیده نمیتونم بانورو دستور_

 

 باال رفت ھا پلھ از و کشید دستمو ھامین

 

 شکست دستم ای ای:نیاز

 

 ھامین میکنی اینجوری چرا_

 

 مروا اتاق در تو میزد لگد و مشت با

 

 کرد باز درو ھول با مروا

 

 شده؟ چی:مروا



 

 دارم خبر واست پایین بیا:ھامین

 

  شده چی میگم:مروا

 

 پایین بیا زود فقط:ھامین

 

 پایین کشید و کرد بیدار سدنارو و ساوان روش ھمین بھ

 

 میکرد نگاه ھامین بھ ھم در ھای اخم با و بود گرفتھ شوسر مروا

 

  دیگھ بگو خب:مروا

 

 اینم ھمیم با االن ما و کرد قبول نیاز باالخره بگم خواستم:ھامین
 شیرینیش

 

 سرت تو بخوره:مروا

 

 کنی؟ صبر عصری تا میمردی داداش:ساوان



 

 کنم خوشحالتون اومدم کھ من حیف ذوقتون بی سر تو خاک:ھامین

 

  بود دیدنی مروا ی قیافھ

 

 ھامین سر تو بزنھ بشھ بلند بودم منتظر ھرلحظھ

 

 ھا بچھ واسھ دلم واقعا ولی بودم شده ھاش بازی چل و خل ھمین عاشق
  بودن ترسیده حسابی ھمشون اولش میسوخت

 مروا؛

 

 ھامین گوش تو بزنم میخواست دلم

 

 بود بلد بازی دلقک فقط نداشت عقل پسر این

 

 شد تر اروم دردم سر خوردیم زبون گاو گل لیوان یھ و شتگذ کھ یکم
  بدم گوش ھامین ھای حرف بھ میتونستم بھتر

 

  خدیج:ھامین



 

 پس کجایی دختر بیا جوون خدیج_

 

  زدنھ حرف وضع چھ این گوسفند ھامین:مروا

 

  مگھ گفتم چی:ھامین

 

  مادرتھ جای چیھ جون خدیج:مروا

 

  خدیجم میگفتم بھش ھک بود خودم مادر اگھ خوب:ھامین

 

 فایدس بی تو با زدن حرف:مروا

 

 بده صبرت خدا  نیاز_

 

 گفت خجالت با و پایین انداخت سرشو نیاز

 

  شدم کارھاش ھمین عاشق منم خب:نیاز

 



  شدن جور دیگھ باھم تختھ و در پس خب:ساوان

 

 بده صبر ما بھ باید خدا_

 

 ھم جون بھ نمیفتن روز ھر حداقل خداروشکر:مروا

 

 زدید؟ صدام ھامین اقا:خدیجھ

 

 پس کجایی خدیج اره:ھامین

 

 میکردم ابکش برنج داشتم اقا شرمنده:خدیجھ

 

 میاری زحمت بی و شیرینی:ھامین

 

 اقا چشم:خدیجھ

 

 شونم روی گذاشت سرشو اروم رونیا

 



 بود کشیده درد خیلیم داشت حق بود شده خستھ حسابی امروز
 بود کرده ھولمون احمق ھامین انقدر دمش اوردن در واسھ مخصوصا

 کردم چیکار نفھمیدم

 

  گفتم گوشش کنار اروم

 

 خوبی؟:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 نداری؟ کھ درد:مروا

 

  کمھ خیلی عشقم نھ:رونیا

 

 باال میریم زود بشھ تموم:مروا

 

 باشھ:رونیا

 

 کرد تعارف ھمھ بھ رو شیرینی ذوق با خودش ھامین



 

 متفاوت ھای موضوع بھ راجع یمبود شیرینی و چایی خوردن مشغول
 میزدیم حرف

 

 و بودیم ھم کنار دغدغھ بدون مون ھمھ بود خوبی ھای ساعت
  بود رفتھ بین از بود وقت خیلی ھا شادی این میخندیدیم

 لونا؛

 

 تا بود گرفتھ مرخصی شھریار از امروز ی واسھ قبل از پرستارم
 بره زودتر یکم امروز

 

  بود شده دلگیر خیلی خونھ سکوت بود ھرفت کھ میشد ساعتی دو تقریبا

 

 شد باز در و پیچید در توی کلید

 

  کیھ:لونا

 

  منم لونا خالھ:صنم

 



 عزیزم تو بیا:لونا

 

  بود ھمسایمون ی سالھ شش دختر صنم

 

 بودم تنھا دلیلی ھر بھ کھ ھایی وقت بود داده بھشون ھارو کلید شھریار
 کنن اماده واسم دارم الزم چیزی  اگر کھ میزدن سر بھم میومدن

 

 خوبی؟ کوچولو خب:لونا

 

 خوبم خالھ بلھ:صنم

 

 شدید؟ بھتر شما_

 

 عزیزم اره:لونا

 

 بیارم؟ واستون دارید الزم چیزی:صنم

 

 بیار اب یکم اره:لونا

 



 خالھ چشم:صنم

 

  بود مھربونی و بامزه دختر

 

 تعریف قشنگش ی بچگانھ ھای حس و روزش اتفاقات از واسم یکم
  کرد

 

 رفت و کرد خداحافظی ازم استرس با ساعت ھای عقربھ دیدن با

 

  خورد زنگ خونھ تلفن

 

 بزنم حرف بتونم تا گیر پیغام روی بره کردم صبر

 

 لونا الو:نیاز

 

 تویی؟ نیاز:لونا

 

 اره:نیاز

 



 میاد ضعیف صدات چقدر_

 

  گفتم خجالت با و پایین انداختم سرمو خوداگاه نا

 

 تلفنو گوشی واسم سختھ منم میشھ پخش وبلندگ رو صدات ببخش:لونا
  دارم نگھ

 

 اھا:نیاز

 

 افتادی من یاد شد چی:لونا

 

 داشتم کاری یھ باھات فقط نیفتادم یادت:نیاز

 

 کاری چھ جانم:لونا

 

 بخشیدمت من بگم بھت زدم زنگ:نیاز

 

  جدیدم  زندگی و خودم خاطر بھ تو خاطر بھ نھ_

 نیاز؛



 

  بود تسخ خیلی واسم ھا حرف این گفتن

 

  بوسید موھامو روی ھامین

 

  کردم نگاھش و کردم باز چشمامو

 

 گوشم بھ چسبوند لبشو

 

 بده ادامھ:ھامین

 

 شدم صداش مست

 

 اومدم خودم بھ لونا صدای با کھ میدادم دست از کامل تمرکزمو داشتم

 

 شنیدم کھ بود خبری بھترین این تصادفم از بعد از:لونا

 

 بود نامردی اخر ردیدک من با کھ کاری فقط:نیاز

 



 ی شده تباه زندگی واسھ باشید داشتھ وجدان عذاب عمرتون اخر تا_
  من

 

 بخشیدی گفتی کھ تو:لونا

 

 پیدا واسھ بخشیدم ، شماھا ارامش خاطر بھ نھ ولی بخشیدم من:نیاز
  خودم ارامش کردن

 

 میشھ بدتر روز ھر خودم حال چون کنم زندگی نفرت با نمیتونم من_
  کنم پیدا رفتمو دست از ارامش تا بخشیدم

 

 بره بین از وجدانت عذاب کھ باشی سنگ دل خیلی باید تو_

 

 نبودم مقصر میکنی فکر کھ اونقدر من:لونا

 

  کنم قبر نقش رو گذشتھ نزدم زنگ:نیاز

 

 چیز ھمھ بوده چی قصدش و کرده چیکار کی نیست مھم دیگھ واسمم_
 شده تموم من واسھ

 



 ممنونم ازت دادی کھ خبری و زدی کھ گیزن ھمین بابت:لونا

 

 منھ آرزوی تو آرامش و آسایش_

 

 مرسی ھھ:نیاز

 

 نداری؟ کاری_

 

 برسون سالم ھمھ بھ:لونا

 

 خداحافظ باشھ:نیاز

 

  نموندم لونا جواب منتظر و کردم قطع گوشیو

 

 بود کرده دگرگون حالمو دوباره گذشتھ تلخ خاطرات

 

  شد باز روم بھ ھامین آغوش

 

  کشیدم نفس وجود تمام با عطرشو کردم پنھون بغلش توی موخود



 

 ھستی کھ خوبھ چقدر:نیاز

 

 میدونم:ھامین

 

 سوژه میگفتم ھرچی و بود بازی دلقک ی دنده رو ھامین اینکھ با
 بزنم بھش دلمو ھای حرف میخواست دلم ولی میکرد

 

 واسم ھستی چی مثل میدونی:نیاز

 

 کوھی یھ مثل_

 

 محکمی_

 

 آغوشت گرمی بھ حضورت بھ بودنت بھ قرصھ دلم_

 

 شدی لوس چھ طالیی جوجھ:ھامین

 

 بودی نگفتھ بھم اینارو وقت ھیچ_



 

 نبودی محکم واسم انقدر وقت ھیچ:نیاز

 

  نریختم فرو ولی شکستم زندگیم تو کھ روزیِ  اولین امروز_

 

 پشتم کسی یھ و رسیدم سخت روز یھ بھ کھ باره اولین اصال میدونی_
  بوده

 

 بریزی فرو تو نیست قرار بکشم نفس من وقتی تا:مینھا

 

 غریب و عجیب ھای حس ی ھمھ طاقتیمون بی و ھامون لب روی لبخند
 بشھ ھاش لب مھمون ھام لب کھ شد باعث لحظمون اون

 

  بودم من بوسھ این ی کننده شروع

 

  میشدم تر طاقت بی و تر حریص میگذشت ھرچی

 

 بزنم میک لباشو بیشتری ولع با شد باعث خون طعم

 



  گرفت فاصلھ ھام لب از کھ بودم اورده کم نفس دیگھ

 نیاز؛

 

 کنار زد صورتمو توی موھای ھامین

 

 لبم روی کشید دست

 

 کوچولو وحشی بود خوشمزه خیلی:ھامین

 

 پایین انداختم سرمو خجالت از

 

 بود نمونده واسم آبرو و بودم کرده روی زیاده حسابی

 

 خریدی خودت واسھ تنبیھو یناول کوچولو خانوم:ھامین

 

  رفت یادم خجالتم

 

 کردم نگاھش ھم در ھای اخم با

 



 اونوقت چی یعنی:نیاز

 

  کردم چیکار من مگھ_

 

 کھ کنی تنبیھم  الکی نمیشھ ھامین_

 

 داد فشار لبم روی دستشو

 

  ھیس:ھامین

 

  بدم جوابتو تا بگیر دھن بھ زبون_

 

 حرف پر میگھ بھم نشده ھیچی ھنوز

 

 باشن دامینتم اینکھ مخصوصا ھمینھ ندارن جنبھ مردا یگمم من

 

  داره مجازات من بوسیدن اجازه بدون:ھامین

 

 دارم دوست  من خوب چی یعنی:نیاز



 

 خوشمزه دارم دوست منم:ھامین

 

 نداره تنبیھ  پس:نیاز

 

 مجازاتتم منتظر بوسیدی اجازه بدون ھروقت باشھ یادت ھمیشھ:ھامین
 باشی

 

 اخھ ولی:نیاز

 

 نداره اما و ولی:ھامین

 

 قوانینھ جز بودی نگفتی اخھ:نیاز

 

 میگیری یاد مرور بھ قوانینو از سری یھ:ھامین

 

 زورگویی؟ خیلی میدونستی:نیاز

 

 داشتنی؟ دوست خیلی میدونستی تو:ھامین



 

 پایین انداختم سرمو

 

 میشد اب داشت دلم تو قند

 

 رو شادی این تمیخواس دلم کھ بود خوب حال و بودم خوشحال انقدر
  بزنم جار

 :ھامین

 

 کنم شروع سبک کردم سعی میزدم نیاز بھ کھ بود ای ضربھ پنجاھمین
 بزنم بھش اسیبی نمیخواست دلم عنوان ھیچ بھ بسنجم تحملشو قدرت تا

 

 من ی واسھ ھم باشھ لذت  فقط میکنھ تجربھ کھ ھرچیزی داشتم دوست
   میشد بیمار حشمرو حتما میدید آسیبی اگر و نیاز ی واسھ ھم و

 

 بود سخت واسم درستھ کنم کنترل سادیسممو بتونم کھ بود این سعیم تمام
 سادیسمم و بودم شرایط این تو وقتی نداشتم،  ای رابطھ بود وقت خیلی
 اینکھ مخصوصا  میشد سخت خودم کردن کنترل میشد ارضا داشت

! چقدره تحملش ببینم تا میکردم تست حالتش کمترین در ھرچیزیو باید
 و بودم درگیر خودم با جورایی یھ و میخواست بیشتری لذت دلم ولی
 میکرد عصبیم یکم درگیری خود این



 

 دادم لم مبل روی و عقب اومدم بود کافی واسش اسپنک ضربھ تا پنجاه

 

  داد تکون خودشو سختی با نیاز

 

 داد جا آغوشم توی خودشو کنارم اومد و بود باسنش روی دستش یھ

 

 کنار گذاشتی زشتتو کفگیر اون باالخره:نیاز

 

 زشت کفگیر بود اورده در خودش از اسمی چھ بود گرفتھ خندم

 

 با کھ بود این بست نقش ذھنم توی حرفش این شنیدن با کھ چیزی اولین
  طرفم نقو نق کوچولوی دختر یھ

 

 بود؟ چطور خنگول:ھامین

 

 داشت درد:نیاز

 

  میدونم خودمم اینو:ھامین



 

 من بغل تو بدی لم داد اجازه تو بھ کی میدونمن  فقط_

 

 دیگھ افترکرمھ خب:نیاز

 

 میکنھ؟ تعیین کی:ھامین

 

 چیو اوم:نیاز

 

 افترکر:ھامین

 

 شما خب:نیاز

 

  پایین بدو پس:ھامین

 

 مبل پایین نشست اویزون ی لوچھ لبو با

 



 خاطر بھ میخواستم اگر میکردم شروع کردنشو تربیت باید االن از
 مشکل بھ نزدیک خیلی ی اینده در قطعا بیام راه خیلی ھاشبا عالقم

  میخوردیم

 

  سرسری و  الکی تا بره پیش نظم با و اصولی چیز ھمھ میدادم ترجیح

 :ساوان

 

  میدیدیم عالقشو مورد سلایر داشتیم سدنا با

 

 عالیق نمیشد خب ولی نمیومد خوشم ایرانی ھای سلایر از اصال
  میموندم کنارش ھمین واسھ بگیرم نادیده سدنارو

 

 اصلی بودن سدنا کنار ولی نداشت لذتی ھیچ واسم سلایر دیدن شاید
  بود زندگیم ھدف ترین

 

 من بردن لذت باعث ھمش ھاش، خوردن خوراکی ھیجانش، و ذوق
  میداد مثبت انرژی بھم و میشد

 

 ساوان:سدنا

 



 جانم:ساوان

 

 داری دوست چی بچھ تو:سدنا

 

 تورو:ساوان

 

 ھم در ھاشو اخم کمرش بھ زد ھاشو دست و بیرون اومد بغلم توی از
 :گفت جدی خیلی و کرد

 

 باش نداشتھ دوست منو میخوای توروخدا نھ:سدنا

 

 باشی داشتھ دوست میخوای کیو باشی نداشتھ دوست منو اصال_

 

 بابا ای:ساوان

 

 دیگھ دادم جواب منم پرسیدی سوال خب_

 

 قھرم باھات من اصال نخیرشم:سدنا

 



 کنی قھر میکنی غلط تو:ساوان

 

 بشی ناراحت جوابش از کھ میپرسی سوالی یھ چرا اخھ خب_

 

 خوب چھ من بھ:سدنا

 

 نصف میکنم حس وقتا بعضی خنگھ انقدر چرا دختر این نمیفھمم من
  رفتھ بین از عقلش

 

  میمونھ بودن خنگ از حجم این تو ادم میکنھ کارھایی یھ

 

  میکرد نگاه تلویزیون بھ اخم با و بود نشستھ سینھ بھ دست

 

 بوسیدم موھاشو روی و بغلم توی کشیدمش

 

 واسم نکن ناز انقدر:ساوان

 

 کنم؟ ناز کی واسھ نکنم ناز تو  واسھ:سدنا

 



  خودم واسھ فقط کس ھیچ:ساوان

 سدنا؛

 

 اعصاب بدتر بکشم و ساوان زبون زیر بپرسم سوال یھ خواستم مثال
 شد خورد خودم

 

 ھیچ کھ من چیھ دقیقا میگن کھ ای زنانھ ھوش ناو پس نمیفھمم من
 ، بکنم کاری یھ گرفتم تصمیم ھروقتم کنم استفاده ازش نتونستم وقت
 ساوان و خودم اعصاب بھ زدم گند بدتر

 

 شد خوب حالم بوسید موھامو روی و کرد بغلم وقتی

 

 درکم ھمیشھ مثل و نکردم ناراحت اونو حداقل کھ شد راحت خیالم
  کرده

 

  داره خریدار نازش بدونھ اینکھ جز میخواست چی نز یھ

 

  میرفت بین از زندگیش مرد دست بھ فقط زن یھ ھای ارامی نا از خیلی

 



 ببینی وقتی نیست مھم سال و سن و جنسیت ، گرایش اصال من نظر بھ
 مشکالت از خیلی داری ارزش و مھمی زندگیتھ شریک کھ کسی واسھ
 میشھ حل

 

 ساوان:سدنا

 

  دلم انج:ساوان

 

 خوشبختیم؟ ما نظرت بھ:سدنا

 

  اره:ساوان

 

 چی؟ یعنی خوشبختی اصال:سدنا

 

 خوب حال:ساوان

 

 وجود با حتی میبردی لذت زندگیت از و بود خوب حالت وقت ھر_
 خوشبختی کھ بدون داشتی امید ھروقت مشکالتت

 



  ھست ھم دیگھ چیزھای خیلی نیست این فقط خوشبختی:سدنا

 

  خوب اجتماعی عیتموق و پول مثال_

 

 بود خوشبختی از تعریف یھ اون ھمینطوره قطعا:ساوان

 

 ھمین یکیش الزمھ چیزھا خیلی برسی تعریف اون بھ کھ این واسھ_
 ترینش اصلی شاید و پول

 

 یادتھ؟ و خونمون:سدنا

 

 بودی ناراحت دلت تھ بودنش کوچولو واسھ چقدر:ساوان

 

 داشتم دوسش اما:سدنا

 

 گذروندیم باھم روزھاییو چھ ساوان، شده وضع زندگیمون چقدر_
 نمیشھ باورم کھ خودم

 



 نمیتونم تورو بدون زندگی ولی دادی حرصم خیلی اینکھ با:ساوان
 کنم تصور

 

  دادم جا بیشتر بغلش توی خودمو

 

 کردم اشتی شدم خر خب:سدنا

 

 خانوم زشت خودمی خر:ساوان

 

 ھمین و بستمی نقش ذھنم توی مختلفی چیزھای زدنمون حرف بین
 ذھنم شدن اروم واسھ بپرم شاخھ اون بھ شاخھ این از ھی میشد باعث

 اخالقمو این اونم میگفتم ساوان بھ بودو فکرم تو کھ چیزھایی باید
 بده جوابمو و باشھ صبور میشد باعث ھمین میشناخت

 

 شد بلند دادش صدای کھ دادم فشار دستش توی ھامو دندون

 

  خانوم زشت و خر نگھ بھم دیگھ تا بود حقش

 



 ھا بابایی ھاییم وقت یھ ھاست کوچولو ما واسھ فقط تنبیھ گفتھ کی اصال
 تنبیھ دارن کھ بدونن نباید فقط نزنن زشت  حرف دیگھ تا بشن ادب باید

  میشیم تنبیھ خودمونم بعدش وگرنھ میشن

 ونیا؛

 

  دادم فشار یکم چشمامو دستم پشت با

 

 سرم بود ریختھ کار لیک و بودم شده خستھ حسابی امروز

 

 میشد شلوغ سرم حسابی ھم روزھایی یھ و بودم بیکار روزھایی یھ

 

 وقت سر ھارو سفارش سپردم ھا بچھ بھ و کردم حاضر کاورم اخرین
 بفرستند

 

 شد بلند گوشیم زنگ صدای

 

 مروا جانم:رونیا

 

 کجایی رونی:مروا



 

 میکنم حاضر ھارو سفارش دارم:رونیا

 

 اال؟ح تا صبح از:مروا

 

 بودن ناقص ھا جنس از بعضی خب:رونیا

 

 دیگھ بسھ بیا شو بلند:مروا

 

 داری؟ کارم:رونیا

 

 بخوریم بستنی بیرون بریم:مروا

 

 میگی؟ راست:رونیا

 

 دیگھ اره:مروا

 

 شدن؟ مھربون جانانم جان مناسبتی چھ بھ اونوقت:رونیا

 



 نھ یا میای حاال شده تنگ واست دلم تولھ:مروا

 

 میل کمال با بلھ:رونیا

 

  میشم حاضر ھمینجا من_

 

  میکنی غلط تو:مروا

 

 میاری در بازی جلف بشی حاضر اونجا_

 

 میدم قول دیگھ نھ:رونیا

 

 میشی تنبیھ و نمیریم نیاد خوشم قیافت و تیپ از:مروا

 

 جونم زورگو چشم:رونیا

 

 شدن حاضر کردم شروع و کرد قطع رو گوشی

 



 دیدنشون از اوردم در کردمو ضرحا کھ کاوری اخرین خودم کمد تو از
 بست نقش لبخند لبم روی

 

 نالیدم دلم توی افتاد صورتم بھ کھ چشمم بشم حاضر تا آیینھ جلوی رفتم
 زشتم چقدر

 

 خیلی وقتی بود ھمین ھمیشھ شد اور عذاب واسم صورتم اجزای تمام
  میشدم تر زشت میشدم حساس

 

 ولی بگیره گریم بود نزدیک و بودم شده عصبی وسواس ھمھ این از
 رفتنو بیرون فرصت این نمیخواست دلم کنم کنترل خودمو کردم سعی

 کنم خراب الکی فکر با

 

  بافتمشون و کردم شونھ موھامو

 مانع مروا نمیخواست دلم اصال چون کنم آرایش کم خیلی کردم سعی
 بشھ رفتنمون بیرون

 

 ایراد دیگھ این از بودم امیدوار زدم عطر کم یھ و پوشیدم ھامو لباس
 نگیره

 



 خوشگل میخواست دلم کھ اونقدر کردم نگاه خودم بھ بار اخرین واسھ
  بود خوب ھمینم خب ولی نبودم

 سدنا؛

 

 بود رفتھ سر حوصلم حسابی منم بود خوابیده و بود خستھ خیلی ساوان

 

 ولی کنم بیدارش برم میخواستم اولش بود خواب کھ میشد ساعتی دو
  شده تکراری خیلیم تازه نمیده همز اصال کار این دیدم

 

 چون زد سرم بھ خوبی فکر یھ کھ کنم چیکار میکردم فکر داشتم
 میگرفت نقشم حتما بود سنگین خوابش

 

 ھمھ از شدنشون پاک میدونستم چون برداشتم مشکیمو و قرمز الک
  تره سخت

 

  زدم الک واسش کامل دستشو ھای ناخن

 

 بود شده خوب واقعا کردم ھنریم اثر بھ نگاه یھ

 

 بود کم این خب ولی



 

 بودم مجبور خب ولی داشتم دوست خیلی ریششو تھ کھ این با

 

 ھمشو میشد مجبور دیگھ اینجوری انداختم خط یھ صورتش طرف ھر
 بزنھ

 

 خیلی طرح یھ از مطمئنم بود زده حرف تاتو بھ راجع باری چند ساوان
  بشھ خوشحال دستش روی خفن

 

 از چندتا افتادم اینستاگرام مجازی ھای شاخ یاد کھ بکشم چی نمیدونستم
  بکشم دستش رو کردم سعی و کردم انتخاب خزشونو ھای طرح اون

 

 خورد تکون کھ کشیدم قلب یھ صورتشم رو

 

 از الکم و ماژیک کھ میبرد خوابش دوباره داشت عقب رفتم قدم چند
 افتاد دستم

 

 شد خیز نیم و کرد باز چشماشو

 

 عقب رفتم ترسیده



 

 سدنا میکنی صدا و سر چقدر:ساوان

 

 گفتم ھول با

 

 بخواب نھ نھ:سدنا

 

  نھ نھ چی:ساوان

 

 بھ خورد چشمش کھ بده حالت موھاشو عادت طبق کھ باال اورد دستشو
 دستش

 

 داد فشار ھم روی و بست ھاشو پلک

 

 تر عقب رفتم اروم اروم

 

  کرد نگاه خودش بھ ایینھ توی از

 

 شد بلند فریادش صدای



 

 سدناااااااا:ساوان

 

 ورودی در سمت دویدم و بیرون اومدم اتاق از

 

  نمیکردم کارو این میشھ عصبانی انقدر میدونستم اگر

 

 سراغم اومد ھمش در ھای اخم با

 

 ادب بی ی دختره میخوری کتکی بد:ساوان

 

 نیاز اتاق سمت دویدم و کردم باز درو ترسم از

 

 میومد سرم پشت ھم ساوان

 

 و نمیکردم کارو این کاش داخل رفتم و کردم باز درو نزد در بدون
  میزدم در  قبلش

 نیاز؛

 



  بود شده کمتر ھامین جلوی خجالتم جورایی یھ تنبیھ از بعد

 

 خودم حال تو بودم ھامین بغل تو شرت یھ با کھ شد چی نمیدونم اصال
  بود رفتھ یادم  ھام قرمز خط تمام نبودم

 

 حاضر نمیکردم فکر لحظھ اون تلذ حس جز ھیچی بھ جورایی یھ
  کنم عوض ھیچی با خوشمو حال نبودم

 

  رفت فرو گردنم توی ھامین ھای دندون

 

 اخخ:نیاز

 

  جونم:ھامین

 

 شد باز شتاب با اتاق در

 

  کشیدم بلند جیغ یھ ترس از

 

 تنم روی کشید تختو ی مالفھ سریع ھامین



 

 گفت فریاد با

 

 رو شده خراب این در ببند:ھامین

 

 شد بستھ اتاق در تا کشید طول ثانیھ ندچ

 

 میلرزید تنم تمام استرس و ترس از

 

  بودم ترسیده حسابی نداشتم چیزیو درک قدرت شده چی نمیفھمیدم اصال

 

 کردنم نوازش بھ کرد شروع ھامین

 

 نیاز:ھامین

 

 نبود چیزی کن نگاه من بھ عزیزم_

 

 ھامین واای ھامین:نیاز

 



 شد تموم نیست ھیچی:ھامین

 

 ھامین شد سرم بر خاک:نیاز

 

  رفت آبرومون_

 

 میکردی قفل درو باید:ھامین

 

 اتاق تو میاد زدن در بدون کسی نمیدونستم من خوب:نیاز

 

 داری حق:ھامین

 

 ندید چیزی اونم بود سدنا نباش نگران_

 

 میکشم خجالت ھامین:نیاز

 

 شد تموم نکن فکر چیزیم بھ بگیر دوش یھ برو شو بلند:ھامین

 

  بودم اب دوش رزی



 

 میشد چی نبود سدنا اگھ

 

 ھایی اتفاق نمیرسید اگر شاید نبودیم خودمون حال تو اصال ھامین منو
  میشدیم پشیمون بعدش کھ میفتاد

 سدنا؛

 

 بست درو کنھ نگاه اتاقو توی اینکھ بدون ساوان

 

  خودمون اتاق سمت کشید گرفت منو دست

 

 سالن وسط کرد پرتم و کرد باز درو

 

 کنم چیکار تو دست از من سدنا:انساو

 

 ھان؟_

 

 دستم ایی:سدنا

 



 جھنم بھ:ساوان

 

  درک بھ_

 

 من خدا بھ:سدنا

 

 شو خفھ:ساوان

 

 نذاشتی واسم آبرو_

 

 سدنا نذاشتی واسم اعصاب_

 

 کمھ؟ انقدر عقلت مردم؟ اتاق تو میری اجازه بی_

 

 بچھ چھارتا تو ھای سال و سن ھم بابا سالتھ پنج شده باورت نکنھ_
  دارن

 

  داره ربطی چھ:سدنا

 



 چیزارو این بفھم سدنا داره ربط ھم بھ چیز ھمھ داره ربط خیلی:ساوان

 

 اینجوری کھ نمیکردم فکر خوب نکردم کارو این قصد از کھ من:سدنا
 میشھ

 

 کنی فکر رفتارات ی ھمھ بھ باید کنی فکر باید:ساوان

 

 من:سدنا

 

 ندارم باھات جدل و نگج حوصلھ دیگھ واقعا ببند دھنتو:ساوان

 

 بیرون بیای نداری حق اتاقت تو برو_

 

 توروخدا ساوان:سدنا

 

  نبینمت برو:ساوان

 

 چشم:سدنا

 



  شکست بغضم بستم اتاقو در وقتی

 

 بشھ اینجوری نمیدادم احتمال درصدم یک من

 

 اصال خونشون رفتم االنم بودم راحت ھمیشھ کھ گذشتھ خاطر بھ من
 بشم مواجھ صحنھ اون با یا بشم حمشونمزا کھ نبود این قصدم

 

 صورت تو باید چجوری نمیدونستم و بودم کشیده خجالت خیلی خودم
  کنم نگاه ھامین و نیاز

 ھامین؛

 

  بود شده خورد اعصابم حسابی

 

  میخورد خونمو داشت خون ولی نمیاوردم خودم روی بھ

 

 یشدمم دیوونھ داشتم دیده حالت اون تو نیازو یکی اینکھ تصور از

 

 بشھ تموم ھاش بازی احمق تا سدنا دھن تو بزنم مشت با میخواست دلم

 



 بود پوشیده لباسشو بیرون اومد حموم از نیاز

 

 بزنیم قدم باغ تو بریم بیا:ھامین

 

 عقب رفت قدم یھ

 

 نمیام من نھ:نیاز

 

 چرا:ھامین

 

  دیگھ نمیام من:نیاز

 

  بیا زود برو تو میخوای خب_

 

 باشم وت با میخوام:ھامین

 

 کردن بازی کرد شروع تنش بلوز ھای ریشھ با پایین انداخت سرشو

 

 میکشم خجالت من راستش من:نیاز



 

  ببینمشون فعال نمیخوام_

 

 نکردی اشتباھی کار تو:ھامین

 

 رفت من آبروی خوب ولی:نیاز

 

 ندیدتت کسی گفتم نیاز:ھامین

 

 نکن دیوونھ دیدتت کسی اینکھ خیال و فکر با منو_

 

  میشدم دیوونھ مداشت

 

  بزنم گول خودمو میخواست دلم کوچولوھا بچھ مثل

 

  افتاده اتفاقی چھ اینکھ بھ کردن فکر بود سخت واسم واقعا

 

 بود فھمیده نیازم اینو میشدم تر عصبی سدنا دست از میگذشت ھرچی

 



 گرفت شماره و برداشت اتاقو تلفن

 

  نم اتاق تو بیارید زبون گاو  گل دوتا میشھ:نیاز

 

 من کنار اومد و گذاشت رو گوشی حرفش شدن تموم از بعد

 

 کرد حلقھ گردنم دور دستاشو پشت از

 

 بالکن تو بریم میای:نیاز

 

 بخوریم ھوا یکم_

 

 بریم بلندشو اره:ھامین

 

 بود بھتر اینجوری

 

  میشد تر اروم ھم متشنج جو این شاید داشتم نیاز ازاد ھوای بھ

 سدنا؛

 



 نزدیک جرات حتی بود ناراحت و عصبانی دستم از حسابی ساوان
 نداشتم و بھش شدن

 

 کنھ رفتار اینجوری باھام نداشتم توقع اصال بود گرفتھ دلم رفتارش از
 دلم قبل از بیشتر زمین روی کرد پرتم چجوری میفتھ یادم وقتی

 میگرفت

 

 فقط لحظھ اون بود اتفاقی ھمش واقعا کردم کارو این قصد از من مگھ
 نمیکردم فکرشم حتی نکنھ تنبیھم ساوان تا نیاز پیش برم تمیخواس دلم

 بشھ اینجوری

 

 پیچید اتاق توی بدی صدای دیوار با خوردش بر از شد باز شتاب با در

 

 خیلی و کرد ھمیشھ از تر کلفت صداشو ھمش در ھای اخم با ساوان
 داد قرارم مخاطب سرد

 

 کجاست پاکنت الک پد:ساوان

 

  ناراحتم دستش از کھ ھبفھم تا ندادم جوابشو

 



 نگم ھیچی منم و بده انجام میتونھ میخواد دلش ھرکاری کرده فکر

 

 نمیشنوی؟ کری ھا بودم تو با:ساوان

 

 گرفت حرصم بیشتر کر گفت بھم وقتی ولی بدم جوابشو خواستم اولش

 

  بکنھ میتونھ چیکار ببینم میخوام نمیدم جوابشو اصال

 

  تخت روی داد ھلم محکم

 

 شد بلند جیغم صدای کھ کشید وھاموم یکم

 

 داری زبون ھنوز ولی شدی الل کردم فکر:ساوان

 

 بود شده جمع چشمام توی اشک درد از

 

 نمیدیا جوابمو اخرتھ بار:ساوان

 

 چشم چشم:سدنا



 

 ببینم کن تمیز اینارو بیار پدتو شو بلند:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

  برداشتم یکیشو و کردم باز پدو ظرف

 

 کنم پاک الکشو تا دارم نگھ دستشو میخواستم جلو بردم دستمو

 

  میکنم پاک خودم من بھ بده:ساوان

 

 بزنھ من بدن بھ دستشو نداره لیاقت ھرکسی_

 

 فھمیدم قلبمو شکستن معنی بھتر خیلی ایندفعھ

 

 بود معرفتی بی و نامردی تھ دیگھ رفتارش این

 

 خوشحالش استممیخو و داشتم کھ ایی احمقانھ ھای فکر اون با من حیف
 کنم



 

  بده نشونم خودشو لیاقت ساوان تا افتاد ھا اتفاق این شدم خوشحال واقعا

 

 صبرش بود گفتھ ھرچند من با میکرد چیکار داشت اتفاق یھ خاطر بھ
 روی زیاده داشت واقعا االن خب ولی تمومھ چیز ھمھ بشھ لبریز

  میکرد

 رونیا؛

 

 نبود یکس از خبری و بودیم نشستھ صبحانھ میز سر

 

 این دلیل باشن حاضر میز سر ساعت سر باید ھمھ عمارت قانون طبق
  کنم درک نمیتونستم رو توجھی بی

 

 عمارت توی سال چند انگار ولی بیرون بودیم رفتھ مروا با ساعت چند
 بود شده جوری یھ فضا نبودیم

 

 ھیچ ھامین و نیاز یا ساوان و سدنا بود مشخص بودن چیده کھ میزی از
  پایین نمیان کھ ندادن اطالع کدوم

 

 خبره چھ اینجا:مروا



 

  نمیدونم منم:نیاز

 

 گلی گلی:مروا

 

  خانوم بلھ:گلی

 

 کجان؟ ھا بچھ:مروا

 

 ھستن ھاشون اتاق توی خانوم:گلی

 

 رفتھ؟ یادتون اینجارو قانون:مروا

 

 باشن میز سر باید ھمھ وعده سھ ھر نگفتم مگھ_

 

  میزنم صداشون االن میشھ اطاعت خانوم چشم:گلی

 

  باش زود:مروا

 



  خانوم چشم:گلی

 

  گفتم اروم صدای با میز از گلی شدن دور با

 

 زدی داد سرش کھ داشت ربطی چھ بیچاره گلی بھ خوب:رونیا

 

 نکن دخالت بزرگترھا کار تو:مروا

 

  برگردوندم رومو قھر با

 

 راست خوب میگیره حالمو اینجوری میزنم منطقی حرف یھ ھروقت
 بود نکرده کاری طفلکی کھ گلی میگم

 

 سدنا جز بھ البتھ بودن میز سر ھمھ بعد ی دقیقھ چند

 

 کجاست؟ سدنا پس ساوان:مروا

 

 اتاقش توی:ساوان

 



 روزس؟:مروا

 

  نھ وا:ساوان

 

 نیست میز سر چرا پس:مروا

 

 تنبیھ فعال چون:ساوان

 

 کرد تنبیھ کسیو نمیشھ کھ گشنھ ولی:مروا

 

 میز روی کوبید لیوانشو حرص با ساوان

 

 بود معلوم نمیکرد جواب سوال و ساوان انقدر میز سر مروا کاش
  نداره اعصاب

 مروا؛

 

 بزنیم حرف بعدا میشھ مروا:ساوان

 

 اتاقش توی ببرن صبحانھ واسش بگو:مروا



 

 گلییی:ساوان

 

 پریدن ترس از جاشون توی رونیا و نیاز ساوان داد صدای از

 

 اقا بلھ:گلی

 

 باال ببر سدنا واسھ کن مادها صبحانھ:ساوان

 

 اقا چشم:گلی

 

 داشت رسمی و راه و اصول یھ چیزی ھر

 

 باشھ کھ ھرچیزی اشتباھش حاال کنھ تنبیھش گشنھ دخترو اون نمیشد

 

 فکر بدون تصمیم و بود شده سگ االن میشناختم خوب و ساوان اخالق
  میخورد خونشو خون و میشد پشیمون دیگھ ساعت دو بعدش میگرفت

 

  شدن خوردن صبحانھ مشغول حرف بدون مھھ



 

 سیستم تو برو امروز فقط کردم کارھارو ی ھمھ مروا راستی:ھامین
 کن تایید

 

 شد؟ تموم عھھ:مروا

 

 شد تموم دیروز دیگھ اره:ھامین

 

 کردی؟ مرتب ھاشو فاکتور فرستادی کھ ھایی جنس رونی:مروا

 

  مونده یکیش فقط اره:رونیا

 

  بده بھم رو ھمھ امروز خوب خیلی:مروا

 

 چشم:رونیا

 

  کنار رفت و کشید دست خوردن از ھمھ از زودتر ساوان

 

 کنم صحبت دقیقھ چند باھات میشھ ھامین:ساوان



 

  اره:ھامین

 

 اونجا بیا باغ تو میرم:ساوان

 

 باشھ:ھامین

 

 شد بلند جاش از ھامین ، ساوان رفتن از بعد دقیقھ چند

 

  داره کارمچی بداخالق این ببینم برم:ھامین

 

 برو باشھ:مروا

 

 شد شروع رونیا فضولی ھامین شدن دور با

 

 خبره چھ اینجا نیاز:رونیا

 

 پایین انداخت سرشو نیاز

 



  دیگھ بگو خب:رونیا

 

 بود جا بھ نظرم از رونیا فضولی بار اولین واسھ

 

 ماجرا کردن تعریف بھ کرد شروع نیاز باالخره

 

 و ناراحت داشت حق جورایی ھی فھمیدم و ساوان رفتار دلیل حاال
  میخورد حرص انقدر نباید ولی باشھ عصبی

 سدنا؛

 

 شیرین چایی یکم کردم نگاه بود اورده واسم گلی کھ ای صبحانھ بھ
 بشھ رفتنم حال از باعث ضعفم نمیخواست دلم خوردم

 

  نداشتم کسو ھیچ ی حوصلھ و حال

 

 احمقی و عرضھ بی دختر کھ بودم رسیده نتیجھ این بھ بود ساعتی چند
 بھم ازم حالشون ھمھ و نداره دوستم کس ھیچ میکردم حس ھستم

 میخوره

 

  کردم جمع شکمم توی پاھامو بیشتر



 

  بود کرده خیس بالشتمو ھام اشک

 

 بود ریختھ کنارم شده مچالھ ھای دستمال

 

 بود خودم بدبختی واسھ م گریھ دلیل

 

 دمیخور بھم دورم ھای ادم ی ھمھ و خودم از حالم

 

 میشد تکرار مدام صدا یھ ذھنم توی ھمش

 

 ترن خوشبخت ھمھ نباشی تو اگھ_

 

 باشم میخواست دلم ولی

 

 تمام با خانوادمم حتی خانوادمن مثل عمارت ھای بچھ ساوانم عاشق من
 دارم دوست خیلی ھا دوری و مشکالت

 

 میکنم خراب چرا ھمش نمیدونم ولی



 

 اشتباه انقدر چرا میدونمن کاری خراب میشھ کارھام ی ھمھ تھ چرا
 میکنم

 

 نزنم حرف کس ھیچ با بیرون نذارم اتاقم از پامو گرفتم تصمیم
 نمیشدن اذیت ولی بودم پیششون اینجوری

 

 داخل اومد کرد باز اتاقو در ساوان

 

 داشت پوشید شلوارکشو شد لخت و میز روی کرد پرت گوشیشو
 من سمت برگشت و وایستاد کھ بیرون میرفت

 

  کن جمعش میخوری چیزی یھ:ساوان

 

 گرفت دلم

 

 اصال واسش حاال نکردنش جمع نھ بود من خوردن کم غصش تنھا قبال
 نخوردم ،چی خوردم چی نبود مھم

 

 چشم:سدنا



 

 کرد نگاھم یکم

 

 بیشتر ثانیھ چند حس این ولی کنارم بیاد و برگرده میخواد میکردم حس
 نکشید طول

 

  . بیرون اومدم یالخ و فکر ،از اتاق در بلند صدای با

 ساوان؛

 

  بود گذشتھ روز سھ

 

 منو این و بود کرده سکوت نمیزد حرف اصال سدنا ھمیشھ خالف بر
  میداد عذاب داشت

 

 گلی بود نیومده واقعا بیرون نیا و اتاق تو برو گفتم بھش وقتی از
 از میکرد کز تخت ی گوشھ یھ و میخورد قاشق چند میاورد غذا واسش

 روز ھر کھ سدنا از این و بود نرفتھ ھم حمام حتی الحا تا روز اون
  بود بعید میرفت حمام

 

  کنم چیکار باید دختر این با نمیدونستم



 

  میشھ داغون اینجوری میکنم روحی تنبیھ کمھ تحملش کنم جسمی تنبیھ

 چھ داشت منفی تاثیر ھم مشترکمون زندگی تو حتی رفتارھاییش یھ
 bdsm ی رابطھ برسھ

 

 شاھد این از بیشتر نمیتونستم نداشتم وضعیتو این تحمل دمخو دیگھ
 باشم سدنا شدن اذیت

 

  دارم دوسش من اما داره احمقانھ رفتارھای نداره عقل بچس کھ درستھ

 

  کردم باز اتاقو در

 

 شد خیز نیم جاش توی نشستم تختش کنار رفتم

 

 یکم دستاش و بود کرده پف چشماش زیر بود پریده حسابی رنگش
 لرزیدمی

 

  موھام توی کشیدم دست کالفھ

 



 خوبی؟ سدنا:ساوان

 

  خوبم بلھ:سدنا

 

  حمام برو بلندشو:ساوان

 

 در بودن کرخت این از بدنش و میکنھ ترش سرحال یکم اب میدونستم
 میاد

 

 بھ باید اخرشم و کنھ مخالفت و کنھ قھر میخواد معمول طبق میدونستم
 حمام بفرسمش زور

 

 چشم:سدنا

 

  کمد سمت رفت و شد لندب جاش از

 

 میری؟ داری کجا:ساوان

 

 سمتم برگشت تعجب با



 

  دیگھ حمام:سدنا

 

 گفتید خودتون خوب_

 

 بیاد در سرم باالی شاخ تعجب و بھت از بود نزدیک

 

 و دردسر ھیچ کردن درست بدون داده گوش حرفمو االن نمیشد باورم
  بده انجام خواستمو ازش کھ کاری میخواد بحثی

 

 از یکم اینا ، بود بستنش جمع و زدنش حرف احترام با ترش عجیب
  بود بعید سدنا

 

 برم؟ میتونم:سدنا

 

  برو اره اره:ساوان

 

 میکردم فکر سدنا بودن اروم بھ بیاد حمام از تا کشیدم دراز تخت روی
  بود طبیعی غیر نظرم از رفتارش جورایی یھ



 ھامین؛

 

 عملی واسھ مشکلی اون رنظ از بودم کرده مشورت امروز دکترمون با
 نداشت وجود جدیدم تصمیم کردن

 

 کھ بودم گرفتھ تصمیم خب ولی داشتم دلشوره و استرس یکم خودم
 شیرین یا تلخھ یا تھش حاال کنم خالص وضعیت این از خودمو

 

 سرنوشت دست بھ سپرد چیزو ھمھ و کرد ریسک باید جاھایی یھ

 

 ی واسھ ذھنم توی رونبی بیاد دکتر مطب از تا بودم نیاز منتظر
 نندازم قلم از چیزی تا کردم مرور ھامو حرف بار ھزارمین

 

 شد سوار و کرد باز ماشینو در

 

 ببوسھ گونمو بتونھ تا جلو کشید خودشو

 

 دنیا مرد  ترین جذاب بر سالم:نیاز

 



 خوشمزه سالم علیک:ھامین

 

 بازوم بھ زد اروم مشتش با

 

 ادب بی:نیاز

 

 وادامیخ دلت خودتم:ھامین

 

 خوشمزس کجات نگفتم کھ من_

 

 ھااااامین:نیاز

 

 حیایی بی خیلی_

 

 بریم کجا:ھامین

 

 ژوان بریم:نیاز

 

 باشھ:ھامین



 

  گشنشھ حسابی بود معلوم میخورد سزارشو ساالد داشت لذت با

 

 گشنتھ؟:ھامین

 

  نھ:نیاز

 

 نیاز:ھامین

 

 جونم:نیاز

 

 راحتی؟ اینجا:ھامین

 

 بشقابش توی گذاشت چنگالشو

 

 کرد پاک دستمال با دھنشو دور

 

 شده؟ چی بگی میشھ ھامین:نیاز

 



 حرف از داری ھی االنم ھستی جوری یھ ، دنبالم اومدی وقتی از_
 میکنی فرار زدن

 

 نیست اینجوری:ھامین

 

 نکن نگران منم بگو ھست کھ ھرچیزی عشقم:نیاز

 

  میکردم بازی دستم توی سوئیچ با

 

 نیاز بدون بدم دستش از میترسیدم ، تداش دلیل یھ فقط دلیم دو و شک
 حس شدن خراب باعث خودم نمیخواستم میشد اور عذاب واسم زندگی

  بشم بینمون خوبھ ھای

 نیاز؛

 

  بود کرده عصبیم میداد کش رو موضوع این داشت ھامین انقدر

 

  میکرد دیوونم داشت خیال و فکر

 

 تو داریم کلیمش یھ یکیمون یا افتاده بدی اتفاق یھ میکردم فکر ھمش
 بود منفی خیال و فکر از پر ذھنم



 

 کردم نگاه ھامین بھ و کشیدم عمیق نفس یھ

 

 بزنی حرف میشھ عزیزم جان ھامین:نیاز

 

 طوفانھ؟ از قبل آرامش االن:ھامین

 

 میکنی دیوونم داری واقعا ولی بزار اسمشو میخواد دلت ھرچی تو:نیاز

 

  نھ یا شده چی میگی شدم لب بھ جون استرس از من خب_

 

 شدم خستھ وضعیت این از من نیاز ببین:ھامین

 

 دادن ادامھ اینجوری سختھ کھ اینھ منظورم ھا نھ خستھ_

 

 زد یخ پام ھای انگشت تا سرم مغز از

 

 بود شده ،خشک خشک دھنم آب

 



  شده سنگین سرم میکردم حس

 

 میچرخید سرم دور سالن تمام

 

  میلرزید ھام دست و زانوھام

 

 بود شده سخت واسم نکشید نفس

 

 زود انقدر بود؟ شده خستھ

 

 میرفت پیش خوب داشت کھ چیز ھمھ میشد درست داشت چیز ھمھ تازه

 

 خیلی رابطمون میگفت اون میدادم گوش دکترمو ھای حرف کھ من
 شده بھتر

 

 شده خستھ ھامین چجوری  پس

 

  منھ ھای رفتن دکتر واسھ شایدم

 



 قشنگ ھای تجربھ و تفریح بھ ونرابطم اول ھمھ مثل اینکھ جای بھ
  نشستیم دکتر مطب تو فقط باشھ

 

 میشد خستھ بود کھ ھم ای دیگھ ھرکس اصال بشھ خستھ داره حق خب

 

 میشد خستھ نباید داشت دوستم اون اما

 

 نیاز:ھامین

 

 بشی خستھ زود انقدر نمیکردم  فکر:نیاز

 

 بگیرم درست تصمیم یھ نمیتونستم ھم ذھنم تو

 

  نمیدادم حق ھم میدادم حق بھش ھم

 

 بود داده دست بھم حال این نداشتم توقع ازش اینکھ خاطر بھ بیشتر شاید

 

 میگم چی ببین کن گوش نیاز:ھامین

 



 ھامین زدی حرفتو:نیاز

 

 بدم کشش نمیخوام این از بیشتر دیگھ_

 

 میکنھ نگاه چشمام تو اینجوری وقتی بشھ خورد غرورم نمیخواست دلم
 رفتنیھ یعنی شده خستھ میگھ و

 

 نمیشھ خودم ھامین وقت ھیچ برسن بھم کھ ھم زمین و آسمون یعنی

 

 نھ؟ یا بزنم حرف میذاری:ھامین

 

  نمیمونھ حرفی دیگھ:نیاز

 

 بشھ خورد این از بیشتر غرورم نمیخوام راستش_

 

 ھامین ولی_

 

 جان:ھامین

 



  دارم دوست خیلی من:نیاز

 

 کردم پاک دستم پشت با ھامو اشک

 

 نباشی کھ نمیخوام بری کھ نمیخوام:نیاز

 

 باشم کنارت میخواد دلم خب اما اما، کردم خستت کھ میدونم میدونم_

 

 نری میشد کاش_

 

 نابودی مرز بھ آرزوھات وقتی میره داره چشمات جلوی عشقت وقتی
  غرورتھ نداره ارزشی کھ چیزی تنھا میرسن

 

 میبریش بین از و میکنی خوردش چجوری نمیفھمی اصال

 

 چنگ ھرچیزی بھ زندگیش داشتنی دوست آدم ندادن دست از واسھ آدم
  میگیرتش نادیده کھ چیزھایی اون از یکی ھم غرور میندازه

 ھامین؛

 



  میدادم دست از خودمو کنترل داشتم دیگھ

 

 نیاز سر تو بزنم مشت با و بشم بلند بود ممکن لحظھ ھر

 

 االن مثل ھا قتو بعضی و احمقھ دختر این انقدر چرا نمیفھمم من
  میشھ نفھم زبون

 

 بیاد در من دھن از حرف نذاشت اصال

 

  میزنھ حرف داره ریز یھ خودش واسھ و گرفتھ ھوا رو شو کلمھ یھ

 

 بود مخم رو متھ مثل ھاشم حرف بودم شده عصبی کردنش گریھ از

 

 عزیزم نیاز:ھامین

 

 ھامین ھیس:نیاز

 

 نگو ھیچی میکنم خواھش_

 



 بشھ تموم ھام فحر من بذار:ھامین

 

 خودت از این از بیشتر منو نگو ھیچی ھامین کردم خواھش ازت:نیاز
 نکن سرد دل و امید نا

 

 بود اومده باال سگم روی اون

 

 نمیبست دھنشو دقیقھ یھ خر ی دختره

 

  برداشت کیفشو

 

  نبود سخت اصال بعدیش تصمیم زدن حدس

 

 رهب کنھ قھر برمیومد ازش کار یھ فقط شرایط این تو

 

 میز روی کوبیدم محکم و کردم مشت دستم تو رو حلقھ ی جعبھ

 

 گفتم فریاد با

 



 کنم خواستگاری ازت میخوام بیشعور احمق:ھامین

 

 اومد وجود بھ بدی سکوت لحظھ یھ

 

 ما بھ بودن شده خیره ھمھ

 

 میکرد نگاه بھم رفتھ وا نیاز

 

 زمین روی شد ول دستش از کیفش

 

  ھمعلوم آیندمون راه اول از

 

 آدمیزاد شبیھ چیزیمون ھیچ نیست قرار اینکھ مثل نیاز بودن عجول با
 بشھ برنامھ طبق و

 

 ھامین:نیاز

 

 کھ بزنم حرف نمیذاری:ھامین

 



 کرد پاک دستش پشت با ھاشو اشک و باال کشید ھا بچھ مثل دماغشو

 

 چیھ؟ ات گریھ دلیل:ھامین

 

 نمیدونم:نیاز

 

 نکن گریھ:ھامین

 

 چشم چشم:نیاز

 

 کن دستت حلقتو:ینھام

 

 کرد باز رو جعبھ در

 

 گفت جیغ با افتاد حلقھ بھ چشمش تا

 

 قشنگھ خیلی خدا وااای:نیاز

 

 عاشقتم من_



 

 کرد دستش زود رو حلقھ

 

 خوشگلھ خیلی حلقم چون میکنم قبول ازدواجتو پیشنھاد:نیاز

 

 بود گرفتھ خندم زدنش حرف از

 

 میرسید گوش بھ مردمم ریز ھای خنده صدای

 

 نیازببینمش: امینھ

 

 ببینم دستشو توی ی حلقھ تا کرد دراز دستشو

 

  واسش لرزید دلم

 

 دارم دوستش ھمیشھ از بیشتر میکردم حس

 

 بشھ ناز انقدر دستش توی حلقھ نمیکردم فکر وقت ھیچ

 



 بوسیدم حلقشو روی

 

 شد بلند مردم سوت و دست صدای

 

 آغوشم تو کرد پرت خودشو و کنارم اومد نیاز

 

 حاال دارم دوسش انقدر کھ کسی ، داشت وجود این از بھتر سیح چھ
 خودمھ مالھ ُدنگ شش دیگھ

 

 چیز ھمھ از واسم کھ شد کسی بھ مطلق منم جسم و روح و وجود تمام
  تِر  ارزش با دنیا تو

 مروا؛

 

  کردن اذیت و کردن شیطنت بھ بود کرده شروع رونیا صبح از

 

  یدادم انجام برمیومد دستش از کھ کاری ھر

 

 احمق مثل کھ ھاش نقشھ و ھاش بازی چل و خل دست از انقدر
 ھفتھ یھ ی واسھ کھ بودم خندیده ھاش بازی خنگ و بود ھا کوچولو
 داشتم انرژی



 

 رونی:مروا

 

 جانان جان جونم:رونیا

 

 رسیدم؟ ای نتیجھ چھ بھ رفتارات از میدونی:مروا

 

 نوچ:رونیا

 

 خوادمی حسابی تنبیھ یھ دلت کنم فکر:مروا

 

  زد برق درشتش چشمای

 

 زدم لبخند بودنش احمق ھمھ این بھ دلم توی

 

 نمیکنم تنبیھش الکی کوچولومو تولھ کھ من خب ولی:مروا

 

 رفت بین از چشماش برق

 



 بود شده اویزون لوچش و لب

 

 بودم بدی دختر خیلی امروز من اخھ ولی:رونیا

 

 میبخشمت عزیزم نداره اشکال:مروا

 

 نمیشم بدم کار متوجھ اونوقت:رونیا

 

 شدی بدت کار متوجھ یعنی بوده زشت رفتارت میدونی کھ ھمین:مروا

 

 مروا اخھ:رونیا

 

 جونم:مروا

 

 از بعد را خود کودکان اگر بود نوشتھ توش خوندم کتابی یھ من:رونیا
 کرد خواھند تکرار را خود اعمال نکنید تنبیھ زشت اعمال

 

 کردم نگاھش و باال دادم ابرومو یھ

 



 میخونی کتاب حاال تا کی از:مروا

 

 خوندمش اتفاقی ھا تازگی اینو:رونیا

 

 بود چی کتاب اسم:مروا

 

 اسمش:رونیا

 

 بود چیز اسمش اوممم_

 

 داری کودک کتاب اھا_

 

 بود نوشتھ چی دیگھ خوب:مروا

 

 بود مھمش این:رونیا

 

 میگی کھ دروغم:مروا

 

 بلدی کارھایی چھ دیگھ_



 

 گھدی ھیچی اووممم:رونیا

 

 دادم نشون تاحاال صبح از کھ ھمینایی_

 

 رفتار باھاش قبل از تر خونسرد من میکرد تالش ھرچقدر اینکھ از
  میبردم لذت من خوردنش حرص از و میخورد حرص میکردم

 

 نمیداد ادامھ رفتارش بھ مطمئنم دیدم واسش خوابی چھ میدونست اگر

 

 کشیدم دراز و مبل روی چرخیدم

 

  داد جا خودشو و بغلم یتو اومد بدو بدو

 

 بست چشماشو و گردنم روی گذاشت صورتشو

 

 میخواست دلم میگرفتم جون گردنم بھ میخورد کھ داغش ھای نفس
 کرده شکار ھا مدت از بعد کھ داشتم رو کسی حس بدم قورتش درستھ

 



 گفتم گوشش کنار اروم

 

 من بغل تو بپری داد اجازه کی:مروا

 

 خودت:رونیا

 

 و قول زیر کھ ھم شما گرفتم ھمیشھ واسھ بار یھ شتوآغو ی اجازه_
 نمیزنی قرارت

 

 شیطون باز زبون ی تولھ:مروا

 

 و کالفھ ندارم آرامش نباشھ بغلم تو ولی نگم چیزی من شاید حاال
 میشم عصبی

 

 کھ ایِ  اجازه ھمین کردم زندگیم و خودم بھ کھ لطفی ترین بزرگ شاید
  دادم رونیا بھ

 سدنا؛

 

 تخت روی دوباره خواستم پوشیدم ھامو لباس بیرون اومدم کھ حمام از
 شد کشیدنم دراز مانع ساوان حرف کھ بکشم دراز



 

  بیرون بریم اتاقت از بیا:ساوان

 

 خوابیدی ھرچی بسھ_

 

 اتاق تو بمونم گفتی خودت اخھ:سدنا

 

  نکرده الزم میگم دارم االنم:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

  بیرون رفتم اتاق از ساوان سر پشت

 

 بپز ناھار خودت امروز:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

 آشپزخونھ سمت برم کھ کردم کج راھمو

 



 بپزم؟ چی فقط:سدنا

 

 کرفس خورشت:ساوان

 

  کردم نگاھش ثانیھ چند

 

  میدونست اینو خودشم بودم متنفر کرفس خورشت از من

 

  اشپزخونھ توی رفتم و کردم زمزمھ ارومی چشم مخالفتی ھیچ بدون

 

  کشید بازومو سرم پشت از ساوان کھ میکردم اماده وموادش داشتم

 

 ایی:سدنا

 

 چتھ؟ تو ھست  معلوم:ساوان

 

 مگھ کردم چیکار:سدنا

 

 میدم گوش میگی ھرچی کھ من_



 

  ھمینھ منم مشکل:ساوان

 

 نمیکنی مخالفت ھیچی با چرا_

 

 موافقم باھات چون:سدنا

 

 موافقی میکنی بیخود:ساوان

 

 زمین روی نشستم

 

  نداشتم شکش دیگھ

 

 ریختن بھ کرد شروع ھام اشک دلیل بدون

 

 میخوای چی من از بگو:سدنا

 

 میری میکنی ولم میکنم مخالفت_

 



 میشی عصبی اینجوری میکنم موافقت_

 

 بشی راضی تا کنم سرم تو خاکی چھ من_

 

 باش اروم سدنا:ساوان

 

 بمیرم من کاش:سدنا

 

 بشی خالص من شر از_

 

 بشم راحت خودمم_

 

 میگی چی سدنا:ساوان

 

 عقب کشیدم خودمو کھ نزدیکم بیاد خواست

 

 کشیدم جیغ قبل از تر بلند

 

 نشو نزدیک من بھ:سدنا



 

 بزنی دست بھم نمیخوام_

 

 باش اروم برم قربونت سدنا:ساوان

 

  بکن داری دوست ھرکاری ُمردم من کن فکر برو:سدنا

 

 برووو_

 

  خوشگلم باش اروم باشھ باشھ:ساوان

 

  کشیدم دراز زمین روی ھمونجا

 

  سرم زیر گذاشتم دستامو و کردم جمع شکمم توی پاھامو

 

  بودم شده خستھ زود خیلی

 

  بشینم نمیتونستم اون از بیشتر میرفت گیج سرم

 



 ساوانم ی حوصلھ حتی دیگھ واقعا باشم اتاقم تو تنھایی میخواست دلم
  نداشتم

 ساوان؛

 

 اینجوری نمیخواست دلم دبو ریختھ بھم اینجوری چرا سدنا نمیدونستم
 ببینمش حال این تو

 

 ادامھ وضعش این با بود کشیده دراز زمین روی بود ای دقیقھ چند
  بخوابھ نمیتونست درد دل و درد کمر از شب میداد

 

  کردم بغلش سر پشت از و کنارش رفتم

 

 گذاشت قلبم نزدیک سرشو و چرخید بغلم توی

 

  کشیدم زدرا کنارش خودمم خوابوندمش تخت روی

 

  شدم ھاش اشک متوجھ تازه

 

 میدونستم ھاشو گریھ دلیل کاش



 

 سدنا:ساوان

 

 بلھ:سدنا

 

 سدناا:ساوان

 

 بلھ:سدنا

 

 با جوابمو میکنم صداش وقتی میومد پیش کم ھم بودیم قھر وقتی حتی
  بده بلھ

 

 میدونی خودتم نیست بلھ جوابم:ساوان

 

  باال کشید دماغشو

 

  بذارم راماحت بھتون باید من:سدنا

 

 نکن سخت واسم رو رابطھ دادن ادامھ:ساوان



 

  نداره فرقی واسم بیفتھ قراره کھ اتفاقی ھر:سدنا

 

  ھمین بدم انجام درست وظایفمو میخوام فقط_

 

 شدم بلند و کشیدم سرش زیر از دستمو

 

 لعنتی:ساوان

 

 کرد کز تخت ی گوشھ یھ قبل از بیشتر

 

  میکرد دیوونم رفتارش با داشت

 

 بشھ قبل مثل چیز ھمھ تا کنم چیکار باید میدونستمن

 

  میکردم فکر و میزدم قدم باغ توی

 

  میرسیدم نتیجھ بھ کمتر میکردم فکر بیشتر ھرچی

 



  کنم درست چیزو ھمھ میتونم چجوری نمیدونستم

 

 نبود سابق سدنای سدنا، این بود کرده تغییر چیز ھمھ چون نمیدونستم
 کنمرونیا؛ پیدا حل راه یھ بتونم کھ

 

  بود کرده کالفم چشمام روی بند چشم

 

 ھا وقت خیلی و میکشیدم درد درستھ بود بخش لذت واسم ھمیشھ تنبیھ
  میبردم لذت ھمیشھ اما میشدم داغون واقعا

 

 لذتش و تنبیھ فقط واقعا باشھ ھام تنبیھ تو پالگ یا بند چشم وقتی ولی
 میشھ کم خیلی واسم

 

 چشم وجود نکنم تکرار دوباره و کاری یھ نھممک کھ راھی تنھا شاید 
  تنبیھ تو پالگ یا بند

 

 مروااااا:رونیا

 

  کردم غلط توروخدا_

 



 مروا؟:مروا

 

 جان بانو نھ نھ:رونیا

 

 کنید باز چشمامو میکنم التماستون_

 

  میکنم خواھش بار یھ ھمین_

 

  کشیدم محکم دستامو

 

 اورد فشار دستم مچ بھ بیشتر ھا زنجیر

 

 اومد وجود بھ بدی صدای و سر

 

 میشکست و اتاق سکوت کھ بود چیزی تنھا مروا ھای کفش صدای

 

  شد نزدیک

 

  میکردم حس کشیدنشو نفس کھ بود نزدیک انقدر



 

 کشید دست دماغم استخون روی

 

 غیر چھ عمدی چھ طریقی ھر از خودت بھ زدن آسیب باشھ یادت:مروا
 عمدی

 

 کرد تر اروم صداشو

 

 سنگینھ یلیخ تنبیھش:مروا

 

  من:رونیا

 

 ھیش:مروا

 

 جز؟ باشی من اموال مراقب جا ھمھ وظیفتھ_

 

  کنم کامل من جملشو تا بود منتظر

 

 ھستم شما کنار کھ ھایی وقت جز:رونیا



 

 کوچولو خنگ افرین:مروا

 

 باشھ؟ چی تنبیھت داری دوست:مروا

 

 بدونین صالح شما ھرچی:رونیا

 

 بود جوری یھ امروزت رفتار:مروا

 

 میفتاد اتفاق  میدونستی صالح تو کھ ھرچیزی انگار_

 

  سرورم نھ:رونیا

 

 کردم غلط من_

 

 شدی متوجھ دیر:مروا

 

 بانو:رونیا

 



 میشنوم:مروا

 

  بار یھ ھمین فقط:رونیا

 

 ببخشید توروخدا_

 

 نداریم بخشش میدونی خودتم:مروا

 

  شنیدم و ظرف در شدن باز صدای

 

 کردم حس شکمم روی سرد ایچیزھ خوردن تکون بعد ثانیھ چند

 

 میترسوند منو موضوع این و میفتھ داره اتفاقی چھ نمیفھمیدم

 

  میخورن تکون شکمم روی کردم حس

 

 ...اونا

 

 میرفتن راه داشتن اونا



 

 نمیشد باورم

 

  بره راه میتونست کھ بود چی

 

  مروا:رونیا

 

 مروااااا_

 

 میکشی جیغ چرا چیھ:مروا

 

 شکمم رو چیھ اینا:رونیا

 

 میکشی؟ جیغ کوچولوھا مھمون این واسھ:مروا

 

 کوچولو؟ مھمون

 

  مھمون میگفت کھ بود جونور حتما

 



  کرده کارو این کھ نمیشد باورم بازم

 

 چین اینا:رونیا

 

 عزیزم ھیچی:مروا

 

 نیستن بیشتر کوچولو کرم تا چند_

 

 کوچکولو؟ کرم

 

 شد بلند جیغم صدای

 

 سوزش بھ کرد شروع حنجرم

 

 بود نشستھ تنم روی سرد عرق و بود زده یخ بدنم

 

  میزدم پا و دست

 

 تخت بھ میزدم محکم خودمو و میکردم بلند تخت روی از کمرمو



 

  بده نجاتم نمیتونست ھیچی

 

 میشد بدتر داشت چیز ھمھ فقط

 

 مروا:رونیا

 

  من مرگ_

 

 توروخدا_

 

 دار برشون من جون_

 

  نده قسم جونتو بگم چقدر:مروا

 رونیا؛

 

 بود توصیف غیرقابل حالم

 

 بگم احساساتم از نمیتونستم چیزی



 

  بود مرگ آرزوم تنھا

 

 میرسیدم جنون مرز بھ داشتم بودم شده کالفھ

 

  نمیکردم التماس دیگھ

 

 میکشیدم جیغ فقط

 

 بود پیچیده اتاق توی بدی صدای تخت خوردن تکون صدای از

 

 کنارم اومد مروا

 

 بود کرده کر جفتمونو گوش عصبیم ھای جیغ

 

 رونیا:مروا

 

  ھستم تو با رونیا_

 



  گوشم توی زد

 

  بدم جوابشو نمیتونستم ولی میفھمیدم میشنیدم صداشو

 

 رونیااا:مروا

 

 بردارم ھارو کرم تا کن نگاه منو_

 

 چشماش بھ دوختم نگاھمو

 

 نکش جیغ:مروا

 

  دارم برشون تا بشی ساکت باید_

 

 بود شده کمتر ھام جیغ

 

 بود نشده تموم ولی

 

 افرین:مروا



 

 باش آروم_

 

 برمیداشت تنم روی از ھارو کرم

 

 میفھمیدم اینو بدنم خوردن تکون شدن کم و شکمم با دستش برخورد از

 

  پاھام سراغ رفت کرد باز دستامو

 

 اتاق ی گوشھ کردم پرتش و کشیدم بندو چشم محکم

 

  بودم ناراحت حسابی مروا دست از

 

 نبود حقم وحشتناک تنبیھ نای ولی کردم اذیتش من چقدرم ھر

 

 کردن نوازشم بھ کرد شروع و کنارم اومد مروا

 

 خوبی:مروا

 



 کردم نگاھش

 

 بشیا لوس نیست قرار:مروا

 

 کردم سکوت بازم

 

 فنچ ببینم خودمون اتاق تو بریم بپوش لباس بیا:مروا

 

 بود کردن ناز و کردن قھر برمیومد دستم از کھ کاری تنھا

 

 نکرده اصولی غیر کار مروا کنم نگاه ماجرا بھ منطقی میخواستم اگر
 بود

 

 بود رسونده بھم بدی آسیب نھ بود شده خارج لیمیتم از نھ

 

 بود بینمون قوانین طبق چیز ھمھ

 

 مثل اوردم دست بھ مروا با کھ بود جدیدی ی تجربھ یھ اینم باالخره
 زندگیم خاص ھای حس و ھا تجربھ بیشتر



 

 نبودم ناراحت دستش از خیلیم باشم استر رو خودم با میخواستم اگر
  کنم تجربھ مروا با زندگیمو ھای اولین ی ھمھ میخواست دلم چون

 نیاز؛

 

  بودم نشستھ شکمش روی منم بود کشیده دراز ھامین

 

  برنداشتم چشم ازش ھم لحظھ یک کردم دستم حلقمو وقتی از

 

  کشیدم طرف دو از و ھامین لپ

 

  جونم ھامین:نیاز

 

 میشد شنیده ازش مفھموم نا صدای ولی دمیز حرف

 

 زدم صداش تر بلند و کشیدم قبل از تر محکم ھاشو لپ

 

 جونم ھامییییین:نیاز

 



  بده جوابمو قشنگ خوب بابا ای_

 

 نمیدیا جوابمو قشنگ کھ نداری دوستم ببین_

 

 شد عوض جاھامون زود خیلی جملم شدن تموم با

 

 میشدم لھ داشتم ھامین زیر

 

 بود سنگین کھ واقعا

 

 یھو شد چی اییییی:نیاز

 

 شدم خفھ ھامین ، ھامین_

 

 خوبھ واست شدن خفھ:ھامین

 

 قتلمو نقشھ بعدش کنم قبول عاشقانتو خواستگاری بذار بدی خیلی:نیاز
 بکش

 



 کرده سکوت چرا نمیدونستم

 

 بود افتاده من گیر چل و خل شوھر  خداروشکر

 

  میکردیم نگاه ھم یھا چشم بھ ھمینجوری بود گذشتھ ثانیھ چند

 

 بودم عاشقانھ ی بوسھ یھ منتظر

 

 میشد تر عمیق حسم لحظھ ھر

 

 عمیقی ی خلسھ تو کھ بود شده باعث ھمھ انتظار حس و ھاش چشم
  برم فرو

 

 کرده زندگیم جدید فصل تو عاشقمون ی بوسھ اولین ی اماده خودمو
  بودم

 

  گرفت قرار پھلوھام روی ھامین ھای دست

 

 مبست چشمامو



 

  دادنم قلقلک بھ کرد شروع

 

 نمیشد باورم شدم شوکھ اولش

 

 نداشتم انتظارشو واقعا

 

 نھ توروخدا ھامییین:نیاز

 

  بود برداشتھ اتاقو تمام ھام خنده صدای

 

 بود شده جیغ بھ تبدیل ھام خنده دیگھ

 

 نکنیا اذیت منو دیگھ:ھامین

 

 کنم جدا خودم از مردنشو ھای دست نمیرسید زورم

 

 میریخت گوشم کنار از امھ اشک

 



 ھامین:نیاز

 

  کردم غلط_

 

 ھااااامین_

 

 بود گرفتھ خندش ھامینم من ھای خنده از

 

 میشد کمتر لحظھ ھر ھاش دست فشار

 

 کشید دراز بغلم حال بی خودشم اخرش کھ خندید انقدر

 

 میخندی اینجوری چرا دیوونھ:ھامین

 

 بود گرفتھ سکسکم

 

 چطوری:نیاز

 

 بدم قلقکت بتونم تا نخند قشنگ:ھامین



 

 دیگھ داره خودشو ھای شگرد زنی ھر باالخره:نیاز

 

 زد خیمھ بدنم روی

 

  خب:ھامین

 

  بلده چیا دیگھ من زن_

 

 میکنی زنم ، زنم کھ نگفتم بلھ بھت ھنوز:نیاز

 

 میکرد پرواز حالی خوش شدت از داشت کافھ تو کی:ھامین

 

 جذابیت خدای خان ھامین دیگھ معلومھ:نیاز

 

  زبون بلبل:مینھا

 

 واسش میرفت ضعف دلم

 



 باشھ داشتنی دوست میتونھ انقدر چجوری نمیدونم

 

  خواستنیھ و مھربون خیلی ولی مستِر  یھ اینکھ با

 ھامین؛

 

 ھامین؟:نیاز

 

 جونم:ھامین

 

 اینجوری چرا تو:نیاز

 

 چیھ منظورم میدونی اومم_

 

 نباشی قتو ھیچ کھ نھ یعنی نیستی جدی اصال تو خب اینکھ منظورم_
  میخندی  میکنی شوخی داری ھا وقت بیشتر خب ولی

 

  باشم جدی و اخمالو ھمیشھ نمیتونم ادمم منم خب نیاز:ھامین

 



 ھایی چیز طبق ولی نمیشناختم مستری ، کھ تو از قبل من ھامین:نیاز
 یھ از جایی ھیچ میترسیدم خیلی ھا مستر از بودم شنیده و بودم دیده کھ

 کمتر خشونتشون یکم ھا میس بازم بودن نزده حرف مھربون مستر
 میشد داده نشون

 

 کھ بماند ،البتھ کرده تغییر چیز ھمھ عمارت تو اومدم وقتی البتھ_
 فیکی جورایی یھ نیست درست حست تو میکردم فکر اوایلش

 

 چی؟:ھامین

 

 فیکم؟ من میکردی فکر تو_

 

 مگھ چیھ اره خب:نیاز

 

 ؟بود چی قضاوتت این دلیل و:ھامین

 

 تصوراتم تو کھ چیزی شبیھ نمیدونم میکردی شوخی ھمش تو خب:نیاز
 نبودی بود مستر یھ از

 



 بھ بخوام کھ نیستم ھا ادم ی ھمھ مستر من کھ اوال خانوم نیاز:ھامین
 پارتنرم واسھ گذاشتنم وقت و حساسیت میدم ترجیح کنم نھی و  امر ھمھ
 باشھ

 

 ھم مسترم یھ میکنھ اطاعت میس یا مستر یھ از اسلیو یھ کھ ھمونطور_
 بده نشون فقط پارتنرش واسھ ھاشو رفتار از سری یھ باید

 

 واست بخوام ھمیشھ نمیبینم دلیلی من بگم بھت باید رابطمونم بھ راجع_
 در باشی کردی کاری اینکھ مگر کنم بازی جدیو و عصبی ادم یھ نقش
 ببریم ذتل زندگی از ھم کنار قراره کھ ادمیم دوتا ما اینصورت غیر

 

 ھامین؟:نیاز

 

 جونم:ھامین

 

  دارم دوست خیلی من:نیاز

 

 خاصی ادم یھ تو_

 

 میکنم ارامش احساس کنارت من_



 

 بدی نشون حرف با نمیتونی احساساتتو ھا وقت بعضی

 

 ندادی نشون حستو قشنگی عمق بزنی حرفی اگر میکنی حس

 

 میشھ کامل عمل با ھا حرف شیرینی جاھایی یھ

 

 میچشی خوبشو ،طعم کھ نداد نشون با

 

  کردم شکار و نیاز ھای لب

 

 بود بوسمون ترین طوالنی و ترین عمیق

 

  دیگھ ھم خواستن حس تو بودیم غرق

 

 میداد احساساتمو تمام جواب

 

  منھ قرار بی اونم میدیدم وقتی بود بخش لذت واسم

 ساوان؛



 

 روز بھ روز ھیچ بود نشده کھ بھتر سدنا حال گذشتھ روز چند این تو
 بود شده بدتر

 

 میکردم ناتوانی و ضعف احساس مشترکمون زندگی تو بار اولین واسھ

 

 میداد دلگرمی بھم حضورش بود کنارم مشکالت ی ھمھ توی ھمیشھ
 االن تنھایی این ولی نبودم تنھا مشکلی ھیچ جلوی کھ بود وقت خیلی
 کنم گم خودمو بود شده باعث

 

 سدنا زندگیمون اصلی مشکل وقت ھیچ ولی داشتیم زیاد مشکل درستھ
 کنم  چیکار باید نمیدونستم حاال ھمین واسھ نبود

 

 رفتن داره وجود کھ حلی راه تنھا دیدم کردن فکر یکم از بعد باالخره
 نمیومد بر خودم دست از کاری دیگھ چون مشاوره پیشھ

 

 عصر شش واسھ تونستم خوردی اعصاب و خوردن حرص کلی از بعد
  بگیرم توق سدنا ی واسھ

 

 سدنا:ساوان



 

 بلھ:سدنا

 

 پایین؟ بریم ناھار:ساوان

 

  برید میخواد دلتون اگر شما ولی نمیام من:سدنا

 

 تنھا نھ بریم باھم گفتم:ساوان

 

 کشیدم دراز تخت روی کنارش

 

  گرفتھ فاصلھ ازم کھ کنم بغلش و کنم باز دستمو خواستم

 

 نزنم فیحر و کنم کنترل خودمو کردم سعی کردم مشت دستمو

 

  بود عصر پنج نزدیک ساعت

 

 بشھ حاضر تا کردم بیدارش سدنارو

 



 برسیم دیر قرارمونو اولین نمیخواست دلم

 

 بریم قراره کجا:سدنا

 

 دکتر:ساوان

 

 دکتری چھ:سدنا

 

 روانشناس:ساوان

 

  بیام ندارم دوست من:سدنا

 

 نمیام من اخھ دیوونم من مگھ_

 

 سدنا:وان سا

 

 واقعا عیدهب تو از ھا حرف این_

 

 داره دیوونگی بھ ربطی چھ_



 

 نمیام من:سدنا

 

  مخم رو میرفت داشت واقعا رفتارھاش دیگھ

 

  کردنش لجبازی از اینم وقتش چند این سکوت این از اون

 

 نمیفتھ خوبی ھای اتفاق کھ میدونستم و میشدم سگ داشتم دیگھ واقعا

 

 ھچی نتیجش میدونی خوب خودت نکن  سگ منو  سدنا:ساوان

 

 میبرمت زور بھ یا میای میشی حاضر ادم ی بچھ مثل یا_

 

 چشم:سدنا

 

 یھ میشد باعث ھمش باشھ ادم مثل باھاش رفتارم دقیقھ دو نمیذاشت
 بیاد وجود بھ بحثی

 



 بھ اعصابم کھ بود شده درگیرش ذھنم و بودم نگرانش  انقدر روزھا این
  بود شده ضعیف شدت

 ساوان؛

 

 بود سدنا ی همشاور ی جلسھ سومین امروز

 

 نمیکرد ھمکاری اصال سدنا کھ اوایلش

 

 میکرد کمکی نھ میزد حرف نھ

 

  کنم صحبت دکترش با شدم مجبور خودم

 

 واسھ درست چیزو ھمھ نمیتونستم من کھ بود این ماجرا سخت قسمت
 بدم توضیح دکترش

 

 من بھ نسبت دکتر دید بود شده باعث میگفتم رابطمون از کھ چیزھایی
 اذیت زنمو کھ مریضم ھای مرد این از من کنھ تصور و بشھ عوض
  میکنم

 



 بھ راجع خالصھ چیزھایی یھ و بیام کنار خودم با تونستم باالخره
 راجعبمون چی نبود مھم واسم دیگھ بگم دکتر بھ مازوخیسم و سادیسم

 کنھ کمک سدنا بھ بتونھ کھ بود این مھم میکنھ فکر

 

 بود تونستھ بودم داده بھش کھ عاتیاطال با دکتر با زدنم حرف از بعد
 بزنن حرف ھم با و بگیره ارتباط سدنا با

 

  بیرون اومد اتاق از سدنا

 

 ساوان:سدنا

 

 جانم:ساوان

 

  کنن صحبت باھات میخوان داخل بری میشھ:سدنا

 

  بود شده الغر و ضعیف کوچولوم دختر

 

 میدیدمش اینجوری وقتی میگرفت اتیش دلم

 



 صندلی روی دمشنشون و گرفتم دستشو

 

  بیام منم تا ھمینجا بشین تو عزیزم باشھ:ساوان

 

 باشھ:سدنا

 

 داخل رفتم بفرمایید صدای با و زدم در بھ تقھ چند

 

 حرف بھ بیشتری تمرکز با کردم سعی و شدم جا بھ جا صندلی روی
 کنم گوش دکتر ھای

 

 اشم ھمسر اینکھ بدم توضیح واستون بخوام تر ساده خیلی ببینید:دکتر
 کھ ھایی گیری سخت و شرایط خاطر بھ و شده فکری وسواس دچار
 قبل از تر مریض ذھنش مرور بھ و شده تشدید مسئلھ این داشتھ وجود

 شده حاد افسردگی بھ تبدیل نھایت در و شده

 

 حاد؟ افسردگی نمیفھمم:ساوان

 



 بھ توجھ با افراد از بعضی ولی ھستند افسرده ھا ادم تمام ببینید:دکتر
 شما ھمسر مثل ھم جاھایی یھ و میشھ بیشتر افسردگیشون یطشونشرا
 میشھ حاد کھ میکنھ پیشرفت انقدر ای مسئلھ یھ توی

 

 کنم؟ چیکار باید من االن:ساوان

 

 ھستید شما اصلی مشکل چون دارید مشاوره بھ نیاز ھم شما:دکتر

 

 من؟ چرا:ساوان

 

 ی مرحلھ در ھمسرتون ذھن توی حساسیت این ی کننده شروع:دکتر
 بھش و ھستن ارتباط در باھاش کھ ھایی ادم  بعدشم بودید شما اول

  نزدیکن

 

  مشاوره واسھ بیام باید ھایی روز چھ من خب:ساوان

 

 کردید قبول زود چقدر خوب چھ:دکتر

 

 واسھ بکشھ عذاب این از بیشتر و بشھ اذیت سدنا نمیخواد دلم:ساوان
 میکنم باشھ الزم کھ ھرکاری شدنش خوب



 

 باشھ خانمتون از بعد یا قبل میتونھ شما ھای جلسھ:دکتر

 

 نداره؟ مشاوره سدنا کھ باشھ ھایی روز میشھ:ساوان

 

 بشینھ منتظر نمیخواد دلم_

 

  مایلید کھ طور ھر:دکتر

 

 کنید ھماھنگ منشی با ساعتشو و روز خودتون_

 

 باشھ:ساوان

 

 بعد ی جلسھ تا بریم ما خب_

 

 باشید داشتھ وبیخ روز ھستم منتظرتون:دکتر

 

  ممنونم:ساوان

 



 شدیم خارج مطب از سدنا با مشاوره جلسات کردن ھماھنگ از بعد

 

 بخوریم؟ بستنی یھ موافقی:ساوان

 

 خونھ بریم نھ:سدنا

 

  شده ھوسم وقتھ خیلی موافقم قیفی بستنی با من ولی:ساوان

 

 بریم باشھ:سدنا

 

 میکرد خفم داشت وجدان عذاب

 

 بود شده اینجوری سدنا روز و حال کھ بودم رفتھ اشتباه و راه کجای

 

  برم پیش اصول طبق کردم سعی ھمیشھ کھ من

 

  بود دیده آسیب اینجوری سدنا روح کھ بودم کرده کوتاھی کار کجای

 رونیا؛

 



 زمان کشید طول ربع یک کردنم قھر تمام کردم آشتی مروا با باالخره
  بودنم قھر

 

 کھ بود ھمین داشتم دوسش کھ مروا خاص ھای اخالق از یکی
 ناز کردنم قھر موقع حتی کنم قھر مدت طوالنی باھاش نمیذاشت
 رفتار ھمین عاشق من بود کھ ھرچیزی اما بود زورگوھا مثل کشیدنشم

 بودم ھاش

 

 مروا:رونیا

 

 ھوم:مروا

 

 جانانیم جان:رونیا

 

 سمتم چرخید و برداشت صورتش روی از دستشو

 

 میریزی بونز داری میخوای چی باز:مروا

 

 کنم صدات خواستم فقط ھیچی اوم:رونیا

 



 ببینم بگو زود:مروا

 

  کنھ قبول کھ بھش بگم چجوری باید دقیقا نمیدونستم

 

 میرفتم کھ راھی ھر از بزنم گولش نمیتونستم اصال کھ بود این بدبختی
 کنم عملی نقشمو نمیتونستم و میخوند زود دستمو جلو

 

  کنم راضیش شده کھ ھرطوری میخواست دلم

 

 منتظرما:مروا

 

 مروا خب اووم:رونیا

 

 میخواستم چیزی یھ من راستش_

 

  خواستھ دلم چیزی یھ یعنی_

 

 خواستھ؟ چی کوچولوت دل:مروا

 



 نیست بزرگ کھ خیلی:رونیا

 

 سگ اوم_

 

 عروسکش؟:مروا

 

 خودشو نھ کھ عروسک نھ:رونیا

 

 تو مالھ ھمش ھست باغ تو:مروا

 

 مروا عھھھھ:رونیا

 

 نمیخوام اونا از من_

 

 خودم واسھ میخوام خوشگل کوچولوی یھ_

 

 نکرده الزم:مروا

 

 مروا واااای:رونیا



 

 میخوامممممم من توروخدا_

 

 نکش جیغ رونی:مروا

 

 ترین لطفا دیگھ بخر خب:رونیا

 

 نمیشھ کھ گفتم:مروا

 

 باشم داشتھ دوست کمتر تورو میشم مجبور بخرم اگر_

 

 چرا اخھ:رونیا

 

 باشم داشتھ دوست اونم خواممی چون:مروا

 

 نخواستم اصال باشھ:رونیا

 

 میذاشت شرطی یھ یا میزد حرفی یھ بود مخالف چیزی یھ با وقت ھر
  کنم قبولش نمیشدم حاضر میکشتنم منو کھ



 سدنا؛

 

  بودم شده قبل از بھتر

 

 فکر ھنوز اما بودم شده تر آروم داشتم زندگی بھ نسبت بھتری احساس
  بود نشده تموم ھام خیال و

 

  بودم مدیونش واقعا بود کرده کمکم خیلی دکترم مدت این تو

 

 میگذشت کھ یکم ولی بودم خوب اولش عمارت تو میومدیم وقتی
 انقدر واسم اینجا ھای آدم تحمل چرا نمیدونستم بھم میریخت اعصابم

 بود شده سخت

 

 اذیت خیلی طوالنی مدت یھ واسھ ولی بود خوب حالم اول ساعت چند
 یشدمم

 

 ولی بود شده بھتر خیلی حالم شمال بودیم رفتھ ساوان با کھ روزی چند
 نیستم اونجا خوبی بھ کھ میکردم احساس خودم برگشتیم وقتی از

 

 بودم کرده اذیت حسابی ساوانم وقت چند این تو



 

 داشتم دوست بشھ اروم چیز ھمھ بشھ قبل مثل زندگیمون میخواست دلم
  برگرده ارامشمون

 

 سدناا:ساوان

 

 جانم:سدنا

 

 میکنی کار چی:ساوان

 

 میکنم درست سزار ساالد:سدنا

 

  غذا شد ساالدم اخھ:ساوان

 

 شدی خوار علف نکنھ بابا ای_

 

  بابا نھ:سدنا

 

 نیست کاھو فقط کھ سزار ساوان اخھ_



 

  ساالدِ  کھ اسمش ھرچی:ساوان

 

 ھاش حرف دست از بود گرفتھ خندم

 

 شکمش جز بھ یادب کوتاه بود ممکن  ھرچیزی سر

 

 بھ راجع سوالش اولین بیاد وقتی میدونستم بودم کرده درستھ مرغ صبح
 غذاس

 

 شد راحت خیالش افتاد گاز بھ کھ چشمش آشپزخونھ توی اومد

 

  داریم غذا خداروشکر پس خوب:ساوان

 

  پختم مرغ بلھ:سدنا

 

  نکنھ درد دستت کردی خوب:ساوان

 

 میکنم خواھش:سدنا



 

  چیدم میزو و کردم گرم رو غذا شد حاضر کھ ساالدم

 

  میرفت ضعف داشت دلم و بود شده گشنم حسابی خودمم

 ساوان؛

 

 بود کرده تغییر چیزھا خیلی بود گذشتھ کھ ماھی چند این تو

 

 مھم ی نتیجھ یھ بھ و بودیم زده حرف مسائل از خیلی بھ راجع دکتر با
  بودم رسیده

 

 و درست مسیرو  بودم نکرده شکنی ساختار ام اس قوانین لحاظ از من
 الزم کھ اونقدر کھ بود این بزرگم اشتباه ولی بودم رفتھ پیش قانونمند

  بودم نشناختھ رو سدنا روح بود

 

 کھ داشت سدنا نوجوانی و کودکی از ریشھ کھ بود ھا اسیب از خیلی
 من ھای کنترل و ھا حساسیت االن حاال نداشتیم خبر ازش کدوم ھیچ
 تمام کھ بود شده باعث میداد قرار فشار تحت روحشو ھا وقت بیشتر کھ

  کنھ بروز بدی ظاھر با و بشھ تشدید مسائل

 



 اصول و روابط توی خودم بودن کامل بھ راجع کھ ادعایی ی ھمھ
bdsm بود شده خراب داشتم 

 

 یھ کنترل ی واسھ نیست تحقیق و مطالعھ چیز ھمھ کھ بودم فھمیده حاال
 حاال باشی محتاط و باھوش خیلی کھ مھالز خاص روابط از سری

 باشھ خطرناک میتونھ چقدر کم ی تجربھ کھ میفھمیدم

 

  ساوان:سدنا

 

  جانم:ساوان

 

 بھتره؟ کدوم نظرت بھ:سدنا

 

 تِر  جالب ھمشون از ای ُسرمھ کنم فکر:ساوان

 

 نظر چھ از اووم:سدنا

 

 عزیزم نپرس ازم سخت ھای سوال سدنا:ساوان

 



  میاد خیلی تو بھ اینکھ البتھ و شیکھ نظرم بھ خب_

 

 نمیاد؟ بھم بقیش زشتم من یعنی:سدنا

 

 و باھوش موجودات خیلی باید ھا خانوم میکردم حس ھایی وقت یھ
 ھمچین یھ نرمال شرایط در ساده ی جملھ یھ از کھ باشن غریبی عجیب

 بکنن برداشتی

 

 کنم چیکار باید تو دست از من خدایا:ساوان

 

 کنی بوسم میتونی:سدنا

 

 بشی پررو میترسم:ساوان

 

  من بھ بسپرش نباش نگران اصال نھ:سدنا

 

 بیار گوشیمو برو خانوم پررو خب:ساوان

 

 چشم:سدنا



 

 خراب یھ میدونستم چون میلرزید بدنم چھارستون چشم میگفت بھم وقتی
  میگرده بر و میکنھ کاری

 

 حال دبو شده باعث بودیم گرفتھ زندگیمون واسھ کھ جدیدی ھای تصمیم
  بشھ بھتر خیلی دلمون

 رونیا؛

 

 نکن بحث نھ گفتم رونیا:مروا

 

 میگم چی من ببین خوب کن گوش دقیقھ یھ مروا:رونیا

 

 گفتم بھت نظرمم دادم گوش حرفاتو:مروا

 

 اخھ چی یعنی:رونیا

 

 دارم دوسش اینو من خب_

 

 بپوشیش نداری حق ولی بخریش  میتونی:مروا



 

 بخرم دق آینھ خودم واسھ بپوشمش ندارم حق وقتی:رونیا

 

 بپوشیش من واسھ میتونی خب:مروا

 

 میزد خودشو حرف بازم میگفتم ھرچی

 

  نمیشدم حریفش عنوان ھیچ بھ

 

 میومد در اشکم داشت دیگھ

 

 بپوشم چی اونشب من پس:رونیا

 

 بیاد خوشم من کھ چیزی:مروا

 

 میشم ھا پیرزن شبیھ اره:رونیا

 

 نمیام من اصال_

 



 عھھھھھ:مروا

 

 پیرزنیھ؟ من ی سلیقھ پس_

 

 بود کم ھمینم

 

 کنم جمع باید چجوری گندمو نمیدونستم ولی نبود این منظورم اصال

 

 فکر بود حساس ھم مروا میگفتم پرت و چرت میشدم عصبی وقتی
 دارم منظوری یھ حتما میکرد

 

 بود مروا با حق خوب البتھ

 

 راحت خیلی مروا با اینکھ وجود با و میکردم جمع حواسمو باید من
 باشم زدنم حرف نوع مراقب باید ولی بودم

 

 نبود این منظورم:رونیا

 

 ندارم دوست پوشیده لباس اخھ خوب_



 

 باشم خوشگل میخواد دلم منم_

 

 گردنم روی شد خم سرم پشت از

 

  کنار زد موھامو

 

 بوسید طوالنی گردنمو

 

 میداد قلقلک تنمو پوست گرمش ھای نفس

 

 دوست من کھ اینھ ترش مھم و خوشگلی من ی واسھ تو اینھ مھم:مروا
 بشی حاضر جمع توی و بپوشی لباس چجوری

 

 زورگویی خیلی:رونیا

 

 منی مال چون:مروا

 

 درستھ کاری چھ میگیرم تصمیم من_



 

 بود نمونده مخالفت واسھ دلیلی دیگھ

 

 لذت برق تا کنم اطاعت میتونستم فقط میداد دستور خواستنی انقدر وقتی
  بشم آرامش غرق و ببینم شچشما توی و

 نیاز؛

 

 داشتم عجیبی حال حس

 

 نگرانی از پر و بودم حال خوش

 

 بودم ترس از پر اما داشتم ذوق

 

 شکست از ترس ، چشیدیم مون ھمھ کھ ھایی نشدن از آینده از ترس
 خوردن

 

 ھای لحظھ ترین شیرین ی تجربھ تو من و میکرد نابود آدمو ترس
 میکرد خفم داشت ومش بختک یھ مثل ترس زندگیم

 



 ھوامو حسابی کھ مشاورمون دکتر و بود ھامین ھام روز این قلب قوت
 داشت

 

 نیاز:ھامین

 

 عمارت زشت دختر_

 

 خانم کچل کجایی_

 

 تو نھ من نھ کچل بگی بھم دیگھ بار یھ خدا بھ ھامین:نیاز

 

 نمیزنم حرف باھات دیگھ_

 

  دادن ارفش کرد شروع و ھاش انگشت بین گرفت دماغمو ھامین

 

 غلطا چھ عزیزم خب:ھامین

 

 بلدی کارھایی چھ دیگھ_

 



  کن ولم اخ اخ:نیاز

 

 اییییی_

 

 بود شده قرمزی کاله شبیھ صدام

 

 میکنی تھدید منو شده دراز زبونت:ھامین

 

 اووووییییی:نیاز

 

 کچل گفتی بھم خب_

 

 بگم خوب:ھامین

 

 دلیل شد اینم_

 

 کن ولم توروخدا میشم دماغ خون االن ھامین:نیاز

 

 کرد ول دماغمو باالخره



 

 کشیدم عمیق نفس یھ

 

 زدی؟ حرف مروا با شد چی:نیاز

 

 آمادس سوئیت دیگھ روز پانزده یا ده تا گفت اره:ھامین

 

  اووم:نیاز

 

 چی اینا بردار فیلم ھامین_

 

 کار ی ھمھ کردم ھماھنگ شریفی با چیزو ھمھ عزیزم نیاز:ھامین
 میدن انجام دارن ھارو

 

 خودت چون اونم بود خودمون با مسئولیتش تو عروس باسل فقط_
 نباش دیگھ ھای چیز نگران پس بودی حساس

 

 باشھ:نیاز

 



 دیگھ چیز یھ ھامین_

 

 جانم:ھامین

 

 میره پیش خوب چیز ھمھ نظرت بھ:نیاز

 

 نباش نگران انقدر عشقم اره:ھامین

 

 میشد تموم منم استرس این و میشد عروسی شب زودتر کاش

 

 و میشد تموم خوبی بھ چیز ھمھ کھ ای لحظھ میشد بخش امشار چقدر
  گمیشد خاطره واسمون رویایی شب یھ

 مروا؛

 

 بود موسیقی ترین بخش لذت واسم رونیا ریز ھای نالھ  صدای

 

  واسم بود بخش لذت شدنمون  یکی

 

 میکرد ترم دیوونھ قرارمھ بی اونم میدیدم کھ این



 

 باالتر یدکش  بغلم توی خودشو حال بی  رونیا

 

 تنش روی کشیدم بیشتر رو مالفھ

 

 خوبی؟ خانما خانم:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 فقط خستم_

 

 بخوابی کوچولو یھ میتونی:مروا

 

 بیداره میدونستم ولی بود بستھ چشماشو

 

 خودش بھ تا داشت  الزم سکوت دقیقھ چند ھمین واسھ میکشید خجالت
 بشھ مسلط

 



 کدوم ی نتیجھ ھاش تصمیم نستممیدو و بودم حفظ ھاشو اخالق دیگھ
 احساسشھ

 

 شب نمیذاشتم ولی بگیرم واسش داشتم تصمیم و داشت دوست کھ لباسی
 بپوشھ عروسی

 

  بودم شده حساس بھش نسبت خیلی ولی نبود خودم دست

 

  کنم تقسیم کسی با و لذتی ھیچ نبودم حاضر

 

 بود راضی ھم رونیا کھ بود این رابطمون قوت ی نقطھ

 

 یارون:مروا

 

  جونم:رونیا

 

 نداریما وقت کارھامون سراغ بریم بگیر دوش بلندشو:مروا

 

 نیست؟ زود:رونیا



 

 ھست دیرم نھ:مروا

 

 حاضرشو خوشگلم بلندشو_

 

 چشم:رونیا

 

 تا بگرده خودش میده ترجیح االنم و خریده عاشق چقدر رونیا میدونستم
 وقت تھھف یک گرفتم تصمیم ھمین واسھ بخره داره دوست کھ چیزھایی

  باشھ راضی کھ باشن چیزھایی خریدھاش تا بذارم

 رونیا؛

 

 ھنوز ولی میگشتیم متفاوت ھای پاساژ تو داشتیم کھ بود ساعتی دو
  بودم نکرده پیدا بپسندمو کھ چیزی

 

 تا کنم دور بود اومده خوشم و بودم دیده کھ لباسی از ذھنمو کردم سعی
 ینمبب رو دیگھ ھای لباس بتونم بیشتری دقت با

 

 کنی انتخاب لباس یکم میشھ رونیا:مروا

 



 خریدیم آشغال فقط و دوساعت این_

 

 مروا عھھھھ:رونیا

 

 آشغال بگی جذابم چیزھای این بھ میاد دلت چطوری_

 

 مفید خرید کلی خودم نظر از ولی بودم نکرده انتخاب لباس کھ درستھ
   بودم کرده دیگھ

 

 رنگ،از خوش الک ھم لیک با بودم خریده جذاب بدلیجات عالمھ یھ
 بود خوب خیلی اینجا تا خریدم کھ خودم نظر

 

  مروا ، مروا:رونیا

 

  بگو:مروا

 

  ھیچی:رونیا

 

 نشو لوس دیگھ بگو میگم:مروا



 

  ندارم دوست بگو:رونیا

 

 دارن؟ دوست چی خانم تولھ:مروا

 

 دلم جون:رونیا

 

 نفسم جان_

 

  عزیزدلم بگو_

 

 چیزا اینجور_

 

  بگو جونم:مروا

 

 قبولھ قابل اووممم:رونیا

 

 میخوام زمینی سیب من مروا_

 



 دیدی؟ کجا:مروا

 

 داشت زمینی سیب کھ جایی بردم و گرفتم رو مروا دست

 

 میکردم نگاھش مظلوم ھای بچھ دختر مثل

 

  گرفتھ خندش میکردم حس

 

  چیھ یھوییم شدن مظلوم دلیل نمیدونستم خودمم اصال

 رونیا؛

 

 بدید بزرگ زمینی سیب یھ آقا:مروا

 

  میخوام اسنکم:رونیا

 

 بذارید اسنکم دونھ یھ:مروا

 

 نیست ای دیگھ امر:فروشنده

 



 مچکر نھ:مروا

 

  میخوام ھم سمبوسھ دونھ یھ:رونیا

 

  میکنھ نگام اینجوری چرا خب وا

 

  دیگھ خواستھ دلم

 

 کنید اضافھ ھم سمبوسھ یھ لطفا:مروا

 

 چشم:فروشنده

 

 دارید؟ میل چی نوشیدنی_

 

  نوشابھ:یارون

 

 باشھ:فروشنده

 

  نکرده الزم:مروا



 

 بذارید معدنی اب دوتا_

 

  مروا عھھ:رونیا

 

 شد قطع نفسم کردم حس کھ داد فشار دستش توی دستمو جوری

 

  شدم رو بھ رو برزخیش ی قیافھ با و باال آوردم سرمو

 

  دیگھ خواست خوراکی دلم حاال خب

 

 کھ نداشت کردن اخم ھمھ این

 

 بشھ حاضر سفارشمون نشستیم گرفت فیشو مروا

 

 باشیم راحت نمیتونستیم خیلی ھمین واسھ بود کوچیکی خیلی جای

 

 میخواست نوشابھ دلم من:رونیا

 



 خوب:مروا

 

 بدی خیلی نخریدی واسم:رونیا

 

 قھرم باھات_

 

 کنی قھر نداری حق:مروا

 

  میکنم قھر:رونیا

 

 میکنی بیخود:مروا

 

 داره؟ ررض واست نوشابھ نمیدونی ھنوز_

 

 میکشھ؟ درد و میشھ بد حالش میخوره نوشابھ تا دفعھ ھر کی_

 

 من:رونیا

 

 بخوری نوشابھ نداری حق پس:مروا



 

 میشی تنبیھ کردی کھ پافشاری بابت تازه_

 

 خواست دلم یھو خوب:رونیا

 

 ھرچیزی نھ خوبھ واسش کھ بخواد چیزی میگیره یاد دلت حاال:مروا
 میخوام من بگھ دید کھ

 

 چشم:ارونی

 

 میشم خوبی دختر کھ قول_

 

 میمونی قولت سر کھ میشھ راحت خیالم بشی تنبیھ وقتی:مروا

 

 موند نصفھ بحثمون سفارشمون شدن حاضر با

 

 میبینم نتیجشو زود خیلی چون کرد اذیت یکم رو مروا نمیشھ اصال

 



 حتی نداره مشکلی ھام شیطنت با مروا باشم منصف بخوام اگر البتھ
 خودم بھ کھ ھایی آسیب و ھام خرابکاری سر خب ولی میبره لذتم

  نیست عمدی کدومشون ھیچ کھ ھرچند میکنھ قاطی حسابی میزنم

 مروا؛

 

 اینارم نصف کھ بودم مطمئن کردم نگاه رونیا ھای سفارش سینی بھ
  بخوره تنھایی نمیتونھ

 

  بود ھا بچھ مثل رفتارش

 

 میخواست  دلش چیز کلی و میشد ھول بخره خوراکی میخواست وقتی
  بخوره نمیتونست کدومو ھیچ بعدش ولی

 

 نکنھ تکرار زشتشو ھای رفتار کھ کنم ادبش چجوری بودم بلد من ولی

 

 و نمیخورد کدومو ھیچ اینکھ ولی نداشتم مشکلی میخورد ھمشو اگر
 میفتاد سرش از باید و بود زشتی کار میداد سفارش فقط

 

 جلوش گذاشتم غذارو سینی

 



 کن روعش خوب:مروا

 

 بخورم تنھایی:رونیا

 

 بلھ:مروا

 

 ھمشووو؟:رونیا

 

 پایین بیار صداتو نکش جیغ:مروا

 

  ھمشو بلھ_

 

 بخور پس بود خودت سفارش_

 

 چندتاشو خودم بود بزرگ و دادم سفارش اولش چون زمینیو سیب
  خوردم

 

  کردم اون مشغول خودمو و کردم باز ھارو معدنی اب از یکی

 



  دبو رونیا بھ حواسم

 

 بود خورده ھاشو زمینی سیب از چندتا

 

  خورد نصفشو ھارم اسنک از یکی

 

 میشم منفجر دارم مروا:رونیا

 

 نشده تموم غذات ولی:مروا

 

  نمیتونم دیگھ خوردم پیراشکی تازه آخھ:رونیا

 

  عزیزم نیست من مشکل:مروا

 

 نمیخوامشون من:رونیا

 

 برسی خریدت بھ تا کن تموم غذاتو زود:مروا

 

  داشت الزم تنبیھو نای



 

 کھ االن مخصوصا داشتم باھاش و مشکل ھمین بیرون میومدی ھروقت
  خریدکردنھ کارمون ھم پشت روز چندتا

 

 موقعیت بھترین االنم کنھ ترک اشتباھشو کار بگیره یاد باید باالخره
 بود کردنش ادب واسھ

 

  بود خورده اسنکشو ی نصفھ

 

 بود مونده کم ھم ھا زمینی سیب از

 

 بود نخورده دست ھنوز سمبوسش ولی

 

 نمیخوام دیگھ:رونیا

 

  مونده سمبوست:مروا

 

  ندارم دوست سمبوسھ اصال:رونیا

 



 دادی سفارش چرا پس:مروا

 

 بود خواستھ دلم لحظھ اون اخھ:رونیا

 

 میدی نکردنتو فکر و لحظھ اون تاوان داری دقیقا االنم:مروا

 

  میکنی اذیتم چرا خوب مروا:رونیا

 

  میخورم غصھ من اینجوری خرید میاییم وقت چند این فقط االح_

 

 نیار در بازی مظلوم الکی:مروا

 

  کردم اذیتت کی من_

 

 بریم بخوریشون تا منتظرم االنم خریدم واست من خواستی ھرچی تو_
  خریدت ی ادامھ ی واسھ

 

  ندارم جا دیگھ اخھ:رونیا

 



 نیست؟ دستت معدت ی اندازه یعنی:مروا

 

 بدی؟ سفارش غذا چقدر باید ونینمید_

 

  نمیدونم نھ:رونیا

 

  بده سفارش من جای بھ خودت خوب_

 

 میخوای چی ببینی باید تو:مروا

 

 نمیدم جوابتو نخوری سمبوستو تا_

 

 برداشت سمبوسشو ناراحتی با

 

 خورد ازش گاز یھ اشتھا بی

 

 نیست خوب حالش میکردم حس

 

 میومد فشار شبھ این از بیشتر نباید بود حساس معدش



 

  بده سفارش تو شده ھوسم چی میگم من بعد بھ این از مروا:رونیا

 

  لطفاا_

 

 درست میدم گیری تصمیم حق بھت کھ جایی یھ یادبگیری باید:مروا
 بگیری تصمیم

 

 نمیدم نظر الکی میکنم فکر دیگھ بخدا:رونیا

 

 خوبھ:مروا

 

 بریم بلندشو_

 

 جونمی ااخخخ:رونیا

 

  ھدیگ نخورم بقیشو_

 

  بلندشو نھ:مروا



 

 جاناییم من عاشقتم:رونیا

 

 بود ھمین کارھاش ی ھمھ تخس ی دختره

 

 اشتباه کھ انقدر نمیومد دلم کھ میشد مظلوم انقدر اولش میکرد کاریم یھ
 کم بھش نتونم دیگھ کھ میریخت زبون انقدر بعدشم کنم ادبش کرده
  کنم محلی

 

  شدم ھاش بازی دیوونھ ھمین عاشق منم دیگھ دیوونست

 سدنا؛

 

 ھا بچھ با رو مسئلھ این بریم عمارت از بودیم گرفتھ تصمیم ساوان با
  بودیم گذاشتھ میون در

 

  گذاشتن احترام تصمیمون بھ خوب ولی نبودن راضی کدومشون ھیچ

 

 از میخواستیم داشتیم ایندمون واسھ کھ ھایی تصمیم و مشاور کمک با
  بگیریم فاصلھ حسمون

 



 از بخشی یھ چون کنیم فراموشش نمیتونیم کھ یدونستیمم دوتامون ھر
  کنیم حذفش زندگیمون از بتونیم کھ نبود چیزی  و بود ما وجود

 

 گرفتھ تصمیم ولی نبود کدوممون ھیچ میل باب  داشتنم وانیال زندگی
  کنیم کنترلش حسمونو بتونیم بیشتر و بگیریم فاصلھ کھ بودیم

 

 کھ اونقدر شد باعث محیط و شرایط و کردیم اشتباه ھردو ساوان و من
 نکنیم پیشرفت بود میلمون باب

 

 تو زندگیمون صالح فعال ولی برمیگشتیم دوباره روزی یھ شاید نمیدونم
  کنیم کار حسمون و خودمون روی بیشتر بود الزم و بود گرفتن فاصلھ

 

  سدنا:رونیا

 

  سمتش برگشتم

 

 میومد بھش حسابی بود انداختھ ھاش شونھ روی کھ شالی

 

 میشد بیشتر باغ توی ھا شب خنکی این و بود شده خنک تقریبا ھوا

 



 میشھ تنگ واسشون دلم چقدر بشم دور ازشون وقتی

 

 جونم:سدنا

 

 بزنیم حرف یکم بشینیم میای:رونیا

 

  بودیم نشستھ صندلی روی ھم کنار

 

  شده خوب خیلی ھوا:سدنا

 

  اوھوم:رونیا

 

 زمستونم عاشق من_

 

 زمستونی دختر چون دشای:سدنا

 

  بست نقش ھاش لب روی لبخند

 

  خندید مستانھ و بلند



 

 دنیاست دختر ترین غم بی کردم حس لحظھ یھ

 

 شاید اوھوم:رونیا

 

 بری؟ میخوای مطمئنی_

 

 میشھ تنگ واستون دلم:سدنا

 

 نرید خب:رونیا

 

  رونیا نمیشھ:سدنا

 

 ساوانو یخوامنم دادم دست از چیزھارو خیلی ساوان داشتن واسھ من_
  بدم دست از

 

 تحت زندگیمونو اینا ی ھمھ و میذاره تاثیر اونم روی من بد حال_
  میده قرار الشعاع

 



  ھاتو حرف میفھمم:رونیا

 

 بمونید داشتم دوست شدم احساسی من خب ولی منطقیھ کارت_

 

  نمیاره طاقت خودمم دل میاییم تند تند:سدنا

 

 یمونیمم خونتون کلی میاییم ھم ما:رونیا

 

 کنید فراموش مارو میخواید نکنھ چی پس:سدنا

 

  دیوونھ نھ:رونیا

 

  واسم باشھ سخت انقدر جدایی نمیکردم فکر وقت ھیچ

 

 ھمھ االن ولی خوشحالم بریم اینجا از بخوایم کھ روزی میکردم  فکر
 بود شده عوض چیز

 

 وقت نمیدونم بود شده تنگ واسشون دلم نرفتھ ھنوز داشتم دوسشون
  نشم پشیمون امیدوارم دارم حسی چھ تنرف



 رونیا؛

 

  بودم باغ توی ھنوز من ولی عمارت داخل بود برگشتھ سدنا

 

  شدم خودم خیال و فکر و افکار غرق ھمیشھ مثل و کشیدم عمیق نفس

 

 کردم بغل زانوھامو و نشستم ھا چمن روی ھمونجا

 

  کردم فکر گذشت عمارت این توی کھ روزھایی بھ

 

 بقیھ و خودم ھای رفتار بھ

 

 قضاوت کھ ھایی وقت بھ ، گرفتم تصمیم و شدم بدجنس کھ جاھایی یھ
  گرفتم عجوالنھ ھای تصمیم کھ ھایی لحظھ کردم،

 

 تر مھربون باھاش میتونستم شاید کردم فکر میرفت داشت سدنا کھ حاال
  ساخت و بھتری ھای لحظھ میشد شاید باشم

 

 نرسیم نجاای بھ تا کرد کمکش میشد شاید اصال



 

 ولی مروا و باشم من برن عمارت این از ھمھ بود آرزوم روزی یھ
 میداد فشار گلمو بیشتر بغض رسیدم نقطھ این بھ کھ حاال

 

  رفت باراد

 رفت ھم لونا

  ساوان و سدنا االنم

 

  ندونستیم ھمو قدر وقت ھیچ ما و شد  تر کوچیک روز ھر جمعمون

 

 از و بشم وابستھ ساوان و اسدن بھ نمیکردم فکرشو اصال راستش
 بخورم غصھ رفتنشون

 

 اتفاقی چھ کھ کرد بینی پیش نمیشد وقت ھیچ بود عجیب خیلی زندگی
  انتظارتھ در

 

  کردم آرزو ھارو لحظھ بھترین کوچیکمون جمع ی واسھ قلبم صمیم از

 

 بود این مھم ، کنارمن کسایی چھ نبود مھم کھ بودم زندگی از جایی یھ
 باشھ خوب حالشون



 

 دور ھای بودن نزدیک بھ بودم کرده عادت بود وقت خیلی

 

 رونی:مروا

 

  جانم:رونیا

 

 نخوابیدی:مروا

 

 نبرد خوابم بعدشم بودم سدنا پیش یکم اوھوم:رونیا

 

 میکردی؟ فکر باز:مروا

 

 اوھوم:رونیا

 

 نتیجش؟ و:مروا

 

 ھیچی:رونیا

 



 باشم داشتھ دوست بیشتر ھارو ادم بخوام شاید_

 

 باال داد وشوابر یھ

 

  گذشتھ خوابت ساعت از بچھ بریم بیا:مروا

 

 میتونم چقدر بود رفتھ یادش مروا کھ بودم اورده در بازی خنگ انقدر
  باشم جدی

 

 نخور رفتنشونو ی غصھ:مروا

 

 رفتن این تا بده مثبت انرژی بھشون داره احتیاج کمک بھ زندگیشون_
  کنھ کمکشون

 

 میشھ؟ درست:رونیا

 

 ھست راھی یھ مشکالت حل واسھ ھھمیش:مروا

 

  بود مروا با حق



 

 بھمون راھی چھ قراره ایندفعھ سرنوشت ببینیم تا میکردیم صبر باید
  بده نشون

 ساوان؛

 

  بودیم شده جا بھ جا تقریبا

 

 باید ھاشونم بعضی نبود کامل جدید ی خونھ ی واسھ وسایلمون خیلی
 ی خونھ توی ردیممیب میکردیم خرید ھرچی ھمین ی واسھ میشد عوض

  نشھ شلوغ خیلی دورمون شد باعث ھمین سرجاش میذاشتیم جدید

 

 شرایط خب ولی بشم جدا مروا مخصوصا ھا بچھ از نمیخواست دلم
 کار این با حالمون شدن بھتر ی واسھ خودمم بود اینجوری اومده پیش

  بودم موافق

 

 از تنمیخواس دلش و میگرفت بھونھ سدنا بود رسیده کھ رفتن وقت
 وابستھ ناخوداگاه ادم بودیم ھا بچھ کنار ھمیشھ داشت حقم بره اینجا
 میشد سخت واسش جدایی و میشد

 

  بودم کرده ارومش حرفام با

 



 میتونستیم نداشتیم فاصلھ ھم با اونقدر و نمیشدیم خارج شھر از کھ ما
 خودمونو مستقل زندگی ولی بیان اونا حتی یا بزنیم سر بھشون و بیایم
 باشیم تھداش

 

 واسھ خودت باید شنبھ فقط کردم ردیف ھارو جنس من ساوان:ھامین
 بری ترخیصشون

 

  کن اوری یاد بھم بازم باشھ:ساوان

 

 باشھ:ھامین

 

 بردید؟ وسایلتونو_

 

 شده تموم تقریبا اره:ساوان

 

 میرید؟ کی خودتون:ھامین

 

 روز چند ھمین تو:ساوان

 



 سالمتی بھ خوب:ھامین

 

 شیبا سالمت:ساوان

 

  میکنھ چیکار سدنا ببینم برم من_

 

 داداش برو:ھامین

 

 میداد تکون پاھاشو و بود نشستھ تاب روی سدنا

 

 میگذره خوش تنھایی:ساوان

 

 اصال نھ:سدنا

 

 ساوان درگیره خیلی ذھنم_

 

  چی؟ درگیر:ساوان

 سدنا؛

 



  بشم  سبک تا بزنم حرف باھاش راحت میخواست دلم

 

 بدیم ادم میکنم حس:سدنا

 

 میکنم دور دارم داری، دوست کھ جایی از تورو_

 

 بگیری فاصلھ مجبوری ارزشن با واست کھ ھایی ادم از_

 

 چی نمیدونم میکنھ دیوونم داره ھا خیال و فکر این بگم چی نمیدونم_
  گیج ساوان گیجم غلط چی درستھ

 

 چتھ؟ سدنا:ساوان

 

 ببری لذت دای کھ ای لحظھ ھر از نمیکنی سعی چرا_

 

 پس خوبتھ حال و آرامش واسھ میکنم دارم کھ تالشی ھر من لمعزیزد_
 باشن سرت تو ھا خیال فکرو این نداره دلیل

 



 میکنم حس ارزشھ بی کارم میکنم حس من میکنی اینجوری وقتی_
  نداده نتیجھ تالشم

 

 ساوان میفھمم:سدنا

 

 میدی؟ انجام خالفشو چرا میفھمی وقتی:ساوان

 

  باشھ خوب یشھھم ساوان حال میخواست دلم

 

 باشھ خوشحال ھمیشھ داشتم دوست

 

  میداد  برعکس ی نتیجھ ھمیشھ کھ میدادم خرج بھ حساسیت انقدر

 

 کردم جمع بغلم توی پاھامو ھاش شونھ روی گذاشتم سرمو

 

 کشیدم عمیق نفس

 

 شد حلقھ ھام شونھ دور ساوان گر حمایت ھای دست

 



  زمان و زمین و دنیا بابای گور:ساوان

 

 ارزشی مھمی،عزیزی،با تو من سھوا_

 

 دنیا ی ھمھ جلوی من کھ اینھ مھم بده سدنا بگھ بشن جمع دنیا ی ھمھ_
 وایمیستم خاطرت بھ

 

 مھربونی انقدر خوبھ چقدر:سدنا

 

 نذاشتی تنھام بازم میکنم خرابکاری ھمھ این_

 

  دارم دوست ولی خوردم حرص دستت از خیلی درستھ:ساوان

 

 سختھ روزش دو خوبھ شروز یھ ھمینھ زندگی_

 

  بجنگی داری جون کھ جایی تا بگیری یاد باید_

 

 جنگیدی خیلی من خاطر بھ تو:سدنا

 



  داشتی ارزششو چون:ساوان

 

  بود خوب حالم

 

  سبک سبکھ بودم آروم

 

 دست بھ کھ آرامشی جز نمیکردم فکر ھیچی بھ بود شده آزاد ذھنم
  بودم اورده

 

  باال اوردم و ساوان دست

 

 بوسیدمش طوالنی و کممح

 

  داشتم کنارش کھ خوبی حس تو بودم غرق و بودم بستھ چشمامو

 نیاز؛

 

 شدن ھامین ی خونھ خانم واسھ بود آماده چیز ھمھ

 



 مو تار یھ ی اندازه شدنم خوشبخت و آرزوھام بھ رسیدن تا من فاصلھ
  بود

 

  میکرد سنگینی قلبم روی بزرگ ترس یھ فقط

 

 ...لونا

 کنھ فاش موراز میترسیدم

 میکرد نابود ھستیمو کھ رازی

 

 بشن ناپدید ھمشون خوبم ھای حس میشد باعث بھش کردن   فکر

 

  بدم دستش از نمیخواست دلم

 ھمیشھ ی واسھ میکنھ ترکم بفھمھ چیزی اگر بود روشن روز مثل واسم

 

  نبود کوچیکی و ساده ی مسئلھ

 

 بود کرده بدترش کاریم پنھون بود وحشتناک خودش

 



 بینمونو ھای اتفاق از قسمت اون و میگرفت آلزایمر لونا داشتم دوست
  میکرد فراموش

 

 شد اطرافم جمع حواسم و اومدم خودم بھ صداھا و سر با

 

  کشیدم دست عروسم پیراھن دامن روی

 

 کردم نگاه آیینھ توی خودمو بار اخرین ی واسھ

 

  خودم واسھ رفت دلم

  داره زیبایی عروس واقعا ھامین حال بھ خوش گفتم خودم پیش

 داشتم کھ نفسی بھ اعتماد ھمھ این از بود گرفتھ خندم

 

  قبل مثل بود مشکی بودم نکرده رنگ موھامو

  بود باز ی ساده مدل یھ موھامم مدل

  بود گریم بیشتر و نبود غلیظ اصال خودم انتخاب بھ آرایشم

 

 ظریف و ساده برلیان سرویس یھ چشم توی زیاد ھای سرویس جای بھ
  بودم خریده



 

 بھ خب ولی شد تر گرون ھا سرویس ی ھمھ از قیمت لحاظ از درستھ
 نخریدم ای دیگھ چیز دستم توی ی حلقھ و سرویسم ھمین جز

 

 پیش میدادن ترجیح ھمشون کھ ھرچند باشم داشتھ ھمراه نمیخواست دلم
 پیشنھاد بھم کھ بودن مھربون انقدر خب ولی برن خودشون آرایشگر

 باشم تنھا میخواست دلم ولی باشن کنارم نداد

 

 بھ ھا اتاق از یکی توی رفتن و کردن ترک و سالن آرایشگاه ھای بچھ
 نبود سالن توی کسی بود کنارم صبح از کھ بردار فیلم و من جز

 

 میشد پخش داشت دلنشینی آھنگ

 

  رسیده ھامین کھ میدونستم

 

 آور استرس ھای ظھلح این زودتر میخواست دلم داشتم استرس انقدر
  ھامین بھ برسم و بگذره

 

  نمیکرد خوب حالمو ھاش دست گرمی جز بھ چیز ھیچ

 



  شنیدم ھاشو قدم صدای

 

 پیشونیم روی نشست سرد عرق

 

  رفت بین از بنفسم اعتماد ثانیھ صدم عرض در

 

 شده افتضاح آرایشم و موھام کردم حس

 

  بود دنیا لباس ترین وحشتناک نظرم از لباسم

 

  کنم نگاھش و برگردم نداشتم جرات

 

  بود انداختھ چنگ گلمو بغض

 

 نداره داشتنمو نگھ قدرت زانوھام میکردم حس میلرزید ھام دست

 

  بگیرم تصمیم اول از من و کنن توقف ھا لحظھ میخواست دلم

 

 شد حلقھ شکمم دور ھامین ھای دست



 

 نشست ھام شونھ روی گرمش ھای لب

 

  بود شده تنگ تواس دلم پرنسسم:ھامین

 

  داد جون لرزونم بدن بھ صداش گرمی

 

  ببینمت برگرد:ھامین

 

  پایین انداختم سرمو

 

  بذارم منتظرش این از بیشتر نمیخواست دلم

 

 سمتش برگشتم استرس و خجالت با

 

  دلم جون ای:ھامین

 

 شدی نظیر بی زندگیم_

 



 شد تموم ھمشون منفیم ھای حس

 

  تاریخم ی ھمھ تو دنیا عروس ترین خوشگل میکردم حس

 

 شد خوب حاال

 

 شد ھام لب مھمون لبخند

 

 شد تمام ھام قراری بی

 

  دیوانگی شایدم بود عشق حس این اسم شاید

 ھامین؛

 

  کردم نگاه رز از پر گل دستھ بھ

 

  بود رز گل عاشق نیاز

 

  بود شده تنگ خیلی واسش دلم

 



  بودم رسیده بھش باالخره داشتم زیادی ھیجان

 

 ببینمش زودتر میخواست دلم

 

  کردم ھماھنگ آرایشگرش با رسیدم وقتی

 

 داشت کھ دوربین ھای لنز و نیاز جز بھ نبود کس ھیچ سالن توی
  میکرد ثبت زندگیمونو ھای لحظھ بھترین

 

  کرده حس حضورمو بودم مطمئن

 

  برنگشت ولی

 

  کنم درک استرسشو میتونستم

 

  کنارمون میز روی گذاشتم گلو دست

 

 طوالنی رو شونش و کردم حلقھ کمرش دور پشت از ھامو دست
 بوسیدم



 

 کردم زمزمھ گوشش کنار

 

 بود شده تنگ واست دلم پرنسسم:ھامین

 

  بغلم توی گرفت آروم لرزونش بدن

 

 بشھ کم ھاش دستش سردی تا فشردم ھام دست بین ھاشو دست

 

 ببینمت برگرد:ھامین

 

  سمتم برگشت افتاده پایین سر با

 

  رفت واسش دلم

 

  بود ھا فرشتھ مثل ذھنم توی

 

 بود شده خواستنی زیادی بردارم ازش چشم نمیتونستم

 



 دلم جون ای:ھامین

 

 شدی نظیر بی زندگیم_

 

 میشھ تر اروم داره کردم حس شدنش زده ذوق  کلی از بعد

 

 کرد حلقھ کمرم  دور ھاشو دست و داد جا بغلم توی خودشو

 

 دارم دوست خیلی:نیاز

 

  کنارتم کھ خوشحالم لیخی_

 

  دارم حالی چھ من نمیدونی جان بانو:ھامین

 

 نمیدونی کھ شیرینھ داشتنت انقدر_

 

 ھامین:نیاز

 

 ھامین دل جون:ھامین



 

  قشنگھ گفتنت جان بانو چقدر:نیاز

 

  جان بانو تو فدای بھ من:ھامین

 

  زد لبخند

 

 میکرد دیوونھ منو کھ داشتنیش دوست و شیرین ھای خنده ھمون از

 

 گرفتیم فاصلھ ھم از  و اومدیم خودمون بھ بردار فیلم ی اشاره با

 

 فیلممون تا بریم پیش بردارھامون فیلم ھای برنامھ طبق کردیم سعی
  بشھ میخوایم کھ ھمونی

 

  ھا عکس و فیلم ی ادامھ ی واسھ باغ سمت رفتیم

 نیاز؛

 

  بود ھامین ھای دست قفل دستم

 



  شدیم مارتع وارد ھم ی شونھ بھ شونھ

 

  دیدیم کھ بودن نفراتی اولین سدنا و ساوان و رونیا و مروا

 

  بود ھاشون لب مھمون لبخند و بودن شده زیبا ھمشون

 

  کردن آرزو آرامش و خوشبختی واسمون قلبشون صمیم از

 

  زدن قدم میزھا بین کردیم شروع و شدیم باغ وارد

 

 ی بدرقھ میشد خیرشون دعای و میگفتیم آمد خوش ھا مھمان بھ
  راھمون

 

 دادم فشار دستم توی گلمو دست

 

 . بکشم فریاد میخواست دلم و داشتم ذوق و بودم خوشحال انقدر

 

  بود شده خواستنی حسابی ھامین

 



  بود برده دلمو ورزیدش ھیکل و بلندش قد

 

  بود نشستھ تنش بھ حسابی دامادیش شلوار و کت

 

  گفت گوشم کنار ھامین

 

 بشینیم بریم بیا شد تموم گھدی خب:ھامین

 

  چیھ بشینیم ھامین عھھ:نیاز

 

 خوب چیھ برنامت عزیزم:ھامین

 

 داشتم دوسش کھ آھنگی با رقص:نیاز

 

  نیست اخرش مال مگھ:ھامین

 

 جلو اوردم و کردم جمع لبامو

 

  دیگمونھ رقص این نوچ:نیاز



 

  باشھ خب عھھھ:ھامین

 

  دیگھ داره ھارو مکافات ھمین گرفتن رقاص زن_

 

 دادم فشار ھام دست بین ھاشو انگشت

 

 بلھ بلھ:نیاز

 

 شدی پشیمون نکنھ_

 

 بشم پشیمون میشھ مگھ بانو نھ:ھامین

 

  بدم ھامینو جواب نبود فرصت دیگھ رقص جایگاه بھ بودیم رسیده

 

  بود شده ھماھنگ قبل از چیز ھمھ

 

 بودم حفظ مو بھ مو و امشب ھای برنامھ

 



  بودم کرده ھماھنگ ھا بچھ با بار پانزده از بیشتر شاید

 

  رونیا بھ دادم و گل دست

 

 وسط رفتیم گرفتمو و ھامین دست

 

 شد پخش اھنگ ھمزمان

 

  بودم رقصیدن عاشق بچگی از

 

 این عروسیم شب اھنگ بود این ارزوھام از یکی سالگی ھفده سن از
  برقصم رویاھام مرد با و باشھ

 

 رقصم روی گذاشتم تمرکزمو تمام

 

  کردم تالش واسش ھا سال کھ قصیر

 

  کردم شروع

 



  بکشم رخ بھ ھنرمو تمام میخواستم

 

 من ی واسھ بود مکمل بھترین ھامین رقص

 

 

 بھترینی کھ تو از بھتر کی

 زمینی روی زیبای ماه تو

 بفھمی کھ تا باش من قلب تو

 میشینی دل بھ دلبرانھ چھ

 بود بخشیدنی بدیھات حتی

 بود بوسیدنی چشمات تو شرم

 پیشم مونده جا حواست ھمھ

 نمیشم راضی تو از کم بھ من

 

 شھ باورت تا باش من جای تو

 من یا ھستی تو عشق ی دیوونھ

 ببینی کھ تا باش من چشم دو

 من با کرده چھ تو چشمای دو

 تنھاییامو کردم بدرقھ



 دعامو شاید شنیده کسی 

 ماھتو روی این و من کجا

 خواھتو بوسھ لبای کجا

 

 بھترینی کھ تو از بھتر کی

 زمینی روی زیبای ماه تو

 بفھمی کھ تا باش من قلب تو

 میشینی دل بھ دلبرانھ چھ

 بود بخشیدنی بدیھات حتی

 بود بوسیدنی چشمات تو شرم

 پیشم مونده جا حواست ھمھ

 نمیشم راضی تو از کم بھ من

 

 من ی خونھ تو میذاری، پا تو

 من ی شونھ رو میشی عاشق تو

 تو و من ینب قراره یھ این

 تو و من عین نیست عاشق کسی

 

 بھترینی کھ تو از بھتر کی



 زمینی روی زیبای ماه تو

 بفھمی کھ تا باش من قلب تو

 میشینی دل بھ دلبرانھ چھ

 بود بخشیدنی بدیھات حتی

 بود بوسیدنی چشمات تو شرم

 پیشم مونده جا حواست ھمھ

  نمیشم راضی تو از کم بھ من

 نیاز؛

 

 بوسید طوالنی پیشونیمو و گرفت بازوھامو ھامین گاھن شدن تموم با

 

  شد بلند جمعیت جیغ و دست صدای

 

  میبوسیدم ھاشو لب طوالنی نبود کس ھیچ ھامین منو جز میخواست دلم

 

  گرفت فاصلھ ازم یکم

 

 نظیری بی تو:ھامین

 



 نشست ھام لب روی لبخندم ترین قشنگ

 

  شدم خوشحالی غرق

 

  رفتیم جایگاھمون سمت و دمکر حلقھ بازوش دور دستمو

 

 باشن جدا ھم از ھامون دست نبودیم حاضر ھم بودیم نشستھ وقتی حتی

 

 ھامین:نیاز

 

  بانو جانم: ھامین

 

   رسیدم تو بھ کھ خوشبختم خیلی من:نیاز

 

 باشن تو جای میخواست دلشون دخترا درصد نود عزیزم:ھامین

 

 بده حرصم میخواد کھ بود معلوم خندش از پر لحن

 

 نبود جالب خیلی کھ بزنم حرفی شد باعث و شد موفقم



 

 باشن تو جای میخواست دلشون اینجاھم ھای مرد ی ھمھ:نیاز

 

 شد وحشتناک ھامین نگاه بار اولین واسھ

 

 پایین  بندازم سرمو شد باعث ھاش چشم ی جذبھ و ھمش در ھای اخم

 

 میشد بیشتر ھام انگشت دور دستش فشار لحظھ ھر

 

 میاورد در اشکمو داشت دردش و بود رفتھ فرو ستمد توی حلقم

 

 دستم ھامین:نیاز

 

 روی از ھم تورو باشھ تو دنبال چشمش کھ و کسی میکشم من:ھامین
 میکنم محو زمین

 

 خدا بھ کردم شوخی ھامین:نیاز

 

 لطفا کن ول دستمو فقط_



 

 کن فکر ھات شوخی از قبل:ھامین

 

 چشم ، چشم:نیاز

 

 ببخشید_

 

  شد کم دستش فشار باالخره

 

 سمتمون میومد داشت کھ دیدم رو رونیا

 

 حالن چھ در عاشق کفترھای:رونیا

 

 خوبیم:نیاز

 

 شدی خوشگل قدر چھ_

 

  نشده خودت خوشگلی بھ کس ھیچ امشب کھ میدونی:رونیا

 



 کردی اخم ناراحتی ھمین از نکنھ ھامین_

 

  اولشھ تازه حاال:نیاز

 

 میشھ اخمالو ھا مھمونی ی ھمھ دیگھ گرفتھ خوشگل زن_

 

 بھ خودمم میکنم زندانی خونھ تو و خوشگل زن باشھ الزم:ھامین
 میرسم ھا مھمونی

 

  میکنم گیساتو منم:نیاز

 

 تنبیھتو کاری اول خودت واسھ الکی ، برسھ فردا تا طلبتھ یکی:ھامین
 نکن سنگین

 

  خندیدن بھ کرد شروع بلند بلند رونیا

 

 یسوزونیم اتیش داری االن از نیاز:رونیا

 

 بگیر اروم و امشب حداقل گرم دمت دختر_



 

 گفتم خنده با

 

 نمیشھ اروم برت یھ وقت ھیچ:نیاز

 

 شدی برت کی حاال:رونیا

 

  کن تایید فقط تو:نیاز

 

  اھا ، اھا:رونیا

 

 درستھ کامال بلھ_

 

 کرد زمزمھ گوشم کنار ھامین

 

  بریزی زبون ھمینجوری ھم شب اخر امیدوارم:ھامین

 

  پایین انداختم خجالت از سرمو

 



  بود فھمیده چیزھایی یھ ھامین بلند ی خنده از رونیا

 

  بذارم تنھاتون یکم برم من بھتر دیگھ خب:رونیا

 

 سوسکھ خالھ برو:ھامین

 

 ادب بی ای:رونیا

 

  باال بیارم سرمو نمیشد روم خجالت از ھنوزم گذاشت تنھامون رونیا

 

  بود حیا بی زیادی ھامین

 

  بکشم خجالت قراِر  چقدر بشھ صبح تا امشب ستمیدون خدا

 رونیا؛

 

 بیاد خوشم خودم ھم کھ خریدم لباسی یھ خوردن حرص کلی با باالخره
  مروا ھم

 

  من تا بود خودش ی سلیقھ بیشتر بود زورگو انقدر کھ ھرچند



 

 بود ربع سھ استینش کوتاه ی دنبالھ سانت چند با بود بلند مخمل پیراھنم
 ودب ساده خودش و

 

 مروا کھ گشادی ھای لباس مثل کھ بود این مثبتش ی نکتھ تنھای
 بود زرشکی خودم ی سلیقھ بھ رنگشم و نبود میکرد انتخاب

 

 مروا حتی نبود غلیظ ارایشمم بودم کرده فر پایینشو بود باز موھام
 کمرنگ رژم کرد مجبورم بزنم زرشکی یا قرمز رژ یھ بود نذاشتھ
 باشھ

 

 البتھ بود خوشگل خیلی بود پوشیده شیک شلوار و کت یھ مروا خود
  بود من ی سلیقھ کھ بود این دلیلش شاید

 

 قرمزش رژ خب ولی نبود غلیظ آرایشش بود باز معمول طبق موھاشم
 بود چشم تو حسابی

 

 بھ بود داده حسابی تنبیھ یھ قول بھم اخرش کھ بودم کرده غرغر انقدر
 تا بودم رفتھ باال کولش و رس از انقدر چون داشت ارزششو خودم نظر

  بود شده تر کمرنگ رژش

 



  اومدن رقص پیست بھ ھامین و نیاز اھنگ شدن پخش با

 

  بود امشبشون مشترک رقص دومین این

 

 زیباترین نظرم بھ بودن نظیر بی دوتاشون ھر قبلشون رقص مثل دقیقا
 بودم دیده کھ بودن زوجی

 

 ھای دست تو و بودم یازن جای من کاش خواست دلم لحظھ یک ی واسھ
  میکردم دلبری مروا

 

 بودم شدن عروس و عروس لباس عاشق دخترا از خیلی مثل منم

 

  نبود ممکن شرایط این ما ی واسھ کھ حیف

 

  کشیدم آه دلم تھ از ناخوداگاه

 

 زشتو میکشی آه چیھ:مروا

 

 ھیچی:رونیا



 

  نکن ناز بگو:مروا

 

  ھا نداره واست خوبی عواقب کنی ناز االن_

 

 چرا اونوقت:رونیا

 

 تو و مھمونی ی بقیھ و کنیم ترک و باغ میشیم مجبور چون:مروا
  باشیم تختخواب

 

 حیااا بی:رونیا

 

  چتھ ببینم بگو:مروا

 

 بشم عروس میخواست دلم:رونیا

 

 و دوستامون بعد بگیریم عروسی میتونستیم شب یھ داشتم دوست خب_
  بودن کنارمون خانوادمون

 



  بود کرده سکوت مروا

 

 من کھ چیزھایی این ولی میشد میخواست عروس پیراھن دلم اگر شاید
  نھ میگفتم

 

 میکنیم کارو ھمین خوب:مروا

 

  کردم نگاھش تعجب با

 

  بود گرفتھ قراِر  من ناراحتی تاثیر تحت و بود شده دیوونھ مطمئنم

 

  زدم حرفی یھ من مروا:رونیا

 

  نمیخوام_

 

 خوب میکشم خجالت_

 

 مخالفت چرا میخواد دلت وقت بکشی آه چیزی واسھ نمیخواد دلم:مروا
 میکنی



 

  ندارم دوست اینجوری مروا:رونیا

 

  بود طبیعی ی مسئلھ یھ اینجا کاش ای بود این منطورم_

 

  بود شده ھام حرف درگیر ذھنش میدونستم

 

  میکردم پرت حواسشو باید بود ھرجوری

 سدنا؛

 

 امشب واسھ تمداش ذوق کلی و بودم خوشحال خیلی

 

 عروسی باش، زود شد، دیر کھ بود زده غر کلی ساوان کھ بماند البتھ
 ...و شد تموم

 

  بشھ خوب کھ داشتم وسواس و خوردم حرص کلی لباسم سر

 

 گشاد بعدش بود جذب باالتنش فقط بودم خریده ای سرمھ بلند پیراھن یھ
  نشھ حساب ای حلقھ کھ حدی در داشت کوتاه خیلی آستین یھ میشد



 

  بود ساده دامنش و بود شده کار باالتنش قسمت

 

 غلیظ خیلی آرایشم باشھ بستھ کھ دادم ترجیح بود کوتاه چون موھامم
  نبود ساده ھم خیلی خب ولی نبود

 

 برقصیم یکم بریم بیا سدنا:ساوان

 

 نشستیم تازه اخھ:سدنا

 

 تو مخالفی رقص با انقدر امشب شده چی:ساوان

 

 چیھ مخالف:سدنا

 

  میکنھ اذیت ھامم کفش شدم خستھ اخھ_

 

  پاتو ببینم:ساوان

 

  بود کوتاه ھاش پاشنھ کھ ھات کفش_



 

  بابا ای

 

  نمیکرد ول بود داده گیر ساوان حاال

 

  نمیومد کوتاه ساوان شده چی نمیشدن خبردار ھمھ تا

 

 میزنھ پامو پشت:سدنا

 

 نکردی گوش نخر ھارو آشغالی کفش این گفتم:ساوان

 

 کنی؟ دعوام خاطرش بھ میخوای شب آخر تا:سدنا

 

  سرم پشت گذاشت دستشو

 

 برسونی آسیب خودت بھ نمیخواد دلم:ساوان

 

 میشی اذیت اینجوری بعدش نمیدی گوش حرف وقتی میخورم حرص_

 



  دیگھ خوبم:سدنا

 

  برقصیم بریم بیا_

 

 چی پات:ساوان

 

 بریم بیا عشقم خوبم:سدنا

 

 آغوش تو بودم برده لذت قصمونر از حسابی بود آھنگ آخرھای
  چرخیدم ساوان

 

  بود کم خیلی فاصلمون

 

  میکردم حس ھاشو نفس داغی کھ کم انقدر

 

  بودم شده لذت غرق باھاش رقصیدن از ھمیشھ مثل

 

  نشوند کوتاه ی بوسھ یھ لبم روی اھنگ شدن تمام با

 



  خانوم پرنسس مرسی:ساوان

 

 دارم دوست خیلی:سدنا

 

  ھمسرجان ربیشت من:ساوان

 

  بودیم ھم کنار خوب حال با ھمگی ھا مدت از بعد

 

 بود ذوق برق مون ھمھ ھای چشم

 

  بود خوش عجیب ھمھ دل حال امشب

 

  باشیم عاشق قبل از بیشتر میخواست دلمون ھمگی انگار

 

  بودیم ھامین و نیاز مدیون و خوب حال ھمھ این

 

 توی ھمیشھ ختیخوشب ی ستاره کھ بود این واسشون آرزوم تنھا 
  بدرخشھ زندگیشون

 نیاز؛



 

  بود رسیده شام وقت

 

  بود شده کم جمعیت ھیاھوی دیگھ

 

  بودن مشغول ھمھ و میشد پخش مالیمی موزیک

 

 من خب ولی بود انگیز وسوسھ حسابی بودن چیده واسمون کھ میزی
  نداشتم خوردن غذا واسھ میل دیگھ کھ صبح از داشتم استرس انقدر

 

  بود کنارمون ھمچنان فیلمبردار

 

 عروسیمون فیلم وقتی بودم امیدوارم و بود خوب واقعا کارشون االن تا
 از کھ ای خاطره تنھا چون باشم راضی االن ی اندازه میشھ حاضر
  عروسیِ  فیلم ھمین یادگاری میمونھ واسمون امشب

 

 شام واسھ برید ھم شما ھا بچھ:ھامین

 

  غذاتون از فیلمبرداری واسھ باشیم باید ما نھ:فیلمبردار



 

  الزمھ ھاییش قسمت یھ خوب ولی کامل طور بھ نھ البتھ_

 

 نگیرید فیلم اصال نھ نھ:ھامین

 

 چرا عھھ:فیلمبردار

 

 شام صرف واسھ برید ھم شما نیست درست اینجوری:نیاز

 

 نیست ای عجلھ نھ:فیلمبردار

 

 این من دیگھ روز چھار نداره پخت دست اصال من ھمسر اوال:ھامین
 میسوزه دلم میبینم فیلمو

 

  بودا پرویی ادم عجب

 

 بکنھ داری آبرو یکم غریبھ نفر چھار جلوی نمیگھ

 

 دادم فشار ھام انگشت بین حسابی گوشتشو و دستم توی گرفتم بازشو



 

 وحشی دستمو کن ول عھھھ:ھامین

 

  میکردن نگاه مارو تعجب با ھا فیلمبردار

 

 کردم نگاھشون و دمنشون ھام لب روی لبخندمو بدترین

 

 میگن میبینن و فیلم ھام بچھ بعد گشنمھ حسابی من کھ ھم دوما:ھامین
 بود نخورده بابامون

 

 شام از بعد واسھ باشھ بقیش کنید میل شامتونو برید ھم شما_

 

 نمیشھ؟ خراب کھ فیلممون فقط:نیاز

 

 نباشھ ھامین ولی بگیر فیلم شما میشھ خراب اگھ_

 

 میشھ داماد بدون فیلم مگھ منم دداما خدا خنگ:ھامین

 

 میزنی غر تو چقدر ھامین:نیاز



 

 تِر  مھم چیز ھمھ از من واسھ فیلم_

 

 نداره مشکلی نھ:فیلمبردار

 

 ندارن دوست شامو موقع فیلمبرداری ھا داماد و عروس از خیلی_

 

 باشید راحت بریم ما مخالفید ھم شما کھ االن پس_

 

 یدکن پذیرایی لطفا خودتون از:نیاز

 

 بیارم در کاسھ از و ھامین ھای چشم میخواست دلم رفتنشون با

 

 عروسم من مثال کھ واقعا:نیاز

 

  نکردم کاری ھنوز کھ من جان بانو:ھامین

 

  خنگ میگی ھا غریبھ جلو جان بانو میگی میشیم تنھا:نیاز

 



 شدی لوس انقدر تاحاال کی از عھھ عھھ:ھامین

 

 حاال ھمین از:نیاز

 

 کن آشتی شبا زود:ھامین

 

  نمیخوام:نیاز

 

  بازوم روی گذاشت دستشو و جلو اورد صورتشو ھامین

 

  بره آبرومون بود ممکن لحظھ ھر

 

 زد یخ بدنم خجالت از

 

  آشتیم:نیاز

 

  کردم شووووخی_

 

  داد تکیھ مبل بھ و عقب کشید خودشو



 

  داریم کار کلی کھ بخور شامتو جان بانو خوب:ھامین

 

 اخر ھای برنامھ کرد شروع و اومد فیلمبردار کھ بود شاممون اخرھای
 کردن چک باھامون مھمونیو

 

 کرد چک باھامون مھمو ھای نکتھ خودش قول بھ بار ھزارمین واسھ
 کھ میکردیم سعی و میدادیم گوش حرفشو اروم ھای بچھ مثل ماھم

  ندیم سوتی

 لونا؛

 

 بود نیاز عروسی شب امشب

 

 میشد پخش اھنگ یھ عصر از

 

 بود شده سنگین حسابی خونھ فضای

 

 داشتم دوسش ھم خیلی... داشتم دوسش

 



  برگردِ  بودم امیدوار ھمیشھ اما نداشت خبر من قلب از کسی

 

 بازم میتونم و میشھ خوب حالم منم میشھ درست چیز ھمھ میکردم فکر
 باشم داشتھ نیازو

 

 بود شده دیر خیلی ولی

 

 بود شده سفت گلوم توی بغض

 

 میدادم قورت ختیس بھ دھنمو آب

 

 بودم تنھا کھ بود این امشب مثبت ی نکتھ تنھا

 

 کردم نگاه میز روی کارت بھ نفرت با

 

 دارم دوسش کھ کسی عروسی برم من داشتن توقع

 

 حفظش االن تا کھ بود سکوتی ھمین نیاز بھ من عروسی شب کادوی
  بودم کرده



 

  فکر ای گھدی کس بھ نمیتونست نمیبردمش دکتر پیش خودم اگر شاید
  کنھ

 

  میکردم استقبال بود ذھنم تو کھ فکری از بیشتر میگذشت زمان ھرچی

 

  میخورد مغزمو داشت صبح از کھ چیزی

 

 بودم گرفتھ درستی تصمیم خودم نظر بھ

 

 نیاز زندگی تو من یادگاری اخرین باشھ این

 

 کردم مرور  چیزو ھمھ بار اخرین واسھ بستم ھامو چشم

 

 کردم مزمھز اھنگو لب زیر

 

  نمیارم دووم بری تو

 روزم یھ تو بدون

  تو بی آخرم میترسم من



 بسوزم دوری این از

 

  بدجوری تنھایی بری تو

 میمونھ خونھ این تو

  کنم بغل عکساتو باید

 دیوونھ تنھاییم تو

 

  بارون بری تو

 دیگھ نمیاد

  روزا اون با بشھ کاش

 دیدت بشھ بازم

 

  قلبم بری تو

 برگرد میگیره

  از دستامم این ببین

 کرد یخ دوریت

 

  بارون بری تو

 دیگھ نمیاد



  روزا اون با بشھ کاش

 دیدت بشھ بازم

 

  قلبم بری تو

 برگرد میگیره

  دستامم این ببین

 کرد یخ دوریت از

 

  آسون نکن پرپرم

 آروم شدم عاشقت

  زندگیمو نکن دیگھ

 داغون باز

 

  میشم قرار بی و گیج

 میشن رد خاطراتت

 ترینم عاشق ببین

 ھمیشم از

 

  بارون بری تو



 دیگھ نمیاد

  روزا اون با بشھ کاش

 دیدت بشھ بازم

 

  قلبم بری تو

 برگرد میگیره

  دستامم این ببین

 کرد یخ دوریت از

 

  بارون بری تو

 دیگھ نمیاد

  روزا اون با بشھ کاش

 دیدت بشھ بازم

 

  قلبم بری تو

 برگرد میگیره

  دستامم این ببین

 کرد خی دوریت از

 



  بارون بری تو

 دیگھ نمیاد

  روزا اون با بشھ کاش

 دیدت بشھ بازم

 

  قلبم بری تو

 برگرد میگیره

  دستامم این ببین

 کرد یخ دوریت از

 

  بارون بری تو

 دیگھ نمیاد

  روزا اون با بشھ کاش

 دیدت بشھ بازم

 

  قلبم بری تو

 برگرد میگیره

  دستامم این ببین

  کرد یخ دوریت از



 نیاز؛

 

  بود داشتنی دوست و خوب خیلی بش

 

 میخواست دلم خوب ولی بودم خستھ خیلی اینکھ با شد تموم متاسفانھ
  باشھ داشتھ ادامھ

 

 خوب اما بود کوچولو اینکھ با داشتم دوسش خیلی شدیم سوئیتمون وارد
 چیده رنگی رنگی وسایل با اینکھ مخصوصا بود بامزه خیلی نظرم از

  بود شده

 

  کردم پاک آرایشی دستمال با صورتمو و مشد اتاق وارد

 

  بگیره وقتمو بخواد کھ نبود موھام توی زیادی ھای گیره خداروشکر

 

 شد قطع حمام آب صدای

 

  میشد بیشتر استرسم لحظھ ھر

 



  کنم سکتھ بود نزدیک ترس از

 

 باشم نداشتھ رابطھ ھامین با ولی بیفتھ اتفاقی ھر بودم حاضر

 

  میکرد دیوونم اشتد بفھمھ اینکھ از ترس

 

  بود برابر ھزار ھم لونا از ترسم

 

 میکنھ کوفتم زندگیمو و نمیشینھ آروم کھ بودم مطمئن

 

 صدامو میشنوی نیاز:ھامین

 

  پریدم ترس از سرجام و شدم ھول

 

  شده چی:نیاز

 

  بیا بگیر دوش زود برو بیاری در لباستو کنم کمکت بیا میگم:ھامین

 

 میارم درش خودم:نیاز



 

 کرد نگاھم و باال داد ابروشو یھ

 

 جوری چھ اونوقت:ھامین

 

 نمیومد بر دستم از کاری تنھایی بود ھامین با حق

 

 کنی کمکم میشھ:نیاز

 

  بانو میل کمال با:ھامین

 

  بودم آب دوش زیر

 

  بود شده کرخت انگاری بدنم

 

  بودم نترسیده حد این تا زندگیم تو وقت ھیچ

 

 باشھ ھمراھم قراِر  ترس این عمرم اخر تا انگار

 



  بود نجاتی راه یھ کاش

 

 بھ چیزو ھمھ و برم خودم میتونستم تا بودم شجاع و محکم انقدر کاش
 بگم ھامین

 

 قول خودم بھ باالخره خودم با رفتن کلنجار و خیال و فکر کلی از بعد
 میگم بھش چیزو ھمھ فردا خودم نفھمھ چیزی امشب ھامین اگر دادم

 

 نیاااز:ھامین

 

  بیرون بیای نمیخوای_

 

 میام االن:نیاز

 

 میفتاد عقب امشب میخواست دلم

 

 حرفم از کھ بودم مطمئن بگم ھامین بھ چیزی نمیتونستم خودم ولی
  میاوردم باید دلیلی چھ اصال میشھ ناراحت

 



  تقدیر دست بھ سپردم چیزو ھمھ و بیرون رفتم حمام از

 

 فتگر نمیشھ و اتفاقی ھیچ جلوی بودم مطمئن

 

 بھ البتھ پوشیدم بودمو کرده اماده قبل از کھ قرمزی خواب لباس
 لباس جز بود شبیھ ھرچیزی

 

  بود کرده یخ بدنم تمام میکشیدم خجالت حسابی

 

 کنم پنھون استرسمو و خجالت میکردم سعی باید خوب ولی

 

 گردن کھ نباشھ خیس موھام کھ حدی در فقط کشیدم سرسری سشوار
  بگیرم درد

 

  کنم صدا و ھامین باید چجوری االن نستمنمیدو

 نیاز؛

 

 شد باز اتاق در

 



 دیدم در چھارچوب توی و ھامین و باال اوردم سرمو

 

 بود پوشیده شلوارک یھ فقط

 

 رفت ضعف واسش دلم دیدم کھ لختشو ی تنھ باالی

 

 چشماش بھ بودم زده زل

 

 کرد آغوشش مھمون منو و بست اتاقو در زدنی ھم بھ چشم توی

 

 بود شده مچالھ ھام دست توی تختی رو

 

  میزد تند تند قلبم

 

 بود شده سرد بدنم

 

 نیازم؟ چیھ:ھامین

 

 بیفتھ نیست قرار ترسناکی اتفاق باش آروم_



 

  کنم اعتراف بغلش توی ھمینجا میشد کاش

 

 کردم چیکار من و افتاده اتفاقی چھ بگم

 

 کنم خالص کابوس این از خودمو میشد کاش

 

 کرد بدنم فتح بھ شروع شگرشنواز ھای دست

 

 میشدم تر اروم لحظھ ھر

 

 ی ھمھ از ذھنم بود شده باعث و بودم رفتھ فرو شیرینی ی خلسھ توی
 بشھ دور منفیم افکار

 

 میشدم حریص شدنمون یکی واسھ بیشتر میگذشت بیشتر کھ لحظھ ھر

 

 بود لذت این تاب بی ھم ھامین

 

 بودم رسیده جنون مرز بھ



 

 بود رسیده اسمون بھ ونھام نالھ صدای

 

 کرد زمزمھ گوشم کنار

 

 جان بانو ھست اجازه:ھامین

 

 نداشتم زدن حرف توان

 

 دادم تکون سر و بستم چشمامو

 

 شد درد از مملو وجودم تمام ثانیھ از کسری تو

 

 شد بلند جیغم صدای

 

 شد تر کم عطشمون

 

 گرفتیم اروم باالخره کھ بود گذشتھ چقدر نمیدونم

 



 کرد قفل بدنش توی منو و کشید دراز مکنار ھامین

 

 شدنت خانوم باشھ مبارک:ھامین

 

 کردم پنھون سینش توی سرمو خجالت شدت از

 

 جونم:ھامین

 

 جان بانو شیرینھ خجالتتم_

 

 دارم دوست خیلی:نیاز

 

 دنیا ی ھمھ از بیشتر_

 

 زندگیم دارم دوست منم:ھامین

 

  بودم شده خستھ حسابی

 

 نداشتم و چیزی ھیچ بھ کردن رفک قدرت کھ خستھ انقدر



 

  رفتم فرو شیرینی خواب بھ و بستم چشمامو

 رونیا؛

 

  شد تموم خوبی بھ امشبم باالخره

 

 کھ جذابی ھای عکس با مخصوصا بود گذشتھ خوش حسابی کھ من بھ
 بودیم نگرفتھ عکس کھ بود وقت خیلی بودیم گرفتھ مروا با

 

 روی افتاد پیراھنم و دمکر ازاد ھاشو سرشونھ کردم باز لباسمو زیپ
  زمین

 

 اتاق داخل اومد مروا و شد باز در کھ حموم سمت برم برداشتم حولمو

 

  کشیدم جیغ و جلو گرفتم حولمو

 

 نیا عھھھھ:رونیا

 

 گفتی  دیر:مروا



 

  حاال کجا_

 

  عزیزم بگیرم افتاب میرم دارم:رونیا

 

 میشھ ھمین جوابش کھ میپرسھ ادم از سوالی یھ اخھ

 

 این اونم برم میتونم حموم جز بھ کجا دستمھ حولھ و لختم من وقتی
 شب وقت

 

 داد تکیھ کنارش ستون بھ و باال انداخت ابروشو یھ مروا

 

 شدی زبون بلبل چھ:مروا

 

 دیگھ خودتھ تقصیر خب:رونیا

 

  حموم برو تنبیھت از بعد بمون من نظر بھ:مروا

 

 نھھھھ امشب:رونیا



 

 تر نزدیک اومد

 

 کرد لمس لختمو ھای سرشونھ

 

 میگیره تصمیم کوچولو تولھ تاحاال کی از:مروا

 

 اوممم:رونیا

 

 تنبیھ کدوم اصال_

 

 نیست یادت کھ خوب چھ:مروا

 

 داری الزم یاداوریم یھ تنبیھ بر عالوه اینجوری_

 

 میکردم بیشترش برعکس تنبیھ از برم در میخواستم ھرچی

 

 امیدوار بازم خب یول کنم عوض نمیتونم نظرشو کھ میدونستم خودمم
 بودم



 

 زمین روی انداختش و کشید  حولمو

 

 تخت روی داد ھولم اروم کشید دستمو

 

 بود آویزون تخت از پاھام چون نبود راحت اصال جام

 

 حس مروارو وزن سنگینی لحظھ ھمون باالتر بکشم خودمو کردم سعی
 کردم

 

 کرد قفل پاھام بین پاھاشو از یکی

 

 دستم روی گذاشت دستشو

 

 شد ھام لب قفل ھاش لب

 

 کرد ھام لب خوردن بھ شروع وحشتناکی طرز بھ

 

 میمونھ لبم روی ھای کبودی رد کھ بودم مطمئن



 

 بودم لذت غرق اما

 

 میشدم تر بیتاب و تر حریص منم لحظھ ھر

 

 بگیرم فاصلھ ازش نبودم حاظر ولی بودم اورده کم نفس دیگھ

 

 گرفت فاصلھ باھام سانت چند

 

 چشمام تو زد زل درشتش ھای چشم با

 

 گردنم روی میکشید اروم دستشو

 

 بودم رفتھ فرو شیرینی ارامش تو و بودم بستھ چشمامو

 

 باز ھامو چشم وزنش سنگینی رفتن بین از و دستش گرفتن فاصلھ با
 کردم

 

 کمدش سراغ رفت



 

 زودتر ھرچھ میخواست دلم نیازشھ مورد وسایل دنبال کھ میدونستم
  چیھ بمامش تنبیھ بفھمم

 رونیا؛

 

 سمتم میومد اروم ھای قدم با مروا

 

 نبود سختی کار کنم تحمل باید زیادی درد اینکھ حدس

 

 کم و جزئی ھایی درد داشتم کھ باالیی مازوخیسم خاطر بھ من البتھ
 نبود بخش لذت خیلی واسم و کنھ ارضام نمیتونست

 

 بیرون بیار زبونتو خانوم تولھ خوب:مروا

 

 کھ ھا بزرگ گیره این مخصوصا بود دردناک خیلی زبون روی گیره
 بود سنگین حسابیم

 

 سرورم:رونیا

 



 کنی اطاعت فقط دارم دوست ھیییش:مروا

 

 بود؟ مروا بردن لذت از تر بخش لذت من واسھ چی

 

 مروا ھای چشم تو تحسینو برق کھ میبردم لذت وقتی تنبیھ این از من
 ببینم

 

 اوردم در دھنم از کامل زبونمو

 

  زد رو گیره وامر

 

 شد خارج دھنم از مفھمومی نا ی نالھ صدای

 

 سختی شرایط واقعا بود شده خیس دھنم اب از صورتم و گردن تمام
 داشتم

 

 میلرزید تنم تمام میکردم نگاه شده عفونی ضد ھای سوزن بھ وقتی

 

 کنم کنترل خودمو میکردم سعی و بود افتاده فشارم ھیجان و ترس از



 

 بکشم دراز تخت روی کھ شد باعث شونم بھ چیککو فشار یھ با

 

 بده ماساژ سینمو کرد شروع دستش با و نشست کنارم

 

 شد بلند نالم صدای کھ بود نگذشتھ بیشتر دقیقھ چند

 

 بود سوزن اولین تازه این

 

 میکرد درست دایره سوزن با ھام سینھ دور ترتیب بھ

 

 نادیده یادشوز درد نمیشد خوب ولی بود شده تر عادی واسم دردش
 گرفت

 

  میشدم مسلط خودم بھ داشتم کم کم

 

 رسید استخونم مغز تا درد

 

 میدادم تکون خودمو و میکوبیدم تخت روی پاھامو



 

 شدن خیس ھام سینھ میکردم حس

 

  بود خون ھای قطره شک بی

 

 فرو ھام سینھ سر ھوا بی کھ ھستش ھایی سوزن ی واسھ بودم مطمئن
 کرده

 

 کرد ریختن بھ وعشر اشکم ھای قطره

 

 یادتھ کھ امنت ی کلمھ:مروا

 

 کردم اکتفا سرم دادن تکون بھ

 

 بود امنم ی کلمھ نداشتم الزم کھ چیزی تنھا

 

  کنم تحمل تحملھ، قابل کھ جایی تا میخواست دلم

 رونیا؛

 



 سراغم اومد مروا کھ بود گذشتھ چقدر دقیقا نمیدونم

 

 برداشت زبونمو ی گیره

 

 خداا ااای:رونیا

 

 گرفت اوج ریمگ

 

  میکردم ناز واسش داشتم بیشتر االن ھرچند

 

  رفتم فرو بغلش توی و کنارش کشیدم خودم

 

 زشتو چتھ:مروا

 

 کندی زبونمو:رونیا

 

 نمیکنم حس نصفشو بخدا_

 

 بھتر:مروا



 

 بشھ کوتاه درازت زبون اون تا کردم کارو این_

 

  کنم ناز واست چجوری ندارم زبون حاال:رونیا

 

 میریزی زبون داری االن کھ ینجوریھم:مروا

 

 لطفا بیاری در ھارو سوزن این میشھ:رونیا

 

 باشم خوبی دختر میدم قول_

 

  بدم انجام موقع بھ دستوراتتونم تمام_

 

 میدم واقعی قول_

 

 دادی؟ من بھ قول چندتا االن تا میدونی:مروا

 

  واقعیھ ایندفعھ:رونیا

 



 نمیشھ تکرار_

 

 دببخشی منو میکنم خواھش_

 

 خوب خیلی:مروا

 

 میشد بلند منم جیغ صدای سوزن یھ ھر اوردن در با

 

  شدن تموم باالخره

 

  بود نمونده بدنم تو جونی دیگھ

 

 بوسیدم عشق با رو مروا دست و شدم دوال

 

 گذاشتید وقت من تربیت ی واسھ کھ سرورم مرسی:رونیا

 

 میدی لذت من بھ و مقاومی انقدر کھ تولھ نباشی خستھ:مروا

 

  رفت یادم ھام درد تمام



 

 بردید؟ لذت واقعا:رونیا

 

 نبرم لذت و باشم داشتھ تو مثل ای فرشتھ میشھ مگھ:مروا

 

  شدم اویزون گردنش از شدم خود بی خودم از

 

  عاشقتم من:رونیا

 

  جانانم جان دارم دوست کلی_

 

 نبود بد حالت مگھ تو لوس ی دختره:مروا

 

  عالیم عالیھ االن:رونیا

 

  ابرام تو انگار اصال_

 

 داشتنی دوست ی دیوونھ:مروا

 



 باال کولش سر از حسابی گرفتم مروا از کھ خوبی انرژی کلی از بعد
 رفتم

 

  کشیدم شیطنتم از دست من و شد بلند مروا اعتراض صدای باالخره

 

 خستھ حسابی دوتامون ھر چون بخوابیم زودتر تا حمام رفتیم مروا با
  بودیم

 

 خودمو و ریختم زبون تونستم کھ جایی تا ھم حمام توی کھ ھرچند
  کردم لوس واسش

 نیاز؛

 

  پریدم خواب از ھامین بیداد و داد صدای  با

 

  پریشون و عصبانی ھامین بھ دوختم نگاھمو

 

 میکشید نفس تند تند و بود ھم در ھاش اخم

 

 دیوار توی کوبید مشت با



 

  شدم مچالھ ترس از تخت ی گوشھ

 

 افتاد ارهشم بھ ھام نفس

 

  بود کوتاه من خوشبختی عمر انقدر چرا خدایا

 

  بودم گفتھ بھش چیزو ھمھ خودم کاش

 

 آرامش نمیتونستم شبم یک واسھ کھ بود سیاه بختم انقدر نمیشد باورم
  باشم داشتھ

 

  پایین شده پرت بلندی از کھ داشتم ادمیو حس

 

  شدن نابود رویاھاش و اروزھاش تمام کھ ادمی حس

 

  منم زمین ی کره ادم ترین بدبخت کھ بودم شده ئنمطم

 

 فھمیده چقدر شده سرم تو خاکی چھ ببینم میزد حرف حداقل کاش



 

  شکستم بینمونو انگیز نفرت سکوت خودم باالخره

 

  ھامین:نیاز

 

 شو حاضر حمام برو بلندشو:ھامین

 

  کشیدم باالتر تختو ی مالفھ

 

  معمر ھای روز ی ھمھ مثل شد خورد غرورم

 

 طالق یا زنان دکتر پیش ببرتم میخواست یا

 

  نداشت وجود رفتن بیرون واسھ دلیلی اتفاق این از بعد وگرنھ

 

  نریم االن میشھ ھامین:نیاز

 

  کرد روشن فندکشو و اورد در پاکتش توی از سیگار یھ

 



  داشت حق

  بود شده خراب آرزوھاش تمام من مثل اونم

 

 بھش میگفت ھرچی داغونھ حالش قدرچ داره بدی حس چقدر میدونستم
  میدادم حق

 

 بریم؟ میخوایم کجا میدونی:ھامین

 

  دیگھ بیرون:نیاز

 

 کرد زمزمھ اروم

 

  بود اینجوری کاش:ھامین

 

  ترسیدم لحظھ یک واسھ

 

 تنھا مرگ کھ ھرچند بیاره سرم بالیی یھ یا بکشتم میخواست نکنھ
 باشھ میتونست آرزوم

 



  میشد بیشتر لحظھ ھر وحشتناکم ی شوره دل

 

 باید چیکار بدونم حداقل تا فھمیده موضوع از چقدر بگھ میخواست دلم
  بکنم

 

  بشھ خراب راحت زندگیم نمیخواست دلم

 نیاز؛

 

  شد تموم صبرم باالخره

 

 بپرسم سوال ازش تا دادم جرات خودم بھ

 

 شده؟ چی ھامین:نیاز

 

 دادی؟ گوش حاضرشو گفتم:ھامین

 

 چی بگو میکنم سکتھ دارم خوب کردی بیدارم ابخو از اونجوری:نیاز
 شده

 



  نمیزد پلک و چشمام تو بود زده زل

 

  میاورد در گریمو داشت دیگھ

 

  مرده لونا:ھامین

 

  کنم ھضم حرفشو نمیتونستم

 

  نمیفھمیدم ھاشو جملھ معنی

 

 مرده؟ لونا

 

  خندیدن بھ کردم شروع بلند بلند

 

  دمیوم اشک ھام چشم از خندیدم انقدر

 

  بود بامزه خیلی:نیاز

 

  جدیم نیاز:ھامین



 

  بود بد حالم

 

 نمیشد باورم ھاش حرف داشتم عجیبی حال یھ

 

  میدادم تکون چپ و راست بھ تند تند سرمو

 

  میگی دروغ:نیاز

 

 زندس لونا_

 

 نبود داری خنده شوخی اصال_

 

 دستش توی گرفت صورتمو و نشست تخت لب اومد ھامین

 

  خرابھ ھمھ حال نیاز:ھامین

 

 بریم بپوش لباس حمام برو بلندشو_

 



  نداریم وقت اصال_

 

  بدم نشون العمل و عکس ھاش حرف بھ نسبت نمیتونستم

 

  کنم درک نمیتونستم و ھیچی واقعا

 

  بابا ای:ھامین

 

  حمام سمت برد منو و گرفت دستمو شد بلند

 

 بیرون اومد خودش و دوش زیر فرستاد  منو

 

  بیابیرون گفت و زد رد بعد دقیقھ چند

 

  میدادم انجام میگفت کھ ھرچیزی رباط یھ مثل

 

  کردم نگاه تخت روی مشکی ھای لباس بھ

 

  میکنن تنشون عزا لباس عروسیشون صبح دامادی و عروس کدوم



 

  کرد روشن سشوارو ھامین

 

 کھ حدی در فقط روش کشید سشوارو و کرد جمع دستش توی موھامو
  نچکھ موھام از آب

 

 شد دیر بپوش نیاز بجنب:ھامین

 

 باشھ:نیاز

 

  پوشیدم بود کرده اماده ھامین کھ مشکی ھای لباس

 

  بود شده حاضر خودشم

 

 شدیم دامادی و عروس چھ واقعا

 

 باغ سمت رفتیم و گرفت دستمو کنارم اومد برداشت کیفمو ھامین
  بودن اونجا ھم ھا بچھ ی بقیھ احتماال

 رونیا؛



 

  بودیم شده جمع ونال واحد توی مون ھمھ

 

  بود ھاش شونھ روی سرم و بودم نشستھ مروا کناِر 

 

 بود رفتھ تحلیل انرژیم تمام کھ بودم کرده گریھ انقدر

 

  افتاده اتفاق این نمیشد باورم

 

 نیست کنارمون لونا نمیشد باورم اصال

 

  بودن ھم شھریار و شاداب خودمون جمع جز بھ

 

 نداده تحویلمون رو لونا ی جنازه فعال بود افتاده کھ اتفاقی خاطر بھ
  میکردیم صبر باید قانونی پزشک جواب اومدن تا و بودن

 

 بودیم کرده سکوت ھمھ

 

  بود غرق خودش خیال و فکر تو ھرکسی شاید



 

 میزد پا و دست ذھنش ھای کاش ای و ھا اگر ھا، شاید بین

 

 کس ھیچ و میدونست مقصر خودشو بود تر خراب ھمھ از نیاز حال
  کنھ ارومش تا نبود حریفش

 

 مشترکشو زندگی صبح اولین عروسی کدوم میسوخت واسش دلم واقعا
 میکنھ شروع خون دل با اینجوری

 

 شد بلند در صدای

 

  کرد باز درو و شد بلند ھمھ از زودتر ساوان

 

 شد وارد مشکی ھای لباس با جوانی خانوم

 

 ما بھ ھم کلی سالم یھ و کرد پرسی احوال و سالم شاداب و  شھریار با
  گفت

 

 بھشون ھا وقت بیشتر ھستن لونا ی ھمسایھ خانوم رویا ایشون:شھریار
  میزدن سر



 

  بلھ:مروا

 

  افتاده اتفاقی چھ اینجا کنی تعریف میشھ خانوم_

 

 داد نشون واکنش مروا تند لحن بھ شھریار

 

 نداشتن تقصیری کھ ایشون باش اروم مروا:شھریار

 

  شو خفھ یکی وت شھریار:مروا

 

 ببندی گشادتو دھن کھ اینھ مفیدت کار تنھا_

 

  بودما شما با خانوم_

 

  دادم فشار ھام دست بین رو مروا دست

 

  کردم زمزمھ گوشش کنار اروم صدای با

 



  عشقم باش اروم:رونیا

 

 کرد بیشتر ھاشو دست فشار فقط جوابم در

 

 چون بزنم لونا ھب سر یھ گفتن گرفتن تماس من با خان شھریار:رویا
  داشتم آپارتمانشو کلید

 

  بزنھ سر بھش بیاد گفتم نازگل دخترم بھ دادم کلیدو داشتم مھمون منم_

 

  کردن گریھ بھ کرد شروع رویا

 

 برگشتیم بیمارستان از تازه شده مریض ترسیده خودم دختر خدا بھ:رویا
 نکردیم کاری ما

 

 بقیش:مروا

 

 یادم بود شلوغ سرم انقدر خونھ شتبرگ نازگل گذشت ساعت نیم:رونیا
  بپرسم لونارو حال ازش رفت

 



 توی بھم شاداب کھ  بود شب ھای نیمھ دیگھ بود گذشتھ ساعت چند_
  افتادم لونا یاد تازه من موقع اون پرسید رو لونا حال و داد پیام تلگرام

 

 تازه اره گفت بود خوب لونا خالھ گفتم بھش زدم صداش و نازگل_
 گذاشتم ھاشو قرص ی ھمھ من گفت من بھ بود نخورده داروھاشو

  بخوابم میخوام خونتون برو زود گفت بھم بعدشم دھنش

 

 بود شده مور مور بدنم تمام میکرد تعریف رویا کھ چیزھایی از

 

  بود ترسناک و دردناک مردنشم حتی لونا

 

 کرد انتخاب و راه این چرا اخھ

 

 قرص چندتا گفتم بھش افتاد ورش دلم زدم حرفو این نازگل وقتی:رویا
  عالمھ یھ گفت بود

 

  چطوره حالش ببینم بزنم سر یھ بھش اومدم زود_

 

  کردن گریھ کرد شروع بلند بلند و گریھ زیِر  زد دوباره رویا

 



 رسیدم دیر:رویا

 

  بود وحشتناکی وضعیت تو لونا و بود گذشتھ کار از کار_

 

 دندا بھش زدن حرف ی اجازه ھاش گریھ دیگھ

 

 زنگ شما بھ اینکھ جای بھ میکردم چک ھارو دوربین کاش:شھریار
 بزنم

 

 دوربین؟:شاداب

 

  بود شده ھول شھریا

 

 بود زده میزدو نباید کھ حرفی انگاری

 

 بود ناتوان کھ ھم لونا میرفت میومد مختلفی پرستارھای اینجا:شھریار
 و ودمب کرده نصب دوربین نمیکنھ اذیتش کسی بشم مطمئن اینکھ واسھ

 و دوربین بود الزم کھ ھایی وقتی اونجا بود وصل شرکت سیستم بھ
 میکردم چک

 



  نباشھ مشکلی تا میکردم نگاه رو ھفتھ تمام ھام جمعھ_

 

 دسترسی چون خب بودم لواسان من کھ میدونید دیشب خب ولی_
  زدم زنگ رویا بھ نداشتم

 رونیا؛

 

  بودم گرفتھ درد سر زیاد ی گریھ از

 

  بود سنگین خیلی خونھ فضای

 

  است خفھ فضا میکردم حس

 

  بود شده جمع ما بین دنیا منفی ھای انرژی تمام انگار

 

 کرد توصیف و کسی حال و حس نمیشد بود داغون و خراب ھمھ حال

 

 این سنگینی میشد پخش ھم سر پشت لونا ی عالقھ مورد ھای موزیک
 میشد بیشتر غصھ

 



 اون انگار زده رو لونا دل حرف خواننده میکردم حس جاھایی یھ
  بود اون مخصوص اھنگ

 

  کردم نگاه میز روی غذاھای بھ

 

  بودن نخورده دست ھمشون

 

  نداشت خوردن غذا اشتھای و میل کس ھیچ

 

 شد تموم اخر اھنگ اینکھ تا میشد پخش ھم پشت ھا اھنگ ھمینجوری
  شد سکوت چندثانیھ و

 

 توانایی و بشن شوکھ نیھثا صدم چند واسھ ھمھ شد باعث لونا صدای
  باشن نداشتھ و دادن نشون العمل و عکس

 

 باشھ خوب دلتون حال امیدوارم ھمگی بھ سالم:لونا

 

 جمع ھم کنار دیگھ بار یک ھمھ و رسیدم آرزوم بھ االن من احتماال_
  شدین

 



 شماھارو جسمم فقط ھستم قطعا کھ باشم کنارتون منم میخواست دلم_
  کرده ترک

 

 ھای روز این کھ دنیایی دنیاست این توی من از اثر اخرین ویس این_
 گرفت بازی بھ آرامشمو و من غرور اخرش

 

 آرزوم دادم ھم سنگینی ھای تاوان خب ولی میدونم، کردم اشتباه من_
 میمردم باراد مثل منم تصادف اون تو بود

 

 میترسم واقعا میکنم فکر بھش کھ االن راستش بود سختی تصمیمی_
 موندن واسھ چیزی من نداره ارزشی واسم دیگھ بودن دنیا این تو ولی

  ندارم

 

 جایی تا اونم کھ نیاز میمونھ فقط ببخشید ھامو بدی و من کھ امیدوارم_
 ازم ھست گردنم دینی اگر امیدوارم کردم جبران واسش تونستم کھ

  بگذره

 

 ام شده فراموش ھم االن کھ ھرچند نکنید فراموشم کھ میخواد دلم_

 

 ھام پرحرفی تمام خاطر بھ منو ببخشید_

 



 باشھ کامتون بھ ایام_

 

 قیامت بھ دیدار_

 

 لونا_

 

 بود جیغ و گریھ صدای میرسید گوش بھ کھ صدایی تنھا

 

 ھاش حرف با زد اتیش و دلمون

 

  بودیم مھربون کاش

 

 نبودیم سنگ دل انقدر کاش

 

 .. .. خدا ای

 

 شده تنگ واسش دلمون رفتھ کھ حاال چرا

 

 نیومدیم خودمون بھ زودتر چرا



 

 میکرد دیوونم داشت ھا چرا این

 

  داشتم بدی حس یھ

 

 ولی بگیرم خوبی ی نمره بخونم درس میتونستم کھ ھایی وقت مثل
 نداشتم مادرمو و پدر ناراحت نگاه طاقت و نمیخوندم

 

 بود بدی خیلی حس

 

 تصمیم میومدم تا ولی کنم کمک کسی یھ بھ میتونستم کھ ھایی وقت مثل
 میدادم دست از موقعیتو اون کنار بذارم ھامو شک و بگیرم

 

 بود تلخ خیلی حسم

 

  بود وجدان عذاب مزخرف حس این اسم شاید

 مروا؛

 

  بودم نظرم مورد اتاق دنبال و باال رفتم رو کالنتری ھای پلھ



 

 اعصاب اصال چون بودیم نشده جاھا اینجور گرفتار حاال تا  خداروشکر
  نداشتم ھارو محیط ینا ی حوصلھ و

 

 خیلی زمان بود کنارم اگر قطعا میخواست رو رونیا آرامش دلم چقدر
 میگذشت بھتر

 

  زدم در بھ تقھ چند و کردم ھماھنگ نگھبان با

 

 شدم وارد بفرمایید صدای با

 

 نباشید خستھ سالم:مروا

 

  نیک خانوم اومدید خوش:سرھنگ

 

 تشکر:مروا

 

  خدمتم در:سرھنگ

 



 لونا فوت ی درباره ای مسئلھ یھ بھ راجع شدم مزاحمتون شراست:مروا

 

 لونا خانوم مرگ بگم بھتون حاشیھ بدون راحت نیک خانوم:سرھنگ
 حال در ولی باشھ مقصر نمیتونھ بچھ دختر اون مشکوکھ شریفی
 صابری رویا مادرش و نازگل پرونده این مشکوک افراد تنھا حاضر
  ھستن

 

  شدم خم یکم میز روی

 

  اینجام ھمین ی واسھ منم:مروا

 

  کرد سکوت و ھام چشم بھ زد زل سرھنگ

 

 بست اونو و مقابلش ی پرونده روی گذاشت خودکارو

 

 نیک؟ خانوم میدونید چی شما:سرھنگ

 

  کردم بازگو بودو شده بدل و رد شھریار و ما بین کھ ھایی حرف تمام

 



  میشد بیشتر سرھنگ تعجب لحظھ ھر

 

  میکرد زمزمھ چیزی خودش با گاھی و بود  فکر غرق

 

 کردم اضافھ ھام حرف اخر

 

 میزد حرف دوربین بھ راجع زودتر باید شھریار کردم حس:مروا
 زودتر صابری ی خانواده مخصوصا ما ی ھمھ تکلیف اینجوری
 میشد مشخص

 

 نیک خانوم کردید بزرگی لطف:سرھنگ

 

 یزچ ھمھ تکلیف بیاد قانونی پزشک جواب تا میکنم پیگیری من_
 مارو شدید مواجھ ساده خیلی حتی ای نکتھ با اگر ھم شما میشھ روشن

 بذارید جریان در

 

 حتما:مروا

 

  در سمت رفتم و برداشتم دستیمو کیف شدم بلند صندلیم روی از

 



 باشید داشتھ خوبی روز:مروا

 

  خانوم ھمچنین:سرھنگ

 

  میکردم سبکی احساس

 

  میدادم باد بھ دودمانشو وگرنھ نباشھ شھریار سر زیر کھ بودم امیدوارم

 

  نمیداد تلھ بھ دم راحت بود خالی و خط خوش مار اون ھرچند

 

 خطری ھارو بچھ شھریار طرف از میترسیدم داشتم شدیدی استرس
 شده خبر چھ میفھمھ سراغش بره پلیس تا میدونستم کنھ تھدید

 

 خیلی واسم ھمشون ارزش نبودن من ھای دوست عمارت ھای بچھ
 بود دوست یھ از بیشتر

 

 سرنوشتش شاید بودم بخشیده زودتر لونارو کاش میگم ھا وقت گاھی
  نمیشد اینجوری

 



  میمونھ افسوس فقط ھا ادم ی واسھ ھا وقت گاھی

 

 ھرکاری بکنی میتونی بخوای ھرکاری پول با میکردم فکر ھمیشھ

 

 ھیچ چون خرید سرنوشتو و قسمت نمیشد فقط کرد ھرکاری میشد اره
  ھیچی نداشتن یقیمت

 

  داد جواب بوق تا سھ از بعد گرفتم و ساوان ی شماره

 

 مروا جانم:ساوان

 

 بمونید عمارت بیاید روز چند سدنا با ساوان:مروا

 

 خوبی؟ عزیزم مروا:ساوان

 

 چی واسھ عمارت برگردیم دوباره اینجا اومدیم روِز  چھار ما_

 

  کنم تکرار واست ھامو حرف میاد بدم ساوان:مروا

 



  شدم سوار و کردم باز ماشینو در

 

  میکرد کالفم واقعا ساوان با کردن بحث

 

  بود خودش مثل ھم سدنا جورایی یھ

 مروا؛

 

 سدنا و تو ابروی و چشم عاشق من نکن بحث من با انقدر ساوان:مروا
 چشم بگو بیا میگم بھت وقتی کھ نیستم

 

 شکنجتون اونجا منم عمارت بیا میگم کھ مھمیِ  ی مسئلھ یھ حتما_
 تا و بگیر زنتو دست پس نمیبینی کسی از دیگھ چیز احترام جز نمیکنم

 باش اونجا دیگھ ساعت یک

 

 میاییم عزیزم باشھ:ساوان

 

 خداحافظ:مروا

 

  کردم قطع رو گوشی و نموندم ساوان جواب منتظر



 

 دوش روی ھا مسئولیت ی ھمھ کھ این  از میشدم خستھ ھا وقت گاھی
 بود من

 

 ولی بودن کنارم و میکردن کمک خودشون ی اندازه ھمھ کھ درستھ
  بودم خودم اخرش اول خب

 

  میگرفتم تصمیمو ترین درست باید کھ بودم من

 

 بود من بھ ھمشون چشم

 

 و بودن محکم با رو ھمھ میکردم سعی بودم کمبود و شکست از پر من
  بپوشونم بودن گاه تکیھ

 

  باشھ الیخ خودت  پشت و باشی ھمھ گاه تکیھ سختھ

 

 کھ چیزی تنھا بود رونیا حضور من روزھای دلخوشی و دلگرمی تنھا
  میداد انرژی بھم میکرد اروم منو

 

 عقب دادم یکم رو صندلی پشتی



 

 شدم غرق ھام خیال و فکر توی و کردم روشن  سیگار نخ یھ

 

 بود سوال واسم ھمیشھ

 

   ھام بداخالقی ھمھ این با من

 

  ھام دادن گیر و زدن غر ھمھ این  با

 

  غرورم ھمھ این با

 

  کنارمھ و داره دوستم انقدر چرا عاشقمھ چرا رونیا

 

 نرفتھ کج پاش ھم بار یک حتی منھ کنار و شده عمارت وارد وقتی از
  نلغزیده ھم بار یک

 

  بود ارزش با و ستایش قابل ملکھ یھ مثل ذھنم و فکر توی

 

  محافظشم صدف خودم ممیکرد حس و بود الماس یھ مثل واسم وجودش



 

 بود ارزشش از پر وجود واسھ ھام حساسیت از خیلی شاید

 

 شد اطرافم جمع حواسم گوشیم زنگ صدای با

 

 ھام لب روی لبخند گوشیم روی خندونش عکس و اسمش دیدن با
  نشست

 

  جوجھ جونم:مروا

 

 پس میای کی مروا:رونیا

 

  خانوم سالم علیک:مروا

 

 شمایی جانانم جان بھ بھ:رونیا

 

  بخوره غذا کسی نذاشتم گشنمونھ ما دیگھ بیا_

 

 میکشھ طول بیام من تا بخورید شما:مروا



 

 بیا زود منتظرتیم نداره اشکال:رونیا

 

  خداحافظ_

 

 خداحافظ:مروا

 

 کارھاش از بود گرفتھ خندم

 

 کھ این از کرده ذوق کلی و باال پریده خوشحالی از االن بودم مطمئن
  بشونھ کرسی بھ حرفشو تونستھ

 

 ولی کنم مخالفت نتونم کھ زد ھم سر پشت ھاشو حرف ھا خنگ مثل
 اندازه میکردم مجبورش موقع ھمون میخواستم اگر من نمیدونھ ھنوز

 بخوره غذا ھفتش یک ی

 

 این از بیشتر نمیخواست دلم خونھ سمت رفتم و کردم روشن ماشینو
  بذارم منتظرشون

 نیاز؛

 



 میگذشت عجیبی روزھای

 

  میکرد خفم داشت وجدان بعذا

 

  باشھ نزده گذشتھ از حرفی جایی ھیچ لونا نمیشد باورم

 

  بودم گذشتھ افشای واسھ خط دست یھ منتظر ازش لحظھ ھر

 

 میکشید درد ھام درد با و بود کنارم ھمیشھ مثل بیچاره ھامین

 

  ندم انجام میشد شاید کھ کارھایی واسھ میکشیدم خجالت خودم از

 

 اینجا بھ لونا نمیخواست دلم ولی بودم راضی خیلی ھامین با زندگیم از
  برسھ

 

  بود شده کوفتم عروسیمون شب

 

 قراِر  عمر اخر تا انگار بود یکی لونا فوت سالگرد و ازدواجم سالگرد
  افتادِ  ھایی اتفاق چھ و گذشتھ ھایی روز چھ کھ بمونھ یادم



 

 آغوشش توی مکشیدت ھوا بی و شد ولو کنارم کاناپھ روی ھامین

 

 میکنی فکر چی بھ نیازم:ھامین

 

  ھیچی:نیاز

 

  افتادِ  کھ ھایی اتفاق این بھ_

 

  بوسید موھامو روی

 

 نخور غصھ:ھامین

 

  میگذره ھا روز این_

 

 ھامین:نیاز

 

 دلم جان:ھامین

 



 مقصرم؟ من نظرت بھ:نیاز

 

 نیستی ھیچی مقصر تو ، من عزیز نھ:ھامین

 

  بود خودش انتخاب اون_

 

 کردِ  کارو این من خاطر بھ میکنم حس:ازنی

 

 دنیا این از منی سھم تو:ھامین

 

 لیاقتشو کھ کسی اون بھ میرسھ اخرش باشھ نفر دو سھم نمیتونھ ادم یھ_
 باشھ یادت ھمیشھ این داره

 

 دارم؟ تورو لیاقت منم:نیاز

 

 کنارمی کھ داری حتما:ھامین

 

  بستم ھامو چشم ثانیھ چند واسھ

 



  میکرد تزریق جسمم و روح بھ ارامش فقط ھاش فحر ھمیشھ مثل

 

 خوشبخت کردم تجربھ کھ سختی روزھای تمام با خودمو میشد باعث
  کنم تصور دنیا آدم ترین

 

 کردم زمزمھ لب زیر اروم

 

  خوبھ تو با حالم چقدر:نیاز

 

  بود ھامین با حق شاید

 

 بود لونا انتخاب این

 

 بود تر قوی اگر شاید خب ولی کنھ قضاوت و کسی نمیتونھ کس ھیچ
  بود کنارمون االن

 سدنا؛

 

 واقعا؟ چی یعنی ساوان:سدنا

 



 میگیره؟ تصمیم ما واسھ مروا مگھ_

 

 بشین دقیقھ یھ عزیزم سدنا:ساوان

 

 روش بھ رو نشستم سینھ بھ دست اخم با

 

 بلھ:سدنا

 

 کنی؟ فکر عاقالنھ یکم میشھ:ساوان

 

 خوش و تفریح واسھ نھ لبتھا بریم باید یعنی بریم میگم  اگر سدنا_
 بد ھای اتفاق از جلوگیری واسھ گذرونی

 

 ھم مروا نشده تنگ ما واسھ دلش زودی این بھ کسی باش مطمئن_
  اینجا بیایید بگھ اعصبانیت اون با بزنھ زنگ دلتنگی واسھ نیست ادمی

 

 حس خطرو بوی مروا کھ باش مطمئن اینجوریھ شرایط میبینی اگر_
 ھمھ وآسایش آرامش واسھ االنم ھست  خبری یھ کھ نکن  شک کردِ 
 بریم ما کھ بھتره مون

 



 کردم فکر ھاش حرف بھ و پایین انداختم سرمو

 

 رفتار ھا احمق مثل داشتم باز بود گرفتھ حرصم خودم دست از واقعا
 میکردم

 

 بیاد یادم مشاورم ھای حرف کردم سعی

 

  کردم تمرکز و کشیدم عمیقی نفس

 

  بالغ ادم یھ مثل کنم نگاه عاقالنھ چیز ھمھ بھ کردم سعی

 

  دارم نیاز زمان این بھ کھ میدونست ساوان

 

 بشم مسلط خودم بھ تونستم باالخره

 

  کردم نگاه ساوان بھ کردم باز ھامو چشم

 

  کردم رھا ھام انگشت بین از پیراھنمو گوشیِ 

 



  بریم باشھ خب:سدنا

 

 بردارم؟ لباس باید روز چند ی واسھ من فقط_

 

  سدنا نمیدونم:ساوان

 

  برگردیم باز نخوایم کھ بردار رو کوچیک چمدون اون میخوای_

 

 بریم نشده دیر تا کنم جمع زودتر برم من پس باشھ:سدنا

 

  داشتم دوست ھاشو لب روی رضایت لبخند

 

  عزیزم برو:ساوان

 

 دادم فشار انقدر گرفتم ریز نیشگون یھ پام از میشدم بلند کھ ھمونجوری
  بمونھ جاش تا

 

  کردم تکرار ذھنمم توی

 



 نفھم میاریا در بازی احمق اخرتھ بار:سدنا

 

  بودم راضی بسیار خودم تنبیھ و دعوا از

 

  سدنا:ساوان

 

  جانم:سدنا

 

 ھرچی بردار داریم مدارکم ھرچی:ساوان

 

 چشم:سدنا

 

  شدم وسایل کردن جمع مشغول

 

 چمدون یھ با باز حاال مکردی کشی اسباب بدبختی کلی با بود گرفتھ خندم
 برمیگشتیم داشتیم

 

 قرار وقتی نیفتھ ھایی اتفاق یھ کھ بزنی زور ھرچقدرم انگار جاھایی یھ
  میفتھ بیفتھ، باشھ



 

 کھ اینھ مھم میخوام چی من نیست مھم میکنم حس ھا وقت بعضی
 داره نیاز اتفاقی چھ بھ زندگیم

 

  ببرم لذت رفتن این از کردم سعی

 

 خودم حال اول تا بدم انجام میتونم کھ ھرکاری اونجا گرفتم تصمیم
 ھا بچھ ی بقیھ و ساوان حال بعدم باشھ خوب

 

  کم ھا فرصت و کوتاھن خیلی عمرھا

 

 حسرت جز و بشھ کم جمعمون از دیگھ نفر یھ دوباره فردا ھمین شاید
  نمونھ باقی واسمون چیزی

 رونیا؛

 

  بودم کرده اماده باسل مزون توی از مراسم ی واسھ مروا اومدن تا

 

 ممکن لحظھ ھر بود لونا ی پرونده مسئول کھ پلیسھ اون ھای گفتھ بھ
 میریزه سرمون کار انقدر موقع اون قطعا و بشھ روشن ماجرا تمام بود
  نداشتیم کارھا این ی واسھ فرصتی کھ



 

  شدیم حاضر میز سر ھمھ و رسید مروا باالخره

 

 شدن وارد سدنا و ساوان و شد باز در کھ بود غذامون ھای اخر دیگھ
 داخل اومد دست بھ چمدون ھا نگھبان از یکی سرشون پشت

 

  بودیم کرده تعجب حسابی چمدون دیدن با ھمگی

 

 دو اینا کھ افتاده اتفاقی چھ اینکھ از ترسیدم تعجب جای بھ بیشتر من
  برگشتن اینجوری روِز 

 

 ھامین بزنم رفیح خواستم تا خورد مروا خونسرد ی قیافھ بھ چشمم
  کرد دستی پیش

 

 اومدید دست بھ چمدون شده چی:ھامین

 

 بپرس مروا از واال نمیدونم:ساوان

 

 پیشونیش روی کشید دست مروا



 

 خواستم ازشون ،من میان دارن ھا بچھ بدم خبر بھتون رفت یادم:مروا

 

 گرفتی؟ تصمیمو این کھ شده چی خب:رونیا

 

 ھمگی بذارید راحتید کھ اتاقی ھر وت وسایلتونو برید شما ساوان:مروا
  خبره چھ بگم تا سالن توی بیاید

 

  میمردم داشتم فضولی از

 

 اینجا نمیدونستم اینکھ از بودم شده عصبی و داشتم استرسم خب البتھ
  خبره چھ

 

 کھ این ولی گرفتھ یھویی تصمیمو این مروا کھ بوده چیزی یھ باالخره
  بزنم حدسش بتونم کھ نبود چیزی شده چی

 

  گفتم مروا گوش کنار

 

  شده چی مروا:رونیا



 

 موقوف فضولی:مروا

 

  دیوار توی بزنم سرمو حرص شدت از میخواست دلم

 

  باشم داشتھ بقیھ با فرقی یھ باید من مثال بگھ من بھ میشد چی حاال خوب

 

  اومدن سدنا و ساوان باالخره تا کردم خودخوری انقدر

 

 حرف بھ  شروع و شکست سکوتشو نھایت در ھم مروا اونا نشستن با
  کرد زدن

 رونیا؛

 

  بودم گرفتھ دلشوره مروا ھای حرف با

 

  کنم کنترل خودمو نمیتونستم اصال و میدادم تکون عصبی پاھامو

 

  نداشتم رو باھم اتفاق ھمھ این تحمل

 



 ننگی اسم بازم اینکھ و قتل بھ بودن مشکوک االن بود لونا مرگ اول
 کرده نگران رو مروا کھ خطری و بود زندگیمون وسط شھریار مثل
 بود

 

  میکرد بدتر حالمو اینا ی ھمھ بھ کردن فکر

 

  داره نگھ پامو میکرد سعی و پام روی گذاشت دستشو مروا

 

  تنفر دومیش و بود ترس فقط داشتم کھ حسی اولین

 

 آدم زندگی با اینجوری کھ باشھ کثیف و کفتار میتونست شھریار چقدر
  کنھ زیبا ھا

 

 نباشھ اون کار اصال شاید البتھ

 

  بود کرده پنھون ھارو فیلم اون کیھ؟ کار  پس

 

  پرت و چرت شاید و بود بریده بریده افکارم

 



  بودم شده گیج حسابی و بود مشغول حسابی ذھنم

 

 حرف کرد شروع ای نشده کنترل صدای با و شد بلند جاش از نیاز
  زدن

 

  مروااا:نیاز

 

 کردی؟ کاریھ چھ این اخھ_

 

 میاد؟ خوشت شھریار با بازی از_

 

 نشوند سیاه خاک بھ چجوری منو زندگی ندیدی_

 

  نداره حسابی و درست اعصاب ھا روز این مروا کھ میدونستم

 

 اونوقت چون نمیکرد تر عصبی مروارو و میبست دھنشو نیاز کاش
  بده نشون واکنشی چھ نبود معلوم

 

 قعا؟وا دارید عقل ھا شما:نیاز



 

 بشید؟ گزیده سوراخ یھ از باید بار چند_

 

 شدید؟ سیر زندگیتون از نکنھ_

 

 شد تموم مروا صبر باالخره

 

  نیاز روی بھ رو رفت

 

 انداخت و گرفت میزد حرف مروا با تھدید با بود باال کھ نیاز دست
  پایین

 

 شد بلند نیاز ضعیف اخ صدای

 

 شد بلند جاش از سریع ھامین

 

 مروا:ھامین

 

 میگرفتی زنتو جلوی داشتی عرضھ اگر کھ ببند دھنتو تو ھامین:مروا



 

  کرد سکوت ھامین

 

 نخورد تکون جاش از ولی

 

 نداشتم سرجامو از خوردن تکون جرات حتی من

 

  کن کنترل صداتم و پایین ببنداز دستتو میزنی حرف من با اوال:مروا

 

 دھنمو شدی عثبا خودت ولی نداره گفتن حرفایی یھ خانوم نیاز دوما_
 کنم باز

 

 پس بودم من بیرون کشید شھریار بازار کثافت از تورو کھ اونی_
  دارم باھاشو شدن مواجھ توانایی

 

 و نیستم صفت گربھ شما مثل اینکھ دلیلش گفتم پلیس بھ رفتم اینکھ_
 بشھ معرفی گناھکار دیگھ کسھ و بشھ پایمال رفیقم خون بذارم نمیتونم

 

 شھریار مشت میخوام چون باشن اینجا سدنا و نساوا خواستم  اگر_
 باشھ خالی



 

 وقتی میرفتم و میگرفتم رو رونیا دست میزدم ھمتونو قید وگرنھ_
 شعور بکنید،پس واسم نمیخوام کاری ھیچ و وایستادم پاتون میبینی
 کنید درکم و باشید داشتھ

 

  پایین انداخت سرشو نیاز

 

  گرفت اتیش مروا واسھ دلم

 

 غرورش و تفاوتی بی نقاب پشت مھربونیش و صبوری ھمھ این واسھ

 

  بود داشتنی دوست و خاص چقدر

 

 کرد صدا منم ھا پلھ سمت رفت مروا

 

  افتادم راه سرش پشت و شدم بلند سرجام از عجلھ با

 نیاز؛

 

 رفتم فرو مبل روی مروا رفتن با



 

 میکرد اذیتم داشت گلوم توی بغض

 

 بودم چشیده شھریارو با افتادن در طعم من

 

 میکنھ نابود ھمشونو زندگی میدونستم

 

 جون نبود راضی اونم مطمئنم بود شده تموم چیز ھمھ بود مرده لونا
  بیفتن در شھریار با ھا بچھ نبود بیفتھ،راضی خطر بھ بقیھ

 

 کردم حس دستم روی و ھامین ھای دست گرمی

 

 خوبی؟:ھامین

 

 کردی طرفداری ازم انقدر کھ مرسی:نیاز

 

  بود زشت خیلی رفتارت نیاز:ینھام

 

 بزنی و حرفی ھر نباید ولی بود بھت حواسم من_



 

 مرواست مال ھمش دیگھ چیز ھزارتا و شغل و زندگی و عمارت این_
 ھست چیز ھمھ بھ حواسش باش مطمئن بگیره تصمیمی ھر اون ،

 

 بود ھامین با حق شاید نمیدونم

 

 شور تکشون تک سھوا دلم ، ھمشون نگران بودم، نگران منم ولی
 بگیرن فاصلھ شھریار از میگفتم ھمین واسھ میزد

 

  بیارم باال ممکنھ لحظھ ھر معدمو محتویات تمام کردم حس

 

  میزد صدام و بود سرم پشت ھامین و بھداشتی سرویس سمت دویدم

 

  بدم جوابشو وایستم نمیتونستم اصال

 

  میکرد بدتر حالمو صدا و سر ، میشد ساکت کاش

 

 اوردم باال بودو معدم تو ھرچی خرهباال

 



  میکردم سبکی احساس

 

  بیرون اومدم و شستم صورتمو

 

  ھامین دستای تو دستم یھ بود دیوار بھ دستم یھ

 

  بکشم دراز جا یھ میخواست دلم و میشد بیشتر لحظھ ھر بدنم ضعف

 

 خوبی؟ نیاز:ھامین

 

 بکشم دراز میخوام:نیاز

 

 بیا عزیزم باشھ:ھامین

 

  کرد ھدایتم اقات تا

 

 ثانیھ چند واسھ کشیدم عمیق نفس یھ و کشیدم دراز تخت روی آروم
 بستم ھامو چشم

 



 میخوای چیزی نیاز:ھامین

 

  کنم استراحت یکم فقط نھ:نیاز

 

  کرد نگاه  بر دور بھ و کشید دست موھاش توی کالفھ

 

  میگرده چی دنبال نمیدونستم

 

 نداشت یلتحل و تجزیھ توان این از بیشتر مغزمم

 

 شده کھ ھرجوری کردم سعی بستم دوباره ھامو چشم و شدم کج پھلو بھ
  بخوابم یکم

 مروا؛

 

  بیرون اومدیم دادگاه ی جلسھ از

 

 بود تونستھ کھ ای نامھ وکالت با بود لونا کارھای دنبال خودم وکیل
  بگیره

 



  بودن کرده تعجب من مثل ھم ساوان و ھامین

 

  بره پیش اینجوری کھ نمیکردم فکرشم اصال ولی بود شھریار قصدم

 

  نشستیم راھرو توی ھای صندلی روی

 

  بره پیش اینجوری نمیشد باورمون و بودیم کرده تعجب تامون سھ ھر

 

 اومد بود کنارش کھ سربازی یھ ھمراه عصبی ی قیافھ با شھریار
  بیرون

 

 ییبال کن دعا فقط میگیرم ازت چیزو ھمھ انتقام مروا میکشمت خدا بھ
 نیاد شاداب سر

 

 رفت و کشید دستشو کنارش سرباز بدم جوابشو خواستم تا

 

 مروا نمیشھ باورم:ھامین

 

 میکرد؟ فکرشو کی_



 

  نمیدونم ھیچی ھامین نمیدونم:مروا

 

  کنم کم استرسم از پیشونیم دادن فشار با کردم سعی

 

  میخورد بھم داشت حالم میخورد پیچ معدم تمام

 

 یمبر شید بلند:ساوان

 

  اینجا نشستیم الکی_

 

 بریم اره:مروا

 

 ھوا توی و سوئیچ شدیم نزدیک کھ ماشین بھ پارکینگ سمت رفتیم
 ساوان واسھ انداختم

 

  بشین تو ساوان:مروا

 

 نیست خوب حالم واقعا من_



 

  پیشونیم  دور بستم برداشتم شالمو و دادم لم عقب صندلی روی

 

 کنم تحمل سردردمو نمیتونستم دیگھ

 

  کنم استراحت آرامش در بتونم و خونھ برسیم زودتر ھرچھ میکردم ادع

 

  بود کرده درگیر بدنمو تمام درد کنم باز ھامو چشم حتی نمیتونستم دیگھ

 رونیا؛

 

 باشھ لونا مراسم بود قرار فردا

 

 فضای بودن، شده خستھ حسابی ھمھ دیگھ دوندگی وقت ھمھ این از بعد
  بدبود حالش جوری یھ یھرکس و بود غمگین خیلی بینمون

 

 تا نبود  کس ھیچ دل تو دل بود شھریار ی محاکمھ ی جلسھ امروز
 میشھ چی نتیجھ ببینیم

 

 اینا مروا منتظر سالن توی بودیم خونھ نیاز و سدنا و من



 

  خبره چھ اونجا ببینیم بزنیم زنگ نداشتیم جرات کدوممون ھیچ

 

  میکرد خفم داشت آینده از ترس داشتم استرس ھمش میزد شور دلم

 

 از و منفی خیال و فکر میکردم سعی و میکندم ناخونمو کنار پوست
  کنم دور خودم

 

  میکشید ھم در ھای خط مدام و بود دستش دفتر یھ سدنا

 

  میرفت راه فقط بود چرخیده سالن دور بار ھزار کنم فکر نیاز

 

  نداشتیم ھم ، زدن حرف ی حوصلھ کدوم ھیچ

 

  شد باز در و رسید پایان بھ تظاران زمان باالخره

 

  در سمت پریدیم تایی سھ

 



 عمیق نفس یھ و شد راحت خیالم بودن سالم کھ تاشون سھ دیدن با
  کشیدم

 

 شد تموم طاقتم و صبر باالخره

 

 شد؟ چی خبر چھ:رونیا

 

 ھیچی:ھامین

 

 ھیچی چی یعنی:نیاز

 

 شده؟ چی مروا:رونیا

 

  میکنھ درد سرش:ساوان

 

 شدی اینجوری باز تو کھ بمیرم من الھی:رونیا

 

  کردم  فکر حرفم بھ یکم ھمش در ھای اخم با

 



 کرده ناراحتش چی کھ بزنم حدس میتونستم دیگھ

 

 کاری من میگرفت عصبی سردرد اینجوری وقتی نبود خودم دست خب
 اصال دیگھ میخوردم  حرص اینجوری خب نمیومد بر دستم از

  باشھ خودش مواظب بیشتر میخواست

 

  بدم ادامھ حرفم بھ و نیارم خودم روی بھ کردم سعی

 

 نیست مھم شد کھ شد ھرچی:رونیا

 

 میشھ خوب حالت کن استراحت یکم بریم بیا_

 

  سالن سمت رفتن اروم اروم ھمھ ھا بچھ

 

  میریم زود بعدش ھا بچھ پیش بریم بیا:مروا

 

 سرت اخھ نھ:رونیا

 

  لنسا توی برد خودش ھمراه منو و کشید دستمو



 

 اصل در ندادم ادامھ جملمو دیگھ و ماسید دھنم توی حرف کارش این با
 نداشتم گفتن واسھ حرفی دیگھ

 

  شده خبر چھ بگھ یکی بودیم منتظر و بودیم نشستھ سالن توی مون ھمھ

 

  کرد شروع و بزنھ حرف گرفت تصمیم ھامین باالخره

 نیاز؛

 

  بود گذشتھ چقدر نمیدونم

  میداد ماساژ ھامو شونھ کھ شد ھامین جمع حواسم

 

  میداد خوردم بھ داخلشو محتویات و بود دستش لیوان یھ رونیا

 

  بود شده کم خیلی بدنم ضعف اون از خب ولی بود چی نمیدونم

 

 نشست کنارم اومد ھامین و گرفت فاصلھ ازم رونیا شد بھتر کھ حالم

 

  زدن حرف کرد شروع گوشم کنار و آغوشش توی کشید منو



 

 میکنی اینجوری چرا عزیزکم:ھامین

 

  بده دست حملھ بھت کھ میکنی وارد فشار خودت بھ انقدر چرا_

 

  کردم سکوت

 

  بزنم نداشتم حرفی

 

  بودم رسیده نتیجھ یھ بھ فقط کردن فکر ھمھ این از بعد

 

  بازگشت ی دکمھ بدون البتھ بازِی، یھ زندگی*

 

 ساوان از مروا درد سر خاطر بھ ھم رونیا بود شده بھتر من حال
  خبره چھ اینجا بگھ زودتر خواست

 

 کھ ھرچند بدم گوش ساوان ھای حرف بھ کنم کنترل خودمو کردم سعی
  داشتن سھمو ترین بزرگ ارامش این توی ھامین ھای نوازش

 



 نبوده شرکت شھریار بوده، لواسان کھ گفت دروغ شھریار اوال:ساوان
 کار از دوربین بھ نداشتھ دسترسی و بودن کرده پلمپ اونجارو چون

 و میشن وارد حکم با پلیس مروا دادن اطالع با نداشتھ خبر شادابم
 وقتی شھریار بوده شاداب کار میبینن کھ میکنن چک ھارو دوربین
  بود پلیس دست فیلم و بود شده دیر خیلی دیگھ کھ میفھمھ

 

  ترسیدم

 

  لرزیدم خودم بھ ترس از

 

 قاتلت روزی یھ میتونھ چجوری میره صدقت قربون روز ھر کھ یکی
  باشھ

 

  بود باور قابل غیر واسم اتفاق این ، میشھ مگھ اصال

 

 حالش ولی داره حسی چھ بزنم حدس رونیا ی قیافھ از نمیتونستم
 بود دگرگون

 

 چرا؟:رونیا

 



 جوری؟ چھ_

 

 ی ادامھ گفتن واسھ شد قدم پیش دید ساوانو سکوت وقتی ھامین ایندفعھ
 ماجرانیاز؛

 

  بود گذشتھ چقدر نمیدونم

  میداد ماساژ ھامو شونھ کھ شد ھامین جمع حواسم

 

  میداد خوردم بھ داخلشو محتویات و بود دستش لیوان یھ رونیا

 

  بود شده کم خیلی بدنم ضعف اون از خب ولی بود چی نمیدونم

 

 نشست کنارم اومد ھامین و گرفت فاصلھ ازم رونیا شد بھتر کھ حالم

 

  زدن حرف کرد شروع گوشم کنار و آغوشش توی کشید منو

 

 میکنی اینجوری چرا عزیزکم:ھامین

 

  بده دست حملھ بھت کھ میکنی وارد فشار خودت بھ انقدر چرا_



 

  کردم سکوت

 

  بزنم نداشتم حرفی

 

  بودم رسیده نتیجھ یھ بھ فقط کردن فکر ھمھ این از بعد

 

  بازگشت ی دکمھ بدون البتھ بازِی، یھ زندگی*

 

 ساوان از مروا درد سر خاطر بھ ھم رونیا بود شده بھتر من حال
  خبره چھ اینجا بگھ زودتر خواست

 

 کھ ھرچند بدم گوش ساوان ھای حرف بھ کنم کنترل خودمو کردم سعی
  داشتن سھمو ترین بزرگ ارامش این توی ھامین ھای نوازش

 

 نبوده شرکت شھریار بوده، لواسان کھ گفت دروغ شھریار اوال:ساوان
 کار از دوربین بھ نداشتھ دسترسی و بودن کرده پلمپ اونجارو چون

 و میشن وارد حکم با پلیس مروا دادن اطالع با نداشتھ خبر شادابم
 وقتی شھریار بوده شاداب کار میبینن کھ میکنن چک ھارو دوربین
  بود پلیس دست فیلم و بود شده دیر خیلی دیگھ کھ میفھمھ



 

  ترسیدم

 

  لرزیدم خودم بھ ترس از

 

 قاتلت روزی یھ میتونھ چجوری میره صدقت قربون روز ھر کھ یکی
  باشھ

 

  بود باور قابل غیر واسم اتفاق این ، میشھ مگھ اصال

 

 حالش ولی داره حسی چھ بزنم حدس رونیا ی قیافھ از نمیتونستم
 بود دگرگون

 

 چرا؟:رونیا

 

 جوری؟ چھ_

 

 ی ادامھ گفتن واسھ شد قدم پیش دید ساوانو سکوت وقتی ھامین ایندفعھ
  ماجرا



 سدنا؛

 

  بوده خبر چھ بده توضیح بھتر تا ھامین بھ بودیم زده زل ھمگی

 

 دور دستم فشار لحظھ ھر و بودم گرفتھ محکم و ساوان دست ترس از
 میشد بیشتر ھاش دست

 

 بودن شده صمیمی لونا با انقدر کھ شھریار خواھر شاداب، نمیشد باورم
 باشھ کرده کارو این

 

 ھاش قرص خب ولی بوده خودکشی قصدش میخوره قرص لونا:ھامین
 بشھ مرگش باعث بخواد کھ نبوده قوی انقدر

 

 حرف لونا بھ راجع و میگیره تماس شاداب با شھریار فاصلھ ھمین تو_
  بزنھ سری یھ بھش کھ میخواد ازش و میزنھ

 

 شرایط تو اونو ولی لونا سراغ میره شھریار خاطر بھ ھم شاداب خب_
  میبینھ کنارش کھ قرصی ھای پوستھ و میبینھ بد

 

  نبوده ھم شاداب تقصیر  پس بوده خودکشی نمیشد حساب قتل اینکھ خب



 

  ھامین دھن بھ بودن شده خیره و بودن کرده سکوت ھمھ

 

 خبره چھ اینجا اینکھ و داشت تعجب جای ھمھ واسھ

 

 نجات رو لونا و بگیره تماس بیمارستان با اینکھ جای بھ شاداب:ھامین
  برنج کیسھ سراغ میره بده

 

 برنج؟ ی کیسھ:سدنا

 

 اخھ؟ داره ربطی چھ وا_

 

 نزدن پشھ واسھ بودن گذاشتھ کھ برنجی قرص کیسھ توی از:ھامین
 میده لونا خورد بھ و برمیداره برنج

 

 شد بلند مون ھمھ جیغ صدای

 

  بود شده بد حالمون مون ھمھ بودیم ترسیده

 



  قتل و مرگ بین بود فرق چقدر

 

 میشد عوض ادم حال و حس چقدر

 

 بود اول ھای روز از تر خراب و بدتر حالمون چقدر

 

  ممکنھ غیر این:رونیا

 

 گرفت دستش توی رو رونیا لرزون ھای دست مروا

 

 رونیا باش اروم:مروا

 

  بوده چی قصدش اخھ نمیفھمیدم

 

  بود کرده تجربھ لونا و دردناکی و بد ھای لحظھ چقدر

 

  کرده تجربھ بدی حال چھ داشتھ سختی مرگ چھ

 



 میگھ و میگیره تماس شھریار با و خونھ برمیگرده کھ بعدشم:ھامین
 بھ دوباه تا میخواد ازش و میگیره تماس رویا با ھم شھریار بره نمیتونھ

  بزنھ سر لونا

 

  میریخت اشک بارون مثل و بود ھامین بغل توی نیاز

 

 کھ میشد دیده کھ بود ھاش اشک فقط نمیومد در ازش صدایی ھیچ
  بود کرده خیس صورتشو

 

   میخورد غصھ صدا بی و بود شده مظلوم خیلی

 

  کنم ھضم ھارو اتفاق این نمیتونستم کھ بود انقدربد حالم

 رونیا؛

 

  میکردم نگاه خالی قبر بھ

 

  بودن کارشون مشغول ھا گورکن

 

  بود طبیعی چیز ھمھ و نداشت فرقی واسشون دیگھ انگار



 

  بودن کرده عادت شغلشون بھ ھا آدم از خیلی مثل

 

 ..!ھمین میرفتن و میکندن قبر تعدادی روز ھر

 

  ریختن اشک و خوردن غصھ ھا روز خیلی ھم شاید

 

  نبود خودمون جز کس ھیچ

 

 ریزش حریف کردم پاک ھامو اشک و سرم روی گذاشتم عینکمو
  نبودم ھام اشک

 

  میگرفتم بد حس لونا از چقدر

 

  میداد حرصم حضورش چقدر

 

 افتادم ھامون کل کل یاد

 

  ھامون بازی لج یاد



 

  کنھ حل چیزو ھمھ میخواست کھ ھایی وقتی یاد

 

 گذشت چشمم جلوی از فیلم یھ مثل روزھا ی ھمھ

 

  نبود راحت ،وجدانم بودم خودم ی شرمنده چقدر

 

  میکردم حس ُمردنشو من و ُمرد کھ بود ادمی دومین

 

  بود جنگ درونم بود، ناراحت وجدانم کھ بود تلخ چقدر و

 

  ثانیھ چند ی واسھ فقط بستم ھامو چشم

 

 فراری من از ارامش اینکھ مثل ولی بدم ارامش خودم بھ کردم سعی
  بود

 

 دستم توی گذاشت نیازو ھای دست و کنارم اومد ھامین

 

 میام االن باش داشتھ ھواشو:ھامین



 

  شد غیب دیدم توی از و دادم تکون سر واسش

 

  رونیا:نیاز

 

 شد چی دیدی_

 

  کردن چیکارش دیدی_

 

  میدادم ماساژ نیازو ھای شونھ

 

  بزنم حرف نبودم بلد

 

  کنم آرومش تا بگم باید چی شرایط این تو نمیدونستم اصال

 

 کنم گوش ھاش حرف بھ میکردم سعی و میکردم نگاھش فقط

 

 شنیدن واسھ گوش دوتا فقط دلش نمیخواست زدن حرف دلش شاید
 میخواست



 

 میگیرم اتیش دارم رونیا:نیاز

 

  کشیده درد انقدر نمیشھ باورم بده حالم_

 

  بودم مرده من کاش_

 

 ندارم ھارو روز این طاقت اصال_

 

 میومد زودتر ھامین کاش

 

 میکرد آرومش جوری یھ حداقل

 

  بود شده الل چرا زبونم نمیفھمم من

 

 بزنم نبودم بلد حرفی ھیچ نمیگفتم ھیچی چرا

 

  اوردن ھم رو لونا اون اومدن با اومد ھامین

 



  شد شلوغ یکم دورمون باالخره

 

  بودن اومده ھا بچھ از خیلی

 

 باشھ کور و سوت مراسمش نبود انصاف داشت زیادی ھای دوست لونا

 

 گرفت آرامش روز چند از بعد باالخره لونا

 

  رسید ابدیش ی خونھ بھ

 

  میکرد تابی بی ھامین بغل تو نیاز

 رونیا؛

 

  بودیم نشستھ قبر کنار ھم سدنا و من

 

  بود دیدارمون اخرین کھ بود لونا فقط نبود مھم ھیچی دیگھ

 

  نداشتم ھارو لحظھ این طاقت

 



  کنم نگاه نمیتونستم

 

  بود عجیبی حال حالم،

 

 میگفت بلندگو پشت چیزھایی یھ ھم مداح و میشد ریختھ خاک

 

 میزدم حرف لونا با لب زیر

 

  بخوابھ آروم کھ بودم امیدوارم و ببخشتم خواستم ازش

 

  بود شده جمع خاک ھام دست خاک،توی بھ میزدم چنگ

 

 داشتم حرف خیلی  لونا با

 

 بھش ھامو حرف تمام و کنم  تمرکز میکردم سعی بود اخر ھای ثانیھ
  بزنم

 

  نمیگیرم جوابی ھیچ دیگھ کھ دیر انقدر شده دیر میدونستم

 



 صداشو گاھی حتی شنیده کھ بودم مطمئن زدم ھامو حرف حداقل ولی
 ھست ھنوزم داره حضور و ماست بین ھنوز میدونستم میکردم حس

 

 بشھ بلند سدنا کرد کمک ساوان

 

 ھاش دست بین گرفت منو دست ھم مروا

 

 کنھ تمیز ھارو خاک و گرد کرد سعی کشید مانتوم روی دست یھ

 

  خودت با کردی چیکار:مروا

 

 شدم؟ خاکی خیلی:رونیا

 

 کن ولش نیست مھم:مروا

 

 میگی چرا اخھ نیست مھم اگر خب

 

 نیست مھم میگھ میپرسم سوال میشم حساس من وقتی میگھ چیزی یھ
  اخھ میکنی مطرحش  چی واسھ خب



 

 ھاشون ماشین سمت رفتن گفتن تسلیت از بعد ھا مھمون ی ھمھ

 

 دعوت ھمھ از و میکرد تکرار آدرسو یھ ھامین اخر ی لحظھ البتھ
 میکرد

 

 موندیم تا شش خودمون و رفتن ھمھ باالخره

 

 کردم ارزو ارامش واسش کشیدم دست خاک روی بار اخرین ی واسھ

 

 شدیم سوار و ھامون ماشین سمت رفتیم ماھم

 

 میریم کجا مروا:رونیا

 

 رستوران:مروا

 

 عمارت بریم نمیشھ:رونیا

 

  داریم مھمون عزیزم نھ:مروا



 

 کردم کج تنمو باال و باالتر کشیدم یکم خودمو

 

 بشم اروم کردم سعی و شونش روی گذاشتم سرمو

 

 خستم اخھ:رونیا

 

 میشھ تموم زود کنی تحمل باید:مروا

 

 میکشیدم فرضی ھای خط دستش روی ناخنم با

  نھ یا بزنم حرفمو میرفتم کلنجار خودم با

 نیاورد طاقت دلم اخرش

 

 مروا:رونیا

 

 ھوم:مروا

 

 میرفت بین از بنفسم اعتماد تمام میگفت بھم جانم از کمتر اصال

 



 گریھ رفتارھاش از بعضی واسھ بشینم واقعا میخواست دلم وقتایی یھ
  کنم

 رونیا؛

 

 منتظرما:مروا

 

 فشار چقدر میدونستم نیست کردن بحث و بازی لوس وقت میدونستم
 داره امکان کھ جایی تا میخواست دلم است بقیھ ھمچنین و مروا روی
 نشم خوردنش حرص و خوردیش اعصاب باعث

 

 شده تنگ واسش دلم ولی نگذشتھ چیزی ھنوز بگم خواستم:رونیا

 

 بشھ خوب حالش جوری یھ کھ بودم امیدوار ھمش االن تا_

 

 زبون بھ بوده سرم توی کھ فکرھایی ی ھمھ کردم سعی ھمیشھ مثل
 بیارم

 

 بشھ معجزه یھ شاید میکردم فکر من خب:رونیا

 

 رونی ھمینھ واقعی زندگی:مروا



 

 پر و خوبش ھای روز ھمیشھ نمیشھ موفقیت و شکست از پر_
 ھمینھ زندگی خاصیت اصال تلخھ ھا وقت خیلی باشھ معجزش

 

 ندارم چیزارو این طاقت من ولی:رونیا

 

 داشتی طاقتشو یعنی اوردی دوام االن تا ولی:مروا

 

  چی بعدش بھ االن از:رونیا

 

 نیفتھ اتفاق وقت ھیچ شاید نترس اینده از:مروا

 

 لرزید دلم

 عجیبش روزگار و معلوم نا ی اینده از

 

 بھ خودشون کھ وقتی تا میدن دست از رو عزیزی یھ کھ کسایی ی ھمھ
 معجزه یھ منتظر و امیدوارن لحظش ھر نسپرنش خاک

 

  نمیشھ ھا وقت خیلی ولی



 امیدی نا کوه یھ با میمونھ ادم

 

 کرد پیدا امید روزنھ یھ میشھ ھا روز ترین تلخ و ترین زشت تو البتھ
  کردن زندگی واسھ بھونھ یھ

 

  بودم خستھ خودم و بود مشغول ذھنم

 

 استرس بدون استراحت ساعث چند داشتم نیاز ارامش یھ بھ

 

 بودم خوب حال دنبال

 

  نداشتم بیشتر کردن فکر ی واسھ فرصتی رستوران مقابل رسیدنمون با

 

 بشیم وارد جمعی دستھ بعد و برسن ھمھ تا شدیم منتظر

 

 و شدیم رستوران وارد بقیھ اومدن رسیدن،با ھمھ تا گذشت دقیقھ پنج
 بود کرده رزرو مروا کھ میزی سمت رفتیم

 

  بخور غذاتو رونیا:مروا



 

  نمیتونم ندارم میل:رونیا

 

 کتک ِسُرم جای بھ بعد میری حال از دیگھ ساعت نیم بخور:مروا
 میخوری

 

  ندارم میل اخھ:رونیا

 

  کنم تکرار دوباره نمیاد خوشم:مروا

 

 و کردم پر اولو قاشق میل بی و برداشتم غذام با کردن بازی از دست
 دھنم سمت بردم

 

  نشست مروا ھای لب روی رضایت لبخند

 

 بودن زورگو از خودشم میگھ  زور دیگھ شدم کارش ھمین عاشق
  میبره لذت خودش

 سدنا؛

 



 بود پام روی ساوان دست میخوردیم غذا کھ مدتی تمام

 

 بیام کنار راحت بدم حال با میشد باعث و میداد دلگرمی بھم حضورش

 

 دعای از بعد یکی یکی ھا مھمون و شد تموم ھم خوردن ناھار باالخره
 میکردن ترک و سالن لونا ی واسھ خیر

 

  نداشتم ھم ایستادن سرپا نای حتی خستگی از

 

  عمارت سمت افتادیم راه و شدیم ماشین سوار

 

  ترافیکیھ عجب ساوان وای:سدنا

 

  شلوغیھ اوج دیگھ ھمینھ:ساوان

 

 خب میشھ بد حالم:سدنا

 

 نیاوردی؟ قرصتو:ساوان

 



 چشماش توی زدم زل مظلومانھ

  بود فھمیده سوالشو جواب خودش

 

 کرد نگاه عقبو اینھ از و بیرون داد کالفھ نفسشو

 

 باشھ ھمراھت بگم چقدر کوچیکھ قرص یھ:ساوان

 

 نبود حواسم اصال امروز اخھ خب:سدنا

 

 تو دست از:ساوان

 

  چیزی یھ ھا ماجرا این از قبل بودیم خونھ کھ اونروز  راستی_
 بگی بھم میخواستی

 

 روز؟ کدوم اومم:سدنا

 

 اوردی در بازی لوس ساعت چھار کھ روز ھمون:ساوان

 

  میگھ داره چی ببینم کردم فکر یکم



 

 سعی و دادم قورت دھنمو اب ترس با میگھ چی فھمیدم افتاد یادم وقتی
 بشم مسلط خودم بھ کردم

 

 نبوده مھم کن ولش حاال بود چی نمیدونم نیست، یادم:سدنا

 

 نیست مھم میدونی کجا از نیست یادت وقتی:ساوان

 

 میگم کلی نمیدونم:سدنا

 

 وقت اصال دادم نشون مشغول خودمو و کردم بلند ضبطو صدای
 نداشتم حوصلھ و اعصاب اصال منم نبود زدن حرف واسھ مناسبی

 

  اومد کوتاه بزنم حرفی نمیخوام فھمید ھم ساوان

 

  عمارت رسیدیم باالخره تا بود گذشتھ چقدر نمیدونم

 

 شدم متوقف ساوان صدای با کھ بشم پیاده کنم باز درو خواستم

 



 سدنا:ساوان

 

 ساوان سمت برگشتم و کردم ول باز نیمھ درو

 

 جانم:سدنا

 

 پیچوندی و بحث فھمیدم:ساوان

 

 بزنی حرف خودت تا میمونم منتظر_

 

  پایین انداختم سرمو خجالت از

 

  گفتم در بستن موقع و شدم پیاده ماشین از

 

 نبود مھم واقعا:سدنا

 

  داد تکون تایید معنای بھ سرشو ساوان

 



 زمان االن بودم مطمئن بدم کشش رو ماجرا این از بیشتر نمیخواستم
  نیست زدن حرف واسھ مناسبی

 مروا؛

 

 ھفتش و سوم مراسم ی واسھ بود گذشتھ لونا خاکسپاری از ھفتھ یک
 کنیم کمک خیره یھ بھ گرفتم تصمیم

 ھم ما ھای شدن جمع ھم دور الکی نیست خودش وقتی من نظر از
 و رفت این میشھ زحمت باعث بقیھ ی واسھ میکردم حس حتی بیھودس

 و روحش آرامش باعث کھ بکنم واسش کاری یھ داشتم دوست ھا امد
 باشھ گناھانش آمرزش

 

 بود شاداب ی محاکمھ روز امروز

 

 تا ادم نمیکردم فکر بود جالب و عجیب واسم انگیزش و ھاش اعتراف
 باشھ جامعھ توی ھنوز مریض، حد این

 

 پیچید گوشم توی صداش بار چندمین واسھ

 

 شد شروع حسادت یھ از چیز ھمھ:شاداب

 



 داد ادامھ دوباره و کرد مکث ثانیھ چند

 

 بودم شھریار چیز ھمھ من لونا از قبل تا بود، زنونھ حسادت یھ:شاداب
 شد تقسیم لونا من بین ھا توجھ بعد بھ جایی یھ از ولی

 

 چیز ھمھ بود، شھریار دادن دست اینا،از ی ھمھ از تر اور زجر_
 موقعیت ی ھمھ شھریار میزد پسش ھمش اونم لونا، بود شده شھریار

 میداد دست از داشت زندگیشو ھای

 

 حضور با خوب ولی داشتیم مھاجرت قصد ما ماجرا این از قبل تا_
 برو بری میخوای اگر تو میگفت شھریار البتھ شد خراب چیز ھمھ لونا

 

 قاضی؟ اقای میتونستم من مگھ ولی_

 

 برم؟ بذارم کسمو ھمھ میتونستم_

 

 شھریار و منم بزرگی این بھ دنیا این تو_

 

 ھاش دست روی گذاشت سرشو ثانیھ چند واسھ

 



  بود ذھنم توی امروز ی لحظھ بھ لحظھ

 

 بود کشتھ خودشو اون اون،:شاداب

 

 فقط من میمرد داشت داشت، دختر بمیره،اون کھ میخواست دلش_
 ھمین کردم راحتش

 

 کردم راحتش فقط من_

 

  میگفت جیغ با اخرشو ھای جملھ

 

  زمین روی نشست و شکست بغضش باالخره

 

 داشت نیاز قوی پزشکی تیم یھ بھ نظرم بھ نبود نرمال اصال حالش

 

 بیرون اومدم خیال و فکر از میداد تکون شونمو کھ دستی با

 

  شد اطرافم جمع حواسم

 



 دادی؟ گوش مروا:رونیا

 

 گفتی چی:مروا

 

 بازداشتھ چرا شھریار میگم:رونیا

 

 نمیدونم دقیقا:مروا

 

 خوب اوضاعش شده رو دستش االنم داشتھ زیاد گندکاری خب ولی_
  نیست

 

  کردم نگاه رونیا ی گرفتھ و ناراحت ی قیافھ بھ

 

 نتونستم وقت چند این منم گرفتھ دلش و خرابھ حالش حسابی میدونستم
 کنم توجھ حسابی و درست بھش

 

 ببینمت اینجا بیا:مروا

 

 داشتم دوست ھاشو چشم توی ذوق برق



 

  کرد نگاه مظلومانھ یکم و کنارم اومد زود

 

 شکمش توی پاھاشو و پام روی گذاشت سرشو دید کھ لبمو روی لبخند
 کرد جمع

 

 داشتم دوست اینجوری اولش از اخیش اوممم:رونیا

 

 وروجک:مروا

 

 دلش چجوری نمیدونم ، خوشرنگش و بلند موھای توی میکشیدم دست
 کنھ  رنگ موھاشو بذارم تا کنھ التماس میومد

 

  بشھ شیمیایی مواد اسیر کھ نیست خوشگل موھای این حیف اخھ

 

 نداره کردن فکر عقل کوچولو خنگ این کھ میکردم فکر این بھ وقتی
  میرفت یادم خوردن حرص

 مروا؛

 



 نگفت ھیچی بزنھ حرف تا کردم صبر ھرچی

 

 غرق خیال و فکر تو و نمیزنھ حرفی نکنم شروع خودم تا میدونستم
 میشھ

 

 جوجھ:مروا

 

  دلم جان:رونیا

 

 کجایی:مروا

 

 جانم سرور شما بغل تو:رونیا

 

 فکرت:مروا

 

 مروا میسوزه دلم:رونیا

 

 قربانین ھمھ میکنم احساس بقیھ و تو،شھریار،لونا،شاداب واسھ_

 



 لرزید دلم حرفش از

 

  زندگی رسیدن نقطھ این بھ واسھ لرزید رونیا واسھ دلم

 

 با الکش رنگ کردن ِست اش دغدغھ ترین بزرگ میخواست دلم
 بزرگی این بھ چیزھایِ  نھ باشھ، لباساش

 

 باشھ مسائل این درگیر رونیا نمیخواست دلم بودم خودخواه زیادی من

 

 زندگی ھای بازی این از بود بد حالم

 

 زندگی قربانین،قربانی ھمھ اره:مروا

 

 داد فشار پام روی بیشتر سرشو

 

 بردم  لبش نزدیک و برداشت موھاش توی از ھامو دست

 

 جاھا زدن،خیلی حرف بھ کرد شروع میکردم حس ھاشو نفس گرمی
 میکرد برخورد ھام دست با لبش



 

 قربانیم؟ ھم ما:رونیا

 

  ھمین بودنمونھ ھم مال اونم ھستیم چیز یھ فقط ما:مروا

 

 باشھ یادت ھم ھمیشھ_

 

  قشنگھ اینجوریش داشتن دوست من نظر بھ

 

  بودیم بلد ما کھ ھمینجوری

 

  داره لذت اونجوری کنی پیدا داشتنو دوست احساسات ھمھ پشت از باید

 

 داره فرق ھاشون سلیقھ و نیستن ھم مثل ھا ادم ی ھمھ ھرچند

 

 زیباست ھاش تفاوت ھمین با زندگی اصال

 

 جونمم حاضرم ،واست دیوونتم منم داری، دوستم خیلی میدونم:رونیا
  بدم



 

 دنیاست یھ من واسھ باشھ خوب حالت کن سعی تو:مروا

 

 نبود خوب دلم حال ھا وقت بیشتر من

 

 داد امید بھم زندگیم وسط اومد ھا فرشتھ مثل بود، عجیب رونی حضور
  اوردن دست بھ و جنگیدن واسھ

 

 باشھ، خوب دلت حال کھ اینھ مسئلھ ترین مھم میدونستم خوب ولی
 و خوب حال و حس باشی دگرگون زندگیت ھای لحظھ بھترین تو وقتی

 میدونی تر ارزش با

 

 جاناییم جان مروا:رونیا

 

 از غریب و عجیب اسم یھ میشد ھمین میخواست چیزی یھ ھروقت
 میاورد در خودش

 

 جانم؟:مروا

 

 بیرون؟ بریم شام:رونیا



 

  یکم امشب من:مروا

 

 صورتش جلوی گرفت خواھش حالت بھ ھاشو دست حرفم، وسط پرید

 

  زدن حرف کرد شروع و کرد مظلوم ھاشو چشم

 

 گرفت نادیده نمیشد و رفتن بیرون شب ی واسھ  ھاش خواھش

 

  نشد؟ تسلیم و دید ھارو چشم این میشھ ولی درست بودم مخالف من

 رونیا؛

 

 ھای انرژی از خیلی بود شده خوب حالم حسابی بیرون اومدیم وقتی از
  بود شده دور ازم منفیم

 

 خرس دوتا کنیم خرید رفتیم مروا با بخوریم شام بریم اینکھ از قبل
  بودن ریز خورده ھامم خرید ی بقیھ و بودم خریده اتاقمون واسھ

 

 خونھ سمت میره داره زدم حدس پیچید خروجیو اولین مروا وقتی



  باشیم بیرون داشتم دوست برگردیم نمیخواست دلم اصال

 

 نیمھ از شب وقتی مخصوصا آسمون زیبایی و بودم شب عاشق
 میشد خلوت خیابون و میگذشت

 

 ھمین بچگی از گیری، تصمیم فرصت داشتم کردن فکر فرصت انگار
 قسمت ترین بخش لذت واسم میداد آرامش بھم شب توی آسمون بودم

 بود زندگیم

 

 مروا:رونیا

 

 جانم:مروا

 

 گذشت خوش بھم خیلی امشب:رونیا

 

  بخوام ازت ھم دیگھ چیز یھ میشھ فقط_

 

 چی؟:مروا

 



 بام؟ بریم میشھ:رونیا

 

 نشدی؟ خستھ بیرونیم؟ ساعتھ چند میدونی:مروا

 

 میگفت راست

 بھش شاید اصال بود شده خستھ ھم مروا بودیم بیرون بود وقت خیلی
 باشھ نداشتھ حوصلھ این از بیشتر داره حق خب باشھ نگذشتھ خوش

 

  کنم اذیتش نمیخواست دلم نکردم اصرار بھش ھمیشھ خالف بر

 

 آسمون بھ زدم زل شیشھ از و چونم زیر گذاشتم دستم

 

 کن ولش باشھ خب:رونیا

 

 کرد نگاھم ثانیھ چند مروا

 

 بود شده غریب و عجیب حالم بود گرفتھ گلمو بغض چرا نمیدونم

 

  داد فشار گاز روی پاشو قبل از بیشتر



 گفتم کھ من خب شد چی یھو نمیدونستم صندلی بھ چسبیدم ترس از
  نمیخوام

 

  کرد رد رو خروجی

 

  کردی رد مرواا:رونیا

 

  میدونم:مروا

 

 میریم؟ داریم کجا:رونیا

 

 بام:مروا

 

 میگی؟ راست:رونیا

 

 نشست ھاش لب روی لبخند زدم ذوق لحن از

 

 گفتم بیشتر ذوق با و بھم زدم ھامو دست

 



  عاشقتم ایوال:رونیا

 

 میکرد رانندگی قبل از تندتر و کرد بیشتر و آھنگ ، خندید مروا

 

 ھا ماشین بین از اینجوری وقتی مخصوصا میترسیدم زیاد سرعت از
 میشد رد

 

 اتفاقی یھ کھ نگرانم مروا، خاطر بھ فقط خودم خاطر بھ نھ میترسم
  بیفتھ واسش

 

 کھ ھرچند باشم تنھا کھ ھایی وقتی البتھ سرعتم و رانندگی عاشق خودم
  نمیذاره زندم میکنم رانندگی چجوری بفھمھ مروا اگر میدونم

 مروا؛

 

 کھ کرده باھام کاری یھ نذاشتھ حواس و ھوش واسم دیوونھ ی دختره
 شده شکستھ مقابلش مقاومتم

 

 بودنم کالم یھ و بودن جدی ھمھ اون با من نمیکردم فکرشو وقت ھیچ
 برسم اینجا بھ روز یھ

 



 جلوی نمیتونستم دیگھ خوب ولی داشتم چیزو ھمھ کنترل قدرت ھنوزم
  کنم مقاومت کوچیکش ھای خواستھ

 

 تضمین ھفتم ،یک خوب حال میبینم ھاشو چشمام توی ذوق برق وقتی
 میشھ

 

 خوشحالیش خاطر بھ کھ دیگھ عشقِ  خاصیت ،اینم داشتم دوستش
  نیست چیزی کھ اینا بکنم حاضرم ھرکاری

 

 بودو نظرم مد کھ ادرسی کردم سعی خلوتھ جاھای عاشق کھ میدونستم
 میشھ برابر چند حالیش خوش کھ میدونستم کنم پیدا

 

  بودیم شھر زیبایی غرق و بودیم داده تکیھ ماشین کاپوت بھ

 

  بود کرده درست قشنگی تضاد آسمون تاریکی و شھر ھای چراغ

 

 ھاش دست توی گرفت دستامو رونیا

 

  قشنگھ خیلی:رونیا

 



 ازش میکنم نگاه ھرچی اصال خوبھ خیلی العادس فوق اینجا مروا_
 نمیشم سیر

 

 خوشحالم خیلی خوبھ خیلی ، جایی ھمچین یھ بود آرزوم_

 

  رسوندیمی خواستم بھ و اینجا اوردیم کھ مرسی_

 

 تنھا وقتھ خیلی کھ ھایی چشم درشتش خوشگل ھای چشم بھ زدم زل
 بود شده ارامشم منبع

 

 رونیا بخواه بزرگ چیزھای ازم:مروا

 

 دنیارو خاطرت بھ تا بخواه بزرگ چیزھای نیست، چیزی ارزوھا این_
  بریزم بھم

 

  اسمون بھ زد زل دزدید ازم نگاھشو شد اشک از پر ھاش چشم

 

 شد ھام چشم مھمون زیباش ھای چشم دوباره بعد ثانیھ چند

 



 داری دوستم بگو:رونیا

 

 مروا بلند خیلی بگو بلند_

 

 ھمھ کھ بگو جوری یھ بشھ کر ھا ادم ی ھمھ گوش بگو جوری یھ_
 بخورن حسرت

 

  کردم نگاھش  یکم

 

 میدونست خوب اینو و کردن احساسات ابراز بود سخت واسم

 

 بخش لذت واسم حس این و خودم بھ میشد مربوط بزرگشم ھای خواستھ
 میکرد خودش ی دیوونھ منو قبل از بیشتر بود

 

  پرتگاه لب رفتم و کردم ول ھاشو دست

 

 بھم دوخت نگاھشو و وایستاد کنارم اومد ترسیده

 

 کشیدم فریاد بشھ خارج حنجرم از بود ممکن کھ صدایی ترین بلند با



 

 دیوونھ دارم دوست:مروا

 

  دارم دوست خیلی_

 

 منی سھم دنیا این تمام از تو_

 

  کردم نگاھش سمتش برگشتم

 برداشتن زندگیشونو قدم بزرگترین کھ بود ھایی ادم شبیھ حالم و حس

 

 شد حلقھ گردنم دور دستاش و بغلم توی پرید

 

 زیاد خیلی دارم دوست خیلی:رونیا

 

 ھا آسمون ی ھمھ ی اندازه_

 

 زمین روی نشستیم دوتایی

 

 شنیدن؟ ھا ادم نظرت بھ:رونیا



 

 شنیدن جوجھ اره:مروا

 

 گشتن بھ کرد شروع و اورد در جیبش توی از گوشیشو

 

 میگردی چی دنبال:مروا

 

 بدیم گوش باھم میخوام اھنگھ یھ:رونیا

 

 اھنگی چھ:مروا

 

 میگم واست ماجراشو بعد کنیم گوش اول:رونیا

 

 

 برم باید کجا

  خاطرت دنیا یھ

 نیاره یادم تورو

 

 برم باید کجا



  تو فکر شب یک کھ

 بذاره راحت منو

 

 خودم با کردم چھ

  زندگی و مرگ کھ

 نداره فرقی برام

 

 من مثل محالھ

  بد حال این توی

 بیاره طاقت کسی

 

 برم باید کجا

  ثانیم ھر تو کھ

 نبینم اونجا تورو

 

 برم باید کجا

  ابد تا بازم کھ

 نشینم تو پای بھ

 



  تو بعد قراره

  من رو روزایی چھ

 ببینم تنھایی تو

 

  برم ھرجا دیگھ

  میکنھ فرقی چھ

 ھمینم تو عشق از

 

  کردم سفر جوونیمو

 دم یک شم دور تو از کھ

 

  میبینی جور ھر منو

 سفرنامم یک شبیھ

 نامم سفر یک شبیھ

 

 برم باید کجا

  ثانیم ھر تو کھ

 نبینم اونجا تورو

 



 برم باید کجا

  ابد تا بازم کھ

 نشینم تو پای بھ

 

  تو بعد قراره

  من رو روزایی چھ

 ببینم تنھایی تو

 

  برم ھرجا دیگھ

  میکنھ فرقی چھ

  گھمینم تو عشق از

 مروا؛

 

 بود داشتنی دوست رونیا با دادنش گوش خب ولی بود غمگینی آھنگ

 ھمراھی خواننده با و میشد بلند زمزمش صدای کھ وقتی مخصوصا
 میکرد

 احساسات ھمھ این پشت بفھمم تا بشھ تموم اھنگ زودتر میخواست دلم
 چیھ

 



 کنم پرت گوشیشو بود ممکن لحظھ ھر و میشد تموم داشت طاقتم دیگھ
 پایین

 

 بی میشد مربوط رونیا بھ کھ ھرچیزی فھمیدن واسھ بودم عجول من
 بودم طاقت

 

 شد تموم راز و رمز پر اھنگ باالخره

 

 رونیا سمت برگشتم

  بود خیره نقطھ ترین دست دور بھ

 میزنھ پرسھ گذشتش ھای خاطره بین ذھنش و فکر تمام میدونستم

 

  بگو خب:مروا

 

 من بھ دوخت و گرفت شھر ھای چراغ از خستشو نگاه

 شدن دلتنگ زیادی شایدم بودن شده عجیب ھاش چشم

 

 بگم چیو:رونیا

 



  دیگھ اھنگو ماجرای:مروا

 

 نیست مھم خیلی کھ اون اھان:رونیا

 

  لعنتی بابا ای

  بزنھ حرف تا کنم اصرار دختر این بھ باید چقدر نمیدونم من

 

 حرف ھم تو مھمھ من واسھ نبودنشی، و بودن مھم فوضول تو بچھ اخھ
  دیگھ بزن

 

 کنم؟ تکرار چیزو یھ باید  بار چند:مروا

 

 سختی ھای روز خیلی شدیم رابطھ وارد باھام کھ ھا اول اون:رونیا
  بودن

 

 ارزشی واست میکردم حس اینکھ ھم میداد عذابم خانوادم نبود ھم_
 گوش خیلی آھنگو این میشدم وابستت قبل از بیشتر روزم ھر ندارم،
 میدم دستت از زود خیلی میکردم فکر چون میدادم

 



 دلم االن شدی تو زندگیم حامی تنھا وقتھ خیلی من مروا میدونی_
 میترسیدم اوال خب ولی داری دوستم کھ میدونم چون قرصھ

 

  دیوونھ ی دختره

  نیست خودم دست ولی سرده رفتارھام من کھ درستھ اره

 خود ھامم عالقھ ابراز ھمین کنم احساسات ابراز نبودم بلد اصال من
 داشت ازم ھا توقع چھ اونوقت بکنم سعیمو کھ شد باعث رونیا

 

 خری خیلی:مروا

 

 کرد درشت معمول طبق چشماشو

 

 اونوقت؟ چرا عھھھھ:رونیا

 

 وارد باھات برسھ چھ نمیکردم نگاھتم نداشتم دوستت اگر چون:مروا
 بشم رابطھ

 

 شد آویزون بازوم از میمون مثل معمول  طبق

 

 میدونم خوب االن عوضش:رونیا



 

 نکنی شک من داشتن دوست بھ میگیری یاد شدی کھ تنبیھ:مروا

 

 خیلیی زورگویی خیلی:رونیا

 

 این با بود خنگ کم خودش داشتم، دوست خیلی خوردنشو حرص
  میکرد  بیشتر خنگیشو درصد کارھاش

 

 بخوره تکون کھ شد مجبور اونم دستش کشیدن با و شدم بلند جام از

 

 خستگی از میمیرم دارم عمارت برگردیم بدی افتخار اگر:مروا

 

 کشید منم دست و وایساد  یھو

  سمتش برگشتم نداشتم انتظارشو چون

 

  نمیاد کھ کنھ غرغر یا موندن واسھ کنھ اصرار قراره کھ میدونستم

 

 خورد بھم معادالتم ی ھمھ ھام لب روی ھاش لب گرمی حس با ولی

 



  موھاش بین بردم دستمو و اومدم خودم بھ زود خیلی

 ھام لب روی دادم فشار بیشتر سرشو

 

 خفھ دھنم توی اخش صدای گرفتم گاز محکم لبشو بوسمون ھای اخر
 شد

 

  میکردم حس ھاشو نفس داغی ھنوز کھ کم اونقدر گرفتم، فاصلھ ازش

 

  میزد موج بینمون کھ خوبی حال ھمھ این از بردم لذت و کردم نگاھش

 نیاز؛

 

 بسھ توروخدا ھامین ایییی:نیاز

 

  کردم غلط_

 

 بود برداشتھ اتاقو کل جیغم صدای

 میگفتم چی نمیفھمیدم اصال کھ بودم شده ھول و بودم ترسیده انقدر

 

 میمردم داشتم دیوار توی بزنم محکم سرمو داشتم دوست



 

 ھامین؟:ھامین

 

 نشست پاھام بین تر محکم شالق ی ضربھ

 

 رفتھ یادت  گذاشتن احترام اینکھ مثل:ھامین

 

 بود کرده خیس صورتمو ھام اشک

 زخم دستم کف میکردم حس بودم کرده فرو دستم کف ھامو ناخن انقدر
 شده

 

 کردم غلط سرورم:نیاز

 

 ببخشید منو توروخدا_

 

 چیھ اصلیش کاربرد و چیھ نمیدونستم اصال واژنم بھ بود زده کھ پمادی
 میتونست فقط کننده دیوانھ سوزش این چون داره فلفل کھ میدونستم فقط

 باشھ فلفل واسھ

 



 کھ شالقی ھای ضربھ و طرف یھ واژنم وحشتناک و شدید سوزش
 بود کرده تر سخت واسم شرایطو بود واژنم و ھام سینھ ھدفش

 

  کشیدم عمیق نفس یھ

 بشینھ کجا قراره شالق ببینم تا بستم ھامو چشم

 کشیدم جیغ و عقب کشیدم پامو ناخوداگاه سوخت پام رون وقتی

 

 اییی سرورم اییی:نیاز

 

  توروخدا_

 

 میسوزممم_

 

 میکنم خواھش_

 

 ببخشید میکنم التماستون_

 

 رفتھ؟ یادت دیشبتو کارای:ھامین

 



  نمیشھ تکرار دیگھ:نیاز

 

 توروخدا_

 

 اینھ عواقبش میز سر کردنم بازی لج و نخوردنم شام میکردم فکر اگر
 نمیکردم کارو این

 

 مبل روی نشست و زمین روی کرد پرت شالقشو ھامین

 

 ببینم اینجا بیا:ھامین

 

 شدم میخکوب صداش با کھ بشم بلند جام از خواستم

 

 پا دستو چھار:ھامین

 

 سرورم چشم:نیاز

 

   سمتش  رفتم پا و دست چھار

 



 پاھاش روی بکشم دراز شکم بھ کھ خواست ازم و کرد اشاره پاھاش بھ

 

  دادم انجام خواستو ازم کھ کاری

 باشھ اسپنک قراره تنبیھم ی ادامھ کھ میزدم حدس

  نبود زدن حدس بھ نیازی کھ ھرچند

 حداقل نمیخورد ای دیگھ تنبیھ درد بھ بود داده دستور بھم کھ پوزشنی
  موقعیت و شرایط این تو

 نیاز؛

 

 نمیکردم درک مکثشو این و بودم ھامین دست ضرب منتظر

 

 نمیتونستم و نمیدیدم ھیچی من خب ولی میخورد تکون یکم کھ ھرچند
 خبره چھ بفھمم

 

 ھمون ثانیھ صدم بھ شده خنک مقعدم کردم حس تا گذشت ثانیھ چند
 چشیدم تنبیھمو اول وحشتناک حس

 

 چرا داشتم درد چقدر کھ دید ھامین اخھ لعنتیھ پماد ھمون نمیشد باورم
  زد دوباره

 



 ھامین کھ دستشویی سمت برم کنم فرار خواستم جلو کشیدم خودمو
 داشت نگھ کمرمو قبل از تر محکم

 

  برم بذارید میکنم خواھش میبوسم دستتونو سرورم:نیاز

 

  میکنم التماستون_

 

 کردی سرپیچی بود اخرت بار نیاز:ھامین

 

 باسنم روی زد محکم

 

 اااااخخخخ:نیاز

 

  نھ یا فھمیدی:ھامین

 

 چشم فھمیدم بلھ بلھ:نیاز

 

  بود افتاده راه ھام گریھ خاطر بھ دماغم اب

 



 باال کشیدم دماغمو

  میمردم داشتم میدادم تکون پاھامو

 

 بود اخرم بار خوردم شکر سرورم:نیاز

 

  منو ببخشید میکنم التماستون توروخدا اووویییی_

 

 نمیشھ؟ تکرار:ھامین

 

 سرورم نھ:نیاز

 

 بغلش توی از جت مثل شد برداشتھ بدنم روی از دستش وزن کھ ھمین
 اتاق داخل سرویس سمت رفتم

 

 بشم خالص کوفتی سوزش و درد اون از تونستم باالخره

 

  بیرون اومدم و خودم دور پیچیدم حولمو و شستم صورتمو

 

  پوشیدم اومد دستم دم کھ لباسی اولین و کمدم سراغ رفتم



 

 ایستادم ھامین کنار رفتم ترس با

 

  نیاز بشین:ھامین

 

 روی گذاشتم سرمو و کردم آغوشش مھمون خودمو حرفش این با
 سینش

 

 توی چھ جمع توی چھ وایسادی من روی تو بود اخرت بار:ھایمن
 خلوتمون

 

 نشھ تکرار میدم قول پشیمونم خیلی خودمم ببخشید چشم:نیاز

 

 خوبھ:ھامین

 

 نرفتھ؟ یادت چیزی_

 

  رفتھ یادم چی ببینم کنم تمرکز کردم سعی

  میرسیدم نتیجھ بھ کمتر میکردم فکر بیشتر ھرچی



 گفتم و شدم کالفھ کردن فکر از باالخره

 

  نکنم  فکر نھ اوم:نیاز

 

 کنھ؟ تشکر باید کی اونوقت:ھامین

 

 میومد در حرصم ھام بازی خنگ این از ھمیشھ

  بود رفتھ یادم تنبیھو قسمت ترین مھم

 چیھ راه بھترین ببینم کنم  فکر درست کردم سعی

 

  ھامین دست روی گذاشتم ھامو لب و شدم خم

 بوسیدمش عشق با و طوالنی

 گرفت اروم دلم باالخره شد آرامش غرق وجودم

 

  کردم جدا دستش از ھامو لب

 

 گذاشتید وقت واسم کھ مرسی سرورم ممنونم:نیاز

 



 از من اما کردن بازی باھام و کشیدن دست موھام توی کرد شروع
 کارم بھ کھ شد باعث ھمین و بودم نشده سیر ھنوز ھاش دست بوسیدن

  بدم ادامھ

 ساوان؛

 

 جورایی یھ اومد دادگاه از حکمش و شد رو کامال شھریار دست وقتی
  بشھ دور ھممون از خطر کھ شد باعث و شد راحت خیالشون ھمھ

 

  خونمون برگشتیم راحت خیال با ھم سدنا منو

 بود شده بھتر خیلی زندگیمون اوضاع بودیم شده مستقل کھ وقتی از

 

 ولی کنیم فراموشش یا بگیریم فاصلھ حسمون از نمیتونستیم کھ درستھ
 باشھ غالب عادیمون زندگی کردیم سعی خب

 

 داشت ادامھ ھنوز مشاورمون ھای جلسھ

 االن ارامش خب ولی کنم تحقیق حسمون راجب بیشتر بودم کرده سعی
 کھ درستھ بود بھتر دوتامون ھر حال داشتم دوست بیشتر زندگیمونو

 چیزھا خیلی خب ولی بود چھارچوب و قانون از پر زندگیمون ھنوزم
 شده حذف

 

 پس؟ چیشد  چایی سدنا:ساوان



 

 میام االن:سدنا

 

 وسواس کھ انقدر میده طولش داره ساعت دو ھا بیاره میخواد چایی یھ
  میده خرج بھ

 

  کنارم نشست اومد شکالت و چایی سینی یھ با سدنا باالخره

 

 توی خودش کرد جمع بغلش توی پاھاشو و باال گرفت پیرھنشو دامن
  داد تکیھ بغلم

 

  اوردم ای خوشمزه چایی چھ بھ بھ:سدنا

 

 کن تعریف خودت از یکم بفرما:ساوان

 

  دیگھ ھارم خوبی ھمین گرفت ھنرمند زن:سدنا

 

  دادم فشار دستمو توی گرفتم دماغشو

 



 داره؟ ھایی خوبی چھ دراز زبون زن اونوقت:ساوان

 

 کرد زدن حرف بھ شروع دماغیش تو صدای ھمون با

 

 میده صدا تغیر دیگھ معلومھ خوب:سدنا

 

  کردم زمزمھ و کردم ول دماغشو

 

 مزه بی:ساوان

 

 بھش االنم تا بود سدنا ناتمام حرف درگیر کھ بود وقتی چند ذھنم
 حرف قصد اون میکردم حس ولی کنھ شروع خودش کھ دادم فرصت

 نداشت زدن

 

 االن کھ مخصوصا نداشتم کردن تحمل توانایی این از بیشتر دیگھ منم
 داره انقدر گفتنش واسھ سدنا کھ حرفیھ چھ اینکھ از بودم ھم نگران
  میکنھ دست دست

 

 سدنا:ساوان

 



  جانم:سدنا

 

 بزنی؟ حرف راجبش نمیخوای ھنوزم:ساوان

 

 میکردم حس خوبی بھ من و بود شده ھول

 چی تا میکنھ فکر داره کھ میدونستم بست ثانیھ چند واسھ ھاشو چشم
 بده جوابمو

 

 منتظرما:ساوان

 

 بازم اینجوری چون کردن فکر بیشتر واسھ بدم زمان بھش نمیخواستم
 مینداخت عقب رو زدن حرف زمان

 

 راستش خب:سدنا

 

  بگم چی نمیدونم_

 

 کنم مطرحش چجوری نمیدونم ولی مھمیھ موضوع خب_

 



 تری راحت کھ ھرجوری:ساوان

 

 واسھ تحملی دیگھ من چون نداری کردن فکر واسھ زمانی دیگھ ولی_
 ندارم کردن صبر

 

  راستش خب اومم:سدنا

 

 اخھ بگم چجوری_

 

 حاملم من،من_

 

  بودم ھاش لب بھ خیره ھنوز

 نمیفھمیدم ھیچی من و میزد حرف داشت اون

 اضافھ خانوادمون بھ جدید عضو یھ یعنی بود، حاملھ نمیشد باورم اصال
  میشد

 

 نکرده تجربھ حالو و حس این وقت ھیچ داشتم گنگی و عجیب حس یھ
  بودم

 و خوشحالی،استرس،ھیجان بود؛ داده دست بھم متفاوتی ھای حس
  تعجب



 ساوان؛

 

 بودم سدنا پای جلوی پایین خوردم ُسر مبل روی از

 بود شکمش زوم ھام چشم دستم توی گرفتم دستاشو دوتا

 

 ھاش چشم بھ شدم خیره و گرفتم ازش نگاھمو سختی بھ

 

 میگی؟ راست سدنا:ساوان

 

 بیشتر سرشو بودن، کرده یخ ھاش دست و بودن شده سرخ ھاش گونھ
  گفت ضعیفی صدای با و پایین انداخت قبل از

 

  میگم راست خدا بھ اره:سدنا

 

 شدم بلند زمین روی از و کردم ول ھاشو دست

 

 دادم فشار ھامو چشم انگشتم دو با و چرخیدم خودم دور

  بود افتاده کار از مغزم



 خوشحالی احساس باید چجوری بود رفتھ یادم حتی کھ داشتم ذوق انقدر
 کنم

 

  بود تضاد از پر احساساتم و رفتار

 بودم شده گیج

 تجربھ دلچسبو حد این تا حس یھ بود بار داشتم،اولین ھم حق خب
 میکردم

 

  شدم سدنا نگران و اومدم خودم بھ یھو

 سمتم بچرخھ شد باعث کھ کشیدم دستشو و نشستم کنارش

 

 خوبی؟ سدنا ببینمت:ساوان

 

 خوبم عشقم اره:سدنا

 

 وقتھ؟ چند:ساوان

 

 روزش ھفت یا شش و بیست تقریبا نی نی االن کنم فکر اوووم:سدنا
 باشھ

 



 نمیشد باورم خدا واای

 شکل بیشتر روز ھر میکرد رشد داشت سدنا و من وجود از بچھ یھ
 میشد تر نزدیک ما بھ و میگرفت

 

  سدنا وای:ساوان

 

 کردی؟ چیکار وقت چند این_

 

 بده؟ واست استرس نمیدونی_

 

 پایین انداخت شرمنده سرشو

 

  بگم بھت باید چجوری نمیدونستم حتی نیسم بلد ھیچی من:سدنا

 

 خب برم نتونستم و شد خراب اوضاع کھ مشاورمون پیش برم خواستم_
  دیگھ گفتم االن خودمم

 

  بگیرم سخت بھش این از بیشتر نمیشد

  کنھ چیکار باید نمیدونست داشت، حق میگفت راست



 خلوت یکم فرصت کھ بود زیاد ھا استرس و فشار انقدر وقتم چند  این
  نداشتیم کردن فکر و کردن

 سدنا؛

 

 بودم خوشحالم خودم وجود از خودم جنس از ای بچھ بود عجیبی حس
 نمیگنجید ای کلمھ ھیچ تو شادیم حجم کھ زیاد انقدر

 

 حسش میگفتم چیز ھمھ از واسش و میزدم حرف باھاش ھا ساعت
 ھامو حرف میکنھ، حس منو اونم میگفت بھم عجیبی حس یھ و میکردم
 میکنھ درک حالمو و میفھمھ

 

 میشد تموم ساوان با اخرشم و میشد شروع ساوان با ھام جملھ اول

 عاشقی و داشتن دوست از ھا فداکاری از میگفتم واسش عشقمون از

 داشتنو دوست و شدن عاشق باشھ بلد خوب میخواست دلم

 گلچین واسش رو قشنگ ھای خاطره و میزدم ورق زندگیمو ھای روز
  میدادم توضیح واسش مھمو روزھای و میکردم

 

 بود شده کوچولو جوجھ این ساوان منو زندگی تمام

 کھ قدمی یھ ھر میکرد سعی و بود شده برابر صد بھم ساوان توجھ
 بھ وسواس و بود شده حساس زیادی باشھ ھام دکتر نظر تحت میداره بر

  میداد خرج



 

 میاد پر دست یکیشون روز ھر بھتره، نگم ھم عمارت ھای بچھ از
 وسایل کلی با اینجا

 واجوره جور وسایل از پر اتاقش ولی نیست مشخص بچھ جنسیت ھنوز
  نمیدونم من ھاشونو خیلی کاربرد حتی

 

 نمیدونست چیزی خانوادمون اعضای از کسی ساوان خواست بھ
 دعوت ھمشونو شب یھ بعد بیاد دنیا بھ بچھ تا میکنیم صبر میگفت
 میکنیم

 

 مخالفت ساوان با نمیخواستم خب ولی باشن کنارمون کھ داشتم دوست
 و میشھ بحث سری یھ باعث باھاشون رابطھ شروع کھ میدونستم کنم

  کنم سپری ارامش کمال در دورانو این کھ میدادم ترجیح االن

 

 شد ظاھر در چھارچوب تو ساوان و شد باز خونھ در

 

 خوشگلش کوچولوی مامان و نی نی بھ سالم:ساوان

 

 شدن بلند و نشستن ولی بودم نشده چاق خیلی ھنوز بودم سوم ماه تو
  بود سخت واست یکم

 



 کنارم اومد ساوان کھ بشم بلند جام از تا مبل ی دستھ بھ گرفتم دستمو

 

 بشین نشو بلند:ساوان

 

 خانواده پدر چشم:سدنا

 

 واسمون؟ خریدی چی نباشی، خستھ سالم_

 

 تیشرت و پیرھن چندتا صورتم جلوی گرفت و اورد در ابی لباس یھ
  بود ھام گشاد ھای

 

 میکردم نگاه میداد نشونم ذوق با کھ خریدھا بھ تعجب با

 

 کیھ؟ واسھ اینا ساوان:سدنا

 

 خریدم تو واسھ دیگھ معلومھ خب وا:ساوان

 

 رفتی نمیشم ھم تو نصف من بعد بزرگھ خودتم واسھ اینا ساااوااان:سدنا
 خریدی اینارو



 

 نشست لبش ی گوشھ شیطون لبخند یھ

  بده حرصم تا بزنھ حرفی یھ بودم منتظر

 

  عزیزم میشی چاق شما:ساوان

 

 میشم؟ ھا لباس ی اندازه یعنی:سدنا

 

  دیگھ اره:ساوان

 

  میکردم نگاه ساوانو کرده بغض

 

 میشدم تر چاق و تر بزرگ ساوانم از من  یعنی

  بودم نکرده فکر قسمتش اون بھ اصال نمیشد باورم خدا وای

 

 بشم جا بغلش توی تا تر عقب کشید منو و گرفت پھلوھامو ساوان

 

 ناراحتیا نبینم:ساوان

 



 نی نی بعد وقت چند بعد میشی تر خوشگل میشی تپل کن فکر این بھ_
  میشھ قبل مثل چیز ھمھ و میاد دنیا بھ

 

 داری؟ دوستم بازم اونوقت:سدنا

 

  االن از بیشتر خیلی:ساوان

 

  بود اتیش روی اب مثل ھاش حرف

 شد راحت خیالم و شدم اروم

  ساوان تایید جز زندگی این تو میخواستم چی من

 

 ھای دست گرمی بستم چشمامو و شکمم روی گذاشتم ھامو دست
 لبخند شد باعث ھاش دست گرمی کردم حس ھام دست روی ساوانو
  بشینھ صورتم روی شرینی

 رونیا؛

 

 میکردم نگاه خاطراتم ی دفترچھ بھ و بودم نشستھ باغ توی

 ساتین تولد مثل مھم ھای اتفاق ولی نبودم نوشتن خاطره اھل اصوال
 و باراد رفتن مثل خاص و غمگین ھای اتفاق یا و مینوشتم رو کوچولو

 لونا



 

 بود شده کننده خیره حسابی ھا گل زیبایی

 

 بود گذشتھ کھ روزھایی سمت رفت فکرم تمام و کشیدم عمیق نفس یھ

 

  رفتن پشیمون از باراد و لونا

 راضی زندگیشون از و خوشحالن ھامین و نیاز

 سرشون حسابی و شدن کوچولو ساتین درگیره کھ ھم سدنا و ساوان
 گرمھ

  زمینم روی ادم ترین خوشبخت مروا کنار در کھ منم

 

 بین از ھممون استرس دیگھ بود اومده حکمش شھریار کھ وقتی از
  بود رفتھ

  شده دور ازمون خطر کھ بود راحت خیالمون حداقل

 

  خوردم یکم برداشتم رو چایی فنجون

  داشتم دوست سکوتو و ارامش این چقدر

 



 کنم  تصور امروزو نمیتونستم وقت ھیچ میبینم میکنم فکر کھ االن
 شیرین و تلخ ھای اتفاق انقدر کھ برسھ روزی یھ کنم تصور ،نمیتونستم

 باشیم کرده تجربھ

 

 و میگیره درس ازشون ادم دارن، خودشونو قشنگی سختم ھای روز
 بشھ تر قوی و تر بزرگ کھ میشھ باعث

 

 میگیره قلبمون غصھ از کھ ھایی لحظھ جریانھ،ھمون در ھمیشھ زندگی
 داره جریان زندگی ھم میشیم مچالھ تخت کنج و میکشھ تیر دستمون و

 

 خیلی میتونھ ھم باشھ تر قشنگ خیلی میتونھ  ھم زندگیمون ھای روز
 استفاده گرایشمون و حس از چجوری کھ داره بستگی فقط باشھ تر تلخ
 کنیم نگاه دنیا بھ چجوری و کنیم

 

 درست سختھ، زندگی

 درست چالست، از پر

 ھمینھ؛ زندگی قانون

 میاریم دست بھ گاھیم و میدیم دست از گاھی

 قشنگھ اینا ی ھمھ با زندگی

 



 " ارامش: "نوشتم دفترجھ از  برگ  این تو

 

 یادگاری از اینم دفترم الی گذاشتم و  چیدم گل شاخھ یھ

 

  عمارت سمت رفتم و برداشتم خودکارمو و دفتر

 

 پیچید ذھنم توی چھرازی رادیو قسمت یھ میرفتم کھ ھمینجوری

 "کجاست کی داره فردابستگی ھوای"

  "نیست ابریھ،شاید کیھ،شاید دل تو کی"

  

  

 پایان


