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 . میگشتن هم دنبال مدرسه ی محوطه تو همیشه مثل و شد  زده تفریح زنگ بالخره
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 طراحی عالم نقاشایِ  ترین زبده  توسط انگار که لبخندی و  خوراکی پالستیک یه با ارتیس

 . اومد سمتش به شده

 کرد هدایتش خلوتی ی گوشه سمت به و  جلو اومد

 ؟ کالست بود خوب. نباشی خسته _

 . داد تکیه ش شونه به و شد ولو زمین روی کنارش کنه باز اخماشو اینکه بدون سورن

 . اصال فیزیکِ چی هر بابای گور.  نپرس_

  ببینم رو کی باید بگیرم دیپلم نخوام من

  میداد مهربونی با بداخالقیاشو جواب که بود کسی تنها جونش اقا ؼیر.  همیشه مثل. خندید

 دندون  ی رشته خوندن و دانشگاه به رفتن واسه دیپلم داشتن کردم چک که باری اخرین _

 . ضرورته یک پزشکی

 . قولت زیر بزنی میخوای نکنه

 واسم اینو قراره که رفت یادت. داد نشون رو نیشش دندون خالی جای و کشید لبشو ی گوشه

 . دادی فناش به خودت چون کنی درس

 . روشن رو سارتی دل و نشست قشنگش لبهای رو لبخندی بالخره

 . میاد بهت بیشتر اینجوری.  نیست الزم _

 . ندارم حرفی که من.  شمایی بپسنده باید که اونی.  اصال بگی تو چی هر.  باشه _

  داد دستش و دراورد رو بستنی لیوان پالستیک از

  میگیرم بیرون از واست بعدا بخور اینو فعال.  بودن کرده تموم کاکاویی _

 .اومدم می دنیا به امریکا  داشتم شانس اگه من خیال بی_

 . بیفته اتفاقی همچین نمیداد اجازه داره دوس خیلی  منو خدا ولی متاسفم _

 . واست نمیرم.  نشم عاشقت.  نبینمت که باشی دور اینقدر نمیداد اجازه
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  خوردن کرد شروع و گرفت دستش از رو بستنی

 . شد شروع باز _

  احساسات زا حجم این از وقت یه نشی خل

 . هست حواسم.  نه _

  گذاشت دهنش تو رو بستنی از یکم

 . گذشت حرفی پر به همش میخوره زنگ االن بابا بخور _

 . کرد ورش دور به نگاهی

 . نداشت دوس رو بقیه نگاهای

 سورن؟؟ _

 ؟؟ چیه _

  عزیزم خوددارتر یکم ؟؟ چجوریه اینجا که میدونی _

 . اشتگذ رونش رو سر و شد ولو عمد به

  ببافم هم به رو مادرشون و پدر که بگن چیزی دارن جرات.  نیستن هم چپم به _

 پروایی بی همه این بده دستش کار روز یه میترسید فقط.  داشت دوس جسارتشو.  خندید

 

 به کمی کمال که میکرد طراحی کتابش جلد  رو  و نبود درس به حواسش اصال کالس تو

 . کرد پچ پچ گوشش در و شد مایل سمتش

 چقدر که دیدی امتحاناشو الاقل،  کن گوش.  میده جرر خودشو داره رشیدی اقای بیچاره _

 . سخته

 روی از ولو بده نظر حتی یا کنه دخالت کاراش تو کسی نداشت دوس.  هم تو رفت اخماش

 . دوستی باب و دلسوزی
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 همونا و.  یکردننم تجاوز دست یک انگشتای از دوستاش.  میگرفت گرم کسی با سخت کال

 زبون بد و اخالق گند اینقدر.  میشدن سرویس  نوین روش چندین به بهونه کوچکترین با هم

 . میشناختن کنی دوری ازش بهتره که شرری پسر عنوان به مدرسه ی همه که بود

  . نمیشه اب و نون واست دیگران کار تو  کشیدن سرک واقعا کمال _

  کن منم منم کیه کالس فضول مترسک گفتن وقت هر

 . واست نبستمش تا ببند دهنتو و کن زیپ اونموقع تا

 ممکن جایی تا که بقیه مثل باید. بود اشتباه کارش.  کرد دورتر صندلیشو کمی و شد دلخور

 حتی که سورنی از واقعا.  میکرد رفتار عاقالنه نشن دهن به دهن سورن با میکنن سعی

 . داشت  توقعی چه نمیپیچن بالش روپ به تیزش و تند زبون ترس از معلما

 

 نشست همونجا و  نکرد حرکتی سورن ولی بردن هجوم در سمت به همه زدن که رو زنگ

 کیؾ بود انداخته ش شونه رو خودشو کیؾ.  شد پیدا ارتیس ی سروکله نشدکه دقیقه پنج. 

 . گذاشت شونه یکی اون رو و کرد بلند هم رو سورن

 ؟؟ بریم _

  نگفت هیچ و نداختا باال ای شونه

 میشی خوب کنی استراحت خونه ؟بری ای خسته ، بمیرم ؟؟ شده چی _

 متریشو صد شعاع گندش بوی که َعن مهمون یه اونم داره مهمون جون اقا.  ندارم حوصله _

 . میکشه کثافت به

  خندید

 ؟؟ اومده شاهین باز _

 . شناختمش که روزی از شدم فرمتن پرندگان های گونه ی همه از کال که نیار نکبتشو اسم _

  نشست روبروش و کشید رو صندلی  ویه زد لبخند
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  ؟؟ مون خونه بریم _

  . نه _

 ؟ شه عوض هوات و حال شهر تو بزنیم دور یه بریم _

  نوچ _

 جونت اقا خونه باهات بیام میخوای اصال.  بگو خودت بشه؟؟ خوب حالت کنم چیکار خو _

 . بخونیم سدر باهم هم یکم میتونیم. 

 گیرو این تو داره درس ی حوصله کی. کن رنگش میگه  میلنگه میگم.  هم تو بابا برو _

  . ویری

  ؟؟ پدربزرگت ی خونه  نیا گفت بهش میشه.  جونته اقا ی نوه.  کنیم چیکار خو _

 به سال قبال.  میکنه ردیؾ اینجاشو کار داره چون عزیزشد پدربزرگ حاال. بابا بمیره بره _

 . کال بودیم راحت بود تلپ شیراز تو.  نمیدید نحسشو روی کسی الس

 خندید

 . مهربون گرم، ، زیبا

 . میشناخت که ادمی ترین دوسداشتنی

  کنون تا کودکی دوست

 . اسرار محرم تنها و یار و عشق

 . کرده درس گوشت کیک مامانم.  سورن  خونمون بریم بیا _

 . نیست م گشنه _

 دور یه میریم کش پرایدشو خوابید بابام که بعدش.  بریم میکنم اهشخو. میکنم خواهش _

  شی سرحال میزنیم

 ؟؟ کنی داؼونش بزنی باز میخوای _
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  کن باور میکشتت ایندفعه

  . ترکیه مستقیم. دیگه کنیم فرار مجبوریم_

 . بود قشنگ تصورش حتی.  نشست لبش به لبخند بالخره

  امریکا فقط.  ندارم دوس ترکیه _

  بدیم پناهندگی درخواست میتونیم اونجا از.  چشم اونم _

 میکنن قبول رو درخواستمون زود. گی و آتئیسم منم.  وگی مسیحی هم تو.  اره _

 

 بحث باهاش خصوص به ی مسئله این سر وقته خیلی.   نگفت هیچ ولی شد جمع ش خنده

 . نمیکرد

 . هست بمون حواسش و  داره وجود خدا کنه ثابت بهش کم کم بتونه داشت امید

  کرد بلند و گرفت دستشو

 . رفتن در سمت به و شد بلند و  کشید حرصی پر نفس.   عزیزم بریم پاشو _

 

 بود رفته که ارتیس ی بیچاره خواهر تبلت با و کشید دراز تخت رو شکم رو نهار بعد

 . میکرد بازی مدرسه

 و گذاشت کامپیوتر میز روی ور سینی. بست سرش پشت در و اورد  چایی و میوه ارتیس

 .کشید دراز روش اومد

 . داد خودش به تکونی نارضایتی با

 . بچسبه بم کسی میاد بدم میدونی.  نکن _

 .  بچسبم بهت میاد خوشم خیلی من عوضش _
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 ولی کنه کمکش اومد جلو ارتیس دست.  میکرد له و میزد زامبیا رو حرص با انگشتشو

 . ببازه شد باعث و کرد پرت حواسشو

  کردی چیکار دیدی.  ارتیس بگیری درد ای _

 بوسید پشت از گردنشو

 نمیکنم دخالت دیگه کن شروع دوباره.  عشقم ببخشید _

 . نکرده الزم _

  کرد پرت ای گوشه به رو تبلت

  میخوری چایی _

 . مزاحمت ایجاد جای به باشی داده انجام مفید کار یه بکن پوست میوه واسم.  نه _

 .چیدن دستی پیش تو و کندن پوست میوه کرد شروع و نشست صندلی رو و شد بلند و خندید

 . نشه نگران ؟؟ اقاجونت نمیزنی زنگ _

 تموم شارژش همیشه مثل ولی زد زنگ.  دراورد رو گوشی و خوابید کمر به و برگشت

 . شد پخش میزنه جیػ رو موجودی کمبود که ایرانسل اعصاب رو ی گوینده  وصدای  شده

 . کنه ت خفه خدا ای _

 ؟؟ رو کی _

  رو ایرانسل ی گشنه گدا ی عفریته این _

  بزن زنگ گوشیم از _

 . دیگه یکم خودم میرم.  نمیخواد _

  کرد پرت هم رو گوشی

 . ازش اومده بدم.  شده قدیمی مدلش _

 . نشست تخت ی گوشه و اورد رو میوه دستی پیش
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 . میذاشت سورن دهن تو رو خورده برش های میوه چنگال با

  واست  میخرم کنم پیدا کار یه بذار _

.  بدی خرجمو نیستم که دخترت دوس. بیشعور پسرتم دوس من.  بخر ت عمه واسه برو _

 . کن پیدا جفتمون واسه کردی پیدا کار

  خندید باز

 . چشم باشه _

 . گذاشت دهنش تو سیب تیکه یه باز

 ؟؟ نیومده هنوز بابات_

 نه _

 . میرم پیاده من سپ هیچی _

 . میام منم _

 ؟؟ بشه چی که دنبالم بکوبی راهو همه این.  هم تو بیای کجا _

  نیست چیزی که کوچه سه دو.  میام دنبالت هم دنیا اخر تا _

 . شد ساکت و زد چشاش به چرخی

 باز شو صلیب گردنبد و سرش پشت اومد ارتیس که کنه مرتب لباساشو اینه به رو شد بلند

 .انداخت گردنش تو و کرد

 . ندارم دوس میدونی خوبه ؟؟ دیگه چیه این _

.  کرده محافظت ازم تعمیدم زمان و بچگی از. من خاطر به.  باشه بذار میکنم خواهش _

 . عزیزتره خودمم جون از جونت.  بعد به این از کنه محافظت تو از میخوام

 . خندید اینه تو تصویرش انعکاس به

 ؟؟ نمیمونی حفاظ بدون خودت بعد _
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 نگران.  وقته چند این میدید پریشونی خوابای. نداد اهمیتی ولی میکنه مسخره داره میدونست

 . بود سورن نگران مرگ حد تا ولی ، نه خودش

 ؟؟ کلیسا بریم باهم بپیچونیم میای نداریم خاصی چیز شنبه _

 نه _

 چرا؟ _

  نمیاد خوشم جاها جور این از _

 . کاشت لبش روی ای بوسه و شد روش در رو و برگشت

 جاهایی؟؟ جور چه _

 کلیسا معبد، ، مسجد.  زیاده توش خدا میگن که جاهایی _

  سورن هست جا همه خدا _

 . بست خماری از چشمهاشو ارتیس.   تر عمیق اینبار دیگر ای بوسه باز

 . توهمه.  دروؼه. تلقینه همش _

 . شد رقؼ ش پرستاره شب چشمهای تو و کرد باز چشاشو

  میبینم تو چشای تو حتی رو خدا. نیست دروغ _

  . زد پوزخند

  میشه پیدا ش کله سرو جا همه که بیکاره چقدر دیگه خدات _

 . داره دوس رو زیبایی و زیباست.  نیست بیکار _

 . مکید رو سورن گردن پهلوی و کرد بؽلش

 بمونی میشه _

 ؟؟ جنبه بی باال زدی باز _
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  دلتنگتم _

 . ندارم حوصله.  دیگه وقت یه _

 . بوسید شو گونه و کرد جدا ازش خودشو.  عمیق نفس یک و گردن روی ای بوسه باز

 . راحتی جور هر.  عزیزم باشه _

 . کشید شو گونه و خندید

 میکشمت.  ها نکنی قهر _

  زد ای بوسه لبهاشو باز و خندید

  که میدونی.  ستمنی اهلش کال. باشه دومم ی دفعه کردم قهر حاال تا کی _

 پشت از عصبانیت اوج و بچگی تو وقتی حتی میگفت راس.  زد زل دندونش خالی جای به

 حتی  نزد ؼر.  نکرد دعوا.  قهرنکرد شکست دندونش و  زمین انداختش و داد هلش

 میشه مگه. زمین خورده  احتیاطی بی خاطر به گفت همه به.  نبرد کسی پیش شکایتشو

 هاست ممکن ؼیر جزو.  نه.  نشد ادم این عاشق

 

 . گرفت ارتیس دست از کیفشو خونه جلوی.شدن بست بن و تنگ ی کوچه اون وارد

  گذاشتم ساندویچ واست _

 ی همه.  خان شاهین جناب وجود لطؾ به خوردنیه از پر خونه حاال ؟؟ چی واسه _

. شن واقع بولمق بلکه میپزن ؼذا صدنوع اینجا میشن جمع خودشیرینی واسه فامیل دخترای

 . میشد راحت خیالم شن مرده کشته که میبینن اقا َعن این تو چی بدونم فقط اگه

 نظر  بقیه مورد در نه میکرد ؼیبت نه.  همیشه مثل داشت حیا و حجب.  نگفت هیچ و خندید

 . میداد

 این بود مشخص.   کرد شاهین ماشین به نگاهی و دراورد کیفش از رو خونه کلید سورن

 . میزد برق همیشه مثل که عزیزه  خیلی واسش سفید سمند
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 ش بدنه روی رو کلید نوک درنیومد دزدگیرش صدای دید وقتی و زد چرخش به لگدی پا با

 توسط واضح بسیار و زشت خراشی.  بود دیر ولی بگیره جلوشو خواست آرتیس.  گذاشت

 . شد ایجاد ماشین پشت تا راننده در سمت از کلید تماس

 چی؟؟ واسه. سورن اخه کردی چیکار _

  . داشتم دوس _

 . زد زل بهش سرزنشگرانه

  نیست درس کارت واقعا ؟؟ سورن _

 سالم ماشینش تا نشه پیداش اینطرفا را به را هی میخواست.  درسته هم خیلی من نظر به _

 . بمونه

  بدخلقه خیلی نمیگی مگه ؟؟ چی توه کار بفهمه عزیزم اخه _

  ورم یه به تبارش و ایل و بدخلقیش و خودشو _

 ؟؟ نیست جونت اقا ؟؟ کیه تبارش و ایل ؟؟ سورن _

 همخونشون مطمئنم.  نکن قاطیشون اونو.  ست خانواده این حسابی درس ادم تنها اون.  نه _

 . نیست

  شد دور و ورداشت قدم چند به و داد تکون سری

 . فعال.  میرم من.  ست فایده بی اصال تو با حرؾ _

 کلید با رو حیاط در.  ارتیس جانب از حتی نصیحت از اومد می بدش هم تو رفت اخماش

  . شد داخل و کرد باز

 باؼچه. دورش سفالی گلدونهای و حیاط وسط گرد حوض یه با.  بود قدیمی فوق مدل خونه 

 از پله چند با خونه ساختمون. میکرد خودنمایی وسطش انجیر پیر درخت که کوچولوش ی

 .میزد داد خودشو بودن فرسوده و کلنگی و دهش جدا حیاط

  . داشت دوس رو اینجا اوصاؾ همه این با
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 . بودن ش عالیقه تنها  خونه این و ارتیس و جونش اقا

 

 . نشد ورودش ی متوجه کسی و بود شلوغ نحوی به سرشون همه

  . جونش اقا اتاق رفت و شد پشیمون که اتاقش بره خواست

 کشیده باال ش سینه تا رو پتو و خوابیده پهنه اتاق ی گوشه یشههم که تشکش و زمین روی

 .بود

 . زیاد خیلی میخوابید زیاد روزها این

 . کشید دراز کنارش و انداخت همونجا کیفشو

 شونه و مرتب همیشه مثل سفیدش  و بلند یکدست ریش و موها.  میکشید نفس اروم و منظم

 . بودن شده

 . نکنه گمش بذاره اونجا بود مجبور. یکردم خودنمایی گردنش توی تسبیحش

 . ببره یاد از هم رو سورن روز یه نکنه.  میشد بیشتر روز به روز فراموشیاش

  کرد زمزمه. بود  زندگی ملودی قلبش طپش صدای.  گذاشت قلبش رو دست اروم سورن

 هیچکس نه اومدی تو کرد صدا خدارو مامانم که روزی اون.  تویی من خدای ؟؟ جون اقا _

 خواهش نیست بش اعتباری.   ندارم ایمان تو خدای به من. نذار تنهام میکنم خواهش.  دیگه

 . نشم در دربه دوباره تا بمون همیشه واسه میکنم

 . بست پلکهارو و شدن خسته چشاش که زد زل اینقدر پیرمرد ی چهره تو مطلق ارامش به

 

  . شد بیدار ش شونه رو جونش اقا گرم و مهربون دست حرکت با

 . عزیزم  بخور شام پاشو سورن _

 . کرد پشت بهش و کشید سرش روی رو بود شده انداخته روش االن که جونش اقا پتوی
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  کرد سعی دوباره و خندید پیرمرد

 منتظرت نخوردم هم نهار.  نباشی سفره کنار تا نمیره پایین گلوم از چیزی که میدونی _

 . بودم

  نشست شد لندب سریع و کرد باز چشاشو

 ؟؟ دیگه چیه بازیا مسخره این ؟؟ جون اقا _

 کردی تعطیل اونم یا خوردی قرصاتو چطور ؼذا بدون آرتیسم ی خونه نیستم وقتی میدونی

 . نبودم

 گفت خودش به اینبار.  بود خوبی تراش بهونه همیشه مثل. زد لبخند با هاشو تندی جواب

 سختی امتحان یا.  ست خسته میگفت نبود اینم اگه البته.  عصبیه شده بیدار خواب از تازه

 . کرده دعوا کسی با کردن اذیتش ناحق به یا  داره

 ش نوه به رو حق باز بشه هرچی که اونا از.  بود نمونه بزرگ پدر یه جونش اقا واقع در

 اینقدر که داره تربیتی و رفتاری مشکل واقعا شاید که نمیکنه قبول عنوان هیچ به و میده

  خاشگرهپر

 رو مهمونا زشته. میزنیم حرؾ بعد بخوریم شام پاشو حاال.  نباش نگران خوردم قرصامو _

 بذاریم منتظر

 

 . بیاد لبش به لبخند شد باعث شاهین سرخ چشمهای دیدن

 . فهمیده و دیده پس

 . نشست رنگارنگ و بلند ی سفره اون رو روبروش رفت عمد به

 . بودن ؼرؼروشون مادرای و دخترا زدمی حدس که همونطور مهمونا بیشتر

 دستاش تو  النگو اینقدر همیشه مثل شاهین ی عمه  و میشد جونش اقا دختر  که وحیده

 میکرد خودنمایی  سفره ی چنگاال قاشق از بیشتر  جیرینگش جیرینگ صدای که بود انداخته

. 
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 . کردن جا جابه رو بار همه این نیست سخت واسش یعنی میکرد فکر خودش پیش سورن

 از حیؾ گفت خودش پیش بار صد.  بود متین و ساده همیشه مثل مادر، بلعکس ولی دخترش

 . بشه عوضی شاهین نصیب اگه دختر این

 . برده رو سبقت گوی بقیه از و کرده ریزی برنامه ازدواج این رو حسابی که مادرش

 . نشست کنارش اومد جونش اقا لحظه همون

 ؟؟؟ بابا مهمونا به کردی سالم _

  کرد ای خنده تک شاهین چشم تو چشم

 . روزا این میبینیمشون زیاد که بس شدن صابخونه همه.   جون اقا دیگه مهمونی چه _

 وضعیت اون تو رو ماشین وقتی از.  کشید عمیق نفس چند و بست خشم از چشاشو شاهین

 . لعنتیشه خود ارک بود مطمئن که کنه پاره تیکه رو لوس و ؼد پسر این داشت دوس دید

  چندماه اینو کاش. بسته دستاشو بدجور مادر و پدر بی این به جونش اقا عشق که حیؾ

 . کنه ادبش و تربیت حسابی درس تا دستش میدادن

 

 . زد زل سورن به دوباره و کرد باز چشاشو

  . هست هم ما ی خونه جون اقا ی خونه ؟؟ مهمونی چه ؟؟ مهمون _

 . ن بقیه.  نیستیم ما نامحرمه و بیاجن و ؼریبه که اونی

 کوچکترین  دیگران ونظر حرفا این به بود کرده عادت.  نیورد کم لحظه یه حتی سورن

 نداشت واسش اهمیتی

 

 . نیست یاداوری به الزم میشید صابخونه زود چقدر مشخصه کامال _

  میدونن حق صاحب رو خودشون همیشه اشؽالگرا کال
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 . کنن شروع گفت همه به و کرد تموم رو بحث جونش ااق که بده جوابشو خواست

 بیاره کم پدرسوخته این جلوی نداشت دوس ولی نداشت خوردن واسه اشتهایی دیگه شاهین

 و فک قدرت نهایت از و میذاشت دهنش تو رو ؼذا از پر قاشقای و کرد پر ظرفشو پس

 . میکرد استفاده جویدن واسه دندون

 خارجش منطقش و شعور از اونو حد این تا بچه یه چرا که بیشتر بود عصبی خودش از

 . کرد

 

 .بود متنفر پسر این از

 خونه بودن اومده دیدنی عید واسه که روزی همون از.  اومد می بدش ازش اول همون از

 از رو  پدربزرگش ی نوه ترین داشتنی دوس عنوان به جایگاهشو فهمید دیدش و جون اقا ی

 . داده دست

 ادما بعضی واقعا.  نبوده بیجا هم اصال حسش فهمید شد اشنا خلقیاتش با شتربی که کم کم

 بینی بزرگ خود حس کنه لطؾ بشون کسی اگه و ندارن رو توجه و  محبت لیاقت

 .میکنن پیدا وحشتناکی

 . سورن پسره این هم یکیشون

 . میشه عقلتر کم و تر ادب بی میشه بزرگتر هم چی هر

 اینجاست که روزی تا بود نبسته پاشو و دست بزرگ پدر به قشعش و احترام اگه که اخخ

 . شه ادم بلکه میکرد مهمونش کتک فصل یه روز هر

 

 و مسواک دنبال هم خودش.  کرد پهن واسش تشکشو و اتاقش تو اومد وحیده ش عمه شب

 زن این از وراجتر. کنه تمرکز میذاشت زنه این مگه ولی.  میگشت ساک تو دندونش خمیر

 .کال نکرده خلق خدا

 .نیست ازدواج فکر به اصال شرایط این تو که بفهمه نمیخواد واقعا
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 بشه دامادش بره حاال چطور نمیاد خوشش اصال  خرش مال ی عمه شوهر از که مخصوصا

. 

 

 ی گوشه.  رفت حیاط به و کرد خواهی معذرت کردو پیدا رو میجست که چیزی بالخره

 سورن دید که رفت سمتش به.  میکرد کجی دهن اؼونید و درب روشویی یک  خونه دیوار

 . نشسته حوض لب

 و کرد دندون خمیر پر رو مسواک و کرد بهش پرؼضبی نگاه.  برگشت حرص و خشم باز

 . گذاشت دهن تو

  سنگهایی ریزه با و کنه نگاش برنگشت حتی باشه مهم سورن واسه کاراش خیلی اینکه نه

 . حوض مزقر های ماهی جون به بود افتاده

 . زدن تشر کرد شروع کرده ش احاطه دندون خمیر کؾ که دهنی با و نیورد طاقت بالخره

  رو ها بسته زبون داری چیکار ؟؟ مریضی مگه _

 . خندید سورن

  شد مشخص شکر رو خدا کیه  خورم گوه ببینم خواستم _

 و اومد سمتش به و کرد تؾ دهنشو تو کؾ.  نداشت انتظارشو واقعا. حرؾ این زد اتیشش

 کرد بلندش و گرفت شو یقه

  ؟؟ االن زدی زری چه _

 به محکمی چندان نه ی ضربه بود گرفته مشت تو لباسشو که دستی با میگفت اینو وقتی

  زد فکش ی کناره

  کرد ازاد خودشو و داد هلش سورن

  کری نکنه.  شنیدی که همینی _

 . اومد پدربزرگشون صدای که کنه حمله سمتش به خواست
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 . نیست میگردم چی هر ندیدی عینکمو.  کجایی بابا سورن ؟؟ سورن _

  جون اقا میام االن _

 تو که چیزی تنها ولی. داخل رفت و کرد طی سریع رو ها پله و داد شاهین تحویل ای خنده

 کنه زهرمار رو شاهین امشب خواب چطور که  بود این میچرخید ذهنش

 

 . شد بیدار بخوا از شدیدی خارش و سوزش حس با

 . نکرد افاقه ولی خاروند شو سینه و گردن یکم

 . کرد روشن چراؼو و پرید زود خزیدنه حال در بدنش تو چیزی کرد حس وقتی

 و جیػ دخترا مثل که کرد خودداری خیلی.  بود تصورش فرای دید تشک تو که چیزی 

 . نزنه فریاد

 . میلولیدن هم در پتو و تشک روی مورچه و کرم صدها

 . تکوند بیرون برد پتوشو و تشک و فرستاد سورن مادر و پدر قبر به لعنتی

 . بخوابه بتونه وضعیت این با نبود ممکن

 فش و ورداشت لباس و حوله هم خودش.  کرد عوض پتورو و مالفه و برگردوند رو تشک

 . رفت حیاط توی حموم سمت به کنان

 درب و نشد اومد می بیرون حموم از که بخاری ی متوجه که بود خورد اعصابش اینقدر

 . کرد باز ضرب به رو سنگین فلزی

 . کرد خشکش لخت و سفید گردِ  باسن اون دیدن لحظه چند

  که حموم اومده شب وقت این که دختراست از یک کدوم شاهین شدی بدبخت گفت خودش به

  کشید راحتی نفس سورن دیدن  و روبرو  شخِص  برگشتن با

  شده پرت گوشه یه که سورن ِگلی لباسهای  بادیدن و اینجاست چی واسه اومد یادش تازه

 .شد تبدیل یقین به شکش
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 . سیمانی خشن دیوار به چسبوندش و جلو اومد

 کمرش به وقتی کرد حس رو دیوار های برجستگی و تیزی اون ی نقطه به نقطه سورن

 کرد زخمیش و داده فشار

 

 ؟؟ جن تخم داری دوس کرم پس.   خب _

  . میکنی بدتر  نگم هیچی جون اقا خاطر به میخوام هرچی

 ؟؟ کوچولو سختیه کار خیلی واسم  دادنت فنا به کردی فکر

 ؟؟ محلی الت گنده میترسن ازت جوجه چندتا کردی فکر

 . میدن گا به رو تویی  چون  تفریح واسه ها بچه  ما محل تو بفهمی وقتشه

  داد هلش قدرش تمام با و خندید سورن

 . م وره یه به تون محله و ها بچه و تو _

 . خوشکله پسر دادن گا به چه رو تو کردن واسه  منی کیس خودت تو

 اینقدر که میکنه فکر خودش پیش چی واقعا قناری جوجه این.  موند خشک لحظه چند

 . میشه ادعاش

 ی دیواره. شد اوار صورتش تو محکم ی ضربه یک و کرد جمع مشتش تو قدرتشو تمام

 . کرد پر دهنشو خون  گس طعم و شد پاره ش گونه داخلی

 . شد اکو حموم تو اخش که زد شکمش تو لگد چند افتاد که زمین

 . ضربات این  با بود انفجار حال در بدنش داخلی اعضای تمام 

 .افتاد زمین رو باسن به شاهین و پیچوند و گرفت پاشو

 حس.  بود وحشتناک دردش. دید چشش به رو مرگ که زد دوپاش وسط به لگدی پاش با

  کشید جیػ درد از ش تنه پایین  سلول به سلول کرد
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 . انداخت شاهین روی رو  شده ترکیب خون با که دهنی اب

 کن اضافی گوز بعد باش داشته دادن گا به واسه رو الزم اعضای  اول تو  _

 

 . میکرد جا جابه رو وقاحت مرزهای هیچی گذشت که حد از  پسر این های توهین

 نظر به که بود اونی از تر قوی خیلی سورن.  کردن هم ی حواله لگد و مشت دیگه یکم

 . میرسید

 و سن با  ولو دیگه یکی یه با درگیری از و  کرده زیاد دعوا بود مشخص  اومدو نمی کوتاه

  . نداره ابایی و ترس  بزرگتر ی جثه

.  دادن پایان متمدانه ؼیر بحث این به انهجان و ابدار فحش چند شدن بدل و رد با بالخره

 پشت به لگد یه که بیرون اومد سرش پشت شاهین رفت بیرون و ورداشت شو حوله سورن

 زد خشکش حیاط وسط وحیده عمه دیدن با که بزنه پاش

 

 . گرفت ش خنده سورن

 . میگذشت وحیده کنار از وقتی کرد بلندتر عمد به رو ش خنده صدای

  شدن داخل قبل کرد شاهین به عناداریم نگاه و برگشت

  خبره چه اینجا عزیزم شاهین _

 . بود افتاده گیر وضعیتی بد تو.  بگه چی نمیدونست

 بود وسط هم ابروش بحث جورایی یه ولی باشه مهم  خیلی نظرش که نبود اونطور

 سورن دیدم که بگیرم دوش یه اومدم نیست حموم کسی کردم فکر.  عمه نیست چیزی _

 ؟؟ مگه چطور. ینجاستا

  ترسیدم اومد صدا و سر صدا اخه نه _

  شد بحثمون یکم نیست خاصی چیز _
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  هم تو رفت عمه اخمای

 .نیست حالیش ادب اصال. پسره این بیشعوره خیلی _

  . چندبار شده هم صدفم مزاحم

  سورن رفتاری مدل تو بار چند.  نیست اهلش سورن بود مطمئن تقریبا. باال داد رو ابروش

 اینکه به برسه چه  نداره  دخترا به نسبت بدی و هیز نگاه که کرد توجه و شد دقیق

  بس و  دخترشه واسه گرمی بازار  عمه نیت  احتماال پس. بشه مزاحمشون

 ؟؟ مطمئنی شده؟؟ صدؾ مزاحم سورن ؟؟ عمه _

  کرد من من و شد دستپاچه یکم

 ؟؟ نداری الزم چیزی. هدیگ بخوابم  برم من.  خب ولی نه که مزاحم _

  برگشت حموم سمت به و زد لبخند

 . بخیر شبتون.  ممنون.  نه _

 .بود کاری سورن ی ضربه که میلنگید تقریبا

  .ؼد پسره این به لعنت

 حالشو و برسه خصوصیش اعضای داد به یکم گرم اب بلکه دوش زیر رفت و کند لباساشو

 کنه بهتر

 

 حاال که اون خب.  کرد جلب شو توجه شاهین اتاق باز رد دیدن که میرفت اتاقش به داشت

 دربیاره کارش از سر یکم  و کنه استفاده فرصت از نیست بهتر کردنه حموم درگیره حاالها

. 

 تاپشو لب و گوشی و کرد سفت کمرش دور رو حوله.  بست درو و اتاق داخل رفت زود

 . کرد پیدا

 . رفت تاپ لپ سراغ و گفت لعنتی. کنه  کاریش نتونست و داشت انگشت اثر قفلِ  گوشی
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 . شد شوکه عکسا و تصاویر اون دیدن و فایال کردن باز با

 از هم شاهین نمیکرد فکرشم حتی ولی بود شنیده اس ام دی بی روابط مورد در چیزایی یه

 . باشه اونا

 ، ن ددی و ارباب مظهر ذهنش تو که  اروم و پولدار و باکالس ادمای این به هیچیش

 . نمیخورد

 . ست رابطه در هم لیتل و اسلیو  چندتا با که بود عجیب

 . خوردن رو چل و خل و پاس و آس ادم این گول که خنگولن چقدر دیگه دخترا این خدا

 . کرد خطور ذهنش به فکری لحظه یک

 . اینجاست دولتی ی پروژه یک امتیاز حق گرفتن واسه شاهین که میدونست

 جریان این از و باشه خونه تو کسی نبود ممکن که داده همه به رو موضوع این پز اینقدر

 . نشه مطلع

 و کرده سیو فایل یه تو رو مزایده  این تو شدن برنده واسه پیشنهادشو که بود گفته حتی

 . بده ارائه فردا قراره

 . دگرگون مالیشو داؼونِ  وضع  و کنه رو و زیر زندگیشو میتونست کار این

 بد دم رو پا.  شاهین نداری رو شدن پولدار ارزش تو.  ست زنده سورن وقتی تا نه.  نه اما

 بگیرم حالتو حسابی وقتشه.  گذاشتی کسی

 

 . بود منتظرش آرتیس همیشه مثل بیرون اومد خونه از که زود صبح

 . زدن قدم کرد شروع و ندیدن به زد خودشو پس  بود دلخور دیروز  جریان خاطر به 

 . یددو دنبالش آرتیس

  . بخیر صبح.  سالم _
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 .. وایسا ؟؟ سورن

  بگیره بازوشو شد مجبور آرتیس و داد بیشتری سرعت قدمهاش به

 ؟؟ قهری.  سورن _

  نه _

 . ندارم طاقتشو میدونی.  نکن قهر. ببخشید _

 . میزنی اضافی زر میکنی ؼلط نداری طاقتشو توکه _

 .کرد سکوت رگویهاشزو مقابل در  همیشه مثل ولی گرفت ؼم رنگ نگاهش

 از بیشتر حتی.  داشت دوسش.  ببینه ناراحتیشو نمیتونست.  داد چشاش به چرخی سورن

  اومد کوتاه پس.  بکنه فکرشو که اونی

  میگیری رو من از ؼیر دیگه یکی طرؾ باشه بارت اخرین _

 . کرد روشن رو دنیا  آرتیس قشنگ لبخند

 ... که تمگف فقط من.  عشقم توام طرؾ همیشه  من _

 بدعادت بدجور میکرد حمل واسش کیفشو بچگی از.  داد بهش کیفشو کردو قطع حرفشو

 . بیاره ببره خودشو  وسایل نیست بلد دیگه که طوری  شده

 . دیگه کن تمومش حاال خوبِ  _

 . شد دیر که بریم

 نمایان خالی دندون جای و شد بیشتر ارتیس لبخند

 . بریم _

 

 . شد بودن منتظرش ارشد مدیرای از تا سه که بزرگ دفتر اون وارد هیجان با شاهین



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 لپ به رو دفتر وسط بزرگ و اصلی مانیتور احوالپرسی و سالم بعد و بود دستش تاپش لپ

 اماده روزی شبانه تالش و کندن جون با ماه شیش این تو رو چی هر تا کرد وصل تاپش

 . بده قرار نمایش معرض در رو کرده

 خوریهای حق و رانت اگر داشت حتم که بود مطمئن  پیشنهادیش طرح و خودش از اینقدر

 . خودشه مال پروژه ، نباشه همیشگی

 اینچی پنجاه بزرگ مانیتور از که جیؽی صدای که زد رو شروع ی دگمه و فایل روی رفت

 . پروند جاش از اونو اومد

 ، بیشتر ددی میگفت و شدمی باالپایین مرد الت روی لخت دختر که لیتل ددی پورن اون دیدن

 . گرفت ازش رو العملی عکس هر قدرت که کرد خشکش چنان ، بیشتر اه ، بیشتر

 سورن میگفت خودش به و زده زل تصویر به  شده خشک کامال دیگه االن که باز دهنی با

 . جن تخم شد حالل خونت.  میکشمت کن باور.  میکشمت

 

  . کنه تصادؾ بار چند بود نزدیک هک میکرد رانندگی سرعت با اینقدر مسیر تو

 ابد تا دیگه اومد پیش واسش امروز که ابروریزی. زد بیچاره  فرمون به بار چند مشت با

 . کنه پیدا حسابی درس کار بتونه شرایط این با نیست ممکن و کرد بدنامش

 . رفت فنا به ش اینده و زندگی کامال یعنی

 . ای عقده مادر پدر بی ی بچه یه حماقت خاطر به ، چرا اونم

 . بکشه سینه به زور به رو شده ناپدید عجیب که اکسیژنی تا میکشید عمیق نفسهای

 . شده نزدیک سکته مرز به میکرد حس و فشار شدت از شده سرخ چشاش

  نه اما

  نمیمیرم

 سورن بکشم  خودم دستای با تورو اینکه قبل نه



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 

 . گذاشت زنگ کلید رو ستد و شد پیاده.  داشت نگه خونه جلو رو ماشین

 قدمهای با و سریع.  خونه درب سمت اون کیه ببینه  نکرد نگاه حتی.  شد باز در بالخره

 . رفت باال رو ها پله و داخل رفت بلند

 در حرکتی با که میداد گوش موسیقی و بود گذاشته هدفون کرد باز لگد با رو سورن اتاق در

 . شد کوبیده دیوار به لحظه یک

 . بود شده ترسناک.  نداشت عادی حالت شاهین

  کنه سختتر رو مقاومت و باشه دیشب از تر قوی شده باعث خشمش

 .دادن فشار کرد شروع و کرد قفل گردنش دور دست

 کمبود کم کم ولی بود دهنده ازار  گردن های مهره روی کننده له فشار و وحشتناک درد اول

  شد سینه و ریه تمام تو سوزش باعث نفس و اکسیژن

 خود  از نمیتونست و میرفت تحلیل قدرتش لحظه به لحظه ولی کنه رها خودشو کرد سعی

 . کنه جداش

 . میکردن تداعی رو خون و مرگ واقعا.  زد زل شاهین سرخ چشمهای به

 به و کرده ازاد شاهین دستهای از گردنشو سختی به  اومدن اتاق تو بقیه و جونش اقا بالخره

  کشیدن عقب

  . کردن سرفه کرد شروع و شد ولو زمین رو همونجا نسور

  . اورد باال انگشتشو تهدیدگرانه شاهین

 . میدی  پس بدجور کارتو این تاوان ؟؟ سورن _

 . میگیرم ازت حماقتتو این انتقام باشه مونده زندگیم از لحظه یه اگر حتی

  سورن میکنم بدبختت

  . میکنم ساقطت هستی از
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 . کنی مرگ ارزوی لحظه به حظهل خودت کنم کاری

 .کردی من با که همونکاری درست میگیرم ازت زندگیتو

 ساک تو و کرد جمع وسایلشو همه به توجه بی شاهین ولی ازش  میخواستن توضیح همه

 . بیرون زد بود اومده که همونجور و ریخت

 . رفت و کرد حرکت زیادی سرعت با و زد استارات و ماشین تو انداخت رو ساک 

 

 . میکرد حس رو ارتیس نگاه سنگینی روز تمام

 ولی نشه بحثشون تا نپرسه چیزی داد ترجیح.  ناراحته بود مشخص ولی نمیگفت چیزی

  زد حرفشو و بیاره طاقت نتونست بالخره

 ؟؟؟ ست ممکنه کاره بدترین ادما ابروی و  روزی و رزق با بازی میدونی _

 . نکنه اذیت میخواست بود خودش از کرم.  کنن دخالت گفتم.  نداره ربطی تو به _

 داریم کجا نپرسید حتی میرفتن راه داشتن میشد ساعتی یه.  شد ساکت و اورد پایین سرشو

 . کجاست مقصد ببینه بود افتاده راه دنبالش فقط میریم

 . رسیدن طبقه چند ساز نیمه ساختمان یه به بالخره

  . رفت باال ور ها پله سرعت با و گرفت رو آرتیس دست

 کاری محکم هنوز ها پله که دادن تذکر بشون حتی.  بودن کار حال در مسیر تو کارگر چند

 . نکرد پیچشون سوال یا نگرفت جلوشونو کسی ولی باشن مراقب بهتره و نشده

 اویزون پاهاشو و نشست حفاظش بدون ی لبه رفت و کرد ول دستشو رسیدن که بوم پشت به

 . کرد

 . ایستاد همونجا داشت ترس ارتفاع از که آرتیس

  اینورتر بیا.  میکنی چیکار ؟؟ سورن _

 . کرد عقب جلو پاهاشو و خندید
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 . عالیه.  نترس عشقم بیا _

 . ایستاد کنارش و انداخت همونجا کیفارو و شد نزدیک کوتاه های قدم با

 . هکن اویزون پاهاشو نمیکرد قبول ولی.  کنارش نشوندش و گرفت لزونشو دست

 . نیست محکم هیچیش گفتن که دیدی.  بریم بیا.  خطرناکه _

  خندید

 . قشنگه چقدر کن نگاه. نمیشه هیچی. بابا نترس _

 رو زیبایی و ؼمگین گرد و میکرد ؼروب داشت کم کم افتاب.  زد زل روبرو ی منظره به

 . بود ریخته شهر بام

 صبر نمیخواد و باهمیم روز و شب هدیگ اونوقت.  میگیریم خونه یه باهم روز یه آرتیس _

  شه فردا کنیم

 همه تو که کسی.  میزنه سورن حرفارو این نمیشد باورش.  کرد نگاش و برگشت تعجب با

  احساسات بیان حتی بود بخیل چی

  ؟؟ میگی راس _

 زد زل ارتیس چشمهای زیباتر ؼروب تو و گرفت منظره از چشم

 ؟؟ داشتی شک مگه _

 دوس رو سورن دستهای. زد زل رفتن فرو هم تو که انگشتهایی تو و پایین اورد سرشو

  بوسید رو نوکشون تک به تک و باال اورد انگشتاشو.  داشت

 . بری و بشی خسته روز یه میترسم همش فقط داری دوسم میدونم.  نه _

 . کشید و گرفت رو ارتیس گوش عوضش و  کرد جدا دستش از دستشو کرد اخم سورن

 . نکن.  اخ اخ اخ _

  دیوونه  میشه مگه تو بدون ولی امریکا اونم.  ها میرم البته ؟؟ برم کنم ول من تو؟؟ ُخلی _
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 .شدن هم مهمان  شدو نزدیک هم به لبها.  زد لبخند دردش رؼم علی

 

  بود سورن منتظر دیوار به تکیه خیاط تو و کرده تموم امتحانشو بود وقت خیلی

 . دوید شسمت به و زد لبخند دیدنش با

  شد چی _

  بود خوب _

  واقعا؟؟ _

  بیاریم وازلین خودمون با فردا باشه یادت ولی.  اره _

 افتاد راه سورن سر پشت تعجب با

 ؟؟ وازلین _

 . ِبُنماَین رو ما راحتتر محترم دبیرای تا.  دیگه اره _

 . کرد جلب رو ها بچه از چندتا توجهِ  و خندیدن بلند صدای با کرد شروع

  گرفتن جلوشونو و اومدن لوج

 بکنیم هم ما بدین گرفتید گی فاز اینقدر که حاال میگم.  مدرسه خوشکالی پسر به به _

 . کنیم دعاتون

  . افتاد راه شدیدی خیلی دعوای نشده هیچی و داد مشت با جوابشو سورن

 بود کافی آرتیس و بود حریؾ راحتی به رو چهارتاشون سورن ولی بودن پنج به دو شاید

 . دربیاره پا از رو یکی

 سورن  نبود کن ول که اونی ولی کردن نشینی عقب نمیشن  حریفشون دیدن وقتی اخر در

 و دهن تو مشت سرهم پشت و نشسته زد رو حرؾ این که پسری ی سینه روی که بود

 . میکوبید صورتش
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.  دویدن دفتر متس به بقیه.   افتاد باسنش رو و داد هلش که بگیره جلوشو رفت جلو آرتیس

 از ولی کنه جداشون تونست و داد نتیجه آرتیس تقالی بالخره برسن معاون و مدیر تا

 . نبود معلوم چیزی خون ؼیر کذایی پسر  صورت

 . کنن مشخص تکلیفشو تا داشتن نگه معاون اتاق تو هم سورن و کردن خبر امبوالنس

 

 . نبود دلش تو دل و ایستاده در پشت ارتیس

  داخل بره بذارن میکرد التماس و بود ورنس نگران

 . شه داخل اونم داد اجازه و کرد باز درو معاون فرهمند اقای بالخره

 زمین رو پاش با و زده زل روبرو به وحشتناکی اخم با که سورن کنار و اورد صندلی

 . نشست ، گرفته ضرب

 . کشید دستمال  پشتشون زخمهای  روی نگرانی با و گرفت دستشو

 . نشست میز پشت فرهمند ایاق

 من واسه دیگه حاال.  اقا سورن نکنه درد دستت.  شکسته دندوناش از چندتا و محمد دماغ _

 ؟؟ من ی مدرسه تو.  کجا اونم.  درمیاری بازی قلدر

 . میکنم ادمت خودم

 . کوبید مشتی میز روی و کشید آرتیس دست از دستشو

 هم پاشو و دست ایندفعه.  میشکنم بازم . دررررکککک به. جهننممم به ؟؟ شکست _

  . میکشنم

 . روانی و دیونه من.  شر من.   قلدر من اره.  اررررره

  . کنه توهین دیوونه قلدر یک به میکنه ؼلط

 . کوبید میز رو متقابال و هم تو رفت بیشتر معاون اخمای

  میدوزی و میبری خودت واسه که میکنی تو رو ؼلط _



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 . دستش کؾ بذارم رو کسی هر حساب تا میگی من به میای کرد توهین 

 . میکنی تنبیه و میدی حکم خودت که میکنی فکر خودت پیش چی

 هررری و دستت میدادم تو پرونده باید پیش وقت خیلی ، نمیخوری اینجا درد به تو اصال

 

  شد بلند جاش از

 . باشم لتاشؽا ی مدرسه تو شاءنه کسر منم خود برا اصال.  مو پرونده بده _

  نشوند سختی به و گرفت دستشو کنه ارومش کرد سعی ارتیس

 امتحانا فصل تو سال اخر االن اخه.  نمیشه تکرار دیگه کنید باور.  ببخشید فرهمند اقای _

  . بره کجا

 . کنید نظر تجدید میکنم خواهش.  هست هم اخر سال

 داد سورن به دوباره نگاهشو اخم با

 برعکس داره محترمی شخصیت خیلی و ست مدرسه اول شاگرد که آرتیس خاطر به فقط _

 چه دقیق ببینیم تا  کنی صحبت جلسه چند مدرسه مشاور با باید حتما هم سورن.  دوستاش

  مرگته

 . نباشید چشم جلو فعال برید پاشید

 کشید خودش دنبال و نداد اجازه  و اومد دهنش رو آرتیس  دست که بده جوابش  خواست

 بیرون

 

.  نیست موقعیتش االن میدونست و بود بر از رو خلقیاتش که نمیزد حرفی مسیر تمام وت

 گرفت جلوشو سورن که داخل بره باهاش خواست خونه در دم رسیدن وقتی

 . آرتیس تون خونه برو _

  گرفت ؼم رنگ نگاهش
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 ؟؟ دلخوری دستم از _

  بکشمش میذاشتی باید _

 ؟؟ چی وجدانت ؟؟ بدی باد به زندگیتو که ؟؟ بگیری رو ادم یه جون که ؟؟ قاتل بشی که _

 حرؾ؟؟؟؟ یه خاطر به ؟؟ چرا اونم ؟؟ داره تحملشو

  زد داد سرش

 کی تا.  هستیم که اینی به.  بدبخت کرد توهین بمون بود؟؟ حرؾ یه تو واسه ؟؟ حرؾ  یه_

  به بزنی خودتو ؟؟ نفهمی به بزنی خودتو میخوای کی تا ؟؟ کنی زندگی اینجوری میخوای

  ؟؟ راحتتره زندگیت  خررریت

  سورن نیستم ناراضی هستم که اینی از من _

 کردی فکر. برو خب من،؟؟ با داری مشکل.  اره؟؟.. ناراضی هستم من که اینی از ولی _

 ؟؟ دارم نیاز تو به

 . هیچی.  نیستی هیچی تو

  و خورده عصابشا میدونست.  شد خیس چشاش چطور ببینه نمیخواست.  گرفت ازش نگاه

  نیست دلش ته از حرفا این

 . نمیدونست هم خودش ؟؟ میشکست دلش دفعه هر چرا حاال

  . کوبید هم به محکم درو و داخل رفت هم سورن.  رفت و کشید راهشو 

 گذاشته رو قران و کرسی زیر رفته جونش اقا دید. خونه تو رفت و کرد طی رو حیاط

 چیزی تنها. بود بد حالش.  گذاشت پاش رو سر و خزید شکنار زود.  میخونه داره و جلوش

 . داشت آرتیس با که رفتاریه بود پشیمون ازش که

 . افتاد صلیبش گردنبند به چشش.  زد لبخند بهش و کشید موهاش رو دست مهربون پیرمرد

 بابا؟ شدی مسیحی _

  زد تلخی لبخند سورن
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  . باشه بهتر شاید کنم امتحان رو یکی این گفتم دارن زیاد خراب ادمای مسلموما دیدم _

 خوب همه این از نمیشه خسته.  ست خنده خوش اینقدر چرا پیرمرد این.  همین.  خندید

  بوسید رو پیرمرد رون و شد پهلو به.    بودن

 .خستمه جون اقا _

  کرد نوازشش باز

 بخواب.  عزیزم بخواب _

 

 

 و تماس کلی دید و دراورد گوشیشو.  گرفت بدجور دلش یهو.  بود شده شب شد که بیدار

 . داره آرتیس از پیام

 . منتظرشه بیرون و اورده باباشو ماشین گفته پیاما تو

  چته؟؟ دیگه نبودی کردن قهر اهل  که تو.  بود خاموش ولی زد زنگ بهش زود

.  برد خوابش که بود صبح نزدیکای.  خوند درس  نشست و انداخت سمت یه رو گوشی

 یه ؼرؼر و سختی به.  نمونه خواب امتحان ی جلسه واسه کرد بیدارش ونشج اقا صبح

 االن اینکه و  شده تنگ ارتیس واسه دلش.  بیرون زد و خورد چایی یکم و پنیر و نون لقمه

  .میکرد ش زده ذوق دره پشت

  . شد فشرده دلش نیست منتظرش کوچه سر کسی دید و کرد باز درو وقتی

 . افتاد راه و انداخت ش شونه رو کیفشو و درک به گفت خودش به

 چشم قابل ؼیر و بزرگ جزئی. بود او از جزئی ارتیس. مدرسه رسید چطور نفهمید حتی

 .وجودش از پوشی

 سفید و سیاه ادما و ماشینا.  خیابونا.  ها کوچه.  گرفته ای دیگه رنگ دنیا انگار اون بدون

 . بودن
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 که نیست آرتیس طالیی چشای وقتی نداشت هعرض واسه جالبی چیز هیچ  بزرگ تهران 

 . نگاه اونو نگاه اینو کنه اشاره سورن به هی و کنه ذوق و ببینه

 چشم جا هر ولی درمیارم دلش از گفت خودش به. کرده روی زیاده واقعا اینبار شاید 

 . نبود که نبود چرخوند

 . میزد زخم ، میکرد فرق ، بود سنگین ها بچه نگاهای

 و دبیر منتظر کالس تو.  ست دیگه چیز یه انگار.  نه اما.  دیروزه دعوای طرخا به نکنه

 .بودن امتحان های برگه و مراقبا

 نگاها ی همه مرکز هنوز ولی میزد ضربه زمین رو پا با.  امروز میدن لفتش اینقدر چرا

  . کشید فریاد و نیورد طاقت بالخره  داد دس بهش خفگی حس. بود

 . چیه قضیه ببینم بگید ؟؟ رگتونهم چه هست معلوم _

 نگاه رنگ این بار یه بچگی تو.  میشناخت رو نگاه این.  داشت دلسوزی و ؼم کمال نگاه

 .کرد مالقات  رو میخوردن  تاسؾ حالش به و بودن کرده ش دوره ها ؼریبه وقتی

 شد داخل دبیر که بگه سورن به چیزی که کرد باز لب

 

 

 . ایستاد روبروشون اومد.  نبود امتحان های برگه و مراقبا از خبری

  .بود ثابت سورن روی نگاهش باز

 . کردن صحبت کرد شروع کنان من من

  . کنسله کال امتحانا امروز ها بچه _

 . رفت ما میون از دیروز مون مدرسه خوب شاگردای از یکی که میدونید  بیشتریا حتما

 . دوستاش مخصوصا میگم تسلیت همتون به

 . موند ثابت سورن چشای تو که نگاهی و یمکث باز
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 فرمون پشت واسه  میکنیم تاکید همیشه همین واسه.  اینکه مثل بوده بدی تصادؾ _

 .حاال زوده   نشستن

  صبر و روحش ارامش و شادی  واسه همتون امیدوارم بود بهترینها از یکی آرتیس

 . کنید دعا ش خانواده و بازماندگان

 .باال اومد کم کم و شد شروع پاهاش انگشتای نوک از اتیش

 کمر بعد و رسید رونها به.  کنه خاموشش بلکه بخوره تکون نمیتونست حتی و بود شده فلج

 . گردن و سینه و معده و شکم و

 میگن که بؽض.  بود بسته رو نفس راه ش حنجره و سینه تو مانندی توپ و بزرگ حجم یه

 ؟؟ پس اینه

 از رو بزرگ ی گره این میتونست چطور.  نداشت کردن گریه به عادت جسم این ولی

 و کرد ریفلکس و داد نشون واکنش تنفس راه کردن باز برای ش معده یهو.  کنه باز گلوش

  . اوردن باال کرد شروع

 بود گرفته زشتی شکل پاش جلوی که ش معده محتوای به اون و.  بودن زده زل بهش همه

 . رنگه زرد و انگیز نفرت دراینق چرا میگفت خودش به و زده زل

 هاشو شونه پشت از.  شد بلند کمال.  نمیشنید.  میزد حرؾ.  گذاشت ش شونه رو دست معلم

 . نمیکرد حس میداد ماساژ

 حرؾ باز و زد زل بود شده سنگ حاال که چشایی تو و اورد باال و گرفت صورتشو دبیر

 . نمیدید ، زد

 . بود مرده هم شاید.  بود شده ِسر و الل و کر و کور

 سرعت قدمهاش یهو.  ست خونه آرتیس حتما.  دروؼه.  شد بلند و داد تکونی سنگی بدن به

 . دوید وجودش  باتمام و سرعت تمام با.  گرفت

 باباش.  میکند جا از رو درشون داشت.  محکم.  زد در.  شون خونه رسید کی نفهمید حتی

 چشمهای تو کردن نگاه طاقت او حتی اورد پایین سرشو.  بود سرخ چشمهاش.  اومد در دم

 دیدنش با  مادرآرتیس.  کرد نگاهی نیم ماشین خالی جای به زد کنارش.  نداشت رو سورن
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  آرتیس اتاق تو رفت و کرد جدا خود از  هم اونو. کرد بؽلش و اومد جلو.  شد جاری اشکش

 شروع  کرد بو رشوعط و کرد بؽل پتوشو و بالشت.  اومد تختش روی.  کرد قفل درو و

 . زمزمه کرد

 ی همه.  قویه پارتیت چقدر دیدی.  کردن کنسل رو امتحان.  نیومدی بودی مریض امروز _

 .  میشه متوقؾ زندگی نباشی تو میدونن اونا حتی.  همه. کردن کنسل رو  امتحاناشون کالسا

 

 .  گذشته چقدر نمیدونست.  موند همونجور

 . بودن اورده ؼذا و اب.  زدن اتاقو در چندبار

 ؟؟ داشت الزم ؼذا و اب مرده ادم مگه ولی

 . نداشت تمومی ارتیس با حرفاش هنوز ولی شد شب

 ؟؟ نمیزنی حرؾ باهام که دلخوری دستم از _

 . ندادی جوابمو کلمه یه زدم حرؾ واست همه این

 همش یدونیم که تو.  الکیه حرفام میدونی که تو.  عزیزم نمیکردی قهر هیچوقت که تو اخه

 . خالیه تو و دروغ

 . نمیدونی نگو.  عشقمی.  زندگیمی تمام میدونی که تو وگرنه میزنم زیاد زر میشم عصبی

 . ندادم جوابتو عمد از که.  ندارم دوست که کردی فکر لحظه اون که نگو

 . بمونی منتظر بیرون نمیذاشتم وگرنه.  عزیزم بودم خواب

  نیست جایز موندن.  ترکیه بریم شد الزم دیگه.  یکرد خراب باباتو ماشین زدی باز

 .فشرد خودش به بیشتر رو بالشت.  خندید

 خیلی ماشین خاطر به مشخصه ولی نگفت چیزی.   نبود نرمال. دیدمش امروز.  میکشتت _

 . ناراحته

 .قیمتا رفتن باال خاطر به بخرن ماشین نمیتونن دیگه کنم فکر. کرد گریه مادرتم
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 پراید این جای به میگیریم واسشون خوب ماشین یه و میکنیم کار خارج ریمب ما میدونی

  قراضه

 . خورد شو خنده و کرد نوازش رو بالشت خندید باز

.  ندارم کشیدنتو درد تحمل ؟؟میدونی بیارم واست میخوری مسکن.  عزیزم نداری که درد _

 . نداری حال میبینم وقتی میکنم بدخلقی.  میشم عصبی

 . افتادی من مثل ای دیونه گیر که بدشانسی چقدر هدیگ تو

 . شنید رو آرتیس مادر های ناله صدای یهو

  میکرد گریه بلند صدای با و دل ته از

  چرا. رفتی چرا اخه برم قربونت.  عزیزم وای.  ارتیسم مامان وای _

 . نیمبشک دلشو  داره گناه.  کنیم کنسل رو رفتنمون باید کنم فکر ؟، آرتیس میشنوی

 

 

 . شد بیدار در روی  های ضربه صدای با.  برد خوابش کی نفهمید

 میچسبونم برگه یه رو نوشتم ادرسشو بیای خواستی.  کلیسا میریم داریم ما ؟؟ عمو سورن _

 . در به

 .خداحافظ فعال.  باشی اونجا میشه خوشحال هم  آرتیس مطئنم

  زد لبخند

 . اصال بریم.  بابا باشه.  کلیسا بکشونی منو یکنیم کاری هر یعنی.  بچه تو دست از اخ _

.  پوشید و کرد انتخاب شلوار و پیرهن یه آرتیس لباسای از نبود مناسب لباساش.  شد بلند

 حرؾ باهم راه تمام و نگرفت تاکسی پس ، او با مخصوصا  داشت دوس رو  روی پیاده

 . زدن
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.  کن باور جالبه ولی میاد بدت ارتفاع از ممیدون.  کوه بریم روز یه بیا امتحانا بعد میگم _

 . میگن بقیه.  ها نرفتم من

.  نبوده سرد اینقدر آرتیس دست هیچوقت. بود سرد دستش. فشرد و گرفت دستشو.  خندید

 . خورد رو ش خنده

 استراحت برگردیم بعد و چجوریه ببینیم میشینیم یکم.  برگردیم میخوای بده؟، حالت هنوز _

 باشه؟؟. کن

.  بود نشسته لبش رو لبخند.  شد داخل و داد فشار.  داشت بلندی درچوبی.  کلیسا یه سیدر

 مدیر و دبیرا حتی.  بودن اومده مدرسه های بچه بیشتر.  کردن نگاش و برگشت سرها همه

 . معاون و

.  نشست  بود خالی که اخر صندلیای رو همونجا. میکنن چیکار اینجا دیگه اینا لعنت

.  نشه کشیک صحبتهای مزاحم میزد حرؾ اروم باهاش.  باشه تنها آرتیس با میخواست

 بلند همه و شد تموم حرفا بالخره.  ختمی مجلس هم شاید.  داشتن چیزی ای برنامه انگار

 دست تو دستش.  میکردن احترام ادای و میشدن نزدیک چوبی تابوت به یک به یک و شدن

.  جلوتر برن که خواست ازش.  همیشه مثل میزد دلبخن.  کرد نگاه صورتش به.  بود ارتیس

 به.   میکشید زمین روی خودشو.  بود سنگین پاهاش ولی شد بلند.  بگه نه بهش نمیتونست

.  بود دیده آرتیس تن تو چندباری قبال.  شناخت رو شلوار و کت.  شد نزدیک تابوت

 .عشقش. ودب خودش.  میدید رو چیش همه دیگه حاال.  کرد تر سریع قدمهاشو

 اومده یهو چرا.  نبودش.  جست ترس با ورشو دور.  اورد باال سر.  خوابیده اروم تابوت تو

  .داد تکونش.  گذاشت ش شونه رو دست.  خوابیده تابوت تو

 .ببینم پاشو.  میکنی چیکار اینجا ؟؟ عزیزم ؟؟ آرتیس _

 

 طول تو بار اولین واسه ولی.  بلندشه که میکشید فریاد سرش.  شد شدیدتر تکونهاش

 . نداشت شنوی حرؾ ازش آرتیس زندگیشون

 بهش التماس با و برگشت.  کنه ارومش کرد سعی اشک پر چشمهای با و رفت جلو باباش

  زد زل
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 . میدم قسمت مسیح به تورو.  میکنم خواهش عمو.  شه بیدار بگو بهش عمو _

 . کنی رد نمیتونی اون به بدم قسمت و هستی مسیحی نه مگه

 میسوخت ش سینه و گلو و فک.  میکرد گریه که زندگیش تو بود بار اولین.  لؽزید اشکاش

 . خیس دلتنگی از حجم این به نداشتن عادت. 

 کن نگاه.  کنم درس دندونشو دادم قول.  دادم قول بهش من.  میکنم خواااهش. عمووو _

 . نگاه.  حاال

  زد کنار لبشو و برد آرتیس صورت سمت به دست

 یکی خودم باید.  کنم درسش باید.  شکست بود من تقصیر.  خالیه دندونش جای نگاه _

 درسش باید اخه.  داااادم قووول.  عمو دادم قول من.  شکوندم که اونی جای بذارم واسش

 پس  ؟؟ چطور ؟؟ اخه بره اینجوری ؟؟چطور نه مگه.  نکردم درسش تا بره نمیتونه.  کنم

 جبران چطورر بره اگه اخه.  ندادم ازارش کم.  نکردم اذیتش کم ؟؟ اونوقت میشه چی قولم

  ؟؟؟  کنم

 . کردن گریه کرد شروع و نشست همونجا و بیاره طاقت نتونست ارتیس بابای

.  کرد رها دستشون از خودشو ولی گرفتن دستشو جلو اومدن فرهمند اقای و معلما از یکی

 و صورت روی اشکهاش و کردمی هق هق.  بوسید لبهاشو و گرفت سردشو صورت

 . میریخت آرتیس لباسهای

 پاشو.  نیست خواب وقت حاال. پاشووو میکنم خواهش.  میکنم خواااهش.  آرتتتیییسسس _

 . پااااشو.  عزیزم پاشو.  شوخیه.  دروؼه بگو

 هق صدای.  نداشت مقاومت توان دیگه.  کشیدن عقب اونو و اومدن جلو که دستهایی باز

.  زد زل کلیسا سقؾ به و شد ولو زمین روی.  میشد اکو ذهنش تو ارتیس مادر های هق

 و داشت قشنگی نقاشیهای.  میکرد تعریؾ واسش همیشه که همونجور درس.  قشنگه چقدر

.  اوردن درمی رقص به شکل زیباترین به رو افتاب نور انعکاس  رنگی های شیشه اون

 خود به اشناست چقدر.  بود تر فروشانه هجلو همه از قرمز و ابی و سبز بین طالیی رنگ

 . نفهمید هیچ دیگه و بست اروم چشمهاشو.  آرتیس چشمهای مثل درست.   گفت
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 هیچوقت.  متنفره بو این از.  فهمید خاصش بوی از اینو.  بود بیمارستان کرد باز چشم وقتی

 . نمیذاشت پا اینجا

 عمیق تا و میکنه اشؽال رو بویایی ولهایسل تمام که شوینده مواد و دارو و الکل از ترکیبی

 مچاله اتاق ی گوشه کمدی تو که روی و رنگ بی خاطرات تا میکنه نفوذ ذهنت مکان ترین

 قرار نور و دید معرض در و بتکونه تمام رحمی بی با و بیاره بیرون رو شده فراموش و

 . بده

 . روزها ناو به میکنه پرتت شدنشان دیده که کریه و زشت انقدر خاطراتی

 . سرگردانی و دری دربه ساعتهای اون

 . مرد پردرد و خسته ، تنها ، مرد مادرش

 . شد راحت

  . پسرش تنها کسی بی نگرانِ . بود نگرانش لحظه اخرین تا

 زد در اون درو این به چقدر.  کرد  ناکس و کس هر التماس چقدر.  خواست کمک همه از

 حتی بارونی روزهای که  خرابه اتاق همون از صابخونه وقتی.   پسرش خاطر به فقط.

 ها همسایه دامن به دست کرد بیرونشون میریخت صورتشون و سر رو اب بیرون از بیشتر

  . شد

 رهگذر ادمهای.  مادرش مثل درست.  بود اضافی موجودی همیشه.  نکردن باز درو حتی

 استفاده بیشترین مجانی نمایش این از تا میکردن مکث گاهی  و میکردن بهشون نگاهی نیم

 .ببرن رو

 نشون چشاشون برق که خالی تو دلسوزی  نگاهای اون از. بود متنفر نگاهاشون از چقدر

 . خوشحالن نیستن اونها جای اینکه از چقدر میداد

 ها صحنه اون بلکه  بندازه اتیش تو و دربیاره یک به یک رو چشاشون ی همه میشد کاش

 . هکن پاک ذهنشون تاریخ از رو

 . کنه پاک جا همه از
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 سگهای و اونها میزبان که دیوار سرد ی گوشه اون از.  کوچه اون از.  خونه اون از

 . بود محل ولگرد

 

 . نداشت حفاظ کرد زمزمه.  بودن کنارش فرهمند اقای و کمال

  . میگه داره چی ببینن شدن خم کمی

  . میکرد زمزمه و میفشرد دستش توی رو صلیب

  . کرد اینکارو چرا.  بهم داد اونو.  نداشت حفاظ آرتیس

 . بود زنده اون و بودم مرده من االن.  بود زنده االن داشت رو لعنتی گردبند این اگه

  .نیست اون مرگه مستحقِ  که کسی

  . میرم جاش به من برشگدونن بذار. شده اشتباه بشون بگید میکنم خواهش.  شده اشتباه

 آرتیس بدون که نمیبینه ؟؟ نمیبینه ؟؟ کوره خداتون.  نداره شنگیق هیچ اون وجود بدون دنیا

 ؟؟ نداره زندگی ارزش دنیا

 

 خواست کمال. کرد رد خونه برسونتش کرد پیشنهاد فرهمند اقای کردن مرخصش وقتی

 . نکرد قبول بیاد باهاش

 بیخیالی قصد که بؽضی این ممکنه ازاد هوای تو گرفتن نفس یکم و روی پیاده با میکرد فکر

 شه سبکتر  نداشت رو

  . نه اما

 . نشد

 .نبود کار در هوایی

 . شهری
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 . خیابونی

  . ای کوچه

 .هیچ

 . نبود چیزی هیچ

 . سادگی همین به.  برد خود با را همه آرتیس

 ؟؟ بود شلوغ اینقدر چرا خونه ، خونه رسید

 اون دیدن ولی ذاشتهگ تنها همه این رو جون اقا چطور که بتوبه بهش که بود منتظر وحیده 

 .کرد پشیمونش  نداشت جریان انها در زندگی دیگر که چشمهایی اون و پریده رنگ روی

 کرد زمزمه اروم

 . میگیره سراؼتو همش.  نیست خوب حالش جون اقا _

 کدام شوم ی سایه واقعا.  کلمات این میچرخید ذهنش تو.  نیست خوب حالش.  نیست خوب

 . میکشونه سیاهی و نیستی سمت به اونو اینجور که افتاده زندگیش  رو بختک

  . زد لبخند دیدنش با.  رفت جونش اقا اتاق به

 بود ایستاده خشک همونجا که سورن سمت به دستشو.  کرد مرخص رو بود اتاق تو کی هر

 کرد دراز

  .ببینمت بیا. بابا بیا _

 با هم اون نکنه.  نمیدید چشمهاش. نبود رگهاش تو خونی.  نمیکشید هم نفس. نمیزد قلبش

 . نمونده باقی ازش چیزی سرگردانش روح ؼیر نکنه ؟؟ مرده آرتیس

 هق هق کرد شروع.  شد پنهون بؽلش تو و کشید دراز کنارش.  رفت سمتش به سختی به

 و شده اب اشکها با. بود نمونده ازش چیزی ؼد و مؽرور و خشک سورن دیگه.  کردن

 . رفته

  . شده چی نپرسید حتی.  شیدک سرش و صورت رو دست
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  ای خسته.  بخواب. بابا بخواب _

 .درد از میسوخت.  بست چشمهاشو

 . نداشت کاری اضافه همه این به عادت

 .نبود گرم دیگه.  بود صورتش رو جونش اقا دست هنوز شد بیدار وقتی

  .  نبود مهربون 

 .نبود زنده

  . روح بی و بود سرد

  پس میمیره هم خدا حتی

  بوسید و کرد نزدیک لبها به رو سرد تدس

 . بود نمونده اشکی دیگه

  . پیچوند مچش دور دور چند و دراورد گردنش از رو جون اقا تسبیح

 .بود اروم آرتیس مثل.  بوسید پیشونیشم شد بلند

 . بس و بود سورن  دنیا این ی اشفته تنها نگو

 حتی.  اومد می گریه و جیػ دایص.  اتاق داخل ریختن همه کرد باز که درو.  شد بلند

 تو هیچی.  نیست جایز دیگه موندن.  رفت حموم بعد و حیاط به مستقیم.  کنه نگاه برنگشت

  . نمونده واسش دنیا

 . خالص و شده رفتن وقته

 توی و بود خراب اب شیر خدا ی همیشه.  نشست قرمز تشت کنار.  بست سرش پشت درو

 . سرد و بود با از پر همیشه.  میکرد چیکه تشت

 باعث بود ممکن که چیزی تنها.  خرید سرکوچه سوپری از راه تو.  بود جیبش تو تیػ

  . رفت هم بشه تردیدش
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 .نکرد فکر

 .نکرد صبر 

 .نکرد مکث ای لحظه حتی

 که بکشه هم یکی اون رو میخواست.  کشید دستش مچ روی و کرد خارج پاکتش از رو تیػ

 . زد تلخی خندلب.  شد مانع جونش اقا تسبیح

 . نیست الزم اصراؾ.   کافیه هم یکی همین شاید

 . نفس اخرین مرزِ  لب ، اینجا ، االن حتی.  بود بخیل

  . لرزید.  بود سرد خیلی اب.  گذاشت تشت توی دستشو

 خود رنگ به و اشؽال رو اب سرتاسر بود قوی سرخ ارتش.  کرد  ریزش تشت در خون

 . دراورد

 ؟؟؟ سرده اینقدر چرا

 . افتاد رعشه به تنش تمام.

 . شد ولو رحم بی و خشن دیوار روی کم کم . 

  . بست چشمهاشو کم کم.  بود ضعیؾ و بیحال

 . میشد اکو همچنان گوشش تو اب ی چیکه صدای

  چیک. چیک. چیک

 چیک.   رفت آرتیس

  چیک.  رفت جون اقا

 چیک.  رفت مادر

 چیک. رسید مرگ

 چیک. رسید سیاهی
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 چیک چیک چیک چیک.  رسید پایان

 

 . داشت نگه زده زنگ ی قراضه در اون پشت رو ماشین

 .کرد باز سختی به رو در و شد پیاده

 . کار این از و زندگی این از.  بود متنفر خونه این از

 دوال باشی اونها جای خودت میتونستی که مهمونهایی برای و باشی هتل رسپشن  مدیر اینکه

 بچگی از که نیست کاری کنی امدگویی خوش بشون و بزنی مصنوعی لبخند و شی راست

 . کند جون واسش و داشت ارزوشو

 پسر این به که نفرتی ولی بوده ای کینه ادم همیشه.  نیاره یاد به رو سورن که نیست روزی

 . نبود شناسایی قابل کرده تار و تیره وجودشو تمام و ست دیگه چیز هر فرای داشت

 . بست درو و داخل برد رو ماشین

 . ریخت براشون ؼذا و اب کمی و کرد ازادشون حیاط تو و سگها قفس سمت رفت اول

 برخوردار کافی امنیت از و داشت قرار ای افتاده دور  و پرت ی منطقه در تقریبا خونه

 . باشن میتونستن خوبی نگهبان سگها این و  نبود

 میداد ترجیح و میکرد انداز پس حقوقشو بیشتر.  بود جوری و جمع ای اجاره ی خونه

 . باشه داشته  اضافی تجمالت و ولخرجی هر از دور به و ساده زندگی

 . برسه میدونست الیقش رو خود چی هر به کنه کاری یه بتونه داشت امید هنوز

 روش  چی دیگه میدونه خدا و نوشابه تا ؼذا از جورواجوری های لکه که خردلی مبل روی

 جواب زود و زد لبخند.  دید رو داداشش ی شماره و خورد زنگ گوشیش.  نشست افتاده

 .داد

 .ما سرور و اقا بر سالم _

 همیشه باید م بزرگه که منی.بگیری سراغ بزنی زنگ یه میمیری. شاهین کوفت و سالم _

 ؟؟ جونور اصال نمیشی دلتنگمون.  باشم احوال و حال جویای
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 . میز رو گذاشت رو بود اورد خودش با هتل ی اشپزخونه از که ؼذایی پرس خندیدو

  . کنه عوض لباساشو خواب اتاق سمت رفت شد بلند

 کوتاهی.  ببخشید حال هر به. بردگیه و بیگاری داریم ما که نیست کار این.  گرفتارم واال _

  بگذرید تقصیراتمون سر از کنید بزرگواری شما.  کردیم

 . کنیمی صحبت قلم لفظ هتل رفتی روز دو.  مرض ای _

  میشد ازاد سینه و حلق ته از.  بود اینطور همیشه هاش خنده.  خندید بلند صدای با

 ببین و بیا شدیم اقایی یه کال ؟؟ چی پس _

  .لعنت منکرش بر.  عزیزم هستی  و بودی اقا _

 ؟؟ تهران بیای نمیخوای. هفته این جونه اقا سال ببین

 ؟؟ دیزو این به ؟؟ گذشت سال یک.  شد جمع ش خنده

  زیارته فصل که میدونی.  نه یا بگیرم مرخصی میتونم ببینم ؟؟ روزی چه ؟؟ کی واقعا؟؟ _

 . بدتر ما هتل مسافر از شده منفجر مشهد. 

 . خدامه از من که بشه اگه

  .بیای بکن سعیتو اره _

  سالگردو میگیرین کجا _

 . عوضی جان عمه شوهر کرد خراب زد که شو خونه.  رستوران یه _

 بار زیر مگه سورن  واسه  گذاشته رو خونه نامه وصیت تو جون اقا میگیم بش چی هر

 . الشخور میره

  ناحق به ولو نمیرسه بهش  خونه که بهتر چه.  گفت  دلش تو درکی به.  زد لبخند

 ؟؟ تیمارستانه هنوز ؟؟ کجاست خودش _
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 هر کاره و کس بی دیدن ابیشعور این.  بزنم بهش سر یه رفتم پیش وقت چند. بابا اره _

 . اوردن سرش خواستن بالیی

 اشتباهی  میگن.  اونجا کردم پا به قشقرقی چه نمیدونی. نیست یادش رو هیچکس و هیچی

 .الکتروشوک  جلسات تو اومده پیش

 همه کامل زدن کنن خارج مزمن  خودکشی به میل و حاد افسردگی از اونو اینکه جای به

 . کردن پاک رو چی

 راضی درمان ی نحوه از اگه اصال ؟؟  االن چیه مشکلتون شد درمان دیگه میگن روپ پرو

 .  ببریدش خودتون با نیستید

  بره بار زیر عمرا سوسن.  میدونی که رو وضعیت ولی خونمون بیارمش داشتم دوس خیلی

 .نیست یاداوری به الزم داداش داری تشریؾ ذلیل زن چقدر میدونم بله بله _

 . بیشعور باتوی میکنم دردل منه تقصیره.   کخاااا ای _

 زد تیرگی به و کرد تؽییر نگاهش رنگ.  زد جرقه سرش تو فکری ناگهان ولی خندید

 اصال؟؟ ؟؟.نیست یادش هیچی میگی _

 نگاه فقط. انچنان نمیزنه حرفم حتی.  اوردن روزش به چه نمیدونم اصال. هیچچ.  واال اره _

 . میکنه

 بیشتر باید. فقط میکنن کشش زجر  اونجا ولی میخواد مراقبت.  ساله دو ی بچه مثل شده

 . حضرات ازمایشگاهی موش شده. بیاد دستشون کار حساب یکم بزنم سر بهش

  عمله وقت حاال بود گرفته تصمیمشو.  کرد تؽییر صداش لحن یهو

  اینجا میارمش خودم با.  دیگه روز چند میرسونم خودمو شده جور هر من ببین _

 خودخواه همیشه برادر  از بود سخت باورش.  پرسید دوباره بعد و سکوت لحظه چند

  پیشنهادی همچین

 میگی؟؟ راس چی؟؟ _
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  بخیر شبت.  داداش باش خودت مراقب.  میزنیم حرؾ بعد حاال.  اره _

 یا بود شاهین واقعا. زد زل شماره به  کرد قطع و کرد خداحافظی.  بود شوک تو هنوز

 .عجیب خیلی خیلی.   امشب ادم این بود عجیب.  زده نگز اشتباه

 

 .اینجا  اوردنم باز امروز

 باهام یکم اومد اقایی یه هم روز اون. مالقات اتاق میگن بهش.   نداشتم دوس رو اتاق این

 نوع این از انگیزتر نفرت چیزی اصال.  بود ترحم و دلسوزی از پر نگاهش.  زد حرؾ

 ؟دید؟ جایی میشه رو نگاه

 و ندارم فامیل زیاد خوبه.  نمیاد یادم که من.  میگه دروغ هم شاید نمیدونم.  فامیله میگه

 . بیام اتاق این به هی نیست الزم

 م حوصله.  میدیدن منو اومدن می وگرنه دیگه ندارم حتما ؟؟ من ندارم مادر و پدر راستی

.  براق و رنگی.  قشنگن چقدر.  میکنم بازی مچم توی تسبیح سنگهای با یکم.   رفت سر

 به نسبت ندارم حسی. گردنم توی صلیب یکی این یکی.  میکنن ارومم.  دارم  دوسشون

 تسبیح هم که چجوریاست راستی.  داره خاصی انرژی.  عجیبه گردنبد این ولی  مسیحیت

 . گردنم تو صلیب هم دستمه

 ؟؟ دینم کدوم پیرو من اصال

 . نمیخوره درد به کنن یاداوریش بهت باشه الزم که دینی گرچه بقیه از بپرسم باید

.  بود مشکی تمام لباساش.  یکیه اون از جوونتر.  بود جوون.  داخل اومد یکی و شد باز در

.  ست دهنده ازار.   میزنه چشمو.  میز و صندلیا حتی سفیده  اتاق.  نشست روبروم اومد

  . نمیگفت هیچ و زده زل بهم اخم با فقط.  نیست مهم واسش انگار ولی

 سنگین.  پایین اوردم سرمو.  نیست بد هم اونقدرا  دلسوزانه نگاه شاید.  کردم اشتباه شاید

  . میکرد م له.  نگاه شعاع این بود

 نگاش.  شد بلند.  تسبیح با بازی کردم شروع دوباره.  بگم نداشتم حرفی منم نگفت هیچی

.  رفت که خوبه.  ندارم ادم این به نسبت خوبی حس.  بست درو و بیرون رفت.  کردم

 ش نمونه یک  هم اقا این. ارثیه مون خانواده تو جنون شد مشخص. نیاد اینجا دیگه امیدوارم
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 . دوباره شدم بیدار نعره و فریاد صدای با

 . این شده کارش هرشب.  بده حالش خیلی اوردن که جدیدی بیمار

 . بخوابیم ما میذاره نه میخوابه نه

 . گفتن بیراه بدو کرد شروع و داد خودش به قلطی روبرویی تخت روی رسول

 دادو مجبوره حتما.  نیست تحمل قابل که داره  دردی حتما.  میسوخت واسش دلم من ولی

 . شه تخلیه یکم تا کنه بیداد

  . سرم رو کشیدم پتورو ،زود اومد پا صدای

 . اتاق اون تو میبرنش حتما حاال

 اذیتت.  نیست خوبی جای اونجا.  شو ساکت میکنم خواهش.  شو کتسا میکنم زمزمه دلم تو

 . میکنن

 امشب.  اومد فش و کتک صدای.  میکنه مقاومت و میبرنش دارن حتما.  شد بلندتر صداها

 . اینجا پرسنل رحمترین بی و بدترین.  جهانگیره کاری شیفت

 . میشه افزوده درداش به حاال.  جدیده بیمار بیچاره

.  شدم خوبی پسر دیگه.  نمیره بیرون ذهنم از صندلی اون یاد.   دهنم تو گذاشتم رو صلیب

 های زاویه.  میزنم گاز رو صلیب.  میدم قول میمونم خوب اخرش تا. اونجا نمیبرن منو

 مرده صدای دیگه.  میبندم سفت چشامو.  میگیره دردم.  میاره فشار زبونم و دهن به تیزش

.  نداره درد. نترس میگن.  میگیرم دلپیچه.  میزنه تند تند قلبم.  ناال اتاقه تو حتما نمیاد

 از چشات اینکه امکان لحظه هر میکنی حس میگذره مؽزت از برق جریان وقتی.  دروؼه

 فقط. دروؼه بازم ولی نگیری گاز زبونتو تا میگن.  بستن دهنتو.  هست دربیان جاشون

  . هست کردن خواهش واسه جونی گهم باشن نبسته هم اگر.  کنی التماس نمیخوان

 کردم فراموش رو مهمی چیز یه میکنم حس. میفته صلیب.  میکنم باز دهنمو.  میشم پهلو به

.  

 ارومم دردش.  میکنم حس دستمو کؾ شدن زخم که اینقدر. میدم فشار دستم تو رو صلیب

 . پنهونه پشتش خاطراتم که دری اون به میکنه نزدیکم.  میکنه
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 طالیی چشای با خوشکل پسر یه.  همیشه میبینمش خوابام تو هست یکی.  بیاد میاد کاش

 من مثل اونم شاید.  جوونه خیلی هنوز ؟؟ ناراحته اینقدر چرا ؟؟ حقیقت یا خوابه. ؼمگین

 صحبت اروم فقط.  ندارم رو کسی منم.  باشیم دوست باهم بذار ؟؟ چیه اسمت.  تنهاست

 بیشتر قرصاتو وگرنه میخوان سکوت ازت اینجا.  کنی صدا سرو زیاد نباید اینجا.   کن

  . اتاق اون تو میبرنت. میکنن

 . همیشه واسه شاید میخوابوننت  کنی اذیت زیاد اگه اینجا

 یا مرده نیست مهم واسشون.   افتاده  بیهوش تخت رو یکی روز چند تا میبینم وقتا بعضی

  ست زنده

 دردسری ی مایه فقط تو.  کافیه واسشون نمیکنی ایجاد صوتی الودگی و ساکتی که همین

 نکشی درد تا کن سکوت. کن سکوت پس.

 

 

 . زودتر بشم اماده باید گفتن.  ندادن صبحونه بهم  صبح امروز

 ؟؟ کنن چیکار باهام میخوان ؟؟ بشم اماده چی یعنی

 وقتی ترف سر  ش حوصله بالخره. بود زده زل بم ایستاده در کنار همونجا امیدی پرستار

 کوچولومو کمد کرد شروع و کرد پیدا بزرگ پالستیک یه.  جلو اومد  و نمیکنم کاری دید

 . کردن خالی

 هام داریی عزیزترین.  دمپایی جفت یه و کتونی و لباس دست چندتا.  نداشتم خاصی چیز

 .نشدن جدا ازم لحظه یه که تسبیحه و صلیب همین

 واقعا.  کردم عوض لباسامو و اتاق ی گوشه تمرف.  سمتم کرد پرت  شلوار و سویشرت یه

  . خبره چه اینجا امروز

 کشید خودش ودنبال گرفت بازومو و دستم داد رو پالستیک
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 و سرسبز جای خیلی.  بودیم حیاطش و بیرونی محوطه تو.  بیرون رفتیم ساختمون از

 خواست وقتی بار یه سال یه توی میگفت رسول.  بیرون نمیارن مارو هیچوقت.  قشنگیه

  . گرفتن هم فیلم ازمون تازه اینجا اوردن مارو بیاد بازرس

 .؟؟ شده فراموش که هست زندگیم تو قشنگ ی خاطره خیلی یعنی.  نیست یادم من ولی

 سنگین قدمهام یکم.  میشدم نگران داشتم دیگه کرد باز درو هم بیرونی نگهبانی. حیؾ چقدر

 .نمیداد بهم میتیاه و میکشید خودش دنبال منو ولی شد

 . بودم تر چموش و لجبازتر قبال میکنم حس چرا

 . ارومم و مطیع زیادی میکنم حس چرا

 . نمیدونم.  بودم اینجوری هم اول از شاید.  همش توهمه هم شاید

 بد که شده کشیده روش بلندی و زشت خط.  بود کرده پارک جلومون سفیدی سمند ماشین

 ؟؟ نیست حیؾ ؟ نمیزنن  رنگش چرا. میزد ذوق تو جور

  . نیست سخت ادما  تعمیر مثل که ماشینا کردن تعمیر

 نکنه.  رفتم عقب قدم یه ناخوداگاه.  ست بداخالقه ادم همون.  شد پیاده ماشین از یکی

 . جوریه یه.  برم باهاش نمیخوام من ولی.  ببره منو میخواد

  . ایستاد روبروم و جلو اومد

 !!چشاش

  یه تو  پیش روز چند که  شیری اون چشای شبیه.   دارم ترس چشمها این  از اینقدر چرا

 .هستن میداد نشون تلوزیون  که مستندی

 .کردن تیکه تیکه برای اهویی جستجوی در  درنده و گشنه

 یخ پام انگشتای.  بود پام سفیدی کتونی.  دوختم کفشام به و گرفتم ازش نگاه.  گرفت دستمو

 که بودم فکرا این تو.  داشتم تری ضخیم جورابای کاش.  نازکن یلیخ جورابام.  بودن زده

 . شم سوار کرد مجبورم و کرد باز رو ماشین پشتی در
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 وحشتناکی اتفاقات چه داخلش میدونه کی.  قشنگه چه بیرون از.  بود ساختمونه به نگاهم

 . میفته

 . میکردم خداحافظی رسول با کاش

 میکنم نگاه بهش اینه تو. نیست که اینجا از بدتر برم جا هر.  میگیرم بؽل  لباسامو پالستیک

 . میکنه حرکت و میکنه روشن رو ماشین و میزنه دودی عینک.  چیه اسمش نمیدونم حتی. 

  . ندارم دوس همشونو.  ندارم دوسش.  میگیرم ازش نگاه.  میده تکون دست امیدی پرستار

 ولی.  میرسیم زود حتما.  میرونه سریع یخیل.  نیست خاصی چیز. میکنم نگاه بیرون به

 چیزی ولی  کجاست مقصد ببینم بودم تابلو دنبال.  بیرون اومد شهر از.  شد طوالنی انتظار

 . ندیدم

  . بپرسم شدم مجبور

 ؟؟ میریم داریم کجا _

.  میده فشار هم روی رو لبهاش.  میکنه نگاهم اینه تو داره شدم متوجه سرش حرکت از

  ؟؟  کردن مالقات رو لبخند نام به چیزی حاال تا بهال این اصال

 . میده جواب بالخره

 . برسیم تا میکشه طول خیلی.  بخواب بگیر _

 تشنمه_

 کشیدم دراز و صندلی رو گذاشتم رو پالستیک نداد محل.  شدم منتظر و کردم زمزمه اروم. 

 خیز و جست حال در یقشنگ پفکی سفید ابرهای.  بودم زده زل ابی اسمون به شیشه از. 

.  نیست سخت زیاد.  بخوابم کردم سعی و بستم چشامو.  نمکن با چقدر.  زدم لبخند. بودن

 . قرصاست تاثیر.  بیگاه و گاه های چرت این به کردیم عادت
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.   کردم باز دهنمو  ناخوداگاه. شدم بیدار ماشین سقؾ رو بارون قطرات  برخورد صدای با

 چنده ساعت نمیدونم.  میریخت  دهنم تو مستقیم بارون اونوقت اشتند سقؾ ماشین این کاش

 . مهمه مگه اصال

.  داشت نگه رو ماشین تا گذشت دیگه ساعت یه.  دوباره بودیم شهر تو.  نشستم شدم بلند

 میبنده درو وقتی تا بشم پیاده خواستم.  داخل برد رو ماشین و کرد باز درو یه و شد پیاده

 اولین سگ پارس صدای.  شدم پیاده.  کرد باز درو و اومد سمتم به دشخو.  بود قفل ولی

 و داده تشکیل سگا قفس نصفشو که بود کوچیکی حیاط.  کرد جلب نظرمو  که بود چیزی

 قفس سمت به.  بودن کرده جمع ریختنی دور وسایل و پرت و خرت کلی ش دیگه نصؾ

 رو دست و رفتم سمتشون به.  سیدمنمیتر ازشون ولی بیرون اومدن.  کرد باز درو و رفت

 و باال داد عینکشو.  دادن تکون رو دمشون بودن صاحبشون از مهربونتر. کشیدم سرشون

 . کرد نگام اخم با گذاشت سرش روی

 گرفت دستمو و سمتم برگشت بعدش و داد ؼذا و اب بشون.  ایستادم صاؾ و کشیدم دستمو

  . داخل داد هلم و دکر باز در و زد کلید.  کشید خودش دنبال و

 و داؼون حد همون در. نمیکنه توفیری خونه بیرون و داخل فهمیدم کرد روشن که چراؼارو

 . نازیباست

 

 یه.  ای قهوه وسایل و میز.  خردلی مبل و قالیچه.  سبز های پرده.  میزد ذوق تو رنگاش

 ؟ سگاست واسه یعنی.  بودن کرده درس گوشه یه اهنی قفس

 . سمتش بردم و گرفت دستمو.  ست خونه این جدید چیز تنها انگار.  نوه بود مشخص

  . کرد باز رو قفس در.  بود جدی کامال.  کردم نگاه بهش

  داخل برو _

 .اونجا چرا.  شنیدم اشتباه حتما ؟؟ چی گفتم ذهنم تو

 .داخل داد ُهلم و گرفت گردنمو.  خوند نگاهم از سوالمو کنم فکر

 . میگم من چون _
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 . کرد قفل و بست قفس در و داخل انداخت تیکموپالس

 واسم خیلی اینکه نه.  داشت هم پتو و بالشت یه.  اتفاقا بود دار جا و بزرگ.  نبود بد زیاد

 . بخوابم کجا باشه مهم

 بود خیس موهاش.  گرفته دوش بود مشخص.  اومد بعدش ساعت نیم و اتاقا از یکی تو رفت

  . میزد بزرگتر لباسا این با. بود پوشیده هم شلوار و کت. 

 . پوشید کفاشاشو

 رو چراغ کردو باز درو.  نشنیدن به زد خودشو باز ولی بلندتر یکم  اینبار تشنمه  گفتم باز

.  میشد  نور ورود مانع ضخیم ی ها پرده ولی بود روشن هوا هنوز.  رفت و کرد خاموش

 اب یکم  قبلش کاش ولی گردهبرمی زود حتما.  کشیدم دراز بالشت رو میرفت گیج سرم

 . حیاط توی سگای اون مثل. میداد

 چشامو.  قشنگتره من قفس ولی کردم زمزمه و زدم پوزخند.  ترن مهم واسش اونا حتما

 . راحتره تشنگی تحمل اینجوری الاقل.  کنم چیکار نخوابم ولی خوابیدن بود سخت.  بستم

 

 هتل مدیر اینکه مثل.  کار این به لعنت . کشید دراز مبل رو کارکنا استراحت اتاق توی

 . دربیاره سرش اینجوری رو مرخصی روز چند این تالفی میخواست

 . بود سرپا سره یه شیفتا بین ساعت سه دو استراحت ؼیر اومد تهران از که شب پری از

 رانندگی وضعیت این با که بره صبح بخوابه رو امشب بهتره.  خونه بره نداشت جون حتی

 . گیهدیوون

 . میگرفت وجدان عذاب وگرنه گذاشته ؼذا و اب کافی ی اندازه به سگا واسه خوبه

 . زد جرقه توسرش فکری که میبرد خوابش داشت

 !!؟؟ سورن
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.  دوید خروجی در سمت به و شد بلند.  بود کرده فراموشش کال. پرید جاش از برق مثل

.  نمیمیره گشنگی و تشنگی از ودیاز این به که ادم.  نکنم گمون.  نه.  باشه مرده نکنه

 ؟؟ میمیره

 

 هر با و  زده خشکی  لبام بزنم لبخند بود سختم. کردم باز چشامو.  فهمیدم اومد که همین

 طالییش چشای ولی.  زد لبخند اون جاش به.  میسوخت و میشد باز هم از زخماش حرکتی

 و کرد داخل قفس های میله از دستشو.  کردم دراز طرفش به دست.  بود ؼمگین هنوز

 میاد نظر به مهربون خیلی.  اینبار ببره خودش با منم کاش ؟؟ میاد کجا از.  گرفت دستمو

 ؼمشو بود سختم چرا نمیدونم.  نداشتم تحملشو.   رفت نفسم.  شد اشکی چشاش لحظه یه.

  کردم پاک لؽزید که اشکی.  ببینم

  . خوبم من.  نکن گریه _

  . نگفت هیچی

 . کردم پاکش زود اومد لبم از خون.  کنه باور تا مزد لبخند

 ؟؟ باشه.  نذار تنهام.  نرو فقط.  خوبم من _

 . داد تکون سرشو

 ؟؟ برمیگرده نظرت به.  نیستم بلد  هم رو مرده اون اسم.  بودم بلد اسمتو کاش _

 . کرد نگام فقط

 ؟؟ میبری خودت با منو نیومد اگه

 . تنهام خیلی. خستمه خیلی 

 لبخند این داره ارزششو.   بیاد خون بذار بسوزه بذار.  اومد کش لبام داد تکون سرشو زبا
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  . دوید قفس سمت به.  کرد روشن چراؼارو و داخل اومد سریع

 ش شونه رو دست.  داخل رفت و و کرد باز رو قفس در.  نشد بیدار کرد صداش چندبار

  . داد تکونش و گذاشت

 ؟؟ سورن ؟؟ سورن _

 . بیشتر بود نگران.  نبود خشن لحنش

. اینکار بود دور به انسانیت از.  سوخت دلش لحظه یه.  کرد خونیش لبهای به نگاهی

 . انتقام برای ولو رویه زیاده مرگ حد تا تشنگی

 تا زمین کال.  شده الؼرتر خیلی شد متوجه دیدش که بار همون از.  شد بلند و کرد بؽلش

 وقتی داشت توقع.  باطن  در چه ظاهر در  چه.   داره فرق میشناخت که سورنی با اسمون

 حسابی  درس دعوای یه واسه خودشو و دربیاره بازی کولی کلی قفس تو بره گفت بهش

 تخت رو گذاشت وبرد بیرون اومد قفس از.   بود کن گوش حرؾ و اروم بودولی کرده اماده

 . خودش

 نگاه کرد باز  پلکهاشو.  ریخت دهنش تو اب کمی.  کرد پاک لبهاشو و اورد خیس حوله یه

 .باال برد قلبشو ضربان سرعت چشاشو اون تو

 . بچه یک مثل درست.  بود معصوم چقدر  نگاهش

  . زیباست چقدر چشمهاش نکرده توجه حاال تا چطور

  . بخوره اب کمی کرد کمکش باز

 . میکنم گرمش االن.  اوردم سوپ واست _

  کرد زمزمه 

 ؟؟ چیه اسمت _

 . کرد حضور اعالن و شد بیدار چشاش ی گشنه شیر.  برگشت اخم باز

  داری دوس خیلی اینکه مثل.  کنی صدام ددی  میتونی.  نداره ربطی تو به _
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 کرد نگاش متعجب

  ددی؟؟ _

  بیرون رفت اتاق از و شد بلند

 ؟؟ دارم دوس ددی من کرد زمزمه خودش با 

 

 . پاش رو گذاشت اورد و  نهاد نیسی روی و ریخت کاسه  یک تو  رو سوپ

  بخوری قرصاتو باید  کن کوفت زود _

 . ندارم دوس قرص _

  پاهاش رو کشید رو پتو

 حالت به وای.  موتم به رو خستگی از. دوش میرم منم.  بخواب و بخور سوپتو.  درک به _

  . بشم عصبی  کنی کاری

  چیکار مثال _

 . زد زل بهش پاسخ منتظر و کرد زمزمه اروم

 . بده جوابشو چی نمیدونست 

  رفت حموم سمت به و ورداشت حولشو

 کار هر _

 . پروند جاش از  رو سورن در شدن کوبیده صدای اینحال با ولی بود راهرو اخر حموم

 ؟؟ ن دیوونه همه بیرون  چون  میدارن نگه رو عاقال ادم تیمارستان تو ممکنه یعنی

 نتونست قاشق چند  از بیشتر ولی بود خوشمزه.  داشتور رو قاشق و انداخت باال ای شونه

 .بست چشاشو و رفت پتو زیر به و گذاشت کنار رو سینی.  میسوخت ش معده.  بخوره
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 موهاشو  رفته رو و رنگ کوچک ی حوله با.  بیرون اومد حموم از و پوشید شرت یه

 . شستشو سبد تو انداختش و کرد خشک

 جون کی اصال کن ولش.     خودش قفس تو بره یگفتم بش کاش  بود  خواب ؼرق سورن

 . دوباره کنه بلندش داره

  بچسبه بهش بود مجبور. بود کوچکی تخت. زود رفت پتو زیر به

.  بودن زیبا بودن زخمی عین در لبهاش.  کنه نگاه بهش تر دقیق میتونست و بود روبروش

 همجنسگرا یه شکر خدارو.  یاهس و بلند های مژه.   زده نوک تازه ریش ته.  یکدست پوست

 .بود انگیز وسوسه وگرنه نیست

  . بشم گی مونده همینم.  خندید خودش افکار به

 .همین فقط.  میکنم بیرونش بعد میگیرم حالشو وقت چند و فقط میکنم بازی باهاش یکم

 

 .بود بلند زیادی صداش. کرد روی زیاده دوباره

 . ودب ازاردهنده زیادی.  بود مزاحم زیادی

 چسبید بهش قدرت تمام با گرفت رو تخت ی پایه و رفت تخت زیر به  سمتش میان دید وقتی

.  

 ی میله دور از تمام  خشونت با دستهاشو. کنه مقاومت کرد سعی.  کشیدن و گرفتن پاهاشو

 ش گونه رو سیلی.   شد کشیده زمین روی.  کرد تقال.  بیرون کشیدن اونو و کردن باز سرد

  نشست

 . خون عمط 

 . درد 

  . سوزش 

 . درموندگی
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  . میکشیدن که موهایی

 . میکردن له که پایی و دست

 . میکشیدن سرش بر که فریادهایی

 . میرفتن اخری اتاق سمت به

  . نه که میکرد التماس

 . شد باز اتاق در

 . مشکی صندلی

 . شد بسته دستها مچ

 . شد بسته پاها

 . شد ثابت سر

 .بستن سرش دور که چرمی کمدبند

 . گذاشتن دندونهاش میان   ای تیکه و کردن باز دهنشو

 . نه که کرد التماس چشاش با

 . کردن خیس رو پیشونی طرؾ دو

 .کردن فیکس سرش رو اونو بالخره و

 . بود سریع و نامنظم ترس از نفسهاش.  بست چشاشو

 . بود وحشتناک درد ان منتظر

 یک

 دو

  سه
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 درددددددد و

  . میشد زده سرش توی بسته پلکهای پشت تاریک اسمون در که برقی و رعد

 . سکووووت بعد و شد خفه که فریادی

 پرید خواب از شاهین.  شد بلند جاش از فریاد با

 ؟؟ وحشی چته _

  سورن صورت سمت به انگشتاش ناخوداگاه.  شد باز اخماش.   زد یخ  چشمها اون دیدن با

  . رفت

 خون قطرات ممکنه لحظه  هر انگار.  بودن شناور خون زا دریایی تو  تیره مردمکهای

 کننن چیکه ازشون

  . کرد زمزمه

 ؟؟ چته _

.  میکرد تقال کشیدن نفس برای.  بود انفجار حال در درد  از سرش.  بود سردش.  میلرزید

 زمین روی تخت از و رفت عقب عقب اومد طرفش به دستی وقتی  و ببینه درس نمیتونست

 . افتاد

 .نه.  نه اخری اتاق.  نه _

 . نداشتن شنوی حرؾ ازش شده حس بی پاهاش

 ی گوشه یه.  باشه تنها میخواست فقط.  خزیدن پا و دست چهار زمین روی کرد شروع

 ؟؟ زیادیه چیز یعنی.  شدن پنهون برای کوچک

 بود؟؟ زیادش حقیر دنجِ  ی گوشه همین بزرگی این به دنیا این تو

 به بالخره.  میکرد نگاه ؼریبش عجیب کارهای به خشک همونجور لحظه چند شاهین

 . کرد بلندش و گرفتش کمر از دنبالش رفت و اومد خودش

 . کنه ازاد خودشو تا میزد پا و دست.  رهایی واسه کرد تقال
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 . روانی ی دیوونه  مرگته چه ببینم وایسا _

 . روانی ی دیوونه.  بود اشنا کلمه این چقدر.  شد خشک

  . صفتش؟؟ یا  اسمشه این

 . نیست یادش

 . ببینه خوب نمیتونست هنوز

  بست چشاشو

 ساکت میدم قول.   نمیتونم میکنم خواهش.  درده  خیلی سرم.   اونجانه.  نه میکنم خواهش _

 میدم قول.  باشم

 

 . باشه لعنتی صندلی اون رو دوباره نمیخواست.  شد شدیدتر تقالهاش شنید که رو در صدای

 و میشد قفلشون بدتر ولی کنه فرار کردن محددوش که قوی دستهای میون از تمیخواس فقط

 . محدودتر لحظه به لحظه حرکتش

 با اب تماس با ان یک.  سرده چقدر پاهاش زیر کؾ کرد حس تازه.  کرد ثابتش لحظه یک

 . پرید جاش از بدنش

 . یقو دستهای اون باز ولی بره کنار سرد اب زیر از کرد سعی و رفت نفسش

 گرما جستجوی در شد پنهون بودش گرفته که کسی ی سینه تو و چرخید

 . بود خیس و لخت  هم اون ولی

 . میریخت صورتش تو مستقیم اب حاال.  باال اورد و گرفت شو چونه

 . داشت خوبی حس باز ولی داشت قلب طپش.  بود کرده یخ.  میزد نفس نفس

.  شد موفق بالخره ولی اب شدید فشار این زیر بود سخت.  کنه باز چشاشو کرد سعی

  . داد قورت رو اب و کرد باز دهنشو
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 بیشتر تنش لرزش لحظه به لحظه و میکرد سوراخ سوراخ رو تنش اب یخی تیز خنجرهای

 . نبود خبری سردرد از دیگه ولی میشد

 دنبال و  روش انداخت و اورد ای حوله و کرد جدا تنش از لباسهاشو.  شد قطع یهو اب

 . کشید بیرون ودشخ

 . داخل انداختش و کرد باز رو قفس در.  گذشت خواب اتاق از

 صدات دوباره حالت به وای بذار مرگتو ی کپه بعد و بپوش.  همونجاست لباساهات _

 . دراومد

 . رفت و بست رو قفس

 . خزید پتو زیر به کردو مرتب بالشتشو و پوشید و کرد پیدا لباساشو

  خواب اتاق چراغ به نگاهش.  کنه روش و پشت شد مجبور. کرد خیس رو بالشت موهاش

 . بست چشاشو شد خاموش وقتی.  بود

 ددی ممنون کرد زمزمه اروم

 

 . بود پوشیده رو شلوار و کت همون دوباره.  شدم بیدار قفس در شدن باز صدای با

 ؟ بزنه ؼیبش دوروز میخواد دوباره یعنی

 . اومد یم چایی بوی.  بود دستش تو ابی ماگ

 نمیسازه دواهاتون با میگفتن.  نمیدادن بمون اونجا.  کردم چایی هوس چقدر  کردم حس یهو

. 

 . بود گوشیش تو نگاهش.  نمیکرد نگاه بهم

  گفت بهم برگرده اینکه بدون یهو

  . برگردم تا بشه دیر ممکنه بکن کارتو دسشویی برو _

 . بودم ستادهای سرگردان خونه وسط همونجا ولی  بیرون اومدم
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 . راهرو اخر به کرد اشاره اخم با.  شد م متوجه بعدش دقیقه چند

.  گرفت م خنده و کردم دیشب یاد.  بود حموم کردم باز رو  اولی در.  اونجا دویدم سریع

 و دست کردم کارمو اینکه بعد.  بود دسشویی یکی اون.  دومی رفتم. چرا دقیقا نمیدونم

 . ونبیر اومدم و شستم صورتمو

 پالستیک یه تو نونی نصؾ یه و اب بطری یه.  قفس تو رفتم خودم.  نبود  اونجا دیگه ولی

 از ولی  ست پالسیده و مونده یکم. زدم نون از گاز تا چند.  بود م گشنه.  بود گذاشته واسم

  . بهتره هیچی

 دستم از.  اخه هنمیکن نگام چرا.  نمیکنه نگام.  کرد قفل رو قفس در.   بیرون اومد اتاقش از

 ؟؟ کردم خراب خوابشو که دیشب خاطر به ؟؟ دلخوره

  که نبود خودم دست

 . خداحافظ گفتم اروم  که میبست داشت  رو خونه در بیرون  رفت و پوشید کفششو

 بگه چیزی اینکه بدون  بود هم تو اخماش.  نکرد نگام باز ولی کرد مکث لحظه چند

 .رفت و دروبست

 

 خیلی نه.  برگشت زود ولی.  نشه تموم زود کنم جویی صرفه میخواستم. منمیخورد اب زیاد

 تشنگی خودم به اینقدر بمونه روز دو نیست قرار میدونستم کاش.  برگشت شبش.  ها زود

 رو گذاشت پالستیک یه.  نکرد نگام باز.  کردم نگاه پر نیمه بطری به حسرت با. نمیدادم

 . اتاق تو رفت و دیدم عمرم تو که مبلی زشترین جلوی میز

 . میگیره دوش داره فهمیدم اومد اب شرشر صدای وقتی ولی حموم رفت کی ندیدم

 

 

  ؟؟ ادم این داره دوس ابی اینقدر چرا.  بود تنش ابی گرمکن یه  اومد بالخره

  . کرد باز رو قفس در
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 . هست هم دیشبت لباسای. بشور لباساتم.  حموم برو _

 از نوشابه و قاشق و مصرؾ یکبار ظرؾ یه و نشست مبل رو ترف خودش.  بیرون اومدم

  . دراورد پالستیک

 روی دیگ ته.  اینکه مثل بود پلو زرشک.  پیچید ؼذا بوی کرد باز که رو ظرؾ در

 ؟؟ نخوردم دیگ ته وقته چند یعنی.  میزد چشمک بهم برنجش

 ؼذا از چشم. رفت عؾض دلم ها گشنه مثل چرا وگرنه وقته خیلی حتما نمیاد یادم که من

 که خیس ی کیسه همون با نداشتم حموم کیسه.  کردم باز رو دوش حموم سمت رفتم و گرفتم

  پوستشو  از الیه چند تا ادم چرا نمیدونم. زدم لیؾ حسابی بدنمو شده استفاده تازه معلومه

 بود ابی ماون.  شده داده تکیه دیوار رو حموم ی گوشه تشت یه.  نمیکنه تمیزی احساس نکنه

 . خندیدم. 

 چنگ کردم شروع  لباسشویی پودر با  کردم ابش پر و داخل انداختم لباسامو و اوردمش

 چشم بیرون برم خواستم وقتی.  نشدن بد کنم فکر ولی نبودم ای حرفه زیاد.  لباسام به زدن

 . بیارمش خودم با باشه یادم دیگه دفعه هست مسواک وسایلم تو.افتاد مسواک به

 

 بدن و تن با همونجور بیارم بود رفته یادم رو حوله.  تشت تو گذاشتم و کشیدم اب اسارولب

  . کردم تنم لباسامو خیس

 بطری و میکرد نگاه تلوزیون و گذاشته میز پاهاشورو.  بیرون اومدم و ورداشتم رو تشت

  .  کردن کجی دهن بهم میز ی گوشه ؼذا خالی کامال  ظرؾ و نیمه نصفه نوشابه

 . بذارم کجا اینارو پرسیدم روما

  . هست رختشویی بند حیاط تو گفت بگیره تلوزیون از چشم اینکه بدون

  کرد م شوکه و خورد صورتم به سردی موج یهو.  کردم باز درو و گرفتم پهلو به رو تشت

  . سرده اینقدر بیرون  این چرا. 

 و بیرون رفتم سریع.  زدنه خی حال در پوستم روی خیس اب میکردم حس.  لرزید تنم تمام

 با سگا. بود تاریک نیمه حیاط.  پتو زیر برم برگردم بتونم شه تموم کارم زود بستم درو
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 رفتم و کردم اویزون گفت که بندی روی لباسارو.  کردن پارس قفس تو کردن شروع دیدنم

  . سمشتون

 . داخل برم نمک بش و خوش باشون اینکه بدون نیومد دلم ولی میبستم قندیل داشتم

 

 بشون نمیشد  توریاست اون از  قفسشون و بود بسته قفس در. شدن اروم شدم که نزدیکشون

 . نشستم کنارشون و  کردم خم زانو  همونجا.  بزنم دس

 دوس خیلی سگ.  میزنید اشنا خیلی میدونید. م سورن من.  چیه اسمتون خوبید؟؟.  سالم _

 . نیست یادم هیچی چون منمیدون هیچی.  چرا نمیدونم.  دارم

 از سفید بخار.   کردم نوازش رو یکیشون سر اروم و کرد رد توری داخل از انگشتمو

 .خودم مثل درس نفس هر با اومد می بیرون  دهنشون

 تو هایی جرقه.  بخورم تکون  جام از  نمیتونستم ولی میشد بیشتر لحظه به لحظه  لرزششم

 افتاده کنارش زنی.  بودن کثیؾ.   میشه کشبده دیوار ویر بچه یه دستهای.  میشد زده ذهنم

 زباله سطل از اومدن باز  ولگرد سگای. میلرزن. خیلی سردشونه.  مادرشه میگه بم یکی. 

 گذاشتن.  نشستن کنارشون.  نمیارن دووم صبح تا اینجوری فهمیدن انگار.  کنن پیدا ؼذا

 یاد اونا از باید رو ادمیت شاید.  مهربونترن ادما از سگا چقدر.  شد گرم.  کنه بؽلشون پسره

 . گرفت

 افتادم زمین روی کنم کنترل خودمو نتونستم و پریدم جام از.   اومد فریادی صدای لحظه یه

 . میکرد بیداد و داد هنوز.  سمتم اومد بداخالقه مرد. 

 ؟؟ میکنی ؼلطی چه داری  خیس  موهای و لباسا این با هوا این تو احمق ی پسره _

 . بیشعووور  کنم پرستاری  دارم  وقت.  بیکارم تو مثل من کردی فکر

 پیش.  زد کنار لگد با درو کنار تشت.  بود شده بیشتر لرزم. کرد بلندم و گرفت بازومو

 و خورد پیچ پام شدیم داخل که همین.  کرده گناهی چه اون.  تشت بیچاره میگفتم خودم

  درو و داخل انداختم قفس سمت به کشیدم.  میکرد وامدع داشت هنوز نداد اهمیت.  افتادم

 از.   بودن صورتم رو زده یخ خیس موهای.  میزد تند تند قلبم.  پتو زیر رفتم زود.  بست
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 کرد واژگونش و زد لگد میزو اینبار.  کردم نگاش زیرزیرکی و زدم کنارشون صورتم رو

  . ریخت هم نوشابه شد زمین پخش  ؼذا ی مونده ته. 

 . بست محکم درو و اتاق تو رفت 

 . نمیشه پیدا خونه این تو حسابی درس ی وسیله یه که نیست عجیب

 . شکونده همشونو.  ست دیوانه مرد این

 

.  خندیدم.   کردم روش و زیر و برشگردوندم.   کردم خیس بالشتمو باز.  کشیدم دراز

 . افتاده دیوونه من گیر. بالشت بیچاره

 . خوابیدم و بستم چشامو.  دیگه نداشتم ننو.  بود م گشنه

 دیگه چندبار شب.  میکردم کارو همین هم بودم که اونجا.  میشه رفع گشنگیش خواب تو ادم

  . شد تموم زود  ولی شه بهتر یکم میخوردم اب هی.  میسوخت حلقم ته.  شدم بیدار

 ، شده خشک نمزبو.  داشت تلخی طعم دهنم.  شد شروع ها سرفه که بود صبح نزدیکای

 . کرد تحملش نشه نبود جوری ولی.  شد دهنده ازار و سخت کشیدن نفس

 که رو قفس در.  بودم بیدار ولی بود بسته  پلکام.  صبحه فهمیدم کرد روشن رو چراغ وقتی

 . دسشویی رفتم زود کرد باز

  دهبرگردون رو میز.  کنارش گذاشته هم نون.  بود  کرده پر  رو بطری قفس تو اومدم

 . بود کرده تمیز هم رو اونجا.  سرجاش

 ولی.  شه نرم م حنجره  خوردم اب یکم.  جلوش نکنم سرفه میدادم قورت دهنمو اب هی

 . نکرد  افاقه زیاد

 اشپزخونه از.  خوردم نون یکم.  بشنوه که بلند اونقدر نه ولی کشیدم اه.  اومد چایی بوی

 عطسه یهو که شد چی نمیدونم.  بیرون اومد رشلوا و کت با بعد ربع یه و اتاقش تو رفت

 کن باور بگم خواستم.  شد بیشتر اخمش.  شدم چشمش تو چشم و کردم نگاهش زود.  کردم

   کردم سکوت ولی نشدم مریض
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 و کرد باز رو قفس در.   شد پیداش ابی ماگ همون با بعدش دقیقه چند و اشپزخونه تو رفت

 . شد اویزون لبام. بود شیر ولی چاییه کردم فکر شدم خوشحال.  دستم داد

  .اینو کن کوفت _

  ندارم دوس شیر کردم زمزمه اروم

  همین.  چشم میگی بخور میگم.  مهمه واسم کن فکر درصد یه _

 گرفتم خودمو جلو ولی گرفتم تهوع حالت.  خوردم ازش یکم.  میکردم نگاش چشمی زیر

 .  باالنیارم

 کنم تحمل نمیتونستم که چیزهایی تمام این یعنی. بودم رمتنفرر عسل بوی از.  داشت عسل

 . اخه بدشانسم من چقدر.  دستم داده کرده ترکیب ماگ یه توی رو

 

 

 نشست اخم با باش زود که میکرد چک ساعتشو هی.   نرفت ولی دیگه میره کردم فکر

 .خوردم همشو تا  روبروم

  . رفته یادش یا عمد زا نمیدونم نبست رو قفس در.  گرفت دستم از رو  ماگ

 تیشرتمو.  بود شده گرمم ولی بود شده بهتر گلوم یکم..  رفت و کرد قفل  رو خونه در

 . اومد که میکردم بازی صلیبم با.  کشیدم دراز و دراوردم

 . نیست زیبایی این به هم  جواهرانشان طالی.  پسر این قشنگن چشماش چقدر

 دراز بالشت رو کنارم.  خاصه لبخندش حتی.  شد نمایان خالیش دندون جای.  زد لبخند

  . کشیدم صورتش رو دست.  کشید

 ؟؟ زمین افتادی ؟؟ شکسته چرا دندونت _

 . بود ساکت همیشه مثل نگفت هیچی

  نمیکنه که درد _
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  نه که کرد اشاره سرش با

  . خندیدم

 . نیست تحمل قابل.  بده خیلی درد.  خوبه _

 . بوسیدم و باال اوردم دستشو ناخوداگاه.  کرد رد انگشتام میون زا انگشتاشو و گرفت دستمو

  . ندارم دوس رو تنهایی. هستی که خوبه چقدر _

 میسوختن  داشتن التهاب بستم، چشامو منم.  بست چشمهاشو و کرد پیشونیم مماس پیشونیشو

 . چرا نمیدونم

 ؼم.  گرفت هقم هق یهو.  کرد پاکش انگشتش با.  لؽزید م بسته چشمهای ی گوشه از اشکی

  . بزرگ و عظیم ؼمی.  داشتم

 . چرا نمیدونم بازم

 . کرد نزدیک ش سینه به و برو سرم زیر دست

  میزدم حرؾ باهاش هق هق میون

 دلم فقط...  چی ی واسه.. نمیدونم...  کی دلتنگ..  نمیدونم.. ... ...   تنگه.. دلم... من _

 از خستمه...  خستمه...  نرو... میکنم خواهش... میکنم خواهش...  شده تنگ ش واسه

 .. نیست یادم هیچی... اینکه از... اینکه از...  خودم از خستمه... تنهایی

 مثل نکرد دعوام.  نکشید داد سرم.  نشد عصبی ولی.  بودم کرده خیسش.  شدم اروم کم کم

 . بداخالقه مرد اون

 .بوسید و نشست لبام رو وقتی تبدارم جسم از تر داغ.  بود داغ لبهاش. برد خوابم کم کم

 

 

 بیچاره.  نیست تنها دیگه میره یادش همش چجور.   گرفت اشپزخونه از پرس دوتا امروز

  نخورده هیچی بیات  نون ؼیر روز دو
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 . زیاده سرش از همینم.  االنته وضع مسبب اون.  بدبخت تویی بیچاره زد پوزخند خودش به

 شیرین لیمو خیابون ی گوشه پیرزنی یه دید که بود کرده توقؾ زقرم چراغ پشت ترافیک تو

 رودرواسی خودشم با.  داره ثواب کنم خرید ازش زنه بیچاره گفت خودش به.  میفروشه

 . ست خونه توی پسر اون نگرانه که نیورد خودش روی به اصال و داشت

 فحشهای و  ممتدد یها بوق خیل  و شد سبز چراغ.  خرید ازش کیلو یک و شد پیاده سریع

 سریع.  کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین زود.  شد صؾ به  عصبی های راننده

 . ست خسته که بود این ش بهونه.  میکرد رانندگی

 رو قفس در که من گفت خودش به  بیشترشد نگرانیش خاموش چراؼا دید و رسید وقتی

 خوب حالش بود مطمئن جورایی یه.  حیاط تو نبرد رو ماشین.    نکرده روشن چرا نبستم

 همچون لبهاش و گونه ولی بود خواب. کرد روشن چراؼارو و شد داخل و زد کلید.  نیست

 . میزدن فریاد رو التهاب و سرخی گرفته گر ذؼال

  . بود ،اتش کشید  صورتش رو دست.  کرد صداش.  رفت سمتش به

  میکرد ؼر ؼر. کرد تنش و کرد پیدا لباسشو

 . احمق ی پسره اخه کندی ولباسات چرا _

 ؟؟ دیونه شدی لخت بکشی خودت پتورو اینکه جای به

 هر.  میره اب  داره پسر این چرا.  ماشین تو گذاشتش و بیرون رفت خونه از و کرد بؽلش

 یه سگها.  ببنده رو خونه در که برگشت.  میشه وزنتر کم داره انگار میکنه بؽلش که دفعه

 رو حیاط در.  کرد ساکتشون و زد تشر بشون.  میکردن پارس و ننداشت قرار و اروم دقیقه

 .میداد  فش زمان و زمین به. نشست فرمون پشت و بست هم

 کن بیشترشون هی هم تو دارم بدبختی کم من.  میکنم ادبت خودم.   نشه خوب حالت مگه _
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 تا کرد دوره رو خیابون تا چند.   کجا نمیدونست دقیق بود ورا دور همون درمونگاه یه

 وضعیت دیدن.  داخل بردش و کرد بؽلش و کرد پارک روبروش.  کرد پیداش بالخره

 .  اورژانس بستری اتاق به کردن هدایتش  بده بیمارش

 اخمو مرد این تا پایین اوردن تخت از رو بود سراپا نسبتا که بیمارایی از یکی بود شلوغ

 کنه باز پیچیده اخمهای این از ای گره نکهای بدون مرد اون ولی.   بذاره جاش به مریضشو

 . کرد اشاره شده جمع و چروکیده ی مالفه به

 باید من اینم.  دیگه کنید عوض ؟؟ بکشیدش یا کنید ش معالجه اومدم ؟؟ این رو بذارمش _

 . بگم

 درس دعوا گرفت خودشو جلو خیلی.  کرد صدا رو سرایدار و زد چشاش به چرخی پرستار

 وظایفشون قبال در پذیری مسوءلیت عدم و ادما بعضی توجهی بی که واقعا.  نکنه

 . ست ازاردهنده

 اون تو یعنی.  افتاد پیش دوشب یاد.  کرد نگاه بود خواب بؽلش تو هنوز که سورن به

 به خودش با رو وحشتناکی های کابوس همچین که اوردن روزش به چه لعنتی تیمارستان

 . میکشه یدک

. کشید درد خیلی نکنه.  کردن اذیتش خیلی نکنه.  سوخت دلش حظهل یک فقط ، لحظه یک

 بهش که کسی تنها.  نداره بچه این گردن به حقی کسی.  دادن زجرش اینقدر حقی چه به

 . دیگه کس هیچ نه کنه ش تنبیه باید که اونه فقط و خودشه کرد بدی

 اروم.  بودن کرده پهن تمیزی بالشتی رو و مالفه.  اومد خودش به کرد صداش پرستار

 . رسید هم دکتر حین همین تو.  تخت رو گذاشتش

 

 . کرد پیچش سوال  و معاینه کرد شروع

 ؟؟ شده چی _

 . نمیاد هم هوش به.  داره تب  _

 نکرده که تشنج _
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  اینجا اوردمش سریع  و کردم پیداش حالت این تو پیش رب یه.  نبودم خونه نمیدونم _

 چک گوشی با قلبشم ضربان و نفسها صدای.  زد چراغ چشاش تو و کرد باز پلکهاشو دکتر

 . کرد معاینه گوشاشو و حلق داخل حتی.  کرد

 از برید. بیوتیک انتی چندتا و مینویسم سرم یه.  داره عفونت شدید گلوش و سینه _

 . میکنم چکش دوباره میام دیگه ساعت یه.  بزنه واسش پرستار بدین بگیرید داروخونه

 چندتا.  بود دور یکم داروخونه.  رفت خروجی در سمت به و گرفت دستش از رو نسخه

 پیدا توش ای پاافتاده پیش چیزای همچین که شده خراب درمونگاه این متولیان به ابدار فحش

 . کرد روشن رو ماشین و داد نمیشه

  سرعت به و چیه چاره گفت خودش به.  بذاره تنهاش اینجا چجور.  کرد مکث لحظه یه

 . کرد حرکت

 

 مشهد ی همه بود مکان این گیر کارش که هم روز یه حاال.  بود شلوغ خیلی داروخونه

 . بودن شده مریض

 قیمت دیدن با ولی.  دادن شوتحویل نسخه و زدن صدا اسمشو تا کشید طول ساعتی نیم

 .  زد خشکش دادن دستش که فاکتوری

 . کرد رو میزد ذوق تو بدجور پررنگش بادمجونی رژ که دختری به

 . بیوتیک انتی چندتا و سرم یه واسه تومن صدوشصت خبره چه _

 و شاپ کافی نیومدیم.  بگیریم دارو بیایم مجبوریم داریم مریض ما ؟؟ ست گردنه سر مگه

 . روش میکشین اینقدر که الکچری رستوران

 . میکرد فاکتور رو ای دیگه ی نسخه شاهین  به تفاوت بی

 میل حال هر به.  دالر قیمت نوسانات  خاطر به  باال رفته قیمتا.  روش نمیکشیم ما _

 . نبرید میتونید.  خودتونه

 . داد بهش بانکشو عابر  کارت و گرفت دستش از دواهارو
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 . ست دزدخونه نیست که مملکت.  کردین دالر دالر که بس مارو ساییدین _

 روزا این میدونست چون شاید.  انهنگر اینقدر چرا نمیفهمید.  رفت درمونگاه سمت به سریع

 . بیمارستان یا درمونگاه وسط ولو نمیدن بهش اهمیتی باشه هم موت به رو  تنها ادم

 

 . نبوده که مدتی این تو  مرده یا ست زنده ببینه نزده سر بهش کسی حتی.  بود درس حدسش

 . شه کار به دس زود کرد مجبورش و کرد صدا رو پرستاره

  سوزن بار چند که ناشیه و  کار تازه بود مشخص

 . کرد خارج و فرو پوستش تو رو آنژیوكت

 تبدارش لبهای میون از ای ناله  کرده اخم  خواب در ؼرق سورن  که داشت درد احتماال

 . شد ازاد

 . کشید داد سرش تقریبا و کرد لبریز  صبرشو حالش این دیدن

 نیمیک ؼلطی چی داری معلومه  . دیگه وضعشه چه این _

 شد شروع بحث جرو و گرفت جانبی به حق حالت متقابال پرستار

  ؟؟؟ منه تقصیره نداره رگ دوما.   بزن حرؾ بام درس و باش مودب اوال _

 ؟؟ نمیبینی.  میکنم سعیمو دارم خب

 مردم جون بیاد بزرگترت بگو برو. خانم دارن تشریؾ نابلد چقدر میبینم دارم.  نیستم کور _

 بگیرید یاد چیزی یه بلکه کنید سوراخش سوراخ تمرینی بیاید نیست شماها دست  ی بازیچه

 . برسن جایی به  کالس تنبالی سال صد بعد ولو میدونم بعید البته.   وسط این

 

 

 و افتاده جا خانم یه اوردن با و کرد دخالت اونجا سوپروایزر که بود گرفته باال دعوا دیگه

 . داد پایان بحثشون به انژیوکت کردن لوص واسه تزریقات قسمت از باتجربه
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 سورن رگ تو رو سوزن تمام دقت با مهربون پرستار وقتی میکرد ؼرؼر هنوز شاهین

 . کرد وصل بهش رو سرم و کرد وارد

 .دید نگرانیهاشو وقتی زد لبخند

  انشاهلل میشه خوب.  نیست چیزی _

  کرد زمزمه.  کرد نگاه پرستار به و اومد خودش به

 . بود تنها  حالی مریض و تب وضعیت این تو.  بود تنها _

 . بود خودش ، نبود پرستار صحبتهاش مخاطب

 . کشید سورن صورت سرو رو دستی  پرستار

 . داداشت خوشکله خیلی.  حتما زدن چشش. ماشاهلل.  نیست چیزی.  االن میشه خوب_

 هم دو مثل و کنه خوب رو شون رابطه کرد سعی چقدر.  افتاد بزرگش پدر یاد.  زد پوزخند

 بود زنده االن جونش اقا اگه.  گرفت دلش.  کنن پیدا محبت و مهر همدیگه  به نسبت  خون

 ؟؟ کنه نگاه چشاش تو  میتونست

 شو توصیه کلی مرگ قبل  جون اقا که کسی تنها.   خانواده این دست بود امانت بچه این

 . کرد

 . بدتر یکی از یکی.  همگی بودن بدی امانتدار چقدر

 

 شد بیدار بخره چی یه واسش و بخوره هوا یکم بیرون بره گرفت تصمیم خوابه هنوز دید

 . بخوره بده بهش

 .  حتما میکنه ضعؾ  شد تزریق بهش که قوی بیوتیک انتی همه این با

 بیسکویت پاکت یه و کیک  ودوتا موز شیر  پاکت دوتا و رفت درمونگاه روبرو سوپری به

 داشتن بیماری هر و بشه چی هر.  افتاد مامانش یاد. زد لبخند. خرید سگیال کمپوت یه و

 معالجه میتونه رو عضو قطع تا ساده خوردگی سرما از نظرش به.  میگرفت گیالس کمپوت

 . شده شیرین عسل حد تا و پخته ی میوه این کنه
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 برادراش خواهر خودشو نگرفتن دیابت وضعیت این با خوبه

 

 . افتاد میزدن چمشک بدجور واسش که سیگار های پاکت به چشش هک میکرد حساب داشت

 ساله دو ترک از که کرد ضعؾ احساس همیشه از بیشتر.  انگیزن وسوسه چقدر لعنتی

 . بگیره دهنده ارامش و طعم خوش ظرفای این از پک چند و بیاد بیرون

 اون گفت شخود به نداره ارزششو.  بیرون رفت سوپری از زود و کشید عمیق نفس یه

 . کردن طی دوباره رو ترک اور عذاب ی پروسه

 جلوه همیشه از روشنتر ها ستاره. کرد نگاه اسمون به.  بود سوزنده و  تیز   هوا سرمای

.  نداشت رو رقابت توانایی که شده جون کم اینقدر هاللش که ماه ؼیاب در میکردن فروشی

 .اومد فریادی صدای که شد نزدیک درمونگاه در به

  . شد خشک

  . میشناخت رو صدا این

 . دوید اورژانس سمت به. میشناخت  خوب رو ترس و درد سراسر ی نعره این

 

 . رفتن و انداختنش اتاق توی

 میرفت فرو عجیبی کماشکلِ  حالت توی دوساعت یکی تا درمانی شوک جلسه هر بعد همیشه

. 

 کاملی درک ولی کنه باز هاشوپلک نمیتونست حتی.  کنه حرکت یا  بخوره تکون نمیتونست

 . داشت اطرافش به نسبت

 اول تازه میدونست.  نمیگرفت قرار تاثیر تحت ش المسه حتی و شنوایی ، بویایی حس

 . کابوسشه

 . بگیره سرعت نبضش ضربان شد باعث پا صدای شنیدن
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 و هبمیر میشد کاش اصال.  بشه پنهون میشد کاش.  کنه فرار میشد کاش.  شد باز اتاق در

 . خالص

 در انگیزش نفرت  عطر.  شد نزدیک و بست سرش پشت درو.  شد بلند  ش خنده صدای

 و گردن روی اگین زهر خنجری همچون انگشتانش.  بود اشنا بدنش عرق بوی با ترکیب

  . شد کشیده ش سینه

 همه این از که دردی ی اندازه نه ولی داشت درد.  کشید لباس پشت از رو ش سینه نوک

 . میکرد حس وندگیدرم

 که حیؾ.  نیست خوشمزگی این به هم خامه و کره.  تو داری پوستی چه.  پسر لعنتی _

 .کنن محرومم ازت ممکنه. میشیم رسوا.  زد بزرگ گاز چند نمیشه

 ؟؟ هست اصال ادم این از تر چندش ، خندید باز

 راه دنبال ، میکرد تقال ، میکشید فریاد. خوابید روش اومد وقتی کرد حس رو تنش سنگینی

  . میشد ختم بست بن به چی همه.  کجا ، کو اما میگشت فرار

 فکر واقعا ؟؟ کنی بقیه به منو گزارش بری که نبود قرار.  من خوشکل بودی بدی پسر _

 که حقا ؟؟ میکنن شک معمتمدشون پرسنل به و میکنن باور رو  روانی یه حرؾ میکنی

 . ای دیونه

 ؟؟ همم.  نباشم مدارگر و مهربون دفعه هر مثل چیه نظرت. امشب مکن ت تنبیه چیه نظرت

 اصال او از  تر کس بی و تنها. کنه کمکش نیست کسی واقعا.  کشید اه دل ته از.  کشید اه

 ؟؟ هست

 نه میکنم خواهش.  زد لبهاش به ای بوسه.  میشناخت رو دهانش بد بوی.  شد نزدیک لبهاش

  وتطهیر ؼسل اونو تمام  عشق با نفر یک روزی.  مقدسه تن این.  نزن دس.   نبوس  نکن.

  . هست و بوده  یکی مال میدونم ولی چطور و کی نیست یادم.  کرده

 کرد زخمیش و زد ریشه  سم و زهر. کاشت شوکران بوسه با تنش تمام روی.  کند لباسهاشو

.   بلند و ممتدد ریادیف.  کشید فریاد وجودش تمام با  پیچید تنش پایین توی وحشتناکی درد.

 . نمیرسه هیچکس گوش به که میکنن  ش خفه کجا.  نمیرسه حنجره به صدا چرا.



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 طوفان و ؼوؼا ان به جسمش که العملی عکس تنها.  لؽزید  بسته چشم ی گوشه از اشکی 

 . اشک قطره یک.  بود همین داد نشون درون

 

 فریاد با کابوسش امتداد در.  کرد باز  مکان و زمان این به راه گذشته  اتفاقات و خاطرات

 این از.  نه دوباره.  نه.  بودن پوش سفید همه.  کرد نگاه اطرافش به.  نشست شد بلند

 . چی همه.  گرفتن چیشو همه.  میترسید سنگی ی چهره با سفید روپوش ادمهای

 ی گوشه به و رفت عقب عقب.   افتاد زمین تخت رو از.  نمونده   بردن واسه چیزی دیگه

 رد سفید های سرامیک روی حرکتش امتداد در و شد کشیده دستش از سوزن.  رسید دیوار

 . سرما از.  درد از.  ترس از.  میلرزید.  گذاشت جا به خون

 زل بهش تعجب با که اشنا بداخالق مرد سمت به برگشت نگاهش.  افتاد زمین روی چیزی

 . بود ولو زمین رو خریداش و زده

 نزدیک خودش و کشید داد سرشون بداخالق مرد. پرید جاش از که بشن دیکشنز خواستن

 . افتاد زانو رو جلوش.  شد

  . اینجام من.  عزیزم نترس.  نترس _

.  اوست ترسناک ی ؼریبه همه این بین اشنا تنها.  داشت اعتماد او به. بود مهربون لحنش

  ددی کرد زمزمه اروم

 لیتل ی رابطه تو بار چند که شنیده رو لفظ این هم قبال.  شد منفجر.  نه.  لرزید دلش شاهین

 و ؼم.  بودن نکرده صداش اینطوری هیچکدوم ولی دختراش دوس از چندتا با بوده ددی

  . شکوند دلشو وحشتناک بود سورن صدای تو که دردی

  زد هق و کرد پنهون ش سینه تو صورتشو.  انداخت بؽلش تو خودشو و اومد سمتش به

. نذار تنها اینجا منو میکنم خواهش.   میشم خوبی پسر. نمیکنم اذیت دیگه.  میکنم واهشخ _

 میکنن اذیتم خیلی. .   میکنن اذیتم..  بدن خیلی اینجاییا

 

 . فشرد   خود به محکم.  اوردن بچه این روز به چه  اخه.  کرد بؽض
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.  کنه اذیتت کسی ارمنمیذ.  دیگه خودمی پیش همش.  اخه بذارمت کجا.  عزیزم نترس _

 میدم قول.  نمیذارم تنهات هیچوقت دیگه

 

 و گرفت اروم  سورن.  موثرتر بیوتیکی انتی و دوا هر از.  بود حقیقی درمان کلمات این

 . بست چشمهاشو

 این حریؾ هم سرد های کاشی.   بود خیس و داغ تنش.  میلرزید هنوز شد بیهوش اینکه با

  . نشد التهاب و اتش همه

 دیگه ولی  کردن دوره رو تخت پرستارا و دکتر.  گذاشت تخت روی  شد بلند و کرد بؽلش

 . بود مشتش تو لحظه اخرین تا شاهین لباس ی یقه.  نکرد ترکش هم لحظه یه

 

 میشنوه ؼر کلی بازم بود مطمئن.  کرد فاکتور دواهارو استرس با بادمجونی رژ  ی دختره

 . ادم این از

 بیست سیصدو فاکتور با االن کرد پا به قشقرق همه این تومن تشص صدو سر که کسی

 . سرش رو میذاره رو داروخونه تومن

 . داد بهش بانکو عابر کارت و نکرد قیمت نگاه حتی دید تعجب کمال با ولی

 .داد بهش دواهاشو و کارت و کرد تموم کارشو زود.  میرسید نگران و خسته نظر به

 . بیرون رفت سریع اونم

 دوباره کرد باز رو پشتی در برگشت و جلو صندلی رو انداخت دواهارو پالستیک هینشا

 صورتش رو دست.  سردشه بازم میکرد حس ولی روش بود انداخته رو کتش.  کنه چکش

 خودش از.  رفت هم تو بیشتر اخماش.  نداشت رو به رنگی همچنان ولی نداشت تب.  کشید

 نزدی بهش سر یه حتی سال یک لعنتی.  سال یک ردک زمزمه خود با. بود عصبی و دلخور

 موسسات وضعیت میدونستی.  کرده خودکشی میدونستی.  نیست خوب حالش میدونستی ؟؟

 مسخره انتقام و بازی بچه  یع خاطر به باز ولی میدونستی رو همه  چجوریه دولتی درمانی

 . نگرفتی سراؼشو بار یه
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 خیر.  میکردی جبران نبودشو یکم تو الاقل رفت که اون.  جون اقا ؼیر داشت رو کی مگه

 و بودی تو تر ناخلؾ همه از نگو.  بودی زده جا بزرگوار اون خلؾ ی نوه خودتو سرت

 . بس

 

 و  نشست فرمون پشت رفت و بست اروم درو.  بیرون اومد ماشین از و کشید عمیقی نفس

 تو برد و کرد بؽل رو نسور.  شد شروع دوباره سگا قراری بی رسید وقتی.  کرد حرکت

.  خوبه حالش.  نشید نگران.  داد ؼذا و اب بهشون و حیاط تو برگشت بعد.  خواب اتاق

 کمی.  دارید دوس من از بیشتر اونو دیگه حاال همش اومده روزه دو. الشیا ای.   خندید

 زود بود گرفته سرکوچه سوپری از اماده سوپ یه راه تو. داخل رفت و کرد نوازششون

  . میکرد ضعؾ صبح تا حتما اینجوری ولی بود خواب.  ریخت کاسه توی و کرد رمشگ

 . کرد پشت بهش و برگشت.  کشید صورتش رو دست اروم.  کنه بیدارش بود مجبور

  که ندارم کاریت.  بخواب بعدش بخور یکم.  عزیزم پاشو _

.  کرد زیاد سرشو پشت  بالشتهای و کرد بلندش و گذاشت کنار رو سینی.  نداد اهمیتی باز

 .بود داشته نگه بسته چشاشو سرسختانه بازم ولی بود تخت رو نشسته حالت به دیگه حاال

 . خندید

 اخه میخوابی چقدر.  جون بچه کن بس _

 بود خوشمزه.  گذاشت دهنش تو و کرد فوت قاشق تو رو سوپ و گرفت بؽل رو سینی . 

 . کرد باز گونه خمار چشاشو.  داشت دوس طعمشو

 خودش به قرصارو هم بعدش.  خورد  اعتراضی هیچ بدون اخر تا رو کاسه فقط نگفت هیچ

 . داد

 . کشید روش گردن تا پتورو.  بکشه دراز کردتا مرتب بالشتارو و گذاشت کنار رو سینی

  عزیزم بخواب _

.  میکردن لوسش که بودن کسانی هم قبال بود مطمئن.  داشت دوس رو عزیزم لفظ چقدر

 بست چشمهاشو لبخند با. میکرد تجربه رو بودن داشتنی دوس حس این باز که خوبه رچقد
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 خواب به هم در پیچیده کوچک تخت توی.  پریدن خواب از جفتشون گوشی االرم صدای با

 . بودن رفته

 . شده دیرش خیلی که میکرد ؼر ؼر.  حموم تو پرید و شد بلند زود شاهین

 تو اومد بعد دقیقه پنج شاهین که خواب کو ولی.  کشید سرش روی پتورو و خندید سورن

 تمام از رو خواب که کرد بسته و باز  لباسهاش دنبال به رو لعنتی کشابهای اینقدر و اتاق

 . بدبخت سورن برسه چه گرفت هم ها همسایه

 . زد زل بهش و زد کنار پتورو

 . میگشت چی دنبال دیگه بود پوشیده لباساشو

 واسش اشپزخونه رفت.  انداخت تخت رو و کرد پیدا رو داؼون و ربد نوکیا گوشی یه

 .نداشت خونه تو هیچی ولی کنه اماده صبونه

 نمیشه اینجوری دیگه ولی.  اورد می خودش با یا بود هتل تو ؼذاییش های وعده ی همه

.  میکنه خرید امروز حتما.  باشه هم دیگه یکی خوراک و خورد فکر به باید. کرد زندگی

 که همیشه مثل.  گشت کن باز کنسرو دنبال و بیرون اورد یخچال از رو گیالس مپوتک

 دسته و چاقو دامن به دست.  بود فایده بی تالشش کنی پیداش عمرا هستی چیزی دنبال وقتی

   میکرد کار عجوالنه اینقدر.  ریخت کاسه یه توی و کرد باز بالخره کنسرو.  شد هاون ی

 . ریخت وراون اینور ابش نصؾ که

 قاشق یه.  ش میوه نه کمپوته اب تو ویتامینا تمام میگه.  میکشتم ببینه مامان گفت خودش به

 . دستش داد و اورد  و انداخت کاسه داخل

 . قرصات هم بعدش اینو بخور _

 هسته  پس نبود کار در سینی. خوردن کرد شروع.  نشست شد بلند و گرفت  ازش رو کاسه

 تعجب با بود قدیمی گوشی با گرفتن کشتی مشؽول که شاهین.  تخت راونو میکرد تؾ هاشو

  کرد نگاه اینکارش به

 عزیزم؟؟ داری تشریؾ طویله _
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 اشکش که خندید شاهین حرؾ این به وجودش تمام با اینقدر.  شد منفجر ای خنده یهو

 نخندیده دل ته از اینجور مدتهاست بود مطمئن  شد سرازیر

 

 

 . دستش داد و کرد سرهم نواری چسب چند با رو گوشی

 ای فایده وگرنه بخوری باید سروقت حتما.  نره یادت میزنم زنگ بهت قرصات وقت _

 . بزن زنگ داشتی کار سیوه شمارمم.  نداره

 خسته طوالنی زمستونی خواب از ؼد و شیطون پسر اون.  میکرد حس خودش تو تؽییراتی

 . بود شده بیدار شده

  ندارم شدوس اینو نمیخوام _

  واست میگیرم خوب گوشی یه.  چشم بگیرم حقوق.  موقته  ، گیالس ی شکوفه _

 راحتی این به که نیست این ش معنی این ولی اومد خوشش کرده انتخاب واسش که لقبی از

  . بیاد کوتاه

 . بده خودتو گوشی.  ندارم دوووسش.  میکشه طول.  نمیخوام _

 وقت پس.  رسیده خوردن جرر مرز به االن هتل مدیر بود مطمئن بود شده دیرش وحشتناک

 رو داؼون و درب گوشی و کرد عوض رو سیمکاراتو حرؾ بدون.  نداشت  رو بحث جرو

 رو گوشی های برنامه و.  زد لبخند خوشحالی از. دستش داد گوشیشو و گذاشت جیبش تو

  کرد رو و زیر

 . داره؟؟ هم بازی _

  گشت کیفش لدنبا و گذاشت جیبش تو کلیدارو

 . کن دان خواستی چی هر.   نه _

  بخرم بسته نداره هم شارژ. نداره بسته که این _



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 . کرد پیداش تخت زیر بالخره.  گشتن از بود شده کالفه

 . دارم عجله حاال.   خط این به میفرستم میگیریم شارژ  رسیدم.  باشه _

 . میره سر م حوصله. ها نره یادت _

 . نمیره یادم. نه _

 فکر به باید که میکرد فکر این به ماشین تو.  بیرون زد خونه از سریع و کرد خداحافظی

 . دانشگاه انشاهلل بعدش و بود اخرش سال احتماال.  باشه هم مدرسه تو نامش ثبت

 

 

 . هم به بود ریخته خرجش و دخل ی برنامه کال ماه این.  خونه رسید خرید کلی با شب

 پس هرچی گوربابای.  بده زندگیش و خونه به تکونی یه وقتشه.  یستن مهم  واقعا دیگه ولی

 . برد لذت لحظه از باید وقتا بعضی.  ست اینده و انداز

 رو بود اورده هتل ی اشپزخونه از که ؼذاهای.  کرد مرتب ها کابینت و یخچال تو خریدارو

 سورن از هنوز یول میگذشت خونه به رسیدنش از ساعتی نیم.  بشه گرم گذاشت دیگی توی

 . برده خوابش دست به گوشی تخت رو دید و خواب اتاق تو رفت.  نبود خبری

 رو دست.  گذاشت تخت کنار عسلی روی و گرفت دستش از رو گوشی و زد لبخند

 . کشید صورتش

  امروز داره خواب اینقدر چرا گیالسم ی شکوفه _

  . کرد باز چشاشو و زد لبخند

  میره و میذاره تنهاش همش  ددی چون _

 گفتناش ددی دفعه هر با  میجوشید وجودش تو  حسی یه.  شد جمع شاهین لبخند

 

  . کرد دواها به نگاهی و کرد جور و جمع خودشو
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 ؟؟ خوردی قرصاتو _

  نوچ که انداخت باال ابرویی

  کرد بدی اخم

 ؟؟ اونوقت چرا _

  ندارم دوس _

 بشی وبخ تا بخوری باید دواست ؟؟ داشتنه دوس به _

  دیگه شدم خوب _

  نداشتم خبر بودن پزشک اقازاده.  به به _

  پزشکم دندون.  نوچ _

 میخواد بود مطمئن ولی گفت رو جمله این ناخوداگاه.  شد زده ذهنش تو ای جرقه لحظه یه

  بشه پزشک دندون روزی یه

 به بعدا امش بریم پاشو.  گردنت افتاد م خورده کرم دندونای ی همه زحمت پس.  خوبه _

 . بد ی پسره میرسم حسابت

 دوش یه رفت و خورد قرصاشو خوردن که شام.  شد بلند و گرفت رو شاهین دست و خندید

 و کشیده دراز تخت روی پهلو به  شاهین دید اتاق تو اومد و شد تموم حمومش وقتی.  گرفت

 میداد خوبی بوی هچ.  خندید بیداری و خواب بین.  شد ولو پهلوش رو  رفت.   بسته چشاشو

  ؟؟ بهشته های باغ   های شکوفه از یکی  خود یا صابونه عطر.  پسر این

 .میداد تکون گونه گهواره شاهین تن رو خودشو

  کنیم بازی پاشو . نمیاد خوابم من  ؟؟؟ ددی _

 هالااااک. موته به رو.  شه خسته  ددی  عزیزم _
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 .  پاشو.  نمیخوام _

 . عزیزم نک نگاه تلوزیون برو _

 . ندارم دوس.نوچ _

 و بست  اروم خستگیشو از خمار چشای.  نداشت  خواب لشکر روی کنترلی دیگه واقعا

 . شد چی دیگه نفهمید

 روی از ها همسایه  شیطون ی گربه دوباره حتما.  پرید خواب از سگها پارس صدای با

 . میداد حرصشون شده رد دیوار

 . کرد بود برده خوابش وشپهل رو همونجا که سورن به نگاهی

  خودشون روی و باال اورد پتورو. بؽل به کشیدش و گذاشت تنش دور دست و زد لبخند

 حس قلبشو ضربان رفتن باال.  کرد لمس انگشتان  نوک با قشنگشو های مژه و گونه.   کشید

  . کرد

 .نیست زیبایی و لطافت این به هم گیالس ی شکوفه کرد زمزمه

 حتما. لطیؾ و پرطروات. داشت خاصی ملمس.  کشید لبهاش روی و اومد پایین انگشتش 

  .شیرینن و طعم خوش اندازه همون به

 پا از دس نکنه کنه نگاش نمیخواست.  فشرد خود به بیشتر رو سورن و کشید عمیقی نفس

  .  کنه خطا

 چه.  اورد کم یوسؾ حضرت حتی زیبایی مقابل در.  انسان های ضعؾ تمام به لعنت

 . نیاز و وسوسه از پر  ست بشری  که  دارن او از انتظاری

 ؟؟ میکرد چیکار باید تنشو بوی و عطر ولی.   کنه نگاش نمیتونست دیگه مسافت این از

  برگشت  خود  خاص و اعال ذات و اصل به.  نبوده بویی خوش این به صابون هیچوقت

 . دهد نشانت عینی را معجزه که ست کافی بدن و تن این زیارت

 دیونه و مرید و میاری ایمان بهش ابد تا.  کنی بوش.  کنی بؽلش.  کنی لمسش بار یه کافیه

 . شی
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 و بود خواب.  کرد همسایه خود حتی و گربه و سگها   ی حواله ابدار فحش و لعنت چند

 وقت بی بیداری این اورد روزش به چه ببین.  راحت

 

 

 . بیدارشد  توقش و تق صدای با باز صبح

 اونجا رفت و مالید چشاشو.   بود اشپزخونه صدا منبع.  زد کنار لگد با پتورو و کشید هوفی

 . درگیره گاز روی  ی قابلمه با  خیس موهای و  باز پیرهن با دید  .

 . گفت بخیر صبح و زد لبخند دیدش با

 و میز  یکیش داشت کم چیزا خیلی ش اشپزخونه. نشست کابینت رو رفت اخم با اما سورن

 . صندلی

 ؟؟ قهره نکنه.    فرنگیم توت  چشه ؟؟ چیه _

  میذاری تنهام میری باز _

 . گذاشت درشو و کرد خاموش رو  قابلمه زیر.  خندید

 کوچه بیفتیم گشنگی و پولی بی از نمیخوای که تو.  سرکار برم مجبورم.  پسرکم مجبورم _

 . بمیریم  و خیابون ی

 پوست  کرد فکر خودش پیش سورن.  بست پیرهنشو یها دگمه و ایستاد روبروش اومد

 . میاد خیلی ش ددی به شاید یا. رنگه خوش چقدر گندمی

 اموزش از تو پرونده  نمیتونم اون بدون.  وکالت کار دنبال بریم باید.   میام زود امروز _

 . کنم ت نام ثبت اینجا بیارم بگیرم تهران پروش

 . بگذره کاؼذبازی  به میخواد همش بیاد زود یخوادم هم روز یه یعنی.  کشید هوفی باز

 

 .  نره یادت بخور قرصاتم.  میخوری حتما واست کردم درس نهار _
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 . دستش داد.  بود توش لقمه چندتا بیرون دراورد یخچال از پالستیک یه

 . مربا کره هم.  پنیر  گردو هم.   ت صبحونه اینم _

 . بخور همشو

  نهمچنا بود اویزون لبهاش

  . نمیخورم.  نمیخوام _

 . نشه لجباز بدتر نکنه توجه بهش کرد سعی

  پوشیده لباس و خورده نهار خونه میام یک.  بزن زنگ داشتی کاری.  دیگه میرم من _

  . باشی اماده

 . رفت و بست درو و کرد خداحافظی و پوشید کفشاشو و بیرون رفت اشپزخونه از

  .زد بینتکا به لگدی و پایین پرید  سورن

 . چرا نمیدونست هم ،خودش بود عصبی

 . ست دلتنگی اثرات شاید

 

 . برد خودش با شو صبحونه و حیاط تو رفت

  . کرد تقسیم باشون هاشو لقمه و نشست سگا قفس کنار

 تمام ولی نیست یادش قبلشو.  نیست قفل که در ؟؟ بیرون نره چرا.  ۱ ساعت تا کو  ولی

 . گذشت  قفس و حبس تو  هم بعدش روزهای

  . نمیرسید سخت نظر به دیوار درو از رفتن باال ولی بود قفل حیاط در سمت رفت شد بلند

 نگرانش.  کردن پارس کردن شروع سگها.  نشست در ی لبه روی و باال کشید خودشو زود

  .داد تکون دست واسشون لبخند با.  اینکه مثل بودن

  . نباشید نگران.  میام دیگه یکم _
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  هنوز و نمرده که میفهمید داشت تازه.   میکرد سبکی احساس.  پایین پرید در سمت اون از

 . ست زنده

 از. کرد پرواز رو کوچه اخر تا و کرد باز دستهاشو.  سرعت تمام با دویدن کردن شروع

 . میخندید بلند صدای با  نشاط و شادی

 . کنه کم سرعتشو داشت سعی ، میزد ضربه روش و صورت به هوا

 . شکست  پسر این مقابل در مقاومتش اما

 قبل خاطرات از ، نه ش خونه و ددی از بشه دور میخواست فقط.  میدوید و میدوید و میدوید

 . او از

   بده نشون.  بایسته دوباره وقتشه ولی شکست اونو بدجور دنیا.  بود برگشته زندگی به امیدش

 . زخم و درد از پر و  دلشکسته ولو.  اینجاست هنوز

 

  طالییش چشای.  میزد لبخند اونم.  ایستاد.  کرد حسش کنارش که بود گذشته کوچه از

 . میزد برق همیشه از بیشتر

 ؟؟ بودی کجا _

 .  دویدن باهم اینبار و گرفت دستشو.  نگفت چیزی

 حافظه و ناخوداگاه ثبت ها روزمرگی ترین تکراری ی اندازه به. اشناست صحنه این چقدر

 . هاست

 شخص. بود شده شیطون.  مهمه مگه ولی نبود همراهش پولی.  رسیدن اتوبوس ایستگاه به

 . سکوت و ضعؾ سراسر پسر اون نه و اینه اصلیش خود هم شاید.  بود شده ای دیگه

 

 طوری ایستادن ش میله به دست اتوبوس وسط همونجا نبود نشستن جای.  باهم شدن سوار

 . میخندیدن هم  چشم تو مچش.  باشن هم مماس انگشتان که

  محبت و مهر سراسر نگاهی با
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 ؟؟ بریم کجا _

  انداخت باال شونه طالیی چشم پسر

  نیستیم بلد رو جایی که ؟؟ما مهمه مگه اصال _

  خندید فقط باز

  میشه نگران  ندم جواب بزنه زنگ بهم ددی.  رفت یادم گوشیمو وای _

 ؟؟ چرا ،؟؟ دش ناراحت یعنی. بربست رخت لبش از لبخند

 ؟؟ نه مگه.  دوستم تو مه ددی اون خو.  دارم دوس رو جفتتون  ؟؟ چته _

 شد؟؟ حسودیش یعنی.  هنوز داشت ؼم نگاهش ولی زد لبخند

 

 

 پس کنه گمش ترسید.  بود شلوغ خیلی.  شدن پیاده پس ماشین از دیگه بودن شده خسته

  . کردن حرکت و گرفت دستشو

 حرؾ باهاش ش ددی مورد در دیگه گرفت تصمیم.  بود سنگین سر طالیی چشم پسر هنوز

 . میخوان خودشون واسه فقط رو دوستشون که حساساست ادم اون از شاید.  نزنه

 شد داخل اون قبل دوستش.  میکردن تفتیش ورود قبل ولی.  رسیدن اونجا به شد چی نفهمید

 . بره دنبالش شد مجبور پس

 یکدست و بود سرامیک تمام.  رسیدن بزرگی خیلی ی حوطهم یه به  مکان اون از گذشتن با

 . بخور و گالب از ترکیبی.  میداد عجیبی بوی. سفید و

 حوض.  میکرد نگاه ورش دور به تعجب با فقط.  کشید خودش دنبال و گرفت دستشو

 رو حوض ابی و سفید و بنفش گلهای از پر های گلدون.  بود حیاطش وسط بزرگی

 ازادن.   حتما دارن خوبی حس چه.  کبوتر چقدر.  کرد نگاه اسمون به.   کردن  محاصره

  اسمون ساکن و
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 . کرد اشاره طالیی گنبد به و زد لبخند.  پرسید ازش کجاست اینجا.  رفتن جلوتر باز

 . میاد بدش زیاده توش خدا که جایی از گفته یکی به یادشه.   باشه اینجا نداشت دوس

 مثل درست.   براق و طالیی.  داشت زیبایی درهای.  شد یمتسل دید که اصرارشو ولی

 . آرتیس چشمهای

 اما میدونست.   اونه اسم میدونست.  زد جرقه اسم این ذهنش تو یهو.   شد خشک لحظه یه

 سرگیجه.  دور و نامفهوم.   اینقدرمبهم چرا.  نمیاد یادش چرا.  بود بیشتر ها نادانستنی

 . نشست زمین روی همونجا.  هم تو رفت اخماش.  گرفت

 ،ددی کرد زمزمه لب زیر.  گرفت سرعت قلبش ضربان.  فشرد دستش  توی رو صلیب

 

 یهو دلش نکرد پیداش و گشت رو جا همه وقتی ولی کرده قایم خودشو و قهره کرد فکر

 . ریخت  و خورد ترک

 . اومد خواب اتاق از گوشی صدای ولی زد زنگ

 . اخه دهبگر دنبالش کجا.  کنه چیکار

 حتی ولی بره اونجا  بود بعید. اطراؾ خیابونای کوچه زدن شخم کرد شروع بیرون زد زود

.  البد شده گم.  بیرون رفت چرا.  نیست بلد رو اینجا که اون اخه.  زد سر درمونگاه به

 هزاران.   کنه تصادؾ و نباشه حواسش نکنه. کنه اذیتش کسی نکنه.  شه بد حالش نکنه

 و اب به خودشو کرده گم خردسالشو ی بچه که پدری مثل واقعا. میچرخید شذهن تو فکر

 این با ولو ست دیگری چیز حقیقت اما مسئوله قبالش در که بود این ش بهونه. میزد اتش

 . انکار و نفی همه

 دارم ولی. خندیدم روت تو روزه دو همش.  ست کنده پوستت.  سورن نرسه بهت دستم مگه

  .  کنم پیدات فقط.  واست

 دیگه حاال زد سر بیمارستان چند.  میزد اتش وجودشو نشه پیدا ممکنه اینکه تصور حتی

 . کالنتریاست و پلیس نوبت
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.  کنید اقدام میتونید گذشت شدنش مفقود از که ساعت  ۸۴. راحتی همین به.  کردن جوابش

 . ست بسته بالمون و دست اون قبل تا

.  مریضه بچه این بگه. نزنه داد روبروش ی زده یخ دما این سر گرفت خودشو جلو خیلی

  عمریست ساعت ۸۴.  میفته اتفاق هزار ساعت تویه.  نیست خوب حالش

 نگرانی از داره اینکه اصال.  بفهمه دردشو که کیه.  دارن حق.  راحته  واسشون گفتنش

  ؟؟  مهمه  میشه دیونه

 لب زیر.  بده ادامه نداشت جون.  تنشس کالنتری راهروی های صندلی از یکی رو همونجا

 . گیالسم ی شکوفه کجایی اخه.   بابایی کجایی کرد زمزمه

 

 

 میکرد بازی دستش مچ  تسبیح های مهره با نشسته بزرگ ستونی به تکیه همونجا.  شد شب

.  

 و مهربون نگاهی با.  میرسید نظر به اشنا چقدر.  میخوند قران و نشسته کنارش پیرمردی

  لب هب لبخند

 منعکس رو چی همه.  بود صاؾ و صادق اینه همچون چشمها اون.  شد پریشونیش متوجه

 .  سرگردونی و زخم و درد. میکرد

  پرسید اروم

 بابا؟؟ چیه اسمت _

  سورن کرد زمزمه.  دوخت او به و گرفت تسبیح از چشم سورن

  قشنگی اسم چه _

 . کرد تشکر لب بر لبخندی با

 ؟؟ رضایی رشه اهل یا مسافری _
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.  رفته فنا به که ها خاطره ها؟؟ خاطره شهر یا اینجا.  کجاست اهل  واقعا. رفت فرو فکر تو

  زندگیست مکان اینجا حتما پس

  . اینجام اهل کنم فکر _

  مهربون پیرمرد شد نگران

 ؟؟ تنهایی _

 داد تکون سری

 ؟؟ شدی گم _

 نظرش به  چون شاید.    میگفت اینو باید  چرا حاال.  میپرسن ها بچه از که  ست سوالی این

 . ترس و تردید از پر و تنها  و معصوم. اومد شده گم های بچه مثل

 . داد تکون سرشو باز

  . شد بلند و بست رو قران

  کنیم پیدا تو خانواده پاشو. بابا پاشو _

 ویجستج در.  بود  امیدی ی روزنه دنبال به چون شاید.  چگونه و چطور نپرسید حتی

 . میزد چنگ چیزی هر به رهایی

 

 خوابش داشت.  بست چشاشو و داد تکیه مبل پشتی به سرشو. بود راحتی و گرم خیلی جای

 به شد بلند و زد لبخند دیدنش با.  پرید جاش از زود.  شد باز  بدی صدای با در که میبرد

 جداش خود از و گرفت صورتشو.  فشرد سینه به اونو ثانیه چند شاهین.  دوید بؽلش سمت

 . لب و گردن و ها گونه چشمها.  میکرد چک چشم و دست با جاشو همه.  کرد

 نترسیدی ؟؟ نکرد اذیتت که کسی ؟؟ نیست درد که جاییت ؟؟ نشده که چیزیت ؟؟ خوبی _

  . که

. کرد بهش نگاهی تعجب با پیرمرد.  نمیداد دادن پاسخ امون حتی.  نداشت تمومی سوالهاش

 . باشه داشته سورن بزرگی به پسری سال و سن این با میرسید نظر به بعید
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 . داد تکونی سرش به پیرمرد. شه خونده پدر که گفت اونم.  کرد شاهین از سوال چند

 از همه که ای زمونه تو اونم. مباهاته ی مایه شما مثل جوونایی دیدن واقعا.  بابا افرین _

 بشه وارد لطمه شون تفریح و خوشی  به نکنه ننمید خانواده تشکیل حتی.  فرارین مسئولیت

 و داری دوسشون که کنی ادمایی از پر ورتو دور که اینه حقیقی خوشی بدون که کیه. 

 . بلعکس و نیازمندی بشون

  برن اونجا از زودتر تا گرفت رو سورن دست و کرد تایید حرفهاشو شاهین

 کنم تشکر چی هر.   شد مریض بد خیلی پیش روز چند اخه بخوره باید قرصهاشو ببخشید _

 اخرین و اولین.  نمیشه تکرار دیگه ولی.  نیست بلد خوب رو اینجا  مشهد اومدیم تازه.  کمه

 بود بار

  سورن جورایی یه  حرکت این با. فشرد  رو بود  دستش تو که دستی میگفت اینارو وقتی

 بود پیشش االن که همین ولی.  تمومه کارش امشب احتماال.  اومد دستش کار حساب

 . کتک و دعوا حتی.  نیست مهم زیاد ش بقیه دیگه.  میکرد خوشحالش

 

 . میکرد بازی تسبیح های مهره با پایین سری با نیومد در صداش حتی ماشین تو

 نبود من تقصیر. ببخشید ددی کرد زمزمه اروم برگشت جراتش ارومه شاهین دید وقتی ولی

  برد اونجا اشتباهی مارو اتوبوسه

  . بود دنده تعویض و صدا با و عمیق نفس یک فقط پاسخش

 . مفرد نه میکنه استفاده جمع لفظ از سورن نکرد توجه حتی که بود عصبی اینقدر
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 خفه یه با ولی تابی بی کردن شروع سگها.  داخل برد رو ماشین و کرد باز رو حیاط در

 اروم.  رفت سگها قفس سمت و شد پیاده سورن بست رو حیاط در تا.  کرد ساکتشون شید

  میکرد صحبت باهاشون

 . بکشه منو میخواد کنم فکر.  کنید حالل ندیدیم رو همدیگه دیگه اگه.  برگشتم من.  سالم

 کتشو شدن که خونه داخل.  کشید خودش دنبال و گرفت دستشو اومد حرؾ بدون شاهین

 . کرد تا پیرهنشو استین و انداخت گوشه یه و دراورد

  بیرون رفتی چطور.  بودم کرده قفل رو حیاط در که من _

 . میزد فریاد رو ناراحتی و خشم  خاصش لرز ولی.  نبود بلند صداش

  . پریدم باالش از گفت اروم.  برد دهنش تو شستشو انگشت ناخن

 . همین.  فقط داد تکون سری

 . نوشید یکسره و دراورد یخچال از رو اب ی شیشه و اشپزخونه سمت رفت

 خواب اتاق سمت به و گرفت دوباره دستشو.  سمتش اومد و سینک تو انداخت اونو بعدش

  . خوابوند پاش رو شکم به اونو و نشست تخت ی گوشه. رفت

  ؟؟ داریم چی اینجا خب _

 بزرگی اون به در از.  میکنه فرار.  نمیکنه گوش  ددیش حرؾ به  که بد خیلی پسر یه

 . نه یا درسته.  میترسونه مرگ حد تا رو بابایی و  میشه گم.  نمیبره گوشی. میپره

 شاهین پاهای از یکی ولی بیرون بکشه بؽلش از خودشو کرد سعی پوزیشن این از متعجب

 . بود دستش اسیر هم ش باالتنه و کرد قفل پاهاشو جفت

  نسرشو به ؼلطا   این فکر دیگه تا میکردن اسپنک حسابی رو بد های بچه ما زمان تو _

 . نزنه

.  کرد اعمال رو نوین تربیتی راههای باید و ست شده منسوخ روش این میگن روزا این

 بهتر خیلی اتفاقا که خودمون سنتی  روش همون از و قدیمیه کامال من  فکر طرز متاسفانه

 . میکنم استفاده میده جواب
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 . اورد فرود قدرت تمام با و باال برد دستشو و پایین کشید شلوارشو ای دیگه حرؾ هیچ بدون

 بعدی های ضربه بود کارش اول تازه ولی.   کنه ازاد خودشو کرد سعی وباز گفت بلندی اخ

 ولی کنه تحمل صدا بی کرد سعی و گرفت گاز رو شاهین دست. اومد هم سر پشت هم

 . میشد شدیدتر لحظه به لحظه ضربات

  میشد ربیشت هی و بود زیاد دردش.  پرید جاش از  اسپنک هر با

 تماس  ازلذت نمیتونست ولی.  کرد فروکش کم کم خشمش.  بود دیگر عالمی در اما شاهین

 خوش میگذاشت سفید پوست رو انگشتاش که ردی.  بگذره فرم خوش باسن اون با دستش

 . میشد افزوده زیباییش بر هم لحظه هر.  بود رنگ

 و کرد بلندش بؽلش  از اورد باال شلوارشو  داشت نگه دست و کرد کنترل خودشو بالخره

 . برد دیوار  ی گوشه سمت به

 

 . فهمیدی بخوری تکون جات از نداری حق نگفتم بت تا ایستی می دیوار به رو همینجا

 پشت بهش و داد تکیه دیوار روی پیشونیشو  اخم با فقط. نداد جوابشو پس بود قهر باهاش

 .کرد

 تر تخس پرروی بچه هر از گیالسش ی شکوفه.  کرد کنترل خودشو ولی گرفت ش خنده

 . بود

 . گذاشت  چشاش رو  دستشو ساعد و کشید دراز تخت رو رفت

 استراحت دمی به داشت نیاز.  کرد تجربه رو چیزها خیلی امروز.  زده هیجان و بود خسته

 کرد نگاه سورن به و کرد بلند دستشو.  اومد صدایی که میبرد خوابش داشت.  اسایش و

 . خشک و ترد حسابی بود چی هر.  میخورد چیزی داشت بهش شتپ همونطور

  بود سخت خیلی اینکه با باشه جدی لحنش کرد سعی

 واسم؟؟ میخوره هوله هله داره.  اینکه مثل تنبیهه تو فرنگی توت _
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 مفهوم نیمه کلمات و پر دهن با.   بگیره ازش نتونه  داد جا دهنش تو  ویفرو ی همه زود

  داد جوابشو

 . نیست که تو مال.  خودمه مال.  داد بهم پیرمرده _

 

 

 . شیرینه اینقدر چرا لعنتی این.  سخته خب. بگیره خودشو جلوی نشد.  خندید

 . اینجا بیا سورن _

 باال داد هاشو شونه برگرده اینکه بدون

  .ها توام با سورن _

 . موند همونجا و نداد نشون العملی عکس

 ؟؟ نمیای پس _

 .نمیاد کوتاه ایستادن  صبح  تا قیمت به حتی بود مطمئن جورایی یه جبازل و بود ؼد

 رفته کرد حس.  بود سرش پشت حرکت ی متوجه.  بیرون رفت و شد بلند تخت از شاهین

 اینقدر میکرد فکر.  گرفت دلش لحظه یه.  شد مواجه خالی اتاق با و برگردوند سرشو پس

.  بکشه نازشو که هست زندگیش تو یکی یگهد میکرد فکر.  بده اشتیش که مهمه واسش

 .  بود بهونه فقط میکرد درد که ی تنبیه جای اما.  کرد بؽض.  کشید  پشتش رو دست

 

  . کشید و گرفت دستشو و سمتش اومد مستقیم ایندفعه اتاق تو اومد دوباره ش ددی

 .  کن قهر کنی قهر خواستی بعد  حاال بخوابیم بیا_

 اونو و کشید دراز.  بودن تخت رو لحظه  یه عرض در بود تر قوی نشاهی اما کرد مقاومت

 وجودش تو چیزی یه.  بود متفاوت شاهین نگاه ولی بودن هم چشم تو چشم.  کشید سینه به

 . حس این از میترسید.  میداد دست از نفسهاشو  کنترل.  گرفت ازش نگاه ناخوداگاه.  لرزید
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 .بود مونده لبش رو کاکائو  ویفر ذرات از کمی.  دبو  قفل دیگری جای نگاهش اما شاهین

.   اومد باال سورن نگاه.   کشید ای قهوه ذرات روی شست انگشت با و اومد باال دستش

 . مکید و گرفت دهان به شو شست وقتی بود ش ددی لب رو لبخند

 تو طعم این از بهتر مگه.  گیالس و فرنگی توت و کاکائو ترکیب.  ست خوشمزه.  ممم _

  هست دنیا

.  اورد می وجد به  اونو  حرفهاش.  داشت عجیبی حال.  دزدید چشم باز و گرفت ش خنده

 . قهر و دلخوری ، دعوا کتک،.  شد فراموش چی همه

  .بست چشمهاشو و گذاشت ش سینه رو سر

  . ادم این کنار در داشت ارامش

 میشنید بچگی تو  مادرش زا که الالیی ی زمزمه کرد شروع.  کرد تر سفت رو بؽل شاهین

.  

 . ست شده فراموش که سالهاست کرد فکر.  کرد یادش یهو چطور نمیدونست

  . شیرینم پسر بخواب _

 . کن شیطنت روزها

 . کن بازی ،  بدو و بپر

 . بیا بؽلم به شد که شب

 .  دیرینم عشقِ  گرمه و امن جات اینجا

 

 

 میتونست دیگه حاال.  رفت پیش خوب چی همه ولی کشید طول ساعتی دو یکی  کارا اتمام

 بود عالی نمراتش.  کرد ش کارنامه اخرین به نگاه.  کنه نامش ثبت مشهد تو دبیرستان یه تو

 . صفر حد در انضباط ولی
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  نیست بعید هیچی قبلی سورن  نبوداز عجیب هم زیاد البته

 ابی ی پوشه و اومد بالخره. میکرد بازی گوشیش با نشسته شاهین اومدن منتظر ماشین تو

 . گذاشت جلوش رو

 ثبت تا احتمالی ی مدرسه مدیر پای و دست به بیفتم باید انضباط این با.  روشن چشمم _

 . کنه نامت

 . گرفت خودش به جانبی به حق ی قیافه

 میکنن اذیتم  خودشون نبود من تقصیر _

 ؟؟ کیه مقصر میدونی کجا از.  نیست یادت هیچی که تو _

  دیگه میدونم _

 . کرد روشن رو ماشین و زد چرخی چشاش مردمک به

 ادبت نبود سرت باال کسی قبال.   ست اینده مهم ، شد تموم گذشت چی هر.  نیست مشکلی _

 . کنی خطا پا از دس میکنه پوستتو.  هست ددی دیگه حاال.  کنه

  گوشی تو بازی بحر تو رفت باز تهدیداش به اهمیت بی

 . باشه بزرگ.  میخوام هم ویفر. کاکاویی.  میخوام بستنی ددی _

 خودشم وسط این حاال.  ببره حساب  کسی از نیست بلد بچه این اصال.  گرفت ش خنده

 . ست فایده بی بکشه

 ؟؟ بزرگ چقدر _

  شد بیشتر ش خنده. کرد گل شیطنتش شاهین.   بده نشونش کرد باز طرؾ دو به دستشو

 ؟؟ حد این تا.  اوه اوه _

 . داری دوس بزرگ  ادسایزمی خوشم

  کرد نگاه بهش تعجب با
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 ها؟؟ _

  خورد سختی به شو خنده

 جایی بریم باید بعدش.  االن واست میخرم.  هیچی. عزیزم هیچی _

 ؟؟ تهران میمونیم امشب یا.  خستمه من خونه برگردیم بیا.  دیگهههه کجا _

 . بگیرم اساسی رو یکی حال هوقتش  اما. دارم مرخصی رو امروز فقط. خونه میریم.  نه _

 

 

 . گرفت دلش ناخوداگاه رسیدن که بست بن ی کوچه اون  به

 . داشت عجیبی حس اما چی واسه و چرا نفهمید

 . رفت و شد پیاده زود ش ددی

 . گذاشت کنار رو  کاکائویی لیوانی بستنی نداشت خوردن به میلی دیگه

 . دوید سمتش به و شد دهپیا و زد لبخند.  دید منتظر کوچه سر رو آرتیس

 زده زل بهش براق چشمهای و  خندون لبی با همیشه مثل.   بود ش شونه رو پشتی کوله دوتا

. 

 . میری هی چرا.  بودی کجا _

 . برد خود با و گرفت دستشو فقط.  نداد جوابی باز

 . میکشه منو ددی  بشم گم  هم ایندفعه کن باور.  میریم کجا _

 خودش دنبال  به رو سورن و میشد دور سریع  قدمهای با فشرد شدست تو بیشتر دستشو

 . میکشید
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 چند  اپارتمان یه.  بود زده زل نیست شناسایی قابل دیگر که ای خونه به اخم با  شاهین

 بندی ستون از کامال.  بشه ساخته شیک خیلی و مدرن بود قرار.  بود بنا حال در واحدی

 . بود مشخص متفاوتش

  رفت سمتش به اخم با و کرد پیدا بالخره شو عمه شوهر

 . بشه دامادش ممکنه که داره باور واقعا شاید.  کرد استقبال ازش تموم رویی خوش با اما او

 کردن شروع و رفتن کمتر کارگارا امد و رفت که ای گوشه به پس.   نبود نشستن جای

 . کردن صحبت

 . مطلب اصل سر رفت زود شاهین

 یه. کالم یه.  ببرم پیش کارمو ناراحتی و دعوا با نیومدم.  من پدر مثل هم شما عمو ببین _

 . خالص و حقیقت یه و حق حرؾ

 تا کنم شکایت برم کافیه.  هست هم جون اقا ی نامه وصیت.  گرفتم رو سورن وکالت من

 جلو زشته.  فامیلیم ناسالمتی. بهتره کنیم حلش خودمون بین گفتم ولی برسه حقدار به حق

 همسایه درو

 

 

 . پرید رنگش وضوح به

 این تو و من بین اصال. میکنیم حلش خودمون بین که معلومه.  اخه چی واسه شکایت _

  خدمتم در من میکنه راضیت چی بگو. حرفاست

 حقش کمترین کنم فکر.  کرد کاریش نمیشه  اینو. کوبیدی زدی شو خونه ش اجازه بدون _

 . بزنی امشن به رو واحدا این از یکی که اینه

 صدقه از هم جاش همین تا که بود سرراهی ی بچه یه.   چرا اون نام به  ولی. چشم به ای _

 درد به بیشتر خونه این.  کارش پی رفته که هم حاال.  داشت خوبی زندگی خانواده این سر

 . ازدواج شرؾ در و جوونی که.  پسرم میخوره تو
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 ترسناکی لرزش کرد تؽییر  وضوح به  صدا  تن شد سرخ چشمها.  زد اتیشش حرفها این

 . گرفت

 . بذاریم منت سرش نداریم حق پس نکردیم واسش کاری هیچ ماها از هیچکدوم اوال _

   برسه کی به میگیره تصمیم  خودش و جونه اقا واسه خونه این دوما

 اینو نرسونده جایی به رو کس هیچ کس بی و یتیم پسر یه اونم مردم حق خوردن سوما

 هست سنگین گناهمون بار کافی ی اندازه به  نکن شریک خودت گناه تو منو.   باش طمئنم

. 

  فعال. کنیم محضریش بیام بده ندا یه شد اماده سند وقت هر

  گرفت دستشو که بره خواست

 نزدی سر بهش و تهران اومدی راهو همه این بفهمه ت عمه.  عجله این با حاال کجا _

  باشیم خدمت در نهارو.  میشه ناراحت

  کشید دستشو

  .برسون  سالمشون ممنون.  بمونم نمیتونم. نه _

 نبود تحمل قابل جو.  بیرون زد خونه اون از زود

 

 . نیست سورن دید که کنه روشن خواست و نشست ماشین تو اومد

 . کوبید فرمون رو دست دو با

  کشید فریاد

 نشی گور و گم اینقدر بگیری یاد ات کنم ناقصت بزنم باید حتما ؟؟ تو نمیشی ادم _

 

 عجب چه.  زد زنگ و دراورد رو گوشی. کرد نگاهی ور دور به و شد پیاده ماشین از

 . ببره خودش با رو صابمرده این بود یادش اینبار
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  زد داد سرش داد جواب که همین

  ؟؟؟ شی پیاده ماشین از دادم اجازه من تووو،؟؟ کجاااایی _

  پایبن اورد صداشو ولوم.  شد نگران نیومد که صدا

 ؟؟ بابایی ؟؟ سورن _

  میکنه گریه داره بود مشخص.  اومد می ولی نفسهاش صدای.  سکوت فقط باز

 دنبالت بیام کجایی بگو فقط. ندارم کاریت عزیزم نترس. گیالسم ی شکوفه شده چی _

 

 

  داد جوابشو بالخره

 . ساختمونه یه.  نمیدونم _

  یعسر  شد ماشین سوار

 ؟؟ ش کوچه تابلوهای رو نوشتن چی ؟؟ کجاست.  شکلیه چه.  خب _

 .بومم پشت رو.  ددی نمیدونم _

 . شه اروم تا کشید عمیق نفس چند.  بست چشاشو و کرد ترمز ناخوداگاه. ایستاد قلبش یهو

  عزیزم میکنی چیکار اونجا _

 . اومدم آرتیس با نمیدونم _

 ؟؟ آرتیس _

 . دوستم _

 دوباره رو ماشین. شد ویران و زده طوفان  وجودش اینکه با  کنه صحبت روما کرد سعی

 . میکرد پیداش زود باید دراورد حرکت به
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  فرنگی توت نیستی که بوم پشت لب.  میام االن من.  عزیزم خب خیلی_

 . کنم نگاه افتاب ؼروب میخوام.  اویزونه هم پاهام.  چرا _

.  کنی نگاه ؼروب میتونی هم اونجا از.  عقبتر برو . ؼروب تا کو ظهره ی لنگه عزیزم _

 .  هست هم قشنگتر میدم قول

  لؽزید اشکی باز و داد تکون نفی عالمت به سرشو

 فشرده.  درده قلبم میکنم حس.. میکنم حس.  شده چم نمیدونم.  نیست خوب حالم من بابایی _

 . دلتنگه  انگار.انگار.  ست

 . میدم قول میکنم خوبت خودم. اییکج بگو بم فقط.  میشی خوب _

 ولی نوسازه بود مشخص.  کرد پیداش تا گشت سفید اپارتمان اون دنبال در به در ساعتی یه

  ممکن سرعت  بیشترین با بودن ننداخته راه هنوز رو اسانسور.  نیست ساکنش کسی هنوز

 . رفت باال ها پله از

 هم بپره دیدنش با یهو و میرفت جلو اروم.  کنه صداش ترسید حتی.  بود بوم پشت لب واقعا

 انگار.  میزنه حرؾ داره دید که  مختلفت های راه انتخاب بین بود مردد.  میشد بدتر

  . ست دیگه یکی مخاطبش

 پسر این.  کردی خرریت چقدر که فرستاد لعنت خودش به.  نداره خارجی وجود که کسی

 . قراره چه از قضیه ببینی تردک نبردیش چرا بیماره روانش و روح. داره مشکل

 

 

  . زد  پردردی لبخند اشکها بین.  دیدش و برگشت سرش یهو

 ؟؟ ددی _

 شد نزدیک و ورداشت کوتاه قدم چند

 . ای خسته نگفتی مگه.  خونه بریم باید. عزیزم اینور بیا ؟؟ جانم _
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  . تایید عالمت به داد تکون سرشو

 . بریم زودتر تا بده دستتو پس خب _

 کرد اشاره چپش سمت به و گرفت ازش چشم یهو ولی کرد دراز سمتش به تدس

 . آرتیس.  دوستمه این ددی _

 . تنهاست اونم.  ببریمش خودمون با میشه

 و بحرانیه حد این تا وضعیتش یعنی.  میشه دریده نامریی خنجرهای یا دلش کرد حس

 . نفهمیده

  . ببریمش.  باشه _

 این با میکشه رو شاهین داره نمیدونه.  امروز میکنه گریه دراینق چرا.  شد پر بازچشمها

 .اشکها

 کاره و کس بی چون  کردن اذیت هم اونو.  داره ؼم چشاش همش.  ست خسته اونم ددی _

  ؟؟ باشه داشته هواشو نیست کسی و

 هست درد همه این برای پایانی اصال. داره ؼم بچه این چقدر.  حرفهاش این از کرد بؽض

 ؟؟

 . ست چیکاره وسط این ددی پس. عزیزم نیستی کار و کس بی که تو _

 . میدم قول. میکشمش.  کنه اذیتت کسی دیگه میذارم مگه

 . برگشت سمتش به و شد دور بام ی لبه از کمی

  که اونی.  که اونی حتی..  حتی ؟؟ همشونو ،؟؟؟ میکشیشون _

 . فشرد خودش به و کرد بؽلش و شد تر نزدیک

 . عزیزم چی که اونی _

 بیاره یاد به کرد سعی.  کرد پاک پیرهنش تو اشکهاشو و کرد پنهون ش سینه تو خودشو

 . نمیشد ولی
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 . نمیدونم _

  . میدم قول. میکشم همشونو  _

  فراموشی درد از میکشه تیر سرم.  نمیاد یادم چرا ددی _

  بوسید  سرشو و پیشونی

  میدم قول.  عزیزم میشی خوب _

 . بست چشمهاشو و شد ارومتر یکم

 

 

 . زد ای بوسه گوششو  نوک شده ارومتر کمی دید وقتی

 ؟؟ خونه بریم _

 ؼم.   ترسناک اخمهای اون از نه ولی.  بود کرده اخم.  زد زل شاهین به و کرد بلند سرشو

  . دید چشاش تو میشد رو

 خاکِ  چون  قعمی و گرم و ای قهوه.  زیبان و خاص چشاش چقدر بود نکرده توجه حاال تا

 . صحرا

 رو لب و بست چشمهاشو.  داشت نیاز خاک این ارامش و گرما به.  رفت جلو ناخوداگاه

 . بوسید و گذاشت لبش

  بوسه این ست اشنا اینقدر چرا.  لؽزید اشکی میان این

 نداد پاسخ شو بوسه حتی ولی بود سخت.  نداد نشون العملی عکس حرکت این خشک شاهین

. 

 . رفت عقب کمی و کند دل هالب از بالخره

  کرد زمزمه اروم
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 ؟؟ نداری دوسم _

  نیست خوب حالت تو عزیزم _

 ؟؟ دادی قول نه مگه.  میکنی خوب حالمو گفتی _

  . نمیشه خوب حالت اینجور _

 دستش کؾ روی صورتشو لمس این مست.  کشید ش گونه و صورت به دستشو کؾ

 . خوابوند

 . سببو منو.  ددی میکنم خواهش _

 . نشوند ش گونه روی ای بوسه و شد نزدیک

 و نیاز که خود  جسم مقابل در میکرد سعی.  مریض ی بچه یک از اونم نبود سواستفاده اهل

 . کنه مقاومت ، میکشید فریاد رو خواستن

 . نشست دستش روی اینبار و لؽزید سورن چشمهای از اشکی باز

 .بود داغ

 ، پوست

 ، گوشت

 ، رگ 

 ، استخوان 

 . سوخت قلب

  بوسید باز و گذاشت بسته پلکهای روی لب

 . نکن گریه _

 . نداری دوسم _

  دارم دوست_
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  میگی دروغ _

  نمیگم دروغ _

  کن ثابت _

 چطور؟؟ _

 . ببوس منو _

 . زد کنار و زایل رو عقل ، احساس و دل.  شکست مقاومت سد.  لرزید وجودش تمام

 لطیؾ لبهای روی زبون با.  بود طرفه دو بوسه اراینب و گذاشت لب روی لب.   شد نزدیک

 . چشید.  کرد مزه.  کشید

 . گیالس و فرنگی توت همون مثل درست.  بود شیرین

 بعد و پایین لب.   نشست لب روی لب دوباره.  میزد لیس همچنان.  نمیشد سیر طعمشون از

 مکید اروم خیلی و کشید دهن به رو لب دو هر بعد و باال لب

 

 

  . بود روان همچنان  اما ااشکه

   رنگی های بوسه.  میزد جرقه خاطرات

  خواستن و عشق طعم با یکبار

  زور و زهر طعم با یکبار

  کرد زمزمه ریز های بوسه میان

 ؟؟ ددی _

  بوسید رو چانه و لب بین  فرورفتگی ، زیرلبشو اینبار و کرد جدا لب از لب

 ؟؟ جانم _
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  ترسناکه  و تاریک و سرد تنهایی.  بمونم تنها نذار _

  زد بوسه رو چانه اینبار.  اومد تر پایین بوسه کمی

 . ترس و تاریکی شد تموم.  بمونی تنها دیگه نمیذارم _

 نداشت شو امادگی شاهین.  انداخت روش خودشو. کرد حلقه شاهین گردن دور دستهاشو

 . افتاد سفت زمین روی پشت به و داد دست از تعادلشو

 . خندید بعد و گفت بلندی اخخ.  داشتن بدی برخورد دستش ارنجهای

  من شر کوچولوی داری دعوا مگه.  جیرجیرک ارومتر _

 . خندید هم سورن

 . خوابید شکمش و سینه روی

  ؟؟ بازی تاب میبری منو ؟؟ ددی _

 ؟؟ بازی تاب _

  دارم دوس اوهوم _

 دوس چقدر هر.  پارک میبرمت ههفت اخر.   نیست وقتش االن. برگردیم باید ولی  باشه _

  کن بازی تاب داشتی

  شد چشمش در چشم و کرد بلند  سرشو

  میخری؟؟ هم بستنی _

  میخرم _

  کاکاویی _

 ؟؟ ای دیگه امر _

  میخوام هم پفک _

  چشم اونم نیست خوب واست اینکه با _
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  االن _

 . باهم میخوریم ماشین تو ممیگیر ساندویچ.  گذشته هم وقتش از تازه.  نهاره وقت.  نمیشه _

 ؟؟ ساندویچی چه _

  داری دوس چی هر _

  پیتزا _

 ؟؟ ساندویچه پیتزا _

  داری دوس چی هر گفتی خودت _

 نگفتییی؟؟؟ مگه

  نمیدونست هم خودش علت؟؟ چه به ؟؟ چرا ؟؟ واسش کنه لوس خودشو داشت دوس

 شد دیر بریم پاشو.  عزیزم بریم پاشو.  چشم اونم.  چشم _

 

 

 ی وسوسه مقابل در ولی  باشه تلپ تخت تو دیروقت تا داشت دوس و بود استراحتش روز

 . امروز واسه داره برنامه کلی. نشست شد بلند و کرد مقاومت خواب

 لبهاش و کرد بودنگاهی خواب در ؼرق کنارش  لخت ی باالتنه با شکم  رو که سورن به

 . اومد کش

 .رفت و زد ای بوسه  پشت از کمرشو 

 کار کلی. بخره رو حیاط توی پرتهای و خرت تمام بود قرار که مردی به زد زنگ اول

 . بود وقت روز یه همش و داشت

 چطور واقعا.  سالن سراغ رفت بعد و کرد اماده رو سورن ی صبحانه و اشپرخونه رفت

 . بود بعید ازش.  کرده زندگی اینجوری  وقت همه این
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 . ببرن وسایل ی بقیه اب بیرون انداخت و کشید رو قفس

 . دیدنش دفعه هر با میشد شرمش خودش از

 بیاد عمرا.  میشناخت شو خان تنبل ولی بود سنگین.  کرد اضافه اونها به هم رو زشت مبل

 . کمک

 . شد خالص شرش از  بیرون به دادن هل با پس

 زد زنگ.  بود کثیؾ زیادی   معمولی شستن برای  هم کؾ موکت ولی نداشت قالی

 . شستشو واسه ببرن رو خونه های موکت ی همه بیان قالیشویی

 . کشید  اه و کرد نگاهی خاک پر های پرده به

 ؟؟ بشورن میبرن هم اینارو قالیشویی یعنی

 . داره اشکال چه مگه میپرسه ازشون خب

 

 . پرید جاش از االت اهن و وسایل برخورد صدای با سورن

 . کرد بارون فحش  رو جمعه  حصب اونم هیاهو همه این مسبب یکمی

 . بیرون رفت و زد لگد پتورو

 . کرد رو میکرد خالی رو کابینتا اشپزخونه تو داشت که شاهین به تخم و اخم با

  ؟؟ صبح اول دیگه کوفیته چه این _

 کاراست؟؟ این وقت حاال

 میشه یدارب خواب از بداخالق همیشه.  خندید بود کرده عادت اخالقش این به دیگه که شاهین

 . دفعه هر اومد می راه باهاش باید ساعت یک تا. 

 ؟؟ کردیم بیدارت.  عزیزم ببخشید _

 باشه مونده خواب کوچه ته یکی نکنه.  بلندتر یکم بگم شدم بیدار خودم.  نه _
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  ؟؟ نیست یادت.  گفتم بهت که دیشب.  عزیزم مجبوریم که میدونی _

 . نشست تکابین رو کنه باز اخمشو اینکه بدون

 . دستش  داد رو  شده شیرین چایی لیوان  یه و  ابپز مرغ تخم ساندویچ شاهین

  کمک بیای که عزیزم بخور _

 . نداره ربطی من به نمیخوام _

 . میکنه لج بدتر کنه بحث باهاش بخواد االن میدونست که نگفت بهش هیچی

 . تمومه تقریبا کارشون دیگه دید و بیرون رفت

 . رفتن و دستش دادن تومنی پنجاه بیستا بکتا حساب بعد

 و شد داخل  اونا قبل. خونه داخل به کرد هدایتشون.  رسید هم قالیشویی وانت موقع همون

 . بست رو اشپزخونه در زود

 . نیست تنش چیزی شلوارک یه ؼیر و نپوشیده لباس هنوز سورن رفت یادش چطور

 جمع رو همه تونستن تا کشید طول ساعتی نیم یه و بودن چسبیده کؾ سرامیک به ها موکت

 . ببرن کردن قبول هم رو ها پرده خوشبختانه.  کنن

 حسابیه درس و اساسی شوی و شست یه وقت حاال گفت و کرد نگاهی ورش دور به

 

 . خواب اتاق سمت رفت و شد تموم سالن کار که بود ظهر نزدیکای و شد کار به دس سریع

  میکرد بازی گوشیش با شتدا نشسته تخت رو اونجا سورن

 . کنه کمک یکم نمیخواد جیرجیرک _

 . نگفت هیچ و انداخت باال ای شونه
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 اون از سورن حرکت این با.  کشید رو تختی رو و رفت تخت سمت به و داد تکون سری

 . کوبید  تخت رو مشت با  و گفت بلندی اخ.  افتاد باسن رو تخت ور

 ؟؟ مریضی مگه _

 . بشه خشک زود هست افتاب تا زودتر بشوریم باید واینار ولی.  نه _

 بعدش و کنم تمیز  رو اینجا من تا بشور رو همشون حیاط تو ببر.  هست هم کمد تو پتوهای

 . اشپزخونه سوی به پیش

  ؼرید   عصبی 

   ورم یه به اشپزخونه و اینجا و افتاب و پتو و تو _

 شد پشیمون حرفش از زود.  شد شکارا خشم و اخم کم کم ولی.  کرد تعجب اول شاهین

 ؟ دراومد کجاش از جمله این اصال.  بود شده دیر البته.

 

 

  سمتش اومد و زد دور رو تخت

 ؟؟ چی دیگه.  روشن چشمم _

 . چسبید عسلی به و رفت عقب عقب سورن

 کرد بلندش و گرفت کمرشو و جلو اومد

 میگفتی خب کردی کتک هوس که تو. خان جیرجیرک چرا خودت واسه  میخری  تنبیه _

 . خدمت به اماده و دسترسم در.  اول از

  االن همشونو میشورم. پرید دهنم از.  ببخشید ددی _

 خوب رو قبلی سورن خب ولی.  نگاه و لحن این واسه رفت دلش.  شد مظلوم یهو عجیب

 . یستن بنده رو خدا که  بدزبونی و ؼد پسر همون برگرده بده اجازه نباید.   میشناخت

 . شد تموم.  میشی تنبیه.  نشنوم صدا _
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 . بایسته بهش پشت دیوار به رو کرد مجبورش و برشگردوند

 بچه حاال.  کنیم خیس خودمونو میخوردیم کتک اینقدر میکردیم تو رو شما یه بودیم بچه _

 . میکشه قد  برابرخودشون سه زبونشون وجبی نیم های

 . کشید شلوار کمر از رو بود تر پهن  بقیه از که ای قهوه کمربند و رفت کمد سمت به

 

 . ایستاد پشتش و اومد سمتش به

 . نبود تنش هیچی شلوارک جز و صبح از بود لخت هنوز

 باسن اون دیدن از خودشو باید چرا ولی نداره ضربات شدت بر تاثیری و نازکه میدونست

 . کنه محروم میشه خوشرنگ و سرخ وقتی سفید

 تکون و گذاشته دیوار روی سرش طرؾ دو دستهاشو سورن.  کشید نپایی رو شلوارک

 . نمیکرد بخشش درخواست دیگه حتی.  نمیخورد

 باشه  مردم  لوس و انگیز نفرت های بچه اون مثل پسرم نمیدم اجازه _

  ست شده تربیت ، ،خلیقِ  مودبه من پسر . 

 ؟؟ درسته

 . داد تکون  شاهین حرفهای تایید عالمت به سرشو

 . داشت ذوق و هیجان هم همونقدر ولی میترسید تنبیه درد زا

 . شاهین حرفهای این با بود شده گرم وجودش تمام

 درد انتظار در چشمهاشو.  میکرد ارومش میشد تاکید کلماتش تو که وابستگی و تعلق حس

 . بست بودن مهم خوشایندِ 
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 . تقریبا بود تموم کارش همه

  . شست رو اونجا وسایل و ظروؾ تمام و اشپزخونه حتی

  .کابینتا تو کنه مرتبشون بشن خشک کمی بود منتظر

 . بود شده عصر دیگه چید توش رو ؼذایی مواد دوباره و کرد تمیز و شست که رو بخچال

 . تختی رو و مالفه و پتو چندتا درگیر صبح از همچنان فرنگی توت ولی

 و بنده رو تمیز و شسته ها مالفه و توپ دید که کشید طول همه این  خبره چه ببینه رفت

 . میکنه بازی اب سگا با داره اقا حضرت

 . میکردن خیز و جست متقابال هم اونا اب  شلنگ با میدوید دنبالشون

 . خیس کامال سرتاپا تاشون سه هر

 . کشید همشون سر دادی یه وضعیت این دیدن با شد عصبی

 در دیگری تنبیه میدونست چون اما سورن.  نشستن همونجا ترسشون از و گرفتن اروم سگا

 . بیشتر کتکای واسه داره ظرفیت  چقدر بیچاره باسن مگه.  کنه فرار کرد سعی راهه

 

 سمتش به رو اب  شیلنگ خود از دفاع واسه و متقابال.  بگیرتش کرد سعی و کرد دنبالش

 . گرفت

 خشک لحظه چند.  باشه ردس حد این تا اب نداشت انتظار.  کشید بلندی شهیق شاهین یهو

 . خندید بلند صدای با ناخوداگاه سورن.  ایستاد جاش سر

 . دوید دنبالش دوباره و اومد خودش به

 . امروز ست کنده پوستت. پرو بچه ببینم وایسا _

 و دویدن دوتا اون میون کردن شروع دوباره بیشتر بازی واسه بودن بهونه دنبال که سگها

 . کردن پارس
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 و گرفت دستش از رو شیلنگ.  گرفتش سگا قفس و دیوار بین ، حیاط ی وشهگ بالخره

 . انداخت

 . داشت رهایی در سعی ولی میخندید هنوز

 . میاره روشنایی نه مگه.   خب همش ابِ .  شده چی مگه. ببخشید.  ددی _

 . کشید خودش دنبال و گرفت دستشو

 روشنایی یه. میکنی بازی صفر زیر دمای آب با نشستی.  جن تخم مریضی نه مگه _

  کنی حض بدم نشونت

 . شدم خوووب.  خب نیستم مریض _

 ؟؟ بشه مریض دوباره کنه کاری باید خوبِ  که کسی.  شدی خوب پس _

 . بست درو و شد داخل سرش پشت و حموم تو انداختش. خونه داخل رفتن

 . موندیم کثیؾ که خونه تو   منیم و تو فقط.  بشورم هم تورو لباساتو بکن _

 

 

  شرت از ؼیر کند خودشو لباسای هم شاهین.  دراورد تنش از رو خیس لباسهای درنگ بی

 .کوچک

  بود ندیده لخت   اینقدر اونو حاال تا.  زد زل بهش لحظه چند

 . شفاؾ سفیدِ  زیر لباس پشت از حتی بود مشخص کامال ابزارش جعبه

 . نیورد روش به اما شد نزدیک بهش لبخند با  شد نگاهش ی متوجه شاهین

 . کشید و گرفت بازوشو و کرد باز رو اب دوش

  . بودن گرم اب زیر جفتشون حاال

 . گرفت پهلوشو سمت دو و کرد رها بازوشو
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 ؟؟ کنیم چیکار باید رو بدمون پسر.  خب _

  . نبود موثر کافی ی اندازه به پیش ساعت یه تنبیه اینکه مثل

 شاید و درد از سورن.  زد چنگ رو باسنش سمت دو.  ؽزیدل کمر از و رفت پشت به دستها

 حرکت این با.   میکرد  ُزق ُزق هنوز کمربند ضربات جای.   بست چشمهاشو لذت هم

 .سوخت و گرفت ُگر شاهین دستهای خشن

  ؟؟ اره.  کنیم تنبیه دوباره باید رو خوشکال این _

 خیسِ  تنِ  چسبید شاهین ی سینه  به.   بشه کمتر شاهین دستهای فشار اومد جلوتر ناخوداگاه

  . انگیز وسوسه

  کرد زمزمه وقتی میشد مماس گردنش پوست با سورن لبهای.  بود بلندتر قدش شاهین

 . ددی ببخشید _

 

 . شد بیشتر قلبش ضربان شدت  و تر کشیده شاهین لبخند

 . گفتانش ددی بار هر با میاره روزش به چه  بدونه  پسر این اگه لعنتی

 . نکنی لجبازی ددی با بگیری یاد تا دوباره میشی تنبیه.  نیست کار در ببخششیدی.  نه _

 بود رو در رو چی همه کامال حاال.  باال کشید خودشو کمی و پیچید شاهین گردن دور دست

. 

 گردن

  سینه

  شکم

  شکم زیر  اندام البته و

  . کرد رها رو ها کفل از یکی یهو.  شد بیشتر باسنش های لپ روی چنگ
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 . محکم سیلی یک و ای ثانیه چند استراحت

 صدای اکوی باسن، درد از بیشتر.  پروند جاش از حسابی اونو که بود بلند اینقدر صداش

 . کرد ش شوکه  اسپنک

 خیسِ  های سیلی این.  شاهین بزرگ دستهای.  عریان تن و پوست.  میشد سرازیر که ابی

 تنبیه تا بیشتر بود داشپا.  داشت لذت زیادی.  باسن روی

 

 

 . راست دست با بار یه میزد چپ دست با بار یه.  اومد می هم سر پشت ها ضربه

 . میکرد تقسیم رو ها ضربه باسن طرؾ دو بین عادالنه و متناوب

 این حتی.  نیاد در صداش زد گاز روبروشو گردن.  نبود تحمل قابل ، شد زیاد دردش کم کم

 بؽض با اینبار کرد زمزمه باز.  لؽزید اشکی میون

 . نمیشه تکرار دیگه.  ددی ببخشید _

 . بوسید لبشو کنار سپس و گونه.  داد ماساژ پشتشو کمی و داشت نگه دست شاهین

 . نشی تنبیه تا باش خوبی پسر.  فرنگی توت  افرین _

  . داد تکون تایید عالمت به سرشو

 صابون و لیؾ.  کرد جدا خودش از نواو  بعد  بشه اروم کرد مکث و داشت نگه دست یکم

 .شستشو کرد شروع و اورد

 سیلی از سرخ باسن اون دیدن.  شست لیؾ با خوب و کرد کفی بدنشو جای جای حوصله با

 . بود  کردن حموم جزء ترین بخش لذت کمربند از کبود و

 . دراورد بالخره  اعتراضشو صدای.  میکشید تنش رو سفت و محکم رو لیؾ

  میکشی اینجوری نیست که گوسفند چرم.  ادمیزاده پوست این.  خب یواشتر ددییی _

 خندید
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  دارم دوس سنتی گفتم بت که من. کنی عادت باید _

  دالکی و حموم کار تو حتی

 نمیشی تمیز  وگرنه بشورمت خوب  باید.  نمیخوره دردم به روزا این بازیای سوسول

 

 ؟؟  شم تمیز تا الزمه شستشو اینقدر که فاضالب جوی تو افتادم مگه _

 تو.  میدم حمومت خودم بار سه دو ای هفته بعد این از.  بکنم کارمو بذار.   بچه نزن ؼر _

  نیستی بلد

 . زد لیؾ پاهاشو ساق و رون و شد خم شاهین.  داد فحش یکم نامحسوس لب زیر

 .رسید سر موی زدن شامپو نوبت بعدش

 انداختش و پیچوند دورش رو حوله.  شد تموم رنسو با کارش تا کشید طول ساعتی نیم

  بیرون

 . بیام تا بپوش لباساتو و کن سشوار موهاتو _

 . خرید بریم میخوایم باشه بیرون لباس

 ؼیر که تختی رو رفته خیس موهای و حوله همون با دید بیرون اومد که حموم از

 . خوابیده و کرده گلوله خودشو نداره، هیچی   خوشخواب

 . جیرجیرک کنم چیکار تو با من اخه _

 . میبری حساب ازم یکم بگم بده گوش حرفم به و  کن خوش دلمو  نمونه واسه بار یه

  خندید

  جن تخم نمیکنی حسابم هم ورت یه به میدونم که من _

  بدخلقیاش با وگرنه کنه استراحت یکم بذاره بهتره.   انداخت روش و دراورد کمد از پالتوشو

 . میکنه زهرمار رو شبشون تمام
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 ولی. کرد مشؽول خودشو خونه کردن مرتب با هم یکم.  شد اماده و پوشید لباساشو خودشو

 صورتش رو دست و تخت ی لبه اومد پس.  میرفتن باید و میشد تاریک هوا داشت دیگه

 کشید

 . بریم باید.  پاشو عزیزم سورن _

 . بود راه به کردناش لجبازی بیداری و خواب بین حتی.  کرد مخالفت و باال داد هاشو شونه

 شروع و نشوندش وقتی حتی نمیکرد باز چشاشو.  کرد بلندش و گذاشت بدنش زیر دست

 . کرد شون شونه و سشوار داشت نم کمی هنوز موهاش.  کردن تنش لباساشو کرد

 

 سورن.  کردن پارس کردن شروع دیدنشون با سگا.  کشید خودش دنبال به و گرفت بازوشو

 . نذاشت که بره سمتشون خواست اومدو خودش به یکم

 باید داشت عجله. کرد باز رو حیاط در و داد ؼذا و اب بشون رفت و ماشین تو نشوندش

 . بازار میرسوندن خودشونو زودتر

 همشون خرید میکشه طول ساعتی چند حدااقل که داشتن باال بلند لیست یه

 

 ولی گرفت چششو  رنگی و شیک ی کاناپه  اچندت.  خونه وسایل خرید واسه رفتن اول

  کرد نگاه بهش تعجب با. سورن به سپرد رو  نهایی انتخاب

 ؟؟ من چرا _

 داد جوابشو شیطونی لبخند با

  من نه نشستن تو باشی راحت باید که تویی.  دیگه خب _

  نشد منظورش ی متوجه.  هم تو رفت اخماش 

 ها؟؟ _

 . پسندیمی رو کدومشون ببین بشین برو _
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 گوشتش تو تیز سوزن هزاران کرد حس یهو.  نشست روش و قرمز ی کاناپه سمت رفت

 شاهین.  بود سفت ، کتک از حساس پوست واسه زیادی.  پرید زود و گفت اخی رفت فرو

 . نزنه قهقهه کرد کنترل خودشو خیلی

 . بعدی سراغ بریم.  نشد پسند مورد یکی این اینکه مثل خب _

 . کرد اروم خودشو دار اب فحش  چند ی زمزمه با و داد ماساژ باسنشو کمی 

 . کرد انتخاب رو یکیشون بالخره و بعدی ی کاناپه سراغ رفت

 . شیک و خودمونی خیلی.   کردن انتخاب صندلی سه مدل کوچک میز یه اشپزخونه واسه

 

 

 .فروشی تحریر لوازم رفتن بعدش

 . خرید رو سورن درسی کتابای

  اون قفل اما سورن نگاه.  گرفت هم ساده تراش و کن پاک حتی و مداد و کارخود دفتر چند

  . بود ای سورمه مانند حصیر جلد با کالسوری دفتر

 . خندید زده زل دفتر به که سورن ای گربه چشمهای دیدن با شاهین

 .  ست ها سان گربه ی خانواده از پسر این چشمهای واقعا ولی نکرده توجه حاال تا

  ؟؟ ددی _

  بدم دفتر یه پول عمرا تومن شیش و پنجاه.  نزن حرفشم _

  افرین.  دارم دوسش قشنگه _

 . نه _

  خواااهش _
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 در هم جیکمون میخوندیم درس ای روزنامه مداد و کاهی دفتر با بودیم شماها سن ما واال _

 مسخره این.  بشه جویی صرفه کتاب  چندتا واسه میکردیم تقسیم رو دفتر تازه.  اومد نمی

 این.  میخونه بخونه درس میخواد که اونی.   روزا این دراوردین خودتون واسه چیه بازیا

 . نیست الزم اطوار و ادا همه

 اصال پسرتم تک.  م دونه یه یکی من ولی.  حتما بودین برادر خواهر کلی شما ددی خب _

 ؟؟ نگیری واسم میاد دلت. 

 نه که رو و چشم بی ی گربه  این به لعنت.   ابیشجو حاضر و حرفا این به گرفت ش خنده

 . دنیاست کار ترین سخت بهش گفتن

 اندازش پس از باید و نمیرسید پولش حساب این با.  بگیره هم کفش و لباس واسش بود الزم

 بی دفتر یه خاطر به  اونم کرد مکدر  خاطرشو نمیشد ، خب ولی.  میکرد برداشت هم

 اونو و کرد قبول پس.   نمیاد پیش مشکلی فرنگی توت کردن وسل یکم با  مطمئنا.  ارزش

 . خرید هم

 و ها شونه. میسوخت خستگی درد از بدنش تمام. بود موت به رو رسیدن خونه به که شب

 شده کوفته و میکرد درد استخوان  سلول ترین عمیق تا پاهاش ساق و رون حتی و گردن

  . بود

  واسه رو بودن اورده بیرون از  که شامی.  وردنخ هیچی و نداشت شام به میلی حتی

 کرد پهن  تخت ورو اورد بند از رو  رو پتو و مالفه.  بخوابه تا رفت خودش و کشید سورن

  شدن بیدار تصور حتی. نمیبرد خوابش خستگی از بود بسته چشاش اینکه با.   کشید دراز و

 . ست دهنده ازار کار به رفتن واسه صبح فردا

 

 

  . پرید روش اومد سورن که میبرد وابشخ داشت

 . کشید جفتشون رو پتورو و فشرد سینه به اونو و نکرد اعتراضی

 . خستشه  خیلی خیلی که نه، امشب.  نکن اذیت رو ددی عزیزم بخواب _
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 . کشید ش بسته پلکهای رو انگشت و  زد زل شاهین  صورت به

 و داد فشار  ش گونه چال ی حفره تو رو انگشت.  رسید ش گونه به و اومد پایین انگشتش

 جور. بود  متفاوت شاهین چیز همه کال.  هارو رفتگی فرو این داشت دوس چقدر.  خندید

 . ست خواستنی و جذاب خاصی

 ؟؟ ددی _

 ش نیمه نصؾ خواب خماری نکنه بزنه حرؾ نداشت جون حتی که جوابش در گفت هومی

  بپره

  ن افسانه. ندارن وجود اصال خوبا ادم دممیکر فکر ؟؟ خوبی اینقدر چرا ددی _

 . داد سورن زیبای چشمهای به نگاهشو.  کرد باز چشاشو و کرد اخم

 . نیست کم گناهام و قصورات.  بود زیاد کاریام کم.  بابایی نیستم خوب هم زیاد _

 . زیاد خیلی خیلی.  دارم دوست.  خوبی هم خیلی.  نه _

 دارم خوؾ چقدر.  بمونه همین نظرت ابد تا امیدوارم گفت دلش تو.  کشید عمیق نفس یک

 . شی متنفر من از که روزی از

 . نکنه اشکار دلشو حرؾ چشاش تو نم بست چشاشو باز

 . عزیزم بخواب.  جیرجیرکم بخواب. دارم دوست منم _

 شاهین دوپای بین زانوش میون این.  اومدن باال ش سینه از کرد شروع و شد جا به جا کمی

  پرید تقریبا و گفت بلندی اخ.  دلؽزی

 اروم  نیستی بلد.  شبی نصؾ میکنی نوردی صخره داری مگه. نکن جون بچه نکن _

 !؟ اصال بگیری

  بزرگترشو یه.  نگرفتی تخت واسمون چرا.  کوچیکه تختت.  چه من به خب _

  انشاهلل دیگه دفعه.  شد تموم پولم _

 !؟؟ شی دور من از بذارم م دیونه مگه.  عمرا گفت دلش تو
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 میل یه ، سانت یه ،  وجب یه بگو تو اصال

 

 

 . حموم  رفت زود و پرید خواب از زود صبح

  میکرد ؼر ؼر سورن سر میپوشید لباساشو که همونطور

 ی دفعه نکنی باز درو و بمونی خواب.  بیارن  صبح رو وسایل ممکنه.  جیرجیرک پاشو _

 . بدیم کرایه باید بعد

 . سالن وسط بذارن رو کاناپه بگو

 . اشپرخونه تو هم ها صندلی و میز

 .دیگه بکشن جاییشو جابه زحمت خودشون.  میارن رو موکت ظهر شویی قالی

 . بده بهشون حتما عسلی رو اینجا میذارم رو انعامشون. کنن نصب بگو هم هارو پرده

 . دکشی سرش روی پتورو و کرد پشت نمیشد ساکت که صدایی منبع به و چرخید

 . ست کنده پوستت.  کنی خرابکاری حالت به وای. ها ندارم شوخی سورن _

  مدرسه میری لباسات همین با.  خرید نمیبرمت ظهر از بعد

 . نشست شد بلند و کرد باز چشاشو از یکی

 . اونجاست هم آرتیس.  دارم دوس مدرسه _

 به داره اینکه یا رنسو روانی وضعیت ست دهنده ازار چی نمیدونست.  داشت نگه دس یهو

 دوس شاهین  از بیشتر اونو یعنی.  کیه آرتیس اصال.  میکنه حسودی خیالی دوست یک

 ؟؟ داره

  نالید سورن که بره خواست و کرد خداحافظی و کشید حرصی پر نفس

  ؟؟ منو نمیکنی بوس ددی _
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 رتبم دست دو با رو پریشون و شلوغ موهای.  شد تخت نزدیک و برگشت رو رفته راه

  بوسید رو سرش وسط و کرد

 شیطنت.  خودت واسه شدی مردی.  شدی بزرگ دیگه تو.  عزیزم باش خودت مراقب _

 باشه.  نکن خطرناک کارای تنهایی  وقتی. ددی واسه بذار شیطنتهاتو.  بیام من تا نکن

 ؟؟ جیرجیرکم

 دیگه  دنیا.  داشت ارامش او با.  کشید نفس پیرهنشو بوی و گذاشت شاهین کمر دور دست

 . کرد تحملش میشد.  نبود زشت  اونقدرا

 

 

 ی خونه این به کردن نگاه از میبرد لذت.  بود مرتب چی همه اومد خونه به که ظهر از بعد

 .  قبل از متفاوت و جدید

 قرار و بود شده تموم  نامش ثبت کار.  بکنن هم خریدارو اخرین تا بپوشه گفت  سورن به

 . رسهمد بره فردا از بود

 . گرفت واسش سنگینی و ساده لباسای

 . جوراب عالمه یه و گرفت زیر لباس هم دوجین

 . میرسید کافی نظر به خوب کتونی یه هم کفشا

 تو کاشتن واسه بخره نهال تا رفت بزرگ  فروشی گلدون و گل  انبار یک به سری اخر

 . حیاط

 . هبهتر کدومشونو که ایستاده مردد رنگی های درخت اون وسط

 . زیبا و بود بو خوش چی همه

 . نبود کمتر دلبرییاش پرتقال درخت خب ولی گرفت چششو بهارنارنج نهال

 . فشرد و  گرفت دستشو سورن یهو
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 . بگیریم هم انجیر درخت میشه ددی _

  . شد زنده درخت اون و ش خونه و جون اقا یاد.  زد زل ؼمگین ی کشیده چشمهای به

 ؟؟ ناراحتی چرا ؟؟ عزیزم نمیشه چرا _

 .بوسید سرشو کردو بؽلش پهلو از و گذاشت  کمرش دور دست.  گرفته دلم.  نمیدونم _

 ؟؟ باشه  گرفته دلش که جیرجیرکم مرده ش ددی مگه _

 . وبوسید بویید رو شاهینن گردن و زد لبخند

 ؟؟ بکاریم هم گل _

 . اونجا خودمون واسه میکنیم درس باغ کال.  میکاریم اونم چشم _

  خندید

 ؟؟ کنیم بازی تارزان  میتونیم بعد _

 . اصال بخوای تو چی هر.  عزیزم اره_

 

 با زدن سروکله ولی  میکشید طول ساعت دو از بیشتر  نباید طبیعتا  نهال و گل کاشتن

 . رو پروسه این داد طول شب تا سگها و سورن

 . کشید حمام به و فتگر رو خاک و ِگل سراسر سورنِ   ودست گذاشت قفسشون تو رو سگها

 . نمیشد حریفش ولی کنه مقاومت کرد سعی

 . شما میشوری خشن خیلی.  میکنم حموم خودم.  نمیخوااام _

 و خاک با اینجوری که باشه تو دست.  مدرسه  بری میخوای فردا نزن حرفشم اصال _

 . میبری ابرومونو میری خاشاک
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.  بود ضعیؾ زیادی شاهین خشنتر دستهای و خشن لیؾ این مقابل در مقاومت واسه پوستش

 ولی  وسطایی قرون ی شکنجه این زیر درنیاد صداش کرد سعی.  شد خطی خط و سرخ

 . کرد اعتراض بالخره و نتونست

 . شه خارج دسترسش از نشست زمین کؾ همونجا

 . کنه بلندش گرفت بازوشو شاهین

  میشی مریض زمین رو نشین بچه پاشو _

 . اصال اینجا بخوابم واممیخ.  نمیخوام _

 . کشید دراز دوش زیر.  نیت قصدو بود جدی کامال

 ؟؟ ها میبینی بد نشی بلند سورن _

 نذاشتی واسم پوست.  نمیشه کشیدنات لیؾ این از بدتر کنی تنبیهی هر اصال.  نمیخوام _

  دیگه

  ؟؟ اره.   میده ترجیح رو تنبیه اقا حضرت پس ؟؟ عه _

 نجات زوری کردنهای حموم این از خودشو باید نه، اما. کرد شک خودش به لحظه یک

 . تنبیه و کتک قیمت به حتی میداد

 . بترسونی نمیتونی منو.   بکن میخوای هرکاری _

  . خندید و زد زل بهش تهدیدگرانه شاهین

 فکر هم عواقبش به کاش ولی. اصال عالیه.  نمیترسه و شجاعه پسرم که خوبه خیلی _

 ددیش  وقت کردن تلؾ و  نداشته اعصاب با ازیب قبل میکرد

 

 . کرد نگاه شاهین به مظلوم.  کرد خودشو کار مستقیم و جدی تهدید این.  نشست شد بلند

 چشم به دنیا حاال تا من از مظلومتر اصال.  نکردم کاری که من.  میکنی اذیت خودت خب _

 . دیده
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 . بدونه قدر که کیه ولی م نمونه فرزند

 فروخته جنس اینجا.  جیرجیرکم دیگه خریدی رو تنبیه.   تراشی بهونه واسه زیزمع دیره _

 . نمیشود گرفته پس شده

 . ببینم  پاشو

 مقابل در بود سخت میشد جدی شاهین لحن وقتی.  ایستاد و زمین از شد بلند ناخوداگاه

 کردن مقاومت دستوراتش

 

 

 از اب مستقیم هدایت برای که یکوتاه و نازک خیلی شیلنگ سمت رفت حرؾ بدون شاهین

 . میشه استفاده لباسا شستشوی وقت تشت به شیر

 . لرزید. شد سردش یهو ولی بود گرم اب دوش زیر.  ایستاد روبروش و برگرده نگفت بهش

 . زد خطرناکی لبخند و کرد نگاهی توپر رونهای به

 کنیم امتحان اینارو چیه نظرت.  بدم استراحت بهش و کنم لطؾ باسنت به میخوام امشب _

 . تنبیه واسه

 از شد خم.  زد محکمی چندان نه ی ضربه و رفت باال یهو.  کرد نوازش پاهاشو شیلنگ با

 . باسنه صدبرابر درد به نسبت رونها حساسیت میکرد فکرشو کی.  درد

 . بود کارش اول تازه اما. موند ردش و شد قرمز جاش زود

 خواهش بخشش برای  اما  کرد ناله و پیچید خود به درد از.  زد ضربه هفت  رون هر رو

 . نکرد  التماسی و

 برای تالشی اما  شد دلخوریش ی متوجه شاهین.  گذروند  بؽض با رو حموم  وقت  ی بقیه

 . نکرد رفعش

 رد که رونهایی روی.  کرد تنش لباساشو و کرد خشک موهاشو حوصله با هم اتاق تو

 . کشید روش رو پتو و مالید پماد میکرد ماییخودن روشون یک یه یک ها ضربه
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 . بیرون رفت و کرد خاموش رو چراغ پس داشت کار کمی هنوز خودش

.   شد ناراحت شاهین محلی بی برای بیشتر اما داشت درد.  ترکید بؽضش شد تنها که همین

 قدراین  امشب که شده چی.  میبوسید اونو و میرفت ش صدقه قربون کلی تنبیه بعد معموال

 تفاوت بی و شده سرد

 

 وسوسه هم همینجوریش سورن.  امشب نبود خوب حالش.  خورد سرد اب لیوان چند شاهین

 .میاره  شخصی هر روز به چه لختش و خیس تن دیدن ، زیبایی از پر و ه انگیز

 . ست کننده دیوانه حتما ، نه کشنده اگر.   میشه عاشق داره که ادمی اونم 

 دیگه االن که بود مطمئن.   شد اروم یکم تا کرد مشؽول اشپزخونه وت خودشو ساعتی نیم

 سرشو و کرد بؽل پشت از رو سورن. خزید پتو زیر به و رفت خواب اتاق به.  خوابیده

 بوسید

 

 

 . عروسک کردن بؽل با شد سنگین چشاش زود

 . نیست  سورن از کمتر  احتیاجش و نیاز

 و. میدونست کل عقل و بزرگ خودشو. کرد حمل خودش با رو  ؼریبه حس این  کودکی از

 . میکرد لذتش ؼرق نیازمند و باشه ش وابسته   کسی اینکه

 دوس یا همسر با اینکه.   داره زندگیش شریک از متفاوتی انتظارات فهمید شد که بزرگتر

 این دختر دوس تا چند البته.  نیست درک قابل خیلیا واسه کنی رفتار ت بچه مثل دخترت

 . نه  کامال  ولی کنن ارضا حسشو میتونستن حدودی تا که کرد پیدا میون

 اونی بفهمه شد باعث مشکالت سری یه یا کنن راضیش اینکه واسه میکردن بازی نقش یا

 . نیستن داره نیاز و میکنه فکر که
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 حاال ولی. گناه احساس و بود دلسوزی اولش.  زندگیش تو اومد  عروسک این که هم حاال

 تپش با میکرد یاداوری لحظه هر قلبش اینو.  ست معمولی داشتن دوس حتی ایفر چیزی

 . جوراجور و رنگی های

 حال و وضعیت این با اما.  زندگیش شریک  و مکمل . باشه عشقش میتونست بچه این 

 ؟؟ نیست سواستفاده ، شدن کامل ی رابطه وارد باهاش ، روانیش

 

 . هیچوقت نه االن نه بگذره ازش ونستنمیت.  اصال نیست و هست چی هر بیخیال

 . میکنه  مشخص رو چی همه زمان.  بسپاره اینده روزهای به رو چی همه باید

 . بو و عطر خوش ی بچه تو به لعنت.  بوسید پشت از گردنشو

  راست به  کردنات دلبری  حالتی هر در میدی؟؟ خوبی بوی همیشه چرا

 

 بلند خواست و خورد شدیدی تکون وقتی که بود کرده بؽلش سفت چنان خواب عمق تو حتی

  نیست رهایی به امیدی.  بود اسیر شاهین قوی بازوان بین.    نتونست شه

 سرو و برگردوند  و گرفت شو شونه نگران شاهین.  کردن هق هق و گریه کرد شروع

 . کشید سینه به صورتشو

  دیدی بد خواب.  نترس ؟؟ جانم _

 بریم.  باشه کرده گیر یکی نکنه ؟؟ کیه ببینم بریم.  اومد دؾتصا صدای.  شده تصادؾ _

 . میکنم خواهش.  ببینیم

 . نیست کار در تصادفی.  کابوسه.  شم فدات دیدی خواب.  عزیزم نیومد صدای _

 بریم.  بده حالش یکی حتما.  اهن برخورد و شیشه شکستن صدای.  شنیدم خودم چرا _

 داره خانواده حتما.  دکتر ببریمش بریم.  میمیره داره یکی هنکن. میکنم خواهش.  ددی ببینیم

 از  شد چیزیش اگه که عاشقشه یکی حتما.  کوچیک خواهر یه و داره مادر و پدر حتما. 

 . میمیره و میشه دیونه وجدان عذاب درد
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 بهش.  نمیکرد دعواش  وگرنه نمیبینتش دیگه نمیدونست.  دیداره اخرین این نمیدونست اخه

 براش میمیره و داره دوسش فتمیگ

 

 

 حاالتش این دیدن. ببینتش اینجور نمیتونست.  نشست شد بلند و کرد پاک داؼشو اشکهای

  . میکرد نزدیک جنون مرز به اونو

 . میدم قول.  میدیم نجاتش هست کسی اگه.  ببینیم بریم پاشو.  عزیزم پاشو _

 چیزی اما خودش.  کرد تنش و وردا سویشرت یه شاهین.  شد کاسته ش گریه شدت از کمی

 . التهاب و بود اتش بدنش  اما بود تنش رکابی و ورزشی شلوار یه.   نپوشید

 در همیشه.  برد خودش با  رو حیاط درب کلیدای.  رفتن بیرون  اتاق از و گرفت دستشو

 با کردن پارس کردن شروع دیدنشون با سگا.  بیشتر امنیت واسه میکرد قفل رو حیاط

  . بیرون رفتن و کرد بازش و زد در تو وکلید کرد ساکتشون یتشر

 تو سورن دست.  بود شب نیمه احتماال ولی نکرد نگاه ساعت به.  خلوت بودو تاریک

 بیماری و سرما از اینکه نه.  میکرد حس رو هوا سرمای داشت تازه.  میلرزید دستش

  بس و بود سورن نگرانیش تنها.   بترسه

 به اوردنش قبل میکرد تنش گرمتری لباس کاش.  بود داده حمومش خواب قبل حال هر به

 شده راحت خیالش ببینه کرد نگاه بهش.  نبود خبری هیچ ولی رسیدن کوچه اخر تا.  بیرون

 هنوز نه یا

 

 . میجویید و میکرد جستجو رو نبود که چیزی.  میچرخید کنجکاوانه نگاهش

 به کرد بؽلش پهلو از و کرد نزدیک خودش به اونو شاهین.  ترس و بود لرز تنش تمام

 . داد هدیه بهشون رو گرما و حرارت ای بوسه با.  زد زل میزد کبودی به که لبهایی

 . شم فدات میشی مریض ؟؟ عزیزم داخل بریم.  نیست چیزی  جیرجیرکم دیدی _
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 بدون و دز لبخند شاهین.  باشه که داد تکون سرشو و شد تسلیم بالخره. چرخید نگاهش باز

 . برگشت خونه سمت به کنه جداش خودش از اینکه

  نکنی رانندگی دیگه میشه ددی _

  خندید

 ؟؟ باشه.  کنم رانندگی احتیاط با میدم قول ولی نمیشه.  وروجک کارم محل دوره خیلی _

  . خوبه هم رانندگیش.  قویه ش ددی میگفت خودش به.  کرد قبول و کرد فینی فین

 . نمیمیره.  نمیذاره تنهاش . نمیکنه تصادؾ

 

 

 بدبخت شاهین میذاشت یا میخوابید دیگه عمرا. بود پریده  کامال خوابش اومدن که تخت رو

 . بخوابه

 ؼیر و دراورد شلوارشو حتی انداخت ای گوشه به و کند و کرد باز رو  سویشرت زیپ

  نذاشت هیچی شرت

 . گذاشت  طرفش ود پاهاشو و نشست شکمش رو کشید دراز اومد که شاهین

 . کشید دست روشون و رفت شده خطی خط رونهای سمت به شاهین دست ناخوداگاه

 . بشن خوب خوب صبح تا بزنم واست بیار رو پماد _

  نمیخوام _

 چرا؟؟ _

 . زیاد نشم دلتنگت مدرسه تو  تا بگیره دردم بکشم روشون دست هی فردا میخوام _

 . شیطون و زیرک خیلی یا ست ساده  خیلی یا پسر ینا.  لرزید کلمات این با وجودش تمام

 . حرفهاش این میاره شاهین روز به چه نمیدونه یعنی
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 . هستی هم صبح شیفت.  داری مدرسه فردا.  خوابه وقته باش زود سورن _

  بوسید نرم و اروم لبهاشو.  شد ش سینه در سینه و شد ولو شاهین تن رو

 . کنم ت تنبیه میخوام بودی دیب ددی.  نمیاد خوابم نمیخوام _

 . سورن از  ، زیبا جسم این از ،  لبها تماس از.  شاید بود مست.  شد منفجر ش خنده یهو

 خم  اندر خماری و مستی.  داشتن رو  عاقلی هر کردن مجنون قابلیت کدومشون هر لعنتی

 . ست کوچه یه

 . وحشی ی گربه این  حمله از قبل  میکشید بو شو طعمه.  کشید شاهین بینی  روی بینیشون

 ؟؟ بودی بدی ددی چرا نمیپرسی _

 تکراری ، نمیکنی عادت.  کمه کنی لمس هم بار هزار رو تن این.  کشید کمرش روی دست

 . نمیشی خسته ، نمیشه

 . زیبا و لطیؾ و گرم و نرم

 . نقص بی و بود کامل.  داشت خود در رو دنیا جذابیتهای تمام

 کامل گفته خدا نه مگه. کرد جمع  شخص یک در رو زیباییها تمام همیش میکرد فکرشو کی

 . بس و منم

 ؟ هستن چی بقیه پس اینه اگر  خدا مخلوق

 ؟؟ خدا کاری کم و حوصلگی بی اثرات

 

 

 . نمیشه هم تنبیه.  نمیشه بد که ددی _

 . بس و میکنه تنبیه
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 بدجور اما زیر، لباس پشت از اینکه با.  زد سیلی باسنش روی و اومد باال دستش ناخوداگاه

 .نشست

 . شد گم سورن اخ میون در  اسپنک صدای

 . نمیشد راحت وگرنه میزد باید ، بود یهویی هوس 

 . تربیت بی ددیِ  _

 یا. اخر میکنه ش دیونه بچه این.  منفجرشد  خنده صدای باز که گفت اینو حرص با اینقدر

 چند ی فاصله به امشب مثل وقتا بعضی. میخندونه حسابی اینجوری یا میاره در اشکشو

 . دقیقه

 جراتشو اصال.  کنی تنبیه رو ددی میخوای چرا بگو.  نشو ناراحت جیرجیرکم خب خیلی _

 ؟؟ داری

 . نیست حرفی ایستی می عواقبش پای به اگه

 و خوابه وقته که زودتر اما بکن میکنی کاری هر.  خسته بدبختِ  ددیِ  این.  تو این

 .استراحت

 

  . مینواخت زیبا رو شیطنت  ریتم نگاهش.  گرفت رو مچشون و باال اورد رو شاهین ایدست

 کردم کاری هر بخوری تکون نداری حق.  میشی تنبیه کردی محلی بی من به امشب چون _

 . مقاومت ، لمس ، زدن دس.  ممنوعه چی همه. 

 . تساع نیم واسه اونم بشی سنگ باید.  بدی جواب نباید هامو بوسه حتی

 . اونوقت میکنی چیکار ؟؟ چی نکردم قبول اگه _

 نفسهاش  از حتی میشد اینو.  بود شده هوایی بدجور امشب پسرش.  میگفت اینو لبخند با

 . کرد حس

 . نمیزنم حرؾ باهات هفته یه میکنم قهر نکنی قبول اگه _
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 . نزنی حرؾ و کنی قهر توه دست مگه.  میکنی بیخود اوال _

 نمیشه رو ددی وگرنه همین فقط. وروجک سرته تو چی ببینم میخوام چون نممیک قبول دوما

 . کرد تهدید

 

 لبشو.  اومد پایینتر کمی و کرد ول رو شاهین دستهای.  کرد چراؼونی چشاشو شادی  برق

 . طوالنی و عمیق اینبار.  بوسید باز

 . سرگرمی و بود فرار راه دنبال.  میچرخید گوناگونی صداهای ذهنش تو

.  نکرد حرکتی و گرفت خودشو جلوی اما بود سخت.  بست بوسه لذت از چشمهاشو شاهین

 .  زدن بوسه و گرفتن نشونه رو گردن اینبار.  اومدن پایینتر شیطانی و حجیم لبهای

 اختیار به اتش و بودن ازاد 

 

 

 . گردن فرورفتگی.  گلو سیب.  گوش زیر.  میشد کاشته جا همه ها بوسه

 . میکرد خود بی خود از رو نشاهی کم کم

 . دهان گرمای و زبان ها، لب ها، بوسه این

 . بود ضعفش نقطه گوشها زیر همیشه.   کرد پیدا رو  قرمز محدوده نشده هیچی

 . شد ازاد و گریخت لبها میان از ای ناله اما نیاد در صداش کرد سعی

 جای باز دستها و کرد متمقاو  ولی بگیره جلوشو خواست.  اومدن باال لحظه یه دستهاش

 . بود نگذشت دقیقه چند حتی حاال.  ساعت نیم بود داده قول.  برگشت خود

 و اتش سراسر لبهای این با که بود بدبخت ی سینه نوبت.   اومد پایینتر کمی ها بوسه باز

 .  مبتالشه الهی ازمون  به  شیطانی

  . بس و  ست جهشکن و عذاب.  نیست دلنشین ، میشد کنترل باید که لذتی
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 کرد شروع مستقیم گذشت  زود زدن بوسه  از. نبود دلرحم گردن مثل ها سینه نوک با

 شیر سینه از که مادرانی حس   لحظه یه که میمیکید قوی و ولع با چنان   سورن. خوردن

 . فهمید  رو میدن

 ی لوچه و لب لطؾ به هم ان و میتپید سینه  دو نوک در که نبض  بود شده وجودش تمام

 . بود اختفا و ذوبان حال در سورن

 .  برگشت دیگر سمت به شدو کج گردنش و کرد حرکتی.  اهی ، ای ناله باز

 . میشد خارج دستش از داشت جسمش اختیار. نبود عمد از

 چی بدبخت شکم از زبانش.  میزد لیس بعد و میبوسید رو شکم.  اومد تر پایین باز سورن

  . میکرد درو اتش و میکاشت  مذاب مواد که میخواست

 . میشد پایین باال  نفسهاش فشارِ  شدت از شکم

 و اب جستجوی در شدن سرازیر اونجا  به سینه واز کردن عوض رو جاشون ها ریه نکنه

 . مساعدتر هوای

 وزش در و واداشت حرکت به رو اونجا زبر موهای.   کرد فوتی رسید که شکم زیر به

 . چرخیدن  نسیمش

 بدن موی حتی و تن و پوست و جسم.  کامل بود گرفته بازی به را  شاهین

 

 

 . نداشت  رحم و نشینی عقب خیال امروز اینکه مثل. اومد پایینتر باز

 بدبخت اون فقط نه لرزید وجودش ی همه.  زد بوسه بیدارش نیمه الت بر زیر لباس پشت از

. 

 . کشید بؽل به و رفتگ رو سورن پهلوی دو و شد بلند.  نیست جایز درنگ دیگه

 . خوابه وقت بازی دیگه بسه _
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 ؟؟ چیست چاره میکرد تحمل باید ولی.  بود شده دار خش فشار و درد شدت از صداش

 ساعت نیم گفتی دادی قول.  نکنننن اذیت.  نشده تموم ساعت نیم که هنوز. نههههه ددی _

  خب

 . شیمی تنبیه بشنوم دیگه کلمه یه.  خواب گفتم نشنوم صدا _

 . کوفت تخت روی حرص با و کرد بلند پاشو

 ؟؟ گفتم چی من سورن _

  گرفت گاز لبشو و شد مظلوم نگاهش

  ؟؟ نگفتم چیزی که من _

 ؟؟ پس بود چی حرکت این _

 کردم دورش پام رو بود  سوسک.  هیچی _

 گذرش ورا دور این دیگه هم مورچه سابیدم رو اینجا اینقدر جمعه اینجا؟؟ اونم سوسک؟؟ _

  سوسک به برسه چه نمیخوره

 .اینا و شدم زده توهم شاید. شاید خب _

 

 . بست چشاشو و فشرد خودش به بیشتر  اونو

 . دمپایی با اونم نشده اسپنک واقعی ، جیرجیرک ،  خیالی سوسک جای به تا بخواب بگیر _

 ددییییی؟؟؟؟ _

  ششش _

  بدی خیلی _

 . بخیر شب.  میدونم _

 . بده تسکین دردو کمی  و بشه اروم شردف هم به پاهاشو
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 . میخوره وول بؽلت تو خوشکل و لخت جن تخم یه وقتی ارامش کجا  اما

 . زد لبخند عذاب و درد میان و کشید عمیقی نفس

 اینه میگن که اب میان سوختن پس

 

 

 . بود کردنش بیدار درگیر فقط ربع یه صبح

 نگاه و چشا با نشسته تخت ی گوشه

 .نمیخورد تکون و بود زده زل بهش  جگی و گنگ 

 . شست روشو و دست و کشید حموم به خودش دنبال و بشه بلند کرد مجبورش

 . جیرجیرکم کنی دیر نمیشه  مدرسته روز اولین.  شد دیر. عزیزم بدو _

 و لباسا حتی.  نخورد هیچی که بود الود خواب اینقدر اما  کرد اماده واسش صبونه

  . کرد نشت  شاهین جوراباشو

 . کنه پاش هم  رو کتونیا  شد خم در کنار

 .بود شدن بیدار و لود   حال در عقلش و ذهن تازه

  اخرشو و میکنه رد کتونی  ازسوراخای بندو داره حوصله با چطور که میکرد نگاه شاهین به

 . خوبه اینقدر چرا.  مهربونه اینقدر چرا ادم این.  میزنه گره

 دستشو.  باشه درگیر افکارش با زیاد نذاشت. ست فرشته نکنه. یستنن خوب اینقدر که ادما

 پارس واسش که سگا به شه پیاده خواست.  نشوند ماشین تو و کشید خودش دنبال و گرفت

 . بست رو ماشین در و گذاشت بؽلش تو پشتیشو کوله.  نذاشت که بگه بخیر صبح میکردن

 رو بود ابمیوه کوچک پاکت یه و یتاپت یه و کیک یک که شو تؽذیه پالستیک مسیر تو

 . داد دستش

  .  نمونی گشنه بخور  تفریح زنگ کیفت تو بذار اینو _
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 . خوردن کرد شروع و کرد باز رو پالستیک.   شد ش گشنه یهو.  زد لبخند دیدنشون با

  االن نه ست مدرسه واسه گفتم عزیزم _

 ؼرؼر کرد شروع پر دهن با

 گشنمههههه االن من خو _

 ،خب؟؟ همش کن لج. دیگه همینه واسه بخور صبحونه میگم وقتی _

 .  دستوراتمو نمیندازی گوش پشت دیگه شدی که تنبیه. واست دارم ولی

 تازه وقتی ادم و عالم ؟؟همه  منه تقصیره.  شد م گشنه االن.  نبود م گشنه موقع اون خو _

  من فقط نه ندارن خوردن ؼذا به میلی شدن بیدار خواب از

 از.  میدی جوابمو و روش میذاری کلمه دو میگم چی هر میاد بدم.  نشنوم صدا.  هششش _

 صبحونه  خونه تو نمیدی افتخار که  حاال ماشین تو میارم میکنم لقمه پنیر و نون واست فردا

 . بخوری  تو

 

 .  نمونم گشنه امروز واسه بده پول حاال.  باشه _

 . داد دستش تومنی پنج اسکناس یک و دراورد شوکیف.  مدرسه روبرو به بودن رسیده

  هست هم برگشتم ی کرایه.  کمههههه همین؟؟ همش ددی _

  داد بهش و  کرد پیدا هم رو واحد خط کارت

 . گرفتم دیروز اینو انداختی یادم خوبه _

 .  دیگه نشو خسیس  ددی _

 . کن باور نمیدن باهاش هیچی تومن پنج کمه

 زود حاال.بدی وفق خودتو متوسطمون اقتصادی شرایط با باید.  هست که همینه.  شرمنده _

 . نشه دیرت پایین برو
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 نوین روش چند به پوستت.  کنن شکایتتو حالت به وای. ممنوع بازی ؼد و دعوا و شیطنت

 . ست کنده  جدید و

  بزرگ درب به بود زده زل. ایستاد همونجا خشک لحظه یه. پایین اومد و کرد ؼرؼر کمی

 . نداشت حرکت جرات و درسهم

 ؼریبگی ، تنهای ، ترس از ترکیبی.  شده چش نمیدونست هم خودش

 

 

 . رفت سمتش به و شد پیاده ماشین از.  شد رفتن مدرسه به واسه تردیدش ی متوجه

 ؟؟ بیام باهات میخوای ؟؟ ایستادی چرا ، سورن _

 . رفت  نماییاش مظلوم اسهو دلش بار هزارمین برای.  زد زل بهش  ایش گربه چشمهای با

   کالس برم بابام با نیستم که مهدکودکی ؟؟ نیست زشت _

 نمیدونی که تو.  کنم اشنات اینجا مدیرومعاون با باید حال هر به.  نیست زشت.  عزیزم نه _

 . کجاست دفترشون اصال.   بری کجا

  شاهین همراهیه واسه ست بهونه دنبال که نبود اصرار به نیاز

 دستش  گرفت و ش شونه از کشید شو پشتی کوله حتی.  شد قدم هم  او با و زد گرمی لبخند

. 

.  شنید ؼر کلی و رسید هتل به دیرتر ساعتی یه.  نذاشت تنهاش نشد مطمئن چی همه از تا

   وضعیت اون تو چطور. پسرشه سورن کار، بابای گور.  داشت ارزششو ، خب ولی

 . میذاشت  تنهاش

 . گذشت بخیر اینکه مثل.  شد راحت خیالش یکم میخونه درس داره دید و هخون رفت که شب

 ؟؟ نخوردی چرا نهارتو سورن _

  ندارم دوس لوبیا _
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  دیگه بخور میذارن جلوت چی هر.  بیاری در اطوار و ادا ؼذا سر میاد بدم گفتم دفعه صد _

  ؟؟  اونوقت چی یعنی ندارم دوس دارم دوس. 

 شاهین حرفهای به اصال.  کتاباش با گرفتن ُکشتی کرد شروع و گذاشت دهنش تو مدادو

  نمیداد گوش

 میخونه درس نشسته التماس و تهدید بدون که حاال.  کنه گرم رو شام رفت و داد تکون سری

 . نپیچه پروبالش به زیاد بهتره

 دهن بهش گوشه یه کدوم هر اتاق وسط لباساش و جورابا.  هم به بود ریخته  جارو همه

 سگا ؼذای و اب ظرفای.  بند رو انداخت و شست و کرد جمع رو همشون.   میکرد کجی

 میرسید هم شخصیش کارای به میداد اهمیت سگا به که اینقدر کاش. سورنِ  کار حتما. بود پر

. 

 قرمه قاشق چند و پلو سورن بشقاب تو. کرد صداش و چید اشپزخونه میز روی رو شام

 . شد پیدا ش کله سرو که میکشید هم خودش واسه داشت.  ریخت  سبزی

 

 

 رو وابستگی از حجم این هم خودش حتی.  بود دلتنگش خیلی.  نشست پاش رو اومد مستقیم

 ؼذا بشقابش از داره بیخیال دید وقتی زد زل بهش تعجب با اول شاهین.  نمیکرد درک

 . دراومد صداش میخوره

 ؟؟ صندلیه کمبودِ  جیرجیرکم _

 . ها هست هم دیگه دوتا

  داد جوابشو پر دهن با و خورد دیگه قاشق یه و انداخت باال شونه

 . راحتترم اینجور من نمیخوام _

 اخرین.  کرد حس میشد لطیفشو پوست پیراهن پشت از حتی.  کشید کمرش روی دست

 . کشید سینه به عطرشو عمیق نفسی با.   زد ای بوسه گردنشو ی مهره
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  گذاشت شاهین دهن تو قاشق یه و برگشت سورن

  بخوریم هم با ددی _

 . جوید رو لقمه و زد لبخند

 .هست وسط این هم  گشنه ددی  یه اومد یادت که ممنون _

 . شاهین دهن تو یکی و خودش دهن تو قاشق دوتا.  تقسیم کرد شروع و خندید

 . تره خوشمزه شما ؼذای از خیلی هتلتون ؼذای ددی _

  ساله ۰۲ ی تجربه با داره اشپزی هتل و نابلدیم ما که دیگه ببخشید ؟؟ عه _

 . نیست خوردن قابل ؼذاتون.  تعارؾ بی ، میگم واقعا. ازش بگیرید یاد خو _

 . باش راحت.  نکن تعارؾ اصال نه. واقعا ممنون خیلی _

 .گذاشت دهنش تو  و کرد جمع  قاشق با رو برنج های دونه اخرین و خندید

  . جلو کشید رو بود  کرده اماده سشوا شاهین که رو دوم بشقاب

 بود؟؟ چطور مدرسه _

 . نوشتم جزوه بس از گرفت درد دستمو کن نگاه.   دیوثن معلماش خیلی فقط. بود خوب _

 بوسید واسش دوتاشونو شاهین.  داد نشونش رو و بود گرفته خودکار باهاش که انگشتی دوتا

. 

 . میشن خوب.  عزیزم نداره اشکال _

 نتونی ماه یه تا کنه ت تنبیه چنان ددی تا ببر کار به رو زشت لؽت این دیگه بار یه تو ولی

 . بشینی باسنت رو

  میکرد فکر داشت هم تو رفت اخماش

 . اصال تعریفه.  نیست زشت اینکه ؟؟ میگی رو دیوث ؟؟ کدوم _

 ؟؟ سورن _
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  دببخشی گفت اروم و گذاشت ش ددی دهن تو قاشق یه شد جدی لحنش دید وقتی

 ؟؟ کردی پیدا جدید دوست _

  . بخواد دلت تا دشمن ولی.  نه که دوست _

 بود؟؟ چی قرارمون _

 ؟؟ چه من به.  دیگه عوضین.  داشتم کاریشون من اگه خودم جان به _

 

 

 . گرفتم وقت واست شنبه پنج واسه _

  کرد شاهین نگاه و برگشت کنجکاوی با

  مشهد تو بهترینه.  بلده کار خیلی.  روانشناسه _

 . احتماال پیشش بری باید جلسه یه ای هفته

 

 کنه پیدا دوم کار یه مجبوره حساب این با و تومنه هشتاد ای جلسه ویزیتش نگفت بهش دیگه

 . بربیاد  اضافه مخارج  این پس از

  رفت در سمت به و شد بلند  شاهین بؽل از.  داد بدی صدای.  بشقاب تو انداخت رو قاشق

  . نمیرم.  نمیخوام _

 . ست دیگه یکی گیرنده تصمیم.  نیست تو دست _

.  نداره ادما اینجور از خوبی ی خاطره میدونست هم نیمه و نصؾ ی حافظه همون با

 .  باشه نداشته مالقاتی ادمایی همچین با دیگه عمرش اخر تا داشت تصمیم

 . نمیرم.  نمییررررم _
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 بحث داشت ای فایده چه واقعا.  کردن مرتب ور اشپزخونه  کرد شروع و دیگه نداد جوابشو

 . االن از اونم کردن

.  حیاط تو دوید زود شد خالی دلش ته یهو گشت جارو همه.  نیست دید شد تموم که کارش

  . روی پیاده بردتشون حتما.  شد راحت خیالش خورده یه نیستن هم سگا دید وقتی

 . هبچ این جنه تخم که حقا خبر؟؟ و اجازه بدون ولی

 خیسه خاکشون دید که بده اب گال و ها درختچه به خواست.  منتظر نشست حیاط تو همونجا

. 

 .سورنِ  کار باز حتما

 که سختی تجربیات به توجه با تقدیره قابل همینم.  میرسه داره دوس که چیزایی به خوب

 . داشته

 . دیدن رو شاهین و میزد حرؾ سگا با. داخل اومد و شد باز حیاط در بالخره

 . اوردن تشریؾ و کردن لطؾ اقا حضرت بالخره.  به به _

  ؟؟  جناب حاال بودین

 ،؟؟ زود اینقدر چرا

 

 

 بشه رد کنارش از خواست.  ایستاد شد بلند شاهین.  قفس تو برد سگارو و کرد نازکی چشم

  گرفت بازوشو که

 ، احترامی نه.  میایمن حساب به اصال ؟؟ هیچی ما یعنی حرکت این ؟؟ اینجوریاست ؟؟ عه _

 . اقا سورن مارو میبینه کوچیک  کال. ترسی نه

  . نگفت هیچ باز و داد چرخی چشاش مردمک به.  میداد جوابشو نباید طبیعتا پس بود قهر

 . شد برزخ ، بود رسیده انفجار مرز به که شاهین
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 . کشید خودش دنبال به و فشرد بیشتر بازوشو

 که امشب.  کردم لوست زیادی.  منه تربیت مشکل.  منم مشکل.  ها نیست تو تقصیر _

 . نیست بمیریا تو اون از بمیری تو این میفهمی شدی ادب حسابی

  . داشت هم  سنگینی ،دست وقتش به ولی بود مهربون شاهین.   شد نگران یهو

 ش نگه دیوار به رو همونجا و اتاق ی گوشه بردش.  کشید خودش دنبال به خواب اتاق تا

 . شتدا

 . بیام تا بکن جورابتو _

  . کارش پی بره بشه تموم زود هست  چی هر بود بهتر.  ترسید ولی کنه لجبازی خواست

 خم پشت به رو پاهاشو از یکی و سرش پشت اومد یهو.  ایستاد همونجا و کند جوراباشو

 . باال اورد و کرد

 به نگو.  باشه الزمت سهمدر واسه شاید گفتم.  بودم گرفته چوبی کش خط واست امروز _

 .المصب این کردنه تربیت ضروریاته از یکی اصال.  میخوره بیشتر من درد

 

 تکیه دیوار به هم سرشو.  کوبید دیوار روی دستشو دو.  رفت نفسش که زد محکم اینقدر 

 . درنیاد اشکش  زدن نفس نفس کرد شروع.  داد

 پاهاش رو سختی به دیگه حاال.  قبلی از بدتر و تر محکم کدوم هر.  زد تا ده پا کؾ هر رو

 . نشده تموم کارش هنوز که بود این مصیبت.  بود بند

 . خوشکالست دوتا این نوبت حاال.  برگردی اینکه بدون عقب بده دستاتو_

 

 . داد پشتش به و گرفت دیوار از رو دستها.  بیاد در صداش اینکه بدون اما میکرد گریه

 . بود رسیده زجه به گذشته گریه از.  زد ات ده هم  دست  کؾ هر رو

  بخوری تکون نداری حق نگفتم تا میمونی همینجا _
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 نکرد خاموششون هیچی و میسوختن.  میکرد فوت روشون و دهنش جلوی اورد دستاشو

 . اشک قطرات حتی

 . میکرد تحمل هم رو وزن  فشار باید درد بر عالوه که.   بود بدتر پاها وضعیت

 . کرد صداش بالخره تا بود ایستاده مونطوره ساعتی یک

 

  خوابه وقت اینجا بیا سورن _

  کرد مخالفت و داد باال هاشو شونه

  داری مدرسه فردا بخواب بیا سورن _

  کشیدن ناز  دنیا یه  منتظر و بود قهر.  نشنیدن به زد خودشو باز

  بخیر شب.  راحتی جور هر باشه _

 خاموش رو چراغ.  کرد نگاه بهش تعجب با و برگشت.  تادایس قلبش گفت که رو جمله این

 . کشید خودش روی هم رو پتو.  خوابید بهش پشت و کرد

 

 

 . موند شاهین حرکت این خشک لحظه چند

  . اومد خودش به بالخره

 . کرد حضور اعالم و بیدارشده عصبی و قدیمی سورن

 . زدن مشت کمرش روی کرد شروع و برد هجوم سمتش به

 . میخوابی من بدون چطور..بخوابی میتونی چطور.. تونستی چطور تو.. وت _

 . بدی م اشتی شده هم زور به باید. بدی م اشتی باید_

 .میخندید فقط شاهین میون این. میزد کتک و میکرد فریاد و داد
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  . کشید  خودش سمت به و گرفت دستهاشو مچ. شد روش در رو و زد تنش به چرخی

 . انی در نشد ولو تخت روی

 بازوای قفل دستهاشو و شد موفق بالخره ولی میکرد مقاومت.  کنه ارومش و بؽل کرد سعی

 . کرد خودش

 . کشید خیسش صورت رو دست شاهین. میریخت اشک و میکرد گریه

 . نیست بؽلم تو جیرجیرکم وقتی بخوابم میتونم من مگه.  همش بود شوخی عزیزم _

 . شکایت کرد شروع هق هق میون

 . هستی بدی ددی _

 . بوسید پیشونیشو و زد لبخند

 .باشه _

  اصال تربیتی بی _

  بوسید چشمشو پلک و خندید باز

  هستم هم تربیت بی _

  ندارم دوست دیگه _

  کرد خشک لب با و بوسید رو بود خیس که چمشمشو زیر

 . نیست حقم اینکه با  .باشه _

 .  َهم و ؼم از  حجم  این از میلرزید صداش. گفت بؽض با رو بعدی ی جمله

  نداری دوسمم _

  اخم با زد زل چشاش به.  برد عقب صورتشو و کرد مکث اینبار

 . نکن روی زیاده دادم رو بهت دیگه. عههههه _
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 ؟؟ هست امکانش اصال. باشه نداشته دوس پسرشو ادم میشه مگه

.   کنه خالی  انی در نگرانی و ترس از دلشو.  کنه راحت رو ادم خیال میتونه جمله یه

 . کرد حس وجودش تمام با امشب  رو حقیقت این سورن

 

 . بوسید عمیق و طوالنی و گرم. بود سورن دهان ، لبها مقصد اینبار

  . کرد باهات کوچولو شوخی یه ددی هم بار یک.  میکنی اذیت رو ددی همه این _

  کنی شوخیا این از نداری حق نمیخوام _

 با میکشی داری رو ددی.  نکن گریه فقط تو.  نمیکنم بد بد شوخیای این از دیگه.  چشم _

 . اشکها این

 . شد پنهان شاهین لخت ی سینه تو.  بود شده ارومتر

  . ابد تا بمونم پسرت تک. باشم خودم فقط میخوام.  بیاری بچه دیگه ندارم دوس من ددی _

  هست بچه این رس تو  عجیبی فکرای چه.  شد بلند دوباره ش خنده صدای

 . چیکار میخوام اضافی ی بچه.  برمیام  سختی به هم تو مخارج و خرج از من عزیزم _

 

 

  باشه چشمش تو چشم تا کرد جدا ش سینه از خودشو

 . اوردی می برادر خواهر واسم بودی پولدار اگه یعنی _

 .  کشید مسح رو چانه تا پیشونی کنار از.   گذاشت صورتش رو دست لبخند با

 . من کوچولوی پسر _

 . تو اخه داری هایی دؼدؼه چه

 ؟؟ اوردی می. بگوووو خب _
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 ؟؟؟ نشیم پولدار هیچوقت کنم دعا یعنی

 . شیرینه پسر این اینقدر چرا اخه.   کنه کنترل خودشو  نتونست.  لب روی ای بوسه باز

 . ثروت ، مقام ، پول.  برسم چی همه به بود نزدیک روز یه _

 جلو زندگی.  نشد که کرد  شیطنتی جن تخم یه ولی.  این یعنی خوشبختی دممیکر فکر

 . شد تیره و سیاه چشمم

 از باید.  ست شده تعیین  تقدیرمون و سرنوشت.  میرسم جون اقا حرؾ به دارم حاال ولی

 عاطفه حقیقی ثروت.  نیست شمارش قابل ها نداشته و ها داشته.  جوره همه برد لذت زندگی

 . دمهاستا عشق و

 . کشید قشنگش لبهای رو دست.  نمیگفت هیچ و زده زل بهش

 ؟؟ حرفامو عزیزم میفهمی _

  نوچ _

 . کشید طول  سال چند منم واسه.  میشی  متوجه روز یه.  هنوز ای بچه.  نداره اشکال _

 اومد خوشم بوفه تو دیدم چی یه ؟؟ بدی تومن هفت تومن پنج جای به میشه فردا ددی _

 . بخرم میخوام

 . میکرد سیر دیگری دنیای تو  جیرجیرک کال.  بست چشمهاشو و داد تکون سری

 میکنم اماده واست میز چیز کلی فردا. نمونی گشنه دادم  امروز هم  تومن پنج همون.  نه _

 . نیست خبری پول از.  کیفت تو میذارم

 . بار یه همین افرین.  دیگههه نشو خسیس ددی _

 . میخندید دلش تو و میشنید رو سورن های زمزمه ولی.   خواب به زد خودشو

 . داری زن به دست هم بداخالق هم  خسیسی هم. بد ددی _

 بوسه ش سینه رو بار چند.  کرد مچاله بیشتر بؽلش تو خودشو نمیذاره محلش دید وقتی

  .چشمها بستن از قبل کاشت
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 . بیاری گهدی ی بچه یه هم نمیذارم و نمیخوام ای دیگه ددی  ولی _

 

 

  . نکرد تعجب زیاد بیاد مدرسه به گفتن و زدن زنگ بهش  وقتی

 . بود کلی خودش کنه درس دردسرو اولین تا  داد طولش ماه یک که همین

 دفتر بیرون و خوردن کتک حسابی معلومه که پسر تا سه اون دیدن و رسوند زود خودشو

 . شد مکثش باعث  نشستن راهرو صندلیای رو

.  اورد درمی رو مظلوم های بچه ادای کرده کز صندلی رو اتاق ی گوشه دفتر تو سورن

 تخم.  دنیاست موجود ترین مظلوم پسرش که میشد باورش نمیدید رو بیرون های بچه اگه

 . خوبیه ی هنرپیشه خیلی جن

 . نشست صندلی رو  میزش مقابل و کرد بش و خوش کمی مدرسه مدیر با

  اومدم گرفتم مرخصی زدین زنگ که ینهم ؟؟ اومده پیش مشکلی _

 سورن از تقصیر شاهدا و ها بچه ی گفته به.  کنم عرض چه که مشکل.  بگم چی واال _

 شرکت شخصی دفاع کالسای تو اگه ایشون ولی.  نیست دعوا ی کننده شروع اون و نبوده

 اسیب بود ممکن. کنن اعمال دیگه های بچه روی رو ورزشی های تکنیک ندارن حق کردن

 . مسئولیته مدرسه مدیریت واسه.  ببینن جدی

 خودتون خوبه  ضمن در نرفته قبیل این از کالسهایی میدونم که جایی تا اوال.ها ببخشید _

 تو یعنی.   ای دیگه چیز نه بود خود از حفاظت واسه همش یعنی.  شخصی دفاع گفتید

 در مسئولیتی کنن دوره رو کسی  سوقصد و اذیت و ازار  نیت به  نفر چند شما ی مدرسه

 .  دادگستری وکیل میشید همتون کنه دفاع  که خودش از ولی ندارید قبالش

 کنترل رو کمی اگر فقط.  ایندفعه میدم سورن به رو حق که گفتم.  نشه سوتفاهم.  جناب نه _

 . میشه عالی کنه کار نفسش و خشم
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.  نکنم  ش تنبیه اگه نامردم سورنِ  مرافعه و دعوا ی کننده شروع بگید بهم  روز یه شما _

 کرده دفاع خودش از فقط و بیگناهه وسط این وقتی  کنم برخورد باهاش نخواهید ازم ولی

 . نخوره کتک

 . نشنوه سورن نباشه بلند زیاد صداش میکرد سعی

 گرفته طرفشو هم شاهین ببینه اینکه حال به وای ش مدرسه قلدر میشه داره هم همینجوریش

. 

 

 

 . بذاریم میون در شما با خواستیم هست هم ای دیگه مسئله یه بخ _

 ؟ داره خاصی معنی گردنشه تو  همیشه که صلیبی گردنبند 

 بود عزیز خیلی سورن واسه صلیب این نامعلومی دالیل به.  توهم رفت شاهین اخمای

 . دست انگشتان  از کمتر و ن کم هم همینجوری که بگیره ازش عزیزاشو نمیتونست.

 . ش ددی ، صلیب ، تسبیح 

  داشت واری دیوانه تعصب تا سه این رو

 ؟؟ شماست مسئولیت ی محدوده تو گردنش توی صلیب.  نشدم متوجه.  ببخشید _

  . باشه چی همه به حواسمون باید فرزانداتون هدایتگر و معلم و مربی عنوان به ما خب _

  .  میشه محسوب ما های مسئولیت جزو هم  خداشون و خود از ها بچه  شناخت

 . درد سراسر و بود تلخ.  زد پوزخند

 با.  کنید اعمال دیگه های بچه بر رو دینی سختگیریهای و تعصب میتونید شما.  اقا ای _

 کورکروانه های تلقین و اخروی امور تو دخالتهاتون دیدم.  باشید نداشته کاری من پسر

.  دارم شک چیزا خیلی به که رسیدم جایی به سن سال سی با که منی.  رسوند کجا به مارو

 مثل.  کنه پیدا خودش راهشو و باشه راحت سورنم بذارید.  بزرگ سوال عالمت یه شدم
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  اسالمی کشور یه تو دین بی ادم همه این وگرنه.  اینروزا میره بیراهه به کال راهنما اینکه

 .  اجعهف  ظهور یعنی دینداری و دین در زور.   بس و میده معنی یه

 

 سکوت که بود سورن بالخره.  نمیزد حرفی و بود عصبی مدیر با بحث از هنوز ماشین تو

 . شکست رو

  داشتم تقصیری اگه کن باور ددی _

 . ش جذبه اوج و بود هم تو هنوز اخماش

 زدم من  هم رو تا سه اون.   بود  پال و پخش جا همه بیگناهیت اثار.  نیست گفتن به الزم _

 .اخه کردم پل و شل

 ..خب.  خب ددی _

 از. باشه ؟؟ کردن اذیتت.  نکن درس دردسر و باش خوبی پسر نگفتم مگه ؟؟ چی خب _

 که جایی تا بگیری  بدبختارو اینکه نه.  میکردی تمومش  زود و میکردی دفاع خودت

 . بزنی میخورن

  کرد اخم ربیشت و شد متوجه شاهین.  اورد لبش به لبخند ها صحنه اون یاداوری حتی

  لی بروس جیرجیرک داره عواقبی چه قلدربازیات میفهمی خوابیدی شام بی امشبو یه حاال _

 . گرفت ش خنده شاهین حتی که زیبا و  شیرین اینقدر.  شد منفجر ش خنده صدای

 . شد ساکت و داد تکون سری

 

 

 دراز کنارش و اومد شاهین.  میخورد پفک   و بود کشیده دراز تخت روی دست به کتاب

 درس اینجوری. گرفت باال رو کتاب و گذاشت شکمش روی سرشو زود سورن.  کشید

 .ست العاده  فوق تاثیرش. بهتره خیلی خوندن
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 که خوردنی حال در همش اومدی وقتی از.  تو تنبیهی نه مگه _

 این دارن شام چیکار.  همش بود تنبیه قبل.  ست مدرسه ی تؽذیه مال اینا خب ددی _

 . بدبخت های تولهکو

 . اوت تایم و کتکه فقط دردت دوای.  نمیخوره  دردت به اینجوری تنبیه اصال تو _

 ددیییییی؟؟؟ _

  اومد سالن از شاهین گوشی زنگ صدای

  بیار گوشیمو برو _

 . نکن پرت حواستو اصال درس وقت گفته ددی.  میخونم درس دارم نمیشه _

 . چشم بگی و بگم بهت چیزی بار یه مونده دلم رو  _

 . گذاشت نمایش به رو پفک از نارنجی دندونهای و لب و خندید

 . زد لبخند دید که داداششو ی شماره.  کرد پیدا گوشیشو و شد بلند شاهین

  برادر عزیز و داداش خان به به،سالم _

 . خوبی.  جان شاهین سالم _

 و انداخت ای گوشه به رو کتاب درس از خسته هم سورن.  شد ولو تخت رو دوباره اومد

 . نشست شکمش رو اومد

 . خبرا چه.  ممنون.  نیستم بد_

 زیارتی هم مشهد بیایم گفتیم هفته اخر به میخوره تعطیلی روز چند هفته این.  سالمتی _

  جان از عزیزتر برادر با رحم ی صله اوردن جا به  هم کنیم سیاحتی هم باشه

  چشام تخم جفت رو قدمتون. اومدین خوش خیلی _

 زیر دستارو و کرد ستون شاهین ی سینه رو ارنجشو.  شد ولو روش و کرد اخم سورن

 . زد زل بهش و گذاشت چونه
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 خودش مسلم حق رو شاهین احساسات ی همه.  بزنه حرفا این از ش ددی  نداشت دوس _

 . برادراش و خواهر برای حتی کنه کسی خرج نباید.   میدونست

  خندید سورن اخمهای به و کرد قطع بالخره

  فرنگیم توت چته ؟؟ دلم جان _

  ندارم دوس مهمون من _

  خداست حبیب مهمون _

 . خونمون بیاد کسی نمیخوام من.  خدا همون پیش برن خو _

 . ندیدمش کی از میدونی.  همش،داداشمه روزه دوسه عزیزم _

  مسافرت ریمب میخوایم هم ما بگو.  نیستیم بگو.  ندارم دوس.  نمیخوام _

  بود شیرین  عجیب احوال، و حال این با  میزداما حرؾ دلخوری با و  کرده بػ

 نیست ؟؟زشت نیستیم بگم. مشهد میان دارن عمری بعد. اخه بگم چی.  برم قربونت نمیشه _

 ؟؟

 

 

  . نیست زشت.  نه _

 . برد فرو شاهین گردن تو صورتشو  و گفت اینو اروم

 احتماال که قیمتی گرون عطرهای از داشت جالبی ترکیب.  داشت دوس پوستشو و تن عطر

 . خودش بدن خاص بوی و میچسبن بهش هتل های مهمون از معلقش ذرات

 . خودش ددی اونم.  میشه پیدا یکی تو فقط جادویی ترکیب این میکرد فکرشو کی

  ؟؟ میدزدنش ، کنه کشؾ رو شاهین معروؾ عطرسازهای این از یکی روز یه اگه یعنی

 . شاهین ددی میذارن اسمشم میشه ساخته دنیا عطر ترین قیمت گرون و بهترین حتما
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 بؽض ناخوداگاه.  همیشه واسه کنن جدا ازش رو شاهین اینکه.   بود ترسناک تصورش حتی

 . بود مرگش چه امشب واقعا.  کرد

  . بوسید سرشو هم بار چند.  میکشید کمرش روی دست شاهین

 . شون خونه میرن بعدش روزه چند همش.  برم قربونت نکن قهر ؟؟ کمجیرجیر  ساکتی _

 

 شاهین میگفت خودش به.  میبرد خوابش داشت کم کم.  پیشونی روی اینبار ای بوسه باز

 . مطلق ارامش یا  سختگیر و خشن یا.    دنیاست ادم ترین عجیب

  . شد رویا و خواب مهمون و بست چشمهاشو

.  تخت روی بذارتش حتی نیومد دلش شاهین. برد خوابش اهینش جسم روی  کشیده دراز

 زیادی افکار وقته چند این.  شد سنگین   پلکهاش هم خود تا کرد نوازش  جیریرکشو اینقدر

  ش عالقه مورد ی رشته و کنکور و دانشگاهش ، سورن ی اینده فکر.  میچرخید سرش تو

.  

 برسه ارزوهاش به سورن الاقل. شد متوقؾ چی همه به رسیدن راهه نیمه در که خودش

 . تمام و کمال

 که تحقیقاتی با.  هست هم شاهین موفقیت ، موفقیتش پس. خودش امتداد و پسرشه نه مگه

.   نیست صرفه به بده رو ازاد تستهای و ازمون و کنکور کالس  پول بخواد اگه فهمید کرد

  . کشور از خارج در تحصیل ی هزینه همون میشه تقریبا

 اونجا کنه راهیش میتونست شکن کمر و سنگین وام دوتا با.  بود خوبی ی گزینه وسیهر

 ؟؟ چی دلتنگی و مسافت ولی.  پزشکی دندون مدرک گرفتن واسه

  برمیاد؟؟،  اینها پس از

 .  وابستگی حجم به توجه با میکنه رد مطمئنا.  کنه راضی رو سورن چطور اصال

  . برزخ دو میان کرد گیر که نبود سورن از کمتر امشب بؽضش

 معشوق موفقیت یا عشق حضور و بؽل مست.   بیشتره ارزشش یک کدوم
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 کنه استقبال ازشون تونست و بود خونه رسیدن،  مهمونا وقتی  که کرد خداروشکر شاهین

 . بود رضایتش عدم گویای کامال سورن اخم وگرنه

 کرد مجبور رو وشهاب شد صاحب زود  رو خونه  اتاق  تنها خانم سوسن همیشه مثل

 . اونجا ببره ساکارو

 لوس واسش خودشون کلی  کردن عمو عمو با و شاهین بؽل پریدن زود که سمانه و سمیرا

 . اورد در بیشتر رو سورن حرص  واقعا دیگه که چیزی.  کردن

 با های نفس و فروخورده خشمی با فقط.  نمیخورد تکون و نشسته کاناپه رو سینه به دست 

 . میکرد نگاه ها صحنه این به صدا

 .چیدن رو چی همه و کردن پهن زمین رو سالن تو رو سفره. اورد شام بیرون از شاهین

 بیننده به  داغ سنگک های نون تو گوجه کلی و جیگر و کوبیده اما نبود کار در پلویی

 . میزدن چشمک

 اولین واسه گذاشته تموم سنگ شاهین چقدر میداد نشون دوغ حتی نوشابه و ماست و ترشی

 . شام

 . افتاد لجبازی ی دنده رو باز اما بود گشنه.  سورن از ؼیر بودن سفره دور همه

 . نمیداد محل گذاشته پا رو پا و تلوزیون به بود زده زل

 و دراورد جیبش از گوشیشو اونجا اشپزخونه رفت شد بلند لیوان اوردن ی بهونه به شاهین

 .داد مسج سورن به

 

 . سفره سر بیا پاشو ادم ی چهب مثل _

 و میشیم تنها که بالخره.  نیست خبری تنبیه از و ست بسته دستام مهمونا جلو نکن فکر

 ؟؟ خان جیرجیرک کنه خالصت دستم از میخواد کی اونوقت. اضافی ادمای بدون

 بود سورن به چشش.  نشست سفره سر و بیرون اومد و گذاشت جیبش تو دوباره رو گوشی

 . میخوند چیزی و داشت دست به یگوش که
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 جدی نگاه.  شد قفل شاهین نگاه در نگاهش.  اورد باال چشم و هم تو رفت بیشتر اخماش

 . داشت دیگه خفیؾ دادن هل یه به احتیاج هنوز اما کرد نرمش کمی شاهین

  کرد شاهین به رو شهاب

 . اینکه مثل نداره دوس کباب سورن _

 . مسیر طول و رانندگی از ست خسته بود مشخص.  زد لبخند برادرش روی به شاهین

 . االن میاد.   داره دوس.  نه _

  کرد رو سورن به دوباره

  میزبان جناب منتظرن مهمونا.  شام بیا کن خاموش رو تلوزیون _

 سورن به دارن برادر دوتا این حد از زیاده دیگه نظرش به.  زد چرخی چشاش به سوسن

 ...مزاحم  یک از ؼیر کیه مگه.  جهنم هب نخوره خب.  میدن بها

 

 

 دستور شاهین وقتی نه.  نیست جایز این از بیش لجبازی.  کشید بیرون حرص با نفسشو

 . بلده کندن پوست واسه زیادی روشهای که  میده

 نشسته طرفش دو سمانه و سمیرا.  ایستاد شاهین سر باال اومد و کرد خاموش رو تلوزیون

 . مینشست ای دیگه جای عمرا.  بره کنار کیشونی بود منتظر.  بودن

 . باشه کنارش الاقل باشه شاهین بؽل تو نمیتونست که حاال

 . کرد نگاهش و اورد باال سر دید نشستن واسه مکثشو که شاهین

 بلند رو دخترا از یکی.  حسودش ؼدو پسر به گرفت ش خنده.  چیه مشکل که شد متوجه

 دوس شاهینشو عمو خیلی همیشه.   داره گناه هم سمیرا  حال ره به.  نشوند بؽلش تو و کرد

 رو سورن دست.   نیست درستی کار هم  بیگناه ی ساله پنج دختر یه کردن ناراحت. داشت

 و گرفت ازش نگاه بعدش.  شد قفل  سمیرا رو خشمش پر نگاه ولی.  نشوند کنارش و گرفت

 . شد ددیش چشم در چشم
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.  خودش شانس به گرفت ش خنده. میکشید نشون و خط  ش واسه نگاهش با وجبیش نیم پسر

 .  کرده ش دوره  حسوده و لوس ی بچه چی هر.  کرده گیر ای مخمصه بد تو

 . سورن و سمانه و سمیرا

 واقعا ها جن تخم این بودن ای کشنده مثلث

 

 . سمانه بعدش و سمیرا بعد و میگرفت لقمه سورن واسه

  .نشد خودش نصیب هیچی لقمه تا سه دو جز  احتماال

 . کرد سیر خودشو ماست و سبزی و نون با شد تموم کبابا وقتی سر اخر

 گوش تو و کرد استفاده اشپزخونه تو بودنشون از.  کردن جمع رو سفره سوسن و شهاب

 . کرد پچ پچ سورن

 . مهمونا جلو زشته.  تخم و اخم بسه _

  بود کوبنده و سریع پاسخش

 دیگه همینم  کنی ؼرؼر خیلی اگه. ببرن تشریؾ میتونن ندارن وسد.  هست که همینه _

  . نیست

 دسترس از خارج کش خط و کمربند و اومدن ساعته سه دو فقط.  شد گرد باهم دهان و چشم

 .  برندگی و کیفیت این به اونم کنه رشد  اینقدر زبونش رسید کی.   شد

  . افرین ، بده ادامه . باشه _

 میدی پس حرفاتو و کارا یکی یکی جواب.   ُترش فرنگیِ  توت میشن ثبت حافظه تو همشون

  . صبر و تامل یکم فقط. من کوچولوی پسر

 بازی کرد شروع و گرفت دستش به گوشیشو و نشست مبل رو رفت و انداخت باال ای شونه

.  

 . میگفت خودش به اونموقع تا رفته یادش شاهین حتما.  شون خونه برن تا کو حاال
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 و هوله هله و تخمه.  اومد نمی خوشش زن این از.  نزد لب کرده دم سوسن که چایی هب

 و تمیزی اون به سالن.  کرد رو شام بعد رو همه که بود شاهین خریدای جزو هم بیسکویت

 . بازار جمعه شد  خواهر دوتا لطؾ به مرتبی

 حساس نظافتش رو ددا تؽییر رو خونه وقتی از.  میکشتش شاهین که بود خودش اگه حاال

  . حیاط تو بیرون رفت شد بلند.   میکنه مدارا زشت دخترای این با اینقدر چرا حاال.  بود

 نگاه با هم اونا. کرد درددل باشون و نشست سگها پیش.  ست دهنده ازار واقعا حسادت

 بهش حواسشون دوتا این فقط انگار.  میدادن گوش  شکایتهاش به ، زده زل بهش مهربونی

 . هست

 

 

 ؟؟   شده فراموش واقعا یعنی.  شد خاموش چراؼا که میداد اب درختا به داشت

 ؟؟ شاهین ؟؟ کی از اونم

 . شد حس سرماش  یهویی و بوده  اول از یا. شد سرد هوا لحظه یه

 یعنی سرما و تاریکی و ترس میفهمی تازه  ، کسی بی وقتی انگار.  تنهایی بدیه حس چه

 . چی

 . انی در شد اب خیس شلوارش.  شد شل گرفته رو شیلنگ که دستی

 . رگ و عروق زدن یخ حتی.  کرد نفوذ کم کم چی همه

 نور  میرسید نظر به.  بیرون اومد تاریکی در  چراؼی.  چرخید سرش اومد در صدای

 . گوشیه فالش

 . شم فدات نخوری سرما داخل بیا.  رفت برق.  عزیزم کجایی.  سورن _

  . بدن ذرات تمام خالؾ بر بود داغ.  یدلؽز اشک لحظه یک
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  . خشمگین بعد کردو ش شوکه لرزون تن و کبود لبهای اون دیدن و شد نزدیک بهش

.  بست رو شیراب و کشید دستش رواز اب شیلنگ. ببره باال صداشو نمیتونست مصیبت

 . میکرد ؼر ؼر وار زمزمه.  خونه داخل بردش سریع و گرفت بازوشو

 .بیاری خودت سر بالیی باید حتما ورداشت ازت چشم نمیشه قهدقی دو یعنی _

 . بشی ادم تا بخوری کتک باید دیگه چقدر.  کنم چیکار تو با من اخه

 . اتاق تو بودن رفته همه اینکه مثل.   بودن کرده پهن رخت دوتا سالن تو

 هم ونهاشر و بازو از  درداور نیشگون چند میون این.  کند خشونت با لباساشو و شلوار

 . گرفت

 . شد رها دندان و دهان میون از کوچک اخ چند بالخره ولی نیاد در صداش گرفت گاز لبشو

 پس.  اتاق از بیاره لباس واسش نمیتونست.   صبح تا بشن خشک مبل رو کرد پهن لباسارو 

 . بؽل به کشیدش و پیچید تنش دور پتورو  دوتا

 شاهین؟؟ گرم بؽل یا پتوست تاثیر.  شد کمتر لرزشش کم کم 

 . میریخت همچنان اما اشکها

 . عزیزم نکن گریه ؟؟ میکنی گریه _

 تو  رفتی.  نکنی فراموش داری عمر تا  کنم کاری.  رفتن  همه وقتی واسه بذار اشکاتو

 ؟؟ بازیه اب وقت اصال هوا این تو.  بشه چی که حیاط

  زد چنگ زده یخ دستهای با  گریبانشو.  چسبوند شاهین به بیشتر خودشو

   خوابیدی  و کردی فراموش منو کردم فکر ددی _

 دلخواه به  حرکاتو و حرفا کوچکترین. حساسه بچه این اینقدر چرا.  کرد مکث لحظه چند

 . ازاری خود واسه  ست بهونه دنبال فقط.  میکرد تفسیر خودش

  .کشید دراز و ردفش سینه به رو پتو و بافت کلی و کوچولو ادم یه از متشکل ی توده اون

 . اخه برده خوابش جیرجیرک بدون ددی کی حاال تا _
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  نفس و زندگی نمیدونی

  داره دوست چقدر نمیدونی

 ست وابسته و  محتاجته چقدر

 

 

 . بود شده گرم

 .شاهین بؽل از

  . کلمات این جادوی

 خزید پیرهنش زیر به شاهین داؼه پوست جستجوی در.  سرد و زده یخ همچنان اما دستهاش

.  

 در ؼریبگی حس.   سوسن بد نگاهای.  دخترها اون به حسادت.  امشب داشت عجیبی حال

 متالشی رو وجودش هم دست در دست همه درون پریشونی و ریختگی هم به.  خود ی خانه

 همه کردنش حس ، شاهین به داشت نیاز.  شب هر فرای چیزی به داشت نیاز.  میکرد

 . جوره

   نیست راهش قناعت انگار

 .نیست جوابگو  دیگر کم ، میخواست را چیز همه 

 . میکشید بدنش و تن روی سردش دستهای  با و امد شاهین روی

 نیاز  شاهین حساس اندام روی تنه پایین  حرکت با.  میخرید وسوسه  بوسه و لب با

 .. میفروخت

 . نیست کسی هر هم سورن اما نیست و نبوده ای جنبه بی ادم هیچوقت شاهین

 شیطان حتی لعنت.  میکرد بازی  رازیبا هوس داؼش تن روی سرد و لرزون و لخت و زیبا

 . نیست  ای حرفه اینقدر اؼواگری در هم
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 که تیررس و بودن دید در. نبود مناسب موقعیت.  نیست اماده هنوز سورن.  داشتن مهمون

 ابرو بی و بشن رسوا تا بره دسشویی به یکی بود کافی

 ضعیؾ صدای و  میکشید فریاد رو خواستن جسم و دل  ، موانع این ی همه  دوجو با اما 

 . میراند  زمینه پس به رو عقل

 .کنه مقاومت خواست.  سریع ریتمی با بود داغ شاهین های نفس

  منطق و بدنی قدرت ، اراده ، بود،جسم شل اما 

 عمل ابتکار  و مدا   سورن روی به خود حاال خوابوند اونو و گرفت رو سورن بازوهای

 . گرفت دست به رو

 . لب اخر در و گونه و بینی نوک. پیشونی.  بوسید رو صورت جای همه

 

 . تبت های کوه رشته ی دره از تر عمیق.  میکرد فرق شب هر با ش بوسه

 از مهندس.  کشید مسح  ذره به  ذره را هایش دیواره و برد هجوم دهانش  داخل به زبان

 بی.  ست عالی کارش ، خوشمزه های دیواره این بّنای ،اما معموال ندمیک انتقاد مهندس

  . نیست حرفی هیچ جای ، است نقص

 میزنه نفس نفس داره که  شد متوجه ، کرد نشینی عقب  شده اشؽال موضع از وقتی بالخره

 بکشه نفس کنه فراموش ادم میشه مگه.  نیست او از بهتر او حال.  کرد نگاه هم سورن به. 

.  

 بس و دانن  دیوانه و مست ادمهای رو معشوق  لب از بوسه قدر که.  هست امکانش ، بله

 

 

 . میپاشید شاهین رخ بومِ  به رو خواستن و تسلیم  رنگ نگاهش و بود چشمش در چشم

  . کرد کج کمی گردنشو
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 . دوباره زندگی ، کردن شروع نو از شدن، زنده ، مردن برای ، بود دعوت یک این

 رو تشنه سورن.  بیشتر نه لمس یک حد در زد ش چانه به بینیشو.  شد خم کمی و زد لبخند

 و زمین مهمان دوباره و کوبید ش سینه روی اما شاهین کشید باال خودشو کمی  کرد تر تشنه

 . کرد فرشش

  . دادن دستور و بود کنترل عاشق.  راهبر و دارد رییس یک رابطه این و امشب اتفاقات

   نمیشناخت شب و روز ، این بود طبیعتش

 . بازی عشق سریر در االن چه ، عادی حالت در چه

 

 . شدن رد این افزود ذوقش و شوق بر

 . بیشتر نه بوسه یک حد در.  کوچک  سرقت  یک برای کرد تالش دوباره

 هم شاید.  نیاز.  خواستن باز.  شدن زمین قفل باز.  عقب به کشیدن باز.  مخالفت باز

 . التماس

  . امشب شروع از قبل حتی جوره همه میشد ارضا.  شد بیشتر شاهین لبخند

 تهِ .  تنهایی لحظات در.  ادم این درون نمیدانست کس هیچ.  گریش سلطه خوی  و ؼرور

 . است پنهان  مستری چه ، وجودشِِ  ته

 . قهاریست شناگر عجیب وگرنه نکرده پیدا باشد میل باب که ابی

 شدن یکی معشوق و عاشق طبیعت نه مگر.  میشد اشنا بیشتر او از نبجا این با سورن حاال

 عشق از نیت.  کنن رو  هم برای باید را ان کرده پنهان دیگران از انچه  نه مگر.  است

 هنری که گوشت و پوست و جسم کشؾِ   در وگرنه.  اصل و است روح  شدن لخت بازی

 . نیست

 و عاشق ادم همه این بین نفر چند.  شخص میلیونها. میکنن سکس باهم نفر چند شبی

 ؟؟ معشوقن

 . دست یک انگشتان از کمتر شاید
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 . مدد و رحم انتظار در شد تسلیم دیگر اینبار

 خودشو سورن.  نزدیک و شد خم کمی شاهین.  لمس برای تشنگی ،از  میلرزید اما لبها

 مستعد و بود باهوش.  فتگر یاد  خطا و  ازمون بار سه دو بعد.   ماند ساکن و کرد کنترل

 و معلم.  دیگر  نوعی از است درس کالس هم حاال.  مدرسه  و کالس اول شاگرد همیشه.

 قانونمند، و سختگیر چه اگر. است شاهین استادش

 ...هست خوبی مدرس عجب که او به لعنت اما 

 

 

 . خوشایند نوع از اما داشت وعید و وعده بود ترسناک اومد  لبش روی که لبخندی

 . زد سورن لب روی  زبان ای ثانیه یک لمس یک حد در فقط ، شد تر نزدیک

  . زد زل فقط و ماند حرکت بی باز.  دیگر نوعی از اما احتماال بود بوسه

 . شاهین لبخند باز

 . جیرجیرک نکردی انتخاب شیطنت واسه خوبی روز _

 نباید هم صدات.  امشب بکشه رو چی همه جور باید تنت. ناراحت و عصبیه  دستت از ددی

 . هست که یادت اخه، داریم مهمون. بیاد در

 چشاش تو نگاه اما نیست جایز حاضرجوابی موقعیت این تو. حرفها این پاسخ در زد لبخند

 .  نیست و نبوده  لجباز و گستاخ زبونش از  کمتر

 . امشب شهانتظار در چی نمیدونه که نترسه داره حق.  خندید پسرش تک سادگی به شاهین

 

.  کرد نامردی دوباره اما شاهین. بوسه یک انتظار در بست چشمهاشو.  شد نزدیک باز

 ازادی برای میون این سورن قلب.  چشید و کرد مزه و بوسید.  گردن سمت به شد سرازیر
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 ممکن ؼیر که ارامش و سکوت.  میشد تر سخت لحظه هر ماندن حرکت بی.  میکرد تقال

 دستهاشو.  کرد خفه لذتشو های اه.  گذاشت دهنش رو دست شاهین.  نالید و کشید اه.   بود

 جسمش بر که لذتی فقط نمیدونست هم خودش ؟؟ گردن از شاهین دوری برای.  پایین اورد

 . بود تحملش از خارج شاید ، میشد وارد

  . میسوزوند ارام ارام ،  نبود انفجار.  دوید پوستش زیر به ذره ذره اتش

 پشت از اول.  بگیره نفس و کام لبها از و بیاد باال اینکه برای فقط کند دل گردن زا بالخره

 شاهین انگشتان حجاب پشت از ولو خندید حرکت این به سورن.  زد بوسه دهان روی دست

 . 

 هم خیلی اما شاهین خوبی به نه شاید. میکرد همراهمیش.  بوسید لبهارو و ورداشت دستشو

 . نیست نابلد و ناشی

 . زندگی و بود عشق باز احتماال اما کی با نمیدونست. داشت زیاد تمرین

 

 و بود چه هر و کرد حمله سینه به.  بود کم وقت و داشت زیاد کار اما نشد سیر که لبها از

 گوشت.   پرخوریست وقت حاال.  نشد نصیبش زیادی جیگر و کباب امشب.   خورد را نبود

  ؟؟ هست مگه این خوشمزگی به

 از.  اورن می رو ادمخواری به ادمها بعضی که نیست عجیب زیاد.  نرم و شیرین و فیدس

 . پوشیست چشم قابل ؼیر و  اور اعتیاد این ی مزه و طعم.  نیست گشنگی و گوشت کمبود

  . استراحت کمی برای فقط ، نه رهایی برای ، کرد تقال باز

 دهان اب با.  شاید بده ؼسل و رتطهی رو بدن این میخواست.  نبود کن ول شاهین اما

 و زبان با کرد کثیؾ را ان  متجاوز ای ؼریبه روز یک انچه هر میکرد تمیز و میشست

 . دهان
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 پوست و گوشت  میشد له دندون دو بین و میگرفت هم گاز.  شد تر قوی مکیدنها کم کم

 . بدبخت

 اب از ماهی مثل.  بود هافتاد تکاپو به زیاد درد و لذت از.  کنه رها خودشو کرد سعی

  . میزد پایین باال خودشو افتاده بیرون

  . میشد روی زیاده داشت صوتی الودگی ایجاد در.  داشت نگه دست لحظه یک شاهین

 . بود هم  خانه مهمونهای فکر باید اما میکرد نوازش رو گوشش شده ایجاد صداهای

  . ارومتر ، زد تشر چشمش در چشم و اومد باال اخم با

  . ببخشید گفت ارام تمامتر چه هر مظلومیت با 

 و ناراحتی از ترس.  میخواست اورا امشب عجیب.   گذاشت شاهین گردن دور دستهاشو

 . نداشت اصال رو یکی این طاقت که کنه رها تمام نیمه کارو میترسید.  نیست خشمش

 . ندهناخوا مهمون و مزاحم ادم چه هر به لعنت.  ارومتر نمیشه خب ددی _

 ؟؟ فرستادی لعنت ش بچه و زن و داداشم به تو االن _

 بهتر میشه اینطوری میرسید نظر به.  دوخت ش سینه و گردن به و گرفت شاهین از نگاه

 . کرد نمایی مظلوم

 نباید هم حاال.  کردن اشؽال رو اتاقمون فقط.  نیستن مزاحم که اونا وگرنه.  گفتم کال.  نه _

.  بود کجا مزاحم اصال.   شن خراب سرمون رو و کنیم شون بیدار هنکن بیاد در صدامون

 اینا دستن کمک و رحمت

 

 زل بهش تعجب با. رفت و شد بلند روش از.کرد کنترل خودشو بود گرفته ش خنده اینکه با

  . شد ناپدید اشپزخونه تو وقتی بود زده

 به بیشتر. لعنت و دادن فش کرد شروع باز.  نمیشد دیده هیچی ، مطلق تاریکی و قطع برق

 . میرسید نظر به منفورتر همه از  که سوسن
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 روی اومد.  میکرد نگاه بهش کنجکاوی با بود دستش چیزی برگشت که اینبار شاهین

 مایل کاناپه سمت به سرش که طوری کرد تعدیل رو درازکشیدنش حالت و نشست شکمش

 بود حرکت این شوک تو اینقدر.  بست ش پایه به  ای پارچه به و اورد باال دستهاشو.  شد

 ی مزه.  گذاشت دهنش وتو کرد خارج جیبش از دیگر دستمال یک.   نکرد مقاومت حتی که

 سرد کمی و بود نرم.  میداد  لباسشویی پودر بوی. نمیداد خاصی

 

  . میزد برق تاریکی توی دندونهاش سفیدی.  میخندید زیبا.  زد لبخند شاهین باز

 و اروم ؟؟ نیست بهتر اینجوری.   کنه سروصدا نه بخوره تکون میتونه نه م چهب دیگه حاال _

 . دسترس در

 .  نیست رویت قابل دهان در ی پارچه ان با گرچه.  خندید هم سورن

  . اها ؟؟ بودیم کجا خب _

 پسر یه با حاال تا من.  هست مشکلی یه  پسرکم میدونی.  کردن مزه و خوردن حال در

 یکم.  نیومد پیش موقعیتش خب ولی بیاد بدم اینکه نه.   کن مدارا ددی با سپ نداشتم سکس

 جنسیت ما برای.   بایسکشوال میگن ما   به اینکه مثل کردم تحقیق  خودم و حسم مورد در

  . میاد خوشش کی از که دلِ  این مهم نیست مسئله

 همه این تاوان یکم وقتشه.  نمیده هم پسش دزدیده دلو این اومده ما کوچولوی سورن هم حاال

 . نه؟؟ یا درسته.  بده پس دلبریارو

 حرفاست این وقت حاال اخه.  خورد تکون کمی معترضانه سورن.  خندید باز و زد چشمکی

 ؟؟ حال و عشق وسط میخونه داره مقاله. 

  . دراورد شرتشو و شد خم و نکرد تعلل.  اومد پایین مکثی هیچ بی شاهین

 . خورد و گرفت دهان به شو شده تحریک نیمه الت بیاد خودش به نداد فرصت حتی

 . اخر الی رفت نفسش

 . کار این با میمکید داشت جونشو چرا پس.  نیست بلد میگه که این لعنتی
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  . میکرد خراب سرش روی رو خونه حاال که.  پارچه این برای کرد شکر خدارو

 . حنجره و دهان شدن اداز حال به وای بود دار صدا هم ش شده مکتوم های اه

 بدترین در ولی.  صفر ی نقطه ان به برسه میخواست.  میزد پا و دست مستی و اوج میان

  . خورد سر و زد ای بوسه رونشو دو.  داشت نگه دست شاهین ممکن وقت

 و ها بوسه به و بود شده تحریک.  رحم بی توی به لعنت.  لعنت گفت دلش تو سورن

 . میداد نشون واکنش گازهایش

 . گرفته بازی به پاهاشو اینگونه اینکه حال به وای بود موت به رو اینکارها بدون

 بذاره باقی بودنشو اثار دندان و لب و زبان، با میخواست هم شاید

 

  . کنه نزدیک هم به پاهاشو خواست

 ادند حرص واسه فقط هم شاید.   تنه پایین اندام تو درد کاهش برای.  فشار کردن کم برای

 محکم گاز چند پاشو ساق. کرد جدا و داده فشار تر محکم رونهاشو نداد اجازه اما.  شاهین

 . پیچید عضالت اون تمام تو دردش.  زد

 . شاهین هم شاید.  پارچه ، خودش از ؼیر نشنید کسی.  گفت بلندی اخ

.  شد  گم زمان.  شدن خشک دو هر.  اومد در  ی دستگیره صدای  ان یک هیاهو این میان

  کشیدن نفس حتی.  کرد توقؾ و  ایستاد حرکت از چی همه

 نصفه تا و کشید دراز هم خودش.  کشید سورن روی پتورو.  اومد خودش به زودتر شاهین

 . کرد مرتب خودش روی پتورو

 . بود بسته پلکهاش زده خواب به خودشو کافی نور نبود بر عالوه که.  کیه نمیدید

 

 رسوا کامال تنش شدن پایین باال. صدا بی گرچه.  میشد حس اما رنسو های زدن نفس نفس

 . کشید ش سینه و شکم روی  نوازشگرانه. برد پتو زیر به رو دستش ارام.  بود کننده
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 حس نگاهشو سنگینی. بود سرشون باال نظر مورد شخص دیگر حاال.  شد ارومتر کرد حس

  . میکرد

 . اروم کرد زمزمه

 ولی دسشویی بره میخواد سوسن.  شد خاموش گوشیامون نداری؟؟ شمع ؟؟ بیداری شاهین _

 . میترسه

 اجل شده سوسن این میگه راس سورن شاید.  زد زل شهاب به و کرد باز اروم چشاشو

 . ؟؟ بود وقتش حاال اخه.  معلق

 . لعنتی گرفته دسشوییش مهمی این به ای برنامه وسط خانم

 

 سورن از کمتر  عشقبازی  عملیات طی  که رفتن راه ودب سخت.  شد بلند و زد کنار پتورو

  . بود نشده تحریک

  بود حالشون میدونست چه بیچاره.  شاهین کردن بدخواب واسه میکرد عذرخواهی شهاب

 . خواب  فقط نه گرفت اساسی  که

  درونشون سفید و ظریؾ های شمع که رنگ سبز پاکت اون و جستجووکرد کمی کابینتا تو

 رسید ذهنش به فکری لحظه اخرین در.   کبریت یک دادبا دستش و دراورد رو دبو صؾ به

 . گرفت ازش رو شمعها از یکی. 

  ندارید الزم ای دیگه چیز. داداش خان ای دیگه امر _

 . بخواب بگیر برم من.  شرمنده بازم.  ممنون نه _

 . برگشت باز که میرفت داشت

  .اخه کشیده هم صورتش روی روپتو.  اینجوری نمیشه خفه سورن میگم _

 .  امشب میدی گیر هم ما  خوابیدن مدلِ  به.  مرد چه تو به اخه گفت دلش تو

 راحت خیالت نمیاد پیش مشکلی.  داره عادت.  نه _
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 زدن ؼر و رفتن دسشویی و کردن روشن شمع البته.  رفت و گفت بخیر شب و زد لبخند

 . کشید طول ساعتی ربع یه هم سوسن های

 . لب زیر  کرد زمزمه رو سورن وفشهای خندید هینشا

 

 اونم لب به لبخند.  چرخید شویی ظرؾ مایع سمت به نگاهش اشپزخونه از رفتن بیرون قبل

 . اورد خودش با و گرفت دست به

  . نشست سورن شکم رو اومد و گوشه یه گذاشت رو همه

 . شد بیشتر ش ،خنده  ش بامزه  اخم دیدن  و پتو زدن کنار با

  ؟؟ عشقم شدی اذیت.  وروجک جانم _

 . گل بر نشسته شبنمِ  طراوت به میزد، برق پیشونیش رو عرق

  . کرد مزه و زد دهن به همونو بعد. کرد پاکش و کشید انگشت

 . ست خوشمزه پسرم چقدر.  به به _

 برای و میداد تکون خودشو.   ؼرؼر  دهان در ی پارچه ازپشت کمی ، اعتراض کمی

 . میکرد تقال رهایی

  کشید دهانش از رو پارچه اروم و خوابید روش

 مرگمون ی کپه کن باز دستامو.  رفت حالش و حس اصال.  کنم بازی نمیخوام دیگه من _

 . بذاریم رو

  بوسید را چانه حتی ، چانه باالی ، لب زیر.  خندید باز شاهین

 .؟؟ جیرجیرک تو دست مگه _

  .کردن کنسل یا  هادام واسه کنه اراده باید ددی

 حوصله ، بود شده کمتر تنه پایین در درد.  خشمگین و بود عصبی.  داد چشاش به چرخی

 . دوباره شروع واسه نداشت
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 . باش زود کن باز دستامو.  دیگه ندارم دوس.  نمیخوام _

 . میاره خودش با درد ، نیست خوب لجبازی ؟؟ شد مون قصه بد پسر باز کی حاال ببین _

 دیونه واسه شاید ، گفت اینو چرا نمیدونست هم خودش.  زد لب شاهین چشم وت چشم

 . بیخیال و خونسرده اینقدر چرا اخه. کردنش

 . نمیشم هم هیچکی بات منم تاپ ؟؟ شمایی رابطه تاپ انگار که میکنی رفتار جوری چرا _

 

 صداش نیدنش قیمت به حتی  کنه خفه خود در نتونست.  شد منفجر ش خنده صدای اینبار

 . مهمونا توسط

 زبون این حتی بود دلبرانه و خواستنی عجیب.  میکرد ظهور داشت کم کم قدیمی سورن

  درازیاش

 ؟؟ برم قربونت حاال تا دیدی بات ددی خوشکلم؟؟ اخه _

 . کلمات با  بازی دیگه بسه.  گذاشت دهنش تو دوباره رو پارچه که بده جوابشو خواست

 

 ؟؟ گیالسم فرنگیِ  توت میدونی _

.  امشب زیرشی  صبح خود تا که وقتی اونم.  میکنی تر عصبی رو ددی هی که بده خیلی

 . نداره خوبی عواقب درازی زبون

 ؟؟!! بیشتر یا ؟؟صدبار!!بار ؟؟ده!! بار یک.. گفتم اینو چندبار

 

 

 . شد دوتا که ای شعله بعدش.  کبریت چوب شدن کشیده  صدای

  . میکرد نگاه شاهین کارهای به تعجب با.  ماند روشن دیگری و خاموش ها شعله از یکی
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 . بده تشخیص رو سفید شمع اون تونست کم کم

 . بس و بود اتش روی فقط سورن امانگاه زد لبخند شاهین

 . میچرخید چی همه.  داشت اؼتشاش ذهنش.  بود شده حس بی

 . کرد چیکه عریانش تن روی پارافن قطرات لحظه یک 

  . سوخت

 . چسبید بعد. داشت سوزش فقط یکم

 . سوزنده قطرات این بود اشنا اینقدر چرا اما

  . چیک چیک

 . قرمز تشت

 . چیک چیک

 . خون

  چیک چیک

  ارتیس

  چیک چیک

 .مادر نام به موجودی

 . نمیزد پلک ،حتی.شده خیره نامعلومی ی نقطه به.  شد بزرگ چشمهایش مردمک

  مطلق تاریکی و سکوت و بود سکون

 . نمیدید رو شمع نور  دیگه تیح

 . نمیشنید میکرد صحبت شاهین

 . نمیشد حس میشد کشیده تنش روی که دستی گرمای
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 . ترس و بود سرما

 . مرد ان متجاوز  سمی دستهای

 

 . کرد سخت روزهای اون یاد.  بود بسته دستها

 .بس و بود گوشت تیکه یک که روزهایی

 . فریاد حتی کت،حر مقاومت، چی،توان همه بود شده سلب

 . کاشت ش سینه روی ای بوسه شاهین

 . نکرد کمکی باز

 . کرد ابیاری رو بود کاشته مرد ان که سمی بذرهای  فقط

 . رویید باز شوکران

 . گرفت وجودشو تمام

 . خون سراسر و بود اور مرگ.  بود تلخ.   بود زهر

 . میدید خون جا همه.  خون باز خون

  ستد ، تشت ، حمام بود سرخ

 . مرد ان شوم ی سایه برگشت باز.  نشست شکم روی خورد سر باز بوسه

 

 . یک به یک شد قطع عالم این به ارتباطش خطوط اخرین

  . لؽزید اشکی

 . تجاوز طوالنی و ممتدد شبهای  در فقط بود این او سهم

  . شد خاموش کامال.  بست چشمهاشو
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 ؟؟  است این  مرگ

 . یستن اینگونه که زندگی ، حتما

 . انی در زد جرقه  روشن ؼمگینِ  چشمهای

 . ارتیس  دنیا پسر زیباترین

 . نوبت این است تلخ چرا همیشه بود شیرین.   او از لب بر ای بوسه

 ارتیس؟؟ _

 ؟؟ زندگیم جانم _

 دارم؟؟ دوس چی میدونی _

  من ، امریکا ، جون اقا. کاکاوویی بستنی _

 ؟؟ نکبت گذاشتی همه اخر خودتو چرا _

 . منم بستت بن ی کوچه بری جا هر.  برمیگردی من سمت به همیشه اخرش و اول چون _

  نفس به اعتماد میگن تو به ؟؟ واقعا برم روتو _

 و نور.  همیشه میکنه پیدا راهشو. توست زیبای قلب به.  نیست خودم به اعتمادم ، نه _

 . تو واسه فقط البته.  منم زندگی

 ؟؟ کنی پیدام ایمی ؟؟ چی شدم گم اگه _

 . پیشتم زدن هم به چشم یک تو.  کن صدا اسممو فقط تو.  میام که معلومه _

 

 . میشد دریده  نامریی خنجری با قلبش.  بؽض شد وجودش تمام

 نیومدی؟؟؟ شب اون  همین واسه.  بزنم پلک نتونستم_

 ؟؟ بود رفته یادم اسمتو چون یا
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 ؟؟ هستی کی نمیدونستم وقتی  کنم صدات چطور

 

 بی جسد یک مثل.  دیگه نمیخورد تکون حتی.  شد بدنش دمای شدن کم ی متوجه شاهین

 . نفس بی کشیده دراز فقط زندگی بی و روح

 . زد صورتش رو اروم و اومد باال متعجب

 ؟؟ برده خوابش یعنی

 ؟؟ گلم خوبه حالت.  عزیزم سورن _

  کبود و سرد لبهای حتی.  کندش ضربان.  نفسهاش ریتم  ،نه چیز هیچ نبود عادی

 داد تکون و گرفت صورتشو.  کرد خارج دهنش از رو پارچه.  کرد باز زود دستهاشو

 . عزیزم اخه شده چت.  ببینمت شو بیدار جیرجیرکم _

 .  نشد گرم باز ولی  کرد بؽلش و کشید بدنش رو پتو. داد تکون و گرفت هاشو شونه

 . زد رو اتاق در و رفت.  پوشید لباساشو شد بلند 

  . کرد باز درو  منگ و گیج شهاب

  داداش شده چی _

  بیمارستان ببرمش میخوام نیست خوب حالش.  بدی میشه رو سورن لباسای ببخشید _

  زد زل بهش تعجب با و شد نگران

  سرشب که بود خوب یهو شد چش _

  داداش نمیدونم _

  . اورد و کرد پیدا لباساشو و داخل رفت زود

  ؟؟  ممن بیام _
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  نیست خاصی چیز.  ای خسته بخواب برو تو نه _

 . میگفت اینو وقتی  بود اتش دلش

 پر پوست و بدن وضعیت و بیاد شهاب میترسید طرفی از.  بود سورن نگران سو یک از

  میپوشونه لباساشو وقتی  ببینه مارکشو

  . ندپوشو لباساشو اومد سریع هم شاهین . اتاق تو رفت و کرد راضیش بالخره

 این ی اجازه خودش به چطور.  نداشت امادگیشو سورن واقعا.  خودش به میفرستاد لعنت

 . داد رو درازی دست

 

 

 رو دست خواست.  دیدنش با زد لبخند.  بود سرش باال شاهین. شد باز چشمها بالخره

 . نذاشت که بکشه صورتش

  . کشید عقب خودشو

 . پسرکش ودب شده چش.  شد خشک راه ی میانه در دستش

  ؟؟، خوبی.  عزیزم سورن _

 که فشاری این از سوخت دستش توی انژیوکت سوزن جای.  نگفت هیچ و برگردوند روشو

 . شد وارد بهش

  . بیاد بیرون دستش از نکنه بود نگران.  گرفت دستشو  ساق و شد خم ناخوداگاه

 . کشید بیرون دستشو باز

 . نزن دس بم _

 . میداد اون به رو حق  جوره همه.   زد دلبخن باز ولی شد ناراحت

 . امشب کردم اذیتت.  جیرجیرکم ببخشید _
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 رنگ ترین زشت.  بود متنفر رنگ این از چقدر.  اتاق سفید دیوار به زد زل و نگفت هیچ

 . دنیاست

 . خالء  بزرگترین در زندگی ، وحشت و سکون و سکوت

 با ، شکنجه با.  میسوزنن رو خاطرات و عقل و هوش.  میبرن تاراج به افکارتو که جایی

 . برق و الکتریسته با ، درد

 

 سرم که شکر رو خدا گفت خودش پیش شاهین.  کردن مرخصش و شد تموم سرم بالخره

 . میکردن چه ایران دکترهای وگرنه قبال کردن اختراع رو

  دکترا این چشم به دردیست هر دوای که.  کشور این تو میموند العالج بیماریها درصد نود

 . نمیگفت هیچ و بود بیرون به  سورن نگاه ماشین تو

 . کرد باز رو سخن باب بالخره.   کرد نگاهی نیم سمتش به بار چند

  ؟؟ اره ؟؟ ددی با قهری.  وروجکم.  سورن _

 خرید؟؟ فردا بریم یا ؟؟ میکنی اشتی ببخشید بگم

 و میکرد صبر باید بود چی چاره اام رفتار این میفشرد دلشو.  یخی نگاهای  و سکوت باز

 . مدارا

 . کار به رفتن وقت و بود شده صبح.  شد پنهون و پتو زیر رفت رسید که همین

 شهاب به توصیه کلی بعد و کرد عوض لباساشو.  کنه استراحت دقیقه پنج نکرد وقت حتی

  . بیرون زد

  . بنزین و اتش شاید یا. سرکه و سیر بود شده وجودش تمام

  . میترسید و  داشت استرس و ؼم.  داشت وجدان عذاب بود، ننگرا

 . میکرد دگرگون حالشو هم دست به دست  بد احساسات همه این
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 . میزد ؼر   و ایستاده  سوسن سر باال اشپزخونه تو شهاب

 بهش دهنده طعم باید حتما.   نمیخوره خالی شیرو گفت شاهین.  بخرم برم یا هست موز _

 . کرد اضافه

  . زد چشاش به چرخی حوصله یب

 دیواری چهار میون کنیم زندونی خودمونو اینجا نیومدیم که ما.  بیرون بریم کی.    نمیدونم _

 اصال مسافرت اومدیم چرا مون خونه همون میموندیم شیم نشین خون میخواستیم اگه.

 

 ؟؟ گذاره و گشت وقت حاال میگی؟؟ چی سوسن _

 . نیست خوب حالش.  مریضه بچه

 بود نگرانش شاهین چقدر میدونی.  بود بیمارستان شب تمام

 شده پسر این شده چی یهو نمیفهمم من. شمادوتا کنید مسخره رو خودتون برید _

 . عزیزدردونه

 . مرگ حد تا اومد می بدش ازش.  داداشت این نداشت دیدنشو چشم که پیش روز دو

 . زاده حروم  این کشید گند به زندگیشو.  اورد روزش به چه رفته یادش یا

 . میشم کار به دس االن خودم بکنی کاری نمیخواد اصال.  میگم کن بس سوسن _

  . دید اشپزخونه در دم رو سورن که ورداره کابینت از رو  شیرجوش که برگشت

 . رخ اون تو نمیشد دیده رویی و رنگ

 . رفت سمتش به نگران

 !!؟؟ سورن _

 . کرد ساکتش و باال اورد دستشو کؾ

 . میشد گم هوا در و شده پودر که بود وجودش  ی ذره ذره. ایستاد خشک همونجا لحظه چند
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 . شهاب تا بیشتر میزد حرؾ خودش با

  ؟؟ میاد بدش من از ؟؟ شاهین متنفره من از _

  ؟؟ اینجا اورد منو چرا پس

 ؟؟ انتقام ؟ بود چی قصدش

 

  . اول روزهای اون اورد یاد به

  تشنگی

  گشنگی

  قفس

 . سرخ نگاه اون 

 . محض تفاوتی بی اون.  خشونت اون.  نفرت اون

  . رفتن عزیزات تنها.  سورن نمیخواد تورو کس هیچ

 . بس و بدی پس تاوان باید.  کشتی تو دوتاشونو. آرتیس و جون اقا

 . بمیری و کنی زندگی تنهایی در باید.   ببینی درد و بکشی زجر باید

 

 . حرکت بود سخت گرچه رفت، عقب به قدم یک

 . نیست پرسروصدا و سریع کوه مثل انسان ریزش

 . سکوت در معموال ، میریزد  ذره ذره

 . میفهمید بلکه ، میکرد درک بلکه میزد قدم باید.  کرد ازاد رو سگها و رفت بیرون به

 . است مفقود چیزی یک میون این
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  .خودش هم شاید آرتیس

 جانورا فقط و مردن همه یا ؟؟ هست هم ادم دنیا تو دیگر صالا.  سوال زیر رفته انسانیت یا

 . بدرن راحتتر رو همدیگه تا. موندن جا

 

 

  . لرزید درونش چیزی یه خورد زنگ گوشیش وقتی

 . افتاده اتفاقی  کرد حس

  سریع داد  جوابشو بود شهاب

 ؟؟  جانم _

 . خبری بی این  برد نفسشو. بود سنگین  ای ثانیه چند سکوت

 با برده هم سگارو.  بیرون رفته ساعته سه دو سورن.   واقعا تم شرمنده.  داداش شاهین _

 . نیست گشتم، دنبالش  رو محله  ی همه اما بخوره هوایی رفته کردم فکر. خودش

 بیرون سینه از قلبشو فلزی ناخونهای و دست با کسی که بود این مثل.  بود عجیبی حس

 . نیست زنده  دیگر خودش اما  میزد قلبش. کشید

 ؟؟. گفت چیزی.  شده چیزی _

 . شد ناراحت کنم فکر زد حرفهایی یه سوسن فقط. فقط.  نه _

 .. عمرا که میدونستم اگه.  میشنوه داره نمیدونستیم خودم جان به

  .بود حقش  کمترین سیلی  وگرنه بود برادرش زن  سوسن که حیؾ. بست اروم چشمهاشو

 . دادی خبر که ممنون.  گردممی دنبالش االن میرم _

 . نشو نگران میشه پیدا. میندازم نگاهی یه ورا دور همین  دیگه بار یک میرم منم _
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 حتی کس هیچ.  االن داره حسی چه نمیدونست کس هیچ. کرد قطع و کرد خداحافظی

 . برادرش

 دست از داشت چی همه حاال ولی.  داد نجات  نیستی سیلِ   از رو پسر این دندون و چنگ با

 . میرفت

 . دلش ، عقلش ، سورن.  بودن طلبکار ازش همه

 .کرد گیر شخصی دام و بند در بار اولین برای که ، تر شاکی همه از قلبش

 میجنگید؟؟؟ نفر چند با نابرابر جنگ این در.  میکرد چیکار باید واقعا حاال

 

 . میچرخید  ماشین با خیابونها توی هنوز و بود ؼروب نزدیک

 .باشه داشته خیابون اینقدر نمیرسید نظر ،به امشب شده بزرگ  چرا دمشه

 گندم کیلو چند.  دوباره کنه پیداش اونجا ممکنه یعنی.  بود رسیده  حرم ی محدوده نزدیک

 . کرد کبوترها نذر

 . شد کبوترها دامان به دست ، شده ناامید ها انسان از. درمونده و بود خسته

 

 

 . ست خسته و اومده راه  خیلی فهمید پیچید اشپاه تو درد وقتی تازه

 . مهمه مگه اصال.  کجاست نمیدونست حتی 

 . شده ابیاری تازه و بود خیس چمنها

  . کرد تکیه درختی به و زد زل روبرو به

  . کشید سرشون رو دست  کشیدن دراز کنارش  سگها

 . مظلومیتشون این به سوخت دلش. اومدن می تشنه و گشنه  نظر به
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  .ببخشید.  کرد زمزمه اروم

  . کرد نگاه بشون و گرفت باال سرشو.  ایستادن جلوشون پا چند لحظه یک

 هستن ادمایی تیپ چه از زد حدس میشد گردن تا بسته های دگمه و سفید های پیرهن  اون با

. 

 رهد جهنم هر از.    نمیدن راه اینجا رو نجس  های حیون.  حرمه ی محدوده تقریبا اینجا _

 این اونم سگبازی.  میکشید گند به رو چی همه دارید دیگه.  برگرد زود اومدی که ای

 ؟؟ اطراؾ

  . دین نه ایمان نه احترام نه میشه سرتون خجالت نه

 سگها مگه اصال.  نمیکرد درک حرفاشونو.  بود زده زل بشون سرد و تفاوت بی نگاهی با

 . بودن تر انسان همشون از که خودش نظر به.  کردن چیکارشون

 . ادب با و زبون بی هم مهربون هم.  صبور و نجیب هم وحیا حجب پر هم

  کرد زمزمه اروم

 دور این داشتید پارتی یا ؟؟ دادن راه چجور رو شماها پس ؟؟ اینجا نمیدن راه نجسهارو _

 ؟؟ ورا

  . کرد گیجش فقط ، نداشت درد ، نشست ش گونه رو که مشتی

 . میکرد جستجو رو مرگ در به در و بود خسته.  کنه دفاع خودش از نکرد بلند دست حتی

 دیگه یکم فقط دردش نیست مهم دیگه هیچی.  میریخت بدنش رو که لگد و بود مشت باران

  . ست

 . کشید دستش از رو تسبیح.  اومد مچش رو دستی اما ناگهان

 ؟؟ بازی هم ما مقدسات با یباز چی همه با.   کنی دستت اینو نباید میکنی بازی سگا با تو _

 . رفت وا هم از که تسبیح بند اون با ، شد پاره وجودش بند بند لحظه یک

  . بود جونش اقا و نفس ، زندگی خاطرات،.  است زمین پخش که نبود تسبیح های مهره اون
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 . کشید درد از ای نعره

  بود  کاری ی ضربه این هدؾِ   روحش  ،  نکشت جسمشو کرد حس که دردی

 گرفته چشاشو جلو که خونی دست پشت با.  کرد اشؽال صورتشو تمام  و لؽزید کم کم خون 

 . زد کنار رو بود

 . میکردن پارس او از دفاع برای سگها

 . نبود سورن از کمتر خوردن که کتکی

 . بست دستشو و گرفت مشتش تو رو چندتاشون.  شد کشیده تسبیح های مهره سمت به دستش

 . ریخت چمنها روی و شد ترکیب خون با لؽزید شمشچ از که اشکی

 . پرواز خوبه چقدر.  زد لبخند  بشون ناخوداگاه.  خورد اسمان توی کبوترهای به نگاهش

 که نمیدن گیر کسی به.  نداره مقدس ؼیر و مقدس ی محدوده.  اونجا نمیکنه اذیتت کسی

 ؟؟ ست شده تطهیر یا نجس

 گردن خونشو که نیست مهم هم اینقدرا جونش شاید.  نکرد نشینی عقب دیدن که بدشو حال

  . شه بلند که میکردن التماسش.  نالیدن و اومدن بؽلش تو سگها.  بگیرن

  خستمه خیلی.   ببخشید.  کرد زمزمه اروم.  کرد نوازششون و کشید سرشون رو دست

 . میاد خوابم خیلی.

 افتاد خیس چمنهای روی  سرخ اشکی قطره باز لحظه اخرین در.  بست  ارام چشمهاشو 

 

 

 سورن داشتن خوؾ که نیومدن سمتش به اما ، کردن پارس و اوردن باال سر دیدنش با سگها

 . بذارن تنها رو

 دوستش از حالتی هر در که.  سگ وفاداری مورد در حدیث و حرؾ همه اون نیست بیراهه

 . ِگلی لباسهای به ، صورتش ،به زد زل بهش. افتاد زانو روی کنارش. میکرد مراقبت
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 . خون همه اون به ، دستهاش به ، زخمهاش به

 . ماشین تو گذاشتش کی نفهمید حتی.  کرد بلندش و گذاشت بدنش زیر دست

  کرد رانندگی چطور

 .بیمارستان رسیدن کی

 . نمیزد حرفی.  نمیخورد تکون ،  زده یخ

 . میگذشت خال در چی همه

 . درون از اما میکشید فریاد وجودش ، عقلش ، دلش

 و نشست کنارش.  لؽزید زمین روی دید اونو وقتی اما شهاب زد زنگ کی نمیدوست حتی

 . بود سورن ی شده مشت دست به چشش وقت تمام اما میزد حرؾ

 . بودن کرده ش دوره پرستارا و دکتر که نبود رویت قابل ش دیگه جاهای

  . افتاد تسبیح های مهره و شد باز مشت لحظه یک

 ییک

  دوتا

 تا سه

  چهارتا

 . رقصیدن ، چرخیدن ، قلطیدن ، سفید کؾ روی مشکی های مهره

 .  شدن پنهون و کردن پیدا جا یه کدامشان هر

  . ُمهم این شد  زندگیش کار مهمترین. میکرد جمعشون باید.  جاش از شد بلند

 . ها مهره این بودن پسرش  عزیزانِ 

  خون  سراسر و  سرخ
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  زخمی و گسسته هم از

 .جون اقا یادگار تنها ،این بودن فنا و موت به رو

 

 چیکارشون نمیدونست.  بودن ماشین تو هنوز سگها . بیرون زد و کرد جمع رو چهارتاشون

 . گشنه و ن خسته حتما.  کنه

  . نخوردن اما داد ؼذا و اب قفس تو گذاشتشون و خونه بردشون

 . میشد حس کامال ؼمشون و نگرانی

 . نداشت کاراش و اعصاب رو کنترلی که  وضعیت این تو نبینه رو سوسن میکرد خدا خدا

 و قتل بلوارِ  به رسید دوباره.  بیرون زد دوباره و شد سوار زود.  نبود خونه کال اینکه مثل

 .خون

 .تاریک بودو شب

  کرد روشن گوشیشو چراغ

 و میکرد  جستجو یک به یک و میکشید زمین رو دست.  کردنشون پیدا بود سخت  باز ولی

 . کردن بازی موشک قایم هوس که شیطونکهایی این میذاشت جیبش تو

 

 یک  میداد تراش رو  فیروزه سنگ اون تمام دقت با  استکانی ته های عینک با  پیر مرد

 . شد داخل و کرد باز رو مؽازه در خسته و  جوون مرد

 مؽازه پیشخوان روی و دراورد شجیب از تسبیح ی مهره کلی فقط.  نزد حرفی.  نکرد سالم

  . گذاشت

  . ادم این داشت درد چقدر.  شد ای قهوه نگاه اون چشم تو چشم

 . نیست گفتن برای حرفی که فهمید انگار ، نپرسید چیزی

  . برد کارش میز سمت به و کرد جمع رو همشون و اورد سفالی ای کاسه
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  . لؽزید اشکی قطره.  خون دنکر پاک کرد شروع  وقتی بود دستاش قفل شاهین نگاه

 اشکها.  شد روان رودی.   شد اب  کوه ی قله های یخ.  شد حس درون اتش گرمای  کم کم

 .ریخت

 به کی شاهین که بوده خیابون به نگاهش نکنه.  کشیده درد چقدر.  بود تنها  سورن چقدر .

 . میرسه دادش

 . گذشته کار از کار که وقتی ، میرسید دیر همیشه

 . گرفت ازش چشم زود ولی کرد نگاهش رمردپی

 . ست مردانگی ار دور به زدنش دید.  است عزادار مرد این

  . کرد انتخاب رو سبز ، زرشکی و خردلی و قرمز و سیاه و سبز و ابی بندهای بین از

 . کم خیلی ولو کنه کمکی بلکه.  بود ارامبخشی رنگ

  . بست تسبیح ی لهزنگو اخر رو شده تراشیده تازه ی فیروزه سنگ

 . میشد تر خاص و زیباتر سنگ این با بود ارزشمندی و قیمتی تسبیح

 کنار پیشخون روی و  گذاشت شده توکاری ابی مخملی با که  چوبی ی جعبه توی رو تسبیح

 .  داد تحویلش شاهین  دست

 سطو  چابک اهویی.  بود شده قفل جعبه چوب روی زیبای های طرح روی  اما شاهین نگاه

 . گل و باغ از مینیاتوری های طرح

 . افتاد اهو روی اشکش اینبار

 ؟؟ واقعا مو بچه ندید ؟؟ گذاشت تنها چرا منو اهوی.  کرد کاری  کم اینبار اهو ضامن _

 مشکل  ما مثل ادمهای با اون حتی ؟؟ برگروند رو و دید یا ؟؟  اوردن روزش به چه ندید

 ؟؟ بازه همه واسه شحرم های درب میگفت نه مگه ؟؟ داره
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. سنگینن و شکنن کمر خود به خود. کرد  تقسیم نباید رو دردها بعضی.  کرد بؽض پیرمرد

 . میشی تر سنگین هم خیلی ،  هیچ نمیشی که سبک بزنی حرؾ بخوای

 . گذاشت دستش رو دست

.  نمیرسه دادمون به زود.  نیست عجول ، صبوره زیادی وقتا بعضی ولی هست حواسش _

 . انسانیم هم هنوز بدیم نشون.  کنیم رحم همدیگه به منتظر.  ببینه ما از حرکتی ظرهمنت

 

 

 .  شد چشمش در چشم کرد باز که پلک

 . میزد لبخند اینبار روشنش نگاه

  اینبار بود سورن چشمهای سهم ، اما اشک

  ؟؟ آرتیس_ 

 که ببخش.  دارم دوست نگفتم بت که ببخش.  کردم اذیتت که ببخش.  ببخش منو.  عزیزم

 . سادگی این به کردم فراموشت که ببخش.  خداحافظی بی رفتی

 روی و کرد پاک اشکهاشو.  کشید صورتش روی دست شد نزدیک.  شد بیشتر آرتیس لبخند

 . بوسید پلکهاشو

 .  خداحافظی ی نشونه به اورد باال دستشو.  لبخند با رفت عقب کمی باز

 .  ببر خودت با منم یا بمون یا آرتیس.  تنهام خیلی من.  نرو.   نه_ 

 .  نشست  نجیبانه قشنگش چشمهای روی ؼم. شد جمع لبخندش لحظه یک

 .  زد زل ای نقطه به و گرفت ازش چشم لحظه یک

 . نگاهش امتداد تعقیب برای برگشت سورن

 . بود رفته آرتیس برگشت  سرش که اینبار.  رسید در کنار ایستاده شاهین به

 . بود قفل شده گچ دست روی چشمش.  شد نزدیک تختش به شاهین.  لؽزید اشکی باز
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 از  رخش روی و رنگ احتماال ولی ببینه خودشو نمیتونست.   میکرد نگاه بهش  تعجب با

 .  بود بهتر شاهین

 ؟؟ شکسته و خسته اینقدر چرا

 بیحال؟؟؟ و بیمار اینقدر چرا

 . اروم رو کلمات میکرد زمزمه

 . خود با هم شاید سورن، با

 . دستت ساق استخون شکسته جا دو از.  حتما میکنه درد خیلی_

 .  شد ناراحت شاهین واسه ، نه خودش واسه. سوخت لحظه یه دلش

  رو سفید گچ روی.  بود دستش قفل چشش هنوز.  نشست تخت ی گوشه روی کنارش

 .  کرد نوازش

 کاری کم که ببخش.  نبودم یشتپ که ببخش ؟؟ کردن اذیتت خیلی نه؟؟ مگه درده خیلی_ 

 . کردم

 تو دستش لحظه یک.  شد فشرده ناخوداگاه سورن دل ، بؽض و بود  ؼم دنیا یه صداش

.  زد لبخند دید که رو اشنا تسبیح  سورن. دراورد رو چوبی ی جعبه.  رفت کتش جیب

 . برگشت اقاجونش ی خاطره

 . پیچوند دور چند و گذاشت سالمش دست توی رو تسبیح

 . کنم دستم  تسبیح نباید میگن.  شاهین نجسم  من که میگن_ 

 .  شد چشمش در چشم و اورد باال نگاهشو اومد، وقتی از بار اولین برای

 . میکرد نگاه چشاش سرخ های رگ به سورن

 . نمیکرد گریه هیچوقت که شاهین

  نمیشناسن تورو که اونا. َبَرم از تورو که بپرس من از.  عزیزم تویی دنیا پسر ترین پاک_  

 .نیستن خوبش ی بنده حتی که حالی در میدونن خدا  ی نماینده رو خودشون
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 . گذشت ارامش در روز چند

 این بود عجیب شاهین از.  نمیرفت سرکار  دیگه حتی.  روز و شب میکرد پرستاری ازش

 . سکوت همه

 . گفتناش ؼزل و کردن لوس و دلداری به داشت نیاز.  عجیب بود ش توجه دنبال

 . نگاه حتی لبخند، ، کلمات ، میکرد دریػ اما

 ؟؟  ست خسته یا دلخور دستش از.  سرد و بود ؼریبه

 قهره؟؟ شاید یا

 . نیست اهلش که اون

 . ساک بستن و سورن وسایل کردن جمع کرد شروع  بعد ماه یک

  . چیه جریان بپرسه حتی میترسید

 . میکردن حرکت نامعلوم مقصدی سمت به و بودن ماشین تو

 . زد حرفشو بالخره بودکه بعد ساعت چند

 جون اقا خونه دیدیش بار چند قبال.  میاد یادت کنم فکر.  شهرابِ  اسمش دارم  داداش یه_ 

  ست روسیه االن.

 .  مناسبتره تحصیل و زندگی واسه اونجا.  بمونی پیشش بفرستمت میخوام 

  کنه؟؟ ورشد میخواد واقعا یعنی.  زد زل بهش لحظه چند

 راحتی؟؟ همین به. بره که میخواد ازش

 شکست صدا بی و خورد تکون دلش تو چیزی یه.  داد روبرو مسیر به و گرفت ازش چشم

. 

 .  باشه پیشش میخواست ،  بره نمیخواست

 !!؟؟ داشت دوسش  حدودی تا حتی یا.  ست وابسته و داره نیاز بهش شاید اصال

 . هست و بوده شاهین به امیدش تنها رفت ههمیش واسه آرتیس که روزی از 
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 .  بود برگشته قبلی سورن که بگه چیزی نمیتونست

 مرگ از رهایی برای حتی نمیکرد کسی التماس هیچوقت.  نیازی بی و ؼرور سراسر ادمی

. 

 . رفت همیشه واسه باید نمیخواد اونو که حاال

 

 . پاسپورت ، ویزا ، لیطب.  بود اماده چی همه.  نمیکرد نگاهش هم فرودگاه توی

 ؟؟ دستش از شدن راحت واسه داره عجله اینقدر.  کرده کارارو این ی همه کی

 . میچرخید ذهنشون تو جورواجور افکار کلی.  زدن زل روبرو به و نشستن صندلی رو

 . مسافرا امد و رفت و همهمه صدای

 . خندون  بعضیا یا ، میکردن گریه که ادمایی

 .  دوباره دیداری یا خداحافظی طعم

 . بیشتر سینماست سالن که انگار.  خوردن تخمه و پفک و چیپس صدای حتی

 رابطه بریدن.  میشد عوض داشت چی همه چطور وگرنه.  کابوسه و خواب همش هم شاید

  عاشقانه شاید  ای

 

 .  شد بلند شاهین اول شد اعالم پروازشون وقتی

.  ایستاد خودش و کرد هدایت جلو سمت یه واون.   برخاست اون از تبعیت به هم سورن

 .  چرخید لحظه یک که میرفت  درب سمت به داشت

 !! وابستگی.  برگشت انی در چی همه

 !!. خاطرات و عالقه ،

 . اومد سمتش به رو رفته قدم چند

 .  رفت ، شد هوا دود همه جسارت و ؼرور
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 . شد بیدار درون کودک اصال.  انی در شد خیس چشمهاش

  ریخت اشک  گرمش بؽل توی.  انداخت بؽلش تو خودشو و دوید سمتش به

 

 که جایی تا حتی.  میدم قول نمیکنم اذیتت دیگه.  میکنم خواهش.  پیشت بمونم بذار شاهین_ 

.  مدرسه میرم پیاده حتی.  میکنم  خرید کمتر.  میخورم کمتر.  میکنم کم خرجمو میتونم

 . اصال دیگه نمیکنم هم دعوا

 

 . کرد جدا خودش از اونو بعد.  باشه راحت گذاشت لحظه چند

 . زد زل شاهین ناخوانای و سرخ چشمهای به

 . بخشش و رستگاری انتظار در زد زل لبهاش به و اومد پایین نگاهش اروم

 .  نمیشه_ 

 . برسیم زندگیمون به جفتمون وقتشه

 .  هست یادت ،حتما صدؾ با.  کنم ازدواج میخوام

 . نمیشن جا نفر سه خونه اون تو که کن قبول اما.  هربونیهم و خوب دختر

  ُنقلیِ  و کوچیک چقدر که دیدی

 . مرد اصال ، شد خشک لحظه چند

 . شدن پاره شد شروع بند  بندبه

  عالقه بندهای

 اعتماد

  وابستگی

  نیاز
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 . سرجاش برگرده حتی نه بیفته میتونست نه. بود تکلیؾ بال راه ی میانه در اشکی

   رو رحمی بی همه این  اورده کجا از.  زد زل شاهین چشمهای به باز

 . نیست دلسنگی ادم که اون

 . نمیداد نشون و هست هم شاید یا

 . میکنه اؼشته هم زهر با اونو که ست برنده و تیزه کم مگه خیانت خنجر

 با ش دهاین  های نقشه از افتخار با داره که   کمه دردش مگه ست دیگه یکی فکر به اینکه

 .   میگه  دختر اون

 . رفت حتما باید نیست جایز دیگه ماندن.  رفت برگشت و گرفت ازش نگاه

 . برد خود با و کرد جمع زمین از دلشو و احساس و ؼرور های شکسته

 .  نمونده واسش اینجا هیچی دیگه

  همیشه واسه رفتن و مردن همه

  مادر

  جون اقا

  آرتیس

 شاهین

 

 . ستادای همونجا شاهین

 عزیزترینشو که.  جهنمی خروجی اون به بود زده زل.  ساعت سه.  دوساعت.  ساعت یک

 . برد ازش همیشه واسه

 . نمیکشید وزنشو  پاهاش. بره راه نمیتونست حتی ، اومد خودش به وقتی بالخره

 . روند یکسره رو مشهد تا تهران راه تمام.  رسوند ماشین به سختی به خودشو
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 . نیستی زنده دیگه وقتی داشت هم عناییم مگه خستگی

 . داخل رفت و داد ؼذا و اب سگها به.  بست درو و خونه برد رو ماشین

 . احساس هیچ بی گونه ربات. میکرد کاراشو وار اتوماتیک

 چشمهاش.  کشید دراز تخت روی و اتاق تو رفت بعدش.  زد رو خونه چراغ و  شد داخل

 . نمیشد بسته ، بود خشک

 . افتاد رنگ زرد یادداشت ی دفترچه اون به چشش لحظه یک و شد لوپه به

 . گرفت دست به و سمتش رفت و شد بلند زود

 .نمیتونه کنه یادداشت چیزی بخواد اگه حاال.  مونده جا سورن دفتر

 . سریع اومدن هم بعدیها.  لؽزید اشکی و زد هق

 .  کرد بؽل دفترو و شد ولو زمین روی همونجا

 .   شد اتش وجودش تمام و افتاد شحرفها یاد

  میکنم خواهش بمونم بذار شاهین

  میخورم کمتر

  میکنم خرید کمتر

  مدرسه میرم پیاده حتی

 . هست مرد یک شکستن و گریه از درداورتر مگه.  کرد پر رو خونه ش مردونه هق هق

 .  فرهن یک تخت  اون حتی.  کمد.  عسلی.  دیوارها.  بودن زده زل بهش ؼمگین همه

 این از میکردن فرار وگرنه نداشتن رفتن پای که حیؾ.  درد همه این از بودن فراری همه

 .  نیست زندگی جای دیگر اینجا که.  خانه

 . نیست تحمل قابل.  فرسات طاقت عشقش از مانده جدا عاشق درد

 . است نعمت  هم مرگ میفهمد ادم که است لحظات این در
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 زنگ گوشیش وقتی اما بود جلوش که ساختمونی ی نقشه رو دبو گذاشته تمرکزشو تمام

 . داد جواب زود دید رو شهرام ی شماره و خورد

 . داداش سالم_ 

 ؟؟ خوبی. سالم_ 

  واقعا؟؟ خوبه.  کشید نامحسوسی اه و داد تکیه صندلی به

  خسته اما خوب_ 

  نباشی خسته_ 

  ها بچه.  چطورن خانواده.  ممنون_ 

 ولوم ناخوداگاه که کرده زمزمه اسمشو  تنهاییاش تو وقته چند این اینقدر یین،پا اورد صداشو

  شد کم صداش

 !!سورن_ 

 کنی واریز شو شهریه پول  نیست الزم دیگه بگم زدم زنگ.  عالیه که سورن.  خوبن همه_ 

 . شد التحصیل فارغ. 

 . بود خسته نشست لبش روی که لبخندی

 االن؟؟ کنه چیکار میخواد.  باشه مبارک_ 

 مگه  سرتق پسر این ولی. داره اساتیدش از   کاری پیشنهاد چندتا  حتی. بمونه گفتم بش_ 

 . ایران برگردم میخوام میگه.   میده گوش حرؾ

 ایران تو که همین ولی کمه امکانش ؟؟ ببینتش دوباره ممکنه یعنی.  کشید تیر لحظه یه دلش

 . هست امیدی یعنی باشه

 . بگیره تصمیم ش اینده واسه باید خودش.  دیگه شده بزرگ.  هباش راحت بذار_ 

 .  بشه حریفش که کیه اصال. رااااحت.  داداش راحته_ 
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 . شاهین مگر کس هیچ گفت خودش به. زد برقی چشاش

 همش.   کرد نگاه کرده پر دفترشو  که هایی ساختمون پوستر به.  کرد قطع و  خداحافظی

 . شده ثبت دیگه یکی اسم به که  بود خودش زحمت کارو

.  دو هر  یا. هتل از یا اینجا از یا.  بده استعفا باید.  ست ا خسته چقدر کرد حس لحظه یه

 حقش.  سورن تحصیل و دانشگاه پول کردن جور واسه کرد کار روز و شب سال شیش

 !؟  مطلق استراحتِ  سال شش  نیست

 و نوشت شو نامه استعفا و اورد برگه یه.  کرد رها تمام نیمه رو بود روش جلو که ای نقشه

 .  بیرون زد

 . شد کننده خفه ساختمان  جو ی همه یهو.   میخواست هوا

 . بود خوبی مرد.  بیرون اومدن اسانسور از که دید پسرشو و رییس

 پسرش نام به رو دیگه مهندسای زحمت  اگه البته. میداد خوبی پول و نبود   بازی الشی اهل

 .  نکنیم حساب ریخو حق رو زدن

 به دستشو و کرد کارو همین متقابال. کرد دراز سمتش به دستشو و زد لبخند شاهین دیدن با

  فشرد گرمی

 . بود عالی کارت میایم ساختمون سر از. مهندس  نباشی خسته_ 

 . خدمتتون داشتم کوچیک عرض یه . دیدمتون که خوبه.  لطفتونه نظر. ممنون_ 

 . میکنیم صحبت فردا حاال.  ای خسته مشخصه.  کن استراحت برو_ 

  دفترمه میز روی م نامه استعفا.  نباشم فردا شاید_ 

  شد محو لبخندش

 .. دیگه ماه از گفتم که من ؟؟ مزایاست و حقوق خاطر به.  اومده پیش مشکلی شده؟؟ چی_ 

  واقعا نمیکشم دیگه.  نیست این  مسئله اصال.  نه_ 

 رحمت به اسدی اقای وقتی از چون  نیست امکانش که هتل.  بدم ستعفاا کارا از یکی از باید

 .  جورایی یه امانته.  من دست دادن کاملشو مسئولیت و مدیریت  ش ورثه رفت خدا
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  کشید خودش دفتر سمت به و گرفت دستشو

 فراؼتت وقت.  دفتر بیای دیگه نمیخواد اصال.  میشه پیدا راهی یه حتما.  کنیم صحبت بیا_ 

 از تورو مثل مستعدی و توانمند مهندس عمرا.  بده انجام هم مارو کارای تونستی وقت هر

 . بدم دست

 

 

 .   دید رو دانیال که  بیرون میرفت هتل درب از

 .  اومد سمتش به ساختگی اخم با

 اومدِن؟؟؟ وقت االن_ 

  چنده؟؟ ساعت

  جوونور شده شروع پیش ساعت دو شیفتت

 شما مثل که همه دردسر هزار و متاهلیه.  برم قربونت کنم چیکار بخ.  رییس اقای سالم_ 

 خوردن سرما ها بچه.  اومدیم دکتر از تازه خودم جان به.  نیستن رها و ازاد  خان هفت از

. 

 . داد تکون سری و خندید

 .  باش چی همه مراقب.  خونه برم من.  کارت سر گمشو برو_ 

 . بیارن وماشینش تا شد همراه باهاش خنده با

 میگذره خوش.  هستن همه.  شاندیز بریم هفته اخر بیای نمیخوای راستی.  چشم.  مراقبم_ 

 دادا

 . اخه داره حوصله کی.  بابا نه_ 

 سر یا ای خونه یا اینجایی یا همش نمیشی خسته تو اخه.  خدممتون بیارم بخرم حوصله_ 

 . کارت یکی اون

  نمیگیریم هم گاز. نیستیم خوار ادم خدا به . کن اختالط یکم هم ادما ما بین بیا
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 هم استراحتمو روز بیام بعد   میکنم تحمل صلوات و صدقه با نکبتتو  روی هم اینجا من_ 

 ؟؟ کنم هات توله و تو خرج

 

 . چرخوند چشم باز دانیال.  دادن دستش کلیدارو و اوردن ماشینشو

  خطی؟؟ خط ماشینِ  این میاد کالست به اخه.  شاهین  کن عوض اینو عزیزت جان_ 

  پایین اورد رو شیشه و بست درو و شد سوار

 ماشین ی وظیفه مگه.  میرسونه جا همه منو و میاد راه  پام به پا.  بدبختو داری چیکارش_ 

 . اینه از ؼیر چیزی

 عمیقی زخم یاد ، تنش روی خط دیدن با نگفت.  ماشین این با داره خاطره کلی نگفت دیگه

 . سورن ، زندگیش ادم ترین دلنشین یاد.  نشسته روحش و دل رو هک میفته

. کرد متعجبش لحظه یه خارجی  اسپرت  ماشین اون دیدن شون کوچه سر رسید وقتی

 .  کنن ولخرجیا این از بتونن که نداشتن انچنانی مالی وضعیت ها همسایه

 جلو  اما مشکی ماشین.  کرد باز رو حیاط در شد پیاده و چه تو به اصال زد نهیب خودش به

 . شد نزدیک سمندش به پشت از و  اومد

.  جاش نابه حرکت این از کرد اخم.  بود پنهون  دودی های شیشه پشت راننده ی چهره

 . ادم این چیه نیتش اصال

 و حیرت.  حیاط تو  رفت و شد ماشین سوار و شد خیال بی که بگه بهش چیزی خواست

 . شد حیاط داخل سرش پشت کذایی ماشین قتیو شد برابر ،صد اما  تعجبش

 

 . بده نشون العملی عکس یا بیاد خودش به نشد وقت

 . شد پیاده سورن و شد باز ماشین در وقتی ایستاد خشک همونجا

  چشاش و هاش گونه.لبش. ابروهاش. موهاش.بود همون چیش همه
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 .  زدن زل بهش بر برو پررویی کمال در که رو و چشم بی ای گربه چشمهای اون

 صدهزار روزی که قلبی.  میکوفت سینه به خودشو وار دیوانه قلبش. کرد بؽض.  بود قفل

 برای ست فراری راه دنبال و نداشت صبوری توان حاال میگرفت سراؼشو سالها این تو بار

 . پرواز

 .  او سوی به پرواز

 .   عزیزترینش و پسر تک ، نفس ، زندکی ، معشوق

 

 واقعا ؟؟ بگه چیزی میخواست.  شد باز دهنش فقط. داد دست از رو تنگف سخن توان حتی

 !! . شاید.    نمیدونست

 .  نمیکرد یاری حافظه.  بود زبونش نوک چی رفت یادش اصال

 . داد چشاش به چرخی همیشه مثل اما سورن

 .  میبارید نگاهش از دلخوری و اخم

 . بست شمهاشوچ لحظه یک شاهین. شد رد کنارش از کردو نازکی چشم

 زنده وجودش تو چی هر.  دراورد پا از اونو ، گیالس ی شکوفه عطر فرنگی توت بوی

  ُمرد حرکت این با  بود مونده

 . زود یا دیر یا.  میکشی منو اخرش.  پسر تو به لعنت

 .  اشنا های قراری بی ان . سگها پارس صدای.  افتاد کار به گوشش تازه

 این  نوبت کی پس.  میگیری اؼوش در رو اونها اول.  نسور رحمی بی چقدر که لعنت

 . میرسه  خسته تنهای گرگ

 . میبوسید رو سرشون و میکشید دست روشون

 . کرد نگاه لبها اون به حسرت با

 اعتیاد انها به نباید.  کرد فرار باید.  است پنهان لب و دهان اون تو دنیا مورفین شیرینترین

 . ست کشنده. قاتلِ   ااونه از محرومیت. کرد پیدا
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 میرفت بالین به خمار شب هر همچنان اما است ترک در سال شیش که کسی. بپرسید من از

. 

 

 . متلک و بود طعنه سراسر.  میشنید حرفهاشو

 . بود شاهین مخاطبش اما میزد حرؾ سگها با

 . اخه شده سفید اینقدر چرا موهاتون. شماها شدین پیر چقدر_ 

 . گذشته چقدر مگه

 . زد زل  ماشین دودی ی شیشه  تو خودش تصویر انعکاس به و زد پوزخند

 سال شیش کن فکر تو اما گذشت سال  شیشصد.  شدیم پیر خیلی.  گفت دلش تو شدیم پیر

 . فقط

 . زمین روی ادم پیرترین از. بپرس من از.  بود حدودا همون تو کشیدم که سختی و درد

   که شدین خوشحال اینقدر یا. ؟ شدید دلتنگم.  ؟ کردید یادم اصال. شماها نامردین چقدر_ 

 . شدم فراموش زود که شدین خالص دستم از

 رو صداتون تلفنی بار یه سالی ، بار یه ای هفته نگفتم ؟؟ میمردین میگرفتید سراغ یه

 ؟؟ میشد چی میشنیدم

 . شاهین کرد زمزمه خود با باز

 درد از.  میشدم تموم میشنیدم صداتو ،  ردمک کنترل  سختی به خودمو.  نشد.  نتونستم 

 .  میمردم دوری

 میشدم خارج کما اون از اومدم می خودم به میشنیدم صداتو. کنم ریسک نمیتونستم بودم ِسر

 . همیشه واسه

 ؟؟ بار صدهزار روزی یا سختتره مردن بار یه
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 و دراورد  ناو از  مشکی ساک یک و ماشین سمت رفت.  کند دل سگها از سورن بالخره

 . بست درو و داخل رفت

 . همین

 خیال؟ یا توهم ، دروؼه یعنی میگفت خودش به و بود ایستاده همونجا خشک شاهین

 همونجا.  میرسید نظر به حقیقی.  کشید ماشین رو دست ؟؟ میگه چی مشکی ماشین این پس

 . نشست سرد زمین روی انجیر درخت و باؼچه کنار

 . میشد جلزولز اتش در مؽزش کرده، داغ تنش

 ؟ بکنه باید چیکار

 ؟؟ بگه چی

  اومده؟؟ چرا اصال

 . گذشت حد از دیگه ایندفعه ولی بود بینی پیش قابل ؼیر همیشه سورن کارای

 کار. بود سورن لبهای لطافت و  رنگ به.  کرد نوازششون.  زد زل سرخ گل های بوته به

 .  بود شبش هر

 . بوسه به  برسه چه کرد دریػ ازش رو عمولیم سالم یک ولی اینجاست سورن حاال

 .بود ِسر و خشک گردنش.  میکرد درد.  بود سنگین سرش

 .گرفت لرز اما نکرد، کم رو تب.  کرد خودشو کار حیاط های کاشی سرمای

 

 صداش و اورد بیرون سر سورن  بالخره. میماند رو عمری. نشست اونجا چقدر نمیدونست

 . کرد

 از میمیرم دارم کن درس چی یه پاشو ؟؟ چی که نشستی اینجا ؟؟ بدی شام بمون نمیخوای_ 

 . گشنگی

 .سوخت.کرد داغ.  شد سرخ گوشهاش
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 . مینمود اشنا چقدر 

 . کلمات این لحن، این صدا، این

 .  شده گم زمان از ای حفره در نکنه.  نگذشته سال شیش واقعا نکنه

 . داخل رفت و شد بلند سختی به

 بوی چی همه.   میدید رو خونه این بود بارش اولین انگار.  زد چرخی خونه تو چشمهاش

 .رفته مد از و قدیمی چی همه. میداد کهنگی

 . میکشید خونه این روی دستی باید که سال همه این نکرده توجه چطور

 نکرد زندگی چون یا میفرستاد روسیه به میاورد در چه هر که بود پولش فقط مشکل  یعنی

 . بود قبرش نه، ش خونه اینجا ،  مدت این تو اصال

 

 پاروپا و نشسته کوچک میز اون پشت ها صندلی از یکی روی.  رفت اشپزخونه سمت به

 . میرفت ور گوشیش با و گذاشته

 . نکنه نگاه شاهین به میکرد سعی و کرده اخم

  نیدش سختی به هم خود که اهسته انقدر گرچه  زد حرؾ . نشست روبروش و کشید رو صندلی

  سورن؟؟ میکنی چیکار اینجا_ 

 . میلرزید صداش جای به نگاهش.  بره شه بلند نکنه.  گفت اینو چرا

 . شد چمش در چشم و انداخت باال ابرویی سورن

  ربود می دل که کار طلب همیشه های گربه این به لعنت

 . شدی صابخونه نبودم روز چند یا.  دیگه مه خونه.  برم باید کجا_ 

  خوشبختی ، خوشحالی ، خوشی از شاید ، انی در  شد نفجرم قلبش

 اون  ،دادم بود قراداد پول هم هرچی.  خصوصی درمونگاه یک با بستم ساله یه قرداد_ 

 نزن صابون دلتو.  مسافرخونه حتی نه هتل نه دارم خونه اجاره  پول نه.  گرفتم رو ماشین
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 داشتم هم پول  بمونم جا همین ارمد دوس اصال.  راحتی این به شی خالص دستم از که

 .  چه تو به.  میکنی جیم سین ای کاره چه تو.  نمیرفتم جایی

.  میکشید دود سرش . بود گیر.   کشید روشون دستی میکرد درد گردنش های مهره

 . بره کنه قهر بزنه حرفی نکنه.  کنه چیکار بگه چی نمیدونست

 و دراورد کابینت از لیوان یک  شد بلند. شده خشک  حلق و دهان اینقدر چرا.  بود ش تشنه

 . کشید سر و کرد پر یخچال توی بطری از  لیوانشو

 ؟؟ حموم برم من ؟؟ شام میکشه طول خیلی_ 

 ؟؟ کوچولو یه حتی نشده  بزرگ اصال بچه این خدا

 فلفل و قارچ ؼیر نکرد پیدا خاصی چیز یخچال تو . شد کار به دست و نه که داد تکون سری

 . داشت دوست سورن که مخصوصا.  نیست بدی ی گزینه ماکارانی.  ای مهدل

 

 های رشته نمیداد زحمت خودش به.  میذاشت دهن تو و میچرخوند چنگال توی رو ماکارانی

 . ببره باال هم رو اویزون

 . داخل میکشید همشو کشیدن هورت با

 .  کرد پاک  رو ورنس لب ی گوشه  دستش توی دستمال با ناخوداگاه و داد تکون سری

 . شدن خشک جفتشون لحظه یک فقط ، لحظه یک

 . شد تر ،تیره بود شب.  داشت ؼم. نبود طلبکار دیگه  ای گربه نگاه

 . کشید سر رو نوشابه لیوان و گرفت ازش نگاه

 .بیشتر دیگه هتلتون توی اشپز  البته.  شده تنگ اشپزیت واسه دلم_ 

 پیدا رو عروسا این کجا. بدتر یکی از یکی. کنن اشپزی تننیس بلد اصال داداشات زن لعنتیا

 . خداییش میکنید

 .  صفره صفره  هم کدبانویی.  نبود بارش هیچی زنونگی از  که خانم سوسک

 . داشت اخالقی نیمچه یه ولی افتضاحه اشپزیش راستی.  بود بهتر یکم شهرام زن حاال
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 . بلندشد و کرد تموم بشقابشو

 . شد دیر.  یگهد حموم برم من_ 

 ؟ نه ؟ هنوز نخریدی لباسشویی ماشین

 .  بود دستش توی دستمال قفل نگاهش.  نمیگفت هیچی

 بوسیده رو سورن لب روی پیش لحظه چند که سفید ی پارچه اون روی ماکارانی سس جای

 ؟؟ ست خواستنی و شیرین همونقدر هنوز ؟؟ شده چجوری لبش طعم یعنی. 

 مست و چشیده طعمشو کسی نکنه.  کرده درازی دست ها لب این به کسی مدت این تو نکنه

 . شده دیوانه و

 .همیشه واسه ها بوسه این شد ثبت کسی دل و ذهن تو نکنه

  

.  پیشونیش تو زد یکی.  اومد می حموم دوش صدای.  نبود سورن اومد که خودش به

 کرد فراموش ولی رهبخ بود قرار.  بودن کرده تموم هم شامپو و شده کوچیک خیلی صابون

 مسواک حتی و شامپو و صابون و لیؾ سرکوچه سوپری از و پوشید کتشو و شد بلند زود. 

 . خرید

 . میشناخت خوب رو هوا سربه ی بچه این

 . زد درش روی تق چند و رفت حموم سمت به و خونه رسوند خودشو سریع های قدم با

  بیرون نیومد سری اما شد باز در

 ؟؟ سورن_ 

 .  داخل رفت احتیاط با نشنید که یجواب

 .  میخواست جونش از چی شیطون نگاه و لبخند اون با اب زیر  لخت پسر  این

 ؟ بکشه فقط یا بده حرصش میخواد.  سرشه تو چی

 و روشن پوست همون اما پوست.  زده عضله کوچولو یه و بود شده تر ورزشی بدنش

 . بود یکدست
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.  بره جلوتر بازم شد مجبور.   نیومد جلو سورن اما گرفت سمتش به خریدارو پالستیک

 . گرفت دستش از و کرد لطؾ بالخره.  شد خیس استینش و رفت اب دوش زیر به دستش

 وحشی و خطرناک اب ریزش  و ریخته صورتش روی که موهایی اون پشت از چشمهاش

 . میطلبید رقیب و  زده زل بهش همیشه از تر

 . میکوفت سینه جناغ های مهره به خودشو زیاد خواستن از و افتاد تپش به  وار دیوانه قلبش

 فرار باید.  نگیره قرار کوچک جادوگر این ی سلطه تحت این از بیش تا گرفت ازش چشم

 . میرفت باید.  میکرد

 ماندن جای دیگر خانه این حتی.  نبود کافی اما.  زد بیرون حموم از و رفت عقب قدم چند

 . نیست

 

 . سرد خیلی ، بود سرد پارک

 هر با و رسیده زدگی یخ  به خیس استین. .  میکنه استقبال سرما از   تنهایی همیشه چرا

 .  میرسوند استخونش و خون و گوشت مؽز تا رو سرما پوست، با تماس

 . بود زده زل شده، تشکیل سیگار دود و دهان بخار ترکیب  از که  سفیدی  روح  ان به

 شدن نشین ته برای مکانی و میکرد پرواز هم دلش و روح ، ودموج ان رقص با همراه

 . نمیافت

 شدن تموم ی متوجه  رقصان سفید  موجود ان شدن کشته  تا که شد حالت این ؼرق اینقدر

 . نشد سیگارش پاکت

 . میداشت نگه رو وسط حد همیشه.  نمیکشید اینقدر هیچوقت

 .اورده ور قدیمی عادت این به دوباره که  میشد سالی سه

 . خیال راحتیِ  به رسیدن برای ، ارامش  یافتن برای

 . نشد پیدا هیچکدوم

 . سیگار تنهایی، ، پریشونی موند، خودش اخر در 
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 . گذشته نیز شب ۳ از ساعت. بود شده  دیر خیلی. کرد نگاهی ساعتش به

 خصوص؟ به وقت این مورد در میگویند چی

 . ست خبیثه ارواح و شیطان ساعت

 ازش شو زندگی به امید و انرژی تمام ، بود وجودش ساکن خبیث روح که است لسا شش

 .، مکید

 . نیست شیطانین برای انگیزی وسوسه موجود خسته و روح بی ادم یک

 سیمانی زمین اون روی خودشو واقع در. میرفت راه اروم.  گرفت پیش رو خونه مسیر

 شبانه سکوت ، رحم بی و زمخت  سطح ان روی کفش، کؾ  شدن کشیده صدای.  میکشید

 . میرفت پیش و میشکست را

 دوباره اشنا این دیدن با و اوردن باال سر لحظه یه سگها. شد داخل و کرد باز رو حیاط در

 .  خوابیدن

 .کهنه یارِ  این برای نداشتن شوقی و ذوق دیگر اونها حتی

 .  بود برگشته امروز عزیزشون که

 . همیشه از ترزیبا  و پروا ،بی قوی ، جوون

 

 . افتاد چشمش جلو  کرد باز که رو ساختمون در

 درو زود و دادد تکون سری.  بود کاناپه  ولوی شکم روی ، تن به شرت یک با فقط لخت 

 مریض رو تخسش پسرک و نیاره هجوم داخل به این از بیشتر سرما تا بست سرش پشت

 . نکنه

.  هنوز داشت نم موهاش.  انداخت روش و دراورد کمد از پتو یک و اتاق سمت به رفت

 . بازیاش دیونه  و بچه این به لعنت

 

 .  کرد گرمش سشوار با خوب و کرد پیدا حوله یه رفت
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 . گذاشت  گوشاش سرو روی رو حوله و اومد سرش باال

 . بست دوباره و کرد باز چشم لحظه یک مطبوع گرمای اون کردن حس با

 .   کشید صورتش رو دست و زد لبخند ینشاه.  کرد زمزمه نامفهومی کلمات

 . تخت خیالت.   هست بهت حواسم.  بخواب عزیزم بخواب_ 

 .  شد بیدار  خواب از استکان و ظروؾ برخورد صدای با صبح

 .  شد کشیده روش از پتو  ناگهان. کشید سرش روی پتورو و کرد ؼر ؼر

  سرکار؟؟ بری میخوای نه مگه.  پاشو_ 

 .داد شاهین به  رو خمارش چشمهای  و داد قوسی و کش تنش به

 .حاال هست وقت_ 

  ؟؟ سرش یا پیازی ته ؟؟ چه تو به اصال

  داد بیرون خشم با نفسشو و کرد اخم

 

 و  ام خونه اومدی عمری بعد و بودی سفر ی خسته چون نگفتم چیزی بهت دیشب ببین_ 

 . مهمانی مثال

 بی و کردن دو به یکی هر ، جوابی رحاض هر ، اضافه حرؾ هر بعد به لحظه این از

 .  ش بدنی نوع از اونم داره تنبیه احترامی

 . کرد بدنش ی تکیه پشت به دستهاشو و نشست شد بلند.  خندید

 صدتا و نبودی مالی هم اول همون از البته.  بگی زور بهم بخوای که نیستم بچه دیگه من_ 

 .  حریفم تورو مثل

 . میخرم پالستیکی دمپایی پولش  با و  میفروشمتون بازار تو ای فله

 

 .  شد صبوری و منطق جایگزین  خشم ، کرد قفل ذهنش و شد عصبی 
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 مثل. میزد صدا با پیشونیش رگ توی نبض ، گرفت اتش  خون مسیر و کرده ورم رگها

 .  میشد بیشتر سرعتش هی که خراب ساعت یک پانادول های تیک

 ش دیونه تا میگرفت جلوشو اول روز همین باید میکرد روی زیاده داشت دیگه سورن 

 . نکرده

 ؟؟ جوجه بفروشی منو میخوای پس_ 

 . نزنه سرت به فروش و خرید هوس مدت یه تا  کنم کاری

 .  کرد تا و کشید شلوار کمر از کمربندشو

 . شد گرد ناگهان سورن تفاوت بی نگاه

 ایستاد زانو روی شد بلند و اومد خودش به 

  ؟؟  شاهین هستی کی میکنی فکر تو اصال.  کنی بلند دس من رو نداری حق_ 

  خطر پر و زرد اما  زد لبخند

  همون حد در بدنیت قدرت بلدی  وزوز فقط یا.  دیگه حریفی منو مثل صدتا که همونی_ 

 جیرجیرکاست

 

 

 .  شاهین میترسم ازت میکنی فکر_ 

 بود شده که بدبخت سورن اون.  باشی داشته زندگیم و من رو کنترلی نمیذارم دیگه

 .  رفت فنا به و مرد همونموقع.  بود موقت   دستت  عروسکِ

 .  فرصتی هر  در کنار میذاشتت میشستت که م سورن همون من

 . رو جون اقا ی خونه سورن کردی فراموش که نگو.  میگیم رو کی نمیاد یادت که نگو

 

 . کرد تصرؾ رو دشوجو ی همه.  میشد ورتر شعله هی که بود خشم اتش
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 .رفت کنار پا و دست جلو از و  پنهون چی همه

 . دلتنگی ، محبت ، عشق

 اخ و افتاد سفت زمین روی مبل رو از کنه کنترل خودشو نتونست.  کشید و گرفت بازوشو

 .گفت

 . کوفت شاهین شکم و سینه روی بار چند حتی.  کنه مقاومت کرد سعی و شد بلند سختی به

 . میکرد مقاومت و بیداد و داد.  انی در شد شاهین دستهای قفل اما دستهاش مچ

 .  شد شاهین پای  مهمان کی نفهمید حتی

  قدرت تمام با خاطرات چون شاید چرا نفهمید هم خودش.  گرفت ،ارام شد خشک لحظه یک

 چه دیگه این.  میکرد تولوپ تاالپ شدت به قلبش ، کرد تؽییر نفسهاش ریتم.  برگشت

 ؟؟  میخواست یچ مرگشه

 ؟ هاش تنبیه و  شاهینِ  دلتنگ

 و عالم ی همه واسه چرا. کجاست شکنش دندون  جوابهای پس.  نمیکرد یاری دیگه ذهنش

 . َبره خصوص به ادم این واسه گرگه ادم

 .  نمیخواست رو رهایی این اما شه بلند و کنه ازاد خودشو میتونست اینکه با

 . همچنان مونده ادم این حبس و قفل که بود روحش نه، جسمش

 . تنبیه انتظار در گرفت ارام

 . اشنا خوشایند دردِ  ان 

 میبرد حساب ازش که عالم شخص تنها از میکرد قبول میل کمال با که دردی تنها
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 تشکیل روز به و شیک خیلی ای طبقه هشت مجتمع یک از دندانپزشکی تخصصی  کلینیک

 ی طبقه اعالنات تابلوی توی.  ارمنده دکتر نجاای مسئول و موسس میدونست.  بود شده

.  بود مجتمع ی طبقه باالترین اتاقش میزد حدس که همونطور گشت اسمش دنبال همکؾ

 . کرد مرتب اسانسور ی یافته صیقل ی دیواره انعکاس تو موهاشو و شد اسانسور سوار

 صندلی با رگبز خیلی ریسپشن از اخر ی طبقه.  میرسید نظر به مرتب و خوب چی همه

 شده کشیده سمتش اون تا دیوار اینور از که چوبی میز پشت که منشی دوتا و زیاد های

 . بودن مراجعین جوابگوی

 میپرن میز باالی از. میکنن امد و رفت چطور اینا یعنی گفت خودش پیش لحظه یه سورن

 ؟؟

 .کرد معرفی خودشو و رفت جلوتر و خندید خودش های دؼدؼه به

 ی کرده مش موهای با.  میرسید نظر به ساله ای خورده و سی زن که ها شیمن از یکی

 احترام با جوابشو  میداد ادم به خوبی حس نمیشد محو که لبخندی و ملیح ارایش و  کاهی

 .  داد کامل

 . خدمتون میان باشید داشته تشریؾ دقیقه چند.  دکتر اقای داره مریض فعال_

 .  نشست صندلی رو رفت و کرد تشکر

 . درنیاد صداش گزید لبشو.  سوزوند پشتشو تمام درد یهو

 . زد لبخند بعدش اما کرد شاهین نثار  لب زیر فحش چندتا

 . بودن نشسته منتظر دکترن بیمار میرسید نظر به که چندنفر.  کرد ورش دور به نگاهی

 . است اور نشاط و دلنشین  بودن متفاوت از حجم این.  داشت عجیبی حس

 که جورواجوری ادمای.  بیان دستش زیر مریض کلی قراره و اینجاست دکتره اینکه

  شده اسپنک حسابی کمربند با  ها بچه مثل صبح اول  محترم دکتر این نمیدونن هیچکدوم

 . درازی زبون و ادبی بی خاطر  به اونم

 قطف رو توجه و عشق که  نیست درش شکی کرده شرطیش گذرونده شاهین با که مدتی اون 

 . کنه قبول و باور میتونه اینجوری
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  که میکنه عصبی رو شاهین عمد از  هم شاید.   شهر این تو. اینجاست  عمد از اصال

 . ست بدنی تنبیهای و گاه بی و گاه کتکهای این دلتنگ ناخوداگاهش

 و حساسیت مصنوعی های الیه این چسبندگی حالت که شد جا جابه چرم صندلی توی کمی

 . میکرد بیشتر  تنه پایین پوست تو رو درد

 طبیعی الیاؾ از مطبمو صندلی لطفا  بگه ارمند دکتر به اگه یعنی.  شد تر کشیده لبخندش

 میکنه؟ اخراجش بشینم روش زخمی و سرخ باسن با همیشه قراره چون کنید درس

 

 

 . اومد بیرون و شد تموم دکتر کار بالخره

 . ستا الؼر تقریبا و قدبلند مرد یک ارمند

 . الؼرتر شاهین از

 میانسالی به و کرده رد رو جوانی ی مرحله ست چندی که میده نشون  ش جوگندمی موهای

 . میشود نزدیک

 . است شاهین به او ی مقایسه و انالیز حال در مدت تمام

 و زیبا اینقدر شاهین های شقیقه نشانِ  نقره موهای چرا اما جونتره ازش خیلی شاهین که البته

 .  استج به

  نداد پس و برد نفسشو اول دیدار در دیشب که طوری کرده بیشتر برابر صدها را جذابیتش

. 

 . بیاد خوشش باال سن ادمهای از نمیکرد فکر هیچوقت

 شخص یک ، ادم یک ، نفر یک به جز به نمیکرد حس خود در میلی هم االن البته

 . شاهین.

 . سورن بدشانسی از یا میاد ش  خوب ژن از.  هست و بوده مهربان او ما زمان گذر

 . َمرد حتی میکشن  اه حسرتش از زن چندتا.  میکنن پهن تور واسش نفر چند میدونه خدا
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 ادمهای تمام به لعنت زیردستاش و همکارا به لعنت.  بخوره بهش که نگاهی هر به لعنت

 اصال مشهد

 

 . کرد شهدایت خودش اتاق کنار اتاق به و فشرد گرمی به دستشو دکتر

 . نداشت کم بیرون از چیزی بودن مجهز و روز به در  هم اتاق داخل

 . داد بیمارا و کارش طبیعت  مورد در کلی توضیح یه

 چک دقت با رو اونجا وسایل و نمیداد گوش سورن اما گفت چیزایی یه هم همکارا مورد در

 . میکرد

 . کنه ویزیت زندگیشو بیمار یناول تا گذاشت تنهاش و شد تموم حرفاش ارمند دکتر بالخره

 . بفرمایید گفت و شد زده در روی تقه دو

 . بود جونش اقا شبیه  خیلی.  مینمود اشنا چقدر سفید محاسن و موی اون با پیرمرد ان

 . جون اقا مثل مهربونِ  و گرم هم دستش حتی.  داد دست باهاش و شد بلند ناخوداگاه

 ؟؟ جون اقا چیه مشکلتون_ 

 . زد لبخند پیرمرد. کرد صداش اینجور ناخوداگاه کامال ، ریدپ دهنش از

 . دکتر اقای  شماست سن هم دارم نوه یه  اتفاقا_ 

 . معلمه اون البته

 . بودن شما ی نوه افتخاره باعث_ 

 . باقی دیار به شتافته ان مثل درست بود رو خوش زیادی.  زد لبخند باز

 واسه حتی روز یه میکرد فکرشو کی.  بشه فرجی  هبلک فعال منتظره.  بیکار معلم البته_ 

 . باشی داشته پارتی باید مدرسه تو استخدام

 . پرستاریه و پزشکی پایینه بیکاریش نرخ ایران تو فعال که کارایی تنها_  
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 اونم درمانن دنبال  فقط که مریض و بیمار مشت یه شده ایران تمام کنم فکر.  میدونم_ 

 . ویران  دم از همه  موسسات بقیه.  اباد ها دخونهسر و بیمارستان. موقت

 . پرسودیه تجارت دنیا اون  بهشت ی وعده و مرگ   اینجا

  ست زندگی نمیده اهمیت بهش کسی که چیزی تنها

.  نبود سال شیش.  کشور این تو بشه درس اوضاع میخواد کی. شد فشرده دلش سورن

 . شد بدتر ، هیچ که نشده بهتر وضعیت

 

 .بود شیرازی ساالد پیچید مشامش تو که بویی اولین شد که خونه وارد

 . داره ای زنده و اور نشاط بوی اینقدر خصوص به ساالد این چطور

 اینقدر که ابلیموه و پیاز و گوجه و خیار ترکیب تو چی  ،  همش  بود معمولی چیز چندتا

 .  کرده ش خوشمزه و متفاوت

 یه رفت اول اما بود هالک به رو گشنگی از.  اومد بعد ی مرحله در هم ای تاوه کباب بوی

 . کرد باز کمی باهاشون و زد سگا به سر

 . نیست دهیش میوه فصل هنوز اینکه مثل اما بود شده بزرگ هم انجیر درخت

 و زیبا العاده فوق ، تاج وسط نگینی همچون رنگارنگ گلهای میان  درخت اون دیدن

 .  ست خواستنی

 .  شست روشو و دست و حموم تو دپری و داخل رفت

 . رفت اشپزخونه به لخت ی باالتنه با و کند رو همشون پس شدن خیس لباساش

 کرد شروع و نشست و کشید رو صندلی.  بود مشؽول گاز اجاق روی بهش پشت شاهین

 . زدن ناخنک

 خورد قاشق چند کدام هر از

 . سبزی و نون یکم حتی و ترشی ، ساالد ، ماست

  کشیدن شام کرد شروع و داد تکون ریس شاهین
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 . نخوری سرما بپوش چی یه  الاقل . نیستی بلد  که کردن  سالم شکر رو خدا_ 

  رفت وا گذاشت جلوش که  رو بشقاب.  مثال بود قهر ، نداد جوابشو هیچی

 .  اصال نمیچسبه بهم نون با. دارم دوس برنج با رو کباب من میدونی.  کو برنجش پس_ 

  نشست و گذاشت میز روی رو اب ی شیشه

  دیگه ی دفعه انشاهلل.  نشد وقت_ 

 نشد داخل بود، مونده جا خانه این بیرون محترم و متشخص  دکتر.  زدن نق کرد شروع باز

 . بس و بود لوس گیرِ  بهونه ی بچه یه موند باقی سورن از انچه. 

  تنبلی چرا.   همش نمکه و برنج و اب یه کردن چلودرس میخواد وقت  چقدر مگه اخه_ 

 .خووو میکنی

 . واست میکنم درس.  چشم نیومد خوشت بخور تو.  ست تازه و داغ نونش_

 . نخورد  هیچی و زد زل بهش کرده بػ

 و ساالد حتی و گوجه و کباب  اون توی.  کرد جدا سنگکک نون تیکه یه  و زد لبخند شاهین

 . بمونه گشنه ش بچه داوم می دلش مگه . گرفت سمتش به و گذاشت سبزی

 . بیاد خوشت میدم قول. حاال بخور_ 

 انتظار.  خورد همشو بود  خوشمزه واقعا.  گرفت دستش از رو لقمه هم توی اخمهای با

.   کرد شام اخر تا کارو همین میل کمال با اونم.  کنه درس لقمه واسش باز شاهین داشت

 سر لیوان یه گاز چند هر بعد که ودب سورن ی اندازه و حد بی نوشیدن اب مشکلش تنها

 . میکشید

 ؟؟ قورباؼه یا ادمی تو نمیفهمم من.  میذارم اب شام میز سر باره اخرین_ 

  داری من خوردن اب چیکار.  میشه م تشنه خو_ 

  مکانیزم و سالمتی واسه اینکار  نداره اطالع که مملکت دکتر از اینم.  اومد خوشم.  نه_ 

 . نیست خوب اصال  گوارش دستگاه

 . دره دربه و شناور اب دنیا یه روی خوردی چی هر ت معده تو االن
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 نمیداد اهمیت بهش اینقدر هیچکس.  جوره همه بود ادم این دلتنگ.  خندید شاهین حرفهای به

 ؼذاییش عادات حتی کنه چک شو چی همه که

 

 

 .  کرد روشن رو تلوزیون و شد ولو مبل رو رفت شام بعد

 لپ و کرد خاموشش زود نکرد پیدا خاصی چیز.  شد ملحق بهش و شست روظرفا شاهین

 . بازی کرد شروع و گذاشت جلوش دراورد تاپشو

 . کرد لختش اندام به نگاهی شاهین

 ؟؟ دقیقا چیه پوشیدن لباس با مشکلت_ 

 . انداخت باال هاشو شونه

 ؟؟ چیه من بودن لخت با شما مشکل.  راحترم اینجوری.  ندارم دوس_ 

 چهار  کال که تو از اونم.  ندارم  رو  کردن پرستاری ی حوصله من.   میخوری سرما_ 

  میشی ساله دو ، هیچی دیگه میشی مریض ، ته ساله

 . وظیفته_ 

 . گفت بگیره  تاپ لپ ی صفحه از  نگاه اینکه بدون خونسردی کمال در اینو

  ش ادبی بی از داد تکون سری

 ؟؟ نشدی ادم  خوردی مفصل  کتک یک صبح امروز همین_ 

  زد شیطونی لبخند ناخوداگاه صبح یاداوری با

 .  نیومد  دردم هم اصال_ 

 میگه چطور.  کرد خطیش خط و کبود  حسابی  کمربند  با.  جواب این از شد گرد چشاش

 . نداشت درد

 . راحت خیالت.  میکنم جبران دیگه ی دفعه انشاهلل_ 
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 . دخندی باز و انداخت باال شونه

 . کردی ش دیونه بدبختو کن ؟؟ولش کار یا بازیه ی وسیله این_ 

 .چه تو به.  خودمه تاپ لپ_ 

 میکنه فکر چرا.  نگفت هیچ اما مربوطه من به پس دادم پولشو خودم بگه بود منتظر فقط

  ی شهریه از میداده خرجشو مدت این تمام نمیدونه میکنه فکر چرا.   است بچه هنوز سورن

 . تاپ لپ و گوشی و لباس حتی.  خوراک و خورد تا دانشگاه

 . میکنه کمکش داره خیریه موسسه یه کنه باور که ست ساده اینقدر میکنه فکر واقعا یعنی

 اونم  میگیرم  حالتو. شاهین واست دارم.  شهرام داداشت اون و  تو خودتونید هم احمق

 . اساسی

  وکاری کس بی و یتیم من فکرِ  به و هستی خوبی ادم خیلی بگی مثال که کنی دورم خواستی

 . ست اندازه بی تو با ولی داره حدی خریت که واقعا.   مردی و گذشته خود از خیلی. 

 

 .  کنار گذاشت رو تاپ لپ و شد خسته بازی از بالخره

 . داد هلش  کمی پا با. بود زده زل  خاموش تلوزیون به خویش دنیای در ؼرق شاهین

 . نشین تختم رو.  بخوابم میخوام پاشو.  شاهین پاشو_ 

 تو ؼم همه این.  شد سنگین سورن دل لحظه یه. شد چشمش در چشم و برگشت نگاهش

 ؟؟ کجاست از چشاش

  ؟؟ سالها این تو اومده روزش به چی

 دراوردن برای میکرده کار خیلی یعنی.  نگاش از حتی میباره وجودش تموم از خستگی

 دانشگاش؟؟ و تحصیل خرج

 

  ؟؟ شدی پررو باز تو_ 

 . بخوابم میخوام خستمه.  این خب تختمه.  چیه پررو_ 
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 . خندید و انداخت روش پتورو و شد بلند مبل رو از

  بخواب باشه_ 

 . کرد فوت دهنشو توی هوای و زد کنار  خودش روی سرو از پتورو سورن

 .  عه. موذی نکن_ 

 . کرد خاموشش و چراغ کلید سمت رفت

 .   کنی بازی نشینی. ها بخوابی_ 

 . میشن توقیؾ تاپ لپ و گوشی جفت   کنی اذیت امروز مثل صبح

 . کرد مرتب خودش رو پا خشن حرکتهای با رو پتو

 . میکشی سرک کارام و زندگی تو اینقدر که منی ی چیکاره تو نمیفهمم من_ 

 . چه تو به اخه

 . سرش باال اومد و برگشت رو رفته راه

 .  بده تشخیص شو چهره و نگاه ونستنمیت تاریکی تو

   ترسید حتی ، شد نگران لحظه یه

 گفتی؟؟ چی_ 

 . بوس بوس.  بخوابی خوب بخیر شب گفتم ؟ گفتم چی_ 

 هنوز دید ولی اورد بیرون چشاشو اروم و کرد مکث لحظه چند.  کشید صورتش روی پتو

 . اینجاست

 .دیگههه بخوابم بذار برو ؟ ایستادی سرم باال بختک عینهو خب چیه_ 

  دارم کارت پاشو_ 

 چیکار؟_ 

 . بگم بهت تا پاشو_ 
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 .کشید خودش دنبال به و گرفت دستشو و زد کنار رو پتو

 .  حموم روشن چراغ ؼیر بود تاریک جا همه

 . بود همونجا  هم مقصد اینکه مثل

 .تو رفت دنبالش هم خودش و داخل انداختش

  نخوری لیز بپوش دمپایی_ 

 .  میکنم شکایت  کنی اذیتم ؟؟ کنی چیکار میخوای_ 

 ثابت ازاری کودک اگه اصال.  ها میگیرن جدی خیلی رو کودکان علیه خشونت روزا این

 . بگیره ازت منو بهزیستی ممکنه  بشه

 

 اب شیر.  داد ش هل جلوتر به و پوشید هم خودش.  بپوشه رو حموم دمپایی کرد مجبورش

 . کرد  کفی و خیس دستشو  و دراورد لیؾ از رو صابون و کرد باز رو

 . میکرد نگاه کاراش به تعجب با

 اورد لباش نزدیک دستشو یکی اون و گرفت محکم رو سورن گردن و اومد باال یهو دستش

. 

 . میشورم صابون با دهنتو بزنی نامربوطی حرؾ هر بعد به این از_ 

 . بیفته دهنت از  ادبی بی تا میدیم ادامه اینکارو اینقدر

 . نشد حریفش اما.  فشرد شاهین ی سینه رو دستهاشو.  کنه مقاومت کرد سعی

 .  دیوونه نکن که زد حرؾ لب با و کرد چفت دندونهاشو

 شد باز و تسلیم فک تا داد فشار شو گونه سمت دو اینقدر.  گرفت صورتشو و خندید شاهین

 . 

 . کشیدن نشدها های دیواره و زبون رو کرد شروع و داخل برد انگشتاشو

 . بست تلخیش از چشمهاشو.  بود بد صابون طعم
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 کم کم اما.  بزنه عق بار چند شد باعث میرفت زبونش ته تا که شاهین انگشتان حرکت

 . کرد عادت

 زنبور بال مثل وجودش تو چیزی یه.  بود خوشایند.  شد ارومتر و نرم انگشتان حرکات

 . کردن وزوز کرد شروع

 از ، مستی از شاهین، انگشتان حرکت از.   بود شده خمار.  ردک باز اروم چشمهاشو

 . خواستن

 . کرد داؼش سورن چشمهای نگاه.  شد محو شاهین لبخند

 . نیست که سورن از کمتر نیازش حس.  شد سرخ چشمهاش

 . کرد ولش و کرد تموم زود کارشو

 .  دهنتو بشور_

 .  شاهین حرکت این از کرد اخم

 . اخواستهن توقؾ از شد دلخور

 . شدن رد از

 . چه تو به.  نمیشورم.  نمیخوام_ 

 . باشه.  نشدی ادم پس_ 

 . بود منتظر و مشتاق اینبار سورن. گرفت دست به رو صابون باز

 .کشید دست هم لب داخل و لثه بین و رفت لبش زیر به بعد کشید را انگشتها لبهاش روی_ 

 و لب ی روزانه مالقات جای مکان این نزما یک. میکرد زیارت رو اشنا ی حفره تک تک

 .  بود زبانش

 . میکرد بیشتر رو دلتنگی فقط. نمیکرد کمکی واقعا کارها این
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 رو خیس لبهای و گردن و سینه و اورد حوله.  شست اب با دهنشو و کرد تموم کارشو زود

 . انداخت مبل روی و کشید خودش دنبال به کرد خشک

 . بخواب_ 

 . بوسه یه ؼیر میخواد چی مگه.  میکرد اذیتش چرا. زد زل بهش اخم با

 . پرید خوابم.  نمیخوام_ 

 . کشید روش پتورو و بکشه دراز کرد مجبورش و داد هلش

 . نزدمت تا میگم بخواب_ 

 . کاراش این با برد رو شاهین دل.  اویزون لبها  و شد مظلوم نگاهش 

 .میداد   حالت و شکل تؽییر  عجیب وقتها بعضی  

 . پرست افتاب یا ادمه این اخه 

 . ریخت هم به موهاشو و نشست کنارش

  ؟؟ ما کوچولوی سورن چشه.  شده چی_ 

  میکنی اذیتم_ 

 بدبخت.  میسوزونی که اتیشی همه این با گذاشتی بقیه واسه چیزی تو اخه ؟؟ اذیتی منو_ 

 . افتادم تو مثل جنی تخم گیر که من

  بگو قصه واسم_ 

 خندید

 . مثال دکتری. بکش خجالت دیگه شدی رگبز_ 

 درک به نگو اصال باشه_ 

 . شاهین چشم تو  اونم هیچوقت بشه بزرگ نداشت دوس.  کشید سرش روی پتورو

 . کشید صورتش رو دست و کشید پتورو
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 . واست میگم.  نکن قهر_ 

  دیگه نمیدم گوش.  نمیخوام_ 

 . دراوردن صدا کرد شروع و گذاشت گوشاش رو دستاشو

 .  کشید و گرفت دستهاشو مچ و خندید باز

 واقعا؟؟ بشنوی نمیخوای.  روه چشم بی و شیطون ی گربه یه مورد در_ 

  اطوار و ادا همه این از چیه مقصودش.   رفت نازکی چشم و داد چرخی چشاش به

 . هست هم قصدی و نیت مگه شاهین کردن دیونه ؼیر

 . ها باشه خوب_ 

 . این  هاست قصه مادر.  چیه پاتر اریه اصال.  چشم. باشه_ 

 . کرد مرتب و کشید باالتر کمی پتورو شاهین.  قصه انتظار در زد زل بهش اشتیاق با

   ای فرزانه و مهربون پیرمردی با ها افسانه سرزمین تو ما ی قصه طالیی  ی گربه_ 

 .  میکرد زندگی

 . نمیکرد ازاری مردم کمم خب ولی نبود ذاتی بد ی گربه

 . میسوزوند رو مزرعه گندمهای یا.  نداخت می اب چاه تو  سنگ یا

 . میزد سنگ گنجشکهارو حتی

 .میکرد اینکارو چرا ؟؟ چرا_ 

  بود زخمی گذشته روزهای خنجر از  دلش   هم شاید. بود لوس زیادی چون شاید. نمیدونم_ 

 . بیگناه موجودات حتی.  داشت دل به کینه همه از. 

 و شد تنها. داد مون گربه دست کار نفرت از حجم این.  بودن شاکی ستشد از همه خالصه

 روز یه تو اینکه تا.  کرد زمینگیرش کسی بی این بدجور سختی روزای تو.  دوست بی

 ....افتابی
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 زد لبخند شاهین.  ماند تمام نیمه هم قصه.  افتاد هم روی و شد سنگین  کم کم سورن  پلکهای

 روی و چشم بی طالیی گربه بخوابی خوب کرد زمزمه اروم.  سیدبو پیشونیشو و شد خم و

 من

 

 

 . کرد بیدارش سختی به صبح

 . روتین این به کنه عادت باید اینکه مثل 

 . کرد پیدا رو ابی جینز پیرهن و گشت لباساش تو کمی سورن

  بشورم رومو و دست من تا کن اتو واسم اینو شاهین_ 

 و شیر لیوان.  انداخت  خودش ی شونه رو و گرفت شدست از رو پیرهن زدن ؼر بدون

  بیاره اتو رفت و گذاشت جلوش میز روی رو پنیر و نون ی لقمه

 . ندارم دوس شیر من.  شااااااهین_ 

  هست توش هم موز.  کردم دارش طعم_ 

  میخوام چایی من نمیخوام_ 

 . نیست خوب واست چایی روز هر نمیشه_ 

  دیگه پاشو.  نشستی هنوز که تو

 . رفت حموم سمت به و بیرون داد حرص با نفسشو

 .  بود اماده هم پیرهن شست روشو و دست تا

 . پوشیدن لباساشو حوصله با کرد شروع

 .  شد دیرم.  باش زود سورن_ 

  دارم تو چیکار.  برو خو_ 

 ؟؟ مثال کنم ؟پرواز برم کجا.  کرده سد ماشینمو راه ماشینت_ 
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 . کرد مزه و ورداشت شیرشو لیوان و نشست مبل رو رفت و  زد لبخند

  بخورم صبونمو بذار حاال باشه. اها_ 

  خوردن صبحانه  هم سورن.  بود زده زل بهش ایستاده بؽل به دست هال در نزدیک همونجا

 .داد کش ممکن جای تا رو

 واردی روی ی اینه تو خودشو و شد بلند نموند  کردن معطل واسه ی ا بهونه وقتی بالخره

 . کرد چک

 . دنبالش هم شاهین و بیرون زد

 بزنه عقب دنده اینکه جای به ولی بود ماشینش تو دیگه سورن کرد باز رو حیاط در وقتی

 . زد  شاهین ماشین پشت به ماشینشو اروم و اومد جلو اهسته

 . حرکت این دیدن با داد تکون سری

 ماشین فکر.  نمیشه دیده توش اصال اینچیزا داؼونه که من ماشین.  تو مریضی مگه اخه_ 

  احمق ی پسره الاقل باش خودت

 و بیرون برد رو ماشین و دراورد شاهین واسه زبونشو و پوشید عینکشو و خندید باز

 . کرد حرکت

 . نشست فرمون پشت رفت شدن عصبی و خندیدن بین مردد هم شاهین

 

 

 .  اومد بیرون از  دعوا و حثب صدای که میکرد کار بیمارا از یکی ارتودنسی روی داشت

 .  میشد اضافه صداها شدت بر ولی نده اهمیت کرد سعی

 .  بیرون رفت و کرد خواهی معذرت جوون دختر از

 با میکرد سعی چقدر هر و بود شده بحثش مرد یه با کریمی خانم ، داشتنی دوس منشی

 . نکرد فایده کنه ارومش منطقی حرفهای
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 . عقب داد هلش و زد دمر ی سینه روی و جلو رفت

 .  میزد موج چشاش تو خشم و اخم و میرسید نظر به قوی و چهارشونه

 . شد خشک لحظه یه فقط ، لحظه یه سورن دیدن با ولی

 . باال میبری صداتو نیست که طویله.  اینجا مطبه.   ارومتر.  خبرته چه_ 

 . کوفت سورن ی سینه روی متقابال.  برگشت خشم و اومد خودش به

 . فوکولی جوجه نبند جمع خودت با رو همه.  اومدن ازش تبارت و ایل که اونجاییه طویله_ 

 .  شی زمین ُتؾِ  بزنمت جوری نکن کاری.  محترم اقای بفهم دهنتو حرؾ_ 

 . کرد سورن سرتاپای به نگاهی.  زد پوزخند

 بکن ازیتوب کوچه تو برو.  بیاد بزرگترت بذار برو.  بچه هستی ُتفی ُتؾ خودت تو_ 

 . کردن دعوا به چه تورو عمویی

 . خندید سورن متقابال

  مهدکودکیه های بچه ی اندازه منطقت و عقل نیست.  جناب شما واسه گذاشتم رو بازی_ 

  میرسه نظر به مناسبتر

  کشید و گرفت مشتش تو رو سورن لباس ی یقه

 . جوجه میکنی قدقد حد از زیاده داری_ 

 ؟؟ برمیاد ازم کاری چه میدونی ؟؟ ام چیکاره میدونی م؟؟ا کی من میدونی اصال

 وریا دور که طوری اروم و پایین اورد صداشو. کرد بیشتر لبخندشو و نیورد کم سورن

  گفت نشنون

 ورم یه به برمیاد ازت کاری هر و کارتو و تو_ 

 

 .  کرد حس گرفتنشو اتش دقیقا
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 ان هر چطور و رسیده انفجار حد به کارتونی شخصیتهای مثل چگونه کنه تصور میتونست

 . بزنه بیرون گوشاش و چشم از اتش و دود ممکنه

 .  زد پوزخند و شد چشمش در چشم گستاخی کمال در حال این با ولی

 . شد وارد ارمند دکتر و شد باز اسانسور درب که بگه چیزی که کرد باز دهنشو

  ؟؟ خبره چه اینجا_ 

  ؟؟ تویی کیان

 ، شده مشت ش یقه توی که دستی روی دست و اومد دکتر وقتی تا نداشتور سورن از چشم

  گذاشت

 چیه بازیا بچه این.  بزنیم حرؾ بذار باش اروم.  عزیزمن بعیده شما از.  سرهنگ جناب_ 

 دیگه

 . کرد رها اروم رو یقه و شد مسلط خودش رو عمیق نفس چند با

 

 

 .کرد هدایت شاتاق به رو بداخالق سرهنگِ ارمند دکتر بالخره

 . برگشت کریمی خانم سمت به سورن

 ؟؟ ارمنده دکتر بیمار ؟؟ این بود کی_ 

 . خورد اب یکم میبارید وجودش تمام از استرس که کریمی خانم

 شو اجازه  چون نکردم قبول من. دکتر رسیدن قبل اتاق تو بره میخواست.  عموشه پسر_ 

 . نداشتم

  ؟؟ نه مگه.  کردم اشتباه 

 .مثال بود چی اشتباهت.  مسئولی ت وظیفه و کار قبال در . نه_ 

 . بیداد و داد این جای به کنه درک رو چیزا این بیشتر باید که  سرهنگ اصطالح به اقای این
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 .ست خونه دیونه  میکنیم زندگی توش که نیست کشور.  گفت میشه چی

 باید همه.  برسه منصب یه به زهرماری و کوفت هر یا پلیس  و سپاه  و دولت تو یکی کافیه

 . باشن ها اقازاده بوس دست باید همه. کنار برن

 و تبعیض و  گزینش منطق با  چی همه و نداره ارزشی هیچ قانونمندی و قانون که کشوری

 . نمیشه این از  بهتر میره پیش خواری رانت

 

 . بیرون اومد ارمند دکتر که دادن ادامه  کردنشون ؼیب به دیگه یکم

 . میخوام معذرت من کریمی خانم ، دکتر ایاق_ 

  بیشتر پرخاشگری برای شد علت مزید هم دردش دندون عصبیه یکم سرهنگ جناب

 . میکنم خواهی معذرت همتون از ایشون طرؾ از من

 . رفت  بود منتظر که بیماری و اتاق سمت به و زد لبخند سورن

 بچه مثل کنه خواهی معذرت باید که یاون. وسط این چیه شما گناه.  دکتر اقای چرا شما_ 

 . شده پنهون  ش درجه و مقام پشت ها

 ؟؟ دارید مریض دکتر اقای_ 

 . برگشت ارمند سمت به

  مگه چطور.  نمیکشه طول کارم زیاد ولی بله_ 

 ممنون.   برنمیام سرهنگ دندون جراحی   پس از تنها دست منم نیومدن دستیارم امروز_ 

  نداره واستون شکلیم اگر کنی کمک  میشم

 . کرد قبول میل کمال با و زد شیطونی لبخند

 .  کرد تموم  زود بیمارشو کار و اتاق تو رفت

 دیواری کاؼذ  سرهنگ این واسه داشت نقشه خیلی
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 . عصبیه هنوز بود مشخص ولی بود خوابیده جراحی صندلی رو

 . میشناخت خوب رو دار صدا و عمیق های نفس این

 . کرد خواست در رو نوکایین امپول دکتر.  بود کرده تجربه دزیا شاهین با

 . گذاشت مواد توش لثه کامل حسی بی برای نیاز مورد حد از کمتر  کمی ولی کرد ش اماده

 . بودن کرده زوم بازش دهان روی و  ایستاده سرهنگ طرؾ دو

 . بست درد از چشمهاشو سرهنگ جراحی تیػ تماس اولین با ولی بود اماده چی همه

 . زد لبخند سورن

 . گذاشت کیان ی شونه رو دست ارمند

 ؟؟ داری  درد ؟؟ خوبی_ 

  میزد حرفشو باید بمونه ساکت نتونست سورن

 که چیزا این خب ولی هاست بچه واسه  بیشتر البته.  بزنیم واسش نیترو اکسید میتونیم_ 

 . نمیشناسه بزرگ و کوچیک

 . شد سورن چشم در چشم و برگشت کیان نگاه

 . داشت هم با دردو و خشم و حرص عسلیش چشمهای

 . بدید ادامه میتونید.  ندارم درد که کرد زمزمه

 . بیشتر نه بود کنی روکم کمی نیت.  ماسید سورن لبخند

 درد به راضی و بیمارشه حال هر به ولی نیست درش شکی انگیزیه نفرت ادم اینکه

 .  نیست هم کشیدنش

 .  نشد فرصت و کرد شروع کارشو دکتر ولی بزنه حسی بی دوباره خواست

   نگاهی عسل  و دستها نامحسوس لرزش اما نداره درد واقعا شاید که میداد امید خودش به

 کرد ناامید امیدشو  میشد تر تیره  هی که
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 .  کرد اماده تری قوی حسی بی و کارشد به دس بالخره

 .  داد باال رو کیان  لباس استین

 سرهنگای از خیلی برعکس میداد نشون  بازو  سفت های ماهیچه و متورم ایرگه همه اون

 . قهاریه ورزشکار  میدید تلوزیون تو که گنده شکم

 

 که نکشید دقیقه به.  بود قفلش کیان نگاه وقت تمام.  زد سیاهرگش توی رو حسی بی امپول

 . شد ؼرق واری خلسه دنیای در و شد خمار چشمها

  کرد پیدا رو پارسا بالخره که بود این میچرخید ذهنش تو که چیزی تنها خواب از قبل

 ست کننده رسوا جا همه و  جوره همه  ای گربه چشمهای این ولی شده عوض  شده بزرگ

. 

 

 . شد گرفته حالش نیست شاهین ماشین دید خونه اومد

 . کرد بازی باهاشون و سگها سمت رفت گذاشت حیاط تو رو ماشین که همین

 . اومد هم شاهین و شد باز حیاط در نشده اعتس نیم

 . دیدنش با اومد لبش رو لبخند ناخوداگاه

 . کشید طول کارم یکم شرکت  سر یه رفتم.  شد دیر.  میدونم. میدونم_ 

 . کرد بؽلش و اومد سمتش به و بیرون اومد قفس از.  میکنم گرم االن.  اوردم هم شام

 . بست چشمهاشو و دکر بو عطرشو و گذاشت ش سینه رو سر

  کرد مکث لحظه چند  متعجب.  خرید از پر دستهای با شاهین

  فشرد خودش به پالستیکها رؼم علی و اومد خودش به بالخره

  شد تنگت دلم ددی_ 

 . لفظ این شنیدن با رفت نفسش
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 دیگه میکنم سعی ولی بودم سرکار.  عزیزم ببخشید.  کوچیکت دل واسه بمیره ت ددی_ 

 . همیشه باشم خونه تو قبل.  شهن تکرار

 . شد چشمش در چشم و کرد بلند ش سینه از سرشو و خندید

 ؟ قول_ 

 . قول.  عزیزم قول_ 

 

 .  دادن تکیه اون پشتی رو سرشون و  نشستن مبل رو جفتشون شام بعد

 . حرکتی و حرؾ هیچ بدون.  فقط میکردن نگاه هم به

  اومد یادش چیزی یهو

 ؟؟ تینیس مطب که جمعه_ 

  خندید سورن

 ؟؟ ام کی من میکنی فکر واقعا شاهین_ 

 جمعه بخوان که نیست  مهمی و حساس کار مؽز و قلب جراحی مثل پزشکی دندون کن باور

 . بیمارستان یا مطب بکشونن منو هم ها

 دنیا دکتر بهترین و ترین مهم.  مهمه من پسر_ 

 

 . نشست بؽلش تو اومد و کشید جلو خودشو

   باشه شاهین بؽل طرؾ دو پاهاش که طوری

  مگه خبره چه جمعه_ 

  میکرد پایین باال نوازشگرانه و میکشید کمرش رو دست شاهین

 . شده قدیمی و عتیقه چیمون همه . خرید بریم_ 
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 کشید خسته تارهای اون بین انگشتاشو.  شد کشیده سفید های شقیقه سمت سورن چشمهای_ 

. 

 ؟؟ نیست زیاد ساله ۳۳ یه واسه سفیدی  موی همه این

 . اخه کنیم عوضشون چرا.  بودم همشون دلتنگ.  عشقه قدیمی.  دارم دوس عتیقه_ 

  زد لبخند شاهین

 . داریم مهمون_ 

 . انداخت مبل رو خودشو بؽلش تو از و داد چرخی چشمهاش به

  دیگه کیه باز_ 

  خوابید روش اومد و خندید شاهین

 . محترم ی خانواده و شهاب_ 

  اینجا میشن تلپ روز هر ندارن زندگی خونه اینا.  اووووه _

  نیومدن ساله چند میدونی_ 

 واسه میرسونن خودشو زود اینجا میذارم پا دفعه هر. همش منه سیاه بخت از پس_ 

   حالگیری

 زد گاز.  کرد  مستش فرنگی توت و گیالس عطر.  زد ای بوسه گردنشو و شد نزدیک

  تشنگی رفع ، نچشید ، کردن مزه برای

 ؟؟ بزنی ؼر حاال از میخوای.  عید تا کو حاال_ 

 نمیزنم سفید سیاه به دس من. ها میکشی کار من از اوندفعه مثل نکن فکر بیین_ 

 . کتک و دعوا زور به اونم شستی مالفه دوتا یادمه که جایی تا ؟؟ کار ؟؟ تو_ 

 . نداره ربطی من به.  یستمن  تارتارت خاندان اون و تو کارگر من.  چی هر حاال_ 

  درازی زبون از میاد بدم میدونی.  دیگه نکن روی زیاده_ 

  ؟؟  بازم میزنی ؟؟ میکنی چیکار مثال_ 
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 . دفعه هر مثل کرد رو زیرو رو شاهین.  گفت شیطونی لبخند و نگاه با اینو

 . زد باسنش رو محکم یکی.  انداخت ش شونه روی و کشید دستشو و شد بلند

 . نکرد اعتراضی برد خواب اتاق سمت به وقتی  اما. داد تکون پاهاشو و گفت اخی

 . کشید دراز کنارش و بست درو و تخت رو انداختش

  دادم رو بهت چی هر بسه_ 

 . دیگه جای یه نه میخوابن یاشون ددی پیش ها بچه 

 

 . کرد بؽلش محکم و ش سینه رو اومد

 ؟؟ کنیم عوض هم رو تختمون_ 

  بخوای تو اگه_ 

 . دارم دوسش.  خوبه.  نه_ 

 .  بوسید سرشو و خندید شاهین

  ای خسته.  برم قربونت بخواب_

  کنی ام تنبیه باید.  امروز کردم بدی کار یه من ددی_ 

  زد زل بهش و کشید عقب سرشو

 ؟؟ جیرجیرک تو باز کردی چیکار_ 

 

  شد چشمش در چشم و گذاشت ش سینه تو شو چونه.  شاهین ی سینه و شکم رو اومد

 . برسه نظر به مظلوم ممکن جای تا نگاهش که طوری

  کردم بد کار چندتا_ 

  میشنوم خب،_ 



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

  زدم  پشت از ماشینتو صبح_ 

  بود رفته یادم اینو.  ها میگی راس_ 

  خلوته دیدم اخه کردم رد دوتا هم قرمز چراغ_ 

 

  زد باسنش رو محکم یکی و کرد اخم

 . بد پسر_ 

 . بکشه درد زدم بیحسی بهش کم عمدا داشتم بدخلق ماربی یه_ 

  چی؟؟؟_ 

 ؟؟ چی یعنی

 ؟؟ نمیکشی خجالت

 بیمارت سالمتی و وضعیت حالتی و حال هر در که  خوردی قسم تو ؟؟ بازیه بچه مگه

.  مسئولی انسانیت قبال در ، خودت کاری وجدان قبال در ، بیمارت قبال در.  باشه اولویت

 . اینو میفهمی

 ذهنش تو که حرفایی فقط شاهین حرفهای و بود بد  خیلی کارش ، شد ناراحت ، کرد ؽضب

 . میکرد تایید رو میچرخید

 .بگیره اروم  سرزنش سراسر صداهای این یکم بلکه میشد تنبیه باید

  نمیشه تکرار دیگه. ببخشید ددی_

  نشد باز هم از کوچولو یه حتی اخمش

 .  نکنی ؼلطا این از دیگه تا میشی مه بدی تنبیه.   بودی بدی پسر_ 

 ددیییی؟؟_ 

 . نشنوم صدا_ 
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 چوبی کش خط میری.  فردا هم ش بقیه میشخ اعمال امشب قسمتش یه.  قسمته دو ت تنبیه

 . میاری واسم میکنی خیس رو کمده تو که

 .  بود جدی کامال شاهین اینکه مثل.  داد قورت دهنشو اب

 . ددی  چشم_ 

 .کنه پیداش تا کشید طول  کمی ولی ردک باز رو کمد رفت

 اشپزخونه سمت و بپرسه  شاهین از نکرد جرات ؟؟   چیه واسه خیسی که بود سوال واسش

 .  کرد کامالخیسش سینک توی و  رفت

 . بود ایستاده  ش گوشه یه و شده بلند تخت رو از شاهین

 

 . بکش دراز تخت روی شکم  به بیا_ 

 . کرد اطاعت و شاهین دست داد رو کش خط

 . بست هم به رو پا و دست هر جفت به جفت پشت از  پهن نواری چسب یک با شاهین

 . نمیذاشتم واست سالم انگشت وگرنه کارت واسه داری الزم  دستاتو حیؾ_ 

 .  ندارن کارت  دادن انجام خوب تو نقشی ت وامونده پاهای که خوبه بازم

 . زد زل بود شده اکترسن یهو که شاهین صورت به و  چرخید سرش

 ؟ ترس این بود امیز تحریک و خوشایند اینقدر چرا اما ریخت یهو دلش

 

 

 . داد ماساژ رو پاهاش کؾ روی کمی و اومد جلو شاهین

 ؟ اره.  میکنه استفاده تالفی واسه کارش از ما دکتر جناب پس_ 

 . من کردم بزرگ پسری چه.  روشن چشمم
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 . ببخشید ددی_ 

 . گذاشت پاش کؾ روی رو کش خط نازک  ی لبه

 . کرد خفه رو صداها حلقش تو  هوا که نکشید اخ.  زد قدرت تمام با و رفت باال یهو

 .  بود بدی خیلی درد.  رفت لحظه چند نفسش

 .  نداشت کاری گوشت و پوست با ولی شد شروع پا کؾ از

 . میکرد گیری نشونه رو استخونها مستقیم کش خط نازک ی لبه اینکه مثل

 .  میسوزوند رو زانوش استخون مؽز تا که ست سنگینی و خیسی خاطر به هم شاید

   رو یکی این نمیتونست.  داد تکون خودشو کمی

 . میگشت فرار واسه راهی دنیال به.  کنه تحمل 

 واسه ست کافی شاهینه دست تو که پایی مچ و شده بسته و  بند در چی همه.  نبود راهی اما

 .  رلشکنت و کردن قفل

  اشکش شدن سرازیر  واسه بود کافی ضربه اولین همین

 . داره درد  ددی_ 

  داره درد خیلی.  نزن اینجوری

 

  زد پوزخند شاهین

 ؟؟ داری نوازش انتظار نکنه.  جیرجیرک تنبیهته_ 

 . شد کوفته پاش یکی اون رو اینبار و رفت باال کش خط باز

  رحم بی درده همه اون شده پیچیده از کرد ایینپ باال خودشو. زد داد دل ته از اینبار

 . ببخشید.  نزن ددی.  کردم ؼلط ددی_ 

 .  ددی کوچولوی حاال زوده_ 
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 . استخون و چوب و گوشت برخورد صدای و اومد باال  کش خط باز

 . میکرد هم التماس جیػ و فریاد و اه و اشک بین

 شکستن یا ورداشتن مو نکنه میگفت خودش به.  بود افتاده لرز به پاش ساق های استخون

 . میلرزن و میکشن تیر اینقدر چرا وگرنه.  اصال

 . داد رضایت بالخره تا شد خیس کامال بالشت فقط.  بود چندتا نمیدونست

 جهنمی ضرباتِ  اون  به نسبت.  زد دستاش کؾ رو کش خط پهن سمت با هم ضربه چندتا

 .بود تحملتر قابل

 . میکرد هق هق اروم فقط

 . داد ماساژ پاهاشو و دست کمی و کرد باز قیچی با چسبهارو

  بذارم نمک و گرم اب تو پاهاتو یکم  پاشو.  سورن پاشو_ 

 . نمیزد حرؾ و کرده پشت بهش. بود قهر

 . کرد بؽلش و برشگردوند و جلو اومد

 . کرد بلندش میشد راحت و سالها این تو نشده تر سنگین اصال که عجیبه

 . میکرد گریه همچنان اما گذاشت شاهین ردنگ دور دستاشو

 جوره همه بود  فرسایی طاقت و بد تنبیه

 

 خم.  گرفت اشکشو سراسر صورت و شد بلند.  صندلی رو نشوندش و اشپزخونه تو بردش

 . بوسید پیشونیشو و شد

 . میشی بهتر حاال.  نکن گریه_ 

 .  داشت درد خیلی.  بدی خیلی شاهین_ 

 و کرد بلند اروم خیلی پاهاشو.  برگشت حموم تشت با لحظه چند بعد و نبیرو رفت و خندید

 . گذاشت تشت توی
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  توی و کرد پر اب شیر از ولرم اب پارچ یه

 . کشید هیسی پوست با برخوردش از. بود گرم.  ریخت تشت

 نمک  کیسه نصؾ یه.  بود رسیده نصفه به تقریبا اب.  ریخت تشت تو هم دیگه پارچ دوتا

 . دادن ماساژ کرد شروع و نشست زمین رو همونجا. کرد اضافه تشت اب به هم

 . میکرد نوازش و خیس نمک اب با رو ساقشون حتی پا کؾ و پشت

. کرد نگاه میکرد فین فین فقط و بود شده ارومتر که سورن  به و اورد باال سر لحظه یک

 بود شده سرخ که بینی نوک و باال کشید خودشو کمی.  رفت احوالش و حال این واسه دلش

 . بوسید رو

 ؟ جیرجیرک اومد دردت خیلی_ 

 . تربیت بی ددی نزن حرؾ بامن گمشو_ 

 . داد تکون سری و زد قهقهه

 . میکنه تر عصبی رو ددی بدتر هی.  داره دیگه تنبیه یه رفته  یادش فرنگی توت_ 

 خشن شاهین. پرید رنگش لحظه یه

 قورت دهنشو اب. نیست خبری داشتنی دوس های اسپنک اون از دیگه احتماال.  بود شده تر

 . داد

 . دیگه بسه. خب شدم تنبیه ددی_ 

 . بد  پسرهای نه میکنن تعیین  ها ددی دیگه اینشو_ 

 بلند.  کرد خشک پاهاشو  خوب بود انداخته اش شونه روی که ای حوله با و شد تموم کارش

 . تخت روی به و کرد بؽلش باز و شد

  دستشو  ناخوداگاه.  کشید وشر هم پتورو

 . گرفت

 . شاهین میری کجا_ 
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  زد  بوسه داغ های گونه روی چندبار لبخند  با و شد خم و برگشت

 . شاهین کوچولوی االن میام_ 

  میام کنم مرتب رو اشپزخونه یکم بذار

 . میاد خوابم پیشم بیا.  کن ولش_ 

 و کشید دراز کنارش و اومد جلو.  بگه نه نما مظلوم ی کشیده درد پیشی این به نمیتونست

 . گرفت بؽل و سینه به رو سورن

 . زد بوسه سرشو چندبار و میکرد بازی موهاش با

 . دیگه پیشتم.  عزیزم بخواب_ 

  دیشب ی قصه ی بقیه ، میگی قصه_ 

 . بگم بهت تا ببند چشاتو.  چشم اونم.  چشم_ 

 و موها توی که نفسهایی و شاهین بدن دمای.  کنه باز نتونست دیگه اما بست چشمهاشو

 . رفت فرو عمیق خوابی به.  کرد خودشو کار میشد پخش پیشوتیش

 

  شد بیدار خواب از تا داد تکون شو شونه چندبار شاهین

 . نشست تخت روی شد بلند بالخره ولی کرد نوق و نق کمی

 .  میشه دیر.  سورن بدو_ 

  داری عجله اینقدر همیشه چته.  خب هست وقت هنوز_ 

 تنبیه هم بعدش.   نیست حواسم نکن فکر نرفتی حموم کال دیروز بگیری، دوش باید_

  اصال وقت کو.  هست  هم خوردن صبونه.

 گذاشت زمین روی پاشو گه همین ولی کرد ؼر ؼر کمی و زد کنار خودش رو از رو پتو

 از دراومد شاشک.  انداخت تخت روی خودشو دوباره که پیچید پاهاش تو دردی چنان

 . میذاره قدم برنده و تیز نوک ی شیشه هزاران روی داره ادم که بود این مثل. درموندگی
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  تحمل قابل ؼیر حد این تا

  وحشتناک حد این تا

 . نمیتونم.  کردی فلجم شاهین_ 

  کنه کمکش سمتش اومد

  اینجوریه داره ورم چون.  سخته اولش فقط.  نشو لوس پاشو میتونی_ 

 . میخوابه هم ورمش ریب راه 

  رحم بی ، وحشی.  توه تقصیره همش.  نمیتونم نمیخواااام_ 

 کشید باال شاهین بؽل تو خودشو گرفت دردش باز.  بایسته کرد مجبورش و گرفت بازوشو

  نکنه پیدا مماس زمین با پاها کؾ

 . بیای راه باید.  جیرجیرک نکن اذیت_ 

  وضعیت شد بهتر کم کم.   رفت راه حموم به یدنرس تا قدم چند  شاهین کمک با بالخره

 . داشت درد همچنان ولی

 خودش وسط این.  زدن لیؾ رو سورن تن کرد شروع و کرد باز رو اب دوش و کرد لختش

 .  نداد اهمیتی ولی شد خیس کامال هم

 تنش رو سورن لباسای ولی کرد عوض خودشو لباسای.  اتاق تو اوردش شد تموم که کارش

 . نکرد

 .  کرد خشک بدنشو حتی و موها سشوار با

  تنبیه داشتنی دوس قسمت به رسیدیم.  دیگه خب_ 

  اخه دیگه ای تنبیه چه نیست خوب حالم میگم.  توهم کن ول شاهین_ 

 . برگشت قرمز طناب یک با بیرون رفت و خندید

 . بشه تموم کارم تا بگیر اروم  پس نمیکنه حالت به فرقی هم زدن چونه.  میشی تنبیه گفتم_ 
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  که بود این جالبیش ولی نبود مشخص جنسش.  کرد نگاه دستش توی طناب به تعجب با

 . شده کشیده دورش تا دور نرمی ی پارچه

 . کنه اصالح رو طناب خشن و زمخت طبیعت اون اینکه واسه احتماال

 

 . کردن بانداژ حوصله با کرد شروع وقتی بود شاهین جدی صورت قفل چشاش

 . نمیکرد حرکتی و نمیگفت زیچی

 .مطیع و اروم سورن این خودش واسه  حتی بود عجیب 

.  بایسته کرد مجبورش و کشید رو طناب اضافی اخر در و زد گره چند سینه و شکم روی

 عجیب. کرد رد باسنش کفل طرؾ دو از رو طناب بعد و کرد تنش کوچک خیلی شرت یه

 .  حسش بود

 . بود هم لذتبخش ولی داشت درد

 نفس به کرد محکم شکمش روی بعد و بست  تخمهاش و الت روی رو ها گره اخرین وقتی

 . بود افتاده نفس

 . بانداژ ی تجربه اولین این از بود شده تحریک تقریبا

 . میکنه تنش  ها طناب روی لباساشو داره چطور که کرد نگاه شاهین به

 ؟؟ شاهین_ 

 ؟؟ سرکار نرم امروز

 . بود شیطانی پوزخند  شبیهه بیشتر البته زد لبخند شاهین

 . میکرد مسخره ارومشو و مظلوم لحن هم شاید

 . تن و اندام فقط نه بانداژه که بود  نفسش و وجود و روح.  بود بند توی وجودش تمام

 . کنی اضافی ؼلط دوباره حالت به وای.  میدی انجام خوب کارتم.  کار سر میری اتفاقا_ 

 . تو و  میدونم من
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 .  گرفت دندون به لبهاشو سورن.  کشید و گرفت هاشو سینه نوک

 . میکرد ارضاش جورایی یه تحکمش و قدرت.  داشت دوس رو خشن شاهین این

  ؟؟ بگم دوباره یا بیبی فهمیدی_ 

 . فهمیدم کرد زمزمه.  داد شاهین لبهای بعد و چشمها به خمارشو چشمهای

 . بوسه یک شیرینی و کوچکی به جایزه یه.  فقط بود جایزه منتظر

  . خندید و شد متوجه شاهین

 .  کشید رو طناب اینبار و کرد رها هاشو سینه نوک

 مستی. شد رها کوچکی اه گرفت دردش شد تر کشیده بود شده رد باسنش شیار از که  خطی

 . کرد وجود ابراز بیشتر نیاز و خماری و

 ؟؟ چی فهمیدم_ 

 . ددی فهمیدم_ 

 .  افرین_ 

 . کمتر هم شاید بود میلمیتری لب دو ی فاصله.  شد زدیکن

 . تحریک و ورم از شاید گرفت درد التش حتی اینبار.  کشید بیشتر و بیشتر رو طناب

 . کنی تحملش باید خونه میای که ظهر از بعد تا_ 

 . کردی بازش حالت به وای

 . سر حرکت ینا از شدن مماس هم به کمی لبها. داد تکون تایید عالمت به سرشو

 .  بوسیدن ی واسه بشه قدم پیش نکرد جرات ولی

 حالت هر در باشه شاهین دست باید معاشقه امور  کنترل.  بود یادش قدیمی اموزشهای هنوز

 شرایطی و
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 . شاهین لبهای روی اومد دلبخن

 . بود ؼرق. خندید هم سورن چشمهای امتدادش در

 . شاهین نفسهای ؼرق

 روشن دلی.  رویید زندگی به امید.  کاشت لبهاش روی نرم ای بوسه و کرد رحم بالخره

 . بوسه و بوسه و بوسه باز.  شد زنده  گذشته دلنشین خاطرات. شد

 شده تنیده تنش دور که طنابهایی ان با تقابل در  نیمهربا و لطافت سراسر.  عمیق.  نرم

 . میبالید هم خارهایش به بود گل

 . دلتنگی از شاید لؽزید اشکی.  شکفت بهاری های شکوفه 

 .  میبارید  عشق و مهربانی که نگاهی باز و کند دل بالخره

 . ننشست دوپا میان طناب ان با سخته چقدر که فهمید شد ماشین سوار  وقتی تازه

 . کرد حرکت و کرد زمزمه لب زیر و نامحسوس فحش چندتا

 و پوست به و میشد سفتتر بانداژ  حرکتی و  تکون هر با.  بود بدتر وضعیت مطب تو

 . اورد می فشار گوشت

 . میکرد وجود اعالم میون اون هم درد ، خب ولی نداشت لذت که نه

 . داره کار باهاش ارمند سرهنگ گفت کریمی خانم که بود روز وسط

 شاهین از.  کنه بدخلقی داشت جرات کی ولی دیگه داشت کم همینو.  هم تو رفت اخماش

 .  بیشتر خورده یه امروز ، میبرد حساب

 . دارم ضروری تماس.  داخل بیاد دیگه دقیقه پنج بگو.  باشه_ 

 . رفت و بست درو و داد تکون سری مهربون لبخند یه با همیشه مثل کریمی خانم

 

 . گرفت رو شاهین ی شماره و  کرد پیدا لفنشوت

 . داد جواب بالخره تا خورد بوق چندتا
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  سالم_ 

 ؟؟ عزیزم خوبی.  کوچولوم جیرجیرک.  به_ 

 .. اما.  هستم که خوب_ 

 ؟؟ اما_ 

 . شد بیشتر جراتش.  بود خندون و شوخ لحنش

 . فالط کنم بازشون.  کردن کار اینجوری سختمه.  اذیتم خیلی شاهین_ 

 اصال شاید.  انداخت وجودش تو رو شک و تردید خط اونور ارامش و سکوت لحظه چند

 . میگفت چیزی نباید

 ؟؟ سورن_ 

 شدن تحریک که فرستاد خودش به لعنتی.  بود عمیق.  بود متفاوت.  بود جدی لحنش اینبار

 . اخه شده جنبه بی اینقدر کی از.  کلمه یک با فقط اونم کرد حس خودشو

 ؟؟ ددی لهب_ 

 صبح تا شب کنم کاری نذار.  نکن بدتر و سختتر تو تنبیه.  بزنی دس بهشون نکن جرات_ 

 .  بشینی ثانیه یه  نتونی حتی روز  طول در فردا و بکشی درد

 ظرفیتِ  لطؾ به شده بیشتر ش تنه پایین به فشار  چقدر میداد نشون میشد بیشتر که دردی

 .کشید درد زا ای ناله.  بدن و تن این پایین

 . شد حس اما ببینه نمیتونست رو شاهین لبخند

 . برسم کارم به منم بذار برس کارت به برو دیگه خب_ 

 ؟؟ شاااهین_ 

 . نشنیدم تو چشم_ 

  کرد زمزمه ارومی چشم و کرد فوت صدا با نفسشو

 ؟؟ چی چشم_ 
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  ددی چشم_ 

 . فعال. افرین_ 

 . انداخت جلوش میز روی و کرد قطع رو گوشی

 مونده همینش.  شست سرد اب با روشو و دست و اتاق ی گوشه روشویی سمت رفت

 . ببینتش حالت این تو سرهنگ

 .  شد وارد کیان و شد باز در که کنه خشک روشو و دست نشد وقت

 نمیخورد تکون و زده زل بهش فقط نمیزد حرفی حتی.  کرد حس  شدنشو شوکه

 

 

 .  بفرمایید_ 

 . اومد خودش به سورن حرؾ با

 ذهنش از رو میدهند جوالن سرش تو که خاطراتی کرد سعی.  داد سرش به  ارومی تکون

 . بتکونه

 صورتشو و دست نم و ورداشت میز روی از کاؼذی دسمال چندتا سورن.  اومد تر نزدیک

 . گرفت

 . میکردن شیطنت و چسبیده پیشونی به.  بودن حرفها این از لجبازتر اما مو تابدار تارهای

 . نشست بیمار صندلی روی کیان

 دو تا و  پادگان برم باید شب منم.  امروز نیستن هم ارمند دکتر ، کرده اذیتم خیلی ها بخیه_ 

 ؟ نیستی بلد یا کنی کاری یه میتونی.  نیستم هفته

 . کرد بارش چی یه لب زیر و داد چشاش به چرخی سورن

 . پایین کشید رو چراغ و نشست کارش صندلی رو رفت

  ؟؟ نه یا بلدم  اصال ببینم.  لطفا کنید باز_ 
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 . پارسا مثل درست میشد دلخور بامزه.  خندید کیان

 .  نداری کافی تجربه شاید گفتم میرسی نظر به کوچولو خیلی.  اخه نه_ 

 ؟؟ دیگه جوان منظورت کوچولو از_ 

 . نوجوان  بهتر یا خوبه کوچولو همون نه_ 

  بشنوه نتونه که نبود اروم هم اونقدرا کردولی زمزمه  فحش تا چند یه باز

 کوچولو؟؟ دکتر گفتی چیزی جانم؟؟_ 

.  هستید خوب کارتون تو چقدر هم دیدم.  پیرمرداست شما دوره ، دور فعالکه گفتم ، خیر_ 

 . ساختید واسمون که بلبلی و گل کشور این واسه ممنون

 اونم بخنده  بلده  ادم این مگه.  کرد نگاه بهش تعجب با.  شد منفجر کیان  ی خنده شلیک یهو

 مدلی این

 

 . گفت هم کلمه چند خندهاش بین بالخره

 .  نامرد نشده هم م ساله ۳۳  ؟؟ پیرمردم من حاال_ 

  ؟؟ بدی ربط بهم رو کشور وضعیت میخوای  که ام چیکاره من ضمن در

 خودشو جلو خیلی.  کرد فوت نفسی و داد  گیر نفس ای گربه چشمهای اون به چرخی باز

.  داشتنیه دوس و شیرین پسر این چقدر.  نکنه  جاش از و نگیره لپشو طرؾ دو گرفت

 پارسا مثل درست

 

 و زد بیرون پیرهنش از طالیی بصلی کنه چک  رو ها بخیه جای تا شد خم کمی وقتی

 . موند اویزون

 . داشت زیبایی و خاص طرح.  شد قفلش کیان نگاه

 حس خودشو شدن هیپونتیزم که کرد تعقیب نگاهش با  رو صلیب پاندولی حرکت این اینقدر

 . ان یک در کرد پرتابش گذشته خوش خاطرات به ،  شد گم مکان و زمان.  کرد
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 . کشیدن دراز گندم  های ساقه میون

 . میکرد رقصشون به مجبور و مینواخت زیبایی ملودی طالیی های خوشه اون میون  نسیم

 . نمیشد بدل و رد حرفی

 . پارسا چشمهای و سکوت و سکون

 ؟ نیست همین زندگی مقصود و ؼایت مگر.  نمانده گفتن برای حرفی.  ست کافی همین

 . دوباره ُمردنی برای زندگی باز و ُمردن دوست چشم در چشم

 . شد بیشتر نگاهش تو ؼم.  کشید کیان کبود  ی گونه روی دست

  کرد باز لب بالخره

 ؟؟ میکنه درد_ 

 ؟؟ هست  پارسا نوازشهای وقتی  میشد حس مگر دردی ، خندید

  نه_ 

 ؟؟ نکنی دعوا دیگه نبود قرار مگه_ 

  میکردن اذیتت نباید.  بود خودشون تقصیر_ 

  نباش حساس اینقدر.  میکردن شوخی داشتن_ 

 . باش نداشته بیجا انتظار پس حساسم میگی خوبه.  نکنن شوخی تو با_ 

 ؟؟ کیان_ 

 ؟؟ دلم جان_ 

 نیست؟؟ نرمال دوستیمون واقعا_ 

 ؟؟ اینو گفته کی_ 

 .  همه_ 

  کردن بیخود همه_ 
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 . گفت هم بابام_ 

  زد لبخند

 کرده بیخود اونم_ 

 اینقدر پسر اونم دوست دوتا هیچوقت ولی.  داشتیم صمیمی دوست بچگیامون هم ما میگه_ 

 . نیستن وابسته هم به

 ؟؟ کیان نیستیم نرمال ما نظرت به

 . نیستن نرمال اونا. هستیم_ 

 . شب هر.  میبینم خوابتو شب هر من اخه.  نیستیم نممیک فکر من ولی_ 

 . میبینم خوابتو منم ؟ چی که خب_ 

 ؟. یادته خواهرم_ 

 ؟ اره_ 

 .  میدید شوهرشو خواب نامزدیش زمان_ 

 .  بزنه نموند حرفی.  شد ساکت

 میبوسه رو پارسا های لب خوابهاش تو اینکه.  نیست معمولی شون رابطه واقعا شاید

 طبیعیه؟

 . نیست درست این اصال.  پسرن جفتشون

 میاد؟؟ دنیا کار ترین درست این نظرش به چرا حاال

 . نیست تحمل قابل دختر، ولو ؟ ساختن ؼریبه یک لبهای روی زدن بوسه برای رو لبها این

 و ریز اندام تک به تک و دستهایش حتی هایش گونه.  چشمهایش.  لبهایش.  اونه مالِ  پارسا

 بس و  اون مال.  ستاو مال درشتش

 

 . شد ازاد صلیب اون جادوی از. داد تکونش و اومد ش شونه رو دستی
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 . مالوند چشاشو بار چند و اومد خودش به

 . زد زل میکرد نگاه بهش نگران که سورن به

 ؟؟ باشن هم شبیهه اینقدر ادم دوتا باید چرا

 . گذشته خاطرات وسط بندازتش امادگی هیچ بی و رحمانه بی اینچنین باید چرا

 ؟؟ سال هفت شش و بیست ؟؟ روزها اون از گذشت چقدر

 . نزدیک حال عین در و میرسه نظر به دور چقدر

 ؟؟ خوبه حالتون_ 

 دکتر نگرانی از ؼیر نگرانی ب ولو.  منظور بی ولو.  داشت دوس نگرانیشو. زد لبخند

 . نیست  مریضش واسه

  خوبم_ 

 . گفت رو این میگرفت نفس و میربود دل که کشیده های ای گربه ان چشم تو چشم

 . ابدار و تازه ترو چقدر.  رسید سورن لبهای به  و لؽزید نگاهش

 . نیست طروات این به هم نورسیده های میوه

 قرمز طناب اون روی نگاهش ولی صلیب ان   جستجوی در شاید  اومد تر پایین چشمها باز

 . شد قفل

 !! نیست صاحاب بی ما کوچولوی دکتر پس

 . نداشت خشمش روی کنترلی همیشه مثل.  شد عصبی

 . جا نابه ولو زد اتشش تعصب و ؼیرت و حسادت

 . استدالل و منطق گونه هر از خارج ولو

 . عقل و هوش حتی دارد شنوی حرؾ کسی از مگر دیگر است احساس

 درو و زد بیرون کرده اشؽال رو اتاق ی همه لحظه یک در که اخمی با. پرید صندلی از

 . کوبید سرش پشت
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 . داد بیرون حرص با نفسهاشو سورن

 . دیوونه سرهنگ_ 

 واصل درک به رو چندتاتون  وگرنه نرفتم سربازی شکر خدارو.  چلید و خل همتون

  خودکشی همون نه.  میکردن اعدامم یا. میکردم خودکشی بعد و  ممیکرد

 دیونه روانی

 

 .  میشن تنگتر لحظه به لحظه میرسید نظر به که طنابها این

 .  نگسره با عجیب مالقات اون

 . کار های خستگی

 . ترافیک کالفگی

 . کردن عصبی انفجار حد تا اونو هم دست به دست همه و همه

 . کرد واژگون لگدی با رو کاناپه جلوی کوچک میز و شد داخل و کرد باز رو هال در

 .داد تکون سری و اومد جلو لبخندی با بود مشؽول اشپزخونه تو که شاهین

  السالم علیک_ 

 سرخ التهاب و فشار شدت از هاش گونه.  نمیگفت چیزی و بود زده زل شاهین هب اخم با

 . میدادن خبر درونش اتش از و شده

 کردن باز هارو دگمه تاءنی و حوصله با کرد شروع و ایستاد روبروش و شد بیشتر لبخندش

. 

 . اینکه مثل عصبیه جیرجیرکم چیه؟؟_ 

 . نشوند گردنش ویر ای بوسه رفت پشتش به و دراورد رو پیرهن

 . کرد باز رو شلوار ی دگمه و اومدن جلو دستها

 . بوسید رو گردن سمت اون
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 ؟؟ ست خسته_ 

 . داد پایین شلوارشو و کرد باز هم رو زیپ

 . داد ماساژ کمی هارو سینه و اومد باال دستها

  بست لذت از چشمهاشو

 ؟؟ ست گشنه_ 

 . گردن مهره اخرین روی ای بوسه باز

 .  برگردوند خود سمت به و گذاشت هاش شونه رو دست

 . کردن باز رو بند کرد شروع

 . کرد بازش کامال تا چرخوند اونو بار چند

 .  داد دس بهش شده کاری روبان کادوی حس

 . لحظه یه گرفت ش خنده

 . بود گذاشته یادگار به تنش جای جای روی سرخی فروفتگی  طناب رد

 . بوسیدن کرد شروع حوصله با

 . شکم تا سینه تا گردن زا

 . زد زانو سورن جلوی

 و بود نمایان هم اونجا طناب اثار.  پایین کشید هم رو شرت.  زد زل شاهین به تعجب با

 . کاشت روش بوسه چند بعد و داد ماساژ التشو کمی.   میکرد کزکز

 .  شد سردش.  لرزید خود به یهو

 .  ستنش سرش پشت مبل روی نداشتن وزنشو تحمل پاهاش

 . بود زده زل بهش ؼریب لبخندی و نگاه با شاهین

 . بوسید لبهاشو و اومد باال شد تر نزدیک
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 ؟؟ اره.  بود ددیش دلتنگه هم شاید_ 

 . بود این دردش پس.  کرد بؽض لحظه یک

 . سرهنگ حتی نه و گشنگی نه.  کالفگی نه.  خستگی نه

  مرگ حد تا اونم شد تنگ شاهین واسه دلش

 

 

 . نشست بؽلش توی  و جلو کشید خودشو و گذاشت شاهین گردن دور دستشو دو

 . بود تنش  لباساش که کسی بؽل توی نشستن لخت داشت عجیبی حس

 ؟ میشود در   طریق این ؼیر مگه خستگی.  ردک نگاهش مظلوم و گذاشت ش شونه رو سر

 . اش دوستداشنتی بؽل  در مچاله و محبوب ی شونه روی

 . شد بیشتر شاهین لبخند

   شیطنت هم داشت مهر هم نگاهش

  دیگه؟ میخواد چی جیرجیرکم ؟؟ جانم_ 

  ؟؟ نشد رفع دلتنگیش

 حد در حتی.  میکردن حرکت و زده زل شاهین به افسونگری و زیبایی سراسر چشمهای با

 . سر دادن تکون

 و چابک تیزو سانهای گربه این  میکنن ادا رو مطلب حق  چطور میدونست هم خودش شاید

   نیست گفتن سخن به نیاز

 . فرنگی توت طلبه زیاده و حریص.   دیگه نداره سیرمونی.  بازم میخواد بوسه حتما_ 

 دوست از چه هر ، خب ولی ست سهبو یک فقط از بیش طلبش.  شد تندتر نفسهاش ریتم

 .اید خوش رسد
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 خورد کامل اشتهای با و اورد هجوم لبها به.  کشید باالتر رو بود  سورنِ  کمر زیر که دستی

. 

 توت از بهتر چی اصال.  بخوره نهار  نشد وقت زیاد ی مشؽله  خاطر به اومد یادش تازه

 سالم ی وعده میان و بندی ته واسه گیالس و فرنگی

 

 . میمکید و میکرد مزه نوبت به رو هالب

 . باال لب دوبار پایین لب بار یه

 کشور  قانون  نظر زیر کرد  میشه چه.  نمیشد رعایت عدالت هم لب خوردن تو حتی

 . است همین کردن زندگی اسالمی

 شریان قطع ؟از میترسید چه از.  میشد تنگتر لحظه به لحظه گردنش دور سورن دستهای

 ؟ زندگی

  همیشه مثل که بود نفس ، شدن خسته اینکه نه ، هم از کندن لب اما ، نه که دل خرهبال

 . کرد کمکاری و نامردی

 

 . میموندن اینجور ابد تا میشد چی.  کشید ش چونه و لب رو  انگشت لبخند با شاهین

 . ارزوهاست تمام تهِ  تهِ  بؽلش تو  شیطون لختِ  ی جوجه این

 ؟ هست کردن تمنا اسهو دنیا تو چیزی دیگه واقعا

 . شد تمام.  نیست ، نه

 ی خونه ، عالم   ثروت و پول تمام ، مقام و منصب به رسیدن و کاری های موفقیت تمام

 تار فدای عیال، و بچه و زن و خانواده  اصال. راحت زندگی و باال مدل  ماشین و  بزرگ

 . پسر زیباترین این موی یک

 . کیفیت این با نه شدت این به نه.  بودهن عاشق اینقدر کنون تا  ددی هیچ

 سورن؟ چشمهای جادوی یا  بود خودش مشکل ؟  رسید اینجا به که  شد چی 
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 . سورن سر باال اومد و پوشید لباساشو

 . نمیرسیم کارامون به میشه دیر.  دیگه اشوپ سورن_ 

 . امروز واسه چیدم برنامه کلی

  بیداری و خواب بین کرد زمزمه

 خلق ازار و اذیت نیت به فقط  بیرون داد بچه کلی که زات پسر مادر اون جان شاهین_ 

 . شو من بیخیال الناس

 . رو هفته تعطیلی روز تنها نکش گند  به کنیم استراحت بذار

 

 ؟؟ گفتی چی _

 . زد زل بهش و نشست شد بلند ناخوداگاه که بود جدی لحنش اینقدر

 . کرد شوخی باهاش نمیشد اصال و بود شده خشنتر مراتب به اینروزا شاهین

 افراد  دیگراز یکی یا گرامی ی والده به توهینی میون این  اگه.  بودم خواب.  نمیدونم_ 

 . نمیکنم تقبل مسئولیتی هیچ قبالش در من شد محترمتون ی خانواده

 . زد زل بهش  سینه به دس لحظه چند اخم با

 دقیقه پنج از که ثانیه هر.  منتظرم ماشین تو بیرون من.   بشی اماده داری وقت دقیقه پنج_ 

 . دانی خود دیگه.  داره تنبیه بگذره

 . پرید میرفت بیرون اتاق از داشت که شاهین پشت به بعد و ایستاد تخت روی

 . شد خم جلو به کارش این از شوکه

   ؟؟ شدی میمون.  تو میکنی چیکار_ 

 . بپوشم کن کمکم بیا نمیکنم پیدا  لباسامم من  دقیقه پنج تو.  بری نمیذارم_ 

 .   کشید و گرفت بازوشو و کرد جدا خودش از اونو سختی به
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 صدات کلی  که  اعتیس یه تو شد منقضی تایمش.  نیست موجود دیگه گزینه این . شرمنده_ 

 .  ندادی محل و کردم

 . گرفت رو در طرؾ دو و کشید شاهین دست از بازوشو

 لباس کنه کمک ش بیبی به ددیِ  هر  ی وظیفه. نمیشه هیچوقت.  نشد منقضی.  نخیرم_ 

 . بپوشه

 .  کنن برکنارت و عزل میکنم شکایت تربیت بی های ددی بزرگ مجمع به نکنی اینکارو

 . بیرون رفت و زد کنار دستشو نسردیخو کمال در

 کار به دس زودتر بودم جات به گذشت وقتت از دقیقه دو.  دارم پارتی نمیکنن عزلم_ 

 . نشده  تموم  مونده باقی ی دقیقه سه تا میشدم

 . نشست زمین روی و لؽزید در ستون به تکیه همونجا

 زد زل بهش اویزون لبهای با و طلبید مدد به رو میشد پیدا وجودش تو مظلومنمایی چی هر

. 

 کدوم.  تنبیه واسه ای بهونه دنبال همش اصال.  نداری دوسم دیگه میدونم که من ددی_ 

 ؟؟ فرزندش تک با  میکنه تا بد اینقدر  که میشناسی ددی

 

  پوشید هم کفششو و زد لبخند

 . دیگه دقیقه دو_ 

 . داد فش زمان و زمین هب ش نقشه نگرفتن خاطر به سورن و بست درو و بیرون رفت

 . دیگریست چیز مشکل نیست مهم که  شدن تنبیه اصال

 دستهای اون توسط  عریانش بدن شدن لمس چون   کنه تنش لباساشو  شاهین داشت دوس 

 . بود روزش قسمت بخشترین لذت  بزرگ و گرم

 

 .  نشست همونجا دقیقه چند
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 . کرد ؼرؼر کمی لب زیر و کرد پشت بهش اخم با.  اومد در صدای بالخره

 .  میکنه معطل ددیشو و میکنه لج  ما بد پسر دیگه حاال. روشن چشمم_ 

 لحظه چند هر و میکرد بازی پاش ساق موهای با  کنه نگاهش  حتی یا برگرده اینکه بدون

 .  میکند رو یکیشون

 چرا معطلی.  برس کارات به شما برو.  نمیام من_ 

  

 . بود بخش ارامش چقدر مو کندن  مانند سوزن سوزش این بود عجیب

 . کرد بلندش و اومدن بؽلش زیر به شاهین دستهای یهو

 . میشه بدتر میخندم روش تو چی هر.  ببینم پاشو_ 

 .  کرد کنترل لبخندشو ولی سورن  بود سختش.   کمد سمت داد هلش و زد پشتش به

 . پوشوندن کرد شروع و بیرون اورد لباس دست یه شاهین

 بی کردنت ذوق همه این پس کوچولو اقا داری بدی تنبیه شب ولی نیست وقتش االن_ 

 . مورده

 ؟ خب کردم ذوق کی من ؟؟ ددی_ 

 . شد چشمش در چشم میبست هاشو دگمه که همونجور

 دارن که چشاتو داخل شیطون های گربه اون کنی پاک میتونی لبت روی از لبخندرو_ 

 ؟؟ جیرجیرک کنی چیکار میخوای رو میکنن خیز و جست

 .  اینشکلین خودشون چشام خو ؟؟ ددی_ 

  ؟؟ کنی م تنبیه چشما تو نگاه خاطر به نیست زور 

 . لحظه یه گرفت نفس.  بست سفتتر کمربند کرد پاش که رو شلوار

 ؟؟ ددی_ 

 . برگردیم بازار از تا میمونه همینجوری.  نشنوم صدا_ 
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 . اصال میشم نصؾ.  نمیمونم زنده که اونموقع تا ددی_ 

 . کمربند فشار از میزد نفس نفس.  کشید خودش دنبال به و گرفت دستشو

 .  باشم داشته دوقلو داشتم دوس همیشه کال.  بهتر_ 

  اصال تیتربی بی.  ددی بدی خیلی_ 

 . بست درو و کرد ماشینش سوار و خندید

 . نشست فرمون پشت  مستقیم و رفت پس بود باز حیاط در

 

 میشد تبدیل تخت به لزوم صورت در که ای کاناپه و بودن القول متفق دو هر مبل خرید توی

 . کردن انتخاب رو

 به کرم های طرح با ای سورمه رنگ پس.  بشه تعویض کال بود قرار هم موکت و قالی

 . میرسید جالب نظر

 . دادن سفارش قشنگی ی پرده مبل و قالی مدل و  رنگ به توجه با و رفتن سرا پرده حتی

  خرید برای بود باز  شاهین بال و دست ایندفعه

 به کردن ارسال  مستقیم جای به کنه استفاده  حقوقش پول از میتونست بار اولین واسه. 

 . روسیه

 

 زدن سروکله که وسایل جایی جابه و خونه نظافت تو کنن کمکش اورد کارگر دوتا خودش با

 . کار خود  انجام تا میطلبید بیشتری انرژی تنبل سورن با

 مکث لحظه یه که بود مشؽول حسابی.  میکرد  جایگزین و میریخت دور باید رو بیشترشون

 . بود مشکوک و طبیعی ؼیر   خونه تو سکوت همه این. کرد

 او جانب از ارامش همه این اما   بود مشؽول سگها با حیاط تو سورن میشد ساعتی دو

 . ست کننده نگران

 .  هم تو رفت کامال اخماش منظره اون دیدن با که خبره چه ببینه بیرون رفت سر یه
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 .  میخورد و میکند سبز و کال انجیرهای از و ایستاده بهش پشت درخت کنار سورن

 . تو میکنی ؼلطی چه داری_ 

 

 دهنش تو رو بود زده گاز نیمه و نصؾ که ای میوه و برگشت زود شاهین صدای شنیدن با

 . چپوند

 . بود نامفهوم کامال اما زدن ؼر کرد شروع پر دهن با

 . برد پناه ماشین پشت به و کرد فرار هم سورن رفت سمتش هب شاهین

 .  برسه  کامل تا مونده هنوز نکن کوفت اینا از نگفتم مگه_ 

 ؟ میکنی لج چرا

 . میکردن پارس شاهین به رو و گرفتن قرار بینشون سورن از حمایت برای سگها

 . زمیدال تنبیه  سه هر دیگه، همین کپِ . وسط این دیگه میگین چی شماها_ 

 . بده جوابشو بتونه تا داد قورت بود دهنش تو چی هر سختی به سورن

 !چه؟ تو به  بخورم دارم دوس کاشتمش خودم. خودمه مال_ 

 . فشرد محکم و گرفت   بازوشو و انداخت گیرش گوشه یه و دوید سمتش به

 . کن صبر  یکم فقط واست دارم ولی.   فعال داریم  مهمون که حیؾ_ 

 . میکردن نگاه بشون تعجب با کارگرا . کشید خودش دنبال به اونو و لداخ رفت

 مثل که انگار نه انگار. کرد سالم جوون دوتا اون به  لبخند با و خونسردی کمال در سورن

 .  بود شدن توبیخ حال در خرابکار ؼدِ  های بچه

 خواب اتاق تسم به اونو شاهین.  پرده کردن باز سر برگشتن و دادن جوابشو وار زمزمه

 . کرد قفل سرش پشت در و  داخل انداختش و کشید

  هست خونه تو  ادم تا دو  خودشون ؼیر نه مگه.  ترسید کوچولو یه شاهین حاالت دیدن با

 میتونه؟؟.  بکنه نمیتونه که تنبیه ؟
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  گفت بهش جدی کامال لحنی با اما پایین اورد صداشو شاهین

 . بخواب تخت روی و شو لخت_ 

 ازادی شرایط این تو   که همین اما شاهین های تنبیه از اومد نمی بدش.  زد شیطونی لبخند

 .کرد ترش جری نداشت رو الزم عمل

 .  نمیخوام_ 

  نمیشم لخت

  نمیخوابم

 . چه تو به.  لباس با اونم.  اصال بایستم دارم دوس

 .  بود امیز تهدید بدجور نگاهش اما زد لبخند هم شاهین

 . دیوار به چسبوندش و برشگردوند اومد جلوتر

 . کردن زمزمه کرد شروع

 ؟ بایستی هم عواقبش پای حاضری میکنی رفتار  تخس های بچه مثل اینجوری_ 

 کرد تقال و گرفت گاز دستشو کؾ.  اومد دهنش رو نشاهی دست که بگه چیزی خواست

 .  رهایی برای

 . کرد خشکش شد کاشته گردنش روی که ای بوسه اما

 عشق امور تو  اینقدر شاهین  چرا. میکرد له له اب قطره چند برای و همیشه مثل بود تشنه

 .؟! میداد خرج به خساست بازی

 . کندن دست یک با لباسهاشو کرد شروع

 . کرد لختش ثانیه چند تو که مدت این تو بود شده ای حرفه اینقدر

 . بست لذت از چشمهاشو و کرد ضعیفی ی ناله و اه.  کمر روی عمیق ی بوسه چند باز

 . تخت رو خوابوندش و گرفت بازوشو

 . بیشتر پیشروی امید به شاید.  انی در بود شده مطیع و تسلیم
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 بیشتر هیجانشو اتفاقا نبود مهم هم ها مهمان جودو حتی.  نیاز همه اون از میزد نفس نفس

 . میکرد

 . بست تخت تاج به دستهاشو و اورد رو قرمز طناب

 . بست تخت  پایین های پایه  به و کرد باز پاهاشو و اورد زرد طناب یه

 عرق تمنا التهاب از ، میگرفت گر تن.  بود گرفتن اوج حال در هاش نفس لحظه به لحظه

 . میکرد

 . براق و شد نمدار سفیدش پوست

 ، خب اما داد تکون خودشو کمی معترض.  زد دهانش روی و اورد رو پهن نواری چسب

 . مقاومت این نداشت  ای نتیجه

 شاهین چشم در چشم.  کشید عریانش تن روی دست.  نشست تخت ی گوشه لبخند با شاهین

 .  شد مست و خمار

  گرفت التماس رنگ  نگاهش

 . میکرد بیشتر ور  شاهین لبخند

 . باش نداشته بخشش انتظار پس میشی تنبیه که گفتم_ 

 کنه اذیتت یکم هم ددی چیه نظرت.  کردی اذیت زد ددی و کردی بدقلقی صبح از امروز

 ؟ فرنگی توت

 

 

 

 . رسید التش به و اومد پایینتر دستش وقتی نگرفت سورن چشای از نگاه

 . فشرد کمی و گرفت دست به. بود مشهود کامال شدنش تحریک

 . لذت و درد از داد فشار برهم چشمهاشو ، شد مکتوم کننده خفه ان پشت اش ناله
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 بهتری کنترل ولی نبود سورن از کمتر  نیازش.  زد ای بوسه زده چسب لبهای بر و شد خم

 . داشت احساساتش روی

 روی و اورد رو بزرگ تقریبا سفید پالستیک یه. رفت کمد سمت و شد بلند و کرد ولش

 . گذاشت سورن شکم

 . خودت مخصوص  گرفتم هم پرت و خرت سری یه.  عزیزم امروز کردیم خرید خیلی_ 

 . کرد میشه چه خب ولی ، نیست باید که اونی میدونم

 .ساخت ها محدودیت با باید

 .  بیرون اورد رو رنگی و چوبی  رخت  ی گیره بسته چند

 . بود خریدا بین هم داشت ظریفی ی گیره اولش و اخر که هم ظریؾ طناب چندتا

 . میکرد ها وسیله این و شاهین نگاه کنجکاوی با

 . ریخت سورت شکم روی باز و کرد باز رو ها بسته از یکی

 . بیاد خوشت امیدوارم.  بگیرم داری دوس که رنگایی از کردم سعی عزیزم_ 

 . گرفت دردش. زد هاش سینه نوک به و کرد سوا قرمز ی گیره دوتا

 .  خصوص به های مکان ان روی فشار این داشت خوشایندی حس ولی بست چشمهاشو باز

 ، نداشت اضافه گوشت.  زدن گیره پایین تا ها سینه نوک امتداد در کرد شروع شاهین

 . میشد کشیده که بود بدبخت پوست

 لبخند رسید که شکم زیر به. داد ادامه رو  مانند ریل و ممتدد خط دو این هم شکم تا

 زد خطرناکی

 

 . یکم بدیم مدل رو خوشکال این چیه نظرت_ 

  ؟؟ نیست بهتر شن امیزی رنگ ، یکم شدن کننده خسته و تکراری
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 های مکان اون.  میکردن پرس بدجور.  بودن سفتی های گیره.  داد قورت دهنشو اب

 . نداشت رو فشار همه این تحمل که حساس

 سوم ی بسته و نداد اهمیتی شاهین ولی.  بده نشون مخالفتشو خورد تکون و کرد تقال کمی

 . کرد باز رو

 عاشقشم که من ؟ جیرجیرکم داری دوس قرمز_ 

 

 . کرد سنگین سبک کمی و گرفت دست تو هاش بیضه

 . کرد تحریک حال عین در و عصبی رو سورن زد که پوزخندی

 .ما دکتر اقا صاحبشون مثل درس.  سبک و کوچولو ، نازی_ 

 اختیار حتی پورت و هارت و ادعا همه  اون با دکترشون که میدونن بیمارت میگم

 . میچرخه ش ددی   میل و سلیقه به زندگیش همه و نداره دوقلوهاشو

 . داد  بندش در تن به پیچشی

  خشم از

  تنه پایین تو درد از

 . گرفت اتش کننده دیوانه تحقیر حتی و خواستن  از

 . کشید و گرفت رو ها بیضه گوشت شاهین

 . بسته دهن ان با نمیشد شنیده ولی کرد ناله

 . زد ش خمت دو هر دور تا دور رو ها گیره دورانی شکل به

 . داد ادمه رو موازی خطوط و رفت رونها سمت به شد تموم که کارش

 . شد تمام ها گیره که بود رسیده زانو به

 شده سفت ممکن حد اخرین تا که التی از میشد اینو بود موت به رو تنه پایین درد از سورن

 . فهمید
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 . گرفت حالتش اون از عکس چندتا کردو پیدا رو سورن گوشی

 . برگردوند صورتشو ولی ببینه تا گرفت سمتش به رو صفحه

 . ها شده  قشنگ واقعا.  ببینی رو ددی دستی کار نمیخوای ؟ بیبی چیه_ 

 . نمیکرد راحتش چرا داره نیاز چقدر میدونست.  دلخور و بود ناراحت

 . درد و توهین همه این واسه کرده چیکار مگه دیگه شد تنبیه

 .  کرد رد سینه  گوشت و گیره بین خالی جای از و اورد رو ظریؾ طنابهای

  کرد تکرار شکمش زیر اندام رو همینکارو

 از و کشید رو طنابها.  گذاشت تخت روی کردو بلند رو تاشو اویز رخت اتاق ی گوشه از

 . کرد وصل هم به هاشو گیره و کرد رد ها میله روی

 . دمیکر درد و شده کشیده باال ش تنه پایین و سینه گوشت

 . میشد العاده فوق دردش که بخوابه تخت روی راحت نمیتونست

 . نمیداد رو فشار کردن کم واسه نشستن ی اجازه هم بود شده بسته که پایی و دست

 کمی برای ناله و اه حتی از دریػ و بود طنابها و گیره ی کننده له فشار تحت جوره همه

 . بسته دهان ان با انرژی ی تخلیه

 میزد برق چشمهاش. زد رضایتمندی لبخند و  کرد نگاه بهش و رفت عقب دمق چند شاهین

 . لذت از

 کارام به منم تا بشه خشک  وحسابی بمونه اویزون رختشویی بند از اینجا یکم م بچه بذارم_ 

 ؟؟ خوبه.  برسم
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 نگاه دروبست و بیرون رفت که لحظه اخرین تا بود شده رحم بی عجیب که شاهینی به

 . میکرد

 .  بود گرفته درد گردنش و شونه و دست

 . میسوخت وحشتناک ها گیره جای

 . اومد فشار  شدن قطع حد تا تنشه پایین به

 . درموندگی احساس همه این از کرد بؽض

 . لؽزید اشکی میون این ولی کنه گریه نمیخواست

 . میکرد تر دراماتیک رو اتاق فضای دیوار روی ساعت تیک تیک صدای

 . بشه تموم شاهین کار میکشه طول چقدر.  کرد نگاه ساعت به

 . بیشتر یا ساعت سه ، ساعت دو ، ساعت یک

 . بود رسیده   موت  به دقیقه پنج  بعد حاال که بیاره دوم چطور

 شاهین  از ماندن جا و شدن زده پس.  نیست درد و تنبیه میداد ازارش که چیزی بیشترین

 . است

 گرمشه حضور نیازمنده اینقدر وقتی نه.  بره نداره حق.  بذاره تنها اونو نداره حق

 

 به کردن نگاه به داشت نیاز اما میکشید درد حرکتی هر با.  برگشت پنجره سمت به سرش

 . اسمون

 . فرساست طاقت و سخت چقدر بودن زندانی.  خیال پرواز  از دریػ  و شده کشیده ها پرده

 . کنه پنهون رو خیس چشمهای بست  رو پلکها اومد در صدای وقتی

 . ؼرور سراسر و بود سورن  حال هر به

 . اینکه مثل برده خوابش پسرکم گذشته  خوش بهش خیلی_ 

 . بیام دیگه وقت یه برم مزاحمم اگه
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 .  شد چشمش در چشم و کرد باز چشاشو سریع

 . ریخت و شد رها بود کرده یرگ سد پشت که اشکهایی

 . کشید خیسش صورت روی  دست.  زد مهربونی لبخند و اومد جلوتر شاهین

 . تنبیه شد تموم.  جیرجیرکم نکن گریه_ 

 . بسه بار اولین واسه ولی بمونی اینجوری شب تا بذارم حقته اینکه با

 ی مالفه با تماس  اولین با کرده داغ تن.  شد ولو تخت رو کرد جدا سینه از که رو ها گیره

 . کشید راحتی نفس خنک

 . کشید رو طنابها و کرد باز یک به یک رو گیرها

 باز دهنشو روی چسب و پاهاشو و دست.  پایین کشید تخت باالی از هم رو اویز رخت 

 کشید دیده درد پوست روی دست و نشست تخت ی کناره اومد.  نکرد

 

 .بود برگردونده روشو و کرده قهر سورن همچنان ولی شد بهتر تا داد ماساژش کمی

 که بود داغ لبهاش اینقدر.  زد بوسه لبشو ی گوشه.  کشید دراز روش و شد نزدیک لبخند با

 . شد حس چسب اون پشت از حتی

 ؟؟ یعنی االن قهری_ 

 . نداشت شدن باز واسه نیتی و بود هم تو اخماش

 . دولب میان اینبار بوسید باز

 . نیستم قهر من شکر رو خدا خوب_ 

 . کشید دهنش روی از یکضرب رو چسب و زد ای بوسه بینیشو نوک

 .  کرد زمزمه لب زیر فش یه اومد دردش

 . زد بوسه رو نمدار پیشونی اینبار و خندید

 . بدی جایزه هشب نمیخوای داری مهربونی و خوب ددی اینقدر که حاال_ 
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 . بمونه ساکت نمیشد بود گرفته حرصش. داد جوابشو بالخره

 .  هستی هم تربیت بی.  بدی خیلی اتفاقا_ 

 . نمیخوام دیگه ددی.  اصال ندارم دوست دیگه

 

 خارج که کلماتی بحر تو زیاد میشد بسته و باز که بود سرخی لبهای به چشش وقت تمام

 . نرفت میشد

 . کرد راستش و چپ و کرد سمما بینی به بینی

 . کرد میشه چه اما داره دیابت خطر حتما شیرینی از حجم این هضم

 . پوشی چشم قابل ؼیر و بود انگیز وسوسه

 . کرد باز رو مچ دور طناب و اومد باال دست

 . کوفت ش سینه روی شد رها که دستها

 . کوچک رششو اعالن  یک فقط هم شاید ،  کردن دعوا برای ، کردن دور برای

 . کرد خود ی سینه قفل و گرفت دست یک در دستهاشو و خندید

 .  بوسید رو سورن  لبهای و شد خم

 . برات میمیره اصال.  داره دوست ولی ددی_ 

 . نیست ممکن  واسش زندگی تو بدون

  رو ها گره کرده سوا رو سنگها میخواستن کی.  بیشتر ها دلخوری.   بود زیاد  ها ناگفته

 .کنن  باز

 خود امید به  شدن رد ، کردن سکوت ، نزدن حرؾ.  هاست ایرانی مزمن و وراثتی بیماری

 .  شدن حل خود به

  نداشت رو شدن بیخیال  قصد و کرده اؼتشاش یکبار به ذهنش اما. نیست وقتش اصال شاید
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 یک ، پیام یک ، تماس یک از دریػ سال شیش ، کردی زندگی من بدون سال شیش_ 

 !حرفی

 بود؟ زیاد مشؽله یا نرسید نصاب حد به دلتنگی

 !؟ کردی فراموشم هم شاید یا

 

  . بود سرگردون و  عجیب نگاهش

 . ماند مردد و امد و رفت در سورن چشم دو بین

 . جوره همه سورن داره حق ؟ هست جوابی اصال ؟ بگه چی

 .  بود کردنش دور حل راه تنها نظرش به اما

 . گذاشت پاش جلو راهو این ناقصش عقل اشتباه چه صحیح چه

 ؟ خودت واسه هستی کسی و دکتری حاال بده.  بود نفعت به رفتنت سورن_ 

 

 

 . نیست بارت چیهی که حالی در میفهمی خیلی  میکنی فکر اینکه از متنفرم_ 

 .  بگیری تصمیم  من واسه نداشتی حق

 . بودم تنها و خسته اونقدر وقتی نه کنی دورم نداشتی حق

 

 . شد شرمنده و کرد نگاه اشکش و خشم پر ای گربه چشمهای به

 . رفت یادم احوالتو و حال و بودم ت اینده فکر.  بود من از اشتباه ، میگی درس_ 

 

 ؟؟ بودم مهم واست اصال_ 
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  ؟؟ داشتی  دوستمم

 ؟؟ وجدان عذاب کردن سبک  و جبران واسه بودی راهی دنبال فقط یا

 . خالص نفرت و تفاوتی بی اون.  هنوز شاهین یادمه رو قفس اون

 

 . کرد نزدیک خودش به و کشید رو شاهین لباس ی یقه

 ؟؟ بکنی دل زندگیت اشنای تنها از سخته چقدر میدونی_ 

 ؟؟ کنن پرتت ؼریب کشور یه هب سخته چقدر میدونی

 . نمیشناسی رو هیچکس که جایی

 . نیستی بلد رو زبونشون حتی

 . شاهین شدم نامریی دیگه اونجا ولی بودم ؼریبه هم خودم کشور تو

 

 . نیست کار در جوابی میکنه قفل ذهن وقتی ، بود شده گم کلمات

 .  بوسید  و گذاشت بشل روی لب.  بست رو  ای بهونه  هر راه سورن  سرزنشگر نگاه

 . اصال کردنش ساکت واسه شاید

 . نکشید طول لحظه چند از بیشتر مقاومت ولی کنه دورش خودش از کرد سعی

 بهینه ی استفاده ها فرصت از  همیشه مثل هم شاهین و میزد پا و دست نیاز  نهر تو هنوز

 . میکرد

 . انداخت  خشک هیزم  اتشش توی.  زد مارک و مکید و بوسید

 رونش  دو بین کردو رها بند از پاهاشو مچ و اومد پایین ست اماده  کامال شد مطمئن وقتی

 . نشست
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 . میترسید میشد ادایج که صدایی الودگی از ، نه رابطه از.  کشید عقب خودشو کمی

 !! ؟ شاهین_ 

 کارگارااا

 نشوند و کرد باز خودش بؽل طرؾ دو پاهاشو.  باال کشیدش و خندید

 .  عزیزم رفتن_ 

 میان دوباره بعدا

 . خودمونه واسه فقط خونه دوساعت

 . زد شاهین ی سینه رو سیلی یک بود بؽلش تو که همونطور

 ؟؟ پس بودی بسته دهنمو بودی مریض_ 

  ندیدخ باز

  کال پسرم شده ادب بی_ 

   اصال رفته در دستم از  خریده خودش واسه تنبیه اینقدر

 ؟ جیرجیرک اخه میزنه ددیشو کی

 که ابرو و چشم حرکت این با کرو رو و زیر  رو شاهین دل و کرد نازکی چشم_ 

 . هست و بوده تخصصش

  نیست همینم فردا از بزنی ؼر خیلی.  هست که همینه.  میکنم خوب_ 

 . دوتاست یکی مشکلت مگه ، خیلی شاکیم دستت از 

 . احساس بی هم فکر بی هم هستی تربیتی بی ددی هم

  کردی دورم هم کردی ردم هم کردی اذیتم هم

  حساب تسویه تا کو حاال.  اوووه
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 تو چشم پررویی کمال در اما سورن. شد جدی صورتش و نگاه ناگهان و گرفت صورتشو

  زد زل بهش چشمش

  بچه نکن روی زیاده_ 

  بدم یاد بهت باید بار چند اینو

  خودش جای هم  بزرگتر به احترام خود جای به شوخی

 بگی داری دوس چی هر و کنی رفتار داری دوس جور هر بدم اجازه ها نیستم جون اقا من

. 

 

 

 

 . بود زده زل بهش تفاوت بی نگاهی با و خونسردی کمال در

 ؟؟ االن بترسم یعنی که میگی اینارو_ 

  گرفت حرصش و زد زل میکردن کجی دهن بهش که چشاش شیطون های گربه اون به

 ؟؟ نمیترسی یعنی_ 

 ؟؟ واست بود کم تنبیه

 ؟؟ کنم جدیدترش

 ؟؟ کنم درداورترش

 اره؟؟.  نمیگیرم سخت زیاد منه از مشکل ، م بچه کال شده کلفت پوست

 .  شدن نگران  کذایی های گربه  لحظه یه

 با اومد روش و انداخت تخت روی اونو شاهین وقتی که چیه بعدی حرکت ببینن بودن منتظر

 . کردن فرار و کرده خالی رو میدان نکردی باور سرعتی

 ؟؟ نمیدی جوابمو_ 
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 . نبود بخش اطمینان شاهین نگاه.  داد قورت دهنشو اب

 . میگرفت ازش رو کردن فکر توان و میشد پاشیده صورتش تو گرمش اینفسه

 . کشید طول خیلی انتظارش اما بست چشمهاشو بوسه امید به سورن شد تر نزدیک

 . شد مواجه شاهین پوزخند با که چیه واسه تعلل ببینه تا کرد باز چشاشو

 . کندن خودشو لباسهای کرد شروع و شد بلند

 ؟؟ نمیترسی پس_ 

 . کشید باال ودشوخ 

  شد پیدا دوباره فراری های گربه ی کله سرو

 . شاهین هستی کی کردی فکر.  نمیترسم.  نه_ 

 !! سورنم من

 !؟ سورن

 . کردم چیکارت و بودم کی نرفته که یادت 

  کنه دعواش حتی یا بشه عصبی داشت انتظار.   کرد ش شوکه شد بلند که شاهین ی قهقه

 . بره یادم میشه مگه_ 

 . فرنگی توت هستی و بودی جن تخم

 . امروز همین شاید.  میکنم درستت ولی

 . بکشه دراز کرد مجبورش و زد ش سینه رو دست

 . خشن و طوالنی و عمیق.  بوسید لبهاشو

 . میترسید  ش نشینی عقب از گذاشت گردنش دور دست

 . خود جای چه هر اما ، درست دلخوره ازش

 . ازنی یک و هزار و است انسان
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  کرد باز خود گردن از و گرفت دستهاشو

 . بوسید شکمشو زیر و شکم سینه گردن 

 . گرفت دهن به رو بود رفته خواب که التی

 . شد رنگی و سرخ و سیاه دنیا

 دراورد رو سگها ی زوزه حتی لذتش های اه

 

 

 . لذت بود شده وجودش تمام

 . میکشید فریاد رو رهایی و اوج بدنش سلولهای ذره ذره

 . کشید میکرد که کاری از دست شاهین ممکن موقعیت بدترین تو دقیقا اما

 

 نهههه شاهین کرد ناله جودش تمام با

 . اومد باال و کرد پاک خیسشو صورت لبخند با شاهین

 . جیرجیرک دیگه ددیه نوبت_ 

 . اخه دارن دل هم ها ددی.  باشه ها بچه هواس چی همه که نمیشه

 . زد داؼی ی بوسه گردنشو و اومد روش پشت از برگرده کرد مجبورش حرکتی با

 . عقب کشید و گرفت رو ازشون مشتی.  کرد بازی کمی  موهاش با

 . نشاند لبش روی ای بوسه همونجا از

 این بود بخش لذت جیبع لعنت اما ، اورد کمرش و گردن به زیادی فشار و بود دردناک

 ..  بوسه

 . کرد حس انگشتاشو حرکت و کرد باز هم از پاهاشو
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 . نکرد حس دردی چنان و کنه پیدا راهشو میکرد سعی حوصله با

 . کشید کوتاهی ی ناله شدن دوتا انگشتها وقتی ولی

 . بوسید پشتشو و شد خم باز

 . کاشت بوسه هزاران باسنش طرؾ دو روی

 . دوتاست این لتنگد خیلی بود معلوم

 .  مالوند و گرفت دست به رو سورن الت 

 . بود سردرگم لذت و درد میان سورن

 به و کرد شروع خودشو کار شاهین کی نفهمید که شد گم برزخ دو این میان در چنان

 شد وارد جسمش

 

 . بلندتر حتی اینبار کشید اه

 . میشد گم شاهین نفسهای طوفان میان در صداش اما میزد نفس نفس

 . بود شده چسبناک و  کرده عرق گرمش تن

 .  خیس  تن ی خیمه کرداین تر رو سورن تن 

 وحشیش گازهای قربانی رو گردن ی مهره اخرین اینبار.  اورد باال و گرفت دستهاشو مچ

 . کرد

 . شد یار روی دلتنگ لحظه یک

 . زد لبخند محبوب های گربه چشم تو چشم و برگردوند رو سورن

 . نداشتن شیطنت توان حتی که خماری های گربه

 . میربودن دل مستانه نگاه با فقط

 .چشم دو پلکهای بعد و بوسید لبهاشو
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 داد؟؟ سورن به رو چشمها این چرا خدا اصال

 ؟؟ شاهین کردن دیونه واسه فقط و فقط

 

 . کشید خودش سمت به و گذاشت شاهین گردن دور دستهاشو.  میشد نزدیک اوج به سورن

 . ددی دارم دوست  کرد مزمهز 

 . حرکت این کرد  رو زیرو رو شاهین

 ؟؟ هست جایگاهی  اعال اسمان از ؼیر  سورن با مگر.  رسید اوج به کی نفهمید حتی

 

 

 . بود ای کننده ستهخ و طوالنی روز

 . بود سنگین   گان کننده مراجعه مشکل خاطر به کارش کال امروز

 کریمیان خانم که داد قوس و کش خسته  بازوهای و شونه به کمی و شد ولو صندلی روی

 . شد داخل در زدن بعد

 . دکتر اقای نباشید خسته_ 

  ؟؟ داریم چایی کریمی خانم.  ممنون_ 

 .  زد مهربونی لبخند

  بیارن واستون میگم االن_

  گشنمه ؟؟ چی پیراشکه_ 

  خندید اینبار

  هست نزدیکا همین فانتزی نون یه.  بگیرن  میگم_ 

 . دستت قربون ای_ 
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 . امروز هالکم کال

  میاد خوابم هم خستمه هم گشنمه هم

 . باشید خسته دارید حق  شد شما  سهم بیمارا بیشتر امروز کنید استراحت خونه برید_ 

  ببینن رو شما میخوان و  اینجان سرهنگ میرفت یادم داشت آه

 . نه یا میکنه شوخی داره ببینه زد زل بهش و کرد مکث لحظه چند

 . کوبید جلوییش میز به رو پیشونی سرو جدیه کامال شد مطمئن وقتی

 .  نه امروز  الاقل.  نه ادم این  توروخداااا. نههه_ 

 . میکشیم رو همدیگه خدا به

 . بیرون میبری اینجا از رو دوتا ما جثد اخرش

 . نکردم کاریت که من.  متنفری من از چرا.  اخه من با میکنی اینجوری چرا

 . گرفت شدیدشو ی خنده جلوی سختی به

 . زد  زل بهش اویزون لبهای با و کرد بلند سرشو

 کنه جمعشون دبیا بگو ؟؟ مطب تو ریخته  شو دیونه فامیالی چرا. کجاست ارمند دکتر_ 

  خب

 

 . ببینه شمارو میخواد سرهنگ ولی اتفاقا هستن_ 

 . جمجمه و چوب برخورد این داد  بلندتری صدای اینبار.  میز به کوبید سرشو دوباره

 . شد داخل و کرد استفاده فرصت از سرهنگ کرد باز  صدا بی درو کریمی خانم

 . نشد ورودها و خروج  این ی متوجه سورن

 . میکرد رؼ ؼر هنوز

 . ادم این مخه رو خیلی کن باور کریمی خانم_ 
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 اعدامم  بکشمش اگه نظرت به.  کنم ش خفه دارم دوس  وقتا بعضی. کنم تحملش نمیتونم

 ؟ کرده سکته کنن فکر که کنم سازی صحنه طوری میتونم یا ؟ میکنن

 

 

 . میگم بعدش شکافی کالبد خاطر به.  هست امکانش نکنم فکر_ 

 . نمردم طبیعی مرگ به میشن متوجه احتماال

 

 . زد زل بهش باز دهان با لحظه چند. شد کیان چشم در چشم و اورد باال سریع سرشو

 . کرد جور و معج خودشو کمی و اومد خودش به دید که پوزخندشو

 ؟؟ مطمئنید ؟ عه_ 

 . گذاشت پا روی پا و نشست میزش روبروی صندلی رو

 . مطمئنم.  بله_ 

  بد چه_ 

  بود رسمی ؼیر زیادی سرهنگ یه واسه که عجیب های خنده اون از. خندید

 باال رو شما دست زیر از  اومدن بیرون زنده شانسِ   که من، واسه خوب.  شما واسه بد_ 

 .   میاره

 

 پیراشکی تا سه که بشقابی  و چایی دوتا  که سینی یا با ابدارچی و شد زده در به تق چند

 . رفت و گذاشت میز روی اونو و رسید بودسر توش

 . زدن گاز کرد شروع و ورداشت رو یکیشون زود سورن

  بفرمایید_ 

 . ورداشت رو چایی و زد پوزخند کیان
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 . کنید شروع عدب کنید تعارؾ اول نباید احتماال_ 

 . داد قورت چایی زور به دهنشو توی ی لقمه و داد چرخی چشاش به

 ؟؟ گفته کی_ 

 روزمره مناسبات توی که هست اصولی و قانون سری یه معموال.   میزبانیه اول شرط_ 

 . میشه رعایت

 . خندید سورن

 . دارم مشکل ازش کورکورانه و مسخره تبعیت و قانون با کال_ 

.  نوجوانی و کودکی ی دوره تو تربیت و تعلیم ی نحوه به برمیگرده چی همه ، مشخصه_ 

 . دارید زیاد کار جای خصوص به ی زمینه این تو واضحه کامال

 . کردم ادم هم شمارو از بدتر پادگان تو.  اصالحید قابل البته

 

 . کوبید نعلبکی توی  رو چایی و شد محو لبخندش

 . کنید صحبت درست نیست بهتر سرهنگ جناب_ 

 . نیستم صفرتون سرباز منم.  نیست پادگان اینجا

 

 . فقط منی کوچولوی دکتر.  نیستی.  نه_ 

 .شد کور اشتهاش کال.  بشقاب تو انداخت رو پیراشکی و کرد فوت صدا با نفسشو

 

 شده؟؟ نصیبمون  زیارتتون سعادت  دلیلی چه به بپرسم میشه_ 

 . بپرسی میتونی که البته_ 

 . میخورد چاییشو خونسردی کمال در سرهنگ اما کرد نگاش منتظر ظهلح چند
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  شد تموم صبرش بالخره

 خب؟؟_ 

 ؟؟ خب_ 

  میگفتید داشتید_ 

 ؟؟ رو چی_ 

  انداخت میز روی دستشو توی خودکار عصبی سورن

  اینجام چرا بدونید میخواستید.  اها_ 

  هست امکانش اگه بله_ 

 . دیگه وقتشه . کنید باز رو ها بخیه اومدم_ 

 . بودم دستیارش فقط من کردن عملتون ایشون.  ارمنده دکتر کار.  نیست من کار اینکه_ 

  کشید دراز بیمار صندلی رو رفت و گذاشت میز روی چاییشو

 دیگه کس هیچ نه بدی انجام واسم خودت میخوام من ولی_ 

 

 

 

 . شد سرهنگ لبخند باعث کشید که عمیقی اه

 . نشست کارش صندلی رو اومد و شد بلند

 . پایین اورد رو یونیت چراغ پوشید که رو طبی دستکش

 ؟؟ ندارید حسی بی که نیاز احیانا_

 و گرم لبخند یه فقط.  گری موذی یا تمسخر بدون اینبار.  زد لبخند چشمش در چشم سرهنگ

 . بود مهربون



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 . دیگه نیست حتما  نیست الزم بگید شما اگه_ 

 . گرفت دست به رو معاینه ابزار و داد تکون سری

 مچ ناخوداگاه  کیان که بسنجه حساسیتشو زد ارومی ی ضربه  بخیه مکان به لحظه یک

 . گرفت دستشو

 . شد دستش تسبیح ی فیروزه سنگ اون قفل اما نگاهش

 

....... 

 

 گرفته پدراجازه از تولدش خاطر به امروز.  میرفت مدرسه سمت به جدیدش موتور با

 .  برگرده تنها راهو همه این پارسا بذاره نبود ممکن ولی بود ونرفته

 .  بعدی دهِ   به برن  بودن مجبور و نداشت دبیرستان روستاشون

 .  کیان دیدن با شد روشن  پارسا لبخنده

 . مبارکه_ 

 . بریم شو سوار. ؼرؼراش و عباس عمو ی قراضه از شدیم راحت.  جفتمون مبارکه_ 

 . نشست پشتش و کرد محکم کش با کالسوریشو کیؾ

 اینکه گفتن با.  میپرسیدن موتور قیمت و مدل مورد در و کردن ش دوره ها بچه از چندتا

 . کرد حرکت و کرد داحافظیخ نمیدونه رو قیمت خریده باباش چون و  تولدشه کادوی

 . شد کمرش قفل لحظه یه پارسا دستهای

 . میری تند داری خیلی.  ارومتر کیان_ 

 .خندید

 ؟؟ میترسی_ 

  نه_ 
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 ! ؟ نمیترسی پس خب_ 

 میبرد اجباری بؽل این از  که لذتی. شد تر تنگ کمرش دور طوق و کرد بیشتر سرعتشو

 وجودش تمام تو رو  میزدگرما نبض کمرش یتو که پارسا قلب صدای.  نبود توصیؾ قابل

 .  میکرد تزریق

 کیااااان؟؟_ 

  نمیترسی گفتی که تو ؟؟ جانم_ 

  ارومتررر.  شدم سوار باهات کردم ؼلط من اصال.  میترسم باشه_ 

  کنم کم سرعتو تا کن اصالح حرفتو.  اینو گفتی بد.   نشد_ 

 ؟؟ بگم چی_ 

 . دیگه نمیدونم_ 

 عباس؟؟ عمو ی قراضه هب رحمت صد بگم_ 

 . کردی خراب.  نوچ_ 

 . کرد بیشتر سرعتشو و داد گاز باز

  خداااا تورو. مادرت جان کیان_ 

  نوچ_ 

 ابد تا دیگه.  هست موتورت و تو از بهتر مگه اصال. کردم ؼلط من.  ببخشید . باشه باشه_ 

 . ارومتر خدا تورو.  میکنم امد و رفت همین با

 میان خاکی راه از  کردو کج راهشو  تومسیر.  کرد کم سرعتشو کمی و داد رضایت بالخره

 . برسن رودخونه کنار به تا گذشت دشت

 موتور نشده دقیقه چند.  کرد خیسشون کامال اب شدن پاشیده و میگذشت  اب ی لبه از

 .شد خاموش
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 هم خودشون هم باشن خورشید نور مستقیم معرض تو شدن دور  درختا ی سایه از

 . بشن خشک  زودتر موتورشون

 . کرد پهن زمین روی کتابهاشو کردو باز کیفشو پارسا

 هک بلند های سبزه روی. دراورد هم پیرهنشو نیست کسی دید وقتی و کرد اطراؾ به نگاهی

  کشید دراز بودن نرمتر هم تشکش از

 . میرفت ور موتورش با بهش پشت کیان

 . برگشت پارسا سمت به و شد خسته بالخره

 . بود زندگیش ی منظره زیباترین سبز دریای  وسط خوابیده ، لخت نیمه موجود اون دیدن

 . نشست کنارش و رفت سمتش به

 . داشت خاصی درخشش افتاب نور توی خیسش بدن

 او از رویایی ،تصویری کرده منعکس رو افتاب نور شفاؾ پوست اون روی اب راتقط

 . بود ساخته

 . افتاد پارسا صورت روی ها سبزه از کوچک و قرمز کفشدوزک  یک

 . شد کیان چشم در چشم و کرد باز چشمهاشو

 . شد نزدیک لبهاش به و اومد پایینتر کفشدوزک

 . بیاد انگشتش روی زککفشدو تا گذاشت لب روی انگشتشو کیان

 . انداخت تنش تمام توی  خفیفی لرز لبها اون با انگشتش نوک پوست تماس

 

 . نمیکرد حرکتی و زده زل  بهش عجیب نگاهی با پارسا

 . میکرد عرضه رستگاری بود، بهشت های دروازه  لبها اون

 . میشد کمتر لحظه به لحظه مسافت.  شد نزدیک.  شد خم

 .  رسید هم به نفسهاشون هوای
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 . کرد زمزمه پارسا

 . مبارک تولدت کیان_ 

 افکار.  بود پریشون و حیرون.  گرفت ازش نگاه.  نشست  شدصاؾ بلند.  اومد خودش به

 . میچرخید ذهنش تو

 .  میگفت خود به است گناه

  حس این

  خواستن این

  عشق این

 . دهب ادامه اگه میرن جهنم به حتما.  ست شیطانی.  ست کبیره گناه

 . گرفت دستشو که شه بلند جاش از خواست

 .تولدت کادوی ؟؟ کیان_ 

 . شد قشنگش ی فیروزه سنگ اون قفل نگاهش.  کرد دستش رو انگشتر

.  خاصه سالگی ۱۱ میگن.  نرسید ذهنم به ای دیگه چیز ولی.  نمیرسه بابات کادوی به_ 

 میکنه حفظت ابد تا دیگه.  هبزن  صدمه بهت نمیتونه کسی دیگه.  کیان خاصه هم سنگ این

 . بد چشم از

 . شد عالم چشمهای زیباترین اون چشم در چشم.  برگشت نگاهش

 . میشد بلندتر ذهنش تو  رود اب جریان صدای.  نمیشنید چیزی

 . کرد زمزمه

 . نیست بیش سنگی اینکه هستن حافظم تو  چشمای_ 

........... 

 . گذاشت ش شونه رو دست سورن

 ؟؟ خوبید ؟؟ نگسره جناب_ 
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 ؟؟ دارید درد

 

 . کرد لمس رو دستشه توی که انگشتری.  گرفت تسبیح سنگ از نگاه.  اومد خودش به کیان

 ؟؟ داری دوس فیروزه_ 

 . شد خشک لحظه چند سورن که بود یهویی سوالش اینقدر ، پرسید وار زمزمه

 . عزیز خیلی دوست.  دوسته یک ی هدیه.  نمیدونم_ 

 . داد نشون انگشترشو و باال اورد دستشو.  زد گینیؼم لبخند کیان

 ؟؟ نه.  میخوره هم به دوستامون ی سلیقه چقدر_ 

 

 

 . کرد تموم زود کارشو میتونست تا

 . نداشت دوس رو کیان نگاه

 . ؼریب های عسلی این کرده پنهون زیادی اسرار ، عمیق بودو ؼمگین

 .  برگشت دیگر بار یک اتاق در از رفتن بیرون قبل ،  کار اتمام بعد صندلی از شد بلند

 درو و بیرون رفت و داد تحویلش لبخندی سکوت در اما بگه چیزی میخواست اینکه مثل

 .بست

 . نشد عصبی ؼریبش عجیب کارای این دست از بار اولین واسه ولی نکرد خداحافظی حتی

 

 . کرد ترش خسته کیان بود، خسته

 . دوباره زندگی دمیدن برای شاهین از بهتر کی و تازه نفسی و انرژی به داشت نیاز

 . زد زنگ بهش که بود  ماشین  توی
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 ؟؟ کجایی عشقم شاهین_ 

  ؟؟ دنبالم میای.  هتل_ 

 . نیست ماشین تا سه پارکینگ واسه جا میرسن ها بچه و شهراب امشب

 و فکر بی مؽول قوم این اونم.  اومد می بدش مهمون از چقدر که اه.  داد چشاش به چرخی

 . مالحظه بی

 هم.  کن رزرو واسشون سویت یه.  خب هتل ببرشون.  مون خونه بیان باید حتما حاال_ 

  ما هم راحترن خودشون

 . جیرجیرک نیست بیخود ایه بحث و حرفا این وقت االن  واقعا_

 شماها.  کنم درس باید هم شام.  بدم انجام باید کار کلی کردن ؼرؼر جای به زودتر دنبالم بیا

 . الحمدهلل نمیارید مبارکتون روی به اصال که

 . شاهین باش نداشته انتظاری هیچ من از_ 

 . جونم ددی دهنم وت بذاری باید شده جویده ؼذارو حتی.  خستگی از هالکم. هیییچچچ یعنی

 . خندید شاهین

 ؟؟ عه_ 

 ؟؟ حد این تا

 . عزیزم میکنه ش بیبی دهن تو هم دیگه چیزای ؼذا ؼیر  ددی البته

  هم تو رفت اخماش ، شد منظورش ی متوجه کم کم ولی کرد مکث

 .   اصال تربیتی بی. بد ددی_ 

 . اخوداگاهن اومد لبش رو لبخند ، پیچید گوشش تو شاهین بلند ی خنده صدای

 

 

 . بشه اماده شام تا میچرخید خودش واسه حیاط توی
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 . نمیداد زدن ناخنک ی اجازه شاهین که مخصوصا

 . کرد انج نوش هم کال ناقابل انجیر چندتا میون این که بماند

 . رفت خونه داخل اورد فشار بهش خیلی گشنگی وقتی

  نشد اومدنش ی متوجه  نشست و کشید رو صندلی وقتی تا  بود مشؽول حسابی شاهین

 ؟؟ کنی درس ساالد یه میتونی سورن_ 

  نه_ 

 . مرسی_ 

 .اینکه مثل ندارن اومدن نیت اینا.  بخوابم برم بده شاممو. گشنمه شاهین_ 

 . بیار طاقت یکم.  نزدیکن گفتن زدن زنگ_ 

 

 . گذاشت کمرش دور دست بذاره میز روی رو ساالد وسایل شد نزدیک که شاهین

 . کرد بهش مظلومی نگاه پایین از و داد تکیه شاهین شکم روی شو چونه

 کرده رصد ضعفشو نقطه بدجور که فرستاد  اطوار و ادا پر های گربه این به دلش تو لعنتی

 . بودن

 ؟؟ وسط اورده رو شرک ی گربه نگاه که باز جیرجیرکم میخواد چی_ 

 گشنمه_ 

 . گیالسم اخه میفته رو و شکل از. زد دس بهش نمیشه. پره شکم مرغ_ 

 . پس بده ماست و پلو_ 

 . زد کوتاهی ی بوسه لبشو بعد و پیشونی و شد خم

 میشه؟ مگه_ 

 ؟؟ پر شکم مرغ بقیه بخوره ماست چلو م بچه
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 . ؼذا  تزیین و مهمون بیخیال االن واست میکشم

 نیست جیرجیرکم از مهمتر کس هیچ

 

 شاهین عشق و محبت سنجش بازی این از نیتش تمام . زد ای مندانه پیروز لبخند سورن

 .شد خارج تست این از سربلند شاهین همیشه مثل بودو خودش به نسبت

 وقت ادم چه هر به نتیلع.  دراومد صدا به خونه زنگ که میکشید رو شام واسش داشت

 . کوبید میز به سرشو و فرستاد  مالحظه بی ی ناخوانده نشناس

 . خونه از اینم مطب از اون.  امروز نداشت شانس کال

 

 

 . نرفت استقبالشون به و موند منتظر اشپزخونه تو

 . پیچید خونه تو هال در شدن باز با سمانه و سمیرا صدای

 . بود متنفر لوس دخترهای این از چقدر.  داد چشاش به چرخی

 مینمود اشنا که دخترونه  ظریؾ صدای اون ولی شناخت رو ش جنده زن و شهرام صدای

 . بود اضافی

 . کرد روبوسی باهاش و سمتش مداو شهرام.  اومد هال تو شدو بلند کنجکاو

 . نشنید هیچی ولی گفت هم چیزایی یه

 . بود صدؾ قفل ذهنش و نگاه

 . میداد انجام رو رسانی خون کارِ  سختی به شده فشرده قلبش

 . بود روش در رو زندگیش کابوس بزرگترین

 . نداشت انتظارشو اصال که وقتی اونم

 . میگشت فرار راه دنبال فقط.  شد چی نفهمید
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 . نداشت اکسیژن خونه این ، بود سخت کشیدن نفس

  نشده قطع همیشه واسه نفسش تا میشد دور باید

 . نمیره بمونه، زنده تا میرفت باید

 . دوید و کرد باز رو حیاط در.  بود شهرام ماشین گیر ماشینش

 . دوید و دوید و دوید فقط

 . شدن ترک از ، جدایی از ، گذشته از

 . جدید کاریِ  ضرباتِ  برای نمونده واسش جونی دیگه

 

 .میکشید سوت سرش ، میکردن درد چشاش

 . میسوخت و کرده عرق تنش تمام

 . افتاد می پس دلتنگی شدت از روسیه تو وقتی اونجا.  کرده تجربه قبال رو حالتها این

 . دلشکسته ادمای  مخصوص بود مکان کلی اونجا

 . الکل و بیره و مشروب کلی

 . میشد تجویز دوا نوع یه مشکلی هرگونه واسه

 . طرؾ افسردگی میزان به داشت بستگی مرحم هر دوز

 . سبک های نوشیدنی انواع تا ویسکی و تکیال از

 . ادم بره باید کجا ؟؟ چی اینجا اما

 . مرحم کردن پیدا واسه

 ؟؟ نمیشکنه دلش کس هیچ شهر این تو

 ؟؟ نیست الزم فراموشی هیچکس اسالمی کشور تو

 درد؟؟ کردن کم واسه میرن کجا ااینج
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 زخم التیامِ  قسمتی تا کمی واسه

 

 !! بایست ،نمی نه.  کنه گریه نمیخواست.  کرد بؽل خودشو بود سردش

 . گشت جیباشو کمی اومدو خودش به

 گرفت تاکسی و کرد خیابون به نگاه یه.  کرد پیدا پولشو کیؾ

 . کرد نگاه بهش مشکوک اینه تو بود جوونی پسر که راننده.  میچرخید هنوز سرش

 ؟؟ خوبید_ 

  نه_ 

 ؟؟ بیمارستان بریم_ 

 نه_ 

 ؟؟ داداش پس بریم کجا_ 

 . میرن  مریض ادمای که جایی_ 

 . کرد حرکت و زد پوزخند

 ؟؟   بخوای چی دوا تا. اینجا زیاده مریض_ 

 مشروب؟؟ مواد؟؟ ؟؟  جنده

 . کرد نگاه بیرون به شیشه از و گرفت ازش نگاه

 اخر ی گزینه پس نیستم جنده و مواد اهل_

 

 

 .  نپریده سرش از کامال مستی و بود داغ سرش هنوز بازداشتگاه تو

 . میداد فش و میخندید بلند صدای با
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 . شخصیه هر مسلم حق پارک توی خوردن مشروب نظرش به

 . نکردن معین  ارامش در مستی واسه رو جایی که مخصوصا

 . کنه ضمانتشو بیاد بزنه زنگ یکی به تا دادن بهش رو گوشی اومد جا حالش که کمی

 . زد زل گوشی ی صفحه به لحظه چند

 . داده پیام ها ده و زده زنگ بار سی شاهین

  زد زل شده سیو یها شماره لیست به و نکرد توجهی

 . بودن کم اشناهاش چقدر

 . نداشت دوستی هیچ واقع در

 . ببینه میخواد که  شخصیه اخرین لحظه این تو اونم که بود شاهین کسش تنها

 .  میرسید نظر به خوبی ی گزینه آرمند دکتر

 . زد زنگ بهش و خرید جون به شدنشو بیکار خطر

 که نبود عجیب زیاد اشؽالش شانس واسه ، رفته تاهکو سفر یه به  گفت ولی داد جوابشو زود

 .  دور راه از اومد برنمی هم  ادم این دست از کاری

 . داد پس رو گوشی و کرد قطع و کرد تشکر

 . ست گزینه تنها زندان زمین روی ادم تنهاترین واسه

 .خورد زنگ سرباز دست  لحظه همون گوشیش

 . داد پس بهش دوباره رو گوشی

 . باداباد چه هر اصال داد، جواب و انداخت باال  هاشو شونه.  بود ؼریبی ی شماره 

 . مینمود اشنا الودش خواب صدای

 ؟؟ کردن بازداشتت که میکردی ؼلطی چه شب وقت این بدونم میشه_ 
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 ؼریبه یه از توبیخی لحن این.  زد زل شماره به دوباره و کرد دور گوشش از رو تلفن

 ؟؟ نیست عجیب

 شما؟؟_ 

 ؟؟ نشناختی _

 . نکرد تندی. بود بیخیال و سرحال خونش توی مشروبِ  لطؾ به

 ؟؟ کردی یادم که درده دندونت باز.سرهنگ جناب بهههه،_

 کوچولومون دکتر اینکه مثل.  کرد بیدارم خواب از دکتر تماس.  بودم خواب اتفاقا.  نخیر_ 

 . کرد جمعش باید داده اب به گل دست

 . خندید سکه سک میان.  تگرف ش سکه سک لحظه یه

 هم سرهنگ از بهتر کاری گند کردن جمع واسه پارتی مگه.  بود رفته یادم شمارو ؟؟ عه_ 

 ؟؟ هست

 . زد یخ لحظه یه.  بود خطرناک خط اونور پوزخند

 سگ بدجور خاص موارد این تو اتفاقا ؟؟ رحمترم دل پلیسا به نسبت من میکنی فکر چرا_ 

 . میشم

 

 

 

 . شد سنگین پلکاش یهو

 . نداره خودش از اختیاری هیچ و پاشیدن سرش رو خواب گرد عالمه یه که بود این مثل

 . بست چشمهاشو و گذاشت شده زده دسبند بهش دستش که سربازی  ی شونه رو سرشو

  میزد حرؾ وار زمزمه

 ؟؟ اصال ادمین کی.  سگید همیشه که شما_ 
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 سرباز حتی و خواب و سورن که فریادی بعد و گرفت اوج یهو کیان نفسهای صدای

 . پروند باهم کناریشو

 ؟؟؟؟؟ گفتی چی_

 . وایسا فقط من بدم نشونت سگی یه

 . گذاشت سرباز ی نهشو رو سرشو باز و اومد لبش به لبخند اولیه شوک اون بعد

 ؟ بخوابم اصال بهتر یا.  بشینم نمیشه حاال_ 

.  میکنه  بحث داره یکی با انگار.   ماشین در شدن بسته بعدا و اومد می زدن حرؾ صدای

  ؼریبه ادم یه ولو بود  نفر یه توجه نیازمنده اینقدر چرا.  میخواست شو توجه ، کرد اخم

  تو؟؟ هی_ 

  ؟؟ جن تخم منی با_ 

 . بگه بهم اینو داره حق شاهین فقط.  جن تخم نگو بهم.  اوهوم_ 

 ؟؟ کیه شاهین_ 

 . میکنه چیکار و میگه چی نمیدونست  کرده گیجش مشروب

 . نداره دوسم دیگه چرا... چرا نمیدونم... فقط...  فقط.  زندگیمه شاهین_ 

 . نشه سرازیر اشکش میکرد سعی خیلی و بود کرده بؽض

 . میخواست درددل فقط.  خطه پشت کی ونستنمید حتی دیگه

 حقشه.  زندگی حقشه.  خوشبختی حقشه.  داد دست از چیشو همه من خاطر به شاهین_ 

 .. خوب چیزای همه به رسیدن

 خودش فکر به حقشه ،  بربیاد سنگین مخارج اون  پس از ،تا سنگین کار سال همه اون بعد

  یکم باشه

  ؟؟ چی من اما... اما

 ؟؟؟ چی من



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 کاش... شدن دکتر نبود مهم هم اینقدرا واسم میفهمید کاش..  چیه من درد که  میفهمید کاش. 

 میمیرم اون بدون که...  که میفهمید

 

 

 

 . بود دهبر خوابش کامال رسید که کیان

 رییس اتاق داخل بعد و زد زل کرده سورن بالشت رو ش شونه که سربازی به اخم با

 . شد کالنتری

 نظرش به اینکه با.  شن پرونده تشکیل بیخیال   کنه راضیشون تونست تا کشید طول کمی

 . نکنه ؼلطا این از دیگه تا بخوره شالق سورن  بود حقش

 . بیفته واسش بود ممکن اتفاقی چه میشد ولو اینجوری  خیابون تو اگه یعنی

 به کمی سورن.  کرد بلندش و گذاشت خودش ی شونه روی  بازوشو کردن باز که دسبندشو

 . ورداشت ماشین تا باهاش قدم چند و اومد خودش

 . کنه مهمونش مفصل کتک فصل یه لحظه این تو داشت دوس چقدر

 . نشست فرمون پشت و ماشین تو گذاشتش

 .  ببینم شو بیدار سورن ؟؟ سورن_ 

 .  کجاست تون خونه ؟؟ ببرمت کجا

 بود مفهوم هم اگر البته.  کرد زمزمه نامفهومی کلمات و داد قرار کیان ی شونه روی سرشو

 . نمیشنید چیزی

 . فشار همه این از شد خشک.  گرفت جریان وجودش تمام توی  شدیدی   موج  تماس این با

 .میکنن خشکشون الکتریسیته جریان با زنده زنده که بدبختی یها پرنده اون مثل بود شده

 . رحم بی حد این تا
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 . انسانی ؼیر حد این تا

 . درداور حد این تا

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

 . کرد پرواز پارسا ی خونه سمت به و شد موتور سوار اومد  نامه که همین

 . بود داده قول.  بده خبر اون به باید نفر اولین

 از گوسفنداش ی گله با ها همسایه از یکی زد که رو شون رفته زهوار ی وردهخ زنگ در

 . گذشت کنارش

 اصال میشد کاش.  ببره اینجا از رو پارسا روز یه میشد کاش.  بود متنفر چپش چپ نگاه از

 . تهران برن باهم

 . شست رو منفی های حس و افکار ی همه لبخند یا با همیشه مثل پارسا

  تو بیا ؟؟ تویی ، عه_ 

 .  بریم  دنبالت اومدم. نه_ 

  ؟؟ کجا_ 

 . بگم بهت تا بیا_ 

  کیان دارم کار_ 

 . قول.  برمیگردیم زود بریم بیا.  کارتو کن ولش_ 

 

 . بودن گندم زمین وسط نشده ساعت نیم نکشید طول زیاد کردنش راضی همیشه مثل

 نفس موجودی هیچ ، هکرد پهن چترشو جا همه سکوت.  بود ساکن عجیب هوا امروز

 . نمیکشید

 اومد می اسبی یا گاو یا گوسفند صدای حتی نه.  میگذشت زنبوری نه.  میزد پر ای پرنده نه

. 
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  بگو خب_ 

 ؟؟ بگم چی_ 

 ؟ اینجاییم چرا_ 

 . کرد بازش سریع روش آرم دیدن با. داد دستش رو نامه

 . گرفت جاشو بؽض و شد محو لبخند اخر در ولی میشد بیشتر لبخندش خط هر خوندن با

 . شد فشرده پارسا حال دیدن از دلش

 ؟؟ شد چت_ 

  مبارکه.  شدی قبول افسری دانشکده_ 

 ؟؟ میگن تبریک اینجوری_ 

 . شد کیان چشم تو چشم و اومد باال نگاهش

  ؟؟ کیان کنم چیکار تو بدون_ 

 . ریخت فرو و شکست چی همه لحظه یه

  ذوقش

  خوشحالیش

 اشتیاقش 

  دلش 

 دریای  این از جفتشون نجات واسه کنه کاری  داشت نیاز فقط ، چطور نفهمید ، چرا نفهمید

 . ؼم

 . گذاشت لبش روی لب و شد نزدیک

 . داشت خاصی طعم بوسه اولین

  دادن دست از ترس طعم
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 . شدن طرد و گناه و عشق طعم 

 . اشتباست کار این میدونست

 ؟ ست خواستنی و شیرین اینقدر چرا اما

 این میتونه خدا فقط. باشه زیبایی همه این خالق میتونه خدا فقط ، نیست شیطانی لذت این

 . میتونه اون فقط. کنه طراحی رو نور سراسر عشق

 

 

 

 . کرد بو گردنشو و بست چشمهاشو ، شد خم.  هکن کنترل خودشو نتونست

 . اشنا عطر شمیم از کرد بؽض

 ! میده رو تو بوی چرا ؛پارسا کرد زمزمه

 . میده تورو بوی چرا ولی تصادفیه شاید شباهتتون

  ؟؟؟ اخه چرا

  افتاد سورن ی گونه روی و لؽزید اشکی قطره

 .  همیشه.  پارسا رسیدم دیر همیشه_ 

 

 . نمیخورد تکون شده قفل رفته فرو هم در های مژه روی نگاهش

 برگشتی؟؟ همین واسه عزیزم؟؟ بخشیدی منو_ 

 ؟؟ داده هدیه بهم دوباره تورو خدا

 ؟؟  بشه بیشتر عذابم  تا بده نشونم میخواد فقط یا

 ؟؟ نیست بس کشیدم زجر همه این ؟؟ نیست بس
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 .  معزیز کنه تمومش بگو بهش تو. دیگه ندارم جون  کنه تمومش

 

 بؽضشو و کشید عمیقی نفس.  خورد زنگ سورن گوشی مستانه های زمزمه این ؼرق

 . داد قورت

 . زد زل ش صفحه به و دراورد جیبش از رو گوشی

 !!شاهین؟؟

 

 . گفت الویی و داد جواب

 . نداشت رو ای ؼریبه صدای شنیدن انتظار کرد مکث لحظه چند شاهین

 ؟؟ گرفتم اشتباه.  ببخشید_ 

 ؟؟ میگردی دکتر دنبال.  رنخی_ 

 ؟؟ هستی کی شما ، شده چی.  بله_ 

 .  دوستش_ 

 ؟؟ دوستش_ 

 الکلی مشروبات از استفاده جرم به رو دکتر اقای.  هستم ارمند کیان سرهنگ.  بله_ 

 . کردن بازداشت

 . بدم فیصله رو مسئله دادگاه به ارجاع یا پرونده تشکیل بدون تونستم که اورد شانس خیلی

 

 مستی؟؟ و سورن ، بود شده قفل.  بگه چیزی میتونستن

  کارا این داره مجازات کلی که اینجا ؟؟ کجا اونم

  دنبالش بیام شما کجایید االن ببخشید_ 
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 . خودم میارمش بدید ادرس  ماشینم تو من.  نیست الزم_ 

 . سونممیر خودمو کجایید دقیقا بگید فقط.   میگشتم دنبالش داشتم بیرونم منم.  نه_ 

 . هستیم جنوبی ۱۱ ی شعبه کالنتری

 . کرد حرکت و کرد قطع زود شاهین

 .  کنه مرتب افکارشو نمیتونست

 خود استرس و نگرانی از و زد شخم خیابونارو ها دیوانه مثل ساعت چند این تو اینقدر

 . پرید سرش از هوش که ، خوری

 . اونجا رسوند خودشو میتونست که سرعتی بیشترین با

 اونا از یکی راهنمایی چراغ لحظه یه که ست شده پارک ماشینای از یک کدوم دونستنمی

 کرد راهنماییش و روشن

 

 

 .  رفت بلند شاسی ماشین اون سمت به

 . شد پیاده راننده درب  طرؾ از بلند قد مردی

 . دوستن باهم دوتا این چطور نمیخوره سورن به سنش.  شد دقیق توصورتش

 ؟؟ کجاست سورن.  سالم_ 

 . نخورد تکون اخمش اما داد جوابشو سری تکون با

 . ماشین تو_ 

 ؟؟ درسته.  هستید پارتنرش شما میگفت سورن

 !بگه یچ نمیدونست واقعا.  زد زل روبروش عسلی چشمهای تو

 ؟! هست گفتن واسه چیزی اصال
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 ؟.ن رابطه تو که گفته سرهنگ یه به سورن

 !؟. کشور این تو چیزا اینجور داره اعدام و مرگ خطر نمیدونه

 ؟؟ داره وجود پسر این های حماقت واسه حدی اصال

 بهش نسبت خوبی حس که ادم این مقابل در  نه نبود  اومدن کوتاه ادم  هم شاهین ولی

 . نداشت

 ؟؟ مشکلیه.  پارتنریم.  بله_ 

 .  داد جوابشو پوزخند با سرهنگ.   بود خشن و تدافعی لحنش

 . باشی مراقبش بیشتر یکم نیست بهتر  ولی.  ها مشکل بگو.  بله که مشکل_ 

 سوتی بود ممکن کالنتری توی ولی  نیست مسئله اصال  روابط اینگونه  داشتن  من واسه

 . بیاد پیش مشکل واستون و نباشند  مایند اوپن من ی اندازه اونا احتماال بده، وحشتناکی

 . رفت ماشین طرؾ به و کرد خالی حرص با نفسشو شاهین

 . متین کامال فرمایشاتتون.  میفرمایید درس_ 

 .  مراقبم بیشتر بعد به این از

 ارومش اتش روی ابی ریختن مثل خواب در ؼرق سورن دیدن و کرد باز رو ماشین در

 . ردک

 . کرد بؽلش و گذاشت بدنش زیر دست

 جن تخم نزنه سرت به ؼلطا این هوس دیگه  که تو از بکنم پوستی یه کرد زمزمه اروم

 

 .نبود مناسب مهمون همه اون با خونه به رفتن وضعیت این تو

 . کرد عوض رو مسیر هتل سمت به اخر و چرخید سرش تو گزینه چند

 خصوصی حریم که ویژه مهمونهای واسه   بود هتل وت مجزا تقریبا و خصوصی سویت یه

 . داشت اهمیت خیلی واسشون
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 . شده نصب اطراؾ اون دوربینی نه میشد خارج صدایی نه

 .کرد سورن به نگاهی باز

 . سورن میکنم درستت_

 . نذاشتی واسم سومی راه ، میکشمت یا میکنم ادمت یا

 دیگه چیزهای و فرار و مستی واسه شدن عصبی فرای  میکرد ؼلؽله وجودش تو که خشمی

 . ست

 . داشت تعصب و ؼیرت سرخ اتش خشمش

 .داشت مالکیت حس و طلبی انحصار زرد طوفان  خشمش

 شد مشت فرمون دور دستش.  بود معمولی دوستی فرای چیزی عسلی چشمهای اون نگاه تو

 . رفت پیش شکستنش مرز تا و

 این ی همه زودی به میداد امیدواری دشخو به.  کنه کنترل خودشو تا کشید عمیقی نفس

 . میکنه خالی مسببش برتن رو خشم

 

 

 . کشید روش  پتورو و گذاشتش سلطنتی بزرگ تخت اون روی

 . خشم زا هم شاید خستگی از میزد نفس نفس

 . میکرد صبر باید اما خودداری بود سخت

 . نیست ممکن کردن تنبیه ، سورن وضعیتِ  این با

 .بیرون زد و رفت  تراس سمت به و دراورد جیبش از رو خریده راه تو که سیگاری بسته

 . کرد روشن فندک با و دراورد  پاکت از سیگاری

 .  بود ردهک کمتر العاده فوق رو سیگار برگشته سورن وقتی از

 .  کنه امتحان بخواد و بشه وسوسه نکنه بکشه جلوش نمیتونست
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 .  هست هم قهاری خوار می ، هیچی سیگار کوچولوش پسر میدونست چه

 . داد بیرون حرص با رو سیگار دود  و گرفته بخار نفس

 . میلرزوند ، کرده نفوذ استخوان مؽز تا.  میزد خنجر ، بود سرد خیلی هوا

 ساق روی که پوست ریز های دون دون اون حتی ، میکرد حس رو تنش هایمو شدن سیخ

 . میکرد گرما التماس افتادو دستاش

 . زد تلخی لبخند.میداد طلوع نویدِ  مشرق سمت از بنفش و سرخ و نارنجی های بارقه

 دیگر ای زاویه از رو دنیا ثروتمندا  نیست بود،عجیب زیبایی شهر اینجا از مشهد

 . است تر جلوه خوش و متفاوت اونا واسه یچ همه.میبینن

 . کشید عمیقی نفس باز و کرد نگاه روبرو روشن حرم به  

 . دود و دود بود شده بازدمش و دم

 . نمیبره خوابش  وضعیت این با مطمئنا ولی بود خسته

 . نیست موجود فعال که میخواست ارومی اعصاب و فکر استراحت

 . کرد کوتاهی که البته

 . داشت زیاد اشتباه هک البته

 . شه حساس بهش نسبت سورن اینقدر تا اورد می رو صدؾ اسم جدایی موقع روز اون نباید

.  عشقشه اخرین و اولین میگفت بهش باید.  میزدن حرؾ بیشتر باید هم برگشتنش بعد اصال

 . نپره فشار اولین با شده کشیده فنر مثل اینجوری تا میکرد راحت خیالشو باید

 ؟! میشد چی میداد توضیح ی اجازه ، دقیقه دو میداد امون ولی

 

 .  میدونه موردشون در اینقدر چرا.  شد پیداش کجا از سرهنگ این همه از بدتر

 ؟! میگفت چی وسط اون نگاهش 

 ؟ دوستی این از داره قصدی و نیت نکنه
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 .  داخل رفت و کرد خاموش سیگارشو  سومین افکار همه این از گرفت درد سرش

 ، زد زل روبرو معصوم صورت به.  نشست روبروش و کشید صندلی یه

 ؛ خواب در ؼرق یار با کرد زمزمه

 . راحتیاست همین به کردی فکر_ 

 !؟ خالص و میری میکنی قهر

 ؟؟  برات کشیدم درد کم مگه

 ؟؟ دادم جون کم

 ؟؟ خوردم دل خون کم 

 . نمیدمت  هم هیچکس به منی مال تو ، نیست حرفا این از ولی عزیزم ببخشید

 . ماست از یکی مرگ جدایی راه تنها

 . میام دنبالت هم اونجا نکن شک بمیری اگه که ، تو نه من مرگ البته

 . کردن شروع نو از دوباره من مثل کسی واسه دیره

 هیچکس نه باشه تو دست  باید هم  پایانم و مرگ ، سورن ریختم تو پای به زندگیمو و عمر

 . دیگه

 

 

 از حتی که نوری از که کنه باز چشاشو نمیداد اجازه زیاد ی سرگیجه اما بود شده بیدار

 . میترسید ، زیاده خیلی بود مشخص  بسته پلکهای پشت

 . همیشه با متفاوت بود، نرم چقدر. کرد بؽل رو کرده ش دوره که پتویی

 . نیست همیشگی اون هم بالشتش کرد حس اومد می خودش به داشت که حاال

 . بود متفاوت و کرده  تؽییر اتاقش بوی حتی
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 میداد  لباسشویی پودر و دم تازه چایی و باؼچه گلهای بوی از ترکیبی همیشه شون خونه

 . شد گرد حسابی چشاش  اطراؾ دیدن با و کرد باز اروم چشمهاشو.

 طراحی طالیی کاری گچ با دیوارها و سقؾ فاصل حد که مالیم خیلی ابی سبز رنگ به اتاق

 . شده

 

 . میشد دیده اتاق کنار گوشه زیبا بسیار و طالیی همه ها مجسمه و ها گلدان

 . اشهب بودن خاص و شکوه این مکمل تا شده ساخته رنگی طالیی فلز از همه تخت و میز 

 . میکرد نوازش رو چشم و شده انتخاب دیوارها  رنگ به هم بالشتش و تختی رو

 و سرخ نگاهی با و نشسته روبروش که رسید شاهین به نگاه چرخیدن ی مرحله اخرین در

 . زده زل بهش خطر پر

 . گرفت تهوع حالت و شد فشرده ش معده ناخوداگاه

 . برگرده مکانش به رفتنه باال حال در معده تو که موادی تا نشست شد بلند

 . کرد حس حلقش ته تلخشو و زهراگین طعم ولی

 . فشار و درد همه این از کرد جمع صورتش

 . میکرد مختل  کمی دیدشو و میکرد درد انفجار حد تا سرش

 . کرد روشن و دراورد سیگاری و کرد احوالش و حال این به پوزخندی شاهین

 رو سیگار بوی و طعم  بیگاهشون و گاه های بوسه  زمان چندباری.  زد زل بهش تعجب با

 رد رو شاهین  کشیدن سیگار ی فرضیه شدیدا خودش پیش ولی کرد حس شاهین دهان تو

 . سیگاریهاست جزو هم ش ددی و  بوده درس احساسش پس.   میکرد

 واسه نداره ای عجله انگار.  میتکوند توش سیگارو خاکستر و بود دستش توی جاسیگاری یه

 . دعوا واسه ، کردن بحث واسه ، زدن حرؾ
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 و گذاشت میز روی اونو شد بلند و کرد خاموشش جاسیگاری توی کشید کامل که سیگارشو

   اومد تخت سمت به

 ؟؟ انشاهلل دیگه خوابیدی خوب_ 

 ؟؟ بود میلتون باب چی همه

 ؟؟ ما کوچولوی شازده نداره که مشکلی

 

 . میلرزوند رو تن ، بود خشک و سرد و تفاوت بی. میترسید نااشنا لحن این از

 . میکنه درد سرم_ 

 یک و اتاق اخره یخچال مینی سمت رفت.  زد پوزخند باز شاهین.  کرد زمزمه اینو اروم

 . داد دستش قرص ورقه یه با و جلو اومد.  اورد اب بطری

 ، میگرفتم سردرد بودم منم_ 

 . ما دکتر حال به وای کنه تحمل نمیتونه هم خر یه رو مشروب از حجم اون

 

 تو و کرد جدا ش ورقه از مسکن دوتا.  خودتی خر کرد زمزمه و داد چشاش به چرخی

 . خورد رو اب و انداخت دهن

 

 

  نمیخورد تکون یستادها سرش باال همونطور

 ؟؟ کنیم شروع کجا از خب_ 

  عام مالء در اونم میخوارگی از

  کی دیگه میدونه خدا و تیمسار و سرهنگ ، جدید دوستهای از

 . کنار به که  نوپامون دکتر واسه ابروریزیش?! شالق و زندان خطر و شدن بازداشت از یا
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 . برخاست و شد بیدار زمستونی خواب از عصبی و  زبون بد سورن ان یک

  قدش هم تقریبا و باشه دروش رو تا  شد بلند تخت روی زانو رو

 . نداره ربطی هیچ تو به_ 

 . کردم خوب خوردم مشروب

  خواست دلم دارم سرهنگ دوست

  کشید عشقم شدم بازداشت

 !؟ چه تو به ، ای چیکاره وسط این اصال

 . ؼرید رصح با صورتش توی.  کشید و گرفت رو سورن گریبان

 ؟؟ نیستم ای کاره من_ 

 ؟؟ اشنا ها ؼریبه و م ؼریبه من دیگه حاال

 ؟؟ میاد پیش مشکل میشی اونا دامان به دست

 .؟! خاصیت بی کامال نوع از اونم زمینی سیب منم حتما

 . داد هلش و زد پوزخند سورن

  کن خرج خودش جای ؼیرتتو حس این برو شما. چرا خاصیت بی.  عزیزم نه_ 

  جدید نامزد و قدیمی عشق ، ها عمه دختر ثالم

 سربار  اصال اضافی، موجود یه ، مزاحمم فقط همیشه مثل که منم ، داری من چیکار دیگه

 

 . درموندگی همه این فشرد دلشو ، اخر ی جمله تو کرد بؽض

 . شد بدتر حرکت این بودبا درد سرش هنوز.  کشید و گرفت مشتش تو موهاشو شاهین
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 مشخص بعدا رو  خیالی نامزد  و زهرماری فامیل دخترای و تو و من ی رابطه تکلیؾ_ 

 . میکنیم

 . ایه دیگه چیز بحث فعال

  بیبی گرفتم اسون بهت خیلی

 .  باشن بیرحم میتونن حد چه تا میشن عصبی وقتی ها ددی  ببینی وقتشه

 . زیرپاشون جیرجیرک کردن له حد تا حتی

 . کردن تالفی و زدن ضربه واسه کردی خابانت رو جایی بد  بفهمی وقتشه

 . نه یکی تو سر دارم شوخی چی همه سر

 !؟ بازی هم ددی تعصب و ؼیرت با بازی بازی

 

 

 . زمین رو ختشاندا و کشیدش تخت رو از موهاش همون از

 . درد از گفت  اخ باز ولی نبود زیاد اتاق کؾ تا تخت ی فاصله

 ش تنبیه میخواست  وضعیت این تو شاهین واقعا نداشت خوشی حال و میکرد درد تنش تمام

 ؟؟ کنه

 . شم کار به دس خودم یا میشی لخت_ 

 . شاهین میدونی خودت بزنی دس بهم_ 

 . هیچی ، نداری برمن حقی هیچ تو

 نامرد ی پارچه ولی گرفت رو لباس و پیچید خودش توی  ، شد پاره یقه از و کشید پیرهنشو

 . شد رها و دریده اطرافش از

.  کشید پاش از رو شلوار و کرد باز رو کمربند اما  کنه مقاومت کرد سعی هم شلوار برای

 . تحقیر از پناهی بی از ، فعالیت از میزد نفس نفس
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 موفق شاهین اما کنه حفظ رو یکی این کرد سعی وجود تمام با دبو سنگرش اخرین شرتش

 . کند و کرد پاره  اونم بود تر

 . ترسید هم شاید ، شد سردش لحظه یه بود، افتاده پاش زیر لخت دیگه حاال

 . شد شاهین چشم تو چشم و رفت باال نگاهش اروم

 !؟ کجاست پس ش ددی ، بود ترسناک واقعا نگاهش

 ..ندا حق تو ، رمب بذار شاهین_ 

 از ای باریکه ، شد پاره لب ، شد کوبیده دهنش روی که دستی پشت با ماند تمام نیمه حرفش

 . لؽزید خون

 . ست خسته و ناامید زیادی هم شاید.  نداشت کردن دعوا جون شد، اروم

 به و کشید بیرون ؼریبی و عجیب و بلند چمدان یک و اتاق ی گوشه کمد سمت رفت شاهین

 . اومد سمتش

 بازی اینقدر که حاال چیه نظرت.  نکردم بازی حاال تا که من.  بییبی داری دوس گلؾ_ 

 ؟؟ بدیم انجام باهم رو یکی این داری دوس

 

 فلزی های چوب کرد شروع و انداخت تخت روی رو کیؾ میکردوقتی نگاه بهش تعجب با

 ؟ کشیدن بیرون رو

 میاد؟؟ چطور این نظرت به_ 

 

 وحشتناک صدای اون از پرید جاش از سورن.  کوفت تخت روی و کرد شبلند لحظه یه

 . شده ایجاد

 . امشب بکشمت نمیخوام که من.  باشه مناسب نکنم فکر ، نه_ 

 ضربه شدت از شد جدا تخت از  تشک ،  دوباره کرد امتحان و اورد بیرون تر ظریؾ یکی

. 
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 . میگرفت سرعت لحظه به لحظه که میکرد حس خودشو نبض

  نمیتونی گچ توی پای و دست با و بشکنه استخونات ممکنه.  نیست خوب هم یکی این نه_ 

  ؟؟ نه مگه ، مطب بری

 . میترسوند لعنتی های چوب اون از بیشتر حتی.  بود بیرحم و سرد چقدر لحنش

 

 کنه فرار خواست و شد بلند جاش از.  اومد سمتش به و ردک انتخاب رو ظریفترشون بالخره

 .انداخت زمین  دوباره و  گرفت موهاشو پشت از که

 بود حریؾ رو شاهین مثل صدتا روزی یه.  نیست ضعیفی ادم که اون.  اومد خودش به

 . بود سورن همون سورن هنوز . نشده عوض هیچی هم حاال

 . ستنی ادا و ناز و بازی سوسول وقت االن

 . شد خم کمی و گفت اخی. زد شاهین پای تو مشت با

 . نیومد دلش شدت، اون با نه ولی زد  مشت هم رو اونجا بود دسترس در هم دوپاش بین

 . کرده اینکارو سورن نمیشد باورش. رفت لحظه چند نفسش ضربه این از شوکه شاهین

 . گرفت رو فرار حین در سورن و کرد جور و جمع خودش سختی به

 ؟ نمیشی ادم تو جن تخم_ 

 .  کن  بدترش  هی عاصیم دستت از کم

 . پیچید خودش دور مار مثل درد از.  زد رونش روی و اورد باال رو چوب

 . بود عمیق و وحشتناک دردش

 . میکرد  نفوذ رحمانه بی درد و میرفت پیش استخوان خود تا گوشت و پوست فقط نه

 . راهن تو هم بعدیا میدونست که ضربه اولین همین از دراومد اشکش

 زد کمرش تو هم چندتایی البته. بود داده قرار هدؾ رو پا ساق و  رون و باسن روی بیشتر

. 
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 . فرار ، شدن دور ، رهایی واسه میکرد تقال

 بی ی ضربه تا بود اونجا جلوترش میرفت که سمت هر از.  بود جا همه شاهین نمیشد اما

 .  بپاشه هم از شوجسم و بشه وارد بعدی مروت

 دیگه.  نبود تشخیص قابل شده قاطی هم در چشمهاش و بینی اب که بود کرده گریه اینقدر

 . نمیکرد یاری زخمی ی حنجره  نبود فریادی و داد حتی

 برزخی اتاق  این تو بود ش  هم اخرین هم سردرد و معده سوزش

 

 . نداشت  جونشو هم شاید ، کنه التماسش نمیخواست

 رو کرد مجبورش و کشید و گرفت موهاشو انداخت سمتی به رو چوب و شد خسته بالخره

 . بایسته زانوها

 . کشید ؼلیظی اه شاهین چشم تو چشم.  میکشید جیػ وجودش تمام درد از

 ؟، شدی خسته بیبی چیه_ 

 .  زوده.  عزیزم اولشه تازه

 هر تو.  نمیشد مبیرح اینقدر شاهین هیچوقت.  نمیشناخت رو شده وحشی چشمهای اون

 بریده اصال ، نمیتونه دیگه که نمیبینه  حاال چرا ، بود بهش حواسش شرایطی

 

 لحظه چند ، باشه شکمش زیر روبروی تا کشید موهاشو و کرد باز شلوارشو زیپ وقتی

 . شد خشک

 . میکشید سینه به اکسیژن سختی به شده بریده بریده نفسش

 . شرایط این با نه اینجور نه الاقل ، کنه امتحان نداره دوس و نداشت شو تجربه حاال تا

 . تحقیره و تنبیه فقط نیت  و عصبانیه اینقدر شاهین وقتی نه

 واسه رهایی واسه میکرد تقال.  داد تکون شدت به سرشو و گذاشت شاهین رونهای رو دست

 . شدن دور
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 میرسید گوشش به  سختی به شاهین صدای ، کرد منگش و گیج خورد صورتش به که سیلی

 . میشد پردازش ذهنش  تو تاخیر با و

 !؟ کنی کوفت رو زهرماری هر داری دوس پس_ 

 ؟؟ دقیقا بهم گفتی چی

 ؟! اصال داری دوس ، کردی خوب اها

  ؼیرمجاز خوردنهای اون جای به  باشی داده ت ددی به هم حالی یه تا  بخور اینم حاال

 . شد پر زده مشت با پیش لحظه چند که  آنی توسط دهانش که بگه چیزی خواست

 . بود زده زل گرش شکنجه چشم در ناباورانه ، شده باز اخر تا قشنگش چشمهای

 . میکرد التماس نگاهش اما نه لبها

 . میکرد تقال نفسی ، کمکی ، رحمی جستجوی در

 . کرد تحریک رو معده ریفلکس وحشیانه ی حمله این به اعتراض در حنجره

 لبش کنار گوشه از و کرد پیدا راهشو سختی به اومدو باال قدرت و شدت به محتویاتش

 . ریخت بیرون

 سرفه شدت به. داد  کشیدن نفس ی اجازه و کشید بیرون میماند رو عمری که مدتی بعد

 . اورد باال رو  مانده راه میان مواد ی بقیه و میکرد

 بس و بود کوتاه استراحت یک فقط شاهین، مکث این  ، نیست ماجرا پایان این اما

 

 . شد زمین ولوی زمین روی همونجا کرد معافش و داد رضایت بالخره وقتی

 . میداد قورت نمیکشید نفس رو اکسیژن

 . نمیدادن خودشون به رو شدن باز متزح حتی اشکش از پر چشای

 . استراحت و میخواستن خواب فقط
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 کردن باز کرد شروع و انداخت تخت روی.  کرد بلندش و کشید و گرفت بازوشو شاهین

 . لباسش های دگمه

 ؟؟؟ بهم گفتی چی دیگه ؟؟ خب_ 

 ؟؟ روزا این میکنی انتخاب خودت دوستاتتم پس

 ؟؟ اره

 ؟؟ نیست زیاد شه ددی دست  جسمش های حفره اختیار تیح که بیبی واسه ؼلطا این

 

 . نداشت خوبی حال و میکرد درد ش معده میسوخت، زخم و درد از تنش تمام

 . بود دراورده زهرمار  طعم به حلقشو و دهن  معده اسید  و میرفت گیج سرش

 این به نماو میکرد؟؟ تحریکش شاهین حرفهای چرا ، داؼون اوضاع این با و میون این حاال

 ؟؟ شدت

 ، شده لخت کامال که فهمید عریان تن دو تماس با.  خوابید روش اومد و کرد باز پاهاشو

 . بود مونده بسته نیمه و نمیکرد کمکی چشمهاش دیگه واقعا

 . کردم ؼلط. ببخشید ددی_ 

 . اصال میکنید انتخاب شما

 .دوستام انتخابِ   حتی ،  شماست دست چی همه

 

 . شد گم کشید درد از که ای لهنا میان کلمات

 . شاهین الت نه رفت فرو ش تنه پایین تو که خنجربود

 ؟؟؟ ددییییی_ 

 . میکرد مردن احساس و نمونده جونی دیگه واقعا ، کرد صداش اینبار درموندگی با

 . فشرد و گرفت شو چانه پس میره حال از داره که کرد حس شاهین
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 . کن نگاه رو دید و کن باز.  سورن کن باز چشاتو_ 

 . بره یادت شب این هیچوقت نمیخوام

 . واست میمیره و عاشقته ددی

 .کنه جایگزینت رو کسی نمیتونه هیچوقت

 . موندم تنها سال شیش چرا نظرت به

 . کشت منو ، نه مریض نبودنت 

 واسم هم تو موی تار یه ، دنیا ادمای تمام بگو اصال دیگه ه دختر  هزارتا نه صدؾ نه

 . ننمیش

 

 .حرفها این از شد دمیده که زندگی از ، برگشت که نفسی از ، دوباره بود افتاده نفس نفس به

 . بود نکرده اشؽال جا کم میون اون هم عشق ولی بود خشم پر شاهین چشمهای هنوز

 . پیچید وجودش تو وحشتناک درد باز که احساس این از ببره لذت نکرد وقت

 زمزمه گوشش تو وعید و وعده ، نه عاشقانه حرفهای ، ردب سرش باالی و گرفت دستهاشو

 . میشد کوبیده درونش که محکم ی ضربه هر با میکرد

 تورو ، فقط ببینم کنارت رو نرخر یه ی سایه دیگه بار یه ، بکن ؼلطا این از دیگه بار یه_ 

 . میزنم اتیش رو همه هیچی که

 و پودر و بمیرن باید همه ، نداره گیزند ارزش میشی دیگه یکی واسه تو که دنیایی اصال

 . شن خاکستر

 . میبرد لذت مالکیت حس همه این از  نه،  سکس از اینبار. لؽزید باز اشکی
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 شد باعث و کرد نفوذ وجودش اعماق تا درد اما داد خودش به تکونی بیداری و خواب بین

 .  بکشه فریاد

 تخت تاج به سرش که پرید جاش از یهویی چنان بود خوابیده و کرده بؽل اونو که شاهین

 . گفت بلندی اخخ و شد کوبیده

 . برگشت سورن سمت به میداد ماساژ سرشو که همونجور

 . چته عزیزم جانم_ 

 

 دهنشو تا سورن مگه. ست ساخته کارش فهمید دید که رو بکارطل ی گربه اخموی چشمهای

 .میگذره دیشب  تنبیهه و اتفاقات از نکنه سرویس

 . میاد بدم ازت.  نکن صدام اصال.  عزیزم نگو بم_ 

  وحشیییی.  تربیت بی.  بد ددی

 

 . کشید دراز دوباره و خورد شو خنده سختی به

 . ندارم جون دیگه امشب ، افرد واسه بذار رو دعوا . عزیزم بخواب_ 

 

 .؟؟!! خوشه احوالم و حال خیلی من نیست ، گذشت خوش خیلی من به نیست.  بابا نه_ 

 .!اصال کردی چیکارم ببین.  بخورم تکون نمیتونم.  درده تنم تمام

 

 کشید کرده  زیبارترش عجیب ابی و سرخ و بنفش طرحهای که کبودی سراسر تن رو دست

 . زد لبخند و

 ؟؟؟ انسانیش ؼیر و خشن بازی عشق  از مانده جا به اثار این  به  میکنه افتخار که بده خیلی
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 مالکیت مارک عشقش بر.  داشت دوس رو  یار تن بر خواستنش و خشم حضور ردپای این

 ؟؟  هست  مگه هم این از بهتر اصال ، گذاشته

 

 بزنم؟؟ پماد واست_ 

 کوفت نمیخوام_ 

 ؟؟ چی پس_ 

 . نبینمت اونور روب فقط هیچی_ 

 . کشید عقب خودشو کمی و خندید

 ؟؟ ور کدوم_ 

 .  بخوره بهم دستت اصال نمیخوام.  تخت ی لبه ، اونور_ 

 .اصال میخوابم زمین رو من.  جیرحیرکم باش اروم فقط تو.  چشم_ 

 . بست چشاشو و کرد پشت بهش و داد چشاش به چرخی

 . نشست فقراتش ستون رو شاهین گرم های بوسه که میبرد خوابش داشت

 .  حرکت این بود ارامش و لذت سراسر که مخصوصا کنه دعوا نداشت حال

 . برد خوابش نشده ثانیه دو. فشرد سینه به و کرد بؽلش دوباره وقتی حتی نکرد اعتراضی

 

 

 

 

 . بود شاهین ی سینه تو صورتش کرد باز که چشم

 . نگریست خوابش در ؼرق صورت به و اورد باال سر
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 . ست خسته خیلی مشخصه ، نمیشد بیدار اون بعد هیچوقت

 این از تر عصبی و رحمتر بی درونش  شیطون  ی گربه ولی سوخت واسش لحظه یه دلش

 . شهب تالفی بیخیال که بود حرفها

 . کشید و گرفت دندون به رو شاهین ی سینه موهای

 . پرید خواب از درد با شاهین

 مالید چشاشو از یکی.  گرفت ش خنده بعد اما کرد تعجب حالت اون تو سورن دیدن از اول

. 

 .؟؟؟ میخوای خسته ی بیچاره ددی جون از چی اخه.  بچه نکن_ 

 واقعا نیست کردن اذیت دیگه نیت.  گرفت دندون به رو سینه گوشت  باز او به توجه بی

 . مو و گوشت این خوردن داشت لذت

 . بکنه میخواد کاری هر گذاشت و زد لبخند نااروم های گربه اون چشم در چشم شاهین

 . شه بیشتر لجبازیاش  بده حرصش نمیخواست ، میشناخت خوب رو سورن

 شدت به  زدن گاز جای به راینبا و رفت ها سینه نوک سمت به و داد موضع تؽییر کمی

 . مکید

 هیچی دیروز از و  ست تشنه و گشنه که مخصوصا دارن دوس شیر ها گربه نه مگه

 . کنه پیدا شیر کمی ها سینه این  تو بتونه شاید ، نخورده

 . شد جمع یکهو شاهین لبخند

 . شد رو و زیر وجودش و دگرگون حالش

 . شد سریع ، کرده تؽییر نفسهاش ریتم

 

 . نیست ممکن  واقعا ولی کنه تحمل کرد سعی

 . بوسید لبهاشو و باال اورد و گذاشت ش چونه زیر دست
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 . خب کردی تمومش.  جیرجیرک دیگه بسه_ 

 چه تو به . خودمه مال.  کنم تمومش دارم دوس_ 

 

 . بایستی؟؟ عواقبش پای حاضری ولی باشه خب_ 

 . بوسید لبشو ی گوشه و گرفت قرار روش و چرخید

 . نکن فکرشم حتی شاهین _

 مثال؟ میکنی چه بکنم فکرشو خب_ 

  اینبار میکشمت_ 

 ؛ کرد زمزمه ، شد بلند و بوسید گردنشو و خندید

  جیرجیرک تیم مرده کشته وقته خیلی

 . عزیزم بیارم صبونه واست پاشو

 . درد از میکشید اه حرکتی هر با ، شد بلند جاش از سختی به

 . ببین حاال درمیارم سرت اینو تالفی. هینشا کنه چیکارت بگم خدا

 

 . پوشیدن لباسهاشو کرد شروع و خندید شاهین

 ؟؟ عزیزم واست بدم سفارش میخوری چی_ 

 . گشنگی از هالکم  بده روسفارش نیست و هست چی هر ، چی همه_ 

 شاهانه ی صبحانه یه و شد وصل خدمات قسمت به و ورداشت رو اتاق تلفن گوشی_ 

 .داد سفارش

  اتاق از و  چید میز روی همشو ، اوردن رو صبحانه حموم از سورن اومدن بیرون قبل ولی

 . بیرون  رفت
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 با کرد اضافه صلیبش نبدگرد به رو گلؾ طرح اویز و کرد باز گردنشو دور زنجیر وقتی

 . بود زده زل بهش تعجب

 . نشه فراموشت اتفاقاتش و دیشب هیچوقت تا واست گرفتم اینو_ 

 . راحتیاست این به  هم دیگه دفعه نکن فکر  بهت  گرفتم اسون ایندفعه

 . رفت شد بلند و گذاشت تمام نیمه رو صبحانه

 . تربیت بی ددیِ . فقط خودتی  خودت از تر عوضی شاهین یعنی_ 

 

 . رفت ، میکرد نگاه گردنبند به اینه تو که سورن طرؾ به و خندید

 . بوسید گردنشو و کرد بؽلش پشت از

 . صفاست با خیلی.  بمونیم اینجا خودت از تر عوضی  ی خانواده اون رفتن تا میشد کاش_

 . خوبا ژن اون از اونم پولدارشدم بچه میکنم حس

 . ندارم پولشو. میکنن حساب چند شبی ینجاا میدونی.  عزیزم شرمنده_ 

 ...میتونیم دارم پولشو من خب_ 

 

 . اینه تو شاهین ی شده وحشی نگاه دیدن با موند تمام نیمه حرفش

 ؟؟ بدی منم خرج میخوای نکنه.   میکشی رخم به پولتو_ 

 در رو برگشت و کرد جور و جمع خودشو زود ولی.  ترس از شاید گرفت گاز پایینشو لب

 . شد روش
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 ؟؟ کردی خرجم کم  ، داره اشکال چه مگه_

 از تر سنگین. شاهین  نیست چیزی کم داری گردنم به که دینی ؟؟  نشده کردن جبران وقت

 .  اصال میشکنه گردنم  بشه این

 . فقط بخوابم و بخورم من نمیشه که اینجوری.  کنم  کمکت خونه خرج تو نمیذاری حتی

 . دیگه داره حدی هم بودن سربار

 . رفت کتش سمت به و  کرد باز رو کمرشه دور که سورن دستهای

 . میخوری اضافی ؼلطای این از سورن باشه بارت اخرین_ 

 . مطب بری  نذارم  دیگه کال سخته خیلی نکن فکر

 نه مگه اصال.  کرد زمزمه لب زیر هم درکی به. میز سمت رفت و داد چرخی چشاش به

 این تو یا ؟ کشیدن زحمت خونه و زندگی واسه هم پای به پا یعنی مشترک زندگی میگن

 ؟؟ ست عتیقه های متعصب اون از شاهین خصوص به مورد

 ؟ استدالل ترین منطقی این به کنه راضی رو  خرابو کله شاهین این حاال  بیاد کی 

 

 .اومد پایین رو ها پله نکردنی باور سرعتی با داره تلفن گفتن  وقتی

 به میز روی که قرمزی تلفن گوشی سمت رفت.  نبود اتاق تو کسی ولی زد  اروم  درو

 . کرد نزدیک گوشش به و اورد باال رو گوشی سریع. گرفته قرار انتظار حالت

 . شد حوصله بی کمی اخوداگاهن سارا صدای شنیدن با

 ؟؟ خوبی.  اجی جانم_ 

 ؟؟ میزنی نفس نفس چرا ؟؟ خوبی تو.  عزیزم خوبم_ 

 . نکنی قطع اومدم سریع.  خراب هم اسانسور و بود شیشم ی طبقه کالسمون.  هیچی_ 

 

  نمیداد زحمت خودش به اینقدر وگرنه پارساست میکرد فکر نگفت دیگه
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 . هست اپارس دوستت کیان میگم_ 

  نشست صندلی روی ایستاد یکباره به قلبش

 ؟؟ خب_ 

 . بگی تسلیت بهش باشی داشته دوس شاید گفتم ، شد فوت باباش_ 

 . پیچید سرش تو یکباره به بدی درد.  بست چشمهاشو

  کرد فوت چطور ؟؟ چطور_ 

  کرده سکته میگن نمیدونم_ 

 

 کوچیکش دل حاال.  نداشت رو ها تیناراح کوچکترین طاقت و بود کم تحملش همیشه پارسا

 . پیشتم من بزنی برهم چشم.  بیار طاقت ولی سخته میدونم ؟؟عشقم یعنی وضعیه چه تو

 

  فردا امروز میام. کنم پیدا اتوبوس لیطب میتونم ببینم.  باشه_ 

  ها کوزه کاسه همه حاال.  نگیم بهت که گفت اصال.  نمیشه باباراضی. ها نیای.  کیااان_ 

  میشکنه من سر

 ؟؟ نداری کاری برم باید. گفتی تو نمیگم نترس_ 

 توی که خوابگاه سمت به رفت و کرد قطع و خداحافظی  زود و نشد سارا جواب منتظر

 کنه جمع کوچیکشو ساک تا گرفته قرار مجزایی ساختمان

 

 هنگناهما علت به میون این که بماند. کرد عوض اتوبوس چندتا روستاشون تا تهران مسیر

 . خورد تورش به سرگردانی و معطلی کلی حرکت های ساعت بودن
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 کرد حس میشد رو مرگ شوم روح.  بود سنگین جو.  رسید روستا به ظهر بعد روز بالخره

 .  ریخته روستا روی سکوت و سکون  گرد که

 . ابریست هوا سال وقت این همیشه که اینجا ؟؟ کجان ابرها ، کرد نگاه اسمون به

 نمیماند کس هیچ میت دفن بعد.  نکردن دفنش هنوز پس بود شلوغ.  رفت قبرستان به مستقیم

 . میشن پراکنده زود همه ،

 !مرگ؟ از! ؟ مرده از ، میکنیم فرار چی از واقعا

 . میشه ماهم نوبت روز یه اینکه تصور از یا

 کیان از رؼی به البته اوست  جمع پوش سیاه تنها.  نشسته  قبر روبروی زمین روی پارسا

 .  کرد تن به مشکی اومد خبرش وقتی از که

 . متوفی ی خانواده ؼیر بپوشه مشکی  کسی ندارن رسم اینجا

 توی.  نیست حدیث و حرؾ سرشون پشت کم هم همینجوری میگرفت خودشو جلوی باید

 خودش از قبل قلبش دیدنش با که شد چه حاال کرد تلقین خودش به اینو بار صدهزار مسیر

 . کرد پرواز یار متس به

 داشت بؽلش تو پارسا اومد خودش به وقتی رفت پیشش ِکی و کرد چیکار و شد چی نفهمید

 . میکرد گریه

 

 

 با ، نداشت کردنشو گریه تحمل.  یکردم ذوب رو وجودش اسید همچون ، داؼش اشکهای

 . میمرد  ذره یک اشک هر

 . میکشت ، میکرد له اما، سنگین های نگاه

 . بود درداورتر میخورد  جودو و بوکس کالسهای تو که ضرباتی اون از حتی

 . کرد بلندش و کشید رو پارسا بازوی و جلو اومد بود بدتر همه از میون اون ولی نگاه یک

 . میزنی زار نشستی دخترا مثل چته.  کن جمع خودتو دیگه بسه_ 
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 . بود ندیده اونو سالهاست ، میشناخت رو ادم این

 . برنگشت هیچوقت و کار واسه رفت شهر به که کریم ، پارسا بزرگ برادر

  کرد بیشتر نفرتشو حرفهاش و کار این و ازش بود متنفر

 واجبه میت احترام که حیؾ.  ادم همه این جلو اونم میکنه رفتار اینجور پارسا با حقی چه به

 . میکرد ش حواله مشت یه وگرنه

 . بود کم همینش ، بود کنندگان تشیع میون هم پدرش

 مراسم ی بقیه تو نذاشت و کشید خودش دنبال به و گرفت ،دستشو پارسا بابای دفن بعد

 . زد سرکوفت سرش مسیر تمام تو.  کنه شرکت

 راهشون عموهاش پسر تمام اینکه از.  برسونه اینجا به اونو که کشیده زحمت چقدر اینکه از

 . خودشونو میرسونن جایی یه به دارن و کردن انتخاب رو

 تک که خانواده این عضو محترمترین واسه بود زشت واقعا.  معلم و مهندس و دکتر همه

 . نشه بند جا هیچ به دستش پسرش

 یک پدر ترحیم مجلس تو شرکت واسه  ها مقاله کردن صؾ به و اندرز و پند همه این واقعا

 ؟؟ نیست زیاد دوست

 . کرد پیدا فرار واسه راه یه همیشه مثل و رفت اتاقش به استراحت ی بهونه به نهار بعد

 . میشه پیدا ش کله سرو زودی به  هم پارسا میدونست رفت رودخونه سمت به

 هم ماهه هشت هفت ی بچه سرپ یه بود،  منتظر اونجا  قبلش پارسا بودکه درس حدسش

 .  همراهش

 سرو وقتی نمیکرد ای توجه دو این به و میکرد بازی رنگی سنگهای با نشسته زمین رو بچه

 . کشیدن دراز دو هر افتاده نفس نفس به بالخره.  میکردن بارون بوسه همو صورت

 میخواست. دهکر گریه چقدر وقت چند این تو میدونه خدا.  اشک پر و بود خیس پارسا نگاه

 . پرسید ازش پس کنه پرت حواسشو

 . نازه چقدر.  دیگه کیه بچه این_ 
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 . همیشه مثل مهربون و گرم ، زد لبخند

 . بابام خاطر به اومدن تهران از. خواهرم پریا پسر_ 

 . پارساست کپ ش چهره و نگاه.  شد تر دقیق بچه صورت روی

  ها میره داییش به زاده لحال میگن راس.  چشاش مخصوصا.  شبیهته چقدر_ 

 . شد بیشتر لبخندش

 . شبیهمه خیلی میگن همه اره_ 

 

 

 . کرد بیدارش خواب از سگها صدای

 .داشت قرار بیابونی تقریبا و مرزی ی منطقه تو پادگان

 . بچه اون پارسا به ، کرد فکر  دید که خوابی به.  میشد پیدا ورا دور این زیادی سگهای

 !؟ پریاست پسر سورن واقعا نکنه

 . نیست بد بخوره هوایی یه.  بخوابه نمیتونست دیگه ، پوشید لباساشو و شد بلند

 . داد رو جوابشون سری  تکون با. میکرد احترام ادای میددش کی هر

 . بیجاییه انتظار واقعا بود توش  ادم هزار که پادگانی تو بودن تنهایی الدنب

 صدای میگذشت یکیشون میون از وقتی که داشت وجود مقر این تو  جداگانه خوابگاه چندتا

 . اومد دعوا و صدا سرو

 بچه کنترل از حساس سن این تو عصبی جوون مشت یه کنترل واقعا کشید پرحرصی نفس

 . پردردسرتره و سختتر کودک مهد های

 و سختگیریها که بودن  نمونه انضباط  و دیسپلین در کیان  پادگان اموزش تحت سربازهای

 زیر از که بودن نفری چند همیشه میون این باز خب ولی بود همه معرؾ حساسیتهاش

 . میکردن سخت کارشو و میرفتن در دستش
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 نفس صدای حتی.  بشه هیاهو زینجایگ خوابگاه توی سکوت که بود کافی ازش نعره یه

 . اومد نمی دیگه هم کشیدن

 . دعواست پای یه هیراد همیشه مثل بود، درس حدسش

 . بچه این کرده سلب رو همه اسایش کال فرستادن پادگان این به اونو که وقتی از

  فرصت اخرین مکان این و برنیومدن پسش از پادگان تا ده ، نیست اصالح قابل میگفتن همه

 . کردنش درس برای ودب

 با شد مواجه شکست با هم مکان این  های تالش اگر که  شده داده دستور  ش پرونده توی

 . ش خونه بره بفرستنش روانی حتی یا پزشکی معافیت یک

 رو مرگ حکم واسش بیاره کم بچه یه مقابل در اینکه. چالش یعنی این کیان واسع ولی

 . داشت

 

 این تو حس این ؼیر واقعا ، بود بر از رو نفرت سراسر ابی نگاه ونا . بود رسیده مقابلش به

 .ندید هیچی حاال تا چشمها

 . ست ؼریبه واسش اصال که دوستی و عشق ، ترحم حتی نه میشه سرش ترس نه انگار

 . کردن پاره تیکه و دریدن ی اماده هار  سگ یک مثل

 بهش بار هزار صد ، بود کرده یرنگ بلوندشو موهای و میلؽزید پیشونیش ی گوشه از خون

 . مینداخت گوش پشت ولی بزنه کامل موهاشو دادن تذکر

 . بیشتر نه بود بازی یه واسش بازداشت به تهدید  اصال

 شن بلند سرهنگ احترام به تونستن نمی حتی که میون اون بود کرده ناکار رو نفر پنج چهار

 . بایستن

 چنان  که متوسط قد با اندام الؼر پسر.  میکرد تحسین رو بدنی قدرت همه این ناخوداگاه

 . نمیشد حریفش هیچکس که میکرد دعوا وحشیانه
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 ؟؟ نه نمیشی ادم تو_ 

 ؟؟ چیه کارا این از منظورت دقیقا

 ؟؟ کنی م خسته میخوای

 ؟؟ خدمت از بشی معاؾ میخوای

 راحتیاست؟؟ این به کردی فکر

 

  ی زده یخ اقیانوس همچون که چشمهایی  اون با  اونم میکرد نگاه فقط و نمیگفت هیچی

 . سرماش هم بود کشنده زیباییش هم شمال قطب به منتهی

 میکرد رفتار  خشن هم گاهی و محکم باهاشون.  بشه متنفر سربازهاش از اومد می پیش کم

 این  تحمل و خانواده از دوری سخته چقدر میکرد رکد که ازار و اذیت نیت به نه ولی

 . پایان بی اجباریِ  روتین

 . میداد هدیه هم بقیه به اونو که بود خالص نفرت از حجم یک پسر این ولی

 هم چقدر هر داشت دوسشون نمیشه میکنن بد حالتو ناخوداگاه و تحملن قابل ؼیر ادما بعضی

 . کنی سعی

 . سبهاستنچ اون از هم پسر این حاال

  کشید داد وسرش کرد بلندتر صداشو اینبار

  ؟؟ ام بقیه مثل منم کردی فکر ؟؟؟ بده جوابمو_ 

 ؟؟؟؟ نمیشم حریفت کردی فکر

 دقیقمه یک کار کفشم زیر کردنت له! ؟ مصرفی بی خاکی کرم یک از بیشتر کردی فکر

 . بدبخت

 

 . بیشتر نه دز پوزخند یه سرهنگ فریاد و داد و توهین همه این پاسخ در
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 . اوصاؾ این با باشه ادم نیست ممکن.  اهنه و ربات این اصال

 ؟؟ چطوره بازداشت هفته دو_ 

 بهت امیدوارم میدن ترجیح رو تنهایی حیوونا بعضی.  باشی ادما با سختته اینکه مثل. 

 .  بگذره خوش

 ترینکوچک جستجوی در زد زل روبروش زال  نیمه پسر چشمهای تو و گفت اروم اینو

 . لرزشی

 . پسر این  خودش واسه ایست اعجوبه ،واقعا نفوذ قابل ؼیر و بود یخ نکرد، پیدا اما

 

 

 . اتاقش به برگشت و فرستاد پسر این به دلش تو  لعنتی

 . بود شده بدتر هیچ بهتر سردردش

 . بزنن بخیه زخمشو قبلش درمونگاه ببرنش میگفتم اشک گفت خودش به لحظه اخرین

 به بیاره درش پا از کوچیک زخم یه که حرفاست این از تر قوی خیلی اینکه توجیهه با ولی

 . برد پناه تخت

  سال عید مخصوص مرخصی ی برگه  بعدکلی روز

 بهش مرخصی شده منتقل اینجا وقتی از ، بود پسره  اون نام به ها برگه از یکی. کرد امضا

 مشکل یه مرخصی هر قبل دقیق.  همینطور پادگان اون تو هم قبلش ماه پنج ، نگرفته تعلق

 ؟؟ باشه کرده عمد از اینکارارو ممکنه ، میکرد درس

 فراری بدتری جهنم از اینکه مگه.  جهنم این از بشه دور و خونه بره نخواد که کیه اصال

 . باشه

 . تماس اون به. شوم روز اون به.  ادسته دور به کرد پرواز فکرش باز

 یه کنه حس میتونست ، بود زده زنگ مرتضی حاج دکان از.  میلرزید پارسا صدای_ 

 . اخه نزد حرفی چرا ،  نگفت اما میده ازارش چیزی
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 . مریضی ؟؟ پارسا شده چی_ 

  نه_ 

  عزیزم چته پس_

 . میداد گریه بوی که نفسهایی و مکث لحظه چند

 ؟؟ بیای یمیتون کیان_ 

  قول. پیشتم بشم تموم که همین.  عزیزم شده شروع امتحاناتم_ 

  باشه_ 

 ؟؟  شده چی بگی نمیخوای ؟؟ پارسا_ 

  هیچی_ 

 .  میکنی ام دیونه اینجوری.  بهم اینو نگو ، هیچی نگو_ 

 !! داداشم کیان_ 

 ؟؟ دیگه اون چشه_ 

  شهر برگرده نمیخواد ، خونمون مونده_ 

 ؟؟ میکنه تاذیت ؟؟ خب_ 

  سکوت باز

 . کنم سرویس دهنشو بیام اره اگه ، بده جوابمو پارسا_ 

 بود مشخص بیشتر اینبار صداش تو بؽض

 ؟؟ ابروریزیم ی مایه من کیان_ 

 ؟؟ بشه پاک باید که نجسی ؟؟ ننگم من

 انااشن زندگیش ادم ترین معصوم زبون از ، بشنوه باره اولین اینکه نه. حرفها این فشرد دلشو

  بود تحمل قابل ؼیر و
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 ؟؟ کریم ؟؟ گفته بهت کی پرتارو و چرت این_ 

 با کریم مثل هم بعضیا رفتار، با بعضیا ، نگاه با بعضیا ، کیان میگن همه ، میگن همه_ 

  زبون

 . میزنم اتیششون.  کردن ؼلط_ 

 ؟؟ کیان_ 

 ؟؟ دلم جان_ 

 با و بشی دنیا سرهنگ نبهتری ؟؟ بخونی درس خوب باشی؟؟ خودت مراقب میدی قول_ 

 ؟؟ باشی مهربون من مثل ادمایی

 پردرد و تلخ و گرم ، زد لبخند

 . نذاری تنهام هیچوقت بدی قول اگه میدم قول_ 

  اشک پر ی شده تند نفسهای صدای باز

 ؟؟ میکنی گریه_ 

 خداحافظ.  برم باید.  نه_ 

 

 

 ی عالوه به برنج نوع دو خورشت نوع دو.  بودن دیده تدارک مفصلی نهار صدؾ و سوسن

 .  کتلت

 بهش خرید شاهین با پیش وقت چند که ابی سفالی های کاسه بخش زینت ها ترشی انواع

 . میزدن چشمک

 اشتها و  بوتر و عطر خوش همه  از سرخ هایترب با که شون باؼچه های ریحون اون

 . بودن برانگیزتر

 به شده تزیین خشکیده محمدی گل های ؼنچه با که خیارو ماست  کوچک ی کاسه یه شاهین

 .داد دستش
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 !؟ بشناسه شاهین از بهتر اونو که هست کسی واقعا

 این داره لطتس نیازمندیهاش و عالیق و سلیقه روی بیشتر خودش از حتی میکنه حس گاهی

 .  ادم

  سنگینی دلش سر سنگین ی صبحانه اون هنوز که  نبود گشنه  ، خورد ازش قاشق یک

 ی وحشیانه  تنبیه از میکرد درد بدنش تمام هنوز.  نداشت  هم کردن رد جرات ولی میکرد

 . دیشب

 ها سیلی از مانده جا به های کبودی به داره حتما ، شد دقیق صورتش رو لحظه چند شهرام

 . برگردوند روشو و نیورد خورش روی به ولی میکنه نگاه

 ؟؟ دکتر  جناب بکشم پلو واست_ 

 

 . کشید پلو شیویت هم کمی و زعفرانی پلوی واسش  ، بود بهش حواسش که بود شاهین باز

 . زیاد نیست م گشنه.  کم_ 

 ؟ بگذری خوشمزه ؼذای همه این از میاد دلت ؟؟ چیه نیست م گشنه_ 

 .  مون خونه تو اشپز و کدبانو دوتا.  نمیاد پیش واسمون روز هر که طالیی صتهایفر این

 

 . زد  شرمگینی لبخند   و پایین اورد نگاهشو و بود حیا و شرم با همیشه مثل صدؾ

 .کشید تنهایی  رو عالم های کولی تمام جور سوسن ولی

 ادم میزنه ؼیبتون هم خودتون اشپزخونه میفرستید مارو  بعد مهمونیم مثال ما.  دیگه بله_ 

 اولین از اونم.  جوریه یه واقعا بره کنه ول رو خونه خودش میزبان.  کجایید دقیقا نمیدونه

 . شب

 

 . خندید شاهین
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 اومد پیش کار واقعا خدا به م شرمنده.  شماست با حق واقعا ، داداش زن ببخشید_ 

 

  پررو ی جنده این از اونم بخواد معذرت باید چرا اصال داد چشاش به چرخی سورن

 که شما گردن افتاد سفره چیدن یه  زحمت فوقش ، بود اماده دیشب شام یادمه که جایی تا_ 

 هم اشپزی و شاؼلن خودشون میزبانا وقتی مخصوصا ، محترمه مهمان سهم دیگه اونم

 . ساعت چند میکردن

 . اینکه مثل شاؼلید هم شما نبود یادم.  میگی راس واقعا اوه_ 

 اینکار به رضایت به ،مجبور نشدن قبول پزشکی چون  دندونپزشکا ی همه میگن راس

 ؟؟ شدن دو درجه

  حمله ی اماده انی در و شد گرد چشاش

  ؟؟ اونوقت  زده حرفی همچین کی ؟؟ دوه  درجه کاره دندونپزشکی_ 

 . واسش  فیهکا ماهه دو دوره یه که شنیدم ؟؟ البد عکاسیه گالری تو کار هم یک درجه کار

  برمیاد پسش از هم ساله هفت ی بچه یه یعنی

 

 . بود افتخاراتش  بزرگترین از یکی  گالری اون ، کبود بعدش و شد سرخ یهو سوسن

 

 ولی پیچید پاش تمام تو دردش.  گرفت رونش از نیشگون یه  نامحسوس شکل به شاهین

 .  درنیومد صداش

 باید  هم چیش همه پای کرد شروع خودش بخ ولی  حرفاش بود روی زیاده واقعا شاید

 .  بایسته
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 . نبود میلش باب زیاد ولی خورد برنج از قاشق دو

 . گذاشت کنار بشقابو

 . کرد تعریؾ کرد شروع اما شهرام

 . شده عالی.  نکنه درد دستتون قعاوا_ 

 . نمیشه شاهین ددی اشپزی هیچی_ 

 . شاهین حتی زدن زل سورن به و کردن سکوت لحظه چند همه

 با داره که نبود حواسش اصال و میکرد زمزمه خودش با رو حرفها این داشت واقع در

 . میگه اینارو بلند صدای

 . طلبید یاری چشمش در چشم.  برد پناه شاهین به سنگین نگاههای  ی همه از

 . میخندید نگاهش حتی اومد، کش لبش  شاهین

  کرد عوض بحثو زود

 . امروز چیه تون برنامه شهرام میگم_ 

 .داد جوابشو و شد خارج شوک از  مکث بعد شهرام

 . ابی های موج  سرزمین بریم نهار بعد گفتیم_ 

 ؟؟ شما نمیاین

 هم سورن ، کنم تمومش باید دارم تمام نیمه ساختمونی ی نقشه چندتا دارم کار یکم که من_ 

 . بیاد بتونه نکنم فکر ست خسته

 بقیه جلو شدن لخت ثانوی اطالع تا فعال کبودیه سراسر هم بدنش گفت دلش تو ادامه در

 . منتفیه

 . شاهین گردن افتاد هم ظرفها شستن ، رفتن و کردن جور و جمع زود نهار بعد

 . بود زده زل بهش کابینت به داده تکیه سینه به ستد قهر حالت به سورن

 . ریخت اسکاچ روی بیشتری ظرفشویی مایع و کاراش این از گرفت ش خنده
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 ؟؟ چیه باز.  جیرجیرکم جانم_ 

 . نیست قبول قابل رفتنت بیرون من بدون اصال ، بری بذارم نمیشد

  قحطیه ادم مگه بیرون بره ها عتیقه این با خواست کی حاال_ 

 برم؟؟ قربونت باز قهری چرا ؟؟ پس چته خب_ 

 ، میکنی فراموش بلکل منو میبینی رو اونا اصال. خریدی پفک داداشت های توله واسه_

 ؟؟؟ چییییی من پس ، داری پسر یه هم خودت انگار نه انگار

 . شست بشه راحتتر کرد باز رو داغ اب نمیشد پاک ظروؾ از ها چربی

 . اولویته تو م بچه همیشه اصال.  واست نخریدم گفته کی_ 

 دیگه سالم جای که اینه مشکل ، کن صحبت درس دارن اسم برادرم های بچه ضمن در

 اختراع تنبیه واسه جدیدی راههای تا کن رعایت خودت پس بیشتر تنبیه واسه بدنت تو نداری

 . نکردم

 . کشید وبازوشو پرید سمتش به تذکر همه این به توجه بی

  گشنمههه من. باش زود بده بهم خریدی واسم که هایی دنیخور بیا_ 

 .  نباشی گشنه تا بخوری نهار میخواستی_ 

 . دیگههه بیا.  شااااهین نکن اذیت_ 

 . دراورد رو بود  سفید کؾ پر که دستکشهاش

 . کنم تموم اینارو گذاشتی اگه_ 

  نوکرشونیم مگه بشورن خودشون میخواستن.  کن ولشون_ 

 ..دوما.  موننمه اوال_ 

  اومد یادش چیزی یه میرفت اتاق سمت به داشت که حالی در

 باهاش توه قد هم سوسن مگه. سوسنِ  با کردن صحبت ی نحوه چه اون ببینم وایسا راستی_ 

 ؟ میکنی کل کل
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 . نکنه اذیت میخواست.  حقشه_ 

  روز یه نکردم کوتاه من زبونتو این_ 

  اصال باشه بلند دارم دوس خودمه زبون_ 

 . بدم نشونت تا وایسا ؟؟ خودته زبون ؟ عه_ 

 

 

 . دوید دنبالش کنجکاو سورن و اتاق تو رفت سریع قدمهای با

 رو دیگه رنگارنگ های بسته کلی و چیپس و پفک از پر بزرگ پالستیک یه کمد تو از

 . بیرون اورد

 نمیدی گوش حرفام به  و هستی بدی پسر اینقدر که حاال ولی بودم گرفته تو واسه اینارو_ 

 . سمانه و سمیرا به میدم رو همشون

 

 هیچکاری ولی بذاره نمایش به اشناشو بازیهای کولی از ای گوشه سورن باز بود منتظر

 . نکرد

 . زد زل بهش شدنه  بارانی حال در میرسید نظر به که نگاهی با  فقط

 !؟ دیگه یکی به بدیشون میخوای ،چطور منه مال اونا ولی ؛ کرد زمزمه بؽض با

 

 . شد نزدیک بهش قدم چند کرد متاثر رو شاهین ناخوداگاه که بود ؼمگین لحنش چنان

 ؟؟ سورن_ 

 یکی اسم حتی میاد دلت چطور اصال ، منه با اولویت نه مگه.  پسرتم من نه مگه اخه_ 

 نداری دوس من از بیشتر اونارو که تو ؟؟ نیستن هات بچه که اونا ؟؟ جلوم بیاری رو دیگه

  ددی؟؟ نه مگه ؟
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  نداشت احوالشو و حال این دیدن طاقت ، کرد بؽلش و شد نزدیکتر

 که لومهمع. باهات کردم شوخی.  هیچکس به نمیدمشون.  توه مال همش.  عشقم توه مال_ 

 . تویی اخرم و اول اولویت

  باشم دومیش من که بده ترجیح ش بچه بر رو دیگه یکی میتونه کی اخه

 

 . کردن هق هق کرد شروع ، شد شکسته زندونین روزه  دو که اشکهایی رود سد

 نه مگه.  گرفتی من واسه.  خودمن مال همشون...  کنی اینکارو نداری حق..  نداری حق_ 

 ؟؟ همش پسرتن واسه نه ؟؟مگه دیخری من واسه

 خالی خودشو گذاشت پس ایه دیگه چیز دردش میدونست. بوسید سرشو و کرد تنگتر بؽلشو

 کنه

 

 . گذاشت کنارش هم رو هوله هله پالستیک و تخت رو خوابوندش شد ارومتر وقتی بالخره

 . کشید روش پتورو و نشست تخت ی گوشه

  نروو  ددی_ 

 . همینجام . برم قربونت نمیرم_ 

 

 به پالستیک هم سورن.  کشید دراز وکنارش رفت پتو زیر کنه راحت خیالشو اینکه برای

 . گذاشت ش سینه رو سرشو اومد میکرد خش خش هم کلی که دست

 این به جونش انگار که بود فشرده مشتش تو رو دستی کیؾ اون های دسته محکم چنان

  بنده هوله هله چندتا

 . نشور هم ظرفارو_ 
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 . کرد نوازش پشتشو و خندید

 . خالص و میشکونیم همشون اصال کن ولشون_ 

 ؟؟ بخریم ظرفشویی یه شاهین_ 

 . خندید بلندتری صدای با اینبار

 شستنشون ، میخواد ظرفشویی دیگه بشقاب دوتا تنهاییم وقتا بیشتر که ما برم قربونت اخه_ 

 . ست دقیقه دو کار

 

 . شهبا چشمش تو چشم کرد بلند سرشو

 . بشه ای دیگه کار صرؾ نمیخوام.  باشی من پیش میخوام هم هارو دقیقه دو این من ولی_ 

 .  دارم طلب ازت سال شیش ی اندازه ، ددی مدیونی من به تو

 

  نشست چشاش روی ؼم  ی گرده.  شد جمع شاهین لبخند

 . اصال کرد ؼلط ددی.  نمیشه تکرار دیگه.  عزیزم ببخشید_ 

  تعجب از شد دگر سورن چشای

 ؟؟ میکنن ؼلط هم ها ددی مگه_ 

 . بذاره سینه رو دوباره سرشو کرد مجبورش و فشرد خودش به اونو 

 دیگه ولی.  بزرگه خیلی خودشون مثل هم ؼلطاشون بزرگن چون اتفاقا.  عزیزم اره_ 

 . میدم قول.  نمیشه تکرار

 ، کنه ذخیره وجودش ایسلوله تک تک توی شاهینو بوی تا کشید عمیق  نفس چند سورن

 . خوابید و بست اروم چشمهاشو
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 .  بیرون اومد اتاقش از

 . کنه ازاد رو شده بازاداشت سرباز داد دستور و کرد صدا رو ستوان

 قبل باشن تحمل قابل ؼیر بعضیاشون هم چقدر هر.  مسئوله پادگان این یسربازا قبال در

 . بگیره نظر در رو شون روانی حتی و جسمی سالمت باید چی همه

 

 داخل و زد در  ستوان که بخوره خرما با تا داد شکر بدون ؼلیظ چایی یک سفارش عنبر به

 . شد

 .  کشید پرحرصی نفس کیان ، کوفت هم به پاهاشو ناشیانه

 کرده شروع کارشو نشده هفته دو جدیدش منشی

 . میکنه سفید  کیان از دیگه مویی چند بشه مسلط کارش به کامل  وقتی تا احتماال

 روز باز و شده تموم خدمتش ی دوره نمونه منشی شد و گرفت یاد چی همه وقتی بالخره و

 . نو از

 . رهت فرسایشی و تر طوالنی همه از خودش اجباری خدمت واقعا

 و موندن به محکوم ابد تا که کسی و زندگیشون و خونه سر برمیگردن سال دو بعد اونا که

 . فقط خودشه خوردنه دل خون

  

 .  شد اجرا دستورتون ، قربان_ 

 . درمونگاه ببرمش شدم مجبور نیومد بهوش  کردم کاری هر ولی

 

 یه ولی بود که احتنار.  باشه داشته باید حسی چه نمیدونست ، کرد مکث لحظه چند

 . میداد خودش به رو حق جورایی

 خراب کله جوون چند بین ساده مرافعه و دعوا یه جواب ؟؟ چی بیفته واسش اتفاقی اگه اما

 . نیست مرگ که
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 . پوشید کتشو و شد بلند زود

 به داشت خاصی اعتقاد. میشد ظاهر  شمایلش و شکل بهترین  با نظامی لباس تو همیشه

 به خودش از خوبی ی وجهه داره وظیفه ارتش توی منصب صاحب یه وانعن به اینکه

 . بذاره نمایش

 تا  کنه شروع خودش از باید رو دیسپلین اینکه.بود همین  منظم و خوب ارتش اول اصل

 . بده اموزش خوب اونو بتونه

 . عموم ی خنده و تمسخر ی مایه شدن که کنده شکم های ارتشی اون از بود متنفر

 نداره خودش نفس  روی کنترلی که کسی که نمیبره حساب ازشون کسی که یستن عجیب

 . بکشه خویش فرمان تحت به رو بقیه میتونه چطور

 . درمونگاه به رسوند خودشو سریع قدمهای با

 . بود خوابیده ، شده پوشانده سفید  ای مالفه با که تختی روی

 این بود شده محو مالفه زیر کال.  میرسید نظر به جثه ریز و کوچک چقدر زاویه این از

 . پسر

 . میزد بخیه زخمشو و بود سرش باال دکتر

 . کرد احترام ادای و ایستاد زود سرهنگ دیدن با

 رییس اگه حتی.  نکن اینکارو وظیفه انجام حین هیچوقت ، میکردی که کاری سر برگرد_ 

 . اولویته در دستته زیر که جونی نجات دکتر عنوان به ، بیاره عمل به حضور جمهور

  کرد تموم کارشو و گفت قربانی بله

  نمیاد هوش به چرا_ 

 . رفته ازش زیادی خون قربان_ 

  انتقال به داره نیاز واقعا وگرنه ، متاسفانه نیست موجود درمونگاه توی و_  o خونیش گروه

 خون
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 . دراورد کتشو حرفی هیچ بدون

 . نکرد مکث حتی

 . میخوره بهش من  خونی گروه_ 

 . نشده دیر تا کارشو به دس زودتر

 

 . بود دستش توی ی فیروزه انگشتر به چشش میکشید خون ازش دستگاه اون که وقتی تمام

 . هست ، نیست یادش به روز هر که نه. کرده پارسا هوای بدجور امروز

 . دلتنگی از حجم این بود فشرده دلشو امروز اما

 . کرد صبر اومدنش هوش به وقت تا پس ، خوبه حالش بشه مطمئن میخواست

 . کرد بازشون هم از وقتی شد پسر این چشمهای خشک نگاهش

 محو زود بعدش که بیشتر نه ثانیه دو یکی حد در ، دید اونها تو انسانی ؼیر و خاص برق

 . شد

 . بود ندیده عمرش تو چیزی همچنین حاال تا

 . شده خیاالتی میکرد فکر حتما  نبود مطمئن اگه

 .گرفت تخت روی ؼد اخموی پسر  از نگاه و اومد خودش به

 ؟؟ خوبی_ 

 .مهمه واسش هم خیلی نکنه فکر تا پرسید اخم با

 

 . بشینه کرد سعی و شد بلند تفاوت بی اونم

 . قربان بشه مکدر وجدانتون که نیستم بد اینقدر ، رسنت_ 
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 .اصال بمیره میذاشت حقشه.  اعصابه رو چقدر پسر این خدا

 . راحت خیالتون شما ، ست اسوده کامال من وجدان_ 

 . خونه بری هفته دو میتونی میکنم امضا مرخصیتو ی برگه

 هم حاال ، سربازی ساله دو نه مگه.  زوره مگه خونه برم ندارم دوس.  نمیرم جا هیچ من_ 

 تا میخوام.  برم کنی مجبورم نمیتونی.  ای خورده سال سه به رسیده خوردم اضافه کلی

 . اصال بمونم روزش اخرین

 

 و گفت درکی به یه دلش تو. حرفهاست این از حادتر مشکلش واقعا ، بود درس حدسش پس

 . زد یخ شنید که بعدی ی جمله با که بره بیرون خواست سریع قدمهای با

 ؟؟  میگن راس ؟؟ زجراوریه مرگِ  شدن ؼرق  شنیدم_ 

 

 

 اشپزخونه به خودشو و گذشت بودن ولو سالن تو که ادمایی ی همه میون از سختی به

 . رسوند

 . میریخت چایی واسش داشت و چیده میز روی و کرده اماده شو صبحونه ینشاه

 .  سرکارت بری و برسونی منو تا زودتر عزیزم بخور_ 

 . نمیخورد هیچی زده زل بهش اخم با

 . میخوام پفک من.  اینا از نمیخوام_ 

 ندنشو  خودش پای روی رو سورن و نشست صندلی روی و کرد ،بلندش جلو اومد  و خندید

 ؼرق ظهر تا حتما و  رسیدن بیرون از دیر خیلی دیشب که نبود مهمونا اومدن  نگران.

  خوابن

 . میخوره پفک صبونه کی اخه برم قربونت_ 

 . بخور شد ت گشنه وقت هر مطب  ببری خودت با یکی  میذارم که گفتم
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 . میخوام االن من نمیخوام_ 

 . بوسید گوششو وکن و کرد هدایت گوشش پشت به تابدارشو موهایی

 . ست خوشمزه چقدر ببینی میگیرم لقمه واست خودم_ 

 که پنیرایی خودت قول به یا لیقوانیا همون.  واست گرفتم داری دوس که پنیرایی اون از

 . دارن زیاد سمبه سوراخ

 که ای حوصله و صبر با وقتا بعضی میکرد ش شرمنده ، زد زل لحظه چند شاهین به

 . میکرد خرجش

 . کرد مچاله بؽلش تو خودشو بیشتر و گذاشت ش شونه روی سرشو

 !! ددی میاد خوابم_ 

  نیستی خواب سیر یعنی میکنی بدعنقی صبحا وقتی.   عزیزم میدونم_ 

 گم رو گورشون میخوان کی پس پروندن خواب از منو دراوردن بازی شلوغ خیلی دیشب_ 

 !؟ اینا کنن

 !جیرجیرک؟ عه؟؟_ 

 . باشی حرفات مراقب دیگه شد قرار نه مگه ؟؟ گفتم چی بهت من

 

 ادم همه این که وجبه چند خونشون مگه اخه ، کشید پرحرصی نفس و انداخت باال ای شونه

 . مدت هر میشن اوار سرشون رو هم

 . جووید و گذاشت دهنش تو شاهین که ای لقمه

 . همیشه مثل درس بود نظیر بی طعمش

  کرد نزدیک لبهاش به و اورد باال هم رو چایی استکان

 . داؼه یکم فقط باش مراقب.  عزیزم بیا_ 

 . کن فوووتش خب_ 
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 . نیست سالم.  کنیم خنک فوت با رو ؼذاشون ها بچه واسه نیست خوب میگن دکترا_ 

 . کن فوووتش.  باباشون گور_ 

 . کرد فوت رو چایی و داد تکون سری خندیدو

 . صالا جنی تخم.  کال نداره فایده  تو با بحث_ 

 

 ، خونه بره گرفت لیطب و شد امتحانا خیال بی

 . بذاره تنها پارسارو وضعیت این تو نداشت امکان

 . میرسوند بهش خودشو زودتر باید بود کننده نگران بدجور صدا لحن اون حرفها اون

 . داشت بؽض ولی چرا نمیدونست دقیقا ، نبود دلش تو دل مسیر تمام

 . میکرد درد ، شده فشرده دلش

 فهمید  گذاشت روستا تو پاشو که همین ، رسید کننده خسته مسیر همه اون بعد بالخره وقتی

. 

 ؟! فتگ خودش به ُمرده کی باز ،  میشناخت رو ؼم از پر و سنگین هوای اون

 

 . میدزدین رو نگاهشون میدادن سالمشو حتی.  میشدن رد کنارش از اشنا ادمای

 . کرد کج راهشو یار، با مالقات جای رودخونه کنار سمت به میداد بدی گواهی دلش

 . میرسونه زود خودشو و اینجاست که میفهمه زودی به پارسا حتما

 . زد زل ابی اسمون به و کشید دراز ها سبزه رو

  بودن زده زل بهش شده خم سمتش به بلند های سبزه از دتاچن

 . افتاد صورتش روی شده اویزون یکیشون روی کوچولو کفشدوزک یه
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 . نکرد تالشی کردنش دور واسه و زد لبخند

 و کی نفهمید ، بده استراحت بهشون یکم تا بست چشمهاشو ، بود کوچولوها این عاشق پارسا

 . برد خوابش چطوری

 . میکرد التماس و میکشید فریاد ، پرید خواب از میکرد صداش که پارسا صدای با یهو

 . دوید صدا سمت به شد بلند و شد کنده جا از قلبش

 . میبرد رودخونه سمت به اونو کشون کشون که بود کریم

 این از بیش تا بمیره باید که میگفت بهش.  میبرد کار به رکیکی الفاظ و میداد فحش بهش

  یِ **ک یک داداشش که نندازن متلک و نخندن بهش ده مردم

 دوید سمتش به نمیشد راضی کریم قتل به از ؼیر که کرد ش دیونه ها صحنه این دیدن چنان

 . شدن محو دوتاشون هر ولی دهنش توی بکوبه

 . خبره چه اینجا خدایا ، پرید خواب از باز

 سرشو و صورت که خونی اون پارسا، نگاه بود، انفجار حال در تپش شدت از قلبش

 ؟؟ کردناش صدا کیان کیان اون ، فریاد اون ، التماس اون. بود پوشونده

 ؟؟ همش کابوسه یعنی

 . اب توی پرید و دوید رودخونه سمت به

 .  بیشتر نزدیکی به میکرد دعوت  اونو  صدایی اما بود یخ اب

 . اومد باال وبارهد کرد تموم که نفس گشتن رو رودخونه کؾ کرد شروع و اب تو رفت

 . جون حتی نه نفسی نه موند توانی  نه که اینقدر.  کرد تکرار کارشو و پایین اومد باز

 

 

 باال میکشید خودشو باید ، میکردنن همکاری  کرده تنبلی دستهاش.  اورد کم یهو بار اخرین

 ماهیچه تمام تو که شدیدی درد. یکباره به افتادن کار از بدنش اعضای ی همه اما دوباره

 . برید نفسشو نبود، تحمل قابل دیگه پیچید بدنش های
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 . شد مماس رودخانه سطح با پاهاش ، رفتن باال جای به اومد تر پایین

 . فقط میشد ساطح باال از کبود نوری و بود تاریک

 . نیست بد هم ها اینقدر واقعا شاید. مرگ تسلیم ، شد تسلیم یهو

 ، ابه از پرشدن حال در ها ریه میداد نشون میشد خارج دهنش از که هوا بزرگ های حباب

 . وحشتناک اونم ، داشت درد ، سوخت ش سینه یکباره به

 با ، دید رو پارسا.  اومد متشس به روشن و تیز نوری ناگهان. فقط بشه تموم زودتر کاش

 . زد لبخند دیدنش با بدش حال اون

 . برگشت زندگی باز.  کاشت لباش روی بوسه و روبروش اومد

  جان هم عشق هم میدادن نفس هم ، داشت دوس رو لبها این چقدر

 ؟؟  پس شد برعکس چی همه ،چرا بده نجات رو پارسا بود اومده

 باال سمت به و گذاشت بؽلش زیر دست و کرد کمکش.  !!اینجام؟؟ که فهمید چطور اصال

 . کرد شنا

 باال بود خورده اب چی هر و کردن سرفه شدت به کرد شروع رسید  اب بیرون به که همین

 . اورد

 

 و کشیده دراز رودخونه لب کنارش پارسا.  گشتن کرد شروع اومد جا حالش که یکم

 . بود بسته چشمهاشو

 . دید رو خون هک رفت سمتش به لبخند با

 . میرفت و میشد خالی اب توی سرش از که خونی

  ؟؟ پارسا ؟؟ عشقم_ 

 وقته خیلی یعنی بود، کبود کامال لباش و صورت.  گذاشت زانوش روی و کرد بلند سرشو

 . نیست بدن این تو جونی دیگه که
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 . بودن داده یاد بشون دانشکده کالسای از یکی تو اینارو

 . میدن اموزش اشتباه همشون ، میگن دروغ استادا نه اما

 . حرفها این اصال نیست ممکن ، بود زنده پیش ثانیه دو

 . لؽزید داغ اشکهای ، زد هق ناگهان ، بوسید و گذاشت کبودش لبهای روی لب

 . کشت اونو که بود لبها سرمای ، نه بسته چشمهای

 و کبود کامال پشچ چشم.  بشه خونریزی مانع میخواست.  گذاشت سرش زخم روی دست

 ؟؟ زده کتکش  کافر اون چقدر مگه اخه.  کرده ورم

 .میکرد مسلمونی ادعای اتفاقا ، نیست کافر نه اما

 !؟ شن دلسنگتر ها دین بی از اینقدر  کردن وقت کی مسلمونها

 نباید ، نازکتره گل برگ از ، ست شکننده و حساس خیلی ، نداره دردو و کتک تحمل پارسا

 . میکرد  مراعاتشو  بوسه تو حتی کیان.  کرد رفتار هاشبا خشونت با

 

 ؟؟ عشقم_ 

 ؟؟؟ اخه خوابیدی چرا ، چشات اون قربون

 !! اومده کی ببین پاشو

 . حاال اومدم خب.  بیام گفتی زدی زنگ نه مگه

 ؟؟ کنی استقبال ازم شی بلند نمیخوای

 ؟؟ کنی لوس واسم خودتو کنی بوسم کنی بؽلم نمیخوای

 باهام؟ قهری عشقم

 . شدم معطل راه تو خیلی کن باور ولی اومدم دیر میدونم

 ؟؟ نبودم کردی صدام
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 ؟؟ اره ؟؟ ندادم جوابتو

 

  زد زار و گذاشت پیشونیش رو پیشونی و کرد هق هق کرد شروع

 

 ؟؟ برم قربونت ترسیدی خیلی ؟؟ ترسیدی_ 

 ؟؟ کرد توهین بهت خیلی ؟؟ زد کتکت خیلی ؟؟ اومد دردت خیلی

 ؟؟؟ کنم کمکت برسم سر بودی منتظر همش ؟؟ زدی پا و دست اب تو میکرد ت خفه

 ؟؟ من پارسای اره ؟؟ عشقم اره

 ریختن که خونی برا ، اشکت ابر ، دردت برا بمیرم ؟؟ برم قربونت تنهاییت برای بمیرم

 . ازت

 ؟؟ کنه کمکت نشد پیدا مرد یه روستا این تو

 ؟؟؟ برسه دادت به نبود جوانمرد یه

 ؟؟ بده نجاتت نبود انسان یه

 ؟؟؟ بودن شده کر همه ؟؟ بودن شده کور همه

 ؟؟؟ بودن شده فلج همه

  ؟؟ برم قربونت اره

  گذاشت؟؟؟ تنهات چرا خدا ، کنار به ادما

 ؟؟ هست ابادی این تو  بنده این از تر معصوم مگه اخه

 ؟؟ کنه خرجت معجزه یه نداشتی ارزش

 پشت میگن که دروؼه همش یعنی ؟؟ نداره دوس مارو اونم ؟؟ ازمون برگردونده رو هم خدا

 ؟؟ ایسته می حق
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 بدی کی به مگه ؟؟ بودی کرده چیکار مگه بود؟؟ حق کردن تو با که کاری بود؟؟ حق این

  ؟؟ هست دنیا تو مگه تو از تر گناه بی ؟؟ بودی کرده

 

 خیلی بود شده سبک ، شد بلند و کرد بؽل خیسشو و جون بی جسم.  میشد ؼروب داشت هوا

 . داره وزن چقدر ادم یه روح مگه ،

 میزد چرخ چسبیده تنش به که لباسهایی  ودرون میخورد خیسش بدن و پوست به سرما سوز

 .  میکرد یکشنزد انجماد ی نقطه به و

 . رسید روستا وسط به و گذشت زمینها میون از

 میدون توی  ها بچه و مردها و زده زل بهش بوم پشت باالی از زنها.  بودن اونجا همه

 . بودن کرده ش دوره

 . میگشت منفورش ی چهره دنبال.  زد چرخی دست به پارسا

 !!!کرییییمممم ؛ کشید فریاد

 ؟؟ رسید فرشته این به زورت ، بیرون بیا مردی اگه

 . بیااااا ، بایست من رودروی بیا

 ؟؟؟ نیست دنیا  توی تو از تر پست بدم نشونت تا بیا

 

 

 . هرفت روستا از کریم که اومد جمع میون از ای زمزمه

 . نشست زمین روی و شد خم زانوها ، شد سنگین ، رفت وا لحظه یه

 کنه تیکه تیکه رو کریم نمیتونست که حاال و انتقامه بود داشته ش نگه سرپا که چیزی تنها

 . شکست جوره همه

 به چند هر شد بلند دوباره پس ببینن ضعفشو نمیخواست ، کرد بؽض و زد زل پارسا به

 . سختی
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 . نیستید جرم شریک  دنکنی فکر_ 

 .نیست خونی ، پاکه دستتون نکنید فکر

 . قتل این تو داشتید  دست جوری یه همتون ، کشتید پارسامو همتون

 . زرد نگاهای اون با ، کردناتون پچ پچ با

 . ها چینی سخن اون با زدنا پوزخند با

 . میدین پس تاوان همتون نمیره هدر بیگناه خون هیچوقت بدونید فقط

 . خریدین برزخ ، فروختید رو رستگاری ، نمیبینه شادی رنگ ابادای این یگهد

 دست از چی همه ،  میرسین حرفام به ،  اینده و زمان و شما این و من این و میدم قول بتون

 . رفت

 

 . کنه دفنش اینجا نمیخواست ، گذشت میونشون از و کرد حرکت

 . جسد ترین پاک این ونهبم میونشون در که بود اینها از بیشتر ارزشش

 نه ، خستگی نه ، تاریکی نه ، نشد مانعش هیچی.  میرفت همینجور و بیرون اومد روستا از

 . ترس نه ، تنهایی

 . چی یعنی رسیدن خط اخر میفهمید داشت تازه

 . بریده رو نفست که سنگینه بارت اینقدر یعنی ، نیست مهم مرگت و زندگی دیگه یعنی

 . کرده تیره وجودتو که زیاده حجمش ؼمت اینقدر یعنی

 . محض سیاهی یعنی ، نیستی یعنی ، مرگ یعنی

 ولی شد دور چقدر نمیدونست ، گذشت چقدر نمیدونست ، رفت راه ساعت چند نمیدونست

 تکیه بهش و کرد استراحت و نشست دمی رفته تحلیل توانش تنومند درخت اون زیر بالخره

 . داد
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 زود ، بود سرمایی همیشه پارسا ، فشرد بؽل به بیشتر اونو میک.  بود شده خشک لباساشون

 . بود گرمش بؽل  حل راه تنها.  میشد سردش

 . زندگی بوی میداد، گندم بوی همیشه مثل.  کرد بو وجود تمام با و بوسید گردنشو

 ؟؟ میرسید نظر به تر زنده عالم های زنده ی همه از چرا پس ؟؟ مرده کنه باور واقعا

 

 

 تا گرفت سردرد که دراورد بازی جیػ جیػ اینقدر مریضش اخرین که میداد ماساژ سرشو

 . کرد تموم کشیشو عصب

 .  خورد زنگ گوشیش که انداخت دهنش تو رو بازشده پفک پاکت از چنددونه

 . داد پاسخ زود بود ؼریبی ی شماره

 الو؟؟_ 

  سالم_ 

 . کشید تیر یکباره به شاهین کتکهای جاهای تمام شناخت زود رو سرهنگ صدای

 . لرزید بفهمه شاهین اینکه تصور از وجودش تمام واقعا ، زمزمه حد در داد جوابشو اروم

  بده بم جوابشو  راست و رک میکنم سوال یه_ 

 ؟؟ پریاست مانتما اسم

 . سوخت و کرد داغ گوشاش ، شد خشک لحظه یه

 و تنهایی و دری دربه و فقر و کسی بی روزهای ، گذشته روزهای به کرد پرتش نام این

  ترس هم شاید

 

 ؟؟ میپرسید چرا_ 

  فقط بده جوابمو_ 
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  بله_ 

  شد عایدش خط اونور از که چیزی تنها سکوت لحظه چند

 ؟؟ سرهنگ جناب_ 

  برقراره تماس هنوز بفهمه تا عمیق نفس یک صدای خرهبال

 ؟؟ شده چیزی سرهنگ جناب_ 

 سورن؟؟_ 

 ؟؟ بله_ 

  ؟؟ داشتی دایی میدونی_ 

 ..اما زد حرؾ داداشاش مورد در بار چند مامانم_ 

  اصال کن ولش... اون ، نیست داداش عوضی کریم اون.  نه داداشا_ 

 . زمین روی ادم بهترین.  بود پارسا اسمش داشتی دایی یه ولی

 

 اطالعات ی تشنه ، نمیدونست ش خانواده مورد در هیچی ، صحبتها این بود جالب واسش

 . شد بیشتر

 ؟؟ شما میشناختیش ، خب_ 

 

 .پردرد و تلخ.  بیشتر بود پوزخند ، خندید

  بله_ 

  بود دوستت_ 

  نه_ 

 ؟؟ اشنا_ 
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 ؟؟ نه_ 

 فامیل؟؟_ 

  نه_ 

 ؟؟ چی پس_ 

  کرد شوکه بار چندمین واسه رو سورن جوابش با اما اومد حرؾ به بالخره.  مکث باز

 . هست و بود عشقم ، بود زندگیم_ 

 

 

 . شد سورن سهم سکوت اینبار

  بگه چی و کنه فکر چی هب باید نمیدونست شده خشک

 ؟؟ سورن_ 

 . اومد خودش به بالخره

 ؟؟ کجاست_ 

 ؟؟ داییت_ 

 

 . ببینه اونو نمیتونه کیان که نبود یادش ، داد تکون ارومی به سرشو

 ؟؟ ببینیم رو همدیگه میتونیم ، شهر میام فردا من ، زد حرؾ نمیشه تلفنی_ 

 . شد گم ، در دربه بازش نیمه انده توی کلمه اما حتما که بده جواب زود میخواست

 میترسی؟؟ شاهین از نکنه ؟؟ شد چی_ 

 .. اما ، خب نه ؟؟ ترس_ 

 . بگیری اجازه باید نکنه ؟؟ کوچولو دکتر نداری خودتو اختیار ؟؟ چی اما_ 
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 . میداد بهش شکن دندون جواب یه حتما وگرنه داییشه عشق که حیؾ ، داد چشاش به چرخی

 

 . سرهنگ جناب بذاریم قرار و قول تکلیؾ کسب بدون که نیستیم صاحاب بی_ 

 

 . حسادت از شاید.  کشید تیر دلش ، زد ؼمگینی لبخند کیان

 و خودشه  دنیا  مجرد و سینگل تنها و خوشن عشقشون با زمین روی ادمای ی همه نکنه

 ؟؟ بس

 

 . منتظرم.   کن خبرم کوچولو گرفتی تو اجازه وقت هر باشه_ 

 کنار رو گوشی و کرد سرهنگ خاندان نثار فحش تا چند کرد، قطع که گهب چیزی خواست

 . گذاشت

 . کلیه نکنه پوستشو مهمونا جلو ، بگه شاهین به چطور که بود این مشکل حاال

 . کرد مخالفت شیطانی فکر این با شدت با دلش و عقل ،  بگه چیزی نباید اصال شاید

 ؟؟ تو نمیشی ادم خوردی کتک کم بابا

 اصال داری کرم شاهین میگه راس

 

 . پرید جاش از خورد زنگ گوشیش وقتی

 . کرد ش دستپاچه صفحه رو شاهین اسم دیدن

  پایین اورد صداشو کارین پنهون دنبال که گناهکار ادمهای مثل

 حیاست؟ و حجب پر اینقدر  پسرکش حاال تا کی ، شد متوجه زود شاهین
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 ؟ کردی چیکار باز_ 

  هیچی ؟؟ من_ 

 ؟؟ چیه قضیه ببینم بگو.  ندارم کاریت رسنت_ 

 . نکردم کاری ، خب هیچی_ 

 . ست ساخته کارت که بفهمم خودم ؟؟ نمیگی_ 

 . اصال داره بازی اگاهی و ساواک ی حوصله کی ، کنی اعتراؾ خودت نیست بهتر

 نن خونه تو ادم ملت یه وقتی اونم

 

 . روزا این شده خشن اینقدر چرا شاهین ، داد قورت سختی به دهنشو اب

  بهت میگم  االن، دنبالت میام_ 

  نمیکنی رو خبریه گفتم دیدی_ 

 ؟ نیست بهتر خب درو رو.  بگم بهت اول از میخواستم.  خب نه_ 

  دنبالم بیا زود منتظرم باشه_ 

 بگه بهش چجور میکرد فکر مدت تمام بیرون زد  و کرد جور و جمع خودشو زود شد بلند

 !!؟؟ ادم نای نکنه فوران که

 

 

 اخم و بزرگ قدمهای با شاهین که نشد منتظر هتل درب جلوی بیشتر دقیقه سه دو

 .  اومد سمتش به نامحسوسی

 دیدار این ناخوداگاه اورد لبش به لبخند

 . بود دلتنگ
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 . قدوباال اون دلتنگ

 . چشمها اون

 . نگاه اون

 . کردناش دعوا حتی

 .کشیده چی ساعت نیم این تو بود مشخص ، پرسید شد سوار که همین

 ؟؟ خب_ 

 . بوسید سریع لبهاشو هوا بی و شد خم سمتش به.  شد بیشتر ش خنده سورن

 ترجیحا. ادم از پر و بود شلوغ هتل ورودی که مخصوصا حرکت این از شد گرد چشاش

 . هتل مستخدمین و اشنا همه

  ؟؟ بچه شدی دیونه_

 !! ببوسمت دارم دوس ؟؟ خب چیه_ 

 ؟؟؟ مشکلیه

 . کن بوسم ساعت سه بشین خونه بریم اینجا؟؟_ 

 کنی؟؟ اینکارو هوس ادم همه این جلو باید حتما حاال

 !؟ حیاتی ی ینهگز این از باشن محروم باید چرا واقعا ، شد جمع لبخندش لحظه یه

 . بس و انزجاره و نفرت اعالم کشور مجاز تنها ، سرزمین این در ممنوعه چرا عشق اعالم

 .ببخشید_ 

 کار واقعا وقتی اونم نداشت ناراحتیشو طاقت اورد، درد به رو شاهین دل و گفت اینو اروم

 . نکرده بدی

 بابایی؟؟ سورنِ  شدی ناراحت_ 

 از کی از اونم. حسشو کنه پنهون میتونست مگه ولی ، داد تکون نفی عالمت به سرشو

 . شاهین



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 . بود بر از چیشو همه تک به تک که

 اینه ؼیر مگه اعدامه یه فوقش ، کنن چیکار میخوان مگه ، کن بوسم اصال بیا.  ببخشید_ 

 ؟؟؟

 

 . زد چشمکی هم اون و شد شاهین چشم تو چشم برگشت لبخند باز

 ؟؟ کردی رو کذایی سویت اون هوس نکنه ؟؟ جیرجیرک کنی حرکت نمیخوای_ 

 ؟! میدادی ددیت به حالی یه وگرنه رزروه که حیؾ

  کرد تهدید خنده میون و داد باال ابرویی

 . دادم رو خیلی ددی به_ 

 . اصال شده تربیت بی

 ی پله تازه ما داره، درجه چند حیایی بی و تربیتی بی ، من کوچولوی حاال دیدی کجاشو_ 

 . بیشتر نه اولیم

 . کرد حرکت و کرد روشن رو ماشین و داد تکون سری

 ؟؟ شاهین_ 

 دلم؟؟ جان_ 

 نمیکنی؟؟ دعوام بگم چی یه_ 

 بگی  میخوای که چیزی اون باشه چی تا_ 

 ؟؟ نمیزنی  کتکم_ 

 . ایضا اونم داره بستگی_ 

 ؟؟؟ نمیکنی م تنبیه_ 

 حال به نزنی گند اگه ،البته  همهربون خیلی ددی امروز. بخشیدم هم شاید حاال بگو تو_ 

  خوبش
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 . نمیگم اصال بدی، خیلی خوبت؟؟ حال به میزنم گند من_ 

 

 .گذاشت دستش رو دست لبخند با شاهین ، کرد توقؾ قرمز چراغ پشت

 ؟.!دقیقا چیه قضیه ببینم حاال بگو ، نکن قهر_ 

 

 

 

 . بود منتظر کرده پارک خونه حیاط در جلو میشد ساعتی نیم

 . داخل ببره رو ماشین کنه باز درو که نمیشد پیاده شاهین

 بشه پیاده ماشین از یا کارشه به دست خودش نکرد جرات که بود ؼلیظ اخمش هم اینقدر

 .  اصال

 .میشه چی ببینه بشینه ساکت و اروم که بود نای کار ترین عاقالنه

  ترسناک کمی هم شاید   بود عمیق صداش تن ، زد حرؾ بالخره

 ؟ قبال گفتم بهت چی من ؟؟ دادی جوابشو چرا_ 

 

 ؟؟ اینجا اونم ؟؟ بزنتش ممکنه یعنی نبود کوچه تو کسی ، کرد ورش دور به نگاهی

 ؟؟ اخه خودشه میدونستم چه نبود، سیو که ش شماره_ 

 . بده گوشیتو_ 

 . کرد چک تایمشو و تماس اخرین سراغ رفت زود.  داد دستش و دراورد گوشیشو

 . نه اسوده کامال اما شد راحت خیالش کمی.  بودن نزده حرؾ دقیقه چند از بیشتر
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 سورن ی گذشته و خانواده مورد در اینکه.  میکرد خطر احساس ، نداشت دوس رو ادم این

 . میشد محسوب سرهنگ نفع به امتیاز یه هم میدونه

 بود حرفا این از بیشتر سورن کنجکاوی بره نمیداد اجازه اگه ، کرد گیر بدی راهی دو بین

 . بیشتر های مالقات واسه کنه باز راهو بود ممکن میکرد قبول اگه و.  شه بیخیال که

 . داد دستش رو گوشی و فرستاد سرهنگ واسه و کرد تایپ چیزی یه

 . کرد نگاه شده ارسال پیؽام به کنجکاوی با سورن

 به و زد لبخند ناخوداگاه.  کرده قبول پس بود، فرستاده سرهنگ واسه رو قرار مکان و تایم

 . برگشت سمتش

 . ممنوووون.  شاهین وای_ 

  میام باهات منم بری قراره تنهایی نکن فکر_ 

 ؟ میشه هم این از بهتر مگه.  بهتر چه دیگه عه؟_ 

 . من ندارم حوصله کن باز رو حیاط در_ 

 . دربست اونم خدمتتم در من.  عزیزم کن استراحت فقط شما ، چشم_ 

 

 . گرفت دستشو شه پیاده خواست که همین

 ؟؟ سورن_

 ؟؟ دلم جان_ 

 

 . کرد عوض حرفشو و شد خیال بی هم اخرش موند مردد نگفتن و گفتن میون

  برو بعد بده بوس یه_ 

 حیاط  درب شدن باز صدای که  بودن گذاشته لب روی لب ، شد خم متشس به و زد لبخند

 .اومد
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 وسایلشو زود پس مشهد بره امروز همین  گرفت تصمیم.  زد محوی لبخند پیام دیدن با کیان

 . کنه اماده رو ماشین ش راننده گفت منشیش به و  کرد معج

 . نبود منتظرش کس هیچ بیرون رفت وقتی

 . میکرد خطی خط اعصابشو بدجور پسر این واقعا

 به ولی بشه سرهنگ ی راننده معمولی سرباز یه قانونه و عرؾ از دور  اینکه رؼم علی

 . باشه بهش حواسش بیشتر کرد انتخاب اونو عمد

 . کنه کشفش باید زود یا دیر که شده پنهون پسر این تو عمیقی ازر یه

 . کرد توقؾ پاش جلو چریکی  تویوتای بالخره

 با کیان ولی حرفهاست این از باالتر مدل و بهتر خیلی  سرهنگها سازمانی معموالماشینای

 . میکرد فرق بقیه

 ، مورد بی های خرج این جای به میداد ترجیح.  اومد نمی خوشش  تجمالت  از هیچوقت

 پادگان های ساخت زیر حتی یا سربازها خوراک خوردو وضعیت شدن بهتر خرج پولش

 . بشه

 . کرد نشده کوتاهتر سانت یک حتی که موهایی به نگاهی. نشست کنارش جلو رفت

 تذکر و  یاداوری بار چند با هم حیوون.  کرد تکرار باید دستورو یک بار چند واقعا_ 

 .  کنه چیکار ایدب که میفهمه

 ادم تا بزنم  ته از همشو و بگیرم دس تراش ریش خودم باید حتما تو؟؟ کمتری هم حیوون از

 ؟؟ شی

 . حرفهاش نه مهمه واسش سرهنگ نه انگار. نکرد نگاهش حتی ، نگفت هیچی

 . سخت و ناپذیر نفوذ ،  یخ بود، تفاوت بی

 . بست  کمربندصندلی و داد تکیه صندلی به و میکنم ادمت که کرد ارومی ؼرش لب زیر

 . احمق بیفت راه و کوفتیو کمربند اون ببند_ 

 . کرد حرکت و داد انجام گفت که کاری کنه نگاهش اینکه بدون بازم
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 تو امنیتی نظر از جورایی یه و داشت قرار  افؽانستان مرزی خط نزدیکی در پادگان

 . نبود خوبی خیلی وضعیت

 . نه کافی اما بود مثمرثمر شرایط کردن بهتر واسه کیان های تالش

 کردن بیشتر واسه رتبه عالی مسئوالن با حضوری مالقتهای حتی زیادش نگاریهایِ  نامه 

 سربازهاش و محدود منابع همون با شد مجبور و نبرد جایی به راه مهمات و اسلحه و بودجه

 . کنه کاری یه

 ش دوره شده نصب پشتشون که سنگین مسلسلهای و اسلحه اون با جیب ماشین چند وقتی اما

 . ست ساخته کارش که فهمید  کردن

 خودش نکنه کنه شک شد باعث نمیداد نشون العملی عکس  و نشسته خونسرد هیراد اینکه

 نمایشی  قبلیش رفتارای  و اشتباهه در سخت  فهمید بعدی حرکت  با اما  همدسته اونا با هم

 . نداره مفهونی  یچه  بچه این واسه ترس واقعا و نبوده

 

 

 اون میون از بود سخت خیلی ،  بیرون کشید و زد عقب دنده نکردنی باور سرعتی با یکهو

 .شد موفق ولی کنه فرار ماشین همه

 . نکرد کردن ش دوره طرؾ همه از که اشونتیراندازی به توجهی

 گلوله بارون اون میون البته. کردن شلیک کرد شروع و بیرون اورد کمرش از تفنگشو کیان

 . نداشت تاثیری کوچکترین ها

 . بستن رو راه و رسیدن بهشون بالخره

 هیراد ولی بود نمونده باقی سالم ی شیشه یک و ابکش یک به بود شده تبدیل ماشینشون

 . کنار بزنه ماشینشونو تصادم و تصادؾ با داشت سعی کرده مقاومت همچنان

 . گذاشتن دو هر سر روی تفنگهاشونو ی ماسوره و شدن پیاده نفر چند

 تسلیم اما لجباز هیراد کردن ش پیاده و گرفتن دستش از رو شده خالی دیگه که کیان تفنگ

 .دنمیش پیاده کرده فرمون قفل دستاشو نمیپذیرفت رو
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 خندیدن العملش عکس تنها اما پایین بیا که کشید داد سرش کیان ، خورد میان این مشت چند

 .  خون از سرخ دندونهای با اونم بود

 . کیان کنار نشوندنش و پایین اوردنش زور به بالخره

 . نیست سختی کار واسشون کشتنت کنار بذار رو بازی دیونه ، پسر اروم کرد زمزمه

 ؼلیظ شون لهجه.  جلو اومد بود پوشنده روشو و پوشیده محلی لباسهای که مااد اون از یکی

 .  خارجی قاچاقچی یا طالبانن افراد از یا بود مشخص و بود

 با ادمی . نشناخت اما شد دقیق ش چهره تو کیان.  کشید صورتش از رو مشکی ی چفیه

 . رسیده سوختگی از حد این به افتاب نور از مشخصه که پوستی و پشت پر سبیل و ریش

 در فعال هستیم.  عجله این با میرفتید داشتید کجا. دیدار مشتاق ارمند؟؟ سرهنگ جناب_ 

 داداش خدمتتون

 . کرد امیزی تحقیر نگاه و زد پوزخندی کیان

 اینکار؟؟ از چیه قصدتون و نیت_ 

 ردیدنک انتخاب خوبی شخص برسونم عرضتون به باید که هستید باجگیری دنبال به اگه

 . بیشتر تازه رتبه عالی مسوالی بین ، نیستن کم من دشمنای .

 خاطر به میگم تسلیت پس. شن خالص من مثل منفوری ادم دست از تازه میشن خوشحال

 . بعدی ی دفعه انشاهلل.  خوردین که رکبی این

 

 طرح نمیخندید اما ایش قهوه چشمهای . نشست روبروش و  شد خم زانو رو و خندید مرد

 . میزد ونخ

 .  نگرفتم جدی اما شنیدم شجاعتت مورد در خیلی_ 

 اونا از تو . نه اما ، ترسوتر موش از  وقش به اما شجاعن  تعریؾ و حرؾ به خیلیا اخه

  . واقعا اومد خوشم ، نیستی

 . هم تو هم بشی کشته باید شد تموم  کارم وقتی که حیؾ
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  زده زل بهش نفرت با که هیراد به کرد رو

 

 . هست خوبی خیلی ی راننده اتفاقا که خوشکله پسر این هم_ 

 

 . کرد پرتاب مرد صورت تو شو خون از پر دهن اب ناگهان و زد لبخند هیراد

 

 .  ست دیونه و تخس پسر این چقدر که لعنت حرکت این از داد تکون سری کیان

 

 

 . کرد پاک ش چفیه با صورتشو مرد

 . نبود کار در لبخندی شد رونمایی  چفیه پشت  از  ش چهره دوباره اینکه بعد

 . خطر و خالص خشم فقط

 گیری نشونه پیشونیش روی و گرفت هیراد طرؾ اونو  دادن دستش به تفنگی اشاره یک با

 . کرد

 به باشه تر نزدیک تا ایستاد زانو دو روی و شد بلند رسیده ارزوش به انگار که هیراد

 . مرگ ی ماسوره

  بکش_ 

 . لبخند با اونم ، لرزش یا تردید بدون ، ترس بدون.  گفت کامل جدیت با اینو

 . اومد می چشم به بیشتر درونشان برق حاال که بود روشن چشمهای اون قفل کیان نگاه

 سر و اسلحه بین خودشو کیان که شد شلیک ی اماده و کرد لمس رو شهما مرد انگشت

 . انداخت هیراد
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  کنی شروع من از باید بکشیش میخوای اگه_ 

 

  گذاشت کیان قلب روی رو تفنگ اینبار و خندید دوباره مرد

 جونت میکنی فکر که هم اونقدارا ، نکردی انتخاب بازی قهرمان واسه خوبی وقت_ 

 . یستن مهم واسمون

 داد پاسخ خنده با شو خنده کیان

 . شو راحت و بکش رو جفتمون.  لحاظ این از نداری مشکلی پس خوبه_ 

 . ایستاد شد بلند و کرد کنترل خودشو و کشید عمیقی نفس مرد

 . ماشین تو بندازینشون و ببندینشون_ 

 . هنوز نفهمیده کسی تا بریم باید باشید سریع

 . بستن پشت به دستاشونو و اوردن دسبند

 . زد تشر بهش کیان که میکرد مقاومت هیراد

 . نکشتمت خودم دستای با خودم تا بگیر اروم_ 

 

 دیگه. کرد کیان به  ایی خنثی نگاه دیدتش وقتی از  بار اولین واسه و شد اروم لحظه یه

 . نبود مزمن نفرت اون از خبری

 . نیست  درک قابل و خوانا اصال چرا ، کیه پسر این گفت خودش پیش کیان

 . بود طوالنی مسیر اون  اؼاز تازه.  ماشین تو انداختن و بستن هم رو چشاشون

 . کرد نگاه زده زل بهشون گرد چشای با که شهرام به و برگشت سریع  سورن

 نگاهشو و برگشت نگرانی با. کرد حس   صورتشو و سر شدن داغ و بود گرفته قلب تپش

 . داد شاهین به

 . نمیداد نشون خاصی العمل عکس و نشسته خونسرد کامال او خالؾ بر
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 . رفت شهرام سمت به و شد پیاده ماشین از لحظه چند بعد

  سالم_ 

  داد جوابشو و اومد خودش به بالخره شهرام

  نباشی خسته.  سالم_ 

 میری؟؟ جایی ، ممنون_ 

 . شام واسه بگیرم گرم نون  برم گفتم_ 

 . خوبه. اها_ 

 . دارم حرؾ باهات یکم پس بریم باهم

 . افتاد راه شاهین دنبال به و داد تکون تایید عالمت به سرشو

 ؛ تگف سورن به شیشه از و شد خم و برگشت دوباره شاهین که بودن رفته قدم چند

 ؟! ها نری جایی.  بیام تا کن استراحت و بگیر دوش یه هم خودت و داخل ببر رو ماشین

 

 میخواست شاید ،  کرد نگاهی نیم گلؾ پالک به و گفت خاصی لحن با اخرشو ی جمله

 . کنه یاداوری رو هتل توی  شب  اون اتفاقات

 . کنه باز رو حیاط در شد پیاده و کرد تایید سر با سورن

 کمی و رفت قفسشون سمت به.  کردن پارس واسش سگها حیاط تو اورد که رو ماشین

  کرد بازی باشون

 . گفت خودش به شهرامِ  کار حتما داشتن ؼذا و اب

 ؟؟ االن هم به میگن چی برادر  دوتا این واقعا

 بود؟؟ اروم و ریلکس اینقدر چرا شاهین

 زودتر داخل رفت و شد افکار این بیخیال.  ن رابطه تو بفهمن بقیه نیست مهم واسش یعنی

 . بگیره دوش
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 . انداخت گوش پشت نمیشد بود شاهین دستور

 . شد داخل و داد تکون سری اومد دخترا جیػ و دعوا صدای کرد باز که رو هال در

 بپره خواست حضور اعالم بدون کردو شکر رو خدا.  بودن اشپزخونه تو سوسن و صدؾ

 . مداو سمتش به سمانه که اتاق توی

 شاهین روی اینقدر اگه شاید.  دختر این بود نمک با  کال و کرده گیس طرؾ دو به موهاشو

 بد میپرن عموشون بؽل توی ای بهونه هر به اینکه ولی.  اومد می خوشش ازش نبود حساس

 . میکرد عصبیش جور

 ؟؟ بازی میای سورن عمو_ 

  نه_ 

 ؟؟ خب چرا_ 

  خستمه_ 

  افرررین یکم فقط یکم_

 . کردن اصرار کرد شروع و شد اضافه جمعشون به هم میراس

 . اتاق سمت رفت و داد بیرون حرص با نفسشو

 میگیرم تصمیم بعد بیام کنم حموم.  ببینم تا_ 

 

 

 

 . زد گاز و کرد جدا شهرام دست  توی  داغ سنگکک نون از هتیک یک  راه تو

 ؟؟ بگو خب_ 

  کرد نگاش و برگشت شهرام

 ؟؟ بگم چی_ 
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 میبوسیدن رو همدیگه داشتید چرا ؟؟  دقیقا چیه سورن و تو  ی قضیه بگو!! بپرس سوالتو_ 

 !!؟؟ لب روی اونم

 بودم اینجا که مدت این تو ونرفتارت به توجه با که هست دوتا شما بین ای رابطه اگه خب_ 

 . میشه مربوط خودتون به ، هست زیاد احتمال به

 . نیست اصرار به الزم میگی وقتش به  بزنی حرؾ  موردش در داری دوس اگه و

 . گرفت نون از ای دیگه گاز و زد لبخند شاهین

 ؟؟ المصب شدی خارجی اینقدر حاال تا کی_ 

  خورد و کند نون تیکه یه  هم خودش و خندید هم شهرام

  نداشتی خبر داداش بودم خارجی_ 

 . کرد متوقفش و گرفت رو شهرام بازوی که بودن رسیده خونه نزدیک

 همینو فقط کنم  زدایی ابهام مون رابطه مورد در باید که اونطور نتونم هیچوقت شاید_ 

  بس و زندگیمه ، نفسمه ، عشقمه که بدون

 . بود ندیده اینجوری رو شاهین هیچوقت ، گفت کتبری لب زیر و زد مهربونی لبخند

 . میکرد ساطح اطراؾ به  شادی نور  چشاش که بس همین بودنش خوشبخت در

 . کنه باز  درو دراورد جیبش از رو کلید شاهین

 ؟؟ گرایی همجنس تو االن شاهین یعنی_ 

 ؟؟ شدی حاال یا بودی اول از

 نظر دوستام از چندتا به میدونه خدا ، باشگاه متنمیبرد خودم با هیچوقت میدونستم اگه لعنتی

 . داشتی

 

 . انداخت باال ابرویی و داد چشاش به چرخی شاهین

 !؟ شدی ادم کردم فکر باش منو_ 
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 . بودی که هستی خری همون نگو

 ؟!! اصال میکنه نگاه نرخرت دوستای به کی

 . ندارم رنظ ها شامپانزه اون به باشم هم کور و کروالل ، هیچی همجنسگرا

 . خوبی این به دوستام میاد؟؟ دلت عه_ 

  نداری لیاقت که کنم چیکارت

 ی یقه حتی که خیس موهای با سورن دید که بگه چیزی خواست و کرد باز رو حیاط در

 . رفت سمتشون به و داد تکون سری.  میکنه بازی وسطی دخترا با داره کرده خیس لباسشو

 ! ؟ سورن_ 

 شکمش  به سمیرا توسط توپ چنان. رفت یادش بازی قانون و شد اچهدستپ دیدنش با سورن

 .افتاد زمین روی باسن به که شد کوبیده

 کرد بلندش و سمتش اومد اخم  پر رخ و  بلند قدمهای با

 

 .کرد سشوار  حسابی موهاشو و کرد عوض خیسشو لباس و اتاق تو ردشب

 . نخورد تکون ذره یه حتی  ابرو کج خط مدت تمام

 .تخت سمت برد و گرفت بازوشو  و داد رضایت بالخره کرد خشکش کامال  وقتی

 . زود. خواب_ 

 . هنوز نشده هم ؼروب.  اخه خوابه وقته حاال!! ددیییی؟؟_ 

 تو شی ادم که دارم شک گرچه.  نکنی اضافی ؼلطای این از دیگه باشی تو تا ، تنبیهه_ 

 .  ابدا

 .  کنیم بازی بیا گفتن خودشون خب ددی_ 

 . اصرار اصرار اصرار همش

 ؟ میکنی ام تنبیه که وسط این ام چیکاره من
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 !!    اصال بشن تنبیه باید اونا

 

 روش رو پتو و بکشه دراز تخت تو کرد مجبورش.  داد تکون سری و کرد بهش نگاهی

 . کشید

 

 . نشنوم صداتم میخوابی ، دیگه ندارم حرفی من_ 

 .گشنمههه خب ددی_ 

 . تنبیهته جزوه اینم میخوابی، شام بدون_ 

 !!ددیییییی؟؟؟_ 

 . نشنوم صدا گفتم. شششش_ 

 

 بود گرفته ش خنده شاهین ، کرد زمزمه درکی به و کشید سرش روی رو پتو قهر حالت به

 .بیرون رفت اتاق از و کرد کنترل خودشو اام

 

 تلوزیون به و نشست جفتشون رفت ، میکردن نگاه تلوزیون نشسته مبل رو شهرام و دخترا

 . زد زل

 . میکرد نگاه بهش داری معنی لبخند  و چشمها با شهرام

  ؟؟ بهم زدی زل  سنجاقک عینهو مرگته چه ، کوفت_ 

 . کرد زمزمه شگوش تو ، شد مایل سمتش به و خندید

  دومون داماد. عملیاتی مشؽول دیگه ساعت دو تا حداقل کردم فکر ، عمل سرعت ماشاهلل_ 

 !!؟؟ اتاق از بیرون بیاد نمیشه روش نکنه ؟؟ کجاست

 . حیاش و حجب  اون قربون   نشه شرمش هستیم خودی همه ما بگو بش
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 . کشید حرصی پر  نفس و عقب کشید خودشو

 

 خیلی یا میشیم معاؾ زودیا این به ؟؟ کنی بارونمون متلک قراره وقت چند تا خداییش_ 

 ؟؟ هنوز مونده

 

 . شکوندن تخمه کرد شروع و خندید شهرام

 

 . فعال خدمتت در هستیم ، برم قربونت نه_ 

 بیخیال رو توپی این به سوژه میکشه طول سال چند ، نیست ماه و هفته و روز بحث خالصه

 . داداش شم

 

 . رفت شدیم بدبخت دیگه هیچی کرد؛ مزمهز لب زیر

 

 

 . سورن شد ذکرش و فکر تمام کشیدن رو سفره وقتی

 . بود اور زجر اون بدون خوردن شام تصور حتی ، پسرکش بود ش گشنه

 همه کدبانوی واقعا.  بود کرده تزیین و پخته نفری یک کوچک های قالب با چین ته صدؾ

 . دختر این بود تمام چی

 از نگاه خودش مخصوص حیای با بار هر که ، خاطرش به میکرد گناه احساس چقدر

  حسی و نیست ؼرض و قصد بی انچنان کاراش بفهمه میتونست میگرفت شاهین چشمهای

 . داره شاهین به
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 . نیست خالی و صاحاب بی دیگه سالهاست دل این که کرد میشه چه ولی

 کمی و ماست کاسه دو با رو سورن و  خودشو بشقاب دو و اورد اشپزخونه از سینی یه

 . چید توش رو سبزی حتی ترشی و ساالد

  میکرد نگاهش موذیگرانه شهرام

 . نداره مزه  که میزبان بدون شام ، عجله این با داداش کجا_ 

  کشید عمیق نفس یک و داد سرش به تکونی

 . باش راحت شما میخورم باهاش رو شام.  نیست خوش حالش زیاد سورن_ 

 . ها میشه حسودیمون ، دیگه نکن لوس پسرو این اینقدر. بابا ای_ 

 . شد بلند دست به سینی و خندید

 !!؟؟ پس کنه لوس رو کی نکنه لوس پسرشو ادم_ 

 .داد چشاش هب چرخی حرؾ این با سوسن

 به اصال.  دیگه خودش واسه شده مردی سورن ،  میکنی پیر خودتو چرا  جان شاهین_ 

 ؟؟ باشی داشته سال و سن این به پسری میاد جوونیته اول که شما

 چشم تو بشه بزرگتر چی هر ادم ی بچه میگن نشنیدی ، داداش زن دیگه کرد میشه چه_ 

 . بیبیه هنوز ش ننه بابا

  گذاشت صدؾ پای رو دست و خندید سوسن

 کنی بزرگ خودتو های بچه و بگیری زن  زودی به انشاهلل ، جان شاهین  سورن بیخیالِ _ 

 . خیابونی های بچه جای به

 . خیابونی میگه ش فرنگی توت به حقی چه به واقعا ، کشید تیر دلش و شد جمع لبخندش

 عوضش.  شد ساکت که بود اون احترام به فقط ، کرد شهرام به ایی گرانه سرزنش نگاه

 . وسط این شد شروع بحثشون و جر و توپید زنش به شهرام

 بدجور وگرنه نشنید و نبود سورن که شکر خدارو ، اتاق سمت رفت دعواشون به توجه بی

 سروته بی حرفهای این از میشد مکدر خاطرش
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 . گذاشت تخت کنار عسلی روی رو سینی ، بست سرش پشت درو و اتاق تو رفت

 که پسر این به لعنت.  خندید دل ازته چشمش جلو ی صحنه دیدن با و زد کنار پتورو

 . کنه هوا دود لحظه یک در رو دنیا ناراحتیای و دلخوری تمام میتونست

 ، کثیؾ و نارنجی حسابی دهن دور و لب و پفکیه مچ تا که دستی اما بود وابخ سورن

 . قبلش دراومده ها هوله هله خجالت از حسابی میداد نشون

 باال اورد دستشو.  کرد خیسش کمی  بود تخت کنار که بطری اب با و کرد پیدا دستمال یک

 . شد تمیز تا کشید کفش و انگشتا روی و

 کرد اخم سورن.  کنه تمیز صورتشم و دهن تا  کشید دراز کنارش  و داد قرار تکیه ارنجشو

 . برد پناه ش سینه به و شده مایل سمتش به تنش گرمای کردن حس با ولی اول

 . بوسید پیشونیشو و کرد بؽلش میل کمال با شاهین

  واست اوردم شام عزیزم پاشو_ 

 . بوسید بینیشو نوک نداد که جواب

 . بخواب بعد بخور چی یه پاشو ، مبر قربونت پاشو_ 

 . ؼرؼر کرد شروع و کرد پنهون شاهین ی سینه تو صورتشو

 . اصال سیرم.  ندارم دوووس ، خب نمیخواااام_ 

 !! خوردی هوله هله که بس ، دیگه معلومه_ 

 . شد اینطوری که حاال نمیخرم واست دیگه 

 زد گازی رو داشتنی دوس ی سینه و زد لبخند سورن

  ورا دور این میشه پیدا هم تری خوشمزه های هوله ،هله نخر_ 

 

 . کشید جفتشون روی رو پتو و داد تکون سری شاهین گرفت ش سینه از دیگری گاز باز

  نکردی تمومم تا بخواب_ 
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  شد چشمش در چشم و کرد باز پلکهاشو و گذاشت شاهین ی سینه روی چونشو

 ؟؟ شاهین_ 

 ؟؟ دلم جان_ 

 

  حرکات این با برد رو شاهین دل کرد، اویزون لباشو و گرفت خود به مظلومی شکل

 ؟؟ خب میخوای چی ؟؟ برم قربونت چیه_ 

 ! . ندادن بهم داشتن ترشک سمانه و ؟؟سمیرا چرا واسم نمیخری ترشک_ 

 . بود کم خیلی ولی  ازشون دزدیدم یکی

 

  داد تکونش کمی و گرفت چونشو

  من کوچولوی پسر بدیه خیلی کار دزدی_ 

  واسم نمیخری خب_ 

  دیگه بخواب.  چشم ، اونم میخرم_ 

 ؟؟ چی شام_ 

  نیست ام گشنه نگفتی مگه_ 

  شد م گشنه پروندی خوابمو دیگه حاال ، بودم خواااب خب_ 

  بخواب بعد بدم بت شامتم پاشو عزیزم باشه_ 

 . بشه هضم ؼذاش یکم کنه روی پیاده باید ، بخوابه زود ادم نیست خوب که شام بعد_ 

 ؟؟ ددی بزنیم دور یه پارک بریم سگا با

  افرررین

 وااای ای گفت میشه فقط یعنی ، سورن تو دست از وای ای_ 
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 . کرد نگرانش بدجور ادهیر کردنای سرفه صدای ولی بود بسته چشاش

 . اصال دیده اسیب ش ریه نکنه میکشید نفس سختی به و میکرد خس خس ش سینه

 . شد بیشتر نگرانیش هیراد وضعیت دیدن با بزنه کنار بندو چشم تونست تقال کلی با

 . میریخت ش سینه و گردن روی و بود جاری خون دهنش از

 . نشست کنارش و رفت سمتش به

 .  زدن جوش  اهنی های ورقه با هاشو شیشه و ها روزنه ی همه  که نبود ون یک توی

 . نمیشد وارد نور حتی و نداشتن بیرون به دیدی هیچ

  ؟؟ هیراد_ 

 . شد مایل صدا سمت به سرش ناخوداگاه میزد صدا اسمشو بود بار اولین

 . بود ارامبخش و گرم عجیب ، سرده و خشن که همیشه برعکس صداش تن

 . نشه بسته تنفست راه بکشی عمیق نفسهای کن ؟؟سعی درده ت سینه ؟؟ خوبی_ 

 . بود خالص خونِ  سفید، دندونهای ، کشید رخ به سرخشو لبخند باز

 تاثیری زندگیمون و مرگ.  هاییم قصه لشکر سیاهی ما ، سرهنگ جناب نباش نگران_ 

 . داستان روایت و اتفاقات توی نداره

 . اینجاییم عریضه نموندن خالی واسه فقط

 . باز شدی خل ؟؟ جون پسر میگی چی_ 

 

 گوشه به و کرد باز دستش از رو دسبند بسیار تقالی و  رفته که کالسهایی لطؾ به بالخره

 . انداخت ای

 باز رو بند چشم خودش داشت انتظار.  کرد باز دستاشو و کشید خودش سمت به رو هیراد

 . کشید رو بند شمچ و شد کار به دس پس نکرد اینکارو اما کنه

 . شد چشم در چشم توپاز  سنگ جفت دو با باز
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 . میترسید  یخی چشمهای این از واقعا ولی اعتراؾ بود سختش

 

 به داشت اب کمی کاش.  کرد پاک گردنشو و چونه  خون و دراورد جیبش از دستمال یک

 . بیاد جا  یکم حالش بده  خوردش

 کسی میاد بدش بود مشخص.  کشید دراز زیفل سرد کؾ روی و زد کنار رو سرهنگ دست

 . کمک برای ولو بزنه دست بهش

 .  گذاشت یخش  تن روی و دراورد کتشو سرهنگ وقتی نشد متوجه و برد زودخوابش 

 

 

 . کرد توقؾ ماشین بالخره تا کشید طول اعتس چند حداقل

 . شد باز بدی صدای با ون پشتی در

 . اومد چشم به که بود کسی اولین رییسشون

 . داد تکونش و گذاشت ش شونه رو دست.  بود خواب همچنان که کرد هیراد نگاه کیان

 ترس بیشترین ، نداشت خوشی حال بود مشخص.  دیگه نداشت رو به رنگی اما شد بیدار

 . داده رخ واسش احتماال که داخلیه خونریزی از کیان

 . نگذشته بد دوستان به هم اونقدرا که میبینم.  به به_ 

 . کرد  شلیک مرد سوی به نفرتشو پر  نگاه هیراد

 بست؟؟ دستاشون به هارو دستبند کی_ 

 . ایستاد روبروش الؼری خیلی و جوون پسر نشد ثانیه به

 .. که کنید باور.  کردن بازشون چطور یدونمنم ، رییس بودم من_ 

 از که جسدی به تعجب با کیان.  موند تمام نیمه شد خالی سرش تو که ای گلوله با حرفش

 . زد زل میکرد فواره خون سرش
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 . اومد خودش به که بود هیراد ی قهقهه با

 ؟؟؟ میدی قرار تاثیر تحت رو سرهنگ جناب اینکارا با میکنی فکر واقعا_ 

 !! نیست مهم واسش که باشه نفر یه شدن کشته عامل نکهای

 . نیست ورش یه به حتی ادم  ایل یه  قتل

 . کرد گیری نشونه جدید هدؾ سمت به اینبار  نفرتشو و  داد کیان به نگاهشو

 . دیوانگی به میزنه خودشو یا  داره مشکل واقعا ؟؟ میگه چی این میگفت خودش به کیان 

 .  شدن زندانی مانندی دخمه زمین زیر ویت دقیقه چند عرض در

 . میکرد امد و رفت سختی به هوا حتی که تاریک و تنگ اینقدر

 . رفتن و گذاشتن زندونشون در دم هم کلوچه دوتا و اب بطری دوتا

 . گرفت سمتش به و کرد باز بطریهارو از یکی کیان

 . بخور_ 

 . گرفت فاصله ازش کمی و زد کنار دستشو

 . بست وچشمهاشو داد تکیه لیگ دیوار به

 . نمیخوام هیچی عوضیا این از.  نمیخورم_ 

 

  گرفت سمتش به رو بطری دوباره و روبروش اومد

 زار حال با.   کنیم مراقبت خودمون از و باشیم قوی باید.  دستوره یک این ، بخور گفتم_ 

 ؟؟ جنگید نمیشه که مریض و

 . زد پوزخند و زد کنار رو بطری باز

 . میدرخشید تاریکی تو حتی روشنش  چشای و مو

 !! کنی مجبورم نمیتونی ، نمیخورم_ 
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 اخره دیگه که اینجا!! . نبردی پیش از  کاری خالی تو قدرت  ادعای همه اون با پادگان تو

 . سرهنگ جناب کمتری صفر از حتی اینجا ، خطه

 

 . شد منفجر ، شده جمع منفی احساسات تمام ، شد روشن اتشش ، کرد فوران خشمش بالخره

 شد مجبور.  رفت پیش فککش شکستن تا که اینقدر.   فشرد شو گونه و گرفت صورتشو

 . کرد خالی دهنش تو رو بطری اب از کمی ، کنه باز دهنشو

 پس از اگه من دِ .  میکنم ادددمت کجاییم دقیقا نمیکنه فرق ، خط اخر یا باشیم خط اول_ 

 .  زال نیمچه بمیرم برم باید که برنیام جوجه توی

 

 گوشه رفت نمیکنه خس خس ش سینه دیگه و نرماله نفسهاش شد مطمئن و برد خوابش وقتی

 .  کشید دراز دخمه ی

 و  انالیز  رو  لوکیشن  بتونه تا نمیکرد نفوذ داخل به نوری کوچکترین ، بود تاریک خیلی

 . کنه شناسایی

 حال هر به.  میرسه نظر به خفه و تیره و تاریک اینقدر شبه چون شاید میداد امید خودش به

 ، میکنه طلوع دوباره خورشید  و دیگریست روز فردا

 !! بمونن زنده شاید  

 . ببینه چشم به دوباره رو ازادی بتونه شاید

 . شده خاموش هم اینجا نور منبع تنها انگار بسته چشمهاشو و خوابیده ؼد پسر این که حاال

 . میشناخت خوب رو اون. بود اشنا واسش تاریکی این

 . عجیب بسیار البته و شوم و نحس شب ، مینداخت شب اون یاد اونو

 . نیست وقتش حاال نکنه فکر بهش کرد سعی

 .!! شرایط این تو نه!! االن نه یداندیش مطلق خوؾ اون به نباید

 چشید وجودش تمام با  رو واقعی ترس که بود  زمانی تنها شب اون بخوره قسم بود حاضر
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 .رفت خواب به سریع و بشت چشمهاشو

 چی میدونست خدا فقط ، کنه ذخیره انرژیشو تا داشت نیاز.  داد استراحت دستوره خودش به

 . انتظارشونه در

 . ورمیداشت قدم پوشونده جاشو همه مه که تاریک و کخوفنا جنگلی توی

 . میرسید ِگل به و میکردن خالی رو پاش زیر خیس چمنهای

 .بود خیسی و رطوبت سراسر تنش تمام

 تر سنگین رو بارش و میشد تر افزوده میچسبید کفشهایش به که گلهایی به لحظه به لحظه

 . میکرد

 . حرکت حتی ،  رفتن راه بود سختش

 فرو عمقش به نمیخواست ، میشد شنیده سیاه جنگل میون از نااشنا پرندگانی عجبب صدای

 ، دید اورا که چرخید سرعت به.  بشه گم اونجا نمیخواست ، بره

 ؟؟؟ مرد یا بود زن

 ، شد نزدیک بهش.  بود کرده سخت رو تشخیصش میرسید زمین به که بلندی سفید موهای

 . جخرو راهه کردن پیدا امید به شاید

 .  برگشت ، گذاشت ش شونه رو دست

 شده زمین قفل پاهایش اما میکرد فرار باید.  شد خشک سفید کامال چشمهای ان دیدن با

 . نمیکرد حرکت

 . خواندن را وردی وار زمزمه کرد شروع.  نزدیک خیلی ، شد نزدیک

 نهات مرگ که کنه حس وجودش تمام با میتونست میکشید او از حیات انرژی و زندگی

 . میرسد  بهش او از که چیزیست

 خود به.  کرد دور را خبیث ارواح  میتوان اینگونه میگویند ، فرستادن صلوات کرد شروع

 . نکشته تورو تا کن دورش ، بگو هللا بسم ، شو بیدار ، کیان است بختک میگفت
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 . افتاد زمین روی کیان.  اومد جلوتر

 زندگیش نور تمام ، بود چشمش در چشم ، شد نزدیکتر باز.  نشست ش سینه روی و اومد

 . میربود رو

 ولی میشد خفه داشت ، گذاشت کیان گردن دور رو دستهایش ، میشد تسلیمتر لحظه به لحظه

 . اومد خودش به بالخره.  کنه یحرکت نمیتونست باز

 . بشه بیدار که داد دستور خود به.  برد کار به نیروشو اخرین

 داشت ادامه کابوس ولی.  کرد باز چشمهاشو ، داغ و بود سرخ ، زد جرقه ذهنش تو چیزی

 ؟! چرا نشده تموم. 

   فضایی در فقط.   ش سینه روی سنگینی ان ، گردنش دور دستها ان . سفید براق چشمهای

 . تر تاریک

 تقال دستش زیر  ریزش جسم ، برگردوند رو اون.  کرد دفاع خودش از.  اورد باال دست

 .  میکرد

 . فریاد و داد کرد شروع. 

 . میکرد منعکس رو نیست که نوری که  توپاز سنگهای این باز ، بود عجیب نگاهش

 . نکیااااااا بمیری باید.  بمیری بااااید تو.  بمیری باید_ 

 نشست شکمش روی کرد قفل سرش طرؾ دو به  گرفت دستهاشو.  کنه ارومش کرد سعی

 . کنه کنترلش کرد سعی و

 . باش اروم.  هیراد کن بس ، کن بس_ 

 . شد بیهوش و رفت حال ،از کشید تقال از دست بالخره

 . کیست او اصال ، میکرد نگاه پسر این به تعجب با

 ؟؟ کرده اپید کابوسهایش  به راهشو چطور

 . امشب شده عجیب چی همه چرا

 نیست خودش جای هیچی انگار
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 .  کنه حس  وجود تمام با میتونست اینو ، بود یخ پسرک بدن

 .کشید  نحیفش تن روی و کرد پیدا کتشو

  کرد تکیه دیوار به و نشست

 . نیست خواب وقت االن اما ، بود خسته

 . نیست اداعتم قابل.  خوابید پسر این حضور در نمیشد

 . زندکیست و مرگ ی ی مسئله   ، مسئله 

 

 . بخوابه  حسابی و کنه مافات جبران میتونه میکرد فکر و بود جمعه

 !!؟؟ دادن اجازه مزاحم همیشه ی ناخوانده مهمونهای مگه ولی

 . کردن داد و جیػ کلی و کنن حموم نمیخواستن دخترا ، بیرون میرن دارن بود مشخص

 الودگی بزرگترین خودش موهاشون کردن شونه به اعتراضشون و سشوار صدای که بماند

 . میشد محسوب جهان صوتی

 . نشست هبست نیمه چشمهای با تخت روی همونجا.  کوبید دیوار به بالشتشو و شد بلند

 بالشت بدون اینبار شدو ولو تخت روی دوباره ، خوابید گوشخراش اصوات وقتی بالخره

 . خوابید

 . اومد شاهین صدای  شد باز اتاق در

 . داریم قرار نه مگه ، شد دیر جیرجیرک پاشو_ 

 

 به خانوداگیشو ی نامه شجره و ریشه تمام شو خانواده خودشو گرفت خودشو جلوی خیلی

 . رهنگی فحش

 . کرد ؼر ؼر و کشید سرش روی پتو عوضش
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 . بشینه کرد مجبورش و زد کنار پتورو و اومد شاهین

 .کند بلوزشو و اورد باال دستاشو

 . دارم سوپرایز واست عزیزم پاشو_ 

 

 .کشید دراز دوباره و داد چشاش به چرخی سورن

 .  خندید شلوؼش موهای به و زد لبخند شاهین

 . بایسته کرد شمجبور و گرفت بازوشو

 . اومد خش خش صدای و کمد سمت رفت

 . شد  سورن چشای شدن گرد باعث بیرون اورد سفید پالستیک از که چیزی

 ؟؟ شاهین دیگه چیه این_ 

  عزیزم گفتم که سوپرایزی_ 

 ؟؟؟ شااااهین_ 

 . نیست جایز اعتراض نگو هیچی_ 

 . پرید ترقه مثل سورن ولی اومد سمتش به

  اونو اتاق از رفتن بیرون قبل و بود بیشتر عملش سرعت شاهین اما کنه فرار کرد سعی

 . گرفت

  نههههههه شااااهین_ 

  اصال اومد خوشت شاید حاال وایسا ؟؟ عزیزم چرا_ 

  میاااد بدددم که میدونم. ندارم دووووس ، نمیاد خووووشم_ 

 . بیاد خوشش ددی هک اینه مهم ،   جیرجیرک نیست مهم زیاد  ات عالیقه حال هر به_ 
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 حلقه از بنداشو و کرد فیکس کمرش دور رو بند شکم.  بایسته دیوار به رو کرد مجبورش

 . کرد رد پشتی اول های

 . خب ندارم شکم که من ددی_ 

 ؟؟ باهام میکنم اینجوری اچر

 . شااااهین دارم گناااه

 . نشنوم صدا ، ششش_ 

 ددیییی؟؟؟_ 

 . شد کشیده پشت به کشید باهم رو دو هر  وقتی گذشت هم دوم ی حلقه  از بندها

  بده تکیه دیوار به کرد مجبورش دوباره ولی

 . داریم هم تو از اندامتر خوش مگه اصال ، نداری شکم میدونم_ 

 . کیه اختیارت  صاحبت نره یادت اونجاییم که وقتی تمام دارم دوس فقط

 

  کرد رد سریعتر رو بعدی های حلقه

 

 

 .  دستشه چیت همه کنترل کی_

 

  شد عوض قلب تپش ریتم که بود چهارم ی حلقه

 

 . نفسهات حتی ، بگیره سخره به چیتو همه  میتونه کی_
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 زد گره ، کشید ، کرد سفت ممکن جای اخرین ات رو بندها ، کرد رد هم رو ها حلقه اخرین

 . حرکت این با رفت نفسش سورن. بعدی سفت ی گره با کرد محکم ،

 . میشد انجام بازدم و دم عمل سختی به افتاده نفس نفس به

  قدرت اعمال این داشت چی همه

 درد

 لذت

  خفگی

  محدودیت

 

 . شد بند در هم روحش ، شجسم فقط نه که انگار.  نکرد اعتراضی و نگفت هیچی دیگه

 . پذیرفت سرنوشتشو عشق اسیر بالخره هم شاید

 . شد رامتر جدیدش زندگی  ،در ش ددی قانون  رویِ  دنبال د تابع

 

 

 . اورد می بند نفسشو حرکت کوچکترین که بود  ستهنش شاپ کافی میز پشت صاؾ

 . شدنه له حال در اندامش میکرد حس و پیچیده بدنش تمام تو بدی درد

  درو وضعیت و  میپیچید تنش دور سفتر بند شکم  میکشید که نفسی هر با  که بود این مثل

  میکرد بدتر

 . کرد میخوره شو کافهنس داره  خیالی بی و خونسردی کمال در  که شاهین به نگاهی

  زد موذی لبخند و شد سورن چشم در چشم لحظه یه

 ؟؟ شده چیزی ؟؟ جیرجیرکم جانم_ 



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

  سختمه ، دیگه نمیتونم شاهین_ 

 .  عزیزم میکنی عادت_ 

  کن بازش میکنم خواهش_ 

 . فعال باشه باید مالقات این بعد تا ، نمیشه_ 

 ددیییی؟؟؟_ 

 ؟؟ سرهنگ این ردک دیر اینقدر چرا.  نه گفتم_ 

 . الاقل باشه تایم ان کردم فکر

 ددییییی؟؟_ 

  نشی اذیت تا نکن فکر بهش_ 

  میدم جون دارم وقتی نکنم فکر بهش چطور ؟؟ میشه مگه اخه_ 

 میده نشون داره قشنگی  کارتون چه ببین کن نگاه تلوزیون.  حرفیه چه این جونت از دور_ 

. 

 

 . نداشت هم ای چاره اما بود سخت اینکه با ، بده انجام میگه که کاری کرد سعی

 باعث  سرهنگ عکس دیدن ، خبر ی شبکه رو زد اونجا گارسونای از یکی حین همین

 . شد تعجبش

 

 . میگه چی این نگاه شاهین_ 

 

 . کرد کپ صفحه پایین زیرنویس خوندن با ، زد زل تلوزیون به و برگشت شاهین
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 ؟؟!! دزدیدن تروریستا رو سرهنگ_ 

 ؟؟ میکشنش االن ؟؟ میشه چی حاال شاهین وای_ 

 

 کوچکترین  سورن اومد نمی خوشش ، گرفت تلوزیون از چششو و انداخت باال ابرویی

 . عطوفت و دوستی انسان باب از باشه،حتی داشته بهش نسبت حسی

 

  نمیدونم_ 

  کیان بیچاره_ 

 

  کرد اصالح شو جمله زود دید که رو شاهین اخم

 

  ارمند سرهنگ بیچاره_ 

 . افتاده گیر باهاش که سربازی بیچاره_ 

 میشه فدا که اونی همیشه ، بشه چیزیش نذارن  مسوال که داره برو خرش اینقدر نترس

 ها گنده کله این نه   بدبختن سربازای

 

 

 . میداد رو صبح ی وعده و کرده نفوذ داخل به اتاقک ریز های سوراخ از کمی خیلی نور

 . خورد اب کمی و رفت اب بطری سمت به و مالوند انگشت دو با پلکهاشو کمی

 . برگشت لحظه یک و کرد حس نگاهشو تیزی

 . بود زده زل بهش شیطانی چشمهای اون با اما کشیده دراز هنوز
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  کنه رفتار  معمولی و کنه حفظ خودشو ارامش کرد سعی

 

 . کرد نگاه کیان دست توی بطری به و نشست شد بلند بالخره

 . گرفت سمتش به رو بطری

  بگیری  جون بخور ، هست هم کلوچه_ 

 

 . نوشید ازش کمی و گرفت دستش از رو بطری

  نیست م گشنه_ 

 

 . میزد حرؾ بلند صدای با معموال.  اروم زیادی بود، اروم صداش

 

 ؟؟ بود شده چت دیشب_ 

 

 .  جدی و صریح همیشه مثل پرسید، مستقیم

 . نیست و نبوده زدن حرؾ لفافه در اهل هیچوقت

 . نمیشد دیده لجبازی و نفرت نگاهش تو بار اولین واسه ، شد چشمش در چشم هیراد

 . پریشونی  چاشنی با سوال عالمت بود شده چشمها

 

 ؟؟ مگه ودب شده چم_ 
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 چی از کیان نمیدونه و صادقه کامال بود مشخص ، بود ادعا و کذب از دور به حرفهاش

 . میزنه حرؾ

 

 . نیست خاصی چیز.  هیچی_ 

 . نشه حال بی و کوفته این از بیشتر بدنش بره راه قدم چند شد بلند جاش از

 

 ؟؟ مواس افتاد اتفاقی دیشب،؟ کردم کاری ، بهم بگید ؟؟ سرهنگ جناب_ 

 

 داشت خوؾ خودش بلکه دیگران از نه  ادم کرد،این حس رو ترس لحنش تو بار اولین واسه

. 

 . میشه بهتر حالت  برو راه یکم پاشو ، نیست چیزی که گفتم_ 

 . نداد اجازه ولی بگیره دستشو رفت سمتش به سرهنگ ، نتونست بشه بلند خواست

 شاید یا ، میرفت گیج سرش ، اشتورد قدم چند و باال کشید خودشو دیوار کمک به

 زمین به بود منتظر.  افتاد بالخره و شد مایل پشت به. میچرخید دورش که دیوارهاست

 . شد سرنگون گرمی بؽل تو  عوض در ولی کنه برخورد سخت

 

  فشرد هم به چشمهاشو زد داد که سرش

 . بخور چیزی یه نمیگم مگه ؟؟ لجبازی اینقدر چرا_ 

  بکشی زجر چرا میکشمت خودم ، بگو بمیری میخوای

 

 . شد براق کردن زخمی و خراش برای ابی الماس  شد، وحشی نگاه باز

 . نداره ربطی تو به_ 
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 های مصیبت ی همه وسط همیشه که ای چیکاره وت.  اصال جهنم برم بمونم زنده بمیرم

  هست اثارت و میشه پیدا ت سروکله زندگیم

 

 . پایین اورد صداشو اخر ی جمله این از متعجب

  شد مطلق ،کنجکاوی نبود کار در خشمی دیگه

 

 ؟؟ منظور_ 

 

  نشست دیوار به تکیه ازش دورتر و اورد بیرون کیان بؽل از خودشو

 

  گفتم کال.  دارمن منظوری ، هیچی_ 

 ؟؟ بودم زندگیت مصایب تمام تو من که گفتی کال_ 

 ؟؟ میگی همه به اینو یعنی

 

 . ننشست قشنگش لبهای روی چیزی تلخ اونم لبخندی جز به اما گرفت ش خنده

 انگیزتر نفرت و تر مکروه. بود رحمتر بی. بود تر بداخالق کاش نبود، اینجوری کیان کاش

 . بود

 . نبود ازاردهنده و سخت اینقدر  االن مثل ازش شدن متنفر یگهد اونوقت شاید

 

 .داد دستش به رو یکی و کرد باز رو  کلوچه  پاکت و داد تکون سری کیان

 . خوردن کرد شروع و گرفت دستش از پس نداشت رو مخالفت  توان
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 ؟؟ نه مگه میکشن مارو_ 

 

  زد لبخند کیان

  زیاد احتمال به_ 

 ؟؟ نمیترسی مرگ از_ 

 نه_ 

  ترسناکه خیلی جهنم ، بترسی باید ولی_ 

 

 . داد تکون سری و شد بیشتر ش خنده

 

 جهنم؟؟ چرا حاال_ 

  برزخ میرن هم بعضیا ولی.  بهترون ما از ،واسه هیچی که بهشت

 راه دیگه ، کردی  انتخاب  پیش سالها مسیرتو ،شما سرگردونه ادمای واسه برزخ_ 

 . نیست برگشتی

 

 ؟؟؟ گفتی چی ؟؟ چی_ 

 !! هیچی_ 

 

 !! پسر این مشکوکه اینقدر چرا ، بار این بشه بیخیال نبود ممکن

 . شد باز بدی صدای با در که بگه چیزی خواست
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 . دش داخل خودش قبل ش اسلحه

 . نداشت رو دیدار اولین ارامش اون دیگر پوشیده مشکی ی چفیه که مردی

 . گرفت کیان سمت به رو  تفنگ ی ماسوره و بود کتفش روی کالشینکؾ بند

 !! بیرون بیا_ 

 ؟؟ کجا_ 

 !! میفهمی خودت بیا_ 

 . میریم هم باهم اومدیم باهم.  نمیام تنها_ 

 . کرد اعالم موافقتشو سر با پس داره عجله بود مشخص اما کرد مکث لحظه چند

 . بود باریکی و تنگ مسیر

 . بکشن نفس  دوباره تونستن  قبر اون از اومدن بیرون با فقط

 . بیرون کشوندنشون هم خونه از

 . بود ضعیؾ العاده فوق باشن ایران هنوز اینکه احتمال.  کرد نگاه اطراؾ به کیان

  دست به اسلحه پوش سیاه ادم کلی

 . ست بسته کامال فرار راه و  ن کاره این کال طایفه این میداد نشون ، بچه حتی جوون وپیر

 . کرد نگاهی بهش ، کیان دست دادن روزنامه یه

 . امروز تاریخ با بود ایرانی روزنامه

 . قراره چه از قضیه فهمید اومد جلو که دوربینش با عکاس یه

 !؟ اول ی خونه سر برگشتی که باز_ 

 . نمیشه عایدت چیزی من زندگی سر شرطبندی  با فتمگ که من

  بایسته دوربین به رو تا داد هلش دیوار سمت به و خندید رییس

 . کرد معامله سرت بشه حیوانی کود گونی یه ی اندازه شاید ، میکنیم تالشی یه حاال_ 
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  خندید کیان

 . اید کننده تولید بزرگترین خودتون وقتی چرا میکنید وارد ، اینجا حیوون همه این_ 

 . ایستاد روش در رو و نخورد تکون سانت یه حتی ، کوبید ش سینه روی و شد عصبی

 ؟؟ مردن واسه داری عجله چرا_ 

  ؟؟ کنم سوال یه منم.  خوبیه سوال_ 

  ؟؟  احمقی اینقدر چرا

 ؟ اینجوری راحتی

 احیانا؟؟ نمیکنه اذیتت خریت

 

 .گذاشت قلبش ویر رو ماسوره و گرفت سمتش به رو تفنگ

 . برمیاد احمق ادم این از کاری چه بدم نشونت بذار ؟؟ خریت_ 

 

 . خطه اخر این واقعا شاید ، کشید عمیق نفس یک و زد پوزخند کیان

 . رفت باید ، دنیا این از کند دل باید

 

 باعث عجیب  اصوات اون که میزدن حرفهارو اخرین داشتن هم چشم در چشم مقتول و قاتل

 . برگردن هیراد سمت به شونجفت شد

 

 . بود چشمهاش اومد چشم به که چیزی اولین

 . اتشین سبز به بود شده تبدیل روشنش و  خاص ابی رنگ

 . میزد نامفهومی حرفهایی.  طالیی و روشن خیلی سبز بین چیزی
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 . نخورده گوشش به قبال هیچوقت که زبانی

 . بود اشنا صدایش ، اما صدا

 ذهنش تو سال بیست بعد هنوز و شنید زندگیش طول در یکبار فقط که انسانی ؼیر صدایی

  نیست فراموشی قابل و شده ثبت

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

 . بشه کاسته ؼمش از کمی بلکه کنه خرج نداشت شکیا حتی دیگه ، بود بؽلش هنوز پارسا

 . االن همین ، لحظه همین ، بمیره میشد کاش

 . کنه تحمل رو میکنه سنگینی دلش رو که دردی همه این نبود الزم اونوقت دیگه

 . ببینه پارساشو میتونست ماه نور لطؾ به ولی بود تاریک هوا

 . شد پنهان رخ و کرده نامردی ابر لحظه یک

 . کیان از کرد دریػ رو نور هم ، یار هم ، ماه هم

 . شد سیاه و تیره وجودش تمام

 امیزی رنگ واسه نموند باقی چیز هیچ نفرت خاکستر جز و خاموش خشمش سرخ اتش

 . روح

 . ترسید کمی شاید ، لرزید دلش تو چیزی ، اومد صدایی ناگاه مطلق تاریکی ان در

 . مطلق تاریکی  این ندمیما را قبر ، نمیدید رو چشم چشم

 . گرد و کوچک سرخ نور دو.  قرمز رنگ به شد زده ای جرقه

 ؟؟ رنگ این به چرا بود؟؟ چشم

 . نمیرفت باال نفسی حتی ، شد خشک

 . کردن پنهان خود در موجوداتی  که کنهسالی  درختان مورد در شنیده قصه چقدر

 ؟؟ نیست بیش همیتو و دروغ میکرد فکر چرا ست؟؟ افسانه میکرد فکر چرا
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 ؟؟ میشد نزدیک او چشم در چشم که چیست موجود این حاال

 ؟؟ میخواهد چه

 هوش؟؟ و عقل یا ؟؟ روحش ؟؟  جانش

 . فشرد خودش به بیشتر رو پارسا ، بست لحظه یک را چشمهایش

 ؟؟.!! باک چه رفتن از نیست عشقش که حاال بود، مرگ ی اماده

 . بزند حرؾ ها انسان زبان به ردمیک سعی انگار ، شد زمزمه  اصواتی

 . نمیکرد یاری عجیبش صدای بود، سختش

.  کرد باز پارسا تن دور از دستاشو از یکی.  شد بیشتر جراتش کمی.  کرد باز چشمهاشو

 . اورد باال سمتش به

 . میگفت اینو همیشه پدربزرگش ، بترسه نباید

 درخواست او از و داد خرج به تجسار باید ، ست کشنده ترس موجودات این با مالقات در

 . کرد

 . کنن براورده رو ها خواسته از خیلی میتوانن

 و ناصافی سراسر و زمخت و عجیب تنش پوست ولی بود عریان.  خورد بهش دستش

 . بود زبری

 . گرفت دستشو که ببره عقب دستشو خواست

 هست ای چاره مگه اصال ، نکرد  تندی باز ولی ریخت دلش ، حرکت این از کرد تهی قالب

 ؟؟!!

 . ست بسته ها راه تمام موجود این با تقابل در ، نیست فراری راه

 . بست چشمهاشو

 . ترس از بود کرده قفل ذهنش

 . شد خالی ذهنش توی ، نه گوش رد ها زمزمه ناگهان ولی
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 .بگو ارزوتو ؟؟ گفت بهش میخوای چی

 . واست میکنم ش براورده

 . برگردی خالی دست بذارم نیست ممکن ، امشب منی مهمون

 . برگشت  جوره همه که بود امید ، شد روشن یکباره به وجودش تمام

 . فقط کن زنده عشقمو کرد ناله سرخ چشم موجود چشم در چشم و کرد باز چشمهاشو

 . برگردون بهم پارسامو ، میکنم خواهش

 . خداست دست مرگ ، نمیشه.  شد پژمرده یکباره به امیدش گل.  نداد جوابی و کرد مکث

 . بخواه من از دیگری چیز ، نمیتونم رو یکی این

 . هست ریختن برای بارانی همچنان پس.  لؽزید اشک ، شد داغ باز

 . ینا جز ندارم ارزویی من ولی

 . پرسید ازش ترسناک موجود ؟؟ مطمئنی

 ؟؟ بگیری انتقام نمیخوای

 ولی برگردونم بهت اونو نتونم شاید.  مقصرن عشقت شدن کشته تو همشون گفتی نه مگه

 . هست تالفی امکان

 !! ؟؟ تالفی ، شد خشک لحظه یک

 . امیلف حتی و اشنا و بودن خودی همه ادمها اون ولی بود داؼون و ؼمگین و عصبانی

 . زد جرقه هایی صحنه و فشرد رو کیان دست

 . میگفتن کریم گوش دم که حرفهایی

 . اشنا و بودن دوست میشناخت رو همشون

 . ست رودخونه سوی به پارسا شدن کشیده بعدی های جرقه

 . فریاد و گریه با میطلبید کمک همه از
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 میانجگری حتی. رفتنگ دستشو ، نیومد کمک به هیچکس ، نکرد ای توجه بهش کس هیچ

 . نکرد

 . میزد کتک و  میکشید خودش دنبال قتلگاه به قربانی چون پارساشو ، کریم

 کیان رو مسیر ی بقیه کس، همه از شد ناامید پارسا وقتی که ، انی در شد اتش وجودش تمام

 . میکرد کیان

 .  نبود روبرویش موجود از کمتر  کیان چشمهای سرخی دیگر حاال

  برگرفت در سرخ خشم رو دشوجو  سراسر

 . خون ، قتل ، کشتن بود، اش خواسته تنها انتقام

 

 . بود دست به اسلحه مرد ان  هدفش ، بیاره هجوم خواست هیراد

 . فشرد و گرفت دستهاشو مچ. ایستاد جلوش کیان

 . میگشت رهایی  راه دنبال و کشید فریاد ، پیچید خود در دیده زخم ای خزنده همچون

 .رفت پیش مچش استخوانهای کردن خورد مرز تا.  کرد بیشتر  دستهاش روی رو فشار

 . برگشت طبیعی حالت به کرد تؽییر چشمها رنگ ، افتاد زانو روی 

 . صحنه این به دنبو زده زل تعجب با همه

 . کرد نقاشی رو درد و سرگردانی هیراد چشمهای

  کن ولم_ 

 . نبود بردار دست کیان اما گفت ناله با

 هستی؟؟ کی تو_ 

 ؟؟ هیراد هستی کی بگو

 . کن ولم کیان، کن ولم ، کس هیچ_ 
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 . گرفت هیراد سر روی رو تفنگ و اومد جلو پوش سیاه مرد

 . میاد خطرناکی دموجو نظر به ، بمیره باید_ 

 

 . بایسته کرد مجبورش و کشید دستهاشو یکباره به کیان

 

 . فقط مریضه ، نیست هیچیش_ 

 . نبود این از بهتر حالت  میگذروندی مخوؾ قبر اون تو شب یه بودی هم تو

 . کرد نشینی عقب کیان پشت به هیراد

 !! نه مرگ از

 . ترسید بود شده خیره بهش که نگاهی  صدها اون از 

 این در ولی ادم این  بود ش دیرنه دشمن که راستی ، زد چنگ کیان لباسهای به پشت از

 . بود پناهگاهش و ملجا و ماوا تنها لحظه

 

 . گرفت سرهنگ سر روی رو تفنگ اینبار مرد

 ؟؟ نیست بهتر اینجوری ، میمیرید جفتتون پس_ 

 

  زد پوزخند کیان

 نعمتی کم کنیم مالقات نحستو روی  نباشه مالز دیگه که همین ، میکنی بزرگی لطؾ_ 

 . نیست
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 . ارزید نمی دردسرش به دوتا این  داشتن نگه میرسید نظر به ، بود ماشه روی انگشتش

 . شد شلیک ی اماده

 ست کافی چی همه شدن تموم واسه  دیگه کوچیک فشار یه

 

 

 . کرد کج راهشو اتوبان سمت به و کرد عوض مسیرشو ماشین توی

 به مشتی شه راحت  شکنجه این از و برسن خونه به زودتر میزد صابون دلشو که سورن

  زد شاهین بازوی

 

  من میمیرم دارم.  خوووونه بریم باز؟؟ کجا_ 

 

 . مالوند کمی بازوشو و خندید

 . بازو زور ماشاهلل_ 

 ها نیست چیزی کم پسرکم

 . نکشتمت تا خونه ببرم.  تازه دیدی کجاشو_  

 که خونه تو کنیم حبس خودمونو بریم ما پکنیک واسه شاندیز رفتن همه اخه برم قربونت_ 

 . بشه چی

 ؟؟ میفهمی ، میمیرم دارم میگم شاهین_ 

 .کنم بازش واست   میشه یداپ مکانی یه حتما اونجا عزیزم نترس_ 

  دیگه نمیتونم.  کن بازش االن ، نخیر_ 

 .  بحثو این کن تموم ، کن تحمل دیگه یکم گفتم_ 
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 . کرد ساکت رو سورن و بود جدی لحنش

 . مافاته جبران و تالفی میکرد فکر بهش که چیزی تنها

  بگیره حالشو بتونه هست راهی یه حتما

 دلش از کرد سعی چی هر و  نشست شاهین به پشت ریباتق و نگفت هیچی راهو ی بقیه

 . نشد موفق دربیاره

 . بود قشنگی جای الحق. نظر مورد مکان به رسیدن بالخره

 . میکردن بازی تاب هم دخترها و میکرد کباب مرغ شهرام

 . شمرد میشد رو کؾ سنگهای حتی که بود زالل چنان اب نهر

 . میون این نمیکردن ییدلربا کم  رنگ همه از میوه های درخت

 . بودن بدیع مکان اون چهلچراغ گالبی و گیالس درختهای

 . رهگذر  هر به میزدن چشمک ها سبزه میان زرد وحشی ریز گلهای

 . هنوز قهره که رفت یادش حتی ، برگشت شاهین سمت به

 ؟؟ کجاست اینجا شاهین_ 

 ؟؟ بهشته

 . ورداشت رتپ و خرت کمی و رفت ماشین صندوق سمت به و خندید

 . بود سورن نداشت خبر که کسی تنها و ست شده ریزی برنامه چی همه اینکه مثل

 

 ؟؟ نه. قشنگه ، دوستان از یکی بابای باغ_ 

 ؟؟؟ اومد خوشت

 

 . گذاشت توش ورزشی ساک یه و کرد علم درخت یه کنار رو رتیمساف چادر
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 شهرام کنار رو هوله هله حتی   و قلیون و ؼذایی مواد و بود اب کلمن که دیگه های وسیله

 . گذاشت

 . بودن نشسته اب کنار دورتر کمی سوسن و صدؾ

 . برد چادر داخل به و کشید و گرفت رو سورن دست برگشت شاهین

 .  کنی عوض اوردم راحتی لباس واست_ 

 

 . چرخوندش بعد و کند حوصله با لباسهاشو

 . بشه باز تا کرد ردش حلقه  میون از و کرد باز رو شده سفت بند

  کشید نفس وجود تموم با و شد ولو شکم روی همونجا.شد رها عذاب و زجر اون از بالخره

 . کرد باز رو ساک زیپ و خندید بهش شاهین

  برم باید ونمتبپوش عزیزم بیا_ 

 

 . کرد نگاه شاهین به و خوابید کمر رو اینبار و زد خودش به چرخی

 . اصال بمونم لخت میخوام نمیخوام_ 

 . تازه باحاله هم خیلی ، چشه تارزان مگه

 

 پاهاش شلوارشواز و کرد باز هم رو دگمه.   کردن شل شلوارشو کمربند کرد شروع شاهین

 . کشید

 

   بقیه جلو بار هر با که نداشت تعصبی و حساس ددی یه تارزان ولی ،  بده گفت کی_ 

 . کنه داغ بدنشو  گشتن لخت

 .  کنه ؼلطا این از میکرد جرات عمرا وگرنه



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 

 . انداخت ساک توی و دراورد سفیدشم شرت

 . پوشوندن کرد شروع و بیرون اورد جدید زیر لباسای

 ؟؟ ددی میکنی تهدید_ 

  تربیت بی ددی  ، بدی خیلی

 

 و گرفت دستشو و کرد پاش هم و میرسید زانوش زیر تا که خاکستری شلوارک و خندید

 . کرد تنش هم ادیداس طرح مشکی و سفید بلوز یه.  بشینه کرد بلندش

  کرد پاش هم کتونی یه و سفید جوراب

 حالت به وای ، نیوردم دیگه بود لباس دس یه همین.   شد تموم کارم من دیگه خب_ 

 .  کردی کثیفشون

 . رفت چادر   زیپ سمت به پا و دست چهار و  زد چرخی چشاش به

 مربوط من به نشد یا شد کثیؾ.  من کنم بازی میخوام.  بیاری بیشتر خواستی چه من به_ 

 نیست

 . اصال باباشون گور

 

 . پیچید بدجور صداش.  زد کونش در محکم یکی دستش کؾ با

  رحم بی.  اخخخ_ 

 . نباشم رحم بی تا نکن درازی زبون_ 

 . ادب بی خودتی دراز زبون_ 

 . چادر از کرد فرار  زود و اورد بیرون زبونشو

 . کنه کمکش رفت شهرام پیش و بیرون اومد هم خودش و داد تکون سری
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 . دراومد دخترا جیػ صدای نشده دقیقه دو

 . شهرام دست میداد و میزد سیخ به مرؼارو داشت شاهین

  خندید کردو سمت اون به نگاهی و گذاشت منقل روی رو ها سیخ اونم

 . المصب میکنه اذیت دخترامو  همش ، داداش بگیر پسرتو این جلو_ 

 . انداخت باال ابرویی شوخی به

 . ماهی این به پسرم وگرنه ، زیزمع لوسن دخترات_ 

 . ترشه ماستم میگه کی دیگه اره_ 

 ؟؟!! هست هم سورن از تر لوس مگه اصال

 . بازیاش لوس همین واسه میره  ؼنج  دلش چقدر میدونست چه ، نگفت هیچی و خندید

 

 . شدن میانجگری به مجبور که رفت باال داداشون و جیػ اینقدر بالخره

 ؟؟ میرم من ای میری تو شاهین_ 

 ؟؟ تو میشی سورن حریؾ مگه ، میرم من بابا نه_ 

  فضانوردی میفرسته رو مشترکمون اباد و جد تمام و خودتو

 . ابروه چشت باالی بگه بهش نمیکرد جرات کسی هم اول همون از واال، اره_ 

 . تو مقابل در مخصوصا. کال شده ارومتر یکم  اینکه مثل ولی

  ادامارو کنهمی جادو عشق میگن راس

 .  اون فقط نه شدم جادو منم_ 

 . رفت دست از داداشمون کال. مشخصه که اون_ 

 

  پیششون اومدن جیػ با سمانه و سمیرا که میخندیدن داشتن
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 عموووو؟؟_ 

  اخه؟؟؟ میکنید گریه چرا شده چی ، عمو جان_ 

 . کشید استینشو و شاهین طرؾ اومد سمیرا

 . اصال نمیاد پایین تاب از . میکنه ناذیتمو سورن عمو ببین بیا_ 

 !! خوشکلمو دخترای میکنه  اذیت چرا ، میکشمش میام االن عزیزم باشه_ 

 

 . افتاد راه سرشون پشت و شست دستاشو و شد بلند

 اومدن فرود دفعه هر با بیچاره های درخت و  میگرفت ارتفاع ممکن جای اخرین تا سورن

 یختمیر هاش شکوفه و میشد راست و خم

 

 داد ادامه ش بازی به و نکرد ای توجه کوچکترین بودن رسیده بهش که شورشگری جمع به

. 

  یکم کنن بازی هم دخترا بذار پایین بیا سورن_ 

  منه نوبت حاال کردن بازی اونا حاال تا صبح ، نمیخوام_ 

   فقط کنن نگات اینا و کنی بازی تاب تو همش که ،نمیشه الاقل کنید نوبتیش خوب_ 

 .  نمیااااام پایین.  نمیخواااااام_ 

 

 زور به رو سورن میدونست ، زد زل هاش زاده برادر اویزون لبهای به و داد تکون سری

 .  تازه میشه بدتر وضعیت کنه پیاده

  ؟؟ ببندم دیگه تاب یه واستون عمو_ 

  پایین پرید همونجا از حرفها این شنیدن با سورن 

  دیگه ندارم دوس اینو ببند من واسه_ 
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  ما واسه ما واسه عمو نه_ 

  شماست واسه قراضه این  منه واسه جدیده تاب نمیخوام_ 

 بچه تا سه با زدن کله سرو کال ، داد تکون سری وشاهین گرفت باال دخترها جیػ صدای باز

 . میطلبید ایوب ،صبر واحد عین در

 

 

 . اومد می خوابش حسابی سورن که کنن استراحت کمی تا چادرشون تو رفتن نهار بعد

 . بست رو چادر زیپ و نکرد قبول سورن که بیان باهاشون خواستن دخترا

 !؟ اخه داری چیکارشون_ 

 . هم اونا بخوابن بیان بذار

 ؟! چیکار میخوای  جا همه این بزرگی، این به چادر

 . ددیمه و من مال فقط اینجا بخوابن جونشون مامان پیش برن نمیخوام_ 

 

 شاهین ی سینه به پاشو کؾ  و کشید دراز سورن کند هاشو کتونی و اومد جلو شاهین

 . چسبوند

 . خیسن ، ددی هم جورابم_ 

 

 . دراوردن پاش از هم اونارو کرد کردوشروع ریزی اخم

  ؟؟ اونوقت خیسن چرا_ 

 . یخه ، نرو اب سمت نگفتم مگه

 . میکنم پوستتو بخوری سرما
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  رفتن سمانه و سمیرا ، نرفتم که من_ 

 ؟؟ اونوقت چرا خیسه تو جورابای  رفتن اونا ؟؟ عه_ 

  روم ریختن اوردن اب کنم فکر ، نمیدونم_ 

 . چیه عواقبش ددی حرؾ به ننداد گوش بدم نشونت تا شی مریض فقط دارم دوس ، باشه_ 

 

 تنشو پوستِ  و زد گردنش روی بوسه چند ، کرد بؽلش پشت از و کشید دراز کنارش اومد

 .کشید نفس

 . بست چشمهاشو و کرد رد شاهین انگشتان میون از انگشتاشو سورن

 ؟؟ واسم میگی قصه ددی_ 

 ؟؟ عزیزم چی ی قصه_ 

 . مخوؾ تیمارستان یه ی قصه ، نمیدونم_ 

  همش میکنن اذیت بیمارارو که

   شد جا به جا کمی و کرد  باز اخر تا چشمهاشو.  سورن حرؾ از شد تیز لحظه یه

 ؟؟ عزیزم کردی اونجا یاد حاال شد چی_ 

 . نمیدونم_ 

  شد چشمش در چشم و کرد کج سرشو کمی

 واقعا؟؟ میرسن اعمالشون سزای به ادما نظرت به ددی_ 

 .. که.. که ادمی اون یعنی

  زد زل سورن لبهای به و هم تو رفت اخماش

 ؟؟ چی که ادمی ؟؟ چی که_ 

  بست چشمهاشو و گرفت ترسناکش چشای از نگاه زود
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  نیست خاصی چیز.  ددی هیچی_ 

 . بدونم میخوام ، بگو نه_ 

  میاد خوابم_ 

 . ها توام با سورن_ 

 ؟؟!!دقیقا چیه قضیه بفهمم تا نمیخوابی

 

 

 . کرد زمزمه رو پارسا اسم بست، اخر لحظه چشمهاشو

 .مواقع این تو بخونن اشهدرو بودن داده یادشون

 !؟ نیست زبونش سر هیچی معشوق نام ؼیر  چرا حاال

 . شد  سفتتر زده چنگ پشت از لباسشو که دستهایی لحظه یک

 میگفت وقتی شنید شو زمزمه

 نزدیکن هواپیماها.  تمومه کارشون_ 

 

   که کنه تجزیه رو حرفها این نکرد ،فرصت کرد باز چشمهاشو

 پیشانی از تفنگ و  برگشت لحظه یه پوش مشکی رییس. افتاد جمعت میان ای همهمه

 . کرد پچ پچ گوشش توی چیزی و شد نزدیک مردی لؽزید سرهنگ

 . بگیرن سنگر همه که کشید فریاد یکباره به

 صدای اولین با ولی برگردونن زیرزمین به رو هیراد و  سرهنگ داد دستور نفر چند به

 . کردن فراموش رو دو این همه که شد زیاد سردرگمی و اشفتگی اینقدر انفجار

 . زد زل هیراد حال بی ی چهره به و برگشت سرهنگ
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 . بده خیلی حالش و داره ضعؾ بود مشخص

 . کشید خودش دنبال به و گرفت دستشو

 . داد دست از نمیشد رو فرار فرصت تنها این

 ، جنگی هواپیماهای قوی حسگرهای و وضعیت این با شنید اسب ی شیهه صدای باری چند

 . نبود مناسبی ی گزینه ماشین

 . کرد سوا رو قوی  اسب دو و کنه پیدا رو اسطبل تونست

  سوارشو بیا زودتر_  

 . میشد بیشتر لحظه به لحظه تفنگ و تیر و مسلسل و افنجار صدای

 . میکرد پا اون  پاو این هیراد اما فرار واسه داشت عجله کیان

 ؟؟ نیستم تو با مگه هیراد_ 

 . کرد نگاش منتظر و شد سوار خودش

 . میرفت عقب عقب پریده رنگ پسر اون اما

 بازوشو و  اومد پایین اسب از دوباره.  نیافت پاسخی باز اما  زودتر که کرد ؼرشی عصبی

 بی کرد شروع و کرد رم هیراد کردن حس با اسب که کنه سوارش زور به کشید و گرفت

 . کردن تابی

 . داره اسب کردن اروم در سعی اوضاع این از متعجب که کرد کیان به نگاهی هیراد

 . کشید دستش از بازوشو

 . نمیدن سواری من به اسبا نای ، سرهنگ جناب برو_ 

  نشده دیر تا برو

 ؟؟ چیه بازیا مسخره این ؟؟ شدی دیونه_ 

 ؟؟  زال نیمچه بزنی گولم میتونی حرفا این با کردی فکر ؟؟ م بچه من کردی فکر
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 روی و کشید عقب قدرت تمام با اسب اما کنه نزدیکش کرد سعی و کشید رو اسب افسار

 . کرد مخالفت باز و شد بلند پشتی دوپای

  رفت تر عقب و زد پوزخند هیراد

  ندادی کشتن به خودتم تا برو_ 

 ؟؟!! نمیذارم جا پشتم هیچوقت  ادمامو ؟؟من احمق بذارم تنهات  برم چطور_ 

  تلختر اما خندید باز

 . نیست سخت زیاد.  ام ُمرده کن فرض_ 

 . کشتی پیش سالها منو تو که مخصوصا

 

 

 کنجکاوش واقعا ولی نیست حرفها این وقت اتش و تیر جهنم این میان. شد خشک لحظه یه

 .  جمله کرداین

 . شد ساحل بی اقیانوس چشم در چشم و کشید و گرفت شو یقه

  ؟؟ چیه منظورت_ 

 ؟؟ میپیچونی توحرفا چرا

 ؟؟ چیه واسه کنایه و نیش همه این

 اصال؟؟ هستی کی تو ؟ چیه  قصدت بگو دقیق

 بازی از میبره بودلذت مشخص. پادگان تخس های خنده اون از ، زد ای موذیگرانه پوزخند

 . کیان دادن

 . کوبید صورتش تو و رفت باال دستش ان یک ولی چرا و شد چی نفهمید

 . میخندید همچنان ولی انداخت زمین به رو هیراد ، بود محکمی سیلی
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 به و کرد بلندش و گرفت دستشو رفت سمتش  و کنه کنترل خودشو کشید عمیق نفس یک

 . نیست وقتی میرفتن باید. کشید خودش دنبال

 

  میریم پیاده بشی اسب سوار نمیتوتی که حاال_ 

 کرد مقاومت و شد محو لبخند

 . میشیم تلؾ گشنگی و تشنگی از خودمون یا  میکشنمون ؟یابازیه؟ مگه تو؟؟ ای دیونه_ 

  بود کیان سهم پوزخند اینبار

 . نمیدی دست از چیزی پس مردی پیش سالها که تو ، بهتر چه_ 

 . قبلش بکشی زجر باید ، کمه واست مردن. بمیری نباید تو ولی_ 

  متنفره زشا اینقدر پسر این چرا واقعا ، زد زل بهش وبرگشت ایستاد لحظه یه

 . کشید هم اونو و داد ادامه راهش به باز

  میرسی ارزوت به پس ، هست زجرکش کافی ی اندازه به تو با بودن ، نترس_ 

 رو رهایی راه که  کرده قفل مچش دور انگشتاشو چنان کیان ولی کنه ازاد دستشو کرد سعی

  بود بسته کامال

 تنها نمیذاری و نمیکنی فرار چرا ؟؟ دمب نه مگه ؟؟ میدم زجرت نمیگی مگه.  کن ولم_ 

  بمیرم

 !! مسئولم خر توی قبال در_ 

 . شد چی هر بذارم تنهات نمیتونم

  احمق دارم وظایفی قبالت در و منی سرباز

 

 که میطلبید انرژی بیشتر زدن حرؾ و بود خسته ، شد منصرؾ که بگه چیزی باز خواست

  میشد ذخیره باید
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 دارن رو پیش سختی های ساعت بود مشخص

 

 . بود مسیری بد و کوهستانی و خشک مکان

 . میچرخید رنگ سبز جاهای دنبال به چشاش کیان

 . بشه پیدا ای چشمه یمکان همچین توی داشت امید و نمیارن دووم اب بدون میدونست

    بود شده ساکت هیراد

 . نیست نعمتی کم خودش همین  گفت خودش به کیان

 . کنن استراحت کمی گرفت تصمیم و شد خسته بالخره

 . کشید دراز و کرد ول رو هیراد دست.  میکرد اذیتش تشنگی و بود تاریکی به رو هوا

 دلش ، میکرد خودنمایی نگشتاشا  رد بدجور انداخت، نگاهی سیلی از کبود صورت به

 . سوخت

 . بست دقیقه چند برای پلکهاشو.  االن نکنه فکر بهش بود بهتر

  کرد تیزش هیراد حرکت که نکرد داری زنده کم پیش شبِ  که میبرد خوابش داشت

 کجا؟؟_ 

 ؟؟ بخورم اب میرم_ 

  میشه پیدا  هم کن سرد اب اطراؾ این نمیدونستم ؟؟ عه_ 

  انداخت باال ای شونه تفاوت بی

  ببین بیا نمیکنی باور.  هست  سنگ اون پشت اب_ 

 فرار از نیست بیش دروؼی میدونست اینکه با افتاد راه سرش پشت و داد چشاش به چرخی

  میترسید کردنش

 فرط از که داد ارتشه تو کار و طالبان و تروریست چی هر به ابدار فحش چندتا لب زیر

 . نمیداد شو اجازه بچه این و بود موت هب رو الودی خواب و خستگی
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  زد خشکش شد مواجه صحنه اون با و رفتن کذایی سنگ پشت به وقتی اما

 جلو کرده حفظ خود در رو بارون اب و   بود عمیقی ی حفره  میانش که سفید  سنگ یه

 . میکرد خودنمایی روشون

  نوشید ازش کمی دست با و رفت سمتش به هیراد

  ، نیست سمی هنگسر جناب نترس_ 

  کردن شنا توش قورباؼه و مارمولک چندتا فوقش

 

  کرد لمس رو سرد اب دست با و شد نزدیک

 فهمیدی؟؟ کجا از_ 

 . ؼدپسر این نمیده بهش جوابی میدونست اینکه با ، پرسید وار زمزمه

 ! گفت بهم یکی_ 

  داد چشاش اقیانوس اب به و گرفت سنگ توی اب از چشم

 ؟؟ کی_ 

  میگه بم چی همه ، میدونه چی همه ، همش  میکنه زندگی گوشم تو  ، یکی_ 

 ؟؟ نزدیکن هواپیماها گفت که بود اون_ 

  اره که داد تکون سری

 حتی و بود معصوم و کودکانه نگاهش و چهره ، ست بچه چقدر کرد حس بار اولین واسه

 . سرگردون  کمی

 . لؽزید زمین روی کنارش سنگ به یهتک با هم هیراد.  نشست همونجا و خورد اب از کمی

 ؟؟ میمونیم زنده_ 

  صادقانه ،اینبار زد لبخند سرهنگ
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  نیست ممکن ؼیر ولی کمه احتمالش_ 

  ندارم دوسش ، سرده و تاریک مرگ_ 

  نیست ای چاره ولی ندارن دوسش خیلیا_ 

 همش؟؟ دروؼه یا هست خدایی نظرت به_ 

 ؟؟!! بگن دروغ چرا ، هست میگن ، نمیدونم_ 

 ؟؟ چی نباشه اگه_ 

 . رااااحت ، چی همه میشه تموم ، هیچی_ 

 

 . خواب به زد خودشو و بگه چیزی نکرد قبول کرد اصرار چی هر

 اون مورد در هست چیزی میدونست.  کرد اماده رو نقلیو و بیرون زد چادر از عصبی

 .میکنه اذیت رو سورن بدجور که کوفتی بیمارستان

 و امده سطح به مدت هر اینچنین که انداخته روانش و روح در عمیقی زخم چنان که اتفاقی

 . میکرد پیدا نمود سروته بی حرفهای این با

 . میداد واه رو دود و میگرفت کام قلیون از وجودش تمام با

 . کشیدن کردن شروع دوتایی و شد اضافه بهش مدتی بعد هم شهرام

 عقلش و ذهن پریشونی و خستگی فقط و پریده کامال خواب ، موند چادر تو دیگه یکم سورن

 .ماند جا به که بود   جسمش و

 . کشید سینه به رو عالم  درد تمام و کشید عمیق نفس یک

 ؟؟ بگه شاهین به باید یعنی

 ؟؟ چیه ش یدهفا

 ؟؟ دردسر تو میندازه خودشو که اینه ؼیر

 . اتفاق اون خاطر به میکشه عذاب ابد تا ، بدتر یا



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

   چادر از بیرون زد  پوشیدو.  گشت کفشش دنبال و نشست شد بلند

 . کرد اخمی دود کوه اون وسط دوبرادر دیدن با 

 . میکرد ش عصبی وقتا بعضی شاهین حماقت واقعا

 ؟؟!! کرده عادت بهش روزا این که  چیه  دیگه مد و دود این

 !!؟؟ شد اضافه  هم  قلیون حاال که بود کم سیگار

 .نداره فایده اینجوری ، نه

  وسط این   بخره کتک کلی اگر حتی بده ترکش باید ، کرد اساسی فکر یه باید

 . نمیکرد نگاش و بود عصبی همچنان شاهین.  نشست دوتا اون مقابل رفت

 . کرد نزدیک لبهاش به و گرفت شهرام دست از رو قلیون شیلنگ

 به رو دود و گرفت عمیق کام یک و خرید جون به رو  شاهین نشون و خط پر چشمهای

 . کشید سینه

 

 

 . کردن سرفه کرد شروع شدت به ، کرد  اشؽال هاشو رویه که دودی این هب نداشت عادت

 . گرفت دستش از رو قلیون شلنگ و خندید شهرام

 !! دکتر  اقای ارومتر_ 

 . بارته اولین چون بگیری کوتاه نفسهای باید

 . ای دقیقه چند استراحت یه هم کام دو هر بین

 

 . کرد امتحان دوباره و نداد اهمیتی باز یول بود زده زل بهش وحشتناکش اخم با شاهین
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 بخوره تکون جاش از نمیتونست حتی.  گرفت بدی ی سرگیجه و سردرد که کشید اینقدر

 . زمین بیفته نکنه

 . کرد هم جدی تهدید چند گونه زمزمه.  شست صورتشو و اورد اب واسش شاهین

 ولی سنگین دود همه این زا بود شده سرخ چشاش ، کرد تکرار کارشو دوباره  شام بعد اما

 . داشت ارزششو پس ، کنه ترک به مجبور رو شاهین بتونه اینجوری که داشت امید

 از که بود عجیب واسش فقط ، کردن جور و جمع کردن شروع همه و شد دیروقت بالخره

 . میکردن خداحافظی هم

 ؛کجا؟؟ گفت و کرد رو شهرام به

 خونه دیگه بعدش و دریا و شمال میریم سر یه . اینجا از کنیم زحمت رفع دیگه هیچی_ 

 . انشاهلل

 

 فیلم میخواست که داشت رو هندی پسر اون حس ، کرد هنگ جدید اطالعات این دریافت با 

 با  کرده اشتباه محاسباتش تو ولی مجازی، تو کنه استوری حرکت حال در قطار با خودشو

 . شد  له  پرتقال یک مثل قطار با برخورد با سرش و کرد تصادؾ  اون

 . برگشت شاهین طرؾ به و داد قورت سختی به دهنشو اب

 . نگاش حتی  حرکاتش و کارا  میزد داد رو بودنش عصبی

 . برن  بتونن و بشه تموم کارش زودتر تا  میریخت فقط نمیچید ماشین صندوق تو رو وسایل

 ازادی شاهین و ندار مهمون خونه شب که چید این مبنای بر رو امروزش ی نقشه تمام

 . تنبیه واسه نداره رو الزم عمل

 رسوند نخواهد صبح به  رو شب   احتماال و ست ساخته کارش جدید شرایط این با حاال ولی

 

 نباید که روزهایی همیشه که کرد محترم های مهمون ی حواله یننفر و فش چند لب زیر

 . رفتن و زدن رو گازشون بود سبزشون حضور محتاج که االن و خونشون تلپن باشن
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 . امشب بده نجات خودشو بلکه بره جلو اون طبق و بیاندیشه تمهیدی باید

 . نرسید ذهنش به مثل به مقابله مگر چیزی کرد فکر چی هر

 اینقدر چرا ،حاال اونجا رسیدن تا کشید طول  کلی نه  مگه اصال ، خونه رسیدن زود خیلی

 !!؟؟ یهو شد کوتاه  برگشت مسیر

 . نکرد کمکی وسایل کردن بلند واسه شاهین به و رفت سگها قفس سمت به زود

 وسط این کنه خواری پاچه و بذاره مایه خودش از چرا ست ساخته کارش که حال هر به

 ؟؟.!!

 نداشت کارش به کاری اصال ساعت یه تا و  کردنه مرتب و شو شست مشؽول بود مشخص

 . افتاد تنش تو لرز  کرد صداش وقتی ولی

 . میترسه ازش حد این تا نمیشد باورش هم خودش

  بوسید و کرد نوازش رو سگها سر

 . کنید حالل ندیدین منو دیگه اگه میگم_ 

 . بگیرید لشوحا حسابی و بگیرید گاز هم رو شاهین ددی

 و ادب بی و عقل بی و بداخالق و خشن و رحم بی ادم این از انتقاممو اگه اید الذمه مشؽول

 نگیرید تربیت بی

 

 . میره هال در سمت به کوتاه قدمهای با

 خواب اتاق سمت به نیست شاهین میبینه وقتی.  داخل میره و میاره پایین شو دستگیره اروم

 . میکنه کج راهشو

 که فکر تو رفته بود مشخص. گذاشته زانوهاش روی  دستشو ساق و نشسته تخت ی گوشه

 . نشد حضورش ی متوجه حتی

 !! چیه تکلیؾ ببینه تا ایستاد در دم همونجا

 ؟!! بخوره رو کتکه و شه تقدیر تسلیم باید یا هست فراری راه
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  زد زل بهش سرخ چشمهای با و اورد باال سر بالخره

 . ترسید ازش بامش بار چندمین برای

 ؟؟ واسم شدی کش قلیون پس_ 

 ؟؟ بدونم بگو میکشی چی دیگه

 ؟!  اینروزا میکنی ؼلطی هر اجازه بدون ، تو صاحابی بی اخه

 و عقل با سورن مگه اما میکرد خواهی عذر و پایین مینداخت سرشو که بود این عقل شرط

 !؟ داشت هم ای میونه منطق

 ؟؟ تو میکشی کم ؟؟ چیه_ 

 ُتؾ اه اه بقیه واسه خوبه جنابعالی واسه چطور ؟؟ چی دیگه میدونه خدا و قلیون و سیگار

 !!؟؟ ُتؾ

 

 .احسنت ، افرین.  درازه که هم زبونت میبینم.  روشن چشمم.  به به_ 

 . نیست دیگه همینم فردا از بزنی ؼر خیلی ، هست که همینه_ 

 

 اما میکنه روی زیاده داره همیدف هم خودش حتی.  زد زل بهش تعجب با شد شوکه لحظه یه

 . نیست برگشتی راه

 ؟؟ میکنی مقایسه من با خودتو_ 

 من؟؟؟ با

 ؟؟ میگیرن اجازه هاشون بچه از ها ددی حاال تا کی از

 هر وگرنه. نده انجام هم خودت نکنم کاری میخوای ، ُمقلدم های بچه اون از من دیگه واال_ 

 . نیست هم ورم یه به میکنی تهدید و حرؾ و نصیحت چی
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 . کشید  داری صدا و عمیق نفس چند و گرفت سورن از نگاه

  هم تو  نمیدم هم اجازه و نمیزنم قلیون و سیگار به لب دیگه من.  توه با حق کامال ، باشه_ 

 . بکشی

 ش نقشه پس. کشید راحتی نفس در ستون به تکیه با بؽل به دست و زد ای پیرزومندانه لبخند

 بزرگ سطل یک  چون شاهین بعدی حرؾ اما.  گذشت خیر به و بود امیز موفقیت کامال

 . پرید خوبش حس و حال ی همه و بریزه سرش رو یخی و سرد اب

 اصل به میرسیم رسید مطلوب ی نتیجه به و شد اعالم همختوم پرونده این که حاال ، خب_ 

 . قضیه

 . درازیش زبون و جوابی حاضر و ادبی بی ، لجبازی ما، جیرجیرک شدنه کش دود

 ساخته کامال نوین مهندسی روش چند به کارت که برسونم عرضت به باید مفید و مختصر

 . ست

 .  گریخت و گرفت پیش در رو فرار راه سنگین بسیار و مستقیم تهدید این بعد

 . شد شاهین قوی دستهای گیر که نچرخید خونه توی بیشتر دور چند ولی

 . بشه لخت داد دستور و اتاق توی اوردش

 . برگشت قلیون شلنگ با لحظه چند بعد و بیرون رفت هم خودش

 . بد پسر کنی خیس خودتو مخلفاتش و قلیون دیدن با بعد به این از کنم کاری_ 

 . کنی  تشنج بخوره بش نگات دیگه حتی ، چیهی کشیدن

  نگیر وقتمو.  باش زود تخت رو بخواب

 . خواهش کرد شروع  شکل پاپی و مظلوم چشمهای با و داد موضع و شکل تؽییر زود

 .دیگهههه ببخشید خب ددی_ 

 صابون با اونم که کردم درازی زبون یکم فقط یکم دارم قبول ، نکردم کاری که من ببین

 .  کال میشه حل دهنمو بشوری

 . ست شده منسوخ میگن نه مگه نیست خوبی چیز که خشونت اخه
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 . بکشه دراز شکم روی کرد مجبورش و تخت کنار اومد

 . نخوره تکون کرد ثابتش و گرفت گردنشو پشت

 . کوبید باسنش روی قدرت تمام با و اورد باال رو شده دوال شلنگ

 . داشت یوحشتناک درد واقعا که کشید  فریاد

 یا استراحت یا مکث بدون.  کردن پایین و باال رو شلنگ هم سر پشت کرد شروع توجه بی

 . مینداخت طرح و میکرد خطی خط و میگذاشت رد و میزد فقط ، تردید حتی

 . نذاشت سفیدی و سالم جای که داد ادامه کارش به اینقدر

 . ادفری و گریه از درد از سوزن از. بود شده بیحال هم سورن

 

 

 . نیست خبرا این از که داد نشون شاهین محکم صدای اما دیگه تمومه تنبیه میکرد فکر

 

  بایست پاشو_ 

 ددیییی؟؟؟_ 

  خب ببخشید.  دیگه بسه

  پاشو گفتم_ 

  خب شدم تنبیه_ 

 تحویلم که سلمبه قلمبه حرفهای اون و درازیات زبون.  بود کشیدنت قلیون واسه فقط این_ 

 . جداست حسابش دادی

 .  کشید خودش دنبال به و گرفت بازوشو

 . بایسته دیوار به رو اتاق ی گوشه  کرد مجبورش
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 . کنی فکر  امروزت اضافی ؼلطای و کارا به و میمونی همینجا_ 

 . میشی من مهمون  شلنگ با دیگه مالقات یه.  بخوری تکون حالت به یوا

 . داد ماساژش کمی و کشید خودش ی کشیده درد باسن رو دست

 . کرد فین فین کمی و داد تکیه دیوار به پیشونیشو

 به کار به اماده همیشه زبون   نشد  باعث اینا ی همه ولی بود ای تنبیه از پر و بد شب

 . بره مدت تاهکو ولو مرخصی

 . کردن ؼر ؼر کرد شروع وار زمزمه

 ؟؟ بد اینقدر ؟؟ رحم بی اینقدر ددی_ 

 ؟؟ ادب بی و تخس و ؼد اینقدر

 . کردم دعوات کردم خوب ، کشیدم کردم خوب اصال

 . دیوار و در به بزن سرتو بکنی نمیتونی ؼلطی هیچ

 . کشید دراز تخت روی و کند لباسهاشو شاهین

 . بزنه حدس میتونست ولی میگه هدار چی نمیشنید

 دهنتو دقیقه دو نمیتونی که مهمه اینقدر اگه بشنوم منم بگو بلند جیرجیرک؟؟ گفتی چیزی_ 

 . بمونی ساکت و ببندی

 

 نگاه میرفت باال دیوار روی که کوچولویی ی مورچه به و کرد پاک دست پشت با اشکهاشو

 . کرد

 اینا و سیگار و دود مضرات مورد در میزنم رؾح مورچه این با دارم ، نگفتم چیزی نه_ 

 . نکنه تکرار منو اشتباهه

 



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 بتونه و نکنه اذیتش نور  کشید چشاش روی مالفه.   کرد کنترل خودشو اما گرفت ش خنده

 . سورن تنبیه کردن تموم قبل  کنه استراحت یکم

 . بترسه  تاریکی از درازش زبون پسرک  نکنه کنه خاموش چراؼو نمیخواست

 

 

 . پرید  خواب از زود بود  سورن نگران که بس اما زد کوتاه چرت یک

 . میرسید نظر به کافی  حد همین تا  و گذشته ساعتی نیم یه کرد نگاهی ساعت به

 که ست مورچه با دل درد مشؽوله چنان سورن اما رفت سمتش به و  شد بلند جاش از

  نشد شاهین شدن نزدیک ی متوجه

 ؟؟ عزیزم چیه میدونی_ 

 . مزخرفین و زورگو موجودات ها ددی اصوال

 ؟؟  میکنن محروم میدن انجام خودشون که کارایی از مارو حقی چه به اصال

 ، داری یقشنگ های اروراره واقعا بگم باید راستی

 . بدی مزخرفات این و روکش و کشی عصبی و پزشک دندون پول هم نیست الزم

 !!؟؟  بزنم طرح دندونش رو میخواست داشتم بیمار یه روز اون میدونی

  بود اورده خودش با هم نظرشو مورد طرح

 کرد؟؟ نقاشی دندون رو میشه مگه اخه.  لعنتی کارم تاتو من میکنه فکر

 .. همه دادن رد دیگه ملت کن باور

  شاهین ی خنده با حرفش

 و قهره کال که اومد یادش بعد ولی کرد نگاش متعجب و پرید جاش از اول. موند تموم نیمه

 . کرد دیوار به رو دوباره

 . بخوابیم بریم که شد تموم  دوتا شما  دالی درد اگه_ 
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 . اصال چه تو به.  بایستم همینجا میخوام.  نمیخوابم ، نمیخوام_ 

 . مشاوره پیششون اومدم.  داره هم مدرک.  روانشناسن ایشون نیست دردل ضمن در

 . برد تخت سمت به و گرفت دستشو و داد تکون سری

 واسه ساعت هزار صد دارم شک اینکه با. فردا واسه بذار شو بقیه ،  کافیه مشاوره فعال_ 

 . باشه کافی تو کردن ادم

 . میاد خوابش و ست خسته چقدر کرد حس ، درسی داشتنی دوس تخت به وقتی تازه

 . کرد بسنده کوتاهی دراوردن زبون به و شد شاهین به دادن جواب بیخیال پس

 نشده تموم کارش که میداد ماساژش لطافت با و نرم اینقدر. مالید پماد پشتش به کمی شاهین

 . برد خوابش

 . کاشت باسنش دوسمت و کمر روی ای بوسه و زد لبخند

 . فشرد سینه به کوچولوشو و کشید دراز کنارش اومد کرد خاموش که رو چراغ

 . گفتن بخیر شب  و کندن دل قبل زد  خوابش در ؼرق صورت روی ریز ی بوسه ها ده

 

 

 وسیع ی منطقه اون پهنای بر سرمایی سوز چنان  ، ناپدید افتاب و شد تاریک اهو که همین

 .   بود فرسا وطاقت گرم هوا اونقدر پیش ساعت دو انگار نه انگار که افتاد کوهستانی

 . دراورد پیرهنیشو زیر و کند لباسهاشو وقتی میکرد نگاه کیان به تعجب با هیراد

 نسبتا طناب و بست هم به و کرد پاره بدبختو پیرهنی زیر اون و پوشید بعدش دوباره لباساشو

 . ساخت بلندی

 . بستن رو پاهاش و دست کرد شروع و اومد جلو وقتی نکرد مقاومت

 . داشت ترس  اومد برمی ازش که کارایی از هم خودش چون شاید

 . ببندمت مجبورم ، ببین_ 
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 . میفتم پس حتما  نخوابم اگر و ام خسته واقعا

 . کرد محکم شو گره و بست هم پاهاش دور ور طناب

 .میکنن پیدامون وگرنه کنیم روشن اتیش نمیشه_ 

 .بکنم فکری یه کن بیدارم شد سردت خیلی اگه شب

 . ننداز گوش پشت پس خطرناکه بدن دمای اومدن پایین

 . برد خوابش نشده ثانیه دو و شد ولو زمین رو الزم های توصیه دادن بعد

 . کشید دراز ازش کمی ی فاصله به بسته پای و تدس با هم هیراد

 . بود متنفر سیاهی همه این از بود، تاریک خیلی هوا

 کم جلوش نمیخواست ، بشه موجود اون تسلیم نمیخواست. نمیبرد خوابش اما بست چشمهاشو

 . دوباره بیاره

 . میشه تر ضعیؾ و بدتره مراتب به حالش نزدیکه کیان وقتی

 ؟؟!! میکرد امنیت احساس کنارش در راچ اینها ی همه با

 !!؟؟ نیست حالش این مسبب خودش مگه

 دیده چشم به قبال هم رو شرایط این از بدتر که نباشه تحمل قابل که اونقدر نه ولی بود سرد 

. 

 ای بهانه تنهایی ، تاریکی ، سرما ، باشه  نزدیکتر خوابیده بهش پشت که  کیان به میخواست

 . نیست بیش

 . بود جفتش حاال و چرخید پهلو به ردو یه

 زیاد.  کنه حس قلبشو ضربان گذاشت کمرش رو پیشونی.  میداد ارامش نوید گرمش تن

 . برد خوابش که نکشید طول

 

 . میکرد شنا خون از دریایی توی
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 .بود ؼلیظ و لزج و قرمز اندازه همون به فقط نمیداد خون عطر و بو

 . مو صورتو سرو حتی بود شده سرخ وجودش تمام

 . متفاوت بسیار اما بود برق و رعد شبیهه ، زد جرقه اسمان ناگهان

  دید چشم به رو اسمان شدن شکافته 

 . بارید باران 

 . نبود اب اما

 . دیده عمر به که رنگی ترین ابی ، بود یرنگ ابی جوهر

 . کرده مالقات رو رنگ این قبال ، نه اما

 . هیراد پسره اون چشم تو اها!! ؟؟ کجا کجا

 کرد رنگی رو جا همه طالیی و زرد و سبز و شد ترکیب هم در قرمز  دریای و ابی جوهر

. 

 ؟؟؟ کجا اما کرده مالقات را دنیا این ، رنگ این اشناست باز

 . شد وحشی یکباره به دریا 

 . بلعید رو او دریا  و گرفت بااوج گردباد و  کوبید هم در پریشون های موج

 . مطلق  شب باز ، پرید خواب از

 . ست تاریکی و ظلمات هست چه هر ، نیست ماه نور حتی

  ترس اون ، موجود اون ، پارسا ، ست زنده چقدر شب ان یاد

 . میکرد کریه و زشت اینقدر رو خاطرات که ودب انتقام   چرکین رنگ هم شاید

 . برگشت زود و کرد حس رو میشد خالی کمرش تو که نفسی

 . میدرخشید ش پریده رنگ روی هم تاریکی این تو

 . زیباست ، بودن   عجیب عین در ، رنگ بی صورت اون روی طالییش موهای
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 مشکی هاش مژه باید بودن زال  از حجم این با ادمی چرا ، کرد نگاهی فرش های مژه به

 باشه؟؟

  ببره خوابش بلکه بست چشمهاشو ، ریخت دور رو پریشون افکار این و داد سرش به تکانی

 . پیچید مؽزش توی صدا اون که

 ؟؟ چی همه  کیان رفته یادت_ 

 چی؟؟ تو اما کردم عمل قولم به من

 ؟؟. کجاست از صدا این پس بود خواب همچنان هیراد ، سریع کرد باز چشمهاشو

 چنده ساعت بزنه حدس میتونست ولی نداشت ساعت

 . هست و بوده متنفر شب وقت این از چقدر

 . قوی و میشن ازاد خدا موجودات تمام که لعنتی شب ۳ ساعت

 

 

 ، کند دستش با رو قبر

 . کرد تر عمیق رو حفره ، مشت به مشت ، ذره ذره

 نرم واسه بود کافی اشکها  ،اب داشت حل راه اونم واسه اما ، کوالخ و میشد سفت جاهایی

 .  سخت  ِخاک این کردن

 .کنار به سفت خاک این ، میشکست رو سنگ حتی

 . شد تموم کارش که بود صبح میش و گرگ

 . کشید و گرفت رو پارسا بازوی و بود حفره توی

 . کشید دراز کنارش هم خودش خوابوندش، قبر توی وقتی

 . میکرد درد و کرده ورم ، بؽض شدن خالی پرو از ش حنجره

 . میکشید تیر قلبش ، میسوخت چشمهاش
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 پیش رحمانه بی زمان و میشد خاکستر و پودر ذره ذره ، زوال راه در عقلش و هوش

 .  میرفت

 . بهشتی  ی میوه این بود عشق پراز و شیرین همچنان ، لب دراخر و بوسید وپیشونیش

 . فشرد سینه به کردو بؽلش باز

 . سنگین تاوانش ولو عزیزم میگیرم انتقامتو_ 

 . کنه اسیرم ابد تا ولو ، بده باد بر انسانیتمو ولو

 

 . روح و جسم  فروختن ازای به حتی

 . میشد خالی گوشش تو پشت از وقتی ، کرد حس نفسهاشو

  نداشت ترسی دیگه که بود عجیب

 ؟؟ هست صحنه این از تر عجیب مگه اصال

 .  بودن ناشناخته موجودی و معشوق  جسد وسط ، خوابیدن قبر تو ظلمات شب این تو

  زلزله_ 

 . کنه درکش تا کشید طول کمی ، چرخید کلمه این گوشش تو

 ؟؟ زلزله_ 

 . البته میمونن دهزن هم چندتا ، میمیرن همشون_ 

 . نیست فراری راه و خوابن وقتی ، میفته اتفاق شب

 . نیست حقشون این نه ، شد پشیمون لحظه یه

 . بیگناه ی بچه همه اون

 ؟؟!! بسوزن باهم خشک و تر نباید 

 . رفت دست از چی همه و کرد طلوع افتاب بود، دیر اما بگه چیزی خواست
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 .شد بسته که دادی قرار و شده ناپدید موجود

 . چی همه شد خارج دست از ، نیست برگشتی راه دیگر

 . کردن حفر همه اون از بود  زخمی و خونی ، کرد نگاهی دستهاش به

 ؟؟!! شد خواهد نوشته دستها این نام به دیگری های خون چه اما

 

 

 شد نزدیکتر بهش و خورد تکونی کنارشه که جسمی.  شد ظاهر ابرها پشت از یکباره به ماه

. 

 . میلرزید اینقدر که بود سردش حتما ، کرد نگاه هیراد به باز

 . تردید بی ، ترس بی ، مکث بی ، گذاشت تنش زیر دست

 . فشرد و کرد ش دوره بازو و تدس دو با کرد بؽلش محکم و  کشید سینه به

 .  گرفته بؽل رو دیگری شخص که باری اخرین از میگذشت سالها

 کس هیچ به ، عشق اون یادگار و بود محبوب داشتنی دوس مکان که رو مقدس جای این

 . نبود الیقش کسی. نداد دیگر

 ،؟؟ داشت ارزششو کی ؟؟ بگیره پارساشو جای که کیه

 دمای بردن باال و جفتشون جون نجات خاطر به ، اجباره روی از میگفت خود به حاال ولی

 . میکنه اینکارو بدن

 . واست داره لذت.  دروؼه ، نه میگفت وجودش و دل از گوشه یه ولی میگفت اینهارو

 خوش و سرد و لرزون ، کردنی بؽل و کوچک جسمی ، گرفتن بر در رو دیگر انسان یک

 . بو و عطر

 !! لذت بزرگترین این شد کشؾ چطور ، کرد عاخترا رو بؽل کی اصال

 . کرد خالی زالش نیمچه صورت توی گرمشو نفس کشیدو عمیق نفس یک
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 . نداد نشون خودش از واکنشی که بود عمیقی خواب توی اینکه مثل

 . صدا بی و بود اروم نفسهاش ریتم

 . میشد دیده زیباتر ، ماه نور زیر

 . میرسید نظر به داشتنی دوس بود متنفر ازشون که  پالتینی موهای حتی

 همه این حیؾ. نکرد کچل و نداد گوش حرفشو که خوبه.  خندید خودش به ، زد لبخند

 ؟؟؟ نیست دلبری و زیبایی

 . بوسید و گذاشت موهاش روی لبهاشو

 !؟ چی بحر ؟!علت چه به ؟!چرا نفهمید

 . کرد پیروی دل از باید فقط ناکجااباد این تو ، مهمه مگه اصال

 . عقل و هوش و منطق چه هر خیال بی ، خالص و خواست دلش

 

 

 

 جیبش تو و کرد جمع رو ساز دست طناب کردو باز پاهاشو و دست بشه بیدار اینکه قبل

 . گذاشت

 . زد زل بهش و کرد باز چشاشو تکونی با هیراد که خوردمی اب داشت

 . نداشت جونی و کرده کامالضعؾ بود مشخص. بود رفته گود چشاش و پریده کامال رنگش

 باید بیفته پس وسط این بچه این اگه ولی کنه تحمل میتونست ولی نبود گشنه کم هم خودش

 . کنه چیکار

 ؟؟ االن بریم کجا_ 

  اورد خودش به اونو هیراد سوال

 . هست اطراؾ این چیزی روستایی حتما_ 
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  فقط کنیم پیداش باید

 ؟؟ نمیدن تحویلمون ؟؟ چی بعدش_ 

 . بیفتیم راه باید پاشو.  میکنیم فکری یه بعد حاال کنیم پیدا بذار_ 

 . خورد اب کمی و اومد اب سمت به ای دیگه ی اضافه حرؾ هیچ بدون

 این از نیست معلوم دیگه.  میبردیم خودمون با اب تیمداش بطری یه کاش کرد زمزمه کیان

 . بیاریم شانسا

 . شد خشک لحظه چند چشمش در چشم هیراد

 . نیست عالم این تو میداد نشون نگاهش

  داد تکون شو شونه و برو سمتش به دست

 ؟؟ هیراد؟؟خوبی_ 

 داد پاسخش زورکی لبخند یه با

 . نمیمونیم تشنه دیگه  هست ابی نهر یه جلوتر یکم ، نیست الزم_ 

 . درسته  همه بینیهاش پیش  و صادقه میدونست تجربه به

 . باشه_ 

 میرسه کجا به اخرش ببینیم میکنیم تعقیب همونو. کجاست نهر این ببینم برو جلوتر  تو

 

  رسیدن کذایی نهر به تا کشید طول ساعتی دو

 . داشت شفافی و زالل اب

 . میگذشت و کوبیدمی سنگها روی ؼرش با و وحشیانه

 . صالبت و زیبایی سراسر و ؼرور پر ، همینن بهاری نهرهای.  قدرت پر و بود جوان

 . داشت ارزششو ولی زد یخ دستش ، خورد اب کمی دست با
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 .  زد زل نهر به و نشست کنارش هیراد.  خورده حاال تا که بود ابی ترین طعم خوش

 کرد نگاه چشمهاش به کیان

 به و کرد اب پر دستشو باز و خندید افکارش و خودش به ، زیباست بیا در ابی انعکاس

 . گرفت هیراد سمت

 مسیر اینکه بدون و کرد مکث لحظه چند.  اینبار شدن چشم در چشم و گرفت نهر از نگاه

 . خورد اب از کنه عوض نگاهشو

 . اب خوردن با شد تر ابی چشاش های عنبیه بخوره قسم بود حاضر

 . معماست پسر این واقعا

 چشمها این  البته و شمایل و شکل و رخ ، خلقیاتش ، خودش

 

 . دادن ادامه رو مسیرشون نهر امتداد در

 . نشست زانو دو رو هیراد که بود رسیده نیمه به روز

 . دیگه نمیتونم_ 

 . کرد بلندش و گرفت بازوشو و برگشت رو  رفته جلو قدم چند

 . کنیم استراحت یکم درخت اون زیر بریم

  میشی اذیت بدتر ، افتابه اینجا

 . نشستن عجیب درخت اون زیر و شد بلند کیان کمک به

 شکل که شده دایجا ش تنه تو مانندی تونل های حفره  بود، ریشه پر و سال کهن و قدیمی

 . میداد بهش ؼریبی

 . گرفت ازش چشم زود اما زد زل درخت این به لحظه چند کیان

 از کی از.  میلرزید دلش ته ته چیزی میکرد نگاه بهش بیشتر چه هر که بود این مثل

 !!؟؟ داشت خوؾ درختها
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 . بدی ادامه نمیتونی اینجوری ، بخوری واست کنم پیدا  چیزی یه باید_ 

  کشید عمیق نفس یک و داد تکیه درخت به

 . نکن خسته خودتو. سرهنگ جناب نمیکنی پیدا هیچی اینجا_ 

  باشه ماهی نهر تو شاید_ 

  نیست_ 

 . نمیشد یافت اطراؾ این هم مرؼی تخم پس.  نمیزد پر پرنده حتی کرد، نگاه اسمون به

 استفاده ش میوه از بشه نبود هم ی درختچه یا درخت ، چمنزار و معوج و کج درختهای ؼیر

 . کرد

 . شنیدن کندن صدای وقتی برگشت هیراد سمت به

 . میجست چیزی و میزد کنار رو ها خاک انگشتاش با

 . گرفت کیان سمت به و کرد پیدا بلندی و تپل خاکی کرم بالخره

  ؟؟ میخوری_ 

 !!؟؟ پرسید جدی کامال یا میکرد شوخی!!   حرؾ این از شد گرد چشاش

 و گذاشت دهن تو رو کرم و انداخت باال ای شونه دید رو کیان شدن شوکه و تعجب وقتی

 . جوید

 . میخوره رو دنیا ؼذای معمولیترین داره انگار که میکرد اینکارو بیخیال چنان

 . نیست بد هم ش مزه ، پروتینه همش_ 

 اون بیشتر خاکه مال ، بیاد نظر به تلخ یکم شما واسه شاید ، داره عادت که کسی واسه البته

 . نداره خاصی طعم و خالصشه گوشت وگرنه عجیبش طعم

 

 ؟ داره عادت که کسی واسه_ 

 . خوردی هم قبال مگه ؟ چیه منظورت
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 تو میکرد سعی و بود گرفته دهنش باالی ای دیگه کرم.  گرفت باال صورتشو و خندید هیراد

 . بذاره دهنش

 اسپاگتی ی رشته مثل هیراد ولی کنه فرار میکرد سعی و میپیچید خود در و مبچرخید کرم

 . خورد و کشید دهن به

 . کرد بد رو کیان حال فک دو و دندون بین کرمها اون شدن له صدای

 . داد جوابشو بالخره

 . مارمولک،وزغ مار،.  بود هم دیگه چیزای البته. بود خوراکم تنها سال چند ، خب_ 

 .  دردسرترینشونه کم چون ، بود این اصلیه ولی

 ؟؟ بودن کجا ت خانواده بود؟؟ سالت چند_  

 . کرد زمزمه خود با ، شد خیره نامعلومی ی نقطه به سوال این شنیدن با لحظه یه

 .  رفتن همشون ،  رفتن_ 

  شد  کیان چشم در چشم و برگشت نگاهش یهو بعد

 چیه؟؟ بدی دست از باهم ت خانواده همه اینکه بدی میدونی_ 

  میده؟؟ حالی چه کنن فوت میشناسنت و میشناسی که ادمایی ی همه اینکه

 . راحتی همین به ، هستی دنیای از میشی محو

  نیستی فهمهنمی کس هیچ. نمیگیره  سراؼتو کس هیچ.  نمیکنه حس نبودتو کس هیچ

 !!شده؟؟ گم نمیگن کس بی ادم  به چرا میدونی

 نیست منتظرش کسی ، بگرده دنبالش نیست کسی چون

 

 ؟؟ باهم همه اینجوری اونم ؟؟ شدن فوت شد چطور_ 

 . برگشت زود ولی دراومد طالیی  رنگ به ، زد ای جرقه تک چشاش لحظه یک
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 . تکوند لباسشو و شد بلند جاش از

 . هست اونور روستا یه ، دیگه بریم_ 

  کرد نگاه کرد اشاره که سمتی به کیان

 ؟؟ ور کدوم_ 

 .  اول بده جوابمو ولی االن میریم

 . رفت و کشید راهشو کیان سواالت به توجه بی

 .  میرسیم ؼروب قبل بریم تند اگه_ 

 .  نشی تلؾ گشنگی از  شمام نگران خوردم نهار که من

 . افتاد راه به بالشدن و داد بیرون حرص با نفسشو

 . شدن کمتر جای به میشه بیشتر سواالتش میگذره چی هر چرا

 

 

 تکون ریز یه بشه بند صندلی رو دقیقه دو نمیتونست بیمار، اولین و بود روز اول  اینکه با

 . میخورد

 . بود ازاردهنده وحشتناک  دیشب های کتک درد و سوزش

 . کرد تحمل نمیشد

 . شد هاش تابی بی ی متوجه بیمارش حتی

 . خوبه حالتون ؟ دکتر جناب شده چیزی_ 

 چیزی گفت بیمار جواب در و کرد زمزمه ش خانواده و شاهین به فحش چند ماسک پشت از

 . فالط کن باز دهنتو نیست

 ی گوشه رفت گذاشت بیرون پاشو  بیمار که همین ولی کرد تموم کارشو بود سختی هر با

 . کوبید دیوار به اروم سرشو و ایستاد اتاقش
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 زدن درو که میشد سرازیر داشت اشکش ، شب تا بیاره دوم نبود ممکن وضعیت این با واقعا

 . نشست میزش پشت رفت زود. 

  نگریست ش شده سرخ صورت به تعجب با تو اومد چایی یه با کریمی خانم

 ؟؟ دکتر اقای شده چیزی_ 

  هیچی ، نه گفت؛ و کشید عمیق نفس یک

 ؟؟ مگه چطور

  دارید تب کردم فکر ، هاتون گونه میاد نظر به ملتهب کال اخه نه_ 

 و برگشت دوباره درد تکون اولین با اما گرفت دست به رو چایی و انداخت باال شونه

 . هم تو ردب اخماشو

 ؟؟ تروریستاست دست هنوز شد؟؟ چی سرهنگ راستی میگم_ 

 . نمیگه چیزی که ارمند دکتر.  بگم چی واال_ 

 . چیه قضیه میدونه خدا

 اونم زد، دس نمیشد که رو اونجا ولی بود ای دیگه جای دروش ، داد ماساژ شو شونه کمی

 . مطب تو

 . ببیننتون میخوان و هستن میالتونفا  از میگن ولی ندارن وقت اقایی یه راستی_ 

 داد باال ابرویی

 فامیل؟؟_ 

 من؟؟ بود کجا فامیلم

 ؟؟ چیه اسمش

 . حسابیه ادم میرسه نظر به ولی ، نگفت_ 

 باشه من فامیالی از عمرا حسابیه ادم اگه_ 
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  بیرون بره خواست و خندید کریمی خانم

  تو بیاد میگم_ 

  باشه_ 

 . نکرد حس رو شاهین ورود که بود بعدی بیمار سایعک و پرونده مشؽول اینقدر

 

  نشست صندلی رو روبروش اومد

 !!؟؟ نداری فامیل پس_ 

 !!؟؟ حسابیش نوع اونم

 .  کرد نگاه هینشا به لحظه چند و اورد باال سرشو

  نمیزد پلک حتی

 ؟؟ بشه کارت مزاحم بیاد ددی نداشتی انتظار ؟؟ بیبی چیه_ 

 ایستاد کنارش اومد و زد دور میزو و شد بلند صندلی  از و اومد خودش به بالخره

  عزیزم  می ددی و زندگی تمام و پارتنر و زندگی شریک شما ، نیستی فامیل که شما خب_ 

  نمیشناسم رو جن تخم توی که میکنم ادعا منم ،  حرفا این با کن خرم باشه_ 

  شاهین عه_ 

 ؟؟ مگه گفتم چی

  واسم بودامروز شکنجه ساده نشستن یه ، قهرم من اصال

 . بشینه پاش رو کرد مجبورش کشیدو و گرفت دستشو مچ

 . داره چیکار بیچاره ددی ، صندلیاست تقصیر خب_ 

 .  هیچوقت نمیشی اذیت  بشینی خودت مخصوص جای همیشه اگه
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 حداقل به دردو و داشت خوبی حس واقعا ، شد جا جابه شاهین تپلی رونهای روی کمی

 . ها بیبی مخصوص صندلی این میرسوند

 ؟؟ روزو تمام بؽلت بشینم سرکارت بیام بدم استعفا کنم؟؟ چیکار خب_ 

  زد کنار موهاشو کمی و زد لبخند شاهین

 !!میشه بهشت زندگی دیگه اونوقت_ 

 !؟ باشه بهت حواسم و باشی خودم پیش همش

 !!؟؟ میشه هم این از بهتر مگه

 پنهون گردنش تو صورتشو ، گذاشت شاهین بؽل طرؾ دو پاهاشو.  شد جا جابه باز و خندید

 بویید و بوسید گرونشو و کرد

 

 ؟؟ خونه ببری منو دنبالم اومدی ددی_ 

 . برسی مریضات به بمونی باید عزیزم نه_ 

 .اخه دارن گناه

 ؟؟!! خب دارم درد_ 

 . کرد نوازش کمرشو و خندید

 . اونم میشه خوب ، جونم به دردت_ 

  ببینم دربیار شلوارتو پاشو

  کرد نگاه شاهین به تعجب با و برداشت زود سرشو

 اینجا؟؟ شاهین_ 

 ؟؟ میشه

 !!؟؟ بیرون بره صدامون نکنه
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 مطب تو سکس بود مفانتریا جزو همیشه ، باحاله چه واقعا ولی

 

  کرد نگاش سرزنشگرانه لحظه چند

 ؟؟ خب چیه_ 

 . دارم دووووس

 . مبادا روز واسه انباری تو گذاشته کرده بندی بسته رو حیا جیرجیرک کال_ 

 ؟؟ میزنی حرفارو این نمیکشی تخجال

  داد باال هاشو شونه و داد چرخی چشاش به

 ؟؟ مگه گفتم چی_ 

 . پرید حسش ، نمیخوام اصال

 . اصال تربیتی بی ، بد ددی

 . هاش خواسته به نه میکنی توجه پسرت به نه

 . بایسته میز به رو بهش پشت کرد مجبورش و گرفت دستشو

 .  کردن باز کمربندشو کرد شروع

 . بد ی پسره کن درازی زبون بعد دیشب تنبیهه رد این بشه خوب بذار_ 

 .باال کشید پیرهنشو و پایین اورد شلوارشو

 . خشونت چاشنی با اونم کرد لمس پشتشو شرت پشت از

 . لحظه یک کشید هیس

 . لذت هم شاید درد از

 . واسش بود دسترس در چی همه حاال ، اینبار پایین اورد شرتشو

 . دستهاش تماس به حساس سلولهای اون تمام  و گوشت ، پوست
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  دست کؾ با مالقات و گرم تماسِ  این از ایستاد قلبش.  کشید مسح اونها روی نوازشگرانه

 . کرد بیشتر برابر صدها رو سورن نیاز حس میکرد، پایین باال دستشو موذیگرانه شاهین

 . نیست ممکن این از بیش خودداری که دراومد اش ناله کشید، زخمها روی که رو سرد پماد

 . کرد تکیه شاهین ی شونه روی و شد خم عقب به کمی

 مست خماره پسر این  بایسته حتی نداشت جون دیگه

 

 ددی؟؟_ 

 ؟؟ جونم_ 

  نکن اذیتم_ 

 ؟؟ برم قربونت اذیتیه این اخه ، میکنم مداوا زخماتو دارم_ 

 ؟؟ همیش چی اصلی درد ، کنی مداوا زخمو این خب_ 

  نمیشه که اینجا ، خونه تو ، شب دیگه اون_ 

 ددییی؟؟؟_ 

  نمیزنه حرؾ ددیش حرؾ رو که خوب پسر شششش،_ 

 . باشم بد دارم دوس  من خو_ 

  شدت به اونم میشن تنبیه ، دارم حل راه هم بد پسرای واسه_ 

 باهم تشهو و حواس و هوش. دراومد باهم اخ و اسپنک صدای ، کوبید باسنش رو سیلی یه

 . پرید

 . خندید اخموش ی چهره به و کرد تنش  شلوارشو و شرت

 . بیرون اورد گرد بالشت یه پالستیک یه توی از

  متفاوت کمی اما بود کوسن طرح
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 . نرمه العاده فوق و مخصوصه ی شیشه پشم کنن، درس واست دادم اینو_ 

 . بکنی کارتو صندلی رو بشینی میتونی راحتر اینجوری

 . بوسید  سریع لبشو و پیشونی و زد لبخند شاهین ، نکرد تشکر پس بود رقه هنوز

 . باش خودت مراقب ، عزیزم میبینمت شب_ 

  لحظه اخرین در ولی دیوار به بکوبه رو بالشت اون خواست بست درو و رفت که همین

 . صندلی رو گذاشتش و شد پشیمون

 . وزن بی و راحت و سبک بود، هاابر رو نشستن مثل ، کشید لذت از اهی روش نشستن با

 

 

 . پرت ی دهکده اون به رسیدن وقتی بود شب

 . شدن وارد قبل بشه مطمئن امنیتش از گرفت تصمیم و داشت نظر زیر اونو دور از

 . هم از دور ِگلی های خونه به بود زده زل بلندی اون باالی رختهاد پشت

 خورشید  وقتی تا بعد روز به  شد موکول اطمینان ولی اومد می طبیعی چی همه نظر به

 . شه اشکار  چی همه و کنه طلوع

 . نداشت بخشیدن واسه نوری دهکده که مخصوصا.  میشد بیشتر لحظه به لحظه تاریکی

 . شمع و فانوس نور امید به تاریکه چی همه اینقدر که بودن محروم برق تنعم از مطمئنا

 . نبود سرش پشت شخص به حواسش که بود افکارش ؼرق اینقدر

 . شد وحشی ، شد سرخ ، شد عوض نگاهش که کسی

 . ورداشت قدم چند سمتش به

 . میتاخت بدنش و تن روی پشت از سرخ نگاه

 شد خالی گردنش توی نفسی ، وحشی گرگهای های وزهز اون میان ، مطلق تاریکی اون تو

. 
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 . داشت خاطره باهاش ، میشناخت رو نفس این

 . ترس و هیجان از ، میزد تند تند قلبش.  بست لحظه یک چشمهاشو

 . نفرت البته و ، داشت خشم ، میشد خالی گردنش توی که بادی

 . دردسر کلی با گرچه فتمتیا بالخره ولی کشید طول سال چند کیان، کردم پیدات دیدی_ 

 . نمیخورد تکون ، شده خشک ، بشه چشمش در چشم و برگرده نمیتونست

 . نکرد حرکت هم سانت یک ولی ، زد زورشو تمام کنه مقاومت کرد سعی

 قرارمون؟؟ یادته_ 

 گفتم؟؟ بهت چی من

 ؟؟ هست ،یادت بایستی حرفت سر بود قرار

  تن و جسم این  بشه  کسی ،مقهور بود دور به  صفت این کیان از. نشد ، نتونستم_ 

 . نخواستی خودت ، میتونستی_ 

 بده،؟؟ باید کی تاوانشو حاال

 ؟؟؟ پسر این هم تو هم

 .کردی اذیتش کافی ی اندازه به ، کن ولش_ 

 .بود گوشش تو نفسها حاال ، شد نزدیکتر و خندید

  سرد حال درعین و بود داغ

 ؟؟!! سوزنهمی  دل کی واسه دل کیان بیین_ 

 . بدبختیشه عامل خود که کسی واسه

 . زندگیشو هم گرفتی شو خونواده هم

 اختیار تحت و شده من ُمسخر تو جای به هم حاال
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 . پس بود درس حدسش

 . مخلوقه این ش منشاء هیراد عجیب تخلقیا این

  نمیترسم ازت_ 

  میدونم_ 

 ؟؟  ازم میخوای چی_ 

 . خودم میگیرم جونتو ، ندادی که جسمتو_ 

  خداست دست زندگی و مرگ_ 

 ؟؟ رفت یادت  نکنه ، کشتم  تو خاطر به رو ایل یه_ 

 . نبود تو ،کار نمیکنم باور_ 

 . همین ، دادی بازیم فقط ،  بیفته اتفاق میخواد کی میدونستی فقط

 .  ست کننده سرگرم خیلی تو با  بازی_ 

 . نیست ضعیؾ میکنی فکر که هم اونقدرا کیان بفهمی وقتشه.  منه نوبت اینبار.  نه_ 

 . کنه ش خفه میکرد سعی ، شد قفل گردنش دور پشت از دستها

 . برگشت و کرد باز دستهاشو کرد مقاومت ولی.  قوی خیلی بود، قوی

 .  برخاست دوباره و زمین افتاد.  نواخت صورتش روی سیلی

 . زد زل سرخش چشمهای به

 . میکرد ؼرش ، شده خارج انسانی حالت از صداش شده خشمگین که حاال

 . شه بیهوش تا بده فشار گردنشو شد مجبور کیان اخر در و شدن درگیر هم با

  نشست زمین روی رشکنا. بست درخت ی تنه به اونو.  بیرون اورد رو طناب

 . پریشونی  از سرگردونی از ، خستگی از ، میزد نفس نفس

 ؟؟؟ هست رهایی به امیدی اصال ، میرسه کجا به قصه این اخر
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 . کرده نمایی رخ باز که تابانی ماه اون به ، زد زل اسمون به

 . کشید عمیق نفس یک و کرد پارسا یاد

 . نفرت حتی و حسرت همه اون از ، راتخاط از ، او از ، گذشت باید واقعا شاید

 . داییش مثل درست. معصوم حال عین در و بود شیرین چقدر ، اورد یاد به رو سورن

 . نوشت جدید ی قصه.  زد ورق  رو قدیمی صفحات ، داد ادامه باید داره جریان زندکی

 

 . اومد لبش به لبخند. کرد نگاه بیهوش هیراد به

 . داشت بهش خوبی حس لیو ، چرا نمیدونست هم خودش

 . کرد استراحت باید اوست منتظر سختی ،روز بزنه چرت کمی گذاشت هم رو  پلکهاشو

 

 . کرد تعجب دهز زل بهش که ابی چشای جفت دیدن با کرد باز چشم که صبح

 میکرد مخالفت ولی کنه بازش که رفت سمتش به. بود ؼریب نگاهش

 فقط برو ، نکن بازم.  نه_ 

 . بخورن منو گرگا بذار و برو میکنم خواهش.  بمیرم میخوام 

 تو؟؟ شد چت باز_ 

 . ام خسته ، نیست چیزیم_ 

 ؟ نه مگه بود اومده افتاد؟باز اتفاقی چه دیشب

  افتاد اتفاقایی یه میکنم حس یول نیست یادم هیچی

  گرفت گاز دستشو که کنه بازش رفت طناب سمت دستهاش باز

  استؽفرهللا....پدر روحت تو ای_ 
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 ؟؟ شدی وحشی باز تو چته 

 ؟؟ میخوای کتک

 . نمیکنه رهام هیچوقت گفتن خیلیا ، نمیشم خوب هیچوقت_ 

 . حله راه تنها مرگ ، بمیرم باید فقط

 !؟ لجه باهام چرا نمیاد، سمتم به چرا مرگ، کو ولی

  برنمیگردن و میمیرن خیلیا ، میفروشن مرگ ارتش تو گفتن

 !!خریدار من خب

 ؟؟ نیست فروشی دیگه رسید که من به چرا

 . بذار تنهام برو کیان

 .  میمیرم ذره ذره دارم.  ندارم توان دیگه من ، بمیرم همینجا بذار میکنم خواهش

 . میکشششمممم خودمو.   ممیکش خودمو نکنی کمکم

 . کرد ساکتش نشست صورتش رو که سیلی

 . شد اب ؼرق  دیدش وقتی از بار اولین واسه  چشاش دریای

 . نیار من جلو رو مرگ اسم.  بگیر خون خفه_ 

 . دیدم عزیزامو مرگ زندگیم تو کافی ی اندازه به

  

  گفت؛ وار زمزمه و شد ازب هم از زیبا لب دو اون وقتی میکرد نگاه لؽزید که اشکی به

 . نمیکنه کسی حال به فرقی نبودم و بود ولی_ 

 !! نیست دنبالش کسی که ام گمشده اون من

 . باشه ابی ؼمِ  همه این چشم در چشم نمیتونست.  گرفت  ای افسانه چشمهای اون از نگاهشو

  کردن باز دستهاشو کرد شروع
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 . میدم قول میگردم  دنبالت من_ 

 . نمیشم ناامید نمنک پیدات تا

 

 

 رو روستا بزرگ سراغ میبرد چرا به شو گله داشت که چوپان یه از رسیدن که ها خونه به

 . گرفتن

 . داد نشونشون رو خونه یه دمیکر نگاه ؼریب زوج این به تعجب با که اونم

 . کرد استقبال ازشون رویی گشاده با که بود میانسالی مرد کدخدا

 . بود ایرانی  قدیمی های خونه شبیهه ش خونه

 نگین حیاط وسط  سبزه و گل پر ی باؼچه یه و شدن چیده حیاط دور تا دور اتاقا که اونا از

 . بود ش خونه

 رویی تشت حتی ، گلی تنور ،  طناب به شده بسته یفلز سطل اون با خونه ی گوشه  چاه

 . میشد محسوب کیان کودکی خاطرات از جزوی همه  دیوار به داده تکیه بزرگ

 . شد پذیرایی ازشون گرم نون و بز شیر با

 . بود ش گشنه خیلی اینکه با بخوره اروم میکرد سعی

 . نزد نون به دست و خورد رو شیر فقط.  نداشت ؼذا به میلی اما هیراد

 رو افؽانستان پلیس شده جور هر داد پیشنهاد و داد کمک قول شنید که رو شون قصه پیرمرد

 . بذارن جریان در

 گروهکهای تا بشن خالص ارتش لباسهای این از و کنن حمومی یه برن قبلش  بود بهتر ولی

 . نبردن بویی طالبان نظر تحت تیز

 . کرد تایید حرفشو و کرد تشکر کیان

  زده زل بشون وقت تمام کنجکاوی با کخ بود ای ساله ۱۳ ۱۰ پسر که ش نوه به مردپیر

 . لباس دنبال رفت هم خودش.  کنه اماده واسشون حمومو گفت
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 گرفت هیراد سمت به و کرد جدا نون تیکه یک هیراد شدن تنها که همین

 تو؟؟ نمیخوری چرا.  بخور_ 

 . زد گاز و کرد خیس شیر توی و گرفت دستش از رو نون

  نیست ام گشنه_ 

 . کرده سنگینی دلت رو ، دیروزه  پروتئینه پر نهار از حتما_ 

 کرد نگاه بهش تعجب با کیان خندید، ناخوداگاه

  بلده هم خندیدن پس

  ست خوشمزه چقدر ببینی نخوردی که شما بود، خوب هم خیلی_ 

 مصیبت یه روز هر هستی ام راننده تو تا.  ندارم شانس که من. انشاهلل دیگه ی دفعه_ 

 . میشه خراب سرمون

 میکرد زیباترش ،  اومد می بهش خنده چقدر ، خندید باز

 

 

 . کردن دعوا واسه نهبهو دنبال و بود عصبی ، میشد حس کامال خونش نیکوتین کمبود

 سگها با حیاط تو رفت و نپیچه بالش و پر به زیاد گرفت تصمیم دید حالشو که سورن

 . کرد مشؽول خودشو

 . شد مکثش باعث شاهین ی خورده چسب انگشت دیدن و اشپزخونه اومد که بود شام وقت

 اورد خودش به اونو و زد تشر بهش عصبی

  ؟؟ کنم اداوریی بهت باید اینم یا شستی دستاتو_ 

 . نشست صندلی روی و  شستم که کرد زمزمه اروم

 . کرد ش شوکه وجق اجق ی سوخته نیمه ؼذای اون دیدن
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 . بگه چیزی بهش داشت جرات کی ولی نمیرسید نظر به خوردن قابل واقعا

 . کرد شاهین به نگاهی چشمی زیر و کرد بازی ؼذاش با کمی

  بده قورت رو اؼذ میکرد وسعی بود وعصبی اخمو هنوز

 نمیخوری؟؟ چرا_ 

 ها؟؟_ 

 ؟؟ شدی کر_ 

 ؟؟ میزنی منو کردم بیرون ؼذای هوس  بگم اگه شاهین_ 

 ؟ چرا بیرون ؼذای_ 

 این؟؟ چشه مگه

 .  امشب دسپخت دیدن با هم تو رفت بیشتر اخماش ، کرد میز وسط دیس به اشاره

 و نبوده بدمزگی و زشتی این به  االن تا  اختراع روز از استانبولی ، کرده درس چی واقعا

 .  بود نخواهد

 !! نیییست هیچیش_ 

 . درده م معده یکم.  بخورم برنج نمیتونم امروز من فقط

 . داد سورن به و گرفت ؼذا از نگاه

 . مظلومیت همه این بعیده ازش واقعا

 . ناخوداگاه گرفت ش خنده

  ؟؟  خوردنه قابل ؼیر ؼذا  که تنیس این خاطر به مطمئنی.  ته معده فقط  مشکلت یعنی_ 

 نشست بؽلش تو شد بلند  وسریع کرد نمایی دندون ی خنده شاهین لبخند دیدن با  

 ؟؟ ددی بالخره شدی اخالق خوش_ 
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 . گرفت ازش بوسه یه . دوخت قشنگش لبهای به چشم  و انداخت باال ابرویی

 ؟ مگه چمه ؟؟ خوبی این به من_ 

 . میکنی بداخالقی عشقم ریسیگا خمار ، نیست هیچیت_ 

  هستی اینجوری وقتی میترسم ازت منم

 ؟؟ ترس و تو_ 

 ؟؟ کنم باور

  کرد اویزون وار دراماتیک لبهاشو و داد تکون تایید ی نشونه به اروم سرشو

 !!؟؟ نگاه حتی ، ددی خیلی مظلومم من_ 

 . کرد بسته و باز سریع پلکهاشو و گذاشت شاهین ی سینه رو شو چونه

 داد هلش بؽلش تو از و خندید زبا

 . کنم مرتب رو اینجا من تا شام واسه بگیر چی یه مظلوم پسر پاشو ، باشه_ 

  رفت در سمت به و خندید

 . بیاد جا حالت کامال تا کن استراحت وقته چند یه میخوای اصال ددی_ 

  بدم پیتزا بهت شب هر مونده همینم ، نکرده الزم_ 

 اخه یشد متوجه کجا از وای_ 

 . دیگه میشناسمت_ 

 رفتن بیرون قبل فرستاد شاهین واسه هوایی ی بوسه یک و خندید

 

 عین در تشونجف دارن انتظار نمیشد  باورش هنوز بست درو و بیرون رفت پسره وقتی تا

 . کنن استفاده حمام از واحد

 . زد زل میکند لباساشو داشت بیخیال که کیان به
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  بعدی بعد کنه حموم یکی اول نمیشه یعنی_ 

 . رفت جوش اب بزرگ دیگ سمت به و خندید کیان

   توی و کرد پر دیگ از بار چند رو ابی پارچ

 . کنه ولرمش ریخت سرد اب  تشت 

 حموم کردن اماده واسه که انرژی و هیزم و وقت تو  میکنن حموم اهمب نفر چند معموال_ 

  عمومی حموم تو قدیما مثل. کنن جویی صرفه میشه صرؾ

 . رفت کیان سمت به و باشه شرت گذاشت و دراورد اروم لباساشو

 نشستنه جای میرسید نظر به که بودن کرده درس شکلی مستطیل  بلندی حموم ی گوشه یک

. 

 . کنه تقلید ازش تا میکنه چیکار کیان ببینه نشست سینه به دست همونجا

 . ریخت هیراد سر روی کردو پر رو اب پارچ  اونم

 . پرید جاش از نداشت امادگیش

  سوزوند پوستشو کمی و  بود زیاد  اب دمای

  داؼه_ 

 . داد دستش رو صابون و لیؾ و خندید کیان

 .همیشور رو کثیفی و چرک گرم اب فقط ، بهتر_ 

  میشم کار به دس خودم وگرنه بشور خوب خودتو

 که جایی تا تهدیدش کردن عملی ترس از ولی میکنه شوخی داره یا میگه جدی نمیدونست

 . کشید بیچاره پوست روی و زد لیؾ محکم میتونست

 

 کمرش دور  رو ای پارچه کمربند و بپوشه رو عجیب لباسای اون کرد کمکش حموم بعد

 . کرد سفت
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 .داد دست بهش عجیبی حس ظهلح یه

 .احساس این بود خوشایند چقدر

 . لباس پوشوندن حد در ولو برسه بهت و باشه مراقبت یکی اینکه

 . بست سرش دور رو چفیه اون حتی کیان

  شدی خوب ؛خیلی گفت شد دقیق بهش که کمی

 . نیستی  محلی که نمیکنه شک  کسی دیگه

 .چشم تو و خوشکلی خیلی که حیؾ فقط

 ؟؟ اونه حرفها این مخاطب یعنی.  موند باز دهانش لحظه چند رادهی

 انداخت هیراد وجود تو اتشی چه میدونست چه ، شد خودش مشؽول و اینه روبرو رفت کیان

 . حرفهاش اون با

 

 

 . رفتن شهر به و شدن همراه  ست روستا به وسیله اوردن مختص که قراضه وانت یک با

 . کرد  شون پیاده شهر وسط اونجا

 . بودن امد و رفت حال در میون اون زیادی جمعیت و بود شلوؼی خیلی بازار

 . کشید گوشه یه و گرفت بازوشو کیان

  بیام تا بمون همینجا_ 

 حاله چه در اوضاع ببینم بدم اب گوشی سرو یه کالنتری برم باید

 

 انتظار در  کرد نگاه  میکرد طراحی ابی  رنگ به رو بازی تخس و لجبازی که چشایی تو

 .  تایید و قبول
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  بود حرفها این از ؼدتر زال نیمچه این ولی

  باشه بهتر بریم باهم نظرم به_ 

 ازت؟؟؟ پرسیدم نظر_

  نه_ 

  بکن میگم که کاری پس_ 

 . باشیم باهم باید کنیم پیدا نجات ، بشیم زندونی ، بمیریم باشه قرار اگه. نه_ 

 . کرد کنترل ازدیادشو به رو خشم عمیق نفس یک کشیدن با

 . نکنیم یا کنیم چیکار میگیری تصمیم که نیستی تو این ، میکنم تکرار دوباره گفتم بار یه_ 

 عددی هم دفاعی های قابلیت و بدنی نظر زا کنار، به درجه اختالؾ و ارتش مراتب سلسله

 . جوجه نکن عصبیم اینقدر امه دقیقه یه کار کردنت له.  نیستی

 .کرد فوت نفسشو و داد چرخی چشاش به ناراضی

 . باشه چشمش تو چشم کرد مجبورش و فشرد تر محکم بازوشو کیان

 . کردم ادم هم تورو از ؼدتر سربازای_ 

 .  کنم ادمتر میخوام تورو ولی

 . امه سلیقه باب و باشی باید که همونی میشی و میکنم درستت

 شیرین و خوب حس این پس تهدید و بود توهین ، کیان حرفهای این با شد خشک لحظه یه

 ؟؟ کجاست ش منشاء شد سرازیر وجودش تو که

 میون این شد عوض چیزی یه اما.  رفت و گذاشت تنهاش کی کیان نفهمید ؟! شد چی نفهمید

 نفسهاش ریتم حتی قلبشم طپش ، نبضش ضربان ،

 

 . میشه جذب اون سمت به ناخوداگاه میشنوه که رو تنبور و نی و دؾ آوای
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 انگار. نداره شنویی حرؾ ازش جسمش که انگار. نیست اختیارش به قدمهاش که انگار

 . الارادیست کامال کشش و نداره خود از  قدرتی

 . نخورم تکون جام از داده دستور کیان میگفت خودش به وقت تمام

 .  برم نباید

 . شد تسلیم اخر در و نداشت تاثیری مقاومت ولی 

 بودن کرده جمع رو ادمها و میچرخیدن خود دور میدان در که مانند درویش ادمهای اون به

 . زد زل

 جلب ، نیزهم محاسنش و میرسید کمرش تا سفیدش موهای که میانسالی مرد همشان میان

 . کرد توجه

 . شد چشمش در چشم و برگشت سمتش به و ایستاد رقص از کرد، مکث مرد پیر لحظه یک

 . لؽزید جسمش میان از روحش ، منتزع وجودش تمام اما چرا نفهمید ، لرزید

 . نمیخورد تکون ، شده زمین قفل پاهاش اما کنه فرار خواست ، بکشه عقب استخو

 مرکز تا نگاهش با میکرد حس همچنان چرا حاال دوخت زمین به و گرفت ازش نگاه

 ؟؟!! میکنه لخت وجودشو

 

 . ورداشت سمتش به قدم چند پیرمرد

 . میکرد حس را اتش کرد داغ بدنش

 . نیست برزخ این از رهایی امکان و ایستاده اتش روی انگار

 . درموندگی از ، تنهایی از ، درد از ، گرفت بؽضش

 .میداد دستور ولی نمیزد حرفی.  میکرد نگاه پاهاش به.  بود روبروش دیگه حاال

 . بخواد خودش اینکه بدون باز ، بگیره باال سرشو کرد مجبورش

  میگرفت ازش نگاه مصرانه هیراد اما بود رودرروش حاال
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 . افتاد پیشونی روی و لؽزید مو رویش کنار از هم قطره یکی ، شد عرق خیس جسمش امتم

 . ذره ذره اما میکشت رو اون ،  میکرد لهش زمین و هوا میان  نگاهش با

  چرخید ذهنش تو نام یک فقط زمینی جهنم این تو

 .کن کمکم کیان ، کرد زمزمه وقتی نشد باز لبها حتی

 . شد ناپدید شده، گم خالء در ، شد  مطلق  فیدیس ان چشم در چشم بالخره

 

 

 تو چیزی یه کرد حس وقتی میداد انجام رو الزم های هماهنگی کالنتری رییس با داشت

 . لرزید وجودش

 . کشید تیر ، دهش فشرده قلبش

 . لحظه اون در اومد ذهنش به یکی فقط ولی میاد کجا از حس این نمیدونست

 . میکرد صدا درد و فریاد با اسمشو وقتی شنید رو هیراد صدای حتی انگار

 . نکرد پیداش و رفت گوشه اون سمت به و رفت بیرون به ، دوید و شد بلند صندلی از زود

 ؟.! رفته اونجا به نکنه کرد، جلب شو توجه کردن ش دوره که جمعی و موسیقی صدای

 . دوید سمتش به و  شناختش زود حال این با اما بود هم شبیهه همه لباسها

 وردی صورتش تو کوره میداد نشون سفیدش های عنبیه که پیرمردی دید رسید که اونجا به

 . میخونه

 اون از اما گذاشت ش ونهش رو دست.  ایستاد پشتش و زد کنار ادمارو و رفت سمتش به

 . شد شوکه  کوچکش جسم التهاب همه

 . کرد بلندش بؽل تو و گرفتش شد، سرنگون عقب به و شد سنگین یهو

 . بسته قشنگش چشمهای و بود بیهوش کامال

 ؟؟ کردی چیکارش ؛ زد تشر پیرمرد به اخم با
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 . گرفت دستش تو رو هیراد دست پیرمرد

  کرد ازاد رو هیراد دست و داد بؽلش توی مجس اون به تکونی خشمناک کیان

  نزن دست بهش_ 

 نیست خوب حالش.  کنم کمکش بذار_ 

  نیست الزم ممنون نه ، اینه اگه کمکتون_ 

 بیناست اینقدر چرا! ؟ کوره ادم این واقعا ، گذاشت کیان ی شونه روی دست و اومد جلو

 !!؟؟

  بزن بهم سری یه فتنر قبل اما.  امشب  هستی راهی و مسافری میدونم_ 

 . میده نشونت بگیری کس هر از سراؼمو ، نیست کن گم راه م خونه

 دنبالش تا میدارم ش نگه واست فقط. دزدیدمش نکن فکر.  میگیرم ازت یادگاری یه فعال

 . بیای

 . شد گم جمعیت میان  و رفت وقتی میکرد نگاه پیرمرد به تعجب با

 . کرد دور جمعیت میان از خودشو و زد رخیچ و دوباره زد زل بؽلش توی جسم به

 ش فیروزه انگشتره شد متوجه تازه گذاشت مبل روی و برد کالنتری به رو هیراد وقتی

 . نیست

 

 

 . بود باال همچنان ش تب اما اومد جا حالش کم کم هیردا

 . رفت و زد بهش سرم و امپول یه فقط و کنه کاری نتونست  اومد هم دکتر اینکه وجود با

  اینجوری نمیتونست کیان ولی ، ایران برگردن بیادو دنبالشون هلیکوپتر یه شب شد قرار

 . بره

 . مرد اون پیش گروه انگشترش وقتی نه
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 . گذشت ازش نمیشد ، بود عشقش یادگار تنها

 پیرمرد ی خونه که ، نبود گشتن به الزم واقعا ولی گذاشتن دراختیارش سرباز یه و جیب یه

 . بودن بلد همه رو

 . بود منتظر ایستاده رفته رو و رنگ سبز چوبی در با گلی ی خونه اون روبرو حاال

 . شد باز خود به خود در که بزنه در میخواست

 . کرد دعوتت خونه داخل به ونوا و بود در پشت کوچک دختر یک

 . میلرزوند دلشو ته و  نبود طبیعی خونه این تو چیزی یه ولی نبوده ترسویی ادم هیچوقت

 اتاقها ی بقیه با درش که اتاق یک سمت به ، زد چرخی خودش دور و شد ناپدید دختره

 .شد کشیده متفاوته

 فرار بیرون به دود کلی و شد ازب مانند حجله درب اون خود به خود که بزنه در خواست باز

 . کرد

 . اسفند شبیهه چیزی ، میداد خوبی بوی

 . حتی روشنایی یا رنگ گونه هر جای به کرده امیزی رنگ رو اتاق رنگ سبز نور

 . میشد ساطح اطراؾ به زمین از نور و نیست چراؼی انگار

 تشخصیش کتاب همه اون میون اونو زد حرؾ وقتی تازه.  کرد سالم و خندید کور پیرمرد

 . داد

 کرده درس  چرم رنگارنگ جلد و ورقه از کوتاهی دیوارهای هم روی و زمین  روی کتابها

 . بود

  کیان بشین_ 

 . متفاوته واقعا ادم این انگار نکرد، تعجب میدونه اسمشو اینکه از

 ی پارچه یک با که بود کوچکی مانند میز ی چهارپایه یک بینشون.  نشست روبروش رفت

 . شده پوشانده سبز

 . زد  ای جرقه   ش فیروزه سنگ ، گذاشت میز روی رو انگشتر
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 بسته نقش دورش تا دور که هکاکیهایی به تعجب با ، ورداشت اونو و برد سمتش به دست

 . کرد نگاهی

  کرده متفاوتش و خاص و بود شده زده روش ناخوانا کلماتی و حروؾ

 کردی؟؟ اینکارو ؟شما چیه این_ 

 

  زد مهربونی لبخند یرمردپ

 . نیست خاصی چیز_ 

 قدرتشو ، میکرد محافظت ازت کرده ش بیمه عشق جادوی بود، قوی خود به خود سنگ این

 ، باشه داشته تسلطی تو رو نمیتونه نگرانشی که موجودی اون اینجوری ،  فقط کردم بیشتر

 نیار شدر دستت از هیچوقت پس ضعیفه العاده فوق انگشتر این مقابل در

 

 . کشید عمیقی اه سفید چشمهای اون چشم در چشم

 !هیرااد؟_ 

 ؟ کنی کمکش میتونی

 .کرد گرفتارش بچگی از ، مزمنه اون بیماری و درد_ 

  نزنه صدمه جفتتون کردبه قفلش تاریکو روح اون میتوان اما داد، شفاش نمیشه

 ؟؟ چجوری_ 

 ! میطلبه زیادی صبر و اراده ، سختیه کار_ 

 ؟؟ هستی مردش

 . مهمه واسم پسر اون  ، هستم میدونی هم خودت_ 

  کنم کمکش میخوام

 . بسپار من به افکارتو و خودتو و کن توکل پس_ 
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 . کنه کار  یکردم سعی ایستاده کشی نقشه میز روبروی

 .میداد اجازه تلوزیون بلند صدای اگر البته

 روی و نشنیدن به بزنه خودشو کرد سعی پس نداشت رو سورن با زدن سروکله ی حوصله

 . کنه تمرکز دستش جلوی ی نقشه

 . گرفت دیدشو جلو مو پر ی کله یه که وقتی تا بود موفق بیش و کم

 گرفته قرار میز و او بین االن و گذشته دستاش  نمیو از شیطون ی گربه این چطور نفهمید

. 

 میکرد نگاه نقشه به چانه زیر دست و گذاشته میز روی ارنجاشو سورن

 ؟؟ میکنی چیکار داری ددی_ 

  بوسید پشت از سرشو شاهین

 . عزیزم میکنم کار ،دارم که میبینی_ 

 عصب اینجا بیارم دمخو با بیمارامو من خوبه حاال ، نیست کار جای که خونه ددی خب_ 

 . کنم کشیشون

 . کرد دورش میز روی از و گذاشت پهلوش دستورو و بوسید دوباره سرشو و خندید

 . میشه تموم کن،کارم تحمل  دیگه یکم_ 

 . کنم جبران باید و برنامه از م افتاده عقب واقعا

 . بدم تحویل اینارو الاقل وقته چند این نرفتم اصال که شرکت

 . ایستاد شاهین دروی رو اینبار اما برگشت خودش مکان به باز

  اصال خستمه من بخوابیم بریم. نکننن اذیت ددی_ 

 زد کنارش لبخند با باز

 من کوچولوی نزن نق_ 

  کن مشؽول خودتو ساعت نیم همش
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  نمیخوام_ 

  نیست نفعت به میدونی خودتم نکن عصبیم ، دیگه بسه سورن_ 

 . شد ورد ازش قهر حالت به و کرد اخم

 .باال برد صداشو اخر تا و کرد پلی رو شادی اهنگ و استریو سمت رفت

 افکارش کردن مرتب به برسه چه نمیرسید صدا به صدا اینجوری که شد گرد شاهین چشای

 . کار واسه

 . کرد خاموشش و گرفت دستش از رو کنترل و سمتش رفت

 الودگی ایجاد ی بهونه به  اه همسایه ؟؟میخوای چی یعنی کارا این  شبی نصؾ سورن_ 

 !!؟؟ کنن خبر پلیس  صوتی

 . ؟؟ نمیخوابیم چرا شبه نصؾ اگه نمیخوام،_ 

 ؟؟ حاال تا داشتی نگه بیدار منو چرا

 .ها نگفتی بعد نگی.  توه تقصیره نشدم بیدار صبح اگه

  کشید خودش دنبال به و گرفت دستشو. کرد بهش ای سرزنشگرانه نگاه شاهین

 . باشه ، بخوابی میخوای پس_ 

  امشب من بدم نشونت خوابی یه

 نیست برگشتی راه و بود شده دیر اما کنه نشینی عقب کرد سعی و شد پشیمون لحظه یه

 

  تخت رو ختشاندا رسیدن اتاق به که همین

  شو لخت_ 

 . رفت کمد سمت به خودش و گفت اینو

 اتاق چراغ برگرده اینکه بدون ولی  درمیاره داره چی ببینه ایستاد تخت وسط زانو دو رو

 .  امشب شاهین داره چتنه در چی بفهمه نتونست و کرد خاموش رو
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 . کندن رو سورن لباسهای کرد شروع و اومد سمتش به

  ییدببخششش! ؟ ددی_ 

 لجبازی ، نمیدی گوش که ددی حرؾ به ، میکنی که  اذیت.   اصال نشنوم صدا شششش،_ 

 .  میکنی که

 . حتما داره مشکل من تربیت ، م بچه شده بدی پسر کال

 ؟؟ روز به روز میشی  بدتر داری هی چرا حاال میاد، بدم لوس ی بچه میدونی خوبه

  همین.  بخوابون منو بیا میاد خوابم گفتم ؟؟ مگه کردم چیکار خب ددی؟؟_ 

 . ددی با میزنی حرؾ که لحنیه مشکلم ، نیست کلمات من مشکل_ 

 . کنم اصالح باید طلبکالرتو و جانب به حق حالت این

 کم کم میکنم درس  هم شو بقیه

 

 روی و گرفت پهلوشو سمت دو ولی بیاره بیرون شاهین دست از عریانشو تن کرد سعی

 . کرد ثابتش تخت

 . بوسیدن کرد شروع عوضش اما بود دیگه اسپنک و تنبیه یه تظرمن

 . گرفت هم کوچک گاز چند میون این ، میمکید و میکشید دهن به لبهاشو

 . میگذشت روزی چند سکسشون اخرین از که ، سورن شدن مست نکشید طول زیاد

 

 . شهوت و لذت در میکرد ؼرقش  بار بود،هر دریا شاهین با همخوابی

 میداد؟؟ خرج به خساست دریا این راچ حاال

 اتش  به تبدیل تماسها اولین با حاال که  میکرد تقدیم چکان قطره  با رو سکس  اینقدر چرا

 . نیاز و شود خالص

 . مکید و بوسید ، لؽزید گردن سمت به
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 .وحشی دندان و زبان ان با زد  داغ هم رو ها سینه

 . میکرد پرواز و کرده صعود اسمان به سیدر شکم زیر به بعد و شکم و شد سرازیر وقتی

 . لذت همه این از میکرد ناله ، زد چنگ رو شاهین موهای 

 . کرد توقؾ چی همه ناگهان

  پیچید خود به درد از افتاد، زمین به اسمان از

  نکن ، نههههه!! ؟؟ شاهییین ؛ نالید توان تمام با

 . نشست شد بلند خونسردی کمال در

 . بست  کلید با قفلشو و کرد تنش   عجیبی دمانن چرم شرت یه

 

 . زد زل قفل و چرم اون به بعد و شاهین به تعجب با

 ؟؟ شاهین ؛ کرد زمزمه اروم

 . کشید روش توروپ و شد بلند تخت روی از لبخند با

 . بخواب دیگه حاال_ 

 . بیام و کنم تموم کارمو برم من

 . شدن ترک از ، رفتار این از درد، از.  داشت بؽض

 . بست چشمهاشو و شده جمع خود در اتاق در به پشت

 .بیاره کم نمیخواست کنه  گریه نمیخواست

 .  نلؽزه اشکی شردف هم به بیشتر پلکهاشو ، فشار شدت از میسوخت  چشاش که این با

 . بود دیگری چیز اصلی درد اما میکرد درد بدجور شکمش زیر

 و کرد بؽلش پشت از که میبرد خوابش داشت کننده له افکار همه این از شد خسته بالخره

 . بوسید سرشو
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 . کشید بیرون شاهین بؽل از خودشو بیداری و خواب بین اینکه با.  همچنان بود قهر

 

  ندارم دوست دیگه.  نزن دس بهم_ 

 . فشرد سینه به اونو و خندید شاهین

 ؟؟ خودته دست مگه_ 

 ؟؟ نزنه دست اش بیبی به ادم میشه مگه

 !! میمیره اینجوری که ددی خب

 . ابد تا اونم.  قهرم ، نمیخوام_ 

 .کرد بازی پالکه دو گردنبد با و اومد جلو دستش.  بوسید پشت از گردنشو و خندید باز

 . بری بذارم نمیتونم یباش قهرم_ 

 اصال؟؟؟ میکنه رها رو بنده نفسش به جونش که کسی ادم

 تن رو شرمانه بی شاهین دستهای.  بست چشمهاشو و گرفت اروم مقاومت از شد خسته

 . میتاخت عریانش

 . میکرد بازی عطشش و هوس با

 . بخوابم میخوام نکن_ 

 . مگه دارم چیکارت بخواب خب_ 

 . اینبار باشه ش سینه در سینه و بچرخه شبؽل تو کرد مجبورش

 . بویید و زد بوسه سرهم پشت شو گونه و لب

  ام خسته.  نکن اذیتم شاهین_ 

 . لرزوند شو ددی دل ، بود ؼمگین صداش

 . زد زل صورتش تو و کشید عقب کمی



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 ؟؟ داری درد ؟؟ عزیزدلم چیه_ 

 . داد تکون تایید عالمت به سرشو اروم

 . اصال بخورم تکون نمنمیتو.  اوهوم_ 

 . اینبار زد ای موذیانه لبخند

 . میشناسی بهتر مرزتو و حد اینجوری خوبه_ 

 کجاست؟؟ مرزم و حد_ 

 . ابد تا ، هست سینه تو نفس وقتی تا.  من بؽل تو_ 

 

 . مکیدن کرد شروع و برد هجوم ددیش گردن به ، کرد خودشو کار  حرفها این

 . نیست خوش الشح بود مشخص بود زیاد مکش شدت

 . کرد دار مارک حسابی شو ددی گردن

 . باشه راحت گذاشت و خندید

  اره؟؟.  میخواد شیر نکنه ، است تشنه  حسابی پسرکم_ 

  زد زل بهش چپ چپ و عقب کشید زود

 . بسه جدم  هفت واسه هتل تو یکبار همون ، نکرده الزم_ 

 . فشرد خودش یه دوباره و خندید بلند صدای با

 . است خوشمزه هم خیلی وگرنه دیگه دؼذاییب_ 

 .کرد فراموش رو تنه پایین ودرد گرفت اروم کمی

 . بویید رو شاهین گردن و پیرهن عطر

 . خوابید و کرد مست
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.  نشه انجام ایران به برگشتش واسه تشکیالتی و مراسم هیچ که داد انجام رو مالز هماهنگی

 انگیز نفرت ادمهای اون قول به قهرمانانه فرار تا باشه داشته ای مصاحبه نکرد قبول حتی

 . بده انجام بودن روساش بعضیاشون که نما کرکس

 . خونه ببرنش داد دستور شد پیاده هیلکوپتر از که همین

 به  کیان اما بیمارستان ببرنش کرد پیشنهاد دید که رو هیراد وضعیت ها ستوان از یکی

 . کرد رد شدت

 . بقیه به برسه چه  روساش حتی بایسته روش در رو بتونه کسی که نبود ادمی

 گرم اب دوش یه رفت چیز هر قبل و تخت روی گذاشت رو هیراد رسید خونه به وقتی

 . گرفت

 . میسوخت تب در و دبو بیهوش همچنان هیرداد

 شده تعبیه اتاق وسط   که چوب  جنس از بزرگ تخت یک از بود شده تشکیل  خوابش اتاق

 .  میکرد خودنمایی  کرم اباژورهای با تخت طرؾ دو عسلی دو. 

 پنجره سمت دیوار تمام  بود داری حاشیه سفید تور استریش که مخمل یشمی سبز های پرده

 . بودن پوشونده رو

  های شاخه  از پر بزرگ و کوچیک های گلدون میکرد توجه جلب میون این هک چیزی

 . بود اتاق ور دور  گندم طالیی

 و ریختی هم به مانع کرده اشؽال رو اتاق دیگر سمت  که  وسیعی و بزرگ  دیواری کمد

 . میشد اتاق شلوؼی

 . شده چیده و انتخاب کیان ی سلیقه به درست شیک و مرتب حال عین در و ساده چی همه

 . کرد باز رو داده بهش پیرمرد که کوچکی کیؾ

 . گذاشت اتاق سمت چهار و کرد روشن و دراورد رو بخورها از تا چهار

 . داشتن ی دهنده ازار اما خوب بوی
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 به و دراورد رو داشت سفیدی فلزی در که ای شیشه قوطی.  بودن کننده گیج و قوی خیلی

 . اومد تخت سمت

 . بست تخت تاج به دستهاشو و کرد لخت کامال رو هیراد

 

 

 . کرد باز رو قوطی سر

 . کرد بوش.    بود کدری  روؼنی داخلش مواد

 . نیست تشخیص قابل که دیگه چیز چند و میداد سوخته ذؼال و بادوم روؼن بوی

 گذاشت هیراد ی سینه روی و دراورد انگشتاش با رو بود سفت کمی که رو روؼن از کمی

. 

 . شد سرریز و شد اب داغ پوست اون با تماس اولین با بود جامد تقریبا  اینکه با

 . کرد پخش جا همه به اونو و ماساژ کرد شروع دست با

 . پا کؾ و ساق و رون  وپهلو شکم ، کرد چرب روؼن با بدنشو جای همه

 . بؽل زیر و ارنج و دست کؾ و دست ساق و بازو

 . گردن و گوشها پشت و گوش و پیشونی و صورت

 اؼشته روؼن به اما سختی به گرچه رو تخت به شده مماس که جاهایی و کمر پشت حتی

 . کرد

 . شست خوب دستاشو و رفت حموم سمت به شد تموم که کارش

 ش سینه روی رو شده پوشونده  سبزی ی پارچه با که شکل مربعی  عاید  کاؼد یک

 . گذاشت

 باز چشمهاشو که گذاشت پیشونیش رو دست اومدنه پایین حال در کم کم اش تب کرد حس

 . کرد
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 اشنا طالیی رنگ همون

  هیراد ابی نه

  موجود اون قرمز نه

 .  دو هر از ترکیبی بلکه

 تخت به خودشو پس بود بسته دستها اما رهایی واسه میکرد تقال ، عصبی بودو خشمگین

 . میکوبید

 . ارومتر ؛ داد دستور محکم اما اروم ، گذاشت ش سینه رو دست کیان

 . کیاااااان کن ازاد منو کشید؛ فریاد وجود تمام با بعد و کرد مکث لحظه چند

 . بست چشمهاشو اومد دردش ، فشرد و گرفت صورتشو

 . ازادی روزهای شد تموم دیگه ، شو خفه_ 

 .  ابد تا اونم شدی من مال ، منی ی برده دیگه حاال

 . رهاییت ، اساراتت ، منه دست چیت همه

   زندگیت و مرگ حتی

 . زدن قهقهه کرد شروع کیان چشم در چشم

 ؟؟ کنی خودت اسیر منو میخوای تو ؟؟ تو_ 

 . کیان نیستی هیچی تو

 . میشی ارزشتر بی هم واه توی خاک ذرات از.  کنم اراده کافیه

 راحت خیالش یکم بود رفته کامال تبش.  نواخت صورتش روی  محکمی سیلی و خندید کیان

 . شد

 ؟؟ حرفهاست اون از اینم_ 

 ؟؟ خالی تو تهدیدهای اون از
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 ؟؟ ست دیگری رحمت تحت ؟کی ست بسته اینجا  کی حاال

 . رسید ابی به طالیی از ، شد عوض نگاهش رنگ

 . نیست هیراد چشمهانش به زده زل این میکرد سح باز اما

 .بود پارسا صدای.  شد خشک شنید که صداشو

 . میشناخت اونو باشه هم صدا ها میلیون میون

 . شدن ؼرق سخته ، مرگ داره درد کیان.  بمیرم نذار کیان.  بده نجاتم کیان_ 

 

 . ست دیگه بازی یه باز میدونست

 . فقط میده ازارش داره موجود اون میدونست

 . بشه تسلیم و بندازه پا از اونو تا میکنه بازی ضعفش نقاط روی

 از حتما و موذیه و خطرناک العاده فوق خصوص به جن این که داد هشدار بهش پیرمرد

 . دادنش شکست واسه میکنه استفاده روشها امتم

 . کرد دگرگون حالشو پارسا صدای شنیدن اما میدونست رو اینها ی همه

 . کلمات این کرد تر تیکه تیکه شو شکسته قلب

 . نیست دردناک و تلخ ی گذشته مرور وقت ، نیست زاری و گریه وقت حاال ولی

 . ست دیگه ادم یک نجات زمان شاید حاال داده دست از رو نفر یک

 . شد چشمش در چشم و گرفت صورتشو و نشست شکمش روی اومد

 . شد تموم دیگه. کن بس_ 

 . نیست ممکن ایندفعه دادی، بازیم بار یه

 میدونم دیگه حاال.  بکشم دوش رو سالها رو ادم همه اون شدن کشته وجدان عذاب گذاشتی

 . نداشتی قدرتشو اصال نبود، تو کار زلزله
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 . کنی خودت مدیون منو میخواستی فقط ، بیفته اتفاق قراره میدونستی فقط

 بری میشد کاش کنی ارزو که کنم کاری ولی ، کنم خارج جسم این از تورو نتونم شاید حاال

. 

 ؟؟ میکنی نگاه کی به داری میدونی

 . هستم جدیدت ارباب و مالک

 ندادم زجرت و جهشکن تا  شو رامم ، نکردم جهنم زندگیتو تا  بیار سرفرود

 

 داده یادش  پیرمرد که وردی و گذاشت سرش رو دست بود توش فیروزه انگشتر که دستی با

 . خوند رو

 . کرد تقال و کشید فریاد

 . میکشه درد داره بود مشخص

 . شد جاری خون بسته دستهای مچ از و میکرد راست و چپ خودشو

 . کرد باز چشم هک بود هیراد اینبار و  رفت حال از موجود بالخره

 

 

 

 . زد زل میزنه نفس نفس و زده زل بهش خشم از شده سرخ چشمهای با که کیان به تعجب با

 . خواستنی و بود جذاب واسش  حال عین در ولی ترسید

 . نیاز شد وجودش تمام ، داد قورت دهنشو اب ارامی به

 .نشد ارضا شهوتش هیچوقت ، نبوده کسی با حاال تا

 . نکرد درک و نگرفت یاد اصولشو هیچوقت ، نداشته  جنسی ی تجربه هیچوقت
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! ؟ مهمه مگه ؟؟؟ولی چرا!  ؟ شده چی! ؟ چی واسه ، نشسته عریانش بدن روی کیان حاال

 !!باک؟؟ چه اصال

 اونم کنه پیدا ادامه میخواست و داشت دوس رو سنگین بار اون زیر شدن له این که اینه ممه

 . ابد تا

 .باال کشید کمی خودشد

 .  هم نیز کیان تن زیر کمر بود، قفل دستها

 . کرد التماس و خواهش نگاه با پس بود بسته راه

 ؟؟ دعاست و بخور و روؼن کار نکنه ، کرد تعجب احواالتش این دیدن از لحظه یه کیان

 دور هیراد وضعیت این دیدن وگرنه راه سربه و مطیع و میشن اختیار تحت که گفت پیرمرد

 . بود انتظار از

 . کرد باز چشم خفته اسیره هیوالی اون خورد، تکون وجودش تو چیزی

 ؟؟ میبرد لذت که بده خیلی

 میکرد؟؟ دفریا رو ازار و تحقیر به نیاز ش گونه مستر خوی که بده خیلی 

 ؟؟ لذت و درد از کنه ناله و  باشه زیرش یکی داره دوس که بده خیلی

 !!هیراد ؟؟ کی اونم

 . دیروز لجبازه  و ؼد پسر

 ی چشمه اون از سیرابی جستجوی در باال کشید خودشو هیراد ، شد نزدیکش و شد خم کمی

 .حیات

 ، گذاشت پیشونیش رو پیشونی و خندید موذگرانه

 . بود نذاشته خود از اثری چیزی سرد عرق جز و رفته تب

 . میکرد دریػ اما لبهارا

 . میکرد دوری و میشد بیخیال نه ، میداد لب و میکرد رحم نه
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 ؟؟ کیان بده ی توله میخواد چی_

 ؟؟؟  میاد دست به راحتیا این به چی همه میکنه فکر نکنه

 

 

 . بود امد رفت در هیراد عسل پر چشمهای دو بین نگاهش ، کرد مکث لحظه چند

 میخواد؟؟ چی نمیدونست

 . شه راضی که بکنه باید چیکار نمیدونست

 . رفت دلش شد بیشتر که فاصله ، باال کشید خودشو کمی کیان

 ؟؟ کیان_ 

 . ایستاد تخت کنار و شد بلند روش از کامل و زد لبخند

 . نشست صندلی رو رفت و کرد باز دستهاشو

 . حرکت بود سختش ، بود سر بدنش

  نشست  شدو بلند  اما لیز، و بود روؼنی تنش تمام

 ؟! چیه خستگی همه این منشا نمیدونست و بود کوفته تنش

 حریق اطفای برای کنه کاری  میکرد التماسش بود، بیشتر نیازش اوصاؾ این ی همه با

 .هوس و شهوت

 تحمل هاش شونه ، میکرد سنگینی وجودش تو چیزی چرا نمیدونست.  پایین اومد تخت از

 . نداشت رو بار همه اون

 . نشه خمیر و خورد استخوناش تا باشه تر نزدیک زمین به شد مجبور

 . شد کیان نزدیک پا و دست چهار ، نشست زمین رو

 . کرد نگاش و اورد باال سر اروم ، بود پاش ارکن دیگه حاال
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 . شد تر براق چشمهایش عسلِ  ، شد بیشتر کیان لبخند

 . کشید صورتش و سر روی و اومد جلو دستش

 . نیست یاداوری و گفتن به الزم حتی ،  میدونی جایگاهتو خود به خود میاد خوشم_ 

 

 . نباشه چشمش تو چشم تا پایین اورد سرشو

 . کیان از هم شاید نیاز حس این و خودش زا داشت شرم

 سرشو دوباره و اومد خودش به حرکت این با ، گذاشت رونش روی و باال اورد پاشو کیان

 . اورد باال

 . میکرد اذیت بود، زیاد کیان پای سنگینی

 ؟؟ داشت خوبی حس اینقدر چرا پس

 در چشم فقط نگفت چیزی باز ، گذاشت دیگرش رون روی و کرد بلند هم پاشو یکی اون

 . میزد نقش ابی رنگ به رو لذت چشمش

 . برد فرو دهنش توی شستصشو انگشت و جلو اورد دستشو کیان

 

 هوا کمبود از میزد نفس نفس

 . شد  تر ،سریع بود  تند قلبش ضربان 

 .شد برابر چند دهانش و زبان ترشحات

 . نداشت بدنش و تن ؼریب و عجیب تؽییرات رو کنترلی هیچ

 میون این و بده قورت دهنشو اب تند تند ، بزاق همه اون تو نشدن خفه برای بود مجبور

 . بزنه میک شدت به رو کیان انگشت

 . ببینه کیان چشمهای تو رو رضایت میتونست

 !؟ یهو شد مهم واسش کیان جانب از شدن مقبول اینقدر چرا
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 . کرد مکاشفه و لمس خیسشو و داغ ی حفره جای به جای و چرخوند دهنشو توی انگشتشو

 کشید و گرفت محکم دهنشو ی گوشه و کرد کج  ماهیگیری قالب مانند به  انگشتشو  دراخر

. 

 ای نیمه و نصؾ ی بوسه با اما ارفش این با شد بیشتر هاش رون  درد که بست چشمهاشو

 . خودش حتی ، کرد فراموش رو چی همه نشست لبهاش روی که

 . کرد اؼوشی هم التماسِ  نگاهش با و کرد باز نیمه  تا رو شده خمار چشمهای

 . ایستاد شد بلند کیان ، ازاد رونها و شد کم انی در فشار

 . بعدی دستور انتظار در شاید ، زد زل شده دورتر که چشمهایی به پایین از

  رفت اتاق درب سمت به او به توجه بی کیان ولی

  کنی استراحت  بهتره هم تو بخوابم میرم من_ 

  ی لحظه اون. شوم  ساعت اون. افتاد شب اون یاد ، حرکت این از شد خشک لحظه یک

 . نحس

 . پرید وحشتناک صدای اون شنیدن با و بود خواب

 . مادر بؽل جستجوی در شاید

 . تاریکی و گل و خاک ؼیر نبود چیز هیچ اما

 . کسی از نمیشد شنیده صدایی سگها پارس ؼیر و بود سکوت جا همه

 . پدر حتی کرد صدا مادرشو ، بود افتاده گیر اوار زیر

 . بیدار شخِص  تنها او و بود خفته روستا ی همه ، نداد جوابشو هیچکس اما

 

 . ادمی و بود ورن دنبال ، بیرون اورد خودشو سختی به

 . بده دلداریش و بزنه حرؾ باهاش که شخص یک

 . مراقبت محتاج و ست بچه هنوز که ببینه
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 .مرگ و ناامیدی و یاس با بود مساوی بیشتر جستجوی ، گشت چه هر نیافت رو کسی اما

 نظر به ترسناکتر هم تاریکی از چرا پس بود، شده صبح رسید که کهنه درخت اون به

 !!؟؟ میرسید

 . ترشد نزدیک همزبون کردن پیدا امید به ، ان میان از شنید صدایی

 ادم بنی و  نوربود درخت، ان در نمیشد یافت که چیزی تنها اما

 

 

 . لؽزید اشکی

 . بود خسته

 . کسی بی از تنهایی، از بود هخست

 . کنه برقرار ارتباط ادما با اتفاقا اون بعد نتونست هیچوقت

 . نمیکرد درکشون ، نمیکردن درکش ، همه بودن ؼریبه

 ؟؟ هست همزبونی امکان اصال متفاوت ی پیشینه و گذشته با

  کنه خالص مزمن بیماری این از خودشو کرد سعی

 نشد 

 . جن و روح این هشد ساکن پودش تارو تو 

 . نیستی و است مرگ رهایی راه تنها گفتن بش خیلیا

 . هست  زندگی ی ادامه به امیدی او با میکرد فکر که کسی تنها کرد، ردش هم کیان حاال و

 . نه

 . دیگه بسه

 . چی همه شه تموم و بمیره باید
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 . میگیره اؼوشش در و میره سمتش به خودش فراریه ازش مرگ که حاال

 . کرد تالششو اما شرایط این با بود سخت ، شد بلند جاش از

 . خونه از بعدش و بیرون اومد اتاق از کوتاه و سنگین قدمهای با و گرفت دیوار به دست

 . داشت صفایی با حیاط

 . میکرد خودنمایی  وسطش بلند شاسی ماشین یه

 . بود بلندی و باریک های باؼچه داشت مصنوعی  سقؾ فقط که پارکینگ اون سمت دو

 . براق و طالیی جا همه ، شده کاشته گندم جا همه

  رسید بوم پشت به منتهی های پله به و  چرخید چشاش

 . زد لبخند 

 دسترس در و است نزدیک پایان پس

 

 . مهمه مگه ولی  بود لخت

 . بودن عریان از نمیاد شرمش که ُمرده

 . رفت ها پله سمت به

 .اورد یاد به مادرشو ، گذاشت پله اولین روی قدم

 .لب خنده و بود مهربون

 .فقط ست محوی ی سایه. نمیشناختش زیاد ، اومد چشمش جلو پدرش تصویر دوم ی پله

 !!؟؟ نیست خاطرش خوب چرا لزلهز زمان بود سالش پنج ،چهار سوم ی پله

 ؟؟ بودن چندتا دقیق.  داشت هم برادر و خواهر. چهارم ی پله 

 بود؟؟؟ چی اسماشون

 ؟؟ هست دنیا تو او از تر نسب و ریشه بی اصال
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 . ترس و سیاهی و بود تیرگی بیستم ی پله تا. رفت گیج سرش پنجم ی پله

 . اومد یادش به کیان ، اما اخر های پله

 . مهربون نوع از اما بود بدخلق

 . وسط اون کنه پیدا جا نتونه  عشق  که ، ؼلیظ اونقدر نه ولی بود متنفر ازش

 . هیچکس هست؟؟ زندگیش در کی دیگه

  تفاوت بی و است سرد هم او که ، خدا فقط

 . هیراد قبال در فقط شاید

 . شد همنشین سیاه ارواح با چون شاید

 . بیگناه و بود بچه فقط اون اما

 !! .ست؟؟ گزینشی روزها این هم خدا رفتار یعنی

 . رسید بام ی لبه به

 . نیست زیاد هم اونقدرا  ارتفاع

  ؟؟ چی نمیره اگه

 کاشی این رو اونم.  شد خواهد مرگ باعث ش جمجمه ترکیدن بیاد فرود که سر با.  نه اما

 حیاط  های

 

 .  کرد عوض  لباساشو  و شست رو سفر خستگی گرد گرم و طوالنی حمام یک با

 . بزنه سر  هیراد به قبلش گرفت تصمیم ولی بخوابه کمی خواست

 و کرد چک رو دسشویی و حموم دور یه وقتی ، شد مواجه خالی اتاق با و کرد باز درو

 . رفت بیرون و شد نگران نکرد پیداش

 . کجاست خیرسر ی پسره این پس  گفت خود به ، نبود اما کرد چک رو خونه تمام



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 رو ور دور و رفت حیاط در تا حتی.  یافت خالی هم رو اونجا و رفت ساختمون بیرون به

 . کرد نگاهی

 عریان بدن اون دیدن با که کنه چک رو خیابونها کوچه و ورداره  ماشین کلید که برگشت

 . شد شوکه میدرخشید  افتاب نور زیر که روؼنی

 میکرد؟؟؟ چیکار بوم پشت باالی هیراد

 . گذروند سر از زیادی های تجربه زندگیش طول در

 . گذشت سرش از خطرات خیلی ، دید چیزها خیلی

 . برگشت و رسید مرگ گوش بیخ تا

 . اومد بند نفسش حنهص این دیدن با حاال چرا اینها تمام وجود با

 او به حواسش  هیراد که خصوص به ، شه بدتر اوضاع ترسید بزنه صداش خواست

 .   نبوداصال

 . برگشت  عریان جسم ناگهان که اومد سمتش به.  رفت باال سریع رو ها پله

 . بود شده نزدیک اقیانوس تاریک عمق به شده تیره ، ؼم شدت از ابی چشمهای

 ؟؟ هیراد_

  صداش حتی خواهش بود شده وجودش تمام ، اورد باال متشس به دست

 . حرکت این با رسید بوم  پشت ی لبه به کرد نشینی عقب قدم یک اما هیراد

 . باش مراقب ؛ کشید فریاد

  زد پوزخندی فقط پاسخش در هیراد

 !؟. سرهنگ جناب شه کثیؾ حیاطت میترسی_ 

 ؟؟راسته ، سخته خیلی خون و  مؽز کردن تمیز میگن

 

 . ست کننده دیوانه تصورش حتی ، شد  عصبی
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 . اینجا بیا االن همین.  کن بس ؛هیراد کشید فریاد تقریبا

 !؟ اوصاؾ این با میترسید نکیا از هنوز چرا پس میشد، یکسان خاک با دیگه ثانیه دو

 . نباشه خشم از سرخ های گوی اون چشم تو چشم برگشت و گرفت ازش  نگاه

 . پریدن ی اماده و زد زل پایین به باز

 . شد زمین قفل ، کرد ثابت پاهاشو چیزی ناگهان

 به داره دید و کرد کج گردنشو ، بخوره؟؟ تکون نمیتونست چرا ، میشد نزدیکتر داشت کیان

 . میکرد زمزمه وردی هم حین همون میاد شسمت

 !!؟؟ او اذن بی ورداره نمیتونه قدم  یک حتی که بود ش سلطه زیر حد چه تا یعنی

 سیلی مانع سقوط مرز لب به بودن نزدیک حتی ، گرفت محکم بازوشو و رسید بهش بالخره

 . نشد خوردنش

 ؟؟ توله بمیری میخوای پس_ 

 . عزیزم باشه

 ؟؟ نه که چرا

 بی  وجود خوده حتی نداره شو اجازه ای دیگه کس میکشه صاحبش رو حیوون یول

 . مصرفش

 از کرد ناله کرد، بیشتر بازوش روی فشار افتاد زمین روی.  کشید خودش دنبال به اونو

 . درد

 نشده قطع کیان  انگشتهای فشار شدت از دستش تا شه بلند شد مجبور

 

 . سرعت همه این با میکرد پرواز ، نمیرفت هرا کیان  میکرد یکی تا سه رو ها پله

 . نیست ای عاقالنه کار اصال کردن عصبی رو کیان ، بود شده پشیمون نشده هیچی هنوز

 .  حد این تا و شدت این به هم اون
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 شدت از گرفت درد استخونهاش تمام و افتاد زمین روی  داد هلش و کرد باز رو در وقتی

 . هال های سرامیک با  برخورد

 ؟؟ بگردی داری دوس لخت پس_ 

 . پوشیدن لباس به چه رو حیوون. همینه اصلش  دیگه اره

 از سرپیچی واسه بار اولین واسه.  کشید خودش دنبال به و گرفت رو طالیی موهای اینبار

 . فرستاد لعنت خودش به موهایش نکردن کوتاه و دستور

 نازک های رشته این به برسه هچ ،  بار این حمل از میشد کنده داشت هم موهاش پوست

 . طالیی

 

 

 . انداخت اتاق وسط و  برد خواب اتاق سمت به کشون کشون اونو

 . گشتن کرد شروع و رفت کمد سمت به

 هممون میدونستی.  نیست صالح به اصال سرهنگ یک نکرد عصبانی میدونستی_ 

 ؟؟ گذروندیم رو شکنجه انواع  یادگیری دوره یه  اجباری

 . درنمیاوردی ؼدبازی اینقدر وگرنه نمیدونستی میبندم شرط

 . واقعا کیه دست دنیا میفهمی بشه تموم باهات که کارم.  روزا اون شد تموم.  نه اما

  کرده تسخیرت که سروپایی بی جن اون نه سگ توله منه دست

 از وجودش ته ته چیزی ولی ، نیست مهم و نترسیده حرفها این از اصال که میکرد تظاهر

 . لرزید تهدیدها این

 ؟؟ لباسها کمد تو  میگرده چی دنبال یعنی

 . کرد تعجب  دستشه توی که چیزی اون دیدن با.  برگشت کیان یهو

 



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 . بود داری دسته و پهن چرمی ی قطعه یه

 تعبیه اون سطح طول در که  ست مانندی سرب و فلزی  های دایره بود عجیب که چیزی

 . شده

 . ایستاد باالسرش و اومد سمتش به

  پاشو_ 

 . اصال نبود حسش ، کنه گوش حرفشو نمیخواست.  شد جمع خودش تو کمی

 . بود برافراشته رو سرپیچی علم و برگشته وحشی و لجباز هیراد

 . اصال  ببینمت نمیخوام گمشو برو.  نمیخوام_ 

 . ترسناک های قهقه اون بیشتر، بود وعید و تهدید.  نبود خنده نه، ولی ، خندید کیان

 . درد از باز کرد ناله ، کشید و گرفت موهاشو

 میبره لذت دادنشون عذاب از اینقدر که فروختن بهش تری هیزم چه بدبخت موهای این یعنی

 ؟

 یا  مطیعی و رام  سگ یه یا بشه تموم باهات که کارم.  گستاخ ی توله یکند قبرتو  واقعا_ 

 . مرده سگ یه

 تؾ کیان صورت تو کرد جمع دهنشو اب تمام پس. بود شکسته دلشو ، دستش از بود عصبی

 .کرد

 . کرد نگاه بهش تعجب با و شد خشک لحظه یک

  ؟؟؟ میندازی دهن اب اربابت صورت تو_ 

 . نیست چیزی که این ندازممی هم این از بدتر_ 

 . گیره کیان چنگ در سر و مو وقتی رفت میشد کجا ولی فرار واسه تقال کرد شروع

 . نشست صورتش طرؾ دو سیلی چندتا

 . بست چشمهاشو ، سوخت
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 . شد زمین پخش صورت به ، انداخت زمین روی و داد هلش

 . گذاشت گردنش پشت روی پاشو که بلندشه خواست

 کوبیدن باسنش و پشت روی دالپ با کرد شروع

 

 

 . داشت بدی درد

 . داشت عجیبی درد

 . بود تحمل قابل ؼیر

 . استخوان و ماهیچه هم میکرد درگیر رو گوشت و پوست هم

 . درنیاد صداش بشه تموم تا  ، کنه تحمل کرد سعی اول

 . فرار برای تقال کرد شروع ، نیورد طاقت ولی

 .خزید تخت زیر به و کرد ازاد کیان پای زیر از گردنشو

 . لؽزید اشکش و کرد جمع خودشو تخت زیر

 . حرفی هیچ بدون ، العملی عکس هیچ بدون. بود ایستاده همونجا کیان

 .  خیلی بود شده ترسناک یهو که سخت و سفت ارتشی وتب اون  ، ببینه میتونست پاهاشو

 . رفت کمد سمت باز.  شد دور که دید قدمهاشو

 . جدید تنبیه واسه  میاره ای دیگه چیز داره حتما

 !؟ بخوره کتک اینقدر که کرده چیکار مگه اصال

 . دیگه نداره خودشم جون اختیار یعنی.  بکشه خودشو میخواست ، بود خودش جون

  رسید تخت روبروی و شد نزدیک کفشها باز

 . نفعته به خیلی بیرون بیای خودت ، ببین_ 
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 . میخوری تا پنجاه بیای خودت اگه

 . صدتا بیرون  بیارمت من

 . کن انتخاب خودت

 . میشد تسلیم نباید نه ، داد قورت دهنشو اب

 !! نیست کم هم صدتا اما ، بره خودش پای با نباید

 . تره فهصر به خیلی تا پنجاه

 میشد عوض کیان مقابل در ولی میبستش فحش به حاال بود دیگه یکی ، بود درگیر خودش با

 . نمیشناخت که ادمی.  میشد دیگه یکی. 

 صدتا.  نیست بازی ؼد وقت حاال ، کرد حرکت تخت ی لبه سمت به پا و دست چهار اروم

 . نیست شوخی ضربه

 عقب تخت زیر به دوباره کیان دست چرم ای هوهق شالق اون دیدن با اما بیرون اورد سرشو

 .کرد نشینی

  ؟؟ سرهنگ جناب_ 

 . بود اروم اینکه با ، شد شنیده پوزخندش

  اکراه با گرچه کرد صداش ای دیگه جور اینبار. میکرد اصالح حرفشو باید

 ؟؟ ارباب_ 

 ؟؟ میشنوم_ 

  داره مسئولیت هم شما واسه.  میکردم اینکارو اینجا نباید. یهو شد چم نمیدونم ، ببخشید_ 

 . هیچوقت نمیشم مزاحمتون دیگه.  برم بذارید میکنم خواهش

 

 

 . سکوت و بود سکوت لحظه چند
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 . گرفت نادیده رو کیان  عصبی نفسهای صداهای اگه البته

 . میکوفت سینه به خودشو  ترس شدت از که بود هیراد دل اینبار و اومد حرؾ به بالخره

 . کردی برابر دو تو تنبیه گفتی که مزخرفی حرفهای همین  با االن همین_  

  صدتا بیرون بیای

  دویستا بیارمت خودم

 . نموندن زنده شالق حکم زیر خیلیا شنیدم.  نمیمونم زنده کنید باور.  میمیرم ارباب_ 

 . کنی خودکشی میخواستی نه مگه . بهتر چه_ 

 . دیگه مرگه اینم مرگ اون خو

 . بهشت میری و نیست هم کبیره گناه تازه

  این از بهتر چی

  میدم ترجیح شالق درد و زجر به جهنمو عذاب من کنم فکر ارباب_ 

 . اربابته.  نیستی تو گیرنده تصمیم دیگه اینجا_ 

  بگیری تصمیم داری وقت ثانیه جپن

  بیرون میکشمت  و تخت زیر میام خودم بعدش میشمارم پنج تا

 . بیرون اومد پا و دست چهار نرسیده سه به شمارش

 . برم بذارید میکنم خواهش_ 

 . بست پاشو و دست و خوابوندش تخت رو حرفی هیچ بدون

 . ببندم دهنتو مجبورم وگرنه. نباشه بلند زیاد صدات کن سعی_ 

   ملت  میون نداریم خوبی ی وجه دارا درجه ما  هم همینجوریش. دارم ابرو محل این تو من

 . میکنن نگاهمون جوری یه همه و

 . واویالست برسه گوششون به هم شکنجه و فریاد و داد صدای دیگه
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 . بود ترسناک و انگیز نفرت شالق اون به نگاهش وقت تمام میگه داره چی نمیشنید

 . درنیومد صداش و رفت نفسش لحظه چند نشست کمرش روی و اومد باال تیوق

 . التماس و کشیدن فریاد درد از کرد شروع که بود بعدی ی ضربه با

 

 

 

 . میزد هم حرفهایی ضربه هر با

 پردازش ی اجازه انداخته کار از رو عقل زیاد درد ، میگفت چی کنه درک دقیق نمیتونست

 . نمیداد رو کلمات

 . اورده واسم  استانبول از دوستان از یکی رو مخصوص شالق این_

 . میکنه درس اونجا اینارو   معروؾ ساز چرم یه

 . تو مثل بدی های توله کردن ادب واسه فقط شده اورده ترکیه از راه همه این بکن فکرشو

 . میکردم اشتباه که دادی نشون امروز ولی بخوره دردم به نمیکردم فکر هیچوقت

 . ورداشت زدن از دست که بود نرسیده تا ده به

 .میکرد خودنمایی بدجور کمرش پوست رو شالق جای

 .  نشست تخت روی کنارش.  میشد دیده خون از خطی و شده شکافته پوست جاها بعضی

 . نمیگفت هیچی و میکرد هق هق

 . خورد تکون و لرزید ، کشید کمرش رو دست

 ؟؟ ببخشمت و بگذرم دیگه نودتای از که واسم بکنی میتونی چیکار ، تا ده این_ 

 . کرد نگاش مظلوم و ورداشت شده خیس بالشت از صورتشو

 . بارونی دریای اون دیدن با لرزید کیان دل لحظه یه
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 . میدم قول نمیشه تکرار دیگه.  کردم ؼلط.  ببخشید_ 

 . کرد خشک گرمشو اشکهای و کشید صورتش رو دست 

 اینجور کسی بود ممکن و بیرون رفتی لخت که بود این واسه فقط تنبیه این همه میدونی_ 

 . ببینتت

 . مونده  کذایی ی احمقانه کار اون خاطر به اصلی تنبیه هنوز

 . نمیکرد حس دردی دیگه ، زد زل بهش فقط لحظه چند

 . نداشت اهمیتی  میکرد هم  اش تیکه تیکه شالق زیر  دیگه

 لذت خیلی حساسه رفتاراش و کارا کوچکترین روی  که مهمه اینقدر دیگه یکی واسه اینکه

 . میشد اب ، افتاده راه دلش تو وشکر قند های کارخانه ، بود بخش

 . دیگه وقت یه واسه ممیذاری رو تنبیه نیست خوش حالت چون فعال_ 

 . کردی روؼنی زندگیمو همه حموم ببرمت پاشو

 .بود داده دست از  رو تحرک قابلیت شده خشک بدنش تمام ، نمیکرد حرکت باز

 و کرد بؽلش و کرو باز پاشو و دست شد بلند.  داد چشاش به چرخی و داد تکون سری کیان

 . رفت حموم سمت به

 

 

 . خونه بره میشد اماده داشت و بود شده تموم کارش

 اذیتش و بود ازاردهنده بدجور بودش پوشونده صبح شاهین که عجیبی و جدید مدل شرت

 . میکرد

 . ست دیگه یکی به متعلق و داره حابصا که کنه فراموش نباید هم لحظه یه امروز میگفت

 رو  انکارو قابل ؼیر حقیقت این  لحظه به لحظه چون گرفت واقعا شاهین ی نقشه خب و

 .کرد  لمس
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 . شد مواجه میزد سروکله کریمی خانم با که  نوجوان پسر اون با کرد باز که اتاقشو در

 ا چیکاره دقیقا زد حدس میشد تداش دست به که گلهایی و   کرده تن به که نامناسبی لباسهای

 . ست

 . میکرد دارو و مسکن التماس کریمی خانم  به

 . میداد جوابشو ادابش مبادی و مهربون همیشه لحن با جوابش در هم کریمی خانم

 . بدم قرص بهت نمیتونم عزیزم_ 

  سن این تو اونم ات واسه خطرناکه مسکن

 . کنه ات معاینه ویزیت پول دونب کنه قبول دکترا از یکی شاید ببینم میخوای

 . هیچکدوم نمیکنن قبول.  ممنون نه_ 

 .  کرد نگاش لبخند با و ایستاد روبروش رفت

 . بست در خدمتم در.  دکترم من ، کوچولو اقا سالم_ 

 . میشم ممنونتون و میکنید نوازی بنده کنم تون معاینه کنید قبول و کنید لطؾ اگه

  کرد نگاه سورن به تعجب با

  ؟؟ داداش نمیاد بت تو؟؟ دکتری_ 

  زد چشمکی کریمی خانم به و خندید

 . بلدم چیزایی یه ولی پرستارم نه_ 

  مارو  داداش کرده اذیت چی ببینم عزیزم بیا

 واسه  سن این تو بود زود خیلی ، شد فشرده دلش  شکسته و سوراخ دندون همه اون دیدن با

  دندونها خرابی از حجم این

 کامل چندتا و داریم جزیی کشی عصب چندتا حدااقل ، اینکه مثل داریم کار خیلی رپس اقا_ 

 . روکش همراه



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 درس هفته چند طول در هم ش بقیه ،  بکنم کاری یه رو داره درد که دندونی میتونم االن

 . کم  کم میشه

  من... من اما دکتر_ 

 ؟؟ عزیزم چی تو_ 

 .. که ندارم پولی اخه_ 

  کشید دستش از  گلهارو از یکی و خندید

 ؟؟ قبوله ، گل یک مقابل در جلسه هر ما، دستمزد اینم_ 

 . زد برقی چشاش و خندید

 و کج دندونهای اون تمام رؼم علی زیباست لبخندش چقدر کرد فکر خودش پیش سورن

 . خراب

 

 

 تو رفت شده خراب لباسشویی ماشین باز اینکه مثل.  میشست لباس داشت حموم تو شاهین

 رو کؾ از پر تشت ی روبرو  که رو شاهین و زد زانو پراب کاشیهای روی و حموم

 . کرد بؽل رو میزنه چنگ لباس و نشسته  چهارپایه

 . شه تموم کارش بشه منتظر نمیتونست و میکرد اش خفه داشت بؽض

 پر هم بود شده بو خوش هم رختشویی سفید پودر از که دستهایی با و کشید کارش از دست

  کشید و گرفت دستشو پفکی و سفید بادبادکهای اون از

 ؟؟ شده چی عزیزم جانم_ 

 . نیست خوب حالم شاهین_ 

 ؟؟ درده جاییت ؟؟؟ برم قربونت چرا_ 

 . اینجوری میخوری اسرم ، پاشو عزیزم پاشو
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 اتاق تو بردش و انداخت اش شونه رو حوله یه ، کند رو سورن شده خیس لباسهای و بلندشد

 تو رو سرخ گل وقت تمام سورن.  کرد تنش و اورد رو خونگی راحتی لباسهای زود. 

 . میفشرد دستش

 ؟؟ دیدم رو کی امروز میدونی شاهین_ 

  بوسید سرشو و کرد نگاه ؼمش از پر چشمهای به

  امروز تو شدی چی ؟ عزیزم دیدی رو کی_ 

  نمیداد نجاتم جون اقا اگه خودمو_ 

 ؟؟ چی_ 

 درمان محتاج بیمارای ، نیازمند ادمای ، کار های بچه واسه ؟؟ کردم چیکار من شاهین_ 

  پول بی

 ؟؟. اومدم که روزی از واسشون چیکارکردم

 . کس همه و یچ همه از  میکنم شکایت و میزنم ؼر فقط نشستم

 . هیچی.  واسشون نکردم هیچکاری خودم ولی

 . بوسید پیشونیشو و کرد پاک انگشت با رو لؽزید چشمش ی گوشه از که اشکی

  عزیزم میکنیم کمکشون_ 

  کنیم درس چیزی مرکزی یه باید_ 

  میکنیم درس_ 

  نداریم پول_ 

  سرش میدن بیخو پول هست هم ماشینت ، بفروشی میتونی تهران داری خونه_ 

  فعال جفتمون واسه کافیه من ماشین

 ؟؟ تهرام دارم خونه_ 

 ؟؟ جون اقا ی خونه از ت ارثیه سهم عزیزم اره_ 
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  شده تنگ واسش دلم شاهین_ 

  کرد نوازشش و فشرد سینه به صورتشو.  اینبار زد هق

  عزیزم میدونم_ 

  شده تنگ هم آرتیس واسه دلم_ 

  داری حق_ 

  خیلی.  بدم لیخی من شاهین_ 

  خوبی هم خیلی عزیزم نه_ 

  کردم فراموششون_ 

 . همینه دنیا طبیعت ، نکردی فراموش_ 

  نمیشه کسی منتظر ، گذره حال در

 ؟؟ کنم خرجشون درامدمو همه نمیشی ناراحت شاهین_ 

 . عالیه هم خیلی ، عزیزم نه_ 

 ؟؟ خوبی اینقدر چرا شاهین_ 

 ؟؟ کردی کمکم اینقدر چرا

 ؟؟ دادی خرجمو سال همه این چرا

  ؟؟ باشن داشته زندگیشون تو شاهین یه یتیم های بچه ی همه میشه شاهین

  بوسید سرشو باز و خندید

 تکرار قابل ؼیر و تکه پسرکم که باشن داشته سورن شاهینا ی همه نمیشه ولی ، میشه_ 
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 روش رو هیراد بعد و گذاشت فلزی کوچولوی قاشق یه بالشت ،زیر پیرمرد ی توصیه به

 . خوابوند

 لباساشو و کرد خشکش وقتی که بود حال بی و خسته اینقدر و برد خوابش حموم وان تو

 . نشد بیدار پوشوند

 . اشک از خیس بالشتی رو حتی  بود ردهک عوض رو روؼن سراسر های مالفه

 . کشید روش پتورو و زد ارومی ی بوسه پیشونیشو

 . کشید دراز کنارش و نیومد دلش اخر ی لحظه ولی بخوابه تنها بذاره بود بهتر

 . اومدناخوداگاه لبش به لبخند ، داشت ارامبخشی ریتم نفسهاش

 . میزد لبخند دیوار روی تخت روبرو که پارسا بزرگ  عکس به خورد چشش ناگهان

 .  تنهایی از است خسته  کیان ، قدیمی یار ببخش ؛ کرد زمزمه  اروم

 کرد باز جا بازوش و سینه رو واسش میل کمال با سمتش اومد و داد خودش به تکونی هیراد

 .  کرد بؽلش محکم و

 . نمیرسید نظر به کننده نگران ولی هنوز داشت تب یکم

 . زد یا بوسه رو زرین موهای

 ؟؟ گندممونه ی مزرعه شبیهه چقدر دیدی ؟؟ موهاشو دیدی پارسا_ 

 گندم پسر میکرد فکرشو کی ، بمونه زنده ات خاطره میکارم گندم باؼچه تو دارم سالهاست

 ؟؟ هست هم قشنگی این به مویی

 !! کرد دیوونه منو موهاش اول همون از ؟؟ کجاست مشکل میدونی پارسا

 . لجباز و ؼد ی پسره نکرد حساب تخمشم به منو که البته ، کنه شکوتا گفتم همین واسه

 مستش و سرزنده شامپو عطر کشید عمیق نفس چند ، کرد بو موهاشو و شد بیشتر لبخندش

 . کرد

 . ست سلیقه و میل باب قشنگی جور یه ارومم، پسر این با پارسا_ 
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 . کنم اش نبیهت  حسابی بهم میده بهونه ، نیست اخالق خوش و اروم تو مثل

 ؟؟ میبرم لذت  زدنش کتک از حتی که بده خیلی

 اول؟؟ از بودم دیونه یا شدم دیونه

 بس و کردنشه ازاد واسه ای بهونه فقط پسر این ، بوده همیشه حس این شاید

 

 

 . میرفت رو شب هر مسیر این باز.  باز بود شده بچه

 .میشد نزدیک سیاه درخت اون به باز

 . میذاشت درخت ی تنه روی گوششو سرو باز

  نره که میکرد التماسش

 . کنه فرار ، بشه دور که میکرد فریاد و داد 

 . میشد تر نزدیک هی نمیداد، گوش کوچک تنهای پسر اون ولی

 . اومد سمتش به رهتی وجودی

 . شفاؾ بوداما خاکستری

 . خوفناک و بود ترسناک نبود، طبیعی سرخش چشمهای

 . شد نزدیک ، شد قفل پاهاش که بشه دور خواست

 . نفس در نفس و چشم در چشم.  بود رودروش

 بود مانند سیخ و سفید کامل موهایش

 . نمیفهمید اما میزد حرؾ ، داشت عجیبی صدای

 . لرزید اومد، بدنش ویت وقتی کرد حس

 . کرد منجمدش.  بود ،یخ نه اما.بود سرد
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 . نرید چشم به رو راحتی  اونروز بعد هیچوقت دیگه

 .راحت خواب حتی شد محروم چی همه از

 . پرید خواب از ، زد هق

 . افتاد کیان ی سینه روی و لؽزید اشکی

 . زد زل کرده بؽلش که شخصی  رخ نیم به

 .بود یکی محتاج چقدر

 . ادم یک محتاج

 . بؽل یک اصال

  کرد زمزمه

 ؟؟ نمیشم خوب چرا ؟؟ کیان اومدی دیر چرا

 . بدن و گوشت و پوست در ادم این کردن حس ، بود بؽلش از بیش محتاج

  بره و کنه رهاش همیشه واسه خبیث روح ان جدید، شخص نفوذ با بلکه

 . کیان  کردن ربیدا واسه بود کافی دیگر تکان چند ، خوابید روش اومد

 ازش لب روی  گرمی ی بوسه با که بود نیومده خودش به کامل هنوز اما کرد باز چشمهاشو

 . شد  استقبال

 

 . کشید اه هیراد دهن توی

 بوسه اخرین دوری از ، فراوان دلتنگی زا زیاد، حسرت از

 . خمار و شد مست دهانش  توی خوب حس همه این شدن سرازیر لذت  از

 . کرد دورش.  کشید و زد چنگی موهاشو

 . امادگی عدم از بشه منفجر قلبش ترسید ، کنه پیدا ادامه بوسه نمیخواست اینکه نه
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 . انداخت  وجودش تو طوفانی دریا ابی باز ، زد زل کیان نیاز از پر چشمهای به

 .  میکرد طلب قدرت اعمال  ، کشید نعره ،  شد بیدار هیوال

 

 . کرد بیشتر هیراد موی روی رو فشار

 . درد از بست چشمهاشو

 ؟؟ میکرد طلب بیشتر درد چرا پس میسوخت، سرش و پوست و مو

 !؟ کجاست  منشاش و مصدر نمیدونست! ؟ چیست نمیدونست ، میجوشید وجودش تو  حسی

 . التماس و خواهش و بود نیاز سراسر فقط

  کرد اویزون پاهاشو و نشست تخت  ی لبه هم خودش و تخت پایین انداختش کیان

 رفته؟؟ یادت نکنه ؟؟ نیست راحتیا این به که بودم گفته بت_ 

 ؟؟ دوباره بندازم یادت

 . گذاشت دشخو رونهای روی و ورداشت خود اینبار پاهاشو ، نشست جلوش زانو دو

 . مراد گرفتن واسه داشت عجله ، نداشت صبوری طاقت

 با ولو میپردازه میل کمال با هزینشو ،  ارامش به رسیدن واسه راهه تنها این که حاال

 .ؼرور  شدن خورد و خویش کردن کوچک

 . است بقیه واسه ؼرورش ، نه اما

 . نیست الزم مسخره چیزهای این که کیان جلوی

 

 . زد مندی رضایت لبخند حرکت این از اومد خوشش  کیان

 بدون هیراد ، داد  شدن لخت دستور وقتی.  کشید شکمش و سینه روی و باال اورد پاشو

 . پذیرفت تعلل
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 . میکشید عریانش تن روی رو پایش کؾ حاال

 . دوپا بین حتی و رون ، شکم ، سینه ، صورت ، گردن روی

 به دستش ناخوداگاه داشت عجله گرفتن اوج واسه ، کرد پر رو اتاق تمام زدنهایش نفس نفس

 . رفت التش سمت

 . لذت و درد از کرد ناله و شد زمین پخش ، خورد که محکمی سیلی با

 

 

 

 . اومد سمتش به و بیرون اورد کمربندی رفت کمد سمت به و شد بلند جاش از کیان

 . کرد محکم و گذاشت گردنش دور رو کمربند عوضش ،اما بزنه کتک میخواد باز کرد فکر

 . گرفت دست به سمتشو یه کردو استفاده ازش قالده همچون

 . کشید کمربندو و باشه پاش دو بین هیراد جسم که طوری ایستاد سرش باالی

 . زد زل ، رونش دو بین از کیان زیبای و اخمو  چشمهای وبه نشست بلندشد

  مقتدر بودو مهیب

 . بودن او چتر زیر کرد ارامش سراسر رو وجودش

 . کشید شکمش زیر سمت به و  کرد هدایتش و گذاشت سر رو دست

 . شد خصوص به ی منطقه ان با مماس   هیراد صورت

 . میکشید دوپاش بین دستگاه و دم رو  رخ و  گونه کیان، وقتی بست چشمهاشو

 

 بذاره؟ سروصورت کجا میکرد فرق چه ، نداشت ممانعتی

 . پا کؾ حتی یا شکم زیر ، شکم ، سینه صورت، رو
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 ؟؟؟ هستی من چی میدونی_ 

 حرفها این ی همه داشت لذت اینقدر چرا ، شد چشمش در چشم دوباره و کرد باز چشمهاشو

 !؟ حرکات و

  ارباب تون توله_ 

 ؟؟ میزنه خودش به دست اربابش ی اجازه بدون توله خب_ 

 ارباب نه_ 

  میبرم مچ از دستتو بشه تکرار_ 

 .  شد طالیی رنگ به  چشمها و اومد کش لبها

 اطاعت  ،ازاو کرده وجود اعالم هم  درونش میبرد،جن لذت که نیست کسی تنها هیراد پس

 .میکرد

 

 . داد پیچ دستش مچ دور رو کمربند

 . میشد تنگتر لحظه به لحظه حلقه

 گرفتن نفس واسه بایسته زانو روی و شه بلند شد مجبور هیراد که بود رسیده راه ی نیمه به

. 

 اوج به رو کیان دلبرانه و بود ساخته نگیقش تناسب موهاش با ، بود زیبا چشماش طالی

 . میبرد

 . خوب ی توله افرین ؛ کرد زمزمه.  گذاشت رخ روی رخ و شد خم

 . میبالید خود به کرده راضیش اینکه از رفت، نفسش حرؾ این با هیراد

 کشیده لبهایش روی که بود دندان اخر در زبان، بعد ، لب اول ، نشست لبش روی ای بوسه

 . میشد

 . خویش دهان بر گری سلطه همه این از کرد لهنا
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 . ایستاد و کرد رها لبهارو اما کیان

 . کردن طواؾ و زدن چرخ دورش کرد شروع

 . مانند قالده کمربند ان خاطر به بچرخه باهاش زانو دو رو بود مجبور

 روی پاشو. خوابوند زمین روی رو هیراد و نشست تخت ی لبه سرش پشت و ایستاد بالخره

 . گذاشت دهانش و ورتشص

 ، دیگه بلدی چیا ببینم خوب ی توله خب_ 

 !؟ برمیاد دهان و زبان و لب این از ای کاردیگه چه

 دید ی زاویه یا بود بزرگ زیادی پاهاش ، حجاب این با ببینه رو کیان صورت نمیتونست

 محدود؟؟

 . کرد اطاعت باید شده صادر حکم  نیست هم مهم

 

 . داد ایترض تا کشید طول خیلی

 . پا مچ حتی و انگشتان ، پا کؾ بود خیس

 . بود مو پر و گوشتی ران و ساق نوبت بشینه زانو دو رو داشت اجازه دیگه حاال

 نداد، دست بهش مو و پوست همه اون لیسیدن از بدی حس.  نیومد بدش اصال که بود عجیب

 .  ان به ان و لحظه به لحظه میشد تر خوشمزه تازه

 

 .کرد تکلیؾ کسب ازش نگاه و چشم با ، رسید کیان دوپای میان و شد کشیده هقالد وقتی

 که خوبی حس همه این بود عجیب ، خصوص به اندام ان به رسیدن برای بود مشتاق

 . کارها این از میکرد دریافت

 . واسه مشتاقه چقدر میداد نشان ، میشد بیشتر لحظه به لحظه پایش دو بین که سفتی

 !!داره؟؟ معنی چه ایگاهج اینجا اصال
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 ؟؟ بشینه کجا باید ارباب ؟؟ کیست برده

 اوج به وقتی خشنودن، مکان این در بودن از دو هر وقتی باشه، طرفه دو لذت قراره وقتی

 !! مهمن اندازه یک به دو هر و همن مکمل وقتی ، باهم میرسن

 ؟؟ لقبها این داره اهمیتی چه دیگه

  ؟!گرا سلطه کی پذیره سلطه کی

 . عیان و میشود اشکار کسی هر وجود ترین پنهان ، چی همه است عریان اینجا

 کنی مهربانی و ادمی و ؼرور و شخصیت ادعای نیست الزم ، کنی بازی نقش نیست الزم

 !؟

 . یکی واسه فقط اونم خودتی خوده خوده ، هستی خود حالت ترین لخت در اینجا

 . چیت همه و دومت ی نیمه ، پارتنر ، یکشر ، جفت ، زمین روی ادم ترین خاص برای

 

 

 

  اونو و کشید شو قالده ، کرد استفاده هیراد زبان و لب و دهان از کلی اینکه بعد بالخره

 .انداخت تخت روی

 .  فروش معرض در چیزش مهه و بود لخت

 . کرد دستمالی رو بدنش تمام دور یک کیان

 . میپرداخت رو کردنش خود مال ی هزینه دل و جان با ، بود خریدار

 خون همه ان هجوم از شد سرخ هیراد ، گذاشت اش شونه روی و اورد باال پاهاشو از یکی

 .صورت و سر به

 ، افتاد تکاپو به نیاز و شرم از

  شنفس  سرعت
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  قلبش 

  نبضش 

  شد بیشتر برابر صد 

 و درد ترس از کشید باال را خود ، برد هجوم اش تنه پایین به وحشی انگشتهای ان وقتی

 . فشار

 . نخور تکون که زد رونش روی سیلی یکی ، کشید پایین  خشونت با  اورا اما کیان

 خواهد پیش خشونت با حساس وضعیت این تو حتی کیان  یعنی ،  داد قورت رو دهانش اب

 !!؟ رفت

 

 . نکرد فرار اما پیچید خود به هیراد کوفت، بسته در بر کردو سعی دیگر بار چند

 .مشتاق هم شاید بود ترسیده

 . است فایده بی  دادن ادامه  که فهمید کیان بالخره

 . شد بلند تخت روی از و بست تخت تاج به دستهاشو 

 . میام االن داروخونه میرم من_ 

 . رفت بیرون برای میکنه مرتب لباسهاشو چطور که بود زده زل بهش تعجب با

 . بود  بند در دستهاش  اما کنه ازاد خودشو کرد سعی

 . وایسا ، نه_ 

 . بست درو و بیرون رفت و نکرد توجهی تقالهایش به

 

 

 . نکشید طول برگشتنش و رفت دقیقه ده از بیش
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 . زد خواب به خودشو و برگشت پهلو به در صدای شنیدم با اما

 توضیح  بدون اونم گذاشت تنهاش حقی چه به

  قهر البته و  دلخور و  ناراحته اصال

 ؟؟ میشن تنبیه ها برده فقط مگه ، شه تنبیه باید 

 نکنن تکرار تا ببرن پی اشتباهشون به باید ، دارن اضافی ؼلط هم اربابها

 

 .تخت روی اومد تا کشید طول کمی ، اومد پالستیک خش خش صدای

 . کرد حس شدنشو نزدیک  تخت تشک فرورفتن از

 . کنده هم لباسهاشو فهمید عریان های پوست مماس با

 . کشید انگشت رو باسنش انحنان تا گردن ی مهره از.  کشید کمرش رو دست

 . کرد زمزمه اروم گوشش تو

 ! باشی اربابت خدمت در باید امشب بیدار چه باشی خواب چه_ 

 ؟؟ خشک و زورگو اینقدر  ادم اخه ، کرد اخم

 . بوسید گردنشو و خوابید روش اومد ، برشگروند و داد فشار شو شونه

 !؟ اصال شد چی ، دراومد اش ناله و اه نشده هیچی

 سرد؟؟ و باشه قهر بود رارق نه مگه

 !؟ هست امکانش مگر اما

 گرم های بوسه  این با میکنه رو زیرو وجودشو اینچنین وقتی اونم

 

 روی سردی چیز  وقتی کرد بازشون اما بود بسته چشاش ، باز اومد خش خش صدای

 . شد ریخته باسنش
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 . پیشروی کرد شروع انگشتاش وقتی بود هیراد چشم تو چشم

 . کرد باز هم اونارو حرکت یک در کیان ولی کرد کاری نمیشد بسته دستهای با

 . شد داخل انگشتش وقتی کشید دردمندی ی ناله ، پیچاند کیان گردن دور دستهاشو

 شد ارومتر کمی که بود او حالت این دیدن از ، میچرخید کنان رقص کیان چشمهای تو لذت

 . گرفت شل  و

 . سرایی ؼزل هم شاید میکرد، زمهزم باز، اومد گردنش سمت به کیان

 ؟؟ یافتی راه نفوذم قابل ؼیر  قلب به ؟؟   هستی خاص چقدر  میدونی_ 

 ؟؟ کرد پیدا معنی تو با زیبایی میدونی

 ؟؟ کشیدن نفس حتی ، متفاوته باهات چی همه میدونی

 . التماس و نیاز شد وجودش همه ، لرزید تنش و شد خمار چشاش

 . کرد تحمل میشد رو دردش ولی میشد، بیشتر انگشتها

 کمک خیلی و بوده موثر واقعا که بود مشخص اما ، زد باسنش به که بود چی نمیدونست

 . کرد

 . کرد پرواز اسمان به لذت از ، شد انگشتان جایگزین بود منتظرش که چیزی وقتی بالخره

 . پیوند این از میزدن نفس نفس هردو

 . روح حتی ، دل ، جسم پیوند

 . شد تر سریع و تر کوبنده تن داخل در حرکتش

 . شدن سرازیر باهم و گرفتن اوج دو هر

 . گلبرگ از سبکتر ، بودن سبک

 . میکرد هدایت رویا و خواب سمت به ارام اونو که ، عاشقانه های زمزمه باز

 .شدی خودم مال اخرش دیدی_ 
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 . شدی ام سلیقه و میل باب دیدی

 ؟؟  کردی خود مال  نبودمو بودو همه عوض در ، گرفتم چیتو همه دیدی

 

 

 و  بزنه سرهنگ ی خونه به سر یه خواست ازش و زد زنگ ارمند دکتر که بود  مسیر تو

 . مطب  بیاره خودش با و بگیره ازش امانتی یه

 . نگه بهش چیزی بود بهتر پس میکنه مخالفت احتماال شاهین میدونست

 . چرخوند رو فرمون کرد اس واسش دکتر که ادرسی سمت به

  بگیره سواالتشو جواب و بشه روبرو سرهنگ با باید که اخرش و اول حال هر به

 خیلی البته هک داد تکون سری سورن ، داشت قرار مشهد مرفه مناطق از یکی تو اش خونه

 . کشور روسای و مسوالن مجموع میرسن خودشون به خوب

 ولی زد رو تصویری ایفون زنگ بار چند و کرد پارک نظر مورد ی خونه جلوی ماشینشو

 . کنه تکلیؾ کسب بزنه زنگ ارمند دکتر به دوباره شد مجبور و نشد خبری هیچ

 اومده راه شد مجبور و موند نتیجه بی هم کیان با تماس برقراری برای دکتر های تالش ولی

 .کرد  سرهنگ و دکتر  جفت نثار میان این فش چند و برگرده رو

 

 . زد حرؾ شاهین با بیمارا بین هم باری سه دو و بود درگیر بیماراش با ظهر تا

 .بود عباس ، فروش گل  پسر هم بیمارش اخرین

 ورا دور اون هنوز که باسع ولی بیرون زد و کرد خداحافظی همه از شد تموم که کارش

 . کشید بلندی سوت ماشینش دیدن با میپلکید

  جلو بیاد کرد اشاره بهش و خندید سورن

 برسونمت شو سوار_ 
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  ممنون اقا نه_ 

 . نمیشه جفتمون نصیب فرصتی  همچین دیگه بفروشمش میخوام ، شو سوار_ 

 ؟؟؟ بفرووووشی_ 

  ببنده کمربندشو کرد شارها بهش و خندید باز. زد داد سورن سر تقریبا

  بره بدی عروسکو این اخه میاد دلت چطور_ 

 ؟؟ بدم انجام بهتری کار یه بخوام پولش با وقتی نیاد دلم چرا_ 

 ؟؟ هست هم ماشین این از بهتر مگه ؟؟ بهتر_ 

 . هست ، عزیزم هست_ 

 .  بده ادرس خب

  میرم خودم.   نیست امن مون منطقه.  ممنون.  اقا نه_ 

 . میخورن ادم مگه ؟؟ حرفیه چه این_ 

 . فقط بریم کجا بگو

 

 

 

 . میکرد فکرشو که بود اونی از تر افتاده دور خیلی عباس ی خونه

 به کرد پرت اونو بودن زده زل بشون که ؼریبی عجیب ادمهای و گلی و حلبی های خونه

 . باور قابل ؼیر و ناشناخته دنیای

 . هست هم جاهایی همچین مشهد مثل بزرگی شهرهای و مدرن دنیای تو نمیدونست اصال

 و میکنه تخصصی روش چندین به پوستشو امروز کرده چیکارا بفهمه شاهین اگر که اخ

 .  میندازه بند رو و میشوره
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 .  مکان این االن و سرهنگ ی نهخو اول

 . انچنان نه خب ولی بود کوچه شبیهه ، کرد اشاره ای گوشه به عباس

 خودرو نور و خانه چند درب باالی سو کم چراغ  توکی و تک ؼیر و بود شده تاریک هوا

 . نداشت وجود روشنایی هیچ

 مسلم حق  برق چراغ چند که شهروندی حقوق حداقل از حتی  محرومیتها این بود عجیب

 . است منطقه اون شهرداری  بر  نشین روستا حتی و شهرنشین هر

  شد پیاده و کرد تشکر عباس

 . لطفا برو زودتر دکتر اقای_ 

 . کرد حرکت و کرد خداحافظی و نیست مشکلی که داد اطمینان بهش لبخندی با

 .کرد گم  خروجشو راهه ها کوچه پس کوچه اون تو ولی

 . نشده لحاظ شهر ی نقشه تو منطقه این کال که نمیکرد کمکی شینما اس پی جی حتی

 ،؟؟ کردن فراموش کال رو ادمها این یعنی

 . ندن خودشون به زحمتی ندیدن به میزنن خودشونو یا

 . زد بهش و اومد پشت از وانت اون کی نکرد حس که بود افکارش ؼرق اینقدر

 . کرد توقؾ ماشین و داد فشار رو ترمز

 . اومدن سمتش به  و شدن پیاده ابی  وانت از هم نفر چند و راننده

 .میداد فرار دستور بهش احساساتش تمام ، نداشت خوبی حس چرا نمیدونست

 به فقط و جهت بی و بدتری بقیه از تو که میزد تشر خود به و کرد مقاومت مقابلشون در اما

 . میکنی قضاوت  جؽرافیایی ی محدوده خاطر

 بند نفسش  ، پرید ذهنش از چی همه گرم ی اسلحه حتی و بلند های خنجر ناو دیدن با ولی

 شاهین کرد زمزمه و اومد

 . گرفتن رو ماشین سوییچ و  گوشی و کیؾ ، پایین کشیدنش ولی کرد مقاومت
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 وانت سمت دادبه هلش میرسید نظر به تر قوی بقیه از که یکی

  شو سوار_ 

 . نیست بازگشت به امیدی هدیگ اینجوری ، میرفت نباید ، نه اما

 .میرفت رژه چشمش جلو چی همه

 . شاهین بؽل ، عالم چیز محبوبترین و سگها ، انجیر درخت ، شون خونه

 

 به اروم زیادی که داشت هیراد به  هم چشمی گوشه  ولی میکرد سشوار موهاشو اینه جلو

 .  میرسید  نظر

 . شد مواجه پیام و رفته دست از تماس کلی با و رفت گوشی سمت به شد تموم که کارش

 . کرد هیراد به بدی نگاه و هم تو رفت اخماش

 نشینی عقب ممکنه ی نقطه دورترین به و کرد عوض جاشو زود واکنش این دیدن با هیراد

  کرد

  نکردم کاری من_ 

  اومد سمتش به اروم قدمهای با

 ؟؟ نزد رو خونه در کسی بودم حموم_ 

 ؟؟ کی مثال_ 

  میشد تر نزدیک اتاق در به قدم یه هیراد  ورمیداشت  کیان که قدمی هر با

  جوون مرد یه مثال ، نمیدونم_ 

 باز رقیبش واسه رود باید چی واسه ، رفت پارسا عکس سمت به هیراد نگاه ناخوداگاه

  اصال میکرد

  هیچکس نه_ 

  شد نگاهش ی متوجه کیان
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 ؟؟ مطمئنی_ 

  اوهوم_ 

  دارم کارت اینجا بیا_ 

  خوبه جام من نه_ 

  است ساخته کارت ورداری دیگه قدم یک هیراد_ 

 از سرعتی چنان با بعدش که بیشتر انرژی  ی ذخیره واسه فقط اما کرد مکث لحظه چند

 . موند جا و شد ؼافلگیر  کیان که کرد فرار اتاق

 ؟؟ میکاری  در پشت مهمونامو دیگه حاال ، هیراد میکشمت_ 

 

  داد جوابشو اونم البته بشنوه هم هیراد که گفت بلند اینقدر اینو

 ؟؟ زوره مگه.   مون خونه تو بیان  نمیخوام.  ندارم دوس مهموناتو_ 

 

 . میکرد رانندگی مطب سمت به  کیان و بودن ماشین تو  جفتشون بعدش ساعت چند

 . میشد جا به جا هی و نداشت قرار و اروم هیراد

 ؟؟ کرمی مگه میخوری وول چقدر ، کردی عصبیم بگیر اروم_ 

  اصال بشینم نمیتونم. زدییی بد خب_ 

  بود حقت_ 

  نکردم باز درو اصال کردم خوب ، نخیرم_ 

  میکنم  ادمتت خونه تو  شب ، باشه_ 

 . رسیدن مطب به تا دوخت بیرون به چشم  کیان تهدیدهای به میتاه بی
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 ای شماره  دیگه حتی که تعقیبش بود بهتر.  دید رو سورن ماشین  که کنه پارک خواست

 . رفت فنا به  گیری گروگان ی حادثه تو قبلیش گوشی که نداشت ازش

 

 

 موش یک مثل نه بمیره ایستاده بمیره قراره که حاال ، زد یکیشون صورت تو مشت یک

 .  لرزون ترسوی

 محکمی ی ضربه کفش ی پاشنه با. گرفت دستهاشو پشت از سومی که زد هم رو نفر دومین

 پیش از کاری نتونست کردن اش دوره همبا همه وقتی ولی کرد ازاد خودشو و زد پاش به

 . کردن کنترلش و ببره

 باز ولی کرد حس رو خون گرمای.  خورد صورتش و شکم تو مشت دوتا یکی میون این

 . میچرخید ذهنش تو که بود شاهین  فکر تنها

 . بس و داشت بیم او تنهایی و ؼم از ، نمیترسید مرگ از

 . شلیک صدای هم بعدش ، شنید اشنایی فریاد صدای ، شد روشن چراؼی لحظه یک

 است؟؟ اینگونه پایان پس.  افتاد زمین روی و کردن رهاش

 !انگیز؟ خوؾ و سرد و تاریک

 . نیست بیش توهمی اینم یا ، است زنده هنوز ، نه اما

 مطلق  تاریکی این تو حتی که چشمهایی با موطالیی پسر یک ، میدید درگیری سرش باالی

 . بود  چراؼونی

 . گرفتن زال پسر این از نگاه بود سخت که ،  تاخیر با اما دید  هم رو یانک

 باقی میدان در کسی سه این جز و کردن فرار ، ان یک در شدن پراکنده ورش دور از همه

 . نماند

  اومد سمتش به نگران کیان

  خوبه؟؟ حالت_ 
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 از پسر ان ولی ایستهب کرد کمکش و گرفت بازوشو کیان ، داد تکون تایید عالمت به سرشو

 . نمیشد نزدیک و زده زل بهشون دوستانه چندان نه نگاهی با قدمی چند

 ؟؟ دقیقا میکنی ؼلطی چه اینجا_ 

  خونه برسونم بیمارامو از یکی بودم اومده_ 

 !ندارم؟ خبر داری تشریؾ سنپ_ 

 . که واقعا

 خودت واسه چرخیمی صاحاب بی ادمهای مثل  که  است چیکاره وسط این شاهین این پس

 !؟ راست و چپ  میاری باال گندکاری و

  یار گرم اؼوش و میخواست خونه فقط ، نداشت بحث جرو ی حوصله و داشت درد

 . هیراد دست داد و  کرد پیدا زمین رو از کلیدارو.  کرد خودش ماشین سوار کیان

 . دنبالمون بیا_ 

 که بشینه سورن ماشین فرمون شتپ هم هیراد شد منتظر ، شد ماشین سوار و گفت همینو

 . گذاشت تنهاش اینجور نمیشد

 . داشت بدی حس ، نکرد حرکتی و ایستاد خشک همونجا ولی

  شدن ترک

  نبودن مهم

  بودن اضافه و زیادی

 . میشناخت خوب رو  ساحل در ؼروب نگاه اون شد، بدش حال ی متوجه کیان

 بست چشمهاشو مهر و گرما همه این تدریاف از هیراد ، کرد بؽلش محکم و رفت سمتش به

. 

 .صبوری کمی فقط میگم بهت رو چی همه. عزیزم واست میدم توضیح_ 

 باشه؟؟؟
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 . کرد راحت خیالشو و داد تکون سرشو هیراد ه تایید انتظار در کرد مکث

 نگاه اینکه بدون نه ولی شد نزدیک ماشین یکی اون به هم هیراد و رفت ماشین سمت به

 . کنه سورن ی روانه تهدیدشو زا پر و عصبی

 . نگاه این کرداز یخ لحظه یک سورن

 ! ؟ کیه پسر این 

 !؟ نیست طبیعی چشمهاش چرا

  سرسبزی و  میرسه اب به  ش ته که عمیق دره یک مثل

 . ترسناک العاده فوق اما بود زیبا

 

 . نخورد تکون کرد کاریش هر ولی بزنه زنگ شاهین به کنه روشن رو گوشی کرد سعی

 . میداد بیرون حرص با نفسهاشو ، بود عصبی همچنان کیان

 طرفش رو  کاؼذی دستمال پاکت ، شد مواجه ش خونی صورت با و برگشت لحظه یه

 . گرفت

 . دادن سامان سرو صورتش به اینه تو کرد روعش و ورداشت چندتا

 . نمیکنم درکت سورن واقعا_ 

 ؟؟ بیفته اتفاقی چه بود ممکن اومدم نمی دنبالت اگر میدونی

 . بچه بودبکشنت ممکن

 ؟؟ اینو میفهمی

 . بدی دست از جونتو بود ممکن راحتی این به

 . داد تکون سری و داد چشاش به چرخی

 ؟؟ میشه اینطوری میدونستم چه.  بوده عمدی انگار میگه جوری یه_ 
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 . میاد پیش ، دیگه اتفاقه

 !؟ نمیکنه خبر که حادثه

 موضعش از کمی شد شوکه ، کشید داد سرش تقریبا و شد تر عصبی طلبکارش لحن از

 . کرد نشینی عقب

 ؟؟؟ اتفاااقه_ 

 ؟؟ حادثه و اتفاق میذارن رو بازیا الابالی و حماقت اسم روزا این

 . شاهین عزیزمون دوست با دارم حرؾ یکم من فقط ، باشه

 ؟؟ مورد این در داره ای دیگه نظر یا است عقیده هم شما  با هم اونم ببینم

 ؟؟ بگی بهش میخوای واقعا_ 

 ؟؟ داشتی پنهونکاری  قصد مگه_ 

 . بگم بش مرور به و  اروم اروم گفتم ، خب نه_ 

  اینده سال ده تا سه طی مثال

  کرد ای خنده تک

 ؼلطای.  نمیکنه که کارا چه سورن جناب ببینه بذار.  نیست حرفا این از ، عزیز نه_ 

 . کشنده نوع از اونم اضافی

 . میکشتم کن باور ، میکشتم_ 

 شیر؟؟ دهن تو بندازی منو میخوای اونور از میدی نجاتم اینور از یعنی

 و کوفت و حادثه و تفاقا همون.  کن تعریؾ واسش رو فلسفه و منطق همین ، خب نه_ 

 . زهرمار

 . نیستن من مثل که همه ، بشه قانع شاید

 . میکنه اجرا و میده حکم مستقیم.  نمیکشه زدن حرؾ به اصال ، عمرا_ 

 . نیستم  شاهین جای من که کن شکر رو خدا برو ، خوبه همینش_ 
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 . مرگ ی جوخه مستقیم ، نمیکشه هم دادن  حکم به حتی

 

 

 . بود نشسته منتظر حیاط تو عصبی و نگران دست، به گوشی شاهین

 . همش میزد خاموشی سورن گوشی چرا بود عجیب

 . میکرد اش دیونه داشت بیخبری این ی عالوه به تاخیر دوساعت

 زود رو بلند شاسی ماشین اون.  کرد باز رو حیاط در و پرید ماشین موتور صدای دنشنی با

 . شناخت

 ؟؟ میکرد چیکار اینجا کیان

 .شد بیشتر تعجبش ماشین تو سورن دیدن با

 . نشسته فرمونش پشت بلوند پسر یه که  بود سورن   ماشین سرشون پشت    

 . داد پاسخشو سری تکون اب هم شاهین ، کرد سالم کوتاه بوق یک با کیان

 کرد خشکش صورتش کبودی دیدن ، کرد باز سورن واسه رو ماشین در

 شده؟؟ چی_ 

  داد قورت دهنشو اب و کرد نگاهش ترس با

 .  االن بت میگم_ 

  ببینه بهتر باال داد  گرفت رو سورن صورت و اومد جلو دستش

 ؟؟ کرده اینکارو کی_ 

  شاهین به باشه داشته دید بتونه شد خم یکم کیان

 باقی دیار به تون خان سورن بود نزدیک نیست مهم که اینا حاال ، اوباش و الت نفر چند_ 

 . بودیم رسیده دیر دقیقه دو اگه بشتابه



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 . کرد کیان نثار فحش چندتا دلش تو و بست چشمهاشو سورن

 . نیمخورد تکون همچنان شاهین

 . میشد پایین باال سختی به هم نفس ، نمیشد خارج کلمات مونده باز دهنش

 ؟؟ امشب بده دست از رو سورن بود ممکن یعنی

 ؟؟؟ راحتی این به

 !میبرد؟ خودش با رو چی همه و میرفت ، بود عمرش و زندگی و جون که کسی

 . انداخت پاش جلو و کند قلبشو اش سینه تو زد چنگ یکی کرد حس

 . میکرد ینمال و خونین رو زمین تمام  و میتپید هنوز که قلبی

 . انداخت بؽلش تو خودشو ، شد نگران دید رو چشمها نگاه  اون وقتی سورن

 . نیست هیچیم ، سالمم کن نگاه.  خدا به االن خوبم شاهین_ 

 . برگشت زندگی دوباره اومد خودش به یار، بؽل کردن حس با

 . کرد ش له بؽلش تو و فشرد سینه به محکم

 . میچرخید هنشذ تو که کابوسی این از میترسید

 . پرسید سوالشو و شد جدا بالخره

 .کرد پرتاب سورن سمت به کلیدارو و شد پیاده ماشین از هیراد لحظه همون

 . میزد موج چشاش تو کینه و نفرت هنوز

 . زد زل دیونه پسر این به تعجب با و گرفت هوا تو کلیدارو

 

 . کوبید محکم درو شدو سوار کیان ماشین تو سورن و شاهین به اهمیت بی

 .داد تکون سری کیان

 . زد دور کوچه ته و کرد روشن رو ماشین و کرد زمزمه رو واست دارم
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 . اورد باال دستی و کرد کوتاه خداحافظی یه رفتن قبل

 . اورد باال دستشو پاسخش در اما بود پریده رنگش و نداشت خوشی حال همچنان شاهین

 

 

 . داخل بودن اومده که بود ساعتی دو

 . گرفت سکوت ی روزه چی همه شنیدن بعد شاهین

 .نگفت هیچی اصال ، نکرد بیداد و داد حتی

 . برگشت سیگار پاکت یه با ساکت ربع بعد و بیرون رفت فقط

 رو جهنمی ی هفته یک و کشیدی عذاب همه اون ترک توی که تو بگه بهش نداشت جرات

 مرور نو از رو پروسه همون بد شب یک خاطر به دوباره داره ارزش گذروندی سر از

 . کنی

 بیرون بینی از فشار با دودشو و میزد  ُپک اتشین باریکهای اون به وحشتناکی حرص با

 . میداد

 . میزد سرخی به بدتر چشاش ، نشده اروم همچنان اما ، پر جاسیگاری و شد تموم پاکت

 . اومد نمی در جیکش نشسته بؽل به زانو مبل توی

 . نداشت کردنشو اروم  واسه شدن قدم پیش و خواهی معذرت واسه الزم جسارت حتی

 . نمیخورد تکون و زده زل حاالتش این به ترس با فقط

 . شد بلند و داد جا جاسیگاری توی ونوا فشار با گرفت سیگار اخرین از که رو کام اخرین

  دود همه اون از بود شده دار خش صداش

 . بیام تا میخوابی لخت شکم به تخت روی خواب اتاق تو میری_ 

 تپش به قلبش. حیاط  تو رفت دست به انبردست ، اشپزخونه سمت رفت و زد حرفو همین

 . نداشت شدن بلند توان حتی افتاده
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 !؟ ادم این سرشه تو چی یعنی

 . رفت خواب اتاق سمت به و برخاست جاش از بود که سختی هر با

 . خوابید تخت روی و دراورد کامال لباساشو

 . شاهین شدن نزدیک بعد و اومد هال در صدای

 شد شوکه دستشه توی انچه دیدن با کردو نگاه اتاق در  چارچوب سمت به

 

 

 

 . نشست شد بلند ترس از ناخوداگاه

  رفتن عقب عقب  تخت رو کرد شروع

 . پوشوند لختشو تن و کشید رو لحاؾ

 . ببخشید.  کردم ؼلط! ؟ شاهین_ 

 . میشه اینطوری نمیدونستم کن باور

 . دوباره بخوابه کرد مجبورش و گرفت گردنشو و اومد جلوتر

 . فقط بگیر خون خفه ، نگو هیچی_ 

 . نمیکردم چکت لحظه به لحظه و همش بودم مشؽول روز دو

 . رسید کجاها به کارت ببین

 ؟؟ خونه میارنت و میکنن جمعت و ها کوچه پس کوچه از  ها ؼریبه دیگه حاال

 . میام بخار بی و شلؽم نظرت به حد این تا

 .ببخشششییییدددد. کنممی خواااهش شاهین_ 

 . امشب بود شده سنگ شاهین اما ، بود لرز و ترس سراسر لحنش
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 . شد کوبیده دهنش  توی محکمی سیلی و نداد اهمیتی

 . نکش هم نفس حتی ، نشنونم صدا_ 

 

 . چید تخت ی لبه رو سرخ گل ی بوته پرتیػ و بلند های شاخه

 . چکید باهم سورن لب از خون و اشک

 . میترسید میزدن نیشخند بهش که  زشت و تیز های تیػ همه اون از ، گرفت ازشون نگاه

 ؟؟ اورده شاخه چند چرا

 بزنه؟؟ میخواد چقدر مگه

 نخوره تکون کرد تاکیید دوباره. کرد تعدیل رو سورن کشیدن دراز مدل.  ورداشت رو اولی

 .درنیاد صداش و

 باز عوضش و کرد خفه بالشت توی  شو ناله ، کوبید کمرش روی و اورد باال رو ساقه

 . ریخت اشک

 . داشت بدی  سوزش ، میسوخت

 زخمی و میشکافت رو پوست رحمانه بی که هایی تیػ طرؾ یک ، ضربه شدت طرؾ یک

 .میکرد شکنجه و بود دهنده زجر بدجور میکرد

 های شاخه کلی میدونست که میکرد هق هق ، شکست ساقه که بود ضربه هشتمین یا هفتمین

 .  کنن طراحی و بزنن نقش کمرش روی نوبتن منتظر که هست  هم دیگر

 

 . رسید پایان به بدبخت کمر روی نقاشی و شکست هم ساقه اخرین بالخره

 . میکشید نفس تقال با و سختی به شده کیپ بینیش و گلو که بود کرده گریه اینقدر

 ؟؟ نشده تموم هنوز تنبیه یعنی ، کرد نگاه بود کرده اخم همچنان که شاهین به

 . بیرون رفت و کرد جمع رو شکسته های شاخه
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 . اتاق تو برگشت کننده عفونی ضد با

 . شسته دستهاشو حتما ، اومد می صابون بوی

 کرد سعی ، گرفت اتش دوباره شده اروم تازه درد ، شست اشوزخمه روی استریل گاز با

 . نداد اجازه و گرفت محکم پهلوشو که کنه فرار

 .میداد انجام تمام جدیت با کارشو نوازش یک حتی حرفی هیچ بدون

 . باال کشید ش تنه پایبن تا رو لحاؾ اخر در

 داریم کار خیلی ، سنگینه یخیل حسابت. فردا واسه میمونه اش بقیه ،  شده تموم نکن فکر_ 

 . تسویه تا

  سرکار بری نمیتونی بگو و صبح بزن زنگ ضمن در

 . کرد خاموش هم رو چراغ شد بلند.

 بخواب دیگه حاال_ 

 ددی؟؟؟_ 

  کرد مکث لحظه یک رفتن حال در بهش پشت در چارچوب توی

  لطفاااا ؟؟ نمیکنی بؽلم ؟ ددی_ 

 . رفت و داد ادامه هشورا بالخره و حرفی هیچ بدون مکث باز

 .بود دیگری جای دردش اینبار درد، از کرد هق هق باز

 . کرد زخمیش و نشست دلش روی  ضربه

 

 

 . بود کرده اشؽال رو اتاق ی همه و هکرد پیشروی تخت سمت به پنجره ی گوشه از افتاب

 . میشد سوزش باعث و مینشست زخمهاش روی تیزش و تند نور
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 خانم  به ؼیبتشو و ظهره نزدیکه میدونست.  کشید باالتر پتورو و داد خودش به تکونی

 خواب به داشت دوباره و شد بیخیالش خراب گوشی ی بهونه به ولی نداده اطالع کریمی

 . اومد کمد شدن ازب صدای که میرفت

 دیده  دیگه خوابی چه یعنی. میگشت چیزی دنبال  که بود شاهین.  نشست شد بلند زود

 ؟؟ واسش

 کبودی به زیرشون و کرده پؾ چشمها ، کرد نگاه صورتش به.  نشست تخت ی گوشه اومد

 . بود گرفته وجودشو تمام سیگار بوی ،  خواب کمبود از  میزد

 . صبح تا کشیده گهدی پاکت چند میدونه خدا

 !کرد؟ داؼون شو ددی کاریاش ندونم با دیشب حد چه تا یعنی

 

 . بود دستش ؼریبی و عجیب ی جعبه ، زد زل شاهین دستهای به

 قالب چند توی رو ست مقوای ی جعبه داخل که ای وسیله که.  تبلت یا گوشی ی جعبه مثل

 . کردن بندی بسته هم کیفیت با ی ضربه ضد  پالستیکی

 . موند باز دهنش دراورد که رو ؼریب و عجیب شی ونا

 . بود ندیده عمرش تو چیزی همچین حاال تا

  باال بگیر پاهاتو و بخواب کمر به_ 

 . اروم و بود سرد لحنش ، اومد خودش به شاهین حرؾ با

 . داشت هم ای چاره مگر اصال داد، انجام گفت که کاری

 جمع بیشتر خودشو درد از ، داد فشار پشتش سمت هب رو  وسیله اون ای استوانه سمت وقتی

 . کرد

 . برد نفسشو رسید اخر به تا حال این با ، داشت خاصی انعطاؾ و نبود  بزرگ زیاد

 . میشد بسته سورن الت دور که بود شده تعبیه ش ته هم حلقه یه

 . شد بلند تخت رو از شاهین و شد تموم بالخره
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  بخور صبحونه بیا و بشور روتو و دست  پاشو_ 

 راه برسه چه حرکت بود سختش. داشت عجیبی حس.  بیرون رفت و نشد جوابش منتظر

 . رفتن

 . شست روشو و دست و رسوند حموم به خودشو پرانتزی قدمهای و کوتاه قدمهای با

 . کرد اینه تو کمرش به نگاهی

 . شاهین ددی  بدی خیلی_ 

 ؟؟؟ پسرتو میزنی اینجوری اخه.  اصال تربیتی بی

 ؟؟ گناهو بی مظلوم من

 . پرید جاش از سریع اما نشست صندلی روی و رفت اشپزخونه سمت به

 . ریخت واسش چایی یک و زد نامحسوسی لبخند شاهین

 . نمیشینی چرا ؟؟ چیه_ 

  میکرد نگاش تعجب با و بود گرفته باسنشو دست دو با سورن

  خورد تکون ددی_ 

 . خورد تکون چی_ 

  چیز همون ، چیز_ 

  باش زود.  درنیار ادا بخور بشین_ 

  پرید جاش از دوباره سریع.  لرزید وجودش تمام باز که بشینه اومد دوباره

 . میخوره تکون کن باااااور. ددیییی_ 

 . انداخت دهنش تو لقمه یه خونسردی کمال در شاهین

 . میکنه بدبختت   مخصوص ی حلقه اون که . نشی تحریک کن سعی ضمن در ، میدونم_ 

  بشین دیگه حاال
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  کرد نگاش مظلوم و داد قورت دهنشو اب

  میخورم ایستاده من ددی_ 

  میخوری نشسته.  نه_ 

 اخه ددی_ 

 میکنم ای دیگه جوری کنم هم تکرار.  حرفمو سورن نمیکنم تکرار_ 

 صندلی به نبستمت تا بشین پس

 

 

 . نمیشد نلرزه لعنتی اون که بشینه طوری خواست جوری هر

 . لذت البته و فشار همه این از بود شده سرخ

 .میداد قلقلک شو معقده درونی حسگرهای تمام لعنتی این  وقتی نشه تحریک میشد مگه

 .اشتد قلب تپش ، گرفته سرعت نفسهاش

 . گذشت و رحم امید به زد زل شاهین به باز

 . میکرد تایپ گوشیش تو چیزی میخورد چاییشو که همونطور و نمیکرد نگاش حتی ولی

 ؟؟ شاهین_ 

 .بود پایان به رو  تحملش ،  میلرزید صداش 

 . داد جوابشو بگیره گوشی ی صفحه از نگاه اینکه بدون

 !؟ بگیره  ازش چشم یقهدق یه نمیتونی که مهمه اینقدر چی مگه

 . بود خواستار کاملشو توجهه ، سردی این به نداشت عادت

 

 ؟؟ بله_ 
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  نمیتونم شاهین_ 

 ؟؟ نمیتونی  رو چی_ 

  شدم سیر ، بلندشم میشه_ 

  بخور کامل صبونتو ، نه_ 

 . بخورم نمیتونم_ 

 .میتونی_ 

  داد ادامه و زد پوزخندی

 ؟؟ بندازم یادت بگو  رفته یادت اگه ،  نداشتی لیمشک  خوردی دادم  اینم از بزرگتر_ 

 .  زد ریشه وجودش  تو  تیره و خاکستری حسی لحظه یه

 ! ؟ میکنه توهین بهش چرا

 ؟؟ شدت این با و اینجوری اونم  میکرد تحقیرش چرا

 . میکرد خطی خط ؼرورشو و حرفها این بود دهنده ازار

 .  اینجا تا کرده سکوت  و کرده تحمل هرچی بسه ، کنه سکوت نمیشد دیگه

 . زمین روی داد هل رو بود میز روی هرچی  دست ساق با

 . شکست ظروؾ و شد اشپزخونه  لخت کؾ پخش چی همه

 . بودن سرگردون ها شیشه خورده میون نون حتی و چایی و پنیر و مربا

 . کرد بهش بدی نگاه و گرفت گوشی از چشم بالخره شاهین

 پشت از موهاشو که بیرون بره خواست و کرد پشت بهش و شد بلند صندلی از توجه بی

 . نداد اجازه و گرفت

 ؟؟ نه ، نمیشی ادم تو_ 

 ؟؟ است دفعه هر مثل هم اینبار کردی فکر
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 جات که راحته خیالم الاقل اینجوری ، میکنم دفنت خونه همین تو و میکشمت ایندفعه

 . کجاست

 بالیی نکنه باشه بهت حواسم لحظه به لحظه تنیس الزم ، باشم نگرانت هی که نیست الزم

 .  بیاری خودت سر

 . کرد ازاد شاهین دادن هل با خودشو

 . بکششش_ 

 . نبینم نحستو روی دیگه لحظه یک و بمیرم حاضرم

 . شاهین متنفرم ازت

 . ازت میاد بدددم ؟؟ میفهمی

 افتاد کابینتا سمت به و خورد لیز ،  کنه کنترل خودشو نتونست اومد صورتش روی که سیلی

. 

 . افتاد زانو رو و کشید بلندی اخ درد از ، کرد اصابت تیزش ی گوشه به پهلوش

 جمع و گلوله خودشو و شد ولو  زمین روی و گرفت پهلوشو ، درد از بود اومده بند نفسش

 بکشه نفس بتونه بلکه کرد

 

 

 . نمیکرد حرکت ، شده شوکه لحظه چند شاهین

 . میسوخت اکسیژن کمبود از وجودش تمام چرا وگرنه نمیکشید هم نفس احتماال

 . زد زانو کنارش و رفت شده مچاله جسم طرؾ به

 .  برگردوند خودش سمت به و گرفت شو شونه

 . درد از کرد ناله وفشرد هم  به چشاشو

 . میرفت فرو شاهین قلب تو  که  ها ناله این بود خنجر
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 شد؟؟؟؟ ؟؟چت عزیزم دلم جان_ 

 ؟؟؟ شااهین_ 

  کرد صدا اسمشو و زد هقی

 .  میمیرم دارم شاهین_ 

  االن میشی خوب.  برم قربونت نه ، دلم عزیز نه_ 

 . اورد لباس  کمد از و تخت رو گذاشتش.  شد بلند و کرد بؽلش

 در هم عمیق تقریبا خراش یک که  بزرگ کبودی اون دیدن ، میکرد عوض که لباسهاشو

 . کرد بیشتر نگرانیشو سینه ی قفسه زیر و پهلو   تو میشد دیده امتدادش

 . میکشید اه و میپیچید وجودش تمام تو درد کردنش بلند بار باهر ، کرد بؽلش باز

  درموندگی و ،ترس  گناه اساحس همه این از بود کرده بؽض شاهین

 . میکرد شروع خودش از البته و تقدیرو این میزنه اتش ؟؟  بشه چیزیش نکنه

 

 پاشو بار هر که زندگی این به لعنت.  کرد حرکت بیمارستان سمت به و گذاشتش ماشین تو

 .  زد رقم زندگیشو روزهای بدترین که مکانی این به میکشوند

 خودش بدش حال اصلی مسبب ، برده اونجا به رو سورن ارب هر که اصال خودش به لعنت

 . بود

  تب و خوردگی سرما اون بار اولین

  زدن کتکش که الشی ادمهای اون بار دومین

 . کرد بیمار و  مصدوم زندگیشو گل خود، دستهای با و مستقیم کامال االن و

 اش کلیه و داخلی ضایاع یه  اسیبی  ضربه، که  کردن راحت خیالشو دکترا بیمارستان توی

  نزدن

 . نداد رضایت ندادن انجام رو سنو و عکس و ازمایشات تمام تا حال این با
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 . نمیکرد نگاش و بود دلخور سورن وقت تمام

 . دیشب از کرد روی زیاده واقعا ، میداد حق بهش

 . کرد اش دیوانه که بود دادنش دست از ترس بود، خودش دست مگه ولی

 

 پلی که ای ترانه حتی و شاهین به ای توجه و میکرد نگاه بیرون به شیشه از  ماشین توی

 . نداشت کرده

 . بیداری و خواب بین و کسله داروها و مسکن اون تمام از بود مشخص

 از بیش  قهرشو و دلخوری نمیشد. لبخندش دیدن به داشت نیاز ، بخشش به داشت زنیا ولی

 . اورد تاب این

 . بوسید و باالاورد و گرفت دستشو

  دستش بود سرد

 . بود شده  رنگی یخمکهای شبیهه ، انگشتاش

 .انگیز وسوسه و خوشمزه  و رنگ و اب خوش

 . کنه نگاش برنگشت حتی نداد انجام واکنشی ولی زد انگشتانش به بوسه چند باز

 ؟؟ سورن_ 

 ؟؟ عزیزم سورن

 . بشه اونجوری نمیخواستم عزیزم ببخش.  شم فدات نکن قهر

  داری دوس که کاکاویایی اون از ؟؟ واست بخرم بستنی

  رفت مخالؾ سمت به بیشتر و کشید شاهین دست از دستشو

 ؟؟؟ عزیزم ؟؟ سورن_ 

 همیشگی پرحرؾ و شیطون پسرک نه میزنه حرؾ دیوار با داره که بود این مثل ، هیچ باز

. 
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 و رسوند خواب اتاق  به خودشو سختی به و کرد رد اما کنه کمکش خواست خونه توی

   کشید دراز تخت روی

 راه ی میونه در  سورن حرؾ که بیاره اب رفت و گذاشت تخت کنار عسلی روی دواهاشو

 . کرد خشکش

 ؟؟ ازم شدی خسته_ 

 شاهین؟؟  شد تموم بهم تنسب  عشقت کی

 ؟؟ نکردم حس چطور ؟؟ نفهمیدم چطور

  زد زل زیبایش سان گربه چشایی تو و برگشت سریع

 ؟؟ شدی خل ؟؟ سورن میگی چی_ 

 .  گیرشد نفس ، شد دار نم ، شد عوض  نگاهش یهو

   نما  شبنم و پرطروات بهاری صبح شبیهه 

  نشست تخت رو شد بلند

 . کردی دریػ ازم بؽلتو دیشب...  دیشب_ 

 . هیچوقت.  نمیکردی اینکارو هیچوقت

 . نمیکردی رد بؽلت بیام میگفتم ، ناراحت و عصبی هم چقدر هر

 ؟؟ نمیخوای منو دیگه که اینه ؼیر

  کرد نزدیکتر صورتشو و گرفت سردشو دستهای.  نشست زانو دو رو و روبروش رفت

 ؟؟ میگی چی ؟؟ عشقم_ 

 ؟؟  چی همه شده تموم که کرده فکر چطور ، ؼمگین حال عین در و بود مهربون لحنش

 ؟؟؟ هست امکانش اصال ؟؟ ممکنه چیزی همچین مگه

 !! میشه تموم  عشق چطور بود، عجیب واسم همش_ 

 !! میپاشه هم از ها رابطه چطور
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  میشه کننده خسته و سرد ، خوب حس همه اون چطور

 ؟! میشه شروع اینجوری بگو پس

 !!!؟؟ بؽل یک کردن دریػ  از

 

 

 

 . شد قفل زبونش ، کنه شروع کجا از نمیدونست که بود زیاد حرؾ اینقدر

 . تهگرف ازش رو توضیح ی اجازه و کرده مشوش ذهنشو که سورنه دلخوری و  ؼم هم شاید

 ناخوداگاه ، اومد خودش به میشد تر ؼمگین لحظه به لحظه که چشمهایی اون دیدن با ولی

 . فشرد حسابی رو بود دستش تو که دستهایی

 . نداد اجازه اما عقب بکشه دستهاشو کرد سعی.  کرد جمع صورتشو سورن  ، اومد دردش

 اومد؟؟ دردت ؟؟ عزیزم چیه_ 

  ؟؟ همیکن ول دستاتو شاهین کردی فکر

 ؟؟ بری میذاره کردی فکر

 ؟؟ میده باد به زندگیشو امید تنها کردی فکر

 ؟؟ دنیا ادم فکرترین بی یا ، است دیونه ، خله کردی فکر

 ؟؟ خداحافظ  و باش ،شاد  شد تموم اره میگم کردی فکر

 . لؽزید اشکی  امید نور میان از هم حین همون در ، زد برقی ؼمگین چشای

 !! شد تموم و بودی من عشق ، اره نک فکر ؟؟ سورن_ 

  اخرش جداییه و شده سرد ، بوده ای رابطه کن فکر

 !! باشم  تو با نمیخوام دیگه و سرم به زده من کن فکر اصال
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 اش بچه از تونسته کسی حاال تا نکردی فکر ، باش داشته رو ها گزینه این ی همه اصال

 ؟؟ بتونم من که بگذره

 ؟؟ بخواتش کمتر ؟؟ باشه عاشقش کمتر تونسته

 ؟؟ باشه راحت اون تا بزنه اتیش و اب به خودشو کمتر ؟؟ براش بمیره کمتر تونسته

 !!لحظه؟؟ به لحظه و ساعت به ساعت و روز و شب اونم ، بره تصدقش  کمتر تونسته اصال

 ادمه خب ، کرد اشتباه ددی اصال ؟؟ دیشب بود عصبی ددی ؟؟؟ من کوچولوی سرته تو چی

 . اونم

 خودت کردن تیکه تیکه حال در عصبانیت و خشم حجم از ، میدم بهت شرؾ قول دیگه ولی

 . قدرت تمام با اونم کنم بؽلت ، نزنم َپست  باشم  هم دنیا ی همه خودم و

 ؟!بهت محتاجه چقدر ددی بفهمی تا

 !؟ قشنگت لبخند دیدن امید به فقط میشه زنده و میمیره بفهمی تا

 . فقط تو و تو و تو و تو. میخوام چی نیاد این از من مگه اصال

 روت و چشم بی ای گربه چشای اون از نگاه یک فدای ای دیگه چیز هر

 

 

 . گریست کمی و گذاشت صورتش جلوی و کشید دستهاشو ، زد هق

 خود با و شست هارو ناراحتی و ترس و دلخوری و امد سیلی بود، شده اروم وجودش تمام

 . برد

 روی و  داد پاسخشو میل کمال با  شاهین ، بؽل جستجوی در کرد باز رو دستها بالخره

 . نشوند بؽلش توی اونو و نشست زمین

  فتگر سر از مندی گله گریه، بین و گرفت پیراهنشو ی یقه سورن

 ، بدی خیلی ددی_ 
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 . اصال تربیتی بی

 ؟ داره گناه پسرت نمیگی

 ؟ نکنم تا بد باهاش نمیگی

 ؟ کوچولوه دلش نمیگی

 ؟ میشه ریزتر و میشکنه نمیگی

 . کرد پاک اشکهاشو و بوسید سرشو و خندید

 ببخشید ،  تربیتم بی اصال عزیزم، باشه_ 

 نکنه قهر و  ازش باشه راضی و ببخشه بدشو ددی ما کوچولوی کنم چیکار ، میکنم جبران

 ؟؟  دیگه

  بستنی_ 

  چشم_ 

 پفک_ 

  چشم_ 

  داشتن کولی تا دو اون که قرمزا اون از ترشک_ 

 ؟؟ کولی_ 

  دیگهههه برادرت دخترای_ 

 داد تکون سری و خندید باز

  هارو بیچاره داری چیکارشون_ 

  واسم بخری باید شد خراب هم گوشیم_ 

   افرین.  نکنه درد دستت_ 

 دیگهههه بود قدیمی خب_ 
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 . میزنی جدید گوشی نق داری ماهه دو. بوده عمده از میدونم که من_ 

 نیست خبرا این از ولی

 . نجومی قیمتهای اون با  مسخره گوشیهای اون نه میگیرم کردی خراب که همون کپ یکی

   بدم گوشی پول اینقدر عمرا

 .  وبخووو میخوام ایفووون دددیییییی؟؟؟_ 

 دست حتی که ساده گوشی با من میاد دلت.  منشیا و  دستیارا حتی ازش دارن دکترا همه

 ؟؟؟ مطب برم نمیدن هاشون بچه

 نیاد؟؟ دلم چرا اره_ 

 حاال پاشو.  ناقابل گوشی یه واسه کنم هزینه اینقدر که اختالسگر مامانم نه سفیره بابام نه

 . نکن لوس خودتو دیگه

 . نیفتی پس بخوری کنم رسد چی یه واست برم

 

 

 . بود زده زل تصویر توی پارسا چشمهای به

 . داشت مهربونی و  قشنگ چشمهای ، نمیرسید بدی ادمی نظر به

 . بود کرده ترش جذاب شده، کشیده باشل روی بخشی ارام و ملیح لبخند

 . بود متنفر ازش حد این تا چرا ، توصیفا این ی همه با

 .ست دیگری چیز واسه رشکش و کینه هم شاید

 . گذاشته جای بر کیان ی سینه تو که ست داؼی و مهری واسه

 . دور چند هر تاریخ همه اون ، زمان همه اون ، عشق همه اون ، خاطره همه اون واسه
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 . میسوخت جاشون و بودن کبود ، زد زل رونهاش روی های خطی خط به

 . لذت از میلرزوند دلشو ته سوزششون و درد جای ولی

 نه چیزی ، باشه داشته لذت اینقدر درد روز یه نمیکرد فکر هیچوقت اخه؟؟ اینجوریه چرا

 .میداد قلقکش و میکرد ُذق ُذق دلش ته ته پوست،بلکه روی

 

 و گوشت با رو کیان کردن عصبی  ی جریمه بدبختش رونهای و خورد تکک حسابی دیشب

 . داد پوستش

 . کرد نوازشش و بمونه ش سینه و بؽل تو ساعت یک داد اجازه بعدش ولی

 . دردناکش مرگ حتی و پارسا به عشقش ی قصه از کرد تعریؾ واسش رو چی همه

 خاطرات های مانده باقی و ثارا روی باید چرا شده تموم قصه این سالهاست که حاال ولی

 باید چرا شه بیدار تصویر این روی تو روز هر باید چرا.  بسازه زندگیشو دیگه یکی

 .  روز و هرشب میاره یادش به اونو تکش به تک که باشه گندمهایی از پر حیاطش

 کیان  کنه گور و گم رو  تصویرش تابلوی اگر ایا که میکرد دو به یکی خودش با داشت

 !حتما؟ یامیکشتش بمونه زنده میده زهاجا

 دقیقه کنه کاری میتونست و بود بلد   شکنجه واسه زیادی روشهای کیان که بود این مشکل

 از همیشه واسه  شون خونه بعدش اگه داشت ارزششو خب ولی کنه مرگ ارزوی دقیقه به

 میشد پاک قدیمی عشق ی خاطره این

 

 

 . مشکوکه زیادی ارامش و سکوت همه این کرد ،حس خونه اومد که بیرون از

 خواب اتاق تو بالخره.  گشتن هیراد دنبال کرد شروع و گذاشت اشپزخونه تو خریدارو. 

 . کرد پیداش

 ! دکر متعجبش پتو زیر برامدگی
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 روز؟؟ وقت این  ؟؟اونم خواب و هیراد

 . بود کشیده صورتش سرو روی تا رو پتو که خصوصا ؟؟ باشه مریض نکنه 

 . زد خشکش همونجا پارسا ی شکسته تابلوی دیدن با که بره سمتش به خواست

 . دلش هم شاید و عمر و روح و احساس ، خورد ترک وجودش تو چیزی

 . پایین کشیدش تخت از و گرفت بازوشو.  زد کنار رو پتو و رفت تخت سمت به عصبانی

 . نکرد التماس حتی نیومد در صداش

 . شد چشمش تو چشم پررویی کمال در بلکه

 .بزنه زانو جلوش کرد مجبورش و زد گوشش تو سیلی یه

 . خلقیاتش این میداد حرصش

 . یکیه وجایگاهشون  حدن یک در انگار که ایستاد می روش تو جوری

 بودن برتر ، پررو تخس ی بچه این ولی میبردن حساب ازش رده هم سرهنگهای حتی کیان

 . وجه هیچ به نداشت قبول رو کیان

 اوردن سرفرود  به کردنش مجبور واسه بشه متوسل کتک و زور به باید همش

 

 ؟؟؟ کردی جرات چطور_ 

 . زد موذی لبخند یک فقط کیان ؼرش پاسخ در

 . محکمتر بار این خورد سیلی یک باز

 . فشرد گلوش دور دست هم گرفت موهاشو هم

 ؟؟ توله چیه میدونی_ 

 ؟؟ میاری کجا از جسارتو همه این عجیبه واسم ،  تابلو بیخیال اصال

 ؟؟ هنوز نشناختی منو
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 ؟؟ افتادی کردن ؼلط و التماس به پام و دست زیر کم

 . نشکنی و کنی مقاومت میتونی میکنی فکر هنوز

  زد لبخند باز ولی هوا کمبود از میزد سرخی به صورتش

  شکوند اونو  بدنم  تو جنه.  نبودم من_ 

 . خونه این تو  میشه پیدا   توهم از تر جن مگه اصال عه؟؟_ 

  بستی پشت از رو همشون دست تنهایی به

  بعدش نشناسی خودتو میدم قول ، فقط بشه تموم کارم کن صبر ولی

 زمین روی و کرد رهاش ضرب یک حرص با.  شد هزد خونه زنگ که بگه چیزی خواست

 . داد هلش

 . داریم مهمون کن جمع خودتو پاشو_ 

  میبینی بد بدجور که نکن م تر روانی ، کن ابروداری اینجان که ساعتی سه دو

  انداخت باال ای شونه و داد ماساژ دردمندشو صورت دست کؾ با

 شاهین و سورن واسه کنه باز درو یرونب رفت اتاق از  و خیالش بی واسه داد تکون سری

 

 

 نگاه با فقط چرا نمیفهمید ولی کیان ی خونه بودن اومده تشکر واسه و شاهین اصرار به

 .نمیشد بدل ردو حرفی و زدن زل بهم دوستانه چندان نه های

 . بشه  اب یکم قطبی های یخ بلکه میکرد روباز  سخن باب جوری یه باید

 !؟ کنید فرار تروریستی گروهک از تونستید سختی به گفتن ارمند دکتر_ 

 . نشست صورتش رو ثانیه یک حد در ، زد نامحسوسی  لبخند

 . نداشتیم رهایی واسه امیدی وگرنه بود خدا لطؾ_ 
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 ؟؟ هست خدا میکنید فکر واقعا ؟؟ عه_ 

 . سورن به برگشتن قبل کرد شاهین  به هم نگاه یه گرفت تعجب رنگ چشاش لحظه یه

 . واال بگم چی_ 

 . بدونم موردش در مشتاقم ؟؟خیلی بگید داییم از میشه_ 

  میبارید حرکاتش تمام از بودنش عصبی ، کرد روشن و اورد در سیگاری شاهین

 . اول کنیم پذیرایی یه.  حتما ، چشم_ 

 .بود نخواهد هم بار اخرین انشاهلل میارید تشریؾ باره اولین ناسالمتی

 اومد بدی اخم با هیراد و شد باز اتاق در لحظه همون بیرون داد حرص با رو دود شاهین

 . بیرون

 . کرد دریػ رو معمولی  سالم یه حتی که ، میکردن نگاش تعجب با سه هر

 . زد زورکی ندلبخ یه معذب کیان

 . ببخشید ، خجالتیه یکم هیراد_ 

  کشید نشون و خط واسش نگاه با و کرد هیراد به رو

  مهمونا واسه بیار شیرینی و شربت_ 

 تر ؼلیظ که اخمی با و نشست سورن روبرو سینه به دست اومد و انداخت باال هاشو شونه

 . زد زل بهش شده

 . رفت اشپزخونه به و شد کار به دست خودش نداره فایده دید که کیان

 واقعا پسر این اما بترسه کسی یا  چیزی از نداشت عادت. لرزید نگاهش از ناخوداگاه سورن

  نبود نرمال

 . طالییش ابی نگاه اون نه خودش نه

 . شد  متمایل شاهین سمت به کمی
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 پسرش به حقی چه به اصال ، بود ؼریب عجیب پسر این قفل نگاهش متقابال شاهین

 . زده زل ینجوریا

 ؟؟ جناب مشکلیه_ 

  داد رو شاهین جواب و زد عصبی لبخند بگیره سورن از نگاه اینکه بدون

 مثال؟؟ مشکلی چه_ 

 . رسید سر شیرینی و شربت سینی با کیان که بپره بهش باز خواست

 . هیراد و سورن به بعد و کرد تعارؾ شاهین به

 . کشید سر بیشترشو و ورداشت شربتشو سورن

 بود کرده خشک  کامال دهنشو ، دهنده ازار جو این از استرسش

 

 . شد سورن به نسبت هیراد طبیعی ؼیر رفتار ی متوجه دقیقه چند بعد تازه

 .رفت خواب اتاق سمت به و شد بلند پس بگه یزیچ سورن و شاهین جلو نمیشد

 . دارم کارت میای لحظه یه هیراد_

 . داد قورت درسته و ورداشت شیرینی یک و زد لبخند هیراد

 سورن به چشش هم وقت تمام.  اورد می در دندوناشو صدای و میزد گاز خاصی شکل به

 . بود

 . بست سرش پشت رو اتاق در و رفت کیان سر پشت بالخره

  رفت فرو شاهین بؽل تو بیشتر سورن رفتنشون با

 ؟؟ اینجوریه چرا این شاهین_ 

  اینکه مثل داره روانی مشکل ، نمیدونم_ 

  بهش نسبت ندارم خوبی حس_ 
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 ؟؟ بریم میخوای_ 

 مثال کیان با بزنیم حرؾ اومدیم.  خب نه_ 

  بذاره ژرمن ی پسره این مگه ، بگم چی_ 

  کرد خاموشش جاسیگاری توی و کشید لبش زا اونو بود دومیش سیگار

  دوباره کنی ترک قرار نه مگه.  عزیزم اینقدر خب نکش_ 

  میکنم ترک_ 

 ؟؟ کی پس خب_ 

  شنبه_ 

  بیاد نیست قرار هیچوقت که ای شنبه این شد شروع باز_ 

  فشرد دستش تو دستشو و خندید

 ؟؟ خماری بداخالقیای واسه شده تنگ دلت_ 

 واسه ای بهونه دنبال اعتیاد تو چه  خماری تو چه شده دائمی بداخالقیات وزار این واال_ 

  بدبخت من  شستن

  بدخلقیاش و پیریه ، عزیزم کنم چیکار_ 

 ؟؟ هست دنیا تو این از زیباتر مگه اصال ، کرد جوگندمیش های شقیقه به نگاهی

 . بخشیده نو تباریاع سن این به ، نشسته قشنگ شاهین روی  شمایل و شکل این چون یا

 

 مخصوصا عصبیه بود مشخص کیان.  بیرون اومدن دو اون و شد باز اتاق در حین همین

 . نشسته عرق نمی پیشونیش که

 بود پایین سرش اما نشست کیان کنار مبل رو. میرسید نظر به ارومتر مراتب به اما  هیراد

 نبود خبری خشم پر و خیره نگاههای اون از دیگه و
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 . باهم کردن صحبت کردن شروع همه و گرفت عادی حالت اوضاع کم کم

 . نداشت اطرافش به ای توجه و بود خودش تو همچنان که هیراد جز به البته

 لجبازی اما ناراضی البته و سنگین و کند گرچه اونم بیاره میوه  کرد زمزمه گوشش دم کیان

 . رفت اشپزخونه سمت به و نکرد

 همشون و کرد فوت نفسشو. بودن خرید های پالستیک تو هنوز ها میوه و نبود اماده هیچی

 . کرد باز رو شیراب و ریخت اب سینک تو رو

 . اومد یادش   سوختگی دستش، کؾ با اب تماس بعد تازه

 . رسید سر کیان که میگشت اشپرخونه دستکشهای دنبال و کشید زود دستشو

  ؟؟ کردی پیدا رو چی همه_ 

 زیاده دستش سوزندن اما  دراورد ؼدبازی یکم که درسته.  برگردوند روشو و نداد جوابشو

 . میرسید نظر به روی

 . نبود بیش تهدیدی که مخصوصا

 . فقط انتظارشه در که هایی تنبیه از سوزن نوک یک  این که گفت کیان

 . بود دستش نگران اما میزد تفاوتی بی به خودشو ، شست روها میوه کنارش اومد کیان

 . نزنه تاول تا باشه داشته برخورد اب با زیاد نباید

 . گذاشت اجاق روی هم رو اب کتری شد اماده چی همه وقتی

 . کنم دم هم چایی من رو، ها میوه  ببر تو هیراد_ 

 . مواد تو  بخوابونم  هم  مرغ

 .! شام بدون برن ذارمب  نمیشه. دیگه وقته دیر

 . میزد  فریاد رو اعتراض و مخالفت نگاهش اما ، میکرد نگاش فقط و نمیگفت هیچی
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 با تربیتش ی اولیه مراحل  تا بگیره سخت بش باید خیلی و کنه پرروش بدتر نمیخواست

 . نبود هضم قابل مظلوم و اروم هیراد هم جهتی از اما  بشه تموم ممکنه تلفات  کمترین

 میدید اینجوری اونو  که بار هر  میسوخت دلش عجیب

 

 . کشید خودش سمت به و گرفت دستشو

 کؾ روی و اورد در سوختگی پماد کشوها از یکی از بعد و انداخت نگاهی یه دستشو کؾ

 . زد دستش

   کیان صورت به بود زده زل خنثی نگاهی با وقت تمام هیراد

 ؟ نزدیم رو حرفامون ما مگه_ 

 . همین ، معمولی اشنای و دوست  یه و پارساست ی زاده خواهر ورنس نگفتم مگه

  نمیفهمم من چیه واسه حساسیتها این حاال داره پارتنر دیدی خودت چشم با خوبه

 ؟؟ میفتی پارسا یاد میکنی نگاش_ 

 

 

 . نمیگفت هیچی و بود هیراد دست سوختگی رو نگاهش.  کرد مکث لحظه چند

 !! کنه نگاه چشاش تو اورد نمی باال چشاشو حتی

 !!؟؟ میترسید چی از

 ؟؟ بخونه  حرفشو تایید نگاهش تو هیراد اینکه از

  ؟؟ ازش داشت انتظاری چه

 ؟؟ بذاره کنار راحتی به رو کرد زندگی نبودش و بود با سالها که عشقی ادم میشه مگه

 چجور رو نشسته دلش تو که عمیقی زخم اون کنار به عشق ؟؟؟  کرد فراموش میشه مگه

 برد؟؟ یاد از باید
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 . ورنداشت دستشو اما  کرد ناله هیراد ، داد فشارش و گذاشت سوختگی رو دست

 . داشت باهم رو درد و  خشم  کیان نگاه ، شد چشمش تو چشم و اومد باال نگاهش

 ؟؟ باشی یکی با جوونی تا بچگی از شده حاال تا_ 

 ؟؟ بکشی نفس و کنی زندگی باش

 ؟؟ بکشه تورو یکی ندیدن شده حاال تا

 ؟؟ بده بهت دوباره زندگی دیدنش

 و خواستن!؟ چیه عشق! چیه؟ گرایش بفهمی اینکه قبل حتی ببینی و برگردی شده حاال تا

 از کوبنده احساس همه این ندونی و بخوای رو یکی مرگ حد تا! ؟ چیه هوس و نیاز

 ؟؟ کجاست

 !!؟؟ کشتن عشقتو ببینی بعد ساعت دو یکی ی اندازه فقط ؟؟ برسی دیر شده حاال تا

 ؟؟؟ بدی نجاتش بیای تا راهه به نگاهش لحظه اخرین تا وقتی اونم

 ؟؟؟ میخواد کمکتو و میکنه کیان کیان وقتی اونم

 ؟؟ نیست اما کنارته کنی حس شده حاال تا

 ؟؟؟ نمیبینیش اما ورته دور کنی حس

 ؟؟ میمردم داشتم میدونی ؟؟ اب تو پریدم میدونی

 داد؟؟ نجاتم هم اش مرده حتی که بود عاشق اینقدر میدونی

 ولی دروؼه و توهم اینا و حتما ام دیونه میکردن فکر همه نگفتم هیچکس به اینارو هیچوقت

 !!؟؟ گممی چی  میفهمی تو میدونم

 . واسم  داری فرق همه با کال ، خاصی و متفاوت تو

 ؟؟ بشنوی میخوای چی ، عزیزم

 نیست؟؟ دیگه که اونی به عزیزدلم نکن حسادت

 اصال؟؟ نمیکنم یادش دیگه و کردم فراموشش ، شد تموم بگم
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 . هم اونجا گیره هنوز دل که اورد زبون به اینارو نمیشه

 این میبوسه رو کی لبهای شبا؟؟ بؽلمه تو کی ؟؟ است نهخو این تو کی االن ولی عزیزم

 لبها؟؟

 چشمها؟؟ این هستن کی چشم تو چشم

 االن؟؟ میدم درد کی به دستشه؟؟ تو کی دست

 !! کن حسم. زخمو درد این کن حس

 .  میدم قول ، نمیکنم ترکت و نمیذارم تنهات هیچوقت و اینجام من

 ؟؟ کنی چیکار میخوای دلم وت جایگاهشو ؟؟ شکوندی رو پارسا تابلوی

 وروجکم؟؟ بشکنی میخوای هم رو دلم یا

 . عزیزم مدیونیم بهش جفتمون

 . نبودم هستم که کیانی این هیچوقت نبود اون اگه

 برسم دیر نباید هیچوقت فهموند بهم که هم بود اون دردناک مرگ.  داد یاد بهم اون رو عشق

. 

 . نیست عشقت از تر مهم هیچی

 نمیذارم.  هیچوقت نمیشه دیر یکی تو واسه.   یکی تو برای  تایمم ان چقدر بینبب هم حاال

 . شهر مردم ی همه جون  به اصال ، جونم قیمت به حتی. بزنه اسیب بهت کسی

 

 . شد تر ابی نگاهش وقتی کرد حس ، چپش چشم از زیدلؽ اشکی

 .  ارواح و جن اضافات اون ،بدون ان یک در شد خالص هیراد

 . میکنم حست ، کیان میبنمت_ 

 . بمونی حرفت پای که داری معرفت و مردونگی اینقدر میدونم

 ؟؟ نیستم قانع کم به من که بده خیلی ولی
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 ؟؟ ازش ای گوشه فقط نه میخوام حستو و قلب همه که بده خیلی

 ؟؟ حسادت از میمیرم دارم که بده خیلی

 تو گزینه عنوان به باز ولی دلتنگی از میمرم و نمیمونم زنده برم اگه میدونم که بده خیلی

 همش؟؟ میچرخه ذهنم

  ؟؟ کنم قسمتت دیگه یکی با ندارم طاقت  که بده خیلی 

 ؟؟ مرده سالها که ادمی ، روح ، خاطره یک اگر حتی 

 ؟؟ میکنی  پسر این نگاه چطور میبینم بار هر میشم زنده و میمرم که بده خیلی

 ؟! میکنی جستجو یکی این توی داییشو خاطرات داری انگار

 !؟ میکنی مقایسه داری ذهنت تو هم شاید

 ؟؟ است رفته دست از اون شبیه چقدر عادتهاش ، خلقیاتش ، شمایلش و شکل که

 فرای چیزی و نیست عادی پسر این میدونست ، هیراد هایحرف از شد شوکه لحظه یک

 عجیب خیلی میکنه درک و میخونه ذهنشو ی ذره ذره چطور اینکه ولی.  است دیگه ادمای

 . ست نکردنی باور و

 . کرد نزدیکتر  و فشرد و گرفت صورتشو

 . موقت ولو بگیره اشکهاشو ریزش جلوی نمدار های مژه تا بست چشمهاشو هیراد

 . کن نگاه بهم و کن باز اتوچش_ 

 . ریختن و شدن ازاد اشکها و داد انجام گفت که کاری

 .  االن چشام تو میبنی چی بیینم بگو ، میخونی افکارمو خوب اینقدر که حاال_ 

 . زد زل  کیان  چشمهای تو

 . مستقیم اونم خورشید به  زدن زل بود سخت 

 . کردن نم من کرد شروع و داد قورت سختی به دهنشو اب

 . ارباب میبینم عشق_ 
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 ؟؟؟ کی به عشق ، خوبه_ 

 .  باال کشید  و گرفت  شو چونه باز اما  زمین به زد زل و گرفت  چشاش از نگاه 

 . هیراد بده جوابمو_ 

  ؟؟ کمتره تو به نسبت عشقم میکنی فکر چرا

 ؟؟ باید که نیست اونی جایگاهت میکنی فکر چرا

 . نیست قوالم و ؾحر رو موندن و مردنگی بحث

 . برات میمیرم چون ، باشم میخوام چون هستم که اینه بحث

 !! نیست شدنی تکرار و میگم فقط بار یه حرفو این که کن گوش خوب حاال

 . کن فکر فقط ، نه حرؾ رفتن مورد در دیگه بار یه

 ، بلندشی جا از نتونی یکسال تا کنم کاری ، فقط بگذره ذهنت اطراؾ از گذرا نه، فکر اصال

 . پیشکش   گذاشتن بیرون خونه از پا و  زدن قدم

 . بوسید دستشو و روبروش زد زانو  چشمش تو چشم ، نشست لبش رو لبخند اشک، میون

  نمیشه تکرار دیگه. کردم ؼلط ، ارباب ببخشید_ 

 بیاد پاش  زیر خودش اختیار به که اومد می پیش کم. کشید سرش رو دست و زد لبخند کیان

  ذهن و خاطر در رو لحظه این کرد ثبت باید پس

 !؟ مهمونا  موردمون در فکررمیکنن چی االن  . برو و ببر رو ها میوه زود حاال.  خوبه_ 

 

 داشت مانندی حصیر طرح که  ای قهوه الکی جنس میز پشت باؼچه دو بین و حیاط وسط

 . بشه اماده شام بودن منتظر و بودن نشسته

 سعی و. میگرفتن کشتی حیاط ی گوشه پز کباب با کیان و هیراد بود ای دقیقه بیست یه

 . بندازن راش میکردن
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 ارامش مانند موسیقی تم  و میگذشت گندمزار میون از کامل لطافت با  بهاری ی شبانه نسیم

 . میرسید گوش به بخشی

 ؟؟ شاهین_ 

 ؟؟ دلم جان_ 

 ؟؟ بکاره گندم اش باؼچه تو کسی دیدی عمرت تو_ 

 .  نه_ 

  نیست عجیب_ 

  بود کجا عجیبش.  حتما داره دوس ، نه_ 

 . نمیدونم که انداخت باال ای شونه

 . داد سورن دست و دراورد کتشو.  داد تکون سری و کرد سمت اون به نگاهی باز شاهین

 . کنار  داد شون هل و رفت دوتا اون سمت به و کرد تا استیناشو

 درسش خودم اونور برید.  نمیشه اماده هم صبح تا میکنید کار دارید شما که اینجور اقا_ 

 . میکنم

 . زد لبخندی شرمزده کیان

 . ببخشید نکردم کار باهاش حاال تا_ 

 . نباش پام و دست تو فقط شینب برو داداش برو.  معلومه کامال_ 

  الاقل کنیم کمکت بذار_ 

 . کمکه بزرگترین نباشید ورم دور_ 

 .نشستن و رفت میز سمت به و گرفت رو هیراد دست و خندید

 . میکردن برخورد باهم دوستانه و گرم ، شده عوض رفتارها کامال که بود ساعتی دو یکی

 . باشن راحت و میمیص باهم اینقدر زودی این به میکرد فکرشو کی
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 . میکرد چک رو شاهین جیبهای کرد استفاده فرصت از سورن

  بود زده زل بهش تعجب با هیراد

 ؟؟ میگردی چی دنبال_ 

  بانکش عابر دنبال_ 

 ؟؟ چی واسه_ 

 . واسم نمیخره گوشی خسیس ،  بدزدم پول میخوام_ 

 . زد ای موذیگرانه لبخند میچرخوند رو ها سیخ که همونطور شاهین

 .   شلوارمه جیب تو  پولم کیؾ ، نکن خسته خودتو_ 

 . کنارش رفت شد بلند و شاهین صندلی رو انداخت رو کت حرص با

 . میخوااام ایفون من خب_ 

  بیخیال رو ایفون اما ، واست میخرم گوشی فردا_ 

  میلیونیا ده اون از مثال ، بگیریم ارزون ایفون خو_ 

 ؟؟ اقا حضرت کمه میلیون ده_ 

 ؟؟ من نداشتم خبر شدی الرج اینقدر کی

  میگیری دیر شما ، عشقم بودم الرج_ 

 خوبه قدیمیا نوکیا همون ، نمیگیرم هم سامسونگ شد اینطور که حاال ها، میگیرم دیر پس_

 . واست

  همون با باید و عوضش میبرم گوشیتو چون.  شما واسه خوبیه گوشی اتفاقا ، بخر باشه_ 

  پیش سال چند  رفته ادتی یا.  کنی سر

 . میزد لبخند و میکرد نگاه کردناشون کل کل به هیراد

  شد نگاهاش ی متوجه کیان
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 ؟؟ میخوای گوشی هم تو نکنه ؟؟ گندمک چیه_ 

 . اومد خوشش خیلی. کرده انتخاب واسش ای بامزه اسم چه ، کرد کیان نگاه و برگشت

 . بزنم ؾحر باهاش ندارم رو کسی وقتی چیمه واسه گوشی_ 

  اصال نداره ای خانواده که نبود حواسش.  شد ناراحت لحظه یه کیان

  خب میزنی زنگ خودم به_ 

 .  گیر نفس و زیبا و ؼمگین ، زد لبخند باز

 .  دریا ساحل توی افتاب ؼروب مثل درست

  باهات میام باشی جا هر ؟؟ میخورم تکون کنارت از من مگه_ 

 .صالا دنیا اخر ، پادگان ، اینجا

 ؟؟ بره میتونه جایی اش راننده بدون سرهنگ مگه

 . گرفت دست به دستشو و زد لبخند

 . نه که البته_ 

 

 . دوتا اون سمت برگشت نگاهشون دوباره

 .بود شده خوردن مشؽول سورن  جلو جلو که

 ؟؟ مالعام در و اشکارا اینجور اونم بازی پارتی ؟؟ اینکارا چی یعنی اقا_ 

 . اومد سمتشون به و ورداشت باریک سیخ دوتا و خندید سورن

 که حاال  بردن ورداشتن کمپلت رو کشور این اختالس و خواری رانت  ؟؟با  چی پس_ 

 ؟؟ شد بد ما به رسید

 نباشی شکن سفره اولین مهمونیا تو وقتی میخوره دردی چه به داشتن اشپز پسر دوس پس

 ؟؟؟
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 . سرجاش برگشت و داد سیخارو کیان و هیراد به

 . خان شاهین بیچاره گفتم دلم تو بار چند االن تا شب سر از بدونی اگه اخ_ 

  داد باال ابرویی سورن

 خسته   زندگی وگرنه داره منو که شاده و خوشبخت هم خیلی اتفاقا ؟؟ اونوقت چرا بیچاره_ 

 . میکرد تجربه باید رو ای مزه بی و کننده

 . ایستاد درروش رو و شاهین به بود رسیده

 ؟؟؟ عشقم نه مگه_ 

  کرد بؽلش پهلو از ازادش دست با و زد لبخند شاهین

 !؟ نیست درش شکی ام فرنگی توت البته_ 

 . دیگه کنه چیکار که انداخت باال شانه شاهین و داد تکون سری کیان

 . بدبختی هزار و معذوریه

 که میمرد داشت که البته ، دستش میداد و میکرد درس لقمه سورن واسه شام روس وقت

 . نشد روش بقیه جلو ولی دهنش بذاره خودش

 و پیاز و خیار ماست و شده کباب های گوجه کنار در ، بود کرده برشته عالی رو ها جوجه

 . میچسبید عجیب سبزی و ترشی

 . بندازی راه کار های بچه مخصوص  مانیدر مرکز میخوای شنیدم ، دکتر اقای راستی_ 

  داد خاصی ذوق با رو کیان جواب و شد جدی لحظه یه سورن

 . کنیم شروع و بشه ردیؾ کاراش زودتر چه هر دارم دوس خیلی ، بله_ 

 باید افتاد راه اگه میگه شاهین ولی دادن همکاری قول  تخصصا بیشتر تو دکترا از خیلی

 کردن پیدا ی نحوه حتی و درسی ی مشاوره نظرم به.  باشیم مه اونا معیشتی بهبود  فکر

 .  کنه کمک میتونه خیلی مناسب کار

 کرد تایید حرفهاشو و داد تکون سری کیان
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 ریزی برنامه فکر باید نیست پاسخگو موقت های حل راه دیگه ، خان شاهین میگه درس_ 

 . مخدمت در برمیاد من از کمکی هر حال هر به.  بود مدت بلند

 کرد نگاه جفتشون به مصنوعی اخم با سورن

 دارم برنامه کلی هیراد اقا و شما برید در زیرش از میتونید کردید فکر نکنه ؟؟ چی پس_ 

 که نزنید صابون پادگان از راحتی و مرخصی روزهای واسه رو دلتون پس دوتا شما واسه

 . شهر اینوره شماست منتظر کار کلی

 کرد اهنگ شاهین به متعجب کیان

 ؟؟ هست حواست ، پرروه خیلییی پسرت این_ 

  کرد پر سورن واسه دوغ لیوان یه و خندید

 و  پررو  شخصیت ابعاد با بیشتر کم کم حاال.  فقط اشناییه باب اول تازه ، بگم چی_

 . میشید اشنا طلبکارش

 

 . بود زده زل روبرو مسیر به و گذاشته شاهین ی شونه رو سر ماشین تو

 هم خودش ،  حرم بره سر یه داشت دوس که بود مدتی.  افتاد طالیی گنبد به هشنگا یهو

 . چرا نمیدونست

 . میخوند فرا اونو ذهنش تو و میکرد دعوتش یکی که انگار

 اونجا؟؟ بریم شاهین_ 

 کمی اول.  کرد نگاهی نیم کرده اشاره سورن که سمتی به و گرفت جلوش مسیر از نگاه

 . کرد عوض مسیرشو سوال حتی یا مکث نبدو بعد ولی کرد تعجب

 . هست ؼوؼایی دلش تو میدونست اونم انگار  گرفت محکم دستشو شاهین  رسیدن که اونجا

 

 تو که سرمایی این از لرزید خودش به ، یهو شده سرد هوا چقدر کرد حس  صحن توی

 . شد ریخته وجودش
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 . شد سورن التاحوا و حال نگران یهو انداخت، روش و دراورد کتشو شاهین

 . بود پریده هم رنگش که مخصوصا

 . ایستاد کمی رسیدن که ورودی طالیی در سمت به

 . میشدن داخل خودش ی خواسته به باید و شدن وارد به کنه مجبورش نمیخواست

 . بودن طالیی همه ودرب چراغ و نور

 .روشن و  کننده خیره داخلی زیبای کاریهای شیشه

 تا باشه کوچولو اینقدر نمیکرد فکرشو. میرسید نظر به  بزرگ و معظی العاده فوق چی همه

 .  االن

 . نذاشت و گرفت دستشو شاهین که بره جلو خواست

 . هم خودشو کفشای و دراورد پاش از کفشاشو و شد خم

 . داخل بره میتونه که کرد اشاره بهش اومد و داد تحویلشون رفت وقتی

 .  میشد تر کننده مجذوب لحظه به لحظه ها رهدیوا ، بود تر قوی اینجا گالب بوی

 به نگاهش که بود ها چهلچراغ و سقؾ اون به نگاهش ، شدی گم نور از دنیایی تو انگار

 . خورد پیوند طالیی ضریح

 اینکه از.  دقیقا میترسه چی از نمیدونست هم خودش رفت عقب قدم یک شد خشک دهنش

 اینجا؟؟ از میگیره خوبی حس

 ؟؟ اش کننده انکار افکار ی همه بر میکشه بطالنی خط اینکه از

 . زد زل بهش و نشست کنارش هم شاهین ، نشست همونجا بره جلوتر نمیتونست

 ؟؟ شاهین_ 

 ؟؟ دلم جان_ 

 حاال؟؟ تا اومده هم اینجا جون اقا_ 

 . زیارت اومده باری ده یه حدااقل جوونیاش کنم فکر ، عزیزم اره_ 



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

 . کرد رد دستش تو رو مهره چندتا ، دکر نگاهی دستش تسبیح به

 شاهین؟؟_ 

 ؟؟ عزیزم جانم_ 

 ؟؟ نزدیکتره خدا به ، دفنه اینجا که ادمی این_ 

 . بوده خدا های بنده بهترین از یکی ، عزیزم اره_ 

 چرا رسیدن، چی همه به سرش صدقه از که اینا میزنن، حرؾ موردش در که اونا_ 

 پس؟؟ نیستن اون مثل خودشون

 

 . میکنه فاسدشون قدرت و پول ، النفسن ضعیؾ خیلی ادما زمعزی

 .  کرد نمیشه کاریش و حقیقته یک این

 اینکه با که چون.   میمونه همتا بی و تک واقعا  الرضا موسی بن علی مثل یکی همین واسه

 متزلزل عقایدش به نسبت تعهدشو و کنه عوضش نتونست هیچی بود زمانش ی خلیفه ولیعهد

. 

 ؟؟ نشاهی_ 

 ؟؟ جانم_ 

 شاهین رخ نیم به. مکان این میکرد تزریق وجودش تو حقیقت اکسیر ، میکرد ارامش حس

  زد زل بود ضریح به نگاهش که

 کردن تجاوز بهم تیمارستان تو_

 

 . مکث بدون و سریع ، گفت یهویی

 ؟؟ رو  کشنده تیرهای نمیکنن شلیک اینجوری مگه

 . بعذا و زجر بدون بیاره رو مرگ یهویی
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 ؟؟ پس درد شد وجودش تمام چرا حاال

  کرد پیر یهویی رو شاهین چطور جمله این که نفهمید ، تار دیدش و شد ؼرق چشاش

 . نمیشد خارج کلمات اما بود باز دهانش ، کرد نگاهش ناباورانه و برگشت سمتش به

 . گرفتمی اتش بیشتر ،  میمرد بیشتر ، میشد نشین ته ذهنش تو جمله این بیشتر چه هر

 سورن؟؟؟_ 

 . گذاشت شاهین بؽل تو سرشو و خوابید لؽزید که اشکش

 . نمیکرد نگاشون حتی کسی که عادیست اینجا ها صحنه این اینقدر

 ؟؟ هست شفایی یعنی! نبود کم دردش اونم ، میکردن شفا طلب خود بیماری و درد برای همه

 . اونجا رفتم اول ایران اومدم شاهین_ 

 . ببینمش میخواستم فقط چرا نمیدونستم

 . سالها بعد شده شکلی چه کشت وجودمو تمام که مطلق شیطان اون

 کرد محرومم انتقام حق از حتی یعنی ، میگن کرده تصادؾ بود، مرده ولی

 

 . نمیکشید نفس حتی ، نمیگفت چیزی

 نقطه از و زده خنجر جسمشو بار هزاران یکی که بود این مثل.  میسوخت وجودش تمام

 . بود مرگ به رو شده جاری خون بدنش ی هنقط

 !؟ کردن تجاوز پسرکش به

 !؟ اش دردونه به

 !؟ بخوره تکون دلش تو اب نکنه ریخت پاش به دنیاشو که کسی به

 ؟؟ خودش ؟؟ کیه مقصر

 ؟؟ نمیذاشت تنهاش اگه میزد؟؟ سر بهش اگه
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 !!افتاد نمی اتفاق این داشت هواشو سال یک این تو اگه

 ؼم مطلق سیاهی فقط کنی خالی سرش خشمتو نیست کسی وقتی اما انتقام و بود شده خشم

 . گناه احساس البته و میمونه

 . طلبید کمک او از ، کرد نگاه ضریح به

 . نیفته پس و بیاره دوم بتونه تا فقط طاقت و صبر کمی

 . داد سورن به کلیدارو ، بکنه نمیتونست رانندگی دیگه حتی

 .میکرد  نگاش چشمی زیر  نگران مسیر تمام سورن

 ؟؟ میگفت نباید یعنی

 اصال؟؟ گفت چرا

 . بدبخت شاهین این از داره انتظاری چه بیاد کنار مسئله این با نتونسته هنوز و گذشته سالها

 .کرد تمام حقش در  جوره همه رو  مردانگی ، حساسه روش چقدر که شاهینی اونم

 

 . بست رو حیاط رد و داخل برد رو ماشین رسیدن که خونه به

 . گذاشت واسشون رو بود اورده کیان ی خونه از که سگهارو ؼذای

 . میگرفتن دندون به رو مرغ های تیکه  اشتها با

 . ماشینه تو هنوز شاهین دید که داخل بره که برگشت

 . کرد باز  رو ماشین در

 . نشست ماشین کنار و کرد خم زانوهارو

 ؟؟ شاهین_ 

 . خونه رسیدن که شد متوجه تازه ، اومد شخود به و خورد تکونی

 . کرد بهش نگاهی ، کرد صداش دوباره سورن
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 . ای گربه چشای جفت  اون به

 . زد ؼمگینی  لبخند پس کنه گریه نمیخواست اما داشت بؽض

 ؟؟ نیست خوش حالم  جیرجیرکم میکنی کمک رو ددی_ 

 کرد کمکش و گرفت ازوشوب شد بلند و داد تکون سری ، تر مشکی چشمهاش و شد نگران

 . پایین بیاد

 . میرفت راه سختی به و حرکاتش بود سنگین

 ؟؟ دکتر بریم شاهین_ 

 . نترس. االن میشم خوب عزیزم نه_ 

 . کنه درس قند اب واسش رفت و خوابوندش تخت روی

 امشب کرد که بود کاری چه این اخه

 

 . اتاق توی  اومد دست به لیوان

 . نمیزد پلک تیح ، بود سقؾ قفل چشاش

 . کرد نزدیک لباش به رو لیوان و نشست تخت ی گوشه

 . یکم بخور عشقم_ 

 . زد پلکی بالخره

 ؟؟ سورن_ 

 ؟؟ جانم_ 

  دارم درد_ 

  گذاشت کنارش تخت روی شو شونه و شد نزدیک

 ؟؟ عزیزم درده کجات_ 



( کینک ددی دارک ) bdsm:آن روی سکه       نویسنده:باران         ژانر 

 

 
https://t.me/taamjnon 

  گذاشت اش سینه رو دست

 . اینجا_ 

  کرده گیر اینجا زیچی یه.  بکشم نفس نمیتونم.  نمیتونم

 ناراحتی شدت از کرد اخم سورن داشت خاصی لرز صداش

 ؟؟ دکتر بریم_ 

  داد تکون طرؾ دو به سرشو

 . بهت داره نیاز امروز بابایی سورن. نه دکتر ، نه_ 

 ؟؟ بشه خوب تا کنه گریه بؽلت تو امشب میشه

 ؟؟ قوی تو و باشه ضعیؾ امشب میشه

 ؟؟ کنی ازششنو و کنی کم دردشو امشب میشه

 ؟؟ باشی گاهش تکیه امشب میشه

  ؟؟ باشی پناهش میشه.   پناهه بی ددی امشب

 کشید خودش سمت به اونو و اومد جلو و کرد بؽض سورن ، لؽزید چشمهاش میان از اشک

. 

 . گریست دل ته از و زد هق سورن بؽل تو

 . میکشید کمرش رو دست و بوسید سرشو

 . ببینه وضعیت این تو قویشو شاهین یتونستنم ، شد جاری هم خودش اشکهای

 به داره نیاز و واقعا نمیکشه دیگه روزهایی یه بالخره ، ادمه اونم که بود رفته یادش

 . همدردی

 . کشید دراز و کشید روش پتورو سورن ، خوابید بالخره که کرد گریه اینقدر

 . بود رفته خواب به اش سینه روی و بود کرده بؽلش وجودش تمام با
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 . میکرد بزرگی باید داشت فرق امشب ، میکرد پدری باید ش ددی واسه امشب

 . فشرد خودش به بیشتر و بوسید سرشو

 . اینجاست سورن نترس کرد زمزمه_ 

 . واست بیفته اتفاقی هیچ نمیذاره

 . بخواب فقط تو میده نگهبانی اون امشب

 . پسرت  رهمیخ جون به خستگیهاتو ی همه ، کن استراحت فقط تو امشب

 . بست شاهین  گردن  و کرد باز  گردنش رواز  صلیب گردنبد

 . میکنه محافظت ازت گردنت، باشه این فعال_ 

 . میده نجات رو خوب ادمای که اینه کارش ، جادوییه

  نیست دنیا تو که هم تو از خوبتر

 دنیا ددی بهترین منی ی فرشته

 

 . باشون هاشون بچه مراقب باید ها ددی همیشه گفته کی اصال

 . چی همه میشه برعکس هم وقتا بعضی

 یکی همیشه ، روشنه چراؼی همیشه خونه این تو ، دنیا مرد ترین قوی تخت خیالت پس

 . هست مراقب

 . میکنه فرقی چه ، من یا شما یا حاال

 !؟ خودتونم ی پرورده دست من نه مگه

 . میگرفت زندگی شاهین نفسهای صدای از ، بست چشمهاشو و زد لبخند

 . نیست مهم دنیا تو هیچی دیگه ، میچرخید ذهنش تو و رفت خواب به
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 زندگی و اوناست ازان اینده که افتاد اتفاقاتی چه و بود چی شون گذشته میکنه فرقی چه

 . ساخت خواهند خوبی

 . بسته عزیزانش با که بود عهدی این.  بقیه واسه چه خودشون واسه چه

 . بود ارتیس و جون اقا و مادر مدیون

 رسید رستگاری به و کرد طی امید با رو زندگی باید

 

  


