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آیدی کانال تلگرام ما :



Your naked body 

______________________________
  

|#part1✨

|#your_naked_body🔗

|#roman

:هیلدا

زمان سخت تر از جوری که فکر میکردم می 
گذشت،هفته هاست خبری از خانواده نه چندان� 
صمیمی ام نیست و به کل فراموش کرده بودن اینجا� 
یکی به انتظارشون نشسته.حتی دیگه این قصر 
.بزرگ هم بدونِ� اونا ترسناکه

.با لرزش چیزی توی جیب شلوارکم از جا پریدم
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آیدی کانال تلگرام ما :



با عجله گوشی رو در آوردم،اسم َاشلی که روی 
گوشیم افتاده بود اعصابم رو خورد کرد.این دختر 
.همیشه به فکر بهم ریختِن خلوت منه

.َاشلی:سالاامممم رفیق

هیچ وقت نخواستم رفیقم باشه و از خطاب این کلمه)
(عصبی شدم

!سالم،بله؟+

َاشلی که از این همه بی ذوق بودنم کشتی هاش غرق
!شده بود گفت:خوبی؟دیدم ی مدتی نیستی

.درسته،درگیر� مسائل خانوادگیمم�+

آهان،باشه.خواستم بگم امشب اگه سرت شلوغ نیس -
.بریم ی پارتی دخترونه

نفس عمیقی کشیدم:نه،کارهای دیگه ام رو سرم 
.ریخته.خوش بگذره بهت

.اوکی هیلدای بد-
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.بای بای َاشلی+

.دستی توی موهام کشیدمو از روی مبل بلند� شدم

به سمت آشپزخونه رفتم،یخچالو که باز کردم  اخمام 
.تو هم رفت.خالِی خالی

.با حرص در یخچالو� بستم

تلفن خونه رو برداشتم و ی پیتزای دو نفره سفارش 
دادم.خیلی گشنه بودم.از پله ها باال رفتم و سری به 
.اتاق مامان بابام زدم.خبری نیس

.به اتاق خودم رفتم و جلوی آینه قدی ایستادم

.موهای بهم ریختمو با کش بستم

چشمای آبی رنگم غرق تنهاییش� بود.هووفف بلخره 
.از نگرانی میمیرم

گوشیمو بر داشتم و برای بارها زنگ زدم اما کسی 
 .بر نمیداشت

یک هفته ای از رفتن پدر مادرم به واشنگتن میگذره
.و خبری ازشون نیست



حتی مدیرعامل هتلی که توش اقامت داشتن هم 
.جواب درستی نمیداد

.حتما یادم باشه فردا برم به پلیس اطالع بدم

صدای زنگ آیفون از طبقه پایین رشته افکارمو پاره
.کرد

با دو به سمت درب رفتم و زود پیتزا رو از دست 
.یارو گرفتم و وارد خونه شدم

بوی پیتزا بدجور هوسمو تشدید� میکرد برا غذا 
.خوردن

هومممم انقد خوردم که دارم میترکم، دوتا از تکه 
.های پیتزا موند

خیلی داره این هفته به بدنم خوش میگذره،همه� 
.غذاهام بیرونی شده
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صدای زنگ آیفون از جا پروندتم،یعنی کی میتونه 
!باشه؟؟

نکنه دزدی چیزیه؟؟!هی هی هیلدا دزد که در 
.نمیزنه

با ترس از پشت میز غذا خوری بلند� شدمو به سمت 
.در رفتم.از پشت سوراخ چشمی نگاه کردم

.پووووففف گند تر از این وجود نداره .َاشلی

درو باز کردم و با تعجب به لباس رسمی که پوشیده 
. نگاه کردم،یه دکلته قرمز رنگ با رژ جیگری

.دستی جلوی صورتم تکون داد:سالااممم هیلدا

دستی به صورتم کشیدم و عقب رفتم تا وارد خونه 
.بشه:سالم،خوش اومدی

.با کلی ناز و عشوه وارد خونه شد،درو بستم

!نوشابه میخوری بیارم برات؟؟+

.نه ممنون،اومدم ببرمت مهمونی-



شت.مگه نگفته بودم نمیرم مهمونی!با نگاهی از 
.تعجب بهش چشم دوختم

.هممم،َاشلی من که گفتم حوصله ندارم+

بابا فقط چند ساعته،زود برو ی لباس قشنگ بپوش -
.بریم.تا االنشم دیر کردیم هیلدا

+ دیقه ای حاضرم۵خیله خب  .

.عجله نکن،به خودت برس.خیلی صورتت زرد شده-

نگاهی از حرص بهش انداختم و با قدم های کوتاه به
.طبقه باال رفتم

لباس عروسکی مشکی رنگی رو پوشیدم،با ی 
ساپورت کرم رنگ.موهامو� ی شونه زدم و آزاد 
گذاشتمشون.حوصله آرایش کردن نداشتم رژ بنفش 
.رنگمو به لبام زدم

از طبقه باال ،خیلی آروم پایین� اومدم ک مبادا کفشام 
.کار دستم بده
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َاشلی نگاهشو بهم دوخته بود و با نیش باز نگاهم 
.میکرد

!َابرویی باال انداختم:میتونیم بریم؟؟

.تو خیلی زیبا شدی-

دستی تو موهام کشیدم و با خجالت از تعریفش 
. گفتم:تو هم

بعد از خاموش کردن چراغ ها و خیره شدن های 
َاشلی به پاهام از خونه بیرون زدیم و سوار ماشینش 
.شدیم

.ی ماشین شیک مشکی رنگ

تو راه آهنگ مالیمی پخش بود و َاشلی با کلی هیجان
از پارتی دخترونه ای که قرار بود بریم تعریف 
.میکرد

این دختر زیادی پر انرژی به نظر میرسه و هر 
لحظه تعجبمو نسبت به کودک درون فعالش بیشتر 
.میکنه



______________________________

|#part2✨

|#your_naked_body🔗

|#roman

صدای بلند آهنگ و بوی دود یه فضای بزرگ رو 
پر کرده بود.صدای آهنگ انقدر بلند� بود که ضربانم 
.قلبم روی دوِر تند� رفته بود

َاشلی که اول راه خودشو وسط پیست رقص انداخت 
.و مشغول رقص شد

.منم  به گوشه ای رفتم تا صدای آهنگ کم بشه
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پشت میزی نشسته ام و کمی از تنقالتی که روی میز
.گذاشته بودن خوردم

بعد از ساعتها رقص َاشلی رضایت داد که پیست 
.رقص رو ترک کنه

با دختری که دستشو دور گردنش حلقه کرده بود 
نزدیکم میشد.دختر جلفی که آویزونش بود چیزی 
.دمِ گوشش گفتو خنده دوتاشون رو هوا رفت

.َاشلی:هیلدا،دوس دختر  جدیدم ِبتی

.و رو به ِبتی گفت:اینم هیلدا رفیق صمیمیم

.دستشو به سمت دراز کرد و گفت:خوشبختم

با کمی اجبار دستشو فشار دادم و لبخند� کوچیکی 
.زدم

!هیلدا،من� با ِبتی میمونم،خودت میتونی بری؟؟-

.سرمو تکون دادم:رع االن تاکسی میگیرم

.باشه،فردا میبینمت-
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.خدافظ َاشلی و ِبتی عزیز+

ساعتها  تو اون فضای رو مخ نشسته بودم و االن باید
.مثل سینگل به گور ها تنهایی برم خونه

.با حرص به طبقه باال رفتم و وارد اتاق پررو شدم

صدای جیغ دختری باعث شد صدایی از خودم در 
.نیارم و سکوت کنم که بفهمم چیشده

از پشت دیوار قایمکی چشم دوختم به صحنه رو به 
.روم

دختری که به تخت بسته شده بود و پسری داشت 
.ک.صشو براش میخورد

تنم مور مور شد.یکم که دقت کردم فهمیدم دهن 
.دختر هم بسته شده،دلهره به جونم افتاد

!نکنه داره به اجبار بهش تجاوز میکنه؟؟

تو یک حرکت ناگهانی مجسمه سنگینی رو تو دستم 
.گرفتم و با داد نزدیک شدم:ولش کن سگگگ



میشمرم تا 3هر دو ترسیده بهم چشم دوخته بودن: تا 
گم شی بیای این ور وگرنه همینو میکوبم تو خایه 
.هات بدبخت

پسر موهای نقره ای رنگ و چشمای مشکی داشت و
کت و شلوار پسرونه ای به تن داشت،وقتی نگاهم به
سینه های کوچیکش که افتاد نفسم بند اومد،اوه این 
!دختره

.دستای دختره رو باز کن تا نزدم تو کله ات+

با قیافه ای خشمگین نزدیکم شد و مچ دستامو محکم 
!گرفت:تو به چه حقی وارد اتاق من شدی؟؟

حاضرم قسم بخورم انقد ترسیده بودم که فراموش 
کردم مجسمه تو دستم ِکی افتاد زمین و به هزار 
.قسمت تقسیم شد

.نفسای داغشو روی صورتم حس میکردم

من برای کاری که میکنم توضیح نمیدم و تو تاوان  -
.بهم ریختِن وقت لذت منو میدی
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به چشماش نگاه کردم:بزار برم،وگرنه داد میزنم 
همه بریزن سرت.وقتی بفهمن داشتی به اجبار به 
دختری تجاوز میکردی میدنت� دست پلیس.جرم 
....همجنس گرا

حرف از دهنم کامل بیرون نرفته بود که با دستش 
.سیلی محکمی به صورتم زد

چونه ام و لبام از درد لرزید و چشام از اشک پر 
شد.تا حاال کتک نخورده بودم و برام خیلی عذاب 
.آور بود

از زمین تیکه شکسته شده مجسمه رو برداشتم و 
.روی صورتش کشیدم

گوشه چشماش تا پایین� چونه اش غرق خون سطحی 
.بود.که کم کم شدت میگرفت

. دختِر کت شلوار پوش از درد چشماشو بسته بود

.از فرصت استفاده کردم و الفرار



دیگه اون دختری که به تخت بسته شده بود برام مهم
.نبود و فقط میخواستم از اونجا برم

صدای آهنگ زیادتر شده بود و دخترا مست تو هم 
لول میخوردن،با کلی عجله از اون خونه بیرون زدم
.و به سمت خیابون� شروع به دویدن� کردم

هوا تاریک و مه آلود بود و من لحظه به لحظه ترس
.تو جونم بیشتر میشد

______________________________

|#part3💜

|#your_naked_body  🏳️🌈

|#roman
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سرمای هوا موهامو سیخ کرده بود،دستمو� دورم 
.پیچیدم و با قدم های بلند� می دویدم

لحظاتی گذشته بود که از عقب نور زیادی جاده رو 
پر کرد.ترس تو تمام تنم رخنه کرد،دعا دعا میکردم 
.منو نبینه و به راهش ادامه بده

.تا اینکه ماشین با سرعت به طرفم حرکت کرد

تو جای خودم با چشمای گشاد شده از ترس ایستاده 
.بودم و نمیتونستم تکون بخورم

لحظه ای که ماشین جلوی پام ایستاد،شروع به دویدن
.کردم

انقدر که دویدم نفسم بند اومد.به عقب که برگشتم 
خبری از ماشین نبود نفس عمیقی کشیدم که موهام به
.چنگ گرفته شد

!آخی گفتمو داد زدم:ولمممم کننن،حیوون چته؟

نفساشو زیر گوشم حس کردم:فکر کردی میتونی از 
دستم در بری؟!تو با خودت چی فکر کردی؟فکر 



کردی میتونی� مث گربه های وحشی چنگ بندازی 
!در ری؟؟هاااانننن؟

.چشامو از صدای بلندش بستم

موهامو بیشتر دور دستاش پیچوند و منو به سمت 
.عقب راهی کرد:باید� بفهمی با کی طرفی

از شدت درد جیغ میزدم و تقاضای کمک 
میکردم،اما� اون جاده خالی از هرگونه موجود زنده 
ای بود.اشک چشمام از گونه هام میریخت و اون 
.آشغال فقط منو میکشید دنبال خودش

وقتی که به ماشینش رسیدیم،در عقب رو باز کرد و 
.پرتم کرد پشت

هق هق هام بند نمیومد و اون هر از گاهی با 
.صورت زخمیش بهم نگاه میکرد
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ساعتها از رانندگی کردنش می گذشت و به جایی 
نرسیده بودیم.تو راه انقدر التماس کردم که ولم کنه 
.دیگه امیدی نداشتم که زنده از اینجا به خونه برم

ببین،من ی کاری کردم معذرت هم میخوام.ولی +
خواهشا دیگه بذار برم خانواده ام تا االن نگرانمن،� 
مامانم مریضی قلبی داره من نرم سکته میکنه.)رع 
برا همونه رفتن تو رو هم به تخمشون دایورت 
.کردن:/(

با نگاهی خشمگین از آینه به بدنم انداخت و گفت:کم 
زر بزن،تو قراره تاوان پس بدی.من خیلی وقت 
.ندارم که برای تو حروم کنم

بعد از دقایقی به قصر بزرگی رسید،در� ها توسط 
.پیرمردی باز شد

نمای زیبای داخل حیاط انقدری زیبا بود که به کل 
.فراموش کردم چرا اینجام



پیرمرد ضربه ای به شیشه ماشین زد و گفت: ِاما 
خانم،دقایق پیش خانم رز اینجا بودند،گفتند که به 
.اطالعتون برسونم

مثل برج زهرمار سری تکون داد و از کنارش رد 
.شد و گوشه از حیاط متوقف شد

آب دهنمو� قورت دادم،از ماشین پیاده شد و سمت 
.درب عقب اومد که درو قفل کردم

با پوزخندی سویچشو جلو چشام تکون داد و درو باز
.کرد:غلط کردم،بذار برم

.خنثی نگاهم کرد:هنوز برای غلط کردن زوده

با این حرفش دوباره آب دهنمو قورت دادم.مچ 
.دستمو محکم گرفتو به بیرون کشید

.از حیاط بزرگ رد شدیم و داخل خونه رفتیم

چراغا خاموش بود،وقتی تک تکشون روشن 
.شد،تازه فهمیدم چه خبره و چه اشتباهی کردم

.معلومه از این خونه های تیلیاردیه شهر گیلبرته
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.دکوراسیون خونه سفید و مشکی و نقره ای بود

.سرد و بی روح

ِاما خانم خواهش میکنم بذارید برم پی +
بدبختیام،اصن به من چه که شما می خواستید تجاوز 
.کنید

تو کلمه ای رو که روش حساسم رو به زبون -
آوردی و من اونقدری آسیب دیدم که بخوام دهن تو 
رو هم سرویس کنم.)اشاره ای به صورِت خراش 
.داده و نسبتا خونی اش کرد (

خیله خب هر چقدر هزینه اتون میشه بگید پرداخت+
.کنم

خنده بلندی به حرفم زد و دوباره موهامو تو چنگش 
گرفت:امیدوار بودم تا االن با دیدن� این دم و دستگاه 
متوجه همه چی بشی،ولی تو کصمغز تر از این 
.حرفایی



عصبانی شدم و دستمو روی دستاش که موهامو 
گرفته بود گذاشتم:هر کی هستی باش،پول زخمی 
.شدنتو میدم و از اینجا� گورمو گم میکنم

بی توجه به حرفم منو دنبال� خودش به طبقه باال برد 
.و در اتاقی رو باز کرد

.باز هم همه چی سفید و سیاه بود

.پرتم کرد وسط اتاق و باالی سرم ایستاد:ُلخت شو

چشمام از ترس گشاد شد:چی میگی؟!یعنی چی که  
.ُلخت شم

!مگه نمیخوای بری پیِش مادر مریضت؟-

. آره+

.خب،پس به حرفم گوش بده-

.من این کارو نمیکنم+

عه!خیله خب وقتی که به نگهبانم گفتم لختت کنه -
.اون وقت میفهمی
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!با صدای بلندی فریاد زد:نیکول

در با صدای آرومی باز شد و مردی غول هیکل با 
.کت و شلوار رسمی وارد شد:بله خانم

.لختش کن_

دستامو جلو صورتم گرفتمو شروع به گریه 
.کردم:خواهش میکنم این کارو نکن

.خودت اینکارو کن تا بگم بره-

.نگاهی به مرد غول هیکل انداختم:باشه باشه

ِاما سری به نگهبان� تکون داد و اون هم به بیرون 
.رفت

دست به سینه منتظرم بود:منتظِر چی هستی؟!کاری 
.که گفتمو بکن.بلند� شو و لخت کن خودتو

با پاهای لرزون بلند� شدم و تو دلم به خودم اطمینان� 
میدادم که خجالتی وجود نداره و مثل لباس عوض 
.کردن موقع باشگاهه که جلوی دوستام میکردم



زیپ پشت لباسمو با زور پایین� کشیدم و از تنم 
.بیرونش کردم

.سوتین قرمز رنگم و پوست سفیدم تو تضاد بودن

نگاهش قفل سینه هام بود:همم  ساپورتت رو هم در 
.بیار

ساپورت کرم رنگمو هم در آوردم روبه روش با ی 
.شورت و سوتین قرمز رنگ ایستاده بودم

.انگشت شصتشو به لباش کشید و دورم چرخید

.پشت سرم وایساد

_____________________
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نفساش به گردنم میخورد،برای همین لرزیدم
.و تنم مور مور شد

زبونشو روی کمرم کشید که لحظه ای به 
.جلو کشیده شد بدنم و لرزیدن دوباره

خیلی گربه وحشی ترسویی شدی،قبال -
!اینجوری نبودی

منظورش از این حرف چیه؟!مگه منو 
.میشناسه که حرف از قبال میزنه

.دستشو روی قفل سوتینم کشید

!یعنی چی؟من متوجه حرفت نشدم+

بی هیچ حرفی سوتینمو باز کرد و روی 
.زمین انداخت

لبشو به گوشم چسبوند،فقط نفس میکشید و به
بدنم دست نمیزد.نفسام شدت گرفته بود و 
.قفسه سینه ام باال پایین میشد



ازم فاصله گرفت و پشت سرم شروع به 
حرف زدن کرد:وقتی تو مهمونی دیدمت 
حدس زدم چهره ات آشناس،تو دبیرستان تو 
ی مدرسه بودیم.خیلی سرکش و شر 
بودی.از ترسو و ضعیف بودن� االنت تعجب 
.(: .کردم.پر حرف هم بودی

!پس من چرا نمیشناسمت؟+

.چون هیچ وقت منو نمی دیدی-

دستشو از پهلوم به سمت شکمم برد و کش 
.شورتمو به عقب کشید و بعد ولش کرد

.تققق

.آیی+

.گربه وحشی-

بذار برم،به حرفت گوش دادم،تو هم به -
.حرف من گوش بده



چونه اشو روی شونه راستم گذاشت و خنده 
کوتاهی کرد:هممم فک کنم ی چیزی رو 
!یادت رفته

!چی؟+

دستشو دوباره سمت کش شورتم برد و 
.کشیدش

.من نمیتونم+

!من میتونم،میخوای درش بیارم؟ -

تهش میخوای چیکار کنی؟؟+

.عجله نکن،ِلِول به ِلِول-

.بذار برم+

هیششش،کاری نکن دوباره بگیرم موهاتو -
.از ته بکشم

دستمو جلوی دهنم گرفتمو شروع به گریه 
.کردم:ِاما



سکوت کرده بود و نفسای نامنظمشو روی 
.شونه ام حس میکردم

!هوم-

.من باید� برم خونه+

.بیا زنگ بزن به ننه ات بگو شب نمیای-

واییی بگا رفتم اگه بفهمه رفتن واشنگتن 
.بیچاره میشم

آب دهنمو قورت دادم:نه باید برم پیش 
.مامانم

من فرصت انتخاب بهت میدم،یا زنگ  -
.میزنی میگی خونه دوستمم یا زنگ نمیزنی

!گزینه سومی وجود نداره؟+

.هممم شاید!ولی فکر نکنم قبولش کنی-

!چی؟+

.تحریکم کن، تا خودم ببرمت خونتون-



.من نمیتونم+

.خب باشه پس زنگ بزن -

.نمیخواد،خودم ی کاریش میکنم+

همم دیگه بقیش به من ربطی نداره،هی هی-
از بحث خارج نشو.قرار بود این پارچه 
.قرمز رنگ مزاحمو برات در بیارم

.به من دست نزن+

.تو نمیتونی به من دستور بدی توله-

.دستشو سمت شورتم برد و کشیدش پایین

از پشت خودشو چسبوند بهم و گردنمو لیس 
!زد: تو خیلی داغی

.دستشو قالب سینه ام کرد و گردنمو� مک زد

.نتونستم تحمل کنم و آه ریزی کردم

الله گوشمو گاز گرفت و سینه هامو بیشتر 
.تو چنگش فشار داد



.تو ی حرکت ناگهانی� ازم فاصله گرفت

.روی تخت نشست:بیا

با چشمای خمار شده ام سمتش رفتم و روبه 
روش با بدِن برهنه ایستادم:ِاما،من باید 
.برم.بس کن این بازی رو

.با اخم نگاهم کرد:برگرد

!میخوای چیکار کنی؟؟+

.گفتم که برگرد-

برگشتم ، دستشو دور کمرم قفل کرد و منو 
.روی پاهاش نشوند

دستشو بین پاهام که برد،پاهامو محکم بهم 
.چسبوندم

هیلدا،پاهاتو� باز کن وگرنه ی بالیی سرت -
.میارم که به غلط کردن بیوفتی



پاهامو� باز کردم.انگشت وسطشو روی نقطه
.ای از کصم گذاشت و شروع به مالش کرد

.کم کم حرکات انگشتاش تند شد

.آاااههه.شت+

بعد از اینکه بین پاهام خیس شد انگشتشو 
داخلم فرو کرد که جیغم به هوا رفت:آیییی 
.درد داره

شروع به عقبو جلو کردن انگشتش داخلم 
.شد،رفته رفته درد کم میشد و لذتش بیشتر

.آه و ناله هام دست خودم نبود

!حشری کوچولو-

___________________________
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#|roman🐝

بعد از لحظاتی که به ارگاسم رسیدم،توجهم به بدن
عرق کردم جلب شد.

هیلدا،هیچ� میفهمی داری چیکار میکنی؟!

تو االن کیلومتر� ها از خونه ات فاصله داری و تو
بغل ی دختر به ف.اک رفتی!

از روی پاهاش بلند شدم که برم،با ی دستش نگهم
داشت:تو جایی نمیری.

+من به حرفت گوش دادم،االن نوبت توعه.

- من حرفی راجب اینکه بزارم بری نزدم.

+خواهش میکنم،انقد آزارم نده.

-هه،تو همونی نیستی که چند ثانیه پیش تو بغلم آه و
ناله میکرد؟!یا� من دارم اشتباه میبینم؟!

+دسِت خودم نبود.



-عه،دیگه چیا دسِت خودت نیس؟!

نفس عمیقی کشیدم.نمیدونستم چی بگم.

موهای بلندمو که پریشون دورم ریخته بود یه طرفم
جمع کرد و سرشو توی گردنم کرد.

- فردا میبرمت خونه.

+واقعا؟!

-رع،باید� دختر خوبی باشی.

+من کاری با کسی ندارم.

-ولی کسی باهات کار داره

+ی بالشت و پتو به من بده همین کاناپه میگیرم
میخوابم.

-هی هی ، تو اگه قرار بود رو کاناپه بخوابی که
االن اینجا نبودی.

+گفته باشم من پیش توعه خون آشام نمیخوابم.

گردنمو  مک کوتاهی زد:من که هنوز خون آشام
نشدم!



-ولی هستی.

دستشو روی سی.نه هام کشید و چنگشون
زد:عجب،خب خب  جالب  شد.دیگه  چی؟!

+ی حیوون پستی که داره به زور  به دختر  مردم
دست درازی میکنه.

-میتونم باهات شرط ببندم که به زور نیست و  تو هم
دلت  میخواد.

ساکت  شدم،راستش ی جورایی خودمم میخواستم.اما 
اون دختره و  من تا حاال تجربه ای  با  دختر تو رابطه

نداشتم و برام گنگ بود.

دستشو بین پاهام برد.

دستمو روی دستش گذاشتم:خواهش میکنم نکن .

- من که هنوز  کاری  نکردم.گربه وحشی.

لبشو روی شونه ام گذاشت و گاز کوچیکی گرفت.

-بلند  شو  و بایست.



خدا خواسته از روی پاهاش بلند� شدم و ازش
فاصله گرفتم.

پیراهن سفید رنگ مردونشو در آورد .سوتین تنش
نبود.سینه های کوچیکش زیادی تو چشم بود و با بی

حواسی داشتم نگاهش میکرد.

-چیزی توش نیس.خیالت راحت.

دستمو روی  پیشونیم کشیدم و گفتم:نه من تو فکر
رفته بودم فقط.

- رع رع تو فکِر سینه هام.

و  بعد لبخند  کش داری زد که چال گونش مشخص
شد.

چنگی تو  موهای نقره ایش زد و به سمت دری از
اتاق رفت.

ی اتاق  برا خودش سه تا اتاق دیگه داشت.

زود رفتم سمت لباسام و تنم  کردمشون.



حس میکردم بدنم بوی ِاما رو میده و هر لحظه حالم
خراب تر میشد.

هوووف از اینجا که برم خوب  میشه همه چی .

مین بیرون اومد،ی  حوله  دور کمرش20ِاما بعد از 
بسته  بود و موهاشو با ی حوله کوچیک خشک

میکرد.

شت!دوباره سینه هاش.

آب دهنمو� قورت دادم و چند قدم عقب رفتم.

نگاه خیره امو که به خودش حس کرد،نگاهم کرد و
به لباسی که  تنم کرده بودم نیشخندی زد.

-اونا رو در بیار، ی دوش بگیر.تنت عرق کرده.

+نه الزم نیس.

با اخم نزدیکم شد:دوس ندارم سر مسائل مضخرف
باهات بحث کنم،سعی کن دختر خوبی باشی و به

حرفم گوش بدی.

+باشه نزن  حاال.



.نگاه  سردی بهم انداخت:حدتو� بدون

____________________________
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+کجا برم؟؟

با دستش به اتاقی که ته بود اشاره کرد.با قدم های
کوتاه به سمت درب رفتمو آهسته بازش کردم.شیک
و مجلل.دوش حموم رو روی آب سرد تنظیم کردم و

لباس هامو از تنم بیرون آوردم.

قسمت دوش ی اتاقک شیشه ای بود و اون سمت
دیگه وان بزرگ و قشنگی داشت.

زیر دوش رفتم که نفسم بند اومد از سردی آب.



نفس عمیقی کشیدمو دستامو دورم حلقه کردم.

از زیر دوش بیرون اومدم و نفس  بلندی کشیدم،من 
نباید� به ی دختر حس داشته باشم.

بدنمو با شامپوی مخصوصی که بوی خوشایندی
داشت شستم و حوله سفید رنگو دورم پیچیدم.

روی صندلی نشستم و منتظر شدم بدنم یکم خشک
شه.

در حموم باز شد و  قیافه ی خنثی ِاما نمایان� شد. نیم
تنه مشکی رنگی تنش بود با ی شلوار لش طوسی.

-بیا لباسای دیگه برات گذاشتم،بپوش.

+لباسای خودمو  میپوشم.

نزدیکم شد و چونمو تو دستش گرف:فقط کافیه ی
بار دیگ روی حرفم حرف بزنی،اون وقت میدمت

دست نیکول تا مث سگ بزنتت .شیرفهم شد؟؟!

+اهوم.

-نشنیدم چی گفتی؟



+بله.

-خوبه.بلند� شو دیگه دو ساعته تو حمومی.

چونمو ول کرد.

بلند شدم و از حموم بیرون زدیم.

لباسهای روی تخت رو اشاره کرد بپوشم.

ی لباس خواب حریر کرمی رنگ.

خبری از شورت و سوتین نبود!

لباسو برداشتم و به سمت حموم رفتم که بپوشمش مچ
دستمو محکم گرفت:همینجا� بپوش.

نگاه جدی و سردش هر لحظه منو بیشتر میترسوند.

روی تخت دراز کشید و دستاشو زیر سرش تکیه داد
و بهم چشم دوخت.

آروم و بدون عجله حوله رو انداختم زمین.

نگاهشو به تک تک سلوالی تنم انداخت.

لباسو تنم کردم و به نگاه خیره اش چشم دوختم.



+هنوزم روی حرِفت هستی؟!

نگاهشو به سقف دوخت :کدوم؟؟

+منو ببری خونه.

-بله. 

+مرسی.

آروم روی تخت نشسته ام.دستشو تو موهاش کرد و
خیلی عادی چشماشو بست.

+میگم.

-هوم.

+المپ اینجا رو خاموش میکنی؟من تو روشنایی
خوابم نمیبره.

بدون حرف کنترلی که روی میز کناریش بود رو
برداشت و یک آن همه چراغا خاموش شد.

انقدر تاریک شد که حتی دستای خودمم نمیدیدم.

آروم دراز کشیدم و سعی کردم ازش فاصله بگیرم.



+ِاما خیلی تاریک شد.

چیزی نگفت.دستمو روی تخت کشیدم که فاصله
بینمون رو بفهمم. که دستم به چیزی خورد.

-میشه انقدر ورجه وورجه نکنی؟!

+خب تاریکه.

نفسی از حرص کشید و نورهای کمرنگ سفید
رنگی گوشه اتاق نمایان شد که میتونستم وضعیت

خودمو حداقل ببینم.

رو به سقف دراز کشیدم و دستمو روی شکمم
گذاشتم.

انقدر خسته بودم که چشمامو بستم و به خواب رفتم.

صدای فریاد� کسی بیدارم کرد.

- حیوون ولش کننن،باهاش� کاری نداشتههه باشش،
بذار برهه.

ِاما در حالی که تو خواب داد میزد دستو پاهاشو
اینطرفو اون طرف پرت میکرد.



از ترس از روی تخت بلند شدم و فاصله گرفتم.

انقدر داد و بیداد کرد که بعدش شروع به گریه
کرد.دلم به حالش سوخت برای همین نزدیکش شدمو
رفتم کنارش دراز کشیدمو سرشو تو بغلم گرفتم:ِاما

آروم باش داری خواب میبینی.

از خدا خواسته سرشو روی سینه هام گذاشت و
شروع به اشک ریختن کرد.موهاشو نوازش کردم و

تکرار میکردم که داره خواب میبینه.بعد از اینکه
آروم شد دستشو دور کمرم حلقه کرد.

یعنی چه خوابی دیده که انقدر پریشونه؟؟

کنجکاوی داشت دهنمو� صاف میکرد.

______________________________
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سرشو از روی سینه ام برداشت و بهم نگاه
کرد.خودشو باال کشید و نگاهشو به لبام دوخت.

لباشو َتر کرد و آروم روی لبام گذاشت.

تو شوک بودم و از این آروم بودنش تعجب کردم.

لب پایینمو مک میزد و محکم منو تو بغلش فشار
میداد.بعد از اینکه بوسه ی طرفه اشو تموم کرد.طره

ای از موهامو پشت گوشم برد.خیره به اجزای
صورتم نگاه میکرد و من ساکت بودم.

کم کم خوابم گرفتو چشمامو بستم.

با بستن چشمام گردنمو� مک زد.دیگه داشت نصفه
شبی روانیم میکرد و طاقت نداشتم.

لبمو گاز گرفتمو چشمامو باز کردم.بعد از اینکه
حسابی گردنمو مک زد دستشو دورم حلقه کرد.

-بخواب دیگه.



+خواب بودم جنابعالی بیدارم کردی.

-عادت شبانه امه.

+هر شب اینجوری میشی؟!

- رع.

+پیش دکتر رفتی؟؟

-انقد جیک جیک نکن،بخواب.

+من؟؟؟!

-رع،تو.

+اصن به من چه.شبخیر.

حرفی نزد.دستشو از دور کمرم آزاد کردم.پشتمو
بهش کردم و خوابیدم.

بعد از دقایقی دستشو روی شکمم گذاشتو منو عقب
کشوند و چسبوند به خودش.

چشمامو بستم و خوابیدم.عجب روز افتضاحی
داشتم.امیدوارم فردا از اینجا خالص شم.



خمیازه ای کشیدمو چشمامو باز کردم. ِاما نبود� و من
تنهایی صاحب ی تخت شده بودم.

سرمو زیر پتو بردم و پاهامو با خیال راحت باز
کردم و رو به شکم خوابیدم.

هیچ وقت از خواب خسته نمیشم.

در اتاق زده شد و صدای خانمی اومد:خانم صبحانه
حاضره،لطفا طبقه پایین� تشریف بیارید.

به حرفش اهمیتی ندادم و با لبخند خوابیدم.

نوازش انگشتی روی گونه هام حس کردم،چشمامو�
باز کردم و نگاهم به ِاما افتاد.که خیلی شیک و

رسمی تر از دیشب کنارم نشسته.

+سالم.

- بلند شو،بعد� از صبحانه� میری خونه.



لبخندی زدم و تو جام نشستم،موهامو پشت گوشم
هدایت کردم.

-لباسهایی که خانم ریچل برات گذاشته رو بپوش.

سرمو تکون دادم،از کنارم بلند شد و بیرون رفت.

پیراهن یقه مردانه صورتی رنگ و دامن مشکی
رنگ جذاب رو به روم شوقمو بیشتر میکرد برای

حاضر شدن و رفتن به خونه.

لباسها رو که تنم کردم جلوی آینه قدی ایستادم و
موهامو شونه کردم و با کشی که اونجا بود موهامو

از باال دم اسبی بستم.

در اتاقو باز کردم،انقدر تو این طبقه باال اتاق وجود
داشت که فکر نمیکردم خونه دیگه ای همینجوری تو

گیلبرت پیدا شه.

از پله های مارپیچی� پایین� رفتم.

ونستمدگیج وسط یک سالن بزرگ ایستاده بودم و نمی
کجا برم.



زنی با روپوش مرتب و شیکی نزدیکم شد:خانم با
من تشریف بیارید� به سالن غذا خوری.

فکر کنم منظورش همون آشپزخونه خودمونه.�

دنبالش شروع به راه رفتن کردم.

تزئینات خونه به طرز شگفت آوری زیبا بود و هر
لحظه منو شوکه میکرد.

بلخره به سالن غذا خوری رسیدیم.ِاما با جدیت
مشغول صبحانه کوفت کردن بود و من نمیدونستم

بین این همه صندلی کجا بشینم.

یکی از دور ترین صندلی ها رو انتخاب کردم و
نشستم.

نگاهشو بهم نمینداخت و من هم صبحانه
میخوردم.بعد� از تموم شدن خوردن انواع مربا ها

و... به ِاما چشم دوختم که خیلی خنثی داشت با
گوشیش ور میرفت.



مین دیگه اینجا� باش،آدرسی که2به کسی زنگ زد:
بهت میدمو� بگیر و خانمی رو به مقصدش

برسون.بعدش باهام تماس بگیر جورج.

خیلی احمق بودم که فکر میکردم قراره خودش منو
برسونه.

از پشت میز بلند شد:با جورج به خونه میری.

 بی خدافظی کت طوسی رنگشو پوشید و رفت.

دست به سینه منتظر همین جورج بودم که خانم
میانسالی گفت که جورج)راننده(اومده و وقت رفتنه.

از قصر بزرگ بیرون زدم و جلوی لیموزین مشکی
رنگ ایستادم.

مردی با کت شلوار شیک در عقب رو برام باز کرد
و من سوار شدم.ماشین خیلی بزرگی بود و از

کنجکاوی همه جاشو چک کردم.

ساعتها بود که تو راه بودیم و بلخره رسیدیم.

درب ماشین باز شد و بیرون رفتم.



باورم نمیشد جلوی خونه ام ایستادم.

+ممنون آقای جورج.

-وظیفه بود،خدانگهدار.

ماشین سریع از اینجا دور شد نزدیک خونه شدم و
کلیدی که زیر گلدون� پنهان� کرده بودمو برداشتم  و

درو باز کردم.

همه چی ساکت و منظم تو جای خودش بود.

با خستگی به سمت آشپزخونه رفتم که صدای تلفن
در اومد.

با سرعت به طرفش رفتم و جواب دادم:بله؟!

- سالم هیلدای مادر.

اشک تو چشمام جمع شد:مامان.

-جان مامان.

+کجا بودید،این� همه مدت بی خبری،نگفتین من
میمیرم از نگرانی.



-ببخشید عزیزم،ما بخاطر بردن اسلحه با خودمون�
بازداشت شدیم و پول زیادی پرداخت کردیم به

سفارت و االن تازه آزاد شدیم،هم من و هم پدرت
نگرانت بودیم و فردا بعد� از تموم شدن کارای پدرت

بلیط میگیریم و به خونه میایم.

اشکای روی صورتمو پاک کردم:باشه مامان مراقب
خودتون باشید،حتما� خبر بدید از خودتون.

بعد از کلی حرف زدن به سمت اتاقم رفتم و لباسامو
تعویض کردم.

روی تخت افتادم و خوابم برد.

___________________________
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چشمامو با لبخند باز کردم،چقدر همه چی داشت
خوب پیش میرفت.

پدرومادرم قراره بر گردن و من برگشتم خونه.

دستمو زیر سرم بردم و به سقف چشم دوختم.

وقتی به ِاما فکر میکردم گر میگرفتم.

از روی تخت بلند شدم و جلوی آینه ایستادم.شاید ی
چند مدتی هم باید از حالت مرده متحرک بودنم در

بیام و برای خودم ی جشن یک نفره سینگل وار
بگیرم.

شلوارک جین طوسی رنگی پوشیدم همراه با ی تاپ
صورتی رنگ و جلیقه طوسی رنگشو هم تنم

کردم.موهامو از طرف چپ به سمت راستم ریختم و
کمی حالتشون دادم.

موبایلمو از روی میز برداشتم و داخل کیفم گذاشتم.

پله ها رو با سرعت پایین� رفتم.



این مدت کوتاه از پولی که تو حسابم بود خرج کردم
و امیدوارم امروز به ته نکشه.

در خونه رو قفل کردم با صورت شاداب از پیاده رو
به سمت اتوبوس راه افتادم.

حوصله ماشین روندنو نداشتم.

بعد از دقایقی ایستادن جلوی ایستگاه اتوبوس،سوار
شدم.

و اما شهر گیلبرت،شهری که توش به دنیا� اومدم و
حتی خونه هایی که قبال توش بودیم رو به یاد دارم و

بعضی اوقات قایمکی بهشون سر میزنم.

]پاساژ گلوریا یکی از معروف ترین های برند[

به سمت بوتیک� ها میرفتم و تک تک لباسها رو
.میدیدم



مدتی بود که دلم ی بیکینی کرمی رنگ میخواست و
چیزی که میخواستمش پشت شیشه ای بهم چشمک

میزد.

وارد شدم و بعد از پررو خریدمش.

 بلخره بعد از ساعتها� ی بیکینی درست و حسابی
خریدم.

بعد از کلی گشتن چند دست پیراهن مناسب زمستون
هم گرفتم،همم چند� ماهه دیگه کریسمسه. 

از پاساژ بیرون زدم و به سمت پیاده� روی شروع به
راه رفتن های آروم کردم.

بند کفشم باز شده بود و روی اعصابم میرفت.

خم شدم و بند کفشمو بستم که متوجه ماشین شیک و
م که شیشه های دودی اش خیلی توشدسفید رنگی 

دید بود.

سعی کردم بیخیال� بشم و به راهم ادامه بدم اما وقتی
پیچیدم به خیابون� دیگه و اون هم به دنبالم راهشو کج

کرد،بیشتر مشکوک شدم.



سعی کردم تند� تند� قدم بردارم و به خونه برم.

سر خیابون� دستی تکون دادم و سوار تاکسی زرد
رنگی شدم.

نفس راحتی کشیدم که جام امنه.

بعد از دادن� کرایه ماشین پیاده� شدم و به خونه رفتم.

کلیدو انداختم تو در و وارد شدم.

مثل همیشه سکوت.

پاکت های خرید رو ،روی کاناپه� گذاشتم و لباسهامو
همونجا وسط پذیرایی درآوردم.

تو خونه با سوتین و شورت گشتن حس خوبی داشت
و من اینو پیش ِاما تجربه کردم.

خرید هامو به طبقه باال بردم و برگشتم طبقه
پایین.صدای زنگ موبایلم میومد.

از روی کاناپه برش داشتم.ناشناس بود و کمی تردید�
داشتم که جواب بدم یا نه.تا این که خودش قطع شد.



گوشی رو دوباره روی کاناپه� پرت کردم که صدای
آالرمش بلند شد.

شیرجه زدم روش و جواب دادم:بله؟!

-خونه ای؟

صداش کمی آشنا بود ولی باز نشناختمش.

+شما؟؟

-ِاما.اگه خونه ای درو باز کن ی چیزی رو خونه ام
جا گذاشتی.

+خب ،من خونه نیستم.

-درو باز میکنی یا خودم بازش کنم.

+تو خیلی بیجا میکنی بی اجازه وارد خونه مردم
میشی.دست از سرم بر دار.

بدون حرف اضافه ای گوشی رو قطع کرد.

اوسکول فکر کرده کیه مثال.

به آشپزخونه رفتم و یخچالو باز کردم.بطری آبو
برداشتم و سر کشیدم.



- تو حتی بدون لباس هم اندام هاتی داری!

آب پرید توی گلوم و با ترس به عقب برگشتم و
نگاهم قفل ِاما شد.

با هودی لش مشکی رنگ و شلوار جذب طوسی
رنگ رو به روم دست به سینه ایستاده بود.

جیغی زدم:تو اینجا� چیکار میکنی؟!

-گفتم که درو باز کن.

+نبینننن.

-چیو؟!بدِن برهنه اتو؟!

+برو بیرون،زود� باشش.

از آشپزخونه که بیرون رفت،سرعتمو جمع کردمو با
دو از پله ها باال رفتم.

صدای خنده اش از پایین� پله ها رو شنیدم.

مسخره بره به عمه اش بخنده.

پیراهن گشاد چهار خونه ای که مشکی و قرمز بود
رو پوشیدم که قدش تا روی زانوم بود.



به سمت پذیرایی� رفتم که دیدم روی مبلی نشسته و
کانال تلویزیون رو عوض میکنه.

+راحتی؟؟

سرشو سمتم برگردوند:اوه� شت!

با چشمای گشاد شده نگاهش کردم که گفت:چقدر
زشت شدی.

بعدش لبشو توی دهنش کرد که از خنده� احتمالیش
جلوگیری کنه.

+چی میخواستی بگی.

ی تای ابروشو باال برد:این چ طرز مهمون� نوازیه؟

+چای میل داری یا آب؟

-قهوه.

گوشه لب باالییمو باال بردم.

+شرمنده خانم ما قهوه نمیخوریم.

بخورید.- اوکی از این ب بعد� 
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+باشه خانم ِاما.

-انقدر خانم خانم نکن،بلند� میشم و نشونت میدم که
این خانم از چند تا مرد بهتر بفاک میدتت.

دستی به گردنش کشید و از جاش بلند شد.

با قدم های بلند نزدیکم شد.

-مادر مریضت رو نمیبینم!خونه� تشریف دارن؟!

+خیر.

-اوممم چه جالب.

@romane_sahnedar 
@romane_sahnedar



+بردمش خونه خواهرش تا کمی روحیه اش عوض
شه.

-دو هفته؟؟!

آب دهنمو� قورت دادم،این از کجا میدونست!

هیچ چیز سر جاش نیست،نمیفهمم چرا انقدر تو
زندگی من قاطی شده.

کالفه دستی به شونه ام کشیدم و لبهام رو تر کردم.

فاصله اشو باهام کم کرد و نگاه سردشو بهم دوخت.

-پدر مادرت االن تو زندانن.

+نه،خودش گفته که به تازگی بلیط پرواز میگیرن� و
میان.

- خانم هیلدا،پدر مادرت به جرم قاچاق مواد مخدر
دستگیر شدن و براشون چند سال حبس بریدن .

+دروغه.

توی چشمام خیره شد و گفت:میتونم بهت ثابت کنم.



استرس تو تمام وجودم رخنه کرد،امکان نداشت
یعنی این همه مدت قاچاق میکردن و من متوجه

نشدم؟؟!

پدرم صاحب شرکت متوسطی برای تولید موبایل
بود.

امکان نداشت،من چرا باید� حرف ی غریبه رو باور
کنم؟؟!

کالفه روی مبل تک نفره نشستم و سرمو بین دستام
گرفتم.

صدایی از ِاما نمیومد و من هم سکوت کرده بودم.

ترس و واهمه از اینکه حرفش حقیقت داشته باشه
سرمو به درد آورد.

از روی مبل بلند شدمو کالفه راه میرفتم.

-شاید من بتونم کاری بکنم.

+چجوری؟!



-خب  ب مفهوم ساده تر میتونم پارتی بازی کنمو
یکی از بهترین� وکیل ها رو بفرستم تا قانعشون کنه.

من حتی مطمئن نیستم حرفات درست+مگه میشه؟!
باشه.

دستمو روی پیشونیم گذاشتم،بغض� کردم.

نکنه اتفاقی براشون بیوفته.اگه برا اونا اتفاقی بیوفته
من نمیتونم به این زندگی ادامه بدم.

ِاما شونه ای باال انداخت:هر طور میلته،من روی
کاری که میکنم انجام شده ِبدون.

نفس عمیقی کشیدمو نزدیکش رفتم:یعنی واقعا راه
داره؟؟!برمیگردن اینجا؟!

-رع، درکش سخت نیس.

+بهم کمک میکنی که برشون گردونیم؟؟!.

-اوهوم فقط در عوضش تو هم باید ی کاری بکنی.

سکوت کردم،هیلدا فکر کردی بخاطر خدا میخواد�
بهت کمک کنه؟؟



احمق،حتما� چیز مهمی در عوضش میخواد.

خیلی مسخره و مضحک بود که قبول نکنم.

در هر صورت اون تنها کسی هست ک خودش
داوطلب شد بهم کمک کنه و من بخاطر پدرو مادرم

شرطشو قبول میکنم.

+قبوله.

ی تای ابروشو باال داد:نظرت چیه اول شرطمو بگم
بعد راجبش تصمیم بگیری؟!

+بگو ولی من قبول کردم و از حرفم عقب
نمیکشم،خواهشا تو هم از حرفت عقب نکش.

دستی توی موهاش کشید.

- خب برا قدم اول برو چیزایی رو که الزم داری
رو از اتاقت بردار.چیزای مهم رو بردار الزم نیس

لباس و ... برداری.

+برای چی؟؟

- تا وقتی که مامان� بابات آزاد بشن پیش من میمونی.



-شرط های دیگمم تو خونه ام بهت میگم.

+میخوای منو ببری خونه ات که چی بشه؟!

نگاهشو  بین چشمام گردوند:هممم ب تو ربطی نداره.

+یعنی چی که به من ربطی نداره،منو� میخوای ببری
نه عمتو.

پوزخندی زد:بعدا بیشتر متوجه حرفام میشی،فعال
برو و چن تا چیز بردار بریم.

دستی به گردنم کشیدم و به اتاقم رفتم.

ی کوله برداشتم و چند تا  وسیله برداشتم،بیکینی و
لباسهایی ک تازه خریده بودم رو هم برداشتم و از

اتاق بیرون زدم.

ِاما روی مبل تک نفره نشسته بود و سرش تو
گوشیش بود.

+همه چیو برداشتم.

سرشو از گوشی کنار نکشید:عاامم اوکی.



آشپزخونه و پذیرایی رو خاموش کردم و با هم از
خونه بیرون رفتیم.

دلم برا خونه تنگ میشه.

سوار ماشین طوسی رنگی شدیم.تعجب بر انگیزه که 
ِاما چجوری این همه ثروت داره!.

کوله امو روی زانوهام گذاشتم و به آهنگ مالیم و
غمگینی که پخش شده بود گوش میکردم.

شیشه ماشینو کمی پایین� دادم و سرمو بیرون بردم.

هوای خنکی که به صورتم خورد نیشمو وا کرد.

بعد از دقایقی بارون شدیدی بارید که زود ِاما شیشه
رو باال برد،لحظه آخر کم موند دستم بمونه.

+چرا بستی؟؟خوب بود که!

-بشین سر جات مریض میشی.لباسات مناسب نیست.

+هوووف،حوصله ام سر رف.

-کاری از من بر نمیاد.�



دستمو سمت صفحه لمسی که بود بردم:آهنگ چیا
داری؟؟!

-نمیدونم،� خودت نگا کن.

دونه دونه آهنگا رو عوض میکردم اما از
هیچکدومشون خوشم نمیومد.

+ِکی میرسیم؟!

-نیم ساعت دیگه.

+شرط های دیگتو االن بگو.

-نمیشه باید� بریم خونه بگم.

+بگو  دیگههه،من� دارم از کنجکاوی میپوکم.

-گفتم که صبر داشته باش.

+راجب چیه شرطت؟

-خودت میفهمی.

+بگو قول میدم به کسی نگم.

-ن بابا اسهال نشی  بچه!



+من بیام خونه ات چیکار کنم آخه.

-کار خاصی قرار نیست بکنی،فقط سعی کن کسیو
چنگ نندازی گربه وحشی.

+خوبه منم بهت بگم  سگ؟؟!

-نمیدونم،فکر� نکنم جرئتشو داشته باشی!میدونی که
همه چی زندگیت به من بستگی داره.

ساکت شدم،راست میگفت.

باید یکم کوتاه بیام،بخاطر خانواده ام.

نفس عمیقی کشیدم،دستمو مشت کردمو زیر چونه ام
 از اینکه چجوری بهشگذاشتم و به راه چشم دوختم.

اطمینان کردمو دنبالش راه افتادم هر لحظه بیشتر
استرس میگرفتم.

چیزی نگذشته بود  که خوابم برد.

____________________________
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ِاما:

نصف راه با حرف زدنای هیلدا گذشت.

پیگیری های دنیل درست بود و من با ی تیر داشتم
دو نشونو میزدم.

هم به عشق دبرستانیم میرسم هم خانواده آقای راد از
بین میره.

باید بسپارم به خانم ریچل که کسی تو خونه نفهمه که
هیلدا راد دختِر دشمن قدیمی پدرمه.

دستمو به چونه ام کشیدم و نگاهی به هیلدا
کردم،چقدر یهو ساکت شد.

بیشتر که دقت کردم فهمیدم خوابیده.

حتی تو خواب هم دلم براش میریخت.



لبخندی به پاهای جمع شده اش که دستاشو دورش
حلقه کرده بود زدم.

��ی دختر چقد میتونست کیوت باشه:(

حواسمو به جاده دادم،دقایق� دیگه به جاده اصلی
میرسم و میتونم هیلدای خودمو تو خونه کنار خودم

داشته باشم.

صدای موزیکو قطع کردم.

پشت در بزرگ توقف کردم تا آقای زیلسون درو باز
کنه.

بعد از وارد شدن داخل حیاط،ماشینو خاموش کردم.

کمی مایل شدم سمت هیلدا و موهاشو نوازش
کردم:هیلدا،بیدار شو رسیدیم.

چشماشو لحظه ای باز کرد و دوباره خوابید.

خنده ام گرفت تو خواب چشماش خمار تر از وقتی
بود که دستمالیش میکردم.

از ماشین پیاده شدمو رفتم طرف در سمت هیلدا.



آروم باز کردم درو،دستمو� زیر پاهاش و کمرش
انداختمو� بغلش کردم.

-زیلسون،کوله خانمو� ببر بده به مستخدما.

+چشم.

وارد خونه شدم و از پله ها باال رفتم انقدر الغر بود
که اصال سنگینی حس نمیکردم.

وارد اتاق خودم شدمو آروم روی تختم گذاشتمش.

لحظه آخر ناله کوتاهی کرد.

کالفه دستی تو موهام کردم،لباش خیلی هوس
برانگیز بود.

خم شدمو لب پایینشو� تو حصار خودم درآوردم.

مثل دیوونه ها شروع به مک زدن لباش کردم،تا
بیدار شد.

چشماشو با ترس باز کرد و ازم جدا شد.

نفس های بلندی کشید.هنوز لباش خیس بود.



دستمو روی گردنش گذاشتمو سرشو به خودم
نزدیک کردم و شروع به خوردن لب هاش.

دستشو آروم تو موهام کرد و باهام همراهی کرد.

انقدر پریشون شده بود که به ُشل بودنش خنده ام
گرفت.

زبونمو شروع به مک زدن کرد.

دستمو دور کمرش قفل کردم.خیلی دلم بدنشو
میخواست.

دستمو زیر لباسش بردم و سینه اشو از روی سوتین
تو مشتم گرفتم:درش بیار.

نگاه خمار شده اشو بهم دوخت.حرکتی ازش ندیدم
برای همون لباسشو از تنش بیرون کشیدم.

روی تخت دراز کشش کردم و روش خیمه زدم.

از نافش شروع به لیس زدن کردم و باال رفتم تا به
وسط سینه هاش رسیدم.

قفسه سینه اش تند تند باال پایین� میشد.



قفل سوتینشو در آوردم.

زبونمو روی نوک سینه اش کشیدم و شروع به
خوردن کردم.

ناله های ریز و بلندش برای بیشتر داشتنش وحشیم
میکرد.

با دست چپم اون یکی سینه اشو فشار میدادم.

سمت لبای نیمه بازش رفتم و به دندون� گرفتمش.

آخ ریزی گفت و اسممو صدا زد.

-جانمم.

+درد گرفت یواش.

کمی عقب رفتمو دکمه شلوارشو باز کردم،دستشو
روی دستم گذاشت:در نیار.

-چرا؟!

+من تحمل ندارم ادامه بدم،تو دختری.

نفس عمیقی کشیدم و ازش فاصله گرفتم.



اون هنوز منو به چشم ی پارتنر نمیدوست.

از روی تخت بلند شدمو سمت بالکن رفتم.

روی مبل راحتی نشستمو به هوای سرد بیرون که
کمی تاریک شده بود چشم دوختم.

من داشتم از عشقش میمردم و اون بهم نه میگه.

همیشه همینطور بوده. مثل قبل.

سیگاری از روی میز برداشتم و با فندک روشنش
کردم،شاید این آرومم کرد.

__________________________
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هیلدا:

وقتی ازم فاصله گرفت بدن� داغم،یخ� زد.تناقض� توم
رخ داده بود.میخواستمش� اما پسش میزدم.

لباسمو که زیر تخت افتاده بود بدون سوتین پوشیدم.

ِاما از وقتی که بهش گفتم نمیتونم رفته بالکن و دیگه
بیرون نیومده.�

یکم نگران شدم،نکنه ی چیزیش شده؟!

آروم از تخت بلند شدمو به طرف در شیشه ای
رفتمو بازش کردم.

غرق دود شده بود و چهره اش معلوم نبود وقتی منو
پشت در دید� از جاش بلند شد و بیرون رفت از اتاق.

 به غرورش بر خورده بود،اینو� کامال حس میکردم.

هوا تاریک تاریک بود و گشنگی داشت تنمو از پا
مینداخت.

از اتاق بیرون رفتم.



راهروی طوالنی و درازی داشت ،خیلی دلم
میخواست تک تک اتاقا رو ببینم اما نمیشد خب.

پله ها رو دوتا یکی رفتم پایین.�

دنبال آشپزخونه میگشتم که نگاهم ب ی مستخدم
خورد.موهای مشکی فر فری داشت و ریزه بود.

صورت بانمکی داشت و سن کمی داشت قطعا.

رو به روش ایستادم:سالم،آشپزخونه کجاست؟؟

با ذوق چشماشو درشت کرد و گفت:سالمم بفرمائید�
من راهنماییتون میکنم.

دائم لباشو تر میکرد و رو مخم بود.

بعد از کلی چپ و راست شدن تو خونه،آشپزخونه�
پیدا شد.

مستخدم های زیادی مشغول حاضر کردن شام بودن.

با کلی شوق سمت غذا ها خم میشدم.

لحظاتی نگذشته بود که میزغذاخوری برای دو نفر
آماده شد. من و ِاما.



ِاما که معلوم نبود� کجا رفته.پشت میز غذاخوری
نشستم و خواستم غذا بخورم که خانم ریچل با اخمی

گفت:خانم هیلدا،لطفا صبر کنید� تا ِاما خانم تشریف
بیارند.

+من گشنمه.

:این یکی از قوانین خونه هست،پس باید صبر کنید.

دقیقه ای گذشته بود و عن خانم هنوز تشریف۲۰
نیاوردن.

بی توجه به ریچل اخم کرده شروع کردم با ولع غذا
خوردن.

بین مشروب های معروفی که روی میز سرو شده
بود،برای خودم لیوان آبی ریختم.

آبش کمی تلخ بود ولی خنک.

+خانم ریچل میشه ی لیوان آب دیگه بیارید،فکر� کنم
چون ظرفش کثیف بوده مزه گس و تلخی داشت.



ریچل سری با تاسف تکون داد و گفت:اونی که شما
نوشیدید آب نبود،شامپاین� بود.

شتت.چقد نفهم شدم.چطور متوجه نشدم؟؟

سرم شروع کرد به گیج رفتن و داشتن حالت تهوع.

+خانم ریچل من حالم خوب نیست.

با کمی استرس نزدیکم شد و کمرمو گرفت تا بایستم.

از پله ها باال رفتیم و وارد اتاق ِاما شدیم.

کمکم کرد روی تخت دراز بکشم و برای اینکه ی
وقت بالیی سر خودم نیارم روی صندلی کوچیکی

نشست.

ناخودآگاه� خنده ام میگرفت ،حتی وقتی به ریچل نگاه
میکردم.

+میدونی چرا ِاما رفتت؟؟

)همراه با خنده بلند(.

- خیر خانم،خبر ندارم.شما بهتره بخوابید.�

+ولی من میدونم.چون� بهش پا ندادم اذیت شد رف.



سکوت کرده بود.از روی تخت با گیجی بلند� شدم و
شروع به بپر بپر کردن رو تخت کردم.

ریچل از ترس هی صدام میزد،اما� من فقط میخندیدم.

در با صدای محکمی باز شد و ِاما به سمتم اومد.

-ممنون خانم ریچل میتونید� برید به کاِر اتون برسید.

بعد از رفتن خانم ریچل کنار تخت ایستاد:بیا� پایین�
باید دوش بگیری.

+.حموم دوس ندارم.

-گفتم بیا پایین...

قبل از اینکه حرفشو کامل کنه دستمو جلوی دهنم
گرفتمو سمت سرویس بهداشتی دویدم.

در توالت رو باز کردم و هر چی خورده بودمو باال
آوردم.

ِاما پشت سرم نشسته بود و کمرمو مالش میداد.

صورتمو با آب خنک شستم و بدن� سست شده امو به
ِاما تکیه دادم.



بغلم کرد و روی تخت خوابوندتم. پتویی روم کشید و
چراغ ها رو خاموش کرد 

و بدون هیچ تماس بدنی کنارم خوابید.

____________________________
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یک هفته ای گذشته و من هنوز پیش ِاما موندم.

پیگیری های ِاما برای برگردوندشون� خیلی زیادتر
شده و گاهی اوقات شک میکنم که چه نفعی برای ِاما

داره که انقدر خودشو اذیت میکنه بخاطرم.

بعد از جریان اون شب که من اجازه ندادم بهم دست
خنثی تر شده. بزنه رفتارش باهام

بیشتر اوقات خونه نیست و حتی دیشب هم نیومد.



کابوس های شبانه اش تمومی نداشت و هر شب ی
چیزی از ماجرا برام گنگ و نامفهوم میموند.

امشب قراره که ِاما به خونه نیاد و اینو یکم پیش
خانم ریچل بهم گفت.

Milanesaبعد از خوردن غذای لذیذ� 
napolitanaبه اتاق پناه بردم و سعی کردم 

خودمو مشغول کاری کنم.

روی تخت دراز کشیدمو چشمامو بستم،داشتم فکر
میکردم که اگه ِاما کنارم بود چیکار میکرد.

از این فکر ناخودآگاه� حس کردم داغ شدم.

با دست ضربه ای به پیشونیم زدمو یکم جامو تغییر
دادم.

دوباره که چشمامو بستم،تصویرش جلو چشمام اومد
که داشت با چشمای بسته لبامو میبوسید.

دیگ نتونستم خودمو کنترل کنم.

دستمو سمت شلوارکم بردم و داخل شورتم کردم.



آروم انگشت وسطیمو داخلم کردم و ناله ای کردم .
دلم بیشتر از اینا میخواست.

انگشتمو تند تند عقبو جلو میکردمو� باسنمو با حرکت
انگشتام عقبو جلو میدادم.

لب پایینمو بین دندونام گرفتمو مک زدم.

+آههه، شت.

بدنم عرق کرده بود و چشمام از خماری داشت به
خواب میرفت.

به ِاما، لعنتی فرستادم و تاپ جذبی که تنم بود رو
درآوردم.

هر چقد میخواستم ادامه بدم نمیتونستم.از این کارم
چندم میشد اما نمیتونستم جلو خواستنمو بگیرم.

چراغو خاموش کردم.تا یکم راحت تر باشم.

پاهامو از هم باز کردمو دوتا از انگشتامو فرو
کردم.

با دست دیگه ام جلوی دهنمو گرفتم تا جیغ نزنم.



به صورت نیمه حرفه ای داشتم خودمو� میگ.اییدمو�
از اینکه میتونستم خودم خودمو ارضا کنمو به کسی

احتیاج ندارم خوشحال بودم.

حتی ی لحظه حس کردم دیگه کسی نمیتونه� بهتر از
خودم منو به اوج برسونه.

ناله ای کردمو نزدیک به رسیدن ارگاسم بودم.

نفسام تند شده بود و قلبم داشت به قفسه سینه ام
خودشو میکوبوند.�

یکهو  در با صدای آرومی باز شد.

نفسم رفت.ای وای بیچاره شدم.

چراغ خاموش بود و از این فرصت استفاده کردم تا
بتونم پتو رو تا کله ام بکشم و خودمو به خواب بزنم.

بوی خوشایند ِاما و بدن عرق کرده امو ترشحاتم با
هم قاطی شده بود.

بعد از باز کردن در کمد و احتمال این که لباس
عوض کرد،باال پایین� شدن تخت رو حس کردم.



نفسای عمیق و تندی که می کشیدم نشون میداد ک
بیدارم و امیدوار بودم نفهمه.

بعد از دقایقی طوالنی گوشه ای از پتو رو پایین
کشیدم تا نفس بکشم.

وقتی چشمای مشکی رنگشو در حالی که داشت
نگاهم میکرد دیدم،دوباره زیر پتو رفتم.

دستشو روی پتو گذاشت و از روی سرم برش
داشت.

-تو سالم کردن بلد نیستی جوجه؟!

+سالم.

-خیس عرق شدی زیر پتو،چته تو؟؟!

+من؟؟

-رع خوِد تو.

+یکم حالم خوب نبود گفتم زیر پتو خوب میشم.

ی جوری نگاهم کرد که یعنی خر خودتی.

-چیکار میکردی؟



+هیچی...چیکار باید بکنم آخه....خواب بودم.

مین وقت داری بری10عمیق به چشمام نگاه کرد:
حموم و تن عریان اتو از جلو چشمام دور

کنی،وگرنه تضمین نمیکنم که بذارم دختر بمونی.

آب دهنمو� قورت دادم و با پتویی ک خودمو دورش
پیچونده� بودم با سرعت طرف حموم رفتم.

از قصد جلوی در حموم پتو رو از تنم باز کردمو
وارد حموم شدم.

دوش رو باز کردم و موهامو با شامپو شستم.

بدنمو شامپوی خوش بویی از سنگینی رها کرد.

بعد از ی حموم سریع،حوله رو دورم پیچیدم و
بیرون زدم.

______________________________
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تاریکی اتاق کم شده بود.میتونستم ِاما رو روی تخت
در حالی که ساعدشو روی چشماش گذاشته ببینم.

سمت کمد رفتمو ی نیم تنه مشکی رنگ پوشیدم،با� ی
شورتک کوتاه بنفش رنگ.

این لباسا خیلی اندازه ام بود و همش به این فکر
میکردم که قبل من کی ازشون استفاده کرده.

حوله رو دور موهای خیسم پیچوندم و با قدم های
کوتاه نزدیک تخت شدم.

روی تخت کنارش دراز کشیدمو کنار گوشش اسمشو
صدا زدم.

+ِاما.

-بله.

از این بله جواب دادن یهوییش دلم گرفت اما سوالمو
با کمی بغض� مطرح کردم:ِکی مامان بابام میان؟؟



-به زودی.

+ممنون،امیدوارم بتونم جبران کنم.

وقتی این حرفمو شنید پشت بهم کرد و با ی شبخیر
خوابید.شایدم خودشو مثل من به خواب زد.

چشمامو بستم و خواستم بخوابم.ولی نمیشد.

دلم برای ِاما تنگ شده بود.با� اینکه کنارم بود ولی
دلم میخواست االن تو بغلش باشم.

آروم خودمو بهش نزدیک کردم و دستمو روی
بازوش گذاشتم.

هیچ عکس العملی نشون نداد و خیالم راحت شد که
حداقل میتونم لمسش کنم و بخوابم.

خیلی احمقانه بود که تو این مدت بهش وابسته شدم.

در عرض یک دقیقه خوابم برد.تنها� تلنگرم برای
خواب ی لمس کوتاه بود :(



نور شدیدی به صورتم میخورد و نمیذاشت بخوابم.

چشمامو باز کردم.همه پرده های اتاق باز شده بودن.

نشستم و دستی توی موهام کشیدم.ِاما طبق معمول
نبود.

از روی تخت بلند شدمو به سرویس بهداشتی رفتم و
دست و صورتمو با آب یخ شستم.

مسواکمو زدم و از سرویس بیرون اومدم.

حوصله ام سر رفته بود با همون لباسا از اتاق
بیرون زدمو ،راهروی طوالنی رو در پیش گرفتم.

یکی یکی در اتاقا رو باز میکردم. تنوع رنگ ها تو
اتاق ها خیلی برام جالب بود.

آخرین اتاق رو که باز کردم از رنگش ذوق مرگ
.شدم،بنفش

بدجوری روی اتاق کراش زده بودمو حتی ساعتها
توی اتاق ساکت و آروم داخل کمد ها رو سرک می

کشیدم.



وقتی از اتاق بیرون زدم، نگاهم به همون دختر
مستخدم مو فرفری افتاد.

با تعجب نگاهم کرد:خانم شما اینجا بودید؟؟

ساعت هاست که ِاما خانم دنبال شما می گردند و هر
جا رو سر زدن نبودید،االن خیلی عصبانی اند و

طبقه پایین� قسمت سالن اصلی منتظر خبری از شما
هستند.

سری تکون دادم و رفتم طبقه پایین.

نگاه ِاما که از پایین پله ها بهم افتاد.اخماش تو هم
رفت و دستاشو توی جیب شلوار لش مشکی رنگش

کرد.

وقتی روبه روش ایستادم گفت:معلومه کجایی؟؟

+ِامممم جایی نبودم...همینجاها داشتم میگشتم.

-از این به بعد بدون اجازه و اطالع جایی
نمیری.فهمیدی؟؟!

+بله.



-اوکی،یکم جلو دیدم نباش،میترسم روزای آخری
زیر دستام خورد بشه صورتت.

.از این لحنش خوشم نیومد

معنی این حرفاشو نمی فهمیدم، خیلی رفتارش باهام
تغییر کرده و این عصبی بودنش روی مخم بود،اگه

همینجوری پیش بره بر خالف میل و اشتیاقی که
بهش دارم میزارم میرم.

ثانیه ای بعد� یاد پدر و مادرم افتادم و از این فکر
یهویی و بچگانه� صرف نظر کردم.

صبر میکنم تا ببینم چی میشه.

_____________________
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دستشو جلوی صورتم تکون داد.

- هیچ حواست هست چی میگم؟؟

+ببخشید.

- خیله خب برو صبحونه بخور بعدش� بیا اتاق
مطالعه،باید صحبت کنیم.

+راجب چی؟؟!

-میفهمی.

ازم فاصله گرفت و موبایلشو از جیبش درآورد و به
کسی زنگ زد.

به سالن غذاخوری رفتم.

کل میز برای ی نفر حاضر شده بود.تو عمرم ی
صبحونه مفصل ندیده� بودم.

صندلی رو عقب کشیدم و پشت میز نشستم.

مشغول خوردن شدم و به این فکر کردم که ِاما بعد
از این همه مدت میخواد چه چیز مهمی رو بهم بگه.



با استرس پشِت در قهوه ای رنگ ایستاده بودم.

درو  زدم.

کمی بعد ِاما روبه روم ایستاده بود و منتظر این بود
که وارد بشم.

سرمو پایین� انداختم و رفتم داخل.

در بسته شد.به سمت یکی از مبل های تک نفره
رفت و نشست.

-نمیخوای بشینی؟؟

روی  مبل روبه روش نشستم و  بهش چشم دوختم.

برگه ای همراه با خودکار روی میز  گذاشت.

-امضاء کن.

+چیه؟؟

-برگه ای که میذاره من ادامه  کار خانواده� اتو انجام
بدمو برگردن.

+باید بخونمش.



-اوکی،هر کار میخوای بکن.

وقتی شروع به خوندن� برگه کردم لحظه به لحظه
رنگم میپرید.

+یعنی چی که تو قراره سرپرستی منو به عهده
داشته باشی؟؟؟!مگه من خودم پدر مادر ندارم؟!

- این فقط برای اینه ک بعد اومدن خانواده ات
نمیتونن� تو رو بگیرن ازم. و هر کاری که بخوام رو
انجام میدن.بعدش� که خواسته های منو قبول کردن تو

هم میتونی بری پی زندگیت.

+مگه ازشون چی میخوای؟؟

-حقی که سالها پیش پدرت اونو باال کشید و باعث
بدبختی هامون شد.

بغضم گرفت:چیکار  کرده؟؟پدر من کسی نیست که
حق کسیو بخوره.

-تو هم بازیچه ای ،بازیچه دست ی قاچاقچی حرفه
ای.که سالها داشته تو رو به بازی میگرفته.تو رو از

هویت اصلیت دور میکرده.



+من...من  متوجه..حرفات نمیشم.

-برگه رو امضاء کن تا بتونی خانواده� قالبی اتو
نجات بدی.

+درست صحبت کن، منظورت از این حرفا یعنی
چی؟؟هیچ میفهمی داری راجب چی صحبت

میکنی؟؟!

دستی به موهاش کشید:میخوای چیکار کنی اگه
درست صحبت نکنم؟؟تو هیچ  کاری نمیتونی بکنی.تو 

فقط میتونی به حرفام گوش بدی و بزاری همه چی
به حالت اولش برگرده.

+تو گفتی که هویت اصلی من این نیست!پس هویت
اصلی من چیه؟؟حاال که میدونی بهم بگو.

- تا االنشم اشتباه کردم بهت گفتم.برگه رو امضاء
کن تا بعدا همه چی مشخص شه.

بغض توی گلومو قورت دادم و با دستای لرزون
خودکارو  تو دستم گرفتم و امضا زدم.

- خوبه. میتونی بری.



از روی مبل بلند شدم برای چند ثانیه بهش نگاه
کردم، هیچی از حالت صورتش  نمی فهمیدم. 

از اتاق بیرون زدم.پله های مارپیچی رو باال رفتم.

وقتی به راهرو رسیدم نگاهم  به دختر شیک پوش و
قد بلندی افتاد که ی کت دامن مجلسی طوسی رنگی

تنش بود.

موهای زیتونی رنگ و صافی داشت همچنین قیافه
زیبا و تو دل برو.

وقتی دید محوش شدم لبخند مهربونی زد:سالم.

+عامم سالم.

-خوبی عزیزم؟!

+خوبم شما خوبید؟�

-ممنونم گلم.

- من دوس دختر ِاما هستم و شما هیلدا هستید
درسته؟؟



ابروهام باال پرید،� این از کجا منو میشناسه.

حتما اون برج زهرمار بهش گفته دیگه.از اینکه دوس
دختر ِاما بود حرصم گرفت.

+بله درسته.

-اوکی بعد میبینمت� خانومی.

از طرز لوس حرف زدنش چندشم شد.درسته قیافه
خوبی داشت ولی وقتی اینجوری حرف میزد حالم بد

میشد.

چیزی نگفتم تا اینکه ازم دور شد.

______________________________
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با اعصابی خورد شده وارد اتاق شدم.درو محکم
بستم و بهش تکیه دادم.

نفسی عمیق از حرص کشیدم.چنگی به موهام زدم و
خودمو با حرفای چرت و پرت آروم کردم.

توی اتاق قدم میزدم و فکر میکردم که یعنی بینشون
چی گذشته.

صدای خنده های ِاما میومد.گوشمو� به در
چسبوندم.صداهاشون نزدیک و نزدیکتر میشد.

از در فاصله گرفتمو جلوی میز آرایش نشستم و
مشغول شونه کردن موهام شدم.

وقتی که در باز شد ِاما در حالی که دختره رو توی
بغلش جا کرده بود وارد شدن.

خنده های دختر قطع شد:عه عشقم این اینجا� چیکار
میکنه؟!



ِاما کمی مکث کرد: هیلدا مدتی که من خونه نبودم
اینجا میموند.�

-اوکی عشقم.

از روی صندلی بلند شدم و رفتم نزدیکشون.

رو به روشون ایستادم و دست به سینه نگاهشون
کردم:ِاما چرا سعی میکنی حقیقتو از این بانوی زیبا

پنهون کنی؟؟من که نذاشتم اتفاق دیگه ای بینمون
بیوفته.پس بهتره همین اول راهی راستشو بهش

بگی.

ِاما با اخم های تو هم رفته بهم چشم دوخته بود.

دوس دخترش بعد از شنیدن حرف من صداشو نازک
تر از قبلش کرد و رو به ِاما مشغول داد و بیداد
شد:یعنی چی ؟؟این دختره چی میگه؟؟تو با این

دختره رابطه داشتی؟!

ِاما از عصبانیت چشم هاشو بست.مچ دستامو گرفتو
دنبال خودش کشوند.بدون توجه به حرف های دوس

دخترش منو از اتاق بیرون برد.



+ولم کن حیوون،چته؟؟مگه دروغ میگم؟!حقیقت
تلخه.

با فریاد کنار گوشم گفت:خفه شووو. فقط خفه.

از  پله ها با سرعت پایین� میرفت و منو میکشوند.

بین همه ی نگاه های مستخدم ها از خونه بیرون زد.

هوا خیلی سرد بود  مخصوصا لباسهایی که تن من
بود هوای سردو برام دو برابر میکرد.

نور آفتاب تاثیری نداشت.

پشت سر ِاما کشیده میشدم و نمیدونستم قراره چه
بالیی سرم بیاره.

+ِاما بیخیال انقد خودتو آزار نده،این نشد یکی دیگه.

همچنان سکوت کرده بود و دور خونه میچرخیدیم،تا�
به پله ای رسیدیم که به زیرزمین میخورد.

از پله ها پایین رفتیم،در قفل شده بود.مچ دستمو باز
کرد تا قفلو باز کنه.

از پله ها باال رفتمو قصد فرار داشتم.



دستشو دور شکمم پیچوند:راه فرار نداری،امروز
همه چی تموم میشه.

قفلو باز کرد و منو هل داد تو اتاق.درو پشت سرش
بست.

فضای اتاق خیلی قشنگ و خاص بود.محو� نمای
اتاق بودم که با دستاش موهامو به چنگ گرفت و

لبشو به  گردنم چسبوند. دستشو روی شکمم گذاشت.

-بگو.

+چیو بگم؟؟!

-بگو که داری هم خودمو هم خودتو اذیت میکنی.

+تو مجبور نیستی منو تحمل کنی بزار برم،توام با
دوس دخترت خوش باش.

کنار  گردنم خنده ریزی کرد،زبونشو روی گردنم
کشید:گربه وحشی،حسودیت شده؟؟

+نه.به من ربطی نداره.

-پس  چرا از رابطه بینمون به رز گفتی؟!



دستمو روی دستاش که دور کمرمو محکم فشار
میداد گذاشتم:اشتباه کردم،حرصی شده بودم ی چی

گفتم.

-حرص میخوردی برا چی؟

+پووفف.

-اعتراف کن.

+چیزی برای اعتراف ندارم.

- تو حاضری به خودت انگشت کنی ولی نزاری من
بهت دست بزنم.دلیلش چیه؟!

+من؟؟؟نه اصال.

گازی از گوشم گرفت.

دستشو روی سینه هام گذاشت:میخوامت.

قلبم از حرکت وایساد قفسه سینه ام باال پایین میشد.

-خیلی بیشتر از قبل.

برم گردوند� سمت خودش.بهم زل زد.دستشو روی
گونه ام گذاشت و آروم نوازشم کرد.



-هیلدا.تو فقط  مال منی.اینو دیر یا زود میفهمی.

لبهاشو گاز ریزی زد و دستی توی موهاش کرد.

- تا وقتی که خودت نخوای بهت دست نمیزنم.

خودمو بهش نزدیک کردم .دستمو سمت دکمه های
پیرهنش بردم.

نفس کشیدن� برام فقط با بینی سخت بود.

لبهامو از هم فاصله دادم تا راحت نفس بکشم.

ِاما ساکت و آروم ایستاده بود.

دکمه هاشو یکی یکی از پایین� باز کردم.

پیرهنشو از تنش در آوردم و به سینه هاش چشم
دوختم.

سمت تختی که اونجا بود راهیش کردمو هولش دادم
که افتاد روی تخت.

تنم گر گرفته بود برای کاری که میخواستم بکنم.

لباسمو از تنم در آوردم.



روی تنش خیمه زدم لب پایینشو بین دندونام گرفتم و
محکم مک زدم.

چونه اشو بوسه ای زدمو زبونمو روی گردنش
کشیدم.

بدن داغش مطمئنم کرد که به اندازه کافی دارم
تحریکش میکنم.

از روی گردنش به وسط سینه هاش  رسیدم.

به چشمای منتظرش زل زدم.لبامو تر کردمو زبونمو
روی سینه اش به حالت دورانی کشیدم.

ناله آرومی کرد.سینه اشو تو دهنم کردمو شروع به
مک زدن کردم.

دستشو توی موهام کرد و چنگشون زد.

______________________________
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سینه دیگه اشو توی مشتم فشار دادم.چشماش مثل
گرگی که داره به شکارش نگاه میکنه� بود.

نیم خیز شد تو جاش و کمرمو گرفت، جامونو
برعکس کرد.روم افتاد و لبامو با ولع میبوسید.

دستمو توی موهای نقره ای رنگش کردم.

+ِاما،بذار� ارضات کنم.

با چشمای خمار شده ام بهش زل زدم.

-اینجوری نگا نکن کار دستت میدم.

لبامو گازی گرفتمو چشمامو بستم.

+االن خوبه؟؟



لباشو روی گردنم گذاشت:میخوام گرماتو حس
کنم،میذاری؟

+آه،آره منم میخوام.

دستشو روی باسنم کشید و شورتکمو از پاهام پایین�
کشید.

دستشو از روی شورتم به ک.صم کشید .

-دیگه نمیتونم صبر کنم.

شورتمو پایین کشید و انگشتشو داخلم کرد.

+آههه،ِاما.

- تو فقط حق داری برای من خیس بشی.

با خشونت انگشتاشو توم میکرد و لبامو وحشیانه
میبوسید.مزه شور خون رو حس میکردم وقتی لبامو

مک میزد.

+ِاما. خون!

بیخیال لبام شد و رفت پایین� بدنم.

-پاهاتو تا میتونی وا کن.



پاهامو از هم باز کردم.سرشو خم کرد.

زبون داغشو بین پاهام حس کردم.حس خیلی خوبی
داشت .از لذت زیاد جیغ و ناله ام با هم قاطی شده

بود.

+آیییی، ِاما تندتر.

حرکت زبونشو تند تر روی نقطه حساس ک.صم
میکشید.

+اوممم.خوبه.شتتتت.

دستمو روی موهاش گذاشتمو سرشو بیشتر به وسط
پاهام فشار میدادم.

+آههههه،� آر....آره.

با شدت زیاد به ارگاسم رسیدمو تنم لرزید.

ولی همچنان� ِاما ادامه میداد.

+ِاما بسته،دیگه نمیتونم.

سرمو اینورو اون ور میکردمو� بی قرار به ِاما
خواهش میکردم که تمومش کنه.



انگشتشو دوباره داخلم کرد و چند تا ضربه پشت سر
هم داخلم زد.

- این سری مراعات رز رو کردم،وگرنه پاره ات
میکردم.

بی حال روی تخت دراز کشیده بودم.

+پس تو چی؟؟تو چجوری ارضا میشی؟؟

-همینکه تو شدی برای من کافیه.

پیرهنشو تنش کرد.و مشغول بستن دکمه های
پیرهنش شد.

+کجا میری؟؟پیش رز؟!

دستی توی موهای بهم ریخته اش کشید.

-نه،اون که مطمئنن خیلی وقته رفته.باید� برم شرکت.

+لطفا نرو.

سمتم خم شد: اوه،چرا گربه وحشی؟

+دیگه تحمل ندارم ازت دور باشم.



دستامو دور گردنش انداختم و سرشو نزدیک کردم
به خودم.

دستاشو دور کمرم حلقه کرد. 

لباشو بوسیدم.زبونمو مک کوتاهی زد.

کمی ازم فاصله گرفت.

-شب میام.منتظرم باش.

سرمو تکون دادم.بعد از پوشیدن پیرهنش از اتاق
بیرون رفت.

منم کمی بعد از ِاما لباس هامو که هر کدوم گوشه ای
از زمین افتاده بودن برداشتمو تنم کردم.

لبخندی به اعترافش زدم.باورم نمیشد انقد زود برای
خودم بشه.

از اتاق بیرون زدم.پله های کوتاه رو باال رفتم.

حیاط خلوت بود و صدای کسی نمیومد.درخت ها و
فضای سبز حالمو خوب تر کرده بود.



یکم قدم زدم ، وقتی نگاه نگهبانا� بهم افتاد بیخیال� قدم
زدن شدمو وارد خونه شدم.

درو که باز کردم گرمای مالیمی صورتمو نوازش
کرد.

همه خدمتکارا� بهم نگاه میکردن و نگران بودن.

لبخند ژکوندی زدمو با ی خسته نباشید همگی به
طبقه باال رفتم.

با کلی انرژی وارد اتاق شدم .

پرده ها رو کنار زدم . کمد رو باز کردم و ی تاپ و
شلوار نارنجی رنگی ک جذب بودن رو برداشتم.

سوتین و شورت کرمی رنگ رو هم گذاشتم کنار.

با لبخند� ژکوندی که از رفتن ِاما به روی صورتم به
جا مونده بود وارد حموم شدم.

وان حموم رو با آب گرم پر کردم.ی خورده شامپو
داخلش ریختم.به محض اینکه کف کرد وارد وان



شدمو خودمو به آب سپردم.چشمامو بستمو برای
دقیقه ای ریلکس کردم.

___________________________
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چشمامو باز کردم.گردنم یکم درد گرفته بود.

آب گرم ، سرد شده بود و من خوابم برده بود.از
توی وان بلند شدم.

دوش آب گرم رو باز کردمو زیرش رفتم.موهامو
حسابی با شامپو شستم.

لحظه آخر موهامو شونه ای کردم و حوله آویز شده
رو برداشتم و دورم پیچوندمش.

@romane_sahnedar 
@romane_sahnedar



موهامو جمع کردم و کالهی که اونجا بود رو روی
سرم گذاشتم،تا موهام خشک بشه یکم.

پرده ها رو دوباره باز کردم .لباسها رو تنم کردم و
پشت میز آرایش نشستم. 

چشمای آبی رنگم همیشه منو یاد مامانم مینداخت.دلم
براشون تنگ شده بود و بی صبرانه منتظر بودم که

ببینمشون و بغلشون کنم.

حرفایی که ِاما راجبشون میزد ی خورده برام گنگ
و نامفهوم بود.

باید ببینمشون� و از زبون خودشون بشنوم.

دشمنی ِاما با پدرم رو هم نمی فهمیدم،� همه چی تو
هاله ای از ابهام رفته بود:/

موهام که خشک شد به صورت خرگوشی بستمشون.

گوشیمو برداشتم و چند تا عکس از خودم گرفتم و
یدونه اشو توی فیسبوک گذاشتم.



حوصله ام سر رفته بود و الکی ویدیوهای کوتاه
میدیدم.

صدای خانم ویلیام رو که برای ناهار صدام میکرد
از پشت در رو شنیدم.

گشنه ام بود برای همین زود از اتاق بیرون رفتم.

پله ها رو با تندی پایین رفتم.دوتا پله آخرو یدونه
دیدم و پرت شدم روی زمین.

+آخخ،بینی ام.

دستی بازومو گرفتو بلندم کرد.دختر� خدمتکار مو
فرفری.

+ممنون.

دستی به بینی ام کشیدم.

: وظیفه ام بود خانم.

+اسمت چیه؟؟

: کتی هستم.

+خوبه.



دستمو سمتش دراز کردم:از این به بعد من و تو
دوست صمیمی هم هستیم.

: ولی خانم اگر...

+کسی چیزی نمیتونه بگه.

لبخند دندون� نمایی زد و باهام دست داد.

صدای شکمم که بلند شد ازش دور شدمو به سمت
میر غذا رفتم.

غذای مورد عالقه ام اسپاگتی.

صندلی رو عقب کشیدم و روش نشستم و مشغول
خوردن شدم.

ی خورده بعد شروع به سکسه کردم.

نگاهی به کتی انداختم که داشت ریز و بیصدا
میخندید.

لبخندی زدمو لیوانمو که از آب پر شده بود سر
کشیدم.



پشت پنجره گاهی می رفتم و منتظر صدای ترمز
ماشین ِاما بودم.

از جلوی پنجره کنار رفتمو روی تخت نشستم.

گوشیمو برداشتم و مشغول چت با ساموئل، پسری
جذاب که از پست هام همیشه تعریف و تمجید� میکرد�

بودم.

صدای بوق ِاما از جا پروندتم.

گوشیمو روی میز گذاشتم و دستی به صورت آرایش
کرده ام کشیدم.

رژ لب نارنجی رنگمو کمی با انگشتم پخش کردم و
از اتاق بیرون زدم.

قلبم دیوونه� وار میکوبید برای دیدنش.

باورم نمیشه تو این مدت کم انقدر بهش وابسته شده
باشم.



پله ها رو با دقت پایین� رفتم.دوس نداشتم ی دفعه
دیگه پرت شم.

______________________________
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لبخند دندون� نمایی روی لبهام بود.به پایین پله ها که
رسیدم در اصلی باز شد و ِاما نمایان شد.

کت شلوار سرمه ای رنگی تنش بود.کتشو در آورد
و به مستخدمی که اونجا  بود داد،پیراهن مشکی اشو

مرتب کرد.سرشو که بلند� کرد نگاهشو بهم
انداخت.لبخندم بیشتر شد.ی دستشو توی جیب

شلوارش کرد و منتظر ایستاده بود که برم طرفش.



طره ای از موهای سمت راستمو دور انگشتام
پیچوندم و پیشش رفتم.

دستامو پشت سرم بهم قالب کردم و سینه هامو جلو
دادم.اوه من داشتم زیادی براش ناز میکردم و خبر

نداشتم که داره بیشتر محو عشوه کردنم میشه.

دست آزادشو روی پهلوم گذاشت و چسبوندتم به
خودش.

-خبریه؟!

+سالم.

-سالم دختر خوب.

+من خوبم تو خوبی؟!

-رع.نگفتی چ خبره امشب؟؟

+خبری نیست.

ی تای ابروشو باال برد.

-جدا؟

لبخند کوتاهی زدم:آره خب.



دستی که توی جیبش بود رو درآورد و روی گونه ام
کشید.

چشمامو بستمو صورتمو بیشتر به دستاش مالوندم.

-گربه وحشی من رام شده:( ؟؟

+آره  خیلی.

-ولی من تو رو وحشی میخوام.

+به موقعش  وحشی هم میشم،االن فقط احتیاج دارم
یکم آروم بشم.

-چیکار کنم که آروم  شی؟!

+رامم  کن.

لبخند بزرگی زد. چال گونش معلوم شد.برای بار
دوم:(.

انگشتامو سمت لپاش بردم و فرو کردم تو چال گونه
اش.

-چجوری رام کنمت؟!

آب دهنمو قورت دادم.گفتنش برام سخت بود.



+خودت میدونی.

دستاشو دور کمرم قفل کرد .

-نه  نمیدونم،بهم بگو.

+پس هیچی ولش کن.

دستمو روی دستاش گذاشتم که ولم کنه.

نگاه جدی اشو بهم دوخت.

- تا بهم واضح نگی نمیزارم بری.

دستمو روی پیشونیم گذاشتم.نمیدونستم چجوری بگم
که من میخوام  تنم مال تو باشه نه سرپرستیم. 

+باهام خوب رفتار کن تا رام بشم.)لبخند� ضایع(.

- به نظرت گوشای من مخملیه؟!

دستی به روی گوشش کشیدم.االنه که تو بغلش آب
بشم از گرما.

+نه نیست.

-زود بگو بعدش بریم شام بخوریم.



+من..

-خب!

+من  میخوام جاِی رز باشم برای تو.

-خب چجوری مثال؟!

+من..فقط میخوام برای ی مدت کوتاه مثل رز
باشم.یعنی چیز...

-چیز؟!

+دوست.

-میخوای دوست دخترم باشی؟؟!

+نهه.

- پس چی؟

+هممم آره میخوام.

چشم غره ای بهم رفت:بلخره آره یا نه؟!

آب دهنمو� قورت دادم:آره میخوام .

-بلند بگو که میخوای.



+میخواااممم...میخواممم...مییخواام....

انگشت  اشاره اشو روی لبهام گذاشت.

-باشه  هیشش.

+همین االن  میخوام.

-انقدر شیطونی نکن اینجا.

+من االن روم باز شده،خواهش میکنم االن.

گاز ریزی از لب پایینش� گرفت و منو سمت پله ها
راهی کرد.

-برو باال.

+میخوای به حرفم گوش بدی؟!

-مگه نمیگی میخوای؟؟

چشمای خمارمو بهش دوختم:آره لطفا.

دستشو پشت کمرم گذاشت :بریم اتاق.

از پله ها باال رفتیم.



با تندی وارد اتاق شدیم.درو بست و چسبوندتم به
دیوار.

- در بیار لباساتو .

پیرهنمو در آوردم.نگاهشو به سوتینم انداخت.

خیلی بی پروا اونم در آوردم.

دستشو روی کش شلوارم گذاشت و آروم پایین� کشید.

شورتمو هم همراهش پایین� کشید.بدن سفیدم چشاشو
گرفته بود.

لباشو تر کرد و خودشو چسبوند  بهم.

لباشو روی لبام گذاشت و آروم بوسیدتم.دستشو روی
رونم گذاشت و فشار میداد.

+ِاما.

-باشه.

دستشو بین پاهام برد.فکر نمیکردم منظورمو�
بفهمه ،ولی متوجه شد.



همونجوری که زبونمو توی دهنش میخورد
انگشتاشو روی ک.صم  کشید و داخلم کرد.

ناله های  از سر لذتم شروع به سر گرفتن کردن.

دستمو روی شونه هاش گذاشتم و خودمو به دستاش
بیشتر فشار میدادم.

-آههه.

+ِاما.تند...اوفف.

حرکات انگشتاش لحظه به لحظه زیاد تر میشد.

لبمو روی گردنش گذاشتم.

نفس های تند� ِاما و بدن داغم صحنه هاتی رو ساخته
بود.

مچ دستمو گرفتو سمت تخت برد.

-دراز بکش.

روی تخت دراز کشیدم. خودشو انداخت روم و
انگشتاشو  یهو داخلم کرد.لبامو  میبوسید و خودشو

روم باال پایین میکرد.



دستمو روی موهاش کشیدم و نفس عمیقی کشیدم.

لرزش بدنم انگشتاشو متوقف کرد و دیگه ِاما ادامه
نداد. از روم بلند شد و کمی از تخت فاصله گرفت .

- تو خیلی زود قانع میشی.باید انقد روت کار کنم  که
داد بزنی بیشتر ب.کنمت.

+ِاما من حتی با نگاه کردن بهت ارضا میشم.

انگشت شصتشو روی لب هاش کشید و خندید.

-دیوونه.

پاهامو  بیشتر باز کردم و بهش چشم دوختم.

+حتی االن که نگام میکنی خیس میشم.

چنگی توی موهاش کشید و دوباره سمتم اومد.

سرشو نزدیکم آورد و خمار بهم نگاه کرد.

لب باالشو تو دهنم کردم و  مشغول مک زدنش  شدم.

دستشو روی گردنم کشید و پایین رفت.

سینه امو توی چنگش گرف و فشار داد.



-گشنمه.

+پس بریم پایین.

-هیشش صبر کن  غذای من اینجاس.

سینه امو توی دهنش کرد که کل تنم مور مور شد.

مثل بچه نوزادا  سینه امو میخورد� و مک میزد.

انگار که  میخواست شیره تنمو بکشه بیرون.

دستمو توی موهاش کردم:یواش بخور.

گاز ریزی از نوک سینه ام گرف و محکم تر مک
.زد.مثل اینکه لجش گرفت

______________________________
___
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ازم جدا شد و بوسه کوچیکی روی بینی ام  زد.

-بریم دیگه،االنه� که پس بیوفتی.

+آره.

از روی تخت بلند شدم و لباسهامو که روی زمین
افتاده بودنو برداشتمو پوشیدم.

ِاما شونه ای به موهای پریشونش کشید و دستشو تو
گودی کمرم برد و به طرف بیروِن اتاق هدایتم  کرد.

از اتاق بیرون زدیم.با کف دستش ضربه ای به باسنم
زد و لبخند عمیقی زد.

-گربه وحشی من رام شده.

دستمو سمت موهاش بردم و بهم ریختمشون.

اخمی کرد و با دستاش موهاشو باال داد.



+کوفت.

با خنده از پله ها پایین� رفتم.

خانم ریچل با تاسف بهم نگاه میکرد.

کتی رو دیدم که در حال گذاشتن  ظرف های غذا
بود.

پشت سرش رفتمو کنار گوشش آروم گفتم:سالم زیبا.

لبخند ملیحی زد و نگاهم کرد:سالم هیلدا خانم.

+عه مگه نگفتم صدام کن هیلدا؟!

اخم کمرنگی روی صورتم آوردم:دیگه نشنوم بگی
هیلدا خانم هااا.

کتی:چشم  هیلدا...

لبخندی زدمو سرمو تکون دادم.ِاما از دور نگاهش
به من و کتی بود و با کنجکاوی بهمون چشم دوخته

بود. به سمت اولین صندلی رفت.



صندلیشو عقب کشید و نشست.دست به سینه زل زد
بهم.

کتی بعد از چیدن میز به طرف آشپزخونه رفت.

-نظرت چیه به حرفم گوش کنی و اینجا با هر کسی
گرم نگیری؟!

+با نظرت مخالفم،چون من کل روز رو توی خونه
بیکارم و حوصله ام سر میره.

-ولی من سرپرستی تو رو دارم و تو نمیتونی روی
حرفم ،حرف بزنی.متوجه ای که؟!

+ولی من نمیتونم� تنها� تو اتاق بشینم و با کسی حرف
نزنم.

-میتونی کالسی چیزی ثبت نام کنی و بیکار
نباشی.خوبه؟؟!

+واقعنی؟!

-رع واقعنی :(((.



+مرسی��.

غذا که آورده شد تو سکوت مشغول غذا خوردن
شدیم.

کمی از آب نوشیدم و به ِاما نگاه کردم.

هنوز هم داشت غذا میخورد.

سرشو باال آورد و مچ نگاه دزدکیمو گرف.

زود  خودمو  مشغول آب خوردن کردم و نگاهمو
ازش دزدیدم.

-باز چیشده؟؟!

+هیچی.

-مطمئنی؟

+اهوم.

- ولی حس میکنم  ی جوری هستی.

+نه نه.



-باش.غذاتو خوردی؟؟

+آره دیگه میل ندارم.

-خب پس من میرم حموم.

از جام بلند� شدم و با چشمای پر از اشتیاق بهش چشم
دوختم.

+عه.چه جالب.

-کجاش جالبه؟؟!

+همینجوری.

با تعجب به زود بلند شدم،

ی تای ابروشو باال داد و از پشت میز بلند شد.تشکر
کوتاهی از ریچل کرد.

______________________________

# |part20 🐝



# |your_naked_body ✨

# |roman🚬 

ایستاده به رفتن ِاما خیره شده بودم.کتی داشت زیر
دست مستخدم دیگه ای بله و چشم میگفت.

نگاهمو ازش قایم کردم و سمت سالن پذیرایی
رفتم.پس تلویزیون� کجاست؟؟!

نکنه ندارن؟!

شونه ای باال انداختم و روی مبل نشستم.کالفه و بی
حوصله به درو دیوار خونه نگاه میکردم.

خبری از عکس خانوادگی و ... نبود.

من هیچی از ِاما نمیدونستم ولی برعکس،اون تمام
زندگی منو میدونه.

دستمو روی پیشونیم گذاشتم.حالم خوب نبود.استرس
همه وجودمو گرفته بود.



دلم برا خانواده ام و خونه هم تنگ شده. روزها دارن
پشت سر هم میرن و ِاما هی فردا پس فردا میکنه.

گاهی اوقات خوف میکنم،که نکنه همه اینا بازی
باشه و تهش رو دست بخورم.

از همه مهم تر دوس داشتن ِاما.

قلبم با دیدنش� خودشو به قفسه سینه ام
میکوبوند.نمیدونم بعد اینکه از اینجا برم چجوری

میخوام بدون اون زندگی کنم.

مطمئنن اون هم منو فراموش میکنه...

بغض توی گلوم داشت خفه ام میکرد.از روی مبل
بلند شدم.

گلومو با دستم میمالیدم تا بتونم آروم شم.

نفسام کم اومد.از سالن پذیرایی عبور کردم.

در اصلی رو باز کردم.

هوای خنک و سرد که به صورتم خورد نفس عمیق
و بلندی کشیدم.



بخار نفسام روی هوا مشخص میشد.

روی سنگای ریز قدم بر داشتم و دستامو دورم حلقه
کردم.

روبه روی ساختمون ایستاده بودمو پنجره اتاقمونو
دید میزدم.

االن ِاما داره لباس می پوشه حتما.

سرمو پایین� انداختم و با نوک پاهام شکلک های
نامشخصی روی زمین می کشیدم.

درختا برگ هاشون تکون می خورد.باد شدید تر
شد.جوری که موهام تو هوا بود.

فکم میلرزید و تنم از سرما مور مور شده بود.دوست
داشتم بیشتر بیرون بمونم.

وقتی تاب کوچیکی رو گوشه ای کنار درختی
بزرگ دیدم از خوشحالی جیغی کشیدمو سمتش رفتم.

با کلی اشتیاق سوار تاب شدم و شروع به تاب
خوردن کردم.



صدای جیر جیر تاب کمی ترسناک بود اما خیلی
خوب بود.

چشمامو بستم و سرما رو بیشتر تو تنم حس
کردم.لرزش لرزش لرزش...

مثل وقتی که زیر تِن ِاما میلرزیدم.همونجوری.

همون قدر لذت بخش و آروم.

تاب با شدت از حرکت ایستاد.

مچ دستم کشیده شد و بعدشم به راه افتادن� سمت
خونه.

+ِاما ولمم کن.

-هیس،تا االنشم چیزی نگفتم انقد سرخود شدی دیگه.

درو باز کرد و وارد شدیم.گرمای خونه به تنم
خورد.

دست یخ زده امو به لپام کشیدم تا گرم بشن.

ِاما تو ی حرکت ناگهانی� بغلم کرد و سمت پله ها
رفت.



چیزی نگفتم و فقط دستمو سفت دور گردنش حلقه
کردم.

دِر اتاقو با ی هول دادن بازش کرد.

منو آروم روی مبل گذاشت.

-چیکار میکنی تووو؟؟یکم به فکر خودت باش. 

+من کار خاصی نکردم.

- با این پیرهن رفتی بیرون و مث سگ میلرزی و
توقع داری چیزیت نشه؟!

+هوا خوب بود.هوس کردم بیرون برم.

 -چند دفعه باید� بگم وقتی جایی میری بگو.

______________________________

# |part21🚬

# |your_naked_body 🐝



# |roman 🐝

+خب تو حموم بودی.

-میومدی میگفتی بهم.

+باشه از دفعه بعد.

دستشو روی گونه ام کشید و لبخند� آرومی زد.

منم متقابلن بهش لبخند� زدم.

لپمو کشید.سرمو پایین� انداختم.بغض� گلوم داشت خفه
ام میکرد.

کنارم روی مبل نشست و طره ای از موهامو پشت
گوشم فرستاد.

-چیشده؟؟!از من دلخوری؟!

+هیچ.

-ی چیزی هست،بگو بهم.



سرمو باال گرفتم و چشمای پر شده از اشکمو بهش
دوختم:هر هفته داری برگشتن خانواده� امو به تاخیر

میندازی.نگرانشونم و از همه مهم تر دلتنگشونم.

دستشو عصبی توی موهاش کرد.

-هیلدا درک کن.اونا آدم زخمی نکردن که االن
زندان باشن و محکوم به قصاص یا هر چی.

جرمشون قاچاق مواد مخدِر و حکمش اعدام.

اشکام جاری شد.دستشو روی گونه ام کشید.

-گریه نکن درست میشه.

هق هق هام شدت گرفت.عصبی با نوک کفشش
روی زمین ضرب گرفته بود.

-گفتم گریه نکن.

دستشو روی شونه ام گذاشت و بغلم کرد.

دستمو دور کمرش حلقه کردم .

+قول بده که میاریشون.

سکوت بینمون� برام ناگوار بود.



با صدای آرومی گفت:قول میدم هیلدای من.

آروم بینی امو باال کشیدم.

ازم جدا شد و دستامو توی دستش گرفت.

خنده ای کرد که چال گونه اش مشخص شد.

-امشب حاضر میشیم میریم بیرون.باشه؟؟!

+کجا؟!

- خودت میفهمی.

+بگو دیگه.

-میبینی دیگه عزیزدلم :(.

+چی بپوشم؟

-ی پالتوی گرم بپوش که سرما نخوری.

+چشم.

-اینجوری میگی دلم میخواد...

+دلت چی میخواد؟!



-دلم میخواد صدای جیغتو� بشنوم.وقتی دارم
میکنم.ت.

+اه خیلی منحرفی.

خنده ای کرد و شونه ای باال انداخت.

-برنامه ها دارم برات اونجا.

آب دهنمو� قورت دادم و با ترس بهش نگاه کردم.

-نترس.قول میدم آروم بکنم.ت.

+هووفف.ِاما.

-جانم.

+خیلی پررویی.

-اوممم.

دستشو سمت شلوارم برد و خواست بکشتش پایین.

+دست نزن.عه.

-ی لحظه در بیار میخوام ببینم.

+چیو ببینی؟؟!



-چیزی که ماِل منه رو.

دستشو  روی کش شلوارم گذاشت و آروم درش
آورد.از روی شورت بنفش رنگم بین پاهامو� لمس

کرد.

+ِاما.

-هوم؟

+ی امروز رو بیخیال� شو.

-دلم میخواست باهام امروز حموم کنی.

خواستم  بگم منم همینطور اما جلوی حرف
زدنمو گرفتم.

+عه؟!

-رع.شنا تو استخرو دوس داری؟

+آره خیلی.

لبخندی زدو بلندم کرد.شلوارمو  که کمی زیر باسنم
پایین کشیده شده بود رو باال کشید.

-یدونه استخر خوشگل دارم.بریم یکم شنا کنیم.



+ی لحظه صبر کن.

سمت کمد رفتم و  بیکینی هایی که به تازگی خریده
بودمو برداشتم و با لبخند� بزرگ سمت ِاما رفتم که

جلوی اتاق ایستاده بود.

چونه اشو خاروند و گفت:چیه دستت؟

با ذوق لب پایینمو� توی دهنم کردم و کمی خم شدم
سمتش، آروم گفتم: بیکینی.

ابروهاشو باال داد : اوه،میخوای منو ُبکشی؟!

لبخندی زدم.دستمو گرفتو از راهرو گذشتیم.وقتی به
طبقه پایین� رفتیم کتی رو دیدم.لباس� شخصی و ساده

ای پوشیده بود و داشت میرفت.

دستی بهش تکون دادم که طبق معمول لبخندی زد و
به راهش ادامه داد.

ِاما اخمی کرد و کنار گوشم گفت: تذکر ندم دیگه
راجب مستخدما.

+هوفف باشه.



-چی گفتی؟!

+بله چشم.

-حاال شد.

از  بین اتاق ها و درهای زیادی رد میشدیم.

+ِاما  حس میکنم داریم تو خونه گم میشیم.

خنده ای کرد : دیوونه.نترس.

به راهروی تنگ و باریکی رسیدیم و بعدش ی در.

کلیدی توی در انداخت و بازش کرد.

دستشو روی کمرم گذاشت و هدایتم کرد.

وقتی وارد شدم مات و مبهوت موندم.کاشی های
قشنگی که  کار شده بود خیلی شیک بودن.

استخر بزرگی که دور تا دور فضا رو پر کرده بود.

بخار آب مشخص بود و معلوم بود که عمق زیادی
داره.

در بسته شد.



ِاما دست به سینه نگاهم میکرد:چطوره؟؟!

+فوق العاده است.

با دستش سمت راست رو نشون داد :اونجا اتاق
تعویض لباسه.

به سمت راست راهمو کج کردم و وارد شدم.

دیواره های شیشه ای اونجا بود.

خنده ام گرفت.هیچ تاثیری نداشت برای پنهون شدن
از کسی.

لباسهامو در آوردم و بیکینی� امو  پوشیدم.

موهامو دورم مرتب ریختم و بیرون زدم از اونجا.

وقتی دور و اطراف رو نگاه کردم ِاما رو ندیدم.

باال اومدن چیزی از آب نفسمو قطع کرد.

ِاما دستی به موهای خیس شده اش کشید.

-کجایی؟بیا� دیگ.

+ترسیدم.



دستشو دور مچ پاهام پیچوند.

-اووممم چه خوشگل شدی.بپر تو آب.

آروم کنار استخر نشستم و پاهامو تو آب گرم
گذاشتم .

دستشو روی شکمم کشید و با ی حرکت منو تو بغل
خودش انداخت.

-جوجه.

+خودتی.

آب گرم به تنم آرامش میداد.�

.ازش جدا شدم و شنا کردم

______________________________
_
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روی آب شناور شدم و چشمامو بستم.

قبال کالس شنا میرفتم و به طور نیمه حرفه ای
چیزایی بلد بودم.

خیسی چیزی رو روی لبم حس کردم.چشمامو باز
کردم و ِاما رو باالی سرم دیدم.

از حالت شناوری که داشتم خارج شدم.

لبامو بین دندوناش گرفته بود و با ولع میبوسید.

دستمو دور گردنش انداختم.

خم شد روی گردنم و محکم مک زد.انقدر مک زد
که حس کردم االن پوست گردنم باز میشه.

مطمئنن کیس مارِک به یاد موندنی خواهد شد.

+ِاما.بسه دیگه.فکر کنم رِدش تا چند ماه روم بمونه.

-عه،پس خیالم راحت شد.



+خون آشام.

-با منی؟؟!

+بله رئیس.

- رئیس عمته.من� کاپل توام.

+اوه بله رئیس.

-کوفت.

دستمو سمت شلوارش بردم.هنوز تنش بود.

مثل اینکه فقط لباس روی تنش سنگینی میکرد و
باهاش راحت نیست.چون هر وقت که پیش منه،بدون

لباس میگرده.

-چی میخوای؟

+شلوار پوشیدی؟

-رع چطور؟!

+همینجوری.



دستشو روی باسنم گذاشت و بیشتر چسبوندتم به
خودش.

از لبه شورتم انگشتشو روی سوراخ باسن.م کشید.

- با این طرز لباس پوشیدنت میخوای یدفعه ای
تمومت کنم؟!

+نه من فقط دوس دارم اینجور بیکینی ها رو.

-یدونه قشنگ ترشو برات میگیرم.

دستمو دور بازوهاش گذاشتم:مرسی ولی من چیزی
نمیخوام.

-مگه دسِت خودته جوجه؟!

+از گربه به جوجه تبدیل شدم.

-رع  اوایل خیلی مقاومت میکردی.

+االن دیگه نمیتونم.

-منم نمیتونم.

+چی؟



-نمیتونم مقاومت کنم در برابرت،نمیخوام  که مقاومت
کنم.تو از اولشم برای من بودی.

باورم نمیشد انقد احساس مالکیت داشته باشه روم.

به چشمای  مشکی رنگش زل زدم.لبمو تر کردم.

لبمو روی لباش گذاشتم.

هیچ کاری نمی کرد و فقط دستاشو دور کمرم
میکشید.

لبشو مک زدم که ناله ریزی کرد.

-بریم دیگه.

خمار  بهش نگاه کردم:چرا؟!

لبخند محوی زد:شب قراره بریم بیرون.موهات خیس
باشه سرما میخوری.

لحظه ای لبامو روی لباش بدون حرکت گذاشتم و 
چشمامو بستم.

+من فقط تو رو دارم.



دستشو روی موهام کشید: میدونم.تهشم برمیگردی به
خودم :(.

+من برگشتم،تو نبودی چی؟!

- من همیشه هستم.همه جا کنارت.

+مرسی.

سمت پله های استخر رفت.

وقتی بیرون رفت آب از شلوار و تن برهنه اش
میچکید.� 

پشت سرش منم از استخر بیرون رفتم .

کاشی ها سرد بودن� و به خودم میلرزیدم.حوله ای
دورم پیچیده شد. ِاما^^ .

دور گردنش حوله کوچیک سفیدی بود.

+حوله خودت کو؟

-نمیخواد.�

+سرما میخوری.



دستمو توی دستش فشار کوچیکی داد.

-نگرانم نباش.چیزی نمیشه.

______________________________
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جلوی میز آرایش نشستم.موهامو شونه کردم و ساده
بافتم.

لوازم آرایش زیادی روبه روی آینه بود.کمی ریمل
مشکی زدم و خط چشم ظریف و نازکی کشیدم.

برای تنوع رژ لب مشکی رنگی زدم.



رنگ آبی چشمام از خوشحالی برق میزد.پالتوی نو
و تازه مشکی رنگی که ِاما بهم هدیه داده بود ذوقم

رو برای رفتن به بیرون دو چندان� میکرد.

ِاما جلوی در اصلی توی ماشین منتظرم بود.

نگاهی در آخر به خودم تو آینه کردم و بعد آنالیز
کردن اجزای صورتم از اتاق بیرون زدم.درواقع از

اتاقمون خارج شدم :(.

پله ها رو با تندی پایین رفتم.وقتی جلوی در رسیدم
نفس عمیقی کشیدم و بازش کردم.

آسمون تیره شده بود.نمیدونم چه اصراری داشت تو
تاریکی بریم بیرون.اونم تو این هوای سرد

زمستونی.

ِاما با پالتوی طوسی رنگ جذب ، به ماشین تکیه
داده بود.

پاهام ُشل شد.خیلی جذاب و هات بود استایلش.

حتی با اینکه مدت تقریبا طوالنی کنارشم اما بازم
وقتی یهو میبینمش دست پا چلفت میشم.



لرزون لرزون سمتش قدم برداشتم.

نگاه خیره اش روم استرسمو بیشتر میکرد.نمیدونم
چمه!

دستی به یقه اسکی ام کشیدم و از گردنم دورش
کردم.

گرم بود.گرمم شده.حس میکنم جلوی شومینه نشستم.

لبخند ِاما کمی آرومم کرد.جلوتر از من در ماشینو
برام باز کرد.

تشکری کردم و توی ماشین نشستم.

ثانیه ای بعد� وارد ماشین شد و حرکت کرد.

از حیاط خارج شدیم و به راه افتادیم.آهنگ� عاشقونه
و شادی گذاشت.

نیشم باز شد.

-رژ لب مشکی بهت میاد.

+واقعا؟!

-رع.بیوتیفوله.



+مرسی.

-اگه سردته بخاری ماشینو روشن کنم.

+نه نه.

- من که دارم یخ میزنم.

+هوا خوبه روشن نکن.

داشتم از گرما میپختم.خیسی بین پاهام داشت کالفه
ام میکرد.

هی هیلدا از ِکی تا حاال انقدر بی جنبه و ُشل شدی!

کمی روی صندلی جا به جا شدم.

نگاهمو به پنجره بخار کرده دودی رنگ دوختم.

یک ساعت توی راه بودیم و سکوت بینمونو� پر کرده
بود.

تا اینکه جایی خلوت ایستاد.نگاه� جدی اشو بهم
دوخت: بانوی زیبا میتونی پیاده شی.

سرمو ریز تکون دادم و درب ماشینو باز کردم.



پامو که روی زمین گذاشتم چند سانتی متر فرو رفتم
تو زمین.

جیغی از ترس کشیدم و به زمین نگاه کردم.

برففف.

در ماشینو بستم.دستمو سمت برف بردم و گلوله
کوچیکی درست کردم.

تا نگاهم به ِاما افتاد سمتش نشونه گرفتم و پرتاب!.

درست خورد به سینه چپش.

چشماشو از حرص بست.

با نگاهی شرورانه سمت برف های سفید رنگ روی
زمین قدم برداشت و گلوله بزرگی سمتم پرت کرد.

خورد توی گردنم.

سرمای برف داشت دستامو یخ میکرد.

گلوله دیگه ای برداشتم و سمتش دویدم.

بدون ترس ایستاده بود و میخندید.�



یقه پالتوشو کنار کشیدمو� برفو توی لباسش انداختم.

فریادی زد و سعی کرد برفو از تنش بیرون کنه.

با سرعت سمت ماشین فرار کردم.

دستشو دور کمربند پالتوم انداخت که باعث شد با
کمر بیوفتم تو برف.

خیمه زد روم و برف ها رو روی صورتم ریخت.

+یخخ زدممم نریزز.

-حقته.هیس.

موهام و صورتم پر از برف شده بود.

دستمو روی صورتم گرفتم.

+باشه باشه.تو ُبردی.

-عاا آفرین دختر خوب.

از روی بدنم بلند� شد.دستشو سمتم دراز کرد.

چشم غره ای بهش رفتمو خودم از روی برفها بلند
شدم.



دستی به موهام و پالتوم کشیدم.

-بیا دنبالم.

از روی کلی برف رد شدیم.تا چشم کار میکرد تپه
های پر از برف بود.

گوشیشو برداشت و تماس کوتاه و بدونِ� حرفی به
کسی زد.

دستمو توی جیبم بردم.فکم از سرما میلرزید.

یهو همه جا نورانی شد.

دهنم باز موند.روی تپه های اطراف ریسه های
نورانی گذاشته بودن.

از باالی تپه تلکابینی نزدیک میشد که روش با ریسه
هایی قرمز رنگ نزدیک میشد.

H☁️,☁️E.نوشته شده بود 

دستمو جلوی دهنم گرفتمو با ذوق سمت ِاما رفتم.

پریدم توی بغلش.

لبخندی زد:خوشت اومد؟



+خییلی خییلی.

دستمو تو دستاش گرفت.سوار تلکابین� شدیم.

تکون میخورد� و ترسناک بود.

روی صندلی نرمی نشستیم.داخل تلکابین خیلی
قشنگ و رمانتیک شده بود.

آروم آروم حرکت کرد و باال رفت . به شدت از
ارتفاع ترس داشتم.

چسبیدم به ِاما.دستشو دور کمرم حلقه کرد:نترس.
بهم اعتماد� کن. وقتی من پیشتم اتفاقی برات نمیوفته.

_____________________________
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سرمو روی سینه اش گذاشتم.

+منو ببوس.

چونه امو گرفت و سمت خودش برد.

لباشو روی لبام گذاشت و نرم بوسید.

دستای سردمو بین دستاش گرفت.

سرمو توی بغلش قایم کردم.

بوی عطر تنش نفسمو تازه میکرد.

-خفه نشی؟!

خنده آرومی کردم.

+نه اینجوری آرومم.

-اوه.تو همونی نیستی که ازم میترسید و جیغ و داد
میکرد!

+هنوزم ازت میترسم.



دستشو دور بازوم گذاشتو از خودش جدا کرد و به
چشمام نگاه کرد: چرا؟!

+میترسم همه این رفتارات دروغ باشه.

لباشو تر کرد و سرشو نزدیکم کرد.

-تنها کسی هستی که هیچ وقت بهش دروغ
نگفتم.همیشه باهات رو راست بودم.

+تو هیچ وقت از خانواده� ام نمیگی.داری ی حقیقتی
رو پنهان� میکنی.

-اون فرق داره.من دروغ نگفتم،فقط دارم صبر
میکنم که برشون گردونم تا از زبون خودشون

بشنوی.

+ِاما.بعد� از برگشتن خانواده ام با من چیکار
میکنی؟!

-تصمیم گیرنده� خودتی.میتونی برای همیشه کنارم
بمونی یا برای همیشه بذاری بری.

+ولی...



بغض گلوم نذاشت ادامه حرفمو بزنم.

تلکابین تکون ریزی خورد و ایستاد.

دستشو زیر چونه ام گذاشت و سرمو باال برد.

-به من نگاه کن.

با چشمای پر شده از اشک به دوتا تیله های مشکی
رنگش خیره شدم.

-هیلدا.اشک نریز .حرفتو بزن.

بغض توی گلومو قورت دادم.

+من دوستت دارم.

سرمو پایین� انداختم.

ِاما:

قلبم تند� تند� میزد.گوشهام چیزی نمیشنید.�

همش صدای هیلدا توی سرم ِاکو میشد .

)من دوستت دارم...(



چشمامو بستم.باورم نمیشد که بهم عالقه مند شده.

سرمو نزدیکش بردم و پیشونی اشو بوسیدم.

-هیلدای من،منم� دوستت دارم.دیوونه.

با سرعت سرشو باال گرفت و نگاهم کرد.

قطره اشکی از چشمای آبی رنگش پایین� ریخت.

دستمو روی لپ یخ زده اش کشیدم و اشکشو پاک
کردم:نبینم دیگه گریه کنی.فقط کافیه ی بار دیگه

اشک بریزی.اون وقت بدون در نظر گرفتن
احساساتم سر به نیستت میکنم.

خنده فریبنده و همیشگی اش باعث شد دستامو روی
گردنش بزارمو لباشو بخورم.

طعم لباش با همه فرق داشت:(.مزه توت فرنگی
میداد.

یادم اومد تلکابین� ایستاده و ما هنوز نشستیم.

ازش جدا شدم.

-رسیدیم.



چشماش دوباره خمار شده بود.

من آخر از دست این دختر دیوونه میشم.

در تلکابینو� باز کردم.

پیاده شدمو دستمو سمتش دراز کردم.

دستای ظریف و کوچیکشو توی دستام گذاشت و
آروم پایین� اومد.

باالی کوه بودیم و هوا سردتر شده بود.برف آروم
میبارید.�

دستمو دور کمرش بردم و چسبوندمش به خودم.

ریزه میزه و کوچولو. قدش تا سینه ام بود.

سمت کلبه بزرگ و زیبایی که برای یک شب خاص
تزئین شده بود رفتیم.

داخل شدیم.

چراغهارو روشن کردم.شومینه روشن بود.

اول از همه طرف شومینه رفتیم و دستهامونو جلوی
آتیش گرفتیم تا گرممون شه.



دستمو دور مچش گذاشتم و تو بغلم کشوندمش.

تکیه کرد به بدنم.

چونه امو روی شونه اش گذاشتم.

-گرم شدی جوجه من؟!

+آره ممنونم.

______________________________
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قشنگ ترین روزامو کنار ِاما سپری میکردم.کسی
از فردای خودش خبر نداره.

من فردی بودم که از دیروز و گذشته امم خبر
نداشتم.

حرف های گنگ و نامفهوم ِاما راجب پدر مادرم
بیشتر میشد.

از اینکه میخواست منو به عنوان ی گروگان جلو
پدر مادرم جلوه بده غمگین� و دلسرد میشدم.

تو بالکن نشسته امو به فضای سبز رو به روم چشم
دوختم .دیشب کریسمس بود.

اولین کریسمس بدونِ� خانواده� ام و وجوِد معشوقه ام.

هودی سفید رنگ ِاما تنم بود.دستمو� دورم حلقه کردم
و سمت اتاقخوابمون� رفتم.

اتاق گرمای دلپذیری داشت.روی تخت نرم نشستم و
گوشیمو برداشتم.

پیامک کوتاهی به ِاما دادم.



+ِاما.

گوشی رو کنارم گذاشتم.پتو رو تا شکمم کشیدم.

یک دقیقه نگذشته بود که صدای *دینگ گوشیم بلند
شد.

وقتی رمز رو باز کردم پیام ِاما رو دیدم.لبخندی
زدم.

-جانم.

تند تند تایپ کردم.

+دلم برات تنگ شده.

- :( میام االن.

زود از روی تخت بلند شدمو جلوی آینه ایستادم.

موهام مرتب دم اسبی بسته شده،هودی ِاما،شلوار
مشکی رنگ جذب. 

آرایش هم ی خورده رژ کالباسی رنگ زدم.

روی مبل اسپرت و راحتی نشستم و به ساعت روی
دیوار زل زدم.



ساعتها گذشته بود.

 شب رو نشون میداد.کالفه و پر از12ساعت 
استرس اتاقو قدم میزدم.

گوشیمو برداشتم و برای بار دهم بهش زنگ زدم.

ولی فقط صدای خانمی که میگف مشترک مورد
نظر در دسترس نیست رو می شنیدم. 

حتی نتونستم غذا هم بخورم. دستو پاهام از گرسنگی
و استرس میلرزید.

 دقیقه پیش اومد اتاق و گفت که نگران۵خانم ریچل 
نباشم و کاری براش پیش اومده.

اما هر کاری میکردم نمیتونستم خودمو� آروم کنم.

همش فکر میکردم اتفاقی براش افتاده.

پشت پنچره ایستادمو پرده رو کمی کنار کشیدم.

خبری از ماشینش هم نبود.

پر از دلهره بودم.



دستی به پیشونیم کشیدم.سردرد هم ی طرف.

نفس عمیقی کشیدم.از اتاق بیرون زدم.

همه جا تاریک بود و نور کم رنگی فضا رو نیمه
روشن کرده بود.

با احتیاط و بدون صدا از پله ها پایین� رفتم.

اطرافمو با دقت نگاه کردم.

کسی خونه نبود و همه ی خدمتکارا رفتن.

قدم هامو تند کردم.

دستمو روی دستگیره در گذاشتم و بازش کردم.

کمی برف روی زمین نشسته بود.

بخارهایی که از دهنم بخاطر سرما خارج میشد هم
دلیلی بود برای فکر کردن به همخوابم،معشوقه

ام،روحی که همیشه تو تنم بود.

روشن بودن چراغ اتاقک نگهبانی نشون میداد� که
آقای زیلسون هنوز بیداره.

چند تقه ای به در شیشه ای اتاقک زدم.



پیرمرد با چشمانی خواب آلود درو باز کرد و سرتا
پامو نگاه کرد.

+سالم آقای زیلسون.

- سالم دخترم.اتفاقی افتاده این موقع شب؟!

+بله.شما از برنگشتن ِاما خانم خبر دارید؟!

-مگه برنگشتن؟؟

ضربه ای به پیشونیم زدم.

مثل اینکه  بنده خدا آلزایمری چیزی هم گرفته.

+خیر.چند  ساعتی هست که به من گفتن میان ولی
خبری ازشون نیست.

نگاه خیره و هیزش به روی اندامم داشت کالفه ام
میکرد.

-نگران نباش.به زودی برمیگردن.

+ممنونم.

-دخترم اگر میخوای اینجا منتظر باشی بهتره بیای
داخل.وگرنه تا صبح یخ میزنی.



+نه.االن میرم داخل.

میترسیدم ازش و ی جورایی حس خوبی بهش
نداشتم.

- بله بهتره برید خونه.من حواسم هست.

تو دلم گفتم رع جون عمت. برای همون خبر نداشتی
 نیومده.که ِاما هنوز
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کمی از آقای زیلسون دور نشده بودم که نور ماشینی
پشت در بزرگ حیاط مشخص شد.

بعدشم صدای بوق بلند ماشین.

آقای زیلسون سری تکون داد و گفت:دیدی دخترم.ِاما
خانم هستن.

لبخند استرسی زدم و سعی کردم نزدیک ماشین شم.

در ماشین باز شد و ِاما با اخم های تو هم رفته سمتم
اومد.

ی قدم عقب رفتم.

وقتی بی توجه به حرف های آقای زیلسون به طرفم
قدم بر میداشت خوف کردم.

چنگی به موهام زد و کنارم گوشم داد زد:این بیرون
چه غلطی میکنی؟؟

باورم نمیشد.شوکه شده بودم و نمیتونستم برای
موهایی که در حال َکنِده شدن بودن فریاد بزنم.

اشک از گوشه چشمام پایین ریخت.



آقای زیلسون مرتب چیزی رو به ِاما میگفت.

به طرف خونه رفت و در حالی که موهام توی
دستاش بود منو میکشوند.

دستمو روی انگشت های دستش گذاشتم تا کمتر
بکشه موهامو.

اما انگار بی فایده بود.

خون جلو چشماشو گرفته بود.

اشکهام بی صدا میریخت.

وسط سالن پذیرایی هولم داد که پخش زمین شدم.

+چیکار...چیکار می...کنی.

- فقط ساکت شو.

چنگی به موهاش کشید و کالفه قدم زد.

- تو به چه حقی از خونه بیرون زدی؟؟اونم وقتی که
کسی نیست؟؟به اون پیرمرد ِخرفت چی میگفتی که

اونجور با دهن باز نگات میکرد؟؟؟هان؟!

+من...من فق..فقط...داشتم راجب تو سوال میکردم.



- چی سوال کردی؟؟

+گفتم ِکی میای.

پوزخندی زد و کمی مایل شد سمتم.

-پاشو تِن لشتو جمع کن.دیگه نبینم از این غلطا کنی.

آروم از روی زمین بلند شدم و ایستادم رو به روش.

-فردا لباساتو جمع میکنی.خانواده ات فردا میرسن.

آب دهنمو� قورت دادم، پس برای همین انقدر عصبی
و خشمگین شده.

+میرم از اینجا؟!

-رع.همینو میخواستی دیگه.تو� به خانواده ات
برمیگردی من هم به حق خورده شده توسط پدرت

میرسم.

از جلوی چشمهام رفت.

نمیدونستم چیکار کنم.از عوض شدن های یهویی  ِاما
داشتم خسته میشدم.



بی هیچ دلیلی بهم تهمت زد و حتی واینستاد که
براش توضیح بدم.

طرف کاناپه� رفتم و دراز کشیدم روش.

کوسن رو زیر سرم گذاشتم.خواب به چشمام نمیومد.

انقدر با خودم توی خیاالتم� حرف زدم تا چشمام گرم
شد و خوابم برد.

ِاما:

وقتی دنیل بهم خبر داد که خانواده هیلدا آزاد شدن و
با نگهبانایی که سپرده بودم بر میگردن ناراحت و

عصبی شدم.

امیدوار بودم که آقای راد پدر هیلدا از معامله ای که
قراره باهاش بکنم مخالفت کنه.

ولی هر چقدر فکر میکردم به این نتیجه می رسیدم
که راد هر کاری برای تنها� دخترش میکنه.البته�



دختر ناخوانده اش.دختری که سالها پیش از
پرورشگاه گرفتتش.

اینو وقتی بچه بودم متوجه شدم که پدرم داشت با
آقای راد صحبت میکرد.

اولین باری که هیلدا رو دیدم خوب یادمه.عروسک
کوچولویی بغلش بود و من بر خالف دختر بودنم با

ماشین اسباب بازی خیره نگاهش میکردم.

میترسیدم که اون مرد پیشنهادمو قبول کنه و برای
همیشه هیلدای خودمو� از دست بدم.

وقتی  زیلسون رو دیدم که حریصانه به دارایی من
نگاه میکرد بیشتر ریختم بهم.

نتونستم جلوی عصبانیتمو بگیرم و روی هیلدا خالی
اش کردم.

زمانی که وارد اتاق شدم نبوِد هیلدا کالفه ام کرد.

شب بود اما هیلدا نیومد.�2ساعت 

بی قرار سمت سالن اصلی رفتم.هیچ جا نبود.



قلبم از تپیدن� ایستاد.نکنه بخاطر رفتار بدم گذاشته
رفته؟

از جلوی آشپزخونه که گذشتم بدن جمع شده و
کوچیکی رو روی کاناپه� دیدم.

نفس عمیقی کشیدم.

آروم سمتش رفتم.

موهایی که روی صورتش ریخته شده بود رو کنار
زدم.

دستمو زیر گردن و پاهاش بردم و بلندش� کردم.

از پله ها باال رفتم.

سکوت خونه با محکم هل دادن در اتاق ،توسط پام
شکست.

طرف تخت بردمش و خیلی آهسته روی تخت
گذاشتمش.

به پهلو چرخید و دستشو زیر سرش گذاشت و خوابید.�

پتو رو روی بدنش کشیدم.



پیراهن شیری رنگمو از تنم در آوردم و کنارش
دراز کشیدم.

بوی تنش آرومم میکرد.

دستمو دور کمرش حلقه کردمو سرمو توی موهای
خوش بو اش کردم.

چشمامو بستم و از ته دل بوش کردم.دقایقی نگذشت
تا خوابم برد.

___________________________
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هیلدا:



غلتی روی چیِز نرمی زدم.چشمامو باز کردم و
اطراف رو دید زدم.

من ِکی اومدم اتاق ِاما ؟؟

دستی به موهام کشیدم.هنوزم پوست سرم بخاطر
کشیدن موهام توسط ِاما درد میکرد.

نور آفتاب از پشت پنجره به اتاق روشنایی می
بخشید.

*صدای تقه های کوتاه از پشت در اومد.

:خانم اجازه هست بیام داخل؟!

+بله بفرمایید.�

خانم ریچل داخل شد ، سرشو پایین� انداخت.

:خانم ِاما گفتند که بهتون� بگم لباسهاتونو� جمع کنید� و
بعد از خوردن صبحانه به دیدار� خانواده� اتون برید.



یعنی همه چی تموم شد.به این سادگی داشتم ازش
دور میشدم و اون داشت ازم فاصله میگرفت.منو

نمی خواد و دیگه براش اهمیتی ندارم.

+ممنونم خانم ریچل.میتونی� بری.

سرشو تکون ریزی داد و بیرون رفت.

از روی تخت بلند شدم و به طرف سرویس بهداشتی
رفتم.

دستگیره درو پایین� کشیدم و وارد شدم.

روبه روی آینه به چهره ام زل زدم.

بخاطر گریه های دیشبم زیر چشمام پف کرده بود.

شیر آبو باز کردم.

آب یخو روی صورتم میپاچیدم.

چشمامو بسته بودم و نفسهای تند و بلندی میکشیدم.

امروز قراره از اینجا برم.وقِت جمع کردن لباسامه.

نمیدونم چجوری قراره بدونِ� ِاما تحمل کنم . ی دقیقه
دور بودن ازش کالفه و بی قرارم میکرد.



از ی طرف دیگه خانواده ام.

دستی به صورتم کشیدم و با حوله کوچیکی خشکش
کردم.

با سستی سمت کمد لباسام رفتم.چمدونی که گوشه
اتاق گذاشته شده بود قلبمو به درد آورد.

حتما ِاما گذاشته.

چمدون مشکی رنگ متوسط رو روی تخت گذاشتم
و بازش کردم.

توجه ای به داخلش نکردم.

لباسهایی که از خونه آورده بودمو برداشتم و داخل
چمدون انداختم.

لباسهایی که خودش برام گرفته بود رو توی کمد
گذاشتم بمونه.

پیراهن مرتب مردونه مشکی رنگ تنم کردم همراه
ی شلوار لی جذب.

موهامو پشت سرم بافتم.



از پشت میز آرایش بلند شدم.دستمو روی تخت
کشیدم.

بالشت ِاما رو برداشتم، توی بغلم فشار دادم و با تموم
وجودم بوی عطرشو استشمام کردم.

قطره اشکی از چشمام پایین� ریخت.

دلم میخواست برای آخرین بار هم که شده بغلش کنم
و بهش بگم که هنوزم دوسش دارم و همیشه دلم

براش تنگ میشه.

چمدونمو� از روی تخت برداشتم و روی زمین
گذاشتم.

برای بار آخر به اتاِق لحظه های خوشم چشم دوختم
و خداحافظی کردم.

چمدونو توی دستم گرفته بودم و داشتم از پله ها
پایین میرفتم.

دستی ظریف روی دستام قرار گرفت و چمدونو ازم
گرفت.



+اوه َکتی.ممنون� خودم برمیدارم. 

- نه خانم  من براتون بر میدارم شما زحمت نکشید.

چمدونو از دستش گرفتم و بغلش کردم.

+َکتی دلم برات تنگ میشه.

دستاشو دور کمرم حلقه کرد و منو بیشتر به خودش
فشار داد.

-منم هیلدا.

لبخندی روی لبم نشست.بالخره اسممو بدون خانم
و ... گفت.

ازش فاصله گرفتم.

دستامو توی دستاش گرفت و زل زد به چشمام.

لپ هاش سرخ شده بود.

-هیلدا من میخواستم ی چیزی رو بهت بگم.

نگاهی به دستام که توی دستاش بود کردم و
گفتم:بله؟!



آب دهنشو با سختی قورت داد.

- تو از همون روز اولی که اومدی...

+خب.

- من خیلی محو زیباییت شدم. تو عمرم تا حاال انقدر
محو کسی نشده بودم.راستش من ی خورده وقتی

کنارمی ی جوری میشم.

ابروهام باال رفت.دم رفتن َکتی داشت ابراز عالقه
میکرد و من حیرت زده شدم.

-من  میخوام بگم که دوستت دارم و بهت عالقه دارم.

اون چیزی که فکر میکردم اتفاق افتاد.

چشماش از اشک پر شده بود.

نمیدونستم چی بگم.اون مگه نمیدید که من با ِاما
رابطه دارم؟؟!

یا واقعا رابطه بین من و ِاما پنهانی بوده و سعی
داشته از بقیه مخفیش کنه!



+َکتی من االن وضعیت خوبی ندارم.نمیدونم چی
بگم.بهتره ی جا قرار بذاریم و با هم صحبت کنیم.

اشک هاش از روی صورتش پایین� ریخت.

لبخندی زد.

دستاشو آروم فشردم و سمتش خم شدم.بوسه کوتاهی
روی لپش زدم.

لحظه آخر به چشمای مشکی رنگش زل زدم.

+میبینمت کتی.

سرشو تکون داد و چمدونمو� از روی زمین برداشت.

وقتی کنارم از پله ها پایین میرفت شماره شو گرفتم
تا بتونم بعدا قرار بزارم باهاش و راجب احساساتش

صحبت کنیم.

میلی به صبحانه خوردن نداشتم روی مبل راحتی
نشستم و منتظر اومدن ِاما شدم.بعد از دقایقی طوالنی

و دلهره آور،

از سالن اصلی به سمتم میومد.



کت شلوار مشکی رنگ رسمی پوشیده بود.

اخماش توی هم بود .نگاهمم نمیکرد.

-بلند شو،وقت رفتنه.

از روی مبل بلند شدم و به دنبالش همراِه چمدونم راه
افتادم.

لیموزین سیاهی جلوی در منتظر بود.

مرد غول هیکل که روز اول دیدمش در عقبو باز
کرد و ِاما داخل ماشین رفت.

با کلی استرس من هم وارد ماشین شدم.

فضای بزرگ و شیک داخل ماشین حواسمو پرت
کرده بود.

کنار پنجره نشستم.

فاصله ِاما خیلی باهام زیاد بود.

سرش داخل گوشیش بود و عصبی چیزی رو تایپ
میکرد.

بغض توی گلومو قورت دادم.



من باید� با حقیقت کنار بیام.

مثل همیشه منم که باید� با حقیقت کنار بیام.

این همه ِاما از عالقه و دوست داشتنش نسبت به من
گفت و وقتی که بهش نیاز داشتم رهام کرد.

.به این آسونی زد زیر قولش

__________________________
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با ناخون های دستم کلنجار میرفتم و تو طول راه
نگاهم به جاده بود.



دوس داشتم االن همه چی به عقب بر می گشت و
بیشتر کنارش بودنو تجربه میکردم.

نگاه زیر چشمی بهش انداختم.

دستشو روی پیشونی اش گذاشته بود و چشم هاشو
بسته بود.

ماشین بعد� از کلی دور زدن و ... ایستاد.

قلبم تند� تند� میزد.

انقدری تند میزد که فکر میکردم ِاما هم میشنوه
صدای تاالپ و تولوپ قلبمو.

در  ماشین برام باز شد.

با پاهای لرزون از ماشین پیاده شدم.

جلوی ی ساختموِن بزرگ توقف کرده بودیم.

ِاما هم از ماشین پیاده شد.

نگهبان ها دورمون بودن.

به طرف ساختمون قدم برداشتیم.



نمای  مجلل و بزرگی داشت.

ِاما همچنان� اخم بزرگی روی صورتش بود.

وقتی به سالن بزرگی رسیدیم سوار آسانسور شیشه
ای شدیم که بیرونو نشون میداد.

من و ِاما و چند تا از نگهبانا داخل رفتیم.

دکمه طبقه ی آخر توسط یکی از مردها زده شد.

هر چی باال تر میرفتیم  ترس تو وجودم بیشتر میشد.

آروم به ِاما نزدیک شدم و گوشه آستینشو توی دستم
گرفتمو  چشمامو بستم.

سکوت کرده بود و چیزی نمیگفت.

وقتی به طبقه مورد نظر رسیدیم.

ِاما دستشو روی دستم گذاشت و از خودش دور کرد
منو.

بغضم گرفت.

این ِاما با کسی که من میشناختمش� خیلی فرق داشت.



کنارش راه رفتم .

.305وارد اتاقی شدیم که روش نوشته بود اتاق

نفسام  با زور در میومد.

اتاق بزرگ و قشنگی بود.

نگاهم به زن و مردی که پشت به ما نشستند افتاد.

باورم نمیشد.

یعنی واقعا پدر مادر منن؟؟!

با کلی شک سمتشون رفتم و روبه روشون ایستادم.

وقتی سرشونو باال آوردن.اشکهام سرازیر شد.

حقیقت داشت.خانواده من االن اینجان.

+مامان.بابا.�

به طرفشون رفتم و محکم بغلشون کردم.

:عزیزدلم گریه نکن.چقدر دلم برات تنگ شده بود
دختر نازم.

پدرم:هیلدای من.خوشحالم که سالمی.



بوسه های مادرم روی لپ هام متوقف نشدنی بود.

انقدر توی بغلشون گریه کردم تا آروم شدم.

وسط پدر و مادرم نشستم.

ِاما  روبه رومون نشست و پاشو روی اون یکی
پاهاش انداخت.

-بهتره شروع کنیم آقای راد.

پدرم اخم ریزی روی پیشونی اش داشت و مادرم
هنوز محو من بود و دستامو توی دستاش می فشرد. 

از اینکه بعد  مدت ها دیدمشون خیلی خوشحال بودم
و همه ی این ها رو مدیون ِاما بودم.

هر چقدرم اذیتم کرده بازم ازش ممنونم.

-بهتره برای شروع اول از همه راجب هویت اصلی
هیلدا صحبت کنیم آقای راد.

پدرم سری تکون داد.

دستامو توی دستاش گرفت و لبخند� ملیح و آرومی
زد.



تکیه گاه من توی تمام زندگیم پدرم بود.

منم متقابلن با استرسی آشکار بهش لبخند� زدم.

بابا:دخترم تو همیشه برای من مثل ی رویا بودی و
هستی .هیچوقت نمیخوام از دستت بدم.برای بدست
آوردنت کلی راه رفتم و نمیزارم کسی ما رو از هم

جدا کنه.

دسِت گرم مادرم روی شونه ام نشست.

___________________________
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خیره به دهان پدرم بودم.



استرس و نگرانی رو توی چشماش میدیدم.

: دخترم. من و مادرت سالها بود که نمیتونستیم بچه
دار شیم و تصمیم گرفتیم به پرورشگاه بریم اما هر

زمان مادرت ناآرومی میکرد.

تا اینکه ی شب توی جاده زنی رو دیدیم که وسط
راه افتاده.

وقتی که پیاده شدم نوزادی رو بغلش دیدم.

نبض اون زن نمیزد و مرده بود.

نوزاد گریه میکرد و توی آغوش مادرت از
گرسنگی بی قراری میکرد.

به خونه رسیدیم و هفته ها از نوزاد نگهداری کردیم.

روزی که میخواستیم نوزاد رو به پرورشگاه تحویل
بدیم مادرت کلی گریه کرد که من این نوزاد رو بچه

خودم میدونم.

مات و مبهوت به حرف هاش گوش میکردم.



+خب االن اینا چه ربطی به من داره؟؟!!

:تو همون نوزاد هستی.

ناباور  به پدرم نگاه میکردم.یعنی� اونها پدر مادر من
نیستن.

این همه مدت داشتن ازم مخفی میکردن.�

اشک هام روی صورتم ریخت.

پس پدر و مادر اصلی من فوت کردن.

+چرا بهم نگفتین؟؟من� حق داشتم که بدونم.

هق هق های آروم مادرم کنار گوشم به راحتی شنیده
میشد.

+این همه مدت من از پوست و خون شما نبودم و تو
و مامان داشتید ازم پنهون میکردید.

ِاما : آقای راد به نظرم هیلدا میتونه برای زندگی
خودش تصمیم بگیره و راه درست رو انتخاب

کنه.هیلدا به سن قانونی رسیده.



نگاه پر از اشکمو به ِاما دوختم. حقیقتو میخواست
بهم بفهمونه.

ولی من همش دم از خانواده میزدم.

اسارتی که پیش ِاما کشیدم و عاشق شدنم همش
بخاطر این زن و مرد بود.

اشک هامو پاک کردم.

رو به پدر مادرم کردم و گفتم: ممنونم بابت زحمت
هایی که برای من کشیدید� و با اینکه من بچه اتون

نبودم کنار خودتون نگه داشتید� منو.ولی الزم نیست
برای برگشتن من شرط های ِاما رو قبول

کنید.نمیخوام بخاطر من همه چیزتون از دست بره.

نگاه خیره ای به مادرم کردم :شما سالها قاچاق مواد
مخدر  میکردید� و من از این بی خبر بودم.

پدر: دخترم تو همیشه برای ما مهم بودی و هستی
ولی وقتی تو به زندگیمون وارد شدی ما به اندازه

کافی توی قاچاق مواد  فرو رفته بودیم.



مامان دستشو روی گونه هام گذاشت و با چشمای تر
شده از اشک: من خواستم دیگه این راهو ادامه ندم
حتی شده بخاطر تو دخترم. ولی مافیای مواد مخدر
فهمیدن که میخوایم از کشور فرار کنیم و تو رو به

گروگان گرفتن. ما نمیخواستیم� تو رو از دست
بدیم.لطفا درک کن.

پدرم رو به ِاما گفت: شرط هات توی این کاغذ
نوشته شده و بعد از گرفتن دخترم بهت تعلق میگیره.

سرم درد میکرد.بی اختیار اشک هام میریخت.

نمیدونستم چیکار کنم.

برگردم پیش خانواده ای که منو چند سال پیش از
وسط جاده پیدا کردن یا پیِش معشوقه ای که چند ماه

حمایتم کرد و کنارم بود؟!

به ِاما نگاه کردم.عصبی و  جدی بهم نگاه میکرد.

ِاما: هیلدا پاشو  کاِرت دارم.



وقتی دسِت مادرم آروم از روی کمرم برداشته شد،
ایستادم و به دنبال ِاما رفتم .

____________________________
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داخل اتاق دیگه ای شد . پشت سرش وارد شدم.

درو بست.

چونه امو توی دستش گرفت:هیلدا یعنی واقعا
میخوای بری؟!مگه قرارمون این نبود� پیش من

بمونی؟!



+ِاما من نمیتونم. برو به زندگیت برس من کنار
خانواده ام خوشم.تو هر چیزی که بخوای دورت

هست و به من نیاز نداری.

انگشت شصتشو روی لبم کشید.

-برگرد نذار مثل سابق ازت دور باشم.

سرمو انداختم پایین.�

+ِاما اونا هر چقدرم بد باشن سالها منو بجای دختر
خودشون میدونستن.نمیتونم جدا بشم ازشون.

دستشو از روی لبم برداشت و توی جیبش کرد.

قلبم تند� میزد دلم تنشو میخواست.

دستمو دور کمرش بردم و محکم بغلش کردم.

هیچ کاری نمیکرد.

+دلم برات تنگ میشه.ببخشید که دیگه نمیتونم
کنارت باشم.بهتره نباشم.

منو از خودش دور کرد.



فکشو منقبض کرد و گفت:تصمیم خودته.از این به
بعد من و تو هیچ ربطی بهم نداریم.چون خودت

خواستی.

چنگی توی موهاش کشید و از اتاق بیرون رفت.

بغضم گرفت.

من نباید� انقدر بی رحم باشم.نباید� بزارم خانواده ام
ازم ناامید� بشن.

از اتاق بیرون زدم و به سمت مبل سه نفره شیک و
مجللی رفتم و کنار پدر مادرم نشستم.

پدرم مشغول امضا کردن برگه هایی بود.

اصال تو خودم نبودم.دلم ی آغوش میخواست که فقط
زار بزنم.

برای عشق ممنوعه ام.برای دِل بی قرارم.



آروم تکیه داده بودم به مادرم.برگشتم و دوباره به
ساختمون نگاه کردم.

سوار ماشین پدرم شد.

چه زود همه چی گذشت.چه زود خوشی های کوتاهم
به پایان رسید.

سرمو به شیشه ماشین تکیه دادم.

تو طول راه هیچ حرفی زده نشد.حتی نپرسیدم که
برنامه آیندمون برای زندگی با خانواده ای که هیچ

نسبتی باهاشون ندارم چیه.

دلم گرفت .

بغض توی گلوم هر لحظه داشت سنگین تر میشد.

کل خاطراتم با ِاما از جلوی چشمهام رد میشد.

.��یعنی از این به بعد ِاما یی وجود نداره :(

قطره اشکی که میخواست از نوک چشمام بریزه رو
زود پاک کردم.



بعد از مدتی ماشین توقف کرد.

مادرم سمتم برگشت و لبخند� غمگینی زد: پیاده شو
عزیزم رسیدیم.

از ماشین پیاده شدم.

بعد از اینکه پدرم ماشینو پارک کرد با کلیدی که
دستش بود در خونه رو باز کرد.

وارد شدیم.

خونه کامال بی روح و سرد شده بود.

دیگه خبری از اون خونه گرم و صمیمی نبود.

از پله ها باال رفتم و بدون توجه به خانواده� الکیم
وارد اتاقم شدم.

این حجم از غم رو فقط حموم آِب یخ میتونست کم
کنه.

جلوی در حموم لباسهامو از تنم در آوردم و وارد
حموم شدم.

دوش حموم رو باز کردمو زیرش رفتم.



اشک های روی صورتم مشخص نبود.

هیلدا انقدر بچگونه رفتار نکن.

تو باید با نبودنش کنار بیای. اونجوری که اون
میخواد با نبودنت کنار بیاد.

از گرسنگی زیاد حالم بد شد و چشمام سیاهی
رفت.روی زمین افتادم و بعدش تاریکی.

____________________________
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چشمامو باز کردم همه جا سفید بود.

سورومی بهم وصل بود.



زنی سفید پوش باالی سرم ایستاده بود.

: بیداری گلم؟!

+من  کجام؟!

: بخاطر گرسنگی و فشار عصبی حالت بد شده بود.
بهت ویتامین� و آرامبخش تزریق کردیم.خانواده ات

منتظِر به هوش اومدنت بودن.

+ممنون.

: االن صداشون میکنم.

بعد از رفتنش در به سرعت باز شد و پدر و مادرم
وارد اتاق شدند.

چهره های رنگ پریده و پر از استرسشون بهم باور
و امید میداد که هنوزم دوسم دارن و براشون مهمم.

راستش بعد� از اینکه فهمیدم پدر و مادر واقعیم نیستن
دیگه باوری نداشتم که واقعا دوسم داشته باشن.

دست  گرم  مادرم روی گونه ام نشست.



مامان: بمیرم برات دخترکم.بخاطر ما انقدر عذاب
کشیدی.دسِت اون دختره ی هوسباز چیا که نکشیدی.

لبهامو از هم فاصله دادم و گفتم:مامان راجب ِاما
درست صحبت کن.

پدرم: دخترم خودتو اذیت نکن.ما میدونیم که اونجا
چه سختی کشیدی.امیدوارم بتونیم برات جبران کنیم.

+همین که بعد از مدت ها کنارم هستید� برام کافیه.

کمپوت های آناناس و آلبالو رو از دست مادرم
میخوردم.

بعد از تموم شدن سوروم و گرفتِن چند تا قرص
ویتامینه� از بیمارستان� خارج شدیم.

سوار ماشین شدیم و راه افتادیم.

هوا سرد بود.موهام هنوزم خیس بود.



نگاهی به لباس هایی که بی توجه به رنگ و ... تنم
شده بود کردم.

شیشه ماشین از سرما بخار کرده بود.

هنوزم نمیتونستم از فکرش بیرون بیام.

آهنگ مالیمی توی ماشین پخش بود.

پدرومادرم با خوشحالی مشغول صحبت بودند.�

انقدر ساده داشتن از این موضوع جدی میگذشتن.�

با بیخیالی� راجب دروغی که بهم گفتن باهام حرف
میزنن.

بعد از کلی حرف زدن هاشون به خونه رسیدیم.

بدون کمک از ماشین پیاده شدم و لنگ لنگون به
طرف خونه رفتم.

روی کاناپه� دراز کشیدم و کنترل تلویزیونو برداشتم.

شبکه ها رو عوض میکردم.



مادرم باالی سرم با سینی از غذا وایساده بود.

+غذا نمیخورم.میل ندارم.

: مگه میشه؟؟میخوای دوباره حالت خراب شه؟!

+گرسنه نیستم خب.کمپوت زیاد خوردم.

: بلند� شو چند تا قاشق سوپ بدم بهت بعدش� برو
بخواب تا شب, موقع شام بیدارت میکنم.

+باشه.

روی کاناپه� نشستم.

سینی رو کنارم گذاشت و قاشق های پر شده از
سوپ رو وارد دهانم میکرد.

حالم سر جاش اومد.

دیگه خبری از سردرد و حالت تهوع های پی در پی
.ام نبود

____________________________
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به تنهایی از پله ها باال رفتم و وارد اتاقم شدم.

روی تختم دراز کشیدم و پتومو روی تنم کشیدم.

چراغو خاموش کردم.

چشمامو بسته بودم ولی صورت ِاما رو میدیدم.

چقدر دلم براش تنگ شده بود.

دلم برا نفساش،لباش،موهاش،تنش تنگ شده.

گوشیمو که روی میز کناریم بود برداشتم.

از آخرین باری که بهش پیام داده بودم چند وقتی
گذشته.



سعی کردم براش چیزی تایپ کنم و بفرستم ولی
نتونستم.

نمیدونستم چی بگم.

چی دارم که بگم؟!

دستی به موهام کشیدم و خوابیدم.

احتیاج به استراحت داشتم.

============================
===

هفته ها از نبودن� ِاما می گذشت هیچ خبری ازش
نداشتم. روز به روز تنم بیشتر میخواستتش� دیگه

داشتم دیوونه میشدم.

پدر مادرم شغل جدیدی پیدا کرده بودن.

بیشتر اوقات خونه نبودن.�

 شب گذشته بود.12شب بود و ساعت از 

زیر پتو رفته بودم.



نتونستم تحمل کنم و به گوشی ِاما پیام دادم.

+بیداری؟!

بعد از پنج دقیقه که نا امید شده بودم صدای
اعالن گوشیم بلند شد.

-اهوم.

زود تایپ کردم.

+میخوامت.دیگه تحمل ندارم.لطفا.

دقیقه از فرستادن� پیامم می گذشت ولی خبری15
نبود از پیامش.�

چشمام از اشک پر شد.

معلومه که دیگه مهم نیستم براش.

گریه و زاری هام تموم نمیشد.

زیر پتو جمع شدم و هق هق های آرومی میکردم.

صدای برخورد چیزی به شیشه از جا پروندتم.

کمی ترسیدم.



ولی دوباره خوابیدم.

صدای تق این دفعه محکم تر شد.

از روی تخت بلند شدم و چراغو روشن کردم.

سمت پنجره رفتم و بازش کردم.

کمی این طرفو اون طرفو نگاه کردم ولی خبری
نبود.

داشتم پنجره رو میبستم که آروم یکی صدام زد.

-هیلدا.

بیشتر از پنجره آویزون شدم.

باورم نمیشد.

ِاما با هودی لش مشکی رنگ زیر پنجره ایستاده بود
و صدام میزد.

-درو باز کن بیام باال.

از خوشحالی داشتم بال در میاوردم.

از اتاقم بیرون زدم.



چراغ راهرو رو روشن کردم.

از  پله ها با سرعت پایین� رفتم.

درو باز کردم.

ِاما رو جلوی در دیدم.

با ذوق سمتش رفتم و بغلش کردم.

+وایی ِاما تو اومدی!!

-هیشش.بریم باال تو اتاقت.

مچ دستمو گرفتو با هم به طرف اتاقم رفتیم.

وارد اتاق شدیم.

درو بستم و زود بغلش کردم.

لبهامو روی لباش گذاشتم و با ولع بوسیدم .

دستشو دور کمرم گذاشتو از خودش دور کرد.

-باید با هم حرف بزنیم.

+ولی من دیگه تحمل دوری رو ندارم.خواهش میکنم
درکم کن.



-هیلدا بهتره صحبت کنیم.با سک.س به جایی
نمیرسیم.

کالفه دستی به گردنم کشیدم.

+باشه باشه.

آروم روی تخت نشست.

کنارش نشستم و خیره نگاهش کردم.

-به نظرم تنها کاری که میتونی بکنی اینه که پدر
مادرتو راضی کنی برگردی پیشم.چون اینجوری
واقعا من نمیتونم این شرایطو تحمل کنم و مجبور

میشم بدزدمت.�

ابروهامو باال انداختم.

+ِاما تو به خواسته هات رسیدی.اون همه ملک و
ثروت از بابام گرفتی.االنم منو میخوای ببری؟!

-هیلدا. من فقط به وصیت پدرم عمل کردم.

+من که گفتم نمیتونم بیام پیشت.

- خب میتونی پنهونی بیای.باشه؟!



خودم میبرمت خودمم میارمت نظرت چیه؟!

هر کاری میکردم برای یک دقیقه کنارش بودن
سرمو تکون دادم و لبخند� کوتاهی بهش زدم.

-آفرین جوجه من.

لبمو به دندون گرفتم.

+یکم امشب کنارم باش.

دستشو دور کمرم انداخت و گذاشت توی بغلش.

گوشمو گاز گرفت: دلم برا ناله هات تنگ شده.

+منم دلم برا دستات تنگ شده.بین پاهام.

خنده آرومی کرد.

- امشب با دیلدو میکنمت.خبری از دستام نیس گربه
وحشی من.

+اوه.باشه من منتظرم.

گردنمو لیس زد.

-انقدر داغی که میترسم منم بسوزونی.



دستشو روی سینه چپم گذاشت.

شلوارمو از پام در آوردم.

اون هم ایستاد و شلوارشو از تنش در آورد .

دیلدویی رو پوشیده بود کمربندشو سفت کرد.

-روی شکمت بخواب.

روی تخت دراز کشیدم.بالشتمو زیر ک.صم گذاشت
تا باسنم باالتر باشه.

-خوبه.

انگشتشو توی دهنم کرد تا خیسش کنم.

خیسی انگشتشو داخل باسنم کرد.انگشتای داغشو به
باسنم فشار میداد.�

بعد از درآوردن انگشتش دیلدو� رو آروم واردم کرد.

درد داشت.

وحشیانه به باسنم ضربه میزد.

جیغ و ناله هام بلند� تر شده بود.وقتی دید داره اشکم
در میاد ازم بیرون کشید و برم گردوند.



لبهاشو روی لبام گذاشت.

-ببخشید نتونستم جلوی خودمو� بگیرم.خیلی هات
شدی.

+ِاما دست نزن بهم.قرارمون این نبود.خیلی� درد
داشت.

خنده کوتاهی کرد و انگشتشو بین پاهام کشید.

-االن رامت میکنم.

پاهامو از هم باز کرد.

+ولم کن نمیخوام.

-مگه دسِت خودته؟؟!

سرشو بین پاهام برد و زبونشو روی ک.صم کشید.

+آههه،لعنت.

- تو که نمیخواستی!چیشد؟!

+اشتباه کردم.



لبخند حریصانه ای زد و وحشیانه بین پاهامو
میخورد.

اونقدر تو اوج بودم که حواسم به ناله های بلندم نبود.

______________________________
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-هیلدا هیششش مامان� بابات میفهمن.

+آههه...خونه نیست..ن.

بیشتر به جونم افتاد.نفسهام داشت قطع میشد.

به ارگاسم رسیدم و لرزیدم.



ِاما نگاه شهوت آلودی بهم انداخت و با انگشت
شصتش دستی به لِب خیسش کشید.

-چطور بود؟؟!

+خیلی خوب بود.اگه نمیومدی خودم دسِت خودم کار
میدادم.

روم خیمه زد و لبخندی آروم زد.

- تا وقتی که من هستم،حق نداری خودارضایی
کنی.فهمیدی؟؟!

دستمو دور گردنش حلقه کردم: باشه .

لبمو به دندون کشید و مک کوتاهی زد.

+ِاما تا صبح میمونی� پیشم؟!

- دوس داری بمونم؟؟

لبخند دندون� نمایی زدم : آره خیلللییییی.

- باشه جوجه من.

کنارم دراز کشید.سرشو روی سینه ام گذاشت و با
نوک سینه راستم بازی میکرد.



+ِاما.

-جانم.

+چجوری این همه مدت تنهام گذاشتی؟!حتی ی پیام
هم ندادی.

- من هیچ وقت ازت فاصله نگرفتم هیلدا :(

اگر هم فاصله گرفتم معذرت میخوام.

+من فکر کردم مزاحمتم.

- آه هیلدا بس کن بخاطر خدا.بحثو عوض کن کاریه
که شده.

+ببخشید من مقصرم.

- پووففف بسه.بعد مدت ها دیدمت.باز شروع کردی
به لج و لجبازی.

بهت زده بهش نگاه کردم:من فقط عذر خواهی کردم.

-داری ِکشش میدی.بیخیال� شو 

+اوکی نزن.



سرشو از روی سینه ام برداشت و رو صورتم خم
شد.

-ی کاری نکن پا شم جرت بدما.

+هوففف.باشه.

-عافرین دختر خوب :(

+ِاما من چجوری میتونم تو رو ارضا کنم.

خنده آروم و کوتاهی کرد: تو نمیتونی.هنوز برا
ارضا کردنم کوچولویی.

+ولی من میخوام که توام ارضا شی.

ی تای ابروشو باال برد.

- همین یکم پیش بخاطر اینکه از باسن کردم.ت
داشتی بدِقِلقی میکردی.چه برسه اینکه بخوای با

روش من پیش بری.

+خب مگه چجوری قراره ارضا شی.

-هیلدا عزیزم.بی قراری نکن.مهم اینه که کنارمی.

تو جام نیم خیز شدم و نگاهش کردم.



+لطفا بهم بگو.من میخوام توام کنارم احساس
رضایت کنی نه اینکه فقط تو منو تمکین کنی.

دستشو روی گردنم کشید.

-اوه جوجه منو باش.فردا میبرمت خونه ام بهت
میگم.

+خوبه.

آروم توی بغلش خزیدم.

- خونه تو رو کم داره.

لبخندی زدم.

-وقتی تو نیستی همه چی طبق برنامه نیست.

خیلی خواستم بیام پیشت.ولی ترِس اینکه بخوای
دوباره پسم بزنی دیوونه ام میکرد. 

+خیلی دلم برات تنگ شده بود ِاما.

بوسه ای روی پیشونیم گذاشت: منم عزیزدلم.

محکم توی بغلش فشارم داد.



چشمام سنگین شد و خوابم برد.

______________________________
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ِاما:

دستم توی موهای خوشرنگش بود. دلم برای چشمای
آبی رنگش پر میکشید.

این همه هفته فقط خودخوری میکردم.نمیدونستم به
چه بهونه ای برم ببینمش.

مخصوصا بعد� از اون حرفی که بهش زدم.



وقتی که گفتم دیگه منو تو بهم هیچ ربطی نداریم
بغضشو توی چشماش دیدم.

خواستِن آغوشش منو میکشت و وقتی که کنارم بود
از خودم دور میکردمش.

نفس عمیقی کشیدم.

هیلدا کنارم آروم خوابیده بود و نفساش آروم به
گردنم میخورد.

َکتی بعد از رفتن هیلدا خیلی سراغشو ازم میگرفت
و من به شدت حرصی میشدم.

اکثرا جوابشو نمیدادم.

دلم نمیخواست هیلدای من به کسی غیر خودم توجه
داشته باشه.

خوابم نمیبرد.کابوس های شبانه ام تمومی نداشت.

هر شب هم ی کابوِس تکراری.

عذاب کشیدِن مادرم زیِر دسِت دشمنای بابام.



فوت کردن مادرم موقع ساِل آخر دبیرستانم منو از
همه طرد کرد.

حتی دیگه جلوی مدرسه هیلدا هم نمیرفتم.

خیلی وضعیت بدی بود.

پدرم هر شب مست میومد� خونه. اونقدری داغون
شده بود که ناپدری هیلدا ازمون کالهبرداری کرد.

بابام هم بعد چند هفته که ورشکست شد از غصه
سکته قلبی کرد و منو تنها� گذاشت.

آخرین وصیتش هم برگردوندن ثروت های ب باد
رفته بود.

هیلدا آروم توی بغلم تکون خورد و پشتشو کرد بهم.

کمر سفیدش خیلی تو چشم بود.

بوسه آرومی وسط کمرش زدم.

دستمو دور شکمش انداختم.

آروم شکمشو نوازش کردم.دستم ناخودآگاه میرفت
طرِف بین پاهاش.



سعی کردم بیخیال� بشم تا راحت بخوابه.

پشتمو بهش کردم و چشمامو روی هم بستم تا سمتش
نرم...

صبح بود.4چشمام از بیخوابی میسوخت.ساعت 

هرکاری میکردم نمیتونستم بخوابم.

یکم توی جام غلت زدم.

صدای ناله های آروم و ریزی از سمت هیلدا میومد.�

روی صورتش نیم خیز شدم.

توی خواب ناله میکرد و اسم منو صدا میزد .

دستمو دور تنش حلقه کردم.

-هیلدای من.آروم باش.چیزی نیست.

صورتش عرق کرده بود.

پتو رو که از روی تنش برداشتم نگاهم افتاد به
انگشتش که خیلی شهوت انگیز داخِل خودش کرده

بود.



خنده ام گرفت.

لعنت بهت ِاما ببین چه بالیی سر دختر مردم آوردی.

آروم انگشتشو از ک.صش بیرون کشیدم.

چشماشو باز کرد و نگاهشو بهم دوخت.

-خوبی؟!

با صدای گرفته ای گفت: نمیدونم ِچم شده.

-میخوای بریم دوش بگیریم؟!

+جون ندارم بلند شم.

-خودم میبرمت.حشری کوچولو.

دستشو روی صورتش گذاشت و خجالت زده گفت:
ِاما الزم نیست.

دستمو زیر گردنش و پاهاش انداختم و بلندش� کردم.

طرف تنها دری که توی اتاق بود رفتم.

آروم درو باز کردم .

هیلدا رو داخل وان گذاشتم .



آب ولرم رو باز کردم.

پشت بدن هیلدا نشستم.

بدنشو روم لش کرد.

موهاشو طرف چپش ریختم.لبمو روی گردنش
گذاشتم و مک زدم.

+ِاما منو ببخش.

-برای چی؟!

+برای اینکه عادت کردم به خودارضایی.

.��-قوی باش کوچولوی من.با هم ترکت میدیم�

+آه.شوخی نکن.حالم خوش نیست.

-هممم خودم خوبت میکنم.

+حتما میخوای بک.نی منو.!

خنده بلندی کردم.

-دیوونه.میخواستم بگم بشورمت یکم تنت استراحت
کنه.



+آهااان.

-رع.خنگول.

+خودتی.

-بلند شو که میخوام حسابی بشورمت.

هیلدا:

آروم از توی وان بلند شدم با هم دیگه زیر دوش
رفتیم.

شامپو رو کِف دستش ریخت و روی موهام زد.

بوی خوب شامپو توی حموم پخش شد.

نفس عمیقی کشیدم.

ِاما در حالی که بخاطر قد نسبتا کوتاهم خم شده بود
توی موهام چنگ مینداخت و کف مالیم میکرد.

-خب برو زیر دوش تا موهاتو آب بکشم.

به حرفش گوش دادم.



زیر آب گرم رفتم.موهامو که کامل شست از زیر
دوش کشید سمت خودش.

با انگشتام داشتم چشمامو میمالیدم که حس کردم
سی.نه امو کرد توی دهنش.

+آه ِاما.

چشمامو باز کردم.

لبخند دندون� نمایی زد: ببخشید� دیگه تکرار نمیشه.

شامپو بدن رو برداشت و کف دستش ریخت.

آروم از شونه هام شروع کرد و به پایین� تنه ام رسید
.

قفسه سینه ام باال پایین میشد.

زیادی داشت روی پایین� تنه ام تمرکز میکرد.

وقتی نگاه خیره امو دید گفت:هممم میتونی� بری زیر
دوش.

با چشمای باز رفتم زیر آب .

مشغول شستن موهای خودش شد.



از زیر دوش کنار رفتم تا ِاما موهاشو بشوره.

چشماش بسته بود.کف های روی سرش آروم روی
بدنش میریخت .

هیکل ورزشی و قوی داشت.

سیکس پک های روی شکمش خیلی وسوسه انگیز
بود.

انگشت اشاره امو روی سیکس پکش گذاشتم.

برعکِس من ، اون خیلی عادی داشت خودشو
میشست.

موهاشو با ی حرکت عقب هول داد و چشمکی زد.

-چیزی میخوای جوجه من؟!

+نه نه.

چند قدم نزدیکم شد.

نیشش تا بناگوشش باز بود.

چشم هاش قرمز بود.



-مطمئن باشم؟؟!

+آره.فقط ی چی .میخوای من بدنتو� بشورم؟!

سعی کرد خنده اشو قورت بده.

-هممم هر جور راحتی.

_____________________________
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شامپو بدنو کف دستم ریختم.

نگاهش روم خیره بود.

لبمو تر کردم.دستمو روی گردنش کشیدم تا شونه
اش.



دستاشو باال دادم و زیر بغلشو هم کفی کردم.

سرشو سمتم خم کرد و بی هوا گونه امو بوسید.

- خوشمزه شدی امشب!

دستمو روی سینه هاش کشیدم.

البته سینه هم نمیشد گف بهش.

خیلی کوچیک بود .

+ِاما.

-جانم.

در حالی که سینه هاشو کفی میکردم گفتم:

چرا انقد سینه هات کوچیکن؟!

دستشو روی باسنم گذاشت:چون با ورزش کردن
آبش کردم.دوس ندارم سینه داشته باشم.

+اوه.جالبه.

- تو چرا انقد با سینه های من درگیری بچه!



دستمو زود از روی سینه هاش برداشتم و طرف
شکمش رفتم.

آروم آروم طرف رون پاهاش رفتم.

جلوی پاهاش نشستم و به چشماش خیره شدم.

با لبهای نیمه باز نگاهم میکرد.

پاهای ماهیچه� ای و درشتی داشت.

برخالف من.

لبمو روی رون پاهاش گذاشتم و نرم بوسیدمش.

نتونستم جلوی خودمو بگیرم.

زبونمو روی ک.صش کشیدم.

نفساش تند� شده بود.محکم تر زبونمو روش کشیدم.

یک آن دستشو زیر بغلم گذاشت و بلندم کرد.

-هیلدا بس کن.

+من فقط...

-واقعا نمیتونم.دیگه اینکارو نکن.



موهامو پشت گوشم انداختم:باشه� ببخشید.�

منو تو آغوشش گرفت.

-ممنون عزیزدلم.

بدنم با برخورد باهاش کفی شد.

-بیا بریم زیر دوش بعدش من باید� برم.

+کجا؟!

-شرکت.

+امم کاِرت چیه؟!

-خرید و فروِش  ماشین با برند های معروف .

ابروهام باال رفت.پس برای همین انقدر ماشین
داشت.

بعد از ی دوش ، حوله ها رو دور تنمون پیچیدم و
بیرون زدیم.

ِاما مشغول پوشیدن هودی اش بود.

منم با حوله دورم، روی تخت نشسته بودم.



سمتم اومد.

دستاشو روی تخت سمت راست و چپم گذاشت و
خیره به چشمام گف: لباس بپوش سرما میخوری.

+فردا هم میای؟!

دستی به موهاش کشید و ایستاد.

-نمیدونم.

+پووفف پس نمیای.

-سعی امو میکنم که بیام.

نزدیکم شد و دستشو روی گونه ام گذاشت.

لبهامو روی لباش گذاشتم.

+مواظب خودت باش .

پلکاشو بازو بسته کرد:چشم.

- خب دیگ من میرم.فعال هیلدا.

+بدرقه ات میکنم.

-الزم نیس.لباس بپوش بعدم بخواب.



مین دیگه10نگاهی به ساعت کرد و کالفه گفت:
ساعت میشه پنج.

از اتاق بیرون رفت.

پشت پنچره رفتم.هوا روشن شده بود.

مثل دزدا قدم بر میداشت.

خنده ام گرفت. ی دختر چقدر میتونست مثل پسرا
رفتار کنه و جذاب باشه آخه.

از جلوی پنجره کنار رفتم و روی تخت افتادم.

یدم و خوابم برد.زبدون پوشیدن لباس زیر پتو خ

_____________________________
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:هیلدا عزیزم.بیدار شو.هیلدااا.

+هوووم.

:بیدار شو یکی از دوستات اومده دیدنت.

با تعجب زود از جام بلند شدم.

+کیی؟؟

نگاه مادرم روم بود.سرفه آرومی کرد و گفت:لباس
تنت نیست.سرما میخوری.

وقتی به وضعیتم نگاه کردم زود پتو رو باال کشیدم.

+اممم راستش دیشب حموم رفتم ، روی تخت خوابم
برد دیگه نشد لباس بپوشم.

:زود لباس بپوش.دوستت خیلی وقته منتظرته.

+کی؟؟

:گفت َاشلی ام.



پووفی از حرص کشیدم.باز چی میخواد.

حتما با ِبتی کات کرده ک االن اومده سراغم.

بعد از رفتن مادرم از اتاق، طرف کمدم رفتم.

ی پیراهن بلند زرشکی رنگ تنم کردم با ی شلوار
لش و گشاد مشکی رنگ.

موهامو گوجه ای بستم.

از اتاق بیرون رفتم.

صدای خنده های مادرم و َاشلی به گوش میرسید.

:ای وای تو خیلی بانمکی دختر.

َاشلی: خالصه اینجوری شد که هیلدا اون روز باهام
رفیق شد.

اخمام تو هم رفت.

هنوز نیومده شروع کرد.

از پله ها پایین رفتم.

وقتی نگاهش بهم افتاد با سرعت سمتم اومد.



خودشو انداخت توی بغلم.

:هیلداااا.چقدر دلم برات تنگ شده بود.

لبخند مضحکی زدم.

+اممم منم َاشلی.

کنار گوشم آروم گفت:باید� باهات حرف بزنم.

+اوکی بریم اتاقم.

برگشت طرف مادرم.

:دیگه من تنهاتون� میزارم.هیلدا رو چند وقته ندیدم.

مادرم:راحت باش دخترکم.

َاشلی با لبخند� دندون نمایی دستامو توی دستش گرفتو
جلوتر از من سمت اتاقم رفت.

بعد از رفتن به اتاق روی تخت نشست و با ناراحتی
دستاشو توی هم گره زد.

:هیلدا این همه مدت دنبالت� بودم.خونه نبودی.به
تماس تلفنی هامم ک جواب نمیدادی .بچه� ها گفتن که



تو اونشب توی پارتی با سرعت و ترس از ویال
زدی بیرون.

+چیزی نیس َاشلی.

:نمیخوای بگی چه اتفاقی افتاده.

+بعدا راجبش حرف میزنیم.

یکم ناراحت شد و توی خودش رفت .

با خنده الکی رو بهش گفتم:چخبر از ِبتی؟!خوش
میگذره؟؟

لبخند دندون� نمایی زد.

خیلی زود ناراحتی رو فراموش میکرد.

شایدم چون بحِث ِبتی بود این قدر خوشحال شد.

:خیییلی دختِر کیوت و خوبیه.

با ولوم پایین گفت:باهاش سکس هم کردم.

ابروهام باال پرید.

+تو که میگفتی نمیخوای سکس کنی؟!چیشد؟!



:نتونستم.من در برابر ِبتی کم میارم.

تو فکر فرو رفتم.

لبخند به روی لبهام اومد.

منم حسم نسبت به ِاما همینجوری بود و کامال َاشلی
رو درک کردم.

____________________________
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دستی جلوی صورتم تکون خورد.

:هیلدا حواست هست چی دارم میگم؟!

سرمو تکوِن ریزی دادم.



+رع رع حواسم هست.

:اهوم مشخصه.

توی فکر فرو رفته بودم.

حتی دیگه َاشلی هم ساکت بود.

لحظاتی بعد سکوت رو شکست و از روی تخت بلند
شد.

:خب هیلدا،وقتشه که من برم.خوشحال شدم دیدمت.

دستشو سمتم دراز کرد.

دستمو جلو بردم و خداحافظی کردم.

از پله ها تا جلوی درب خونه بدرقه اش کردم.

حوصله هیچی رو نداشتم.

هووفف خیلی وابسته اش شدم.

امکان داشت امشب نیاد دیدنم.

پوست لبمو جویدم.

سمت آشپزخونه رفتم.



بلخره بعد از مدت ها بوی غذا توی خونه پیچید.�

+ماماننن. 

مادرم قاشق به دست نگاهم کرد.

:جانمم.

+برم بیرون؟!

:آره عزیزم.سوییچ ماشین هم بردار.

+مرسی.

با سرعت از پله ها باال رفتم.ی تیپ لش و اسپرت
زدم.

سوییچ ماشین سفید رنگ مامانمو� برداشتم و رفتم.

توی راه آهنگ غمگینی گذاشته بودم و داشتم از
وقتی که به خونه ِاما رفته بودم تا همین دیشب رو

تجزیه و تحلیل میکردم..

پشت چراغ قرمز ایستاده بودم.

یدفعه یادم افتاد ک قرار بود با کتی قرار بزارم.



دستمو محکم به پیشونیم زدم.

چطور یادم رفت؟؟؟!آه.

گوشیمو از روی صندلی کنارم برداشتم و شماره
کتی رو گرفتم.

بعد از خوردن دو بوق جواب داد.

:بله؟؟

+امم سالم هیلدا ام.

کمی سکوت و بعد با صدای آرومی گفت:

سالم خوبین خانم؟!

با تعجب گفتم:چیشده باز؟!

:چیزی نیست خانم.

+برای اینکه دیر بهت زنگ زدم ناراحت شدی؟!

:نه خانم شرمنده من باید حد خودمو بدونم.

پووفی از حرص کشیدم.

+قرار بزاریم امروز؟ببینمت.�



:خانم من نمیتونم ببخشید.�

+برای چی؟!

: ِاما خانم مثل اینکه فهمیدن� و بهم تذکر دادن� که با
شما صمیمی نشم.

+بیخیال اون هیچ کاری نمیتونه� بکنه.آدرسو
اینجا باش.5میفرستم برات.

:ولی خانم..

+هیس به حرفم گوش بده.

:چشم.

+خوبه.فعال.

گوشی رو قطع کردم.

من که کاری نمیخواستم بکنم با کتی.

فقط میخوام باهاش راجب احساسات غلطش صحبت
کنم.

همین.



ِاما هم زیادی داشت بزرگش میکرد.

_______________________
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کل وقت رو توی خیابون ها میچرخیدم. 

وسط راه کنار تپه بلندی متوقف شدم.

از تپه باال رفتم و نشستم. 

آسمون رنگ زیبایی به تن داشت.

نمیدونستم دقیقا چی باید� بگم به کتی.

ولی بهتره همین اول بهش بگم که نمیتونم باهاش
باشم و به ِاما عالقه دارم.

@romane_sahnedar



ِاما :

دلم براش تنگ شده بود.بی اختیار کاغذ های روی
میزمو توی دستام مچاله میکردم.

امشب قراره ی جشن بالماسکه بین اعضای قدیمی
خیریه باشه.

و من باید به جای پدرم،تنها فرزندش اونجا قرار
بگیرم.

حتما آقای راد و خانواده اش هم قراره بیان.

دلم میخواست امشب فقط من و هیلدا کنار هم باشیم.

با وجود اون خانواده نمیشد هیلدا رو تنها گیر آورد.

چنگی به موهام کشیدم و تکیه امو به صندلی دادم.



هیلدا:

گوشه ترین میز رو برای صحبت با کتی انتخاب
کردم.

فضای آروم و رمانتیک کافه به دل می نشست.

دقایقی بعد کتی با ظاهری ساده وارد شد.

استرس و اضطراب رو از توی چشماش میخوندم.

لبخند کوتاهی زدم.

مثل اینکه اولین بارشه با کسی قرار گذاشته .

بلند شدم و ایستادم.

صندلی رو براش عقب کشیدم.

تشکر آرومی کرد و نشست.

+چی میخوری؟

:چیزی میل ندارم ممنونم هیلدا خانم.

+اوکی.



دستامو توی هم قفل کردم.

+کتی تو خیلی دختر زیبا،مهربون� و خوش قلبی
هستی و از وقتی که دیدمت به دلم نشستی.ولی من

تنها هدفم آزاد شدن خانواده� ام بود و اوایل دوس
نداشتم تو اون خونه باشم.

راستش من اصال از گرایشی ک دارم خبر نداشتم و
برای اولین بار با ِاما تجربش کردم.

+واقعیتش ِاما تنها� کسیه ک بهش گرایش رو
دارم.من کامال احساسات تو رو درک میکنم. و

میخوام از من متنفر نشی بخاطر حرفام.

اشک توی چشماش جمع شده بود.

:بله خانم حق با شماست.

+کتی منو نگاه کن. تو هنوز سنی نداری که
عزیزدلم.کلی فرصت عاشق شدن داری.

:درسته من نباید� بهتون میگفتم .



دستمو روی پیشونیم گذاشتم و با کالفگی کفتم:لطفا
خودتو اذیت نکن.

:شرمنده وقتتونو گرفتم.

+دشمنت شرمنده.به نظرم ی هات چاکلت بخوریم .

حرفی نزد.

دوتا هات چاکلت سفارش دادم.

سعی کردم بخندونمش� و نزارم غمگین بشه.

کتی سن کمی داشت و مطمئنن� اگر بد رفتار بشه
باهاش بعدا تاثیرات منفی رو زندگیش خواهد

گذاشت.

گوشی موبایلم به صدا در اومد.

اسم ِاما رو که دیدم تعجب کردم.

نکنه فهمیده� باشه اومدیم بیرون؟؟

ای وای هیلدا لطفا بس کن.

با آرامش جواب دادم.



+سالم.

- سالم کجایی؟

+اممم خونه.

-آهان با کی؟!

+دوستم.

- اوکی میبینمت.

بدون خداحافظی قطع کرد.

دقایقی بعد در کافه باز شد و ِاما باالی سر من و کتی
ایستاده بود.

-عاممم خونه خوش میگذره هیلدا جان؟!

رنگم پرید.

یعنی تعقیبم کرده.

-خانم کتی مگه من به شما تذکر آخر رو ندادم؟؟!

کتی با چشمای ترسیده شروع به معذرت خواهی
کرد.



اونقدری بلند داد زد سرش که منم مثل بید میلرزیدم.

____________________________
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ِاما رو به کتی کرد و با نگاه ترسناکش براندازش
کرد.

-من با تو بعدا صحبت میکنم.االنم خداحافظی کن.

َکتی با چشمای گریون و ترس از دست دادن شغلش
از پشت میز بلند شد و کافه رو ترک کرد.

اخمام تو هم رفت.

+ِاما دیگه داری گندشو در میاری.



چشم غره ای رفت و انگشت اشاره اشو روی لباش
گذاشتو کمی سمتم خم شد.

-هیشش من بابت کارام جواب پس نمیدم.

+اوکی پس لطفا دیگه تو کارای من دخالت نکن.

از جام بلند� شدم.

عصبی مچ دستمو گرفت و گف: بشین سگم نکن.

+ول کن دستمو.

-بشین بت گفتم.

محکم روی صندلی نشستم.

پشت میز نشست و دستاشو توی هم قفل کرد.

-نمیخوام خودتو قاطی این دختره کنی.از اولشم
روت چشم داشت.کسی حق نداره چیزی که مال منه

رو تصاحب کنه.

+ولی من برا تو نیستم.

-هستی.



+اگه بودم  انقدر بهم شک نداشتی.تو بهم اعتماد�
نداری.دوس داشتنمو درک نمیکنی.

دستی به صورتش کشید.

-اعتماد� دارم بهت.فقط بعضی رفتارات متعجبم
میکنه.

+من فقط اومدم اینجا ک کتی رو قانع کنم.

از روی صندلی بلند شدم و سمت مردی که پشت
میز بزرگی نشسته بود رفتم.

پول هات چاکلت هایی رو ک بهش لب هم نزده
بودیم رو دادم.

از کافه بیرون زدم.

خیابونو رد کردم.سوییچ ماشینو وارد کردم و سوار
شدم.

ِاما دست به جیب از دور نگاهم میکرد.

به این بی منطق بودناش� پوزخند زدم.

ماشینو روشن کردم و به راه افتادم.



ِاما :

چنگی توی موهام کشیدم.َاه باز رفتار احمقانه ام
باعث شد ناراحتش کنم.

به سنگ جلوی کفشام محکم ضربه زدم.

به طرف ماشین رفتم.

سوار شدم و با سرعت ماشینو روشن کردم. سرم
درد گرفت.

دیگه نمیتونم تحمل کنم باید� َکتی رو اخراج کنم و ی
درس درست و حسابی به جوجه خودم بدم.

که حتی فکر اینکه بخواد� منو دور بزنه هم نکنه.

ضربه ای با انگشتام روی فرمون زدم.

آهنگ غمگینی پلی بود.

همینجوریشم حالم خرابه.



خاموشش کردم و به سمت خونه حرکت کردم.امشب
حالتو جا میارم.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""

گره کراواتمو سفت کردم.نگاهی به خودم توی آیینه
کردم.

ی دست کت و شلوار مشکی رنگ.

کمربندمو� میزون کردم و ادکلنمو� به مچ دست و
گردنم زدم.

موبایلمو برداشتم و به ِسِلن زنگ زدم.

بعد ی بوق جواب داد: جان دلم؟!

-آماده ای؟

+آره گلم.ِکی میای دنبالم؟!

-تاکسی برات فرستادم.جلوی درب اصلی میبینمت.�

+اوکی.میبوسمت.



گوشیو قطع کردم.ِسلن رو چند ماه پیش توی تولد
ساشا همکارم دیدم.

خیلی دختره آویزون و پا بده ای بود.

ولی خب بجاش ی مدت همه عقده هامو روش خالی
کردم.

سرخ شدن باسِن برنزه اش از جلوی چشام رد شد.

شاید امشب بیارمش خونه ی جوری.

کالفه دستی به صورتم کشیدم.

از اتاقم بیرون زدم.

کتی رو در حال کار کردن دیدم.سمت خانم ریچل
رفتم و اشاره کردم که بیاد سمتم.

باوقار و خیلی آهسته نزدیکم شد:بله خانم!؟

-اخراجش کن.دیگه� نمیخام ببینمش.اگه تا وقتی که
من اومدم اخراجش نکرده باشی خودتم باید بری.

سرشو باالتر گرفت:چشم.

-خوبه.



ازش دور شدم و بیرون رفتم.

-نیکول.لیموزین حاضره؟!

+بله بفرمایید.�

درو باز کرد.سوار ماشین شدم و خیره به ساعت
مچیم شدم.

دوس نداشتم دیر برسم.

 مین ماشین متوقف شد.20بعد 

در باز شد و نیکول گفت:رسیدیم خانم.

-باشه.

پیاده شدم دکمه آخر کتمو باز کردم و دستامو توی
جیب شلوارم کردم.

ِسلن رو از دور دیدم که داشت از تاکسی با کلی
حرص و جوش پیاده� میشد.

دکلته آبی رنگ زرق و برقی تنش بود.

موهای بلوندشو دورش ریخته بود.



با ناز و عشوه نزدیکم شد.لبامو تر کردم و گفتم:
امشب وقتت آزاده؟!

+سالم خوشتیپ مننن.معلومه� که آزاده وقتم.

-اوکی.

دستشو دور بازوم حلقه کرد.

با هم وارد شدیم.

همه نگاهاشون روی من و سلن بود.

خب طبیعی بود برای من. ِسلن پر از غرور و
شهوت بهم چسبیده بود و همه رو دید میزد.

به طرف اولین میز رفتم و نشستم.

ِسِلن هم برای در آوردن پالتوی چرمش به اتاق پررو
رفت.

پامو روی اون یکی پاهام گذاشتم.

گارسون پیک های مشروبو آورد و میز رو پر کرد.

یکم برا شروع مشروب قرمز رنگی رو نوشیدم.



متوجه اومدن سلن نشدم.

چسبیده بهم نشست و دستمو گرفت و گذاشت روی
رون پاهاش.

+خوبی جوجو؟!

-رع تو چطوری جنده ی من.

خنده کوتاهی کرد و با لوندی گفت:اوممم منم خوبم،
دلم برات تنگ شده بود اخمو.

دستی به لبم کشیدم:اهوم.

لبشو گاز گرفتو دستمو روی وسط پاهاش از روی
لباس گذاشت.

نگاهی بهش کردم: چی میخوای؟!

+ی خورده خلوت کنیم ِاما؟؟

-هنوز زوده.یکم خود دار باش.انقدم لوندی نکن کار
دستت میدم.

+اوه هنوز جای ضربه های اسپنکت مونده.

-اومم چ خوب.این دفعه محکم تر تالفی میکنم.



خنده آروم و ریلکسی کرد و مشغول گوشی اش شد.

______________________________
_

# |part40

# |your_naked_body 

# |roman 

نیم ساعتی از مهمونی گذشته بود ولی خبری از
هیلدا نبود.

کم کم داشتم نا امید میشدم.

پیک دیگه ای از مشروبو خوردم.

ِسلن با دختر کناریش مشغول گپ زدن بود.

حوصله ام سر رفت.

دستمو روی گردنم کشیدم.



در سالن اصلی باز شد و خانواده� راد وارد شدن.

لباسهای شیک و مجلسی پوشیده بودن.

روی هیلدا زوم کردم.خیلی از دور کوچولو تر از
وقتی بود که کنارم قرار داشت.

کت و دامن قرمز رنگی تنش بود.رژ قرمز آتشینی
که رو لباش بود از این فاصله هم مشخص بود.

هنوز نمیدونست که امشبم منم تو مهمونی هستم.

غمگین و دپ پشت میز وسطی نشستن.

ضربه ای به بازوم خورد.

ِسلن : ِاما حواست هست؟؟!

سرمو برگردوندم طرفش : جونم.

لبخند دندون� نمایی زد : بریم برقصیم پلییییزز.

دستی به پیشونیم کشیدم.

-ِسلن بیخیال شو.

لب هاشو ورچید و آروم نشست سر جاش.



کمی  بعد از رقص روی پیست همه به جای
خودشون برگشتن.

از پشت تریبون مردی شروع به سخنرانی کرد:

از همه ی شما مهمانان عزیز مچکرم بخاطر اومدن
به کمپین� خیریه.....

حواسم دوباره پرتش شد.

با ناخوناش� ور میرفت.گاهی هم به اطراف نگاه
میکرد.

دلم برا ساده بودناش ضعف میرفت.

میتونستم  نگاه های خیره مردا رو روی عشقم ببینم.

دیگه داشتم از عصبانیت و سردرد میترکیدم.

پیک های مشروبو پشت سر هم بی توجه تموم
میکردم.

بدنم داغ شده بود . از جام بلند شدم و سمت درب
اصلی رفتم تا یکم بیرون هوا بخورم.



روی صندلی میله ای نشستم و سیگارمو از توی
جیب  کتم برداشتم.

فندکو زیرش گرفتم و  پک عمیقی کشیدم.

هوا هنوزم سرد بود.

ِسلن رو در حالی ک سمتم میومد� دیدم.

کنارم نشست و  خودشو بهم چسبوند.

+ِامااا بریم خونه؟؟خسته شدم خب.

نگاهمو به لباش دوختم:میریم.

لباشو بین دندونام گرفتمو کشیدم.

دستشو دور گردنم انداخت.زبونمو� مک میزد.

دستمو روی باسنش گذاشتم و مالیدمش.�

بعد از اینکه حسابی لبشو کبود کردم ازش جدا شدم.

دستشو گرفتمو بلند کردم:بریم یکم بشینیم بعد� میریم.

+خیلی بدی.

-اهوم.بیا دنبالم.



با هم وارد شدیم.نگاه هیلدا ک بهم افتاد خودمو زدم
به بی تفاوتی و برگشتیم  سرجای خودمون.�

ِسلن خیلی وول میخورد� و همش دستمو میکشید
سمت پاهاش.

وقتی هیلدا بلند� شد که بره پررو طرف ِسلن
چرخیدم:یکم  پیک بزن االن میام.

+اوکی هانی.

از جام بلند� شدمو افتادم دنبالش.

طرف اتاق پررو نرفت.

سمت بالکن بزرگ و مجللی رفت.

پشت دیوار ایستادم و  منتظر شدم که بفهمم چیکار
میکنه.

صدای هق هق های آرومش دلمو سوزوند.

سمتش رفتم و دستامو دور شکمش گذاشتم.

کنار  گوشش گفتم:گریه نکن عزیزدلممم.

وقتی فهمید منم هق هق هاش بلند تر شد.



+ِاما فکر نمیکردم اینجوری باشی.تو جلوی چشای
من با اینو اون میگردی و بعد میای بغلم میکنی ک
چی؟؟دلیل رفتارات چیه؟؟چرا همش میخوای عذابم

بدی؟مگه من چیکارت کردم؟!

دستمو جلوی دهنش  گذاشتم.

آروم کنار گوشش گفتم:دیدی چه حِس بدیه.منم وقتی
تو رو کنار کتی دیدم همین حس بهم دست داد.

گاز  محکمی از دستم گرفت که از رو دهنش بر
داشتم: رفتار خشن اتو هم دوس دارم.

+نمیخوام.همه اعتمادی� که نصفه نیمه بهت داشتمو
از بین بردی.

دستمو روی گونه هاش  گذاشتم: هیلدا خواهشا انقد
روی حرفای من حرف نیار.تو که میدونی من چقد

میخوامت.

+نه من نمیدونم.

انگشت شصتمو روی لباش کشیدم: تا ِکی باید� نسِخ
لبات باشم؟تا ِکی باید حسرت اینو بخورم ک صبحا



وقتی چشامو باز میکنم کنارم نیستی؟مگه من بهت
نگفتم بیا پیشم بمون؟مگه نگفتم برات همه چیو

جبران میکنم؟ولی تو چیکار کردی...

+ِاما بس کن لطفا تو امشب با ی دختر اومدی
مهمونی و به منم خبر ندادی.

ی تای ابرومو باال بردم:مگه تو به من گفتی؟

و اینکه دیگه حق نداری این رژ لبو بزنی.

اخماش تو هم رف:دوس دارم میزنم به تو ربطی
نداره.

دستمو روی دوتا مچ دستاش گذاشتم و چسبوندمش�
به دیوار.

لبمو روی لباش  گذاشتمو چشمامو بستم.

بعد چند ثانیه تنش شل شد.

خنده ام گرفت. ِای خدا از این شل تر تو دنیا� وجود
نداره.

دستشو رها کردم.



بی پروا دستشو روی گردنم گذاشت و عمیق
بوسیدتم.

+ِاما قول بده که دیگه سمت هیچ دختری نمیری.

- تو ام قول بده که قید همه رو بخاطرم بزنی.

انگشت کوچیکشو سمتم گرف.

انگشت آخریمو که دوبرابر دستاش بود رو طرفش
بردم.

ِچفت هم شد انگشتامون.

+قول میدم.

لبخندی زدم :منم قول میدم فرشته من.

لبشو گاز ریزی گرفت و خندید.�

- خیلی خوشگل شدی.میخوای امشب منو سر به
نیست کنی؟!

لباشو توی دهنش کرد:امممم نهه.



دستمو روی سینه اش گذاشتمو فشار دادم: اینجوری
نکن یهو دیدی افتادم به جوِن سینه هات کبود

کردمشون.

لبخند ملیحی زد.

لپاش کمی صورتی شده بود.

قلبم تند� میزد وقتی کنارش بودم.

_____________________________
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دستمو روی رون پاش گذاشتم و به لباش زل زدم.

-برو پیش خانواده ات بعد� من بهت زنگ
میزنم،جوری تظاهر کن که اتفاقی برای دوست یا

آشنات افتاده� و بگو ک شب نمیری خونه.



+خب...

- با ماشین جلو در منتظرتم.میریم خونه ام.

+اون دختره چی؟!

-بابت اومدنش کلی پول گرف،ولی خب مهم نی من
ب خواسته ام رسیدم.

اخماش تو هم رفت.

+برا چی پول گرف؟!

دستمو روی گونه اش کشیدم: نقش پارتنرمو بازی
کنه.

مطمئن بودم اگه بفهمه قبال با ِسلن رابطه داشتم برای
همیشه ترکم میکرد.

+باشه.قبول میکنم.

طره ای از موهاش که جلو صورتش بود رو کنار
زدم: اوممم چه دختر خوبی.

ازم دور شد و رفت.

پشت سرش با فاصله زیاد حرکت کردم.



دستی به کت ام کشیدم و طرف ِسلن رفتم.

با مردی که نمیشناختم مشغول صحبت بود.

اخم ریزی کردمو با قدم های بلند خودمو بهش
رسوندم کنارش نشستم.حضورمو حس نکرد سمت

گوشش خم شدم و گفتم : نظرت چیه اینجا کثافط
کاریاتو بروز ندی؟!

خودشو جمع و جور کرد و دیگه با مرد حرفی نزد.

دستشو مشت کرد و زیر چونه اش گذاشت.

: ِاما ِکی میریم خوابم گرف خب!

-امشب کنسل ، ِکشش نده.

: هوفف اوکی .

موبایلمو از توی جیبم در آوردم و به هیلدا که با
استرس پشت میز نشسته بود زنگ زدم.

گوشی رو برداشت.

موبایلمو در حالی که روشن بود توی جیب کتم
گذاشتم.



بعد دو مین حرف زدن با خانواده اش از جام بلند
شدم.

-ِسلن برات تاکسی گرفتم.شب خوش.

سرشو تکون داد.

سمت در اصلی رفتم و بیرون زدم از اونجا.

نیکول دست به سینه ایستاده بود وقتی دید� نزدیکش
میشم خودشو جمعو جور کرد.

-نیکول، تا وقتی که بهت خبر ندادم ماشینو متوقف
نمیکنی.تا میتونی از شهر خارج شو.

: چشم رئیس.

-خوبه.یکم دیگه هیلدا میاد هدایتش کن سمت ماشین.

: چشم حتما خانم.

درو برام باز کرد.سوار ماشین شدم.

پنجره آهنی که بین راننده و پشت ماشین بود رو
پایین کشیدم.

کمی که گذشت در ماشین باز شد و هیلدا سوار شد.



دامن تنگ قرمزش وقتی که روی صندلی رو به
روم نشست باالتر رفت.شورت مشکی رنگ نازکش

دیده شد.

قفل کاراش بودم.

نگاهمو که روی دامنش دید� دستشو بین پاهاش
گذاشت.

-چیکار داری میکنی؟!

+من؟؟!

-رع خوِد تو.

+هیچی.

-دستتو بردار.

آروم دستشو از روی دامنش برداشت.

-بیا بشین کنارم.

از جاش بلند شد.موهای بلندش خیلی تو چشم بود.

وقتی کنارم نشست سمتش کج شدم و چونه اشو توی
دستم گرفتم.



لباشو بوسیدم.

دستمو کنار دامنش گذاشتم.

یواش یواش وقتی که لباشو میخوردم باال بردم
دامنشو.

هیچ مقاومتی نمیکرد.

دامنشو که کامل باال دادم دستمو روی کمرش گذاشتم
و شرتشو سمت باال کشیدم که باسنشو قلمبه تر کرد.

-هیلدا.

+جونم.

-بیا رو پام.

از کنارم بلند شد و روی پاهام نشست.موهاشو عقب
داد.

سمت گردنش خم شدم و مک زدم.

انگشت وسطمو از لبه های شورتش روی ک.صش
کشیدم.

ناله ریزی کرد.



دستمو روی بهشتش باال پایین میکردم.

خودشو روی دستم تنظیم کرده بود و باهام همراهی
میکرد.

دستشو دور گردنم حلقه کرد و رو به سقف آه و ناله
میکرد.

بین پاهاش خیس شده بود و انگشتام تند تند داخلش
عقبو جلو میشد.

+آههه...ِام..ما...لط..فا تند...تر.

چونشو بوسیدم و وحشیانه به ک.صش ضربه میزدم.

آروم روی انگشتام پایین� اومد و ناله کرد.

لرزش بدنش و آروم شدن ناله هاش راضیم کرد که
تونستم به اوج برسونمش.

نفس نفس میزد.لباشو روی لبام گذاشت و بوسیدتم.

لبخند شرورانه ای زدم.

-بخواب رو پام.

+چجوری؟!



-باسنت رو پاهام باشه خودت باالتر.

+میخوای چیکار کنی؟!

-میفهمی.

دراز کشید روی صندلی جوری که باسنش روی
رون پام بود.

بین ک.صش و باسنش خیس بود.

-هر ضربه ای که زدم بشمار.با صدای بلند.

با ترس گردنشو سمتم چرخوند:مگه� میخوای چیکار
کنی؟!

-هیششش.فقط بشمار.اگه نشماری از اول شروع
میکنم.

دست چپمو روی کمرش گذاشت.

دست راستمو بلند� کردمو ضربه محکمی روی
باسنش زدم.

جیغی زد و گفت:آیی.

-بشماررر.



+باشه آروممم.یکک

ضربه دومو روی باسنش زدم.محکمتر.

+آخخ.دوو.

باسن سفیدش صورتی شده بود.

______________________________
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دهمین ضربه محکم رو وقتی روی باسنش زدم به
گریه افتاد.

+ِاما لطفا بس کن.میسوزهه.

جامو تغییر دادم.

@romane_sahnedar 
@romane_sahnedar



روبه روی باسنش نشستم.خیسی بین پاهاش و
سرخی کونش خیلی هات ترش کرده بود.

دستمو روی لمبر های باسنش گذاشتم.

زبونمو بین پاهاش کشیدم.

+ِاماا.

-هیسس.انقد جیغ جیغ نکن.

زبونمو عمیق بین پاهاش کشیدم.

نفسش از اوج لذت بریده بریده شده بود.

-برگرد.

با چشمای خمار و تن برهنه اش روی صندلی پشت
به کمر دراز کشید.

سوتینشو از تنش در آوردم.سینه اشو توی مشتم 
گرفتمو لباشو به دندون.

دستشو روی سینه ام گذاشت و آروم فشار داد.

-جوجه.



از گردنش شروع به لیس زدن کردم تا به نافش
رسیدم.

قفسه سینه اش باال پایین� میشد.

سرمو بین  پاهاش بردم.

پاهاشو دور گردنم حلقه کرد. ک.صشو توی دهنم
کردم و مک زدم.

طعم شور و لزج بین  پاهاشو  چشیدم.

خیلی حرارت تنش باال بود.

هر لحظه حس میکردم که از شدت داغی تشنجی
چیزی کنه.

زیپ شلوارمو پایین� کشیدم.

با ترس داشت به دیلدویی که از قبل هماهنگ شده
بود و توی تنم بود نگاه میکرد.

+خیلی وحشی.

خنده آرومی کردم: هنوز زوده واسه این حرف.

دیلدو رو بین پاهاش تنظیم کردم.



کمی که داخلش کردم ناله کوتاهی کرد.

انگشت شصتمو توی دهنش کردم:هر وقت دردت
اومد مک بزن.گاز نگیر که پاره ات میکنم.

دیلدو رو تا ته واردش کردم چشماشو بست و ناله
کرد.

خودمو توی ک.صش عقبو جلو میکردم.

پاهاشو بیشتر از هم باز کردم.

انگشت شصتمو از دهنش بیرون کشید.

+ِاما...آه...بسه...دیگه..ه..نمیتونم..

-ی خورده دیگه تحمل کن.

حرکاتمو تند کردم.

لبمو گاز گرفتم وحشیانه میکردمش و زیرم ناله
میکرد.

صدای شاالپ شولوپ برخورد کص.ش با دیلدو�
خیلی فضا رو داغ کرده بود.

یک مین بعد نفساشو عمیق بیرون داد و ارضا شد.



خودمو ازش بیرون کشیدم.

دستمالی که گوشه ماشین بود رو برداشتم و بین
پاهای خیسشو تمیز کردم.

-بلند شو لباسهات رو بپوش.شورتتو هم بده من.

دامنش که روی کمرش رفته بود رو پایین کشید.

سوتین و کتشو هم تنش کرد.

منم کمربند� شلوارمو سفت کردم.

شرتشو سمتم گرف.دوتا� دکمه� اول پیرهنمو باز
کردم.

از دستش گرفتم.

شیشه دودی رنگ ماشینو پایین� دادم و پرتش کردم
بیرون.

با چشمای درشت شده بهم نگاه میکرد.

-از این ب بعد شورت نمیپوشی.

دستی به موهاش کشید.



دوتا تقه به پنجره سمت نیکول زدم.

بوق کوتاهی زد و دور برگردون زد.

+ِاما توجه کردی راه چقدر طوالنی شد؟!

خنده بلندی کردم.

-دیوونه خنگ.

اخم ریزی کرد.

لبمو گاز گرفتم و به لبهاش که دیگه اثری از رژ
نبود زل زدم.

- خیلی امشب خواستنی شده بودی.

زیر چشمی نگاهم کرد و به طرف پنجره چشم
دوخت.

+اومم تو هم.

دستمو دور کمرش انداختم و سمت خودم کشیدمش.

-نبینم ازم فاصله بگیری.سرد شدنت بدجوری منو
ب.گا میده.



خنده آرومی کرد.

+باشه باشه.

-عافرین بچه.
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هیلدا:

دستاش دور کمرم قفل بود.

سرمو روی شونه اش گذاشتم.

+با َکتی چیکار کردی؟!

-مهمه؟؟



+نه فقط سوال پرسیدم.

-اخراجش کردم.

کمی ازش فاصله گرفتم و به چهره خنثی اش نگاه
کردم.

+انقدر ساده؟!

-عوم،مشکلش چیه!

+هوفف من هر چی بگم تو قبول نداری.

-چ خوب ک اینو فهمیدی.

چشم غره ریزی بهش رفتم و ازش فاصله گرفتم.

-هیلدا،حوصله ناز کشیدن� ندارم.بهتره بیای بشینی
پیشم تا وقتی که برسیم.

+نمیخوام.

- اوکی خودت خواستی.

دست به سینه نشست و به پنجره زل زد.

دقایق سنگینی گذشت و ماشین از حرکت ایستاد.



در باز شد و ِاما بیرون رفت.

منم پشت سرش با تاخیر پیاده شدم.

کفشای پاشنه بلندم ِتق ِتق میکرد و اعصابمو بهم
ریخته بود.

ِاما بی خبر غیبش زد.

خونه ساکت و آروم بود.

با هر سختی که شد از پله ها باال رفتم.

سمت در اتاقش رفتم.

دستمو روی دستگیره گذاشتمو پایین� کشیدم ولی باز
نشد.

چند باری امتحان کردم .

پریشون طرف اتاق بعدی رفتم.اون هم قفل بود.

به اتاق آخر رسیدم.همون اتاق بنفش .

برعکس بقیه این یکی باز شد کفشامو از پام در
آوردم و توی دستم گرفتم.



وارد اتاق شدم.

دکوراسیونش تغییر کرده بود و  ی سری تجهیزات
بهش اضافه شده بود.

ی کمد گنده.

نزدیک تخت شدم.

حلقه هایی که گوشه تخت وصل بود و برای بستن
دست و پا مجهز شده بود.

آب دهنمو� قورت دادم.

طرف کمد رفتم.درش قفل بود.

کشو های کمد� دیگه رو عقب کشیدم.کلیدی وجود
نداشت.

صدای آروِم بسته شدن در منو از جا پروند.

وقتی به عقب برگشتم ِاما رو دیدم.

گره کراواتشو شل کرد.کتشو روی کاناپه پرت کرد.

نزدیکم شد.



-خوشت اومد؟!

+از چی؟؟

دست به سینه نگاهم کرد.

-تخت.

+یکم ترسناکه.

ابروهاش باال رفت.کلیدی رو از پشت قاب کوچیکی
برداشت.

سمت کمد رفت و بازش کرد.

پارچه ای مشکی رنگ رو طرفم گرفت.

-اینو نگه دار.بهت میگم چیکار کنی.

پارچه حریر مشکی رو توی دستم گرفتم.

وقتی نگاهم به کمد افتاد رنگم پرید.

+این..اینا...چیه� ان؟!

-رو حرفت هستی؟؟

+کدوم؟



+ارضاء کردن من.

آب دهنمو� قورت دادم.نگو که با اینا قراره بفا.ک
برم.

+آره ولی...

- خب ولی و َاما نداریم.لخت شو.

+خیلی خوش اشتهایی.همین ده مین پیش رابطه
داشتیم ِاما.

شونه ای باال انداخت.

-شرط میبندم� الی پاهات هنوزم خیسه.

از پشت کمرم عرق سردی ریخت.باورم نمیشد که
فهمیده.

- میخوای بهت ثابت شه؟؟

بدون منتظر شدن جوابم نزدیکم شد.

دستشو زیر دامنم انداخت و انگشت وسطیشو بین
پاهام کشید.

تنم مور مور شد.



انگشت لزج و خیس اشو جلوی چشمام گرفت.

- خب.. کی ح.شری تره؟؟تو یا من؟!

ِبالفاصله انگشتشو توی دهنش کرد.

-لخت شو.میخوام کمکت کنم ارضام کنی.

بدجوری ضایع شدم.

کتمو از تنم در آوردم.نگاهش روم بود.

پووفی کرد و نزدیکم شد: خیلی داری ِلفتش میدی.

تند تند لختم کرد.

پارچه ای که داده بود دستمو ازم گرفت.

-برگرد.

چشمامو بست. دستشو روی کمرم گذاشت و طرف
تخت هدایت کرد.

-بخواب.

وقتی دراز کشیدم دستامو به جایی بست.



یاد وقتی افتادم که اولین بار ِاما رو در حالی که ی
دخترو همینجوری به تخت بسته بود افتادم و به حاِل

االن خودم خندیدم.

-چیه؟این مدلو دوس داری؟!

+نه فقط یاد ی چیزی افتادم.

لحظاتی گذشته بود.هیچ صدایی نمیومد.

کم کم داشت خوابم میبرد.

لرزش چیزی روی سینه ام از خواب پروندتم.

به حالت دورانی دور سینه هام می چرخید.

نوک سینه هام از تحریک زیاد سفت شد.

-نبینم بخوابی.

+این چیه؟؟

-نترس دستیار منه.)خنده� کوتاه(.

آروم آروم اون شیء رو سمت پایین� تنه ام میبرد.�

وقتی که به  ک.صم رسید ناله هام امونمو برید .



مثل وقتی بود که ِاما داشت برام میخورد.�

صدام باال رفته بود و نمیتونستم خودمو کنترل
کنم.لحظه های آخِر به اوج رسیدنم بود که دستگاهو

ازم دور کرد.

نفسم بند اومد: ِاما اینکارو نکن..لطفا...فقط یکم.

-داره حسودیم میشه.

+خیلی بدی حالم خرابه درک کننن.

-نمیشه.)دستشو روی ک.صم کشید(این� فقط ماِل منه.

انگشتشو داخلم کرد.

+ِشت.لعنت بهت ِاما.

لباشو روی لبهام گذاشت.

+حداقل چشمامو باز کن.

ازم دور شد.

وقتی ازش صدایی نمیومد بیشتر میترسیدم از
تاریکی.



+ِاما...کجایی؟؟

سوزش چیزی رو نوک سینه ام صدامو باال برد.

همون سوزش روی پاهام هم تکرار شد.

چیزی مثل شالق تنمو میسوزوند. 

اشکم در اومده بود.صدایی از ِاما نمیومد.

+ِاما...بسه دیگه...درد..داره.

-هیششش.باشه.

چشمامو باز کرد.نگاهم که به بدنم افتاد ترسیدم.

خط هایی که روی تنم بود منو یاد شکنجه شده ها
مینداخت.البته� خط های نازک.

+فکر نمیکردم این کارو باهام بکنی.

چشماش قرمز شده بود.بطری مشروبی رو سر کشید
و با صدای بلندی روی میز کوبوندش.�

طرف کمد رفت.

- برا ساکت شدنت ی راه حل پیدا کردم.



شمع های کوچیکی رو نزدیکم آورد.

دوتاشونو روی سینه ام گذاشت.

لباشو خیس کرد.

- یکم پاهاتو وا کنم جذاب تر شی؟؟

طرف حلقه هایی که دور پاهام بود رفت.

______________________________

# |🚬part44

# |🚬🚬 � your_naked_body 

❤# |roman 

وقتی طناب رو عقب تر کشید پاهام بیشتر از هم
فاصله گرفت.



شمع هایی ک روی سینه ام بود رو با فندک روشن
کرد.

-نظرت راجِب شمع ها چیه؟تو که نمیخوای م.مه
هات بسوزه کوچولوی من؟!

+نهه.

-پس تکون نخور تا کارم تموم شه.

پارافین های شمع آب میشدن و لحظه به لحظه
میخواستن سر ریز شن.

با سه تا گوی نقره ای رنگ طرفم اومد.

روی تخت جلوی پاهام نشست.

هنوزم لباساش تنش بود.

دو تا از انگشتاشو روی لبه های ک.صم گذاشت و
از هم بازشون کرد.

وارد شدن گوی ها یکی بعد از یکی داشت خفه ام
میکرد.

مخصوصا وقتی که سومین گوی رو هم واردم کرد.



+آییی.

تکون خوردنم باعث شد کمی از پارافین روی سینه
ام بریزه و نوک سینه چپم بسوزه.

-آخ آخ نباید� تکون بخوری.

+وحشی.حقته االن پا شم لهت کنم.

-خب پس چهار تا گوی امشب مهمونته.

+نههه.ببخشیددد.

-عوممم.میبخشمت.

شمع ها رو از روی سینه ام برداشت.

کمی بعد روی تنم خیمه زد.

سینه چپمو که سوخته بود رو توی دهنش کرد و با
ولع مک زد.

با هر تکونی که میخوردم گوی ها تحریکم میکردن.

دیگه واقعا داشتم احساس لذت و شهوت میکردم.

تحمل نشدنی بود.



دستامو سمت ِاما بردم ک کشیده شد.حواسم به دست
های بسته ام نبود.

+ِاما خواهش میکنم درشون بیار.

روی گردنم خم شد و گازی گرفت.

-اینجوری خیلی هات تر میشی هیلدا.تو نمیتونی�
خودتو ببینی و بفهمی که چقدر داری با روح و

روانم بازی میکنی.

+من دلم فقط دستای تو رو میخواد.

- دستام جز بفا.ک دادن تو به هیچ دردی نمیخوره.

+آههه دارم خفه میشم.

وقتی دستشو بین پاهام برد از خوشحالی داشتم بال
در میاوردم.

نفس عمیقی کشیدم.خیلی خیس شده بودم.

از شر اون توپ های نقره خالص شدم.

حلقه دور پاهامو باز کرد و روی تخت رو به روم
نشست.



- یکم برو باال تر.

انگشتشو داخلم کرد.ناله عمیقی کردم.

اینجوری خیلی بهتر بود.

با سه تا از انگشتاش توم ضربه میزد.

- خیلی تنگی.

+اوممم...همینجوری..ادامه..ب..ده...

بوسه ای روی لبام زد و موهامو به چنگ گرفت.

+آههه.ِاما...دست..امو...وا...کن.....

با شدت به ارگاسم رسیدم.

لرزش تنم و رها شدنم چشمامو خمارتر کرد.

-هر چقدم بکنم.ت خسته نمیشم.

زیپ شلوارشو پایین� کشید و دیلدوشو روی ک.صم
تنظیم کرد.

دستشو روی گلوم گذاشت و محکم واردم کرد.

+آخخخ.



وحشیانه عقبو جلو میکرد خودشو توم.

لباشو گاز میزدو به ناله هایی که از دهنم خارج
میشد خیره نگاه میکرد.

دستشو روی رون پاهام گذاشت و باالتر بردشون.
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ِاما :

ساعد دستمو روی چشمام گذاشتم.

هیلدا کنارم خوابیده بود.زخم هایی که رو تنش بود
مطمئنن در عرض ی هفته ناپدید میشد.



اونقدری عمیق نبود.

به طرفش چرخیدم.

نفس های منظمش نشون میداد� ک چقد خسته کردمش
و االن فقط به خواب نیاز داره.

چشمام هنوزم بخاطر درصد الکل شراب میسوخت.

انگشت شصتمو روی لبهاش گذاشتم.

ی روزی از اینجا میبرمت.

میبرمت که دسِت هیچکی  بهت نرسه.فقط برای خودم
باشی.فقط برای خودت باشم.

بوسه ای روی پیشونیش زدم و خوابیدم.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>

هیلدا طبقه پایین� مشغول صبحونه خوردن بود.

طرف کمد رفتم تا کراواتمو بردارم.



از روی آویز لباس افتاد زمین.

خم شدم تا بر دارمش.

قطره خونی روی کف پارکت ریخت.

با  تعجب  دستمو روی بینیم گذاشتم.

خون از بینیم میریخت.دستمو روش گذاشتمو طرف
سرویس بهداشتی رفتم.

دستمو زیر شیر آب گرفتمو خون رو شستم.

دقایق زیادی گذشته بود ولی خون بند نمیومد.دیگه�
داشتم کالفه میشدم.

چند تا دستمال کاغذی رو جلوی بینیم گرفتم.

با احتیاط طرف تخت رفتم.

دراز کشیدم.

بوی خون توی دهنم  میومد.�

چشمامو بستم.فکر نمیکردم انقد از خون بدم بیاد� و
باعث بشه حالت تهوع بگیرم.



چنگی تو موهام کشیدم.

همینجوریشم دیر کرده بودم برای رفتن به شرکت.

صدای زنگ گوشیم قطع نمیشد.

از روی میز کناِر تخت برداشتمش.

اسِم دنیل روی صفحه گوشیم مطمئنم کرد که خیلی
دیر کردم.

-بله؟!

: ِاما الزم نیست امروز بیای مثل اینکه نتونستن�
سرجلسه حاضر بشن.

-جدی؟

: آره.کارای دیگه رو بسپار ب من.

- باشه ممنون رفیق.

: مواظب خودت باش رفیق کله شق خودم.

خنده ای آرومی کردم .

گوشی رو قطع کرد.



از تخت بلند شدم.

پیرهنمو با ی هودی آبی رنگ عوض کردم.

از اتاق بیرون زدم.

پله ها رو پایین رفتم.

همه چیز مرتب و منظم بود.فقط نمیدونستم این
وروجک من کجاست!

صدای آهنگ آرومی از دور شنیده میشد.

اتاق   مطالعه.

با کنجکاوی زیاد قدم هامو تند کردم.

پشت در اتاق ایستادم.

منبع صدا از همینجا  بود.

 پخش بود.Halsey از without☁️meموزیک 

دستمو روی دستگیره در گذاشتم و وارد شدم.

هیلدا با صدای بلندی داشت باهاش همراهی میکرد.

خنده ام گرفت.جا قحط بود آخه خنگوِل من.



آروم آروم سمتش رفتم و پشت سرش ایستادم.

متوجه نزدیکیم به تنش شد و برگشت طرفم.زود
آهنگو که روی باند نسبتا بزرگی تنظیم کرده بود

قطع کرد.

دستشو روی موهای بلندش کشید.

+عامم نرفتی هنوز؟!

-امروز نمیرم.

لبخند ژکوندی زد : خوبه.

-اهوم.داشتی آهنگ  گوش میدادی.

+آره حوصله ام سر رفته بود.

-مامان  یا بابات که هنوز زنگ نزدن؟!

+نه.

دستشو توی دستام گرفتم.

-جای زخمات درد میکنه بازم؟!

+نه خوبم.



گوشه پیراهنشو باال دادم. جای خط های قرمز رنگ
هنوزم بود.

گردن کبودش� خیلی تو چشم بود .

-به زیلسون گفتم بیرون رفتنی برات ی کرم بگیره
که بتونی بزنی رو گردنت.

سرشو انداخت پایین� و گفت : اهوم ممنونم.

دستمو زیر چونه اش گذاشتم : دوس ندارم اینطور
سر به زیر ببینمت.

سرشو باال گرفت.

+دیشب بعد کلی زجه هایی که زدم تصمیم گرفتم
دیگه نمونم پیشت.ولی االن اینو فهمیدم که من فقط با

بودِن تو خوشم. 

لبخند عمیقی زدم.

- وقتی هستی حاِل من بهتره.

______________________________
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دستمو دور گردنش  حلقه کردم.

-بیا بریم ک امروز خودممو خودت.

+آره.

با هم از اتاق مطالعه بیرون زدیم.

وسط راه ایستادمو لب پایینشو گاز گرفتم.

خنده بلندی کرد و سعی کرد از دستم فرار کنه.

خنثی نگاهش میکردم.

سرم کمی درد میکرد.حتما� بخاطر شراِب دیشب بود.

روی کاناپه� لش  شدم.



خانم ریچل باالی سرم ایستاد: چیزی میل ندارید�
خانم؟!

- نه ممنون.

هیلدا که تعجب  کرده بود طرفم اومد و نزدیکم
نشست: حالت خوبه ِاما؟؟

-خوبم.

+ولی رنگت پریده.میخوای آرامبخشی چیزی برات
بیارم.

- نه فکر کنم بخاطر الکل اینجوری شدم.

خانم ریچل در حالی که طرف تلفن میرفت گفت: به
آقای ادوارد زنگ میزنم.بهتره که معاینه� شید.

ادوارد دکتری پیرمرده که سالها برا خانواده� امون
کار میکنه.

هیلدا نگران شده بود و بیشتر بهم میچسبید.

لحظه به لحظه سرگیجه هام و سردردم بیشتر میشد.



هیلدا :

دستمو روی پهلوش گذاشت و دستشو دور گردنم
انداختم.

کمک کردم تا با هم به اتاقمون بریم.

خیلی  سنگین  بود وزنش با اینکه خودشو شل نگه
نداشته بود.

بلخره با کلی بدبختی رسوندمش به تخت.

روی تخت دراز کشید.

دوتا بالشت زیر سرش گذاشتم.

کنارش نشستم  تا وقتی که دکتر خانوادگیشون� برسه.

کاش میتونستم  ی کاری کنم که زود خوب بشه.

نیم ساعتی گذشته بود و خبری از آقای ادوارد نبود.

دلهره و استرس تموِم جونمو داشت پر میکرد.

دوتا تقه به در خورد.



از روی تخت بلند شدم.

پیرمردی با کت و شلوار رسمی وارد اتاق شد.

ِاما که بی حال بود سالم کوتاهی کرد.

منم سالم و خوش اومدید� کوتاهی بهش گفتم.

کیفی بزرگ  چرم  به همراه داشت.

معاینه و  چک  کردنش که تموم شد قرصی رو طرفم
گرفت: اینو بهش بدید� بخوره بعد از شام.احتماال

مسموم شدن.

+ممنونم آقای دکتر.

-وظیفمه.

روبه ِاما کرد و گفت : سورومی که االن بهتون
میزنم کمک میکنه دوباره سر پا شید ولی باید پس

فردا به مطب من مراجعه کنید تا ی آزمایش ازتون
بگیریم.

+چه آزمایشی آقای دکتر؟!



: نگران نباشید تا اون زمان حالشون به حالت اول
برمیگرده و احتیاجی به آزمایش نیست.

+ممنونم.

سورومی به دستش وصل کرد و خودش از اتاق
بیرون زد.

به من سپرد که هر وقت سورومش تموم شد
صداشون کنم.

اتاقو قدم میزدم تا یکم آروم شم.

صدای موبایلم و لرزشش توی جیب باسنم از جا
پروندتم.

رفتم بالکن و درو بستم .موبایلمو جواب دادم.

+بله؟!

: سالم دخترم خوبی؟!

+ممنون شما و بابا چطورید؟

: ما هم خوبیم عزیزم.مشخص نشد ِکی حاِل دوستت
خوب میشه؟احتیاجه که بیایم مالقات؟؟



+نه نه.همین� امروز دیگه مرخصه.

: باشه هیلدای مادر.مواظب خودت باش.

+همچنین.�

:خداحافظ.میبینمت.

+خدافظ. 

نفس عمیقی کشیدم.حداقل تا بعدازظهر کنارش
میمونم حالش خوب بشه.

از بالکن بیرون رفتم.

ِاما خوابیده� بود ،رنگش کمی درست شده بود.

_____________________________
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روی تخت کنارش نشستم.

پشِت دستمو روی گونه اش گذاشتم.

سمتش خم شدم و کناِر لبشو بوسیدم.

اونقدری بهش خیره شدم که متوجه شدم سورومش
تموم شده.

از جام پریدم.بلند شدم تا برم آقای ادوارد رو صدا
کنم.

مچ دستم کشیده شد.

-کجا میری؟؟!

چشماشو نیمه باز کرده بود.

+میرم دکترو صدا کنم بیاد� سوروم رو باز کنه.

تو جاش نیم خیز شد و با سوزن توی دستش ور
رفت.



-ولش، نمیخواد.�

پشِت بند حرفش سوزنو از دستش بیرون کشید که
خون بیرون اومد.

+ِاما چیکار داری میکنی؟؟؟!

-چیِز خاصی نیست.نگرانم نباش.

+نمیتونم.دسِت خودم نیست.

-بیخیال.الکی شلوغش نکن.

لبام آویزون شد.

از روی تخت بلند شد .

در باز شد و آقای ادوارد اومد داخل.

: ِاما خانم چرا از تخت بیرون اومدید.هنوز باید�
استراحت کنید.�

+منم بهش گفتم آقای دکتر ولی قبول نکرد.

- ممنون ولی من خوبم.هیلدا حاضر شو ببرمت
خونتون.



+االننن؟؟!

-پس ِکی؟

نگاهی به وجوِد اضافی ادوارد انداخت.

اون هم بعد� ی خداحافظی مختصر و کوتاه بیرون
رفت.

+آخه حالت خوب نیست.

با قدم های بلند طرفم اومد.

- دلت نمیخواد� بری،چرا بیخود حاِل منو بهونه
میکنی!

+نه نه.

مث سگ داشتم دروغ میگفتم.

زبونشو خیلی هات روی لباش کشید.

-برو تو ماشین میام.

+میتونی؟؟اگه میخوای با نیکول برم؟!

چشم غره ترسناکی بهم رفت.



-چه نیکول نیکول میکنه.برو نبینم بحث کنی باهام.

+هووفف باشه.

موبایلمو برداشتم همراه با لباسهایی که دیشب پوشیده
بودم و االن تو کاور بود.

پیراهنشو در آورد.

پشتش بهم بود.

دیدم باز دارم رد میدم زود از اتاق بیرون رفتم.

دم و بازدم عمیقی کشیدم.

پله ها رو دوتا یکی پایین رفتم.

ریچل رو بیکار دیدم که داره تلویزیون تماشا میکنم .

سمتش رفتم.

+خانم ریچل؟!

سرشو طرفم برگردوند: بله هیلدا خانم.

+میشه شماره تلفن اینجا رو بدید� من بتونم حاِل ِاما
رو از شما بپرسم و پیگیری کنم؟!



: بله هیلدا خانم.

از روی کاناپه بلند شد.

الغری و تناسب اندامش خیلی برام جالب بود با
 ساِل20اینکه سن زیادی داشت ولی مثل ی دختر 

هیکل شادابی داشت.

خنده ام گرفت. فحشی رو نثار خودم کردمو پشت
سرش راه رفتم.

از روی میز کوچیک تلفن برگه ای برداشت.

: شماره تلفن خونه.

+ممنونم.لطفا ِاما خبردار نشه.

: حتما.�

لبخندی کمرنگ زدم و ازش دور شدم.

قدم هامو تند کردمو از خونه بیرون زدم.

هوا روشن و خنک بود.

کاش امروز اینجوری تموم نمیشد.



نوک کفشمو روی چمنا� میکشیدم.

حیاط بزرگشون خیلی دل انگیز بود.

ولی خب جایی که ِاما نباشه به چه درد میخوره.

یکم این پا و اون پا کردم تا از دور دیدمش.�

ناخودآگاه� لبخندی زدم.

با سوئیچ تو دستش بازی میکرد و مثل همیشه با
قیافه خنثی نزدیکم شد.

قفل ماشینو باز کرد خیره بهم گفت:

-بشین بانوی زیبا.

+مرسی.

در ماشینشو باز کردم و زود نشستم.

بوی عطرش کل فضا رو پر کرده بود.

نفس خیلی عمیقی کشیدم.

خنده آرومی کرد که دو تا چال گونه اش نمایان شد.



آخ که چقدر دلم برای اون چال های گونه اش ضعف
میرفت.

به سمتش مایل شدم و بوسه ای روی چال گونه اش
گذاشتم.

دستشو دور گردنم انداخت و لبامو کوتاه ولی خیس و
داغ بوسید.

با خنده منو از خودش جدا کرد.

-بهتره بریم گربه کوچولوی من.

+باشه خون آشام.

-عجب.

+اهوم همینه ک هست.

______________________________
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دستمو طرف ضبط ماشین ماشین بردم.

-خودت که میدونی چیزی که با سلیقه ات یکی باشه
تو این نیست پس چرا هر سری هی خودتو اذیت

میکنی آخه عزیزم؟!

+آره ولی من دست از تالش بر نمیدارم.

- باشه هر کاری دوس داری بکن.

بهش نگاه کردم .

+ِاما االن حالت چطوریه؟؟

دستشو از شیشه ماشین بیرون برد.

-خوبم تو خوبی؟؟

+نه وقتی میبینم� حالت بده منم حالم بد میشه.



-هیلدا.ی کاری نکن همین وسط خیابون بزنم کنار و
مثل چی بکن.مت.

+اوکی اوکی عصبی نشو.

-آفرین جوجه. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>

یک هفته بعد...

ِاما :

برگه آزمایشو توی دستم مچاله کردم.

باورم نمیشد.

بغضمو قورت دادم.

من سرطان داشتم.به این آسونی؟؟!

انقدر راحت داشتم با زندگی و عشقم خداحافظی
میکردم و االن فهمیدمش.



چنگی توی موهام کشیدم.سردرد های مداومم مغزمو
ب.گا میداد.

هیلدا اگه بفهمه بیشتر از من نابود� میشه.

از بیمارستان� خارج شدم.

صداهای دکتر می پیچید� تو مخم.

)احتماال شیمی درمانی هم اثر نکنه...وضعیتتون
وخیمه..دیر مراجعه کردید(

سوار ماشین شدم و محکم درو کوبیدم.

عصبی مشتی به فرمون زدم.

نمیدونستم چیکار کنم .

پامو روی گاز فشار دادم و از اون بیمارستان نحس
دور شدم.

برگه مچاله شده رو دوباره نگاه کردم.

چشمامو مالیدم و برگه آزمایش رو تو داشبورت
انداختم.

آهنگی که در حال پخش بود رو قطع کردم.



امشب چجوری برم پیِش هیلدا.

هوففف.

پشت چراغ قرمز ایستادم.

همش چهره معصوم هیلدا از جلوی چشمام رد میشد.

طرف شرکت روندم.

شاید اصال امشب نرم پیشش.

بوق ممتدی که زده میشد از فکر بیرونم آورد.

حرکت کردم.

موبایلم زنگ خورد.

شماره ی هیلدا بود.

دیگه بدتر از این نمیشد.

با این وضع صدام میفهمه حالم بده.

کمی سرفه کردم تا صدام نرمال شه .

تماسو وصل کردم.

-جونم؟!



+عامم سالم جذاب من.

-خوبی الوم؟!

+من خوبم صدات ی جوریه ِاما.

- نه چیزی نیست.دارم میرم شرکت ی خورده خسته
ام.

+چون امشب میخوای بیای از االن  خسته شدی؟!

- نمیدونم کلی کار ریخته سرم.

چند ثانیه سکوت کرد. 

+ِامااا لطفا نه نیار دیگه.

- باشه ی کاریش میکنم.

از ذوق هالک شد.

+مرررسیییی.

- ولی بیام بهت رحم نمیکنما.از االن بگم.

خنده تلخی کردم . شاید این آخرین بار باشه.

+باشه باشه.من راضی ام.



- اوکی پشِت فرمونم بعدا باهات صحبت میکنم.کاری
نداری عزیزدلم؟!

+نه مواظب خودت باش میبینمت.

تماسو قطع کردم.

دلم میخواست وقتی که دستامون چروک شده و به
هیلدا خیره نگاه میکنم رو میدیدم و کناِر هم به بچه

هامون خیره میشدیم.

ولی من دقیقا وقتی که هیلدا بهم نیاز داره دارم از
پیشش میرم :(

______________________________

# |part49

# |your_naked_body 

# |roman 



:ِاما حواست کجاست؟؟!

نگاهی به دنیل کردم.

-عوم چیشده؟!

:اینا رو امضا بزن.

دستمو سمت برگه ای که روی میزم گذاشته بود
بردم.

خودکارمو برداشتم و دقیقا جایی که میخواست امضا
زدم.

:حالت خوبه؟؟حس میکنم رنگت پریده رفیق!

- خوبم چیزی نیست.

:اوکی مواظب خودت باش.میرم ب بقیه کارا
برسم.لیست خریدهایی ک شده رو برات ایمیل

میکنم.

-دستت درد نکنه دنی.

:نوش جونت.



خنده کوتاهی کردم.همیشه انقدر شوخ و بیخیال بود.

چنگی تو موهام کشیدم.

از اتاق بیرون رفت.

کالفه کشوی میزمو باز کردم.قرص های رنگو
وارنگی که برای از خواب پریدنام میخوردمو� ریختم

تو سطل آشغال.

مدتیه که بخاطر اذیت نشدن هیلدا کنارم پیش دکتر
رفتم.

وقتی قرص ها رو میخورم دیگه شبا از خواب
نمیپرم.

فکر نکنم از این به بعد بخوام ازشون استفاده کنم.

سطل زباله رو اون طرف تر هول دادم تا نگاهم به
قرصا نیوفته.

دستمو مشت کردم و زیر چونه ام گذاشتم.

امشب میرم پیشش و بهش میگم که من مریضم.



اونجوری خودش تصمیم میگیره.بمونه� کنارم یا ولم
کنه.

حتی فرض اینکه هیلدا بخواد� ترکم کنه دیوونه ام
میکرد.

موبایلمو برداشتم و به هیلدا پیام دادم.

- دلبرم.

لب تابمو� باز کردم.عکسی که قایمکی تو دوران
دبیرستان ازش گرفته بودم پس زمینه لب تابم بود.

لبخند عمیقی زدم.حتی فراموشی هم بگیرم خاطره
هایی که باهاش داشتمو از یاد نمیبرم.

صدای موبایلم بلند� شد.

+جانم.

براش تایپ کردم.

- امشب میام دنبالت بریم بیرون.میتونی؟!

+باید به مامانم بگم.یکم صبر میکنی تا بیاد؟؟

- آره عزیزدلم.بهت زنگ میزنم.



+نه خودم بهت خبر میدم عشقم.

��-باشه میبینمت :(

+مراقب خودت باش همه کسم.

-تو بیشتر  چشم قشنگ ^^

میتونستم حس کنم که چقدر خوشش میاد وقتی از
چشمای آبی رنگش تعریف میکنم.

موبایلمو کنار گذاشتمو مشغول کار کردن با لب تابم
شدم.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>

هیلدا:

همچنان لبخندم روی لبم بود.ضربه ای به پیشونیم
زدم تا یکم خودمو جمع کنم.

ولی بازم قلبم تند تند میزد.



هنوزم باورش برام سخته که ِاما دوسم داره.

با خوشحالی از روی تختم بلند شدم و طرف کمدم
رفتم.خببب چی بپوشم.

لبام آویزون شد کاش میگف ک کجا قراره بریم تا
لباس مناسب اونجا رو بپوشم.

کالفه دستی به گردنم کشیدم.

صدای زنگ آیفون از پایین اومد.

با بدنی شل شده از ناراحتی بیرون رفتم.

پله ها رو پایین رفتم.

خونمون خیلی ساکته.همیشه همینطور بوده.

چهره مامانم تو آیفون مشخص بود.

دستمو روی کلید فشار دادم تا بیاد داخل.

دست به سینه کنار در ایستادم.

با قیافه شاد و بشاش وارد خونه شد.

کالهشو از روی سرش برداشت.



:سالم.بیرون خیلی سرده هیلدا.

+اهوم خوش اومدی.

:چخبر؟!

+هیچ.مامان امشب با دوستم میرم بیرون.

:باشه فقط زود بیا خونه.امشب بابات نمیاد.میره�
بیرون از شهر برای کارای اداری.

+ممنون.

دستمو دور گردنش انداختم و بوسه کوتاهی روی
لپش زدم.

لبخند عمیقی زد و سمت آشپزخونه رفت.

خب پس باید به ِاما خبر بدم که میرم.

گوشیم باال بود.

با کلی هیجان طرف اتاقم رفتم.

موبایلمو  که گوشه تخت رها شده بود برداشتم.

شماره ِاما رو گرفتم.



بعد چند بوق جواب داد.

-جونم.

+سالم سالم.

-سالم  جوجه من.

+مامانم  اجازه داد.میام.

 مین دیگه دِم خونتون پست 20-حدس میزدم.یه 
میاد.بگیرش.

+عه چیه؟!

-میبینی حاال.

+ممنوننننن.خب دیگه همینو میخواستم بگم.

-مرسی که اطالع دادی.

لبخند دندون� نمایی زدم.

+اهوم من دیگه برم.

-فعال.

+فعال.



گوشیو قطع کردم.از کنجکاوی داشتم میمردم یعنی
چی میخواد بفرسته.

مامانم پرسید چی بگم.

هوففف.کاش یه روز بخوان قبول کنن که ِاما دشمن
ما نیست و عشق دخترشونه .

اگه خانواده ام منو دوست داشته باشن قبول میکنن
که من فقط با ِاما خوشبخت میشم نه کِس دیگه.

.طرف حموم رفتم

______________________________
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نفس راحتی کشیدم.حموم دلچسبی بود.

حوله رو دور تنم پیچیدم.

نگاهی به خودم تو آینه کردم.امشب میخوام یکم
بیشتر آرایش کنم.

با لبخند� عمیقی از حموم بیرون زدم.

مادرمو دست به سینه در حالی که روی تختم نشسته
بود دیدم.

+عهه سالم.

نگاهی به کنارش کرد.یه جعبه بزرگ سفید رنگ که
با پاپیون� قرمز بسته شده بود انداخت .

:اینو یکی برات فرستاده.هر چقدر از پستچی پرسیدم
از طرف کی،نگفت.

+عاممم اینو میگی؟من هفته پیش سفارش داده بودم.

پیشونیمو به حالت نمایشی خاروندم و گفتم:یادم رفت
بگم.

ابروهاش باال پرید.



:خب، چی هست؟!

+حاال فعال لباسمو بپوشم.بهت نشون میدم بعدا
غافلگیر شی.

لبخند مصنوعی زد.

:باشه عزیزم هر جور خودت راحتی.

از روی تختم بلند شد و سمت در رفت.

جلوی در نگاهی بهم کرد:زود لباس بپوش سرما
میخوری.

سرمو تکون دادم.

بیرون رفت.

هوففف داشتم لو میرفتم.

با هیجان سمت جعبه رفتم.آروم پاپیون� اشو با سلیقه
باز کردم.

چشمامو بستم و درشو کنار گذاشتم.

نگاهم که به لباس طالیی رنگ افتاد ذوق کردم.



برداشتمش.ی دکلته طالیی رنگ با پارچه حریِر
نرم.

بلند شدم و روبه روی آینه جلوی تنم گرفتمش.

خیلی خوشگل بود.

طرف جعبه رفتم.یادداشت کوچیک سفید رنگی
داخلش بود.

بازش کردم با دست خط قشنگی نوشته بود: مبارکت
باشه جوجه.

لبخند دندون� نمایی زدم.موبایلمو� برداشتم تا بهش
زنگ بزنم.

بعد یک بوق جواب داد.

-جانم هیلدا.

+ِاما مرررسییی خیلی قشنگ بود خیلی خوشم اومد.

صدای خنده های آرومش میومد.

-از بس ریزه میزه ای سایزتو دادم برات مختص
خودت خیاطی کنن.



+وای مرسی عشقم.خیلی خوشگل و جذابه.

-ارزش تو باال تر از ایناست.

بعد کلی حرف زدن با ِاما خوشحال و شاد پشت میز
آرایشم نشستم.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>

ِاما :

 شِب.8ساعت 

کت و شلوارمو مرتب کردم.پشت پنجره اتاقش
ایستادم و با سنگ کوچیکی به شیشه اتاقش ضربه

زدم.

چون هر سری اینجوری بهم عالمت میدادیم سریع
از پنجره آویزون شد.

خنده ام گرفت.

دست تکون داد و گفت االن میام.



از جلوی پنجره اتاقش رفتم.

کنار ماشین ایستادم تا بیاد.

از دور صدای تق تق کفشای بلندش میومد.

هر چی نزدیک� تر میشد دلم براش بیشتر ضعف
میرفت.

لباس به تنش خیلی میومد.

با لبخند� ملیحی نزدیکم شد.

لبمو تر کردم.دستشو گرفتم.

- سالم خانم خوشگل من.

+سالم چه خوشتیپ شدی ِاما.

لبخندی زدم: خیلی زیبا شدی.میترسم تو رو ازم
بگیرن.

چشم غره ریزی رفت: عهه نگو.

چشمکی بهش زدم.

حاِل جسمی خودم نباید� حاِل روحیشو خراب کنه.



مخفی کردن کاِر منه.من میتونم ازش پنهان کنم و
نزارم اذیت شه.

در ماشینو براش باز کردم.

خودمم سوار ماشین شدم.نگاهی بهش انداختم.

با لبخند� گنده ای نگاهم میکرد.

تو شرایط حاد هم کنارش خنده� ام میگرفت.

موهای صاف و خوشرنگش لختی پشت کمرشو
پنهون کرده بود.

آهنگ الیت و رمانتیکی� که به تازگی دانلود کرده
بودمو پخش کردم.

تو چشماش ذوق و شوق رو میدیدم.

قبِل اینکه دنبال هیلدا برم قرصایی که بهم داده بودنو�
مصرف کردم.

گاهی اوقات سردرد و سرگیجه کالفه ام میکرد.

امشب قشنگ ترین و به یاد موندنی ترین شب رو
براش میسازم.



جای زخمای تنشو میبوسم و برای تک تکشون عذر
خواهی میکنم.

__________________________
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کِل جاده حواسم پرتش بود.

کالفه شدم از بوی عطر تنش.دستی توی موهام
کشیدم.

متوجه شد که حالم زیاد خوب نیست .

+ِاما.



-هووم.

+چیزی شده؟؟!

کرواتمو کمی شل کردم.

- نه خوبم.

آهانی گفت و به تماشای بیرون ، از پنجره ادامه داد.

چیزی نگذشته بود که قطره های کوچیک بارون
روی شیشه ماشین نشست.

دستای ظریف و کوچیکش� روی دستم نشست.

دستشو توی دستم گرفتم و بوسه ای زدم.

لبخند آرومی زد.

تا زمانی که برسیم دستاشو سفت گرفته بودم.

ماشینو روبه روی رستوران معروفی که از قبل
رزرو کرده بودم نگه داشتم.

طرف در هیلدا رفتم و بازش کردم.

خیلی باوقار و آهسته پیاده� شد.



درو بستم و سوئیچ رو دادم دسِت نگهبانی که قرار
بود ماشینو پارک کنه.

دستمو دور کمر باریکش حلقه کردم.

خودشو چسبوند بهم و دستشو دور بازوم انداخت.

فضای رمانتیک� و مجلل رستوران توجهشو جلب
کرده بود.

با لبای نیمه بازش اطرافو دید میزد.

میخواستم بی توجه به آدمای کنارم لباشو ببوسم.

گوشه ای از فضای رستوران که دیِد کمتری داشت
رو گرفته بودم.

صندلی رو عقب  کشیدم تا بشینه.

+ممنون عزیزم.

روبه روش نشستم.

خیره به شمع های روی میز  گفت: واقعا نمیدونم  چی
بگم.اینجا خیلی رویاییه.

لبخند تلخی زدم.



دستشو جلو آورد.انگشتای دستمو لمس کرد.

+ِاما.

-جون دلم.

+من دوستت دارم.

. چه دیوونه وار دوسش داشتم و چه خالصانه بهم
عشق می ورزه.

چه  بی انصافانه داشتم ترکش میکردم و چقدر بدم که
حتی لحظه های آخر امیدوارترش میکنم برای تا ابد

موندِن کنارش.

چیزی نتونستم بگم و فقط بهش لبخند� زدم.

از اینکه حرفی نزدم تعجب کرد.

دستشو ازم دور کرد.

برای عوض کردن بحث و فضای غمگین� هیلدا
گارسون رو صدا زدم و شراب قرمز سفارش دادم.

سرم درد میکرد.

حالت گرفته و دپ اش حالمو بد میکرد.



-هممم هیلدا نظرت راجِب رقص چیه؟!

ابروهاش باال پرید.

+برقصیم  یعنی؟!

چشمامو بازو بسته کردم و از پشت میز بلند شدم.

کنارش رفتم و خم شدم.

دستمو جلوش گرفتم: افتخار میدی حشری کوچولو؟!

خنده فریبانه ای کرد.

+عهه اینجوری نگو بهم.

ی تای ابرومو باال بردم: تو مگه همونی نیستی که
ی روز پیشت نباشم به خودت دست میزنی؟!

نفسی عمیق کشید: باشه باشه.دیگه به روم نیار.

دستشو روی دستم گذاشت و کنارم ایستاد.

موسیقی آروم و رمانتیکی� پخش بود.

دستمو دور کمرش گذاشتم.نشستن انگشتاش روی
شونه ام حس خوبی بهم میداد.



لذت بخش ترین حس وقتیه که میفهمی یکی تو رو به
عنوان تکیه گاه خودش انتخاب کرده.

من اون تکیه گاهم که قراره وسط راه تنهاش بذاره.

کنار گوشش آروم لب زدم : چجوری بهت بفهمونم
که فقط تو  توی دنیامی؟!

+من باورت دارم حتی اگه بهم نگی.

کنار لبشو بوسه کوتاهی زدم.

-مطمئن باشم؟؟

+اهوم.مطمئن باش عشقم.

گازی از الله گوشش گرفتم که آه کوتاهی کشید.

خندیدم.

-هی انقد شل نباش هیلدا.

چشمای خمارشو که دیدم بیشتر خندم گرفت.

لبمو گاز زدم.

-بریم بشینیم؟فکر کنم االن پس میوفتی.



سرشو تکون داد.

بیشتر به خودم فشارش دادم.

خیلی روش تاثیر میذارم و این دیوونه ام میکرد
برای بیشتر داشتنش برای بیشتر لمس کردنش.

روی صندلیش نشست.

با ناخوناش� ور میرفت.

شراب های روی میز وسوسه انگیز بودن.

با اینکه نباید� استفاده کنم ولی نمیتونم جلوی خودمو
بگیرم.

کمی از شرابو خوردم.

هیلدا هم که کال ساکت بود و گاهی اوقات با لبخند�
نگاهم میکرد.

-چیشده جوجه؟!

+هیچی.

-اگه بخاطر اون حرفم ناراحتی میتونیم بریم سرویس
بهداشتی حلش کنیم.



َابروهاش باال پرید.

+یعنی چی؟!

-عم یعنی اینکه بریم من یکم بت دست بزنم شاید
دوباره حالو هوات عوض شه.

خنده آرومی کردم که پشت بندش هیلدا هم چشم غره
ریزی رفت و خندید.

نیم ساعتی گذشته بود و داشتیم با شوخی و خنده
صحبت میکردیم.

داغی چیزی رو حس کردم.دستمو روی بینی ام
گذاشتم.

خون.

االن وقتش نبود َاه .

دستمال کاغذی برداشتم و طرف سرویس بهداشتی
رفتم.

خون بند نمی اومد.شیر آب باز بود و خون
همینجوری میرفت.



هیلدا کنارم نگران حرف میزد.آبو بستم.

دستمال کاغذی رو طرفم گرفت.

سرمو باال گرفتم و نگاهمو به سقف سرویس دوختم.

+چیشدی یهو آخه؟!نکنه گرما زده شدی!

سرمو با شدت پایین� آوردم و خندیدم.

:خنگ.تو این سرما کی گرما زده میشه آخه؟!

لباش آویزون شد.

نگاهی به دستمال کاغذی انداختم.پِر خون بود.

انداختمش� سطل زباله.

- تو برو بشین منم یکم دیگه میام.

+نه با هم بریم.

-گفتم برو بشین.عافرین دختر خوب.

+هووفف باشه .

قرصی رو که توی جیب داخل کتم گذاشته بودمو
برداشتم و خوردمش.



خون بینی ام بعد دو دقیقه بند اومد.

کتمو مرتب کردم و بیرون رفتم.

نگران نشسته بود.

دستمو روی شونه هاش گذاشتم که از ترس پرید.

دستشو روی قلبش گذاشت: وای ترسیدم.

-امم فکر کردم شاید بترسی ولی دیر به مغزم رسید.

+حالت خوبه؟؟!

-رع یکم دیگه شام بخوریم بریم.توام دیر نکنی.

______________________________
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+ِاما میگم..

-جونم.

+بهتره بریم دکتر .آقای ادوارد گفت که اگه بازم
اینجوری شد آزمایش بدی.

- باشه تو نگران نشو.

+نمیتونم نگرانت نباشم.

-خیله خب ِمنو رو ببین هر کدومو� خواستی سفارش
بدیم.

+باشه.

خودمو مشغول دیدن لیست غذاها کردم ولی فکرم
جای دیگه بود.

+خب من انتخاب کردم تالیاتل با سس راگو.

-اوکی.



بعد از اومدن� گارسون باالی سرمون رو بهش کردم:
ی تالیاتل� با سس راگو برای خانم و ی جامباالیا� هم

برای من.

تو دفترچه یادداشتی تند تند نوشت و سری تکون داد
و رفت.

همه چیز داشت خوب پیش میرفت ولی اون
خونریزی گند زد به همه چی.

تو فکر رفته بود و سعی داشت ازم پنهون� کنه.

غذا رو بدون هیچ حرفی خوردیم.

دیگه همه چی داشت حوصله سر بر میشد که هیلدا
گفت خوابش میاد و بهتره بریم خونه.

میدونستم خواب بهونشه و میخواد ناراحتیشو از
اینکه چرا مراقب خودم نیستم رو قایم کنه.

هیلدای معصوم من.

پول غذاها رو از قبل حساب کرده بودم.



دستمو دور کمرش انداختم تا هرچه سریعتر ببرمش
خونه.

 شب بود.10نگاهی به ساعتم انداختم 

خواست از ماشین پیاده شه که مچ دستشو سفت
گرفتم.

-دلخوری؟!

+آره معلوم نیست؟؟

- خب معذرت میخوام.حتما آزمایش میدم.

+قول میدی؟!

-رع قول میدم :(

دستشو دور گردنم حلقه کردو محکم منو به خودش
فشار داد.

دستمو روی سینه هاش کشیدم و مالوندمش.�

ازم فاصله گرفت.



با لبای نیمه باز بهم خیره شد.

زبونمو روی لب باالش کشیدمو گاز گرفتم.

چشماشو بسته بود.

ی خورده ازش جدا شدم.چشماشو باز کرد و منتظر
نگاهم کرد.

-چشماتو ببند ی چی بت بدم.

+چی؟!

-ببند� میگم.

با لبخند� چشماشو بست.

گردنبندی � که ی فرشته کوچیک  داشت رو دور 
گردنش انداختم و قفلش کردم.

- خب باز کن.

دستی به گردنبند کشید  و با چشمای اشکی زل زد بهم.

+خیلی  خوشگلههه.مرسی عشقمم.

- تو اولین فرشته منی تو جهنم زندگیم :(



محکم بغلم کرد و روی لپم بوسه ای گذاشت.

کنار  گوشش آروم گفتم: منم دوستت دارم فرشته
کوچولوی من.

صدای آروم هق هق هاش میومد.

-عههه گریه نکن دیگه.مگه من مردم که گریه میکنی
عزیزم؟!

+بازم بهم قول بده که ترکم نمیکنی.

قلبم تیر کشید.

بغض کردم.چه عاشقانه از کنارت میرم و تو چه
دلبرانه بی خبری.

- قول میدم همه ی زندگیم.قول میدم.

ازم جدا شد و به چشمام زل زد.

لباشو روی لبام گذاشت.

+میخوامت.

- من بیشتر ولی بهتره بری.تا االنشم دیر کردی.



سرشو تکون داد.

+مواظب خودت باش خدافظ جذاب من.

لحظه آخر دستی به بین پاهاش کشیدم.

داشت سعی میکرد ناله نکنه.

-ی پنج مین نرو کارت دارم.

از پایین� لباسش دستمو بین پاهاش بردم.

شورتشو لمس کردم.

-مگه نگفتم پیِش من حق نداری شورت بپوشی.

+ببخشید.

انگشتمو مالوندم به وسط پاهاش.

-بس ک  حواس پرتی.فردا چیکارا داری؟!

اصال تو این دنیا� نبود.همه توجهش به انگشتام بود
که داشت میمالوندش.�

+عااامم..نمیدونم..ی کاری..میکنم دیگه.

لبشو گازی زد.



-بیشتر توضیح بده.

کالفه بهم نگاه کرد.

+تمرکز ندارم نمیفهمم چی میگی.

خنده بلندی کردم.

-باشه.

______________________________
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دستمو از توی شورتش درآوردم.



- خب پس.شب خوبی داشته باشی.شبخیر.

+شب توام بخیر.

از ماشین پیاده شد و رفت.

بعد رفتِن هیلدا به سرعت طرف خونه روندم.

خسته شدم.

همش خنده هاش از جلو چشمام رد میشد.

نمیدونم راهو  چجوری برگشتم به خونه.

تا به تختم رسیدم همه چیو از تنم کندم و زیر پتو
رفتم.

دقیقه ای نگذشت که خوابم برد.

: بهتره که برای یک ماه شیمی درمانی به آلمان
برید.اونجا� متخصص� های زیادی هست که توی این

یک ماه شما رو بهبود� میدن.فقط مشکل ریزش مو



و... هست که به مرور زمان درست میشن.شما تحت
مشاوره قرار میگیرید.�

سرم پایین بود و با انگشتای دستم ور میرفتم. یک
ماه دوری از هیلدا.

اولش خوشحال شدم که حداقل راه حلی هست و
برای همیشه کنارش هستم.

ولی باید� برم آلمان.

نگاهی به دکتر کردم و سرمو تکون دادم: -
ممنون.برای چه زمانی راه بیفتم؟!

: به نظرم هر چه زودتر برید به نفعتون
هست،بیماری که جا افتاده تر بشه تو بدنتون کاِر

متخصصا سخت تر هست.

-بله درسته.میتونم طی راه از قرص آرامبخش
استفاده کنم.

: هر چقدر مصرف داروییتون� کم باشه بهبودی
زودتر اتفاق میوفته.بقیه اش به خوِد شما مربوطه.



-تشکر.حتما به نکاتی که گفتید توجه میکنم.

لبخندی زد.

: خانم ِاما شما قوی تر از اون چیزی هستید که فکر
میکنید.به� تنها دلیل زندگیتون فکر کنید و برای زنده

موندن بجنگید.آینده� روشنی رو خواهید داشت.

لبخندی زدم و بعدِ� کلی حرف های اضافی از
بیمارستان بیرون رفتم.

سوار ماشین شدم و به دنیل زنگ زدم.

بعد یک بوق جواب داد: جانم داداش.

-مرِض داداش. میتونی برام بلیط بگیری؟!

+منم خوبم تو چطوری؟!

-رع رع خوبم. ببین میتونی واسه فردا بلیط هواپیما
بگیری برای آلمان؟!

+اوهو چخبره؟!حوری پری پیدا کردی به من نمیگی
تکخور؟!



-دنیل میام پاره ات میکنم.اگه نمیتونی به یکی دیگه
بگم!

+اوکی.میگیرم برات.عصبی نشو فقط.

-تنکس.جبران میکنم.

+جبران شده اس رئیس.

-باشع بای.

از حرفم تعجب کرده بود.چیزی هم برای گفتن
نداشت.

تماسو قطع کردم.

هزینه شیمی درمانی برای منی که خانواده ام سطح
پولدار جامعه� بود پشیزی نبود.

فقط بخاطر نگران نشدن هیلدا و اذیت نشدنش
میخوام هر چه زودتر برم.

طرف خونه روندم.

کاش میتونستم قبل رفتن ببینمش.

حتی از االن دلم براش تنگ شد.



شلوغی و ترافیک خیابون� همون ی ذره حوصله ای
هم که داشتمو پر داد.

صندلی ماشین هم بوی تنشو میداد.�

مثل روانیا بو میکشیدم.

تصور لباش،دستاش،موهاش حالمو داغون تر
میکرد.

پشت فرمون عصبی دست توی موهام میکشیدم.

شماره ی خونه رو گرفتم.

پاسخگو نبودن.

معلوم نیست ریچل کجاست.

دوباره به تلفن خونه زنگ زدم که یکی تلفن رو
برداشت.

صدای نازک و دخترونه ای توی گوشی پیچید:� بله
بفرمائید؟!

- لطفا خانم ریچل رو صدا کن.



: ببخشید� شما؟!

- از ِکی تا حاال صاحبخونه باید به کلفت خونه اش
جوابگو باشه؟!

هنگ کرده بود.

تته پته کردن هاش از ترس برام عادی بود یکم بعد
ریچل جواب داد: سالم خانم ببخشید مستخدم جدید
اومدن به جای کتی برای همون نشناختن� شما رو.

-مهم نیست برو اتاقم ی چند� تا وسایلمو که ضروری
ان جمع کن تو چمدون.

+چشم.

-هر کی ام زنگ زد راجبم پرسید بگو که شرکته
جلسه و اینا داره.

+حتما.امِر دیگه ای ندارید؟!

-نه ممنون.

تماسو قطع کردم.



االن نمیخوام به هیلدا خبر بدم . میدونم اگه بغض
صداشو بشنوم تحمل نمیکنم و میرم پیشش.

وقتی قیافه و حال داغونمو ببینه متوجه میشه که ی
چیزیم هست.

باالخره ماشین ها به سرعت شروع  به حرکت
کردن.

صدای پخش پیانویی� که توی ماشین می پیچید�
روحمو نوازش میداد.�

بدوِن هیچ فکری به خورشید که داشت غروب
میکرد از پشت شیشه ماشین زل زده بودم.

Johannes☁️bornlofنوازنده مورد عالقه ام 
همیشه ذهنمو از چیزای منفی دور میکرد.

حتی چند باری سعی کردم پیانو بزنم ولی خاطرات
مادرم از جلوی چشمام که می گذشت منو از اون

حس خوب دور میکرد.



چقدر دلم برای وجودشون تنگ شده کم کم دارم باور
میکنم که تو این دنیا جزء هیلدا و این بیماری

سرطان  چیزی ندارم .

______________________
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هیلدا :



از وقتی که ِاما بهم زنگ زده بود ِدپ شدم.

بدون هیچ اطالع قبلی داشت به آلمان میرفت برای
کار.

ولی خب کاش یکم زودتر بهم میگفت.

کاش حداقل یک ماه طول نمی کشید.

خود ِب خود گریه ام میگرفت.

من چجوری قراره تو این یک ماه ِبدوِن اون سر
کنم.

یک هفته ندیدمش� داشتم دیوونه میشدم چه برسه
اینکه ی ماه نباشه.

کالفه و با بغض آشکاری روی تخت دراز کشیدم و
سرمو با پتو قایم کردم.

من دووم نمیارم.

هق هق هام بلند شد.

پتو رو توی دهنم فشار دادم که صدام بلند نشه.

صدای باز شدن در توجهمو� جلب کرد.



ساکت شدم.

نشستن کسی روی تختم رو متوجه شدم.

: چیشده هیلدا؟! داری گریه میکنی؟؟

مامانم بود.

با صدای گرفته جواب دادم: نه خوبم.

: من که میدونم یه چیزیت هست؟!نکنه بخاطر اون
دختره ِاما اینجوری شدی؟نگو نه که میبینم همش با

اون میری میای.

+چیزی نیست مامان.میشه بری بیرون؟؟

پتو رو سعی کرد از روی تنم برداره.

: بلند� شو ببینمت.

+نمیخوام.تنهام بذار.

: تا بلند نشی و نگی نمیرم.

با حرص از زیر پتو بیرون اومدم.



+آره حالم خوب نیست.آره من ِاما رو دوست
دارم.میخوای چیکار کنی؟؟!

با تعجب بهم نگاه میکرد.

تو ی حرکت ناگهانی بغلم کرد.

هق هق هام بلند شد.

دستشو توی موهای کشید و آروم کنار گوشم گفت:
هیشش چیزی نیست عزیز دلم آروم باش .

+مامان.من دوسش دارم.نمیتونم ازش دور باشم.

: گریه نکن دردونه من.درست میشه همه چی.

+ِاما رفت.یه ماه قراره آلمان باشه.چجوری میخوام
تحمل کنم مامان؟!�

محکم تر توی بغلش فشارم داد.

: بیا پیشت بخوابم . فردا راجبش صحبت میکنیم.

روی تخت دراز ِکَشم کرد و کنارم خوابید.�



سرمو توی بغلش فرو کردم.

دیگه خبری از گریه نبود.

نوازش موهام پلکامو داشت سنگین میکرد.

صدای غمگینش که قربون صدقه ام میرفت کم کم
برام نامعلوم میشد.

بدون اینکه متوجه بشم کنارش خوابم برد.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>

نور خورشید که به صورتم میخورد غیرقابل تحمل
بود.

دستمو روی چشمام گذاشتم.

از روی تخت بلند شدم.

مامانم نبود توی اتاقم.



بیرون رفتم از پله ها که پایین� میرفتم َکتی رو دیدم.

چشمام از تعجب ِگرد شد.

با لباسهایی که مختص� به نظافت و ایناس داشت
زمینو ِتی میکشید.

روبه روش ایستادم.

با لبخند� کوچیکی نگاهم میکرد وقتی نزدیکش شدم
پرید بغلم و سالم داد.

: دلم برات تنگ شدههه بود هیلدا.

دستمو روی کمر باریکش گذاشتم.

+عامم منم.اینجا چیکار میکنی؟!

: به گوشیت زنگ زدم مامانت� جواب داد.ازم پرسید
کی ام منم براش تعریف کردم .گفت که به خدمتکار
نیاز دارید� منم چون چند وقته دنبال کار بودم دیگه

پیشنهاد خانم رو قبول کردم.

ی تای ابروم باال رفت.

از ِکی تا حاال مامان من خدمتکار الزم شده؟!



برام تعجب داشت.

+اوکی خودتو زیاد خسته نکن منم میام کمکت.

: نه خانممم من خودم همه کارا رو میکنم.

+منم حوصله ام سر میره خب.

: اینجوری من معذب میشم.

دیگه اصرار نکردم و سمت آشپزخونه رفتم.

مامانم و بابام مشغول گپ زدن بودن و صبحونه
میخوردن.

سالمی به هر دوشون کردم.

مطمئن بودم چشمام از گریه پف کرده که بابام
اونجوری نگاهم میکرد.

مامانم اشاره های تابلویی به بابام میکرد که نپرسه
چرا اینجوری شدم.

______________________________
_
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سرمو پایین� انداختم و سعی کردم دیگه بهشون توجه
نکنم.

پدرم سرفه مختصری کرد: دخترم کتی برای مدتی
طوالنی پیش ما زندگی میکنه.تو� میتونی� به عنوان

دوست صمیمی خودت هم بدونیش.

کمی نگاهشون کردم.

سعی داشتن منو از فکر ِاما بیرون بیارن.ولی خبر
ندارن که برای همیشه تو قلبم میمونه� و هیچ وقت

فراموشش نمیکنم.

+اوکی من مشکلی باهاش ندارم.فقط بهش بگید که
از حدش نگذره.



مامانم لبخند کوچیکی زد و به صبحانه خوردنش
ادامه داد.

لیواِن شیر رو برداشتم و با زور سر کشیدم.

از شیر متنفرم.

صندلی رو عقب کشیدم و بلند شدم .

تشکر آرومی ازشون کردم.

آشپزخونه رو ترک کردم.

وقتی به پذیرایی رسیدم کتی رو دیدم که روی زمین
نشسته و مچ پاهاشو بررسی میکنه.

با تعجب و کنجکاوی سمتش رفتم.

دامن کوتاهش کمی  باال رفته بود و باسن خوش
فرمش مشخص بود.

روبه روش نشستم.

سرشو باال گرفت و نگاهم کرد.صورتش از درد
جمع شده بود.



نگاهی که به مچ پاش انداختم فهمیدم که ُسر خورده
و مچ پاهاش در رفته.

+حواست کجاست؟!درد داره؟!

سرشو آروم تکون داد.

+باشه االن برات جا میندازمش.

دوره های آموزشی پرستاری باالخره یه جا به دردم
خورد.

دستمو روی مچ پاهاش گذاشتم.

لب پایینشو� توی دهنش کرده بود و چشماشو بسته
بود.

سعی کردم حواسمو به مچ  پاهاش پرت کنم.

با ی حرکت مچشو سر جاش انداختم.

لبشو اونقدر فشار داد که خون اومد ولی یه آخ هم 
نگفت.

تعجب کردم از این همه مقاوم بودنش.



انگشت شصتمو روی چونه اش گذاشتم و گفتم: ول
کن لبت خون اومد.

چشماشو باز کرد.

لباشو از حصار دندوناش� رها کرد.

خون کمی داشت از لبش میومد.

بلند شدم و دستمال کاغذی برداشتم.

طرفش رفتم و دستمالو سمتش گرفتم.

تشکر کوتاهی کرد و خون لبشو پاک کرد.

آروم از جاش بلند شد.

هنوز لنگ میزد.

کنارش رفتمو دستشو دور گردنم انداختم.

+بیا بشین ی جا تا خوب شی.

: نه من باید کلی کار انجام بدم.

+حاال بعدا انجام میدی.فعال بشین.

روی کاناپه� نشوندمش.



پدرم که از آشپزخونه بیرون میومد وضعیتمونو دید.

با همون چهره عادی اش سمتمون اومد.

: اتفاقی افتاده دخترم؟!

+آره.کتی چون زمین خیس بود ُسر خورد.مچ پاش
در رفت.براش جا انداختم.

سری تکون داد و گفت:اگه نیازه دکتر بیارم؟!

کتی با صدای آرومی گفت: نه ممنون خوب میشم.

طره ای از موهای فرفریشو پشت گوشاش انداخت.

پدرم که رفت نگاهی بهم انداخت و تشکر کرد ازم.

چیزی نگفتم و سمت اتاقم رفتم.

پله ها رو با کندی طی کردم.

وقتی به اتاقم رسیدم خودمو� روی تخت انداختم. 

حوصله هیچ کاری رو نداشتم.

حتی حوصله خودمو.

موبایلمو از روی میز کنار تختم برداشتم.



شماره ِاما رو آوردم ولی هر کاری کردم که زنگ
بزنم  نمیتونستم.

دلم براش تنگ شده. 

یعنی االن داره چیکار میکنه؟!

پووفی کشیدم و بالشت رو روی سرم گذاشتم.

______________________________
_
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چشمامو بستم.



چقدر خوابم اومد ی لحظه.

بی اختیار شل شدمو خوابیدم.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>

کتی : هیلدا به نظرت کدومش بهتره!آبی کمرنگ یا
آبی پررنگ.

لبخند آرومی بهش زدم : کمرنگ.

همون جور که داشت در سطل رنگ رو باز میکرد
بلندش کرد و سمتم گرفت.

کتی : بفرما.



روی چهار پایه بلندی بودم.از دستش گرفتم.

رنگ دیوارو آبی زدم.

همچنان داشت راجب زیبایی رنگ ها صحبت
میکرد.

فکر نمیکردم انقدر شیطون و پر حرف باشه.

سوالی پرسید که متوجه نشدم.

+هممم چی گفتی؟!

: خب پرسیدم که اینجا رو برا چی رنگ میزنی؟!

+میخوام اینجا گل و گیاه بکارم.خیلی نور این اتاق
خوبه.

: چه خوب.

رنگ رو به دیوار میزدم و غرق بودم تو آسمونی
شدِن این اتاق.

: میگم هیلدا.

+هوم؟!



: من حموم اتاقم خراب شده.

+عه میگم بابا تعمیرکار بیاره.کجاش حاال؟!

: نمیدونم  کال آب قطع میشه .

سکوت کردم.

رنگ دیوارو که تموم کردم پایین اومدم.

با لبخند� دندون نمایی سطل رنگ رو از دستم  گرفت
و  گفت: خبب خسته نباشی.برم  یه نسکافه بیارم

بخوریم؟!

+من قهوه میخورم.

چشم کوتاه و سریعی گفت و از اتاق بیرون زد.

دستامو که رنگی شده بود با دستمال پاک کردم.

مامانم از هر روشی داره منو سرگرم میکنه.

برای اینکه به ِاما فکر نکنم.

کتی هم تو این دو روز خیلی صمیمی شده .



لرزش موبایلم توی جیب باسنم از فکرو خیال بیرونم 
کرد.

وقتی اسم ِاما رو توی صفحه گوشی دیدم قلبم شروع
به تند تند زدن کرد.

جواب دادم.

+سالمم.

-سالم خوبی عزیزم؟!

+خوبم دلم برات تنگ شده.

صداش کمی واضح نبود.

سرفه ناگهانیش باعث شد سکوت کنم.

سعی کرد بحث رو عوض کنه.

با جدیت گفتم: ِاما چرا صدات اینجوریه؟!

- چیزی نیست.بخاطر فشار کاریه.

+ولی ِاما...

-هیشش گفتم که چیزی...)سرفه کوتاه(..نیست.



+معلومه.

-خواستم صداتو بشنوم.

بغضمو قورت دادم.

+قسم بخور که حالت خوبه!

-حالم  خوبه عزیزم.نگرانم نباش.

+میتونی تصویری حرف بزنی؟!میخوام ببینمت.�

هول کرد.نمیدونم چرا.

-بعدا صحبت میکنیم.االن� فعال نمیتونم.

+باشه.منتظر میمونم.

در باز شد و کتی سینی به دست وارد شد.

سریع با ِاما خداحافظی کردم و موبایلمو� توی جیبم
گذاشتم.

روی صندلی کوچیکی نشستم.

کتی هم کنارم نشست.

لیوان هامونو توی دست گرفته بودیم.



تعجب برانگیز بود  که  کتی موقع چیزی خوردن
صحبت نمیکرد.

نگاهی به لباس هامون کردم.

رنگی شدن دست و لباس هامون عاصی کرده
بود کتی رو.

قهوه امو مزه مزه کردم.

بعد خوردن قهوه از روی صندلی بلند شدم.

+من  میرم حموم.توام تا وقتی که حموم اتاقت درست
بشه میتونی بیای اتاقم و استفاده کنی از حموم.

: مرسیی.

+خواهش.فقط این وسایل رو جمع کن.

: حتما.�

اتاقو ترک کردم.

به طرف اتاق خودم رفتم.

_________________________

@romane_sahnedar

کانال تلگرام ما :
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توی اتاق وارد شدم.

وضعیت لباسام افتضاح بود.

دستی توی موهام کشیدم.

این روزا چقدر حموم رفتن سخته!

همه چی به ِاما ربط داره.همه چی اونو یادم میندازه.�

جلوی در حموم رفتم و لباسهامو همونجا در آوردم.

حوصله وان رو نداشتم.فقط دلم یکم سرما میخواست.

@romane_sahnedar

@romane_sahnedar



آب دوش رو باز کردم.

سمت سرد تنظیم کردمش.

تنمو بردم زیرش.از سرما چونه ام میلرزید.

فکرم آزاد شد.

فقط حواسم پرت یخ بودنِ� آب بود.

دستمو دور بدنم پیچوندم.

چشمامو بستم.صورت خندون� و شاد ِاما جلوی
چشمام نمایان شد.

کاشکی می فهمید که چقدر دلم هواشو کرده.

از زیر دوش کنار رفتم.

موهامو با شامپو شستم.

پاهام نای ایستادن نداشت.

روی صندلی نشستم و بدنمو با شامپوی مخصوص
کفی کردم.

همش دارم فرار میکنم.فرار از کی؟!



از عشقم؟!یا از گرایشم؟!

دستی به صورتم کشیدم.

خودمو با عجله شستم و حوله رو دور تنم پیچیدم.

دیگه تنمم رنگ و روش رفته بدوِن ِاما.انگار که
جسمم متوجه شده کسی نیست پروازش بده.

با بی حوصله گی روی تخت پریدم و لب تابمو باز
کردم.

فیلم سینمایی که قبال آپلود کرده بودمو وقت نشد
ببینمش رو پلی کردم.

تکیه دادم به تاج تخت و دستامو پشت سرم گذاشتم.

فیلم خوبی بود و محوش شدم.

یک ساعتی گذشته بود از فیلم.تنم خشک شده بود
ولی همچنان� حوله تنم بود .

تقه های آرومی که به در خورد حواسمو از فیلم
پرت کرد.



تو جام نیم خیز شدم و گفتم:

+بله؟!

: کتی ام خانم.

دوباره به تخت تکیه دادم. 

+بیا تو.

در آروم باز شد . خودمو مشغول به دیدن� فیلم کردم.

اومد کنار تخت ایستاد. 

نگاهی بهش انداختم.لباسهای رنگی شده اش توی
تنش بود.

حوله سفید رنگی دستش بود.

+اومدم برم حموم اجازه هست؟!

سرمو تکون دادم.

ممنونی گفت و رفت طرف حموم.

سعی کردم از جام بلند شم.تا لباس بپوشم.

ولی حسش نبود.



لب تابمو� بستم.

روی تخت لش شدم و به سقف چشم دوختم.

نیم ساعتی گذشته بود.

چشمام داشت گرم میشد که صدای ناله ای از تو
حموم اومد.

خیلی آروم بود ولی خب متوجه شدم.

آروم از تخت پایین اومدم.

کنجکاو شدم.

شایدم نگران شدم که ببینیم چیزی شده یا نه.

هر حسی که بود مجبورم کرد سمت در حموم برم و
گوشمو بچسبونم به در.

صدای آه و ناله هاش واضح تر شد.

اخمام تو هم رفت .

اومده حمومم که خودشو ارضا کنه یا فقط خودشو
بشوره؟!



هوفف.

دیگه فالگوش نشدم.

طرف کمدم رفتم. 

ی پیراهن مشکی با شلوار لش طوسی برداشتم.

زود تنم کردم.

از وقتی که ِاما بهم گفت شورت و سوتین نپوش
ناخودآگاه� عادت کردم.

فقط وقت هایی که عادت ماهیانه میشدم به اجبار
شورت میپوشیدم.

______________________________
____
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پشت میز آرایشم نشستم.

موهای نمناکمو� شونه کردم.

چقدر از این موها خسته شدم.بلندیشون عاصی ام
کرده بود.

دلم میخواست برم آرایشگاه و از ته بزنمشون.

با حرص و جوش بستمش با کش.

جلوی آینه به خودم خیره شدم.

هیچ میدونستی که ی مهمونی آینده و سرنوشتتو
تغییر میده؟!

دنیام عوض شد.نگاه هام تغییر� کرد.

زندگیم  داره بر پایه دوس داشتن ی دختر میگذره.



روز به روز هم این حس شدیدتر میشه.

قوی تر ، هات تر.

در حموم باز شد و کتی با حوله ای که تنش بود
وارد شد.

بدنش خیلی تو چشم بود.

هوففف داشتم روانی میشدم.

رو خدمتکار خونمون چشم دارم.

از پشت میز بلند شدم و خواستم بیرون برم.

: عام هیلدا.

برگشتم طرفش.

+بله.

: من از وان حمومت استفاده کردم.گفتم شاید بخوای
بدونی.

+اهوم مهم نیست.

: خب راستش...



داشت با گوشه حوله اش ور میرفت.

قفسه سینه اش باال پایین� میشد.

نزدیکم شد.

نوک انگشتاشو به ساق دستم کشید.

: من نمیدونم چجوری بگم...

بی حرکت ایستادم.

+چیو بگی؟!

: خب من ازت ی درخواستی دارم.لطفا قول بده به
کسی نگی.

+نمیدونم.حاال بگو ببینیم چی میشه.

سرشو باال گرفت و زل زد به چشمام.

لباشو  نیمه باز کرده بود.

: من...

+خب!

: میشه  امشب تو ی کاری برام بکنی؟!



ی تای ابرومو باال دادم.

حس کردم داره خطری میشه.

+ چیکار؟؟

لبشو تر کرد و خنده کوتاهی کرد.

: باورم نمیشه دارم میگم.راستش روم نمیشه.

+خب اگه راحت نیستی نگو.

: آخه فقط تو میتونی مشکلمو حل کنی  .

دستی به گردنم کشیدم.

کالفه شدم.

+پس زود بگو.

: لطفا منو لمس کن.

چشمام از حدقه بیرون زد.

+یعنی چی؟!خودت که میدونی من متعلق به یکی
دیگه ام!

سرشو پایین انداخت و بغض کرد.



: آره میدونم.ولی خواهش میکنم یکبار.من� دارم
روانی میشم.نمیتونم تحمل کنم.

+من نمیتونم.

چشماشو بهم دوخت.

سرازیر شدن اشکاش تعجبمو� بیشتر کرد.

دستمو روی گردنش گذاشتم و بغلش کردم.

+هیسس کتی گریه نکن.

: نمیتونم.خسته شدم دیگه.تحمل� دوری کردناتو�
ندارم.من میخوامت.

نمیدونستم چیکار کنم.

ازش جدا شدم و بیرون رفتم از اتاق.

داره نابود میشه و من نمیتونم کاری بکنم. 

نمیخوام که به ِاما پشت کنم.

سرم درد گرفت.

وقتی حاِل کتی رو میبینم یاد خودم میوفتم.



بعضی اوقات که ِاما باهام سرد میشد داغون بودم.

دلم نمیخواست ناراحتیشو ببینم ولی خب چیکار
میتونم بکنم.

اگر هم قبول کنم برای یک دفعه، بیشتر بهم وابسته
میشه.

سمت سالن پذیرایی رفتم.

باید یه کاری کنم منو از ذهنش بیرون کنه.

ولی چطوری رو نمیدونستم!

روی کاناپه� نشستم و کنترل تلویزیونو به دست
گرفتم.

کانال ها رو عوض میکردم تا چیزی توجهمو جلب
کنه.دریغ از یک مستند جالب!

پوفی کشیدم.

______________________________
____

@romane_sahnedar
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از روی کاناپه بلند شدم .

چقدر دلم هوای آزاد میخواست.

مامانمو� دیدم که سمت اتاق مطالعه اش میرفت.

با قدم های بلند خودمو بهش رسوندم.

برگشت و نگاهم کرد.

لبخند مهربونی بهم زد که منم متقابال جوابشو دادم.

+مامان.

: جانم.

+میخوام موهامو بزنم.

: باشه چرا از من اجازه میگیری؟!



+چون میخوام پسرونه بزنم.خسته شدم.

کمی تعجب کرد ولی بعدش گفت: هر جور راحتی.

فکر نمیکردم اینو بگه.

آخه قدیم ها روی موهام حساس بود.

تشکری کردم.

خواستم از کنارش برم که مچ دستمو گرفت.

برگشتم طرفش.

: کتی رو هم ببر.یکم بهش برسه آرایشگاه.

چشم غره ای رفتم: اون دیگه چرا؟!

:دخترم.کتی هم جزئی از این خونه است.نمیشه که
نادیده� بگیریمش.

+هوففف باشه.

دستمو ول کرد.به اتاق رفت.

چنگی به موهام زدم.

با کلی معطلی و کندی از پله ها باال رفتم .



جلوی در اتاقم ایستادم و نفس عمیقی کشیدم.

تقه ای به در زدم .

صدای آرومش از پشت در شنیده شد.

وارد شدم.

لباس های راحتی تنش بود.پوشیده بودن تنش از
چیزی که فکر میکردم دور بود.

لباسهای رنگیشو تو ی سبد ریخته بود.

موهای خیس فرفری اش به لباسش چسبیده� بود.

نگاهم نمیکرد و سرش پایین� بود.

جلوش ایستادم.

+کتی.حاضر شو بریم آرایشگاه.

: برای چی؟!

+من میخوام موهامو بزنم.توام باهام بیا که تنها
حوصله ات سر نره خونه.

: نه ممنون.من از شما دور باشم بهتره.



+این چه حرفیه!لباس بپوش بریم.

باورش نمیشد.

با ذوقی که سعی داشت قایمش کنه بیرون رفت.

هودی مشکی رنگی با شلوار جین برداشتم.

تنم کردم.

نگاهی به موهام تو آینه انداختم.

مطمئنم اگه ِاما متوجه بشه ناراحت و دلخور میشه
ازم.

ولی خب من خسته شدم.دیگه تحمل شونه و شستنشو
ندارم.

موهامو با کش بستم .

گوشیمو توی جیبم گذاشتم و اتاقمو ترک کردم.

کتی رو حاضر و آماده پایین پله ها دیدم.

تعجب کردم.

چقدر زود آماده شد.



پیراهن ساده دخترونه با شلواری تنش بود.

موهای فرفریشو باز گذاشته بود.

چقدر این دختر بی آالیش و زیباعه.

ناخودآگاه� بهش لبخند� زدم.

به پایین پله رسیدم.

+بریم؟!

سرشو با لبخند� تکون داد.

با هم از خونه بیرون زدیم.

سوئیچ ماشینو از جیبم در آوردم و قفل ماشینو باز
کردم.

سوار ماشین شدم.

کمی بعد کتی هم داخل اومد.

معذب و جمع و جور تو ماشین نشست.

حرکت کردم.

دستمو روی ضبط گذاشتم .



آهنگ نسبتا شادی پلی شد.

حوصله عوض کردنشو نداشتم.

یکی از آرایشگاه های معروف که تو هر ساعت
خدمت میکردن رو توی گوگل گوشیم پیدا کردم و

داشتم اونجا میرفتم.

نگاه زیر چشمی به کتی انداختم.

حواسش پرِت بیرون بود.

______________________________
________
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کش موهامو باز کردم و روی صندلی چرمی نشستم.

خانمی با فرم مخصوص کنارم اومد.آلبومی قطور
دستش بود.

روی میز روبه روم گذاشت و گفت:

 خب عزیزم عکس مدل موهایی که مدنظرته رو
آوردم.انتخاب کن تا برات درستش کنم.چیزی هم

میل داشتید درخواست کنید.

+سپاس.

از کنارم رفت.

کتی روی کاناپه� ای گوشه نشسته بود و فضا رو
نگاه میکرد.

دستی به آرایشگر دیگه تکون دادم تا بیاد سمتم.

با کلی ناز طرفم اومد.

: بله عزیزم کاری داشتید؟!



+اهوم.دختر خانمی که موهاش مشکی رنگ و
فرفریه رو اونجا روی کاناپه� میبینید.میخوام به

صورتش دستی بکشید.موهاشو هر مدل که میخواد
درست کنید.اگر� هم قبول نکرد بگید صاحب کارت

گفته و مجبوری.

برگشت و نیم نگاهی به کتی انداخت: حتما.

بعد رفتنش آلبوم رو باز کردم.

عکس ها رو یکی یکی رد میکردم.

وسطای آلبوم بودم که خسته شدم.

یکهو نگاهم به مدل مویی افتاد که با موهای ِاما
تطابق داشت.

همین خوبه.

کنار هاشو کمی خالی میکنه و وسطش رو حالت
میده.



همون خانمی که اول اومد، باالی سرم ایستاد و با
لبخند فیکی گفت: انتخاب کردین؟!

+بله همینو� پسندیدم.

نگاه کوتاهی به عکس انداخت و پشت سرم ایستاد.

موهامو بافت و بعد از ته قیچی کرد.

چشمامو بستم.

نمیخواستم تا وقتی که تموم میشه نگاه کنم.

یک ساعتی گذشته بود و با حوصله داشت موهامو
حالت میداد.

حس میکردم سبک شدم.

دستی روی شونه ام نشست:

 تموم شد میتونی بلند شی.

چشمامو باز کردم.

پیشبندی که دور گردنم بسته بود رو باز کرد.

وقتی خودمو تو آینه دیدم تعجب کردم.



فکر نمیکردم انقدر جذاب و پسرونه بشم.

از روی صندلی بلند شدم و تشکری کردم.

همه ی نگاه ها روم زوم بود.

دیگه داشتم خجالت زده میشدم.

دنبال کتی بودم.

ولی پیداش� نمیکردم.

اسممو کسی صدا زد . برگشتم طرفش.

کتی بود.

موهاشو صاف و حالت دار کرده بود.آرایش قشنگی
به صورت داشت.

خیلی تغییر کرده بود.

اون هم شگفت زده بهم نگاه میکرد. 

+چه خوشگل شدی کتی.

هول کرده بود . قسمتی از موهاشو پشت گوشش
فرستاد.



با کلی ترس و لرز گفت : هیلدا خیلی هات شدی.

لبخند دندون� نمایی زدم. 

+هووم مرسی عزیزم.بریم؟!

: آره ولی من خودم حساب میکنم.

دستمو دور مچش انداختم: حساب شده از قبل بیا
بریم.

بی هیچ حرفی دنبالم راه افتاد.

دستی به گردنم کشیدم.

سوئیچو  برداشتم و ماشینو باز کردم.

سوار شد.

چشم ازم  بر نمیداشت.

مثال قرار بود وابسته اش نکنم.

فکر کنم با کوتاه کردن موهام وضعیت بدتر هم شد!

دیگه خبری از هوای سرد نبود.



شیشه ماشین رو پایین� کشیدم .

.دستمو بیرون بردم تا یکم خنک شم

_____________________________
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کل راه ساکت و آروم کنارم نشسته بود.

و چه مظلومانه پاهاشو جمع کرده بود.

کمی دلم برای غریب بودنش سوخت.



خواستم آخرای راه راجب خانواده اش بپرسم.فکر
کردم که چجوری ازش بپرسم تا ناراحت نشه.

دستمو روی پیشونیم کشیدم.

+کتی.تحصیالتت چقدره؟!

نگاهشو بهم انداخت.

خوشحال شده بود از اینکه راجبش سوال کردم.

اما لحظه دیگه ای غم تو چشماش فریاد زد.

با انگشتای کوچیکش بازی کرد و جواب داد: خب
من بخاطر مشکالت مالی نتونستم دیپلم بگیرم و

مدرسه رو ترک کردم.

نگاه کوتاهی بهم انداخت و دوباره به پنجره زل زد.

+مگه پدر مادرت چه شغلی داشتن که نتونستی
بری؟!

حس کردم داره اذیت میشه از گفتن حرفش.

نفسی کشید و گفت:



 بعد فوت مادرم همه چی تغییر کرد.پدرم دائم الخمر
شد از نبودنش� دیگه سرکار هم نمیرفت.منم روز به

روز افسرده تر میشدم.

ی روز که داشتم از مدرسه برمی گشتم فهمیدم
جلوی خونمون آمبوالنس اومده.شلوغ بود.هر چی

تقال میکردم از بین اون همه آدم برم خونمون�
نمیشد.پدرم فوت کرده بود از مصرف زیاد

الکلیجات.

پشت کمرم عرق سردی نشست.

فکر نمیکردم انقدر بد باشه زندگیش.

یاِد روزی افتادم که ِاما با عصبانیت گفت که
اخراجش کرده.

ی دختر چقدر میتونست دووم بیاره زیر این همه
غم...

دستمو از روی فرمون برداشتم و گذاشتم روی
دستش.



دستای یخ زده کوچیکشو بین دستام گرفتم و فشار
دادم.

+تسلیت میگم.متاسفم که با این سوال ناراحتت کردم.
تو هنوز خیلی جوونی که بتونی ی زندگی تازه برای

خودت بسازی.ما هم کنارتیم.

: نه. ممنون� از دلداری دادنتون.

+خب اصوال تنها� کاری که من میتونم برات بکنم
همینه.اگه ی وقت حس کردی که نیاز داری با کسی

صحبت کنی بدون من هستم.

دستاشو که توی دستام بود هی وول میداد.

نمیدونستم داره انگشتامو لمس میکنه یا میخواد�
دستامو ِول کنه.

لبخندی به صورتش زدم.

+میخوای دوتایی بریم غذا بخوریم؟!

چشماشو طبق معمول گرد کرد .



وقتی که کنجکاو یا متعجب میشد خیلی قیافه اش با
نمک میشد.

دستاشو فشار دادم : باشه؟!

سرشو آروم تکون داد و بهم با لبخند نگاه کرد.

دور برگردون زدم و طرف ی رستوران رفتم.

جلوی رستورانی نگه داشتم.

از ماشین پیاده شدیم.

هوا داشت کمی تاریک میشد.

کتی کنارم قدم بر میداشت.قدش کمی از من کوتاه تر
بود.

صدای پارس سگ پشمالو سفید رنگی که اون طرف
خیابون بود میومد.

کتی ترسیده خیلی کم نزدیکم شد و با صدای بلندی
آب دهنشو قورت داد.

سگ کوچولو نزدیکمون� شد.



با هیجان داشتم به کیوت بودن ی سگ نگاه میکردم.

وقتی که به جلوی پام رسید خم شدم و دستی به
موهاش کشیدم.

نگاهی به کنارم کردم ولی خبری از کتی نبود.

بلند شدمو اطرافو نگاه کردم.

پشِت ماشین ایستاده بود.

خنده ام گرفت: خیلی ترسویی.

: سگه هم پیشته؟!

+نه نترس.

آروم و با شک طرفم اومد وقتی مطمئن شد که سگ
رفته نفس عمیقی کشید.

دستمو توی موهای کوتاهم کردم.

خیلی احساس سبکی میکردم.



باورم نمیشه من چجوری این همه مدت اون موهای
بلندو تحمل میکردم.

با هم وارد رستوران شدیم.

فضای جمعو جور شیکی داشت.

میز دو نفره ای که وسط بود رو انتخاب کردیم.

صندلیشو با احتیاط عقب کشید و نشست.

منم نشستم.

دیگه حرفی نزدیم با سفارش غذا هم مشکلی نداشتیم.

نیم ساعتی گذشته بود از حاضر شدن غذا.

: گردنبند� قشنگی داری. 

دستمو روی گردنبندم که از لباسم بیرون اومده بود
گذاشتم.

لبخند تلخی زدم.



من فرشته کوچولوی ِاما بودم.هیچ خبری ازش
نداشتم.که آلمان چیکار میکنه.نکنه کسی دیگه ای

سرشو روی شونه هاش بذاره!

کتی با کنجکاوی بهم زل زده بود.

+خب این ی هدیه داشت .از طرف کسی ک دوسش
دارم.

ناراحت شد.

با قاشق و چنگالی که کنار دستش بود بازی میکرد. 

گارسون با غذا ها کنار میزمون اومد.

اونقدری خسته و گشنه بودم که ظرفمو خالی کردم.

کتی همچنان� داشت میخورد.

___________________________
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ِاما :

نگاهی به سوروم توی دستم کردم.

قطره هاش تمومی نداشت.

پرستاری باالی سرم ایستاد و به انگلیسی گفت: با
اینکه کچل شدی هنوزم جذابی.

چشمکی زد و لیوان آب رو از روی میز برداشت.

سرفه کوتاهی کردم و بهش لبخند زدم.

رنگ موهاش شبیه رنگ موهای هیلدا بود.

دلم برای عطر موهاش و تنش تنگ  شده.

@romane_sahnedar

کانال تلگرام ما :



سخت بود ندیدنش.�

هر لحظه و هر ثانیه بهش فکر میکنم و روز ها
سخت تر از چیزی که فکرشو میکردم میگذره.

نگاهمو به سقف سفید رنگ دوختم.

میترسیدم.

نگران بودم.

نگرانش بودم که ی وقت منو فراموش کنه و باهام
سرد شه.

سرد مثل برف.

مطمئنم اگه منو اینجوری ببینه� هیچ وقت منو
نمیبخشه.

دلم نمیخواست از دستش بدم.

من برای تنها دلیل زندگیم میجنگم. 



ساعتها گذشته بود.لبهام خشک شده بود .

باالخره دکتر اومد باالی سرم.

لبخند کوتاهی زد و دست به کله کچلم کشید.

: دیگه وقتشه.

میترسیدم.

نکنه بر نگردم و خوب نشم.

استرس و دلهره به جونم افتاده بود.

تختمو با پرستارا سمت اتاق عمل هدایت کردن.

با کمک چند نفر روی تخت اصلی گذاشتنم.

چشمامو بستم و به برگشتنم کنار هیلدا فکر کردم.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>

هیلدا:

تقه هایی که به در اتاقم خورده شد مجبورم کردم
لباسی که از تنم درش آورده بودمو دوباره بپوشم.

وقتی درو باز کردم کتی جلوی در ایستاده بود.

لبخندی زد. 

: عامم سالم هیلدا.

+سالم.



: خواستم بگم که ممنون بابت آرایشگاه و رستوران
خیلی خوش گذشت.

+دوس داشتی؟!

: اهوم عالی بود.

+نوش جونت.

خنده کوتاهی کرد و بعد شب بخیر کوتاهی رفت.

برگشتم و دوباره لباسمو درآوردم.

گوشیمو از روی میز آرایشم برداشتم و رفتم سمت
تخت.

دراز کشیدم و با استرس به شماره ِاما زنگ زدم.

سومین دفعه بود که داشتم بهش زنگ میزدم و جواب
نمیداد.�

برای بار چهارم بهش زنگ زدم.

بعد دو بوق برداشت.



+الو ِاما...

صدای زنی ناشناس به گوشم رسید.

: بله بفرمائید!

+ ببخشید� مگه این موبایل ِاما امرائی نیست؟!

: بله عزیزم کاری داشتید؟!

آب دهنمو� قورت دادم.

دستام لرزید.

ناخودآگاه� گوشی از دستم افتاد.

بغض داشت گلومو خفه میکرد.باورم نمیشد� ِاما بهم
خیانت کرده.

برای بار دوم!

دستامو روی سرم گذاشتم.

اشکام بی اراده میریخت.



 تقاص من این نبود.

گریه هام تمومی نداشت.چشمام میسوخت.

اونقدری گریه کردم که،

 نصفه شب شده بود.2ساعت 

زانوهامو بغل کردمو خودمو بیشتر جمع کردم.

چه بد کردی با من.چه بد دلمو سوزوندی.

فکر نمیکردم به این راحتی منو بذاری و بری.

از روی تخت با سرگیجه و سردرد بلند

 شدم.

خشکی لبام آزارم میداد.از اتاقم بیرون زدم.همه جا
تاریک بود.نور کمی از مهتابی های کوچیک بود.

از پله ها با آرومی پایین رفتم.به سمت آشپزخونه
حرکت کردم.

چراغ رو روشن نکردم.



نمیخوام کسی بفهمه که به چه روزی افتادم. ای کاش
زنگ نمیزدم.کاش میخوابیدم و دیگه بی قراری

نمیکردم براش.

بطری سفید رنگی رو برداشتم و سر کشیدم.

مزه تلخش پرید تو گلوم.

کمی سرفه کردم.اصال آب نبود.

چراغو روشن کردم.

 اه ویسکی.

برداشتمش و رفتم سمت اتاقم.امشبو جدا از هر شبی
میخوام بیدار باشم.

باید تصمیم بگیرم.

من نمیتونم تحمل کنم که ِاما با ی دختر دیگه هم
باشه.

خیلی بیچاره ام.



انقدر بهش اعتماد داشتم که یادم رفت این همون
دختریه که تو مهمونی داشت ک.ص لیسی یکی دیگه

رو میکرد.

______________________________
___

# |🚬part63

# |🚬your_naked_body 

# |🚬roman

پله ها رو باال میرفتم.

دستی به چشمام کشیدم ناخودآگاه  اشک می ریختم
درکش برام سخت بود.

در اتاقو با حرص باز کردم.



رفتم داخل و کنار دیوار نشستم.

تاریکی.

نور کِم ماه از پشت پرده ی اتاقم.

ویسکی رو دوباره سر کشیدم.

سرگیجه هام و سردردم لحظه به لحظه بیشتر میشد.

حس میکردم روی زمین معلق شدم.

دستی تو موهام کشیدم.

هق هق های بلندم منو از خودم میترسوند.

حس کردن کسی کنارم باعث شد گریه هامو قطع
کنم.

چراغ اتاق روشن شد.

دستمو جلوی چشمام گرفتم.

+خاموش کن.

چیزی گفته نشد و چراغ خاموش شد.



آروم کنارم نشست و سرشو روی شونه ام گذاشت.

خوب که بهش دقت کردم فهمیدم کتِی.

ویسکی رو دوباره سر کشیدم.

دستشو روی بطری گذاشت: هیلدا بسه دیگه.

خودمو ازش دور کردم و نگاهی بهش انداختم.

ربدوشامبر سفید رنگی تنش بود.

ی تای ابرومو باال انداختم: از ِکی تا حاال تو به من
دستور میدییی؟؟

دستشو جلوی بینیش� گذاشت.

دهنم بوی الکل میداد.

مست و کشیده گفتم: بیرررونن.

: نمیرم.تو حالت خوب نیست.



خنده ای کردم: تو که نمیتونی حالمو خوب کنی اینجا
نباشییی خ بهتره.

دستاشو دو طرف صورتم گذاشت و زل زد به
چشمام.

: هیلدا من همه کار برات میکنم.هنوز اینو
نمیدونی؟!

حس کردم چقدر چشماش شبیه ِاما شده.

بینی اش لباش.

دستمو زیر چونه اش گذاشتم.

چشمام پر از اشک شد.اون اینجا بود کنار من.

چشمامو بستمو لبامو روی لباش گذاشتم.

با ولع لباشو میخوردم.

ولی وقتی چشمامو باز کردم خبری از ِاما نبود.

کتی با چشمای خمار بهم زل زده بود.



بطری شیشه ای رو برداشتم و سر کشیدم.

دستشو روی لباش گذاشته بود.

+مگه من چیکار کرده بودم؟!

با تعجب برگشت سمتم.

: هیلدا اتفاقی افتاده؟!

خنده بغض داری کردم.

+بیا حالمو خوب کن.

به دیوار تکیه دادم و پاهامو� دراز کردم.

سرمو سمت راست بردم و نگاهش کردم.

+مگه نگفتی هر کاری بگم میکنی؟! وقتشه.

از روی زمین بلند� شد و  رو به روم ایستاد.

از دیوار  فاصله گرفتم و دستمو روی رون پاهاش
گذاشتمو سمت خودم کشوندمش.

+ بشین.



بدنش  یخ  بود.

آروم  توی بغلم  نشست.

دستمو  روی گردنش کشیدم.

سمت خودم  کشوندمش� و لبامو روی لباش گذاشتم.

با شدت داشتم  میبوسیدمش.

بدنش شل شده بود .

دستاشو دور گردنم  حلقه کرد.

دستمو زیر ربدوشامبر ش انداختم. 

سینه هاشو  توی مشتم گرفتم.

بدنش  میلرزید.

بهش نگاه کردم.

+ منصرف شدی ؟!

آب دهنشو  قورت داد.

: نه نشدم.

لباسشو باال دادم.



نگاهمو  بین  سینه ها و چشاش میگردوندم.

آروم توی دهنم کردمش.

ناله ای کرد.

مک های آرومی  میزدم.

: هیلدا...

+هوووم.

: در اتاقت بازه.

+پاشو ببندش.� 

از روی پاهام با معطلی بلند شد و رفت درو ببنده.

سرم گیج میرفت.

با زور بلند شدم و رفتم پشت سرش ایستادم.

کنار گوشش گفتم : تو که میدونی من دلم کجاست.

سرشو پایین انداخت.

: میدونم.



+ تو فقط برام موندی.از این به بعد فقط خودت
میمونی.

برگشت طرفم.

با چشمای اشکی بهم زل زد و بغلم کرد.

نمیتونستم تعادلمو� حفظ کنم.

ازش جدا شدم و رفتم روی تخت.

وسط اتاق ایستاده بود و نمیدونست چیکار کنه.

+بیا اینجا دیگه.

با قدم های کوتاه نزدیک شد.

روی تخت اومد و روبه روم  نشست.

کالفه بهش نگاه کردم این دختر خیلی ناحرفه ای و
ساده بود.

مایل شدم طرفش و با ی حرکت لباسشو در آوردم.

نفس های بلندش� از بین لب هاش بیرون میومد� .



لبشو به دندون گرفتم و مک زدم.

______________________________
___________

# |🚬part64

# |🚬your_naked_body 

# |🚬roman 

دستشو دور گردنم انداخت.

بدون اینکه بتونم خودمو کنترل کنم شورتشو پایین�
کشیدم.

ساکت و آروم روی پاهام نشسته بود .

@romane_sahnedar

کانال تلگرام ما :



انگشت وسطمو بین پاهاش کشیدم.

روی نقطه مشخصی از ک.صش قفل زدم و با
حرکات تندی میمالوندمش.

چشماشو بست و ناله ریزی کرد.

: هیلدا دارم دیوونه میشم.

چیزی نگفتم و فقط تند تر به ک.صش فشار آوردم.

لباشو روی لبام گذاشت. 

گاز ریزی از لب پایینش گرفتم و دستمو توی
موهاش کردم.

نفهمیدم که ارضا شد یا نه فقط سریع خوابوندمش� و
روش خیمه زدم.

افتادم به جون سینه هاش و با ولع مک زدم.



خنده ام گرفت.

چه هنرمندانه� داشتم نقش ِاما رو برای خدمتکار�
خونمون اجرا میکرد.

فقط کافی بود ی شالق و چند� تا گوی بیارم تا
س.کس مون کامل شه.

دستشو توی موهام کرد.

: هیلدا خیلی جذاب شدی..فکر نمیکردم امشب
اینجوری شه.

پوزخند تلخی بهش زدم.

چشمام میسوخت.

از خستگی میخواستم بیهوش شم.

ولی باید� کار نصفه و نیمه امو تموم کنم.

سمت پایین� تنش رفتم و پاهاشو از هم باز کردم.

مطمئن نبودم میخوام اینکارو بکنم یا نه.



کتی وقتی متوجه شد میخوام چیکار کنم پاهاشو از
هم بیشتر باز کرد.

زبونمو روی ک.صش کشیدم.

ناله بلندی سر داد و پاهاشو کمی جمع کرد.

داغی بین پاهاش برای بیشتر تحریک کردنش تشویقم
میکرد.

آه و ناله هاش داشت بلند تر میشد.

زبونمو تند� تر بین پاهاش باال پایین کردم.

دستشو روی سرم گذاشتو منو به خودش بیشتر فشار
داد.

به شدت لرزید و نفس های تند� و بلندی کشید.

نگاهی به تنش انداختم.

خستع و بدون انرژی دراز کشیده بود.

سمت دسشویی رفتم.



درو بستم و کالفه چنگی به موهام زدم.

داشتم روانی میشدم.

آب یخو باز کردم و مشتی آب به صورتم ریختم.

مسواکمو برداشتم و خمیر زیادی ریختم.

با عصبانیت دندونامو مسواک میزدم.

چه غلطی کردم.

من چطور تونستم همچین کاری بکنم!

توی دهنم آب ریختم و کمی بعد تف کردم.

بعد ی مسواک زدن طوالنی و خونی شدن لثه هام از
دسشویی بیرون زدم.

روی تخت خوابش برده بود .

چیزی نگفتم و پتو رو روی تن برهنه اش انداختم.

کنارش دراز کشیدم و پشت بهش کردم.

دستمو زیر صورتم گذاشتم.



در عرض چند� ثانیه� به خواب عمیقی رفتم.

______________________________
______________
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)چند روز بعد(

ِاما :



صدای ضربان قلبم بخاطر دستگاه باالی سرم واضح
شنیده میشد.

لبخند عمیقی زدم تموم شد.

همه چی تموم شد.باورش سخت بود که زنده ام.

عمل با موفقیت انجام  شد.

دستمو بلند� کردم و روی سر کچلم کشیدم.

دلم برای موهام تنگ شده بود ولی خب مهم اینه که
تونستم دووم بیارم و بتونم برای همیشه هیلدا رو

کنار خودم نگه دارم.

میز کنار تختمو نگاه کردم ولی موبایلم نبود.

هر چقدر اطرافمو گشتم نبود.

زنگی که کنارم بود رو به صدا در آوردم.

بعد از دقایقی پرستاری وارد اتاق شد.



لبخند کوتاهی زد و گفت : چیزی نیاز داری
عزیزم؟!

- موبایلم نیست.

دستشو توی جیبش کرد و مایل شد سمتم: خب گلم تو
تازه عمل کردی.استراحت کن بعدا� موبایلتو هم

تحویل میدیم.

- موبایلمو لطفا بیار.کار واجب دارم.

دستی توی موهای پریشونش انداخت و بی حوصله
گفت : یه کاریش میکنم حاال.

دستمو دور مچش قفل کردم.

 مین.ضروریه.5- ازت خواهش کردم. فقط 

دستشو از بین دستم خارج کرد.

: باشه ولی به دکتر خبر نده که هم تو رو بیچاره
میکنه هم منو.

لبخند پر از اضطرابی زدم.



- ممنون جبران میکنم.

از اتاق با قدم های بلند بیرون رفت.

دلم آشوب بود.

فکر میکردم اتفاقی افتاده.

ساعدمو روی چشمام گذاشتم و سعی کردم به چیزی
فکر نکنم.

)-چشماتو ببند ی چی بهت بدم.

+چی؟!

-ببند� میگم.

با لبخند� چشماشو بست.

- خب باز کن.

دستی به گردنبند کشید و با چشمای اشکی زل زد
بهم.

+خیلی خوشگلههه.مرسی عشقمم.



- تو اولین فرشته منی تو جهنم زندگیم:( (

دستمو از روی چشمام برداشتم و به نگاه هاش فکر
کردم.

چشمای آبیش از اشک پر بود.

آره اون اولین فرشته منه.هیچ� وقت نمیتونم ترکش
کنم.

هر چقدرم که نخوام بهش فکر کنم، بیشتر به
کاراش،صورت ماهش،موهای حالت دارش،بدنِ�

برهنه اش فکر میکنم.

دلم غرق شدن میخواد.

غرق شدن تو تنش!

شایدم غرق شدن تو منظومه شمسی موهاش :(

غرق شدن تو عطرش!



آروم در باز شد.

پرستار وارد شد و موبایلمو روی قفسه سینه ام
گذاشت.

: من میرم بیرون کاری داشتی صدام کن.

سری تکون دادم.

با رفتنش از اتاق موبایلمو� برداشتم.

چند تا میس کال از دنیل و کلی مسیج از شرکت.

واریزی ها و انتقال ها.

ولی فقط چشمام  دنبال� اسم هیلدا بود.

بعد کلی گشتن پیدا کردم.

آخرین تماسش روزی بود که عمل داشتم!

جواب هم داده شده بود.

نکنه یکی از کارکنای اینجا بهش گفته باشه؟!



کالفه دستی به صورتم کشیدم.

وای همه چی بدتر شد.

نکنه فهمیده� و دیگه بیخیالم شده.

توی تخت نیم خیز شدم.

زنگ کنارمو به صدا در آوردم.

مستخدمی وارد شد.

- میشه لطفا بگید� پیگیری کنن که چه کسی گوشی
منو جواب داده وقتی من تو اتاق عمل بودم؟!

بدون اینکه حرفی بزنه بیرون رفت.

میخوام اول مطمئن شم که به هیلدا چیزی راجب
سرطانم گفته نشده.

بعد میتونم با خیال راحت باهاش صحبت کنم.

______________________________
___________________
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هیلدا:

کسی خونه نبود.

از اتاقم بیرون رفتم.

بوی خوشایند غذا توی خونه می پیچید.

لبخندی به لبم اومد.

وقتی وارد آشپزخونه شدم کتی رو دیدم.

موهای بلند شو اطرافش رها کرده بود.



دستمو دور کمرش انداخت و به خودم فشارش دادم.

هین آرومی کشید و دستشو روی قلبش گذاشت.

:ترسیدم.

+نترسسس منم.

خنده کوتاه و دلبرانه ای کرد.

+چی میپزی بانوو؟!

: غذای خوشمزه.میخوام ساندویچ درست کنم.

+هوممم چه خوب.

+حالت بهتره؟!

: چطور؟؟

+این چند شب خیلی بفاک دادمت.

لپ های برجسته اش کمی صورتی شد.

: آهان نه چیزیم نیست.

دستمو روی سینه هاش گذاشتم.

+چه خجالتی شدی کدبانو!



: آره یکم. 

+ همین االنم هوس کردم.

سرشو چرخوند طرفم.

: چی؟!

+ تنتو.هوس کردم.

مشغول به جا به جایی همبرگر ها توی ماهیتابه شد.

: اهوم.

+اهوم  یعنی چی؟!یعنی توام هوس کردی؟!

: نمیدونم شاید.

دستمو روی رون پاش گذاشتم.

: هیلدا حواسمو پرت نکن غذا میسوزه.

+من همین االن میخوامت.

دستمو سمت دامنش بردم و باال بردمش.

شورت نازک توری مشکی رنگشو کنار زدم.

انگشتمو از کنار شرتش طرف ک.صش بردم.



لباشو گاز گرفت.

شعله زیر غذا رو خاموش کرد.

طرفم برگشت.

دستامو دور کمرش حلقه کردم.

لبهای داغشو روی لبام  گذاشت و آروم بوسیدتم.

چنگی به باسنش زدم.

+در بیار لباساتو.

: یعنی چی؟! اینجا؟!

سرش داد زدم.

دسِت خودم نبود.

+گفتم در بیار.

سریع لباسای مخصوص کارشو از تنش خارج کرد.

+خیله خب دراز بکش رو میز.

چشماشو گرد کرد.

عصبانی پلکامو رو هم گذاشتم.

@romane_sahnedar 
@romane_sahnedar



+نشنیدی؟!

وقتی چشمامو باز کردم روی میز دراز کشیده بود.

+خوبه خوبه.پاهاتو� وا کن.

بین پاهاش خیس شده بود.

آروم از هم بازش کرد.

شت!

انگشتمو توی دهنم کردمو بعدش واردش کردم.

ناله اش بلند شد.

تعداد انگشتامو بیشتر کردم.

وحشیانه به ک.صش ضربه میزدم.

لباشو از هم باز کرده بود و فقط آخ و اوخ میکرد.

یکی از پاهاشو با دستم باالتر گرفتم و بیشتر پاهاشو
از هم فاصله دادم.

+نمیتونم انقد راحت ازت دست بکشم.

: آههه...جا..قحط..ب...بود؟



+رع قسمتت بود اینجا بکنم.ت.

خنده شهوت انگیزی کرد.

ضربه محکم تری بهش زدم که صورتش جمع شد.

ازش بیرون کشیدم.

تو جاش نیم خیز شد.

: منو ببوس.

سرم گیج رفت. این دختر چه بی عادالنه� شبیه به من
رفتار میکرد.

یاد وقتی افتادم که به ِاما گفتم منو ببوس.

شاید اگه ِاما منو دوست نداشت هیچ وقت بخاطرم
این همه اذیت نمیشد!

سرمو تکون دادم و به صورت کتی نگاه کردم.

چشماش پر شده بود از خواستن. از نیاز. و چه
بیرحمانه� پوزخند� کوتاهی بهش زدم.

+جمع کن بدنتو.�



کمی نگاهم کرد.

چشماش از اشک پر شد.

تکیه دادم به دیوار و دست به سینه نگاهش کردم.

+ از من توقع عشق و عالقه نداشته باش.

سرشو کمی پایین انداخت.

: بله.

+ من و تو فقط برای هم حکم یه تیکه از پازل رو
داریم.برای کامل کردن هم.من تورو کامل میکنم و

تو از من ُپر میشی.

با انگشتای دستش بازی میکرد.

+ یکم دیگه مامانم میاد.تا اون وقت وضعیت لباسات
اینجوری نباشه .

سری تکون داد.

+نشنیدم چی گفتی؟!

: ببخشید� چشم.



+آهان خوبه.

نگاه کوتاهی به سر تا پاهاش انداختم� و از آشپزخونه
بیرون زدم.

یقه پیراهنمو مرتب کردم.

طرف در اصلی رفتم.

بیرون زدم و همون جور که توی حیاط پشتی قدم
میزدم پاکت سیگارمو از توی جیبم برداشتم.

سیگارو زیر بینیم گذاشتم و بو کشیدم.

فندکمو برداشتم.

زیر سیگارم گرفتمو روشنش کردم.

شب تا سحر با غصه و غم میشینم :(

در حسرتم که یارمو ببینم.

زیر درختی روی چمن نشستم.

آره از وقتی که رفته کمرم خم شده.

هر چقدرم خودمو گول بزنم نمیتونم  فراموشش کنم.



لرزش چیزی توی جیبم باعث شد کام کوتاهی از
سیگارم بکشم و موبایلمو از تو جیبم بردارم.

دستام میلرزید.

اسم ِاما روی گوشیم افتاده بود.

نمیدونستم بخندم یا گریه کنم.

انقدر به صفحه گوشی زل زدم که قطع شد.

اشک هام روی گونه هام ریخت.

لرزش موبایلم دوباره توی دستم نگاهمو از دود
سیگار گرفت.

دلم هوایی شده بود برای شنیدن صداش.

جواب دادم.

دستمو جلوی دهنم گذاشتم.

- الو هیلدا.زندگیم.

نمیتونستم چیزی بگم.



- عشق دلم. نمیخوای باهام حرف بزنی. دلم برای
صدات تنگ شده جوجه من.

+ِاما...

- جوِن دلم..قربونت بشم.

هق هق هام بلند شد.

نمیتونستم جلوی گریه هامو بگیرم.

-هیلدای من گریه نکن عزیزدلم.منم دلم برات تنگ
شده..منم دیگه ُبریدم.

+ِاما من..من خیلی..َبدم.

-اینجوری نگو عزیزدلم درکت میکنم.فکر کردی بر
نمیگردم پیشت.ولی من ِبدون� تو میمیرم.

نفس عمیقی کشیدم.

+تحمل..ن..دارم..برگرد..

-برمیگردم عزیزم برمیگردم دیگه گریه نکن.

دستمو روی چشمای اشکیم کشیدم.



______________________________
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سرم به شدت تیر میکشید. 

+اون..کی بود؟!

-کی عزیزم؟؟

+همون دختره...اون روزی که بهت زنگ زدم به
جات یه دختر دیگه جواب داد.



- خب گلم منشی بود.منم  تو جلسه بودم.

+چرا بعدش بهم زنگ نزدی؟؟چرا همش من برای
عشقمون بجنگم و تو فقط نگاه کنی؟!

سکوت کرده بود و چیزی نمیگفت.

+ِاما منو ببخش.

-برای چی؟!مقصر منم تو باید� منو ببخشی.

+من...من  ی اشتباهی کردم..میدونم اگه
بفهمی..نمیبخشی منو.

اشک هامو از روی صورتم پاک کردم.

-چیشده؟!

+نمیتونم بگم.

-هیلدا اتفاقی افتاده؟!

+آره ولی باید رو در رو بهت بگم.



- خیله خب خودتو ناراحت نکن اتفاقیه که شده.

+امیدوارم بعد اینکه شنیدی هم همینو بگی.

-دلواپس نباش عزیزم.همه اشتباه میکنن.

+ممنون.خیلی دلم برات تنگ شده بود.

-منم نفسم.تموِم روزم فکر کردن به تو بود و هست.

لبخند تلخی زدم.

چقدر میتونست ی نفر خوب باشه.

خیلی دلم میخواست بغلش کنم .

حس عذاب وجدان داشت درونمو نابود میکرد.

از ی طرف هم قلب شکسته کتی.

بی رحم شدم.

حداقلش تو مدتی که ِاما نبود فهمیدم که چقدر بدون
اون آدم پست و رذلی هستم.



احساسات دخترونه� ام بدون اون مثل فوت کردن
قاصدک ها به باد میرفت.

ساعتها با ِاما صحبت کردم.

قلبم پر از روشنایی شد.

روحم زنده شد.

دیگه خبری از اون هیلدای تند مزاج نبود.

پاکت سیگارمو همراه با فندک طرف سطل آشغال
پرت کردم.

همینقدر ساده بخاطرش دارم به حالت عادیم بر
میگردم.

آره من همون هیلدای لوس و ناز نازوعم.

من به درد )تاپ( بودن نمیخورم.

من فقط ِاما رو میخوام. 



میخوام که بهش تکیه کنم.  نمیتونم مثل ی مرد پشت
کسی وایسم.

دیگه صبر و تحملشو ندارم.

خسته شدم و دلم میخواد� فقط ِاما ازم حمایت کنه.

طرف خونه قدم بر داشتم و درب رو باز کردم.

مثل اینکه مامان و بابام برگشته بودن.

اولین کاری که باید� بکنم صحبت با کتِی.

آشپزخونه نبود.

سری به اتاقش زدم.

گوشه تختش نشسته بود و به جایی زل زده بود.

دوباره تقه ای به در زدم.

نگاهم کرد.



ولی بعدش� روشو کرد اون ور.

معلومه بد دلشو شکوندم.

طرفش رفتم و روی تختش نشستم.

+کتی من معذرت میخوام.این روزا واقعا حالم خوب
نیست و برای اینکه خالی شم روی تو ناراحتیامو
آوار کردم.میدونم چقدر از دستم دلخوری و اینم

میدونم که به این راحتی ها منو نمیبخشی...

وسط حرفم پرید.

: هیلدا من حالم خوبه.خودم بهت این پیشنهادو�
دادم.بهت گفتم که منو لمس کن. تو میتونستی منو

پس بزنی ولی اینکارو نکردی.وقتشه که منم به
زندگیم برسم و برای خودم آینده� بسازم.من امروز به

این نتیجه� رسیدم که منو تو هیچ آینده� ای کنار هم
نداریم.



+درسته.لطفا منو ببخش بابت رفتار زشت امروزم.

لبخند کوتاه و غمگینی زد.

: شاید اگه بهت نمیرسیدم فکر میکردم خیلی فرد مهم
و رمانتیکی هستی. ولی بعد اینکه به عشقم رسیدم

متوجه شدم اونجوری که فکر میکردم نیستی و چون
من عاشقت بود نمیتونستم بفهممت. 

+مرسی که تو این مدت تحملم کردی تو مثل ی
رفیق کنارم بودی شاید اگه تو نبودی وضعیت من از

االن هم بدتر بود.

: خواهش میکنم.

دستمو روی شونه اش گذاشتم و طرف خودم
کشوندمش.

بغلش کردم.



آروم دستی به موهای فرفریش کشیدم و نوازشش
کردم.

+تو لیاقتت خیلی باالتر از منه.امیدوارم که
خوشبخت بشی.من همیشه به تو فکر میکنم و خوبی

هاتو برات جبران خواهم کرد.

حرفی نمیزد.�

سفت بغلم کرده بود.

: ممنونم هیلدا.امیدوارم کنار ِاما خوشبخت بشی.

پوزخند کوچیکی به حرفش زدم.

+فکر نمیکنم بخواد منو قبول کنه.اگه بفهمه من
باهات رابطه داشتم دیگه حتی اسمم نمیاره.

ازم فاصله گرفت و به چشمام زل زد.

: خب بهش نگو.منم قول میدم بهش نگم.



+مگه میشه کتی.باالخره که متوجه میشه. از خوِد
من بشنوه خیلی بهتر از اینه که از یکی بشنوه.

: ولی اینجوری امکان داره از دستش بدی.

+حداقلش میفهمم که ِاما واقعا منو میخواد یا نه.

: هر جور راحتی.اگه خواستی که بهش نگی فقط
کافیه بهم بگی.منم بهت قول میدم که دیگه حرفشو

نیارم.

لبخندی بهش زدمو آروم لپشو بوسیدم. 

+مرسی که هستی.

: کاری نکردم. 

______________________________
________________

# |🚬part68

@romane_sahnedar



# |🚬your_naked_body 

# |🚬roman 

از روی تختش بلند شدم .

جلوی در ایستادم و نگاهش کردم.

حس کردم بخشیده منو.

یکم از عذاب وجدانم کم شده بود..

فقط میخواستم ِاما هم بفهمه.

امیدوارم که ببخشه و بذاره برگردم به زندگیش.

صدای خنده های پدر و مادر از طبقه پایین میومد.�

شاید بعضی وقتا دلم میخواست که بر میگشتم به
زمان قدیم.

وقتی که استریت بودم و هیچ حسی به دخترا نداشتم .



ولی هیچ حسی ناب تر و شیرین تر از ِاما برام نبود.

نمیتونم جز اون با کس دیگه ای اون لحظه رو حس
کنم.

حتی وقتی با کتی هم رابطه داشتم دلم میخواست
بشینم بعدش ساعتها گریه کنم.

تنم فقط برای ِاما بودن رو یاد گرفته بود.

سمت اتاقم رفتم.

چه بی نور و بی رنگ بود بدون� اون..

بالکن رو باز کردم.

هوای بیرون خنک و دلچسب بود.

یاد لحظاتی افتادم که ِاما پنهانی میومد� دنبالم. 



چقدر استرس و اضطراب داشتم و مامانم با خبر
بود.

خوابیدن� رو تختی که کتی روش ناله کرده بود زیرم
برام سخت بود.

حتی بیشتر از قبل.

از االن به بعد برام سخت تر هم بود.

چقدر بد ِاما رو قضاوت کرده بودم.

چند روز دیگه به گفته ِاما،بر میگرده و وقتی
وضعیت منو ببینه� قطعا شوکه میشه.

میتونم از االن حالتشو حدس بزنم.

یا منو میکشه یا کتی رو.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>



کالهی رو روی سرم گذاشتم.

میترسم همون لحظه بهش شوک وارد شه بخاطر
موهای پسرونه ام..

دستی به پیراهنم کشیدم و سویشرت مشکی رنگی تنم
کردم.

هوا کم کم رو به خنکی یا گرمی میرفت.

زمستونو فقط بخاطر هودی پوشیدنام دوست دارم :(

موبایلمو توی جیبم گذاشتم.

تیپم کمی پسرونه بود.

امیدوارم بعِد اومدن ِاما بتونم دوباره به حالت
دخترونه خودم برگردم.

از اتاقم بیرون زدم.



پله ها رو با سرعت پایین� رفتم.

کتی به تازگی با پسری آشنا شده بود و همش در
حال تلفنی حرف زدن با اون بود.

خوشحال بودم که کنارش لبخند به لب داشت.

دستی براش تکون دادم.

گوشی رو از گوشش فاصله داد.

: مواظب خودت باش از طرف من خوووب ِاما رو
دید بزن.

چشمکی حواله اش کردم.

سوئیچ ماشینو از روی میز تلویزیون برداشتم و
بیرون رفتم.

نیم ساعت دیگه هواپیمای هیلدا به زمین میشینه و
باید فرودگاه باشم.

ماشینو روشن کردم.



هوا روشن و آفتابی بود.

آهنگ مالیمی پخش کردم.

خیابون ها خلوت بود.

همه چیز داشت طبق برنامه پیش میرفت و من چه
عاشقانه داشتم به دیدار دنیام میرفتم.

میخوام انقدر محکم بغلش کنم که تنش با بدنم یکی
بشه.

با لبای خندون� به فرودگاه� رسیدم.

ماشینو توی پارکینگ� پارک کردم.

پیاده شدم و شاخه های گل رز قرمزی که توی راه
چشممو گرفته بودنو� برداشتم.

سمت قسمت اصلی فرودگاه رفتم.



تابلویی که باال نصب شده بود رو دیدم.

درسته االنه که برسن. 

طرف دیوار شیشه ای که فرود هواپیما ها رو نشون
میداد رفتم.

باورم نمیشد.

باالخره رسید.

خنده از لبهام کنار نمیرفت.

هی این طرف و اون طرف میرفتم از ذوق.

مسافرا دونه به دونه پیاده میشدن.

نگاهم به پله برقی بود.

آدمای زیادی پایین میومدن.�

ببینممنتظر بودم که ِاما رو هم بین اون جمعیت 



______________________________
_________________

# |🚬part69

# |🚬your_naked_body 

# |🚬roman

باالی پله ها دیدمش.

نفسم برید.

مثل وقتی که لبهاشو کنار لبهام حس میکردم.

کالهی سرش گذاشته بود و چمدون کوچیکی� دستش
بود.



تا  پایین� پله برقی داشت اینطرف و اونطرف رو نگاه
میکرد و هنوز منو پیدا نکرده بود.

سمتش دویدم.

بدون اینکه بزارم نگاهم کنه سفت بغلش کردم.

عمیق بوی عطر تنشو نفس کشیدم.

دستش رو هوا مونده بود.

کمی بعد کنار گوشم آروم گفت :هیلدا.

ازش کمی فاصله گرفتم.

به چشماش زل زدم.

شوکه شدم وقتی دیدم ابروهاش و مژه هاش نیست.

+ِاما چه بالیی سرت اومده؟؟!

-چیزی نیست برات توضیح میدم.تو چرا انقد
پسرونه میگردی؟!نشناختمت از دور.

لبخند ژکوندی زدم. گل های توی دستمو طرفش
گرفتم.



با لبخند� از دستم گرفت: برای منه؟؟

+اهوم.

- مرسی قشنگه.

دستمو روی گونه هاش گذاشتم.

-چیه؟!میخوای اینجا فاتحمو بخونی جوجه؟؟

+نه ولی میخوام انقد نگات کنم که وقتی چشمامو
میبندم بازم تصویرت بیاد جلو چشمام.

-هومممم. هنوز وقت برای دید زدن زیاده.

دستمو توی دستاش گرفت.

-بیا بریم.

کنارش شروع به راه رفتن کردم.

چقدر قلبم آروم شده بود.

نیکول رو از دور دیدم.



هنوزم مثل قدیم بی حواس به ماشین تکیه داده بود و
به چیزی که داخل گوشیش بود لبخند� میزد.

وقتی که بهش رسیدیم موبایلشو توی جیبش گذاشت و
در جلو رو برای ِاما باز کرد.

منم که رفتم پشت نشستم.

نیکول بی سرو صدا مشغول رانندگی بود.

ِاما هم چیزی نمیگفت.

کاش حداقل میومد عقب،کنارم می نشست.

پووفی از بی حوصلگی کشیدم.

آهنگ مالیمی که پخش بود چشمامو گرم کرد.

سرمو به شیشه پنجره تکیه دادم.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>>



ِاما :

خستگی پرواز از پا درم آورده بود.

ولی نمیتونستم چشم روی هم بزارم.

اشاره ای به نیکول کردم : یکم سرعت تر برو.

سرشو تکون داد و گفت : چشم االن سرعتمو زیاد
میکنم.

دستمو روی پیشونیم گذاشتم و به جاده خیره شدم.

استرس گفتن حرفام به هیلدا رفته رفته زیاد تر میشد.

هیلدا کل راه ساکت بود.

نکنه بخاطر دیدن ابروهام اینجوری شد.

برگشتم که ببینم چیکار میکنه.



دستشو زیر چونه اش مشت کرده بود و چشماشو
بسته بود.

انگار که چند ساِل نخوابیده.

دستی به صورتم کشیدم.

نیکول جلوی در اصلی خونه نگه داشت.

از ماشین پیاده شدم.

:نیکول وسایلو ببر باال.منم میام.

چشمی گفت.

در سمت هیلدا رو باز کردم که از خواب پرید.

با چشمای خوابالود� نگاهم کرد.

-رسیدیم عزیزم.

منگ و گیج از ماشین پیاده� شد.

دستشو گرفتم و با هم سمت خونه رفتیم.



چقدر دلم برای خونه و هیلدا تنگ شده بود.

خانم ریچل رو از دور دیدم که با لبخند� بهم نگاه
میکرد.

حتی ریچل هم خبر نداشت از سرطانم.

چند قدم نزدیک شد.

: سالم خانم.

-سالم ریچل.خوبی؟!

: ممنون� خانم.خوشحالم که میبینمتون.

-مچکرم ریچِل عزیز.

وارد خونه شدیم.

-هیلدا عزیزم  بشین سالن پذیرایی  منم حاضر میشم
میام.

سری تکون داد و ازم جدا شد.



رفت  روی مبل تک  نفره ای نشست.

کالهشو همچنان سفت  روی سرش گذاشته بود.

تعجب داشت.

چون هیچ موقع کاله نمیذاشت.

سعی کردم بیخیال� بشم.

پله ها رو باال رفتم و وارد اتاقم شدم.

به دیوار تکیه دادم.

همه چیز سِر جاشه. حتی مرتب تر از قبل.

______________________________
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در کمدمو باز کردم .

کالهمو از سرم برداشتم .

ی پیراهن مشکی تنم کردم با شلوار طوسی رنگ.

شاید از ترس سکته بزنه بخاطر کچل  بودنم.

ولی بی تفاوت از اتاقم بیرون زدم.

پله ها رو پایین رفتم.

خانم ریچل که از پایین� منو دید رنگش پرید.

چیزی نگفت و فقط بهم زل زد.

کنارش رفتم و آروم کنار گوشش گفتم: ریچل من
سرطان داشتم برای همون به آلمان رفتم.



چشماش از اشک پر شد.

: خانم ..من باورم..نمیشه.

انگشت اشاره امو روی لبام گذاشتم و گفتم: هیشش
چیزی نیست.عمل کردم تونستن درمانم کنن.

: خداروشکر خانم.خوشحالم که االن حالتون بهتره.

-ممنونم ریچل.گفتم بهت بگم که خبر داشته باشی و
اگه ی وقت هیلدا حالش بد شد کنارم باشی و توام ی

جا نفست بند نیاد.�

:خیالتون راحت خانم.حواسم هست.

-مرسی. 

نفس عمیقی کشید.

اشک هایی که روی گونه اش ریخته بود رو پاک
کرد.

از پیشش رفتم.

@romane_sahnedar



هیلدا نشسته بود و به زمین چشم دوخته بود.

کنارش نشستم.

نگاهش بهم افتاد.

+ِاما.چرا اینجوری کردی خودتو؟!

چونه ام خاروندم و  خندیدم.

-چون ُمده ُمد.

+یعنی چی؟؟مگه من گوشام مخملیه؟؟

-هیلدا من سرطان داشتم.

دستشو روی سرش گذاشت.

-  نگران نباش.برای همین به آلمان رفتم برای
درمان.نخواستم ناراحتت کنم.

شروع کرد به گریه کردن.

لپ هاش صورتی شده بود از عصبانیت.



-آروم باش حاال که چیزی نشده.

+ِاما تو باید بهم میگفتی...من فکر نمیکردم حالت
بده...تو خبر میدادی بهم تا منم اینجا� هزار تا فکر

نکنم...مردم و زنده شدم تا تو بیای. 

دستشو روی چشماش گذاشت.

+ِاما خیلی بد کردی..اگه بالیی سرت میومد� چی؟؟!

رفتم جلوی پاهاش نشستم.

-هیلدا انقدر خودتو اذیت نکن باالخره که من حالم
خوبه و کنارتم و این خودش یه فرصته برای دوباره

شروع کردن.

لباشو داخل دهنش کرد.

+تو نمیتونی بفهمی.من...من فکر کردم که گذاشتی
رفتی..و وقتی صدای اون دخترو شنیدم

بیشتر...بیشتر داغون شدم.



دستمو روی گونه هاش گذاشتم و ایستادم.

بغلش کردم.

هق هق هاش شدت گرفته بود.

کالهشو از روی سرش برداشتم تا نوازشش کنم.

ولی وقتی موهای پسرونه اشو دیدم تعجب کردم.

کمی از خودم جداش کردم.

-هیلدا.

خنده ام گرفت.

+هوم!

-موهاتو چرا این شکلی کردی آخه؟!من االن چی
بهت بگم بچه!

لباشو آویزون کرد.

+ببخشید.

-هووففف من کچل توام کچل.



لبخندی به لبهاش اومد.

+نه دیگه .االن� من شدم ِاما توام شدی آقای زیلسون.

اخم کمرنگی کردم.

لپشو گاز آرومی گرفتم.

-چقدم خوش اشتها.دیگه چی؟!

+خب نمیشه من ی روز ِاما باشم؟؟

خندیدم.

-باشه فقط دیگه اشکاتو از صورتت پاک کن.

دستشو روی صورتش کشید.

______________________________
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هیلدا :

دو روز بود که پیِش ِاما بودم.

دلم میخواست هفته ها و ماه های زیادی رو کنارش
باشم.

میترسیدم ولی،ترس از اینکه حقیقت برای ِاما آشکار
بشه.

بهتر بود که باهاش صادق باشم.

همه چیو براش تعریف کنم.

از یه طرف هم ترس از دست دادنش شبها برام
کابوس بود .



امروز وقتش بود.

وقِت گفتِن رابطه ام با کتی.

نفس عمیقی کشیدم و تقه ای به در زدم.

-بله؟!

+هیلداعم.

-بیا تو.

درو آروم باز کردم و نگاهمو بهش دوختم.

جدی پشت میز مطالعه اش نشسته بود و با دقت به
لب تاپ رو به روش نگاه میکرد.

نزدیک تر رفتم.

نگاهشو بهم انداخت و لبخند کوتاهی زد.

+یکم وقت داری صحبت کنیم؟!

-رع من همیشه برای تو وقت دارم.



+خواستم بهت پیام بدم حرفامو گفتم زیاد تو فضای
مجازی نیستی،سین نمیکنی.

- خب تو همه ی حرفاتو میگفتی باالخره� که من سین
میکنم عزیزم.

+من...من ی کاری کردم و االن پشیمونم و میدونم
که تو منو نمیبخشی.حتی اگه منم به جای تو بودم

همین کارو میکردم،نبخشیدن.

دستشو توی هم پیچ داد.

دوس داشتم بتونم بغضمو قورت بدم ولی شدنی نبود.

+خودت هم خوب میدونی که من خیلی دوستت دارم
و هیشکی برام مثل تو نمیشه ولی این وسط دلسوزی

که هم برای من نفع داشت و هم برای یکی دیگه
تونست منو از خودم برنجونه.



اشک هایی که قراره برای ِاما آشکار بشه رو توی
بغضم جمع کردم.

+من بعِد اینکه فهمیدم داری ازم دوری میکنی و
اون منشی جواب تلفنتو داد دیوونه شدم.چند� روز

پیشش کتی به عنوان خدمتکار� اومده بود به خونمون.

- یعنی چی؟؟ کتی چرا اومده خونتون؟!

+برای کار.

- تو بهش گفتی بیاد؟؟

+نه من نگفتم.مامانم بهش گفته بود.

عصبی بود.

ضربه های تند و عصبی پاهاش به زمین استرسمو
چند برابر میکرد.

+اون شب من مست بودم.حالم اصال خوب
نبود.وقتی اینطوری بودم کتی اومد تو اتاقم.

چشمامو بستم و گفتم: من باهاش رابطه داشتم.



+بعدشم نتونستم جلوی خودمو بگیرم و هر روز با
س.کس تحقیرش میکردم.

دستشو روی میز کوبید.�

چشماش از اشک پر شد.

- هیچ میفهمی چی میگی؟؟ مگه تو همونی نبودی که
میگفتی دنیات بدوِن من جهنمه!�

سرمو پایین� انداختم و اشکای خفه شده ام شروع به
باریدن کرد.

+ببخشید.

- ازت توقع نداشتم.فکر نمیکردم انقدر پست و رذل
بشی که بخاطر چند ماه نبودنم دست به بدن اینو اون

بکشی.

دستی روی موهای کمش کشید و سعی کرد اشکاشو
پاک کنه.

-بد کردی..خیلی بهم بد کردی...من قلبمو بهت دادم
ولی تو چیکار کردی؟؟زدی نابودش کردی.



دستمو جلوی دهنم گذاشتم.

نفسم باال نمیومد.

+ولی من دوستت دارم.

نزدیکم اومد و دستمو گرفت.

-دیگه نگو.هیششش.

+ِاما منو ُبکش ولی از خودت دور نکن.

-بلند شو.نمیخوام ببینمت.

دستمو کشید و بلندم کرد.

دنبال خودش کشوند.

در اصلی رو باز کرد.

هولم داد بیرون.

-خدافظ.

درو محکم بست .گوشام سوت میکشید.

صداها چند� برابر میشد.

همه چی تار و سیاه شد.گرمای تنم دو برابر شد.



-هیلدا.عزیزم بیدار شو داری خواب میبینی.

چشمامو باز کردم و بلند شدم.

تنم خیِس عرق بود.

ِاما روبه روم بود و دستشو روی گونه ام کشید.

-خوبی عزیزم؟!

بغضم ترکید و گریه کردم.

منو به آغوش کشید و کنار گوشم گفت: گریه نکن
زندگیم همش خواب بود.

+ترکم نکن.من بدوِن تو دووم نمیارم.

دستشو دور کمرم محکم تر کرد.

-هر چقدرم که بد بشی بازم برای منی!

+دوستت دارم.

-کتی بهم زنگ زد.

خشکم زد.

عرق سردی روی کمرم نشست.



-همه چیو بهم گفت.خودتو� اذیت نکن.چند شبه خواب
نداری.همش کابوس میبینی.

ازش فاصله گرفتم.

+چی..چیو گف؟؟

-رابطه ای که باهاش داشتی رو...

+ببخشید.

-مهم نیست.من از همه چی خبر دارم و مقصرش تو
نیستی.درکت میکنم.

+مرسی که هستی.

لبخند آرومی زد.

دستمو دور گردنش انداختم و محکم بغلش کردم.

- در ضمن منم دوستت دارم فرشته کوچولوی من.

______________________________
______________
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همه چی میتونست قشنگ تر باشه.

ولی هیچوقت نمیشد که االن رو توی ذهنم تصور
کنم.

وقتی که داشتم لباس عروس تنم میکردم از ذوق
دستو پاهام میلرزید.



وقتی زیر دست آرایشگر بودم به این فکر میکردم
که امشب برای همیشه برای اون میشم.

فکر نمیکردم پدر و مادرم با این ازدواج موافقت
کنن.

)-چشماتو ببند.

+ِاما برای چی؟؟

-ببند� قشنگ من.

چشمامو آروم بستم.

منو سمت جایی هدایت کرد.

+باز کن.

آروم چشمامو باز کردم.

کِل خونه از شمع پر شده بود.



جلوی پاهام نشست و سرشو پایین گرفت.

جعبه کوچیکی رو باال گرفت و نگاهم کرد.

با چشمای پر از استرسش نگاهم میکرد.

حواسم به کت شلوار خوشرنگ تنش بود.

دستی جلوی صورتم تکون داد.

در جعبه رو باز کرد.

حلقه ظریف و قشنگی وسط جعبه بود.

-همه ی زندگیم،جوجه� من خودت میدونی� که چقدر
دوستت دارم و چقدرررر برام مهمی.بخاطرت همه

کار کردم.همه کار میکنم و خواهم کرد.فقط ی
چیزی میخوام.

این که همسرم بشی.مادِر بچه هام شی.جوجه
همیشگی من بشی.قبول میکنی؟؟



اشک های توی چشمامو پس زدم و جلوش نشستم و
محکم بغلش کردم.

+دوستت دارم.

ازم فاصله گرفت و لبهامو� بوسید.

-قبول میکنی؟؟

+قبول میکنم.(

:عروس خانم.تموم شد آرایشت، وقتشه بری .

لبخندی بهش زدم و تشکر کردم.

موهای کوتاهم کمی تو ذوق میزد ولی برام مهم
نبود.

از روی صندلی بلند شدم و ایستادم.



َاشلی: واییییی چه جیگر شدی.بخدا که امشب ِاما پاره
ات میکنه.

خنده ای کردم و گفتم: هیس یواش.

مامانم سمتم اومد و بغلم کرد.

:دردونه من خیلی زیبا شدی.خوشبخت بشید.

+ممنون مامان� جونم.

َاشلی:به نظرم بهتره بریم تا اون یکی عروس خانم
ناراحت نشدن.

از آرایشگاه بیرون زدیم.

ِاما رو جلوی در شاد و بشاش دیدم.

کت شلوار مشکی رنگ شیکی تنش بود.

موهاش بلند شده بود و ازم دلبری میکرد.



دستشو توی جیب شلوارش گذاشت و نزدیکم شد.

محو چشمام بود.

-خیلی نفس گیر شدی.

سرمو انداختم پایین� و با گل توی دستم ور رفتم.

+توام خیلی خوشتیپ شدی.

در جلوی ماشین رو باز کرد و بهم کمک کرد سوار
شم.

یک مین بعد خودشم سوار شد.

شروع به حرکت کرد.

دستمو از روی پاهام برداشت و روی فرمون گذاشت
.
 

نگاهم کرد.

-قشنگ ترین رویای من،برای همیشه عاشقت
میمونم.

+من کنار تو خوشبخت ترینم :(((
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نویسنده : آرامش امدادی
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