
 

 

♡ دلدادگی خوگیر ♡ 

هنگام: قلم به  

《 ممنوع نویسنده نام ذکر با حتی کپی 》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 تیالو احمدی

02سن:  

 گرایش:وانیال

 ITدانشجو 



 

 

 

رضوی نیوان  

02:سن  

مستر:گرایش  

کمکانی مهندس  



 

 

 

دالوری متین  

02:سن  

تیالو دوست و همخونه  

 IT دانشجو



 

 

رفتم رژه اتاقو عرض و طول چندبار نمیدونستم استرس شدت از  

گذاشته شونم روی دستشو شده کالفه متین باالخره که این تا  

+  اصال نمیگفتی مگه بدی؟ انجام کارو این میخای نمیگفتی خودت مگه سرجات بشین تیالو بسه

داری؟ استرس چی برای  پس همینه درست کار  

 اگه نبودم من میزد حرفارو این دیشب که تیالوی انگار ولی بود حقیقت متین حرفای تمام

 و سالم!! نه ولی بودم چِت و مست حتما میگفتم بوده خوب حالم کامال این از نبودم مطمعین

بودم هشیار  

_  که ایرانی! ایران تو کجا اونم میخام؟ تورو من سالم چی؟ بگم برم سختمه نمیشه متین نمیتونم

 میشکنم چی؟ استریت گفت میترسم،اگه متین نمیشه! کارم گناه من میگه خالفکارم من میگه

میشم نابود متین  

بود گرفته قرار گردنش و شونه میان جایی سرم کرد حلقه شونم دور شو سر همیشه دستای  

+  دارم دوست بگی بهش اگه نمیخام بدتو دارم دوست چقد عزیزی برام چقد ک میدونی تیالو

 سخته میدونم میکنی نابود خودتو خودت دوسال این تمام مثل نگی اگه ولی کنه نابودت شاید

میتونی حرفایی این از ترقوی تو ولی تیالو … 

دیشب تیالو همون بودم شده دوباره بود داده جرئت بهم بود کرده گرم دلمو حرفاش  

_  باشم، داشته زدن حرف نفس به اعتماد بتونم تا باش باش، کنارم تو ولی متین میزنم زنگ بهش

باشه؟ باشم، االن قوی تیالو همین بتونم تا باش  

+ نباش نگران پس هستم من بخای تو ک وقت هر تا همیشه که میدونی  

 اگه  هست متین میدونستم ولی داشتم استرس هنوزم رفتم گوشیم سمت و اومدم بیرون بغلش از

دردم مرحم میشه متین شکست دلمو کسی  

بود متین بخش اطمینان لبخند قفل من نگاه و پیچیدمی گوشم توی گوشی بوق  



 

 

 بفرمایید؟*

شد گوش وجودم تمام سردش صدای پیچیدن با  

خشن و سرد صدای این برای میدم جون من نمیفهمید کس هیچ که آخ   

صدا این بم و زیر توی بشم دفن دارم دوست دونستنمی کسی  

*  ک داره مشکلی بازم نکنه نیوردین اینجا ماشینو که جدیدا اومده؟ پیش مشکلی! احمدی؟ آقای

  …تماس

 !نیوان+

کرد کوتاهی مکث   

کرد نوازش روحمو صداش دوباره  

 بفرمایید*

 

_ خودمون …خودم راجب نه ماشین راجب …بزن حرف باهات میخاستم …میخاستم … 

* بزاریم؟ قرار هم با یجایی میخاین یعنی منظورتونو فهممنمی! ما؟  

_  بگی تو چی هر بعدش ولی بگم االن بزار بگم بهت رودررو حرفامو نمیتونم! اصـــال نهههه نه نه

نباشم مدیون خودم به بعدا تا بگم بهت میخام ولی نکنی قبول میدم حق بهت حتی  

 بود گرفته گُر تنم و کردمی خس خس سینم بود سنگین نفسام و بود شده خشک دهنم تمام

میشه بلند زیادی حرارت گوشام از میکردم حس  

 هیچ بدون که نیوانی و بدم ادامه باید بفهمونه بهم اشاره با داشت سعی که کردم نگاه متین به

بشنوه حرفامو ادامه تا بود منتظر حرفی  



 

 

_  …من …خوب و میگزره دوسال به نزدیک ما دیدار اولین از که میدونید رضوی آقای …نی

 …اولیه های دیدار همون از ولی نه که اول خوب …اول روز همون از که بگم میخاستم من یعنی

بگم چطور آخه …میدونین … 

* میگی چی فهممنمی کردن ِمن و مِن با مدلی این بزن واضح حرفتو  

گفتم یهویی و بستم چشمامو  

_ دارم دوست … 

+  کن قطع تیالو ببین منو شدی دماغ خون دوباره باز ببین عزیزم باش آروم باش آروم! تـــیـــالو

میگم د رو وامونده اون … 

گفتم حرفمو ادامه متین زدنای پا و دست به توجه بدون  

_  عاشقانه من نه که داشتن دوست نیوان دارم دوست …بگم بهت میخاستم همینو آره

من نمیخای منو میدونم اینکه با میپرسم نمیبینی منو که رو تویی میپرسم میپرستمت … 

* میبینمت ارکیده کافه دیگه ساعت یک بشور صورتتو …… 

 

 اطراف تماما   من فکر اما میکرد پاک صورتمو روی خون بتادین با داشت بودم نشسته متین روبروی

بود کرده امیدوار منو شکسته دل نگفتنش نه با هاش حرف با که نیوانی گشتمی نیوان  

بشنوم که خواست نمی دلم ولی میکردم حس و متین های زدن صدا   

 بشه صداش تا کنه تکرارشون آنقدر میخواست کنه دور و نیوان حرفهای تمام خواست می دلم 

جونم توی زنگ یک  

کردم نگاهش متعجب اومدم خودم به متین دست های تکون با  

+  میگفت چی …تیالو ببین منو هپروت تو رفت باز بزنن گندش اههه منووو ببین تیالو! تیالو

کننننن نگاه منو ریختی؟تیالو بهم انقد که نه گفت نیوان؟  



 

 

_ میکنی جیغ جیغ چرا متین؟ میگی چی   

کردمی خفم حتما بود جاش اگه مطمعینم و بهش دادمنمی گوش فهمید بود شده پوکر صورتش  

+ شدی؟ شکلی این چرا گفت چی میگم! میگی چی کوفتِ  

گفتم شد هول پریدم جام از اومدم خودم به تازه متین سوال با  

_ بپوشم چی کنم؟ کار چی االن من …دیگه ساعت یه گفت متین شدم بدبخت متین … 

 به یکدونشون تا بیرون ریختممی لباسارو دونه دونه رفتم کمدم سمت به میزدم غر ک طور همین

بشینه دلم  

من گنگ حرفای از بود نفهمیده هیچی کردمی نگاهم تعجب با متین  

بگیرم قرار روشروبه تا کشید شدت با دستمو  

+ شده؟ چی بده توضیح برام چی؟بیا دیگه تیالو؟یکساعت تو میگی چی  

_  تاخیر و بودن نشناس وقت از که میدونی ارکیده کافه بیام دیگه یکساعت گفت ندارم وقت نه نه

 حمام خدایا وای کنم عجله باید بپوشم چی کن کمکم زدن حرف بجای متـــینـــن میاد بدش

بگو خدا تورو میکنم گریه میشینم االن متین کنم کار چی برمممم باید هم  

+  سخت نمیخاد هم لباس داری؟برای استرس انقد چرا نیس معلوم هیچی هنوز باش آروم تیالو

 تنت لباسای نه شخصیتت عاشق بشه خودت عاشق باید نیوان! تیالو باش خودت فقط بگیری

میگم؟ چی میفهمی  

 آره_

+ شد دیر پسر بدو میکنم آماده لباس برات منم بگیری سریع دوش یه بری تا پس! خوبه  

حمام در سمت دادمی هولم طور همین و  

 



 

 

 نیوان#

کردم قطع و تلفن  

میکردم فکر احمدی حرفای به کاناپه رو کردم پرت خودمو  

 باهاش چرا نکردم؟ ردش همونجا چرا بود؟؟؟ شده عاشقم! دونستم نمی رو بچه این اسم حتی من

نه میگفتم بهش باید کافه؟ بیاد گفتم که گذاشتم قرار ! 

اتاقم سمت رفتم و گفتم ایی کالفه پوووف  

 اعصابم این از بیشتر تا باشه نداشته تاخیر هم احمدی بودم امیدوار و باشه داشته تاخیر نمیخاستم

نریزه بهم  

نشسته کافه جای ترین دنج توی میز یک روی که دیدمش شدم کافه وارد   

میکرد بازی هاش انگشت با و بود پایین سرش  

نشد حضورم متوجه ک بود افکارش محو انقدر  

* احمدی آقای  

اومد خودش به بدی تکون با  

کرد بلند سرشو  

هاش موج روی بر رقصیدمی آفتاب تأللو که بود دریایی مثل چشماش،   

 و نمیخامش بگم بهش بخام ک این از میکردن منصرفم داشتن دلم توی انداخت تردید چشماش،

برسه انتها به بخاد که نداره شروعی اصال رابطه این  

* شینید؟نمی  

نشستم صندلی روی حرفی بدون  

گذاشت تنهامون ها سفارش گرفتن از بعد گارسون  



 

 

* اصل من احمدی آقای … 

  !تیالو_

 چی؟*

_ تیالوه اسمم! تیالو  

بود کرده قطع حرفمو که این از بود خورد اعصابم  

دادم ادامه عصبی لحن با   

*  خودت بقول که کردی فکری چه بدونم میخام فقط توعه؟ اسم من بحث مگه! چی هر حاال

شدی؟ من عاشق  

نگاهش آسمون به زد بارون و کرد غروب چشماش خورشید   

گرفتم چشمارو این فروغ که منی به لعنت  

_  چشم به شدنمو خورد تا بیام خاستی نه؟ نگفتی بهم چرا پس نیستید؟ گی شما …تو ینی

 ببینی؟

*  موافق جنس به گرایشی هیچ که نیست معنا این به این ولی نیستم گی من زدی حدس درست

حرفات روی میکنم فکر دارم ینی نشستم تو روبروی اینجام من وقتی که این و ندارم  

گلزار از زیبایی لبخندش و بود ربوده گل گلبرگ از رنگ هاش گونه  

_ بشیم؟ رابطه وارد هم با که کردین قبول ینی  

 …!!نه*

 

 تیالو#

 !نه*



 

 

بدم گوش حرفاش به و باشم ساکت که این معنای به باال آورد دستشو بزنم حرفی خاستم تا  

* ک وقتی تا نمیشه …… 

موند نصفه دوباره حرفش گارسون اومدن با  

شده عصبی بود معلوم  

 نیوان برزخی قیافه به نگاه یک ولی میخندیدم یکعالمه االن تا قطعا بود ک ایی دیگه کس هر 

باشم نداشته هم زدن لبخند جرئت حتی و بدم قورت خندمو تا بود کافی  

*  روشن ها چیز یکسری که وقتی تا بشیم رابطه وارد نمیشه میگفتم، داشتم خوب…هووووف

بپرس سواالتو حاال بشه …  

زدنم حرف برای کردمی صادر اجازه که انگار خیرش نگاه با  

_  داری گرایش موافق جنس به ولی نیستی گی ک گفتی گرایشت راجب اولیش که سواالم خوب

داریم؟ مبهمی چیز مگه بشه؟ روشن باید چیزی چه اینکه و بایسکشوالی؟ یعنی این  

صندلی به داد تکیه و سرجاش گذاشت قهوشو لیوان  

*  بشه روشن من برای میخام که چیزی پنسکشوالم نیستم، هم بایسکشوال ولی نیستم گی آره

گرایش توعه، گرایش bdsm 

 خشک بعدیش حرف با ولی باشیم هم با میتونیم که این از گرایشش شنیدن از بودم خوشحال

bdsm شدم  دادی؟ قرار راهمون جلو مانع همه این چرا باشم؟ راحت نمیزاری چرا خدایا ؟

 زمینی خدای میپرستم من ولی عشقمو؟ نداری باور هم تو دارم دوسش من خودت بخداوندی

زمین این روی بود من خدای نیوان آره! روموروبه ! 

خودم دیدنِ آزار قیمت به حتی بدم، دستش از نمیتونم من . 

_ سوییچم من...من   

مکملش بشم بتونم داشت گرایشی هر اگر که سوییچ گفتم . 



 

 

داد تکون سری نیشخند با . 

*  میگذرونیم باهم مدت یه اینکه و بزنی حرف فانتزیات به راجع بیشتر بهتره..مسترم منم خوبه

میکنی دائمی رو رابطه خب بودیم هم مکمل اگر  

کرد مکثی .. 

* نداری؟ مشکلی که تو !  

  !مشکل؟

  باشمش، داشته که بود آرزوم من

میشد؟ اینم از بهتر مگه ! 

_ عالی خیلیم! مشکلی چه نه نه … 

 

 نیوان#

بودن من مال فقط و فقط بود توش که شوقی و شور و چشما این   

چشما این آسمون تو شدم گرفتار خودم ولی تیالو از کنم دور کامال رو فکرا این تا بودم اومده من   

نشی گرفتار و کنی نگاهشون نمیشد داشتن جادو و سِحر چشماش   

نه بگم بهش نزاشتم چشما همین   

میزد نهیب بهم اول از صدایی یک ولی   

داره مشکل جاییش یک رابطه این میگفت   

کنم شروعش نباید میگفت … 

گفتم و سمتش کردم رو  



 

 

* شد؟ چی بگی فانتزیات از میخاستی خوب  

شد جایگزین ترس و استرس بجاش و داد دست از ذوقو اون چشماش  

میزد دودو و بود شده کدر چشماش آسمون  

* درسته چیز همه که گفتی اومده؟ پیش مشکلی شد؟ چی …تیالو  

_  حال بیرون اومدم وقتی خوب و بیرونم وقته خیلی …آخه …میدونی االن ولی درسته آره آره

 بعدا برای باشه حرفامون ادامه بهتره بنظرم شده نگرانم االن تا حتما متین نداشتم خوبی خیلی

فرداپس مثال   

شدم بلند صندلی روی از   

* بریم بهتره پس   

بیرون سمت افتادیم راه کردن حساب از بعد   

نداشت عادی حالت تیالو ولی   

داره زیادی فکری درگیری انگار میکرد رفتار جوری   

خوشحالیش پای نوشتم رو اینا تمام   

رومروبه آسمونی چشم پسرک به نبودم بین خوش انقدر کاش ولی …  

سمتم برگشت که بودیم ماشینش جلوی   

_ بریم هم با میتونیم نداری ماشین اگه !  

* ببینیم رو همدیگه تو خونه بهتره فرداپس برای آوردم همراهم ماشین نه   

کردم زمزمه و بردم گوشش نزدیک سرمو   

*  اتاق توی بازیمون اولین شاید میدونی کجا از بدونم لیمیتاتو و فانتزیات موقع اون تا بهتره

خوبه؟ هوووم …بود خودت   



 

 

جنبهبی کوچولوی این روی گذاشته تاثیر بود معلوم گوشش نزدیک اونم زدن حرف وار زمزمه   

گفتم بلندی صدای با دفعه این و کشیدم عقب پس نمیکنم دریافت طرفش از جوابی میدونستم   

* اسمش؟ بود چی راستی خونه، بری میخای اون نگرانی خاطر به االن که کسی راجب که این و   

متین"کرد زمزمه آروم "  

* نگرانشی انقد که کیه بدونم الزمه کنیم صحبت هم با هم متین راجب بهتره …متین آره  

شدم مانع کنه باز دهن خاست تا   

* میبینمت فرداپس باشه چیز همه   

 سرش توی که مختلفی فکرای تو بشه غرق تیالو گذاشتم و رفتم خودم ماشین سمت به

 …میچرخیدن

 

 تیالو#

بودم وایستاده واحد در پشت  

بود گرفته خندم متین زدنای نق صدای از  

ندادم جوابشو چون میکنه تیکه تیکه ذهنش تو منو داره بازم بود معلوم  

میاد آشپزخونه از صداش دیدم کردم باز درو کوچیکی لبخند با  

+  تر بیریخت روز به روز کنه کوفت بپزم غذا انگار کوزتم اینجا من لیاقت بی پسره عهههههه عه

 از استفاده شعور که تو …داره کار چقد مگه بده منو جواب چارپا خر خوب مدلی این تهش بشه

 …تیالو تو برای من حیف هعیییییییی …میخری گوشی میخوری گوه نداری تکنولوژی

اصالاااا نداری منو لیاقت حیففففف  

گفتم خنده از لرزون صدای همون با بود گرفته خندم حرفاش از  



 

 

_ سمتت نمیاد کسی االنش همین متین بخور حرص کم  

سمتم برگشت  

 تیکم تیکه بزنم حرف دیگه کلمه یک اگه میداد نشون هم چفت دندونای و شده گرد چشمای اون

 میکنه

+  آدم نکنی بودی؟فک قبرستون کدوم نما هویج گاومیش شو خفه فقط تیالو شو خفه فقطططط

 گشنه توعم بشه حیف پختم خوبی این به غذا بودم این نگران فقط!!!! اصال شدم، نگرانت و مهمی

 بمیری

_ حاال؟ پختی چی…اوممم…نمیشه حیف غذاتم نمردم نترس  

+  باش زود شددددد چیییییی …ببینم بشین بیا خوب! میفهمی خودت سفره سر آوردم وقت هر

 بگما نمیشم؟ میشم؟ عمو باالخره من بحثین؟ حال در نشد؟ بگیرت؟ شد خر باالخره کن تعریف

 ………اسمش

بشه ساکت تا گرفتم دهنشو جلو سریع  

زدمی حرف برام خوِدصب تا میزاشتم خودش حال به اگه  

_ بخدا میمیری بگیر نفس یه باش آروم فقط میگم چیزو همه میگم متین هیییییس  

نبود پیش دقیقه دو شوخ متین اون دیگه کردمی نگام ساکت   

آروم کی و باشه شوخ کی میدونه که درکم با پسر این عاشق چقد من و بود شده جدی   

گرایش بحث به رسیدم تا کردم تعریف براش چیزو همه   

فردا پس شد قرار دیگه سوئیچم منم خوب …منم مستره گفت نیوان متین میدونی خوب ……_

…… 

 گفتی نیوان به چرا بهم بگو راستشو! تیالو کنم باور تو پرتا و چرت که نیسم نیوان من +

نداری گرایش اصال تو سوئیچی؟   



 

 

بود همین همیشه   

بهش بگم دروغ نمیتونستم منو شناختمی  

_ هستم ولی نبوده الزم چون بودم نگفته تو به آره…متین سوئیچم   

+  این داری استرس وقتی فقط میگی چرت داری میفهمه کنه نگات هرکی میگی دروغ تیالو بسه

 حاال بهم میگی دروغ داری یعنی میکنی بازی دستات با مدلی وقتی میزنی، حرف مکث با مدلی

نمیکنم قضاوتت که میدونی تیالو؟ باشه بگو راستشو   

میخاست گریه دلم   

بود بد حالم   

امنش آغوش به دارم نیاز فهمید شدم تر نزدیک متین به   

کرد بغلم   

+ آخه؟ ایی آشفته چرا شده چی بگو جان …تیالو جانم   

_  ولی گفتم من رابطمونو دروغ اولین بهش؟ گفتم دروغ دیدی میکنم دق االن میمیرم دارم متین

 متین بشه شروع رابطه این نمیزاشت نمیگفتم اگه کردمی ترکم نمیگفتم اگه متین بودم مجبور

 داشتنشو شیرین طعم قراره تازه من میدادم دستش از نمیشه ولی میگفتم راستشو میشد اگه بخدا

متین میگفتم دروغ باید آغوشش تو بشم حل میخام تازه بچشم   

کرد بغلم تر محکم   

+  قدم راهی چه تو میدونی تو ولی میگی چی میفهمم …میدونم تیالو باش آروم هیشششش

میزاری؟رابطه داری  bdsm عزیزم کنی تحمل بتونی تو که نیست چیزی … 

 

 متین#

میلرزید خورده بارون گنجشک یه مثل بغلم توی کردمی دیوونم داشت تیالو بده حال  



 

 

تیالوه حال این باعث که کنم خفه نیوانو میخاست دلم  

بود تیالوم خود تقصیر ولی  

بود کرده کورش عشق  

کَر و کور  

بود کرده خاموش مغزشو خودشم  

باشه نیوان میخاست فقط تیالو  

باشه خوب نیوان  

ببره لذت نیوان  

باشه راضی نیوان  

نبود خودش فکر به و میخاست اینو تیالو   

 حس یک فقط نه پرستیدن پرسید؟اصالمی تیالوُ  داره؟ دوسش همینقدر نیوان چی؟ نیوان ولی

دونستنمی تیالوُ  اسم حتی امروز تا نیوان که بخدا! معمولی عالقه یک کوچیک،  

 داشتم دوست ولی برسه عاشقشه که کسی به نمیخام کنه فکر تا بگم تیالو به اینارو نمیخاستم

کنم راهنماییش  

+ میکنه آرومت زدن حرف بزنیم حرف بیا نمیشه حل چیزی که گریه با تیالو  

_  خودم با اونموقع بشم نیوان برده کردم قبول خودم من آره!میترسم خیلی …متین میترسم

 میگفتم ندارم، ضعیفی جسم که میدونی باشه؟ سخت میتونه چقدر تنبیه و بازی یک مگه میگفتم

چی؟ کنه ترکم اگه گفتم؟ دروغ بفهمه متین؟اگه چی نشه اگه ولی کنم تحملش میشه پس  

میده دست از رو داره که مقاومتی ذره یک همین بدم ادامه اگه میدونستم  



 

 

+  به میره عروسی چونه نه زده چک نه …بهش میدیم داریم پسرمونو باشهههه خداشم از

هوم؟ این از بهتر چی دیگه اصال آسمونی چشم و جذاب …عروسی چه اونم جووووووون …خونه ! 

زد بازوم به محکمی مشت  

_ عروسم؟ من کثافت  

+  هیکل و قد اون با نیوان نیس ضایع یکم فقط …عروسه نیوان نیسی عروس تو بیبی یس اوه

ضایست خیلی که بخدا می؟ فاک بیب یس اوووه …یو نید ای بیب آن کام بگه و بخابه  

میشد واضح براش داشت گفتم که چیزی کم کم ولی بود آروم اولش   

اتاقم سمت دویدم و پایین پریدم کاناپه روی از سریع شدن سرخ به کرد شروع صورتش وقتی  

_  …منحرفتتتتت و مریض ذهن اون تو توف ای بیشور واستا بززززززز کره توعم با …متین واستا

متینننننننن کننننن باااازززززز …شم آروم یکم بدم جرت من کن باز رو وامونده در این کن باز

…… 

 

 تیالو#

اینجا بیاد نیوان قراربود امروز  

داشتم نگرانی طرفی از ولی بود وصف قابل غیر داشتم که شوقی و شور  

 اتاق توی که بخاد واقعا اگه میترسیدم بود گفته بهم نیوان که حرفی از میزد موج دلم تو ترس

بازی گفت تنبیه نگفت البته چی؟ کنه تنبیه منو خودم ! 

بدتره هم شکنجه از قطعا ندارم مازو که منی برای چیزی همچین ولی  ! 

کنم کمک متین به تا افتادم راه اشپزخونه سمت به مشغول ذهنی با  

میومد متین زدنای غر صدای بازم  

نشه خسته و بزنه نق همیشه میتونه چطور که بود جالب برام  



 

 

_  به حواسم من بپوش لباس برو پاشو نشدی؟ حاضر چرا …عهههههه باز؟ متین تو میگی چی

هست غذا  

+  خودم میدی، چوخ به نازنینمو غذای بعد چندش نیوان اون سمت میره فکرت…نکرده الزم

هست حواسم  

بودم کرده تعجب  

خوردی؟ اعصاب همه این و متین  

 میگفت نیوان به االن ولی! کنه توهین بزرگتره خودش از که کسی به نداره عادت متین اصال

 چندش؟

_ خورده؟ اعصابت شده؟چرا چی ببینمت! متین  

+ میرسه مهمونت االن شو حاضر برو خوبم تیالو نیس مهم  

_ متین بگو مهمه  

+  کرده، بازخاستت شدی من نگران تو که این بخاطر فقط وقتی نیوان میترسم، …تیالو میدونی

 بودن به داره عادت کنم؟ کار چی خوب ولی بچگونست رفتارم چی؟ نکنیم آمد و رفت کال بگه اگه

 همیشگیت

متین برای میزد پر داشت دلم که آخ   

شده ناراحت من خاطر به االن مغروره و جدی خونه این از بیرون که متینی   

گرفتم لپاشو دستم با   

بشن غنچه لباش که طوری   

_  و چرت این بجای توعم بیوفته اتفاق این بزارم اگه عمرا قرمزمی خط تو دالوری آقای منو ببین

ببینه تورو قیافه این با میکنه خوف میاد نیوانم االن بپوش لباس برو پرتا   

رفت اتاقش سمت به لبی زیر غرغر با و کرد بلند برام فاکشو انگشت  



 

 

نیس بشو درست پسر این گرفت خندم  

گاز روی های قابلمه طرف رفتم   

شیر سوپ با بود کرده درست سبزی قرمه پلو   

غذاها به بزنم ناخنک یکم تا برداشتم قاشق یه  

خورد کمرم به محکمی ضربه بخورمش بخام که این از قبل ولی برداشتم خورشت از یکم  

+  اصال ببینم بیرون برو نزن ناخنک گفتم که بس دراورد مو زبونم! تیالو نفهمی زبون آخه تو چقد

آشپزخونه؟ تو بیای گفت کی  

میمونه پوستم روی انگشتاش رد میدونستم مالیدممی کمرمو  

_ میمونه ردش االن بزن آروم یکم وحشی خوب کردی کار چی ببین متین کنه لعنتت خدا ای  

+ برات بسوزه دلش این به بیوفته چشمش کنه عفتتبی خاست اتاق تو بردت وقتی بهتر اصال  

خورد گوشم به زنگ صدای سمتش کنم حمله خاستم تا  

_ اومد متینننن  

+ پسر باش آروم باشه؟ اومده خوب  

کرد باز درو و رفت آیفون سمت به زدن حرف حین در … 

 

 نیوان#

شد باز تیکی صدای با در  

 دربر وجودمو خوب حس یک بودم دیده تدارک امروز برای که هایی برنامه به کردن فکر با

گرفتمی  

بودن در جلو باشه متین میدادم احتمال که خودش سال و سن هم تقریبا پسر یک همراه تیالو  



 

 

سپردم متین دست به رو شیرینی جعبه و دادم سالم هردوتاشون به کوچیکی لبخند با  

بود مناسب دانشجو پسر دوتا برای که بود جور و جمع و نقلی خونه یک خونشون  

کرد هدایت مبال سمت به منو تیالو و کرد حرکت آشپزخونه سمت به متین  

شد اضافه بهمون شیرینی دیس با متینم بعد دقیقه چند  

+ رضوی آقای اومدید خوش  

* نیوان بگو جان متین باش راحت باهام  

 حتما+

داره هیجان و استرس بود معلوم حرکاتش از ولی بود نشسته آروم آسمونی چشم پسرک  

 بازی برای مشتاقه اونم و داره ربط گفتم بهش که آخری حرف به هیجان این که اومد نظرم به

 امروز

+  بیشتر باهاتون میشم خوشحال بینیممی رو همدیگه دوتا ما که اولیه دفعه …نیوان آقا خوب

بشم آشنا  

کردم جاجابه مبل روی خودمو یکم  

*  و سالمه 02 من …سنمه هم باشه مهم بخاد که ایی دیگه چیز میدونید فامیلمو و اسم خوب

میکنم کار خودروسازی شرکت توی  

کرد نگاهم شده گرد چشمای با تیالو شغلم گفتن از بعد   

بود گرفته خندم متعجبش قیافه از  

+ دارید ماشین تعمیرات و معاینه مرکز یک میگفت تیالو ولی سازی؟ خودرو شرکت ! 

*  عالقم خاطر به فقط تعمیرگاه اون! اینه باشه تحصیلیم رشته به مربوط که اصلیم شغل ولی آره

شده تاسیس شغل این به  



 

 

شد سپری عادی حرفای با ناهار موقع تا  

موضوع این از بودم خوشحال چقد من و نگرفت صورت صحبتی هیچ ناهار سفره سر ولی  

 موج توش شیطنت که چشمایی با متین کردیم جمع رو سفره همدیگه کمک با که غذا از بعد

تیالو سمت برگشت میزد  

+ بخابه ناهار بعد باشه داشته عادت شاید آخه کنه استراحت یکم اتاقت ببری نیوانو بهتره! تیالو  

_ سمت این از بریم آره …آره …عا استراحت؟ …اس … 

کرد اشاره راهرو ته به دستش با و  

گفتم بشنوه صدامو خودش فقط که جوری حالت همون در و افتادم راه سرش پشت  

*  خوش میدم قول …کنی هول انقد نیست الزم ولی توله خوشحالی بازیمون برای میدونم

هردوتامون به …بگذره  

سمتم برگشت کوچیکی لبخند با  

_ میشه؟ هوم؟ نباشه؟ خوب من حال و باشی تو نگذره؟ خوش و باشی تو میشه مگه اصال میدونم،  

کنه بازی ها کلمه با بود بلد خوب رنگیم چشم پسرک  

نشستمی دلم به کلمات با بازی این چقد و  

کردم باز اتاقو در  

*  بهتره باشه وقت بیشتر هرچی اتاق؟ تو بریم بزنی حرف همه این که این بجای نیس بهتر بنظرت

ن؟ مگه  

شد وارد حرف بدون  

گفتم بهش رو و بستم درو  

* زود شو لخت … 



 

 

 

 تیالو#

بود زده جک پشت به دستاشو و بود نشسته تخت روی  

بودم دودل دراوردنش برای ولی کردمی چروک لباسمو پایین مشتام  

شد بلند جاش از و کرد بهم نگاهی  

بستم چشمامو سیلی تصور با اومد صورتم سمت دستش  

* کن اعتماد بهم باشه؟ ببینی آسیب نمیزارم هست بهت حواسم من پسر؟ داری اعتماد بهم! تیالو؟  

دادم گوش حرفش به مطیع بره یک مثل و شد شل پام و دست حرفاش و دستاش نوازش با  

افتاد راه تخت سمت به دوباره کردم خارج تنم از بلوزمو دید وقتی  

دربیارم باکسرمو میکشیدم خجالت ولی دراوردم شلوارمم  

گذاشت هم رو چشماشو مطمعین لبخند یه با که کردم نگاش گلگون های گونه با  

 جلوی پرستیدمش، عاشقانه دوسال که نیوانی جلوی وایستادم، لخت نیوان جلوی االن که این فکر

بشم تحریک قبل از بیشتر دقیقه هر شدمی باعث قلبمه تپش هر دلیل که نیوانی  

 تو عجیبی حس شدمی باعث و کردمی طی پهلوهامو برگشتی و رفت صورت به انگشتاش نوک

بزنه جوونه وجودم  

*  ولی! شده تحریک حسابی دراورده لباساشو چون فقط که داریم هورنی توله یه اینجا انگار خوب

 این حال به فکری یه خودت پس بسنجم طاقتتو قراره فقط نیس، شدن ارضا از خبری امروز! تیالو

بکن کوچولو کرم  

 یک از انگار آخرش حرف با ولی بگیرم فاصله یکم خوب حال اون از شد باعث حرفاش تو تحقیر

پایین شدم پرت بلندی   



 

 

_ بشم؟ ارضا بدین اجازه نمیشه ارباب…نی ولی   

*  االن میکنم فکر بعدا شدنت ارضا با رابطه در خوبه نیوان همون مستر یا ارباب بگی بهم نمیخاد

داریم تری مهم کارای   

برد صندلی سمت و کشید دستمو   

* هاش دسته روی میندازی پاهاتو و صندلی رو میشینی   

میکشیدم خجالت بودم توش که پوزیشنی از   

* بدی؟ انجام دانشگاه تو پوزیشنو این یکبار اگه نمیشه خوب نظرت به تیالو …هوووم  

 تظاهر باید فقط بگم چیزی نمیتونستم ولی میداد جولون وجودم توی انزجار و ترس حرفاش با

بودن خوب به میکردم  

_ بگین شما هرچی  

*  دیدم توی قشنگ باسنت میخام جلوتر بده کمرتو و کن جمع شکمت تو پاهاتو حاال …خوبه

 باشه

اومد سمتم به میز روی بلند خطکش با که دادم انجام بودو خاسته که کاری  

*  کنیممی کار چی داریم بفهمه متین که نمیخای نشه بلند خیلی صدات بهتره رنگی چشم توله

نه؟ مگه  

وایستاد رومروبه نیشخند با که دادم تکون راست و چپ به سری  

* باشه؟ میکنیم شروع اول از بگی اشتباه اگه بود، چندتا بگی باید پرسیدم وقت هر تیالو میشماری  

زد رو ضربه اولین و نموند جوابم منتظر  

بشینم تری تحت خیال با شد باعث همین و بود تحمل قابل داشت که سوزشی  



 

 

 ضربه هر با که داره قرار باسنم روی سوزن کوهی میکردم حس ضربه تا 02 گذشت از بعد ولی

میرن فرو بیشتر خطکش  

کنم کنترلشون نمیتونستم که میشدن خارج لبام بین از آرومی های ناله ولی بود دندونام اسیر لبم  

ضربه تا 02 شدن تموم از بعد  

بشم بلند کرد کمک و اومد سمتم  

* االن میام…بخاب تخت روی شکم به  

فرستادم بیرون شدت با نفسمو و دادم فشار بالشت تو سرمو اتاق در صدای شنیدن با  

بس و بود درد داشت همراه به که چیزی تنها بازی این  

نشست کنارم و داد قرار باسنم روی و پیچید حوله بین رو یخ کمپرس  

* بشنوم لیمیتاتو میخام االن تیالو خوب  

_  روی زخم رد بشه باعث که باشم داشته تنبیهی ندارم دوست ولی ندارم خاصی لیمیت من خوب

میترسم بیداد و داد از من ولی باشه مسخره برا شاید اینکه و بمونه تنم  

* دوتا؟ همین فقط عالیقت هم خودت هم مهمی من برای تو تیالو، نیست مسخره اصال  

_ بگم؟ اومد بدم چیزی از رابطه توی اگه میتونم نبودم کسی برده حاال تا من …خوب  

* چی؟ دیگه! حتما  

 هیچی_

*  این غیر در کنی رعایتشون دارم دوست و میگم بهت رو رابطه این قانونای من حاال پس خوب

 هرچقد من برای تو بزن، حرف بدی تکون من برای سرتو اینکه جای به میشی، تنبیه حتما صورت

 پارتنرم نمیخام من!باشی ضعیف نداری حق رابطه این از خارج ولی نداره مشکلی باشی ضعیف

 موقع وقت هیچ اینکه و هست، بهت حواسم همیشه من باش داشته اعتماد بهم باشه، شکننده

باشه؟ نکن نگاه چشمام به تنبیه  



 

 

 باشه_

*  با یا بمونی اینجا میخای بگو حاال اییوابسته متین به خیلی که میدونم …تیالو دیگه چیز یک

کنی؟ زندگی من   

_ شما با   

* تنهاست متین و اینجاییم وقته خیلی بریم بهتره خوبه  

رفتیم پذیرایی سمت به هم با و بپوشم لباسامو کرد کمکم  

 

گذشتمی نیوان خونه بودم اومده که وقتی از هفته یک  

 خودشو عادی روال زندگی اون از بعد ولی بودم وسایلم جاییجابه درگیر تماما   اول روز سه دو

گرفت درپیش  

امتحانا شدن شروع منتظر و بودم دانشگاه درگیر که منی  

میخابید همینجا شبا بعضی حتی و بود اینجا روز هر که متینی  

بود داده تغییر برنامش من بخاطر ولی بود کاراش درگیر هم نیوان! نیوان و  

نرسونه خونه به غذا از قبل خودشو نداشت امکان و بودیم هم با غذایی وعده هر که طوری   

میکنه عشقش معتاد قبل از بیشتر روز هر منو کاراش این با که بودم ممنونش من چقد و   

اوردم بیرون رو الزانیا دیس و اومدم خودم به ماکروویو صدای با  

نموند پیشم شام و خونه بود رفته زودتر امتحان خاطر به متین امشب  

 یکم منم بود بهتر و رسیدمی کم کم نیوان افتادم راه اتاق سمت به کردم آماده میزو که این از بعد

کنم مرتب ظاهرمو  

گلوم زیر عطر یکم و زدم موهام به اییشونه  



 

 

کردمی قراری بی بیجنبم دل معشوق دیدن از قبلی روزای تمام مثل زنگ صدای یا  

گرفتم فاصله زمان و زمین از دورم دستاش پیچیدن با  

لذت کران بی به کردم سفر  

*  نمیشم خسته دیگه مدلی این! سرکار ببرمت خودم با باید تیالو؟ چیه میدونی اصال …اخخخخ

چیه؟ببرمت؟ نظرت! میگیرم انرژی میکنم بغلت هستی تو که،  

گرفتم کیفشو و کردم ایی خنده  

_ میکشمتون کنید نگاش چپ منه زندگی تمام میبینین که جیگری این بگو ببر آره  

بشنوم صداشو تا بزنه داد بود مجبور بود اتاق تو چون  

* چی؟ دیگه زندگی؟ تمام! تیالو آقا میگیری تحویل خودتو خوب  

_  من بدون اصال من به بسته جونت تو میدونم منکه بخای باید هست که همینه چی؟ پس

 …نمیتونی

دادم قرار شونم بین گردنشو و شد حلقه کمرم دور دستاش  

*  بزارم نمیتونم ولی نباشم عاشقت شاید توعه، با فقط خوبم حالم ولی تیالو نیستی زندگیم تمام

کنم؟ کار چی شدن رنگیم چشم توله عاشق مردم و بردمت اگه بعدشم! نباشی لحظه یک حتی  

شدم لذت غرق حرفاش با  

 عاشقم میگفت بهم! نبود عاشقم ولی میپرستیدمش عاشقانه که مردی! بود من نیوان این آره

ندارم شک بشه، عاشقم میکردم وادارش من و داشت دوستم اون! داشت دوستم ولی نیست  

زدم بینیش به ایی ضربه  

نشده سرد شام تا بشین بیا حاال ببری نمیخاد بابا باش _  

شد تموم سکوت توی غذا نیوان بخاطر…همیشه مثل  



 

 

بود نشسته تلویزیون جلوی نیوان  

بغلش توی خزیدم شد تموم کارم که منم  

* یکم خستم بخابیم؟ کارت؟ شد تموم  

_ دارم کالس منم صبح فردا بخابیم بریم آره  

اتاق سمت کشید دستمو  

 با بود مهمان اتاق توی االن که یکنفره تخت اون جای به خونه این به من ورود از بعد که اتاقی

بود شده مزیّن بزرگی دونفره تخت  

 کنم ترغیب رابطه داشتن برای نیوانو داشتم سعی هفته این تمام بود، چیز یک برای نگرانیم تنها

میترسوند منو این و بود میلبی نیوان ولی  

کنم راضیش نتونم و باشم نداشته جذابیتی براش میترسیدم  

خابید بهم پشت تنها میشد حس وضوح به شدنش تحریک که یکبار حتی  

بشم بیخیالش که نبودم کسی من ولی کردمی نابودم داشت افکار این … 

 

سینش روی میکردم طراحی فرضی خطوط انگشتام با و تنش روی کشیدم دراز  

* خستم تیالو نکن  

هم تو کشیدم اخمامو  

_ باهات بزنم حرف میخام بشین نمیاد خابم من اصال نمیخاد  

پیشونیش روی گذاشت دستشو  

* بخاب بگیر پس کنی اذیت منو میخای فقط بزنی حرف نمیخای تو  

نشستم تنش پایین روی و شدم بلند عصبانی  



 

 

میکردم حس باسنم زیر التشو  

گفتم میدادم تنم به که ریزی های تموم با  

_ شد؟ خوب! میخاره تنم اصال …کنم اذیت میخام آره  

 نیمخیزشد

*  نیسم بلد میدونی آخه چی؟ رفتی راه پنگوئنی صبح اگه بعد بخارونمش؟ میخای میخاره؟ که

بخارونم آروم برات  

گرفتم گاز ناز با لبامو و دادم باسنم به دورانی حرکت  

_ اصال بودنت خشن به میکنم عادت نداره عیب … 

روم زدم خیمه خودش و تخت روی کرد پرتم که بود نشده تموم حرفم  

کردمی دردناکتر رو بوسه دندوناش با و بود گرفته بازی به لبامو  

شد لبام بیخیال و اورد کم نفس باالخره  

پیشونیم به چسبوند پیشونیش  

* بشی بلند نمیتونی فردا داری کالس تیالو بخاب  

بشه بلند نزاشتم و کمرش دور کردم حلقه پاهامو  

_  به میندازی آتیش میکنی، کارو همین شب هر میخامت امشب همین نیوان، میخامت …نه

 میچرخن سرم توی سمی افکار فقط مدلی این! بگو بهم هست چیزی اگه! میکنی ولم و من جون

هست؟ چیزی همچین میکنم؟ فکر درست! ندارم جذابیت حتی برات و نداری دوستم که  

دهنم تو زد آروم دست پشت با  

*  تحریک شیطنتات با باش مطمعین نداشتی جذابیتی برام اگه تیالو؟ چیه پرتا و چرت این

 نمیشدم



 

 

_ چی؟ پس  

*  حس! باشی داشته بدی حس نمیخام! رابطه این به بودنم، بهم،به کنی عادت میخام فقط من

بدنت برای رابطه، برای میخام تورو فقط من که این  

خوشحالی از میدرخشه صورت بودم مطمعین  

بزرگتر اقیانوسی هر از لبام روی لبخند و بود بارون ستاره چشمام آسمون  

*  تصور با دوسال گرفتم، خو تو عشق با تمام دوسال من! دارم عادت که بخدا …نیوانم دارم عادت

 دل نتونی که باشه جذاب انقدر بدن و تن این تا کردم سعیو تمام دوسال این تمام خابیدم، آغوشت

جسمتو کنم آروم بزار پس کردم سر تو با سرکردم، اینا با دوسال من …آغوشم از بکنی …… 

 

 نیوان#

ریختمی بهم معادالتمو تمام تخت روی آسمونی چشم پسرک  

بود بسته دستاش و بود نشسته زانوهاش روی  

شدم نزدیکش و برداشتم بندو چشم  

* تیالو باال بیار سرتو  

داد تکون طرف دو به سرشو دستم توی بند چشم دیدن با   

زدم صورتش به آرومی سیلی   

* بدی؟ تکون زبونتو اون سخته برات خیلی کن استفاده کلمات از نگفتم مگه  

_  اولم بار برای نزار ولی چشمات توی کنم نگاه نباید میدونم نبندی؟ بند چشم میشه …نیوان

چشمات تو نکنم نگاه میدم قول میشه؟ بودم؟ لحظه این منتظر چقد میدونی…کنم نگاهت نتونم  

دادنمی بهم مقاومت اجازه آسمونیش چشمای و مظلومش لحن  



 

 

نشوندم طعمش خوش لبای روی کوتاهی بوسه و شدم خم  

* بمونم مهربون نمیدم قول وگرنه نره یادت حرفاتو  

 چشم_

" افتادم راه اتاق گوشه کمد سمت به و گفتم ایی "خوبه  

* باشه پایین سرتم بزن زانو تخت کنار زمین، رو تیالو  

سمتش برگشتم نظرم مورد های وسیله کردن پیدا از بعد  

بغلش کنسول روی گذاشتم وسایل و زدم لبخندی بودنش مطیع از  

* پس نداری مشکل بودنم خشن با اره؟گفتی میخارید بدنت … 

کردم زمزمه گوشش توی سمتشو شدم خم   

* ببینه آسیبی تولم نمیزارم آسمونی چشم من به کن اعتماد   

برداشتم کنسولو روی های ویبراتور کردمو صاف کمرمو  

کردم تنظیم بود آلتش برای که ویبراتور  

دادم قرار بیدارش نیمه دیک روی ویبراتورو خود و دادم عبور هاش حلقه توی از بالزهاشو  

رفتم پشتش کارام شدن تموم از بعد  

کرد کوچکی لرز تنش که نشوندم کتفش دوتا بین بوسه  

 بدن به زیبایی قوس شد باعث که کشیدم کمرش گودی تا کتف دو بین از اشارمو انگشت ناخن

بگیره قرار دیدم توی قبل از بیشتر باسنش و بده خوشتراشش  

زمین به بچسبونه پیشونیشو کردم مجبورش و دادم فشار کمرش به دستمو  

مینداخت لرزه به آدمیو هر دین و دل برنزه باسن اون  



 

 

کرد ایی ناله که زدم سمتش یک به محکمی اسپنک  

بود تر شیرین ایی عاشقانه نغمه هر از هاش ناله  

باسنش روی بشینه دلخواهم رنگ تا دادم ادامه کارم به انقدر  

کرده تحمل و زیادی درد بود مشخص عمقیش و تند های نفس از  

میاد بدش شدن تحقیر از و داره پایینی درد آستانه که شدم متوجه اتاقش توی روز همون  

ریختم دستم روی و برداشتم رو لوبریکانت  

کردم واردش انگشتمو مالیمت با و کردم چرب سوراخشو اطراف  

کردم وارد ویبراتور ضرب با شدش چرب سوراخ با بازی یکم از بعد  

کوبید زمین به سرشو و کرد بلندی ناله  

داشت زیادی درد اول بار برای ولی نبود بزرگ خیلی ویبراتور …… 

 

بودم نشسته روش و بودم گذاشته تیالو رویروبه رو صندلی  

پیچیدمی خوش به لذت شدت از و بود نشسته دوزانو روی  

شده کالفه بود معلوم و بشینه نمیتونست مقعدش ویبراتور بخاطر   

باال آوردم سرشو و چونش زیر گزاشتم پامو   

کردمی نگاه زمینو چشماش ولی بود باال سرش   

* بشنوم التماستاتو میخام توله؟ میکنی کنترل هاتو ناله چرا  

داد هول عقب به سرشو که بود حرف همین منتظر انگار   

_ اهههههههههههه …لطفا کن خاموشش …اوممممممم…نیوان…نی…اههههه  



 

 

کردم بیشتر درجشو   

میشد نزدیک شدن ارضا به لحظه هر و کردمی ناله لذت از فقط نداشت، زدن حرف توانایی دیگه   

 خاموش ویبراتور دوتا هر که میشد ارضا دیگه دقیقه یک از کمتر میدادم ادامه مدلی همین اوه

 کردم

شد بلند اعتراضش ناله بعدش ولی کرد نگام تعجب با اولش  

_ لطفاااااااا …بشم ارضا بزار …لطفا …آه …نیوانننننن  

کردم بهش نگاهی باال از و شدم بلند صندلیم روی از  

بودن چسبیده پیشونیش به اشفتش موهای و بود شده سرخ صورتش  

* برسی خاستت به بزارم زوده خیلی هنوز …میشه شروع داره بازیمون تازه پسر داری عجله خیلی  

بود گرفته بازی به کردشو ورم آلت پام و میزدم حرف باهاش  

_ دارم نیاز من لطفا …نیوان ولی  

بود مشهود صداش توی کالفگی  

دادم آلتش به محکمی نسبتا فشار پام با   

*  بهتر متنفرم؟ مخالفت از چقد میدونی باهام؟ میکنی مخالفت داری فقط اولش از کردی دقت

میکنی خستم کم کم داری باشی؟ مطیع توله یه نیست ! 

میداد بهم خوبی حس اتاق توی منقطع نفسای و ترسیدش صورت  

اتاق در سمت کردم حرکت و شدم بلند  

* بیا دنبالم  

دادم فشار پاش رون روی پامو که بشه بلند خاست  

* حیوون؟ بری راه بلدی تو مگه  



 

 

اومد دنبالم پا و دست چهار حرف بدون  

شدیم که آشپزخونه وارد  

* میز روی بخاب  

کنم تجربه تیالو با چیزارو خیلی امشب میخاست دلم من ولی کردمی نگاه اطرافش به گیج  

برداشتم بزرگترینشونو و رفتم ها چاقو کشو سمت  

کردمی نگاه دستم توی چاقو به باز دهن و گرد چشمای با  

_  قول …باهات نکنم مخالفت دیگه میدم قول …ق …کنی؟قول کار چی میخای نیوان …نی

 میدم

 خراش ترقوشو استخوان روی پوست تیزش لبه با و دادم حرکت موش بدون سینه روی چاقورو

 دادم

نندازه خشش و خط بدون بدن روی ایی دیگه خراش چاقو تیزی تا کشیدنمی نفس حتی  

 روی نبودو تیز که سمتی و بودم چرخدنده هم رو تیغه بدنش و تن ذوی چاقو چرخوندن حین در

دادم فشار گلوش  

داد فشار هم روی محکم چشماشو و کشید ترس از هینی  

کرد باز چشماشو آروم نکرد حس دردی که دقیقه چند از بعد ولی  

میزد موج چشماش توی خشم خندونم صورت دیدن با … 

 

 تیالو#

 پرورش وجودم توی تضادی حس سرد شیشه با میز اون روی کشیدن دراز و بود آتیش کوره تنم

 میداد



 

 

بشم کالفه قبل از بیشتر شدمی باعث فقط االن ولی بود خوب ایی دیگه وقت هر شاید که تضادی  

من و بود قهوه کردن دم درحال تموم آرامش با نیوان … 

بگیرم آروم نمیتونستم باسنم ویبراتور لرزش لذت از آشپزخونه میز روی من  

* میخوری؟ قهوه تیالو؟  

نمیبینه منو اصال نیوان میکردم حس کنم گریه میخاست دلم  

دادم فشار شیشه به سرمو  

_  …خودت هوفففف …نیوان …اههههههه …دیگه بسه نیوان اوووووومممم …نیواااان …نی

بیرونننننن بیارش اینو …این …کنم حست بزار لطفاااااا میخام خودتو  

سمتم اومد و گذاشت اپن روی بود خورده نصفه تا که قهوشو لیوان  

* نکردیم بازی هنوز که داری؟ما لیاقتشو برسی؟ لذت به میخای؟بزارم منو  

+  حست بزار فقط دارم لیاقتتو من …دارم لیاقتشو ارهههه بسه توروخدا …اووم …نیواننن

اههههههههههه…کنم  

زدم صدا اسمشو التماس با ویبره شدن قطع با  

نشوند لبم روی ایی بوسه و تنم روی شد خم  

میکردم نزدیک تنش پایین به و میکردم بلند کمرمو  

شد جدا ازم  

*  کنی کار چی میخای نشدم؟ تحریک حتی من وقتی بگیره صورت ایی رابطه قراره چطور! تیالو

 االن؟

ازم میخاد چی که فهمندمی بهم لبش رو شیطون لبنخد  

زدم زانو پاش جلوی و اومدم پایین میز از  



 

 

کردم نوازش خفیف هاشو پهلو انگشتام سر با حین همین و برد شلوارش کمر سمت دستامو   

میدیدمش پوششی هیچ بدون که بود باری اولین   

داره جریان رگام توی هیجان خون جای به میکردم حس   

رسوندم آلتش به پاش بغل از دستامو   

_ کنم؟ لمست میدی اجازه بهم! نیوان  

* کن شروع  

بود شده کالفه که انگار کردم کارو این که چندبار میکردم کاور التشو طول دستام با  

کرد هدایت بیدارش نیمه آلت سمت به سرمو و زد چنگ موهامو  

کنم دهنم وارد کم کم دیکشو کردم سعی و کشیدم لبم روی زبونی  

 نوازش گوشمو نیوان آروم های ناله میکردم جلو و عقب سرمو و بود دهنم توی نصفش تقریبا

 میداد

برد فرو دهنم توی کامل التشو و کرد چنگ موهام توی دستشو یهو ولی  

 ضربه حلقم ته به توجه بی نیوان ولی بود شده سخت برام کشیدن نفس بودنش بزرگ خاطر به

کرد خارجش بعد و داد فشار و داشت نگه همونجا مدتی ضربه چند از بعد میزد منظمی های  

* بگیر دستات با صندلیو پشتی و صندلی روی بزار زانوهاتو تیالو  

کرد خارج رو کوفتی ویبراتور اون باالخره گرفت قرار پشتم وقتی  

کرد خارج کاندوم بود میز روی که شلوارش جیب توی از شد خم  

تر مشتاق منو و کردمی پایین و باال باسنم بین التشو  

 داخل قسمتیش فقط ولی کنه وارد التشو خاست فشار با  و نشوند کتفم بین ایی بوسه و شد خم

 شد



 

 

بود زیاد داشت که دردی  

 جلوی دستشو و کرد واردم التشو تمام یهو که کردم دردناکی ناله و دادم قرار دستام روی سرمو 

نشه بلند صدام تا گرفت دهنم  

* میکنی عادت االن …تیالو باش آروم  

بشه کمتر دردش تا بگیرم شل عضالتمو کردممی سعی و میکشیدم عمیقی نفسای  

بود شده تر عمیق و تر سریع نیوان حرکتای  

میکردم ناله لذت از و بود شده عادی برام درد  

میزد ضربه زیادی سرعت با و کردمی پمپ التمو نیوان دست  

بود کرده پر رو خونه تمام کنترلی هیچ بدون هامون ناله  

شد ارضا بلندی ناله با هم نیوان دقیقه چند گذشت با و شدم ارضا پروستاتم به ضربه چند از بعد  

بوسیدم عشقم تمام با لباشو و سمتش چرخوندم گردنمو  

_  که هستی نفری آخرین و اولین قلبم هم جسمم هم …توعم مال کامل االن نیوان عاشقتم

زندگی این به بشه وارد میزارم  

گذاشت پیشونیم روی ایی بوسه  

* ایی خسته اتاق، توی بریم بهتره ……رنگی چشم پسرک  

پیچید تنم توی بدی درد که وایستم سرپا کرد کمکم  

_  چی ینی بری صدقم قربون و کنی بلندم دستات روی فیلما مثل باید کنییی بغلم االن باید

میخوره؟ دردی چه به ها عضله این فیلماست؟پس مال همش  

* کنم بغل تورو نمیتونم من فیلماست مال آره …غرغرو من به بده تکیه  

آورد عسل شیر لیوانی برام نیوان که بودم خابیده تخت روی نق نق با  



 

 

* بود؟ بلند خیلی صدامون بنظرت تیالو؟ …بشی سرحال یکم بخور  

_ دیگه عایقن دیواره مهمه؟ مگه حاال بود، بلند خیلی هووووم … 

 نیستن*

کرد نگاه نیوان به گرد چشمای با  

_ نیستن؟ چی یعنی نیستن؟؟؟؟؟؟؟  

* نه صدا عایق ولی هستن حرارت عایق ینی! نداره چی یعنی  

کوبیدم سرم توی دست دوتا با  

_ آبروممممم نیوان …خداااااا یاااااا …… 

 

کردم باز بزور چشمامو میومد اتاق بیرون از که سروصدایی با  

رسیدمی گوش به که بود آرومی تقریبا زدن حرف صدای  

* خابیده بده حالش میگم متین ور این بیا توعم با متین …متین   

+  خوب رفتم من که دیشب  میشناسم گاومیشو این من میکنه خرت داره بده حالش کرده غلط

زدیش؟؟؟؟؟؟؟ نیوان؟ کردی کارش چی …بود   

* بود خاب اگه نکن بیدارش اَهههه ببین برو خودت اصال دیوونه تو میگی چی بزنمش؟  

+ سرکارت برو گمشو معشوققققق عاشق بابا باشه عییییی نکن بیدارش …چندشاااا اییییییی   

* باشه؟ تیالوُ  نکنی اذیت رفتم بابا باشه  

شد داخل در بین از متین سر و شد باز اتاق در دقیقه چند از بعد  

 تیالو؟بیداری؟+



 

 

_ داخل بیا اره  

کمرم توی کوبید دست کف با محکم و نشست کنارم متین که بودم خابیده پهلو به  

+ تیالو شد چت خدا یا! تیالو؟تیالو خوبی؟ گاومیش؟ شده چت ……  

بودم شده جمع خودم تو کمرم درد شدت از  

_ اخه؟ میزنی چرا! شد نصف کمرم متین کنه خفت خدا اخخ  

+  سنگین چیز نشستی؟ صندلی رو زیاد خابیدی؟ بد شده؟ تیالو؟چیزی میکنه درد کمرت چرا

بگو؟ خودم به داشتی کار نگفتم مگه کردی؟ جاجابه  

_ نکردم رو کارا این از کدوم هیچ متین نه ! 

مرگته؟ چه پس ! 

_ چیز …شد چیز میدونی خوب …فقط متین هیچی … 

 از خودتو من دوری از کردی؟ تصادف افتادی؟ ساختمون چتع؟از! میکنه چیز چیز هی! خر چیز +

کردی؟ پرت مبل  

_ هست زوجا بین … چیزه که همونی …دیگه چیز میدونی خوب …نههههههه  

کرد بغلم محکم و شکافت گلش از گل یهو  

+ کنم درست کاچی برا بریم بیا بیا مبارکه کچل میگم تبریک عررررررر  

_ نکن اذیتم میکشم خجالت متین کوفت  

+ میکنه بهتر حالتو مقویه کنم درست کاچی برات میخام دیوونه چیه اذیت  

شد بلند که کردم لبی زیر تشکر  

+ پایین بیا توعم میکنم کاراشو تا من  

 



 

 

 

بشه بلند شکمم صدای شدمی باعث که بود پیچیده هوا توی خوبی بوی  

نشست صندلی روی خودش گذاشت جلوم رو کاچی کاسه متین شدم که آشپزخونه وارد  

 رنگ هام گونه شدن باعث و شد زنده برام دیشب خاطرات نشسته روش متین که صندلی دیدن با

 بگیره

+ میکشت رضوی ندادی که امتحانم نیومدی کالس امروز راستی …میشه سرد تیالو بخور ! 

_ دانشکده؟ بیام حال این با میتونستم من مگه بکنه میخاد کاری هر بزار …… 

 

خفیف درد دل و داشتم مقعد ناحیه در سوزش کمی فقط بود بهتر خیلی حالم  

 بدم انجام ناهارو و خونه کارای نمیتونستم حاال و بودم خسته هنوز دیشب خابیدن کم بخاطر ولی

رفتم آشپزخونه سمت به آروم آروم و شدم بلند پس  

میشوره کرده کثیف که ظرفایی داره که دیدم متینو  

گرفتم دستام بین محکم شکممو و شدم خم  

باشه ممکن حالت ترین حالبی و خسته توی صدام کردم سعی  

_ میکنم جمع خودم بشوری تو نمیخاد ور این بیا متین …آخ  

سمتم برگشت نگران  

بشینم صندلی روی کرد کمکم  و بست ابو شیر سریع وضعیتم دیدن با  

+  ببرمت میخای اذیتی اگه …هستم خودم بشوری ظرف نمیخاد تو آخه؟ شدی بلند چرا! دیوونه

مبل؟ روی  



 

 

_  لباسا …بپزم شام و کنم جمع رو خونه بعدم بپزم باید ناهارم نیست که ظرفا فقط خوب ولی

هست هم  

+ میدم انجام همشو من بخوری تکون نمیخاد تو …باشه باشه  

گرفتم گاز لبمو و پایین انداختم سرمو نگیره خندم که این برای  

_ مهمونی تو …که نمیشه آخه  

+ بزارم؟ چی ناهار حاال …صاحبخونم بیشتر تو از من گاومیش گمشووووو  

 

 

 داشت االن و بود کرده هم گردگیری لباسا، شستن و غذا پختن بر عالوه متین و بود 3 ساعت

میکردم نگاهش خجولی لبخند با یکبار دقیقه چند منم کشیدمی تی زمینو  

گفتم ذوق با و پریدم صندلی روی از عجله با اومد که زنگ صدای     

 اومد_

+ میپری؟ مدلی این بد حال همون با بعد نبود؟ بد حالت مگه تو ولی اومد که اومدن آره  

_ عشقه معجره بخاطر همش اینا نکن اشتباه نه نه  

میگرفتم فاصله ازش من و میشد نزدیکم قدم به قدم  

+ آستینت؟ تو بکنم معجزرو همون بیام آره؟ عشق معجزه که  

 نیوان متعجب صدای که میچرخید مبال دور حال تو کردم پرت خودمو بادو که سمتم برداشت خیز

شد بلند  

* شدین؟ شماها؟بچه متین؟چتونه تیالو؟  

گذاشتم پهلوها روی دستامو و پشتش دویدم  



 

 

_  عمیق نفس باش آرام متین …میکشه منو االن رووووووو ایی زنجیره روانی این بگیر نیواننن

 بکش

+  آره؟ عشق معجزه …کثافت این حلق تو بکنم عشقو معجزه برم من کنار بیا نیوان ور این بیا

 من ور این بیا نیوان ارههههههههه منه مال فقط اداهات همه درد از میکردی داشتی که تو کثافت

بکشم اینو  

* خبره؟ چه اینجا بگه شده؟یکیتون چی باش آروم متین  

+  عین نکرد نامردی کثافتم این یکم کنم کمکش بده حالش گفتم بپرس بز کره اون از شده؟ چی

 من بکشش اصال حاللت اوردی سرش بالیی هر نیوان؟ چیه میدونی اصال …کشید کار ازم اسب

کنی چالش میکنم کمکت خودم  

گذاشت خودش رویروبه منو و گرفت دستمو  

* بیمارستان؟ بریم بده؟ حالت خیلی متین؟ میگه چی صبح؟ داشتی درد تیالو؟ خوبی  

+  حال تو کشیده کار اسب مثل من از میگم! مینویسم یادگاری کی دیوار رو دارم من خدایاااااااااااا

 بیمارستان ببرش میکنی کاری خوب بده؟آره حالش اون بعد میشم نصف دارم میپرسی؟من اونو

بکنین چوب یه بیاین شماهم کونش تو کردم چیز من بگو … 

رفت آشپزخونه سمت کردمی نفرینم و لعن لبی زیر که همینطور  

* آره؟؟ کرده تمیز متین رو تیالو؟خونه میکنی اذیتش انقد اخه چرا  

_  عصری! باشی اون نگران تو نمیخاد…خونمو انداخته برقیم چه ببین! کرده تمیز متین ارهههه

امروزو حمالی میشه فراموشش  بچرخیم که یکم بیرون بریم  

افتاد راه اتاق سمت به دادو تکون نمام دندون لبخند برای تأسف نشونه به سری …… 

 

  متین#



 

 

بوده شوخی تیالو کار میدونستم   

نبودم متین که نمیکردم جبران اگه ولی شوخیا این از نداشتیم کم  

میرفتیم دربند سمت به و بودیم ماشین توی  

گشتمی شیطانی های کار اطراف تنها و تنها افکارم مسیر طول تمام  

بودیم نشسته منتظر تخت روی غذا سفارش و نظر مورد رستوران کردن پیدا از بعد  

شدم بلند جام از توالت برم باید من گفتن با که بود غذا های وسط تقربیا  

 تیالو کفشای توی دستمو نوشابه نصفه بطری حین همون در و کنم پام کفشامو تا بودم شده خم

افتادم راه توالت سمت به و کردم خالی  

گرفتم سس کوچکی ظرف گارسون از برگشت موقع  

پیوستم دونفرشون جمع به خنده و شوخی با هام نقشه شدن انجام از خوشحال  

 

 

 

* دارین کالس هم فردا کم؟دیروقته کم بریم  

_ بشم پاس نتونم ترم این نمیخاد دلم واقعا داشتم غیبت امروزم من که بریم آره ارهههه  

کنم پا کفشامو تا نشستم تخت لب و شدم بلند حرفی هیچ بدون  

گذاشتم زیرش سسو ظرف آروم که بشینه کنارم خاست تیالو  

 به و شد بیخیال ولی شلوارش به زده گند سس بود فهمیده انگار نشست پیشونیش روی اخمی

رسید کارش  

شد بلند جاش از  



 

 

خبره چه فهمیده میداد نشون شدش گرد چشمای  

_ کفشم؟ تو ریختی چی پسر؟ کردی کار چی متین؟  

+ واال هیچی  

 متییییین_

 نوشابه+

گرفت قرار نیوان سمت پشتش که اومد سمتم به کردنم خفه قصد با  

* شلوارت!!!!! تیالو؟ ! 

نمیزاره زندم بودم مطمعین تیرش شلوار روی سفید سس دیدن با کشید، شلوارش به دستی   

شد بلند نیوان عصبی صدای بزنه حرفی خاست تا  

*  این تا بیا راه من جلو تیالو …شو ماشین سوار برو متین …بشنوم صداتونو نمیخام! متین! تیالو

نباشه مشخص شلوارت وضع  

_ کفشام ولی … 

* فعال کن تحمل کرد نمیشه کاری  

دلگیره ازم بود مشخص تیالو نزدن حرف از  

کشیدم جلو خودمو صندلیا بین از  

+ حقته پس …بود خودت کار تالفی که میدونی ! 

_ متنفرم جوراب بودن خیس از من ولی … 

+ دروغ از منم … 

کرد نگام سمتمو برگشت حرفم این یا  



 

 

_ نکن شک میکنم جبران من ولی! مساوی یک یک  

+ جوجهههههه نیستی عددی …… 

 

شدم خونه وارد ها بچه با خداحافظی از بعد  

میشد شاد دلم سرحاله و خوشحال میدیدم وقتی ولی بود خالی زیادی خونه تیالو بدون  

بشم دلم زدن شور منکر نمیتونستم بازم ولی   

رابطه این توی تیالو دیدن آسیب از میترسیدم  

 کرد قبول نیوان خاطر به نبود،تیالو عشق حتی نیوان عالقه ولی بود وار جنون نیوان به تیالو عالقه

مهمه؟ نیوان برای انقدر تیالوم نمیدونستم ولی بشه ظاهر رابطه این توی اسلیو بعنوان  

تخت روی کشیدم دراز و زدم پس افکارم  

کنم صحبت تیالو با صبح فردا بود بهتر  

 

 

 

_ دانشگاهه یه بخدا بشر؟ عروسی میری داری مگه شد دیر بدو متین  

+  منم بخت شاید دیدی؟ چه خدارو هس؟ دانشگاه همون تو جیگر کم خدایی ولی دانشگاهه آره

شد باز ! 

داد فشار شونمو و گردن بین عضله اشارش و شصت انگشت با و اومد پشتم  

_  همین از بزنی رل بخای که بخدا کسی سمت بری میکنی غلط تو بشه؟ باز چی؟بختت دیگه

میکنم آویزونت ساختمون  



 

 

گفتم پیچیدممی خودم به درد از که همینطور  

+ گاومیش کنننننننن ول بزنم کپک میمونم اصال باشه وحشی کن ول باشهههه باشه  

کرد ولم و گفت ایی خوبه  

_ شده دیرمون حسابی که بیا توعم پایین میرم  

افتادم راه سرش پشت  

زدن حرف برای بود مناسبی فرصت نظرم به  دانشگاه مسیر   

 تیالو؟+

 جانم؟_

+ چطوره؟ نیوان با رابطت ! 

کرد جمع جاده به حواسشو دوباره و کرد بهم نگاهی نیم و سمتم برگشت  

_  مهربون هم اخالقه خوش هم خوبه، چقد میدونی اونجایی همش که تو! متین سوالیه چه این! وا

شخصیت با و  

+ میشی؟ اذیت!چیه منظورم میدونی خودت! تیالو نه اینا  

کرد نگرانم دستاش بین فرمون شدن فشرده  

_  برای خوب و خوبه اینا همه دائمیش حضور باهاش، بودن عالیه …خوبه خیلی …متین میدونی

 پایینی سادیسم میکنم حس مهربونه، نیست، بودم خونده که چیزایی شبیه اصال نیوان …رابطمون

 فکر که اونقد …دارن همراه درد و ترس باشن ساده که هرچقد تنبیهاش بازم خوب …ولی داره

خوبم من متین نباش نگران …نیست سختم ولی نیست ساده میکردم  

 امیدوارم+

افتادیم راه کالس سمت به باهم ماشین کردن پارک از بعد …. 



 

 

 

کنم رانندگی من که خاست و بود خسته تیالو برگشت مسیر  

بودم چراغ شدن سبز منتظر منم بود خابیده و بود کرده خم عقب سمت به ماشینو صندلی تیالو   

 از کوتاهی داد با تیالو یهو که میدادم ماساژ چشمامو انگشتام با و بودم داده تکیه صندلی به سرمو

پرید خاب   

کردمی نگاه اطراف به تعجب با   

دستش روی گذاشتم دستمو   

+ خوبی؟! تیالو؟  

کردم پارک خیابون گوشه و کردم حرکت سر پشت های ماشین بوق صدای با  

دادم تیالو به ابو بطری پشت از و شدم خم  

+ دیدی؟ خاب تیالو؟ بهتری  

_ لعنتی بود واقعی خیلی … 

+ بخابی نمیخاد نزدیکیم دیگه بود خاب یک فقط تیالو نکن فکر بهش  

 سمت به و گرفتم غذا  رستوران از پس نداشتیم کردن درست غذا وقت و بود طوالنی امروز کالس

رفتم خونه  

بود پریشون تیالو خونه توی  

سفره کردن پهن به کردم شروع خودم و بگیره دوش فرستادمش  

اومد هم نیوان که بود نگذشته تیالو اومدن بیرون از دقیقه چند  

 محلی کم فقط االن نداشت قرار و آروم نیوان اومدن از بعد که تیالوی! بود عجیب تیالو رفتار ولی

گرفتمی نادیده نیوانو و کردمی !!!! 



 

 

داشت ادامه وضعیت همین ناهار از بعد تا  

شد نزدیکم نیوان رفت بیرون آشپزخونه از تیالو که وقتی  

* شده؟ چیزی متین؟  

_ افتاد؟ اتفاقی صبح؟ کردین قهر! بپرسم ازت میخاستم اتفاقا  

*  همیشه مثل بود، خوب که تو خونه بیاد که بود این از قبل دیدم تیالو که باری آخرین! واال نه

یعنی بود  

+ شده؟ جنی االن چرا پس!! وااااا  

رفت بیرون آشپزخونه از و انداخت باال ایی شونه …… 

 نیوان#

کردمی اذیتم داشت تیالو رفتار   

بشم گرفته نادیده تیالو طرف از که این به نداشتم عادت من   

حسبی مدلی این نه باشه من کنار عاشقانه باید همیشه تیالو ! 

ریختمی چای داشت متین و بود نشسته مبل روی  

کردم حلقه هاش شونه دور دستامو و کنارش نشستم  

* بودی؟ خسته استقبالم نیومدی امروز! تیالو آقا  

کشید بیرون دست زیر از خودشو  

_ خوبم نه  

چرخوندم خودم سمت به محکم و گرفتم چونشو رفتاراش از کالفه  

*  دیدیم رو همدیگه االن تا صبح از ما مگه اصال! که بودی خوب چی؟ یعنی کارا این تیالو؟ چته

ناراحتی؟ ازم االن تو که  



 

 

_ نیستم ناراحت  

شدم بلند جام از و دارم دست از کنترلم  

کشیدم فریاد صورتش تو  

* شده؟ مرگت چه میزنی؟بگو پسم الکی طوری همین! چتههههههههه؟ بگو د  

غرید و شد بلند جاش از اونم  

_  که داشتم الکی خیال و فکر آنقدر احمق منه! الکیییییی میفهمی؟ الکیییییی طور همین ارهههه

بود الکی ارههههه دیدی؟ حاال ببینممممم دیگه یکی با تورو خابم توی  

+ دیدی؟ ظهر که خابیه منظورت! تیالو  

متین سمت برگشتم  

* شماها؟ میگین متین؟چی خاب کدوم  

+ بود دیده خاب که بود خابیده ماشین تو …ظهر  

بود گرفته دستاش بین سرشو و بود نشسته کاناپه روی که تیالوه طرف برگشتم  

+ میاری؟ آب لیوان یه متین  

گرفتم دستام توی دستاشو و زدم زانو نیوان جلوی متین رفتن از بعد  

*  توی تو وقتی دیگه؟ یکی با برم کنم؟ ترکت بخام که این به تو؟ میکنی فکر چیزا این به! تیالو

 زندگیمی؟

_ نیستی عاشقم تو … 

*  دیگه؟ کس سمت میرم تو وجود با من کردی فکر هستم، که متعهد ولی نیستم عاشقت! آره

 االن یعنی! میخامت یعنی تخت و اتاق اون توی خونه، این توی رابطه، این توی بیای گذاشتم وقتی

باشه؟ رو سمی افکار این کن دور تیالو، نیستم خیانت آدم من! زندگیمی از بخشی یک تو  



 

 

داد تکون باشه معنای به سرشو و کرد نگام باریدن آماده چشمای با  

 ببخشید_

*  پسرک بگو من به کرد اذیتت چی هر بعد به این از پس مهمین من برای افکارت و تو تیالو

آسمونی چشم  

نکرد پیدا ادامه بحثمون متین اومدن با  

بغلی مبل رو نشست و داد تیالو به آبو لیوان  

+  بخاد که میشه خر تو مثل دیگه کی کردی فکر خدایی خاب؟ یه واسه آخه! تیالو سرت تو خاک

خودته مال آخر صاحبش،تا ریش بیخ بد مال بشه؟ گوالخ این عاشق … 

کردم پرت سمتش میزو روی کاغذی دستمال جعبه خنده با  

* بدم؟ مال من گوالخم؟ من  

+ منه کمر اندازه کدوم هر ببین بازوهاتو هستی، که گوالخ خداوکیلی ! 

* پشه کوچیکی خیلی تو  

+ بودیییییی؟؟؟؟؟ من با پشه منننننننن؟  

خوردمی حرص متین و خندیدمی دعوامون به تیالو  

بود شده بهتر حالم بود خوشحال و خندیدمی تیالو که االن  

کوچولوم سنجاب خندیدن به کردم عادت …… 

 

 تیالو#

 من ولی بیاریم رو کسی خودمون با میتونیم بود گفته و بود گرفته پارتی دانشکده های بچه از یکی

گرفت کمک ازش نمیشد و بود شده شیرین امروز باز کنم،متینم راضی نیوانو چطور نمیدونستم !!!  



 

 

 باال حرفامو دور چند بیاد وقتی تا و کردم درست بود سبزی قرمه که عالقش مورد غذای ناهار برای

کردم پایین   

  

کردم باز درو نیوان اومدن با  

_ نباشی خسته سالم  

* بخوریم؟ غذا زودتر کنی پهن میزو میشه! تیالو شده گشنم چقد که اخ…ممنون سالم  

_ میکشم غذارو منم کن عوض لباس برو آره آره  

میز روی ظرفارو  

شد وارد نیوان که بیارم بیرون دوغو یخچال از خاستم  

* کرده چه پسر گل ببین! انداختی راه بویی چه به به  

_ جونت نوش  

بزنم حرف باهاش خاستم که بود گذشته ایی دقیقه چند  

 ……نیوا_

* باشه؟ تیالو غذا بعد  

 

 

صندلی به داد تکیه غذا شدن تموم از بعد  

* شده؟ چی بگی؟ میخاستی چیزی یه …بود خوب خیلی تیالو نکنه درد دستت  

_ گرفته پارتی دانشکده های بچه از یکی امشب بگم میخاستم! عا  

* میای؟ کی تقریبا فقط …میخورم بیرون شاممو من پس! بگذره خوش  



 

 

_ نمیای؟ باهام تو  

 !نه*

_ لطفا نــــیــــوان ! 

* نمیام! سنجاب نکن لوس خودتو  

_ میگذره خوش خیلی چرا؟بخدا خوب  

* میکنی؟ اصرار چرا دیگه برو متین با تو نمیشناسم کسیو وقتی بیام؟ من چرا آخه تیالو  

_ میگذره خوش بیشتر بریم هم با گفتم فقط! دیگه نمیکنم اصرار باش  

فرستاد بیرون کالفه نفسشو و کرد صورتم به نگاهی  

* نریم دیر خیلی دیگه که کن آماده لباس برام! میام زودتر شب…پـــــــوف  

نشستم پاهاش روی و شدم بلند صندلیم از  

 عاشقتممممممممم_

گذاشت گردنم پشت دستشو که شم بلند خاستم و نشوندم لباش روی ایی بوسه  

* برو بعد بده کامل جایزمو …… 

 

بود کردان ویالهای از یکی توی مهمونی  

 متین از تر دیر همین برای بیاد نیوان تا بودم مونده منتظر من و بود رفته زودتر خودش متین

 رسیدیم

میداد رو پرشوری شب نوید صدا و سر و نورها رقص بیرون همین از  

شد کشیده پشت از دستم   



 

 

*  هردوتامون به بزار باشه؟ صورتت یا بدن و تن روی بشه زوم نگاهی هیچ نمیخام امشب …تیالو

بگذره خوش ! 

_ بدزدنت نگرانم! باشه تو به حواسم باید فقط من  

کوبید پیشونیم روی اشاره انگشت با  

* آسمونی چشم بریز زبون کم  

 پیست توی که جذاب های تیپ با پسرا و چشم توی های رنگ و کوتاه لباسای با دخترها دیدن با

شدم پشمون تصمیمم از کامال بودن مشغول رقص  

_ باشه؟ هوم؟ …کن نگاه زمینو تو ولی نریم نه …بریم بیا نیواننن  

کوبیدم بازوش به مشت با که کرد بلندی خنده  

_ متین و خودم …باش خودم پیش فقطم باشه؟ نکن کاری هیچ اصال نخند  

گفت خنده با  

* متین؟ پیش بریم حاال خوبه؟ کنمنمی نگاه عزیزم باش  

افتادیم راه بود ایستاده تنقالت میز کنار که متینی طرف به و دادم تکون سری  

 سالم_

+ کردین دیر چقد سالم اومدین؟! عه  

* کشید طول من کار … 

 معرفی من دوست عنوان به که نیوان با پرسی احوال و سالم از بعد بودن اومده ها بچه از چندتا

شدن آشنا میشد   

میخوردم حرص من میکردن پرسی احوال و بش و خوش نیوان با اونا   



 

 

 نگام لبخند با بار یک دقیقه چند نیوان!بده دست پسرم دوست با کسی نمیخام من زوره؟ مگه آخه

 میشد نزدیکش آشنایی برای دیگه نفر یک وقتی ولی بشم آروم تا میداد فشار دستمو یا کردمی

ریختمی بهم اعصابم دوباره  

بشه پرت حواسم یکم تا برقصیم بریم گفت دیدم وضعیتمو که متین  

 توی مشروب و کردمی نگام لبخند با که بود نیوانی پرت حواسم تمام ولی میرقصیدم متین با

کردمی مزه مزه دستشو  

نیوان سمت افتادم راه کوفته و خسته رقصیدن دور چند از بعد  

 * بودی نگفته …آسمونی چشم میرقصی خوب  

کردم دور گوشم نزدیک از سرشو دست با  

_ میرقصم؟ خوب من سالم مثال؟ میگفتم چی…میشم مورمور نکن  

کرد نگام خنده با  

* میکشی رخ به بودنتو نقص بی مدلی این وقتی ببینمت میخاست دلم منم شاید! آره  

بشم دیوونه تا بود کافی نیوان حرفای و بودم، خورده که الکلی  

اومد دنبالم حرفی هیچ بدون نیوان برم باال طبقه اتاقای سمت به و کشیدم دستشو  

بهاری شهد اون بوسیدن به کردم شروع و شدم ها اتاق از یکی وارد  

_ بپرستمت میخام که مدلی اون بزار پس نیوان منه شبه امشب …… 

 

 

کردم باز شلوارشو زیپ زدمو زانو پاش جلوی و تخت روی دادم هولش  

دربیارم شلوارشو تا کرد کمکم و کرد بلند تخت روی از کمرشو  



 

 

زدم آلتش کالهک به ایی بوسه و شدم خم دیدم نگاهش توی انتظارو وقتی کردم نگاه چشماش به  

کردم دهنم وارد التشو که گرفت عمیقی دم  

شد خارج آرومی ناله با بازدمش  

گرفتم بازی به بالزهاشو حین همین در و بردممی دهنم توی ممکن جای تا التشو  

بره باالتر بدنم دمای شدمی باعث لذتش سراسر و آروم های ناله  

 شد بلند اعتراضش ناله که کشیدم عقب بود شده تحریک حسابی نیوان آلت که دقیقه چند از بعد

کرد باز چشماشو و  

بکشه دراز کردم مجبورش و گذاشتم شکمش روی دستمو  

 دید وقتی پیراهنم های دکمه کردن باز به کردم شروع آرامش با و نشستم شکمش روی خودمم

 منم هام دکمه کردن باز و لباهام بوسیدن به کرد شروع و شد نیمخیز شده طوالنی خیلی کارم

آوردم بیرون تنش از لباسشو و نشدم بیکار  

تنش روی شدم خم که کشید دراز دوباره  

 تا سینش روی از زبونمو بوسیدنش از شدم سیر که وقتی ترقوش و گردن بوسیدن به کردم شرو

کشیدم شکمش عضالت بین  

شدم بلند دوزانو روی و انداختم خمارش چشمای به نگاهی  

التش روی نشوندم گرفتو کمرمو که بشینم شکمش روی خاستم و دراوردم شلوارمو  

کردم خیسشون ولع با که اورد دهنم سمت انگشتاشو از دوتا  

کشید تر جلو پاهامو و اوردشون بیرون شدن خیس حسابی که این از بعد  

 تکیه پاش رون نزدیک جایی دستامو و بود تماس در عضوش با کمرم و بود جلوش مقعدم حاال

بودم داده  



 

 

میداد تکونشون و کرد واردم دونه دونه خیسشو انگشتای  

کردم آزاد بلندمو های ناله و کردم خم سرمو  

کنم باز چشمامو نمیتونستم حتی گرفت سرعت که حرکاتش  

گذاشتم دستش مچ روی دستمو  

_ میخام خودتو …اهههههه …بسه …بسه اووم …اهههه …نیوان …نی  

اورد بیرون انگشتاشو حرفی هیچ بدون که بود بد خیلی حالم انگار  

دادممی انجام کارمو و میکردم چشماش تو  

کردم تنظیم ورودیم با التشو و شدم بلند جام از  

دادم جا خودم توی التشو تمام ضرب یک   

کردمی محو دردمو نیوان مشتاق چشمای ولی داشت درد  

کردمی دیوونم داشت هام نیپل اطراف نیوان دستای حرکت و بدنامون ریتمیک حرکات  

بشم ارضا تا بود نزدیک  

* میشم ارضا دارم ندارم کاندوم …تیالو …شو بلند آه! تیالو … 

کردم تر تند حرکاتمو  

_ تندتر نیوان …اههههههه…نیوان…نداره عیب … 

شدیم ارضا همزمان عمیق ضربه چند از بعد   

نداشتم شدن بلند توانایی   

کرد تمیز بدنمو و تن نیوان   

* بخاب اونجا خونه برین پاشو …تیالو شو بلند   



 

 

_ خونه نریم نیوان خستم من   

* پاشو عزیزم نمیشه   

رفتیم پایین طرف به و کرد تنم لباسامو تمام بزور …… 

 

 نیوان#

بخابم دیگه نمیزاشت و میومد داخل پرده بین از آفتاب  

دادم فشارش بغلم توی بیشتر و چرخوندم تیالو سمت به سرمو  

کردمی دلبری وجود تمام با دیشب که همونی مظلوم تیالو این نمیشد باورم  

 دلم ولی کنم خورد همشونو گردن میخاست دلم تنش روی بود زوم چشما و رقصیدمی که موقعی

ببرم بین از تیالو خوشحالی نمیومد  

 من برای فقط شاید! نبود شایدم! دونستنمی خودش ولی بود برو دل تو زیادی من پسرک

بود خواستنی ! 

دادم بدنش به تکونی  

همشو؟ بخابی میخای اییم خونه هردوتامون امروز یه میخابی؟ چقد …پسر شو بلند! تیالو *  

کرد قایم گردنم توی بیشتر سرشو کردو بلندی هوم  

_ بیدارشم میدم قول! دیگه دقیقه پنج  

کردم بلندش و کردم باز دورم از دستاشو  

بهم بود داده تکیه و بود بسته چشماش  

نداشت تاثیری که بود خسته انقدر ولی صورتش شستن به کردم شروع و توالت توی بردمش  

کردم روشن سازو قهوه و آشپزخونه صندلی روی نشوندمش  



 

 

بود خاب و میز روی بود گذاشته سرشو دوباره  

* آسمونی چشم بسه!دیگه پاشو! تیالو  !  

میز رو گذاشت سرشو دوباره و گفت هومی  

بخوره ازش یکم کردم مجبورش و ریختم براش قهوه فنجون یه  

شدیم مشغول و کردیم آماده رو صبحانه میز همدیگه کمک با  

 نیوان؟_

* میخای؟ بله؟چیزی  

_ شد؟ چی دیشب …داشتم سوال یه فقط نه  

گلوم توی پرید چای حرفش شدن تموم با  

بیاد بند هام سرفه تا پشتم میزد محکم دست با تیالو  

جاش سر نشست اونم خوبم که فهموندم بهش اشاره با  

_ کردم؟ کاری دیشب نکنه شد؟ چی نیوان  

* نیس؟ یادت کجا از دقیقا  

_  متین با که اونجایی یادمه اینارو ها، بچه کال …علی یار،ایل گرشا، ها، بچه با حرفامون …خوب

 یادم اصال بعدم به جایی یه از دارم گنگی خاطره خیلی رقصمون از ولی یادمه میکردیمم شوخی

 نیست

* نمیاد؟ یادت هیچی رابطمون و دیشب از تو ینی …نهههه  

_ رابطه؟ میگی تو بعد خونه اومدم کی نیست یادم میگم من!نیوان  

داد تکیه صندلی به و چرخوند کاسه توی چشماشو  

* بود باغ تو …نبود خونه تو !  



 

 

_ تو؟ میگی چی نیوان؟ چیییییییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟  

* بود مهمونی تو نبود خونه توی رابطمون میگم  

میشد قبل از سرختر لحضه هر صورتش  

* چی؟ باشه شنیده صدامونو کسی اگه کردیم؟ کار چی ما نیوان! خدا یا …یاخدا  

_  یادم! شنیدممی زور به صداتو منم حتی نشنید کسی نه! که نشده چیزی باش آروم من عزیز

پس بشی مست بیشتر کنم کاری بعد به این از باشه  

 چرا؟؟؟_

* بودی شده دلبر خیلی آخه  

زد بازوم به مشتی  

* خجالت از میمیرم االن نیوان نگو هیچی …… 

 

 تیالو#

بغلش توی بودم خابیده تقریبا منم و بود مبل روی نیوان  

میدیدم فیلم و بود دستم تنقالت کاسه یه  

 تیالو؟*

 هووووم؟_

* باهمیم؟ وقته چند ما  

سمتش برگشتم و گرفتم تلویزیون از چشم  

_ چی؟ برای! دوماه به نزدیک ایی خورده و یکماه خوب  



 

 

* کاری؟ یا بریم هم با که جایی کنی؟ تجربه بخای که بود چیزی دوماه این توی  

_  کنم فکر شمال مثل یجایی! دوتا خودمون …بریم باهم کوتاه مسافرت یک میخاست خیلی دلم

 !خوشبگذره

*  یک سفر یک بگیرم مرخصی منم تا داری دانشگاه از تعطیلی تو! نیستا بدی ایده!!! مسافرت؟

بریم؟ ایی هفته  

 االن؟؟؟؟؟_

* بودی تعطیل وقت هر! نه که االن  

_ خوبه؟ میشه شروع ترم میان تعطیالت دیگه وقت چند  

عالیه کرد زمزمه و بغلش تو کشیدم  

بود پیش در که مسافرتی بود شده ذکرم فکر تمام و نبود فیلم به حواسم دیگه  

بود شیرین سرکار میره نیوان نه و هست دانشگاهی نه وقتی اونم باشیم هم با که این فکر  

دادممی انجام خرید یکسری باید  

نداشتیم و باشن الزم که بود وسایلی  

بزنیم چادر جنگل توی یشب میکردم راضی نیوانو باید  

کنیم شنا هم با  

بیرون اومدم نیوان بغل از و بمونم سرجام نتونستم دیگه ذوق شدت از  

_ دارمممممممم ذوق من  

من بازیای دیوونه از بود گرفته خندش  

* ببینیم؟ فیلمو این ما میشه تهش ببینم بشین بیا االن تیالو باشه  



 

 

_  برا سقفی چراغای این از یدونه چی؟ فالسک داری؟ چادر! بخریم وسیله بریم نیوان پاشو نه

اونم قوه چراغ!الزمه فندکیا این از …شارژر! میخایم چادرم …… 

گفت خنده با و گذاشت دهنم جلوی دستشو  

* خرید بریم پاشو ببینیم فیلم نمیخاد آسمونی چشم باشه … 

 

 بود تونسته نیوان هم و بود شده تعطیل من دانشگاه هم باالخره و بود گذشته روز اون ار هفته دو

بگیره مرخصی  

وایستاد کنارم ورزشی ساک یک با نیوان میکردم چک وسایل که بود سوم بار برای   

* هست همراهمون چیز همه نمونده جا هیچی! تیالو کافیه  

_ ؟ دستت چیه این مطمعین؟  

این؟! مطمعین آره * !  

کرد نزدیک گردنم به سرشو و اومد لبش روی شیطونی لبخند   

 برای جذاب خاطره یکعالمه مسافرت این توی بدنباشه شاید! نکردیم؟ بازی وقته چند میدونی *

کنیم درست خودمون !  

 بودو وجودم توی حرفاش با که لرزی کردم سعی داشت خاصی برق چشماش و خندیدمی لباش

بزنم لبخند و کنم کنترل  

_ نه؟ که چرا! عالیه  

 

 

بشه سرد تا میکردم فوتش و بود دستم توی بودم ریخته نیوان برای که چایی لیوان   



 

 

_ میمونیم؟ چندروز نیوان؟   

* گرفتم دوستمو ویالی هم اونجا برای میمونیم روزم پنج میشه برگشتمون و رفت که دوروز  

 دلهره، بر عالوه حرفاش شنیدن نیوانو دست ساک دیدن از بعد ولی داشتم بدی دلهره صبح از

بودم گرفته هم استرس  

کردم وصل ضبط به گوشیمو دستشو دادم چایو  

کنم دور چرتو فکرای خودم کردن سرگرم با داشتم سعی  

 پیشنهاد پس بشه مریض میترسیدم ولی بگیریم غذا سرراهی های رستوران از میخاست ناهار برای

کنیم درست کباب جوجه خودمون دادم  

* بدبختو کنی شکنجه میخای میکنه؟مگه سیخ گوشتو مدلی اون کی آخه! تیالو ! 

_ خوبه خیلیم! خوب اولمه بار  

* میکنم سیخ خودم ور این میدونستی؟؟؟؟؟بیا اینو نداریم غذا ظهر بدی ادامه مدلی همین ! 

*  یاد وقت هیچ همین برای دادمی انجام کاراشو متین کنیم درست جوجه بود قرار که وقتایی

کنم کار چی نگرفتم ! 

* خوبه؟ بدم یاد بهت من بشین بیا نداره عیب  

گذاشتم گونش روی ایی بوسه ندیدم و کسی وقتی کردم اطراف به نگاهی  

 عالیه_

کردیم حرکت دوباره و خوردیم غذامون نیوان های خنده منو کاریای خراب با  

 

 

مبل روی کرد پرت خودشو نیوان  



 

 

* میکنیم جمع بعدا چمدونارو اون کن ول! خستگی از مردم اخخخ  

_ باشه؟ ساحل لب بریم شب! بگیر دوش برو توعم میکنم جاجابه و همینا نیستم خسته من نه  

* بزار حوله برام پس  

منحوس ساک اون سراغ رفتم سریع و گذاشتم در دستگیره روی حولرو  

بزنه یخ بدنم و تن شدمی باعث میدیدم که چیزایی  

آوردم بیرون و سمتش بردم دستمو دیلدو دیدن با  

داره وجود سایز این با چیزی کنم باور نمیتونستم  

ساک توی گذاشت و گرفت ازم رو دیلدو باال از دستی  

* کنیم امتحان هم با همشو میدم قول اومدیم که ساحل از بزار …… 

 

دادیممی گوش دریا امواج صدای به و بودیم نشسته نمناک های شن روی  

چرخوندم نیوان نمیرخ سمت صورتمو شد بدنم گاهتکیه پشت از دستام و کردم دراز پاهامو  

_  تا میتونستم مدلی اون! نبود اینجا کس هیچ کاش! نبودیم مجرم ما کاش! نبود ایران اینجا کاش

 خیلی آرزوم! بگیرم دستتو بتونم فوقش االن ولی! بدم گوش دریا صدای به آغوشت توی صبح

نیوان؟ بزرگه  

بده جواب تا سمتم برگرده خاست  

_ باشم حفظ صورتو این سانت به سانت میخام! ببینم نیمرختو بزار برنگرد! نه ! 

کرد نگاه روبروش به لبخند با  

*  چند اگه شاید! اومدن بدنیا اشتباه جای توی که عاشقایی! عاشقیم فقط! تیالو نیستیم مجرم ما

برسی آرزوت به میتونستی االن کشور دوتا یا یک حد در بودیم، تر طرف اون کیلومتر … 



 

 

 نیوان؟_

 جان؟*

_ میخوام بالل ! 

سمتم برگشت  

کنه خفم میخاد بود معلوم صورتش حالت از  

* بحث وسط نزنی گند که بشه ! 

_ میخام بالل من! پاشوووو  

 

ساحل بریم هم فردا بود قرار! بود خوبی شب  

بشیم سوار هم شاتل و اسکی جت تا صبح ولی  

بستم چشمامو و تخت روی کردم پرت شکم با خودمو  

دربیار لباساتو *  

زد یخ تنم نیوان سرد لحن از  

گشتمی چیزی دنبال آور چندش ساک اون توی  

- میکنی؟ کار چی! نیوان؟  

سمتم برگشت  

بود شالق یه دستش توی  

بود شده تشکیل نازکی های رشته از که شالقی  

* تخت جلو بزن زانو و دربیار لباساتو پاشو …کنیم امتحان هم با ساکو همه بود قرار  



 

 

بودم گرفته شدیدی فشار افت ساک توی وسایل به کردن فکر با ولی نداشتم مخالفتی هیچ حق  

بودم نیوان منتظر و بودم زده زانو تخت جلوی لخت  

باشه داشته زیادی درد که رسیدنمی نظر به بود نازک بود دستش که شالقی  

 و برداشت بود میز روی که کوچیکی های شمع فندک یک با بود دستش کاسه دوتا شد که وارد

کردنشون روشن و چیندن به کرد شروع  

* تیالو اینجا بیا ! 

زد آرومی فریاد کا شم بلند خاستم  

میره؟ راه پاهاش دوتا روی ایی توله کدوم …احمق پا و چهاردست *  

مالیدم پاش ساق به آروم سرمو شدم نزدیکش پا و چهاردست  

داد حرکت موهام روی وار نوازش دستشو  

کشید عقب به سرمو و موهام توی کرد چنگ دستشو که بودم خوبم حس توی غرق  

 …باشه باالشون شکمت که وایستا ها شمع روی جوری چیه؟ نظرت تیالو کنیم ورزش میخام *

تیالو بشه خاموش شمعی نمیخاد دلم اصال! بری شنا تا 22 وضعیت این با میخام … 

 

بدم انجام نبود قرار سختی کار  

 دادن هم دست به دست نخوابیدن و بودن جاده توی روی یک از بعد خستگی و ها شمع گرما ولی

بشه خاموش شمعا از یکی حرکت ششمین و بیست سر تا  

 بکنم سعیو تمام شد باعث بعدش فرسای طاقت درد و شالق با اطراف هوای شدن شکافته صدای

نشه خاموش شمعی دیگه که  



 

 

 شکاف رشته هر ته فلزی های مهره و روش ریز های تیغ ولی نداشت زیادی درد شالق خود شاید

پوستم روی مینداخت  

بود روشن تاش 03 فقط شمع تا 02 از  

 یکم زمینو ریختمی پشتم از که خونی های قطره و بود سوخته شکمم و سینه از هاییقسمت

بود کرده رنگی  

شد نزدیکم و برداشت پارچه همراه بودو اورده خودش با که هایی کاسه از یکی  

شنیدم صداشو که بشم بلند جام از خاستم سرکه بوی فهمیدن با  

* سرجات بشین آدم بچه مثل خودت پس ببندم پاتو و دست ندارم دوست  

میداد حرکت کمرم روی بود کرده خیس سرکه توی که دستمالی  

 اتاقو فریادم زخما روی حرکتش با اما گرفتمی خوبی حس سرکه خنگی با نبود زخم که جاهایی

کردمی پر  

_ نیوان میسوزه هقق …بسه خدا تورو بسه …هق…نیوان  

بکنه کارشو بزارم و نگم چیزی گرفتم تصمیم منم داد ادامه کارش به و نگفت هیچی  

دردناکو شکنجه این کرد تموم باالخره  

* پشت به بکش دراز  

_ میکنه درد …نیوان  

* میداد هدیه تنم به درد فقط و نمیداد گوش حرفام به بکش دراز  

آورد نزدیکم دومو کاسه دفعه این که کشیدم دراز  

 حس بی نیپلم یخ سرمای شدت از گذاشت چپم نیپل روی و اورد بیرون یخ قالب یک توش از

میکنن فرو توش ریزی های سوزن میکردم حس و بود شده  



 

 

راستم نیپل روی کرد خم و برداشت روشن های شمع از یکی  

 دردمندم های ناله و کنم لزر شد باعث بدنم حساس نقطه دوتا روی سرما و گرما همزمان احساس

شد پوشیده پارافین با سینم از زیادی قسمت و شد اب یخ تا داد ادامه کارش به انقد بشه بلند  

کرد نزدیک باسنم به یخو دفعه این و برداشت ایی دیگه یخ  

 کوچیک و شد آب یک که یکم میزد ضربه سوراخ به باهاش و میداد حرکت رونم کشاله روی یخو

کردش مقعدم وارد فشار با شد  

کرد مقعدم وارد بشه کوچیک بزاره اینکه بدون و برداشت دیگه قالب یک  

میکردم ناله و پیچیدممی خودم به میشد القا بدنم به که لذتی و سرما از  

بود شکمم روی پارافین مسیر دفعه این و برداشت هارو شمع از دیگه یدونه  

مقعدم سرمای  

شکمم آتیش  

کنم پردازش اطالعات نتونم میشدن باعث  

داشت شدیدی سوزش شکمم و بودن شده ای مقعدم های یخ  

داد حرکت بدنم روی و برداشت دوباره شالقو  

کردمی نوازش مالیمت بدون و خشن پوستمو شالق های تیغ  

زد شکمم روی ایی ضربه و کرد بلند شالقو  

کرد هنرنمایی خون و شکافت پوست  

 ریزم های هق هق و ملتمسم های ناله خدای بجز قبل از تر رنگین تنم و میشد جدا ها پارافین

نمیشد تولید ایی دیگه صدای  

اومد سمتم و انداخت ایی گوشه شالقو ها پارافین شدن تموم از بعد  



 

 

بکشم دراز تخت روی و بشم بلند کرد کمک  

* شد تموم تیالو باش آروم هیششش  

 نیوان_

 جانم*

شکست بغضم و کنم تحمل نتونستم دیگه  

_ هق …میسوزه پشتم تمام …دارم درد …درد …هق …نیوان …هققققق  

* ؟!خوبه االن حمام میریم عزیزم آروم  

کردم نگاهش فقط حرفی هیچ بدون  

*  درد فقط انگار!!نه مگه نمیری بازی از لذتی هیچ تو! بده جوابمو راست رو میکنم سوال یه تیالو

 !داری

گریه شد فراموشم اومدو بند نفسم  

_  بهش نمیبره لذت کاری از که کسی میشه مگه اصال میشه؟ چیزی همچین گفته کی چی؟

باشه دیوونه طرف اینکه مگه بده؟ ادامه  

کردم زمزمه دل در  

دیوونه من ولی  

زیبارویم دلدار عشقت، و تو دیوونه …… 

 

 نیوان#

ونالید شونم به داد تکیه پشت از پیشونیشو تیالو یهو که وایستادم صاف و کردم پام کفشامو  

_ بخابم میخام گرممه میسوزه پشتم خستم من چییییی ینی اصال! بخابیم فقط امروز بیا …نیوان  



 

 

کرد پنهون گردنم توی صورتشو و گزاشت شونم روی سرشو که کمرش دور انداختم دستمو  

*  کم بریم بیا مسافرت؟ اومدیم چرا دیگه بخابی بود قرار اگه بگذره خوش چندروز این قراره عزیزم

میشی سرحال کم  

اومد دنبالم نق نق با  

رفتیم بود تفریحی وسایل اجاره محل که ایی دکه سمت به دیگه باهم   

بازار بریم فردا و باشیم تفریح سرگرم امروز شد قرار  

میگفت هارو هزینه داشت دیگه یکی اون و بود ما به پشت یکیشون که بودن دکه توی نفر دو  

سمتمون چرخید بود ما به پشتش که پسری  

کرد نگاهش ذوق با بعدش و شده ریز چشمای با اول افتاد تیالو به چشمش تا  

± خودتی؟! تیالو؟  

انداخت پسرک به نگاهی نیم و کرد بلند سرشو بود گیج هنوز که تیالو   

 پندار؟؟؟؟؟؟_

کرد بغلش و سمتش اومد پندار   

_ پسر؟ میکنی کار چی اینجا  

± دم و دود همه اون از دیگه شدم خسته! بیرون اومدم تهران از و کردم مهاجرت وقته خیلی ! 

کردمی دیوونم داشت زیادش صمیمیت و تیالو کمر دور شدش حلقه دست  

دهنش تو پندارو دندونای نکنه خورد مشتم تا میدادم فشار هم روی دندونامو  

! توعه آغوش توی جاش! توعه مال فقط سرکش توله این! باش آروم نیوان"میکردم تکرار خودم با

 از که وقتایی مثل! میخنده دلبرونه متین برای وقتی مثل! ایی دیگه وقت هر مثل بزن لبخند بهش



 

 

 کاری! بشه متنفر ازت که نکن کاری پس!همه برای محبوبه چقد میبینی و بیرون میاد دانشگاه

حسرتش توی بسوزی که نکن !" 

 نابودش کردن خودخوری بجای بود اگه قبلیم پارتنرای از هرکدوم …بود ایی دیگه کس هر

 ریخته بهم اسمونیم چشم پسرک! تیالو ولی بپره هرز دیگه نکنه جرئت که میکردم کاری میکردم

میشدم نابود و بهش میخندیدم! قلبمو معادالت بود … 

شدم نزدیکش لبخند همون با  

* نمیکنی؟ معرفی! تیالو  

_ پارتنرمه نیوانم پندار …بود دبیرستانم های بچه از! پنداره این نیوان! حتما! چرا  

± نیوان آقا خوشبختم ! 

فشردم دستم توی دستشو  

* همچنین!ممنون  

زد شونش به محکمی نسبتا ضربه و تیالو سمت برگشت  

± ارهههه؟؟ عسل ماه اومدی پس  

گرفت دستمو و شد نزدیکم خنده با تیالو  

کرد نگاه چشمام توی و کرد بلند سرشو  

_ شیرین عسل ماه یه! عسل ماه اومدم …آره  

± ببینمتون بازم میشم خوشحال …بگذره خوش …نمیشم مزاحمتون من پس  

رفتیم اسکیا جت سمت پندار با خداحافظی از بعد  

* پارتنریم؟ گفتی پندار به چرا تیالو؟  

_ گیم که میدونستم آخه ! 



 

 

کردم زمزمه ایی خوبه   

 گوشمو سرخوشش فریاد و شد تر محکم کمرم دور تیالو دست حلقه که کردم بیشتر سرعتو

داد نوازش   

 

 

نشستیم آتیش دور دوستاش از اکیپی و پندار با شبم بود خوبی روز  

 اومده بوجود فضا از بقیه و میخوند آهنگ داشت بقیه به نسبت بهتری صدای که ها بچه از یکی

میبردن لذت  

 لبخند چقد و کنه سیخ گوشتارو تا شد داوطلب تیالو و کنن درست جوجه خاستن شام برای

نشست بدلم کار انجام از بعد پیروزمندش  

نمیگرفتم تیالو و پندار صمیمیت از بدی حس اگه بود عالی چیز همه …… 

 

 تیالو#

بود شده بدتر پندار دیدن با بود گیرم گریبان سفر اول از که ایی دلشوره   

کنه زهر سفرمو دلشوره نزارم تا کردن فکر جز کاری هر به کنم گرم سرمو کردممی سعی   

نشستمی بدل که میخوند ایی عاشقانه آهنگ نیکان   

 شد حلقه نیوان گرم دستای شدم اطرافم خوب حس غرق و بودم گذاشته نیوان شونه روی سرمو

کرد نزدیک سرم به سرشو و دورم   

میخوند نیکان که رو آهنگی کرد نجوا رسیدمی من گوش به فقط که آرومی صدای با   

" پروانه من که بهتر این از چی  



 

 

بگردم دورت شم  

دلو این که بهتر این از چی  

کردم دیوونه برات  

دردم چیه باشی که تو  

دستام که بهتر این از چی  

شه گردنت دور شال  

عشقت که بهتر این از چی  

شه غمت و درد مرهم  

شه غمت و درد مرهم  

جونم به تو درد یعنی عشق  

خونم شده قلبت یعنی عشق  

باشی هرجوری یعنی عشق  

میمونم تو عاشق باز  

دریا لب هم با یعنی عشق  

تنها میخوام تورو یعنی عشق  

نیست غمی تو با یعنی عشق  

دردا میشه تموم تو با  " 

من جنبه بی و دیوونه دل با کردمی کار چی دونستنمی نیوان  

ساحل لب دیشبش حرفای  



 

 

میزد موج توش عالقه که چشماش گرمای  

خوندنا آهنگ این  

منو اختیار کنن نابود تا بودن داده هم دست به دست همه و همه  

ها بچه سمت کردم رو و شد بلند من از تبعیت به نیوان که شدم بلند  

_ یکم شدم خسته! بریم دیگه ما … 

ویال سمت افتادیم راه همشون با خداحافظی از بعد   

داشتیم فاصله ویال تا ربع یک تقریبا   

شد بلند نیوان صدای که بودیم راه وسطای   

* واقعا؟ ایی خسته تیالو؟  

وایستاد حرکت از که کردم زمزمه آرومی نه   

* برگردیم؟ گفتی چرا پس   

نبود کس هیچ واقعا شب موقع این و بود تردد کم بودیم که جایی   

وایستادم روشروبه   

_ بگم؟ االن میدی گوش! بزنیم حرف میخاستم چون  

 بگو*

_  دوستم که نپرسیدم ازت وقت هیچ ولی رو رابطه این کردی قبول یادته؟ …کافه توی اول روز

نداری بهم بدی حس ولی نیستی عاشقم که میگی،میگی هنوزم! میگفتی خودت! نه یا داری …  

* ؟ تیالو بگی میخای چی  



 

 

_  ولی! عاشقمی بگی که وقت هیچ نخاستم… میدونستی اول میپرستمت،از وار دیوانه که میدونی

 ولی! عالقتم تشنه توعم، محبت تشنه من بیجنبم، من! نیوان نمیاره تاب دلم نکنی؟ تظاهر میشه

هست توش عالقه و عشق میزنه؟ برق چشمات جدیدا چرا! پادرمیاره از منو رفتارا این کارات، این !  

*  که باهات کردم تا بد مگه عشقم؟ از ترسیمی چرا آسمونی چشم میخاد؟ دلیل شدن عاشق مگه

 شاید که کسی به دلباختم! بهت باختم دل آره ناراحتی؟ بهم میدی زندگی شور که این از االن

قلبم ،امیر قلبم تیالو شدی نازدارکم آره! بود تفریح اولش  

 

 

بوسیدنش به کردم شروع و دیوار سمت دادم هولش که بود نبسته کامل هنوز رو خونه در  

شدیم جدا هم از اوردیم کم نفس وقتی  

پیشونیش به چسبوندم پیشونیمو  

_  نمیدونستی مگه شدی؟ عاشقم که بگی بهم نمیخواستی نمیپرسیدم اگه! نیوان نامردی خیلی

آمیزت؟ محبت کلمه هر برای میدم جون   

شد خیره چشمام به و زد لبخندی فقط   

نشوندم لباش روی آرومی بوسه   

_  دارم دوست صبح تا میخام امروز …منه مال که لبایی از بگیرم کام صبح خود تا میخام امروز

امشبم الالیی بشه صدات میخام …گوشم توی بگی …… 

 

گرفتمی دربر صورتمو تمام ایی گنده لبخند میوفتاد نیوان به نگام وقتی االن تا دیشب از  

دید صورتمو روی احمقانه لبخند دوباره که بپرسه دستش توی لباس درمورد نظرمو تا برگشت  

زد صورتم روی آرومی سیلی  



 

 

*  مضحک لبخند اون االن همین تا صبح از …خلی میکنن فکر مردم که بخدا تیالو دیگه بسه

لبته روی  

کنم نگاه بهش مظلومی قیافه با کردم سعی  

زدن پلک تند تند به کردم شروع و کردم خم چپ سمت یه یکم گردنمو  

کرد کوتاهی خنده  

 فردا دوباره باز بخر االن همین میخای هرچی تیالو ولی …نمیگم چیزی بخند باشهههههه *

باشه؟ بازار بیایم نخایم  

 

 

سوغات هم میکردیم خرید خودمون برای هم و میچرخیدیم بازار توی  

خریدم ها سیمپسون عکس با زرد تیشرت دوتا نیوان چشم از دور  

بودیم خریده انار رب یکم و پیراهن دوتا متینم برای  

گرفت گاراژ شاگردای برای کلوچه بسته دوتا نیوان  

جنگل بریم بعدش و بزاریم وسایل و ویال بریم شد قرار ناهار و خرید از بعد  

بخابیم همونجا شبم تا شد قانع نیوان من اصرار به  

 خواستیممی شبم برای میشد حساب بزرگ ما برای و بود نفره چهار بود همراهمون که چادری

کنیم کباب ماهی  

نشستیم آتیش نزدیک همدیگه کنار و بود خنک یکم هوا  

 نیوان؟_

 هوم؟*



 

 

_  صحبت راجبشون میخای من نمیدونم هیچی خانوادت راجب خوب وقت هیچ تو …نیوان

داری؟ دوست اگه البته کنیم؟  

نشست صاف و گذاشت کنار کردومی پایین باال اتیشو زغال داشت باهاش که چوبی  

 که وقتی میدونی ولی! داره فرق ،خیلیم داره! برام نداره فرق نبودشون و بود نمیگم ؟!خانواده *

 یادم حتی که مادری تیالو، داشتم خشکی خیلی خانواده…بود کابوس برام، نساختن خاطره بودن

 که پدری و کردمی حجاب و میپوشند خودشو همیشه که بس بود چی موهاش رنگ دقیق نیست

 عقاید و مادرم حجاب مخالف من …بود گرفته ما از رو زندگی حق رسم و اسم و ابروش خاطر به

 خاله دختر من میشه باورت! کنم بچگی من نزاشت عقاید همین ولی نیستم االنم نبودم، پدرم

 توی چون بودن موافق دانشگاهم و تحصیلی رشته با…پسر منم و بودن نامحرم چون ندیدم؟ هامو

 نداشته خانواده میخاست دلم فقط زمان اون …میومدن پسرا بیشتر و بود کم دختر مکانیک رشته

 ولی! کوچیک کافه یک حتی یا برم مهمونی دوستام با برم بیرون راحت بتونم! کنم زندگی تا باشم

تیالو تنگشونه دلم …نیستن که االن … 

بوسیدم کفشو و کردم بلند دستشو  

_ خاکشون؟ سر بریممی یکبار …کنه رحمتشون خدا  

* بکشم و خابم به بیاد شب کنم پسرم؟فکر دوس اینم مامان سالم بگم برم  

_ نترس نمیکشت نه  

بود گرفته یکم نیوان هنوزم ولی بود شده عوض بینمون جو  

 

 

بچرخیم جنگل توی یکم و بشیم بیدار زودتر صبح تا بخابیم گرفتیم تصمیم شام خوردن از بعد  

بخابیم نمیتونستیم زیاد سرمای از و بود شده سرد بشدت هوا که بود شب های نیمه  



 

 

 کم فرساطاقت سرمای اون از یکم خودمون روی انداختیم هم با پتو دوتا و کردیم بغل رو همدیگه

بود سرد بازم ولی شد  

خوابیدیم بود که سختی هر به …… 

 

کنم بیدار نیوانو نمیومد دلم خوابیدیم سخت خیلی دیشب  

روش گذاشتم ابو کتری و کردم روشن آتیش و پاشدم خودم  

کردم بیدار نیوانو ساده صبحانه یه کردن آماده از بعد  

جنگل توی افتادیم راه ماشین توی گذاشتنشون و وسایل کردن جمع و صبحانه از بعد  

بگیریم عکس که میکردم مجبور نیوانو میومد خوش که جایی هر  

_ قشنگه اینجا بیا! نیوان  

* دیگه بسه! گرفتی عکس صدتا! نکن فکرشو اصال  

_ دیگههههههه ،بیا میشه خاطره خو! نیوان  

* بریم؟! بود عکس آخرین اینم نداری خاطراتم به نیاز هستم خودم تا  

رفتیم ویال سمت به گذارمون و گشت شدن تموم از بعد  

رسیدیم که بود نکرده غروب خورشید هنوز  

_ شنا؟ بریم! زوده هنوز نیوان؟  

* میخوری سرما غروبه، نزدیک  

_ بریم؟! خورمنمی سرما نههههه  

بریم شد راضی دادن وعده و کردن اصرار دیگه یکم از بعد   



 

 

بریم تایی سه گرفتیم تصمیم و دیدیم پندارم ساحل توی   

پیشونیش به کوبید دست کف با نیوان که بودیم نشده آب دارد کامل   

* میام بزارم اینو برم من! اوردم خودم با گوشیمو   

شد پرتاب سمتم به آب مشتی نیوان رفتن با   

بندازه آب توی منو کامل داشت سعی پندار که بازی آب به کردیم شروع شیطون پندار دیدن با   

بود کرده حلقه دورم پشت از دستاشو   

میدادم هول مخالف سمت به خودمو باهاش مقاومت برای منم   

افتاد نیوان به چشمم که بودیم هم بغل توی لبخند با همینجور   

کرد جلب توجهمو کردش ورم های رگ و سرخ صورت که کنم صداش خاستم   

رفتم نیوان سمت به و شدم جدا پندار از   

  …نیو_

کنه خوردش میخاست که انگار و بود گرفته دستاش بین بازومو   

شد دار نم چشمام فشار شدت از   

نبود مهم نیوان برای ولی   

* نه؟ برسی کاریات کثافت و دلبری به تا بودی موقعیت منتظر …کوچولو هرزه … 

 

 نیوان#

نشم عصبی تیالو حد از بیش دلبری برای بودم داده قول خودم به  

ندم آزارش  



 

 

دیگه مرد یک بغل توی دیدنش ولی  

نبود من کار نزدنش دم و کرد،دیدنشمی جذب رو همه و بود فریبنده که هایی خنده با اونم  

میکشیدمش خودم دنبال و بود دستم توی بازوش  

زمین روی افتاد و کنه حفظ تعادلشو نتونست که داخل کردم پرتش رسیدیم که خونه به  

*  مدلی این همکالسیات همه بوده؟برای همکالسیت فقط پندار که اره؟ شدی هرزه من برای

کنن؟ دسمالیت میکردی؟میزاشتی دلبری  

شد بلند جاش از  

_  شوخی داشتیم فقط! نیست میکنی فکر تو که اونطوری اصال میکنی، تو؟اشتباه میگی چی! نیوان

 میکردیم

دادم فشار دستام بین گلوشو  

*  ناکسی و کس هر توجه جلب برای دانشگاه در جلو که وقتایی آره؟ میکردین شوخی که

! آدمی کردی فکر کردم بزرگت دادم بها بهت! نیس تو تقصیر چی؟ بشنوه دنیا هاتو خنده میزاشتی

سگ توله میکنم درستت ولی … 

کردم ول گلوشو  

بود تکاپو در بدنش تمام و میبلعید هوارو حرفی هیچ بدون  

افتادم راه اتاق سمت به  

* بیا دنبالم  

بشه بلند خاست و گذاشت زمین روی دستاشو  

گذاشتم دستش روی پامو و شدم نزدیکش  

کشیدم عقب سمت به سرشو و زدم پریشون موهای به جنگی و نشستم زانو دو روی  



 

 

چرخید یکطرف به شدت به سرش که نشوندم گونش روی محکمی سیلی   

_  رامت نترس، بری؟ راه دوپا روی یادگرفتی!خبریه؟ کردی فکر! شدی هار کردم ولت وقت چند

چموشم توله میکنم !  

انداختم صورتش روی تفی و کردم ول سرشو  

شدم بلند دستش روی از  

اومد دنبالم پا و دست چهار دفعه این که افتادم راه  

برداشتم دستبندی ساک توی از  

بود شده نصب بارفیکس میله یک در باالی  

کردم قفل میله به دستم توی دستبند با و کشیدم تیالو دست  

بایسته پاش پنجه روی بود شده مجبور در بودن بزرگ خاطر به  

گرفتم دستم توی چونشو  

* باشه؟ رابطه اولویت باید همیشه تو سالمتی که میدونی  

شد کم چشماش توی نگرانی حرفم با  

کرد طوفانی چشماشو دریای اشک نم بعدیم حرف با ولی  

* توعه سالمتی و آرامش نیست مهم برام که چیزی تنها االن ولی … 

بودن متصل هم به ظریفی های زنجیر با گیره تا سه که بود طوری داشتم همراهم که هایی گیره  

* بیرون بیار زبونتو  

هاشنیپل به رو دیگه دوتای لباسش کردن پاره از بعد و کردم متصل زبونش به هارو گیره از یکی  

میشد کشیده باال سمت به هاشنیپل زبونش کوچیک حرکت هر با  



 

 

برداشتم رو نازکی نسبتا زنجیر  

دادم حرکت پهلوهاش روی آرامش با دستمو  

 قبول! کنی تمیزش خون با بهتره شده نجس که چیزی آره؟ بود کرده لمس اینجارو پندار *

 داری؟

 این دادن ادامه برای کردمی مشتاقم بریدش بریده و تند های نفس اشکیش، و ترسیده چشمای

 بازی

میزدم پهلوش به زنجیر با محکمی های ضربه   

بود نشسته پهلوش روی عمیقی ولی کم های زخم   

*  یک هرز دستای که پوستی بزارم نمیتونم! بشه تشکیل جدیدی پوست تا باشه عمیق باید زخم

بمونه بدنت روی کرده لمسشون دیگه مرد  

بود کرده خیس صورتشو اشکاش  

 هاش نیپل شدن سرخ و ها گیره کشیدگی باعث که بود کرده بلندی هاناله ضربه خاطر به بار چند

بود شده  

ایستادن پا پنجه روی زیادی مدت و کتف عضالت کشیدگی  

میوردن ارمغان به براش درد همه و همه  

رفتم ساک سمت به و کردم پرت طرف به زنجیر  

برداشتم بود کرده جلب خودش به تیالو توجه دفعه اون که دیلدو همون توش از  

کردم مشت دستام توی برجستشو باسن  و کشیدم پایین زانو تا باکسرشو و شلوارشو  

کردم واردش انگشتام از یکی کردنی چرب هیچ بدون و زدم باسنش های لپ به اسلپی  

کرد آرومی ناله  



 

 

میکردم بیشتر تعدادش کم کم میدادم تکون انگشتمو  

بودم شده کر من ولی کردمی آب سنگم دل هاش ناله  

کنم آروم دلمو میتونستم مدلی این شاید  

کنم وارد نصفشو از کمتر فقط تونستم فشار یک با و برداشتم رو دیلدو  

شمار انگشت نفسهاش و شد قطع تیالو های ناله  

میکنه تحمل داره رو زیادی درد بود معلوم  

کردم واردش رو کذایی دیلدو اون تمام میریختن پایین سرعت با که اشکاش به توجه بدن  

شدن کنده زیادی شدت با نیپلش های گیره که کشید فریادی درد از  

دیلدو دادن تکون به کروم شروع  

بود کرده پر و خونه تمام هاش ناله و میکرد گریه بلند صدای با  

میزدم تلمبه باسنش توی وقفه بدون تمام ربع یک  

کردمی ریزی های هق هق فقط کردنمی ناله حتی دیگه  

بود شده بیهوش و بود شده آویزون جلو سمت به سرش  کردم بهش نگاهی صداش شدن قطع با  

کرد آرومی ناله که کردم خارج ازش رو دیلدو  

خابوندمش تخت روی و کردم باز دستاشو  

بود شده ملتهب و بود کرده ورم مقعدش  

انداختم تنش روی رو ملحفه و کردم پاک هاشو پهلو روی شده خشک خون خیس دستمال یک با  

دادم تکیه پشتیش به سرمو و بودم نشسته مبل روی  

نداشتیم سختی تنبیه یا بازی داشت پایینی درد تحمل تیالو که این خاطر به رابطه اول روز از  



 

 

نمیشد ارضا کامل سادیسمم بازی بعد حتی وقتا خیلی  

میشد مشخص باید رابطه این توی چیزا خیلی بعد به امروز از ولی …… 

 

 تیالو#

زدم کنار رو ملحفه میکرد درد خیلی بدنم  

بود نکرده پانسمان هامو پهلو روی زخم حتی  

شناختمنمی نیوانو این من  

نبود مدلی این من نیوان  

بشه بهتر دردش تا موندم ثابت گرفت دربر تنمو پایین تمام بدی درد گذاشتم زمین روی که پامو  

 کرد شرو زانوهام درد شدت از که شدم بلند پا دو روی تخت بغل پاتختی کمک با دقیقه چند بعد

زمین روی افتادم و لرزیدن به  

 تیشرت پهلوهام سوزش خاطر به ولی کردم پام شلوارک و شدم بلند بود که سختی هر به

 نپوشیدن

رسوندم حال به خودمو دیوار و در کمک با و آروم آروم  

بود گوشیش سرگرم و بود نشسته مبل روی نیوان  

نیومده و بود شنیده افتادنمو صدا پس  

کرد خاموش رو گوشی که کردم زمزمه اسمشو بغضی پر و آروم صدای با  

_ دارم کارت بشین بیا  

نشستم روشروبه  

دادنمی بهم خوبی حس و نبود گرم روز چند این مثل نگاهش  



 

 

*  این و بری یا کنیم زندگی میخام من که مدلی اون و بمونی پیشم! کنی انتخاب میخام! تیالو

کنی؟ تموم رو رابطه  

_  حاال تو بودن یعنی من برای کردن زندگی برم؟ االن بعد حسرتت تو سوختم دوسال من برم؟

باشه میخاد که هرجور  

شد بلند جاش از  

* کن جمع وسایل میکنم کارامو من تا  

کردمی نگام نه میزد لبخند نه  

نبود من برای انگار ولی داشتم نیوانو ! 

سفر بیایم گفتم که منی به لعنت  

کنم جمع وسایل تا شدم بلند جام از فرساطاقت درد همون با  

 

نمیشد بدل و رد بینمون حرفی هیچ جاده تو و خوردن ناهار وسایل، چیدن موقع  

بود شده چشمام شدن سنگین باعث بودم خورده که مسکنی  

خبریبی دنیای توی برم گزاشتم و خابوندم رو صندلی  

کردم باز چشمامو گوشم توی نیوان صدای پیچیدن با  

* رسیدیم پاشو! عجب چه  

افتادم راه نیوان دنبال و برداشتم بقیشونو منم بود برداشته نیوان وسایل از بخشی  

کردم روشن چایسازو وسایل نسبی کردن مرتب از بعد  

شدم پذیرایی وارد بدست سینی  

شد بلند نیوان صدای چای شدن تموم از بعد  



 

 

*  باشم داشته خودمو قوانین باید پس میخام من که مدلی اون ولی کنیم زندگی باهم شد قرار

 موافقی؟

 بله_

*  بهونه و مخالفت قبال مثل میگیری، اجازه بزرگ چه کوچیک چه کاری هر برای بعد به این از

 که نکن فراموش وقت هیچ اینم! ممنوع اجازه بدون لمس و خابیدن تخت یک روی نداریم، اوردن

بیشتر نه سگی توله یک فقط … 

 

خابیدم اون روی و گذاشتم تخت پایین تشک یک منم و بود خابیده تخت روی نیوان  

بخابم نمیزاشت کنم بغل نیوانو داشتم عادت که این و زمین بودن سفت  

شدم نزدیکش و شدم بلند جام از رسید گوشم به منظمش و بلند نفسای وقتی  

نشوندم کفش روی ایی بوسه و کردم بلند آروم دستشو  

_  خودم ولی شکستم دلتو میدونم کنی اعتماد دوباره تا میمونم انقد نیوان، بشم نابودم اگه حتی

 وقتی! نمیدم دستش دنیاست،از تمام از من سهم باهات زندگی و تو! کنمشمی ترمیم و میمونم

 هم کشته تو دست به اگه دلدارم؟من میرم بگم داشتی انتظار واقعا میمونم یا میرم پرسیدی ازم

نکردی کاری که االن برمنمی ازت بشم  

کشیدم دراز تشک روی دوباره و شدم بلند  

بکنه چیکار باهام قراره نمیدونستم  

 نیوان بشه آخرش دارم دوست ولی بودم تحملش به حاظر کردمی راضی نیوانو اینا اگه نبود مهمم

 …خودم

 

نداشتم راحتی شب اصال  



 

 

 آروم آروم کردم شروع میکرد، درد کمرم بود ترسخت میکردم فکر که چیزی از خابیدن زمین روی

بدم ماساژش نرسه آسیبی زخمام به که جوری  

افتادم راه آشپزخونه سمت به و شدم بلند   

کنم آماده صبحانه میخاستم شدم بیدار زودتر که حاال  

بود تحمل قابل ولی میکردم حس لگنم توی کمی سوزش هنوزم  

اومد نیوان صدای که ریختممی لیوان توی قهوه داشتم  

* میکنی کار چی  

_ بیارم هم قهوه تا بشین میکنم آماده صبحانه! بخیر صبحت سالم  

نشست حرفی هیچ بدون  

 جون کالمش باگرمای اخه؟من سرد انقد! نمیخاستم نیوانو این من …دیدم چشم به دلمو شکستن

میدم جون دارم رفتارش سردی این با االن ولی میگرفتم  

بشینم خاستم و میز روی گذاشتم و بودم ریخته که ایی قهوه  

* بعد برم من میکنی صبر یا میخوری غذاتو میز پایین میشینی یا  

کنم تحمل تحقیر از حجم این نمیتونستم  

بود خارج من تحمل از خوردن غذا سگ یک مثل و میز پایین نشستن  

افتادم راه پذیرایی سمت و کردم زمزمه جانی نوش لبی زیر  

بود شده کور اشتهام  

افتاد راه اتاق سمت به و اومد بیرون صبحانش کردن تموم از بعد نیوان  

اومد نیوان صدای که کردم جمع میزو و شدم آشپزخونه وارد  

* اینجا بیا تیالو  



 

 

سمتش افتادم راه  

بود نشسته مبل روی بود، سرکار به رفتن آماده و بود کرده عوض لباساشو  

کشید دستمو که رسیدم کنارش  

کرد پیشروی شلوارم کمر طرف به دستش که بودم خابیده پاش روی شکم به  

گذاشتم دستش مچ روی دستمو و چرخیدم سمتش به کمر از  

_ میکنی کار چی نیوان؟  

زد دهنم توی دست پشت با   

* کنی؟ مخالفت نداری حق نگفتم بزنی؟ دست بهم اجازه بدون نداری حق نگفتم  

_ نمیشه تکرار دیگه…ببخشید  

کشید پایین باکسرمو و شلوار  

بود دستش رنگی اینقره پالگ! اورد دهنم جلوی دستشو  

* کن خیسش ! 

پالگ کردن خیس به کردم شروع و کردم باز آروم دهنمو  

زد باسنم به اسپنک  

 کافیه*

کردمی مقعدم وارد کم کم و میداد حرکت باسنم شیار بین پالگو  

کنم مرتب لباسمو و بشم بلند که گفت شد تموم کارش که این از بعد  

*  …داری صاحب بمونه یادت تا باشه مقعدت توی پالگ این باید نیستم من وقتی بعد به این از

 !فهمیدی



 

 

 بله_

* نمون منتظرم نمیام ظهر! خوبه  

میورد فشار هام ماهیچه به قبل از بیشتر پالگ کوچیکی حرکت هر با و میکرد درد مقعدم  

برسم کارام به تا افتادم راه اون از بعد و بشه آروم دردم تا وایستادم جام توی یکم …… 

 

گذشتمی شده نفرین مسافرت از روز پنج  

میدادم دست از نیوانو بیشتر لحظش هر با که روزی پنج  

تحقیرش به بیدادش، و داد به الکیش، دادنای گیر و تنبیه به بودم کرده عادت دیگه !  

نکردنش لمس به ندیدنش، به خونه، توی نبودنش به !  

کردن زندگی تنها به خابیدن، تنها خوردن، غذا تنها به … 

کردمی نابود زندگیمونو داشت نیوان ! 

بیارم کم میترسم ولی میخاستمش عاشقانه هنوزم ! 

میشه تموم دیگه بیارم کم منم اگه! زندگیمون از بریده نیوان … 

شد بلند کلید چرخیدن صدای   

شدم نزدیکش پا و دست چهار و گرفتم دندون به بود عسلی روی که ایی قالده خودش گفته طبق  

 بغل با اومدنش از بعد! کنم باز درو براش که نمیشد منتظر دیگه! نمیزد زنگ دیگه بود وقت خیلی

نیست یادم دقیق بود کرده بغل که باری آخرین اصال رفت،نمی بین از خستگیش کردنم … 

انداخت گردنم دور و برداشت قالدمو کشید سرم روی دستی شدو خم  

کشید قالدرو زنجیر و افتاد راه اتاق سمت به  



 

 

کردمی نابودم کاراش توی تحقیر و درد  

بود گیرم گریبان بغض فقط خوشحالی و لبخند جای به نیوان دیدن با که بود وقت خیلی  

مالیدممی پاش ساق به آروم آروم سرمو و شدم نزدیکش   

* توله؟بگو شده چی  

_ دربیارین؟ پالگو لطفا میشه  

گذاشت سرم روی و کرد بلند پاشو  

میشد کردنش بلند از مانع نیوان پای و میشد فشرده زمین به کامال صورتم سمت ی  

* نداری؟ سوراخت توی پالگ یک داشتن نگه عرضه حتی تو یعنی  

بکشم نفس راحت نمیزاشت و مینداخت چنگ گلوم به بغض  

رفت کمد سمت و برداشت پاشو نمیگم هیچی دید وقتی  

* واستا من به پشت و تخت روی بزار دستاتو دربیار، لباساتو  

دادم انجام بود گفته که کاری  

بشم تحریک میشد  باعث مقعدم اطراف دستش نوازش  

بودم محروم ها لمس این از زیادی مدت  

کرد خارج پالگو  

کردم حس باسنم روی رو جسمی سرمای که میکردم ناله لمساش لذت و پالگ درد از  

درد زدن فریاد به کردن شروع تنم های استخون تمام ناخداگاه دستش توی چوبی پدل دیدن با  

میداد حرکت پدلو وار نوازش  

کردم حرکت جلو سمت به یهوییش ضربه با  



 

 

کرد تکرار چندبار کارو همین  

دردناک های ضربه و کردمی ایجاد خلسه که هایی نوازش  

میکنه حرکت دیده درد ناحیه توی تنم توی خون تمام میکردم حس  

انداخت اتاق گوشه پدلو ضربه 32 گذشت از بعد  

گرفت دهنم جلوی انگشتاشو از دوتا و گوشم کنار شد خم  

* آسمونی چشم بگیرم کام تنش از امروز کرم هوس! کن خیسشون  

شکشید های انگشت زدن مک و کردن خیس به کردم شروع حرفی هیچ بدون  

دادمی ادامه کارش به زدنام عوق به توجه بدون و میداد فشار حلقم ته به انگشتاشو  

داد حرکتشون باسنم شیار بین و اوردشون بیرون شد راضی وقتی باالخره  

 چندبار از بعد شد وارد انگشتاش راحت خیلی و بود کرده باز جا مقعدم پالگ مداوم بودن بخاطر

اورد بیرون شلوارش از عضوشو و کرد خارج انگشتاشو زدن تلنبه  

کرد داخل تمامشو حرکت یک با و کرد مماس مقعدم با التشو هندجاب ثانیه چند از بعد  

 تنها که وسیله یک! عروسکم یک میکردم حس! بود عالقه و لذت نمیگرفتم رابطه از که حسی تنها

بدنم از داشتم، خودم از انزجار حس! نیوان احساس و جسم ارضا برای ! 

افتاد راه حمام سمت به و شد جدا ازم کارش انجام از بعد  

بگیرم دوش برم منم و بیاد بیرون حمام از تا بودم خابیده تخت روی …… 

 

بودم وایستاده دوش زیر  

تنم به میزدن شالق آب قطرات  

بردم لیف سمت دستمو  



 

 

نیوان های لمس تک تک جای کردن پاک به کردم شروع بعدش ولی میشستم تنمو وار نوازش  

میکردم نابودم داشت بودم گرفته رابطه از که بدی حس  

میدادم حرکت تنم روی محکم لیفو  

بمونه تنم روی لمساش از کدوم هیچ جای نمیخاستم  

ریختم سرم روی و برداشتم و شامپو  

موهام به میزدم چنگ  

 روی نمونه نوازشاش از کدوم هیچ رد که بود مهم این فقط برام ولی میکرد درد سرم کف تمام

 بدنم

 تنم روی دستاش رد هنوزم میکردم حس میکشیدم صورتم روی محکم دستمو توی صابونِ

میکنه سنگینی  

کردم تکرار باره سه و دوباره رو کارا این تمام  

میسوخت تنم تمام و بودشده خشک اشکام  

بود داده خراش بدنمو لیف  

بودن کرده زخم سرمو کف ناخنام  

بود کرده سرخ صورتمو صابون خشن حرکت  

کردم پرت حمام گوشه صابون و بستم ابو  

بهشون دادم تکیه سرمو و کردم حلقه زانوهام دور دستامو  

_  کاری مدلی این که متنفرم ازت! کنارت بشم خوشبخت نزاشتی که متنفرم! نیوان متنفرم ازت

 ازت! حست ارضای برای جنسی عروسک یک کردی منو که متنفرم ازت!بیاد بدم خودم از کردی

عاشقتم هنوزم که متنفرم ازت! رضوی نیوان آقای متنفرم …… 



 

 

 

 

افتادم راه حال سمت و پوشیدم شلوارکی تیشرت  

کرد بلند سرشو که شدم رد نیوان جلو از  

کرد نگام اخم با بعد و تعجب با اول  

* دوش؟ یا گرفتی کشتی سرخه؟ بدنت چرا تو   

_ نیس چیزی …عزیزم داغ آب زیر رفتم شد پرت حواسم   

شد کارش مشغول و نگفت چیزی ولی نکرده باور حرفمو از کلمه یک حتی بود معلوم   

*  تو االن ولی برم جدید ترم شروع با بزارم بود قرار دانشگاه برم میخام خوب…فردا …نیوان

میشه ها پروژه گرم سرم یکم مدلی این …بیکارم خونه   

سمتم چرخوند سرشو   

* میخای؟ چی االن خوب  

میکندم شصتمو انگشت کنار پوست و بود پایین سرم   

_  میدونی …پالگ با خوب بعد چوبیه صندلیا اونجا خوب …هم بگیرم، اجازه هم میخاستم خوب

سخته خوب …  

طرفم شد هم و زانوهاش روی گذاشت دستشو   

* آره؟ پالگ بدون اونم دانشگاه بری میخای پس   

_ نباشه؟ لطفا میشه …پالگ ولی! نداره مشکلی باشه پالگ بجز هرچی اصال …اره…ار  

* نداری مشکلی باشه هرچیزی …آسمونی چشم نکن فراموش حرفتو این … 

شدم پشیمون پیشنهادم از شیطونش چشمای و لبش روی مرموز لبخند دیدن با  



 

 

بشه آرزو شبیه برام پالگ داشتن که میاره سرم بالیی فردا میدونستم …… 

 

نیوان جای رفتم و کردم شونه موهامو  

_ دارین کارم شدم که حاضر گفتین  

کرد سرتاپام به نگاهی  

* کنی عوضشون میشی مجبور که حیف ولی! قشنگه لباسات  

کردم لباسم به نگاهی  

باشه ایی دیگه چیز هر یا نما بدن که نبود طوری و بود معمولی زیادی  

مردونه پیراهن با سفید تیشرت گشاد، خیلی نه بود تنگ نه که تیره رنگ شلوار  

میکنمشون عوض میگه چرا کنم درک نمیتونستم اصال  

زد ضربه پاش روی آروم دست با  

* دانشگاهت میشه دیر االن اینجا بیا بیار در شلوارت  

کشیدم پایین زانو تا شلوارو همیشه مثل  

گزاشتم طرفش دو هامو زانو  

کرد باز درشو و برداشت بود میز روی که ایی جعبه  

فهمیدم حرفاشو تمام دلیل دستش رنگ اینقره چستیتی دیدن با  

نداشتم اطرافم از درکی هیچ شوک شدت از  

اومدم خودم به تازه محکم حصار اون توی آلتم گرفتن قرار با  

_ باشه؟ حتما که الزمه چیه؟ این نیوان …نی  



 

 

کرد له انگشتاش بین نیپلمو و برد داخل تیشرتم زیر از دستشو  

*  میاد بدم میزنن حرفشون زیر که آدمایی از! بمونه یادت حرفتو …گفتم بهت دیشب

 با که حشری سگ توله یک میکنه فکر ببینت هرکسی االن …کنی عوض لباساتو بهتره…تیالو

میچرخه دانشکده توی شده شق آلت !  

نداره ایی نتیجه باهاش کردن بحث میدونستم  

افتادم راه اتاقم سمت به و شدم بلند جام از حرفی ترین کوچیک بدون پس  

 

 

افتادیم راه دانشکده رویروبه کافه سمت به متین با کارامون شدن تموم از بعد  

 تیالو؟+

 جانم؟_

+ ازم؟ ناراحتی! پیشم میای نه میگیری ازم سراغی نه که وقته خیلی افتاده؟ اتفاقی  

کردم نگاش پوکر صورت با  

_  یکم فقط نشده هیچی! خنگ متین خنگی بشم؟ ناراحت ازت که کردی کاری تو! بدبخت جنی

همین…درگیرم روزا این ! 

+ نیوان؟ با داری چی؟مشکلی درگیر! خنگی خودت گاومیش! کوفت  

 خیلی بینمون رابطه میگفتم بردش؟ شدم شده؟ متنفر ازم پسرم دوست میگفتم میگفتم؟ چی

تره؟ سرد جنوب قطب از وقته  

_ دارم عالیم خبر یک تازه چیه؟ مشکل بابا نه … 

+ بدم یاد فحش بخش میخام من شدم؟بگماااااا عمو ایی؟؟؟؟؟ حامله چی؟؟؟؟؟؟؟  



 

 

_ میگی پرت و چرت انقد که متین بگیری درد ! 

+ شده؟ چی بگو خو  

_ عاشقمه گفت باالخره نیوان …… 

 

بشینم خاستم و کردم پرت مبل روی کیفمو شدم وارد و کردم باز درو  

* توله دارم کارت …اتاق تو بیا بعدشم! کن جمع وسایلت پاشو  

نیوان سمت برگشتم ترس با  

نداشتم دیدنشو انتظار اصال همین برای نمیومد خونه ظهرا دیگه جدیدا  

اتاق سمت افتاد راه خودش  

افتادم راه دنبالش حرفی کوچیکترین بدون  

* صندلی روی بشین و دربیار لباساتو  

کنم تحمل تحقیر و درد دوباره قراره که فهمیدم حرفاش شنیدن و اتاق وسط صندلی دیدن با  

دادم انجام بودو گفته که کاری  

اومد سمتم قالده و دستبند با  

کرد متصل قالدم به زنجیر با و کرد قالب سرم پشت دستامو  

کشید بندم در آلت به دستی  

*  هرز به نزاشت کنه؟ علم قد ناکسی و کس هر برای نتونست آره؟ بود بند توی که شد اذیت

برسی؟ پریدنات  

بودم نکرده عادت تحقیرش به هنوزم  



 

 

درشتش و ریز حرف هر با میشدم خورد هنوزم  

شدن سرازیر چشمام از هاش شیشه خورده و شکست گلوم تو بغض  

_  …بسهههههه لطفا …توروخدا …کن باور …هقققق …نیستم هرزه من…من…نیوان…هق

هق…هقققققق  

* نه؟ بدم جایزه بهت حقته کردی تحمل االن تا اسارتو و نیستی هرزه میگی که حاال! باشه  

ریختن پایین بیشتری سرعت با اشکام  

باشم داشته آرامش نمیزاره میدونستم  

بود همراه درد با نیوان تشویق چه تنبیه چه ولی جایزه میگه میدونستم  

کرد روشن رو بود دستش توی که ویبراتوری بهم توجه بدون   

بود آلتم روی سرش که بود کرده تنظیمش جوری   

لذت تو بشم غرق گذاشت و دیوار به داد تکیه   

بود باال خیلی ویبراتور سرعت  

میکردم ناله باشم داشته صدام روی کنترلی اینکه بدون  

کرد کم ویبراتورو سرعت و اومد نزدیکم نداشتم شدن ارضا تا زیادی فاصله وقتی  

داد قرار عضوم روی دستشو حرفی هیچ بدون که زدم صدا اسمشو اعتراض و شهوت سر از ناله با  

کردمی داغون حالمو قبل از بیشتر دقیقه هر ویبراتور کننده دیوونه لرزش و نیوان هندجاب  

 بدی درد که بودم جسمم شدن ارضا منتظر بستم چشمامو و کردم پرتاب عقب سمت به سرمو

کرد تسخیر جونمو تمام  

انداختم بود کرده پر التمو سوراخ که نازکی میله به نگاهی   

داد تکیه دیوار به دوباره نیشخند با نیوان  



 

 

بود لعنتی میله اون رهاورد درد و کردمی نزدیک شدن ارضا به منو پی در پی های لرزش  

میکشیدم عربده نیاز و درد از  

بودم حالت همون توی کامل ربع یک  

میشد جدا تنم از روح ثانیش هر با که ربع یک  

کرد بیشتر ویبراتور سرعت دوباره نیوان کزایی ربع یک این از بعد  

کرد خارج میلرو و اومد سمتم بود شدنم ارضا نزدیک وقتی  

شدم ارضا شدت با و کشیدم فریادی  

 کرد شروع نیوان که بودم اغما مشابه حالتی توی! شد خارج بود بدنم توی آب هرچی میکردم حس

دستام کردن باز به  

* همیشه میخاد دلم …بود خاستنی خیلی شدن ارضا برای کردنت تقال …دیدیمی خودتو کاش

……… 

رفتم فرو خبری بی عالم توی و شد محو و گنگ حرفاش باقی …… 

 

 نیوان#

کردم باز درو  

خونست تیالو میدونستم ولی نمیومد صدایی هیچ  

بود شده تموم کالسش پیش ساعت نیم  

رسید بگوشم آب صدای که رفتم اتاق سمت به  

کردم باز درو آروم و درآوردم لباسامو  

بود وایستاده دوش زیر  



 

 

بود باال سرش و بود بسته چشماشو  

من مالکیت مهر از بود پر االن نقصش بی تن  

نگرفتم زیرلبی سالم اون جز واکنشی هیچ ولی کردم حلقه شپهلوها دور دستامو  

بهش توپیدم عصبانی و شد خورد اعصابم  

* بیرون بیا کن تمومش زود  

کنم رفتار آدم مثل باهاش زاره نمی خودش! احمق پسره ! 

اومد بیرون من از بعد یکم  

کرد عوض لباساشو و رفت کمد سمت  

گرفت جلوم دستشو و شد نزدیکم کارش شدن تموم از بعد  

موهاش به زدم چنگ و شدم بلند جام از دستش توی چستیتی دیدن با  

* اومدم؟ خودم وقتی فقط نگفتم مگه کردی؟ بازش چرا  

_  کن تمومش بده حالم نیوان …کردم بازش همین برای نمیای کردم فکر! بگیرم دوش میخاستن

 لطفا

دادم کش رو مسخره بحث فقط بدش حال به توجه بدون  

* کردی؟؟؟ بازش همین برای آره؟ زدی، دست خودت به  

کرد جدا موهاش از دستمو  

_ ! کدوم هیچ! سرته توی که چیزی هر نه پریدم، هرز نه زدم، دست خودم به نه! نههههههه نه، نه،

گرفتم دوش فقط  

کشیدم دستشو که آشپزخونه طرف بره خاست  

* چ دیگه! میکنی بلند صداتو! توله من برای شدی آدم …… 



 

 

سینم قفسه توی خورد شدت با که کرد پرتش جوری کرد جدا دستمو  

_  بشنوم صداتو حتی نمیخام! نگوووو هیچی اصال! تولهههههه نگو من به! بسهههههههههه

نمیخاممممم میفهمی؟  

* احمق؟ تو میگی چی  

_  برام که هایی لحظه شد زهرم زندگیم، به زدی گند! کردی خستم تو؟ یا میگم چی من من؟

مسخرت سادیسم اون و تو! توعه تقصیر همش! بودن شیرین  

شدم خیره وارش جنون حرکات به حرفی هیچ بدون  

سینم روی کوبید دست کف با و سمت برگت  

_  درد چقد هر دیگه بسه …شدمممم خسته مسخره زندگی این و تو از …شدمممممم خسته

 هر بسه …خریدم بجون و کرد تحمل چیزو همه تو خاطر به چقد هر بسه! نگفتم هیچی و کشیدم

بودم عاشقت چقد … 

شد سینه به دست و رفت عقب لبش گوشه مسخره پوزخند با  

_  یک وقت هیچ من اول، همون از!بود دروغ پایه روی رابطه این …نیوان کنم روشن برات بزار

! نبوددددد عشق این رضوی آقای آره! نبودم عاشقت حتی میفهمم دارم جدیدا! نبودم احمق اسلیو

 دیگه صابمرده قلب این نمیزارم ولی میکشم خودمو اینه عشق هم اگه! بود جوونی شور یک فقط

بشه عاشق  

* باشه میخوری که گوهی به حواست خودت؟ برای میگی داری چی  

_ چیز همه به زدی گند که تویی! من نه خوردی تو گوهو  

برداشت سویچشو و گوشی زد، چنگ  

*  به دیدار پس! میرسی زندگیت به توهم و عالیه من برای مدلی این! نبینمت دیگه میخاد دلم

 ……قیامت



 

 

 

خندیدن به کروم شروع در شدن بسته صدای با  

دیوونه پسره  

متین خونه بره میخاد باز   

بود؟ نبود؟ واقعی که اونا نشستنمی دل به نبود قشنگ حرفاش! میگفت چیزایی یک ولی  

نیست بلد حرفا این از من تیالو نبود که معلومه  

نمیزاشت راحتم تیالو حرفای ولی شدم گوشیم سرگرم و نشستم مبل روی  

میگن چرت ولی! میکنه فکر خیلی روش که میزنه رو حرفی عصبانیه وقتی آدم میگن   

 اینا معلومه خوب نشه؟ من عاشق که داشته دوست یا نباشه؟ اسلیو داشت دوست تیالو یعنی

  مضخرفه

 

 

بودم نشسته مبل همون روی که بود زیادی مدت   

میشد تاریک کم کم هوا  

 هک بیاره یادم ناگهانی درد یک و بشم بلند میترسیدم! میترسیدم! بشم بلند جام از نمیتونستم ولی

نبوده شبانت کابوس مال اینا کرده ترکت تیالو! حقیقته اینا تمام ! 

بمونه؟ متین خونه قراره مدت چه یعنی چی؟ یعنی کردن ترک اصال  

 

خاب اتاق سمت افتادم راه و شدم بلند جام از  



 

 

 خاطرات تمام بود تیالو جایگاه بود وقت خیلی که تخت پایین خاب رخت دیدن و در کردن باز با

شد رد چشمام جلو از وقت چند این  

کردمی لذت غرق منو که هایی بازی و تنبیه ! 

 التماس شنیدن لذت! تیالو نقص بی تن گرفتن رنگ لذت! سادیسمم و روح شدن ارضا لذت

 …!هاش

بود؟ من مال ها لذت این فقط یعنی  

میگفت چیزی یک تیالو … 

بود؟ نچشیده لذت یعنی این نبوده؟ اسلیو که میگفت  

 براش که جهنمی این کرد تحمل و موند چرا موند؟ چرا بوده عاشقم نه و داشته لذتی نه اگه

 ساختم؟

کنه امتحانم تا نیست عاشقم گفت! بود دروغ حرفاش تمام منو میپرسته عاشقانه تیالو ! 

همین فقط کنه ناز میخواسته تیالوم! آره …آره …  

 

 

شد باز ثانیه چند از بعد که زدم درو زنگ  

بود متین فقط در جلو ! 

ایستاد راهرو توی و بست درو متین که بشم داخل خاستم  

+ میخای؟ چی  

* ببینم تیالو میخام میبندی؟ درو چرا ! 



 

 

+  اگه! برو بکش راهتو االن همین که یادته اگه یادته؟ گذاشتی خونه این توی پاتو که اولی روز

میدم نشونت عملی! نمیزنم حرف برات دفعه این نیس یادت  

‹ بک فلش › 

 راوی

 دنبال آشپزخونه توی نیوان و برگرده نیوان تا بود منتظر و بود کشیده دراز شکم به اتاق توی تیالو

بود یخ کمپرس  

دید جلوش متینو که بیاد بیرون آشپزخونه از خاست کردنش پیدا از بعد  

بود اومده خوشش طبع شوخ پسرک این از  

* جان؟ متین شده چیزی  

کرد اشاره مرد نزدیک صندلی به چشمانش با پسرک  

+ کنم حجت اتمام باهات قراره …بشین ! 

بود خورده جا متین جدی و خشک لحن از نیوان  

کجا بود کرده راهی اتاق به همراهش شیطنت با تیالو که کسی و کجا روبروش پسر  

نشست صندلی روی خودش و گذاشت اپن روی کمپروسو  

* میدم گوش  

نیوان سمت شد خم و گذاشت میز روی دستاشو پسرک  

نمیزاشت لغزش و تردید برای جا سردش چشمای  

+  تیالو همون جان به ولی ندارم این با کاری من! گذاشته تو اختیار در جسمشو خودش تیالو

ببینی رنگشو نمیزارم بچه این روان و روح به بزنی آسیب بخای قسم ! 

کرد روشروبه عصبانی پسرک حواله نگاهی نیم پوزخند با و داد تکیه صندلیش به مغرورانه مرد  



 

 

* ایی؟ کاره چی وسط این تو بدونم جالبه برام بعد …هه  

+ فهمیدی؟ چاه توی بندازیش تو نمیزارم که کسیم من! کرده کر و کور تیالو تو به عشق  

کوبید متین شونه روی دستی و شد بلند جاش از نیوان  

* نباش نگران …شدمنمی نزدیکش اصال بشکنم روحشو میخاستم اگه ! 

نشنید پسرکو لبی زیر و آروم امیدوارم و رفت …… 

 

 متین#

زدم زنگو کردمو نیوان به پشت  

_ فیلمه شد شروع تو کجایی  

 تا بود ذهنم پرورده که نیوانی با من انگار! نداره خارجی وجود نیوان انگار کردمی برخورد جوری

کردممی صحبت االن ! 

داخل بریم تا کشید دستمو  

نیوان سمت برگشت راه وسط ولی  

 نیوان_

 نگاهش میزد دودو که چشمایی همون با سردرگمه زیادی و نداره خوبی حال بود معلوم که نیوان

 کرد

_ دارمشون الزم ببرم وسایلمو بیام میخام نباشی؟ خونه فردا میشه … 

بست درو بمونه نیوان جواب منتظر اینکه بدون  

+ شده؟ چی نمیگی چرا تیالو؟ چته  

میگیریش؟ نادیده حاال! بودید مجنونتر مجنون، از دیروز تا  



 

 

کرد نگام لبخند با و سمتم برگشت  

_  حلقه هم برا رابطه اول روز که اونایی تمام داری؟چطور آشنایی کردن کات با! خنگ متین

نه؟ ما برا …!کنن کات عادیه میزنن صدا خانمی و آقایی همو و خرنمی  

+  این شد؟تو چی نمیگی بهم چرا!نه لبخند این با سوزان، عشق اون بعد ولی عادیه کردن کات

 کردین کات بعد! نمیشناخت خودشم که بود گیج انقد …دیدی که نیوان! سرت به زده مدلی

نیس عادی چیزا همین ؟برا عادیه میگی تموم؟ ! 

_ کردم تمومش پس خراشید روحمو که عشقی! اشتباه عشق یه ولی بودن عاشقش من عاره ! 

تکراری حرفای از شدم عصبانی  

میکشیدم فریاد مبل روی شد پرت که سینش تخت زدم  

+  چرت که نیوان بدون میتونی احمق توعه مگه آخه د! کردم تمومش درد! کردم تمومش کوفت

 شدی؟ خسته ماه سه بعد هس که االن حاال میپرسیدیش تو و نبود نیوان دوسال چطور میگی؟

کنم؟ باور میخای اینارو  

گرفت دستاش بین مشتمو بود مبل رو که همونطور  

_  توی برنمیگردم دیگه ولی بخشیدم بدیهاش تمام با …کرد که کارایی تمام با نیوانو! متین

 شکنجه یک به اردوگاه، یک به کردی تبعیدم یعنی پیشش بفرستی منو اگه!شکنجگر اون آغوش

بکنم زندگیمو بزار! گاه …… 

 

بزنیم دوری یک بریم شد قرار تیالو اصرار به  

بود بعید ازش که کردمی کارایی و بود لبش روی مضحک لبخند یک مدت تمام ! 

 در هاش تیکه از دختری هیچ امشب ولی …میومد بدش میشن دخترا مزاحم که آدمایی از تیالو

نبود امان ! 



 

 

_  جذابه خیلی پیشش بریم بیا! تنشه فیلی مانتو ببین رو وایستاده اونجا که دختره اون متینننن

 لعنتی

گرفت قرار رومروبه که کشید دستشو  

زدم صورتش توی محکمی سیلی  

دادم تکون و گرفتم هاشو بازو  

+  بس! بودن خوب به کنی تظاهر نمیخام دیگهههه کن بس! مرگته چه! تیالووووو بیا خودت به

 خودت تو هرچی دیگه بسه! مرگته چه ببینم بنال آخه د …خودتو میکنی داغون داری کن

 ریختی

افتاد راه کنه نگام اینکه بدون  

_ میگم باشه………ماشین تو بریم ! 

 

سمتش چرخیدم و بستم درو  

بود کرده گلگون صورتشو که دستم بشکنه  

_  عاشق ولی بودم عاشق دوسال بگم بهت؟ بگم چی منو؟ بدبختی متین؟ آخه بشنوی میخای چی

حیوون؟ یک  

بود شده گرد چشمام متین حرفای با  

+ چرا؟ آخه …ولی نیوانی؟ حیوون؟با تو؟ میگی چی  

_  نگاه جنسی عروسک عنوان به پارتنرش به که یکی حیوون؟ میگم بهش چرا عجیبه؟ برات چیه

 من بگه الکی که یکی آدمه؟ امیالشه کردن خالی برای پارتنر بنظرش فقط که یکی چیه؟ میکنه

 نصف حتی که کرده کار چی ببین خودت دیگه …کرد نابودم …متین نیس بخدا آدمه؟ عاشقتم

ندارم االن عشقو اون …… 



 

 

+ نگفتی؟ هیچی چرا! خونه؟ اون توی تو کشیدی چی  

کشید عربده و فرمون روی کوبید محکم شدشو مشت دستای  

_ بـــــودممممممم عاشقش احـــــمــــــق مـــــــنــــه چـــــون … 

کردم پاک دست کف با اشکاشو و سمتم چرخوندم سرشو  

+ بزنیم؟ حرف  

_  کرده بغلش دیگه یکی میدیم اگه منم میدم، حق بهش منم آره …!نداشت اعتماد بهم متین

 کنی تحمل میتونی گفتی یادته! نمیکردم نابودش مدلی این ولی میشدم، عصبی میشدم، ناراحت

 کاری که انقدی …بود سخت خیلی! بود یادته؟؟! نیس سخت خیلی گفتم رو؟ گفتی که دروغی

 که دانشگاهم برم؟حتی نمیتونستم بیرون اجازش بدون میشه باورت! باهاش زندگی از ببُرم کرد

 سنگینی دلش رو کارام زیادی مدت انگار! بشه راحت خیالش تا کردمی کنترلم باید میومدم

نگفته انقد …نمیگفته هیچی ولی! میکرده  

زد اتیشم و بود شده عقده تا بود  ! 

دادم فشار و گرفتم دستام بین دستشو  

+ باشه؟ بزنه بهت آسیبی دیگه نمیزارم …باش آروم تو فقط شد تموم دیگه تیالو شد تموم  

سوختم قلب آتیش روی آب شد که کرد آرومی خنده اشکاش بین …… 

 

 راوی

بیرون زده خونه از صبح موقع این چرا کنه فراموش کردمی سعی و بود گاراژ توی نیوان  

کنه پاک خونش از وجودشو آثار تمام تیالو تا بیرون اومده بره یادش میخاست  

آسمونیش چشم طرف از نشه زده پس دوباره تا بیرون بود اومده  



 

 

نشنوه "متنفرم ازت …ندارم دوست"انگیز نفرت جمله دوباره تا  

 پرتاب دیوار طرف به دستشو توی آچار و شد عصبی رفتش باد به زندگی به دوباره کردن فکر با

 کرد

زندگیشو بغلی پسرک کرده نابود که میومد بدش خودش از …… 

کردمی متر رو خونه آروم های قدم با تیالو  

گلوش روی بودن گذاشته پاشونو که داشت هایی خاطره خونه جای هر  

نبینش خونه توی میخاد میاد وقتی که بود گفته نیوان به خودش  

وجودش اعماق توی ولی  

شدش دفن عشق الیالبه  

معشوق نبود درد از میزد زجه ایی بچه پسر  

بود خشنش زندانبان گرم آغوش دنبال و کوبیدمی پا  

 شدن تداعی و آشپزخونه صندلی دیدن ولی خوردش زخم جگر داغ بگیرد آرام تا نوشید آبی لیوان

اش سوخته قلب روی نفت پیتی شد اولیه بازی عشق شیرین خاطره  

شیرینشان های دونفره شخص سوم بود شده روحش ولی حال زمان در بود شناور جسمش  

 خاطره انقد …نکن" بزنه فریاد کردمی دلبری مردش برای که عاشقی تیالو گوش در داشت دوس

کن بس! نمیاری تاب! کنی فراموش همشو قراره! لعنتی نساز " 

افتاد راه اتاقشون سمت  

دیوارهایش بر پاشیده غم گرده االن ولی برایش بود مأوا و مأمن دور نچندان زمانی که اتاقی  

 بود دردناک و رنجور ها ماشین از یکی شیشه با سهمگین برخود از بعد که رو نیوان دست احمد

کردمی مداوا  



 

 

= اخه؟ خودت با میکنی کار چی  

* خدا تورو احمد کن ول  

کوبید شونش روی آروم شد تموم که دستش پانسمان  

= پیشش؟ بری میخای  

* کی؟ پیش چی؟؟؟  

=  رو بمونه ناراحتی نزار پیشش برو …اتیشت روی آب شد بود زده زنگ دعوا وسط که همونی

هس گاراژ به حواسم من برو! دالتون  

* گرم دمت  

 دلبری به باخته دل غدش ولی اخالق خوش اوستای میفهموند احمد به حرکاتش توی شوق و شور

رنجیده ازش که  

 

بود وسایلش کردن جمع مشغول اتاق توی  

 خودش مال هم دلدادگی خوب حس از کردمی پر را مشامش که تیشرتی و خنک عطر شیشه اون

دیگر؟ بود  

دیگر؟ بود خودش مال وسایل با بود کرده همراه که دلدارش کودکی از عکسی  

جاخورد در صدای شنیدن با که بود گم افکارش در  

 ……تیالوم؟*

 

 راوی

کرد قفل درو و کرده حرکت در سمت به ناخداگاه تنش نیوان صدای پیچیدن با  



 

 

 در به پشت و داد دست از وزنشو تحمل نوازش جان صدای پیچیدن و نیوان شدن نزدیک با

داشت شنواییش کردن مسدود در سعی دستاش با و نشسته  

* بزنیم؟ حرف که این بخاطر فقط اومدم! ببین باشه؟ بزنیم حرف بزار …درو کن باز تیالو تیالو؟  

 را جوابش چرا پس داشت اگر پسرکش؟ سنگ دل روی نداشت تاثیری مرد شکسته صدای

میشد؟ اش پریده قفس از پرنده نگران باید بود؟ عادی دلش نگرانی جوشش داد؟نمی  

 مرد صدای شنیدن با که قلبش همچون لرزید، در به داده تکیه تن که کوبید در به محکمی مشت

بکشد درآغوش را او تا را اسمش زدمی فریاد گریه با و میلرزید  

* رو کوفتی این کن باز توعم با نمیدی؟ جواب چرا خوبی؟ اونجایی؟ تیالو  

_  بگی؟مگه چی میخای اصال بشم میزنی که قشنگی حرفای خام نمیخام! ببینمت نمیخام! نمیخام

مونده؟ حرفیم … 

آورد لبش روی لبخند نازدارش شیرین های ممانعت  

زدن حرف گونه نجوا کرد شروع و داده تکیه در به پیشانی  

*  همشو و بمونی باید دارم، حرف تو با عمر آخر تا من! مونده حرفی که معلومه نمیخای؟ چرا آخه

 چقد زندگیمون نفهمیدیم هنوز ما بری؟ بزاری میخای بعد لبت لعل از نشدم سیر هنوز من بشنوی

میخایم وقت کلی هنوز! شیرینه ! 

بود کرده بغل زانوهاشو پسرک  

میداد تکون وار گهواره خودرا  

_  ندیدی مگه نمیشی راضی معمولی رابطه با! مستری تو میفهمی؟ نیستیم هم مکمل ما! نمیشه

 باشه؟ همین همیشه شد؟قراره چی تهش دیدی میخای؟ تو که اونی شدم وقت چند شد؟مگه چی

 جسمم از خودم، از قبل از بیشتر بار هر که دیدی کردی؟ درک منو اصال تو عشقم؟ به کنم شک



 

 

 پس …میکنه نابودمون بیشتر بشه تر طوالنی هرچی فقط! نداره سرانجامی رابطه شدم؟این متنفر

باشه؟ بیرون برو کن تمومش  

* میتونیم دوتا ما میشه باشه؟ نداشته سرانجام چرا تیالو؟ نشه چرا ! 

انداخته؟ گلویش در چنگ که بغضی میدید نیوانش  

را؟ تنش لرزش میدید  

چه؟ را چشمانش طوفان  

_  به منو بخیر تورو نشد اوکی بگم، نمیتونم نشه دوباره اگه! اوردم کم! ندارم توان و تاب دیگه من

 داری دوسم اگه! میکنن نابودم ها شیشه خورده بشکنم دیگه یبار شیشه، از االن من قلب!سالمت

تره راحت اشتباهی رابطه تحمل از کنم فکر دلتنگی تحمل! کنم زندگی بزار …… 

 

 راوی

در یک فاصله با ولی بودند نشسته هم پشت به پشت  

 اتاق از تیالو آمدن بیرون شرط که امروز گذاشت کم چی مگه که خود افکار در بود غرق نیوان

نشد؟ چرا پس میشه؟ درست بمونه کدورت نزارد و برود اگر که بود نگفته احمد مگه بود؟ رفتنش  

* عزیزم؟ نشدی خسته! تویی اون یکساعته! بیرون بیا تیالو  

_ خونه برم میخام! شدم خسته چرا  

* پس بیرون بیا خوب  

_ نمیام نری تو تا  

ببینتش؟ نمیخاست که بود منفور پسرکش دل در  



 

 

 صورت ندیدن برای نه اما است رفتنش پسرک شرط که دانستمی پسرک؟ دل از دانستمی چه

 میزد، قولش زیر ماندمی اگر! را دلتنگیش و اشک نبیند تا است مردش رفتن شرطش! ماهش چو

ابد تا کردمی حبسش و گرفتمی آغوش در اورا  

زد بسته در به لگدی و شد بلند جا از  

*  به بدیم ادامه که نیست تو انتخاب این! نمیزارم راحتت که قسم خدا به ولی نبینیم تا میرم

نکن شک! آغوشم توی دوباره میارمت زور به ،شده بخای باید! اجباره این! نه یا زندگیمون …… 

شد کوبیده بهم محکمی صدای با در  

تیالو تنگ دل برای تلنگر شد مهیبش صدای  

شکست بغضش  

_  من لحظت؟ به لحظه بودن برای میدم جون نمیدونی مگه اجبار؟ با بزور؟ آغوشت؟ به برگردم

 باهاش بمون داشتی دوسش هنوزم اگه کن فکر نگفت بهم دیشب مگه متین ببینی؟ آزار که بیام

 ترکش ولی دارم دوسش! متین دارم دوسش بدم؟ جوابشو که کجاست کن؟االن ترکش وگرنه

 حتی! خودشو کنه کنترل من بخاطر میشه مجبور احساسش، به میزنه آسیب من با موندن! میکنم

 دلدارم؟ به بزنم آسیب و باهاش؟بمونم بمونم! من خاطر به فقط اونم کنه ارضا سادیسمشو نمیتونه

نیست مهم حسرتش تو بسوزم بزار خودم نابودی به راضیم من !… 

 

میزد پا و دست دلتنگی منجالب در قبل از بیشتر تیالو و گذشتمی پی در هاپی روز  

بود خبر و خط بدون که نیوان برای کشیدمی پر دلش   

بگزارد؟ سر بازویش روی بر شب هر او عطر بوییدن بر عالوه که داشت زیادی خاسته   

مردش؟ های مردانه در شود غرق مردانه عطر یک بجای   



 

 

 همین قصدش مگر ولی نداشتنش؟ به کردمی شروع باید یعنی…بود گذشته ازش دیگر واقعا نکند

عزیزم؟ شد تمام بگوید بگوید؟ چه عشقش های خرابه در مدفون پسرک به نبود؟پس  

+ نمیخای؟ نمیگی مگه تیالو؟ کنی مشخص خودتو تکلیف میشه شدی؟ غرق تو باز  

توانست؟می میشد؟ ولی دارد بریدن دل قصد دوستش دانستمی  

 کنار خودت با که اینه برای اینجایی االن تو اوه! بده آوانس بهت خاسته فقط دلدارت بگوید یعنی

 بیای؟

 و ها رویا این! اش شبانه رویای بود شده! نه که ربوده؟ربودن را دلداریش شب خاب که دانستمی

نرود خاب سمت و بدهد کف از عنان بود شده باعث ها نرسیدن ! 

 حبسش که وقتی …باشد تیالو با بودن مال راحتش خاب اولین هفته یک از بعد بود کرده عهد

گرمش آغوش در کرده … 

_  آخر تا …باشه نیوان میخام!!!! شدم دوگانگی دچار انگار ولی میخام که بخدا متین میخام

متین شدم خل میبینی؟! من بدون کنه، زندگی راحت …نباشه میخام ولی! من برای فقط …عمر  

 های خنده این فهمیدمی میشد؟ متوجه خودش ولی عصبیش های خنده به بود کرده عادت متین

میکنه؟ کار چی روانش و روح با داره عصبی  

 را تیالو فقط میخاست قلدرانه هنوز یا بود اینگونه هم او را؟ سردرگمیش کردمی درک نیوان

دلتنگی؟ بدون بیارد؟ بدست  

 و گرمابه یار بود شده گیر بهانه …بخابونه و کنه آروم تیالو تونست تا بود درگیر ساعتی یک

 !گلستانش

خابید مردش عطر با شده مزیّن بالشت کشیدن آغوش در با هم نهایت در  

نشه بیدار دوباره تا بست آروم درو  

نخراشد را تیالو نسبی آرامش صدایش تا شد دور اتاق از  



 

 

بود پاسخ منتظر و گرفته را نیوان شماره  

 آن با برخوردی نور تا بود کرده صورتش سپر ساعدشو و بود کشیده دراز کاناپه روی که نیوانی

باشد نداشته  

بود فراری نوری هرگونه از که طوری بود کرده حساس را چشمانش بیخابی شب چندین ! 

 منتظر دقیقه هر و نداشت پسرکش از خبری امروز! است متین دانستمی …خورد زنگ تلفنش

 تو دنبال …کردمی قراری بی پسرکت هم امروز بگوید تا …کند آرام را دلش تا بود متین تماس

بود داده آسمونیش چشم به را کردن فکر اجازه ها زنگ همین امید به هفته یک! بود ! 

* متین؟ چخبره! سالم  

_ ! ندیدت کامل هفته یک نیوان دیگه بسه …بدتر تیالو داغونی تو هس؟ هم تازه خبر مگه خبر؟؟

 هر چشماش آسمون! بده حالش که میفهمه ببینش هرکی درگیره، ذهنش بود، هپروت تو همش

خابیده بزور االنم …میشه کدرتر روز ! 

فشرد چشماش روی محکم انگشتاشو  

گزیده مسکن پسرک قلب توی هنوزم یعنی این کرد؟می داغون پسرکشو کاراش با داشت … 

*  …نبودم به کنه عادت میترسم ولی بشه، آروم بدم فرصت بهش میخام متین؟ کنم کار چی

متین بشه دیر میترسم …… 

_ باشه حواست خابیده …گلدون جای میزارم کلید برات …اینجا بیا پاشو …… 

 

شد مواجه سکوت در غرق خونه با و کرد باز آروم ممکن جای تا درو  

خابه هنوز تیالو بود معلوم  

ببنده درو یا نده راهش اتاق توی نمیتونست دیگه …بود بهتر مدلی این  

کرد تحریک بویاییشو اعصاب تک تک عطرش بوی کرد باز که درو  



 

 

بود اینجا گمشده عطر شیشه پس  

زد زیبارویش شیرینی به لبخندی  

شد موهایش ابریشم نوازش مشغول و گذاشته تختش کنار صندلی  

نمیشد بیدار ولی میلغزید یکدیگر روی بر پلک  

شدن گشوده و گذاشته کنار را مقاومت های پلک نهایت در تا داد ادامه کارش به  

 در غرق و بست را چشمانش دوباره و پاشید ماهش روی به لبخندی تخت کنار دلداریش دیدن با

شد موهایش نوازش  

گشود را چشمانش    

 بیرون نوید نیوان تن های لباس! بود کشیده آغوش در بالشت نیوان بجای! بود متین خانه اتاق

دادمی را بودن !  

اورد یاد به را چیز همه کم کم   

کرد؟می کار چی اینجا مردش   

شد نیمخیز و کرد خارج دستش زیر از را سر  

_ کرد؟؟؟؟ باز درو کی اصال میکنی؟ کار چی اینجا…!تو؟  

*  بدون زندگی مگه! نیست وقته چند …آسمونم دنبال اومدم دارم؟ کار چی اینجا نیست معلوم

میشه؟ آسمون  

گرفت خود به باهم غم و شادی رنگ آنی در چشمانش آسمونی  

_  نخاد دلش آسمون شاید! بیاری جایگزین براش میشه ولی …کرد زندگی نمیشه آسمون بدون

برگرده که !  

نازدارش یار هوشیار نیمه جسم روی بر زد خیمه و شد بلند جایش از   



 

 

*  همه خودم!داره ادا و ناز ولی دلتنگه آسمونم! نگرده بر که نداره حقم! نداره جایگزین آسمونم

میخرم نازشم جوره ……  

 این وقت االن ولی میبوسیدش داشت نفس تا و پیچیده گردنش دور بر دست بود دیگری موقع هر

نبود کارا   

کشید بیرون تنش زیر از را خود و اورده تنش به فشاری   

_  و کار به منم بزار خودت؟ زندگی دنبال نمیری چرا! نمیخام نازکشم نیست، ناز …نیوان نه

بگردی مناسب فرد دنبال باید توعم …برسم زندگیم   

برگردانده خود سمت به سر و انداخته چانه زیر دست   

* تو؟ دنبال بگردم کجا …تیالو تویی من زندگی زندگیم؟ دنبال برم کجا آخه   

 برای که اش جنبه بی تن از …نالید بیقرارش دل از …نالید مردش نرم و چرب زبون از …نالید

نالید میردمی مرد آغوش   

_  راضی من با تو نیستیم، هم وصله ما! بکنم درستو کتر بزار نیوان کن بس …نیستم من…نه

میکنی فکر مدلی این ماه چند این خاطر به االنم! نمیشی …  

*  این اونم داره دلیل یک فقط االنم حس آغوشم، به بیای دوباره که همینه درسته کار هیششش

اینه درست کار …تیالو نکن فکر هیچی یه دزدیدی دلمو تو که   

کوبید پسرک لبان شهد بر لب اش جمله پایان با   

 خواستار خودش که این یا عشقش؟ بشه؟ چی منکر میخاست اما زد پسش و کرده مخالفت اول

است؟ رابطه این قطعی   

باشد او میل باب بازی گذاشت و سپرد مردش دست به تن …  

 

 



 

 

 

 

زدود را غبارش و ریخت سرد سنگ روی بر را گالب   

* داریم مهمون نمیشین؟ بلند آقا؟ حاج مامان؟   

کرد تر نزدیک خود به اورا و کرده حلقه پهنش های شانه دور دست   

* آوردم دامادتو مامان  

کرد پسرک به رو  

* خابم یه بیاد شب منتظرم  

گرفت مغرورانه ژستی و کرد شیرینی خنده  

_ بودم پسند مورد …نمیاد  

بود مسکوت قبرستان بخش طنین هایشان خنده …… 

 

 

 پایان


