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 ( Call me daddy  )رمان :به من بگو بابا                     

   Jade Westنویسنده :                                

  مترجم :یاسمن                                     
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 :  مترجم طرف از

 ی  شاخه در و BDSM سبک در داستان

DDLG (daddy dom/little girl) 

 

  نوشته  daddy issue نام  به یا  مسئله ی هیبرپا  call me daddy رمان

 .شده

 . نه ای دیدار درموردش یاطالعات دونمینم

 

 .هیاجتماع و یروانشناس موضوع  هی شوی ا  یمام ای شویا یدد

( مادر ای پدر) والد نقش  نیطرف  از یکی رابطه یتو که شهیم گفته یحالت به

 . کنه یم فای ا ی گرید یبرا رو

 

  استحکام  به و داره وجود ها رابطه ی  همه یتو شیب  و کم  هیقض  نیا  البته که

 . کنه یم کمک  رابطه

 گهیهمد با  رو نشده ارضا مادرشون  ای پدر  توسط که ییها از ین نیطرف   که چرا

 .  کنن یم رفع

 . معضل هی  به  شهیم لیتبد بشه خارج   حد از  اگه یول

 

 .ستی ن نیل  پدر واقعا کین  هم داستان نیا  یتو

 شهیهم نداشته  هم یریپذ تیمسئول مادر و نداشته پدر چوقتیه نیل  چون  فقط

 . کنه یم پر براش  رو خأل  اون داره  کین  االن و کرده یم حس  رو کمبود نیا

  و زنانه التیتما که حال  نیع در کنه صداش یدد داره دوست نیل نم یهم یبرا

 . داره بهش  یجنس
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 . یاخالق ریغ  گم ینم بهش  واقعا  و  داشتم عالقه موضوع نیا  به خودم من

 .خاص  ی رابطه هی گمیم

 

 . متفاوته دیعقا و  نظرات خب یول

 

 .زده یدرست حرف  رمان  یابتدا  سندهینو

 

 . دیکن قضاوت داستان عنوان از: »گفته

 و شماست با حق احتماال ستین مناسب شما ی برا کتاب ن یا دیکن  یم فکر اگر

 .«دیکن یم فکر درست

 

  هیروانشناس ی  مسئله هی daddy issue و هستم یروانشناس  یدانشجو من

 . میندار  خبر  ازش  فقط میریدرگ باهاش هممون که

 

 جالبه من یبرا موضوع نیا

 . رفتم رمان نیا سراغ خودم ی عالقه ل یدل به  فقط و  فقط و

 . کردم یم احساس رو  ش یخال یجا  چون

 

 یها داستان تمام پس بشه  یآموز بد  باعث قراره رمان نیا  اگه دیباش مطمئن

 .داره شی پ  در رو اتفاق   نیا ی خارج  چه و  یرانیا چه  هم گهید کی اروت

 

  از  قراره فقط  میبذار  احترام ها قهی سل و دیعقا ی همه به  ستین  قرار ما بله

  رد میندار درموردش هم یتخصص  و  نشیب  و  میندار دوستش که یز یچ کنار
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  نابود و می ند آزار   رو گرانید خودمون  ی  دهیعق و نظر  خاطر  به  و میبش

 . مینکن

 

 

 خالصه:

  بارون رگبار ریز سرگردون رو میسالگ هجده تولد شب نداشتم انتظار

 .کنم  دایپ  رو ام خونه راه  تونمینم جوره چیه که یدرحال بگذرونم،

  شب نیبدتر از دمید عمرم تو  که یمرد  نیتر العاده فوق توسط   نداشتم توقع

 .کنم  دایپ نجات میزندگ

. 

 .باشه  مواظبم خوادیم گهیم. کنه مراقبت من از  خوادیم گهیم و که،ین اسمش

 . باشم تنها ستین الزم گهید گهیم

. 

 . کنه یم رفتار پرنسس هی مثل  باهام اون

 .کرده داشی پ سرما ی تو  که یا شکننده و ریپذ بیآس  یکوچولو دختر مثل

. 

 . ادیم خوشم ازش  خاص جور  هی...  دارم دوستش من یول

 .نداشتم دوست ینجور یا رو  یکس چ یه حاال تا

. 

  یچجور هم با قراره ما رمیبگ میتصم  تونمی نم انگار نکهیا . بهی عج واقعا ن یا و

 !م؟ یباش  یچ  هم یبرا. میباش

. 

 ... زد بهم رو حرفا   اون که ی وقت تا
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 ۱ فصل

 

 "نیل  "

 .نشدن  ساخته هوا نیا واسه من یکوفت یکفشها

  چوب مثل سرما از  سمیخ یموها و  کرده نفوذ پام یها  انگشت نیب سرد آب

 . نمیبب  رو  یز یچ بارون  نیا ی تو  تونمیم یسخت  به. شده خشک

 باشه؟  نوامبر ماه یتو دیبا چرا من ی لعنت تولد آخه

 بودن رونیب  موقع نیا  تا ی برا من. کردنم انتخاب لباس ن یا با من به لعنت

  فقط من. یهرچ ای باشه میسالگ هجده تولد  چه. بودم نکرده  یزیر برنامه

 پرسه یبرا نه. دمیپوش لباس ی ابر روز  هی  یتو عصرونه ی قهوه هی  یبرا

  کش ژاکت هی روشم   و یلخت تاپ هی  و  ساپورت یعنی. یطوفان  یهوا  تو زدن

  منو که نیا یجا به کشه یم جذب  خودش به  رو آب شتر یب که یپشم بافت

 . داره نگه خشک

  چون. اونه ر یتقص همش. انداخت راه رو احمقانه یوی سنار نیا" آن یکل"

  به  رفتن با  یوقت  تا نه شه؛ینم حساب  یواقع تولد جشن هی  اصال  ن یا بود معتقد

  به تونیبرا یفرع ی ها ابونیخ  از یکی  تو مزخرف  و یآبک ی شبانه کالب هی

 .نشه دهیکش گند

  یدنینوش هی ییدوتا  و م یشیم اتوبوس  سوار فقط. گذرهیم  خوش  بهمون گفت

 که یشد آشنا خوب پسر هی با دمیشا  دونهیم چه یکس گفت! نیهم. میخور یم

 . کنه باز  پلمپتو
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  کوچه  هی  تو یمست سر  از حماقت هی  با رو  میباکرگ نداشتم  قصد عنوان چیه به

 .دونهی م اسممو زور  به یحت  که یکس با اونم. بدم دست از  خلوت ی

 ". آن یکل" سبک  به  معمول طبق. شده روز یپ  اون  حاال و

  ته نکیع با پوش  قهی جل ی  قهیعت هی به داشت دمشید  که یا  لحظه نیآخر

  دنیکش بو تیخاص  نیا ندارم  شک. بود رفته  اون بعدش و . دادیم لب یاستکان

 .کنه یم بی غ رو ها آدم  هوی که هیجنس کی تحر از حاصل  یها هورمون

  یدهایکل و  پول  فی ک ل،ی موبا االن که نیا همه از  بدتر و  هیشگیهم روال نیا

  اون کردم باور  لحظه هی که بود من  ی  احمقانه اشتباه. شهیدست فی ک یتو من

 آن یکل یها دست تو  الیتک خوردن از  بعد ز یچ چیه. باشه  مواظبشون تونهیم

 اعتماد بهش شهیم باعث که ییزهایچ ی همه وجود با  ی حت. ستین امان در

 .دیکن

 .ستین توشون ی زیچ  سیخ گاری س کاغذ چندتا  بجز. گردم یم هامو بیج

 !احمقم چقدر  من! احمق

 .ندارم خونه  به برگشتن و"  و نیوه  ین " به رفتن  واسه یا  نقشه چیه

 یم یآلودگ خواب احساس شدت به  یول. باشم ن یا از  تر  اریهوش دیبا مطمئنم

. باشه  یخواب ی ب خاطر به فقط  تونهینم یحال ی ب و یکرخت نیا درواقع. کنم

  من که کنم  باور دیبا گهید دمیشا. باشم کرده یرو ادهیز دن ینوش تو کمی دیشا

  هی یحت بدون  و تنها کامال. افتادم  ریگ نجا یا  من بفهمه که  ندارم  رو چکسیه

  که یکس تنها و دوستمه نیبهتر  آن  یکل که قتیحق  نیا . بمیج  یتو پول یپن

 .هست زیچ همه یایگو خودش داره تیاهم براش  تولدم

 بازم مامان.  ستین  اونجا چکسی ه که دونمیم خونه برگردم بتونم  اگه یحت

ن اسمش.  کرده تور که یا معشوقه نیآخر  با. فرانسه به بار  نیا.  رفته   ای. هید 

  کردن فراهم یی جورا  هی کارش. کنه یم کار همونجا اون.  یزی چ نیهمچ هی

  از یکی که بزنه توهم مامانم شهی م باعث. داراست هیما آدم واسه امکانات

  یدن با که نجاشی ا تا.  خواستیم شهیهم که هیز یچ ی  همه نیا و . اوناست

  روز اگه. ره یم ش یپ داره قدرت با هنوزم و شده ماه شش. رفته ش یپ خوب

 .فرستاد یم برام   امیپ هی  حداقل  بود ادشی رو تولدم
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 که هست ییها خونهی م اونجا. رم یم  ساحل سمت به دارم  احتماال کنم یم فکر

  دیشا. موند اونجا  صبح تا بشه که کنم دا یپ ییجا  هی بتونم  دیشا. بازن شب تمام

 . بگذرونم  اونجا صبح تا  وقتمو ی  هیبق بشه  که گرم،  یجا هی

  فیک ی تو لمیوسا ی  هیبق شیپ هم  اون.  ندارم موییشناسا کارت من هرچند،

  چکسیه بازم  داشتم یدنینوش دنیخر   یبرا  هم یپول اگه ی حت. آنه یکل یدست

  یبرا هنوز من. فروخت ینم یدنینوش بهم مییشناسا کارت دادن نشون بدون

  یلیخ  که نهیا  منظورش. )دمیم هیکرا نصف یعموم هینقل  لیوسا شدن سوار

  ی  اندازه به نیهم یبرا .  رسهیم نظر  به سن کم و ست زهی م زهیر و  سیف  یبیب

 .( رنیگ یم  هیکرا ازش  بچه هی

.  اونا از  تر  با یز یلیخ  یول. هستم ینیچ  یها عروسک هیشب گهیم آن یکل

 .ادیب  حساب به دیتمج  و ف یتعر  جور  هی حرفش نیا  زنم یم حدس

  و  بدم حیتوض  رو بارم  اسف تیوضع  کنم،  دایپ  سیپل ستگاهیا هی دیبا دیشا

  بتونم ادیب باال دی خورش  یوقت دیشا. بمونم صبح  تا بدن اجازه  بهم باشم  دواریام

  وارد ی جور  هی بتونم  دیشا. کنم دایپ  راهو و  نمیبب رو خونه یلیما ده ریمس

  نیا خاطر   به و بشه داش یپ تا  کنم صبر  آن، یکل سراغ برم  بتونم ای  بشم خونه

  و پدر دیشا.  بکشمش فحش  به  گذاشت تنها یلعنت رگبار نیا  ریز منو که

  یتو  و  کنم خشک رو  خودم  اونجا بدن اجازه بهم دیشا.  باشن خونه مادرش

 . بمونم  اتاقش

  ثابت بهم  نیا  و کنهیم شلوپ شاالپ و  ره یم گودال هی یتو  سمیخ  یها کفش

  یم هم به دندونام. ستنین حس  یب کردم یم فکر که هم اونقدرا  پاهام کنه یم

  که یحس و سرده و  سیخ  ژاکتم. دمی چی پ هم در هامو بازو. دهیم صدا  و خوره

  چیه. کهیتار  یلیخ جا همه. دمی خواب  خی وان  ی تو انگار  که نهیا دهیم بهم

  فقط. هستم یا مغازه ای کالب گینزد بگه  بهم که شنوم  ینم دور از  ییصدا

 هی. نیماش  هی موتور  یصدا گاه  به  گاه و بارون یها  قطره ضربات یصدا

  دار چرخ  یها بشکه سمت به. دوه ی م کوچه طرف   اون که  نمیب  یم رو موش

  یزن هم به حال یبو . شدن انباشته  هم یرو  که کثافت و  خاکروبه عالمه هی و

  مطمئنم. بشه تحمل قابل ریغ که کرده ی کار بارون و  فیضع   نور  اون و. دهیم

  نشونه چیه. ببره  ساحل سمت به منو که ستین یراه نیا . رم یم اشتباه دارم

 . رم یم دارم  ی گور کدوم ای هستم کجا بفهمم که نداره وجود  یسرنخ و
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 .لعنت بازم و لعنت لعنت،

  ی غهیت وحشت  و ترس  اومد، سرم به  یبدبخت  نیا یوقت از  بار ن یاول  یبرا

  به داره الیتک ری تاث حاال  و شدم خارج  خودم  حد از  یلیخ من . لرزوند رو پشتم

  حاضرم االن. افتاده لرزه به هام دندون از  بدتر اعصابم . ره  یم نیب از سرعت

 .سرپناه ه ی یبرا  ای. بکشم آدم گاریس نخ  هی  یبرا

.  کنه یم رو بهم بخت  برم ابونیخ  ی گوشه به تا گردم یبرم که یزمان و

  کاله وریپل) یهود هی  اون. شه یم دار یپد دور از انسان  هی لیشما و شکل

 . دهیپوش( دار

. نکردم هم نگاه بهش یحت یبخوا  رو  راستش. نم یبب رو  صورتش   تونمینم

 .هاش انگشت نیب درست. گارشهیس درخشان نور دنبال من چشم

 شهیم: "گم یم  زنم یم کنار  صورتم  ی جلو  از  رو سمیخ  یموها که یحال در

 " ؟ یبد بهم گاریس هی

  رو نگاهش یول  نم یبب  یکیتار یتو  چشمهاشو تونم ینم. شهیم رهیخ  بهم اون

  و(  جوانا یمار)علف یبو. من از  تر  بزرگ یلیخ. بزرگه اون . کنم یم حس

  از  کدوم چیه با  لحظه نیا  در االن ی ول. دهیم عرق و بدن یاسپر از  یبیترک

  که گم یم بهش. کنم یم شروع رو  نفره تک  مونولوگ هی.  ندارم یمشکل نایا

  و شد گور و  گم اون که بودم رفته رونیب احمق دوست هی با  و نهیل اسمم

  امروز که گفتم  بهش . برد خودش با بودن  فشیک  یتو که دهامویکل و  لیموبا

  هی فقط   اون و  گذرونم  یم رو میزندگ شب نیتر  مزخرف دارم و بوده تولدم

 . بده بهم گاری س هی و  کنه لطف اگه  کنه یم بهترش ذره

  چقدر و لرزونه صدام  چقدر ام،یم نظر به احمق  چقدر که بردم یپ  نیا به

 .کنم یم ضعف  احساس

 . کنم یم یی تنها احساس چقدر

  نیا. کردم  یم ییتنها  احساس ادیب ادمی  که نیا  از تر قبل یلیخ  از من اما

 .ستین دیجد  یبدبخت
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 خی یها دست  با  من و رهیگ یم سمتم به بود هاش انگشت نیب که یگاریس

 .رمی گ یم ازش  اونو زده

  ممنون«» 

 .« گذشته خوابت  وقت از گه یم افتیق : »گفت کنان خرخر

 . کنم یناراحت  احساس شهیم باعث و  خراشه گوش و  خشن صداش

  گاریس تا نباشم بارون  ریز کنم  یم یسع و  چسبونم  یم وارید به خودمو

 . نشه خاموش

 هجده من.  »زنم یم گاریس به یمحکم پک.« گن یم  بهم نویهم همه» 

.  ستین تولدم گهید االن ! روزید یعن ی. امروز  از  حداقل . یقانون کامال. سالمه

 .«  زنم یم حرف   تولد جشن درمورد دارم که یدونیم

  قابل ر یغ براش  نظر به بودن  طبع شوخ یبرا تالشم و من ی  احمقانه ی خنده

  که ی ا واژه از" .  یقانون کامال"  گفتم من. کنه یم خرخر دوباره اون. درکه

 یم یسع و دادم  هیتک وار ید به. دمیم  ادامه زدن پک  به. مونمیپش کردم انتخاب

 . نکنم  تمرکز  نیکوتین  هجوم به گفتن آمد خوش  بجز یز یچ ی رو کنم

 آره؟«  ییتنها  یتنها» 

.  لندنه اهل دهیم نشون که داره یا  لحجه اون.  شنوم یم  رو صداش تمسخر

  کنم  یم حس. مکان نیا  به مرتبط  و  متصل البته  و قهیعم و  دار خش  صداش

  متوجه. ستی ن سرما خاطر  به نی ا  و شدن خیس گردنم  یرو  زیر یموها که

 شه یم باعث که یمرد کنار. هستم  خلوت  و  کیتار ابونیخ  هی یتو که شدم

  کنم یم وانمود و  زنم یم لبخند زور به. هستم تله ی تو موش هی مثل کنم حس

 . رم یم کجا  دارم  دونم یم و نشدم گم هم یلیخ که

 .«پرتم  حواس چقدر من. گرده یم بر اون. برسه که االناست دوستم 

  متو یتصم باالخره؟  کدومش. یشد  گور و  گم یگفت که تو: »خنده یم اون

 که هاست موقع نیهم. برگرده قراره اون . کردم انیب بد  منظورمو.« »ریبگ

 .«ادیب

.  ادیم که البته اوه.»رفتم عقب به  قدم هی من و برداشت من سمت به قدم هی

 .«رون یب یایب شده گم یکوچولو  دختر نقش از  ی تون یم حاال
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 !«د؟ یببخش» 

.  داشتم نگه همچنان  لبخندمو ختی ر فرو  بزدل  هی مثل  قلبم  که نیا وجود با

 ؟«یریگ یم چند»

 سمتم به گهید قدم  هی. تنم  تموم ی رو. کنمیم حس خودم ی رو رو نگاهش

 خجالت وقت االن ؟ یریگ یم خوشگلت  یکوچولو کون اون یبرا  چقدر. »ادیم

 . افتاد  دستم از گاریس...« که من یول.« »ستین دنیکش

  اون یها چشم تونستم  ینم هم هنوز  یول. بود شده گشاد  وحشت از هام چشم

 .« راهه تو اون. ادیم االن نیهم دوستم. »نمیبب  رو

 خورد  صورتم تو علف تند یبود و کرد اشاره سرش پشت در به

 دوست. یبخوا  که یچ هر. تر یقو  ی زای چ یحت ای دارم علف من. تو  ایب» 

  گناه یب و  معصوم یدیم نشون  که اونقدرا بندم یم  شرط نه؟  مگه یدار

 .«یستین

  یزود به اون. »دم یم تکون سرمو. کنم  یم حس صداش ی تو  رو تمسخر

 .« باشم نجایا  دینبا  من... واقعا من و  بود خواهد نجایا

 .«بدم کوچولو   دختر نیا به یاساس  حال هی دم یم »قول

 ...« کنم ینم  ی باز نقش من» 

 . خورم یم دار چرج یها بشکه اون از  یکی به پشت از اما  رم یم تر عقب

  باال  ترس از شنیم باعث  و افتن  یم نیزم به باالش از   ییمقوا یها جعبه

 . بپرم

 .«ننداز دست منو. گرل  یبیب االی.»خنده یم بلند  یصدا با

 . ارهیهش هنوز یول خورده مشروب معلومه صداش  از

  باحال  و سفت  ریک هی  یوقت یرس ی م نظر  به قشنگ یلیخ  بندم یم شرط» 

 .« باشه درونت

  صورتم  هی نفسش. شه یم تر کینزد لحظه هر اون و دهی چسب بشکه به پشتم

  و  کپک یبو . ده یم گند یبو مرد نیا. ده یم گند یبو  نفسش. خوره یم
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  م یداشت یوقت که یاون مثل. مامان یقبل  یپسرا دوست از  یکی مثل. یدگیترش

 .دیکش ی م پام نیب دستشو می کرد یم تماشا رو یزن ید یلمایف  از یکی

.  گوشمه ریز  قایدق ترسناکش  یصدا.« خوام یم منم ، یخوا  یم نویا  تو» 

 . کنم یم حس  پوستم  یرو لباشو

.  یبدهکار بهم  گاریس هی تو. گرل  ی بیب ی نداز یم کار به  تنمو ی همه تو» 

  ؟«یبکن  یخوا یم کارشیچ. یونیمد بهم

  اون . ستین یراه  چ یه یول. کنم یم نگاه  اطراف  به فرار  یبرا یراه یپ در

 برم؟  تونم یم کجا کنم، فرار  بتونم اگه یحت. بزرگه  یلیخ.  کهینزد یلیخ

 ...« کنم یم خواهش..نکن» 

 .«یباش ی خوب  دختر اگه البته.  بدم حال  بهت و کنم  گرمت خوامیم من» 

  یبرا . شه یم گلوم  خس  خس باعث سرد یهوا. شد فشرده  نمیس ی تو  یزیچ

 . کنم یم تقال هوا دنیبلع

  رو  نفسش.  افته یم گهید یکی ی برا داره اتفاقا   نیا انگار .  شه ینم باورم

  حس.  خزن ی م ژاکتم داخل به یوقت  انگشتهاش  و. کنم  یم حس  گردنم یرو

  یلیخ من یول.  بکشم  چنگ  صورتش  به. بزنم  پا و دست. بجنگم دیبا کنم یم

.  کنه یم لمس رو نم یس نوک شستش با.  دمیترس یلیخ.  حسم ی ب و  حال یب

  یم ی بدجور هم تو دونستمیم.رهٱ. »شه یم وارد بهم یک یالکتر شوک  انگار

 .« شیخوا 

  مثل . رهیگ یم بر در منو  زیچ همه از شدن جدا و شدن کنده مثل  یبی عج حس

.  راحته زیچ همه که ییجا. ستین  اونجا  یچیه که ییجا.  گودال  یتو  افتادن

 . ستمین  من ن یا که کنم وانمود و  بشم پنهان  اون در  تونم یم که ییجا

 .داغه و  سیخ. ارهیم خودم  به منو گوشم یرو  اون  زبون حس یول

  پامو کنم یم یسع. خورم یم تکون. تره یقو  انگار االن صدام  و...« نه» 

  از  مونیباز عشق: »گه یم کنا سیه  سیه. کنم دور ازش خودمو و  ارمیب باال

 .«افته یم دهن



 

 12 

 شهیم باعث ابونیخ  سر از نیماش ی صدا.  کوبه یم گوشهام ی تو من قلب و

  چنگ   صورتش  طرف  کی  به و زنمشیم قدرت تمام با. کنم دا یپ جرات و دل

 . ندازمیم

 

.  رهیگ یم رو صورتش یا  لحظه یبرا و.  خوره  یم تلو تلو  و دهیم فحش اون

 . بذارم  فرار به پا  و  بزنم لگد بهش بده فرصت  بهم که هیطوالن انقدر لحظه اون

 .«  نجایا برگرد . »زنهیم صدام

  یپاها و سوزه یم هام هیر . شنوم یم سرم پشت یها چاله ی تو  پاشو یصدا

  سرم پشت رو حضورش . کنن یم برخورد ابونیخ کف به سرعت به حسم یب

  ن یتر کینزد  نور  یرو فقط. برگردونم  سرمو ندارم جرات یول  کنم یم حس

  بهم دنیدو شتریب  یبرا سرمه  پشت که یخطر   و. کنم یم تمرکز نیماش

  و. دمیم تکون سرم یباال هامو دست و  پرم یم نییپا  و  باال. دهیم زهیانگ

  در خوردن هم به  یصدا  بعد. شنوم یم رو ها کیالست  غیج یصدا همزمان

 .زنه  یم چنگ  آرنجمو که یدست و نیماش

 

 "کین"

  ریز هاش چشم.  خوره یم یسخت تکون  رم یگ یم رو دختر اون  یبازو یوقت

  فقط. بازه کمی  دهنش. شنیم رهیخ هام  چشم به بارون مانند شالق یها قطره

 . زنهیم رونیب  نفسش  بخار هاش لب نیب  از  و. کمی

 .دهیترس  واقعا یبد  طرز به . دهیترس و باست،ی ز  جوونه، یلیخ  اون

 یم نیزم به که ییها قدم. شنوم یم خودم راست سمت از  رو یی پا یصدا

 . مصرف ی ب آشغال هی. نمشی ب یم و . خوره

.  دارم یم نگهش محکم من یول. بره  عقب که کنه یم تقال   و لرزه یم دختر

  هی اون.  دمیم قرار کنه یم بش یتعق که یخر  کله و اون  فی نح  بدن  نیب خودمو

 .معناست تمام به آشغال

 .«  یاومد ازش  که یی جا همون به گمشو. چاک به بزن» 
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 یمشکل. داداش رم یم باشم داشته بغلم ی تو رو  کوچولو نیل  یوقت  فقط» 

 .« کوچولو  االی. ستین

 .بره  ییجا تاپاله کهیت نی ا  با اون اگه کنم یم  منجمد رو جهنم من

  در یلطف هی هم تو . ستم ین تو  داداش من:  »زنم یم لبخند بازنده  احمق  اون به

 شیپ یمشکل واقعا که نیا  از  قبل. کن گم گورتو ییتنها و بکن خودت حق

 .« ادیب

  شلوارم و کت  برش  بارون اون  یتو  ی حت و کنه یم نگا بهم  ن ییپا تا  باال از

 در هام دیکل ی رو و مرسدس یرو هاش چشم. کنه یم  یبررس دقت با رو

 .گردشه

 .«  بکنم کارو ن یا خواستم  ینم» 

  و  آروم یلیخ . صاف  یها شونه با . داشتم بر سمتش به  قدم  هی و گفتم  نو یا

. ست گهید ی بازنده هی  فقط اون. دونم یم نویا  و رمشیبگ  تونم  یم. لکسیر

  میزندگ ی تو رو  شونیادیز تعداد که. اومده فاضالب ته از  که گهید کثافت هی

 .دمید

  کهیت  هی مثل که ام  آماده کامال. ادیب جلو  کنم یم اشاره و کنم  یم نگاهش رهیخ

  نکهیا  از  قبل یحت   یول. داره رو اقتشیل که ییجا.  کنم پرتش  نیزم رو آشغال

  پرت عقب به هم سر پشت  شیزپرت  یپاها. رهیم عقب اون بگم گهید کلمه هی

 .شنیم

 ...«  دمشیند حاال  تا. شناسمش ینم یحت من.  نداشتم  یمنظور» 

 . نبود ینگران   به یاز ین. کنم یم نگاه رو  شینینش عقب ینگران بدون

 . کنن  ینم نگران رو  من مثل ییمردها اون  مثل ییها یمفنگ

  ژاکتش. اومد خودش به ناگهان که ادیم نظر  به. کشم یم  تر کینزد  رو دختر

 .لرزه ی م سرما از داره اون  و. دهیچسب هاش شونه به و شده سیخ

  در االن تو . نچی ل کین.  هستم کین  من.  »زنم  یم صدا رو اسمش!« ن؟ یل» 

   ؟«یبر یخواست  یم کجا. یامان

   ون«یوهین» 
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 .باستیز  خودش ی  اندازه به هم صداش که دمیفهم گفت رو  نیا  یوقت

 ...« پوالم  و. اونه دست  دامیکل... رفت نفر هی   با اون...  دوستم» 

  کجاست؟« االن دوستت و» 

 ...« دونمینم.  »دهیم تکون سرشو

 . روشنه و  واضح ساده، کلماتم  و .« خونه برمت یم  من:  »گم یم بهش

  درنگ  یب و ادیم شاگرد در سمت  به  دنبالم نمیب یم یوقت  شمیم ز یسورپرا

  احتماال اون.  ادیم نظر به آشفته  ینوع  به اون یول. خزه یم یصندل یرو

  ییجورا   هی. شده شیآشفتگ باعث نیهم دیشا. ست تجربه یب و ساده

 . ریپذ بیآس و  بایز ساده،. شدم مشکوک

  ی جور هر. باشه رونیب تنها شب وقت نیا  تا دینبا اون می کن حساب ی جور هر

 . باشه تونی برا متعفن و مخروبه قسمت نیا  در نجا،یا دینبا اون میکن حساب که

  که. باشن بچشون نگران دیبا که ین یوالد از  نمیخشمگ. کنم یم خشم احساس

  تو نیماش با  دیبا که یپدر. دادن یم ادی بهش رو ی شتریب  یزهایچ دیبا

  اون  مثل ییها آشغال مقابل در ازش دیبا که. گشت یم دخترش دنبال ابونا یخ

 و رمیگ یم دهیناد رو  فکم آگاه خود نا اسپاسم. کرد یم محافظت زیچ همه یب

 . زنم  یم کنار رو احساسات  و افکار اون

 

  و ستین من مشکل گهید شیبق. خونه به برسه فقط. خونه بره  دیبا اون

  توجه یب اون  و بستم درو نشست  یوقت.  باشه که خواد ینم خودشم معلومه

  در اون امشب یول. ست تجربه  ی ب یلیخ  قطعا اون. بنده یم رو کمربندش

 ! من با. امانه

  یرو یوقت. کنم یم حفظ  رو تشی امن  برسونم  خونه به  اونو  که یوقت تا من

 یول لرزه یم سرما از  هنوزم. شده رهیخ  بهم  اون نمی ش یم راننده یصندل

  یجلو  ی شهیش تا کنم  یم صبر. رسه ینم نظر به دهی ترس ادیز گهید االن

  یرو رو یکنواختی  آهنگ ضرب ها  کن پاک برف. بشه پاک کامال لیاتوموب 

 . کننیم جادیا شهیش

 .« ندارم  دیکل. خونه یتو  برم  تونم ینم من: »گهیم آروم  یلیخ
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  ؟«یچ مادرت و پدر» 

 .«  رفته. ستین  خونه مامانم. »رهیگ  یم ازم رو نگاهش

  پدرت؟« و» 

 .«  ندارم پدر من» 

  رفته؟« و  گذاشته تنها کامال رو تو مادرت» 

 .« کنه یم کارو نیهم معموال:  »دهیم تکون سر

 ."نداره پدر  اون. "چهیپ یم  معدم یتو یبد درد

  یمقدار تونم یم من.  »باشه  آروم و  گرم محکم، همچنان صدام کنم یم یسع

 دیشا. برمت ی م یبخوا  که جا هر.  یبر  هتل به  یبتون که بدم  بهت نقد  پول

 ؟«یندار یا هیهمسا  ای عمو خاله،. یباش  داشته ی زیچ یلیفام

 ...«رو  کدومش چیه... ندارم نه. »دهیم تکون نیطرف  به سرشو

 .قبل  از تر دیشد. کشه یم ریت دوباره معدم

 "  نطوریهم منم"

 .«  بده جواب دوستت دیشا. یبزن زنگ لتیموبا به دیبا» 

  هی.  نشه تموم شی باتر  که... کردم خاموشش.  »دهیم تکون سر خجالت با بازم

 ...« نداشت شارژ شتریب ذره

  ؟«یدون یم  دوستتو ی شماره» 

 . دادن تکون سر بازم

 !« ؟ ی اجتماع یها شبکه چطور؟   بوک سیف» 

 مسته. رفت  نفر هی با  اون...  اون...  اوممم آن یکل.  »آرومه ی لیخ صداش

  نه حداقل. بزنم تونم ینم یا گهید حدس چیه. »کشه  یم آه...« بود کرده

 .« امشب

 . ستین  قتیحق  ی همه نیا  مطمئنم

 .«یبمون  من شیپ صبح  تا که  بهتره  پس. »زنم یم دنده تو رو نیماش
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 . اندازم ی م راه به رو نیماش  من و.  کنه بحث من با  کنه ینم یسع یحت

 

 "نیل"

  قبل  مثل گهید هام نفس. ترسم ینم چرا  دونم ینم. میر یم  میدار  کجا دونم ینم

  سمیخ یلباسا  که هست گرم اونقدر نیماش ی تو  یهوا و . ستین زده وحشت

  رو من ی زیچ که  کنم حس  تونم یم.  آرومه االن اعصابم. کنه ینم تمیاذ ادیز

 .کردم افتیدر فرارم  از بعد که یمسکن. دهیم نیتسک

  و گرفت بارون ر یز رو من که یشخص  کنم یم یسع. کنم یم نگاه  کین به

  نجاتم  که یمرد از  تونم یم چطور من. داد نجات منو اون.  کنم درک  داد نجاتم

 ییمردها اون از  ادیم نظر به" کین. "رسه یم نظر به یقو  اون بترسم؟  داده

  یتراش خوش  به شی نیب و محکمه  فکش. دنیم ی فرار  رو والهایه که باشه

 بشه خشک یوقت که هست بلند  یاونقدر موهاش و.  هیروم یها مجسمه

  واقعا . داره  یجد  یها چشم و پهن یابروها اون.باشه حلقه  حلقه و مجعد

 .رسه یم نظر به یجد

  تیامن احساس  قبل از  شتریب  یلیخ االن   ،یطوالن یلیخ یل یخ یها مدت از بعد

 . ها اتفاق  ن یا ی همه از  بعد. هستم الیتک اون مست    هنوزم دیشا. کنم یم

 .کم یکوچ یلیخ اون  مقابل در کنم یم حس

 م؟«یر یم  میدار  کجا یبدون یخوا ینم: »پرسه یم

 ! محکم و قی عم. قشنگه صداش

 . اتشی خصوص  ی هیبق  مثل

 دوره؟«. واقعا نه» 

 نه«» 

  میدار  کجا فهمم  ینم هم دیبگ بهم اگه یحت. شناسم ینم رو اطرافم واقعا من» 

 .«میر یم

 . بردارم  چشم  ازش  تونم ینم

 .«ستین گهید یدوستا هیشب ادیز دوستت» 
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 .«شهیم مزخرف دوست هی به ل یتبد کنه یم مست ی وقت اون»

 .«نیهم. مزخرفه دوست  هی اون  یبگ بهتره»

 .« نیل نداره داشتن  دوست ارزش یآدم  نیچن.  »  کنه یم نگاه من سمت به

 ! اونه  با حق  و

 .دارم من که هیکس  تنها آن یکل یول. گهیم درست دونم یم

  یلیخ  اون ادیم نظر  به. دونه یم خودش احتماال یول بگم  بهش  نوی ا خوام  ینم

 همه مناسب مرد هی.  یجد مرد هی. تمومه یچ همه مرد  هی  اون.  بدونه زا یچ

 .هی شکل نیهم ایدن یجا

  خواستم  ینم  یحت من. بود روزید  یعنی. میسالگ هجده تولد . تولدمه »امروز

 .«رونیب برم

 ؟«یسالگ هجده» 

 یم آدما ی همه  از شهیهم رو یزدگ شگفت نیا من. ست زده شگفت صداش

 . نمیب

 .«یسالگ هجده. آره» 

 .«یداشت نیا   از بهتر   یلیخ یها تولد جشن مطمئنم» 

  ینم هم نویا یول . بودن  مزخرف قدر نیهم بای تقر همشون. نداشتم من یول

 . بگم بهش  خوام 

 خوام؟   یم یزیچ که  دیپرس  من از و  دیچیپ  ن یبنز پمپ هی  یتو

 . مونم یم بله. بمونم منتظر نجایهم که خواست  ازم.  خوام ینم نه

  و دنیلرز به  کننیم شروع باز شکمم عضالت و شهی م خارج  دمید از اون

  به دیشا. احمق ی  بچه هی. شدم  بچه  دوباره کنم یم احساس. کردنم تیاذ

  یتو محکم  کمربند نیا  پشت. کنم یم رفتار ها بچه مثل دارم  که نهیا  خاطر

  زیچ همه که شده باورم  و.  تره یقو  یلیخ  من از که نشستم یآدم هی نیماش

  ی  نصفه گاریس  هی خاطر به خواست یم که یکس با اون چون. شهیم درست

 .داد نجات منو و کرد دعوا کنه تجاوز بهم مزخرف



 

 18 

  ی کارا احمق یها بچه نه؟  مگه کنن یم احمق یها بچه  که هیفکر همون نیا

 . کنن ی م احمقانه یفکرا  و دنیم انجام   احمقانه

  بایز لبخند هی اون.  زد لبخند بهش که  دمید. داد پول دار صندوق به که دمشید

  یرو که هستم ی احمق  دختر کنم حس شهیم باعث که لبخندا اون  از. داره

 . زننیم کراش  جذاب یمردها

  تیوضع نی همچ  تو اگه  فقط. شدم یم کی ن مثل یمرد عاشق که مطمئنم

 .نبودم  یمزخرف و مسخره

  یلبخندها حتما اون  که کردم تصور من و.  زد لبخند بهش   هم دار صندوق

  بهت مردم چرا  یباش  اون  هیشب اگه. گهید معلومه خب. کنه یم افتیدر یادیز

 ! نزنن؟  لبخند

 

  رو پاکت یتعداد. گرده یبرم نیماش  به که هستم ژاکتم با رفتن  ور  حال در

  منم. نهیش یم  جاش سر  حرف بدون خودش و ذاره یم عقب یصندل یرو

  روز تو  که یا احمقانه  میتصم بخوام  ای. بزنم  حرف باهاش که کنم ینم یسع

 . کنم هی توج رو گرفتم تولدم

  ها ابونیخ و شدن یم ابونیخ به  لیتبد ها جاده. میشد  خارج تونیبرا از ما

 . کوچه به لیتبد

.  میهست دار بی ش ریمس کی  یانتها در بزرگ   یچوب تیگ  هی ی جلو  ما حاال و

  و دیلغز راست سمت به  آروم  اون. کردن باز  رو تیگ اونا دیرس نیماش یوقت

 . باحال و کی ش یلیخ . میش رد می بتون  ما تا رفت کنار

  اون  از یکی.  شهیم یمنته نگیپارک  ی محوطه به ی ا  زهیر سنگ ریمس

 .دنیم صدا پات  ریز ها شن و ها سنگ یریم راه یوقت  که یباحال یجاها

 . بزرگ   یلیییخ درواقع. بزرگه  خونش

  که واضحه کامال  که نهیا  منظورم.  باشه  یثروتمند آدم دیبا " نچیل کالسین"

  یکاف ی اندازه  به. کنم فکر درست تونم ینم فعال من یول. ثروتمنده اون

 . کنم فکر موضوع نیا درمورد که ستین جمع  حواسم

 .شهیم ادهیپ  و کنه یم  خاموش رو نیماش
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  تو صبح من. شهی نم آدم خود ی  خونه  جا چیه: »گهیم و کنه  یم باز  برام درو

 .« نباش نگران. نیل میکن یم درست زو یچ همه. برم  یم ونیوهین  به رو

 .هستن کردم یم فکر  که همونطور قایدق ها شن. شمیم ادهیپ نیماش از

  نجای ا. کنم یم نگاه  رو خونه به من و  داره یم بر نیماش  عقب از  رو ها سهیک

 . داره بزرگ یل یخ  یها پنجره همکفش ی طبقه که ست  افته ی ر ییتغ انبار  هی

  یورود در. کنه یم ییراهنما ی ورود سمت به منو  و قفل  رو نیماش در

  در ژیغ ژیغ  ی صدا شهیم باز یوقت که هیآهن  یها حفاظ  با نیسنگ و  بزرگ

 .ارهیم

  در ی برا  بزرگ  حفاظ  هی. خواستم  یم  اونا از یکی شهیهم بودم ک یکوچ یوقت

 .بده صدا  و باشه نیسنگ که

  خوب ی  خانواده  هی که مناسب ی خونه هی.  خواست یم نی ا  هیشب خونه هی دلم

 .کنن  یم یزندگ توش

. کردم بودن زشت و یشلختگ احساس من و  برم  داخل که کرد اشاره بهم اون

  هام کفش و هستن حس  یب و زده خ ی بارون خاطر  به هنوز هام انگشت

 .شمیم وارد برهنه پا  و ارمیم  در رو اونا. سنیخ

  کف یرو سمیخ   یموها از آب یها  قطره که نیا  به اون که ادیم نظر به اما

 .دهینم یتیاهم زهیبر  گرونش و خوشگل   یچوب پوش

  از  یکی و رهی گ نور  و  عیوس یلیخ.  کنه یم تیهدا آشپزخونه سمت به منو

 .وسطش  یتیگران کانتر  هی  و. داره خفن یلیخ  ی ها گاز اجاق اون

 ن؟«یل یبخور یدنینوش یدار »دوست

 !« لطفا. آب فقط. »آرومه  یلیخ صدام

.  زهیر یم آب  وانی ل هی یتو  و ارهیم در خچال ی  از یمعدن آب ی بطر  هی اون

  گرم اونا . کنن یم لمس دستمو انگشتاش دهیم بهم  رو وانی ل داره یوقت

 . بزرگ و. هستن

 ...« خواست یم اون... مرده اون . یداد  نجاتم که ممنون،» 

 .«بود تیخاص  یب یعوض  هی  فقط اون» 
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 .کشم  یم یقیعم نفس

  گور  و گم الی تک شات هی از بعد که آن  یکل مثل. ارمیع  تمام احمق هی »من

 .« ستین شیحال  یچیه گهید و شهیم

 !زهیانگ  رقت نیا  و خندم یم

 !«گاگولم چقدر من» 

 .«ن یل تو نه گاگوله اون. کرد ول تولدت روز  یتو تورو اون» 

 راهنیپ  هی. دوخته خوش  و  کیش چقدر  که شمیم متوجه من  و ارهیم در کتشو

  اون  مثل. ستادهیا  تنش  یرو مناسب و  درخور کامال که. دهیپوش رشیز دیسف

  مدال اون  از یکی  تونهیم اون. م ینیب یم  یونی زیتلو یها غی تبل  یتو که ییآدمها

 .باشه

  در توش  از  یا  خامه  کیک هی  و گل دسته هی و رهیم ها پاکت از  یکی سراغ

  دنبال ها کشو از   یکی یتو . کنم یم  نگاه سکوت در فقط  ابلها مثل من. ارهیم

.  رهیگ یم رو دمید ی جلو  و کنه یم من به  رو پشتش بعد.  گرده یم یزیچ

  کیک ی تو راه  راه تولد یها شمع اون  از یکی گرده یبرم من سمت به یوقت

 . کنه ی م یافشان  نور داره کش یکوچ ی شعله و  روشنه که رفته فرو

 . گرفته م یگر چرا دونم ینم

 یم نگاه" اون" به  من. کنم ینم نگاه شمع به یحت من و ادیم تر  کینزد 

 .کنم

  خاطر به فقط  دمید من که یرگی ت اون پس. هستن رهیت  یلیخ هاش چشم

 . نبود نیماش یکیتار

  لی وسا. بکنم تونستم  که بود یکار  نیشتریب  نیا متاسفم.  نیل مبارک »تولدت

 .«نداشت وجود نیبنز پمپ یتو  ی شتریب تولد

  با  بزرگ یبستن کی ک هی. هیشکالت کی ک و . قرمز  خکیم. هستن خکیم ها گل

 .عاشقشم که تلخ شکالت هیال هی

 . داشتم حاال تا که هیتولد کیک  نیبهتر نیا
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 مسخره من. مسخره. وفتهیب سوزش  به گلوم  و ها چشم شهیم باعث  فکر نیا

 .خوشحال   و دهیترس و  خسته  و نیآدرنال از سرشار و مست. ام

  حرفم  چوقتیه خوام  ینم و  تونم ینم انگار  که یجور ممنون«: »گمیم آروم

 که زنه یم  لبخند بهم  ی جور اون  و.  کنم یم کارو نی ا  یول. کنم تموم رو

 . هیکاف نیهم انگار

 .« کن آرزو» 

  از که یی آرزو. وار   وانهی د یآرزو هی .  احمقانه ی آرزو هی.  کنم یم آرزو  من و

 .داشتم  سال هر ادمهی یوقت

 .«هست که جا   هر. پدرم ی برا دل  ته از  کنم یم »آرزو

 .شناسمشینم بازم  نمشی بب اگه  یحت. کجاست بابام دونم ینم

  یها چشم که  یمرد داد، نجات بارون   ریز از  منو که  یمرد نیا  االن، یول

  یتو  از  انگار که یراهنیپ و هاش قهی شق یرو  یخاکستر  یموها و داره رهیت

  نیا که کنم یم  آرزو االن، نیهم. اومده در گرون  یلیخ یونیزیتلو  یها یآگه

 .باشه من یبابا مرد

 

 ۲ فصل

 "کین"

  کوچولو نیل. ه یسیانگل  یآب ی  پروانه ن یتر ابیکم و نیتر   بزرگ" ایماکلون"

  اون که کنمینم باور. ندازهیم شکننده  و  اغواگر موجودات  اون از  یکی ادی منو

 .باشن  خودش مال ها چشم

  کارو  نیا. بکنم باهاشون یخاص کار خوام  ینم. کنم  یم جمع  پروانه من

.  کنم یم دایپ اونا  در هم با رو بودن زیانگ شگفت و ییبا یز چون فقط  کنمیم

  رو ها اون یلحظات تونم یم فقط من و دارن یکوتاه عمر اونا متاسفانه

 . کنم نیتحس

  هی به بودن مسلح و چمنزار   کی در تابستان   یطوالن یها  روز  کردن یسپر با

  ییراهنما سیانگل  وحش اتیح تو  منو که اس  یپ یچ هی  و  پروانه شکار تور

 .کنه
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  چشم گهیم دلش یتو  رو  تولدش یآرزو  که ی ا  لحظه و  شده حبس  نیل نفس

  تولدش روز ی تو نیل مثل  یدختر  که بدونم  تواد یم دلم. زنه یم برق هاش

 .پرسم  ینم ازش من یول . داره ییآرزو  چه

 .« دیدار یقشنگ ی  خونه: »گهیم اون

 ممنونم«.  »گرده یم بر هاش گونه به  رنگ و

  که گمیم بهش من  کنم؟و میتقس اون  با رو کیک  خوام یم  که پرسه یم من از

 .خودشه مال همش

  نیا با . خندم یم اون  همراه منم. شهیم ی ا خامه  چونش  و خنده یم یواشکی

  یول. بشه نطوری ا دینبا. شهیم شدنم  کیتحر باعث هاش  خنده و  حرکاتش که

 .شهیم

  که نهی ا لشیدل گهیم. ست شلخته  و  فی کث یلیخ خوردن یتو  که گهیم بهم

 . کنم  یم باورش من. بوده دل به حسرت و صیحر شهیهم

  مال نیا گمیم بهش  و کشم یم رونیب براش  ینرم  و بلند ی صورت لباس

  ی وقت. کنه عوض لباس تا  ستمیا یم در پشت  و برمش ی م حمام به. دخترمه

  با. هستن شستشو ی آماده که دهی م بهم  رو سش یخ یها لباس گرده یبرم

  قلبم ضربان داده بهم هاش لباس ی  هیبق  همراه که یدیسف ی شلوار ریز دنید

  یکوچولو یپاها. ادیب  نظر به تر کوتاه شهیم باعث لباس اون.رهیگ یم شدت

.  هستن ریدلپذ و  بایز  یلیخ یصورت  یا  حوله یها نوار اون  ریز الغرش

 یها چشم  و. چکه  ینم ازش آب گهید یول نشده خشک  هنوز موهاش

.  داره یخوب  احساس  االن. خوبه االن  اون.کردن تمرکز من یرو ارشیهش

 .کرد  تشکر ازم دوباره و گفت بهم  نویا  خودش

  یم ته و سر یب  یحرفا هم با  و برم  یم خونه  یتو  کیکوچ گردش هی به اونو 

  که یا  کهنه تور و  دمیم نشون بهش  راهرو یتو  رو ها پروانه یها قاب.  میزن

 . داشتمش بودم بچه  پسر  هی یوقت از

  تا زنه یم ذل بهم فقط  یخواه عذر چیه بدون. سالمه چند که پرسه یم ازم

 .« رمیپ  یلیخ  تو به  نسبت. سالمه دو و چهل .  »بدم جوابشو
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 عالقه من به نسبت اگ کنم یم تعجب و نم یب  یم سوال یکل هاش چشم پشت

  زبون  به نارویا   از  کدوم چیه اون . بده نشون ی کنجکاو یحت ای باشه شده مند

 .کردم سوال خودش درمورد من یول اوردین

 پسرش دوست با که یمادر و یلی فام چ یه بدون پدر، بدون " بورنیس نیل"

 دوست رو ها بچه  نیل. خونه یم یار ی  کودک کالج ی تو ن یل. زده بشیغ ،یدن

  ازش رو سوال  نیا  قبال چکسیه که گهیم اون و  چرا؟  پرسم  یم ازش. داره

 . بود دهینپرس

  و  ارهیم باال رو  پاهاش. نهیش یم منینش  اتاق  یتو یراحت یصندل یرو  اون

  خودیب . رنیم ور لباسش دامن ی لبه با هاش انگشت. کنه یم جمع  بدنش ریز

 . کنه یم ی باز لباس کمربند با جهت  یب و

 . ارمشیب حرف به کنم یم یسع

 !«نه؟ یا لشیدل ن؟ یل یبش دار  بچه خودت یدار »دوست

 .«نکردم فکر لشیدل به» ندازهیم باال شونه

 دلمو داره لبخندش اون با. دمیم گوش هاش نفس  یصدا  به و  کنم یم صبر

 .بره یم

  خودم که بدم  رو  یز یچ بهشون خوام  یم که باشه ن یا لشیدل کنم »فکر

 .«نداشتم  چوقتیه

 ه؟«یباز اسباب و عروسک منظورت! ؟ ینداشت چوقتیه که یی زایچ» 

 اندازه به منم  کنم  فکر. کنه یباز باهاشون که یکس یعنی.  »دهیم تکون سر

 .«برم یم لذت کار نیا  از  اونا ی

  یتو  که یزی چ  از من و. درخشن  یم هاش چشم کنه یم نگاه  من به یوقت

  ها عروسک ای  کوچولو یها فنجون   با داره اون  که. شمیم زده شگفت فکرشه

  نیا  شیبچگ تو  هم بار هی  یحت دونمیم دیبع . نهیب یم شنی میان   ای کنه یم یباز

 .باشه کرده رو ها یباز

 ؟«یکن ی باز باهاش که ینداشت رو کس چیه »تو

 کار سر ای نداشت یپسر دوست مامان یوقت. وقتا یبعض: »دهیم جواب آروم

 .«کرد یم یباز باهام اوقات یگاه نبود
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  یرو عکسشون که بود ییکوچولو  یها عروسک اون عاشق من دختر» 

 شون؟«یشناسیم تو . داره یکمون  نیرنگ یموها که یک ی اون. لباسته بیج

 فهمم یم من  و. دهیم تکون یمنف عالمت به سرشو بعد و کنه یم فکر یکم

 . رفته برسه  وقتش  که نیا  از  قبل رو یبزرگ  راه چه  اون که

 .کشه یم ر یت من ریت من  قلب  سوال نیا  با و ه؟«یچ دخترت »اسم

 ن«ی»ج  

  و گرم یلیخ . کن تشکر خوابش  لباس خاطر  به نیج  از.  »زنه یم لبخند

 .«نرمه

  نیل  که یزیچ  اون مثل یلباس هرگز  نیج  که بفهمه چوقتیه که دونمیم دیبع

  مطمئن و  برم یم خونه به  اونو فردا من. فهمه ینم که البته . نداشت دهیپوش

  شییآشنا  از گمیم. کنم یم ترک رو  اونجا  بعد و تو  بره سالم که شمیم

  داشته یخوب یزندگ که کنم  یم آرزو و دمیم تکون دست براش   شدم، خوشحال

 . بودم خدمتش  در که بود افتخارم باعث  که نیا و باشه

  شمیم متوجه من دهیم لمیتحو  یینما دندون لبخند و کشه یم ازهیخم  نیل یوقت

  که انگار. راحته من شیپ . راحته نجا یا  اون. گم یم دروغ خودم به دارم که

 .داره تعلق نجایا به انگار. بوده نجایا شهیهم

 

  به  میر یم میدار که کن جمع بارتو. جون  دختر خوابه »وقت

 ".«ریب دفوردشا"

 .( استیرو و  خواب نیسرزم منظورش ییجورا هی)

  با.  رمیبگ سمتش به دستمو اگه نداره یاشکال کنم فکر.  ستمیا  یم لبخند با

 . رهیگ یم دستمو شدش گرد یچشما اون

 .«گفت یم بهم نویا  بودم کوچولو یوقت هم جک »عمو

 جک؟« عمو» 

 .«خوباش اون  از یکی. مامان یمیقد یپسرها دوست از یکی» 

 .چکه یم چشمش  از یاشک قطره و
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 نبودن«  ادیز یلیخ  خوبش یدوستا  ،یدونیم »آخه

 .رمیبگ ش دهیناد  کنم یم یسع یول کنم یم یخفگ احساس

 .«بدم نشون بهت  اتاقتو ایب» 

 ... اتاقش

  گرفته محکم  دمیکش باال پاهاش یرو  رو اون  یوقت یحت .  نکرد ول دستمو

 . بودش

 .(کرده بلندش یصندل  رو از  و  گرفته دستشو یعنی)

 .رسن یم نظر  به  هم تر کوچک  من یانگشتها  برابر در کوچولوش یانگشتها

  راهرو یانتها  به. برم راست سمت به داشتم قصد. برم یم  باال ها پله از  اونو 

 . بود مهمان اتاق  معموال که یمرتب اتاق  و

. داشت لباس کمد و  یاختصاص حمام  ون،ی زیتلو هی  د،یسف یها مالفه که

  ساحل از  یانداز  چشم و  سگ توله چنتا  از یمعمول یها  عکس قاب نیهمچن

 .ایدر

 .کنم  ینم  کارو نیا  یول. ببرمش   اونجا به دیبا

  نقطه نیا به من.  برم تر  دور ذارن ینم گهید امیپا رسم یم  نیج  اتاق  به یوقت

  رو چراغ   یوقت و . شده خشک کامال دهنم  کنم باز  درو خوام یم یوقت. دمیچسب

  یم من لبخندش، دنید با و شهیم گشاد تعجب  از نیل یها  چشم کنم یم روشن

 !تمومه  کارم که فهمم

  اتاق  وارد کامل و  دهیم نشون ی نجوریا  ذوقشو!!!« یییییییوا...!  یوا اوه،» 

 .شهیم

  اسب. زدم بهش ی ا نقره رنگ  و ساختم  چوب  با خودم  که یپرنسس ی قلعه

 .تاقچه یرو  یبافتن یها  عروسک و  اتاق  ی  گوشه یا  گهواره

 دیسف  یچوب تخت و کنه یم نگاه کوچولو شیآرا  زیم به ذوق  با که نمیب یم

 عالمه هی و ین یریش شکالت تخت ی باال  واری د یرو. داره قلب طرح که رنگ

 .شده ینقاش خوشمزه یزهایچ

 .«کنن یم یزندگ توش ها پرنسس  که هییجا نی»ا
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 .«بدون خودت  ی خونه   رو نجایا. »دمیم تکون سر

 .دهیم فشار دستمو

 ...«قشنگه یلیخ ... نیا . زیچ همه  ی برا. کین »ممنون

 .«یبخواب  خوب.  »دمیم فشار  دستشو کنم ولش نکهیا  از  قبل منم

 .پره یم  نییپا  و باال  و ندازهیم تخت ی رو خودشو

 .«بزنن شتین خواب تخت  یها جونور »نذار

 . زنهیم لبخند  داره که نمیب یم بندم  یم درو یوقت

 

 "نیل"

  به. شکنه یم و   رهیگ یم واقعا دلم. رهیگ یم دلم. هییایرو بهشت  هی اتاق نیا

  حال  هر به یول. شهیم میحسود یلیخ باشه  داشته تونه یم  نیج  که یا یزندگ

  یبرا   فقط اگه  یحت. برم یم لذت نای ا ی  همه از دارم االن من که خداروشکر

  خوشگلش ی  نهیآ ی تو  و نمیش یم  شیآرا زیم پشت. باشه  کیکوچ شب هی

  ی شونه با  و  دارم یبرم یکی یک ی هاشو عروسک. کنم یم نگاه خودمو

  یها اتاقک  ی  همه به  و. کنم یم  شونه رو موهاشون یپرنسس یکوچولو 

 .کنم یم نگاه یپرنسس ی قلعه

  کنم یم آرزو. داشتم قشنگو  یها یباز اسباب اون از یکی  کاش کنم  یم آرزو

 . داشتم تختم  یباال  قشنگ یها نوشته و ی خوراک  عکس منم  کاش یا

  دیبا ن یج. داشتم ک ین مثل  یپدر کاش  یا  کنم یم آرزو همه از  شتریب یول

 .باشه  شانس خوش  و بخت خوش یلیخ

 نیسرزم  در سیآل" ی خور ییچا ست با  بار چند که کنم یم فکر  نیا به

  گهواره اسب  یرو روز هر که نیا   به. کرده یباز تختشه نییپا که" بیعجا

 .دارهیم نگهش خاص موارد یبعض واسه  ای خوره یم تاب  و  نهیش یم شیا

 .هیشکل چه و سالشه  چند. بوده دور نجایا  از وقت چند نکهی ا و
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  ینقاش  چیه. کنم دا یپ ازش یعکس نتونستم  یول کردم جستجو  رو اطرافم کمی

  مرد هی از نامفهوم و  کوله و کج ینقاش  هی بجز. نشده وصل وارید و  در به یا

 " Daddy. "خندان  صورت هی با

  که یوقت از  تر  کی کوچ یلیخ. دهیکش اونو  بوده کیکوچ  ی لیخ یوقت حتما

 . دهیپوش یم رو منه تن االن که یلباس

  برام و داد نجات منو اون. شهیم پدرش  از یسپاسگزار  حس  از سرشار قلبم

 . برد  خشک و امن و  گرم یجا  هی به منو . دیخر  تولد کیک

  شب هی بتونم  خونه  رفتم یوقت دیشا . ممنونم ازش چقدر من بدونه  کاش یا

  غذا براش  بتونم دیشا. تشکر یبرا کیکوچ  کار  هی فقط.  کنم مهمونش شام

 . خوب  ز یچ هی. کنم درست

 . مونه یم خی  آب سطل هی  مثل  باشه من ی خونه  تو کین  نکهیا فکر

  و  آشپزخونه ی  خورده  ترک ی ها یکاش نیب. نداره تعلق  اونجا  به کین

  و شکوه با کی ن . شهینم بسته درش ینزن بهش محکم لگد هی تا  که یخچالی

 !هیعال... کین . کهی درجه و کالس با  و کیش

 . دنیلرز به کنه یم  شروع رودم و دل

  در بلندو لباس اون  و کنم یم روشن رو تخت کنار زی م یرو  خواب  چراغ

 .ارمیم

  کوچولو دختر  مال که ی اتاق ن یا یتو   برهنه. کنم یم بودن  کوچولو احساس

 با که ینقاش اون  ی جلو کنم یم  زونیآو  در پشت رو  خواب لباس. هاست

 ".Daddy"  نوشته روش بچگونه خط دست

  که کنم یم فکر  اون  به. شمیم رهیخ  سقف به دهیخواب و رم یم ن یج تخت یرو

 ست آماده راهرو طرف  اون درست پدرش دونهیم که یحال  در خوابه یم نجایا

  تا گهید یروزها ی همه و بعدش روز  و فردا  و  امروز. کنه مواظبت ازش تا

 .بشه  بزرگ اون  که یوقت

  کین که کنم یم فکر یوقت به. باشم  اون ی جا تونستمیم که کنم  یم آرزو

 .داد  نجات مهلکه اون از  منو و  گرفت بازومو
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  تنها منو که گفت یم وحشتناک  مرد اون به داشت یوقت دمیشن یم صداشو

  گرفته منو  یدستها که دستهاش هی. بود  صالبت  با و قدرتمند  یلیخ اون . بذاره

 . کنم یم فکر بود

 .کم  یلیخ . وقتا   یبعض فقط.  کنم ینم لمس خودمو ادیز معموال من

 استفاده  براتوریو  از حاال  تا چون املم  و  احمق من گهیم. خنده  یم بهم آن یکل

 .نکردم

  ه ی مثل تو  نیل! حیمس ای ؟ ینکرد استفاده  براتوری و از چوقتی ه چطور آخه» 

 .« ییکوچولو بچه

 استفاده تامپون  از  حاال  تا گفتم بهش یوقت دیخند بهم ی چجور که ادمهی

 .یکاغذ دستمال  و  حوله فقط . نکردم

  انگشت حاال  تا  من گفتم بهش یوقت کرد نگاه بهم زده  وحشت  چطور ادمهی

 .نکردم خودم تو هامو

  یبمون زنده سکس بدون یتونیم یچجور  ؟ ینکن کارو نی ا ی تونیم ی »چجور

 ن؟«یل

 .کنم ینم فکر موردش در ادی ز یحت من. ی راحت به. مونم یم زنده من

 من. ام ندهیآ ی برا یزیر برنامه و  خونه داشتن نگه  زی تم و کالج مشغول

 .هستم شدن بزرگ ی برا تالش مشغول شهیهم

 شهیهم. ناتوانه و عاجز( من کردن  بزرگ)کار نیا  انجام  از  واقعا مادرم چون

 .بوده

 ؟ یار ی کودک چرا دیپرس  ازم  یوقت  نگفتم کی ن  به که هیزیچ  نیا

  بچه با  تونم یم  یوقت.  خوشحالم واقعا من که هیزمان تنها اون  که نهیا لشیدل

  اونجا باهاشون یکوتاه مدت یبرا و  بشم گم یالیخ ییجادو ی ایدن هی تو ها

  یبجا  دیبا که هستم  یبزرگ دختر که کنم فراموش   تونم ی م یوقت. کنم یزندگ

  که. نداره کارو نیا وقت چوقتیه مادرش چون  کنه زی تم رو  خونه مادرش

  از بعد ها عصر که کنم فراموش  تونم یم ی وقت. کنه مواظبت خودش  از دیبا

  خونه  و بدم انجام فمویتکال کنم، درست شام خودم ی برا کردم یم یسع مدرسه

 . کنم مرتب رو
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  که یحس و ومدیم مامان اتاق  از شب هر که ییصداها  و  سر تونم یم یوقت

 . کنم فراموش رو  دادیم بهم

  تونستمیم که.  کردم یم آرزو تولدم ی برا  نوی ا دیبا. کشم یم حسرت  از یآه

 .کنم یزندگ نجا یا  شهیهم یبرا

  لبخند فکر ن یا  و. باشم  نیج یجا. کنم یزندگ نجایا که. کنم یم فکر بهش

 . ارهیم لبم یرو

 .باشه من یبابا  کین که کنم یم فکر  نیا به

  نیا  به. زهیبر هم به موهامو دستش با و کنه درست صبحونه برام ها صبح

  و. ام ی خوب دختر من که بگه بهم و رهیبگ هامو دست ک ی ن که کنم یم فکر

 ."ببوسه منو. " ببوسه سرمو بعد

  از که ییصداها  اون  به. بزرگش  یها دست و کنمیم فکر  کین یها لب به

 دردناکه؟ همونقدر یعنی. دمیشن  یم اتاق وارید پشت

  اتاق  ی تو خودم  کردن لمس. کنم یم گناه احساس و مالم یم تورسمویکل

  و گناه احساس دهیخواب راهرو  طرف اون خودش که یحال  در و دخترش

  تونمینم. مسکنه جور  هی و نیآدرنال از  یبی ترک نیا دی شا. دهیم بهم اشتباه

  یحت  نه. دهینخواب اون  که دمیفهم و  دمیشن پا ی صدا یوقت یحت.  کنم متوقفش

  انگشت  و تپه یم شدت به قبلم و شده تند نفسهام که رسم یم ییجا  به یوقت

  بلند یلیخ رسم  یم آخرش  به که یوقت  هام نفس یصدا. شده جمع پام یها

  ریج  ری ج تخت.  کشم یم نمی س یتو  هامو زانو  و زنم یم غلت پهلو  به. شهیم

. دهینشن که معلومه. دهینشن صدامو  کین که کنم یم متقاعد خودمو. کنه یم

  رو پاهاش یصدا   که نیا تا. ستی ن  احتمالش درصدم ه ی ی حت. نداره امکان

 . شنوم یم اتاق در پشت

 

 ۳ فصل

 "کین"
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  تیمز از یکی نی ا. ذارم یم باز درو  معموال رمیگ یم دوش صبحا یوقت من

  قایدق درش که دمیم ح یترج رو یاصل حمام شهیهم من. کردنه یزندگ تنها یها

 .شهیم باز  نیج  اتاق  در یروبر

  از  من بشه داریب  تا و  خوابه  االن و  ست خسته یلیخ حتما  نیل گمیم خودم با

 . دمیپوش لباس و  اومدم رونیب حموم

 . دمیشن ینم رو صداش شبید کاش یا

  تا چسبوندم ینم اتاق  در به گوشمو که . کردم ینم درنگ  رفتن  ی برا  کاش یا

  کنجکاوش یها انگشت  با رو نی ج ی ها یباز اسباب که  بشنوم  رو صداش

 . کرد یم یوارس

  قانع خودمو ی نجوریا.  خوابه یم سالمت به نیل که بشم مطمئن خواستم یم

 .کردم

  ینم داریب  و شب تمام که. شده برطرف ترسش که بشم مطمئن خواستم یم

  خود کنه تجاوز بهش خواست یم که یآشغال اون  به کردن فکر  با و مونه

 . کنه ینم ی خور

  کار به مویدار  شتنیخو ی همه من  و . بودم نشده کیتحر موقع اون  مطمئنا  

  اتاقش در  پشت فطرت پست هی  مثل که نکنم سرزنش خودمو تا برم یم

 . بودم ستادهیا

 .کرد ی م ییخودارضا داشت که بشنوم  صداشو  خواستم  ینم واقعا

 .بده انجام  رو خودش یجادو داغ آب دمیم اجازه  و  رمیم دوش ریز

 . هیمالحظگ یب نیا . من ی خونه ی تو.  باشه نجایا   دینبا ی حت دختر  نیا

 . کنم ینم  یا  عجوالنه و احمقانه اشتباهات ن یچن معموال من. داره خنده

 . گرفتم ادی پدرم از  که هیزیچ  نیا

  رو یمیتصم که ن یا از  قبل . دارن یعواقب ها میتصم همه: »گفتیم اون

 .«یدار یآگاه  عواقبش از کامال که شو  مطمئن یریبگ

  یرو رو آثارش هنوز  که داد قرار  یعواقب معرض در منو  شخصا خودش و

 .( بدنشه رو هنوز  کتکا اون  یجا و  زده یم کتکش باباش یعنی. ) دارم پشتم
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 .  مطلوب حال ن یع در و  رحمانه یب

 . کرد یبهتر انسان به ل یتبد منو  اون

  که همونطور درست. قدرتمند و  مسئول مصمم، حسابگر،  باهوش، مرد هی به

 . بود خودش

  و خونش  ارهیب  کنه ینم بلند  رو ریپذ بیآس  و جوان یلیخ  یها زن که یمرد

 . بخوابونه دخترش اتاق  یتو

  حماقتم  نیا خاطر به نداشت عجله  قبرش تو  دنیخواب ی برا نقدری ا پدرم اگه

 .بود کنده رو پوستم  االن

 . شورم یم رو  بدنم صابون  کف با  و زنم  یم لبخند خاطراتش   یادآوری با

  منو آلود گناه  و  ناپاک یختگیبرانگ بتونن ندهیشو مواد دیشا. خشن و محکم

 . کنن زیتم

  تا کنم یم  تالش سخت. کنم کنترل رو شدنم کیتحر تا کنم یم یسع من

 .کنم ابراز  قبول   قابل یق ی طر به  رو التمیتما

 . ستی ن زا یچ  نیا به کردن  فکر  وقت واقعا االن

.  دهیخواب  ام  خونه  طرف اون  که یز یانگ وسوسه موجود وجود با  اونم

 یم یسع. کشم یم سرم پوست یرو هامو انگشت  و زنم یم شامپو موهامو

 . بندازم  کار به  مغزمو ینجور ی ا کنم

 .هاش  لباس به ن یهمچن و. داره ازین  صبحانه به حتما  نیل...صبحانه

 . داره تعلق بهش که ییجا. بره خونه به که ن یا و

  امروز  عصر یوقت که یقدر به فقط .  ببرم لذت بودنش از  تونم  یم هنوز

 . وفتهیب انیغل  به خونم کنم یم فکر لبخندش به دوباره

 . زنه ینم بیآس یکس  به خطر یب  کیکوچ یگذرون خوش  هی

 

 "نیل"
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  یم داخل به نازک یها پرده یال از نور  یوقت اتاقش . راحته واقعا ن یج تخت

 .شهیم دنج  و گرم  یلیخ تابه

  با  رو عضالتم  و.  زنمیم کنار لگد با   رو مالفه و دمیم خودم به یقوس و کش

  با داشتم یوقت شبید کین که ادیم ادمی هو ی نکهی ا تا کنم یم شل یخوشحال

 . دیشن  منو یصدا  رفتم یم ور خودم

 !یلعنت

 .ادیم در ادیفر به باهاش شدن  روبرو فکر از  قلبم

 باشم؟  سپاس نا نقدر یا  تونستم چطور 

  مهربانانه ینواز  مهمان از  دخترش اتاق  یتو اونم خودم  با رفتن ور با که

 کنم؟  سواستفاده  اش

 . دخترش  یصورت خواب رخت یتو

 .باشم شرمنده تونم ینم نیا  از شتریب

 .کنم یم یبررس  رو فاجعه عمق  و  رمیگ یم گاز لبمو

  باهاش لبخند  با رم،یبگ ش دهیناد کنم  یسع دیبا  فقط نداره وجود یراه چیه

 . نباشه یعصبان دستم از  ادیز باشم دواریام و  بشم مواجه

 کننده دیناام برام   نیا. باشه یعصبان دستم از  کین که کنم تحمل  تونم ینم

 .ست

"  daddy" ی نوشته ی رو دستمو و  قاپم یم در پشت از  رو  نیج خواب لباس

 .کشم یم هینقاش  یتو که

 .شانسه خوش یلیخ  اون

  و پوشوندم کامل خودمو که شمی م مطمئن رونیب برم  در از  که نیا  از  قبل

 .  کنم یم مرتب نهی آ یتو  رو  وجقم عجق یموها

  پسرفت دارم واقعا انگار  گرچه. امیم  نظر به کوچولو یلیخ   صبح نور یتو من

  کل کنم حس شهیم باعث فکر  نیا. شمی م لیتبد کوچولو ی  بچه ه ی به و کنمیم

 . شده ساخته داغ یمارشمالو از  مغزم و بدنم
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 . کنم یم باز  درو و کنمیم حبس   رو نفسم

 .هرگز ای  االن. میرفت که برو

 .باشه نشده داریب  هنوز دیشا اصال

.  کرده ول انباشته  هم یرو ینجور یهم هامو لباس  و رفته و شده داریب دمیشا

  یکوچولو  جنده  رونیب گمشو من ی  خونه از:  نوشته روش که ادداشتی هی با

 ! فیکث

 .نباشه  نطوریا  که دوارمیام

  از  تر  یقو یلیخ صداش . شنوم یم آب یصدا  کنم یم باز  درو نکهی ا محض به

  چکه از  بهتر  کمی  یبدبخت به ما آب  فشار. ماست ی خونه حمام  دوش یصدا

 .کردنه

  قایدق حمام که فهممیم چون. چهی پ یم هم به  رودم و دل رم یم رونیب  یوقت

 . بازه کوچولو   هی درش و  روبرومه

  هم رنگ یمشک  ی حوله  هی و گرفته بخار که نمی بب رو ی ا نهی آ کمد تونمیم

 . حمومه کف گهید  لباس عالمه هی یرو

 . آبه ریز  لخت االن  اون که. رهیگ یم نفسم نجاستی ا اون که فکر  نیا با

 .باشم باکره  خوام ینم گهید میزندگ تو بار ن یاول  یبرا

 . باشم پروا  یب هرزه  زن  هی مثل خوام یم

 . خواد یم که  یز یچ دنبال رهیم که  آن یکل مثل  دختر هی

  رفت یم خرامان و  لخت و کند  یم لباسشو االن بود  من یجا  آن یکل اگه

 .شد  یم زونیآو ازش و کرد یم سالم و زدیم  بهش  لبخند هی اونجا

 . ستمین آن یکل  مثل یلعنت من یول

  مثل یکودن و احمق   یکوچولو  دختر چوقتیه کین  مثل ی مرد بودم اگرم  یحت

 . خواست ینم منو

 . کنم چکار د یبا دونستم ینم داشتم جراتشو اگرم  یحت
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 همسن بای تقر که. همکارشن که پسنده  یم رو ها زن مدل اون از  حتما اون

  هی با. پوشن یم تنگ  یها لباس و زنن  یم جذاب یها نک یع و خودشن

 بنوشن قهوه مرتب و ک یش توننیم  هم که ییها زن اون.  زیآم طنتیش لبخند

 . بزنن  بد یحرفا ها مالفه  نیب تخت ی تو هم و

  یول. کنه گز گز تنم  پوستم شهیم باعث  بزنه حرف  ی اونجور  کین  که نیا فکر

  در خودش  از ومدیم مامان اتاق  از  که ییصداها اون  از  اون  کنم ینم فکر

 .ارهیب

  و برم  نیج  اتاق  به بهتره کنم فکر. کنم  جور و جمع  خودمو کنم یم یسع

 . بشه تموم کارش  تا  باشم منتظر

 که ییجا ستادمی ا  بیعج مکان اون  یتو جام سر  هنوز. کنم  ینم کارو نیا اما

  یلیخ . کنن یم حرکت  خود به خود پاهام. ادیم نظر  به  یواقع  ریغ زیچ همه

 . رسونم  یم راهرو.  طرف  اون  به خودمو پنجه ی رو و  آروم

 . نمی بب شتری ب  کمی خوام  یم فقط  من. جلوتر کمی  فقط

 . دینبا واقعا.  بکنم  کارو نیا دینبا

 . رمیبگ خودمو  یجلو  تونم  ینم یول

  حمامش یها ی کاش. رمیم جلو  آروم آروم  و دوزم یم ها یکاش به هامو چشم

 . دارن  اسپا یها هتل  که ییاونا مثل. گروناست اون از

  یول کنم شنا  خواستم  یم فقط. رفتم آن یکل تولد یبرا اونم   بار هی  فقط من

  قشنگ  یلیخ اونجا.  بردارم دست زیچ همه به کردن نگاه  از تونستم   ینم واقعا

 . هیشکل اون کی ن ی  خونه. بود مجلل و  بزرگ یلیخ . بود

  یبهداشت و  یشیآرا خدمات که هی بزرگ یها سالن اسپا دونم یم که ییجا تا)

 .(گهی د ی زایچ  یکل و  استخر ماساژ پوست، ناخن، خدمات مثل دارن

 حمام یها یکاش یرو  که داره بزرگ یکیسرام یها ییروشو  اون  از یکی

 .ماست حموم  تو  که ی ا کهنه  و داغون  نکیس اون مثل نه. شده نصب

 .هست شی فلز اتور یراد اون ی باال هم ییطال  و یا   قهوه ی  حوله  چنتا

 .ست قهیسل  خوش  یلیخ  اون. هماهنگه حموم  کل رنگ با ها حوله رنگ
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  کنه یم خشک خودشو  داره و شهیم  تموم  کارش یوقت که کنم یم فکر  نیا به

  جلو سمت به آروم  پام یها پنجه. کنن یم لمس رو بدنش  چطور ها حوله اون

 . کنم  حس صورتم ی رو  رو بخار تونم یم. خزن یم

 . هیخوب حس  یلیخ

 

 .کنم یم  کارو نیا دارم که شهینم باورم  یحت. باشم نجایا  االن دینبا من

 . بزنم دید رو  واری د طرف  اون تا شمیم خم  جلو به شده گشاد یها چشم با

 . ام ی روان ه ی من. هیوونگید نیا

.  نبودم متوجه من دیشا. بود خودش اشتباه  نیا. گذاشته باز درو  اون یول

 .کنم استفاده ییدستشو  از  خواستم یم دیشا

 .چهیپ ی هم به رودم و دل شهیم باعث  نمیب یم  ازش  که یا  صحنه

 ماساژ موهاش یرو رو شامپو شی قو یها انگشت با داره و  منه به پشتش

 .شهیم یمنته  فرم  خوش باسن  هی به پشتش  و پهنه هاش شونه. دهیم

  رو پشتش عضالت یخوب  به تونمیم هم بخار نیا  یتو  از ی حت... عضالتش

 . بدم صیتشخ  و  نمیبب

 . نهیبب  منو اون نذار!  خداوندا اوه

.  بشوره رو  موهاش یها کف آب بده اجازه تا کنه یم  خم عقب به سرشو

 . کنه یم حرکت بدنش یرو هاش دست

 . نمیبب  رو بدنش ی  همه تونستم یم کاش. نمشیبب  جلو از  تونستم یم کاش یا

  منقبض رشی نظ یب باست. رنیم  تر نییپا هاش دست  و  شهیم خم عقب به

 . نمیب یم دستشو حرکت من و شهیم

 . کنم یم یهرزگ... احساس یلیخ

 منو شهیم وارد بهم  که یشوک یها موج . کنه یم لمس خودشو  داره اون

 . بشه فلج مغزم شهیم باعث و دهیم تکون

 ! دینبا که بود یکانال ی رو و کردم روشن رو  ونیزیتلو که موقع اون  مثل
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 . بود ویدیو دستگاه تو مامان پسر دوست آور شرم یهاDVD از یکی

  که یحال در. کردم نگاهش انگشتام ن یب  از  و بستم هامو چشم  ی زیغر طور  به

 . بکنم کارو نیا  دینبا دونستمیم

  یها آلت اون و شدم کی تحر که یحال  در و  باشم یخصوص مکان هی  تو دینبا

 کنمیم نگاه  شینما صفحه   یرو رو  زدشون رونیب یها رگ  اون با  بزرگ

  تصورشو که یز یچ از  تر  بزرگ بودن بزرگ   یلیخ اونا . کنم یدستمال خودمو

 .کردم یم

  اتاق  وارید پشت از من که اوردنیدرم رو ییصداها همون اونا مردها، اون  و

 .دمیشن یم

  ی صدا فقط .  تر آروم یلیخ  یول. شنوم  یم کین  از  دارم رو صدا همون حاال و

 . ادیم آروم یها ناله  و دنیکش نفس

 . بشنوم صداشو تونمیم یسخت به آب  یصدا وجود با

 . دمیشن حاال تا  که هییصدا  نیتر زی انگ شگفت نیا یول

 .دمیم فشار هم به محکم رو لرزانم یپاها

 . تونم ینم  یول.  کنم ارضا  خودمو و  نیج  اتاق به  برگردم خواد یم دلم

 .بکشم دست بهش کردن نگاه  از  تونم ینم

 .شدم مسخ که ن یا مثل

  من یول. پاشه یم اطراف به آب و  خوره یم تکون  کین دست نکهیا تا

 .بمونم شده مسخ ینجوریهم خواد  یم دلم. دمینم تیاهم

 . بره یم تر نییپا سرشو و دهیم فشار  وارید به  دستشو هی اون

 . رفته جلو سمت به  لگنش و شده تر بلند یکم هاش ناله حاال

 . هیچ لشیدل دونمی م من و دهیم  فحش تندش  یها نفس  نیب

 .شدنه ارضا  خاطر  به نیا

 یشکل چه آلتشون شنیم ارضا مردها یوقت دونمیم. دمید نترنتیا  یتو  نو یا

 .شهیم
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 ه؟یشکل همون هم کی ن مال یعنی

 .کنمیم نگاهش آخر  تا

  چیه که انگار.  شوره یم رو بدنش  و رهیگیم آروم شهی م تموم  کارش یوقت

  ی تو داشتم من که قتی حق  نیا  و. رسه یم راه از تیواقع و. وفتادهین  یاتفاق

  بنده یم آبو ریش . کردم یم یفضول نفر  هی یزندگ یها لحظه نیتر ی خصوص

  رم،یم عقب. امیم رونیب شده مسخ حالت  از  و پرم یم  جا  از  فنر مثل من و

 . بندم یم درو و رسونم یم ن یج اتاق  به خودمو خوران  تلوتلو

 . ترسونه یم هم  خودمو و شهیم بسته یبلند  یصدا با در

  و  زنم یم رجهیش تخت سمت به. شده ور  شعله و داغ تنم  ی همه خجالت از

 .کشم یم  سرم ی رو رو مالفه

  آروم  رو قرارم  یب قلب کنم یم یسع  و دمیم فشار هم یرو  محکم هامو چشم

 .کنم

 !یلعنت

 ... لعنت لعنت لعنت

 !کردم؟  یغلط چه من

 . لرزم یم خودم  به شنوم یم درو به ضربه یصدا  یوقت

  ازم  خودش تا کنم یم صبر.  رونیب ببره منو  و دنبالم ادیب  کی ن تا  کنم یم صبر

 .بگم دیبا یچ  دونمینم البته  که. بخواد ح یتوض

 . ادیم نییپا یآروم به که شنوم یم درو  رهیدستگ یصدا

 

 ۴ فصل

 "کین"

 . نمشی بب تونم یم لحظه کی  فقط

 . رهیم رونیب حمام از  که نم یب یم رو  یصورت زیچ  هی  فقط

 .شهیم ثابت  بهم  اتاق در شدن بسته بلند یصدا  با  حضورش و
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  چشم  اون که نی ا  فکر یحت یول. کرده یم نگاه منو داشته مدت چه دونم ینم

 .ندازهی م مور مور  به تنمو دوباره شدن رهیخ من بدن به  شیآب یها

 .زودگذر نیهمچن و  قبوله قابل  ر یغ نیا که کنمی م یآور ادی خودم به

  من رفته نجایا  از  وقته  یلیخ نیل  که یوقت یحت  یروز هی مطمئنم من یول

 .ارمیم خاطر   به رو لحظات نیا  بارها و بارها

 . دمیم فرصت بهش  هیثان چند بدم فشار رو رهیدستگ نهیا   از  قبل  و زنم یم در

 . دارم ی م بر گام داخل به و  کنم یم باز درو بعد

 . شدن یصورت  قشنگش یها گونه  و دهیکش باال  چونش  یرو  تا  رو ی روتخت

 .ادیم نظر   به جذاب و زده خجالت گناهکار، اون

 .ادیم بهش شدت به حالت نیا

 .نداره  وجود وسوسه ن یا  از ی خالص ی برا ی راه چیه نکهی ا مثل

 .«  خوابالو باال اومده آفتاب» 

 دهید حمام یتو  حال اون در منو که  ارمینم خودم  یرو  به  اصال که یحال در

 . گمیم نو یا

  رو ها پرده یوقت  و کنهیم بمی تعق هاش چشم با  اون.  کنم ی م یط  رو اتاق   طول

  به یصبحگاه درخشان آفتاب.  خورن  یم هم به  تند تند هاش پلک  زنمیم کنار

 . تابه یم بلوندش  یموها یرو  ییبایز

 .رسه یم نظر به گناه یب  و  معصوم یلیخ  اون

 ".یگرل  تلیل" اتاق هی یتو   کوچولو فرشته هی

 .« یباش دهیخواب خوب  دوارمیام» 

  بایز  یلیخ اتاق  نیا  یتو نجایا  اون و . بخش  آرامش  لبخند هی.  زنه یم لبخند

 .شده

 .دهیبخش یزندگ مکان نیا  به حضورش 

 .«ز یچ  همه یبرا ممنونم یلیخ  یلیخ. دمیخواب خوب یلیخ آره» 
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  گرسته. م یبخور  صبحانه نییپا میبر ای ب. باشن شده خشک دیبا گهید لباسات» 

 .«نیل یباش گرسنه دیبا احتماال ؟ یا

  کنه یم زونیآو تخت از  پاهاشو. زنه یم عقب رو ها مالفه و دهیم تکون سر

 . ذارهیم نیزم ی رو و

 .« هیخوب یلیخ یلی خ  ی دهیا  صبحانه» 

 .ادیم راحت یلیخ  نظر  به نیج  یصورت خواب لباس  یتو اون

  ی برا.  خودم به  فشردنش  یبرا.هیقو  یلیخ  یلیخ کردنش بغل  ی برا  من لیتما و

 . داشتن آغوش در رو یکس دوباره

 .کشم یم ینفس

 .«میار یب ر یگ میتون یم ی چ مین یبب ای»ب

  کف یرو برهنش یپاها و ادیم نیی پا ها پله از  من دنبال کنان زیخ  و جست

 .کنه یم جادیا  صدا  یچوب پوش

  رو شخوانیپ یها هیچهارپا   از یکی و   کنم یم شییراهنما  آشپزخونه طرف  به

  رو لباسش  یفیظر  حرکات  با و کشه  یم باال خودشو  اون. کشم یم عقب

 . وفتهیب آب دهنم شهیم باعث کارش نیا. کنه یم مرتب

 . کنم آماده براش  یمناسب ی   صبحانه و باشم خوددار دیبا که دونمیم

  نون  چنتا دمیشا ای. خورم یم معموال خودم  که یزیچ. ماست با" یموسل"

 .مارماالد با تست

 .بشه  منحرف زیچ همه از ذهنم شنیم باعث  حرکاتش یول

  ی تو  از رو دمی خر  نیبنز  پمپ از شبید که ی ا یشد یفرآور  غالت ی جعبه

 . نتشی بب تا  ارمیم باال  اونو و دمی م تکون  رو جعبه. ارمیم رون یب ش سهیک

کان  عکس با جعبه  یرو  .شده  نییتز خندان لپر 

 .«ادیب خوشت  نا یا از ممکنه  کردم فکر ؟ یدار دوست" لایریس" تو» 

 ؟«یدونستیم کجا از . عاشقشونم من.  »درخشن یم هاش چشم

 .«زدم حدس درست فقط.  »ندازم یم باال شونه
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  یوقت نه؟  مگه داره، یا ستاره یها مارشمالو توش که هموناست از» 

 .«کردم یم التماس مامانم به خاطرش  به بودم  کیکوچ

  یرو یاونجور  یوقت اونم . رسه یم  نظر به ک یکوچ یل یخ  اون...! کیکوچ

 . نشسته هیچهارپا

 

 

  بر براش رو ها قاشق  ن یتر ک یکوچ از  یکی  و زمیر یم کاسه ه ی یتو رو اونا

 .دارم یم

 ! کوچولو دهن هی یبرا  کوچولو قاشق هی

  که انگار. پره  یم سمتم به ذارم یم  شخوانیپ  یرو مقابلش رو کاسه یوقت

 .متیق  ارزون  ی  صبحانه غالت بسته هی  نه دمیخر شاخ  تک اسب هی  براش

 . بگه بهم بود یکاف وقت هر خوام   یم ازش  و زمیر  ییم هم ر یش براش

  یا ستاره یها ماشمالو. زنهیم هم  قاشقش  با رو کاسه اتیمحتو و خنده یم

 .کردن یصورت  ررویش رنگ  اونا. کنه یم نگاه  رو ریش ی تو شناور

  تا نمیش یم روبروش خودم  یجا سر و زم یر یم پرتغال  آب دومون هر  یبرا

 . بخورم رو خودم یموسل

  کاسه از  رو الش یریس از  یمشخص مقدار دفعه هر که کنم یم نگاه  اون به

 .بنده یم رو هاش چشم  جوه یم رو  اونا  یوقت و ارهیدرم

 .لبخندشه یتو یا معصومانه لذت

  با  یول کنم نگاه لایریس خوردن حال  در ابد تا رو  کوچولو نیل دارم دوست

  وجودم در رو خشم  هجوم افته ینم  هرگز  اتفاق نیا که قتی حق  نیا دونستن

 . کنم یم حس

  منتظر که نداره خونه در رو چکسی ه یمهربان و نیریش  دختر نیچن که نیا

 .دردناکه  برام   کنه مراقبت ازش و  باشه برگشتنش

 .داره نگه امان  در رو اون که ستین  اونجا چکسیه
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 .ستین من  مشکل. نداره  یربط من  به گهید نیا یول

 .«بگو  بهم نیج درمورد» 

 .شده  حبس  نمیس ی تو نفس. شهیم منقبض عضالتم حرفش   نیا با

 ؟«یبدون  یخوایم یچ ن؟ یج درمورد» 

  ینم یزندگ نجا یا گهید که زنم یم حدس کجاست؟  اون.  »زنه یم لبخند

 .«کنه

 .« رفته نجا یا  از وقته  یلیخ  اون. درسته» 

 .«شده »بزرگ

 کردن  عوض یبرا  فرصت  ن یبهتر نیا  و زنه یم  یینما دندون لبخند

 . موضوعه

 .«هیمهم سن سن یسالگ هجده داره؟  یحس چه  بودن بزرگسال رسما »خب،

 یادیز زمان مدت من. کنم  ینم حس  یخاص  رییتغ چیه.  »ندازهیم باال شونه

  تونهیم بزرگسال هی که یهمونجور  خب،. باشم بزرگسال هی که بودم  مجبور

 .«دارم  رو حس همون منم. باشه

 . کامال نه. بپوشونه  رو  شیناراحت  تونه ینم لبخندش

  براش بودم کوچولو من یوقت. کرد یم کار... فقط اون. مامانمه »منظورم

 .«کرد یم خودشو  یسع. کنه ینگهدار من از  که بود سخت

 .داشتم شک مسئله نیا به  ییجورا هی

 ؟«یکن مواظبت خودت از  خودت یبود   مجبور تو »پس

  از  ی بتون خودت  که نیا هست؟  ست،ی ن یبد  زیچ  که نیا. آره.  »کنه یم دییتا

. کردم یم درست تست  نون با یمعمول یها چیساندو من.  ی ایب بر  خودت پس

 .«نداشتم یمشکل. ی ویماکروو یغذاها

 .کشه یم آه  اون و دمینم ی جواب. اشتباهه نی ا یول.  خنده یم زیر

 هی داشتم دوست واقعا من. داره تو  مثل ییبابا که شانسه خوش  یلیخ نی»ج

 .«باشم  داشته تو مثل بابا
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 ممنون«» 

 .دنیچسب  گلوم به  بایتقر کلمات و گمیم نو یا

  شهر ی قلعه  وار، ید ی رو یها نوشته. زهیانگ شگفت اتاقش . گمیم یجد» 

 .« هاش یباز اسباب  ی ون،همهیپر

 تیاهم که عشقه. نیل دن،ینم یا  یمعن چ یه ها یباز اسباب: »گمیم بهش

 .«داره

 .شدن رهیخ من به چشمهاش و . مونه یم هوا  یتو  قاشقش

 .«دونمی»نم

 . رهیگ یم رو خودش  یجلو داره. دهیم تکون  سر اون

 .« زنم یم حرف یلیخ.  دیببخش» 

 .گردونه یبرم طرف هی به سرشو  و  رهیگیم خودش به  ی ا احمقانه  ی چهره

 .«نیل کن تمومش  االن نیهم» 

 .کنه یم زدن هم به  شروع و ذاره یم کاسه ی تو  رو قاشقش

 .« البته ی نخوا خودت  نکهیا مگر. بده ادامه. »نه

 .« ان خوشمزه واقعا  نا یا .  »دارهیم بر کاسه یتو از ستاره هی

 . رم یگ یم رو نکته

 .«یبر یم لذت ازش  که خوشحالم» 

 .«ادیز یلیخ  ،یلیخ» 

 . خوره  یم رویش ی  قطره نیآخر  تا  و کنه یم تموم رو کاسه ی همه

 . کنم  یم تموم رو خودم یموسل که کنه یم نگاه من به و  نهی ش یم منتظر بعد

 .لبشه ی رو یجذاب لبخند

  فکر رهیگ یم  شکل درونم که یحس  به و نمیشیم سکوت در یا  لحظه یبرا

 .کنم یم
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  به. برگرده خونه  به ستین مجبور  بگم  بهش که نیا  یبرا یا  دانهیناام لیتما

 .دهی نم یتیاهم  بهش واقعا  چکسیه که ییجا.  یخال ی  خونه اون

 .کنم مواظبت ازش  خوام یم بگم. ادیم خوشم  ازش  بگم بهش که

 . کنم  مواظبت  نیج  از  خواستم یم  گذشته یها سال ی همه در که همونطور

 .گمی نم بهش یچیه یول

  رختشور از  رو  هاش لباس  و ذارمیم  نکی س یتو رو مونیخال  یها کاسه فقط

 . کنم یم جمع  خونه

 . کنه یم تشکر و رهیگ یم دستم از  رو ها لباس اون

 .ارم یب  زبون به ر کلمات ن یا مجبورم  من و

 .« ببرم  خونه به  رو تو  که بهتره» 

 

 "نیل"

  ترس  از قلبم و شده تار  و رهیت برام ایدن. شد تموم سرعت به مسافرتمون

 .اومده درد به یخداحافظ

 . باشه یخداحافظ نی ا  که خوام  ینم واقعا

 . خورن  یم چ یپ هم به  قرارم  یب ی انگشتها  و مرطوبه و داغ دستم کف

 . کنم دایپ انداختنش عقب ی برا ی راه  هی دیبا که کنم ی م فکر نیا  به من و

 .شده جمع شکمم تو توپ هی  مثل احساساتم

 .دهیم بهم یا کننده تیاذ حس

  احساس نیج  اتاق یتو  من. کنن  یم ج یگ منو کین به نسبت احساسات نیا

 .کردم یم تیامن

 . ک ین ی  خونه یتو.  داشتم یبخش آرامش  حس  یلیخ اونجا

 . نطور یهم االنم. باشم نیج  یجا خواست  یم دلم که اونقدر

 .اومد خوشم ازش  و کردم نگاهش. دمید دوش  ریز اونو  من
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 . اومد خوشم  فکرم نیا  از  و. کنه یم لمس منو اون که  کردم فکر ن یا به 

 .ادیم خوشم ازش  خاص جور  ه ی. دارم دوستش من

 . بیغر  و بیعج و. مزخرفه یلیخ  ختهیآم هم در احساسات نیا

 . کننینم  ول منو  ها فکر نیا.  کنم مرتب  ذهنمو تونمینم

 بده  اجازه اون  کنم یم دعا و دوزم یم رونیب  به پنجره از نگاهمو فقط پس

 . نمشی بب بازم

 . کنم تحمل رو  نمشینب هرگز گهید  نکهی ا فکر  تونم ینم

  بگم. بگم دروغ دارم دوست من و پرسه  یم رو آن یکل  ی  خونه  آدرش اون

  به دیبا چطور   ادینم ادمی یحت من که  کنه یم یزندگ نجایا  از  دور یلیخ  اون

 . برم اونجا

  و کنم یم اشاره ون یوهین  در اونا  ی  خونه سمت به. کنم ینم کارو  نیا یول

 . چهیپ یم ابونشونیخ سمت به اون

  اشاره خونشون نگ یپارک به  طرف  به شده حبس نهیس  تو نفسم که یحال در

 .کنم یم

  خونه ی جلو یها چمن  یرو  منو و  کنه یخداحافظ اون  که ترسم یم نیا  از

 .بشه دیناپد و  بذاره تنها

 .کنه ینم  کارو  نیا  اون یول

 . مونهیم منتظرم که گهیم بهم  و دارهیم نگه  یکنار رو نیماش

 .«لحظه هی فقط. گردم یبرم  زود.  »زنم یم  لبخند راحت ال یخ با

  درو ی رهی دستگ تا شمیم خم من و زنه یم لبخند و دهیم تکون  سر اون

 . رمیبگ

 .شمیم ادهیپ نیماش از  عجله با و دمیم میعصب  اندام  به یتکون

 . زنم یم رو خونه  زنگ و کشم یم  خودم  دور رو  ژاکتم

  بو  نیا عاشق من. رسه یم مشامم  به  اسطوخدوس اسانس  با کننده نرم  یبو

 .هستم
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 . کنه یم باز درو که هیکس آن یکل مامان

  که رو  آن یکل حال نیهم در و . کنه یم دعوت داخل به منو و  رهیگیم بازومو

 . کنه یم صدا  باالست ی  طبقه

 .«گودالشه یتو  هنوز  اون  باال برو: »گهیم بام

 .«نید خانوم »ممنونم

 ؟«یکن صدا ی مر  منو که بگم بار  چند. یمر.»کنه یم  نگاهم وار سرزنش

 .بوده من با شهیهم که یترحم  حس  با ختهیآم و  مهربونه لبخندش

 . رمیگ یم شیپ در ها پله سمت به رو  راهم و زنم  یم لبخند بهش منم

 

 . شمیم وارد و دمینم  خودم به زدن در زحمت. شده بسته سفت آن یکل اتاق در

 . رسمیم تختش  به  تا کنم  یم دنبال رو ها چرک  لباس رد

 آن؟« ی»کل

 

  یم من به رو آلودش  خواب یها چشم و زنه یم غلت کنه،  یم یا  ناله اون

 .دوزه

 .«منم آن، ی»کل

 چنده؟« ساعت ؟ یکن یم چکار  نجایا ن؟ ی»ل

 رو ساعت کشه، یم دست تختش کنار ز یم یرو لشی موبا کردن دایپ  یبرا

 .ناله  بازم و  کنه یم چک

 .«نشده  ظهرم  یحت »هنوز

 

 .«بده دامویکل.  »زنم یم بهش یمحکم ی ضربه

 

 . ارهیم هجوم بهم دوباره گذشته شب  یها ترس  ی همه و
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  آواره  رو شب ی همه من. مییشناسا کارت  و پول ف یک طور نیهم  و لمی»موبا

 .«بودم

 

 :گهیم و دهیم هیتک آرنجش  به  جیگ ی  افهیق باشه. شهیم جمع  حواسش

 !!«؟؟ یچ »

 

 .«بود  تو  ف یک تو همش.  یگرفت ازم زو یچ همه تو کلز بابا،  یا» 

 

 .بره یم باال  هاشو ابرو

 .«ستین  نطوریا  اصال.  نبود! »نه

 

 . نیزم خوره  یم فکم کنمیم حس

  رو اتشیمحتو  و گرده یم شیدست فی ک دنبال نیزم یرو  اون  و خندم یم بلند

 . کنه یم یخال

 .شده مچاله قبض عالمه  هی  و کاندوم لب، رژ

 ...« کجا... پس... یول: »گمیم پته تته با

  

.  ز یم رو گذاشتم برات زاتویم زیچ   منم ییدستشو یرفت تو . بود زیم ی»رو

 .«نوشتم برات هم ادداشتی هی یوان یل ر یز هی رو  یحت

 

 ...« نبود اونجا  ی»ول

 

  اونو تا برگشتم که ی وقت. کردم حس  که یوحشت به. کنم  یم فکر  قبل شب به

 . نبود کار در یآن یکل چیه یول. کنم دایپ رو  بود گرم  گرانید با سرش که
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 . نبود کالب ی تو  اصال آن یکل

 

  یدنینوش باهاشون بار  یتو که همونا... بودمش گذاشته پسرا  اون شیپ» 

 .«بودن مونیکنار زیم قای دق. میخورد

 

 . کنم  یمخف رو ترسم  تونم ینم

  و  دایکل و پوال ؟؟؟ یرفت و مست  آدم مشت هی شیپ یگذاشت  لمویوسا تو» 

!! ؟؟ یرفت و یکرد ول خدا  امون به  منو و  ها بهیغر شیپ  یگذاشت منو  لیموبا

 !«تولدم؟  روز یتو

 

 . پوشونه یم دستهاش با  رو صورتش

 ... «ومدنی م نظر به خوب واقعا هم اونا. بود خراب حالم من نیل. »لعنت

 

 .«نبودن خوب  که واضحه کامال.  نبودن خوب یول» 

 

 .هستن خمار   و قرمز هاش چشم. شهیم رهیخ  بهم

 نشد؟« که تیزیچ درسته؟  خونه  یرفت »تو

 

 .«نشد »نه،

 

 . ام یعصبان یلیخ یلیخ من  و  نهیشیم تخت یرو

  چکار که کنم یم  فکر ن یا به دمیم فشار دستم کف به هامو ناخن که یحال در

 . بکنم  تونمیم

 . بود گرم  گهید نفر  هی با سرش شونیا  نکهیا  یبرا فقط  افتاد  اتفاق اون
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 ؟«یرفت کجا شد؟  یچ پس خب؟ » 

 

  خوام ینم منم. انینم ذهنم به ها کلمه  یول. کنم شروع  اول   از کنم یم یسع

 . انیب که

 . کردنم دایپ نجات ا ی. کوچه تو اروی اون   ای. بگم  بهش کی ن درمورد خوام  ینم

 . بگم بهش نیج اتاق مورد در خوام  ینم

 . حموم  تو اون زدن دید ا ی. فلکس کرن ای

 !ه یخصوص... ییجورا   هی  نایا  کنم یم حس

 

 !«کدومشون؟  چیه ست؟ ین تو دست من لیوسا »پس

 

 . کنه یم یا ناله

 .«کردم رفتار  ایالش مثل . نیل متاسفم واقعا. دیببخش» 

 

 . دونهیم نویا خودش حداقل   که خوبه

 

 . شهیهم مثل.  زهی بر هم به منو ندم اجازه کنم یم یسع

 .  رمینگ دل به کنم یم یسع

 . افتادم  ریگ  یا ی بدبخت چه تو  االن که نکنم  فکر نیا  به و

 .نکردم دایپ  رو  لمیوسا از کدوم چی ه هنوز و  ام ی منطق کامال من االن

 ...  سخته یلیخ . سخته  ایخدا
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 .« رمیم دارم من» 

 

 !« ؟ یریم کجا ؟ یریم» 

 

 ...«  ییجا  یا پنجره از...  تو برم تونم یم نم یبب.  خونه» 

 

 . هاش لباس کردن جمع به کنه یم شروع

 .« امیم باهات منم» 

 

 .« نه» 

 

 . کنه یم خشکش جاش  سر صدام یبلند

 

 ...«  منم. یمنگ و ج یگ هنوز تو . ستین  یزیچ» 

 

 .« قفله   یلعنت در اون» 

 .  دونستم ینم نو یا  خودم انگار گهیم یجور  هی

 .« بکنم  تونم یم که  ه یکار نیکمتر نیا» 

 

 .  بکنه تونه یم که هی کار نیکمتر  نیا آره

 . خوام ینم رو کمکش من و رهید  یلیخ گهید حاال یول

 . رونهیب  اون  کین  که حاال نه
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 .ستی ن یز یچ که گمیم بهش دوباره و رمیم در  طرف به. شمیم بلند

 . امیم بر  پسش از که

 . خواب رخت به برگرده  دیبا اون که

 . نداره یازین من ی کننده متقاعد یها حرف   به اون

 .ستین  هم یتعجب یجا  البته

 

 .« یخوب  که بدونم بذار. بده خبر  بهم خودت از» 

 

 .زنه  یم صدام دوباره

  ن یا اسمش ،یدون یم. بگم بهت دیبا سونیهر مورد در که هست زای چ یلیخ» 

 .«بود هات هم یل یخ  و.  سونیهر. بود

 

 !سونیهر

  خلوت  ی کوچه هی تو احمق هی بود  کینزد نکهی ا خاطر  به  ازش دیبا که یکس

 . کنم تشکر  کنه تجاوز بهم

 

 .کنم یم تشکر نید خانم  از در دم

  ریز نزنم  بگم کی ن به  رو زیچ همه که نیا  از قبل که کنم ی م مویسع ی همه و

 .هیگر

 

 ۵ فصل

 

 "کین"
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 : پرسم یم ازش

 شد؟« تموم» 

 .نمیب  یم هاش چشم یتو  رو شکست بعد و

 

 .بنده یم رو کمربندش لرزون یها انگشت  با و دهیم تکون سر

 .زمزمه  از تر  بلند کمی فقط . فهیضع ی لیخ صداش

 

  گذاشته جا کالب یتو  رو  اونا. کدومشون چ یه. نبود آن یکل دست لمی»وسا

 .«بود

 کالب؟« یتو» 

 

 . ارم یم در رو لمیموبا

 .« زنم یم زنگ گمشده اءیاش  بخش به ه؟ یچ  اونجا »اسم

 

  مچ شیخوردن و  کوچولو یها انگشت اون با  و کنه یم دراز سمتم به دستشو

 .رهیگ یم دستمو

  یوقت... پسر  تا چند  شیپ...  زیم  ی رو گذاتشتشون اون.  نداره یا دهی»فا

 ...« بودم ییدستشو

 

 .ادیم بند  زبونم  زنه  یم حرف و کنه یم نگاهم گردش یها چشم  اون با  یوقت

 

 ...« فقط اون. بکنه کارو  نیا  خواست ینم. بوده مست اون» 
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  مثل ییها دوست که ی اون  از  بهتر یل یخ  تو و خودخواهه  احمق هی آن یکل» 

 .«ن یل یباش داشته اون

 

 .باشه کرده باور رو حرفم  ادینم نظر  به

 .ست دهیپر  رنگ صورتش و  آلود اشک و نیغمگ هاش چشم

 

 . م یگرد یم بر ابونیخ سمت به  و زنمیم دنده ی تو رو نیماش

 .«م یبکن میتون یم چکار  نمیبب. تو  ی خونه به میری»م

 

 ...« و  باال برم  در از  بتونم دیشا. باشه  باز یزی چ  ی ا پنجره دیشا» 

 

  بهش  یزی چ  یول. بشه زونیآو ییجا  همچون از اون بذارم نداره امکان

 .گمینم

 . نه فعال

 

 .باشه قبول   قابل  و نیدلنش که اونه از  تر متروک و تر  داغون شون محله

 .کی تار  و تنگ  و یمیقد

 . داغونه و درب و شده له  یها نیماش و هرز علف  از پر  ابونشیخ

 

 . داره تراس دیسف  کیکوچ  ی خونه  هی اونا ی  خونه

 . هیخال و  خشک ی ول ز، یتم ش باغچه

 .شده ورقه ورقه  خونه  ییجلو  در یرو  قرمز رنگ
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  هی دنبال ستین الزم گهید که شهیم معلوم  چم،یپی م خونه ی جلو  من که یوقت و

 . میبگرد باز ی  پنجره

 ... بازه یورود در

 .شهیم دهید الش از  کیتار  یراهرو  که ی ا اندازه به  فقط

 

  به که نیا  از قبل  من یول رهیم رونیب نیماش از زدن هم به چشم ه ی تو نیل

 . رسم یم بهش بره  باغچه طرف اون

 .کشمش یم خودم  طرف به و  رم یگ یم رو آرنجش 

 .« کن صبر» 

 

 .باشه  داشتم قصد که هیزی چ از  تر  خشن صدام

 .«رم یم من اول» 

 زدن  نفس نفس  بشه، باز تا دمیم هل  درو یوقت و دارم  یم بر  جلو به یقدم

 . شنوم یم  رو نیل دردناک یها

 

 . ست کلبه هی نیا

  و  آبجو یخال ی ها یبطر   از  پر نخور درد به ساختمون  هی جز  ستین  یزیچ

 .آشغال

 . وار ید یرو  کچاپ سس ی لکه هی  و هیماه و پسیچ  از پر  نیزم کل

 

 . کنه یم ناله اون

 ...« من ی خدا »اوه،

 

 .تره میوخ  ی حت اوضاع  اونجا و  دارم یم بر قدم منینش سمت به
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 . کنم یم دایپ گاریس  خاکستر از دهیپوش ی خور  قهوه زی م یرو رو دهاشیکل

 .جاست همون هم  شییشناسا کارت و

 .کاغذ کهیت  هی یرو  ش  خونه آدرس

 .ستین هاش پول  و  لیموبا  یگوش از  یخبر

 . ستین که البته

 

 . کنه یم مشغول من اطراف  خودشو نیل

 . داره یم بر بغض با  رو  یخال ی ها یبطر

 . ست هودهیب  کار نیا یول

 . داشتن نجایا  یطوالن یلیخ  یگذرون خوش هی مطمئنا   ها ی عوض اون

  زده جانیه یلیخ  نیل ی  خونه ی سرخوشانه ینابود و بی تخر یبرا شک یب

 .  بودن

 

 . کنه یم پاک ژاکتش  نیآست با  رو  شینیب

  یازین ... وحشتناکه. ست کننده منزجر نیا . برو  لطفا . کی ن یبر  یتون یم» 

 ...«  یباش نجایا  تو ستین

 

 ی شده استفاده  پوشک هی رشیز و داره  یم بر رو گهید  پس یچ پاکت  هی اون

 . فهیکث

  به بیغر و بی عج ی لکه هی و کرده یرنگ یحساب  رو مبل ی  پارچه یکیالست

 . گذاشته جا

 

 . رمیگ یم رو  سیپل ی شماره و  ارم یم در رو لمیموبا
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 .دهیم تکون سرشو  اون یول  کنم  یم چکار دارم قا یدق که گمیم نیل به

 

  اصال. خودمه  ری تقص همش. داشتن دیکل اونا بکنه؟  تونهیم کاریچ سی»پل

 .«سپردم یم آن یکل به رو  لمیوسا دینبا

 

 .کنه یم شوکه منو  دونهیم مقصر رو خودش که نیا

 . کنم یم کنسل  رو تماس  که اونقدر

 

  یب مشت هی. کردن کارو  نیا آشغال مشت هی. نیل ستی ن تو  ر یتقص نیا»  

 . نبردن اخالق  از  ییبو  که زیچ همه

 . بکشن لجن به  اطرافشون  در رو ز یچ همه که نهی ا شونیزندگ لیدل تنها که

 .« تو  ی مالحظه با دوست کمک به.  کردن کارو  نیا  اونا

 

 .«  دهینم رییتغ  من درمورد رو قتی حق  نیا بازم ی»ول

 

 .« نزن دست اون به» 

 

 .  بردارم یروغن کاغذ هی  با رو یکیالست کنم یم یسع

 

 .« نیل یچی ه به. یزنینم دست یچیه به» 

 

 .« کنم  زیتم  رو نجا یا دی با...  دیبا من یول» 
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 . بکنه دینبا. کنه ینم  کارو نیا  اون

 . بده انجام یدون آشغال  نیا ی تو ی کار چیه دینبا

 

 .« یزن ینم دست یچیه  به. گفتم که نیهم» 

 

 .دهیم تکون  سرشو آروم  و  ستهیا  یم حرکت از

 

 .«بمون جا نی»هم

 .ادینم دنبالم خوشبختانه کنم یبررس رو  خونه ی  هیبق تا  رمیم یوقت

 

 .شده نابود یکل به مکان نیا

  ن یل خواب  اتاق  مقابل  در نیا و شده  بیتخر ممکن شکل ن یبدتر به  آشپزخونه

 . ستین یچی ه راهرو یانتها  در

 

 . شامه بازار  اتاقش

 . خونه یجاها  ی هیبق  مثل  وارید و در یرو شده ورقه  یها رنگ با

 .شده نما نخ  شیقال و هیمیقد  یچوب ی نفره کی تخت هی  تختش

 

 .شهیم دهی د که هیزیچ  تمام نیا

 

 و کردن حمله لباسش کمد به یگر  یوحش با چطور  نمیب یم که دردناکه

 .هاش مالفه یرو گهید یکیالست ه ی نطوریهم
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  له هم شیبق  و  نوشتن  نهیآ  یرو بدخط   کیرک یها فحش ششیآرا   لوازم با

 . ختهی ر فرش  یرو و شده

 

 .کشم  یم رونیب ها باطله کاغذ سطل  ی تو از  رو یقشنگ دیسف لباس

 .شده تکه دو بایتقر  و ست پاره پاره  اون که نم یبیم و

 .ندارن   یبهتر وضع هم هاش لباس ی  هیبق

 

  نمیب  یم رو ش شده پاره کهیت قشنگ شورت یوقت شهیم  حبس  گلو یتو  نفسم

 .شده زونیآو  دراورش یجلو که

 . فه یکث و

 .بکنم  تونستم ینم فکرشم یحت که یشکل به

 

 . شنوم  یم پله یرو  رو  هاش قدم یصدا

 . رهید یلیخ  گهید رمیبگ  رو جلوش که نیا  یبرا  یول

 

 . نهیب  یم رو ها یکار کثافت که یوقت شهی م بلند نهادش از آه

 

  به یول رمیبگ  رو  بازوش و  بزنم  چنگ   خوام یم رهیم تخت سمت به یوقت

 . ستمین  عیسر یکاف ی اندازه

 

 .نهیب ینم  رو ف یکث کی پالست  یحت  اون یول

 . کنه یم نگاه یا   گهید زیچ  به چون

 .نمش یب  یم منم بعد و
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 .شده تکه تکه یعروسک خرس هی

 .شده کنده بایتقر پاش و دوست که

 .کنه یم  دایپ  رو سرش که نی ا  تا شهیم زیگالو شی روتخت  و ها مالفه با

 

 .کنه ینم  هیگر اصال نیل و

 .گرده یم بر  و  چسبونه یم نشیس به رو هاش تکه

 .کشم یم کردن باهاش کارو  نیا که ییها حرومزاده اون من

 

 .کشه  یم عقب رو خودش  ذارمیم ش شونه یرو  دستمو یوقت

 

 .ست شکسته  و  دار بغض صداش

 :گهیم هق هق با

 .«بودم عاشقش. داشتمش بودم بچه یوقت از . تده نیا» 

 

 .بکشم آغوشم  یتو اونو که  نهیا  بکنم  تونمیم که  یکار نیتر یعیطب

 .«نیل کنم یم درستش من. ششششیه» 

 

  من راهنی پ یتو  رو  صورتش و کنه یم حلقه کمرم دور رو فش یظر یها بازو

 . کنه یم پنهان

 کردن؟« تد با کارو  نیا  چرا کردن؟  کارو  نیا  چرا» 

 

  که ندارن شونیزندگ تو یبهتر  کار چیه که هستن ییها احمق  اونا چون» 

 .«بدن  انجام
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 . کنه یم هق هق  یبدجور

 ...«ممنون ... یینجای ا تو که... خوبه یلیخ» 

 . نطورهی هم که دونمیم من و

 

 .شهیم دهیشن خفه  نمیس به دنیچسب خاطر  به کلماتش

 .«شهیم یعصبان... یل یخ  اون...  بگم مامانم به  یچ دونم ینم» 

 

 .«یباش موضوع نیا  نگران ستین الزم» 

 

 .ارمیم  باال رو سرش و رمی گ یم رو هاش گونه

 . هستن بایز یلی خ سش یخ یها چشم

 .« میبر  ایب حاال» 

 

 !!«م؟ یبر کجا» 

 

 :گمیم یسادگ به

 .«من ی  خونه.  خونه» 

 

 ...«کنم درست رو نجایا  دیبا...  بمونم دیبا من... تونم  ینم یول» 

 

 . کنم یم پاک شستم یها انگشت با  رو هاش اشک

 . نیل یکن درست رو  یز یچ ستین الزم» 
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 .«ستین الزم گهید

 

 . کنم  یم یماریب احساس و شکسته قلبم

 ...«یمهربون یلیخ  تو» 

 

 . کنه یم دایپ  رو ش گمشده ی پا و رهیگ یم دستم از  رو تد اون

 

 !من ی  چارهیب تد

 . ارهیم درد به رو قلبم  ش تکه تکه بدن

 

 :پرسم یم کین  از گرفته کامال یصدا ای

 ؟«یبد  نجاتش یبتون  یکن یم فکر» 

 

 .«کنم یم براش بتونم  یکار »هر

 . کنمیم باور  حرفشو  من و

 

 . ندازه یم اتاقم  اطراف به ینگاه

 .باشه داشته دادن نجات  ارزش که ستین گهید یچیه» 

 .«مشونیبخر  نو از  دیبا. نیل متاسفم

 

 ...«که من یول» 

 .کنم  پنهان رو خجالتم  تا کنم  یم یا سرفه
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  توش  پول  یکاف ی  اندازه  به بازم داشتم فموی ک اگه ی حت. ندارم یپول چیه من» 

 .«نبود

 

 .«یباش نگرانش ستین  یازین» 

 

 .هستم یول

 . نگرانم موضوع نیا  یبرا من

 .گم یم  بهش  نوی ا. کرده برام کارا یلیخ قبال اون

 . کنم  قبول ازش  یا  گهید ز یچ چ یه تونم ینم گهید که گم یم

 .شناسهیم منو  یسخت به یحت اون چون

 

 .دهینم گوش حرفم به  اون یول

 

  تا چند  نطوریهم و.  رمیگ یم تماس ساز دیکل هی با خونه میبرگشت  یوقت» 

 .«دنیم نجات رو باشه دادن نجات  قابل که یهرچ  اونا. یچ نظافت

 

 .کشه یم اومده ور  قرمز رنگ ی رو رو دستش

 . میدار ازین هم دکوراتور  هی به کنم فکر» 

 . دادن فنا به  رو  نجایا  جاکشا اون

 

 . ادیم بند نفسم و شمیم شوکه دهیم فحش  ینجوری ا نکهیا  از

 : گهیم نهیب یم منو  باز دهن یوقت

 .«متاسفم» 
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 . ادیم خوشم من یول

 . هیعصبان که یوقت  ازش  ادیم خوشم

 .رسه یم نظر  به نیخشمگ و  قدرتمند چون

 

  داشته وجود رونیب  اون  ییفطرتا پست نیهمچ  کنم باور  تونم  ینم  فقط من» 

 .«باشن

 

 : کنم یم اقرار 

 .«ستین  اونا کار هم همش» 

 .کنم یم اشاره شده  ورقه  یها رنگ به

 .« بود ی نجوریهم قبلشم از  اون» 

 

 .«دمیم قول .  میکن یم راه روبه رو نجا یا» 

 

 . کنم یم تشکر و  زنم یم لبخند

 .باشم کننده متقاعد کنم یم یسع هم من

 

 . هستم چون نباشم،  قدردان نکهیا نه

.  گرفتم  قرار  کی ن راه سر و کردم فرار که شانسم خوش  چقدر ندونم نکهیا نه

 . دونم یم واقعا چون

 

  ول رو شده خورد اءیاش ن یا ی همه و  خونه نیا ما یوقت  که نهیا  موضوع

 . برگردم نجایا به  خوام ینم هرگز گهید من م،یبر  و میکن
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 .کنه یم دایپ  برام جعبه ه ی گاراژ یتو  از اون

 . شهیم جا جعبه هی ی تو مونده میزندگ از  که یزی چ ی همه که زهیانگ غم نیا

 

 . کنم یم دایپ کمدم یباال سالم و  حیصح رو  کالجم فیتکال

 همشون سر  یرو  رو تد و دارم  یم بر  رو میدرس یها کتاب و ها پوشه

 .باشن جاشون سر ش فرسوده ی اجزا ی همه که کنم یم دقت و ذارمیم

 

 .بدم  نجات خوام یم من که هستن  ییزهایچ  ی همه نایا

 . خوام یم که  ییها زیچ ی همه

 . دارن تیاهم که  ییها زیچ ی همه

 

  ی رو یوقت و ذاره یم نیماش پشت اونو  و بره یم رون یب رو  جعبه  کین

 .زنه یم لبخند بهم  بندم ی م رو کمربندم و نمیش یم مسافر یصندل

 

 . مونم یم منتظر نیماش یتو من  کنه یم صحبت هام هیهمسا با  داره یوقت

  ادینم خوشم ها هیهمسا از  چیه منم  و   گه ینم یز یچ گفتن یچ نکهیا درمورد

 .پرسم  ینم یزی چ پس

 .افتاده یاتفاق چه  بدونم خوام  ینم

 . دونمیم یکاف ی  اندازه به

 

 :گهیم میشی م دور خونه از و زنهیم دور که یحال در

 .«میبزن  زنگ  سیپل به دیبا  معتقدم هنوزم من» 
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 .«دنینم ی تیاهم چیه اونا. نداره یا دهیفا» 

 

  زایچ نجور یا به  که نهیا شغلشون. سنیپل اونا . نیل دنیم تیاهم که معلومه» 

 .«بدن تیاهم

 

 .ولگرد  از  پر خدا  ی شهیهم و بسته  بن  ابونیخ  هی نیا» 

  یپارت نجایا بوده  دور خونه از مامانم یوقت خودم من کننیم فکر  احتماال  اونا

 نکهی ا از  قبل خوام   یم حاال و شده خارج  کنترل از که یمهمون ه ی. گرفتم

 .«کنم یماسمال رو میخرابکار برگرده مامانم

 

 .«کنن ینم فکر  ی نجوریا  اونا» 

 

 .« کننیم چرا» 

 

 . کنه بحث باهام کنه ینم یسع  اون  و  کنمیم اصرار 

 .نطوره یهم که دونهیم  هم خودش کنم فکر

 

 .میگرد یم  بر تون یبرا سمت به  میاومد ونیوهی ن به که  یراه همون از ما

 .کنم یم دایپ  یبهتر  احساس  مرور به من و

 

 دنبالش که کنه  یم اشاره بهم یوقت  و  کنه یم پارک  یتجار مجتمع هی  یجلو

 . کنم یم نگاه بهش  یکنجکاو با برم

 

 : دهیم حیتوض شهیم ادهیپ  که همونطور
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 .«لیموبا هی ،یبهداشت  لوازم لباس،. یدار از ین ییزا یچ  هی تو» 

 

 ...«من یول» 

 .شهی م متوقف اون و رمی گ یم رو دستش مچ

 .«تونم  ینم  واقعا...  کنم قبول   تو  از  رو نایا   ی همه تونم ینم» 

 

 .کشه یم آه

 . دارم  پول ازمین  از شتریب یلیخ من نیل» 

 .« کنم خرج پول  براش  که باشم داشته  نفرو   هی خوبه یلیخ

 

 . کنم یم فکر  نیج به

 .باشن کی ن مثل یمرد یزندگ یتو توننیم که  یکسان ی همه به و

 . مردم و همسر،دوستاش هی دیشا

 

 .باشه  بگم که زبونمه نوک

  در رو هام شونه هاش دست بشه خارج  دهنم از  یا کلمه که نیا  از قبل  یول

 . رنیگ یم بر

 .«ببرم لذت  ازش  بده اجازه  بهم. منه یدلخوش نیا. نی ل کنم  یم خواهش» 

 

 . بگذرونم رو  طی شرا نیا  که نیا  یبرا   فقط... ک یکوچ زیچ  چنتا» 

 .«دمیم قول. گردونم یم برش  بهت بعدا من و

 

 .«یکن ینم کارو نیا  تو. نه» 
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 . رهیگ یم قدرتمندش  و محکم یها انگشت با دستمو

 . بردارم قدم دو دیبا قدمش ه ی هر ی ازا به من و  رهیم راه عیسر اون

 

 ... کنه غرق خودش   در منو خوب  حس ن یا دمیم اجازه

 

 . بره یم م ینیب یم که یلباس فروشگاه  نیاول سمت به منو

 . یداشتن دوست ک یکوچ یها  ک یبوت اون  از یکی

 

 . گرون یل یخ. گرونه زیچ همه

 . بده یتیاهم  کین که  ادینم نظر به یول

 

 . افته یم راه یپشت قسمت سمت به

 . ام  یراض من و. هستن  یرنگ یها ل یپاست مثل اجناسش که ییجا

 .داشتم دوست رو  همونجا خودمم

 

 . گذرونمیم  نظر از  رو متیق یها تگ

  رو  حرفام از کدوم چ یه اون یول ادهیز یلیخ همشون متیق  که گمیم بهش

 .شنوه ینم

 

 . کنه یم جمع رو  ها لباس  تند تند  فقط

 . کنم نگاهشون  بتونم یحت  که اون از  تر عیسر
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  دوست بنفش  هی  براق، دیسف ،یصورت یها رنگ از یقشنگ  ی ها هیسا فقط

 . نمیب  یم یا  لهیت کمرنگ یآب و یداشتن

 

 .داره یم بر رو هاست  قفسه یرو  که یزیسا  نیتر کوچک اون

 . بکنه دیبا هم کارو نیهم البته و

 

 .«یدار دوست که یهرچ . نیل کن انتخاب  یخوا یم یچ هر» 

 

 .کرده انتخاب  رو دارم  دوست من که یچ هر قبل از  خودش یول

 

 . زنه یم لبخند گمیم بهش  نو یا  یوقت

 .« میا قهیسل هم هم با پس» 

 

 .گرده یم پرو  اتاق  دنبال

 .رم  یم دنبالش منم و

  راه یتنومند مرد نیچن سر پشت کنان رقص کوچولو  ی  بّره هی که انگار

 .رهیم

 

 .کنن یم نگاهمون دارن همه

 ".اون" به واقع در یعنی

 

 دهیم بهشون رو مجموعه اون  یوقت و  کنن یم پچ پچ  ها فروشنده کمک

 . کنن یم یهمراه پرو  اتاق  تا منو و  شهیم باز ششونین

 . کشم یم  خجالت من و کنه یم  صبر  من یبرا اون
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 .بپوشم زننده نور  ن یا ریز  رو قشنگ یها لباس اون کنم یم یسع

 

  و دهیژول موهام و خسته هام چشم ده،یپر  رنگ  و ناک چسب بدنم پوست

 . بهی غر و بیعج

 

 ... ها لباس یول

 .هستن جذاب  واقعا  اونا

 

  اون و دمی م نشون بهش رو دیسف  نیج  شلوار هی و تنگ  ی صورت تاپ هی

 . ادیم خوشش

  یم لبخند بهم و  کنه یم دمییتا هاش دست با اونم   و زنم یم براش چرخ  هی

 .زنه

 

 هم زمستونه یپشم کت هی. نرمه یلیخ  که ارهیم برام  دیسف یکرک ژاکت هی

 . نیزم به چسبه یم  فکم نمیب  یم رو متشیق  یوقت که ارهیم

 

  به یعروسک کفش  جفت  هی و بوت  داره، منگوله که بانمک کاله و شال هی

 .دهیم بودن پرنسس حس بهم  که یصورت رنگ

 

 .رمیبگ  رو اونا ی همه کنه یم مجبورم بعدم و

 . تونم ینم واقعا. تونم ینم من و 

 .بشن  اشک از  پر هام چشم  شهیم باعث نیا

 

 .« منه مال. نیل  منه یدلخوش نیا» 
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 ندارم گفتن  یبرا   یحرف چ یه من و گهیم نو یا

 

  مدام اون که یحال در کنم یم نگاه دهیخر  سبد یتو که  ییزهایچ به همچنان

 .کنه یم اضافه بهشون

 .شورت یها بسته جوراب، شب، یها لباس

 

 .  بگم بهش رو زمیسا منتظره که فهمم یم من و دهیترد در ها نیسوت مورد در

 دارن هام گونه کنم  یم حس دارم  یبرم رو موجود زیسا نیتر  کوچک یوقت

 . رن یگ یم شیآت

 

 .  کنم روشن رو هیقض کنم یم یسع

 .«ستم ین بزرگ  ادیز... خب... یلیخ من» 

 

 .« هیبد زیچ انگار یگیم ی جور هی» 

 

 . خندم یم

 !« ست؟ ین» 

 

  یندار  حق. یا العاده  فوق و یعال  یهست که ی جور نی هم تو. ستین. نه» 

 .« یکن فکر یا  گهید جور

 

 .  زهیر یم  فرو دلم ی تو  یزیچ

 . هستم یعال من کنه یم فکر اون

 .  تعارفه هی فقط   احتماال نی ا  که دونم یم من و
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 .  باشه خوب کنه یم یسع داره اون

 .باشم داشته ی بهتر احساس من که بگه  یزیچ

 

 .  نباشه نطوری ا که دوارم یام یول

 . باشه گفته دلش ته از  نویا  دوارمیام

 

 .  ف یظر  یها تور  با ساده دیسف. دارم یم بر  نیسوت  تا چند

 .  پوشم ی م شهیهم که یزیچ

 

 ! کنم  اشتباه نکنه. شمیم  مونیپش ممیتصم از  لحظه هی یبرا  یول

 .  بزرگونه  ز یچ هی. کردم یم انتخاب تر یسکس ز یچ هی دیبا دیشا

 

 .«  یزیچ هر ن؟ یل ی بخوا که هست  هم ی ا گهید زیچ» 

 

 .  زنم یم لبخند و دمیم تکون سر

  یزایچ یکل . لهیوس عالمه هی. ی داد پوشش زو یچ همه تو  کنم یم فکر» 

 .«  خوشگل

 

 .  ادیم نظر   به یراض

 . کنه یم حساب داره که کنم نگاه رو اون  تونم ینم

 .  شمیم رهیخ هام  کفش به جاش به

 .کنه یم  پرداخت داره که یمبلغ  بجز ییهرجا به
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  ی زیچ گهید یها فروشگاه از پرسه یم ازم و  داره یم  بر  رو ها بسته اون

 خوام؟  یم

 

 . نگرانه اون

 . ارمیب کم لباس ششمیپ که یمدت تو  که ن یا نگران

 

  برام  داشتم کمدم یتو  که ی زیچ اون  از  شتریب  االنم نیهم  که دونه ینم اون

 . دهیخر لباس

 

  جبران بتونم  من که اون  از  شتریب  یلیخ اون  نکهیا  و ممنونم نه گمیم بهش

 .  کرده خرج برام  کنم

 

  یتو  دارم ازین  که یهرچ تا بره ی م یبداشت  و یشیآرا بخش  سمت به منو

 . زمیبر  یدست چرخ

 

 .باشه کرده فراموش رو لیموبا یگوش که دوارمیام

 .نکرده  فراموش  که البته. نکرده یول

 

 .کشم یم پس  پا واقعا که باره نیاول نیا

 

 .«ادهیز یلیخ نی ا. کنم یم »خواهش

 

  باشم؟  ارتباط در باهات  یچجور وگرنه. نیل یباش داشته لیموبا  هی دیبا »تو

 ؟«یامان در که بدونم  یچجور 
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 امانم؟  در

 

 . اندازم یم باال شونه

 .«بشه الزم اگه. رمیگ یم قرض رو آن یکل ی»گوش

 .«اشتباهه  »جوابت

 . بره یم مغازه داخل  به  منو و

 

 شده دهیدزد  ازم  که یاون از یا مسخره طرز  به کنه یم انتخاب که یلیموبا

 . بهتره

 

 . زمی بر اشک احمقانه و  کنم هیگر دوباره شهیم باعث نیا

 . کنم یم یشکستگ هم در احساس

 

 .کنم نگاه  بهش تا دهیم فشار و رهیگیم دستمو

 ن؟«یل ادیم خوشت ل یموبا نیا  از» 

 

 .«ست العاده فوق نیا» 

 

 .«من لذت باعث  و.  توئه مال» 

 

 ...«من یول» 
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 . کنه ینم ول دستمو

 

 ؟«یبکن  برام  کارو  نیا یتون یم. یکن گوش حرفم به  خوام یم نی»ل

 

 . کنم گوش بهش  ابد تا  تونمیم  من. دمیم تکون سر

 

  یبعض.  کنن مواظبت ازت که یبد اجازه آدما به دیبا یزندگ یتو  وقتا  یبعض» 

 نه. کنن کمکت خوان یم واقعا  که ی کسان. یر یبپذ رو گرانید کمک دیبا وقتا

 تیاهم شون خودخواهانه یکارها و خودشون  به فقط  که آن  یکل مثل ییها آدم

 .دنیم

 . کنن ی رفتار خوش باهات خوان  یم  که هیکسان منظورم

  مراقبت یبدون تو که کنم ینم فکر من. نیل یهست خوب  رفتار  سزاوار تو

 .«کامال نه.  هیچجور  یواقع

 

 ...«مامانم» 

 

 .کنه یم ساکتم  اشاره هی  با اون یول کنم  یعذرخواه ازش دوباره که ام آماده

 

 ؟«ی دیم بهم  رو اجازه ن یا.  نیل کنم  مراقبت تو  از  خوام یم من» 

 

 .رنیگ  یم شکل بدنم ی تو دوباره  ها لرزش اون

 . بگم  یچ دونمینم

 .ام زده  زل بهش باز دهن با
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  نجای ا تو  خاطر  به من که یخوا  ینم  واقعا اگه ه،یادیز  نظرت به  نیا اگه» 

 . یبگ دیبا فقط  باشم،

 . بشه تموم ت خونه  کار   که یوقت تا کنم  یم رزرو هتل یتو  اتاق هی برات من

 . یببر رو  لی موبا و  لوازم و  ها لباس یتونیم

 .کنم  یم حفظ باهات رو م فاصله  و ذارم یم  اونجا  رو  تو من و

 . ینیبب دوباره منو بود ینخواه مجبور چوقتیه تو

  به یلیخ  یوقت که باشم مهربان رهگذر هی فقط   تونم یم من ینخوا  خودت اگه

 .کرد کمکت ی داشت ازین دوست هی

 .« یخوا  یم واقعا که هیز یچ  نیا اگه

 

 .دهیم فشار دستمو ارهیدو

 .«یبگ بهم  که هیکاف  فقط» 

 

 .کنم  یم نگاهش صدا یب

 . کنم یم وحشت بره  و  بذاره هتل  یتو منو اون  که نیا  فکر از

 

 ن؟«یل» 

 .کنم  یم دایپ رو ها کلمه  من و  کنه یم قیتشو زدن حرف به منو

 

 .«نه» 

 . سوزن یم دارن هام گونه

 

  تو با خوام   یم من. خوام  یم من که ستین یز یچ نیا . کنم  یم خواهش» 

 . بمونم
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 .«افتاده  برام یزندگ تو  حاال  تا که یهست یاتفاق  نیبهتر تو

 

 .کنم یم نگاه بهش خجالت  با و بندم یم محکم دهنمو

 .دهینم تیاهم  اصال انگار  اون یول

 هووووف« » 

 

 .کنه یم پاک ش یشونیپ  یرو  از  رو عرق داره که کنه یم وانمود

 .« یکرد نگران واقعا  منو هیثان هی  یبرا» 

 

 .ادیم  نظر  به سرزنده اون  و هستن درخشان و  مهربون هاش چشم

 .شهیهم مثل

 . دمید حال به  تا که یمرد نیتر یعال . هیعال واقعا اون

 

  یندار دوست که یز یچ به که شدم یم مطمئن دیبا. کردم  یم چک دیبا» 

 .«نکردم وادارت

 

 .یباش یواقع   تو که. باشه یواقع   که کنم باور  تونم  ینم. ینکرد. نه» 

 .«افتن ینم اتفاق   من یبرا تیواقع  تو  نیا  مثل ییزا یچ

 

 .« تهیواقع نی»ا

 

 .زنن یم چشمک بهم هاش چشم و

 .«میبد  رو ل یموبا نیا   پول میبر  ایب حاال» 
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 . کنم  ینم بحث باهاش گهید االن من و

 

 ۶ فصل

 

 "کین"

 

 .میگرد یم بر  خونه سمت به  میدار  و نهیل یپاها  یرو لیموبا یگوش

 

 کنه یم یسع  و کنه یم لمس رو  ش  بدنه کنار و گوشه هاش انگشت با

 . هیواقع اون که کنه متقاعد رو  خودش

 

 .اندازه یم ینگاه من به

 . کنه یم ذوب رو قلبم که عیسر نگاه هی

 

 :پرسه یم میگذر یم تیگ  از  میدار کهیحال در

 ؟«یکن یم یزندگ تنها که هیادیز مدت تو» 

 

 .دمیم تکون سر

 .«شهیم یمدت هی» 

 

 !«؟ یکن یم  ییتنها احساس» 
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 .«نه گهید» 

 

 . شمیم رهیخ هاش چشم به  و کنم یم  پارک  ها شن یرو

 ".«کردم یم " ییتنها احساس» 

 

 .بپرسم سوال که منه نوبت

 دوره؟« ازت اوقات شتریب مامانت» 

 

 

 .«اوقات  تمام واقع در» 

 

 . پرسم یم رو بودمش  انداخته ر یتاخ به  که یسوال باالخره

 ...« خاص شخص هی ای پسر دوست ن؟ یل  یدار رو یکس تو» 

 

 . کنم  یم حس وجودم در رو یآسودگ هجوم احمقانه من  و دهیم تکون یسر

 

 ؟«یدار تو» 

 

 : دمیم جواب

 .«نه» 

 

 . میبر  یم خونه  داخل  به نیماش ی تو از  رو ها پاکت و ها بسته

 . بردارم رو شی میقد لیوسا  ی جعبه  تا گردم یم بر من و
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  به و کامال نو یگوش گرده، یم بر" تد" سمت به توجهش  دوباره یوقت

 .شهیم فراموش سرعت

 

 . کنه وصل  تنش به  رو شدش جدا  یاجزا کنه یم یسع

 

 .کنم  یم احساس رو تیمسؤول نیا  بار ینیسنگ من گهید بار  هی و

 . دارم دوستش و

 .دارم دوست رو  احساس  نیا  واقعا

 

  رو خرس  حرف  یب اون  و ارمیم رونیب  هام ابزار یکشو از رو  سوزن و نخ

  یم شروع رو کارو من و  نهیش یم مبل ی  دسته یرو خودش و دهیم دستم به

 .کنم

 

  منحرف  کنم یم  وصله  رو ها یپارگ دارم که من یها انگشت از  ش رهیخ نگاه

 .شهینم

 

  م یتنظ یدرست به  ها درز که بشم مطمئن تا زنم  یم قیدق و  ک یکوچ یها کوک

 . بشن بسته و

 

 .« یبدوز یبلد  تو.  وااوو» 

 

 کارم به دقت با من و شهیم پخش وجودم تو  ینیری ش و  بخش لذت حس

 .کنم یم یدگیرس
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  یم. یکن یم  کارو نیا که دونستم یم. یکن درستش  یتون یم واقعا تو» 

 .«دونستم

 

 . مونه یم ییطال  و نیریش عسل    مثل  باورش و مانیا

 . دله ته از  لبخندش

 

 . رهیم شیپ  یراحت همون به هم هاش دست و کنم یم  درست رو تد یپاها

 

  رهیخ من به همچنان نیل یها چشم  و کشم یم ینفس سرش  دوختن از  قبل

 .شدن

 

 .«شده  بهتر  هم اولش  »از

 . کنه یم بغلش محکم

 .سپاسگزاره شما از  یلیخ  اون» 

 .«من طور  نیهم و

 . خنده  یم زیر و

 

 . کنم یم فرو  قرقره  یتو  رو  سوزن و جمع رو  پارچه  یایبقا

 

 . منه یرو همچنان نگاهش

 .کنه یم زده جانیه منو و ست محترمانه تشکرش ابراز 

 ... شگرشیستا لبخند اون  و
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  گونه یرو نرمش یها لب و شهیم خم  سمتم به شم بلند جام  از  که نیا  از  قبل

 . نهیش یم م

 

 ممنون«» 

 

 . کنم یم مهار رو کردنش بغل  و دنیکش تر  کینزد ی برا لمیتما

 .بدنم  یرو  فش یظر بدن کردن حس  ی برا لمیتما

 

 .«نیل نداشت رو  تو قابل» 

 . کنم یم نوازش رو خرس سر

 .« تد نیهمچن و» 

 

 .کنم یم اشاره ها پله به

  و بشه مستقر  دشیجد  ی خونه یتو  اون  میبد اجازه باشه بهتر کنم فکر» 

 .«داشته  یا  یطوالن روز اون.  کنه استراحت

 

 ...!«خونه» 

 

 . تره بلند دن یکش نفس  از کمی فقط  صداش و کنه یم  تکرار  رو کلمه نیا

 

 .«باشه داشته دوست رو نجا ی ا اون کنم فکر» 
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 .درخشانه یلیخ  لبخندش

 . ایدن  لبخند ن یتر بایز

 

 .«ادیب خوشمون نجایا  از دومون هر... کنم فکر» 

 

 "نیل"

 

 .«یکن  انتخاب یتون ی»م

 

 .بشم  یعصب لرزش دچار شهیم باعث که هست لحنش  ی تو  یزیچ

 .«خوابت یجا مورد »در

 

 . افته یم تلوپ تاالپ  به قلبم باهاش دنیخواب  فکر از

 ... تختش  یرو  اتاقش، یتو اون،  کنار دنیخواب

 

 .ستی ن ن یا منظورش  یول

 .کنم  یم ی دیام نا احساس ست،ین خودم دست

 

  هی نجا یا  یول. یبش  آروم که کنه کمکت تونه  یم نیج اتاق که کردم فکر من» 

 .«مهمان اتاق.  یبد حی ترج   اونو اگه  البته. هست هم گهید اتاق

 

 . کنه یم باز راهرو یانتها   در رو یدر

 .ذارم  یم اتاق درن به قدم
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م  و  دیسف ز یچ همه و. شاده و  قشنگ نجایا ر   .هیک 

 .بزرگساالنه  و قشنگ

 . کننده کسل البته و

 

 .داره یم  برم ترس  نیج  اتاق  با  یخداحافظ  فکر از

 کنم؟« انتخاب دیبا و» 

 . کنه یم دییتا اون

 !«لطفا. بمونم اونجا دارم  دوست من. نیج  اتاق: »گم یم عیسر

 

 . زنهیم لبخند

 .کرد عبور  چهرش از  یز یچ هی که دمید من و

 

 .کردم انتخاب  رو اشتباه  ی نهیگز  دیشا کنم یم فکر

 . بزرگونه اتاق  به برم دیبا دیشا

 . داره ازین مراقبت  به  که نهیبب بچه  دختر هی عنوان به منو اون االن دیشا

 

 . خواد یم نویهم وجودم از یقسمت ی بخوا راستشو  و

 

 . باشم اون یکوچولو دختر که تواد ی م وجودم از یقسمت

 ! نه گهید بخش یول

 .خواد یم یا  گهید یزایچ  قسمت یکی اون

 . وفتهیب  مور مور  و خارش  به تنم شهی م باعث که ییزا یچ

 ... ناییپا اون  ییجا هی
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 .کنه  یم باز رو کمد در کی ن و  میبر یم نیج   اتاق  به رو لمیوسا

 . هیخال اون

 

 .« یبخوا که وقت  هر تا. توئه مال اتاق نیا . بدون خودت  ی  خونه رو نجای»ا

 

 .کنم یم  فکر  نیج به دوباره

 ؟ یچ  نجایا  ادیب اگه

 !نه؟ یبب تختش یتو  رو بهیغر دختر هی  و خونه  برگرده اگه

 کنه؟ یم دایپ یحس چه

 

 . بپرسم خوام  ینم

 . کنم  ینم کارو ن یا و

 . دمیجد یها لباس یها بسته کردن باز  به کنم یم شروع  و زنم یم لبخند فقط

 .کنم یم  زون یآو یلباس جا یرو  نظم با رو  اونا و

 

 . مونه یم اتاق  یتو اون  کنم یم رو  کارها نیا  دارم یوقت

 .ذاره یم بالشت ی رو رو  تد و  نهیش یم تخت یرو

 

 .«یکنار در  نیهم. چپه سمت اتاق نیاول من اتاق» 

 

 .«وارید طرف اون» 

 .«آره» 
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 . زنم یم لبخند بهش

 .« هیخوب خبر نیا» 

 

  ی قفسه  یرو رو  کالجم یها کتاب و  دمیم جا  کشو ی تو رامو یز لباس ی همه

 . نمیچ یم کتاب

 . شهیم خودم  اتاق هیشب  کمی  فقط اتاق نیا

 

 . بمونم جا  نیهم ظهر از بعد تمام دارم دوست

 .داره یا گهید یها برنامه  کین یول

 

  یها درس از  براش و نشستم من که یحال در کنه یم درست شام اون

 .گمیم دانشگاهم

 

 خوب دختر  هی مثل کنه یم وادارم اون  و م یخور یم شام ی خور غذا  زیم یرو

 . بخورم  رو  هام جیهو ی همه

 

 :گهیم بهم

 .« یدار از ین  نیتامیو  به تو» 

 

 . پرسم یم شغلش درمورد ازش و  کنه جمع  رو زیم کنم  یم کمک بهش

 . حسابداره  هی اون

 . خودش شرکت یتو

 .داشته دوست رو ارقام و اعداد شهیهم گهیم
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 .داره دوست رو " کردن کنترل"  و" دادن نظم" اون

 .داره دوست  رو استدالل و  منطق

 .داره دوست رو  کنه مرتب زوی چ همه بتونه که نیا

 

 .کنه یم کار  شهر  در یا  اداره یتو  جمعه تا دوشنبه از  اون که گهیم بگم

 .دنبالم ادیب و  ببره کالج به  منو تونه یم یول

 

  دور تونیبرا دانشگاه از  ادیز خونش که. برم ادهیپ تونم یم من گمیم بهش

 .ستین

 .کنه  یم اصرار  اون یول

 

  منو  یخداحافظ  یبرا و  و ببره دانشگاه ی جلو  تا منو اون که نیا  فکر با

 . کنم یم حس  تنم  یتو  رو لرزش اون  دوباره ببوسه

 

 دوست که  یبگ بهم  دیبا. کنم یم درست شده یبند بسته ناهار هی برات» 

 .«باشه چتی ساندو تو  ایچ  یدار

 

 .نکرده درست چیساندو برام چکسی ه حاال تا

 .شهیم نیغمگ اون  و گمیم بهش  نو یا

 ... ترحم حس همون دوباره

 .آن یکل مامان مثل

 

 .ندارم دوست نوی ا من و

 . کنه ترحم بهم  کین مثل  یمرد خوام  ینم
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 .متشخص خانوم هی. نهیبب  خانوم هی  عنوان به  منو اون  خوام یم

 . باشم اونا   از یکی نخوام  واقعا  اگه یحت

 

  و کشهیم daddy ینقاش براش  که باشم  ییکوچولو  دختر بخواد دلم اگه یحت

 .رهیگ یم شده یبند   بسته ناهار ازش

 

 .«هستم  بزرگسال هی االن من. کنم  مراقبت خودم از تونمیم من» 

 

 .« نه گهید. نیل یکن مراقبت خودت از  یندار ی ازین گهید تو» 

 

 .« تونمی م چرا» 

 

 .«یتون  یم که مطمئنم» 

 

 . ادینم نظر به مطمئن اون یول

 .ادینم  نظر  به  مطمئن اصال

 

 .کشه یم سرش  یباال از  رو  دستهاش و ندازه یم ساعتش به ینگاه

 . باال رهی م راهنشیپ

 . نم یبب رو شکمش تخت یها اریش  که ی ا اندازه به  فقط

 

 . ارمیم خاطر به حمام  یتو  اونو من و

 . دادیم بهم دوش ریز  حرکاتش دنید که یخوب حس  و
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 .«شهی م شروع  یزود به صبح .  خوابه وقت» 

 

 . ببرم ها پله یباال خودم با تا دهیم بهم آب  وانیل هی

 . افتم یم راه سرش پشت من و

 

 .لباسشه ری ز محکم عضالت اون  کنم فکر بهش  تونم یم که ی زیچ  تنها

 .باشن من پوست  یرو اونا  یوقت داره یحس چه نکهی ا و

 

 .شهیم داغ فکر  نیا  از هام گونه

 

 .دهیم حوله هی  بهم اون و  دارم یم بر هامو  خواب  لباس از یکی

 .شورم یم کرد استفاده اون که یحموم همون یتو  خودمو

 

 .بمالم خودمو  و ببرم پاهام نیب هامو انگشت  که نیا به  دارم یدیشد لیتما

 .دمید اونو  که  یجور همون درست

 

 .رسونه یم ارگاسم  به منو فکر نیا

  فشار وار ید به دستمو  هی و  بزنم نفس نفس و بلرزم شهیم باعث که یارگاسم

 . کنم حفظ   رو تعادلم تا بدم

 

 .شده ارضا نجایهم قایدق  اونم که کنم یم فکر  نیا به

 . کننیم لمس دارن من یها انگشت که ییجا نیهم
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 . چمی پ یم حوله  ی تو  موهامو و شورم یم خودمو عیسر

 . پوشم یم رو  خوابم  لباس چسبناکه  و مرطوب هنوز پوستم  که یحال در و

 

 . چسبهیم بهم  و رنگه  دیسف لباس ی پارچه

 .نمیب  یم حمام ی  نهیآ ی تو  هامو نهی س نوک

 .هستن واضح  هم یکیتار  یتو ها رهیدا اون

 

 .شنیم دهید موهامم

 . پام یال یموها

 . نهیبب  ی نجوری ا  منو  کین  خواد یم  دلم چقدر  یدونینم و

 

 . نهی بب منو یکس خواست ینم دلم وقت چی ه نیا از  قبل  تا

 . یشکل نیا نه

 . کین  بجز کس چیه

 

 .ندتیبب  ی نطوریا یکس  بخواد دلت که هیطان ی ش یلیخ  نیا یول

 

 .کنم یم حرکت  آروم  و ذارم یم رون یب  حموم  از پامو

 . بشنوم رو صداش تا  کنم یم گوش

 

  یصدا  تا کنم  یم زیت  گوشامو و بندم  یم هامو چشم و کنم  یم حبس نفسمو

 .بشنوم  رو یحرکت هر
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 .شمیم زده جانی ه یلیخ شنوم  یم درو ی رهیدستگ ی صدا یوقت و

 .کشم یم یکوتاه نفس ذاره یم قدم  راهرو  به یوقت

 

  خواب لباس کمربند کردن محکم  مشغول سخت چون  نهی ب ینم منو  اولش

 .مردونشه

 

 . ادیم باال کم کم نگاهش بعد و شهیم برهنم یپاها  متوجه اول

 . آروم یلیخ.  باالتر و باال

  یم حس هام گونه  تا  پام یانگشتها  نوک از  رو  حرارت  من که آروم  اونقدر

 .کنم

 

 .دهیم قورت رو دهنش آب وفتهیم پام ن یب  به نگاهش یوقت

 .کنم یم خجالت  احساس من و

 .احمق   ی بچه هی مثل

 

 یناش  و پا و دست یب  چقدر  که نهیبب ی وقت شهیم دیام نا من از  یحساب آن یکل

 .هستم

 

 .کنم نگاه بهش  سخته برام

 .رمیبگ ازش  رو نگاهم تونم ینم گهید کنم یم  کارو نیا  یوقت یول

 

 .شدن تند هاش نفس و  رهیت هاش چشم

 .بودم دهیند ن یا  از  شیپ تا که وجودشه  از یبخش نیا
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 .تأمله قابل  برام   که یزیچ

 . بخورن  چیپ رودم  و دل شهیم باعث و

 

  و  باال قلبم  و خواد یم منو  اون که بود شده باورم کوتاه ی ه یثان هی  یبرا

 . دیکوب یم  واری د و در به خودشو و  دیپر یم نییپا

 

 .« خوبه  یلیخ  واقعا. ممنونم  خواب لباس  یبرا» 

 

 . رسه یم گوش به دار خش  صداش

 .«نیل قشنگه  تو تن  یتو» 

 

 .کنه لمس منو  االن نیهم اون که خوام  یم  یوحشتناک  طرز به

 . نخواستم ی نجوریا  حاال تا  رو  یچی ه که اونقدر

 

 .«یباش داشته خوب ی شبانه  خواب  هی تا  یبر خواب رخت به دیبا »تو

 

 .شهیم  تر ک ینزد اون و خورم ینم  تکون جام از یول دمیم تکون سر

 . کنم حس رو  بوش تونم یم

 . نیدلنش و  خوشبو

 .کامله مرد هی اون

 

 .رهیم حمام سمت به و شهی م رد کنارم از آروم

 .شنیم دهیکش لباسش به هام نهی س نوک
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  هم به محکم هامو ران من و سوختنه حال  در کیتحر شدت از  پاهام نیب

 .دمیم فشار

 

 .کشم یم کوتاه  نفس هی بهش  رهیخ

 . مونه یم یباق  جاش  سر همونجا

 . نطوریهم منم و

 

 . بشنوم  تونم یم هام گوش یتو  قلبمو  یصدا

 . کنم حس  میشونیپ یرو  اونو  یها نفس  و

 . برسم اون  صورت به  تا باال ارمیب  رو صورتم  هیکاف

 . بکنم کارو نی ا  که خوامی م یلیخ و

 .ببوسه منو  اون  خوام   یم واقعا

 

 :گهیم

 .«  خوابت رخت  به یبر  دیبا تو» 

 .  جونه  یب و  خسته صداش

 .«نیل االن نیهم» 

 

 .خوامش یم و کنم یم  نگاه رو هاش چشم

 . خوام یم رو تمامش من

 .باشه  نمی اول  اون  خوام یم

 . کنم یم برقرار رابطه باهاش که یکس تنها و  نیاول
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 . منقبضه فکش  و بسته هاش چشم

 .خوره ینم تکون یول

 .ده ینم تکون رو هاش  عضله از  یکی یحت

 

 .«کنم یم خواهش  نیل» 

 . زنه یم موج صداش یتو یدرماندگ

 .«تختت تو  برو خوب دختر هی مثل کنم  یم خواهش» 

 

 !خوب دختر  هی مثل

 . خوام یم نویهم منم

 . باشم یخوب دختر  کین  یبرا   خوام یم

 

 . وفتمیب لرزه به شهیم باعث و  نهیش یم بازوم یرو هاش انگشت

 

 .«برو» 

 

 . هیجد واقعا  بار ن یا صداش

 .« یبر  دیبا تو» 

 

 . بخورم تکون تونم  ینم سانتم ه ی یحت من یول

 

 

 ۷ فصل
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 "کین"

 

 . بزنم داد سرش  خواستم یم

 . بدم ُهل عقب  به اونو  و بشم آرامشم و  یخونسرد  الیخ  یب  خواستم یم

 

 .برسونه تختش به خودشو  دیبا اون بگم و  بپرم بهش سگ مثل

 .داره  تعلق بهش  که ییجا

 

  درون که یر یحق و پست مرد از دور کامال و ها مالفه ر یز کامل تیامن در

 .منه

 یها نه یس اون  و کنه پاره  کهیت خوابو  لباس نی ا  خواد یم که یمرد

 .بخوره ولع با خوشگلو یکوچولو 

 

 .شده رهیخ من به

 . هستن معصوم تینها یب شیخرگوش بزرگ یها چشم

 

 . ستین گناه یب  و معصوم هم یلیخ  اون اما

 .  االن نه  حداقل

 . سرشه ی تو ی چ کوچولو ن یل که واضحه کامال

 .  خواد یم ی چ اون که

 

 .  بندم یم رو هام  چشم  من و کنه یم زدن حرف به شروع
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 ...«  کین سالمه هجده من... دختر  ... هی »من

 

 .« ادیز  یلیخ. بزرگم یادیز تو  ی برا من »و

 

  گه؟«یم نو یا  یک... ی»ول

 . ست مودبانه و آروم  صداش

 .  هیعال صداش

 

 .« گمیم »من

 .  کنم نگاه هاش چشم به کنم  یم مجبور  خودمو و

 .« ستین یدرست کار نی»ا

 

 .  نکرده باور  منو حرف که مشخصه و دهیم تکون سرشو

 .  باشم کرده باور خودمو  حرف خودمم  یحت  کنم ینم فکر

 

  اون  وجود با ستاده،یا  من به کینزد  یلیخ  که ییبایز مخلوق  باوجود چون

  واژن  اون و  زده رونیب نازکش  لباس ر یز که کوچولوش یها نهی س نوک

 ...  کنه یم التماس داره  که  تنگش یکوچولو 

 

  رو  بهش کردن  اعتراف  جرأت که ادیم نظر  به  اون  از تر درست احساس نیا

 .باشم داشته

 

 . رسه یم نظر به دهیرنج

 .  مشخصه هاش شونه شدن خم  از  نیا
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 .  رهی م نیب از  بود ستادنش یا طرز  ی تو که ینفس به اعتماد و

 

 . بخوامش شتریب من که شهیم باعث فقط ن یا و

 

 . هستن  آلود اشک  و شفاف  قشنگش یها چشم

 .  قرار   یب کوچولوش، یها انگشت اون  و

 

 .  کنم حسش  تونم یم

 .  کنم  حس رو  حرارتش  تونم یم

 

  انیجر مثل . کنم یم رفتار  بچگونه و  امیم نظر  به سن کم یلیخ که دونم ی»م

 . احمقانه یها فلکس  کرن به عالقم ای تد

  ی اونجور واقعا من... من یول... یول... خونه برم شب نتونستم که ن یا و

 .«  ستمین

 

  فلکس کرن به عالقت  و تد  با. نیل دارم دوستت یهست که یجور نیهم »من

 یاشکال چیه.  یباش ریپذ بیآس که نداره یاشکال چیه. کمک به  اجتیاحت و

 .«  یبخوا  کمک که نداره

 

 .« دارم دوست... ی اونجور... رو تو من  چون.  داره »چرا

 

 .  ارمیب زبون  به رو هست درست که یکالم کنم  یم وادار خودمو

 . عاقالنه کلمات
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 درمورد. نی ل بشم جیگ که شهیم باعث  نیا. یداشت سخت ی  تجربه هی »تو

 .«  ینخوا   اونو واقعا ممکنه که یحال در. یخوایم که  یزی چ کردن باور

 

 :گهیم و دهیم تکون سرشو  کنم تموم حرفمو   که نیا  از  قبل

 ...« وقت  چیه... وقت چیه من... »من

 . دهیم ادامه  و رهیگ یم ینفس

 .« شدت نیا  به نه.  خواستم ینم ی نجوریا  رو یکس وقت چیه »من

 

 .  کنه باور خواد یم دلش درونم فطرت پست مرد

  ف یظر بدن  اون به  تا داره بخواد  که یهیتوج هر درونم فطرت پست مرد

 .  کنه  خودش مال اونو   و  کنه حمله کوچولو 

 

 . کنه ینم کارو  نیا یول

 .« نیل ی شناس ینم منو »تو

 

 .« شناسم یم ی کاف ی اندازه »به

 

 .کنه  ینم گوش اون یول دم یم تکون سرمو

 .  بزنن چنگ  بازومو  تا انیم باال هاش انگشت

 .  کنه دور ذهنم از رو کلمات تا داره رو قدرت نی ا لمسش که ن یا مثل

 

 . کشم یم بو  اونو من و

  ی کننده وانهید ی  حهیرا با کرده استفاده شستشو یبرا  که یصابون عطر

 .  شده مخلوط  ش یجوان یها هورمون از  متأثر یخداداد
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 .  رمیبگ دهیناد دهیدو پوستم ریز که  یاقیاشت  تونم ینم

 

  تیاهم بهم چقدر.  کردم مراقبت ازم  چطور که دمید. کی ن دمید رو تو »من

  خواسته احساس. کنم  تیامن احساس یشد باعث  تو. یداد نجاتم  چطور. یداد

 ...« احساس یشد  باعث تو. کنم شدن

 

  ؟«یاحساس »چه

 

 . کشه یم یکوتاه نفس

 ؟«یباش داشته یاحساس چه تو شمیم باعث »من

 

 . زنه یم ی تلخ  لبخند و دهیم فشار رو هاش انگشت

 

 .  شهیم  اون مال  قلبم و

 . شد اون مال کرد یم نگاهم و  بود ستادهیا  بارون ی تو  که ی وقت از  قلبم

 . کرد فوت رو تولدش شمع که یوقت از

 

 .رسه یم نظر  به زده وحشت

 ...« خواستم ینم... نبود نیا  منظورم» 

 

 .ست کننده مست نیا . لرزه یم لبهاش

 . دارم قرار شکست  مرز در بایتقر  من و



 

 98 

 

 .کشم یم ش ترقوه خط  ی رو رو هام انگشت

 ...«اشتباهه یلیخ  نیا» 

 

  کنه یم شروع که  هاشم شونه یرو  از  خوابش  لباس بند  کردن پاره فکر  یتو

 .زدن حرف  به

 

 نکرده استفاده کردن تشکر یبرا  سکس از  وقت چیه من.  ک ین ام باکره من» 

 ...«هرگز. بودم

 

 !باکره؟  هی

 .هست که البته

 .هستم آزاد سقوط حال در من

 

  رو  تشیمعصوم بخوام  شهیم باعث که ی اجبار حس  اون سمت به  سقوط

 . بکنم خودم  مال اونو  و رمیبگ

 

 .شهیم منقبض  لباسم ریز آلتم و  شهیم مور مور تنم  ی  همه فکرش از

 

 . وفتهیم آب ش نخورده دست آلت اون دنیچش  فکر از دهنم

 . کنه یم میتقد  بهم  رو  انشیعر و  پاک  روح که یوقت

 

 .ست زمزمه از  تر  بلند  کمی فقط صداش

 .«یباش تجربم ن یاول  تو که خوام ی م... خوام یم من» 
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 .ست  ساده یلیخ دختر  نیا

 .گناه  یب و نیریش و ساده

 .مردانه یشهوان التیتما از  آگاه نا کامال و

 

 . بخوام قبل از  شتر یب یلیخ  اونو شهیم باعث ن یا و

  دارن که دوزم یم هام انگشت به و  رمی گ یم خوابش لباس بند  از رو نگاهم

 . کنن یم نوازش  رو هاش گونه

 

 .«باش خاص آدم ه ی منتظر.  نیل خاص آدم هی» 

 

  و  نییپا ادیم و  خوره یم سر هاش  گونه یرو از درخشان اشک قطره تا دو

 . زنه یم نیغمگ لبخند هی اون

 

 ...«کردم خراب زو یچ همه من... متاسفم» 

 

 .کشم ی م خودم سمت به اونو  و ذارم یم گردنش پشت رو هام دست

 شهیم فشرده نمی س به که رو صورتش و  لباسم یرو نرمش  بدن  که اونقدر

 . کنم یم حس

 

 با داره و اومده باال  ایدر اعماق از  که هیپر  هی اون نکنه که افتم یم شک به

 .دهیم بیفر منو  شیریپذ بیآس و یشکنندگ

 .شد خواهم غرق من و

 .شدن غرق که یهوسران ملوانان ی همه مث
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 . باشه نطوریا  کنم ینم فکر یول

 .کنه  یباز چطور  باشه بلد  کوچولو" بورنیس  نیل" کنم  ینم باور

 

 . کنه یم هیگر

 ...« یخوا یم منو تو  کردم یم فکر... متاسفم یلیخ من» 

 

 . کنه ی نم نگاه من به اون

  بکشن سرش یرو  از  رو حوله کنن یم یسع که کنم یم نگاه هام انگشت به

 . کنن نوازش  رو موهاش و

 

 . کنن یم دایپ رو خودشون راه کلمات و

 .«خوام  یم رو تو من» 

 

 .دهیم نشون  رو  خواستن از  شتریب  یز یچ صدام

 . ازهین از  سرشار من یصدا

 .منه مال که  یزیچ  گرفتن به ازین

 

 . کنم یم حس  آغوشم یتو   رو بدنش  انقباض

  به شروع هام انگشت  و  چمیپ یم  کشیبار کمر دور  رو هام بازو از یکی

 . کنن یم رفتن  نییپا

 . سفتش باسن یرو

 .ست بندهیفر  کردم یم فکر که همونقدر قایدق اون  و
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 .  دمیم تکونش یکم

 . باشه باکره  واقعا که کنم یم شک لحظه هی

 .  زنه یم نفس  نفس  کنه یم حس شکمش یرو رو آلتم یبرآمدگ یوقت چون

 

  شکنجه  اون نرم  شکم و من ی شده سفت آلت ن یب نازک ساتن اون احساس

 .  رهیدلپذ یا

 

 :گم  یم کنان سیه سیه

 .« درسته کار  انجام  موضوع . نداره خواستن  به یربط نیا» 

 

  روبه سرخش صورت  و زنه یم نفس  نفس و دهیم تکون خودشو همش اون

 . منه یرو

 شکمم به آلتم که شده باعث بدنش   و انداخته گردنم دور رو هاش دست

 . بچسبه

 

  پاره رو  خوابش  لباس و بشه رها که خواد  یم آلتم و کشن یم ر یت هام ضهیب

 .کنه

 

 . محکم. دمیم ُهل عقب به  اونو من بعد و

 .«نه نجا یا» 

 

 . شنوتش  یم اون  و کنم کنترلش تونم ینم که هست صدام ی تو  یزیچ

 .دهیم نشون  رو زی چ همه سرش تکون
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 .هستن خواستن و  شوق از سرشار هاش چشم

 

 .«رمی بگ دوش دیبا من» 

 

 .دهیم  تکون سرشو دوباره

 ...« یبخوا  تو اگه ... هستم من... تخت  یتو رمیم من» 

 

 . خوام یم نویا  یا یلعنت  طرز  به من. اوه

 

 "نیل"

 

  برسونم،  نیج   اتاق تیامن به خودمو  تا کنم یم یط رو  راهرو عرض یوقت

 .هستن لرزان و قرار  یب پاهام

 

 .لعنت بازم  و لعنت لعنت، لعنت،

  ی  پروژه درمورد بهش و  بزنم زنگ آن  یکل به که نیا  جز  خوام ینم یچیه

 .بگم م خورده شکست ی اغواگر یحماس

 

 . خندم یم  باهاش منم احتماال و   احمقم هی من گهیم  بهم  و خنده یم اون

 .رم یبگ شیآت شهیم باعث فکرشم هرچند،

 

  یلیخ  اون ی  خونه  ی راهرو  وسط من یباکرگ انیجر  که کنم یم اعتراف 

 .بود  مسخره و  ابلهانه
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 .  اومده سرم ییبال چه دونم  ینم یحت

 . گهیم درست اون  که نهیا شیمعن دیشا

 نقدریا شده باعث و افتاده  برام که هیناگوار  اتفاق   خاطر به فقط حس  نیا دیشا

 .  کنم رفتار بیغر و بیعج

 

 .  شدم مزاج یدمدم نقدریا که  نهیهم خاطر به دیشا

  خوام یم بعدش قهی دق هی و باشه بابام اون  خواد یم دلم قهیدق هی  که اونقدر

 .  باشه معشوقم

 

  فکر قراره چطور   اون  آور شرم یکارها همه اون  و زدم که ی خیتار گند اون با

   شدم؟  بزرگ من کنه

 

 .  کردم حسش من چون ستین درست نیا  که دونم یم من یول

 .  بزرگ  و سفت. بود سفت اون  و

 .  کنه یعصب منو  که بزرگ   اونقدر

 .  باشه  یواقع کامال حسش که بزرگ   اونقدر

 

 . کنم یم نگاه شکمم  به و  کنم یم روشن رو  نیج  خواب  چراغ

 . گذاشته نشونه  هی اون

 . شدیم فشرده بهم  آلتش  که یییجا همون کمرنگ ی لکه هی

 

 .  رهیبگ خارش  پام  نیب دوباره شهیم باعث دنشید

 .  خوام یم اونو  واقعا.  خوام یم اونو  من
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 . بدم  قرار یکس اریاخت در خودمو نخواستم  هرگز نیا  از  شیپ تا

 . کنم  میتقد ک ین به  خودمو خوام   یم که ینجور یا نه

 

 . شمیم رهیخ  در ی رو یها نوشته و  اشکال به  و نمیش  یم ن یج تخت یرو

 . گذاشتم بازش  وضوح به که یدر

 

  کشم، یم باال چونم ری ز تا رو  اونا و  خزم  یم نیج یها مالفه نیب که یحال در

 .شنوم یم حمام  یتو  رو آب یصدا

 

  رن یم پام نیب انگشتام  و شنیم باز هم از  هام ران یاراد  ری غ و یزیغر کامال

 .مالن  یم رو سمیتور یکل و

 . چمی بپ خودم به و  وفتمیب لرزه به بارها  و  ها بار که ی وقت تا

 

  مراقبت من از  اون  و دخترشه اتاق نجایا که دمینم تیاهم نیا  به گهید یحت

 .کنه یم

 .ست احمقانه  و ز یآم نیتوه کار  نیا که دمینم تیاهم

 .بکنم دی با  چکار که نیا  ای و

 

 . ستین  مهم برام زای چ  اون  از کدوم چیه

 . خواد یم  منو که دونمیم و کردم حسش من چون

 . باشم داشته تونم یم که هیحس نیتر  زیانگ شگفت ن یا و

 

 . ک ین مثل یمرد  توسط شدن خواسته

 .کامل مرد هی. یواقع مرد هی
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 بده؟  انجام   اونجا کارو  اون  خواد یم  بازم که کنم یم فکر

  اونو   تونم ینم که نیا  از  بشم قرار  یب و مضطرب شهی م باعث فکر ن یا و

 . نمیبب

 

  ینم  عنوان چ یه به منو که باشه کرده قانع رو  خودش  اگه که کنم یم فکر

 ؟ یچ  خواد

 .  خونش بره د یبا که فم یکث و هرزه  دختر هی  فقط من که

 

 

  به و ارهیم در  خوابشو  لباس و پره  یم نییپا تخت از شجاع ن  یل التم یتخ  یتو

 . رهیم گرفته بخار حمام

 .  کنه یم باز  دهنشو و زنه  یم زانو  اون  یجلو

 

  باشه؟  داشته تونه  یم یا  مزه چه یعنی

  داره؟  من درمورد رو فکر  نیهم اونم یعنی

 

 . کنه ینم متوقف رو  سمیتوریکل  یرو  انگشتام رقص  فکرام  از کدوم چیه

 .کنه ینم متوقف رو ارهیم هجوم بدنم به که  رو یموج کدوم چیه

  یم پا و دست دنیکش نفس ی برا و  کنم  یم ناله و لرزم یم من که یحال در

 . کنه ینم متوقف  رو قلبم دنیکوب یچیه زنم،

 

 شهیم ظاهر درگاه ی تو یوقت شده،  قطع آب  یصدا که شمیم متوجه یوقت و

 . کنم یم بودن  کیکوچ احساس
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 .شده پنهان ها مالفه اون ریز  یا کودکانه و  احمقانه ز یچ چه

 

 .باشه نشده متوجه که دوارمیام و تنده  خودم با  رفتن ور  خاطر  به هام نفس

 

  یم حسش بالش یرو  سرم ریز که من یموها مثل درست. مرطوبه موهاش

 .کنم

 

 . ادیم نظر به چهره  خوش  و پیت  خوش  اون  لحظه ن یا در و

 

 .نشده بسته محکم کمربندش

 .شده دهیچ یپ دورش گفت شهیم یسخت  به و  وله و شل

 

  ی ا هیسا نطور یهم و دهیم نشون ستبرش ی  نهیس از  رو یخطوط  لباس اون

 . موها از

 

 . افته یم تقال  به دوباره من قلب و

 .نم یبب  هم رو بدنش ی  هیبق  تونستم یم کاش که کنم  یم آرزو

 . بردارم  چشم ازش  تونم ینم من چون . باشه دهیفهم  دیبا اون

 

 .«دانشگاه ی بر دیبا فردا . امشب  نه یول. م یکن صحبت دیبا »ما

 

 . چرا که دونم ینم خودمم یحت   و دمیم تکون سر

  چطور  مین یبب می کن کار روش  دیبا. نی ل میکن وضع یاساس قانون چنتا دیبا »ما

 .«  بره شی پ قراره
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 .  ادیم لبم یرو کیکوچ  لبخند هی و  دمیم تکون سر بازم

 .  ه یخوب ی  نشونه  نیا که کنم یم فکر چون

 .  باشه خوب دیبا

 

 .  برم نجا یا  از نخواسته من از  و ادیم نظر به آروم اون چون

 

 .  دهینم یتیاهم  اصال اون و شهیم باز داره لباسش چون  باشه خوب  دیبا نیا

 . شده سفت دوباره اون نم یبب تونمیم من که دهینم یتیاهم

 . خواد یم منو  هنوز اون  نمیبب تونم یم که

 

 .  بکشم نفس تونم  یم یسخت به ذاره یم قدم  اتاق  به یوقت

 .  شنوم یم هام گوش  یتو  رو قلبم  کوبش یصدا

 

 .  کنه یم خاموش  رو کی کوچ  خواب چراغ  و  ادیم تختم   کنار اون

 . بشن  سازگار یکیتار با کنن یم یسع هام چشم

 .  نمی بب ندازهیم نی زم یرو  رو لباسش  که یا  لحظه تونم ینم و رهید گهید یول

 .  شنوم یم رو  پوستش یرو پارچه شدن دهیکش خش   خش  یصدا  فقط

 

 .  زنهیم  کنار رو یتخت رو اون  یوقت  کنم یم حس  رو هوا یخنک بعد و

 .  خزه یم یکنار  که ی وقت گرما و

 .  دهیپوش ریز  لباس اون  که فهمم  یم یوقت  یناراحت و

 



 

 108 

 . کشه یم تر  کینزد منو

 .  داره یخوب یلیخ  حس بغلش ی تو خوردن   وول  و چسبه یم نش یس به پشتم

 

 .  کنه  یم قفل منو یپاها  و ادیم باال زانوش 

  ی رو قایدق هاش  نفس و داره یم نگهم محکم و نهیش یم  یکمر یرو  بازوش

 . منه گردن

 

 یم یوحشتناک  و بد طرز  به من و   رنیگ یم خارش هام نهیس. دهیم قلقلکم

 .  کنه لمس منو اون  که خوام 

 

 .«م یزن یم حرف  »فردا

 

 .«»باشه

 .  باره تاسف و  سوزناک صدام و

 

 .« هیاساس نی قوان  درمورد همش. نیل یاساس  نی»قوان

 

 .  دمیم تکون سر دوباره

 .هستم احمق  ی بچه هی که کنم یم احساس دوباره

 . بزرگه یلیخ  تخت نی ا ی تو  من کنار اون

 .  کنه یم  تیامن احساس احمق  ی بچه نیا  حداقل و

 

 . بخوره تکون شکمم یرو از دستش خواد یم دلم چقدر
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 . ستین  مهم نییپا ای باال

 .  خوره ینم تکون  هم نچی ا هی  یحت یول

 

 رو ش شده  سفت آلت و دمیم تکون خودمو و  خورم  یم وول یوقت یحت

 .  کنم یم حس  باسنم یرو دوباره

 

 .  نداره احمقو ی  بچه هی احساس من خالف  بر بدنم

 .  رهیم خودشو راه و داره خودشو یزندگ من بدن

 .  کنه  چکار  خواد یم که دونه یم قایدق من بدن

 

 .  دهینم من به رو  اجازه  نیا  کین یول

 . داشته نگه محکم منو و کشه ی م نفس موهام یتو

 

 . دهیم بهم ها لذت ی همه از  تر باال یلذت و  بوسه یم گردنمو اون  باالخره و

 . ببره خوابم  که اونقدر بشم آروم شهیم باعث

 .  سفته  هنوز بدنش و زهیآم مسالمت و  آروم هاش نفس

 .  کنم یم حس  نوی ا زنم یم چرت که یحال در من و

 

 .  گهیم ری بخ  شب بهم کنان زمزمه که یوقت هستم هام  ایرو یتو درست

 .«  نیل ریبخ »شب

 

 . باشه جهان  در زیچ نی تر یعاد نکهی ا مثل

 .  ادیم نظر   به یعیطب
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 .  حیصح  و

 . درسته یلیخ انگار نیا

 

 . باشن اشتباه که اونن از  تر درست شنیم یجار زبونم بر که یکلمات و

 ".« یدد" ریبخ »شب

 

 . کنم یم حبس   رو نفسم

 .بزنه کنارم و بده ُهلم اون  که نیا  از ترسم یم

  مهین من که ارمیب  بهونه و بدم لشیتحو احمقانه یعذرخواه هی که ام آماده

 .گمیم دارم  یچ دونستم  ینم و  بودم هوش یب

 

 .کنه ینم  کارو  نیا  اون یول

 

 .کنم یم حس  باسنم یرو  رو  آلتش دوباره

 

 . زنهینم  یحرف چ یه اون یول

 

 

 ۸ فصل

 

 "نیل"

 

 .کنم  یم حس  رو  قلبم پرش شم،یم دار یب خواب  از یی تنها  به یوقت
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 .باشه کرده رها منو  اون که نی ا  از  یناگهان  ترس و

 .خواد ینم منو که دهیفهم و برگشته جاش سر منطقش  و عقل که

 

 رم یم ها پله سمت به سرعت با و دارم  یم بر لباسمو و  شم یم بلند تخت از

 . رمیگ یم شی پ  نییپا به  راهمو و

 

 . اونجاست اون  و

 .کنه یم یآشپز  داره و ست خونه آشپز یتو

 

  نظر به یعال پوشه  یم شلوار و کت که یوقت  از  شتریب ی حت  و دهیپوش لباس

 .ادیم

 

 . رهیت یلی خ  و هستن حالت خوش  و صاف موهاش

 . ینیبب هاش قهیشق ی رو  رو یخاکستر  یتارها یتون یم  یسخت به  که اونقدر

 

  رو  ها مرغ تخم  داره یادیز یلیخ دقت با و دهیپوش شده  اتو و  دیسف راهنیپ

 . کنه یم مروین

 

 .«خوابالو   ریبخ  »صبح

 

 . کنه یم رو و  ریز دلمو لبخندش و  گه یم لبخند با نو یا

 .«حاضره  غذا . کنم دارتیب امیب  خواستم ی»م
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  در تستر ی تو  از تست  نون چنتا  و ذاره یم بشقاب ی تو  رو  ها مرغ تخم

 .ارهیم

 . کنیب نطوریهم و

 .کردم حس  رو کنیب  یبو من

 .ست دوشنبه روز صبح  ی تو ا یدن ی بو  نیبهتر نیا

 

 . نم یش یم لبخند با

  یم لمس رو  دستش بشقابم  گرفتن موقع و کنم یم تشکر  ازش گهید بار هی

 .کنم

 . چهیپ یم  دستم کل ی تو لمس اون   از  حاصل یگرما

 . کتفم و  بازو تا

 

 ؟«یباش داشته ازین که هست یزیچ ؟ ی ا آماده کالج ی»برا

 

 .کشه  یم جلو  رو بشقابش  و نهی ش یم روبروم

 .ییبابا  گفتم بهش شبید من که انگار  نه انگار

 .دهینخواب من تخت ی تو شبید که انگار

 . بود دهیچسب  باسنم به که سفتش  و بزرگ  آلت  اون با

 

 .«ام آماده »من

 

 .«»خوبه
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 .شدن دوخته من یها چشم به اهشیس یها چشم

 .« میکن شروع  یاساس نیقوان  اون  درمورد رو صحبتمون دیبا کنم یم »فکر

 

 . امیب کنار  نیقوان با  تونم یم من! نیقوان 

 

 .دمیم تکون سر

 .«»باشه

 

  هر اگه. دنبالت امیم روز  انیپا در  و رسونم یم کالج  به صبح تورو »من

 .«  یریگ یم  تماس من با تو ادی ب شیپ یمشکل گونه

 

 .  دنیم تکون سر

 .« »حتما

 

  یتو اگه و  ی دیم انجام  رو فتیتکال تو . میخور یم شام هم با شب هر »ما

 .«یگیم من به یخواست  کمک ای یخورد یمشکل به درسات

 

 .«»باشه

 

  حتما که یکالب  مثال ای ؟ یدوستان ای یشغل ن؟ یل یدار یتعهد ای تیمسئول »تو

  ؟«یباش داشته حضور   توش دیبا

 

 .« ها هفته آخر شتریب مرتب طور  به. ها بچه از  ینگهدار  »فقط

 . کنم یم مکث
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 .« گذرونم یم وقت باهاش  و ششیپ  رم یم وقتا ی بعض. آن یکل »و

 

.  یری بگ یبیج  تو پول   قراره  تو. نی ل یباش  بچه پرستار ستین یازین گهی»د

 .«  یکن تمرکز درست ی رو یتون یم بهتر ی نجوریا

 

  با هنوز که بگم  بهش  و  کنم بحث و جر  باهاش مورد نیا  در دیبا  کنم یم حس

 .  نداره ینسبت من

 .  کرده رییتغ  اون  درمورد ی زیچ ه ی صبح،   امروز یول

 

 .  بود یدستور...  ییجورا  هی لحنش

 

 .  کنم بحث باهاش خوام  ینم من

 .  خوشحالم موضوع نیا  از  و. کنم ینم کارو  نیا  جهینت در

 

 . دارم دوست رو دهیم بهم بودن مند قانون که یحس

  خودش  روش به  زیچ همه که باشه مهم براش که باشم داشته رو  یکس که نیا

 .بشه  انجام

 

 .«»باشه

 

 . زنه یم لبخند اون  و

 .« خوب »دختر

 

 :گهیم و  کنه یم خم سرشو
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 چطورن؟« هات مرغ »تخم

 

 :گم یم یول بودم نکرده توجه بهشون ادیز

 .«ی»عال

 

 .گم یم درست هم واقعا و

 . پخته یادیز نه خام  نه. باشن دیبا که همونطورن  قای دق اونا

 

 . دارن  یخوب  یلیخ  طعم اونا مطمئنم و ذارم یم بشقاب  یتو رو تستم نون

 

 . هیعال زیچ  همه کین وجود با

 

 .دهیم سر طرفم به ز یم یرو رو لمیموبا

  یتون یم تر راحت  ینجوریا . کردم ویس هات کانتکت یتو خودمو ی »شماره

 .« یکن دامیپ

 

 .«کنم  چکت که نیا  ی برا فقط . زنم یم زنگ بهت ناهار  میتا ی»تو

 

 .کنم جمع شده باز گشاد لبخند هی به که رو  شمین  تونم ینم

 .«»ممنون

 

 .« ستین االن به مربوط  یول. هست هم  یا  گهید نی»قوان

 



 

 116 

 .«»باشه

 

 . ادیم نظر به خوب  االن  زیچ  همه. خوبه

 . خوب  از  بهتر

 

 .شبید درمورد ییزهایچ. شدن جمع  گلوم تو ها کلمه  ی همه کنم یم حس

 . داشتم کنارش که  یخوب حس مورد در

 . دارم دوستش و  ادیم خوشم  ازش چقدر که نیا مورد در

 .ممنونم ازش چقدر که

 .کردم تجربه  حاال تا  که هیزیچ  نیبهتر اون که نیا

 

 . بگم رو نای ا خوام   یم واقعا

 .ادینم ذهنم به یچیه یول

 

 . خورم یم رو  صبحانم  و زنم یم لبخند ابله  هی مثل فقط

 

  یتو خودش مال  با و  داره یم بر جلوم  از  رو بشقاب شهیم تموم  غذام یوقت

 . ذاره یم ییظرفشو

 

  من. نیل میکن ر ید میتون  ینم.  میکن ی م حرکت گهید قهیدق پانزده. شو »آماده

 .«کنم  ینم  رید چوقتیه

 

  یم و داره یم بر یجالباس  از  رو کتش و بنده یم رو هاش نیآست سر دکمه

 .پوشه
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 . زنم  یم زل بهش  خنگوال  مثل  و ستادمیا  فقط هم من و

 

 :گهیم  و بره یم باال ابروشو ی تا هی که ی وقت تا

 .«گهید باش »زود

 .درخشن یم هاش چشم

 !«؟ یخوایم. یکن  امتحان منو  صبر  ی خوا ینم که »تو

 

 .ذره هی   یحت.  کنم امتحان صبرشو خوام  ینم من

 

 . کنم یم حس پام نیب  رو ی بیعج مور  مور فکرش  از یول

 

 "کین"

 

 . گذاشته پاهاش  یرو ناهارشو ظرف

 .نداشته اونا از یکی وقت چ یه قبال انگار که کنه یم نگاهش ی جور

 . نداشته واقعا دمیشا

 

 یصندل یرو  یمعمول یلیخ که یحال  در تیوضع ن یا یتو  تونم یم که خوبه

 . نمشیبب نشسته

 

  براش  زیچ همه که نهیا دارم دوست یلیخ نیل درمورد  که ییزهایچ  از یکی

 .زهیانگ شگفت
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 .ست هیهد هی  زیچ همه انگار

 

 .دهیم  بهم یا  العاده فوق لذت بورنیس نیل کردن لوس

 .بخشه لذت برام قدر همون قای دق کردنش کنترل و کردن تیترب  و

 

 . نه فعال. کنم  فکر بهش دم ینم اجازه  خودم به یول

 . میکن کار مون یاساس نیقوان  یرو که نیا  از قبل تا نه

 

 .ادیم  نظر  به مردد اون و رم یم کالج سمت به

 راهه؟« به رو یچ همه» 

 .دهیم تکون سر

 

 .  ستم یا  یم کالج یجلو

 .« زنم یم زنگ بهت هار نا وقت» 

 

 . کنه ینم  یحرکت یول  دهیم تکون سر بازم

 .«  یرسوند منو که ممنون» 

 

 .« بخشه لذت برام کار نیا» 

 

 .  رن یم در ی رهیدستگ طرف به کشیکوچ یها انگشت

 هاش لب و گرده یم بر طرفم  به باشه شده عوض نظرش  که انگار هو ی یول

 .  کنه  یم لمس رو  م گونه



 

 119 

 

 .  کنم یم حس  آلتم تا یحت   رو تماس نیا  از حاصل  یها موج من

 

 .« کی ن نمتیب یم بعدا» 

 

 .  وقتش   به. کنه ر ییتغ دیبا  نیا!   کین

 

 .  کنم  یم نگاه رو رفتنش

  کت اون با فش یظر اندام و  انداخته هاش شونه یرو رو  ش کوله یها بند

 . شده پوشونده دیجد

 

  یم یورود  در به که یوقت تا گرفته دستش یتو رو غذاش  ظرف همچنان

 . رسه

 

  محروم ازش ها مدت که کنه یم ی بخش تیرضا حس از   سرشار منو ن یا و

 .  بودم

 .  یبد تیاهم بهش که یباش داشته رو  یکس هیخوب حس

 .  یکن  مواظبت ازش که

 . یباش عاشقش که یکس

 

  همراه نیل به که  نمیب  یم رو  یدختر لحظه نیهم در که  وفتم ی ب راه  خوام یم

 .رهیگ یم  رو بازوش و شهیم

 .  شیآرا  از دهیپوش یصورت و داره رهیت ی  حلقه  حلقه یموها از یانبوه دختر
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 .  آنه  یکل اون  که فهمم یم خودآگاه نا من و

 .  نیل خودخواه و  نخور  درد به  قینارف

 

 .  کنه یم نگاه من طرف به آن  یکل و  ندازهیم باال شونه نیل که نمیب یم

 .  گهیم ی زیچ و   نهیب یم رو نیماش

 . دهیم ادامه راهش  به  و ندازهیم باال  شونه دوباره نیل

 

 .  افتم یم  راه بعد و  بشن خارج دمید ی محدوده از  اونا تا  کنم یم صبر

 

 . بشه اضافه مون یاساس نی قوان به هم آن یکل تا وقتشه کنم یم فکر

 

 .کنم یدگیرس بهش  بعدا  تا کنم یم مرورش  ذهنم یتو

 

 "نیل"

 

 ه؟«یک مرسدسه ارو ی اون ن؟ یل خبره چه »خب؟ 

 

 . مخه رو واقعا  رفتارش  نیا  و شه ی نم الیخ  یب آن یکل

 .باشم  داشته یبد احساس شهیم باعث و کنه یم ناراحتم  همش

  م یخصوص مسائل از  تا خوره یم مغزمو  و زنه یم خونکیس بهم داره االنم

 . ارهیب در سر

 

 .«کهین »اون
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 .برداره دست کارش از جواب نیا  با اون  کن فکر درصد هی و

 .«داد نجاتم که ی»کس

 

 ؟«یدار  کین  با یصنم چه تو  االن خب  و! کی»ن

 

 .حرفاست  نیا  از  تر کنه  اون ی ول بدم رو جوابش باال  سر کنم یم یسع

 .« کنه یم ینگهدار ازم فعال »اون

 

 کنه؟«  یم ینگهدار »ازت

 

. بشه  راه روبه  م خونه اوضاع که یوقت تا . مونم یم اون شیپ »من

  فنا به کامال  که یا  خونه. یکرد گور  و گم داشویکل که  ی ا  خونه...  یدونیم

 .«بودم سرگردون بارون ریز  من یوقت اونم شده نابود  و رفته

 

 .شمی م خوشحال کمی  فقط  من و  دوزه یم بهم شو زده وحشت نگاه

 

 .دمیم تکون سر دوباره

 .«خونه همون. کلز »آره

 

  روز ید رو نهیش  یم ابونتونیخ  تو که بارنز  خانوم مامان. متاسفم ن،یل! ی»وا

 .«هستم یواقع   یعوض یکون هی  من. رفته گا به کال  خونت که گفت و دید

 

  نیا دیبا که هرچند. دمینم شانهیاند  مثبت و  مودبانه رو حرفش  نیا  جواب من

 . بکنم کارو
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  و. دیخر برام  لباس چنتا و  رونیب برد  منو. بمونم  خونش  تو داد اجازه کی»ن

 .«کالج به  آورد منو

 

 .شهیم رهیخ چسبوندمش نم یس به هنوز که  ناهارم ظرف   به اون

 .«کرده درست چ یساندو برات »و

 

 .«کرد درست چیساندو »آره

 

 . نهی بب ظرفو   یتو  ذارم ینم من ی ول کشه یم آرنجمو

 ...«کمی  ن یا یکن ینم »فکر

 

 ؟«یچ کمی»

 

 .کنه درست رو  شیبند جمله  تا کنه ی م یا  یطوالن مکس

 

 واست ده،ی م نجات  رو تو  یاتفاق یآدم هی. ترسناکه یکمی. دونم یم »چه

 نه؟« ترسناکه ذره هی. کنه یم آماده برات  ناهار ظرف  هی  و خره یم لباس

 

 . ندازم یم باال شونه

 .«خوبه   هم یلیخ. ستین ترسناک  »اون

 

 .«یدونیم بود خوب  واقعا هم" یباند تد. "باشه یالی سر قاتل هی »ممکنه
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 . خندم یم

 ؟«یکرد نگاه یلیتخ  لمیف  ینشست باز »تو

 

 .«یایم حساب  به  طعمه هی که اونقدر.  یهست واقعا. ینیر یش یلیخ  تو و »آره

 

 که باشم جنده  اونقدر اگه  البته. آره. فهمه یم که هیکس نیاول  احتماال اون

 . بگم یکس به بخوام

 

  آدم اون . ستمین احمق یول. نباشم دهید جهان تو  ی اندازه به دیشا »من

 .«ادیم خوشم  ازش  من و. هیخوب

 

 . گفتم سرزنش  و  تحکم  با یجور  هی  رو ادیم خوشم ازش

 .کرد یم نگاهم یجور  هی و بود شده گشاد هاش چشم چون

 . کنه ییبازجو ازم  خواد یم انگار

 

 ؟«یبخوا رشوی ک  که یاونجور یعنی  ؟ یدار دوسش یعنی اد؟ یم خوشت »ازش

 

 شن رد  خوان  یم که ییکسا یبرا  رو راه تا کشم یم وارید سمت به خودمو

 . کنم باز

 .«یهمونجور . دارم دوسش »آره

 

 . اومد  سراغم به حس همون هم باز زدم رو  حرف ن یا یوقت و

 .لرزش و خارش همون
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 .دیکش یم شعله وجودم  تو  که یحس اون

 .من کنار  حضورش  یآور ادی

 

 . کنه یم نگاه  بهم شده شوک و  باز دهن با آن یکل

 . دمید ازش  حاال تا که  یحالت نیتر شوکه

 

 ...«اون... اون ی»ول

 

 .ادینم خوشم ازشون  اصال که یکلمات. رهیدگ کلمات با

 .ادینم بهش اصال  که یحالت و

 

 .« رهیپ  یادیز اون . ادهیز سنش... »اون

 

 . بلنده م خنده  یصدا  و خندمیم

 .« سالشه دو  و چهل  فقط . ستین ر یپ »اون

 

 .  چهل. نیل  شهیم سالش چهل گهید سال من ی»بابا

 .«  رهیپ اون  و

 .  کنه یم ناله

  ست؟«ین مهم برات  واقعا.  داره پدرتو  سن کین  اروی نی»ا

 .  کنه یم  مچاله رو صورتش

  »چندشششش«
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 .  ندازه یم تقال  به رو قلبم فکرش

  بروز  کنم یم  یسع و دارم سرم تو   یفیکث افکار چه بدونه  اون  که نیا فکر

 . ندم

 

 .«  دارم دوسش فقط.  کنم ینم فکر  بهش یمدل اون  واقعا »من

 

  داره؟« دوست رو  تو  »اونم

 

 . بگم دروغ  تونم ینم من و  کردن زوم من یرو  قایدق هاش چشم

 .  کنم نگاه رو کجا دونم ینم

 

  کرده؟« باهات هم یکار »اون

 

 .  دمیم تکون سرمو

 .«  ستین اون اصال  موضوع. »نه

 

  ه؟«یچ »پس

 

 . هستن سوختن حال در هام گونه کنم یم حس

  از که انیم آموزها دانش از یانبوه حال نیا  در و ذارم  یم لبم یرو دستمو

 .  بشن رد ما نیب

 

 :کنم یم زمزمه
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 ...«  کردم یکار هی من... منم »موضوع

 

 . بنده یم نقش  صورتش  ی رو  یمیعظ پوزخند

  ؟«یواقع یعنی ؟ یکرد یکار هی »تو

 

 .«  ساختم خودم  از  کمال  و تمام احمق هی من خب؟   بود یا  احمقانه وکار. »آره

 

 . نخنده بهم کرد یم یسع  داشت بگم تونم یم

 ...« ینکرد کارو نیا  تو »مطمئنم

 

 .«  کردم کامال. »چرا

 

 .  زنه  یم لبخند وضوح به

  کرد؟« کاریچ  اون »و

 

 .«  کنم تشکر ازش  ی نجوریا ستین  الزم گفت بهم »اون

 

 .« هیجندگ واقعا یز یچ ن یهمچ یبرا سکس از استفاده. نیل یبکن دمینبا »و

 

  یکار چه که  نیا درمورد آن یکل  نیقوان از  کدوم چی ه نداشتم  قصد اصال

 .  رم یبگ  یجد رو ستین   یکار چه  و هیجندگ
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  به جذاب الیتک  جفت ه ی از بعد که یکس  هر با کارو  نیا که ن یا اون،  ی ایدن تو

 .ستین یمشکل و  هیاوک   کامال ی بکن رسهیم نظر

 .  کرد یقدردان  ابراز یکس به روش نیا  با شهینم یول

 

  که ن یا یول هیدرست کار  یبر  یکن ول  یجنس عضو هی خاطر  به دوستتو  که نیا

 . اشتباهه یکن فکر پدرته  یجا یسن لحاظ  از که یمرد به

 

 .« خواسته یم خودشم که بندم یم »شرط

 .  زنه یم  بازوم به یا سقلمه

.  تو مثل ی گریج بلوند   ی کهیت نیهمچ  اونم.  نیل ادیب خوشش تو  از  دیبا »اون

 کثافت« مرد ریپ . زنه یم جلق ادتی  به بار  هی قهیدق  پنج هر  که بندم یم شرط

 

 .  شهیم تموم من ی غره چشم  با ش خنده

 .« یشانس مرد ریپ  هی نه یباش من با دی با تو . گم یم ی»جد

 

 .  کنه یم  وحشت از  پر وجودمو  هم فکرش یحت

 .« باشم  کین  با دارم دوست. خوبم »من

 

 .«  نمک  با چه. خره  یم لباس و کنه یم درست چیساندو  برات که کین »بابا

 

 !  کین بابا

 .  بشه خشک دهنم و بشه دیشد  قلبم  تپش.  رمیبگ گر شهیم باعث فکرش

 

 .«  یخواب ینم اتاقش تو  که بگو  خدا رو  تو اتاقش؟  تو ؟ یخواب  یم کجا »خب؟ 
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 .«  دخترش اتاق  »تو

 

 .  کنم یم تمرکز  خطر  ی ب موضوع هی یرو

  وار ید ی رو یها  نوشته و  بگم بهش نیج یداشتن دوست  اتاق  درمورد که نیا

 . داد یم بهم بودن  اونجا که یا  العاده فوق  حس  و

 

 .  باشه گرفته قرار   ریتاث  تحت آن یکل رسه ینم نظر  به

 . ام  وونهید  انگار که کنه یم نگام  یجور و  چرخونه  یم رو هاش چشم

 

  دوز کاله یچا  سیسرو  و  یصورت یها پرده با ؟ یموند  بچش اتاق  ی تو »تو

 وانه؟«ید

 

 ینم یزندگ  اونجا  گهید. شده بزرگ اون. ستین بچش اتاق گهید »اونجا

 .«کنه

 

 درسته؟« بزرگساله هی االن  یعنی پس ستین بچه دختر هی  گهید اون اگه »خب

 

 . کنم یم دییتا

 .« رفته اونجا  از  احتماال.  نطورهیهم گمونم به »آره

 

  گونه بچه ی قلعه  هی مثل  هنوز اتاقش  چرا پس شده بزرگ  اون  اگه... »خب

  مطمئنم من کجان؟  پس ش  نوجوانانه  یها پرت و خرت که نهیا منظورم ست؟ 
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  ا ی" تیاستر بک" یپسرها از  پُستر چنتا  مثال. باشه داشته ییزایچ هی  دیبا اون

 .ییپرتا  و چرت نیهمچ

 .«شده بزرگ   که یا بچه از  نشونه  هی ای... شیآرا لوازم دمیشا

 

  ا ی پنج که هی وقت  مثل هنوزم  نیج  اتاق که بودم نکرده  فکر موضوع نیا به

 .بود ساله شش

 . ستین نجای ا گهید اون که هیادیز زمان مدت نکهیا با

 

 :گم یم بلند  یصدا با  رو فکرم

 .« نبوده اونجا اصال مدت نیا تمام دیشا. کرده یم یزندگ مادرش با دی»شا

 

  که نهی ا منظورم. نیل باشه اونجا  شدنش بزرگ از  یا  نشونه هی دیبا »بازم

 باشه؟« داشته یپر  قصر هی  خواد یم هنوزم یرستان ی دب احمق کدوم

 

 !من: کنم  یم فکر خودم با

 . ارم یب زبون به کنم ینم  جرات یول

 

  ای گهید اتاق هی . هست ی زیچ هی حتما  مطمئنم. پرسم یم  نیج درمورد »ازش

 ...« مونده ینم اونجا   وقت چ یه اون دم یشا. یز یچ نیهمچ

 

  و  ارهیم باال روح هی مثل  رو هاش انگشت  و کنه یم یطانی ش افشویق آن یکل

 .دهیم تکون

  ی  ساخته فقط  اون دیشا... وهوهوهووووی...  نداره وجود  اصال  اون دمیشا ای»

  یانبار ی تو شو مرده مادر ی جنازه  ی زود به تو  و. باشه یروان آدم هی ذهن

 ...«کنه یم دایپ
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 .ندازهیم  خنده  به منو فکرش

 .« ینیبب  تو یلیتخ  یلما یف همون یبر دیبا  تو.  یخنگول یلی»خ

 

 . میبر کالس سمت به  هم با تا ذارم یم پشتش دستمو

 :گهیم و ندازهیم باال  شونه اون

 که یحال در پابرهنه و  هیجان  منحرف هی اون  یدیفهم یوقت . م ینیب یم »حاال

  ن یا من ی  خونه  یاومد و  یکرد فرار  بود دنبالت شیالیخ  دختر ی لدوید با اون

 .«بزن  بهم حرفو 

 

 :گمیم خنده با

 .« یتیترب  یب یلی»خ

 

 یدد شیفت   که ستمین ی فیکث یکوچولو  جنده  اون من. ی تیترب  یب تو »نه

 .«داره

 

 . فهمم  ینم رو هاش حرف   یمعن واقعا  یول خندم یم بهش

  نجات منو چطور اون دونه ینم. شناسه ینم رو  کین  اون  که نهیا  منظورم

 .کرد مراقبت ازم  یچجور. داد

 . کنم یم تیامن  احساس چقدر باهاشم ی وقت دونه ینم

 

 .«هی خوب پدر واقعا »اون

 

 . چرخونه یم هاشو چشم
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  لذت براش مطمئنم. نیل رهیگ یم ازت تویباکرگ داره که بگو  بهش  یوقت  نوی»ا

 .« منحرف ریپ کثافت. بود خواهد  بخش

 

 . بدم جواب  تونم ینم.  دم ینم جوابشو

 یحال در کردم  حلقه  گردنش دور دستامو و نشستم بغلش یتو من ذهنم یتو

 ... داره اون که

 

 .«نی»ل

 

 . دهیم لو منو م برافروخته صورت و گردم یم بر تی واقع به  تکون هی با

 :گهیم بهم

 .«نگرانتم »من

 

 . ستمین نگران  اصال من یول

 

 ۹ فصل

 

 "کین"

 

 .«نچی ل یآقا ریبخ  »صبح

 . دوشنبه یها صبح  یشگیهم ی ها  ریبخ صبح و سالم همون از  ییایدر بازم

 

 . پرسم یم شون هفته  آخر درمورد مردم از  و  زنم یم مویشگیهم لبخند
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 .ها کافه و ها سکوید ی تو شبشون شنبه و هاشون بچه درمورد

 

  رو  هام لی میا و  رمیگ یم شیپ  رو دفترم راه میشگیهم ی  قهوه با معمول  طبق

 . کنم یم چک

 .میصبحگاه ی روزمره  یکارها ی هیبق  مثل

 

 . دارم یمتفاوت احساس  امروز

 .شده رهیخ بهم  زمیم ی گوشه عکس قاب یتو  از  نیج

 .کنن یم نگاه نیدورب به دو هر و خنده یم مادرش آغوش ی تو که یحال در

 .شدن رهیخ  بهم

 

 .کنم یم  لمس رو عکس قاب

 .یشگیهم نییآ همون

 .شهینم فشرده درد از  قلبم  قبل مثل بار  نیا  که تفاوت  نیا با

 

 . هییتنها نیا

 . فقدان  جور هی  بهتر، عبارت به ای

 

  کنم، یم صدا  رو  میمنش و کشم یم  روزمره نیروت  یکارها  از دست یوقت

 . کنم  یم حس وجودم سرتاسر رو ییبا یز یسرزندگ حس

 

 . ادیم نظر به یعال امروز " یپن"

 .دهیپوش نو  راهنیپ کنم یم فکر
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  ی  خونه  به یزکاریتم میت هی فرستادن بر  یمبن دستوراتم  و  زنه یم لبخند اون

 .کنه یم ادداشتی تند تند رو نیل

 . ظاهرش در یر یقافلگ  ای تعجب از ی ا  نشونه چیه بدون

 

 .باشن داشته رو  وحشتناک یها یخراب  ریتعم امکانات دیبا  اونا گمیم بهش

 .  بشه رو  و ر یز  دیبا کال اونجا. ازهین  یاساس ریتعم هی

 .  دکوراتور

 .  میاریب دکوراتور چنتا دیبا شد  تموم کارشون یوقت

 .  نو یها پرده هم دیشا و  یخنث یها رنگ

 .  باشه هماهنگ  خونه  رنگ با  که ییها پرده. آره

 .  داره از ین نو پوش  کف اونجا. دیجد پوش  کف نطوریهم و

 .  تشیامن ی برا  ساز قفل هی و

 

 .  گم یم دروغ  خودم به دارم هنوز که دونم یم

  نیل که نمیبب خوام   ینم چوقتیه من که رم یگ یم رو ال یخ  نیا  یجلو  هنوز

 . گرده یبرم  اونجا به دوباره

 

 .  هیخوب  آدم شیپ که بدونه  دیبا دختر اون یول

 .  یقو مرد هی

 . کنه محافظت ازش یزندگ ناگوار اتفاقات یتو  تونه یم که یکس

 

 . مادرشه کنم فکر بهش  دیبا که ی ا گهید ی مسئله و

  یا  گهید نقش نقش  چیه یکیژنت نسبت  هی بجز که یزن ی رو یبتون  اگه البته

 .  یبذار مادر اسم  نداره تیزندگ تو
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 : پرسه یم یپن

  هست؟  هم یا  گهید زیچ

 

  چرخونه یم ادداشتشی ی  دفترچه یباال   رو خودکارش مشتاقانه که یدرحال و

 .  زنه یم لبخند

 

 . درخشه یم نور  یتو که کنم یم دقت گردنش  دور زیآو  گردنبند به

 .  کنم یم نگاه ششی آرا ظرافت و لباسش یلیپاست  یصورت به

 

  عنوان به. یکن انتخاب جواهرات برام تیقگیسل خوش  با   تو خوام  یم. »بله

 .«  نفر  هی یبرا هیهد

 . کنم یم مکث

 به من. خاص یلیخ  زی چ هی.  یپن ی دار دوستش یلیخ خودت  که یزیچ هی»

 .« دارم اعتماد تو  قضاوت

 

   نظرتونه؟« مد  یخاص ی  نهیهز سقف. نچی ل یآقا »حتما

 

 .«  داره قرار بعد ی مرحله در متیق.  یپن ادیم خوشت  یچ از  خودت نی»بب

 

  داره یسخت به که بگم  تونم یم. حرکاتشه یتو  یخاص جانیه. دهیم تکون سر

 .  رهیگ یم رو  شیکنجکاو یجلو

 . بدم  دستش یسرنخ چیه  ستین قرار  من یول
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 ...«  اوممم...  »اون

 .  کرد شروع باالخره

 

  »اون؟«

 

   ؟«... رابطه  هی  ای... دوسته هی»

 

 : گم یم بهش

 .« خاصه شخص ه ی اون. دو »هر

 

  سالشه؟« »چند

 :کنه  یم ح یتصح عیسر و

 .« بگردم یمدل چه  دنبال بدونم دی با که نهیا  »منظورم

 

 .« سالشه هجده »فقط

 

 . شده متعجب که دونم یم من  و . کنه یم نگاه بهم  فقط گمیم نو یا  یوقت

 

  من ی برنامه  فوق کار نای قی بگم تونم یم من یول پرسه ینم یا  گهید سوال

 .  کرده جور  رو ی فتوکپ  بخش کارکنان بحث ی سوژه

 

 . شهیم خوردنم حرص باعث نیا معموال

 .  امروز  نه یول
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 .  بده آزار منو بتونه که نداره وجود ی چیه امروز

 

 .  کنم یم آزاد رو  امروزم  بعد به چهار ساعت از  شرکت م یتقو  یتو

 .  برسه خونه به  کالج از  خطر  ی ب دیبا کوچولو  نیل

 

 . هی همگان قتیحق هی نیا   نا،یا  ی همه از  جدا

 .  خوشحاله ازش   بدونه، اونو  که  شانسه خوش اونقدر یهرکس که یقتیحق

 

  یم یخوشبخت  احساس  موضوع نیا   از ها سال  از بعد بار  نیاول  یبرا منم و

 .کنم

 .  داره قرار تیاهم  اول ی  درجه در" خانواده"

 

 .  بشه  انجام دیبا یشگیهم یها کار  حاال و

 . بفرسته داخل رو ۹  ساعت رجوع ارباب  که خوام یم ی پن از

 

 "نیل"

 

 . رهیگ یم تماس باهام ناهار  موقع کین

 

 .دهیم بهم بی عج حس  هی تلفن پشت از  صداش دنیشن

 .داره هم یخاص  غرور  هی یول قه یعم و  گرم صداش

 .کاره سر  که نهیا  خاطر به غرور  نیا  احتماال که
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 . کنم یم تصورش اونجا

 .خفن یحسابدار شرکت  هی ی تو سهامدار هی

 .پولدار ی ها یمشتر و محکم یها دادن دست

 

 .داره یمنش هی حتما اون کنم یم فکر

  ز یآو  حلق خودشونو دستورش به حاضرن که ییها آدم از  بزرگ میت  هی و

 .کنن

 .سشونهیرئ اون  باالخره

 

 . هیخوب  یبابا  که همونطور.  خوبه  سیرئ هی اون

 . خوب  معشوق هی و

 

 .کنم یم احساس رو  وار وانهید یها  لرزش اون دوباره

 . زنن یم بال دارن شکمم یتو پروانه عالمه هی انگار

 

 یداشتن دوست هام چ یساندو و گذرونم  یم رو یخوب  روز  که گمیم بهش

 .بودن

 

 . ریپن  و  ژامبون

 .مرغوب و یعال ژامبون  از  میضخ یها برش

 .خرم  یم خودم ی برا من که مسخره و یالک یزا یچ  اون مثل نه

 

  خوشحال  حرف   نیا  از  نظرم به  اون  و بود خوب یلیخ  کالسم گم یم بهش

 .شهیم
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 .ارهی م لبم به  لبخند ن یا و

 

  شم یم آن یکل متوجه یسخت به و خندم یم دارم کنم یم  قطع رو تماس یوقت

 .خنده یم  من به داره اونم که

 

 !«آره؟  ست هیهد هی. دیجد ی»گوش

 

 .«گرفتم قرضش »فقط

 . کنم یم نگاه هیقض  به ی نجوریهم واقعا خودمم و

 

 .دهیم لمیتحو  نگاهشو همون دوباره فقط   و گهینم یچیه

 .دمینم تی اهم من یول. ش دهنده آزار نگاه همون

 

 . نمیب یم نگ یپارک  یتو رو کی ن مین  و چهار ساعت

 . شدم جدا ازش  که ییهمونجا قایدق

 

 .دهیم بهم  یبیعج  حس  نیا و شدن  رهیخ کین مرسدس  به مردم که نمیب یم

 .شم یم  تیحما دهیپوش کیش  شلوار و کت که یمرد نیا  طرف از که

  یها کهیت با ییها  چیساندو و  رونه یم متیق  گرون یلیخ نیماش هی که یمرد

 .کنه یم درست برام  ژامبون میضخ

 

 . نداشتم  پول وقت چی ه نیا  از  شیپ تا من

 .نداشت نیماش وقت چیه مامانم
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 . برد یم ییجا باهاش منو داشت نمیماش اگه  دارم شک هرچند

 

 .داشته ی خوب  روز شرکت یتو  که گهیم بهم کین

 .یمعمول  روز ه ی خالصه و مالقات قرار عالمه هی

 

 . هیچطور  اون نظر از  یمعمول روز هی  بدونم  خواد یم دلم

 .بدونم درموردش رو زی چ همه خواد یم دلم

  نظر به  احمق خوام  ینم من و. هستن احمقانه یلیخ ذهنم  یتو  یها سوال  یول

 .برسم

 

 :پرسه یم

 ؟«یکن  یم فکر یچ »به

 .منده عالقه و  خوشحال اون. صورتشه یرو  لبخند همون بازم

 .مه یخوشحال باعث نیا  و  دونم یم نو یا من

 

 . ندازم یم باال شونه

 ...«کردم یم فکر تو  درمورد داشتم »فقط

 

 .خندهی م ی نیدلنش یصدا با

 ؟«یکرد یم یفکر »چه

 

 .«گهید ییزایچ  هی. دونم ی»نم

 .بخندم منم شهیم باعث ش خنده
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 .«دونم ینم یادیز  زیچ...  فقط من »

 

 من؟« »درمورد

 

 فشارش تا گرده یم من دست دنبال دستش با و  ستهیا یم قرمز چراغ پشت

 .بده

 

 .«بده زمان کمی فقط نیل یفهم  یم زویچ همه »تو

 

 . زیچ همه

 .دارم دوست هم رو  فکرش یحت

 

 .« بپرس ازم  یدار دوست که یچ »هر

 

 . پرسم یم ازش . کنم  یم کارو نیهم خب،

 خوابم؟« یم اتاقش یتو من که شه  ینم ناراحت نی»ج

 

 .«شه ینم. »نه

 

 ...« که نهیا  منظورم  مونم؟  یم تو  شیپ من که ؟ یگیم بهش من »درمورد

 

 .«»نه

 



 

 141 

 .شده محو  چهرش از  یکل به لبخند و

 

 . دمیپرس ینم نوی ا  وقت چ یه کاش یا

 .کردم یم  انتخاب دنیپرس واسه گهید سوال  هی دیبا

 . نشیماش ا ی خونش   ای کارش دفتر درمورد یز یچ هی

 

 . کنم یم نگاه پنجره  رونیب به

 .ادی م نظر به آشنا ریمس

 فهمم یم اونجاست  که یبزرگ درخت دنید با من و شن یم تر خلوت ها جاده

 . میدار فاصله خونه   تا قهی دق پنج که

 

 .« یخوا یم که هیزی چ  نیا  اگه. گم یم بهت نیج درمورد »من

 

 . بشم یعصب شده باعث آن یکل  یدییپارانو ی احمقانه  یها الیخ  و فکر

 . بشنوم نیج درمورد بخوام  که ستمین  مطمئن و

 

 . کنم یم حس خودم  یرو رو نگاهش  یا  لحظه یبرا

  درک رو یاساس نیقوان  بهتر بشه باعث نیج درمورد کردن صحبت دی»شا

 .«یکن

 

 »واقعا؟«

 

 .کنه یم خم  طرف هی به سرشو
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 .«دی»شا

 

  و کنم یم سکوت من م،یر یم جاده  آخر سمت به  و میش یم رد تیگ از  یوقت

 . گم ینم  یزیچ

 

 .داره یم بر  رو  مدارکش فیک اونم  و  قاپم یم عقب یصندل از  رو م کوله

 

 .م یا خونه دوباره ما و

 ". خونه"

 

 . زهیر یم آب وان یل هی من ی برا و کنه یم روشن  رو ی کتر ر یز اون

  گرم یها یدنینوش من که نگفتم بهش وقت  چیه که کنم ی م فکر نیا  به من و

 . ندارم دوست رو

 .دونه یم  خودش  انگار یول

 

 یم درست یچا  خودش ی برا داره که کنم یم نگاه  بهش و  نمیش یم زیم پشت

 .کنه

 . مونم یم منتظر  فقط

 

 .هستن یجد  یلیخ هاش چشم

 .«یاساس  نی»قوان

 

 . کنم یم  حس پاهام  نیب رو  یبیعج قلقلک من و
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 یم نگاه شدن حلقه  ماگ دور که هاش انگشت  به من و نهی ش یم من یروبر

 .کنم

 . یقو یلیخ  و. هستن بزرگ یلیخ  اونا

 

 .«ه یاساس نیقوان منظورم هستن؟  یچ »اونا

 

 .شهیهم. ن یل ،یامان  در تو که بدونم  خوام یم »من

.  یبش گرانید  نیماش سوار تو خوام ینم. کنم چک  رو  تو که دارم ازین من

  یوقت. افته  یم ینجوریهم اتفاق.  شیشناس ینم که ی بر یی جا خوام  ینم

 .«کنن یم ی اطیاحت یب آدمها

 

 . کنم یم تکرار

 .« یاطیاحت  ی»ب

 

 . زنم یم لبخند

  بشم، نشونیماش سوار بدن شنهادیپ  بهم  که ندارم رو یادیز یآدمها »من

 .« کین

 

  رو تو مثل  ییبایز  و جوون  دختر  بخوان که هستن یفراوون ی»آدمها

 .«ینی ب ینم رو  اونا تو دیشا. نیل برسونن،

 

 .«طرفداره  پر و  معروف که  آنه یکل. دمیند وقت چیه. نمیب ینم »نه
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.  خودخواه همه از  شتریب  و. نادون  و  مالحظه یب. ست مالحظه  یب آن ی»کل

 .نیل یاون  از بهتر یلیخ  تو

  ی تو خودش  همراه رو تو  که یند  اجازه بهش تو که دادم یم ح یترج من

 .«بکشونه مختلف  یها تیموقع

 

 . کنم یم دییتا

 .« بکنم کارو  نیا  ندارم قصد »منم

 

 .« خوب »دختر

 

 . کنم یم نگاه هاش چشم به

 . زنن یم لبخند دارن انگار

 

  ی تو آن یکل  با  و نشم آدمها نیماش سوار که ؟ یاساس  نیقوان بود؟  نی»هم

 نشم؟« سرگردون ها کالب

 

 .«هاست حرف  نیا  از تر گسترده هیقض. »نه

 

 .قلقلک  اون  دوباره و

 . یقو... یل یخ  زیچ  هی. صداشه  ی تو ی زیچ  هی انگار

 

 .« یباش خودت مراقب تو خوام یم »من

 

 . کنم  متوقف  پاهامه نیب که یحس  اون تونم ینم من و
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 . بدم فشار هم به هامو ران شهیم باعث

 

  نیا  تو یبرا یکس ن یا از  قبل  کنم ینم فکر.  کنم مواظبت تو از  خوام ی»م

 .«باشم نفر نیاول  خوام  یم من و. باشه کرده کارو

 

 . نیاول

 .باشه  من ن  یاول اون که خوام  یم منم

 . زی چ همه یتو

 

 ...« تو ستین الزم... باشم خودم مواظب... تونم یم »من

 

 .«بخشه تیرضا برام  ن یا. خوام  یم نویا »خودم

 

 . ی چ یعنی نی ا  که دونم ینم من و

 . بپرسم ازش خوام  ینم و . میهست یچ ما دونم ینم

 

 . کنم یم کارو  نیا یول  بپرسم،  خوام  ینم

 

 .حاله یب  و ف یضع صدام

 نیهمچ  هی  ای! م؟ یّ ق ا ی محافظ...  هی  مثل... اوممم... که نهیا »منظورت

 ؟؟«یزیچ

 

 . رمیبگ ازش نگاهمو تونم ینم من و کنه  یم داغ منو نگاهش
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 .«بگو  منظورتو . نیل »بگو

 

 پدر؟« هی...  اوممم... هی »مثل

 

 ؟«یخوا  یم تو  که هیز یچ نی»ا

 

 .اومده سراغم بد  حال  اون دوباره یول.  خوام یم که هیزی چ  نیا  دونم یم. بله

 . کنم  یم فکر خواستنش به ی وقت درونمه که یتاب و  چیپ  اون

 . کرده جادیا پاهام نیب  رو  قلقلک و  خارش  همون بخوامش ی اونجور که نیا

 

 .« یخوا یم ی چ بگو بهم ؟؟ ی»چ

 

 ! سخته برام دادنش قورت  چقدر و  خورم یم م  وهیآبم  از ی ا جرعه

 

  حرف درموردش ما. یبگ بهم زویچ  همه ی تون یم. نیل  یبگ  بهم یتون ی»م

 .«هی اساس  نیقوان از گهید یکی  نمیا.  میزن یم

 

 . خورم  یم یدنینوش از  یا  گهید ی  جرعه زور  به و دمیم تکون سر

 

  فقط . کردم یم یرانندگ داشتم من. ما  یدو هر  یبرا. حساسه  تیموقع هی نی»ا

.  یداشت از ین نفر  هی به. بارون ریز گمشده. یبود  اونجا تو  و کردم یم یرانندگ

 .«داشتم از ین نفر هی به من که همونطور قایدق

 

 . هستن من یرو هنوز  هاش چشم یول.  نوشه یم یچا کمی
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  ها تیموقع نیبدتر یتو  رو آدمها ما که هیزندگ روش نیا  کنم یم فکر ی»گاه

 .« کنه روبرو هم با

 

 ر؟«یتقد »مثل

 

 . زنه یم لبخند

 .« کنم نگاه بهش یهماهنگ هی  عنوان به  دنیم حیترج »من

 

  یم رو طالعم هرروز. دارم اعتقاد هم  ی نیب طالع  به. دارم اعتقاد ریتقد به »من

 .« خونم

 

 : گهیم یشوخ به

  تو ما یبرا ی چ ریتقد بدونم دارم دوست. یبخون هم منو مال دیبا دی»شا

 .«باشه یخوب ز یچ کنم فکر. داره نشیآست

 

 .« نطوریهم »منم

 

 ه؟«یچ  یخوا  یم  تو که ی اون. »خب

 

 .کنم یم اشاره سرم پشت به.  ندازم یم باال شونه

 . قشنگش ی  خونه ی تو خوشگل  یلیخ  اتاق  اون به

 

 .«استیپر یها  قصه مثل ... نیا.  زای چ  نیا  ی همه. نی»ا
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 .خنده یم

 دلبر؟« و وی»د

 

 . خندم یم باهاش منم

 که یهست نگیچارم پرنس  هم تو و خدمتکارم  دختر ه ی من. ندرالیس. »نه

 .«یدیم نجات منو  و یایم

 

 .درخشن یم هاش چشم

 گهید یبشناس منو یوقت.  ستمین یکن  یم فکر که ینگیچارم  پرنس اون »من

 .«یکن  ینم فکر ی نجوریا

 

 . کنم ینم باور  رو حرفش  من یول

 .خنده یم بازم اون  و گم یم بهش  نو یا

 

  ی همه با  یکاف ی  اندازه به ما  اگه.  نیل باشه قصه  هی  بتونه نیا دی»شا

  که هیکاف فقط  کنم  یم فکر من. جادوئه از  پر  یزندگ. میبخوا  اونو  وجودمون

 .«یکن اعتماد بهش

 

  هی دونم یم یول  وفتهی ب اتفاق  دمیند اد یز که االن  تا. دارم  اعتقاد جادو به »من

 .«داره وجود رونیب اون ییجا

 

 .«باشه نجایهم هم دی»شا
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 .پره یم نییپا  و باال داره . نداره هم ی دواریام جرأت ی حت قلبم

 .ندازه یم وحشت به  منو خوامش  یم  اندازه چه نکهی ا و

 . شیزندگ و اون  یرو  افتادم  چطور نکهی ا از  کنم یم وحشت

 

 .ست زمزمه هی هیشب صدام

 .«دوارمی»ام

 

 . رم یگ یم رو دستش زیم سمت اون  از  من و  کنه یم دراز سمتم به رو دستش

 .دنیم فشار دستمو محکم هاش انگشت

 

 ؟«یکن یم کارو نیا .  نیل کنم  مواظبت ازت من بده اجازه»  

 

 . کنم یم دییتا

 .«ادیز ی لیخ. دارم »دوسش

 

 ؟«یکن یم تیرعا رو یاساس نیقوان »و

 

 .« کنم یم تیرعا رو یاساس  نیقوان »من

 

 .« خوب »دختر

 

 . ندازه یم گز گز به  تنمو همه لبخندش و

 . کوبه  یم تر محکم قلبم و
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 . کشم یم یقیعم نفس شدم رهیخ هامون دست به که همزمان

 

 که انگار ؟ یکن  مواظبت من از  یخوا  یم ؟ یخوا یم تو   که هیزیچ  نیا »و

 ...«من

 

 ؟«یهست من یکوچولو  دختر تو که »انگار

 

 .باشن شده قرمز چغندر  مثل دیبا هام گونه

 .کنم  یم دییتا  سر با و  بندم یم هامو چشم

 

  یتو ؟ یخواست  یم یچ راهرو  یتو  شبید ن؟ یل یخوا   یم یچ گهید تو »و

 ؟«یدیچیپ یم  خودت به  و یخورد یم تکون  یوقت یخواست   یم یچ تخت

 

 . کنم باز  هامو چشم  تونم ینم

 . تونم   ینم واقعا

 

 .«»تو

 . کنم یم پچ  پچ

 .«خواستم   یم رو »تو

 

  یم فکر نکهیا  ای یقدرشناس از  جدا  ؟ یخوا یم که هیزیچ   همون هنوزم نی»ا

 .«دمیم قول بهت. نیل ستین الزم کار نیا  واقعا ؟ یبکن کارو ن یا دیبا یکن

 

 . دمیم تکون سرمو
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 .«ستی ن نیا  خاطر  به. »نه

 . زنه یم  گلوم یتو  داره قلبم

 .« دارم دوست تورو چون ... خوامش  یم  چون... چون  »فقط

 

 .بده  جوابمو  منتظرم و  کردم حبس نفسمو

 .کنمیم  باز هامو چشم که ست کننده شوکه برام اونقدر   واکنشش یول

 

 .«کنم صحبت باهات نیج درمورد دیبا »من

 

 ن؟«یج »درمورد

 

 .«یبدون رو لشیدل که الزمه. باشه  رانهیگ سخت  ممکنه من نی»قوان

 

 . کنم یم نگاهش متمرکز و  باز یها چشم  با  و دمیم تکون سر

 . کنه ینم  ول دستمو که ممنونم  ازش

 

.  بود شده گم. دمید رو مادرش که بودم جوون .  بود من یکوچولو  دختر نی»ج

 .یبود شده  گم که تو  مثل قایدق

  داش یپ بود گرفته پناه بان هیسا هی   ریز  یزییپا طوفان دست از که یحال در

.  بود مضطرب و آشفته شیعوض  پسر دوست با بحث و  جر  خاطر  به. کردم

  خوشبختانه. ش کالسکه ی تو بود دهیخواب . بود کوچولو ی  بچه هی هنوز  نیج

 .افتاده یدردسر چه ی تو مادرش کنه درک که بود نشده عاقل اونقدر

 

 ...«اون »پس
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  من. بود من مال  اون  هرحال به یول  نه  ،یکیژنت  نظر از  نه نبود؟  من »مال

  یتو  اونو ها شب که بودم یکس من. زد یم صداش بابا  اون که بودم یمرد

 .«گفت یم براش رو شبش ی قصه و ذاشت یم تخت

 

 .کنم یم قشیتشو دادن ادامه  به هام چشم با

 

 یم یسع. دادم یم گسترش  رو شرکتم داشتم هنوز. بودم  جوون نسبتا »خودم

  و. بود دهیرس ارث بهم. بود میپدر ی  خونه نجایا.  امیب کنار پدرم مرگ با کردم

  از  قبل که  همونطور  قایدق. بود  ریدلگ و  خلوت نجایا  زاییلو اومدن  از  قبل

 .«بود تو اومدن

 

 خونه؟«  یآورد هم رو »اون

 

 . زنهیم لبخند

 داشت یوقت و.  خونه  آوردم خودم با رو  کوچولو نیج  و اون . آره. »آوردمش

  درمورد اونو داستان و. کردم درست  رکاکائویش براش کرد یم خشک خودشو

  چقدر نکهیا  و. کردم گوش زشیچ  همه یب پسر دوست و  زیانگ غم یزندگ

 .«ست زده وحشت و نگران  کوچولو ینی ج  یبرا

 

 .« یداد  نجات  رو دوشون هر. یداد نجاتش  »تو

 

  یزندگ هی از  منو اون . داد نجات منو مقابل در اونم یول. کردم کارو نیا »آره

 .«  نداشت برام  یا  گهید زیچ  چیه ییتنها   و کار  بجز که. داد نجات یپوچ از  پر
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 .  کشم یم ینفس

 .«  نهیج منظورم نه؟  مگه نشد  بزرگ نجای ا »اون

 

.  ل یاتومب تصادف  هی تو . مرد بود سالش پنج  یوقت. نیل نشد بزرگ   اصال »اون

 ..«  بود باهاشون  اول   از که یساک همون با مادرش و  اون

 

 .  شنیم تر  رهیت هاش چشم که نمیب یم

 

  گفته. بزنه حرف  خواد  یم بود گفته. گذاشت ادداشتی هی  برام رفتنش از  »قبل

  ل یدال یسر هی خاطر به  یول خواست  ینم رو  مرد اون. داره ازین  کمک به بود

  اون نیماش ی تو گذاشت و برد رو کوچولومون دختر روز اون  احمقانه

 .  یعوض

 .«  مسته اون که بود نشده متوجه دیشا

 

 .  اره یم هجوم صورتم  به  خون  کنم یم حس

 .« متاسفم یلی»خ

 

  احمق رجوع ارباب هی. کردم یم کار  روقتید تا دیبا. بودم  یم نجایا دیبا »من

 ...«  داشتم

 

 ...«  یدونست ینم که تو ی»ول

 

 .« نکردم نیتام رو اونا تیامن »من
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 .  کنم  یم حس صداش ی تو رو درد من و گهیم من به نو یا

 .  نمیب یم  هاش چشم یتو  و

 .هاش شانه یدگیخم  یتو

 . ش کلمه هر یتو

 .  زشی چ همه یتو

 

 .  دمیم فشار محکم تونم یم که یا  اندازه  به رو دستش

 

 .« دمیم قول  مونم یم امان در من. کنم یم تی رعا رو نیقوان »من

 

 .  کنم یم ی ناراحت احساس

 .  یصورت قشنگ  اتاق  اون صاحب یبرا  ی ناراحت

 .  کین  یبرا  نیهمچن

 

 .  کشم  یم یقیعم نفس

 !زهیانگ غم چقدر زیچ همه

 

  یرو یپ  نیقوان از  تو  که مهمه یلیخ. ن یل امنه جات  تو که بدونم  دارم ازین »من

 .« یکن

 

 .  کنم یم دییتا

 .« گم یم دلم ته  از. کنم یم کارو نی»هم
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 . زنه یم ینیغمگ لبخند

 ها آدم ی همه.  یبد بهم  رو اجازه ن یا  اگه فقط . نیل شد خواهم عاشقت »من

 .« باشه عاشقشون که دارن  اجیاحت  یکس به

 

 .  ادیم درد به قلبم

 . شناسم  یم رو حس  نیا من

 . شنی م ریسراز هام اشک  و کننیم دنیجوش  به شروع هام چشم

 .  کنن دایپ  راه رونی ب  به درونم غم و احساسات دمیم اجازه و

 

  کوچولوت دختر خاطر  به واقعا من. کین شد خواهم عاشقت هم »من

 .« متاسفم

 

  چشم لحظه نیا  در که مطمئنم و کشه یم دستم یها انگشت یرو  رو شستش

 .  سهیخ  اونم یها

 

 . ستهیا یم پاهاش یرو  و  کشه یم نفس خوره،  یم تکون بعد

 . شده لیتبد مسلط مرد همون به  دوباره اون  حاال و

 

 .« یباش داشته دوست که دوارمی ام.  شام یبرا »مرغ

 

 . ادیم خوب  یلیخ نظر  به که گمیم بهش

 

 ۱۰ فصل
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 "کین"

 

  همه که انگار بزنه  لبخند کرد یم یسع نیل کردم یم آماده رو  شام من یوقت

 . خوبه  زیچ

 

 .کرد یم فکر  نیج به داشت یول

 

 .آشناست  برام کامال اتفاق نیا

 . دنیم نشون  یبتیمص نیچن دنیفهم برابر   در مردم که یواکنش

 

  یم اجتناب دخترم اسم  تکرار  و یادآور ی  از  بایتقر من  فهمن یم که یزمان

 .کنم

 . کنن یهمدرد و تأسف ،یدستپاچگ  احساس ها  آدم شهیم باعث نیا

 

 . خوام  ینم رو نای ا  از  کدوم چیه من و

 

 : گم یم بهش  رمیگ یم پوست رو ها جیهو که همزمان

 .« یبزن حرف درموردش یتون یم ستین ی»مشکل

 

 . چرخونه  یم ز یم یرو رو شی دنینوش یخال  وانیل

 

 ....« کنم  تصور  رو  درد نیا تونم ینم... فقط »من
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 .« یبکن کارو نیا  یستین  مجبور اصال  »خوشبختانه

 

 . رمیگ یم  شهیم تر  بزرگ داره که جیهو پوست از یکوه از رو نگاهم

 .« شهیپ وقت ی لیخ  به مربوط  نی»ا

 

 ...«یلیخ  دیبا... ناگواره یلیخ...  »هنوزم

 

 .«بود بد آره، باشه؟  »بد

 

 .باشه  یکاف نیهم دوارمیام

 ادی به دوباره  رو  یبدبخت و درد انیپا  یب یها شب اون  ندارم ی ا عالقه چیه

 . ارمیب

 .شد م معالجه صرف که یشمار یب یها ساعت ای

 . میزندگ  ی تو  زاییلو و نی ج یخال  یجا  یحت ای

 

 .« متاسفم »واقعا

 

 .کنم  یم باورش من و

 . کنم یم باور رو  نیغمگ و آلود اشک  ی ها چشم اون

 .شهیم دهید صورتش یاجزا  تمام تو  ی ناراحت

 

 زا؟« ییلو خاطر به ؟ یداد نجات منو نیهم »واسه
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 .«دادم نجاتت خودت  خاطر به من »نه

 

 .«یکرد کارو  نیا که حالم خوش  یلی»خ

 

 .« نطوریهم »منم

 

 .ست زده  جانیه هم و نیغمگ هم همزمان لبخندش

 

 .« نهیج  منظورم بود؟  یشکل چه »اون

 

 . کنم یم دیترد یا  لحظه

  ژاکتم  بیج  از  پولمو فی ک و کنم  تموم  رو ج یهو گرفتن پوشت که ی اونقدر

 . ارمیب  رونیب

 

 .ارمیدرم توش از  رو  کی کوچ عکس و  کنم یم بازش

 

 . ش شده بافته بلوند یموها و  نیج نیر یش لبخند از یعکس

 . خوشحاله

 . رسه یم نظر  به خوشحال واقعا  عکس  نیا  یتو نیج

 

 . رهیگ یم دستم از  رو عکس بانمکش یها انگشت اون با نیل

 

 .«یخوشگل یکوچولو دختر چه. بوده قشنگ  یلیخ »اون
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 .کنم یم مکث

 . نیج  به رهی خ نطوریهم و  نیل به رهیخ

 

 .« تو »مثل

 

 .ذارمش یم فی ک داخل دوباره من و گردونه ی م بر بهم  رو عکس

 

 .«بود  بلوند هم زایی»لو

 

 هستم؟« اون  هیشب یلیخ »من

 

 .هست صداش ی تو  یزیچ

 . تنفسش ی  نحوه یتو  یز یچ هی

 .کنه یم  منتقلش سرعت به

 

 . کنه دایپ  یآگاه خودش درمورد کنه یم یسع داره

 .آوره ادیاعت  موجود نیا

 

 .شده سردرگم من ی اندازه  به اونم  دونم یم

 درست ریمس  کنه یم یسع و چرخه یم خودش دور و  ستادهیا یدوراه سر

 . کنه دا یپ رو
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 . کوچولو دختر ای معشوقه

 . نیج  ای زا ییلو

 

 . شنوم  یم رو مغزش یها تاک کیت

 

 . نم یبب هاش چشم  یتو تونم یم

 . کنم حسش تونم یم که همونطور

 

 .«زودگذر ی  خاطره  هی مثل فقط. یندازی م اون اد ی منو وقتا ی»بعض

 . رمیگ یم سر  از  رو  گرفتن پوست

 .« نداشت زا ییلو  که یدار ی تیمعصوم تو ی»ول

 

 تیمعصوم. کرده رشد کلشیه فقط  که ام  بچه هی. مشنگم من گهیم آن ی»کل

 .«گهیم رو نا یا  اون. هی ا احمقانه  زیچ  واقعا

 

 .«نهیدلنش و  جذاب یلیخ. باستیز هم یلیخ  »اتفاقا

 

 . زنه یم لبخند

 نطوره؟«یا  »واقعا

 

 .«ادیز یلی»خ

 

 . ببرم یاصل ریمس  به رو  بحث که وقتشه االن که دونم یم و
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.  داشت ازین بهش  که یاونجور نه. باشم  مواظبش من داد ینم اجازه  زایی»لو

 .«دیشا  و  دیبا که اونطور  نه

 

 .شده رهیخ من به نیل

 »واقعا؟«

 

 .دمیم تکون سر

  ازش تونستن  یم اونا. کردم یم  وضع  زودتر رو یاساس ن یقوان دیبا »من

 .« کنن محافظت

 

 .کنم  یم ی تلخ ی خنده

 .«نشد  نطوریا یول. تونستن یم دی»با

 

 ؟«یکن  محافظت ازش داد ینم  اجازه  بهت »اون

 

 . سرکش بود، طور  نیهم اولشم  از. بود  مالحظه ی ب زایی»لو

  به فساد قیطر از ینفس به اعتماد به. بود کرده عادت ش یقبل یزندگ به اون

  یم ریتحق رو گران ید دیبا خاطرش به اگه  یحت.  بود شده معتاد ادیم دست

 همون. بود کرده رش یتسخ احساس نیا  یول گفت ی نم ی زیچ  اون. کرد

 .« دیپل احساس

 

 : کنه یم تکرار

 »سرکش«
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 .خنده یم کوتاه بعد و

  از بشه سبز  چراغ  که نیا  از  قبل  یحت  من. میستین هم  هیشب اصال ما »پس

 . شم ینم  رد ابونیخ

 .« کنه مجبورم و باشه همراهم  آن یکل که نیا مگر

 

 بده ادی  بهش. نی ل بچسبه محکم دستشو که داره ازین  نفرو هی خودش آن ی»کل

 یم دردسر یتو رو خودش روز  هی باالخره اون.  باشه محتاط شتر یب یلیخ که

 .ندازه

  بهش  رو اجازه  نیا من. ندازه ینم چاه یتو  خودش همراه رو  تو اون  االنم

 .«دم ینم

 

 . نمیبب  رو واکنشش تا  کنم یم صبر

 .کردن مقاومت ای زدن  پس  از  یا  نشونه هی

 . یچیه یول

 

 .« یرسون یم منو که. »ممنون

 

 . زنم یم لبخند

 ...«یبشکن  رو ن یقوان از یکی  یبخوا  ممکنه یکن  یم فکر  اگه. نی»بب

 

 . کنه ینم یر ییتغ  ش چهره حالت

 . رقصن  یم سرش یتو  دارن میمفاه و لی دال مطمئنم من یول
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 .خنده یم

 .«بود خواهم  یخوب دختر من. شکنم ینم رو  »اونا

 

 .«یخودم »دختر

 . کنم یم تموم هارو  ج یهو گرفتن پوست

  به فقط  نی ا یول.  نیل باشم ریگ  سخت یلیخ  نظرت به من ها بعد »ممکنه

 .«خودته صالح

 

 .«دارم اعتماد  بهت من. دونم ی»م

 

 .داره اعتماد  مون یکی حداقل. خب

 

 "نیل"

 

 . کنه یآشپز  تونه یم کین

 .بکنه تونه یم کار همه کین

 

 .هستن یعال همشون و.  خورم یم  رو  جاتمی سبز و مرغ

 .دارم دوست من که ی همونجور

 

 . برگردم پاستا و  ی ویماکروو یغذاها دوران به دوباره خوام ینم هرگز گهید

 .بشن تکرار کدومشون چ یه خوام ینم هرگز
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 .سوزه یم چاره یب  نیج  یبرا دلم

 دردناک دیبا  یلیخ  گمونم به. کرد  درکش بشه که اونه  از  تر سخت درد نیا

 .باشه

 

 .استیدن درد نی تر  سخت نیا گنیم

 .یبد دست از   رو ت بچه که نیا

 

 . نکنم ولش  وقت چیه و  کنم بغل  محکم رو ک ین خواد یم دلم

 

 .کنه مواظبت ازش کی ن خواست ینم زا ییلو چرا   فهمم ینم  فقط

 . خوام  یم من که  هیزیچ  ی همه نیا

 

 .ستین درست نمی ا. نه

 . خوام یم نای ا از  شتر یب یلیخ من

 

 . شتریب یحت. داشت اون  که یچ هر خوام یم زیچ همه من

 . خوام یم همشو من

 . نشی قوان و . توجهش  و.  رو اون  عشق از ذره هر

 

 . دمیم بهش  رو قلبم  تمام منم مقابل  در و

 

 . کنم یم تشکر ازش و خورم  یم بشقابمه یتو  که ییغذا ی همه

 . کنه یآشپز  براش که داره رو یکس خوبه   یلیخ گهیم بهم
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 . پزم یم غذا براش  روز هی منم گمیم

 .کنم درست ر یپن و   یماکارون تونم یم

 . بکنم کارو  نیا که شهیم خوب ی لیخ گهیم اون

 

 . کنم ی آشپز ک ین  یبرا که بشه  ایزود نیا  به کنم ینم  فکر هرحال به

 . خوبه یول

 

 . بشم شناور میخوشحال  کوچک حباب یتو  اون  کنار  که خوبه

 . رمیبگ قرار  توجه  مورد که خوبه

 .باشم داشته بودن نابالغ و  کیکوچ احساس  که خوبه

 

 .داره دوست منو یکس کنم  احساس  که خوبه

 

 .«یهست گهید ی جا هی ادیم نظر به ؟ ی»خوب

 

 .«کردم یم فکر  داشتم »فقط

 

 ؟«یکرد  یم فکر یچ »به

 

  استحکام  و هاش قه یشق ینمک فلفل رنگ عاشق که بگم بهش  خواد یم دلم

 .هستم فکش
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  ی تو اومد شبید ی وقت و هستم  جذابش لبخند عاشق  بگم  بهش  خوام یم

 ... تخت

 

 .گم  ینم رو ها نیا یول

 

 .«استیرو هی نیا  که انگار. کنم یم بودن شناور »احساس

 

  هنوز که یکن  دایپ  رو یزندگ اون که بخشه تیرضا چقدر.  نطوریهم »منم

 .«داره انیجر درش جادو

 

 نه؟« مگه سرنوشته  مثل یی جورا هی» »

 

 .خنده یم

 .« یبخون ینیب  طالع بازم دیبا دیشا.  نطورهیهم نیل »بله

 

  نیماش یتو  و  کنم  یم زیتم رهیبگ جلومو   که نیا  از  قبل  رو شام یها بشقاب

 . ذارم  یم ییظرفشو

 

 . ذارم یم سبدش یتو  رو ها چنگال و کارد دارم که کنه یم نگام بهم اون

  کنه یم حلقه  کمرم دور رو هاش دست که یحال در و  ستهیا یم سرم پشت

 .دهیم حی توض   برام  رو ییظرفشو نیماش ماتیتنظ

 

 .عیسر یشستشو  نصفه، دور  هی کامل، دور هی

 . وفتهیب  کار به تا دمیم  فشار رو دکمه و گرفتم ادی گم یم بهش
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 .شهیم کنده وجودم از  کهیت ه ی کنم  یم حس رهیگ  یم فاصله ازم  یوقت

 

 .ذاره یم زیم ی رو رو  تاپش لپ و داره یم  بر  رو مدارکش فیک

 

  اگه.  کنم لشونیتکم دیبا که دارم  گزارش تا چند من ؟ ی دار خونه فی»تکل

 .«ی بد انجام رو  فتیتکال من کنار یتون  یم یدار دوست

 

 .دارم  که گمیم بهش  یول ندارم  دادن انجام   یبرا یخاص  فیتکل چیه

 

 . کنم یم  میتنظ روش به رو  قای دق رو میصندل و دارم  یم بر  رو دفترم

 . کنم یم مرور رو نوشتم  کالس یتو  که ییها نکته بعد

 

 .دمیم  جلوه  کوش سخت آموز دانش هی خودمو

 .ستین  دور من از هم یل یخ کلمه نیا  البته که

 . خرخون گهیم بهم آن یکل

 

 .کرده  تمرکز کارش  یرو که ندازم یم بهش یعیسر نگاه اط یاحت با

 . هیجد و  آلود  اخم  ش چهره

 

 . باشه کین  یکار ژست دیبا نیا

 . یا  حرفه  کین
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  یا  لحظه یبرا  و سمینو  یم یقبل ی ها نکته ریز گهید بار  ک ی رو هام نکته

 .  کنه  یم نگاه منو داره اون که شم یم متوجه

 

 :دهیم نظر

 .« زهیتم و  تر یلیخ . یدار  یقشنگ »دستخط

 

 . شنیم داغ یبخش لذت حس  با هام گونه

 .« »ممنون

 

 .  ارهیدرم خودکار هی  و بره  یم شیداخل بیج  یتو  رو دستش

 .« سهینو  یم خوب یلی خ. کن امتحان  نوی»ا

 

 . شهیهم مثل. گهیم درست اون

  یم نقره مثل نور  ریز  و خوره یم سر کاغذ ی رو ییایرو  یطرز به خودکار

 . درخشه

 

 .  بگه نظرشو  دوباره که نیا دیام  به. کنم یم نوشتن به شروع باهاش

 .  کنه یم ریغافلگ منو حرفش با  اون اما

 

 .«  رمیپ ی ادیز تو یبرا »من

 

 .  شده خشک گلوم  و  کوبه یم قلبم
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  ست؟«ین  نطوری ا. بود نیا منظورت. کمیکوچ  تو  یبرا  یلیخ من دمی»شا

 

 .« خودم به  نه کنم یم فکر تو  به من. ستین »نه

 

 .  متنفرم  صدا  نیا  از من و کشه یم آه

 

  چطور  زیچ همه که ن یا و  طمونیشرا  درمورد هم با میدار  ازین ما که »گفتم

 .  میکن صحبت بره شی پ قراره

 نگاه  تو به که یحال  در االن نیهم. کردم فکر یلیخ . نیل کردم فکر بهش  من و

 . کردم یم

 .  دلرباش لبخند و باشیز  دستخط با روم روبه  ن یریش دختر به

  یم فکر. بکنم خودم  مال رو اون  تونم یم چطور که کردم یم فکر  نیا به

 .«باشم  خودخواه  نقدریا  تونم یم چطور  که کردم

 

 .کنم نگاه  بهش  تونم ینم

 . چرخونم  یم دستم یتو بارها و بارها  رو خودکار

 

 من که یهست یکس تنها  تو . افتاده  برام  حاال تا که یهست یاتفاق نیبهتر  »تو

 باشه؟« یخودخواه  تونه یم چطور  نیا . خوام یم

 

 . آرومه ی لیخ صداش

  یکس با تو. یا بخشنده و بیدلفر مهربان، . نیل ییبا یز  تو.  یجوون »تو

 .«کنه مند  عالقه خودش به  تورو  که یکس. یشیم آشنا خودت همسن
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 .باشه داشته ادامه قراره ابد  تا انگار مکثش

  که یوقت  تا. کنم یم محافظت تو از همچنان. بود خواهم نجا یا همچنان من »و

 .«یباش  نداشته یوقت یحت  و.  یباش داشته ازین

 

 پا و دست کلمات و  بزنم حرف  بتونم تا  کنم جمع رو  شجاعتم ی همه دیبا

 . بشن خارج خشکم  یگلو از کنم مجبور رو شکسته

 

  وقتا  یبعض. ی کن یم خته یبرانگ رو احساساتم. یکن یم زده جانی ه منو »تو

 ...« خوام یم من... من چون بکشم  نفس  تونم ینم یحت

 

 ...«نی»ل

 

 . ذارم ینم من یول  بگه ی زیچ  خواد یم

 

  یوقت... راهرو یتو  شبید و. داشتم دوستش و. دمید حمام  یتو  تورو »من

 ...«تو

 

 ...« دادم دست از رو  کنترلم من ی»وقت

 

 .« داشت یا العاده فوق  »احساس

 

 .کشم  یم یقیعم نفس

  یم من... شبید. نکن تمومش  کنم  یم خواهش. کی ن  کنم یم »خواهش

 ...« خوام یم شتریب  یلیخ  من... خوامش
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 .شده رهیخ من به

  االن که یدی م صیتشخ  یچطور .  نیل ی نبود یمرد چی ه با ن یا از  قبل  »تو

 ؟«یا آماده

 

 .نه اون یول خندم یم من

 

. شناسم یم  خودم که هستم یا باکره نیتر مسن من. ام آماده که »معلومه

 .«امیم حساب به دهیترش رسما  

 

 ؟«ینرفت  تر فرا  کس چیه با وقت چی»ه

 

 .دمیم تکون سر

  فقط. بشم تر کینزد  بهش باشه داشته ارزش  که نبوده کس  چیه وقت چی»ه

  آنه یکل با بودن دوست راتیتاث. بودن ل یپات و مست معموال که احمق مشت هی

 .«گهید

 

 .«نیل یباش  یمنطق و  باهوش  یزیچ  نیهمچ درمورد دیبا »تو

 

.  ک ین خوام   یم یچ دونم یم من  یول. نباشم کارکشته آن یکل مثل »ممکنه

  و.  ست محتاطانه یچ و  یعقل یب یچ . ستین  یچ و درسته یچ دونم یم من

 .« وفتمی ن دردسر تو مدام  که برم  شیپ میزندگ تو  چطور  که نیا

 

  و بود داشته نگه دستاش تو  منو بارون یتو  که وفتمیم شب اون ادی  هوی

 . بود گرفته بازوهامو
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 .«کردم یم اطیاحت شتریب  دیبا من... شب اون.  معموال   البته »خب،

 

  به هستم واقعا  که یزیچ  از  تر مسلط و دارم نگه محکم  صدامو کنم یم یسع

 . برسم نظر

 

  هیکس تنها  آن یکل مامانم نبودن وجود  با کنم فکر . مواظبم یلیخ معموال »من

 .«بگذرونم  خوش خواستم  یم فقط من... که

 

  کنه رفتار پروا یب بخواد آدم که باشه شب هی اگه.  بود تیسالگ هجده »تولد

 .«هیسالگ هجده تولد شب، هی  اون  کنم  یم تصور

 

 .کشه یم آه

 .«نیل  نبود تو اشتباه نی»ا

 

 .« بودم شانس خوش من هرحال، »به

 

 .«»نه

 

 . شهیم خم زی م یرو  و گهیم نو یا

  پروانه اون و رمیگ یم رو هاش دست و  کنم یم ول  شویداشتن دوست خودکار

 . کنن یم زدن  بال به شروع ها

 

 .«بودم شانس خوش »من
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 . کنم یم زمزمه

 .« میگفت که  همونطور. ری»تقد

 

 ن؟«یل داره برامون  یا برنامه چه ریتقد یکن یم فکر »و

 

 .شده رهیخ من یها چشم به ش  رهیت و  صیحر  یها چشم با

 

 .«زیچ »همه

 . هوا  مثل. مهیمال و آروم  صدام

 

 .«داره ما یبرا زیچ همه  ریتقد کنم یم »فکر

 

 !«ز؟ یچ »همه

 

 .«زیچ »همه

 

 . سخته یلیخ

 .شده محکم فکش  و هستن یجد  یلیخ هاش چشم

 . کنه یم فکر داره که  کنم حس  تونم یم

 

 سمت به بکشمش و  رمشیبگ خوام   یم من و  خوره یم تلو  تلو  افکارش  یتو

 . خودم
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 .لطفا لطفا، لطفا، لطفا،

 . خواستم ینم شدت نیا  به رو  ی چیه وقت چیه من

 

 .دهیم فشار دستمو

  رییتغ  رو نظرت یتون یم یخواست که  هرجا تو . میر یم  شیپ یآروم به »ما

 دومون هر که نی ا از  قبل   یخوا یم نوی ا که شو  مطمئن. شو مطمئن  یول. یبد

 .«میبکش  عقب میبتون که م یباش رفته شی پ اون از  تر قیعم

 

 ...«یخوا  یم تو... م یتون یم  که نهیا »منظورت

 

 .« یبخوا  نویهم واقعا هم تو اگه. باشم زتیچ همه خوام  یم من. زیچ »همه

 

 . رمیبگ رو لبخندم ی جلو  تونم ینم

 .«وقت چیه. کنم ینم عوض نظرمو. خوام   یم زویچ همه من. خوامش ی»م

 

 .باشم کرده تر دراز ممیگل  از  پامو  نکنه نگرانم

 .رسه یم خودش  تپش اوج   به قلبم  و زنه یم  لبخند بهم  اون یول

 

  نه ای میباش هم با  ما که نیا. نی ل هیباق خودش قدرت به یاساس  نی»قوان

 .«یمن مراقبت تحت همچنان تو. کنه ینم جادیا  اونا ی تو ی رییتغ

 

 .«دارم دوست رو  نیقوان من. دمیم قول. بدم رشییتغ  خوام ینم »من
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 .درخشن یم هاش چشم

 .رسه یم نظر  به سخت  یلیح دوباره اون  و

 

 .کنم یم حس  بدنم نیری ز قسمت در رو مطلوب قلقلک  اون بازم

 

 .هستم  اونجا من که کنم یم فکر ناگهان و

 .تخت یتو  و  راهرو یتو

 .باسنم به دهیچسب سفت جسم  اون با

 

 .بنده یم  رو تاپ لپ و کشه  یم عقب رو دستش

 

  شروع رو رفتن شیپ آهسته  ایب. خوابه  وقت که کنم یم فکر  صورت نیا »در

 .«میکن

 

 ۱۱ فصل

 

 "نیل"

 

 . رم یم باال ها پله  از کین  همراه میا ژله و  لرزان یپاها با

 

  و رهیت نگاه اون  و ندازه یم من به یعیسر نگاه صشیحر  یها چشم با

 . هستم نوپا  کودک هی  کنم حس شهیم باعث یسکس
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 .هستم زن هی من

 . کنم یم تکرار  خودم  با نو یا

 

 .سالمه هجده باشه یهرچ

 .ام آماده کامال. هستم آماده براش من

 

 . رمیگ یم ش یپ رو نیج  اتاق  راه من و  کنه یم تیهدا جلو  به راهرو یتو  منو

 

  چ یه اون ی ول... اونجا...  نخواد اون  دیشا که کنم فکر یحت نکهیا  از  قبل

 . زنه ینم یحرف

 .بنده یم دومون  هر یرو رو در و ادیم من سر پشت  فقط

 

 . من به زنه یم زل ش رهیخ  نگاه با و  ستهیا یم اون بعد و

 

 . خندم یم زیر

 ه؟«ی»چ

 

 .«ن یل هستم تو به کردن نگاه عاشق من. کنم یم نگاهت »دارم

 

 . نییپا به ازباال.  کنه یم وراندازم 

 . بدنم از قسمت هر

 

 . نباشم  نگران کمیکوچ یها نهیس درمورد کنم یم تالش من و
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 . رونم  یرو بیغر ب یعج یگرفتگ ماه ای

 .می استخون  یها زانو ای

 

 . نه ای هستم خوب یکاف ی اندازه  به که نکنم فکر  ن یا به کنم یم یسع

 

 .« ییبایز  حد چه تا  یدون ینم »خودتم

 

 یسکس یول. عروسک هی مثل. بانمکم فقط. ستمین یسکس من گهیم آن ی»کل

 ...«کنم فکر. نطورهیهم هم واقعا. نه

 

 . شدم یعصب. گم  یم پرت و  چرت دارم که کنم یم اعتراف 

 

  تو.  خوره یم  بهم گفته  تو به یچ  احمق   آن یکل اون نکهیا  دنیشن از »حالم

  خواسته یم اون   که یهست یزیهرچ تو. یجذاب تو . یهست مزه با و یسکس

  ینم بادش به خوابه یم باهاشون که ییها یعوض اون با  گشتن با اگه. باشه

 .«داد

 

 .دارم یآگاه خودم از کامال من

 

  م گونه بچه یصورت تاپ  و دهیخر برام کی ن که یکیکوچ  زیسا ن یج شلوار  از

 . میپشم ژاکت و

 

 . م دهینپوش میدار که ی قصد یبرا  یمناسب لباس  االن نکهی ا از  و

 . داشت من با اون که  یگرم رفتار و ها تعارف ی همه وجود با
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 کنم؟« عوض لباس... امممم... دیبا »من

 

 .دهیم تکون سرشو

 .«یهست یعال هم ینجوریهم تو »نه

 

 !یعال

 .باشم یعال خوام یم من

 . اون  یبرا

 

 ...«کاریچ دونم  ینم واقعا »من

 

 .«»هششش

 

 .شهیم کنده  جا  از قلبم داره یم بر  قدم  سمتم به یوقت

 . بلنده قد یلیخ  اون

 

 .کنه یم نگاه من به باال از  شهیم کم نمونیب  فاصله  که همونطور

 

 .  کنم یم حس  قایعم رو اون  یبو

 . هستم بو  نیا عاشق

 

 .  شن یم منقطع هام  نفس  و رهیگ یم من  ک ینزد رو صورتش
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 :کنه یم زمزمه

 .«  باش »آروم

 

 . دهیم قلقلک رو گوشم هاش  نفس که منه کینزد  یقدر  به صورتش و

 

 .  دهیم فشارشون و  خوره یم سر هام شانه یرو هاش دست

 . خوبه واقعا حسش

 

 .  کنم یم حس  راهنشیپ ی رو از  رو ش  نهیس استحکام

 

  هام شانه یرو از  رو اون و  خزن یم ژاکتم  داخل  به که هاش انگشت یگرما

 .  دنیم ُهل نییپا به

 

 . شهیم مچاله پاهام اطراف   و  افته یم نیزم  که کنم یم حسش

 

 .  داره یگرم  تمی ر هاش نفس

  بر در منو  یا العاده  فوق لرزش شهیم باعث  و چسبه یم  پوستم به هاش لب

 .  رهیبگ

 

 ...«من یبایز »دختر

 

 . ارهیم در لرزه به رو هام زانو صداش  و کنه یم نجوا گوشم ریز
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  خ یس تنم یموها بوسه یم رو  فکم یوقت  و کنم  یم حلقه گردنش دور رو دستم

 . شهیم

 

 . هستن من به رهیخ هاش چشم. کنه یم مکث و کشه یم عقب

 .شمیم پا اون به  پا نیا  و کنم  یم س یخ رو هام لب یقرار   یب با من و

 

 .  گرفتن هدف منو چشم یری ت  مثل و موندن ثابت همچنان هاش چشم

 

  یم نفس محکم و  کنواختی اون یول هستن تند و سطح کم من یها نفس

 . کشه

 

 .ارهیم ن ییپا آروم رو سرش و کنه یم حرکت یآهستگ به

 ... انی م فرود من یها لب ی رو هاش لب بعد و

 

 .شهیم  متوقف زیچ همه لحظه کی  یبرا و ستهیا   یم حرکت از  جهان

 . یطوالن  و  ری نظ  یب یا  لحظه

 

 . کنن یم پرواز وار وانهید ها پروانه و

 

 . خودش مثل درست. محکمه اون  ی بوسه

 .هستن  نرم و گرم هاش لب
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 . بشنوم  رو  هش ناله یصدا دهیم اجازه و دهیم ُهل دهنم یتو رو زبونش

 

 .عاشقشم من و

 .هستم صدا نیا عاشق

 .دهیم  بهم  زبونش که یحس عاشق نطوریهم و

 . سهیخ یمناسب مقدار  به قای دق و گـرم

 

 . رهیم تر قیعم  و چهی پ یم من زبون دور  که نمیا عاشق

 

 .  بوسمش یم

 . چهیپ یم  هم دور زبونامون

 .بندم یم محکم هامو چشم دهنمه ی تو  زبونش یوقت

 

 .برم یم موهاش یتو  دستمو و ارمیم در خودم از  ز یر یها صدا

 .هستن نرم کردم یم فکر که همونقدر هم موهاش که فهمم یم و

 

  قدم عقب به تا دهیم هلم کمی بوسه، یم و کرده بغل محکم منو که همونطور

 . دارم بر

 

  تلو تلو شهی م باعث و رهیگ یم  نیج  یها یباز اسباب  از  یکی به پام مچ

 .رهیگ یم  منو اون یول  بخورم

 

 . رونه ی م عقب به منو  باز و  کنه یم بغلم محکم
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 . کنم یم حس پاهام پشت رو  نیج  خواب  تخت ی وقت تا

 

 یم رها قیعم  فشار  هی از  بعد رو هام  لب و کنه یم متوقف رو بوسه بعد و

 .کنه

 

 .زنه یم  لبخند بهم اون  و کنم یم باز  رو هام چشم

  جواب یول  گرفته شیآت انگار  هام گونه و شهیم مور مور داره هام لب

 .دمیم رو  لبخندش

 

  بند نفسم کشه  یم رو اونا  یوقت و دهیم حرکت موهام یتو  رو هاش انگشت

 .ادیم

 

 . شمیم رهیخ  بهش من و ارهیم باال سرمو

 .ادیم  نظر  به متفاوت و قدرتمند  چقدر نکهی ا و

 

 . کنم مراقبت ازت خوام  یم من. نیل یهست یخوب  دختر »تو

 ست؟«ین نطور یا.  ی خوا یم تو  که هیزیچ  همون نیا

 

 .شهیم حبس نفسم شنیم دهیکش مشتش یتو موهام  ی وقت و  کنم یم دییتا

 

 آره؟« یباش من خوب  دختر یخوا یم »تو

 

  احساس شهی م باعث که یز یچ. هست کردنش صحبت  لحن  یتو  یز یچ هی

 . بکنم بودن شناور
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 . کنم یم دییتا دوباره

 .«»بله

 

 که یکس درسته؟ . نیل یدار  ازین تو   که هیزیچ  نیا. محکم و یقو دست هی»

 .«  کنه تتی ترب و باشه داشته دوستت که  یکس. باشه مواظبت

 

 .« درسته بله... »بله

 

 .  شنیم تر دیشد هام لرزش و

 .«  »نترس

 

 . گرانه تیحما لحن همون. لحن همون بازم

 .« نداره  وجود ینگران ای ترس  یبرا یلیدل چی»ه

 

 یم هام شونه  یرو رو هاش انگشت گهید بار  هی و کنه یم ول  رو موهام

 . دهیم  فشار رو  اونا و ذاره

 

 .  شنیم دور من از ها  تنش  کنم یم حس

 .  بکنم بودن یداشتن دوست احساس شهیم باعث اون لمس

 

 .  کشم یم یقی عم نفس رنیم تر نیی پا هاش دست یوقت
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 .  کشه یم نییپا و  رهیگ یم رو تاپم ی  لبه هاش انگشت با

 . شهیم فشرده م معده کارش نیا  با و

 

 .  دمیپوش  ینیسوت چه که دونم یم کامال

 . شده نیتزئ تور با یکمی فقط  که کننده کسل و دیسف

 

 . بودم کرده انتخاب  تر باحال ز یچ هی  کاش یا

 .  یهرچ  حاال... که یز یچ هی

 

 . ادیم خوشش  اون که گن یم من به چشمهاش یول

 

 .ماله یم رو هام  نهیس نوک   پارچه یرو  از هاش شست با

 

 .  رمیبگ رو  م ناله یجلو  تونم ینم من و

 .داره یخوب حس  یلیخ

 

 . بدم فشار هم به هامو رون شمیم مجبور

 

 . روشن یلیخ  هم و  کهیتار یلیخ هم همزمان لبخندش و شهیم متوجه اون

 

 .  کنه یم نوازشم  و کشه یم عقب و جلو  رو هاش انگشت

 .  فرسته یم م  تنه نییپا سمت به رو لذت از  یامواج کی کوچ حرکات ن یا و

 .  سمیتوریکل سمت به
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 .دهیم فشار و  رهیگ یم رو م شده سفت  یها نهی س نوک

 .کشم یم آه دوباره من کنه یم متوقف رو  کارش یوقت و

 

 .  بشه متوقف  که خوام  ینم واقعا

 

 .  کشه  یم رونیب سرم  از  و  ارهیم باال تاپمو

 . کنم یم بودن دفاع یب  احساس من و

 

 .  زده رونیب نیسوت از  کوچولوم  یها  نهیس نوک که یحال در  ستادمیا روبروش 

 

  یرو هاش  دست نوازش و کنه یم حرکت شکمم یرو گرمش یها دست

 . ندازه یم مور  مور به بدنمو هام دنده و  پهلوم

 

  از تر  بزرگ هام نهیس تا  کنم لی متما عقب به رو هام شونه کنم یم یسع

 .  بشن دهید هستن که یزیچ

  تونه ینم یچیه گهید و کنه یم مشت هاش دست یتو  رو هام نهی س اون یول

 .کنه  پنهان ازش رو اونا  حد از  شی ب یکیکوچ

 

  یا  ناله نفسم هر با که یحال در من  و  رنیم جلو  و عقب دوباره هاش انگشت

 .  دمیم فشار هم به هامو رون  شهیم خارج دهنم از

 

 :کنه یم زمزمه

 !« بایز »چقدر
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 .  خزن یم پشتم به هاش دست و

 .  افته یم  نییپا اون  و کنه یم  باز رو  نیسوت قفل

 

 . کنم یم نگاه خودم  به من و ندازهیم نیزم ی رو اونو 

 .شده رهیخ من به که اون مثل درست

  

  یلیخ م  دهیپر رنگ  پوست مقابل در و شدن ز یت و  سفت هام نهی س نوک

 .  انیم نظر   به یصورت

 

 .«  نیل یدار ییبای ز یها نهیس »تو

 

 . عاشقشم من و  رسه یم نظر  به بالغ و  کامل یلیخ  اون

 .  خودشه کنترل تحت کامال اون

 

 .« »ممنون

 

  گاز رو هام لب دهیم فشار هاش انگشت ی ال رو کوچولوم یها پستون یوقت

 . رمیگ یم

 

  که یپستون نوک و و شدنه فشرده  حال  در اونجا که یا   برهنه گوشت اون

 .  کنه یم پخش وجودم ی تو رو یدیشد لرزش شهیم دهیکش

 

 .  کنه یم یز یانگ شهوت ی ناله
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  یلیخ شونیخوردن  یها نوک اون. نیل یخوشگل یکوچولو یها ممه »چه

 .« رنینظ  یب  که مطمئنم. نی عال نایا.  ان  یصورت

 

  تشکر عنوان  به اون  که دوارم یام و  ارمیم در خودم  از یمانند خرخر یصدا

 .  کنه برداشتش

 

 .« نی»بب

 

  یم یباز هام  نهیس نوک با داره اون که یی جا. کنم یم نگاه نییپا به من و

 .  کنه

 

  که یوقت انیم نظر به ی قو یلیخ  هاش انگشت  و بزرگ یلیخ هاش دست

 .  زنن یم آروم یها ضربه  و رنیگ یم شگونین و دنیم فشار

 

 .«  نیل یز یانگ  جنون  واقعا تو. ست کننده وونهی»د

 

  خارش  به شروع ی وار وانهید طرز  به تمیکل و کشه یم  رو اونا گهید بار هی

 .  کنه یم

 

  و کنم یم منقبض رو لگنم مدام من و ماله یم منو یها پستون داره اون

 .بشه کم تورمیکل خارش  از کم ی تا دمیم فشار شلوارم درز به خودمو

 

 .«داره  یخوب احساس که بگو بهم.  خوب »دختر
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 . کنم یم دمییتا

 .« خوبه یلی»خ

 

  نفس نفس به من و  کنم باز هم از پاهامو تا دهیم فشار رونم  به  رو زانوش 

 . افتم یم

 

 . کنم  یم حس پاهام نیب  رو  رانش یسفت  و یگرم و دهیم  فشار خودش به منو

 

  اون که یحال در بمالم بهش  خودمو  کنه یم قمی تشو و زنه یم چنگ  باسنمو

 کمرم ناخودآگاه که کنه یم نوازشم  اونقدر و هامه دنده یرو دستش یکی

 . داره یبرم قوس

 

 . کنم یم ی اریاخت یب  و  یداریناپا احساس

 .رمیبگ جلوشو  خوام ینم که  خوبه اونقدر یول

 

 . کنم یم حس  صورتم یرو رو داغش یها نفس  و مالم یم پاش  به خودمو

 

  و  دارم ی خوب حس ماله یم رو هام نه یس نوک وار  رهیدا  همچنان که یحال در

 . ستمین  نگران ا ی یعصب اصال گهید

 

 .بکنه  کارو نیا  شتریب  خوام یم و کنم یم ناله

 . تر محکم

 

 . خوام  یم  شتریب که دونم یم  فقط. خوام یم یچ دونم ینم خودمم یحت
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 . کنم یم حسش من و داره یم نگه خودش یجلو  منو

 . کنم یم حس شکمم یرو  رو  شیسفت

 

 . دمیم فشار تر  محکم و مالم یم بهش تر  عیسر خودمو

 

 .باشه داشته دوست اون که دوارمیام و

 

 .باشه  یشهوت من ی اندازه به اونم   که دوارمیام

 . نطورهیهم احتماال

 

 .دهیم فشار هامو نهیس  تر  محکم و شهیم تر  تند هاش نفس چون

 . بلعم یم  رو هوا که ی وقت تا

 

 ...«»آره

 

 . دارم نگه  خودمو  تا زنم یم  چنگ  ش شونه به

 

 ...«کنم یم »خواهش

 

 :گهیم لب ریز

 .«منه  یشهوت و  ناز یکوچولو  دختر. خودمه  خوب »دختر
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 .کنم متوقفش  تونم ینم

  بدنم ی رو رو آلتش  بزرگ یبرآمدگ اون  و مالم یم شلوارم درز به خودمو

 . کنم یم حس

 

 ...«دارم »من

 . کنم تمومش تونم  ینم یول کردم شروع رو م جمله

 ...« داره کنم »فکر

 

 .«نیل شو ارضا برام  خوب دختر  هی مثل. شو »ارضا

 

 .کنم  یم کارو نیهم و

 

  نفس نفس شهیم باعث که کنه یم جادی ا رو  خارش  و لرزش همون سمیتوریکل

 .بمالم تر  محکم خودمو و  ارمیب در کی کوچ یصداها بزنم

 

 . خواد  یم نویهم اونم   و افتم یم کی ن ی پا یرو  ها خورده  کتک مثل

 

 .شهیم فشرده بهم شدت به که کنم یم حس  آلتشو

 

 یم لرزه به تنم ی  همه و شهیم بلند غم یج که رهیگ یم شگونین پستونمو   نوک

 . افته

 

 .زنم یم ادیفر و  خورم  یم تاب و  چیپ  و کنم یم ناله و لرزم یم
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 .بودم نشده ارگاسم  حاال  تا وقت چیه من

 .شدت ن یا به نه

 

 . نهیش یم صورتم  ی رو گرمش یها نفس و  کنه یم ناله اون

 . زمیر یم فرو او   مقابل در من و

 

 . کنم جور و  جمع رو م پراکنده افکار و  میتنظ رو  تنفسم کنم یم تالش

 

 :کنه یم  زمزمه گوشم ریز

 .« خوب »دختر

 

 . کنه صدام ی نجوریا  نکهیا عاشق. عاشقشم من و

 

 . افتم یم خنده به من و زنه یم تند  یلیخ قلبم

 .« یوا... یلیخ...  اوه... بود العاده »فوق

 

 . نهیش یم لبم یرو  لبخند نمیب یم  رو هاش چشم  یوقت

 .هستن درخشان  و سوزان هنوز اونا

 

 :گهیم  گوشم ی تو رهیم نمی ج شلوار ی دکمه سمت به دستش یوقت

 

 .«زمیعز ن  یل اولشه تازه نی»ا

 



 

 192 

 ۱۲فصل

 

 "کین"

 

 و شده گرد یها  چشم با  کنم یم باز شلوارشو  ی دکمه یوقت  من قشنگ  دختر

 .کنه یم نگاه بهم  سرخش یها گونه

 

 . زنه یم نفس نفس ارم یم نییپا و کشم یم پشو یز یوقت و

 

 .ساده و   دیسف ینخ ی پارچه.  هیعال رشیز لباس

 .ست معصومانه و بایز

 . نقصه  یب اون

 

  که شیصورت یها جوراب و ارهیم در شلوار از پاشو یشکوه با  طرز به

 .ندازه یم تقال به آلتمو که بهیدلفر اونقدر پاشه هنوز

 

 . نمیش یم هام زانو  یرو

 

 شده پنهان مرطوبش شورت ریز که شیخوردن و  سیخ  آلت اون  به  صورتم

 . کهینزد یلیخ

 

 .حساسه  بهش  یلیخ  اون دونم یم که نهیش یم ییجا  قایدق هام نفس  و

 

 .بره یم فرو موهام ی ال رو هاش انگشت
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 :کنم یم زمزمه

 .«بده »نشونم

 

 . کنه باز هم  از پاهاشو  تا کنم یم زشنوا  رو ش دهی پر  رنگ ی ها ران و

 . چسبناکه  رونش یداخل قسمت پوست

 

 .زنم یم لبخند دمید عمرم تو که یگرفتگ ماه نیتر قشنگ  دنید با من و

 

 .قلبه هیشب بای تقر و ستی ن  دور آلتش  از ادیز

 

 . نمی بب پارچه پشت  از  رو  موها تونم یم

 . تره رهیت موهاش ری نظ یب  بلوند رنگ  از

 

  نکنم پاره رو شورت اون تا بودم کرده جمع  که یدار شتنیخو ی همه اون  و

 .رهیگ یم  ازم نبلعم  آلتشو و

 

  دمیم فشار مرطوب ی  پارچه  به رو م ین یب متیمال با و ینرم به ،یآرام به یول

 .کشم یم نفس قایعم و

 

 .زهیآم  جنون  اون  یبو

 

 . شهیم شتریب سرم پشت دستش فشار چون  کنه یم کی تحر هم اونو  من آه  
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 ...« کی»ن

 

 . االن نه یول. بشه  متوقف دیبا نیا

 . لحظه نیا در نه

 

 .کنه یم  سفت خودشو  چسبونم یم بهش شورت  ی رو  از لبمو  یوقت

 

  نقدریا من واسه دونمیم که کوچولوش تیکل یرو رو مین ی ب من و کنه یم ناله

 . برم یم نییپا  و باال کرده باد و شده سفت

 

 .چشم یم شرویسیخ و  کشم یم مرطوب ی  پارچه  یرو زبونمو

 

 . کنم یم نوازش  باسنشو هام دست با

 

 ...«آه... نیا...  »آهههه

 

 .مکمش یم باز و  کشم یم تر نییپا  شورتشو  دندونم با

 

 دهیم اجازه و  زنه یم نفس  نفس و  خوره  یم تاب و چی پ من یها دست تو

 . بشه خارج  دهانش از عاشقشم من که ییصدا  اون دوباره

 

 .دهیم فشار دهنم به آلتشو  اون و کنم یم راحتش یاضاف یها لباس دست از
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 . صیحر یکوچولو  دختر  هی مثل

 

 .منه یشهوت و صیحر  ی کوچولو دختر  اون

 

 .ادیم خوشش  نیا  از  یلیخ آلتم

 

 .کشمش  یم نییپا آروم و رمی گ یم شورتشو کش

 .بنده ی م پاهاشو باز رسم ی م پاش مچ  به یوقت

 

 . کنه محافظت فشیظر  عضو اون  از  خواد یم و شده مضطرب دوباره اون

 

 .کنه نگاه هام چشم به  اونم  یوقت  تا شمیم رهیخ  بهش

 

 .«نمتی بب  خوام یم  من. نکن میقا  ازم خودتو  وقت چیه. »نه

 

 .دنیچسب  هم به هنوز  هاش ران یول. کنه یم دییتا  حرفمو آروم

 

 :گم یم یمحکم یصدا با

 .«بده نشونم خوشگلتو واژن. نیل زیچ »همه

 

 . کنه یم باز  طرف  دو به رو  پاهاش و کشه  یم یقیعم نفس

 

 . شیخوردن  و  یصورت یعال شکاف اون ... اوه
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 .«باستیز یلیخ.  نیل  یا کننده  رهیخ کامال »تو

 

  و نرم  اون و. رسونم یم پاش یال  ی  برهنه گوشت به زبونمو  و شم یم خم

 .ذهیلذ و  سیخ

 

 .کشه یم یا  آشفته آه اون و دمیم تکون یکم زبونمو

 

 .«زهیانگ جنون کامال. نیل ست کننده وانهید »طعمت

 

 !«»واقعا؟ 

 

 . زنم  یم لبخند شی تجربگ  یب به من و

 

  از  و رمیگ یم رو  فش یظر  یها گلبرگ آروم یلیخ  و برم  یم پاش یال دستمو

 .  کنم یم بازشون هم

 

 .  رهیگ  یم قرار دسترسم در کامال اون  نکهیا تا

 

 .  متورم و دهیرس کامال. شکوهه با  ی جوونه   هی تشیکل

 

 . بشه دهیمک که کنه یم  التماس داره انگار شده ک یتحر یجور و
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  یم شتریب موهامو چهیپ  یم خودش به  اون  و کنم یم فوت روش گرممو بازدم

 . کشه

 

 ...«  کنم یم  خواهش... کی»ن

 

 . کرده خم  عقب به سرشو بسته یها چشم با

  و کشم یم شکافش طول   در رو زبونم  نوک من یوقت شده خمار دونم یم

 .  دمیم فشار  کوچولوش یا  تپه یآمدگ بر  اون به محکم دهنمو

 

 یم باعث که کشه  یم ی بلند آه اون و شم یم رهیخ  بهش مکمش یم دارم یوقت

 .  نزنم دست آلتم به  شلوار یرو  از  و  کنم کنترل خودمو  نتونم شه

 

 . دهیم قلقلک  مو  ینیب ش  رهیت بلوند یموها

 

  ی ب و یپاک زبونم با دارم  یوقت که  هیبهشت  شهو  هی مثل  اون  ی مزه و  حهیرا

 .  اره یم در زانو به عبادتگاه در منو کنم یم  جستجو   رو شیگناه

 

 .  ببرم داخل ادیز زبونمو کنم  ینم جرات

 .  کنم خراب  رو نیریش یباکرگ  اون خوام  ینم

 

 . بکشه  دراز تخت یرو  کنم وادارش  تا دمیم فشار شکمش به دستمو

 .  ن یج تخت یرو

 

 .«باز کامال و  نهیس یتو پاها. بخواب پشت »به
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  یم گفتم که ی کار  همون خوب دختر هی  مثل منه به نگاهش که طور نیهم

 .  کنه

 

 . رهیگ یم رو اونا محکم و بره  یم زانوش ریز رو هاش دست

 

 .  رم یبم  براش تونم یم  که جذابه اونقدر شی صورت   یها جوراب

 

 . شده عرضه من به مشتاقانه کامال آلتش  و  زنم  یم زانو  پاش ر یز تخت یرو

 

 . ببرم  فرو داخلش قایعم اونو  و کنم  آزاد  رو آلتم خواد یم دلم چقدر

 . داره تعلق یک به که بدونه یشک چیه بدون اون  که محکم اونقدر

 

 .دونه  یم نویا  االنم نیهم خودش اون گنیم من به هاش چشم یول

 

  به تند تند هاش مژه و  هستن باز مهین  اونا

 .  خورن یم هم

 

 . هاشه لب یرو  یخجالت  لبخند هی

 .  ندازه یم تپش  به منو  یلعنت قلب که یورز   عشق از یینما

 

 ...« یخوا یم »تو
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 .دمیم تکون سر

 .«نکن  عجله. نیل »آروم

 

 .کشه یم  ینفس راحت ال یخ با

 ...«اونجا یگذاشت دهنتو  یوقت...  داشتم دوست یلی»خ

 

 .«نیل نطوریهم »منم

 

 . کنم یم خوشگلش واژن  ی رو رو شستم

 .کنه یم ناله  بران  اون  و چرخونم یم تشیکل دور

 

  شهیم رهیخ  بهم و  ارهیم باال نگاهشو  یوقت  و کشم یم رو  بندهیفر یموها اون

 . زنم یم لبخند

 

 مناسب کامال. یبش  خوشگل و  نرم و  صاف تا. نیل کنم وی ش رو  تو خوام ی»م

 .«زدن سیل  یبرا

 

 . زنه یم لبخند بهم اونم و دهیم تکون سر

 .«یمامان یکوچولو هی »مثل

 

 .کوچولو  دختر  هی مثل

 .من دیپل ذهن یتو نجاستیهم قایدق فکرش

 . یخوردن ی شده و یش واژن هی با یخوردن   یکوچولو  نیل
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 .کشم یم نییپا  خودمو  و کنم یم باز هم از  رو هاش لبه

 

 .کهینزد کوچولوش جذاب واژن  به یلیخ  صورتم

 

 . نمیبب  رو داخلش که یا اندازه به  فقط. کنم یم بازش  دقت با یلیخ

 .ست نخورده دست اون

 

 (بکارت پرده. )نم یب یم منشویها نازک ی هیال

 !ییبا یز ی وعده چه

 

 .کنه یم تقال شدن آزاد ی برا آلتم و  وفتهیم آب دهنم

 

 . چشم یم اونو  و برم یم تر  نییپا سرمو

 . برم یم داخل  کمی  زبونمو

 .یکاف  قدر  به. کمی  فقط

 

 .کنه یم زمزمه

 ...« ی بخوا تو   اگه. ام آماده »من

 

.  نیل میبد  انجام دیبا که هست یادیز  ی ها کار یول. خوام  یم که معلومه »اوه

 .«بدم  بهت  خوام یم که هست یادیز یها لذت
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 مکم یم و کشم  یم دهنم یتو اونو ی وقت و رمیگ یم هام  انگشت  نیب تشویکل

 .شه یم بلند  مانندش غیج ی ناله

 

  رو فشار خوره یم تاب و  چیپ که نطور یهم و مکمش یم اطیاحت   با یلیخ

 باد دهنم ی تو کوچولو  ی  غنچه اون  و شهیم منقبض واژنش. کنم یم شتریب

 .کنه یم

 

  یکرک یها جوراب  اون  با هاش پاشنه  و کنن یم سقوط نییپا  به زانوهاش

 .رن یم فرو تخت  یتو

 

 . رهیبگ قرار  ارمیاخت  در باز تا ارمیم  باال رو اونا دوباره

 

 .دارم یم نگه  محکم و ذارم یم  باسنش ریز دستمو

 

  تر محکم کنه یم التماس  بهم که یحال  در و برده  فرو موهام یتو  رو دستش

 .کشه یم موهامو بکنم  کارو نیا

 

 .کنه یم ناله  خوب یکوچولو  دختر  هی مثل

 .دمیم ادامه دنیمک  به من و کنه یم خواهش  ازم  ییبایز به

 

  و  ره یم فرو سرم پوست  یتو هاش انگشن  و  افته یم نفس نفس به ی وقت تا

 . کوبه یم تخت یرو  رو پاهاش

 

 .کشه یم  یبلند غیج  یوقت تا دمیم ادامه دنیمک به
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 .دادن فحش  به کنه یم شروع من نیر یش ی کوچولو نیل و

 

 ....« فاککک  فاک  فاک »فاک

 

 .رسه یم اوج  به یوقت تا دمیم ادامه

 . شهیم سفت بدنش ی  همه و کنه یم حبس  نفسشو ی وقت تا

 

 . شهیم آزاد بدنش  خود به  خود ی وقت تا

 

 .رسه یم آرامش  به اون بعد و

 .بشن  خارج بدنش  از بلند  آه هی با  ها تنش ی همه دهیم اجازه و

 

 .پره  یم باال زنم یم ضربه واژنش  به یوقت

 

 . آروم  ی  ضربه هی

 . ادیب رونیب رخوت حالت اون  از و بشه اریهش نکهی ا ی برا تذکر هی  فقط

 

 .« بد دختر. بددهن  ی»کوچولو

 

 .کنه یم نگاه بهم ش شده گشاد یها چشم با

 . نه ای هستم یجد من که ستین مطمئن

 

 . نمیب یم  هاش لب با کردن یباز  یتو  رو  ینگران
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 ن؟«یل نه مگه یهست یبد  یکوچولو  دختر »تو

 

 . رهیگ یم گاز لبشو و دهیم تکون سرشو

 .معصومانه یل یخ . مطمئن  نا یلیخ

 

 .« یهست یشهوت و بد  یکوچولو دختر هی تو  کنم یم فکر »من

 

 . کنم کنترل رو  درونم یوالیه تونم  ینم من و.  زنم یم یطانی ش لبخند هی

 

 .بجنگم درونم  کیتار  التیتما با  تونم ینم

 . کنم دار لکه رو تشی معصوم و کنم استفاده  دختر نیا از  خوان یم من از که

 

 .بشکنمش هم در. کنم نابودش و تباه

 . رو تمامش. کنم  خودم مال  اونو و

 

 . کنه یم زدن حرف به شروع

 ...«دارم دوست »من

 

 ؟«یدار  دوست یچ »تو

 

 . زنن یم پلک  یی بایز به هاش چشم . کنه یم درنگ

 . زنه یم برق رطوبت از  و منقبضه هم هنوز واژنش 
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 ...« باشم خوب خوام یم... من... دارم دوست  رو یچ همه... »من

 

 نه؟« مگه یباش من یشهوت و خوب  دختر یخوا یم »تو

 

 . کنه یم دییتا

 ...« شمیم یدار دوست تو یچ هر »من

 

 .شهیم منقبض آلتم. یلعنت اوه

 .هستن دنیترک حال  در هام ضهیب

 

 .باشه شده شکل رییتغ  نیا  متوجه دیبا نیل

 . منه یپاها نیب یبرآمدگ یرو نییپا اون   هاش چشم چون

 

 .درخشن  یم یطانی ش و دانهیپل چشمهاش  و زنه یم  سیل هاشو لب اون

 .ارهیم بند نفسمو کارش نیا

 

 .دیپل تیمعصوم

  کار  به براش تونم  یم که هیا کلمه نیتر  بخش لذت و ن یتر کننده مست نیا

 . ببرم

 

 نم؟«ی بب... تونم ی»م

 .پرسه یم نشیدلنش یصدا  اون با
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 نم؟«یبب  رو تو  تونم ی»م

 

 . زنه یم لبخند و کشه یم باال آرنجش ی رو خودشو

 ...«کنم یم »خواهش

 

 . برم یم رهنم یپ یها دکمه طرف به رو  دستم و نمیشیم هام زانو  یرو

 

  یم کنار منو دست هاش دست با و جنبه  یم کوچولو موش هی مثل اون یول

 .زنه

 

  سرخ هاش گونه و لرزن یم هاش دست کنه یم باز  منو یها دکمه یوقت

 .شدن

 

  یرو کشیکوچ  یها انگشت و کشه  یم نییپا هام شونه  ی رو از  رو  راهنیپ

 . دنیم فشار رو ها ار یش و خطوط  و  کنن یم حرکت نمیس

 

 ...« ی محکم... یلیخ »تو

 

 .«بمونم متناسب شهیهم خواد یم دلم »من

 

 نگاهم به نگاهش کنن  یم نوازش رو هام نهیس نوک  هاش انگشت  سر یوقت

 . افته یم

 

 : گمیم بهش
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 .«کن لمسم یخوا ی م که هرجور. یکن لمس  منو یتون ی»م

 

 . کنن یم  دایپ  نفس به اعتماد انگار هاش انگشت

 . رنیگ یم شگونین و کنن یم حرکت  کنن، یم نوازش 

 

 ...« یلیخ  تو.  یا العاده فوق  »تو

 

 . کنم یم ساکتش هام لب با

  هل داخل به زبونمو که نیا  از قبل  چسبونم  یم هاش لب  به محکم رو هام لب

 .بدم

 

 . خوابم یم روش  خودم و  دمیم هلش عقب به

 . رهیم بندم کمر سمت به یزیغر  طور به هاش دست

 

 . کشم یم رونیب  رو آلتم  و  کنم یم باز براش رو کمربند سگک

 

 .کنم یم  حلقه دورش  رو کشیکوچ  یها انگشت و  بوسمش یم محکم

 . برم یم نییپا  و باال یآروم به رو دستش

 

 .کنم  یم ناله دهنش یتو

 

 .« ینجور یهم  قایدق . ینجور ی»ا

 



 

 207 

 . کنه یم نجوا

 ...« کنم  یم خواهش.  نمشیبب خوام ی»م

 

 .شم یم بلند  روش  از و ذارم یم  پهلوش یرو دستمو

 

 . نمیبب رو  باشیز مهبل  بتونم  که کنم یم میتنظ  ی جور   رو هاش ران

 

 .شهیم  رهیخ  بهش تعجب از  گرد یها چشم با نهیب  یم رو آلتم  یوقت

 .«دهیم بهم  ی خوب حس... بزرگه یلی»خ

 

 .«ادیب  خوشت ازش  نا یا از  شتریب  یلیخ »قراره

 

 .دمیم فشار شکافش به سرشو

 .دمیم سر تش یکل سمت به اونو   و زنم  یم لبخند من ی ول بلعه یم رو  هوا

 

  یها ران به رو هاش دست کف  اون  و مالم یم کوچولوش  ی جوونه   به آلتمو

 .دهیم فشار من

 

 . ارمیم باال  رو بدنش ذارم یم سرش پشت دستمو

 

 :گمیم ناله با

 .«شدم سفت خوشگلت یکوچولو واژن اون  یبرا چقدر نیبب . نی»بب
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 .«بده »انجامش

 

 .کشم یم ش شده ک یتحر یبرآمدگ  ی رو عقب و  جلو  رو متورمم آلت

 

 : گم یم بهش

 .« بشم ارضا دی»با

 

 ...« آره...  »لطفا

 

 .« شو ارضا من »با

 

  قرار مناسب تیوضع در تا رمیم  نییپا خودمم  و خوابونمش یم پشت به

 . رمیبگ

 

  هام نهیس یرو یخوب حس هاش نهیس نوک   و چسبه یم شکمش به شکمم

 . کنه یم جادیا

 

 ...« لرزم یم  دارم... تونم ی»نم

 

  دوباره. نیل  دوباره. یکن یم کارو نیا  و.  یتون یم تو.  دمیم قول. یتونی»م

 .«ا یب واسم

 

 .افتاده ریگ  نیل واژن  و  خودم شکم نیب  آلتم. کنم یم  عقب و  جلو همچنان
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  کنم  فرو خودمو هو ی  مبادا که کنم یم اط یاحت و مالم یم بهش خودمو شدت به

 . کنم پرش  آبم  با تنگشو  واژن  یتو

 

 .خوره یم تکون من با  اونم   و کرده حلقه کمرم  دور رو پاهاش

 . داشته نگه محکم و  انداخته گردنم دور دستشو

 

 .کنه یم ناله و آه باز دهان  و  بسته یها چشم با

 

 .«نیل شمیم ارضا  تو یرو »دارم

 

 ...«کین  کنم یم خواهش... کنم  یم خواهش...  ایخدا اوه... »آره

 

 . هستم یلعنت مرز اون لب قایدق  و زنم یم  حرف کنان خرخر

 .«نکن  صدا ی نجوریا »منو

 

 کنم؟« صدات ی»چ

 

 . شنوم یم صداش  یتو نوی ا من و

 . شهوته ی نشونه که  ک یکوچ ارزش اون

 .کنه یم فکر  یچ به من مثل اونم  دونم یم

 

 .کشم یم نفس نامنظم

 . دنهیترک ی آماده و شده سفت هام ضهیب  و  زنه یم نبض آلتم
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 . گم یم اونو من و

 .«یدد بگو من »به

 

 :گم یم ناله با

 .«یکن صدام یدد یتون ی»م

 

 . خوره  یم تاب و چی پ  بدنم ر یز و لرزه یم  و شهیم سفت اون

 

 .اومده خوشش اون

 .طوره نیهم که دونم یم

 

 . چهیپ  یم خودش به  من ریز  که یناالن ی خوشمزه  ی فرشته

 

 .کنم یم  آزاد بدنش  یرو  رو ارگاسمم و دمیم فشار بهش محکم خودمو

 .  کنم  یم حس  نمیس یرو  رو  قلبش ضربان

 .  تنده یلیخ

 

 . گوشمه  ی رو دهنش و موهام یرو هاش انگشت

 .  بشنوم  رو  هاش نفس تونم یم

 . هستن عیسر یلیخ  اونا و

 

 .  بوسه یم منو  اون
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 . شهیم فشرده  م قهیشق به  آروم یلیخ هاش لب

 

 !«یدد... »ممنونم

 

 ۱۳ فصل

 

 "کین"

 

 . کهیکوچ یلیخ  من آغوش یتو اون

 

 . گرفته محکم منو کوچولوش  یپاها و ها دست با

 .دهیم بیس یبو گرفته قرار من ی چانه  ریز که موهاش

 

 . دهیخواب گرفتن بر  در اونو تخت یها مالفه که  یحال در یآرام به و

 

 .کنواختهی کامال تنفسش

 .بودم دهیند قبال که داره وجود  اون در یآرامش

 

 . کنه یم دختر هی با ی کار نیهمچ ارگاسم  تا سه زنم یم حدس

 

 ... ییبای ز نیا

 . کنم  یم تجربه خودم کنار  اون داشتن وجود  با من که یمحبت

 . کنه سالح خلع  منو  یها یناراحت تمام  تا رهیم داره انگار
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 .کردم عبور خط  هی از من

 . بزرگ  مرز  هی از

 

  مرد کی یبرا  ف یکث ی بهانه هی  و فاسد زیدستاو هی  من نظر از  که یخط

 .شهیم محسوب

 

 .دهیآرم من کنار صلح کمال در  هنوز کوچولو نیل و

  به رو  بدنش بودم دلتنگش ی طوالن یها مدت که ی خاطر  تعلق  و تیمیصم با

 .چسبونده من

 

 .دهیم قلقلک منو ی  چانه موهاش و  خوره یم تکون

 .کنه یم نگاه من به  که نمیب  یم رو هاش چشم یکیتار در

 

 .«یباش  خواب  دیبا تو» 

 

 .کنن  یم نوازش   بازومو کشیکوچ یها انگشت  و کشه یم آه اون

 

 بودم؟« خوب من» 

 

 . کنم یم بغلش محکم

 

 .«ی بود یعال تو . یبود خوب از  بهتر تو» 
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 .دهی م فشار م ترقوه استخوان به رو هاش لب

 

 .«ی بود زی چ همه تو. یبود یعال هم تو» 

 

 . زیچ همه

 .باشم  زیچ  همه نفر  کی یبرا  تا کردم صبر  رو یادیز یها مدت من

 

 . کنم یم حس  رو  نیل یپا  کیکوچ یها انگشت  و کشم یم رو پاهام

 

 .کشه یم یکوتاه آه

 

  بودن پدر نیب یپررنگ ی کننده جدا خط  خواد یم که هست وجودم از یقسمت

 .بکشه بودن معشوق و

 

 . ببره خودم یاصل خواب  اتاق  به و برداره  اونو   خواد یم  که وجودم از یقسمت

 . جان یب  و یخنث یدکور  و دونفره بزرگ  خواب  تخت با  یاتاق

 

 .ببنده شهیهم یبرا  رو ن یج اتاق  در و

 

  کوچک، رنگ یصورت  روح  هی  عنوان به اون داشتن دوست ی برا من ازین اما

 .قدرتمنده شدت به  بندهیفر و معصوم
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 ...«یی»بابا

 

 : گهیم کنان نجوا

 .«باشم داشته بابا  هی خواستم یم شهیهم من» 

 

 .ارهیم  هجوم بهم آلود شهوت جانیه از  یموج

 . ادیب بر  من یدار شتنیخو  پس  از که  هست یکاف اونقدر و

 

  یم کارو نیا   یخوب پدر هر که همونطور. کرد خواهم  مراقبت تو  از من» 

 .«یامان در  من با شهیهم تو. یامان   در نجای ا تو . کنه

 

 دوست رو  کنم صدات یاونجور  که نیا...  دارم دوستش من. دونم یم» 

 .«دارم

 

 .تمومه کارم

 .شهیم فشرده هوس  شدت از  حرف  نیا دوباره  دنیشن با آلتم

 

 کنم؟« صدات ینجور ی ا واقعا  تونم  یم من. یدد» 

 

 خواد؟« یم دلت خودت» 

 

 . کنم یم احساس صورتم  مقابل رو لبخندش من و کنه یم دییتا
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 .«بله» 

 . کنه دایپ یکی تار در منو  صورت تا کشه یم عقب یکم

 ...«خوام یم من چون ... نده  رییتغ  رو  یزیچ...  نیا  که یوقت تا» 

 

 .«ششششش» 

 .کشم یم موهاش ی رو رو دستم

 ...« فقط ما.  بده  رییتغ  رو  یزیچ  ستین قرار  یچیه» 

 

 . رمیدرگ خودم با مناسب ی کلمه کردن دایپ  یبرا

 

  در رو دارن ازین که ییها ز یچ که آدم  دوتا. میمتفاوت ما.  نیل م یمتفاوت»...  

 .«ممکن حالت... نیتر یعاد ریغ در.  کردن دایپ  هم وجود

 

 .«ریتقد» 

 :گهیم یسادگ به

 .«هست که دونمی م من. رهیتقد نیا» 

 

 . کنم یم تکرار

 ...« ریتقد» 

 

 .کنم  باورش  که خوام یم

  دایپ  کار و کسب تیریمد ای معادله یها کتاب ای اعداد در ی ریتقد چیه من

 .نکردم
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 ... اون از  جدا

 . باشی ز تیمعصوم از  جدا

 ... دلرباش  لبخند اون  و بزرگش و گرد ی ها چشم از

 

 . کردم دایپ  نجایهم رو  ریتقد من

 . آغوشم در نجایا

 

 .«ییبابا» 

 

 .«دلم زیعز بله» 

 

 ...«یدونیم... یک   ما» 

 

 . بوسم یم رو ها اون  یآروم به  و کنم یم طلب رو هاش لب

 

 .«خوب  دختر هی  مثل. بخواب حاال .یزود به» 

 

 .کشه یم تی رضا از  یآه و خوره یم وول بغلم  یتو

 

 .« ییبابا چشم» 

 

 "نیل"
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 . شمیم دار یب خواب از  یخال  تخت هی  یتو

 .دهیم  اونو  یبو تخت یول

 . ُمشک و چوب ن یب یتلخ ی  حهیرا

 

 .کشم یم نفس  توش  و  ارمیم باال رو مالفه

 .کنم  یم حس پام یها انگشت تا رو  جانیه و  لرزش  از  یموج و

 

 .یدد

 . کین یدد

 .داره دوست منو اون  و

 

 . کنم  حس  بدنم یرو رو دهنش و هاش دست تونم  یم هنوز

 . دادیم بهم اون که یخوب حس  و

 . باشه خوب  زیچ همه شهیم باعث اون

 

 .«ست آماده صبحانه . خوابالو  شو داریب» 

 

 .ادیم ها پله نیی پا  از  بلندش یصدا

 . بزنم لبخند شهیم باعث

 

 . کنم یم حرکت عیسر  تونم یم که ییجا تا

 . کنم یم پرت خوابم لباس سمت به خودمو و پرم  یم نییپا تخت از
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  م خنده پامه مسخره و بچگونه یها جوراب  اون هنوز نکهیا  دنیفهم با

 .رهیگیم

 . یخوردن یپاها

 

 .دهیپوش یرسم  لباس کار  سر رفتن ی برا اون وندمیپ یم  بهش  ز یم سر یوقت

 .داره لب به شویجد لبخند همون هم باز و

 

 .رسه یم  نظر به جذاب  و کی ش یلیخ  مرتبش و  صاف ی موها اون با

 

 !«به به. مرغ تخم و کنیب» 

 

  یم حس هام گونه یرو رو نگاهش حرارت و دارم یبرم رو  چنگالم و کارد

 .کنم

 

 .«دهیژول یکوچولو یپر هی  مثل. یشد بانمک» 

 

 . کنم یم شونه موهامو هام انگشت با

 

 .«یشد" رولکس" غیتبل  یتو  یها آدم  مثل هم تو» 

 

 .خنده یم

 ؟«یگیم یجد» 
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 . کنم یم دییتا

 .«دارم دوسش. ادیم خوشم من» 

 

 . نکنم نگاه  بهش  تونم ینم

 . خواد  یم شتریب  و خاره یم داره دوباره تمیکل

 

 .باشه  من یتو بار نیاول ی برا آلتم  خوام یم

 . میبکن کارو اون  و م یبمون تخت یتو مدت تمام  خوام یم

 . روز طول  تمام

 

 . دهیفهم حتما اون

 .شدن عبوس و رهیت دوباره هاش چشم چون

 

  اسراف  یزی چ خونه ن یا یتو .  کوچولو نیل بخور صبحانتو ی همه» 

 .«شهینم

 

 .«چشم» 

 

 . نوشم یم م  وهیآبم  از ی ا جرعه  و  برم یم رو  کنمیب

 .شده رهیخ من به همچنان اون  و

 

 ؟«یچ چشم» 
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 . زنه  یم بال  بال قلبم

 . گمیم اونو  حال  هر به یول نه ا ی شدم منظورش متوجه درست دونم ینم

 

 .«یدد چشم» 

 

 .دمیفهم درست که گه یم من به لبخندش

 

 .«خودمه  خوب »دختر

 

 .استیدن  حس نیبهتر برام باشم اون خوب دختر  من که نیا

 

 . خورم یم صبحانمو  تمام

 . خواد یم ازم یدد  که همونطور درست

 

 . بوسه یم سرمو  کالج یورود  یجلو

 

 .شهیم دیام نا  وجودم از یقسمت

  موهام ی رو رو هاش دست و دهنم  یتو  زبونشو خواد یم که یقسمت همون

 . کنه حس

 

  رید. دنبالت امیم یشگیهم میتا همون و . رمیگ یم تماس باهات ناهار وقت» 

 .«نکن
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 .«نمتی ب یم بعدا. یدد ممنون. کنم ینم رید» 

 

 . دارم یب یعج احساس هنوزم

  حس شکمم یتو   رو لرزش  و خارش همون گمیم رو کلمه ن یا یوقت هنوزم

 .کنم یم

 

  جمع  رو شخندمین تونم ینم همچنان رسه یم بهم راهرو ی تو  آن یکل یوقت

 .کنم

 

 . امیم رونیب خودم  کیکوچ  یا یدن از  زنه یم پشتم به  که یا  ضربه با

 

  نجایا  تا یلعنت نگ یپارک اون  ی تو از قای دق. نیل به نیزم  ی ارهیس از! یه» 

 .«زدم یم صدات ادیفر با داشتم

 

 . ندازم یم باال شونه

 .«دیببخش. دمینشن  صداتو» 

 

 نیماش ی تو که  دمید! اوق. ست هی ر یپ ارو ی اون یپ همش حواست چون» 

 .«کرد بوست

 

 . رهیگ یم ناهارم ظرف سمت به سرشو

 

 دار؟« سبوس نون یال  زادیآدم طحال  ؟ یدار یچ  امروز  نمیبب» 
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 .«نباش احمق» 

 

 .خنده یم

 . باشه یدار خنده زی چ که انگار

 

...  من زیعز سی کالر... اوه ؟ یکن ینم  فکر نطور یا بالهیهان  هیشب کمی اون» 

 هستن؟« دنیکش غیج  حال  در هنوز ها بره

 ".(ها بره سکوت" کتاب و لمیف تیشخص  بالیهان)

 

 .کنه یم ناله ش دهنده آزار   یصدا  اون با

  پرت  و خرت مشت هی برات و شهیم  سوار یبراق نیماش  همچون چون  فقط» 

 .« نباشه یروان قاتل  هی که شهینم لیدل دهیخر

 

 .دهیجد  برام و دمیند ازش  قبال که هست آن یکل یتو  یز یچ هی

  طرف  نیا  یقرار  یب با که ی نجوریا  پاهاش، ی ریگ قرار  حالت دیشا دونم ینم

 . رنیم طرف اون  و

 .ش  مزه یب یها یشوخ

 

 . کنه یم حسادت  داره اون

 

 .شهینم  باورم من و

 .کنه یم حسادت من  به داره واقعا آن یکل که کنم  ینم باور
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 .« خوبه  واقعا اون. هیخوب آدم اون» 

 

 .«وحشتناک   و خوب» 

 

 .«یداشتن دوست و مالحظه با  و ی قو  و مهربون. خوب  و خوب» 

 

 ؟«یداشتن دوست» 

 .بره یم باال  رو  هاش ابرو

 

 . «زنه  بهم حال  یلیخ زده؟  دست بهت...  اون... من ی خدا اوه» 

 

 . ام یبد آدم من

 . باشم نخور درد به یلیخ دیبا

 . بگم  بهش  زویچ  همه خوام یم چون

 

 . بگم بهش  دهیم بهم  یخوب  احساس  چه اون نکهیا  درمورد خوام یم

 . بود خوب  چقدر اون  که ن یا و

 . کنه مراقبت ازم  خواد  یم و داره دوست منو چقدر و

 .کنه یم آماده ناهار  برام  هرروز و کنه یم بغل  محکم منو

 

 .رهیگ  یم اون  مویباکرگ و

 . خواستم یم شهیهم  من که هیز یچ ن یا و
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  به پا و دست یب   و ارزش  یب آدم هی   با بارش  نیاول که( آن یکل) اون مثل نه

 . بود مدرسه انبار پشت  کرزیو یلیکا نام

 

 .بکشه حرف ازم کنه یم یسع

 

 .« یکرد باز سوراختو اون  باالخره  که نگو بهم  ی وا...  تو   با... اون...  نیل» 

 

 . برم  یم راهرو  ی گوشه به  اونو و  کشم یم رو  بازوش

 

 .«کنم یم کارو نیا  یول. نه  هنوز. نه» 

 

 . چرخونه  یم رو هاش چشم

  اون تو و هست  رونیب  اون  جذاب و هات آدم همه بال؟اونی هان و تو ! واقعا؟ » 

 کرده؟« عود تیخواه پدر مشکل ؟ یکن یم انتخاب  رو ترسناک  یریپ

 

 . گرفته شیآت تنم  ی همه انگار و سوزهیم داره هام گونه

 

 .خنده یم اون

 .«شویا یدد نه؟  مگه گهید نهیهم» 

 

  حیتوض  قبال شو یمعن یول کنم دای پ شو یا یدد ی برا یفارس  معادل نتونستم)

 .( دادم
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  رو ها پروانه ندی آ  خوش  نا هجوم من و مکه یم شستشو  داره کنه یم وانمود

 . کنم یم حس

 

 .«یدد شمیم  یخوب  دختر من. یدد داره یخوب  حس یل یخ ن یا. یدد اوه» 

 

 .«بود زیانگ شگفت ز یچ همه. بود خوب یلیخ  اون. کن بس» 

 

 . شهیم باحال بزرگ  دختر هی  مثل و دهیم هیتک  وارید به

 ؟«یزن یم حرف یدار  زیچ  همه کدوم از.  یا باکره تو! ز؟ یچ همه» 

 

 . کنه یم خرابش   داره اون

 . من اسرار  محرم  تنها. دوستم  نیبهتر

 .بوده آشغال هی شهیهم نکهیا  با یحت

 .کنه یم  خرابش داره اون  و

 

 :گمیم لب ریز

 .« کن فراموشش» 

 .شم رد کنارش از  کنم یم یسع و

 

 .زنه یم چنگ  بازوم به

 .« گفتم یم پرت و چرت داشتم فقط  من جنبه،  یب. نیل یه» 

 

 .«ستی ن بامزه اصال نیا» 
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 .کنه یم نگاه اخمم به شده شوکه اون

 . وقتشه گهید و

 . هیعوض شعور یب هی که بدونه  بدم اجازه که وقتشه

 

 درسته؟« یکن یم یشوخ یدار» 

 

 . منم کنه یم اشتباه داره و هی منطق ریغ  که اون انگار گهیم یجور  هی

 

  پس مهمه و  یجد نقدریا  تو یبرا  نیا اگه.  بدونم خوام یم. گمیم یجد» 

 .«هست منم یبرا

 

  داشته  قتیحق نداشت امکان بازم بود دلش ته از  زنه یم  که یحرف  اگه یحت

 .باشه

 

 . نه که چرا. ندازم یم باال شونه

 . داشتم  حاال تا من که  هیکس نیبهتر اون

 

 ...«آروم یلیخ و . مودب یلیخ  و. بود اطیاحت با  یلیخ اون.  بود  خوب یلیخ» 

 

 .دهیم تکونم هاش دست با

 .« بگو بعدشو لطفا. فهی اراج همش که نایا  ؟ ...و» 
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 . ارمیم ن ییپا صدامو

 ...« دیبوس منو  اون» 

 

 ؟«...بعد.خب» 

 

 ...« و کرد لمسم و  ویبوس منو اون. بود العاده  فوق »و

 

 .نباشه کمونینزد یکس کنم یم چک

 

  آلتشو بعد.  شدم ارضا که دیمک  اونقدر تموی کل و اونجام گذاشت دهنشو» 

 .«بود  بزرگ واقعا. بود گنده یلیخ اون   و. اونجا گذاشت

 

 .خنده یم

 ؟«یدون یم کجا از  آخه» 

 

 مثل درست. کردم نگاه  یپورنوگراف من. یدونیم ستم،ین بچه هم اونقدرا  من» 

 .«خودت

 

 .«هست ز یچ همه یایگو خودش  یپورنوگراف یگیم  اونا به که نیهم» 

 

 .«داشت یا العاده فوق  احساس و بزرگه اون. هست یول» 

 

 . ندازهیم باال  هاشو ابرو
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 نکرد؟« رو تو   کرشیپ غول  بزرگ ریک  اون با ی»ول

 

 . زنم  یم شخندین

 .«کنه  یم یول.  نه هنوز» 

 

 .کنه یم ناله

 کرد؟« کارتیچ باهاش پس» 

 

 .ها لرزش اون نطوریهم و گردنیم بر  خاطراتم

 ... صداها اون   و دیمال یم بهم خودشو که اون حس

 ... تخت یها  فنر غژغژ یصدا

 

 . سمیتوریکل یرو . بهم دشیمال فقط اون» 

 .«شد اونم. شدم ارضا  من و

 

 کرد؟« کارو نیا  خشک خشک   ینجوریهم» 

 

 . ندازم یم باال شونه

 .«نبود  خشک هم یلیخ» 

 

 .«چندش» 

 

 .شده اخالق   بد بازم. گه یم دروغ اون یول
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 . کنم یم بغل ناهارمو ظرف و کشم یم آه

 .«عاشقشم من» 

 

 ؟«یهست یکوفت چه  تو! د؟ یببخش» 

 

 . زنم یم لبخند یسادگ به

 .«عاشقشم من» 

 

 .احمقم هی من که انگار زده  زل بهم  یجور  هی

 . کرد یم نگاه بهم ینطوریهم هم مامان

 . بودم متنفر شهیهم.  متنفرم  ازش  من و

 

 .«منه عاشق اونم و عاشقشم من . گفتم که نیهم» 

 

 .«یشناس  ینم  اونو یحت تو» 

 

 .«منه ریتقد نیا. شناسمش یم  یکاف ی  اندازه به» 

 

 ...« نکن شروع رو یتخم یها ینیب  طالع اون دوباره» 

 

 . کنم یم اصرار 
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  یم قبل از خودم. ندارم  ازین  ینیب  طالع به  موضوع نیا  دنیفهم  یبرا من» 

 .«دونست یم  نوی ا اونم   و. دونستم

 

 . چرخونه یم هوا  تو  انگشتشو

 .« نیدار یقاط  هم با  جفتتون »پس

 

 .«باشه عشقم تنها قراره اون» 

 

  یم یفکر چه اون  که ستین تخمم به و دم ینم تیاهم  اصال  و گم یم نو یا

 .کنه

 

 .کنه یم نگاه  من به یچجور  که

 .کرد یم نگاه من به  ی چطور مامانم که

 .کنن یم نگاه  من به یچطور  ایدن مردم ی همه که

 

 .ستنین  مهم کدومشون چیه

 .دارم رو یدد. دارم رو  کی ن من که االن نه

 

 . داره دوستم که دارم  رو  یکس که االن نه

 

 . زنه یم حرف  و  دهیم رونیب  رو نفسش باالخره آن یکل

 

 یباش  ریپ بالیهان با ها وونهید مثل که ی دار اصرار  نقدری ا اگه.  خب لهیخ» 

 قبوله؟«.  بدونم رو  اتیچرند اون ی همه من بذار  فقط. بکن  کارو نیا  پس خب
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 .شدم برنده ینامرئ  نبرد کی  در کنم  یم احساس 

 .دمیجنگ یم داشتم که ستمین  مطمئن ی حت و

 

 .«کهین اون اسم  یول. حتما» 

 

 .خنده یم اون

 .«کین یدد» 

 

 .شدن داغ و سرخ هام گونه که مطمئنم من و

 .شهینم  متوجه یحت  و زنهی م پشتم به  اون یول

 

  یعال کیتکن عالمه هی من. بگم برات زدن ساک درمورد ا یب حاال.  خب لهیخ» 

 .«دارم

 

 ۱۴ فصل

 

 "نیل"

 

  به تونم ینم من و  زنه یم لبخند کین  خزم یم مسافر یصندل یرو  یوقت

  شهیم یادآوری  داره مغزم یتو که  آن یکل زدن ساک یخنگولک  یها کیتکن

 . نخندم

 

 انداخته؟« خنده به رو  تو  یچ ه؟ یچ» 
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  و شده خم سمتم به اون  یول کنم تمومش کنم یم یسع  و دمیم تکون سرمو

 . هستن سوال از  پر هاش چشم

 

 .«آن یکل» 

 

 .کشه یم آه کنم شروع  یحت  که نیا  از  قبل

 

  هی...  ییدستشو یتو ... که کرد یم  یسع... داشت اون. نمکه  با یلیخ! نه» 

 .«بده ادی من به رو  ییزا یچ

 

 .بره  یم باال ابروشو هی

 ن؟«یل بده ادی تو  به  یچ قایدق  کرد یم یسع اون» 

 

  که دادم قرار  یتی موقع  یتو  خودمو که فهمم  یم ناگهان و شهیم متوقف  م خنده

 . کنم فی تعر احمقانه داستان ه ی مجبورم

 

 .کنم ی وراج درموردشون دیبا  که یقیحقا  و

 . میکرد کاریچ ما که

 

 . کنم صحبت درموردش دینبا که دادم  انجام  یاشتباه کار انگار  کنم یم احساس

 

 .هست  موضوع نیا  یایگو  افمیق حالت  گمونم و

 . منه ی رو همچنان هاش چشم چون
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 ن؟«یل یچ» 

 

 . ندازم یم باال شونه

 .«گفتم  آن یکل به  ییزایچ  هی... من»  

 

 . زنم یم  ضربه بغلمه  یتو که ناهارم  ظرف  یرو

 ...«هیخصوص  نیا  اگه. گم ینم  بهش یزیچ گهید» 

 

 باشه؟« یخصوص ما ی رابطه ی خوا یم تو» 

 

 ...« یخوا  یم  که هیزیچ  نیا اگه» 

 

 . رهیگ یم قرار بازوم یرو دستش

 

 باشه؟« یخصوص   ما ی رابطه ی خوا   یم تو.  نبود من سوال جواب نیا» 

 

 . باشه یخصوص ما ی  رابطه خوام   ینم من. خوام  ینم

 . بزنم ادشیفر و بوم پشت یباال  برم  خوام یم

 .داره دوست منو کین که بدم نشون  ایدن ی همه به

 .منه مال اون  و  اونم مال من که

 

 . گم ینم نویا یول
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 .انی نم زبونم به ها کلمه

 .بگن  بهش  زویچ همه هام  چشم دوارمیام و  دمیم تکون سر  فقط

 

  یم یاشتباه کار میدار  که انگار. باشه یخصوص رابطمون خوام ینم. نه» 

 .«باشه یواقع... خوام  یم. میکن

 

 . زنه یم لبخند اون

 .«میهست یواقع  ما. هیواقع نیا» 

 

 .دنیم فشار بازومو  هاش انگشت

 

 . نیل یبگ آن یکل  به خودمون درمورد تو  که نیا  با ندارم یمشکل چیه من» 

  راحت ما  ی  رابطه ل یشما و شکل با ممکنه مردم که یبدون دیبا  تو یول

 .«نباشن

 

 .«نگفتم  بهش اتیجزئ ... ی درباره یلیخ من» 

 

 .«یکرد ی درست کار احتماال» 

 .دهیم فشار منو دوباره

.  میهست ارتودوکس  ریغ ما یول. زمیعز ستمین شرمنده هی قض نیا بابت من» 

  باهاش یجور هی دیبا ما. کن آماده براش خودتو. معموله ریغ ما ی  رابطه

 .« میایب کنار
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  و  یعاد ریغ یعنی ارتودوکس   ریغ و  تهی حیمس یها فرقه  از  یکی  ارتودوکس)

 .( رشیپذ قابل  ریغ

 

 ...«اون  و زدم حرف  درموردش آن  یکل با فقط من... گهید من» 

 

 ؟«یچ اون» 

 

 .گمیم یول.  بگم  نوی ا خوام  ینم

 

 .« دیفهم ینم اون.  بود زننده  فوق رفتارش. دیخند اون» 

 

 . کنه  یم ریقافلگ منو  نیا  و خنده یم اون

 

...  یپل یدد.  ماست تیوضع به نسبت  یدرست واکنش مسلما   زننده فوق» 

 .«کنن ینم درکش  مردم شتریب که خاصه اونقدر.  نیل خاصه

 

 .دمیم تکون سرمو یول  خندم یم باهاش منم

 ...«فقط ن یا. ادیم خوشم ازش من.  ستین اصال. ستین زننده فوق نیا! نه» 

 

 ست؟« زننده یکمی»

 

 !«نه» 

 . خورم یم  وول میصندل یرو
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 .«زننده نه هیخصوص  که بود نیا  منظورم» 

 

 !یپل یدد

 . ارنیم وجود  به رو یاحساسات  و چرخن  یم مغزم یتو کلمات

 

 . یپل یدد. نهی ا پس

 

 . شیپ  سال چند. دمید" نگری اسپر  یجر" ی  برنامه یتو  بار هی

 .(  شو الن ای  ملیک یمیج مثل . هیونیزی تلو ی شو هی یمجر نگر یاسپر  یجر)

 

 صحبت ی جر با  داشت که یمرد و بود بسته یدوگوش موهاشو که یبزرگ زن

 .کرد یم

 . یزیچ  نیهمچ هی ای تلشهی ل  اون نکهیا درمورد

 

 .باشم داشته هات  حال  ن یع در و بیعج حس هی شد باعث

 . گناه احساس بعد و

 

 . آوره  شرم چقدر که  گفت و  دیخند بهش مامانم یوقت درست

  به فقط و نگفت ی زیچ  اون یول زد  هم کن زیتم شهیش مرد  به رو حرف نیا

 . کرد نگاه من طرف

 

 .«خونه م یبر ایب» 
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 .جاش سر گرده یبرم حرف  نیا  با حواسم و

 .کنه یم نگاه بهم  مشتاقانه و زنه یم دنده تو رو نیماش

 .شدم کیتحر خاطراتم  یآور ادی  با من دهیفهم انگار

 

 . کنم یم دییتا

 .« ادیم نظر به یعال واقعا خونه» 

 

 .« نطورهیهم. بله» 

 

 .کهین همون دوباره  اون  لحظه ن یا در و

 .بشه ارضا  تا دیمال بهم آلتشو  که کین یدد

 

 "کین"

 

 . کنه یم فکر  درموردش داره اون

 .یپل یدد درمورد

 . نمی بب ش چهره  یتو  نو یا  تونمیم

 .نمیبب  بشیعج یها نفس یتو  نو یا  تونم یم

 

 .شده رهیخ من به  اون کنم یم یرانندگ خونه طرف به سرعت به  دارم یوقت

 .اومده خوشش ازش و کنه یم  فکر بهش داره اون

 

 . کنم یم تصور رو ش شده ک یتحر آلت
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 . شیلعنت  دیسف ریز  لباس اون

  به هاشو رون گذاشته پاش  یرو که ی ناهار ظرف اون  ریز  چطور که ن یا و

 .دهیم فشار هم

 

 : گمیم بهش

 .« کنم ویش  رو تو  خوام یم» 

 

 :گهیم  یمقاومت چیه بدون

 .«باشه» 

 

 . میدار جوجه شام ی برا باشم گفته بهش  که ن یا مثل

 

 . خوام یم نا یا  از  شتریب من یول

 . اونه  واکنش منتظر مشتاقانه من آلت

 (نیل. )اونه مشتاق من آلت

  دختر که دونهیم که یوقت هاش  چشم  یتو ی گناهکارانه طنتیش مشتاق

 .منه ی شهوت یکوچولو 

 

  نرم  ی  جوونه  اون  بعد و.  نیل کنم و یش خوشگلتو  یکوچولو آلت  خوام یم» 

 .«یبش ارضا یدد یبرا خوب  دختر هی مثل تا مکم یم رو  کوچولوت و

 

 .شنیم قرمز  دارن هاش گونه و مونده باز دهنش

 . کنم راست  ینگیفاک  طرز به شهیم باعث ن یا و
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 .«یخوا  یم یچ  بگو یدد به آره؟  یخوا  یم  تو که هیزیچ  نیا» 

 

 . آرومه و  ف یضع ی لیخ صداش

 .« لطفا بله،... بله» 

 

  یکن ویش منو که خوام   یم. یدد لطفا بله... نیل دارم ازین  نای ا از  شتریب من» 

 .«یدد  بود خواهم یخوب دختر من. ی برن سمیل و

 

  من یبرا  نشیدلنش جانیه و. کنه یم صاف صداشو  و  شهیم بجا جا یکم

 .ادهیز یلیخ

 

 .کنم یم  پرت عقب یصندل یرو  اونو  و رمیگ یم ازش   رو ناهار ظرف

 

 .مالمش یم نیج  شلوار یرو  از  و برم یم پاهاش نیب هامو انگشت

 

 .«یدد... لطفا بله،» 

 

 . شن یم جدا  هم از پاهاش و کنه یم زمزمه ینرم به

 . شنیم باز هم از  دمیم بهش دارم که  یز یچ از  ی شتریب مقدار یبرا هاش کفل

 

 ن؟یل  یدار  دوستش تو» 

 ؟«یدار دوست رو یباش من یکوچولو  دختر  نکهیا
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 . رهیگ یم گاز رو هاش لب و کنه یم دییتا

 

 دوباره حواسمو  و بکشم عقب دستمو تا کنم یم جمع موی دار شتنیخو ی همه

 .بدم جاده به

 

 ...«ونی زیتلو ی تو... دمشید من» 

 

 .ست کننده اقرار   و آروم  صداش

  باباش ... که مرده اون  و ... داشت یگوش دو یموها که  یزن اون...دمشی»د

 ...« بود

 

 کرد؟« کتیتحر اون» 

 

 . کنه یم دییتا دوباره

...  بود زننده...  احساسش و. کردم یدستمال خودمو... و  تختم یتو  رفتم» 

 ...« بود  خوبم

 

 (.«dirty)هی شهوان یگرد یم دنبالش که یا کلمه» 

 

 .« بردارم دست ازش  تونستم ینم . بود خوب یول» 

 

.  میبد انجام  ابد تا  رو ی باز اون میتون یم ما. یبردار دست یستین  مجبور» 

 .«یباش من یشهوت  یکوچولو دختر شهی هم یبرا یتونیم تو
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 ...«ابد تا» 

 

 . کنن یم نوازش دنده یرو دستمو شی خوردن یها انگشت

 

  و.  بکنه رو  تو خواد یم یدد. ن یل بکنه خودش مال  رو  تو قراره یدد» 

 .باشه عاشقت

 . کنه هتیتنب  یکرد یبد کار اگه

 . زمیعز  کنه مراقبت ازت خواد یم یدد

 .یباش  داشته یخوب احساس  که کنم یم یکار منم یباش خوب  تو اگه

 . کنه تتیاذ  که بکنم یکار منم ممکنه ینباش اگه و

 . نیل یدار از ین  تو که هیزیچ  نیا

 . انضباط  و عشق

 .«بکنه براشون شونیدد دارن ازین ها کوچولو  دختر ی  همه که هیکار نیا

 

 . بلعه یم رو هوا  داره انگار که شده یجور هاش نفس

 یم شهیهم  که هیزیچ  نیا...  خوام  یم که هیزیچ  نیا... لطفا... یدد بله» 

 ...« خوامش  یم شدت به... خواستم 

 

 . کوبه یم هام قهیشق  یتو داره انگار قلبم و شده راست آلتم

 

 .خورده  گره هم به زیچ همه

 .انفجاره ی آستانه در و خوردن هم  به حال  در زیچ همه
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 . آوردم رشیگ بارون ریز که ی کوچک ز یانگ جنون  موجود خاطر به  فقط

 

 . کنم متوقفش  دیبا

  رو  شهیم خارج  کنترل  از داره و میکن یم میدار که یکیکوچ یباز  نیا دیبا ما

 . میکن تموم

 

 . خوام  یم من که هیز یچ نیآخر کردن متوقف  یول

 

 .دهینم انجام رو یشگیهم یکارها از کدوم  چیه اون

 .آشپزخونه به  رفتن مثل

  رهیبگ منو ناهار ظرف   ای کنه، زونی آو  رو  کتش تا رهینم ها پله یباال  به اون

 . بذاره  ییظرفشو نیماش ی تو  اونو و

 

 .دهینم  وهیآبم منم به و کنهینم درست قهوه  خودش  یبرا اون

 . کنه ینم  سوال گذروندم چطور   رو روزم نکهی ا مورد در و

 

  یم دستش یتو  منو یموها بنده یم رو یورود در یوقت  کی ن یدد امروز

 . بشه  حبس نفسم   که یوقت تا کشه یم رو اونا و رهیگ

 

 . بوسه  یم منو بعد و

 گذاشته من پاهاش ن یب پاشو هی که  یحال  در و عهیسر و  خشن  یلیخ  زبونش

 .  چسبونه یم  راهرو وارید به منو

 

 .نهیهم که کنم یم فکر
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 . بکنه کارو نی ا  االن  خواد یم اون

 

  و پاهامه مچ دور من نیج  شلوار که یدرحال بده انجامش االن  بخواد  اون اگه

 .دهنم ی تو  زبونش

 

 . خوامش یم من

 . بده بهم  اونو بخواد  که یهرجور

 

 .دنیم فشار  نیسوت ی رو از  رو هام نه یس و رنیم تاپم ریز هاش انگشت

 

 .شده سفت یلیخ من شکم ی رو اون  و

 . بزرگ یلیخ  و سفت یلیخ

 

 . انینم نظر به  احمقانه هم یلی خ  آن  یکل ی احمقانه ی ها کیتکن ناگهان

 

 . کنم امتحانشون  خوام یم من

 . رو  تکشون تک

 

 . کنه دهنم وارد  کامل زبونشو دمیم اجازه  و کنم  یم باز یدد ی برا کامل دهنمو

 . خورم یم وول   پاش یرو دهیم فشار  هامو نهیس نوک هاش انگشت  یوقت

 

 . دارم دوستش

 .شهی م خشن ی نجوریا اون ی وقت ادیم خوشم
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 . کنه همی تنب اون  بدم  واجازه باشم  ی بد دختر اگه شهیم  یچ که کنم یم فکر

 .ادیم  خوشم فکر  نیا از  و

 . یلیخ

 

 .کشم یم حسرت از یآه شهیم جدا  ازم  یوقت

 

 .داغه یلیخ  صورتم یرو  تندش یها نفس

 

 :دهیم دستور

 .« بمون منتظرم زیم ی رو  و اریب  در هاتو لباس آشپزخونه ی تو  باال برو» 

 

 .خوره  یم چیپ  م روده و دل کنم  یم ترکش یوقت و دمیم تکون سر

 

 . زنن یم بال ها پروانه و کنه یم نگاه رم یم باال که منو  اون

 

 . افته یم تپش  به قلبم ارمیم در راه یتو  رو ژاکتم که یدرحال

 .ذارم یم یصندل  یرو و  کنم یم تا  رو اونا . ارم یم در هم رو تاپم

 

 . کنم یم  باز لرزان یها دست با رو نمیسوت بعد

 . ارمیم رون یب ازش رو پام و کشم یم ن ییپا رو نمیج  شلوار

 .ذارم  یم ها لباس ی هیبق  ی رو اونو  و ارمیم در هم رو شورتم
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 .هامه جوراب تنمه که ی زیچ  تنها آخر  در و

 

 . ارم یب درش تا کشم یم جورابو  کش

 . رهیگ یم قرار دمید یتو  اون  و

  ی هیبق  ی رو رو اونا   و ارمیدرم رو  ها جوراب ی وقت و شده رهیخ  من به اون

 .دهی م قورت رو دهنش آب ذارم یم ها لباس

 

 .دستشه کاسه هی و  حوله هی

 . اصالح غیت  هی و

 

 .آورده خودش با  اصالح غیت  هی اون

 

 . کنم یم بودن دفاع یب احساس  شهیم کمینزد یوقت

 . مرتبه و  صاف یل یخ موهاش و کیش ی لیخ  شلوارش و کت

 .من برعکس

 

 . کنه یم نگاهم اون  و  زنم یم کنار صورتم یجلو از موهامو

 

 . زنن یم برق هاش چشم کنه یم  لمس رو ز یم یوقت

 . نمیش یم روش و  رمیم جلو  من و

 .سفته یلی خ باسنم  ریز  چوبش

 

 .« باال پاها. بکش دراز پشت به» 
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 . دمیم انجام  رو گه یم که یکار من و

 

 . دارم یم نگه و  کشم یم نمی س یتو  رو  پاهام و ذارم یم  زانوهام ریز دستمو

 .شبید مثل درست

 

 . ذاره یم باسنم ریز  رو حوله و  غلتونه ی م عقب به منو  اون

 . داره یبیعج  احساس

 ... یشهوان... یدرت

 . کنن یم عوضش دارن  که ی ا  بچه مثل

 . کنه پاک منو  فیکث باسن خواد  یم انگار اون  و

 

 ... نتشی بب... بخواد اون اگه نکه یا  به کنم یم فکر

 

 .کشه یم  هام رون نیب  نییپا اون رو هاش انگشت

 . جلوتر  و.  آلتم یجا همه

 

 . نهیبب  زویچ همه تونه یم  اون دونم یم من و

 یم نگاه اونجامو  داره که نیا دونستن با من و کنه یم  باز هم از  هامو کفل

 .دمیم فشار هم  ی رو هامو چشم کنه

 

 . نهی بب منو بدن  یجاها نیتر یخصوص  تونه یم اون که نیا  دونستن با
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 دوست من اد؟یم ادتی. نداره وجود تو و  من نیب یراز چیه. باش آروم» 

  تو از  آور شرم  و  خوشگل قسمت هر. بدونم زو یچ همه. نمی بب  زویچ همه دارم

 .«رو

 

 . کنم یم  ییپروا  یب احساس

 .بودن یاعصب نطوریهم و

 

 دیترد  از پر کشه یم کونم سوراخ یرو  رو شستش  انگشت اون یوقت و

 .شمیم

 

 .شهیم قلقلکم

 . ندیآ خوش   قلقلک هی یول

 .باشه داشته یاحساس  چه دیبا دونم ینم

 . خوبه واقعا  یول

 

 .«نیل باشه کونشون یتو شونیدد آلت دارن دوست یلیخ  ها کوچولو دختر» 

 

 . زنه یم رک یلیخ  رو حرف نیا

 .محکمه و  قیعم صداش

 . بشه مور مور  هام انگشت فکرش  از شهیم باعث و

 ... اونجا...  اون  فکر از

 

  و  خوب یلیخ  چون. هستن شانس خوش   یلیخ خوب  یها کوچولو »دختر

 .« رنشیگ یم میمال
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 .ادیم زبونم  ی رو ناخودآگاه سوال

 ...« بد یها کوچولو دختر و» 

 

 

 . شنوم یم صداش  یتو رو خنده

 .«یبفهم نوی ا  که ستین الزم اصال  یباش خوب اگه» 

 

 .دهیم فشار  سوراخمو و رهیم عقب و جلو  انگشتش

 

 . دارم دوستش من و

 . باشم ی شهوت و بد  دختر هی دارم دوست

 

 .شده دوخته من یپاها نیب به اون  ی ها چشم و کنم یم باز هامو چشم

 . کنه یم لمس داره که ییهمونجا قایدق

 

 . ادیم نظر به متفاوت یلیخ ی نجوریا

 .یسکس و درنده و  کیتار

 

 ها شب و کنه یم آماده ناهار  ظرف برام که یکین یدد با  متفاوت یلیخ

 .کنه یم نوازش  موهامو

 

 .«بمون جا نیهم» 
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 . هیاتیح و  مهم یلیخ  ز یچ هی انگار گهیم نوی ا ی جور

 

 .شهیم  خارج  من دید از و داره  یم بر رو کاسه

 . مونم  یم منتظر  و دارم یم نگه هامو زانو همچنان من و

 

 . شنوم یم رو آب یصدا

 . هاش قدم ی صدا و

 .نمشیبب تا کشم یم گردن

 

 .گرده یم بر  شهیم بلند ازش  بخار که یا  کاسه با اون

 .شنیم مور مور دوباره پام یها انگشت و

 

 . کنن یم حرکت دارن شکمم  تو بازم ها بال  اون

 

 . کنم یم نگاه نییپا  به هام رون ی ال از

 

  حسشون آلتم  یرو دوباره یوقت و  زنه یم صابون هاش دست به داره اون

 .هستن گرم یلیخ کنم یم

 

 .ماله یم  جاش همه به رو صابون  کف آروم  یلیخ

 . کنه یم نگاه بهم داره یبرم  رو غیت  یوقت
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 .«مواظبم من. زمیعز  باش آروم» 

 

 . کنم یم دییتا

 .«یدد یهست که دونم یم» 

 

 . دارم  یبیعج یلیخ  احساس پوستم  یرو غیت حس  از

  حرکت آلتم یها لب ن یب تر  راحت غیت  تا کشه یم پوستمو هاش انگشت  با اون

 .کنه

 

 .دارم اعتماد بهش  یلیخ من

 . باشم آروم که راحته برام پس

 

 . ترس با نه. کنم یم نگاه  بهش یفتگیش با من

 .دقته با و  اطیاحت با چقدر که کنم یم نگاهش

 

  و مو یب کامال تا کنه یم ویش منو یوقت  کنم یم نگاه صورتش یرو لبخند به

 . بشم  فیلط

 

 . خندم یم خودم بودن  احمق به  بعد و لرزم یم رهیم  باسنم  نیب غیت  یوقت

 

 .«یعال و نرم» 

 .کشه یم جام همه  رو غیت  و گهیم نو یا

 . کنه یم پاک گرم ی  پارچه ه ی با منو بعد
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 . مونه یم بهشت  مثل احساسش

 .نشده لمس نیا  از قبل تا هرگز پوستم نکهی ا مثل

 

 .کنم لمسش خودمم خواد یم دلم

 .خورم ینم تکون یول

 . دارم یم نگه هامو زانو  بود خواسته ازم  که همونطور  فقط

 

 .«کوچولو نیل ییبایز کامال تو... باستیز» 

 

 .دمه یم من یرو  رو گرمش  نفس و  ارهیم نییپا سرشو

 

 . بخورم وول   و بلرزم شهیم شهیم باعث و

 

 .کنم یم زمزمه

 .«خاره یم» 

 

 .شهیم خارج   گلوش از  یا ناله دهیم فشار آلتم به هاشو لب یوقت

 . بره جیگ سرم شهیم باعث ن یا و

 

 .زنه یم سمیل و  چرخه ی م من یرو زبونش

  تمویکل عیسر ی ها نوازش با  یوقت و   داشته نگه باز منو هاش انگشت  با اون

 .کنه یم درد انگشتام که  گرفتم  هامو زانو  سفت اونقدر دهیم تکون
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 . « کنم یم خواهش... یدد آره» 

 

 .مکه یم محکم و داشته نگه دهنش تو  محکم منو  اون  و داغه یلیخ دهنش

 .ارمیم در خودم از  احمقانه یها صدا  من و دهیم فشار  دندوناش  نیب تمویکل

 

 . دهیپر باال  لگنم و شده منقبض عضالتم

 . خواد یم شتر یب ید یام نا و یدرماندگ با

 

 . بشم ارضا که راحته یلیخ  امروز

 .دهیم انجامش فقط بدنم

 

 پاهام شمی م کینزد  ارضا مرز  به که نطوریهم و کوتاهه و  تند هام نفس

 .دنیلرز به کنه یم شروع

 

 . کنه یم راحتش یلیخ ( کین)اون

 . پرم یم باال کنه  یم لمس رو باسنم سوراخ  زبونش یوقت

 .کشم یم عقب خودمو کنه ی م اشتباه داره بفهمه  اون نکهیا  از  قبل و

 

 .داره یم نگه جام سر محکم منو و رهیگ یم  هامو رون اون یول

 

 .اونجاست  بازم زبونش و
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...  ست زننده یل یخ  نیا  و چشه یم منو  از  نقطه ن یتر شهوتناک و  نیتر فیکث

 ... هیشهوان یلیخ

 

 ...«ی»دد

 

 . بگم  بهش دیبا

 .دهیم فشار نقطه اون به شتری ب زبونشو و کشه یم  یآه فقط   اون یول

 .من درون

 

 . خشنه یکم صداش

 .«بچشه رو تو یدد بذارم.  باش »آروم

 

 .هست یول...  که باشه نیا   منظورش تونه ینم

 ... همونه منظورش

 

  داخل طرف  به و دهیم هل زبونشو و  کنه یم باز باسنمو هاش انگشت با

 . زنه یم ضربه

 

 .دهیم دست بهم یکیالکتر شوک مثل یاحساس

 .دیشد ی ها تکون و لرزش و  یانرژ از  پر

 . کنم تمومش تونم ینم من و

 

 . دونهیم نویا  اونم
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 . شنوم یم رو آرومش یها خنده

 

 .«دلم زمیعز بده  بهت یخوب حس  یچجور  دونهیم یدد» 

 

 .کنم  متوقف  هامو ناله تونم ینم من و دهیم هل تر ق یعم بازم اون

 

 . زنم  یم نفس نفس  کشه یم عقب یوقت

 

 . دمیم یا مزه چه که کنم یم فکر  نیا به  من و زنه یم  سیل هاشو لب اون

 . بدونم  نویا بخوام   نکنم فکر یول

 

 . بشن زونیآو  زیم ی  لبه از پاهام دمیم اجازه  و ندازمی م نییپا  هامو زانو

 

 . کنه یم باز بندشو کمر کین یدد که یحال در داشتم نگه آرنجم ی رو خودمو

 

 ؟«یبد خوب حس یدد به ی خوا یم هم تو» 

 

 . درسته و یواقع نیا  چون . زنم یم لبخند

 .بخوامش  یدد به دادن خوب  حس از  شتریب  من که ستین یچیه

 

 . امیب  نییپا ز یم از که  کنه یم اشاره بهم

 . نمیبش هام زانو ی رو تا رهیم  فشارم و  یذار یم سرم پشت دستشو بعد
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 . افته یم داره یاتفاق  چه دونم یم من و

 .باشه ادمی  گفت بهم  آن یکل که یی زای چ دوارم یام  فقط

 

 .بزرگه  یلیخ  اون کنه یم آزاد آلتشو  یوقت

 .کنه یم رشد داره انگار

 . رگه از پر و کلفت ره،یت آلتش

 

 . سهیخ کمی  سرش و مالتش یم داره هاش دست با

 . کمی  فقط

 

  زبونمو که کنم یم فکر  نیا به من  و کهینزد  صورتم به یلیخ سرش شکاف

 . روش  بذارم

 . بکنم کارو  نیا  خوام یم و

 

  نگاه بهش تا ارمیم باال هامو چشم و  کنم یم باز  یزیغر  صورت به دهنمو

 .کنم

 

 . کنن  یم نوازش موهامو هاش انگشت

 .«کوچولو ن یل بده بهم دهنتو» 

 

 . ارهیم تر جلو  رو لگنش و گهیم نو یا

 . رفته نشونه دهنم طرف به آلتشو کلفت و  بزرگ سر
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 .«باشه یدد به نگاهت ینجور یهم. کن نگاه من به حاال» 

 

 . داشتم انتظار  که هیزیچ  از  تر  بزرگ دهنم تو

 . ادیم کش و کنه یم باد لپم  نکهیا تا کشم یم عقب دندونامو

 

 . رمیگ  یم خودمو  یجلو یول  بزنم  عق  خوام یم

  نفس  مینیب  با  کنه یم جلو و عقب دهنم تو خودشو یوقت  کنم  یم یسع فقط

 .بکشم

 

 .«خوب  دختر. گرل  تلیل نهیهم» 

 

 . رونیب بکشتش تا کنم  یم تقال من و دهیم هلش گلوم ته به

 

 .«بزن ساک  یدد یبرا خوشگلت دهن اون »با

 

  یتف و س یخ چقدر دهنم نکهیا به توجه بدون  زنم یم ساک و مکم یم من و

 .شده

 

  حس که اومده کش انقدر هام لپ و افتاده اشک به هام چشم که دم ینم تیاهم

 .شده سوراخ  کنم یم

 

 .کردم فراموش رو  آن یکل یها حتی نص  تک تک

  نگه محکم منو و گرفته موهامو اون یوقت بکنم  تونم ینم  یا  گهید کار چون

 .داشته
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 . کنه یم فرو  خودشو

 .ق یعم یول یآروم به

 .کنه یم عقب و  جلو متیمال با

 

 .«خوب دختر ... نهیهم» 

 

 . بشه خارج  گلوش از مانند خرخر  یصدا دهیم اجازه و بنده یم هاشو چشم

 

 ...« بره  تر قیعم یدد بذار ... شتریب» 

 

 . زنم یم عق دهیم فشار  شتر یب خودشو  یوقت

 . رمینم عقب یول

 .بکشم عقب  خوام   ینم وقت چیه

 

  و کرده پر دهنمو چطور که کنه یم نگاه  بهم  و کنه یم فرو دهنم یتو  خودشو

 . آورده کش

 

 . بدم انجامش درست که کنم یم دعا من و

 .باشم خوب  یکاف ی اندازه به که کنم یم دعا

 

 .«یهست یلعنت جواهر کهیت  هی تو  نیل! فاک. هیعال» 
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 . نهی زم یرو یصدا نیبهتر  اون لذت

 . حسه  نیبهتر  برام  موهام ی تو هاش انگشت خشونت

 

  تو و دهیم فشار  خودشو ی وقت. کنه  یم ناله و کشه یم آه  که ام  یوقت عاشق

 . کنه یم فرو دهنم

 

  به کنه یم شروع دهنم ی تو آلتش و دهیم دست از کنترلشو که نمیا عاشق

 . زدن نبض و دنیلرز

 

 .شنوم یم ازش کنه یم  دهنمو داره یوقت که صداهام اون عاشق

 . کنه یم داره که هیکار قا یدق نیا  چون

 .کنه یم منو دهن داره

 

 . رم یبگ تمویکل با هام انگشت کردن یباز  ی جلو  تونم ینم

 .شده حساس و  بیعج یلیخ...  اوه...  لختم آلت و

 

 .کنم یم  صدا و  سر دارم منم

  به  صدا با هاش ضهی ب که یحال در ارمیم در بیغر بیعج  و  کی کوچ یصداها

 . خوره  یم م چونه

 

 . هستن تر  بزرگ کردم یم فکر  که ی زیچ  از  هم اونا

 

 نه؟« مگه یخوا  یم  رو  یدد آب تو. شهی م ارضا داره یدد» 
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 . بدم تکون سر  تونمیم یسخت به

 . کنم یم یسع حال  هر به یول

 

 ...«زمیعز ریبگ همشو...  ریبگ یدد ی برا همشو... ادیم داره» 

 

 . کنم  یم حس زبونم ته شویداغ  اول

 

 . کنم  یخفگ احساس  شهیم باعث و  شوره و ظ یغل اون

 .دهیم  یبیعج  ی مزه یلیخ  اون  و کنم  یم حس لبم  ی رو رو  جهشش

 

 .ستین باشم دهیچش قبال که ی زیچ  چیه مثل

 

 ...«  کن باز یدد یبرا  دهنتو» 

 

 .حرفاست نیا  از شتریب انگار و  کنه یم ناله اون

  یم پر دهنمو آبش  و شهیم منقبض  آلتش  که یحال در کنم یم باز کامل دهنمو

 .کنه

 

  یجار چشمام  از  اشک رهیم نییپا  گلوم از ی وقت و گرمه یلیخ  زبونم یرو

 .شهیم

 

  یم آلتشو  رونیب  زهیر  یم آبش که نطوریهم و دهیم فحش و  کنه یم ناله اون

 .ماله
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 .کشه یم آه و شهیم آروم  بعد و

 

 . زنه یم لبخند بهم  و زنه یم کنار صورتم یجلو از موهامو

 

 .«بده نشونش یدد به» 

 

 .کنه یم نگاه داخلشو اون  و کنم یم باز کامل دهنمو

 . کشه یم  زبونم یرو و بره یم دهنم تو  انگشتشو

 .شده پر ازش  که ییهمونجا

 

 .« خوب دختر» 

 

 . کنه یم غرور از پر  قلبمو حرف نیا

 

 .«بده  قورتش» 

 

 .دمیم قورت همشو خوب  دختر ه ی مثل من و

 .دمیم نشونش مویخال دهن و

 

 .ستین  بد هم اونقدرا

 .ستین بد اصال درواقع

 . گفت یم آن  یکل که یاونجور  نه
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 .دارم دوست کوین یدد آب   من

 . دارم دوست هاشو قسمت ی  هیبق که قدر همون

 

 .چهی پیم دورم رو هاش  بازو  و  سمیوا پاهام ی رو تا کشه یم منو

 . دارم بودن شناور و یسبک  و جه یسرگ احساس

 

 . بوسه یم دهنمو گرفته بغلش تو  منو محکم که یحال در

 . بود آبش شیپ  لحظه چند که ییجا همون

 

 . دمیم اونو  ی مزه  که مطمئنم من و

 

 .دهینم یتیاهم  اون یول

 . اونو  منم و زنه یم  سیل  منو زبونش  با

 

 . خوشحالم و زنم یم نفس نفس من

 .کشه یم عقب اون زنم  یم نفس نفس  همچنان که یحال در

 

 :گهیم

 .«یبد  انجام  فتویتکال شام از  قبل یتون یم» 

 

رت  کین یدد اون  و  . رفته کامال ید 

 

 15 فصل
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 "کین"

 

 .کنم یم نگاه  اونو پزم  یم رو پاستامون که یدرحال

 

  ش پروژه یرو  داره کنه یم وانمود  اون که یحال در کنم  یم قاچ  رو ها گوجه

 .کنه یم کار

 .اون  کینزد  یزیچ  یحت  نه. کنه ینم فکر کالجش یکارها به اون

 

 من سمت به هاشو چشم ستین حواسم و مشغولم من کنه یم فکر که بار هر

 . گردونه یبرم

 

 .هاشه گونه یرو  هنوز بایز ی صورت  رنگ اون  و

  آلت خوردن  از بعد داره دوست یمرد هر که یارگاسم از  حاصل  یسرخ همون

 . نهی بب زن هی

 

 .دهیپوش  لباس زور به اون

  اون باشه، یعمد جوراب و شورت  با زنانه رپوشیز بی ترک  اگه کنم یم فکر

  یکوچولو  دختر  هی هیشب  نیا از   شتریب  تونه ینم کنه یسع که هرچقدرم

 . ادیب  نظر به  گناه ی ب و معصوم

 

 . نبوده  یخوب  نیا به  ز یچ همه چوقتیه

 .نداشت ییمعنا چیه من یزندگ نجای ا  ادیب اون نکهیا  قبل

 .(اومد اون. )افتاد اتفاق   نیا یول
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 شده؟« ی»چ

 .پرسه یم ازم  نویا  لبخند با اون

 

 !«د؟ ی»ببخش

 

 .ست کننده مست  نیا  و خنده یم اون

 کردم؟« یکار من.  سوزم یم دارم نگاهت حرارت از  که یزد زل  بهم ی»جور

 

 : گمیم دارم سراغ خودم  از که یی صدا  نیتر سخت با

 .« جوان خانوم ،یکرد یادیز  اریبس یکارها »تو

 

 »واقعا؟«

 

 .«  بله »اون،

  لبخند و  زمیر یم  تابهیماه یتو رو ها گوجه بعد و دمیم ادامه  کردن خورد به

 . زنم یم

 .«بودن خوب »همشون

 

 . کنه یم رد  رو ی قلب ی حمله هی  و کشه یم آه اون

 .« کین  بابا یکرد کارها یلیخ   هم تو. بوده خوب همش که »خوشحالم

 

 ؟«ی»راست
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 . کنه یم دییتا

 . ستین کار در ی ا  خنده چیه گهید و

 .آهسته یل یخ یها زمزمه  فقط

 

 .«نبودم  کس چیه ی کن دامیپ تو  نکهی ا از  قبل »من

 

 .باشه خورده شکمم تو یمحکم  ی  ضربه نکهی ا مثل

 . متفاوت انسان دو

 . متفاوت یایدن دو و

 . یخال دو هر

 

 . زنه یم ضربه  دفترش یرو دادم بهش   که یخودکار با

 . دارم حاال  یول. نداشتم یا خانواده هرگز  نیا  از  شیپ تا »من

 .«تو  و  من. کیکوچ  ی  خانواده هی نه؟  مگه م،یا خانواده هی ما

 

 .«میهست. نیل »آره،

 

 . کنه روشن  رو  ایدن بتونه  که هینوران   اونقدر لبخندش

 . شم ینم خسته بهش کردن نگاه  از هرگز که دونم یم من

 .شم  ینم خسته  ازش کردن مراقبت از هرگز

 .کردنش بغل محکم از ای

 . داشتنش دوست ای
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 .« یداد من به زی چ  همه تو. »ممنونم

 

 .«یزود  به. رمیگ یم ازت  رو  عوضش »و

 

 ؟«یزود »به

 

 . کنم یم دییتا

 .« نیل ،یزود »به

 

 نه؟« امروز ی»ول

 

 .« نه »امروز

 

 . ندازهیم باال شونه

 .«یبود آماده تو که وقت هر. یدد »باشه،

 

 . بخندم پاستا کردن آماده مدت تمام شهیم باعث شیخجالت  کیکوچ ی خنده

 

#part72 

 پاشو انگشت که یدرحال اون و کنم یم درست حباب از   پر  حموم هی  براش

 .هی داشتن دوست یلیخ بره  یم فرو  آب یتو
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 : پرسم یم ازش

 داغه؟« یلی»خ

 

 . دهیم تکون سرشو

 .«»خوبه

 

 .رهی گ یم منو یبازو   تعادل حفظ  یبرا

 . نداره  یاجیاحت بهش اصال که یدرحال

 . دارم یم نگهش رهیم ن ییپا آب یتو  که یحال در من و

 

 .ندازه یم  تقال  به آلتمو  سفتش  بدن شهیم پنهان ها  کف  ریز که یحال در

 

  یتو رو الهیپ  که نیا  از  قبل و کنم  یم باز  رو راهنم یپ یها نیآست سر دکمه

 . زنم  یم باال هامو نیآست  ببرم  فرو اون یپاها ن یب و آب

 

 من که ست آماده و آورده عقب سرشو و نشسته  یزیغر طور   به اون

 . کنم  سیخ موهاشو

 

 :گهیم بهم

  دوش ما. بودم کوچولو  من یوقت. اوقات یگاه فقط. کرد یم کارو نیا »مامانم

 .«مینداشت

 

 .بنده یم رو هاش چشم

 .«داره یخوب  احساس »واقعا
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 .«خواب وقت  و  حمام. زمیعز دمونهیجد  نیروت نیا»  

 .ارهیم جانیه  به منو فکرش یحت

 

 . دمیم فشار موهاش یرو  رو شامپو

 .شده تر رهیت  سهیخ که االن

 . نرمه یلیخ  یلیخ هام انگشت ر یز زنم یم  کف بهش  یوقت و

 

 :گهیم بهم

 .«ست العاده فوق .  خوبه  از بهتر  »احساسش

 

 .دمیم قلقلک گردنشو و دمیم ماساژ سرشو پوست

 .کشه یم آه دستمه ریز  شییطال  یموها یوقت که باره نیدوم نیا

 

  رونیب آب  از  هاش زانو و بشه  شسته تا بره یم نییپا آب  یتو  رو بدنش

 . ادیم

 .کنم یم مقاومت  ببرم پاش  یال دستمو که لی تما نیا  برابر در ی سخت به من و

 

 .کشه یم آه که مالم یم موهاش ی رو رو دهنده حالت

 

 ؟«یبود کرده هم نیج ...  ی برا کارو نی»ا

 

 .«بودم کرده کارو  نیا. »آره
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 .«  خوبه یلی»خ

 

 .«  مونه یم یسوار  دوچرخه »مثل

 .  نندازم  جا  رو هاش قهیشق  کنار یمو دسته که کنم یم چک

 .«رهینم ادتی گهید ، یریبگ ادی  رو مو شستن بار  هی ی»وقت

 

 .«ی خوب زی چ همه یتو  تو . یخوب کار ن یا ی تو »تو

 

 .«زیچ همه »نه

 

 .کنه نگاه هام چشم به تا گردونه یم بر سرشو

 .« یا العاده فوق تو. یهست »چرا

 

 . بگه نوی ا خواد یم چقدر هر تونه یم اون

 . خاکن ر یز هنوزم االن بودم عاشقشون من که نفر  دو یول

 . کنم محافظت ازشون دیبا که  اونجور   نتونستم من

 

  نهیس نوک و  چرخه یم عقب به چون  باشه شده میناراحت متوجه دیبا اون

 .کنن  یم سالم بهم ها  حباب  ریز  از شیخوردن  و کوچولو  یها

 

  ی قو  و مالحظه با  و مهربون یلیخ.  یدد یا العاده فوق  تو.  گفتم یجد »من

 .«یهست
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  که یقو اونقدر نه. گذشته در نه. نبودم یقو . نیل یکاف  ی  اندازه به »نه

 .«کنم برقرار  رو کردم یم برقرار  دیبا که ینظم

 

 . سیخ هاش مژه و. هستن  باز کامال هاش چشم

 .«یهست االن ی»ول

 

 .«هستم االن. »آره

 

 .گرده یبرم اون  دمیم ادامه موهاش با  کارمو یوقت

 ؟«یبد نظم بهم... یخوا یم ی »چجور

 

 . کنم ینم دیترد دادن جواب  یبرا

 .«یر یبگ ادی رو دیبا که  یدرس تا. محکم. نی ل کنم، یم »اسپنکت

 

 . دهیم لو اونو آب

 . کنه یم زیسرر وان ی  لبه از آب کمی دهیم فشار هم به پاهاشو یوقت چون

 

 ؟«ی کن یم اسپنکم »تو

 

 .«»محکم

 .کنه نگاه من به  و ادیب عقب سرش تا کشم یم موهاشو
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  ی مطاله اتاق  یتو اون. کرد یم  استفاده  کار نیا  یبرا  کمربند هی از »پدرم

 .«جاست اون  هنوز هم کرد  یم هیتنب   روش منو  پدرم که یزیم. منه

 

 .دهیم قورت دهنشو آب

 .«باشه داشته درد دی»با

 

 .«ادیز یلی»خ

 . کنم یم ول موهاشو

  نطوریهم و. باشم  باهوش چطور داد ادی بهم. داد بهم  یخوب درست اون ی»ول

 .«سختکوش و فداکار

 

 ؟«یزن یم کمربند با ... منو »تو

 

 .« یباش  سزاوارش  »اگه

 .دارم یبرم رو  صابون  و  کنم یم جمع سرش ی باال رو موهاش

 .« باال ببر  دستاتو. م یکن ینم دا یپ ازین  بهش اصال وقت اون.  باش ی خوب »دختر

 

 . زنم یم صابون بهش  من و بره یم باال هاشو دست

 . بغلش  ریز تا هاش انگشت  سر از

 

 .خنده یم

 .«ادیم »قلقلکم
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 .شهیم متوقف هاش خنده رهی م تر  نییپا  بدنش یجلو  هام دست یوقت

 سفت هاش نهی س نوک. رمیگ یم هام دست یتو رو کوچولوش یها پستون

 .شده

 . گرفتن شگونین یبرا  دهیم جون

 

 .دهیم هیتک بهم و شهیم خم سمتم  به اون رمیگ یم شگونشین که یحال در

 .کشه یم غی ج که محکمه اونقدر

 

 .« یحشر ی »دختره

 

 . زنم یم  ضربه زانوش  یرو

 .«بشورتت یدد »بذار

 

 . کشه یم باال آرنجش ی رو خودشو

 .شهیم باز هم از  یمقاومت چیه  بدون پاهاش و داره یبرم قوس کمرش

 

  یگرما از  و  دهیپوش کف با. کرده  عرضه بهم خودشو آب  سطح ی باال آلتش

 . شده یصورت آب

 

  یم عقب و جلو   دستمو. برم یم پاش  ی ال اونو  و زنم  یم صابون دستم به

 .کشم

  یم آلتش یپف   و تپل  یها لب یال  و  کنه یم دا یپ تشویکل انگشتم  که ییجا تا

 .خزه
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 . کنه یم غرغر لب ر یز و خوره   یم تکون اون

 .دهیم فشار هم به محکم هاشو چشم   زنم یم صابون  بهش  که همچنان و

 

 : گمیم بهش

 .«یشد یداشتن دوست و زی»تم

 

 . خوره یم تکون  همچنان اون یول

 .« داره یخوب حس  یلیخ...  یدد »لطفا،

 

 کنه؟« ارضاش یدد خواد یم من یحشر  یکوچولو »دختر

 

 .دهیم تکون سرشو

 ...«یدد کنم،  یم »خواهش

 

 .کنه یم ناله تیشکا از اون و کشم یم عقب دستمو

 

 .«کنم  ارضات تا  باش یخوب دختر . شو پا و دست »چهار

 

 . کنه یم شلوپ و شاالپ آب بشه برعکس تا  چرخه یم یوقت

 .دمیم  رییتغ  رو شنم یپوز من  و کشه یم باال خودشو  ییبایز  به اون

 . منه منتظر  باسنش   که ییجا. رمی م وان  سمت اون به
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  اون  از  یمقدار و  دارم یم بر حمام  ی تاقچه  ی رو از  رو کننده مرطوب کرم

 . زنم یم انگشتم ی رو رو

  باز  برام باسنش ی ها کپل و داده فاصله هم از  رو زانوهاش ممکنه که ییجا تا

 . شده

 کرده پف و خوشگل یها لبه اون.  کنه یم چکه آلتش یها لب از داره آب

 .ش

 

  یم باز هم از  رو اونا   یوقت و مالم  یم کننده مرطوب با  باسنشو یگرد تا دو

 .کشه ینم عقب  خودشو  اون  کنم دایپ  باسنشو چروک  و کوچولو سوراخ تا کنم

 

 .زنه یم چشمک بهم  شدن بسته و باز  با داره سوراخش 

 . مضطربه اون که دونم یم من و

 

 .« کنه زتیتم یدد بذار.  باش »آروم

 

 . دهیم رونیب  رو نفسش  و کنه یم دییتا

 . برم  یم جلو کوچولو تنگ ی  حلقه اون سمت به  انگشتمو من و

 

 : کنم یم تکرار

 .« باش »آروم

 

  کم عضالتش مالم یم شکافش نیب رو  کرم که نطور یهم و .  کنه یم یسع اون

 .شن یم سست کم
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 .رهیم جلو  اون  زمیر  یم نظر مورد  محل یرو کرم  یشتر یب مقدار  یوقت

 :دمیم اخطار  بهش

 .«باش  یخوب ی »بچه

 .گرده یبرم   جاش سر اون  و

 

 ؟«یبکن یخوا  یم کاری»چ

 . لرزه یم ییبایز  اضطراب  با صداش

 

 .« بشه داخلت یدد »بذار

. شده بسته سفت اون و. دمیم فشار جذاب ی باکره  سوراخ اون  به انگشتمو

 .تنگه ینگیفاک  طرز به

 

 ...«اگه  شهیم یچ... فهیکث  اونجا... من ی»ول

 

 .«بشه واردت  یدد بذار. باش یخوب دختر ن،ی»ل

 

 .مونهیم  خاطرم  تو شهیهم یبرا  که هیا  لحظه نیا

 .شده حبس  گلو تو نفسش و شهیم  جابجا  هاش زانو یرو  من قشنگ  دختر

 

 .مردد

 . یدنیپرست

 . یشهوت
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 . شهیم جمع آلتش

 .شهیم بسته و   باز باسنش  سوراخ

 

 .شهیم آروم  اون بعد و

 .«یدد بود خواهم  یخوب دختر »من

 

 "نیل"

 

 . اونجام تو بکنه هاشو انگشت  خواد یم اون

 . خوام   یم نوی ا من و

 . خوامش یم یول  داره یفی کث احساس

 

 . باسنم سوراخ  تو  بکنه انگشتشو خواد یم کین یدد

 . اونجا گذاشت زبونشو یوقت مثل

 

 . هستن بزرگ اون یها انگشت یول

 .آلتش  ی اندازه به نه

 

 . کنه یم ناله اون و . کنم  یم آروم خودمو و  کشم یم نفس

 

 نگه هام دست یرو وزنمو اگه و  شده یشهوت ک ین یدد همون دوباره اون

 .کردم یم  لمس خودمو و  اونجا ذاشتم یم انگشتمو دوباره بودم نداشته
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 . رهیم فرو داره که  کنم  یم حسش من و

 .باشم داشته  ییدستشو به ازین که نهیا  مثل احساسش

 

 . ادیب رونیب دهنش از  ها ناله اون از گهید یکی ذارهیم اون  و گمیم بهش  نو یا

 

 .خوردن  تکون به کنم یم  شروع پس بماله آلتمو اون  که دارم ازین

 

 .«عقب بده هل یدد ی برا خودتو . نهیهم »اوه،

 

 . هاته یلیخ نیا  و عقب دمیم لگنمو

 . تنم تو  رهیم داره خی س هی انگار کنه یم  فرو تر  قیعم یوقت

 . بندم یم محکم هامو چشم کنم یم ناله

 . دارم از ین ییدستشو به واقعا من و

 

 ...« دیبا  من... من... مممم... ی»دد

 

 .«ستین الزم. »نه

 

 .کشم یم یبلند نفس دهی م فشار دوباره یوقت

 .کمی فقط . گرفت دردم

 .دمیم فشار هم به دندونامو من و دهیم  ادامه دادن فشار به

 .هست  که دونم یم. منه درون کامل اون بعد و

 .نداره درد گهید
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 یم درد از  یلرزان آه من و دهیم فشار شتریب و دهیم حرکت من یتو  انگشتشو

 .کشم

 . ادیم خوشم

 .ادیم خوشم  ازش  واقعا

 

 .کنه یم زمزمه

 .«باستی»ز

 

 .کنم یم خجالت  احساس من و

 داره؟« یاحساس »چه

 

 . بگم  یچ دونم ینم

 

 .« بگو یدد به. ن یل داره، یحس »چه

 

  یپ یپ انگشتش ی رو که ترسم یم من و دهیم حرکت من  ی تو  انگشتشو بازم

 .کنم

  آلتم یتو  یشتریب درد شهیم باعث نیا  و رمیگ یم سفت خودمو  جهینت در

 . چهیبپ

 

 . امینم نظر به خودم هیشب اصال االن  و کنم یم ناله

 

 .«نیل بگو، یدد »به
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 .«ادی م خوشم من... »من

 

 .«زمیعز باشه تو باسن تو انگشتش نکهی ا از  یدار یحس چه بگو یدد »به

 

 . کننده ک یتحر

 ... ست کننده ک یتحر و هات یلیخ

 ... العاده فوق  و

 

 .کنه یم عقب و  جلو  انگشتشو اون   و رم یگ یم نفس

 ...« داره ی خوب  احساس...  یدد آه...  آه...»احساس

 

 . رونیب  و داخل . رونیب و  داخل

 .ذره هی یحت. نداره درد گهید و

 . کنم ینم  یناراحت  احساس اولش   مثل گهید یحت

 

 .«ریبگ یدد یبرا خوبو   حس نی ا. زمیعز »درسته،

 

 . کنم یم حرکت باهاش منم

  آب و دنیم تکون ادیم رونی ب و رهیم توم که یدد انگشت ی رو تند تند خودمو

 .کنه یم شلوپ و شاالپ بدنم ریز

 

 .رهیم آلتم  ی رو که کنم یم حس  و  شستش بعد و
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 . تمیکل ی رو قایدق

 . کنم تحمل  تونم ینم من و

 . رمیبگ هامو  ناله ی جلو  تونم ینم

 

  دختر چه. یبود  یخوب دختر  چه تو . نیل کنه، ارضا  رو تو خواد یم ی»دد

 .«یهست  یخوب یکوچولو 

 

 . گرفتم شیآت  کنم یم حس

 . نطور یهم واژنمم و شده منقبض مقعدم

 . دهیم خس خس  ی صدا هام نفس

 

 ...« یدد... نکن  بس... نکن بس...  کنم یم خواهش...  یدد... ی»دد

 

 . شناسمینم خودمو

  انگشتشو و ماله یم منو  اون که یحال  در کنم  تموم کردنو التماس  تونم ینم

 . کنه یم عقب و  جلو

 

 .شهیم شترم یب بعد و

  ینم حرکت  از  یول کنم یم ناله  شتریب  و کنم یم حس گشوید انگشت هی

 . ستمیا

 

 .سوزه یم کنه یم من ی تو  انگشتشو یوقت... داره درد ن یا و

 

 .« نیل بکنه باسنتو خواد یم ی»دد
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 . االنه نیهم منظورش که کنم یم فکر

 .دمینم  یتیاهم و

 .دمینم تی اهم من و  تو اون بکنه خواست دلش که  یهرچ تونه یم اون

 

 .«دهیم بهت آلتشو یدد ی زود به. دلم  زیعز یزود »به

 

 ...« نکن بس  لطفا... نکن بس  لطفا یدد آه... خدا  رو »تو

 

  همه از  آب و. خورمی م تکون جلو سمت به سخت کنه یم  ارضا  منو  یدد یوقت

 . زهیر ی م رونیب  وان  طرف

 

 داره یدد که یحال در چسبسده  صورتم به و شده زی ل کننده نرم با موهام

 . کنه یم انگشت سوزه یم و شده سفت که باسنمو

 

 باز دهنم دهیم ادامه تمی کل یرو رو وارش رهیدا حرکات یوقت  و  ام  آشفته یلیخ

 .شهیم

 

 . باشه درونم اون که خوام یم من و

 .باشه  واژنم ی تو  خوام یم

 

 .باشه داخلم یدد آلت  خوام یم

 

 ...«آره...  یدد اوه... »آره
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 . کشم یم نفس  تند تند  و خورم  یم وول  و  دمیم تکون خودمو

 . دهیم ادامه باسنم کردن انگشت  به اون

 

 .زدن نبض  و دنیخار به  کنه یم شروع تمیکل

 .لرزه یم داره پاهام. زنم یم غیج من و

 

 . شمیم ارضا  و

 

 . کشم یم نفس

 

  باسنم  سوراخ  کنم  یم حس و کشه یم رونیب  من از فشار  هی  با انگشتشو

 . شده باز یلیخ

 . کنم  حس دستشو یخال یجا  تونم یم

 

 . زنه یم باسنم  به ی ا ضربه

 .«م یبشور رو کننده نرم »وقتشه

 

 . رمیگ یم عقب  سرمو خوب دختر هی  مثل  و گردم یم بر

 

 ۱۶ فصل

 

 "نیل"
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  خوابمو لباس و شورت کنه یم  کمکم و کنه یم خشک حوله  با منو  اون

 . بپوشم

 .هام جوراب  نطوریهم

 

 . بره یم منینش اتاق   به منو و دهیم بهم گرم ری ش وانیل هی

 .زنه یم  ضربه زانوش یرو نه یش یم مبال از یکی   یرو که همونطور

 

 .وندمیپ یم بهش  من و

  و چهی پ یم دورم رو هاش دست اون که یحال در شهیم فشرده  پاش به باسنم

 .کنه یم بغل  محکم منو

 

 .دهیم فشار م شونه به رو هاش لب

 .«الس یگ یبو  مثل. نیریش ی بو هی  نطوریهم و.  نیل ،یدیم ی زیتم ی بو »تو

 

  یواقع نیا  که شهینم باورم  هنوز من و کشه یم نفس  میلعنت یموها یتو

 .باشه

 .داره دوست ینجور یا  منو نفر هی که کنم  ینم باور

 

 دندونه کشه ی م موهام یتو اونو یوقت و  داره یبرم یکنار  زیم از  برس هی

 .کنه  یم جادیا سرم پوست یرو  رو یخوب  یلیخ  احساس هاش

 

 .محکمه یول آروم اون

 . م شانه یها استخوان یرو  ش یطوالن  و آروم  یها نوازش 
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 . کنه یم باز عی سر یول کوتاه یها  کشش با رو گره هر

 .داده انجام  کارو ن یا قبال اون

 

 انگشت  با و کنه یم میتقس قسمت سه به موهامو اون یوقت شمیم زده شگفت

 . اونا بافتن به کنه یم شروع عیسر یلیخ هاش

  موهام نییپا به  و کنه یم باز مچش دور از  که شنوم یم  رو مو  کش یصدا

 .بنده یم

 

 .«فرشته  هی مثل. شنیم حلقه حلقه و دار  موج صبح »فردا

 

 .«کین یدد »ممنونم

 

 . کین یدد

 . کین

 

...  نکهیا  برا منه  بار تاسف  یها یدشوار از یکی  بزنم صداش  ینجوریا  نکهیا

 . باشم اون ی معشوقه... دونم ینم

 .کوچولوش دختر  فقط  نه

 

 .ترسه  نیا که کنم یم  فکر  و. بمونم وفادار  بهش  خوام یم من

 .نهی بب بچه هی منو شهیهم اون نکهی ا از  ترس

 

 . دارم دوستش و

 . عاشقشم واقعا
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 . باشم هم ش معشوقه خوام  یم من یول

 . شیواقع ی معشوقه

 

 . دهیم نظر اون

 زم؟«یعز شده یچ.  یناراحت »تو

 

 .«یچی»ه

 

 .دهیم رونیب نفسشو

 .«نیل  نباشه،  یراز چی»ه

 

 . ندازم یم باال شونه

 .«م دهیترس فقط کنم »فکر

 

 ؟«یچ »از

 

  فقط برات که یباش داشته دوستم کوچولوت دختر عنوان  به اونقدر  نکهیا »از

 .«باشم همون

 

 داره؟« یبد  چه نیا »خب

 

 .ندازمیم باال شونه دوباره

 . کنم یم تصور  همکارشو یها زن و
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 .هستن بزرگسال  و موفق  باهوش،. هستن مهم  اونا

 

 .«هیشگیهم نی»ا

 . کنه یم نجوا

 .« تو و »من

 

  یرو هاش نفس یگرما که یدرحال  رهیگ یم قرار من ی شانه ی رو ش  چونه

 . نهیش یم م گونه

 .«کنم ولت ستین  قرار گهید کردم داتیپ که »حاال

 

 ...« یباش مراقبش که... کوچولو   دختر هی ؟ یخوا  یم  که هیزیچ  نیا »پس

 

 .«خوام   یم رو تو »من

 

 . نمشی بب بتونم  تا گردم یبرم پشت به

 . هستن مهربون و گرم  یلیخ هاش چشم

 

.  نشم بزرگ وقت  چیه. بمونم  ینجور یهم ابد تا  تونم ی م کنم یم »احساس

 ؟«یچجور  آخه یول

 

 . کشه یم صورتم  ی رو رو  انگشتش

 .«یباش نگران ستین یاز ین. یکن  یم فکر یادیز »تو
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 ... ها پروانه بازم

 . پروانه عالمه هی

 

 دادنش دست از  نگران  بخوام که نداشتم یز یچ هرگز نیا  از  قبل تا کنم »فکر

 .«باشه داشته داشتن نگه ارزش که یز یچ. باشم

 

  میزندگ دوباره شد باعث تو کردن دای پ . نیل یبد دست از  نو یا  ستین قرار  »تو

 .« کنه دایپ معنا

 

 . زنم یم لبخند

 »واقعا؟؟«

 

 .«»واقعا

 

 . زنه یم لبخند من به اونم یها چشم

 

 .«خوابه  وقت. بخور رتویش و کن بس بودنو نگران »حاال

 

 . دهیم بهم یخوب   احساس  واقعا که ییجا.  کنم یم پنهان گردنش  یتو سرمو

 . بوسه یم موهامو کشم یم نفس  اونو  یبو که یحال در و

 . شنیم آروم زدن بال  از ها پروانه و

 

 .«ییبابا »ممنون،
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 . شمیم دار یب وحشتناک کابوس هی از

 

 .کرد یم یمعرف دمیجد یمام به منو کین اون  ی تو که یکابوس

 . بود بزرگسال کامال و پیخوشت  باهوش، خوشگل،  اون  و

 

  حمل  رو  مدارک فی ک هی و بود زده  قرمز  لب رژل و دهیپوش  بلند پاشنه کفش

 .کرد یم

 . بود دیمروار  یدیسف به لبخندش کرد دراز طرفم به دستشو یوقت و

 

 . خوابه  کامال هنوز اون کنم یم  باز هامو چشم  یوقت

 . هستن کنواختی  و  آروم هاش نفس

 .دهیچسب  من پشت به نشیس

 

 .کنم دارشیب خوام  ینم

 .کنم ینم کارو ن یا پس

 

 .بودم احمق  که گم یم خودم  به و شمیم جمع  هاش بازو نیب  فقط

 . نباشم مناسب ی معشوقه هی  که شهینم لیدل هستم تلشیل من که نیا

 . میبزن  حرف ها زیچ  نیا  درمورد میتون یم ما

 . بزرگونه  یها زیچ

 

 . باشم آن  یکل مثل  تونستم یم
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  زن هی من که بدم نشون بهش  و بپوشم یسکس یها ریز  لباس و  بزنم لب رژ

 .هستم

 

 . نهیهم موضوع و.  خواستم یم اگه

 . خواستم یم نو یا  که ستمین مطمئن

 

 .دهیم بهم بودن اون  یکوچولو  دختر که ام یحس عاشق

 .هستم دهیم بهم  که یتیامن احساس و  ،یطانیش  احساس اون عاشق

 

 . بشن رهیت هاش چشم  و. کنه ناله شهیم  باعث که نمیا عاشق

 .بشه سفت و بزرگ   آلتش و

 

 .هستم  کین یدد عاشق من

 

 . ترسم یم ازش واقعا که هیز یچ ن یا و

 .بشم یکس عاشق نقدریا  سرعت نیا  به نکهیا

 

  یوقت پس  عاشقشم، نقدریا شناسمش ینم  واقعا یحت   که االن  اگه چون

  چقدر قراره کنم عادت میزندگ  یتو  روزش  هر حضور به و بشناسمش

 بشم؟  عاشقش

 

 .رهیگ یم محکم  منو کمر و شهیم جابجا یکم خواب  یتو

 

 . منه زیچ همه االنم نیهم اون
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 .رسن یم  نظر   به دور یلیخ گهید یها زیچ ی همه

 . م یقبل ی  خونه

 . بودنم بچه پرستار  ی برنامه

 .باهاش زدن گپ و آن یکل

 ... و

 

 . کنه دامیپ  نکرده یسع اون و. ندادم هم دمویجد ی شماره بهش یحت من

  غامیپ آن یکل شیپ  برام نه داده بهم یاجتماع یها شبکه تو  یی ندا چیه نه

 .گذاشته

 . یچیه

 

 . دارم یخارج وجود کی ن یبرا   فقط من

 

 . بمونم تونم یم که هییجا همون ن یا و

 . شهیهم یبرا

 .نجایهم درست

 

 . کوچولوش دختر  اتاق تو

 . قشنگش یزهایچ  و راحت تخت و ی صورت  یوارهاید با

 

 . خوب  یها زیچ  ی همه و جات هیادو و شکالت

 . بشم  ساخته ازش قراره من که هیزیچ  نیا
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 .باشه  عاشقم بخاطرش  قراره  کین یدد و

 .شهیهم تا

 

 .نداشته دوست یاونجور  هم خودشو  یکوچولو دختر  یحت که ی جور

 

 "کین"

 

 . بخشه تیرضا ما یروزمرگ

 . نیل و من

 

  و  رمیبگ دوش تا بکشم کنار دستش ر یز از  خودمو آروم ها صبح که نیا

 .کنم درست صبحانه  براش

 

 .باشه داشته یخوب   روز که بگم بهش  و ببوسم موهاشو  برسونمش، کالج به

 سر درست  ما مرتب و  منظم یها تماس ی تو ناهار، وقت   قشنگش یصدا

 .ساعت

 

 . دنبالش رمی م ی وقت کرده یسپر که  یروز از  اون بخش لذت یها فیتعر

 .کنه یم  کامل فشو یتکال یخور  غذا زیم ی رو یوقت سکوتش و  ییبایز

 

 . آروممون مکالمات و  عصرونه

 

 .دهیم انجام اون که یا روزمره و یعاد یها کار



 

 291 

  لباس گذاشتن ز،یم کردن مرتب وعده، هر از  بعد ییظرفشو نیماش کردن پر

 . لبخند با من یها دست سر دکمه بستن  و ییلباسشو سبد یتو هاش

 

 .باشه داشته رو آرزوش تونستم یم که هی زیچ  اون ی همه نیل

 .اومده من یاهایرو از  م یمستق اون

 

 . منه مال اون  و

 . کمال و تمام

 

 .من گناه یب و نقص یب ی کوچولو دختر

 

  شرور ی کوچولو دختر  هی. داره وجود اون یجنس یسادگ ی تو  یدیپل هی یول

 . مانندش فرشته  ی ها چشم اون پشت

 

  بوسه  یبرا.  کنه یم ناله زبونم  ی برا  و  چهیپ یم خودش به  اون که ی جور

 .باسنش یتو  م هرزه یها انگشت ی برا. هام

 .کنه یم التماس گرسنه  و شرم ی ب ران، شهوت یها آدم مثل  اون

 

 . منه دیپل  روح  یبرا مرهم هی ن یا و

 

  و کوچولو  واژن  خوابه یم رمیز یوقت  نکهی ا  یبرا رو می دار شتنیخو تمام که

 .رهیگ  یم ازم  نکنم سوراخ  رو  ش باکره تنگ

 

 .رهیگ  یم رو بده بهش  یدد که ی زیچ  هر اون
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 . شهیم دهیمال من  آلت به پشت از  باسنش ها شب هنوزم و

 .  خواد یم شتریب

 .  خواد یم شتریب شهیهم

 

 . رسه یم خواد یم که یز یچ به اون که هیشب امشب و

 

 .بوده من ی برنامه تو شهیهم شب جمعه

 . کالج در یطوالن ی  هفته کی از بعد  من دلبر یبرا منتظره ر یغ زیسورپرا  هی

 

 .نداره هیقض از  یاطالع چ ی ه کنم یم سوارش  کالج در از من یوقت

  برام روزش درمورد کرده جمع  خودشو مسافر یصندل  یرو که نطوریهم

 . کنه یم صحبت

 

 . جا همه آن  یکل. اونجا آن  یکل. نجایا آن یکل

 . گاوه ی دختره اون درمورد زیچ همه

 

 .گم ینم  یزیچ امشب

 ساکت شهیهم  از من شهیم متوجه  اون  نکهیا  تا زنم یم  لبخند ینرم به  فقط

 . ترم

 

 . نگرانه یستودن ی طرز  به هاش چشم

 ؟«یدد شده؟  ی»چ
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 .«منه لذت باعث  نیا. یبخوا  تو که جا هر . ییجا هی ببرمت خوام ی»م

 

 . هییجادو لبخندش

 شام؟« ی»برا

 

 .«ی بر یبخوا   تو که جا »هر

 

 . کنم احساس رو ش ینگران تونم یم

 .رهیگ یم نظر  در هاشو انتخاب

 یم یچ من که  کنه یم فکر ن یا به داره بدونم که شناسمش یم اونقدر  االن و

 . بخورم دارم دوست  یچ من. خوام 

 

 گهید شب هی  خوامو  یم من که ییجا. ن یل یبر  یخوا یم خودت که یی»جا

 .«میر یم

 

 .«»باشه

  نشونه  لبشه یرو که ی لبخند دونم یم  و.  کنم یم حس خودم ی رو رو نگاهش

 . طنتهیش ی

 .«شده  سرخ  ینیزم بیس و  برگر ک،یش لکی»م

 

 .دونستم یم

 .گمیم بهش نویا  و خندم یم

 

 (.«  drive through)سواره »فروشگاه



 

 294 

 :دهیم ح یتوض

 اونا؟« از یکیا به  میبر  شهیم ییبابا. کنم یم خواهش »اوه

 

  مونیداشتن دوست و  زیتم نیماش ی تو رو  چرب ی ها ینیزم بیس »و

 م؟«یبخور

 

 . دهیم تکون سر

 .«  لطفا لطفا،  »لطفا،

 

 .«  یخوا  یم  که هیزیچ  نیا »اگه

 

 .پره یم  نییپا  و باال شیصندل یرو  و خنده یم

 .«  خوام یم که هیزی چ  قایدق نیا. »هست

 

 .«سواره فروشگاه میریم »پس

 

 . بده انجام فشوی تکال میبر که نیا  از قبل  کنم  یم مجبورش

 

  هم و یخوشحال احساس هم همزمان شهیم باعث که لبخندشه یتو  یجانیه

 . کنم ی ناراحت

 .بره یم لذت یکیکوچ  یها ز یچ  چه از

 . داره یادیز یمعان  من یکوچولو  نی ل ی برا  هنوز ن یا و
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 .پره یم نیماش یتو  کنان زی خ و  جست رفتنه وقت  گم یم بهش یوقت

 . درخشانه لبخندش  و گلگون هاش گونه

 

 .«بودم منتظرش مشتاقانه »من

 

  و ینیزم بیس برگر، هست؟ " بورنیس نیل" ی منو یتو  یچ امشب »خب،

 م؟«یبذار کنارش هم مرغ یها ناگت  اون  از چنتا  چطوره ک؟ یش لکیم

 

 . کنه یم دییتا

 م؟«یباش داشته هم بیس ی پا هی لطفا شهی م. بیس یپا هی »و

 

  ب،یس یپا تا ده یحت. میباش داشته م یتون  یم بخواد دلت تو که یچ هر »ما

 .«ی بخوا اگه

 

 .کشه یم غیج

 .« دوتا دیشا یحت.  بزرگ کیش لکیم هی»

 

  ینیزم بیس اصال.  بزرگ یلیخ یلی خ.  بزرگ ی کرده سرخ ینیزم بیس »و

 .«ینیزم بیس عالمه هی. دوبل

 

 .خنده یم

 ؟«یخور  یم یچ  تو »و

 

 . ندازم یم باال شونه
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 .« کنم یم قیتشو فقط   من. خورم ینم فود فست »معموال

 

 .«کنم یم کمکت من. ییبابا  نباش »نگران

 

 .کنه یم کمک بهم اون

 سفارشات و باشه داشته یدسترس نترکامیا به تا داده هیتک من به که یحال در

 . بگه رو

 

  داره که یحال در ندازهیم تقال  به آلتمو  حالتش ن یا و گذاشته پام یرو دستشو

  خواد ینم  اون و  م یخوا یم بزرگشو  یلیخ  زیسا زیچ همه  از ما گهیم بهشون

 . خوام ینم  منم. باشه ارشوریخ  برگرش  یتو

 

  یحال  در نیتونیم که هستن ییها فروشگاه  drive through  از  منظور: ن.پ

  از  استارباکس ی ها شعبه مثال. نیکن  دیخر  اونا  از نیهست  نتون یماش سوار که

 .هستن دست نیا

 

  یم هم به هاشو دست برم  یم جلو  ل یتحو شخوان یپ سمت به نو یماش یوقت

 . کوبه

 .«دارم دوست نو یا  چقدر  یدون ینم. »ممنونم

 .«ی دار دوستش نقدریا  اگه. میبکن کارو نیا  هفته هر میتون یم ما. فهمم ی»م

 

 .شنیم گرد هاش چشم

 واقعا؟« هفته؟  »هر

 



 

 297 

 .«یباش یخوب  دختر اگه.  »واقعا

 

 . ندازهیم گردنم دور  دستشو و شهیم خم  شیصندل یرو  از

 . باشم داده ازدواج شنهادیپ بهش  انگار

 .شهیم منقبض آلتم و چهیپ یم هم به شکمم

 . کشه یم ریت یشکوه با طرز  به  قلبم و

 .«کین یدد ،ی»مرس

 

 .دمیم فشار زانوشو میرس یم  شخوانیپ  به یوقت

 

  که دارم زیانگ شگفت یها لذت عالمه کی من. نیل فوده  فست کمی فقط نی»ا

  فود فست.  رو ز یچ همه. زمیعز میدی م انجام رو همشون. دمیم قول. بدم  تو به

  یم یبد انجام ی خوا یم که ییها کار ستیل ی تو که بود  خواهد ی زیچ  نیآخر

 .«یذار

 

  رو نهی هز و کنم یم تشکر کارمند از و  رمیگ یم طرفش  به  رو غذا یها جعبه

 . کنم یم پرداخت

 

 .کنم  یم پارک  نویماش  کنه یم ییراهنما داره نیل که یحال در و

 

 . میبخور  غذا ییجا هی  م یر ینم راحت ما چرا که فهمم  ینم واقعا

 . گم یم بهش  نو یا

 

 .«کنه یم  فرق نیماش ی»تو
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 ؟«یفرق »چه

 

 . ندازهیم باال شونه

 . ارهیم رونیب رو  هامون سفارش داره چون بنده دستش

 ...«تره باحال ... خوردن  غذا ینجور ی ا »چون

 

 تر؟« »باحال

 .« دونمینم...  زهیچ  شتریب. گهید »آره

 

 .خندم یم وفتهیم نیماش کف  پاهاش نیب  از ین ی زم بیس چنتا  یوقت

 داره؟«  یکار ف یکث شتری»ب

 

 .خنده  یم اونم

  اونو  و یبگ  سفارشتو نکهی ا. زهیسحرآم  یلیخ یول. هست نمی ا. آره »خب،

 .«ی بخور نیماش یتو اونم   و پاهات یرو

 

 نیماش داشبورد شدن ف یکث و چرب یتو  ی زیسحرآم ز یچ  که ستمین مطمئن

 .زنم یم لبخند هیقض نی ا به  توجه یب. نمیبب

 

 ؟«یداد انجام کارو نیا مامانت »با

 

 .دهیم تکون سر

 یدونیم خودت. بودن شده دوست تازه یوقت. پسراش دوست از  تا دو »با

.  بدن  قرار ریتاث  تحت  رو بچه خوان یم که دیجد یها آدم.  رهیم شیپ  یچجور 
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  از  بعد. بخونن شب ی  قصه. بخورن  همبرگر هم با تا رونیب  ببرن رو  خانواده

  اتاق به فرستن  یم زود شب هر رو  بچه  و رهیم سر حوصلشون هم هفته هی

  محو افق تو شهیهم ی برا  برن و کنه شون خسته هم مامان یوقت تا.  خوابش

 .«بشن

 

 . دونم ینم  واقعا. رهیم ش یپ چطور که دونم ینم من

 .«نیل بده،  یلیخ نی»ا

 

  یلیخ.  اومدم بر  پسش از خوب یلیخ  من. بودم  یاوک باهاش من. که »خوبه

 .«ها  بچه ی  هیبق از  بهتر

 

 . کنم یم تیرعا رو سکوت

  فشونیتوص  همبرگر ی کلمه با یسادگ به شهیم که کنم ینم  جمع  رو زا یچ  اون

 .کرد

 ساده زیچ  نیهمچ از همه نیا  تونه  یم چطور  اون که کنم ینم  فکر نیا  به و

 . ببره لذت یا

 

 یفتگیش نگاهش ی تو. کنه یم یلذتبخش ناله و  خوره یم  برگرش  از گاز هی

 .بمونه ادمی شهیهم دوارمیام که هست یا

 

 . پرسم یم ازش

 »خوبه؟«

 

 . دهیم قورتش و جوه یم. دهیم تکون سر. کنه یم ناله بازم

 .«ست العاده فوق . خوب از  »بهتر
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 . زنم یم گاز هی منم

 داشته دوست  رو شده یفرآور کی پالست  طعم اگه  البته. ستین  بد هم اونقدرا

 .یباش

 

 . بگم راستشو ادینم دلم من و کنه یم نگاه  بهم یسوال

 .«»خوبه

 

 . خنده یم اون  و

 . بای ز و  یواقع و بکر

 .«»دروغگو

 

 . ارمیم باال دستامو

 .«خوبه.  گمیم »واقعا

 . گمیم دروغ بازم

 

 .دهیم دستم به  رو کمیش لکیم و  زنه یم پلک

 .«ادیم خوشت ازش. کن امتحان  نوی»ا

 

 .چسبناکه   و ظ یغل اون

 .توشه مواد کل  از شتر یب شکرش و

 

 »خب؟«
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 .کنه  قمیتشو کنهیم یسع

 نه؟« مگه. »خوبه

 

 .کنم مقاومت تونم ینم

  یم هم به تند تند  که هاش پلک و نمیب یم شو کرده باد ی ها لپ اون  یوقت نه

 .ذاره یم دهنش تو بزرگ یها لقمه صانهیحر  که یحال  در. خورن

 

  کیش لکیم بعدا  قراره یدد چون .  یکن یم فکر نطوری ا که »خوشحالم

 .«بده بهت رو خودش مخصوص

 

 .بدم  نشون  یخنث مو چهره که کنم یم یسع

 . برسم نظر به یجد  و ریگ سخت که کنم یم تالش

 .دهیم قلقلک  منو اون ی شده  گرد یها چشم یول

 

 . خندم یم

 . دل ته از . یحساب  و درست ی خنده هی

 

 :گهیم

 .« ادب ی»ب

 .  خنده یم اونم  یول

 

 .  داره ی خوب  یلیخ حس  و

  خو  ی دیناام و یبدبخت  از سرشار ییا یدن با  یوقت اونم ینیبب   رو یطبع شوخ که

 . یگرفت
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 . هستم زنده دوباره کنم یم احساس

 

  به جاشو گرده یبرم  غذاش  سر اون که همزمان و شهیم تموم یآروم به خنده

 .دهیم یکوچک لبخند

 . شمیم رهیخ  بهش

 .شده  تموم گهید غذا فکر

 

 .«»امشب

 

 . کنه درک منظورمو  تا  کشه یم طول یکم

 واقعا؟«! »امشب؟ 

 

 .«خونه میریم بشه تموم کارمون نکهی ا محض به. »واقعا

 

  بر  جعبه ی تو اونو . دهنشه راه یتو شده سرخ گوشت کهیت هی. کنه یم مکث

  فی ک یتو اونو کنم یم نگاهش که همونطور و بنده یم رو درش گردونه، یم

 .ذاره یم شیکاغذ

 

 .«دلم  زیعز ستین  یا عجله. کن تموم غذاتو» 

 

 .بده  انجامش کامل یوقت  تا نه. داره ینم  بر دست اون یول

 

 . رهیگ یم دستش یتو محکم دستمو

 .« ستمین گرسنه گهید من. یدد خونه،   میبر ایب »لطفا
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 ۱۷فصل

 

 "کین"

 

 . کنم حسش تونم یم. مضطربه اون

 .دهیم فشار محکم دستمو انگشتاش با  برمش یم باال ها پله  از که یحال در

 

 .ببرمش  خودم  اتاق به  که بود  نیا م برنامه

 . بزرگ دختر  هی مثل  خودم  بزرگ تخت به

 

  رم یبگ یصورت  خوشگل یها مالفه  اون ن یب شویباکرگ نکهیا  ی وسوسه یول

 . تحمله قابل  ر یغ برام

 

 .رهیگ یم نفس   هی بشه اتاق  وارد خواد یم یوقت

  و دار  صدا نفس یول برسه نظر  به  مطمئن کنه یم تالش.  درخشانه لبخندش

 .ده یم لو اونو  لرزانش

 

  خوشگلم  دختر کنم یم روشن چراغو  یوقت  و بندم یم دومون هر پشت درو

 . منه یبرو  رو

 .شده قالب بدنش یجلو هاش دست

 . نامطمئن یلیخ

 

 . کنم یم زون یآو در پشت  اونو  و  ارمیم در رو کتم
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  کنم، یم باز رو  راهنمیپ یها دکمه که یحال  در و کنم یم شل  آروم  رو  کراواتم

 .کنه یم نگاه من به شده گشاد یها چشم  با اون

 

 .« اریب در یدد واسه لباساتو»  

 

  ی وقت. بخشه لذت برام کشیکوچ  یها انگشت اون  یتماشا  و نگرانه اون

 کنن یم یسع یآشفتگ  با  بعد و لرزن یم اونا کشه یم رونی ب سرش از  تاپشو

 . بکشن نییپا پشویز و  کنن باز  رو نشیج  شلوار ی دکمه

 

 .سته یا یم من ی جلو راش یز لباس  با فقط  و  ارهیم در شلوارشو

 

  ی رو کوچولو  ین یچ  نیچ  یها تور اون به. بودم نکرده توجه  نشیسوت  به قبال

 . دشیسف  ی پارچه

 .ندازهیم آب دهنمو و زده رونیب پارچه  ریز  از  هاش نهی س نوک

 

 .«نمتیبب بذار. »برگرد

 

 یم من یول. داده عقب غرور با رو هاش شونه. گرده یبرم  و  زنه یم لبخند

 .زنه یم داره شدت به قلبش االن دونم

 

 . کنه یم التماس شدن اسپنک ی برا یخوشحال با  داره انگار باسنش

 

  به یول. باشه  یشرور و  بد دختر  ن یل که کنه یم آرزو  وجودم فیکث قسمت

 . ادیم شیپ  هیتنب  یبرا   یفرصت  وقتش
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 . بمونن فرشته شهیهم تونن ینم  هم ها کوچولو دختر  نیتر یدنیپرست  یحت

 

 . بخونم شو چهره  حاالت کنم یم یسع

  ی  تشنه یوقت نگاهش اون و. هاش مژه خوردن هم به لبخندش، کنار یدگیکش

 . نهیتحس

 

 .«»خوشگل

 .گرده یم بر سمتم به

 

 .کشه یم  یآسودگ سر از یآه

 .«کین یدد »ممنون،

 

 .« ام یدد فقط امشب »من

 

 .دهیم تکون سر

 .«یدد »چشم

 

 . ارمیم در رو راهنمیپ  و  کنم یم باز نمویآست سر یها دکمه

  یوقت و  کنه یم نگاهم باز دهن با کنم  یم باز رو  کمربندم که یحال در

 .کنه یم  پا اون و  پا نیا کشم یم نییپا شلوارمو

 

  یکوچولو  واژن اون  کردن فکر   از هام ضهیب و ست آماده براش   یلیخ آلتم

 .شده سفت ش باکره
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  دهنش و اومده  رش یگ کی است کهیت ه ی که دارم رو زده یقحط  مرد هی احساس

 . انداخته  آب رو

 .معصومه  و یعال ف، یظر اون

 

  از ی مقدار االن  نیهم از  و رهیبگ عیسر  و خشن  اونو خواد  یم درونم یوالیه

 .( بکشه حجله  دم رو گربه.)بفهمونه بهش رو نیپلیسید

 . هستم یبهتر مرد درونم  یوالی ه به نسبت من یول

 

 باشیز دهان  که یحال  در و. منتظره من ی برا آغوشش کنم یم بغلش  یوقت

 . رهیم فرو موهام یتو هاش انگشت  بوسم یم رو

 

  چه هم با هامون زبون  رقص. کشه یم یآروم آه دمیم  بهش  زبونمو یوقت

 . هینیدلنش رقص

 

  تا رنیم شی ا دکمه یها نهیس نوک اون سمت به هام انگشت یوقت بعد و

 .کنه یم ناله اون بدن فشارشون

 

 . شده سیخ برام من ی شهوت دختر

 . کنه یم سیخ  هم منو یپا و ماله یم من  لخت ران به خودشو

 . ازشهین ی  نشانه کشیکوچ حرکت هر و افتاده من  یرو ییبایز  به اون

 

  انگشتمو کنه اعتراض   خواد یم یوقت  و کنم  یم جدا خودم از اونو من یول

 .دمیم فشار لبش  یرو
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 .«باش آروم  حاال . زمیعز  وقتش به زیچ »همه

 

 پشت به خودش بگم بهش من نکهیا  بدون اون و برمش یم تخت سمت به

 .خوابه  یم تخت یرو

 .مالن یم سیخ شورت  یرو  از  تشویکل صشیحر یها انگشت

 .معلومه ییبایز  وحشتناک طرز به پارچه  ریز  از  تشیکل یبرجستگ

 

 :گمیم کنان خرخر

 .« یحشر ی »دختره

 .سرش  تا ها ضهی ب از. مالم  یم آلتمو  دستم با و

 .مشهوده کامال شینگران و شده رهیخ  آلتم طول   به اون

 

 ن؟«یل ،ی ا آماده یدد ی»برا

 

 .دهیم تکون سر

 .« ام آماده واقعا.  یدد ام، آماده »من

 

.  رهیم ور  خودش  با داره همچنان زنم یم زانو تخت ی رو کنارش  یوقت

 .ماله یم سشیتوریکل  ی رو وار   رهیدا و مشتاقانه هاشو انگشت

 یم شکافش  یال هامو انگشت خودم  و زنم  یم کنار دستشو من که ی وقت تا

 .کشم

  هم به محکم هاشو پلک  برم یم آلتش یها لب نیب شورتشو ی پارچه یوقت

 .دهیم فشار
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 . بدم انجامش آهسته دیبا که دونم یم

 . یکی یکی. بکنم هام انگشت  با کارو ن یا دیبا دونم یم

 . بشه مشتاق و باز واژنش که ی وقت تا

 . کنه یم کوچولوش  دختر ی برا خوب یدد هی که ه یکار نیا دونم یم

 . باشم یخوب یدد نی همچ کنم  ینم فکر حاضر  حال در من یول

 

 . کنه یم احساس اون که باشه یز یچ نیاول   آلتم خواد یم دلم

 . بشه باز آلتم  با اون دارم دوست

  یکوچولو دختر یبرا    چقدر که نه یبب  و  کنه حس  رو یدد آلت اون  خوام یم

 .شده بزرگ و  سفت جذابش

 

 ؟«یدد شده ی»چ

 .کنه یم کی تحر  شتریب آلتمو  نشیریش لبخند

 . کنم یم بهتر مرد میتسل خودمو

 .«زمیعز ست،ین  یزی»چ

 

 .شهی نم الیخ یب  اون یول

 .هستن باز کامال هاش چشم  و کشه یم باال آرنجش ی رو خودشو

 

 ...« بکنم  دیبا چکار که ستمین مطمئن یلیخ کردم؟  یاشتباه کار »من

 

 . لرزه یم صداش. دهیترس ادیم نظر  به

 باش« آروم فقط. نهیهم همش. نیل ره،یم دست از داره »زمان
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  ناله اون. برم  یم شورتش  یتو  دستمو و  کنم یم نوازش  نرمشو یها رون

 .شهیم رها تخت یرو  و کنه یم

 

.  نیل ،یکن یم حس   درونت تو که باشه یز یچ  نیاول آلتش خواد یم ی»دد

 .«کنه احساس ادیم کش بار نیاول  یبرا که رو تنگت  واژن خواد یم یدد

 

 .  پاهاش نیب درست. دهیم فشار منو دست هاش دست با

 .باشه ش شده کیتحر  یکوچولو  تیکل یرو من انگشت  خواد یم

 

 ...« خوام یم نو یا »منم

 . آرومه ی  ناله  هی از  تر بلند کمی یسخت به صداش

 . ستین یکاف ن یا و

 

  واژن من نکهی ا مگر زنه یم بیآس بهت یدد آلت. باشه داشته درد »ممکنه

 .«کنم آماده براش تو خوشمزه یکوچولو 

 

 .کنه یم زمزمه

 .« خوام  یم رو  یبخوا  تو یهرچ من... ستین مهم برام... من ی»ول

 

 . زنم یم لبخند

 .«میدی م انجام تو یبرا  کارو ن یا ما. زمیعز »نه

 

 .کنم یم  نوازش  پاشو یال انگشتام با همچنان. دهی م تکون  سرشو اون
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  هر... من... بدم  بهت  نوی ا خوام  یم من. یدد ،یداد من به زایچ  یلیخ »تو

 .«یدد باشه، خوب  تو  یبرا خوام یم... یبخوا تو که جور

 

  وار رهیدا رو کوچولوش و سفت  ی  جوونه اون فقط . زنم  ینم یحرف گهید

  ک ینزد ارضا به یلیخ . دنیلرز به کنه یم شروع که یوقت تا.  کنم یم نوازش 

 . شدنه ارضا مرز  در ییبایز به. شهیم

 

 ...« کنم یم خواهش...  یدد »لطفا،

 .کنه  یم درخواست معصومانه و  ییبایز به

 .ارزشمنده یل یخ برام  من از کردن  خواهش ی برا لشیم

 ...« دمیم قول. یدد خوامش ی»م

 

 .«میکن ت آماده  و س یخ یدد آلت  یبرا ایب . میکن ارضا رو تو »بذار

 

 ش خوشمزه شلوپ شاالپ و. شده لغزنده و  سیخ یحساب  االنم نیهم اون

 .کنه یم راست یلیخ  آلتمو

 

 . رهیبگ قرار شیبرآمدگ  یباال دهنم تا برم  یم ن ییپا خودمو

  یبرا خودشم  و کشم یم نییپا  مرطوبش و سرد یها  ران از  شورتشو

 . کنه یم کمک درآوردنش

 

  یم نفس و چسبونم  یم نرمش یها لب اون  به  رو مین یب.  هیبهشت اون  یبو

 .کشم

 . افته  یم نفس نفس به  اون نکهی ا تا ارمیم فشار تشیکل به
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  سفت ی  غنچه اون  و کنم یم باز  هم از  رو آلتش یها لب انگشتام با

 .مکم  یم کنواختی و محکم  و کشم یم دهنم ی تو  رو کوچولوش 

 .کشه یم انگشتاش با موهامو و شهیم پرت باال به  لگنش نکهیا تا

 

 .دارم یم  نگهش دهنم ی جلو محکم و ذارم یم بدنش ریز هامو دست

 .کنه یم ناله اون  که یحال در زنم یم سیل و کشم یم چاکش  یال  زبونمو

 . هیکاف زدنش غی ج ی برا نیهم و. مکمش یم دوباره بعد

 یم شروع من ر یز شهیم ارضا که یحال در. لرزه یم یآشفتگ با اون بعد و

 .خوردن دیشد یها تکون به کنه

  قوس  پشتش شنیم باعث ها موج و  کوبه یم تخت  یرو پاشو ی پاشنه

 .برداره

 

 ...« آره...  آرههه... یدد... »آههه

 

 .باستی ز یوحشتناک شکل  به حالت نیا  در اون

  منقبض واژنش   زنم یم سیل ش کرده باد  تیکل یرو از آبشو  من که یحال در

 .شده

 . زنم یم پاش یها انگشت  تا رونش ی رو  از میمال یها بوسه تند تند من و

 

 .هستن شگریستا  و  خمار هاش چشم

 . آرومه یریپذ بیآس کمال در. دهیکش دراز من انتظار  در اون

 

 .قشنگه یلیخ  نیا. اعتماد
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 . ندازم یم  کمرم دور رو  اونا و  رمیگ یم پاهاشو مچ

  ناله کنم یم باز  هم از  آلتشو یها لب یوقت و دمیم فاصله  هم از هاشو رون

 .ادیدرم ش

 

 منیها اون . کنم  یم نگاه سشویخ  و نخورده دست سوراخ بار نیآخر   یبرا

 . گرفتم  بحال  تا که هی ا  هیهد نیتر  ارزش با   فشیظر  و  یصورت

 

 . کنم یم کارو نیا پس. بگم بهش نویا دیبا

  یا  ناخواسته تیموقع  یتو  خوام ی نم من. میکن استفاده محافظ  از دیبا »ما

 .« نیل بدم، قرارت

 

 ؟«یکن سکیر بچه  درمورد یخوا ینم ست؟  بچه »منظورت

 

 .خندم یم آروم

  یبرا یکار. توئه درمورد ن یا. نیل  نداره، خوام یم یچ  من نکهیا  به ی»ربط

 .«درسته تو

 

 .ارهیم وجود به  درونم رو ییغوغا بشیعج حالت

 ...«کل در خب  یول... نه االن...  که نکهیا  منظورم  ؟ یخوا یم تو ی»ول

 

 .ستین  وقتش االن  واقعا

 .شهیم  منفجر داره شیباکرگ گرفتن  واسه و کرده ورم آلتم  که حاال نه
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 خواهد خودت م یتصم شهیهم نیا یول . نیل دمیم بهت یبخوا  که یهرچ »من

 .«بود

 

 بخوام؟« من اگه ؟ یدیم  بهم بچه هی »تو

 .شمیم متعجب شیزدگ شگفت از  منم . رسه یم نظر به زده شگفت یلیخ

 

 .  زنم یم لبخند

  هی اط یاحت محض تونم  یم االن یول. زمیعز ، یخوا یم تو که هیزیچ  نیا »اگه

 .« کنم استفاده  یزیچ

 

 . رهیگ یم دستمو مچ  که شم بلند  خوام یم

 .  شمیم متوقف  من و

 .  کنم یم صبر

 

  درونم  تو خوام یم من. نکن استفاده  یزیچ  کنم یم خواهش... نکن »لطفا

 .«  تو  فقط . یباش

 

  ؟«ی»مطمئن

 

 .« مطمئنم واقعا »آره

 

 .شهیم  یمتالش جانیه از داره قلبم  کنم یم حس

 .بشه دفن عشقم  بدن درون تا کشه یم ر یت آلتم و شده منقبض هام ضهیب
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. رسه یم ذهنم به  ناخواسته یفکر  و  دمیم فشار رو کوچولوش یها نهیس

  باال ما ی بچه با  شکمش و باشن شده ری ش از پر ها  نهیس نیا  نکهیا فکر

 . من جذاب ی کوچولو دختر وجود  یتو  بچه هی. باشه اومده

 

 .کشه یم ینفس

 .«یدد خوام، ی م یلیخ  رو تو »من

 

 .«زمیعز اد،یز  یلیخ  یلیخ.  نیل خوام، یم رو  تو »منم

 

  باشی ز و جذاب مهبل  اون  تا  چسبونم یم نشی س به و ارم یم باال  هاشو زانو

 .بشه  معلوم  و رونیب بزنه

 

 . زنه یم لبخند شمیم متوجه من یوقت  و . لرزه یم اون

 .«ست احمقانه استرس  هی  فقط. یدد ترسم، ینم »من

 

  قول بهت. شهیم خوب بعدش. نهیهم همش. دلم زیعز داره، درد یکمی»

 .«دمیم

 

  کمی فقط   و. کشم یم عقب و  جلو اونو   و دمیم فشار شکافش به رو  آلتم سر

 . برمش  یم داخل

 .ست کرده پف و   یصورت  نقدریا مهبلش که نمیا عاشق

 .هستم آلتم دور کوچولوش یها لب عاشق

 . تنگه یلیخ  واقعا. تنگه  اون  و. رم یم جلو  شتریب یکم
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 . زنه ی م چنگ ها مالفه به و  کنه یم ناله اون

 

  از  برابرش  در  رو  مقاومتم ی همه. ست کننده وونهید اون  و توشم یسخت به

 .دمیم دست

 .باشم داشته روش  یشتریب تسلط  تا دمیم رییتغ رو شنمیپوز آروم

 .کشه یم  غیج اون رهیم فرو توش آلتم سر یوقت  و  شهیم باز واژنش 

 

 ...« بزرگه یلیخ ...  یدد... »اهههه

 

 . زنم یم آروم یلیخ  یها ضربه و  دمیم حرکت لگنمو

 .«بورزه عشق بهت یدد بذار . زمیعز  بشم، واردت »بذار

 

 . تو رمیم نچ یا  ه ی بایتقر که اونقدر. دمیم فشار تر محکم  من و  رهیگ یم نفس

 .تنگه  یلیخ  یلعنت اون

 

 .شهیم منقبض بدنش ی همه. رهی گ یم سفت خودشو و  کنه یم ناله درد از

 

 .«باش  ییبابا یبرا  یخوب دختر . نیل بشه واردت یدد بذار و  باش آروم »فقط

 

  به رو نگاهش و ارهیم باال هاشو  چشم ی وقت ی ول. مونم یم منتظر و ساکت

 . هستن نانیاطم  از پر  اونا دوزه، یم من

 

 .«بده انجامش. ی دد بکن کارو نی»ا
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 .شنیم سفت هام ضه یب. کنه یم زده جانیه منو  صداش تن

 .«بگو  بهم. نیل ، یخوا یم یچ  بگو »بهم

 

 . کنجکاوه. کنه یم نگاه  بهم یسوال

 

 .« باش یحشر دختر  هی یدد یبرا . نیل بگو، »بهم

 

 . زنه یم لبخند خجالت  با و گردونه یبرم سرشو

 .خوام  یم ی چ قایدق من دونه یم دختر  نیا

 

 ...« بگا منو  لطفا... یدد بکن، »منو

 

  درون منو  واژنش که یحال در  اون و  محکم ی ضربه هی. گهید فشار هی

 .کشه یم غی ج  رهیپذ یم خودش

 

  یم رو  نیریش ی   لحظه ن یا طعم  و کنم یم نگاه رفتم فرو  درونش  که خودم به

 .چشم

 . کنم یم خودم مال اونو  که

 .لرزه یم و کشه یم غیج  اون و شهیم پاره ش  پرده که یا  لحظه

 

 . زنه یم نق

 .« کنهههه یم درد یییاو...  اهههههه...ییییییآ...  اه...  »اههه
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 . توشم من. شد تموم

 .شده دفن تنگش و  کوچولو واژن   یتو قایعم آلتم

 

 . ندازم یم روش خودمو و  رمیم تر  نییپا

 دورم سخت پاهاش و ها دست و شده له من ی نهی س ریز هاش پستون

 . دهیچیپ

 

 . کنم یم نجوا

 .«نیل کنه ی م افتخار بهت بابا. ی هست یخوب دختر یل یخ  تو.  خوب »دختر

 

  و. بوسم یم  اونو و  ذارم یم دهنش ی رو رو هام لب من و دهیم تکون سر

 .زنه  یم غیج دوباره دمیم  تکون خودمو  یوقت

 

 .«دهیم قول بهت یدد. شهیم خوب گهید کمی . بدم انجامش »بذار

 

 . کنم تمومش  تونم ینم  و. کنم یم جلو و عقب  یطوالن و  آروم

 .دهیم فشارش سفت و مکه یم  آلتمو  محکم واژنش 

 .بدوشه  اونو  خواد یم انگار

 

  توش محکم خودمو که لیتما  نیا با  دارم که یحال در دهیشد و  تند هام نفس

 .کنم  یم مبارزه بکوبم

 

 . ستین کار در یدرد گهید بار ن یا و کنه یم ناله اون بعد و
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 . کنه یم غژغژ رمونیز  تخت و دهیم تکون رو لگنش

 

 :گهیم لب ریز

 .«بده  بهم  شتریب یدد... شتر یب... یدد »آره

 

 ۱۸ فصل

 

 "نیل"

 

 .داره درد نی ا  و. منه درون یدد

 . رهیگ یم رو نفسم که ادهیز  اونقدر دردش دهیم فشار من یتو  خودشو  یوقت

 .عاشقشم من یول

 .دهیم بهم  که یحس نیا عاشق

 

 . بکنم بودن شکننده احساس شهیم باعث یدد بزرگ آلت

 . خوام  یم همشو. خوامش  یم من یول

 

 .کنم یم زمزمه

 ...« شتری ب لطفا ... کنم یم خواهش...  یدد شتری»ب

 

 . کنم یم التماس یوقت ادیم خوشش. داره دوست اون

 .بوسه یم  منو و. کنه یم ناله

 .صهی حر  و س یخ  زبونش
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 .ستین خودم دست بدنم  کنترل

 . چمیپ یم خودم به  و خورم  یم وول رشیز  اریاخت یب

 . کنه حس  شتریب فشارشو تا رهیم  باال خودآگاه نا لگنم

 . داره یخوب احساس  درد، اون  وجود با و

 

 .«دارم  دوستش. خوبه یلیخ. یدد »آره،

 

 .کنم  یم حبس رو  نفسم و . تر  محکم و  خورم  یم تکون تر عیسر

  برخورد باسنم  به که هاشو ضهیب تونم یم. رفته فرو  درونم قیعم یلیخ  اون

 . کنم  حس کنه یم

 .کنه یم جادی ا یآلود شهوت یلیخ ی صدا و

 

 .«نیل ی دار ینقص یب ی کوچولو واژن  »تو

 

  فقط من. باشه  یعیطب  نیا که زنم یم حدس و . کنم فکر  درست تونم ینم

 .هستم  وار  وانهید احساسات عالمه هی از سرشار

 . خواد یم شویدد آلت که هستم یدختر فقط من

 . خوام  ینم  یا گهید ز یچ چیه

 . اون  بجز

 

 !«یدد تر، »محکم

 . بگم نویا که باشم  وونهید دیبا من
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 .نالم یم درد از کشه یم رونیب  و  کوبه یم درونم محکم خودشو یوقت و

 .ارمیم در خودم از بیعج یصداها

 . سکس یبو. کنم حس رو  بوش  تونمیم و

 

 . نطور یهم منم. کرده عرق یدد

 .دهیم یشور ی  مزه لبهاش و  چسبناکه زنم یم دست موهاش به یوقت

 

 به که هاش  ضهیب  نطوریهم و. داره یخاص  تمیر صداش. کنه یم ناله اون

 . زنن  یم یلیس تنم گوشت

 .ارهیم درد یلیخ  واژنمو  و رهیم فرو درونم  قایعم آلتش

 . نزنم لبخند تونم ینم

 

 .ستمین باکره هی گهید من

  یم شویدد بزرگ و  خوشگل آلت داره که یبزرگ دختر.  بزرگم دختر  هی حاال

 .رهیگ

 . زنم هی من. زن هی

 

 .شهیم عوض زیچ همه و دهیم ر یی تغ جاشو  من یرو

 .«آرهه...  »آههههه

 . خارش هی و . درونم  به فشار هی

 

 .کنه یم زمزمه

 .« داره یخوب  حس  یلیخ...نهی»هم
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 . داره یخوب یل یخ  حس.  نطورهیهم

 .زدن نفس نفس  و  زدن غیج و  خوردن تاب و  چیپ

  یم و کنم یم  بودن  یخال احساس  واژنم یتو  و  رونیب  کشه یم کامل آلتشو

 .نالم

 . تو کنه یم همشو دوباره یوقت کنم یم گهید ی  ناله هی و

 . دوباره و دوباره

 . داخل  کامال و رونیب کامال

 

 ...«یدد کنم،  یم »خواهش

 . ام  آشفته چقدر من

 . ام آشفته  یشهوتناک و  نیر یش طرز به

 

 .ست العاده  فوق احساسش و  چرخونه یم لگنشو

 .العاده  فوق از  بهتر

 

 .«شهیم ارضا تو  یتو داره ی»دد

 . زنه یم محکم قلبم

 .«کنه پر رو تو خواد یم ی»دد

 

 .«»آره
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  یم تنم به یندیخوشا ی لرزه فکرش  از  و. دهیم بهم  بچه ه ی که گفت اون

 . افته

 . کنه م حامله و  بشه ارضا من یتو  کین  یدد خوام یم

  جانیه از  کنم یم  حس  گفت نویا که االن  یول. بودم نکرده  فکر بهش یحت من

 . ترکم یم دارم

 

 ...«ادیم داره یدد آب. زمیعز اد،یم »داره

 

 .آره

 .کنم یم غرور  احساس

 

 .شهیم درمانده و  نامنظم یلیخ هاش ضربه. دهیم دست از  کنترلشو اون

 .کنم یم  ناله براش   و زنم یم  چنگ  بهش محکم

 . خواد یم همشو آلتم

 

 . کنم یم حس واژنم  یتو آبشو جهش   من و. داره یم  نگهش  درونم ته تا

 .کردم ارضا  رو یدد آلت که بودم من نکهی ا از  خوشحالم یلیخ

 

 .کنه یم زمزمه

 .«توئه یبرا »همش

 

 . زنم یم یبزرگ لبخند و دمیم تکون سر

 .«یدد »ممنونم،
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 .کشه یم نفس تند  تند و  افته یم من ی رو فقط . کشه ینم رونیب خودشو

 .ره یم جی گ سرم و کنم یم نوازش  موهاشو

 . دادم انجامش واقعا  من  نکهیا  دونستن از

 

  یم بغل محکم منو  و کشه یم نفس  مرطوبم یموها یتو.  زنه یم لبخند اون

 .کنه

 

 .« من یبای ز و نقص یب ی کوچولو دختر.  من رینظ یب »دختر

 . بشم منفجر غرور شدت از  تونم یم

 

 .ماله یم صورتم به  صورتشو و زنه یم کنار موهامو

 . یدد و من. نشه تموم  وقت چیه نی ا  که دوارمیام من و

 

 . دارم نگه دهنم ی تو رو  ها کلمه تونم ینم

 .«عاشقتم واقعا. یدد »عاشقتم،

 

  به بتونه تا کنه یم بلند  روم از  خودشو. کشه یم یخوش سر  از ینفس اون

 .کنه نگاه هام چشم

 .هستن گرم واقعا اونا و

 

 .«عاشقتم »منم
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 . پروازم  حال  در کنم یم احساس

 . اون عاشق من و.  منه عاشق اون

 . هیواقع همش. هیواقع نیا

 

 .کشه یم رونیب ازم  آروم  خودشو

 .مهیمال یلیخ شده ارضا که حاال

 

 .دهیم تکون سرشو یول بخورم تکون  جام  از کنم یم یسع

 .کنه یم باز  واژنمو یال هاش انگشت  با و زنه یم زانو پاهام نیب

 .خجالت نطور یهم و . کنم یم شدن گشاد احساس

 .کشم یم خجالت یلیخ

 

  از  که تورو خواد یم یدد. نیل ی دار رو  ایدن ی کوچولو آلت نیباتر یز »تو

 .«کنه نگاه یشد پر  آبش

 

  نفس  کنه یم داخلم  انگشتشو  یوقت  و. سوزه یم داره هام گونه کنم یم حس

 .کشم یم یبلند

 

 .«یتنگ یلی»خ

 

 .گهی د یکی بعد و.  چرخونه یم داخلم که کشم یم حس  انگشتشو

 

 .« نیل م،یبگذرون  خوش گهیهمد با  یلیخ قراره »ما
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 . گذروندم خوش عمرم تمام  از شتری ب  هم جاش نیهم تا

 . زنه یم لبخند اون  و گمیم بهش  نو یا

 

 .« اولشه تازه نی»ا

 

 .کنم  یم باورش من و

 .بده نشونم خواد یم یچ گهید ک ین یدد نم یبب تا  کنم صبر  تونم ینم

 

 .بوسه یم حساسمو یجا   همون قایدق و ارهیم نییپا  سرشو اون

 .« گرفتم حاال  تا  که یا هیهد نیبهتر   خاطر به.  نیل ممنونم، »ازت

 

 .«یدد کنم یم »خواهش

 

  یم چطور  که  کنم یم فکر ن یا به و  شمیم رهیخ  بهش درخشانم یها چشم با

 کنم؟  یزندگ  اون  بدون تونم

 داره؟  معنا میزندگ کردم یم  فکر اون  بدون االن  تا چطور  که نیا به

 

 . رهیبگ م هیگر شهیم باعث ن یا و

 .دهیشد یلیخ  کنم، یم احساس  که یعشق نیا

 . بایز  یلیخ و

 

 .نشده متوجه رو هام اشک  لیدل انگار
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 .رسه یم نظر به نگران

 

  کردم؟« تتیاذ. دلم زیعز خوام یم »معذرت

 

 . دمیم تکون سرمو

 ...«شده احساسات از بر  قلبم... فقط  من. بود العاده  فوق. »نه

 

 . رنیگ یم بر  در منو محکم بازوهاش و کشه یم آغوشش یتو  منو  اون

 . زنیر یم م  گونه یرو شوق یها  اشک شه نهیس یرو  سرم که یحال در

 

 . کنه یم نجوا

 .«یبرگردوند یزندگ به منو  تو.  نیل دارم، »دوستت

 

 .«یداد یزندگ  من به هم »تو

 

 .«  رهیتقد نی»ا

 . زنم یم لبخند من و

 

 دارم؟  من که همونطور داره؟  اعتقاد سرنوشت به  واقعا  اون که کنم یم فکر

 

 . کنم یم فکر شدن حامله  به بعد و

 . بده بهم بچه   هی یدد نکهیا به
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 . گمینم یز یچ  منم پس . کنه فکر هیقض  نیا  به اون  که رسه ینم نظر  به

 

 .«میکن ز یتم رو تو »بهتره

 . کنم  یم دییتا من و

 

 . نابوده و  له م تنه  نییپا کل  و دارم  ییدستشو یلیخ

 .نم یب  یم رو تخت یرو ی لکه تازه ستمیا  یم پاهام یرو  یوقت

 

 . قرمزه شمییجاها ه ی و  پررنگ یصورت

 . من خون

 

 .زنه یم  لبخند یدد یول. شمی م ناراحت دنشید با

 .کنه یم لمس اونو ست  معجزه هی که انگار

 

  ی بایز  دختر طرف از ییبای ز ی هیهد چه . ی کرد یزیخونر من خاطر به »تو

 .«من

 

 .باستیز  که کنم یم فکر منم

 . بیعج نطوریهم و

 

 . ست احمقانه نیا  کنه یم فکر آن یکل

 . ست احمقانه  زیچ همه کنه یم فکر اون

 . بگم  بهش  زویچ همه تا  کنم صبر تونم ینم  هرحال به یول
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 . داره یا  العاده  فوق  حس چه نبودن باکره گهید که بگم  بهش  خوام یم

 .داره دوست منو  چقدر  کین یدد بگم  بهش  خوام یم

 

 . کنم شی ج برم  دیبا اول  یول

 

  به انگار.  نمیبش توالت یرو  تا رهیگ یم دستمو و ادیم حمام  تا باهام کین یدد

 . دارم ازین کمک

 .ادی ز اونقدر  نه یول. هستن سست هام زانو

 

 .رهینم  اون ی ول. رونیب  بره تا  کنم یم صبر

 .دهیم فشار پام  یال و  کنه یم جدا رولش از  توالت دستمال کمی

 

 . دارم ی زیخونر  بازم  که فهمم یم کنه  یم پاک  منو یوقت و

 . نمیبب  روشو  ی لکه تونم  یم من و داشته نگه رو دستمال

 

 .«شهیم تموم یزود »به

 .کنم ییدستشو دی با نمی ا نگران . ستمین  اون نگران من یول

 

 .«برم دیبا »من

 

 . خوره ینم تکون  جاش از  اصال اون

 اد؟«یم ادتی م،یندار هم با یراض »ما
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 .شنی م داغ هام گونه کنه  نگاه منو کردن شیج  یدد نکهیا  فکر از

  ازم  داره االن نی هم آبش و کرده حسش  و دهید منو درون اون  که نیا  با یحت

 .کنه یم چکه

 

 .«کنه نگاه خواد یم یدد. نیل  ست،ین  یراز چی»ه

 

 ؟«یکن نگاه منو  شیج... یخوا ی»م

 . کنه  یم دییتا حرفمو اون  یول کنم یم اشتباه  دارم که مطمئنم

 

 .«نهی بب  زویچ همه خواد یم ی»دد

 

 . کنه یم جدا  هم از رو  اونا و ذاره یم هام زانو  یرو دستشو

 .کنه یم نگام داره یوقت نه.  بکنم کارو نیا  تونم ینم من و

  یلیخ دوباره  اون  ی ها چشم و افته یم توالت ی تو ازم  کیکوچ  ی  قطره هی

 .شدن رهیت

 

 . خواد یم یول. بخواد ازم یز یچ نیهمچ  که شهینم باورم

 

 .رهیگ یم خارش   تنم  فکرش از

 .کنه یم بازم هم از  و اونجا ذاره یم هاشو انگشت

 

 .«نیل بده، نشون یدد »به
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 ...«من ی»ول

 

 : گهیم رانهیگ سخت

 .«میندار ی راز چیه ن،ی»ل

 

 .باشه زشت ی لیخ  اگه یحت. باشم داشته  یراز  چیه یدد برابر در خوام  ینم

 

 .کنم  ییدسشو بتونم تا  ببندم هامو چشم دیبا

  تونم ینم گهی د کنم، یم شروع یوقت   یول. کنم رها خودمو  که سختمه یلیخ

 . کنم متوقفش

 

 .پاشه یم رمهیز که یآب یتو  و کنه یم  دایپ  انیجر  درونم از

 .دهینم یت یاهم اون  یول. زهیر یم یدد دست یرو کمشمی  مطمئنم من و

 . رهیگ یم بر در تنمو یدیشد لرزش

 

 نه؟« مگه.  ستین بد هم یلی»خ

 

 . دمیم تکون سرمو

 .«یدد »نه،

 

  داغ هام گونه کنه یم نگاه من به اون  که یدرحال و داره یبلند ی صدا شمیج

 .شهیم
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 . کنم ی م دایپ  نیتسک واقعا  و . شهیم تموم کارم

 .اونجاست  قبل از  اون یول  برم  یم توالت دستمال سمت به دستمو

 

 .کنه یم  پاک  منو و کنه یم  جدا  دستمال یمقدار

  اتفاق   نیتر نرمال کار نیا  انگار که ی جور کنه یم پاک  منو آلت کین یدد

 . استیدن یتو

 

 .ادیم یول  د،ینبا که مطمئنم. ادیب  خوشم ازش  دینبا

 

 :گهیم بهم

 .«یشد زیتم »کامال

 .خندن یم هاش چشم و

 

  یم پاهاش یرو یوقت  و. بوسه یم  منو بره آب ریش سمت به که نیا  از  قبل

 .شده سفت یلیخ  دوباره آلتش  ستهیا

 

 . امیم نظر  به دهیترس یلیخ کردنش  نگاه با انگار

 . کشه یم باال منو و خنده یم اون چون

 

 دهییگا)شده کرده اندازه از  ش یب امروز کوچولوم دختر کنم فکر. خوابه »وقت

 .(.«شده

 

 . کرده دایپ نیتسک وجودم  نصف فقط االن
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 "کین"

 

  یبرا خوام یم من که هیکار اون   از  کمی فقط زمیعز ن  یل آلت کردن پاک

 .بدم انجام ازش  مراقبت

 . داره قرار  راهم  سر که هیخی کوه  ی  قله نوک   فقط نیا

 

 . خوام یم شتر یب فقط من. دمیچش هاشو  راز  از  کمی  طعم االن

 . خوام   یم زشویچ همه من

 

 .باستی ز نیا

  و  زشته رفتارم  کنه یم فکر  یوقت یحت   من، از کردن خواهش یبرا  لشیتما

 .ست زننده

 

 .باشم زننده نیل با دارم دوست من

 .بدم هلش ها مرز از   جلوتر دارم دوست

 

 . خزم یم  تخت ی رو کنارش

 . ستین امکانش امشب یول شده راست االن نیهم از  آلتم

 .بسشه گهید فعال اون

 

 . بوسم یم  موهاشو من و. کنه یم جمع  بغلم یتو  خودشو و کشه یم آه

 .«دلم زیعز ر،یبخ »شب
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 .«کی ن یدد ر،یبخ »شب

 

 .خوبه نیا  یول. هستم کین یدد دوباره من

 

  یم خوابش  معمول حد از  تر عیسر  یلیخ  اون  و رمشیگ  یم بغلم  یتو محکم

 .بره

 

 . هستن کنواختی  و  آروم هاش نفس

 .کنه یم آروم منو بودن  کنارش  نیهم فقط و

 . کنم رها اونو وقت چیه خوام  ینم من

 

  تونستم  ینم هرگز که اونقدر. هستم نم یریش یکوچولو نیل عاشق من

 . کنم تصورش

 

  از گذروندم یم ی اونجور  رو یادیز  مدت به و داشتم قبال من که یزندگ اون

 . بود بدتر  هم یبدبخت

 

 . اونه  آرامش و  ییبایز  بخاطر

 .  من به دادنش تیاهم.  شیمهربان. نشیدلنش لبخند

 . من به کردنش نگاه عالقه با

 

 . کنه یم یقدردان ازم  کنم یم براش که ییکارها ی همه  خاطر  به که نیا

 . کنه خواهش  من از   مشتاقه که نجوریا
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 .باشه من مال مشتاقه

 

  بداخالق،  اون نشد باعث داشت  که یبد  شروع چون هستم نیل عاشق من

 .بشه بدگمان  ای و  جو زهیست

 .داره گرما از سرشار فلب هی   و ف یلط و  نیریش روح   هی همچنان اون

 

 .منه  یبا یز دختر  اون

 . من ی ابر آسمان ی تو  پرنور و درخشان ی ستاره هی

 

 .رمیم  فرو قیعم یخواب به  او  آغوش در من و

 

 ۱۹ فصل

 

 "نیل"

 

 . شمیم دار یب خواب از کی ن یدد بغل  یتو

 . بزنم  لبخند شهیم باعث  خوابه هنوز اون  نمیب یم که نی ا . کار  نه و کالج نه

 

 .ستمی ن باکره گهید من. ستمین باکره گهید من. ستمین باکره گهید من

 . شکمم تو ی زیچ هی  خوردن وول   مثل. دارم یمتفاوت احساس

 

 . یخوشحال
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 . رمی بگ قرار روش به  رو تا زنم یم غلت

 .کنه ینم  باز  هاشو چشم یول خوره   یم تکون اون

 . تونم یم چون فقط شمیم رهیخ  بهش

 

 . داره یا  گناهکارانه لذت احساس

 .کنم نگاه بهش  بدونه خودش نکهیا  بدون نکهیا

 .ندازمی م بهش یواشکی  ینگاها  و کنم یم یجاسوس  دارم انگار

 

 .رسه  یم نظر به بایز  یلیخ  صبح  نور  یتو

 . کمرنگش شیر ته. اهشیس یها مژه

 . ش گونه یها استخون و  محکمش ینیب

 .یجد یلیخ  و.  حالتن خوش یلیخ  ابروهاش

 . خواب  یتو یحت

 

  اونا .  انیب  نظر به  با یز یلیخ هاش قهیشق یرو دیسف یها  تار شهیم باعث نور

 . برسه نظر  به  ریپ که شنینم باعث  و کردن جذابش   فقط

 . کنه یم فکر آن یکل که اونطور  نه

 .کنه دایپ یا  پخته ی افهیق شهیم باعث  فقط

 

 .«یکن یم نگاهم یدار که دونم ی»م

 . کنه یم باز روم  به هاشو چشم و

 .«زم یعز ریبخ  »صبح
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 . زنه  یم بال  بال قلبم

 .«کی ن یدد ریبخ  »صبح

 

 . من نه و خوره یم یتکون  اون نه

 . م یشیم رهیخ هم به و   میکش یم دراز فقط

 .هاشه لب ییرو یمیمال یلیخ  لبخند

 

 .«بودم دهینخواب یطوالن نقدری ا وقت چی»ه

 . کنم یم باور  حرفشو  من و

 . شهیم داریب  خواب از  من از زودتر یلیخ شهیهم اون

 

 . زنم یم لبخند

 .«بوده نرم  و گرم جات. یدار آرامش  »چون

 

 .«کهیکوچ و تنگ یلیخ  تخت نی»ا

 .بده نشون بهم عمل در تا کنه یم دراز پاهاشو و

 . کهیکوچ یلیخ  نجایا . گهیم راست اون  و

 

  اونقدر و کنه یم بغلم  اون گمیم بهش  نویا  یوقت  و. دارم دوستش من یول

 . افتم یم خنده به که دهیم فشارم

 

 .شنیم یجد دوباره هاش چشم بعد و

 ن؟«یل  یدار یاحساس »چه
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  برام داشتم اشویرو من که یکار هر  تو . یشد باعثش  تو.  العاده فوق . »خوب

 .«ی داد انجام

 

 .«کنه  یم تیتقو خوب رو  مردها یخودپرست  تو  یها حرف  نی»ا

 

 .ستین خودپرست  کین یدد یول

 . نه متکبر، یول قدرتمنده اون

  آدم. بودن م یزندگ تمام  یتو  اونا.  شناسم یم رو یادیز  متکبر یها آدم من

.  ترن باحال همه از  کنن یم فکر. دونن یم زویچ همه کنن یم فکر که ییها

 . بهترن  همه از که

 . بهترن من از  کنن یم فکر که شناسم یم رو یادی ز یلیخ یها آدم من

 

 . ستین اونا جزء  کین یدد یول

 

 دلم؟« زیعز یا »گرسنه

 

 . بخورم تکون جام از  خوام  ینم  چون . نه گمیم بهش

 . دهیم لو منو شکمم قور  و  قار یول

 

 .«بورنیس نیل ،ییکوچولو یدروغگو هی تو  کنم یم فکر »من

 

 . رمیبگ رو  م خنده  یجلو  تونم ینم  من و زنه یم م ینی ب یرو  ی ا ضربه
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  بدنم  چون. سکسه از  بعد نیاندورف ترشح  خاطر به نیا  احتماال کنم یم فکر

 . بشم شناور  هوا ی تو  تونم یم که شده سبک اونقدر

 

  یول. کنم یم اعتراض بهش هام خنده  وسط  من و زنه ی م کنار رو ها مالفه

 .دهینم ی تیاهم اون

  بلند بعد و بوسه  یم رو م یشونیپ بذاره  نیزم یرو  رو پاهاش  که نیا  از  قبل

 .شهیم

 

 . شهیم متوقف م خنده شده سفت چقدر اون که نمی بیم یوقت و

 .کشه یم ری ت پاهام نیب داشت یحس  چه  بدنم ی تو اون نکهی ا ی ادآوری از  و

 

 .«بودم  تخت یتو  بای ز و خوشمزه جوان زن  هی با من. دلم زیعز نکن »تعجب

 

 ! زن

 . زن گفت من به اون

 

 . تصوراتمه از  تر  فرار دهیم دست بهم که یحس

 

 ؟«یشیم بلند من »با

 

 .دمیم تکون سرمو شده ده یچیپ دورم ها مالفه  از یکی که یحال در

 . رمیگ یم سمتش به دستمو کشم  یم ازهیخم که یحال  در تنبل  گاو هی مثل

 .کشه یم باال  منو اون  و
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 . دارم یمتفاوت  احساس  ستمیا  یم پاهام یرو  یوقت

 .هستن نااستوار پاهام و شده حساس  یلیخ آلتم

 

 ؟«ی»خوب

 .بپوشمش کنه یم کمکم و داره یبرم در پشت از  مویصورت  خواب لباس

 

 ...«متفاوته... کم ی فقط . خوبم »من

 

 .«دلم زیعز. یکن  یم عادت بهش. شده دهییگا که یدار رو یکس احساس »تو

 

 . م دهیچسب بهش هیسا هی مثل . میریم  راهرو  به  و دارم یبرم قدم سرش پشت

 .رمیم  حمام تا  دنبالش و افتم  یم راه فکر بدون

 . زنه یم یزیآم  طنتی ش لبخند اون  و

 

 م؟« یکن امتحانش دوباره یخوا ی»م

 

 . زنه یم شخندین دوباره  اون  و کنم یم  نگاهش منگ و جیگ

 .« نیل ییدستشو بره دیبا ی»دد

 

 . رهیگ یم دستمو اون  یول متاسفم که گم یم بهش  و  شنیم داغ هام گونه

 

  خودت  اگه نه. زمیعز رونی ب یبر ستین  الزم. یبر دیبا که نبود نیا  »منظورم

 ادته؟«ی. ستین نمونیب یراز  چی ه. یخوا  ینم
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 . دمیند رو مردها کردن ییدسشو وقت چیه قبال من

 . زشته دونم یم نکهیا  با  یحت. کنه یم  م زده جانیه فکرش

 .گهیم یچ  رو یکی  نیا آن یکل  کنم تصور   تونم ینم

 

 به دستشه یتو   که رو آلتش . داره یم بر  درپوششو و  رهیم توالت سمت به

 .رهیگ یم توالت کاسه طرف

 

 . رمیم جلوتر شده خشک دهنم که یحال در

 .بخش  لذت و  یشهوان.  هیشهوان یلیخ  نیا

 

  احساس دیبا  و. کنه  یم دایپ انیجر  یآروم  به ادرارش  کنه یم شروع یوقت

 .کنه یم  یآروم ی ناله و بنده یم چشماشو چون باشه  داشته یخوب

 

  یم شخندین بازم اون و . کنم یم نگاهش همچنان کنه یم  باز چشماشو  یوقت

 .زنه

  بهم سرش با چون   شهیم متوجه انگار اون  و . احمقم  آدم هی  کنم یم احساس

 . برم تر کی نزد تا کنه یم اشاره

 

 .«نکش »خجالت

 

 . پرم  یم جام از  کنه یم حلقه  آلتش دور هامو انگشت یوقت و رهیگ یم دستمو

 . کنه یم کارو  ن یا یول.  کنه ول دستمو ندارم  توقع
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 .زهیر یم توالت  ی لبه یرو ادرارش و  خوره یم تکون دستم یتو  آلتش

 . خنده یم اون

 .«  زمیعز  رش،یبگ »محکم

 

 .کنن یم گرانید که ستی ن  یکار نیا  مطمئنم

 .کنه یم مبهوت منو یول

 .کنه یم  کمیتحر  هم و داره خنده برام هم همزمان

 

  اون نه باشم یشهوت و  یحشر دختر هی شهیم باعث کار نیا  مطمئنم من و

 .هستم گفت یم آن یکل که ییپا و دست یب دختر

 

 . کنم غرور  احساس شدت به شهیم باعث

 . بودن بزرگ احساس

 

  نیهمچ وقت چی ه یول گهیم من به ش یجنس یزندگ درمورد زویچ همه آن یکل

 .نبود  جزوشون   یزیچ

  چقدر بگه بهش و  نذاشته آن یکل باسن سوراخ  یرو زبونشو حاال  تا چکسیه

 .دهیم ی خوب ی مزه

 . بکشه رخم به  اونو  تا گفت یم بهم  قطعا بود کرده براش کارو  نیا یکس اگه

 

 توالت ی تو تا  یریبگ  رو گهید نفر  هی آلت که داره خنده  یا  مسخره طرز به

 .کنه ییدسشو

 . سفته مهین آلتش.  داره یمتفاوت حس

 . برجسته یها  رگ با  بزرگه هنوزم
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 .ترسناکه ... کمتر یول

 . نطورهیهم یول  نه  ای هیمناسب ی کلمه ترسناک  دونمینم

 

 .کردن چکه به شهیم ل یتبد بعد و شهی م تر  آروم  انشیجر

 بدم؟   انجام  دیبا من شمیبعد کار که  کنم یم فکر من و

 . کنم پاکش دستمال با ای بشه یخال  تا بدم تکونش دیشا

 . ندارم درموردش ینظر   چیه. دونم ینم

 

 . کنه یم رشیغافلگ کارم ن یا و دمیم فشارش محکم

 .دهیم جهت ریی تغ پاهاش یرو  و  کنه یم یا ناله

 .کنم یم  حس مشتم یتو  رو  شدنش بزرگ  من و

 

 .« یحشر ی »دختره

 .هستم که شهیم باورم داره کم کم من و

 

 .هیمعمول  ر یغ ییجورا  هی نیا  و  شهیم منقبض آلتم

 .شده ک یتحر و....  دردناک... و حساس

 

  نیبهتر  که یحال  در کشم یم نییپا و  باال دستمو دمیم فشارش  که همونطور

 . زنم یم  رو  بلدم که یلبخند

 

 . ادیم خوشش اونم و

 .برداره  ازم چشم  تونه ینم
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  تر محکم دستمو  و  داره یم نگهش تر تنگ و نهیش یم من دست یرو دستش

 . دهیم حرکت تر  تند و

  یکوچولو  دختر که هیز یچ نیا   ؟ یکن ارضا  حمام تو  رو یدد یخوا ی»م

 خواد؟« یم من یحشر

 

 .دهیم تکون سر

 . خوام یم نویهم من آره

 

 یم بودن کنترل تحت احساس هستم باهاش که یا گهی د زمان هر از شتریب

 .کنم

  اون که یحال در دمیچ یپ  آلتش دور محکم هامو انگشت بلند  خواب  لباس هی با

 .ستادهیا  جلوم برهنه

 

 . گرفتم یم ادی داشتم من

 .باشه داشته دوست اون که بدم انجامش  یجور کردم یم یسع شدت به

 .دهیم جواب داره تالشم  حاال و

 

  انگشت به هاش چشم. شدن منقبض رانش  عضالت و. شده تند هاش نفس

 .شده رهیخ خودش  یرو من یها

 .کنه یم ناله

 .« نیل خوبه،  واقعا. خوبه  یلیخ نی»ا

 

 . کوچولوشم دختر که کنم ینم احساس یلیخ  صبح امروز
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 . محتاط یکوچولو ی باکره هی نه . زنم هی من

 . دهیم بهش رو  ها لذت نیا ی همه که هستم یکس من

 

 ؟«ینجور یا ؟ یکن ارضا منو یخوا یم »تو

 

 .«»آره

 .صدامه یتو  یشتریب نفس به اعتماد شهیهم به نسبت

 

 .زنم یم لبخند بهش من و کنه یم نگاه هام چشم به

 ". کین یدد" یحت ای" یدد"  ای  خواهش  جمله از.  زنم ینم  یحرف یول

 

 .کنه یم فکر نیهم به داره اون  بگم تونم یم

  نویا  احمقانه من و  گهینم یز یچ اون یول  نمیبب هاش چشم یتو  نو یا  تونم یم

 . ارمیم حساب  به یروز یپ هی

 .نطورهیهم یول. چرا  که بدم  حی توض  تونم ینم

 

 .ستمین باکره گهید  که نهیا لشیدل دیشا

 

 بلند پاشنه  کفش و ها فاحشه ری ز لباس  یتو خودم تصور  از  بود کینزد

 .خنده  ریز  بزنم شمیم سکس یپر  هی به لیتبد که یحال در مسخره

  خوره یم تکون هو ی دستم ی تو آلتش و کنه یم خم کمرشو اون  یوقت یول

 .شهیم  یجد برام زیچ همه

 

 .خودش کمک  بدون. کنم ی م ارضاش دارم من
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  بده نشون بهم و  بذاره دستم یرو  دستشو ای  بذارتش دهنم یتو نکهیا بدون

 . بدم انجامش چطور 

 

 .کنه یم ناله

 .« خوبه یلیخ یلعنت  نیا.  نیل »فاک،

 

 .شهیم غرور  از سرشار قلبم دونستنش  از

 . ستمین کردم یم فکر که  ی احمق  و پا و دست ی ب آدم اون گهید من

 

 .شم ینم متوقف  یول رهیگ یم درد دستم مچ

 . شده سیخ االن  که یی جا کنم، یم  تمرکز  سرش یرو

 .بده فحش   و بخوره تاب و  چیپ  و کنه ناله اون شهیم باعث ن یا و

 . بده فحش  کنم  یم وادارش ینجوریا  که نمیا عاشق

 

 .«کمینزد ،ی»لعنت

 

 .دونستم یم نوی ا خودم

 . دیفهم شهیم دنش یکش نفس  مدل و  آلتش ی ها تکون از

 

 . بترکم لذت از تونم یم من  آبش  جهش  ن یاول با

 .کنه ینم نگاهم یحت  کین یدد. نداره  یتیاهم یول زهیر  ینم توالت یتو اون

 چیه پاشه یم  رونیب بارها و بارها  آبش  یوقت و شده بسته محکم هاش چشم

 . ادینم  رونیب دهنش از ناله بجز ییصدا
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 . کردم ارضاش من

 

 .گذاشتم سر پشت رو  یمهم ی مرحله

 

 .« گرفته خامه که یشد یا  گربه هیشب»  

 . کنه م یتنظ رو تنفسش  کنه یم یسع

 .«بود یعال. زمیعز یداد انجامش »خوب

 

 .یعال

 .شهیم داغ یخوشحال   از هام گونه

 .«»ممنون

 

  داشته توقع ازت یشیم باعث ت مهربانانه رفتار نیا با ینباش مواظب »اگه

 .« یبکن کارو نیا   صبح روز هر باشم

 

 . زنن یم برق  هاش چشم و کنه  یم یشوخ داره یول

 .« یدار ازین  بهش یلیخ  قطعا. میبد بهت  صبحانه کمی و  میبر ایب »حاال،

 

 .داره یم بر لباسشو خنده یم که همونطور  و زنه یم  باسنم به یلیس هی

 

  تا که کنه یم زمزمه رو یآهنگ لب ریز و کنه یم درست صبحانه برام اون

 . دمشینشن حاال
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 .کنم یم کمک بهش من امروز . آرومه اون

  رو ها نون و  کنه یم سرخ سیسوس اون و کنم یم خورد  رو ها قارچ من

 .کنه یم آماده تستر یتو  گذاشتن  یبرا

 

 .«یمیت »کار

 .گهیم نو یا  زمیر یم تابهیماه یتو  رو  ها قارچ یوقت

 

 . کنم یم دییتا

 .«یمیت »کار

 . بچسبونه من یها لب به هاشو لب  اون  تا شمیم بلند پام  یها انگشت ی رو و

 

 .گرسنمه یحساب  من و داره ی ا ینکردن  باور ی بو کنیب

  سر از بلندم که  یآه نیبهتر م یبخور  غذامونو تا مینیش یم یصندل یرو  یوقت

 .کشم یم تیرضا

 . زنه یم لبخند بهم بکشه جلو  شویصندل نکهی ا از  قبل  اون  و

 

.  بودن یخال... یلیخ  اونا.  باشم متنفر ها هفته  آخر از که بودم کرده »عادت

 .« کنم پر  وقتمو تا کردم یم کار  فقط من

 

 . کنم یم اعتراف 

  خودشو نرمال ی  برنامه آن یکل. ست بچه ی پرستار منظورم. نطوریهم »منم

 دوست نیبهتر  ون یزیتلو  یآبک یها برنامه. بود رونیب شهیهم مامانم و داشت

 .«بودن من یها
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  تموم  ستمویل یکارها یوقت. بود من  دوست نیبهتر هم متقاطع کلمات »جدول

 .«کردم یم

 

 . بوشه یخوب   به کنیب ی مزه

  حرفمو شدن قاچ  خوب  چقدر ها قارچ نکهی ا گفتن با اونم  و گمیم بهش  نو یا

 . کنه یم لیتکم

 

  م،یکن  کاریچ. بچه ی پرستار و کار  بدون کامل  ی هفته آخر   هی. بفرما »خب،

 ن؟«یل

 

 . ندازم یم باال شونه

 .«خوشحالم باشم تو شیپ  نجایا که نیهم من. ی بخوا تو یکار »هر

 

  کمی. میبد  انجام  یکار  هی. رونیب میبر دیبا ما یول. خوشحالم تو با نجا یا »منم

 .«میکن یزندگ

 

 . گمینم بهش  نو یا  یول. کردم یزندگ یل یخ  نیا  از قبل  تا من

  شیزندگ تو  داره بار ن یاول  یبرا  یواقع  یمعنا به اون  که کنم یم احساس

 . کشه یم نفس

 

 . نطورم یهم خودمم چون. کنم  یم درک  نوی ا من و

 .  رونیب ادیم و شکافه یم شو لهیپ که  پروانه هی مثل

 .  دارم که هیاحساس نیا
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 . پروانه هی مثل

 

 .  پروانه 

 

 .  دارم دهیا هی من

 .ندازه یم لرزه به منو که یعال ی دهیا هی

 

   ؟«یبر  یخوا  یم کجا تو ؟ ی»چ

 

 .ستین  مهم برام که انگار ندازم یم باال شونه

 .« بگردم  دنبالش نترنتی ا تو دیبا.  ییجا  هی »فقط

 

 .« منه لذت باعث نیا . م یریم یبخوا  تو که هرجا به »ما

 

 . ببرم  لذت که منه نوبت امروز.  امروز  نه یول

 

 . نطوریهم اونم.  خورم یم مو صبحانه و مونمیم ساکت

 .  بخونه فکرمو کنه یم یسع و کنه یم نگاه  بهم ی کنجکاو با

 .نشه خراب زم یسورپرا  تا دارمیم نگه حالت ی ب  مو چهره من یول

 . کنم  زشیسورپرا  خواد یم دلم یلیخ

 

 . کنم یم زیتم هامونو بشقاب شهیم تموم غذامون نکهی ا محض به
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 ۲۰ فصل

 

 "کین"

 

 . میبر  میخوا یم کجا بگه  بهم  تا ترکه یم داره

 ابیریمس شنی کیاپل ی رو  از رو ها جهت و  گرفته دستش تو  محکم شویگوش

 . خونه یم

 .لرزه ی م جانیه از  صداش

 . زهیسورپرا هی  نیا  که داره اصرار 

 

 .باشه کرده زیسورپرا  ی جور   نیا منو یکس  وقت چیه ادینم ادمی

 . زاییلو  یحت نه

 

 . نبود مالحظه با  یول بود نشاط  با و  نیریش زا ییلو

 .بردم یم لذت  کردنش عیضا از من

 .برم یم لذت کوچولوم نیل کردن عی ضا  از  که همونطور

 

  به لیتبد داره رفته هم یرو نشسته یصندل  یرو من کنار  موجود نیا یول

 .شهیم  ی متفاوت یلیخ  دختر

 

 ؟«یدینم  بهم  ینخ سر چیه» 
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 .دهیم تکون سرشو یوقت شهی م دار موج موهاش

 .« ادیب که دوارمیام حداقل .  ادیب خوشت  ازش  کنم فکر. »نه

 

 .ادیم خوشم داره االن نیهم از

 .هست لذتبخش  یکاف قدر به  خودش اون با بودن

 

 .دوزم یم جاده به نگاهمو

 . کنم ینم فکر مقصد به  و رم یم رو  کنه یم اشاره بهش اون که یراه  فقط

 

 .«راست به چی بپ تر  جلو کمی . ستین دور ادیز» 

 

 .نمشی ب یم که نجاستی ا و

 .جاده کنار  ی ستیتور ی تابلو هی

 "پروانه  وحش باغ"

 

  زیسورپرا  خواستم  یم. باشه نجایا  نیا کردم ینم فکر من. بزنن گندش» 

 .«باشه

 

 .زهی سورپرا هی  نیا یول

 .آورده بند زبونمو که یز یسورپرا

 

  نسبت مویفتگی ش تا  رفتم شهر ی حومه  به و  برداشتم تورمو که یبار  نیآخر

 . بودم پسربچه هی کنم  آزاد ها پروانه به
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 . کنم یم نیتحس هاشونو جنازه  فقط االن

 .م  خونه  وارید یرو قاب هی به شده سنجاق  جان  یب یها نمونه

 

 .آشناست  نا  و بچگانه دلمه یتو  که یجانیه و ذوق

 .شده دفن میزندگ غبار  ریز که یا شده  فراموش  تیمعصوم

 

 ؟«یدار دوست رو اونا  هنوزم درسته؟  ،ی بر ی خوا یم» 

 

 .«عاشقشونم» 

 .کوبه یم شدت به قلبم  برم  یم نگیپارک  یتو نویماش یوقت و

 

 .کنم یم خاموش  رو نی ماش و  کنم یم پارک

 .شده نصب یورود در ی  باال که یدرخشان یها بال به رهیخ. نمیش یم بعد و

 

 .اومده  وجود  به درونم ی قدرتمند  حس چه که بگم  بهش  خوام یم

 .کرده سکوت به وادار  منو  کارش چطور  که

 دستم ی تو دستشو  و بزنم  لبخند  که نهیا  بکنم  تونم یم  که یکار  تنها یول

 . رمیبگ

 

  من. نادر یلیخ  یها گونه نطوریهم.  دارن نجایا  پروانه گونه هزار دو اونا» 

 .« کردم چکش نیآنال
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 .«نی ل ه،یعال واقعا نیا» 

 

  صبر دنشونید یبرا تونم ینم. بده نشون  بهم پروانه   چنتا. میبر  ایب پس» 

 .«کنم

 

 . تونم  ینم منم

 

  طور به یورود   ی نهیهز پرداخت حال  در من و میر یم یورود سمت به

 . کنم یم  بش و  خوش ها تی بل مسئول  با یبیغر

 

 . بدم نشونش رو جالب  یجاها تا کنم  یم ییراهنما داخل به  رو  نیل لبخند با

 

 .دسامبر ماه سرد صبح  کی  در نه. ستین شلوغ ادیز مکان نیا

  گرم نور دهیم اجازه ی ا شهیش سقف نکهی ا وجود با. هستند پراکنده تیجمع

 .بتابه ما یرو  دیخورش

 

 .میشیم وارد ها پروانه یاصل طاق   به صف یتو ما

 . بیعج اهانیگ از  یا توده

 . ها پروانه زدن بال  و  یزندگ رنگ،

 

 . کنن یم ختهیبرانگ منو احساسات که  پروانه هزار  هزاران

 .شده حبس  گلوم یتو  نفسم و. شدم مبهوت و مات باز  دهن با احمقا مثل

 

 .«ست العاده فوق  نی»ا
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 .دادنه  تکون سر  بکنم تونم یم که یکار تنها و

 

  هاش بال. کنه یم پرواز ما یجلو  از  یتنبل با یزمرد و  یآب  ی پروانه هی

 .کننده رهیخ  ییبای ز با. هستن  براق و  بزرگ

 

  یرو دستم فشار با  من یول کنه صدا  رو راهنما تا کنه یم  بلند انگشتشو نیل

 . کنم یم  متوقفش ش شونه

 

  دایپ  یاندونز  یها رهیجز  یتو  فقط(.  Papilio Blumei)یبلوم  ویلیپاپ» 

 .«یا  چلچله  ُدم ای طاووس گنیم بهش. شهیم

 

 .«باستیز »اون

 .کنه یم دنبالش رهیم  که کجا هر نگاه با و

 

 .«دارم وارید  یرو شویکی من» 

 

 . زنه یم لبخند

 ینم فکر نطور یا.  تره قشنگ  یلیخ  کنه یم پرواز ی وقت یول. دمشید» 

 ؟«یکن

 

  یم حسش حال  نیا  با یول. نداره  حرف نیا  از  یا گهی د منظور که مطمئنم

 .کنم

 

 .«تره با یز یلیخ ست زنده ی وقت. نیل درسته،» 
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 .«کنم یم بودن زنده احساس» 

 

 .« نطوریهم منم. زمیعز نطوریهم »منم

 

  یمنته رونی ب به که یریمس سمت به رو نیل. میشیم سرگردان ها اهیگ نیب

 .برم یم شهیم

 

 .دمیم ح یتوض براش ها پروانه درمورد

 .اومدن کجا از  و هیچ  نشونیالت اسم نکهیا

 . بشن  بزرگ توننیم چقدر و  خطرن در کدوماشون نکهیا

 

 .دهیم گوش کلماتم تک  تک  به تعجب  با اون

 .شهیم عاشقشون من مثل داره اونم کنم یم فکر

 

 .«خوشگله یل یخ  اون.  یکی اون» 

 .کنه یم اشاره  سرمون یباال به

 

 .درسته

 .باستی ز که البته

 

  ی پروانه نی تر  ابیکم و ن یتر بزرگ( Maculinea Arion)ونیآر ایماکلون

 . هیسیانگل یآب
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  اونا از یکی ادی  منو ش شکننده ییبای ز و  یآب یها چشم  اون  با کوچولو  نیل

 .ندازهیم

 .  باشکوه و  فیظر

 

 .کنه یم ذوب قلبمو  لبخندش و گم یم بهش  نو یا

 

 .«  بود  یخوب  ف یتعر یلیخ  نیا» 

 

 .« نی ل داره، قتیحق  و» 

 

 .ادیم کینزد  و  زنه یم بال ونیآر

 . محسوسه کامال جانم یه. پره یم  نییپا  و باال  قبلم و

 

 .  ادیم فرود داره اون که دونمیم  یخوب به . نمی بیم رو  پروانه پرواز  ریمس

 . ندازهیم لرزه به  منو نیا  و. ستین ممکن تر یعال نیا  از

 

 ".  ریتقد" گفت اون

 . کنم یم باورش  دارم کم کم من و

 

 . ارمیدرم مویگوش و رمیم عقب

 . کنم باز  نشویدورب بتونم که عیسر  اونقدر

 

 . چرخه یم خودش دور نهیبش نکهی ا از  قبل  پروانه 
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 . زنه یم بال  بار  سه دو، ک،ی  نهی بش نکهیا  از قبل  و  ادیم نییپا سمت به

 

 . هیآب  یلیخ نیل بلوند یموها مقابل در

 .نشسته موهاش یرو تاج  هی مثل پروانه که کنم یم نگاه  قشنگم دختر به

 . زنه یم بال  بال اطرافمونه  که ییها پروانه  مثل قبلم

 

 .هیدنید شدنش شوکه

 .ست معصومانه و  بایز  متعجبش حالت

 

 .شد خواهد ها  پروانه عاشق من ی  اندازه  به هم نیل. دونمیم نویا  قطعا من و

 . نمیب یم  هاش چشم یتو  نو یا

 

 . ارمیم ادی به عمرم آخر   تا رو ها لحظه  نیا  که مطمئنم

 

 . هیآسون  کار خونه  راه در کردن صحبت

 

  نکهیا مثل دهی م تکون و  گرفته دستش ی تو  یجور رو  راهنما  بروشور نیل

 .هیارزشمند  ییدارا براش اون

 . کنه یم تلفظشون درست که بشه مطمئن تا خونه یم برام رو نیالت یها اسم

 

 ! ییجادو. انیب  نظر به یاله اتیآ مثل  اونا شهیم باعث نشی ریش یصدا

 .زهیانگ شگفت

 



 

 358 

  به. کنم کشف  رو  اونا وحش  اتیح  یتو چطور یبد ادی  بهم ی بتون تو دی»شا

 .«گذره یم خوش  نظرم

 

 .  زنم یم لبخند

  ه،یگذرون  خوش  از  متفاوت نوع هی ن یا. هیتر سخت کار وحش  باغ به »نسبت

 .«ستین  اون  از کمتر  لذتش یول. نیل

 

 .« ادیب خوشم  ازش کنم »فکر

 .  کنم  یم فکرو نیهم منم

 

 

  و تور  با که کنم تصور خودمو تونستم  یم یسخت به  دیشا شیپ  هفته چند

 .زنم یم قدم شهر ی هیحاش سمت به شهیش

 . نه  امروز یول

 .دارم یمثبت حس  زیچ همه به  نسبت امروز

 

 نه؟« مگه بهتره، متقاطع کلمات جدول »از

 

 .ندازهیم خنده  به منو حرفش نیا

 .«بهتره متقاطع کلمات از  یتوجه قابل طور به. نیل »بله،

 

 .«بهتره   ونمیز یتلو »از

 

 .م یکن  یم توقف لوکس و ک یکوچ رستوران هی ی تو  شام یبرا
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 .کنه یم  کاو  و کند رو  منو اون  که یحال در کنم یم  نگاه نیل به من و

 

 . کنه یم اعتراف 

 .«هستن یچ نا یا دونمی نم  اصال. کنم انتخاب یچ دونم ینم »من

 

  منو  یها نهیگز تمام  و ذارم یم کنارش و  دارم یبرم روبروش از  مویصندل

 .دمی م ح یتوض براش رو

 .گهینزد بهم  یلیخ  و گذاشته زانوم ی رو یزی روم ر یز از دستشو

 .کهینزد یلی خ  یا گزنده طرز به

 

 . کنم  حس  رو شامپوش یبو تونم یم

  یم پلک که یوقت  هاش مژه خوردن هم به  از  بتونم که هست کینزد  اونقدر

 . ببرم لذت چرخونه یم یاصل  یها غذا اسم  یرو رو  هاش چشم  و زنه

 

 .«میکن انتخاب رو زمستانه کباب دیبا ما کنم »فکر

 

 . کنه یم دییتا

 .« خوبه  نظرم »به

 

  یبرم زیم پشت خودم  یجا به بدم  گارسون به رو سفارشمون نکهیا  از  قبل

 .دمیم دست از  اونو  کردن لمس لحظه نیهم از و گردم

 

 ؟«یدار دوست رو  ها پروانه که ید یفهم  یک بار نی»اول
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 . بزنم لبخند شهیم باعث کنه یم فکر اونا به  هنوز نکهیا

 

  ای پنج  حدودا دیبا . یدبستان شیپ ی مدرسه. مدرسه ی ها پروژه از یکی»

  ایتانیبر وحش  اط یح  ،یعیطب  منابع از حفاظت تیمسئول. باشه بوده سالم شش

  هی من و. مدرسه پشت  چمنزار به. رون یب  میرفت ما. جانوران یها ستگاهیز و

  رنگ . دیپر یم گهید برگ  به یبرگ  از  که کردم دایپ( monarch) اریشهر

.  دیخر  تور ه ی برام تولد ی هیهد عنوان به  پدرم. بود کرده مسخ منو هاش

 .«بود زیسورپرا  هی اون. بودم نخواسته ازش چوقتیه

 

 .«کرده ق یتشو رو ت  عالقه که خوب »چه

 

 .«خوب یول  ریگ سخت. بود  خوب مرد هی »اون

 

 . کنه یم تکرار

 .«ریگ »سخت

 . کنه یم فکر داره یچ  به قایدق االن که دونمیم من و

 

 . کنه یم تصور  من پشت یرو  رو پدرم  کمربند داره اون

 .دادیم من به شیمیقد ی  مطالعه اتاق  ی تو هیتنب  اون  که یدرد و

 

 .«خوب  یول ریگ سخت  گفتم  که »همونطور

 

 .زمی ر یم یمعدن آب براش  زیم یرو  پارچ از
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  نیب تعادل نجادیا.  ن یل منه، هدف نیا. باشم  که دوارمیام من که یزیچ »همون

 .« دوتا نیا

 

 .«دمیند هنوز . یباش ریگ سخت تو که دمیند »من

 

 .دمیم  دستش به رو  وانیل

 .«باشه الزم یوقت   فقط. زمیعز باشه، الزم  واقعا که یوقت.  وقتش   به. ینیبی»م

 

 ...« د ام  یخوب دختر شهیهم »من

 

 . فهممش یم من و رهیگ یم لکنت صداش

 . بزنه صدا  منو دیبا چطور یعموم یها مکان ی تو که ستین  مطمئن اون

 .ادیم یعاد ریغ...  نظر به کین یدد

 .ست زننده و  منحرفانه

 

 .ست زننده چون. گذاشته روش  اسمو نیا  نیل و

 . هیشهوان

 . هیشهوان  یوحشتناک  طرز به

 

 .شده سفت فکرش  از االنم  نیهم آلتم

 

  احساس هی هم  نیا  و.  شنوه یم رو  ما یصدا نجا یا یکس  چه که دمینم یتیاهم

 . ظواهر گرفتن دهیناد. دهیجد
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  نگران بابتش  خودمو که ه یزیچ  تنها من  یا  حرفه  رفتار ری اخ   یها سال نیا در

 .کنم یم

  و  پدر راثیم خاطر  به باشه  میشخص یزندگ خاطر  به اونکه  از شتر یب ن یا و

 .منه ی  وجهه و شهرت

 

 .«زمیعز درسته، ی»دد

 

 .شدن سرخ هاش گونه. رسه  یم نظر به نامطمئن

 ...« ن یا کردم فکر من گران؟ ید ی»جلو

 

 .برم  یم باال ابرومو هی

 ؟«یخوا  یم نویا تو  ست؟  خونه ی برا فقط  نیا یکرد »فکر

 

 . رسه یم نظر  به نامطمئن کامال یول دهیم تکون سرشو

 ...«آن یکل مثل ییها آدم... کنن ینم درک  مردم یگفت »تو

 

 .« ست کننده جیگ و  دهیچیپ  یلیخ  ماجرا. کنن ینم  درک »اونا

 . زنم یم شخندین و کشم یم  جلوتر یکم خودمو

  تو طنتیش که داره یبستگ. معشوقت هم باشم  تو یدد تونم یم هم نجایا »من

 .«  باشه حد چه در

 

 . هیجد  اون که گنیم من به هاش چشم یول کنم یم یشوخ من

 . زنن  یم برق یدی پل لذت با هاش چشم

 .خواد یم که دونم یم.  خوادش یم اون  و
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 .شد جالب

 

 .ست کننده سرگرم قطعا من نی ر یش یکوچولو  نیل

 

 .«کنم یم صدات یدد »من

 

 . سوختنم  حال در من ارهیم غذامونو گارسون که یحال در

 

 .باشه میدد  نجای ا اون  نکهیا. دهیجد  ی مرحله هی نیا

 .کننده ک یتحر و . ادیب  نظر به  یواقع یلیخ شهیم باعث ن یا. مردم نیب

 

 . زنه یم لبخند ذاره یم جلوم رو بشقابم یوقت گارسون

 .بگم  بلند اونو  تا کنم دا یپ یراه هی که کنم ی م فکر نیا  به من و

 .خواد  یم کین یدد که هیزیچ  نیا  کنم فکر

 

 . کنم  دایپ یراه  هی که دهینم فرصت بهم  یحت  اون یول

 .کنه یم برام کارو نیا  خودش

 

 دلم؟« زی عز رسه،ینم نظر به یداشتن »دوست

 

 . منه واکنش منتظر لبخند با گارسون

 .«یدد هیداشتن  دوست... »بله
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 . شدم قبول  رو امتحان هی که کنم یم حس  من و زنه یم لبخند بهم یدد

 .ادی م خوشم یلیخ  ازش

 

 .«یدد اد،یم نظر به خوشمزه یلی»خ

 .تره آسون کردم یم فکر که یز یچ  از.  بدم انجامش  شتریب کنم یم یسع

 

 سالمه؟  چند من کنه یم  فکر گارسون یعنی

  مثل  یپدر که ستین  بیعج سن نیا  یتو. شانزده فوقش  ای. سال پانزده دیشا

 . باشم داشته کین

 

 .گهیم گارسون

 .«دیببر  لذت غذاتون »از

 .کنه یم ترک  رو ما و

 

 .نیهم

 .استیدن ی تو  زیچ نی تر نرمال ن یا انگار

 . خوره ی م غذا شنبه ظهر  از بعد ک ی در باباش با  که دخترکوچولو هی

 

 .« خوب »دختر

 . کنم یم حسش شکمم یتو بازم من و

 

 .کنم یم زمزمه
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 .«ستمین  تو  هیشب یلیخ »من

 

 .«یرفت مادرت به  احتماال »پس

 

 .کرده راست دوباره کنم فکر و  زنه یم برق ش  رهیت یها چشم

 . بفهمم خواد یم دلم

 

 . بخورم یزیچ   خواد ینم دلم من ی ول. خوبه یلیخ شام

  و دمیم فشار  هم به هامو رون دارم ناخودآگاه یول بخورم غذا  زور به دیبا

 . خورم یم  وول میصندل یرو

 

 . بکنه کارو  اون کی ن یدد خونه  م یرفت یوقت  دوارمیام

  یوقت مثل بکنه ها ناله  اون از و بده انجامش سخت و  عیسر دوارمیام

 .دهیم دست از  کنترلشو

 

 .« یدار اجی احت  یانرژ به  خونه م یبرس  یوقت.  »بخور

 

 . خورم یم آخرمو ی  لقمه تا من و

 

  و  کوچولو واژن درون نکهیا  فکر از  آلتم.  کنم یم یرانندگ معمول از  تر عیسر

 .کنه یم  تقال باشه  نیل تنگ

 

 .شده رهیخ  میریم که  یر یمس به فقط و  زنه ینم حرف اون
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  اونور  و نوریا یه مسافر یصندل  یرو  کوچولوش  باسن  و قراره یب یول

 .شهیم

 .ندازهیم آب دهنمو فکرش. شده  سیخ  من یبرا  شورتش االن که دونمیم

 

 .« نهیب ینم  نویماش داخل  چکسی ه. کهیتار . یکن لمس خودتو یتونی»م

 

 . ینیدلنش ی ریغافلگ چه. کنم  یم حس  خودم یرو  رو  متعجبش نگاه

 ...«من ی»ول

 

 ؟«یچ تو ی»ول

 

 ...«  احساس...  دونم ی»نم

 

  دختر خواد یم یدد. زمیعز شده ی شهوت یحساب االن   یدد. هی»شهوان

  دفن تنگش و  کوچولو آلت اون  یتو   خودشو و  ببره خونه به  رو کوچولوش 

 .«کنه

 

 .  شنوم  یم رو نش ی ج شلوار  پیز یصدا  بعد و. مکث هی

 

 .« خوب »دختر

 .شدن منقبض هام ضهیب

 .«  یدار یحس چه  بگو بهم . کن آماده  و س یخ یحساب  یدد یبرا »خودتو

 

 . ماله یم  خودشو  که نمیب یم  رو کوچولوش دست چشمم ی  گوشه از
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 ...«  کنم یم احساس... آه...  »احساس

 

  ارضا  یدد ی برا فقط تو . نشو ارضا  یول کن یباز کوچولوت تیکل »با

 .« یشیم

 

 ...«  یلیخ  من یول... »آهه

 

  ؟«یدیفهم.  نیل کنه، یم ارضا  رو تو  یدد »فقط

 .  میلعنت آلت  مثل. خشنه   و سخت صدام

 

 .« یدد »بله

 . شهیم آروم دستش حرکت و

 

 مالش به کنم یم خاموش  نویماش یوقت تا  نیل و  چمیپ  یم ابونمونیخ  یتو

 . دهیم ادامه خودش

 . شهیم ادهیپ  نیماش از بازه شلوارش که نطوریهم

 

 .  بکشمش نییپا  تونم یم راحت  یلیخ االن

  تا برم یم جلو به  آشفته یها قدم با  اونو  و دمیم فشار بهش  پشت از  خودمو

 .  چسبونمش یم آشپزخونه  کانتر به که یوقت

 

 .نهیدلنش یلیخ شهیم فشرده باسنش به که من بدن درمقابل  فش یظر بدن

 . مالم یم تشوی کل و برم  یم شورتش یتو هامو انگشت
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 .« یشد سیخ یدد ی برا  یلیخ »تو

 

 . بدم نشونش  تا کنم یم فرو شکافش یتو  انگشتمو

 .کنه یم ناله برام  اون  و

 

 . گوششه ی رو قایدق دهنم

 .« شیخوا  یم چقدر بگو یدد به آره؟   خوام، یم رو یدد آلت بازم »تو

 

 ...« خوامش  یم یلیخ... یدد کنم یم »خواهش

 

 .«»بگو

 

 .« بکن منو. یدد خوام،  یم آلتتو »من

 

 .رهیگ یم ادی داره اون

 

 .تحمله قابل ریغ برام   چهیپ یم هام ران کشاله در که یدرد

 . نشونمش یم  ی تیگران کانتر یرو و   گردونم یبرم اونو 

 .کنم یم باز  هم از کامل پاهاشو و کشم یم نییپا سشویخ شورت

 . زنه یم برق و کرده  پف  ش یصورت چاک

  یم واردش ته  تا کامل تاشو  دو و کنم یم سیخ دهنم آب با انگشتمو  یوقت و

 .ست آماده  یلیخ برام  کنم
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 .  کنمش یم تر محکم من و کنه یم یبخش لذت ی  ناله اون

 .کنه یم  بازش و ارهیم کش  واژنشو هام انگشت

 

 .کهی کوچ یزیانگ شگفت  طرز  به سوراخش. تنگه  یلیخ هنوز  اون

 .«یدد آره،. »آره

 

  نفس نفس به  که یوقت  تا قیعم و  کامل . چرخونم یم وار   رهیدا انگشتهامو

 . افته یم

 

 . کنم یم ناله براش  ذارم  یم شیبرجستگ یرو دهنمو یوقت منم و

 .شده سفت یلیخ زبونم یبرا. راحته یل یخ  تشیکل کردن دایپ

 

 . برم تر  قیعم خوادیم و ارهیم باال  لگنشو اون

 . کشم یم کوچولو ی  غنجه اون  یرو  تند تند زبونمو. مکم یم براش  من و

 

 .«یدد اد،یم داره... ی»دد

 

 .ست آشفته و  نفس یب صداش

 

  هم از  لباش و شدن سرخ هاش گونه. کنم یم نگاه جذابم دختر  به  و باال به

 .بازن

 . رفته باال نشیسوت یرو تا تاپش
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 .شدن حلقه هام شونه دور پاهاش و شده سفت شکمش

 . کنه یم استفاده اهرم عنوان  به اونا از

 .ماله یم من  صورت  به خودشو لرزه یم که یحال در

 

  به من و  دهیم فحش ییبایز یل یخ  یصدا با. داده دست از  کنترلشو اون

 . افته یم  نفس  از که ی وقت تا  دمیم ادامه دنشیسیل

 

 .کرده سی خ رو  مین یب و  دهنم دور کامال آبش

 .دهی م بهشت  ی مزه اون

 

  یناگهان  یلیخ و  کشم یم رونیب آلتمو. ستمیا یم پاهام یرو  شهیم آروم یوقت

 .کشه یم  غیج که ی جور.  کنم ی م باز هم از پاهاشو

 

 .کنه یم ناله تیشکا با کنم  یم داخل ته تا  یوقت

 ...« آه...  یآ...  ی»آ

 

 من یها بوسه ی بزا دهنش و دهیم  تکون  توجه یب لگنشو درونشه آلتم  یوقت

 .بازه

 

 . زنه یم چنگ دستش با باسنمو

 . بزنم محکمتر و تر  تند خواد یم من ی شهوت دختر

 

 .ستین  تشیمعصوم همه  اون  از ی خبر گهید هرزه زن هی مثل

 .بشه دهییگا که کنه یم التماس آشکارا
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 . بشم ارضا  محافظ بدون دینبا

  بازم من ناز  یکوچولو  دختر یول.  میکن صحبت هم با ی جد  نکهیا  از قبل  نه

 . کنه یم زم یسورپرا

 

 .«ادیب من یتو  آبت خوام یم. خوامش یم. یدد ای»ب

 

 . کنم ی م کارو نیهم من و

 

 . کنم پر  خودم بذر با  رو  تنگ یکوچولو   واژن  اون  خوام یم

 .بشن دهیرس  و بزرگ  هاش پستون و  کنه ورم شکمش یتو   ی بچه با  اون تا

 

 . درونمه یوال یه نیا

  مال ابد  تا اونو نکهیا  به ل یتما. نمیب یم هام چشم پشت اونو. شناسمشیم من

 . کنم خودم

 .کنم مقاومت مقابلش در تونم ی نم یول. اشتباهه هست که ی زیچ  هر نیا

 

 .غفلت و گه،ید فشار هی

 .شنیم یخال کامال که ی وقت تا دوشه یم هامو تخم  و. مکه یم آبمو  آلتش

 

 شده دهییگا تازه سوراخ و . چکه یم ازش  آبم کشم یم  رونیب خودمو  یوقت

 . بهشته از میمستق  ینما هی ش

 

 . زنه یم نفس  نفس لبخند با کشم یم چاکش یال  شستمو یوقت
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 .« یشد پر کامل. یدد خوب   »دختر

 

 . زنن  یم برق هاش چشم کشه یم رون یب سرش از  تاپشو یوقت

 

 .«خوام  یم »بازم

 

 "نیل"

 . کنه یم یباز  عشق من با رو شب  شنبه تمام کین یدد

 . کنم تحمل  خودم  یتو  رو  آلتش تونم  ینم گهید و رمیگ یم درد دل که ی وقت تا

 .ادیم سراغم به دهنش با بعد و

 

  عرق از  سیخ  دومون هر که یوقت تا کنه  یم یباز عشق باهام کین یدد

 . میافت  یم نفس  نفس  به و میشیم

 . ستین نمون یب ی حرف چیه گهید که یوقت تا کنه یم یباز عشق باهام

 . هامونه نفس یصدا  فقط هست که یهرچ

 

  بعد  و رمیم خواب به آغوشش در که یوقت  تا کنه یم یباز  عشق باهام اون

  یم یباز عشق باهام دوباره کشنبهی روشن صبح کی در  و شهیم داریب  اون

 .کنه

 

  و شوره یم موهامو. کنه یم حمام منو اون بعد  و میخور یم تست نون ما

 .زنه یم  صابون تنمو ی همه

 .کنه یم  باسنم سوراخ  یتو هاشو انگشت بعد و
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 دوباره کنم یم  التماس بهش که شمی م یشهوت اونقدر که ست موقع نیا  فقط

 .کنه  یباز عشق باهام

 

 .کنه یم کارو نیا  اون

 .دهیم بهم نایا  از شتریب

 

 .شب کشنبهی تا دوباره و دوباره. دهی م بهم ز یچ همه اون

 . ارمیب در خودم از  صدا  سرو رونیب  یها پرنده مثل که کنه یم یکار باهام

 

 که دونم یم  چون. کنم نگاه میگوش آالرم  به نکهیا  از ترسم  یم یلیخ من و

 .  بود خواهد ی کاف فردا یبرا  یسخت به خوابم

 

 . ستین نه

 .بشم  داریب  کالج به رفتن  یبرا  خوام  ینم من

  تکون جام  از  تونم یم یسخت به شنوم یم ها پله نیی پا از  صداشو  یوقت

 . بخورم

 

 .دردناکه آلتم  و نهیسنگ سرم

  پروانه درمورد  و بشم جمع یدد آغوش در که نهی ا خوام   یم که یزی چ تنها و

 .بزنم  حرف باهاش ها

 . کنه ینم  لیتعط  شویکار روز اون یول

 

 . دهیپوش لباس کیش  یلیخ رفتن  کار سر ی برا االنم نیهم اون
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 .کرده درست صبحانه برام االنم نیهم

 

  اون. هستن آلود  خواب و نیسنگ  هنوز هام چشم. خورم  یم غذا آروم آروم

 . تنبل گهیم  بهم  و  زنه یم لبخند

  یبرا   و کنه زی تم هامونو بشقاب تا شهیم بلند شهیم تموم غذاش یوقت بعد و

 .بشه آماده رفتن

 

  هنوز. پرم یم باال  و ترسم یم زنه یم بهم صورتم مقابل هاشو دست یوقت

  هنوز صبحانم یخال  بشقاب و هستم  زیم پشت یقبل  شنیپوز همون یتو

 .جلومه

 

 .«نی ل م، یکن رید م یتون ینم ما. شده رمونید. دلم زیعز »زودباش

 

 . هیدگیرنج از  پر  و  یجد صداش

 .کردم دشیناام  ابلهانه ی نجوریا  که ام  یکفر  خودم دست از من و

 

  دوتا رو ها پله بعد. کنم  یم زیتم رو  بشقابم و شمیم بلند پاهام  یرو شتاب با

 . ببندم یاسب  دم موهامو و بزنم مسواک هامو دندون تا رم یم باال یکی

 ی دکمه در سمت به دنیدو با همزمان و  پوشم یم هامو لباس سرعت به

 . ستادهیا من منتظر  در دم اون که یدرحال.  بندم  یم رو شلوارم

 

  دنبالش منگ و  جیگ و شمیم دهیم دستم به که ییغذا ظرف متوجه یسخت به

 .رمیم نیماش سمت به
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 رو مکالمه کنم یم یسع که اونقدر.  کنه یم دار یب منو رونی ب سرد یهوا

 . کنم شروع

 یرو ساعت  به بار  هی هیثان  چند هر  و ادیم نظر به یعصبان هنوز اون یول

 .کنه یم نگاه داشبورد

 

 .«یدد »متاسفم،

 

 .«میکن یم یدگیرس بهش شب »سر

 

 . ندارم قبول نو یا من

 . بخوابم کامل سال ده تونستم یم من

 

  یم راهرو  یتو  منو آن  یکل خورم یم تلو  تلو مست یآدما مثل که یحال در

 .کشه

  گهید یزایچ ا ی احمقانه دیجد  یخبرا  تا ترکه یم داره و  زنه یم شخندین  اون

 . بگه من به رو

 

  اونو که سونی م اسم به گهید احمق  هی. سونیهر نه. پسره هی درمورد خبرا 

 .دهید یماه و پس یچ فروشگاه  یتو

 .باشه شی واقع   اسم یحت نیا که دارم شک. سونیم

 .گاد یم  آدمو هم خرس  هی مثل  و خرسه  هی مثل کلشیه گهیم آن یکل

 

 رسوندن ارگاسم  به استاد اون انگار که زنه یم حرف  درموردش یجور  هی

 .هاست زن
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 .آشغاله(  آن یکل)اون یول

 . بوده آشغال نقدریا شهیهم یعنی که کنم یم فکر  نیا به

 .دیشا

 

 . چرخونه یم هاشو چشم

  شتریب  یلیخ کی ن  یدد حاضر  حال در کنم فکر. یاینم مشتاق یلیخ  نظر »به

 .«مهمه برات من از

 .ادی م دنبالم رمیم جا هر

 نه؟« ای یکرد سکس آدم اون با باالخره تو »خب

 

 .کردم کارو  نیا من که کنه ینم باور هم ه یثان هی  یبرا اون

 . وفتمیب  دامش ی تو دینبا

  ینم من و کنه  یم نگاه من به افتخار با ها مدت از بعد  داره اون  انگار یول

 . کنم ینم کارو  نیا  درواقع و کنم، مقاومت لذت ن یا برابر  در تونم

 

 . مجروحم  و  خسته  هنوز هرچند.  ستمیا  یم حرکت از

 .سوزهیم گرمیج فکرش از و  کردم ناراحت رو  یدد صبح امروز

 

 .« بود رینظ   یب اون. بود العاده فوق. بود یعال و. کردم کارو  نیا. »بله

 . کنم متوقفش تونم ینم گهی د نهیبش  لبم یرو خنده دمیم اجازه  یوقت

 

  رهیخ من به  احمقانه باز دهان با و شدن گشاد هاش چشم. شده شوکه اون

 .شده

 .«باشه  مبارک. »واااو



 

 377 

 .حسه یب  و یخال  حرفش

 

 .شده واضح  یل یخ  برام  تشیمیصم عدم دارم میزندگ یتو  رو ک ین من که حاال

 

 .  نزدم صدا شی اصل اسم  با اونو  فکرمم  یتو یحت  روز چند  نیا  تو  من. کین

 

 .«عاشقشم »من

  دوباره حرفمو  پس.  کنم یم نفس به اعتماد  احساس جمالت  نیا  انیب از  و

 . کنم یم تکرار

 .«ست العاده فوق نیا  و. منه عاشق اونم  و عاشقشم »من

 

 . ندازهیم باال شونه

 .« یبد انجامش بازم  دیبا  تو. کردم یم  فکرو نیهم بارم نی اول منم خب،. »آره

 

 . دمیم تکون سرمو

 .«کنه  یم فرق نی»ا

 

 ؟«یدون یم کجا از »آره؟ 

 

 . ارمیب  براش تونم یم لیدل ها ونیلیم

 کنه، یم مراقبت ازم که ی اونجور کنه، یم نگاه من  به اون  که ی اونجور

 .بوسه  یم منو و کنه ی م بغلم که ی اونجور

 . شنیم رهیت هاش چشم خواد یم منو ی وقت که ی اونجور
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 .کشه یم نفس  آروم دهیخواب کنارم ی وقت که ی اونجور

  شیمهربون. کنه یم م یتقس باهام زوی چ  همه. زنه یم حرف باهام که ی اونجور

 .کنه یم  شونه موهامو یوقت

 

 .«گهید دونمی»م

  احساس حد نیا  تا  میزندگ ی تو چوقتیه. گرده یبرم دوباره نفس به اعتماد و

 .نداشتم  نفس به اعتماد

 . دارم یبی عج یلیخ  احساس

 

  به بچه چهارتا  ا ی سه دو، و یبش حامله ؟ یکن کاریچ یخوا  یم حاال »خب،

 ؟«یکن یزندگ  یخوش و  یخوب  با  شیون یاع  ی خونه  یتو و  یاریب ایدن

 

 . ارهیم وجود  به درونم رو یجانیه فکرش

 .«دی»شا

 

 . یواقع احمق هی. احمقم  هی که انگار کنه یم نگاه  بهم ی جور

  بچه وحشتناک آدم هی از  ی خوا یم شده؟  مرگت چه  تو. نیل! حیمس یسیع ای»

 ؟«یبش دار

 

 .«ستین  وحشتناک »اون

 

. کنه یم درست چ یساندو و خره  یم لیموبا  برات. وحشتناکه یلعنت »اون

 .« کنه یم تنت ی لیپاست  یکوچولو و  خوشگل یها لباس
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 .کنم یم نگاه هام  لباس به و  نییپا به

 چشه؟« مگه من یها »لباس

 

 .چرخونه یم چشمهاشو

 .«یشد بیعج یلیخ ایتازگ  تو خب؟   نگرانم،  فقط من. یچیه »اه،

 

 . خوشحال

 .خوشحاله مناسب ی کلمه کنم فکر

  بهم زدن حرف  مجال اون معمول طبق  یول بگم  بهش نو یا  که زبونمه نوک

 .دهینم

 نه؟« مگه. من  تولد یا یب یخوا  یم  تو  که دونهیم »اون

 

.  شنبه شهیم. کنم یم یسرانگشت حساب  هی. آن یکل تولد.  زهیر یم فرو  قلبم

 .دردناکه برام دنشیفهم

 

 ...« ما که دونم ینم  من... اممم »من،

 

 .شهیم  ناراحت قتایحق اون

  ینم یگور چیه من یلعنت تولد واسه که شهیهم مثل واقعا؟  ؟ یاینم »تو

 .« میرفت

 

  اونا که یمحل  ی خونه یم هی به میرفت بار  هی. کنم ینم  فکر  ینجوریا من

 . ندادن یتیاهم  یول میهست یقانون سن ریز ما دنیفهم
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 .«معمول  طبق. میایب   و رون یب  میبر کمی فقط . میبر  میتون ی»م

 

  خوام یم که هست باس  و درام  هی. ساحل لب یگرد کالب.  نیل  وجه، چیه »به

 .« کنم امتحانش

 

  صورتم یتو  رو وحشت  دیبا اون  و  چهیپ یم هم به رودم و  دل تصورش از

 .باشه دهید

  و  آت با رو ت  هفته  آخر یتون یم  ی نگران نقدریا  اگه. متاسفم گفتم که »من

 .«یبگذرون خودت یآشغاال

 

  س یف کیف  یدوستا همون با بگم بهش خوام یم. نه بگم  بهش  خوام یم

 . رونیب برو  تیبوک

  بهش یتیاهم چ یه یواقع یزندگ  تو  یول کنن یم کیال  کامنتاشو که همونا

 .دنینم

 

  اون  خوردن درد به من. کلز گذره، ی م خوش  بهت شتریب  گهید یآدما با »تو

 .« خورم ی نم مشروب از  حجم

 

 . کنم گناه احساس شهیم باعث اخمش

  لطفا، . یبش آشنا  سونیم با تو  که خوام یم من. یمن دوست نیبهتر تو ی»ول

  اتفاق اون  بابات گفتم بهت ؟ یچ  ای کنم  التماس بهت  یخوا  یم یوا . نیل

 ؟«یخوا  یم  یچ گهید. متاسفم

 

  و دهینم بهم  حرکت ی  اجازه دستهاش با  اون یول شهی م شروع داره کالس

 . شهیم رفتنم مانع
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 .«ی ایم که بگو. نی ل کنم یم »خواهش

 

 . گناه حس نطور یهم و. گرفتم قرار یستیرودربا یتو

 ...« زنم یم  حرف کین با »من

 

 ؟«یریبگ اجازه ازش  دیبا »االن

 

 .«»نه

 . نه هم واقعا و

 . بکنم  یکار نیا ستین  الزم که مطمئنم

 . بکنم کارو نیا  دیبا که مطمئنم هم همونقدر یول

 

 آره؟« گه،ید یایم »پس

 

 . افتادم دام  به سفتش یها شونه و  خواهشش  از پر   یها چشم نیب من

 دوست نیبهتر  ادمهی یوقت از  اون چون افتادم  دام به تولدش به  رفتن  یبرا

 .بوده من

 

 .« کمی فقط باشه؟  کم،ی فقط  یول .  امیم. خب لهی»خ

 

  به  هم با تا ندازهی م م شونه درو دستشو و زنه  یم یا روزمندانهیپ لبخند اون

 .میبر کالس سمت
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 . وحشته و ترس فقط کنم یم احساس که ی زیچ ی همه

 

 ۲۲ فصل

 

 "کین"

 . ام خسته  ادیم ادمی که یا گهی د زمان هر از شتریب

 

 که باشم شده  دور منطق و  عقل از  یلیخ دیبا. ست کننده سرگرم برام  هرچند

 . کم یلیخ  خواب وجود با . کنم افراط  نقدریا  هفته آخر ک ی در سکس یتو

 

 . یراض کامال. ام  یراض من یول

 .عشق. آرامش. کنم یم  یسرزندگ احساس

 

  داخل  من زنگ به گوش  و باهوش یمنش و  خوره یم اتاقم   در به ی ا ضربه

 .ادیم

 . ادیم نظر به تر سرحال  من از یتوجه قابل  طور   به اون

 

 .«یپن ریبخ  »صبح

 . نمیب یم هاش دست یتو  رو جعبه یوقت رهیم کنار به  میخستگ ی همه و

 

 . هیعصب  لبخندش

  به اونو. کردم انتخاب  رو دیبود خواسته که ی ا هیهد. نچی ل یآقا ریبخ  »صبح

  یم پا اون  و پا  نیا  من زیم یجلو . باشه خوب که دوارمی ام. گذاشتم حسابتون

 . نامطمئنه  یلیخ. کنه
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 ...« بود گرون »اون

 

 . زنم یم  کنار هاش ینگران

 .« ممنونم ازت .  یپن هیعال نی»ا

  پاک رو شیشونیپ داره کنه یم وانمود  و کشه یم یراحت الیخ  از  یآه اون

 .  دهیم ل یتحو رو  جعبه  بعد و. کنه یم

 

  روش یا برجسته  خط با حروف   و شده ساخته رنگ یمشک چرم  از  جعبه

 .شدن نوشته

 .شهیم باز هام دست یتو  ینرم به

 

  رهیخ من به  اونم  دوختم چشم کرده انتخاب یپن که یا هیهد به من که یحال در

 .شده

 .باستی ز اون

 .دلرباست یلیخ یسادگ نیع  در. نقص یب قبل  هی

 . زنه یم برق نی نگ عنوان به  فیظر  یصورت  سنگ هی با

 

 .«ه یواقع الماس  هی اونم  و. نهیپالت »جنسش

 

 .«یعال انتخاب هی»

 

 .«اومده خوشتون که »خوشحالم

 

 . کنم یم نگاه لبخندش به  و بندم  یم رو جعبه
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 .« یپن »ممنونم،

 

  یم جمع شهامتشو ی همه که یوقت تا مونم یم ساکت  من و کنه یم دیترد

 .پرسه یم سوالشو  و کنه

 اد؟«یم خوشش »اونم

 

 .«دوارمی»ام

 

 .«هیشانس خوش  دختر »اون

 

 .«قدردانه ییبا یز  ی هیهد نیچن بابت  اون که »مطمئنم

 

 .کنم یم نگاه کردن سوال  ی تو رو  شجاعتش یسرگرم با و  کنم یم صبر

 .کنه  یم نگاه جعبه به

 پوشدش؟« یم سمسیکر  یمهمون ی تو »اون

 

 .سمسیکر یمهمان

 .بوده فهیوظ   هی فقط برام شهیهم اون . بودم نکرده  فکر بهش

 معذب حضور هی.  باشم داشته حضور اونجا ارشد همکار عنوان به که نیا

 . ی ضرور یول کننده

 

  امسال یمهمون به و  گرفته منو  یبازو  که یحال در خودم  کنار  در رو نیل

 . جذابه  حد  از شی ب انداز   چشم نیا  و. کنم یم تصور میریم
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 .« یپن  وفته،ی ب اتفاق  نیا که دارم »دوست

 

 .هستن گرم  یلیخ هاش چشم

 ه؟«یچ  اسمش. هیعال نی»ا

 

 .«نی»ل

 

 . کنه یم تکرار

 .«کنم مالقات باهاش مشتاقم. نی»ل

 

 .«برد خواهد  لذت تو  با ییآشنا از  اونم  »مطمئنم

 

 . زنم ی م صداش باز من یول   کنه یم رفتن قصد

 .«بشه اگه. ی پن گه،ید زیچ هی»

 

 .«»البته

 

  یم براش  رو  پروانه یها عکس از یکی  و کنم یم باز  رو  میگوش یگالر

 . فرستم

  دونمیم من. قاب هی و . بشه چاپ خوام یم. کردم ل یمیا برات عکس هی »من

 .« یکن یم دایپ نقص یب  زیچ  هی تو که

 

 .«نچ یل ی آقا کنم، یم مویسع ی »همه
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 . ناهاره وقت بایتقر  که گهیم بهم لمیموبا ذارم یم زمیم یتو  اونو که یحال در

 

 . کنم تموم رو  گزارشم برسه  نیل به زدن زنگ وقت  نکهیا  از  قبل دیبا

 

 "نیل"

 

  خودش به کردن صحبت زحمت آن ی کل مینیش یم ی خور  غذا سالن یتو یوقت

 .دهینم

  من با ناهار موقع هرروز  اون که دونه یم. دونه یم منو هرروز  نیروت اون

 .رهیگ یم تماس

 

 .کنم یم  رو و ر یز لمیموبا کردن دایپ  یبرا فمویک

 .باشم آماده براش  زنه یم زنگ اون یوقت خواد یم دلم

 

 .ستین  فمیک  یتو لمیموبا صبح  امروز یول

 .باشه  هشیشب که ی ز یهرچ دنبال . ندازمی م اطرافم به نگاه هی

 

 .کشه یم آه کنه یم نگاه  منو داره که آن یکل

 که شهیم ی عصبان کین یدد نه؟  مگه ،یگذاشت جا خونه  خفنتو  لی»موبا

 .«  ینداد جواب تماسشو و ی نکرد گوش حرفشو

 

 .  دونهینم ی چیه اون
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  ی همه عجله با اونقدر  بعدم و موندم خواب که شعورمیب  یلیخ  کنمیم احساس

 . برسم بهش  تا کردم کارامو

 . کجاست قایدق میگوش که کنم تصور تونم یم

  یم زنگ داره آالرمش هنوز  و. شارژه ی تو تخت کنار زی م یرو  هنوز احتماال

 . بودم گذاشته آالرم تا ده امروز ی برا چون.  خوره

 . یلعنت

 

 .شده خشک کاغذ مثل دهنم و دهیپر  رنگم کنم یم حس

 .«ستین یمهم زیچ. لهیموبا یگوش هی فقط. نیل باش، »آروم

 

 . مهمه نیا یول

  و رهیبگ تماس باهام داره دوست اون.  زنه یم زنگ ساعت سر شهیهم اون

 .خوبه حالم  که کنه چک

 

  حرفامو اون که دارم یدیام یکورسو هی انگار. زدن حرف  به کنم یم شروع

 . بفهمه

 .«زنه یم  زنگ شهیهم »اون

 

 »خب؟«

 

 .«مهمه نیا.  زنه یم زنگ شهیهم اون »خب،

 

 .کنه یم ناله یکالفگ با



 

 388 

  نظرتو  تا کنه صبر گهید ساعت چند   تونهیم اون  مطمئنم. مهمه یلیییی»خ

 .«بدونه بود خوشمزه چقدر چیساندو نکهیا درمورد

 

 . شهینم یجور  چ یه یول. بدم  حیتوض  تونستمی م کاش یا

  یبد یها اتفاق چه  که. نگرانه چقدر  اون  که بگم بهش  تونستم یم کاش یا

 . افتاده  براش

 . زهیچ همه کین  یدد یبرا من از محافظت که بگم بهش  تونستم یم کاش یا

 

  به نکهی ا فکر یول . کنم دایپ باهاش گرفتن تماس ی برا یراه  هی کنم یم یسع

 .بده دست بهم  یقلب ی حمله شهیم باعث بزنم زنگ  کارش دفتر

 

 هستم؟ یک من بگم بگم؟  دیبا ی چ اصال

 شه؟ یم یعصبان کارم نیا  از اون

 گذاشتم؟  جا خونه  موی گوش نکهیا  از شتریب

 

 . االن  از  نمیا بشه، رشید شدم باعث که صبح از اون

 .احمقم هی  کنم یم حس

 

 . کنه هیتنب  منو دیشا

 . کنم حس پاهام ن یب رو آلود گناه ی ها مور مور اون شهیم باعث فکرش

 

 . بخوام نویا دینبا من

 .بشه دیناام  ازم که. بشه  یعصبان دستم از که  بخواد دلم دینبا  قطعا
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 کنه؟ یم استفاده پدرش کمربند از کار  نیا  یبرا یعنی که کنم یم فکر  نیا به

 داره؟ درد چقدر یعنی

 

 . نکنه کارو نیا دیشا

 . باشم مراقب شتریب  بعد ی دفعه که بگه بهم  یمحل کم با دیشا

 .باشه بد هم یلیخ  ستمین مطمئن  نکهیا  و. بکنه کارو ن یا دارم شک

 

 .«یدید یتخم روح  هی انگار شده یجور  هی  افتیق . نیل ال، یخی»ب

 . خوره ی م شیدن ینوش از جرعه هی و کشه یم آه

 

  یم و شهیم مور مور داره پاهام نیب . کردن یاتصال م روده و دل یها عصب

 .خاره

 .سرد هم داغم هم. کنم  یم یضیمر احساس

 .شدم یاحساسات شدت به کنم یم حس بار  نیاول  یبرا  و

 

 .«ذاشتم یم  جا مویگوش دی»نبا

 

 .دهینم یتیاهم اصال  آن یکل یول

 

 "کین"

 

 . زنم یم زنگ دوباره هم باز  و. زنم یم زنگ دوباره

 . کشم یم نفس یعصب  و م شده رهیخ  یگوش ی صفحه  به
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 .باشه شلوغ  سالن هی تو دیشا. کالسه سر هنوز دیشا

 

 . افتاد  اتفاق

 . زنم یم گول  خودمو دارم من

 . ناهار وقت  در یتلفن تماس. بود نیقوان  از  یکی نیا

 . قیدق ساعت مثل. دادیم جواب دوم بوق  از بعد شهیهم اون

 . نه  امروز یول

 

  هی براش   و بزنم زنگ کالج رشیپذ به  تونم یم. کنم یم یبررس هامو انتخاب

 . بذارم غامیپ

 ه؟ یچ ش دهیفا یول

  ی ب با. رسم یم  نظر به شهیم دییپارانو به مبتال داره که  یکس مثل کار  نیا با

 . کردنش صدا مورد

 

  کنم فکر صبح  امروز  به دوباره و کنم  جمع مویانرژ  که کنم  یم وادار خودمو

 . بسنجم  رو  طیشرا  منطق با و

 

  یسخت به کردم ش ادهیپ کالج یجلو  یوقت. داشت عجله و  بود خسته  اون

 . بود داشته نگه دار یب خودشو

 .داره وجود کننده تبرعه ح یتوض هی ی زیچ هر  یبرا شهیهم بایتقر

 . شهیهم بایتقر

 

  و قانون شکستن  خاطر  به من باشه داشته  وجود مورد نی ا  در حیتوض   نیا اگه

 . کنم یم هشیتنب شیاط یاحت یب
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 ... نباشه اگه و

 . کنم  فکر بهش کنم  ینم جرات یحت

 

  یبرا  تالش  در. گذرونم یم کشمکش با  رو ظهرم  از بعد  یها مالقات قرار

  نیتر  یا  حرفه داغونم، شدت به اعصاب و  م نهیس درون درد وجود  با نکهیا

 .بدم م یمشتر به  رو توجهم 

 

 . رمیگ یم رو  نیل تلفن شماره دوباره آرامش با مالقات نیح در

 .شهی م اتاقم وارد" فرنچ  کلیما" نکهیا  تا رمیگ یم شماره همچنان

 .شرکته ارشد همکار من با مشترک  طور   به اون

  اونقدرا. شنیم حساب دوست گرانی د که داره رو دوست حکم برام  همونقدر

 .ستمین یمیصم باهاش

 

 . بکنم  تونم ینم  ی ا گهید فکر چیه.  دهیشن رو ها خبر که گهیم بهم  لبخندش

  راز خبرها نی ا  ندارم انتظار گفتم،  ی پن به  رو زا عهیشا  اتیجزئ اون  که االن

 . بمونن یباق

 

 . نگرفته  نظر در محرمانه اطالعات  عنوان به رو اونا  یپن  که مطمئنم و

 . ارمیب سمشیکر یمهمان به یرسم  طور  به  رو  پارتنرم من شد قرار   یوقت نه

 

 .« بگو  بهم  یصورت الماس ن  یل »درمورد

 .  ارهیم من سمت به زی م یرو هاشو دست

 .« یشد رابطه وارد که گمیم کی»تبر
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 .دمیم فشار دستشو یگرم به

 ...« چهی پ یم زود ها »خبر

 

 . کنه یم کج سرشو

  سگ تونسته که باشه کامل زن هی دی با اون. گهید هاست  یمنش یها »صحبت

 .«بکنه خودش  گرفتار رو تو  مثل یاحساس  یب و  ریپ

 

 .«هست ریپ یکاف ی  اندازه  به »اونم

  زنگ  آهن از  پر  گلوم  کنم یم حس که یحال در. یرسم و  یا  حرفه. خندم یم

 .ست زده

 .کنه یم قمیتشو زدن حرف  به

 .«خودت به  ی بود چسبونده یدست دو  که رو یکی اون ه؟ یشکل چه »خب؟ 

 

 . ندازمیم میگوش به یا گهید نگاه دادن جواب  از  قبل

 .ومدهین یامیپ

 .«بای ز و جذاب. مهربونه و  نیریش »اون

 »بلونده؟«

 . زنم یم لبخند

 .«بلونده »آره

 خوشگله؟« »پاهاش

 

 . کنم یم نگاه هاش چشم به

  ه،یاضاف تی مز هی فقط  خوشگل ی پاها. مهربونه قلبش. قشنگه »لبخندش

 . «کیما
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 .«داره یخوشگل  یپاها اون »پس

 .خنده  یم خودش حرف  به

 .«بشه آشنا باهاش داره دوست  باربارا  که »مطمئنم

 

  خود   اون . گرفت جشن رو شیسالگ پنجاه تولد گذشته تابستان" فرنچ باربارا"

 .زی ت و  تند زبون  هی با کوبنده آدم هی. انفجاره

 . نداره کوچولو نیل با یمشترک وجه  چیه قطعا که

 

 .  دونم یم نویا  من و.  بدونه شتری ب که کنجکاوه کیما

 .  کنم یم چک  هامو لیمیا  دارم کنم یم وانمود.  کنه صبر کنم  یم مجبورش

 

   ام؟  آماده براش ا یآ که کنم یم فکر  نیا  به لحظه نیا در

 .  کشه ینم  طول  یلیخ  دنشیفهم یول

  سواالت به دادن  پاسخ که. ام آماده ارهیب  میزندگ به نیل که یز یچ  هر یبرا من

 .  شهیم شاملش هم نامحترمانه

 

 . شمیم رهی خ هاش چشم به مصمم و کشم یم ینفس

 .« کیما سالشه، هجده »اون

 

 .  کنه ینم یخال  شونه هام چشم به کردن نگاه  از  اونم

 .«  مطمئنم. باستیز  و  جوون دختر هی»

 .« یلی»خ



 

 394 

 

 .  هیواقع لبخندش

  جشن نیشامپا کمی با.  رونیب میبر شب هی دیبا ما. خوشحالم برات من »خب،

 .«  میکن  اضافه شرکتمون ی  خانواده  به رو  نیل و  میریبگ

 

 .« ادیم سمسیکر  ی مهمون یبرا  »اون

 .  بود دهینشن قبل  از  خودش انگار گمیم  بهش  نو یا  یجور  هی

 

 

  اونقدر و  برگشته دانشگاه از  تازه اون . ارمیم رو ن یکروال منم. هی»عال

 دیشا. شنیم العاده فوق  هم با  اونا که  مطمئنم. ادیب ما با که رفته  سر حوصلش

 .بگذرونن وقت  هم با یگاه بتونن

  اون یتو  یدونیم که خودت. شده تنها  دانشگاهش یها  قیرف بدون نیکروال

 .«هیچجور  بودن سال و سن

 

 .زنم یم لبخند حال هر  به یول.  ارمیب  خاطر  به  که ستمین مطمئن

 .«بره یم لذت ییآشنا  نیا از  نیل »مطمئنم

 .« نجی ل یآقا هستم ندهی آ انتظار در  صبرانه یب. هی»عال

 

 .برم  یم باال ابرومو هی

 .«بود کامل ی هیان یب هی ت جمله نی»ا

 

  تو دل تونسته  سال همه نیا  از بعد  که ی زن هر. باشه کامل زن هی دیبا »اون

 .«شد آشنا باهاش دیبا. هیدنید قطعا  ببره رو
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 . کنه یم خم من سمت به سرشو

 .«کنه انتخاب برام مخصوص کاله هی  بزرگ   روز اون  یبرا  گمیم باربارا »به

 .« بکن کارو نی»ا

 

 . کنم یم یشوخ دارم کنه یم فکر اون

 .هاست  حرف نیا  از شتریب  یلیخ  هیقض  نیا یول

 .شهیم من یزندگ از یبخش داره نیل

 

 .شهیم مینگران  باعث شتریب یول  باستیز احساسش

 

 . بزنم  زنگ بهش کنم یم یسع دوباره

 

 "نیل"

 

 یم یشگیهم  یجا  همون رو نشی ماش یوقت  و رمیم رونیب کالج از  عجله با

 .کشم یم یآسودگ از  ینفس نمیب

  ح یتوض براش تاسف با که ام آماده  و ندازم یم مسافر  یصندل ی رو خودمو

 .بدم

 

  اونو  و اومدم رونیب  خونه  از عجله  با! کردم فراموش مویگوش! احمقم هی من

 ! تخت کنار زیم یرو  همونجا. گذاشتم جا

 . احمقم هی  من. احمقم هی من. احمقم  هی من. متاسفم

 



 

 396 

  خونه سمت به و  کنه یم خارج پارک از  رو نیماش فقط. گهینم ی چیه اون

 .رهیم

 

 یرو هام انگشت با  فقط و گم ینم یچی ه پس. بگم دیبا یچ گهید دونم ینم

 . زنم یم  ضربه  ناهار ظرف

 

  ی برا فقط. هیعصبان  دستم از چقدر  که گفت یم و زد ی م داد سرم کاش یا

 . کنه ینم کارو  نیا یول . بشه آروم  نکهیا

 

 :گهیم یسادگ به

 .«شدم »نگرانت

 

 .«خوام یم معذرت واقعا من. یشد من نگران  چقدر که فهمم یم. دونمی»م

 

  ینم یخوب یجا  چیه به  رو تو  یاطیاحت  یب. نیل نادونه، یآدما کار »عجله

 .«بره

 

 . متاسفم که گم یم دوباره و . دونم یم نو یا  که گمیم بهش

 . کنه یم نگاه روبروش ری مس به فقط گهینم یا  گهید ز یچ  چیه اون

 . متنفرم دهیم بهم  اون کردن دیناام  که یحس از

 

  و  کنه یم باز رو یورود در یعاد یلیخ . کنه  یم پارک یشگیهم یجا همون

 .کنه یم زونیآو رو کتش شهیهم مثل  و.  شهیم داخل
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 سرد سکوت نیا  که دوارمیام. افتم  یم راه دنبالش. رهیم منینش اتاق  به بعد

 . کنه ینم کارو  نیا یول .  بگه امروز مورد  در بهم  و بشکنه رو

 . زنه یم باال هاشو  نیآست  و کنه یم باز هاشو سردست دکمه

 

 .  چرا  که ستمی ن مطمئن یحت من و  تپه یم شدت به قلبم

 . افته یم داره ی اتفاق  هی دونمیم فقط

 

 . رهیم  نیب از  اضطرابم نیب  در یول پاهامه نیب مور  مور اون دوباره

 

  نیقوان اگه بودم گفته بهت من. دارن اجیاحت نیپلیسید به  طونیش یها »دختر

 .«  افته یم یاتفاق چه  یریبگ دهیناد رو

 

 .« متاسفم. یدد »بله،

 

 .« یهست که »مطمئنم

 .بودم کرده رید که  صبح امروز  مثل. هی جد و  محکم صداش

  ،ی ریبگ ادی رو درست تو شهینم باعث ییتنها به یعذرخواه و تاسف ی»ول

 .«  تو از  کردن محافظت. دارن یهدف نیقوان. نیل

 

 ...« یدد دونم،  یم نوی»ا

 . یچلفت پا و دست و  خنگ و  کوچولو. شدم کوچولو  دوباره کنم یم احساس

 .ستین بوده اون  آلت ر یز رو هفته آخر تمام که یاون  هیشب اصال که یکس

 

 .« بکنم کارو  نیا مجبورم  که یدونی»م
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  از  یبخش نیا.  دونم یم که کنم یم فکر حداقل   ای دونمیم چون. دهیم تکون سر

  چون . نداشتم انضباط  میزندگ یتو  چوقتیه من. انضباط  بودنه، حفاظت تحت

 .کنه یم  اون که یاونجور  نه . کنه مواظبت من از  که نبوده چکسیه

 

 .کردن مواظبت و دادن  تیاهم ی عنی انضباط

 

 . مغزمه یتو که هستن یکلمات از  تر دیشد یلیخ قلبمه  درون که یاحساسات

 

 . ستمیا  یم جلوش  آروم من  و  برم تر  کینزد که  کنه یم اشاره بهم

 .«اریب  در »شلوارتو

 

 .«یدد »چشم

 . کوبه یم داره محکم قلبم

. کشم یم نیی پا پاهام از  رو شلوارم و  برم یم جلو  رو  لرزانم یها انگشت

  بچه  هی کنم یم  احساس ک ین ی رهی خ نگاه ریز پامه جوراب  فقط که یدرحال

 . نافرمانم ی

 . ذره هی یحت.  زنه ینم لبخند اون

 . خوردن گره هم به  تیجد با  ابروهاش

 

  یرو یعمود  و  محکم پاهاش و صافه کامال پشتش. نهینش یم یصندل یرو

 .هستن نیزم

 .رمیم  سمتش به  لرزان یپاها  با من و زنه یم  پاش  یرو دستش با

 .«من یزانوها ی»رو
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  برم یم نییپا  خودمو مردد و آروم. نبودم یکس یزانوها یرو  چوقتیه من

 .دهیم  قرار درست تیوضع  یتو  و کشه یم و رهیگ یم منو اون یول

 

  دارم خجالت از.  دسترسه در و ریپذ  بیآس  یلیخ و اومده  باال پاش  یرو باسنم

 . رم یگ یم شیآت

 

 هامو چشم  و  زنم یم غیج کشه  یم نییپا زانوهام یرو  تا شورتمو یوقت

 .بندم یم محکم

 

 . کنه یم نوازش هامو رون دست کف با

  نطوریهم و.  خودته  صالح به نی ا . دمیم انجام خودت  خاطر   به کارو نی»ا

 .«من

 . دمیم تکون سرمو

 .«رهیبگ دردت شهیم باعث کار نی»ا

 . دونستم ی م نویا  قبل  از  خودم

 

 .شدم یم ز یسورپرا دینبا که ی درحال. کنه یم ریغافلگ منو  یلیس نیاول

 .رهیگ یم  منو اون ی ول خورم  یم تکون پاش  یرو

  منو ش گهید دست با  و داشته نگهم  ثابت  و گرفته محکم  کمرمو دستش هی با

 . کنه یم اسپنک

 .داره درد واقعا. رهیگ یم دردم و

 

 .زنه  یم محکم کین یدد
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 . کشم یم غیج

 ...« ییییآ...  ی»آ

 

 .کنه متوقف رو کارش  اون شهینم باعث من کیکوچ یها غیج

 . بزنه تر محکم شهیم باعث فقط  باشه داشته  هم یر یتاث اگه

  تند تند از هام نفس و دنیخار  و شدن داغ به کنه یم شروع  پشتم نکهیا تا

 . قیعم و آروم  یها نفس به شهی م لی تبد هوا دنیبلع

 

 .«نافرمان ی  مالحظه ی ب یکوچولو »دختر

 . کنه یم دیتاک کلماتش یرو ضربه هر با

 . سوختن به کنم  یم شروع دوباره و  زنم  یم غیج زنه یم  یلیس رونم  به یوقت

 .  خوره  یم صورتم به ضربه هر با موهام

 

 .  کنم یم حسش که نجاستی ا و کشه یم تر  کینزد منو  تعادل حفظ  یبرا

 .شده سفت چقدر  که کنم یم حس

 

  بدم فشار هم به  هامو رون خواد یم دلم. شهیم منتقل  آلتم به  باسنم از  حرارت

 .  کنم ینم  جرات یول

 

 . کشم یم آه کشه یم آلتم  یال انگشتشو  یوقت  و کنه یم باز  هم از باسنمو

 .شهیم فشرده زانوش به  لگنم استخون  پرم یم نییپا و باال  پاش ی رو یوقت و

 ن؟«یل کرده، سیخ   رو  تو یدد هی»تنب
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 . گم ینم ی چیه پس. نه ا ی خواد یم نویا اون   که ستمین مطمئن

 . کنه یم جلو و  عقب و کنه یم  داخلم انگشتشو هی. فهمه  یم خودش اون

 کرده؟« کیتحر   رو تو یدد کردن »نگران

 

 . زنم یم غیج

 ...« فقط  من یدد نه! »نه

 

 ؟«یچ فقط »تو

 

 ...«فقط »من

 . کنم دا یپ رو مناسب ی کلمه تا رم یم کلنجار خودم با

 .«دارم دوست رو  احساسش فقط »من

 

. داره دوست احساسشو  اونم  کنم فکر . کنه یم جابجا من ر یز خودشو

  ارضام و بکشه دست تم یکل به کنم یم آرزو  من و  واژنمه  ی تو هنوز  انگشتش

 .کنه

 

 .«نیل ،یسرکش دختر  هی »تو

 

 .شده داغ باسنم مثل صورتم

 .«باشم یبد دختر  خواستم ی نم. یدد د،ی»ببخش

 

  که نباشه نیا   شیمعن دوارم یام. نی ل ، یدار دوست هتوی تنب  تو کنم یم »فکر

 .«یکن  تکرار  رو یبدرفتار
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 . دمیم تکون سرمو

 .« دمیم قول. کنم ینم کارو  نیا. »نه

 

 . نافرمانم دختر هی واقعا کنم فکر.  ادیم خوشم  ازش دیبا  که یزیچ  از شتریب

 

 .«کن تشکر یدد »از

 

 . ذاره یم نیزم یرو  منو که یوقت  تا هیچ  منظورش فهمم ینم

  بعد. نمیبش هام زانو یرو کنه یم کمک و کشه یم  موهام یتو دستشو

 . کنهیم باز  رو شلوارش ی دکمه و ارهیم در رو کمربندش

 

  هستم دهیژول و ملتهب  چقدر  نکهیا از و کنم یم نگاهش شده گرد یها چشم با

 .شمیم زده خجالت

 

  یم من و زنه یم برق یسیخ از  سرش. ارهیم رونیب  و کنهیم آزاد آلتشو

 .پاهاشه ی رو  من یخوردنا وول خاطر به که فهمم

 

 .کنم یم زمزمه کنه یم  کینزد دهنم به رو سرش که همچنان

 .«متشکرم و. یدد »متاسفم،

 

 ن؟«یل یسپاسگزار یچ  ی»برا

 

 .بدم جواب  درست خداکنه
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 .«باشم یخوب  دختر... چطور  که دیداد ادی بهم شما... چون »سپاسگزارم

 

 ؟«یباش  یبد  دختر چطور  دادم ادتی  نطوریهم »و

 

 .«یک ی ن یا و. یدد »بله،

 

 .«»بمکش

 .دهیم  فشار لبم به  آلتشو و

 

 .نبوده ینجوری ا چوقتیه یول خوردم براش هم قبال

  از. دهیم فشار دهنم یتو  خودشو  و گرفته هاش انگشت نیب محکم موهامو

 .کنه ینم  ولم  اون  یول. زنم  یم عق آلتش فشار

  ر یسراز اشکار نکه یا  تا دمیم ادامه. شده بسته تنفسم راه و  افتاده راه دهنم آب

 .شنیم

 

 .«زنن یم ساک  قشنگ شونویدد آلت خوب یها »دختر

 .ستین من زدن ساک  مدل یتو یقشنگ  زیچ  چیه یول

 . وجه چیه به

 

  یم نیزم یرو م چونه از دهنم آب. صداست  و سر پر  و سی خ و  فی کث نیا

 .چکه

  نیا  و. باشم نداشته  تعادل یلیخ شهیم باعث زانوهامه دور  هنوز که شورتم

 .بده  حرکت منو خواد  یم که هرجور تا دهیم قدرت بهش
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  که یحال در کنه یم غلغل گلوم و شهیم جلو  و عقب عروسک هی مثل سرم

 .کنه  یم دهنمو داره اون

 . خوام  یم  شتریب  هنوزم. شم  ینم متوقف  من یول

 

 .«یسرکش یکوچولو  دختر  هی واقعا »تو

 . سرکشم یکوچولو  دختر هی واقعا من. کنم  یم باورش من و

 

 . کنه یم دیتهد

 .« یبچش رو کمربند طعم تا  کن تکرار اشتباهتو  »رفتار

 . ستین یالک دیتهد  نیا  که دونمیم من و

 

 دارم دوست باسنم  یرو دستشو که همونقدر هم اونو ا یآ که کنم یم فکر

 داشت؟  خواهم دوست

 رم؟ یگ یم سوالمو جواب  چوقتیه که کنم  یم فکر نیا  به و

 

 .«نیل شه،یم ارضا سرکشت خوشگل دهن یتو  داره یدد. ادیم داره ی»دد

 

 .بشه مور  مور تمیکل شهیم باعث نیا  و دمیم فشار هم به هامو رون

 .بخونه چشمام از نویا دوارم یام . ام آماده یدد آب یبرا یلیخ من

 

 . چشم یم طعمشو من و دهیم فحش لب ر یز و دهیم هل خودشو گلوم عقب به

  یول آلوده اشک چشمام. کنم خر  خر شهیم باعث و کنه یم پر  دهنمو آبش

 . دمینم یتیاهم

 . بشم داغون  و دهیژول یدد  آب با  که نمیا عاشق



 

 405 

 

 . کنم یم تقال دنیکش  نفس یبرا کشه یم  رونیب خودشو  یوقت

 .کرده وصل من ی  چونه  به و . آلتش دهنم آب

 .مکه یم انگشتشو بعد  و کنه یم پاکش  انگشتش  با اون

 

 .« یحشر »دختر

 

 . تره یحشر همه از  کین یدد که کنم  یم فکر من یول

 

 ۲۳ فصل

 

 "کین"

 

  سر متانت با  چون.  گرفته ادی خوب درسشو حد  چه تا ن یل که ستمین مطمئن

  شتریب  رو موضوع که نمیبینم یلیدل  چیه من و.  خوره یم  شام و نشسته زیم

 . بدم کش نیا  از

 

  جا  لشویموبا ایزود نیا به گهید که َجمعه  المیخ  و. متاسفه اون که ندارم شک

 .ذاره ینم

  نیا که دونمی م و. هیعاد ریغ کمی  بهش نسبت تمیمالک  احساس که دونم یم

  یتو که هست هم گهید یکارها یلیخ  یول. چشونده بهش دستمو ضرب هیتنب

 . بدم انجام تونستم  یم تیموقع نیا
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 به من که داره از ین نیپلیسید به  همونقدر من ی کوچولو دختر  کنم یم فکر

 .دارم ازین  کردنش اجرا

 

  کنه یم فرو  جی هو یتو  رو چنگالش یوقت. کنم  سبک رو جو  رمیگیم میتصم

 . زنم یم بهش ز ی آم قیتشو  لبخند هی

 

 خودت اگه. یکن  یهمراه میکار سمشیکر یمهمان در منو  تو دارم »دوست

 .«یدار دوست

 

 .شهیم متوقف  دهنش ری مس یتو  چنگال و درخشن یم هاش چشم

 قرار؟«... هی   مثل تو؟  ی»مهمون

 

 .«گفتم همکارام به تو درمورد من. یایم من پارتنر  عنوان به »تو

 

 .شده ریغافلگ نظر  به

 !«»واقعا؟ 

 

  به کنم یم افتخار  من. یستین  راز هی  تو . دلم زیعز کردم، کارو نیا که »البته

 .«باشم داشته خودم  کنار در رو تو  نکهیا

 

 . شکفه یم لبش  یرو لبخند هی

 .« دارم دوست »من

 

 .«  شنوم یم  نوی ا که »خوشحالم
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 .  هستم واقعا و

 

  به سن کم من... که نهی ا  منظورم جوونم؟  یلیخ من که  کنن ینم فکر »اونا

 ...«  امیم نظر

 

 .« سالته چند  تو دوننیم »اونا

 

 . گردونه یبرم بشقاب ی تو  ش نخورده دست ج یهو با چنگالشو

 ...«  نداشتم  انتظار!  »واو

 

 .  دمیم فشار و  رمیگ یم دستشو مچ

  ؟«ینداشت رو  یچ  »انتظار

 

 .  ندازهیم باال شونه

 همکارات یبخوا  تو نداشتم انتظار .... دونم ینم... نداشتم انتظار  »فقط

 .«  بدونن

 

 .«  افتخارمه »باعث

 

 . درخشن یم هاش چشم

 .«  امیب  یمهمون به تو همرات دارم دوست یلیخ. کین یدد »ممنونم،

 

 .« من یبا یز  دختر ی برا بایز لباس  هی.  میریبگ لباس هی  برات دیبا »پس
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  هی عنوان به. کنم  یم ولش  یول. کنم اشاره گردنبند به که ادیم زبونم نوک  تا

 .تره خاص  یلیخ ز یسورپرا

 

 .  کنه یم اعتراف 

 که نبوده ازین چوقتیه. نرفتم یحساب و درست یمهمون  هی به چوقتیه »من

 .« بپوشم مناسب لباس هی

 

  اونجا که ییمردها ی همه به قراره من و . نیل ،یبش کننده رهیخ  قراره »تو

 .«کنم حسادت هستن

 

 .  اطالعه ی ب کامال خودش ییبای ز  به نسبت ادیم نظر  به. کشه یم خجالت

 

 .«  یکن یم یرفتار خوش من با یلیخ   تو. یدد »ممنونم،

 

 .  کنم ینم رفتار خوب باهاش من.  کنه یم اشتباه اون

 .کنه یم ی رفتار  خوش من با  داره که رهیتقد نیا

 

 "نیل"

 

.  کنم باورش کامال تونم ینم هنوز و برم یدد شرکت یمهمون به قراره من

 .ترکم یم جانی ه از دارم

 .کنم یم متوقف رو آن  یکل کالج یورود تو
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  اون.  ک ین با. یواقع رقص مجلس  هی.  رم یم رقص مجلس هی به دارم »من

 آشنا همکاراش  ی همه با قراره من  و رهیبگ برام  قشنگ لباس هی خواد یم

 .«رم یم  رقص مجلس هی به دارم واقعا من. بشم

 

.  باشه گرفته قرار  ر یتاث تحت یلیخ  ادینم نظر به داشتم  انتظار  که همونطور

 . بگم بلند ی صدا با اونو  خواستم  یم فقط  من. ستین مهم یول

 

 .«رهیبگ قشنگ لباس هی  برات منم تولد  یبرا دوارمی»ام

 

 . کنم یم سقوط یپوچ سمت به حرفش   نیا با

 زمان شبید یول.  رمیبگ اجازه  کین یدد از  آن یکل  تولد ی برا دیبا من

 .داشتم  من که یتی وضع اون با  نه. نبود یمناسب

 

 .«زنم یم حرف باهاش »درموردش

 

 ؟«ینگفت  بهش »پس

 

 . ندازم یم باال شونه

 .«بود شلوغ »سرمون

 

 :گهیم نهیس به دست

  با وقتتو ینخواست  که دیبود مشغول اونقدر! حی صح بود،  شلوغ »سرتون

 .« یکن تلف  من یبرا  سال روز  نیتر مهم درمورد زدن حرف
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  از  یجزئ  خوام ینم گهید من و. کنه  یم یباز رو ملکه هی نقش داره اون

 .باشم ششینما

 .«گمیم »بهش

 . رم یم و کنم  یم ولش  همونجا و

 

  نیا. هستن مردها از تر مهم یمیصم یها دوست. یگیم که شو »مطمئن

 .« قانونه

 

 . کنم یم مقابله  خنده ر یز بزنم  و کنم نگاه  صورتش  تو که لیتما  نیا با

 . کنه  ینم تیرعا رو قانون   نیا  وقت چیه خودش که هیکس اون

 

 "کین"

 

 .منه  متنظر  زم یم یرو نیل ی شده قاب عکس

 .باشه دیبا کردم یم فکر  که همونطور. هیعال

  رنگه با یا  نقره رنگ. شده انتخاب یقگیسل خوش  با  و کهیش یلیخ قاب

 .داره یم  نگه خودش یتو  رو  نور  که ی آب از ییها

 .شده  ست پروانه بال  یآب رنگ  با  ییبایز به که

 

  جاش  از  اون کارم نیا  با و . کنم تشکر ی پن از تا برم یم  رونیب  در از سرمو

 .پره یم

 .« نچیل یآقا کنم،  یم »خواهش
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  و ارهیم رونی ب دیکل دست هی زشیم  یکشو  از که کارم سر  برگردم  خوام یم

 .دهیم دستم به

 

 .دهیم ح یتوض

. شدن عوض هم ها قفل  و شده زی تم کامال. بشه ریتعم  دیخواست ی ا »خونه

  نو  پوش  کف نبوده ر یتعم قابل که نیزم از ییجاها و شدن رنگ  ها وارید

 .«شده نصب

 

  یم رو  موارد هاش انگشت  با. کنه جور   و جمع  رو افکارش تا کنه یم مکث

 .شماره

 

.  دیجد مبلمان و اوه، . میریبگ  نو ی پرده آشپزخونه و منی نش  اتاق  یبرا دی»با

  یبرا   نو یها نتیکاب  و اوه،. لباس کمد ه ی و کاناپه ، یخور قهوه زیم هی

 .« آشپزخونه

 

 . چرخونم یم دستم  یتو رو دهایکل

 .«زحمتتم  قدردان واقعا  من. بود خوب یلیخ  کارت. یپن »ممنونم

 

 .«منه شغل نی»ا

 . میدون  یم نوی ا دومون هر و شغلشه از  شتریب  یلیخ  نیا یول

 

 . کنم امضاش که خودکار هی و دهیم بهم شده انجام یکارها  از  گزارش هی

 کنم؟« پرداخت حسابتون  از  رو ها نهیهز تونمی»م
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 .دمیم تکون سر

 !«»لطفا

 

 .کنم  یم امضاش  کنم چک  یحت  نکهیا بدون

 :پرسه یم

 درسته؟«  نه،ی ل ی خونه نی»ا

 

 .« بود ن یل ی »خونه

 

 .ست دوستانه یل یخ  لبخندش رهیگ یم  پس  رو اسناد  یوقت

 .«شما کنار. بهتره یلیخ جاش هست االن  که یینجای»ا

 

 .« یکن یم فکر نطوری ا که »خوشحالم

 

  و ذارم یم زمیم یکشو  یتو رو دهایکل گردم یبرم اتاقم به نکهی ا محض به

 .کنم استفاده ازش نباشه  ازین هرگز که دوارمیام  و. بندمش یم

 

 .برگرده اونجا  به نیل خوام ینم هرگز گهید

 .داره تعلق هستم من که  یی هرجا به االن  اون

 

  یول. بگم  بهش خونه  درمورد که کنم  یم فکر نیا  به خونه به برگشت راه در

 . کنم  دایپ رو  ها کلمه تونم ینم
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  کامال داشتم، م یزندگ  یرو که یکنترل و  یمنطق اراتیاخت  ی همه به توجه با

 . داره شی پ در رو ییها یناامن همچنان یزندگ  نکهیا  از آگاهم

  یریپذ بیآس  م،یبد  دستشون از میترس یم شدت به که یکسان داشتن دوست

 میساز یم هم با که یا  یزندگ یتو  نیل یقبل یزندگ که ن یا. داره همراه به

 .کنه یم رمونیپذ بیآس باشه داشته انیجر

 

  نکهیا  ای شی قبل ی  خونه  به یا اشاره چی ه االن تا. خوشحاله  من کنار اون

 .نکرده  رهیم شیپ چطور کردنش درست

 

 رفاه و یخبر  یب ی تو دهیم حیترج  که باهوشه اونقدر دیشا کنم یم شک

 . بکنه کارو نی هم خوام یم هم من  که همونطور. بمونه

 

 .ندازهیم سمتم به ینگاه

  ؟«یداشت اداره یتو  ی خوب »روز

 

.  آورد برام  و  کرد قاب پروانه با هاتو عکس از یکی من اریدست ،یپن. »بله

 .«  کارمه زیم یرو

 

 !« واقعا؟  ؟؟ ی»راست

 

 .«  »واقعا

 

 . خنده یم

 .«  ستمین تو  با یوقت  ی حت. کنم یم نگات دارم همش »حاال
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 .« کنم نگاه  تو به  هم من یوقت مخصوصا ،یکن نگاه من به دارم دوست »من

 

 .«  نطوریهم »منم

 

 کنه یم وانمود.  ساکته تعجب کمال در اون کنم یم درست شام دارم یوقت

  دفترش ی رو تق  تق تق  رو خودکارش که یحال در کرده تمرکز  فش یتکال یرو

 .زنه یم

 .ست زده جانیه شبید  هیتنب بابت هنور  ایآ که  کنم یم فکر من و

 

 .« بگم  بهت ی زیچ هی دی»با

  بهش  تا کشم یم دست تابهیماه دادن تکون از من و زنه  یم حرفشو باالخره

 .  کنم گوش

 

  نیا  و کالب. رونهیب  منظورم. برم باهاش منم خواد یم. آنه یکل تولد »شنبه

 .«  زایچ  جور

 

 . کنم  یم فکر چطور آن یکل درمورد من دونهیم کامال اون

 »کالب؟«

 

 .دهیم تکون سر

  هی باهاش خوام   یم فقط   که گفتم بهش من. هست ساحل  لب سیب  و درام هی»

 .«نی هم بخورم یدنینوش
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 .«نیل بره، یم مشکالت سمت به رو  تو آن ی»کل

 

 .«دمینم اجازه   بهش گهید بار  ن یا یول. دونم ی»م

 

 .«داده شو و شست مغزتو االنم نیهم »انگار

 

 .«تونم ینم گم یم بهش . برم یخوا  ینم تو  اگه...  رم ی»نم

 

 ن؟«یل ، یبر  یخوا یم »تو

 . شمیم رهیخ هاش چشم  به  جواب  منتظر

 

 . ندازهیم باال شونه یعاد یلیخ

 .« رفتم یم رونی ب باهاش تولدش یبرا شهیهم. دوستم تنها. منه دوست »اون

 

 .« نبود من سوال جواب نی»ا

 

 .کشه یم آه

 .«برم مجبورم کنم یم »فکر

 

 .«زمیعز هستن، متفاوت کامال ز یچ دوتا خواستن و  بودن »مجبور

 

 . کنه یم تکرار

 .«شهی م ناراحت یلیخ نرم اگه. دوستمه »اون
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  ای هست اونجا نیل باشه  شیحال اصال ال یتک وانی ل هی از بعد آن یکل دارم شک

 .نه

 .دارم یم نگه خودم شی پ  رو  حرف  نیا یول

 

 .«خوبه حالت که بدونم دیبا »من

 . زنه یم لبخند اون  و

 

 . دهیم قول

 .«مونم یم امان در »من

 

  تا کن مجبورش . دنبالت امیم اسکله ی جلو شب مهین راس قایدق. شب مهی»ن

 .«همراهته لتیموبا که شو مطمئن و ادیب باهات نیماش

 

 . درخشانه لبخندش

 .« برم یبد اجازه کردم ینم فکرشم. یدد ممنونم. »چشم

 

  میتصم خودت  که یآزاد  تو. دلم زیعز ستین دادن اجازه  اصال »موضوع

 .«کنم محافظت ازت که نجامی ا فقط  من. یریبگ

 

  احساس نقدریا نم یبب رو تو  که نیا از  قبل چوقتیه. یکن ی م محافظت ازم »تو

 .«کردم ینم تیامن

 

 . بمونه  نطوریهم که دوارم یام  فقط
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 .کشم یم بشقاب یتو غذامونو یحرف چیه بدون

 

 "نیل"

 

 .میشیم آماده خواب ی برا هم با شب  هر کین یدد و من

  یبرا   یوقت  و. شه یم ملحق من به هم اون  و زنم یم مسواک هامو دندون من

 . کنه یم تموم  زدنشو مسواک اون  کنم یم ییدسشو روز طول در بار  نیآخر

 

 .کنه یم نگاهم شهیهم یول  کنه، ینم پاک منو  دفعه هر اون

 .کنه یم نگاهم  نمیبیم یکاغذ دستمال یرو  رو خون ی  لکه یوقت هم االن

 

 .شدم ودیپر

 . خونه نی ا  یتو  ودمیپر  نیاول

 

 .شوره یم دهنشو و کنه یم  تف رو  دندون ریخم

  نا تیموقع ی تو  رو تو  داخلت آبش ختن یر با یدد  که میدونیم ما »حاال

 .« نه فعال حداقل . نداده قرار   یا  خواسته

 

 . افته ینم  اتفاق  ن یا یول.  بشه راحت  المیخ دیبا که دونمیم

 . کنم یم یناراحت احساس شدت به

 

 .«باشه خوب »گمونم



 

 418 

 . ام  یراض  دمیم که یجواب از  و

 

 خوبه؟«  ی کن یم فکر »واقعا

 

 .کنم یم پاک خودم یرو از  رو خون  ی  هیبق

 نه؟« مگه بود ی نیب  شیپ  قابل. »آره

 

 .«یدار یحس  چه تو  بدونم مندم عالقه . نیل ستم، ین مین یب  شیپ نگران »من

 

 . گمیم بهش  نو یا  و دارم، درموردش یحس  چه دونم ینم واقعا

 . کنه ی م پاک منو دوباره و  زنه یم زانو جلوم

 . شمینم مانعش من و  کنه یم کارو  نیا اون. شهیم یعاد داره

 

  ما ،یکن سکیر  ینخوا شهیم باعث که هست ی زیچ  اگه. ی کن فکر بهش دی»با

 .« میکن یم استفاده  محافظ از

 

  کیتحر برام اصال  بکنه  منو لزج  و زیل کاندوم هی پشت از  اون  نکهیا فکر

 .ستین کننده

 .دارم دوست رو میدیم انجامش  االن  که یجور من

 . رو  خودش  فقط. کنم  حسش خواد یم دلم

 . بدنم ی تو بره  کیالست کهیت هی که  ندارم ی ا عالقه چیه
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.  ارهیب نو ست هی برام تا رهیم خوابم اتاق  به  کین یدد. شده یخون شورتم

  باز برام  شویکی  و ارهیم مییدسشو لی وسا ی تو از  هم رو  یبهداشت پد ی بسته

 .کنه یم

 

 کنن؟  یم کارو نیا هم گرانید که کنم یم فکر  نیا به

  یوقت  تا. کنن یم  کاریچ گرانید نداره یتیاهم. گذراست  فکر هی فقط   نیا یول

 .میدیم انجامش خوبه   ما یبرا که

 

  قرار   توش برام کامل رو پد. کشه  یم باال  شورتمو اون  و شمیم بلند  جام از

 .داده

 .«یباش راحت نیا  با شب کل کنم »فکر

 

 .« نکنم خراب رو  ها مالفه دوارمی»ام

 

 . زنه یم لبخند

 .«دلم زیعز بشن، عوض تونن یم ها مالفه. ستین  مهم هم یبکن »اگه

 

  هی که بگم بهش دارم دوست. بگم  بهش  خوام   یم واقعا  که ستین  یزیچ  نیا

 . کنم یم حس دلم ی تو مسخره ی ناراحت

 دونم ینم نکهی ا خاطر   به اونم زنم  یم غر و نالم یم یواشکی که یوقت مثل

 . خوام یم یچ

 

  کنفرانس کودک رشد درمورد داشتم ی وقت کالج،  یتو که بگم  بهش  خوام یم

 یدد ی  بچه نکهیا که کردم یم فکر نیا  به و دیلرز یم پام و دست دادم یم

 .داره ی حس چه باشم داشته شکمم یتو  رو  کین
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  از  شتریب من بگم  خوام یم. نباشه بد هم اونقدرا  دیشا  بگم  بهش  خوام یم

 .ام آماده کردم یم فکر  که یزیچ

 .کردم ینم فکرشم  چوقتیه که خوامش  یم یقدر به

 

 . گم ینم بهش رو نا یا  از کدوم چیه یول

 

 ۲۴فصل

 

 "نیل"

 

  با و زهیر یم ودکا برامون رفته کش  باباش از یدزدک که  یا  ی بطر  از آن یکل

 . کنه یم پرش متیق  ارزون  ی نوشابه

.  زنه یم من وان ی ل به وانشویل کنه  یم یپل سیب  و درام  آهنگ هی که یدرحال

 .ادینم خوشم ازش  اصال من که

 

  ییجورا هی یول ادیم نظر   به خوب جشن  ی  بهانه به الکل  کمی خوردن هرچند

 .ادیز  نه. ستین حسش

 

  یول. دارن یخاص یمعن یها جشن  یبعض که گرفتم ادی حاال  تا  شیقبل  تولد از

 .نشده تگ یزندگ سبک درمورد خاص پست اون  یتو آن یکل انگار

 .« میبد گا به  خودمونو امشب »قراره

 

 . چهیپ یم هم  به رودم و دل یدنینوش جرعه  هی یحت  خوردن بدون من و
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  قرار   وجه چیه به  یول. بده گا به خودشو خواد یم امشب اون که ندارم شک

 . بشم ملحق  بهش کار نیا  یتو من ستین

 شب مهین راس تنبل  کدو ی کالسکه مثل کین یدد مرسدس یوقت نه  اونم

 . منه منتظر

 

  البته. دادم یم حی توض براش ینظام حکومت نیا درمورد  داشتم  رو هفته تمام

 . میدار هم واقعا  که. میدار ییها برنامه ما گفتم یم.  گفتم  ینم ی نجوریا

 

.  بخرم  لباس سمسیکر یمهمون ی برا تا  دیخر ببره منو خواد یم فردا  کین

 .شده تموم گهید تولد جشن یوقت فردا

 

 ؟«یدیپوش  »اونو

 

 . گهیم کدومو قایدق  بفهمم تا کنم یم نگاه خودم  به و  نییپا به

  یهوشمند با و. م دهیپوش رو دهیخر  برام کین که یقشنگ ی ها لباس از یکی

 . م دهیپوش ی شلوار جوراب  هی رشیز

  احساس آن یکل بذارم  خوام ینم من  و م شده خوشگل  گفت بهم ( کین)اون

 . کنه خراب  خوبمو

 

 .«دارم دوست لباسو  نیا یلیخ »من

 

  تر کیش  زیچ  هی ی تون ینم. رون یب م یریم میدار ما یول. خوبه »البته،

 ؟«یبپوش

 

 . تره یا  جنده تر، ک یش از  منظورش
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 یم هاشو پستون نوک یسخت به و باسنشه یباال دهیپوش  خودش  که یکی اون

 . پوشونه

 

  فقط  یول. داره یحس  چه یلباس نیهمچ دنیپوش که کردم  یم فکر نیا  به قبال

 . خونه یتو  فقط   و ک، ین  یبرا

 . خواد یم منو  و  شنیم یشهوت و رهیت هاش چشم  یوقت

 مسته یها  آدم از  پر که یکالب ی تو  رو یزی چ نیهمچ خواد ینم دلم قطعا

 . بپوشم

 

 .«دارم دوست لباسمو »من

 . کنه یم ز یسورپرا هم خودمو  بار هر که صدامه یتو  ینفس به اعتماد و

 

 .«  یراحت »هرجور

 . خوره یم رو ش یدنینوش  ی هیبق  و

 

 . افتضاحه ش  مزه و  خورم یم خودم مال از  جرعه هی

 

  هی به ل یتبد رو  تو داره ُگه یریپ نی ا.  یبگذرون شخو  نای ا از  شتر یب دیبا »تو

 .«کنه یم کننده کسل آدم

 

  یا کننده کسل  آدم بشنوم  که نیا از شدم یم ناراحت یل یخ ش یپ وقت چند تا

 .هستم
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  باهاش و بکنم شب ن یبهتر  براش  رو تولدش شب خواستم یم شیپ مدت هی

 .ادیم  نظر به العاده  فوق که بگم بهش  و  بنوشم ودکا

 

  حسش وجودم  ی همه یتو. گهیم  راست اون . داده رییتغ  منو ک ین با بودن

 .دمینم  آن یکل فیکث دی عقا به یتیاهم گهید  که یاونقدر. کنم یم

  بکنم دیبا چکار دوست ن یبهتر  عنوان به من نکهیا درمورد هاش ناله  و آه ای

 . بکنم دینبا چکار و

 

 . فهمم ینم میدیم انجام  هم با که یکی کوچ کار هر یتو  اطوارهاشو و  ادا  واقعا

 

 .ما  یبرا. خودمه  یبرا اونا ی همه یول. داره ییها قانون کین

 .خودش  بجز ستین کس چ یه ی برا آن یکل ی  احمقانه  یها قانون

 

  هشتگ با و رهی گ  یم یسلف هی. کنه یم چک  نهی آ تو خودشو ونمیلیم بار  یبرا

 .کنه یم پست بوکش سیف  کیف  یها دوست یبرا  انهیعام و مسخره یها

 .دازه یم بر شویدست ف یک بعد و

 

 .« گرفتنههههه جشن وقت. من  دوست نیبهتر االی»

 

 . رم یگ یم رو جاناتمی ه یجلو یسخت به

 

 "کین"

 

 . رفت ینم  کاش یا
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  ته آشغال کهی ت  هی مثل باهاش آن  یکل دوستش، اون که دیفهم  یم کاش یا

 .کنه یم رفتار کفشش

  کنار اونو کنه نفس  به اعتماد به لیتبد خودشو  حقارت حس نکهی ا ی برا فقط و

 . داشته نگه خودش

 

  با یول. دهیم تی اهم  نقدریا  یخودخواه  گاو نیهمچ به نیل که دردناکه برام نیا

  بهش و دمیبوس  رو  موهاش و کردم ش ادهیپ  دوستش ی خونه   یجلو حال نیا

 . بگذره خوش گفتم

 

 .رهیبگ ادی  یزندگ یتو  دیبا آدم که هست زای چ یبعض

 .گذشته هشت از  کمی همش که یحال در. ساعته به چشمم

  یم و زنه یم زنگ نیل که یموقع یبرا . دارم یم نگه خودم  کینزد مویگوش

 . دنبالش برم خواد

 . وفتهیب  براش یا گهی د اتفاق هر... اگه ای

 

 .دارم نگه  یا  گوشه رو دمییپارانو   فقط تا کنم یم  تمرکز گزارشم یرو

 . ندازنیم  باال  قرص تند تند که معتاد و مست یآدما

 . کنن یم سکس بندازه بهشون کی کوچ نگاه هی یهرک با که ییها آدم

 . کنه یدور ازشون دیبا  من نیخوشب  یکوچولو  دختر که یی زهایچ  اون ی همه

 

 .کنه یم آدما ی همه درمورد فکرو نیبهتر  شهیهم اون

 . کنه یم نگران منو  نیا  نیهمچن. عاشقشم نیا  خاطر به من و
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  یحساب و درست دوست چ یه و رونهیب  آشغاال اون وجود  با دونم یم که نیهم

 .برگرده  تا باشه مواظبش که ستین همراهش

 .عاشقشم یدوست  ی رو ش یپافشار نیا  خاطر  به  هنوز، یول

 

 .شب مهین

 .نمش یب یم شب مهین

 

 . کنه یم یادآوری بهش قرارمونو  که شهی گوش یرو  آالرم هی

 .باشه  پر شیگوش  ی باطر کردم چک بره نکهیا  از  قبل و

 .رهیبگ یتاکس  بتونه یل یما هزار شعاع تا که داره پول اونقدر و

 . باشه ل یپات و  مست چقدر آن یکل  نکهیا  از  نظر صرف

 

 . داره منو اون  و

 . منتظرشم من

 

 "نیل"

 

 .دهی م گند یبو  کالب نیا

  بخوام  که ندارم هم یحرف  چند هر. رسه ینم  صدا به صدا  که شلوغه اونقدر

 . بزنم

  به تا دهیم نشون  عالقه اونجا مست یمردها به شتریب  االنشم نیهم آن یکل

 .من

 

 . سونیم به. ش گهید یها دوست به
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 .هاست زن کردن ارضا استاد ظاهرا که همون

 

  خونه سمت به  و کنم  یعذرخواه. بشم منصرف که کنم یم فکر  نیا به

 .برگردم

 . دارم تعلق  بهش  که ییجا.  کی ن شیپ

 ... دارم تعلق

 .یباش داشته تعلق ییجا  هی به که  هیخوب حس  یلیخ

 

  سر  رو یشتری ب موانع که نیا  از متنفرم من. ست کننده  سرگرم رفتن رونیب

 . بدم قرار دارم االن که یا العاده فوق  یزندگ راه

 . دونم یم نویا  میزندگ روز  هر ی  قهی دق هر. دونمیم خودم  که نهیا  منظورم

 باهاش کارم گهید... گذره یم خوش  بهت داره یکن وانمود که نیا...  نیا یول

 .شده تموم

 

 . کنم یم قبولش که آنه یکل آشغال تولد جشن  نیآخر نیا

 . رونی ب  برن باهاش کنه مجبور کشویف یدوستا اون دیبا گهید سال

 .ستمین گهید من

 

 مودبانه من  و.  کنه یم یمعرف لریتا نام  به مصرف یب  آدم  هی به منو  اون

 . زنم یم لبخند

 .ستمی ن  قطعا  یول. ممنونم  گمیم من و داره قرص که گهیم بهم  لریتا

  نا جادو  هی مثل  و  افته یم تهش قرص چطور  که شمیم  رهیخ  میدنینوش به و

 .شهیم دیپد
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 . آنه  یکل به هم چشمم هی

  یواقع ی جنده هی  و چسبونه یم همه  به خودشو  و زنه یم  الس یهرزگ با که

 . ساخته خودش از

 

 . کنم هیگر خوام  یم که رفته سر حوصلم  اونقدر من و نشده نه ساعت هنوز

  از  مویگوش آن یکل که کنم یم فکر  کین  یها بوسه و  نرمم و  گرم تخت به

 . ارهیم در فمی ک یتو

 

 .«دهیخر  براش نویا چندشش  ریپ  یبابا. ههی واقع... »آرررههه

 

 . دهیم احمقش دوست و لریتا دست اونو 

 .رمی بگ پسش کنم یم یسع و  خندم یم من و

 . رهیگ  یم لریتا از  اونو  آن یکل برسه بهش دستم که نیا  از  قبل

 

 .شهیم میگالر وارد و داره یم نگه دسترسم از  دور اونو 

 .شده میشخص میحر  وارد اون

 .  دو هر ای کنم هی گر  ای گوشش تو  بزنم دیبا  االن دونم ینم

 

 .«خونه برگرده ساعت سر دیبا  ندرالیس مثل »و

 

 .  خندن  یم اونا

 . خنده یم اون

 .  شمیم متنفر آن  یکل از میزندگ  تو  بار  نیاول  یبرا  و
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  متنفر ازش کرد ولم  و ها بهیغر شی پ گذاشت رو لمیوسا  که موقع اون یحت

 .نشدم

 باهام  احمقانه  جک  هی  مثل و کنه مسخره رو  کین  با میزندگ  نکهیا  االن، یول

 ...  بخنده بهم  و  کنه رفتار

 هرگز گهید و  کنم ترک  رو  نجایا االن  نیهم خوام یم که  متنفرم ازش  اونقدر

 . نمشینب

 .باشم نداشته یمشکل آشغاال  نیا  شیپ کردنش ول  با  اگه البته

 

 . زنم یم داد ک یموز ی صدا نیب

 .«آن یکل ستین دار خنده اصال. بده »پسش

 

  و من یزندگ یتو  که دهیم خودش به  رو حق  ن یا. رهیم ور  یگوش با همچنان

 .کنه یفضول من لیموبا

 یم درد احساس دلم تو  که اونقدر. بکشه شعله تمیعصبان شهیم باعث ن یا و

 .کنم

 

 . ندارم واقعا.  ندارم اونجا یخصوص ز یچ چیه من

 .ستین  نیا  واقعا مسئله. ستین نیا مسئله یول

 

 .گرده یم بازم بده پسش نکهیا  از قبل   و چرخونه یم هاشو چشم

  یم یراحت نفس و باشه دهیند بیآس  که کنم یم چکش. کوبه یم شدت به قلبم

 .کشم
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 . کنم  یم چک رو ساعت بفرستم  فمی ک یتو  امنش مکان به  اونو  نکهیا  از  قبل

 .یلعنت. گذشته هشت از یکم فقط و

 

 .نگرده بر هرگز گهید که رهیم داره امشب

 

 .باشه یخوب  ی نشونه دنینشن ی چیه کنم فکر

.  ادیم خوشش سی ب  و  درام از  اون دیشا. گذره یم خوش  بهش  داره واقعا دیشا

 .داره دوست رو دنیرقص دیشا

 . بشم متوجه  رو  ها نیا که نشده فرصت حاال تا

 

  فکر به هم لحظه هی یحت که اونقدر. گذرونه یم خوش  داره آن یکل با دیشا

 . وفتادهین من

  برام که دردناکه برام قدر همون  ستمین جهانش  مرکز  من نکهیا  دونستن و

 .ست کننده خوشحال

 

.  رهیبگ آغوش در رو یزندگ خوام یم. باشه خوشحال  اون  خوام یم من

 . برقصه سیب  و درام  آهنگ  با و بخنده  و باشه عاشق

 .کنه یم خوشحالش که هیز یچ  نیا اگه

 

 .دمیم  ادامه مویدار حساب  ی برنامه  یرو کار

 .مونده ساعت چند  فقط

 

 "نیل"
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 ازدهی ساعت یوقت  یول. شنوه ینم  بگم  بهش یهرچ که  مسته اونقدر آن یکل

 .شنوه یم صدامو  خوب نکهیا   مثل وفتمیب  راه دیبا زودتر  که گمیم بهش

 

 . چسبه  یم دستمو مچ محکم و  کنه یم ناله اون

 .«دوستم نی بهتر دارم  ازین بهت  من. »نههههههههه

 

 .باشه داشته  ازین  بهم عمرا

 . ماله یم اون  به خودشو  و. یکیما لر،یتا دوست به دهیچسب  اون

 که هست احتمالش انگار.  بزنه لبخند ایح  و  حجب و خجالت با کنه یم یسع

 . نخوابه اروی  اون با امشب

 

  لبخند هی با  و بهم کینزد  یلیخ. ستمی ن  راحت من و کهینزد من به  یلیخ لریتا

  اون رمیم جا  هر یول رمیبگ فاصله  ازش کنم یم یسع.  رقصه یم احمقانه

 . ادیم دنبالم

 

 .«  منتظرمه کین.  کلز رم،یم دارم من. گمیم ی»جد

 

 :گهیم پرخاش  با

 .« دمیشن  یلعنت کین درمورد  بس از شدم »خسته

 

 یول. شدم  خسته طرفه کی یدوست  نیا  و  اون یها  پرت  و چرت  از منم

 .دمیم ادامه دنیرقص به و رم یگ یم گاز  زبونمو

 . تولدشه امشب باشه یچ هر
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 "  کین"

 

 .  دهنمه تو قلبم زنه یم رو شب مهی ن  زنگ ساعت یوقت

 گهید کالب به کالب هی از که یمردم ی همه و ذارم یم  پا ری ز رو ابونیخ

 .گذرونم  یم نظر از  رو رنیم

 .موهاش  یبایز  و بلوند رنگ  یجستجو  در

 

 کجاست قرارمون  میدون یم هردومون  حداقل. کنم یم پارک درست مکان یتو

 . ادیب طرف  نیا  به دیبا اون  و

 

  ینم جرات نمیهم ی برا. هستن کالب کدوم یتو  قایدق ها دختر دونم ینم من

 نباشم من  و ادیب  اون  اگه چون.  برم دنبالش  و بخورم  تکون جام  از کنم

 . بمونه رونیب سرما نیا  یتو  مجبوره

 

 . کنه حس  یب پاهامو که ادهیز اونقدر دسامبر ماه یسرما.  ادیم برف داره کمی

 . هستن تکاپو در همه و نمونده سمسیکر به یادیز مدت

 . من بجز همه،

 

 . ی چیه. کنم یم چک  مویگوش دوباره

 . ریگ غامیپ  یرو رهیم میمستق و رمیگ یم شو شماره

 

 . ندارن ی خوب یده آنتن ها کالب اکثر. ستین  یمهم زیچ
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  دارم که دونم یم . دهیم نشون رو شب مهین از بعد قهیدق ده لمیموبا یوقت یول

 .گم یم دروغ خودم به

 

 "نیل"

 

 .«رمیم دارم واقعا گهید »من

 . بدم نشون  بهش رو  ساعت تا ارمیم باال  لمویموبا ی  صفحه

 .برگردم نیماش به که دارم وقت  یاونقدر. دوازده به ربع کی

 

 . کنم صبر  تونم ینم

 .برنگرده هرگز گهید که رهیم امشب

 

 .سهیوا   پاش یرو تونه یم یسخت به.  مسته واقعا  آن یکل

 .چسبونه یم گوشم به دهنشو زنه یم چنگ  آرنجمو  که نطوریهم

 .«نداره یا دهی»فا

 

 . خندن یم پسرا  و

 .ندارم خبر ازش  خودم که داره وجود من درمورد دار خنده ز یچ هی

 . مطمئنم

 

 یاشکال ک ین  نظر از  مطمئنم. خونه ببرم  تورو  بذار.  کلز ،یهرچ »حاال

 .«نداره
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  اشیگر فاحشه با  اون  که دارم رو  یاحساس همون من و دهیم تکون سرشو

 .دهیم بهم

 

 .«نداره یا دهی»فا

 .خنده یم

 .«ستین  اونجا »اون

 

 .زنه یم من مال  به  شویدنینوش وانیل

 . کنم تمومش ندارم  قصد قطعا و دمشیخر  اول همون که  همونه من یدنینوش

 

  بلند اون یول. مونه یم یآشغالدون ن یا ی تو  اون که البته بگم  بهش  خوام یم

 . شنوه ینم منو ی صدا و خنده یم

  از که  موقع اون مثل . کنم ی م حسش من و  افته  یم داره بد اتفاق  هی

 . رفته اون که  دونستم یم و رونیب اومدم ییدستشو

 

 . خنده یم

 .«دادم رییتغ ساعتشو گرفتم تویگوش  یوقت. کردم یدستکار ساعتتو »من

 

 .بنده یم خی  هام رگ یتو خون

 

 .دهی م فشار بازومو اون

  و آمد و  رفت یتو تیمحدود.  یبش  بر سر حوصله شهیم باعث »اون

 .«یبگذرون خوش  دیبا تو . رهیپ یلی خ المصب  اون.  زیچ  همه یتو تیمحدود
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  تلفن نیا دمیفهم   رید نقدری ا که. متنفرم حماقت  حجم نی ا  خاطر به خودم از

 .دهینم آنتن  آشغال مکان نیا  یتو

 

 ...«دینبا »تو

  نیا دونهیم وجودم تمام که یحال در. کنم باور  خوام ینم. دمیم تکون سرمو

 .داره قتیحق

 

  یلیخ داده انجام که یلعنت کار از . ارهیم باال خودشو  لی موبا مغرورانه

 . خوشحاله

00:47 

 

 .کردم رید ساعت کی ک ینزد. یلعنت

 .ببلعه منو و کنه باز دهن نیزم کنم  یم آرزو

 

 .«دمتیی»گا

 . کنم ینم باور  رو  شهیم خارج  دهنم از که یکلمات خودمم   و گم یم نو یا

 

 .شنیم کرد تعجب از  هاش چشم که نم یب یم یکیتار  یتو

 ؟«ی»چ

 

 . کشم یم غیج

 .«دمتیی»گا

 . ستین مهم برام یچیه گهید و
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  به تا دمیم هل و  زنم  یم کنار رو مست یها احمق. رمیم  یخروج در سمت به

 . رسم یم رختکن

 کنم یم یسع تپه یم شدت به قلبم که یحال  در. نااستواره و متعادل نا هام قدم

 . بشم  وصل  شبکه به لمیموبا با

 

 .کشه یم منو  و نهیشی م بازوم  یرو یدست

  کین یدد که  ی بارون شب اون و ابون یخ  اون به گردمی م بر لحظه هی  یبرا

 .داد نجاتم  وحشت و ترس   از و  گرفت منو

 

 . آنه یکل. ستی ن  کین یکی  نیا یول

 .کنه یم نگاه بهم یدلخور و  خشم با داره که ادهیز  روش  اونقدر

 

 .گهیم پرخاش  با

 .« نرو ؟ یریم  یدار یگور »کدوم

 

 .« کلز بذار،  تنها منو  فقط. بذار »تنهام

 

 .  زنه یم غیج

 .«یمن دوست نیبهتر  ی لعنت یتو. »تولدمه

 

 . ستمین یول

 .ستین من یدوستا جزء باشه یهرچ ی عوض اون
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  من از یکن ینم دا یپ ی تر باحال آدم یوقت فقط تو . ستمین تو دوست »من

 .«کنم  جورت و جمع تا یکن یم استفاده

 

 . ندارم براش  ی وقت گهید من و. زدم یلیس بهش انگار کنه یم نگاهم ی جور

 .کنه ینم  ولم اون یول گردونم یبرم ازش  رومو

 

  کدوم چیه. کنم  جورت  و جمع که یکن  یم استفاده من از  یدار تو . نیل »نه،

 .« تو خاطر  به اونم باشن من با خوان   ینم دوستام از

 

 . کنه ینم  ول دستمو مچ اون یول بشنوم حرفاشو خوام  ینم

 

.  افتاده عقب گن یم بهت  اونا نه؟  مگه کنن، یم صدات  یچ  اونا یدون ی»م

 باعث که یاحمق یلیخ  تو گهیم ورنون یمر. کننده کسل ی جنده گنیم بهت

  باهاش تا ندارم یدوست چیه من که  هیلیدل همون نیا. ادی ب  خون گوشش یشد

 .« تو خاطر  به.  برم رونیب و بگردم

 

 .نهیهم قصدشم ادیم نظر  به  و . داره درد حرفاش

 .  ستین قرارم دادن دست از ی اندازه  به دردش یول

 

 .«ستمین گهید من. آن یکل دمتیی»گا

 . زنم یم  حرف کوتاه قصد از

 

 . رمیم ابونیخ سمت  به و  کنار زنمش یم

 .ادینم دنبالم گهید اون  و
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 . زنه یم غیج

 .«نداره دوستت کس چیه. نداره دوست  رو  تو یعوض »اون

 

 "نیل"

 

 . م ده یندو نیا  از  تر عیسر میزندگ یتو هرگز

 . کنن یم لمس رو  نیزم یسخت  به پاهام دوم یم ساحل ی تو که یحال در

 .کردم چکار  که فهمم یم یوقت زنه یم گلوم یتو  قلبم

 . کرد چکار اون که

 

  و. دوم یم همچنان یول. نمیب یم دور  از نشویماش که ی وقت اومده  بند نفسم

 . نمشیب یم بعد

 . دوه یم داره اونم

 

  خوام  یم و کنم یم  حلقه گردنش دور  دستمو و کنم یم پرت  سمتش به خودمو

 . ادینم زبونم به  یا کلمه  چیه یول متاسفم چقدر  که بگم بهش

 

 !«شده؟  خبر چه شده؟ یچ ن؟ یل هی»چ

 

  چشم. کنه یم  چک  پامو تا  سر و هامه گونه ی رو و موهام یتو هاش دست

 . مبهوته و گرد هاش
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  برام یلیخ کردم کاریچ من نکهیا   دونستن. کنم یم تقال دنیکش نفس   یبرا

 .دردناکه

 :گم یم کنان خس  خس

 کرده عوض ساعتمو اون ... بود آن یکل ریتقص . ستین  ی اونجور...  یچی»ه

 !«دونستم ینم که خورم  یم قسم! دونستم  ینم من! بود

 

 .ادیز یلیخ. ست آزرده یلیخ هاش چشم  فهمه یم نو یا  یوقت

  نه. رمیبگ مو هیگر ی جلو کنم یم  یسع. آشغالم هی کنم  احساس شهیم باعث

 . م احمقانه رفتار اون از بعد

 .بودم  احمق یلیخ من

 

 . گفت آن یکل  که همونطور. اریع  تمام احمق هی. بودم لوح ساده واقعا من

 

 دستش؟« یداد تو یگوش »تو

 

 .«بدم بهش خواستم ینم. گرفت ازم  خودش! »نه

 

 .«تمام ساعت کی . نیل بودم،  منتظر نجایا ساعت کی »من

 .دهیترس  هاش چشم و ست آزرده یلیخ  اون

  یمزخرف حس چه ی دونیم چیه. بودم  جیگ. نیل بودم، شده  وونهید یلعنت »من

 ؟«یدونیم چیه بود؟ 

 

 . دونم ینم. نه

 .داده دست از اون   که یاونجور نه. ندادم دست از رو یکس  حاال  تا من چون
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 . کنم درکش کمی نکهیا  ی برا رمیم یم دارم من یول

 .دمی م دستش از دارم کنم یم حس  االن  چون

 .دمیم دست از زو یچ همه دارم  کنم یم حس

 

 :کنم یم زممه

 .«ک ین خوام،  یم معذرت یلیخ. »متاسفم

 . نهیاندوهگ  و آروم  صدام

 

 .کنه ینم  هم یا اشاره یحت اون یول. ستین  گفتن یدد وقت االن

 و دهیم فشار هم به هاشو دندون. ها دوردست به. شده رهیخ من سر پشت به

 .نهیغمگ نگاهش

 

 .«شو »سوار

 

 ۲۵ فصل

 

 "کین"

 

 . درد نطوریهم و. تیعصبان و  الیخ  یراحت  نیب وحشتناک یدوراه هی

  و یمالحظگ  یب  نیهمچ ن،یل مثل  یخاص  و یداشتن دوست آدم که دردناکه

 . بکنه یحماقت
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  یم هم به و شهیم رو و  ریز دلم. زنه یم نبض هام قهیشق و  کنم یم یرانندگ

 . چهیپ

 

 :گهیم دوباره

 .«دی»ببخش

 . کنه آروم منو االن  تونهی نم یچیه یول

 

 . انفجارم ی  آستانه  در و یعصب هنوز  که االن  اونم.  بگم  که ندارم یچیه

  ینیاط یش. کنم یم  یرویپ داشتم گرفتنشون دهیناد در یسع  که ینیاطیش از دارم

 . داره یاحساس چه دادن دست از  رو  زیچ همه دوننیم که

 

 . کنم یم پارک و  شمیم رد تیگ از

 . رمیم یورود سمت به  و کوبم یم  هم به رو نیماش در

 نگاهش و شدن دهیچ یپ هم به محکم هاش دست. ادیم دنبالم هیسا هی مثل نیل

 . نهیزم به

 

  که انگار کردم حبس  خودمونو. کنم یم قفلش  و بندم یم سرمون پشت درو

 . خطره در هنوزم نیل

 .اطهیاحت یب  فقط. ستی ن خطر   در اون یول

 . جا  یب اعتماد خاطر  به

 

 .کنه یم زمزمه

 .« خورم یم قسم.  کی ن خوام یم معذرت. »متاسفم
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 . خورده یدنینوش چقدر  االن تا  ستمین مطمئن. زمیر یم براش وهیآبم  وانیل هی

  مقدار خودم یبرا  و . ارم یم رونیب پدرم  یمخف بار از هم  یسکیو  یبطر هی و

 . زمیر  یم اون  از یمتناسب

 

 .زده زل بهم  شیخرگوش  یها چشم اون با. کنه یم نگاه منو  اون

 ...«برم تونم  یم... یبخوا  تو اگه...  برم تونمی»م

 

 : گمیم بهش خشم با

  تا. شهیهم یبرا . یشد حبس  تو . ن یل جا،  چی ه. یرینم  یقبرستون چیه »تو

 .«ابد

 

 .ادیم نظر  به مسخره واقعا  نیا شده؟  حبس

 

 .دهیم تکون سر اون  هرحال به

 .«»خوبه

 

 . کنم  یم پرخاش

 .«ستین خوب وجه  چیه به ن یا. نیل ست،ین خوب نیا! »نه

 

  تونم ینم من. ستین دختر  هی فقط  اون.  شمیم رهیخ رومه روبه  که یدختر به

 . کنم  محافظت ازش  ز یچ همه برابر در تونم   ینم. کنم شی زندان  قفس  هی  یتو

  که داره ازین من به که نوپاست طفل هی  اون که کنم وانمود همچنان تونم ینم

 . کنم پاک  فشوی کث باسن و بشورمش کنم، تنش لباس
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 .شد تموم گهید مون یالیخ یباز . شد تموم همش

 . ستین نیج  اون

 .ستین  هم زا ییلو یحت اون

 

 . نشناخته رو عشق وقت  چ یه که یجوان زن . خودشه  فقط اون

 . داره یحس چه بده تیاهم بهش یکس نکهی ا دهینفهم هرگز

 . خواد یم ازم  اون که هیز یچ ن یا و

 

  تماس ای.  نو  لی موبا هی نه. یعاد  ر یغ ی  رابطه هی نه. خواد یم عشق اون

 .ناهار وقت سر هرروزه یها

  یکس و  یواقع  جوان زن  هی عنوان  به.  یواقع عشق هی. خواد یم عشق اون

 . کنه رفتار درست باهاش که

 

 .« کنم یم خواهش. بزن حرف »باهام

 

 . کنم شروع کجا از  دونم ینم

 .دهیم قلب قوت بهم مشتاقانه هاش  چشم  با و داره یبرم سمتم به یقدم اون

 .«بزن حرف  باهام »لطفا

 

 .«  کنم فکر درست تونستم ینم  که دمیترس اونقدر. بودم دهیترس »من

 

 . لرزن یم هاش لب. دهیم تکون سر

  بودم دهیترس. یدیترس چقدر  االن تو  که دونستمیم چون. بودم دهیترس »منم

  رو  زیچ همه کردم یم فکر چون بودم دهیترس. زدم بیآس بهت بد یلیخ  چون
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. نداده تیاهم  من به یا  ذره یحت هرگز که یکس خاطر  به  فقط . دادم دست از

 .«کردم خراب رو  داشتم میزندگ  تو که یخوب ز یچ تنها  چون بودم دهیترس

 

 یعصبان شدت به  فقط و . نجامیا  هنوز من. نیل ،ینداد دست از  رو یچیه »تو

 .«ام

 

 .دهیم تکون سر

 .«یدیترس من  خاطر به. یهست یعصبان من خاطر »به

 

 .«هستم یعصبان  آن یکل احمق،   خودخواه ی جنده اون دست از  خصوص »به

 

 . ندازهیم باال شونه

 .«گرفتم یم جلوشو دیبا  من. کردم یم متوقف  اونو  دیبا فقط »من

 

 . کنم  یم موافقت

 .«یکرد یم  کارو  نیا دیبا. »بله

 

 ...« شهینم تکرار چوقتیه گهی»د

 

 .«شهینم. »نه

 

  با. کنه یم مزه  مزه رو ش  وهیآبم کنه، یم نگاه اتاق  اطراف به  که نطوریهم

 . نه ای بکنه یکار دی با که رهیدرگ خودش
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  سزاوارشم،  من. کمربند با. کرد یم پدرت که ی جور همون. کن هیتنب »منو

 .« حقمه یبکن باهام یهرکار. یدد

 

  یم ترش یقو  نیآدرنال.  خوره یم  تکون درونم که کنم یم حس  رو والیه

 . بخوام نو یا  که راحته یلیخ. کنه

  گرفته ادی پدرش از  هم اون  و بردم ارث  به  پدرم از که یروش  با  رو تسلط که

 . کنم جستجو 

  که ییجا همون. شده زونیآو مطالعه اتاق وار ید به قالبش  از که یکمربند

 . کرد یم استفاده ازش اون

 

  نکهی ا به کردنش مجبور  و خوره یم شالق که نیل پشت  یبایز  ی منظره

 .  زهیانگ  وسوسه کنه، تحمل رو  شیدقت  یب عواقب

 

 .« کرد ینم همی تنب تیعصبان ی تو وقت  چ یه پدرم. نبود  یعصبان وقت چی»ه

 

 .«  تو مثل  نه. نداد  دست از رو یکس وقت چیه پدرت ی»ول

 .  درسته نیا

 .«  نداره یتیاهم. یدد گم،یم راست. ستین  مهم »برام

 

 .  زیچ همه کردن بهتر   یبرا  مشتاق، و. هستن گر شیستا هاش چشم

 .  بکنه کارو نی ا  بتونه کمربند دیشا

  هرگز آن یکل مثل  یاحمق  ی فاحشه  که ببنده بهش یمحکم سمانیر  و ر یزنج

 .  کنه ش  پاره نتونه
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 .« داره درد کار نی»ا

 

 .« یدد دونم،یم نوی»ا

 

 .«  یدون ینم وجه  چیه به. یدونی»نم

 

 .« ستین  مهم »برام

 

 .کشم یم سر  رو  یسکیو ی  هیبق

 .«مطالعه  اتاق به »برو

 

 " نیل"

 

 . ارمیم باال دارم  کنم یم حس.  چهیپ یم هم به م روده و  دل و  مضطربم

  در درنگ یا  لحظه بدون و دمیم  ادامه راهرو سمت به راهمو همچنان یول

 .کنم یم  باز رو  مطالعه اتاق

 

  یبهتر  احساس  بهش و کنم  یراض  رو ک ین خوام  یم من. خوام یم نو یا من

 . بدم تیامن احساس بهش خوام یم. بدم

 . هستم یخوب دختر واقعا من که  بدونه  اون  خوام یم

 . متاسفم واقعا که بدونه  خوام یم

 

  حبس  نفسم بنده یم سرمون پشت درو که شنوم یم یوقت و سرمه پشت اون

 .شهیم
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  کنم، فکر شهیم باعث کشه یم  قالبش  از  محکم اونو  یوقت  کمربند یصدا

 ام؟  آماده  براش واقعا

 

 .« بخواب زیم یرو شکم »به

 

 یم شده  ی کار خاتم  زیم به صورتمو  و برم یم نیی پا  اطیاحت   با خودمو

 .دهیم چوب خوب یبو  اون . چسبونم

 . اسکاچ و ی میقد یها کتاب مثل

 

  نجای ا ی وقت اونم  یعنی. شنیپوز نیهم در قای دق. کنم یم تصور   نجایا  رو  کین

 د؟ یتپ یم شدت نیهم به قلبش  گرفت یم قرار

 

  یم نییپا شورتمو و  یشلوار جوراب  و  زنه یم باال لباسمو یحرف چیه بدون

 .کشه

 

 .ندازهیم خارش  به لختمو پوست سرد یهوا

 .بدم  قورت بذاقمو تونم یم یسخت به و شده خشک دهنم

 

  تو نکهیا   خاطر  به. ام  یعصبان نکهیا  خاط  به نه. زنم  یم ضربه شش»

 .« یسزاوارش

 

 .«دارن ن یپلیسید به ازین  سرکش یها »دختر

 

 .«نیل دادنه، تیاهم ی  نشونه نیپلیسی»د
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 .«یدد دونم، یم  نویا من. دونم ی»م

 

 .«نیل دارم، »دوستت

 

 .کمربنده درد از  شتر یب یلیخ دردش دادم انجام من که  یکار. ناراحتم من و

 

 .«یدد دارم، دوستت »منم

 

 : کنه یم تکرار

 .«یریگ یم ادی درستو  تو  و. ضربه »شش

 

  ی چیه. نداره تیاهم ما بجز  یچیه.  نداره  یتیاهم یول. گرفتم ادی االنم نیهم

 .من داشتن دوست اونم   یبرا و.  کین داشتن دوست بجز  نداره تیاهم

  ینم  تشیاذ گه ید چوقتیه من میبش  مطمئن نکهیا  بجز نداره تیاهم یچیه

 .کنم

 

 . بلعم یم رو هوا کنم یم حس باسنم ی رو رو  چرم  یوقت

 .«یبکش درد »قراره

 

 . رمیگ یم محکم  رو زیم ی  گوشه و کنم  یم حبس نفسمو

 . مونم یم منتظر و
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 .سکوت

 . یطوالن  و نیسنگ سکوت هی

 

 .کنه یم زمزمه

 .«زمیعز دارم، دوستت یلی»خ

 .زنه  یم رو  ضربه بعد و

 

  حبس  نهیس ی تو نفسم. کشم یم جلو   خودمو  جلو زیم  یرو  و کنم یم ناله

 .شده

 .سوزونه یم واقعا اون

 . بخورم  وول پاهام یرو شهیم باعث سوزشش

 

 ک«ی»

 

 .خوام   ینم واقعا. بزنه شویدوم خوام  ینم

 . نهیغمگ و دیام  نا صدام. کشم یم غیج ادی م نییپا  کمربند یوقت

 . زهیر یم  نییپا  و شهیم یجار هام چشم از  اشک

 

 »دو«

 

 . ام  بچه  هی کنم حس شهی م باعث و لرزه یم هق هق شدت از بدنم

 

 نه؟« مگه کنم، یم کارو  نیا  دارم چرا  یکن یم درک »تو
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 . کنم یم درک  من. دمیم تکون سر

 .  بکنه کارو نیا   خواستم ازش  خودم

 

 .ادیم فرود سوم بار  یبرا یوقت کنم یم ناله دوباره

 . ام یلعنت ی  بچه  هی من. بچه

 

 »سه«

 

 . رهیگ یم ش یآت داره باسنم.  کنم یم ی زار و  شمیم خم  ور هی به

 

 »چهار«

 

 . کنم یم هیگر وضوح   به  یبعد ی  ضربه با

 . شم هیتنب دیبا یدد خاطر به نکهیا ای. شدم یشکل  چه که دمینم یتیاهم

 .  دمینم تیاهم سوزش اون   بجز زیچ  چیه به

 

  »پنج«

 

 .  کنه یم صبر  اون  و.  بندم یم هامو چشم  ششم ی  ضربه  یبرا

 .  شهیم متوقف بدنم لرزش و شهی م آروم  هقم هق که ی وقت تا  کنه یم صبر

 

 یم نگاهش می اشک یها چشم  با و  کنم یم بلند سرمو ی وقت تا  کنه یم صبر

 .  کنم
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  ن؟«یل  ،یگرفت ادی »درستو

 

 .« یدد »بله،

 

 .  ندازهیم رو کمربند

 .  ستین کار در یشش ی شماره

 .  بشه تر دیشد م ه یگر شهیم باعث نیا

 

 .نجاستیا  اون  حاال و

  نوازش  موهامو  کنم  یم هیگر که نطوریهم و رهیگ یم بغلم و  کنه یم بلند منو

 .کنه یم

 

  اون. دهینم ی تیاهم که ادیم  نظر به  کین  یدد یول. کنم هیگر ندارم  حق من

 .مهربونه و  گرم یلیخ

 .بکشه درد همه اون شدم باعث من نکهیا با  یحت.  محبته با یلیخ

 

 .«داره درد بودم گفته »بهت

  رو  راهنش یپ داره هام اشک. دمیم  تکون  شه نهیس یرو که یحال در سرمو

 . کنه یم سیخ

 

 .بده یتیاهم اون نکنم  فکر حال  هر به. نکنم  نیف لباسش یرو دوارمیام

 

  چشم و. ارهیم  باال خودش سمت به  سرمو و زاره یم هام گونه یرو دستشو

 . ستنین یعصبان گهید هاش
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 . ان دهیترس  فقط

 

  ، یستین کوچولو دختر  هی تو . کنم  ینم استفاده کمربند  از وقت چیه گهی»د

 .«یهست  که میکن  وانمود میدار دوست فقط ما. نیل

 

 . موافقم باهاش  واقعا. ام یراض حرفش  نیا از  من و گلومه یتو  یبزرگ بغض

 

 .گهید یزهایچ همه و. دهیترس و سرزنده، و ناراحت،  و خوشحالم، و

 

 .« کین »ممنونم،

 

 ۲۶ فصل

 

 ک«ی»ن

 

 . کنم  مراقبت ازش دارم  ازین من که همونطور درست. داره ازین مراقبت به نیل

 . میکن پر  رو گهیهمد یخال و شکسته یها تکه تا م یدار ازین هم به ما

 

 . بود بای ز نیا

 . باستیز هم هنوز

 

 گهید. میدیم انجام  هم یبرا ما که باشه ی زیچ ی همه تونهی نم یباز  نیا یول

 .نه
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 . خودم  یبرا نطوریهم و.  زمیریم براش  یسکیو کمی

 .«یبش آروم کنه کمکت تونهی»م

 

 . زنه یم لبخند

  از  ی خبر اون در گهید که یسکوت در ما و. نمیش یم  زیم پشت روبروش 

 . میبر یم سر به ستین  تشنج  و یریدرگ

 . میگذروند سر  از  رو اتفاق اون

 

  گهید روبروم  دختر و . برگشتن کشونیتار  گودال به دوباره درونم نیاطیش

 .ادینم  نظر به شکسته قلبش و  برداشته  ترک روحش  که یکس مثل

 

  بگو  بهم. بود یفی کث گاو چه نکهیا درمورد نه.  بگو بهم آن یکل »درمورد

 .«اومد خوشت  ازش  چرا  شیدید که بار  نیاول

 

 ؟«یبدون ی خوا یم »واقعا

 

  که بفهمم خوام یم من. نیل بوده،  تو  از  یقسمت اون . بدونم  خوام یم »واقعا

 .«میریبگ  رو افتادنش   اتفاق  دوباره یجلو  م یبتون  ینجور یا دیشا. چرا

 

 .«تمومه اون با کارم  من. افته ینم اتفاق چوقتیه گهی»د

 

 .درده از سرشار کرده که یاشتباه   از هاش چشم.  کنم یم باورش من

 .گلوشه یتو یبزرگ بغض که دونم یم
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  افکارشو و  چرخونه یم زیم یرو  شو یخال وانیل. کنه یم صبر لحظه  چند

 .کنه یم مرتب

 .دمیم سامان  سرو رو  شانمیپر ذهن دارم خودمم چون.  کنم یم درکش من

 

  مهد. بودم یخجالت  کردم شروع رو مدرسه یوقت. نداشتم رو کس چیه »من

  برم  و دور  یا گهید ی  بچه  وقت چیه  اون  از  قبل و بودم نگذرونده  رو کودک

  که بودم نگران. بودم دهیترس مدت  تمام.  مامانم و بودم من  فقط شهیهم. نبود

 .« برنگرده مامانم نکنه

 .  زنه یم ی تلخ لبخند

  پسراش دوست.  گشت یبرنم  واقعا وقتا ی بعض که بود نیا   خاطر به شترشی»ب

  یبو که ریپ  زن هی. هیهمسا شیپ  ذاشت یم منو. گهید  زیچ  هر ای کارش ای

 .« داد یم ریپن

 

 !«ر؟ ی»پن

 

 .« سبز ریپن  »اوهوم،

 .دهیم نیچ دماغشو

 .« بود بوگندو یلیخ  یول بود یخوب »آدم

 

 بود؟«  اونجا آن یکل »و

 

 . ندازهیم باال شونه

  خسته ازم  که ییوقتا یحت رفتم یم دنبالش رفت یم  جا  هر. مواقع »اکثر

  صبر. کردم یم  نگاه فقط من و کرد، یم یباز گهید یها  بچه  با اون. شدیم
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  و زد یم حرف  یادیز یآدما با اون. کنن  صحبت باهام  اونا تا کردم یم

  منم و. کنم جور  و جمع  رو یچ همه تا هستم اونجا  من شدیم مطمئن شهیهم

  بر  و دور  منو  اون  چون  فقط. خورم  یم یدرد هی به که شدم یم مطمئن

 .«داشت یم نگه خودش

 

 .« واقعا نه. نیل  ست،ین یدوست نی»ا

 

  ینم. کنم نگاه بهش  ینجور یا خواستم  ینم قبال یول.  دونم یم نویا »االن

  که یبفهم بعد  و  یبد انجام شهیهم  کارو هی که سخته. کنم فکر بهش  خواستم 

 .«بوده دروغ و  مزخرف همش

 

 .«باشه یواقع یخواست  یم تو. فهمم ی»م

 

 . چرخونه  یم رو وانش یل

 شهیهم اون . بود   خودخواه یلیخ شهیهم آن  یکل. نطورهیهم کنم فکر »آره،

 خواست یم کجا خودش. کرد یم توجه خواست یم خودش  که یزیچ  به  فقط

  من. کنه سکس خواست یم یک با  ای  بکنه خواست یم  یا  یباز  چه ای بره

  داستان اون.  یزی چ  نیهمچ ای شیدست فیک مثل . بودم یجانب  لوازم  جزو   فقط

. ست العاده فوق اون  کنم فکر من کرد  یم یکار و کرد ی م فیتعر  برام ییها

 من دونست یم  که یحال در هیباحال آدم یلیخ کرد یم احساس کنم یم فکر

 .«ندارم یاحساس نیهمچ

 

 .«زمیعز بودن، آشغال یعنی بودن باحال  اون  نظر  »از

 

 .« دونم یم االن تازه هم نویا کنم »فکر

 .زنه  یم بهم ی تلخ لبخند
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  احساس من و.  دیرس یم نظر به تر بزرگ. دیرس یم نظر به تر  جذاب »اون

  تونست ینم  یحت مامانم فقط. مامانم مثل. ترم آزار  یب  که. ام بچه کردم یم

  دیبا من. بود باهاشون که ییمردها مقابل  در ای کار سر. باشه خودش مواظب

  یکوچولو دوست هی  و اون  ی برا مامان هی. کردم یم یمادر هم مامانم یبرا

 .« بود  ختهیر هم به  زیچ همه شهیهم. آن  یکل یبرا   خنگول

 

  رو دوباره میتون یم ما یول. نیل بشه،  ختهیر هم به شهیهم تونهیم »اوضاع

 .«م یکن راهش به

 

 . خوره یم سر ش گونه از  اشک  قطره هی

  دونستم ینم  من. ترم خوشحال  عمرم یتو  شهیهم از من  چون.  دوارمی»ام

  چقدر دونستم ینم.  داره یحس چه باشه داشته دوستم واقعا که نفر  هی داشتن

 .«کنه مراقبت ازم  تونه یم که یکس با کنم تی امن  احساس  تونم یم

 

 . کنم یم اعتراف 

  و. کنترلمه تحت اوضاع که دونم یم یوقت. کنم یم تیامن  احساس »منم

  نیا  و. نی ل ندارم،  یکنترل تو ی رو من. ستین  نطوریا  یول.  تو نطوریهم

  یخوا  یم  چکار ای یهست یک واقعا که. کنم کنترل تورو دینبا من. درسته

  تونم  ینم یول .  کنم مواظبت ازت  تونم یم. کنم تیحما  ازت تونم یم. یبکن

 .«کنم کنترلت

 

 .شدم من یول. باشه شده  متقاعد ادینم نظر  به

 

  مثل قاب هی به شده سنجاق  نه. پروانه   هی مثل زنده،. باشه آزاد دیبا عشق

 .داشتم نگهشون یادیز مدت من که ییها نمونه
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  پر  یبرا آماده و  محفوظ کامال. بود نقص ی ب یا شهیش ظرف   هی نیج  اتاق

 .دادم دست از  که یاون  ی جا به د،یجد  یکوچولو دختر هی با شدن

 . امیرو تحقق یبرا  شانس هی

 .بشن یکی  به  لیتبد  تونن ینم  هرگز ا یرو دوتا یول

 

  خاطر  به ،ید یم انجام برام  که یکار  خاطر به نه . عاشقتم واقعا. »عاشقتم

  که ینیب یم من  در رو یز یچ اون  ی  همه و یهست مهربان و صادق تو  نکهیا

 .«نم یبب  وجودم در  خواستم یم خودم

 

  خاطر  به نه ،یهست  من یکوچولو دختر نکهی ا خاطر  به نه. نیل عاشقتم، »منم

  رو اونا یا گهی د چکسیه که میکرد تجربه   هم با رو یب ی عج یزهایچ  نکهیا

 .«  یدار یی بایز روح  تو چون  عاشقتم. فهمه ینم

 

 .زنه  یم یدرخشان لبخند

 .«  ندارم ازین آن یکل به گهید »من

 

 .دمیم فشار و رمیگ یم  زیم پشت از دستشو

  آروم  اونا بدم  اجازه که ام آماده من. نطور یهم هم زاییلو . رفته گهید نی»ج

 .«  میکرد فرق گهید تو  و من. رنیبگ

 

 .«ما م یبش هم با خواد یم دلم. ما یعنی»

 

 .«دلم زی عز نطور،یهم »منم
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 .انیم  نظر به ک یکوچ یلیخ  من یها انگشت برابر در هاش انگشت

 ؟«یچ حاال »خب،

 

 . گم یم بهش

 .«دهیجد روز  هی فردا . م یبخواب میری»م

 

 .دهیم تکون سر

 .«ادیم خوشم  ازش  یلیخ »مطمئنم

 

 "نیل"

 

  یم هیگر داشتم موی زندگ کل کنم یم حس  شورم، یم صورتمو حمام  یتو یوقت

 .کردم

 .ست خسته هام چشم و  کرده پف هام گونه

 

 . گذاشتم ن یزم رو نیسنگ یلیخ   ی  وزنه هی  انگار. دارم  یخوب  حس یول

 . نبود من یبرا  فاضالب آب راه ه ی بجز یچیه آن یکل

 

  چه میزندگ بودم دهینچسب بهش اونقدر  ها سال اون تموم  اگه که کنم یم فکر

  یزندگ یا گهید  جور و کردم، یم دای پ یا گهید یها دوست اگه. شدیم ی جور

 .کردم یم

 .شدم یم بزرگ  اگه

  منو بتونه می بچگ یتو من از مراقبت که ست مسخره.  بهیعج یلیخ ن یا و

 . کنه بزرگ زن هی  به لیتبد
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 . من به هم کی ن و زنم یم لبخند خودم به

 .«بود یروز »عجب

 

 .«آوردم کم که »من

 

 .« نطوریهم »منم

 

 .شمی م راهرو  وارد باهاش و رمیگ یم دستشو

 .نه  امروز  یول. کنه باز رو  نیج  اتاق در شهیهم مثل  که منتظرم

 

  یم تپش به  قلبم کنه،  یم باز رو  یا گهید در یوقت و گرده یبرم عقب به

 . افته

 . شهیم باز خودش اتاق  به که یدر

 . نرفتم اونجا وقت چی ه بایتقر

 

 . زنه یم  کنار برام رو  یروتخت و کنه یم روشن  رو تخت کنار  چراغ

 

 .« منه تخت نی»ا

 .داره حیتوض   به ازین انگار گهیم نوی ا ی جور

 .«کنم یم  باز  جا کمد یتو هات لباس یبرا  »صبح

 

 .«»ممنونم
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 . بخوابم  اون یها مالفه ی رو که بهی عج یلیخ

 . نرم  و. بزرگساالنه و  کیش. هستن  یخاکستر  اونا

 

  نجا،یا  چوقتیه اون  که دونم یم من و . بوسه یم موهامو  و کشه یم جلو  منو

 . ستین کی ن  یدد اتاق  نیا  یتو

 .ادینم بهش ییجورا هی

 

 . خوبه ن یا و

 . داره یخوب احساس

 

 .« نیل ر،یبخ »شب

 .شنی م یجار  زبونم یرو یراحت به کلمات و

 

 .«کی ن ر،یبخ »شب

 

 .شهیم خوب داره حالمون که  دونم یم و کنه یم  بغلم تر محکم کمی

 

 ۲۷ فصل

  ی فضا نجایا.  بشم دار یب خواب از  یبزرگ  تخت نیهمچ تو  که بهی عج یلیخ

 .داره  وجود اومدن  قوس و  کش ی برا  یشتریب

 . برم یم لذت یاضاف  یفضا از  و کشم یم پاهامو

 .منه کنار قا یدق لبخند هی   با و ساکت ک،ین و
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 .«خوابالو  ر،یبخ  »صبح

 

 .« کین  ر،یبخ  »صبح

 

 . کین

 .کنم یم عادت بهش کم کم دارم

 . کنن یم ریی تغ چطور   زهایچ نکهیا . جالبه

 

  به و. شد معلق بعد و رفت باال سرعت به  اون.  میبود ییهوا  ترن  هی یرو ما

 . افتاد ن ییپا یوحتشناک طرز

 . میر یم تر باال  میدار یحت کنم یم فکر و.  میهست ل یر یرو  دوباره االن یول

 

 . بفهمم  نویا ادیم  پنجره از  که ی نور از   تونم یم. روقتهید

  خوشم ازش.  بودن مکان نیا در. خوبه بودن  نجای ا. کنم  یم نگاه اطرافمو

 .ادیم

 

  لباس نکهیا   به. کنم یم فکر احساسم  به و کنم یم نگاه تخت  کنار زیم به

  نجایا  ارمیب رو تد ی آقا بشه اگه نکهیا  و. کنم یم زونیآو  کمد کدوم تو هامو

 . کنم یم ی راحت احساس کامال گهید

 

 ؟«یا »گرسنه

 

 . نه واقعا. ستم ین گرسنه امروز. دمیم تکون سر
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 .دمیم حرکت  ششیر ته  یرو هامو انگشت و کشم یم دست صورتش  به

 .شنیم جمع  خواستنش شدت  از  پام یها انگشت

 

 :گهیم و بوسه یم هامو انگشت

 .« شناسم یم حالتتو نی»ا

 

 . شناسمیم اونو  منم و

 . اخمش  هر لبخندش، هر . زیچ همه شناختن به کردم شروع

 .  نم یب  یم رو اونا  از یکمی  دارم االنم

 

. مهیمال یلی خ  امروز زبونش. هستن گرم  و نرم هاش لب و  بوسه یم منو

 . چشه یم منو  آروم

  دور پامو. برم یم موهاش ی تو هامو انگشت و کشم ی م نفس دهنش یتو

 .  کشمش یم جلو و کنم  یم قالب زانوش 

 

 .  خوره یم تکون اون  که یجور. هیع یطب  یلیخ احساسش

 . هاشه آرنج   یرو وزنش که یحال در رهی گ یم قرار من یرو

 . کنه چکار دونه یم خود  به خود  بدنم و کنم یم قالب  ساقش دور پامو مچ

 . بخوره تکون  رشیز و بکوبه تخت ی رو خودشو  چطور دونه یم بدنم

 . دارم  ازین بهش که ییجا همون قای دق. ماله یم بهم خودشه. شده سفت اون

 

 . باشه دیجد. باشه متفاوت خواد یم دلم. ندارم دوست ی نجور یا  امروز یول
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 . دمیم فشار ش نهی س به  سرمو لبخند با

  رونیب امیم زشی ر از  و زنم یم غلت  یوقت هاشم چشم یتو  یریغافلگ عاشق

 . بخوره تکون که  کنم یم متقاعدش و

 

  تو  یوقت آلتش و.  ادیم نظر به متفاوت یلیخ دهیخواب پشتش  یرو  که کین

 .شده راست یحساب رمشیگ یم هام دست

 

  و ذاره یم سرم پشت دستشو.  کنه یم ناله اون و. زنم یم ساک  براش

 .کنه یم  باز مشتاقانه پاهاشو

 . منه مال اون

 . من روش به. منه نوبت امروز  و

 

 . هیا العاده  فوق احساس داشتن تسلط

  زایچ  یلیخ درمورد که همونطور . کرد یم اشتباه سکس درمورد آن یکل

 . کنه یم اشتباه

 

.  یبزن قرمز لب رژ و  یبپوش کوتاه دامن که ستین  نیا شیمعن بودن یسکس

 . ی کن یباز نقش ای ی برقص لخت که ستین ن یا شیمعن

 

 .یباش  داشته نفس به اعتماد که نهی ا شیمعن

 .یباش خودت

 .یباش خودت نکهی ا یعنی بودن یسکس
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 . باشم خودم خوام یم من امروز  و

 شهیم باعث نیا  و. باشه عاشقم  اون  که هستم یکاف ک ی ن یبرا   اونقدر من

 .باشم یکاف خودمم  یبرا

 

.  نم یبش روش  باز یپاها با که داره  یبیغر  احساس. نبودم باال وقت  چیه قبال

 .ادیم خوشم  ازش یول

 

  یول ان  رهیت هاش چشم. کنه یم نگاهم حرکت  یب اون و کنم  یم یباز  تمیکل با

  روش  تا ارمیم نیی پا خودمو  و رمیگیم  آلتشو یوقت نکهیا با   یحت. ستنین درنده

 . شهیم خارج  گلوش از  آروم  ی ناله همون رمیبگ  قرار

 

  و  چرخونم یم  وار رهیدا لگنمو. خورم یم تکون  خواد  یم دلم که همونطور

 . پرن یم نییپا و باال کمیکوچ  یها نهیس

 .ادیم وجود  به درونم کیکوچ فشار هی ی نجوریا

 

 . داره یا  العاده فوق احساس

 .ست العاده فوق  زیچ همه

 

 .«ییبای»ز

 . کنم یم ییبایز  احساس واقعا. کنم  یم احساسش من و

 .دسترس در و دید معرض در

 

  دارم کارمو  منم احتماال. درسته کامال  مون هیزاو. بوسمش  یم و شمیم خم

  تا ارهیم باال لگنشو و شده ملتهب  و  تند هاش نفس  چون. دمیم انجام درست

 . کنه فرو  من یتو  خودشو
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 .کنه یم ناله

 .«ست العاده  فوق نی ا  نیل ،یلعنت. »لعنت

 

  آشفته و ناخودآگاه حرکاتم  که خوبه حسش  اونقدر. هیعال. هست که دونمیم

 .شده منقبض هام ران و ست

 

 .کنه یم فرق  احساسش.  متفاوته یکی نیا یول . شمیم ارضا دارم

 ... تره قیعم و  تر  بزرگ

 

 !  فاک

 . یلعنت ،یلعنت ،یلعنت

 

 .ستی ن  مهم برام اصال و گمیم بلند  رو کلمه نیا

 .دنیلرز به کنه یم شروع بدنم. گرفتن رعشه هام عصب و  نهیآتش احساسم

 

 .کنم یم حسش  من و. شهیم ارضا  اونم بعد و

 . کنم یم احساسش خوب یلی خ  شنیپوز نیا  یتو

 . دادم انجامش

 . کنم یم غرور  احساس و دادم  انجام من همشو

 

 . کنه یم بغلم محکم و  کشه یم نییپا منو

 . رمیبگ  مو خنده  یجلو  تونم  ینم.  خندم یم من و
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  یم کنار صورتم  یجلو  از موهامو بعد.  داره یم نگه منو بشم ساکت ی وقت تا

 .شهیم رهیخ  بهم و زنه

 .برده لذت من ی  اندازه به  اونم گنیم  بهم  که ییها چشم با

 

 .«یباش گرسنه دیبا گهید »االن

 

 "کین"

 

  ی جلو کنه،  یم محدود تا سه به  لباس  یبرا رو هاش  انتخاب نیل ی وقت تا

 . ندم ینظر  چیه  که رمیگ یم خودمو

 . کنه انتخاب رو خواد  یم واقعا که یلباس و رهیبگ میتصم  خودش اون  خوام یم

 

  اون چون ستین  یدیجد ز یچ خودش  نیا  یول. کنه یم  زیسورپرا منو  اون

 . کنه یم زی سورپرا منو شهیهم

 .هستن بزرگساالنه کامال کرده انتخاب که یلباس تا سه

 .کرده انتخاب  یا  رهیت یها رنگ یقگیسل خوش  با

 . ی شراب و  رهیت یآب

 

  خودمو  یجلو  یسخت به کنه امتحان رو  اونا تا خزه یم  پرو  اتاق  یتو یوقت

 . ادیم بند زبونم  اد،یم رونیب  یآب لباس  با ی وقت  و. رمیگ یم

 .رهی گ نفس واقعا اون

 

 .  زنه یم لبخند

 .«شدم عاشقش کنم فکر درواقع،.  ادیم خوشم  ازش یل یخ دارم، »دوستش
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  یم روش یها  برق  و  زرق.  خوره یم تاب هوا تو لباسش و زنه یم یچرخ

 .شب آسمان در ییها  ستاره مثل. درخشن

 

 . رم یگ یم نفس

 .«نی ل ،یرس یم نظر به جذاب  یلیخ. شدم عاشقش منم کنم »فکر

 

 .« خوام یم لباسو نی»هم

 

  یرو دستمو  تونم  یم که خوبه یل یخ  و. کنم باز  براش  پشویز تا گرده یبرم

 .بکشم هاش مهره ستون

 

 .«میبد پولشو  میبر »بهتره

 

  دارم سمسیکر ی مهمان یتو کنارم بامویز ن  یل که حاال ی  اندازه  به وقت چیه

 .نکردم غرور  احساس

 

 .زنن یم برق و درخشن یم ی ا معصومانه ی شگفت با هاش چشم

  که یشیآرا ن یا با  نه ست،ین کوچولو دختر گهید من  یکوچولو  دختر یول

 .  صورتشه یرو

 . جوانه زن  هی کامال امشب اون

 

  زنه  یم بهم یا   ضربه آرنجش  با و  دهیم بهش نیشامپا وانیل هی  فرنچ کلیما

 . کنم کمکش کردن صحبت ی تو تا
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 .« بودن خوب همشون البته  که. دمیشن یی زایچ هی »من

 

 .« وقتم  خوش  تون ییآشنا  از یلی»خ

 . دونم یم نو یا. گهیم دلش ته  از  نوی ا و

 

 .«نیکروال دخترم، و. بارباراست همسرم، شونی»ا

 مکالمه نیکروال ی وقت شمیم  خوشحال  یلیخ  و  زنم یم لبخند اون  یگرم به منم

 .رهیگ یم دست به رو

 

 .باشن دوست هم با  بتونن اونا دیشا

 .باشه داشته یخوب  یها دوست نمیری ش نیل خواد یم دلم

 

 . زنه  یم م گونه یرو  یا  بوسه و ادیم حرف  به  شوق با نیل

 هفته چند دانشگاه به برگرده نکهی ا  از  قبل گفت نیکروال. خوبن یلیخ  »اونا

  شی پ میبر  سمسیکر از  بعد روز جشن ی برا داد شنهادیپ.  مونه یم نجایا

 .« اونا

 

 ؟«یبر  یدار دوست »تو

 

 .« کین  بشم، آشنا تو  یها دوست با خواد یم دلم. »عاشقشم

 

  و ترور  ک،یما  ،یپن.  بشن آشنا باهاش دارن دوست هم اونا که ندارم شک

 .نمشونیب  یم روز هر من که یکسان ی همه

 



 

 468 

 .کنه یم  ریی تغ داره زیچ همه

  من. میکرد فرق  یلیخ قبلمون با االنم نیهم ما هرچند. کنم یم ر ییتغ دارم من

 . نیل و

 

  حس  ی برا ن یل. دهیجد یها شرفتیپ  و ها تجربه   از پر  امسال کنم یم فکر

 . مشتاقه یلیخ شکمش ی تو  کوچولو یها تکون کردن

 

  یفرصت هر یتو نکهیا  از  قبل کارو ن یا  دیبا البته. میکرد صحبت درموردش ما

 .می داد یم انجام کنم هیتخل واژنش  یتو آبمو

 

  تر جوون  هستم که ینیا  از گهید منم و. کوچولو اونقدرا  نه یول. جوونه اون

 .شم ینم

 .بدم انجام رو  کنه یم خوب  پدر هی که یکار هر خواد یم دلم هنوزم

  اونجا و . شهر ی  هیحاش به  میبر مون یریگ پروانه یها  تور با خواد یم دلم

 . کنن مواظبت خودشون   از  بتونن که بشن بزرگ   انقدر اونا که یوقت تا میباش

 .گذره یم داره وقتم ی ول. دارم وقت من

 

 . ست رکانهی ز تست هی بند گردن

 کردن باز  وقت و  کنم یم مشیتقد  اونو خوشگلش و  کیکوچ ی  جعبه  یتو من

 . رمیگ یم نظر  ری ز رو  واکنشش جعبه

 

 . داره وجود بازم یول  شه،یم تموم زود یلی خ  شیدیام نا درسته

 .حلقه  هی نه بند گردن هی

 .باستیز  اون یول
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 ...« من یخدا  اوه...  کین »اوه،

 

 .«من دلبر ی برا الماس هی»

 . ببندم براش اونو  تا رم یم سرش پشت بالفاصله و

 .  کنم یم اعتراف 

 .«یکن تشکر خوبش   ی قهیسل خاطر  به  اون از  دیبا. کرده انتخابش ی»پن

 

 .«  دارم دوستش چقدر که دمیم  نشون بهت  بعدا. کنم  یم فکر دارم »االن

 .  کنه  دایپ  رو ی پن بره تا افته  یم راه اون بعد و

 

 .کنه یم زده شگفت  منو کرده دایپ یتازگ که ینفس به اعتماد

 .کنه یم زده شگفت منو اون درمورد زیچ همه

 

  ازین نو کاله هی  به ما بزرگ روز ی برا باربارا کنم، یم فکر  که یهرجور

 .داره

 .زود یلیخ  ، یزود به و

  لیتبد من نیری ش و کوچولو  بورنیس ن یل که یروز یبرا کنم صبر  تونم ینم

 . من یکوچولو نچ یل نیل به بشه

 

 "نیل"

 

 .اولش مثل. شده آماده م  خونه که گهیم بهم
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 .کنم یم تشکر ازش  و  ارمیم در هامو کفش

 

 . ادیم نظر به  دور یلیخ  خونه  اون  گهید االن یول

 . اونجا به برگرده  روز هی اگه. باشه خوب یلیخ  مامان یبرا کنم فکر

 .  رمیبگ  ازش امیپ هی دیشا. برگرده سمسیکر  یبرا دیشا

 .بخوره شام ک ین و من با ادیب شب هی دیشا

 .  نباشه مهم  برام هم اونقدرا گهید دیشا

 

 . ام زده جانی ه یلیخ م یزندگ یبرا  االن من

  اون که گهیم بهم  ک ین نکهیا  با یحت.  کنم یم تموم کالجمو دارم که خوشحالم

 . هممون ی برا . داره درآمد دومون هر ی  اندازه به

 . میبساز میخوا   یم که یا  یزندگ و م یباش داشته میخوا  یم  که ییها بچه  یبرا

 . زیچ  همه یبرا

 

  قرار  شدن دار بچه ی برا یخوب تی وضع  یتو منو خوندن یار ی کودک حداقل

 . دهیم

 .  باشم داشته  ک ین از  بچه عالمه هی خواد یم دلم

 

 .بده رییتغ  رو نیج  اتاق  دکور خواد یم گهیم اون

 .بشن  اضافه  بهمون قراره  که یدیجد یها بچه یبرا  دیجد  اتاق هی

 .کرده شروع  رو  لیوسا کردن یبند بسته  االن نیهم از

 

 . چسبونده آشپزخونه انبار یتو  یا  پنبه چوب قاب به رو" یدد" ینقاش اون
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  هی ممکنه کین  که یدختر  به و کشم یم هاش کلمه یرو دستمو وقتا یبعض

 . کنم یم فکر باشه داشته من از  روز

 

  یازین گهید گفت. انداخت شی آت یتو  و  برداشت رو واری د یرو کمربند کین

 . نداره بهش

  ی برا ها قانون  یبعض و. نداره بودن  رحم  یب به یاز ین نیپلیسید گهیم

 .شنیم ساخته شدن شکسته

 .گهید نهیهم یزندگ

 

 . ندازهی م مور مور به  تنمو  باسنم  یرو هاش دست فکر هنوزم

  زانوش رو  منو دوباره تا باشم یسرکش دختر دیبا  وقتا ی بعض  کنم یم فکر و

 . بندازه

 

 . خوبه  یلیخ  نمی ا و. شدم یشهوت  یلیخ  روزا نیا

 

  نکهیا  بدون خوام یم ی چ که بگم. بگم  بهش که کردم یم یسع داشتم همش

 .باشم داشته  یبد احساس

  انگشتته تو ینامزد ی  حلقه یوقت داره یحس چه کن  فکر  که نهیا  منظورم

 . یکن رفتار کوچولو   دختر هی مثل یبخوا

 

  هنوز تختش.  رمیگ یم وقت کمی  بشه یخال کامال نی ج  اتاق نکهیا  از  قبل

  یبرا. برن قراره  هم اونا  یول. شی صورت  یها پرده نطوریهم و. اونجاست

 . شهیهم

 

 .  زونهیآو  در پشت هنوزم م یصورت  خواب لباس
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.  دارم دیجد  خواب  لباس هی  حاال من و  شده منتقل گاراژ به  انیپر قصر  نکهیا با

 .  یصورت نه بنفشه اون  و

 

 .  دارم یتور یها  ر یز لباس حاال  یحت

  یم ش خنده اون  مطمئنم بزنم، حرف  باهاش که ببخشم رو آن یکل اونقدر اگه

 .  رهیگ

 

  نور یتو مینامزد  ی حلقه  و کنم یم  کمک جاتیسبز کردن خورد ی تو  کین به

 . درخشه یم

 

  یحال در و کنه یم بغلم پشت از اون  و دارم یم بر دست بهش کردن نگاه از

 .بوسه یم رو گردنم پشت کشم یم غیج که

  که منتظرم صبرانه یب من. دلم زیعز کار، به بده دل. بسه گهید کردن »فکر

 .«بشه شب

 

 . نطوریهم منم

 .بودم  شب منتظر صبرانه یب  رو هفته تمام

 

 . گهیم بهم نویا می گذار تخمک  ی برنامه.  وقتشه  قایدق االن

 .بده  من به بچه هی  اون امشب  دوارمیام

 

  بهش کینزد هنوزم من. بره یم باال طبقه به منو شهیم  تموم غذامون یوقت

 .م دهیچسب  بهش هیسا  مثل. دارم یبرم قدم
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 .  شمیم متوقف من یول. رهیم اتاقمون سمت به و دهیم فشار هامو انگشت

 .  برم  یم فرو  پوش  کف یتو  رو هام پاشنه

 

  که ی همونجور  قایدق. شدن رهیت هاش چشم. کنه یم نگاه بهم  و گرده یم بر

 . عاشقشم

 

  شد؟« ی»چ

 

  ی خواسته فکر  از  تمیکل و. شنیم  داغ هام گونه و زنم  یم ینیشرمگ لبخند

 .  شهیم مور مور م گناهکارانه

 .  م کرده فکر بهش  ادیز اواخر نیا

 

 ...« کردم یم فکر  داشتم... فقط »من

 

 اد؟«یم ادتی ست،ین  نمونیب  یراز  چ یه. زمیعز »بگو،

 

 .  فهمه  یم اون  و . کنم یم نگاه  نیج  اتاق در به

  لبه اون  و زنم یم لبخند بهش  منم. زنهیم لبخند شهیم کینزد بهم که یحال در

 .  کشه یم باال و  رهیگ یم لباسمو ی

 

 .« نمشیبی»م

 

  یلیخ که همون. افته یم شورتم  ی ساده ی پارچه به نشیآتش یها چشم

 .داره دوست
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  نیج  یصورت تخت درمورد یا ثانهی خب یها فکر ن؟ ی ل ، یبود یبد »دختر

 ؟«یدار

 

 . خاره یم تمیکل  و شهیم حبس  نفسم

 

 .«دی»شا

 

 د؟«ی»شا

 

 . زنم یم لبخند

 ...«یکمی دی»شا

 

  حاال  که بهیعج  براش دیشا که. شده  تموم گهید اون نظر  از  نکنه که نگرانم

  سرم به احمقانه  فکر هی هو ی من میکن  یم تالش شدن دار بچه یبرا میدار که

 ... دیبا من دی شا. بپرسم ازش نکهیا  بدون. کنم خرابش   خوام یم و زنه یم

 

 . تابه یب و  خشن شهیهم مثل زبونش . کنه یم قطع  هاش لب با افکارمو

  اونم   و. بزنم نفس  نفس تا رهیگ یم  شگونین و دهیم فشار هامو نهی س نوک

  یم و گذاشته پاهام نیب  پاشو و شده سفت شکمم یجلو  آلتش. کنه یم ناله

 .ماله

 

 ...«دینبا »ما

 .بشم مطمئن نکهیا  یبرا فقط زدن حرف  به کنم یم شروع
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 ...«کردم فکر فقط  من... دینبا ما ک،ی ن اشتباهه، اگه  که نهیا  »منظورم

 

 . زیآم طنتی ش لبخندش و تره رهیت  هفته نیا یها شب تمام  از هاش چشم

 

 :گهیم کنه یم باز  درو  که همونطور

 .«یدد بگو من »به

 

 انیپا

 

 


