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 میدهی احساس من بهتو

 

 

 سویی  مورینو:نام

 ۲۱: سن

 دانشجو :شغل

 ۱۷۵:قد

 کوش  سخت _مهربون_احساساتی_اروم:شخصیت

 

 

 الیاس :نام

 ۳۴: سن

 ۱۸۶:قد

 قلب  متخصص: شغل

 پرخاشگر  گاهی _منطقی_منظم_جدی:شخصیت
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 : مورینو زبان از 

  کرده   فراموش  تاریخو   که   بود   گذشته  روزا  و   شب   اینقدر .بود  چشمام   تو   خورشید  مزخرف   نور  کردم   باز   چشمامو 

 . بودم 

  کارتون  اینجوری االن و بفروشم خونمونو شدم مجبور داشت که قرضایی خاطر به من مرد مامانم اینکه از  بعد

 . خوابم

 . پیشش میرفتم  داشتم فامیلی یک حداقل کاش  رفت کرد  ولمون پیش سال  ۱۰  که  بابامم

 . دزدی تهمت  خاطر به اونم بود وقتم پاره کار  از  شدن اخراج داشتم  که   هم بعدی  مشکل

 .ندارم جذابی  زندگی خالصه

 . نمیدن گیر خوابا  کارتون  به  معموال که   هست  شهر مرکزی  پارک  از  ای  گوشه هستم   فعال که   جایی

 . بانک سمت  به   افتادم راه برداشتم کیفمو  و شدم  بلند جام از 

 . بخورم  چیزی ونمت ب  که داشتم پول  یکمی خداروشکر و  کنم  چک  حسابمو  که رفتم

 . میکردم پیدا شغل یک  باید  ولی بود   بس  ماه اخر  تا من برای   پول مقدار این نبود زیادی  مبلغ  گرفتم پوالرو

  امتحانا  از  بعد و فرستاد مدارس بهترین به منو باشم موفق همیشه داشت دوست خیلی مامانم که ازونجایی

  نمیشد  اینجوری  اگه  کردم   ول  دانشگاهو   منم  و  مرد  مامانم  که  بود  اخرم   ترم  اواخر  رفتم  میخواستم  که   دانشگاهی

 . باشم داشته  شغل میتونستم  حسابداریم مدرک  با  االن

   میخوندمشون  یکی یکی  و بود  دیوارا اگهی به چشمم بودم که راه تو

 وقت  پاره کار  وقت پاره کار  وقت پاره کار_

  نگاه  داشتم .داشت کاربرد توش من دانش هن داشت  خوبی حقوق نه چون نداشتم دوست اصال  کارا مدل ازین

 . نیازمندیم دکتر  منشی  بود نوشته  که اگهی  به افتاد  چشمم که   میکردم

 . رفتم ادرس اون به   مترو با  و  کندم  دیوار از  آگهیو سریع  منم

 . کردم مرتب وضعمو  و  سر قبلش اما
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 بود  داده اگهی که  ساختمون   اون به   رسیدم

 بود   هم  خوبی وقت که بود   ۱۲  تقریبا ساعت 

  کردم  پر  دادو  بهم  فرم  یک  اومدماستخدام  اگهی  برای   گفتم  بود   نشسته  پذیرش   جای  که  خانمی  به   و  داخل  رفتم

 . صندلی رو  نشستم بعد

  بلند  مردی  و شد باز  یکیشون در بود مختلف دکترای مطب اونا از  تا ۳ که داشت در تا ۴بود بزرگی نسبتا اتاق

 . داخل بیاد  سویی  مورینو گفت  و بیرون  اومد چهره خوش و قد

 . رفتیم اتاق  داخل دیگه  هم  با  سمتش  رفتم و شدم  بلند  جام از  شدم  هول   یکم

   بود قلب   متخصص اون کردم   نگاه دوروبرمو  یکم

 . فهمیدم اتاقش پوسترای و وسایل  از 

 . کرد جلب خودش به   توجهمو گلوش کردن  صاف صدای با که میکردم نگاه دوروبرمو داشتم

 میکردم   نگاه پوسترارو داشتم  من  ببخشید مم..اا_

 ! نیست  مهم+

 ! درسته؟   اینجایی مصاحبه  برای خب

 اومدم سریع  داشتم احتیاج کار به   که اونجایی از  و  دیدم استخدامتونو  اگهی من   بله_

 شدی؟   فارقالتحصیل  دانشگاه کدوم چیه؟از  داری؟تحصیالتت مدرکی  چه  بگو ... هومم+

  بودم،و   گرفته   حسابداریمو   لیسانس  میدادم  ادامه   اگه   پیش  ماه  چند   رم اد  دیپلم   فوق  مدرک   من   راستش   خبب ...خ-

 . میرفتم   تاکیشیما دانشگاه

 ... االن  اما نمیشم استرسی اینجوری معموال بزنم اشتباهی  حرف  میترسیدم بود  ترسناک  و  جدی خیلی  نگاهش

 بیاری؟  دست  به خوبیو  این  به   کار  میتونی  کردی  فکر شرایط  این با  خب +

 . نمیکنم اشتباهی  باشید مطمئن   بلدم  کامل خیلی حسابداریو ن م  خب..اا-

   داری  حساب نه بودنه  منشی  اینجا تو  اصلی کار +
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 کار  تجربه نه  داری حسابی درست  مدرک  نه

 بشی  استخدام  بتونی  نکنم فکر ...

 . دارم احتیاج کاراین  به  من.کنید استخدامم میکنم خواهش گفتم و شدم   بلند جام  از  ناخواسته-

 نشستم  و  خواستم  معذرت   سریع کردم   اونکارو چرا نمیدونم بود  شده قبل از  تر  ترسناک  شچشما

 مرموزانه  لبخندی با  و  اورد باال سرمو  دستش با سمتم  به اومد که میکردم   فکررفتارم   به داشتم و بود پایین  سرم

 . استخدامی  تو  گفت

   رفتم و  گرفتم رومافر پذیرش از   و  کردم تشکر و شدم  بلند  جام  از  بودم   خوشحال خیلی

  خودم  استایل با نمیشد رسمی محیط  برای اخه گرفتم شلوار بلوز  دست یک حراجیا از  پارک  به برگشت راه تو

 . بود نمونده چیزی دیگه پوالم  کل از  گرفتم دومم  دسته  سامسونت کیف  دونه یک.برم 

  خراب   تا  گرفتم   که  سامونتی   فی ک  توی  گذاشتم   فرمارو   همیشگیم  جای  پارک رفتم   و  گرفتمکیک   یکدونه  سوپر  از 

 . نشن

 . میخوابیدم روش که کارتونی   الی  البه گذاشتم  صاف لباساهم

 داره وضعی همچین   یه منشیش  بفهمه  دکتره اگه کن  فکر 

 . فردا برای  گذاشتم بقیشو  و خوردم کیکو از  یکم

 برد   خوابم کی نفهمیدم که میکردم   فکر داشتم

  ۷ ساعت باید من بود دقیقه ۱۵  و  ۶ ساعت  واییی افتاد پارک  توی تساع   به چشممشدم بیدار  خواب از  ترس با

   داخل رفتم  و  زدم ورود کارت  و رسیدم  که   بود  دقیقه ۷  ۶ و  ۷  ساعت.میبودم  اونجا

 داخل رفتم مستقل و  جدی ظاهری  با و  کشیدم عمیق  نفس یک 

  وایستاده من میز  جلوی تمام جدیت  با  الیاس  دکتر دیدم

 ! دیرک  دیر کاریت اول روز +

 . بیارم ندارم ای  بهانه میخوام  معذرتم  من -
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 . بدم  جوابشو جدیت با کردم   تالش

 . اتاقش  تو رفت و زد شیطانی   و عجیب  لبخندی 

 . میترسوند منو   یکمی بود  عجیب رفتاراش  و قیافش 

 . شدم  کارام مشغول  و نشستم میزم  پشت

 . بودم  نیاورده نهار برای هم  هیچی.بود شده  گشنم

 . شد  نهار وقت  کی   نفهمیدم که   بودم کرده  کار مشغول  اینقدر خودمو 

  پایان  تا ساختمونم از  نداشتم همراهم پولچون  برم نمیتونستم من میرفتن اشپزخونه طرف همه دکترا و منشیا

 . بود بدی   وضعیت خیلی  بشم   خارج نمیتونستم  وقت

 نهار؟  رینمی  گفت  و سرم   باالی اومد  الیاس  دکتر ناگهان دادم ادامه کارم به  نکردم توجهی

 گفت  امیز  تمسخر  لبخند با.بدم  انجامشون  باید مونده کارام  ممنون نه  گفتم

 . واضحه گرسنگیت صدای نکن وانمود الکی+

 . بخوریم  یچیزی  بریم  من  حساب به   پاشو

 . رفتم و  کرد  اسرار ولی کردم  رد اولش

 . بود اور خجالت  یکم نشستیم میز یک  سر  تایی ۲ بودیم  که اشپزخونه تو

 . بود  داده سفارش  گیاهی غذای یه بود   خوار گیاه چون اونم دادم سفارش رامن  من

 . زدن  حرف به کرد  شروع 

 میکنی؟  زندگی پارک  تو پس خب +

   کردم تعجب  حسابی  گلوم  تو  پرید غذا

 .. که  میدونید؟من  کجا  از -

   گفت  و پرید حرفم وسط
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 ادمیه؟  چجور منشیم  بدونم  خواستم کردم تعقیبت  مصاحبه از  بعد دیروز +

 . اوره خجالت  خیلی اخه.نگفتم بهتون  حقیقتو که میخوام  معذرت...اینطور که   اها-

 گفت  اینکه تا بود   بینمون  سکوت مدتی  تا

 من؟  خونه بیای میخوای+

 . ممنون نه دادم جواب  سردی با  ایندفعه  ولی  کردم تعجب بازم

  ای   خونه  که  هم  تو .خونم  میان   برادرام  گاهی   نیس  پیشم   کسی  میکنم   زندگی   تنها  داره؟من  مشکلی   چه  مگه  چرا+

 میکنی؟  رد پیشنهادمو چرا پس خوابی  کارتون و نداری

 . کنم ایجاد مزاحمت  و  باشم  دردسر نمیخوام فقط  نداشتم احترامی بی قصد -

 چیه؟  نظرت و خب +

 میکنم   قبول باشه نداشته  اشکالی  اگه-

 خوبه +

 . داشت مرموزی لبخند بود  شده  شیطانی خیلی  چهرش

 . میکرد  اسرار اینقدر چرا ستمنمیدون اونموقع

 . بدم  دست از  شغلمو  نمیخواستم  دادم ادامه کارم  به دقت  با  و کارم سر برگشتم  نهار ازوقت  بعد

 .  شدم  سرحال تا  رفتم راه یکم و  شدم  بلند  میکردم الودگی  خواب احساس

 . بود   گرفتهخوابم وقت  همه  این از  بعد  خوردن غذا همه اون  خاطر به

   زد صدا منو الیاس  دکتر  که  دوب  ۴  نزدیکای ساعت 

 شده؟  چیزی گفتم ترسیدم حریصاننس چهرش حالت دیدم و دفترش  تو  رفتم

  داشتم  که   بود کرده بغلم  محکم اینقدر.بودن مردونه وبزرگ  خیلی دستاش.گرفت  بغلش  تو منو و سمتم اومدم

 بود؟  کرده بغلم   چرا اصن.میشد  خفه

 کنین  ولم...ولم... میشه.. می...ببخشید..ب -
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 . لباش رو  گذاشت لباشو  یهو که دربیارم  بغلش از  خودمو  که میکردم   تقال  داشتم  کرد  بغلم   تر محکم 

 . شد چی  نفهمیدم اصن شدم  شوکه شدت  به

 . عقب  رفتم و دادم هلش و  اومدم خودم  به   که بودم  همینجوری  ای لحظه  چند

 . میکرد   نگاهش ترس  و تعجب با  و گذاشتم لبام روی دستمو

 . بود شده یصرح  و عصبانی  خیلی

 چیه؟  کارا ازین  منظورتون گفتم بهش

 میکرد  عصبیم  سکوتش  نمیگفت  هیچی

 پرسیدم سوالو  همون  دوباره

 بوسیدین؟  منو  چرا  چیه کارا ازین  منظورت

 . هستم  گی من  چون  گفت و  کرد شل  یکم کرواتشو 

 بکنم   نمیتونستم کار هیچ   میکردم نگاهش  پوکر

 . دیوار  به  خوردم که ب عقبرم   خواستم و ترسیدم سمتم  میومد  داشت

 .مرد   این همبازی نه اینجام حسابدار  و منشی  عنوان به  چیه؟من  بازیا مسخره چی؟گی؟این ینی گفتمخودم  با

   گرفته  دستامو  دیدم که   بودم خودم  افکار تو

  شروع  دوباره  و گرفت  باال چونمو دیگش دست  با بودم  ضعیف خیلی من  نشد  اما کنم ازاد خودمو  کردم تالش 

 . بوسیدنم به   دکر

 . بکنم نمیتونستم  ریختن  اشک جز هیچکاری

  توی  تخت  روی  منو الغرم بدن سراغ  رفت بعدش  کرد  گردنم زدن  لیس به  شروع  و کرد باز  لباسمو  های دکمه

 بست   کرواتش با   دستامو و خوابوند اتاقش

  حسابی   دستاش .  داد  پایین   حدی  تا   اونو   و  کرد  باز   دکمشو  شلوارم  سراغ   رفت  کم  کم  میبوسید  منو   و   زد  خیمه  روم

 . بود شده  تحریک خیلی احتماال بودن شده داغ
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  و  خوابوندم پشت به کرد بلندم. دراورد کامل منم لباسای کرد باز  شلوارشو زیپ و  کرد بلند روم از  خودشو

 . گذاشتدهنم   جلو دستشو  که   بزنم  جیغ  میخواستم.مکث  ای  لحظه  بدون  کرد   فرو  توم دیکشو

  اتفاقی  چه  نمیشد باور  کنم تحمل وضعو این  نمیتونستم.بود خشن خیلی میکردم گریه نم  و میکرد  حرکت  توم

 . میوفتادداشت 

  رفت   سیاهی  چشمام  که  شد  چی  نفهمیدم  شد  سنگین  بدنم  کم  کم  درد  از   میمردم  داشتم  من  و  کرد  تر  تند  حرکتو

 . شدم  بیهوش  و

 .کردم  باز  چشمامو اروم اروم

 . میکرد   درد بدنم ولی  بشم بلند جام از  کردم ی سع  تختم روی کردم بود،حس  سرد هوا

  عمرم   تو   سفید  دکوراسیون  با  بودبزرگ   نسبتا   اتاقی.بودمش  ندیده  قبال  که  بود  جایی .انداختم  برم  و  دور   به  نگاهی 

 .ندیدم  قشنگیو  اتاق همچین 

 . بود هافتاد اتفاقی چه اومد یادم  تازه ذهنم  تو اومد  خاطراتم یهو   کهمیکردم نگاه اطرافمو داشتم 

 بدنم درد خاطر به که نداشته امکان بوده خواب نهمیگفتم  و بودم فکر تو نگرانی و تعجب با لحظه چند برای

 . میکردم اشتباه فهمیدم

 . بود دستش   تو سینی و شد  وارد خدمتکاری  لباس  با   زنی شد باز  اتاق در

 .بخورین   گفتن ارباب  که هست تقویتی  قرص  یک هم  لیوان کنار آوردم آب   براتون گفت  و تختم کنار  اومد

 ! ارباب؟-

 الیاس  آقای  بله+

 . کردم   تشکر خدمتکار  از  اونه ی  خونه  اینجا  پس

 .  بشینم  و شم بلند   جام از  کردم   تالش

 .ندادم نشون  واکنشی  قرص  به   و خوردم  آبو  بعد

 . میکنه   گیر گلوم تو بخورم  اونو مثل بزرگی  قرصای نمیتونم کال  اخه
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 . کردم نگاه خودم  به   آینه جلو رفتم و شدم  بلند جام از 

 بودم؟  بیهوش   من  وقته بود؟چند   گذشته اتفاق  اون از  مدت  چند ینی 

 کرده؟تنم  کی  لباسارو این

 . رفتم  اتاق در سمت به  و دادم تکون  سرمو

 . میگرفت   درد بدنم  میرفتم  راه وقتی

 . داشت طوالنی  خیلی روی راه انداختم نگاهی   بیرونو و  کردم باز   اتاقو در

 . داشت وجود در تا ۱۰ راهرو توی حداقل

  رو  خونه گشتن  تور و  بیرون  رفتم اتاقم  از  همین  برای شکلیه چه  خونه این  ببینم  که بودم شده کنجکاو خیلی 

 . میدیدم  و میکردم   باز  درارو یکی یکی   کردم شروع 

  با  نمیشد دیده ی هیچ بود  تاریک  چیه؟اما  اتاق  داخل  ببینم که  کردم نگاه  در  سوراخ تو  از  بود  قفل  درا از  یکی 

 . بود روز  که  وجودی 

  برگردم   خواستم  ترسیدم  خیلی  شدیم  چشم   تو  چشم  وقتی. افتاد  دکتر  به   چشمم  که  پایین  رفتم  اروم  اروم  ها   پله  از 

 . افتادم پله تا ۲ و  خورد سر  پام که   باال  برم و

 . اومد  دردم خیلی  بدنم  بودن   ضعیف خاطر به

 خوردی؟  دادمو بهت که   اوندی؟قرصی هوش  به خوبی؟کی  تو   گفت و سمتم  اومد دکتر

 . بشم   چشم تو  چشم  باهاش  دوباره میترسیدم  حتی کرد  باهام  که کاری از  بعد  میترسیدم ازش

 . دراورد فکر از  منو و  شونم تو  گذاشت دستشو

 گفتم  بهش

 . دکتر... خوبم...خووب...من... م  -

 . بشم  بلند کرد کمکم
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  با  بوده  دیروز  اتفاق اون که  فهمیدم هست  ۶ دیدم  ساعت   به د افتا چشمم بخوریم  صبحانه تا میز   سر رفتیم باهم 

 . داشتم که دردی به  توجه

 . میکردم بهش  نگاهی نیم گاهی  و بودم   الیاس روی روبه میز   سر  من

 . نداشتم اشتها چون نخوردم  زیادی چیز

 . بمونید  رممنتظ   لطفا.دکتر  بپوشم.. ب  لباسامو  میرم...  من  که گفتم الیاس به  صبحانم شدن  تموم از  بعد

 . افتاد راه سرم   پشت کهمیرفتم  باال ها   پله از  داشتم

 .میداد انجام  خودشو کار  و نکرد توجهی اما  کنه  ولم گفتم  و کردم  مقاوت اولش برد  باال  ها   پله از  و  کرد بغل منو 

  پتو  و گذاشت تخت  روی آروم  منو داخل رفتیم و کنه باز   درو گفت خدمتکار رسیدیم،به بودم  توش که اتاقی به

 . کشید روم رو

 . میکردم  نگاهش  متعجب و  اروم من

 گفت  و شد  نزدیکم لبخند با

 . جذابی خیلی تو.کنم کنترل خودمو نمیتونستم میخوام معذرت  دیروز  بابت+

 .زد پیشونیم به   ای بوسه   دادو کنار  موهامو  و  اومد تر جلو بعد

 . کنم  کار  چه نمیدونستم  بودم شده  سرخ خجالت از 

 . برمیگردم عصر من  کار  سر   بیای نمیخواد کن استراحت امروزو گفت و  گرفت فاصله ازم

 .خداحافظ

 .بود شده  دیگه ادم یک انگار  بودم   متعجب و  واکنش بی

 . شدم  بیدار  خواب از  زدن در صدای  با  خوابیدم  و  سرم رو  و کشیدم   رو پتو

 . بفرمایید گفتم  و

 . داخل اومد بزرگی سینی  با  خدمتکار 

 . روش گذاشت هم  سینی و  گذاشت  تخت  روی و میز 
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 . بود   شده نهار  وقت

 . بود  سبزیجات  همش اما  بود متنوع  غذای  ظرف یک سینی  تو

 گفت  خدمتکار 

 بگیرین   انرژی تا  کنم درست گیاهی غذای شما  برای  که گفتن من  به   ارباب+

 . ممنون . اینطور که..اها-

 . شد  خارج اتاق از  خدمتکار 

  فقط  بودم  متنفر  سبزیجات  از  من  بود  گیاهخوار که  الیاس  خالف  ر ب اخه میشد بد  داشت حالم.کردم نگاه غذا به 

 . داشتم  دوست هویج

 رفتم  حموم طرف به و  شدم  بلند جام  از .گذاشتم کنار   بقیشونو خوردم غذامو داخل هویجای

 . داشت هم  بزرگ  وان یک.بود   بزرگی حموم خیلی

 . آب داخل ماختاند چندتا هم  بود  کنارش  ک  جوشانی قرصای  از  و  کردم آب از  پر وانو

 

  روم  هم مارک  کیس جای چند بود کبود چقدر کردم  نگاه بدنم به اینه تو گذاشتم اینه کنار و دراوردم لباسامو

 .رفتم کنار اینه از  اندوه با. بود

 . کردم ریلکس و وان داخل رفتم بود شده  پر تقریبا وان

  با .موهام شستن به کردم شروع. بودم نرفته خوبی حموم همچین  که بود وقت خیلی. بود  خوب و داغ نسبتا آب

 . میخندیدماروم  و میساختم  شکل  موهام  تو کف

  باز  در  که بود حمومم اخرای تقریبا شستم  بدنمو موهاو  و کردم باز  ابو دوش بشورم بدنمو تا شدم بلند وان از 

 . برگشتم سریع  و ترسیدم .شد

 . شد حموم  وارد لخت  بود  الیاس

 میکنی؟  کار چه اینجا-



12 
 

 . کنم حموم  دارلینگم اب  اومدم+

 .باشم  راحت بزار.میکنم خواهش بیرون   برو  چیی...چچ-

 . بگیرم  خودمو جلوی نمیتونم دیگه .میکرد اذیتم مطب تو  نبودت امروز ..نکن  اذیت +

  قفل   درو  اما  رفتم  در  سمت  به.  بکشم  درد  دوباره  نمیخواست  دلم  بودم  ترسیده  خیلی  کنم   فرار  ازش  کردم  تالش

 . بود کرده

 کی؟؟؟  وتوو..ت -

 ! باشی داشته  دوست میدم  کنیم؟قول شروع خب +

  لنتی   شرکت  اون  اومدم  پول  خاطر  به  فقط  ندارم؟من  دوست  اینکارو  میکنی؟من   اذیتم  چرا...برم  بزار  نمیخوام  نه-

 .نمیشدم  نزدیکش کیلومترها هستی  ادمی  همچین  تو میدونستم اگه !بشم  استخدام

 . بوسیدم و  پرید حرفام  وقت که نکنه  اینکارو که میکردم التماس  داشتم

 . میبوسه  منو   ارامش با چه که میکردم   نگاهش گریه با

 . شد خیس  کمکم اونم بودیم  دوش  زیر  هردومون 

 . بودم   وسیله مثل فقط  من  و  میبوسید ماهرانه  خیلی  منو 

 . میکردم لمس باسنمو  و رونا  همزمانم گردنم سراغ رفت  لبام  از  بعد

 : الیاس  زبان از 

 . میکرد بیشتر باهاش   رابطه برای منو   عطش این .بود دی اریمرو و  سفید بدنش

 . گذاشتم روش  هم  کوچولو  مارک  تا  چندمیزدم  گاز  میمکیدمو اونو گردنش سراغ رفتم لباس از  بعد

  ببینم  اشکشو  بودن،نمیخواستم  شده جاری  اشکاش .گفت آهی  و  زدم گاز  صورتیشو کوچولوی های  سینه  نوک 

 . باشه   داشته ست ود اونم تا کردم کاریهمین  برای 

 و  میکردم  براش اینکارو همچنان شد بلند هاش ناله و اه کم کم دادم تکون و بردم دیکش سمت به دستمو

 . میکشید خجالت  بود شده سرخ کردم   نگاه چهرش  به  میکردم   نوازش بدنشو دیگم دست با  و  میبوسیدمش
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 ...! کردی راست +

 کنی؟  تمومش..تمو...ت  میشه...میخوامم  معذرت..مع-

 !نداره امکان کردم   شروع تازه+

 . کشیده خجالت فقط  نیومده بدنش  اینجا تا اونم که فهمیدم

 . کردم خمش  وان روی

  و  بود بزرگ  من  دیک اخه.زدم کرم  یکم  توش  بره  تره  راحت اینکه  برای و کردم  تنظیم سوراخش  روی  دیکمو 

 . بود الغر  و  ظریف اون

 . داد تکون سر  حشریش  ی  چهره با   کنم شروع  میخوام  که گفتم بهش

  دوست اما  کنم  سکس وحشیانه  میخواستدلم میکرد  ترم حریص  حسابی  رسیده  اوج به  که وقتی  چهرش  دیدن

 .ببینم دوباره اشکاشو  نداشتم

 

 نوک  همزمان  نگیره دردش  تا  میدادم انجام آروم  اولش زدن تلمبه  به  کردم  شروع  و کردم  فرو داخلش  دیکمو 

 . بود شده  ندبل صداش میکردم   نوازش هاشم  سینه

 . نمیشنید صدامونو کسیچون  نکردم کردنش ساکت  برای   تالشی  اینبار

 بیشترررر  بیشتر  لطفا  گفت  و  باال  بردم  سرعتمو  یکم  دادم  ادامه  کارم  به  و  کردم  درازش  حموم  کف  و  برشگردوندم

  دستم  با  همین  ای رب  بود  نشده  ارضا   اون  اما   شدم   ارضا   توش  که  حدی   تا   زدم  تلمبه   تر  سریع   و  کرد   تر   هیجانی   منو 

  حموم کف  هردومون شده  ارضا اونم بالخره اما برد  زمان دقیقه چند  حدودا بشه  ارضا تا زدم ق *ج اونم برای 

  تحریک  و خمار خیلی نگاهش.کردم تشکر ازش و سمتش چرخیدم میزدیم نفس نفس  و. بودیم کشیده دراز 

 . بود  کننده

 . دم میکر نگاهش  شهوت  و هیجان   با فقط من و  نگفت چیزی 

 :  مورینو زبان از 

   بود  گذشته خوش بهم اما  متنفرم  گفتنش از 
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  هوای میزدم نفس نفس بود باال  هنوز  قلبم ضربان.داشتم دوست اینکارو اما داشت درد خیلی که وجودی با

 . بود گرم  حمومم

 ای؟ آماده  بعدی  دور برای  گفت که کردم   نگاه بهش  برگشتم

 نم نمیتو دیگه !میکنم؟بسه  چیی؟نههه؟خواهش -

 گذشت؟ بد  بهت االن مگه+

 . کنی جبران  باشم   داشته دوست  من   که یجوری باید دادم  بهت   ک  شغلی  و خواب جای این عوض در!بده  گوش

 کنم؟ ....جبران ...سکس با -

   دقیقا+

 میداد انجام خودشو کار اینبار فقط  کرد تکرار حرکاتو همون دوباره و چسبوندم حموم دیوار به و کرد بلندم

 . نکرد ریکا من  برای 

 . میکرد ناراحتمیکم  این

 . رفت و گرفت  دوش  خودش  و دیوار به  داد  تکیه منو بیجون   بدن شد  ارضا دوباره اینکه  از  بعد

 شد؟   چی یهو! بود  مسخره خیلی  رفتارش  این

 . بودن  سست  پاهام اما بشم بلند  کردم سعی و  دادم تکیه  حموم  دیوارای به   دستمو

  تحت به رسیدنم محض به بیرون رفتم و پوشیدم  حوله و  شستم خودمو و  شدم بلند دوباره دقیقه چند از  بعد

 . خوابیدم  خستگی از  و  کشیدم دراز 

  داشت   عمل  امشب  کجاست؟گفت  الیاس  که  پرسیدم  خدمتکار  از   پایین  رفتم  و  کردم  عوض  لباسامو  و  شدم  بیدار

 .نمیادهم  دیگه  ساعت  چند تا

 .داشتم نگرانی و ترس حس  یکم موقع   اون اما دارم عادت تنهایی  به  منچون  بود  عجیب  که شدم   نگران یکم

  این  های  خونه  ترین  امن  از  یکی  خونه این  مورینو  آقای تباشید نگران  گفت  و فهمیدچهرم  از  خدمتکار کنم  فکر 

 . شهره
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 . کردم تایید  حرفشو سر  با

 تنهاییم؟  اینجا ماپرسیدم ازش  لحظه چند از  بعد

 گفت 

 . نیست اینجا کسی   خدمتکار تا ۱۰ ما و  شما از  غیر فعال+

 . میان  اینجا الیاس  آقای برادرای و پدر بار   چندین سال  طول  در اما

 چی؟  مادرش-

 . کردن فوت ایشون+

 داره؟  برادر  تا چند  اون-

 اصالن آقای  و  اِد آقای  تا  ۲+

   اینطور که   اها-

  اما  بود شده ۱ ساعت یباتقر دیدم فیلم  و  کردم  روش تلوزیونو و  نشستم  کاناپه  روی سواالم پرسیدن  از  بعد

 . بود   نیومده هنوز   الیاس

 آشپزخونه  سمت   رفتم و  ندادم اهمیتی

 اونه؟  ی سلیقه   ینی بود  تمیز  و  منظم  خیلی

 اقا؟  داشتین الزم چیزی گفت و سمتم  اومد خدمتکارا از  یکی 

 میخواستم   داغ شیر و  کوکی  میشه  اگه بله   گفتم

 . باشید  منتظر  بیرون  لطفا میارم  براتون  حتما+

 . کردم خاموش  شدم  خسته  و دیدم تلوزیون یکم نشستم  جام سر دوباره بیرون  اومدم

 . بفرمایید گفت و اومدسمتم   کوکی بشقاب  و  شیر لیوان  با  خدمتکار 

 !! شد  وارد در از  الیاس که کنم  شروع   خواستم تازه و  کردم تشکر ازش
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  و خورد شیرو لیوان و  سمتم اومد کوکی  دن خور برای  اماده و  بود باز  دهنم که  افتاد من  به چشمش  اول نگاه در

 . باال   رفت چشمکی  با  و  زد م  شونه به   دستی و برداشت   هم  کوکی یکدونه 

 بده پسشگفتم  بهش  دنبالش رفتم  بدو  چییی؟؟؟بدو گفتم و  اومدم خودم به  یهو میکرد نگاه پوکر مدت کلمن 

 ! که بود  خودم  بدم؟مال   پسش+

 خوردیش؟   چرا داغم شیر و  کوکی عاشق من  هدب بکشی؟پسشون  رخم به   ثروتتو میخوای-

 . اتاقم تو بیای  باید  میخوایش  اگه+

 . بخوابم  میرممن  شدم  پشیموننمیخوام  نه گفتم ....بازم  منظورش  نکنه که ترسیدم 

 . شی  بیدار زود صبح  فردا بخیر  شب  گفت و  میکرد  نگاه بهم  عجیب

 . میشد   هشنید وضوح  به شکمم گرسنگی  صدای... بستم درو  اتاقم تو  رفتم

  هم  حاال  و  خوردم هویج   تاتیکه چند  فقط  که  نهار برای  نخوردم حسابی  درست  چیز تاحاال صبحانه از  کنم  کار چه

 . اینجوری  که

 . بمیرم گشنگی   از  تا نمیخورم  هیچی اصن

   بهتره  اینجوری

 . نبرد خوابم اما بخوابم خواستم و  تخت تو  رفتم

 . نشد اماکردم  تالش بار   چندین

 . میکنه بازتاب   بیرون  به   اتاقا از  یکی   شمع نور  که  بودم   رو راه تو  بزنم  قدم یکم بیرون  تم رف و  شدم  بلند

 . میخوند  کتاب و  شومینه  جای  نشسته الیاس  دیدم  که   اتاق سمت رفتم

 . تو  بیا  گفت و  شد حضورم  متوجه

 . داخل رفتم منم

 !! داری  قشنگی اتاق-

 . باشه وسطش  تخت  یک که   بود ای کتابخونه  عبارتی به   کتاب از  بود   پر اتاقش
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 . برداشتم پزشکی علمی کتاب  یک   و ها  قفسه از  یکی  سمت رفتم

 خوندی؟  رو اینا ی  توهمه-

 . بخون  رو  یکی  این بیا  نمیخوره دردت به  دستته که  کتابی اون.خوندم مرتبه چندین اینجارو  کتابای  تمام-

 . داد بهم  بود  اینا و اناتومی  درمورد  کتاب  یک و  سرم  پشت ی  قفسه  سمت  رفت

 . عالقمه  مورد  بخش ۴۳  ی  صفحه+

  زد  لبم به  انگشتشو . سمتم اومدم که  میخوندمداشتم  نوشته لب درمورد  دیدم و  ۴۳ ی صفحه  رفتم  کنجکاوی  از 

 . کردخارج   اتاقش  از   منو  بعد  بخواب  برو  ای  خسته  نه  امشب  گفت  و  کشید  کنار  که  ببوسه  منو  خواست  کرد  نگام  و

 . بود هشد  گرمم  بودم   شده سرخ  حسابی من 

 . دادم تکیه بهش  و کردم قفل  درو و  اتاقم سمت رفتم

 . االن هم  ظهر هم بود   شده عجیب  رفتارش 

  رفتم  و شدم بلند. نخوردم بودو داده بهم صبح که قرصی اون  که اومد یادم  اما کشیدم دراز  زمین روی همونجا

 . خوردم  ازش تا  ۳  برداشتم  قرصو

 . داشتم  ژی انر به نیاز  فردا برای  منم  بود  تقویتی اخه

  خورد  دستم  و  شدم  بلند  تخت  رو  از   میره  گیجسرم   کردم  احساس  که  بودم  بود   داده  بهم  که  کتابی   مطالعه   حال  در

  بودن  دستم  تو برداشتم  بزرگو  های  تیکه  کنم جمعش که کروم  سعی  حالم همون  توی شکست افتاد  و  لیوان  به 

 . دستم  توی  رفت یکیشون  زمین خوردم  و رفت  گیجسرم   که

 . میوفته  داره  اتفاقی چه  که  دنمیشباورم 

 . دست از  خونزیزی  همچنین  و  تنگی نفس  احساس داشتم گیجه سرم   من

  سختی  به و بودم افتاده اتاق کف بود شده بد خیلی حالم قرص همه اون خوردن و معدم بودن خالی خاطر به

  بیهوش  که جور  همون.کم  کم میدیدن تار داشت چشمام داشت  خونریزی دستم طرف ازون میکشیدم نفس

   میگه  منواسم  بلند  صدای با نفر  یک   و شد باز  اتاق  در که دیدم  میشدم 

 "نیس چیزی کن   تحمل مورینو مورینو "
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 .شدم  بیهوش   نهایت در و میشد  تاریک  داشت چی همه بود   مبهم  برام  صداها ولی

 

 

 اصالن :نام

 ۳۶: سن

 ۱۸۹:قد

 عمومی  پزشک:شغل

 ور صب_مهربون_خانواده عاشق_فداکار:شخصیت

 

 

 

 (ادوارد)اِد:نام

 ۲۴: سن

 ۱۸۰:قد

 دانشجو :شغل

 مستقل _عجیب_بانمک_باهوش:شخصیت
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 . میکشیدم نفس  سنگین

 . بودم جدید  محیط  تویه  و کردم باز  پلکامو  اروم اروم .داشتم زیادی خستگی احساس

 . اومد هوش  به بیا برادر  اومد هوش  به  گفت خوشحالی با  بود  کنارم که   کسی  کهبودم  بیحال  و  گیج هنوز 

 چیه؟ کجام؟جریان  برادر؟من 

 . بود الیاس  که  بدم  تشخیص تونستم اما میدیدم تار که وجودی با  تادفا در به  چشمم

 گفت  و  سمتم اومد

 خوبه؟  حالت +

 جام؟ ...ک .....من -

 . میکنم  کار توش  من که  هستی  بیمارستانی  توی+

 افتاده؟...اف  قی.. اتفا چه...چه -

 نمیاد؟  یادت  چیزی+

 نه -

 . گرفتی سرگیجه  و  خوردی قوی  خواباور یتی تقو  قرص چندین گویا  رفتی اتاقم از  شب اون  اینکه از  بعد +

  کرده  قفل  درو تو اما اتاقت  جای میاد و  میترسهلیوان  شکستن  صدای از  خدمتکار  و  میخوری تخت  کنار  لیوان  به 

 . باشی  داشته خونریزی  میشه باعث  و  میره  دستت توی لیوان  ای تیکه  گویا.بودی

  روی   تورو  در  شدن  باز   از   بعد  و  اوردماتاقم  از   کلیدارو.بود  قفل   اما  کنم  باز   دروکردم   سعی  و  گفتمن   به  خدمتکار

 ! اومدی هوش  به   که االنم و بیمارستان   اوردمت.میشدی بیهوش داشتی  که دیدم زمین

 . میخوام معذرت...م....اینطور  که...اها-

 .کنم.. تون..اذیت......نمیخواستم .بشع... ب  اینجوری نمیخواستم...نم...متاسفم واقعا

 . میخوام..م  معذرت...اممیخو... معذرت 
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  باند   هم  اونیکی  و  بود  وصل  بهش  سرم  یکی  اما  بپوشم  صورتمو  دستم  با  کردم  سعی.شدن  جاری  اشکام  ناخواسته

 . بود شده  پیچی

  برات  اتفاقی  و خوبی  حالت خوشحالم نداره اشکالی  گفت  مهربونی  با  و  کرد پاک  اشکامو و  سمتم اومد  الیاس

 . نیوفتاده 

 پرسیدم  ازش شد  تر به  حالم و  گذشت مدتی

 بودم؟  بیهوش وقت  چند-

 روز  ۲  تقریبا+

 اها -

 .  میخوند  کتاب  کنارم ساکت اونم ونمیگفتم  چیزی 

   پرسیدم  ازش

 بود؟   کی  اون...زد  صدا برادر  رو تو نفر یک اومد هوش  به  که موقعی -

 . بود   اد کوچیکم برادر+

 . باشه  مراقبت  دارم  عمل من که مدتی  بودم   خواسته ازش

 ست؟ کجا  االن-

 . میرفت باید   و داشت  کالس همین برای   دانشجویه اون+

 . کنم  تشکر حسابی و  درست ازشون حتما  بعدا  باشه  یادم-

 کرد  عوض سرممو  و شد  اتاق وارد پرستار 

 . بشه  تموم جدیدمسرم  که  وقتی  تا  گفت  پرستار باشم اینجا  باید کی  تا که   پرسید ازش الیاس

  اتفاقایی   چه  مرد  این   به   اشناییم  زمان  از   میکردم  فکر   این  به  و  میکردم  گاهنسرم   های  قطره  به   و  بودم   کشیده  دراز 

 . افتاده

 . رفت  و دادم تکون سر .  برمیگردم زود بیرون  میرم لحظه  چند  من گفت الیاس که بودم  فکر تو
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 . نتونستم  اما بشینم  و بشم بلند جام  از  خواستم

 اتاقم تو اومد پرستار  و دادم فشار   تختمو باالی ی  دکمه

 داشتین؟  الزم  چیزی+

 . بشینم کنید  کمکم میشه  اگه ...بله-

 . نتونستمخودم  میخوام  معذرت 

 . حتما+

 . رفت  و کردم تشکر  ازش و  نشستم و کرد کمکم

 .بود  شده تزیین  گیاهان  و  ها  نما آب   با  که بود بیمارستان  ی  محوطه  میدیدم   ای متظره  و بود پنجره  کنار  تختم

 . میکردم نگاه  بیرونو  ارامش با

 . بود  اخراش تقریبا سرمم به   افتاد چشمم

 . بود خسته بدنم اما میکردم استراحت یجورایی  و بودم  بیهوش روز  ۲ که وجودی  با

 . بکشه  دستم از  سرمو  میخواست.شد  اتاقم وارد پرستار 

 . داد دست بهم  ضعف احساس دیدم خودمو خون  و دراورد  سوزنو  وقتی

 . زد چسب  سوزنو  جای

 . میشد بد  حالم چون. کنم  نگاه نمیتونستم من  اما  کرد  عوض زخمم پانسمان

 . پایین   اومدم  تخت از  و  شدم  بلند  جام از  پرستار رفتن از  بعد

 . بود خالی  اما کردم باز  درشو و  رفتم کمد سمت

 بودن؟   کجا لباسام  پس

 . نشستم تخت روی  دوباره  رفتم  همین  برای نکردم  پیداشون

 بهتری؟   میبینم گفت و شد  وارد در از  الیاس
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 . بود شده  تموم سرمم . کرد عوض  پانسمانمو پیش دقیقه  چند  پرستار هرا-

 . بریم  باید  بعدش.بپوشیشون  میکنم کمکت.خریدم  لباس چنتا برات بیا ... خوبه+

 گفتم  بهش  و گرفتم ازش  لباسارو

 . کنی کمکم  نیست نیازی  بپوشمشون  میتونم خودم -

 بزن  صدام پوشیدی  لباس میمونم منتظر بیرون  من باشه+

 . هوم-

 ... نبینه منو   درهم ی  شیشه از  تا کمدا از  یکی  کنار رفتم  و بستم  درو شد خارج اتاق از 

 . اتفاقا  اون از  بعد  حتی میکشیدم  خجالت

 ... گرفته  نخی سفید پیرهن  یک با  کتون صورتی شلوار یک دیدم  کردم   نگاه پاکتو توی

 . بود  قشنگی ترکیب

 . میکردن   درد دستام چون  برد  زمان خیلی کارااین تمام  اما کردم  مرتب  اینه تو  خودمو و پوشیدمشون 

 . ام اماده من  گفتم بهش و  کردم باز   اتاقو در

 . موند باز   هیجان و ذوق از   چشماش و  برگشت  الیاس

 . میاد بهت  خریدم برات   که لباسایی +

 ... گن ...قشن  خیلی .ممنون ... م....بله.. ام-

 

 . میپوشوند  چشماموموهام  پایین انداختم سرمو. بودم شده  سرخ خجالت از 

   اتاق تو  اومد الیاس

 . دارم کار  یکم   پذیرش برم من   تا بشین  فعال+

 باشه -
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 . نشستم  محوطه  های صندلی از  یکی   روی بیرون رفتم

 . میکردم نگاه اطرافو

 . کنه   تحمل  سرمارو  نمیتونه بدنم  سیستم  کال  که حالی در  دارم دوست گرمارو من  البته .بود   گرم نسبتا هم  هوا

 ! بریم؟ خب +

 . الیاسه  دیدم برگشتم  و ترسیدم 

 . نترسون  اینجوری  منو-

 بخوریم؟ چیزی  باشی،بریم  گرسنه باید . میخوام  معذرت+

 .ندارم اشتها نیستم،اصال گرسنه نه-

 . خونه یمبر فقط  نمیخوام  چیزی 

 . شدم بلند و  زدم بهش  حرفارو این

 . ماشینش   سمت  رفتیم

 . داشت مشکی  شورلت یک 

 ... بود   قشنگ  خیلی

 . شدن  باز  درا و زد  سوییچشو روی ی  دکمه

 . میکرد درد دستم .ببندم درو نتونستم من و  نشستیمرفتیم 

 ... نمیتو...میخوام  معذرت...امم-

 . میبندم  االن.نیس  مهم+

 . بکنم  نتونستم اینکارو حتی که کشیدم   خجالت. بست  برام درو  و اومد من سمت  و  شد  پیاده ماشین از 

 . میاد   بدش  اویزون  ادمای ازین احتماال

 . افتادیم راه و  کرد روشن ماشینو 
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 . میریم  کجاداریم  نمیدونستم  حتی

 . بودم بیهوش   خونه ازین خروجم  هم  ورود هم  کجاست خونش نمیدونستم  من  راستی

 . اسفناک  چه

 . شهره از  بیرون  خونش فهمیدم  مسیر و  تابلوها  به توجه با ... میکردم   اهگن بیرونو

  رانندگی  جدیت و جمع حواس با اون و میکردم بهش نگاهینیم  بار چند من گرچه نمیزدیم حرف باهم توراه

 . میکرد

 . بود قشنگ  خیلی  بود   جنگلی بودیم توش  که ای جاده

 . بودم   ندیده تاحاال د بو  اورده جنگل منو مادرم که   سالگیم ۱۵ زمان از 

 . میکردم نگاه بیرونو  هیجان  با

 برسیم؟  مونده خیلی -

 . میرسیم  دیگه ساعت ۱ تقریبا اره+

 . بود   زیادی زمان

 . بخوابم  کردم تالش  و بستم  چشمامو بودم   شده خسته 

 ... مورینو   مورینو+

 . رسیدیم شو بیدار

 باشه ...اره...رسیدیم؟اها -

 . کشیدم  کوتاه ای خمیازه کردم   باز   چشمامو

 . شدم پیاده  و  کردم باز   کمربندمو

 

 . بودن شده  سست  پاهام
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 . کشیدم یکم بدنمو

 . بودم  ندیده عمرم کل و ت بود زیبا  خیلی .بود  نظیر بی  خونه بیرونی  نمای.افتادیم راه خونه سمت  به باهم 

 ... داخل رفتیم کرد باز   درو خدمتکار 

 . بود  ۸ ساعت   اینکه  با  بود   اماده شام میز 

 . بشین  میز سر   بیا  بپزن  سوپ  برات گفتم  خدمتکارا به+

 .بخوابم که اتاقم  توی میرم خستم فقط من.میگم واقعا .ندارم اشتها  اصال...راستش-

 . چی  همه بابت   ممنون

 ... ها  پله سمت به  تم رف منم و  نگفت چیزی 

 . بود پله  تا  ۳۰ تقریبا .شد  تموم بالخره اینکه تا میرفتم باال ازشون  اروم اروم

 . بودن  بزرگ خیلی بود زده دیوار به که   بود  تابلوهایی به   حواسم میرفتم اتاقم سمت  به   و بودم   رو راه تو

 . میرفتماتاقم  سمت به  و میکردم نگاه  هارو تابلو

 . خورد  نفر یک  ی  شونه به   داشت پانسمان که دستیم دفعه یک   که

 . گرفت بدی  درد... عقب رفتم  و  گفتم اخی

 . داشت درد خیلی.دادم  فشار محکمچشمام 

 . متاسفم بگم   تا اوردم  باال  سرمو

 . ببخشید..منو ...متاسفم  خیلی ..خیلی..اممم-

 . بود تختم  کنار   صبحم که   بود کسی همون کردم   نگاه چهرش  به

  شما .  هستم  سویی   مورینو   من  خوشوقتم  شما  با   اشنایی   از   گفتم  و  کردم   تعظیم  جلوش   باد  ی   نشانهبه . خوردم  جا

 درسته؟   هستین  اد اقای

 . دادم زحمت  بهتون  که میخوام معذرت.متشکرم   خیلی ازتون بیمارستان   در من  از  مراقب  بابت
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 . خنده زیر زد که میزدم حرفارو این  داشتم

  ها   ها  ها  ای بامزه خیلی  تو+

 ببخشید؟ -

 . بود  دار خنده  خیلی نخندمنتونستم  که زدی حرف  جوری بامن  هاخ+

 . همسنیم   ماها  میزدی  حرف  رسمی  اینجوری  چرا

 . میخوام ..معذرت...اها...ا-

 میکردم  متعجب منو  رفتارش خنده زیر زد دوباره

 گفت  شد تموم خندیدنش اینکه  از  بعد

  دیگه  باهم .بزرگترم  سال  ۳ ازت  فقط من  ضمن  در.میدونی که اسممو خوشحالم باهات اشنایی  از  منم +

 . میدیدمت سلف  تو وقتا گاهیبودیم  هم  همدانشگاهی 

 . زیباس   و   سفید   بزرگم  برادر   موهای  مثل . میکرد  جلب  توجهمو  بود   تک  دانشجو   همه  این  بین   سفیدت  موهای   اخه

 . دانشگاه  نمیرم دیگه  من  اما  اینطور که   اها-

 نمیای؟چرا؟+

 . کردم تحصیل  ترک  همین  برای  کنم  مرکزتم درس رو نتونستم مادرم مرگ  از  بعد -

 ... عجب+

 میکنی؟؟؟   کار  چه اینجا بگو حاال  خب

 ... الیاس  و  من  که وقتایی جز  به  کردم تعریف براش  ماجرارو  ی  همه

 . طفلی  اخی...بودی  بیمارستان   همین  برای  پس اها+

 میخونین؟   درس ای رشته چه  شما راستی -

 .گذروندن پزشکی  کال  ما  خاندان+
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 . بقیه   لمث منم

 . میخونم  داروسازی من

 ... قبال  منم... باشه   جالب باید واو-

 گفت  و پرید حرفم وسط

 کردم؟   نگاهت بار چند  میکنی فکر !میخوندی  حسابداری توهم  میدونم+

 ! بودم کرده تعجب

 میدونستی؟  کجا  از -

 . کنم  صحبت  باهات میخواست دلم  همیشه!!!بانمکی  خیلی تو اخه+

 . اها  گفتم عجیب  دیلبخن  با  و بود  متعجب  چهرم

 . نمیشم مزاحمت.بخواب برو ای  خسته خیلی حتما  االن خب +

 . شبخیر ممنونم...اصال نه نه-

  اینکارو  اما بیاد الیاس  میترسیدم هنوزم  چون  کنم  قفل درو خواستم اتاق  تویرفتم  باهاش  خداحافظی  از  بعد

 . بیوفته  اون  مثل  اتفاقی دوباره شاید نکردم، 

 . کردم کوک  ۶ ساعت برای   تختمو کنار ساعت 

 . زدم صورتم به  آبی  و کردم   عوض لباسامو

 

 . افتاده سیاهی   کمی چشمام  زیر  دیدم  و  اینه جلو رفتم

 . کردم نگاهخودم  به امیدانه نا

 . روم کشیدم  پتورو تخت سمت  اومدم

 . میکردن  درد دستام چون بخوابم  پشت به بودم   مجبور
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 . بود  خنک هوا این  بنابر بود   جنگل وسط خونه

 . میشد  سردم داشت کمکم

 . پتو زیر  رفتم کامل همین  برای 

 .. بیدارشدم  ساعت  صدای با  صبح

  خشک  موهامو کنه  ونت فع  بود ممکن  چون میریختم  آب  راستم دست رو  نباید  البته گرفتم دوش  و  حموم رفتم

 . کردم

 . پایین  رفتم برداشتم  کیفمو پوشیدم  لباسامو

 . ان صبحانه  میز سر  اد و  الیاس دیدم

 . بخیر صبحتون ...سالم-

 . کنی استراحت شدی؟باید بیدار  زودی این به  صبح چرا+

 . میام امروز .خوبه کامال حالم من  نه-

 کنی؟؟ درست  دردسر نم  برای  نمیخوای که تو !نشده ریکاوری هنوز  بدنت  نمیشه +

 .خوبم کامال من .بیام   بزارین میکنم  خواهش اصال نه..نن-

 . میره   سر حوصلش  خونه تو. بیاد بزار  الیاس:اد

 . کرد   قبول برادرش و  من   اسرارای از  بعد  الیاس

 . بودم  نخورده چیزی  تاحاال بیمارستان  تو  دیروز  از  میز  سر نشستم و  کردم تشکر ازش

 . خوردم و  ریختم شیر لیوان یک برداشتم  اونیگیری  دوتا

 . شدم  خارج  خونه از  الیاس و اد همراه  بعد

 . نه رابطه برای البته  بود   شده دهنده آزار بود  سرد   مدت این الیاس رفتار

 دهنده ازار شوخیا  ازون چنتا .میکرد شوخی  باهام و میزاشت  سرم به  سر مدام اد ماشین  سمت  به  رفتن مسیر  تو

 . بود
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 . نشدم ناراحت کل  در ولی

 . بود  بیشتر تعدادمون امروز  چون برداشت دیگه  ماشین یک   الیاس

 . عقب رفتم منم  نشست جلو اد

 . میکردم  نگاه بیرونو  بودمو  ساکت  مدت کل

 . میبرد  زمان دقیقه  ۴۰ مطب   تا الیاس  خونه از 

 . دانشگاه رسوند هم  اد راه سر

 . بود شده  تنگ براش   دلم خیلی تاکیشیما دانشگاه وایییی 

 . توکیو  دانشگاهای ن بهتری از  یکی 

  طرف  یک  سریع  میکردم   نگاه منم   جلو  اینه  از  داشت  که افتاد  الیاس چشم  تو  چشمم  که   میکردم نگاه  حسرت  با

 . کردم   نگاه دیگرو 

 برد   زمان دقیقه ۲۰  مطب   تا دانشگاه  از  تقریبا

 

 . میکرد  رانندگی ارامش با  الیاس و میکردم   نگاه بیرونو  من.  بودیم  ماشین تو

  اسانسور در.زدیم ورودمونو  هردوکارت. رفتیم ساختمون  سمت  به  ماشین از  شدن پیاده از  بعد رسیدیم بالخره

 . مطب داخل رفتیم  شدیم   خارج نظر  مورد ی  طبقه و  شدیم سوار و شد  باز 

   کرد نگاه من  به و  برگشت  یاسلا

 باشی   موفق+

 . همچنین. ممنون...ااا گفتم  بهش  شدن  حول و تعجب با

 . میزم پشترفتم   منم اتاقش  تو رفت الیاس

 . بود  ریخته هم  به قرارا  و حسابا  نبودم  که روزی ۵ ۴ این

 . نشستم  صندلیم روی و دادم کش  اروم بدنمو
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 . کردم   تنظیم قراراشو بعدش  چیندم والفبا تاریخ  بتی تر به و  کردم مرتب  بیمارارو های  پوشه  اول

 . کردم   شروع اصلیمو  کار و  سیستم  تو رفتم اخر در و

 . میکردم جبران لطفشو باید... ندادم اهمیتی  اما میکردم   خستگی احساس  یکم بود گذشته  ها ساعت 

 ... .بازم ولی  کرد  باهام  کارواون  و  میگیرم حقوق گرچه

  فردا گفتم  بهش و  میخواستم وقت  بود  الیاس همیشگی  بیمارای از  یکی  دادم جواب  و  برداشتم  خورد  زنگ تلفن 

 ... باشه اینجا 

 مطبش   سمت  رفتم و  برداشتمشون میکرد چک  اونارو باید   الیاس که بود  پرونده تا چند

   داخل رفتم و زدم در

 . کنین  بررسیشون  باید اوردم رو  پوشه تا  چند این-

 . میکنم  نگاه میزم  رو بزار+

 میرم  من.هباش -

 نداری؟  نمیکنه؟مشکلی درد خوبه؟دستت حالت بگو رفتنت  قبل+

 بود نگرانم مطمئنا  ولی میزد   جدیت با حرفارو  این تمام

 ... ممنون  خوبم نه-

 . شدم  خارج و  گفتم اینو

 . داخل  میفرستادمشون یکی  یکی منم  بودن  منتظر  سالن  تو مریضا

 .بود  شده  نهار ساعت  بالخره

 . بود   نهار وقت بین   یکساعت اون بود  ۴  تا ۲ و  ۱ تا نیم و  ۶  الیاس کاری زمان

 . کردم خوردن  به   شروع یواشکی دراوردم  بودمو  رفته کش  آشپزخونه  از  که  هایی  کوکی  کیفم داخل از 

 . رفت من  به   توجه بدون  و  شد خارج  دفترش  از  الیاس همزمان
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 . نمیده محلم حاال و میکنه  برقرار رابطه  باهام اونجوری اولش پوفف 

  خوردم  و  کردم  اب  اونو  و  برداشتم  لیوان  یک  و  رفتم  کن  سرد  آب  سمت  کوکیامخوردن   از   بعد  شدم  ناراحت  میک

 . خوندم و کردم سرچ  مطلب چنتا  رفتم تفریح  برای   و میزم  پشت برگشتم

 . بود  مطالعه منم  سرگرمیای از  یکی اخه

 . بودم  برترا  جز   و   میخوندم  درستمو  نم ماما  خاطر   به   همیشه. بودم   کتابخونه  خالیمو   ساعتای   همیشه  هم  دانشگاه  تو

 . شده  تنگ اونجا برا دلم پووفففففف 

 . میکردم  نگاه مانیتورو  صفحه ناراحت ی  چهره  با

 ! تمومه  استراحت وقت دیدم افتاد ساعت به  چشمم

 

 . اتاقش  سمت رفت و  برگشت  الیاس

 . دادم انجام تکراریو کارای   همون  دوباره منم

 . شدم  رفتن  ی  اماده و کردم   مرتب وسایلو  وکردم  خاموش کامپیوترو که   بود ۴  تقریبا ساعت 

 .بریم   گفت سردی  با  و  بیرون اومد  اتاقش از  هم  الیاس

 شده؟  اینجوری  من با رفتارش چرا شده  چش ینی 

 . نشستم  جلو من شدیم   ماشینش سوار مه  با

   بستم   کمربندمو و در

 ... حرفی هیچ بدون   بود  گذشته دقیقه ۱۵ تقریبا بودیم راه تو

 گفتم  من  یهویی  که

 داری؟  مشکلی من  با   تو-

  صدمه   بهم  و  میکنی  برقرار  رابطه  باهام  اونجوری  کردم؟اولش  اشتباهی  میکنی؟کار  برخورد  سرد  بهم  نسبت  چرا

 شده؟  نمیدی؟چت  محل بهم  حاال و میزنی 
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 . جنگل  داخل  رفت  و  داد  مسیر  تغییر   اما  رفت  تر  سریع  و  گاز   رو  گذاشت  پاشو  بود  اعصابش  رو  خیلی  حرفام  گویا

 .   گرفتم دستم هردو با  رو  دستگیره  محکم .بودم ترسیده بود   باال خیلی سرعتش 

  و   میخورد پنجره  به  مدام  بود شده زخمی که دستیم  و میخورد تکون خیلی میکرد حرکت جنگل تو چون ماشین

 میومد  دردم

 .میترررسمممم  من. برو اروم لطفا..میخوام معذرت. خطرناکه خیلی...برو اروم لطفا-

 . بمیرم   میخوام  میکردم  فکر.بودم   شده ها   بچه  مثل

 .کنیم  تصادف  بود  نزدیک بار  چندین بود  زیاد  اونم سرعت  و بودیم  جنگل تو ما

 .فت گر ترمز   جنگل  وسط جا  یک  بالخره

 . بودم  شده زخمی نداشتم کمربند اگه که  بود   ناگهانی قدری   به

 . بود عصبانی   خیلی کردم   نگاه بهش  اضطراب و ترس  با برگشتم

 . نداشتم...ن  منظوری...حرفام... از ...بخشید.. بب-

 بیرون   کشیدم  و گرفت محکم بودو  زخمی که   دستی سمتم  اومد شد  پیاده و کرد باز   ماشینو در

 میکنی؟  کار  چه..کن ولم...گرفتدردم  اخخ-

 . اومد بند  نفسم  لحظه  یک   برای.خوردم  کاپوت  به.ماشین  جلوی  سمت  به داد هل  منو 

 . گرفت دستاش از  یکی با دستامو و  سمتم اومد

 . بود کرده عرق  بود   رفته باال  حرارتش حسابی میزد نفس نفس  افتاد چهرش به چشم

 ... کارو  اون  میخواد باز  نکنه .میترسوند  منو این .بود عصبی و  جدی خیلی  چهرش

  تالش .بدم  فاکت  به میخواددلم میبینمت که  هربار. بود سخت عطشم کردن کنترل  چون نمیدادم محل بهت+

 . باشم   نداشته رابطه باهات  تا باشم   دور ازت  میکردم

 . میکنه کنترل قابل  غیر منو این  و سمتم اومدی خودت حاال اما

 . میشد تر  حریص اون  اما کنه  ولم که میکردم  التماس بهش  ترس  با
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 . کنم فرار  نمیتونستم... بود گرفته محکم  دستامو

 . بودیم  جنگل وسط ما اما داشتمکمک  درخواست  کنه  ولم که میزدم  جیغ داشتم

 . میشد تحریک من   واکنشای  با اون

  و  برد شلوارم سمت به دستشو. بشه پاره لباسم های دکمه شد باعث کشید اونو گرفت لباسم ی یقه ب دستشو

 . دراورد هم  اونو حرص  با

 . نکنه  اینکارو که  میکردم التماسش فقط  منم  میکرد  نگاهم

 . میداد  ادامه همیشه مثل بوسیدنم  به کرد  شروع 

 . کنمامتحان جدید چیز  یه میخوام  ایندفه گفت و گرفت پشت از  دستامو  و  گردوند برم 

 . بکشم  درد چقدر قراره میدونستم بودم ترسیده  خیلی

 کنم   فرو  توت انگشتامو میخوام  حاال خب +

 . میداد حرکت  و داخلم میبرد انگشتاشو یکییکی

 . نداشت توجهی اما  میکردم گریه

 . کرد   باز  خودشم  شلوار ی   دکمه و شد  بلند جاش از 

 . کرد   شروع کارشو  وحشیانه قبل های  دفعه مثل

 . بود  بزرگ خیلی دیکش  چون داره خونریزی باسنم  میکردم احساس  داشتم درد  خیلی

 !!! کنه بس  که میکرد   التماسش ناراحتی  و اشک  با   من  و بود خودش  ارضای تالش در  رحمانه بی  اون

 

 . شده  ارضا فهمیدم  کردم حسداخلم  چیزیو گرمای دقیقه چند از  بعد

 . جنگل  برگای  روی افتادم  بیجون   منم  کردولم  بالخره

 . بودم   متنفرخودم  از  شدت  به   و میکردم   هق  هق
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   گفتم زدم داد که بپوشونه  لباسامو  خواست ...گذاشت  صندلی  روی و کرد  کرد،بلندم مرتب  لباساشو  اون

 .... کنم تحمل.نمیتونم...بسه  دیگه...کن  ولم-

 . دم پوشی سریع و  گرفتم ازش  لباسارو و  گفتم اینو

 میدادم  فحشخودم  به لب  زیر...کردم  گریه  و  نشستم زمین روی

 هرزه ... ارزش  بی... احمق-

 ... میشه  تاریک  داره هوا  بریم  گفت و  گذاشت شونم  روی دستشو سمتم اومد

 ... کردم  نگاهش نفرت  با

 . میدی   اهمیت خودت به بریم؟همین؟فقط 

 . نشستم عقب صندلی روی رفتم و  شدم  بلند   سختی  به  جام از 

 . بودم ناراحت و عصبانی  مدت کل

 ... خونه داخل بدورفتم بدو و  شدم  پیاده ماشین  از  سریع  من خونه رسیدیم وقتی

 ... باال  رفتم ها   پله از  بودن  میز سر  که کسایی به توجه  بدون

 .بود   داده دست بهم  سرگیجه  که باال رفتم  سریع  اینقدر

  و  کردم جمع خودم تو پاهامو نشستم در پشت کردم لفق درو و اتاقم تو رفتم.بودم کرده  بغض مسیرو این کل

 گریه  به  کردم شروع 

 دارم  من  سرنوشته  چه این...من  چرا اخه-

 .   میدمانجام  درستی کاردارم  میکردم فکر 

 . باشم داشته  خوب شغل یک   میتونممیکردم  فکر 

 . بشه اینجوری  کهنمیکردم تصورشم  هیچوقت

 . شده برقرار رابطه خودم  میل   بدون  من  با
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 . بود فکرم   تو  که  بود   چیزایی اینا  تمام

 . حموم رفتم و  پاشدم بودم شده  ترآروم یکم   گذشت مدتی

 . میترسیدم  خیلی...کردم قفل حمومو  و اتاق در شدممطمئن  قبلش اما

 . کشیدم دراز  تختم  روی رفتم.پوشیدم لیمویی شلوار  با  روشن آبی پیراهن  یک  اومدم حموم از 

 کنم؟ کار چه کهبودم  فکر   تو .میکرد  درد  باسنم  هنوز 

 . زد ای  جرقه ذهنم یهویی

 (فرار)

 . بود فرار حریص مردازین  نجاتم راه تنها اره

 . پشتیم کوله تو ریختم وسایلمو تحمل  ای  لحظه بدون

 . انداختم نگاهی بیرونو  و کردم   باز  رو  پنجره

 . بود زیاد زمین با فاصلم

 . بود خطرناک  یکم ی ول پایینبرم میتونستم  راحت  داشت  لبه دیواره اما

 . میرفتمپایین  اروماروم و پنجره لب  گذاشتم پامو

 . بود  ورودی در  باالی  دقیقا من  اتاق

 . میکردم   فرار ازونجا  و میرفتمساختمون  پشت تا باید ینی   که

 . افتادم و خورد  سر پام  که بودم  زمین نزدیکای  تقریبا.رسیدم  ساختمون پشت  به

 . میکرد  درد و  بود خورده سنگ  به پام  مچ.رسید  بهم  شم  بلندخواستم  تا اومد سمتی  این نگهبانا از  یکی 

 خوبه؟  حالتون  شماقربان +

 . افتادم کرد گیر سنگ  این...به پام  میخوام معذرتخوبم  من. بلههه ..ب -

 . رفت  حالم از  شدم  مطمئن وحرفام  شنیدن از  بعد
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  میدویم  فقط  نمیکردم  فکر هیچی  به  دویدم  و ادم دن اهمیت اما  میکرد  درد پام  یکم  افتادم راه و  شدم بلند  جام از 

 . میدویدم  که  میشد ای  دقیقه ۱۵  تقریبا

 .بشم  نفس خوب نمیتونستم عبارتی به   میزدم نفس نفس بودم   شده خسته   خیلی ضعیفم بدن  خاطر به

 . بیارم  پایین قلبمو   ضربان کردم  سعی   و وایستادم  کنار  یک 

 . کنم فرار  بودم تونسته  نمیشد باورم

 برم؟   کجا باید   االن کن  صبر  اما

 . منعقلم  بی چقدر. بودم   کرده  فرار کردن   فکر بدون...برم داشتم  رو کجا

 . دویدن   به  کردم شروع  دوباره بودن خونه  اون از  شدن  دور دراولویت  فعال

 . برم   میخوام  کجا نمیدونستم و  میدویدم جاده کنار

 .میکردم  تشدید  بدمو   حال و  سرگیجه  دویدنم با  و  نداشتم خوبی حال  کال امروز  اتفاق و  دستم زخم خاطر به

 گفت  و  زد بوق ماشین یک   که  بود شده  کمتر سرعتم  اما میدویدم  همینطور 

 عجله؟  این با  کجا-

 بود  اد اون کردم نگاه  بود ماشین  داخل کع کسی به   و ایستادم 

 . زمین  افتادم  و رفت گیجسرم   ای لحظه  برای 

 اومد  طرفم و  شد  پیاده ماشین از  اد

 ! داری خونریزی شده  باز   زخمت نیستی خوبه؟نههه حالت  یه +

 . بودم نشده دستم خونریزی متوجه اصال

 . شدم  ماشینش  سوار و  شدم  بلند کرد کمکم

 گفتم  گیجیم حال همون  با  میکردبلندم  که درحالی

 ! لطفا نبر الیاس خونه منو میکنم  خواهش -
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 داد سرتکون 

 . من خونه میریم باشه+

 . کرده یخ بدنم  و پریده رنگم  که کنم  حس  میتونستم داشتم هم  خونریزی اون بر  عالوه بودم خسته  خیلی

 . برد   خوابم کی  نفهمیدم

 ! رسیدیم خوبی؟بیدارشو مورینو هی+

 . کرد  کمکم همین  برای  نداشتم پاهامو روی ایستادن توان  اما  شدم ادهیپ ماشینش  از  شدم  بیدار

 . کرد  پانسمان زخممو سریع و دراورد لباسمو .اتاقش تو  برد منو 

 . افتاد بدنم کبودیای  به  چشمش بعد

 کرده؟   باهات اینکارو کی !نیستن  طبیعی اینا +

 ! ت.. برادر..ب -

 . باشه کرده  کاری   همچین الیاس  نمیشه  چی؟باورم+

 . برادرشه  مثل اونم میکردم فکر  حقیقتش نمیگفتم چیزی  ترسم ز ا من

 . نمیشناختمش کامل  چون  نبودم  راضی  نمبود اونجا از 

 !چی؟؟ باشه   برادرش مثل اگه

 .زد کبودیام روی  و  دراورد پمادی کشوها  از  یکی   توی از 

 . کرد محکم هم  زخمو پانسمان

 . کردم   تشکر ازش کاراش تمام  بابت

 .اورد پو س  برام رفت گذشت  یکم

 . کنسروه سوپ اینم نیستم بلد  اشپزی پس  میکنم  زندگی تنها  اینجا من   میخوام معذرت  امم+

 . ممنون  خیلی.نیست مشکلی..نه-
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 . داد بهم بلوز   یک و  کرد  باز  کمدشو  در

 ! میشه  سرد شبا اینجا  بپوشش+

 . پوشیدم سختی  به وگرفتم  ازش

 . بخوابم فقط زیاد  خیلی مدت ک ی  خواست می  دلم میومد  خوابم  شدت به   بودم خسته  خیلی

 کرده؟   باهات اونکارو  برادرم چرا نگفتی راستی +

 . کردم تعریف براش   زیادی کمو بدون   ماجرارو کل

 . ممکنه غیر بگم تو  بدن  وجود  با  آدمیه؟نمیتونم همچین   الیاس ...نمیشهباورم  وایی +

 .میسوزه  برات  دلم.بوده سخت   برات تحملش  چقدر

 . برد  خوابم کینفهمیدم  که  ردم میک گوش  حرفاش به داشتم

 .بود خوابیده کنارم خودشم .بود  کرده  مرتب  بالشتمو و بود  انداخته برام  پتومو گویا

 ! داشت تخت یکدونه  فقط چون

 . کنم باز   چشمام کردم یسع .درنمیومد نفسم

 . داشتم سینم قفسه  روی  فشار   احساس

  چندین .نتونستم   ولی  بدم  هلش  کردم   سعی.بودن  سنگین  خیلی.منه   روی  اد  پای  و  دست  دیدم  و   کردم  باز   چشمانو

 .بیدارشد بالخره  تا زدم صداش  بار

 دارییی؟  الزم.... ده؟چیزی ...ش  چیییی+

 !! شممی فه...خ...شی؟دارم... بلند  روم..از  میشه -

 . خواست معذرت  ازم و رفت کنار خجالت  و تعجب با

 . هست  ۶ نزدیکای  دیدم کردم نگاه ساعت  به

 کار؟  سر نمیری +
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 . برنمیگردم.. ب.. اونجا..دیگه...نه .دادم زحمت بهتون. میخوام  معذرت-

 گفت  لبخند با

 . کنم اماده صبحانه   پایین میرم  من پس باشه+

 .نیس رابطه منظورم.بودم  شده  مرد یک  همخوابه  دوباره نمیشد باورم  رفت اتاق از 

 . پایین رفتم و شستم   صورتمو  شدم  بلند جام از 

 . بود نفره  ۴ داشت کوچولو خوری  نهار میز یک 

 . باشی گرسنه باید  بشین بیا  گفت  که میکردم نگاه داشتم.بود چینده رو صبحانه 

 . نداشتم  سابقو اشتهای   اصال  خوردم کم همیشه  مثل  خوردم صبحانه و  نشستم

  وقتی  و شکستم بودم  شده خونی که  ابیم لباس  برداشتم پشتیمو  کوله و باال  رفتم صبحانم  شدن تموم از  دعب

 . پوشیدم  شد  خشک

 . میخوند کتاب  بود   نشسته اد پایین رفتم

 میری؟  داری  جایی+

 . میرم  دارم من  چی  همه  برای ممنون   بله... ام-

 !اینجا میاد داره کجا؟الیاس +

 چیییی؟ -

 . رفتم عقب قدم چند هک  اینقدر ترسیدم 

 . بودم  کرده عرق  میلرزیدن  دستام 

 خوبی؟  شد؟تو  چت هیی+

 د؟؟ ...بیا...فتی...گگ. گ...بهش... ب ...چرا...چ-

 . میلرزید صدام که   بودم ترسیده ایمقدر
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  نیستی   اتاقت  تو  دیده  ببینتت  اومده  میگفت.بود   شده  نگرانت  خیلی.زد  زنگ  بهم  الیاس  برد  خوابت  وقتی  دیشب+

 . زد زنگ من به  اخر  و گشته  لتبادن جا  همه

 ... ن ..م ....بازم... اینجا ...بیاد..ب ... گهه ..ا-

 . بود  شده خراب  روسرم  دنیا انگار.بکنم  میتونستم کار چه. میترسیدم  الیاس از .کنم کار چه که بودم   این فکر تو

 . میارم آب  برات... بشین  اینجا  بیا+

 در  سمت اروم اروم سستم پاهای با و شدم بلند.کنم ارفر بازم که کردم فکر ابن به بیاره آب برام رفت وقتی

 . رفتم

 ... و کردم   باز  درو.دادم پایین رو  دستگیره

 . بود   در جلو  متعجب   ای چهره با  الیاس

 . افتادم و  پله به کرد گیر پام  که عقب برم خواستم  خوردم  جا

 . گرفتم فاصله  ازش.رفتم  عقب  بشم بلند   کردم تالش سریع 

 . میکرد  نگاهم  حرکت بی  و متعجب   همچنان  الیاس

 ... نمیخواستم من...م... میخوام معذرت .... مع-

 . میکنم  خواهی معذرت  دارم چرا نمیدونستم  حتی

 . بودم نگرانت  خیلی.خوبه  حالت  خوشحالم...مورینو  سالم+

 گفتم که سمتم  میومد  داشت

 .... نیااا جلو -

 اومدی؟  کی  الیااس×

 . رسیدم تازه...سالم+

 . بشین اینجا  ابی پریده نگته؟رخوب حالت مورینو هییی ×
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  سرم   و  بودم  کرده  جمع  بدنمو  مدت   کل .اتاق   تو  رفت  خودش  بعد .  نشوندم  کاناپه  روی  و  شدم  بلند  کرد  کمکم  اد

 . بود  پایین 

 چرا  نمیدونم...متاسفم واقعا .میترسی و متنفرمازم میدونم.متاسفم  کردم باهات  که کارایی  بابت ... من .. مورینو+

 . کردم اینکارو 

 . میشد خورد اعصابم متاسفه میگفت  وقتی میومدم دب ازش

 دنبالم؟  اومدی ...چرا-

 چیم؟  تو برای   من

. 

. 

. 

 

 ... منی   ی  معشوقه  تو+

 . کردم نگاه بهش  شوکه  و  باال اوردم سرمو  سریع 

 هااا؟ -

  کن  باور. میشه تر زیاد  بهت عشقم عطش میبینمت که بار هر. دارم دوست خیلی مورینو... منی  ی معشوقه تو+

 . کنم کنترلت نتونستم اما بدم آزارت  نمیخواست دلم هیچوقت ...راسته محرفا

 .دیدیم همدیگرو  هفتس   یک فقط   میگیییی؟ما چییی...چ-

 . بگه  اینو  نداشتم  انتظار بود  سخت  برام  باورش  راستش.گفتم داد با  حرفارو این

 میبخشی؟  منو ... حاال+

 گفتم  بهش  بعض و  عصبانیت با

 ! دارم شرط...یک-
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 . بگو+

 ... نکن  باهام   کارو اون دیگه  وقت هیچ -

 ... اما+

 !!! خودم میل بدون -

 . باشه+

 . کرد قبول اونم گفتم بهش  حرفمو

 . میکنه  نگاهم داره که  کنم  حس میتونستم مدت  کل. بود  شده اروم  اعصابم

 . میدیدم پایینو  خجالت  با  من

 زدین؟   حرفاتونو خوشبخت زوج×

 . کن  تمومش...اد+

 . بودم شده  سرخ  الکام کشیدم خجالت  قبل از  بیشتر

 . دارم کالس. میرمدارم  من ×

 . میریمداریم هم  ما میرسونمت کن  صبر +

 . خونه میریم.  کن جمع وسایلتو  لطفا مورینو+

 . زد حرفارو  این قشنگی   خیلی لبخند با

 . بیرون  رفتیم و برداشتم  پشتیمو کوله  دادم تکون سر

 . داد هولم  اد که بشینم  خواستم کردم باز   عقبو در

 گفت  و  زد چشمک

 . بشین  جلو برو×

 . برو  خودت..خ ...نمیخوام  چیی ..چچ -
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 . نشستم جلو رفتم  خجالت با  و  کردم اخم منم. بست  درو و نشست سریع 

 . افتاد راه  کردو روشن ماشینو  الیاس

 . بود  نزدیک خیلی دانشگاه به   اد خونه

 . رفت و  شد پیاده اد

 . میکردم نگاه  دانشگاه  به  حسرت با  دوباره منم

 برگردی؟   میخواد  دلت+

 

 نگفتم  چیزی و  کردم نگاه بهش  تردید با

 . کرد   تکرار  دوباره سوالشو

  االن   نیس  مهم  دیگه  یول .کردم  ول  اینجارو  که  بودم  احمق  خیلی  حقیقت  در  برگردم  که  نمیاد   بدم...راستش  خب-

 . دارم  شغلمو

 برگردی؟  نمیخواد دلت ینی+

 . اونجا برگردم  نمیتونم من .ممکنه  غیر ولی میخواد دلم خیلی -

 . بری  میتونی  دسامبر از .کردم نامت ثبت  دوباره من +

 ... بودم خورده جا حسابی 

 میکنی؟   شوخی....میگی  داری چی-

 . نه+

 . زد مهربونی  و  خوشحالی از  لبخندی 

 . بگم   چی نمیدونستم حتی .بودم   الشحخو خیلی

 . ممنونم  ازت...من... من -
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 . دارم شغلمو االن ..اما

 .نداره مشکلی +

 . بیای  ۱۲ تا  ۶ ساعت  از  میتونی  صبحا

 ... ظهره  اکثرا کالسات  ساعتچون 

 واقعا؟ -

 . بودم خوشحال  خیلی میدرخشیدن  چشمام

 . خوشحالم خیلی  االن...ممنونم  ازت خیلی -

 . ببخشی   منو ونیت ب که   بود هدیه  یک  این+

 میبخشیم؟ 

 . ممنونم خیلی ...البته -

 . بودم  خوشحال خیلییی  من  مطب سمت به راه کل  تو

 . رسیدیم بالخره  و زدیم  حرف باهم  یکم

 . شد  نهار ساعت   تا  دادیم انجام  رو همیشگی کارای   همون  و باال   رفتیم

   گفت  پیشم اومد الیاس

 . من   نهار؟مهمون بریم+

 . رفتیم و کردم   قبول

  و  مهربون خیلی میدیدم االن که الیاسی این اما.بود  باز  هوس پرخاشگر وحشی ادم یک ازش ذهنیتم راستش

 . بود   جنتلمن

 . داد سفارش  غذا رفت  اون  نشستم میز  سر  من  و رستوران  رفتیم

 . زدن حرف به   کرد شروع و  نشست روم  روبه اومد
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 . بپرسم سوال اینجوری نیومده پیش تاحاال +

 . بگو  خودت از  یکم خب

 مثال؟   بگم  چی...ام-

 .. و داری  دوست چی .چجوریه شخصیتت بده  توضیح+

 . چیه تحصیلیم  رشته  گفتم بهت هم  قبال  میدونی که  سنمو   و اسم خب -

 . ندارم ازش خبری موقع  ازون کرد  ولمون  بابام بودم   ساله  ۱۱ تقریبا  وقتی خب

  ی خونه قبال ولی دیدی که رنطوهمو بودم خواب  کارتون  که  خودمم.بود مریض.مرد پیش  ماه چند که  مامانم

 . بفروشمش   مجبورشدم دانشگام برای   مامانم قرضای   خاطر به  که داشتیم  خوبی 

 . شدی  متوجه حتما  که دارم دوست   خیلی شیر   و کوکی  راستش خب...عالقم  مورد   چیزای

 . روشنه صورتی عالقم مورد رنگ

  ساله  چند اما.میکردی تب خیلی میگفت ولی چی نمیاد یادم بودم مریض که میگفت مامانم بودم بچه وقتی قبال

 . نیوفتاده اتفاق دیگه

 .نیسیادم  ای  دیگه چیز

 . داشتی  سختی زندگی حدودی  تا...اینطور که+

 . خیلی نه پولیش بی بخش  از  غیر  خب -

 . بود داده سفارش  رامن دیدم.اوردن غذاهامونو 

 . زدیم هم حرف  بینش   و خوردیم غذاهامونو 

 . بودیم زوجا  مثل ما اخه میکشیدم خجالت  یکم خب که میکردن   نگاه ما به  مردم

 . میگم   دارم چی واییی

 . کارامون  سربرگشتیم  نهار خوردن  از  بعد

 . میکرد ویزیت مریضاشو  الیاس  و  میدادمانجام کارامو   من  همیشه  مثل
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 . بود ۴  تقریبا ساعت 

 . شدیم  ماشین سوار  و بیرون رفتیم من  و  الیاس

 . نمنومم  چی همه   خاطر به ... خب...ام-

 . کشیدم  خجالت.بوسیدم  و سمتم  برگشتم

 . نزدم پسش اما

 . میگفت  شغلش  حساسیتای  درمورد اون  میزدیم  حرف  خونه،توراهم  سمت  رفتیم

 . خونه رسیدیم بالخره

 . میومد سرم پشت  الیاسم...خونه داخل رفتم و شدم  پیاده

  کی  اون .داشت   ابهت  خیلی.سته ش ن   اونجا   مشکی  باموهای  اندام  درشت  مردی  دیدم  کاناپه  سمت  چرخوندم  سرمو

 بود؟ 

 اومدین؟؟  کی ...پدر..پ+

 ! سالم؟×

 .... پدر.میخوام..معذرت+

 . امدین خوش خونه به.. ب... سالم

 . میترسه  ازش میکردم حس .نبود راحت  باهاش  چراالیاس ولی.بود  پدرش  مرد   اون که فهمیدم

 میگردی؟  مرد یه   با اینروزا پس خب ×

 ... ایشون...بله ..ب +

 . کردم  معرفی  خودمو  و اومدم  جلو

 ! الیاس حسابدار و  منشی.هستم  سویی  مورینو من...خوشوقتم شما  با  اشنایی از -

 میکنی؟  صداش  اسم با...اینطور که×
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 . بود  الیاس  با   مالقاتم اوایل  شبیه. بود  ترسناک  و مرموز   خیلی چهرش کردم   نگاه بهش

 ... کنه   استراحت  بره  بدین اجازه  اگه نشده خوب هنوز  و شده  مرخص بیمارستان  از  تازگی  به خستس اون پدر+

 .. بره  میتونه...حتما×

 . میرم  من اجازتون با.میخوام...معذرت-

 میترسید؟  پدرش از  ینی.بود   نگران چهرش  چقدر که بود الیاس  به  چشمم ولی  باال میرفتم ها  پله از 

  بودم  دیده اینکارو  دادن  مانجا دوبار .کردم عوضش  و  کردم باز  زخممو پانسان .اوردم در  بلوزمو  و  اتاقم تو رفتم

 ... گرفتم یاد

 .میومدموهام  رنگ  به.بود   روشن بنفش  تقریبا رنگش  که  برداشتم  بلوز  یک   کشو از 

 . بخوابم یکم میخواستم  و  کشیدم دراز  تخت رو

 .شونم  رو گذاشت  دستشو ...سرمه  پشت یکی کردم  حس  که بود خوابم  اوایل تقریبا

 ... خستم خیلی ...الیاس  کن  ولم-

 ... میکنه نوازش موهامو  داره کردم احساس اما

 ( الیاس پدر)ویکتوره دیدم برگشتم

 . ترسیدم و  خوردم جا حسابی 

 دارین؟ چیکار  اینجا شما ..ش -

 . بیوفتم تخت از  بود نزدیک  تقریبا عقب رفتم

 . بود  لبش روی ای حریصانه و آمیز   تمسخر لبخند کنارم اومد

 . ترسیدم دیدنش با داد بیرون  دیکشو  و  کرد باز   شلوارشو ی  دکمه

 . افتادم تخت از  و  رفتم عقب  بازم

 ... شدم  بلند  و کردم جور و جمع خودمو سریع 
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 .کرد  فرو دهنم تو  دیکشو  و  گرفت  موهامو  سمتم اومد

 . نداشت ای فایده اما دادم یم فشار   دستاشو

 قوین؟ اینقدر  خانواده این چرا

 . میشدم  خفه داشتم

 . بزنم ساک  براش  تا میکرد  وادارم زور  به

 . میشد   بد  داشت حالم

 . میرفت عقب جلو دهنم تو  مدام اون

 ... میدادم فشار  دستاشو  ناخنام با

 . شد ارضا  دهنم تو دقیقه  چند حدود از  بعد  بالخره.میزد   لگد بهم  باپاش و  نمیزاشت بیجواب اونم اما

 . اوردم باال   و بودم  خورده هرچی و  اسپرماش همین برای .. داشتم تهوع حالت.داشتم  بدی  حس خیلی

 . کردم نگاهش نفرت   با برگشتم... میکردم  سرفه

 . شدی  وحشی حیوونیک   مثل... میادخوشم  نگاهت ازین+

 .. روانی مریض   شو  خفه-

  اونجا   و  زمین  خوردم  محکم  اومد  بند  نفسم.زد  سینم  ی  قفسه  به  محکمی  دلگ  پاش  با  کردم  عصبانیش  و  گفتم  اینو

 . بودم کشیده دراز 

 . بود   قوی ی  ضربه اخه میکشیدم نفس سختی  به

 ... بده  بیادونجاتم الیاس میخواست  دلم

  میکردم  حس که میکرد  درد سینم قفسه اینقدر.بست  طناب با و  گرفت پشت  از  دستامو و  سمتم اومد  ویکتور

 . نداشتم باهاشو مقابله  توان حتی .میرم میدارم

 . تختم  روی گذاشتم و کرد  بلندم 

 ممک ....ک ..سس.. الیا...الیاس.....ال...کن.... ولم....و-
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 ... نمیفهمه صداتو اون ...بزنی  صداش  میتونی  بخوای  چقدر هر+

 . بودم   الیاس فکر   به موقعیت اون  توی...پدرشه  اون ممکنه  غیر  نه اورده سرش بالیی  نکنه 

 . بست  چسب با  دهنمو و  سمتم اومد

 . میشدتحریک  بیشتر اما .میکردم ناله

 . اورد در کامل   لباسامو

 . بست  تخت ی  لبه  به   و کرد باز   هم از  پاهامو  طناب  با

 . داشت   همراهشبزرگ  نسبتا چرمی  کیف یک 

 !!! دراورد ازتوش شالق یک   و  کرد  باز  کیفو  در .میکردم  نگاه بهش  ترس  و گریه با

 

 

 ویکتور :نام

 ۵۷: سن

 ۱۹۰:قد

 ارتوپد  جراح/تاجر:شغل

 مرموز _حریص_مغرور_خشن:شخصیت

 

 

 . زدنم ضربه به   کرد  شروع و  سمتم اومد

 میکرد؟  اینکارو  چرا اخه کنه ولم که میکردم   تقال میکردم  گریه.نداشت  حد که  زیاد اینقدر داشت  درد  خیلی

 . میداد ادامه و میزد  ضربه بهم شالق   با
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 شمع قطره ۳ تقریبا .کرد شروشن  و برداشت شمع کیفش تو از  رفت بعد. میکرد همونکارو دقیقه  چند تقریبا

 ... بود   دردناک  چقدر که بگم  نمیتونم...بدنم  روی ریخت

 اومده؟  چطوره؟خوشت +

 . نداشتم توانشو  لحظه دراون اما  بکشمش  میخواستدلم کردم   نگاه بهش  نفرت  با

  جیغ  با  و  کردم تقال.شد باز  دیدنش با چشمم.برداشت ازتوش بزرگ دیلدوی  یک و کیفش  سمت رفت دوباره

 ... بیوفته  اتفاق اون که   نمیخواستم... میخوردم تکون خفه های 

 . میکنم خواهش  نهاون  نه  لطفا  نکن

 . بود ذهنم  توی لحظه  اوم که بود چیزایی 

 . داخلم کرد  فرو تحمل بدون . بود کرده چربش  قبلش  اما سوراخم  روی گذاشت دیلدورو  سر  سمتم اومد

 . میخوردن  صورتم به   بودن شده  بلند م اه مژه  از  که   اشکام.گرفتنفسم کردم باز   محکم  چشمامو

 . کردم  مرگ آرزوی فقط   لحظه اون

 .داخلم میداد تکون دیلدورو

 ... کردی  راست که  میبینم . هووووممم+

 ... بمیرم که  میکردم  ارزو فقط . داشتم بودن  اشغال حس خیلی....نبودخودم  دست نهههه چییی

 .. سمتم  اومد و  برداشت ازش باریک ی  میلهیک . کیفش  سمت  رفت باز   خودش و  گذاشتداخلم  دیلدورو

 . کرد  فرو   توش رو میله  و  گرفت دستش با   دیکمو

 . نباشه واقعیی  میکردم ارزو....دردداشتم  خیلی نمیکردم  حس بدنمو...دیگه دردناک  حرکت یه

 . میداد تکونش باز   و  دیلدو سمت  برد دستشو

 . بود شده بزرگ  هم  خودش دیک 

 . درک  فرو توم دیکشو و  دراورد دیلدورو

 ... بود  شده ارضا  بازم کنم فکر .نمیکردم حس  چیزی دیگه .میرفت عقب  جلو
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 درناک  بازم  خب  و...بشه کشیده میشد  باعث  تکونی  هر .بود وصل  دیکم به که  بود  زده گیره هامو  سینمه  نوک 

 . بود

 . بود شده  خونی و  کبود  شالقش های   ضربه از  بدنم...میدیدن تار  چشمام

 . تمداش  خونریزی احساس باسنم  تو

 ...! بودم  شده بیهوش  احتماال .. شد چی  دیگه  نفهمیدم منم  و میداد  ادامه کارش  به داشت  اون

 : الیاس  زبان از 

 شده  خوب  حالش  تازه  اون  بودم  مورینو  نگران  خیلی!چیه  نقششفهمیدم   مورینو  به  پدر  ی  الوده  های  نگاه  از   بعد

 جا؟ این بیاد  باید چرا پدر یهو . بود گذرونده سختی  ی  هفته... بود

 پرسیدم  پدر از ...باال رفت  مورینو

 اینجا؟  اومدی چرا+

 ... ببینم   معشوقتو  اومدم×

 ... و

 چی؟  و+

 ... میخواد نکنه بودم نگران

 . بگذرونم  خوش باهاش   و×

 ! برسونی  اسیبی معشوقم  به   نمیزارم دیگه  می از  بعد....نمیتونی تو چیی؟؟نه+

 ... میکنم  وامخب   هرکاری میشناسی  که  منو ... خواست اجازه تو از  کی ×

 ... کرد بغلم و  سمتم اومد پدر

 میکنی؟   کار چه +

 . پدرونس ی ساده  بغل   یک فقط هیچی ×

 .گردنم تو  زد و دراورد جیبش از  بیهوشی امپولیک  گویا  همزمان  و میگفت   اینارو
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   عقب رفتم و دادم  هلش

 بود؟ چیکردی؟اون   کار چه +

 . بخوابی میکنه  کمک بهت  که   بود امپولی هیچی ×

 . شدم  بیهوش وزمین  خوردم  میرفت   جگیسرم 

 . اتاقش  سمت رفتم.شدم  بلند جام از  مورینو  صدازدن با. بودم تختم  تو اومدم  هوش  به  وقتی

 . راست از  در  چهارمین اون مال و  بود راهرو  ته  من  اتاق

 . بشم   مواجه صحنه اون  با  دوباره نمیخواستم .کنم باز  درو نمیکردم جرات

 ... مِی ...پدر...میگذشت   ذهنم از  خاطراتم

 . موندن باز   مورینودیدم  از  چشمام...کردم   باز  درو  و  گرفتم دستگیرو بالخره

 . بودن  کرده  باد   که  کبودیایی. بود تخت روی  خونیش و  بیجون  بدن

 . بود  کرده جمع و  مچاله  بدنشو

 ... سمتش  رفتم

 .... مر ... می ...مثل...مورینو....نکنه گفتم باخودم 

 . دمرک پاک  افکارمو و دادم تکون  سرمو

 . بمیرم میخواست دلم وضع اون  توی دیدنش با

 . بکنم  نتونستم هیچکار  من و  وضعیته این تو اون میدیدم وقتی  میگرفت درد  قلبم

 .... داره درد خیلی فهمیدم  گفت آخی... گردوندم  برش

 . بیمارستان بردش  نمیشد چون بیاد که  زدم زنگ اصالن  به سریع 

 . میشستم  بدنش از  خونارو  لهوح و  آب با  من  میومد اصالن  که موقعی  تا

 ... بودن   جدی بودن شده  ایجاد شالق از  که زخمایی
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 ... هام معشوقه  با همیشه...چرا اخه ...شدم  متنفر  بار  سومین   برای پدرم از 

 ... میگه  چی بشم  متوجه تا نزدیکرفتم میگفت چیزی  لب زیر مورینو

 ..ک ... کم....س ... الیا ..یاس..ال

 ... میشی.خوب ...نباش  نگران...زدی صدا منو   چقدر...دیکشی  زجر  چقدر.کشید   تیر قلبم

 . بود  اصالن.شد باز  اتاق در

 !! کنار زخمیه؟برو کیه؟چرااینقدر این افتاده اتفاقی چه  اوووه×

 . مورینوعه ممعشوقه   این...اومدی  که  مرسی +

 .... پ اینکارو 

 ... پرید حرفم وسط

 . اونه  کار  میدونم×

 . بیچارس این  جون  اولویت  فعال

 ... بده  میگم  بهت هرچی  کن  کمم ک  بیا

 . کن  عفونی ضد زخماشو  مایع این با همه از  اول

  اشک  ای قطره و کرد ای ناله مورینو... کشیدم زخما از  یکی روی کردم خیس مایع اون با و برداشتم پنبه

 ... میکشه زجر  خیلی  فهمیدم...ریخت

 ...ببخش  منو مورینو   متاسفم

 

 . میریخت  اشک هم  مورینوکردم  عفونی ضد  زخماشو تمام

 . بود  بیهوش که وجودی  با

 .بده  انجام توهم ..بزنم  بخیه باید  زخمارو بعضی  حاال خب ×
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 . کنم  نگاه رو مورینو که نداشتم جرات حتی..کردم شروع 

 . زدیم بقیه زخمارو  اصالن و  من.داشت بخیه   به  نیاز  زخماش از  تا ۶  تقریبا

 ... کرد نگاه من  به   خشم با  و انداخت مورینو باسن  به   نگاهی اصالن

 کنه؟  کاری  همچین  گذاشتی چطور×

 ... هم  می  سر  حتی ...نیس  که اولتم  بار ... اورده  دووم   خوب   نحیف  الغرو  بدن   این   با . معجزس  یک  زندس  االن   اینکه

 میدونی؟ چی تو...شو ساکت +

 . نگفت  گذشتم راجب چیزی  دیگه اصالن حرفم این  از  بعد... بیارم   یاد  به گذشتمو  نمیخواستم

 . کرد پانسمانهم   رو مورینو  باسن اصالن

 . مالید  مورینو های   کبودی روی مخصوص  پماد با

 . بست  باند  با  زخمارو و شمعو سوختگی جای  بعدشم 

 . بود سالم خوشگلش  صورت  فقط...بود زخم جاش ه هم . بود شده  ها مومیایی مثل   مورینو

 گفت  میکرد  کمکمش من و میپیچید  باندارو داشت   اسالن که موقعی

 ... نده ادامه...کن  صبر ×

 شده؟  چی چی؟؟؟چرا+

 ... شکسته   هاش  دنده از  تا  ۲  تقریبا×

 ... ها؟اخه+

 . ..بست  شکستگیو  ی  محدوده و برداشت  گچیو  باند  کیفش سمت  رفتم و کرد  قطع  حرفمو

 . میکرد پانسمان باند و  گاز  با  زخمارو دوباره

 . بودن   شده زخمی طناب از  که زد دستاش به   هم زخم چسب  تا چند

 . خاکستری شلوار  و بلند پیراهن  یک کردم مورینو  تن لباس کارش  شدن  تموم از  بعد
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 . بود   یخون چون  کنه   عوض رو مالفه  بیاد که زدم صدا خدمتکارو بعد  و کردیم بلندش  اسالن  با  همراه

 دستش   هردو   به  هم  اصالن  کشیدم  روش  پتوشو  من .گذاشتیم   تخت   روی  رو  مورینو   ماهم  رفت  و  داد  انجام  کارشو

 ... سرماریخت داخل تقویتی امپول چنتا و  کرد وصل  سرم

 ... بشه دچار  قبلی  سرنوشت به نزار.کن  مراقبت  خوب ازش...شده  تموم کارم  دیگه  من ×

 .. . دادی نجاتش که   مرسی.نونمم م ازت...باشه ... میدونم خودم ااا+

 . مورینو پیش  رفتم و  کردم بدرقه اصالنو

 

 مِی :نام

 ۲۵: سن

 ۱۶۹:قد

 پزشکی  دانشجوی:شغل

 مرده :وضعیت 

 

 

 : الیاس  زبان از 

  اما  بود  غمناک   وضعیت  اون  توی  دیدنش   گرچه.میکشید  نفس  اروم.بود  خوابیده  خوشگل  خیلی  ی  گربه  یک  مثل

  به  رو  هم سرماش  بود ته گذش پیششبودم  اومده وقتی از  ساعت  چندین.کنم  اهش نگ همینجوری میخواستدلم

  تماس  نفر یک با تا  بیرون رفتم کوتاهی مدت برای .زدم زخم چسب و کشیدم دستش از  رو اون.بودن  اتمام

 . میومد هوش  به  کم کم داشت  که افتاد مورینو به  چشمم برگشتم  وقتی .بگیرم
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 : مورینو زبان از 

  که  بفهمم  تونستم  اما.میدیدم تار .کردم ز اب اروم  چشمامو . نبود یادم  چیه؟چیزی جریان...میکنه  درد  بدنم... آخ

  جلوی   که  الیاس  به  افتاد  چشمم  که  کردم  نگاه  اطرافمو.بخورم  تکون  نمیتونستم.میکرد   درد  بدنم  تمام.اتاقمم  توی

 . میکرد نگاه  بهم  نگرانی با  و دره

 ... من....یااس...ل....ا-

 . بود دردناک  خیلی  چیز همه  میزدم  حرف  سختی  به

   گفت و  گرفت ارومی  به   دستمو.مدوا طرفم  به   سرعت  به

 . بودم  نگرانت خیلی....اومدی هوش  به   خداروشکر+

 ههه؟ ..شد ..ی...چ-

 . نیست...ن.... دم..یااا

 . سخته   خیلی توضیحش...خب +

 . گفت اینو ناراحتی  با

 . بود  این وضعیتم چرا!بود شده  چش نمیومدیادم  واقعا

 ... و...بگ...م.. به-

 ! باشه+

 . بودم  افتاده روز  این به چرا که کرد  یف تعر  برام  رو ماجرا تمام

 . ریخت  اشکام  ناخداگاه.میومد  یادم   داشت کم کم

  ازت ...متنفرممردم   اون  از ...متنفرمکشیدن   درد  از   بکشم؟من  درد  باید  همیشه  ؟چرا..من  چرا...بودم  ناراحت  خیلی

 . ویکتور متنفرم 

 . ببخش  منو مورینو  متاسفم . بکنی  کاری هر داری حق تو...کنم  کمکت نتونستم که متاسفم واقعا  من +

 . میکرد ترم ناراحت بود  غمگین اینقدر وقتی  الیاس دیدن
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 سم؟ ..بپر ... سوال  ک ..ی ..یاسس..ال-

 ! بگو اره+

 کرد؟  کارو.. این چرا...چ ن... او-

 . نبود  خوبی  سوال  کنم فکر   ریخت هم  به یکم   چهرش

 . میگم   بهت باشه+

 . اده و اصالن پدر.نیست  من پدر حقیقت در  ویکتور

 . دیگس کسه  من پدر اما مادریم  یک از  ۳  هر  ما

  دیگه   مرد  با  مادرم.بوده  نیم  و  یکسال  تقریبا   اصالن  موقع   اون   شد  جدا  ازش  داشت   مشکل  پدرمون  با  چون  مادرم

 . بودم من  اونا ازدواج حاصل...میکنه  ازدواج باهاش  و میشه  اشنا  ای

  پدرمو   شب   یک  و  میشه   عصبانی   کرده  ازدواج  مادرم   مهمیفه  و  میکنه   پیدا  مارو  جای  وقتی  ویکتور   ینی  اصالن  پدر

  میکنه  قبول  و  برمیگرده  ویکتور   پیش  ناچاری  و ترس  روی   از  مادرم ...میکشه  گلوله  ضرب به  رستوران  یک  توی 

  به .شد شروع  بود  سالم ۹ وقتی  بار  اولین  یادمه  میداد  جنسی ازار منو  بچگی  هم از  اما...کنه نگهداری  منم از  که 

  متنفر  ازش ولی میدادم انجام میگفت هرکاری نداشتم اعتراض حق.نگم چیزی که دکرمی ساکتم زور

  اما  نکرد  کاری  باهام دیگه عجیبی طرز  به  اومد دنیا  به اد وقتی ...بارداره مادرم فهمیدم بعد  ماه  چندین ...بودم 

 .بود  بوسه حد در  وقتا بعضی

  اصالن  سال چنداین  طی...شدیم بزدگ اونجا و خرید خونه یک اون از  بعد پدرم.مرد مادرم شد سالم ۱۸ وقتی

  منم.میرفت   دبیرستان   هنوز   هم  اد.شد  جدا  ما  از   و   گرفت  دکتریشو   مدرک   و  گذروند  انترنیشو   ی   دوره   و  دانشگاه

  دوست  باهم کم کم. بود مهربون و  اروم زیبا خیلی  اون ...شدم آشنا می اسم به دختری  با اونجا میرفتم  دانشگاه

  ۷ حدودا ما...بدونه نمیخواست دلم اصال...نداشت خبری  موضوع  ازین پدرم.کردیم  تر  عمیق رابطمونو و شدیم

  ماه  ۲ تقریبا.کردم  خاستگاری ازش  و کردم اعتراف بهش عشقمو بالخره اینکه تا بودیم دوست دیگه  باهم ماه

  گفتم   بهش  موضوعو   این...برم   سفر  به   باید  دوره  یک   گذروندن  برای  گفتم  بهم   که   میگذشت  نامزدیمون   زمان  از 

  برام  تا ما خونه میره برسم بود قرار من که روزی می گویا و رفتم سفرم به من... میمونهمنتظرم  باشه گفتاونم

 . کنه مرتب   وسایلو و کنه  اشپزی
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  کسی پدرم  و می  از  غیر گویا.داخل میره ولی  میشه شوکه دیدنش از  می  میکنه  باز  درو پدرم خونه میرسه وقتی

 . نبوده خونه

  اما ...میکنه  می زدن کتک به شروع و میشه عصبانی داره من  با نسبتی چه و کیه اون میفهمه  که این از  بعد پدرم

 . میکنه  تجاوز  بهش و  نبوده کافی براش  گویا

  اتاقم تو رفتم نبود اونجا هیچکس خونه رسیدم وقتی جسمش هم روحش هم بود شده زخمی مرگ حد تا می 

 .... بود  مرده اون...شدم روبهرو می  جون بی  جسم با  و

  توی  روز  اون پدر  گرچه ...افتاد  بهش  چشمم که بود  می  خاکسپاری مراسم . نشد پدرم از  خبری  روز  اون از  بعد 

 . بوده اون کارمیدونستم   ولی نبود خونه

  با .بودم گرفته  افسردگی ماه  ۲ تقریبا میمرگ  از  بعد .بگم چیزی  نمیتونستم  اما...میکردم نگاه  بهش  نفرت  با 

  بیشتر  شایدم تا ۱۵ روزانه.میکرد تجویز قرص برام مدام اصالن.نمیخوردم چیزی خیلی و نمیزدم حرفی کسی

  تحمل   قابل  غیر برام  اون  بدون   دنیای. دموب  می  عاشق  من   چون کنم خودکشی  کردم   تالش بار  ۳. میخوردم  قرص 

 . بود

  این   کل  تو ...میدادمادامه   دانشگاهمو  جامعه  به  برگردم  بودم  تونسته  اصالن   کمک  به  بود  گذشته   میمرگ   از   مدتی

  رفتیم  و شدم  ماشینش سوار. نشسته ماشین توی که  دیدمش دانشگاه از  بعد روز  یک اینکه تا ندیدم پدرو مدت

 تجاوز  بهم همیشه مثل بعد بوسیدم وقفه  بدون و کرد توقف جا یک بالخره. میره کجا ستمنمیدون.دور  جای یک

  کارش  کهاین  از  بعد...میوفته برام  اتفاق این داره که حقمه  میگفتبهم. بود تر وحشیانه خیلی دفعه اون ولی کرد

  بعد . دارن   سرنوشتو  همین  هم   اونا  چون   کنم  ازدواج  یا   بشم  دوست   کسی  با   که  ندارم  حق  دیگه   گفت   بهم  شد  تموم

  و  بود ذهنم تو مدام حرفش بعد  به موقع ازون.بیرون  انداخت ماشین از  منو  اشغال تیکه یک  مثل حرفش اون از 

  که   موقعی  تا  گذشت...باشه  اعصابش  رو  که  نکردم  کاری  چون  نکرد  کاری  من  با  دیگه  اونم.نمیزدم  حرف  باکسی

  دیدی   که   همونطور  کنم  محافظت  ازت  نکردم   تالشی   اما.داشدهیپ  ویکتورم   ی  کله  سرو  کهشدم   متوجه  دیدم  تورو

  تا  نداشت کاری  باتوهم همین  برای میشد  موضوع  این  متوجه اون.کردم  تجاوز  تو  به  وحشیانه  پدرم  مثل  منم

  جورایی  یه  اون.افتاده  اتفاق  این  که  متاسفم...معجزس  یک  خودش  ای  زنده  االن  که  این...شدم  عاشقت  که  فهمید

 ... . بگیره  کنترلش تحت  منو میخواد
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 : مورینو زبان از 

 درد   که  بود   الیاس   این  حقیقت  در.میریختم   اشک ...بمونه   قوی   اینقدر   تونسته  چطور  بود  غمناک   زندگیش   داستان

 . من نه میکشید

 .کشید درد  اینجوری من خاطر به که   بودم ناراحت  خیلی

 ... متاسفم ... الیاس -

 ... من خاطر به...ب

 . کنم محافظت ازت نتونستم  که بودم  من این.نیس تو  تقصیر الصا...نگو هیچی... شششش+

  اتاقم  وارد یکی .بود  شده صبح شدم بیدار وقتی .خوابیدم و  خوردم .داد داروهامو  بهم الیاس شد  تموم  حرفامون 

 . شد

 . کرد  عوض لباسامو و  کردبلندم   بود خدمتکار 

 . رفت و  کرد  تشکر ازش.داد بهم  صبحانمو

  اومد  و زد در یکی..گرفت  گریم درد از  ناخداگاه...بودم کرده عرق خیلی بود داغ نمبد میکرد درد سینم قفسه

 . اتاق تو

   گفت و  سمتم اومد.بود  الیاس

 داری؟  شده؟درد میکنی؟چی  گریه چرا+

 هوم -

 . کنه  معاینت  بیاد میگم   اصالن به   االن+

 . بود   برادرش احتماال زد زنگ  نفر یک به   الیاس

 . کن  تحمل  گهدی  یکم.میاد  زودی به   اصالن+

 . میخوام معذرت... الیاس -
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 . میرفت گیج  سرمم.داشتم تب احتماال شده  داغتر  بدنم میکردم  حس. گذشت ساعت  یک  تقریبا

 . کرد باز   درو و  رفت الیاس.شنیدن  زدن در صدای

  دوقلو  انگار.بود الیاس  شبیه .بود زیبا.دیدم بلند سفید  موهای با بلند قد مرد یک و  کردم نگاه  در سمت  به 

 . میدادم دست از  داشتم هوشیاریمو.نمیشدم  متوجهمن   که میگفت   چیزی بهش  الیاس .بودن 

 . گذاشت پیشونیم رو دستشو  و  سمتم اومد

 داری؟  درد کجا ! باالست  تبت×

 ... داره...د ...در ...ینم .. س... قفسه... ا-

 کنی؟  تزریق  مسکن  بهش میتونی +

 . میکنه  تشنج...بزنم  مسکن بهش   نمیتونم باالس   تبش×

 . کنن کار  چه که  میکردن بحث  دیگه  هم  با

 . میشد بدتر حالم لحظه هر  منم

 . میکنم  تزریق  مسکن بعدش  بیاد  پایین تبش  تا  میدم قرص  بهش  باشه×

 ارامش  با  خیلی .میزد پماد کبودیام  روی  و  میکرد  عوض  پانسمانمو پایین  مد میوتبم که وقتی  تا .داد قرص  بهم

  پایین  تبم که کرد چک دوباره اومد شد تموم که کارش. بشه تر اروم قلبم ضربان میشد  باعث. میکرد اینکارو

 . یانه اومد

 چطوره؟  حالت...اومده پایین  تبت×

 ... سی...ه..قفس...هنوز ... ولی...بهترم... ب -

 . نیار فشار خودت به   فهمیدم×

 . بود جدی  کارش  تو اما  بود مهربون   خیلی

 . کرد تزریق مسکن  امپول  داخلش و کرد وصل  سرم بهم

 . میکرد   نگاه بهم  لبخند وبا بود   نشسته کنارم   الیاس مدت کل
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 . باشه اینجا  شد  بد حالم یکوقت اگه  بمونه  شب تا که گفت اصالن  به الیاس .بود   شده نهار  وقت

 . داد بهم  سوپ  ظرف یک و  شد  اتاق وارد خدمتکار 

 .بود  اور خجالت  یکم  که   میکرد  دهنم الیاس

 . میشدن  سنگین چشمام  کم  کم میکرد  اثر داشت  سرم   داخل مسکن

 . بخوابم  گذاشت و کشید روم  پتورو الیاس

 . میفهمم  صداتو گذاشتم شنود  اینجا.کن صدام داشتی نیاز  چیزی پایین میرم  من  مورینو+

 . نون...مم .شه... با -

 . نم...منو .. م...هم  شما..  ز ..ا اصالن ای اق-

 . نیار فشار  خودت  به و  شو  خوب زود×

 . هوم-

 . گرفت خوابم  منم  رفتن هردوشون 

 ..!! مورینو...مورینو+

 . شم  بیدار  نمیتونستم.بودم خسته  خیلی.میزد صدام که  میشنیدم   کسیو  مبهم صدای

 . کردم  باز   چشمامو تالش  و زور  به

 . بود  نگران خیلی الیاس ی  چهره.بودم باالسرم   اصالن و  الیاس

 شده؟  چی...چ-

 . کما تو  رفتی کردم فکر! نمیشدی بیدار خوابیدی ساعته  ۱۷  تقریبا+

 واقعا؟ -

 .بخوابم  اینقدر بودم   تونسته چطور  اخه  بود گرفته  خندم

 خوبه؟ میخندی؟حالت چرا+
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 . م ..خوابید..مه ... اینه ..چون.گرفتت...م...خند ..فقط..ف..خوبم...اره-

 . کرد  عوض پانسمانمو و  بخورم  که داد قرص  تا چند بهم  دیگه ر بایک اصالن

 .خوروند  بهم  و اورد غذا برام الیاسم

 ... ببین  وضعیتمو حاال و  باشم بقیه   سربار  که میومد  بدم خیلی .بود  اور خجالت واقعا وضعیت اون خب

 .. دارم شخصی خدمتکار  و  دکتر

 . کرد  عوض  سرممو  و اونجا  گذاشت داروهامو پس.مطبش میرفت  باید اصالن.بود صبح ۹  تقریبا ساعت 

 ... ممنونم  خیلی...ازتون...اصالن..اص اقای..ام-

 .دادم.. زحمتتون ...اینقدر...که میخوام معذرت.. ازتون...واقعا

 . دادم انجام وظیفمو بودی  بیمارم  تو.نیست  اصالمهم×

 . رفت اونم و  کردم تشکر  دوباره ازش بعدش گفت اینو  لبخند با

 اری؟ دن درد  دیگه+

 ! شده  کمتر خیلی...نه-

 ... میشه بهتر داره حالت خوشحالم+

 . ببینی اسیب اینجوری  نمیزارم دیگه

 . هوم-

 شده؟ چی بزن حدس  راستی +

 چی؟ -

 . میشه  شروع  دیگه  هفته  از  دقیقا دانشگاهت +

 . خوردم جا حسابی 

 چییییی؟ -
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 . کردم اماده برات   داشتیو الزم  که چیزایی من اره+

 ... یتم وضع این با  من  ولی-

 . نشه خوب هات  دنده شکستگی   فقط احتماال و  هست وقت  هفته یک  موقع  اون تا نیست مشکلی +

  کمتر   اوناهم  درد  امیدوارم...هام  دنده  شکستگی  ولی  بشن  خوب  ممکنه  زخمام  بقیه  اونه  با  حق...رفتم  فرو  فکر  تو

 . بشن 

 . بودم   خوشحال هم  طرفی از  ولی

 شدی؟   شده؟ناراحت  چیزی+

 . شدم خوشحالم اتفاقا ...اصالااا نه..ن-

 . ممنونم!الیاس

 . همینطور   منم...زد لبخند

 . مطب بره باید  گفت و بود   نشسته کنارم  مدتی

 ... بیام  باهات نمیتونم که متاسفم من -

 . نیست مشکلی   نه+

 . بگم باید  که هست  موضوعی ببین

 . میشدم  مضطرب و شکاک  چی  همه  به  نسبت بودم شده  اشنا الیاس با  وقتی از 

 . کردنگرانم  خیلی  گفت اونجوری وقتی

 شده؟   چی-

 .کنم استخدام دیگرو نفر یک  گرفتم تصمیم...تو  وضعیت  به   توجه با  من   راستش+

 .. اما-

  دانشگاهم  که االن  مخصوصا  بیای بزارم  نمیتونم ولی میده انرژی بهم  مطب  تو  دیدنت.خوبی  خیلی  میدونم،تو +

 . بری  میخوای
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 . بیام  که نداره اشکال گفتی  تو اما-

 . بیام میتونم دانشگاه از  قبل   گفتی

 ... دادی  قول تو

 ... کار اون به   من

 . اولویته  در برام   تو سالمتی اما  میخوام  معذرت+

 ... باشی بقیه  سربار  دمیا   بدت  و داری احتیاج پول به   که میدونم

 بهم  الیاس  هی... کنم  چکار  حاال. کنم  جبران  لطفاشو  یجوری  باید  ولی  میکنم  کار  اونجا  درسته   که  میگفتمخودم   با-

 . بگو 

 بیمارانی روز  هر داشتم دوست اونجارو کردن کار من بیوفته اتفاق این که نمیخواست دلم واقعا ریختن اشکام

 . بودن مهربون   خیلی اونا میزدن  حرف باهام   بودن اونجا که

 ... ولی  بود بد  خیلی برم نمیتونم دیگه اینکه تصور

 . میدم گوش  حرفت به  درسته؟پس میکنی   اینکارو من  سالمتی خاطر  به...من خاطر به   تو..شدم  متوجه باشه-

 . بود کرده  لطف  بهم  خیلی االن تا چون  کنم شکایتی  نمیتونستم ولی  بودم ناراحتیکم 

 . بود گذشته روز  ۳ روز  ازون  تقریبا

  بودن  کند همین من بدن بدیای از  دیگه یکی. بود نخورده جوش هم به استخوانام اما...بودن شده بهتر کبودیام

 . درمانشه طول

 . میخوردم  مسکن  و میگرفتن درد  مواقع از  بعضی

 . بودن  نشده خوب زخما هنوز   اونجا کمرم  از  غیر به بود شده  بهتر هم  شالقا  زخم

 . بایستم و  شم  بلند  جام از  مدت  همه   این از  بعد کردم   سعی

 . نشستم  تخت ی  لبه و شدم بلند اروم  آروم



65 
 

 حس  خیلی.بودم  ایستاده  روز   ۵  تقریبا  ها  مدت  از   بعد  بالخره..ایستادم  اروم  اروم  و  گرفتم  سرم  ی  میله  به  دستمو

 . داشتم خوبی 

 . افتادم و لرزیدن  پاهام که برم راه کردم   تالش

 . افتادم  نمیس  قفسه به   چون گرفت دردم

 . شد اتاق  وارد بود شنیده شنود از  رو صدا که خدمتکار 

 . کنم کمکتون افتادین؟بزارین شده؟چرا  چی وایی +

 ... میخوام  معذرت-

 . برم   راه یکم  خواستم

 . کنم  کمکتون  بزارین  نیس مشکلی باشه .کنید استراحت  فعال که بودن گفته اصالن  دکتر  ولی+

 . ممنونم-

  میشد   شروع دیگه  روز  ۴ دانشگاه.بود رفته سر  حوصلم.کشیدم دراز  دوباره تختم یرو  بشم  بلند که کرد  کمکم

 . برم راه درست نمیتونستم حتی  من  و

 ... لعنتی بدن

 ! چطوره حالت.سالم+

 . خوردم  شکست   که برم  راه و بشم بلند   کردم تالش پیش دقیقه  چند  همین...خوبم خب..اومدی  الیاس -

 . نشده تموم  درمانت ی دوره باش   صبور زوده هنوز +

 . بیرون  برم   میخواستم.بودم  شده خسته  اخه-

 . میبرمت  باشه+

 چجوری؟ -

 ! اینجوری+

 . برگشت ویلچر  با و  بیرون  رفت و گفت  اینو
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 . نکن عمل خود سر  روش  بشینی  میکنم کمکت   خودم ولی  بیرون بری  میتونی  این با  حاال خب +

 . بود  انگیز رقت  خیلی گرچهشدم  خوشحال

 . بشم   خوشحال میکنی  کاری شههمی  تو الیاس ممنون-

 . میداد هولم  اون افتادیم  راه و  دستم  گرفت سرمم ی  میله نشتم ویلچر روی و کرد  بلندم 

 . بود   تاسف  مایه  خیلی خیلی

 . میخورد  بهم  وضعیتم از حالم  واقعا

 . بر  باال به   افتاد چشمم ها پله  جلوی رفتیم

 . بود  کرده  نصبش من  خاطر به

 . نهخو  پشت باغ توی  پایینرفتیم 

 . بود پاییز  اوایل چون بود ریخته  درختا برگ

 . بودم نیومده اینجا تاحاال  بود   قشنگی  ی  منظره

 الیاس؟ -

 ! هوم+

 . میخوام معذرت  دادم بهت که   زحتمایی تمام بابت-

 ؟  "ممنونم" بگی "میخوام معذرت" جای به  یکبار  نمیتونی...چیشش +

 ... امم...خب اااا-

 . دادم وبوسش  جواب منم بوسیدم و  جلو اومد

 . بود عالی  خیلی چی همه

 . بودیم  همینجوری  ای لحظه  چند

 ... کنه جلب  توجهمونو کرد سعی گلوش  کردن  صاف با  نفر یک اینکه  تا
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 . بود  اد اون  کردم نگاه و برگشتم

 میکنی؟ کار  چه  اینجا  تو...اد+

 . ببینم  رو مورینو   دوستم اومدم خب ×

 ! اد سالم-

 کردی؟   شده؟تصادف  داری؟چی  تو وضعیتیه چه  واییی ...سل ×

 .... خب..خ-

 !!!! پدره کار +

 اون؟  چییی؟دوباره×

 ! داشتی درد  خیلی حتما متاسفم  بابتش  مورینو×

 . نیس مشکلی   دیگه  پس تقریبا خوبم االن  خب...اممم-

  بیام  میتونم  روز  چند یکیه  تقریبا کالسامون  ساعتای  که ازونجایی...میشه  شروع ترم دیگه روز  ۴  شنیدم راستی ×

 . دنبالت

 . ممنونم-

 بزاری؟  تنهامون  میتونی... اهمم+

 . ببینم  مورینورو  اومدم فقط گفتم که   من.. چیی؟نههه×

 . بود  بامزه  خیلی دوتا اون دیدن

 . بمونه   میخواد  که میگفت اخم با  هم  اد...بره  که بفهمونه  اد به میکرد  تالش  غره چشم با  الیاس

 چیه؟  تو  نظر  گفتن و سمتم برگشتن   دوتاشون یهو

 . باشم   الیاس  پیش میخوام  من . اد...گومن ...اممم یی؟خب چی..چ..چ-

 . باشم  پیشتمیخواستم من ...بدی چییی؟خیلی×
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 . میگفت متلک  به   اینارو

 . خوشبخت  زوج میرم  من پس باشه×

 . رفت  و  زد چشمک

 باشی؟ من   پیش میخوای پس+

 . بودم   کشیده خجالت یکم خب انداختم پایین  سرمو

 . میبوسیدمش همینطور   و ایستادم اروم اروم ...بوسیدمش   و پایین  یدمش،کش گرفتم یقشو  باال اوردم  دستامو

 .. میدادم ادامه فقط نبود هیچی  ذهنم تو

 . زمین  افتادیم  و  خورد هم به   الیاس تعادل

  کردم  شروع. دراوردم  دیکشو   و  کردم   باز   دکمشو  شلوارش   سمت  رفتم  و   شدم  بلند  اینکه   تا  میبوسیدیم  همدیگرو

 . براش زدن  ساک   به

 . میکنم کار چه دارم نمیدونستم اصال

 .میدادم انجام فقط بود خالی  ذهنم

 میکنی؟مورینو؟   کار  چه هیییی.. ه+

 . میدادم  ادامه و  بودم توجه  بی

 ... پیشونیم رو  تگذاش دستشو  و  بلندم اینکه  تا

 !!! کردی تب +

 . میگیرم اتیش  دارم میکردم احساس میگفت  راست

  یک بهم بعد. کشیدروم  رو  پتو و  کرددرازم  تخت روی  اتاقم توی باال  رفتیم گذاشت ویلچر  روی  و کرد  بلندم 

 . کرد تزریق  بود کرده  تجویز اصالن که امپول

 نیومد؟  خوشت  چرا!دادی  انجام  تو  که  همونطوری .دمدا  انجامش  درست  که   چرا؟من  اخه!اینکارو  نداشتی  دوست-

 . میگفتم   هزیون داشتم
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  الیاس ...عاشقتم نه که دارم  دوست...دارم  دوست خیلی االن  اما میترسیدم ازت اوال ...میدونی...الیاس هی-

 . عاشقتم...

 .بود داده شونمن شدم  بهتر وقتی فرداش و  بود گرفتهفیلمازم  هم الیاس  گویا  و میگفتم هزیون   شب تا اونروز 

 دلم .نبود  درست اصال اونجوری  گفتنش اما نبودن اشتباه گرچه ...بودم  زده حرفارو اون نمیشد باورم  اصال

 . بگم  میتابه  بهمون  ماه  نور که   حالی در  قشنگ جای یه   توی میخواست 

 . میاد   کجا از  افکار این  شده  چم من وایی

 . بود  شده بهتر  حالم...میشد شروع  ترم دیگه روز  ۲  تقریبا

  خیلی .بود  شده واقعی  پرستار یک  مثل  مدت این  الیاس.داشت ضعف  هنوز  بدنم  خیلی  نه  ولی  برم  راه میتونستم 

 . میکرد عوض  پانسمانمو و  میومد مدام اصالنم بود کرده کمکم

  سمت رفتم اروم اروم و  شدم بلند جام از .شدم بیدار بود ۹ تقریبا ساعت  رسید فرا میخواستم که  روزی بالخره

 . کردم  باز  بدنم از  باندارو... محمو

 ... هفته  یک از  بعد  حموم برم   میخواستم بالخره کندم   چسبارو

 . بود  شده  تنگ  خوب حس  این برای   دلم...داخلش رفتم کردم آب وانو

 اینجایی؟ ...مورینو+

 . بود   الیاس صدای

 . حمومم تو-

 .. داخل اومد

 ... بخیر  صبح +

 ! بخیر  صبح -

 ؟ بشورمت  کنم؟میخوای  کمکت میخوای+

 . ممنون میدم انجام خودم نهههه..ن-
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 ... میکشیدم  خجالت

 ... ریخت  بدن شاپو   روش و برداشت اونو اسفنج سمت  رفت دیدم

 .. شستنم به   کرد  شروع و  سمتم اومد

 . کنم کمکت  بزار درسته؟پس  میکنه  درد هنوز  بدنت +

 . ممنون-

 ... میکردن   درد یکم هام  بخیه جای  شست بدنمو

 . بکشتشون نیس  نیاز  و  جذبیع امه  بخیه که بود   گفته اصالن

 ... میکردم ارامش احساس  بود  خوبی ی  لحظه ...میشست  منو ارامش با  گرفت   بدنم روی و  کرد  باز   دوشو

 ... پایین  بودم انداخته سرمو  و بودم   نشسته اروم

 . گرفت صورتم  سمت به   آبو  دوش الیاس یهو

 ... اونطرف  بگیر... میکنی کار چی...چ-

 ... کنیم   بازی  یکم   بیا...داریم زیاد  وقت+

  باورم ... خندیدیم   حسابی...روش  میریختم  آب  وان  تو  از   دستام  با  منم  میریخت  آب  من  رو  بودو   گرفته  دوشو   اون

 . داشتیم  دوست و میکردیم   درک  همدیگرو اینقدر ولی  داریم سنی اختالف  سال  ۱۰  بیشتر  ما  نمیشه

 ... بسه  نظرم  به خب +

 . نمیرسیم  وقت  به بکشه   طول این  از  بیشتر

 . هوم-

 ... بیرون  اومدم نهایت  در و  شستم موهامو

 ... بود  خیس هنوز   موهام تخت  روی  نشستم  و پوشیدم شورتمو

 ... زد کننده ضدعفونی روش و  برداشت  پنبه...همیشه  مثل...کنارم اومد پزشکی  ی  جعبه  با  الیاس
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 ... کشید بود  زخم هنوز   که  قسمتایی روی رو پنبه بعد

 . میسوزه  نچو داره  درد همیشه  قسمت این

  پیچی  باند تمام باسنم  ابتدای  تا گردنم از ...بست باندو بعد و گذاشت  زخما روی  و  برداشت استریل گاز  بعدش 

 ... بود

  شده  خوبتر خیلی  زخمام گرچه ...کرد پانسمان  داشتو  اونیکی به  نسبت  تری  عمیق  زخمای  که  چپم دست بعد

 . بودن 

 . بخورم  تکون  خیلی نمیتونستم هام  دنده کستگیش   خاطر به چون داشتم مشکل  یکم پوشیدم لباس بعد

 .بخوریم صبحانه  که پایین  رفتیم لباس  پوشیدن از  بعد

 . بودم  شده خسته دیگه مریضی غذاهای از  کنم  فک بود شده  باز   اشتهام عجیبی  طرز  به

 . خوردم کامل  طور به   رو صبحانه 

 . داد بهم داروهارو اومد الیاس  بعدش 

 .بود اونجا  جدیدم داروی یک 

 ! جدیده این-

 ! تقویتیه این...اره+

 . شد مانعم  الیاس بردارم  کیفمو  باال  برم خواستم و  خوردمشون

 . بیاره باال رفت  خودش

 . کردم  نگاه خودمو  و پذیرایی تو  ی  اینه جلورفتم 

 . بودم  شده الغر و  زشت خیلی

 . بودن   دهنده ازار یول نبود معلوم  خیلی داشت زخم تا چند  رد صورتم

 . میشدن  دیده بازم  ببندم   لباسمو های   دکمه هرچقدرم. بودم پیچی  باند  م چانه زیر از  درست

 . انگشتا ابتدای  تا بودن پیچی  باند دستامم
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 میکنن؟  فکر  چی بقیه   ینی...مسخرم خیلی  هه 

  خاکستری  شلوار یک. داشت صورتی و بنفش های خط استیناس و جیب سر که بودم پوشیده سفید بلوز  کی

 . نزدم  پس میاد بدم  کروات از  کلی طور به.بودم پوشیده هم  سفید تقریبا  روشن

 ... بودن سفید  اسپرت که کفشامم

 ... داشتم خوبی تیپ  کلی طور به

 ... بانده از  پر که   سفید کله  پسر یک 

 . میوفتهبرام   اتفاق عالمه  یه دانشگاه تو احتماال

 . اوردم برات  کیفتو+

 . ممنونم-

 . بود ای  شانه سر   کیفم

 . بود  روشن خیلی  بنفش رنگش

 . بود گذاشته کیف داخل  و بود کرده تهیه  وسایلمو برام  الیاس

 بریم؟  خب +

 . میوفته اتفاق  نمیخوادم دل که  اونی که   مطمئنم... باشم  توجه کانون   ندارم دوست...نگرانم ظاهرم بابت ... خیلی -

 .میشم  مسخره  بابت  مطمئنم

 ... نباشه مهم برات  افتاد هم ها   اتفاق این اگه  حتی... نگیر سخت  ششششش +

 . میرسی  نظر  به عالی  همیشه  تو باشی  حالتی چه در نداره فرقی . زیبایی خیلی تو من نظر از 

 .بود انگیزشی  خیلی حرفاش

 . کردم بغلش   و سمتش  رفتم

 . همیشه مثل . مممنون... الیاس -
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 . نداشت قابلی +

 . میکرد صدام  دور از  که  شنیدم کسیو صدای که   بشم سوار   خواستم بیرون  رفتیم

 !!!مووووورییییییینووووووو×

 . بود اد

 میکنی؟   کار  چه اینجا...اد سالم-

 ! بودم  داده قول بهت   دنبالت اومدم×

 . بودم کرده فراموش  کامال میگفت  راست

 .. میبرمش  خودمم امروزو+

 ... میبرمش من.اومدم  اینجا تا راه همه این من  نامردی  خیلی  ی چی×

 ! مورینو  بگو تو  گفتن و  برگشتن  دوباره.پیش روز  چند  ی  صحنه همون  دوباره

 . بود  دار خنده  برام واقعااا دیدنشون 

  برسونی  منو میخوای  که میدونم دادی  انجام زیادی کارای برام و کردی  لطف حقم در  خیلی  تو  الیاس  خب .خ-

 ... ولی

 ... میرم  اد با  من پس میرسونتم  که داد قول  بهم اد

 باش  خودت  مراقب. باشه...هوم+

 . حتما-

 . بود پیروزی ی  نشانه  من  نظر از  که  زد چشمکی  الیاس  به اد

 . باش منتظر  دوره یکم بیارم   ماشینو  میرم  من  بمون  اینجا تو×

 . باشه-

 . شدم  سوار  و ش ماشین سمت  رفتم اروم اروم ...اومد اد گذشت  دقیقه ۱  تقریبا
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 نه؟ پیرم الکپشت  یک  مثل-

 .پیر  بگی نبود  نیاز  پسمیرن   راه کند کال الکپشتا میدونی...پیر الکپشت(خندیدن)×

 . هستی  شده  مومیایی سفید  کله الکپشت یک  شبیه  بیشتر تو

 . اها-

 . خندیدیم هردو 

 . افتاد راه مدتی  از  بعد

 گرفتی؟  یاد  رانندگی  کی تو ...میگم-

 . داد یاد  بهم  پدرمون بود مسال  ۱۷ وقتی خب +

 .. بلده  اینکاراهم پس-

 گفتم  لب  زیر

 گفتی؟  چیزی×

 میرسیم؟  کی! نیست مهم  نه-

 . رسیدیم تقریبا...نمونده چیزی×

  برمیگردم   دارم  که   بودم  خوشحال   خیلی   زدن  برق   چشمام.تاکیشیما   دانشگاه.افتاد   دانشگاه  تابلو  به  چشمم  دور  از 

 ... اونجا

 . بود معلوم چهرم  وت  از  کامال خوشحالی  این

 . رسیدیم بالخره خب ×

 . میومدم   اتوبوس و  مترو  با  قبال من  اخه  خفنیه  کار خیلی میکردم حس.شد  دانشگاه وارد  ماشینش  با

 ... شدیم   پیاده ماشین از 

 . داشت زیادی  فاصله و  بود جدا اد و  من  کالسساختمون 
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   ممنون   بسه  همینجا  تا...برم  اونجا تا  میتونمخودم  من -

 . دارم زمان ببرمت تونممی  اما×

 . میتونمخودم  نه-

 .نیار فشار   خودت به...باشه×

 . هوم-

 .بودم  گرفته  سینم  ی  قفسه جلو  و بودم   کرده مشت دیگمو دست و  بود  کیفم به  دستم یک شدیم  جدا هم از 

 . دیدم  کالسمو  شماره و  کردم   نگاه برد روی  از ...میگشتم کالسم دنبال  داشتم

 . بود سوم  ی طبقه  کالسمون

 ... رسیدم سوم   ی  طبقه به   بالخره تا  میرفتماروم  اروم هارو   پله کل .نداشت  اسانسورم اونجا

 ... بود   اومده بند نفسم

 ... کنم اروم ضربانمو میکردم  سعی میزدم  نفس  نفس بودم  گرفته ها  نرده به   دستمو

 خوبه؟  حالت  هی*

  اب  بهم  و نشوندم  صندلی  سمت برد  و  دکر کمکم ...اره گفتم بهش  و  اوردم باال سرمو ...بود ها  دانشجو از  یکی 

 .داد

 . میشه شروع  االن کالسم برم باید  من  میخوام  معذرت*

 . ممنون   خیلی ازتون-

 . میکنم  خواهش *

 ... زیادن خیلی ها پله  این ...کنه کمکممیگفتم اد به   باید راستش .کرد  کمکم.بود   مهربونی  دختر

 گشتم کالس شماره  دنبال و شدم  بلند جام از 

 ... اینجاس کردم پیداش اها.. ۲۴۸... ۲۴۸
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 . کالسیامن  هم  اینا پس...بود شده  پر کالس  تقریبا  داخل  رفتم و کردم   باز  درو

 . مسخرس  و احمقانه خیلی  ظاهرم میدونستم...میکردن  نگاه بهم  همه

 . سنسه میز  جلوی بودم   اول ردیف صندلی دقیقا ...کردم پیدا صندلیمو  شماره  بالخره

 ... بدی شانس  چه

 . بودم اخر  میخواستدلم

 ... اینکه تا   بود  پایین سرم   بودم نشسته  اروم منم  میزدن حرف  باهم   همه  بود گذشته  مدتی

 ... نشست  م کنار  صندلی اومد همکالسیام  از  یکی  اینکی تا

 چیه؟  سمتا هی•

 .خوشوقتم مالقاتتون از ...هستم  سویی مورینو. من.. م... ام-

 ! تویی مورینو   پس...اینطور که•

 میشناسی؟   منو-

  همکالس  باهم قبال...بزنه رشته این نمرات تو تورو ی رتبه نتونسته کسی هنوز  بودی دانشگاه تاپ معلومه•

 . بودمت   دیده بودم پایین  ترم وقتی ولی نبودیم

 . اها-

 . عقب اون  سرجام  میرم من ...دیدمتشدم  شحال خو  خب•

 . هوم-

 .. گرفتم قرار توجه  مورد اول ساعت همین  از ...مشهورم اینقدر نمیدونستم ...اینطور  که

 .. میشنیدم  صحبتاشونو صدای

 ....چرا...بوده؟چرا؟چرا تاپ  اون باندپیچیه؟واقعا بدنش  اینجوریه؟چرا چرا اون__

 ... اینجوریه  ظاهرم که   منه یر تقص  مگه اخه ...بود  ازاردهنده خیلی
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  اونجا که کسی دیدن  با و چرخوندم در طرف به سرمو...کرد جلب توجهو در شدن بسته صدای که   بودم  فکر تو

 . بود   سنسه  ساتوشی  اون... خوردم جا بود

 ... گفت  یهو بعد خورد من   به  نگاهشهم   سنسه

 مورینویی؟  تو....تو°

 ! بله-

 . المخوشح خیلی دیدنت از ...مورینوووو°

 . پشتم زد و  سمتم اومد

 ... اخ-

 . گفتم کوتاهی اخ خورد  زخمام به   دستش

 ! هستی  پیچی باند شده؟تماما   چت تو  هی°

 ... من...خب...خ-

 . بگم چی  کهبودم  مونده

 . کردم تصادف بود کرده  فکر که  افتادم  اد حرف یاد

 . کردم ... ک  تصادف من -

 . دارم  استخوان شکستگی   و زخم تا  چند خاطرش به

 . گفتم همه  به رو  و شدم  بلند مجا از 

 . بیاید  کنار باهاش لطفا اینه ظاهرم کهمتاسفم -

 . نمیکنه مسخره  خاطرش به  تورو  کسی مطمئناا مورینو °

 ... کن  معرفی خودتو  و باال بیا   خب°

 . گفتم و کشیدم عمیقی  نفس و  باال رفتم
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  دالیلی  به  بنا   اما  رفتم  اخر  ترم  تا   و   ندمخو  درس  اینجا  قبال .هستم   سویی  مورینومن !خوشوقتم  همتون  با  اشنایی  از -

  که  هم  باندایی این.بگیرم  مدرکمو و بگذرونم اخرو ترم دوباره میخوام وبرگشتم حاال  کردم ترک  دانشگاهو

 ممنونم.بیاین کنار   باهاشون  لطفا.تصادفه به مربوط میبینین

 .نشستم جام سر و  پایبن رفتم

 . غیاب  حضور به  کرد  شروع سنسه   ساتوشی

 . قبال مثل   درست نمیداد دست از  هم  لحظه یک حتی ..کرد  شروع دادنو درس  وقفهبدون  ش بعد

 . اینجام دوباره  حاال...میگذشت  ماه ۸ تقریبا  کردم  ول دانشگاهمو  که وقتی از 

  کالس ... نداشت عادت  طوالنی  مدت یه  بعد نشستن  همه  این به  بدنم بودم  شده خسته  شد  تموم  کالس ساعت 

 . بود ساعت  ۳  تقریبا

  تموم  ۲ ساعت  همیشه نهارمبودم الیاس ی  خونه که  مدتی این اخه بود دیر  نهار  برای.بود نیم  و  ۳ ساعت  االن  و

 و  بشینم همونجا  دادم ترجیح میکرد بد حالمو پایینبرم  میخواستم  پله همه این اینکه تصور حال هر به.بود  شده

 . نخورم چیزی 

  تقریبا   االن   تا    صبحانم   زمان  از   میبود  خالی   نباید  معدم   و  بخورم  غذا  ز ا  بعد   حتما  قرصامو   از   تا  ۳  باید  که   اومد  یادم 

  باال   هارو   پله  این   دوباره  نمیتونستم  ولی  بخورمشون  که  کرد  تاکید  خیلی  کنم؟الیاس  کار  چه.بود  گذشته  ساعت  ۷

 ... بیام 

  اومد   دیگه   سنسه   یک   دوباره   کالس  سر  برگشتم   و   خوردم  قرصارو...بخورمشون  باید   من   نیسمهم   بشه  هرچی  ااا

 . کرد  شروع   درسشو و

  با  نباید میدونستم  داشتم  تهوع  حالت  بود بد  حالم ...بود  مونده دقیقه  ۲۰ کالس  تاپایان  و بود   کالس اواخر تقریبا 

 ... میخوردمش  خالی معده

 . کنم استفراغ کالس سر همونجا  بود  نزدیک کنم تحمل نمیتونستم دیگه

 ... سنسه -

 مورینو؟   اقای بله>
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 ... ضروریه  خیلی  بیرونبرم   باید من -

 . کنم  ثبت  خروجتو علت باید  بگین بهم  دلیلشو  لطفا>

 ... برم بدین اجازه لطفا...بده حالم-

 . برگرد نشده تموم کالس  تا ولی باشه >

 ... برسم دستشوییا   به  تا میرفتم   پایبن رو طبقه ۳  باید  بیرون  رفتم کالس از 

 . میشد بیشتر   وعمته  حالت و قلبم ضربان  میرفتم  پایین اروم اروم

 . اونجا رفتم  اما  میزدم  نفس نفس  که وجودی با   پایینرفتم  بالخره

  بیعقلی  اینقدر چرا اخه نبود سازگار قرص  اون  با خالیم ی  معده که فهمیدم .کردم  استفراغ رسیدنم محض به 

 مورینو؟ 

 ! شده تموم  کالس  دیدم  و  کردمساعتم   به نگاه  زدم صورتم به آبی 

 .. .باشکوهی   اول روز  چه

 ... میکردم  نگاهخودم  انگیز رقت  ی  چهره به   اینه تو

 شدی؟  اینطوری  کی تو.متاسفم برات  مورینو

 ... افتاد ها  پله به چشمم و  ساختمون  به برگشتم

 ... میرفت  گیج دیدنشون با   سرم

 . میرفتم  ال با  هارو   پله  تر   کند   قبلم  ی   دفعه   از   ایندفعه ...نداشتمسوم   ی   طبقه   کالسی   هیچوقت   میومدم   که   قبال  یادمه

 . داشتم سرگیجه  و میزدم  نفس نفس کامال 

 ...رسیدم  سوم   ی  طبقه به  تا برد   زمان دقیقه ۵  کنم فکر 

 . افتادم ها  پله روی همونجا و  کنن تحمل نتونستن پاهام

 . دادم تکیه ها  پله به  و شدم  بلند اروم اروم
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 ... بکشم عمیق نفس میکردم   سعی

 سان؟ ...مورینو+

 ... منه وسایل با  دختر یک دیدم  کردم نگاه سرمو  باال برگشتم

 . دیدمتون اینجا  تا رفتین کجا  نمیدونستم ....اوردم براتون ... وسایلتونو من...خب...ام+

 .... نونم...مم-

 خوبه؟  حالتون  شما+

 . نیست.....چیزی-

 ... گرفت جلومو کهبرم   خواستم گرفتم ازش وسایلو ایستادم و شدم  بلند اروم اروم

 . کنین  استراحتیکم  لطفا ...بده خیلی  حالتون ...برین  نمیزارم..نه+

 . میمردممیرفتم  پایین باال ها   پله ازون دیگه یکبار  اگه بود   اون با  حق  دادم گوش حرفش  به

 . باشم  ماشین جای دقیقه ۱۵ و  ۶  دادم قول  اد به اومد یادم   یهو...بود یقهدق ۲۰  و ۶  تقریبا ساعت 

 ...! کردیکمکم ...ممنون...شده.. دیرم ...برم   باید من ..م-

 اد به چشمم اول ی طبقه تو تا پایینمیرفتم  و میگرفتم  ها نرده دودستی شونم سر انداختم گرفتم ازش کیفمو

 ... افتاد

 ( خندیدن)میمونه  پیرمردا مثلکن  نگاش×

 . نیسخودم دست...کن بس  هیی-

 . بریم   بیا...باشه×

 . پایین  رفتیم و شونش  رو انداخت دستمو اد-

 . میومدم  کنارشاروماروم ماشین جای تاساختمون  از 

 . افتاد راه و  کرد  روشن ماشینو  شدیم سوار... رسیدیم  ماشین به  بالخره
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 بود؟ چطور اولت روز  خب ×

 ... بود افتضاح کلمه   واقعی معنای  به-

 خندیدن  به کرد  شروع  اد

 .. داشته بدی روز  مسلما  دیدم من  که پیرمردی اون...بوده که معلومه  خب ×

 . کن  بس  هی-

 ... میکرداذیتم  مدام توراه

 . خودش خونه  بره میخواد  گفت و  کرد پیاده منو اد رسیدیم بالخره

 . میشد تاریک  داشت  تقریبا هوا

  باز  و  رفتم در سمت بهاروم .برم راه خوب قبل مثلنمیتونستم  داشتم کم  عصا فقط بودم مردا پیر شبیه واقعا

 . میخوند  کتاب و نشسته  کاناپه روی  که  افتاد  الیاس به چشمم.کردم

 ... اومدم...من -

 .. سمتم اومد و کرد  نگاهبهم  صدام شنیدن  با  الیاس

  چی خوردی؟نهار بود؟قرصاتو چطور روزت نداری؟راستی چطوره؟درد حالت.بودم منتظرت... اومدی  خوش+

 خونه؟  اومدی اد نبوده؟با که فود  خوردی؟فست 

 .... کن  بس-

  ای  دیگه کس از  دانشگاه تو میترسیده شاید...میکنه کنترلم داره کردم  حس لحظه یه  بودن زیاد خیلی سواالش

 . بیاد   خوشم

  نبود   فود   فست   هن .خوردم  قرصامم  اره.داشتم   مزخرفی   خیلی  روزه.میسوزهگلوم   فقط   ندارم  درد   خوبم،خیلی   من -

 ! اومدم اد با  اره و...نخوردم  چیزی حقیقت  در

 . باشن  خالی  ی  معده  با نباید قرصات که بودم   گفته نخوردی؟بهت  چیزی  چرا+

 ... گذشت چطور امروزم اینکه دادم  توضیح براش   ماجرارو کل
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 باشی؟  راهت  تو که  کنه  عوض کالسومکان   میتونهببینم   میکنم صحبت  مدیریت با من ...اینطور که   اها+

 . نیس مشکلی  دیگه ببرم  غذا خودم برای  دوهفته  یکی  تا بتونم فقط اگه..نیس نیاز ...ننهههه -

 نه؟  مگه  ندارم مشکالرو  این و میشم  خوب موقعاون  تا

 . کنه   اماده نهار ظرف فردابرات  از  میگم خدمتکار به باشه+

 .. الیاس  ممنونم-

 دادنه  سرویس وقت اتاق  تو بریم خب +

 چییی؟ -

 !!! ریمب +

 ... اتاقم تو  رفتیم باال برد   ها  پله از  و کردبغلم 

 .   دراورد تخت،لباسامو روی  گذاشتاروم  منو 

 . دراورد خودشم لباسای

 کشید دراز  کنارم اومد

 .کردم  شروع منم کرد بوسم  جلو اومد اروم اروم و کرد   نوازش سرمو

 . داشت خوبی حس  واقعا اون

 ... کرد باز   روباندا اروماروم  نشستیم  و کرد  بلندم 

 . بودم کرده بغلش  محکم  منم گردنمبوسیدن   سراغ رفت گذاشت  کنار  و

 ! بوده  زور به  موقعاون  چون شاید  میکرد فرق داشت  اول های دفعه  که حسی  اون  با  حس این

 ... میکشیدسینم   نوک  روی دستشو و بوسید  بدنمو  اروم اروم 

 . بیاد باال  دیکم میشد باعث  و  میشمتحریک  دارم  میکردم  حس

 ! کردی راست +
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 ... متاسفم-

 . نیست مشکلی..نه+

 . میکردم ای خفه  های   ناله و اه میزد  ساک  برام  و دهنش تو کرد   دیکمو

 .نیست  درست  این...الیاس -

 ... بدم بهت حسو  این  منم بزار لطفا

 . شدیم  ارضا  هردو و کردیم اجرا رو ۶۹  پوزیشن

 ... من  با... نمیتونی ...که متاسفم-

 . میکنم صبر بشی  خوب تامن ... رهندا اشکال...نه+

 . میدادم  انجامش زور به   که بود مواقعی  از  بهتر خیلیاالنم  حس این  راستش

 . ممنونم  مورینو

 .بود  دلنشین  خیلی لبخندش 

 . بود  کشیده  پتوروم  گویا .برد خوابم الیاس از  زودتر  من خوابیدیم همونجا ... بودیم  هردوخسته 

 ! نره بین   از  هیچوقت  داشتم که   شادی حس  این کهمیکردم ارزو لحظه اون توی

 

 . میگیره  دوش داره که  فهمیدم  اب صدای به  توجه با . نبود کنارم  الیاس شدم  بیدار  وقتی بود شده  صبح

 . شستم صورتمو  و دست  شدمو بلند جام از 

 .انداختم نگاهی لباسام به   و کردم   باز  کمدو در

 ! بپوشم؟  چی...اممم

  کفش  با همراه همیشه مثل.پوشیدم ای سرمه شلوار یک با و برداشتم اونو افتاد صورتیم هودی به چشمم

 ... اسپرت
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 ... برداشتم دیگه  کیف یک امروز 

 . بود   کرده تهیه  برام  الیاس  دارمو االن  که وسایلی  تمام

 . داخلش گذاشتم وسایلو برداشتمو کولمو

 . رسیدم  ها  پله به   رفتم بیرون اتاق از 

 . بودم   پیچی باند  هنوز  ولی بود شده  بهتر خیلی  بدنم

 . دارم  نگه دانشگاه های   پله برای انرژیمو  که میدادم  ترجیح پایین  رفتم باالبر  با

  بدونه   کسی   اینکه  بدون  میخواست  دلم  ایی یجور. بودم  شده  بیدار  زود  چقدررررر .عه  ۷  دیدم  کردم  نگاه  ساعت  به 

 . اتاق تو  برگردم

 ! شدی بیدار زود+

 بخیر  صبح  الیاس ...ااا-

 . بخیر  صبح +

 . نکردم  نگاه ساعت  به اصال  راستش-

 . بود  مونده ۱۱ ساعت  به خیلی  هنوز 

 بیرون؟  بریم  چطوره خب +

 مطب؟   نمیری تو مگه-

 . نبودم  خونه  االن نه وگر تعطیلیمه روز  امروز +

 بریم؟  میخوایم جاک خب -

 نرفتی؟ تاحاال کجا .نمیدونم+

 . مامانم  پیش بریم  چطوره خب -

 . بریم  هوم+
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 . اونجا برم  میخواست دلم خیلی  من  ولی  نه یا اومد خوشش الیاس نمیدونم

 . بودم نرفته  که میشد یکماهی   تقریبا

 . بیرون رفتیم بعدم .خوردیم  صبحانه  و  نشستیم

 . افتادیم راه و  شدیم  ماشین سوار

 . رسیدیم  بالخره  تا دادم  ادامه رو  رشته این چرا اینکه و میپرسید درسیم وضعیتم  از  راه تو

 . رفتیم  و  کرد پارک  جا یک ماشینو 

 . سمتش رفتم بود  معلوم  دور از  قبرش

 . کردم تمیز  و  برداشتم بودنو  افتاده روش  که   برگایی

 . کردم   دعا براش   و کردم   روشن عود تا چند

 . میکرد  دعا  داشت سرم پشت هم  الیاس

 . مرده  اون  که نمیشد باورم  هنوز . بودم  کرده بغض 

 .ناراحتی  بابتش  خیلی حتما+

 . بود بهترین  اون...معلومه-

 . نزاشت  کم برام چیزی  واقعا .کنه  بزرگ روش  بهترین به  منو میخواست دلش همیشه .بود مهربون   خیلی

 ! ؟....مردی  زود اینقدر  چرا

 . داشت خشی ارامب  حس.بود  گذاشته  شونم  رو دستشو الیاس

 . بریم   گفتم بهش کردم دعا و شدم  اروم اینکه  از  بعد

 . بود   شده ترافیک.بودن شلوغ  خیابونا وجود  این با  بود نیم و ۹  تقریبا ساعت 

 ... میبره  سر  حوصلتو  متنفرم  ترافیک از 

 . بود شده  تصادف  کهدیدم شد  باز   ترافیک که بعد
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 . بود شده  درست ترافیکی  چه  تصادف یک خاطر  به پوفففف 

 . بودیم  ترافیک تو  دقیقه ۱۵  تقریبا

 . دیگه  سمت  یک رفت  و کرد  عوض مسیرشو  الیاس  دیدم  تا

 خونه؟  برنمیگردی   مگه-

 . دیگه  جای  یک   میریم  داریم وقت فعال   نه+

 . داشت  فرق خیلی  قبل هفته چند  الیاس با داشت وجود  االن که الیاسی

 . داشتنی دوست و  عاشق یکی   این اما بود  باز   هوس  و وحشی   الیاس اون

 . بود   اور خجالت یکم بازم ولی بودم کرده اعتراف بهش  عشقمو که درسته 

 کنم؟ برقرار  رابطه مرد  یک با  میداد اجازه بود مامان  اگه

 . نه قطعااا

 . کرد توقف الیاس دیدم که بودم  فکر تو

 شده؟   چیزی-

 . رسیدیم نه+

 . بود  دره به   یهشب  هم  رو به  رو  بود  تپه فقط  نبود  خاصی  چیز  کردم   نگاه برمو  دورو

 . بود  ترسناک  ارتفاع کال  چون برم جلو میترسیدم  اما شدم  پیاده

 .مراقبتم  من  نترس  جلو بیا+

 ... اما-

 ... بیا+

 .بود  محشر  واقعا دیدم که چیزی و جلو  رفتم  اروم اروم

 ... ها ماهی  و  ها پرنده تمیز  و  آبی ی  دریاچه 
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 ... بودن  قشنگ  خیلی

 .میشد  دیده احتر چی همه  که   بود  تمیز قدری به آب 

 .... اب به   خورشید نور  بود،انعکاس  قشنگی  جای خیلی

 ... قشنگه   خیلی اینجا الیاس -

 . داری  دوسش میدونستم+

 . میکردیم  نگاه دریاچه به  و نشستیم همونجا   داشتیم  زمان که وقتی تا  ما

 .بود   نیم و  ۱۰  تقریبا ساعت 

 ! میشه دیرمون ...الیاس -

 . بریم اره+

 . ماشین   سمت  رفتیم و شدیم   بلند

 . بوسیدم  و  جلو اومد اروم اروم  و کرد نگاه  بهم  و گرفت دستمو

 . پایبن  انداختم سرمو خجالت از 

 .دانشگاه رسیدم بالخره  تا بودم  وضع همون به   مدت کل

 . میرم دیگه من  الیاس خب..خ-

 . داشتم ازت درخواستی یک ...ام

 ! بگو+

 بیام؟ خودم  برگشتو میشه -

 میگی؟   اینو یهویی  چرا+

 . برگردم خودم میخوام  فقط نداره دلیلی خبب..خ-

 . نشده تموم درمانت  ی   دوره هنوز  باشی  خودت  مراقب  بده  قول فقط باشه+
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 . بعد  باشه،تا  هوم-

 . رفت و  دادم تکون  دست

 .بود  دقیقه ۵۷  و ۱۰ ساعت 

 . میبودم  کالس  سر  ۱۱  ساعت باید   من وایی

 . زد صدام نفر  یک   کهبرم  باال   ها  پله از  خواستم ساختمون  سمت رفتم

 ! سویی؟ اقای~

 بله؟ ...اا-

 ! میشه برگزار پایین  ی  طبقه کالس ~

 .باشن   پایبن کالسا  کرده موافقت  من  وضعیت دلیل به  دانشگاه که  گفت  اونم چرا که پرسیدم ازش  و جلو رفتم

 . بوده  الیاس کار مطمئنم

 . نکرده تغییری جام دیدم و کالس سر رفتم

 . شد وارد  سنسه  نشستمو

 . کرد شروع دادنو درس و کرد   حضورغیاب

  و  نداشتم کالس  ساعت  یک  اون از  بعد بود  ساعت ۲ تقریبا کالس  زمان .داشتم تخصصی درس  من ساعت  این

 .ساعته  ۴ کالس  یک بعدش 

 . بود خواهد  ۶ ساعت خونه  برم   بخوام  وقتی

 . بگیرم  لنتیو مدرک   این  و  بکنم تالشمو  باید من ولی  زیادیه زمان پوفففف 

 . وقفه  بدون  مینوشتم میگفت  هرچی  منم  و میداد  درس سنسه

 . بود  اخراش تقریبا کالس دقیقس  ۱۲/۴۸  دیدم  کردم   نگاه ساعتم  به

 این؟ اماده سواله  ات ۳ کالمیگیرم  ازتون  تست یک  پایانی دقیقه  چند این  توی خب ×
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 . خرخونام  ازون اصطالح  به   چون ندارم مشکلی  تست با  من   اصوال خب

 . داد رو  برگه که   بودم نفری  دومین من کرد پخش هارو  برگه  سنسه

 . بود نخواهم راحت  ترم این چیشش

 . بره  میتونه  داده برگشو  هرکس خب ×

 . بیرون  رفتم و برداشتم  وسایلمو

 . داشتم ان زم ساعت   یک بعدی   کالس  شروع تا

 ! کنم؟  کار  چه....هوممم

 . نبود  اونجا هیچکس  شدم  کتابخونه وارد. کتابخونه  میرم فهمیدم  اها

 . دراوردم بودو  همراهم  که  کتابی کیفم توی  از  و نشستم مکان  ترین گوشه  رفتم

 ! خوندن به  کردم شروع 

 . اینجا اومدن کی  ادم همه  این نشدم متوجه ک  بودم  خوندن مشغول قدری   به

 .بود شده  پر تقریبا  هکتابخون 

 گفتم  بود  اونجا که  خانمی به پذیرش  قسمت رفتم

 بشم؟  اینجا  عضو میتونم  چطور..ببخشید-

 . میارم   همشونو فردا که  گفتم  بهش.میخواست  رو مربوطه  مدارک  که داد بهم  فرم  یک 

 . سرکالس   رفتم کتابخونه از  بعد و

 آه....ساعته چهار کالس یک 

 .... بودن تحرک  بی و  صندلی روی  تننشس  ساعت  چهار بودم   شده خسته 

 .گرفت  امتحان که  بود  مونده  کالس پایان  به ساعت   یک  تقریبا هم  سنسه اینیکی

 . بدین جواب  دقت  با پس داره هم  منفی  نمره سواله ۵۰  شامل تستتون   این دارین زمان یکساعت  خب>



90 
 

 نیست؟  کم  یکساعت... سنسه -

 . راحته سواال  نه>

 . دادم برگمو و  نوشتم اخرو سوال که بود  مونده کالس   پایان به   دقیقه ۵  باتقری  دادن جواب  به  کردم شروع 

 . بود روشن نیمه هوا  بیرون  رفتم کالس از 

 . میرفتم پیاده مترو ایستگاه  تا باید حاال

 . رسیدم  ایستگاه به   روی پیاده دقیقه  ۱۰  از  بعد  الخرهب

 . بیاد   مترو تا شدم  منتظر  و  زدم کارتمو

 . هست  و بوده شلوغ  همیشه  مترو  چیشش.شدم   سوار  سختی  به و اومد

 . میبرد  زمان دقیقه ۲۰ حدودا که   بود  ایستگاه تا ۱۰  تقریبا مقصدم تا شدم   سوار که   ایستگاهی از 

 . بودم   شده خسته 

 . بود  کتابام  فقط  نداشتم  توش  ارزشی  با  چیز  گرچه  بشه  دزدیازم  میترسیدم  چون  بودم  داشته  نگه  بغلم  تو  کولمو

 .میکنه  نگاه  من به سریم  پشت که شدم  متوجه شیشه تو از  که میکردم   نگاه بیرونو

  نگاهش  ناخداگاه نبود  خودم دست اما  کردم   نگاه دیگرو  طرف  یک  و کردم  جور و جمع و  خودم  یکم   خوردم  جا

 . میکردم

 . داشت ای مغرورانه   لبخند

 . معمولی  ظاهری  با   هیکل  درشت  میانسال مرد  یک 

 ... اینم نکنهگفتمخودم  با ترسیدم  خیلی راستش

 .عقب  رفتم واگن یک  تقریبا و شدم  جا  به جا  مترو  توی

 . نیست دیدم کردم نگاه  سرمو  پشت

 . رسیدم نظرم مورد  ایستگاه  به  بالخره
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 . میرفتم  جنگل  از  باید   و بود   تاریک  هوا  اینکه به توجه با  بود راه خیلی  الیاس  ی  خونه  تا  جا ازین

 . نمیرفت  اونجا کسی  اما  بیاد ماشین تاکردم  صبر

 . میرسونمت  بخوای  اگه جنگل داخل  میرمدارم  من  گفت و  وایستاد  جلوم و اومد  موتور یک 

 . ندیدم چهرشو  بود  سرش  کاسکت کاله

 . رفتیم و  شدم سوار پس میشد  دیر داشت

 . کرد توقف   یهو  که بودیم  جنگل وسط

 شده؟؟  چیی ...چ-

 ... نباش نگران  هیچی ×

 .ممنونم.نیس  راهی دیگه اینجا  از . میرم ننن ...مم..  خببب ..خ-

 . میرفتم داشتم و  گفتم بهش   رو جمله اون ترسیدم 

 . متروعه داخل مرد  اون  دیدم دراورد  کالهشو  گرفت دستمو  که

 . بوده بالمدن مدت همه این  احمقانه چه چی ینی 

 ... کنن  ولم...کمککککک.....کنننن  ولم..کن  ولم-

 ... ندارم باهات کاری   باش ساکت ×

 ... بیوفته  اتفاق  این  دوباره که  نمیخواست  دلم....بود  معلوم کامال  میگفت دروغ

 . بود  گرفته دستامو دهنو 

 . گذاشت مارک  کیس  تا  چند گردنم روی

 . اونجاش  به زدم  پام با  که   میکرد باز   شلوارمو  ی  دکمه داشت

  و  میدویدم میتونستم که  سرعتی  تمام  با  و  برداشتم کولمو کرد ول  دستامو  زدم قدرتم تمام  با  محکم  خیلی 

 . میریختماشک 
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 . کردم مرتب  ظاهرمو و  وایستادم جا  یک  بودم شده  دور ازش خیلی

 . میشه   دیوونه الیاس  کنم  کار  چه گردنمو  وایی

 . بودم  کرده جمعخودم تو  پاهامو و  بودم داده  تکیه درختی به جاده کنار

 . میکردم گریه  فقط و بودم  گرفته  سرمو  دستام  با

 . کردم   لجبازی  که بود خودم  تقصیر !میشه عصبانی  کنم؟الیاس  کار چه

 . شدم  نور شدن   نزدیک متوجه   دور از  بود تاریک  جا  همه

 . بود   الیاس دیدم  شد رد  ماشین وقتی شدم قایم درخت  پشترفتم 

 کنم؟؟؟  کار چه

  دور   از   الیاسو  ی   خونه  بالخره   تا  دویدم   مسیرو   کل   و  شونم  رو   انداختم  کولمو  بپوشونتش   که   جوری   باال  دادم   مو یق

 . دیدم

 . داخل رفتم خونش به   رسیدم

 . اتاقشه تو فهمیدم نیس پذیرایی تو الیاس دیدم

 . اتاقم  به رسیدم و رفتم باال اروم اروم

 . کردم   قفل درو  داخلو رفتم

 . کردم نگاه اینه تو خودمو سریع 

 . عوضی بود گذاشته  مارک   کیس  تا ۲

 ... بود   دید تو  کامال 

 .بود گریم  و ارایشی لوازم کشوها از  یکی  توی اومد یادم

 . رفت پیش موفق حدی  تا کنم   مخفیشون  که کردم سعی  ولی نداشتم  یاد  اینکه با

 . زدن  در صدای*
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 ... الیاسه  دیدم  کردم باز   درو رفتم

 .دم رسی تازه من ....سالم ..ااا-

 . خریدم  چیزی یه   برات.بود   شده تنگ  برات دلم+

 . خریدمش   برات   پس داری احتیاج دیدم کردم فکر  بهش  خیلی

 چیه؟ببینم  کردی  کنجکاوم-

 ... قبلش+

  که  همینجور افتادم  چنگل تو  پیش دقیقه چند  یاد  یهو ... بوسیدمش و  کردم بغلش  منم بوسید لبامو و جلو  و اومد

 . ریخت  اشکام  میبوسیدمش

 میکنی؟  گریه شده؟چرا چی  هی+

 .... م....به.... من  الیاس...ال-

 شده؟  بگی؟چیزی  میخوای   چی+

 . بگم بهش  میترسیدم 

 . نیست هیجی ... ام-

 . توعه  برای این خب،بیا+

 . گوشیه  دیدم و  کردم بازش  بود  جعبه یک 

 . بود خریده گوشی  برام

 . ببخش  منو  لحظه چند...تو...الیاس -

 . کردن  گریه به   کردم شروع   و کردم قفل   درو یی دستشو سمت رفتم  و  گفتم بهش  اینو

 بیاد؟  اصالن  بگم خوبه؟میخوای حالت مورینو هی+

 .... گل...جن..... تو ...تو...امشب ...الیاس -
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 . بود گرفته  گلومو بغض کنم کامل  حرفمو نتونستم

 . بگم   بهش نداشتم  جرات

 افتاده؟  اتفاقی دانشگاه شده؟تو چی بگو میترسونیم داری مورینو هی+

 ... هن-

 کرده؟   اذیتت کسی+

 . هوم-

 کی؟ +

 !! نمیشناختمش-

 ! االن....کن  باز  درو  مورینو+

 . کرد بازش کامل   عصبانیت  با  اون  کردم باز   درو اروم شده   عصبانی خیلی فهمیدم

 . بود  ترسناک  نگاهش

 ... نمیدونستم حتی  من... نداشتم  تقصیری من ... ببخش منو   یاس... ال-

 . بود عصبی  یلیخ چهرش بود  کرده مشت  محکم  دستاشو

 . میکردم  گریه و  گرفتم چشمام  جلو دستمو زمین  رو  افتادم بیرون  کشوند محکم منو 

 . توعه تقصیر که  معلومه !ای احمقانه جوک  نبوده؟؟چه تو تقصیر  میگی+

 . نکردم کاری   من.... م نه ...ن-

 ها؟  رفتین پیش کجا   تا+

 کرد؟   تجاوز   بهت

 ... نه-

 ... فقط
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 ! یبزن حرف بهتره مورینو  چی فقط +

 ... روم گذاشت....مارک   کیس... ک ....دوتا ....فقط -

  اما  بگیرم جلوشو  کردم  سعی....نداشت تقصیری....نکردم کاری  واقعا من...ببخش منو ....الیاس -

 . متاسفم واقعا ...میخوام  معذرت ...الیاس....نتونستم

 . رود گرفته  شدت   گریم

 . میکردم   سینم  قفسه تو  سنگینی  احساس

 .... نبوده تو تقصیر  میگی+

 کیه؟  تقصیر پس+

 . میاره  وجد به  رو هرکسی تو  زیبای ورتص این

 بشه؟  تجاوز  بهت   دوباره داری دوست 

 ... نه که   معلومه-

 .... باشه  نداری دوست  پس...هوم+

 . میکنه تحریکم خیلی االنت  وضعیت...بگیرم  خودمو  جلوی تونمنمی دیگه

 ... میکنم  خواهش ...ندی انجام نخوام من  که زمانی تا  دادی قول  تو...الیاس -

 نمیخوای؟  منو   ینی+

 ... ولی...دارم دوستت  من  الیاس ...چرا-

 چی؟  ولی+

 . کنم  تحمل دردو  نمیتونم-

 . داد تکیه  دیوار به زمین  روی  نشست الیاس

 . میکرد   نگاه ینپای به
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  برخورد  پدرم مثل من  اونوقت ...کرد خواهی  معذرت من از  اینقدر...بشه تجاوز  بود  نزدیک من عشق به+

 . کنم  کس*س   باهات خودت  میل بدون  بود نزدیک  حتی...کردم

 .... الیاس -

 . بوسیدمش و  گرفتم صورتشو دستام با  و جلو رفتم

 ... طوالنی  ی  بوسه یک 

  لباسمو  های  دکمه  اونم.میکردم نوازش بدنشو دستام با.شد دیده ایش عضله بدن  دمکر باز  لباسشو  های  دکمه

 . کرد  همینکارو   و کرد باز 

 . میریختماشک  کنترل بدون  و  میبوسیدمش

 . مالیدم  دیکشو دستم با و کردم  باز   شلوارشو ی  دکمه

 . براش  زدن ساک   به کردم شروع  و کردم قطع  بوسیدنو

 . کشیدم دراز  شکم به   دراوردم لوارموش  و شدم  بلند  دقیقه چند از  بعد

 ... کن  شروع-

 . توم بره  تره راحت تا  زد کرم یکم  دیکش  به و  شد  بلند  الیاس

 . میزد لیس  بدنمو و گردوندبرم   دقیقه چند از  بعد . کرد  شروع   و کرد  هماهنگ   سوراخم با   دیکشو سر بعد

 ... بودن  شده  تر سریع یکم  حرکاتش

 .. دارم  من... الیاس -

 ... همینطور منم +

 . شدیم ارضا هردو  دقیقه چند از  بعد

 . بوسیدیم  همو  دوباره و  کشید دراز   کنارم

 داد  سرت که ببخشید ... نبود  خودم دست  واقعا...رفته لعنتیم پدر به پرخواشگرم خوی این ...متاسفم...مورینو+

 . میخوام  معذرت ...بودی  ترسیده خیلی حتما....زدم
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 . نیستمهم  دیگه ...کن  فراموشش ... ام-

 . کشید منم حموم داخل  رفت.کرد بلندم و  گرفت منم  دست  شد  بلند

 .میبوسیدیم همو  و  دوش زیر  رفتیم هردو  کرد  باز   دوشو

 ... بلدیا+

 . بودم گرفته یاد  خودش از  معلومه خب .بود   بوسیدن  منظورش

 .همینطور   اونم.گرفت خندم

 . بیرون اومدیم و شستیم  بدنمونو

 . لباسام کمد  سر  رفت

 بپوش  اینارو+

 . اشه ب... ب -

 . دراورده سفید   شلوارک   با  زرشکی تیشرت  یک   دیدم

 . پوشیدم و  گرفتم ازش.بود   قشنگ  رنگاش

 . اتاقش  تو  رفت اونم

 . اتاق از  بیرون رفتم بعدش کردم   خشک موهامو

 . پایین بود   رفته زودتر  الیاس

 . بود   شام  زمان

 . افتاد اصالن به  چشمم پایین رفتم  ها  پله از 

 . اینجا بود  اومده شام  برای  هم اصالن

 . میبینمتون  دوباره سالم،خوشحالم-

 . همینطور  سالم،منم×
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 درستع؟ بهتره حالت نظر به

 . بهبودن  حال در استخوانام شکستگی   و ها   کبودی  بله-

 . کنم  چکاپت  تا  بیام گفت  بهم   الیاس اینحال خوبه،با ×

 . ممنون. اها-

 . نشستم رفتم منم بودم   نشسته همونجا الیاسم

 . اوردن غذا برامون  خدمتکارا

 . خوردم غذا زیادی حدود تا پس  میکردم  ضعف احساس .خوردن  به   کردیم شروع 

 . بود  خوشمزه .غذا بابت  ممنون-

 . نشستم مبل   روی رفتم  و شدم  بلند   میز سر از 

 . شدم  تماشا مشغول بود   وشنر تلوزیون

 . شدن  ملحق  من  به و خوردن  غذاشونو هم برادرا

 . میکردیم نگاه  همگی. گذاشت فیلم الیاس

 . بود گذشته  شام زمان  از  ای خورده و ساعت  ۱  تقریبا

 . کنم چکاپت  تا باال   بریم خب ×

 . بریم. بله...ااا-

 . میام  همراهتون منم +

 . آورد  تجهیزاتشو کیف رفت  اصالنم اتاقم  تو رفتیم

 . نشستم  تخت ی  لبه  و  دراوردم تیشرتمو 

 . میکرد نگاه زخمامو اصالن

 . میمونه ردشون  ولی...شدن  خوب  کامال نظر  به×
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 ... پوففف .باشه  زخمی پوستم  نداشتم دوست میکرد  ناراحتم یکم این  خب

 . کنم چک  باسنتو  بزار  حاال خب ×

 . دبو  متعجب  اونم کردم   الیاس به نگاهی موند  باز   تعجب از  چشمام

 !! شده  خوب خوب...دیگه ....دیگ...نمیخوادد نه  نهه..ن....اااا-

 . بشم مطمئن باید پزشکت  عنوان به   من  ولی×

 ... نمیکنه درد بدنم  دیگه خوبه واقعا  حالم خوبم  کامال من -

 . شدن  خوب زخماش کردم  چک  قبال   من  اصالن+

 ... بگه برادرش   جلو اینو باید چرا شدم   سرخ  سرخ خجالت از 

  خودت  به  ولی  شده  خوب  تقریبا  حالت.بشن  کمتر  زخما  رد  تا   کن  استفاده  پمادو  این  فعال   پس  باشه...اینطور  که×

 . نیار فشار

 . ممنون....باشه-

 ... بیرون  رفتن الیاس  با  و  کرد  خداحافظی ازم بعد  و گذاشت  تختم کنار پمادو اصالن

 ... آینه  جلو رفتم و برداشتم پمادو

 . زدم پماد میرسیدو  دستم که زخمایی

 ... نشد و  کردم  تالش خیلی ....پشتمممم اما

 .خندید  تمسخر  به وضعیتم دیدن  با اتاق تو  اومد الیاس

 ... نخند بهم... نامردی  خیلی -

 . کنم  کمکت بزار...میخوام  معذرت+

 . تخت  روی نشستیم.گرفت  ازم پمادو

 . میکرد  پخششون  نوازش  و ارامی به   بعد  زد پماد زخمام روی
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 ااااای-

 میخوام   معذرت+

 . نیس  مهم...امم-

 .. بشه  پوستم جذب  تا بشینم  لحظه چند گفت  بهم زد پماد پشتمو  اینکه  از  بعد

 ... کار  سر   برم باید  فردا اتاقم  تو میرم  من نداری کاری   اگه+

 . ممنونم ازت  خیلی نهه..ن-

 . بخیر  شب 

 . رفت و  بست  اتاقو در

  ای  دقیقه ۳۰ تقریبا نوشتن به کردم وعشر .مونده دانشگاه کارای  از  یکم که اومد یادم  نشستم ای  دقیقه چند

 ... بودم مشغول 

 . شدم  خسته اااا

 . افتاد گوشی به  چشمم  که میکشیدم  بدنمو داشتم

  اما  مینداخت راه کارمو ولی بود قدیمی  و  پایین  خیلی  مدلش داشتم گوشی  قبال  من راستش.بود  رفته یادم واییی 

 . بود  خفن خیلی بود گرفته  برام   الیاس که اینی

 .نداره که معلومه  پوفف نداشت  رمزی کردم   روشن صفحشو

 . نبودم اطالعات بی افزارا نرم درمورد  ولی نداشتم گوشی درسته... بود   نصب روش افزار نرم عالمه  یه

 . بود الین  اسمش که یکیشون  داخل رفتم

 . بود   کرده اد خودشو  و  بود کرده زخیره این  تو شمارشو... الیاس  اسم به مخاطبی  به   افتاد چشمم

 . دادم پیام هشب

 بیداری؟ -

 اره+
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 نمیخوابی؟  چرا-

 بودم   پیامت منتظر+

 میدم؟   پیام بودی  مطمئن کجا  از ...نگو چرت-

 . کردم حس نمیدونم+

  نبود ممکن  اینکه  با  حتی موندی بیدار این  خاطر  به  واقعا  میگذره  دقیقه  ۴۰ تقریبا  رفتی اتاقم از  که موقع  ازون-

 بدم؟  پیام

 دادی  پیام االن نیس  مهم+

-XDمیگی   راست 

 چیع؟  فردا برا برنامت+

 . خونه میام  نهار برای  ۳  تا ۱۲  ساعت دارم  کالس ساعت   ۳  فقط فردا خب -

 . تنهایینیم  و  ۶  ساعت تا  پس+ 

 T^T هوم-

 خرید؟ بریم  میای  خونه اومدم که   بعدش+

 نیستی؟  خسته-

 باشم   تو با   وقتی تا نه+

 . بخوابیم  بیا فعال ... ام-

 کشیدی؟  خجالت+

   ههههن چیییی-

 ^_^گو دروغ+

 <~>بخییییییرررررر  شب...باشه-
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 . بخیر  شب+

 . بخوابم کردم سعی  و گذاشتم  کنار گوشیمو 

 ... بودم  فردا فکر تو  نمیتونستم ولی

 قراره؟ یجور  فردا ینی 

 میکنم  که   فکریه چه  این

 . گرفتم سرم دور  بالشتو  و دادم تکون  سرمو

 . بخوابم  نمیتونستم نداشت  فایده

 

 ... شدن  سنگین  پلکام کردم  احساس  بالخره

 . برد خوابم بالخره تا

 . بود   ۹ ساعت  شدم بیدار  خواب از  ساعت  باصدای

 . صبحونه برای پایینرفتم  و  شستم صورتمو

 . بود رفته  الیاس

 . حیاط تو  رفتم  و  خوردم صبحونمو

 . بدم  انجام سبک  ورزش یکم میخواست دلم بود خوب  خیلی هوا

 . کشیدم  دراز  چمنا روی نهایت در  و دادم انجام کششی  حرکت تا چند

 . خونه داخل رفتم بعد  و  بودم اونجا  مدتی

 . شدم  الیاس  اتاق وارد  و رفتم باال ها  پله از 

 . بگیرم قرض   کتابشو میخوام من ولی  بشم  اتاقش وارد باشه نداشته شایددوست 

 . کنم  تمومش زود میتونستم   پس بود کم قطرش   برداشتم  کتاب یک   و کردم نگاه  کتابخونش  به
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 . نشدم  زمان گذر متوجه و  شدم  خوندن مشغول 

 . بود دانشگاه به رفتن  وقت

 . تمبرداش   هم  مشکی افتابیه  کاله مشکی شلوار و خاکستری  هودی  کردم عوض لباسامو و  اتاقم تو  رفتم

 . پایین رفتم  و کیف  توی گذاشتم  وسایلمو

 . شدم  رو روبه اد با  در  کردن باز   محض  به

 . سالاااام-

 . بود شده  تنگ برات دلم مورینوووووو +

 . ندیدیم همو روزه ۲ فقط   ما... ام-

 . بوده   روز  چند نیس  مهم+

 بریم؟   زدی هم  تیپی  عجب شدی  حاضر میبینم خب

 من؟  دنبال اومدی  راه اینهمه -

 ! برسونمت؟  که   بودم نداده لقو  مگه+

 . بیرون رفتیم و  دادم تکون سر

 . افتاد راه و  شدیم  ماشین سوار

 خوبه؟ خبر؟حالت چه خب +

 . چی  همه  شده  خوب گفت کرد   معاینم  اومد اصالن اقای دیشب...خوبم  اره-

 . نمیشه  گفت  خونت بیام  میخوامگفتم  بهش  وقتی چرا بگو  پس نامرد...بود اونجا  دیشب اصالن عه +

 ... اها-

 داری؟  کالس  کی تا امروز +

 . خونه میام خودم  برگشتو .دارم  ساعته ۳  کالس  یک فقط -
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 میدونه؟  الیاس  که   اینه مطمئنی؟میتونی؟منظورم  چی+

 . اومدم  خودم میدونه،دیروزم اره-

 . دارم  کالس ۶ تا  من چون برسونمت بتونم نمیکردم  فکر  اینحال با باشه  ایول +

 . اینطور که-

 . دان رسیدیم  مکالممون از  بعد دقیقه ۱۰  تقریبا

 ! دیگه پولداره بچه....درمیاره بازی  خفن  خیلی میشه دان وارد وقتی  اد فهمیدم کردم   دقت

 . رفتم کالس سمت  و کردم تشکر  ازش شدم  پیاده

 . داشتیم کالس  سنسه  ساتوشی با  امروز 

 . بود  مونده دقیقه  ۱۵ تقریبا  کالس  شروع تا .نشستمسرجام  و  کردم سالم نفر چند به شدم کالس وارد

 . دادم پیام الیاس به و  دراوردم گوشیمو 

 سالم،خوبی؟ -

 .داد  پیام بعدش  دقیقه ۲  تقریبا

 کجایی؟  خوبم سالم+

 _^!*بدم  پیام بهت گفتم نشده شروع  هنوز  ولی  کالسم سر -

 . ندارم بیمار  فعال  بود   رفته سر   حوصلم منم +

 رسوندت؟  اد خب

 ... میگم . دنبالم اومد اره-

 . میامخودم  زمامرو برگشتو

 بیای؟  خودت میخوای  بازم دیروز  ی  تجربه  از  بعد +
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 رد خونه  از  یکم  ولی. خونه بیام میتونم اتوبوس دوتا  با .کردم پیدا دیگه مسیر یک و کردم  سرچ  امروز  ولی اره-

 . بهتره  قبلی مسیر از  ولی داره روی  پیاده  میشه

 . باش  مراقب خیلی  اینحال با.باشه+

 . هوم-

 ! الیاس؟ میگم-

 چی؟ +

 - ^_^-بیا   زود عصر-

 :( باشه+

-♡ 

+♡ 

 . بود ۱۲  تقریبا ساعت گذاشتم  کنار گوشیمو 

 . گرفت امتحان قبل جلسه درسای از  کار اول همون  و کرد  حضورغیاب .شد کالس  وارد سنسه   ساتوشی

 . سابقه مثل   نشده عوض واقعا

 . نشستم و دادم رو  برگه  شد  تموم امتحان 

  استراحت  دقیقه ۱۰ که  بود گذشته کالس از  ساعت ۲.دادن درس  به کرد  شروع . گرفت رو همه ی برگه بعد

 .داد

 . بره بیرون  خستگیم تا کشیدم یکم بدنمو

 .تاش  ۵  فقط البته کردم حل  بودو   داده اینجا تا  سنسه که  تمرینای دقیقه ده این  تو

 . داد درسو ی  ادامه بعدش و  کرد حضورغیاب دوباره  سنسه   ساتوشی

 . نداشت  فایده   اما خواستم معذرت و  کردم   قطع سریع  خورد زنگ گوشیم هو ی  ساکت  کالس  و  دادن  درس وسط

 مورینو؟   بود تو گوشی...هممم=
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 !!! نبود حواسم متاسفم!سنسه...بله-

  تو  امروزو امتحانای  ی برگه و میکنی اماده سوال تا ۱۰ دادم درس امروز  که مبحثی از .میشی جریمه اینحال با =

 . میکنی  تصحیح

 . سنسه  بله-

 . بشم   جریمه که بود   حقم قیقت ح  در خب

 . بیرون  رفتم  و گرفتم سنسه از  هارو  برگه رسید پایان به  کالس ساعت 

 . داره زیادی اهنگای دیدم اهنگاش قسمت  رفتم و  دراوردم گوشیمو 

 . بود کرده چیو همه  فکر  الیاس

 سوار  و  زدم  کارت   مرسید  مترو  ایستگاه  به  دادم  ادامهمسیرم  به .کردم پلی  اهنگو  و گزاشتمگوشام  روی  هدستمو 

 . رفتم اتوبوسا  سمت  به   و  شدم  پیاده نظرم  مورد   ایستگاه.بود  دیروز  از  تر  خلوت تقریبا مترو  بود   ظهر چون.شدم 

 D۲۱۵ کد

 .بود  اون نظرم مورد  اتوبوس

 . افتاد راه دقیقه چند از  بعد   و شدم  سوار  کردم پیداش بالخره

  شد  رد الیاس  خونه  مسیر جلوی  از  میبینم،اتوبوس شناییا های  منظرهدارم  کردم  حس تا  بود گذشته  دقیقه ۱۵

 . رسیدم  و  رفتم.نبود راه خیلی خوبه.شدم   پیاده من  و  داشت نگه

 . گفت خوشامد بهم خدمتکار 

 . امتحانا کردن چک و  سواال  کردم حل به  کردم شروع  اتاقم تو  رفتم

 . برد زمان ساعت ۲  هم  با  همشون  تقریبا

 . میومد  دیگه ساعت یک   الیاس

 ساعت؟   یک   این توی کنم کار چه

 . کردم سرچ  مردا  تحریک و  بوسیدن ی  درباره یکم   اینترنت توی
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 . اوردم دست به   جالبی اطالعات

 . نباشم شدن  ارضا برای ابزاری  فقط  و کنم کاری بتونم  رابطه موقع منم که میخواستدلم حقیقت  در

 . میکردم  تالشمو باید   منم  ولی بودم  کشیده  خجالت یکمم راستش

 . دیلدو  بود   نوشته افتاد صفحه گوشه  عکس  به  چشمم

 . افتادم ویکتور یاد  و ترسیدم  ناخداگاه

 . گذاشتم کنار   گوشیمو کال و  کردم حذف رو صفحه 

  بچگی  چه میسوخت  الیاس  برای دلم  حقیقت ور  نبودم  خودم فکر  به .ریخت  م ه به اعصابم دقیقه  چند  برای 

 . داشته  دردناکی

 . نمیاوردمدووم  مطمئنن   میکرد  اینکارارو من با پدرم اگه

 ... مزخرفی  افکار چه ااا

 . کردم  فکر الیاس  با  کردن  خرید به  و دادم تکون  سرمو

 پول با  که  ندارم هم  حقوقی  االن حتی  بود  خریده رام ب الیاس  داشتم  نیاز  میخریدم؟هرچی  چی  باید  واقعا  من  اما

 . بخرم  بخوام   خودم

 . انگیز رقت چقدررررر

 .دراوردم  فکر از  زدن در صدای که   بودم خودم  افکار تو

 بله؟ -

 . داخل اومد الیاس و شد  باز  در

 . کردم بغلش بار اولین  برای عجیبی  طرز  به

 . کارم بود منتظره  غیر  واقعا  اخه  بود کرده تعجب

 !لیاااااسسسا-

 بله؟ ..ب +
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 . دارم  دوست خیلی -

  میکردم  که کارایی از  یجورایی اما نداشتم کنترل تحت بدنمو و ذهن واقعا میکنمدارم کار چه میگمدارم چی

 . میومد  خوشم

 . نکنترکم هیچوقت . مورینو  همینطور منم +

 . هوم-

 . النیطو اما نرم  و اروم  ی بوسه   یک بعد و  بشم  قدش  هم  تا  کردم بلندی  قد  یکم

 . داد بوسمو  جواب اونم

 ! هستی  انرژی با  خیلی امروز +

  میکردم  فکر این به  داشتم اینکه  و  داشتم  خوبی روز  امروزم خوبه  حالم که  گفت  اصالن دیشب ...خب  معلومه -

 . دادم بهت رو  بوسه این  منم داری دوست منو   که ازونجایی !کنم خوشحال  تورو  و جبران لطفاتو  میتونم چجوری

  اینکارو   ارزشی  با  برام  و  دارم  دوست  چون  من  کنی  جبران  تو  نیس  نیازی  میکنم  برات  که  هرکاری  باش  مطمئن+

 . میکنم

 ... ترکت ...من   یکروز  اگه...الیاس -

   گفت جدیت با  و  گذاشت دهنم روی دستشو بشه  تموم حرفم  نذاشت

 ! نکن تکرارش  دیگه+

 . باشه ... ب -

 بریم؟ . فتر دیدنت  با  خستگیم  که  منم  ای اماده توکه خب +

  چیزی  نمیدونم واقعا  کردی تهیه برام میخواستمو  که  هرچیزی ندارم احتیاج چیزی به واقعا من  فقط... حتما اره-

 باشم؟   داشته الزم  که موندههم 

 باشه؟ .میخریم  اومد خوشمون   چیزی از  اگه  میبینیم هارو  مغازه   میریم نداره اشکال+

 . بریم  باشه-
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 . برسونتمون   که گفت رانندش  به  اشتبرند ماشینو  ایندفعه بیرون  رفتیم

 ! نه؟میدونستم  ای  خسته-

 . کنم رانندگی ندادم حوصله.ترافیکه  و شلوغی  ساعت  االن راستش خب +

 بریم؟  دیگه روز  یک میخوای-

 ... دادم قول بهت   نه+

 . کنم صبر  بیشتر   میتونم-

 . بمبخوا بزارمو  شونت رو  سرمو  میرسیم که   وقتی تا بزار فقط میریم  امروز  همین   نه+

 . باشه  هوم-

  خیلی  اینحال  با  نبود  کم  سنیمون  اختالف .بود  بزرگتر من  از  سال  ۱۳ تقریبا  که وجودی  با بود  شده ها بچه  مثل 

 . داشتیم دوست و میکردیمدرک  همدیگرو  خوب

 . برد   خوابش زود حیلی شونم رو  گذاشت سرشو

 .بود شده  بیدار  زود صبحم نخوابید خیلی که دیشب  بود  طبیعی البته ...سریععع چه

 .گذاشتم سرش رو  سرمو منم

 . بود ترافیک  واقعا  میکردم   نگاه بیرونو

 ! واقعا داشت؟نمیدونم ارزششو

 . برد   زمان رسیدیم نظر مورد  خرید مرکز  به تا دقیقه  ۵۰ دقیقا ترافیک لطف به

 !! الیاس !الیاس؟ -

  کرد  باز   چشماشو اروم اروم

 رسیدیم؟ +

 بریم؟  اره-
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 ! بریم+

 . خرید مرکز  داخل  رفتیم و شدیم  پیاده

 . بود   بزرگ خیلی من  برای متاسفانه  خب  ولی بود قشنگ  واقعا  یکیشون  که  دیدم لباس ی  مغازه  چنتا

 . گرفت خودش  برا بلوز   چنتا الیاس

 . بشینم  اینجا لحظه  چند  که گفت من   به

 ولی  عاواق نمیدونم بده  حالش شایدم یا شده  گم  الیاس  کردم  فکر  راستش  شد دقیقه  ۳۵ به  تبدیل  لحظه چند

 . بود   کرده  دیر

 صدای  زدمزنگ   بهش   و   ایستادم   دستشویی   در   جلو .نبود   اما  شدم   رد  بود   رفته  ارونجا  الیاس   که   مغازه  چنتا   جلو  از 

 .اومد اونجا داخل از  گوشیش 

 شده؟  مورینو؟چیزی +

 . نشد پیدات  ولی گذشته  زیادی مدت رفتی؟اخه  کجا-

 . صورتم به بزنم  آب اومدم  نبود خوب حالم راستش  دستشوییم تو  من +

 . درم پشت  دقیقا  من -

 . دید منو و  کرد  باز  درو

 برگردیم؟   خوبه؟میخوای حالت -

 . نخوردم چیزی امروز .گرسنگیه بخاطر  احتماال بود داده دست  بهم  سرگیجه فقط   خوبم نه+

 . بریم  بیا-

 . رفتم هرا و انداختم پایبن سرمو. میکردن نگاه ما به   هیجان  با مردم  میکشیدمش و  بودم گرفته دستشو

 بشین ...رسیدیم خب -

 رستوران؟ +

 . گرسنم حسابی  و نخوردم نهار منم  چون...اره-
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 . شدن  تموم از  بعد خوردن  به   کردیم شروع  اوردن غذاهامونو کردیم  صبر و دادیم سفارشامونو

 . رفتیم و  گذاشتم میز   روی  و  دراوروم پول  کولم تو از 

 !میکردم  حساب پولشو  من +

 . میکردم کار  پیشت وقتی  گرفتم تو  خود از  پولماینم  حال هر به   داره فرقی چه -

 . خندیدیم هردو 

 . میکردخوشحالم این.بود گرفته انرژی بود   شده خوب  حالش

 بیا   مورینو+

 . مغازه یک داخل  رفتید و  کشید  دستمو

 . پرو  اتاق تو فرستاد   منم  دادو بهم و  برداشت لباس تا  ۵  الیاس

 . میاد بهت  کدوم  ببینم تا  بپوششون+

 . باشه-

 . پوشیدم  اولیشو

 چطوره؟ -

 ! بعدی خوبه  خیلی +

 پوشیدم  دومیو 

 چطوره؟ -

 ! بعدی   قشنگه خیلی +

// // // // // 

 کدومیکی؟  راخ.میاد  بهت قشنگه   خوبه گفتی  پوشیدم  لباسو تا پنج  هر-

 !  میخریم همشونو  فهمیدم+
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 . دیگه میشه  همین  اشیب پولدار وقتی

 . ناب و  خفت خیلی  های  کوله  از  پر مغازهیک   رفتیم بعدش و  خرید  لباسو تا ۵  هر  الیاس

 . ببین  اینجارو الیااااسسسسس-

 داری؟  دوست یکیو  کدوم +

 . روش  داره طرح چرمه که اونی-

 . میخرمش باشه   نیس بد  سلیقت+

 . دستشه پاکت تا ۳ دیدم  برگشت   وقتی  و  مغازه  داخل رفت الیاس

 تا؟  ۳ چرا-

 . خریدم  برات خودم  سلیقه   به رو  دیگه دوتای اون+

 . ممنونم واقعا .الیاسسسسس  واییی-

 . زد لبخند

 ! پره دستامون   هردومون زیادن  خریدیم   که چیزایی و پاکتا الیاس -

 ماشین؟  تو بزاریمشون  بریم  میخوای

 . یمبر   باتوعه حق اره+

  هم   و  خودش   برای  هم  الیاس  بود   شده  پر  تقریبا .صندوق  تو   گذاشتیم  خریدیمو  که   چیزایی  و   ماشین  سمت  رفتیم

 . بود خریده زیادی چیزای من  برای 

 . خرید مرکز داخل  برگشتیم  دوباره

 بهش  ای  دیگه  مدل  کنم  فکر ..میپوشه  کفش مدل  یک  همیشه  الیاس  میکنم که  دقت خرید  کفش الیاس  ایندفعه

 .دنمیا

 . خندیدم  لب  زیر

 . کرد انتخاب من  برای اسپرت  مدل  یک و  گرفت خودش  برای   کفش جفت دو  الیاس
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 چنده؟  پات سایز  مورینو+

-۳۹ 

 . اندازس ببین  کن پات اینو+

 . بود راحت هم  پا تو بودن  قشنگی  کفشای  خیلی

 !اندازس اره-

 . کتابفروشی  رفتیم بعد  خرید هم  کفشو تا ۳  اون الیاس

  توجه  با.بودن قطور و سنگین کتابا.برداشتم اونو و اومد خوشم کتاب یک از  منم خرید علمی ایکتاب بازم الیاس

 . بدیم ادامه بود سخت  واقعا  قبلیمون  خریدای  به

 . اینجا بودیم اومده که بود   ساعتی ۳ تقریبا .بود  ۱۰ کردم نگاه ساعت  به

 نیست؟  بس  امروز  برای الیاس -

 شدی؟   خسته+

 . برگردیم  بهتره.شده ۱۰ ساعتم کردیم  خرید دیزیا اینکه و.اره یکم خب -

 !میگذره  زود زمان واقعا تو  با.نشدمزمان  گذر متوجه  میگی  راست اره+

 . کشیدم  عمیق  نفس یک و انداختم  دیگه طرف  یک به  نگاهمو

 . بگیرم  چیزی یه  مغازه این توی میرم  من ماشین   سمت  بریم  اینکه از  قبل+

 . میمونم منتظر من باشه-

 . عکاسی سمت  رفت الیاس

 . نیمکت روی نشستم منم

 . اومد الیاس  بعد   دقیقه ۲۰

 پاکته؟  توی  چی-
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 ! سوپرایزه+

 .بده نشونم کنم  صبر نمیتونم-

 . نمیشه +

 اینده در حال  هر به  بده نشون من  به  نمیخواست  که داشت  کار  چه  عکاسی تو اخه میمردم کنجکاوی  از  داشتم

 . میفهمم

 . نشستیم رفتیم و  صندوق توی گذاشتیم  بودیمو  خریده که  چیزایی 

 . بود مشکلییک   اما افتاد راه راننده

 . نمیرسیدیم هم  دیگه  ساعت یک   تا ما  زدم  تخمین  بود بیشتر قبلم  از  ترافیک 

  که  بود خوابم اوایل دادم تکیه شیشه به سرمو کردم الودگی خواب احساس ماشین افتادن راه از  بعد ربع یک

 .میذاره  پاهاش رو موسر داره الیاسدیدم کردم   باز   چشمامو

 همونجوری ... من  الیاس...ال-

 . مونده راه خیلی بخواب نگو چیزی هیسس+

 . بست  پلکامو دستاش با و  بوسید  پیشونیمو

 . برد خوابم  جا در. کنم  مقاومت بخوام  کهبودم   این از  تر  خسته  حقیقتش

 . تختمم  توی  دیدم شدم  بیدار  وقتی

 خوابیدم؟ چقدر دقیقا  هاااا؟من

 . شدی بیدار ااا+

 خوابم؟ مدته چه  من  الیاس -

 . االن تا ماشین  موقع  از  ساعت  ۲  تقریبا+

 نکردی؟  بیدارم  چرا.باال   اوردی منو پله اینهمه میخوام  معذرت-

 . بودی  خواب معصومانه خیلی چون +
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 . دیدن  نگهبانا  و  خدمتکارا تمام .اور خجالت چقدر

 . باش ری اینجو همیشه  مورینوممنونم   ازت بودی  انرژی پر خیلی امروز +

 . هوم-

 . میبوسیدیم  همدیگرو  کشید  دراز  روم

 .زد لیس  گردنمو پایین  رفتاروم  اروم  میزد لیس لطافت با  گوشم ی  الله  رفت بعد

   ههههه ...اااا-

 . بودم شده تحریک  حسابی بود شده بلند زدنم نفس  نفس صدای

  اونو  و  کرد  باز  شلوارمو ی هدکم .کشید  شکمم روی زبونشو بعد زد لیس سینمو  نوک  و دراورد تنم  از  لباسمو

 . شرتم بعدش دراورد

 . میمالید دیکمو  دستش با  و بوسیدم  اومدو  دوباره

 . کردم   راست تا  برد زمان  لحظه  چند  فقط

 . دیکم سمت پایین برد  سرشو

 . بود نمونده چیزی شدنم  ارضا  تا و  بودم شده  تحریک کامال دیگه .زد ساک برام 

 شدم   ارضا بعد دقیقه  چند

 . میزدم  نفس نفس .بودن  بالشت  روی کنارم دستام 

 . بود  داغ بدنش  بود  شده  سرخ چهرش  همینطور   هم  الیاس

  خودش مثل دیکش سراغ  فتمر  بعد و.بوسیدمش.خوابوندمش بعد و دراوردم کامل الیاسو  لباسای و  شدم بلند

 . بود  دراومده  صداش زدم ساک 

 . میدادمانجام  اما  میکشیدم  خجالت که وجودی  با  منم

  روش  و کردم تنظیم سوراخم با  و گرفتم دیکشو سر کردم تموم زدنو ساک  دیگه بود کرده راست که وقتی

 . نشستم
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 . کردم  عادت  بهش  رفتم پایین باال وقتی  ولی داشت درد  یکم

 . بود   کسی*س  خیلی  داشتم دوست یاسو ال ی چهره

 بعد  و گرفت  باال دستاش  با  پاهامو و خوابوند منو  الیاس پوزیشن  ازین بودم شده خسته که دقیقه چند از  بعد

 . داد ادامه

 . گذاشت روم مارک  کیس  چنتا  و میزد  تلمبه

  دستش   با   بوسید  و   کرد   دم بلن  بعد  و   لحظه   چند   برای   کردم   عقب   جلو   و   گرفتم   دستام   با  دیکشو  شد   ارضا   بالخره   تا

 . بودم   گرفته هاشو  شونه  منم. میزد چنگ موهام   به

 . بردم   لذت واقعا!ممنونم...مورینو+

 . هوم-

 . برد  خوابمون وضعیت همون  به  و کشیدیم دراز  تخت  روی دو هر  بعد

 . بود ۹  شدم بیدار  ساعت  صدای با

 .بود خواب کنارم  هنوز   الیاس

 . شدم  بلند خودم  وکشیدم  پتو روش

 . میشه ملحق  بهم  هم  الیاس االن میدونستم   چون کردم اب پر زیوجکو

 . کرد کف حسابی  اب  تو انداختم هم  کف   قرص  تا ۳

 . زد شونم به   دستشو نفر یک که  بودم   حموم کردن   اماده مشغول 

 . برگشتم  سریع  و ترسیدم 

 شدی؟  بیدار کی !ترسوندیم ..الیااااس-

 . شدم  بیدار پیش لحظه چند.بترسونمت  نمیخواستم میخوام  معذرت+

 میکنی؟ اماده حمومو داری+

 . داری الزم  چی که میدونم شناختمت  حدودی تا هوم-



117 
 

 . کنیمحموم  بریم  بیا پس باشه+

 . دادم تکون سر

 . رفتم  من  بعد  جکوزی داخل  رفت الیاس اول

 . بودم  شده کفا   اون عاشق  من.بود  خوب  و گرم نسبتا آب 

 .دیمبو هم  روی  به   رو ما .گرفت  دستش تو دستمو الیاس

 .ای  دیگه خاص  کار  هیچ بدون  میکرد نگاه دیگه  هم  به  لبخند  با  و ساکت مدت یک 

 بشورمت؟   میخوای...خب...اام+

 بدم؟انجام  اینکارو  من میخوای-

 واقعا؟میشه؟ +

 ! البته -

 . شستنش  به کردم شروع  ریختم بدن  شامپو  روش  و برداشتم  اسفنجو

 .میشد  تحریک یکم  میشستم دیکشو  وقتی پاهاش و یک د  اخر و دستاش   و جلو بعد  کردم   شروع پشتش از  اول

 . شستمش و بدنش روی گرفتم دوشو  بعد

 بخش لذت  خودمم  برای حس این  راستش میدادم ماساژ سرشو انگشتام  با زدم  شامپو و کردم  خیس موهاشو

 . بود

 . شستم   موهاشو بعد

 ! منه  نوبت خب +

 . میدم انجامش خودم  من نمیخواد نه..ن-

 . نمیشه نه+

 . پوشیدبم  حوله  و  رفتیم  دوش  زیر  هردو   اخر در و  شست  موهامو  و دنب اونم
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 . شدم  شوکه   حسابی اد دیدن را کردم   باز  حمومو  در

 اومدی؟  کی  اد..ا!دیگه بیرون برو   مورینو شده  چی+

  مورینو   از   سال  ۳.شد  حسودیم  حقیقت  در  شدم  کنجکاو  خیلی  هومممم. رفتین  پیشمراحلم  این  تا  پس...اوهوووو×

 . ندارم دختر دوست بک  ونوقتا بزرگترم

 . معذرت اد-

 میخوای؟  معذرت  چرا×

 . متاسفم  بابتش  اخه-

 میکنم؟  شوخی  دارم  بفهمی   نمیتونی هنوز   دیوونس؟مورینو عشقت  الیاس ×

 . نامرد  عههههه -

 .خنده زیر زدن هردوتاشون

 اینجایی؟ چی برای   بگو خب +

 ! اینجا  بیاد میخواد  شب بگم،پدر چطوری ..ام×

 . زمین رو افتادم و  شد  شلپاهام . شد تموم  دنیا انگار  موند باز  ترس  از  چشمام رفح این  شنیدن  با

 اد.... بی... میخواد....می ...اون-

 ... لطفا  لیاس ...ا-

 خوبه؟  حالت مورینو+

 اینجا؟  بیاد   باید اون میگی؟چرا داری چی اد+

 . امشب اینجا  بیاد میخواد که  گفت فقط نگفت چیزی×

 . میدم  قول   بهت  بزنه  دست بهتنمیزارم  مراقبتم  کامال من بشه  چی هر  مورینو+

 . میدم قول بهت  مورینو
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 . بود   پیچیدهذهنم  تو شالق صدای  فقط نمیشنیدم  اطرافمو صداهای

 . میگه  چی نمیفهمیدم  اما میزنه حرفباهام  استرس با  داره که میدیدم   الیاسو

 .میشد پخش خودم جیغای و  شالقا صدای  فقط ذهنم تو

 میشنوی؟   صدامو مورینو. نیست چیزی باشاروم  میکنم هشخوا  مورینو..هیی+

 خوبه؟  حالت موری×

 ... اینجا بیاد شده  طور هر  بگو  اصالن  به بزن   زنگ اد+

 باشه ×

 . باش  مطمئن برسونه اسیب  بهت نمیزارم میدم  قول  بهت مورینو. میکنم حل رو قضیه این  امشب+

 . بود  جلوشون اشکام چون میدیدن تار  چشمام

  عذاب   و   جهنم  به   تبدیل  عاشقانم  و  قشنگ   دنیای   ثانیه  چند  عرض  در   شدم  فلج  میکردم  فکر  ردمنمیک   حس  بدنمو

 . شد

 ببینم  اونو دوباره نمیخوام من

 . بود گذشته  ودب  اومده اد وقتی از  ساعت  ۱  تقریبا

 . دادم انجام حدی تا  خودمم گرچه  بود  کرده تنم  لباس الیاس

 . بودم کرده  هم  تو انگشتامو بودم نشسته  اتاقم کنار صندلی  روی

 . بودم شده  عصبی واقعا.میکندم لبمو  پوست دندونام با

 . بود کرده بامن  که کارایی تمام از  بعد بودم  متنفر ویکتور از 

 .... الیاس با  حتی

 . بخور  اینو  بیا   ومورین +

 چیه؟  این-
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 . بخورش   میکنه ارومت +

 . خوردم یکم و  گرفتم ازش لیوانو

 . بود پریشون  کامال  چهرش کردم نگاه الیاس  به

 . بود  نشسته معمولی   گوشه یک هم اد

 . بود اصالن.شد  باز   اتاق در  گذشت مدتی

 ! اینجا بیاد   میخواد پدر شده؟شنیدم  چی:اصالن

 . بیاد   میخواد پدر...عوض....اون اره:الیاس

 کنیم؟  کار  چه رو  مورینو:اصالن

 ! نمیرسه  ذهنم به  هیچی  نمیدونم واقعا:الیاس

 کنین؟  فرار چطوره  خب:اد

 ! نمیشه کنیم؟نه فرار ما  اونوقت  من  خونه میاد داره  پدر میگی  داری چی :الیاس

 . کنم  کار  چه منو که  میکردن بحث  همدیگه  با

 . بودم بار  سر   میکردم  ساحسا  کردم درست  مشکل میکردم   احساس دوباره

 فته؟ .. میو  اتفاقی  چه ....بشم رو  روبه...ر...باهاش... اگه ..میگم ... می ... ام-

 . نشده خوب  ماجرا  ازون بدنت  هنوز .کرد کار چه باهات  نیس یادت مگه. شدی دیوونه:الیاس

 . مشکلم  یک   مثل ازینکه .بکنم نمیتونم هیچکاری  ازینکه متنفرم  اما میدونم-

  باشه  الزم هرکاری دوستمی تو.داریم ولی الیاس اندازه به نه داریم دوست همه ما.نیستی مشکل تو موورییی:اد

 . میکنم  برات 

 پدر به  اینو همیشه برای یکبار باید  توهم الیاس.بشه  رو روبه پدر با که بهتره موافقم مورینو نظر با من:اصالن

 . بده  نشونش شجاعتتو.بگی 
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  اون جلوی  نمیتونم...اما...اما.باشه  خوشحال تا میکنم براش کاریهر.دارم  دوست رو مورینو  من... اما :الیاس

 . بایستم

 باشی؟   ضعیف میخوای بازم باشه می مثل میخوای   بیوفته مورینو  برای   اتفاق اون دیگه  یکبار میخوای پس:اصالن

 . بودم نگران خودمم.بود عصبانی  چهرش کردم نگاه الیاس  به

 . میگم بهش  باشه،امشب: الیاس

 نئنی؟ مط... الیاس -

 . اره:الیاس

 . داره خوبی اون به  برادری  الیاس خوشحالم.کرد  بغل الیاسو  و اومد جلو  اصالن

 . میداشتم برادر  یا خواهر منم  کاش 

 . زد زانو زمین رو جلوم  اومد الیاس.پایین رفتن اد و اصالن

 . کنم مراقبت ازت دادم قول  بهت   مورینو+

 . بزنه  دست بهت نمیزارم

 . میتونی  که میدونم  هوم-

 . کردم  بغلش بعد و .میکردیم نگاههم   به زدم  سرش به   سرمو

 . ممنون-

 . بود مونده  ساعت  ۷  میومد ویکتور  که زمانی تا  بود ۱۲  ساعت بقیه  پیش پایین  رفتیم و شدیم   بلند

 . بودم گرفته  شجاعت   الیاس از  نداشتم استرس  دیگه

 . نشستیم کاناپه  روی بقیه   کنار  رفتیم

 . نشست الیاس  و  من بین اومد اد

 چطوره؟ دانشگاه  بگو  موری×
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 . شدم  جریمه  دیروز  فقط ...چی همه  خوبه..ام-

   خندید بلند اد

 . نبود دار خنده اونقدرم هییی -

 شدی؟  جریمه  چرا حاال میکنم  مسخرت دارم نبود  که   معلومه×

 . نبود بیصدا  گوشیم-

 داری؟  گوشی  تو مگه×

 . خرید برام   الیاس...خب ...ام...ااااا-

 گفت  و زد  لیاسا پشت به دست  با اد

 . شد بد حالم اه اه. درمیاریا بازی خفن خیلی ×

 . چیشش .میکنی  خرج اینهمه موری برای   اونوقت بگیرم پدر از  مجبورم نمیده قرض  پول من   به

 . باشه   شاد  تا  میکنم براش   هرکاری...داری فرق اون+

 . میشدم اب خجالت از  داشتم واییی بگه  اینو برادراش  جلو نمیخواست دلم اصال

 . بود   همینطور  هم   الیاس.بود  شده  آروم  کامال  ذهنم  کردم  فراموش  امشبو   کال. زدیم  حرف  عالمه  یه  بودیم  هم  دور

 .اوردن غذا خدمتکارا بود   شده نهار  وقت

 . بود شده گرسنم حسابی بودم   نخورده هم  صبحانه که ازونجایی

 . خوردیم غذامونو و  نشستیم میز  سر  رفتیم

  ساله  چندین  که مادرشم .بودن نفره ۵ خانواده یک اونا  مادرش وجود  با  اما بود نفره ۶ الیاس  نهارخوری میز 

 .مرده 

 . داشته دوست نداشته  خاصی  دلیل  حتما.بود نفره  ۶ میز چرا

 . کنه استراحت  تا باال  رفت اصالن.خوردیم نهار
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 . بودیم  تنها الیاس منو . بیرون  رفت هم اد

 ... الیاس میگم-

 بله؟ +

 درسته؟  گلخونس نکنم  اشتباه اگه .ببینیم بیرونو  اتاق اون  بریم میشه -

 . میدم  نشونت  بریم  بیا گلخونساون اره+

 . کرد  باز  درو  و برداشت  کلیدو   الیاس.بیرون  رفتیم

 . بود   قشنگ  خیلیییی

 . بود  مختلف های  گیاه و گل از  پر

 . بود اونجا منم   ی  عالقه مورد  گل  حتی

 چیه؟  عالقم  مورد گل  میدونی..الیاس -

 رز؟ .بزنم  حدس بزار خب +

 نه -

 ارکیده؟ +

 نه -

 بنفشه؟ +

 . قرمزه عنکبوتی  زنبق  من  عالقه  مورد گل .نهههه-

 .داریم  اینجا  هم  مدل ازون+

 نه؟  مگه  قشنگه خیلی -

 ! همینطوره+
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 . خونه داخل رفتیم و  کرد قفل درو  الیاس بیرون اومدیم.بودیم گلخونه  داخل ساعت  نیم ما

 . میام  االن بخورم  آب   میرممن -

 . باشه+

 . اشپزخونه رفتم  منم  باال   رفت الیاس

 . خوردم اب و  برداشتم  لیوان یک 

 . شکست  افتاد  و  خورد دستم  به اما کابینت   روی گذاشتم لیوانو

 . میکنم جمعش خودم االن...میخوام  معذرت-

 . بروندم  دستمو که میدادم انجام داشتم اما شد مانعم  خدمتکار 

 ... اخخ-

 . کنم  تمیز  من  بدین اجازه لطفا°

 . شدن  پاک  خونا  شستم دستمو  منم  کرد  تمیز اون  رفتم کنار

 .زد زخم چسب  دستم به خدمتکار 

 . کردم درست  دردسر میخوام معذرت.. ممنون-

 .نداره اشکالی  نه+

 . خوردم  جا  حسابی اشپزخونس در جلو  الیاس  دیدم بیرون  برم   که برگشتم

 . بروندی  که دستتم+

 . شد  اینجوری که کنم جمع خواستم افتاد دستم از  لیوان ...میخوام  معذرت-

 داره؟ خدمتکار   چرا خونهاین  میکنی  فکر+

 . اصن نمیکنم بحث هومممم.شکوندمش من  خب اخه-

 . ریخت بهم  اونارو و  زد موهام  به  دستشو و خندید الیاس
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 دوباره  که اتاقم تو میرفتم  داشتم منم.میداد انجام باید که داشت کار یکم خودش  اتاق  تو رفت اون باال  یمرفت

 دیده هیچی  بود تاریک .کردم نگاه  کلید سوراخ  از  رفتم .افتاد  بود  قفل اونشب  که افتاد دری  همون  به چشمم

 .نمیشد

 . نداشت  فایده  ولی انداختم نور گوشیم  با

 خبره؟  چه اونجا میگفت   بهم  ممیگفت  الیاس به اگه

 . بیخیال . کنم  فضولی کاراش  تو نداره دوست حتما

 . داشتم مهم  امتحان یک دیگه  دوروز .مطالعه به   کردم شروع  و  دراوردم درسیمو کتابای . بستم درو اتاقم تو  رفتم

 . کردم سرچ  ویکتور درمورد اینترنت  تو و  برداشتم  گوشیمو رفت  سر   حوصلم خوندم درسامو

 . کارس  چه و  کیه دقیقا  بدونم  میخواستم  ولی  معروفیهادم میدونستم 

 .داره  موفقی  کار و  کسب و  تاجره بود  نوشته

 . بود  شده  خوبی تعریفای ازش میخوندم  هرچی   کال

 . پزشکن  نسل در نسل  کال میگفت  راست اد.هست  دکترم هوممم

 . نمیدونه اخالقش اون درمورد  کسی پس

 . وحشیه  سگ یک اون

 . ادمیه چه میدونیم   الیاس منو  که  اینه  مهم  حال هر   به

 .میومد  ویکتور دیگه  ساعت   ۳ حدودا.بود   گذشته ظهر از  بعد از  ساعت  کشیدم دراز  و گذاشتم  کنار گوشیمو 

 . برد  خوابم که بودم   افکارم غرق

 خوردم  جا حسابی الیاس  دیدن با  و کردم   باز   چشمامو

 اینجا؟  اومدی  کی -

 . کنم بیدارت نتونستم بودی خوابیده معصومانه  خیلی .هست  ساعتی  نیم+

 چنده؟ ساعت-
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 . بیاد  باید  دیگه ویکتور.۷  نزدیکای+

 .اره-

 . رفته یادش  چیزی گفت اتاقش تو رفت الیاس قبلش پایین  رفتیم  الیاس با  شدم  بلند

 . اونجان اد و اصالن که   دیدم  پایین رفتم من

 . بود  اماده و جدی  هاشون چهره

 . میکنن  محافظت ما  از  که میدونم"

 ".بزنه  دست  بهم  نمیزاره الیاس ممیدون

 . میگفتم خودم به  که  بود جمالتی اینا

 . اومد هم  الیاس  نشستم کنارشون و  پایینرفتم 

 . زد در کسی اینکه تا نمیگفتیم چیزی   و بودیم  نشسته اروم مدتی

 . شدم  بلند  جام از  ترس  با

 . ایستاد کنارم  و گرفت دستمو الیاس

 ! نباش  نگران+

 . کرد در،بازش سمت رفت خدمتکار 

 . بود   ویکتور

 .شد وارد  مغرورانه لبخندی با

 .میدادم  فشار محکم الیاسو  دست

 . داخل اومد  ویکتور

 . اینجایین  که همتونم...همممم: ویکتور

 اینجا؟   بیای  هشد  باعث چی :الیاس
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 !!خانوادگی؟  مهمونی: ویکتور

 ! کردی  دعوت خودتو  خودت تو:الیاس

 اینجا؟  اومدین  چی برای پدر.نکنید الکی بحث:اصالن

 . شدم  تر  خوشحال حاال  اینجایید که  هم شما .ببینم  پسرمو اومدم باشه   داشته باید  دلیلی:ویکتور

 . میبینمت دوباره خوشحالم. اینجایی  هم  تو مورینو   آوو

 . داشت  فرق چهرش حالت  با میزد که حرفی  میگفت غدرو

  تو  که نیستم ضعیف ادم اون دیگه من! نمیرسی هدفت به  باش مطمئن اما...اینجایی چرا میدونم:الیاس

 ! بزنی اسیب  دارم دوسش که کسی  و من به  نمیزارم دیگه!نمیترسم  ازت  دیگه!ساختی 

 . باشه  خونسرد میکرد  سعی حالاین با.میومد نظر به عصبانی.بود شده  محو  ویکتور لبخند

 ! میکنی  محافظت ازشون اینطور،پس که : ویکتور

 ! گرفت ما سمت و دراورد  شو اسلحه .کتش سمت  برد  دستشو و گفت  اینو

 !!! الیاس -

 . کنم  کار  چه باید  نمیدونستم ترسیدم 

 . دراورد  شو  اسلحه اونم.کردم نگاه الیاس  به

 ! داره اسلحه الیاسم چی

 ! بیوفته قراره  اتفاقی چه  ینی . بود شده  خشک  مبدن.بودم  خورده جا  خیلی

 ! منی  پسر تو.دارم  دوست چقدر  که  میدونی...الیاس:ویکتور

 ! نیستی  من   پدر تو... شو   خفه:الیاس

 . میکردن   تماشا بودنمو ساکت هم  اد و  اصالن مدت تمام.بود   کرده  بغض.بود گرفته  و  عصبی الیاس  ی چهره

 کردی؟  باهام که   کاری همه اون از  ؟بعدپدرم بزاری   خودتو اسم میتونی  چطور:الیاس
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 . بود  حقت  چون کردم کارو  کن؛اون   صبر کنی،نه   اطاعت ازم چون  کردم  باهات کارو  اون :ویکتور

 بود؟   حقم...چی :الیاس

  پسر   االن   نمیاورد  دنیا  به   تورو   و   نمیکرد   ازدواج  اشغال   اون  با   و   نمیکرد   ول   منو   احمقت   مادر   اون   اگه ...اره:ویکتور

 . اونایی شبیه  دقیقا تو!هستی  اشغالت  پدر و احمق زن  اون ی  بچه تو  نیستی ولی!بودی  من

 ... ببند   دهنتو:الیاس

 ! داری رابطه اون مثل اشغالی  با  شدی  بزرگ   که هم  حاال:ویکتور

 . بود رسیده خشمش نهایت به   الیاس

 ...تیر  و کشید تفنگشو  ماشه

 . شد شلیک   ویکتور دست به   تیر

 . افتاد  دستش از  تفنگ

 ... عوضی  کن  وشگ:الیاس

 . کنه فرار تو  دست از  اینکه  برای  فقط کرد  ازدواج پدرم با  مادر

 ببری؟   بین از  عشقشونو تونستی   چطور  بودن  هم  عاشق اونا

  عاشقش   کم  کم  اما  میخواستمش  هام  خواسته  ارضا  برای  فقط  و  نداشتم  دوسش  اوایل  بگم  باید  هم  مورینو  درمورد

 . ببره  بین از  عشقو این نمیتونه هیچی  االن و شدم

 .میزد  داد گفت  میشه  میگفت بهش  بلند صدای  با  اینارو

 ... که   سمتم برمیگشت   داشت
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 الیاس  زبان از 

  درمورد میتونست چطور.بودم  عصبانی  هنوزم اما.شدم  تر سبک  میکردم احساس بهش حرفا اون گفتن از  بعد

 . بگه  اینجوری مادر

 . کردم نگاه  مورینو به   برگردوندم ازش  رومو

 . بود  گرفته بدنش  جلو دستاشو بود   ترسیده

 . نیست چیزی دیگه مورینو میام دارم

. 

. 

. 

 شد؟   چی...ها؟اااا

 ! داشت درد

 ... کرد  شلیک  بهم...اهااا...زمین افتادم

 !داره درد  خیلی

 . نگرفتم  جلوشو چرا پس میکنه   اینکارو میدونستم  یجورایی  نمیرفت انتظار اینم  از  کمتر ازون

 ! میدادم دست  از  کم کم  هوشیاریمو

 . کردم نگاه سرمو  باال

 ... میگفت چیزی   و میکرد  گریه  بود   مورینو

 ! میگه  اسممو میکردم  حس اما نبود واضح

 ! باش   مورینو  مراقب برو   احمق.بود  اونجا متعجب   و نگران  هم اد

 ! داره درد...اخ
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 میکنی؟  گریه چرا مورینو ... چرا"

 "نمیشه  چیزیم  من

 ! شدم  بیهوش  اما بگم  بهش  میتونستم میخواست  دلم

 : مورینو زبان از 

 . کرد  شلیک  الیاس به و  برداشت  شو  اسلحه ویکتور  به افتاد چشمم که پیشم  میومد  داشت

 . بست  دستاشو دراخر و شد  درگیر باهاش و  ویکتور سمت رفت  اصالن

 . میکردم گریه  گذاشتم پام روی  سرشو  بود افتاده زمین روی الیاس

 .. الیاس...الیاس -

 . میزد لبخند زور  به

 . پلیس به   بود  زده زنگ هم  خدمتکار امبوالنس به   زد زنگ اصالن

 . داد انجام رو  اولیه کمکای  اصالن موقع اون تا

 ! بشی  بیهوش نباید...بده  گوش الیاس هی×

 . میداد دست از  هوشیاریشو   داشت  کردم اهنگ الیاس  به

 ! نمیشه  چیزی ... کن  نگاه من به ... الیاس -

 . میکردم گریه خودم  اینحال با  میگفتم  بهش  اینارو

 ! اومد امبوالنس

 ! رفت همراهشون  اصالنم تخت روی گذاشتن الیاسو

 !بیام بزارین  لطفا ...میام منم -

 ! بمون  اینجا تو  نمیشه ×

 . نتونستم بود تر قوی  اون اما برم که کردم تالش ...گرفت جلومو اد
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 . میکردم گریه  زمین  رو  نشستم

 ... الیاس  بدون  میکردم؟دنیای کار چه  کنم؟قبال کار  چه چی؟واقعا بشه  چیزیش الیاس  اگه

 ! بیوفته اتفاق  این  نباید نه

 ... ویکتور سمت  رفتم و شدم  بلند جام از 

 میکردم   نگاه بهش  نفرت  با

 بکنی؟  باهاش   کارو  اون تونستی  چطور-

 !معنایی   تمام به   عوضی تویه

 . مبل رو نشوندم و شونم  رو گذاشت دستشو اد

 ! اومدن هم  پلیسا موقع   همون

 . میرفت   همراهشون  باید هم  اد.بردن   و گرفتن   ویکتورو هم  اونا.چیه جریان  که داد توضیح  بهشون اد

 . نکن کاری و  بمون  خونه لطفا.برم همراهشون باید   من  مورینو×

 ! ترف  و گفت  اینو

 . نکنم  کاری  میتونم چطوری  اصن.نمیکنم کاری من   کرده فکر  واقعا

 . پایین  رفتم گذاشتم پولمو کیف  و  گوشی داخلش برداشتم کولمو باال   رفتم سریع 

 . بود   اساهیکو اینجا به  بیمارستان  ترین نزدیک 

 . اونجا ببره منو  گفتم الیاس راننده به در  جلوی رفتم

 . کرد  حرکت 

 یشه؟ م   خوبه؟خوب حالش الیاس

 ! کنم؟ کار چه

 . بودم کرده  بغض. میجویدم ناخنمو  و میدادم تکون  پامو مدت تمام
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 ! بیمارستان به  رسید بالخره

 . پایین رفتم و  کردم باز   درو بود نکرده کامل توقف  هنوز   ماشین

 .شدم   بیمارستان وارد سریع 

 ... پذیرش ...پذیرش 

 . دیدمش  پس؟اها کجاست  

 اینجا؟  اوردن پیش  دقیقه دچن الیاسو اسم به   کسی...ببخشید..ب -

 ! هستن عمل اتاق تو االن  بله،ایشون×

 . ممنون-

 ! نمیوفته براش   اتفاقی مطمئنم ...عمله اتاق توی

 . بود  خورده بدی  جای گلوله اما

 . بود اونجا عمل  اتاق که ای طبقه  رفتم

 . نداشتم ورود اجازه بعد به  جایی یه از 

 ... کردم صبر و نشستم  همونجا 

 . بیرون  اوردن  الیاسو بعدش  دقیقه ۴۰  تقریبا

 

 [ ۱۳:۵۴ ۲۹.۰۷.۱۹, ] میدهی  احساس من بهتو 

[Forwarded from  "میدهی  احساس من به  تو" ] 

 ۴۱پارت#

 میدهی احساس من توبه #

 . بخش  تو بردنش
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 چطوره؟  حالش دکتر... ما-

 . میاد هوش  به   اینده ساعت   چند بوده،تا  موفق  عملش+

 ! ممنونم  ازتون خیلی -

 تین؟هس  بستگانش  از  شما+

 .دوستشم من !نه  خب..خ....ا-

 بودم؟   الیاس کاره چه  من  بگم  چی نمیدونستم

 . چیزا این  نیس طبیعی  هنوز  چون.بود  اور  خجالت  خیلی  معشوقه  میگفتم اگه

 . میکردم نگاه بهش.نشستم الیاس تخت  کنار

 . داشت  ارومی قلب ضربان  میکشید نفس  اروم بود اروم  خیلی

 . اصالنه دیدم در به   افتاد چشمم

 ! کردی خودتو  کار  پس×

 . نکنم هیچکار نمیتونستم اما...میخوام  معذرت-

 . باشم خونه  و کنم تحمل نتونستم

 . میرم  من. بدم  انجام کاراشو   از  یسری باید  من. باش مراقبش  تو پس نداره اشکال×

 . باشه-

 . رفت  اصالن

 . بودیم الیاس  و  من  فقط اتاق توی

 . میکرد  کچ  الیاسو وضعیت میومدو دقیقه  چند هر پرستار 

 . خورد  تکون الیاس انگشت دیدم که  بود   گذشته ساعت ۲  تقریبا

 . میکردم  نگاه  بهش  شدم  بلند جام از 
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 .میکرد   باز  چشماشو  کم کم

 . برگشتم  سریع  و کردم خبر  بیرون،پرستارو  رفتم

 . بود اومده هوش  به   الیاس

 ... رینو...مو +

 . اومدی هوش  به  که خداروشکر!اینجام هوم،من-

 م؟ کجا.....ن...م+

 !بودی   عمل اتاق تو  پیش ساعت  چند.بیمارستان   توی-

 . کرد عوض سرمشو هم  پرستار  پرسید حالشو الیاس  از  و  شد وارد  دکتر

 باشه؟   اینجا باید مدت دکتر؟چه ... ام-

 ! بشه مرخص  میتونه  بود خوب  حالش اکه  باشه  مراقبت   تحت  اینجا  باید آینده  روز  ۳  تا+

 . ممنونم-

 . بشه  خوب حالت کن تالش  پس بمونی  اینجا یدبا  روز  ۳ شنیدی؟فقط  الیاس -

 . زد لبخند بود  هوشیار  نیمه هنوز   که الیاس

 . کردم نوازش سرشو و  گرفتم دستشو

 . برد  خوابش کم کم

 . بشه  خوب  حالش زودتر که  میکرد  دعا و  میکردم نگاهش  مدت کل

 . اومدن اصالن و  اد گذشت مدتی

 . بهتره  حالش میاد نظر  به×

 . خوابیده االنم.بشه مرخص   میتونه دیگه روز  ۳  تا که گفت دکتر .هوم-

 ! نشدی خوب کامل هنوز   کنی استراحت باید خودتم  تو مورینو×
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 . برین میتونید شما. پیشش میمونم همینجا  خوبم  من  نه-

 . رفت ساعت  نیم از  بعد هم اد رفت داشت   کار اصالن

 . بوسیدم  پیشونیشو و کنار   زدم موهاشو

 . گرفت دستمو الیاس ناگهان

 .ترسیدم!شدی  بیدار  تو... هی-

 . میخوام  معذرت+

 . میداد  ادامه و  نمیکرد توجه  الیاس اما داخل بیاد کسی   که بودم  نگران من.بوسید  لبامو  و گفت  اینو

 !بندازتش پا از  نمیتونه  گلوله یک. هست  قوی ادم  اون میشه  خوب داره حالش  مطمئنن

 

 . بعد  ماه  ۴

  خیلی  همدیگه  به الیاس و من میرفت،عالقه پیش خوب  خیلی  چی همه بود گذشته ماه  چهار تاحاال زمان ازون

 . بود شده  بیشتر

 . دانشگاهمه   امتحان اخرین  امروز 

 . میگیرم   کامل نمره مطمئنم  رو امتحانا  ی  همه  اینجا تا

 . پایین رفتم برداشتم کولمم بودم  پوشیده لباسامو

 ! رفتم من...الیاااااس-

 . میرسونمتکن  صبر  مورینو .. هی+

 !میرممممم خودم...نهههه-

 . باش  خودت  مراقب+

 . بااااااشههههه-
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 . میگفتم  بلند صدای با  من  ولی بود  متر ۵  کال الیاس با فاصلم

 . اومد اتوبوس ایستگاه  به رسیدنم حضم  به دویدم  ایستگاهو تا مسیر تمام  بود  شده دیرم 

 ! خوشانس چه

 . نشستم عقب صندلی و شدم سوار

 ! مترو سمت  رفتم و شدم  پیاده رسیدم نظرم مورد  ایستگاه به

 . شدم  منتظر سکو  روی و  زدم کارتمو

 ! جلسه  سر   میرفتم  باید دیگه ساعت  نیم کردم نگاه ساعت  به

 . مشد  سوار  اومد مترو  خوشبختانه شده دیرم  خیلیییی

 . بود  افتابی هوا  میکردم  نگاه بیرون  به.کرد  حرکت 

 .بودم   پوشیده تیشرت منم

 . نظر  مورد  ایستگاه به  رسیدم بالخره تا  خوندم مهمو  نکات  دیگه دور  یک و  دراوردم جزومو 

 . بود  مونده دقیقه ۵ امتحان شروع تا

 .دویدم  دانشگاهو  تا مترو از 

 . کالس در  جلو  تم رف و  برداشتم کارتمو دادم  تحویل  کیفمو رفتم

 . ندارین ورود اجازه شده  شروع دقیقس  ۵  امتحان×

 . داخل برم  بزارین میکنم  خواهش -

 . بود   شده بیشتر استرسم.نمیداد اجازه

 . س  سنسه  ساتوشی دیدم برگشتم پشتم به زد نفر  یک  که  بودم فکر  کنم؟تو کار چه

 ! کرده  دیر دقیقه ۵ فقط اخرشه  جلسه،امتحان سر   بره  بزارین+

 ... سنسه -
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   برم  دادن اجازه

 ! سنسه ممنونم ازتون-

 . دادم تحویل  برگمو  بعدش  دقیقه  ۲۰  تقریبا کردم  شروع امتحانمو  نشستم خودم  جای  و  داخل رفتم

 .انداختم نمیداد راهم  که کسی به   ای غره  چشم و  بیرون  اومدم  خوشحالی با

 . رفتم و گرفت  خندم بعدم

 . دادم پیام الیاس به  وردمدرا کیفم  داخل از  گرفتم،گوشیمو تحویل  کیفمو 

 >-<شد  تموم  دیگه-

 . داد پیام  بعد دقیقه  چند

 . شدی  موفق  که  خوشحالم+

 بیرون؟   بریم  الیاس،امروز -

 ! نمیتونم دارم عمل میخوام،امروز   معذرت+

 ^_^نداره اینطور،اشکال که   اها-

 ! نیستی موقع اون  احتماال تو  خونه برمیگردم دارم من -

 ♡. بیام  زودتر میکنم  سعی شب  میرم  دارم االن من اره+

 ♡میمونم  منتظرت-

 :(باش  خودت  مراقب+

 ♡"-"همینطور   توهم-

 . میرفتم اروم اروم و  کیفم   تو گذاشتم گوشیمو 

 . نداشتم برگشتن برای  ای عجله 

 .میرفتم  راه رو  پیاده تو  اروم اروم و  بودم بسته   چشمامو
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 ! کردم باز   چشمامو ماشین بوق  صدای با

 . بود اد

 سالم -

 . میرسونمت   باال  یاب...هی×

 . نمیشم مزاحمت میرم خودم  نه-

 . الیاس خونه میرم  دارم دیگه بیا×

 . میام باشه   پس اها-

 . رفتیم  و شدم سوار

 

 ! طرفه این از  الیاس خونه...اد-

 .دارم  کار یکم ولی  میدونم رها+

 . مزاحمشممطمئنم   کرد سوار منو  چرا داشت  کار اگه

 . خودش  خونه سمت  رفت

 . میام االن  کن  صبر لحظه چند+

 . بودم تنها  که   میشد ای دقیقه ۱۵ خونش داخل رفت

 . بود رفته  سر حوصلم

 ... اما اومد بالخره

 ! بود  دستش  همبزرگ  نسبتا  جعبه یک 

 . کن باز   درو میشه  اگه  فقط یستن چیع؟چیزی این...اد-

 . کردم باز  براش  درو و  شدم  پیاده سریع 
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 . شدیم ماشین  سوار   هردو.بست  درو و گذاشت صندلی  روی رو جعبه 

 . نپرسیدم اما چیه  جعبه اون بدونم  بودم کنجکاو  خیلی

 ! بود   ۵ کردم   نگاه ساعتو

 !داریم کار  هنوز   باشی،چون نشده خسته  امیدوارم خب +

 ! خونه برم میخواد دلم اما نیستم  خسته...بیخیالللللل-

 . احساس بی..چیش+

 چرا؟  عه -

 . رفت و  کرد روشن  ماشینو  نگفت چیزی 

 میری؟  کجا  داری ایندفعه -

 ! اونجا میریم پس دارم کار یکم  شهر از  بیرون  خب +

 . خونه  برم  میخوام  کن پیدا همینجا  منو-

 . شدم  خسته 

 . باشم شادخودم  برای  خونه برم میخوام  شده  تموم دانشگاهم امروز  مثال 

 . خندید اد

 .میکنی   عصبانیم داری  میخندی؟واقعا چی  به هیییییی -

 . بود لبش  رو لبخند  و جلو  به نگاهش  نمیگفت چیزی 

 . نیس بدم  میبینم   میکنم  فکرشو که   حاال اما

 . بدم  انجام  نداشتم کاری  که منم  خونه  میومد  دیر  که الیاس چون

 . بود شده  ترافیک بود   شلوغ جاده

 . بود رفته سر   حسابیییی محوصلم 
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 . رسید بره  میخواست که  جایی  به   اد که بود  ۷ ساعت 

 . چراغ از  پر بود   بزرگ باغ یک 

 ! چی  همه بود روشن  خیلی

 خبره؟  چه اینجا اد هی-

 مهمونی؟  اومدیم

 . مهمونی  اومدیم اره+

 . اتاقی یک  توی برد  و گرفت  دستمو شدیم  پیاده کرد پارک  ماشینو 

 . بپوش   لباسو این بیا+

 . داشت بنفش  و صورتی رداهای  که سفید بلوز  با  ای قهوه  چهارخونه شلوار

 . بپوشم  اینارو چرا؟چرا-

 . بپرسی  سوال  اینقدر نداشتی عادت !موووورییییینووووو+

 .میمونم  منتظر  من  بیرون  بیا و بده   انجام گفتمو  که کاری+

 . بیرون  رفتم کردو   مرتب  موهامو بود اونجا  که خدمتکاری .پوشیدم  دادو  بهم که   لباسی

 . خوبه حاال هوم+

 . کردیم روی  پیاده کوتاه  مسیری  و گرفت دستمو اد

 .... به  افتاد چشم  درختا  و  مسیر  شدن  تموم از  بعد

 . افتاد  روم  به رو منظره   و الیاس  به  چشمم

 ! مبارک   تولدت مورینو+

 . خوردم  جا  حسابی.نبود بوده؟یادم  تولدم امروز 

 . کردم بغل الیاسو .ریخت  اشکام 
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 .ممنونم  خیلی خیلی.ممنونم ازت الیاس.ممنونم. ممنونم-

 . بشین اینجا  بیا.که   نکردم کاری+

 . نشستم بود   خودم مخصوص که   صندلی روی رفتم

 . هست تحصیلیتم  فارق روز  تولدت بر   عالوه امروز  مورینو+

 . میگم  تبریک بهت+

 . مرسی -

 . بود عالی  نه بود  خوب  خیلی چی همه نمیخواستم دیگه هیچی  واقعا

 . بودم   خوشحال خیلی بود توصیف  قابل  غیر داشتم که حسی

 . اومد ماشین  تو  گذاشت که  جعبه همون  با که افتاد  اد به  چشمم

 . میز روی گذاشتش

 . عمرم تولد کیک  بزرگترین  بود   قشنگ  خیلی.بود کیک 

 . میکردم تشکر  ازش و  میریختم شوق   اشک کردم   بغل  الیاسو بازم

 . شد ملحق  ما به  هم اصالن

 . مورینو  میگم تبریک×

 . ممنونم  ازتون خیلی -

 . مبارکککک تحصیلیت فارق و تولد... موریییی ~

 . اد ممنونم ازت-

 . کن فوت  شمعاتو  حاال خب +

 . کردم فوت  شمعارو بعد و باشیم   شاد و  بمونم اون پیش همیشه  که   کردم ارزو دلم  تو کردم نگاه الیاس  به

 . کردم نگاه  کادوهارو
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 . بودی  اینجا توهم  کاش مامان

 . کرد  پرت حواسمو الیاس اما کردم بغض   لحظه چند برای 

 . کن  شروع  این  از   اول  پس.رفت  یادم  خب  ولی  میدادم  بهت  باید  پیش  ماه  چند  که  سوپرایزیه  همون  مورینو،این+

 . کردم باز   و تم گرف ازش

 . بود قشنگ  خیلی.بود  الیاس  و من عکس

 . ممنونم قشنگه خیلی  این-

 . میکنم  خواهش +

 . بود خریده لباس برام  خودش سلیقه   به.کردم  باز   رو اد کادوی  اون از  بعد

 . قشنگن   اد ممنونم-

 . هوم+

 ! الیاس کادوی  سراغ رفتم  و کردم   تشکر ازش بود  هدیه  کار  اصالن کادوی 

 . کردم   بازش

 .بود  هاوایی  به  سفر  بلیط تادو

 .... این....الیاسسسسسس...ا-

 . ریختن ابشار مثل اشکام  و ترکید  بغضم

 . نبودن مهربون اینقدرررر خانوادمم حتی.درمیاورد اشکمو  اون مهربونی   اینهمه تصور

 . باش   اروم...مورینو+

 . بود  عمرم تولد بهترین  این.کنم  تشکر  ازت چطوری نمیدونم الیاس -

 . ممنونم خیلی  خیلی  خیلی  خیلی   ازت الیاس.بود  العاده فوق عاواق چی همه

 . نداشت  قابلتو-
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 .بود   گذشته تولدم از  روز  ۵

 . بودم   الیاس  تخت تو کردم   باز   چشمامو

 .بوسیدمش  و سمتش  برگشتم

 . شد بیدار

 . بخیر  صبح -

 ای؟  اماده امروز  برای... بخیر  صبح +

 . نرفتم کشور از  ارج خ مسافرت تاحاال .ام  زده هیجان  خیلی...هوم-

 . تجربته اولین این پس+

 . دادیم انجام  همیشگیو  کارای و شدیم   بلند

 . برداشتیم بودیمو  کرده  اماده قبل از  که چمدونارو

 . گرفت دستمو  الیاس که بودیم  حال تو

 . دراورد جفت حلقه  تا  ۲ جیبش  تو از 

 ... این ..ا-

 . خودش دست دیگشم  یکی کرد من دست  تو یکیشو 

 !! میمردی  ذوق شدت  از  میکردم  اینکارو  اگه  اما بدم  بهت  تولدت روز  واستممیخ  اینارو+

 . میوفته  داره اتفاق همین  االنم-

 . نداشت حد که  بودم کرده ذوق اینقدرررر
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 . بودن  قشنگ خیلی  کردم نگاه ها  حلقه به

 هستیم؟.. واقعی...زوج یک...االن ما  ینی...این خب...ام-

 ... هوم+

 . کردم بغلش   همیشه  مثل

 .... طوالنی ی  بوسه  یک  عدب و

 !!! هاوایی سوی  به پیش

 

 

 ♡پایان


