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با اقتدار همیشگیش لم داده بود به مبل چرم بوفالوش با نوک کفشش رو زمین ضرب  

 گرفته بود،الحق که یه میسترس واقعیه 

 _کی میخوای بزرگ شی؟تو نمیدونی داری چیکار میکنی با خودت با خانواده 

 اخمش بیشتر کشید توهم و گفت 

 _با من! 

 نفسم با حرص فوت کردم و گفتم

 +من خوب میدونم دارم چیکار میکنم کتی جون

 _خوبه که میدونی داری چه گندی میزنی به اعتبارمون  



شناختم گاهش در عین سرد بودن شعله میکشید از خشم، جنس این نگاه خوب می ن

 حداقل منی ک شبیهش بودم 

 

 دیگه مباشرت نیستم   +من

 _ جالب شد، پس داستان خیلی عمیق تر از این حرفاس مگه ن ایکال؟  

 نگاه سرد و بی تفاوتی بهش انداختم

 یبینی.+من این حرفا حالیم نیست،پا رو دمم نزار که بد م

عصبی دست کشیدم تو موهام عقب گرد کردم از در اتاق زدم بیرون ، از پله ها اومدم  

 پایین 

 خیلی سخته از دنیایی ک بهش تعلق داری

دور بشی، اما بخاطر محافظت از عشقم الزمه، من زندگیمو پای وانیا میدم گرایشم که  

 دیگه چیزی نیست  

 ست کشیدم تو موهام سوار ماشین شدم، تو آینه خودم چک کردم د

 گوشیم برداشتم تکست دادم 

 کافه لبیسترو (   18)ساعت 

 پام رو گاز فشار دادم بعد صدای جیغ الستیک و ویراژ

 دست بردم سمت ضبط و زیادش کردم  

 درست سر ساعت رسیدم به کافه پیاده شدم کت اسپرتمو مرتب کردم خم شدم از 

   داشبورد ادکلن برداشتم رو لباسم خالیش کردم

 خب فک کنم از بوی سیگار خالص شدم ،شونم و انداختم باال

 وارد کافه شدم 

 پر بود از دود بوی قلیون سیگار گل، کافه ک خصوصی باشه وضعش همینه 

 صاحب کافه تا منو دید تا کمر خم شد،

 سرمو تکون دادم، از پله ها رفتم باال، طبقه باال رو خالی رزرو کرده بودم از قبل

 دلی  نشستم رو صن

 ساعد دستم گذاشتم رو پیشونیم

 امروز روز بزرگیه برام، باید بهش بگم 

 یعنی میزنه زیر گوشم میگه مرتیکه 

 چهار بار بهت خندیدیم فاز برداشتی 

 یا میگه منم همین احساس بهت دارم 

 یه نخ کاپیتان بلک روشن کردم،

 بوی شکالت توی فضا پیچید 

 کام سنگین گرفتم ساعت چک کردم،

 ازم تاخیرب  18:15



 سرم گذاشتم رو میز چشامو بستم

 با حس لمس شدن موهام سرمو بلند کردم،

 هر بار با دیدنش ضربان قلبم باال میرفت شاید به هزار 

 دستش گذاشت رو شونم 

 _کجایی پس تو؟

 از جام بلند میشم محکم به آغوش میکشمش، 

 دستش دورم حلقه میشه، چشمام میبندم

 د!خوشبختی مگه بغلش نبود؟ بو

 اروم ازم فاصله میگیره رو صندلی میشینه

 به چشاش ک نگاه میکنم سرش میندازه پایین میخوام بخورمش درسته 

 +اوووم میدونی یعنی

 دست میکشم به موهام 

 _میدونم

 +چی تو چیو میدونی 

 ریز ریز میخنده 

 +میگم چی میدونی خب 

 سرش میندازه پایین

 _میدونم دوسم داری، منم دوستت دارم 

لحظه سیگناالی مغزم یاری نکرد چی گفت بعد چند ثانیه به خودم اومدم بلند شدم یه 

 انگشت شستم کشیدم رو گونش

 لب زدم 

 +پس میدونستی دیونت شدم؟

 چشامو بستم قطره اشکی سمج آروم از گوشه ی چشمم امد پایین 

  خواست حرف بزنه ک نزاشتم خم شدم لباشو عمیق بوسیدم، نمیتونم طعم لباشو وصف

کنم، کلمات قدرت بیانشو ندارن، دست کشیدم رو الله گوشش، همینطوری ک لب پایینشو 

 با دندونم فشار میدادم

 _اخ یواش+دلم میخواد خب؟ _خب 

 از جام بلند میشم دستشو میگیرم

 میکشمش و اونو بین خودم و دیوار قفل میکنم رو گردنش اروم زبونم میکشم  

 م_اه اینجا ن+ هیشش کسی نیست عزیز

 دستم میاد رو پیرهن مردونش از پشت کمرشو لمس میکنم 

نگاهش میکنم، لعنتی چرا انقدر خواستنی تو چرا دارم از همه چیز بخاطر تو میگذرم  

نبودم تو چشاش نگاه    چرا دستو پام جلوت گم میکنم منی ک تحت تاثیر هیچ کس

هش هر لحظه  نفس هام تو صورتش میخوره نگا  میکنم لبامو نزدیک صورتش میبرم



 خمار تر میشه دست راستش میاد پشت گردنم لباش به لبام فشار میده، 

 بلند میشه دست میکشم رو شکمش  اوووووممم، دستم میاد رو سینه هاش ناله هاش 

 هی ول میخوره  

 +توله نمیتونی بی حرکت باشی؟

 _عووفف ن مگه تو میزاری 

 روم میدم باال دستم از رو شکمش برمیدارم ازش فاصله میگیرم یه اب

 +بیا گذاشتم 

 مظلوم نگاهم میکنه 

 _خب، یعنی منظورم این نبود یعنی

 انگشت اشارم میزارم رو لباش 

 پیشونیم به پیشونیش میچسبونم 

 +دنیا رو برات بهشت میکنم وانیای من 

 گونش اروم نوازش میکنم 

 میام عقب تر 

 کمی خم میشم 

 م بخوریم  میشه ازتون درخواست کنم ناهار کنار ه  +دوشیزه

 شیطون نگاهش میکنم

 +چون گرسنمه یهو اشتباهی تورو میخورم

 به سرعت میگ میگ میره سر جاش میشینه

 قهقه میزنم

 +نکنه از خدات نیست 

 اخم خندش مخلوط میشه 

 _عععع آیکال، به روم نیار 

 اروم رو نوک دماغش میزنم

 +چشم خانمم شما امر کن 

 _آیکال

 +جان دل آیکال 

ی میترسم، منو تو مدت زیادیه دوستیم ولی خانواده ام چیکار کنم آینده _من نمیدونم یعن

 چی میشه  

تا لزبین بوچ از هم خوششون بیاد حاال با یه سری تفاوت ها،  2بعدم من تا حاال ندیدم 

 ؟تو از احساسات مطمئنی؟ میخوای بیشتر فکر کنی 

 نگاهش میکنم به عمق چشماش 

 +به عشق من شک داری؟ 

 _نه



 تنهات گذاشتم؟ +تا حاال

 _نه

 دستاش تو دستام میگیرم  

 +پس از چی میترسی خانمم؟ من تا ابدکنارتم هر اتفاقی بیافته تنهات نمیزارم 

 فقط میخوام منو باور کنی، بسپارش به من، با خانواده ات میام صحبت میکنم 

 _ننننننننن، چی میخوای بگی؟

 +میام خواستگاری 

 _دیونه شدی یا الزایمر گرفتی؟ 

 هول شدنش میخندم، میزنه رو شونم به

 _آیکاااااال، کوفت درد وسط بحث جدی 

+جان دل آیکال، خب هر کاری تو بگی میکنیم، فعلن نامزد بازی تا ببینیم خدا چی 

 میخواد 

 موهامو محکم گرفت تو دستش 

 +اخ اخ اخ ول کن دختتترررررر 

 _نامزد بازی اره، کور خوندی من کافه مافه نمیام فقط محضر 

 خب باید اشنا بشیم دیگه، اخ وانیا ول کن موهام کنده شد، + 

 چشاش درشت کرد، چقدر کیف میده اذیت کردنش 

 _اشنااااا بشیم، باشه 

 ازجاش بلند شد دستش گرفتم کشیدم تو بغلم  

 +شوخی کردم عشقم 

 _ول کن میخوام برم 

 +دلت میاد آیکالت تنها بزاری

 _اگه برام پاستیل ترش بگیری نه

 شارش میدم تو بغلم ف

 +اونم به چشمممم 

 اون روز بعد گرفتن پاستیل برای خانم، رسوندمش خونه،

تا میس کال از عماد داشتم، این بچه ادم نمیشه معلوم نیست باز چه  4گوشیم چک کردم 

 گندی زده، زنگ میزنم بهش با بوق اول برمیداره

یکنی شرکتو میری  خیلی بی مسئولیتی ول م  _الو آیکال کجایی پسر، ده بار زنگ زدم

 همش من باید رسیدگی کنم  

 +بنال ببینم چی شده؟ 

 _مامانت سهام گذاشته واسه فروش گند خورده به همه چیز 

 +پس بالخره زهرش ریخت 

 تماس قطع کردم،

 سرم گذاشتم رو فرمون ماشین، با صدای شیشه ماشین سرم بلند کردم پنجره دادم پایین 

 میدم _عمو، عمو فال میخری، عمو ارزون  



 +باشه کوچولو وایسا

 خم میشم از داشبرد یه کتاب برمیدارم 

 +کوچولو فالتو با کتاب من جا بجا میکنی؟

 رفت تو فکر، بهش لبخند زدم 

 _خب، باشه عمو بده

فال ازش گرفتم کتاب دادم بهش، فال گذاشتم کنار راه افتادم سمت خونه، تو کتاب های 

 یکردن هم کتابو داشتن هم پول، اگرم نه که...کوچولو پول میزاشتم اگه کتاب انتخاب م

 ریموت در ویال رو زدم وارد شدم 

 وارد خونه شدم رکسی دم در بود

 شکاریم، دست اموز خودم بود   سگ

 دست کشیدم سرش 

 وارد ویال شدم 

 فریده خانم طبق معمول داشت خونه رو تمیز میکرد، کل ویال همیشه برق میزد 

 +سالم فریده خانم 

 م _سالم دختر

تنها کسی ک بهم میگفت دخترم چیزی بهش نمیگفتم فریده خانم بود، از بچگی همیشه  

 از مادرم بیشتر بهم محبت کرده حواسش بهم بوده، منم احترامش داشتم 

 +سالم خوشگله 

 _هیییینننن 

 دستمال دستش پرت کرد سمتم با دو از پله ها رفتم باال 

 _تو بزرگ نمیشی که 

 صدای خنده هام پیچید  

 ام حاضره دخترم _ش

 +دوش بگیرم زود میام 

 وارد حموم شدم لباسام درآوردم 

 تو آینه به خودم نگاه کردم وانیا کنار خودم تصور کردم چشام بستم لبخند زدم 

 توله تو حمومم ولم نمیکنه 

 دوش گرفتم سریع امدم بیرون 

 یه تی شرت مشکی با شلوار ورزشی پوشیدم

 تو آینه اتاق مشغول موهام شدم  

 یشه موهام درامده باید میرفتم آرایشگاه، با کرم مو مرتبش کردم ر

 یکم مرطوب کننده به صورتم زدم 

 گوشیم برداشتم رفتم پایین، 

 فریده خانم رفته بود غذا رو میز چیده بود



ولی تنهایی ک غذا نمیچسبه وانیا همیشه بخاطر غذا دعوام میکرد، فکر کنم ازدواج کنیم 

 هش تصور خودم خندیدمکیلو بشم از فکر ب 100

 _با خودت میخندی؟ 

 +هییینننننن 

دستم گذاشتم رو قلبم، نگاه کردم دیدم بله خواهر خل چلمه،دم پایی رو فرشیم در آوردم  

 پرت کنم سمتش در رفت 

 +میکشمتتتنت، عوضی

 همینطوری ک میخندید دور خونه میرفت 

 _بخدا قصد نداشتم بترسونمت

 رفتم با دو خودم بهش رسوندم موهاش گ

 +تو غلط کردی، چجوری امدی تو اصلن

 _اااااااخخخ ول کن، از بس موهام کشیدی کچلی گرفتم، آدام پس میده منو میترشما 

 +تو االنم ترشیدی، بگو ببینم 

 موهاش ول کردم دست به کمر نگاهش کردم 

ساعته اینجام فریده خانم گفت رفتی حموم منتظر شدم یه خبری بهت بدم وحشی  1_خب، 

 خان.  

 یه ابروم دادم باال

 +خب

 _داری دایییییی میشیییییییی

 +هان

 عین گیجا نگاهش میکردم، یه لحظه وایسا این چی گفت دایی، من دارم دایی میشم

 محکم بغلش کردم 

 +فکر کن توله به من بره 

 _ن بابا برج زهرمار میشه که 

زیبایی نبردی  +کوفت از خداتم باشه با اون دوست پسر غورباقه ات خودتم ک بویی از 

 حداقل به من بره دیگه،

 _توام هی به منو آدام گیر بده، حاللت که نمیکنم

 خم شدم بزنم

 _باشه باشه وحشی خان، حاال بگو ببینم به چی میخندیدی؟

 +به توچه، امدی نزاشتی چیزی بخورم غذام سرد شد تازه سوال جوابم میکنی؟ 

م هم برای جشن اخر هفته دعوتت کنم _دو کلمه با تو نمیشه حرف زد، امدم هم خبر بد

 دایی خان،

 +به به جشن توله برونه؟ 

 _ای کوفت بگیری توله برون چیه؟ هم سالگرد دوستی منو آدامه هم جشن حاملگی 

 +من نمیام

 _وا یعنی چی نمیایی، باید باشی

 +گفتم ک نمیام کار دارم



 _میتونم بپرسم چرا؟

 +باید از خانم بچه ها بپرسم!

 اهم کرد بعد ک فهمید چی گفتم افتاد دنبالم اول گنگ نگ

 دویدم زبونم در میاوردم تند تند می 

 _باز تو رل زدی به من نگفتیییییی، کیه هان بگو ببینم؟ وایساااااا! 

+اوال که رل نیست نامزدمه، به زودی ام جشن نامزدی میگیریم، فقط نمیدونم تو دوست  

 زه میده یا نه؟, اقاتون اجاLGBTداری بیایی یا نه مهمونی 

 _غلط کرده اجازه نده خودمو بچم میاییم مهمونی داییش

همیشه خدارو بخاطر داشتن آئیل شکر میکردم و میکنم همه دنیام تنهام بزاره، با  

 داشتنش هیچ وقت حس تنهایی نمیکنم، 

به اولین کسی ک راجب حسم گفتم منو بغل کرد کمکم کرد حسمو بهتر بشناسم، حتی  

 متوجه شد فقط حمایت کرد وقتی گرایشم 

 دیقه است دارم حرف میزنم5_کجایی آیکال؟ 

 +جان؟ 

 _خدایا شکرت نمردیم یکبار از شازده جان شنیدیم! 

 +کوفت، من ک باتو خوبم از خدات باشه همینم،

 چشاش تو کاسه چرخوند

 _بله بله

 +شب میمونی پیشم؟ 

 _نه آدام میاد دنبالم!

 +بله دیگه بدون خانم خوابش نمیبره 

 _همینه که هست، شمارم میبینیم 

 تلفنش زنگ خورد رفت اونور 

 _آیکال

 +ها

 _درد، همین االن ازت تعریف کردم، آدام امده دنبالم من برم دیگه 

 +بگو بیاد باال خب

 _ن مرسی دیر وقته خداحافظ 

 امروز خیلی عجیب بود گوشیم چک کردم   رفتم تو اتاقم دراز کشیدم رو تخت،

داده بود جوابش دادم بیدار شد بیاد اینجا، به فریده خانمم تکست دادم  وانیا چند تا تکست 

شماره خوابم 3پتو کشیدم به   فردا نیاد، بالشت زیر سرمو جابجا کردم به قسمت خنکش

 برد 

صبح با احساس اینکه یکی بهم چسبیده خودمو یکم تکون دادم آخیششش چقدر خوبه  

م عین فنر باز شد، بله خوده اصل جنس  یکی بغلت کنه، یه لحظه من ک تنهام، چشا

اینجاس خوابش برده بود موهاش بهم ریخته رو صورتش تخص ترش میکرد خواستنی 

 ترش میکرد 



اروم بلند شدم رفتم سمت سرویس، بعد انجام عملیات رفتم سمت اشپز خونه بله ریختو  

 پاش های دیشب هست. 

ی نون تست داغ کردم گذاشتم  هر چی تو یخچال به درد صبحانه میخورد ریختم تو سین

لقمه نمیگرفتم چه برسه    تو ظرف، ببین چیکار کرده با منی ک تا حاال واسه خودمم

 صبحانه درست کردن 

درسته میگن عاشق شدن از دیوانه عاقل میسازه، اروم پله هارو رفتم باال سینی گذاشتم 

 ارش رو میز رفتم سمتش، ای جونم تو خودش جمع شده بود دراز کشیدم کن

موهاش از رو پیشونیش دادم کنار نزدیک تر شدم بهش، نفس هام تند شده بود اروم  

 صورتش نوازش میکردم به به نیم تنه ام پوشیده دسترسي راحت کرده. 

لباش تکون خورد دستم کشیدم رو لباش اروم صداش    همینطوری ک نوازشش میکردم

 کردم

 +خانم خوشگلم، دلبرمن، زندگیم، 

 بشی؟ از خونتون بیدار میشی میایی اینجا بخوابی توله؟ نمیخوای بیدار

 چشات باز کن دیگه، دلم براشون تنگ شد 

 +ماما بز بخوابم 

 ای جووووووونم فکر میکنه مامانشم 

 روی لباش ریز بوسیدم چشاش باز کرد 

 لباش میک زدم دستم توی موهاش بردم 

 خمار تر شد لب پایینم به دندون گرفت 

 یدم دستم روی بازوش میکش

 زیر لباش بوسیدم

 یهو چونش گازگرفتم 

 _ااااااااخخ، 

 +جووووون تو فقط جیغ بزن 

 _فقط تو جیغم در میاری، جاش بمونه چی؟

 +بمونه مهر مالکیته 

 _اون وقت افرا جون دید چی بگم؟ 

 +بگو اقامون تشخیص داد اینجا باید گاز گرفته بشه!

 _مامانمم میگه جوون چه شوهری داری!

 ان مذهبیش این طرز حرف زدن ریسه رفتم رو تخت از فکر به مام

 _بله دیگه یکی دیگه گاز میگیره حال میکنه یکی دیگه باید جواب پس بدیم.

 حس سوزش تو بازوم حس کردم 

 +وایییییی، ول کن کندی وانیللللل

 _چییییییییی وانیل 

 محکم تر گاز گرفت 



 +باشه عشقم خبببببب ولش کن، کندیششش. 

 نم _دلم خواست مهر بز

 +عجب 

 مونده بود بس ک وحشیه به خودم رفته   رد دندوناش  جای گازش ماساژ دادم

 فکر کنم 

 +خب، خب عشق جان چیزی میل ندارین؟ 

 _وای اره چقدر گرسنمه 

بلند شدم از تخت سینی رو میز آوردم گذاشتم جلوش خودمم نشستم شروع کردم براش  

 لقمه گرفتن، 

 ش میرفتم، عین جوجه ها میخورد من قربون صدقه ا

 +عشقم

 _جان 

 +خیلی میخوامتا

لباش بی هوا گذاشت رو لبام، اروم شروع کردم میک زدن زبونم داخل دهنش کردم با  

زبونش بازی کردم، خیلی ماهرانه زبونش قفل کردم شروع کردم میک زدنش صداش  

 که بلند شد

 _آه

 +جونم خوشگلم 

 ایلش صدای زنگ گوشیش بلند شد، سریع عقب کشید رفت سمت موب

 _وای مامانمه 

 +خب جواب بده

 رفت اونور شروع کرد با تلفنش صحبت کردن 

 وسایل صبحونه رو جمع کردم،

 _شب میریم خونه عموم اینا، بخدا به مامانم گفتم نمیرم عصبی نشو  

 پریدم وسط حرفش 

 +بیخود، یعنی چی، باز اون پسره یالقوز میخواد بیاد دور برت بپلکه من اعصاب ندارم، 

 _باهاش حرف نمیزنم میرم یه گوشه 

 +گفتم نمیری یه بهونه بیار به من ربطی نداره 

 _میدونی ک زور مامانم بیشتره هر چی بگم میگه ن

 +فعلن باید بریم خرید اخر هفته دعوتیم 

 _کجا؟ 

 +سالگرد دوستی خواهرم و حامله شدنش 

 با چشای قلبی نگاهم کرد

 _واااااااااای خدا نی نی دارین



 یه نی نی دارم+من که 

 گنگ نگاهم کرد، اروم موهای کوتاهش بهم ریختم،

 +تو دیگه توله 

 خودش تو بغلم لوس کرد،محکم بغلش کردم 

 نگاهم افتاد به جفتمون تو آینه سرم گذاشتم رو شونه اش،

 +نمیدونم چیشد دیونت شدم،تو میدونی؟ 

 _اوووممم، نمیدونم 

 تو یه لحظه گردنش به دندون گرفتم

 مم بخدا میگم ول کنننن کبود میشه _میگمممم 

 بغلم قفلش کردم 
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 +خب میشنوم

_خب از خودت بپرس الن من میام بگم چرا عاشقت شدم، اوپس گند زدی وانیا دهنت ک  

 یجا واینمیسته اعتراف کردی  

 همینطوری ک با خودش کلنجار میرفت 

 شتم کنار گردنش، بدنش اروم شل شد به سادگیش لبخند زدم بوسه های ریز کا

پشت گردنش بوسیدم دستم گذاشتم رو کمر باریک خوش فرمش عطر تنشو فرستادم تو  

 ریه هام

 +عشقم میایی دوش بگیریم؟

 _اوووم نه، من صبح امدنی دوش گرفتم

 دیقه ای میام، 5+اهوم باشه پس بشین من 

رده، همین ک شبیه بقیه وارد حموم شدم همین حجب و حیاشه ک منو دیونه خودش ک

 نیست همین ک یه مرز هایی میزاره بمونه، دختر مگه کم دور بر من بوده 

سریع دوش گرفتم خودمو خشک کردم لباس زیرم پوشیدم حوله ام باز پوشیدم با نگاه 

 شیطون رفتم بیرون 

قشنگ نگاه خیرش رو پاهای لختم حس میکردم لباس هامو اماده کردم گذاشتم رو میز  

و اینه نگاهش کردم گره حوله ام شل کردم اب دهنش قورت داد گره رو باز کردم  از ت

 حوله افتاد، جیغ زد دستش گذاشت رو چشاش،

 از خنده داشتم میترکیدم، 

 +نگاه کن بابا راحت باش مال خودته اول اخر باید باهاشون اشنا بشی عزیزم



 یتش کنم  چشاش باز کرد با دیدن اینکه لباس زیر دارم میخواستم اذ

 کوسن روی تخت برداشت پرت کرد سمتم 

 جا خالی دادم 

 +جووووووووون  

 _کوفت  

 شلوار قد نود جین و تی شرت سفید کت ست شلوار برداشتم

پوشیدم، نشستم جلو آینه امد سمتم کرم مو رو برداشت خم شد جلو صورتم سینه های 

ب دهنم و که راه خوش فرمش مقابل صورتم بود همینطوری ک تند تند پلک میزدم آ

 افتاده بود قورت میدادم،

 دستم گرفت تکون داد 

 _آیکال، هوییی کجایی

 گیج نگاهش کردم

 +هاااا

 _چند دیقس دارم صدات میکنم حواست کجاست 

 لبخند دندون نمایی زدم

 +هیچی عزیزم

 _ببین موهات خوب شده 

 تو اینه نگاه کردم، خیلی ماهرانه شونه کرده بود مدل جدیدی بود

 ول داری دختر+ای

ادکلن اونتوس از رو میز برداشت یکم بو کرد گردنم خم کردم شروع کرد خالی کردن  

 ادکلن روم،

 بلند شدم 

 +بریم عشقم

 باهم از خونه امدیم بیرون 

 سوار مازاراتی مشکیم شدیم، میدونستم عشق سرعته دستش گرفتم تو دستم

 ویراژ دادم به سمت مقصد 

 ق میزد گاهی چشاش نگاه میکردم ک بر

 رسیدیم به مرکز خرید، 

 ماشین پارک کردم، پیاده شدم در براش باز کردم دستم سمتش دراز کردم 

 +افتخار همراهی میدین خانم زیبا

 نیشخند جذابی زد دستش دور بازوم حلقه کرد 

 دونه دونه مغازه هارو گشتیم هیچی ک حداقل یکم خوب باشه به چشمون نمیامد 

 ، مرصاد اینجا، مگه ایتالیا نبود، حس کردم چهره اشنایی دیدم

 رفتیم سمتش،

 +چشمم روشن مرصاد خان 

 _وای آیکال داداش خودتیییییی چقدر عوض شدی چه چیزی ساختی عوضی 



 مرصاد از اولم چاک و دهن نداشت  

 یدونه زدم پس کلش 

 +تو ادم نمیشی، نه؟ کی امدی چرا خبر ندادی؟

چنج کردن، دیگه بعدش اونجا کاری نداشتم  _داداش رفتم اونجا، دکترم اونجا بود برای 

 امدم اینجا بوتیک خریدم مشغول کارم، تو چه خبر، این پسر جذاب کنارت کیه؟ 

 +هیز بازی در نیار ک چشات در میارم، 

 ایشون خانم منه ، وانیا

 +وانیا عزیزم ایشون دوست کصخل من مرصاد هستن

 وانیا خیلی اروم گفت خوشبختم از آشنایی با شما 

 رصاد داداش هیچی پیدا نکردیم تو چیزی نداری+م

 _چرا ندارم بیاید داخل، مد نظرتون چی هست 

 +تو که سلیقه منو میدونی 

 _اره 

 چند دست لباس گذاشت رو میز ک خوشم نیومد، 

 +داداش عجب سلیقه مارو...  

 حرفم قطع کرد 

 _نظرت راجب این چیه 

 یه کت کوتاه چرم شیک گذاشت جلوم 

 قسمت زانوش کاملن زاپ دار بود با کفش ستش  یه شلوار مشکی ک 

 +حتمن باید دهنم باز میکردم یه چیزی بزاری جلمون 

 _داداش خب اینکار جدید امده 

 لباس برداشتم رفتم اتاق، وانیام کنار در ایستاده بود،

 لباسارو پوشیدم یکم نگاه کردم تو آینه

 نه خوبه بد نیست 

 +وانیا 

 _جانم عزیزم، خوبه تو تنت 

 +اره

 در باز کردم، نگاهش کردم لبخند زده بود سرش تکون میداد 

 العاده است _فوق 

 +من یا لباس؟ 

 _تو دیگه 

 سرم آوردم جلو لباش بوسیدم

 +تو چیزی ندیدی عشقم خوشت بیاد؟

 صورتش مظلوم کرد 

 _نه



 +بزار لباسم در بیارم میریم میگردیم عشقم خب؟ 

 _خب 

 م گرفت، گفتم جشن دعوتش میکنم لباس هارو درآوردم حساب کردم، مرصاد شمار

 خداحافظی کردیم،

 همینطوری مغازه هارو میگشتیم

 نگاه خیره یه نفر روی وانیا حس میکردم،

 دور اطراف نگاه کردم، بله انگار یکی تنش میخاره،

با چشام نگاهش کردم، حواسش فقط به وانیا بود، خون تو تنم یخ کرده بود امد سمتمون  

 وانیا، ک امدم جلو وانیا وایسادمخواست تنه بزنه به 

 +فک کنم کور نیستی، ولی دلت میخواد کور بشی اره؟ 

 _باید به تو جواب پس بدم،

 سرم خم کردم با پوزخند نگاهش کردم

 +اره کوچولو 

 دستش بلند کرد بزنه

 تو یه حرکت دستش بردم پشتش خمش کردم زمین با مشت زدم تو صورتش 

 ، مشت بعدی پای چشمش خورد 

وم زاده جلو من به ناموس من نگاه میکنی، خوارتو میارم جلو چشمت، البته اگه  +حر

 چشمی برات بمونه، 

 چند نفر امدن از زیر دستم درش آوردن 

 +ولم کنید ببینم 

 دستش گرفت به دماغش ک خون میامد 

 _گمشو عوضی 

 هجوم اوردم سمتش، ک نشسته خودشو کشید عقب،

 +هه

 ا ک شوک زده وایساده بود بغلش کردمکتمو مرتب کردم، رفتم سمت وانی

 +هیشش عشقم، چیزی نیست تموم شد

 اروم کمرش ماساژ دادم،

 _داشتی می میکشتیش 

 +الزم باشه خونم میریزم برات، گوشمالی که چیزی نیست 

 _اخهه اون ک کاری نکرد 

 +کرد، وانیا انقدر بحث نکن یه چیزی دیدم و حس کردم، حقش بود.  

 ه چیزی خوردیم اون روز رفتیم کافه ی

 وانیا گفت با مامانش میره خرید،

 رسوندمش خونه 

 سیگار از داشبرد برداشتم فندک زدم گاز فشار دادم



 کتی خانم تکست داده بود شام برم اونجا،

 باز میخواد رو مخم رژه بره 

 رفتم به سمت عمارت، 

 نگهبانا از چند متری خونه بودن تا خوده دم در 

 کلید ماشین دادم یکیشون،

 حیاط بزرگی ک پدر بزرگم دونه دونه درخت هاشو کاشته بود وقتی بچه بود،

 حاال تبدیل به درخت های بزرگی شده بودن 

 یه طرف عمارت رز های وحشی سیاه

 به دستور کتی جون کاشته شد بود،

 و دریاچه مصنوعی ک پشت عمارت بود 

 رایی شده بود.  جلوی عمارت هم به سبک قاجار حوضچه های کوچیکی ک کنارشون گل آ

 بادیگاردا، قدم به قدم ایستاده بودن،

 امان از دست قدرت ک باید انقدر هزینه بشه تا آسیبی بهت نرسه

 کتمو صاف کردم وارد شدم سالن شدم 

 کتی جون طبق معمول لوسی، گربه زشت لوسش بغل کرده بود داشت نوازشش میکرد 

 +سالم بر کتی دلها، خوبین مادام؟ 

 ای کرد  تک خنده مستانه

 _من خوبم پسر، تو چیکارا میکنی؟

 پوزخند زدم 

 +به لطف بعضیا دارم شرکت سرسامون میدم

 _خودت اینطوری خواستی مگه نه؟ 

 +دقیقاً، پس بحثی نمیمونه، من عاشقم چند بار بگم؟  

 _اینم میپره از سرت 

 +میخواست بپره پریده بود 

 با سر صدا هایی ک امد فهمیدم آئیل هم دعوته،

 ممممم برمادر و برادر گرامی _سالم 

 بلند شدم بغلش کردم،دم گوشش گفتم 

 +چه خوب رسیدی 

 فاصله گرفتم ازش چشمک زدم 

 دست کشیدم به شکمش 

 +فنچ دایی چطوره؟ 

 آئیل لبخند زد

 _خوبه همش میگه داییم چقدر اخموعه 

 *سالم مادر جان 

فت یعنی منم مجبورم  نگاه کردم دیدم آدام پیش ننه کتی داره چیز لیسی میکنه، خندم گر



 اینطوری کنم برا افرا البته با حفظ موازین دینی 

 *داداش خوبی؟

 سرمو تکون دادم خندمو جمع کردم، مردونه بغلش کردم 

 +خوبم، شکر

 *شندیدم داری زن میگیری سرسامون دادی به خودت 

 +اره دیگه، تازه کجاشو دیدی

 کتی حرفمون غلط کرد 

 م خوبه؟ _این حرفارو ول کنید نوه خوشگل

 آئیل با ناز همیشگیش موهاش داد پشت گوشش 

 _خوبه 

 *سونوگرافی رفتین؟ 

 _اره مامان عصر رفتیم گفت اوضاع مساعد 

 یکی از خدمتکارا امد گفت میز شام آماده است 

 هممون بلند شدیم رفتیم سر میز 

 کتی سر میز

 من دست راستش نشستم، 

 روم کردم سمت آدام 

 ناشی؟ +داداش سرمایه گذار معتبرنمیش

 _واسه چی؟ 

+الزم دارم، یه بنده خدایی فهمیده از من سودی نمیرسه داره میفروشه گفتم یکی دیگه  

 بخره تا خودمو جمع کنم.  

 کتی گالس شرابش برداشت 

_سود؟ هه، بچه جون تو هنوز نفهمیدی من نیازی بهت ندارم دلم برات میسوزه،  

 میخوام خام اون دخترنشی.

 مشتمو کوبیدم رو میز

 یلی نگران منی، دست از سرم بردار من از تو دور باشم حالم بهتره +خ

 _خیلی داری سنگ اون جنده رو به سینه میکوبی 

 نبضم تو سرم میکوبید، هجوم آوردم سمتش که آدام جلومو گرفت 

 عربده زدم 

 +دانشگاه جنده بازی ک تو تأسیس کردی کتی خوشگله 

 اخماش رفت توهم

چه غلطی کنه، پسرک احمق هر چی داری از من داری از  _آدام ولش کن ببینم میخواد 

 حمایت من از قدرت و ثروت من  



 هیستریک خندیدم 

 +همیچین صحبت نکن مادررررر مقدس،

 منت داشته های خودمو سرم نزار، 

 ممنون بابت شام لذیذتون 

 ائیل تو خودش جمع شده بود رفتم سمتش بغلش کردم

 بوسیدم،+هیچی نیست ابجی خوشگلم، گونه اش 

 کتمو برداشتم بی توجه به حرفای کتی،

 امدم تو حیاط، سپردم ماشین امده کنن 

 سوار شدم گازش گرفتم به سمت بام

هروقت اعصابم خورد میشد میرفتم اونجا عظمت شهر که میدیدم، میفهمیدم غمی ک تو  

 دلم در برابر غمی ک بقیه دارن هیچه، ماشین پارک کردم پیاده شدم 

 خ سیگار درآوردم وایسادم یه ن

 _حاجی آتیش داری؟

 برگشتم سمت صدا یه دختر با تیپ پسرونه شلوار شیش جیب 

 _نگفتم ک نگاه کنی، بیخیال نخواستیم 

 از شیطنتش خندم گرفت 

 +بیا 

 فندک طالیی ک اسمم روش حک شده بود 

 سیگارش آتیش زد  

 _آیکال اسم قشنگیه 

 پوزخند زدم 

 +دادم آتیش بزنی یا اسم بخونی؟!

 مید چه سوتی داده فه

 _خب حاجی من 

 حرفش قطع کردم 

 +بیخی

 کنارم ایستاده بود سیگار میکشید

 _خیلی دوسش داری مشخصه 

 +خب

 _هیچی، فقط مراقب عشقت باش همیشه من راحت از دستش دادم غصه اونو دارم  

 +برمیگرده

 _ن حاجی اون االن بغل یکی دیگست،

 د؟+نزار تو بغلش باشه مگه اول واسه تو نبو

_چرا بود، حس کرد بهش بی توجهم گذاشت رفت دنبالش رفتم هرجایی فهمیدم با کسیه 

فکر کردم خیانت کرده زمانی که با من بوده رفتم خونش بریزم ک دوسش گفت اینطور  

 نبوده، منم همینطوری سرگردونم

 +اون منتظر توعه برو برش گردون، 



 _مطمئن نباش، شاید کنار اون خوشبخته 

 که واسه اخرین بار میدونی یکاری برای عشقتون کردی، خیالت راحت میشه +حداقل این

 _شاید راست میگی، فردا میرم

 +خوبه، اسمت چیه راستی؟

 _من سامی 

 +خوش 

 _معلومه با معرفتی 

 +بیا برو بچه جون 

_ن جدی میگم من کلی رفیق دارم هیچ کس عین تو ک غریبه ای منو راهنمایی 

 نکرد،مرسی 

 +خواهش میشه 

ت دادیم رفت، به آسمون شهر خیره شدم، ستاره هاش برق میزدن، گوشیم درآوردم  دس

 نصفه شبه 3اوپس ساعت 

 سوار ماشین شدم رفتم سمت خونه 

 در باز کردم پله هارو دو تا یکی رفتم باال

 رفتم حموم 

 وان پر کردم، لباسام درآوردم 

 دراز کشیدم،آخیشش هیچی مثل آب گرم آدمو ریلکس نمیکنه 

 کم کم گرم شد دیگه چیزی متوجه نشدم، چشام 

 چشامو که باز کردم اخ چقدر بدنم درد میکنه 

 آب داخل وان یخ کرده بود 

 اب گرم باز کردم گرفتم رو خودم دوش بستم 

 حوله پیچیدم دورم 

 همونطوری افتادم رو تخت، ظهر با بدن درد شدید از خواب بیدار شدم

 نمیتونستم اصلن تکون بخورم 

 م شمارش گرفتم تلفن برداشت

 صدام از ته چاه میامد 

 +وانیا 

 _الو، آیکال، عزیزم کجایی چرا جواب نمیدادی

 +بیا خونه ام

 صداش وحشت زده شد 

 _چیشده آیکااااال 

تلفن خاموش شد لعنت بهش، اینم االن باید شارژ خالی میکرد، هر چی سعی کردم بلند 

 بشم نتونستم 

 رم شد، گلوم گرفته بود بدنم سنگین، چشام باز گ



 *وانیا*

 تلفنش چرا خاموش کرد، هر چی دستم امد پوشیدم کیفم برداشتم زنگ زدم آژانس،

 کفشام داشتم میپوشیدم که 

 _کجا به سالمتی 

 سرم بلند کردم واااای خدا همین کم داشتیم

 +مامان جان دوستم حالش بده دارم میرم اونجا 

 _ننه بابا نداره بی کس کاره؟ 

 رو کردم چیزی نگم هامو تو دستم ف ناخن

 گوشیم زنگ خورد آژانس رسید 

 گونش بوسیدم مهلت حرف زدن ندادم سریع امدم بیرون

 بار زنگ زدم بهش، 40تا رسیدن به خونه آیکال 

 باالخره رسیدیم

 از ماشین پیاده شدم کلید انداختم وارد خونه شدم 

 پله هارو رفتم باال در اتاقش باز کردم 

 از چیزی ک دیدم نفسم رفت 

 آیکاااااالل+

 رفتم سمتش یه حوله تنتش بود دست زدم به پیشونیش تو تب میسوخت 

 گیج شده بودم نگاهش میکردم 

 باید یکاری کنم تبش پایین بیاد 

 بالشت های پشت سرش تنظیم کردم

 اروم ناله میکرد دورش بگردم  

 لباسش تنش کردم، دستمال ظرف اوردم 

 پاشویش کردم تا تبش بیاد پایین ، 

 همش اسممو صدا میکرد زیر لب 

 پیشونیم چسبوندم بهش، 

 وانیا دور سرت بگرده نفسم، دردت به جونم

نفهمیدم چقدر گذشت به خودم امدم صورت آیکال از اشکای من خیس شده بود، خودم  

 جمع جور کردم سریع صورتش پاک کردم تبش تقریباً اومده بود پایین

 دستش گرفتم و بوسیدم 

 ش کردم چشاشو اروم باز کرد نگاه 

 چشام باز پر شد 

 _وانیا

 +جان دل وانیا 

 _میخوامت خانمی 

 دستاش باز کرد، عین بچه کوچولو ها خودمو تو بغلش جا دادم با بی جون بغلم کرد  



با صدای خش دار و بم همیشگیش ک حاال گرفته تر شد بود قربون صدقه ام میرفت  

دیدمش قلبم و مال   موهامو نوازش میکرد، چقدر خوبه حضورش، درست از زمانی ک

خودش کرد، کی فکرشو میکرد من بتونم داشته باشمش، کسی که مظهره غرور بوده  

همیشه یه روز اعتراف کنه که منو میخواد، انگار همین دیروز بود، یه اشتباه آزمایش  

 خون، تماس پرستار دیدار اول، 

و حواس هارو به  با پرستیژ خاص عینک بامزه اش لم داده بود به دیوار تموم نگاه ها 

 خودش پرت کرده بود ولی حواسش اصال به اطراف نبود

 یه لحظه سرش آورد باال، نگاهش خورد بهم هول کردم سقف آزمایشگاه نگاه میکردم  

 صدای تک خندش باعث شد منم بخندم،

 *خانم بزرگمهر و خانم عقیلی 

 +بله

 _بله

 از جام بلند شدم اونم راه افتاد سمت اتاق آزمایشگاه  

 نشستم رو صندلی چشام محکم بستم 

 _میترسی 

 +اره دیگه خب ترس داره 

 _دختر گنده از چی میترسی 

 چشام با تعجب باز کردم، ععععع اینکه همون سکسیه وای من چی میگم با خودم  

 با لحن تمسخرآمیز روش کرد سمتم 

 _هنوز نیومدن آزمایش بگیرن تو چشات بستی 

 +خب، چیزه من نمیترسم 

 _مشخصه 

 میزنما +جیغ

 _خب بزن 

 +اصلن تو اینجا چیکار داری 

 _خب میرم مشکلی نیست که 

 +نننننن بمون

 یکی از اون لبخند های خوشگلشو زد، قفل کردم 

 دکتر امد نزدیک استین لباسم زد باال، 

 +هیییینننن، خانم خواهش میکنم اروم بزن من میترسم،

 پسر جذاب ک اسمشم نمیدونم،

طوری قفل صورتش بودم ک یه سوزش ریز حس کردم  چونم گرفت سمت خودش، همین

 صورتم جمع کردم 

 +اخ



 _هیش االن تموم میشه 

 تو عمق چشاش خیلی چیزای قشنگی بود،

 شاید ظاهر غلط اندازی داشت، ولی حس میکردم یه قلب پاک و مهربون داره، 

 گونه ام لمس کرد، 

 _پاشو تموم شد

 +چیییییی تموم شد

 _اره، پاشو

 الکل و چسب روش بود دستمو نگاه کرد 

 و دکتر با لبخند اونور داشت نگاهمون میکرد 

 وای وانیا خاک بر سرت عالمو ادم فهمید 

 چرا انقدر خلچلی دختر 

 _میشنوم چی میگیا

 +هیننننننن 

 _همیشه انقدر بلند فکر میکنی، 

 سریع از جام بلند شدم،

 *فردا واسه جواب آزمایش تشریف بیارید

 +حتما، ممنون  

 

 @goldenfish24گرام:کانال تل

 با یادآوری خاطره روز اول آشناییمون

 قلبم لرزید تو بغلش بیشتر جمع شدم،

 من بدون آیکال، پوچ و تو خالیم،

 من نمیتونم چشمام از این افکار پر شد 

 _عشقم برگرد ببینمت

 سرمو تو گردنم فرو کردم 

 _وانیا 

 منو به طرف خودش برگردوند 

 یه؟هوم؟ نگفتم نباید این چشا بباره؟ _الن این اشکای خوشگل واسه چ

 منو تو بغلش فشار داد 

 _عاشقتم عمرم، مهربونم، خانمم، تاج سرم اگه تو نبودی 

 سرمو بلند کردم لباموگذاشتم رو لباش نزاشتم حرفشو ادامه بده، سرش کشید عقب، 

 _سرماااا میخوریییی 

 +میخوام سرماتو بخورم همه چیزیتو بخورم 

 شکمش  آیکال دستش گذاشت رو

 طبق معمول چند ثانیه بعد فهمیدم چی گفتم، سرخ شدم



 _وای محشریییییی تو فقط سوتی بده 

 با مشت کوبیدم رو بازوش 

 +نخنددددد به منننن 

 _اخخخ نزن وحشی 

 با یادآوری اینکه حالش خوب نیست 

 چشامو مظلوم کردم 

 +دردت گرفت 

یکار کنه چقدر خوبه  دستش رفت تو موهام عین گربه ها مست شدم، همیشه بلد بود چ

 یکی بلد باشه  

 بلند شدم تبش چک کردم

 پایین امده بود

 +یکم استراحت کن عزیزم من برم اشپزخونه زودی میام 

 وارد اشپز خونه شدم،

 در یخچال باز کردم، خببببب اینجا همه چیز هست، لوازم سوپ از یخچال آوردم

 شروع کردم درست کردن سوپ ورمیشل 

 بهش اروم خوابیده بود،رفتم باال سر زدم 

روشو کشیدم گوشیم درآوردم آروم ازش یه عکس گرفتم دراتاق یواش بستم اومدم 

 بیرون 

 گوشیم زنگ خورد سریع پریدم سمت کیفم درش آوردم، اوه مامانمه 

 وصل کردم با صدای اروم گفتم

 +الو مامان 

 _معلومه کجایی گوشیت چرا تو دسترس نبود چند بار زنگ زدم

 پیش دوستمم زود میام خونه،+مامان 

 _شب مهمون داریم، عموت اینا اینجان 

باالخره جواب میخوان، هم من راضیم هم پدرت، پسره ام همه چیز تموم چی میخوای  

 دیگه؟ 

 +مامان الن وقت این حرفاس اخه عه! 

 _خیلی بی ادب شدی دختر حقت بود میشوندمت پای سفره عقد ببینم میخوای چیکار کنی 

قربونت برم مادر نمونه من زود میام خونه باشه االن حوصله این حرفارو   +افرا جون

 ندارم

 _این زبون نداشتی ک نگهت نمیداشتم 

 باشه منتظرتم دیر نیایی، 

 +چشم فعلن  



 گاهی وقتا میخوام سرمو بکوبم دیوار 

 _واسه چی بکوبی کی بود جنازش بندازم 

 +هیییین، ترسیدم آیکال بیدار شدی؟

 لقه کرد تو بغلش گم شدم دستاشو دورم ح

 _اره تلفنت زنگ خورد بیدار شدم 

 +برات سوپ درست کردم عشقم من باید برم خونه شب مهمون داریم باز

 _فهمیدم مشکل کجاست، باالخره از اون خونه نجاتت میدم

 لباش گذاشت رو پیشونیم

 _مرسی عشق من بابت همه چیز، میرسونمت خونه

 +ننننه با آژانس میرم

 اشت رو لبام دستش گذ

_رو حرفم حرف نیار، بهترم االن عزیزم تا من یکم از دست پخت خانمم بخورم اماده  

 بشو

 +اخ خانمت قربونت بره 

 *آیکال* 

 میفهمیدم نگرانیشو، از طرف خانواده تو فشار خواستگار بود باید یکاری میکردم 

 لعنت به فرهنگ لعنت به سنت ها ک دستو پامو بسته،

خونه اووووم چیکار کرده توله، سوپ کشیدم برا خودم یکم خوردم،  رفتم سمت اشپز  

رفتم باال دیدم عطرم از رو میز برداشته داره عمیق بو میکنه، بعد میگن چرا عاشقش  

 میشی 

 +عشقم اماده شدی؟ 

عین کسایی ک مچشو گرفته باشن عطر سریع گذاشت رو میز لبخند به پهانیه صورتش  

 زد

 _چیزه اره اماده شدم 

 و تکون دادم تو دلم قربون صدقه اش میرفتم،سرم

 لباسام عوض کردم سویچ برداشتم 

 +بریم خانم 

 وانیارو رسوندم دم خونه برگشتم خونه باز برا خودم از دست پختش کشیدم 

 مزه عشق میداد لعنتی 

 مهمونی فردا بود زنگ زدم باربد 

 _الو به داداش گلم 

 +چطوری باری 

 _صد بار گفتم مخففف نکن ععع 



 اشه باری +ب

 _از دست تو 

 +خلوت کن دارم میام

 _چشم اعلیحضرت 

 +کم مزه بریز 

 _مگه دروغ میگم داداش 

 صبح اونجام  8+ساعت 

 _حله داداش 

 خب اینم از آرایشگاه باید رنگشو عوض کنم یکم مدلش تغییر بدم

 بدنم هنوز احساس ضعف میکرد 

 یه قرص خواب و کمی خواب حالمو بهتر میکنه 

 دمگوشیم تنظیم کر

 دراز کشیدم 

 چقدر نگرانش کردم توله خوشگلم حتی مامانمم اینطوری پرستاری نکرده بود ازم 

یعنی به هیچکس اجازه نمیدادم همیشه دلم میخواست رو پای خودم باشم کارامو خودم  

بکنم همین غد بودنم باعث شد خیلی چیزا بدست بیارم وابسته کسی نباشم، فردا جشنه  

 کلی کار دارم،

 میام دنبالت اماده باش، 12یا تکست دادم فردا به وان

 چشام کم کم گرم شد چیزی نفهمیدم، 

 صبح با صدای آالرم ریحانا از خواب بیدار شدم 

 هنوز خوابم میامد فکر کنم بخاطر قرصه 

 لباسم کنار تخت درآوردم 

 رفتم حموم یه دوش اب سرد گرفتم  

 تا از کرختی بدنم کم کنه

 حوله پیچیدم دور تنم 

 دم بیرون تو آینه نگاه کردم ام

 خیلی الغر شده بودم 

 باید باشگاه شروع میکردم  

 چشام قرمز شده بود  

 همیشه حموم میرفتم همین بود تا چند دیقه  

 یه دست لباس اسپرت پوشیدم  

 شب بیدار بود 2تلگرامم چک کردم توله تا 

 باید زنگ میزدم به فریده خانم ک بیاد خونه بهم ریخته،

 حالت دادم   موهامو یکم

 لباس هام داخل کاور گذاشتم 



 گوشی و سویچ برداشتم 

 بزن ک بریم 

 کاور انداختم صندلی عقب ماشین 

 سیگار کاپیتان بلکم گذاشتم گوشه لبم فندک زدم بش کام عمیق گرفتم 

 امروز مجبور بودم بازم کتی ببینیم 

 مجبورم کنترل کنم جشن فنچ خان خراب نشه 

 باری حرکت کردم با سرعت به سمت آرایشگاه 

 خب خوبیش اینه نزدیک خونمه 

 در ماشین قفل کردم کاور برداشتم

 زنگ زدم

 _بفرماید 

 +منم باری

 _بیا باال داداش

 یه سالن مجلل برا خودش تو بهترین نقطه شهر خریده بود جز بهترین ها بود 

هیچ وقت با وجود مشکلی ک داشت نخواست جمع کنه بره، وجود همین ادما باعث  

این فضا یکم قابل تحمل تر بشه، بعد اینکه تصمیم گرفت چنج کنه با وجود سختی  میشه

ها و طرد شدن از سمت خانواده اش بال پرشو گرفتم یه مدت کنارم کار کرد تا خودشو  

 جمع جور کرد االن برا خودش اقایی شده،

 _ببیننن کییی اینجاس

 محکم بغلش کردم 

 +چطوری میمون خان 

 _خوبیم آیکال خانم 

 با مشت کوبیدم تو بازوش  

 +پدرت در میارم 

 با تن صدایی ک دو رگه بود با عشوه دخترونه گفت

 _اوا ننننن غلط کردم آیکی جون 

 +زهرمار خرس گنده

 _خدایی هیکل حال میکنی حاجی 

 زیر چشمی نگاهش کردم 

 +اوم بد نیستی

 _کوفت گفتم از اون نگاها بیا بشین دیر شد 

 ریز خندیدم

 ه همیشگیش شروع کرد با حوصل  نشستم

 کار به خودش میپسردم همیشه 

 _ببین چی ساختم ازت، جووووووووون تو گلوش گیرمیکنی امشب میدونم



 +کم مزه بریز 

 تو اینه نگاه کردم رنگشو تغییر داده بود استخونی کرده بود یکم دودی قاطیش بود 

 بلند شدم کاور لباسم درآوردم 

 تو اتاق عوضش کردم 

 وصل کردم  تلفنم زنگ میخورد

 +جانم

 _جونت بی بال عشقم، من اماده شدم 

 کی میایی

 11:30ساعتو نگاه کردم 

 اونجام عزیزم 12+

 _منتظرمممم 

 +جونم زود میام فعلن 

 وسایلم جمع کردم از باری خداحافظی کردم 

 سوار ماشین شدم پیش به سوی عشق

 سر ساعت دم در بود 

 دل من چیکار میکنی عینکم درآوردم، جووووووووون چیشده لعنتی با 

 سوار ماشین شد 

 بوی عطرش پیچید تو ماشین 

 محوش بودم اونم هیچی نمیگفت قفل شده بود 

 صورتم ناخودآگاه میرفت جلو برای بوسیدن گل سرخیه لباش 

 بوووووووووق 

 مثل برق گرفته ها ازش دور شدم

 با صدای بوق ماشین پشت هر جفتمون پریدیم

 قفل فرمون برداشتم پیاده شدم 

 ه دختر با لبخند مرموز پشت لکسوس مشکی نشسته بودی

 پوزخند زدم بهش قفل فرمون گذاشتم تو ماشین نزدیکش شدم پنجره ماشینش داد 

 پایین 

 _مشکلی به وجود امده؟ 

 با پوزخند نگاهش کردم، خودشو جمع کرد 

 امدم سمت ماشین نشستم وانیا هنوز هنگ بود 

 سرمو نزدیکش کردم پیشونیش بوسیدم 

 +هیش عشقم همه چیز مرتبه 

 دستامو قفل دستاش کردم 

 عاشق هوبی بود یکی از داشبرد برداشتم 



 انگار ن انگار پشت سرم منتظر بود ک من حرکت کنم شکالت باز کردم  

 +دهن باز عشقم  

 _چچم 

 از تو آینه به دختره نگاه کردم حسوده بدبخت 

 گازش گرفتم  

 تام ساخته بود خصوصی برای خودش رفتیم به آتلیه ای ک تو جنگل یکی از دوس

 از ماشین پیاده شدیم

 رفتم سمتش بغلش کردم محکم 

 +جان و جهانم 

 _دورت بگردم نمیدونی عصبی میشی من چقدر میترسم که

 +برا تو عصبی نشدم بیبی

 چهرشو مظلوم کرد 

 _خب حق نداری که 

 +بیشرف چقدر صورتی بهت میاد نمیدوستم انقدر جذابت میکنه  

 ی نگاهم کرد با ذوق خاص

 +اونطوری نگام نکن کار دست جفتمون میدما 

 بعد از گرفتن عکسا  

 با وجود وانیا دیگه هیچی نمیخواستم

 زندگی مگه معنی حضورش نیست؟ 

 نگاهش کن چقدر با ناز عشوه ژست میگیره، 

 عکسارو انداختیم یکم دیر شده بود ولی مگه مهم بود

 مسوار ماشین شدیم به سمت چالوس راه افتادی

 دستش گرفتم تو دستم با انگشت شستم پوستش لمس میکردم، با لبخند نگاهم میکرد 

 دستشو اوردم باال بوسه زدم روش 

 ساعت تو راه بودیم1تقریباً 

 ک رسیدیم سویچ دادم به نگهبان وانیا دستشو دور بازوم حلقه کرد 

 صدای کر کننده موزیک از اینجام شنیده میشد 

 ها قفل شد با وارد شدنمون همه نگاه 

 وانیا بازوم سفتر چسبید

 خم شدم کنار گوشش 

 +هیش من اینجام مراقبتم

سر جواب سالم همه رو میدادم، خب من همیشه مهمونی هارو تنها میومدم خوشم نمیامد  

 کسی به عنوان پارتنر بیارم، اونم پیش این فامیل ها، ک منتظرن فقط حرف در بیارن،

 یه میز دو نفر رو انتخاب کردم 

 ه گیالس برداشتم، میدونستم وانیا زیاد اهلش نیستی

 +عشقم میخوری بردارم برات؟ 



 _اره

 +ععععع از کی تا حاال چشمم روشن 

 یه لنگه ابروش داد باال  

 _از همین حاال، تو میخوری من نخورم؟ 

 +فقط کنار خودم 

 _ن میرم با پسرررر 

 زیر چشمی نگاهش کردم ک حرفشو نصفه گذاشت 

 عزیزم +خب داشتی میگفتی 

 _ن من کو کجاست 

 دستم از پشت گذاشتم رو باسنش اروم نوازشش کردم

 +خب میری با؟

 _آیکال اینجا وسط

 چنگ زدم به پوستش

 _اخ، آیکال عشقم شوخی کردم 

 +خب منم دارم شوخی میکنم

 _ننننننن دیگه شوخی نمیکنم 

 با امدن آئیل سمت میزمون دستم اروم کشیدم کنار 

 چرا دیر امدی *واییییییییییی آیکال 

 +کار داشتم خب 

 _سالم تبریک میگم بهتون 

 آئیل با دقت و با نگاه مهربون گرمش  

 دستش اورد جلو 

 *سالم عزیزم خوبی؟ خوش امدی ممنونم ازت 

 وانیا با مکث دست آئیل فشرد  

 *پس اون دختری ک این همه آتیش به دل آیکال انداخته تویی،واقعن انتخابش بی نظیره  

 فتشون نگاه میکردم، دستم دور شونه وانیا گذاشتمبا لبخند به ج

 +بله ایشون عشق منه 

 وانیا قشنگ از خجالت آب شده بود

 +وانیا یکم خجالتیه ولی بزار تو همین حالت بمونه واال مجلس میزاره رو سرش  

 وانیا لباشو گاز گرفت با اخم به من نگاه کرد 

 +اوه اوه عزیزم شوخی کردم 

 ن، من میرم به بقیه خوش آمد بگم *خب بچه ها راحت باشی

 +باشه گلم

 محکم زد به شونم   با رفتن آئیل، وانیا

 _ک من مجلس میزارم رو سرم ارههه 



 +ای جونم حرص میخوری خوشگل تر میشیا

 با پخش شدن آهنگ آرامش بهنام بانی

 دستم سمت وانیا گرفتم

 +افتخار رقص بهم میدی بانو

م رقاص باشه همین میشه تا همینجاشم ک صبر  چشاش ستاره بارون شد بله وقتی خان

 کرده بود بخاطر من بود دختر حاج آقا،

 چراغ هارو خاموش کردن 

 با امدن ما 

 زوج ها امدن وسط 

 دستم دور کمرش گرفتم سرش گذاشت رو سینه ام، کنار هم آروم تکون میخوردیم 

 +اگه بگم خوشبخت ترین فرد تو این جمع منم دروغ نگفتم

 م رویای من کنار تو بود دروغ نگفتم _اگه بگم تمو

 محکم به خودم فشردمش دستم دور گردنش گذاشتم سرمو نزدیک کردم 

 لباشو با زبونش خیس کرد، کمرش چنگ زدم آخش بلند شد لبامو قفل لباش کردم 

 ریز بوسیدم

 دستم نوازش وار روی بازوش کشیدم

ش به دندون گرفتم دست  طعم لباش با برق لب توت فرنگیش قاطی شده بود لب پایین

 راستم روی رونش گذاشتم

با تموم شدن اهنگ ازش فاصله گرفتم بهش چشمک زدم دستم دور کمرش گذاشتم بدنش 

 شل شده بود خمار، 

 نشست رو صندلی کنارش نشستم سرش برد سمت گردنم، خوب میدونست نقطه ضعفمو  

وع کرد میک زدن سرمو  زبونشو کشید رو سیبک گلوم ادامه داد تا زیر الله گوشم، شر

 سمتش کج کردم تا کسی متوجه نشه، 

گونشو لمس کردم، دستمو بردم الی رون پاش، مشروب جفتمونو گرم کرده بود، و  

 باعث میشد یکم حریم های ذهنیش کمرنگ بشه و توله شیطون تر بشه، 

 دستمو روی رونش کشیدم آه غلیظی کشید که بدنم مور مور شد،

 بلمون هر دومون از هم جدا شدیمبا سرفه کردن فرد مقا

 *هه

با اخم نگاهش کردم، همیشه مزاحم این همه ساعت اینجایم نمیاد مخصوصاً االن که دید 

 اینطوریه امد 

وانیا که قشنگ هنگ کرده بود، دلم نمیخواست اولین بار اینطوری همدیگه رو مالقات  

 مادر بودنش حس نکردم کنن، از جام بلند شدم هیچ وقت نتونستم بگم بهش مادر، چون  

 +سالم کتی جان، کجا بودی ندیدمت؟

 *به به چه عجب دل کندی 



 همیشه حرفاش نیش داشت 

 +دیگه خودت میبینی ک انقدر شیرینه نمیتونم 

 یکم از گیالس مشروب مزه کردم 

 *زبونم نداره؟ اسمش چیه همینطوری نگاه میکنه فقط؟  

 ه+داره کتی، منتها بد موقع رسیدی بچم هنگ کرد

 _س سالم 

 *چه عجب، سالم 

 دست وانیا رو گرفتم به سمت خودم کشیدمش 

 +کتی جان بعدا خدمت میرسیم،

 به سمت ته باغ حرکت کردم بی توجه به نگاه مات کتی، 

 دستای وانیای من یخ کرده بود

 دستاشو سفت تو دستم فشار دادم 

 وقتی مطمئن شدم کسی نیست

نش گرفتم لبامو گذاشتم رو لباش  چسبوندمش به درخت یکم مشروب خوردم، گرد

مشروب تو دهنمو باهاش شریک شدم، ریز بوسیدم تا زیر گردنش دستمو رو تنش  

کشیدم عین ماهی زیر دستم تکون میخورد، دکمه های پیرهنش باز کردم سرمو نزدیک 

بردم، لبامو چسبوندم میک عمیق زدم میدونستم فردا ببینه کلی غر میزنه، ولی باید  

 کنم، همینه ک هست  مارک دارش

 دستمو الی پاش بردم خودش خم کرد 

 آه غلیظی کشید، واقعاً کنترل کردن خودم تو این شرایط خیلی سخت بود، 

نمیخواستم اینجا اینطوری اتفاق بیافته دوست دارم عشقمو لمس کنم ولی نه تو عالم 

 مستی چیزی یادش نیاد بغلش کردم، 

 به من تکیه داد، جوجه کوچولوی من 

نگهبان هماهنگ کردم وانیا رو خوابوندم صندلی عقب کتمو درآوردم انداختم روش  با 

سوار ماشین شدم حرکت کردم به سمت خونه، بعد چند ساعت رانندگی خستگی باالخره  

 رسیدیم، دلم نمیخواست اونجا بمونیم اعتباری به کتی نبود

ود دستمو اروم انداختم العاده بدر ماشین باز کردم خم شدم ترکیب عطرش تو ماشین فوق

زیر پاش، یه دستم دور گردنش بلندش کردم در ماشین با پام بستم، خداروشکر طبقه  

 پایین خونم اتاق بود، در باز کردم اروم گذاشتمش رو تخت 

لباساش اروم در آوردم بدنش زیر نور مهتاب که از پنجره به اتاق میتابید برق میزد،  

 منو وسوسه میکرد برای لمسش 

مو بستم یکی از تی شرت هامو تنش کردم شلوارش اروم در اوردم سریع یه شرتک چشا

 پاش کردم 

 خورد، تلفنش دائم زنگ می 

 از تو کیفش درآوردم، اوووف، مامانشه، 



 صبح،3ساعتو نگاه کردم 

 تلفنش وصل کردم،

 با صدای آروم جواب دادم 

 +الو سالم

 _الو وانیا مامان چرا جواب نمیدی 

 انیا خوابش برده آوردمش خونه خودم تنها زندگی میکنم نگران نباشید +خوبین شما؟ و

 _یعنی چی، نکنه بالیی سرش آوردی، بچم چیشده؟

 +ای بابا نگران نباشید اینجاس خروپفش در امده، اول صبح میارمش خونه خوبه؟ 

 اگه باور ندارید االن عکسش براتون سند میکنم ببینید خوبه و خوابه؟ 

 میکنم ببینم تو کی هستی وانیا کجاست  _االن ویدئو کال

 بوق اشغال....

 سریع دویدم تو اتاق یه روسری برداشتم پیچیم دور سرم وای داره زنگ میزنه 

 تلفن وصل کردم با لبخند نگاهش کردم

جووووووووون پس بگو وانیا به کی رفته، مادر نگاه دخترو بگیر، وای نصفه شب چی  

 دارم میگم 

 شما؟ +سالمممم خوب هستید 

 _شما؟ 

 +من آیکال هستم دوست وانیا

 _ععع تویی مادر حالت بهتر شد؟ سرما خورده بودی

 +اره خوبم دیدید دروغ نمیگفتم

 _این بچه حواس نمیزاره اسمتو بپرسم که 

 االن کجاست 

 گوشی بردم سمت تخت نشون دادم وانیا رو،

 اروم امدم بیرون 

 +دیدید؟ 

هار بیاید منتظرتونم ببخشید نصفه شب زنگ زدم _آره دخترم دیدمش ممنونم ازت فردا نا

 خداحافظ  

 وای گاوم زاید، کی میره خونه اینا

 همونطوری لش افتادم رو کاناپه 

 چشام کم کم گرم شد 

 صبح با حس لمس شدم موهام چشامو باز کردم،

 با دیدنش لبخند زدم

 +کی بیدار شدی توله فرنگی؟ 

 با اخم ساختگی نگاهم کرد

 چیه اصلن من قهرم _ععععع فرنگیش 



 +ای جونم بیا بغلم ببینمت میدونی ک حق قهر کردن نداری؟

 _کی گفته، چراااا زور میگیییی  

اجازه ندادم حرف بزنه دستشو گرفتم پرت شد تو بغلم دستامو پیچیدم دور تنش سرم فرو  

 کردم تو گردنش

 اوووووم بوی بهشت میده، دندونام میخارید واسه گاز گرفتنش،

 شو زیر گلوم حس کردم، زبون خیس

 دستمو رو تنش کشیدم

 +جونم

 چشاشو مظلوم کرد 

 _دیگه نمیتونم 

 +یعنی چی نمیتونی

 از روم بلند شد زانو هاش بغل کرد 

 +عععع وانیا بگو ببینم چیشده، عزیزم؟ 

 _سختمه، میخوام 

 فهمیدم دردش چیه،با نیش خندی ک سعی داشتم جمعش کنم 

 +چی میخوای؟

 من نمیدونم تو چجوری تحمل میکنی. _کوفت، درد نخند بهم

 کشیدمش تو بغلم سرش گذاشتم رو سینه ام دستم الی به الی موهاش گذاشتم

 +اخه قربون اون خواسته هات بشم من، من معتادتم، تو حکم هروئین داری واسم

ولی من تا زمانی ک تو نخوای نمیتونم بخاطر میل خودم خواسته خودم تورو مجاب کنم، 

 اسه جسمت نمیخوام، من روحو جسمتو باهم میخوام،چون تورو و

 سعیم اینکه روحمون اول گره بخوره،

 میدونی چی میگم؟

 _اره میفهمم، ولی من اوکیم نمیخواد خودتو کنترل کنی، 

 +یعنی تا شب عروسی نمیتونی صبر کنی؟ 

 _خب چیزه 

 +چیزه؟

 _تحمل میکنم اصلن 

 رد+افرین خوشگلم، راستی مامانت ناهار دعوتمون ک

 _عععععع

 قضیه شبو با روسری براش گفتم شکمش گرفته بود کف سرامیک فقط میخندید

 دمپایی رو فرشی درآوردم پرت کردم سمتش 

 +زهره انار

 _خ خببببب باید اخه دوباره بپوشیییی

 +اصلن یه دلیل بیار خودت من نمیام 

 ، _عععع عشقم نمیشه دعوتت کرده باید بیایی واال کینه میکنه میدونی که

 دست کشیدم تو موهام، 



 از دست مامانت، حاال چی بپوشم،

 با یه لبخند ک سعی داشت کنترلش کنه، راهشو کشید به سمت اتاقم پشت سرش رفتم،

 _خب لباس چیا داری عزیزم؟ 

 +لباس های منو ک دیدی 

_بزار ببینم این کت مشکیه بلنده با شلوار کتون مشکیت خوب میشه، بشین موهات  

 درست کنم

 دیقه با موهام درگیر بود،5وووف نشستم، پوو

 _اوم اینجوری بهتره قشنگتره نگاه کن 

 موهامو ساده شونه کرده بود به طرف راست صورتم خوب بود 

 رفت سمت کیفش یه مداد مشکی و رژ به دست، امد سمتم چشام گشاد شد، 

 +چییییییی، عمراااااااا من تو عمرم دست به این چیزا نزدم،

 ا میشی باهاش_خب حاال اشن

 +ن خیر

 اخماشو کشید تو هم 

 +اوهک جذبه رو بخورم یا اخماتو 

 نتونست کنترل کنه لبخند زد 

 صورتشو جمع کرد 

 _بخاطر منننن عشقمممم 

 +مداد اشکال نداره ولی رژ اصلننننن

 _کمرنگ میزنم دیگه شلوغش نکن 

 نزدیک صورتم امد مشغول شد

 _بببین چی ساختم ازتتتتت لعنتیه سکسی 

 ش گرفت جلو دهنش دست

 +ععع لعنتیه سکسی؟ 

 _ن ببین چیزه

 +خب

 _ببین آیکال اذیتم نکن

 دماغشو کشیدم جیغش در امد 

 هیچ وقت نتونستم با شال و آرایش ارتباط بگیرم، 

 _عشقم من میتونم برم حموم زود بیام؟ 

 +اره حوله هست داخل حموم 

 ست کنم وانیا رفت حموم من رفتم اشپزه خونه، یکم براش اب میوه در

 توله عاشق آبمیوه توت فرنگیه 

 بس که خارجیه 

 همینطوری ک مشغول بودم 

 دستاش دور بدنم از پشت حلقه شد 



سرم کج کردم سمتش لباش گذاشت رو لبام برگشتم سمتش لبامو عمیقو با حرص  

میبوسید، دستم کشیدم رو سینه هاش آهش بلند شد محکم فشار دادم لبش به دندون  

بوسیدم تا رو سینه هاش موهای خسیش رو    گردنشو میک زدمگرفت خم شدم زیر 

 صورتش وحشی ترش میکرد 

 برای لمس تنش بدنم گر گرفته بود 

 اروم رفت عقب با لبخند خاصی نگاهم میکرد فهمیدم نقشه اش چیه،

 میخواست تشنه کنه اخه من اینو نشناسم ک باید سر به بیابون بزارم 

 لیوان آبمیوه اش دادم دستش،

 طوری داشت میخورد بهم چشمک زد همین

 دیگه خیلی شیطون شده، دور لبامو زبون کشیدم چشامو خمار کردم، 

 _جون کثافت 

 +منو میخوای خمار کنی، بیا خمارتم

 دستاشو گرفت باال

 _آقا من تسلیم، میرم باال لباسمو بپوشم

 تو بیا بپوش دیر نشه، 

 بعد پوشیدن لباس سویچ ماشین برداشتم 

 نشستم توش موزیکی که این روزا گوش میدادم گذاشتمرفتم 

 ~آهنگ دلمو بردی از ناصر زینعلی~ 

 وانیا امد نشست، دستاشو گرفتم بوسیدم 

 _جون عشقم چقدر شال صورتی مالیم بهت میاد 

 یه لنگه ابروم دادم باال

 _عععع آیکال اونطوری نگاه نکن 

نه مامانش از سر راه یه  نیش خند زدم بهش، استارت زدم حرکت کردیم به سمت خو

 باکس گل گرفتم  

یکم استرس داشتم بخاطر مادرش یه وقت شک نکنه، ریموت پارکینگ زد ماشین  

 آوردم وارد شدیم 

 پیاده شدم اولین باری بود که خونشون میامدم،  

مادرش برای استقالل با چادر امد، بخاطر نگهبانشون، تو دلم گفتم چقدر مقیده، پس به  

ابطمون مخالفه شنیده بودم از وانیا که مذهبی و سختگیر در عین حال  کل با من و ر

 مدرن و شیک پوشه، 

 *خوش امدی دخترم چرا زحمت کشیدی

 +سالم متشکرم، ببخشید بازم نمیدونستم چه گلی دوست دارین 
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 _ععع مامان چرا تعارف نمیکنی بیاد داخل، آیکال بیا بریم 

 یه چشم ابرو براش امد، خندمو جمع کردممامانش 

 *بیا داخل دخترم

 وارد شدیم در خونه رو بست پرده هاشو کشید چادرشو در آورد، 

اوف چه دافیه مامانش، زیر چادر چه چیزایی قایم نمیکنن البته عین تخم مرغ شانسه یه  

 موقعم هست بد در میاد، ولی عجب چیزیه 

 خودم امدم،  با نیشگونی ک از دستم گرفته شد به

 وانیا امد کنار گوشم،

 دیقه است داری نگاهش میکنی، جالبه اونم داره تورو آنالیز میکنه5_ 

 +ععع، وانیا نگفته بودیا همیچین لعبتی مادرته

 _کوفت همین لعبت پدرمو درآورده ها 

 +ععع بهش نمیخوره 

 نیست_مامان راستی بابا تماس نگرفت؟ نگفت کی میاد، دلم براش تنگ شده همش 

 *چرا اتفاقا زنگ زد، حالتو پرسید! 

 وانیا بهم گفته بود باباش سفیر ایرانه تو یکی از کشورا، اکثرا ایران نیست 

 *خب آیکال جان از خودت بگو عزیزم 

 +واال چه عرض کنم چند ماهی هست آشنا شدیم 

 *هم دانشگاهی درسته؟

 وانیا به پام فشار آورد

 +بله

 میکنید؟ *بعد تنها زندگی 

 +خیر با مادرم زندگی میکنم، یه خونه ام دارم که دیشب اونجا بودیم 

 *درسته دخترم، چه اسم جالبی داری نشنیده بودم، فامیلیت چیه؟ 

 +صبوری 

 با گفتن فامیلیم صورت افرا رفت تو هم 

 _عععع مامان فقط مونده اصول دین بپرسی 

 *وا دخترم سواله دیگه من برم به غذام سر بزنم

 اشه مامان _ب

 +کمک خواستین بگین افرا جون 

 *ممنون دخترم 

 با رفتن افرا وانیا پرید بغلم لپامو کرد تو دهنش 

 +عععع وانیا اینجا

 _ای بابا از بغل هی نگاهش میکردم زیر نظر داشتم لپتو که افی رفت برم تو کارش 



 اوووومممم،

 +توله افرا میبینه همینجا آتیشمون میکشه ها 

 ون آشپزخونه دیر میاد _نه اون میره ا

 لباشو گذاشت رو لبام، اوووم، جونم لباشو

 *وانیا بیا اشپز خونه

 با شنیدن صدای مامانش عین برق گرفته ها از هم جدا شدیم،

 سرم انداختم پایین،

 _عشقم ندید ک اونوره، 

 صداشو بلند کرد

 _االن میامممممم 

 هیچ عقل نداره، با رفتن وانیا رفتم تو فکر نکنه دیده باشه این دختر 

 عزیزم بیا سر میز   _آیکال

 +باشه االن میام 

نفر چیده   10بلند شدم لباسمو مرتب کردم، به سمت میز ناهار خوری رفتم، میز برای 

 نفر بودیم3شده بود، ما فقط 

 +افرا جون غذا بخوریم یا خجالت 

 _ععع دخترم این چه حرفیه ببخشید دیگه کم کسری اگه هست 

گاه کردم، برق میزد چشاش هروقت منو نگاه میکرد اشاره کردم بش  تو چشای وانیا ن

 با ابروم مامانشو نشون دادم،

 قشنگ انگار تو هپروت بود این دختر، 

 بشگن رو هوا زدم، به خودش امد با اخم گفتم 

 +چی بکشم برات 

 _اوووووم آب 

 ابروم رفت رو هوا 

 مامانش همینطوری داشت نگاهمون میکرد 

 ی؟*وانیا مامان خوب

 _هوم بله خوبم،

 یکم خودشو جمع کرد، براش تیکه های مرغ سوخاری گذاشتم، یکم ساالد کشیدم

 گذاشتم جلوش، 

 اشاره کردم بخور 

 مامانش با تعجب نگاهمون میکرد 

 *دخترم چرا خودت نمیکشی؟ 

 +االن میکشم،از االن بگم که من بی تعارفم نگران نباشید

 *هرطور راحتی عزیزم

وع کردم خوردن حس کردم یکی نگاهم میکنه سرم بلند کردم باز با  یکم غذا کشیدم شر



 وانیا چشم تو چشم شدیم،

 از زیر میز محکم پاشو لگد کردم، که غذا پرید تو گلوش 

 شروع کرد سرفه کردن، با آبی ک خورد گلوش صاف شد،

 منم زود غذامو تموم کردم 

 ی میکرد افرا رو نگاه کردم ک زیر چشمی رفتار های وانیا رو بررس

 +دستتون درد نکنه افرا جون خیلی زحمت کشیدین

 از سر میز بلند شدم،

 برگشتم به سمت سالن، رو یکی از راحتی ها نشستم، 

 سرم تو گوشیم بود ک وانیا امد کنارم نشست، 

 با اخم برگشتم سمتش 

 +این چکاری بود ک کردی؟ 

 صورتش مظلوم کرد گفت 

 _مگه کاری کردم 

فتن رابطمون هیچ مشکلی ندارم، ولی بخاطر حرف تو هیچی  وانیا مادرته، من با گ

 نگفتم، من درکت میکنم، ولی توام باید همکاری کنی تا شرایط درست بشه 

 با امدن مادرش حرفم نصفه موند

با لبخند مصنوعی نگاهش کردم خودمو مشغول تلویزیون نشون دادم، میدونستم با 

 گاهش کردم بعله توله رفته تو خودش، حرفی که زدم وانیا ناراحت شده، زیر چشمی ن

 +وانیا نمیخوای اتاقتو نشونم بدی 

 افرا یکم نگاهش کرد گفت 

 _اره مادر ببین نوشیدنی آیکال جان چی میخوره، بعدم ببر اتاقتو نشونش بده

میدونستم عاشق اتاقشه نمیزاره مامانش حتی تمیز کردنش بیاد یه حریم شخصی فقط  

 برای خودش، 

 دم دستشو گرفتم، با لبخند زورکی همراهیم کرد پله هارو رفتیم باال، از جام بلند ش

 در اتاقش رو یه اسکلت طراحی شده بود ک عالمت مرگ نشون میداد،

 قفل در با گذاشتن اثر انگشتش باز کرد، 

وارد اتاقش شد، دستمو گرفت کشید تو اتاق در بست، اتاقش به جرات میتونم بگم، منو 

نگین کمون بود،پیانو کالسیک سفیدش ک گاهی با صدای  شوکه کرد، همه چیز ر

 قشنگش برام میزد ویس میگرفت  

تموم اتاقش انرژی مثبت بود،مقابل تختش ایستادم، رو دیوار تصویری از وانیا بود  

صورت سفیدش با موهای خیس آرایش چشم مشکی، اون نگاه خمارش، استخون  

العاده بود من  م به جرات بگم فوق ترقوه اش که به شدت سکسیش کرده بود، میتونست

 این عکسشو هرگز ندیده بودم 

 با قرار گرفتن دستاش دور تنم  

 محکم بغلش کردم در گوشش گفتم



 +نگفته بودی همچین اتاق جذابی داری 

 _توام خیلی چیزا بهم نگفتی 

 +مثلن؟

 بینمت از خود بی خود میشم، دلم میخواد همش بغلت باشم،_اینکه وقتی می 

 به چشاش و الله گوششو لمس کردم، که سرش مایل شد کنار لباشو بوسیدم،زل زدم 

 لباشو آویزون کرد دستمو گرفت گذاشت رو سینه اش لباشو تر کرد و گفت 

 _بی قرارته

 دستش گرفتم تو دستم لمسش کردم، اروم اوردمش باال و بوسیدمش

 ریز خندیدم

 رته چی باید بگم،+خب تو فقط قلبت بی قراره، منی ک تموم جونم بی قرا

 چیکار باید بکنم

 نوک بینیش فشار دادم ک جیغش دراومد 

 _ااایییییی ولش کن کنده شده، یه ذره دماغ دارم اونم تو هی فشارش میدی

 اشاره کردم به عکسش 

 +من چرا اونو ندیدم و ندارمش؟ هان 

 _واییی بخدا میفرستم برات،

 +همین االن

 _باشهههه

 اژش داد دستشو گذاشت رو بینیش ماس

 _تو دیونه ای 

 +اره دیونه توام، 

 _جووووووووون، عشقم بشین رو مبل تا بیام 

 +باشه عزیزم

 رو تک مبل اتاقش نشستم،

 چند تا تیکه لباس دستش بود،  

 رفت سمت روشویی اتاقش،

 نیش خند زدم بهش معلوم نیست  

 چه فکری تو کلشه، 

 سرمو تکون دادم  

 ردم وقتی نور میزد،به طرح شیشه های رنگی اتاقش نگاه ک 

 نور های رنگی اتاقو پر میکرد 

 ، سلیقه اش بی نظیر بود، 

 _چشاتو ببنددددد 

 +ععع چرا عزیزم؟ 

 _آیکال، چشمای خوشگلو ببند لطفن 

 خوب بلد بود گول بزنه 



 چشامو بستم

 صدای پاهاش میامد

 _خو باز کن 

 چشمامو باز کردم میخ شدم 

 چند بار پلک زدم ببینم خودشه یا نه

 ن عین عکس اتاقش همون لباسا دقیق

 خیسی موهاش محشر بود 

 آهنگ پلی کرد، 

(sex with me _Rihanna ) 

 بدنش با ریتم آرومه آهنگ 

 به حرکت در میاورد،   نرم سکسی 

 باورم نمیشد انگار رویا بود

 با چشمای خمارش عضله های بدنش، حتی برق لبش ک حک میشد 

 تو ذهنم هر لحظه، 

 به سمتم امد خم شد 

 بل نزدیک لبام شدرو م

 زبونشو رو لباش کشید،

 تنم گر گرفته بود و نبض میزد

 چشاموبستم

 با ناخنش از کنار شقیقه هام کشید

 تا روی گردنم، سرمو کج کردم زیر چشمی نگاهش کردم، 

 بلند شدم از جام،

 پای راستمو گذاشتم پشت پای چپش قفلش کردم لبخند زد،

 دستم گذاشتم زیر چونش،

 ی بودنگاهش مخمل

 میشد لمسش کرد 

 میشد فهمید چقدر خواستن توشه، 

 بی هوا لباشو اسیر کردم، 

 اهش بلند شد، لب پایینشو میک زدم زبونم وارد دهنش کردم

 با زبونش بازی کردم، 

 حس میکردم 

 بدنش شل شده دستم گرفتم

 زیر گردنش هدایتش کردم 

 سمت تختش انداختمش رو تخت  

 پیرهنمو درآوردم، نگاهش کردم  

 خمار بود 

چنگ زدم به موهاش زیر گردنشو میک زدم، جاشو بوسیدم امدم پایین تر، دست کشیدم  



رو سر شونه هاش، زبون کشیدم تا روی سینه هاش، دلم میخواست تو همین حالت دنیا 

 ساعتش وایسه، امدم باال تو صورتش نگاه کردم 

 _ای..آیکال 

 +جان دل آیکال 

 _می میخوامت 

 ردم دستمو رو سینه هاش حلقه کردم اروم فشار دادم همینطوری ک نگاهش میک 

 _اخ 

 +هیش

 شروع کردم الله گوششو زبون زدن و خوردن 

 پیچید، همزمان سینه هاشو فشار میدادم زیر دستام به خودش می 

 دست کشیدم رو تنتش، ریز بوسیدمش تا روی سینه هاش،

 نگاهش کردم، پلکاش گذاشت،

ش، عمیق میک زدم، تو صورتش نگاه میکردم، زبونم کشیدم روی نوک سینه های ریز

لذت توی لرزش بدنش و ناله های بی پرواش مشخص بود ، دست کشیدم رو بازو  

هاش سفت گرفتشم، سرمو بردم بین سینه هاش بوسیدم زیر سینه هاشو لیس زدم، ریز  

 بوسیدم تا روی شکمش، 

 +جووووووووون،

 _آه اوومممم 

و کردم توش، پهلو هاش دست کشیدم سفت گرفتم،  دور نافشو لیس زدم زبونم اروم فر 

 زبونم توش تکون دادم، دستم قالب سینه هاش کردم، نرم میمالیدم،

 با صدای در،

 هردومون عین جن زده ها بلند شدیم

 *وانیا، در باز کن این صدا ها چیه،

تن جفتمون تا چند لحظه پیش توی شعله های آتش میسوخت االن جفتمون یخ کرده  

 بودیم 

 _م مامان برو االن میام میگم 

 *میگم این در باز کننن،

سریع بلند شدیم، من لباسمو پوشیدم وانیا سریع رفت یه تی شرت بلند پوشید تو اینه  

 دست کشید به صورتش

 لپ تاپش روشن کرد، گرفت دستش، 

 به سمت در رفت من عین مجسمه ها به کاراش نگاه میکردم، 

 در با ضرب باز کرد پشت سرش بست 

 _نمیزاری فیلم بببنیم؟ صدای اینه کر که نیستی، 

 چشام تا اخرین حد ممکن باز شد 

*منو خر فرض کردی وانیا قرمزی زیر گلوت باور کنم یا اینو، بگو بیاد بیرون بره پی  



کارش، اینجارو با جنده خونه اشتباه گرفتین میدونم باهات چیکار کنم، همین امشب میگم  

 بیان خواستگاري،

 نیت از جام بلند شدم در باز کردم با عصبا

افرا با چشمای برزخی    وانیا سرش گرفته بود پایین، به شدت ناراحت عصبی بود،

 نگاهم میکرد،

 +من دوسش دارم

 با کشیده ای ک به صورتم خورد طرف راست صورتم سوخت 

 وانیا هجوم برد سمتش با صدای عصبی ک از بغض میلرزید گفت 

 ن  _چه غلطی کردیییییی هانن

افرا دستشو بلند کرد، تو یه حرکت دستشو گرفتم، محکم فشار دادم با صدای دو رگه  

 گفتم

 +من تا حاال از کسی کتک نخوردم،

اگه جواب سیلی ک زدی ندادم به خاطر وانیا و احترام بود، ولی اجازه نمیدم رو زن من  

 دست بلند کنی، 

 محکم تر فشار دادم ک صدای اخش بلند شد 

 نگرانی گفت وانیا با 

 _آیکال ولش کن، تورو خدا شکست دستش. 

 دستشو ول کردم نگاه کردم به وانیا،

 +اینجا وایسادم آماده شو میریم، دیگه نمیزارم یه لحظه اینجارو تحمل کنی.  

 زیر چشمی افرا رو نگاه کردم، ک تو خودش جمع شده بود گریه میکرد، 

 یهو بلند شد یقمو سفت چسبید گفت 

اب خوش از گلوت پایین بره، بیچاره این هر روز با یکیه، این اتاقش برای  _نمیزارم یه 

 اینکاره، بخاطر همین میخواستم شوهرش بدم، از چنگت درش میارم 

 یقمو از توی دستاش ازاد کردم هولش دادم از بین دندون های قفل شدم گفتم 

بار دیگه، زر بیجا  _اون روی سگم باال بیاد، اتفاقاتی میافته ک نباید، راجب زن من یک

 بزنی، به عشقم قسم وسط همین خونه چالت میکنم، بدون اینکه اب از اب تکون بخوره، 

 به وضوح لرزش چشاشو میدیدم 

 وانیا با صدای اروم گفت

 _عشقم بریم

 دستشو گرفتم تو چشمای افرا نگاه کردم 

 _حرفام خوب یادت بمونه 

 یا عجله از جهنم خونشون خارج شدیم 

 آرامش براش باز کردم،  در ماشین با

 لوازمش گذاشتم صندلی پشتی، 

 دور شدیم   با گذاشتن پام رو گاز صدای جیغ الستیک ها در امد، با سرعت از خونشون

 اصلن حوصله خونه رو نداشتم،



 سیگارم گذاشتم کنار لبم فندک گرفتم 

 یه پک عمیق گرفتم زیر چشمی وانیا رو نگاه کردم

 رد که با اخم تو چشام نگاه میک

 +چیشده عشقم

 خم شد سیگار برداشت از پنجره انداخت بیرون،  

 دست به سینه نشست رو به رو نگاه کرد 

 بعضی وقتا با اینکاراش دلم میخواست بخورمش،

 ماشین کنار کافه پارک کردم، 

 در ماشین براش باز کردم 

 منتظر شدم پیاده بشه دستم گرفتم سمتش، که دستمو پس زد راه افتاد سمت کافه،

 ای بابا باز قهر کرد، دست از پا دراز تر راه افتادم سمت کافه اخم شد مهمون صورتم 

 هیچ خوشم نمیامد از اینکاراش،

دنج ترین میز انتخاب کرد نشست، رو به روش نشستم، لش کردم، نگاهمو چرخوندم  

دور کافه، جای باحالی بود، تعریفش شندیده بودم، همه جاش چوبی بود عطر قهوه فضا  

 و پر کرده بود، گوشیم دراوردم یکم باهاش بازی کردم،ر

میدونستم رو مغزش دارم راه میرم بهش توجه نمیکنم، کیف دستیش بلند کرد طی یه 

 حرکت کوبید به بازوم گفت 

 _مگه نگفتم چشاتو در میارم جایی جز من ببینیه

 منم جدی نگاهش کردم گفتم 

 ری _مگه نگفتم حق قهر کردن تحت هیچ شرایطی ندا

 یکم فکر کرد گوشه چشماش چین خورد سعی میکرد نخنده

 _من کجا قهر کردم، هان 

 پوزخند زدم به گارسون که خیره به ما بود گفتم

 _آقا ببخشید این خانم با این سیسش قهره یا چی؟ 

 گارسون گفت 

 _این خانم عاشقه تا قهر، همش شمارو نگاه میکرد تا بهش توجه کنید

 ه لحن تند گفتماخمامو کشیدم تو هم ب

 _پس حواست اینجا بوده اره، به زن من نگاه میکردی

 گارسون هول کرد گفت 

 _نه بخدا من غلط بکنم، این ِمنو من میرم 

 به وانیا نگاه کردم دیدم قرمز شده از خنده، 

 _چیه چرا میخندی؟ 

 _با بنده خدا چیکار داشتی چیزی نگفتش که،

 _هر چی باید میگفت من چیزی ندیدم

 ام نگاه کرد گفت: تو چش

 _خیلی زورگویی 

 _میدونم



 _پروام هستی

 _میدونم

 _عاشقمم هستی 

 _میدونم

 دستاشو لمس کردم تو دستم فشار دادم گفتم

 _میدونی ک مال منی،دیونم، و این دیونه هرکاری ممکنه بکنه؟ 

 چشاش گذاشت رو هم گفت 

 _میدونم

 ِمنو رو باز کردم گذاشتم جلوش 

 دارین _خب خانم خوشگلم چی میل 

 _اوووم یه چیز ترش 

 _نظرت با آب آلبالو و زرشک چیه 

 +خوبه ولی من بستنیم میخوام

 _چشم

 سفارش هارو دادیم منتظر شدیم بیاره

 همینطوری ک نگاهش میکردم گفتم 

 _میدونستی چشات با آدم حرف میزنه؟ 

 +ن چی میگه 

 _چشات یکم نگرانه، 

 دستش محکمتر گرفتم

 یسازم_من اینجام، پیشتم آیندمون م

 با نگرانی نگام کرد 

 +مامانم ول نمیکنه آیکال،

_میبرمت هرکجایی ک بخوای، فقط تو کنارم بمون، اووووم میگم اخر این هفته میخوام  

 جشن بگیرم، دوستاتو واسه پنجشنبه شب دعوت کن

 چشاشو مظلوم کرد 

 +اخه من ک لباس ندارم 

 _اوخ فداش بشم من، از اینجا میریم خرید خوبه؟ 

 اهوم +اوهوم

 سوار ماشین شدیم رفتیم سمت مزون دالرا، 

برعکس همیشه یه لباس کوتاه دخترونه مشکی انتخاب کرد، ک باالش با تور کار شده 

 بود، 

 منم یه دست کت شلوار مشکی جذب برداشتم، با پیرهن سفید،

بعد از لباس شام بیرون تو سکوت خوردیم امدیم خونه، حس میکردم نگرانه، و به  

 ره سعی میکنه عادی باشه، میدونستم مادرش ساکت نمیشینه،روش نمیا

 کارای مربوط به مهمونی با تلفن سپردم به آیئل

 در خونه رو باز کردم چمدون کوچک وانیا گذاشتم کنار در



 _به خونه خودت خوش امدی عشقم، 

البته اینجا یه مدت هستیم، بعدش میبرمت خونه خودت، هرطوری ک دوست داری  

 خاب کن به سلیقه خودت، وسایلش انت

 +آیکال من دوست داشتم همیشه کنارت زندگی کنم، البته نمیگم اینجارو دوست نداشتما،

 یه لنگه ابروم دادم باال 

 کردم از خنده نلرزه گفتمبا صدایی ک سعی می 

 _یعنی بخاطر خونه امدی فقط؟ 

 فهمید سوتی داده 

 +چیزه، ن میگم یعنی 

 میکردم با صدای خنده من فهمید شوخی 

 عین فشنگ پرید از گردنم آویزون شد 

 _واااایی وانیا گردنم اخ اخ، دختر تو چقدر سنگینی اصلن نشون نمیدیا

 +منو اذیت میکنی ارهههه موهاتو میکنم

 _دستشو انداخت تو موهام اروم کشید 

 همینطوری ک تو هم گره خورده بودیم 

 حس کردم یکی نگاه میکنه 

 ، زبونم قفل کرد سرمو چرخوندم با دیدن فریده

 وانیا سرشون چرخوند یه جیغ کشید 

 +خداااااا منو ببر تو زمین، شما اینجا بودی

 خودت فریده با دیدن وضعیت ما خشکش زده بود 

 با دیدن این شرایط شکمم گرفتم از خنده ریسه رفتم، 

 وانیا رفت سمتش دستمالش گرفت 

 +فریده خانم خوبی 

 فریده از جاش پرید

 _مممممه ممه 

 نش گرفته بود میگفت ممه، میخواست بگه منزبو

 دیگه وانیا افتاد رو من جفتمون میخندیدیم

 در حالی ک اشک از چشامون میامد 

 رفتم از پله ها باال تو راه گفتم 

 _ممه ام برات میخرم خاله فریده 

 ک جیغ کشید خواست دمپاییش پرت کنه سریع رفتیم تو اتاق، 

 ولو شدیم رو تخت 

 غلم سرمو کردم تو موهاش محکم گرفتمش تو ب

 _اووووم چه بوی خوبی میده



 زیر گردنش لیس زدم تا پایین لباسامون در آوردم، 

 به پهلو دراز کشید

 لبامو اوردم نزدیک پیشونیش بوسیدم، 

 دستامو دور تنش حلقه کردم، 

 چشاش از خستگی خمار شده بود 

 یه طره از موهاشو گرفتم اروم نوازش کردم، چشاش افتاد رو هم، 

 انقدر توصورتش نگاه کردم ک بیهوش شدم

 تو خواب بیداری بودم ک حس کردم، 

 یکی دستاش داره میره اونجای ک نباید بره، 

تا تیله مشکی، دلم میخواست وقتی شبیه گربه ها 2مچ دستاش گرفتم، چشام افتاد به 

 میشه بخورمش، صد بار بهش گفتم کنترلم از دست میدم اینطوری نگاهم نکن ولی باز

 کار خودشو میکنه،

 دستاش اوردم باال گذاشتم رو لبم عمیق بوسش کردم گفتم

 +صبحت بخیر دورت بگردم 

 چشاش پر شد بی اختیار بدون اینکه پلک بزنه چند قطره اشکش ریخت، 

 اخمام کشیدم توهم گفتم

 +واسه چی گریه میکنی هان 

 چونشاب دهنش به زور قورت داد سرش انداخت پایین، دستم گذاشتم زیر 

 به سینم اشاره کردم

 اروم خزید تو بغلم دستم دورش حلقه کردم گفتم 

 +نمیگی اینطوری مظلوم میشی یهویی یه لقمه چپت میکنم

 انگشتم گذاشتم رو چشاش 

 +این چشا این اشکا مال منن، لطفن زمین نریزشون خب؟ 

 سرش تکون داد، خم شدم سرش بوسیدم 

به این فکر میکردم ک کی میشه تو بغلم شبو   +میدونی وانیا، من هر شب تو این خونه،

صبح کنیم، شب تا صبح برات موالنا بخونم، تو اروم تو بغلم با آرامش بخوابی، خم شدم 

 نگاهش کردم 

 نفس هاش ریتم گرفت بود،  

 پس گربه ملوسم خوابیده باز، 

 گرفت یادگاری،  ای کاش یکی بود از این حالتمون عکس می 

 ق لذت شدم،  با فکر به این صحنه غر

 گوشیم از کنار میز برداشتم، یه گیف درست کردم از خودمون، فرستادم براش، 

 زیرشم نوشتم، )حقیقته رویا یا رویای حقیقت( 

 گوشیم شروع کرد زنگ زدن، عجیب بود این وقت صبح کتی،  

 با صدای اروم جواب دادم 

 _بله

 با فریاد گفت 



 ع میکنی+پا میشی میایی اینجا این گندی که زدی جم

 گوشی فاصله دادم سریع قطع کردم ولی دیر شده بود وانیا بیدار شد گفت

 

 

 @goldenfish24کانال تلگرام:

 _کی بود اینطوری جیغ میزد استخونش گم کرده؟  

 با فکر حرفی ک زد اونم به کی ترکیدم از خنده، بین خنده هام گفتم 

 +ک کتی بودددد 

 هین کشید سریع نشست سریع گفت 

 آیکال بخدا من، یعنی غلط کردم، نمیدونستم که، قصدم این نبود_وای 

 نگاهش کردم گفتم

 +میدونم قربونت برم، نمیخوای صبحونه بدی به شوهرت، شکم خالی نره سر کار 

 زد تو صورتش سریع بلند شد

 دیقه ای گرفتم، با تن پوش امدم بیرون، 5رفتم دستشویی از اونورم یه دوش 

 مد معدمو تحریک میکرد یه بوهای شیرینی میا

 بلند گفتم  

 +جووووووووون بالخره این خونه رنگ زن گرفت 

 سرش خم کرد دست به کمر گفت 

 _قبلن مگه بوی چی میداد 

 متفکر گفتم 

 +اوووم بوی مجردی 

 چشاش گرد شد دود از گاز بلند شد 

 سریع کشیدمش کنار گاز خاموش کردم  

 پنکیک بچم سوخت 

 گام میکنهبرگشتم دیدم عصبانی داره ن

 +من ک نسوزوندم، اونیکه سوزونده گشنه میمونه، 

 لپشو سریع کشیدم 

 تا تخم مرغ آوردم بیرون سریع هم زدم،  4

 یکم پودر سیر ریختم، روغن، 

 گذاشتم سر گاز نون تست گذاشتم یکم لیمو، 

 گذاشتمش تو ظرف با سس یه طرح لبخند کشیدم گذاشتم جلوش 

 +بفرماید اینم خاگینه آیکال 

 خور بگو شوهر بد بود ب

 _جووووووووون چه شوهری دارم من 

 پوکر نگاهش کردم گفتم



+از این خبرا نیستا، اشپزی با توعه فهمیدی، اگه فکر کردی گول میخورم با تعریفات  

 اشتباه زدی خانم!

 لباش برچید چشاش مظلوم کرد 

 سرمو تکون دادم گفتم

 +خیلی کار بلدی، باشه خودم میپزم

 پای نداشتم محکم کشیدبی هوا پرید ل

 +ااااخخخخخ توروخدا کنده شد وای 

 _دلمممم میخواد ماله خودمه 

 +سرد شد غذا 

 دوتایی شروع کردیم خورد انصافن چسبید

میس از کتی اوه اوه االن با تانک  17سریع دویدم باال لباس پوشیدم گوشیم چک کردم 

 میاد اینجا

 کتمو برداشتم، امدم پایین 

 رون نمیری، چیزیم خواستی بگو فریده بگیره بیاره، زودی میام پیشت_وانیا از خونه بی

 لپشو بوسیدم سریع امدم بیرون، سوار ماشین شدم به سمت ویال حرکت  

 کردم

 خورد، کالفه دست کشیدم تو موهام نزدیک ویال بودم تلفنم همیطوری زنگ می 

 دلم نمیخواست ببینمش ولی مجبور بودم 

 ده شدمماشین وارد باغ کردم، پیا

به سمت ویال رفتم در باز کردم با دیدن آئیل با اون شکم گندش خندم گرفت دلم براش  

ضعف رفت، نزدیکش شدم از پشت اروم بغلش کردم دستم گذاشتم رو شکمش ک هین  

 کشید

 گفتم

 _هیششش دیونه منم، پسته دایی چطوره؟

 +خوبه خیلی شیطونه فقط 

 _خب حالل زاده به من میره دیگه 

 ت کجاس؟ ننه زشت

 خندشو کنترل کرد

 کتی با عصبانیت گفت

 +منظورت کی بود

 از پشت آئیل جوم نخوردم، گفتم

 +مادر قشنگمون کجاست خواهرم 

آئیل رفت رو مبل نشست و منو با کتی رها کرد لبخند دندون نمایی زدم رفتم نشستم مبل 

 رو به روی کتی گفتم

 +خب من اینجام 

 با صدای کنترل شده گفت اخماش کشید توهم سرش اورد نزدیک

 +برای چی نزاشتی جنسا از گمرگ ترخیص بشن



 با آرامش گفتم

 _خب گفتم ک رو من حساب نکن،

 با چشمای برزخی گفت 

 +از ارث محرومت میکنم

 پوزخند زدم 

 _ارث ارث نکن واسه من، مال بابامه واسه تو نیست ک ببخشی یا محروم کنی

 وصیت نامه بابا هست

 گفت با لبخند مرموزی 

+بابات مالشو قبل مرگش به اسم من صلح کرده، اگه فکر کردی چیزی داری باید بگم 

 خودتی و همین لباسات،

 یا راه میایی باهام یا همه چیزت میگیرم 

اهان راستی بهتره اون دخترم ک آوردي خونت، ببری خونش، دنبال دردسر نیستم  

 گندش در بیاری من بخوام جمع کنم 

 یل حرفاش تحمل کردم دود شد رفت هوا هر چقدرم بخاطر آئ

 با صدای نیمه آروم گفتم

_اونیکه االن داری میگی زن منه بهتره وقتی در موردش حرف میزنی دهنتو بشوری 

 چون حرمت داره، 

 من گفتم از اینکارا میخوام بکشم بیرون 

ی، چون الشی بازیه چون حرومه، میخوام پاک زندگی کنم از کثافت بازیات دست بردار کت

 کاری نکن بزنم زیر همه چیز گوشه زندان اخری عمری سر کنی،

 بهتره وقتی تهدید میکنی به فکر این چیزام باشی عزیزم 

از جام بلند شدم از ویال خارج شدم سوار ماشین شدم، بی هدف خیابون هارو گشت 

 میزدم

 سیگارم از جیبم آوردم بیرون فندک زدم 

 نسارش کردم ولی با یاد وانیا، زیر لب توله ای 

 سیگار و از پنجره پرت کردم بیرون 

 دم یه فروشگاه نگه داشتم پیاده شدم،

چند بسته پاستیل و لواشک و بستنی هر چی دیدم برداشتم، حساب کردم ریختم صندوق 

 عقب، به سمت خونه حرکت کردم،

 در با پام باز کردم با صدای بلند گفتم 

 دستم شکست _وانیااااااا بیاااا کمک...... وانیاااا

نه انگار این دختر اینجا نیست خسته کیسه هارو گذاشتم تو اشپز خونه بستنی گذاشتم  

 فریزر، 

 دستام شستم، 

 امدم تو پذیرایی

 _وانیاااااااا

 از پله ها رفتم باال صدای دوش میامد 



 پس بگو کره خر حمومه جواب منو نمیده

 با نیش خند لباسام درآوردم، 

 بهم خورد  در حموم باز کردم، چشاش

 هین کشید

 درو بستم امدم نزدیکش  

رو به روش تو وان دراز کشیدم خم شدم لباش مماس لبام بود زبون کشیدم رو لباش 

 دستش فرو کرد تو موهام لباشو چسبوند رو لبام،محکم لباشو میک زدم 

 دستم کشیدم رو سینه هاش،

 نوکش سیخ شده بود، با دستم لمسشون کردم 

 خارج شد،آه از بین لبامون  

کامل افتادم روش سینه هاش تو مشتم فشار دادم پیچید به خودش خم شدم رو گردنش  

 محکم میک زدم مطمئن بودم جاش میمونه بوسیدم امدم پایین سینه هاشو 

چسبوندم بهم محکم، مالیدمشون بهم سرمو فرو کردم بینش نوکشونو میک زدم سرمو 

 بیشتر فشار داد 

 دستم کشیدم پشت کمرش 

 و تو بغلت گم کن_من

 منو کشید تو بغلش سرم گذاشتم رو شونه هاش پشت کمرش اشکال هندسی میکشیدم 

 _دیونتم، یه دیونه عاشق، 

 پیشونیم چسبوندم به سرش نفس عمیق کشید گفت

 _حاضرم دنیام بدم به تو 

 +هیش دنیام  

 سرش کشید عقب گفت 

 _دنیا کیه هان، آیکال زنده زنده چالت میکنم، دنیا کیه

 خنگیش خندم گرفته بود  از

 زدم رو دماغش گفتم 

 _دنیام تویی،  

 تو حموم همدیگه رو شستیم حوله پیچیدم دور تنش 

وای این دختر حواس واسه ادم نمیزاره که، ساعتم جا گذاشتم با عجله ماشین دوبله  

 پارک کردم، دویدم تو خونه ساعتم برداشتم یه نگاه کلی به خودم انداختم

 همونطوری بود ک میخواستم همه چیز 

 ساعتم برداشتم

 خونه سپردم دست فریده 

 سوار ماشین شدم به سمت آرایشگاه حرکت کردم 

 وانیا آماده شده بود، 



 فقط سشوار موهای من مونده بود،

 نشستم باربد کارشو شروع کرد،

 چند دیقه ای عالف شدم،

 ناشناس امد رو صفحه گوشیم، smsک یه 

 بازش گرفتم،

 داشته باشی* *شب خوبی 

 اخمام کشیدم توهم

 ک وانیا نزدیکم شد گفت

 _عزیزم چیزی شده؟ 

 سرم پایین بودسعی کردم چیزی بروز ندم 

 گفتم

 +ن عشقم همه چیز اوکیه لباست برو اون اتاق بپوش منم کارم الن فکر کنم تموم میشه 

 با خالی کردن اسپری فیکس کننده رو سرم 

  بالخره باربد دل از موهای من کند،

 کتمو از کاورش درآوردم پوشیدم،

 ک باربد گفت

 _لعنتی میخوای کیو تیکه تیکه کنی امشب

 با تک خنده گفتم 

 +زر نزن، دیر نیایا 

 _چشم زود میام، واال عالف تو و خانمت بودم 

 ک جدی نگاهش کردم گفت 

 _اِوا تا باشه از این عالفیا بخدا از خدام بود 

 د، با وارد شدن وانیا حرفمون نصفه مون

قفل چشمای نازش ک با آرایش تیره برق میزد هارمونی جذابی با رنگ پوست سفیدش 

 شده بود دلم میخواست قورتش بدم 

 ک با تکون خوردن شونم به خودم امدم 

 _داداش خوردیش بخدا مال خودته جمع کن برید دیگه دیر میشه ها 

 بیخیال حرف باربد شدم دویدم سمت وانیا محکم بغلش کردم 

 ووووونم عروس قشنگم یه تیکه ماه شدی_جوووو

 وانیا با شیطنت گفت

 _یه نامزدیه، من جشن عروسیم میخوام 

 پیشونیش بوسیدم گفتم 

 _نوکرتم هستم خانمم

 شنلش تنش کردم بعد از تشکر از باربد خداحافظی باهاش باالخره زدیم به جاده 

 موزیک )جنگل موهات از ناصر زینعلی( 

نیا گرفتم تو دستم گذاشتم رو قلبم ک با دیدنش عین دیونه ها  صداشو زیاد کردم دستای وا

 میخواست سینمو از جا باز کنه  



به فیلم برداره گفته بودم فقط کارشو بکنه گیر نده، میخواستم همه لحظه هامون واقعی 

 باشه ن مثل شبیه بقیه، 

 در ماشین براش باز کردم چشاش ستاره بارون بود 

 ی شروع شد با وارد شدنمون آتیش باز

 کنار وانیا ایستاده بودم آسمون نگاه میکردیم اروم کنار گوشش بوسیدم

 گفتم

 _میپرستمت 

 حلقه دستمو دورش سفت کردم، کیف میکردم از اینکه مارو کنار هم میبینن، 

 همه رو دعوت کرده بودم، تقریباً خیلی شلوغ بود، صدای موزیک سرسام اور

نیش بوسیدم که صدای دست و جیغ بلند شد ،دوستای  شنل وانیا رو اروم باز کردم پیشو

 صمیمی تیکه مینداختن که بزار برسی بعد، من که کار خودمو میکردم 

 دستای وانیا گرفتم تا به تک تک دوستام معرفیش کنم،همشون تبریک گفتن، 

 دلم میخواست چشمای هیز بعضیاشون در بیارم، از کی تا حاال انقدر حسود شده بودم،

 ت پیش دوستاش وانیا رف

 یه گیالس مشروب برداشتم،

 یه ضرب خوردمش، طعم گسش باعث شد یکم بهتر بشم، ولی سوزش معدم شروع شد، 

 آئیل امد سمتم محکم بغلم کرد، گفت 

 _عوضی خان، امشب حداقل مست نکن 

 نگاهش کردم، گفتم

 +چقدر گرد قلبمه شدی، جوجه دایی معلومه بهش خوش میگذره 

 _آره خیلی شیطونه

 دام امد کنارش، گفت آ

 _چطوری آیکال، تبریک میگم خیلی خوشحال شدم عزیزم

 تو دلم یه جون عمت گفتم لبخند زدم بهش 

 _ممنون 

 با یه عذر خواهی ازشون فاصله گرفتم  

 آستین کتمو دادم باال  

 رفتم کنار دی جی، باهاش هماهنگ کردم

 *وانیا* 

 و االن جشن نامزدیمون باشه هیچ وقت باور نمیکردم با آیکال به اینجا برسیم، 

 ته دلم یکم استرس داشتم،

آیکال نگاه کردم، از دور قربون صدقه اش میرفتم، کت شلواری ک پوشیده بود فوق 

 العاده جذابش کرده بود  

 چشاش تو چشام قفل شد از دور برام یه چشمک زد،

 ک بی اختیار لبخند زدم بهش 

 همه برقا قطع شد، 



 ه سرصدا بیشتر میشد یه لحظه هیاهو شد هر لحظ

 ک چراغ های سالن روی آیکال زوم کرد  

 _این آهنگ تقدیم میکنم به فرشته ام،به ملکه زندگیم 

 کسی ک بهم ثابت کرد، با تموم آدما فرق داره، و عشق بهم هدیه داد، 

 با خوندن آیکال همه ساکت شدن  

 _تو بهم دادی آرامشو حاال که دل من باهاته شکر  

 ه چی آماده شد نمیخاد که بگیر آمارشو با تو انگار هم

 بدنتو چفت تنمه غیر بغلت که شبا خوابم نمیره  

 یکیو دارم که فقط مال منه میخاد 

 با من بمیره با تو تنها نمیپرم با حتی یه آدم ناتو هرجا نمیدم دست احدی آتو.... 

کشیدن و  تموم مدتی ک آهنگو میخوند، روی پام بند نبودم خون توی رگام، حتی نفس 

 پلک زدن فراموش کرده بودم، دستش به سمت گرفت،  

با قدم هایی ک سعی میکردم صاف باشه رفتم کنارش، تو بغلش بودم سرم رو سینه اش  

 اروم کنار هم تکون میخوردیم اون برام میخوند،  

 خوشبختی همین بود، همینجا همین لحظه  

بود تا حاال هیچکس صدای  دستش دورم حلقه شد و صدای جیغ سوت جمعیت کر کننده 

 آیکال نشنیده بود، یعنی حتی بیشرف واسه منم نخونده بود، دارم واسش، 

 یه نیشگون از کنار بازوش گرفتم، ک اخش بلند شد،

 دی جی یه اهنگ شاد گذاشت 

 همه تقریبا امدن وسط 

 تو چشاش نگاه کردم گفتم 

 _از کی تا حاال میخونی 

 لبخند زد گفت 

 +از حاال واسه تو  

 شخصی از پشت سرمون گفت 

 _آیکال بیا اینجا داداش دل بکن  

 آیکال تو چشام نگاه کرد که گفتم 

 _برو یکم باهاشون برقص کشتن خودشونو  



 خیلی گرمم شده بود

 رفتم سمت بار حداقل یه لیوان آب بخورم، 

 بدنم کوره حرارت بود،  

 ک محکم برخورد کردم به نفر 

 افتاد روی زمین 

 یزیتون که نشد_هییین ببخشید چ

 اروم از جاش بلند شد، لباسش مرتب کرد 

 گفت 

 +ن فقط حواس شما کجاست البته منم شمارو ندیدم، دنبال سرویس میگشتم پیدا نکردم  

 تو نگاه اول دختر جذابی بود قد بلند و بدن کشیدش، خیلی توی چشم بود،  

 _اوم فکر کنم از اون طرف باشه،  

 دنبال من بیا 

 اغ میگذشتیم وارد ویال شدم  همینطوری ک از ب

 سوزش گردنم سر گیجه بعدم سیاهی مطلق... 

 *آیکال*

یه گیالس مشروب دیگه برداشتم، که دی جی از دور عالمت داد زمان حلقه انداختن  

 بود،سرمو تکون دادم 

 چشمامو چرخوندم تو جمعیت تا وانیارو پیدا کنم، 

 شیطون کجا رفته، تموم سالن نگاه کردم اثری ازش نبود، ببین توله 

 رفتم سمت آئیل گفتم

 _آبجی، وانیا رو ندیدی؟ 

 +ن واال اینجاها بود که

 _باشه مرسی 

 استرس عجیبی گرفتم، حالم داشت بد میشد، 

 از دوستاش پرسیدم، ک گفتن همین جا بوده،

 ای بابا، پس این دختر چیشد،

 دلم میپچید توهم،تموم مشروبی ک خورده بودم ترش کرده بودم 

 باغو گشتم اثری ازش نبود،تموم 

 به تموم خدمتکار گفتم،

 همه داشتن میگشتن،

 تلفنش زنگ زدم، ک تو این شلوغی با این آهنگ بعید میدونستم بشنوه، 

 همه جارو گشتیم، غیر ویال،

 وارد ویال شدم بلند داد زدم 

 _وانیااااااااا، عزیزمممم، وانیااااا 

 پله هارو تند تند باال رفتم، 



 ی روشن بود،نور یه اتاق

 با استرس هول درش باز کردم، 

 با دیدن صحنه رو به روم دنیام باختم

 چشمام سیاهی میرفت 

 با صدایی ک از خشم میلرزید،

 فریاد زدم 

 _داریدددددد چه غلطیییی میکنید  

 دستم میلرزید، تند تند پلک میزدم شاید اشتباه میکنم، ولی ن چه اشتباهی، 

 داره چه اتفاقی میافته، 

 رفی ک زدم، کسی ک روی وانیا بود، از جاش بلند شد گفتبا ح

 _خودش منو آورد اینجا

 نمیفهمیدم چی میگه، یه سیلی محکم کوبیدم تو دهنش ک پرت شد رو زمین 

 حمله کردم سمتش با دو زانو قفلش کردم رو زمین فکشو محکم گرفتم فشار دادم 

 با صدایی ک بیشتر شبیه نعره بود گفتم 

 _چرااااا 

 خوابوندم سمت راست صورتش  یدونه

 از روش بلند شدم موهاشو پیچیدم دور دستم، سرش بردم لبه تخت، 

 _داشتیییییی چه گوهی میخوردی الشییی

 سرشو کوبوندم پایه تخت ک صورتش پر خون شد

 بی هوش افتاد رو زمین 

 وانیا رو نگاه کردم کپ کرده بود،

 _مم مممن آیکال، این کیه،

 پوز خند زدم 

 جنده بود افتاد بود رو من  +هیچی یه

 از ترس زبونش بند امده بود 

 _ببب بخبببدا ببیینن ممننن

 با پشت دستم خوابوندم زیر گوشش

 شروع کرد التماس کردن 

 _آیکال بخداااا من از هیچی خبر ندارم 

 ببینن.. 

رفتم سمتش دستامو دور گردنش حلقه کردم سفت فشار دادم دستاتش گذاشت رو دستام  

 میشد  داشت کبود

 از الی دندون های قفل شدم گفتم 

 _اسم منو رو زبون کثیفت نیار حرومی 

 داشت نفس های اخرش میکشید ک دست

 کشیدم یدونه خوابوندم زیر گوشش ک افتاد رو تخت

 تلفنم درآوردم



 دیقه دیگه ماشینم بیار در پشتی باغ،  5_الووو 

 اره سویچم روش باشه خودتم برو 

 مت وانیا با خنده گفتمملحفه رو تخت پرت کردم س 

 _جنده بپیچ دور خودت 

یه نگاه به دختر اشغال کردم که بی هوش و خونی افتاده بود انداختم با لگد زدم به  

 شکمش که اخش بلند شد،

 _مادرت به عذات میشونم

 وانیا از ترس یه گوشه کز کرده بود

 موهاش گرفتم محکم کشیدم دنبال خودم

 _جنده بازی میکنی اشغال، 

روز بگذره، حرومی تو روز نامزدیمون، کاری میکنم آرزوی مرگ  4ر برسی بزار بزا

 کنی، 

 اروم از در پشتی حرکت کردم،

 ماشین دم در بود در باز کردم 

تا از 3پرتش کردم، کتمو درآوردم، پرت کردم کرواتم داشت خفم میکرد بازش کردم، 

 دکمه های لباسم کنده شد، با لگد زدم به الستیک ماشین

 شتم دیونه میشدم، سوار ماشین شدم دا

 روشن کردم، 

 هر چی حرص داشتم سر گاز ماشین خالی کردم،

 هیچی نمیتونست عصبانیتم خاموش کنه،

 سیگارم روشن کردم، 

 پوک عمیق بهش میزدم، یه نگاه زیر چشمی به وانیا انداختم، پاهای لختش بیرون بود، 

 سیگار روشن خاموش کردم، 

 ن پر کرد  که جیغ گوش خراشش ماشی

بوی گوشت سوختش یه لحظه خورد به دماغم، حالمو بد کرد ماشین کشیدم گوشه  

 جاده، در ماشین باز کردم، 

 پیاده شدم، داشتم خفه میشدم، 

 یه سمت دره یه سمت کوه، من کجای این دنیا بودم، با زانو امدم روی زمین فریاد زدم 

 _چررااااااااا مننننننننن،  

 ته بود،اشکام تموم صورتم گرف

 نای بلند شدن نداشتم، دلم میخواست همینجا بمیرم

تموم قلبم سیاه شده بود، دیگه هیچکسو قبول نداشتم، دیگه هیچکس ارومم نمیکرد،  

 تقاص چیو پس دادم، کجای کارم اشتباه بود، براش از چی کم گذاشتم

 خودمو کشیدم سمت ماشین اروم تکیه دادم 

 نیستم تند تند صورتمو با آستین لباسم پاک کردم  دلم نمیخواست اشک بریزم من ضعیف

 پام رو زمین کشیده میشد   بلند شدم



 تو ماشین نشستم  در ماشین باز کردم

 دلم میخواست با دستای خودم خفش کنم

جنده ی عوضی ، نگاهش که میکردم خونم کثیف میشد چقدر ادم باید رذل پست باشه  

 از گوشه چشم نگاهش کردم 

 ود، رد خون روی پاهاش جای سوختگیش نشون میداد بیهوش افتاده ب

 چرا من عاشق این حیوون شدم، دورم کم دختر بود از همه دخترا منتفرم، 

 ماشین روشن کردم، دکمه بخاری رو زدم  

 دستمو تکیه دادم گوشه پنجره 

روش   100پام رو پدال گاز فشار دادم، تموم یک ساعت مسیرو تا ویال توی ذهنم به 

 شتم شکنجه دادم،وانیا رو ک

 باید تقاص قلبی که شکست پس بده، 

 ماشین وارد پارکینگ کردم، 
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 پیاده شدم، کلید انداختم وارد شدم،

 سپرده بودم کل خونه رو شمع بزارن 

 از در ورودی تا اتاق خواب با گلهای رز پوشیده شده بود، گلدون برداشتم

 دم دستم بودمحکم زدم زمین، هر چی 

 میکوبیدم به دیوار هیچی نمیتونست ارومم کنه،

 و یه کام عمیق کشیدم  روشن کردم   کنار ستون خونه تکیه دادم سیگارم

 به دودش توی تاریکی با نور شمع نگاه کردم 

 چرا باید اینطور میشد

 فکر میکردم امشب چقدر رویایی میشه 

 چی فکر میکردم چیشد 

 اج میکردم من داشتم با یه هرزه ازدو

 وای داشتم چیکار میکردم 

 با فکر بهش اخمام بیشتر شد

سیگار انداختم زمین با حرص زیر کفشم لهش کردم دقیقن کاری ک دلم میخواست با  

 وانیا بکنم، 

 با عجله در خونه رو باز کردم 

 رفتم به سمت ماشین در با ضرب باز کردم 

، چرا فکر میکردم وقتی به صورتش ک رد گریه و ریمل قاطی شده بود نگاه کردم



خوابه معصوم میشه، با فکر به یک ساعت پیش دستم به سمت موهاش بردم موهاش  

 دور دستم پیچونم محکم کشیدم

 ک بیدار شد جیغ کشید، بدون توجه بهش 

همینطوری ک موهاش توی دستم بود از ماشین خارجش کردم به سمت زیر زمین  

 حرکت کردم،

 ااااااییی موهام کنده شدددددد اااخخخ سرممممم  _ااااااااییییییییی توروخدا

 وووولللل کننن

 صداش روی مغزم بود برگشتم نگاهش کردم 

 نمیدونم چی تو نگاهم دید ک الل شد

 با لگد زدم در زیر زمین با ضرب خورد به دیوار 

 با دیدن زیر زمین انگار مرگشو جلوی چشمش میدید

 با پوزخند گفتم

 _به جهنم خودت خوش امدی 

 رتش کردم وسط زیر زمین پ

 چراغ روشن نکردم اروم وارد شدم 

 نور ماه از پنجره های زیر زمین فضا رو کمی روشن میکرد 

 _ایییکال بخدا بببیین 

 دستم بردم به سمت کمربندم، اروم با حوصله بازش کردم، دور دستم پیچیدم

 با ترس نگاهم میکرد سعی میکرد با ملحفه دور خودشو بپوشونه 

 ک محسوس میلرزید گفت  با صدایی 

 _ااییی می میخواای چییکار کنی 

 دستم انداختم ملحفه رو از روش کشیدم کنار، 

 با صدای اروم گفتم

 _ هه زیر گوش من 

 کمربند بلند کردم محکم کوبیدم رو تنش

 _اخخخخخخخخخخخخ 

 با فریاد گفتم

 _جندگییی میکنی

 با لگد کوبیدم پهلوش تویه خودش جمع شد  

 موهاش کشیدم 

 وبیدمش به دیوار  ک

 _اااخ کمرم 

 کمربند بلند کردم

 با تموم قدرت زدمش 

 افتاد زیر پام ک با اکراه پسش زدم گفتم 



_گمشو اونور نجسسس، فکر کردی الشی بازی میکنی آیکال میشینه زانوی غم بغل 

 میگیره؟ فکر کردی منو خورد میکنی میشینم نگاهت میکنم، درستت میکنم هرزه، 

 گفتم کمربند میکشیدم به جونش با هر کلمه ک می

 _زیر کیا خوابیدی، وقتی من واسه شب عروسیمون برنامه ریزی میکردم

 نشستم روی سینش دستم دور گردنش حلقه کردم فشار دادم 

_بگووووووو زر بزنننن با پشت دستم کوبیدم تو دهنش، دهنت باز کن، باز کن 

 سگوووو 

 نفجار بودمتموم بدنم کوره آتیش بود هر لحظه در حال ا

 کبود شده بود زیر دستام، 

 دستاشو گذاشت رو دستم 

 اروم دستامو برداشتم گفتم

_پس میخوای به جندگیت ادامه بدی کثافت اره، نمیخوای بمیری، پس خودت خواستی، 

 از این به بعد زندگیت همینه

 یه سیلی خوابوندم زیر گوشش،

 _فهمیدی تخم جن فهمیدییی 

 مد گفت با صدایی ک از ته چاه میا

 _فههمییدم

 از روش بلند شدم 

 _خوبه، یه پیشنهاد برات دارم، چرا برای دیگران جندگی کنی، منم بالخره نیاز دارم

 هوم؟ واسه من جندگی کن 

 موهاشو کشیدم بردمش به سمت تخت 

 التماسم میکرد، 

 _آیکال گوهههه خوردم ایکاااالل بخدااا من نمیدوددددنم

قفل های رو تخت بستم خیلی وقته از این اتاق بازیم  هولش دادم رو تخت، دستاشو به

استفاده نکردم، منه احمق خودمو محروم کردم، از گرایشم دست کشیدم اون وقت این  

 هرزه،

هه چقدر من ساده بودم، چقدر بازیچه بودم، چقدر بهم خندید، چقدر تو دلش منو مسخره  

 کرد، تموم روزارو سرش در میارم 

 ت قفسه، با آرامش باز کردم وسیله های ک میخواستم برداشتمبلند شدم رفتم به سم

 انداختم رو تخت، ک چشاش گرد شد 

 با پوزخند گفتم

 _ببخشید دیگه وسایل پذیرایی واسه جنده ها همینارو داشتیم

 قهقه زدم عصبی تلخ نگاهش کردم

 پیرهنمو انداختم زمین

 شلوارم با حوصله درآوردم 

 د گفت با ترسی ک توی صداش مشهود بو

_توورخدا ببین من وانیات منم عشقت، ایکالل داری چیکار میکنییی منو زدی هیچی  



 نگفتم، آیکال، عزیز دلم 

 با پشت دستم کوبیدم دهنش چونش سفت گرفتم  

 تو چشماش زول زدم گفتم 

 _از این به بعد میگی ارباب، خوش ندارم یه هرزه اسممو به زبون بیاره ملتفتی که؟ 

 نگار شوکه بود مات نگاهم کرد ا

 فشار روی فکشو بیشتر کردم گفتم 

 _فهمیدی؟  

 اشکاش بیشتر شد، تموم صورتش داغون خونی بود ذره ای دلم نمیسوخت،  

 د.ی.ل.دو رو پوشیدم پاهاشو باز کردم

 تو چشاش نگاه کردم،  

_گفته بودی دختری اره؟ پس با ک.و.ن بیشتر حال میکردی اره؟ شاید دختر نیستی، ولی  

 یشه جنده  مشخص م

 با صدای بلند گریه میکرد التماس میکرد  

 تنظیم کردم روش با فشار واردش کردم 

 _واااااااااای ااخخخخخخخ 

 گردنش گرفتم شروع کردم کمر زدن،  

 تو صورتش تنها چیزی ک بود درد بود  

 _خوووش میگذره جنده زیرم اره،  

اره، ناخن هامو تو بازوش  به چند نفر داده بودی، هوم؟ اونام انقدر حال میدادن بهت 

 فرو کردم، با فریاد گفتم 

 _هرزه ناله کن واسم، نالههههه کننن واسم 

 کشیدم بیرون نگاه کردم، خونی بود پس دختر بود 

_شاید دوخته بودی، میخوای باور کنم واسه من خودتو نگه داشتی هه فکر کردی با 

 هالو طرفی،  

 م رفتم سمت چراغ روشنش کرد  از جام بلند شدم

 نگاهش کردم تموم بدنش کبود خونی، از همه بدتر وضع پایین تنش بود 

 دستاش باز کردم نمیخواستم اینطوری بمیره، پتو کشیدم روش 

 پیرهن شلوارم نصفه پوشیدم در قفل کردم  

 رفتم سمت حیاط، روی زمین دراز کشیدم 

 به اسمون نگاه کردم، تموم وجودم پر از کینه و انتقام بود،  

 دن پلکم رو هم از خستگی چیزی نفهمیدمبا افتا

با خوردن نور شدید توی صورتم سعی کردم از جام بلند بشم تموم بدنم خشک شده بود 

 من کجام 

 دور برم نگاه کردم حیاط بودم با هجوم خاطرات دیشب یه نفس عمیق کشیدم

 سعی کردم از جام بلند بشم همه عضله های تنم گرفته بود،

 رفت اروم قدم برداشتم رفتم سمت خونه در باز کردم سرم خیلی بد گیج می

اوه وضع اینجارو، هیچی دیگه قابل استفاده نبود پوزخند زدم، رفتم سمت اشپزخونه از  



جعبه قرصا تا مسکن برداشتم با یکم اب خوردم، تکیه دادم به یخچال چشام بستم، بدنم  

 ضعف کرده بود

 لیوان از دستم افتاد هزار تیکه شد 

 ل باز کردم یکم وسایل صبحونه چیدم رو میز قهوه جوش روشن کردم در یخچا

 تلفن خونه رو برداشتم، 

 زنگ زدم به فریده 

 _الو

 صدام بخاطر دیشب گرفته بود 

 _الو سالم مادر خوبی 

 _خوبم فریده، 

 لحن جدیم دید حس کردم خودشو جمع کرد 

 _چیزی شده خانم؟  

 با جدیت گفتم

 ید اینجارو بفروشم، خبر میدم بهت  _تا چند وقت اینجا نیا، شا

 _چیزی

 نزاشتم ادامه بده تلفن قطع کردم  

 صدای قهوه جوش نشون میداد ک اماده شده 

 یه لیوان واسه خودم ریختم زنگ زدم شرکت خدماتی بیان خونه رو جمع کنن 

 به مانی سپردم بیاد خونه رو سرسامون بده 

م برداشتم، از یخچال یکم شیر برداشتم از جام بلند شدم، خم شدم زیر کابیت ظرف اسلیو

 ریختم توش، 

 یکم نون خشک ریختم کنارش،

 رفتم اتاقم تموم لباسام درآوردم  

 وارد حموم شدم اب باز کردم،  

دوش گرفتم، حوله پیچیدم به خودم سریع خودمو خشک کردم، یه تی شرت گشاد پوشیدم 

 تا روی زانوم میامد

 رفتم سمت اشپز خونه 

 م، راه افتادم سمت زیر زمین  ظرفو برداشت

 اروم قفلش باز کردم  

 چراغ روشن کردم روی تخت نبود، 

 نگاه کردم دیدم کز کرده گوشه یکی از کمدا رفتم سمتش ک با جیغ گفت

 _ننننننننننیااااااا توروخدا منو نزن منننن کاری نکردم 

 ظرف گذاشتم رو زمین 

خورده بود، کبودهای بدنش تیره  اثار خون روی تنش خشک شده بود گوشه لبش چاک 

 تره شده بود

 صندلی برداشتم نشستم روش پامو انداختم رو پام

_دیشب بهت گفتم، مثل اینکه احمقم هستی، تو االن جنده منی مسئولیتت اینه، هرزگی 



 برای اینکار احتیاج به غذا داری، نمیخوام ضعیف باشی

 خودتو اماده میکنی واسه من  

 ت استفاده میکنم هروقت دلم خواست از

 غیر اونم خدمتکاری،  

 االن دلم میخواد جندم نقش سگو بازی کنه ظرفو هول دادم جلوش  

 گفتم

 _مثل سگا میخوری فهمیدی؟  

 دستم گذاشتم رو دماغم،

 _خیلی بو میدی عه عه 

 از قصد اینطوری میکردم تا تحقیرش کنم

 با گفتن این حرفمم بیشتر تو خودش جمع شد 

 _به نظافتت برس، 

 دوشه ابو بهش نشون دادم 

 با لرزش چونش فهمیدم میخواد گریه کنه 

 قهقه زدم گفتم

 _دلت نمیخواد که بیافتم به جونت هوم؟ 

 بخور غذاتو  

 دیدم از جاش تکون نمیخوره با فریاد گفتم

 _بخوووورررررر این کوفتو 

 لرزش تنش محسوس بود با گفتن این حرفم از جاش پرید زد زیر گریه، 

 ، یه روزی دنیام میدادم واسه یه قطره اشکش، اما حاال چی،کردبهار گریه می عین ابر 

 اروم امد سمت ظرف غذا خواست با دست برداره 

 _بدون دست، فقط با استفاده از دهنت 

مظلوم نگاهم کرد یه قطره اشکش چکید روی ظرف، از جام بلند شدم، خواست بره  

 عقب، که سرش محکم گرفتم فرو کرد توی ظرف، 

 _بخوووور دیگه حیون ،زبونت بیار بیرون، زود باش

زیر دستم دستو پا میزد، سرشو ول کردم بلند شدم، کفشمو گذاشتم رو گردنش که تکون  

 نخوره،

 _بهتره به حرفم گوش کنی، واال بد میبینی، 

 فشار پام رو گردنش زیادکردم،

 _فهمیدی؟ 

 سرش اروم تکون داد، 

 از سرت استفاده کنی هوم؟  _زبونت ببرم فکر کنم بتونی بهتر

 با صدایی ک از ته چاه میامد گفت 

 _ننن

 اروم گفتم

 _چی ن



 +زززببونم ن نبرر

_بخور انقدر زر نزن هنوز خیلی کار داری عوضی میفهمی، تازه واسه سگمم باید بچه  

 بیاری 

 قشنگ لرزیدن بدنش زیر پام حس میکردم  

ــ   فلش بکــ

 هفته قبل مراسم نامزدی  یک

 *کتی* 

 نوزم مثل قبل غدو یه دنده ای،_ه

 با همین غرور مسخرت باعث شدی 

 دستش گذاشت جلوی صورتش زد زیرگریه 

تموم عادت هاش میدونستم،تموم حالت های صورتش این همه سال گذشت اما گذشت  

 زمان فقط یکم پیرترش کرده  

رفته،  دلم هنوز واسش میلرزید وقتی وانیا واسه اولین بار دیدم فهمیدم چشماش به کی 

دلمو بدجور شکستو رفت حاال برگشته که چی بازی سرنوشت عجب چیز عجیبیه، ادما  

درست زمانی که فکر میکنن همه چیز تموم شده دیگ همو نمیبینن دارن اشتباه میکنن، 

یه روزی یجایی دوباره بهم برمیگردن رو در روی هم وایمیستن، گذشته براشون زنده 

 میشه،

 بیینم با اینکه یه روزی ازش منتفر شدم  نمیتونستم گریه کردنش

+افرا بهتره بس کنی، کسی که مقصره بود تویی نه من، من اگه مغرور بودم جلوی پدرم 

بخاطرت وایسادم، از زندگیم از درسم از پول از همه چیز گذشتم بخاطر تو، من مثل تو  

کنم، من ادم عمل  بلد نبود به زبون بگم دوستت دارم من بلد نبودم احساساتم برات باز 

 بودم، ولی تو 

 با لجبازیت همه چیز خراب کردی 

_منو فروختی به زندگی که االن داری، میفهمی چقدر واسه من دردناک بود، وقتی  

ماه بعد به اجبار عقد یه مرد  2برگشتم پیش خانوادم بابام هرگز تو صورتم نگاه نکرد، 

ورد کردی دارو ندارم که خودت  میفهمی اینارو؟ منو خ سال بزرگتر از خودم شدم  20

 بودی از من گرفتی بخاطر پول؟  

 محکم زدم تخت سینش، تعادلش از دست داد، میخواست بیافته زمین که گرفتمش 

محکم بغلش کردم، عطرش هنوزم همون بود وجودشو نفس کشیدم زمان برام مفهمومی  

داشته بودم بالخره  نداشت، تازه فهمیدم چقدر دلتنگش بودم بغضی که این همه سال نگه 

 سر باز کرد، اروم گریه میکردم 

 _خیلی بی معرفتی، خیلییی، دلم شکستی لعنتی، منو سکه یه پولم کردی جلو همه، 

میدونی حاضر بودم همه چیز تحمل کنم، حتی حضور یه مردو کنارت فقط تورو داشته  



 باشم میدونم اشتباه فکر میکردم،

  چون تو و خواستن فقط یه اشتباه بود

زندگیم بهم میریزه، اینده بچم بهم   کنم_کتی روم زمین ننداز، افرارو کفن کنن من دق می 

 میریزه، اون نباید وارد دنیای ما بشه اون باید زندگی معمولی داشته باشه

 کمکم کننن 

 از بغلم کشیدم بیرون 

یا حال +انقدر خودخواهی که واسه بچتم تصمیم میگیری اره، وانیا نمیتونه از این دن

هواش دور بشه نمیتونه از اصل خودش تمایلش دست بکشه میفهمی، بیاد با یه نره 

غول ازدواج کنه بچه بیاره پیر بشه بمیره؟ از عشقش بخاطر آروزهای کسشعر تو دست  

داری دستی دستی نابودش میکنی داری یه   بکشه میفهمی داری دنیاشو تاریک میکنی 

م میزنی، به قیمت چی آبرو؟ خاک بر سر شماها  سرنوشت بیخود مثل خودت واسش رق

بکنن با این آبروتون، همه مردا پر از گندو کثافتن، زندگیهاتون پر از غم خاکستریه، اگه  

 شماها آبرو دارین، ترجیح میدم بی آبرو باشم  

 اروم خم شد افتاد رو پام

پا میکنه، _کتی التماست میکنم، کتی تورو خدا بچمو برگردون، باباش بفهمه خون ب

هممون به آتیش میکشه، کتی مگه عاشقم نبودی قسمت میدم به عشقمون وانیا  

 برگردون  

زجه میزد التماس میکرد دلم نمیخواست تواین حال ببینمش، فکر بدی نبود، اگه کمکش 

 میکردم، اونوقت آیکال به من برمیگشت بچمو میتونستم ازدستشون خالص کنم

دمو توی چشمای آیکال دیدم، همونقدر مغرور  ولی آیکال عاشقه من گذشته خو

 همونقدر محکمو عاشق، شاید وانیا مثل مادرش باشه به یه هفته نکشیده جا بزنه، 

 باالخره از جنس همین ماره، بی توجه به التماس هاش اروم روی مبل نشستم 

 در حالی که عمیقن داشتم فکر میکردم 

 بهش گفتم

ونیم بکنیم، تو عشقو توی چشماش دیدی آیکال  _کمکت میکنم ولی نمیدونم چیکار میت

 سرکش تر از منه، به این راحتیا ول نمیکنه،

دست کشید رو صورتش اشکاشو پاک کرد امد کنارم روی مبل نشست، با صدایی ک 

 سعی میکرد نلرزه گفت 

 به شدت حالش   _من میدونم اونا همو میخوان،یه مدت وانیا افسردگی شدید داشت



صاش نمیتونست حتی بخوابه، چند وقتیه که فهمیدم حالش خیلی خوبه، بد بود، بدون قر

یه وانیای دیگه شده بود، اصلن حتی فکرشم نمیکردم مثل ما باشه، شک کرده بودم از  

 حالتاش، ولی دلم نمیخواست باور کنم 

 دستاش گذاشت روی دستام فشار داد 

 چشام رو هم گذاشتم 

م توی خیالم باتو زندگی کردم، من توی زندگیم  _کتی من بدی کردم، ولی هر لحظه زندگی

هیچی کم نداشتم کنار فربد ولی عشقی حس نکردم، وظایف همسری بوده فقط، اینارو 

نمیگم که تو دخترم برگردونی، میگم یکم عذاب وجدانم کم بشه، میگم بدونی منم حالم 

 خوب نبود،

کردم میتونم بدون تو، انتخاب خودم بود، ولی دستی دستی خودمو بدبخت کردم، فکر 

 کتی نگاهم کن  

 دلم نمیخواست چشام باز کنم، چون میدونستم میباره، ولی نمیشد نگاهش نکنم 

 با باز کردن چشمام قطره اشکم چکید روی دستش 

 _کتی گریه نکن خواهش میکنم،

دستش میاره سمت چشمام که اجازه نمیدم یاد اون روزی میافتم که همیشه میگفت کتی 

وحشی هستی ولی از من مهربون تری، شاید زبونت تند تیز باشه، ولی به   درسته تو

زمان خودش جوری مرهم میشی ک هیچکس نمیتونه حالمو خوب کنه جز خودت، کتی 

 هیچ وقت تنهام نزار، من میترسم از تنهایی،

 به یه هفته نکشید جوری خودشو از زندگیم پاک کرد انگار هیچ وقت نبوده،

 از خاطرات میام بیرون  با تکون خوردنم 

 _کتی خوبی؟ 

 بی اراده سرم تکون میدم، میگم 

 _راجب کاری ک میخوایم بکنیم باید بیشتر فکر شه، بهت خبر میدم 

 با صدای بلند سوگل صدا میزنم 

 _جانم خانم

 _سوگل خانم راهنمایی کن بیرون، میرم استراحت کنم 

ته کتی، این همه مدت محکم  از جام بلند شدم بدون خداحافظی، رفتم سمت پله ها، چ

بودی، حاال دیدیش شل شدی، اون هیچ وقت نمیتونه بهت برگرده، هیچکس برات اون  

 نمیشه، ولی کاری که اون کرد 

 پشت در اتاقم رسیده بودم در باز کردم، 

 دستام گذاشتم رو گوشم فشار دادم، 

 صدا های تو سرم دیونم میکردن،

آبی که از دیشب   ود میخوردم، بیرون آوردم،در کشو باز کردم قرصی که چند سالی ب

 مونده بود گرم شده بود، سر کشیدم

 بی جون قدم برداشتم سمت تخت اروم دراز کشیدم با گرم شدن پلکام چیزی متوجه نشدم  



 با صدا های گنگی که از اطراف میامد چشمامو اروم باز کردم

 شستم با حوله خشک کردماز روی تخت بلند شدم رفتم به سمت روشویی اتاقم صورتم 

 گرامافون اتاقم تنظیم کردم آهنگی که بم آرامش میداد پخش شد 

 روب روی میز آرایش نشستم،

 آرایش های باقی مونده رو پاک کردم

گوشه چشمام چین خورده بود خط های روی پیشونیم بود حاال زن کاملی رو به روم بود  

ه درونم تغییر نکرده بود عشقی بود بجای دختر بچه تخص اخمو اون ساال تنها چیزی ک

که این همه سال توی سینم نگه داشتم، حتی زمانی که فهمیدم آیکال همجنسگراس ازش  

 حمایت کردم، نزاشتم سختی بکشه، آئیل کاملن استریت بود، 

 دلم نمیخواست مثل من سختی بکشه، 

 ولی اون حق نداشت همه چیز بزاره پاش،

چی داشتیم دولت مصادره میکرد باید یکی باشه حواسش  ما قرارداد داشتیم اونطوری هر 

 باشه، به خودم امدم دیدم یک ساعته به اینه رو به روم خیره شدم 

 از جام بلند شدم،

امشب آئیل میاد، در اتاق باز میکنم میام بیرون که آیئل پشت در آخرین اتاق ته راهرو  

 میبوسن هم بودن   با آدام دارن حال   میبینم

 م داریم، سرم تکون میدم، با قدم های اروم از کنارشون میگذرم انگار جا ک

 که اصلن متوجه من نمیشن 

 روی مبل میشینم از جعبه سیگار کوباییم

 یه سیگار بیرون میکشم، 

 با فندک برقی روشنش میکنم یه کام عمیق میگیرم، 

 دودش فضای اطراف پر میکنه،  

 بابا،  _مامانننننن واسه بچه ضرر داره خاموش کن ای  

 جوابش میدم 

 _برو اونور بشین این همه جا 

 لج میکنه میگه 

 _نمیخوام میخوام اینجا بشینم

 _پس دودم تحمل کن 

 آدام سیگار از دستم میگیرم میره سمت پنجره یه کام ازش میگیره 

 _ببخش کتی جان ولی هوس کردم واسه بچم بده،  

 پوزخند صدا داری میزنم 

   بود که میخواستی نباشه بکشیش؟_خیلی بچم بچم میکنی، همونی ن

 آئیل میاد وسط بحثمون و میگه 

 _مامان گذشته تموم شده 

 با خشم میگم

 _چیو تموم شده، روزی که مثل حیون انداختت اینجا فراموش کردی اره؟ 

 میگفت بچه من نیست، تا آزمایش دادی مشخص نیست؟



 زاره همیشه گفتم این به درد تو نمیخوره، شکاکه، آرامش واست نمی

 اون وقت باز میچسبی بهش 

 که آدام با صدای کنترل شده گفت

 _احترام خودتون نگه دارین 

 از جام با آرامش بلند شدم رفتم سمتش،

 زدم رو شونش گفتم 

_بچه خوشگل یادت نره چقدر دست من سفته داری، اشاره کنم نابودی واسه من بلبل 

 نشو!

 زیاد میشد،دوست نداشتم تهدیدش کنم، ولی دیگه روش خیلی 

 باید میفهمید چیزی جز یه زیر دست نیست،

 برگشتم سر جام،

 آیکال ذهنمو خیلی درگیر کرده بود،

تنها راهی که میتونه یه عشقو نابود کنه نفرته، ولی چجوری میشه اون عشقو به نفرت  

 تبدیل کنم،نمیدونم کارم درسته یان،ولی لیاقت آیکال بهتر از این حرفاست 

 واد بچمو از دست بدم، نمیدونم ولی از وانیا خوشم نمیادشایدم دلم نمیخ

 با صدای آئیل از دنیای فکر بیرون امدم 

 _میگم مامان هفته دیگه جشنه، 

 شمام میاید؟ کارارو سپرده به من، خیلی کارام هفته دیگه سنگینیه

 با تعجب میگم

 _جشن؟ 

 _وا مامان گفتم بهت که جشن نامزدی وانیا و 

 آیکال

 تمون فقط یک هفته است این یعنی وق

 با تکون خوردن دستای آئیل جلوی صورتم 

 گفتم

 _چی؟

 _مامان خیلی تو فکریا چیشده 

 _هیچی 

 ساناز امد توی سالن گفت: 

 _خانم شام حاضره 

 _باشه

 از جام بلند شدم، آدام سیگار باقی مونده رو توی جاش خاموش کرد 

 دست آئیل گرفت کمکش کرد بلند بشه،

 ه بود، خیلی گرد و تپل شد

 به سمت میز شام رفتم سر میز روی صندلی خودم نشستم 

بچه ها اومدن نشستن، ساناز برای هممون غذا کشید یه گوشه ایستاد، قشنگه حس  

 میکردم اسلیوه، ولی هیچ وقت بهش رو ندادم 



 روم کردم سمت آئیل گفتم 

 _راستی ویکتوریا از دبی برگشته؟ 

 روزه امده 2_اوم اره فکر کنم 

 یکال دوست داره؟ _هنوزم آ

 _وا مامان، آیکال االن با وانیاس غلط کرده دوسش داشته باشه 

 _جواب سوالی کخ پرسیدم فقط بده 

_چشم، اره دخترک بیشعور باز امده گند بزنه به زندگی آیکال، ولی تا گفتم داره ازدواج 

 میکنه بادش خوابید میخواد دوباره برگرده، 

 _مطمئنی؟

 سه چی میپرسی مامان؟ _اره خودم رایشو زدم، وا

 _تبریک میگم گند زدی حاال نمیدونم چیکار کنیم 

_مامان چیو چیکار کنی از وقتی امدم قاطی کردی انگار، یا تو خودتی یا به آدام گیر 

 میدی االنم که این سواالت 

 _ایکال و وانیا حق ندارن ازدواج کنن 

 شده  دستای مشت شده آئیل ، نفس های تندش نشون میداد خیلی عصبی 

_چی میگی مامان میفهمی؟ دارن ازدواج میکنن عاشق همن، خیلی تالش کردن واسه  

 هم، االن که بهم رسیدن دردت چیه؟ 

 قاشق ول کردم افتاد روی بشقاب 

 _آئیل توی کارای من دخالت نکن 

 سرت به کار خودت باشه، 

 توی چشماش نگاه کردم، گفتم 

 _البته اگه زندگیتو دوست داری 

 ه کردم، که چشماش خونی شده بود از فشار، پوزخند زدمو، گفتمو به آدام نگا

 _آدام جان مگه ن؟ زندگی جفتتون خیلی مهمه اگه دوسش دارین، 

 شده بود،شام به اندازه کافی کوفت  

 گیالسه شرابم برداشتم یکم ازش مزه کردم، 

 _آئیل 

 _بله؟

باشین تو این کار،  _همه اینکارا بخاطر آیکاله، بخاطر خوشبختیش دلم میخواد کنارم

 ش سفته هاتون پس میدم بعد

 فکر کنم معامله خوبیه 

 از جام بلند شدم، رفتم کنار پنجره بزرگ سالن،

 آدام امد کنارم ایستاد گفت

 _شیطانم واسه بچه هاش مادره ولی تو نمیدونم جنست چیه،

 _جنسم هرچی که هست مریض نیست 

 دندوناش رو هم قفل کرد، سابید

جرا دست زنمو میگیرم میبرم، این همه سال اذیتمون کردی، دیگه بهت  _بعد این ما



 اجازه نمیدم 

 برگشتم سمتش گفتم

 _کسی که دخترمو اذیت میکنه تویی ن من 

 _اره تو راست میگی 

 با لبخند ک میدونستم حرصش در میاد گفتم 

 _بهتره برید استراحت کنید، برنامه رو طراحی میکنم بهتون خبر میدم چیکار کنید

 به سمت موبایلم رفتم، شماره ویکتوریا رو گرفتم

 بعد چند تا بوق ازاد بالخره برداشت 

 _الو 

 _الو سالم کتی جان خوبین؟ 

 _مرسی ویکتوریا باید ببینمت، االن کجایی؟

 _االن هتلم

 _ادرسش تکست کن دارم میام

 _چشم

 _میبینمت فعلن  

 شستم تلفن قطع کردم به سمت اتاقم رفتم، پشت میز آرایشم ن

 شروع کردم ارایش کردن، کارمو با یه رژ مات قرمز تموم کردم، لباسمو عوض کردم  

 کت مشکی بلندمو از روش پوشیدم

 کیف دستی کوچیکم برداشتم

از پله ها امدم پایین گوشیم از رو میز برداشتم، از در خارج شدم، راننده در برام باز کرد  

 نشستم، تا وقتی ک برسیم خیلی فکر کردم،

 ا صدای راننده به خودم امدمب

 _خانم رسیدیم

 با لحن همیشگیم گفتم

 _منتظر بمون 

 در برام باز کرد از ماشین پیاده شدم، به ورودی هتل نگاه کردم

 هتل استقالل

 جای خوبی انتخاب کرده 

 وارد هتل شدم قسمت البی هتل یه آکواریوم بزرگ داشت، تعداد زیادی مبل

 ا خالی بودولی چون شب بود اکثرأ مبل ه

 _اوه کتی جان

برگشتم سمت صدا ویکتوریا درست چند قدم باهام فاصله داشت، مثل همیشه باظاهر  

 فریبدنش و اون لبخندی ک میدونستم از حرصه نگاهم کرد، خوب میدونستم دردش چیه 

 رفتم سمتش دستش به سمت دراز کرد 

 دستش گرفتم گفتم

 _خوشحالم میبینمت

 ک با پوزخند گفت



درست فارسیم یکم ضعیف ولی احساسات میفهمم، بگذریم کتی جان بیا بریم   _میفهمم

 بشینیم 

 همراهش رفتم به آسانسور شیشه ای 

زد،یه تاب نیم تنه با یه مانتو ازاد شلوار کوتاه پوشیده بود با یه  27واردش شدم طبقه 

 نگاه همه چیزش مشخص بود،

 م گفتبا لبخند هدایتم کرد سمت اتاقش کارت زد وارد شدی

 _بیا داخل عزیزم، لباست اگ راحت نیستی در بیار 

 نگاهش کردم گفتم

 _راحتم

 _اوه یپ هر طور مایلی، نوشیدنی بریزم برات؟ من اینجا ویسکی دارم با ودکا 

 _یه شات بریز بیشتر ن

 به سمت مبل های راحتی اتاقش رفتم

 نشستم  

پایین یکم با یخ ویسکش گیالس داد دستم خودشم لم داد روی به مبل سرش انداخت 

 بازی کرد، یه نفس خوردش 

 با صدای ک یکم بغض قاطیش شده بود گفت 

_روزی ک فهمیدم ایکیم با یه نفره دنیام رو سرم خراب شد، باور نمیکردم، همه  

میگفتن، هرکسی یه چیزی، ولی دلم میخواست با چشمای خودم ببینم، امدم ایران، 

ساعت تو ماشین نشستم، وقتی  2ال، ولی چه رفتنی، مستقیم از فرودگاه رفتم خونه آیک

دیدم ماشینش از دور میاد، قلبم از جاش داشت کنده میشد از ماشین پیاده شدم اما چه  

 پیاده شدنی،  

وقتی دیدم با لبخند داره دختری ک کنارشه نگاه میکنه نفهمیدم چیشد، زمانی به هوش 

 یه کلی اذیت شده بود،  امدم ک تو درمانگاه بودم، بیچاره راننده تاکس

وقتی بهتر شدم، هرروز ایکال چک میکردم، کارم شده بودن زجر دادن خودم با دیدن 

حقیقت، وقتی تو چشاش نگاه میکرد دستاش دور گردنش حلقه میکرد به خودش فشار  

 میداد وقتایی ک دختره براش حرف میزد ایکال محوش میشد، 

 وقتایی ک دستاشو میبوسید  

اشک پر کرده بود هق هق میکرد، دستمال از روی میز برداشت  تموم صورتشو 

 صورتش پاک کرد

 با صدای گرفته گفت 

_دنیام میدادم یکبار،کتی فقط یکبار اونطوری نگاهم کنه هیچ وقت منو ندید، و نخواست  

ببینه عین غریبه ها همیشه خشک برخورد میکرد انقدر سنگین بود حضورش نمیشد  

 کنم، فقط چشای بی قرارم نشون میدادحتی ابراز عالقه 

 همه فهمیدن چقدر میخوامش غیر خودش 

 گمش کردم، خودمم نمیشناسم دیگه، 



پاهاشو تو بغلش جمع کرد بی قرار خودشو تکون میداد از جاش بلند شد شیشه مشروب  

 دستش گرفت، سر کشید 

 دادم گفتم بلند شدم از دستش گرفتم بطری گذاشتم رو میز شونه هاشو گرفتم تکونش 

_ویکتوریا به خودت بیا، مگه عاشقش نیستی، عشقتو پس بگیر، بدبخت انقدر ضعیف 

تا اشک واست بریزن یا نریزن، 2نباش، تهش اور دوز میکنی میافتی سینه قبرستون، 

 بس کن امدم اینجا کمکت کنم 

 تو صورتم نگاه کرد قهقه زد،  

هوم؟ تو منو فرستادی اونور االن  _اوووووو بببین کتی چیا میگه، نکنه خوابم کتی، 

 امدی میگی چییییی  

 محکم بغلش کردم 

_هیششش ویکتور اروم باش، منم اندازه تو دلم واسه ایکالم تنگ شده، ولی افرینه 

اونور از هممون گرفته داره با زندگی ایکال بازی میکنه، میتونی کمکم کنی کافیه به  

 ایکال ثابت بشه، 

 بیرون نگاهم کرد شوکه از بغلم امد 

 _چیییییی، اون داره عشقمو بازی میده 

 با دستای خودم خفش میکنم  

 بلند گفتم 

 _هیش، لطفن اروم باش من نقشه رو چیدم فقط به یه دختر احتیاج داریم

ک کاریو میخوام انجام بده، زمانی ک ایکال فهمید وانیا خیانت کرده بهش، ضربه روحی 

باید سنگ صبورش بشی، تو باید خودتو توی قلبش   میخوره تو باید مرهمش بشی، تو

 جا کنی، فهمیدی؟ 

 تو چشمام با چشمای اشکیش نگاه کرد گفت 

 _جونمم واسش میدم،

 رو مبل هدایتش کردم 

 _خوبه خوب گوش کن دو هفته دیگ جشنه باید یه نفر بفرستیم سراغ وانیا.....
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 ان حال زم

 در قفل کردم یه لگد محکم به در زدم 

 از گوشه در داد زدم 

 _امدم اون ظرف باید خالی باشه حیون 

 از پله ها امدم باال، سرم داشت منفجر میشد، هنوز خودمو پیدا نکرده بودم 

فقط تظاهر میکردم دلم میخواست چیزیو که دلم میگه باور کنم، اینکه همه اون صحنه  

 خوابو خیال بود 

 آورد ی واقعیتی بود که دیده بودم هرلحظه جلو چشمم میامد خونمو به جوش می ول

به سمت استخر رفتم، لباسام درآوردم پریدم توی آب، سرمای آب حرارت بدنمو کم  

میکرد یکم شنا کردم گوشه استخر لم دادم، یادمه همیشه دلم میخواست باهاش بیام اینجا 

 خاطره بسازیم، 

فکر کنه اونو بخاطر جسمش میخوام، واسه همین همیشه سعی  هیچ وقت دلم نمیخواست

 میکردم حدودمو حفظ کنم 

دستم تو موهام کشیدم به سمت عقب هدایت کردم از اب امدم بیرون حوله روی صندلی 

برداشتم دورم پیچیدم، به سمت سالن رفتم، خیلی گرسنم بود، در یخچال باز کردم، با فکر  

 خیال شدم،م طول میکشه بی به اینکه بخوام غذا درست کن

 زنگ زدم رستوران، 

مانی گفته بود خونه رو تا فردا اوکی میکنه، روی اپن نشستم پاهام توی سینم جمع کردم 

گوشیم روشن کردم، با باز کردن اینترنت موج تبریک ها امد روی گوشیم، پوزخند با  

رین متن واسه  صدایی زدم، تو جواب همشون قلب سند کردم، تو بین پیاما، قشنگ ت

ویکتوریا بود، دخترک پرو َکنِه، چقدر بهم میچسبید با اینکه میدونست هیچ حسی بهش 

 ندارم،

چقدر بی هوا وارد اتاقم میشد با یادآوری خاطراتش اخم کردم و قلب مشکی واسش  

 فرستادم، ک درجا سین کرد شروع کرد نوشتن،

 _سالمممممم 

 _سلم

 _چطوری اقای داماد 

 _خوب 

 صه، چیکارا میکنی زندگی متاهلی خوبه،_اره مشخ

 _خوب 

 _معلومه حوصله نداری، بعدا پی ام میدم فعلن

 با خوردن زنگ خونه دست از گوشی کشیدم 

غذا تحویل گرفتم، نشستم به خوردن دومین قاشق پر کردم که به یاد وانیا افتادم، 

بقیه غذا نگاه  میدونستم شیر دوست نداره، از قصد براش ریختم، یکم ماست خوردم به 

کردم، ظرف غذا برداشتم به سمت زیر زمین رفتم، در با ضرب باز کردم، ک سریع تو  

 خودش جمع شد، رفتم سمت ظرفش دیدم دست نزده، با اخم نگاهش کردم گفتم:

 _مگه نگفتم کوفت کن با تو مگه نبودم من 



 _م مه میل نداشتم

 _باشه پس

وردن هرزگاهی نگاهش میکردم ک اب  ظرف غذام باز کردم با اشتها شروع کردم خ

 دهنش قورت میداد، با دهن پر گفتم:

 _میل نداشتی ک حیون 

 _گشنم

 _چی گفتی

 _هیچی 

 غذا گذاشتم زیر پام میدونستم خیلی معدش تحریک کردم

 _میتونی بیایی بخوریش ولی بدون استفاده از دستات همون فرمی که گفتم عین یه سگ 

 یکم نگاهم کرد که داد زدم  

 جنب من وقت ندارم اشغال _ب

 نفس عمیق کشید  با ترس

 ارومتر گفتم 

 ثانیه دیگه اینجا نباشی جلو چشمت غذا رو میخورم  10_تا 

 _یک 

 _دو

 _سه

 اروم به سمتم امد زیر پام قرار گرفت دستش آورد جلو که پام گذاشتم رو دستش 

 _فقط دهنت 

 _ااااااخ 

 ینطوری غذا بخوری  _هیش بخور غذاتو، از این به بعد حق داری فقط ا 

 #گمشده_در_تو (((               )))

 نمیدونستم به کجا قراره کشیده بشیم

 انقدر گرسنش بود ک سرش اورد جلو 

 شروع کرد به خوردنه غذا،

 دستم اوردم سمت موهاش که نوازشش کنم

 وسط راه دستام خشک شد 

 داشتم چیکار میکردم، اخمام شدید رفت تو هم  

 برداشتم پامو از روی دستش که قرمز شده بود

 _حیون 

 سرش آورد باال نگاهم کرد ته نگاهش پر از درد بود

 _ب بله 

 موهاش محکم کشیدم که سرش به عقب کشیده شد از الی دندونای قفل شدم گفتم

 _وقتی صدات میکنم عین حیونا جواب میدی فهمیدی



 _بل... 

 حرفش کامل نشده بود که محکم با پشت دستم کوبیدم تو دهنش

 _واق واق کردنم من باید یادت برم اشغال، دهنتو باز کن ولی عین سگا فهمیدی؟ 

 _نمیتونم، م م مگه من سگم 

 با صدای بلند شروع کردم خندیدن 

 بعدش با اخمای شدید نگاهش کردم 

 گردن ظریفش محکم گرفتم 

 به سمت میز  همراه خودم کشیدم

 بردمش،

 روی میز خوابونمش دستو پاشو به پایه های میز با طناب بستم

 حالت یه سگو به خودش گرفته بود 

 نشستم جلوش فکشو توی دستام فشار دادم 

 _جوری لهت کنم که هویتت یادت بره جنده کوچولو

 به خودش میلرزید و هیچی نمیگفت،این ساکت بودنش بدتر کالفم میکرد 

 مت قفسه ها رفتم به س

 شالق رشته ای برداشتم

 جعبه مورد عالقم برداشتم

 امدم به سمتش 

 دم گوشش گفتم

 _میشماری، اگه صدات نشنوم از اول شروع میشه

 شالقو رو هوا تکون دادم محکم روی کمرش زدم 

 _اخخخخخخخ 

 دومیو محکم تر زدم 

 _ااااااااااایی 

 صدای شمردنت نمیاد

 سومیو جای قبلی زدم 

 لل_آیکااااالل

 شالق انداختم کنار امدم باال سرش، 

 محکم کوبیدم تو صورتش

 _کی اجازه داد زر بزنی هان جن.دددده گفتم دهنتو به اسم باز کنی اره 

 رفتم به سمت شیر اب 

 یه لیوان اب پر کردم برگشتم سمتش 

 اب ریختم روی بدنش با دستم ابو روی بدنش پخش کردم 

 شالقو برداشتم بی وقفه زدم 

 بود شایدم بیشتر که ناله هاش کم جون شد 45ضربه 



 شالقو انداختم و کنارش نشستم 

_کثافت چرا با من اینکار کردی، چی کم گذاشتم واست، چی از اون حروم زاده کم داشتم، 

 موهاشو محکم کشیدم 

_جواببب منو بده، بگو دیگه من چیکارت کردم اشغال میدونی چقدر خودمو محدود  

 تفریحام رفیقام دل کندم، که تمرکزم روی تو باشه کردم، بخاطر تو از همه 

 میفهمی،االن تو یه سگ بیشتر نیستی

 شاید کم ارزش تر از یه سگ حتی، 

 فقط باید صدای سگ بدی، 

 وانیا وای به حالته عین ادم حرف بزنی 

 موهاشو طوری کشیده بودم که ریشه هاش داشت کنده میشد

 داد زدم 

 _فهمیدیییی

 روم گفتم سرم بردم سمت گوشش ا

 _تو چی هستی؟ 

 بی جون لب زد 

 _سگ

 چند روزی میگذره 

 رفتار من باهاش ذره ای تغییر نکرده

 دکوراسیون خونه رو کلن تغییر دادیم

 اینبار به رنگ مشکی و قرمز و سفید

 و تموم دیوار هاش آینه کاری شد یه قسمت هایی رو دادم مشعل کار کنن 

 بجای نور سفید آتیش قشنگ تره 

 دیوار راهرو ها فقط سفیده یه قسمت  

 که اونم دیده نمیشه

 تو این مدت فریده رو کلن فرستادم بره شرکتم که جام هستن، واسه کارای مهم میرم،

 نابود شدن خودمو میدیدم

چقدر بزرگ شده بودم، منی که فکر میکردم هیچ دختری حریفم نمیشه حاال دلمو باخته  

 حاال باید پاش بسوزم بودم لعنت بهم ، یه انتخاب درست نکردم،

 با زنگ خوردن گوشیم سرم اوردم باال 

 بلند شدم رفتم سمتش

 تماسو وصل کردم

 با پیچیدن صدای ویکتوریا صورتمو جمع کردم 

 _الو آیکال 

 +جانم ویکی

 _خوبی عزیزم چیکار میکنی 

 +خوب که بستگی به تعریفش داره، ولی زندم، درگیر کارو زندگیم

 ا _عععع یعنی چی، پس وانی



 +اعصابش ندارم زیاد میدونی که

 _اره تو همیشه یه سادیسمیه جذاب بودی 

 +هه یعنی نیستم دیگه؟

 _نه این چه حرفیه هنوزم هستی 

 +نه مثل اینکه بهم شک کردی، 

 _این حرفارو نگو، واسه چیز دیگه زنگ زده بودم

 +واسه؟

 _اوم میخواستم بریم بیرون

 میخوای بیا اینجا +حوصله بیرون ندارم ویکتوریا، خونه ام،

 _نه نه نمیخوام مزاحم بشم

 اینجا باش 4+عجب، پاشو بیا، آدرس میفرستم ساعت 

 تماسو قطع کردم به سمت پله ها رفتم 

وارد اتاقم شدم، لباسام درآوردم وارد حموم شدم، یه دوش چند دیقه گرفتم از حموم  

ال لباسام رفتم، از خیس امدم بیرون، حوله دستی برداشتم بدنم خشک کردم به سمت رگ

بینشون یه شلوار جذب چرم چشممو گرفت به یه پیرهن مردونه مشکی پوشیدم، واکس 

موم برداشتم به سمت اینه رفتم، همینطوری موهام نم دار بود چربش کردم کل موهام به  

سمت عقب شونه کردم، ادکلنم برداشتم باهاش دوش گرفتم، آستیل پیرهنمو تا کردم به  

ین چند وقت بخاطر بدخوابی چشام زیادی قرمز شده بود، مداد چشم مشکی سمت باال، ا

 که گاهی میزدم، برداشتم

 با تموم شدن کارم تو اینه نگاه کردم،

دسته کمی از ومپایر ها نداشتم، صورت بی روح سفید، سرخی چشام که با مداد مشکی  

 بیشتر خودشو نشون میداد،

روزی بود وانیا آوردم تو 2به سمت راهرو رفتم، به سمت پله ها رفتم امدم طبقه پایین 

 یه اتاق، که توش یه قفس داشت 

 وضع تربیتش بهتر شده بود، یه سری چیزا رو به لطف کتک خوردن یاد گرفت 

 وارد اتاق شدم  در اتاق با ضرب باز کردم،

 همونطوری که فکر میکردم گوشه قفس 

 کز کرده بود

 چقدر الغر شدّهپ، نزدیک تر شدم

 تخت یک نفره اتاق نشستم روی 

 بشکن زدم 

 دیگه خوب میدونست باید چیکار کنه 

 دستاشو گذاشت جلو به حالت سجده سرش خم کرد

 در قفس با پام باز کردم

 _بیا اینجا 

 دستو پا از قفس امد بیرون 4همونطوری که میخواستم 

 اروم بلندش کردم روی زانوم خوابوندمش 



 طوری که به شکم خوابیده بود روی پام

 وسیله ای که دوسش داشتم از جیبم خارج کردم گذاشتم کنار تخت

 دستم اروم گذاشتم روی باسنش که تکون ریزی خورد

 خم شدم کنار گوشش 

 به نفع خودته  _شل کن

 فهمیدی حیون؟ 

 العملی نشون ندادعکس 

 که اولین اسپنکو خوابوندم رو باسنش 

 +اخخخخ 

 _خوبته؟

 +چ چشم

 ی کشیدم روی باسنش که خیلی ریز تکون میخورد با انگشت اشارم خط های فرض

 انگشتمو به سمت خط باسنش کشیدم 

 شروع کردم ماساژ دادن 

 انقدر اینکار کردم که زیر دستام کامل شل شد  

 از اینکارش یه لبخند زدم دستم گذاشتم روی کمرش

 اروم که تکون نخوره 

 پالگ برداشتم بی هوا فشار دادم داخلش 

 اخ اخ اخ....+اااااایاییییییی ااا

 _هیش اروم توله... اروم 

به هق هق افتاد میدونستم خیلی میسوزه ولی مطمئن بودم اگه لفتش بدم عضله هاش  

 سفت میکرد ،اونوقت دردش چند برابر بود  

 با خوردن زنگ خونه با عجله گفتم 

 _پاشو حیون مهمونم رسید

 +چییی

 _زهرمار 

 بهت یاد دادم چطور رفتار کنی 

 پوش همون مشکیه لباس مخصوصت ب

 بلند شدم انگشت اشارم به نشونه تهدید تکون دادم 

 _تنبیه نخر برا خودت  

 به سمت ایفون میرم و در باز میکنم

 بوی عطر تند اسپانیایش پیچید تو سالن   با ورودش

 دسته گل و ازش گرفتم  

 بعد از تعارف های الکی 

ی واسه هدف دیگه ای دعوتش  چندشم شد ول  بالخره نشستیم، نگاه گذری به تیپش کردم

 کرده بودم، 



 تو نگاه اول همه میگفتن قشنگه، 

 ولی از نظر من یه هویج قشنگتر بود 

 با صدای نکرش شروع کرد زر زدن 

_وای آیکال اگه بدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود وای من مردم واست اخه تو کی 

 داماد شدی 

 زیر لب گفتم : 

 +اره جون عمت 

   که با تعجب گفت

 _چی 

 سعی کردم لبخندم بخورم گفتم:  

 +هیچی میگم جات خالی بود مراسمم 

 یادم نیست بودی یا نه

 _این حرفارو ول کن عروست کجاست 

 دلم میخواد وانیارو ببینم  

 با یادآوری وانیا اخمام رفت تو هم 

 با صدای بلند گفتم 

 +وانیا کی میخوای بیایی

 برگشتم سمت ویکتوریا 

 +چایی یا نسکافه  

 _من نسکافه میخورم بدون شکر 

 سرم تکون دادم  

 +خب ویکتوریا از شرکت واسم بگو 

 کارا توی نمایندگی هات خوب پیش میره

 شندیدم با امیر عمارت به مشکل خوردی  

 پیچید گفت:با عشوه مخصوص به خودش که موهاشو دور دستش می 

 ایی فروختم_اره چون سهامی که قرار بود به نامشون بخوره به یه شرکت اروپ

_خب دستو پاشو مجبوره ببنده میدونی که عربا یکم بدون حساب کتابن، ایکال این  

 راستی میشه عکساتون بیینم    وقت واسه بیزنس هست  حرفارو ول کن

 +اوم البته فقط اجازه بده گوشیم پیدا کنم 

ونه شدم که  از جام بلند شدم همین بهترین دلیل بود ببینم وانیا چیکار میکنه وارد اشپز خ 

 دیدم با هول داره یه چیزی هم میزنه پشت به من با خودش صحبت میکنه 

+اشغال عوضی ایکال بیا از بیزنس حرف نزدیم ایکال خونتون چقدر قشنگ شده ایکال  

 زهرمار ایکال مرض ای درد بگیری دخترهههه 

 با برگشتن سمت من حس کردم سکته زد 

 +هیییییین



 _ادامه بده 

 +ب .. ب .. بخدا 

 با کشیده ای که زدم تو صورتش سرش انداخت پایین

 +ببخشید 

_روزگارت سیاه میکنم اشغال، فکر میکنی کی هستی راجب نزدیکان من اینطکوری  

 ؟ تو یه حیونی میدونی یعنی چی یعنی از اون دختره ویکتوریا خیلی کمتری حرف میزنی 

 یچوندم  دستم انداختم از روی لباسش نوک سینه اشو سفت فشار دادم پ

 +ااااای

 _صدات در بیاد کشتمت 

 لباش محکم رو هم فشار داد 

 اروم ولش کردم گوشیم از رو میز برداشتم 

 به سمت پذیرایی رفتم 

 +ویکتوریا ببخشید معطل شدی

اروم کنارش نشستم صفحه عکسارو باز کردم با یا اوردی لحظه هایی که داشتیم ثانیه 

ه لحظه نکشید که بجاش یه اخم غلیظ جاشو پر  به ثانیه اش لبخند روی لبم امد ولی ب

 کرد

 دونه دونه عکسارو نشونش میدادم 

 نفس های تندش کنار گوشم میشنیدم

اروم برگشتم سمتش که دیدم نگاهش روی صفحه گوشی نیست، نگاهش قفلی بود  

وانیا رو دیدم، یجوری سرم خم کردم انگار دارم ویکتوریا    رومن، از روی زمین سایه

که با همین حرکتم ویکتوریا نزدیک شد لباش گذاشت روی لبام چشام با   میبوسم،

حرص روی هم گذاشتم، درسته وانیا خیانت کرده بود، ولی من همین وانیای سگو به  

 ویکتوریا ترجیح میدادم 

 دستاشو اروم حلقه کرد دور گردنم

 با چشمای خمارش هر لحظه محکمتر میک میزد 

رو با دیدن این صحنه ها بیشتر خورد کنم دستامو گذاشتم  برای اینکه نقشم بگیره وانیا

پشتش، که از جاش بلند شد روی پاهام نشست رو به روم سرش خم کرد روی گردنم  

 شروع کرد خوردن، 

 با کوبیده شدن ظرف چای روی میز جفتمون عقب گرد کردیم 

 با اخم ساختگی گفتم:  

 _چه غلطی کردی 

چیزی توش یخ زده دیگ اون برق نگاه گذشته  با نگاه کردن به چشاش حس کردم یه  

 کم سو بی جون نگاهم میکرد منتها با خشم   رو نداره،

 و کینه،



 اروم گفت:  

 _ هه ببخشید که مزاحم شدم 

 بلند شدم برم سمتش که ویکتوریا دستمو کشید

 +عزیزم ولش کن یه چیزی گفت 

 بیا نسکافه امون بخوریم 

 به من داد پوفی کشیدم نشستم کنارش که یه فنجون

 و فنجون خودشم برداشت تا یه قلوپ خورد  

همه رو پاشید بیرون و ریخت رو پاش شروع کرد جیغ و دستو پا زدن همینطوری  

 نگاهش میکردم هی میگفتم

 +ویکتوریا عزیزم چیشد نگاهم کن 

 قرمز شده بود هی سرفه میکرد 

 یا جیغ گریه گفت: 

 _فلفللللللللللل 

 کردم اولش با تعجب نگاهش 

 بعد به شلوار رنگ روشن که قرمزی و سیاهی فلفل روش بود 

 برگشتم وانیا رو نگاه کنم که دیدم نیست

 به سختی خندمو کنترل کردم

 با داد گفتم

 _وانیا پدرتو در میارم سگ اشغالللللل

 بود که کردی  این چه کاری

یا که  رفتم به سمت اشپز خونه دبه ماست برداشتم با نون برگشتم سمت ویکتور

 پیچید همینطوری گریه میکرد دور خودش می 

 تند تند لقمه میگرفتم مجبورش میکردم بخوره، 

 _ویکتوریا عزیزم گریه نکن، ببین دیگه نمیسوزه خوب شدی 

 +او اااووون منوو سوزوووند 

 _من اونو تنبیه میکنم تو اروم باش

 

 اون روز ویکتوریا بعد اینکه یکم اروم شد 

 با حالت قهر خداحافظی خشک خالی کرد و زود رفت،

 قالب یخ انداختم توش 2بلند شدم پیرهنم در آوردم یه پیک ویسکی ریختم  

 گرفتم دستم به سمت اتاق وانیا رفتم

 در زدم 

 یرون +کاریت ندارم گمشو ب

 هیچ صدایی نیومد

 محکم در کوبیدم

 ساعته روت پیاده میکنم 24میشمرم خداشاهده نیایی دوره 10+تا 



ساعت کامل شکنجه   24صدای قفل در میاد، میدونستم از این دوره مثل سگ میترسه، 

 روحی جسمی چیز کمی نیست 

 در نیمه بازو  

 باپام کامل هول میدم وارد اتاق میشم

 بود رو زمین،  کنار قفسش نشسته 

 +مثلن میخوای بگی ترسیدی 

تو اگه ترسیده بودی گوه گنده تر از دهنت نمیخوردی، پس توام بلدی، فکر میکردم  

 دستو پا چلفتی باشی اخه ازت هیچی ندیده بودم  

 میرم سمت تخت روش لم میدم 

 _بیا اینجا 

 به اروم بودنم مشکوک شد قشنگ حس میکرد یه چیزی سر جاش نیست 

 یبرم باال صدامو م

 _مگه با تو نیستم حیون گمشو اینجا

 با لرزی که توی بدنش محسوس بود به سمتم میاد زانو میزنه جلوم 

 محتوای مشروب توی دستمو میریزم رو پارکت کف اتاق

 ش_بخور 

 با تعجب نگاهم میکنه

 _مگه با تو نیستم عوضی تمیزش کن با زبون نجست، بجنب تا صبح وقت ندارم 

 تووونم+م...من نمی

 دقیقا منتظر همین واکنشش بودم،

 دستم الی موهاش میپیچونم وسرش و می کوبم به زمین با دست دیگم 

 دماغش میگیرم شروع میکنه نفس نفس زدن 

 طاقت نمیاره و دهنش و باز میکنه  

 سرشو فشار میدم رو زمین 

 _بخور تا بزارم نفس بکشی اشغال  

 شروع میکنه گریه کردن 

 ک...کثیفه +نمی..نمی تونممم 

 سرش بلند میکنم زل میزنم تو چشماش 

 ؟واقعا؟ _کثیفه

 موهاش میکشم و میبرمش سمت اینه 

 با دستم بهش اشاره میکنم

 _کثیف این حیونه،نگاهش کن

تصویرش ببر تو ذهنت، این کص بود واسه همه حرومی، تموم زندگیمو پر از کثافت  

 کرد، حشرش گوه زد به زندگیم

 اونم روز نامزدی،

به تصویر تیکه تیکه شدش تو   لحظه کنترلم از دست دادم با مشت کوبیدم رو اینهیه 



 آینه شکسته نگاه میکنم

 خون دستم روی اینه چند قطره ام روی زمین ریخته میشه 

 با هق هق اروم میگه _دستت   وانیا با ترس نگاهم میکنه و

 میاد نزدیکم و میخواد بهم دست بزنه که فریاد میزنم

 قفست جنده، نمیخوام دستت بهم بخوره _گمشو تو 

 میبینم از جاش تکون نمیخوره  

 با لگد میزنم به پهلوش

 _گمشو نبینمت...نمیخوام جلو چشام باشی حالمو بهم میزنی 

 +ااااخخخ غلط کردم، نکن اینطوری منو بزن با خودت اینطوری نکن دستت آیکال، 

 داره خون میاد...عفونت میکنه 

 سرگیجه میگیرم  

 ی به دستم میندازم، خیلی بگایی شده بودنگاه

 مالفه و رو تختی خونی بود

 خواستم از جام بلند شدم که دیدم نمیتونم

 ضعف کرده بودم

 _وانیا....گمشو گوشیم بیار 

 خیرس هنوز روی دستام   سکوتش باعث میشه با تشر نگاهش کنم که میبینم

 با داد میگم

 _گوشیمممم 

 از جاش پرید و سریع رفت بیرون 

 یه تیکه از ملحفه تختو با دندونم جر میدم و  

 به سختی میبندم دور دستم 

 وانیا میاد گوشی رو میده به دست سالمم 

 رمزش میزنم و زنگ زدم به دیاکو

 _الو دادا کجایی 

 +به بهههه سالم علیکم  

 _ دیاکو، خوب نیستم برسون خودتو خونه ام 

 مکثی میکنه و میگه 

 یه ربع دیگه اونجام  + چیکار کردی با خودت تووو؟

 _ نترس دستمه بستمش تا بیایی

 گوشی قطع میکنم دراز میکشم رو تخت 

 چشام میبندم

 زیر لب جوری که وانیا بشنوه میگم

 _فکر نکن یادم رفته چه گوهی خوردی 

 پاشو گمشو لباس مناسب بپوش یه تی شرتی چیزم واسه من بیار 

 سایز دستشه بعد چند دیقه وانیا میاد یه تی شرت مشکی اور

اروم میپوشمش یادمه این تی شرتو به چه نیتی خریده بودم دلم میخواست دوتایی 



 همزمان یه تی شرت بپوشیم بدن هامون بهم بچسبه هم دیگه رو همش حس کنیم

 اما حاال با چه شرایطی دارم میپوشمش  

 از فکرم پوزخند میزنم  

 یه نگاه به وانیا میکنم 

 پوشیده یه گوشه نشسته بود پاهاشو بی قرار تکون میداد یه پیرهن بلند با شلوار 

 _مثلن میخوای بگی خیلی نگران منی؟  

 باحرفی که میزنم بغضش میترکه دستش میگیره جلو صورتش بلند هق هق میکنه

 زیر لب میگم 

 _تو اگه به فکر من بودی این حالو روزم نبود 

 با خوردن زنگ خونه وانیا سریع از جاش بلند میشه

 از میکنه در ب

 دیاکو با عجله میاد تو اتاق میگه 

 +چه غلطی کردی با خودت دو روز ولت کردم 

 شروع میکنه دستمو معاینه کردن کیفشو میزاره رو تخت  

 _ریدی تو این دستات حاال چجوری میخوای بزنی 

 با تعجب میگم چی 

 _زدن دیگه دیونه دوای هر جوانی صابون گلنار

 ابروهاشو میندازه باال

 مونا دیگه _از ه

با حرفی که میزنه هم قرمز میشم هم نمیتونم خودمو کنترل کنم صدای خندم بعد مدت ها 

 تو خونه میپیچه 

 با اخم ساختگی نگاهم میکنه با لحنی که سعی داره جدی باشه میگه 

 _زهرمار چه خوششم میاد، از اولم میدونستم تو کار صنایع دستی

 فقط هیچ کس قبول نمیکرد رفیق،

 اون کتی عفریته که خدا بزنه وسط جناق سینه اش، نه سینه اش حیفه خصوصا 

 بزنه کمرش، نه اونجام نه وصله به چیزه 

 همینطوری که داشت کسشعر میگفت دستمو بخیه زد بانداژ کرد

گرفت، باعث میشد ادم فکر کنه هیچ غمی  همیشه عادتش بود زندگی رو خیلی ساده می 

 دردشو از بین این همه ادم تو زندگیش نیست ولی من میدونستم

 فقط من میدونستم چه غم بزرگی رو تحمل میکنه، 

 خیلی دلم میخواست کمکش کنم 

 بعد از اینکه کارشو تموم کرد 

 سرش و اورد باال و گفت:

 _آیکال راستی یه چیزی

 +بگو

 _اون دختره، خیلی نگرانته بیرونه هرزگاهی یه نگاه میکنه میره 

 +اسکل وانیاست 



 شرف خب بگو فکر کردم باز دخی تور کردی _عععععع بی 

 با تعجب نگاهش کردم با مشت خواستم بزنم تو بازوش ولی سوزشش یهوییش باعث شد 

 صورتم از درد جمع بشه 

 _اخ لعنتی

 +زهرمار مراقبش باش، فعلن به چس بنده به گوز پیوند 

 _یعنی میخوای بگی تخمی بخیه زدی؟

ران نباش، فقط باید مراقبش باشی تکونش  +ن حواسم بود حساسی نخش جذب میشه نگ

 ندی خب بگو زن داداش بیاد ببینمش

 با یاد اوری وانیا اخمام کشیدم تو هم 

 صداش کردم

 _وانیااا بیا 

 برگشتم سمت دیاکو که دیدم با تعجب داره نگاهم میکنه

 +میگم آیکال نکشیمون، طفلکو چرا اینطوری صدا میکنی گناه داره، 

 ه تو چه _خفه شو زن خودمه ب

 +مگه گفتم ماله منه، میگم یکم مالیم باش 

 با امدن وانیا بحثمون تموم شد دیاکو از جاش بلند میشه و دستش سمت وانیا میگیره 

+سالم دیاکو هستم خوشبختانه تا حاال مالقاتی نداشتیم عععع ن یعنی اون موقع که شما  

 باهم چیز شدین و آیکال تو چیزت بود من استرلیا بودم

 طوری که دیاکو خودشو معرفی میکرد با هر کلمه اش قیافه وانیا دیدنی بودهمین

 با صدای دیاکو به خودم امدم 

 +بچه هااا کجایین، حاال بزارین من برم بعد شروع کنین همو بخورین ، شام چی دارین  

 پوکر نگاهش کردم گفتم

 +ای کارد بخوره تو شکمت که همیشه گشنه ای 

احساس ضعف میکنم ولی اروم قدم برمیدارم از کنار دیاکو وانیا از جام بلند میشم یکم 

 میگذرم میرم سمت تلفن 

 _خب بجای اینکه منو نگاه کنید بگید چی میخورید

 +من که همیشگی میخورم با مخلفات  

 یعنی این بچه اصلن تعارف نداره مدیونید نگرانش بشید 

 برمیدارم،بعد از سفارش غذا به سمت اشپز خونه میرم یکم آبمیوه 

 روی اپن میشینم میگم

_ دیاکو الدوله تو رفیق فاب منی یا رفیقه خواهرمی، من باید از آئیل بشنوم تو امدی  

 سگ؟ 



+اتفاقا میخواستم بگم وای آیکال بمیری واسم که همش درگیر منی تو هی زنگ  

ایمیل پیغام چند بارم شندیدم بخاطرم خودکشی کردی برگشتم دیگه چیکار کنم   هی 

 میدونم اسیرمی 

 آبمیوه پرید توی گلوم  

 +وای حاال هول نکن 

 امد سمتم اروم زد پشتم فکر کنم قرمز شده بودم 

 لیوان گذاشتم کنار

 یکم سرفه کردم تا گلوم صاف بشه 

 +مرگ بگیری نمیزاری بخورم 

 خندید دیاکو ریز می 

 _اوا حاال من نمیزارم بخوری  

 با لبخند نچندان مهربون زل زدم بهش  با سوتی که دادم ترجیحا سکوت کردم و

پوستش بخاطر آفتاب برنز شده بود و بدنش حسابی ورزیده با تی شرت سفید دخترکش 

 شده بود

 از اوپن با احتیاط امدم پایین رفتم سمت کاناپه

 _وانیا میز بچین تا غذا میاد

 +چشم

 +خب منم کمکش میکنم 

 ساعد دستمو گذاشتم رو پیشمونیم

 ت گرم میشد  چشام دیگه داش 

 *وانیـــــا  

داشتم وسیله ای که توم بود بهم فشار میاورد و حسابی درد  باهر قدمی که برمی 

 میگرفت، خیلی سختم بود 

مطمئنم آیکال منو با کسی دیگه اشتباه گرفته واسم پاپوش دوختن هیچی خاطرم نیست از  

 شب نامزدی جز لحظه هایی که با ایکال بودم همه چیز عالی بود

 یزایی که تعریف میکنه عین کابوسه،  چ

همیشه بهم از گرایشش میگفت ولی من چون تجربه نداشتم میترسیدم بخواد بهم اسیب 

بزنه نتونه خودشو کنترل کنه، خصوصا فیلم هایی که دیدم، بدترش میکرد حاال دقیقن تو 

 همون جهنمم 

تکون خوردن مردمک   منتهی اینبار با تهمت بزرگ، انقدر ازم دور شده که صدای قلبش،

تا تیکه یخ بهم زل زده، همه  2وقتی نگاهم میکنه انگار   چشمش دیگه حس نمیکنم،

 کاراشم از حرصه  

درونم پر از حسای ضد نقیضه، شاید داره امتحانم میکنه میخواد بفهمه تا چه حد تا کجا  

 کنارشم،  



 تو این هزارتویی که ساخته فقط خودمم متاسفانه  

 قلبی عاشقتم، ولی همیشه میگفت من  

 با صدای دیاکو به خودم میام

 +خب خانم کوچولو اگه فکرات تموم شد 

 برو آیکال صدا کن

 به میز نگاه میکنم که دیدم همه چیز چیده حتی غذا هارو تحویل گرفته  

 خاک برسرت وانیا چقدر فکر میکردی 

 سریع به سمت ایکال میرم

 خوابیده بود، نزدیکش میشم نگاهش میکنم خیلی مظلوم  

 دستش اروم تکون میدم

 تا تیله سرخ بهم نگاه میکنن 2ک 

 چند بار پلک میزنه بعد سر جاش میشینه 

 چشماش هروقت از خواب بیدار میشد سرخ میشد 

 چند تا نفس عمیق میکشه 

 +دیاکو سر میز منتظرمونه 

 _باشه

 از جاش بلند میشه همراهش به سمت میز میرم 

 ک آیکال میگه

 یق خوابم برد_ببخشید رف

 +فدای سرت گفتم صدات کنه ک غذا بخوری ضعف نکنی، 

 میز براش عقب میکشم صبر میکنم بشینه

 با اشاره دستش میگه ک برم بشینم 

 برام یکم غذا میکشه میزاره جلوم 

 حرفای معمولی سر میز میزنن 

از   ایکالم بخاطر دستش فقط از چنگال استفاده میکرد، خیلی دلم میخواد کمکش کنم ولی 

 عواقبش میترسم

 بعد از تموم شدن غذا میز جمع میکنم

چایی درست میکنم با یکم خوراکی به سمت بچه ها میرم وقتی وارد میشم ایکال حرفش  

 قطع میکنه 

 دیاکو در حالی ک تو فکره میگه 

 _ داداش مطمئنی؟

 با اشاره ایکال ساکت میشه 

 وسایل میچینم رو میز 

 ایکال برمیگرده سمت من 

 برو استراحت کن خیلی خسته ای  _وانیا



با این حرفش میفهمم ک داره منو میپیچونه از جام بلند میشم بعد از شب بخیر ازشون  

 فاصله میگیرم 

 میرم به سمت اتاق 

 نمیدونم کجا بخوابم هرشب یه جا رو تعیین میکنه،

میشینم کنار تخت سرم اروم بهش تکیه میدم سرم میچرخونم تصویر تیکه تیکه خودمو  

   میبینم یعنی این وضعیت چقدر ادامه داره، سطل اتاق میارم خم میشم رو

 میز شیشه خورده هارو جمع میکنم

 تیکه های ریز باقی مونده رو با جارو شارژی جمع میکنم، مالفه تخت میزارم کنار،  

کف زمین فقط بوی گند مشروبی که ریخته بود با خونی که از دستش ریخته شده موند، 

ه  لند میشم دستمال بیارم در اتاق باز میکنم با دیدن ایکال مقابلم یه جیغ خفاز جام ب

 میکشم،

 @goldenfish24کانال تلگرام:

دستم رو قلبم میزارم ایکال بی حرکت و سرد نگاهم میکنه، دستش میزاره رو سینه ام 

 هولم میده کنار وارد اتاق میشه، از بوی مشروب دماغش چین میخوره میگه 

 پاک کن دیگه الکلش پریده بو لش گرفته _این گوه

 +چ..چشم

 به سمت اشپزخونه میرم دستمال شوینده برمیدارم

 برمیگردم اتاق، 

 ایکال روی تخت دراز کشیده ساعدش گذاشته روی چشاش 

 سینه اش منظم باال پایین میشه معلومه خوابش برده،

 کف زمینو تا اونجایی که میشه تمیز میکنم 

یره جلو دهنم و میگیرم و توی سینم خفش میکنم میدونم اگه هروقت سرفه ام میگ

 شه واسمبیدارش کنم بد می 

 بعد از انجام کارم یه گوشه میشینم نگاهش میکنم 

 _عین بز نگاهم نکن

 با تعجب نگاهش میکنم مگ خواب نبود

 _گمشو زیر پام متکا میخوام 

 با سری کج یکم دیگه نگاهش میکنم 

 _چی میخوای سگ؟ 

 نی+خیلی یع 

 یه ابروش میده باال با کالفگی میگه 

 _درست زر بزن 

 +اون



 به پشتم اشاره میکنم

 که لبخند بی روحی میاد رو لباش

 _اون اونجا میمونه کوچولو 

 به نفع خودت دارم کار میکنم 

 قطره اشکی که سمج میخواد بیاد پایین با دستم سریع پاک میکنم   سرم میندازم پایین

 شاره میکنه رو تخت میشینه به پاش ا

 از جام بلند میشم میرم سمتش 

بوی عطرش که بهم میخوره باز حالت جنون بوسیدن اذیتم میکنه سعی میکنم خوددار  

 باشم

_من بهت گفتم اون تا صبح همونجا میمونه از حرفمم پایین نیومدم ولی این بغض گریه 

 ها مطمئنی واسه یه پالگه؟ 

 دستش گذاشت زیر چونم سرم بلند کرد

 اش تو چش

 ایکالی رو دیدم که روز اول با عشق نگاهم میکرد 

 ولی به ثانیه نکشید که رنگش تغییر کرد 

 به تخت اشاره میکنه 

 اروم دراز کشیدم روش بدون متکا پتو 

 ولی خب زیرم نرم بود،

 فقط پاهای استخونیه ایکال و لگدهای که توی خواب میزد طاقت فرساش میکرد..  

رتم بدنم به سختی از زیر پاهای ایکال کشیدم بیرون کشو با افتادن نور افتاب روی صو

 قوسی به بدنم دادم،  

 با عوض کردن لباسم به سمت آشپز خونه رفتم وسایل صبحانه رو میز چیدم،

 هر چیزی که فکر میکردم میتونه مقوی باشه واسش اماده کردم، 

 در حال سرخ کردن تخم مرغ ها بودم که 

لن خمار و اخمو سر میز نشست، در حالی که یه دستش  آیکال با صورت خواب آلود کام

 زیر چونش بود گفت 

 _گشنمه زود باش 

 چشمی زیر لب میگم و زیر تخم مرغ هارو خاموش کردم، میریزمشون تو ظرف 

 میزارم جلوش 

 یه گوشه می ایستم در حالی که لقمه میگرفت با اشتها میخورد گفت 

 وایمیستن؟   _از کی تا حاال سگا بیکارمیشن رو دو پاشون

 سریع خم شدم عذر خواهی کردم  

اصلن دلم نمیخواست واسه خودم تنبیه بخرم، ایکال یا تنبیه نمیکرد، یا اگه میخواست  

 اینکار کنه به بدترین شیوه انجامش میداد، با دستش اشاره کرد برم زیرپاش 

 اروم به سمتش میرم صورتم از درد جمع میشه 



 یاد نمیدونستم زیر پاهاش میپیچیدم از گشنگی ز

 چیکار کنم 

آیکال قاشق مربای آلبالو رو روی نون تستش مالید اروم گاز زد، منم اب دهنم با صدا 

 قورت دادم، یکم سرمو به پاهاش کشیدم مظلوم نگاهش کردم 

 از باال نگاهش بهم انداخت و پوزخندی زد

 با دست سالمش چونم محکم گرفت  

 _توله سگ گرسنش شده اره؟  

 _بله

 رها میکنه با پشت دست میکوبه تو دهنم، لبام میخوره به دندونم پاره میشه  چونم

 صورتم از درد جمع میکنم که گفت : 

 _وقتی میگم توله باید مثل هم نوع هات جوابم بدی، مثل یه سگ فهمیدی؟ 

 _ب.. 

حرفم خوردم یعنی چی مثل سگا، ننه ام سگ بوده یا بابام، خدایا چرا انقدر زورمیگه  

 وری ک فکر میکردم همینط

 با سوزش سرم به خودم امدم 

 ایکال موهامو دور دستش میپیچه و با عصبانیت نگاهم میکنه 

_گوشات نمیشنوه حیون؟ سمعک بخرم واست؟ کاری نکن ازحیون خونگی، تبدیلت کنم  

به سگ نگهبان، فقط دم در وایسی،افتاب بخوره تو سرت، یا تو زمستون از سرما یخ  

 بزنی

 حرفام دقت کن پس خوب به  

 االن باید مثل سگا حرف بزنی 

 واسم پارس کن  

 یکم نگاهش کردم وقتی دید ازم ابی گرم نمیشه گوشیش از تو جیبش درآورد 

 بعد از یکم ور رفتن باهاش 

 فیلمی رو پلی کرد گرفت سمتم

توی فیلم یه دختر لخت با قالده بود که عین سگا گوش داشت دستاش گرفته بود جلوی 

 گردنش 

 و مثل اونا شروع کرد پارس کردن، 

 بیشتر سبک آموزشی داشت 

 از عادی ترین پارس ها شروع کرد تهش دیگه زوزه میکشید

 بعد از تموم شدن فیلم آیکال رو کرد سمتم گفت 

 _پارس کن 

 جاد کرده بود هم عاجز بودم هم ترسیده از حس تحقیری که ای

 هم خیلی حالمو بد میکرد، 

 من دلم این آدم وحشیو نمیخواست 



 همونی که نمیزاشت چشمام بارونی شه   من خیلی دلم تنگه آیکال خودمو میخواد

 ولی حاال باید واسه کتک نخوردن ازش التماس کنم

 یه چک دیگه خوابوند زیر گوشم 

 با فریاد گفت 

 است، مگه نگفتم پارس کن _حواست کج

 نکنه به درد سگ بودنم نمیخوری هان؟  

 +ن ن ن نزن غلط کردم 

 _چه گوهی خوردی

 +هاپ هاپ هاپ 

 _خوبه بلند تر

 بغضم ترکید با صدای بلند هم گریه میکردم هم پارس میکردم 

 با پشت دستم اشکامو پاک میکردم، میدونستم تالشم بی فایدس 

 یه لقمه دیگه واسم گرفت 

 خند زد یکم از شکالت صبحانه رو ریخت رو ساق پاش پوز

 _اخ نگاه چه گندی شد، زود باش وانیا تمیزش کن

 از جام بلند شدم دستمال بیارم که 

 دستمو گرفت  

 _نگفتم دستمال بیاری، گفتم تمیزش کن

 +منظورت چ..  

 _لیسش بزن، وقت ندارم بدو، مگه گرسنت نبود، تا عصر از غذا خبری نیستا 

 زدم خم شدم سمت ساق پاش و زبونم اوردم بیرون زانو

 با دقت شروع کردم لیس زدن، تا کتک نخورم 

 ازم چی ساخته بود؟ یه حیون که هر کاری اون میخواست باید انجام میدادم 

 دلم میخواست ترکش کنم برم دنبال زندگی خودم ولی قلبمو جا میزاشتم  

ودشه، من پا گذاشتم توی دنیاش، ولی بهم  من از اول میدونستم آیکال متعلق به دنیای خ

 قول داده بود هیچ وقت اذیتم نمیکنه 

نمیدونم تا کی میتونم تحمل کنم، بعضی وقتا دلم میخواست خفش کنم اینهمه تحقیر و درد  

 تو گنجابش من نبود

 بعد اینکه صبحانش تموم شد از جاش بلند شد رفت بیرون

 بلند میشم  

ع میکنه حاال اوووووف، اشپز خونه عین بازار شام شده  این همه ریختو پاشو کی جم

 بود

ساعت درگیر تمیز کردن اشپز خونه پختن ناهار بودم کشو قوسی به بدنم دادم 2تقریبا 

 نشستم رو صندلی دستم رو گردنم بود داشتم ماساژ میدادم 

 که آیکال امد تو اشپز خونه داشت با تلفن حرف میزد



مشکیت بپوش دارم میام دنبالت زیادم ارایش نکن خب  _اره قربونت برم اون لباس 

 بوووس، چشم اروم رانندگی میکنم میبینمت بیبی  

سرم انداختم پایین و با انگشتای دستم بازی میکردم ک امد مقابلم ایستاد دستش گذاشت  

 زیر چونم و گفت: 

ذره   _توله سگ من میرم بیرون وقتی میام خونه اینجا مرتب باشه چک میکنم حتی اگه

 ای گرد و خاک ببینم وای به حالته

 یکم با موهام که بلند شده بود بازی کرد

 بیشتر سعی داشت حرصمو در بیاره

 که موفق هم بود 

 رفت تو اتاقش و آماده شد 

 مثل همیشه شیک پیک کرد سویچ و مدارکش برداشت و بدون خدافظی رفت 

ژه میرفت دلم میخواست  تنها چیزی که ازش بجا مونده خط عطری بود که تو مغزم ر

 عطرشو بغل کنم 

 با تصورش از جام بلند شدم پا تند کردم به سمت اتاقش ادکلن و از رو میز برداشتم

عطرشو عمیق نفس کشیدم و خوابیدم رو تخت دلم جمسشو میخواست در حالی که ازش  

دم  میترسیدم، کتک میخوردم، اذیتم میکرد معتادش بودم با تصور اینکه شاید دیوونه ش

 بلند بلند شروع کردم خندیدن

 انقدر خندیدم که اشک از چشام میامد 

نمیدونم ولی کدوم ادمیو دیدید که وسط خنده گریه کنه متکای رو تختشو رو صورتم  

 فشار دادم مشتای دستمو پی در پی میزدم رو مالفه 

 *آیکــــال*  

عشوه خاصی بخنده، ویکتوریا درحالی که دستاش توی دستام گره بود سعی میکرد با 

 حواسمو به ماشین دادم با دقت پارکش کردم یکم پوکر زل زدم بهش 

 دیدم منظورمو نمیگیره لبخند محوی زدم و گفتم  

 _عزیزم قصد پیاده شدن نداری

 +اوا آیکال رسیدیم  

 تو ذهنم گفتم )ن پ توراهیم( از ماشین پیاده شدم منتظر موندم پیاده بشه 

 کرد و   دستاشو دور بازوم حلقه

 رفتیم به سمت در ورودی باغ، 

 کارت ورودی به تولد رفیقش به نگهبان نشون داد 

نگهبان بعد از چک کردن اجازه ورود بهمون داد، یه خانمی نزدیک باغ ایستاده بود با  

 دیدن ما گفت  

 *خیلی خوش امدید لباساتون میتونید تحویل بدین 



 ویکتوریا کت روی لباس شبش درآورد  

 ادتحویل د

 با ورودمون صدای بلنده موزیک 

 باعث شد اخمامو بیشتر گره کنم

 نگاه های هیز روی تن ویکتوریا بدتر عصابم خط خطی کرد 

 لبامو نزدیک گوشش بردم و گفتم

 _عزیزم لباس بلند تر نداشتی؟ 

 +اووم مگه این چشه زشته بهم نمیاد؟

 راه من امدی _لباس قشنگیه فقط عین لباس خواب میمونه، تو به عنوان هم

 حداقل بخاطر من یکم پوشیده تر میبود

 یکم این تفکرات پوسیدت بزار کنار  21+وای آیکال بسه امدیم مهمونی، االن قرن 

 مشتمو روی پام گره کردم 

 دخترک هرزه.. 

 بکنن،  اصلن به من چه لخت بگرد، بزار با نگاهشون تورو

 از جیبم سیگار سناتورم بیرون کشیدم

 بام دستامو گرفتم دور فندک پوک عمیقی به سیگار زدم گذاشتم گوشه ل

 ویکتوریا سرش برگردوند سمتم و گفت 

 +چقدر بهت میاد سیگار کشیدن، 

 خوبه منم بگم سیگار نکش دخترا نگاهت نکنن اره؟ 

از مقایسه مسخره ای که کرده بود پوزخندی زدم تار مویی که جلو چشامو گرفته بود 

 ورتش فوت کردم کنار زدم، دود سیگار توی ص

 جام مشروبی گرفت سمتم،ازش گرفتم 

 یه ضرب خوردم 

میدونستم معدمو میسوزونه، سوختنش انگار یکم آرومتر شدم، با حالت قهر روش  

 برگردوند گفتم

 _چیشده

 +هیچی

 _ویکتوریا یه چیزی میپرسم درست جواب بده چیشده

 +نزدی به جامم نگفتی به سالمتی 

 ، بریز باز _خب مگه یدونه میخوام بخورم

 امشب تا صبح میخوایم بخوریم 

 +جدییییی، وایییی من عاشق مستیم 

 هیچ وقت این دخترو درک نکردم 

 ولی ذات شروری داشت که به وضوح حس میشد   با اینکه همیشه مهربون بود

 با دستی که بانداژ شده بود سیگارمو خاموش کردم

 هنوزم وقتی بهش فشار میاوردم میسوخت لعنتی،  



وردم باال که نگاه خیره یه دختر باعث شد کمی مکث کنم، انگشت شصتمو روی  سرم ا

 لبم کشیدم نگاهمو ازش گرفتم 

 حسابی گرمم شده بود کروات یکم شلش کردم دکمه پیرهنم باز کردم، 

 ویکتوریا نگاهم کرد لبخند محوی زد 

 دست چپش گذاشت روی پام و گفت:  

 _عزیزم بریم برقصیم؟

 برقص +تو دوست داری برو 

 _من با تو میخوام برقصم 

 کشیددستشو نوازش وار روی رونم می 

 _بخاطر من 

 +باشه

از جاش بلند شد لباسش مرتب کرد با اینکه کفش پاشنه بلند پوشیده بود یه سر گردن  

 ازش بلند تر بودم، من نمیدونم چه اصراریه پاشون بگا بدن که این کفش هارو بپوشن، 

مالید با ناز عشوه خاصی سرش  اسنش از پشت بهم می وسط پیست رقص در حالی که ب

 کج کرده بود سمتم، ریز خندید

 منم سعی میکنم یکم باهاش تکون بخورم تا هماهنگ باشیم دی جی اهنگ تغییر داد

 اکثرا زوجا وسط بودن 

 چراغارو خاموش کردن ویکتوریا دستش گذاشت روی سرشونم

 شدصورتم پخش می  سعی کرد بیشتر نزدیک بشه طوری که نفسش توی

 عطر شالیزی که زده بود تموم ریه امو پر میکرد 

 دستم دور کمرش گرفته بودم 

 سرش خم کرد گذاشت روی سینم

 دستاشو هدایت کرد سمت رون پام 

 با ریتمی که اهنگ داشت

 

 @goldenfish24کانال تلگرام:

 ��️�� گمشده در تو 

 دستش عین پاندول ساعت حرکت میکرد 

 ز زیر گلوم شروع کرد بوسیدن سرش اورد باال ا

 تا زیر گوشم، 

لباشو مماس لبام قرار داد حس میکردم عضله های بدنم خیلی شل شدن مقاومت خیلی 

 سخت شده بود خصوصا که یه شیشه مشروب تاثیر خودشو گذاشته بود  



 کشید لباشو با مهارت رو لبام می 

 شو محکم میک میزنمدستاشو دور گردنم حلقه کرد لبامو عمیق بوسید، لب پایین

 دستم روی باسنش میکشیم

 خداروشکر چراغا خاموش بود

 با تموم شدن موزیک، دستشو گرفتم به سمت ویال رفتیم

 پله هارو باال رفتم، ماشاهللا چه خبرایی بود اکثر اتاقا پر و صدای ناله شهوت میامد، 

 اخرین اتاقی که رسیدیم درش باز کردم 

نداشتم بوندمش به دیوار لباشو محکم میک میزدم شکدستای ویکتوریا رو کشیدم چس

 حسابی کبود شدن 

 وقتی باد میکرد گازش میگرفتم میدونستم حسی بین سوزش لذت بهش میده 

 در با پام بستم کلیدش توی قفل چرخوندم

 ویکتوریا منو به سمت تخت هدایت کرد 

 میدونستم نمیتونه رو پاش وایسه

 بدنش سست شده بود

 اون نداشتم مسته مست بودم کم از  منم

 خم شدم سمت گردنش میک زدم دستم روی سینه هاش کشیدم

 نوک سینشو از روی لباس حسابی فشردم

 صداش تموم اتاقو برداشت  که

 کروات و دونه دونه دکمه های پیرهنمو باز کردم  

 دندونم گذاشتم روی سر شونش

 یه گاز اروم ازش گرفتم 

 دستش دور گردنم حلقه کرد 

 دنش و عمیق میبوسیدمکل ب

 تا روی شکمش 

 زبونم در آوردم کمرش سفت گرفتم

 که با جیغ اسممو صدا زد 

 _اه....ااااایکالل 

 سرم آوردم باال بخاطر مستی زیاد حرفام کش میامد

 +جووووووونم وانیا

 از اسمی که روی زبونم امد شوکه شدم 

 چند لحظه گیج بهش زل زدم و بعد 

 سریع از روش بلند شدم  

 توریا با اخم گفت ویک

 _تو بغل من به فکر اون اشغالی  



نفهمیدم چی شد ولی سیلی محکمی خوابوندم زیر گوشش، هیچکس حق نداشت به وانیا 

 چیزی بگه جز خودم 

 اون به من بد کرده بود نه به این هرزه که هر چی از دهنش در بیاد بگه 

 با نفرت نگاهش کردم 

 تند تند دکمه های لباسم بستم 

 زدن های ویکتوریا اهمیت ندادم به صدا 

 تا قفلش باز کنم از این اتاق خفقان خالص شم    به سمت در رفتم

ویکتوریا افتاده بود به پام پشت سر هم میگفت غلط کردم بخدا اشتباه کردم آیکال نرو، 

 من هیچی نمیگم الل میشم 

 بی توجه بهش در باز کردم به سمت پله ها رفتم از ویال خارج شدم 

 تو حال خودشون بودن در حال خوش گذرونی همه 

میدونستم وقتی مستم نمیتونم پشت ماشین بشینم ولی فضای مهمونی روی مغزم بود، از 

 در ورودی خارج شدم 

 سوار ماشین شدم، 

 کردم همه حواسمو جمع کنمسعی می 

 یراژ دادم  پام رو گاز گذاشتم و

 گاهی جلوی چشام تار میشد

 جازه راهشون باز کردن میدونستم اشکام باز بی ا

 چقدر بغضم بی جنبه شده بود.

 همه اینا تقصیر وانیاست

تقریبا نزدیک خونه بودم کنار سوپر مارکتی نگه داشتم خم شدم جلوی جوی آب هر چی  

 تو معدم بود خالی کردم

 معدم وقتی عصبی میشدم بهم میریخت

 یادم نیست   اخرین باری که قرص معده خوردم

 خیابون جارو میکرد با عجله به سمتم امد گفت: پاکبانی که کنار 

 _حالت خوبه پسرم چرا بهم ریختی 

 به حرفی که زد پوزخند زدم گفتم:  

 +خوب میشم 

 سرشونه هاش انداخت باال گفت: 

 _امیدوارم 

 +عمو یکاری میکنی واسم؟

 _بگو پسرم

 +یه اب معدنی میگیری قرصمم تو ماشینه، داخله داشبورد

 تش گرفتمکارت اعتیاریم به سم

 بعد گفتن رمز 

 همونجا کنار جدول ها نشستم  



 بعد خوردن قرص از جام بلند شدم

 از پیرمرد تشکر کردم 

ضعف کرده بودم و باید خودمو جمع جور میکردم در ماشین باز کردم پشت فرمون  

 نشستم سرم گذاشتم روی فرمون 

ی نابودی، اون به من چم شده بود یعنی هنوز توی ناخودآگاهم درگیرش بودم و این یعن

 بدترین نحو خیانت کرد

عین خیالشم نبود، حتی وقتی بهش میگم فقط نگاهم میکنه، و من این واکنشش هاشو  

نمیفهمم، سرم و اوردم باال ، حس کردم چشام تار میبینه پلکام محکم فشار دادم تا دیدم 

 درست شد، به خشکی شانس حاال چشمام تار شده بود

 به سمت خونه حرکت میرونمماشین روشن میکنم و 

داشبرد باز کردم از توش یه شکالت بیرون اوردم با دیدن مارک روی جلدش باز وانیا  

 اومد جلو چشام 

 از پنجره با حرص پرتش کردم بیرون 

 پام روی گاز فشردم 

 نزدیک خونه ریموت زدم ماشین پارک کردم 

 مطلق فرو رفته بود از پله ها رفتم باال وارد خونه شدم عجیب خونه توی تاریکی 

 اخه وانیا از تاریکی میترسید، چراغارو روشن کردم.

 به سمت اتاقش رفتم در با ضرب باز کردم 

 اما فقط جای خالیش بود

 همزمان که خونه رو میگشتم اسمشو صدا میزدم 

 طبقه پایین نبود 

 پله هارو با عجله باال رفتم در بازکردم 

 با دیدنش روی تختم پوفی کشیدم 

 بستم  در پشتم

 کتمو رو دسته صندلی انداختم

 به صورت غرق در خوابش نگاه کردم

 لباش جمع کرده بود معلوم بود با بغض خوابش برده

 رفتم نزدیکش ادکلنم بغل کرده بود متکام زیر سرش بود

 سرم نزدیک گوشش کردم

 با صدای بلند داد زدم

 _رو تخت من چه غلطی میکنی 

نگاهم میکرد چشاش بخاطر خواب پوف کرده بود   با ثانیه نکشید سیخ نشست با ترس

 دو دو میزد، دستم بردم سمت صورتش نوازش وار گونشو لمس کردم 

 یهو محکم خوابندم زیر گوشش 

 _یه سگ، بهم بگو یه سگ نجس روی تخت من چه غلطی میکنه هان.  

 کلمات نامفهوم بیان میکرد، بجای اینکه دلم بسوزه بدتر حرصم گرفت 

 از تخت پرتش کردم روی زمین،موهاشوکشیدم 



 دکمه های پیرهنم باز کردم خیلی وقت بود حالشو جا نیاورده بودم

 بدون اینکه نگاهش کنم رفتم سمت کمد  

 طناب های مخصوص بانداژ درآوردم 

 برگشتم سمتش

_یه سگ چرا باید لباس تنش باشه، در بیار اون بی صاحابارو، بهتره تا وقتی میام لخت 

 باشی  

رفتم طبقه پایین پس از گشتن البه الی وسیله ها، جعبه ای ک خیلی دوسش داشتم همراه  

 خودم اوردم باال  

 وانیا طبق خواسته ام لخت شده بود 

 سرش انداخته بود پایین

 تا از در اتاق وارد شدم متوجهم شد بیشتر تو خودش جمع شد 

 تموم این رفتاراش سادیسمم بیشتر تحریک میکرد 

 م ساعت درگیر بستن دستو پاش بودم  تقریباً نی

 پاهاش جفت کردم

 و دستاش کناره بدنش بسته بودم  

 چراغ اتاق خاموش کردم 

 از کنارش المپ آبی رو روشن کردم  

 از روی زمین بلندش کردم گذاشتمش روی تخت 

 جعبه ک خیلی دوسش داشتم باز کردم

 دستکش های التکس مخصوصمو پوشیدم 

 ه ریز سوزن، اسپری الکل، فندک، و جعب

 و قیچی و نخ 

دستمو گذاشتم رو سینه های کوچیکش اروم فشارشون میدادم، نوکشو بین دوتا انگشتم  

 له میکردم ک هر سری وانیا صورتش از درد جمع میکرد 

 میشه   میدونست سرصدای زیاد باعث بدتر شدن

 خم شدم روی سینش زبونم اوردم بیرون 

 بدون اینکه بهش برخوردی داشته باشه 

 روی هوا زبونم تکون دادم،

 اینکار چند بار تکرار کردم، تا نوکشون کاملن سیخ شد

 الکل از توی جعبه بیرون اوردم 

 روی سطح سینه هاش پاشیدم با دستام پخش کردم 

تا سر تیز 2از همش جذاب تر بود چون   6جعبه سوزن های نازکم بیرون اوردم شماره 

 داشت 

 کردم ضدعفونیش کنم  الکل بهش زدم، با شعله فندک سعی 



با نزدیک کردن سوزن به سینش تازه به حرف امد، میدونستم مثل سگ از سوزن 

 میترسه 

 +آیکال به بخدا غلط کردم 

 چیکار میخوای بکنی، بخدا اشتباه کردم من من 

 صداش به وضوح میلرزید  

 نیش خندی بهش زدم نوک سینشو کشیدم سوزن خیلی نرم آهسته واردش کردم 

 یغ داد کرد شروع به ج

 +ااییی ااااای، سوختتتشش

 سوزن دیگه از جعبه برداشتم دقیقن با فاصله یکم باالترش زدم

 تموم بدنش عرق کرده بود زیر دستم میلرزید التماس میکرد 

 سوزن بعدیو روی خط بین دوتا سینش کشیدم تا سر نافنش 

 خراش خورده بود میدونستم خیلی میسوزه 

 تا سوزن،   7بعد از زدن 

 وک نخ رو برداشتم باز کردم، خم شدم رو شکمشد

 گفتم

 _بهتره تکون نخوری جوجه 

 سوزن ک روی شکمش زده بودم توی دستم گرفتم

از توش نخ رد کردم، بخاطر فشاری ک بهش میاوردم یا بیشتر فرو میرفت یا سر جاش  

 تکون میخورد، ک جیغشو درمیاورد 

 بعد از این یه نخو از تموم سوزن ها رد کردم 

 سر نخو به تهش گره زدم

 از روش بلند شدم، 

 انگیسی رو درست کرده بودن   Aنخ ها حروف 

 دستمو گذاشتم روی سوزن 

 نگاهش کردم 

 _اربابت کیه حیون؟ 

 +ااخ ااییی ن 

 با پشت دستم کوبیدم تو دهنش

 _جواب سوالم بده  

 سوزن یکم تکون دادم ک با فریاد از الی دندون های قفل شدش گفت 

 بم شمایی+ شما اربا

 پوزخند زدم درجا نخ هارو متصل کشیدم

 +آخ 

 تموم صورتش از اشک پوشیده شده بود

 گرفت  هق هق میکرد لباش گاز می 

 بخاطر اینکه سوزن ها تو یه مسیر نبودن بعضیا نصفه هنوز تو سینش مونده بودن

 خیلی اروم سوزن هارو خارج کردم ک



 ک از بعضی نقاطش خون زد بیرون  

زدم به سینش ک بدنش از سوزش شروع به لرزیدن کرد جیغ نخراشیده ای  دوباره الکل

 کشید

 سمت صورتش خم شدم،

 دونه های عرق پیشونیش پر کرده بود

 لباش به کبودی میزد از فشار زیاد

 دستمو الی موهاش بردم 

از رو صورتش کنار زدم، من هنوز این عوضیو دوسش داشتم، وجودم هنوزم میلرزید  

 یکار میکردم،ولی هرزگیش چ

 میبخشیدمش میشدم بی غیرت اون شب با یکی خوابید فردا شب با یکی دیگه 

 منو میکرد ملیجک خودش این همه وقتم همینکار باهام کرد، قلبم، لعنت بهش 

 قطره اشک سمجی که گوشه چشمش خیس کرده بود با انگشت شستم کنار زدم

 م خیلی درد میکشهکنارش دراز کشیدم، دست کشیدم رو سینه هاش میدونست

نوکشو یکم ماساژ دادم که صدای ناله هاش بلند شد، دستمو بردم سمت پهلوش دور  

 نافش دورانی چرخوندم

 الله گوشش به دندون گرفتم

 انگشتم توی نافش فرو کردم، کمرش به ثانیه امد باال و آه غلیظی کشید 

 از روش بلند شدم 

 لباسام کامل درآوردم  

 د نگاهش رو بدنم میچرخی

 خیلی زود نگاهش برداشت 

 میدونست از خیره شدن بدم میاد 

 هنوز عادت هامو یادش نرفته بود 

 از یخچال کوچیک کنار تختم ظرف یخ برداشتم 

 گذاشتم تو دهنم 

 خم شدم روی تنش زانوم گذاشتم الی پاش

 تیکه یخو گذاشتم نوک سینش که نفس حبس شدشو با فشار ازاد کرد 

 تنش میچرخوندم لبامو و یخو با مهارت روی

 تا نزدیک نافش

 دستام کنار پهلوش قرار دادم یخو گذاشتم روی نافش

 یه تیکه یخ دیگ برداشتم 

 خم شدم سمت واژنش شیارشو با دستم باز کردم 

 یخو گذاشتم الش

 به صورتش نگاه کردم که چجوری تند تند عین ماهی نفس میکشید 

 از روش بلند شدم 

 طناب های روی بدنش باز کردم

 اید میدیدم مهارتش در چه حده  ب



 *وانیا*  

 تموم بدنم کوره آتیش شده بود

 ولی با سرمای یخ به دمای متعادلی رسیدم

خوب بلد بود چیکار کنه، طرز نگاهش امشب بعد تنبیه فقط کمی مهربون شده بود، ولی 

 بوی الکل دهنش نشون میداد توی حال خودش نیست پس بیخود نباید دل خوش میکردم، 

 م جای سوزن های گز گز میکرد تمو

 روی تخت دراز کشیده بود

 بهم گفته بود حق ندارم نگاهش کنم

 ولی چجوری میتونستم به بدنش خیره نشم

 همیشه تصورش میکردم، االن جلوم بود 

 دقیقن یک قدمیم، وای وانیا خاک بر سرت دختر، نمیتونی خودتو کنترل کنی

 سه ثانیه نگاهم به سمت بدنش کشیده میشد سعی میکردم در دیوار نگاه کنم ولی زیر 

 نمیتونستم دیگ نمیتونم 

 میدونستم چه کارایی دوست داره 

 ولی اینکه حکم مرگ داشت یا زندگی 

 با خدا بود، باید قمار میکردم، 

چقدر کسشعر تو مغزم میگذره ، همش بخاطر محدود کردنه، این بدن مال من بود، 

 میخواستم لمسش کنم 

نسخ شدین، به در دیوار بزنین و جلوتون باشه ولی نتونین بهش دست نمیدونم تا حاال 

 بزنین 

 روحم به سمتش پرواز میکرد  

 دلم میخواستش، تموم وجودم فریاد میزد 

 به خودم امدم کنار پاش زانو زده بودم 

صورتمو به کف پاهاش چسبوندم عمیق نفس میکشیدمش، هرطوری باشه میپرستمش، 

 شم هرجوری ک بخواد براش می

این حسای جدیدی که تو وجودم رخنه    فقط خودشو ازم نگیره همینطوری کنارم بمونه،

 کرده بود بخاطر کارایِی که باهام کرده 

 مالیدمصورتمو به طور آهسته می 

 لبام مماس اولین انگشت پاش کردم 

ش کاشتم، همین کع واکنش بدی نداده بود نشونه خوبیه ، از جام بلند شدم بوسه ای رو 

 ماش میخ چشمام شد چش

لبامو گاز گرفتم سرمو کج کردم دستمو الی موهام کشیدم دست راستمو روی تنم کشیدم 

 با اینکه سینه هام میسوخت ولی با وجود لمس دستای آیکال، دوسشون داشتم، 

خم شدم روی ساق پاش با لبام لمسشون کردم این راهو ادامه دادم، تا کنار های رون  

 خم کردم   پاش سرم تا اخرین حد



 دلم نمیخواست بدون اجازش کاری کنم

 وقتی دید حالت تعظیم به خودم گرفتم،

 پوفی کشید موهامو توی دستاش گرفت 

سرمو گذاشت روی واژنش، نفس عمیق کشیدم لبام گذاشتم روش اروم میبوسیدمش که  

 آه غلیظی کشید گفت: 

 _خودت خواستی توله سگ

م ولی سعی داشتم نهایت استعدادمو به رخ  سرمو روش نگه داشته بود حس خفگی داشت

 بکشم

 نزدیک ارضا شدنش بود که سرمو کشید عقب، 

 از جاش بلند شد رفت سمت کمد 

کمربند مخصوصش پوشید در کشو باز کرد که به خودم لرزیدم با صدای آرومش که  

 ترسناک ترش میکرد گفت:  

 _بهتره بجای دید زدن، به شکم دراز بکشی 

 انجام دادم کاری که گفته بود 

 سرم توی بالشتش فرو کرده که 

 با خنک شدن واژنم فهمیدم ژل لوبریکانت زده، دراز کشید روی بدنم

 سنگینی که ایجاد میکردو خیلی دوست داشتم،

 سرمو کج کرد الله گوشمو به دندون گرفت 

 با پاهاش پاهامو بیشتر باز کرد، ترسیده بودم 

 شهوتم بیشتر بشه، لباش کنار گوشم تکون میخورد باعث میشد 

 با صدای ارومی گفت: 

 _میخوای بهم بدی اره؟ میخاری توله 

 برات میخارونمش 

 با حس سفتی دیلدو، خودمو بیشتر جمع کردم، 

با فرو رفتنش خودمو کشیدم باالتر که نزاشت، دستاش سینه هامو قاب گرفت منو سر  

 جام نگه داشت با قدرت واردم کرد 

 ماهیچه های داخلی واژنم کش امده بودن، صورتم از درد جمع شده بود، 

 که شروع کرد کمر زدن.  

 حرفاش زیر گوشم حشری ترم میکرد 

 _داری به اربابت میدی اره، شل کن توله 

 حرکاتش تند تند کرد

 صدای اه نالم کل اتاقو گرفته بود

 رفته رفته حس کردم هیچ دردی حس نمیکنم فقط لذت بود که بهم تزریق میشد

 دارم جرت میدم آره  _جووووووووون

 بدنم سر شده بود به خودم میپیچیدم



 با حس خالی شدن لرزش بدنم شروع شد 

 چند لحظه همونطوری نگه داشت 

 تا نفس جفتمون جا بیاد

 از روم کنار رفت کمربند و باز کرد، انداخت یه گوشه 

 یه طرف تخت دراز کشید

 دلم بغلشو میخواست، شدیدا به آغوشش محتاج بودم.

یزی نصیبم نشد دلم بدجوری گرفت ناخودآگاه یه بغض بدی گلوم چنگ زد از ولی چ

همونایی که کنترل اشکا سخت میشه و فقط باید محیط اطراف ترک کنی به یجایی پناه  

 ببری تا اروم بشی

 تا غرور خورد شدت اذیتت نکنه  

 حالم از خودم بهم میخورد 

امدم بیرون پله هارو درست نمیدیدم، مالفه رو تخت دور خودم پیچیدم بی صدا از اتاقش 

 سرم گیج میرفت 

 میله های کنار پله هارو گرفتم کنارش نشستم سرم بهش تکیه دادم،

 حس میکردم گلوم حسابی گرفته، 

 دستم رو گردنم گذاشتم سعی کردم با ماساژ دادنش از این حالت خارجش کنم 

 از جام بلند شدم به اتاقم پناه بردم

 اب باز کردم وارد حموم شدم شیر 

 تا پر شدن وان به تصویر خودم تو اینه که بخار اب کم کم محو میشد نگاه کردم 

 پاهام توی وان فرو کردم، دراز کشیدم 

 گرمای آب حال جسمیم خوب میکرد، 

 االن بجای آیکال، آب منو بغل کرده بود

 چقدر بی کس شدم که به این چیزا فکر میکردم  

م روی تنم، روی موهام، حسابی کف درسته کرده  شامپو توی اب ریختم دست کشید

 بودم،  

 چشمم خورد به قفسه باالی وان با دیدن اردک های کوچولوم، چشمام برق زد،  

 دختره گنده شده بودم ازدواج کرده بودم 

ولی هنوز با دیدن اینا انگار یه بچه کوچولو میشدم، چیدمشون تو اب حسابی مشغول 

 شدم. 

 م با کوبیده شدن در حمو

 شوکه به خودم امدم دیدم هنوز تو وانم

 آب یخ کرده بود

 بدنم کوفته شده بود درد میکرد 

 با بیحالی از جام بلند شدم 

 به سمت در رفتم 

 در باز کردم که آیکال با چشمای به آتیش نشسته اش نگاهم کرد با فریاد گفت 

 ساعته اون تو هان؟  5_چه غلطی میکردی 



 ی این همه ساعت اینجا بودم؟ سرم انداختم پایین گفتم: چشمام تا اخر حدش باز شد یعن

 _ببخشید من، نمیدونم چیشد خوابم برد 

 دستش باز کرد منو با بدن خیس درحالی که دندونام بهم میخورد محکم بغل کرد. 

 سرم رو سینه اش بود، باورم نمیشد

 یعنی خواب بودم، شایدم تو وان مرده بودم هرچی که هست آرامِش مطلقه 

 تام قاب کمرش کردم لمسش کردم به خودم فشارش دادم دس

 وقتی به خودم امدم که منو روی تخت گذاشته بود محکم بغلم کرده بود گریه میکرد 

تموم اینکاراش شاید کمتر از یک دیقه بود. نمیفهمیدمش، آیکال پر از تناقض شده بود، 

 و این نشونه خوبی نیست

 ختماشکاش پاک کردم پتو روی جفتمون اندا 

 حس میکردم یه دختر بچه کوچولو بغلمه 

 پیشونیش عمیق بوسیدم، 

 دستم البه الی موهاش بود لحظه ای نوازش هام قطع نمیشد

 میدونستم به پشت گردنش حساسه 

 با نوک انگشتام لمسش کردم

 که عین بچه گربه ها بیشتر تو خودش جمع شد سرشو فرو کرد تو سینم 

 واقعن از این حرکاتش شوکه بودم 

 دلم میخواست بفهممش ولی هرچی جلو تر میرفتیم، بدتر میشد 

 با ریتم گرفتن سینه اش فهمیدم خوابش برده 

 هوا روشن شده بود که چشمام رو هم افتاد  

 *آیکال 

 به سختی چشامو باز کردم، نور آفتاب پهن شده توی اتاق چشمامو میزد 

 چند بار باز بسته اش کردم 

 نم بود کهخمیازه ای کشیدم دستم رو ده

 متوجه شدم وانیا کنارم خوابه 

 با یاد اوری دیشب اخمام رفت تو هم 

 من چیکار کرده بودم،

 پوفی کشیدم از رو تخت بلند شدم

 به سمت دستشویی رفتم

 صورتم چند بار شستم، تا حالم جا امد

 رفتم سمت اتاقم و بعد تعویض لباس

 سویچ برداشتم، 

 به سمت ماشینم رفتم، 

 شبورد سیگارم درآوردم سوار شدم از دا



 گذاشتم گوشه لبم درحالی که از پارکینگ خارج میشدم روشنش کردم 

 به اخرین سرعت به سمت شرکت رفتم

 خیلی وقت بود سر نزده بودم 

 نزدیک شرکت بودم که ماشینه ویکتوریا رو از آینه پشت سرم دیدم 

 پنجره دادم پایین فیلتر سیگارم انداختم بیرون

 ت شدموارد پارکینگ شرک

 گوشیم از صندلی برداشتم 

 قدم هام تند کردم به سمت آسانسور. 

 به صدا زدن های ویکتوریا اهمیتی ندادم 

 دکمه اخرین طبقه برج زدم 

آسانسور شیشه ای نشون میداد من چقدر کوچکم تو این شهر بزرگ، شاید از یه نقطه  

 ام کوچک تر

 با ایستادن آسانسور یقه پیرهنم مرتب کردم

 ن تو کار خودشون بود همه سرشو 

 ولی با دیدنم از جاشون بلند شدن بالخره بعد از چند ماه منو میدیدن.  

وارد اتاقم شدم هوای داخلش انگار مرده بود،تهویه رو روشن کردم رفتم سمت میز  

 کارم

بدون اینکه به چیزی دست بزنم از اتاق    با دیدن گرد خاک روش اخمام تو هم کشیدم

 خارج شدم 

 دشون رفته رئیس کیه انگار یا

 صدام گذاشتم رو سرم با فریاد گفتم:

 _مسعودی کجایی؟ 

 همه جا سکوت حکم فرما شد همه گردنشون به سمتم کج کردن 

 با دیدن جای خالیش عصبی تر فریاد زدم 

 _کسی میدونه مسعودی کجاست؟ کرالل که نیستید جواب بدین

 گم کرده بود امد بیرون گفت:مسعودی با عجله از آبدارخونه در حالی ک دستو پاشو 

 _َب بله رئیس؟ 

 توی چشماش نگاه کردم ک زیر سنگینی نگاهم سرش انداخت پایین

 _این چه وضعیه اتاق من داره؟ یعنی انقدر بیخیالو کثیفی تو؟ 

 بهتره به فکر کار جدیدباشی، برو حسابداری واسه تسویه  

 بدون اینکه نگاهش کنم برگشتم اتاق

 در محکم کوبیدم

 فن شرکت وصل کردم به رحمانی زنگ زدمتل

 _الو رحمایی، بیا اینجارو تمیز کن حالم داره بهم میخوره، یه چاییم بیار هیچی نخوردم

 با صدای در فکر کردم خانم مسعودیه خواستم داد بزنم ک ویکتوریا داخل شد 



 خیلی تند گفتم 

 _این خراب شده مگه منشی نداره هماهنگ کنی بعد وارد بشی 

 کتوریا گفت: که وی

 +آیکال اروم باش مگه من هرکسم اخه 

 دستمو رو صورتم کشیدم گفتم: 

 _قوانین من حرف اول میزنه ویکتوریا 

 دست راستمو گذاشتم تو جیب شلوارم به گوشه میز تکیه دادم گفتم:

 _حرفتو بزن 

 +اووم، من بابت دیشب

 حرفشو قطع کردم 

 _بهتره فراموش کنی مهم نیست

 هول کرد و گفت:  

 ن خب باید عذرخواهي کنم، ببخشید + 

پوسته گوشه لبم روی اعصابم بود محکم گازش گرفتم برگشتم سمت ویکتوریا با لحن  

 منظور داری گفتم: 

_همتون از یه قماشین واسه من دیگه ادا تنگارو در نیار، همین تو خودت با هرکس دلت  

طرح هامو بهت  میخواست تو اون شرکتت خوابیدی بار ها پشت در وقتی میخواستم 

نشون بدم صدای ناله هات میامد، پس انقدر رو مخ نباش ادای عاشق پیشه هارو در  

 نیار، حداقل اینکه خودت باش باور کن خودت قشنگتری

اگه میخواستم راستشو بگم شبیه گوجه شده بود از گوشاش دود خارج میشد فکر  

 نمیکرد تا این حد دستش بخونم 

 با عصبانیت گفت:

 شه با کی داری حرف میزنی +حواست با

 هجوم بردم سمتش فکشو تو مشتم گرفتم فشار دادم گفتم: 

 _حواسم نباشه چه غلطی میخوای بکنی

 از الی دندوناش غرید

 +خیلی کارا

 صدای در امد هردومون از هم فاصله گرفتیم، 

 شالشو مرتب کرد، با هول دادن رحمانی ریختن چای وسایل توی سینی از اتاق زد بیرون 

 کردحمانی بدبخت هاج واج نگاه می ر

 برگشتم سمتش گفتم

 _نمیخواد صبحونه اینجارو جمع کن 

 فردا میام تمیز باشه همه جا، کل شرکت باید برق بزنه 

گوشیم برداشتم به سمت در رفتم با دیدن مسعودی اخمام کشیدم تو هم سریع به سمت در  

 خروجی رفتم

 سوار ماشینم شدم شرکت ترک کردم  



 ل توی خیابون های شهر چرخ میزدم ماشینم گوشه خیابون پارک کردمبی خیا

 پاکت سیگارم درآوردم 

 یه نخ گذاشتم گوشه لبم، با فندکم روشن کردم به ادمایی که با تعجب نگاهم میکردن 

 خیره بودم، دلم از تموم ادما گرفته بود 

 همه بهم ثابت کرده بودن کثافتن،

 باید یا این صفتشون کنار میامدم، 

 سیگار با پاشنه پام له کردم، معدم حسابی درد میکرد، از دیشب هیچی نخورده بودم 

 با دیدن تابلو جیگرکی به سمتش رفتم

پرس سفارش دادم، بعد از اماده شدنش حساب کردم سوار ماشین شدم بوی نون تازه 2

 اش حسابی مستم کرده بود یه تیکه کندم اروم جویدم.

شدم، هیچی تو خونه نداشتیم، سفارشم به سوپری دادم نزدیک خونه بودم که پیاده 

 ماشینم همون بیرون پارک کردم

 جعبه غذا رو گرفتم دستم وارد خونه شدم 

 از سکوت خونه معلوم بود وانیا هنوز خوابه،

 غذا هارو گذاشتم رو اوپن، کتم درآورم، 

 به سمت اتاق وانیا رفتم،

 زدم، با دیدن صورت غرق تو خوابش بی اختیار لبخند

به شکم خوابیده بود موهاش کل صورتش پوشوند نمیزاشت خوب ببینمش دهنش باز و 

 آب دهنش از کنار لبش ریخته بود رو بالشت 

 با یاد آوری کاری ک میخواستم باهاش بکنم نیش خند زدم 

 رفتم جلو اینه اتاقش، موهام بلند شده بود تا روی گردنم میامد

 باید یه فکری به حال خودمون میکردم، موهای وانیام بلند شده بود 

 قیچی ابروش برداشتم 

 یکم از موهام قیچی کردم رفتم سمتش 

خم شدم روش موهارو به سمت دماغش بردم، تکون دادم صورتش جمع شد یکم تکون  

 خورد صورتش برگردوند، اسپری شیو برداشتم بردم بیرون از اتاق تا سرصدا نکنم 

دکمه اش فشار دادم پر کردم تو دستم، نیش خند زدم تکونش دادم تا حسابی کف کنه 

 بردم اتاق 

اروم مالیدم به دستاش، موها رو برداشتم بردم سمت دهنش تند تند تکون دادم ک اینبار  

 دست پر از کفش مالید به صورتش 

 نتونستم تحمل کنم بلند شروع کردم به خندیدن شکمم گرفته بودم،  

 یف شده بود، اینور اونور نگاه میکرد، وانیا با منگی بیدار شد صورتش کث

با دیدن دستش با تعجب نگاه کرد سریع رفت جلو اینه جیغ بلندی کشید متکا برداشت 

 خواست پر کنه ک جا جالی دادم

 ای کاش نمیدادم چون پام گیر کرد روی متکا با شکم افتادم رو زمین بلند گفتم: 

 _آخخخ 

 هره نگران خواست بیاد سمتم  با افتادنم وانیا جیغ خفه ای کشید با چ



 با عصبانیت نگاهش کردم ، که با دیدن چهرم ترس نشست تو چشماش 

 با پشت دست خوابوندم زیر گوشش 

 انگشت اشارمو سمتش گرفتم گفتم:

_انقدر احمق نباش، تو هنوزم واسم همونی هوا برت نداره فکر کنی خبری شده تغییری  

 یکنم. ایجاد شده،واال تو رفتارم تجدید نظر م

دستم رو شکم گرفتم بالشت رو زمین با پام محکم کنار زدم، به سمت در رفتم، درحالی  

 که خارج میشدم گفتم: 

 دیقه دیگه تو پذیرایی لخت منتظرتم5_تا 

 رفتم به سمت ظرفای غذا، گذاشتمش رو میز پذیرایی، 

 بلبه سمت آشپزخونه رفتم، یه سری خورده وسیله همراهم اوردم گذاشتم کنار م

 روی مبل لم دادم منتظرش شدم

 

 وانیا ☆

 شک ندارم که موجی شده، نه اونور جوبه نه اینور، معلوم نیست هدفش چیه گیجم کرده، 

تا دستم آوردم باال محکم 2اتاق قدم میزدم با دیدن ساعت روی میز،  همینطوری تو

 کوبیدم تو سرم لباسام تند تند درآوردم 

 دیقه دیر کرده بودم، این یعنی فاجعه2

 دستو پا به سمتش رفتم به دیدن صورت جدیش موهای تنم سیخ شد4

 سرم انداختم پایین که کمتر استرس بگیرم 

 معدمو تکون داد، چشام بستم بو کشیدم  رفتم سمتش، بوی جیگر حسابی 

 گاهی رفتارم خیلی شبیه سگا میشد اینو بعدا که بهش فکر میکردم میفهمیدم،

آیکال بی خیال برا خودش لقمه میگرفت میخورد، حسابی رو اعصابم بود، پس من چی، 

 رفتم نزدیک تر صورتمو با ساق پاش مالیدم، امدم عقب نگاهش کردم 

 بلند پارس کردم

 گار ن انگار، یه اینچم از جاش تکون نخورد، ان

یه تیکه جیگر بزرگ برداشت رو هوا تکونش داد فکر کردم ماله منه با چشمای قلبی 

نگاهش میکردم ولی جلو چشمام گذاشت تو لپش، سرم انداختم پایین دست کشیدم رو 

قتم حسابی معدم که حسابی صداش درامد، انقدر بلند بود که ایکالم شنید پوزخند زد، طا

 تموم شده بود

 اب دهنم قورت دادم گفتم:

 +ارباب اجازه دارم حرف بزنم؟

دست از غذا خوردن کشید رفت عقب با چشام جیگرای تو ظرف شمردم اخیشی زیر لب  

 گفتم.

 گفت:    که

 _پس االن داری چه غلطی میکنی، داری زر میزنی دیگه، بنال ببینم چی میگی؟ 

نگاهم مظلوم کردم، میدونستم این حالتمو دوست داره   خم شدم سرم گذاشتم رو زمین

 گفتم: 



 +من گرسنمه 

 لبام بیشتراوردم جلو آویزون کردم 

تر، همیشه قسمت ناخودآگاه مغزم ازش  آیکال به جلو خم شد، که یکم بدنم کشیدم عقب 

 خیلی میترسید 

 _شرط داره 

 چشمام برق زد گفتم:

 +هرچی باشه قبوله بخدا گشنمهه 

 دت خواستی _باشه پس خو

 ظرف جیگر گذاشت جلوم گفت: 

 _بدون استفاده از دستات بخور، تموم کردی شرطم میگم.

ته چشمای آیکال یه برقی زد ولی سریع جاشو به بیخیالی داد گوشیش گرفت دستّش منم  

 مشغول غذام شدم لقمه هام تند تند میخورم 

 

 بعد از تموم شدن غذام دور دهنم کثیف شده بود،

 اجازه گرفتم برم بشورم که نزاشت 

 دستش تو هم گره زده بود خیره بهم 

 گفت: 

 _خب بریم سراغ شرطم، که دیرم شده حسابی 

 ه عقب کشیده شد که ادامه داد نفس عمیق کشیدم بدنم ناخودآگاه ب

 دستو پا عین میز جلوم 4_

چشام محکم رو هم فشار دادم اما با دادی که زد سریع همون حالی که میخواست رو  

 گرفتم.

 سرمو کج کردم سمتش که ببینم چیکار میکنه 

 با دیدن وسایل رو مبل مغزم سوت کشید اینارو چطوری ندیده بودم.

ور بودی، وای االن میخواد چیکار کنه، مغزم فرمان به فرار  اخ وانیا، انقدر گشنت بود ک

 میداد، ولی کجا فرار میکردم، اگه گیرم میاورد بدتر میکرد، هرچی دعا بلد بودم 

 زیر لب میخوندم فوت میکردم به خودم، 

 آیکال همیشه آرامش خاصی داشت 

 کاراشو سر حوصله اش انجام میداد،

 برعکس من که همیشه تیز فرز بودم، 

تا بود روی کمرم چید یکیم گذاشت روی 4شمع های سفید بزرگ که تعدادش فکر کنم 

 مرز بین کمر و باسنم، نفسام تند شده بود

 وزنی نداشتن شمع ها ولی انگار بدنم نمیتونست حتی وزن خودمو تحمل کنه 

 حس اون گوسفندی رو داشتم که بهش اب غذا میدن بعد پخ پخ، 

ا فندک روشنشون کرد دستش اورد سمتم، خواستم تکون  کارش که با شمعا تموم شد ب

 بخورم که گفت: 

_خدارو میخوام شمع ها بیافتن، اون وقت سرو تهت میکنم، تا قطره اخر شمعو میریزم  



 تو اون واژن بیخاصیتت فهمیدی حیون؟ 

با تکون داد سرم بهش گفتم بله که مساوی شد با تو دهنیش، حس کردم دهنم ِسر شد 

 ون باعث میشد صورتم جمع بشه طعم آهن و خ

 _مگه بهت یاد ندادم از زبونت استفاده کنی هان؟ البته که تو حیون لیاقت نداری 

 زبون به چه کارت میاد،

 با نزدیک کردن کاتر تیغ با اینکه گفته بود تکون نخورم، بدنم شروع کردن لرزیدن، 

 با صدای بلند التماسش میکردم،

غلط   ل نگاهم کن، بخدا دیگه هرچی تو بگی زبونم نه،+ببخشید بخدا گوه خوردم، آیکا

 کردم، رحم کن 

 صاحبو تا زبونت در بیاد زر بزنی اره؟_حتمن باید تهدیدت کنم که میبرم این بی 

 +نه نه بخدا حرف میزنم چشم هرچی تو بگی فقط نبر

جلوم  گریم درآمده بود اشکام کل صورتمو گرفته بود، واقعن ممکن بود یهو ببره بندازه 

 ش هیچی بعید نبود زبونمو، از

 کاتر گذاشت کنار یه سری زنجیر آورد، چید جلوم،

 گیره هایی که زنجیر داشت توپ های آهنی بهش وصل بود

 اولیش برداشت 

 کوبید، لبامو لمس کرد  نفس های عمیق میکشیدم، قلبم تو دهنم می 

 از کرد فشار داد رو لبام،لبامو با دوتا انگشتش بهم فشار داد، اورد جلو تر گیره رو ب

 جیغ خفه ای کشیدم  

پیچی که کنار گیره بود سفت کرد، تا محکم رو لبم خودشو نگه داره، با رها کردن توپ  

 دهنم  رو هوا، لبام به طرف پایین کشیده شد درد بدی پیچید تو فک و

 بی صدا ناله میکردم، 

 داشت تحریکم میکرد،  دستش برد سمت سینه هام انگشتشو دورش دایره وار میکشید،

 نفس کشیدن سخت شده بود،

 با دهن بسته اسمش صدا میکردم اشکام میبارید،

 اینکارش ادامه داد. 

خم شدم با دیدن نوک سینه هام که حسابی سیخ شده بود هدف بعدیش متوجه شدم، حق  

 نداشتم تکون بخورم، و این یعنی جهنم، یکی دیگه از گیره ها رو برداشت 

 صلش کرد که بدنم ناخودآگاه خم شد ولی سریع به حالت اول برگشتم تنظیم کرد، و

 فک دهنم با دردی که پیچیده بود تو سینه هام قفل شده بود

 سرمو تکون میدادم بلند بلند ناله میکردم

 دست کشید رو سرم گفت: 

 _چه حیون خوبی دارم یاد گرفته تعادل یعنی چی مگه نه؟ 

 سرم تند تند تکون میدادم

 شید رو تنم تا روی نقطه مرکز دستش ک

 نفسم تو سینم حبس کرده بودم

 با تکون خوردن دستش الش حسابی تحریک شدم آه های بلند میکشیدم 



 پوزخندی زد گفت:  

 _خیس کردی حسابی خودتو وانیا

 پس توله داره لذت میبره اره؟ تو که میگفتی اهل اس ام نیستی

 با حرفای که میزد بدتر تحریک شده بودم

 ام بهم فشار میدادمپاه

 حرکات دستش تند تر کرد نزدیک شده بودم به ارضا 

 که لعنت بهش دستش برداشت چراااا 

شروع کردم زوزه کشیدن مغزم دستور میداد هرکاری کنم تا دوباره کارشو تکرار کنه، 

 چیکار کرده بود با من 

 یکی از شمع هارو برداشت گرفت جلو چشام،

 که سوختم با تکون خوردن بدنم تعادلم از دست دادم بی هوا ریخت رو سطح باسنم 

 بقیه شمع هام ریخت روم بدنم کوره اتیش شدم ناله های درد ناک میکشیدم 

 آیکال هول کرده از جاش بلند شد،

 با فریادی که سرم زد چشام رو هم گذاشتم. 

خواستم تکون  با صدا های گنگی که از اطراف میامد کم کم هوشیاریم رو بدست آوردم، 

 بخورم ک درد بدی تو تنم پیچید آخ بلندی گفتم و صورتم از درد جمع شد،

 که صدای آیکال هوشیاریم کامل کرد

 _هیشش تکون نخور دختر خوب 

 به صورتش نگاه کردم معلوم بود حسابی کالفه شده

 چون به شکم خوابیده بودم سخت بود اطراف نگاه کنم ببینم چه خبره، 

 دن اشو الشم بود بدتر از همه ب

 بعضی جاهای تنم باند پیچی بود هیچ لباسی تنم نبود

 دستای آیکال تو دستام چفت بود از این قشنگ تر مگه داریم پس نگرانش کرده بودم 

 لبخند محوی زدم که گفت:  

 _به چی میخندی توله

 با هول اینکه نکنه دستاش از دستام جدا کنه گفتم: 

 +من من یعنی جیش دارم  

 م داشتم ولی انقدرا شدید نبود واقعن

 که با صدای بلند خندید و گفت: 

 _عجب پس چرا بقیه جیش دارن نمیخندن بگذریم پاشو ببرمت.

 دستاش از دستام جدا کرد نگاهم هنوز رو همون نقطه بود که گفت: 

 _وانیا نمیخوای پاشی بگو، من لگن بیار نیستما، تخت اتاقتم بشاشی باید بندازیم بیرون. 

 بلند میشم  + نه

خواستم از جام بلند بشم ولی سوزش پوست کمرم امونم برید، چنگ زدم به تشِک تخت 

 و بی توجه به ضعف بدنیم 

تونستم بشینم، نفس های عمیق میکشیدم تموم صورتم عرق کرده بود، متاسفانه همین  

توجه های کم اخیرش باعث شده بود دوباره من لوس بشم، همینطوری که اخ اوخ  



 م تاج تخت گرفتم اروم بلند شدم.میکرد

آیکال کالفه دستی تو موهاش کشید امد سمتم منو کشید تو بغلش بوی عطرش خوده  

زندگیم بود تموم مدتی که منو سمت دستشویی میبرد پاهام رو زمین کشیده میشد دلم  

ثانیه بیشتر تو ریه هام بمونه عطر  10نمیخواست این لحظه ها تموم بشن حتی شده 

 تنش 

 منو نشوند روی توالت فرنگی و خودش تکیه داد به در نگاهم میکرد 

 از خجالت سرم انداخته بودم پایین و اون ریز میخندید

 با صدای ارومی گفت: 

 _چرا کارتو انجام نمیدی 

خدایا توقع داشت جلوش کارمو انجام بدم اخه این وضعیه گوه خوردم گفتم بیا منو ببر 

 اونم گرفتن دستشویی، یه اختیار داشتیم 

 همینطوری که با خودم درگیر بودم رو پاشنه پاش خم شد گفت: 

 _با زور کارتو انجام میدی یا باید کار دیگه بکنم  

 با چشمای گشاد نگاهش کردم  

 دستاش گذاشت روی رون پام گفت 

 _فشار بیارم بهتره فکر کنم

 دستش روی رون پام میکشید 

 بیشتر تحریکم میکرد 

 اخه اینجا، به هیچ کجا رحم نداشت، نفسام تند شده بود 

 با دادی که زد خودمو خیس کردم 

 _جیش کن دیگهه 

چشام بسته بودم وای من جلوش چه غلطی کردم، خدایا چرا باید انقدر ازش حساب  

 ببرم 

 الی چشامو باز کردم دیدم جلوم نیست،  

 بلند گفتم 

 +آخیش رفت 

 که صدای از پشت در گفت 

 دیقه 5_فقط 

 و انجام دادم، با کمکش برگشتم به تخت  خیلی سریع کارم

 +من میرم فکری به حال صبحانه بکنم  

هوای حسابی گرگ میش بود من همونطوری که قبلن دراز کشیده بودم رو تخت، دستامو  

 گذاشته بودم روی صورتم بو میکردم، باورم نمیشد

نمیکردم یه  از حس غریبی که جدیداً بهم دست داده بود دلم گرفته بود، هیچ وقت فکر 

روزی عطرش بشه تموم دلخوشیم، روزای که تمام آیکال ماله من بود اونجوری که باید 



قدرشو ندونستم، مراقبش نبودم که به این حال افتاده، منم بدتر از خودش این شرایط  

 کوفتی قبول کرده بودم، البته جلوش نمیشد وایساد 

 آیکال ☆

رهایی که جدیداً میکردم فکر کنم، دائم سرخودمو  کالفه تر از اونی بودم که بخواهم به کا

 گرم میکردم تا فکر نکنم.

بعد از پختن یه املت ترجیح دادم عین مامانا لقمه بگیرم براش، لقمه گنده نوُن با خودم  

 بردم تو اتاقش، وانیا با دیدن لقمه با تعجب نگاهم کرد گفت 

 _مجبور بودی اینطوری اخه، نگاه کن  

 ش ندم لقمه بردم سمت دهنش یه گاز اون میزد یه گاز من ترجیح دادم جواب

 گاز اخر مونده بود وانیا دهنش اندازه غار باز کرده بود.

لقمه گذاشتم دهنش، دستم روغنی شده بود خواستم ببرم سمت دهنم که مچ دستام گرفت.  

مظلوم نگاهم کرد، محو نگاهش بودم که انگشتای دستمو برد سمت دهنش روغنای  

اهرانه لیس زد لباشو دور انگشت اشارم حلقه کرد، هرلحظه تنگترش میکرد، روشو م

و چشماش خمارتر میشد انگشت بعدیم کنارش بلعید، ماالچ ملوچی    عمیق میکش میزد،

راه انداخته بود که هرکس میشنید صداشو چیز دیگه به ذهنش میرسید. هیچ وقت بهم  

گاهی رو دستام حس کرده بودم حتی  نگفته بود فتیش دست داره، البته نگاه خیرش

 یادمه میگفت عاشق رگای برجسته روشه همیشه بازی میکرد باهاش، ولی 

لبخند محوی زدم سعی کردم دستم در بیارم ولی انگار قصد نداشت انگشتامو پس بده، با 

 اون دستم سرش ناز کردم گفتم:  

 _توله نمیخوای دستمو ول کنی هوم؟ 

 و انداخت باال، چشماش شیطون شد ابروهاش 

که اینطور دست ازادم بردم سمت کنار کمرش، شدیداً قلقلکی بود تند تند قلقلکش دادم که  

 جیغ بلندی کشید همینطوری که سعی میکرد تکون نخوره، بلند بلند میخندید میگفت: 

 +گوه خوردم آیکال، واییی، غلط کردم ول کن ول کن. 

 دست کشیدم رو سرش، 

 : ازش جدا شدم و گفتم

 _من دارم میرم شرکت کلی کار دارم

 انگار که چیزی یادش افتاده باشه گفت: 

 +اخه شما ک استراحت نکردید. 

 پوکر نگاهش کردم 

_اتاق استراحت هست توی شرکت نگران نباش، تو سعی کن ول نخوری، شماره  

 رستورانم داری، گرسنت شد غذا بگیر،

 احتماالً تا شب درگیرم حیون. 



 تم به سمت اتاقم رفتمدراتاقش اروم بس

بعد از یه دوش که واقعن بهش احتیاج داشتم، بدنم حسابی شل شده بود دیشب اصلن 

نخوابیده بودم، یه لحظه نگاه خیره ای به تخت انداختم، یکم عین کصخال نگاهش کردم،  

 دیدم اصلن نمیتونم تحمل کنم.

ون کش داری از سرمای اولین لباس هایی که دستم امد پوشیدم، رفتم زیر لحاف تختم ج

 روش که با گرمای بدنم تضاد داشت گفتم، چشام رو هم افتاد.

 با سر صدای خونه گوشه چشمم باز کردم 

 آفتاب قشنگ پهن شده بود کفه اتاق 

 نور تا اونجایی که قدرت داشت تخم چشمامو کور میکرد،

 بلند شدم نشستم رو تخت و گفتم: 

 _خدایا مصبتو شکر

 ال قصد خواب نداشته باشیم همه جا تاریکو سکوته انگار نه انگار حا

 با لبخند نگاهی به متکا کردم، بغلش کردم سرم کج شد روش 

 در همون حالت چشمام گرم شد 

 با حس خشکی گردنم چشامو باز کردم،اطرافو نگاه کردم متکا بغلم، 

فتم حموم  ااااخ گردنم، چشمام رو هم فشار دادم گردنم گرفته بود همینطوری کج کج باز ر

 زیر دوش اب گرم ماساژش دادم،  

 ولی هنوز درد میکرد، 

 همونطوری خیس امدم بیرون 

 یادم افتاد حوله برنداشتم 

 خدایا چرا جدیداً گیج شدم حوله امو برداشتم تنمو خشک کردم، 

 حوله رو سرم گذاشتم 

 نشستم جلو اینه کرم مو رو برداشتم 

 به موهای مرطوبم حالت دادم 

 مو با شلوار ورزشی پوشیدم تی شرت مشکی

 تا میس کال از کتی، 5گوشیمو برداشتم، 

 باز چیشده،

 اصلن حوصله اش نداشتم گوشیمو پرت کردم رو تخت 

صدای موزیک توی خونه خیلی باال بود به سمت پذیرایی رفتم، وسط   از اتاقم خارج شدم

 پله ها بودم با چیزی ک دیدم خشکم زد

 وانیا تو حال هوای خودش بود 

بدنش عین موج حرکت میداد، گاهی صورتش جمع میشد ک فکر کنم بخاطر سوختگی 

 پوستش بود،  

 اهنگ بعدیو تنظیم کرد، از کاردی بی

 پاهاش باز کرد باسنش خیلی حرفه ای اورد پایین شروع کرد شیک زدن،  

 الحق که حرفه ای میزد، 

 ک میزد قسمتی از آهنگو دراز کشید رو زمین پاشو کج کرد رو زمین شی



 دیدنش تو این حالت حسابی تحریکم میکرد، بدتر از همه حرکات باسنش رو مخم بود 

 رفتم باال سرش با دیدنم هین بلندی کشید دستش گذاشت جلو دهنش 

 پوزخند صدا داری زدم روی کاناپه نشستم

 با حرکت دستم گفتم

 _ادامه بده چرا اروم گرفتی 

 نش بیرون میامد معلوم بود ترسیده گفت با زبون گرفته ک کلمات تیکه تیکه از ده

 +کی کی امدید

 یه لنگه ابروم انداختم باال گفتم

 _خونه بودم

 +یعنی همشو دیدید 

_واال نمیدونم چند ساعته مشغولی ولی اره قسمتیش دیدم. االنم بجای این قیافه کج  

 کوله، استعدادهای دیگت رو کن  

 ش گفت دستش گذاشت روی سرش عین خنگا شروع کرد خارون

 +اوووم یادم رفت 

 پاهام گذاشتم رو پام 

 _کمربند شاید یادت بیاره 

 +نه نه میتونم 

 کنترل برداشتم یه اهنگ ضرب دار دیگه گذاشتم

 اولش عین بز نگاهم میکرد 

 ک خواستم بلند بشم پشتش بهم کرد امد عقبتر، باسنش مقابلم گرفت، شروع کرد 

 نتونستم خودمو کنترل کنم از کمرگرفتمش 

 اختمش رو شونم رفتم سمت اتاقش اند

 نشستم رو تختش وانیارو خوابوندم رو پام

 شرتکش کشیدم پایین دست کشیدم روی

 باسنش اووووم خم شدم کنار گوشش  

 _فقط میخوام صدا بدی تا زبونت واست قیچی کنم 

دستم اوردم باال محکم خوابوندم روی باسنش صدای ضربات پی در پی تموم اتاق گرفته 

 داش درنمیامد،بود، ص

 وقتی حسابی سرخ شد رنگ دلخواهمو گرفت از رو پام بلندش کردم، 

 _سرپا وایسا

 همون کاریو ک خواستم کرد 

 رد اشکاش زیر چشماش معلوم بود 

 از جام بلند شدم ک یه قدم به عقب رفت 

 یه قدم سمتش رفتم ک باز کارشو تکرار کرد 

رخورد کمرش به دیوار نفساش تند همینطوری ک سمتش میرفتم اون عقبتر میرفت، با ب

 شد



 دست راستمو به دیوار کنارش تکیه دادم 

 با نوک انگشتام صورتشو لمس کردم 

 دستم اوردم پایین تا روی مرکزش 

 انگشت اشارمو گذاشتم الش ک چشماش بسته شد زیر لب آه کشید،

 سرمو کج کردم گفتم

 _توله سگ حشری 

 چشماش باز کرد مظلوم نگاهم کرد 

 _چیه 

 شتم عمیق تر فرو کرد انگ

 +اخ

 _چیه توله چیزی میخوای

 انگشتام با ریتم روش تکون میدادم

 +چیز میخوام 

 خندیدم گفتم

 @goldenfish24کانال تلگرام:

 ��️�� گمشده در تو 

 _چیز چیه 

 +نمیتونم بگم 

 اخمام کشیدم تو هم 

 _نمیگی اسمشو؟  

 انگشتام دراوردم 

 +نه میگم درنیار

 لباش، گفتمانگشتامو کشیدم رو 

 _همینجا میمونی تا بیام 

 رفتم سمت اشپز خونه در فریزر باز کردم  

 ظرف بستنی برداشتم 

 برگشتم به اتاق 

 با دیدن بستنی چشماش برق زد دستاش کوبید بهم گفت 

 +اخ جووووووون  

 ظرف گذاشتم رو میز  

 نشستم رو تخت حیف بود قالیچه اتاقش بگا بره، 

 ب کاریو ک خواستم انجام داددستور دادم جمعش کنه با تعج

 _عین سگا له له بزن واسم 



 زبونش آورد بیرون شروع کرد 

 از جام بلند شدم 

 وانیا 

 با بلند شدنش لرز بدی به تنم افتاد، 

 ولی همونطور ک خواسته بود زبونم بیرون بود از دهنم نفس میکشیدم

 با حس سردی داخل واژنم اه بلندی کشیدم لرز کردم

 لط کردم، یخ زدم توروخدا +ااییی ارباب غ

 پوزخند زد گفت 

 _تا زمانی ک اسمش نگی بستنی توت میمونه 

 #گمشده_در_تو               

بستنی    تموم وجودم لرز کرده بود ولی جرات تکون خوردن نداشتم، قطره های آب شده

 روی بدنم باهم مسابقه گذاشته بودن.

 ریک نشم.سرمو تکون میدادم تا حواسمو پرت کنم ولی مگه میشد تح

 آیکال کارشو خوب بلد بود. 

با لمس نقطه حساس بدنم خودمو سمت دستش کشیدم، گرم بود و این حالمو بهتر 

 میکرد. 

شد ناله هام کل اتاقو پر کنه و وجودمو گرم بشه،  حرکت انگشتاش رو تنم باعث می 

 بستنی زودتر اب میشد 

 ولی واقعن دیگه نمیتونستم

 گ نمیتونم  +ارباب، من دیگ آه، ارباب دی

انگشتشو واردم کرد، صورتمو از درد جمع کردم با ریتم انگشتاش سرمو گذاشتم رو  

 زمین چشامو بستم چرا انقدر بلد بود چیکار کنه، چرا من انقدر لش کردم براش 

 حالم هر لحظه بدتر میشد صدا هایی که ازم خارج میشد تا حاال نشنیده بودم از خودم،

 کاملن غیر عادی بود. 

 ب تر از همه لبخندش بود انگار اونم دوست داشت، خیلی نزدیک شده بودم که جذا

 بدنم داشت میلرزید اما دستو کشید

 بلند ناله کردم

 +نه نه توروخدا االن نه حالم بده 

 تو چشام نگاه کرد گفت: 

 _خواهش کن توله 

 التماس هام دست خودم نبود،

 +وایی، نمیتونم، التماس میکنم ارباب رحم کنید

 کم زد راژنم، بخاطر خیس بودنش انگشتاش چسیبد بلند جیغ زدم  مح



انگشتاشو دوباره حس کردم ولی با فرو رفتن یه چیز دیگه خواستم از جام پاشم که  

 دستشو گذاشت رو گردنم تا تکون نخورم. 

 +توروخدا غلط کردم، اخ این چی بود، ارباب درش بیار

 _هنوز تنگی توله که، نصفش رفته طاقت بیار 

 آیکال 

 پالگه سایز بزرگ حسابی حالشو جا میاورد 

 با یه دستم پالگو تکون میدادم توش

 با دست دیگم اسپنک میزدمش 

 ناله میکرد روی پوستش سرخ شده بود بعضی جاهاش به کبودی خون مردگی میزد. 

 لرزشه پالگو روشن کردم 

 عین جنین به خودش میپیچید بلند ناله میکرد

 کنار گوشش خم شدم 

 ووون داری میدی اره؟ _جو

 با همین یه جمله ام به ارگاسم رسید 

تند تند نفس میکشید بدنش خسته رو زمین افتاده بود، پالگو از توش درآوردم که ترکیبه  

 بستنی آبش روش بود

 لبخند زدمو تمیزش کردم رفتم حموم اب گرم باز کردم

مو اب کشیدم امدم تو  تکون دادم حسابی کف کرد دست  وان پر کردم، شامپو توش ریختم

 اتاق به همون حالتی بود که رهاش کرده بودم بغلش کردم. 

 عین بچه ها تو بغلم جمع شد لبام اوردم سمت صورتش و عمیق بوسیدم.

گذاشتمش تو وان، با برخورد اب گرم به باسنش جیغ بلندی کشید توجهی نکردم نگهش  

 داشتم تو اب تا عادت کنه به این گرما  

 الت بدنش گرفته میدونستم عض

 سعی کردم با ماساژ دادن ارومش کنم.

 باید زندگیمو جمع میکردم باید کنار میامدم سخت بود! ولی عادت کرده بودم دیگه 

 . بعد از شستن وانیا لباساش پوشوندم که خوابش برد

 جعبه سیگار با لیوان چاییم برداشتم امدم تو حال دراز کشیدم رو مبل،

 م روشنش کردم سیگار گذاشتم گوشه لب

 بی جهت بدون اینکه به چیزی فکر کنم 

 فقط سیگار کشیدم 

 انقدر که دیگه کامم تلخ شده بود

 اطرافم بوی سیگار گرفته بود 

 باید میرفتم مسافرت اینطوری شاید واسه جفتمون بهتر بود، 

 یکم دور بمونم بهتر میتونم تصمیم بگیرم براش، شاید بخشیدمش ولش کردم. 



 میتونم به نبودش عادت کنم؟ ولی مگه 

 میدونم اگه نباشه گوشه گیر منزوی تر میشم 

همین بودنه نصفه نیمه اش، شاید نفهمم ولی قدرتمه،نمیزارم دیگران خوشحال بشن  

 نمیزارم بفهمن زندگیم جهنمه 

 کاری جز ظاهری سازی نمیشه کرد 

 رفتم تو اتاقم وسایلم واسه دو روز جمع کردم 

 ام هماهنگ کردم با سامان مسؤل پرواز

 شاید حال هوای کیش خوب بود 

 بعد از بستن ساک لباسم، 

 در گاوصندوقم باز کردم

کلت کمریم درآوردم، اسمم روش هک شده بود، هه، بعد از بستن کمربند کلتمو گذاشتم 

 پشت کمرم کتمو پوشیدم،

 جلو آینه یکم با موهام ور رفتم 

 نیا باشه،با خاله فریده هماهنگ کردم بیاد خونه پیش وا

کارت اعتباریم رو میز گذاشتم رمزشم که بلد بود، لحظه اخر رفتم دم اتاقش از گوشه در  

 یکم نگاهش کردم.

 تا نفس عمیق کشیدم به سمت در رفتم،2

 بعد از جا سازی ساک سوار ماشین شدم به سمت فرودگاه روندم. 

 با چین خوردن دماغم فهمید جدیم باهاش

 برگشتم سمت کابین خودم،

 تقریبا نزدیک بودیم 

 آبمیوه برداشتم  در یخچال باز کردم یه ساندویچ بسته بندی و

 کنار پنجره نشستم سعی کردم بدون اینکه به چیزی فکر کنم یکم به معده ام برسم 

 بعد از حدود بیست مین بالخره رسیدیم

 خداروشکر سالم رسیدیم با این حش*ریا 

 دیدنی بود، یکیشون که کامل سرخ شده بود   ساکمو دستم گرفتم لحظه اخر قیافه هاشون

 عینکمو رو چشمام گذاشتم، پیاده شدم

بعد از فرودگاه مستقیم رفتم هتل، حوصله ویال نداشتم، حداقل هتل تمیز بود رسیدگیشم 

 خوب بود 

 با دیدن ساالر به سمتش رفتم 

 محکم مردونه تو بغلم فشردمش 

 یکرد که گفتمیکم ازش فاصله گرفتم با لبخند داشت نگاهم م

 +به چی نگاه میکنی بر بر میخندی، به حالت تسلیم دستاشو برد باال 

 _هیچی، به اخمات که هیچ وقت از بین نمیرن، برو بوتاکس کن تموم صورتت خط افتاده 

 دستمو بلند کردم یدونه تو کله کچلش زدم 

 گفتم:  



 ه +هروقت تو موهاتو کاشتی منم میرم بوتاکس میکنم، همین خطا ابهتم

 اینا نباشه دیگه کسی حساب نمیبره 

 قهقه زد، البته فقط با من اینطوری شوخی میکرد، بقیه جلوش خالی میکردن  

 با دیدن فراری مشکیم یاد گذشته افتادم

 مدلش پایین بود ولی یه خال هم روش نداشت 

 برگشتم سمت ساالر 

 +میایی بامن یا چی؟

 دنبالم_ن تو برو خسته ای بچه ها االن میان 

 +تعارف نمیکنما

 با امدن ماشینی که شبیه تانک بود 

 حرفم نصفه موند

 عجب چیزی بود منم میخواستم 

 از بچگی عشق همین چیزارو داشتم 

 _چشمتو گرفت؟ 

 برگشتم سمتش

 +چی؟

 _ماشینو میگم، میخوای عوض کنیم

 +نه ماشین خودم خوبه، از اینا میزارن بیارم تهران؟ 

 آزاد ازشون استفاده کنی  _ن فقط میتونی تو منطقه

 +ای تف، باشه من رفتم

 ساک تو ماشین گذاشتم سوارش شدم 

 بعد از زدن بوق، راه افتادم 

 تو همه شهرا، کیش جذابیت خاص خودشو داشت، 

 ولی قوانینش سخت بود 

 خصوصا رانندگی

 سعی میکردم تند نرم ولی مگه میشد

 نزدیک هتل وایسادم، 

 تم، از مغازه سیگار مورد عالقم گرف

 ساکمو برداشتم سویچ دادم نگهبان 

 مدارک هارو دادم کارت اتاقمو گرفتم 

 به سمت آسانسور رفتم

چشم رو کارت شماره اتاق بود که محکم با جسم سختی برخورد کردم پخش زمین شدم با  

 عصبانیت برگشتم سمتش که برینم بهش

ری تو چشمای قهوه  ولی با دیدن اون حجم از زیبایی زبونم نچرخید چیزی بگم، همینطو

 ای تیره اش مات بودم که با یادآوری شرایط اخمامو کشیدم تو هم با صدای بلند گفتم:  

 +کوری نمیبینی جلوتم میخوری بهم 



 _ببخشید،  

 از جام بلند شدم لباسام مرتب کردم 

 گفتم: 

 +اشکال نداره چشاتو باز کن 

 نفسم کالفه دادم بیرون 

 سوار آسانسور شدم 

 ه وانیا امد جلو چشمم چشامو بستم چهر

 چشماش چقدر شبیه وانیا بود

 به سمت اتاق رفتم 

 اول دویدم دستشویی،  

 خدا بیامزه سازنده دستشویی رو خدایی چی ساخت دمش گرم بعد از انجام عملیات 

 جلو آینه وایسادم صورتمو با اب شستم

 امدم بیرون لباسام عوض کردم 

 تقریبا رو تخت بیهوش شدم

 وانیـــــا  

 سرصدای خونه الی چشامو باز کردم با 

 با دیدن فریده اونم تو اتاقم

 زده نگاهش کردم وحشت 

 که عقب کشید و گفت:  

 .امدم اینجا رخت چرک هارو بردارم که بیدار شدین   _عه ببخشید توروخدا خانم،

 +کی امدی؟ چجوری امدی؟ 

 _از در امدم 

 خدایا این و چرا گیر من انداختی 

 لبخند زدم گفتم: 

 نظورم اینکه آیکال گفته؟ +م

 ._بله خانم، گفتن بیام، خودشونم رفتن چند روز نیستن

رفت قبلن واسه کارش زیاد اینور اونور  ابروهام انداختم باال، خیلی وقت بود جایی نمی 

 میرفت شاید بخاطر همونه. 

خواستم بهش زنگ بزنم ولی چرا نگفت بهم؟ یعنی چون خواب بودم،یعنی چی اخه 

 نمیفهمم

 از فکر بیرون اومدم که دیدم فریده بر بر داره نگاهم میکنه.

 از جام بلند شدم رفتم سمت سرویس 

 بلند گفتم؛  

 +نگفت کجا میره؟ 

 _ن خانم هیچی نگفتن

 با دیدن لباس خونیم محکم زدم رو پیشونیم همین پریود شدنم کم مونده بود. 



 که ماشاءهللا مجلس گرمتر شد 

م امدم تو حال بوی خورشت قرمه سبزی حسابی دلمو  بعد از راست ریست کردن خود

 مالش داد، چقدر هوس کرده بودم 

 اگه آیکال قابلیت باروریمو داشت 

 حتما شک میکردم ک حامله باشم 

 در قابلمه باز کردم 

 شروع کردم ناخنک زدن 

 از خورشت باید سر قابلمه خورد تا مزه اصلیش بیاد زیر زبون، البته باید فوتش کنم

 با تعجب به کارام نگاه میکرد بنده خدا هیچی نمیگفت. فریده 

 خداروشکر مامانم نیست

 اگه بود کلی دعوام میکرد 

 با یادآوری اینکه چقدر دلم واسش تنگ شد قاشق گذاشتم سر جاش نشستم رو صندلی 

 عمیق نفس کشیدم سعی کردم بغضم قورت بدم، یعنی االن داره چیکار میکنه 

 انقدر ازش استفاده نکرده بودم خاموش شده.  گوشیم رو اوپن بود، ولی 

 اصلن نمیدونستم شارژش کجاست 

 تلفن خونه رو برداشتم

 شماره خونمون گرفتم با برداشتن تلفن توسط شخص ناشناس، قلبم بیشتر گرفت 

 _الو

 +ـ...

 نفس عمیق کشیدم گفتم: 

 +ببخشید فکر کنم اشتباه گرفتم 

 _مشکلی نداره 

 تلفن قطع کردم

 ستم گوشه مبلبغ کرده نش

 _خانم جان شام و بچینم؟ 

 +اره دستت درد نکنه 

 دلم میخواست باز زنگ بزنم 

 تلفن برداشتم

 دوباره شماره گرفتم

 _بله؟

 با پیچیدن صدای مامانم بغضم ترکید با صدایی که میلرزید گفتم :

 +مامان 

 بدون اینکه پلک بزنم اشکام میریخت 

 +وانیا، الهی بمیرم تویی، دخترم الو

 مان من، مامان غلط کردم _ما

 با صدای گریه مامانم از اونطرف خط 

 از دست خودم عصبی شدم



 چشامو با پشت دستم پاک کردم

 _مامان گریه نکن فدات بشم من، ببین گریه نمیکنم دیگه توام دیگه گریه نکن خب؟ 

 +وانیا مامان نمیدونی

 با صدای بلند جیغ کشید معلوم بود داره خودشو میزنه

 دیگه گرفت  تلفن یکی 

 ... +الو وانیا، معلوم هست تو کجایی مادرت که جواب درست بهمون نمیده میدونی باباتو

 ساکت شد ترسیده گفتم: 

 _ بابام؟ بابام چی؟ 

 _ باباتو...کشتن 

 حس کردم قلبم نمیزنه انگار تو خلسه افتادم اطراف نگاه میکردم ولی هیچی نمیفهمیدم 

 به رو به روم نگاه کردم چی گفت؟ 

بدنم شل شد انگار هیچ اراده ای رو خودم نداشتم با سر افتادم رو میز جلو با خورد  

 شدنش تار شدن صحنه صدای جیغ فریده دیگه هیچی نفهمیدم 

چشام خیلی سنگین بود هرچی سعی میکردم بازشون کنم نمیتونستم ولی صداهای  

 اطراف میشندیدم

 ن صدای بوق دستگاها، صلوات فرستادن های یه پیرز

 نفسم تند شد بود بوی عطر آشنایی درست زیر دماغم پیچید

 _مگه نگفتم مراقبش باش؟ 

 +بخدا نمیدونم چیشد خودشون افتادن 

 داشتن تلفن میزدن گفتن میز بچینم

 _باشه بعدا ازت میپرسم دقیقشو، دو روزه نخوابیدی برو استراحت کن 

 +نه من اینجا میمونم شما خسته ای

 _نشنیدم بگی چشم

 +چشم

 صدا های اطراف قطع شد. 

 دست چپم تو دستای سردش گرفت 

 _وانیا، خانمم نمیخوای پاشی، ببین کی امده بی معرفت، یه عوضی.

 خیسی دستم میگفت که اشکاش داره میریزه 

 با صدایی که بغض قاطیش بود و میلرزید گفت: 

ندارم  _غلط کردم پاشو، میبخشمت وانیا، فقط بلند شو هرکاری خواستی بکن، طاقت 

اینطوری ببینمت، این دل بی صاحبم مریضم کرد وانیا، ببین جلو چشمات شکستم پاشو 

 خانمم، مگه نگفتی نمیزاری گریه کنم، نگاه کن اشکام داره میباره  

العمل نشون بدم نمیتونستم انگار جسمم متعلق به من نبود از هرچقدر میخواستم عکس 

 گرفت من فرمان نمی 

 رسیدم، تو شوک بدی بودم میت

 تقال میکردم  



 *آیکال* 

 سرم آوردم باال با دیدن قطره اشک گوشه چشمش، حالم از خودم بهم خورد 

 با انگشتم پاکش کردم

 دکتر گفته بود سطح هوشیارش خیلی پایینه 

 گفته بود باید سعی کنم با هر کاری این سطح ببرم باال تا به حالت کما در نیاد

 نمیدونستم چیکار کنم 

 ره اشک نشونه خوبی بودولی این قط

 این یعنی میفهمه 

 دستم رو صورتش کشیدم رو ابروهاش 

ادامه دادم تا الله گوشش، همیشه روش حساس بود بی انگشتام اروم فشارش دادم  

 ماساژش دادم 

 باید هرکاری ک از دستم بر میامد انجام میدادم 

 با ورود دکترش از جام بلند شدم

 بهش گفتم چیشده 

 کرد گفت  با لبخند نگاهم

_این واکنشش عالیه، اگه همینطوری ادامه بدی مطمئنم حالت هوشیارش کامل میشه،  

جز بیمارایی هستش کا به داروی بی هوشی واکنش نشون داد متاسفانه این حالت  

 واسشون پیش امد، از طرفی خیلی مقاومه 

 +پوست کلفتم هست 

 _ببخشید چی گفتین؟

 +بخاطر پوستش میگم کلن 

 ی داری که یعنی خر خودتی نگاهم کرد، سرش تکون داد با لبخند معن

 _به هرحال، مراقبش باشید بازم سر میزنم

 ممنون دکتر 

 همراه دکتر به بیرون رفتم چشام خیلی خسته بود بدنمم خیلی درد میکرد 

 از وقتی فریده گفت خواب به چشام نیومد تا بیام، ولی حاال چقدر خستمه 

 دکتر گفت 

 سه همراهشونه میتونید اونجا استراحت کنید_اتاق کنار بیمار وا

 انقدر گیج بودم گفتم:  

 +راست میگی 

 دکتر تک خنده ای کرد دستش گذاشتم رو شونم اتاق نشونم داد 

 درش باز کردم خدایا دمت گرم به این بیمارستان عین سویت بود

 خیالم از بابت وانیا راحت بود پرستارا شیفتی باال سرش بودن 

 یدم ساعد دستم گذاشتم رو پیشونیم سعی کردم بخوابم یکم  رو تخت دراز کش



 #گمشده_در_تو              

#part89 

 چشامو بستم از خستگی هیچی نفهمیدم، 

 )چندساعت بعد(

 با حس تکون خوردنم  

 چشامو باز کردم 

 ولی نور شدید باعث شد چشامو سریع ببندم 

 کف یه ماشین بودم دستو پام دهنم بسته شده بود

 ود، من که تو بیمارستان بودماینجا کجا ب

 با صدایی که تو گلو خفه میشد

 خودمو تکون میدادم که یه نفر از پشت لباسمو گرفت منو سمت خودش چرخوند

 یه مرد گوالخ با کت وشلوار مشکی گفت:

 _چیه انقدر ور ور میکنی جنده؟ 

 باز گفت: اخمام کشیدم تو هم که 

 تا _اینطوری وحشی نگام نکن راست میکنم واس

 با صدای بلند شروع کرد خندیدن 

 سعی کردم دستامو باز کنم ولی هرچی تقال میکردم پوست دستم بیشتر زخم میشد

 _اوووف بیبی قرمز نشو حاال 

 پارچه روی دهنم کنار زد 

 +حروم زاده تو تخم کی هستی

 سیلی محکم زد که افتادم زمین 

 پاشو بلند کرد کوبید به پهلوم

 +اخ

 چشام سیاهی رفت 

 شتر جمع شدم تو خودم بی

_حروم زاده تویی ج*نده حیف خانم گفتن سالم توعه عنو برسونم دستشون، واال جرت  

 میدادم.

 نفسم باال نمیامد ولی سعی میکردم کلمات درست بیان کنم، درد پهلوم امونم بریده بود 

 +خانم کیه؟

 _به تو هیچ ربطی نداره اشغال

 خم شد سمت صورتم موهامو کشید 

 شلوارش برد سمت 

 _خیلی دلم میخواد کارتو بسازم جنده 

 دوست داری واسم ساک بزنی اره؟ 



 صورتم ناخودآگاه جمع شد 

 دست برد باال سیلی محکم زد و گفت: 

 _دهنت باز کن بگو دوست داری بخوریش. 

 سرمو کج کردم 

 موهامو بیشتر کشید فکمو تو دستاش گرفت فشار داد

 _بگو

 پوزخند زدم بهش گفتم:

 م نمیبینی حروم*زاده، تیکه تیکه ات میکنم وایسا نشناختی منو +تو خواب

 _هه، پس اگه تو اینکار نکنی میگم اون یکی دختره بخوره 

 منو ول کرد رفت اون سمت ماشین 

 ماشین بزرگی بود راحت رفتو امد میکرد 

 لباس دختره رو کشید 

 اوردش سمتم

 با دیدن دختره تموم تنم از خشم زیاد میلزرید 

 بلند داد زدمبا صدای 

 +دست بهش بزنی دستات قلم میکنم

 اون حالش بده ولش کن 

 برگشت سمتم با مسخرگی گفت 

 _منتظر دستور شما بودم 

 +پول میدم بهت هرچقدر که بخوای 

 برابرش میدم  10چند خریدنت من 

 _خفه شو دهنت ببند

 تن نحیف وانیا رو کشید سمت من 

 نیست چشای نیمه جونش نشون میداد حالش اصلن خوب 

+توروخدا قسمت میدم تورو هرکی دوست داری ولش کن، بگو چیکار کنم دست نزنی 

 بهش

 _من که بهت گفتم چی میخوام 

 سرمو کوبیدم رو زمین 

 +تو خیلی مادرجن*ده ای 

 وانیا رو ول کرد امد سمتم

 موهامو کشید سرمو محکم تر کوبید زمین زانو هاش گذاشت رو سرم 

 سیم گرفته شد دستاش رو گلوم بود راه تنف

 نفسای اخرم بود و وانیا جلو چشمم که ماشین وایساد.

 از ترسش رفت عقب 

 چرا نمردم خدایا چی میخوای از جونم 

 بلند سرفه میکردم حجم زیادی هوا وارد ریه هام شد.

 در ماشین باز کردن 



 دوباره عین وحشیا لباسم گرفت پرتم کرد از ماشین پایین

 م پرت کردن کنارمچند ثانیه بعد وانیارو رو ه

 برق کفشای چرم خط اتوی شلوارش 

 جلو چشام بود 

 خم شد رو زمین 

 _اقاخیلی جفتک انداخت 

 +عجب، که اینطور 

 _بله اقا 

 +خوبه برو دیگه 

 دستش گذاشت دور گردنم یکم ماساژ داد 

 قالده چرمی گرفت جلو صورتم تکون داد 

 *دوسش داری؟ 

 نفسام تند شده بود از خشم

 گه خای*ه داری. +دستام باز کن ا

 *پس باید ببندم هار هم هستی

 قالده رو بست دور گردنم زنجیرش کشید

 برگشتم سمت وانیا دیدم یکی از اون آدما وانیارو گرفت بغلش 

 قالده رو کشید دنبال خودش 

 چون دستو پام بسته بود روی زمین کشیده میشدم تنم روی سنگ ریزه ها 

 پوستمو خراش میداد 

 سمتم با دیدن وضعیتم لبخند زد گفت  ناله میکردم برگشت

 _انقدر شبیه سگایی یادم رفت دستو پات باز کنم

 دستام باز کرد

 خم شد سمت پاهام، اونارم بازش کرد  

با مشت خوابوندم توی صورتش، افتاد رو زمین یه مشت دیگه زدم تو چشاش ک نیمه  

 جون افتاد 

تا ادم دیگه، تیزی  5با دیدن  برگشتم سمت عقب که واینارو از دست مرده بگیرم ولی 

 چاقو روی گردن نیمه جون وانیا 

 به خودم لعنت فرستادم

 االن حتمن از دستم عصبانی تر میشن

 یکی از اون مردا گفت: 

 _یک خطای دیگ بکنی گردن این جنده رو جلوت میبرم، که بدونی شوخی ندارم.  

 تو چشاش نگاه کردم چیزی جز حقیقت نبود

 رم.دستام گذاشتم پشت س

یکیشون با عجله امد سمتم با لگد زد پشت زانوم افتادم زمین از موهای سرم گرفت دنبال  



 خودش کشید منو انداخت جلو همونی که زدمش 

 دستمال گرفته بود جلو بینیش، با عصبانیت نگاهم میکرد 

 خاک روی کتش تکون داد نزدیکم شد با لحنی ک تمسخر توش موج میزد گفت 

 ش  _آدمت میکنم به وقت

 قالده ای ک گردنم بود دستش گرفت. 

 همراه خودش کشید 

 به سمت یه ویالی قدیمی رفتیم.

 واردش شدیم 

 همه وسایلش قدیمی بود خونه بوی نا میداد

 منو برد به سمت یه ستون قالدم وصل کرد دورش وقتی مطمئن شد بسته شده 

 نفره توی حال خوابوندن.3امد عقب، وانیا رو روی مبل 

 بند به پایه مبل بستن،  دستش با دست

 مردی ک قالدم بسته بود. 

خبر رسیدمون به کسی ک پشت تلفن بود میداد از کاری ک بیرون باهاش کردم میگفت،  

پشت سرهم چشم میگفت، دلم میخواست زودتر بفهمم کی هستن چی میخوان تا از این  

 وضعیت خالص بشیم.

کی از مردا امد سمتم یه سینی  پاهام تو خودم جمع کردم سرم به ستون تکیه دادم، ی

 گذاشت جلوم. 

 یه تیکه کیک یه اب میوه بود

 _خانم گفتن بهتون رسیدگی کنیم، با من بود هیچی به تو نمیدادم

 حتی نگاهشم نکردم بجاش اخمام پررنگ تر شد گفتم

 +خانمی ک میگی کی میخواد بیاد؟ 

 _شاید فردا، شاید هیچوقت، کاراش مشخص نیست 

بگو مگه من مسخره اونم، پاشه بیاد این بازی هارو تموم کنه صبرم +زنگ بزن بهش 

 تموم بشه بد میبیه

 _هه اروم برو مام بهت برسیم بابا آتیش، خطرناک، انتحاری 

 همشون شروع کردن خندیدن 

 اب میوه توی لیوان ریختم رو صورتش 

 با لگد زدم تو شکمش 

 حیف قالده گردنم بود نمیزاشت جلو تر برم

 جاش بلند شد  با خشم از

امد سمتم یقه لباسم گرفت با یه حرکت پیرهن توی تنم جرواجر کرد، دستاش مشت کرد  

 محکم کوبید تو شکمم 

 نفهمیدم چیشد ولی حس کردم دارم باال میارم

 سرم گیج میرفت، چشاش ک به دهنم افتاد رفت عقب، طعم خون پر شده بود تو دهنم

 آوردم،پشت سر هم خون باال می 



ر یکی امد کنارم سعی داشت قفل قالده رو باز کنه دستش زیر گردنم بود چشام  لحظه اخ

 افتاد روهم  

 *ویکتوریا* 

 دلم میخواست گردنش خورد کنم،

 میخواستم نابودش کنم خوبه بهشون گفته بودم مراقبش باشن تا برسم

 گفته بودم همه چیز باید زیر نظر خودم باشه 

 یکردم،با قدم های عصبی عرض خونه رو طی م

 اسلحه ام در آوردم،

 بدون اینکه به چیزی فکر کنم

 به طرف پاش نشونه گرفتم شلیک کردم

 همینطوری کلی کتک خورده بود

 ولی دلم ک خنک نشده بود 

 به بدن نیمه جونش نگاه کردم گفتم 

 _دلم میخواست میمردی پس بهتره بمیری 

 آرین کنارم ایستاده بود به کارام نگاه میکرد 

 ولش کنین میمیره بانو  +همینطوری

_یادت نرفته ک با مشت زد تو شکم آیکال، االن اون بی هوش افتاده یه گوشه، به  

 لطف تو زندست 

 +ن خانم یادم نرفته 

 _پس سرت بکار خودت باشه 

 +چشم

 ویکتوریا ☆

 رفتم به اتاقی ک آیکال خوابیده بود

 بگردم عشقمو 

 نگاهش کن 

 کنار گوشش گفتم

 همینجوریش یه شهر بام بده  

 تو سمت من باش عذابم نده

 بی تو ای کاش یه ساعت نره ک کل سال با تو واسم کمه 

 نمیبینی وابستته

 دیونه ماتم زده

 نمیبینی حالم بده منو به تنهایی عادت نده

 دلم تنگه صدا خندته



 این دیوونه هنوزم وابستته بد منو به اینجا عادت نده نه

 ت منه بد باز از ته قلب که زندگیت راحت تر بگذره آرزو میکنم واس

 بگو حرف راست دروغ نه هنوز صدا خنده هات تو گوشمه 

 دنباله رد پات تو روز من حتی خورشید هست که باز غروب کرد 

 خواستم همیشه خوبتو هیچی نیست ویکتوریا بدونه تو

 .  میشه یعنی یه روز منو تو بشیم از غریبه دور هیشکی نشه حریفمون

 دستم به صورت بی جونش کشیدم، درد تو صورتش مشخص بود 

 سرمش تقریبا داشت تموم میشد 

 نمیدونم این چه عشقیه که افتاده تو جونم 

 نمیتونم ببینم مال کسی دیگست

 ترجیح میدم چیزی که مال من نباشه مال هیچ کس نباشه

 ارین صدا کردم

 تا وضعیتش چک کنه 

 از اتاق امدم بیرون،

 ی پاشنه بلندم رو مخم بود خم شدم زیپش باز کردم انداختمش کنار صدای کفشا

 در اتاقم باز کردم 

 میدونستم بازی سختی رو شروع کردم

 تا قرص با آب خوردم 2

 رو تخت دراز کشیدم

 مچ دستم گذاشم رو پیشونیم

 زیر لب زمزمه کردم 

 میخوام دود بگیرم باال برم

 تا خاطره هات زود بمیرن 

 بد یکمی اروم بگیرم یادم بره سالهای 

 وانیا☆

 با سر درد شدید، چشام به سختی باز کردم

 خواستم دستمو ببرم سمت سرم ولی 

 خم شدم نگاه کردم دستم قفل بود 

 زیر لب آیکال صدا کردم 

 دلم میخواستش 

 یادمه صداش تو ذهنم بود

 انگار کنارم بود.

 اینجا کجاست هیچ تصویری از قبل تو ذهنم نبود 

 دادمدستم یکم تکون 

 جونی تو تنم نمونده بود بدنم حسابی کوفته بود

 ولی سعیم میکردم

 زیر لب مدام اسمش میگفتم



 _بالخره به هوش امدی

 سرم چرخوندم سمت صدا 

 یه مرد خوش پوش با چهره معمولی،

 قفل کرده بودم 

 نمیدونستم چی باید بگم 

 گیج گیج بودم 

 _زبون نداری خانم کوچولو؟ 

 ی همراهش اورد رفت سمت یه ظرف، یه سین

 گذاشت جلوم خم شد 

 قفل دستام باز کرد 

 روزه اینجایی 2_باید گرسنت باشه 

 اینام که تو واسشون مهم نیستی، بخور یکم.

 نگاهش کردم باز گفتم:

 +آیکال 

 _اتفاقا آیکال هم اینجاست 

 _اگه غذات بخوری میبرمت ببینش

 یه نگاه به سینی کردم 

 یکم لوبیا با یه تیکه نون

 از غذا نون برداشتم شروع کردم خوردن یه تیکه 

 اون با نیش خند نگاهم میکرد، زیر نگاهش معذب بودم

 لقمه خوردم سینی هول دادم جلو 2

 یکم اب خوردم 

 امد سمتم گوشیش درآورد، پیغام داد که من به هوش امدم 

 دست کشید رو سرم طفلکی زیر لب گفت و رفت.  

 چرخ داشت امد چند دیقه بعد یه مرد همراه قفس که زیرش  

 درش باز کرد اشاره کرد برم داخلش 

 با تعجب نگاهش میکردم 

 که امد سمتم از موهام کشید هولم داد داخلش.  

 در قفس قفل کرد 

 قفسو هدایت کرد سمت یه اتاق ک ته یه راهرو بود.

 مهابا میکوبید.استرس همه وجودم گرفته بود،قلبم بی 

 .ن تاریک بود چیز زیادی مشخص نبود در اتاق باز کرد قفس گذاشت وسط اتاق چو

 و من و تنها گذاشت.  رفت بیرون 

 در و که بست همون نور کمم قطع شد. 

 هرجارو نگاه میکردم 

 چیزی نمیدیدم



 سعی کردم اروم نفس بکشم، 

 یه گوشه قفس نشسته بودم خودمو بغل کردم 

 دستم به صورتم کشیدم

 چشام بستم صورت ایکال تصور کردم

 م وجودم گرفت حس آرامش کم ک

 میترسیدم چشام باز کنم

 با سر صدای اطرافم گوشام تیز کردم 

 در باز شد. 

 یه نفر کلید برق زد فضا روشن شد 

 چون چشام به تاریکی عادت کرده بود

 نور اذیتم میکرد 

 فضا سفید بود چیز خاصی نداشت انگار مطب دکتر بود

 بودن با باز شدن در قفس حواسم رفت سمت ادمایی که وایساده 

یکیشون روپوش سفید داشت مسن به نظر میرسید، یکیشون کت شلوار مشکی پوشیده  

 بود کم سن به نظر میرسید ولی هیکلی بود،

 اونیکه شبیه دکترا بود رفت سمت میزش و مشغول شد. 

 مرد هیکلی گفت: 

 _بیا بیرون

 بیشتر به قفس چسبیدم که پوزخندزد 

 از یقه لباسم گرفت پرتم کرد بیرون 

 ر دستشو ببندم؟_دکت

 +نه الزم نیست دختر خوبی به نظر میرسه 

 با نگاه تیزش میخواست تاییدش کنم

 یه نگاه به در کردم... 

 رد نگاهمو دنبال کرد فکرمو خوند، انگشت اشارش تکون داد گفت 

 فکرشم نکن دختر  -

 امد سمتم دکتره بهش اشاره کرد لباسمو در بیاره 

 نگاهم پر از التماس کردم گفتم:  

 +خواهش میکنم، تروخدا آقا  

بدون اینکه نگاهم کنه لباسم در میارود دستام به بدنم قفل کرده بودم اشکام میبارید این  

 بدن مال من نبود ،امانته ایکال بود نمیخواستم کسی دیگه ببینه.

 +آقا نکن مگه خودت ناموس نداری ابجی نداری

د رو سینه هام مطمئنم اگه یه فشار  با گفتن این حرفا هولم داد رو زمین با زانوش ام 

دیگه میاورد قفسه سینم خورد میشد صورتم از درد کبود شده بود رو زمینو چنگ  

 میزدم. 



 سیلی محکمی به صورتم زد از روم بلند شد کتشو مرتب کرد بدون اینکه حرفی بزنه. 

 بی جون افتاده بودم ،لباسم با یه اشاره تو تنم جرواجر کرد. 

 حساسم گذاشتم ،نفسم هنوز درست باال نمیامد. دستم رو جاهای  

 بدن بی جونم بغل گرفت گذاشت رو صندلی مخصوص ،

 صندلیش یجوری بود ک جای پا داشت، شبیه صندلی ماماها 

 قفل های چرمی مخصوص دستو پام زد 

 نوک سینه راستم الی انگشتاش گرفت پیچوند  

 ناله ام بلند شد لبخند زد 

 تکون بدم   وقتی دید نمیتونم خودمو

 .امد کنارم نشست رو صندلی گوشیش آورد بیرون مشغول شد 

سرمو چرخوندم سمت دکتر،دستکش های التکس مخصوصش پوشید میز لوازمش  

 آورد نزدیک 

 دستاش که پوستمو لمس کرد تنم یخ کرد 

 فهمید فشارم افتاده. 

 بیشتر از همه چیز لبخندش خیلی آزار دهنده بود 

داشت، جفت دستاش قالب  نزدیک سینه هام نگه می   کشیدمی دستاش با لذت رو تنم 

 سینه هام کرد فشار آرومی داد 

هق هقم بلند شد ،اشکام دیدمو تار کرده بود تند تند پلک میزدم ،به جیغ دادم هیچ  

 کرد توجهی نمی 

با انگشت شصتش ضرب گرفته بود رو نوک سینم،سفت شدن سینه هام زیر دستش  

 زی بود ک حالمو از خودم بهم میزد،منزجر کننده ترین چی

صدای خنده هاش و گریه های من،تنها صدایی بود ک اتاق پر کرده بود، کش خون  

گیری وصل کرد به دستام سرنگ خالی رو دستم تنظیم کرد ،سرگیجه نمیزاشت تمرکز  

 کنم ،با دیدن مایع غلیظ قرمز، چشام رو هم افتاد،

 م سوخت. با سیلی محکمی که زد ،طرف راست صورت

 +باید به هوش باشی خوشگلم خب؟ 

 سرم به طرفین به عالمت نه تکون میدادم 

 انگشت اشارش الی شیار واژنم حس کردم  

 تا مغز استخونم سوخت. 

 .دیگه التماس هام دست خودم نبود 

 _آقا توروخدا ،تورو به هر کی دوست داری، ترو به اعتقادات 

 .با خیس بود  جوابم فقط نگاه خمارش بود انگشتی ک آورد

 هق هقم شدید تر شد مطمئن بودم ولم کنن خودمو میکشم 

 انگشتش سوراخ واژنم لمس کرد. 

 آروم فرو برد نفسم تو سینم محبوس شد 



 با عقب جلو کردنش هر لحظه داغ تر میشدم 

 خدایا این چه کوفتیه چرا تحریک شدنمون دست خودمون نیست ،خدایا منو بکش. 

 شدیدش روش ناله هام دست خودم نبود. با گذاشتن ویبراتور لرزش 

 لحظه ارضام نزدیک بود ک عقب کشید

 نفس نفس میزدم 

 دست خودم نبود 

 حس هرزه بودن ولم نمیکرد  

 دکتر دست کشش درآورد  

 انداخت کنار سرنگ خالی داخل واژنم فرو کرد 

 ک آخم بلند شد محتوی خیسیم کشید بیرون

 دستش کشید رو سرم 

 الزم بود. گفت یه شیطنت کوچولو 

دلم میخواست زمین دهن باز کنه منو طوری محو کنه ک انگار هرگز نبودم،این چه  

 کوفتی بود.

 باالخره پسره سرش از گوشیش بیرون آورد  

 انگار واسش همه چیز عادی بود

 از ساک کنار بپاش لوازم دوربین آورد بیرون 

 شروع کرد نصب کردن،دقیقن مقابل من 

 ظیم شده.وقتی چکش کرد که درست تن

 بیسیمش وصل کرد گفت همه چیز آماده است. 

تا مرد که نقاب پوشیده بودن کاملن لخت بودن فقط کراوات رو  ۴در اتاق باز شد با دیدن 

گردنشون بود بدن ورزیده ای داشتن قدای بلند چهارشونه، نکته کثیف ماجرا اینجا بود  

 که

 مالیدنش دستشون رو آل*ت تناس*لیشون بود می 

 ندش بزرگ بود،چقدر چ

با فکری که دلم نمیخواست واقعیت داشته باشه چشام رو هم بستم اشکام بی اراده 

 میبارید دیدن کابوسه مرگ،اونم واسه من،هه چه واژه آلوده ای

 من کثیف شده بودم بدنم دستمالی شده بود 

 روحم مچاله شده بود ،اینم تیر خالص بود

 دن. چشام باز کردم هرچهار طرفم وایساده بو

 ایکال  ☆

 چند ساعتی بود بهوش بودم اتاق تاریک بود 

پیچید بهم حواسم سر جاش نبود حالتی از وقتی به هوش امدم شکمم خیلی درد میکرد می 

 مثل مستی داشتم 

 رو صندلی منو بسته بودن جلوم یه تی وی خاموش بود.

ندش هیکل رو  هیچیو نمیفهمیدم،در پشت سرم باز شد سایه یه زن جلوم کفشای پاشنه بل



 فرمش،چقدر آشنا بود. 

 سرم تکون دادم،تا بتونم ببینمش ولی جوری بسته شده بودم ک نمیشد. 

 .امد نزدیکم بوی عطرش جلو تر از خودش بهم گفت چه کسی پشت این ماجراست 

 با آروم ترین لحن ممکن گفتم 

 _این مسخره بازیو تموم کن ویکتوریا

 +ععع عشقم منو شناختی، 

 ردم باال صدام یکم ب

 _زهرمار گمشو دستام باز کن  

 +عزیزم یکم آروم باش چیزی میخوای بیارم واست؟امدیم سینما فیلم ببینیم 

    گفتم:

 _وقت واسه کسشعرات ندارم بدو 

 +اینجا فقط یه جعبه پاپ کورن داشت ولی چون عشقمی به توام میدم

 میدونستم اعصابم نشونه گرفته سعی کردم از در خودش وارد بشم

 _ویکی باز کن صحبت کنیم،حالم خوب نی جون تو،میبخشمت باز کن.  

 صندلی آهنی رو کف سرامیک کف کشید صدای بدی پیچید 

 گذاشت رو به روم نشست با لبخند نگاهم کرد

 گفت:

 +عشقم چقدر دلم برا چشات تنگ شده بود 

 دستاش اورد نزدیک کشید رو چشام برد رو لباش انگشتش بوسید.

 دار گفت :با صدای بغض 

 _من خواستمت بین اون همه آدم ولی تو نخواستی ،هیچ وقت منو ندیدی، نگاهم کن، 

 سرم پایین بود آوردم باال 

 گفت:

 _من زشتم؟کجم؟ من چمه چی کم دارم بگو 

 بخدا تغییر میدم فقط لب تر کن،تو منو بخواه من همه کار میکنم.

 اخمام تو هم کشیدم صورت وانیا پررنگ شد

 حکم گفتم:با صدای م

 +من زن دارم

 سیلی محکمی خوابوند زیر گوشم ،  دستش آورد باال

 گفتم: 

 +و اینکه عاشقشم

 با ناخن های بلندی ک داشت صورتم چنگ زد

 تیز شد تو صورتم گفت: 

 _اون... 

 با صدای بلند شروع کرد خندیدن 

 حس میکردم یه چیزی مصرف کرده شک نداشتم دراگ زده

 این کار سخت میکرد 



 ایی ک موج خنده داشت گفت: با صد

_چه مراسم با شکوهی،یادته ایکال اتاقه خواب ویال باغ،واو چه صحنه ای بود هنوز 

ناله های وانیا تو گوشمه، رفته بود رو فاز دراگ ،تو فضای دیگه بود ،رفیقم میگفت  

 اسم تو رو لباش بود دائم 

 با چشمای بحت زده بهش خیره بودم 

 ت خودم نبود لرزش بدنم از عصبانیت دس

 با صدای بود نعره میزدم. 

 خندید اون فقط می 

 _میکشمت ،کثافت زندت نمیزارم، تیکه تیکه ات میکنم ویکتوریا، 

تموم بال هایی ک سر عشقم آوردم دونه دونه جلو چشام بود ساق پام از اعصابم تیر  

 کشیدمی 

 خودمو تکون میدادم رو صندلی 

 میکنم، تو دیگ میپزمت،میدم سگا بخورنت.  _حروم زاده تخم*جن از ریشه نابودت  

 منی ک ادعا میکردم.  هق هقم اوج گرفت چرا،از ویکتوریا کثافت تر من بودم

 از خدا میخواستم همین جا تمومم کنه 

کشید،حس میکردم از  زنده بودم از من بدتر چرا این ویکتوریا حروم زاده نفس می من چرا 

 شدت خشم نمیتونم نفس بکشم.

 کرد لباش تکون میخورد. با وحشت بهم نگاه می  ویکتوریا

 اما چیزی نمیشنیدم

 سوخت اما  دستش بلند کرد سیلی محکمی زد تو صورتم طرف چپه صورتم 

 راه تنفسیم باز کرد.

دلم به حال وانیا میسوخت چرا اونو وارد دنیای کثیف خودم کردم منی که فرزند جهنم  

 بودم.

 .م واسش چرا فکر میکردم میتونم بهشت بساز

 کتی راست میگفت، ما برای هم ساخته نشدیم  

 نبودیم،من چقدر بهش بد کردم   ما از اول مال هم 

جهنم ساختم واسش،با یادآوری شب اول زندگی مشترکمون حس میکردم جیگرم داره  

 گیره. آتیش می 

 با فریاد گفتم:

 قم.  _یه روزی با دستای خودم میفرستمت جهنم،کثافت زدی به زندگیم به عش

 ویکتوریا سرش کج کرد با عشوه لحن زهرآلودش گفت:

 +من فقط کارگران بودم عزیزم،تو با این همه ادعا عاشقی،چرا باور کردی؟  

کشید من فقط  گذاشتم، حقیقت کالمش ذره ذره وجودم به آتیش می  چشمام با درد رو هم 

 میتونستم سکوت کنم،

بودم،من ایکال بزرگترین بدی در حق  راست میگه،چرا باور کردم، منی که دیونه اش 



 کردم.   عشقم 

 که نمیزاشتم یه قطره اشک بریزه.  منی 

 .خودم شدم باعث غمگین شدنش،باعث زجر کشیدنش

روز پاشو کج نزاشته بود، چیشد از عشق سقوط کردم به  چرا باور کردم اون که تا اون 

 برزخ،حاالم کل زندگیم شعله میکشه. 

 . تری شده بود همه تصویر زندگیم خاکس

 دیگه هیچی واسه از دست دادن نداشتم.

 جدا بشه،ولی موند.  ازم  وانیا عشقشو بهم ثابت کرد با اینکه میتونست هر لحظه

 برنده شد. تو بازی عشق اون 

 چی موند ازم؟ 

 ویکتوریا یه نخ سیگار روشن کرد گذاشت گوشه لبم پوک عمیقی بهش زدم. 

 .تر شدن خودم نگاه کردم دودش به جلو فوت کردم به خاکس

 ویکتوریا گلوش صاف کرد گفت: 

 _یادت نرفته که وانیا اینجاست 

 سرم کج کردم سمتش 

 با صدای بم که حسابی خش دار شده بود گفتم: 

 +بزار بره ،من اینجا میمونم تقاص میدم 

 پوزخند زد گفت:

 _به همین خیال باش،همینطوری ولش کنم بازی تازه شروع شده خانم عاشق 

 ریموت کنترل برداشت،

 گرفت سمت تی وی دکمه اش فشار داد. 

 ای کاش همونجا قبل دیدن  

 اون صفحه عمرم تموم میشد. 

 رگهای صورت و اعصابم ورم کرده بود  

 .دندونام رو هم فشار میدادم زجه میزدم قول کشتن ویکتوریا بهش میدادم 

 کرد.  ویکتوریا دست به سینه نگاه می 

 ای فریاد وانیا میامد  بی سیم روشن کرد صد

 که میگفت دست نزنید توروخدا دست نزنید 

 واسم سخت بود به دشمنم التماس کنم. 

 حاضر بودم تیکه تیکه ام کنن 

 نکنم سر خم 

 ولی دیدن وانیا

 کار انداخته بود  تو اون شرایط،مغزم از 

 ریخت. اشکام از شدت ضعف می 

اون بیگناهه،من کثافتم، منو   _بگو ولش کنن ،الشی من که اینجام، بگو ولش کنن



 بکش  

 ولی اونو ول کن،ویکتوریا مگه من نمیخوای، اشغال نگاهم کن. 

 کرد میخواست تا قطره آخر غرورم له کنه. نمی  ویکتوریا از قصد نگاهم 

 _ویکتوریا منو نگاه کن ،چی میخوای 

 بگو بدم، 

 خوای التماس کنم ،خواهش میکنم می 

 ویکتوریا، 

 .کن حروم زاده نگاهم 

 گرفت   بالخره صورتش سمتم

 خوای بگو ، نامردم اگه انجام ندم ،این بازیو تمومش کن ، می _چی 

 کلمات بریده بریده میگفتم: 

 ویکتوریا بالخره لب باز کرد  

 _چندتا شرط دارم  

 به سرعت جوابش دادم  

 _چی؟بگو 

 +بالخره شدی ایکالی که من میخوام 

 شرط اول  

 من، +همه دارایت میزنی به نام

 شرط دوم ازدواج رسمی با منه،میریم خارج ثبتش میکنیم، 

 شرط بعدی ک خیلی مهمتره

 سیم روشن کرد گفت بگین ممد علی بیاد تو بی 

 ساله ای که ژنده پوش با کت شلواری ک تنش زار میزد امد تو  ۶۰مرد 

 _وانیا میخوام با این مرد ازدواج کنه 

 طبقه پایین ویالی ما زندگی کنن، 

هم باز نشست شده نیاز به کار نداره خودم تامینش میکنم ولی خب یه سری  ممد علی 

 نیاز ها داره دیگه،مگه نه عزیزم؟  

 با فریاد گفتم

 +کی وقت کردی انقدر کثافت بشی تو مگه منو نمیخوای من اینجام تا آخر عمرم هستم 

 وانیا ول کن بره ،منو هرکجا میخوای ببند،

 اونو ول کن 

 گفت  روشن کرد  بی سیم

 _کارتون شروع کنید 

به تی وی نگاه کردم یکی از اون پسرا رفت جلوی وانیا پاهاش ک باز بود آل*ت  

 جنسیش نزدیک کرد 



 ک با فریاد زدم

 +مادر ج*نده ،باشه قبوله بگو ول کنن،

 لبخند زد از قصد طولش میداد 

 +بگو ولش کنن مگه کری تو

 زد اونا برن کنار ، بی سیم

 د با زنجیر بست دستای منو باز کر

 کشید راه برم پاهام نمی 

 زمین ک آدماش نمیزاشتنچند بار میخواستم بخورم 

 در یه اتاق باز کردن، همون اتاق بود  

 وانیا تو همون حالت تا چشماش به چشام خورد  

 گریه هاش شدت گرفت بریده بریده میگفت 

 کاری نکردم  نبودم من_غلط کروم بخدا من 

 چیکارش کردم چشام با درد بستم،من

 پاهام رو زمین کشیده میشد، روی نگاه کردن تو چشماش نداشتم سرم انداختم پایین. 

 .قطرات اشک بدون اینکه پلک بزنم خودشون راهشون پیدا میکردن میریختن زمین 

 دستمو از جلو بسته بودن. 

 کنم.به سمت صندلی رفتم ملحفه سفید از روش برداشتم سعی کردم بازش

 .مچاله تر میشد  یا برگشتم هرچی بیشتر سمتش میرفتم قلبمبه سمت وان

حس میکردم کمرم زیر این همه فشار خم شده. شونه هام دیگه توان صاف ایستادن  

 نداشت.

 .مگه یه آدم بیشتر از گوشت استخونه 

 .ملحفه رو تنتش کشیدم از ترس عین گنجشگ میلرزید دائم اسممو زیر لب صدا میزد 

 صویر جلوم واضح تر شد با پلک زدنم ت 

 تو مظلوم ترین حالت ممکن بود.چشمای وحشیش ،حاال

 مشکی چشماش عین بچه ها دو دو میزد، زانو زدم جلوش. 

 سرم گذاشتم رو دستاش عمیق بوسیدم زیر لب زمزمه کردم  

 _ ببخش

 دلم میخواست دنیا همینجا سوت پایانش بزنه. 

 با کشیده شدن موهام سرم به عقب برگشت. 

 میکرد با چشمای طلبکارش دنبال آروم کردن خودش بود.  نگاهم کتوریا با اخموی

 سرم جهت مخالف کشیدم با اخم بیشتر نگاهش کردم که دستش کشید.

 از جام بلند شدم

 با لگد زد زیر زانوم 

 افتادم رو زمین زنجیر قالده وصل کرد. 

 به وانیا گفت: 

 _سگ جدیدم 

 خودش برگردوند گفت: تو دستش گرفت سرم به سمت چونم



 _مگه نه حیون؟ 

 گوشم زمزمه وار جوری که فقط من متوجه بشم گفت.  خم شد دم 

_دوست نداری که وانیا حقیقت بفهمه؟ اون دردایی که بهش دادی،اون روزگاری که  

 ازش سیاه کردی. 

 مثل خودش جوابش دادم 

 +بگو بهش

 محکم تر کشیدزنجیر

 _مطمئنی؟

 +اره مطمئنم 

 کرد. لبخند نگاهم ویکتوریا با

 آوردم.میخورم اگه دستام باز بود تخم چشماش با انگشتام در می قسم

 از آدماش   دستور داد واسش صندلی بیارن یکی 

 .واسش آورد 

 نشست روش. 

 یکی پاش.پاش انداخت رو اون 

 .سیگارش روشن کرد به نقطه از زمین خیره شد 

 شروع کرد گفتن،از روز اول دیدارمون 

نسبت به من،از کارایی کرد تا منو بدست بیاره ،از دور شدنش از همه چیز  از حسش 

گفت، تا رسید به وانیا،اینجای داستان سکوت کرد خاک سیگاری که دیگه کام نداشت رو  

 خاموش کرد،چون بی هوا بود شوک بهم وارد شد.  سرشونم

 پیچید. از درد سوزش جمع شد بدنم به خودش می صورتم

 د بود.سوزشش خیلی شدی

 فشار دادم  ناله هام بلند شد،دندونام رو هم

 وانیا با دیدنم خودشو تکون میداد جیغ کشید. التماس میکرد. 

ویکتوریا کفشش گذاشت رو صورتم بخاطر ضعفی که کرده بودم تمرکزم رو سوزش  

 .سرشونم بود

 حرفاش ادامه داد،وانیا با دیدنم زجه میزد. 

 ویکتوریا با فریاد گفت: 

 ین جیغ جیغات تموم میکنی،یا بازم سیگار روش خاموش میکنم. _یا ا

به ثانیه نکشید وانیا ساکت شد فقط صدای نفس های عمیقش و فین فیناش بود که  

 بغضش قورت میداد. 

 ویکتوریا ادامه داد تا رسید به ته ماجرا  

 آیکال ☆

 کفشش از صورتم برداشت ،سرم بلند کردم. 

 نگرفتم ضعف نشون بدم.هرچقدرم خوردم کنن یاد 

 با این که سر شونم میسوخت ولی هیچی مثل قلب سوختم نبود.



ویکتوریا از حقارتش میگفت از اینکه چطور به زندگی من کثافت زد اینکه چطوری  

آتیش انداخت تو انبار باروتم، چرا میگم باروت بخاطر نادیده گرفتن خودم،واسه اصرارم  

 به چیزی که نیستم. 

 روز کنار وانیا یه آدم دیگه بودم. من تا به ام

 کسی که خواست خوب باشه خوب بمونه. 

 لعنتی منفور دور کرد.   کسی که خودشو از آدمای

واسه آرامش عشقش،ولی نمیدونست کسی که مبتالی یه بیماری بشه مثل ویروس ،اون  

 مریضی تا ابد کنارشه شاید ضعیف بشه شاید کم بشه یا حتی مخفی بشه. 

ونته،هروقت فرصت پیدا کنه شرایط واسش محیا بشه ریشه میده و این  اما هست در 

تویی که تنها زجر میکشی،عین االن، من تو گذشتم درگیر این آدما بودم بهشون عادت  

کردم یاد گرفتم بد باشم گرگ باشم، یا آدمارو نادیده بگیرم، شایدم اونارو عین فیلتر 

 سیگار له کنم،یاد گرفتم فقط فرمان بدم.

 لی عشق ،من و برده ی خودش کرد. و

 دستو پام و بست.

 خواسته هام، نیاز هام.

 من دیگه خودمو نمیدیدم.

 چه برسه به بقیه ،من فقط اونو دیدم. 

 و اینجای کار مشکل داشت. 

بکه حتی بدون آب غذا یا حتی نفس زنده    شاید روحه آدم تو زمان عاشقی به حدی برسه

همه  نه، وقتی تورو از اوج پرت میکنن به پایین، بمونه. برای مدتی ولی بدون اون

باورات میشکنه همه دارایت که اون بوده ازت میگیرن،اون وقته که تازه نیاز های دیده 

 نشدت اولین چیزی هستن که خودشون نشون میدن.

 و نقطه ضعف طرف میشه اسلحه و روح جمسش میشه هدف. 

 .سرم آوردم باال،به وانیا با حسرت نگاه کردم

 من لیاقتش نداشتم،حتی نتونستم ازش مراقبت کنم چه برسه به عشق. 

 با حرفای آخر ویکتوریا فقط هق هق وانیا بود که اتاق پر میکرد.

 .تنم تو حرارت میسوخت 

 با صدای دو رگه فریاد زدم. 

 _کافیه.

 با صدای آرومتر ادامه دادم. 

 _دستم باز کن.

 کرد.  ویکتوریا یکم نگاهم کرد با شک دستم باز

 .میدونستم منتظره با دستای خودم خفش کنم

از جام بلند شدم به سمتش قدم برداشتم. چشماش قفله چشام بود،دستم بردم جلوی 

 صورتش گونه اش نوازش کردم ،چشاش با لذت بست.

 کردوانیا خیره بود به اینکارم با ناباوری نگاه می 

 با اینکارم قلبش خورد میکنم.   میدونستم



 ین بود من متعلق به اون نبودم و وانیا واسه دنیای من ساخته نشده بود. قصدم هم

اون زیادی پاک معصوم بود اون دستش به کثافت قاطی نشده بود نمیدونم تا حاال 

 واستون اتفاق افتاده یجایی ک بغض از گلو نباشه. 

 از گرفتگی قلب باشه، من قلبم بغض داشت.

 ا زجر بکشه. روحم پر از درد دیگه نمیزاشتم وانی

همیشه میگن، چشما همیشه حقیقت رو میگن ولی من میگم دروغ گو ترین عضو بدن  

 بعد از زبون 

 چشما هستن. 

 با خودشون میتونن انرژی هایی داشته باشن که حتی روحم ازشون خبر نداشته باشه. 

  درست تو همین حالت من ک ویکتوریا باورم کرد وانیا باورم کرد اما حقیقت فقط خودم

 میدونم

 ویکتوریا کت روی لباسش درآورد تنم کرد. 

 دستم گرفتم دور کمرش هدایتش کردم سمت در خروجی.

 از اون اتاق کذایی خارج شدیم.

 قلبم ولی رو اون تخت بودهر لحظه نبضش کند تر میشد.

 ویکتوریا به خودم نزدیک تر کردم

 باید باورم میکرد.

 سرش بوسیدم وارد اتاق خودش شدیم.

 مت صندلی نشست.رفت س 

 با صدای بم همیشگیم گفتم: 

 _حموم اتاق کجاست؟ 

 با دستش در آخر کنار پنجره رو نشون داد سر تکون دادم رفتم سمت حموم. 

 واردش شدم. 

 دوش آب تنظیم کردم.

شد  بدنم زیر آب گرم آروم تر شد شامپو ریختم رو بدنم کشیدم رو کل تنم در حموم باز

 همون جلو انداخت با اندام الغرش نزدیک تر شد.ویکتوریا امد داخل لباساش 

 امد زیر آب  

 قدش نسبت به من کوچیک تر بود ریز نقش تر دیده میشد.

 اومد زیر دوش کنارم،قطرات آب روی موهاش میریخت. 

 شامپو رو برداشتم رو موهاش و تنش ریختم. 

 ردم.تنش آب کشی کبا حوصله ای که ازم بعید بود تموم بدنش و موهاش شستم و

 کشید دستاش اومد روی تنم هر کجایی که دست می 

 چشام با درد میبستم جای سیگاری که روم خاموش کرده بود از همه بیشتر میسوخت. 

 حموم حوله پیچیدیم بهم امدیم بیرون.بعد از

 یه دست لباس اسپرت یه پیرهن دخترونه روی تخت بود.

  م گفت:ویکتوریا رفت جلوی آینه سرش خم کرد سمت 

 م باورت کنم ولی یکم زمان الزم دارم _میخوا 



 گفتم: پوزخند زدم 

 +چیو باید باور کنی؟ تو از واقعیت چی میدونی؟

 انقدر فکر میکنی زرنگی؟

 بردم باال.  صدام

 زدی.+همه برنامه های شرکت بهم 

 با حیرت برگشت سمتم. 

 میبستم گفتم: ک دکمه های لباسمدر حالی 

 الکس داشته باشی.+ بهتره جواب خوبی واسه 

 گفت:  بیخیال حوله ای که باز شده بود امد سمتم

 _چی میگی؟به الکس چه ربطی داره؟ 

 +ربطش اینکه توعه جاکش امدی وسط نقشه 

 که با برنامه ریزی جلو میرفت ولی ریدی توش 

خرابش کردی،میدونی که الکس منتفره از اینکار و تقاصشو بد ازت میگیره هرچی 

گم ولی توعه نفهم انتقام چشمات کور کرده بود. نشونه هایی که میدادم ب میخواستم بهت 

 واست مهم نبود. 

 سرش انداخت پایین گفت:

 _یعنی عاشقش نیستی؟اون همه عالقه. 

 گرفتم فشار دادم.  چونش محکم با دستم

 باور کردی؟  کردم توامهایی بازی+حیون کی من به کسی ابراز عالقه کردم؟ نکنه فیلم

مجبور بودم طبیعی بازی کنم ولی فکر نمیکردم توعه احمق که میدونی من تحت   البته

 تاثیر هیچکس قرار نمیگیرم باور کنی.

 برنمیاد میخوام برم خونه. چیه رو دست خوردی؟ من دیگه کاری از دستم 

 سمت آینه موهامو حالت دادم از زیر چشم رفتاراش نگاه کردم. رفتم

 سمتش. تمگذاشتم برگش یقه لباسم باز

 گوشیتو بده میخوام با الکس حرف بزنم.

 بگی؟ بهشچی _میخوای 

 اخمام کشیدم توهم 

 +الزمه بگم به تو ربطی نداره؟ گوشیت بده. 

 گوشیش گرفت سمتم.

 شماره الکس گرفتم به سومین بوق برداشت. 

 _الو ویکتوریا 

 +منم

 _ایکال خودتی؟

 +اره

 باهوشی بود  م یادش باشه ادم بچگی ساختیامیداور بودم کد هایی ک زمان

 یکم نگران بودم.  ولی خب بازم

 _چه عجب از اینورا 



 به لطف ویکتوریا ریده شد توش دیگه کاریش نمیتونیم بکنیم.  2370+ببین الکس نقشه 

 یکم مکث کرد.  پشت تلفن

 کشیدم اخمام بیشتر شدنفس عمیق 

 نشسته بود نگاه کردم.ه کنارمبه ویکتوریا ک

 داره _یه شرطی 

   +اوکیه

 _گوشی بده ویکتوریا  

 گرفتم سمتش  لبخندم پررنگ تر شد تلفن

 گرفت. ویکتوریا با ترس لرز تلفن ازم 

 میگفت. هر کلمه ک الکس پشت تلفن 

 میکرد با اینکه از حالش بدتر 

 حموم تازه امده بودیم

 بدنش کامل عرق کرده بود  

 میدونست الکس اشاره کنه خیلی کارا 

 ر واقع همه کاره اون بود منتها پشت پردهمیتونه بکنه د

 جوری که هیچ ردی ازش نبود 

 فقط تعداد محدود از شرکا میدونستن 

 .به قیافش پوزخند زدم 

 شاید همین چهره درهمش قطره ای آب خنک بود تو دریای جهنمه درونم. 

 .نفس های عمیقش نشون میداد همه چیز رو 

 تلفن قطع کرد. 

 لباساش رفت.  از جاش بلند شد به سمت

 حوله اش داد کنار بدن لختش 

 شاید واسه هرکسی تحریک کننده بود  

 ولی واسه من فقط یه تیکه گوشت به نظر میومد.  

 بعد از هزار جور عشوه کرم،ژل،عطر،کوفت و زهرمار بالخره برگشت سمتم. 

 با دیدنم گفت : 

 افتیم. _باید گرسنت باشه ناهار همینجا بخوریم بعد راه می 

 شم نگاهش کردم با لبخند گفتم: زیر چ

 +باشه عزیزم

 همراهش به سمت اتاق دیگه ای رفتیم

 ه بعد از چک کردن  ک

  کردنش کنار گوش یه پسر رفتیم پچ پچ

 بیرون از خونه. 

 کنار استخر یه میز از غذا های  

 جورواجور چیده بود که معده خالیم

 حسابی تحریک میکرد.



 ر سرو میکرد نشستیم پشت میز غذا هارو یه نف

 نوشیدنیش گرفت دستش شروع کرد خوردن 

 با آرامش غذام تموم کردم 

 یکی از آدم هاش سویچ ماشینی رو گذاشت کنار میز

 نزدیک من

 ویکتوریا برگشت سمتم گفت:

 _اون دختر توی ماشینه ببرش  

 خونه پدرش تا دردسر نشده 

 خودتم برو خونه.  

 گذاشتم زیر چونم گفتم: دستم

 ازت دستور گرفته باشم. +یادم نمیاد

 چشاش ریز کرد لباش به سمت جلو سوق داد. 

 کلید برداشتم. 

 یکی از ساندویچ هارو از رو میز برداشتم.

 گفتم:  اینکه به ویکتوریا نگاه کنمبدون

 +وسایلم کجا گذاشتی؟ 

 نفسش با حرص فوت کرد گفت:

 _داخل ماشین توی داشبورده 

 به سمت ماشین راه افتادم.

 به هرچی شده، به سمت ماشین رفتم.   بی توجه

 درش باز کردم یه نگاه به دختر کوچولوی کز کردم انداختم.

 ساندویچ الی دستمال کاغذی پیچیدم گذاشتم رو داشبورد.

 نمیشد کاری کنم. خدایا خودت کمک کن،االن 

 نشستم پشت فرمون دستی الی موهام کشیدم

 کالفه استارت زدم. 

 اون مکان کذایی دور شدم. پام رو گاز فشار دادم از

 انقدر دور که آینه جلوی ماشین شده یه نقطه 

 بعدم محو شد. 

 خم شدم در داشبورد باز کردم که وانیا پاهاشو جمع تر کرد.

 جعبه سیگار و در اوردم. 

 گذاشتم گوشه لبم،آتیش زدم.

 پوک عمیقی زدم و پنجره رو یکم دادم پایین.

 دود به سمت بیرون فوت کردم. 

 خیلی آشفته بود. ذهنم

 رسیدم.خیلی کار داشتم و باید به همه اش می 

 اونم تو زمان کم، این یعنی خواب تعطیل.

 ولی مهم تر از همه جسمیه که کنارم بود.



 و من به معنای واقعی خراب کرده بودم.

 انقدر که هرکاری بخواد بکنه حق داره. 

 کنار پمپ بنزین نگه داشتم.

 باک ماشین پر کردم.

 ه برگشتم داخل راه درازی رو داشتم. دوبار

 تلفنی داخل ماشین نبود.

 .ولی یه مقدار پول بود 

 دوباره برگشتم داخل ماشین   حساب کردم

 میدونستم باید کجا برم 

 پس با آخرین سرعت مسیر طوالنی رو  

 ادامه دادم. 

 انقدر که هوا تاریک شده بود.

 ولی میدونستم نباید صبر کنم. 

 وشگاه ایستادم و منتظر شدم. تو راه کنار یه فر

 یه خانواده که داشتن رد میشدن تا خریدهاشون بزارن داخل ماشین دیدم. 

 نزدیک تر شدم گفتم:  

_ببخشید خانم یه لحظه میتونم تلفنتون قرض بگیرم دوستم حالش بده میخواستم به 

 خانواده اش اطالع بدم کجاییم چون نمیتونم دیگه رانندگی کنم. 

 به شک نگاهم کرد بعد سرک کشید داخل ماشین وقتی دید وانیا رو گفت:خانمه یکم دو 

 +باشه صبرکن.

 خم شد داخل ماشین کیفش درآورد.  

 از توش تلفن همراه سادش کشید بیرون 

 رمزش زد داد دستم. 

 تلفنش پس دادم کلی تشکر کردم.  تشکر کردم، یه تماس کوچیک گرفتم

وغ چرا نمیدونستم چی بگم ،چی داشتم بعد از اون بعد از رفتن اونا امدم داخل ماشین، در

 همه اتفاق بگم حتی میترسیدم نزدیکش بشم.

 ساندویچ کوچیکی ام که واسش آوردم دست نزده بود. 

 رفتم داخل فروشگاه ماشین از دور قفل کردم. 

 چیزایی که میدونستم شاید دوست داشته باشه خریدم آوردم داخل ماشین گذاشتم جلوش  

 دادم به صندلی. سرم تکیه

 به جلو نگاه کردم  

 با صدای آروم گفتم: 

 _یه کوچولو بخور. 

 بیشتر تو خودش جمع شد صدای گریه گربه مانندش امد. 

 حس کردم قلبم مچاله شد اینجا جاش نبود.

 خدایا این چه امتحانیه تو که میدونی من کلن امتحانام از اول ریدم خب اینم مثل اونا. 



 آروم گفتم:

 ری ندارم هرچی تو میگی اصلن اونور نگاه میکنم خوبه؟ _بخدا کا

 صدای گریه اش بلندتر شد.

 صورتم جمع کردم گفتم؛

 _غلط کردم. 

 سیگار روشن کردم. 

 عین دود کش تند تند پوک زدم. 

بدون اینکه حواسم باشه خاکسترشو یکم آتیشش ریخت تو دستم چون حواسم جایی 

 دیگه بود 

 بلند گفتم: 

 _اییییی سوختم 

 ه وانیا با ترس برگشت سمتم گفت: ک

 +چیشددد، 

 بلند هق هق کرد. 

 یهو یه فکری به ذهنم زد. 

 بلند تر گفتم: 

 _اییییی دستم قطع شد آیییی سرم ترکید. 

 مجبور بودم فیلم بازی کنم انگار کارساز بود. 

 چون دستم گرفته بود تو دستش هی میگفت کجا قطع شده خونش کجاست؟ 

 ور تاری میدید چون چشاش پر اشک بود تص

 صداش میلرزید. 

چاقو کنار داشبورد برداشتم دستم خم کردم اونور خیلی ریز یکم بریدم ازش خون زد  

 بیرون 

 بردم سمتش گفتم:

 _نگاه وایییی. 

 اشکاش همه صورتش پر کرده بود. 

 شالش از سرش کشید بیرون.

 پیچید دور دستم سفت فشار داد. 

 میپیچید.  هق هقش تو فضای ماشین 

 اش میلرزید و میگفت:لب

 _تو چیزیت نشه.

 نفس نفس میزد، منم انگار تو خلسه فرو رفته بودم.

 توانایی انجام هیچ کاری نداشتم. 

 حقیقت مثل سیلی میخورد تو صورتم.

 پرت شدم تو گذشته.

 روزیی که دستم تو دستش فشار داد. 

 گفت: تو چشام نگاه کرد نوک بینیش کشید به نوک بینیم، سرش آورد عقب و 



 _میدونستی ایکال من از تو عاشق ترم.

 اخمام تو هم کشیدم گفتم:

 +بیخود میخوای قاطی کنم؟من عاشق ترم. 

 خندید نوک بینیم کشید گفت:

 _زمان بهمون ثابت میکنه. 

 با تکون دادنای وانیا از گذشته اومدم بیرون

 و دستم بردم سمت چشاش. 

 گفتم: 

 _تو!

 پلک چشماش لرزید اشکاش ریخت. 

 با درد بستم.مچشا

 دستم گرفتم زیر پاش یه دستم انداختم دور گردنش 

 رفته بود عطر تنشو.کردنشو، یادمرفته بود بغلیادم

من کجا بودم وقتی گریه میکرد، وقتی سرش با درد روی بالش فرو میکرد، وقتی اذیتش 

 میکردم. 

و عمیق   بردمسرش گذاشتم رو سینم، دستم رفت ال به الی موهاش لبام نزدیک موهاش 

 کام گرفتم و عطرش تو ریه هام فرستادم.

 من کیم تو این دنیا ،خدایا چیو داری نشونم میدی. 

داری میگی چقدر پستم؟ مگه من توبه نکردم؟ مگه کنار نکشیدم؟ مگه توکل نکردم؟  

 پس اینا چیه؟

 مگه قرار نبود دیگه تو دریا نباشیم؟

 من فکر کردم منو تو ساحلت پیاده کردی! 

 لی اون آرامش دریا سراب بود آره؟ و

 نفس هاش که منظم شد، بیشتر به خودم فشارش دادم.

 .رد اشکاش خشک شده بود هنوز مژه های تاب دارش خیس بود 

 حس بدیه وقتی نمیخوای اشتباه کنی ولی دقیقا 

 تو اوج اشتباهات غرق میشی.

ش کنی نمیخوای  انقدر که حقیقت جلو چشمات هست میدونیش ولی دلت نمیخواد نگاه

 ببینیش انگار مسخ شدی. 

میکنی عکس کارات دست خودت نیست تو ذهن آدم نتیجه چیز دیگست ولی کارایی ک

 همون کاره 

 بچه ها  با دیدن ماشین

 ه سریع پیاده شدن اومدن سمت ماشین و درش باز کردن. ک

 همینطوری که وانیا بغلم بود از ماشین پیاده شدم

 شد. یکی از آدم هام سوارش 

 مقصد بهش گفتم سرش تکون داد. 

 سمت کامیون کابینم درش واسم باز کردن رفتم



 به سختی وارد ماشین شدم . 

 نمیخواست جداش کنم. دلم

رفتم داخلش، دکور داخلش بخاطر وانیا دادم تمومش سفید کنن همه وسایل همونطور  

 بود ک وانیا خواسته بود

 وانیا رو تخت گذاشتم،

 گوشه انداختم  لباسام درآوردم یه 

 تی شرت مشکی و شلوار راحت پوشیدم. 

 لباسای وانیا رو از تنش خارج کردم 

 یه تی شرت بلند تنش کردم  

 هیچی نخورده بود ضعیف شده بود 

 پتو روش کشیدم.

 زنگ داخل کابین زدم.

 گفته بودم دکتر هم همراهشون بیارن. 

کنارشون،وسایلش گذاشت تمدکتر از در داخلی وارد شد، با احتیاط رفت سمت وانیا،رف

 آماده کرد. 

 شروع کرد معاینه کردنش. 

 که به سرش خورده بود هنوز کامل خوب نشده بود.آسیب هایی 

 همه رو بررسی کرد زخم هایی رو تنش بود ک

 کارش شروع کرد. 

 پمادی بهم داد و گفت: ساعت که زخماش پانسمان کرد،بعد از نیم

 باید بدنش باهاش ماساژ بدم

 دیقه تموم میشه گفت بمونم  ۴۰تا سرمش 

 خ بهش گفتم نهک

 ه باید بره اشاره کردم به جایی ک

 وقتی رفت در قفل کردم. 

 رفتم سمت وانیا

 نشستم کنار تخت.

 رنگ بدنش بهتر شده بود تو ماشین به زردی میزد

 دست کشیدم رو سرش. 

 موهاش کنار دادم. 

 خم شدم آروم بوسش کردم. 

 زیر لب هزیون میگفت: 

 میگفت نرو. مش ه

 کرد بهتر بخوابه.شروع کردم سرش ماساژ دادم کمک می 

 در پماد باز کردم ملحفه دادم کنار.

 رو تک تک کبودیاش کرم میزدم آروم جاشو دست میکشیدم .

 دلم نمیخواست بیدار بشه خیلی اذیت شده بود احتیاج به خواب داشت 



 بعد از اینکه کرم زدم بهش  

 دستام شستم 

 ش اخراش بود.. تقریبا سرم

 در یخچال باز کردم  

 سمت وانیابطری آب خارج کردم سرکشیدم ، رفتم

پنبه رو الکل زدم خداروشکر خوابه واال قیامت میکرد چسب رو زدم کنار پنبه رو  

 گذاشتم سوزن کشیدم.

 روی پنبه چسب زدم 

 انداختم سطل برگشتم سمت وانیاسرم

 گذاشتم کنارش دراز کشیدم ،سرش رو بازوم 

 به چیزای خوب فکر کردم 

 پتو رو جفتمون کشیدم  

 گذاشتم. رو هم کنترل چراغ هارو زدم چشام 

 با تکون خوردن های وانیا  

 زیر لب ناله هاش 

 چشام به سرعت باز کردم پتو کشیدم کنار.

 بدنش خیس عرق بود. 

 دستم گذاشتم رو پیشونیش. 

 

 @goldenfish24کانال تلگرام:

 ��️�� گمشده در تو  

 

 خداروشکر تب نداشت 

 بلند شدم تهویه روشن کردم.

 سمت یخچال آب معدنی آوردم.رفتم

 نشستم کنارش و در آب باز کردم.

موهاش ناز کردم، همیشه به نوازش موهاش واکنش نشون میداد چشماش آروم باز 

 کرد.

 لبخند زدم بهش دستم انداختم پشتش

 متکا پشتش درست کردم. 

 ازش خورد. آب نزدیک لباش کردم، یکم 

 آب گذاشتم رو میز ،موهایی که روی صورتش گرفته بود هدایت کردم پشت گوشش 

 گفتم:  با صدای اروم

 _گرسنت باید باشه یه چیزی آماده کنم؟



 سرش انداخت پایین با انگشتاش بازی کرد.

 میکشم یا ناراحتم نمیخورم این یعنی آره خجالت

 نمیدونم.  

 از جام پاشدم گاز روشن کردم 

 لمه گذاشتم آب ریختم توش جوش بیادقاب

 ماکارونی های شکلک دار بیرون آوردم 

 لوازمش آوردم بیرون مشغول شدم 

 ساعت بالخره آماده شده  ۱بعد از 

 بشقاب هارو چیدم رو میز 

 سس کچاپ خیارشور ترشی زیتون ماست 

 هرچی ذهنم میزد گذاشتم رو میز 

 حاال نوبت اصل کاری بود

 برگشتم سمتش.

 خت بود نگاهش به سقف رفتم سمتش هنوز رو ت

 نشستم کنارش رو تخت. 

_خب من یه چیزی پختم که نمیدونم بعد از خوردنش چه اتفاقی میافته واسمون ولی  

 عزیزم 

 همه تالشم کردما. من 

 حتی یه اینچ نگاهش تغییر نکرد

 دستم بردم دست دستاش ک دستاش کشید عقب  

 گفت:

 +به من دست نزن 

 وسی که تلخ بود اما حاال جلو چشام بودمیترسیدم کاباز همین 

 از تخت امدم پایین

 گذاشتم رو تخت نشستم سرمرو زانو هام 

 گفتم: 

اتفاقا متأسفم وانیا حتی روی نگاه کردن بهت ندارم میدونی تنها  _من واسه همه این 

ه ه منو از پا در میاره عذاب وجدانه، من نمیگم بی گناهم ولی وانیا من یه بازیچچیزی ک

 که فکر میکردم به چیزی که دیدمه نبود هربار بودم میفهمی رفتارام دست خودم 

 چشام محکم فشار میدم دستام مشت میکنم ادامه میدم

 _تا سر حد مرگ دیونه میشم، تو که میدونستی منو،

 اخالق منو رفتار منو ،میدونستی رو چیا حساسم  

 بگو دی بهمچرا وقتی میزدمت سکوت میکردی چرا اعتراضی نمیکر

چشام خیس شده بود حرفام پر از درد بود چون هروقت میخواستم نفس بکشم همراه با  

 درد گلو بود انگاری پر بودم از بغض 



 سرم آوردم باال دیدم داره گریه میکنه،  با خیس شدن صورتم

 بلند شدم.  از جام 

 و بردم سمت صورتش. اشکاش آروم پاک کردم. نشستم کنارش و دستم

 چشای مظلومش بگردم.  دور

 با زدن رعد برق بعدش صدای نهیبش وانیا جیغ بلندی کشید. 

 . پرید بغلم و سرش چسبوند به سینم

 زیر لب میگفتم : 

 _هیشش چیزی نیست جوجوم من اینجام مراقبتم، حواسم بهت هست خب؟  

 موهاش نوازش میکردم و قربون صدقش میرفتم.

 ز نشستم رو صندلی. دستم زیر پاش انداختم بردمش سمت می

 در قابلمه باز کردم یکم ماکارونی کشیدم تو ظرف 

 یکم نمک فلفل ریختم روش. 

چنگال فرو کردم تو ظرف آوردم سمت دهنش که لباش آورده بود جلو عین اینایی که 

 قهر کردن. 

 ریز کردم، یادم افتاد این خانم کوچولو با سس میخوره نیش خندی زدم. چشام

 رو ماکارونی ها که چشاش برق زد.  رداشتم ریختم سس و از رو میز ب

 چنگال از دستم گرفت و حمله کرد سمت ماکارونی ها.

 یجوری تند تند میخورد که میگفتم هر لحظه امکان داره خفه بشه. 

 یکم آب میوه واسش ریختم. 

تو بغلم نشسته بود هی تکون میخورد خودش خبر نداشت ک داره بدجوری تحریکم   

 .به خودم اجازه ندادم پام از گلیمم دراز تر کنم تا وقتی خودش بخوادمیکنه ولی 

همین که هنوز پیشمه تو چشاش با وجود دلخوری زیاد هنوز منو میخواد باید یه شهرو  

 .شام بدم

با حرکت بعدیش که باسنش یکم داد عقب، تیر خالص بهم زد لبام گاز گرفتم چشام رو هم  

 چیکار میکرد.   فشار دادم این توله داشت

 از بغل نگاهش کردم دیدم داره ریز ریز میخنده 

 فهمیدم بله کرم داره خانم. 

 تا بشقاب پر بالخره گفت:۳بعد از خوردن 

 _ سیر شدم.

 یه نگاه به قابلمه کردم دیدم فقط روغن مونده تهش.

 پوکر یکم اینور اونور نگاه کردم.

 وانیارو بلند کردم گذاشتمش رو تخت 

 م تو سینکظرفارو ریخت

 در یخچال باز کردم یه نوشیدنی برداشتم

 تموم بدنم داغ کرده بود.

 موقعیتمون چک کردم با برنامه گوشیم 

 .ساعت فاصله داشتیمنزدیک یزد بودیم با جایی که مد نظرم بود. یک



فرش برنامه های  به یکم از نوشیدنی خوردم تیکه داده بودم به میز کنار تخت خیره بودم 

 مرور میکردم.  ذهنیم 

 حس کردم یه نگاهی رومه. 

 دنباله سطح انرژی نگاهی بودم که چشام قفل چشمای وانیا شد.

 لبخند کج کوله ای بهش زدم باز دلم گرفت. 

 عذاب وجدان باز سراغم امده بود. 

 .کنار میز لباسام در آوردم قوطی خالی نوشیدنی گذاشتم

 رو تخت کنارش دراز کشیدم. رفتم

 به لباش  نگاه میکردم تا رسیدم  ورتش جز به جز ص

 که دورش حسابی نارنجی شده بود، ریز خندیدم که انگار بهش برخورد. 

 گرفت. کرد نگاهش ازم اخم 

 از پشت بغلش کردم و گفتم: رفتم

 _لبات روغنی شده به این میخندیدم. 

 .شونش با حالت ادامه قهر باال داد 

 کنارموهاش از پشت گردنش دادم 

 ورش شد زود خودش و جمع کرد.  که مرم

 گردنش و با صدا می بوسیدمش جاشو لیس میزدم.  لبام چسبوندم پشت

 سمت گوشش ریز بوسیدم دستام از پشت آوردم جلو کشیدم روی رونش فشار دادم.  رفتم

از پشت لبای   گردنش کج کرد سمتم از پشت که منم مقابل صورتش قرار گرفتم 

 ش آورد بیرون که میک زدم. روغنیش با ولع بوسیدم زبون

 صدای ناله های داشت در میامد پس تولم تحریک شده بود. 

 دستام از روی رونش آوردم باال کمر باریکش دست کشیدم تا روی سینه هاش. 

با فشار های مالیم دایره ای لذت تو وجودش ترزیق   سینه هاشو قاب گرفتم با دستام

 میکردم. 

 صداش تو گلو خفه میکرد.  میدونستم داره دیونه میشه ولی 

 نوک سینه هاش که حسابی سیخ شده بود فشار دادم.

شکمش یکم با نافش بازی کردم که باسنش از شدت تحریک  هدایت کردم رو دست راستم 

 میکوبید به بهم، دستم وارد شرتش کردم تو مشتم فشار دادم

 که صدای بلند آه گفتنش بی اختیار از لباش خارج شد. 

 رو چو*چو^لش بود آروم تکون میدادم.  انگشت اشارم

 زیر گوشش گفتم: 

 _ هوم، میبینم که تولم خیس کرده 

 چشاش دوباره مظلوم شد 



 که شدت حرکت انگشتم روش زیاد کردم. 

 لش کرده بود  چشماش تو لحظه خمار شد رو من 

 شدم رو گردنش میخورمش.   خم

 با لرزش بدنش فهمیدم ارضا شده.

 آروم گذاشتمش رو تخت. 

 رتش هنوز پاش بود و حسابی خیس! ش

 پایین با دندونم شرتش کشیدم

 کشیدم رو لباموسط پاهاش قرار گرفتم زبونم

 لبای خیسمو روش گذاشتم که کمرش بلند کرد محکم کوبید به تخت.

 روش.  زبونم ماهرانه تر از اونی بود که بدونه باید چیکار کنه چون با ولع افتاده بودم

 .لحظه بلند تر میشدصدای ناله هاش هر 

 سرمو تکون میدادم روش که دستش گذاشت رو سرم فشار داد به خودش. 

 ارضا شد. و برای بار دوم

 کردم. از روش بلند شدم ،دستمال مرطوب و از کنار تخت برداشتم و صورتم پاک

خواستم بغلش کنم که دستش مانع شد، نزاشت فاصله بینمون کم  برگشتم سمت وانیا،

 زده نگاهش کردم.  بشه، شوک

 که گفت: 

 _توقع نداری که بغلت کنم؟ نسبتی غیر از هم خواب داریم؟ 

بهت زده نگاهم رو لباش قفل شده بود حرفاش تو مغزم تکرار میشد، دندونام رو هم 

 فشار دادم. 

 پام یخ کرده بود،این چی میگفت؟ هه هم خواب!  

 سرم به دو طرف تکون میدادم. 

شو هضم کنم، هر لحظه تا به عمق حرفش فکر میکردم مغز  هیچ جوره نمیتونستم حرفا

 استخونم میسوخت. 

 بدتر از هم باال رفتن گوشه لبش و پوزخند کنارش بود.

 گذاشتم،حتمن کابوسه باید اینطور باشه.چشام رو هم 

 این وانیا نیست، با خشم از جام بلند شدم  

 ی پنجه ام روش مونده بود. با مشت کوبیدم تو دیوار چون از فلز بود درجا رفت تو جا

 آورد؟کلمه هم خواب، وای خدایا باید االن به روم می 

 اره چون من یه کثافتم چه توقعی داری بعد از اون همه بالیی کخ سرش آوردی. 

 حتمن میخوای بهت بگه عشقم فدای سرت، 

به   دستم به دیوار گرفتم، زانو هام هر لحظه تحلیل میرفت، همونجا افتادم رو زمین سرم

 گوشه ای تکیه دادم زانو هام بغل کردم. 

 گوشیم از رو میز کنار برداشتم پاکت سیگارمم گرفتم.

 آهنگی که تو ذهنم مرورش میکردم پلی کردم و 

 . سیگار گذاشتم گوشه لبام،پشتم به وانیا بود



 دلم نمیخواست چشام به چشاش بیافته، تصویر کثیف خودم ببینم، غم تو چشاش ببینم. 

 بیشتر عذاب میکشیدم سیگار آتیش کردم کام عمیق گرفتم ازش  هرلحظه 

 شهاب مظفری: شناسنامه اهنگ

 )سرازیره دنیا حالم بد شد از این همه گیجی پر از حرف ناگفتمو این یعنی مرگ تدریجی 

 یه جایی میدونی باید صاف بری اما میپیچی چقدر پیرتر از سنمم این میفهمی یعنی چی

 کرده دنیا هر کاری که میشد دو روزه با دلم کرده  این شناسنامه باطلم

 هیشکی تو خونه درک نکرد دردو حق دارن دارن میندازن بیرون منه ولگردو 

 چشم بذار میخوام از خودم حتی قایم بشم نه تسکینتم نه آرامشم

 اشک بریز ولی مثل من تنها واسه خودت که اشکات بشن لباس خودت 

 ا هر کاری که میشد دو روزه با دلم کرده این شناسنامه باطلم کرده دنی

 هیشکی تو خونه درک نکرد دردو حق دارن دارن میندازن بیرون منه ولگردو(  

 هق هق میکردم. با مچ دستم صورتم پاک کردم. 

 .از اولم دوست نداشتم کسی اشکامو ببینه

 چقدر منو شکستن که به اینجا رسیدم. 

 آخرین پوک سیگار کشیدم دود کردم جلوم. 

توی دود تصویر دو تا دختر دیدم چقدر شبیه منو وانیا بودن ،لبخند داشتن زندگی 

 میکردن چقدر همو دوست داشتن، کنار هم خوشبخت بودن ،

 دختره دست کشید رو صورت اون یکی و گفت: 

 _نبینم هیچ وقت گریه کنی خب؟ 

ریزن، ولی اشکات تیکه های عمر منن، هیچ وقت اونارو خرج زمین نکن ،نباید زمین ب

 .اگه خواستی گریه کنی رو شونه خودم گریه کن 

 دختر مقابلش گفت: 

_تا تورو دارم مگه میشه غمگین بشم؟ مگه میشه گریه کنم؟ تازه اگخ اشکامم بیاد 

 همش از ذوقه توعه. 

 با رفتن اون دود، تصویر قشنگی که یه روز ماله گذشتم بود رفت. 

 یه سیگار دیگه برداشتم روشنش کردم.  

 مگه حقم نبود حرفش، اون که چیزی نگفت 

 چرا گفت، اون گفت هم خواب ،یعنی نسبتی باهم نداشتیم 

 .چشام دوباره خیس شد 

 .گناه کردم حاال باید تاوان بدم 

 افکارم عین خوره داشت مغزم و میجوید. 

 .حقمه هرچی بگه حقمه 

فسرده ها به یه  سیگار خاموش کردم و برگشتم دیدم اونم زانوهاش بغل کرده عین ا



 .نقطه نامعلوم خیره شده 

 چیکارش کردم خدایا خودت کمک کن. 

 رفتم سمتش، و زانو زدم جلوش. 

 خواستم حرف بزنم که بغضم زودتر از حرفم سر باز کرد. 

 حرفام تیکه تیکه گفته میشد نمیدونم اون میفهمید یا نه.

 _من....خو....غلط کر.. کردم...وانیا...نگاه کن منو

 کم آورده بودم به سک سکه افتاده بودم نفس 

 دستام گذاشتم دو طرف صورتش. 

 نگاهش گره خورد تو چشام حس کردم آروم تر شدم با صدای اروم گفتم:

_من اشتباه کردم وانیا خب ،من زمانی فهمیدم که دیر شده بود،وانیا منم گول زدن،  

زجر میدادم ،خودم زجر  میدونی من چی دیدم ،تو نمیدونی من چی کشیدم ،من اگه تورو 

میکشیدم، وانیا ببین با ایکالت چیکار کردن ،مگه نمیگفتی عاشق شونه های منی ،به 

 شونه هام اشاره کردم. 

 _نگاه کن چقدر خمیده شدن ،چقدر شکسته شدن. 

 سرم خم کردم  

 _نگاه کن ریشه بعضی قسمت از موهام سفید شده.

 بلند شدم داد زدم. 

رو زدم هزار تاش به خودم خورد ،فکر میکنی فقط تو عذاب  _این من بودم؟ من اگه تو

 کشیدی؟

 با مشت کوبیدم به تخت.  

 _به خدای احدواحد  

 تو چشاش نگاه کردم تا صداقت حس کنه انگشت اشارم آوردم باال. 

 . _هزار بار خواستم خودمو بکشم ،این منو نیست نابود کنم

 به قلبم اشاره کردم 

میدونستی قرص اعصاب میخورم؟ ببین اشتباه نکن اینارو _میدونستی دکتر قلب میرم؟ 

نمیگم دلت واسه من بسوزه میخوام بدونی تنها نبودی منم اندازه تو شاید بیشتر از تو  

 .کشیدم وانیا هرچی تو بگی حق داری 

 گردنم کج کردم. 

_گردن من از مو باریکتر، میدونی پای حرفام هستم،زدمت با حرفام آزارت دادم  

خواستم باهات کردم، دروغ چرا خواستم خیانت کنم ولی نتونستم، وانیا  هرکاری 

 تصویرت از جلو چشام نمیرفت. 

 اشکام گوله گوله میرخت رو کف دستش 

_ولی هیچ وقت ولت نکردم کنارت بودم با هر بدی و پستی ،من بودم، وانیا با یه حرف  

 تو من االن شکستم، فهمیدم نیش حرفام چقدر بد بود، 

ورو خدا هر تصمیمی بگیری بهش احترام میزارم ولی از پیشم نرو ،من بدون تو  وانیا ت



 نمیتونم زندگی کنم.

 امدم عقب تر سرم رو زمین گذاشتم بهش سجده کردم

_وانیا، همه اعتقادم تویی ،باورم تویی، هرکاری میکنی بکن نرو ،ببین من حاضرم  

 هرکاری بکنم 

 فقط جلو چشام باشی.

 حس کردم. دستاش الی موهام 

قفسه سینم هوا رو بلعید، انگار قبل اون نفس نمیکشیدم، بدنم حتی موهام، همه من  

 وانیا رو جز به جز میشناختن ، 

 ولی با مشت شدن دستش، صورتم از درد جمع شد.

 سرم اوردم باال  

 با نگاه جدیش رو به رو شدم. 

 +شرط داره. 

 شروع کردم التماس کردنش 

 _هرچی بگی هرچی بخوای. 

 شرطی که گذاشت چشام هر لحظه از تعجب بیشتر باز میشد   با

 +نکنه مخالفی 

 سریع جواب دادم 

 _نه نه من اوکیم هرچی تو بگی همونه  

 با اخم صورتش برگردوند گفت: 

 +خوبه!

قلبم هنوز تند تند میزد، چند دیقه پیش یعنی واقعی بود چیزی که گفت ، از شوک  

 هیجان خواب نداشتم. 

 تم:با صدای اروم گف

 _بریم یه دوش بگیریم سبک شیم؟

 سرش تکون داد. 

زیر پاهاش گرفتم بلندش کردم بردم سمت حموم کوچیک شیشه ای اتاق، وان پر از آب  

 کردم.  

 .وانیا رو گذاشتم توش و خودمم رفتم کنارش، کل تنش شستم آب کشی کردم

ودش و خودم، خودمم شستم و حوله برداشتم از آب خارج شدیم،حوله رو پیچیدم دور خ

 حس میکردم ورق جدیدی از زندگی رو پیش رو دارم. 

 وانیا رو تخت نشست مشغول خشک کردن خودش شد. 

 بعد از پوشیدن لباس، تخت صاف مرتب کردم،

وانیا خودش پرت کرد رو تخت با نیش خند نگاهم کرد، ازش خجالت میکشیدم نگاهم 

 ازش میدزیدم پتو روش مرتب کردم. 

 ش، انقدر خسته بودم که تقریبا بی هوش شدم...... دراز کشیدم کنار



 صبح با بدن درد شدید بیدار شدم  

 یه نفس عمیق کشیدم.

 برگشتم سمت مخالفم که لبخندم کش امد. 

 رون پاهای خوش فرمش انداخته بود رو پام 

 چشاش نیمه باز بود، معلوم بود خیلی عمیق خوابیده.

 سرم کشیدم طرفش نزدیکتر شدم  

 باز کردم، پوست لب باالییش خشک شده بود.لبام از هم

 زبونم آوردم بیرون آروم لبشو خیس کردم. 

 اینکار انقدر تکرار کردم تا چشاش کامل باز کرد. 

 چسبوندم رو لباش عمیق بوسیدم. لبام

 عقب که دیدم داره سعی میکنه لبخند نزنه  امدم 

 اد بیرون.  ه تالشش بی فایده موند ردیف دندوناش افتبا صدا خندیدم ک

زیر پاش بلندش کردم بردمش سمت حموم لباسامون همونجا دراوردم آب   دستم انداختم

رو خودمون باز کردم چون اولش سرد بود چسبید به بدنم جیغ کشید که خم شدم سرش  

 بوسیدم.

 گذاشتمش رو زمین. 

 پاهاش وایساده بود   رو نوک

 دستاش دور گردنم بود. 

 ه لباش با آب خیس شده بود و سرش خم شدم همینطوری کشامپو رو برداشتم ریختم ر

 ازش گرفتمکام

 موهاش با شامپو آب حسابی کف کرده بود. 

 دستم رو کف سرش لیز میخورد. 

 میدادم که حسابی شل شده بود  ماساژش هم 

 واسه اینکه وسط اون حموم کوچیک اتفاقات سک*سی نیافته سریع بدنش آب گرفتم. 

 خودمم سریع شستم.

 ه هارو آوردم تنش کردم که صدام کرد. برگشتم سمتش و جوابش بدم. حول

 لباش امد رو لبام.  

چسبونمش به دیوار مثل قحطی زده ها به لباش حمله کردم خم شدم سمت گردنش، الله  

 گوشش به دندون گرفتم. 

 صداش که بلند شد دیونم کرد. 

 میخواست حسابی از خجالتش در بیام دلم

 رسوندم به وسط پاهاش از زیر حوله   دستم

 تو مشتم فشارش دادم.  

 ه نفسش رفت. انگشتم آروم واردش کردم ک 

 زیر گوشش گفتم: 



 _توله سگم حسابی تنگ شده،هوم؟

 آوردمش سمت کاناپه زیر پاهاش گرفتم 

 نشستم وانیارو رو پاهام گذاشتم.

 انگشتم پشتش میکشیدم اون از لذت خودشو فشار میداد. 

 ی اسپنکش کردم. دستم بلند کردم حساب

 . زدمش تا زمانی که به رنگ دلخواهم در امد 

 از زیر دست انداختم به سینه هاش فشارشون میدادم.

 واسه اینکه اذیتش کنم دست از کار کشیدم و گفتم:

 چون ماشین خیلی وقته توقف کرده.  رسیدیم _باید صبحانه درست کنم توله فکر کنم

 لی خرابه ،میخواست التماس کنه که نزاشتم  برگشت سمتم چشاش داد میزد حالش خی

 خونه بعد  _هیشش، بریم

از جاش پاشد کخ حوله کامل افتاد رو زمین از لجش حوله رو برداشت پرت کرد سمت  

 کاناپه 

 رفت به سمت کمد لباسا یه دست لباس پوشید  

 منم بلند شدم لباس پوشیدم

 میز گفتم:رو  وسایل صبحانه گذاشتم

حرفا چی بود  وظیفه توعه ها همش انداختی گردن من،اون موقع اون  اینکارا_خانمم 

میگفتی نمیزارم دست به سیاه سفید بزنی خودم کارارو انجام میدم لباسات با دست  

 میکنم میشورم فالن 

 نکنه گولم زدی. 

 کشیده بود صداش در نمیامد   اخماش تو هم 

 _لقمه بگیرم واست؟ 

 لبالو برداشتم مالیدم به انگشتام. بازم هیچی نگفت که یکم از مربا آ

 زیر چشمی نگاهش میکردم. 

 که چشماش برق میزد خودش کشید سمت من 

 بردم سمت دهنم که رو هوا قاپید کرد تو دهنش با حوصله شروع کرد میک زدن.  دستم

 به کاراش نگاه میکردم که یه لحظه چشمای خمارش قفل چشام شد. 

لبامو با زبونم تر کردم.  ََ 

 دهنش درآوردم انگشتم رو لباش کشیدم. دستم از

 با زدن زنگ کابین از جام بلند شدم. 

 به وانیا گفتم: 

 _همراهم میایی عزیزم یا اینجا میمونی؟ 

 با صدای اروم گفت: 

 +یکم دیگه میام

 _باشه پس صدام کن. 



 در با ریموت باز کردم گوشی جدیدم برداشتم پیاده شدم.

 م گرم بود یزد بیشتر از اونچه که فکرش میکرد

 آفتاب دقیقن میخورد تو فرق سرم. 

 عینک آفتابیم از یقه پیرهنم دراوردم به چشام زدم

 رفتم سمت راننده  

 _سالم  

 ×سالم آقا خوبین؟ 

 _مرسی همه چیز اوکیه؟ 

 ×اره آقا خوبه همینطور که دستور دادین االن یزد هستیم.

یم،واسه تو شاگردت و  روز اینجا میمون۱_خوبه، ماشین ببر تو پارکینگ شهر واسه 

 دکتر اتاق گرفتم آدرس میگم بچه ها واست بفرستن برین استراحت کنین. 

 ×ممنون آقا راضی به زحمت نبودیم

 زدم رو شونش به سمت کابین رفتم 

 _وانیا کجایی؟

 +اینجام چیزی شده؟

 ترسید.بس که اتفاقای عجیب غریب افتاده بود طفلک می 

وکی کن بچه ها ماشین آوردن میریم یکم داخل شهر  _نه خانمم چیزی نشده لباسات ا

 بچرخیم. 

 دستاش بهم کوبید یه قر ریز داد به سمت کمد لباسا رفت. 

از رو تی شرتش یه مانتو جلو باز نخی سفید انتخاب کرد پوشید با یه شال حریر  

انداخت رو سرش ک همونجا لیز خورد افتاد رو سرشونه اش صندل های تختش پاش  

 رون. کرد امد بی

 نفسش فوت کرد چشاش بخاطر نور آفتاب جمع کرد. 

به قیافه اش لبخند زدم عینکم از رو چشام در اوردم گذاشتم رو چشاش،دستش تو دستم  

 چفت کردم. 

 در کابین بستم به سمت ماشین حرکت کردم  

 در واسه وانیا باز کردم. 

نم ماشین آتیش خودمم نشستم سرم تکون دادم یه تک بوق زدم ک کامیون راه افتاد م

 کلیومتر پر کردم. ۱۲۰کردم طی یه حرکت آرتستی 

 وارد شهر یزد شدیم . 

 خدای من بوی خاک داشت دیونه ام میکرد 

 حس میکردم روحم زنده شده برگشتم سمت وانیا ک دیدم اونم حال منو داره 

 خیلی گرسنم شده بود

 تصمیم گرفتم اول بریم یجا یه چیزی بخوریم

گه داشتم از ماشین پیاده شدم سویچ به دربون دادم تا ماشین  جلوی یه رستوران ن



 پارک کنه 

 دستم دور کمر وانیا پیچیدم رفتیم داخل. 

 فضای داخل رستوران سنتی بود

 یکی از تخته هاش انتخاب کردیم نشستیم

 منو گرفتم دستم گفتم 

 _خبب چی میخوری توله؟ 

 +پیتزا 

 ابرو هام رفت باال  

 زا نداره که _عشقم اینجا سنتیه پیت

 پیش خدمت ک کناری ایستاده بود گفت:

 ×داره آقا تو منو هست. 

 ابرو هام بیشتر رفت باال که باعث شد وانیا بغلم بیافته از خنده دل ضعفه بگیره. 

 اخمام تو هم کشیدم گفتم 

 _یه پیتزا با یه دیزی با مخلفات  

 پیش خدمت تا کمر خم شد رفت 

 زد  وانیا نتونست خودش نگه داره قهقه 

 ک مچ دستش فشار دادم خداروشکر کسی نبود واال میگفتن این دختره خل چله 

 _به چی میخندی توله هوم؟ 

 گرفت خم شدم کنار گوشش گفتم  دوباره افتاد روم انگار تا منو میدید خندش می 

 _بهتره زود خودتو جمع کنی 

 ک سر جاش سیخ نشست گفت 

 +اهم چیزه یعنی 

 لباش گاز گرفت تا نخنده 

ن میگم بخدا وایسا میگم،ببین تو خب با یه پیرهن گلگلی امدی اینجا بعد با لحن  +اال

 التی سفارش دیزی میدی  

 پوکر نگاهش کردم ک فهمید خیلی گند زده

 دونستم ضعفش چیه. سرم کج کردم سمت دیگه، می 

 هیچی مثل بی توجهی حالش جا نمیاره. 

 م کرد گفت انگار خودشم فهمید دستام گرفت تو دستش چشاش مظلو

+ببخشید خب،آخه من فدای جذبت بشم ک با پیرهن گلگلیم جذابی،منو نگاه کن ایکال  

 عشقم عمرم. 

 با آمدن پیش خدمت حرفش نصفه موند 

 سفره رو انداخت وسایل روش با سلیقه چید 

 گفت:



 ×امری ندارید با بنده

 از جیبم یکم پول دراوردم گذاشتم جیبش  

 _نه دمت گرم 

 ونه ام میکرد  بوی دیزی داشت دی

 از طرفی پیتزای وانیا هم خیلی جذاب بود نگاهش کردم دیدم چشمش رو دیزی منه 

 _حتی فکرشم نکن میخواستی بگی بیاره

 چشاش به مظلوم ترین حالت ممکن درآورد  

 چشام ریزکردم همینطوری داشت مراحل مظلومیت طی میکرد ک گفتم:

 ام _توف به این دل،باشه نصف نصف منم پیتزا میخو

 اخماش کشید توهم گفت: 

 +ناخیرم 

 یه لنگه ابروم دادم باال گفتم

 _چی؟ 

 +چیزه ببین من یه قاچ پیتزا میدم ولی نصفه دیزی میگیرم 

 _وانیا عشقم در شگفتم،عدالتت منو مفقود االثر کرد. 

 لبخند عریضی زد.

م مشغول خوردن غذا شدیم حسابی بهمون چسبید بعدش یه چای قلیون دوتایی بغل ه

 لش کردیم 

 از جام پاشدم رفتم سرویس ک وانیا هم دنبالم امد 

 توی راهرو بودیم ک یه نگاه کردم دیدم کسی نیست. 

 دستم دور گردن وانیا انداختم بوسیدمش  

 این حرکتم انقدر سریع بود ک غاقل گیر شده بود 

 دستش گذاشت رو کمرم منو بیشتر به خودش فشار داد 

 له گرفتیم با صدای پا سریع از هم فاص

 _عزیزم برو من دم در وایسادم 

 یه خانمی امد داخل سرم انداختم پایین ک رد شد 

 وانیا عین گربه ها سرش آورد بیرون گفت 

 +رفتش؟ 

 _اره عشقم برو دستشویی  

 وانیا امد منم دستم شستم بعدش به سمت صندوق رفتیم حساب کردم  

 یکم تو شهر دور زدیم  

   بعدش به سمت هتل حرکت کردم 

 ماشین تحویل دادم کلید گرفتم

رفتیم تو آسانسور وانیا انقدر خسته شده بود ک سرش رو سرشونم بود آروم چرت  

 میزد  



 در باز کردم. 

 وانیا همون جلو در همه لباساش در اورد 

 افتاد رو تخت 

 گذاشتم رو میز    نشستم رو کاناپه گوشیم درآوردم بعد از چک کردن بچه ها و اوضاع

 وردم  لباسام درآ

 کنار وانیا دراز کشیدم. 

 هوا کاملن تاریک شده بود. 

 وانیا هنور رو تخت دراز کشیده بود. 

 یکم از نوشیدني های داخل یخچال برداشتم،

 اینجا روزاش خیلی گرم بود ولی شباش عالین. 

 در تراس باز کردم، باد خنکی پیچید ال به الی موهام، حالم بهتر میکرد. 

 یکم ازش خوردم. نوشیدنیمو باز کردم و 

 به نقطه نامعلومی خیره بودم، که حس کردم دستای یکی دورم پیچیده شد.

 لبخند رو لبم امد. 

 سرش تکیه داده بود به کمرم، برگشتم سمتش 

 دوسش داشتم.  بغلش کردم، من وانیارو بیشتر از خودم

 تو چشاش نگاه کردم نور ماه باعث شده بود چشمای تیره اش روشن دیده بشه. 

 انگشت شستم گونه اش نوازش کردم که صورتش به دستام مالید.  با

 همیشه بهش میگفتم عین گربه هایی.

 هم لوسی هم تخسی هم دیونه نوازشی.

 موهاشو پشت گوشش هدایت کردم. 

 دستم دور کمرش گذاشتم بهش تکیه دادم. نوشیدنی بهش تعارف کردم. 

 _میخوری؟ 

 +اووم ولی تو باید بدی 

 اش قرار دادم که گفت: نوشیدنی مقابل لب

 +از لبات

 به شیطونیش لبخند زدم. 

 یکم از نوشیدنی خوردم لبام گذاشتم رو لباش 

 دستاش رو کمرم گذاشت منو به خودش فشار داد 

زبونش میک زدم از تراس فاصله گرفتم در با پاهام باز کردم همینطوری ک لباش  

 میخوردم 

 

 @goldenfish24کانال تلگرام:



 ��️��گمشده در تو 

 هدایتش کردم سمت تخت ،برگشت سمتم کنار گوشم گفت: 

 +نوبت منه

 چشامو ریز کردم که هولم داد رو تخت افتاد روم  

 دستامو باال سرم نگه داشت  

 سرش فرو کرد تو گردنم بعد از هر مارکی ک میزد لبخند رو صورتش نقش میگرفت. 

 دستش انداخت قفلش باز کنه که دستام گذاشتم رو دستاش. 

 خماش کشید رو هم گفت: ا

 +دست نزن 

 ناخودآگاه دستام کشیدم عقب. 

 بعد از باز کردن باند، سرش گذاشت رو سینه هام.

 هیچ وقت نزاشته بودم کسی دست بزنه. 

 حسای عجیبی داشتم.

 دستاش دور تنم میپیچید.

 حالمو هی بدتر میکرد. 

 امه کارش شد. کشید، شرتکم کشید پایین که صدای در مانع اد همینطوری خودش می 

 ×ببخشید براتون منوی شام آوردم. 

 خواستم بلند شم که وانیا هولم داد رو تخت.. دستاشو به حالت تهدید گرفت : 

 +تا زمانی که برگردم همین جا میمونی فهمیدی؟ 

 با تعجب نگاهش کردم که چشاشو ریز کرد ناخن هاشو با حالت چنگ گرفت سمتم. 

 :دستام گرفتم باال با شیطنت گفتم

 _چشم 

 رفت سمت در که صداش زدم. 

 _وانیا

 برگشت سمتم اخمام کشیدم تو هم. 

 تی شرت شلوار شال گوشه رو تخت به سمتش انداختم.

 که یه نگاه به تن لختش انداخت و لباش گاز گرفت. 

 خدایا چرا این دختر انقدر بی حیاست، تندی پوشید.

 منم ملحفه رو تخت دورم پیچیده بودم. 

ام و تحویلش ،غذا هارو گذاشت رو میز ماس همراه خودش آورد  بعد از سفارش ش

ملحفه رو چنگ زد از روم کشید کنار ،خوی وحشی بودن من توش اثر کرده بود شال  

 از دور سرش باز کرد 

 دستمامو بست به تخت باالی سرم 

 امد کنارم لباساش درآورد، در ماست باز کرد ریخت روم دور سینه هام تا زیر شکمم 



اش زبون کشید بهم نیش خند زد افتاد به جون تنم ،یجوری میک میزد انگار  دور لب

 میخواست انتقام بگیره.

 به نزدیکی شکمم رسید پاهام کامل باز کرد. 

 نشست روی تخت زبونش از ساق پاهام کشید تا نزدیکی رون پاهام  

 دندوناش گذاشت روش گاز های آروم میگیرفت 

 میکرد این دختر داشت دیونه ام 

 باش نزدیک کرد با نزدیک شدن لباش  ل

 کمرم آوردم باال دیگه طاقت نداشتم که سرش آورد عقب من با اخم نگاهش میکردم

اون با شیطنت نمیدونم چرا االن تو این حالت منو نگه داشته و عجیب تر از هر چیزی  

 این بود که ازش خجالت میکشیدم بگم اینکار بکن  

 اونم انگار همینو میخواست. 

 کشید رو تنم.شتاش می انگ

 اسمش صدا کردم. 

 _اوووف وانیا

 تک خنده ای کرد گفت: 

 +جون دل وانیا 

 _حیف که دستام بستی 

 چشمای خمارش قفل چشام شد. 

 +داری تهدید میکنی عشقم؟

 _ااام نه. 

 لباش گذاشت روش ک صدام درآورد. 

 اون میدونست چجوری منو به اوج برسونه چیزی ک هیچکس نمیدونست. 

 ی ک از روی شهوت ازم در میامد واسه خودمم عجیب بود. صداهای

 بالخره به اوج رسیدم قلبم رو سریع ترین دور خودش میزد. 

 دستامو باز کرد محکم بغلم کرد دستامو دورش پیچیدم.

 موهاش نوازش کردم. 

 بعد از چند لحظه رفتیم سمت غذا ها. 

 واقعن خیلی گرسنم بود.

 خوردن. ظرف غذا باز کردم و شروع کردیم 

 بعد از اینکه خوردم سرم آوردم باال دیدم وانیا داره با لبخند نگاهم میکنه. 

 بهش گفتم:

 _چیشده؟ 

 +اوم هیچی عشقم میگم غذای منم هستا خیلی گرسنت بوده.

 _اره خیلی ..... چی گفتی تو؟



 بلند بلند شروع کرد قهقه زدن. 

 سمتش هجوم بردم موهاش از پشت کشیدم  

 تم:با اخم ساختگی گف

 +چی گفتی توله سگ هان؟

 چشاشو مظلوم کرد گفت: 

 _هیییچی بخدا هیچی 

 بعد لبخند ساختگی زد. 

 گونه هاش بدجوری چشمک میزد،دندونام انداختم

 محکم گازش گرفتم، که جیغش رفت هوا. 

 بعد از اینکه حسابی کبودش کردم، 

 جاشو بوسیدم و گفتم:

 _زود خوب میشه توله. 

 و کرد اونور و گفت: روش 

 +نمیخوام قهرم. 

 اخمام تو هم کشیدم گفتم : 

 _قهر نداشتیم! 

 +داشتیم داشتیم خوبش داشتیم. 

 _خیلی پرو شدیا. 

 برگشت سمتم با چشمای اشکی گفت:

 +بخدا که تو مسلمون نیستی،گازم گرفتی کلیم دعوام کردی تازه نمیزاری قهر کنم؟ 

م میکرد یه بالی دیگه  این حالت بچگونش بجای اینکه دلم به رحم بیاره بدتر تحریک

 سرش بیارم. 

 انگشتم رو لباش کشیدم گفتم:

 _هییش توله سگم آروم باش. 

 حرکت انگشتم رو لباش،میدونستم دیونش میکنه 

چشمای خیسش خمار کرد، سرش کج کرد زبونش آورد بیرون شروع کرد ریز ریز  

 لیس زدن. 

 عین بچه گربه ها افتاده بود به جون انگشتم 

 ود. رگ خوابش دستم ب

 دوست داشتم درسته قورتش بدم. 

 چند دیقه بعد حس کردم بدنش کامل شل شد. 

 ای جونم بچم خوابش گرفت. 

 دستم آروم کشیدم کنار که نق زد. 

 ، رفتم سمت تخت خوابوندمش رو تنم، گرفتمش تو بغلم 

 دستم دورش پیچیدم. 



 چشام بستم خداروشکر کردم بخاطر وجودش 

میخواد هیچی نمیتونه مانع ما بشه این منو مغرور تر  بخاطر اینکه کنارمه هنوز منو  

 میکرد. 

 که چقدر انتخابم درست بوده. 

 سرش بوسیدم. 

 چشمام حسابی گرم شده بود. 

 .گرفت که وانیا اسمم صدا کرد درخواست آبمیوه داشت توله می داشت خوابم

 آروم از کنارش بلند شدم رفتم سمت یخچال،

 یکم آبمیوه ریختم امدم کنارش. 

 زیر سرش گرفتم. 

 _بیا بخور عشقم. 

 بعد از اینکه خورد گفت:

 +اخیش خنک شدم. 

 ای جونم بچم تشنش شده بود. 

 وانیارو گذاشتم سر جاش. 

 تر بخوابیم  پرده های اتاق کشیدم که صبح راحت 

 تهویه اتاق روشن کردم 

 برگشتم سمت وانیا کنارش دراز کشیدم از پشت بغلش کردم چشام گرم شد. 

 رصدای وانیا اخمام تو هم کشیدم. صبح با س

 بریزه عصبیم نمیکرد.  بهم هیچی اندازه اینکه خوابم 

 بدون اینکه چشام باز کنم داد زدم  

 _انقدر سر صدا نکن. 

 همونجا صدا قطع شد متکا رو بغل کردم . 

 دوباره به خواب رفتم. 

 با حس گرمای شدید الی چشامو باز کردم. 

 چقدر گرمه خدایا. 

 م تنم خیس عرق بود. رو تخت نشست

 یکم اطراف نگاه کردم تا حواسم بیاد سر جاش  

 اخمام توهم کشیدم پس این دختره کجاست؟ 

 _وانیاا کجایی؟

 از جام بلند شدم به سمت سرویس رفتم. 

 اونجام نبود ،دست صورتم شستم . 

 امدم بیرون کولر اتاق روشن کردم،  

 رفتم سمت تراس ک دیدم داره بیرون نگاه میکنه 

 طرفش رفتم که روش کرد اونور ،نیش خند زدم پس خانم قهر کرده  به



 بغلش کردم خواستم از پشت بوسش کنم که نزاشت. 

 زورکی بوسش کردم ک زود پاکش کرد. 

 _خانم کوچولوی من واسه چی قهر کرده هوم؟ 

 برگشت نگاهم کرد بغض کرد دوباره نگاهش دزدید.

 ه چی بارونی میکنی؟ _عهه بیبی ،بگو ببینم چیشده،چشمای منو واس 

 صورتش با دستام محکم گرفتم تا نگاهم کنه. 

 _خب بگو ببینم عمرم 

 +سرم داد زدی،من گرسنمه این همه وقته خوابی 

_اووم خب حاال ک دارم فکر میکنم حق باتوعه خانم کوچولوم، ولی خب من وقتی 

 خوابم وحشی میشم میدونی که.

 +الکی نگو تو کلن وحشی هستی.

 ردم نگاهش کردم چشمام ریز ک

 +خب اومم همش همشم نه ها ولی منو دعوا میکنی. 

 دوباره خواست بغض کنه ک سرش گذاشتم رو سینم. 

 _هیششش بیبی من،سعی میکنم دیگ اذیتت نکنم خب؟  

 حاال بجای بغض کردم بیا بریم چیزای خوشمزه بخوریم هرچی تو بخوای مگه نه؟ 

 +هرچی گفتم آره؟  

 _اوم آره توله هرچی. 

 واشک و چیپس میخوام . +ل

 ابروهام پرید باال.

 _با معده خالی از اینا؟

 +دیدی اصلنم نزاشتی من قهرم. 

 صورتش گرفتم سمت خودم گفتم:

 _قهرم اینارو جمع کن خوشم نمیاد بگی فهمیدی؟

 لباش جمع کرد. 

 دونی ک از تکرار خوشم نمیاد؟ _می 

 +چشم

 چونش رها کردم لباش بوسیدم. 

 دستاش گرفتم  

 حاضرشیم بریم بیرون یا داخل هتل بخوریم؟_خب 

 یکم حالت تفکر به خودش گرفت. 

 +نه همینجا بخوریم بیرون گرمه. 

 _اره موافقم

 تلفن برداشتم سفارش هارو دادم. 

 _بیبی تا حاضر بشه من میرم دوش بگیرم. 



 سرش تکون داد 

 رفتم سمت حموم لباسام درآوردم. 

 آب یخ باز کردم. 

 ک کفی بود شستم.  با صدای در حموم صورتم

 وانیا امد آب روی ولرم تنظیم کردم. 

 گرفتمش تو بغلم. 

 بعد از این حسابی فشارش دادم پوستش با لیف کندم قرمز شد حسابی دلم خنک شد 

 لبای آبدارش بوسیدم حوله دورش پیچیدم. 

 . دور خودمم پیچیدم

 اتاق عین یخچال شده بود کولر خاموش کردم.  

 م رو تن وانیا تا لرز نکنه  سشوار روشن کردم گرفت

 بعد اینکه تن بدنش خشک کردم. 

 رسید شونه کشیدم. موهای تقریبا بلندشم ک تا سرشونه هاش می 

 خودمم خشک شده بودم. 

 لباساش دادم دستش خودمم یه تی شرت سفید و شلوارک کوتاه پوشیدم.

 با خوردن زنگ اتاق رفتم دم در  

 میز ازش گرفتم. 

 ردم سمت تخت در بستم میز هدایت ک

 وانیا هیجان زده دستاش کوبید بهم ،

 با لبخند داشتم نگاهش میکردم. 

یه میز دو طبقه،ک طبقه اولش انواع غذا هارو چیده بودن روش و میز زیرش پر از  

 خوراکی و میوه بود. 

 بستنی های طبقه زیرش دراوردم گذاشتم فریز

 پریدم رو تخت کنارش  

 تی وی روشن کردم. 

 کردیم مشغول شدیم بعد از غذا  یه فیلم پلی 

 یکم از خوراکی هارو خوردیم ،حس کردم دارم میترکم وانیا هم دسته کمی از من نداشت 

 بدجوری داشت رو اعصاب مغزم میرفت   ولی خب بستنی کیک پسته داخل یخچال

 بلند شدم رفتم سراغش آوردم. 

 +واییی چرا اوردیش، نمیتونم بخورم.

 ن میخورم. _اشکال نداره نگاهش کن م 

 +ایکال خیلی بدی بخدا، نگاهش کن یعنی چی؟

 تی وی خاموش کردم  

 تی شرت وانیا دادم باال 



 _یعنی این! 

 بستنی ریختم رو سینه هاش ک لباش گاز گرفت گفت:

 +یخ زدم وای

 لبام گذاشتم رو سینه هاش بستني خوشمزه با نرمی م*مه دیگ چی میخواستم 

 تم. محکم میک میزدم گاهی گاز میگرف

 ک به نفس نفس افتاده بود. 

 دور لبامو لیس زدم امدم باال لباشو بوسیدم 

 میدونستم سکس بعد شام زیاد خوب نیست  

 باید یکم وقفه بیافته، ولی خب از تحریک کردنش که نمیتونستم بگذرم.

 سرم بلند کردم لبخند زدم. 

 کشیدمش تو بغلم.

 _تو همه جون منی.

 سرش بوسیدم. 

 _خب؟ 

 +هووم 

 شتام بردم الی موهاش ،مگه نرم تر از این ابریشمم هست؟ انگ

 یکم که گذشت چشاش گذاشت رو هم،روش با پتو کشیدم.

 با زنگ خوردن گوشیم سریع سمتش رفتم وصلش کردم . 

 یه نگاه به وانیا کردم که دیدم ثابته، خیالم راحت شد.

 رفتم سمت تراس در پشتم بستم.

 انوشیروان پشت خط بود. 

 _الو 

 م داداش خوبی؟+سال

 _مرسی دادا اره خوبم، چه خبر همه چیز اوکیه؟ 

+اره همونطور ک میخواستی،من کارمو تموم کردم ،خودت میایی یا باید به کسی دیگ 

 تحویل بدم؟

 _نه پیشش بمون من فردا میام. 

 +اوکی.

 تماس قطع کردم به دور دست ها خیره شدم 

بابت چیزی راحت باشه ،دقیقن لحظه آخر   کافیه یه لحظه رها کنم یه چیزیو یا خیالم از

 ورق برمیگرده پس باید حواسم به تک به تک همه چیز باشه. 

یه سیگار آتش زدم،به رقص دودش تو آسمون نگاه میکردم صد بار قاتل رویاهامو تو  

 ذهنم به روش های مختلف میکشتم. 

 پس باالخره وقتش رسیده بود. 

 دل تو دلم نبود.



 ارو جمع کردیم. صبح روز بعد وسایل ه

 حرکت کردیم به سمت تهران. 

 با یه تاپ.   شلوارک پوشیده بودم

 موهام با کش باالی سرم بسته بودم. 

 باید حتمت رسیدم یه سر آرایشگاه میرفتم. 

 دستم تکیه داده بودم به پنجره، 

 . واسه وانیا خوراکی خریده بودم، مشغول بود

 بعد از یه مسیر طوالنی بالخره رسیدیم. 

 دلم واسه خونه تنگ شده بود.  چقدر

 دست وانیا گرفتم باهم وارد خونه شدیم.

 وسایل هارو دم در گذاشتم. 

 وانیا رفت سمت آشپز خونه ولی واردش نشد. 

 عقب گرد کرد. 

 برگشت. 

 یه نگاه به جلوش انداخت ،ناخودآگاه شروع کرد. جیغ کشیدن. 

 شوکه نگاهش میکردم نمیدونستم چیکار کنم.

 کم بغلش کردم اسمشو صدا میکردم. دویدم سمتش مح

 _هیشش وانیا دورت بگردم هیچی نیست ،چیشده 

 عمرم بهم بگو ببینم .

 کشید.اون بی وقفه جیغ می 

 دسته آخر صورتش مقابل صورتم قرار دادم. 

 انگار حواسش اینجا نبود دستم بردم باال یه سیلی زدم صورتش. 

بغضش ترکید با صدای بلند گریه انگار کار ساز بود چون دستش گذاشت رو. صورتش 

 میکرد 

 بغلش کردم. 

 _وانیا عشقم بگو ببینم چیشده ،جون به لب شدم دختر. 

 ال به الی هق هقش میگفت: 

 +با....با....بابام.

چشام با درد بستم ،بخاطر ضربه ک به سرش خورده بود فراموش کرده بود ولی با 

 دست داده.  دیدن این فضا و میز همه چیز خاطرش آمد ک پدرش از 

 سرش تو بغلم گرفتم صورتش خیس اشک بود

 +اخه ....اون منو خیلی دوست داشت. 

 _میدونم دورت بگردم هنوزم دوست داره  

 هق هقش اوج گرفت. 

 +ولی اون تنهام گذاشت.....رفت منو ول کرد 



 چنگ زد به یقه لباسم. 

 +چرا ایکال، من ک یکی یدونش بودم ،

 یره پیش منو مامانم میمونه. گفته بود وقتی برگرده دیگه نم

 _ای جونم فدای دل کوچولوت بشم. 

 از جام بلند شدم وانیا بغلم بود. 

 به سمت آشپز خونه رفتم. 

 سپرده بودم به فریده بیاد کارای خونه رو بکنه 

 غذا واسمون درست کرده بود. 

 در یخچال با یه دست باز کردم. 

 آبمیوه رو آوردم بیرون قرص خواب آوردم. 

 نوز تو بغلم بی حرکت اشک میریخت. وانیا ه

 گذاشتمش رو اوپن یه قرص گذاشتم دهنش

 آب میوه بهش دادم. 

 سرم به سرش نزدیک کردم. 

_نمیخوام قول الکی بهت بدم یا مثل قدیم وعده بدم، من دیگه هیچی نمیگم ولی بهت  

 ثابت میکنم

 خب؟ 

 با شست انگشتم اشکش پاک کردم. 

 رین شرایط  _همیشه مراقبت بودم حتی تو بدت

 موهاش دادم پشت گوشش. 

 _االنم هرکاری تو بگی همون انجام میدیم تا قلبت عین گنجشک نزنه. 

 دستش انداخت دکمه های پیرهنم در آورد. 

 تی شرت خودش در آورد. 

 با بغض و لرزش صداش گفت: 

 +میشه فقط بغلم کنی؟

 _اره نفس من. 

 دوباره بغلش کردم خم شدم ظرف نوتال برداشتم.

 له ها رفتیم باالاز پ

 گذاشتمش رو تخت. 

 ظرف نوتال گذاشتم رو میز شلوارم دراوردم. 

 وانیا امد روم دستام دورش حلقه کردم. 

 گاهی بدنم خیس میشد   نفس های عمیق میکشید

 این یعنی هنوز مشغول گریه بود. 

 دستم بردم ال به الی موهاش. 

 خواست دیگ گریه کنه ولی حق داشت. نمی دلم



 وست داشت. اون پدرش د

 به سقف اتاق نگاه کردم. 

 ملحفه رو تخت رو وانیا کشیدم.

 نوتال برداشتم ظرفش باز کردم انگشتم شکالتی کردم. 

 العملی نشون نداد.بردم سمت لباش ولی هیچ عکس 

 پشت گردنشو با اون یکی دستم نوازش کردم 

 لباش از هم باز کرد. 

 گربه ملوسی تخص خودمه. 

 گذاشتم بمونه.  انگشتم رو زبونش مالیدم

 یخورده ک میک زد. 

 حس کردم نفس هاش منظم شد. 

 خم شدم نگاهش کردم چشاش بسته بود. 

 تو همون حالت موندم تا خوابش سنگین بشه 

 گذاشتمش رو تخت. 

 پتو روش کشیدم ،بچم کلی گریه کرده. 

 رد اشک خشک شده بود رو صورتش. 

 شیدم، گوشی ساعتم برداشتم.دیقه ای گرفتم. لباسم پو ۵رفتم به سمت حموم یه دوش 

 رفتم به سمت ماشین. 

 با اینکه خسته بود بدنم. 

 ولی ذهنم انقدر فشار روش بود ک ترجیح میدادم اول با چشمای خودم ببینم.

 شدم.  z4لباسام سرتا پا مشکی بود سوار 

 به سمت مقصد حرکت کردم. 

 به فریده سپرده ام بره پیش وانیا تنها نباشه.

 م خارج از تهران بود. اینجایی ک میرفت

 نزدیک ک شدم تماس گرفتم. 

 سیگارم آتیش زدم. 

 در گاراژ باز کردن ماشین یه گوشه گذاشتم.

 سیگار به دست همراه یکی از آدمای انوشیروان سمت اتاق رفتیم.

 یه فضای کاملن مخفی و زیر زمینی 

 سوار آسانسور شدیم طبقه منفی شیش رو زد 

 طبقه زیر زمین.  ۶یعنی 

 رسیدیم ،در آسانسور باز کرد با دستش اشاره به اتاق انتهای سالن کرد. وقتی 

 سیگارم تموم شده بود. 

 به سمت انتهای سالن رفتم. 

 چشمام مقابل چشمی گرفتم بعد از اسکن بالخره باز شد. 



 .BDSMوارد شدم اتاق کاملن سفید با تجهیزات کامل پزشکی و 

 دقیقن همون چیزی ک میخواستم بسازه واسم 

 فتم نزدیک اونوشیروان محکم بغلش کردم. ر

 خیل مدیونش بودم تموم این کارو تنهایی انجام داده بود.

 خوبی ؟

 _نمیدونم. 

 میگه اصلن نخوابیدی.+چشات ک

_انوشیروان خیلی وقته نخوابیدم اگرم خوابیدم. تقریبا بیهوش شدم خواب خیال روز  

 چجوری میتونستم بخوابم. خوش. لبخندو اعتماد عشقو همه چیزم سیاه کرد  

تر از این داشتی ولی هیچوقت فکر نمیکردم اون  +اعصابت خورد نکن،تو روزای سخت 

 اینکارو باهات بکنه.

 _منم خبر نداشتم مثل اینکه با کتی هم دستی کرده. 

 +عجب باورم نمیشه. 

 _حساب اونارو هم به موقع صاف میکنم ولی فعلن اصل کاری مهم تره. 

چیز االن مرتب و تحت کنترل توعه،اونجا اتاق استراحته برو یه نیم  +به نظر من همه

 ساعت بخواب،من اینجام نمیخوام اینطوری ببینمت

به فکرمی ،خیلی بیشتر از اینا بهت مدیونم ، تقریبا کل زندگیمو جبران  _نه،مرسی ک

 کنم. 

داشته  +ععع اینطوری نگو ،اگ تو نبودی من هیچ وقت نمیتونستم این ثروت و قدرت 

سالم بود ولی بهم   ۱۵باشم یادم نمیره روزی رو ک جلو همه ازم دفاع کردی با اینکه 

 دور دادی ،االن اینجام بخاطر توعه. 

 _چقدر شیطون بودی.

 انوشیروان نیش خند زد گفت: 

 +هنوزم هستم. 

 با مشت کوبیدم رو بازوش گفتم. 

 نمیشی._زهرمار کوفت تو ادم 

 ی منم بهت اقتدا میکنم.+هروقت تو توبه کردی آدم بش

 با این حرفش قهقه زدم. 

محکم گرفتم بغلم تنها کسی ک از خانواده واسم مونده بود انوشیروان یه بچه  

پرورشگاهی یه داداشی زشت کوچولو یه هم تیمی واسه خراب کاری،هیچ وقت بهش  

ها  جمله رو بهتر درک کردم ک غریبه اهمیت نمیدادن ولی من همیشه دوسش داشتم این 

 همیشه نزدیکترن. 

 سرم بوسید گفت:

 + خب دیگه من برم کلی کار سرم ریخته. 

 _باشه مراقبت کن. 

 کتم رو درآوردم.



 به سمت تختش. گذاشتم رو میز رفتم 

 بدون هیچ لباسی روی تخت بی هوش خوابیده بود.

 دستاش و پاهاش با حلقه های آهنی به تخت وصل شده بود.

 انگشت اشارم رو تنش کشیدم. 

 ست کش های التکس پوشیدم رو پوش سفید تنم کردم.د

 محض احتیاط یه دستیار همراه هم داشتم ولی 

 باشه.کنارمدوست نداشتم

 دوست داشتم تنهایی انجامش بدم.

 کرد.اون داخل یه اتاق از طریق دوربین نگاه می 

 ملحفه رو از روش کشیدم کنار. 

 ک ریتم نفس کشیدنش تند شد.  آمپول مخصوص برداشتم داخل آنژیوکت تزریق کردم

 چشاش آروم باز کرد داشت آروم پلک میزد. 

 انگار هنوز اطالعات داخل ذهنش لود نشده بود. 

 به یکباره حلقه چشاش درشت شد . 

 یکم به خودش نگاه کرد خواست تکون بخوره  

 هرکاری کرد حتی یه اینچ هم نتونست جابجا بشه.

یه میدونی ک من حالم بد میشه از محیط  ×ایکال، اینجا چه خبره ،عزیزم اینا چ

 بیمارستان میشه دستام باز کنی. 

 یه لبخند بهش زدم رفتم سراغ وسایل جراحی 

 دستیار صدا کردم.

 ویکتوریا با صدای بلند اسممو صدا میکرد. 

 هنوز نمیدونست اینجا کجاست. 

 وسایل هارو چیدیم.

 صورت ویکتوریا نگاه کردم گفتم:

 دی. _به جهنم خودت خوش ام

×ایکال چی میگی ،حرف میزنم ببین منو نگاه کن گوه خوردم ،ایکال بخدا هرچی تو 

 بگی. 

 با دیدن وسایلی ک دونه دونه رو میز میزاشتم 

 حس کردم داره سکته میکنه. 

 میکنم میرم دیگ نمیام. ×ایکال میرم بخدا گورم گم 

 توروخدا. 

 با صدای بلند جیغ کشید. 

،ایکال هرچی دارم بهت میدم ،بخدا من نبودم مامانت  ×توروخدا یکی به من کمک کنه 

بود پشت همه اینا اون زنیکه بود افکار منو شستشو میداد میگفت میتونم تورو داشته 

 باشم.

 ویکتوریا همینطوری واسه خودش التماس میکرد به هر دری میزد . 

 اما حتی ذره ای مردد نشدم. 



 تیر آخر وقتی بهش زدم ک اره برقی درآوردم  

 تختش جوری تنظیم کردم ک سرش باال تر بود میتونست کل اندامش ببینه.

 آمپول بی حسی رو از زیر تخت که یه حفره داشت تزریق کردم به مغز استخونش  

 به تموم مقدسات قسمم میداد. 

 دادم.ولی انگار تو این دنیا نبودم ،فقط فقط باید کاریو ک میخواستم انجام می 

 اونم جلوی چشاش  

 اینکه متوجه بشم بدنش بی حس شده برای 

 یه چاقو برداشتم از ساق پاهاش کشیدم تا روی زانوش خون ریخت. 

 میگفت:ویکتوریا با دیدن این صحنه بی اختیار سرش شروع کرد لرزیدن پشت هم 

 ×گوه خوردم هرچی تو بگی.

 اره برقی برداشتم بعد از اینکه دستیارم پاهاش از زانو با کمربند بسته بود. 

 ره برقی رو کشیدم رو پاهاش. ا

دیدن این صحنه ها با اینکه زجر آور بود ولی دلم آروم میکرد یاد قلب سوخته وانیا  

 گرفت. میافتادم. جیگرم آتیش می 

 ویکتوریا بعد از دیدن این صحنه ک یه پاشو از ناحیه زانو از دست داد از هوش رفت. 

 ولی ما کارمون ادامه دادیم

 عمل سختی بود.

 ا یک روز طول کشید تا چیزیو که میخواستم ازش ساختم. تقریب

 سپردمش به دستیارم،

 هیچ کس نمیدونست ک من تخصص پزشکی دارم  

 همیشه تو هر شرایطی جوری نشون دادم کا انکار از هیچی سر در نمیارم. 

 چون دلم نمیخواست همه از همه چیزم سر در بیارن.

 د گرفته بودم. چون این تخصص رو فقط برای کارای شخصی یا

 به سمت اتاق استراحت رفتم.

 تموم تنم پر از بوی خون بود.

 کل لباس هامو ریختم دور. 

 رفتم حموم دوش گرفتم ،انگار سبک شده بودم.

 چیزی تو ذهنم سنگینی نمیکرد.دیگ

 چیزی رو ساختم ک میخواست.  من ازش 

 یه عروسک یه حیون خونگی ،

 تنها چیزی ک ازش نگرفتم چشاش بود 

 گ کور به درد نمیخوره. س

 نیست  لذتی ک تو انتقامه تو هیچی 

 یه تی شرت ساده و شلوار ورزشی تنها چیزی بود ک پیدا کردم. 

 پوشیدم امدم بیرون.

 قهوه جوش روشن کردم بعد مدت ها دلم میخواست.

 یه اسپرسو درست کردم.



 یکی هم واسه دستیارم درست کردم. 

 ارش انجام داده بود.اشاره کردم بیاد سمتم.اون طفلک پا به پام وایساده بود ک

 _بیا واست قهوه درست کردم. 

 +ممنون خودم درست میکردم. 

 بعد از خوردن قهوه ها 

 رفتش حموم ،

منم رفتم باال سر ویکتوریا، ضربان قلبش همه چیز رو رتیم بود، یه استاد یادگیری هم  

 واسه اش گرفته بودم بعد از اینکه زخماش خوب شد

 ده زندگی جدیدشو چجوری شروع کنه یادش ب

عین یه سگ، یه اسباب بازی جنسی ،نمیدونستم قراره بفروشمش یا نگهش دارم تا 

 سگامو راضی کنه. 

 این چیزی بود که اون میخواست 

 مطمئنم به هوش بیاد سورپرایز میشه  

 چون باید یاد بگیره از آرنجش بجای دست 

 و زانوش بجای پا استفاده کنه.

 هم نداره فقط میتونه نگاه کنههیچ صدایی 

 بعد از چک کردن شرایطش 

 اون به دستیار سپردم 

 ماه بعد.... ۳

 بعد از یه مسیر طوالنی باالخره به خونه رسیدم

 ماشین پارک کردم.

 خریدایی ک کرده بودم همراه خوردم آوردم 

 گذاشتم رو اوپن بعد از سالم علیک با فریده،

 شمع هاش روشن کردم. کیک کوچولو رو از جاش درآوردم 

 فریده میگفت دلش نمیخواد از اتاق بیاد بیرون گفته تا ایکال نیاد من نمیام

 بس که این جوجه تخصه 

 در باز کردم. 

 دیدم رو تخت لم داده  

 کیک گرفتم سمتش گفتم سورپرایز.

دوید سمتم محکم بغلم کرد، چون حرکتش یهویی بود جفتمون افتادیم زمین کیک خورد  

 من. تو صورت 

 وانیا با دیدن این صحنه از خنده ترکید.

 میخندی اره.گفتم به من اخمام کشیدم تو هم

 یه تیکه از کیک کوبیدم صورتش. 

 دستاش گرفت سمت صورتم بیشتر مالیدم.

 انقدر این بازی کثیف ادامه دادیم. 



 تا فریده آمد باال.

 کل اتاق کیکی شده بود. 

 موهای من صورت وانیا تخت 

 ق. آینه تو اتا

 پتوی رو تخت.

 فریده زد رو صورتش گفت: 

 ×اِوا خاک تو سرم.

 منو وانیا یه نگاه شیطانی بهم کردیم  

 قسمتی از کیک رو فرش برداشتیم حمله کردیم سمت فریده. 

 کل پله هارو طفلک میدودید و جیغ میزد. 

 مام بهش میخندیدیم. 

میمونه اونی که زیر بارون با تو  ]یه وقتا زندگیتو زیر رو کن ببین کی پای ویرونیت ♡
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