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 اول #پارت

 همراز، همراز کجایی دختر؟ -

 سالم مامانی. من اینجام.  -

 اومد برگشت و لبخند زد: به سمت همراز که از اتاقش بیرون می

 سالم عشق مامان. خوبی؟ چیکار میکردی؟ -

 داشتم با خاله پرنیان خاله بازی میکردم.-

 خیلی خوب عزیزم میدونی که امروز چه روزیه؟  -

 آله تولبد مامان کیاِن. -

 های تپل دخترش بوسی گرفت و گفت: پریوش خم شد و از لپ

 آره خوشگل مامان قراره مامان کیانو سوپرایز کنیم.  -

 همراز دستاشو بهم کوبید و با شادی گفت: 
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 آخ جون سورورایز دوست دالم. -

 ؟  مامان کیان کی میاد

 اول باید خونه رو مرتب و تمیز کنیم. -

 بعدش کلی بادبادک و ریسه ببندیم. 

 کرد.  پرید و خوشحالی میهمراز باال و پایین می

 آخ جون تبلبود آخ جون تبلبود.  -

کرد و قربونش های از ته دل دخترش نگاه میپریوش به خنده 

 رفت. می

د با کمک  تا ساعت تعطلیه شرکتی که کیانا توش حسابدار بو

پرنیان، مادرش و اکرم خانم، خدمتکار مادرش، تمام خونه رو  

 مرتب و تمیز کردن. 

ساعت شش عصر بود که پریوش گوشیشو برداشت و به کیانا  

 زنگ زد. 
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با بوق چهارم صدای خسته ولی پر از محبت کیانا توی گوشی  

 پیچید: 

 جانم؟  -

 کجایی عشقم؟  -

کارام یکم بهم گره خورده بود، االن تموم شده تا نیم ساعت دیگه -

 خونم.  

همراز که فهمید پشت گوشی کیاناس با گریه گوشی رو از 

 پریوش گرفت. 

 با صدای ناز و تو دلبرو گفت:  

 گیری؟ مامانی بالم بسمنی می-

 اوال سالمت کو خوشگله مامان؟ -

 ارم؟گیرم؟ مگه چند تا همراز ددوما چرا نمی

 اخ جون. دوست دالم یه عالمه هر چی بگم بازم کمه. -
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 قربون تو بشم من. گوشی رو میدی به مامان پریوش؟  -

 چشم. مامانی بیا کیانا جون با شما کال داله. -

همهٔ افراد توی خونه از شنیدن کیانا جون به خنده افتادن ولی 

 برای لو نرفتن سکوت کردن. 

 جانم؟  -

 خوای بخرم؟ چیزی برا خونه نمی-

نه قربونت بشم. فقط مواظب خودت باش و زودتر بیا  -

 پیشمون.دلم برات تنگ شده.

 کیانا خندید: 

 باش جانانم. خداحافظ عشقم. منم دوست دارم خیلی زیاد.  -

 بعد از قطع کردن تلفن رو به مادرش گفت:

 پس مهمونا کی میان؟-

 ون بشه.تا چند دیقه دیگه باید پیداش-
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 ای زمزمه کرد و به اتاقش رفت تا آماده بشه.پریوش خوبه 

 در همون حین بلند گفت: 

 پرنیان جان زحمت بکش همراز رو آماده کن.-

 اون پیرهن صورتیشو براش بپوشون.

 دوم #پارت

گذشت و  یک ساعت از زمان زنگ زدن پریوش به کیانا می

 هنوز ازش خبری نبود. 

رو نداشت طوری که هر کسی بدون  پریوش از دلشوره رنگ به

 کرد متوجه وخامت حالش میشد.  دونستن ماجرا نگاهش می

 ای نشسته بود و با عروسکش حرف میزد: همراز گوشه

دونی مامان کیان چرا نمیاد؟ براش تولبد تو نمی کخانم کفشدوز-

 گرفتیم. یعنی از کارمون ناراحت شده؟  

 بغلش کرد: اش رفت پرهام به سمت خواهر زاده
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 دایی چرا مامان نمیاد؟ -

 میاد فقط تو ترافیک مونده. -

 پریوش تو یه حرکت یهویی از جاش بلند شد و به سمت در رفت.  

 زودتر از همه پدرام به خودش اومد و به سمتش قدم برداشت: 

 کجا میخوای بری؟  -

 پریوش با گریه گفت: 

 خبرم میرم محل کارش یه خبری ازش بگیرم.  -

 ن ماس، ماسک کوفتی رو چرا جواب نمیده؟  آخه او

 دلم هزار راه رفت دیگه طاقت ندارم پدرام. 

گردیم باشه  باشه. تو آروم باش االن منو پرهام میریم دنبالش می-

 خواهر خوشگلم؟

 قول بده بدون کیانا برنگردی.  -
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تونست فقط سر تکون با اینکه براش سخت بود قولی بده که نمی

 داد و به پرهام اشاره کرد باهاش بیاد.  

 قبل خروج از خونه پدرش پرسید: 

 خوای منم بیام؟  می-

 نه شما همینجا بمون بیشتر بهت نیاز دارن. -

 و به پریوش و همراز اشاره کرد.

و گشتن ولی ردی از  با پرهام از محل کار کیانا تا مسیر خونه ر

 کیانا پیدا نکردن. 

 پرهام -

 جانم داداش؟ -

 بهتره بریم بیمارستانا رو بگردیم شاید تصادف کرده باشه. -

 پدرام قبل جواب دادن پس گردنی بهش زد: 

 اول یه خدایی نکرده بگو.  -
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اس اون نباشه پریوشم دونی جون خواهرت به کیانا بسته تو که می

 نیست. 

 ت سرشو تکون داد. پرهام ناراح

 بیا بریم به بیمارستانا یه سر بزنیم. -

 با رسیدن به اولین بیمارستان به سمت پذیرش رفتن:  

 سالم خانم خسته نباشین. -

 سالم ممنون. بفرمایین.  -

راستش همسر برادرم خونه نیومده خبر نداریم کجاست -

ده خواستم ببینم احیانا مشکلی نداشتن که به بیمارستان آورمی

 باشنش؟  

 اسم و فامیل؟  -

 کیانا راد. -

 پرستار  نگاهی بهشون انداخت بعد اسمشو سرچ کرد. 
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 همیچین بیماری اینجا نیاوردن. -

ببخشین خانم امروز حدود یک ساعت پیش بیمار اورژانسی یا -

 تصادفی نیاوردن اینجا؟  

 آوردن.  -

 همه شناسایی شدن و اسماشون توی سیستم ثبته؟  -

 بله. -

 هر دو خداحافظی کردن و از بیمارستان بیرون اومدن. 

 پدرام االن خوشحال باشیم که نبود یا ناراحت؟  -

 نگاه چپی به برادرش انداخت و گفت: 

چی داری میگی معلومه خوشحال باش این یعنی یه درصد به  -

 زنده بودنش نزدیک شدیم. 

 پرهام سوالی نگاهش کرد و پرسید: 
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اس و حالش خوبه چرا نمیاد خونه؟ پریوش داره خودشو  اگه زنده-

 کنه. هالک می

 سوم #پارت

 ها رو گشتن به آخریش رسیده بودن.  تمام بیمارستان

شون، هم ناامید از بودن تو این  دا کردن گمشدههم امید داشتن به پی

 بیمارستان. 

 با بسم الهی به داخل رفتن.  

 سالم خانم خسته نباشین. -

 پرستار سرشو باال آورد و جوابشون رو داد. 

یکی از فامیالمون از ساعت شش نیومده خونه و هر چی به -

نجا موبایلش زنگ میزنیم جواب نمیده. میشه بگردین ببینین به ای

 آوردنش یا نه. 

 اسم فرد رو لطفا بگین.  -

 کیانا راد. -
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 بعد از گذشت چند دقیقه سرشو باال آورد و گفت: 

بهتون تسلیت میگم قبل از اینکه به بیمارستان برسه فوت شده  -

 بود. 

متوفٰی به شدت صدمه دیده بودن. گوشیشون کامال داغون شده 

 بود و راهی نبود به کسی خبر بدیم. 

 توی سردخونه هستن.  االنم

 روشو دید. ترسیده پرسید:  پرستار که رنگ پریدهٔ دو مرد روبه

 حالتون خوبه؟ -

 بعدش شروع کرد به صدا زدن آقای اکبری. 

 چی شده خانم سلطانی؟  -

 این دو مرد رو روی نیمکت بنشون و براشون آب بیار.  -

 چشم. -
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با دو لیوان اکبری به سرعت از اون سه دور شد و چند دقیقهٔ بعد 

 پالستیکی آب برگشت.  

 پدرام و پرهام با خوردن آب کمی به خودشون مسلط شدن. 

 پرهام پرسید:  

 میشه ببینمش؟ -

 پرستار با ناراحتی گفت: 

 البته ولی فقط یک نفرتون. -

 بعد با نگاهی سوالی پرسید:  

 چه نسبتی با متوفٰی دارین؟  -

 پدرام، پرهام رو نگاه انداخت و بالعکس.  

 پدرام کمی مردد کرد و در آخر گفت: 

 همسر خواهرم هستش.  -

 پرستار که فکر کرد اشتباه شنیده گفت: 
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 منظورت همسر برادرتونه؟  -

دونست خیلی از افراد نسبت به همجنسگرا بودن  پرهام که می

 واکنش بدی نشون میدادن سریع گفت: 

 بله منظورم دادشم همون بود چون شوکه شده، اشتباه گفت.  -

 پرستار که انگار قانع شده بود سر تکون داد و گفت: 

 متاسفانه شما نمیتونین متوفٰی رو ببینین. -

 خودشون بیان یا همسر اون مرحوم. بهتره یا از بستگان نزدیک

کسی رو نداره. وقتی بچه بود همهٔ اعضای خانوادش تو تصادف -

 از دنیا رفتن جز کیانا. 

 االن بجز همسرش کسی رو نداره. 

 متاسفم نمیتونم اجازه بدم برین داخل. -

 پرنیان میتونه ببینه؟ -

 پرنیان کیه؟ -



 "عُنفُوان"

 16 

 داشت.  خواهر من با اون مرحوم خیلی رابطه خوبی -

تایید پرستار باعث شد پدرام از جاش بلند بشه و به پرنیان خبر 

 بده تا به اینجا بیاد. 

 سالم داداش. چی شد پیداش کردین؟ -

 آره. پرنیان بدون اینکه کسی بفهمه بیا به این آدرس.  -

داداش حرفا میزنی. اوال همراز چسبیده به من از کنارم جم  -

 ره تنها بیام مخصوصا این وقت شب.نمیخوره. دوما مگه بابا میذا 

 پدرام کالفه دستشو توی موهاش کرد و گفت: 

 گوشی رو بده به بابا. -

با پیچیدن صدای پدرش توی گوشش مثل ربات تمام اطالعات رو 

 داد.

 پدرش با شنیدن حرفای پسرش ناراحت گفت:

 آدرس بفرست با پرنیان میام. -
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 بیمارستان رو فرستاد. تلفن رو قطع کرد و آدرس 

 چهارم #پارت

 رسید. تا سر کوچه می صدای نوحه و قرآن

پریوش که از غم و غصه یه چشمش اشک و بود یه چشمش 

 کرد که چرا تنهاش گذاشته. خون مدام گالیه می

 همه از این اتفاق یهویی و تلخ تو شوک بودن. 

  هر کسی به شیوهٔ خودش برای عزیز جون مرگ شده عزاداری

 کرد. می

ها رفته بودن، که پرنیان با چشمایی اشک آلود تقریبا همه مهمون

به اطراف نگاه کرد و وقتی متوجه نبود همراز شد به سمت طبقه 

 باال رفت. 

 تمام اتاق ها رو گشت ولی همراز رو پیدا نکرد. 

 تصمیم گرفت از پدرام و پرهام برای پیدا
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های زیر  رو از پله همراز کمک بگیره که صدای گریهٔ همراز

 پشت بوم شنید.  

 به اونجا رفت که همراز رو چمباتمه زده دید.  

 عشق خاله چرا اینجا نشستی؟-

 همراز سرشو باال آورد و با چشمای اشکی به پرنیان نگاه کرد: 

خاله، مامان کیان چرا نمیاد؟ قول میدم دیگه بچه بدی نباشم.  -

 بهش زنگ بزن بگو بیاد با مامان پریوش حرف بزنه منو ببخشه. 

مامان پریوش دیگه شبا برام قصه نمیگه. دیگه موقع خواب  

 کنه.  موهامو ناز نمی 

 های پرنیان دربیاد.  هاش باعث شد اشکحرف

ت بگم مامان کیانت رفته پیش همرازم انقدر بزرگ شدی که به -

 خدا. 

 تونه کنار تو و مامان پری باشه. دیگه نمی

 میدونم دلت براش تنگ شده.  
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 همراز دستی به چشمای خیسش کشید و گفت:  

 چرا خدا مامانمو برده پیش خودش؟-

 کنه؟  خورم. مامانم گریه مینگفت من غصه می

 . پرنیان، همراز رو توی بغلش گرفت. موهاشو بوسید

 پاشو بریم تو اتاقت کمی استراحت کن.  -

 خوام.  خوام خوابم نمیاد. من مامان کیانو مینمی-

 کدومتونو دوست ندارم.   هیچ

 پرنیان رو کنار زد و به سمت اتاقش دوید. 

پرنیان با ناراحتی به طبقه پایین برگشت و با چشم دنبال پریوش 

 گشت. 

 ریخت. پریوش کنار عکس کیانا نشسته و اشک می

از اون دختر شاداب و سرزنده جز چشمای گریون و دلی خون 

 نمونده بود. 
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 خواست به سمتش بره که پدرام صداش زد: 

 پرنیان. -

 ش کج کرد.  با برگشتن و دیدن برادرش مسیرشو به سمت

 جانم داداش؟ -

 از همراز خبری نداری؟ امروز اصال ندیدمش. -

 چرادنبالم بیا بهت توضیح میدم.  -

 به حیاط رفتن و پرنیان تمام ماجرا رو براش تعریف کرد.

 پنجم #پارت

گی چیکار کنم؟ همراز خیلی از این ماجرا آسیب دیده. حاال می-

 پریوش همراز رو نمیبینه.  

 کنه از دستش خسته شده و تنهاش گذاشته. میهمرازم فکر 

 پدرام دستی تو موهاش کشید و گفت: 

 نمیدونم. -
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 با اضافه شدن پرهام سکوت کردن. 

 پرهام با ناراحتی گفت:  

 اگه اضافم برم؟  -

 پدرام دستی رو شونش زد و گفت: 

توجهی  زدیم از بیبه همراز حرف میاین حرفا چیه داشتیم راجع-

 پریوش ناراحته. ممکنه مریض بشه. 

 من میرم پیش همراز.  -

دونستن همه از عالقهٔ زیاد پرهام به همراز خبر داشتن و می

 طاقت ناراحتیشو نداره. 

اون دو هم به دنبال پرهام راه افتادن و با باز کردن در و دیدن  

 افتاده روی زمین نگران به سمتش حرکت کردن.  همراز

 پرهام، همراز رو بغل کرد و روی تخت خوابندش. 

 زنگ بزنین دکتر بیاد این بچه تب داره. -
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پرنیان با عجله به سمت اتاقش رفت و به دکتر خانوادگیشون  

 زنگ زد. 

با اومدن دکتر توجه پریوش و پدر و مادرش به اتفاق افتاده جلب  

 شد. 

 ام چی شده؟  پدر-

 همراز تب داره.  -

 رو به دکتر ادامه داد:  

 لطفا دنبالم بیاین.  -

توجه به حال بد اون از اتاق پریوش انگار همرازی نمیشناسه، بی

 خارج شد تا به ادامۀ عذاداریش بپردازه.

پدرام با دیدن این حرکت پریوش ناراحت با دکتر به سمت اتاق 

 همراز راه افتاد.  

 دکتر با دیدن همراز و معاینه متعجب گفت: 

 احتیاطیتون نسبت به این بچه در عجبم.  از این بی-
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 ای به دست پدرام داد و گفت: نسخه

هر چه زودتر این نسخه رو تهیه و طبق دستور مصرف بشه. تا  -

ریدن داروها و خوردنش پاشویه کنین تا تبش کمتر بشه. زمان خ

های خنک عوض کنین و یه پتوی نازک  بهتره لباساهاشم با لباس 

 روش بکشین. 

 با خداحافظی از کنارشون رد شد به طبقه پایین رفت. 

 مادر پریوش مضطرب جلو اومد پرسید: 

 حالش چطوره؟  -

اش کنین اگه  خوب نیست داروهاشو منظم بهش بدید و پاشویه-

 تبش پایین نیومد بیارینش بیمارستان. 

 ششم #پارت

 پرهام تمام شب رو کنار تخت همراز بیدار موند. 

حتی وقتی که پرنیان باال سرش اومد و ازش خواست بره کمی 

 استراحت کنه قبول نکرد.  
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دست رو پیشونی همراز گذاشت. با حس گرمای بیش از اندازه 

وی سرش رو خیس کرد و روی  تن همراز به سرعت پارچه ر

 پیشونیش گذاشت.

خوابی توان باز موندن نداشت. با صدای نالهٔ چشماش از بی

 همراز چشماشو کامل باز کرد:

 خوای برات بیارم؟  خوبی عشق دایی؟ چیزی می-

 خوام. تشنمه.  آب. آب می-

پرهام به پارچ کنار تخت همراز نگاه کرد وقتی پارچ رو خالی 

 ی به همراز نگاه کرد و لب زد: دید با مهربون

 یکم صبر کن برم برات آب بیارم. -

 ها پایین دوید و با یه لیوان آب ولرم برگشت. از پله

با باز کردن در و دیدن همراز تو اون حالت شوکه با صدای 

 بلندی پدرام رو صدا کرد. 

 پدرام که صدای پرهام رو شنید به سرعت از اتاق بیرون رفت. 
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لرزه یا خدایی زمزمه  با دیدن همراز که تن نحیفش روی تخت می

 کرد. 

 با عجله پتویی دور همراز پیچید و گفت: 

 باید زودتر برسونیمش بیمارستان. بدو ماشین رو روشن کن-

پرهام که توی شوک رفته بود با صدای بلند پدرام به خودش 

 اومد.

 پرهام بچه از دست رفت. بجنب. -

به سرعت به پایین رفت و با برداشتن سوئیچ از خونه بیرون  

 رفت. 

پدرام که همراز به بغل سوار شد، پرهام با سرعت خیلی زیاد راه 

 افتاد. 

 مسیر خونه تا بیمارستان رو توی پانزده دقیقه طی کرد. 

 خانم پرستار. خانم پرستار. -
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پدرام همونطور که همراز رو توی بغلش داشت دنبال پرستار  

 دوئید. می

سرش اومد وقتی که همراز رو روی تخت خوابوند و دکتر باالی 

 از اتاق بیرون زد تا به خونه تلفن کنه. 

آلود  شد که صدای خوابداشت از جواب دادنشون ناامید می

 مادرش به گوشش رسید. 

 بله؟  -

 سالم مامان. -

 تهمینه با شنیدن صدای پسر بزرگترش خواب از سرش پرید:  -

  پدرام تویی؟-

 هفتم#پارت

بیمارستان. به پریوش  آره. مامان حال همراز بد شده آوردیمش-

 خبر بده بیاد. این بچه بیدار بشه مامانشو نبینه داغون میشه. 

 تهمینه که از حرفای پدرام گیج شده بود پرسید: 
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 کی حالش بد شده؟ اصال چطوری رفتین که ما متوجه نشدیم؟  -

 کدوم بیمارستان؟ 

 بعد از گفتن آدرس تلفن رو قطع کرد و به صندوق رفت. 

اتاق پدر و مادرش به همراه پریوش و پرنیان جلوی  با رسیدن به

 در اتاق وایستاده بودن.  

 سالم چرا نمیرین تو؟ -

 پدرش دست روی شونه پدرام گذاشت و به سمت جلو هلش داد. 

 کمی که دور شدن، ایمان ناراحت به پریوش اشاره کرد و گفت:  

 . دونم این دختر چش شده اصال بجز کیانا کسی رو نمیبینهنمی-

بهش گفتم پاشو همراز مریض شده پدرام برتش بیمارستان یه  

 دقیقه فقط منو نگاه کرده آخرش گفت: 

 مگه نمیبینی داغدارم تنهام بذار.  -

 به هزار زور و زحمت تا اینجا کشوندمش.
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 پدرام از شنیدن این حرفا متعجب پرسید: 

یعنی چی؟ همراز بچه کیاناس. یادگاریشه باید ازش با دقت  -

 مراقبت کنه.  

 حاال این طاقچه باال انداختنا چه دلیلی داره؟ 

 سکوت و سر پایین افتاده پدرش اونو هم ساکت کرد.  

 باهم به داخل برگشتن که صدای داد پرهام رو شنیدن. 

اش در  تو مادری؟ تو همون پریوشی که جونش برای بچه-

 میمومد؟  

شناسمت؟ این بچه به امید دیدنت داره بال بال  چرا دیگه نمی

میزنه. انوقت تو چسبیدی به قاب عکس کیان؟ اصال بگو ببینم 

 کیان راضیه؟ 

 بخشمت.  اگه این بچه یه چیزیش بشه هیچ وقت نمی
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با دستای خودمون تو قبر فهمی؟ من و پدرام کیان مرد می

توم با همراز هم این کار  گذاشتیم. خون دل خوردیم ولی دیگه نمی

 رو انجام بدم. 

تو اگه مادری حس مادری داری باید تمام سعیتو بکنی تا همراز  

 از این حال در بیاد. 

 کنه؟  اصال متوجه شدی همراز شبا از ترس خودشو کثیف می

بینه که خانوادش تنهاش یهفت روزه این بچه داره کابوس م

 گذاشتن.  

به چشمای پریوش نگاه کرد و تیر خالص رو به خواهری که از  

 گریه به سکسکه افتاده بود زد:  

دونست مادر بودن ففط به دنیا آوردن و شیر دادن نیست. خدا می-

تو از پس مادر بودن برمیای که این فرشته رو بهت داد ولی تو  

 امتحان مردود شدی. 

 هشتم#پارت
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پرهام بعد از زدن حرفاش به سمت اتاق همراز رفت و کنارش  

 نشست. 

 دست همراز رو توی دستاش گرفت و گفت: 

همراز. دایی. بلند شو. دلم برای صدای جیغ جیغوی نازت تنگ  -

 شده.  

 پاشو سرم داد بزن. ازم بستنی بخواه.

های همراز  زد سرشو روی دست همونجور که باهاش حرف می

 به خواب رفت.   گذاشت و

 پدرام، پدرام.. بلند شو پسر. -

 چشماشو باز کرد که پرهام رو باال سرش دید: 

 ها چیه؟ -

 مونم.  پاشو برو خونه بخواب. من پیش همراز می-

 پرهام چشماشو مالید و پرسید:  
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 پریوش کجاست؟  -

 رفت خونه. -

 با شنیدن این حرف ایستاد و عصبی گفت: 

کنه؟ یادت نیس چقدر خودشو این در و جوری میاین چرا این-

 اون در زد تا یه دکتر تو همین کشور پیدا کنه تا باردار بشه؟  

 گیره؟ حاال چی شده که همراز رو نادیده می

 کل محبتش به این بچه فقط تا زمانی بود که کیانا زنده بود؟ 

 داداشی انقدر خودتو اذیت نکن. االن پری داغداره، ناراحته. -

پرهام که گوشش از این حرفا پر بود ناخوادگاه صداشو باالتر  

 برد: 

کنه؟ این بچه رو  چی داغداره؟ گریه برای مرده چیکار می-

تر میشه؟ عدالت خدا اینه؟ بینه که داره روز به روز ضعیفنمی

 یکی رو ببره زیر خاک اون یکیم زجر کش کنه؟ 
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رش همراز رو  کنه تا آخر عمنه برادر من خواهر من فکر می

 توجه.  داره که بهش بی

 کنم. تو فقط صبر کن و ببین چیکار می

 پدرام ترسیده از این حرفای پرهام پرسید: 

خوای چیکار کنی؟ خریت نکنی بجا اینکه اوضاع بهتر شه  می-

 بدتر بشه. 

 خوام چیکار کنم. دونم مینگران نباش. هنوز خودمم نمی-

شدم از  دونی نگران نمیدونستم که میمسئله اصلی همینه اگه می-

 طرفی اون نگران نباش از صدتا نگران باش بدتره.

 پرهام شونه ایی باال انداخت و از اتاق بیرون رفت.

صبی پرستار اومد داخل و با دیدن اون دو باالی سر همراز ع

 غرید: 

 هر دوتاتون بیرون.-

 زنین؟ چرا باال سر بیمار انقدر بلند حرف می
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 دیگه داخل اتاق نبینمتون. 

 تا پرستار پرهام و پدرام رو بیرون نکرد، بیخیال نشد.  

 حاال بیا بریم تو حیاط یه آبی به دست و رومون بزنیم. -

 شه.میوه بگیرم بیاریم. بیدار که شد حتما گشنبرا همرازم آب

 نهم#پارت

وقتی به نزدیکی اتاق همراز رسیدن پریوش رو دیدن که دستش 

 رو دستگیره در گذاشته.  

 سالم آجی. چی شده راه گم کردی؟ -

 پریوش با شنیدن صدای پرهام به سمتش برگشت. 

 کشه.  دونست چرا از برادرش خجالت میسرشو پایین انداخت نمی

 د گفت: رسیبا صدای آرومی که سخت به گوش می

کشم. همه حرفات راست  از نگاه کردن تو چشمات خجالت می-

 کنم. فهمیدم دارم چیکار میبود ولی من نمی
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مطمئن بودم همراز به کمک من نیاز نداره اونی که به کمک نیاز 

 داره منم.

 سرشو باال آورد و به پرهام نگاه کرد: 

 حرفای دیروزت باعث شد به خودم بیام.  -

 بخشی که ناراحتت کردم؟  االن منو می

 پرهام خواهر بزرگترش رو توی آغوش کشید و گفت: 

 اونی که باید ببخشتت همرازه.  -

 خوشحالم که به خودت اومدی.  

ایی روی پیشونی خواهرش کاشت و به سمت اتاق هدایتش بوسه

 کرد. 

 برو با خودش حرف بزن. -

 پریوش مردد به پدرام نگاه کرد تا تائید اونم بگیره.  

 پدرام با تکون دادن سر موافقتشو اعالم کرد.  
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آروم در رو باز کرد و به داخل سرک کشید ولی با دیدن اتاق 

خالی شوکه جیغ کشید.  پرستار به قصد تذکر جلو اومد که با  

گرفت متعجب  های پریوش که سراغ همرازشو میشنیدن گریه

 لو رفت:ج

 چی شده؟ چه خبره؟ اینجا بیمارستانه. سکوت کنین لطفا. -

 پریوش به سمت پرستار رفت و گفت: 

 بچم. بچم کجاست؟ چرا تو اتاقش نیست؟ -

 پرستار بهت زده گفت:  

 امکان نداره خودم ده دقیقه پیش بهش دارو دادم تا بخوابه. -

دن کردن و باعث بد خواب شاین آقایون باال سرش صحبت می

بر دادم تا تبش کامل از  همراز شده بودن منم بهش یه داروی تب

 بین بره و تا نخوابید از اتاقش بیرون نرفتم. 

وقتی پریوش حرفای پرستار رو شنید با گریه به اتاق اشاره کرد  

 و گفت: 
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 پس االن کجاست؟ -

پرستار به اتاق رفت و با دیدن اتاق خالی به سمت نگهبان رفت و  

 خواست تمام بیمارستان رو به دنبال همراز بگردن. ازش 

 دهم#پارت

تمام محوطه بیمارستان رو گشتن ولی اثری از همراز پیدا  

 نکردن.  

پریوش با فکر به این موضوع که ممکنه همراز رو هم از دست  

 داده باشه نزدیک بود به جنون برسه. 

از روی صندلی بلند شد و تصمیم گرفت اطراف رو خودش 

 ده. بگر

کرد، جاهایی قایم  همیشه وقتی با همراز قایم باشک بازی می

 شد که پیدا کردنش برای پریوش سخت بود. می

آورد همراز از مخفیگاهش  وقتی که ادای گریه کردن در می

 اومد. بیرون می
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زد به اتاق نوزادان  های گذشته قدم میجور که تو خاطره همین

 رسید. 

با کیانا بحث و دعوا داشت تا رضایت  یاد روزی افتاد که چقدر 

 دار بشن.  داد بچه

یک ماه تمام با کیانا قهر بود ولی بازم نتونست موافقت کیانا رو  

بدست بیاره. وقتی که داشت ناامید شد کیانا موافقتشو برای بچه 

 اعالم کرد. 

با شنیدن صدای نوزادان از گذشته بیرون اومد و چشمش همراز  

ها رو نگاه کنه به سمتش رو دید که کنار شیشه سعی داره بچه

 رفت و پرسید: 

 کنی؟ کار میهمراز. دخترم اینجا چی-

 کل محوطه بیمارستان رو دنبالت گشتیم. 

 همراز با چشمایی پر از اشک به شیشه نگاه کرد و گفت:  
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دنیا بیام جهان چه  ستم از پرستارا بپرسم اگه از اول  بهخوا می-

 شه؟ شکلی می

 بره پیش خودش؟  بازم خدا مامان کیان رو می 

 خوابم؟ بازم من شبا تنها می 

 کنن؟ بازم دایی و خاله برای نبودنت بهونه جور می

 برگشت و به مادرش نگاه کرد:  

فت که مراقب  دیشب مامان کیان رو تو خواب دیدم ازم قول گر-

 تو باشم.  

انقدر زود رفت که نتونستم بهش بگم اونی که نیاز به مراقبت  

 داره منم. 

 مامان قول میدم بچه خوبی باشم دیگه منو تنها نذار باشه؟ 

 خواست که تنهاش نذاره. همراز با گریه از مادرش می

این صحنه انقدر غمگین بود که پدرام، پرهام و پرنیان به گریه 

 ن.افتاد
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کس نفهمید که پریوش کنار گوش تنها یادگار عشقش  اما هیچ

 اونقدر حرفای خوب و باهم بودن زد که به خواب رفت.  

های همراز انقدر برای پریوش شیرین بود که تا لبخند روی لب

 خود صبح باال سرش نشست و به لب خندون همراز نگاه کرد.  

مارستان بیرون با اومدن دکتر و مرخص شدن همراز هر دو از بی

 رفتن. 

پریوش به خودش و خدای خودش قول داد هدیهٔ زیبای زندگی رو  

 به همراز و خودش هدیه کنه. 

 یازدهم #پارت

همراز جان. دخترم بلند شو ببین مامانی چه نیمرویی برات -

 پخته؟ 

 همراز چشماشو مالید و دستاشو دور گردن پریوش انداخت: 

 سالم مامانی. خوابم میاد یکم دیگه بخوابم. -

 پریوش بوسهٔ آبداری روی پیشونیه دخترکش زد و گفت: 
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دونی مامانی دلش نمیاد بدون دخترکش صبحونه  تو که خوب می-

 بخوره. پاشو دختر جون تا خودتو نخوردم.  

 رفت و مشغول قلقلک دادنش شد. به سمت گردن همراز 

 همراز از خنده که نفس کم آورده بود با التماس گفت: 

 کنم.  تو رو خدا بیدار شدم. مامانی بسته خواهش می-

صدای آیفون باعث شد پریوش، از همراز  جدا بشه و به سمت  

 آیفون بره. 

 با دیدن تصویر مادرش به همراه پرهام گوشی رو برداشت: 

 سالم خوش اومدین بفرمایین. -

 بعد از باز کردن در ورودی به اتاق همراز رفت.  

بزرگ اومدن زود باش برو دست  همراز دخترکم. دایی و مامان-

 و صورتتو بشور.  

پریوش که همراز رو به دستشویی فرستاد به آشپزخونه برگشت 

 ی برقی رو روشن کنه. تا کتر
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 صاحب خونه نیستی؟  -

 لبخند زد و با صدای بلند گفت: 

 سالم بیاین آشپزخونه.-

 سالم آبجی بزرگه. عشق من کجاست؟ -

 قبل جواب دادن پریوش صدای پر ناز همراز جوابشو داد. 

 اینجام دایی جون.  -

 پرهام به سمتش رفت و بغلش کرد. 

 کنار گوشش آروم گفت:  

 کنه بگو برم دعواش کنم.  اذیتت نکرده؟ اگه اذیتت می مامان که-

 همراز خندهٔ ریزی کرد: 

 نه.  -

 دایی چرا انقدر زود اومدین اینجا؟ 

 پرهام آروم گفت: 
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 خواست با پریوش حرف بزنه.  مامان می-

 تو صبحونه خوردی؟ 

 همراز سرشو به معنی نه باال پایین کرد. 

 ریم پارک خوبه؟  پس بریم یه صبحونه بخوریم بعدش ب-

 آخ جون عالیه.  -

 اش به اون سمت جلب شد.با صدای شاد همراز، پریوش توجه

 گین شما دوتا؟ چی می-

 هیچی. حرفامون مناسب سن شما نیست. -

 ایی به پرهام رفت و رو به همراز گفت: پریوش چش غره

 بیا بریم صبحونه بخوریم که املت سرد شد. -

 بعد از خوردن صبحونه رو به مادرش کرد: 

خوای بگی باهام چیکار داشتی که باعث شده این موقع صبح  نمی-

 بیاین اینجا. 
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 تهمینه ابرویی به پرهام اومد.  

کشید کرد و  پرهام رو به همراز که داشت لیوان آبش رو سر می

 گفت: 

 بدو برو حاضر شو تا بریم پارک. -

 به سمت اتاقش رفت. همراز با جیغ و شادی 

 دوازدهم #پارت

بعد از رفتن همراز و پرهام سینی چایی رو برداشت و پیش 

 مادرش توی پذیرایی رفت. 

 ها خوبن؟ چرا اونا نیومدن؟  چه خبر مامان؟ بابا و بچه -

زدم دیدی که پرهام و همراز رو هم  باید باهات تنها حرف می -

 فرستادم تا برن بیرون.  

 مادرش نگران شده بود پرسید:  پریوش که از لحن 

 چیزی شده حال بابا خوبه؟  -
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 تهمینه دستشو رو دستای دخترش گذاشت و گفت: 

 آره نگران نباش.  -

 راستش برات خواستگار اومده. 

 پریوش با صدای بلند گفت:  

 چی؟ هنوز من داغدار مرگ کیانم. -

 مگه چقدر شده که برام خواستگار اومده؟  

 نداخت و به آرومی گفت: تهمینه سرشو پایین ا 

وقتی ماجرای تو پیش اومد توی دوست و آشنا سکه یه پول  -

شدیم. کمر پدرت شکست.  هیچ کس حاضر نیست با خانوادمون  

 وصلت کنه چون دخترمون همجنس بازه. 

از این حرفای مادرش تو بهت رفت که با شنیدن همجنس باز 

 خشمگین غرید:  

احترامت واجبه. االنم توی  مادرمی، بزرگمی، زحمتمو کشیدی-

 خونمی نمیتونم بیرونت کنم.  
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من همجنس باز نیستم، همجنسگرام اینم یه گرایشه نه خجالت  

 داره نه واگیر. 

این افراد میدونن ما با خواست خودمون تو جایگاهی که االن ما   

 وایستادیم هیچ اختیاری نداشتیم.  

کنن میدونن تا گردن این افرادی که تا ما رو میبینن اَه و پیف می

 سرشونو کردن تو کون زندگی ما؟ 

کنم اگه به این خواستگارت بله نگی و  پریوش حاللت نمی-

 ازدواج نکنی.  

تونیم کمی سرمونو تو محل باال بگیریم که دخترمون  اینجوری می

 با یه مرد ازدواج کرده.  

 پریوش ناباور به مادرش نگاه کرد و پرسید: 

 همراز رو برای خودتون سرشکستگی میدونین؟ شما وجود منو -

 تهمینه از جا بلند شد و تیر آخر رو زد: 
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آخر هفته بهشون وقت دادم برای خواستگاری بیان تو با همراز -

 فرستم دنبالتون.  باید بیاین.  پدرتو می 

 و از خونه خارج شد.  

به عکس کیانا که رو میز بهش لبخن. میزد نگاه کرد و اشک  

 ریخت.

اومدن همراز به همراه پرهام اشکاشو پاک کرد و به آشپزخونه  با 

 رفت: 

 داداش بشین تا برات چای بیارم. -

 خورم باید برم کاری باهام نداری؟ نمی-

 نه برو به سالمت. -

بعد از دادن ناهار به همراز برای تصمیمی که گرفته بود اقدام  

 کرد.

 سیزدهم #پارت

 شد تمام کارها توی کمتر از سه روز انجام بشه. باورش نمی
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برای اینکه همراز ناخواسته حرفی از رفتنشون نزنه چیزی به  

 همراز نگفته بود.  

خوشبختانه پدر و مادرش برای فکر کردن بهش زمان دادن و  

 اشون رفت و آمد نداشتن.خیلی به خونه

ه داخل اتاق اخرین لباس رو توی چمدون گذاشت که همراز ب 

 اومد: 

 بری؟  مامانی، مامانی چیکار میکنی؟ جایی میری؟ منو نمی-

 همراز رو توی بغل گرفت و گفت: 

 همه زندگیم تویی مگه میشه تو رو نبرم؟ -

 مامان تهمینه، بابا ایمان، دایی پرهام و پدرام، خاله پرنیانم میان؟ -

اون  نه دخترم. فقط قراره منو تو بریم مسافرت به جبران -

 روزایی که مامانی حالش خوب نبود دخترکشو اذیت کرد. 

 خوایم بریم؟  همراز با ذوق باال و پایین پرید و پرسید کجا می 

 خوام سوپرایزت کنم. این یه رازه می-
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 یه ثانیه نکشید که ناراحتی صورت همراز رو پر کرد:  

 مثل سوپرایزی که قرار بود برای مامان کیان انجام بدیم؟  -

 از سوپرایز بدم میاد. من 

 خوام برم.اصال مسافرتم نمی

 باورش نمیشد بچه پنج شیش ساله انقدر آسیب دیده باشه.  

 سریع همراز رو توی بغلش گرفت و دم گوشش گفت:  

دخترکم، خوشگلم انقدر خودتو اذیت نکن من تا آخر دنیا باهات  -

 مونم. می

 انقدر حرفاشو ادامه داد تا به خواب رفت.  

 از خواب بودن همراز استفاده کرد و باقی کارها رو انجام داد.  

 به آژانسی که از قبل ماشین گرفته بود زنگ زد.  

احافظی با عوض کردن لباس خودش، همراز و نوشتن نامه خد

 اش کارهاشو به آخر رسوند.  برای خانواده 
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 ها توی ماشین خیلی زمان نبرد.  اومدن راننده و بردن چمدون

 اش حتما دنبالش میگردن.  دونست خانواده می

 پس تصمیم گرفت با ماشین به محل زندگی جدیدشون برن.  

وقتی همراز بیدار شد و خودشو توی ماشین دید به سمت مادرش  

ا دیدن مادرش که کنارش نشسته و به همراز نگاه برگشت. ب

 کنه لبخند زد.می

 چهاردهم #پارت

 سالم مامان کیان خوبی؟ منو شناختی؟ -

معلومه نبایدم بشناسی اون همراز کوچولو سرتق کجا و این 

 همراز بزرگ شده کجا. 

اومدم بگم بعد از بیست سال برگشتم به شهری که با تو خاطره  

 داشتم. 

دونی چقدر دلتنگت شده. همش ری هم حالش خوبه نمیمامان پ

 میگه هروقت منو به سروسامون برسونه، میاد پیش تو.  
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 مامان کیان اومدم باهات درددل کنم. 

اولین باری که دیدمش یه آدم از خود راضی بود که بجز نوک  

 دید. دماغش چیزی نمی

یدم  اما رفته رفته که باهاش حرف زدم و بیشتر آشنا شدم فهم

 نجیب و مهربونه. 

انقدر خوب بود که دلمو برد. وقتی به مامان پری نشونش دادم 

 اونم مثل من عاشقش شد. 

 خوام دنیای رنگین کمونیم رو باهاش بسازم. می

 برام دعا کن مامانی. 

 ایی روش زد. روی سنگ قبر خم شد بوسه

 از جا بلند شد و به سمت ماشینش رفت.

 بریم عشقم. -

 با لبخند به سوی آتریسا رفت و گفت: 
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 بریم.-

توی ماشین آتریسا مدام قصد داشت موضوعی رو بگه که مردد 

 بود در آخر همراز گفت: 

 خوای بگی؟  چی می-

 بگو خودتو خالص کن. 

 آتریسا همونطور که حواسش به رانندگی بود گفت: 

 خانواده مادرت رو پیدا کردم.  -

 همراز شوکه به سمتش برگشت.  

 تو چیکار کردی؟ آخه چرا دنبالشون گشتی؟ -

خوام باهاشون حرف بزنی و بهشون بگی منو به عنوان  می-

 شریک زندگیت قبول کردی. 

 ذاری؟ اگه قبولت نکنن منو تنها می-
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چه حرفیه؟ ولی اونا به عنوان بزرگترت این حق رو دارن   این-

 که تو رو ببینن و از تصمیمت آگاه بشن. 

 با تردید پرسید: 

 شون؟ برم سمت خون-

 همراز که از همون موقع دلتنگ دیدنشون بود گفت:  

ترسم مامانم بهم گفته چرا مجبور شد بره جایی که هیچ کس  می-

 نشناستش. 

مامانم از تنها دلیل زندگیم بخاطر آبروی بقیه  خوام منم مثل نمی

 بگذرم. 

مگه مادرت گذشت؟ مگه من طاقت دوریتو دارم؟ باهم میمونیم  -

 تا ابد. 

 اگه قول میدی حرفاشون باعث نشه تنها بذاریم. بریم. -

 ایی کرد و گفت: آتریسا خنده 

 باید دفن کرد عشقی رو که با چند تا حرف از بین بره. -
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 ای در باال شهر نگه داشت و رو به همراز گفت:  جلوی خونه

اینجاست. هم مادربزرگت، هم پدربزگت خیلی پیر و شکسته  -

 شدن.

 پانزدهم #پارت

 با باز شدن در با دلهره به داخل رفتن.  

 مثل خونهٔ خاطراتش، بزرگ و پر از درخت بود. 

های لرزون به سمت  دست آتریسا رو محکم چسبید و با قدم

 راه افتاد. ساختمون 

 جلوی در ورودی بودن که به سمت آتریسا برگشت و گفت:

 تونم جراتشو ندارم.تورو خدا بیا برگردیم من نمی-

 همراز عشقم تو این خونه هر اتفاقی بیفته من کنارتم.-

 ایی روی لبهای همراز نشوند.سرشو جلو برد و بوسه عاشقانه 
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دعوتشون کرد با عجله خودشو  با شنیدن صدای زنی که به داخل 

 عقب کشید.

به داخل خونه که رفتن تهمینه و ایمان رو دیدن که روی مبل 

 نشستن. 

 ایمان با دیدن این دو رو به همراز گفت: 

 خواستین من و اعضای خانوادمو ببینین؟  چرا می-

 بفرمایین بشینین. 

 با نشستنشون ایمان رو به همراز گفت: 

 چهره شما برام خیلی آشناس ولی یادم نمیاد کجا دیدمتون. -

ها افتاده بود متوجه  همراز که با دیدن خانواده مادرش یاد گذشته 

 حرفای رد و بدل شده بین آتریسا و پدربزرگش نبود.  

ها بیرون اومد و به سمت صدا با شنیدن صدای سالم از گذشته

 رگشت. ب
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های ها ایستاده و به مهمونپدرام، پرهام به همراه پرنیان کنار پله

 کردن.  غریبه نگاه می

هاشون نگاه  وقتی همه نشستن همراز با تمام وجود به چهره 

 کرد تا یه کم از دلتنگی این ساالش کم بشه.  می

 باالخره سکوت جمع با حرف پدرام شکست. 

خواستین ما رو  گین چرا میخانم ما کلی کار داریم میشه ب-

 ببینین؟ 

آتریسا که قصد داشت همراز رو معرفی کنه با نشستن دست  

 همراز روی پاش سکوت کرد و روبه پدرام گفت: 

 ای ندارین که دنبالش باشین؟  شما گمشده -

 من از اون گمشده خبر دارم. 

 قبل از حرف زدن پدرام، پرهام به حرف اومد: 

 ت دنبالش نگشتیم. چرا داریم ولی هیچ وق-

 همراز که انتظار این جواب رو نداشت دلیلش رو پرسید:  
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رحمی تمام ما رو نادیده گرفت و تنهامون  چون اون با بی-

 دونی بخاطر چی؟  گذاشت. می

چون بهش گفتیم بیا با این خواستگارت ازدواج کن و آبروی رفته  

 خانوادمون رو جمع کن. 

بروریزی دیگه آ ر کرد و یه ولی اون با خودخواهی تمام فرا 

 برامون به جا گذاشت. 

 شانزدهم #پارت

 بغض توی گلوش با صدا شکست و گفت: 

دخترهٔ احمق تنهام گذاشت، نگفت داداشم بدون من چیکار -

 خواد کنه؟ می

از خودش نپرسید پرهامی که شب و روزش به امید دیدن همراز  

 زندگی کنه؟   از خواب بیدار میشه از این به بعد چطوری قراره

کردم گشتم ولی آب شده و رفته بود تمام جاهایی رو که فکر می

 تو زمین. 
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اگه ببینمش اول اونو میکشم که چرا گذاشت و رفت بعد خودمو 

 که دیگه طاقت دوریشو ندارم.  

بینمش  دونستم آخرین روزیه که میدلم براش تنگ شده. اگه می

 ذاشتم. وقت تنهاش نمیهیچ

محرم اسرارش ندونست بهم نگفت مامان بهش چی اون چرا منو 

 گفته؟ 

 مگه ما سر ازدواج با کیانا چیزی گفتیم؟  

ها رفت که صدای همراز بلند  از جا بلند شد و به سمت راه پله

 شد: 

کردم دایی، دوست همیشه شب و روزمو با دیدنت صبح می-

پارک، ها بیای در رو باز کنی و منو ببری داشتم مثل گذشته 

بستنی بخری ولی نیومدی، منو نبردی. تو حسرت دیدنتون بزرگ 

پری با ندیدنتون زجر کشید ولی دم نزد. چون فکر شدم. مامان 

 کنین.کرد اونو مجبور به ازدواج میمی
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 ببین حاال بزرگ شدم و خودم امدم پیشت. 

داشت وقتی کرد به سمت پرهام قدم برمیهمینجور که گریه می

 بغلش کرد. آروم زمزمه کرد: که از پشت

 دلم برات یه ذره شده دایی جون. هنوزم همرازتو دوست داری؟ -

 میرم براتون.  من که می

 های همراز گذشت و به سمتش برگشت: پرهام دست روی دست 

مگه میشه دوستت نداشته باشم. چه بزرگ و خانم شدی دختر  -

 جیغ جیغو. 

اومد با فریاد  میهمراز که از صفت جیغ جیغ به شدت بدش 

 گفت: 

 زنته  -

و خودشو از بغل پرهام بیرون کشید و به سمت پرنیان که 

 هاش بند نمیومد برگشت و لبخند زد: اشک

 کنی خاله خانوم؟ بغلم نمی-
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 پرنیان به سمت همراز رفت و بغلش کرد. 

وقتی که شوروشوق همه خوابید همراز نشست و رو به 

 پدربزرگش گفت: 

عشق منه. اومدم بهتون معرفیش کنم و ازتون  ایشون آتریسا -

 بخوام توی جنشمون شرکت کنین.

راستش این آتریسا بود که شما رو پیدا کرد و منو مجبور کرد  

ترسیدم ما رو از هم جدا کنین ولی حاال بیام دیدنتون چون می

 ممنونشم که این لطف رو در حقم کرد. 

 گفت:  ایمان با لبخند که از رو صورتش محو نمیشد 

کنیم اگه قصد داشتیم نذاریم چطور فکر کردی ما این کار رو می-

 دادیم. باهم ازدواج کنین این اجازه رو به پری و کیانا هم نمی

 هفدهم#پارت

 حاال بگو پری کجاست؟  -

 لبخند زد و آدرس رو گفت. 
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 همه به سمت آدرس راه افتادن. 

 رفت.  پریوش با دیدن پدر و مادرش با گریه به آغوششون 

وقتی همه درگیر رفع دلتنگی بودن آتریسا دست همراز رو گرفت  

 و به سمت اتاقش برد. 

 کنی آتی؟ داری چیکار می-

 آتریسا لبخند دندون نمایی زد و گفت: 

 خوای ازم تشکری  در خور خدمتی که کردم بکنی؟ نمی-

 گر.ای سواستفاده -

پرت کرد مشغول  توجه به حرف همراز، اونو روی تخت اتاق بی

 هاش شد.بوسه زدن روی لب

های همراز رو از تن بیرون آورد. به محض  آروم آروم لباس

های گرد و تپل همراز تحریک شد و با خشونت  دیدن سینه

 های صورتیش شد.مشغول مکیدن نپیل 
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های ش دل کند و به لبهای همراز از سینهونالهبا شنیدن آه

خودشو به کام عمیق و پرعشق   انگیز همراز حمله کرد وهوس

 مالید.دعوت کرد و همزمانم خودشو به تنش می

وناله همراز که بلند شد از کارش دست کشید و از جا  صدای آه

 بلند شد. 

 عشقم چطوری دوست داری؟  -

 خشن.  -

 باشه خودت خواستی. -

به سمت کمد مخفی توی اتاق رفت و با برداشتن بزرگترین دیلدو 

 اونو به کمرش بست.  

خب عشقم قراره امروز یکم درد بکشی ولی لذتش بیشتر خواهد  -

 بود. 

با تموم شدن حرفش بین پاهای همراز نشست و شروع به لیسیدن  

 بهشتش کرد. 
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 :همراز که از لذت توی ابرا بود با صدای دورگه و خمارگفت

 خوام ج*رم بدی. بکن توش می-

 آه... منو... آه... بکن.  

آتریسا که منتظر همین حرف بود با شدت خودشو توی سوراخ 

 همراز کوبید.

ایی دعوت  هاشو به بوسهآتریسا قبل از بلند شدن جیغ همراز لب

 کرد. 

 بعد از چند ضربه عمیق همراز ارضا شد و به خواب رفت. 

وهای خیس از عرق همراز نشوند و کنار  ایی روی مآتریسا بوسه

 گوشش زمزمه کرد: 

 ممنونم ازت بهترین و تنها عشق من. -


