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و از ترس  شدمیدست و پاش خفه م ریداشتم ز رم،یتخت قرار بگ یکامال رو تا

عطر تنمو   خواستیو م کشدیداشت نفس م دیو شد قی بود سکته کنم.عم کینزد

و مثل گچ  دهیبودم که مطمئن بودم رنگ صورتم پر دهیهاش.انقدر ترس هیبفرسته ته ر

که خودش به جونم انداخته بود رو داشت به   یهم ترس و وحشت مویشدم و قطعا ماس

نداره و    یشوخ چکسیمرد با ه نیبودم که ا دهیفهم شبی.بعد از اتفاق ددیدیوضوح م

 کردم،یرو قبول م طشیتمام شرا دیو سالمت بمونن با حیخانواده م صح خوامیاگر م

چشم!موهامو   گفتمیم گفت،یم یو هرچ نییپا  نداختمیسرمو م دیدختر خوب با هیمثل 

بودن و داشت   نی.نفساش سنگکشدیصورتم نفس م  یو داشت عمال تو دیکش شتریب

چشمامو ببندم و وانمود کنم که   خواستمی .مکردیپوست من غرق م حهی را یخودشو تو

که به  ییقرار نگرفتم، اما چشما رینداره و اصال تحت تاث  یتیکاراش برام اهم نیا

  تونستمی نم یه ایثان یچشمام دوخته بود منو محصور خودشون کرده بودن و برا 

و   هیا افهیخوش ق اریانکار کرد که اون مرد بس  شدی.واقعا نمکنمنگاهمو ازشون دور 

فوق العاده بزرگ    یش، لب ها رهیت یموها اهش،یس یمن جوره.چشما قهیبا سل یلیخ

  ی.و بدنش، خدادادیکه االن داشت صورتمو قلقلک م ششیو ته ر باشیز یو گوشت

پهن   نهیو س یقو  یوهاکه بدنمو محاصره کرده بودن، باز دهیبلند و کش یمن!اون پاها

 .  دن یکشیشرت کامال خودشونو به رخ م یاز پشت ت یو ستبرش که حت

 یمعن  نیبه ا نیاما ا  کنمیهات رابطه برقرار نمخودت با تیبهت گفته بودم بدون رضا-

 عقب و فقط تماشات کنم.  نمیبش  تونمیکه م ستین
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چشمام ثابت نگه داشته بود آروم زمزمه کرد و موها  یکه نگاهشو تو همونطور 

 بالشت فرو کرد.  یتو شتریو سرمو ب دیمحکمتر کش

 یتر شدن.به آروم قیو عم دتریشد مویماس  یکردم و متوجه شدم که نفسا یآروم ناله

رون هام قرار داد و قسمت مردونه ش رو محکم به بدنم فشار  نیراستشو ب یپا

 .  کردمیاما من فقط احساس ترس م خوادیکه چقدر منو م دمیفهمیخوب م یلی.خدادیم

 ل َخوامیا . ور....تمام وجودت رو م خوامتیمن م- 

 و ادامه داد:   دیصورتم کش یتو یقیعم نفس 

  کیمنو تحر یا  گهیاز هروقت د  شتریب  یدفاع یانقدر شکننده و ب  یوقت- 

بهت درد و   خوامیتاحاال نکردت،م  یا گهید چکسیبکمنت که ه یجور خوامی ،میکنیم

 باشم.  تی عشق زندگ نیآخر خوامی بدم.م هیلذت هد

و خودشو به من   دادیباسنش رو تکون م یبه آروم زدیحرفارو م نی داشت ا یوقت

از   یبرا زیچ چیاالن شروع شده. ه نیما دوتا از هم یبودم که باز  دهیو من فهم دیمالیم

مرد   نیبا ا کسرهیرو  ندهیو شصت و پنج روز آ صدیس تونستمیدست دادن نداشتم.م

برم و  شیاون پ  نیقبول کنم طبق قوان تونستمیم ایوا باشم و در حال جنگ و دع

که راه انداخته بود بشم.دستامو باال آوردم و به حالت   یباز ،ی شب باز مهیعروسک خ

بالشت قراردادم، بهش نشون دادم که شکست خوردم و  یکنار صورتم رو میتسل

برده حرف گوش کن، طبق دستوراتش عمل کنم.موهامو ول   هیمثل  نیقراره بعد از ا

 انگشتام قفل کرد و به بالشت فشار داد.    نیکرد و انگشتاشو ب
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داشته   یچه رفتار دیبا  یدیخوشحالم که بالخره فهم زم،یبهتر شد عز یلیخ ینطوریا-

 . یباش

از پشت   یخودشو به من فشار داد،حت  شتریکرد و ب عتریحرکت باسنش رو سر مویماس

  یتو  یحس هیو  وفتهیدلم به ولوله ب ریباهام بکنه که ز یکار تونستیلباس هم م

 : دمی و تاب بخوره.زمزمه وار ازش پرس چیشکمم پ
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