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رو  مویطرف ماس رفتمیم دیلحظه من با نیا یوسط سرشو از تنش جدا کنم.تو نیهم

 نیاول یول کردمیم یاتاق ازش دلبر نیا گهید یو مثل دخترا نشتمیپاهاش م یرو

 چکسیبود اما ه بیمخصوص رقص بود. عج لهیم دید لمیکه مغز مست و پات یزیچ

نبود و انگار همه عالم و آدم دست به دست هم داده بودن و  دنیدر حال رقص لهیدور م

که  نهیا کنمیکه م یکار نیبرگردم ورشو اول یمن باز گذاشته بودن. وقت یصحنه رو برا

 یکار آسون لهیدور اون م دونیرقص کردمیثبت نام کنم. فکر م لهیکالس رقص م کی

کننده به  کیو تحر یو حرکات سکس دادمیو تاب م چیخودمو دورش پ دیباشه فقط با

ورزش  کی قایدق لهی. رقص مکردمیاما کامال اشتباه فکر م دادم،یو کمرم م نباس

فرم نگه  یرو یروش ها برا نیاز بهتر یکیقسم بخورم که  تونمیو م شدیمحسوب م

 نیبود البته با ا کیمناستیانجام ژ هیشب شتریب لهیداشتن اندامه. رقصدن دور اون م

 ریهوا حرکات نفس گ یرو یعمودبه صورت  دینبودم و با نیزم یکه رو تفاوت

  یزی. به طرف مکردمیرو اجرا م کیمناستیژ
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نگاه کردم و آروم  اهشیس یچشما یتو میپشتش نشسته بود رفتم، مستق مویماس که

کمرم انداخته بودم رو در  یکه رو یستالیدستمو پشت سرم بردم و اون نوار کر
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باال رفتن از "گذاشتمش. آهنگ مویمقابل ماس زیم یرو دمیاونو بوس یآوردم. به آروم

که  کردیفضا در حال پخش بود و منو دعوت م یتو بویاز گروه راک پالس "اون تپه

به خاطر قد کوتاه لباسم و حضور مهمون هاش  دونستمیرو شروع کنم.م لهیرقص م

 لهیدستم به اون م نکهیبکنم و به محض ا خوادیکه دلم م یهرغلط ونمتیاتاق نم یتو

نقره  لهیدستمو جلو بردم و م یکنجکاو ی. اما از روشهیم یبرزخ مویبخوره اخالق ماس

 ی. از روهیچ مویواکنش ماس نمیرنگ رو دور انگشتام گرفتم و بعد برگشتم تا بب یا

بغلشون  یتو یبه زن ها یتوجه گهیاون اتاق د یمبل بلند شده بود و همه مرد ها

 "کنمیم سیدهنتو سرو"دوخته بودن. ستادهیا یمویو چشماشونو به ماس کردنینم

  هیرو شروع کردم. بعد از چند ثان یدعمو کیمناستیژ یفکر از سرم گذشت و اجرا نیا
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 یحرکات هیسال از ورزش دور بودم اما دست و پا شکسته  نیچند نکهیکه با ا دمیفهم

من مثل  یبرا دنیاز بدنم استفاده کنم. رقص تونستمیهنوز م یداشتم و به خوب ادیرو به 

رقص  یمامانم منو به انواع و اقسام کالس ها یبود. از بچگ یعیکار طب کیراه رفتن 

 کیهردوتاشون برام به  لهیباشه و چه رقص م ییکایآمر نیفرستاده بود.چه رقص الت

و  یقیبلند موس ی. الکل، صداامیاز پسشون بر ب تونمیم یبه خوباندازه لذت بخشن و 
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 قهیساخته بود.بعد از چند دق گهیآدم د کیکه توش قرار داشتم کال از من  یطیجو مح

دوباره برگشتم و به  مکرد ییو تاب دادم و هنرنما چیپ لهیکه خوب خودمو دور اون م

اونجا  یداره. ول یاالن چه حال نمیانداختم تا بب یبود نگاه ستادهیا مویکه ماس ییجا

 کوینیو به جاش تمام مردها از جمله دوم شدینم دهید مویاز ماس یاثر گهیبود و د یخال

.صورتمو از اونا برگردوندم و سرجام خشکم زد. دادنیبا چشماشو داشتن منو قورت م

بود و  ستادهیا میمتر یو سرد در فاصله چند سانت یوحش یبا اون چشما مویماس

 داشت با 
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موهاش  ی. پاهامو دور کمرش حلقه کردم و انگشتامو الکردیبدنمو سوراخ م نگاهش

 یبرا یجالب قهیسل-بده.  هیتک لهیتا کمرشو به م دیفرو بردم و اونو همراه خودم کش

. پاهامو سکویکالبه و نه د نجایکه ا یدیخوبه خودم فهم-. یکالبت دار یانتخاب آهنگا

 یقسمت جلو ی. باسنم رو رودمیجلوتر کش یکمکمرش محکمتر کردم و خودمو  دور

شونه ش  یو خودمو روش تکون دادم. گردنمو گرفت و سرمو رو دمیشلوارش کش

بالخره مال من  یروز هیکه  کنمیم نیتضم-گذاشت و دم گوشم با حرص زمزمه کرد: 

. با عشوه کنمتیکه دلم بخواد م ییو اونوقت هروقت که دلم بخواد و هرجا یشیم
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 ییاز مردا یکیرفتم.  زیدور شدم و به طرف م لهیخودم ازش جدا کردم. از م و دمیخند

نشسته بود از جاش بلند شد، کمرمو گرفت و منو به سمت خودش  زیکه دور م

مبل فرود اومدم. اون مرد لباسمو باال زد و به باسن  ی.تعادلمو از دست دادم و رودیکش

 نه بره
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. گفتیرو م ییزایچ کی جانیو با ه ییایتالیو به ا زدیچنگ انداخت، به باسنم ضربه م م

مشروب رو بردارم و  یها شهیاز ش یکی زیم یدستمو دراز کنم و از رو خواستمیم

 تونستمیانداخته بود که اصال نم ریخودش گ ریمنو ز یجور هیسرش اما  یبکوبم تو

 یاون عوض یدست و پا ریو منو از ز رفتشونه مو گ یکیتکون بخورم. حس کردم 

 یمنو نجات داده. وقت کوینیکه دوم دمی. چشمامو که باال اوردم ددیکش رونیحرومزاده ب

بود که  یدستش اسلحه ا یگردن اون مرد رو گرفته و تو مویکه ماس دمیبرگشتم، د

منو  تکه داش کوینیدست دوم ری. خودمو از زسرشو به طرف اون مرد نشونه گرفته بود

رو  مویماس ی. موهادمیدو مویآزاد کردم و با سرعت به طرف ماس بردیم رونیاز اتاقک ب

 دونستیاون نم-داشتم که آرومش کنم. در همون حال گفتم:  یو سع کردمینوازش م
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منو محکم  کوینیدوم نباریگفت و ا یزیچ هی کوینیداد زد و به دوم مویام. ماس یکه من ک

  ریاز ز تونستمینم گهیگرفت و د
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تکون  یمبل نشسته بودن سر یکه رو ییمرد ها یبرا مویفرار کنم. ُدن ماس دستش

 دهیاتاق د یهمراهمشون تو یاز اون مردها و زنا یاثر چیبعد ه یا هیداد و ثان

گردن اون مرد رو فشار داد و مرد به زانو  میاتاق تنها شد یتو ی.وقتشدینم

احساس کردم قلبم از جاش  منمرد نشونه گرفت و  یشونیافتاد.تفنگشو به سمت پ

 مویعمارت ماس اطیسنگفرش ح یچشمم دوباره صحنه اون شب رو یکنده شد.جلو

برگشتم و  کوینیمن بود. به طرف دوم ی. اون صحنه هنوز کابوس شب هادمیدیرو م

امکان  هیمکان عموم هی نجایبکشش، ا تونهیاون نم-ونه ش فشار دادم. سرمو به ش

جواب داد و دستاشو دورم حلقه کرد و  یبه آروم کوینی. دومتونهب دیخب چرا شا-نداره! 

 . کنهیم نکارویو مطمئنم که ا-به خودش فشرد و گفت:  شتریمنو ب
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 یشد.احساس کردم به جا دیبست و رنگم مثل گچ سف خیرگ هام  یتو خون

رُ  یدستا نیپاهام پنبه گذاشتن، توان تحمل وزنم رو نداشتم، ب یاستخون تو

بشم  نیپخش زم نکهیاما قبل از ا وفتادمیم نیزم یس خوردم و داشتم رو کوینیدوم

دستاش بلند کرد و  یرو وو بعد من دمیزد که نشن ادیرو فر یزیچ هیاون منو گرفت، 

قرار  یبالشت نرم یقطع شده بود و سرم رو یقیموس یصدا .گهید یجا هیبردم 

گفت و  نوی. ایداشته باش یو متفاوت ریخروج چشمگ یدوست دار شهیهم-گرفته بود. 

ا . ور َل ضربان قلبم  یکن آروم باش یبخور و سع نویا-زبونم هل داد.  ریرو ز یقرص

با  مویز شد و ماسبا یناهنجار یدر با صدا هویکه  گشتیبرم یدداشت به حالت عا

کنار من زانو زد و با  نیزم یکه پشت کمربندش گذاشته بود وارد شد. رو یاسلحه ا

 : دمیانداخت. پرس یکه ترس توش مشهود بود بهم نگاه ینگاه
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