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 من عاشقتم. -

 لب گفت و من خشکم زد.  ریدوکلمه رو ز نیا 

 یلیقلبم دارم خ یل که من تو َیانکارش کنم ا ور من واقعا عاشقتم. عشق تونمینم-

قلبم جوونه زده بود. من هر شب خواب  یبشه تو داتیپ تیخود واقع نکهیقبل تر از ا

 کیو  یکه اگر تو واقعا وجود داشته باش کردمیهرروز با خودم فکر م دم،یدیتورو م

 یابافیمون رو ندهیآ یخواهد بود و برا تظارموندر ان یکنم چه سرنوشت داتیپ یروز

 . کردمیم

شده بودن گرفت و به  زونیحرفارو زد و بعد دستامو که دو طرف بدنم او نیا مویماس 

پشت دستم نشوند که گرماش تمام وجودم رو فرا  یکرد، بوسه داغ کیلب هاش نزد

کرده بود  قیبهم تزر مویکه ماس یداشت و آرامش انیخونم جر یکه تو یگرفت.  الکل

چونه ش  ریو ز دیکش رونیب مویماس یستامنو به خلسه فرو برده بود. دستامو از د

 باال تر آوردم تا بتونم  یگذاشتم، سرشو کم

عشق و صداقت رو  تونستمیم ینگاهش به خوب یچشماش نگاه کنم. تو یتو خوب

 . نمیبب

  زمیعز مو،یماس- 

 زمزمه کردم و با پشت دستم صورتش رو نوازش کردم.  یآروم به 

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

2 | P a g e 

 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

که  یبه تمام لحظات خوب یو گند زد یرحمانه باهام رفتار کرد یپس چرا انقدر ب- 

  م؟یباهم داشته باش میتونستیم

فرش، کنار  یتحمل وزنم رو نداشت، زانوهام خم شدن و رو گهی. بدنم ددمیکش یآه 

 کردمیشده بودن، داشتم باخودم فکر م یهام جار گونه یولو شدم. اشکام رو مویماس

  یا گهیرو جور د مویاگر ماس شدیم یچ

. و مهم کردینم دیجون خانواده م رو تهد ایو  کردینم یاگر منو زندان شدیم یچ م؟یدیم

 نبود؟  ایباند ماف سیاگر اون رئ شدیم یتر از همه چ

 کن.  یباهام عشقباز- 

حرف از زبون  نیا دنیهل داد و درازم کرد. شن نیزم یگفت و منو رو نویا مویماس 

زن هارو بکنه، باعث شد قلبم از حرکت  وونیح هیفقط بلده مثل  کردمیکه فکر م یمرد

 انداختم.  یو مبهوت بهش نگاه جیکرده بودمشون، گ کیکه بار یی. با چشماستهیوا

 هست!  یکیمشکل کوچ هیخب، - 

نشسته بودم  مویماس یپاها نی. حاال من بدیدرنگ منو باال کش یب مویگفتم و ماس نویا 

 و اون بازوهاشو دورم 

بود که  دهیدست هارو آفر نیآغوشش حل شده بودم و انگار خدا ا یکرده بود. تو حلقه

 کنم.  یبغل اون مخف یفقط دور بدن من حصار بشن و من خودمو تو
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 یجنس یاسباب باز کیمردها  یعادت داشتم برا شهیمن هم مو،یماس یدونیم- 

نکرد،  یباهام عشقباز خواستیکه من دلم م یاونجور چکسیه چوقت،یباشم، ه

به  میزندگ یتو یمرد چیشدن مردها بودم و ه یخال یحفره برا کی شهیهم

 یعشقباز ستمیمن اصال بلد ن نیهم یبرا داد،ینم تیمن اهم یازهایاحساسات و ن

 . کنمیم دتیو ناام گمیم نارویکنم، متاسفم که ا

که کرده بودم  یبرگردوندم، خودم از اعتراف مویحرفام تموم شد رومو از ماس یوقت 

 چشماش نگاه کنم.  یتو تونستمیخجالت زده شده بودم و نم

 . زمیعز ،یه- 

 گفت: صورتم رو دوباره به طرف خودش برگردوند و  یبه آروم مویماس

نترس،  یچیتخت من نبوده. از ه یتو قبال تو یبه خوب یزن چیه ،یتو فوق العاده ا- 

 یکنه، تو یباهام عشقباز خوامیم یکیباره که از  نیواسه منم اول ه؟یچ یدونیاصال م

به برقرار  یعالقه ا چیکه قبل از تو ه یدیو فهم یمدت حتما خوب منو شناخت نیا

کردن  یخال یراه برا کیمن فقط  یسکس برا وعاشقانه نداشتم  یکردن روابط جنس

 بهش گفتم:   تیخشمم بوده.   با جد

  

بهم دستور  شهیقبول کنم. تو هم دیشا یپس ازمخواهش کن. اگر ازم خواهش کن-

ازم  کباری نیخدا حداقل هم یاونکارو نکن، محض رضا وبکن  نکارویا یگیو م یدیم

 خواهش کن. 
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 چیه گهیشد.  د رهیباز به من خ مهین ینکرد و با چشما یحرکت چیه هیچند ثان مویماس 

درون  خی اقیاشت شی. آنمیدیچشماش نم یاحساس تو یو ب یخیاز اون نگاه  یاثر

 و تمنا بود.  ارینگاهش رو ذوب کرده بود و چشماش پر از ن

 بمون و از جات تکون نخور، لطفا!  یکه هست ییهمون جا کنم،یازت خواهش م- 

 یجد یلیگفت و من خ نویا شدیکه داشت از خنده خفه م یو در حال یبا لودگ مویماس 

 جواب دادم. 

 باشه، حتما! - 

که حاال  ییمویبه ماس یرها کردم. با کنجکاو نیفرش، کف زم یو دوباره خودم رو رو  

و  دیکش رونی. کتش رو از تنش بکردمیبود نگاه م ستادهیسرم ا یبلند شده بود و باال

 یها نیسر آستش الماس نشانش رو باز کرد و آست یمبل انداختش. دکمه ها یرو

مثل  رفتم،یم سهیدلم داشتم از خنده ر یتا زد. تو آرنجش رو به باال یبلوزش رو تا باال

و  رونیاتاق زد ب از در هوی. اما شدیمهم آماده م اتیعمل کیانجام  یداشت برا نکهیا

بود که  کیکوچ تیسوئ هیبه اطراف اتاق انداختم.  یاتاق تنها موندم. نگاه یمن تو

داشت.  یهمخون یبه خوب لیوسا هیکفش پهن شده بود و رنگش با بق یفرش روشن

رنگ.  اهیس کیکوچ زیم کیاون اتاق قرار داشت به همراه  یبزرگ تو یدوتا مبل راحت

دراز  نیکه کف زم یتیوضع نیا یاونور تر اتاق خواب قرار داشت اما تو یاحتماال کم

که  یا گهید زی. تنها چنمیرو بب تیسوئ نیا یهمه جا یبه خوب تونستمیبودم نم دهیکش

  یپرده ها دمیدیم
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قسمت، پرده با حرکات مواج باد  کی یبود که پنجره هارو پوشونده بود. تو یمیزخ

قرار داشته  عیبالکن وس کی دیو من حدس زدم که اون پشت با شدیعقب و جلو م

گرفته. انقدر  یکه پرده رو به باز وزهیشب داره م مهیخنک ن میباشه که درش بازه و نس

که  یمصنوع یصورتم و موها یرو نیگیسن شیعالم خودم غرق بودم که کال آرا یتو

سرم  یاکستنشن رو لویک بودن رو فراموش کرده بودم. لعنت! من دو دهیبه سرم چسب

موهام قرار داشتن رو باز کنم و  یکه ال به ال ییها رهیکردم گ یداشتم. غرغر کنان سع

و  دمبو ریبا موهام درگ یا قهیمسخره خالص کنم. چند دق یخودمو از شر اون موها

 صحنه مضحک نیحاال حاال ها برنگرده و ا مویکه ماس کردمیدلم به خدا التماس م یتو
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