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خالصه رمان: دختری که به خاطر بی پولی و بی کسی مجبور میشه تو عمارتی 

 مشغول کار بشه که صاحب اون عمارت مردیه که...

 کپی از این رمان پیگرد قانونی دارد                       
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 نویسنده: لعیا الم

 1پارت#

 

 ... کار دنبال گشتمیم شهردرندشت نیا یابونایخ ط باسردرد

 کارشم صاحب برکار عالوه ک لوند دختر هی نکهیا ای خاستنیم مدرک ای جا وهمه

 :/بده سیسرو

 غافل بدم ازدست زمویچ نیارزشمندتر ایراحت نیهم به بخوام ک نبودم یدختر ومن

 از شیپ قهید چن ک یادرس به تر تند یباقدما درانتظارمه یشوم ندهیا چه نکهیازا

 .رفتم اونجا به بودن هداد بهم و کارداشتم یبرا ک یتماس

 واس بود ادیز شهردرندشت نیا ط هم یخدمتکار نبود پلمهید هی واس یکار چیه

 منو و بکشه سرم به نوازش دست ک یمامان ن داشتم ییبابا نه ک بدبخت منه

 موشم لونه اون از منو خونم صاحب هم دوروزه یکی نیتوهم نگهداره رپروبالشیز

 دمید ک دراومدم فکر از یوقت شهر نیا اواره و موندمیم من و رونیب نداختیم

 و زنگ و گفتم یالله بسم بود درست کردم نگاه ادرس به موندم یمجلل دروازه یجلو

 امرت؟: گف یزخمت یصدا و خشن افهیباق ینگهبان لحظه چن از بعد دادم فشار

 ادرس گرفتم تماس نیخاستیم خدمتکار نکهیا مث دیببخش اممم. گفتم من من با

  بست درو دادو تکون یسر ادند

  یدیپرس سوال گیچراد یببند درو بود قرار پس دروچرابست وانستیچراد نیا واااااا

 عالمت به دستشو ترسناک و قد بلند نگهبان وهمون شد درباز لحظه چن بعد نکهیتاا

 ....شدم داخل و دادم تکون یسر لرز و ترس با داد تکون داخل برو نکهیا
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 2پارت#

 

 گید نجایا من یخدا یوااا موند باز تعجب از دهنم عمارت و بزرگ باغ اون دنید با

 دمیدومترجلوپر خوردم ازپشت ک یدیشد باتکون بود بهشت خود یلعنت بود کجا

 سرتاپامو تمام یزیباه ک دمید و ترسناک نگهبان اون عقب برگشتم باهول یوقت

 ضیمر کهیمرت کنهیم نگاه

 وااموند دهنم بایز عمارت اون داخل شدن وارد اب پشتش ومنم افتاد جلو اون

 نداره بساط در اه من مث میکی داره ثروت نقدیا یکی؟؟؟؟ نیک گید نااایخداا

 و جلواومد باشه اونجا خدمه لباس ومدیم بنظر ک یافتضاح لباس با یزن باورودمون

 داد تکون یسر سالم..سس:گفتم باهول کردم نازک یچشم پشت

  برم دنبالش ک زد باسراشاره نگهبان

 راه داخل باناز بود کننده رعیخ واقعا ک بزرگش کون بااون ارامش با خانومم اون

 دنبالش هم ومن شد ییرو

  بود یانبار هیشترشبیب خوردینم عمارت نیا به واقعااا ک شد یاتاق وارد

 و  گرف ازم موییشناسا کارت و دیپرس ازمن سواالت یسر هی و نشت یزیم پشت

 برم شدنم اماده بعد گف و داد نشون بهم روتختو یلباسا و گف اشپزخونرو یجا بهم

 ..بگه بهم فمویتاوظا اشپزخونه

 

 3پارت#
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 چه بود یک گید نیا خدا یوا دمیکش یراحت نفس اتاق از خانومه اون باخروج

 لباس مدل همون به ییلباسا افتاد دمیپوشیم دیبا ک ییلباسا به نگاهم تازه.. یرسم

 بود نطوریا لباس ک رونعیب ادم یجا همه نینطوریچراا نایا خدا یواا بود ومهخان اون

 بود معلوم قشنگ نهیس خط ک بود یطور قشی بود باسن تراز نییپا وجب هی تا ک

 :/اروپاست نجایا مگ لخت بازوهاهم

 نکهیا ترس از یول داشتم هم ییقرمزا خط خب یول نبودم یمذهب دختر نکهیباا

 نفس دنیکش از بعد و دمیپوش اونو بااجبار کار اول نیهم دمب دست از شغلمو

 گفته خدمه اون ک ییجا طرف به و رونیب دراومدم اتاق از لرزون یباپاها یقیعم

 سوق سمتم بع ینگاه چیه تصوراتم برخالف آشپزخونه به ورودم با رفتم بود

 :|دنیرسیم کارشون ادامه به تفاوت یب کامال وهمه دانکردیپ

 بعد و رفتم سمتش به بود نایا بزرگ نکهیا مث افتاد بهم چشش خانومه اون نکعیتاا

 نگاه ساعتو بود یا کننده خسته روز واقعا شدم کار به مشغول فمیوظا حیتوض از

 ط ک بودم من تنها و بودن رفته همه دادیم نشون و شب ۱۲ ساعت کردم

 ک نمیبب عمارتو باربا داشتم دوست یلیخ ظرفا شستن یبرا بود مونده آشپزخونه

 نحوه بع یچ تاهمه دنییدویم اونور نوریا ترسشون از همه اومده ارباب گفتن یوقت

 :/بخارونم چیه سرمو نشد وقت ک ختنیر سرم کار اونقد خب یول باشه احسنت

 یچرخ عی عمارت نیتوا و برم خواست دلم لحظه عی دراومدم آشپزخونه از یباخستگ

 ...بود موزه مثل ینتلع بود یقشنگ یواقعاجا بزنم

 منو دمیترسیم باالبود نوبت حاال دمیکش سرک عمارت یجا همه به اروم یباقدما

 طرف به اروم یباقدما و گذاشتم کنار ترسو باز وجود نیباا دزدم کنه فک نهیبب یکس

 جلب نظرمو ییصدا نکهیتاا دمیکشیم سرک جا همه به دمیباالرس یوقت رفتم ها پله

 نجایا چخبره بود ناله و آه یصدا اوه رفتم صدا ناو سمت باترس کرد
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 یلعنت زننیم کتکش دارن انگار زدیم داد یجوری دختره

 

 4پارت#

 

 پسره بود لیاستا داگ دختره کردم صیخ من یخدا یوا کردم زورنگاه به در یازال

 تند و دخترع کص رو بود رگذاشتهیازز دستشم زدیم تلمبه ازپشت ک همونطور هم

 ک زدیم غیج یطور دختره کردمیم حس قشنگ پامو نیب شدن لزج دیمالیم تند

 زدیم تلمبه تند تند ک همونطور هم مرده اون و لذت ن درده از بود معلوم قشنگ

 خودش بع غول راونیز مار مث هم دخترع و درکونش زدیم هم یسکس یها چک

 !!!!!بودم اون یجا من کاش یخداا گفتم دلم ط لحظع هی درد از دیچیپیم

 ط چشم بامن دختره دهنه بکنه رشویک تاخواست و خوابوند دختره مرده لحظه هی

 یول نیزم بخورم باکله موند کم رکردیگ پام ک کردم هول یطور شد چشم

 زدیم دهنم ط قلبم  نییپا رسوندم ها پله ازاون زور به خودمو بود یکندن باهرجون

 شدم بدبخت یواا!!! هباش ارباب نکنه بود یک مرده نیا یعنی من یخدا یوا

 بهم ک یموش لونه اون به رسوندم خودمو بااسترس برع ادشی منو تافردا ک خداکنه

 مث یکیکوچ هیاتاقکا ط راهرو هی ط همه ک بود یطور خدمتکارا اتاق بودن داده

 تو ک االن باشه دهید منو ک ندارم یاتاق هم خداروشکر هم روبرو یبااتاقا بودم من

 :|وضعم نیا

 ک کردم فک نیا به بجاش کردم فراموش کردم یسع گذاشتم بالشت سر رسبااست

 یکون اون لیتحو خونمو و کنم جمع خونه از لباسمو کهیت چن برم دیبا حتما فردا

 .. بدم خونم صاحب پدر یب
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 ....رفتم خواب به جورواجور یبافکرا

 

 5پارت#

 

 آشپزخونه طرف به هعجل با و دمیکش لباسام به یدست شدم، داریب خاب از که صبح

 ..... رفتم

 بدم دس از کارمو اوالش نیهم دمیترسیم و بودم شده داریب خاب از رید هرروز مثل

 ! بودم برده خاطر از کل به هم شبممید کار کنن اخراجم و

 

 خدمه از یکی دمیرس که نیهم بودن کارشون مشغول دم،همهیرس که آشپزخونه به

 منتظره ارباب یغذاخور زیم رو بزارش ببر: فتگ و گرفت طرفم ب رو ینیس هی  ها

 ...شده رشید االنشم کار سر بره قراره بجمب

 اتاقش دم شبید که باشه یجوون پسر همون ارباب نکنه نکهیا به فکر بدون منم

 طرف به و گرفتم و ینیس  اضطراب یکم با و الیخیزدم،بیم دشید و بودم مونده

 ...کردم حرکت یخور یغذاخور زیم

 توجهمو که یزیچ نیاول کردم بلند و سرم و شدم یخور غذا سالن وارد که نیهم

 اوردن؛اتفاقیم ادمی به و ییزایچ هی که بود رنگ یعسل چشم جفت هی کرد جلب

 !پسره همون نیا افتاد ادمی نشوند کمرم رو یسرد عرق و رفت رژه مغزم تو شبید

 

 بود افتاده خوره مث دلشوره فتگر بدنمو یلرز که کرد نگاه سرتاپامو یسرد نگاه با

 !؟ ادیب قراره سرم به ییبال ،چه کنه اخراجم نکنه که جونم ب
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 زیم سمت ب محکم یقدما با نباختم خودمو یول تهش ب دمیرس کردمیم حس

 دستمو ،مچ برگردم خاستم که نیهم و  گذاشتم زیم یرو رو ینیس و کردم حرکت

 ....و کردم نگاه صورتش ب ترس و شک با گرفت

 

 6پارت#

 ...بود اومده بند نفسم دادیم فشار بودو گرفته دستمو مچ یحرف چیه بدون

 

 ک ومدیدرم گید اشکم اشتد واشی واشی بود یک گید یروان نیا خدا یوا 

 یبد عواقب ارباب یکارا ط دنیکش سرک ک نگفته بهت بانو: گفت یسرد یباصدا

 !داره؟

 ؟!بود یک ؛بانو کردم نگاش جیگ

 

 و طرفش؛ شدم دپرتیکش دفعه هی دستمو و برگشت بود نشسته ک همونطور

 ...هام نهیس یال افتاد سرش انگار یعبارت به بود باز افتضاح قمی که ازاونجاهم

 

 و زد هام نهیس نیب یسیل نبودم یکار انجام به قادر و کردمیم نگاش داشتم باشک 

 سرک کارام تو نمیبب گیباردی: گفت تمام یباسرد  و گرف باال سرشو لکسیر یلیخ

 عمارت ینگهبانا تک تک دمیم بعدم  کنمیم فلکت عمارت نیهم اطیح ط یکشیم

 ... بکننت سگ مث
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 یفشار گرفتو مشتش ط نمویس دستشم یکی بااون بود دستش ط هنوز دستم مچ

 :گفت سردترازقبلش یباصدا و داد هلم عقب دادو بهش

 ...چندش ی دختره چشام یازجلو گمشو 

 

  دمیدو یغذاخور اتاق از توان باتمام و گرفتم فاصله ازش دوقدم ترس و باشک 

 ادشی یوقت کردیم شل پامو و دست و بود داغ هنوز نمیس یرو زبونش یجا رونیب

 !بودم کرده تجربه ویحس نیهمچ بود بار نیاول وفتادمیم

 

 ازاب آب و ارهیب سرم ییبال که بود نیاز ترسم بودم دهیترس میلیخ بودم دهیترس اما

 ...رفتمیم نجایا از دیبا یعنی نفهمع هم یکس نخوره تکون

 ؟؟یبر کجاقراره  بدبخت ماهک سرت ط خاک 

 

 سرخدمت طرف به کنم جمع لمویوسا و برم بود قرار امروز ک افتاد ادمی فکر نیباا

 ....رمیبگ اجازه تاازش رفتم کار

 

 7پارت#

 بانو ارباب ک رفتم یخانوم مونه شیپ و دمیدو آشپزخونه سمت ب هول و عجله با

 ... بود زده صداش
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 و ؛عزمم کرد نگام یسوال و برگشت کردم صداش من و من با بود کار گرم سرش

  ییجا من هست امکانش: گفتم بود شده گرفته اضطراب از ک ییصدا با و کردم جزم

 ام؟یب و برم

 ...دارم یواجب کار

 

 بود کارس مشغول ک همونطور و دبرگردون سرشو بهم انداخت یچپ و سرد نگاه

 !باش عمارت گید دوساعت...نداره یرادیا:گفت

 

 از بعد و رفتم اتاقم سمت به و شدم خارج آشپزخونه از و کردم تشکر ازش استرس با

 !کردم حرکت عمارت یخروج در سمت به سرعت به شدن اماده

 

 نیا ب اما گردمبرن منحوس  عمارت اون ب گهید و بزنم کارمو دیق بود زده سرم ب

 !؟ برم ک دارم رو کجا که کردمیم فک

 

 خونم صاحب با زدن چونه و چک یکل از بعد و رفتم میا اجاره خونه سمت به

 ... دراومدم ازونجا  گرفتم ازش داشتمو دستش که یشیپ پول چندرغاز

 

 عمارت داخل و پام که نیدم؛همیرس عمارت ب ک بود شده کیتار هوا بایتقر

 .... گذاشتم
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 8پارت#

 

  عمارت طرف به عجله با  رسهیم  گوش به یادیز یسروصدا  عمارت داخل از دمید

 ... کردم پاتند

 !نشد حضورم متوجه یکس  که بود شده دعوا پرت هواسشون انقد همه

 

 ب یکوتاه نگاه شدم دعوا گر نظاره و ستادمیا ها خدمه از یکی کنار و جلو رفتم

 ... بودن شده جم نگهبانا و ها خدمه همه انداختم جمع

 ! عمارت از بود شده گم یزیچ ظاهرا

 

 ه؟یچ موضوع: دمیپرس میکنار خدمه از

 !! خودشه خودشه گفت دویکش یبنفش غیج باشه دهید جن که یادم مثل دختره

 

 مغزم تو کنم یحالج رو هیقض اومدم تا

 

 اومدم که دمخو به بود؛ شده وارد بهم ی  درد و شوک موهام به انداخت چنگ یکی 

 ...شمیم دهیکش عمارت اطیح یها زهیر سنگ رو دارم دمید

 تنم... کشهیم موهامو داره ک هیک نمیبب تا عقب برگشتم بودم شده رهیخ بهم همه

 !بود ؛ارباب بست خی
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 موهام  تار بع تار کردمیم حس باال طبقه برد منو کشون کشون و گرفت ازموهام

 انداخت منو و کرد باز و دراتاق ضرب به کردمینم حس گید ویزیچ شهیم کنده دارع

 دمیشن شخصه بع استخونامو تک تک خوردشدن یصدا و نیزم خوردم محکم تو

 شد بلند غمیدادج فشار روشکممو گذاشت پاشو و اومدجلو

 کنعیدردم اخخخ نینکن آقاااا توروخدا+ 

 

  گف کردو نگاه توچشام یبابدجنس 

 عمارتتتتت ؟؟؟ازیکنیم یدزد من عمارت زا ک دهیرس ییجا به تیکار حاال _

 دمیم جرت خودم هااا یبخور یبخا ویگوه نیهمچ ک یکجاباش جنده من؟؟؟؟؟؟تو

 کاریچ کوچولو جنده باتو دونستمیم دیبا یدیکش سرک توکارام ک شبید همون

 ... کنم

 که یباکار که بود نمونده تنم تو یرمق گید روتخت کرد پرت منو گرفتو موهام از

 .... دمیکش یا خفه غیج و هوا دمیپر شکهکرد

 ادیم سرمن هییبال چه نیخداا یا

 ....!!!!هیچ یدزد 

 

 9پارت#

 

 من یخدا یوااا دمیکش یا خفه غیج و رف نفسم نییپا به شلوارم شدن دهیباکش

 مرد هی االن بود دهیند زانومم یحت مرد هی حال تابه ک یمن کردیم داشت یغلط چه

 و دمیکش غیتاج نییپا بود دهیکش شلوارمو بودو کرده یگدا منو یروان آشغال
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 واشی واشی گید کردمیم شرم احساس روکمرم گذاشت دستشو هی بلندشم خواستم

 قلبم زد حرف بازمزمه رگوشمیز که باصداش ک وفتادمیم کردن غلط به داشتم

 بااال رف ضربانش

  یکند قبرخودتو یکرد که یباکار امشب سگ توله+ 

 شد بلند غمیج خورد پشتم به که یمحکم عباضرب وبعد

 ...خبرندار نکردم یکار من توروقران آقا _

 صدام بود یترازقبل محکم نسبت بع که یبعد باضربه کنم جملموکامل تاخواستم

 پشتم کنم التماس گید یحت تونستمینم ک داشتم سوزش دردو شداونقد خفه

 شدمیم هیتنب و مجازات مداشت بدبخت منه ییهرجا از خبریب و سوختیم افتضاح

 گف باعربدع بعد یها ضربه زدن نیدرح یتر بلند یباصدا

 روو ط یک بگو بدبخت یکنیم یدزد من ازعمارت که دهیرس ییجا بع کارت حاال+  

 هرزه فرستاده

 شد ریسراز هام روگونه حقارت از اشکم داد نسبت بهم ک یاخر باکلمه

 ک گرفتم اجازع بانو از من هیچ عیقض اصن دونمینم خبرندارم من ارباب قران به  _

 ... فقط

 باالنرع تاصدام دمیگز لبمو ازدرد و شدم خفه خورد پهلوم به ک یمحکم بالگد

 و روم شد خم اروم که افتادم ازدرد تخت نییهمونجاپا بود وحشتناک دردش

 نیا یول بزنه کتک منو فردا تا کاش یا کردم ارزو و زد خی بدنم تمام زد که یباحرف

 ......نکنه باهام کارو

 

 10پارت#
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 اوشیس ارباب#

 

 

 ؟؟؟یفهمیم کنمتیم سگ مث امشب+

  یبش مونیپش کردت از که کنمیم یکار

 

 خودش تابه و تخت رو کردم پرتش بزنه یحرف بدم اجازه بهش نکهیا بدون وبالفاصله

 دراوردم ازتنش کامل و دمیکش شلوارشو ادیب

 نیهم من به انتیخ تاوان نداشت تیاهم یا رهذ واسم یول هوا رف دادش غویج 

 یطوالن یها بامعاشقه معموال ک یمن تنش نییپا دنیباد نییپا دمیکش شورتشو بود

 سرم از هوش دختر نیا یپا یال دنیباد یول شدمیم کیتحر تازه ساعت میبعدازن

 من یخدا یوا دیپر

 در طرف دیپر غیباج و کرد استفاده غفلتم از 

 در پشت دادش و غیج دنیباد بودم پاش یال توفکر هنوز جیگ ومن 

 نجاتش یکس خاستمینم تا من و بودم کرده قفل درو اون چون کردم نگاش یخنث 

 وگفت کرد مچالع خودشو هیباگر دادینم

 نداشته یکار توروخدابامن خوردم گوه من هیکار اگرم اقا خبرندارم من بقران _

  نیننک آبرو یب توروخدااا دخترم من نیباش
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 گفتم و شدم بلند جام از لکسیر فکر بدون

  

 ازپشت+ 

 

 که بود شده چم دونمینم رهیبگ شدت شیگر که بود یکاف حرفم نیهم انگار

 بچشم طعمشو کردع امشب که یکار جدااز خاستمیم

 

 گف هم پشت همونطور نویزم چسبوند خودشو بااصرار ک دمیکش و گرفتم بازوشو

  

 آبرو یب کسو یب منه توروخدا ندارم ویکس من نیکن حمر من به روخداا ط اقا _

 نینکن

 

  دمیغر گوشش ریز لحن نیتر خشن با شد زیلبر صبرم گید

 یتونینم ییجا نخوام تامن که یدونیم خودت ندارم یکار باجلوت گمیم سگ توله+ 

 گمشو نساختم ازجلوکارتو و نشده عوض تانظرم پس کنهینم کمکت میکس و یبر

 روتخت

 

 از بدبختم دختر کردم اشاره تخت به باسر تمام یباسرد که کرد نگاهم عجز و هیباگر

 رفت تخت طرف بع لخت تنه نییباپا لرزون و اروم نشم مونیپش باز من نکهیا ترس

  داشتم ییخواابا دختر نیا واس امشب بود ییبایز منظرع واقعا کردم نگاهش پشت از
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 نیا طعم همم ییادما نیهمچ واس دشیم یعبرت درس همم گرفتمیم انتقاممو هم

 دمیچشیم خامو بره

 یبرا کردم درازش و نشیس تخت گذاشتم دستمو تخت طرف به رفتم شخندیبان

 پیز و کردم پشتش روبع معاشقه بدون هشهیتنب فقط رابطع نیا کنه فک نکهیا

 دیناام گید انگار دادیم فشار روبالشت سرشو فقط عیباگر اون و کردم باز شلوارمو

 :|کمکش ادیب یکی نکهیازا بود شده

 کردم واردش ضرب عیوبا باال اوردم و گرفتم باسنشو شورتم و شلوار دراوردن بعد

 

 داخلش تمامشو تادادم فشار شتریب من و شد خفه بالشت یتو درد از ادشیفر یصدا

 .کنه حس

 

 .گرفتم کمرشو و برداشتم سرش یرو از دستمو.کردم نکارویا که کامل

 

 .نداشت یارزش برام بلندش یاه هیگر

 و به ادشیفر اون و دمیکوب بهش و خودم کنه باز جا یکم بشم منتظر نکهیا بدون

 ..رفت آسمون

 

 ...کردم غلط.داره درد توروخدا اقااااا_

 ...داره درد نکنننن اقا
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 پس دم،یم طولش شتریب یکن تقال و یبزن حرف شتریب چقدر هر هرزه...سسسیه_

 ..بخوابه تمینعصبا تا شو خفه

 

 .بود کرده پر رو خونه درد از اش ناله و اخ و هیگر یصدا فقط و شد خفه

 

 ...بشم ا*ارض امشب نبود قرار انگار که تیعصبان ای بود هیتنب یبرا دونمینم

 

 .نشوندمش خودم یرو کردمو بغلش و نشستم تخت یرو. دمیکش رونیب ازش

 

 .کردیم نگاه بهم شیشکا یچشما وبا بودم صورتم مقابل درست صورتش

 

 ...زودتر روش نیبش:گفتم و کردم میتنظ روش درست و بردم نییپا دستامو

 

 ...خوامینم  ندارم تحمل گید اخ..تونمینم کنهیم درد_

 

 .نکن میعصب نیا از شتریب _

 ...دو...کی... یکنیم قبولش وجودت یتو ته تا نویا و شمرمیم سه تا. روش نیبش

 

 ...دیچیپ خودش به ازدرد و نشست روش ترس با نشده سه
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 ...باش زووود...خوامیم و همش زودباش_

 

 یتو اش هیگر هق هق و شد حلقه گردنم دور دستش.  نشست روش کامل هیگر با

 ...شد خفه گردنم

 

 .کردم نییپا و باال و رسوندم پشتش یها لبه به دستمو

 

 ..اخ...نکن اقا داره درد... توروخداااا_

 

 ...ادین در صدات فقط نگو یچیه.. شیییییه_

 

 .بود شده لیتبد غیج به هاش هیگر گهید که دادم انجام کارو نیا تندتر

 

 .کردم یخال پشتش و تمامش و دمیرس اوج به باالخره

 

 .دادمینم بهش رو بشه بلند روم از نکهیا اجازه هنوز اما و بودم حال یب

 

 ....جات از یبخور تکون خوامینم  سرجات بتمرگ_
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 و هیگر اما شدیم کمتر دردش هم دختره اون شد،یم کتریکوچ و کیکوچ که کم کم

 شک یب داد باد به چندماهمو زحمات امشب دختر نیا.بود پابرجا هنوز هقش هق

 ....بود کمش هیتنب نیا

 

 11پارت#

 

 سرشو تیمظلوم با کردیم هیگر همش چون داشت درد هنوز انگار و بود روم هنوز

  بود دترشدهیناام انگار کرد خفه هقشو هق و نمیروس گذاشت

 بامن نشیاول چون دیشا داشتم انتکاریخ نیا به نسبت یخاص چراحس دونمینم

 :|بود

 

 ماهک#

 

 نییپا بودم شده هیتنب شدت نیا به نداشتم باکار هم یطرف از افتضاح دردداشتم

 از ندششچ عضو اون زاشتینم هم نامرد اون و بدم تکون تونستمینم درد از تنمو

  ارمیدرب داخلم

 وقت اول فردا برم نجایازا دیبا من

 ییازهرجا التریخ یب اونم و گذاشتم نشیروس و سرم درد از ک اومدم خودم به یوقت

 گفتم یآروم یصدا با سین خواب بود معلوم یول بسته چشاشو
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 یب که نیدیم پس کارتونو نیا تقاص روز هی شماهم یول رمیم نجایا از فردا من _

 نیکرد مجازات منو گناه

 

 خودش از ضرب به منو باشه شده تازه دردش انگار و کرد بلند سرشو صدام دنیباشن

 یصدا با بود لیتکم امشب دنیکش درد واس تمیظرف گید نیزم انداخت جداکردو

 داخل موهامو از یا طره طرفمو اومد تیعصبان با که دررفت دهنم از یاخ یجون یب

  گف گوشم ریز دیکش و گرفت دستش

 زیل یآسون نیهم به دستم از تو مث یانتکاریخ ادم زارمیم من یکرد فک تو+ 

 هم عیبق تااسم یبکش درد نجایا اونقد دیبا تو ینشناخت منو هنوز! بره؟هه و بخورع

 حاالم یبد سیسرو سگ مث هرشب یمجبور ینگفت هم یوقت تا و یبگ دستاتم

 خورد بهم حالم رونیب گمشو  پاشو

 گفتم غیباج

 تو ؟؟؟نهیفهمیم ندارم خبر گمیم بدبختتتت یروان یزنیم حرف یچ درمورد یدار _

 یفهمیم چه ماریب

 به نفسام دمیکش یبلند غیج کرد که یباکار دویکش موهامو باخشم حرفم نیباا

 ....افتاد شماره

 

 12پارت#

 

 منفس گید درد از درداورد خودمو گوش غمیج ک زد باسنم به یمحکم لگد باپاش

  گف و زد پهلوم به یلگد ومدیباالنم
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 نجایا از یکن جمع لشتو تن برگشتم حموم رمیم دارم+ 

 عیباگر و برداشتم لباسامو لرزون یتن با منم دیکوب درو و رف حموم طرف به بعدم 

 دررفتم طرف به و کردم پارروتنم یلباسا

 

 اوشیس#

 

 اومده خوشم دختر نیااز یا گونه بچه طرز به اصن داشتم یخوب چراحس دونمینم

 باعجله گرفتمو دوش هی نبود جاسوس هی کاش یا یول داشت یرینظ یب بدن بود

 برع گفتم بهش نبود ادمی اه شدم مواجه شیخال یباجا ک رونیب اومدم ازحموم

  رهینم ادمی از تاعمردارم کرده کع یکار رسمیم حسابش به فردا نداره اشکال

 چشامو یاروم یصدا با صبح رفتم ازهوش و تمگذاش بالشت رو سرمو خسته یباتن

 ختیر یب دختره بود دخترخواهرخاتون کنم فک بود ها خدمه از یکی کردمو باز

 رنشدهیس ازخواب هنوز شدم بلند بازور بره ک دادم عالمت چشام کردن باز بدون

 ...شرکت برم شدمیم اماده دیبا یول بودم

 

 13پارت#

 

 لیوسا اونورو نوریا دنییدویم باهول ها دمهخ نشستم صبحونه زیسرم یباخستگ

 کردیدردم سرم دمیکش سرم به یدست یحوصلگ یباب جلوم دنیچیم صبحونرو

 زدم داد هوی خراب یبااعصاب
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 بااااااانووو+

 :|گرف خندم لحظه هی زد خشکشون ترسشون از هوی همه که 

  سمتم دییدو باهول بانو

 آقا بله= 

 تفاوت یب بالحن گمیم رویدخترشب اون دیهمدرحاف کجاست یعوض دختره اون+ 

  گف

  اتاق تو خوابه خدمه بهش دادن قرص نبود خوب حالش آقا= 

 گفتم یحوصلگ یب با

 باشع میشخص استخر جلو ویما هیبا دیبا گید قهید ۵ تا کن صداش+  

 کرد نگام باتعجب بانو

 گفتم من بود یکصشر چ نیا کردم تعجب خودمم تشیراست

 ۵ عالمت به دستمو و دادن نشون رفتنو عالمت دست با گید بودم گفته خو یول

 زیروم بزارم سرمو خواستم حوصله یب بعدم داره وقت فقط قهید ۵ یعنی دادم نشون

 رو گذاشت ویچا فنجون یا خدمه زیم رو بزارم سرمو خاستمیم که یزمان درست که

 دادینم یجاخال اگه که کردم پرتاب سمتش و برداشتم فنجونو داغون یاعصاب با زیم

 پرکرد عمارتو ادمیفر دیپر جاش از یغیباج سرش فرق خوردیم

 رووووونیب ازعمارت گمشو زیروم بزارم خوامیم سرمو یکور مگ رخررریک+ 

 اعصاب و بودم گرفته یبیعج سردرد بود شده چم دونمینم رونیب دییدو باترس اونم

 و کنم تشیاذ و کنم یخال یکیرو خاستمیم رنبودیتاث یب شبمید اتفاقات و یخورد

 اسمشم اصال من هیقض نیا یبان باعثو کثافت دخترع اون از بهتر یکس چه



 

22 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 خوردن وبدون پاشدم بود دختر اون کار  بانو خواهرزاده گفته بع یول دونستمینم

 که کنه اماده و وان که بگم خدمه از یکی بع خواستم و رفتم اتاقم طرف بع صبحونه

 طرف به و زدم یشخندین: |کنم حال استخر تو دختره بااون رارهق که  افتاد ادمی

 صبحونمو که گفتم خدمه به رفتن نیدرح و رفتم بود عمارت نییپا طبقه استخرکه

 :/سوختیم حالش به دلم دختر اون واس بود توسرم که ییها ازنقشه اونجا ارهیب

 

 ماهک#

 

 باالرف ادممیفر یصدا و همانا نشستنم که نشستم سرجام یجیگ با یدست یباتکونا

 اخخخخخ _

 کن شونه موهاتو و بشور صورتتو گمشو گف دادو تکون تاسف بع یسر بااخم بانو

  گف بود مونده در دم کع خدمه از یکی به و ادنبالمیب

 داره دوست دیآقاسف باشن دیسف حایترج بردار یتور ویما مدل چن= 

 از کنمیم فرار خرابه نیازا یکِ دیچرخیم توسرم فقط و شدمینم حرفاشون متوجه

 خسته کردنام فس فس نیا از هم بانو انگار و سمیوا روپام تونستمینم دردباسنم

  گفت و زد اشاره رونیب دربره از خاستیم که خدمه اون بع شدکع

 شع اماده کنه کمک نویاایب= 

 

 14پارت#
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 خدمه همون وارفت درد از بدنم خورد پشتم به که یا ضربه با که بودم جیگ هنوزم

 بود ارباب طرف از روزید تجاوز مصبب که بود یا

 دارم کار تا هزار ییدستشو سمت فتیب راه االی_

 

. 

 

  بست روم درم کرد ییدستشو تو منو

 شد دهیکش خدمه توسط ارنجم که اومدم رونیب کردم باز درو مربوطه یکارها از بعد

 باسنم درد از کردن درست موهام کرد شروع و گذاشت اتاق گوشه یصندل یرو منو

 داد شد بلند در پشت از بانو یصدا که طرف هی سردردمم و خوردمیم ول خودم به

 است هیعط خدمه اسم دمیفهم که حاال باش زود هیعط: زد

 دیکشیم عمد سر از موهام نطوریهم هیعط

 لباس و باز را آن در و یرنگ یمشک کیپالست سمت رفت بعد و شد تموم شو بلند_

 کن عجله گفت صورتمو سمت به کردم پرت و برداشت را یرنگ دیسف یطور خواب

 

 

 کرد اشاره و رونیب اومد بانو و شد باز یبغل اتاق در رونیب میاومد که اتاق در از

 ها پله نیا از بعد دونستمینم لحظه اون نییپا رفتیم داشت پله از نیایب همراهم

  ذاشتمینم ها پله ناو یرو پامو وقت چیه گرنه و انتظارمه در یچ
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 خونه از یحت که شدم یبزرگ استخر متوجه کردمیم یط آخر یها پله که نجوریهم

 یزیتم و نظافت یبرا منو فکرکردم اول بود تر بزرگ کردمیم یزندگ توش که

  اووردن

 با یصندل یرو دهیکش دراز ویما شرت با که دمید رو آقا سرم برگردوندن با یول

  شد وارد بهم یدیشد لرزش دنشید

 شدم یکی نیزم با جلو سمت به دادنم هل با

 

 15پارت#

 

 و پشت برگشتم نیزم  بخوردم کله موندبا کم که داد هل جلو به رو من خدمه

 گفتم باخشم

 ! ؟یکن یم یغلط چه یدار  _

 : گفت و رختکن سمت بردم بهم دادن جواب بدون

 ورویما و  اریب در رو هات لباس میبد گوش اتتیچرند به میندار وقت ما باش عیسر= 

  یدار وقت قهیدق دو بدو بپوش

 :گفتم و کردم نگاهش یجیگ با

 ارمیب در رو لباسامو که اسکولم من مگه یزنیم زر یچ یدار _

 : |نفهم زبون یها یکون نیا دست از بود دراومده کفرم گید  نداد جواب بازم 

 و کن تجاوز من به زور با خواد یم باز ارباب اون نکنه کردم فکر خودم با یکمی

  کنه قرار بر رابطه
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 گفت بانو هوی که

 یخور یم یگوه چه یدار احمق ی دختره گهید بدو=  

 گفتم بهش برگشتم

 یا یقبرستون کدوم نجایا ین معلوم یعوض کهیزن خورم یم یگوه چه دارم من  _

  نیهست ینجوریا شما که

 حال نه همه از تر بدبخت که منم  دیکش و گرفت شعیر از موهامو و سمتم اومد هوی

 هوی که زدن غیج کردم شروع بدم نجات رو خودم نکهیا نه رشمیدرگ اون با داشتم

 گفت اومد ارباب

 نیکن یم یغلط چه نیدار+  

  گفت بانو به و هم تو تررفت دیشد اخماش هوی دید که رو من 

  کنم رام انتکارویخ چمش گربه نیا چطور دونمیم هستم خودم من برو تو+ 

 یعوض خدمه اون همراه که بانو کردمیم نگاه فقط واجو هاج داشت برم وحشت منم

 کردم نگاه ارباب به باترس رف

 

 

  اوشیس#

 

 که  دختررو نیا بدم شکنجش ندفعهیا یجور چه که کردم یم فکر خودم با داشتم

 گفتم زدم داد هوی و صدا سمت رفتم یاومدباکالفگ داد و غیج یصدا هوی

 نیکن یم یغلط چه نیدار +
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  گفتم بانو به رو کردن نگاه من به جفتشون هوی که 

 کنم ادم چمشو دختره نیا چطور دونمیم هستم خودم من برو تو+ 

  گفتم دختره سمت رفتم رفت که بانو 

  هوم کنه مخالفت من با تونه یم یک نمیبب خب خب+ 

 یباز نیا از بود اومده خوشم منم دیلرز یم ترس از دختره

 گفتم یخشن بالحن روبهش 

 جوره چیه باهات شم ریدرگ خودم اگه وگرنه ایب و اریب در رو هات لباس عیسر+  

 نداره بخشش

 

 16پارت#

 

 دمیترسیم نداشتم گفتنم کلمه هی قدرت و کردمیم نگاش واج و هاج نطوریهم

 گفتم باترس وجود نیباا بدتربشه و بگم یزیچ

  ارباب کنمیم خواهههش...خ _

 دیغر یخشن بالحن و طرفم برگشت یحرص یباچشما

 حسابتو نگهبانا ندادم تا شو اماده ؟؟؟هاعععع؟؟؟گمشویچ که یکنیم خواهش+  

  برسن

 بود کالفه نقدیچراا دونمینم شدم رفتنش دادمومنتظر تکون یسر عیسر باترس

 گفتم لرز و باترس رهینم دمید یوقت داشت یمشکل هی انگار و بود سرخ چشاش
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 ...لباسا من نیبر شما ارباب شهیم _

 گف یقاطع بالحن که بود نشده تموم جملم هنوز

 نه+ 

 کردیم نگاهم رعیخ رهیخ داشت که زشیه هیچشا یجلو و دراوردم شلوارمو هیباگر

 بهم که یدرکون با که بردارم زیاو رو از شورتو یکی تااون شدم خم دراوردم شورتمو

 رف سرم برگشتنم با زدیم تودهنم قلبم شد بلند غمیج و هواا دمیپر دومتر خورد

  بود مونده سرم پشت من به دهیچسب درست نشیتوس

 اون دونمینم بخداا نیخایم یچ من جون از کنمیم خواهش عقب نیبر خدا تورو _

 خسارتشو هست یهرچ یول نیکنیم مجازات بخاطرش نیدار منو که هیچ هیقض

 نینکن نکارویا بامن توروخدا یول کنمیم تونویخدمتکار صدسال شده یحت دمیم

 سرسوزن اندازه به حداقل داشتم توقع شد بلند رختکن یتوفضا هقم هق یصدا و

 وونیح نیا دمیفهم داد فشار گرفتو باسنمو لپ که یدست با یول بسوزه برام دلش

 نیازا و کنم یکار تونستمینم نکهیا بخاطر شد شتریب میگر نبرده تیادم از ییبو

 اروم و گرف دندون به گوشمو ی الله و شد خم رفیمگ حرصم ضعفم و یناتوان

 گفت رگوشمیز

 ی دختره یکنیم فرار من از تو اونوقت باشن من ریز شب هی ارزشونه ها یلیخ+ 

 جاسوس؟

 گفتم هیباگر

  کنمیم خواهش نیبگذر من از پس ادهیز خاطرخواهتونم خداروشکر _

  شد شتریب میگر شدت و
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 پرده اون یزرکن زر ادمیز یندار یاعتراض حق توهم و گرفته تورو چشمم که فعال+ 

 ؟؟؟یدیفهم زنمیم ویزنیم دم ازش که یا

 ک دادم تکون باشه عنوان به یسر تند تند و کردم نگاهش وحشت و باترس

 جاش بودم مطمن که زد درکونم یچک کردیم  خودش به پشت رو من همونطور

 کرد رد لباسم ریز دستشو شهوت با اونم و وارید رو گذاشتم سرمو هیباگر شده سرخ

 حس گید که  دادیم فشار تودستاش یطور گرفت تومشتش هامو نهیس

 صدا یب و ومدیدرنم کمیج ترس از منم و بهم دیمالیم ازپشت خودشو کردمشونینم

  محوطه تواون دیچیپ غمیج یصدا کرد که یباکار کردمیم هیگر

 خوشش غمیج یصدا از انگار و دادیم فشار شانگشتا یال بودو گرفته نمویس نوک

 دومتر کردمیم حس دادکه فشار اونقد دادیم ادامه کارش بع همونطور که ومدیم

 ....که عقب برگردم خواستم وحشت با کمربندش سگگ یباصدا اومدن کش

 

 17پارت#

 

 گفت داد با پشتمو زد محکم

  

 سگ تخم سرجات بتمرگ+ 

 

 ترس از پشتم شدش سفت آلت باحس کردم خفه مویگر باالو دمیپر دومتر ترس از

 خفت نیا از شم تاخالص بکشه منو نجایخداهم کاش یا کردم آرزو و دمیلرز
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 کرده صیخ خودم خواست بدون پشتم دیمالیم واشی واشی آلتشو فکرم برخالف

 ��بودم

 یکی بااون پهلومو رو بود گذاشته دستشو که یاون به و کردم کج و گردنمو هیباگر

 رفتن شدبافرویم کوتاه داشت واشی واشی نفسم دیمالیم بهشتم بع التشو ستشمد

 رفیم یاهیس چشام فرسابود طاقت دردش دراومد غمیج توکونم آلتش ییهوی

 

  مردم یواا نیاریدرب توروخداااا اخ _

 

 بود شده کوتاه کوتاه نفسام 

 

 داشتم و دیلرز پاهام و شد قطع دردصدام از ک توم هوکردی کلشو یرحمیباب

 کردیجلوم و عقب کونم تو آلتشو که حالت توهمون و گرفت منو که نیزم وفتادمیم

 گفت رگوشمیز

 

 فراوان یبعدازگشاد نگهبانا بعدم عمارت ارباب ریز چندشب نهیهم یجاسوس ته+ 

  عرب یخایش به فروش

 

 چون دیفهم حالمو انگار که خوردن بهم ترق ترق دندونام و گرفتم لرزه تن ازفکرش

 و وفتادمیم جلو به زدن ضربه باهربار که کرد تند هاشو ضربه یطور شخندیبان

 پراز هام سرشونع کله کبودشدن کردمیم حس روپهلوهام دستاش ازچنگ گشتمیبرم

 کردمینم حس ازدرد خودمو بود سرپانگهداشته منو بازور بود رحمانش یب یردگازا
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 توکونم، آلتش حجم از کردمیم حس مشد گرفتار من که بود یبدبخت چه نیا ایخدااا

 ک یآخر و وحشتناک باضربه کردمیم یجرخوردگ حس شده گشاد غار اندازه کونم

 رونیب بدون پشتم دیشد درد از منم و لذت از اون بلندشد صدامون همزمان زد بهم

 دمیشن زور به که یآروم بالحن دادو هیتک کمرم به سرشو ازم دنیکش

 

  یا العاده فوق تو دختر+ 

 

 بلندترشد غمیج باسنم درد با که رونیب بکشه ازم که بدم تکون خودمو خواستم

 بابغض که رونیب دیکش ازم دفعهی کردمیم حس شخندشوین کرد بلند کمرم از سرشو

 ترسناکش تیشخص از که یطنتیباش که کردم نگاش کردمو کج سرمو ناخداگاه

 از توم کرد دفعهی باز رونیب دیکش باز توم باز کرد دفعهی ازدوبارع التشو دبودیبع

 رو مییهوی کردن ول با ادیدرن تاصدام  گرفتمیگازم لبمو و بودم بسته دردچشامو

 زد سراشاره با که افتادم نیزم

  

 کردم آبو تو سکس هوس استخر تو ایب روبپوش ویما+

 

 فقط رابطع دوتا نیازا من خوااستیم یچ ازمن طانیش نیا من یخدا یوااا

 !!! درد فقط دمیدردکش

 

 کنهیم برقرار رابطع باهام من کردن اماده بدون یعوض نیا و بارامه نیاول چون دیشا

 هیچ عیاقضی نطورمیا
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 پرست شهوت یعوض نیتااا رفتم استخر طرف به و دمیروپوش ویما صورتم رو بااشک

 ....برسه اشیباز هوس به

 

 18پارت#

 

 گید سادمیوا جلوش نداشت یچیه ک یتور ویما باهمون و رفتم طرفش به آروم

 پوشوندن خودمو االن بود دهیمال بود کرده منو اون گید نبود مهم یزیچ واسم

 :|نداشت یمعن

 روصورتش بود ختهیر قشنگ یلیخ موهاش و بود نشسته یراحت رومبل که همونطور

 بود فندک با گارشیس کردن روشن مشغول و

 

 بود دهید برام یخواب چه ازب دونهیخدام کردمیم نگاش داشتم اضطراب با 

 

 حالت از گارشیس کردن باروشن نبود تنش شورتم هی یحت بود لخت کاملنم 

 اشاره سر با داد هیتک نداشت تخت از کم که مبل بع و سرش و دراومد بودن دهیخم

 که همونطور روپاش نشوند گرفتو دستمو که جلو رفتم ترس با کشینزد برم زد

 فک بهش یوقت بودو پام یال درست رشیک بودم لشبغ تو من و دیکشیم گاریس

 داشتم واشی واشی بودم گرفته که یضعف نیازا کردمیم شتریب یسیخ حس کردمیم

 شدمیم یکفر
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  گف یالیخیباب 

 

 هیچ اسمت+ 

 

 گفتم نییپا نداختمیم سرمو ک همونطور باترس

 

 ماهک _

 

  اه اه یمزخرف اسم چه+ 

 

 از طرفم عی از روپاش کردمیم بودن موذب ساحسا مبل به داد هیتک سرشو بعدم

 نداشتم جرات یول بود گرفته حرصم بود کرده مسخره اسممو یمزخرف طرز به نکهیا

  بگم یزیچ

 

 ؟یبلد دادن ماساژ+ 

 

 گفتم ترس با عیسر بودم شده منحرف منم بود منحرف بشر نیا که اونقد

 

  ستمین بلد بخداا نه _
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 گف باخنده که گرف بغضم باز

 

 هم  وقتش به اونم نترس دارم سردرد بده ماساژ هامو قهیشق جیگ ی دختره+  

 ..شیخوریم هم یدیم ماساژ

 

 درنظر بدون که شدم خوشحال اونقد ندارم باهام یکار که حرفش نیا دنیباشن

 حرفش یبعد یقسمتا ای جیگ گفت بهم که حرفش از قسمت اون گرفتن

 اون چون که قشیشق رو گذاشتم تمودس و شدم خم بودم بغلش تو که همونطور 

 و بهش دیچسب درست هام نهیس دمیکش دراز روش ومنم بود کش دراز حالت کمی

 باد و بود شده خیس تمونیوضع از شدنم یحشر اثر در که بادکردم یها نهیس نوک

 بکشم عقب تاخواستم اوردیم وجود به ویاور خجالت تیوضع واقعاا بود کرده

 بسته چشم همونطور رسوند نمیس به دستشو و گذاشت یگاریجاس تو گارشویس

 گفت

 

  بده ماساژ سرمو توهم دمیم ماساژ نارویا من+ 

 

 انگشتام دادن تکون به کردم شروع باترس هام نهیس دنیمال به کرد شروع و

 نیا از بود گرفته بغضم ناخداگاه بکشم غیج حرص از داشتم دوست قشیروشق

 تونمینم یچکاریه من یول کنهیم میدستمال نهکیم باهام یهرکار نکهیا تیوضع

 بکنم
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 و بود بسته چشم الیخیب همونطور اون یول کردمیم نگاه توصورتش یچندگاه هراز 

 فشار اون با که ییدستا به داشتم واشی واشی دیمالیم و بود نمیروس دستاشم

 پاهامو هول با شورتم طرف به دستش رفتن با که کردمیم عادت دیمالیم نمویس

 از که داد فشار گرفتو یطور نمویس نوک دستاش از یکیبا که کردم هم چفت

 کرد دستشو و کرد استفاده فرصت از که هوا رفت غمیج و دمیچیپ خودم به دردش

 رو بود گذاشتع سرشو و بود بسته چشمش هنوزم الهیخیب چقد نیا ایخداااا توشورتم

  مبل

 

 واس توروخدا نشستم بازور درد از االنم نیهم تونمینم گید کنمیم خواهش آقا _

  بسه امروز

 

 کرد که یکار با که نشیروس گذاشتم سرمو و باالرفت هقم هق یصدا ناخداگاه

 ...لرزوند استخرو محوطه ترس از غمیج

 

 19پارت#

 

 بازوش به انداختن چنگ جز یکار درد از که بود گرفته توچنگش بهشتمو یطور

 طرز به بهشتمو اونم بود روبازوش دستمم و دادمیفشارم نشیس به سرمو نداشتم

 رو اونجا هقام هق یصدا کردیم یخال داشت حرصشو انگار دادیفشارم یعیفج

 دادیم فشار شتریب بسته چشم شخندین با اون و بود برداشته
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 که کردم مچاله توبغلش خودمو باهول نگهبانا از یکی ی باعجله ورود درو یباصدا 

 دراورد لرزه به عمارتو کله ارباب ی عربده یصدا دفعهی هک نهینب منو نگهبانه اون

 

  لندهور رونیب گمشووووو+ 

 

 بود یطور مبل بود مونده باترس بگه زیج هی بود اومده باعجله که نگهبانه بدبخت

 جون داشتم روبازوهام ارباب ازفشاردست  دیدیم منو طرف عیاز درست اون که

 بازوهاشو طرفو هی بود گرفته منو یطور اوردمیدرنم صدامو ازترسش یول دادمیم

 باترس نهیبب ازمن نگهبان اون تونستیم هم نچیا کی نکنم فک که دورم بود دهیچیپ

 لبام به که یهجوم با که کردمیم نگاه رفتنشو ریمس هنوز برگشت دوباره از باهول

 مدونینم گرفتیم گاز لبامو داشت یرزخمیش مثل اونم رومبلو افتادم پشت به اورد

 اروم دمیکش وار نوازش نشویروس گذاشتم دستامو ناخداگاه بود شده یوحش هویچرا

 گفت گوشم دم یخشن بالحن جداکردو ازم سرشو

 

 کنه فیک نهیبب که یدیم قوس کمرت بع اومد الشخور هی یدید هیچ+ 

 

 ...بو یرعمدیغ دمینفهم کردم مییکار نیهمچ اگ من بخدا نه_

 

 گفت و گذاشت دماغش رو دست حرص با کنم کامل جملمو تاخواستم
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 به تا بانو شیپ برو بپوش لباس رختکن گمشو االنم ازت صدانشنوم خفه سیه+ 

 برسم حسابتو موقعش

 

 نهیبب بپوشه تالباس بلندشد ازجاش اونم دراومدم رشیز از دادمو تکون یسر باترس

 شد اکو اشصد که زد بعم یدرکون هی یگذشتن بغلش از داشت کارشیچ نگهبانه نیا

 ماااهک نرفتم خرابه نیازا فرصت اول من کنعیم استفاده یازهرفرصت کثافت یعوض

 .. ستمین

 

 20پارت#

 

 داده بهم اول روز که یاتاق تواون رفتم بانو شیپ برم نکهیا بدون لرزون یپاها با

 همون به ایخداا شد یجار هام روگونه اشکام کردو سرباز بغضم ناخداگاه بودن

 من ایخداا بده نجات یعوض نیا ازدست و نجایا از منو فقط میراض ختانممبدب یزندگ

 که ختمیر اشک و کردم الیخ فکرو اونقد کن کمکم خودت ندارم جزتو ویشکیه

 باز چشمامو یال بازور شد داده بهم که یدیشد یبردباتکونا خوابم یکِ نشدم متوجه

 کردم

  

  یهرجا ترههاااا؟؟؟دخ استراحت یایب داد اجازه بهت یک=

 

 دراومد غمیج نییپا دیکش تخت مواز با منو بشم وتامتوجه
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 ییا اخ کن ولمممم کهیزن نکن _

 

 ارمیب من تو سر ییبال هی یش ادب دیبا یکنیم یبزرگ من واس دهینرس زهرمااار= 

 دایناپ سرش اون

 

 هی تاسرموبلندکردم رونیب دیکش اتاق از منو دیکشیم شهیر از موهامو که همونطور

 زدیم کردویم غیج غیج یجوری رگوشمیز زد محکم دونهی کنم بارش درشت زیچ

 یریجلوگ صورتم از فقط باترس ارباب به گزارشموبده نکهیا ترس از سروصورتم

 زدیم همش زدو کنار دستمو بازور که دیفهم موضوعو نیا کنم فک که کردمیم

 که یبانوا اون بانو نیا ناص بودم کرده وارمچالهید گوشه خودمو هیباگر توسروصورتم

 شدیم رد ازکنارمون یهرک داشت فرق تاآسمون نیزم زدینم حرف کالم هی باغرور

 موهامو از مشت هی بگه یزیچ نداشت جرعت یشکیه یول کردیم نگاه یبادلسوز

 نه؟؟؟؟یا خواب ساعت چند تاوان یعنی ایخدااا تودستش موند که دیکش یطور

 

 نجا؟یا خبره چه+ 

 

 بدتر یعذاب حاال دونستمیم شدم مچاله توخودم شتریب ارباب ونسردخ یباصدا

 بود کهیزن اون یچنگا رد همه که دردالودم یبادستا و هقام هق یصدا درانتظارمه

 یصدا و یباچاپلوس بانو بدتربشه نیازا تمیوضع ادیدرن تاصدام گذاشتم دهنم یجلو

 گفت یمظلوم
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 کنمیم حلش خودم من نییبفرما شما ارباب یچیه= 

 

 بانو رفتن باکنار زد اشارع نوریا یباکالفگ بادستش زنهیم کنار ویا پشع انگار که ارباب

 خونسردو بالحن بانو به بعد و کرد نگام لحظه هی یجیباگ منم که دید دقت کمیبا

 گفت یترسناک

 

 کرده؟ یغلط چه+ 

 

 . دررفتن رکاریازز.  ینافرمان= 

 

 گفتم هیباگر

 

  منکرد یکار بخدامن _

 

  گفت تیباعصبان ارباب بگم حرفمو ادامه گید نداد اجازه هیگر

 

 یبزن زر دادم اجازه مگ شووو خفه+ 
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 که همونطور که کردم نگاش هیباگر دونستمیم گردنم وفتهیم رایتقص همه دونستمیم

 گفت بانو روبه بود جورکالفهی انگار

 

 باشه اتاقم گید قهید5تا+

 

 ارباب چشم= 

 

 گفت روبهم شخندیانوبانب ارباب بارفتن

 

 ... توراهه تیاصل هیتنب پاشو=  

 

 21پارت#

 

  گفتم باحرص

 

 بدبخته طهیسل تو از خوردن کتک از بهتر شدن هیتنب ارباب دست به _

 

 کردیدردم بدنم کل هرچند بودم شده ریش گذشته سرم از آب دمیدیم که حاال

 گفت باحرص و انداخت بهم ینگاه باحرص
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 رسمیم حسابتو بعدا ربابا اتاق گمشو= 

 

 درد از لنگون لنگون لباسام هیهول هول ضیتعو بعداز و باالانداختم ییابرو شخندیبان

 بود چنگ یجا و قرمز صورتم کله رفتم ارباب اتاق طرف به ترس و باعجله باسنم

 تو رفتم صداش دنیبانشن که زدم در به یا تقه اروم

 

 .داخل یایب داد اجازه بهت یک+ 

 

 دستمو عیسر هوا دمیپر دومتر و زدم یغیج روتخت کش دراز حالت به دنشید با

  گفتم و گذاشتم دهنم جلو

 

 دمینفهم دیببخش _

 

  گفت لکسیر یلیخ تصورم برخالف

 

  کن اماده و وان برو+

 

 :|حموم خودش واس بود یکاخ یلعنت رفتم حموم طرف به باعجله
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 شدم کارم مشغول و جلو رفتم

 

  اوشیس#

 

 یکی دمیفهم داره کارمیچ نگهبانه اون نمیبب رفتم که صبح بود خورد یسگ ماعصاب

 هیحاش ایب حاال باشه تونهیم یچ لشیدل چرا اخه کرده یخودکش سرپست نگهبانا از

 سردردم شده قتل بزرگ فتاح حاج پسر عمارت تو چهیپیم فردا از کن تحمل هارو

 آرومم که باشه یکی استمخویم فقط شهیهم برخالف یسر نیا و بود دترشدهیشد

 فقط کنه

 :|ماهک دختره ازاون بهتر یکس چه و

 لخت کامل نکهیازا بعد لباسام دراوردن به کردم شروع خورد اعصاب و شخندیبان

 شدن بسته یباصدا رهیدرگ من به پشت ماهک دمید که رفتم حموم طرف به شدم

 عاشق من و زدیدودوم ترس از چشماش کرد نگاه منو دویپر جاش از باترس در

 یالیخیب لحن با نشستم آب تو لکسیر یلیخ بودم طرفم یتوچشما ترس نیهم

 گفتم

 

 ارومیب لباساتو اریدرب+

 

 طرف هی گذاشتم سرمو لکسیر یلیخ کنه یخواهش اصرارو بخواد که نکردم نگاش

 منو کشتیم داشت سردرد بستم چشامو و وان
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 ینافرمان گید و کرده تعاد طشیشرا به که دمیفهم خش خش یصدا دنیباشن

 باز چشامو که رپوستیز دییدو ینیریش حس وان تو پاهام نیب بانشستنش کنهینم

 دیرسیم چونم به بازور بغلم تو نشسته حالت که بود زیر اونقد کردم نگاش کردم

 سرمو چسبوندم نمیس به سرشو دادمیفشارم پاهام نیب پاهاشو که همونطور

 بکشم عقب نشد باعث ونشملرز یصدا دنیشن کردم توگردنش

 

 بپرسم سوال هی شهیم قا..آاا. آ _

 

 گفتم گرفتمیم دندونام نیب گوششو الله که همونطور

 

 کوچولو موش بگو+

 

  گفت باجسارت

 

 برم تونمیم جهنم نیازا من یکِ _

 

 رد که گرفتم گاز گوششو یطور هوا رفت شد دود میا لحظه چند آرامش کل

 افتاد هیگر به غیباج رورفتف جاش و روش موند دندونام

 

 گوشم اخ نیرحم یب یلیخ ییییییا_
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 گفتم رگوششیز باحرص

 

 یباکار ماهک کن جمع هواستو ارمیم سرت بدتر نیازا یبزن مفت حرف گید باری+ 

 یشینم ادم تو نکهیا مثل یول کردم لطف بهت باز یتوکرد که

 

 و کردم سرموخم میکی ونا و دادم فشار و گرفتم چنگم تو هاشو نهیس از یکی بعد و

  دیچیپیم خودش به لذت دردو از دستم ریز گرفتم دندون به

 

 باغه ته اتاقک تو جات یبزن مفت یحرفا گید باری دمیم اخطاار بهت دارم ماهک+ 

 نگهبانا شیپ

 

  کرد مچاله توبغلم خودشو دادو تکون یسر باترس

 باحال ترسشم یحت نهیریش نقدیچراا نیا ادیم خوشم نقدیدخترا نیچراازا من ایخدا

  بود

 یوحش یها گربه مثل که درشتش یباچشما رگردنمویز بود گذاشته سرشو

 دوبند اندازه به هامون لب فاصله زدیم پلک تند تند کردویم نگام داشت کردشیم

 شدیم انگشت

 دستم تو بهشتشو پاهاشو نیب بردم دستمو کردمیم نگاهش رهیخ که همونطور 

 که همونطور و گرفتم دندون به لباشو دیکش یآه خوردو یتکون بغلم تو که گرفتم

 بود پاهاش نیب دستم
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 قرار آلتم جلو درست باسنش سوراخ که باال دمشیکش و کردم جمع جور هی پاهامو 

 فقط بودو صامت یمخالفت چیه بدون چون بود شده کیتحر اونم نکهیا مثل گرفت

 بود دهیچیپ اونجا لذتش پراز یها آه یصدا

 

 

 

 _خشن_ارباب#

 

 22پارت#

 

 گرفتمش توبغلم شد ول شد ارضا یبلند غیباج و دیلرز دستم ریز که دمشیمال اونقد

 شم ارضا خودم بخوام نکهیا بدون و شدم اروم اون شدن ارضا با چرا دونمینم

 یرارادیغ کامال کردنش نوازش به کردم شروع بود بغلم تو که همونطور

 و شدمیم کیتحر یطوالن معاشقه بعد شهیهم که یمن واس بود باور رقابلیغ و

 رمیبگ توبغلم نکهیا به برسه چه باشن شمیپ زاشتمینم هم قهید هی شدن بعدارضا

 ومدین دلم حالش یب افهیق دنیباد که بدم هلش خواستم فکر نیباا کنم نوازشش

 

 یبش هیتنب قراربود خب+

 

 ؟!یچ_
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 هیتنب عمارت نیتوا ینافرمان که یوندینم یبد گوش بانو یحرفا به نبود قرار مگ+ 

 داره

 

 گفت یفیضع یباصدا

 ...من دیببخش _

 

 یخواه معذرت با نه شهیم حل هیباتنب فقط ینافرمان+ 

 

 گفت یبغضدار یباصدا

 

 دونستمینم نویقوان همم نکردم عادت نجایا طیشرا به من خب_

 

 گفتم بود هشد مچاله توبغلم کردمویم ازباالنگاش که همونطور یمحکم بالحن

 

 کنهیدردم بده ماساژ گردنمو پاشو+ 

 

 چشم_
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 :\گرفت لجم خودم از دستور نیا دادن از شدنش بلند با که شد بلند روم از اروم 

 دادنم ماساژ به کرد شروع و روشونم گذاشتم دستشو خم سرپاحالت لخت یباتن اروم

 کردم حس بخو آلتمو شدن سفت نهیآ تو حالت تواون نقضش یب اندام دنید با

 گفتم هواستم کردن پرت یبرا داره یچ دختر نیا خداا یوا

 

 سالته؟ چند+

 

 آقا سال۲۱_

 

 ؟یا آواره نقدیا که کجان خانوادت+ 

 

 کردم حس نهیآ از قشنگ کردو که یبغض

 

 .شما به دادن عمرشونو پدرمم کرده ازدواج مادرم _

 

 ؟یکار نیا تو وقته چند+

 

 ؟یکار چه دیببخش_
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 گفتم شخندیبان

  

 یجاسوس نیهم+

 

 یکار من یول نیبکن نیکنیم یهرکار نیکن قیتحق ستمین جاسوس من بخدا_

 نکردم

 

 شد یدزد ومدهین که ییتو هااااا پس برداشته ویمتیق گردنبند اون یک پس  تو جز+

 یتوکرد دنید که ییتو توعمارت

 

 گذاشته شینما به لختشو اندام قشنگ که روبرو نهیآ دنید با که بگه یزیچ خواست

 نهیآ یجلو از و وان یباال دیکش خودشو استرس با نهیآ به بودم زده زل ومنم بود

 کنار رفت

 

 هااا؟؟؟ سگ توله یبخور تکون جات از گفت یک سرجات بمون گمشو+

 

 آقا_

 

 ؟ینافرمان+



 

48 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 برگشت اولش حالت به باترس

 ...واسم بود خوب یحوصلگ یب موقع و داشتم ویسرگرم نیا بود خوب

 

■□■□■□■ 

 

 23پارت#

 

 شد بلند ازپشتم آقا خوابالو یصدا که بگم زیچ هی خوااستم دختره هی دنید با

 

 یکنیم کاریچ یسحردار+

 

 هااا؟؟؟ کنهیم کاریچ تولخت روتخت جنده نیا= 

 

 بهم که یینایتوه و خوردم که ییکتکا دربرابر خدمه هی عنوان به حداقل داشتم توقع

 گفت تصورم برخالف یلو کنه یطرفدار ازم شده

 

 ستین مهم پس جنده یگیم تودهنت+
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 گفت من روبه بعدم 

 

 رونیب گمشو+

  

 رونیب دمییدو و دمیپوش و برداشتم لباسامو عیسر

 هیبا بودم دهیند محبت حال تابه که یمن کردمیم ییتنها احساس بود گرفته میگر 

  بودم یاحمق ادم واقعا کردمیم تعهد احساس ساده یآغوش هم

 مسنه خانوم هیو ستین بانو بودم دهیفهم که سرخدمتکار طرف به آروم یقدما با

 سالنو برم که گفت دادو بهم الشویباوسا و سطل کارکنمیچ دمیپرس ازش و رفتم

 بشه برگزار بود قرار یمهم یمهمون فردا نکهیا مثل کنم زیتم خدمتکارا هیبق همراه

 شدم کار مشغول مهخد هیبق با و رفتم بود گفته که همونطور

 

 حرف یشکیباه یشکیه بودن یجوری نجایا یادما اصن بودم موت روبه یازخستگ

 بودن یفرار کال منم از زدنینم

 

 بخورم شام بمونم نتونستم گید که بودم خسته اونقد کار ساعت شدن تموم از بعد

 بدنم تموم کنم استراحت یتاکم رفتم اتاقم طرف به شکمم یصدا همون ویباگشنگ

 اصن و بود کوفته بدنم بردینم خوابم یول دمیکش دراز روتخت دیلرزیم داشت

 کامل روز هی کنم فک کال بود دراومده افتضاح شکمم یصدا بخوابم تونستمینم

 از و رفتم آشپزخونه و دراومدم اتاق از اروم یقدما با بودم نخورده یچیه شدیم

 زهیغذابر کمی واسم خواستم غذا مسئول
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 دهیکوب هی و برنج قاشق درحدسه کار؟؟؟؟ همه نیباا کنهیم ریس ادمو هی نیا واقعا 

 کردنیم سرخ گوشت داشتن نجایا دمید من پس

 شدنش ازتموم بعد غذا کهیت هی اون خوردن به کردم شروع متهیغن نمیهم الیخیب

 وازنبود بود پرازخدمه آشپزخونه بلندشدم ناچار به یول هنوز بودم نشده ریس نکهیبااا

 ششیپ برم بگه باز منو ارباب داشتم چرادوست دونمینم بودم خوشحال بایتقر انوب

 ...ای

 نبود خودم دست یول یکنیم هییفکرا چه نیا تو یا وونهید ماهک توسرت خاک

 کنه؟یکارمیچ دختره بااون داره االن یعنی 

 

 (:کنه؟یم سکس باهاش داره االن

 

 !کنن؟یم یباز عشق دارن

 

 ...ای

 سراغ ازمن کردن استفاده بعد ارباب که داشتم هرزرو هی حس نایا هب کردن بافک

 ...رفتم ها پله طرف به عواقبش به کردن فکر بدون فکر نیباا رفته گید یکی

 

 

 _خشن_ارباب#
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 24پارت#

 

 استرس از موندم درکه یجلو رفتم ارباب اتاق طرف به و باال رفتم ها پله از آروم

 بااسترس فکراشدمو نیا الیخی؟ب یچ نهیبب نوم سرم تو خاک کردن عرق دستام

 با شد خیس تنم یموها اربابه نکهیا فکر از خوردم یکی به که برگردم خواستم

 جوابمو که دادم یآروم سالم دمویکش یراحت نفس پسره هی دنید سرم بلندکردن

 اقدرات نییپا برم زودتر تاخواستم ارباب اتاق در به زد و گذشت کنارم از و داد اروم

 اون به بعدم افتاد من به چشمش اول رونیب اومد لخت باالتنه با ارباب و شد باز

 پسره

 

 هی بعدازظهر خواستن و گرفتن تماس لتونیوک یول شدم مزاحم دیببخش آقا= 

 همون واس نینداد شماجواب بهتون زدم زنگ من و باشن داشته باشما قرارمالقات

 بدم اطالع اومدم خودم بود

  

  گفت من روبه و رفت پسره اون و گفت یا هباش باسر

 

  دارم کارت ستایوا تو+

 

  گفت باحرص که کردمیم نگاهش داشتم بااسترس
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 .هاا؟؟ یاومد یافتاد راه کجا پسره نیا دنبال+

 

 ..بگمممم که بگم که اومدم من نههنه ن_

 ؟؟یبگ یچ خب+

 

 ذهنم تو ندارم یدروغ چیه دمید یوقت

 

 .گفتم اروم 

 

 دیببخش_

 تر نوریا دیکش خودشو دیفهم انگار که کنم نگاه اتاق به سرشونش از کردم یسع

  گفتم داشتم سراغ خودم از که یلحن نیباپروتر

 

 نور؟یا نیبکش شونتونو کمی شهیم_

 

 گفت و جلو اومد قدم هی یمرموز بالحن

 

 چرا؟ اونوقت+
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 یتفاوت یب لحنبا کرد منو دختره اون یجلو که یریتحق ادی با که شدیچ دونمینم

 گفتم

 

 چیه_

 

 کارت رد گمشو+

 

 نوییپا دمییدو بابغض بدم یجواب چه بودم مونده رایتحق ناویتوه نیا دربرابر واقعا

 . اتاقم رفتم

  برد خوابم بالشت به دهینرس سرم که بودم خسته اونقد

 روم یعوض دمید که کردم باز چشامو صورتم یسیخ و یزیچ توسط شدن له باحس

 کنم یحرکت چیه تونمینم که کرده جمع خودش یتو بدنمو یطور و دهیکش دراز

 

 ن؟یکنیکارمیچ نجایا نییییییه_

 

  ادیدرن صدات سیه+

 

 گرفت کام ازم محکم اوردجلوو لبشو بعدم
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 درک گرفتمیم یفیخف لرز کردمویم حس پاهام وسط درست پاشو نیب یبرجستگ

 نمناک اتاق نیا تو اومده شیپادشاه تخت اون از شب وقت نیچراا که کردمینم

 بودم؟؟ من لشیدل یعنی مضخرف

 

 24پارت#

 

 شهیم کنده ازجاش داره لبام کردمیم حس که کردیم بوس باعطش یطور

 

  اخ_

 

 دنشید از بود هاکرده بچه هیواقعاشب اونو روصورتشو بود ختهیر موهاش که همونطور

 گفت کردو نگاهم رفت ضعف دلم

  

 یکنیم بزنگاه مثل هیچ کن بوسم+

 

 و زدیم چنگ هام نهیس به ایوحش مثل رولبش گذاشتم لبمو جلوبردمو سرمو 

 بود شده چش دونمینم واقعا خوردیم

 لباس اگ بود گفته که بانو حرف ادی با که کنه پاره وسط از خواست گرفت لباسمو

 گذاشتم دستمو هول با خدمه واس هست مجازات شه پاره خدمه مخصوص

 گفتم رودستشو
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 کشهیم منو بانو نکن پارش خدااتورو_

 

 خورهیم بانوگوه یچ+

 

 گید ارمیدرم خودم بمون_

 

 از دادو قورت دهنشو آب لختم بدن دنیباد دراوردم لباسمو که عقب دیکش آروم

 توهمون شلوارشو پیز رفتم ضعف که گرفت توچنگ یطور نمویس نیسوت یرو

 گفت دراوردو حال

 

 بده جرت خوب کن سشیخ+

 

  گفتم باترس و دمیکش عقب خودمو آروم شیونگمرد دنیباد

 

 نه بازم توروخدا نه_

 

 بخورش گمشو گفتمممم+
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 کرد شویمردونگ و جلو دیسرموکش کردتوموهامو چنگ دستشو بود گرفته میگر

 وارد یوقت رونیب بود زده کال رگاش خوردیجرررم داشت که بود خیس یطور تودهنم

 اون یول پازدم و دست افتادمو نفس نفس به و گرفت عقم بزرگش حجم از شد دهنم

 دراوردو دهنم از قهید ده از بعد بود تودهنم زدن تلمبه مشغول همونطور توجه یب

 گفت حرص با روبهم نییپا دیکشیم شورتمو که همونطور

 

 باال بده باسنتو+

 

 پام و دست استرس از باسنم سوراخ رو دیمال شویمردنگ که کردم خواستو که یکار

 رفت یاهیس چشام توکونم شیمردونگ از حجم اون بافرورفتن که بود افتاده شلرز به

 لحظه هی

 

 اخخخخخخخخ_

 

 

 

 _خشن_ارباب#

 

 25پارت#

 کنهیم جاباز االن ستین یزیچ سیه+
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 تو صدامو کنه تاجاباز نگهداشت توم حرکت یب همونطور شدمیم نصف داشتم درد از

   نشم آبرو یب نیا از شتریب و نشنوه یتاکس کردم خفه بالشت

 گفت رگوشمیز آلتش بود توکونم که همونطور روموو شد خم

 

  کن تحمل کمی سین یچیه+

 

 که بودم کرده خفه توبالشت مویگر زدن تلمبه به کرد شروع حال توهمون بعدم

 قشنگ جلو و عقب باهربار که زدیم تلمبه یطور کرد بلند سرمو  موهام باگرفتن

 ادیم هریم معدم تاته کردمیم حس

  

 الاقل واشی اخخخخ_

  

 شدینم باورم دنیمال کصمو کرد شروع زدیم تلمبه تندتند که همونطور رومو شد خم

 زمان هم ضرباتش کردن تند با بود سیخ کال دستاش که بودم کرده سیخ یطور

 همونطور اونم روتخت افتادم و شد سست پاهام شد بلند اون نعره منو غیج یصدا

 دست بود حس یب پاهام گفتم یآروم آخ که روم دیکش دراز ودب کونم ط آلتش که

 همونطور برنداشت تنها نه برداره دستشو که خوردم تکون روکصم بود رمیز هم آقا

 که کردم یا ناله شدمیم کیتحر داشتم بازم شدینم باورم داد تکون تندتند دستشو

 نگهداشت دستشو
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 گفتم باحرص

 

 بده ادامه_

 

 بود معلوم شصدا از که یطنتیباش

 گفت یاروم نوچ رگوشمیز 

 

 گفتم بابغض بود شده چم دونمینم

 

 آقاااا_

 

 !اوشیس+

 

 یچ_

 

 !اوشیس بگو فقط کنمتیم دارم یوقت+

 

 

 



 

59 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 _خشن_ارباب#

 

 26پارت#

 

 گفتم باحرص

 

  اوشیس گمیم یکنیم یدار که یموقع چشم_

 

 شدم سرخ خجالت از که گفتم یچ دمیفهم تازع انگار

 

 یگفتیم یاشتد خب ییاله+

 

 آبم دوم بار یبرا که زد حرف رگوشمیز و دیمال اونقد دیمال کصمو دستش با بعدم

  رودستش دیپاش بافشار

 

 باار نیدوم واس ارضاشد من هیکوچولو موش جووونم+

 

  شمیم خفه دارم کنار یبر شهیم_
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 بود لج یبشرخدا نیا بهم فشارداد خودشو شتریب

 

 بروعقب کمی توروخدا شدم خفه ااااوشیس_

 

 باسنم یرو خون دنیباد که کردم ینگاه درد با که رونیب دیکش ازم حرکت هیبا

 !بودم جرخورده رسمااا هیچ دردم همه نیا لیدل دمیرس جهینت نیا به تازع

 

  شد بلند غمیج یصدا که بخورم تکون خواستم

 

 یدادن حرص یخدا یشیکجابلندم سرجات بتمرگ+

 

 کردم نگاش باحرص

 

 نیدار زبونم دومتر خوبه منو یانداخت وضع چه هب نیبب_

 

  جداشد لگنم کردم حس که کرد باز درجه نیتااخر دفعهی پاهامو شدو خم

 

 خدامردمممم یواا ییییییییآ_
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 یگوهانخور نیازا گید+

 

 هیچ فازش نبود  معلوم مرد نیا روخودش دیکش منو اروم و دیکش دراز بعدم 

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 27پارت#

 

 گفتم آروم نداشتم سراغ خودم از که یعصب بالحن

 

 ...نجاویا یاومد چرا پس جندم من یگفتیم توکه_

 

 گفت خودش که شدم ساکت

 

 دم؟ییتوروگا چرااومدمو+
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 شخندین با بودم روش کع همونطور برگردوندم رومو و زدم نشیس به یمشت باحرص

 باسنم یال برد دستشو کردو نگام

 توروخدا گید بسه_

  

 گرفت کام ازم قیعم جلواوردو رشوس

 

 توهم نجایا هست یمهمون هی فردا+

 نمتینب رونیب یکنیم قفل دراتاقو اتاق یایم بعد به ۵ ساعت 

 

 باشم یتومهمون خامممیم من چرا_

 

 یدیشن نکهیهم+

 

 واسش هیباحال یمهمون گفتنیم خدمه باشم یمهمون نیتوا خامیم من توروخدااا_

 داشتن ذوق

 

 گفتم نکهیهم یداد گوش اونارو مضخرف یحرفا یردخو توگوه+

 

 اااااوشیس_
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 ��یگیم اسممو که کنمتیم دارم االن زهرمارمگ+

 

 یکردیم یداشت که شیپ قهید هی_

 

 من واس یپروشد یدیم پس جواب چقد شو خفه+

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 28پارت#

 

 اوشیس#

 

 و توعمارت هست سجاسو چنتا و کنهیم ییکارای داره عموم که بودم دهیفهم

 اوردمیدرنم صدامو یول توخدمست اندام الغر دختر هی اونا از یکی که دونستمیم

 ازش اونقد من ستین یا کاره ماهک که دونستمیم نمیا و هدفم به دنیرس تاموقع

 نیتر ربط یب چندشده انشا ییراهنما اول کالس دونستمیم یحت که داشتم اطالع
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 گرفته نشونه ماهکو خدمه اون تشیمظلوم نیهم ربخاط بود ماهک ماجرا نیا فرد

 که بگم بهش خاستینم دلم اصال دونستمیم تویواقع که حاال کار نیا واس بود

 من رهیم نجایا از و دارهیبرم جونشو کنهیم که یکار نیاول دونستمیم چون گناههیب

 شباها ها حاال حاال و دندونم ریز بود اومده کوچولو موش نیا مزه تازه حاال

 کارداشتم

 شد جمع بهش هواسم بغلم تو خوردنش باوول

 

 اه  کن ولممم_

 

  توبغلم دادم فشار اونو و دمویپهلوخواب به دمشیچسب تر سفت

 

 واشی توروخدا یییییییا_

 

 شهیم خوب سیه+

 

 شمیم خوب یکرد پارم اره_

 

 فشار نمیس به سرشو انداختم دورش وار چکیپ دستمم روپاهاشو انداختم پاهامو

  دادم
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 شهیم خوب تافردا بخواب سیه+

 

 ..یول درددارم_

 

 نبود یشکیه رفتم اشپزخونه طرف به و شدم بلند جام از و بگه حرفشو ادامه نزاشتم

 طرف به داکردمویپ مسکن قرص هی گشتن کمی بعداز بود کامل توسکوت وعمارت

 بود  شده مچاله روتخت درد از رفتم اتاق

 . شد بلند اخش یصدا رهیبگ ازم و اب خواست تا بخور نویا پاشو روش شدم خم

 

  نخور تکون سیه+

 

  بهش دادم قرصو دهنشو گرفتم آبو

 شدن داریب قبل بودو صبح سه نکهیباا دمیکش دراز کنارش باز کنارو گذاشتم وانویل

 ومدین دلم از باز اتاقم رفتمیم خدمه

 از شتریب اشونیباز کزن خاله بخاطر ماهکو خاستمینم خو یول دمیترسینم خدمه از

 رفتم بخواب ششیپ کردمو بغلش  فکرا نیا باوجود باز کنن تیاذ نیا
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 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 29پارت#

 

 کرده جرعت یک کردم باز چشامو از یکی یال بازور در ییهوی شدن باز یباصدا صبح

 داشت واج و هاج که سرخدمتکارا خانم محبوبه دنید با کنه باز نطوریا درو بود

 گفتم عیسر یول موندم لحظه هی ردیکیم رونگاهما

 

 میکس نزار رفتم صبح اول داشتم کار ییجا من بگو بره کن رد سحرو خانوم محبوبه+

 نجایا ادیب

 

  ششم..چچ=

 

  رونیب رفت عیسر بعد

 . گفتم آروم رگوششیز گرفت خندم نمیس به ماهک دماغ شدن دهیبامال

 

 هرفت ادتی فتویوظا نکهیا مثل بلندشو+

 

 هممممم_
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 شد بلند غشیج یصدا که روباسنش زدم محکم دونهی

 

 یوحش ییییییا_

 

 دمی؟نشنیگفت یچ+

 

 انگار نمیس به چسبوند هاشو نهیس کردو حلقه دورگردنم دستشو عیسر افمیق دنیباد

 بود دهیفهم ضعفمو نقطه

  بره ادمی که بهم چسبوندیم خودشو عیسر کرده یبد کار دیدیم تا که

 نگام خوابالوش یباچشما همونطور و شد ول روگردنم از دستاش که دشدمبلن آروم

 داد دست بهم غرور احساس کبودش یها نهیس و گردن دنید با کرد

 

 روش کشت کمردردمنو هیچ کیکوچ تخت نیا اه+

 

 شدم ناخونده مهمون که دیببخش_

 

 یپروشد باز شو ساکت+
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 گفتم بهش رو بپوشم شلوارمم خاستمیم که همونطور دمویپوش شرتمویت

 

 نمتینب رونیب نره ادتی حرفام+ 

 

 خو خادیم دلم باشم منم بزار توروووخدا_

 

 کنهیم غلط دلت+

 

 هیبق مثل یکی شههه؟؟؟منمیم یچ_

 

 گفتم روبهش مهمه واسم نکنه فک نکهیا یبرا

 

 ایب جهنم به+

 

 لدنبا اونا هه دارن دوست ویمهمون نیچراا گید یها خدمه دونستینم اونکه

 بودن یشوگردد

 خانیم خوب  یده سیسرو واس جوون یدخترا  که رخرفتیپ مشت هی دنبال

 بود خودشون میتصم جهنم به نبود مهم واسمم

 .رفتم شرکت  طرف به دوش هی بعداز خودمو اتاق رفتم
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 در خدمتکار ارباب (سیاوش)

 

 30ترپا#
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 ماهک#

 

 رفتم آشپزخونه طرف به دمویپوش لباسامو بود اوشیس کار که کبود تن و یباخستگ

 جاواس که بود نگهبان و خدمه اونقد موندم لحظه هی یاصل سالن به شدن باوارد

 به یباخستگ بحالشون خوش کردنیم کار داشتن تندتند و نبود انداختن سوزن

 دمید افتاد سرخدمتکار به تاچشمم نبود صبحونه از یاثر رفتم آشپزخونه طرف

 ساعت کارشدم مشغول الیخیب هستا شیزیچ هی نمیا!!!!وا کنهیم نگام داره بد یلیخ

 میبپوش گذاشتنو اتاق تو که ییلباسا میبر که کردن مرخص امونویسر هی که بود ۴.۵

 خدمه هیبق نیهمچن رفتم اتاقم طرف به

 ییییلباس نیهمچ شدینم باورم داشتم برش دمویپر باذوق روتخت لباس دنیباد

 و باز قهیبا رون یباال قرمز لباس هی بود العادع فوق من یخدا یوا خدمه واس

 یسلف چنتا  دمشویپوش باذوق اصال بود العاده فوق بود ناز یلیخ لخت بازوهاهم

 من کردن شیارا به کردم شروع دراوردمو مویشیآرا لیوسا ساکم از دمیپر گرفتم

 میشغل نتونستم نداشتم یتگریحما چون خو یول بودم شگریآرا خودم دراصل

 عروسا هیشب بودم شده خوشگل اونقد موندم خودم مات کارم کردن تموم اب داکنمیپ

  بودم

 خودشون به هاا خدمه همه رفتنه رونیب وقته دمیفهم در به تقه چند باخوردن

 یمهمون هی واس کردمینم درک نبودن بند روپاشون یخوشحال از بودنو دهیرس

 :|دارن چراذوق همه نیا خدمه یمعمول

 بدبختا اخه نیکن یگذرون خوش ستین قرار شماکه
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 مویتاگوش رفتم تخت طرف به برنداشتم مویگوش افتاد ادمی که میرفت سالن طرف به

 دنید از شدم داخل عمارت ینییدرپا از یوقت بودن رفته اونا برگشتم یوقت  بردارم

 !من یخدااا واموند دهنم یاشراف یبالباسا ادم اونهمه

 کردمیم حس شدنم راست و خم باهربار و شدم مشروب پخش مشغول هیبق مثل

 و کت تواون اوشیس ارباب دنید با نگاهشون ریز درنیم بدنمو و تن ها کهیمرت

 سرشو بودن دورش دخترم چنتا بود خوشگل چقد شدم محوش ونیپاپ و شلوار

 خوردم یکی به برگشتنم با برگردوندم رومو عیسر کرد شکار نگاهمو و برگردوند

 

 واشی کمی خانوم=

 

 معذرت دمیند بخدا دیببخش_

  

  کرد خم سرشو جنتلمنانه یلیخ

 

 سین یمشکل=

 

 لباسم رو که قطره چن تا رفتم ییروشو طرف به و گذاشتم کنارش از باهول و عیسر

 و شد دهیدرکوب ضرب به ببندم درو تاخواستم شدنم وارد با کنم پاک خترویر

 شدم فشرده وارید درو نیب هیثان از یتوکسر
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 من واس یشد جنده یساخت خودت واس هیا افهیق هچ نیا+

 

 انیدرب کاسه از خاستنیم حرص از انگار چشماش که اوشیس سرخ افهیق دنیباد

 کردم نگاش شده الل

 گفت یخشن بالحن گوشم ریزدز نمیس به یچنگ که

 

 بده جوابمو سگ توله باتوام+

 نکردم پارت و نشدم سگ نیشترازایتاب 

 

  یییییییا اومد خوشم اصال دنیپوش ینطوریا همه_

 

 پاهام تودستش کمی بود شده نمیس کع دادیم فشار یطور که نمیس شدن بافشرده

 شد شل

   

 اخ ییییوحش کن ول_

 

  یانداخت افهیق نیا به خودتو یخورد گوه یلیخ تو+
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 مطئنن جاش که گرفت رونم از یشگونین انداختو لختم یپاها به ینگاه باحرص

 شدیم کبود

 

 گید ینکن جرعت که بشکونمش بزنم یگذاشت شینما لختتتو یپاها هیچ نیا+

  هاااا یییبخور گوهاااا نیازا

 

 حرص از کنهیم سکته داره کردمیم حس

  

  اوشیس_

 

  گرفت فکمو باحرص

 

 ازاتاقت یندار حق اریدرب میکوفت لباس نیا اتاقتو تو برو یپشت در گمشواز زهرمار+

 هااا؟؟؟؟اون من واس یهااارشد کنم روشن فتویتکل اخرشب امیتاب رونیب یایب

 هااا؟؟؟ یزدیم الس باهاش بود یک کهیمرت
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 31پارت#

 

 اخخخخ اصال اومد خوشم کن ولم_

 

 تمام به یروان عی واقعا شد نصف بدنم کردمیم حس که داد فشارم وارید تو یطور

 دیغر رگوشمیز کنهیم فشارسکته و حرص از االن انگار که یبودبالحن معنا

 

 .؟؟یخورد یگوه چه+

 

 دمیفهمینم حرصشو نیا لیدل زدیم نفس نفس داشت ازحرص

 

 اریاخت یتوحت یدیم نشون اون و نیا بع خودتو فرداش یکنیم ناله من ریز شب+

 یشیم حساب من اموال جزو گیتود یندار خودتم

 

 دمیکش یغیج باحرص

 

 وانهید شو خفهههه_
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 کردم نگاش باشوک توشورتم دستش شدن وارد باسمول ییهوی باباالرفتن

 

  یگوهانخور نیا از گید کع یفهمیم زدم پردتو باانگشت نجایهم+

 

 گفتم باالباوحشت دمیکش خودمو و گرفتم شونش از که فشارداد دستشو

 

 نکن توروخداا کردم غلط هیچ کارا نیا توروخدانکن_

 

 دادم خودموفشار داد فشار دستشو توجه یب اون یول باال رفت هقم هق یصدا

 گفتم کنم آرومش که یبالحن و توبغلش

 

 نکن توروخدااا خوردم گوه اوشیس کردم غلط_

 

  دیلرزیم دستام استرس از

 ؟یکنیم االن گفتمو که یکار+

 

 .رمیم چشم یبگ تو یهرچ اره آره_
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 بازوش به یچنگ دردش از که گرفت دندون بع لباس رو از نمویس و جلو اورد سرشو

 در از زد اشاره بهم و کرد نگاه اونورو نوریا رفت در طرف به کردو ولم بعدم زدم

 رو دمیکش دراز و اتاقم رفتم حرص کردبا حرومم میمهمون آشغال کهیمرت برم یپشت

 هی عنوان به ندارم حق یحت من هیچ رمنیتقص خدا بود رومخ  آهنگ یصدا تخت

 کنم فیک یمهمون از خدمتکارم

 ناهارم نبود صبحونه صبح خوردم کمی شبید شام رفتمیم حال از تمداش یگشنگ از

 .هاا غذا اون یواااا رونیب برم ندارم حق که االنم نشد وقت که

 برهیم خیتاب خیب سرمو اوشیس برم دونستمیم یول بخورم غذا برم گرفتم میتصم

 نرویدرب از واشی سرمو کنمو قانع نتونستم خودمو باز لجه باهام شمینطوریهم

 ستین یکس نکهیا از یوقت و بکشم یسرک خدمه یاتاقا خلوت سالن تو تا دمیکش

 رفتم آشپزخونه طرف  توجه جلب بدون اروم شدم مطمن
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 هی شدم آشپزخونه داخل نبود انداختن سوزن یجا که بود شلوغ یجور یمهمون

 شام بود معلوم یبزار پاتو جانبود بود ظرف کوه اندازه یعنی بود ختهیر ظرف عالمه

 شروع و نشستم زیم رو آروم کردن جمع پا و دست یال از ویاضاف یالیوسا شد سرو

 روبرو آقاهه باهمون که کردم بلند سرمو زیم رو یکس بانشستن خوردن به کردم
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 نیازا شک یب یول گذشتیم اومدنم رونیب از اوشیس دیشا کردم نگاش باترس شدم

 گفت ییخنثا لحن با که دادم یسالم بااسترس تگذش ینم مورد

 

 شدم مزاحم نیببخش نیبخور غذاتونو= 

 

  هیحرف چه نیا نه_

 

 . کردم بلند سرمو باصداش شدم خوردن مشغول توجه یب بعدم

 

 سالتونه؟ چند بپرسم شهیم=

 

_21 

 ؟یدار رابطه اوشیباس=

 

 

 شد خشک توگلوم غذا حرف نیا دنیباشن

 

 ن؟یهووم؟نگفت=
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 ن؟یدیپرس نویچراا ریخن_

 

 نیبر کرد محبورتون کنم فک بعدم کرد خفتت ییدستشو تو اوشیس دمید چون=

 ؟یهاش یاززندان  یکی  درسته؟شماهم اتاق

 

 آشپزخونه داخل اومد بانو بهش بدم جواب تاخواستم برخورد بهم پرتمسخرش لحن

 خورد مرده اون به کع نگاهش ظرفاروشستن کن شروع پاشو یچرانشست کاریب دختر

 گفت ییرو باخوش

 

 دنیپرسیم شمارو آقااتفاقا دییبفرما نینشست نجایچراا آقاهومن سالم×

  

 رفت دادو تکون یسر اونم

 

 گفتممم؟؟ یچ یکر مگه پاشو×

 

 حداقل نفره۱۰ کار همرو نیا بشورم تونمینم من توروخدا ادنیز یلیخ_

  

 یکر مگ بکن گمشووووکارتو×
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 چون گذاشت من عهده به کارو نیچراا دونستمیم شدم مشغول بلندشدمو باترس

 یول ومدیم بدش ازم عجوزع نیا وهمم نبودن کارا نیا توفاز اصال امشب ها خدمه

 گند به وگرنه دراوردم قشنگمو لباس اون باز خوبه نداشتم انجامش جز چاره خب

 همچنان من و بود گذشته چندساعت دونمینم شستن کردم شروع شدیم دهیکش

 بود گفتع و کنم استفاده ییظرفشو نیماش از که بود نذاشتع بانو شستمیم شتمدا

 و مست همرو که بود ۴ ساعت دارن وسواس آقا چون شه شسته بادست حتما دیبا

 و سوت عمارت نشستم همونجا حالیب مردمیم داشتم رونیب ختنیر عمارت از لیپات

 بود گفته بانو یول وبخابنتاصبح مونده یباق ساعت چن بودن رفته همه بودو کور

 کنم زیتم باخدمه فردا سالنم و باشه اول روز مثل دیبا آشپزخونه شهیپام که صبح

 یکس بودم مواظب و رفتم خچالی طرف به باترس و اروم رفتیم جیگ داشت سرم

 شدیم کم یزیچ دینبا خب یول پربود که خچالی البته بود یشکالت کیک کمی نهینب

 شدن متوقف یباصدا که خوردنش به کردم شروع بود تمیغن کمیک نیهم ازش

 کردیم چکه آب موهاش از که خورد ارباب به بلندشدموچشمم باترس پشتم یکس

 ؟یداریب توچراهنوز+

 

 همه که گفتن بانو خب خب اوممم_

 

 بخوابم بعد کنمو زیتم دیبا آشپزخونرو 

 و جلوش اشتگذ ویشکالت کیک و زیسرم نشست اومد داد تکون یسر کردو یاخم

 منو دویکش دستمو که کردمیم نگاه کویک داشتم باحسرت خوردن به کرد شروع

 روپاهاش نشوند
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 خاد؟یم کیک دلش کوچولو موش+

 

 کردمیم استفادمو خوب مواقع نیازا دیبا و شدیم مهربون ینطوریا اوقات یبعض

 منو که گفتم یهووم و دمیمال لختش ی نهیس به سرمو ممکن حالت نیتر بالوس

  فشارداد توبغلش سفت

 آخ_

 

 یبر راه درست یتونینم صبح وگرنه نکن یدلبر+
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 به و برداشت کیک یا کهیت کردم حس شدنمو سرخ قشنگ حرف نیا دنیباشن

 !!!!! شدینم باورشون دنیدیم حالتو نیا خدمه خدا یوااا گرفت دهنم طرف

 کنن نگاه تونستنینم توصورتش درست ترسشون از همه که عمارت ارباب نکهیا

  خوردم و کیک و جلوبردم سرمو زارهیم کیک من دهن
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 ! هتیتنب سراغ میبر خب+

 

 نکردم یکار منکه نه چرا؟توروخدا هی؟تنب یچ_

 

 .؟ینکرد یکار+

 

 نینکن باهام گید کارا ازاون توروخدا یمهمون نیا امیب نیداد اجازه شماخودتون_

 شم راحت کشمیم دموخو روزی بخداآخر

 

  اومد بند درد از نفسم که گرفت توچنگ پهلوهامو یطور

 

 کبوده همش نیزد چنگ المصبارو نیا شما که اونقد یییییا یا_

 

 گفت رگوشمیز یحرص و اروم لحن با کردو نمیس بند دستاشو

 

 کنمیم خوب+

 

 گفتم باحرص رلبیز
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 پرو بچه_

 

 اجازه دمیچیپ خودم به درد از دهیشن دمیفهم شد گرفته رونم از که یشگونیبان

 دادیم تمیاذ بودو کرده یزندان بغلش زویم نیمنوب بایتقر و بلندشم جام از دادینم

 نطوریهم اومد بند نفسم درد از که فشارداد محکم و گرفت توچنگ هامو نهیس

  نداشتم زدنم غیج توان یحت درد از زد خشکم

 کردم کاریچ من شم شکنجه نطوریا نکرده کار واس نبود انصاف نیا بخدااا

 دیشد تنفر حس بهش نسبت یمهمون نیا به امیب داد اجازه خودش نعیرایمگ؟؟؟؟غ

 منو خواستیم فقط و. بود من شدنه فیخف و خار باعث فقط مرد نیا کردمیم

 رکنهیتحق
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 دمیچیپیم خودم هب دستش ریز ازدرد من و گرفتیم توچنگاش بدنمو که همونطور

 کیتحر من سر تو خاک که انداخت چنگ پام نیب و دیبوس و دیسیل گردنمو اونقد

 بودم شده
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 نمویس به انداختن باچنگ کنم حس توم شویکلفت اون االن که خاستیم دلم فقط

 موندم مات زد که یباحرف که توفضام کردم حس دنشیمال

 

 هرزه بکن کاراتو پاشو+

 

 بهم صفتو نیا که بود دوم بار نیا  شدم متنفر خودم از و رداو فشار گلوم به بغض

 یحرف نیهمچ من به کردیم جرعت چطور بگم تونستمینم یجیه من دادویم نسبت

 شکنجه خوب نکرده گناه به منو و بااونه تجربم نیاول دونستیم خودش اونکه بزنه

 الروجمعیساو ادامه شدمو بلند بابغض داشتم یبد حس کرد ولم اوج تو بعدم داد

 خشم و حرص از بدنم تموم دیرس کشیک خوردن به الیخیب همونطور اونم کردم

 بهم اعصابمو پامم نیب �� یصیخ# نوریازا کردیم خفم داشت بغضم زدیم نبض

 لکسیر یلیخ کشیک خوردن بعداز دارم من هیسرنوشت چه نیا ایخدا بود ختهیر

 دهیکش گند به نیزم و نیزم ختنیر کایک خورده با بشقاب زویروم دیکش دستشو

 بود یک گید یروان نیخداا کردم نگاش شوک با شد

 آشپزخونرووووو کف بودم کرده زیتم تازه من

 زجرا با مصادف زدنم حرف دونستمیم چون دمیرس کارم به و گرفتم یاللمون باز یول

 ...شتریب یکتکا و
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 بایتقر رفتمو اتاق طرف به دیشد کمردرد با بودم رکا مشغول۵:۳۰ ساعت تا بارفتنش

  روش شدم هوشیب

  شد بلند بانو یصدا کع کردم باز چشمامو حالیب دیشد یباتکونا

 

  رهیم در کارم ریز از چه بکن کارارو ایب گمشو پاشو=

 

 کنم زیتم درو دم رونیب تا بهم شد داده یآب و سطل که رفتم سرش پشت حالیب

 اخه نگاهشون از شدیم چندشم کردنیم نگام یجوری همه و اونجا بود نگهبان پراز

 خواابه لباس هیشب دادن خدمه به هیلباس چه نیا

  دمیپر باترس ارباب خشن یصدا با

 

  داخل گمشو ماهک_

 

 یغیج غیج یباصدا دید تابانومنو تو رفتم و گفتم یچشم عیسر بود شده یجن باز

 گفت

 

 یریدرم کار ریز از یدار که باز=
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 ...خانوم_

 

 توچنگش گرفت موهامو بگم حرفمو ادامه تاخواستم

 

 نجایا خبره چه+

 

 رهیدرم کار ریز از ارباب یچیه=

 

 موهام ییییا_

 

 نیا داده اجازه بهت یک کن ولش+

 نگهبانه پره ینیبینم مگ رونیب یبفرست دخترو 

 

 ...فشهیوظ آقا=

 

 اتو؟ی منم عمارت نیا ارباب شو خفه+

 

  نییپا انداخت سرشو کردو ول موهامو بانو



 

88 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 دیببخش=

 

 نویا یندار حق شد نگهبانم توسالن یحت بفرس گروید یکسا تکرارشه نمینب گید+

 هرزه ی دختره ادیب یبزار

 

 یچ_

 

  شو الل سیه+

 

  شدم ساکت ترس با

 

 نجایا زدن زنگ سحرخانوم آقاصبح=

 

 گفتیم یچ+

 

 گفت انداختو بهم ینگاه بانو

 

  کن کمک شپزخونها یتوکارا برو=
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 :|اهیس نخود یپ فرستاد منو

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 36پارت#

 

 هی بودم منتظر فقط که بودم رشدهیتحق مدت نیا اونقد رفتم آشپزخونه طرف به

 بودم دودل البته دونمینم برم نجایازا داکنمیپ یراه

 !!!!بود اومده دیجد یروین و نبودن چراچندنفر 

 کردن آماده یبرا و انیب اون تابعداز شد داده استراحت اعتدوس خدمه به بعدازناهار

 حاضرشن شام

 طرف به آروم ششیپ برم االن خاستمیم باز ارباب یتایاذ راویتحق چراباتمام دونمینم

 ؟!یچ یعنی موندم در پشت رفتم ها پله

 :/مم*تخ به بگه اونم توباشم کنار خواست دلم بگم بگم یتوچ برم 

 بود شده آماده انگار کردم نگاش بااسترس واج و هاج و شد باز در برگردم تاخواستم

 بره خاستیم ییجا
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 یکنیم کاریچ نجایا تو+

 

 ییچی.. ه.. یه_

 

 کاریچ من اتاق در توپشت خدمست استراحت وقت االن دونمیم ک ییتاجا+

 ؟یکنیم

 

 دیببخش_

 

 من؟ جواب شد دیببخش+

 

 داخل دیکش منو و گرفت دستمو

 

 کرده منو ر*یک هوس من جوجو+

 

  بخدا نننه ه..ن_

 

 کرد یدرزندان واروید نیب منو بستو درو
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 از لبام داره کردمیم حس که دیبوسیم یطور دیبوس و گذاشت رولبام خشن لباشو

 شهیم کنده جاش

 یصدا که گرفت گاز لبمو یطور کردم شیهمراه باهول زد پام وسط ک یباچنگ

  کرد درازم و برد تخت طرف به منو شدآروم خفه بازور لباش نیب غمیج

 گفت یخمار بالحن رگوشمیز

 

 کنهیم وونهید منو آخر بدنت نیا ماهک+

 

 دیمالیم نمویس که همونطور که دییدو پوستم ریز لذت یطور جمله نیا دنیازشن

 دمیچیپ خودم به رشیز

 

 کنمیم تموم کارو امشب+

 

 گفتم یجیگ بالحن

 

 ؟یکار چه_

 

 خامیم تنگتو کص نیا من کنهینم میراض گید پشت از یبش زن دیبا گید امشب+
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 بود من ییدارا تنها بودبکارتم دهیپر حالم و حس من یول رگردنمیز برد سرشو بعدم 

 کجا از دونمینم که یزور با خاستمینم ویزندگ من کال پس نباشه نیا بود قرار اگر

 یتارو بود استارخو اونو هیلبا که بدنم به توجه یب و عقب و دادم هلش محکم اوردم

 گفتم کردیم خفم داشت بغض که یبالحن  هاش بوسه نهیبش تنم

 

 کشمیم خودمو شب همون یباش داشته یکار پردم به بخدا_

 

 یخوریم توگوه شو خفهههه+

 

 منو بدم ازشانس یول دمییدو در طرف به باترس که برداشت زیخ طرفم به بعدم

  دیکش و گرفت موهامو از در به دهینرس

 کرد قفلم تازپش

 

 کن ؟تکراریخوردیم یگوه چه یداشت خب+

 

 کردم غلط شم راحت شما دست از تا کشمیم خودمو بخدا کن ولم گفتم همونکه_

 باش نداشته میکار توروخداا نجایا اومدم اصال

 

 یرنگ حرفاجوجه نیا واس  رهید+
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 روم دیکش دراز خودشم بلندشد غمیج که انداخت روتخت شکم به منو بعدم

 

 یییآ شدم له اخ_

 

  رفت درد از نفسم گرفت گردنم از که یباگاز

 دیکش شلوارمو رمویز برد دستشو بود انداخته روم کامل وزنشون که حال توهمون

 گفتم شد کباب خودم واس دلم که یبالحن

 

 توروخدا اوشیس_

 

 گفت آروم رگوشمیز

 

 اعصابم به نینر کارندارم باجلوت سیه+

 

 یب که داد بهش یفشار روکصم گذاشت کردو رد شورتم و شلوار از دستشو بعدم

 دمیکش یآه اریاخت

 

  جووون+
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 تنم یجا همه زیر یها بوسه نیح نیدرهم و دراورد تنم از کامل شورتمو و شلوار

 .کاشتیم

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 37پارت#

 

 خاستمیم فقط و نبود مهم واسم بکارتم پرده اصال که بودم شده کیتحر یطور

 کنم حس توم شویکلفت

 

 بدههه جرم اوشیس ییییا_

 

 گرفت دندون به نمویس شدو خم

  

 چشممم به یا+
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 کونم دم گذاشت آلتشو بعدم

 دمیکوب خودمو و دمویکش یغیج شییهوی بافرورفتن زدمیم نفس نفس شهوت از

 روتخت

 

 اوشیس آخ_

 

 اوشیعمرس بگو جانم+

 

 یطور روتخت دمیکوب دموخو بعدم چندساعت از فارغ و شدم لذت غرق ازحرفاش

 غمیج یمحکم باضربه شهیم قطع نفسم جلو و عقب باهربار کردمیم حس زدیم تلمبه

 بلز انداخت بهم یعصب نگاه که دمیپر باترس روکصم گذاشت و اورد در که شد بلند

 چنتا بعداز کرد پشتم وارد هوبازی بعد دیمال صم*ک به رشویک اونقد دمیکش دراز

 شد داغ کمرم تلمبه

 

 یییا_

 

 توگردنم برد افتادروموسرشو

 گردنمو آروم یلیخ اونم کردم نوازش به شروع روکمرشو گذاشتم و دستم ناخداگاه

 هیشب اصال رفت ضعف دلم دنشیباد که کرد نگام رگردنمویز گذاشت سرشو خوردیم

 نگاه خطاکار یها بچه هیشب نبود هرزه گهیم بهم یهرسر که یطانیش اون
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 توبغلش شتریب منو که کردم بوس اروم گونشو نوییپا رموبردمس کردناخداگاهیم

 گفت یآروم یباصدا فشارداد

 

 خادیم بدنتو همش دلم+

 

 گرفت بغضم شیبعد باحرف لبخندبزنم تاخواستم

 

 خادینم یک و مفت بدن هی+

 

 شده طانیش همون باز و نبود شیپ قهیچنددق هیشب افشیق اصال دیخند بلند بعدم

  بود

 توبغلش شدم موچاله رشیز ترسم از که خورد در به یا تقه

 

 اومدن آقاسحرخانوم=

 

  گفت کردو نگاه افمیق به طنتیباش کردم نگاه اوشویس باترس

 

 نشون یالعمل عکس دربرابرش یندار حق توهم و نجایا کنهیم پارت ادیسحرب االن+

 یبد
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 منو سفت مداد تکون یسر مظلوم و دیچک روگونم اشکم ییتنها و یکس یب نیازا 

  گفت دویکش توبغلش

 

 کننیم تتیاذ همه ینطوریا نباش مظلوم نقدیا یلعنت+

 

 گفتم بابغض

 

  کنم کاریچ ندارم جزسکوت یا چاره_

 

 گفت در پشت خدمه روبه یبلند یباصدا

 

 امیم دارم دیکن ییرایپذ ازش ببرش+

 

 برم؟ شهیم_

 

  دمیم جرت یسگ شرو به یکرد هم یفضول بفهمم بعدبرو کن مرتب اتاقمو نه+

 

 رونیب رفت دویپوش لباساشو بعدم
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 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 38پارت#

 

 قهید۵ االن حداقل من که ستین فکر به کمی کردیم درد کمرم شدم بلند جام از اروم

 بعداز شدم مشغول و دمیپوش لباسامو آروم رهیم و دهیم دستور خامیم استراحت

 واسم تاشرشه نشه عوض یچیه یجا کردم یسع که ریگ نفس یریگردگ دوساعت

  دراومدم اتاق از آروم یباقدما

 

 رونیب یایب اتاق از داد اجازه بهت یک+

 

 شد تموم دادم انجام نویگفت که ییآقاکارا_

 

 رونیب یایب گفت یک+
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 گفتم باحرص

 خودم_

 

 تویدراز زبون دمینشن یچ+

 

 نییپا انداختم رموس آروم یکن ییپرو اومده چه بدبخت توعه به ماهک توسرت خاک

 

 نییپا برم تونمیم شد تموم کارم کردم فک آقا_

 

 نشده تموم باهات هنوز کارم+

 

 کردم بلند سرمو باترس

 کرد حس اونم انگار کردمیم حس پام نیب شویبرجستگ قشنگ بهم دیچسب و اومد

 شد خمار چشماش و بهم داد فشار شتریب خودشو که موضوعو نیا

 !!!!دبو عنصر سست چقد واقعا

 

 اوشیس#

 

 نبود خودم دست شدمیم کیتحر دمیدیم تولباسم دخترو نیا من
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 کردیم ارضا خودشو انگار ومدیم یهرسر و بود خورده مخمو سحرم دختره نیا

 حوصلش چوقتیه سحرهم و شدمیم کیتحر یطوالن ی بامعاشقه من چون رفتیم

 کم دختر نیا ترفیم کردویم ییارضا خود تر دراز پا از دست یهرسر و دیکشینم

 !داشت

 شدنمو کیتحر دمیدیم دورم از یحت ماهکو من داشت فرق باماهک هیقض یول

 یخوب حس و شده یخال کمرم آب عمرم تمام اندازع به وقت چند نیتوا دمیدیم

 کنهیم درد باسنش دونستمیم بلندشد آخش یصدا بهش خودم بافشاردادن دارم

  ببوسم لبشو تاخواستم و اتاق تو دمشیکش خاستشیم دلم نبود خودم دست یول

 هومن اسم دنیباد اوردم درش بمیج از یحوصلگ یب با شد بلند میگوش یصدا

 یانرژ دختر نیازا کمی کنه آماده حمومو زدم اشاره ماهک به و انداختم باال ییابرو

 زدم پاسخو دکمه فکرا نیباا توحموم رمیبگ

 

 بله+

 

  سالم=

 

 سالم+

 

 !باهم میداشت سرلج شهیهم که بود میمیقد یقایرف از یکی هومن

 

  ینگ نه دوارمیام و داشتم ازت یدرخواست هی=
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 بفرما+

 

 اشراف رو دخترا از یلیخ دونمیم اومد خوشم ازش یلیخ بود یتومهمون  دختره هی=

 هست هنوز دختر نیا خداروشکر شدم متوجه بانو توسط یول دنیهاخر زاده

 

 دختر؟ کدوم+

 

 بود ماهک مکن فک اسمش اوومم=

 

 زدیم رونیب کلم از دود دادم فشار تودستم ویگوش ازخشم حرف نیا دنیباشن

 

 یچ+

 

  بود یناز دختر اومد خوشم ازش یلیخ=

 پلکم شدمیم یعصب که ییزمانا مثل حرص از بکشم تونمینم نفس کردمیم حس

  دیپریم

 

 یدونیکجام از اسمشو+
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 گفت خودش=

 

 خودش؟+

 

  آره=

 

 ش؟یدیکجاد+

 

 هیسوال چه نیا=

 

  گفتم یبلند یباصدا

 

 منوبده جواب+

 

 گفت یجیباگ

 خوردیم شام داشت که آشپزخونه تو بارمی توسالن باری=
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 یایم اتاق از و یکنیم یچیسرپ من حرف از حاال براااات دارم خانوم ماهک خوب

 خبببب رونننیب

 

 هومن زنمیم حرف باهات بعدا+

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 39پارت#

 

 بدون گفت کع یباخدافظ بود شده دیسف بودم کرده مشت دستمو یطور ازحرص

 مشغول حموم طرف به بردم هجوم و تخت یرو انداختم ویگوش کردمو قطع جواب

  وارید به دمشیکوب گرفتمو موهاش از که بود شامپو در کردن باز

  کرد نگام ترس و باتعجب

 

 اخ_
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 باد به گرفتم وارید گوشه مونطوره و رگوششیز خوابوندم یکی غشیج به توجه بدون

 دونستمینم منو بود گرفته جنون دیرسیم همه گوش به کنم فک غاشیج و کتک

 حقشه دونستمیم بود که یهرچ یول هیچ کارم نیا لیدل

 شام بهانه به اون بعد رونیب ادیدرن تواتاقو گمشه بودم گفته بهش من بود حقش

 بود مرگ شک یب حقش کنه مخ هومنو که بود اومده

 

 اخ توروقرااان_

 

 کنار توصورتشو بود گرفته که دستاش شد مچاله درد از زدم پهلوش به که یبالگد

 زدن یلیس توصورتش کردم شروع وار جنون و زدم

 

 من مال رو کنه نظر رتیغ یب اون که وفتهیب خط یزارینم صورتتو هیچ+

 ارههههههه؟؟؟؟؟

 

 و گرفتم موهاش از ختیریم اشک داص یب فقط بگه یزیچ نکهیا بدون درد و ازترس

 .کردنش لخت کردم شروع کردم بلندش

 اوشیس_

 

 دهنش زدم دست باپشت محکم
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 هااا یگیم منو اسم یجرعت چه توبه زهرمارر+ 

 

 نیکنیم نیدار کاریچ توروخدا ارباب_

 

 روپام کردم دراز اونو و وان لبه نشستم دراوردم شورتشم تند تند حرف بدون

  بود شده کبود و سرخ کال نبود سالم یجا هی صورتش

 

 کنمیم چالت نجایهم یبنداز جا دونهی یبشمار دیبا زنمیم+

 

 ینطوریا باسنش رو زد محکم شد سیخ نکهیا بعداز و وان توآب کردم دستمو

 .بود شتریب سوزشش

 گفت زجه و هیباگر

 

 کی_

 

  موند پررنگ دستم رد قشنگ که یطور یسر نیا زدم تر محکم

 

 دو یییااااا_
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 چهارده به دیرس که زدم اونقد

 بود حقش یول بود شده زرد صورتش رنگش

 قطع خشک خشک رمیک رو بشونونمش خواستم تا توبغلم گرفتم اونم تووانو نشستم

 !شدیم پاره

 روصورتم گذاشت دستشو جونیب

 

  یکنیم مینطوریا یدار گناه کدوم به بگو توروخدا_

 

 گفتم و گرفتم وچنگمت نشویس باحرص هومن یحرفا ادیبا

 

 خان هومن هیچ که یکنیم یچیسرپ من دستور از و یایم ناز هومن واس حاال که_

  بپسندت

 

  رمی*ک رو نشوندمش فشار با که کرد نگام گشاد یباچشا

 اخ شدم پاره توروخدا یواا یییییا_

 

 کیتحر بدون چون کنهیم تحمل داره دردو نیبدتر دونستمیم شد بلند هقش هق

 چشاشو درد از روش دمشیکوبیم و کردمشیبلندم تند تند توجه بدون ودب شدنش

 و حالیب شدینم قطع هم لحظه هی دردش پراز یها ناله و زدیم غیج فقط و بود بسته

 غشیج یصدا دورمو کرد حلقه دستاشو محکم و نمویس رو سرشوگذاشت سست
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 احساس بودم من هشپناهگا تنها فقط و فقط یناتوان و یکس یب از نکهیازا بلندترشد

 تشیوضع یطور بگذرم خطاش از که شدینم باعث موضوع نیا یول کردمیم شعف

 بالحن رگوششیز دمینکش رونیب ازش یول نگهداشتم دست که بود شده اسفناک

 .گفتم یخشن

 

 نیا ادیب شیپ یموضوع نیهمچ هی باز اگه حالت به یواا ماهک حالت به یوااا+

 یکن مرگ یآرزو کنمیم کار کنمیم ساقطت یگزند از کنمیم کتیت کهیت یسر

 یدیفهم یبخور گوها نیا از نمینب گید پس تونمیم که یدونیم

 

 کرد نگام بلندکردو سرشو هیباگر

 

 گفت یلرزون یباصدا

 

 گشنمه دمید ساعت هی بعده یول کردم عوض لباسامو اتاق رفتم شب اون بخدا_

 که نشست شمیپ اومد که وردمخیم غذا داشتم نشستم و اومدم درپشت از یمکیقا

 نکردم یکار من بخدا رفت کردو صداش اومد بانو درجاهم

 

 گفتم دادمو فشارش خودم به

 

  کنمیم چارتیب خودم یبخور یگوه یتونینم میبخوا+
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 بهم شترفشردیب خودشو هیباگر

 

 یطور یداد نشون سبز چراغ یکس به نمیبب گید باری ماهک خدا یخداوند به+

 یش مونیپش ینکن فرصت هم کردت از که کنمیم نابودت و ستین تورو

 

 داد تکون سرشو تندتند باترس

 گفت بابغص

 

 درددارم_

 

 شو الل حقته+

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#
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 40پارت#

 

 ییهوی دیلرزیم بدجور بدنش یول دونمینم ترس ای بود درد از نمیروس گذاشت سرشو

 شدم بلند دورشو دمیچیپ دستامو ردک خفه توبغلم غشویج که رونیب دمیکش ازش

 داده جواب خوب کردم که یهیتنب که بود معنا نیا به نیا و بود شده مچاله صورتش

 حموم از دراومدم بعدم گرفتمشو دوش ریز توبغلم آروم نویا رهینم ادشی چوقتیه و

 و مظلوم دمیکش دراز کنار سیخ بدن با لخت همونطور خودمم روتخت گذاشتمش

 ردلشویز کردم شروع اوردموین طاقت که کرد نگام دنهیبار آماده هرلحظه هک ییباچشا

 که دادم ماساژ اونقد بود چنگ یجا و یکبود کال بدنش و صورتش دادن ماساژ

 یعوض اون چطور که کردم فک نیا به گرفتمشو توبغلم شد هوشیب خواب از توبغلم

  سرکنم به دست هومنو

 رفتمیم بعدش دمیخوابیم کمی بهتربود پس شب بودم دادع یمهمون سحرقول به

 خونش دنبالش

 . کردم باز چشامو توبغلم یکس یباتکونا

 برم هست آقااجازه_
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 راه لنگون لنگون دنیپوش لباس به کرد شروع آهسته باحرکات که دادم تکون یسر

  برداشتم تلفنو کردیم اوخ و آخ همش و رفتیم

 

 ارباب جانم=

 

 خالصه بهش کن یدگیرس ادیدرب اتاقش از ارنز اتاقش تو بفرست و ماهک+

 ! خانم تومحبوبه به سپردمش

 

 گفت چرا چونو بدون و دیفهم منظورمو

 

 راحت التیخ ارباب چشم=

 

 وگرنه بود نهیزم نیدرا اعتماد قابل کس تنها و سرخدمتکار محبوبه کردم قطع بعدم

 !ارنیم سرش به یچ نبود معلوم حسادت از هیبق

 ادم واقعا کنه تاکمک بود اومده خدمه از یکی دنیپوش لباس کردم شروع نهیآ یجلو

 نهیآ یجلو کنه کم شرشو که گفتمیم دیبا کارش اتمام بعد شک یب! بود یمزخرف

 کردمیم نگاه خودمو نهیا تو توجه یب منم ببنده کراواتمو که بلندشد روپاهاش

 جالب واسم اقعاو یول بهم چسبونهیم چطور بزرگشو یلیخ یها نهیس چطور دمیدیم

 دست هیتا بود ماهک شک یب خوردیم گردنم ریز نفساش که بهم دیچسب اونقد نبود

 دیشا نشمیس زیسا بود الغر یلیخ نیا از که یماهک! کردمینم ولش کردمشینم



 

111 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 یها نهیس کنم فک که بود یدختر نیترازا زیانگ شگفت و تر جالب واسم شدیم۷۵

 بود ۹۰ شیعیطب ریغ

 لحن با و انداختم خودم به نهیآ تو یینگاه بهش توجه یب و بعق دمیکش خودمو

 گفتم یخشک

 

 ..یول ییجا رمیم+

 

 گفتم که کرد نگام ذوق با

 

  عمارت نیا از رونیب یشیگم نمتینب برگشتم+

 

 کرده فک البد کردنیم فک یچ واقعااا نایا رفتم رونیب که کرد نگام واج و هاج

 :/اوسگلن واقعا ادیب تختم تو داره اجازه ییاپ سرو یب و هرخدمه اتاقمه تو ماهک

 هیراهرو به که رونیب برم عمارت سالن در از خواستم بستمیم ساعتمو که همونطور

 ماهک به برم سر هی خواستم بود خدمه یها اتاق یراهرو  که افتاد چشم سالن ته

 برم دینبا که کردم قانع خودمو بازور یول بزنم سر

 :/بدم بها نیا از ترشیب دختر اون به دینبا

 یآدم باوجود اونم بود کننده کسل واقعا بنظرم نداشتم یمهمون نیا به یلیم اصال

 ! شیتخم یصدا بااون زدیم حرف زیر هی که سحر مثل
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 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 41پارت#

 

 یصدا که بهش زدم زنگ حوصله یب سحررفتم ی خونه طرف به شدمو نیسوارماش

 پرشدتوگوشم شادش

  فداتشم سالم×

  ایب درم دم+

 

  زمیاباالعزیب×

 

  دمیغر اعصاب یب

 

  ابرمی یاریم لش ای+

 

 اومدم بمون×
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 خاستیم ماهکو دلم نیماش داشبرد رو انداختم کردم قطع ویگوش

 قهی بااون تر افتضاح شیآرا و افتضاح یلباسا اومد خرامان خرامان قهیدق بعدازچند

 االن ماهک اگر کردم فک نیا به چرا مدونینم توذهنم اومد ماهک لحظه هی باز

 جرش شک یب بود دهیپوش یپارت کنم عرض چه که یمهمون واس یلباس نیهمچ

 نبود سحرمهم خب یول دادمیم

. دمیکش روگونم یدست و کردمو نگاش ضیباغ کرد بوس گونمو شد خم سوارشدو

 گفت یلوس یباصدا

 

 چطوره بداخالقم عشق×

 

 گمیم یچ که یانیدرجر خوابه الشیو تو االن بداخالقت عشق+

 

 البته دادیم سیسرو بودو پالس توخونش سحرهرشب که بود آرش قمیرف به اشارم

 هیلیخ شه رد ازمن نکهیهم نبود مهم واسم

 

 گفت باهول بحث کردن عوض یبرا

 

 یرکردید شدیچ×

 

 گفتم یمحکم بالحن جاش به سوالش به ندادم جواب زدمو یپوزخند
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 تو دونمویم من توعمارتم یبزار پاتو گیباردی+

 

 گفت شخندیبان

 

 تو و دونهیم میدد اونوقت×

 

 ترسوندیم شیپدرعوض اون با منو آشغال شد مشت فرمون دور دستام ازحرص

 غشونهیرتیز دستم دونستیم

 شدم یرانندگ مشغول توجه یب فشارداد مویمردونگ رو گذاشت روشلوار از دستشو

 پمویز پروترشدو بوده کارساز هم دشیتهد و دمینم نشون یالعمل عکس دید نکهیا از

 کمی باهاش رفت ور اونقد حرصش از گرفت خندم رفتن ور به کرد شروع و کرد باز

 بهش قبال چون کردم نگاش شخندیبان نبود معلوم ادیز که یدرحد بود بلندشده

 خوشم اندامش از ارهینم وجود به واسم یکشش چیه کاراش بدنشو که بودم گفته

 کنم خیس تونستمینم هیبق مثل یعاد یکارا نیبااا بود نیا درواقع یول ادینم

 !ماهک یبرا فقط اونم کردمیم خیچراس

 کردمو درست شلوارمو دراوردمو شلوارم تو از دستشو یمهمون محل به دنیبارس

 نیا نهیبب توخوابش یول خادیم خفن سکس هی کردمیم حس قشنگ شدم ادهیپ

  دیتهد معمول طبق زد زنگ که شهیپدرعوض اون بخاطر فقط اومدم میمهمون
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 سحر به توجه یب کنه پارک نگیتوپارک نویتاماش دادم اونجا خدمه از یکی به دویکل

 نگاه اطرافو شخندیبان که همونطور رسوندو بهم بازور خودشو که افتادم راه جلو

 گفت کردیم

 

 کن جمع هواستو هست یتومهمون بابام×

 

  داشتنیبرنم ازسرم ناچرادستیا بودم هشد خسته شد مشت دستام 

 رفت دمینم محل دید که اول همون سحرهم بود گذشته یمهمون از یچندساعت هی

 چنتا تااالنم حد تاچه وقاحت بود گرفته خندم واقعا دیمال همه به خودشو دوری

 نیا حوصله واقعا خودمو چنتاشم کرد رد سحر شویکی که داشتم رقص شنهادیپ

 خاستیم گید زیچ هی دلم بود مضخرف یلیخ داشتمن کصشرو یپارت

 ...دیشا

 !دماهکویشا

 بغلشو

 عطرتنشو

 لباشو

  ترسوشو نگاهه اون

 توسرم خاک کردمیم خیس داشتم که افتاد پام نیب به چشم بدنش به کردن بافک

 زدم صورتم سرو به یآب و رفتم ییدستشوو طرف به پاشدمو شدم سست چقد من

 همش هم یعوض مردک اون شم راحت سحر دست از کردمیم یشمار لحظه فقط
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 کرده یتخم اعصابمو بودم دختر پدرو نیا رنگاهیز همش نکهیا کردیم نگاه منو داشت

 که رفتم سالن در طرف به آهنگ کننده کر یوصدا ها رقصنده به توجه یب بود

 کرد قدعلم جلوم ییوالیه گاردیباد

  

 هیچ+

 

 نیندار حق پس نیبر شنیم ناراحت دخترشون آقاگفتن=

  

 به که دید یچ نگاهم از دونمینم که کردم یشکوه به غضب با ینگاه خدا یوااا

 رفتم رونیب عیسر شه ازاد قفس از که یا پرنده مثل کنار بره کرد اشاره گاردیباد

 که بود هواسمم روندم عمارت طرف به باسرعت نگیپارک از نمیماش دراوردن بعداز

 سحر یها استفاده سو و همانا کردنم مست نستمدویم چون نکنم مست امشب

 من کورخونده یول شه حامله ازمن داشت دوست یلیخ همانا ازمن یخبریتوب

 !باشه جنده هی بچم مادر ستمیحاضرن چوقتیه

 دونمینم شدم داخل شدمو ادهیپ نیماش از کور و سوت عمارت به دنیبارس

 درد کمر نفره هی تخت اون یرو حاضربودم یحت ماهک شیپ برم خاستمیچرام

 دمید ماهکو که رفتم اتاق طرف به یتند یباقدما باشه بغلم ماهک یول رمیبگ

 خودمو دلم تو ناخداگاه بسته سفت یروسر هیبا سرشم خودشو به دهیچیپتوروپ

 طرفش به اروم یباقدما بود حقش یول بودم بالهامن نیا مسبب که کردم لعنت

 رفتم
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 43پارت#

 

 دمیکش اونم دمیکش دراز شدمینم جاکه البته جاکردم روتخت موخود بازور پشت از

 که بلندشه خواست ترس از دنمید با کرد وا چشاشو و گفت یآخ توخواب روخودم

  کردم حلقه دورش دستامو محکم بلندشد غشیج

 گفتم اروم گوشش ریز نمیروس گذاشتم گرفتمو سرشو روم افتاد باز

 

 کجا؟ من جوجه+

 

 گفت اروم بود دردش از کنم فک که دار غضب و لرزون یباصدا

 

 متنفرم ازت یزارینم راحتم شبم نصف یاورد بالسرم کم یخایم یچ ازجونم باز_

 

 نیباا دونستمیم باال روبه دمیکش و گرفتم سفت باسنشو یلپا اومد جوش به خونم

 شتریب درد ادویم کش باسنش سوراخ کار

 نیا از بفهمن همه بلندنشه صداشتا توگردنم کرد فرو سرشو یول بلندشد غشیج

 گفتم ضیباغ.گرفت حرصم کردیم سختم طیتوشرا که یآبرودار

 

 بندازمت خوردن گوه به بکنمت سگ مثل دیبا باشم؟؟حتما اروم یزاریچرانم ماهک+

 من واس یهارشد نمیبب ریبگ ها؟؟؟آروم
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  گفت  یا شده کنترل یصدا و هیباگر

 

 رمیم نجایا از فردا من کن ولم_

 

 کنمیم کسرهی کارتو جلو از یبخور باز اضافه گوه بخداماهک+

 

 گفت هیباگر

 

 بزارم مرگمو کپه امشبو هی یزاشتیم حداقل نامرد_

 

 ستین خودم دست تونتونستم بدون منم نامرد خب گفتم تودلم

 کردم نوازش اروم موهاشو

 

  یکرد شروع خودت ندارم تیکار منکه بخواب+

 

  کرد مچاله توبغلم خودشو

 گفتم آروم یباصدا

  یکنیم نیف نیف کوچولوچقد موش+
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 نمیس به دیمال دماغشو

 

 لباسم ییییا+

 

 گفت هیگر و باخنده

 

 حقته_

 

 بخند توفقط اخ+

 

 یزار هیگر باز که لبشو خوردمیم آروم یلیخ دمیکش تودهنم کردمولبشو سرموخم

 که خاستمیم االن نبود مهم واسم هیبق نظر که یمن بود شده چم دونمینم نکنه

 آروم یلیخ خوردم لبشو و کردم نوازش کمرشو اروم نشه ناراحت ازم ماهک

 رام نیازا و نداره یا چاره دونستیم ومدچونیم کوتاه زود بود بسته چشماشو

 انگار کردو باز چشاشو باترس که رسوندم نشیس به دستمو ومدیم خوشم بودنش

  دیپر خوبش حس اون

 

  ندارم تیکار زمیعز سیه+
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 کنهیدردم نمیس_

 

 بخواب ندارم تیکار باشه+

 

  نمیتوس کرد میقا سرشو بستو چشماشو

 بدم دستش از دمیترسیم یول بسازم کارشو جلو از دخترو نیا خاستیم بد دلم اخ

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 44پارت#

 

 برد خوابم یخستگ از یکِ دونمینم که کردم نگاش اونقد

 

 صورتم یسانت هیتو ماهکو صورت درست که کردم باز چشمو آروم یزیر هیتکونا با 

 لحظه هی گرفت خندم هم به بود دهیچسب دماغامون که یدرحد دمید

 

  گفت یآروم یباصدا
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 ریبخ صبح سالم _

 

  کردم بوس لبشو تند جلوبردمو سرمو

 

 من توله ریبخ توام صبح+

 

 نینش یعصبان کنم یخواهش هی شهیم_

 

 یچ+

 

  اتاقتون نیبر شهیم_

 

 گفت بگم یزیچ تیباعصبان واستمتاخ

 

 یریم یدار من اتاق از نهیبب خدمه خامینم برو االن فقط شتیپ امیم بخداخودم_

 یینجایا شب بفهمن و رونیب

 

 گرفت دهنمو ها بچه مثل که بگم زیچ هی خواستم باز
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 شتیپ گید امیم گفتم برو پاشو کنمیم خواهش نکن پرخاش بار هی_

 

 دادم تکون یسر شده خمس کرد بوس گونمو بعدم

 

 بعدم زدمیم کتکش قشنگ اول خاستیم ازمن ویزیچ نیهمچ یهرک اگه شک یب 

  باهمه داشت فرق ماهک هیقض خب یول روش نداختمینم تفم گید

 

 گفت باناز که کردم نگاش کش دراز همونطور

  

 توروخداااا یرینم_

 کنهیم خرم داره قشنگ دونستمیم که دیکش حرفشو یطور باناز

 

  چرخوندم توحدقه چشامو

 

  دارم کار باهات امروز یول خرشدم ویسر نیا+

 

 شدیم دهید ازاون نشیس بود دهیکش دراز چون که بازش قهی دنیباد

 

 شد بلند غشیج یصدا که گرفتم ازش یگاز شدمو خم زود 
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 بود حقم گید نیا+

 

 دررفتم طرف به پاشدمو بعدم

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 45پارت#

 

 مین کرده داریب صبح۶ منو کرده جاشم همه فکر کثافت دمیکش یپوف اعتس دنیباد

 تیرعا دیبا خودمم توعمارت نکهیازا ننینب منو تابرم خدمه شدن داریب قبل ساعت

  گرفتیم حرصم کردمیم

 

 بودم مجبور ماهک بخاطر یول

 

 ماهک#
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 درد واس جا اونقد هرچند سوختیم بود گرفته گاز یجوری شوریب دمیمال نمویس

 خب یول بود گم توشون مورد نیا که داشتم

  برد خوابم یکِ ندونستم و بستم چشامو

 

 نبود رید ادمیز ۷ ساعت درست دمید که کردم باز چشامو میگوش خوردن بازنگ

 !بهش منو سپرده اوشیس که خانومه دستورمحبوبه خوابم تااالن نکهیا دونستمیم

 برداشتم و خوردیم زنگ داشت که ویگوش

 داشت کارمیچ یعنی خدااا رونیب بزنه کاسه از چشام موند کم مامانم شماره دنیدبا 

 ادمی داره کارمیچ که بپرسم بزنم زنگ تاخواستم و دراومدم شوک از بود شده قطع

 !واسم ستین مهم و ستمین مهم کشهیم دکی مادرو اسم که زن اون واس منکه افتاد

 اتاق از کردمیم درست سرووضعمو که همونطور زنهیم زنگ باز داشت یکار اگه پس

 رفتم آشپزخونه طرف به رونویب دراومدم

 

 خوشحال دعوتن ناهار دوستاش امروز ارباب نکهیا دنیباشن و خوردم صبحونه کمی

  نه نمشیبب نخوام نکهیا از نه شدم

 اگه شک یب بود کوفته کتکاش از تنم کل و کردیدردم هنوز باسنم واقعا چون

 داشت گید برنامه هی ششیپ رفتمیم

 

 میشد کردن زیتم مشغول و ها بچه از باچنتا مینشست ها یسرسبز بانو دستور به 
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 زد حرف کالم دوسه شیکی یول ستین یکس نجایا که انگار شیکی بود اروم اونقد 

 الاقل

 شده خشک بدنم دادم تکون دردناکمو شونه دادیم نشون و۱۲.۳۰ که ساعت دنیباد 

  برم خچالی طرف به استمتاخو شدمو بودبلند

 

 خوادتیم ارباب برو ایب دختر یه=

 

 سرخ خجالت از که کردن نگام همه بود کرده ادا یبد بالحن که( خوادتیم) باکلمه

 شدم

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#
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 تنم شیحرص لحن دنیباشن که زدم در به یا تقه و رفتم اتاق طرف به اروم یباقدما

 شدهیچ خداباز کرد خی
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 طرفم اورد هجوم شدو بلند روتخت از شدم داخل نکهیهم

 

 اتاقت امیم ینگفت مگ یبود یگور کدوم تااالن+ 

 

 ...من خب_

 

  یچونیپیم منو دهیرس ییجا به کارت حاال شو الل+

 

 گفتم باترس و تند تند

  

  دیببخش امیب دینبا نیدار مهمون چون کردم فک بخدا_

 

 گفت ضیغ با دویکش حرص از ینفس

 

 شو لخت+

 

 یی..چچ_

 

  گفت داد با
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 . شو لخت گمیم+

 

 و بودم مونده جلوش لخت کامال دراوردم لباسامو و کارشدم به دست عیسر باترس

 بود تنم نیسوت و شورت هی فقط

 

 هروقت نداشت یرمونیس مرد نیا نمیس گرفتن گاز به کرد شروع روتختو کرد پرتم 

 بود خمار دیدیم منو

  

 ییییییا_

 

 دهیم عسل مزه نتیس+

 

 خوردن کرد شروع خداخواسته از اونم نمویروس دادم فشار سرشو ناخداگاه

 

 نکردم بهش یا  توجه یول گرفت درد کمی باسنم که کردم حلقه کمرش دور پاهامو 

 وارد دستشو خوردیم داشت گممید ی نهیس و بود توچنگش نمیس هی که همونطور

 ...کرد شورتم
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 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 47تپار#

 

 بلند غمیج یصدا دستاش نیب ولم*چوچ بافشردن

  

 بزن غیج فقط تو من ده*جن جوووون کن ناله توفقط جانم+

 

  نگهداشت دستشو که بود دنمیرس اوج به کینزد که کرد تر تند دستشو حرکت 

 گفتم نفس بانفس

 

 اوشیس اخ_

  

 بودم شده رو اون روبه نیازا یول بود شده چم دونمینم

 

  بگو یخایم یچ شاویس جان+
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 گفتم یظیغل بااه

 

  تو*یکلفت_

 

 میتنظ باهام خودشو و دراورد شورتمو حرکت هیبا دمیکش یبلند اه دستش باحرکت

 کرد واردم ضرب هی و کرد

 

 اخخخخخخخ_

 

  داشت یدردوحشتناک واقعا بودو نشده خوب یقبل رابطه اون از سوراخم هنوز

 

 

 روم شد خم آروم یسر نیا  کمرزدن به کردیم شروع خشن که شهیهم برخالف

 

 ؟یندار طاقت کنهیدردم اوشیعمرس هیچ+

 

 ازم ای کنهیم اروم حرکاتشو االن  کردم فک که تصورم برخالف کردم دییتا باسر

  دراومد لرزه به بدنم کرد که یباکار ارهیدرم

 کردمیم یجرخوردگ حس که کردیم جلو عقب توم تند تند یطور
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 مردم خدا یواا اخ شوای توروخدا یا یا_

 

 که بود کرده باز هم از توهوا یطور پاهامو کردیم کارشو تند تند توجه یب اون یول

 بودم مونده زونیآو حالت به

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 48پارت#

 

  واشی کمی اوشیس اخ_

 

  کرد تندتر حرکاتشو حرفم به توجه یب

 

 که توبغلش منو کرد مچاله و شد خم بود توم رش*یک که همونطور در یباصدا

 شد بلند عربدش یصدا رفت نفسم درد از نشم دهید
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 تو یایم یندازیم سرتو که لستیطو نجااااایا مگ هومن رونیب گمشو+

 

  بود استخونم تامغزو که یدرد از

  بود صورتم یسانت هیتو اوشیس صورت شد دربسته بعد که گفتم یاخ

 

 یکنیم اوخ اخ اتاقه تو هومن یدیفهم چون که یشد جنده اونقد من واس حاال+

 

 بهش بگم یچ من ایخدااا بود شکاک العاده فوق کردم نگاش یباناباور

 

 بلندشد غمیج که دراوردش ازم ضرب هی بگم یزیچ تاخواستم

 

 رفت تخماشم کردم حس که تودهنم کرد یطور رشو*یک و گرفتو موهامو محکم

  دهنم

 

 پربود دهنم یول زدمیپام و دست تند تند و بکشم نفس تونستمینم

 

 گفت اروم کنهیم سکته االن کردم حس که یخشم باحرصو

 منه گرفته؟بخدا هومنو چشمت  توش ینیریم شمیم خوب باهات کمیچرا ماهک+

 کلت از کن رونیب فکرشو پس شه رد تیلومتریصدک از زارمینم اوشیس
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 کش دهنم ورفتیم ییاهیس چشام روتخت شدم ولو سرخ یباصورت که کرد ولم بعدم 

 انگار بود اومده

 

  گفت باحرص دیپوشیم لباساشو که همونطور که شد بلند هقم هق یصدا 

 

 امیب تاشب یمونیم نجایهم رونیب یاینم اتاق از+

 چشمتو؟؟ دمینشن

 

 رونیب رفت کارش از یراض که گفتم یچشم یحالیب یباصدا

 

 چرادست خداا دادیم عذابم قبل از شتریب هرروز کنه رفتار خوب باهام که نبود روز هی

 !!!دارهیبرنم سرم از

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 49پارت#

 



 

133 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

  تخت رو دمیکش دراز

 

 ختیریم بهم اعصابمو بودو صیخ پام یال حموم رفتمیم شدمیم داریب دیبا نه

  نداشتم رفتنم رونیب حق

 کنم کاریچ موندم

 کردم داغ وانو و رفتم اوشیس حموم طرف به اروم

 زنهیم دار عمارت نیهم تو منو اوشیس رونیب رمب اگر دونستمیم

 بود یچ دونستمینم گید شدناش یرتیغ نیا

 اندازع نم*کو ص*ک کردمیم حس رفتمیم راه گشاد گشاد سوختویم یلیخ پام یال

 شده غار

 خدمه حموم داد دست بهم یخوب حس دمیکش یقیعم ینفس تووان دنیکش دراز با

 کردنیم حموم توش تاخدمه۴۰ یکاینزد هک بود یعموم حموم هی نداشت وان که

 پربود ساعتم۲۴

 بود تخت نییپا که شلوارم بیج تو از و کردم باز چشامو یگوش زنگ یباصدا

 .بود مامانم دراوردم مویگوش

 

 بله_

 

 .گفت شهیهم مثل سرخوش یباصدا
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 یشد شاخ گریج یدادینم جواب هیچ مامان عشق به به=

 

 شد چندشم زدنش حرف یالت طرز از

 شوهرشم یقایرف دونستمیم بود کرده ازدواجم یحت بود معنا تمام به جنده هی

 .بودم شده خم تخت لبه که نطوریهم نداشت یرمونیس زن نیا دهیم سیسرو

 

 گفتم باحرص

 

 یداشت کاریچ_

 

 دارم کارت دمیم که یادرس نیا به ایب فردا  نخور حرص مامان دختر اوه=

 

 گفتم تیباعصبان

  

 اون از یکی به قولمو بفهمم سرقرار امیب یسر اون مثل اره ندارم کار یکی باتو من_

 یداد یدیم سیسرو بهشون که یخرفت یرایپ

 

 دارم کارت ایب نزن زر=
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 من یکنیم فک خورمینم حرفاتو گول بار نیدوم واس ندارم باهات یکار من_

 یدیم اون و نیا به بدنمو و تن قول که تمیباز شب مهیخ عروسک

 

  شکمم رو یدست شدن گچن با

 گفتم یاخ

 

 زیر هی که مامانم به خواستم باهول اوشیس سرخ صورت دنیباد برگشتمو باهول

  کرد قطع و شد دهیکش دستم از یگوش که بگم یزیچ زدیم حرف

 

 شد دستش ریاس چونم امیب خودم به تابخوام

 و روتخت اورده منو دمیفهم اوشیس صیخ یموها دنیباد بودم توحموم که من

 حموم رفته خودشم

 

 .گفت باحرص

 

 یچ یعنی یکی به بار چن داده توروقولتو یگفتیم یچ جندت مامان به+
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 ⛔��_خشن_ارباب#
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 آروم یسر نیا کردمیم گم پامو و دست تشیعصبان موقع که شهیهم برخالف

 گرفتم قاب صورتشو بادستام

 

 خودش مثل منم خواستیم کردویم باهام مادر اصطالح به زن اون که بود یکار هی_

 خودمو دادمیم نجات یهرسر من یول شم هرزه

 

 کردم بوس گلوشو شدمو خم بعدم

  

 یکنیم آخرسکته بخور حرص کم_

 

 خوشش کارم از انگار که دادیم نشون نویا صورتش حالت و بود آرومترشده انگار

 نمیروس گذاشتم سرشو اومده

  گفتم اروم

 



 

137 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 یخوریم سرما سهیخ موهات_

 

 خوردن به کرد شروع و گرفت دهن به نمویس و گفت ییاوم ها بچه مثل

 

 شدیم مظلوم یطور اوقات یبعض شه خنک دلم که رمیبگ گازش اونقد خاستمیم 

  بده قورتش خواستیم ادم

 

 از بده جرم خواستیم شیپ قهیدق تاچند که هیاوشیس همون نیا که انگار انگارنه

 تیعصبان

 

  واشی اوشیس اخ_

 

  شد کارش ادامه مشغول دادو تکون یسر زمبا

 سرش دراوردم دهنش از نمویس بازور نداشت تیشخص ثبات بچم بود گرفته خندم

 نمویس یکی نیا عیسر بهم بتوپه تاخواست کردو نگام تخس بود شده کبود قشنگ

 تودهنش کردم

  

 گفتم باخنده
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 شیاونقدخورد دردکرد اون بخور نویا_

  

 دورم چکیپ مثل بود نمیس توخوردن سرش که همونطور وروم انداخت پاشو هی

 بودنا کنارهم و ها رابطه نیا ته و داره ادامه تاکجا رابطمون دونستمینم واقعا دیچیپ

 که بوده یمرد نیاول ستین که یالک شدمیم وابستش داشتم منم شهیم کجاخطم به

 و بود نیا من یزندگتو مرد تنها االن باالخره محبت چه کتک و بازور چه بوده باهام

 شهیم خسته ازم موقتم سرپناه نیا یکِ دونستمینم

 نیا دیخابیتام خوردیم نمویاونقدس اوقات شتریب بود شده عادتش کردم بهش یینگاه

 بچست انگار مردگنده

 که شم بلند و ارمیدرب نمویس خواستم رفته خواب نکهیا دنید و دهنش شدن باشل

 کرد باز چشاشو خمارخواب یچشا و بااخم

 

 کجا+

 

  گفتم آروم

 

 خدمه شیپ نییپا رمیم_

 

 . خونشون بره تاهومن یمونینجامیا اونقد یکنیم غلط+
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 یچ_

 

 یدیشن نکهیهم+

 

 چرا اصن نجاباشمیا هفته هی دیبا من یعنی نرفت هفته هی اون دیشا اوشیس یوااا_

 خونش نرفت

 

 نکهیهم رونیب اتاق نیازا یایدرب یندار توحق نجایا موند سالم هی باشه الزم+

 یدیشن

 

 51پارت#

 

 بستم چشامو نشویس یرو گذاشتم سرمو

 

  فکرابودم نیتوهم شیالک یرایگ بودو اوشیس کنم کاریچ

  زد صدام که 

 

  کردم زمزمه اروم
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 !؟ جونم_

 

  گفت

 

 

 ؟یبود یکس با من قبله+

 

  گفتم

 

 یپرسیم چرا_

 

 دیغر باحرص و شده چفت یدندونا با و شد قرمز رنگش

 

 :/کردن لمس و تن نیا نفر چند نمیبب خامیم+

 

 : گفتم تند تند و شدم هول

 

 ک بود یطور تمیموقع یول نخوام که نه نبودم یپسر چیه با تاحاال من بخدا_

 ...من کن باور اوشیس  کنم فک زایچ نیا ب تونستمینم
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 اورد کم نفس ک قهید چند از بعد شد خفه گلوم تو صدام لبام به لباش دنیچسب با

  گفت خشن افهیق هی با دویکش عقب اکراه با

 

 یکس عاشق و یزنیم کیت یکس با روز ی بفهمم بخدا ماهک...یکردیم فک دمینبا+

 بعدشم عمارت کل تو چهیبپ صدات کنمتیم یجوری بافتنا کص نیاز ای یشد

 تسم از اشاره ی منتظر ک ایپول جنده اون با برام یفرق گید نییپا ادیم بد ارزشت

 !یندار منن

 

 گفتم نیغمگ یصدا و تلخ لبخند هی با

 

 دارم؟ االن مگه_

 

  گفت و کرد صورتم حواله یتند نگاه

 

 کهیت یکرد استفاده  میشخص حموم از ک لحظه اون ک ینداشت اگ احمق اخه+

 ... بچه بود گوشت بزرگت

 

 نییپا انداختم سرمو و نگفتم یزیچ یول کردن اب قند انگار دلم ته
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 ⛔��_خشن_ربابا#

 

 52پارت#

 

 رونیب برم هست اجازه حاال اوووم_

 

 کرد حوالم یتند نگاه

 گفتم یآروم بالحن که

  رمینم نزن بابا باشه_

  گفتم ها بچه مثل کردمو لباموکج

 گشنمهههه_

 

 گرفت دندون به لبمو شدو تندخم

 اخ_

  گفت یصیحر بالحن

 حقته+

  رفت تلفن طرف به بلندشد بعدم
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  لیتکم یچ همه اریدونفرب واس غذا خاتون+

.... 

 

 اتاقم اریب امینم نییپا نه+

 

 گفت روبهم کردیم خشک که همونطور گوشاشو باحوله

 

 باال نزده تا بپوش لباس+

 اداشو تودلم کثافت دنیپوش کردم شروع و برداشتم رتختیازز لباسامو باهول

 باال نزده دراوردم

 

 تابش لب ریدرگ اوردن هارو غذا دمید دماوم اتیازعمل بعد و ییدسشو رفتم پاشدم

 باصداش که پرکنم قاشقمو خواستم و تخت رو انداختم خودمو توجه یب که بود

 شدم متوقف

 

 یبخور توهم دادم بعداجازه خوردن به کنم شروع من دیبا اول+

 

 منتظرشدم و دادم تکون یسر هپروت
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 اروم گرفته بغضم حرص زور از بودن هاسردشده غذا و بود گذاشته ربع هی بایتقر

 دمیکش دراز دونفرش تخت رو غذا به پشت

 

  میبخور غذا پاشو+

 

 خورمینم_

 

 بکشم نازشم خادیم حاال بخور گمشوغذاتو ماهک نکن منوسگ+

 

 شروع شدمو بلند اروم فکر نیباا قهرکردن اومده توچه به بدبخت ماهک اخه بگو

 تخت یرو  پشت به خودمو رشدنمیس با بود شده بلند شکمم یصدا خوردن کردم

  دمیکش یقیعم نفس انداختمو

 دیچسب ایخدا اخ
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 حس دنشیباد اتاق تو اومد خانوم محبوبه خوردو در به یا تقه قهیدق چند بعداز

 راجبم االن کنهیم ییفکرا چه شدم آب خجالت از کردم

 رونیب رفت الیوسا برداشتن زا بعد و رفت بهم یا غره چشم انداختو بهم یینگاه

 

 یا کرده بغ چرا فندق+

 

 گفتم یباناراحت

 

 هستم یا هرزه چه کنهیم فک االن البد کرد نگام چطور یدید_

 

 گفت یعصب بالحن

 

 یشیم پرو دمیروم کمی تابهت شو الل+

 

 ...مگ_

 

 سرم به نزده تا ببند دهنتو ماهک سیه+
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 بدم حرص بداخالقو اربابه نیا کمی خاستمیم و خواستیم طنتیش چرادلم دونمینم

 

 گفتم یجگرسوز بالحن

 

  اتاق نیتوا دمیپوس یییهع_

 

 گفتم ستین حواسم انگار که یجور بعدم

 

 شدیچ هومن یراست_

 

  روتخت تاب لب باانداختن

 کردیم نگام یرزخمیش مثل بلندشدم باهول

 

 

 هااااا یبگ اسمشم یندار حق نگفتم مگ+

 ؟؟؟یکن یروان منو یخایم

 یش مونیپش تیزندگ تمام از که ارمیم سرت ییبال سرم بزنه بخداماهک

 

  بودم کرده یروان مرد نیباا که ییجا یب یشوخ از
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 گرفتم سنگر نورتختیا و دمیگز لب

 

  بود یشوخ_

 

  اعصابم به نینر+

 

  بابا باشه_

 

  دمویکش دراز روتخت اطیبااحت بعدم

 کردم موروشنیگوش

 میقبل یها ییدانشگاه هم از  دوتا هدونی جز نداشتم ویشکیه

  دانشگاه گپ هی و

 ددفعهی یول بود بهتر کمی وضعم رفتمیم دانشگاه شیپ وقت چند تا ریبخ ادشی

 اوردم یبدشانس پشت یبدشانس

 کرد نامزد یوقت یول بود خوب حقوقشم کردمیکارم ییآقا هیبا کیبوت هیتو قبال من

 اخه بگو شوهرشو کنم مخ خامیم انگار برم ازاونجا دیبا من که دیچسب نامزدش

 کردمیم تو قبل کنم کارو نیا خاستمیم من بدبخت
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 خواستیم یلیخ دلم بودمو نرفته دانشگاه دیجد ترم از دمیکش یپوف شیاداوری از

 برم

 بود رممکنیغ بایتقر اوشیس باوجود یول

 

 اوشیس_

 

 انداخت بهم یچپ نگاه

 

  فتمگ باخنده

 

 کنم کاریچ خو کنم صدات اوشیس خادیم دلم_

 

 گفتم که داد تکون یسر
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 دانشگاه برم خامیم من_

 

 دراورد بود کرده رشیدرگ بیعج امروز که یتاب لب از سرشو حرفم دنیباشن

 لحظه بعدچند کردو یاخم

  گفت تیباقاطع

 

 نه+

 

  کردم نگاش باتعجب

 

 خبردادم فقط نگرفتم اجازه تو از من_

 

 یبزار رونیب عمارت از پاتو یندار حق یدیشن همونکه هرحال هب+

 

 !!!!بود غد چقد شدینم باورم

 

 رهیبگ میتصم راجبم دادیم اجازه خودش به راحت میلیخ
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  دانشگاه برم دیبا من یچ یعنی اوشیس_

 رمیگیم ماهانه حقوق نجایا از االنکه یول نداشتم یپول که بود نیا واس نرفتم قبلشم

 دانشگاموبرم دیبا دمینم خونه اجاره دارم وابمخ یجا و

 

 گفت بود کارش مشغول که همونطور باپوزخند

 

 شده تنگ زدن کیت واس دلت شماها واس بهونست دانشگاه+

 

 گفتم نداختمیم هیسا روش که همونطور باحرص

 

 هیتو ضیمر مغز تفکرات نیا+

 

 کرد نگام خونسرد یلیخ

 

 چه یبر عمارت اطیح یندار حق یتوحت رنزنزو پس یبر زارمینم یدونیم ماهک+

 شلوغ طیمح تواون دانشگاه یبر برسه

 

 کنم چطورخرت دونستمیم بودم ماهک من اگه اومد لبم گوشه یلبخند
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 نگاه بود کارش مشغول و کردینم نگام که یاون به باحرص و نشستم روشکمش آروم

 کردم یا قورچه دندون کردمو

 دادم ادامه کارم به همونطور روشکمشو دمیمال تنمو نییپا توجه بدونه اروم

 

 خواسته تواون و کنمتیم سگ مثل رمتیگیم دست هی من فقط نکاراتیباا ماهک+

 توذهنت مونهیم فقط توذهنته که یا

 

 همونطور روشو شدمو خم روتخت گذاشتم تابوگرفتمو لب حرفش به توجه بدون اروم

 کردمیم حس نفساشو شدن تند کردم فرو توگردنش سرمو دمیکشیم دراز روش

 .دادیم نشون العمل عکس من بدن به بدجور مرد نیا

 

 گفتم خرکن اوشیس و خمار یبالحن و اروم
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 کنمیم مزخرفو ادم هی حس ینجوریخوا دانشگاه برم بزار توروخداا_

 

 گفت ینچ دادو فشار دستاش ونیم باسنمو

 تو و کردمیم کارارو نیا بود بار نیاول دمیکش و فتمگر لبام ونیم گردنشو پوست

 بودم عروسک مثل فقط من کردویم اوشیس کارارو همه معموال هامونم رابطه

 تودستاش

 

 گفت یا خفه یباصدا

 

 کارات نیا از یشیم مونیپش ماهک+

 

 زد محکم که زدم گردنش به یسیل دمیکشیم روشکمش باسنمو که همونطور

  روباسنم

 اوشیس کنه تخدالعنت اخ

 

  گفتم و گرفتم دندون به گوششو الله

 

 نه؟ مگ برم گید یزاریم_
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 ایوحش مثل گرفتم دندون به لباشو یعصب باحالت که داد تکون نه عالمت به سرشو

 هرچقد ارمیم کم نفس دارم کردمیم حس خوردیم یطور لبامو جون به افتاد

 هیبا ذاشتینم سرم پشت بود گذاشته که یبادست عقب بکشم سرمو خاستمیم

 بود گرفته توچنگش نمویس لباسم ریز از دستشم
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 گفت رگوشمیز نفس بانفس

 

 یکشیم جنون به منو ندارم تیکار روز هی ماهک+

 

 شیکند واشی اوشیس اخ_

 

  دستش ریز قشنگ بود شده له که دادیم فشار نمویس یطور
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 کنمتیم سگ مثل امشب+

 

 یکن خرش بود قرار مثال ماهک توسرت خاک دمیپر باهول رفشح نیباا

 

 گفتم هیگر باحالت

 

 اوووشیس_

 

  روم زد مهیخ خودش و رگذاشتیز منو که همونطور

 گفت اروم

 

 زارمیم یکن میراض ویبد حال خوب اگه امشب+

 

 یبرا که بود دهیرس کجا به کارم ایخدااا کردم حلقه کمرش دور پاهامو یباخوشحال

 بود متیغن نمیا خب یول کردمیم تحمل آقارو نیا یاصوال و ادا دیبا رفتن اهدانشگ

 

 کمرش به روشلوار از پام یال دنیباچسب

 لذت از دیلرز دستاش کردم حس
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 دختر پراز تونستیم دورش که اوشیس مثل یادم داشت تعجب یجا واسم واقعا

 نداد بهم شترویب ردنک فکر ی اجازه یول شدیم کیتحر دیدیم منو بالباسم چرا باشه

 ومامانش گرسنشه یلیخ که یا بچه مثل گرفت دهن به نمویس باال زد لباسمو و

 تند تند و عجله نیا از و بود افتاده هام نهیس جون به روز هی رندادهیش بهش

 به سرشو دمویکش یآه دییدو پوستم ریز که یبالذت یول بود گرفته خندم خوردنش

 دادم فشار نمیس

 

 57پارت#

 

 ..رابطه تو بودم گرفته ادی  زویچ همه کم کم ناخاسته شدینم باورم

 

 ...کنم رفتار تجربه با یادما مثل ناخودآگاه بود شده باعث شهوت انگار ییجورا ی

  

 دادم؛ سر یا ناله و اومدم رونیب فکر از بهشتم ب دستش فشار با

 داد،یم فشارش یه و بود گذاشته پام نیب فاکشو انگشت

 زدم صداش عجز با و گرفتم دستشو مچ بزنه، پردمو بخاد نکهیا ترس از 

 اوشش؟؟یس:

 

 انگشت با بزنمش رمیک با که بعدا واس باشه اون ندارم، یکار بکارتت با: کرد زمزمه

 ؛ دهینم حال
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  شد؛ اشوب دلم تو بدتر بشه، راحت المیخ نکهیا جا به

 دندون ب لبمو بودم، هشد خودیب خود ؛از چرخوندیم بهشتم رو یدوران انگشتشو

 ..... تو بکن نگم و نزنم غیج هوی که گرفتم

 

 انگشتشو حرکت فیح نیهم در و رونیب دیکش دندونام ریز از لبمو دندونش با

 .کرد شتریب

 ؛ دادنینم خروج اجازه لباش و شدنیم خفه گلوم تو هام ناله

 ...شدیم مانع یحس ی یول بده جرم بگم و بزنم غیج خاستمیم یه

 

 58پارت#

 

  دیخواب پشتم دراوردخودشم خودمو خودشو یلباسا  و تخت رو خابوند منو پاشد

 

 از لبمو توم کرد آروم شدو خم روم نیح نیهم در باسنم روسوراخ گذاشت رشویک

 زدن کمر ب کرد شروع هام نهیس رو گذاشت دستشم هی گرفتم دندون به درد

 توسوراخم

 

  بود دهیچیپ تواتاق گرفتنمون لب ملوچ ملچ یصدا گرفتیم لب باهام داشت نورمیاز
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 غیج تونستمینم دادیم فشار نمیس رو محکم دستاشم کرد تندتر ضرباتشو کم کم 

 درد از دادمیم فشار هم رو محکم چشامو فقط بزنم

 

  بود نشده ارضا هنوز اون یول شدم ارضا و دمیلرز هوی  

 

 گفتم و شد بلند روم از

 

 توعه نوبت حاال کردم تیراض من خب+ 

 

  تنش نییپا ب زد اشاره بعد 

 

 سرپا و رفت نییپا تخت رو از رفتم سمتش به حال نیا با یول بودم لش و حال یب

 حلقه دورشون لبامو اروم و  گرفتم دستم ب تنشو نییپا و نشستم روتخت منم موند

 ... اومد رونیب گلوش ته از یاه ک دمیکش روش ینرم ب زبونمو و زدم

 

  اوشیس#

 

 بود لجز شدش ارضا اب بخاطر رمیک
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  شد بد حالم نشستن رمیک رو ک داغش یلبا 

 ؟ شدمیم راحت و دادمیم جرر جلو از نویا یکِ

 

  دارع تهوع حالت بود معلوم چشاش از رمیک ی  کله ب زدیم زبونشو انهیناش

 گفتم و زدم یشخندین

  

  یکنیم ناز چرا بابا باش زود شهیم چندشت خودت کص اب از+

 

 یهمونجور دیرس حلقش ته ب ک رمیک زدم کمر تندتند دهنش تو و گرفتم سرشو

  دنیمک ب کرد شروع نداشت یا چاره ک اونم بزن مک گفتم و داشتم نگه

 

  لذت از وفتادیم تنم به لرزه خوردیم هام ضهیب ب ک زبونش

 

 موخود یکاغذ بادستمال روصورتش دمیپاش بافشار که اومد آبم قهیبعدازچنددق

 ازش هنوز دمیکش دراز روش خودمم و کردم درازش روتخت کردمو پاک خودشو

 بودم رنشدهیس

 

 59پارت#
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 ماهک#

 

  بدترازمن اوشمیس بودم حال یب

 

 دیکش دراز روم آروم یول

 

 ساختمیم کارتو بازم االن وگرنه دارم کار ییجا فیح بشه یشب چه امشب+

 

  مردونش آه واس رفت ضعف دلم ادسرد یبلند آه رولبش گذاشتم لبموجلوبردمو

 

  زدیم نفس نفس تند تند شد شل توبغلم که زدم یچنگ کمرش به

 

 کنهینم رمیس پشت خامیازجلوم ماهک یوا+

 

 نه_

 

 اره+

 

 گفتم یجد بالحن
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  کن رونیب سرت از فکرشو_

 

 دیمال گردنم به لبشو

 

 چون کردم یریجلوگ کار نیازا لبم دنیگز با یول بکشم آه خواستم شدو مورمورم

 نداشتم طاقتشو گهید واقعا من و بده بمویترت بود ممکن بازم

 

 گفت کنن قانع خطاشون کار واس مامانشونو خانیم که ییها بچه مثل رگوشمیز

 

 میجداازترم شدم خسته ازت هروقت اصن بعدش یکنیم میترم برمتیم بخدا+

  دمیم بهت یخواست یهرچ خونه نیماش

 

 ییها وعده نیباهمچ که بودم جنده من مگه داد دست بهم یبد حس ازحرفاش

 کنه خامم خواستیم

 

 !بودم بدتر هم ها جنده از من آره
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 رفت لباساش برداشتن بعداز و بلندشد روم از دویکش یپوف نگرفت ازم یجواب یوقت

 !بود تباهاش در سخت یول کنمیم فکر شنهادشیپ به دارم کردیفکرم البد حموم

 

 اسم دنیباد برداشتم ویگوش شدمو خم کردمو درحموم به یینگاه  شیگوش یباصدا

 کردم اخم سحر

  نییپا شدم پرتاب اهامیرو کاخ از کردم حس امیپ متن دنیباد

 

 (پس یشدیچ منتظرمت زمیعز)

 

  اونو رهیبعدم کنهیم منو اول گید آره بهم دادم فشار دندونامو

 

 خاک کردم حس توچشام اشکو جوشش حرص از شده سرخ صورتم بودم مطمن

 هیچ دردت پس خادیم هوسش واس تورو یدونستیم توکه ماهک توسرت
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 آروم خودمو تونستمینم دیلرزیم حرص از بدنم تمام کنم قانع خودمو تونستمینم یول

 زمستون یتوسرما کردمیم حس خوردیم بهم دندونام بودو افتضاح دستام لرزش کنم

 هی دنیازپوش بعد و برداشتم رتختیز از یشرتیت لرزون و  آروم وندمم لخت توبرفا

 کردیم دیشد یخفگ احساس بالکن رفتم شلوار

  سحرم یزندگ وسط کردمیم حس

  ختیریم نییپا لیس مثل اشکام منه ریتقص مگ کنم کاریچ من خب یول

 

 یکنیم کاریچ اونجا ماهک+

 

 گفتم اشک و باحرص پشتم از صداش دنیباشن

 

 یکرد استفادتو توکه توچه به_

 

 گفت حرص با بعد کردو نگام باتعجب اول

 

 یشیم یجنگ زارمتیم خودت حال به قهید۵ ؟یشد یجن+

 

  دادم تکون سرمو تند
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 میجنگل من یجنگل اره میجنگل من اره اره_

 

 هارو چارهیب حس دادمیم تکون یسر کردمویم تکرار نویا سرهم پشت ها وونهید مثل

 داشتم

 بود حفظ منو بدن تمام اوشیس یول بود نکرده لمس یپسر چیه حال تابه که یمن

 

  اتاق داخل دیکش و گرفت بازومو

 

 گفت شده چفت یبادندونا

 

  یدیم نشون نگهبانا به خودتو رونیب یرفت سرلخت هیچ نیا+

 

  نشیروس زدم جنون و باحرص که شدیچ دونمینم

 

 واس خبردارن شونین؟؟ایتریغ خوش نقدیا خانومم سحر واس شما هههههه_

 ن؟؟یدیجرم قهههی من یسرلخت

 

 گفت اخم و باتعجب
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  یاریدرم هیچ ایباز طهیسل نی؟ا یگیم کص یچ+

 

 توچه به کن ولم_

 

 مرگته چه بگو فهیضع اعصابم یدونیم نکن سگم ماهک+

 

 61پارت#

 

 گفتم یحرص برگردوندمو رومو

 

 گمینم_

 

  بازم لگد و رمشتیز رمیبگ تورو توحموم روز اون مثل کردم هوس اخ+

 

 گفتم کردیم خفم داشت که یبابغض و  انداختم بهش یینگاه باترس

 

 رحم یب_

 

  کمرم دور انداخت دستشو
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 شدهیچ نمیبب بگو حاال+

 

 گفتم بابغض گمیم یچ بفهمم نکهیا بدون

 

 منتظره سحرخانوم نده هدر بامن وقتتو_

 

 هوا رفت خندش کیشل

 

 توبغلش دیکش منو دیخندیم که همونطور هیرگریز بلندزدم خندش دنیباشن

  گفت خنده از دهیبر دهیبر

 

 شده شیحسود یرنگ جوجه+

 

 بود شده تازه دلم داغ انگار کردم هیبلندترگر

 

 اگه یوقت دارم کاریچ باسحر من یکنیم هیگر یدار یچ واس یشد وونهید ماهک+

 یکن رابیس تومنو
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 کردم نگاه چشاش تو بلندکردم سرمو

 گفتم شد کباب خودم واس دلم که ییصدابا

 

  برو منتظرته بهت داده امیپ_

 

 نذاشت که ارمیدرب بغلش از خودمو خواستم بعدم

 

 گید برو بفرما رمهید رمهید االن یگفتیم یتونبود مگ کن ولم هیچ_

 

 گفت اروم

 

 وفتهینم نمونیب یاتفاق چیه باش مطمئن یول شهیم دردسر نرم+

 

  نشیروس زدم هیگر وسط ضیباغ

 

 سرو از که یا جنده اون اونوقت یکنیم راست ینیبیم دورم از منو که ییتو اره_

 نماز انایاح وفتهینم نتونیب یاتفاق چیه کنهیم واست کارایچ معلومه ختشیر

 توخونش باهم نیخونیم
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 و دمیترس بزنم بهش که عاقبتش از یول کردم بلند دستامو حرص از که دیخند باز

 توسرم زدم محکم دیرس خودم به زورم

 

 گفت و گرفت دستامو هاش خنده وسط ضیباغ

 

 وفتهینم یاتفاق گمیم یوقت هاااا یزنیم خودتو باشه بارت نیاخر ایچ ایباز یروان نیا+

 بکنم اونو تونمینم بخامم من وفتهینم یعنی

 

  نشیس رو زدم باحرص

 

  کنهیم واسم میبکنم بکنم چه_

 

 کرد بغلم باخنده

 

  ودحس فندوق+

 

 حرص از بلندشد غمیج

 

 62پارت#
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  ندارم شیکار بخدا بابا بخور حرص کم+

 

 یسر و اومد خوشم بود اورده لیدل واسم و داره یربط چه من به بود نگفته نکهیازا

 غد اوشیس از بود متیغن نمیهم دادم تکون

 همونطور الشیوسا برداشتن بعد رفت کمد طرف به تند و کرد لپم از یهل هل بوس

 گفت ومدیدرم اتاق از هک

 

 کنمیم کتیت کهیت رونیب یاومد بشنوم یرینگ یشوخ حرفمو ماهک+

 

  دمیکش یپوف دیکوب درو بعدم

  رهیسرم حوصلم خب

 

 یهند لمیف کردمیم هاروعوض شبکه که همونطور و کردم روشن اتاقشو یو یت

 شدم کردن نگاه مشغول و دمید

 

  رفت بعدگذاشتنش و اومد یخوردن و مخلفات عالمه هیبا خدمه هی قهیدق چند بعداز 

 شنیسرگرم واسم نامیا خواسته و اوشهیس کار دونستمیم نداشت تعجب یجا

 نکنم رفتن رونیتافکرب
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 عالمه هی یواا خوردن کردم شروع بالذت و برداشتم ویا سرکه پسیچ همه از اول

 شکمم دمید هک خوردم اونقد وفتادیم راه دهنم آب یخوردن همه اون دنیباد بودن

 شهیم منفجر داره

 

 63پارت#

 

 که بخوابم ششیپ لخت بود کرده مجبورم اوشیس اونقد مدتم نیا ومدیم خوابم

 لحاف ریز شورت بدون یحت لخت دراوردمو لباسامو نیهم بخاطر بودم کرده عادت

  دمیخواب دمویخز

 

 دختر هب جیگ و کردم باز چشامو یغیج با که بودم دهیخواب ساعت چند دونمینم

 لحافو کردیم نگام رتیباح دهنشو جلو بود گذاشته دستشو که کردم نگاه یفنچ

 نشع دهید لختم یها نهیتاس باال گرفتم

 

 گفتم حال توهمون

 

 ببله...ب_

 

 گفت رتیباح
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 یبخواب اتاقش تو داده اجازه اوشیس که یهست یتوک=

 

 گفتم باحرص

 

 یکنیم اوشیس اوشیس که یهست یتوک_

 

 ؟یشدختر دوست=

 

 توچه به_

 

 گفت یطونیش بالحن

 

 روتختته لخت دختر هی بدونه مامان اخ=

 

 گفت باخنده که کردم نگاش یجیباگ

 

 تختش نیا رو ادیب یکس داده اجازه اوشیس داداش نمیبیم باره نیاول=
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 کردم نگاش باترس و دمیکش ینیه داداش کلمه دنیباشن

 

 زدم حرف باهات من اینگ اوشیس به توروخدا_

 

  گفت باخنده

 

 واست کنمیم میفکر هیبعد پزمیم مارمولک اون واس آش هی اول=

 

 گفتم یلرزون یباصدا

 

 کشهیم منو اوشیس ینگ توروخدا_

 

 باهاش حاال کندیم کلمو زدم دخترحرف نیباا من دیفهمیم اوشیس اگه شک یب

  کردم بحثم

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#
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 64پارت#

 

  رونیب دییدو یالیخ یب و باخنده

 

 ناست؟؟یا اومدنه وقت ؟؟؟االن دارم من شانسه نیا ایخدااا

 

 اوشیس#

 

 کردنم کیتحر مشغول معمول طبق سحرکه مزخرف حرکات به بودمو نشسته رومبل

  شهیم جنده چقد دختر هی ایخدااا کردم نگاه بود

 تا ییجا کنمیم شیزندان اهمی کشمشیم ای اول همون شه نطوریا ماهک شک یب

 .نهیبن روزو یروشن

 بودو دهیکش دراز روم بودم اومده یوقت از تنه مین هیبا بود دهیپوش شورتک هی

  کردیم انگولکم

 گفتم کالفه

 

 ..دار کارم یسحرگفت+

 

  گرفت دندون به لبامو کنم جملموکامل تاخواستم
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 هم اجبار سر از دادم ماهک به که میقول بخاطر یول بکنم تونستمینم که مخالفت

  نکردم شیهمراه

 نکنه گرفت حرصم کردمیم عمل داشتم قولم به توذهنم که بود شده چم دونمینم

 شم؟؟یم عاشقش دارم من

 

 یا وونهید یکنیم هیفکر چه نیا اوشیس نه

 به سحرو یلبا حالت نیتر خشن با باشم شده ماهک عاشق ممکنه که فکر نیا از

 کبود نمک فک که لباشو خوردمیم یطور شدم شیهمراه مشغول گرفتمو دندون

 دوست خشن حرکات و رابطه دونستمیم دیکشیم آه تودهنم بالذت اون یول شدنیم

 داره

 دست دختر نیا از شدیم چندشم واقعا دادینم دست بهم لباش از یلذت چیه اصال

 خسته باهاش کنم یهمراه شده اجبارم رو از نتونستم گید یحت واقعا نبود خودم

 بودم نشسته روش که یمبل به دادم هیتک حالیب سرمو جداکردمو لبمو ازش

 و توشورتم سحر دست شدن باوارد خواستمیم ماهکو باز که نبود خودم دست

 زدن سیل دمویخواب آلت کرد شروع نکردم یرییتغ چیه آلتم فشردن

  گفت غیباج

 یکن خیس تو برمو ور باهات من نشده باری یندار حس یستین تومرد=

 

 یصدا کنمیم ماهکو یوقت دونستی؟؟؟؟؟م ستمین مرد گفتیم من به یییییچ

 ؟؟؟؟ دارهیبرم اتاقو غاشیج
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  رگوششیز خوابوندم محکم

 

 توعمارتم نهمهیا توکه ازت ادینم خوشم چون کنمینم خیس واست گفتم صددفعه+

 و عمارت غاشیج یصدا و کنمویم ویک یباش دهیفهم کنم فک یدار جاسوس

 کنهیپرم

 

 گفت یآخ و نیزم خورد باباسن که بلندشدم ضرب هی بعدم 

 

 گفت شدو بلند باهول یول

 

 نشون بدنم به یالعمل و عکس چیه یوقت رهیگیم حرصم منم خب زمیعز دیببخش=

  یدینم

 

 گفت گوشم ریز و بهم چسبوند خودشو بعدم

 

 تیکار نهیهم واس تو مویمونیم من تهش و موقتن دورت یها جنده نیا دونمیم=

 نداره اشکال ندارم

 

 دادم هولش باحرص که زد گردنم به یسیل بعدم
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 کن ولم+ 

 

 گفت بود دیتهد پراز که یخونسرد بالحن

 

 واسمون بدشه که کنم یکار هی نزار پس ندارم تیکار کردمو ولت فعال زمیعز=

 

 و دادم تکون یسر یول ارهیب باال خون بزنم اونقد و بکشم عربده خواستمیم حرص از

 اونورترنشستم کردمیم باز دورم از اشودست  که همونطور و گفتم یا باشه

 

 یدار کارم یگفت+

 

  کرد یسرخوش خنده

 

 بدم نشون یعمل داشتم زمیخوعز=

 

 خورد زنگ میگوش بگم یزیچ باحرص تاخواستم

 

 رفت توهم ابروهام هومن شماره دنیباد
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 بله+

 سالم×

 شدهیچ سالم+

 به که االنه دهید ختل اتاق تو ماهکو رستا نکهیا مثل نجایا اومدن نایا مامانت×

 شه ماهک اون حال به یوا بعدش و بگه مامانت

 

 شدمیبلندم که همونطور باهول

 گفتم باحرص

 

 روزبونت ادین اسمش+

 

 گفت یا مسخره بالحن

 

  قربان چشم×

 کردم پاتند یدرخروج طرف کردمو قطع بهش دادن جواب بدون
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 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 65پارت#

 

  بهم دیچسب سحرازپشت هک رونیب دربرم از خواستم

 زمیکجاعز=

 

  جربخوره گلوم بزنم داد اونقد خواستمیم عجز ازحرصو

 زدیم نبض حرص از تنم تمام که بودم کرده کنترل خودمو اونقد

 گفتم شده چفت هیبادندونا

  

 خونه رمیم اومدن نایا مامانم+

 

 امیم منم خوب چه عه=

 

 توکجا+

 

 رفت ادمی یول ششیپ برم بودم داده قول مامانت به=

 



 

178 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 نه االن سحر+

 برگشته یدب از الدیم خونه برو امشبم ندارم کل کل حوصله 

 

 شد الل که شد یفن ضربه

 بود پسرا همه توکون دختر نیا

  عمارت طرف روندم باسرعت و شدمو نیسوارماش یسر

 

 که مامانم دنیباد سالن به رسوندم خودمو تند یباقدما شدم اطیح وارد نکهیا از بعد

 دمیکش یپوف زدیم باد خودشو افاده و سیباف بودو نشسته یاشراف کامال معمول طبق

 گرفتم خودم به یآروم افهیق بود نیهم شهیهم

 

 مامان یزد سر هی شدیچ نیخوب سالم+

 

  پسرم سالم یوا"

 

 چشم نداختیباالم ابرو که رستا طونیش افهیق دنیباد کرد بغلم و جلو اومد بعدم

  دیخند زیر زیر که رفتم بهش یا غره

 گفتم مامان روبه
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 امیب فردا امروز خواستمیم نیاومد نیکرد خوب+

 

 زد ششوین نیاول کردو باز دهن رستا باالخره

 

 به اشاره و شلوغه سرتون نکهیا مثل یول یومدیم یکردیم وقت اگه داداشم بله$

  کرد اتاق و باال طبقه

 

  دمیغر باحرص

 

  اعصابم به نینر دهینرس رستا+

 

 باال انداخت طنتیباش ییابرو

 کرد نگاهمون یجیباگ مامان

 

 چخبره نجایا "

 

 ....هی اوشیس اتاقه تو مامان یچیه$

 

 گفتم باهول بگه حرفشو ادامه تاخواست
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 گشتن و اتاقم رفتن شونیا بابا یچیه+

 

  کردم نگاش دیباتهد بعدم

 که نداشت مشکل ییباکسا فقط یول نداشت یمشکل داشتنم دختر دوست با مامانم

 نهیبب ماهکو که دونستمیم بودن جامعه مرفه طبقه از و داشتن یتوپ یمال وضع

 الیواو بعدم و ارهیدرم اطالعاتشو

 

  بده لو رستا که دمیترسیم نیازهم و

  کردم نگاه رستارو دیباتهد که انداخت بهم یینگاه باشک مامان

  گفتم مامان روبه

 امیب کنم عوض لباسامو برم من+

 

 که یزیچ از در کردن باز با رفتم باال هارو پله باعجله که زد یلبخند روبهم اونم

 دیکش سوت مخم دمید

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#
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 66پارت#

 

 هردوشون در یباصدا که گفتیم ویزیچ داشت انگار بودو مونده ماهک یروبرو هومن

 طرفم برگشتن

 

 ماهک به چشم که یقتو بکشم نفس تونستمینم درست بودو شده متورم گردنم رگ

 ومدیم قدم هی هومن اگه که جذب لباس بااون بودو ختهیر پشتش موهاشو که خورد

 نشیس به دیچسبیم ماهک یها نهیس جلوش

 

 گفتم یبلند یباصدا

 

 نجا؟؟؟؟یا چخبره+

 

  باالانداخت ییابرو حیباتفر هومن

 

 هیمشکل کنم اختالط عمارتتون خدمتکار با اومدم یچیه '

 

 کردیم نگام رسبات ماهک

  گذرمینم خورده که یگوه نیازا حاالحاال و کندست قبرش دونستیم
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 کردم اشاره رونیب روبه دستام بالرزش دیپریم یفشارعصب از پلکم که همونطور

 

 بهت یزیچ تونمینم مامان بخاطر فیح کنمیم روشن فتویتکل بعدا نییپا برو گمشو+

 بگم

 

 یافتاد وضع نیا چرابه اوه'

 

  زدم عربده هتوج یب

 

 نکردم خورددددد گردنتو تا رونیب گمشو+

 

 عقب رفت تند تند ماهک در شدن بابسته شد رد شمیپ از اومدو تند

 

  اومد ییهویی...اومد خودش...اوشیس ببخدااا...ببب_

 گفت هیباگر

 باش نداشته میکار توروخدا_
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 داشت رنظ که یهومن بکشه ششیپ ویهرک مخم دونستیم دیلرزیم داشت ترس از

 انداختم اوردمیدرم کتمو که همونطور نگرفت یجد نکهیا مثل یول کشهینم روشو

  جلورفتمو نیزم کتو

 گرفت دستاشو شدو مچاله توخودش وارید گوشه نداشت یدیام گید اونکه

 توصورتش

 گفتم یآروم یباصدا

 

 بهت بودم گفته یچ من ماهک+

 

 گفت دهیبر نفس و هیباگر

 

 اتاق اومد خودش نکردم یکار منکه اخه_

 

 گفتم؟ یچ من ماهک+

 

 خوردم گوه ددددیببخش_

 

 هیرگریز زد بعدم
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 غشیج یصدا که زدم بهش یلیس ادیب خودش تابه کردم بلندش گرفتمو ازموهاش

 شد بلند

 

 یاریدرم یباز طهیسل من واس شو الل سیه+

  دهنش رو گذاشت دستاشو که زدم گید یکی

  دادم فشارش توبغلم محکم شدو نرم یکم سنگم دل تشیمظلوم نیازا

 االن بود آب سیخ رهنمیپ مطمئنن که کردیم هیگر یجور

 

 یاومد یا عشوه ای شده بدل ردو نتونیب یخاص حرف بفهمم کنمیم چارتیب ماهک+

 واسش

 

 گرفت تومشتش رهنمویپ فشاردادو بهم شتریب خودشو

 

  بعد واس بمونه هتیتنب نکن هیگر حاال بسه+

 رونشونیب یزینر یهرکون یجلو که زنمیم ته از مموهار نیا درضمن

  یدیشن رونیب یاینم درم اتاقت ابرویب

 دمتیبخش نکن فک کنم روشن فتویتکل بعدا امیب
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 67پارت#

 

  ماهک#

 

 که ییجا تا سرمو و کردم مرتب وضعمو و سر پاشدم لش تنه و زار حالت هی با

 حس خودم رو بدوخشنشو نگاه که  یاوشیس نارک از و انداختم نییپا تونستمیم

 شدم خارج اتاق از و شدم رد کردمیم

 

 پناه خودم اتاق به و رفتم نییپا ها پله از توجه جلب بدون و صدا و سر یب یلیخ  

  بردم

  بودن اورده هجوم مغزم ب باهم همشون بد افکار

 بود؟ حقم واقعا وسط نیا بود یچ من گناهه اخه

 !داد؟یب و وداد دعوا و هیتنب همه نیا 

 

 یتایموقع نیا دارنیبرنم سرم از دس یبچگ از چرا شم خیتوب دیبا من جا همه

 ف؟یکث
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 ته از موهامو یچ یعنی ایخدا  کردم فکر اوشیس حرفه به و دمیکش موهام ب یدست

 بزنم؟؟؟

 موهاشه به دختر هی هیخوشگل کله 

 

  زد یحرف هی تیعصبان رو از نینب و االن کنهینم نگامم گید اوشیس بزنم موهام اگ 

 

 .. خب یول مینزد یخاص حرف درسته  افتادم هومنه اون ادی

 ..نشد وقتش یعنی

 

  اوشیس#

 

 بود عمارت ته  اتاق اون تو  فکرم کل اما بودم نشسته خانواده جمع تو

 

 حقشه یول بدزمش یلیخ باشه داشته درد یلیخ نکنه

 

 و شد دود وجدانم عذاب کل اومد ادمی نهوم با زدنش حرف صحنه اون لحظه هی

  برگردوندم ازش رومو و  کردم هومن حواله یخشن نگاه تیعصبان هی به داد جاشو

 

 گفت و انداخت غبغب ب یباد مامانم



 

187 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 ... هوی بهمون ینزن سر هیما؟ بدونه گذرهیم خوش خودت از خبر چه پسرم خب"

 دارم دوسش خودم یرستا مث که من اریب اونم سحره بخاطر اگه

 

 خواهر با رو جنده اون که  نیاز بودم متنفر کردمیم حس و  گوشام نوک عیقرمز

  کنه سهیمقا کردیم ریس اشیبچگ تو هنوزم که معصومم و پاک

 

  گفت که دیفهم دردمو رستا انگار

 

 ب عالقت زانیم که منه یشب گرفته بال یعمل اون یکجا باشه دور به ننه یآ$

 سحره به کنهینم وقت که شلوغه سرش اونقد داداش عدشمممب حده هی تا جفتمون

 ؟یییداوش ن مگه بزنع سر نکبتم

 

  انداخت باال ابرو هی خنده با بعدم

 

   بدم جوابشو کردم باز دهن تا و انداختم بهش دلخور نگاه هی

 گفت کردو یدست شیپ مامان

 دونیم چاله یاالت مثله چرا ایدراورد شورشو شدم غافل ازت گهید کن بس رستا  "

 زدنا حرف نطوریا ستین لیاص خانواده هی دختره شان در یزنیم حرف
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 ...سحر از کمی
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  بزنه حرفشو ادامه خواست تا

 

 گفتم بلند یصدا با

 

 ؟ یکن تموم یخاینم من مادره+ 

 هی یهرآدم گید بسه معصوم طفل نیا سره تو یبکوب رو دختره اون شده کارت

 رارسالنهیام دختره مث بشه یچ که نویا یبساز نو از یبکوب یخایم داره یتیشخص

 ؟یشکوه

 مگ؟ نییدرست خانواده یلیخ

 

  خونسرد نگاه هی با هومن و کردیم نگام ها شده کوب سنگ هیشب مامان
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  دراومده کجا از و هیچ سحر دونستیم چون

 خندم بازه متر سه ششین دمید هیوضع چه تو نمیبب که دیچرخ رستا سمت نگام

  کارش از بود گرفته

 

  گفت و شد مسلط خودش به مامانم

 

 !هان؟ خبرم یب ازش من که افتاده یاتفاق دختره؟چه اون شده سحر تاحاال یک از"

 

 بشه؟؟ یزیچ قراره مگ+

 بحث نیا شدن تموم از خوشحال کردیم دعوت شام واس مارو که خدمه یباصدا

 جنگه تهش دونستمیم که مزخرف

 

 رفتم یغذاخور سالن طرف به همه زودتراز 

 منینش سالن به و خوردن و غذاشون همه کم کم کع کردم یباز غذام با یالک اونقد

  زدم صدا و خانم محبوبه

 گفتم یاروم یصدا با شد کمینزد یوقت

 

   اتاقش ببر توجه جلب بدون زیبر غذا از ماهک واس+ 
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  شد دور ازم و گفت لب ریز یچشم

 

 .. خابهینم گشنه که شد راحت المیخ
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 نیب ک رفتم روبروم جمع سمت ب محکم یقدما با و کردم ترک و یخور غذا سالن

 با برگشتم رو رفته راه و شد بلند بود جامونده یخور زغذایم رو که میگوش یصدا راه

 کینزد گوشم ب ویگوش و زدم و اتصال دکمه  رفتن هم تو اخمام سحر اسم دنید

  کردم

  شد بلند کنه شیقاط هم عشوه کردیم  یسع که شیریک یصدا

 

 ؟ تنفس یکجا_

 

 رارسالنیام قبر سر+
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 گفت یدلخور با-

 

  حساسم یدد رو نکن یشوخ بابام با گفتم چندبار اوشیس _

 

  گفتم و کردم جم صورتمو چندش با

 

 بود؟ یچ امرت+

 

 گفت

 

 ؟ عشقم مگ مزاحمم_

 

 دونمینم  رارسالنهیام هیکلفت  بخاطر دمیم تلفنتم جواب نکهیا باش نداشته شک+ 

 ؟یدیکش یک ب هَوَل توعه ایبروب و جذبه اون با رمردیپ اون

 

 گفت تیعصبان با

 

 هست حواست اوشیس یاقا یریم تند یدار _



 

192 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 ه؟یچ دردت نمیبب بنال کصشرنباف سحر+

 

  گفت عشوه با

 

   االن نیهم قایدق... االن خادتیم دلم+

 

 با ستین من به هواسش یکس که شد راحت المیخ یوقت انداختم سالن ب نگاه ی

  گفتم شخندین

 

 یافتاد ادمنی باال زده عاپس+

 گشاد؟ خواست منو دلت که شد گم توت الدیم واس

 

 : گفت بندش پشت خورد بهم خندس یهرچ از حالم که کرد بلند خنده هی

 

 یکرد بد خودت باشم گشادم یزد خودت پردمو ک نرفته ادتی_

 

 دوتا نه یکی اونم کردم دایپ بکارتتو میترم برگه که نرفته ادتی گفتم اوردموین کم
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 گفت کردو عوض حرفو که اورد کم انگار

 

 نه؟ ای یایم _

 

  گفتم مسخره لحن هی با

 

 لندب ساعت سه دو خابهیم رمیک نمتیبیم یدار و کافور حکم برام سحر یدونیم+

 امینم یدونیم گید نده درد سر نجاسیا مامانم... شهینم

 

 گفت یعصب بالحن

 

 شو الل_

 

 دمینشن یچ+

 

 دیخند باعشوه
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  ادمو یکنیم یعصبان زمیعز خب_

 

 خدافظ+

 

 کردم قطع نموندمو جواب منتظر و

 رفتن عزم شدو بلند هومنم بخوابه اتاقش رفت مامان که زدم حرف نایا بامامان کمی

 کرد

 

 قیررررف جناب  رفتم گید من '

 

 قیرف مثال مردک نیا واس داشتم دادم تکون واسش یسر ندادمو تیاهم طعنش به

 

 رفتم داخل کردمو باز درو رفتم خدمه اتاق طرف به آروم دنیخواب همه نکهیا بعداز

 دهیخواب و شده جمع توخودش ماهک دمید که

 

 گرفتم تومشتم نشویس دمویکش دراز پشت از

 

 داد قورت دهنشو آب باترس دنمیباد کرد باز چشاشو و گفت یاخ
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 دمیکش محکم رولباس از و گرفتم نشویس نوک کرده امشب که یکار ادیبا

 

 گرفت گاز لبشو بابغض

 گاز محکم بردمو توگردنش سرمو نداره گفتنم آخ حق و شکارم دستش از دونستیم

  گرفتم

 باال بردم دستمو دیکش یغیج کنه لتحم نتونست گید

 

 ماهک؟؟ یدیفهم یشیم الل رفت طرفتم هی یشیم الل سیه+

 

 داد تکون یسر باترس

 داد فشار سرشو بادرد گرفتمش چنگم تو بردمو پاش یال دستمو برگردوندمشو

  نمیتوس

 روباسنش زدم محکم دونهی
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 گفتم یجد بالحن

 

 اریدرب پاشو+ 

 

  لباساش دراوردن کرد شروع کردیم نگام تیبامظلوم که همونطور آروم

 داشت فرق یسر نیا یول شورت دونهی فقط یعنی لخت گمیم شهیهم دونستیم

 ارهیدرب اونم زدم اشاره

 

 زدم محکم دونهی بهم چسبوند سفت خودشو توبغلم دیخز شدو لخت کامل

 ومدیدرن کشیج یول شد جمع درد از صورتش که ش*درکون

 سرخ سرخه روباسنش زدمیم سرهم پشت کردنو اسپنک دمکر شروع منوال نیهم به

  بود اشک پره ماهکم صورت  بود شده

 چه باهاش نشه توچشمم چشم یعنی دورباشه هومن از گمیم یوقت که دیفهمیم دیبا

 داشت هومن یجلو که یتیوضع ادیبا کردن سپر نهیس موندنو روبروش به برسه

 هق یصدا و کرد خفه توبغلم وغشیج گرفتم دندون به لختشو سرشونه باحرص

 بلندشد هقش

 گفت هیباگر و گرفت قاب صورتمو

 

  بود اومده تازه مینزد یخاص حرف بخدا_

  یتواومد بدم جوابشو اصال تاخواستم
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  دیبوس لبمو اوردو جلو سرشو تندتند بعدم

 

 کنمینم تکرار گید چشم دیببخش_

 

 !خرشدم

 

 عطرموهاشو گرفتمشو توبغلم سفت شدمو آروم دختربچه هی باحرف من توسرم خاک

  دمیکش مینیب به

 گفتم آروم گوشش ریز

 

 درسته؟ شهینم تکرار گهید+

 

 اره آره  گفت سرهم پشت دادو تکون سرشو تند تند باهول

 

 نگام کردو بلند سرشو هوی بود گردنم و شونه نیب سرش که همونطور کردمو بغلش

 کرد

 

 و کردم بوس قیعم لبشو شدمو خم ارهیب شزبون به دیترسیم و داشت یحرف هی انگار

 گفتم زدمیم زیر یبوسا روچونش که همونطور
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 فندق بگو حرفتو+

 

 "فندق"کلمه با کرد دایپ جسارت انگار

 گفت زود که

 

 یاومد رید داشت؟چقد کارتی؟چ یبود دختره اون شیپ_

 

 گفت یآخ که  گرفتم یمحکم گاز گردنشو تشیحساس همه نیا از

 

 حاالقراربود ومدمین رید نکهیا و یشگیهم یکارا همون نکهیا و  دمبو ششیپ آره+

 

 گفتم بعد کردمو منتظرش یچشما به یینگاه طنتیباش

 

 اومدم مامان بخاطر بمونم شبم قراربود+

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#
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 72پارت#

 

  کرد نگاه اونور و گرفت ازم نگاشو بجاش بگه یزیچ نکرد جرعت یکردول نگام باخشم

  بود نشسته دلم به بدجور دختر نیا اخ

 دراومد غشیج که گرفتم نشیس از یگاز

 گفتم باخنده

 

 ریروبگ من از گید باری یدار جرعت+

 

 گفت هیباکنا

 

 ما واس راشمیتحق آزارو بود شما واس اشیخوش واال_

 

 بردیم حساب کارام همه از دویترسیم ازم ومدیم خوشم دیترس انگار که کردم یاخم

 

 دمینشن یچ+

 

  نمیتوس کرد میقا سرشو کردو نگام آروم و حرف بدون
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 بعد یکنیم محدودم مخالفم باجنس ارتباط نظر از من به یبزن یتونیم یتوهرحرف_

 ؟؟؟یآزاد خودت

 

 هیک ارباب رفته ادتی نکهیا مثل+

 

 نمیروس زد بامشت

 

 هیک سر تاج رفته ادتی نکهیا مثل_

 

  زدم یبلند قهقهه حرفش نیباا

 خودشو دویکش یغیج ماهک داخل انداخت خودشو رستا و شد باز ضرب به در که

 !بود تنم لباس من خوبه کرد میقا توبغلم

 

 کردم نگاش باخشم

 

  اومدنه طرز چه نیا+ 

 که ییرستا به باحرص شدمو زیخ مین بود نورمیا ماهک و بود در به پشتم من

 گفتم باخشم کردیم نگاه طنتیباش
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 نشدم تاسگ رونیب گمشو رستا+

 

  گفت طنتیباش

 

 کرده خلوت میداداش نمیبیم"

 

 بود کم نیهم دمیکش یپوف

 

 یدونیم که اخالقشو نگو یزیچ مامان به رستا+

 

 گفت باخنده

 

 فابه که دتمیجد ویقبل یدخترا دوست باهمه چشهه مامان اخالق"

 

 زادن اشراف مامان قول به اونا کننیم فرق نیا با اونا یدونیم خودت+

 دهیم نشون یالعمل عکس چه نهیبب نویا مانما بنظرت
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 که یحرف خواستم ماهک بغضدار و مظلوم افهیق دنیباد برگردوندمو سرمو لحظه هی

 جلوم یوحش هی مظلوم افهیق اون یجا به دفعهی که کنم درست گفتمو ناخواسته

 .ظاهرشد

 

 گفت غیاجب  گرفتیم لختش تن یجلو لحافو که همونطور

 

 میچ ندار یچیه منه مگ من اتاق یایم یخوریم توگوه اصال اتاق از رونیب گمشو_

 بهم یدیچسب قهید به دم که

 

 توشوک و بودم دعیند ماهکو یرو نیا حال تابه کردمیم نگاش داشتم واج و هاج

 بودم

 گفت بغض و باحرص رستا روبه

 

  باشه دورم شرفت یب داداش نیا نداره حق گید شاهد خودت نیبب_
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  گفت روبهم باداد

 

  یندار ته؟؟؟؟؟حقیحال_

 کنمیم اغفال پسرتو دارم گمیم اصال مامانت به رمیم یبرندار سرم از بخدادست

 نیباش مواظبش کنمیم در به راه از پسرتو ندار یچیه منهههههه

 

 بلندشدم جام از ضرب هی دراومدمو ازشوک

 

 یخوریم یدار یگوه چه+

 

  شد میقا رستا پشت رفتو عیسر کردیم نگاهمون تداش باتعجب رستا

 

  برداره سرم از دست بگو توروخدا_

 

 شد جمع توخودش غیباج که رفتم جلو قدم هی تیباعصبان

 

 گفت اخم با دراومده شوک از تازه انگار که رستا

 

 هیچ اداها نیا اوشیس یکنیم کاریچ$
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 گفتم سرخ یباصورت روبهش

 

  بخواب اتاقت باال برو+

 

 یبکش بدبختو یریبگ که برم آره$

 

 گفت یلرزون یباصدا ماهک

 

 یب من بدبختم من بکش دست ندار یچیه نیا از آقااا ندارم یچیه من یگینم مگ_

 بردار ازسرم دست فقط ستمین زاده اشراف من مامانت قول به پول

  خوردم کتک میزندگ کل اندازه به چندوقت نیتوا

 

 گفتم رگوششیز دمیچسب موهاشو ضرب هیبا دمیپر و کردم یا قورچه دندون

 

 یخوردیم یگوه چه یبود شده میقا رستا پشت خب خب+

 

 موهاش از بایتقر و باال دمیکش موهاشو من یول کنه ازاد موهاشو داشت یسع غیباج

 بود شده زونیاو
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  کنه باز موهاشو کرد یسع اومدو نمونیب رستا

 

 ؟؟یشد وونهید اوشیس$

  شمینم توچشمم چشم باهات گید یبرندار دستتو مامان جون به

 

 گرفتم دستام ونیم سرمو و نشستم روتخت کردمو ولش باحرص

 

 کردیم مارستانیت روانه منو آخر ماهک نیا اخ
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  نباش دوروبرم گید نشو کمینزد گید ندارررررم یچیه من_

 

 گفتم باداد شده یعاص



 

206 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 ؟؟؟شد خوب کردمممممم غلط+

 

 برسه چه بودم کرده تعجب بودم گفته که یزیچ از خودمم کردیم نگام رتیباح رستا

  کردیم نگام رتیباح که ییرستا

 گفت رستا روبه برگردوند روشو باقهر ماهک یول

 

 رونیب بگوبره_

 

 شد موش که کردم نگاش باخشم

 

 رونیب برو امشب به یدیرستار+

 

 بود ماهک نگران یادیز امشب انگار رستاکه

 

 گفت تیقاطع با

 

 یایب دیبا توهم$
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 گفتم کالفه

 

 گید ندارم شیکار رونیب برو بابا یا+

 

 گفت یمحکم بالحن

 

 ییکجا گمیم مامان به رمیم یاین+ 

 

 انگار که بردینم خوابم ماهک بدون ییتنها برم خاستمینم کردم نگاه ماهک به باعجز

 گفت رستا روبه یآروم بالحن که سوخت برام دلش

 

 نداره میکار اوشیس دونمیم برو میکرد تیاذ تورم دیببخش_

 

 در شدن بسته با رفت رونیب دادو تکون یسر ماهک تیحما از یجیباگ رستا

 .بگم زیچ هی خواستم تا و رفت عقب باترس که زدم مهیخ روماهک باحرص

 

 شد باز دردوباره

 

 .....بچ$
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  دید مارو که یحالت با موند تودهنش حرفش

 فتمگ باداد

 

 تو یکرد وانمید یوااا بردار ازسرم دست رستا+

 

  رفت بستو درو عیسر باخجالت

 که ییکصشرا ترس از که گرفتم باحرص لپش از یگاز کردمو مچاله توبغلم ماهکو

 نگفت یچیه بود گفته رستا جلو

 

 کردن غلط به خواهرم جلو منو که همونطور نداختمیم کردن غلط به خانومو نیا من

 انداخت
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 یگفتیم یاداشتیچ خواهرم یجلو خب+

 

 جوجه نیا واس رفتیم ضعف دلم   اخ نمیتوس کرد میقا سرشو کرد نگام باترس

 

  بزنتش رهنمیپ ترسهیم انگار که بود گرفته کشیکوچ یتومشتا لباسمو یطور

 

 کردم بوس لپشو آروم گرفتو خندم ازفکرم

 

 گفتم یآروم بالحن

 

 ستمین هفته هیتا زفرداا+

 

 کردیم کالفم نیا و دادمیم بهش کارامو آمار ناخواسته دایچراجد دونمینم

 بلندکرد سرشو باهول

 

 کجا_

 

 گفتم طنتیباش
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 خوب یجا هی+

 

 باشه افتاده ادشی یزیچ که انگار

 باپوزخندگفت رونیب دیکش ازبغلم خودشو

 

 هیترک نیبر قراره باسحرخانوم یراست آها_

 

 گفت که کردم نگاش جیگ نطوریهم دونستیم کجااااا از نیا کردم نگاش باشوک

 

  یباش چشمم یجلو خامینم رونیب برو پاشو اوشیس_

 

 یدونیکجام تواز+

 

 گید دونمیم_

 

 گفتم بلند یباصدا

 

 کجاااااا از+
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 گفت باترس

 

 گفت هومن_

 

 شد بلند ازجاش باترس که شد چطور افمیق دونمینم

 

 دیرس کجا به باز جاااان اهومنب حرفاتون خب خب+

 

 گفت شیقبل لحن به شباهت بدون باترس

 

 یتواومد نوگفتیبخداهم_

 

 داد؟؟یم حرصم نقدیچراا باز دیترسیم ازم نقدیا که جوجه نیا

 

  دادم تکون یسر خونسرد

 ندارم تیکار ایب+

 

 گفت بود مونده هیروگر که یا افهیباق
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 یگیم دروغ_

 

  کردم حبسش توبغلم گرفتمشو جلو اومد باترس که کردم یاخم

 

 تمام به سپارمتیم یبکن یتونیم یهرکار ستمین نکن فک ستمین یوقت ماهک+

 ممکنه کن جمع هواستو پس باخبرم دنتمیکش نفس از نجایا ی خدمه و نگهبانا

 نیهم اطیتوح سربزنه ازت ییخطا ماهک حالته به یوا یول نجایادایب هومنم یحت

 کنمیم چالت عمارت

 

 ماهک#

 

  زدم نشیس به یمشت باحرص

 

 ذره ریز نجایا من دنیکش نفس اونوقت ویریم بادختر خودت خوبه پروخان_

 گرفت سرشونم از یباپسر؟؟گاز امنی یریم نه؟؟توبادختریب

 گفتم غیباج که

 

 امشب تومنو یکشت اوشیس_
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 گفت شدم محوصورتش که یخند باتک

 

 حقته+

 

 !بود خرکردنش وقت حاال خبببببب
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 یپسرکن پسر نشنوم+

 

 گرفتم ازش نگاهمو کرده بغ

 

 چراقهرکرد باز من فندق+
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 بزنم غیج یازخوشحال خواستمیم که کردم ذوق اونقد "من فندق" کلمه دنیازشن

 گفتم یریدلگ بالحن یول

 

  گید گذرهیم خوش باسحرخانوم_

 

 مجبورم+

 

 دمیکش ششیر ته رو اروم دستمو

 

 یخورد کجا از ینفهم کنمیم یتالف یطور کارتو نیا بخدا یبر_

 

 داد کمرم به یفشار

 

 یخوریم گوه یلیشماخ+

 

 گفتم یقاطع بالحن

 

 گفتم همونکه_
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  هام نهیس یال کرد سرشو

 

 مجبورم یفهمیم ماهک+

 

 ؟؟یچ یعنی حرفت نیا_

 نهیروس زد باحرص یکنیم توقبول مجبوربودم بگم بعد گردش پسر هیبا برم االن من

 دراومد آخم که هام

 

 گفت باحرص

 

 یبزن مثال گروید یکی یریمیم جزخودت+

 

 شد کج سوزشش از افمیق و دمیمال نمویس

 

 رفتم بهش یا غره چشم

 

 برقصم فازش به گهیم یسحرهرچ مدت عی که هست یمشکل هی+
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 برد پام یال دستشو که کردم نگاه اونورو باقهر

 

  دمیپر ازجام باحرص

 

 اااایزنینم من به دست_

 سحر با فردا بامن امشب

 

 دندون به نمویس همونطور رشویدزیمنوکش طرفم اورد هجوم کردو نگام شده یعاص

 گرفت

 

 رفت نفسم دردش از

 !رفت من از یخدافظ بدون فرداش اوشیس و گذشت شب اون
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  زدینم زنگ یول داشت رموشما نکهیباا معرفت یب و گذشتیم رفتنش از روز سه

 

 کننیکارمیباسحرچ دارن االن یعنی

 

 سکس؟

 معاشقه؟

 ..گید یزایاچی

 

  گرفت بغضم نایازفکرا

 

  ندارم موندن سرپا ینا گید دنیکارکش ازم اونقد حرص از خدمه چندوقت نیتوا

 

  بود قهید ۴۰ من استراحت یول داشتن استراحت دوساعت خدمه هرروز

 

 همه انگار بود توجه یب دادوینم تیاهم بهم گید اوشیس ونبودت هم خانوم محبوبه

 بوده اوشیس ترس از توجهات ی
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 عیما اون به چون بود پوست پوست کال دستام شستمیهرروم خدمرو یغذاها کوه

 یزیچ هاشون کهیت و دعوا جز گمیم هرچقدبهشون و دارم تیحساس ییظرفشو

 شهینم بمینص

 

  بود شده تنگ اوشیس واس دلم

 لطف به من فقط و سخته واقعا نجایا کردن یزندگ دمیفهم تازه تاشیاذ کتکاو باتمام

 نجایا کردمیم یخانوم بایتقر که بود اوشیس

 

  عمارت اطیح از نیماش یصدا دنیباشن

 اطیح ارهیب نشویماش نداشت حق اوشیس جز یکس کردم نگاه پنجره از باتعجب

 نگیبردپارکیم دیبا چون

 ؟؟؟ کارداشتیچ یعنی کردم نگاه تعجب با نهوم نیماش دنیباد

 بدبختم برسه اوشیس به خبرش ادین من کینزد خدا یوا

 

 خورد زنگ میگوش که بودم فکرا نیتوهم 

 

 یناشناس شماره دنیباد

  گفتم پرت هواس همونطور زدمو و اتصال

 بله_



 

219 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 سالم+

 

 که  زدیم زنگ دیبا یزمان!!!!!روووز سه بعد دراومد کاسه از چشام صداش دنیباشن

 اومده هومن

 

 الو+

 

 یخوب سالم_

 

 چخبرا خوبم+

 

 گفتم حواس یب کردمو نگاه ازپنجره

 

 یسالمت هوووم _

 

 گفت یبلند یباصدا

 

 یدیم جوابمو پرت یدار هومنه به حواست+
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 یچ_

 

 کن قفل درو برو اونجاست هومن دونمیم+

 

 ....ووید_

 

 کن قفل درو گفتممممم+

 

 کشهینم دست حال نیتوا حالشم و عشق تو خرابه اونور از دمیکش یپوف

 دمیتوپ یحرص یباصدا

 

  هومن کنم قفل درو هیچ که یافتاد ادمی تازه یزد زنگ سرروز بعد منو کن ول_

 ....بخو منو قراره مگ

 

 شووووو الللللللل+

 یرشدیش ینخورد کتک روز سه ماهک یکن میروان یخایم

 

 یکن سکته حرص از کنمیم یکار رسهینم بهم دستت ویاونور که االن آخ
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 گفتم یناز یصدا بالبخندو

 

 اومده شدهیچ هومن نمیبب برم من گید خب_

 

  زدیم نفس نفس ازحرص

 

 کنماااایم کهیت کهیت تورو رسونمیم تاشب خودمو شده بخدا نکن یروان منو ماهک+

 

 گفتم رمیبگ یجد حرفشو نکهیا بدون

 

 فعال گید خب_

 

 کهیت منو ادیب اگه کردم قطع ویگوش ترس از من مدواو گفتنش ماهک داد یصدا

 کنهیم کهیت

 زدم لبخند لکسیر رهیم ادشی و اونجاست بعدم تاچهارروز نکهیا بافکر یول

 

 شک یب کردوینم فراموش  گید اونو بدن بهش خبرشو دمیترسیم نرفتم رونیب یول

 زاشتیم نمیروس دویبریم سرمو
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 رفت شدو نیماش سوار بود دستش کاغذ چنتا که یدرحال قهیدق چند زا بعد

  کردم نگاه میگوش به دمویکش دراز روتخت

 اونقد کنم یاوک دانشگاهمو برم بود قرار مثال بود یا کننده خسته یروزا واقعا

 کردنم مرتب بعداز باهول دمویپر جام از یغیج یصدا با برد خوابم که فکرکردم

  رفتم رونیب

 بودم شده خسته گهید واقعا شستمیم لباس توحموم داشتم بکوب شب۸ ساعتتا

 استفاده نیماش از دینبا اونا واس و داشتن یخاص رنگ که بودن لباسا یسر هی

 یکردیم

 دراومد پدرم

 

 دمیخواب گرفتم تخت رفتمو اتاقم به شام خوردن بدون آروم

 شدم ردایب خواب از شکمم یباصدا که بود چند ساعت دونمینم 
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 شک یب کندیم سرمو دیدیم منو االن بانو اگه رفتم آشپزخونه طرف به آروم

 

 جام دمیکش دراز باز رفتم خوردمشو تند بود مونده مرغ کمی

 

 گید ومدینم خوابم

  شدم میباگوش وررفتن مشغول 

 و دانشگاه چرا که شدن نیا یایجو همه دادم یموجیا و رفتم ییدانشجو گپ

  حرفا نیا از کمی امویب خامیم فتمگ منم کنار گذاشتم

  میشد چت مشغول همونطور مویویپ اومد سجاد دوستام از یکی

 

 یخستگ از که میکرد چت اونقد

  برد خوابم

 

  نمیروس یدست شدن چنگ و شد گرفته رگردنمیز از که یباگاز

 ...گرفت قرار دهنم رو یدست بکشم غیج تاخواستم و کردم باز چشامو ترس با

 

 

 

 ⛔��_خشن_ابارب#
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 شدم آروم دید یوقت کردم نگاش باتعجب بود روصورتش یاخم که اوشیس دنیباد

 روم دیکش دراز برداشتو دستشو

 گفتم یاخ

 

 یاومد یکِ سالم_

 

 اومدم تازه+

 

 یییییییآ

 

 بخاطرش ویکنیم هومن هومن یگوش پشت از من واس دهیرس ییجا به تیکار حاال+

 یکنیم قطع روم ویگوش

 

 گرفت گاز محکم رو یقبل یجا و

 

 شونش به دمیکوب غیباج
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 زدن و دیتهد به کن شروع بعد برس راه از یوحش_

 

 نمیروس گذاشت سرشو و گرفت ازم نگاهشو بااخم

 حاضر یحت من که داشت یچ مرد نیا بود شده تنگ گفتناشم زور نیا واس دلم اخ

 ..باشه فقط یول بخرم جون به کتکاشم بودم

 

 گفتم رگوششیز آروم

 

 گذشت؟ خوش_

 

 ..گفت یییهومم کردو یخند تک بسته چشم

 

 دادم فشار بهم چشامو ازحرص

 

  شدمیمنفجرم داشتم حرص از یول کنم شیعصبان و بگم یزیچ نداشتم جرعت

 باشه مسافرت چندروز دختر هیبا یدار دوستش که ویکس نکهیا تحمل سخته یلیخ
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 نیا تو یول اومده وجود به یکِ از یوابستگ نیا دونمینم دارم دوست اوشویس من آره

 نیا و داشت هم یرپوستیز یمحبتا اشیاخالق بد باتمام بودم باهاش که یوقت چند

  لرزوندیم منو ی ساده دل و دست

  داشتن دوست نیا از داشتم ترس

 ..یشیم خسته ازم یروز هی دونستمیم نکهیازا

 ازندمی مردم بدونه یحت ندارم هعم هی من و لهیاص خانواده هی از اون نکهیازا

 کنه رونیب هم نجایا از منو که شه خسته ازم یطور یروز دمیترسیم

 شیدور بودم دهیفهم تازه روز چند نیتوا کردم حلقه دورش دستامو سفت بابغض

 تونمینم واقعا اون بدون و سخته حد تاچه واسم

 تگف یقیعم بانفس کردیترم سفت دورم دستاشو که همونطور اونم

 

 بود شده تنگ فندقم واس دلم+

 

 قشنگ نیازا جمله مگ شده تنگ من واس دلش خدا یواا دمیبوس گردنشو باذوق

 هست ترهم

 نیا صدبار تاصبح من یول دهیخواب داد نشون شدو منظم نفساش چندلحظه بعداز

  شدم مرگ ذوق کردمو مرور جملرو

 داره انگار ویزیچ اخمبا و دستشه میگوش که دمید اوشویس شدم داریب یوقت صبح

 خونهیم
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 گفتم بود خواب از یناش که یجیباگ

 

 کنهیم کاریتوچ دست من هیگوش_

 

 گفت یعصب افهیباق

 

 هیک سجاد+

 

 یچ_

 

  گفت باداد
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 باهاش یکصشرگفت شب نصف تا هیک سجاد گمممممیم+

 

 لتنگشمد گفتم کردم غلط من آقا کرد شروع اومد باز بفرما

 

 انداختم تخت از خودمو باترس که طرفم برداشت زیخ ضیباغ ازم یجواب دنیبانشن

 موندیم یرزخمیش هی مثل ترموندم اونور نهییپا

 

 یخاص زیچ یخوند کنم فک که چتارم امهیدانشگاه...هم از یکی  خدا.ب..بب_

  مینگفت

 

  زد یشخندین باحرص

 

 خرهههههه؟؟؟؟؟ نره نیا بخاطر دانشگاه برم دانشگاه برم آهااا+

 

  جرخورد گلوش گفتم دیکش که یداد با

 گفتم آروم رفتمو جلو باترس کردمیم آرومش دیبا نبود فکرا نیا وقت االن

 

 میبود قیرف نطوریهم قبال که دانشجوهاست از یکی نه بخدا_
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  گفتم باهول اخمش دترشدنیباشد

 

 توفکرته که ییقایرف ازاون نه_

  میبود یدرس قیرف

 رمینم نیا بخاطر من بخدا نیهم و میزد حرف درسا و استادا از کمی شبید عدمب

 

  توبغلش دیکش منو و گرفت مچم از که گرفتم خودم به یزار افهیق

 

 گید بودم خشنش حرکات نیا عاشق

 یکن یهمراه دادینم فرصت یحت کردیم بوسم تندتند لبمو رو گذاشت لبشو

 

 گفتم آروم

 

 یاومد زود شدیچ_

 

 گفت کردیم بوس گردنمو که نطورهمو

 

 شد تموم زود حمونیتفر+
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 حال؟؟؟؟ و عشق بودن رفته خانومشون باسحر که رفتیم ادمی همش من چرا

 

  گرفت یگاز رگلومویز تندبرد بازسرشو که فرستادمش عقب باحرص

 افتاد گردنش زیر یها یکبود به چشم که بگم یآخ خواستم
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 کیکوچ کیکوچ یها یکبود بودو زیر یگازا یجا کال موندم گردنش تما

 

 به زدم زل دید که بگه زیچ هی خواست کردو بلند لحظه هی سرشو دمیند شب چرا

 گردنش

 گرفت گردنشو باهول

 

  شونش رو زدم غیباج
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  رونیب گمشو_

 

 میگر رونیب اتاق از انداختمش که کردم دادیب و داد اونقد بگه زیچ هی تاخواست

  من سراغ اومده حاال کرده حالشو و عشق اونجا آقا بود گرفته

 

 یبش کمینزد بزارم گید باری اگه ستمین ماهک

 

 طرفمم اوشیس چیه گرفت خودشو هیعاد روال یهرچ و گذاشت روز ازاون روز چند

  کنم نازم بخوام من که ومدین

 افهیق منم نماندکه گفتهنا کردینم نگاه هی یکردن آماده هم زویم یحت بود توجه یب

  دادمینم رو و بودم گرفته خودم به یعبوس

 

 اونقد یول بکنم دانشگاهمو یکارا برم که رمیبگ اجازه خانوم محبوبه از بود قرار امروز

 اجازه خانوم محبوبه از ۱۲ ساعت یهول هول بازور نشد وقت که شدم کار مشغول

 بده اجازه آقا دیبا که گفت اونم و گرفتم

 

 کنم کاریچ بودم مونده المنحا

  بودم مونده دودل در پشت رفتم اتاقش طرف به ینامطمئن یباقدما

 رمید داشت رفتمیم دیبا بود یچ چاره خب یول سمیوا روبروش خاستمینم اصال

 "اتویب"کلمه با که درزدم به یا تقه شدیم
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 بشر نیا بود تاب لب تو سرش بودو دهیکش دراز روتخت معمول طبق کردم باز درو

 موندم کنه اداره شویکوفت شرکت یکارا خاستیم چطور دونمینم نداشت تابو لب نیا

 

 شدم مزاحم دیببخش سالم_

 

  گرفت خودش به یخونسرد افهیق یول کرد نگام کردو بلند سرشو تند

 

 بله+

 

 گفت خانوم محبوبه یول رمیبگ یمرخص امروزو خاستمیم من_

 

 گفت تیباقاطع

 

 چرا+ 

 

 د؟؟یببخش_

 

 گفت یباکالفگ
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 نیبریم فیکجاتشر+

 

 ه؟؟یچ واس یا خورده و دوماه تو روزه هی یمرخص که مهمه واقعا_

 

 تابش لب تو کرد سرشو خونسرد

 

 یبر یندار اجازه ستین یمهم کار پس+

 

 گفتم قرچه بادندون

 

  ییجا برم دیبا هیکارمهم_

 

 کجا+

 

 بود دراورده و کفرم

 

  دانشگاهم یکارا دنبال رمیم_

 

 عمارت؟ از رونیب نیبر دانشگاهتونو میتا نیندار اجازه که نیدونیم وشما+



 

234 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 دیلرزیم حرص از پام و دست

 

 نیکرد صادر اجازشو قبال شما یول_

 

  بود قبل واس اون+

 

 شد کارش مشغول باز ها بچه مثل تخس بعدش

 

 نجایااز دیبا من که بدن بندرو مدارک نیبگ بانو به خواهشا نیدینم اجازه شما خب_

 برم

 

 یوحش هی به کردیم یحکمران خونسرد که یاوشیس ازاون کردو بلند سرشو ضرب به

 شد لیتبد

 

  یبر یبخوا ییجا یکنیم غلط+

 سرجات یتمرگیم

 

  انداختم باال ییابرو دادنش حرص یبرا
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 ارباب واا_
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  سمتم شد براق

 

 زهرمار+

 

  گفتم و یجیگ به زدم خودمو مثال

 

 اومده شیپ یمشکل ارباب_

 

 نگهداشته خودمو یجلو یول بود گرفته خندم بزنه کتکم پاشه خواستیم حرص از

 بودم
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 شدم سرخ خجالت از زد که یباحرف

 

 یکنیم ارباب ارباب االن نبودم ارباب کردمتیم بود هوا لنگات که موقع اون هیچ+

 

 گفتم یدج بالحن هیخبر نکنه فکر و نشه پرو نکهیا یبرا

 

 رمیبگ لیتحو مدارکمو برم که ای یمرخص برم هست اجازه_

 

 یایم راننده با یریم راننده با داد تکون سرشو کالفه

 گفتیم داشت یچ یروان نیا کردم نگاش باتعجب

 

 ؟ دهیم یمعن چه کارا نی؟؟ایچ یعنی_

 

 گاهودانش دیق ای یکنیم گفتمو که یکار نیاهمی گفت کردو نگاه توچشام تیباقاطع

 یبر عمارت نیازا یندار حق که یدونیم نمیا و یبزن دیبا

 

 کردم نگاش شخندیبان

 

 شدم بدهکار زمیچ هی نکهیا مثل_



 

237 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 گفت تخس

 

 هست که نهیهم+

 

  بلندشد صداش که رونیب برم خواستم برگردوندمو رومو باحرص

 

 رون؟یب یبر اتاق از دادم اجازه من کجا؟مگه+

 

  شمیم یکفر داره گهید ن؟؟بخدایبردار سرم از دست شهیم محترم یآقا_

 هیچ ادااصوال نیا

 

 

  اوشیس#

 

 کردمیم نگاه زدیم حرف الیخیب که یماهک به باحرص
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 و یبامهمون سرمو که کردمیم یسع چقد شبا و بودمو دختر نیا دلتنگ چقد من اخ

 پولم هی سکه دونستمیم چون سراغش تانرم کنم گرم کارام به دادن سروسامون

 ومدیبرم یهرکار کردم من که یباکار سرتق نیازا نهکیم

 اخمام کارشه به مشغول کجا ستین معلوم بعدش و بره نجایازا ماهک نکهیازفکرا

 نشوند یکرس به حرفشو باز سرتق خب یول توهم رفتیم
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 حق یول انبار تو کنمیم تیزندان شده نکن فکرشم ای یایم یریم راننده ابای ماهک+

 یندار رفتن رونیب

 

  گفت یا باشه باحرص

 

 باراننده فقط بعد یها یسر از برمتیم خودم امروز شو آماده برو پاشو حاالم+
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  نیزم دیکوب پاشو باحرص

 

  مییا مدرسه بچه مگ_

 

 گفتم نکهیهم+

 

 مشغول بلندشدمو آروم اومد لبام رو کاراش از یلبخند که رفت دویکوب درو باحرص

  شدم دنیپوش باسل

 

 خو یول بودم سحر و رستا و بامامان درواقع نبودم تنها هیترک رفتم که روز همون

 شد زهرمارم

 بهم دنیچسب اونقد رسما دنییگا منو سحر موییدختردا یول میبود رفته مییدا خونه

 بود ماهک به همش فکرم نورمیازا دمینفهم گردش از یچیه

  بود هرزم ییدختردا اون کار گردنمم یکبود

 مییدا بخاطر ممییدختردا به و نداشت ارویخور گوه نیهمچ سحرجرعت چون

 دیرس حسابشو خوب سحر البته بگم یزیچ تونستمینم

 

  رونیب زدم اتاقم از دمویپوش لباسامو
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 معمول طبق  بودن کار مشغول که دمید خدمرو رفتمیم سالن طرف به که همونطور

 

 کردم روشن نویماش رفتمو اطیح

 

 شد نیسوارماش بدوبدو ماهک قهیدق۵ بعداز

 

 شد رمید دیببخش _

 

  یدیمال هیچ آشغاال نیا+

 

 کرد نازک یچشم پشت

 

 گفتم دیباتهد

 

 ایکنیم پاک ماهک+

 

 گفت غیباج

 

 شمیم عن هیشب کنم پاک_
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 تودهنش زد محکم که گفته یچ دیفهم انگارتازه

 

 هوا رفت خندم کیشل

 

  گفتم یبامسخرگ

 

 عن فهیح زمیعز نه+

 

 گفتم خنده وسط که کرد نگام باحرص

 

 کن پاک صورتتو هنوز نرفته ادمی خب+
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 نده ریگ یالک_
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 دست؟؟ کف اندازه شده ه؟؟لباتیالک نیا+

 

 گفت هیباکنا

 

 گفتم یزیچ من بود شده کبود من باسن اندازه شما گردن مگ_

 

 گفتم آروم طرفش شدمیم خم هک همونطور یدرار حرص لحن و باخنده

 

 من بشم باسنت یفدا آخ+

 

 شد بلند حرص از غشیج

 

  لبا نیا واس دادمیم جون اخ گرفتم دندون به لباشو شدمو خم

  در به دیکوب خودشو و زد یغیج

 گفت غیباج

 

 کنمیم فرار شده خراب نیازا بخدا وگرنه یشیم من کینزد باشه بارت نیآخر_
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 گفتم باخشم

 

 یخوریم گوه یلیخ شما+

 

 گفتم همونکه_

 

 گرفتم ازش نگاه یحرص

 

  نشدم کار به دست تاخودم کن پاک آشغاالرو اون الاقل+

 

 کرد کمرنگ رژشو و برداشت یکاغذ مال دست آروم

 

 رونیب زدم درعمارت از و افتادم راه به

 

 میرفت گفتو دانشگاهو اسم

 

 کوتاه دختر نیا جلو اونقد کرد ددایب دادو باز که برم باهاش منم خواستم دانشگاه دم

 بود افتاده فشارم بودم اومده
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 زنهیم الس نفر باچند نباشه معلوم و باشه شلوغ طیمح نیتوا تنها بعد به نیازا نکهیا

 شدیم یتخم اعصابم

 

 شد نیماش سوار یباخوشحال و برگشت ساعت مین بعداز

 

 تکون یسر بالبخند اومدو رونیب دانشگاه دروازه از یمرد بود جلو نگاهش بالبخند

 زد لبخند دادو تکون یسر متقابال نمیا که داد

 

  کرد شروع بفرما افتاد لرزش به دستام ازحرص

 گفتم یخشن یباصدا

 

 واسش یدیم چاک خنده ینطوریا هیک+

 

 رفت واسم یا غره چشم

 

 استادمه_

 

 !شک یب شدمیم واانهید من خدا یواا
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 گرفتم ازش چشامو رصباح

 گفتم لب ریز

 

 سایوا رسمیم حسابتو+

 

 دوستم خونه برم خامیم_

 

 بهتااا باز رودادم دوخط+

 

 !دوستم خونه برم خامیم_

 

 دوستت کدوم+
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 چه تو به_

 

  خونه میریم یشیگم پس+

 

 

 گفت باپرخاش

 

 اه گید نیکن ولم دارم یمرخص امروز من آقا_

 

 اعصابم به نینر+

 

 گفت یا کالفه بالحن

 

 النا میدانشگاه هم خونه رمیم_

 

 یگردیبرم چند ساعت+

 

 رفت بهم یا غره چشم
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 دونمینم_

 

 دنبالت امیم ساعته هی+

 

 شه تموم حرفامون دیشا بعد ساعت سه حداقل  کمه ساعت هی اووووو_

 

 دمییگا+

 

 روصورتم شد خم باحرص

 

 ویک اونوقت_

 

 گفتم بود جلو به شمچ بودمو یرانندگ نیدرح که همونطور طنتیباش

 

 گهید گهید_

 

 هوااا رفت غمیج بازوم باسوزش

  یوحش یییییآ+
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  کرد نگاه اونورو تخس

 

 حقته_

 

 ماهک ارمیدرب ازت یپدر هی من اخ+

 

  غلطططط_

 

  زدم یمرموز شخندین

  برگردوند صورتشو که

 

 بود یآپارتمان خونه هی داد بهم آدرسو

 

 یاینم یوفتینم راه خودت اوال+

  فرستمیم راننده ای امیم اخودمی یزنیم زنگ اول کنمیم دیتاک دارم کماه

 

  کرد نازک یچشم پشت
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 باشه_

 

 انداختم بهش هم یزیآم دیتهد نگاه

 

 باشه حرکاتتم مواظب+

 

 گرفتم مچشو که شه ادهیپ و کنه باز درو خواست
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 جلو بکش شالتم+

 

 گید دوستمه برم قراره گهکجام یکرد وونمید اوشیس_
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 یدونیم اخالقمو که خودت کنمیم لطف یادیز دارم نمیا باشه دوستتم خونه+

 برنگردونمت نشم تاسگ بده انجام و کن تیرعا گفتمو که ییزایچ

 

 جلو دیکش شالشو آروم ازترس

 گفت کنهیم خرم داره دونستمیم که یمظلوم بالحن

 

 خوبه؟_

 

 بهم کارش االن چون و زارهینم بعدا دونستمیم دمز مک رگردنشویز قیعم شدمو خم

 یمردگ خون که یرد دنیباد جداشدم زور به لحظه چند بعداز گهینم یچیه رهیگ

 گفتم باخنده بود خودم شاهکار شک یب بودو

 

 برو+

 

  رفت شدو ادهیپ شهیقاط حرصم بود معلوم که حرف یب

 به دنیبارس بود شده رمید شک یب داشتمو جلسه روندم شرکت طرف به دورزدمو

 شدم آسانسور وارد رفتمو آسانسور طرف به باهول شرکت

 

 کردم اونور صورتمو چسبم یمنش دنیباد شدم داخل یوقت
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 اوشیآقاس سالم=

 

 گفتم دیباتهد

 

 یچ+

 

 کرد عوض حرفو عیسر باهول

 

 منتظرن وقته یلیخ اومدن یجواد یآقا=

 

 .شدم اتاق داخل دادمو تکون یسر

 

 

 ⛔��_نخش_ارباب#

 

 87پارت#

 

 رمیتاخ بخاطر متاسفم یجواد یآقا سالم+
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 گفت شهیهم مثل  یخشک یباصدا

 

 ستین یمشکل=

 

  دینیبش دییبفرما+

 

 

 ماهک#

 

 

  بودم یمال تف کال بود کرده بوسم میمر اونقد

 

 یزدیسرنم هی یکجابود مدت همه نیا جندههههه=

 

  یبدبخت کارو ریدرگ واال_

 گفتم بعدباذوق

 

 بعد روز چن امیم دانشگاه میمر یواااا_
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 رفت بهم یا غره چشم

 

 یدیم بهم یداکردیبعدکارپ بهت دادم پولم بعدم بمون ابامنیب گفتم صددفعه=

 

  کردم عوض حرفو کردمو بسنده  یلبخند به

 هرشبم و داشت زن دکتره که بود یدکتر هی یمنش و نداشت یدرست شغل میمر

 دفعهی لیدل بود غشمیص میمر کنم فک البته بود یپارت میمر با ای بود میمر خونه

 امیب یمدت واس یحت نداشتم دوست اصال من و نهیهم شمیمال وضع شدن خوب

 شم یمسائل نیهمچ ریدرگ که میمر شیپ

 

 یکیتو  کرد غروب آفتاب یکِ دمینفهم که میزد درحرف ازاون در نیازا میبامر اونقد

 توگوشم دیچیپ اوشیس یصدا بوق نیبادوم اوشیس به زدم رفتموزنگ اتاقا از

 

 بله+

 

 ....خواستم یگفت اووم سالم_

 

 نییپا یایب زنمیم زنگ در دم دمیرس اونجام گید ربع هی+



 

254 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 کنم درسوارت دم از امیب تامن توخونه بمون یعنی حرف نیا گفتم یا باشه باحرص

 دادیم دق منو آخر کاراش نیازا
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 کردم رفتن عزم اوشیس اسم دنیباد و میگوش به خورد که یزنگ تک با ربع هی بعداز

 

 یزود نیا به یریکجام نشده تموم حرفام هنوز کنه کارتیچ خدابگم ماهک یوااا=

 

 گفتم و کردم بغلش یبالبخند

 

 زنمیسرم بهت بازم حتما بجاش یول بکنم خامینم تتیاذ برم دیبا االن فداتشم_
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  بزاره اوشیس اگه مکرد اضافه تودلم و

 

 شهیش که اوشیس نیماش طرف به آرامش با بعدرفت کردو میدرهمراه دم تا میمر

 موندم مات کردم باز درجلورو تا رفتم بود یدود هاش

 گفت غیباج دنمیباد بود سحرنشسته

 

 دیبا هم خدمه و گداگشنه واس نوبره واال ینیبش جلو یخواستیم طهیسل ههههههیچ=

 مشونیاریب میببر و میبمون منتظر

 

 دخترش دوست به حداقل کالم هی داشتم انتظار دیشا کردم نگاه اوشیس به بابغض

 کردیم جلوشونگاه داشت لکسیر یلیخ اون یول کنه تموم بحثو نیا که بگه

  نشستم بازکردمو عقبو در آروم

 همانا اشکام ختنیر و همانا نشستنم

 طرفمو خودشم نورمیا از دهیم جرم شاویس واکنم دهنمو دونستمیم طرف هی از هیاز

  گرفتینم

 شمیم فراموش من نهیبیم ویکیتا یول بهم چسبهیم همش توخلوت نوریا

 

 اون؟؟ خادیم تورو یکرد فکر ماهک توسرت خاک

 کنه؟ یطرفدار ازت توجمع دیچرابا
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 اصال؟؟ داره یلیدل چه

  باشه داشته تعجب یجا دیبا هم کنه یطرفدار اگه

  دونستن دزد تورو گناه یب که یتوهمون

  یکارکرد خونه تواون ییپرو باکمال توباز و شد تجاوز بهت

 گهیم ادیدرم دهنش از یهرچ حاالم

 

 اد؟؟یم کجاداره شب دختره نیا بود افتاده فشارم حرص از دار رویگ نیتوا

 کنن سکس باهم تنهان اوشیباس نکنه

 نیا یلبا اوشیس نکهیا فکر از شد شتریب اشکام شدت فکر نیباا من هیخدا یواا

 نداشتم کردن باز دهن جرعت یول ومدیم جوش به خونم کنه بوس ویریکبیا دختره
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 رفتم عمارت طرف به شدمو ادهیپ اونا از زودتر نیماش توقف و عمارت به دنیبارس

  نشم ریتحق نیا از شتریب و ننینب مویاشک افهیتاق
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 شد بلند اوشیس سرد یصدا نمک حرکت تاخواستم

 

  اریب نیماش پشت از سحرو یالیوسا بمون+

 

 گفتویم که ییالیتاوسا رفتم نیماش پشت طرف به کردمو گرد عقب نییپا یباسر

  بردارم

 رفت عمارت طرف به الیخیب سحرهم

 

 نیماش خودشو نیب منو یکیتوتار که بده الرویوسا بودم منتظر نییسرپا باهمون

  داشت نگهم زور به که کنار دمیکش موخود کرد حبس

 

 گفتم یجد بالحن

 

 کن ولم_

 

 زد لب آروم بود گردنم ریز سرش که همونطور

 

 خامینم+
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 گفتم شیبان

 

 یکنیم یمال یمالیخا پشت یبد موش خانوم جلو هیچ_

 

  گفت خفه باخنده توام یباصدا

 

 یسیکصل+

 

 یچ_

 

 ماهک خادیم تو*صک دلم آخ کنمیم یسیکصل دارم یندار هیخا توکه+

 

  روشونش زدم باحرص

 

 بارم دراومد دهنش از یهرچ که سحرخانومت همون شیپ برو یکنیم غلط یلیتوخ_

  ینگفت یچیه کرد

 

 بودم مجبور+
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 ستین مهم حاتیتوج_

 

 رفتم ضعف که گرفت گردنم از یگاز

 

 باشه مهم دیبا+

 

 گفتم لب ریز بودن شده اشک پراز حاال که ییباچشا

 

 هخودخوا_

 

  گفت تخس

 

 هست که نهیهم+

 

 ادیم بدم جمله نیازا هست که کوفته_

 

 کردم نگاش باشوک توشرتم کرد دستشو حرفم به توجه یب
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  واسش شده تنگ دلم ماهک آخ+

 

  تندتند دادم تکون خودمو

 

 اخ کن ولم یوااا زنمیم غیج ینکن ولم بخدا کن ولممممن_

 

  گفت باحرص گوشم ریز

 

  کنماا کسرهی کارتو نکن یکار+

 

  داد فشار شتریب دستشو بعدم

  کردم چفت پاهامو

 

 گفتم بالرز

 

 نکن_

 

 گفت شخندیبان
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 گید بزن غیج هیچ+

 

  زدم چنگ بازوش به باالتماس

 

 بردار دستتو نه نجایا توروخدا اوشیس یییا_

 

 کرد نگام بارون ستاره ییباچشا

 

 هست اجازه تواتاق یعنی+

 

 گفتم باخشم

 

  شیبکن اومده آماده کص اتاقت برو پرو اونور برو هست ازهاج توخوابت_

 

 گفت گوشم ریز صیحر

 

 ماهک خامیم تورو من+
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 شدمیم خرش داشتم بازم دیرکشیت یخوشحال از کمرم رهیت جمله نیا دنیشن از

 دیپرکش خرشدنم حس شیبعد باجمله

 

 امشب بکنم تورو خامیم اخ+

 

 عقب رفت قدم هی که دادم هلش محکم اوردم کجا از دونمینم که یبازور دفعهی

 دستش ریز از دمییدو باهول

 

 ماهککک+

 ماهککککککک

 

  عمارت تو دمییدو بهش توجه یب

 

  تواتاقم دمییدو نهیبب یکس منو نکهیا بادوبدون

 

 و بودم شده کیتحر که توسرم خاک توسرخودم زدم محکم نشستمو اتاقم در پشت

  بود سیخ سهیخ پام یال

 میقا دستام پشت مویگر رودهنمو دادم فشار دستمو آروم گرفتو میگر ضعفم نیازا

 کردم
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 ⛔��_خشن_ارباب#
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 برداشتم کردن حموم یبرا لباس رفتمو لباسام طرف به آروم

 

 حموم از منو خودش اون بودمو تووان اوشیس اتاق تو که افتادم نیا ادی لحظه هی

 روتخت بود اورده

 قشنگه یحسرتا پراز مونیزندگ مینیهم رایفق ما یییه

 داره فاصله ازت ها فرسنگ که یکس طرف از اونم شدن داشته دوست حسرت

 

 شد باز یبد یدرباصدا که بردارم اتاقم کیکوچ یبخار رو از حولرو خواستم بابغض

 در طرف برگشتم باهول

 

 خودش ارباب که شده خوب تیده سی؟سرویکجابود صبح از لطهیس ی دختره=

 ارتتیم تتوبریم
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 دیکش موهامو سمتمو اورد هجوم اطرافم یها یرحم یب نیا از گرفت شدت میگر

 درد از نفسم

  بلندنشه غمیتاج گرفتم دندون به لبمو یول رفت

 

 یییآ_

 

  گوشم ریز زد محکم

 

 نجایا خبره چه×

 

 شد ریسراز اشکام آروم خانوم محبوبه دنیباد

 

 یگذرونخوش یپِ رفته صبح از جنده دختره نیا=

 

 گفت یجد یباصدا

 

 دختر نیا بر دورو باشه بارت نیآخر و خدمه آمد و رفت نداره یارتباط تو به×

  خامیم عذرتو ارباب از وگرنه نمتیبیم
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 نشه تکرار گهید رونیبروب حاالم

 

 نییپا انداخت سرشو شده سرخ یباصورت بانو

 

  خانوم دیببخش_

 شد رد جلوش از عیسر و

 

  شد خنک دلم اخ

 

 ادنبالمیب×

 

 گفتم یآروم یباصدا

 

 ...یول بودم گرفته یمرخص امروز واس شما از منکه خانوم_

 

 گفت رفتیم راه جلوم باصالبت که همونطور یخشک یباصدا

 

 دنبالم ایب فقط انمیدرجر نشنوم یزیچ×
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 افتادم راه به و دادم تکون یسر یجیباگ

 رفت؟یم کجاداشت

 ؟ ارهیب سرم ییبال خادیم نکنه

 اوشهیس اعتماد مورد خانوم محبوبه نه

 بود ییطال کال نماش بود قشنگ واقعا بود ییالیو خونه هی رفت عمارت پشت به

  زدیم برق هم توشب یحت

 کنم زیتم نجارویا امروز جبران به اورده منو پس اها

 کردم نگاش شوک با باصداش که بودم اطرافم محو واردشدنش با

 

 ست؟ین یا گهیامرد آقا دییبفرما×

 

 نه+

 

 با خاستیم کاریچ نجایا ؟؟پس بود ومدهین سحر مگه کردم نگاه اوشیس به باترس

  خانوم محبوبه رفتن رونیب

 !میشد تنها اوشیس منو
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  زد یشخندین باغرور

 

 یکردیم زر زر یچ اطیتوح+

 

  ازش برگردوندم رو ضیباغ 

 کینزد بهم همونطور بود قفل یول دمییرردود طرف که طرفم کرد تند قدم باحرص

 کردم مچاله وارید تو خودمو که شد

 

 داد فشارم وارید خودشو نیب منو و چسبوندبهم خودشو

 گفتم یلرزون یصدا با یناچار سر از بابغض

 

 اون دنبال برو هست سحرکه گفتم فقط. گفتم یچ من مگه_

 

 دستشو لکسیر یلیخ کنه هیتنب خوب منو امشب تا بود بهونه دنبال انگار که اونم

 گفت رسوندیم نمیس نوک به دستشو که همونطور و قمی تو کرد
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 ؟ نظرت به یگفت مزمون و لحن نیباا+

 

 من_

  ییییییییآ

 

 لهش خاستیم کردمیم حس دادیم فشار یطور گرفتو نمویس نوک خودم به دمیچیپ

  کنه

 کرد نگام حیباتفر

 

  یتوچ خب+

 

 شد بلند میگر یصدا

  بلندشد هیگر با غمیح یصدا که داد فشار شتریب

 

  توروخدا اخ_

 .کجا غول نیا زور و کجا من زور  یول قمی از ارمیدرب که گرفتم چنگ دستشو

 

 شهیبدترم دردات یند جواب هم تافردا ماهک+
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 گفتم زار یصدا و هیباگر

 

 گفتم ینطوریهم نداشتم یمنظور من بخدا_

 

 تصرف تحت منو کامال دستش ریز رفتم عفض که داد فشار پام نیب زانوشو

  بایتقر بکنم تونستمینم یحرکت چیه و بود نگهداشته

 حلقه گردنش دور سفت دستامو بکشه تمیاذ و آزار از دست نکهیا یبرا ناچار به

  میبود دهیچیپ بهم بایتقر و کردم

 گفتم گوشش ریز هیباگر و  آروم

 

  گفتم یچ من مگه یکنیم ینطوریچراا اوشیس_

 ششیپ س؟بروین نه؟منتظرتیرایغ منتظرته بود نیا منظورم اونجاست سحرکه گفتم

  گید

 

 بلندترشد میگر یصدا و

 گرفت گاز گوشمو ی الله باحرص و برد گردنم ریز سرشو صیحر

 

 واشی اخ_
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 گفت باحرص

 

 واس نمیبب ماهک کنمیم پارت یکن فیتکل نییتا واسم یندار حق بعد به نیا از+

 هی زارمینم یرمنیاس عمرت تاآخر بهت بگم رک بزار اصال ویمن ومالهت یپروشد من

 مفهومه؟ باشم من دیبا ذکرت فکرو تمام تو و شه رد کنارت از هم نر پشه

 

 نکرده هضم حرفشو هنوز گفتیم داشت یچ من یخدا یوااا کردمیم نگاش باشوک

 گرفت دندون به لبامو کردو خم سرشو که بودم
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 گفتم لباش یال از زور به

 

 واشی اوشیس آخ _
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 دندون به لبامو صتریحر حرفم به توجه یب بود کرده شروع تازه انگار اونکه  یول

 انداخت پام نیب به یچنگ و گرفت

 بمونم پاهام رو تونستمینم ضعف از و شد لذت حس پراز بدنم

 دیکش نفس گردنم نیب قیعم رگردنمویز برد سرشو

  کردیم وونهید منو آخر مرد نیااخداا

 

  کن ولم_

  کن ولم یواا

 

 غیباج میدرون خواست برخالف و بخورم تکون تونستمینم بود کرده قفلم یطور

 صورتم از یسانت هی توفاصله دراورد گردنم از سرشو آروم کردمیم اونور نوریا سرمو

 زد لب آروم

 

 یکنیم ینطوریچراا+

 

 به ینگفت یزیچ کرد بارم حرف اونقد یبود موش سحرخانوم یجلو که موقع اون_

 یخایخداروم هم واقعاکه یگیم من به یکنیم ینطوریچراا یبگ اون به نکهیا یجا

 حلوارو هم
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  ازم یبخور کتک یمجبورنش تا ماهک باش الل+

 

 گفتم ضیباغ

 

 یییییییییآ.. ازت متنفرم_

 

 ازش شیآت که بود گرفته گاز چونمو یطور کردم خفه نشیس تو مویگر هق هق

 رونیزدبیم

 

  گفتم آروم یمظلوم یباصدا هق هق و هیباگر

 

 نامرد_

 

 گفت رگوشمیز باخشم

 

  ازت نشنوم زایچ نیازا تنفرو و رفتن حرف یول بگو یخایم یهرچ نکن سگم ماهک+

 کرد بهم ینگاه دیباتهد

 

 مفهومه؟+
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  دادم تکون یسر باترس

  رفتیم ییرایپذ وسط مبل طرف به که همونطور کردو ولم

 

 داد لم روش

 رمیبگ زبونمو یجلو نتونستم کردم هرچقدر

 

 شدیسحرچ_

 

 انداخت بهم ینگاه خسته

 

 مارستانیب رمیم کرده تصادف دوستام از یکی گفتم بهش+

 باالترگذاشت دوتاکوچه برد نمویماش هم آقاصفا

  باالانداختم ییابرو بود یعروس تودلم که همونطور باپوزخند

 

 بود؟ یچ یکاربرا نیا بپرسم شهیم اونوقت_

 

  انداخت بهم یخاص نگاه
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 تو بخاطر+

 

 کرد پنچرم هوا بپرم یخوشحال از تاخواستم

 کرد اضافه طنتیش و باخنده

 

 تنگت ون*ک و خوشمزه ص*ک اون بخاطر البته+

 

 رفتم واسش یا غره چشم شده سرخ یباصورت باحرص

 واکرد دستاشو

 !خودخواه بغلم ایب یعنی نیا

 خاستیم دلمم طرفم هی از دادم دستش بهونه امشب نرم دونستمیم گفتینم یحت

 

 روپاهاش دیکش منو که نمیبش مبل رو کنارش خواستم رفتمو طرفش به آروم
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 داد فشار منوتوبغلش محکم توبغلش کردم مچاله خودمو

 

  اوشیس واشی_

 

  کردیم زمبراندا یخاص بانگاه که همونطور

 گفت

 

 گذشت؟ خوش دوستت خونه+

 

 گفتم زونیآو یبالبا

 

 یلیخ_

 

  زد یمحکم کیم دویکش دهن به لبمو شدو خم

 

 بشم زونتیآو یلبا نیا یفدا آخ+

 

 کردم لوس توبغلش خودمو
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 بهش یگینم یچیه گهیم یچراسحرهرچ_

 

  الیخیب امشبو هی ماهک+

 

 نه_

 

 انداخت بهم یینگاه یکفر

 

 بپرس یبپرس یخایم یچ+ 

 

 مهیتسل حرکتم نیا دربرابر دونستمیم هاجلودادم بچه لبامومثل

 

 یگینم یچیه گهیم یهرچ_

 

 ماهک  من امشب عقب دمیسرموکش لباموببوسه تاخواست جلواوردو خمارسرشو

 غلط به قراره خودم گید که دونستمینم یول نداختمشینم کردن غلط به نبودم

 وفتمیب کردن
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 نکن تیاذ ماهک+

 

 جواب_

 

 گفت یزار افهیباق

 

  کردمیم پارش وگرنه باباشه غیرتیز بخدادستم+

 

 شد جمع صورتش یکم که توشکمش زدم بامشت

 

 یکنیجامیب_

 

 بشم اتیحسود یفدا من اخ+

 

  باشم داشته شیآسا بزار کن ولم اوشیس_

 

 تونمینم+

 

 مکرد خفه لبام پشت آهمو نمیتوس داغش ینفسا باخوردن که قمیتو کرد سرشو
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 من کیکوچ  یموترشایل اخ+

 

  بودن بزرگ یسحرهلوها واس البد گید اره رفتم واسش یا غره چشم باحرص

 !بود ممه عشق شخصه به اوشیس و گذرهیم بزرگ یها نهیس پسراز کدوم

 

 گشنمه_

 

 بعد رشمیس من بمون لحظه هی+

 

  رونیب دمیکش ردستشیازز خودمو حرکت هیبا

  گفتم باداد شدیم خودمم تعجب باعث و بود دیبع من از که یولحن باصدا

 

 ازم استفادتو یخایم یتاکِ دخترونه اتیروح با دخترم منم بردار سرم از دست_

 لیتشک خامیم ندهیا تو دارم یزندگ ؟منم هیکِ انقضام خیچتم؟تاریباز ی؟تاکِیببر

  کنم تجربه باهمسرم کارارو یسر هی دارم دوست بدم خانواده

 

 فتگ یمتعجب یباصدا

 



 

279 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 ؟یبد خانواده لیتشک+

 زارم؟یم من یکرد واقعافکر

 ازسرت کن رونیب مزخرفو یفکرا یول کنمیم کنم تیزندان توقفس شده

 میکن کوفت کن درست زیچ هی گمشو نکن سگم نمیشترازایب

 

 فک که یچ یعنی "زدیم ینفهم به اخودشوی بود نفهم مرد نیا کردم نگاش باشوک

 دونستمیم یول بودم انفجار روبه حرص از "یبد ادهخانو لیتشک زارمیم من یکنیم

 بود بدنم یایباکبود مصادف گفتنم یحرف و پرهیم تندتند پلکش که تشهیعصبان اوج
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 من البته و بود یلیتکم خونه بود خچالیتو یچ همه رفتم آشپزخونه طرف به آروم

 بودمش دهیند حال تابه
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 لحظه بعدچن کردنش درست کردم شروع دمویچ کنارهم ارویانالز لیوسا آروم

 کارم شدن بعدتموم نبود یخبر اوشیس از مدتم نیتوا توفرگذاشتم ختمویر توظرفب

 به و بود گرفته دستاش ونیم سرشو مظلوم یلیخ دمیکش سرک ییرایپذ طرف به

  کرد نگام یا خسته افهیباق صدام دنیباشن بود رهیخ نیزم

 زدم لب آروم

 

  کجاست نجاحمومشیا حموم برم دیبا دمیبوم کردم درست غذا_

 

  راهروهارفت از یکی طرف به و بلند ازجاش آروم

 به شدو اتاق هی وارد دهیم نشونم داره حمومو دونستمیم چون افتادم راه سرش پشت

 داخل یجیباگ داخل برم منتظرشد دروبازکردو بود حموم انگار که رفت یدر طرف

 هیبا شدو حموم وارد تصوراتم برخالف یول کنم دروقفل و تابره شدم منتظر و شدم

 کارداشتیچ دوختم چشم شیا عضله بدن به یجیباگ دراورد شرتشویت حرکت

 کردیم

 

 یکن حموم یخاستینم مگه گهید اریدرب+

 

  گفتم غیباج

 

 سحرجونت شیبروپ یکنیم یمزخرف هیفکرا نیهمچ یحق چه به رونیب برو_
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 رهیم داره نکهیا بافکر رفت در طرف به بعد و گفت یا باشه دادو تکون یسر آروم

 نگام و برگشت باتعجب یباآخ انداختم کمرشوچنگ رفتمو دنبالش باحرص دنبالش

 کرد

 

  یسالمت به یشد هم وانهید+

 

 ؟یرفتیم یکجاداشت_

 

  گفت طنتیباش یخند باتک

 

 سحر شیپ برم یگفت خودت+

 

 زد محکم دویچیپ توحموم مردونش داد دمیکش نشویس نوک انداختمو دست باحرص

 بهش ینگاه گرفتمو توبغلم دستمو نهیسنگ چه دستش بشکنه دستت آخ رودستم

 انداختم

 

 امشب کنم پارت یکنیم مجبورم یدار خودت ماهک آخ+
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 لخت به کرد شروع و کرد قفل وارید گوشه منو و روشونش انداختم امیب خودم وتابه

  کردنم

 

 نمیباسوت نکن یواا کن ولم زنممممااایم غیج کنننن ولممممم شاویس کن ولم_

 اه یواا یدار کاریچ

 

  بود تنم شورت دونهی فقط کرد لختم حرفم به توجه بدون

 بود نیا لشیدل دیشا نداشتم یخجالت گهید باشم جلوش لخت نکهیچرااز دونمینم

 ..یحت و بود دهیبارهاد منو اون

 !بود دهیچش
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 کردم یلرز لختم بدن رو آب ختنیبار موند آب دوش ریز گرفتو توبغل منو آروم

 گفت یآروم بالحن دیکش یقیعم نفس توموهام نشویروس گذاشت سرمو

 

 ییهرجا از بدم لجاتم نیا جواب که ندارم یکشش گید من باهام نکن لج ماهک+

 کن مدارا باهام گهید توالاقل خورمیم دارم

 

 هم که نکن خورم؟لجیم جادارم همه از یچ یعنی کردم نگاه توچشماش یجیباگ

 باسحر؟ هم کنه بامن حالشو و عشق

 گفتم یجد بالحن

 

  نکنم لج ییبخا ازم موقع اون منم فقط و ستین یکس دورت بفهمم هروقت_

 

 کردیم نگاهم رهیخ رهیخ که همونطور گرفتم ازش نگاهمو زدمو یپوزخند بعدم

 کرد زشکمرمونوا آروم

 

 ستین دورم یکس+

 

 یندار که افهیق تو مثل یادم البته که خبرندارم شیازبق شهیکی خانوم سحر آره_

 دنیجرم خودشونو پولت دختراواس
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  کرد نگاهم انفجاره درحال که یا افهیباق که چطوربود افمیق دونمینم

 

 انداختم بهش یینگاه دیباتهد

 

 کنمیم نجاپارتیبعدهم بخند یدار جرعت_

 

 نشیس رو زدم محکم باحرص هوا رفت خندش کیشل

 

 زهرمار_

 

 ندارم؟ افهیق من بشم حسودم فندق یفدا من آخ+

 

 کردتوشورتم پشت از دستشو بدم جوابشو تاخواستم

 

  نکن_

 اوشیس نکن گمیم
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  یکنیم لج چقد ماهک اباهامیب راه کمی+

 

  خاااامینم_

  کن ولم

 

  بلندشد غمیج که داد فشار باسنم بهل دستشو

 

 یاریدرم هیاچیباز یکول نیا سیه+

 

  کن ولم_

  هیرگریز بلندزدم

 

  دراورد شورتم از دستشو کالفه

 



 

286 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 بزار اشامیب کن گمشوحموم+

 

 چون لخت من بودو سرد نجایچقدا که دمیفهم تازه بارفتنش رونیب رفت بعدم

 کردیم یکاریتا و ییجورای بود کرده لوسم کردمینم حس سرمارو بودم توبغلش

 رفتم رونیگرفتموب دوش آروم شدمیم وونهید

 

  بود یتوگوش سرش بودو نشسته یزغذاخوریم یها یصندل از یکیرو

 نگفتم یزیچ یول شدم یعصب بود وشدهیس هم بوس هیبا سحرکه اسم دنیباد

 طرف به بهش توجه یب دادیم نشون داروندارموقشنگ که هفت قهی شرتیت باهمون 

 خودخواه شدیم سرد غذا داشت و بود خاموش انداختم بهش یینگاه رفتمو فر

 ؟یدار یتوقع چه واقعا ماهک کنه رواماده غذا بود دهینکش حوصلش

 کردمو اماده زویچ همه کنه اماده شام واست حشم و خدم همه بااون اوشیس بنظرت

 ردنتک چت کثافت بود یتوگوش کال  سرش مدت نیتوا و گذاشتم زیروم

 و دمیترکش نییقموپای باحرص یندازینم بهم نگاهم هی یحت که مهمه باسحراونقدر

  گذاشتم زیروم غذارو

  روبروش نشستم خودمم

  غذازد به یناخونک بود یرگوشیدرگ که همونطور توجه یب

 

 واسم بکش+
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 داشتم یلیخ کردیم پیتا تندتند جلوش گذاشتم و ظرفش تو دمیغذاکش باحرص

 خب یول بمونه چفت دهنم که داشتمیخودمونگهم

 

  شدم خوردن مشغول و انداختم سرمو توجه یب

 

 نگاه اونور عیسر دیتانگاهمود قمهی به چشش دمید که کردم نگاهش گذرا لحظه هی

 کرد

 

  تودلم یا باخنده

 دمیترکش نییپا قموی
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  بردارم زیم راونو از نمکو مثال کردمو زخمیروم خودمو کممی

  راه اون به زدم خودمو یول قمهیتو چشش یرچشمیز که زدمیم حدس
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 ویبپوش لباس اگه یول دهینم جلوه جذابتر اونقد یباش جلوپسرلخت معموال

  شنیترم وونهید صترویحر یقتوبازبزاری

 

  قمی به چشمشم هی بود لقمش به چشمش هی همش

 قهی صیحر رهیبگ ازم نگاهشو نکهیا بدون یسر نیا انداختم بهش ینگاه الیخیب

  کردیم نگاه بازمو

 

 انداخته سرشو گهید یسر نیا دمیکش آب ییظرفشو تو بلندشدموظرفمو ازجام آروم

 بود غذاش مشغول نوییپا بود

 

 کردم روشن ونویزیتلو نشستمو رومبل

 معالق مورد لمیف اوه دمید لمیف هی توش نبود یجالب زیچ کردم نوراونوریا هارو شبکه

 (تایلول)

 نشستو لکسیر یلیخ شد جمعش حواسم اوشیس بانشستن که بودم لمیف لمیف غرق

  شد دنید لمیف مشغول دویکش بازوهاش نیمنوب

 بود قمیتو همش چشمش ازباال دونستمیم

  کردم نگاه لمیف ادامه به الیخیب یول

 ردمنک یحرکت یول شدم داغ کبارهی روگردنم ازپشت لبش بانشستن بعدازچندلحظه

  قمیتو بکنه خواست دستشو که کرد پروترش سکوتم انگار کردم نگاه لمویف لکسیر و

 گفت یجد که دمشیچسب سفت قمی به دهینرس دستش
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 نشدم نیتاسگترازا نکن مقاومت حقمه گهید نیا+

 

 یخال خودشو وتا تشیعصبان یعنی سکوتش دونستمیم کردم ول دستشو حرف یب

 بود نیسگترازا کردینم

 

 کردیم اونور نوریا نمویس نوک که وهمونطور رسوند نمیس نوک به دستشو آروم

 دنیمال به کرد شروع و گرفت تومشتش و نمیس اوردو جلو بودو روکمرم که یدست

 بودم گرفته خودم به یخونسرد افهیق یول شدمیم کیتحر داشتم

 که نکردم رشی*ک به شدن مطمئن یبرا هم ینگاه یول کرده خیس االن دونستمیم

 ..نشه هست که ینیپروترازا
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 گرفتو نمویس نوک ردستشیز وارفته نمیس کردمیم حس که دیالیمیم نمویس یجور

 لذت از چه درد از چه ادیدرب صدام که  کنهیم یکار داره دونستمیم دیکش محکم
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 رگوشمیز کرد خم سرشو اوردوین طاقت

 

 خادتیم االن دلش ماهک؛+

 

  گفتم یجد لحن و ضیاغب

 

 کنهیم غلط دلش_

 

  اکوشد خونه تو غمیج یصدا که نموفشاردادیس یطور

 

 المصبووو شیکند_

 

 زوراون و نداشت یا دهیفا یول تقالکردم روخودش دیدومنوکشیدرازکش روتخت

 شتربودیب

 

 افتاد فشارم کردم مراعاتتو بخدااونقد یلج بامن چراهمش نکن کوفتم امشبو ماهک+

 

 نکنه؟ لج باهات یچکیه یخایم کنهینم لج حرباهاتس_
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 گفت آروم یخاص بالحن

 

 حله؟ سحره؟سحرنباشه مشکلت+

 

 دادم تکون دییتا به یسر کردمو نگاهش یباخوشحال

 

 باشه+

 

 باشه؟ یچ_

 

 برداره سرم از دست کنمیم جوابش باشه یول شمیم بدبخت کارم نیباا نکهیباا+

 

  روصورتش شدم مخ شمیپ قهیرفتارچنددق برخالف

 

 چرابدبخت؟_

 

  الیخیب+
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 کردم دنگاهشیباتهد

 گفت کالفه

 

 ندارم حیتوض حس ااالن کنمیم فیتعر واست فردا بخدا+

 

 گه؟ید یکنیم کات باهاش یگفت خب_

 

  داد تکون یسر

  گفتم یجد بالحن

 

 ستین من جواب دادن سرتکون_

 

 ؟یکشیم ستد کردنات لج نیباشه؟ازا زنمیم بخدادکمشو باشه باشه+

 

 گفتم یهوم کردمو نازک واسش یچشم پشت

 

  کرد لبموبوس سرهم پشت شدوتندتند خم

  مردونش یها یقرار یب واس رفت ضعف دلم

 کنهیم ینطوریا سحرم واس ای بود من یبرا هافقط یقراریب نیا یعنی
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 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 99پارت#

 

  بود روم ماون بودم رشیز من یسر نیا کردو جام جابه حال توهمون

 مخالفت گهید یسر نیا دراورد شلوارمو انداخت دست کردویم نگاه لبام به باعطش

 دیبا ینگهدار یخایم اگه مردو هی و زنهیم سحرو دیق بود داده قول چون نکردم

 مهمه هم هیقض نیا یول جداست شیقض یعاشق و عشق یکن رابشیس

 بودم جلوش لخت تنه نییباپا شرت یت هیبا فقط من و دراورد شورتمم یسر نیا

 کمرمو حرکتش نیا و خمارش یازچشا دیبوکش قیعم بردو صم*ک کینزد سرشو

 دمیکوب روتخت محکم کردمو بلند

  ولم*چوچ رو گذاشت زبونشو باالدادو پاهامو حال توهمون

 

  اوشیس یوا اههههه_

 یوااا توروخدا اوشیس یییییییییا

  یییا
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 دراومده هلرز به بدنم تمام که خوردیم یطور

 

 اوشیس اه_

 

 گفت دادیم شیخراب حال خبراز که سرخش یباچشما کردو بلند سرشو

 

 جان شه فدات اوشیاوش؟سیس جونه+

 

 شد لذت از زیلبر تنم تمام شهوته از دونستمیم که زبونش از جمالت نیا دنیازشن

 

 گفتم نفس بانفس

 

 خامیم_

 

 گفت بود گرفته تشیانگاراذ که اوشمیس

 

 زمیعز ویچ+

 

 گفت یسوال کردوهووم نگام یضیبالبخندعر که کردم نگاهش حال توهمون باحرص
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 یپرکن تومو خامیم_

 

 نبود خودم دست کارام کردم صدا اسمشو غیباج که گرفت انگشتاش نیب ولمو*چوچ

 توم بره زیچ هی خاستمیم فقط و

 

 جلو از ماهک+

 

 نه_

 

 کرد میتنظ م*کص رو آلتشو دویکش دراز نمیروس دوتاپاهام نیب از حرفم به توجهیب

 

 گفتم یا نه باترس

 گفت رگوشمیز شد خم که

 

 کنم حست ازجلو بزار فقط هست بهت هواسم فداتشم نترس+

 

 یسر یآروم که دمید ویچ بود من بدن طالب که خمارش یچشما ازاون دونمینم

  کردم نگاهش باترس و دادم تکون
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 م*توکص کرد آلتشو از کمی آروم گذاشت رولبام لباشو

 

  واشی یییییییا_

 

  شد سرخ صورتم ازدرد

 

  خامینم نه اریب درش یوااا_

 اخ نه یوااا

 

 گوش یغایج یصدا توم فرستاد همشو حرکت هیبا کامل توجه بدون اون یول

 کمرزدند کرد شروع توجه یب اون و دیچیپ خونه ازدردتو  خراشم

 کردمیمن حس تنمو نییپا درد از و بود کرده عرق ازدرد صورتم
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 100پارت#
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 گفتم دهیبر دهیبر هیباگر

 

 ااااااااریب روخداادرش...تتتو ش..اویس_

 

  دیکش یا مردونه یآه توم زدیکمرم که همونطور

 گفت نفس بانفس

 

 آههههه بودم..نکرده..تجربش..تاحاال ماهک+

 

  شد داغ توم دفعه هی

 دیرسیم گوش به تازه هقام هق

 وشمرگیز شد خم

 

  شد تموم نکن هیگر جانم+

 

 بودم نکرده حس دردو نقدیتاحاالا بود عمرم لحظات نیبدتد

 پام هیال گذاشت دستشو

 

 نکن هیگر گهید شد تموم زمیعز سیه+
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 زدم یغیج که کرد بلندم کمی گرفت توبغلش منوآروم

 دیکش پس دستشو باهول

 

 دکتر؟ میشده؟بریچ جانم+

  ماهک بگو یزیچ هی

 

 دادم تکون ینف به یسر هق هق و بادرد

 کارکردم؟یچ من سرم عالم یخاکا

  من مثل یدختر داشتن از کشهیم خجالت کنهیم باالنگاه اون از االن مییبابا

  باش توخوب مامانت یها یبدذات تمام اندازه به باش توپاک گفتیم شهیهم که یمن

  کن دمیتوروسف

 کرد هتایروس ییآبرو یب نیباا دخترت که نیاببیباباب

 که دهیرس ییجا به کارم زدمیم یهرزگ انگ همش مامانم به که یمن

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#
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 101پارت#

 

 دم؟یم کارم صاحب به

   بودم کرده کاریچ تااالن بودم دهیفهم تازه بود بازشده چشام تازه انگار

  جشینت بود یچ اوشیکارس کردن دییتا که دمیفهمیم تازه

 یچ یعنی ییآبرو یب هک دمیفهمیم تازه

 ازدواج عمرم تاآخر دیبا من پس گرفتینم منو ومدینم گهید صدسال که اوشیس

 نکنم؟

 !ندارم بکارت چون آره

 ؟یچ اوشیوس

 حالش و توعشق معلومه خب

 کردیم نگاهم یبانگران
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 داشت دهیفا شینگران

 دبو روون لیس مثل اشکام که نبود خودم دست و کردم نگاش حرکت یب زده ماتم

  کرد بغلم ضیباغ گذرهیم یچ تومغزم که دیانگارفهم

 

 نکن هیگر+

 

 گفتم هیدراثرگر یفیضع یباصدا

 

 کن ولم_

 

  یمن بعدمال به نیازا سیه+

 مننن فقط اخ

 یهست من یتوک یبگ یتونینم گهید

 

  کن ولم گفتم_

 

 برد پاهام یال دستشو بود گرفته توبغلش باالتنمو همونطورکه

 شدم الل باحرفش بگم یزیچ تاخواستم
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 یطیشرا چیتوه چکسیه کردمیم نکارویا ازودیرید من میدادینم اجازه تو ماهک+

 کن فرو توگوشت نویا یمن ماله تو بزنه تودست بدن به نداره حق

 

 کردم نگاش ضیباغ هیگر وسط

 ناااایپرووووببب بچه

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 102پارت#

 

 هام نهیس یال گذاشت سرشو که ازش برگردوندم رومو

 گفت رلبیز بالذت

 

 منن مال گهید هم کوچولو یها ممه نیا+

 

 روکمرش زدم باحرص

 

 یخایم بزرگ نکنه نکنااا کوچولو کوچولو_
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 انداخت بهم ینگاه باخنده

 

  یتودار که اصل ممه فقط ممه بشم اتیحسود یفدا من اخ+

 

 داد فشارش تودستش

  دیرکشیت ردلمیز که

 

 درد از مردم کن ولم قهید۵ یکرد کارتو توکه_

 

 گفت ینوچ باالانداختو سرشو تخس یها بچه مثل

 زن هی شیپ بودن یقو رونیب هرچقد بودن ساله۵ یها بچه مثل مردا واقعنم

 بودن فیضع بچه هیدرحد

 گفت دفعهی کردو نگام درشت یباچشا ریز از ها بچه مثل

 

 خامیم ممه+

 

  کردم یاخم

 

 رمینخ_
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  گفت یبالجباز

 

 نمتا*کیم باز یند ممه+

 

 کرد کج لبشو که کردم نگاهش یحرص همونطور

 

 برهینم خوابم نخورم که یدونیم_

 

  نمیروس گذاشتم گرفتمو سرشو یکفر

 

 کنم کارتیچ گهید یا بچه_

 

 دمیکش موشو و زدم یغیج که گرفت گاز نمویس نوک طونیش افهیباق

 

  یکرد کبود کال المصبارو نیا یکند گهید واشی اوشیس اخ_

 

 و گشنشه انگار زدیم کیم یطور معمول طبق دیرس خوردنش ادامه به گفتو یهوم

 نخورده غذا وقته نیچند
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 103پارت#

 

  بود شده هوشیب خواب از بایتقر بغلم تو که خورد اونقد

 کننیم یسع که یطونیش یها بچه مثل چشاش و کردمیم نوازش موهاشو اروم

 شدمو خم فکرش از بود شده کنهیم غلبه داره بهشون خواب یول کنن وشلوغ نخوابن

 بگم گهید زیچ هی تاخواستم زد یقشنگ لبخند انداختو بهم ینگاه دمیبوس ششویر ته

 بود یک دونمینم که اسم دنیباد داشت برش زیروم از شدو خم اومد شیگوش یصدا

 کرد یاخم

 

 بله+

 

 کرد نگاهم کردو یاخم

 

 نه+
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 نه گفتم

 

... 

 

   ام ییجا+

 امیم باشه

 

  کرد قطع یخدافظ بدون بعدم

 رفت اتاق طرف به و گرفت روازم الیخیب که کردم نگاهش یسوال

 یقیعم درد خوردم تاتکون یول کنم چشیپ سوال دنبالش برم بلندشم خواستم

 نشستم باز گرفتمو گاز لبمو دیچیپ ردلمیز

 

 اومد گهید لباس هیبا آماده قهیدق چند بعداز

 

 کجا_

 

 انداخت بهم ینگاه مین

 

 ؟!بهت بدم پس جواب که یهست یتوک+
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 ؟!یچ ششیپ لحظه چند یگفت؟حرفایم داشت یچ کردم نگاهش باشوک

 بود؟؟ من زدن گول واس فقط یعنی

 بخاطر یحت بود داده بهم که یقول جدااز افتاد نمونیب که یاتفاق اون بعد یعنی

 مونه؟ینم شمیپ دارمم که میدرد

 ادمد تکون یسر آروم

  گفتم یفیضع باشه و

 رفت رونیب الیخیب

 بودم کرده یخودفروش قشنگ زدم ینیغمگ لبخند

 .؟ باخودم بودم کرده فکر یچ واقعا

 دنیجرم خودشونو شهر نیا رنگارنگ یدخترا بزنه دسحرمیق اوشیس مثل یآدم

 واسش

 کنم ییخو تند نداشتم حق یحت االن و داشتم هارو بازنده حس زدم ینیلبخندغمگ

 باهاش

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#
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 104پارت#

 

 اوشیس#

 

 رونیب زدم خونه از داغون یبااعصاب

 کجا از که دونستمینم من و گفتم دروغ من که بود گفته سحر به بود زده رستازنگ

 بود فابه رستا با که ها خدمه از یکی به شکم تنها و شد خبردار

 بعد گوشش ریز زدم و شد دعوامون و داره پسر دوست رستا دمیفهم شیپ روز چند

 دررابطه که بود نیا من شانس تنها و بده بگام کردیم یسع شدیم یهرچ اون

  دهینم انجام یاقدام باماهک

 اوردم بهونه کردنش سر به دست واس بود دهیفهم یوقت بودو نایا مامان خونه سحر

 امیم بعد قهیدق تاچند منم بود گفته و نجایا بود اومده بود درجاپاشده

 شدمیم یعصبان خودم از گذاشتم تنها توخونه تشیوضع بااون و ماهک نکهیا به افکرب

 دادمیم حیتوض واسش شک یب کنم رفتار اونطور بودم مجبور و نداشتم یا چاره یول

 برم ذاشتینم شدویپروم

 ماهکو زدمو خانوم محبوبه به یزنگ حال همون تو دادمو فشار گاز روپدال شتریپاموب

 بهش سپردم

  کردمیم خجالت احساس مواقع یبعض واقعا و خبرداشت من کیپ و کیج از زن نیا

  هییتایوضع چه تحمل به مجبور سنش بااون که

 یب خودم و کنه پارک نویتاماش دادم نگهبان به چوییسو مامان خونه به دنیبارس

 یوااا افتاد مییدختردا رها به چشمم همه از اول شدنم داخل با شدم داخل لیم
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 دیپر یغیباج که گفتم یسالم داغون یبااعصاب کنم کاریچ گهید من نویا من یخدا

 داشتن که افتاد سحر به نگاهم بغلم از رها شدن دهیباکش شد زونیاو کمرم از طرفمو

 احوال و سالم باهمه رفتمو ییرایپذ طرف به بهش توجه یب کردنیم جروبحث باهم

  کردم یپرس

 باهم میتابر انیب و کنن شمال هوس نایا مییدا تیعوض نیتوا بود مونده نیهم ایخداا

 !!!شمال

 هم رها بودو داده لم من بغل تو درست سحرم که میکرد متفرقه یصحبتا باهم کمی

 االن اگه و نبود مهم واسم کاراشون از چکدومیه کردیم نازک چشم پشت همش

 ..شدمیم لذت غرق شک یب کردیم یحسود بودو ماهک

 گهید واال کردیم غیتبل منو ییدا یبرا و زدیم حرف شتدا زیر هی هم مامان

 !خونه به ادیم داره ینطوریهم رها چونه نه زده چک نه دونستینم

 کاراش از مییادای کردیم غیتبل سحر واس امنوی هیچ فازش نبود معلوم منم مامان

 کنه عرضه یک به منو بود دودل انگار بود گرفته خندم

 گفت مگوش ریز یتودماغ یسحرباصدا

 

 نجاهااایا یمونینم امشب×

 

  رها یاداوریبا بگم یزیچ تاخواستم کردمو یاخم

 زد یلبخند تیبارضا که دادم تکون دییتا به یسر

 بهش یترسناک نگاه دنشیباد نییپا اومد ها پله از آروم رستا لحظه چند بعداز

 اشیخور گوه نیباا کندیم قبرشو داشت شک یب دیدزد ازم نگاه که انداختم
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 105پارت#

 

 نموندم کردن اصرار هرچقد آخرشب نشست مامان شیپ و اومد آروم

 یجوندیپ منو چرا که نشد چیپ سحرم خداروشکر

 کارو نیا االنم دونستمیم خب یول بزنم سحرو دکمه بودم داده قول ماهک به نکهیباا

  روهواست شرکتم کنم

 اوردمیم کم داشتم کردیم وونمید داشت شرکتم نوریا از و ماهک نوریازا

 اتاق میرفت باهم امیب منم موند منتظر سحر و خونه میدیرس

 نشستو تخت لبه شورت هیبا لخت شدن لخت کرد شروع سحر میشد اتاق تاداخل

 حیوق چقد واقعا دختر هی گذاشت لباش یال یگاریس بهم بود زده زل که همونطور

 کنهیم عرضه پسرا به دخترشو که باباشه زاونترا حیوق شدیم لخت یراحت نیا به بود

 یول شدمیم وونهید داشتم بود توماهک فکرم همش دراوردم کتمو و دمیکش یپوف

 روتخت کنه دکش ای ارهیب سرش ییابالی بودمو ماهک شیپ بفهمه سحر دمیترسیم

 آخ بود ماهک بدن شیپ فکرم همش چشام رو گذاشتم دستمو مچ دمویکش دراز

 کنمیم خیس دارم که کردمیم حس قشنگ بدنش یاورد ادی با کردیم وونمید بدنش

 شدیم خیس کردمیم فکرم بهش یحت من که بود یچ دختر نیا خدآاا
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 آروم بود لخت لخته داد دست بهم تهوع حالت عطرش یبو از توبغلم سحر دنیباخز

 نمیروس گذاشت سرشو دویکش دراز روم لخت همونطور دراورد کردو باز کمرشلوارمو

 که کردم فکر ماهک به اونقد موندم حرکت یب همونطور یالعمل عکس چیه بدون

 !...برد خوابم یکِ دونمینم
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 سرش خوابالود که سحر دنیباد شدم داریب خواب از رمی*روک یدست باحرکت صبح

 از یول دومیم خوابم نکهیباا داد دست بهم یبد حس دیمالیم آلتمو و بود نمیروس

 بلندشدم جام

 

 زمیکجاعز=

 

 به دیمال سرشو و بست چشماشو ترس به ختهیآم الویخیب که انداختم بهش یبد نگاه

 تخت تشک

 رفتم رونیب طرف به دمویپوش لباس رونیب اومدم زدم یآب صورتمو

 دمیشن صداشو پشت از یجانب به حق بالحن
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 یچونینپ باز=

 

 رفتم رونیب الیخیب

 شدن باوارد برداشتم یپشت عمارت طرف به قدمامو فکر نیباا استخیم و ماهک دلم

 شده پخش نجایا ماهک یبو کردمیم حس خونه به

 برده خوابش و شکمشه رو دستش و کرده مچاله خودشو دمید که رفتم اتاق طرف به

 تودلمداشتم بشم متوجه نکهیا بدون اوشیعمرس یداشت درد گهید فداتشم من اخ

 روکاناپه انداختم دراوردم کتمو رفتمو تخت طرف به آروم مرفتیم صدقش قربون

 نشیروس گذاشتم دستمو لحاف ریز از کردم بغلش پشت از آروم بعدم اتاق گوشه

 یحس چه نیا دونمینم شدم لذت غرق دستم اومد نشیس نوک و لخته نکهیا دنیباد

 فسن گردنش نیب جلوبردمو سرمو کردمیم خیس ماهکم بدم یبابو یحت که بود

 منم دیتاد کرد نگاه ترس و خوابالود یباچشما دیپر جاش از باهول که دمیکش

 گفت ضیباغ

 

 یاومد باز یدار کاریچ_

 

  کردم یاخم کالمش لحن دنیباشن

 

 یکنیم زر زر یچ+
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  زد یپوزخند

 

  رونیب دییبفرما حاالم کنمیم زر زر شهیهم من اره_

 

  زدم مهیخ روش رمویز اشتمشگذ تقالهاش و غایج باتمام طرفشو دمیخودموکش

 

  لگد و مشت توروبه گرفت که اوشمیس همون هست؟من هواست اایپروشد ماهک+

 

 گفت تقال نیدرح و غیباج

 

 ....ک ولللم یوا کن ولممممم_

 

 تودهنش خوابوندم دست باپشت بگه جملشو ادامه تاخواست
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 یحرفا از تو میشیم مونیپش بعد کشهینم ممخ یدونیم واسم نشو طهیسل ماهک+

 زدنت کتک از منم یزد که ییجایب

 

 گفت بابغض

 

 من به یتوحت ازت متنفرم دمید عمرم تابه که یهست یمرد نیتر تونامرد_

 بخاطر یحت شب هی حاال بعد یکرد دار لکه دامنمو ینکرد رحم هم خدمتکارت

 عمل یداد بهم که یقول به ینتونست شب هههههی ینموند شمیپ داشتم که میدرد

 یکن

 

 افتاد هیگر به

 دمشیکش توبغلم آروم که

 

 ستین یکنیم توفکر اونطورکه+

 

  گفت هیباگر
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 هم بغل تاصبح لخت بعدم و خونه یاومد باسحر شب که جزاونه ستیاونطورن اره_

  نیبود

 

 گفت و زد یپوزخند دونستیم کجا از نیا انداختم بهش ینگاه باتعجب

 

 دونمیم کجا از من یکنیفکرم ناال البد_

 

 و جاسوسان غاره که نبود ماشاالعمارت گفته یک نکهیا دنیفهم نبود یکارسخت

  بود نانیخبرچ

 گفتم یحرص بالحن

 

 یبکن یغلط چه یخایم کردم خوب+

 

 گفت یبد بالحن

 

 اتیباز یالش نیا ویتاتوبمون رمیم خرابه نیازا من یول یکرد استفادتو توکه_

 

  بلندشد غشیدردج از که رگوششیز دمیکوب باحرص
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 دادم فشار انگشتمو نوییپا دمیکش بودو شورتش که توتنش زیتنهاچ حرکت هیبا

 توسوراخش

 

 کنهیدردم اوشیس یوا..نکن یییییا_

 

 عقب انگشتمو تندتند و بودم شده کیتحر بد بکنمش خاستمیم که یهیجداازتنب

 . کردمیجلوم

 دشیدردشد باعث کردنم جلو عقب تندتند وبود نشده خوب شبید از صش*هنوزک

 شدیم
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  واشی...یییییییا اخ_

 

 دمیغر باخشم توگردنم زده رونیب هیبارگا روشو شدم خم
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 خورمینم گوها نیازا گهید بگو+

 

 یییا_

 

 باز دیچیپیم خودش ماربه مثل ردستمیز

 آروم دمیشنینم ازش جملرو تااون بودم یعصبان اونقد من و بود کرده یزیخونر 

 شدمینم

 

  کردم غلط خوردم گوه اخخخخ_

 

 

  دیرسیم اونورتر دوتاکوچه به کنم فکر که بلندبود یطور غاشیج

  دراوردم توش از دستمو گرفتمو اروم

  بود عرق سیخ صورتش و زدیم نفس نفس

 بود یقشنگ صحنه

 بود سرخ سرخه هام ضربه و خون از پاش نیوب بود باز نوراونورمیا درجه ۱۸۰ پاهاش

 حموم طرف به کردمو بغلش دراوردم شلوارمو و رهنیپ آروم بود گرفته شدت شیگر

  رفتم
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  شستمش توبغلم ردوشیز آروم

  دیلرزیم و خوردیم بهم دندوناش درد از مدت تمام

 

 یکنیم هیگر ویلرزیم یچرادار االن ندارم تیکار گهید بسه سیه+

 

 گفت لرزون یباصدا

 

 کن ولم_

 

 فشارداد توبغلم خودشو و گفت یآخ که فشاردادم توچنگم پهلوشو

 

 گفتم شده چفت یبادندونا

 

 یکنیم تکرار همش حساسم کلمه نیروا یدونیم نکن سگم ماهک+
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 گرفت ازم چشم بابغض

 

 بردار بدبخت سرمنه از دست الاقل یکنیم حال و عشق باسحر توکه_

 

  دیمک و گرفت دهن به گوشمو هالل

 روتخت گذاشتم حوله هیوبا دراورد ازحموم منو قهیچنددق بعداز

  کردم نگاش بابغض توبغلش دیکش منو و دیکش دراز کنارم لخت همونطور خودشم

 کرد نگام بااخم

 

 کردم زنت من یکن رونیب کلت از منو شیپ از رفتن فکر یکنیم نگام اونطور هیچ+

 ینم ماله تو یعنی

 

  روشونم زد غیباج

 

 چنتااااااا چنتا هاها_

 

 شد خفه رمیز غشیج گرفتم یگاز بردمو توگردنش سرمو خوردنش حرص نیا از
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 یاریدرم یباز چموش یچرادار االن+

 

 رفت واسم باحرص یا غره چشم

 

 بکش دست من از یدار باسحر حالتو و عشق توکه_

 

 کردم زمزمه یونمتینم کردمیفروم حولش قهیتو سرمو که همونطور

 سوخت موهام قشیتو بره سرم تاکامل که

 

  یوحش اخ+

 

 بلندشد غشیج که رودستش زدم محکم دونهی

 

 ااایزنینم دست من به_

 

 کارمو بزور تونستمیم من شدمیم وونهید کردیم لج همش کردوینم میهمراه یوقت

 خاستمیم کوچولورم موش نیا تیرضا یول بکنم

 گفتم کردمیم شیزندان بازوهام نیب که همونطور و دمشیکش توبغلم
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 گرفته کردنت لج که باز ماهک+

 

 براق بده تکونش تونستینم و بودم گرفته بازوهام نیب سفت دستاشو که همونطور

 جلوتر دیکش باالتنشو و سمتم شد

 

 ؟؟ قول خوش یآقا شدیچ قولتون_

  بکش دست ازمن حداقل یبندباشیپا قولت به مینخواست

  گرفت ماز چشم یحرص

 

  شد ییهوی شبید بخدا ماهک+

 چون یول گرفتیم خندم و دمیدیم خوردنشو حرص کردم فیتعر ارویقضا وبعدتمام

 منفجرشد هوی بگه یزیچ تونستینم بود یزندان
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  کننننن ولمممممممم_

 

 اونور نوریا دیکوبیم خودشو کردم بوس لبشو بازور

 

  دمیکش عربده

 

 نیهم اقتتیل یکنیم یبزرگ من واس که یهست یک تو واسم اریدرن یباز جنده+

  دادنه سیسرو

 

 ماهکو واقعا من کردم تعجب بودم گفته کع یزیازچ خودمم شد شل رمیز دستاش

 بودن ییحرفا حرفا نیا وتمام نه شک یبده؟ب سیسرو فقط که دمیدیم چشم نیا به

 بودم گفته تیعصبان از که

 شد رعیخ مات نقطه هی به توگرف ازم نگاه

  روصورتش شدم خم

 

 گفتم زیچ هی بودم یعصبان+

 

 کردم بوس گلوشو اروم یجواب دنیبانشن 
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 گهید گفتم زیچ هی اعصابمو یکرد یتخم ماهک+

 

 گفت بابغض

 

 کنمیفرارم دستت از آخر من یول بکن یکنیم یهرکار بزن منو یخایم هرچقد_

 

  ناخداگاه دیلرزیم تنم تمام بره منو بزاره ماهک نکهیفکرا از موندم مات توچشماش

 کردم بوس لبشو آروم

 

  گفتم زیچ هی شدم یعصبان که گفتم+

 

 گرفت روازم

 

  بود زده زل که یسمت دمیسرموکش

 

 حله؟ بخام معذرت من اوشیس عمره+

 

 از قسمت اون فقط شکنهیم داره غرورم که نبود مهم واسم یول کرد نگام باتعجب

 منو ترسوندیم خوردویم چرخ تومخم همش رهیم شمیپ از بود فتهگ که حرفش
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 گرفت ازم چشم بازم

 رگوششیز بردم سرمو و دمیچیپ چکیپ مثل دورش

 

 یچراقهر باز+

 بخاطرسحر؟

 باهاش کنمیم تموم بخداامروز

 

 کردم صداش آروم

 

 ماهک+

 

 دمشیبوس باعطش موند لبام یجلو لباش درست که کرد نگاه طرفم

 

  گرفتم گردنش از یازگ باخنده

 

 یآشت+
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 غشیج کردم که یباکار واسش رفت ضعف دلم که کرد نازک واسم یچشم پشت

 بلندشد
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 روباسنش زدم باخنده

 

 ااایالغرشد+

 

  بهش دادن حرص یبرا ازش یجواب دنیبانشن

 گفتم آروم

 

  روفرم ادیم کلتیه توش زمیبر چنبار هرچند+

 

  روشونم دیکوب و دز یغیج
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 جرنخورد؟ حنجرت من گهید بشم غاتیج یفدا اخ+

 

  توگردنم گذاشت سرشو

 

 ؟ شهیم مشخص سحر فیتکل_

 

 اهوم+

 

 اهوم؟_

 

  کنمیم ردش مشخصه فشیتکل ارع نکن نگاه یاونطور فداتشم+

 

 گذاشتم باسنش یال دستمو کنارزدمو حولرو شد نرم کمی

 

 ینداشت دردکه شب+

 

 دیزدد ازم نگاهشو

 داشتم_
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 ردلشیز گذاشتم دستمو

 

 دکتر؟ ببرمت یخای؟میخوب االن+

 

 زد یشخندین

 

 خفتو نیا که بود نیا بهتراز مردممیم خانوم محبوبه نه یبود شمیتوپ دیبا شب _

 کنم تحمل

 

  ماهک#

 

 . نیبب منو جوجو زدن حرف اخ اخ+

 

 یخوش هخاطر اوشیس یگوش زنگ یازصدا اصال دیکش یپوف یگوش زنگ یباصدا

 نداشتم

 برداشت تخت بغل از ویگوش

 کنار گذاشت ویگوش اسم دنیباد

 

 بود؟ یک_
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 بود شرکت ع+

 

 نمیبب بده_

 

 گرفتم ازش نگاه که کرد تنگ واسم چشاشو

 تیبارضا چون دادم دست از چیسره بکارتمم بودم شده راه نیا وارد اشتباه ازاول من

 کنم یخال شسر مویدل و دق تونستمینم االن یحت بود خودم
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 گفتم یآروم یباصدا

 

 اوشیس_
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 دیکش ینفس توگردنم

 

 هوووم+ 

 

  دانشگاه برم قراره امروز_

 کنم شیارا شم اماده برم کن ولم

 

 دراورد گردنم از سرشو بااخم

 

 ؟یعروس یبر قراره ش؟مگیآرا+

 

 کردم نازک یچشم پشت

 

 باشه خوب پتیت دیبا دانشگاااستاا_

 

 اورد کمرم به یفشار

 

  یکنیم غلط+

  یرینم ااصالی یریم یمعمول هیمعمول ای
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 کردم نگاهش زار باحالت

 

 اااااوشیس_

 

 کرد کج واسم افشویق تخس

 

 کوفت+

 گفتم همونکه

 

 زدم روگونش یبوس

 

 گهید نکن لج_

 

  نکاراتیباا یکنیم سگم یدار ماهک+

 یپوشیم لباس یعاد گمشو پاشو

 یایم یریم باراننده

 

 کردم نگاهش چپ
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 میمر شیپ برم قراره_

 

 نه+

 

 ارهههه_

 

 یبر نزارم یکنیم یکار+

 

 کردم بوس لبشو تند

 

 اوشیس لجااا دور رو یافتاد باز_

 

 داد تکون یسر اجبار به دیکش یپوف

 

  کرد سفتتر دورم دستشو که پاشم خواستم عیسر

 

  اوشیس گهید کن ول_
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 ؟؟یکن کاریچ دانشگاه یریم ازاالن+

 

 دارم کالس۱۰ساعت_

 

  برداشت ویگوش شد خم

 دیپوش لباساشو غرغرکنان و برداشت دورم از دستاشو حرص ساعت دنیباد

  شدیم زونیاو لوچم و لب از آب شیا عضله بدن دنیباد

 !باشه من ماله فقط بدن نیا شدینم که فیح

 

 رفتم توعمارت اتاقم طرف به دراومدمو خونه از آروم

 اصال ومدینم چشم به من نبود و کرده یاوک ویچ همه خانوم بوبهمح دونستمیم
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 حوصله ادیدرب یروح یب از صورتم که کردم هم یکم شیآرا و زدم یدمشکیسف پیت

 نداشتم اوشویس یها دعوا

 

 افتاد راه سوارشدمو باهول دمید نیتوماش اماده آقارو احمد و دراومدم اتاق از

  بکشم غیج خاستمیم یخوشحال از

  هیخوشحال اوج خودش نیا و رفتمیم داشتم مدتهااا بعداز

 نشد خوب نبود خوب تشیفیک چون که انداختم خودم از عکس چنتا میباگوش

 هی برم حقوقم نیدوم و نیاول با باشه ادمی کردم پاکش لحظه همون نیهم بخاطر

 گهید رسهیم همون به پولم رمیبگ A30سامسونگ یگوش

  نگهداشت قهیدق چند بعداز

 گفت که شم ادهیپ خواستم کردمو یتشکر

 

 دنبالتون امیچندب ساعت خانوم=

 

 دوستم خونه برم قراره نیاین دنبالم_

 رمیم خودم

 

 سوارتون در همون از باز بعد کنم ادتونیپ دانشگاه دم گفتن ،آقا خانوم شرمنده=

 التوندنب انیم خودشون شبم دوستتون خونه ببرم کنم
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 میمهدکودک بچه من مگه گهید بود دراورده شورشو شد سرخ صورتم ازحرص

 شدیم تموم کالسم۳ ساعت

 گفتم نرم باراننده نکهیا یبرا یول

 رفتم و شدم ادهیپ و شهیم تموم کالسم ۵ ساعت

 حرف باهم بودنو شده جمع همه بود شده ذره هی دانشگاه طیمح واس دلم یوااا

  بود سجاد خورد چشمم به که یکس نیاول باورودم ردنکیم مشورت ای و زدنیم

 

 اومد طرفم به یباخوشحال دنمیباد برگردوند سرشو که رفتم طرفش به

 

 "نیاورد فیتشر مدتها بعد خارزم خانوم سالم"

 

 گفتم یباشوخ منم بود شوخ لحنش چون

 

  میکرد ینوران دانشگاهو باالخره یطوالن یها استراحت از بعد گهید اره_

 

 هی بود یخوب پسره سجاد برد ها یدانشگاه هم طرف به منو اون و دمیخند هردومون

 که خوشگل صدالبته و بود مومن پسر هی خو یول گفت شهینم که یجیبس بچه
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 کردیم برخورد دوستانه ویعاد یلیخ هم باهمه و کشتنیم واسش خودشونو دخترا

 رسهینم اوشیس به باشه خوشگل هرچقد البته

 

  سرکالس میرفت بعد و میکرد صحبت کمی

 ییکجا دادمpm میمر به

 االن امیم اطمیح گفت قهیدق چند بعداز

 

  شکفت گلم از گل میمر دنیباد

  میدیخند و میگفت کمی کالس آخر میتا تا

 کمی میبر که کرد مجبورم و گرفت دستمو میمر یول هنوز بود مونده کالس هی

  چوندمیپ دانشگاهمو روز نیاول یعبارت بع میبگرد

 ناهار میرفت هم ۲.۳۰ ساعت دمیخند میگفت میخورد میدیخر یخوردن پارک میرفت

  میمر خونه میرفت بعدم میخورد

  خورد نیچ صورتم میمر ختهیر بهم ی خونه دنیباد شدم خونه وارد نکهیهم

 

 وضعشه چه نیا شلختهههه_

 

 گفت باخنده

 



 

335 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 کنم کاریچ گهید کارمهرداده+

 

  شارژ بزنم مویتاگوش رفتم شارژر رفط به دادم تکون یسر

  کردم روشنش شارژ زدم ویگوش نکهیهم

  باالهم از روصفحه افتاد اوشیس اسم

 !!!!!!۵.۳۰ ساعت کردم نگاه ساعتو باهول داد نشون اوشیس از پاسخ یب تماس۶

  کندست قبرم

  کردمیم نگاه ویگوش واج و هاج همونطور ترس از

  کن عوض لباس اتاق بود رفته میمر

  گوشم ریز گذاشتم ویگوش و انداختم در به ینگاه

 هوا دمیپر ترس از اوشیس عربده دنیباشن
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 ؟؟؟؟؟یییییقبرستوووون کدوووووووممممم+
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  یستین دوستتتم خونه

 ؟؟؟؟؟یییییکن یجندگ یرفت کجاآاااا

 

  ومدیدرنم صدام ازترس

 

 ااوشیس_

 

 جرخورد گلوش مکرد حس زد که یباداد

 

  یرفت یگور کدوم یستین دوستتمم خونه یستین دانشگاه بگو فقط+

 

 گفتم آروم نشنوه اتاق از میمر کردم یسع که یآروم باصداس

 

 ممیمر خونه_

 

  رونیب یایم یشیگم درشون دم رسمیم االن+

 

 گفتم هیگر باحالت
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 اوشیس_

 

  زارمیم خرابه سرتون رو اونجارو یاین+

 

  دراوردم شارژ ع مویگوش شدمو بلند باهول کرد قطع یزرت و

 

 دادم زحمتتم نقدیا توروخدا دیببخش رمیم گهید من مممیمر_

 

 دراومد اتاق از دهیپوش مهین لباسو باهول

 

 کجا وووونهید=

 کنم اماده شام خامیم تازه

 

 خدااا داشت یخوش دل چه

 

 گهید روز هی برم دیبا زد زنگ کارم صاحب حتما برم دیبا نکش زحمت فداتشم نه_

 شمیم مزاحمت

 

 باشم زنده اگه البته کردم اضافه تودلم
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 بوسش یهول هول دراومدمو در از باهول شد در کینزد و داد تکون یسر یناراض

 نییپا دمییدو ها پله از آسانسور به توجه بدونه دمویپوش کفشامو کردم

 

  رونیب انداختم ساختمون از خودمو

 !!!!!!!!دددیرس زود چهههه

 کردم تند قدم طرفش به اهشیس نیماش دنیباد

 نشستم کردمو درجلوروباز باترس و

 بگم یزیچ کنم باز دهنمو خواستم طرفش تابرگشتم

  دمیکش یا خفه غیج خوردم که یباتودهن

 افتاد سوزش به دهنم 

 گرفت میگر

 گفت طوفانه از قبل یآروم مثل که یآروم یباصدا

 

 کردو روشن نویماش بعدم کنم روشن فتویتکل نهخو میبرس تا باش الل!سیه+

 ممکنه که یکار فکر با بود دراومده لرزه به بدنم ترس از کرد جلورونگاه خونسرد

 شدیم خیس بدنم یموها بکنه باهام اوشیس قهیچنددق بعداز
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 گفتم لرزون یباصدا و آروم

 

 بودم میبخدابامر_

 

 بود جلو به نگاهش توجه بدون

 

 اوشیس_

 

 بود اومده شیارباب یخو باز نییپا انداختم سرمو که انداخت بهم یخشن نگاه

 

  ارباب_

 

 !باش الل+
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 ختهیر دلم به یشتریب دلهره و ترس نبود خونه ریمس و رفتیم که یریمس دنیباد

 شد

 طرفش شدم خم آروم

 

 ....مر با گمیم کن گوش لحظه هی_

 

 نیماش در به خورد سرم که زد بهم یا گهید یدهنتو بدم ادامه تاخواستم

 منفجر داشت سرمم بودم گرفته جهیسرگ دیکشیم شیآت بع بدنمو لبام سوزش

  کردن هیگر کردم شروع آروم درد از شدیم

 !نخواستم من مردو نیا ایخداا

 کنمیم خواهش بدع نجات دستش از منو فقط

 نزنم دم و باشم زورش یحرفا ریز دیبا من یتاکِ

 ورم کردمیم حس لبام بخورم گهید یتودهن هی دمیترسیم یول نگهدار بگم خاستمیم

 دارن یوحشتناک درد و کردن

 

 باتک بود خلوت یجا هی بایتقر و بود طبقه۳ که خونه هی یجلو نیماش بانگهداشتن

  یبوق

 بهش هرچقد امشب و کندست گورم دونستمیم کرد باز درو اومدو بدوبدو نگهبان

 !یعبارت به دهینم گوش و رهینم توکلش یچیه بدم حیتوض

 شد ادهیپ و نگهداشت و نیماش که انداختم بهش یینگاه بابغض
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 کردمیم حس که یطور مچمو اومدو جلو شدم ادهیپ بعدش و کردم نگاهش باترس

  ساختمون ای الیو اون طرف به دیکش و گرفت بکنه جاش از خادیم

  میشد آسانسور سوار

  کردم تالشمم نیآخر

  کردم حلقه دورش دستامو و بهش چسبوندم خودمو باترس

 

 بده گوش حرفامو باری توروخدا_

 

 انداخت بهم ییخنثا نگاه

 

 باز؟ یخایم یتودهن+

 

 یب و شد باز آسانسور در موقع همون کع بلندشد آسانسور اتاقک تو هقم هق یصدا

 ....هخون در طرف به دیکش کردو چنگ توموهام دستشو هام هیگر به توجه
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  گرفتم بودو چنگ توموهام که دستش هیباگر

 

  موهامو یکند توروخدا اوشیس_

 

 سرد یکایسرام رو حال یب و هیباگر داخل داد هل منو کردو باز دیباکل درو توجه یب

 افتادم

 

 گفت کردیم باز رهنشویپ یها دکمه که همونطور

 

 ؟یجندگ دنبال یریم ینزیدورم منو حاال خبببب خب+

 ؟؟*گهید یکی رو صبح یکشیم آه من ریز شب

  یبش یزدیم ازش دم که جندت مامان همون مثل یخایم

  دراورد تنش از رهنشویپ حرکت هیبا

 رفتم پشت پشت نیزم رو باترس

 

 بده.. گگگوش...روخدا..تتو_

 



 

343 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

  شینیروب گذاشت دستشو اروم

 

 الل سیه+

 کنمیم زونتیاو نجایهم نمتینب رواید روبه لخت بعد قهیدق1تا

 رو یزیام ریتحق حالت به لخت لخته لباسام دراوردن کردم شروع بلندشدمو هیباگر

 بود یاسفناک تیوضع واقعا ستادمیا وارید به

 افتادم سکسکه به ازترس کمربند سگک یصدا دنیباشن

 

 کردمیم حس قشنگ پام نیب روشلوار از شویبرجستگ و دیچسب بهم ازپشت

 بگم یزیچ تاخواستم هیرباگ

 گفت یخشن بالحن و آروم رگوشمیز

 

 یشیم الل ماهک+

 یبزن حرف یندار حق کردم کتمیت کهیت

 یبد حیتوض یندار حق پس نخواستم حیتوض

  یشیم هیتنب یکرد اضافه غلط

 غاتیج یصدا تا یبکش غیج درد از دیبا اونقد اتفاقا ادیدرن صدات هیتنب نیح گمینم

 !یچ یعنی اوشیس حرف و نیقوان از یچیسرپ یفهمب و بمونه توسرت
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  رفت عقب

  دمیلرزیم خودم به هیباگر

 باسنمو یرولپا چسبوندم محکم دستامو دمویچیپ خودم به زد که یا ضربه نیبااول

 دمیکش یدلخراش غیج

 

  گفت باداد

 

 سگ توله بردار دستتتو+

 ساختمون نیا باغچه تو نکردم چالت تا بردار دستتو

 

  دلخراشش سوزش برداشتم دستامو هیگر و باترس

 کردمیم دیشد ضعف احساس و اوردیم درد به قلبمو

  زد که یا ضربه نیبادوم

 کردن التماس به کردم شروع و بلندترشد میگر

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#
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 آخخخخخخخخخ بودم میبامر..بخدا.. کن گوش..روووخدا..تو_

 

 اومدم فرود نیروزم حال یب که زد ضربه5 حرفام به توجه یب

 انداخت کمربندو

  بهم چسبوند لختشو بدن واروید به چسبوندم کرد بلندم موهام از و نیزم

  دیکش گرفتو باسنمو یلپا

 پشتم بود شده کبود کال درد از دمیکش یغیج حال یب که

  کردم خم سرمو باترس باسنم روسوراخ تش*آل یداغ باحس

 

 یییییییییییآ_

  واشی

 جرخوردمممممم یوااا اوشیس داتوروخ

  واشی یواا

  آه اخ
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 درد از زدیم مبه*تل باسنم تو هم پشت واروید به بودم چسبونده غامیج به توجه یب

 نیبرزم نقش دادینم فشار وارید خودشو نیب محکم منو اگه و رفتیم یاهیس چشمام

  بودم

 نههه؟؟؟؟یا بادوستم رفتن رونیب روز هی تاوان ااایخدا

 کردم حس که انداخت یراحت مبل رو خودشو عقب عقب بود توم که حال نتوهمو

 توم رفت خماشم*ت

  توجه یب اون یول رفت یاهیس چشمام و شد بلندتر ادمیفر درد از

  زدیکمرم توم گرفتیم گاز گردنمو که همونطور بودو گرفته دستامو آرنج

  کردمینم حس پامم نیب درد گهید یحت بودم حال یب

 یول نشیروس بودم شده ولو پشت به و نشویس به بودم داده هیتک سرمو حال یب و

 گرفتیم محکم یگازا گردنمو تومو زدیکمرم تندتند اون

 کرد یخال توکمرم آبشو یباآه قهیچنددق بعداز

 روگردنم گازاش یجا و سوراخش و باسنمو پوست دیدردشد با کمرم یداغ حس

 نبود اورده وجود به توبدنم ویتضاد یدردا

 گفت رگوشمیز یخشن بالحن  آروم

 

 ؟یخوریم گوها نیازا بازم+
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 دادم تکون ینف به یسر هیگر و باترس

 

 خوبه+

 روت درم یزندان اتاق تو بعد به نیا از چون یکن غلطا نیازا یتونینم گهید میبخا 

 قفل

 

 ترشد بلند هقم هقم

 ایخدااا سرم اومد بال نقدیا دانشگام روز نیچطوراول

 سوختیم افتضاح باسنم سوراخ خودش طرف برگردوند منو اروم

 انداختم بهش ینگاه هیگر از سرخ یباچشما

  کرد چشمام رو یبوس شدو خم طاقت یب که

 گفت لب ریز یاروم یباصدا

 

 یافتاد یروز چه به نیبب جونت به وفتمیب یکنیم وونهید منو چرا ماهک+
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 نیح و کردم حلقه دورش دستامو ببرم پناه خودش به وربودممجب درد و یکس یازب

 گفتم اوشیس به هیباگر حرفامونو و کارا دهیبر نفس هقمو هق

 

  نکن عیگر شد تموم گهید بسه سیه+

 

 گفتم هیباگر

 

  دانشگاه برم بزار_

 

 اونور کرد روشو کردو یاخم

 

 تو یندار ویآزاد اقتیل گفتم همونکه نه+

 

 نشیس رو زدم هیباگر

 

  دمینکش عذاب دستت از کم برداررر سرم از دست_

  یگرفت ازم بکارتمم

  یکرد ساقطم یزندگ از
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 دستت تااز کنم یخودکش که کنم فکر نیا بع شبا یبعض که سالمه چند من مگه

 شم راحت

 

  ترشد بلند غمیج که زد روباسنم یمشت باحرص

 

 اعصابم به نینر ستمین ینرمال ادم یدونیم یشناسیم منو خودت نکن سگم ماهک+

 

 توبغلش منو دادو هیتک مبل دسته به و شد زیخ مین بودم توبغلش که همونطور اروم

 مرد نیا ییزورگو و یکس یب حقارت درد از ختیریم روگونم صدا یب اشکام گرفت

  کرد پاک اشکامو کردو نوازش صورتمو اروم

 یکنیم هیچراگر گهید االن+

 

 شد شتریب هقم هق کردمو میقا نشیتوس سرمو

 

 گفت رگوشمیشدوز خم

 

 فندق هیچ گهید هات هیگر نیا یشد هیتنب یرپاگذاشتیز قانونو+
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 اروم کمی دادم حیتوض کارامونو و نایا بودمو میبامر گفتم که یوقت از کردمیم حس

 یاسفناک تیوضع واقعا که بود نیا واس آرومشم لحن نیا هیعصبان هنوز یول شده

 بود روترحم از رفتاراش و داشتم

 

 ؟ خورده موش اوشویس فندق زبون+ 

 هوم؟

 

 کرد روگونم از یبوس بعدم

 

 گفتم هیگر از سرخ یصورت و بابغض

 

 توروخدا دانشگاه برم بزززارررر_
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 انداخت بهم یباپوزخندنگاه

 

 یداد روبهون نیا قشنگ توهم و دانشگاه یبر نزارمت که بودم بهونه دنبال من+

 دستم

 

 بلندترشد هقم هق

 

  مونمیتونم توعمارت گعید بشم خواب کارتون شده رمیم من_

 

 اورد کمرم به یفشار

 گفت شده چفت یبادندونا

 

 جونت به وفتمیب یخایم باز+

 

 گذاشتم توگردنش سرمو

 

 بودم میبامر یکنینم باور_

 

  زمیعز ینبود زنده االن که یبود گهید یجا و ویبود میبامر کردمینم باور اگه+
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 یزد دور منو که بود نیا واس هیتنب نیا

 

 کردم نگاه توچشماش اشک از سیخ یباصورت

 برگردوند صورتشو کالفه

 

 گفتم که همون نکن نگام ینطوریا+

 

 گفتم میقلب ی خواسته برخالف

 

 واسم شدم خسته ازت کنم یزندگ آزاد خامیم یزندگ نیا از شدم خسته گهید_

 بمونه باالسرم که نباشه تو مثل زورگو آدم هی که ییجا برم خامیم یشد یتکرار

 یبردار سرم از دست دیبا گهید یباش داشته غرور کمی اگه بگه زور بهم همش

 

 اوردم کجام از پرتنفرو لحن نیا که کردیم فکر دیشا کردیم نگام شوک و  باتعجب

 برداشت روکمرم از دستشو تعجب درکمال

 

 باشه+

 

 دمکر نگاهش جیگ
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  برو یخایم هرجا یش راحت دستم از یخاینم مگه+

 

 بالبخند توگلوم بغض باهمون بودم کرده فکر باخودم یچ واقعا یراحت نیهم به!هه

 گفتم ییمصنوع و ضیعر

 

 کنم؟ جمعشون اول شهیم توعمارته المیوسا خب_

 

 رفتم آشپزخونه طرف به بلندشدمو روش از بعدم

  شدمیم وونهید داشتم ذاشتهگ کنار منو راحت نکهیا فکر از

 شد؟؟؟ تموم یچ ؟همهیراحت نیهم بودم؟به ارزون من یعنی نقدیا

 برم؟؟ دارم کجارو من

 م؟؟یمر

  گستید یکی زونیآو خودش که اونم

 دراوردمو خچالی از ویفرنگ توت پراز ظرف توجه یب یول شدمیم وونهید داشتم

 یاستخونا تمام کردمیم حس نشستم یصندل یرو زور به دردالودم بدن باهمون

  شنیجدام هم از دارن بدنم

 

 گرفته دستاش ونیم سرشو بودو نشسته مبل روهمون کردم ییرایپذ به ینگاه
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 بود

 واسم اصال کنه فکر نکهیا یبرا درظاهر یول شدمیم وونعید داشتم بودم داغون ازتو

 !کردمیم یخوشحال اظهار ستین مهم

 از من.داشت مییها یخوب گفتناش زور و اشتیاذ باتمام دخترم هی منم هرحال به

 اوشیس و کنه دادیب و داد راومدنمید واس باشم مهم واسش که نداشتم ویکس یبچگ

  بودم کرده تجربه باهاش مویزندگ ینایاول ی همه من که بود یکس نیاول
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  دادزدم آشپزخونه از یمثالخوشحال بالحن

 

  عمارت میریامی کنم درست شام_

 

 شدم خفه بانگاهش برداشت دستش از سرشو
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 آشپزخونه تو اومد بلندشدو جاش از اروم

 عمارت میریم فردا میبخور کن زدرستیچ هی+

 

 باشه_

 

  انداختم یخچالونگاهیبلندشدمو

 

 نجایا هست یماکارون اوشیس_

 

 جلو شد خم دیباتهد

 

 اوش؟؟یس+

 

 گرفتم لبموگاز

 

 کرد شروع باز ایب بله

  ربودیناپذ یرابیس مرد نیا موند ثابت رولبام که دمید نگاهشو

 گفتم خوشحال و حواس یب مثال
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 ارباب دیببخش_

 

 نوریباهرا که دمیدیم حرصشو ویکالفگ داکنمیپ ویتاماکارون گشتم نتارویکاب بعدم

 کردانگارلختمیم نگاه هام نعیس باسنمو به یطور رفتنم اونور

 بعدم موندمیم میمر شیپ مدت هی رفتمویم ششیپ از فردا من نبود مهم گهید یول

 !ستین مهم بکارتمم نداشتن کردمیم دایپ خودم واس کار هی

 نده؟یآ تو کنه خواستم باز که دارم یاعشقی یپدرمادر من مگه

 

 کنهیم نگاهم باز داره زل زل همونطور دمید که برگشتم و بارگذاشتم ویماکاران

 فتمر بهش یا غره چشم نامحسوس

 شروع نشستم روبروش زیروم باسنم دیدردشد با دراوردمو ساالدو لیوسا خچالی از

 کردن درست ساالد کردم

 بلندکردم سرمو صداش دنیباشن

 

 ؟یریکجام یبر عمارت از اگه_

 

 باالانداختم یا شونه الیخ یب

 

  میمر شیپ رمیم مدت هی_
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 یا فروشنده پرسمیم زشا دارن یا رهیزنج فروشگاه هام یهمدانشگاه از یکی بعدم

 خانینم یزیچ

 

 داد تکون دییتا به یسر اعصاب یب

 

 ش؟یبق+

 

 گفتم یمتعج بالحن دادنش حرص یبرا

 

 واسشون نینگران دل نقدیا رنیم شتونیپ از یوقت هاتون خدمه همه ارباب وااا_

 

 کرد بهم ینگاه لکسیر

 

 که مهمه واسم شه محسوب زنم شرعا و باشم زده ویکی پرده یوقت یول!  همشون نه+

 بخوره قراره یگوه چه نیبعدازا

 

 کردم نگاهش باشوک "زنم"کلمه دنیباشن

 دونست؟یم زنش منو اوشیس یعنی

 خرکردنشه روش هی بازم اون به چه منو هه
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 شدم کارم مشغول و گرفتم روازش

 گفتم یجد بالحن

 

 !کن فراموشش و تسین مهم گمیم من بوده من ماله بکارت_

 ادیب شیپ یداد بهم که یعذاب چندوقت نیا حرف خامینم هم گهید

 

 تررفتم عقب باترس که طرفم زیروم شد خم باحرص

 

 توم بکن آه بود؟؟؟؟آه عذاب خانوم طهیعذاب؟؟؟؟سل+

 یاومد شمیپ که شب اون

  سحر رو اتیباز حساس

  واسم اومدنات عشوه

 واسم نازکردنات
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 ؟؟بود؟؟؟؟ عذاب همه

 

  کردم نگاهش باز بادهن

  پروبود بشر نیا چقد

  گفتم بااخم

 

 ماه6  بود قرار من سرم یبکوب نارویا دیبا یتاکِ بردار سرم از دست گهید بسه_

 زودتر حاالهم کردم هم یده سیسرو برکار عالوه ماه3که کارکنم شما توعمارت

 شه زده نمونیب گذشته یحرفا ندارم دوست گهید پس برم خامیم

 

 بلندشدم منم باترس که بلندشد جاش از ضرب به

 

 بود معلوم رشیز از خوابش مهین آلت که بود تنش شورت دونهی

 رفتیم شورتش و برهنش باالتنه سمت همش نگاهم که نبود خودم دست و

 !ماهک بهت لعنت

 شدم عنصر سست نقدیا یازکِ من

 بهم دیچسب اونم و آشپزخونه وارید به دمیچسب که اومد جلو اونقد

 

 م؟ینزن گذشترو حرف+
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 کنم؟یم ولت خودت حال به من یکرد فکر

  ماهک یا ساده یلیخ

 خودمه نظر تحت اکاراتی یخودم شیاپی یتاعمردار

 

  لختش نهیروس زدم باحرص

 

 چرا توباشع؟؟اونوقت نظر تحت ؟؟؟کارام غلطااااا چه_

 

 زد چنگ نمویس بود چشمام به نگاهش که همونطور رولباس از

 

 زدم پردتو من رفته ادتی نکهیا ثلم+

 

 جداکنم نمیس از دستشو کردم یسع باحرص

 

  تویالک یدایوع وعده نرفته ادمی نه_

 

 کردم ضعف که داد فشار محکمتر نمویس

 

 واشی یییییا_



 

361 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 دیغر ضیباغ

 

 ؟؟؟؟یالک یدایوع وعده+

 کردم تموم امروز باسحر

 

 بخونم چشماش از دروغو و تاراست کردم نگاهش باتعجب دعوا وسط

 

 سحردارم از امیوپ زنگ تا۱۰۰ از شیب لنتهیسا نیبب مویگمشوگوش برو یباورندار+
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  گرفتم روازش نشم عیضا نکهیا یبرا بااخم

 کن یآشت باهاش برو برم خامیم گهید من یول یکرد تموم که یکرد تموم باسحر_

 

 کناررفت هیسلط نیا هیسا باالخره ایخداا اخ بود یعروس تودلم نماندکه ناگفته البته



 

362 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 برگردوند خودش طرف به صورتمو گرفتو چونمو باحرص

 

 خودتم تیرضا خامیم یول بدم انجام تونمیم بازور ویهرکار بخوام که یدونیم ماهک+

  نهیهم بخاطر باسازاتم دنیرقص نیا تمام و باشه

 یبردار اتیلجباز نیا از دست کارکنمیچ باز

 

 تونستمینم که سرمو کرد معطوف گهید یجا عی به چشممو بدم حرصش نکهیا یراب

 داده جلو یماه مثل لبام که داد فشار لپمو دوطرف دیغر یم که همونطور باحرص

 شد

 

 ها یکن میروان یخایم+

 هاا؟؟؟

 

 درد کم باسنم دمیلرز خودم به درد از زد باسنم رو گشید بادست که یا باضربه

 بهش زدیم هم بهضر حاال کردیم

 کنع ول لپامو که عقب دمیکش خودمو باحرص

 گرفتیم میگر داشت گعید داد فشار شتریب یول

 ش توموها یدست کردیم بهم پشتشو باحرص و کالفه کع همونطور کردو ول چونمو

 یوحش کردم نوازش لپمو بادرد دیکش
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  رفت آشپزخونه از رونیب بعدم

  کنهیم خادیم یهرکار یوحش

 یکِ دمیونفهم دمیکش دراز رومبل رفتم کالفه کردمو خاموشش بود پخته یماکاران

 برد خوابم

 ساعت دنیباد کردم واریرود ساعت به یینگاه کردم باز چشممو یبیعج باسردرد

 رونیب زد  چشام

  بودم خواب دوساعت اوه_

 

 صورتم و دست به یاب کردمو روشن رشویز بود سرد غذا رفتم آشپزخونه طرف به

 ....کنم تاصداش رفتم اوشیس اتاق طرف به دودل دمیچ زویم و زدم

 

 

 

 ⛔��_خشن_ارباب#

 

 123پارت#

 

 ارباب؟؟_
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 ارباببب

 

  بست چششو باز گفتو یهوم

 

 آمادست ناهار ارباب_

 

 گفت بسته چشم هنونطور

 

 اجلویب+

 

 تو افتادم و دمیکش یغیج دستم دنیباکش که موندم تخت بغل و جلورفتم کمی جیگ

 بغلش

 

 گرفت بازوهاش نیب منو محکم

 کردم تقال

 

  کن ولم_

 کن ولم گمممنیم
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 دهید بودمو شده مچاله خودش لحافو ریز من کردو حلقه دورم دستاشو محکم

  شدمینم

  روپاهام انداخت پاهاشم

 نییپا افتاد کردم حس جانیه از قلبم که

 قمی تو کرد فرو سرشو

 

 گشنمه کن ولم_

 

 کردوگفت بهم ینگاه دهکر پف یباچشما و خوابالود

 بعد بخورم غذامو من+

 

  هیچ منطورش دونستمیم

 رفتم واسش یا غره چشم

 

 تونستمینم روم بود شده ولو چون یول بلندشد غمیج که گرفت نمیس یباال از یگاز

 کنم یکار

 انداختم بهش ینگاه بابغض

 کردیم تمیاذ همش نامرد
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 کرد لبموپرسروصدابوس و رخندهیززد که دیچطورد افمویق دونمینم بلندکردو سرشو

 شدم سیخ کردم حس که

 !یلعنت

 

 ستیگر منتظر دوساله یها بچه مثل دهیورچ لب نیبب منو فندق افهیق اخ اخ+

 

 کردیم مسخرم یطیتوهرشرا روبرگردوندم بابغض

 

 یکنیم هیچراگر+

 

 یکنیم تمیاذ هنش_

 همششششش

 

 گفت رگوشمیز یخواستن و آروم بالحن

 

 کنه تیاذ یک نکنم تیاذ لوموکوچو موش من+

 

 گرفتم روازش
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 باالنگام از بود زده جک اونورم نوریا و دستاش که همونطور شدو زیخ مین روم از اروم

  کرد

 

 ناهار؟ میبر+

 

 جاشد جابه لگنم کردم حس درد از بلندشم تاخواستم دادمو تکون یسر

 گفتم یاخ

 

  کرد نگاهم باهول که

 

 یشدیچ+

 

  زدم غیج ضیباغ

 

 حلقم ته تا یانداخت رومبل خودتو بود توم همونطور کع اونموقع شدیچ یگیم تازه_

 ینکرد هول کمی اونموقع کردمیم حسش

 

 دهنم رو دمیکوب محکم گفتم یچ دمیفهم تازه انگار
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 روم شد خم خنده از دهیبر نفس

 

 ...بزارم ازب تابخوام تکرارکن هارو صحنه اون اونقدر االن+

 

  روشونش دمیکوب باحرص

 

 پرو_

 

  کرد لپم از یبوس

 

  چطوره شیآشپز کوچولوم موش نمیببب پاشو+

 

 شدم رد کنارش از کنان غرغر کردم مرتب لباسمو بلندشدمو
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 موینشست آروم بود آماده زیچ همه کرد ولم بعد چلوند منو ساعت سه پرو بچه

 میخورد غذامونو

  شهیم پاره داره بچم کردمیم حس بود خورده اونقد

  زده زنگ بهم سحرچقد نیبب مویگوش گفت شیپ چندساعت نکهیا بافکر

 رفتمو بود روش یگوش که یمبل طرف به بلندشدمو جام از اروم توجه جلب بدون

 رفتم اتاق طرف به و برداشتمش

 

 داشت دید حال به آشپزخونه چون

 بود قفل شیگوش اه

 بود اومده صفحه یرو امایپ کل یول

 ییکجا که قسمتشم هی و دیتهد قسمتش هی بود التماس حالت شیقسمت هی که

 !یستین چراشرکت

  بودم مونده در به پشت کنجکاو تخت روبه

 سرشو که اوشیس به ینگاه باترس دمویکش یبلند غیح روکمرم یدست شدن باحلقه

 کردم بود فروبرده توگردنم

 

 یکرد تویفضول+

 

  گفتم یپروونوچ
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 کن باز شورمز ایب_

 

  کرد نگام باخنده

 

  باهاش کردم تموم یدیفهم امارو یپ گهید یدید+

 

 گفتم یجد

 

 یکنینم باز_

 

 منم داد هیتک تخت تاج به و روتخت نشست کع همونطور دادو تکون یسر اجبار به

 روپاهاش نشوند و بغلش دیکش

 

 یگردیم مویگوش یدار یهست یکس نیاول ماهک+

  یعنی متنفرم مورد نیازا

 

 دستم داد زدو رمزشو که انداختم بهش ینگاه بااخم

 

  شدم مشغولش و گرفتم ازش ویگوش
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  نستاشیا رفتم همه از اول

 جواب اکثراکال ای بود داده جواب کالم هی ای  و بود داده ام یپ بهش دختر چقدددد

 بود نداده
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 داشت سحر از امم یپ چنتا

 که کردم بالکش زدم بود زده نایا برگردو یحرفا ازهمون چنتا هک کردم نشیس

 پهلوموفشارداد اوشیس

 

 یکنیم چرابالکش گهید+

 

 کردم نگاهش جانب به حق

 

 مگ یخاستیم کارشیچ_
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 دمیکش یغیج که کرد لپم از یگاز باخنده

 

 بشم اتیحسود نیا یفدا اخ+

 

 بالک گرمید چنتا ردک نگام مظلوم یها بچه مثل که رفتم واسش یا غره چشم

 دیکش گرفت ویگوش که کردم

 

 جمیپ به یدیر عههه+

 

 گفتم دیباتهد

 

 اکه؟؟؟ی بکنم کارمو ادامه یدیم اوشیس_

 

 دیفهم شویمعن اوشیس نکهیا مثل و داشت ییها یمعن یلیخ گفتم که یا اکهی نیا

 بهم داد ویگوش بااخم که

 

 بود دختر ااجا همه کردم رو رویز جاشو همه توشو رفتم دوباره

  جااا همه
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 بهشون بود نشده داده یجواب بودو نشده نیس که ییاما یپ اکثرا نماند ناگفته البته

 اصال

 شویگوش کردمیم نگاه من که همونطور

 

 نمو*یس خوردویم گردنمو کردویم استفاده فرصت نیازا سواستقادگرم یآقا 

 دیمالیم

 کردو یاخم من از بدتر اونم کردم نگاهش بااخم که شرتمیت ی لبه گذاشت دستشو

 دراورد شرتویت بازور

 دمیخواب بهش پشت نشویس به دادم هیتک و دمیکش یپوف

 کردم س*یخ خوب کردمیم حس که دیسیل و دیبوس گردنمو اونقد

 !کنه خودش تشنه دخترو عی چطور دونستیم بود بلد کار اوشیس
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 روتخت افتاد دستم از میوشگ و بودم شده شل توبغلش

 دادم خودم به یتکون لیم یب که توشلوارم کردیم یشرویپ دستش داشت

 

 کن ولم_

 

 دیکش توبغلشروبروخودش منو

 

 کنهیم چرالج باز من فندق+

 

 یببر ازم یا استفاده هی یخایم همش_

 

 داد هولم عقب حرکت عیبا توهم رفت اخماش

 

 نشده سواستفاده تاازت اونور گمشو+

 

 بکنه حالشو و عشق باهام تونستینم یوقت بود نیهم مرد نیا کردم نگاهش بابغض

 بهم کردیم نیتوه

  میخونگ شلوار بیتوج از مویگوش دمویکش دراز تخت رو تر اونور و دادم تکون یسر

 توتلگرام رفتم بهش پشت و برداشتم
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  گرفتم باالسرم ویگوش دمویکش دراز پشت بع نهینب اوشیس نکهیا یبرا

 همانا امایپ لیس و همانا میگوش نت کردم روشن

  زد زنگ بالفاصله کرد نیس دادم تاجواب که داشتم سجاد از سالمم هی

 شدم بلند جام از بازور ازاسترس

 سالم_

 نکنه شک اوشیس که نگفتم اسمشو

 

 نیکجارفت ددفعهی سالم..

 کرد اضافع بعدباخنده

 تاکالس شماهم که نیهست وزامر گفتم بودن رتونیگیپ یلیخ یلیاستادجم..

 نیاخررفت

 

 گفتم یمصنوع باخنده

 

 نتونستم اومد شیپ یمشکل هی بله_

 

 سجادو یصدا انگار که دمیکش اونورتر سرمو دورم اوشیس یدستا شدن باحلقه

 گوشم به چسبوند سرشو و دیچسب بهم سفت که بود دهیشن
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 مبود کرده ضعف ردستشیز که دادیفشارم دستاش نیکمرموب یطور

 

 هستن ها چندشنبه یلیجم استاد یرینص یآقا_

 

 گفت کردو یخند تک یرینص یآقا باکلمه

 

 شمینم مزاحمتون هستن چهارشنبه دخدایام به..

 

 نیگفت که ممنون نیمراحم_

 

 قربانت....

 

 روپهلوم یشتریبافشارب

 

 گفتم یخدافظ زور به

 

 ی آماده یخمرزیش مثل االن دونستمیم برگردم اوشیس طرف به نداشتم جرعت

 دنیدر
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  گفت شده چفت یبادندونا

 

 ؟یبخور کتک چقد کنم هتیتنب چقد ماهک+

 

 انداختم بهش ینگاه باترس

 

 زد حرف استاد درمورد فقط که یدید_

 

 گفت شده چفت یبادندونا

 

 پس بود یچ قربانت قربانت+

 

  گفتم یزار باحالت
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 کالمشه کهیت_

 

 دمیکش یغیج که نمیروس دز باحرص

 

 ؟؟یچ بازم گهید کالمشه کهیت خب خب+

 

  نشیتوس کردم میسرموقا

  کردمیم کاریچ گهید زورگوبود

 ومدمیم کوتاه دیبا من هرحال به راونیتقص چه بود رمنیتقص چه

 

  بودم کرده میقا نشیتوس سرمو همونطورکه

 انداخت بهم یکردونگاه خم سرشو

 

 ؟یمونینجامیا ای رمتبزا عمارت ببرمت امشب+

 اونجا دعوتم شام گفته بهم مامانم افتاد ادمی

 

 دیدزد ازم چشماشو که انداختم بهش ینگاه مشکوک و بااخم

 گفتم یاروم یباصدا
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 ،؟یدزدیم ازم چشمتو ینطوریا که یکجابر قرارع امشب بگو راستشو اوشیس_

 

 دیکش یپوف

 

 مامانم خونه بخداااا+

 

 دراومدم بغلش از قهر لتحا به و دادم تکون یسر

 

 یبازچراقهرکرد+

 

 

 اوشیس#

 

 گفت یجانب به حق بالحن

 

 زده سحرزنگ االن البد فابه دخترات دوست باهمه مامانت گفت اونشب رستا ادمهی_

 دهیم تونیآشت داره اونم بهش

 



 

380 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 دختر نیا هوش از دیکش سووووت مخم

 من یخدااا

 

 بازوهام نیب کردم حبسش

 

 شهیم دلخور مامانم نرم+

 

 کرد نگاهم یدیشد بااخم

 

  باشم داشته خودمو یزندگ ازفردا قراره من باالخره نداره یفرق منکه واس برو یریم_

 

 ..ازدرد دیکش یغیج که روش انداختم خودمم روتختو انداختمش ازحرص

 

 برنیم فیتشر خانوم کجااونوقت+

 

 میزد حرفامونو ماقبال_

 

 بود قبل واس اون+
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 گفت غیباج

 

 رممممممیم من_

 

 دهنم پرشد خون طعم که کردم لبش از یگاز

 

 بلندشد ازدردهمزمان  شیگر و غیج

  بود کرده ورم لبش

 !بود حقش یول

 همش کردشیم تکرار باز زایچ یسر هیرو حساسم دیدیم
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 بود شده خون پراز دهنش
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 یها بچه مثل شستنش دمکر شروع بردمو ییروشو طرف گرفتموبه دستشو باحرص

  کردیم هیگر فقط ساله۵

 کردم کاریچ دمینفهم تیعصبان تو خب یول وفتهیب هم وضع نیا به کردمینم فکر

 کردیم هیگر داشت همچنان گذاشتمش روتخت کردمو بغلش

 شیم خوب ستین یچیه سیه+

 نکن هیهاگر بچه مثل گهید بسه ماهک عه

 واست ارمیب خی بمون نکن هیگر

 

 مثل اتاق رفتم و کیپالست هیتو ختمیر دراوردمو خی قالب هی خچالی از رفتم پاشدمو

 نه کنهیم هیگر حرصش از دارع االن بود معلوم البته کردیم هیگر یها یها ها بچه

  لبش درد

  هیگر به دادیم ادامه یها یها همونطور توجه یب توبغلم دمشیکش ششویپ نشستم

 رولبش گذاشتم خوی

 

  نمجو به دردت سیه+

 گذاشتم خی نیبب شد تموم

  گهید بسه ماهک

  یکنیم هیگر چقد

 یکرد وونمید
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  که ازم روبرگردوند هیگر از سرخ ییچشما و باصورت

 کردم بوس رگلوشویز اروم

 

  جونم به دردت+

  من بشم ماهکم یفدا

  خب نکن میعصبان

  یکنیم ینطوریچراا

 منو یکنیم سگ

 یدونیم اخالقمو توکه

 

 هیگر به دمکر شروع بازم

 

 کردیم هق هق یه خودم بغل خوابوندم اونم روتختو دمیخواب اروم

 برد خوابش که واسش زدم حرف کردمو نوازشش اونقد

 بوداااا کرده باد بد لبش

 گهید یدار فیتشر یوحش اوشیس توسرت خاک

  حقشه یول

  بود رخودشیتقص
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  کردنه لج درحال همش

 ادینم کوتاه بااااری

 باشه باالسرش رزو حرف دیبا همش
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 خونه رفتمیم شدمیم آماده گرفتمویم دوش دیبا یول ردمیمیم داشتم یخستگ از

 قهربود تاچندوقت وگرنه مامان

 دراز روتخت ماهک دمید که دراومدم حموم از بعد ساعت مین حموم رفتم بلندشدمو

 خوابن جیگ هنوز دارشدنویب ازخواب تازه که ییها بچه مثل کرده باد یبالب و دهیکش

  کردیم نگام

 دمید برگشتم یوقت دراوردم لباسامو توکمد از دراوردمو تنم از حولمو بهش توجه یب

  باحرص بسته چشماشو

  رمیبگ گاز و نیزم خنده از خاستیم دلم

 بود جرخورده بدن نیرایبارهاز بود رفته ادشی انگار من کوچولو موش اخ
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 دمیکش دراز روش رفتمو طرفش لخت ارمیدرب شترحرصشویب نکهیا یبرا طنتیباش

  نگفت یزیچ یول کرد باز چشاشو ضیباغ

 خیس پاشو نیب بخوره شد باعث دمیکش دراز روش یوقت بودو لخت لخته پاهام نیب

 کنم

 

 یقهر که بازم+

 

 کردیم میروان نزدنش حرف کرد نگاه گهید یجا هی به توجه یب

 شه راحت المیتاخ نمیبب لبخندازش هی رفتن قبل استمخیم که نبود خودم ودست

 کردم بوس لبشو باخنده

 دیکش درد از یغیج که

 بغلم دمشیکش

  

 درد اون حقته نکن هیگر+ 

 

 گفت نمویروس زد یبلندتر غیباج

 

 ییییعوض_
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 دیچسب وبادردلبشو

 

 شمیم یعصب من همم کنهیدردم لبت هم نزن حرف سیه+

 

 کرد نگام بابغض

 دمیکش یوفپ کالفه

 

 هیچ واس بغضت+

 

 گفت لبش بادرد بازور

 

 یداد اجازشو خودتم رمیم من_

 

 مونیپش سگ مثل گفتمو لحظع اون که ییجایب حرف واس بستم چشمامو باحرص

 !بودم
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 گفتم اروم وروصورتش شدم خم
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 رمیگیم حرفموپس+

 

 کرد نگاهم نیخشمگ ناباورو

 گرفت روازم و

 

 برم؟ من ماهک+

 رهیگ خدامامانمب

 

 گرفت روازم باپوزخند

 خدااا یاااا رمیم سحردارم واس کردیفکرم

 

  برم بتونم من هم یکن یآشت هم کارکنمیچ االن+

 

 جهنممممم به بلندشدم جام از خشم و باحرص که کرد نگاه اونورو توجه یب بازم

 کنه یآشت

 شونویا ناز بس از مردم من اونوقت بودن بامن واس دنیم جون همه توسرمن خاک

 یب نیا حرص دمیپوشیم لباس داشتم نهیآ یجلو که همونطور باحرص دمیکش

 خوردمیم دادمو بها دختر نیا به نقدیا که میعقل
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 برم رونیب در از تاخواستم

 دمیشن صداشو

 

 بگذره خوش_

 

  شدم یروان گهید رسما

 !زدیم بهم روانمو نیا و کنمیدامیپ بهش یحس دارم کردمیم حس

 

  انداختم راه سرعت نیبااخر و نیماش باحرص

 

 ماهک#

 

  کردم نگاه رفتنشو ریمس بابغض

 کردنیم یآشت بازم امشب

 بودن بهم دهیچسب وصله دوتا نیا اصال

 توگلوم زدیم چمبره شتریب بغض کردیم سحر امشب کع ییکارا هاو عشوه ازفکر

 

 ! رفتمیم دیبا

 تونستمینم یول
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 تحمل دیبا گهید یتاکِ یول شدیم مانع شتمدا اوشیس به که یحس یول خاستمیم

 !زدمینم دم کردمویم

  گهید بسه

 نبودم اوشیس درحد من اصال

 دنشونیپوش کردم شروع رفتمو لباسام طرف به آروم
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 !بازبود رفتم در طرف به برداشتم مویگوش دمویلباساموپوش

 رفتم؟یکجام

 اصالبرم؟ کجاروداشتم

 میمر زدم زنگ زد سرم به که یبافکر

  اومد سرحالش یصدا بعدازدوبوق

 

 یزندگ سالاام=
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 کردم یسالم حالیب

 گفتم وبعدش

 

 هنوز دارن ازین خدمه هی به شوهرن و زن یگفت که آقامهرداد دوست اون میمر_

 ندارم وییجا برم امشب من اگه هست؟هست

 

 خودم شیاپیب خو یشد اخراج وااا=

 

 اوردم بهانه

 

 ستیانی هست الیخیب حرفارو نیا کنمیم خواهش میمر هن_

 

 !برهیم منو کشون کشون ادیم بلده اونجارو اوشیس بگم بهش تونستمینم گهید

 

 بپرسم مهرداد از بمون=

 

 منتظرماااا من زود توروخدا فقط_
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 حله حله=

 

  کرد بعدقطع

  زد زنگ یگوش باز شدم زنده مردمو بار هزار که قهید۱۰ بعداز

 

 شدیچ_

 

  هیاوک=

 فرستاده مهرداد منو بگو اونجا برو فرستمیم ادرسو

 

 رویقض دیبا گفتیم که حرف قهیچنددق بعداز که کردم زمزمه یفداتشم باذوق

  کردمیبلندم نایماش واس دست و بودم ابونیسرخ که همونطور کنم فیتعر واسش

 بدم حیتوض سرفرصت واسش که دادم قول

 باالشهر اون به باالشهر نیا از دهیرس کجا به کارمون اوووف

 دمیرس خاستمیم که ییجا به ساعت مین بعداز

 شدم ادهیپ دادمو راننده به پولو
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 از نبود که کیکوچ کیکوچ البته بود اوشیس عمارت از کتریکوچ کمی عمارت هی

 تربود کیکوچ کمی اون

 به بعدازتلفن که اومدم یک طرف از و یچ واس که گفتم در دم نگهبان به یباخستگ

 داخل برم که شد یاوک داخل

  اوشیس عمارت برخالف

 کردم برخورد رزنیپ هیبا ازهمه اول که بودن فقط دوتاخدمه و داشت یاروم یفضا

 خدمه اتاق از یکی به منو و خوابن خانوم و آقا که گفت دادو جوابمو محترمانه که

  شه یخال من واس نظر ردمو اتاق تافردا کرد ییراهنما

 شدم لش روتخت یباخستگ

 بود زغال مثل رنگش بود اهیس بس از چون بود ییقایآفر کنم فکر که بود دختره هی

 !خوشگل البته و

 شدم خسته که کردم لشیتحل و هیتجز اونقد

 دونمینم که کردم فکر اوشیس توسط داکردنمیپ احتمال و العمل عکس به  اونقد

  برد خوابم یکِ

 کردم باز چشممو حالیب یدست یتکونا با صبح
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 شدم روبرو زغال دختره اون یبالبخند

 

 شبید از رفت برهیو بس از کشت خودشو تیگوش زمیعز=

 

 اوشیس از پاسخ یب تماس۶۳ تعجب کمال در که کردم یگوش به ینگاه باهول

  داشتم امیپ ۲۱ و

 امشیپ نیاول

 

 ؟یرفت یگور کدوم+

 

 شیدوم

 

 بده جواب تویگوش نکن سگم ماهک+

 تو؟؟؟ یییکجا+

 یرفت یا خرابه کدوم شب نصف+

 ؟؟ یفهمیم دمیم جرت ارمیب رتیگ من اخ

 کنمیم پارت

 .......دیتهد یامایپ و

 بود نوشته که کرد جلب شتریب توجهمو امشیپ نیاخر
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 شبید از مردم ؟؟ییکجا بگو فقط کنمیم خواهش ماهک+

 

  بدمش یجواب تابخوام

 ستین دمید که کردم دختره یجا به یینگاه وردخ زنگ یگوش باز

 ...گوشمدم وگذاشتمیگوش زدمو پاسخو
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 ؟؟؟؟؟؟؟یهست یییگور کدووووووومممم+

 

 انگار بلندشدم جام از باهول و جداکردم گوشم از ویگوش درد با دیکش که یازداد

 شک یب منو کشتیم کردیم دامیپ بود کرده عرق دستام ترس از که بود روبروم
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 شدم مچاله توخودم بعدش باداد

 

 بدهههه جواااابمو+

 

 گفتم دادمو خرج به جسارت

 

 نشه استفاده ازم که ییجا_

 

 گفت جرخورد گلوش کنم فکر که یا باعربده

 

 گروید کس یرفت بودم کم واست جندههههه؟؟؟؟من یرِکی؟؟؟؟زیا خرابه کدوم+

 یکن امتحان

 

 حرصشه از حرفاش نیا تمام دونستمیم ودوب شده وانهید

 

 گفتم مثال یسرخوش یباصدا بدم حرصش شتریب نکهیا یبرا

 

 مونهیعروس بعدم روز چند کردم فرار باعشقم_

 



 

396 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 کردم ترس از بدنم لرزش به توجه بدون یبلند وخنده

 

 رفت ضعف دلم رتیغ و حرص از مردونش یزدنا نفس نفس یصدا واس

 

 گفت شدیم دهیشن بهم شده چفت یدندونا یال از زور به که ییباصدا

 

  کنم داتیپ من اخ+

 کی که دمیم جرتتتتت یطور باشه ادتی حرفمو ماهک نیبب دمیم جرت یطور

 ستمین مرد یبگ روم یکن تف یبر راه یتونست اگه هفته

 

 ترس از دیکش ریت کمرم حرفاش دنیشن از

 

  نشو مزاحم گهید_

 

 کردم قطع ویگوش یزرت بگه یزیچ تابخواد و

 

 تو ادیم االن و دره دم انگار کردمیم نگاه رونویب اتاق پنجره از همش ترسم از

 ازش اومد امیپ هی درجا
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 باش منتظرم+

 

 وار جنون و کیستریه دندونم با و دراوردم ویگوش کارته میس وحشت و باترس

  کردم زشیزریر

 مورد هی نیا از بدش و خوب اخالق باتمام دونستمیم بودم کرده گم خودمو ازترس

 گذرهینم فرارم
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  دختربازشد اون درتوسط که کردم نگاهش باترس در یباصدا

 

 گلم نییاپایب=

 دارن آقاکارتون

 

  امیم االن زمیعز باشه_
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 افتادم راه دنبالش دمویکش سرووضعم به یدست

 

 و خانوم دمید که کردم دنبالش یجیباگ رهیم آشپزخونه طرف به داره نکهیا دنیباد

 آشپزخونه یناهارخور زیروم نششتن یمعمول یلیخ یمسن  ییآقا

 یول یا افاده و سیف میلیخ روبروام شوهرجوون و بادوتازن االن کردم فک من اووووو

 گفتم یآروم یباصدا خوردنیم غذا داشتن یخاک یلیخ

 

 سالم_

 

 سمتم برگشت یعاد زنه

 

 بخور صبحونه نیابشیب یاومد خوش زمیعز سالم=

 

  نشستم یروصندل گهید دوتاخدمه اون همراه دادمو تکون یسر یجیباگ

 شدن بلند زیروم از آقا و خانوم اون قهیبعدازچنددق

  بده مدارکتو نکهیا و بهت دهیم الزمو حاتیتوض همه مهال=

 

 بود خانوم امحبوبهی بانو دست نبود شمیپ منکه مدارک کردم نگاهش باترس
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 خانوم ارمند_

 

 رونیب رفت ازآشپزخونه کنمیم بامهردادصحبت باگفتن و داد تکون یسر کردو یاخم

 

 کارام حاتیتوض و خوردن غذا بعداز

 

 اونجارو میکن استراحت میتونیم و ستنین ناهار آقا و خانوم نکهیا باگفتن مهالخانوم

  میرفت اتاق اون طرف به دوتامونم کرد ترک

 کنه؟؟؟ دامیپ نکنه وفتهیم جونم به لرزع وفتهیم مادی اوشیس یحرفا هنوزم

 

 اوشیس#

 

  شدمیم یروان داشتم

 گفتم دوستشم اون خونه گشتم بود جانمونده ازصبح و داربودمیب تاصبح شبید

 ستین یمشکوک زیچ چیه یول دارن رنظریز

 مردمیم داشتم ازسردرد

 شدمیم دهیکش جنون به باشه کرده پسرفرار هیبا واقعا ماهک نکهیازفکرا
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 گردن حس که بود باالزده گردنم رگ بودو زده سرم ناجوربه یفکرا اونقد شبیازد

  کردمیم دیدردشد

 تاشهرو بودم کرده جیبس آشناداشتم و دوست هرچقد و بود دعیبر امونمو تهوع حالت

 کنن رورویز

 حالش به یواا ماهک بعد از یوااا کردمیم داشیآخرپ من

 کنمیم شیزندان فلق سه اتاق هیتو تاعمرداره
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 بودم دهیکش واسش هیتنب هزارتانقشه

 ه؟؟یک شیپ االن یعنی

  هیزیچ یپسر دوست شیپ نکنه

 روکمرم شستیم سرد عرق ازفکرشم

  انهیک قمیرف دمید که افتاد بهش نگاهم میگوش زنگ یباصدا
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 شدیچ+

 

  داداش سالم_

 بعد کن کیعل سالم اول

 

 فشاردادم بهم دندونامو حرصم از دیهرهرخند بعدم

 

 اعصابم به نینر ندارم حوصله یدونیم انیک+

 

 باشه باشه_

  احتماله هی اونم که داکردنشیپ یبرا هست یراه هی خب

 

 بگو یراه چه یچ+

 

 یدرست ارتباط بامادرشم و مهیمر دوستش آشناش و دوست تنها خودت گفته به_

 ندارم

 

 گفتم حوصله یب
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 خب+

 

 غشهیص که شوهرش مثال اون نه  که میمر البته کرده مشیقا جا هی میمر حتما_

 

 قورچه دندون باشه داشته امد و رفت یقیرف نیباهمچ ماهک بودم گذاشته نکهیازا

 کردم یا

 

 میکارکنیچ االن+

 

 رونیب میبکش زبونش ریز از مویکن دیتهد مویمر شوهر روش هیبا دیبا_

 

  باش زود کمی فقط باشه+

 

 میبزن تاحرف اخونمیب حله_

 

 ماهک#

 

 بار کی اوشیس خونه برخالف توهفته و بود بخواب بخور بایتقر بود یباحال ینجاجایا

 شدیم یکار نظافت



 

403 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 نبودن اوقاتم شتریب که ینوبت میکردیم درست شام ومدنیم آقاوخانوم که شب فقط

 خوردنیم زیچ هی رونیب و

 واس دلم چرا دروغ هفته هی نیتوا و ذرهگیم نجایا اومدم که یموقع از هفته هی

  یییهع شده تنگ اوشیس یشدنا یرتیغ و هایغدباز

 یاکسای باسحر کنهیم حالشو و عشق داره هست میماهک کرده فراموش االن البد

  گهید

 جمیپ از بودم وقت یلیخ کنم منحرف ذهنمو کردم یسع دادمو تکون سرمو باحرص

 یدیآ و رمز کردن وارد بعداز و کردم نصب تامونسیا یحوصلگ یب از بودم زده خروج

 روش رفتم جمیپ

 بودم بلد که جشویپ البته زدم سرچ و اوشیس اسم و جستجو قسمت رفتم ناخداگاه

 بودم کرده فالوشم

 قسمت بودو یپارت هیانگارتو زد تودهنم قلبم بود گذاشته یاستور که یعکس دنیباد

 یواااا شیپ قهید کی رونیب زد چشام یاستور آپلود ساعت دنیباد بود بارنشسته

 !!!!!!!بودم دهید شویاستور نفر نیاول

 لرزون یبادستا کردم یگوش به ینگاه باترس روشه اوشیس اسم که یرکتیدا دنیباد

  کردم بازش

 

  یکنیم چک یاستور یموش سوراخ کدوم از خانوم ماهک به به+

 

 از بودم گرفته دیشد تهوع لتحا و بود دراومده لرزه به پام و دست امشیپ دنیباد

 ...استرس
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 توچه به_

 

 مننننن بدم نشونت یا توچه به هی آخ+

 یچتر یا خونه جنده کدوم نباشه معلوم و ینکن خبرگورتوگمیب هفته هی یتابفهم

 

  نوشتم ضیغ و باحرص

 

 گذرهیم خوش بهمون داره  عشقمم خونه هیچ خونه جنده اوه_

 

 خنده از رمیبگ گاز و نیزم خواستمیم بود نوشته که یا جمله دنیادب

 

  کشهیم دکی عشقتو اسم که یپدرسگ بااون یخوریم توووگوه+
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  نوشتم انفجار درحال باخنده

 

  خدافظ من کنهیم صدام داره زادست حالل_

 

 یحروم اون بادهن یخوریم ؟؟؟؟گوه کجاااا+

 

 نیا بخاطر مردمیم ذوق از داشتم رسمااا ومدا امش یپ باز که دراومدم رکتشیازدا

 حرصش

 

 دستش اگه کنمیم داغ بدنتو تمام کردم داتیپ شش؟؟یپ یهه؟؟؟رفتیک عشقت+

 بخوره بهت

 

 رهیمیم حرص از داره اونور دونستمیم کردم نگاه امش یپ به بالبخند
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 رونیب رفتم پاشدم زهراباهول یصدا دنیباشن

 

 ادایب مهمون قراره نکهیا مثل میکن درست ناهارمفصل قراره امروز ییدخترررکجا=

 

 بایتقر شدم کار بع دست باهاش عیسر یراست عااا شونمیپ رو زدم یپرت باحواس

  آشپزخونه یپارکتا کف شدم ولو یباخستگ که بود ۱ ساعت

 

 زهراا رمیمیم دارم_

 

 گفت باخنده

 

  میکن مخ جذاب چنتا میکن پیخوشت دیبا حاال خووود یب=

 

 جذاب؟_

 

 گفت باذوق

 



 

407 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 بادوستاش انیم خانوم یها بچه ارهههههه=

 

 تامهمونابرن کردیم میزندان تواتاق بردیمنوم نجابودیا اوشیس آخ گرفت خندم

 

 اایدار حوصله یواا_

 

  بود سیدوتاو انهی دارم اوشیس ازpm نمیبب داشتم ذوق البته اتاق رفتم الیخیب

 کلماتو زدیم نفس نفس تیعصبان از داشت انگار که یدرحال که دمبازکر ویاول

 کردیادام

 

  یش مونیپش ااومدنتیدن به از کنمیم ی؟؟؟کاریفهمیم دمیم جررررت ماهک+

 یپسرت دوست حاالخونه که

 ارمیب سرت ییبال هی من اخ

 

  دمیچراترس دروغ

 که دادم تمعخا بحثو نشو مزاحمم بانوشتن و کنم منحرف فکرمو کردم یسع یول

 بده جواب نبود نیانال

 کرده هوس یلیخ بپزه تاغذا کردمیصبرم دیبا خب یول کردمیم یگشنگ احساس

 بعد به نیازا بودم شده میقا ازترسم که تااالن یول بچرخم کمی رونیب برم بودم
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 فردا گردش بافکربه داکنهیخادپیکجام از منو درندشت تهران نیتوا نکهیبافکرا

 دمیشک دراز روتختم
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 گله هیبا آقابودن و خانوم اطیح رفتم بلندشدمو اطیح از یینایماش یصدا دنیباشن

 نیچجور بود معلوم پاشونیت که بچه

 چهارتاخدمه خوردیم بهم ادم اعصاب بود سروصداافتاده و ولوله توخونه نیهمچ

 یخستگ احساس گهید واقعا و میکاربود درحال بکوب بود شده اضافه دیجد

 کردمیدمیشد

 

 میکرد سرو شامو آقا و خانوم و مسن کمی بادوتاخانوم تاپسر۹تادختربودو۶

 شوازاومدهیپ ناهمهیا و بود کشورشده کدوم از لیالتحص فارغ پسرخانوم کنم فکر

  پووووف بود حاالبعدا یاصل مراسم و بودن

 نجایا کمی میداشت آرامش
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 تاظرف۳۰نفر هیهر خودش واس بود کوه میکرد ومتم ظرفارو شستن که بود۴ساعت

 ...مزخرف یپولدارا اه بود کرده فیکث

 

 واس بودن رفته همه میکرد زیتم مییرایپذ گهید خدمه هی و زهرا همراه خسته یباتن

  هرکدوم اتاقمون میرفت کردن تموم بعداز استراحت

  گفت که زهرا یصدا دنیباشن که بودم دهیچقدخواب دونمینم

 

  دمیپر جام از باهول مراسم یبرا دتراومدنیجد مهخد=

  بود دیجد خدمه گردن به کارا اصل و مینداشت یادکاریز بایتقر

  بود ولوله توعمارت بعد به ۷.۳۰ساعت از

 ...یبزرگ اون به عمارت بود پرشده و ومدنیم دختر و پسر انواع
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 خرابه اون از کشون کشون ویوحش اون دمویرسیم خواستم به چندهفته بعداز امشب

  رونیب دمیکشیم

  عشقمم خونه گهیم من به حاال که

 یکن فیک ماهک بدم نشون بهت یعشق هی اخ

 کردم نگاه ساعت به قرار یب کردمو یخال ادکلنوروخودم

 و میدیکش حرف مهرداد رزبونیازز فراوان یها دیتهد بعداز که یزمان از هفته کی

 و ارمیب دووم تونستم انیک اجبار به هفته کی نیتوا گذرعیم کجاست ماهک دمیفهم

 بود میطاقت یب اوج گعید امشب

  انیک دنبال رفتم کافیت هیبا رفتم نیماش طرف به دراومدمو اتاق از یتند یباقدما

 پدراون مادر خونه ماهک که یپسر بودهمون انیک قیرف اومدن مراسم امشب

  کردیکارم

 فکرو نهمهیباا کردمیم حس که بودم دهیکش ماهک واس هیتنب و کنجهش اونقدنقشه

 کنمیم شکنجه و هیتنب خودمو دارم خودم یذهن یریدرگ

  دراومد بدوبدو که زدم شیگوش به یزنگ تک انیک یمجرد خونه در دم

  اشیباز نمکدون به توجه بدون

 روندم نظر مورد ادرس طرف به یباخوشحال

 ارمیب سرت ییبال هی من ماهک اخ ماهک

 

 میشد روبرو عمارت داخل و اطیتوح تیجمع باانبوه عمارت به دنیبارس

 !اوه
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 دتش؟ید یاکسیتنشه؟ یچ ماهک فکرکردم لحظه نیتوا که عقلم یب

 هشیتنب سراغ بعدبرم بچلونمش خوب خاستمیم اول یدلتنگ هفته بعدازسه

 کنه فرار و نهیبب ومن اون نمیبب ماهکو من نکهیا قبل دمیترسیم بود تیجمع اونقد

 انیک درگوش اومدو بود اومده دیجد خدمه عنوان به بودو انیک قیرف که دختره هی

 گفت رگوشمیز اروم انیک گفت زیچ هی

 

 شیببر سروصدا بدون موقعس نیبهتر شهیم آماده داره تواتاقش=

 

 دادیم نشونم دختره اون که یقسمت طرف تندکردم قدم بلندشدمو یقرار یباب
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  دیشنینم یصداشوکس دارمیجرم خودشو که ادبودیاونقدز صدا

  شد دور ازاونجا اروم کرد نگاه نوراونورشویا نکعیبعدازا دادو نشون بهم دراتاقو دختره

 کردم باز درو آروم
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 گفت دیدروشن یتاصدا بودو مونده نهیآ جلو ازپشت

 

 ....خو یپسرا نیماروباا یکشت توهم زهرا عه_

 

 رفت عقب عقب وحشت با دید منو و در طرف به تابرگشت

 دروبستم

 رفتم جلو باآرامش زدمو یشخندین

 

 اره؟ گهید خوشگل یخب؟پسرا+

 

 دمیغر رگوششیز دمویچسب واربهشید کردگوشعیم نگاهم ترس و باوحشت

 

  ماهک یقبرتوکند+

 کنمیم اهیتوسیزندگ

  باشه شده زن من دست به که یکس

  جداشه ازم روز هی نداره حق هتاعمردار

 ...تو یول

  دردناکه العاده فوق هشیتنب نکارتیا و یکرد غیدر ازم خودتو هفته سه

 کرد نگاهم بابغض اشک لبالب ییباچشما دهیکش اب موش مثل
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 تاکنم چطور دختر نیبعدباا به نیازا دونستمیم من یول

 دراومد قشنگش یصدا که اوردم پهلوش به یفشار

 

 واس یکشیم خودتو توکه رشدمیتحق نیتوه کم اوشیبردارس سرماز دست_

 بردار سرمن از دست سحرالاقل

 

 ماهک#

 

 ازدرد ادزدمیفر که نبود خودم دست که داد چیپ گرفتو نمیسرس از یشگونین

 دیغر یرزخمیش مثل

 

  نخور اضافه گوه گهید+

 یب یشیم عدب به نیازا یکردیم یزندگ توعمارتم ها ملکه مثل یداشت نیا تاقبل

 عمارت فرد نیتر ارزش

 

 

 

 ⛔��خشن_ارباب#
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 142پارت#

 

  دمیلرزیم ترس از داشتم یچ مثل

 و نمیروس زد یطور طرفم برگشت و موند راه نصف رفت در طرف به دویکش بازومو

 که بود نیسنگ دستش ضرب یطور دترشدیشد هقم هق ازدردش که قمیباز قسمت

 قشنگ دیلرز هام نهیس

 دیغر رگوشمیز کردیم جمع توچنگش موهامو که رهمونطو باخشم

 

 ؟؟؟؟؟؟ رونیب ختهیر نتویس کله هیچ لباس نیا+

 پسر همه نیا نیب خرابه نیتوا وضع نیتوباا دنبالت ومدمینم رتیغ یب من یعنی

  یبد جولون قراربود

 

 ....اویس_

 

  سمتم شد براق باخشم

 

  نکردم نجاپارتیهم تا ماهک باش الل!!! سیه+

 پره طاتخ چوب
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 واقعا دنیکش غیج جز یا چاره درد از که کمدبرد بطرف گرفت موهام از یطور

 نداشتم

 بازوم از مییشگونین بدتر یول بسوزه کمی تادلش کردم نگاه توچشماش هق باهق

 گرفت

 

  بپوش یحساب درست زیچ هی گمشو+

 کنم کاریچ باهات دونمیم برات دارم کن پاک صورتت از آشغاالرم نیا

 

 یول کنم عوض لباسمو بره تاحداقل کردم نگاهش منتظر و برداشتم مانتومو سباتر

 جرداد قموی حرکت هیبا اون

 بگم یزیچ نداشتم جرعت یول لباسم یوااآاااا

 

 بودم جلوش نیسوت و شورت عیبا االن و دراورد ازتنم قشنگ

 

  زودبپوشش+

 

 کردم اکپ شمویآرا یبهداشت پد با سرم انداختم یشال کردمو عوض عیسر

 شدیچ و زهرا منو میداشت امشب واس یذوق چه

 داخل کرد پرت کردومنو باز نویدرماش و رونیب برد کشون منوکشون زور به
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 آروم نکنه یخال کامل تشویتاعصبان و ارهیب سرم قرارع ییبال بد امشب دونستمیم

 شهینم

 

 

 

 ⛔��خشن_ارباب#

 

 143پارت#

 

 گفتم باالتماس نیتوماش نشست نکهیهم

 

 اوشیس_

 

 اوردمین سرت ییبال و نشده نیترازا گوه اعصابم تا شو خفه سیه+

 

 کردم نگاهش باترس

 

 روند عمارت طرف به باخشم
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 تابه شد ادهیپ کردو پارک اطیتوح نویماش نامتعادل میدیرس ربعه هی ساعترو مین راه

  عمارت طرف برد موهام از منو کشون کشون گرفتو موهام از امیب خودم

 کردن التماس اروم کردم دردشروع و باترس

  نهیبب اسفناکمو تیوضع نیا یکس خاستمینم

 شد عمارت وارد همونطور که نبود بدهکار یزیچ گوشش انگار یول

 گرفتم ینفس عمارت خاموش یچراغا دنیباد

 باترس اتاق کف افتادم کرد دروقفل و اتاق داخل کرد پرت و بااال منوبرد همونطور

  عقب دمیکش خودمو عقب عقب

 دراورد کمربندشو حرکت هیبا

 گفتم هیباگر

 

 کردم غلط اوشیس_

 خوردم گوه

 ....نبو یکاربد یپ یدونیم توکه

 

 شد بلند غمیج یصدا روشونم اومد فرود که یکمربند با بگم جملمو ادامه تاخواستم

 

 یییییییا_
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 ؟؟؟ینبود یکاربد یپ که+

 ایخور گوه نیهمچ واس یدار توجرعت مگه

 

 دادم تکون ینف عالمت به سرمو تندتند باترس

 زد یا گهید ضربه که

 

 خورمینم گوهاااا نیازا گهید بگو+

 ماهک بگووووو

 

 گفتم غیج و هیباگر

 

 .....خینم گوها نیازا گهید_

 

 دیچیپ تواتاق مظلومانم هق هق یصدا و بلندترشد غمیج شیبعد باضربه

 

 کردتوموهام گچن دستشو اتاقو گوشع انداخت کمربندو حرکت هیبا

 

 144پارت#
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 ؟؟؟یشد طهیسل من واس+

 ؟؟یاریدرم بزرگارو ادم ادا

 من؟؟ از ؟اونمیکنیفرارم

 

  دهنم دیمحکمترکوب یکیو

 بودم شده الش و آش دمیچیپ خودم به ازدردش

 روتخت انداخت کردو بلندم موهام از همونطور

 فشارداد کردو صم*ک بند دستشو محکم روم افتاد

 دمیچیپ خودم به درد از

 ومدیم خون داشت ازلبمم

 رحمانه یب گرفتن گاز به کرد شروع توگردنمو سرشوفروکرد

 کنم نرمش بازبون یجوری و نداره دهیفا التماس دونستمیم

 کمرش رو گذاشتم دستمو بازور دردم باتمام

 اوشیس_

 باش آروم توروخدا

 کردم اشتباه

 

 سوزشش از شد تر ازب زخمش ومدیم زبونم از که یخون که دیلبمومک محکم

 وارید بکوبم سرمو خاستمیم
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 بدنمو گرفتیم گاز تندتند اونم و موهاش کردن ناز کردم شروع و کردم سکوت ناچار

 دمیبوس نشویروس کردمو مچاله توبغلش خودمو لخت دراورد ازتنم لباسمو

 زیر یبوسا گردنشو نشده یوحش تاباز دونستمو متیغن و فرصت کردنش بامکث

 االن وجود نیباا یول...جهنمم وسط کردمیم حس و کردیدردم بدنم متما زدمیم

 ....ارهیب سرم یبدتر یبودبالها ممکن چون بود اوشیس شدن آروم مهمترازهمه

 

 145پارت#

 

 دیغر رگوشمیز صیحر

 

 ؟؟یزاریم تنهام بازم ماهک+

 

  دمیمک لبشو و گفتم یا نه ازترسم

  نداشتم یا چاره

 !شناختمشیم

 سوختیم کتکاش از بدنم کردیم تمیاذ چندماه تا کردمیم عمل لشیم برخالف اگه

 توموهام یقیعم دم و داد فشارم توبغلش سفت کننیم بغل مامانشونو هاکه بچه مثل

  دمیگز لب دردش از که اورد کمرم به یفشار کردو نگاه موهامو نانهیب زیر کرد

 کرد نگاهم بااخم
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 یکرد کوتاه موهاتو+

 

 و توموهام دیر یول کردیم امتحان روموهام شویشگریآرا داشت زهرا نکهیا یاداوریبا

 دمیگز لب کردم ترش کوتاه

 دمیکش یا خفه غیج اراده یب که توموهام باز کرد چنگ دستشو

 روصورتم شد خم

 

 یشد خودسر چه یبود دور ازم دوهفته نیبب+

 یخوریم یخایم یهرگوه

 

 دیببخش_

 ..گهید شنیم بلند

 

 146پارت#

 

 رفت واسم یا غره چشم باحرص

 

  اعصابم به نینر نیشترازایب شو خفه سیه+
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 دیشد یخفگ احساس شینیسنگ از روم اومد و داد فشار خودش شتربهیب لختمو بدن

 کردیم نگاهم لکسیر اون یول کردمیم

 

 اوشیس اخ_

 

 بااخم

 تودهنم زد اروم

 

 ارباب+

 

 ازش روگرفتم بابغض

 زمیچ هی نکهیا مثل یول کردیم ادهیپ روم که بود ییکارا و بالها تمام من فرار لیدل

 شدم بدهکار بهش

 کرد انگشت سوراخمو بردو باسنم یال دستشو

 زل زل توچشام که همونطور توجه یب اون یول شد درهم صورتم خجالت و دردش از

  توم کرد انگشتشو بند هی کردیم نگاه

 لخت لکسیر که کردم نگاه اوشیس به باترس باال داد پامو هی کردو میطرف هی بعدش

 گرفت تومشتش نمویس دراوردو توم از انگشتشو دویکش دراز پشتم
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 کردم نگاهش و پشت به شدم خم باترس

 مثل درد از صم*توک فشارداد تشو*سرآل کنه آمادم نکهیا بدون و جاگرفت پشتم

 دمیچیپ خودم ماربه

 

  ییییییییا_

  واشی توروخدا یوااا

 اخ

 

 باترس که توم بکنه کامل خواست حرکت هیبا دادو فشار اشدست یال سفت نمویس

 و عقب فشارداد گذاشتو روشکمم سفت دستشو که جلو دمیکش دردخودمو و

  بهشتم تو رفت تادسته که جلو داد کمرخودشو

 نیبااول شدیم بسته بازو یماه مثل دهنم نداشتم دنمیکش غیج ینا یحت درد از

 اوشیس یمتیمال یب نیا بودمو تنگ یلیخ دمیکش یدلخراش غیج زد که یکمر

 ...منو کشتیم داشت

 

 147پارت#

 

  جلو رفتمیم محکم کمرزدن باهربار که زدیم تلمبه توم محکم یطور

 حلقه دورکمرم محکم که و اوشیس دست همش و نبود خودم دست غامیج یصدا

 زدمیم چنگ روشکممو بود گذاشته و بود کرده
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 تلمبه قایعم و باال دیترکش پامومحکم

 

 یییییا_

  دااااا..خ...تورو

 شدممممممم پاره آخ

 

 گرفت دندون به گوشمو الله شدو خم

 

 یکن تحمل دیبا تهیخودسرباز دوهفته هیتنب سیه+

 

 کمرشوو ترکرد محکم و

 بود خشن که ازبس کردم یزیر خون کردمیم حس دمیکشیم غیج دلم ته از

 توم کرد یخال خودشو یقیعم باآه

 گفتم هیوروگرباز درد باهمون

 

 توم یکرد یچراخال_

 

 شد دتریشد میگر که منو خوابوند پشت به شخندیبان
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 یبنداز پس توله واسم دیبا فردا پس فردا+

 

  دترشدیشد میگر یباناباور

 یانداخت یوحش نیرایگ منو گناه کدوم به ایخدا

 دهنم یرو گذاشت دستشو خشن هام هیگر به توجه یب

 

  کنمیم کتیت کهیت بشنوم که نشنوم تویرگ یصدا باش الل سییییه+

 

  روشونم گذاشت سرشو و روم خودشو کرد ولو همونطور و

  ترشه یوحش و ادیدرب کمیج دمیترسیم و بود دهنم یجلو گوشش

 قشنگ وزنش بااون اوشیس طرفم هی از کردیم میروان داشت دممیشد درد میطرف از

 بود دهیخواب روم

 ....شدن پرس هام نهیس کردمیم حس

 

 148پارت#

 

 برد خوابم یکِ دونمینم که کردم هیگر حقارتم دردو از صدا یاونقدب

 

  بوسهیم داره لبامو قایعم اوشیس دمید که کردم باز چشامو دیشد یخفگ باحس
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 لبم از یمحکم گاز بازم یچشما دنیباد که کردم نگاه آرومش افهیق به همونطور

 شد خفه تودهنش آخم که گرفت

  روخودش دیکش لختمو بدن دویکش دراز پشت به

  روش زد یمحکم ضربه بعد دیکش و گرفت باسنم لپ دوطرف از

 کردم فرو نشیس تو شتریسرموب سوزشش از

 کردم نگاهش باصداش

 گفت یجد

 

 کن بوسم+

 

 آروم لبشم کردن بوس صورتشو یجا یجا کردم شروع باالترو دمیکش خودمو اروم

  دنشونیمال به کرد شروع سفت و نمیروس کرد قاب دستاشو که دمیبوس

 کردمویم نازش ها بچه مثل دادم ادامه کارم به یول رفت توهم صورتم درد از

 !بود طیشرا نیتوا یوحش نیا کردن یاهل راه تنها دمیبوسیم

  گرفت لبم از کع یباگاز

 بلندشد آخم

 

  بپرسمش دمیترسیم و بود توذهنم همش سوال هی شبید از کردم نگاهش باترس
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 گفت دیکش یقیعم نفس توش که همونطور توگردنمو کرد فرو رشوس

 

 کوچولو برده بپرس+

 

 گرفت بغضم کوچولو برده گهیم االن و فندق گفتیم بهم قبل نکهیا ادیبا

 

 یکرد دامیپ چطور_

 

 دمیگز لب ترس از که کرد نگاهم بااخم

 گفت کردو خارج دندونام حصار از لبمو اخمش باهمون

 

 جمع وسط امین نکهیا بخاطر یول یهست یگور کدوم دمیفهم شیپ هفته هی من+

 دنبالت امیب سرفرصت موندم ندم جرت

 

 149پارت#

 

  دادمیاشتباهموم کدوم تاوان داشتم من دونمینم دمیدزد ازش نگاهمو

 نبود حقم واقعا گهید شدن هیتنب نقدیا یول داشتم بهش ییحسا هی درسته
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 نگاهم شخندیبان که دمیکش یآه خواستهنا زد کیم تودهنشومحکم دیکش نمویس

 کرد

 رفت کمد طرف به بلندشدو ازروم

 

 کن اماده و وان+

 

 و دمیشلوارموپوش و شرتیت بلندشدمو منه به پشتش دمید یوقت لخت بدن باهمون

 رفتم حموم طرف به

 رفت تنم از جون صداش دنیباشن کردم اماده بگم کردم باز درو تا کردم وانوآماده

 

  اتشمفد باشه+

 

 کرد یا خنده

 

 دمیم جرت چطور نیبب امیب اخ+

 

 پرداخت حرفش ادامه به کردو بهم یتفاوت یب نگاه بابرگشتنش

  بودم شده کور کرو انگار گهید من یول

  شدینم باورم
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 افتاده؟ اتفاق یزیچ نیهمچ

 ذاشت؟یم قرار گهید یکیبا صبح کردیم منو شب بود چخبر

  نبودم دوهفته من یعنی

 کرد؟یم حال و عشق بااون هرشبشو

 همونطور من یول بست درو و رفت حموم طرف به و گذشت کنارم از اومدو الیخیب

 ..اونجا بودم مونده مات

 

 150پارت#

 

 باشم یقو کردمیم یسع یول بود گرفته گلومو بغص

 کنه دعوا ادیب دمیترس باز که رونیب برم اتاق از خواستم

  بده حولمو گفت که باصداش

  در به زدم و برداشتم ولشوح اروم

 داخل دیکش منو کردو باز درو تند

 توهمون برد وان طرف به منو بعدش و دیمک لبمو سیخ کردیم چکه آب موهاش از

 تنم از کندیم لباسامو نمیح

 نداشتم مخالفت اجازه که بود گرفته بغضم

 

 کنم حموم باهات خامینم_
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 دیکش ته از موهامو

 

 بده امهاد خب خب ایخور گوه چه+

 شه شتریب کشتنت واس زمیتاانگ بده ادامه

 

 کردم تقال غیباج

 

 کننننن ولممممممممم_

 

 کنم نگاهش درد از مبهوت تونستم فقط که صورتم طرف هی دیکوب یطور

 پاهاش یال گذاشت منو و تووان نشست بهم توجه یب

 کردن هق هق کردم شروع شدو شتریب لبم درد تازه

 

 یشد ممرد..آانننا.... یلیی..یییخ_

 

 گرفتیم گاز چونمو که همونطور باحرص

 کرد زمزمه ییشو خفه

  کردم حسش وجودم ته تا حرکت هیبا و منو جلو دیکش گرفتو باسنم دوطرف از
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 داکردمیپ دنیکش آه به یبیعج لیم و توتنم پرشد درد و لذت چرا دونمینم

 کردن جلو و عقب توآب خودشو کرد شروع

 فشردمش خودم به دمویچسب سفت بازوهاشو ذتبال که نبود خودم دست

 

  آه_

 یییآ

 

 ییجورا هی االن دویباالترکش منو نداشت ازم یکم دست اوسیس و زدمیم نفس نفس

  انگار کردمیم یسوار ش*آلت رو

 کردمیم تجربه داشتم روینشدن وصف لذت رابطه تو که بود بار نیاول

 بهشتم یها وارهید کردمیم حس که ش*آلت رو کردیم نمییباالپا تند تند یطور

 کردن ورم

 کمر تند تند اوشیس یول اومد آبم غیباج همراه یقیعم باآه بود شتریب لذتش یول

  اوشیس نهیروس گذاشتم سرمو بادرد و حالیب توم زدیم

  دیچیپ رگوشمیز مردونش آه یصدا لحظه چند بعداز

 بود گوشم ریز مردونش آه یصدا جهان یملود نیباتریز شک یب

 فشرد نشیس به شتریب منو ارهیدرب توم از نکهیا بدون کردو حلقه دورم ستاشود

 گفت آروم رگوشمیز
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 بود شده تنگ ت*کردن واس دلم+

 

 ...که نبود خودم دست

 "ومدیم خوشم"

 

 ..!باشه نمیآخر که داشتم نیا به یبیعج لیم و بود من نیاول اوشیس

 

 !نه یول

 

 بخواد چوقتیه نکنم فکر و کنهیم حال وباهام رهدا قبول  خدمه هی عنوان به منو اون

 باشم من شیزندگ زن تنها

 ...بود دار خنده فکرشم
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 دیکش توموهام یقیعم  نفس که دادم فشار نشیس به شتریب سرمو

 

 باتعحب که کردم اوشیس به ینگاه باهول رستا یصدا و درخورد به که یا باتقه

 کرد نگاهم
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 نهییپا اومده مامان نیکن جمع زود دش تموم کارتون اگه=

 

  اوشیس بغل تو کردم فرو سرمو سرخ یصورت با رستا بار طنتیش یصدا دنیباشن

  هامونو آه یصدا دهیشن االن یعنی سرم تو خاک

 !!!! خدا یوا

 

  اوشیس نهیروس زدم باحرص

 بلندشد قهقهش یصدا بودم مونده هیروگر که صورتم دنیباد

 بگم یچ هی تاخواستم شونیروس زدم باز باحرص

 گفت یجد و رودهنم زد یشینما

 

 بدون حدتو+

 

 کردیم عوض رنگ هیثان هیتو

 

 

 ریز خودشو خودمو بلندشدو دادم تکون دییتا به یسر باترس شیجد افهیق دنیباد

  میرفت رونیب دوتامون قهید10 بعداز و گرفت دوش
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  تنش کرد حولشو و دیکش آب موهاشو

  بود نذاشته نامرد بودم مونده دستش بغل دیچکیم آب ازم که لخت همونطور منم

 کنم پاک اخودموی کنم تنم یزیچ

 کرد بهم ینگاه یجد دیکشیم سشوار موهاشو که همونطور

 

  یاینم رونمیب تواتاق یمونیم+

  یزنینم حرف باهاش کالم هی نجایا اومد رستاهم

 یکنیم دیکل رونیازب درم

 کنمیم کلت از موهاتو یکرد یارک لمیم خالف ای یکرد باز بفهمم

 

 گفتم یا باشه باترس

 چه من به یفضول ادین بگو خواهرت به خب یوحش

  ارنیب غذا برات گمیم بپوش لباس+

 

 رونیب رفت بعدم
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 افتضاح گهید که باسنمم کردیدردم بدنم تمام نشستم روتخت دمویپوش لباس عیمط
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 در که کنم دروقفل بلندشم خواستم رفت و گذاشت اورد غذا خدمه قهیچنددق بعداز

  کردم نگاه داخل بود دهیپر باذوق که ییرستا به هول و باتهجب شد باز یزرت

 

 سالاااام=

 بهت بزنم سر هی امیب تونستم اخرمن

  که زارهینم اوشیس

  اه شتهیپ ساعت۲۴

 وضعشه چه

 

 بود گرفته خندم زدنش حرف زیر هی نیا از

 

  گفتم  هول و باخنده

 

 شهیم بد واسم نهیبب نجایتوروا اوشیس برو توروخدا_

 

 روتخت انداخت خودشو اومدو توجه یب و زد یسوت

 کرد چشمام به ینگاه طنتیباش

 

 رفتیترم اونور تاکوچه۵ هاتون ناله یصدا=
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 نییپا انداختم سرمو شدمو سرخ خجالت از

 بزنه روم به کردمینم فکر

 روشونم زد یخودمون

 

 شه جوعوض گفتم فقط هیچ خجالت دختتتتررر=

 خالصه

 چخبرا

 

 گفتم آروم باخجالت

 

 یسالمت_

 ...و

 

 کرد شروع تندتند باز نمیروس زارهیم سرمو نتتیبب نجایا اوشیس بگم تاخواستم

 زدن حرف

 هووووف

 داشت یانرژ عجب

 گفتیم کصشر داشت رسما و زدیم حرف اونقد
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 بود نییپا سرش که طورهمون اوشیس که کردم نگاه در بع باترس در شدن باباز

 کرد نگاهم باحرص رستا دنیباد کرد بلند سرشو تا بست درو شدو داخل

 چهههه من به خوووو

 

 داشت کارت مامان رونیب ایب زمیعز+

 

 داد تکون دستشو زدیم کنار  ویا پشه داشت انگار که رستا

 

 یچند سال ینگفت ماهک یراست=

 میایربکنا باهم میتونیم شتریب میهست هم رشته هم
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  دیغر کردو نگاهم اوشیس باحرص

 

  جان ماهک یداد یاطالعات چه ماشاال+

 

  شدم بلند جام از باترس که اومد جلو قدم هی

 کرد بدل ردو نمونیب ینگاه باتعجب رستا
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 یترسیم اوشیس از نقدیا توچرا ماهک واااا=

 

 دونستینم منو درد اونکه کردم نگاهش بابغض

 

 شد تر راحت کمی المیخ شیگوش برداشتن و روتخت اوشیس بانشستن

 

 گفت گونه بچه بازوشو رو زد حرص با رستا

 

 بزنه حرف کنهینم جرعت یگفت بهش یچ بزنه حرف باهام بگو اوشیس اه=

 

 کرد بهم یمرموز نگاه بلندکردو سرشو اوشیس

 گفت شدیم بلند جاش از که همونطور خواهرش روبه بعد و

 

 نکش حرف زبونش ریز از ادیز شرکت رمیم من+

 

  کرد بهم یزیآم دیتهد نگاه و

 نگو یزیچ ادیز روابطمون از یعنی
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 رونیب رفت چشییسو و کت برداشتن بعداز که دادم تکون براش یسر باترس

 زدن حرف میکرد شروع باهم واشی واشی و رستا کنار نشستم

 و شهییپسردا نهوم گفتیم دمیشنیم رستا از که ییزایچ داشت تعجب یجا واسم

  متنفره ازش اوشیس چرا یول دارن آمد و رفت یلیخ

 

 اوردم زبون به بودو کرده ریدرگ ذهنمو که یسوال که میزد حرف دانشگاه از کممی

 

 کجاست مامانت مدت همه نیا رستا یراست_

 

 شرکت رفت اوشیباس البد=

 

 گفتم باخنده

 

  ارهیم برعیم مامانش که بچس اوشیس مگه_

 

 میدیخند جملم نیا به دوتامون

 گفت خنده وسط

 

 اوشیس هیارث نصفش مامانمه مهر نصفش شرکت بابا نه=
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 یتوچ پس_

 

 انداخت باال یا شونه

 

 یچیه=

 

 یچیه یچ یعنی وااا

 

 نگرفتم ادامشو منم کرد عوض چوندویپ حرفو

 

 میکرد صحبت رستا با تاشب

  اوشیس نیماش یصدا دنیباشن

 باال ادین مامانش که نییپا فتر حرف عالمه هی بعداز رستا

 

 ..داخل اومد خسته یا افهیباق اوشیس که دمیکش دراز روتخت
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 زد یشخندین روتخت دنمیباد

 

 من یسکس جوجه بههه+

 

 اومدو که نشستم روتخت باترس جلواومد خسته که شدم بلند تخت از باترس

  روخودش دیکش منم و روتخت انداخت خودشو

 دیکش نفس امموه یتو قیعم

 گرفت قاب باسنم رو دستاشو

 فشرد و

 کرد یا مردونه  ناله خسته که دمشیمک حرف بدون توگردنشو بردم سرمو

 کردم بوس چونشو اوردمو تر نوریا سرمو

 گفت یخستگ از خمار یباصدا

 

 کنمتاایم سگ مثل نکن وونمید ماهک+

 

 دمیکش یا خفه غیج دردش از گرفت گاز چونمو محکم که کردم نگاهش  باترس

 

 نمیب شو خفه دختر سیه+

 ادیم شهیپام مامانم االن
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 کردم نگاهش دهیورچ لب

 کردمیم حس که زد کیم بهش یطور کرد شکار نموییپا لب اوردو جلو سرشو که

 بکنتش جا از خادیم

 

 روباسنم یمحکم نسبتا ضربه که درد از زدم چنگ روپهلوشو گذاشتم دستامو اروم

 زد

 روم اون بودمو رشیز من حاال کردو برعکسمون

 گرفتم گاز محکم لبشو لبم تو یدیشد درد با

 گرفت یمحکم گاز روشونمو برد درجا سرشو که

 

 دمیکش یغیج و کردم میقا نشیتوس سرمو بره رونیب صدام نکهیا ترس از

 کرد حلقه دورم سفت دستاشو خند باتک

 

 نکن مقاومت یموش جلوم یدونیم+

 

 کردم نگاهش باحرص
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 گفت یهووم کنه شتریب حرصمو که یا افهیق با

  وارید بکوبم سرمو خاستمیم

  دنیمک کرد شروع توگردنمو برد سرشو

 بودن شده تند نفسام

 بد لحظه هی بود خوب لحظه هی

 نفس قیعم نشویروس گذاشت سرمو کمرم دور انداخت دستشو کنارشو گذاشت من

 دیکش

 شدمیم شل هرحرکتش با نبود خودم دست

  دمیرس آرامش به چقد االن و بودم دلتنگش چقد دمیفهمیم تازه

 دادیم لذت بهم دردشم که گرفت گردنم از یمحکم گاز

 گفت که یزیچ گفتن و در پشت از خانوم محبوبه یصدا بندش درپشت یباصدا

 شد شل بدنم

 

 اومدن خانوم سحر آقا=

 

 کردم نگاه اوشیس یتوچشما ضیباغ

 

 شد بلند و انداخت باال یا شونه الیخیب
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 نگهدارم خودمو اخرنتونستم

 

 ؟؟!خاد؟؟یم یچ نجایا نیا_

 

 طرفم غدبرگشت

 

 توچه به+

 

 گرفتم شیآت کردمیم حس

 

 بازوشوگرفتم که تخت از بلندشه خواست

 

 خادیم یچ نجایا گفتم_

 

 روم شد خم زیآم دیتهد

 

 !آره؟ یخایم کتک نکهیا مثل+ 
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 نهیآ یجلو خودش کردن مرتب از بعد برگردوندو روشو که کردم نگاهش کرده بغ

 رونیب رفت

 تونستمیم االنم تیوضع بعدلز که بود یزیچ نیبدتر نیا و بودن شده دوست بازم

 !!!بشنوم

 

 نبود من یجا اوشیس خونه

 رهیگیم اوشیس که هیمیتصم نیبدتر بودنمون باهم یعنی

  نییپا رفتمیم نبود نجایا مامانش اگه

 رونیب نداختمیم سحرو خالصه خوردمیم کتکم

 نبودم متوجه بودو اومده اشکام یکِ دمیکش روصورتم یدست صورتم یسیباخ

 داخل انداخت رستاخودشو درخوردو به یا تقه که کردم پاک صورتمو اروم

 

 شد کمینزد یبانگران دنمیباد

 

 چرا؟؟ هیگر مااهک=

 شدهیچ
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 زد زانو شدجلوم شتریب میگر که شد تازه غمم دنشیباد

 

 !سحره؟ بخاطر=

 ستین انیدرجر داداش بخدا

 کرده دعوتش مامان

 

 کرد بغلم که دادم تکون یسر هیگر و بابغض

 بود مهربون نقدیچراا دختر نیا خدا

  اوشیس سنگ دل برخالف

 نظرش به داشت یمهربون دل شدویم یخودمون زود یلیخ رستا

 

 نکن هیگر توروخدا=

 مظلومه یلیخ تیگر

 

 گفتم یرومآ هق باهق

 

 بده نجات دستش از منو زارعینم اوشیس برم نجایا از خامیم من_

 

 کرد نگاهم باتعجب
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 دنبالش افتادم که اوشمیس یدخترا دوست از یکی منم کردیم فکر البد

 

 گفت بابهت

 

 ؟؟یینجایا زور به تو مگه=

 

 دادم تکون یسر هیباگر

 قبلمون یدوست و نایا و جاوزت هیقض از فاکتور دادم حیتوض فرارمو یایقضا تمام و

 

 گفت یباناباور

 

 باشه نگهداشته زود به دخترو هی اوشیس داداش شهینم باورم=

 

  گفت دادو تکون تندتند ینف به یسر که کردم نگاهش یباناراحت

 

 دهیبع اوشیس داداش از یکار نیهمچ یگیم دروغ ستین نیا منظورم نه=

 کنمیم صحبت باهاش یول

 نکن هیگر االنم
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 کرده پاشو کنهیم اصرار دختره و  مامان اونقد که یزد بدبختمو داداش مخ نیمچه

 خادینم کفش هیتو

 لحنش نیا به گرفت خندم هیگر وسط

 

 

 

 

 ��⛔خشن_ارباب#
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  روشونم زد خندم دنیباد

 

 واسش یکشیم خودتو داره یچ چل و خل نیا کرد باز ششمین چه نیبب=

 

  روکلش زدم

 

 یهوووو_
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 نیشد یرتیغ بله؟االن لهب=

 

  زن و شد باز یتند یباصدا در بره پاشد که میکرد صحبت کمی رفتم سهیر ازخنده

 کرد بهمون یزیت ینگاه و گرفت قرار در ونیم یا ساله40

 بلندشد باهول رستا

 

 جان مامان سالم=

 

 گرفتم سنگر تخت پشت و شدم بلند جام از مات

 

 کرد سرتاپام به ینگاه

 

 اتاقش ادیب گذاشته اوشیس که هیک نیا رستا×

 

 گفت باهول برداشت نه گذاشت نه رستاهم

 

 اوشهیس دختر دوست=

 



 

450 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 کالفع کردو بهمون ینگاه یجیگ با اومد مامانش سرش پشت اوشیس نیح نیتوهم

 دیکش گردنش به یدست

 

 مامان بله+

 

 هیک نیا×

 

 دخترمه دوست که یدیشن+

 

 شمیآت توکوره کردمیم حس کرد سرتاپامونگاه و اومد جلو نانهیب زیر

 

  نییپا بنداز سرتو یعنی زد تشر بهم باسر که افتاد اوشیس به نگاهم

 پوووووف

 بود کرده داغ صورتم نییپا انداختم سرمو آروم

 

  یهست یخجالت چقد زمیعز×

 هیچ تیلیفام

 

 گهید بسه مامان+
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 ؟؟؟یشرکت یمال سیرئ دختر نکنه×

 

  کرد نگاه اوشیس به باذوق

 داد تکون ینف به یسر اوشیس که

 

 خارجن خانوادش+

 اه میکنیم صحبت بعدا ایب

 بهش یداد یریگ چه گهید یدخترا مثل نمیا

 

 رفت اوشیس واس یا غره چشم

 

 زد بازوم به یدست

 

  میکنیم صحبت فردا گلم×

 

 کرد اوشیس به یزیآم دیتهد نگاه و

 

  نباشه یخاص زیچ کردنت یمخف لیدل اگه البته×
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 دنبالش هم رستا رونیب رفت لبخند هیبا بعدم

 

 رونیب زدیم شیآت چشماش از که یاوشیس و موندم من و

 

 دیغر ریش مثل

 

 مامانم به نرسه صدات باش الل نگفتم مگه+

 !آخر؟؟؟ یختیر جونتو

 

 شدم مچاله وارید گوشع ترس از که سمتم اورد هجوم بعدم

 

 

 

 ⛔��خشن_ارباب#
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 غیج بکنم تونستمیم که یکار تنها من و دیکش و گرفت تودستش موهامو سفت

 تودهنم زد محکم دراومد دهنم از که ییصدا نیبااول که زدنه

 دیغر رگوشمیز

 

 واسم اریدرن یباز طهیسل سیه+

 ازت پرم

  شم تاااروم باش الل فقط

 

 یکار تنها من و روتخت انداختم و گرفت موهام از که کردم نگاه بهش درد و بابغض

 کنم خفه تخت تشک تو موهام درد از غمویج تونستم فقط کردم که

 بودم شده گم رشیز بایتقر روم دیکش دراز ازپشت

  دیمک و گذاشت گردنم رو پشت از لبشو و گرفت قاب و هام نهیس

 بانمک یها بچه هیشب اونو که یخمار باچهره که کردم نگاهش بابغض برگشتمو

 شدم روبرو کردیم

 

 کن ولم_

 

 اورد هام نهیس هب یفشار

 گفتم درد از یآخ که
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 واسم حاال شیبخور دیبا+

 

 شلوارش پیز به برد دستشو که کردم نگاهش باترس

 رشی*ک رو داد فشار سرمو موهام از که عقب دمیکش خودمو باترس کرد بازش و

  زدمیم عق دلم ته از پرشدو دهنم

 بود سخت شیبزرگ از حجم نیا تحمل واقعا و کردمیم دیشد یخفگ احساس

 زدیم تلمبه تودهنم تند تند اوشیس که مخصوصا
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 بودم شده سرخ زدن عق و هیگر از که کرد جلو عقب سرمو اونقد

 شروع چندش از که کرد یخال تودهنم کامل دیکش یقیعم آه که اومد آبش بافشار

 ....پازدن و دست کردم

 زدن عق کردم شروع و ییدستشو سمت دمییدو موهام کردن باول

 دادیم گس مزه دهنم دراومدم ییدستشو از خراب یباحال قهیدق چند بعداز

 بود انداخته پا پارو بودو دهیکش دراز روتخت الیخیب

 

 نمیبب نجایاایب+
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 دادزد یبلند یباصدا که شد بلند هقم هق یصدا

 

 ندادم سرپاجرت همونجا ومدمیتان شمیپ گمشو ببر صداتو+

 

  مشد کشینزد هیگر و باترس

 توبغلم ایب یعنی باال برد کنارش از دستاشو از یکی که

 

  دمیکش دراز کنارش هیگر باهمون

 کرد بوس لبمو قیعم کرد خم سرشو کردو حلقه دورم دستشو

 

 !؟ هیچ واس تیگر االن+

 گهید شد تموم

 

 کردم نگاهش بغضم باهمون

  هاشده گربه بچه هیشب اقمیق االن دونستمیم

 روم زد مهیخ گشتبر دادو فشارم شتریب

 

 روبدنت بزارم داغ خیس خامیم طرف هی از آخ ماهک+
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 ارمیب خوشگلت بدن سر ییبال ادین دلم از شعیم باعث نگاهت نیا طرف هی از

 

 دیبوس آروم بردو توگردنم سرشو که کردم نگاه اونورو بغضم همون و یباناراحت

 کرد نجوا رگوشمیز

 

 یگرفت سکوت روزه که باز+
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 گفتم ضیباغ روبهش دیترکیم داشت ترس و حرص از که یدل و بابغض

 

 !بزنم؟ حرف یزاریم مگه_

  یزنیم کتکم گمیم زیچ هیتا

 .....گیم گمینم زیچ هیتا

 

  دیمک و گرفت لباش نیب لباموسفت جملموبگم ادامه تابخوام

 دهیرس آب به تازه تشنست انگار که خوردیم یطور

 گفت باخنده شیپ دوهفته اوشیس مثل کردو بلند سرشو
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 هیعصبان چه جوجومن+

 یگفتیم یداشت یچ خب خب

 

 روشونش زدم باحرص

 

  شدم خفه اونور برو_

 اه

 

 شدم ساکت دهیترس که کرد یاخم

  کردینم درک منو ترس چکسیه

 مرد نیازا ترسمیچرام من که

 دنبالم یکی هم کشتیم منو اوشیس اگه که بودم کار و کس یب دختر هی من

 ....حااله چه در و کجاست ماهک که فتادوینم

 !دمیترسیم

 وفتمیب اوشیس نامردتراز هی ریگ ایدن نیتوا دمیترسیم

  نبود که هرچندنامرد

  زدیم کتکم و تیاذ یلیخ فقط

 دویخر فقط که کارن و کس یب دختر هی دنبال که توجامعه هستن اایلیخ یول

 ..بدنش و باتن کنن فروش
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  بردمیم پناه خودش به باز اوشیس یتایاذ همه دست از هک بود مسائل نیهم بخاطر

 بده گهید کس به منو نبود ممکن چوقتیه و داشت رتیغ روم اون چون

 ♡واسم دهید یخواب خداچه دونستمینم و بود خودم تفکرات نیا البته
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 گذاشته منو همونطور بود ساعت مین کردیم انگولکم بودو کرده لختم اوشیس قشنگ

 ... دیسیلیم و دیمالیم کردیم انگشتم نشویروس ودب

 بود کردنم وونهید شک یب قصدش

 شدن نییباالپا یراحت به که زدم یآروم کیم توگردنشو بردم سرمو ناخداگاه

 کردم حس گلوشو کیبیس

 شد شل باسنم یلپا رو دستاش

 کنم خرش بود من نوبت حاال خب

 دنممیسیل و باخوردن بودو ساسح گردنش رو یلیخ گردنش دنیمک به کردم شروع

  بود کرده ضعف

  دنیبوس همونطور کردم شروع رفتمو چونش طرف به واشی واشی گردنش از

 بود روباسنم دستش اونم و بودم دهیکش دراز روش منم بودو دهیکش دراز رمیز

 برهیم لذت داره چقد بود معلوم بستش یچشما از و بود مونده شده مسخ
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 وا دستم ریز و دهیم نشون العمل عکس من حرکت هر به هک کردمیم غرور احساس

 رهیم

 

 برداشتم دنیبوس از دست منم که کرد باز چشماشو میگوش زنگ یباصدا

  پووووف در جلو بود انداخته بتمن یآقا مانتومم و بود مانتوم بیتوج میگوش

 طرف وبه روتخت گذاشت منو و بلندشد من از زودتر که برم مانتوم طرف به خواستم

  شد قطع موقع همون که کرد دایپ ویگوش بامیج گشتن از بعد رفت صدا

 بود دهیر حالمون وسط درست بود یهرک

 توهم رفت رفته رفته اخماش کردو یگوش به ینگاه

 !!!!!!.دردسر باز بود شده خوب کمی تازه یوا بود یک ااایخدا داشت برم ترس

 بود شلوار هیبا که همونطور که اوشیس کنار رفتم و بلندشدم روتخت از لرز و باترس

  گشتیم داشت توشو بود کرده سرشو و بود دستش میگوش لخت باالتنه و فقط

 زد کااااسه از چشام دمید که یزیباچ انداختم یگوش به ینگاه و کنارش موندم رفتم

 ...!!!!!!!!!رونیب
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 بود نوشته سجاد
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  نیادند جواب زدم زنگ بدموقع دیببخش سالم "

 "؟...باز نیاینم مدته هی چرا باز بپرسم شهیم فقط

 

 بکشم ادیفر حرص از خواستمیم اوشیس جواب دنیباد

 نوشت ییپرو درکمال

 

 توچه؟ به"

 ادیب نذاشتم زنمه

 "نمااایبیم شیروگوش اسمتو باشه بارت نیآخر

 

 ومدین سجاد از یجواب و

 

 حرص از االن دونستمیم که یصورت وبا زدم چنگ اوشیس دست از ویگوش باحرص

  شده سرخ

 داکنمیپ کننده قانع جواب هیتا میگوش تو کردم سرمو

 

 شکوند و کارت میس زدو چنگ دستم از باحرص مویگوش

 :دیغر باحرص
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 ؟؟؟هااا؟؟؟؟ یالش اون به یبد شمارتو باز بشکونم چنددفعه مکارتویس نیا من+

 خاره؟؟؟؟؟؟یم صت**ک

 من؟؟؟؟؟ واس یشد جنده

 

 گفت ضیباغ باز که بگم یزیچ خواستم سرخش صورت دنیباد

 

 یدار شوهر دیفهم نکهیا از یشد ناراحت که+

 

 گفتم ییباپرو که اوردم کجا از جسارتو نیا دونمینم

 

 دارم انتخاب حق که مجردم دختر هی من شرمنده_

 

 موهام از در به دهینرس که در سمت دمییدو و دمیکش یغیج سمتم برداشتنش زیباخ

 ....انداخت ریگ خودش درو نیب منو دوز چنگ
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  توصورتم زدیم دست باپشت هم پشت وار جنون واروید خودشو نیب منو داد فشارم
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 ؟؟؟ی؟؟دخترمجردیچ+

 کرده؟؟؟؟ زنت یک رفته ادتی

 

 آروم و یپ در یپ یغایج درد از صورتم تو زدیم و گفتیم پرت و چرت نطوریهم

  دمیکشیم

 تخت کنار نیزم انداختم و گرفت موهام از زنون نفس نفس

 گرفتن شیآت هاش یلیس از صورتم کردمیم حس

 گفت حرص از سرخ یصورت و باحرص

 

 باش الل ماهک+

  نشنوم صداتو

  بخواب تخت رو گمشو

 جونت به وفتمیم باز که ادیدرن کتیج

 

 بود ینشدن قطع صدام یب هیگر و دمیکش دراز روتخت هیگر و بادرد

 یب از حد نیا از و بود بمینص که کتک بودو کتک فقط نجایا بودم دهاوم یوقت از

 دادیم عذابم داشت شیمهر

 ...رونیب رفت اتاق از باحرص دویکش موهاش به یدست
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 نیا از کال که گشتم یفرار راه هی دنبال واقعا و دمیکش دراز تخت گوشه همونجا

 افتاده دور یجا هی برم شهر

 بودم دهیشن رستا از که اونطور چون بود یممکن ریغ زیچ واقعا گهید نکاریا یول

 بودن شده دوبرابر نگهبانا و نایدورب و بود رفته باالتر اطیح و عمارت تیامن

  بخوام نکهیا به برسه چه رونیب بزارم اتاق نیا از پامو بتونم بود ممکن ریغ بایتقر و

 ....کنم فرار

 !رفته؟ کجا االن شب نصفه

 !شه؟ آروم کع گهید ادختری سحر شیپ بره نکنه

 خودم از منو بود کرده که یریتحق و نیتوه اونهمه وجود با ییزایچ نیهمچ فکر از

 گرفتیم حرصم
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 برد خوابم یکِ دونمینم یخستگ از بود کرده داغون ممیگوش یوحش

 صورتم یسانت هیتو اوشویس صورت که کردم باز چشمامو دیشد یخفگ احساس با 

 ...کندیم جاش از لبامو داشت ییجورای که دمید

 دیبوسیم عطش و باحرص یطور

  دهیم انجام کارو نیا داره مدتهاست بعداز انگار که

 و کرد توچشام یکردونگاه باز چشماشو که گفتم یآخ گرفت لبم از که یباگاز

 روخودش دیمنوکش
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 میکرد نگاه در به هردو خورد در به که یا باتقه

 

 نییپا نیایب نگفت مادرتون آقا=

 

 گرفت ازم یا گهید لب

 

 دارهیبرنم سرمون از دست نشه تموم تاسواالش مامانم نییپا میبر پاشو+

 

 گفتم خواب از یناش یجیباگ

 

 سوال_

 

 کرد بهم ینگاه

 

  نییپا میبر برس خودت به کممی بپره خوابت بزن آب صورتتو پاشو+

 

 از اروم نهیآ یجلو خودم به دنکر بعدنگاه و شستم صورتمو بلندشدمو جام از عیمط

 میرفت نییپا طبقه طرف به و میدراومد هم همراه اتاق
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 دهیشن اوشیس از که ییزایباچ چون بود نجایا خدمه نیا نگه یکس کردمیم دعادعا

 کتک با کارم و کس یب و خدمتکار من دیفهمیم شک یب مادرش درمورد بودم

 ....رونیب ندازتمیم

 

 

 

 ��⛔خشن_ارباب#
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 یدیشد استرس خوردیم غذا افاده و سیباف که یغذاخور زیروم مامانش دنیباد

 گرفتم

 

 زد یلبخند دنمونیباد

 

 مامان سالم+

 

 گفتم یسالم آروم منم

 گفت بالبخند که
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 نینیبش نیایب ریبخ صبحتون ها بچه سالم×

 

 ...زدم یلبخند متقابال منم که داد لمیتحو یلبخند کردو نگاه توچشمام و

 خوابه هنوز که بود معلوم و نبود یخبر رستا از

 

  بگو خودت از کمی زمیعز=

 ییسکوتا نیهمچ دهیبع اوشیس یدخترا دوست از یچقدساکت

 

 داد نشون خودشو ییچا زدن هم مشغول کردو یا وخنده

 دیبرچ لب مامانش دورازچشم به ها بچه مثل که کردم نگاه اوشیس به ضیباغ

 تمرف واسش یا غره چشم که

 

 ....نجایا از کنه رونیب منو تا بگم ویچ همه مامانش به گرفتم میتصم

 نمیروس بزاره و ببره سرمو خیب تا خیب اوشیس دمیترسیم یول

 

 ... و دانشجوام و ماهکه اسمم ن...ممم_

 

 گفت باآرامش
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 !؟...و×

 

 زدم بهش یطانیش لبخند که انداخت باال ییابرو درشت یباچشما اوشیس

 

  یچیه..و_

 

 !ت؟یلیفام×

 

 برداشت بزرگش و کیکوچ یسوال از دست اوشیس کالفه یباصدا

 

 جلوش یبرد آبرومو گهید بسه مامان+

 

 !رع،؟یم جلومن آبروت موزمار یآ

 ...یگرفت لگد و رمشتیبارهاز که یمن

 

  زد یتصنع لبخند مامانش

 

 نداشتم کردنتو ناراحت قصد من زمیعز×
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 زدم یلبخند

 

 ..هیحرف چه نیا نه_

 

 ...میشد غذامون خوردن مشغول و
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 رفت و برداشت یچییسو زیسرم از میزنیم گپ شب گفتن با صبحونه بعدازخوردن

  نشست کنار اومد زیم راس از اوشیدرجاس بارفتنش

 کردم نگاهش یچپ چپ

 

 ااایبباف یزیچ مامان واس نشنوم+

 

 داخل اومد خدمه از یکی که ازش روگرفتم باپوزخند

 

 اوردن فیتشر قاسحرخانومآ=
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 !؟یچ_

 

 ادیبگوب+

 

 گفتم ضیباغ

 

 کنهیم یغلط چه نجایا قهید به دم طهیسل نیا_

 

 داد لمیتحو یشخندین خونسرد

 

 یبزن حرف پشتش نشنوم+

 

 گرفتم شیآت

 

  داخل اومد یمزخرف پیت با سحر بگم یزیچ تاخواستم

 

 عشقم سالم"

 !کنه؟یم کاریزچیسرم نجایا دختره نیا
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  سالم دادن جواب بدون لکسیر وشایس

 گفت

 

 نجایا ادیب گفت اومد خوشش ازش مامان+

 

 بلندشدم جام از باحرص

 

 مادرش هم حاال نجایا نمیبش گفت اومد خوشش ازمن شونیا مادر خانوم آره_

 گهید رمیم دارم ستین

 

 جام از توجه یب من که گفت یا"جات بتمرگ "لب ریز کردو یاخم اوشیس

 بلندشدم

 

 گفتم آروم  باهام نکنه بحث نیازا شتریب نکهیا یبرا بگه یزیچ واستتاخ

 

 بزنم قدم اطیتوح رونیب رمیم _

 

 داد تکون یسر اخمش باهمون

 ....بودم کاره چه من خب یول ومدینم دلم از هرچند گذاشتم تنهاشون
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 که شتزاینم اوشیس یعنی اطیتوح بودم ومدهین تاحاال زدمیم قدم اطیتوح آروم

 امیب اصال

  بگه نتونست یزیچ بود ششیسحرپ چون االنم هه

  کردن زمزمه عالقمو مورد شعر و زدن قدم کردم شروع آروم

 خاستیم آروم یزندگ هی دلم

 ای مردع بچش نهیبب زدینم زنگ باری یول داشتم مادر نکهیا از بودم شده خسته

 .....زندست

 !شد یزن نیهمچ پاسوز که پدرم فیح

 نیب ثروت و تومال ویچ همه و خوشگذرون آدم هی

 هووووف

  زدن قدم کردم شروع خسته

 بود یفیکث یایدن

 !! فیکث یلیخ

 !!بلده کارشو خدا وگرنه بودن کرده فشیکث آدما

 کشنیم لجن به ارویدن هوسشون و باحوا آدما

 ایدن نیازا ترسمیم
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 فشارش بار ریز دارم تاعمر که بزنه پسم یطور و بشم اوشیس عاشق یطور ترسمیم

 بمونم

 !!ییفکرا نیهمچ واس رشدهید کنمیم فکر البته

 گفت که یکس یباصدا

 

 "!گذره؟یم خوش تنها"

 

  دمید خودم یتودوقدم و هومن که برگشتم باتعحب

 زدم یلبخند متواضعانه

 

  سالم_

 بله

 گذرهیم خوش هیخوب یهوا

 

 زد یا لبخندمردونه

 

  مینیبب قهیقدود ماشمارو داد اجازه اوشیس عجب چه"

 

 کردم نگاهش یجد جملش دنیازشن
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  کرد یمصلحت صرفه که

 

 نداشتم یمنظور"

  دمتونیدینم توعمارت بود دوروز یراست

 

 بودم گرفته یمرخص یکار یبرا بله_

 

 !!!!گفتم یدار دم و شاخ دروغ چه

 

 ادیم شیپ بله"

 .....منم 

 

 گفت هک دمیشن تراس از اوشویس یصدا بگه جملشو ادامه تابخواد

 

 کنهیم کاریچ اطیح داخل ایب هومن+

 

 سالم اوال"

 هیمشکل کنمیم اختالط خدمتکارعمارتت با دارم دوما
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 شد نطورمیهم که کنه سگ اوشویس چطور بود دهیفهم هومنم نکهیا مثل

 

 گفت که اومد گوشم به غرشش یصدا

 

 داخل ایب اعصابم به نزن گوه+

 

 کرد من به مینگاه

 

 یبد نشون ملت به خودتو نکهیا یجا به سرکارت گمشو توهم+

 

 

 

 ��⛔ _خشن_ارباب#
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 گفتم که اوردم کجا از جرعتو نیا دونمینم درهمم یاخما باهمون

 

 بدم نشون ملت به خودمو خادیم دلم توچه به_
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 یا  یتصنع لبخند جهینت در یول کرد دمیتهد باچشماش و کرد نگاهم سرخ یباصورت

 گفت هومن روبه کردو حرصه از دبو معلوم کامال که

 

 بدمت هارو پرونده اباالیب+

 

 باگفتن کردو من یاخما به مینگاه و اوشیس یحرص افهیق به ینگاه هومن

 میزنیم حرف بعدا"

 

 رفت داخل طرف به

 گفت آروم باال همون از اوشیس

 

  ینکن واسم ملت یجلو ایخور گوه نیازا گهید که کنمیم پارت+

 

 باگفتن

 

 "یبکن یتونینم یطغل چیه"

 

 باگفتن اونم و کنم تموم زویانگ نفرت بحث نیا کردم یسع
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 مینیبیم+

 

 داخل رفت تراس از زشیآم دیتهد نگاه و

 

  پوووووف

 یخورد اعصاب همش دیتهد همش

 کردناش منم منم همش

  نباشه یکس من دور قراره اگه کردیم فکر کاش یا شیالک یرتایغ نیا یجا به

 ....باشه یکس دینبا خودشم دور

 

 169پارت#

 

 کردم پاتند عمارت در طرف به بانو یباصدا

 

 داره کارت سحرخانوم ایب دختر یه×

 

  داشتم کم نویهم

  رفتم سرش پشت دادمو تکون یسر
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 دنبالش منم شد یاتاق وارد

 زد خی تنم تمام موندم مات اتاق دنیباد

 لب تو لب همو توبغل مختلف یجاها همشونم بود سحر و اوشیس یعکسا پراز وارید

 خندون یلبا و

 

 یکرد کپ نمیبیم هیچ=

 !؟یمونیزندگ وسط که یفهمیم حاال

 ؟یبنیم اتاقو نیا

 واسم ویزندگ تیبهتر داده قول بهم کرده درست ازدواجمون بعد واس اوشیس

 سازهیم

 

 زد یچرخ تواتاق کردو باز دستاشو

 

 !؟یچ یعنی بودن یکس یزندگ وسط یفهمیم دختر=

 خیتار و هیسرگرم واسم دختر اون گفته راجبت کردم صحبت که اوشیباس بارها

  داره ییانقضا

 باشع عشقم کنار یکس کنم تحمل تونمینم من یول

 

 گفت توموهام کردیم چنگ دستشو که همونطور ماتم صورت روبه نباریا و
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 ییهرجا دختره کنار کشمتیم ای کنار یکشیم اخودتوی=

 

  رواید به در شدن دهیباکوب

 کرد نگاه سرم پشت به ترس و تعجب با سحر

 بلندشد اوشیس عربده یصدا بالفاصله که

 

 ؟؟؟؟؟!،یخوریم یدار یگوه چهههههه+

 ؟؟!؟!هااا؟؟ من عمارت اتاق واریتود یبچسبون وییآشغاال نیهمچ داد اجازه بهت یک

 

 گفت من بامن سحر

 

 اوشیس=

 

 و گرفت مچشو ادیب خودش به تاسحر و اومد طرفمون به یتند یباقدما اوشیس

 شد شل موهام از دستش دراومدو آخش که داد فشار یطور

 

 ؟؟!؟یشد وونهید=
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 به تاسحر و دونستمینم تشویعصبان لیدل من و زدیم نفس نفس حرص از اوشیس

 پخش نبود اوشیس دست مچش اگه که گوشش ریز زد محکم اوشیس ادیب خودش

 شدیم نیزم

 دیغر رگوششیز

 

 یندار منو یزندگ تو دخالت حق که شه تیحالتا زدم نویا+

 یهررررر حاالم

 

 رونیب دییدو هق باهق و انداخت بهم یبار نفرت نگاه سحر

 

 170پارت#

 

 اصال نبودم توباغ اصال و اونجا بودم مونده واج و هاج

 ...توچشم خاربود عاشقونشون نگاه که ییعکسا به دیچرخ نگاهم

 تابلو از نگاه که کرد نگام برگشت ودیکش موهاش به حرص با یدست اوشیس

 کردم نگاهش درمونده هاگرفتمو

 و کردن پاره کرد شروع ها وونهید مثل هاکردو تابلو به ینگاه تنفر و باخشم

 دیکشیم عربده حال درهمون و کندنشون

 بودن شدع جمع دراتاق یجلو خدمه تمام



 

480 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 خودش به یهرک که نیکن جمع حواستونو که نیتابفهم نیاخراج همتوووووووووون+

 واراید به بچسبونه آشغال ادیب نده اجازه

 

 ارباب=

 

  یاخراج تو نفر نیاول یدراومد خودت از نگهداشتم سنتو احترام شو خفه بانو سیه+

 

 گفت هیباگر

 

 توروخداا ارباب=

 

 هوا دنیپر ترسشون از خدمه که شد بلندتر عربدش

 

 رونیب گفتممممممم+

 

 رونیب دییدو ختیریم اشک که همونطور و باترس بانو

 

 !چخبره؟ ارباب سالم"
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  نیستین سرخدمتکار شما مگه خانوم محبوبه+

 نهیبچ نجارویا داده اجازه خودش به یک پس

 

 گفت نیسنگ یلیخ و متواضعانه

 

 !ادتونهی گرفتم یساعت یمرخص ازتون صبح من ارباب"

  خامیم عذر من نکهیا و

  شهینم تکرار گهید

 

 گفت خدمه روبه یرت یجد یباصدا و

 

  نمیبیم شما چشم از نباشع سیر و راست کارا آشپزخونم قهیدق5"

 

  دنییدو باترس همه

 شدم کشینزد آروم دیکشیم قیعم نفس هم پشت اوشیس

 رفت رونیب بااجازه باگفتن خانوم محبوبه که

  داشت ویسرخدمتکار اقتیل که الحق

 تخت رو نشوندمش و گرفتم بازوش از
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 گرفت ستاشد یال سرشو

 گفتم یآروم یباصدا

 

 نیداشت ییبایز یروزا چه پاکتون عشق فیح هه_

 

 کردم اشاره بود زونیآ وارید از که شده برعکس عکس به و

 

  کرد نگاهم باخشم

 

  یمن برده بودن برخدمتکار عالوه رفته ادتی نکهیا شومثل الل+

 

 رفتم یا غره چشم

 

 ادیب باد کنار بکش_

 

 گفتم یخآ موهام شدن باچنگ

 

 دیغر گوشم ریز که
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 بزنم کتکت سگ مثل نکن یکار پرم ازت ازصبح+

 

 171پارت#

 

 گفتم باپوزخند کع اوردم کجا از و جرعت نیا دونمینم

 

 یبخور یتونینم یگوه چیه_

 

 رفت درد از نفسم که زد پهلوم به یلگد پاشو ریز انداخت منو باعربده

 

 ؟؟؟؟!بخورم؟ یگوه تونمینم مننننن+

 میک من یبفهم که ارمیب سرت ییالب هی

 

 جرداد زمویبل امیب خودم تابه و

  دمیکش یغیج

 تودهنم زد دست باپشت که

 لبام جون به افتاد و روتخت انداخت منو بعدم و

 ارهیدرب شلوارمو کردیم یسع حالم توهمون و
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 کردمیم تقال داشتم رشیز هیباگر

 کنم دفاع خودم از واستمخ توعمرم باری منم کننیم یجواب حاضر مردم ایخدا

 شدم خفه خورد رگوشمیز که یمحکم یلیس با بگم یزیچ تاخواستم

  داشت رابطه باهام بارها نکهیباا که نبود خودم دست

 داشتم واهمه بازم

  داد یفشار بردو پام یال دستشو

 از کرد که یباکار یول باشه داشته رابطه باهام خادیم کردم دراوردفک کمربندشو

 بنداومد نمزبو وحشت

  بست تخت یباال دستامو

 کردن التماس کردم شروع

 

  کن ولم توروخدا اوشیس_

 !؟یکن کاریچ باهام یخایم

 

 کرد بهم ینگاه شخندیبان

 

 یبخور چوبشم دیبا یخورد اضافه گوه+

 

  سوزشش از بلندشد غمیج که رونم رو زد بادستش محکم
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  اوردیم درد به بموقل سوزشش دردو هرکدوم که یبعد یها ضربه همونطور

 نییپا شدمیم دهیکوب باز رفتمیباالم باهرضربش که زدیم محکم اونقد

 نداشتم دنمیکش غیج هینا یحت گهید و بود شده سرخ بدنم تمام

 

  روصورتم شد خم نفس بانفس

 

 !؟یخوریم گوها نیا از بازم+

 

 ازم یجواب دنیبانشن

 زد شکمم رو دستش کف با یمحکمتر ضربه

 گفتم هیگر و غیباج که

 

 خوردم گوه نهههههه_

 

 172پارت#

 

 دیکش توموهاش دست بهم پشت و زد بهم باحرص یپوزخند

 اخرگفتم و ارمیب طاقت نتونستم
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 یهارشد یعوض آشغال_

 

 روتخت دادم فشار سرمو ناخداگاه که توصورتم شد خم باخشم

 

 ؟؟؟؟!،یش خفع که بدبخت بکشمت دیبا حتما+

 

 کردم توصورتش یتف که بودم شده جرعت و دل پر یلیخ امروز انگار

 لرزوند عمارتو غمیج یصدا تودهنم زد دست باپشت محکم که

 دیغر دشیچسب بهم یدندونا یال از

 

 یکنیم یک واس هارو ییپرو نیا که یتابفهم زدم نویا+

 

 کنم جمع پامو خواستم دمیمال مچمو طاقت یب که کرد باز دستمو حرکت هیبا بعدم

 دمیکش یا خفه غیج دردش از که

 نشست بهم پشت و زد بهم یپوزخند

 گفتم بانفرت

 

  یحیوق یلیخ_
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 برگردوند روشو کردو بهم ینگاه باخشم

 بود شده خسته باهام دعوا از نکهیا مثل اونم

 دمیکش دراز تخت رو آروم

 بود کرده سخت برام دنویکش نفس و سوختیم بدنم تمام

 اوشیس از گهید بودم شده متنفر

 !داشت یمزخرف فوق تیشخص بنظرم و خوردیم بهم وقاحتش همه نیا از حالم

 

 173پارت#

 

  تخت رو دیکش دراز و برگشت که پاشم خواستم بازور

 نشیروس گذاشت وسرمو توبغلش دیکش منو بازور که کردم نگاهش بار نفرت

 روشونش زدم

 

 کن ولم یهوووو_

 

 بلندشد اخم که اورد شونم به یفشار

 

 نکن سگم+
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 دمیکش یپوف

 گفتم باپوزخند همراه و آروم یباصدا

 

 ؟!ه،یچ یدونیم_

 کنهیم بد و حالم زتیانگ نفرت عمارت نیا و خودت گهید

 

 بشورمش نتونستم که داد فشار نشیروس یطور سرمو باحرص

 یعوض زورگو

 شد زیخ مین در یباصدا

 

 ؟!بله،+

 

 گرفتن تماس لتونیوک آقا"

 داشتن باشما یواجب کار نکهیا مثل

 

 رونیب رفت تند و شد بلند ازجاش و دیکش ینفس باخشم

 

 اوشیس#
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 هرزرو دختر اون پدر یدایتهد معمول طبق کارداشتیچ باهام لمیوک دونستمیم

 کردیم تکرار واسم

 

 روتخت شدم ولو یباخستگ لیوک با زدن حرف ساعت مین بعداز

  کنم کاریچ دونستمینم بودمو شده خسته تیوضع نیازا گهید واقعا

 بودم اورده کم

 بود سلب ازم کردن فکر قدرت و بود روم فشار هرطرف از

 تاازش باشه اروم کمی ماهک اعصابم دمانیر طیشرا نیتوا نکهیا یجا به طرفم هی از

 رمیبگ آرامش کمی

 واسم شده چموش

 کنم ادمش چطور دونمیم یول

 

 ! برهانژاد اوشیس گنیم من به

 !برهانژاد شاهرخ پسر تک

 

 173پارت#

 

 شد داخل خانوم محبوبه که گفتم یفیضع دییبفرما در یباصدا
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 دوستانشون از یکیبا زدن گپ یبرا قراره و ستنین ناهار یبرا گفتن مادرتون آقا+

  یدب برن

 ستنین یچندروز

 

 رفت رونیب که دادم تکون یسر حال یب

 بود مامان یشگیهم کار

 نبود باالسرمون چوقتیه

 بود قاشیرف شیپ و توگردش شهیهم

  رونیب میبکش آب از ممونویگل دیبا ییتنها خودمون بود نیهم ما یزندگ

 سالن طرف به و رفتم رونیب یسست یباقدما و کردم عوض یخونگ بالباس لباسامو

 رفتم یغذاخور

 کردن ها غذا انواع پراز زویم خدمه عیسر

 میدلدار کمی که باشه کنارم االن یکی خاستمیم فقط و نداشتم یچیه به یلیم یول

 بده

 مردم درسته

 وفتادمیم عقب و خوردمیم ضربه داشتم هرطرف از ارهیم کم ادم اوقات یبعض یول

 

 ینازل+
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 دنیباشن ومدیم عشوه و ناز میلیخ و بود شرابم ختنیر مسئول که یخدمتکار

 گفت ناز با زبونم از اسمش

 

 ارباب جانم'

 

 زیسرم اریب ماهکو برو+

 کنمیم دیتاک دارم

 !ارشیب

 ارشیب کشون کشون و زور به ومدین یعنی

 

 رفت و گفت یچشم باحرص

 

 بود گرفته خندم روبروم تیوضع دنیباد قهیچنددق بعداز

 سرشون پشت مینازل و اوردنیم داشتن جدل و جنگ و درحال خدمه دوتااز

 و برن که زدم اشاره برگردوند روشو ضیباغ که نشوندش کنارم یصندل رو زور به

 پرکرد وانمویل و موند کنارم عیسر باال به وانمیل باگرفتن که بود هموند ینازل فقط

 خوردمیم خوب غذا از قبل بودم یعصب هروقت

 نبود خودم دست یول کنهیم داغون معدمو که دونستمیم نیا و
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 خورده که یمشروب دوتاجام لیدل به و ختیر دستم رو موهاش ینازل شدن باخم

 ذوق با بعدش و باتعجب اول زدم بهش یندلبخ که بود شده داغ کلم کمی بودم

 کرد نگاهم

 بود مونده صورتم از یکم فاصله تو خم همونطور اونم

 دستم ینازل یمو به دهینرس که رمیبگ تودستم موشو خواستم دستم نیباا یجیباگ

 دیغر باحرص که بود ماهک و گرفت قرار یکس توچنگ

 

 اوشیس یکنیم یدار یغلط چه_

 

 گفتم باخشم

 

 ستین ومربوطت به+

 

 نهیس یرو نباریا و ینازل سمت شد دهیکش باز نگاهم که ازحدبود شیب الکل ریتاث و

 گردنش و هاش

 

 سفت سرمو که کردم ماهک به ینگاه یمست از خمار توبغلم یکس بانشستن

 بود گرفته خودش یجلو درست و بود گرفته تودستاش

 گفت یحرص یباصدا

 



 

493 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

  بره شیپ من بدن جز ییجا نگاهت یکنیم جا یب هستم من که یتازمان_

 

 گفت باداد ینازل روبه و

 

 یهست یچ منتظر جنده رونیب گمشو_

 

 گفت ییباپرو ینازل

 

 رمینم ییجا من نکنن امر تاارباب'
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 ماهک#

 

 کنم پاره دختترو نیا که داشتم نویا قدرت و بودم انفجار روبه حرص از

 واس رفتن رونیب عالمت به یدست حال یب که انداختم بهش ینگاه اوشیس یباصدا

 رونیب رفت محکم یقدما و باحرص اونم که داد تکون جنده اون

 گفتم اوشیس صورت یمتریلیدوم تو شده چفت یبادندونا
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 باش مطمئن ندازمتیم کردن غلط به امشبت کار بخاطر_

 

  باسنم رو گذاشت دستشو زد یا قهقهه مست یباحال

 افتاده وضع نیا به حاال که کرده کوفت چقد من اومدن قبل ستین معلوم

 توشلوارم کرد دستشو هم حال توهمون دنیمک کرد شروع و گرفت دندون به لبامو

 خونمو خون بکنه جنده دختره اون با االن کارارو نیا بود ممکن نکهیا فکر از

 گرفتم دندونام نیب لبشو سفت خشم با خوردیم

 کمرم بشکنه دستش شاالیا که روکمرم زد ممحک و پرشد تودهنم عربدش یصدا که

 شد رگ به رگ

 گفت بود ترشده اریهوش حاال که یباحال

 

  یوحش+

 

 باالرفت ها پله از و گرفت توبغلش منو امیب خودم تابه و

  موند زیتم و نخورده دست همونطور زیم

  دنمیبوس به کرد شروع رومو انداخت خودشو و انداخت روتخت منو و کرد باز درو

 نیزم وفتادیم االن نیهم دادمیم هلش که بدنش بود سست اونقد

  بود کرده لختم کامل

 دیمکیم دویبوسیم سرتاپامو از
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 حالیب کارش اتمام بعد بود کوفته کوفته بدنم و میداشت رابطه یمتوال ساعت سه

  دیخواب و دیکش دراز روم همونطور

 بود شده مظلوم یها بچه مثل

  دیباریم یخستگ افشیق از

 توخواب همش پلکش ها بچه مثل که بود ییاونجا خوابش قسمت نیجذابتر و

 دیپریم

 رهیخ یا گعید زن بدن به نداره حق که شه شیتاحال کارکنمیچ باهاش دونستمیم

 شه

 برد خوابم یکِ دونمینم که کردم فکر و کردم نگاهش اونقد
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 لبخند صورتم به زده زل شاویس دمید که کردم باز چشمامو صورتم بانوازش صبح

  زد ینادر

 از یشگونین باحرص افتاد ادمی شب اتفاق که بدم لبخندشو جواب منم خواستم

 دیچیپ دادش یصدا سرصبح که گرفتم بازوش

 

 یوحش چته+

 

 یکردیم یداشت یغلط چه شبید_
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 گفت طونیش افتاد لختم بدن به نگاهش یوقت کردو نگاهم یجیباگ

 

 کردمیم داشتم حقمو+

 

 گفتم باخشم

 

 یبود کرده ویناز یداشت که تشویموقع اگه_

 

 یچ+

 

 بشنوم صداتو خامینم_

 

 شد دهیکش بازوم که رفتم حموم طرف به محکم یباقدما و

 سمتش برگشتم

 توهم کرد اخماشو

 

 شدهیچ نمیبب بنال+
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 گفت خنده ونیم زدو یا قهقهه که کردم فیتعر رویقض باحرص

 

 رسمیم شویسکس بدن اون حساب روز هی یول بودم مست که شبید+

 

 شد درشت چشام

 یسکس گفتیم جندرو ینازل اون اندام اوشیس شدینم باورم

 ؟!،یسکس گفتیم اون به

 اووووون؟؟؟؟؟؟؟ به

 !باشه

 !باشه

 ینکاروبکنیا حتما باگفتن و زدم یلبخند

  توحموم چپوندم خودمو

  دیلرزیم بدنم تمام خشم و حرص از

 رفتم نییپا طبقه طرف به و دراومدم محمو از نیم مین بعداز

 که رمیتاخبربگ سالن رفتم نیهم بخاطر نبود یکس یشخص یغذاخور توسالن

 ...منه دوتابه اون پشت که دمید دوتاپسر با اوشویس

 

 طرفم برگشتن که دادم یسالم و رفتم جلو آروم

 میگفت باهم همزمان همانا رونیب بزنه کاسه از چشام و همانا بزگشتنشون
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 فواد_

 

 ماهک=

 

 ختمیر شوق اشک که نبود خودم دست و بغلش دمیپر دو با که کرد باز دستشو

 

  نمتیبیم سال نهمهیبعدا شهینم باورم_

 

 شدو دهیکش بازوم که بگه یزیچ خواست و دیبوس مویشونیپ و کرد بهم یقشنگ نگاه

 افتادم یتوبغل

 انداخت نیطن توسالن بودکه اوشیس نیخشمگ یصدا و

 

 یشد یمیصم زود نقدیا که یباش یاکشم+

 

 گفت باخنده بعد کردو نگاه باتعجب فواد

 

 ماهکم یپسرعمو=
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 اومدم یبعدمدت و دورشدن ازهم دوخانواده اختالفا یسر هی بخاطر یبچگ تودوران

  بودن رفته محل ازاون خب یول ماهک دنبال

 دمتید شدم شوکه واقعا االن

 خانوم ماهک یشد بزرگ چقد

 

 یبازوها نیب چون که برم طرفش به خواستم و کردم هانگاهش بچه لمث باشوق

 بخورم تکون نتونستم بودم اوشیس

 

  کن ولم_

 

 خانوم ماهک نیهست خوب"

 

  دمید فوادو یکنار پسر اون تازه

 بودمش دهید چندبار بود اوشیس یها برنامه ریمد

 

 گفت خوشحال یبالبخند فواد

 

 شهینم باورم هنوز شدم حالخوش دنتید از چقد یدونینم واقعا=
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  شدنه خورد درحال اوشیس دست بازوهام کردمیم حس

 حرص از شده سرخ سرخه االن که زدمیم حدس دهیند و

 

 175پارت#

 

 دیپرس ازش اوشیس یها ربرنامهیمد همون محسن

 

 یدیند دخترعمتو که شهیم یچندسال"

 

 بده اونو تاجواب فواد

 رگوشمیز شد خم باخشم اوشیس

 

 یکن لش توبغلش ینپر یبنیم ویهرپسر یبفهم که کنم کاریچ باهات نمدویم+

 

 گفتم باحرص

 

 ه؟یچ یهرپسر_

 پسرعمومه فواد
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 دونمیم شه تکرار گهیباردی باشه یهرک خادیم حاال پسره پسر اعصابم به نینر سیه+

 کارکنمیچ

 

 ردک ییراهنما سمت اون به مارو یغذاخور توسالن دییبفرما نکهیا باگفتن ینازل

 زدیم لبخند و بود بهم چشمش همش فواد

  میداشت یمیصم رابطه یبچگ تودوران واقعا و میبود هم یبچگ یها یهمباز اون منو

  کردم نگاهش بالبخند و نشستم فواد کنار و رفتم اوشیس چشم از دور به

 داد فشار تودستش چنگالو زدیم نفس نفس که یدرحال باخشم اوشیس

 کنهیم فرض نم چنگالو االن کردم حس

 گفت رگوشمیز آروم فواد

 

 یکنیم کاریچ مرموز مرد نیا خونه که یکن فیتعر واسم سرفرصت دیبا=

 

  گفتم یچشم و زدم یلبخند

  شد غذاش مشغول دادو جوابمو بالبخند متقابال اونم که

 تشنست خونم به االن دونستمیم چون کنم نگاه اوشیس به نکردم جرعت
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  زدن حرف کار با دررابطه و میشد جمع ییرایتوپذ بعدازصبحونه

  بود فواد به حواسم همش

 که یجهنم نیا از منو باشمو سربارش خوادیم دلم گفتمیم اگه بود یخودخواه و

 کنه خالص ساخته واسم اوشیس

 دادم بالبخند لبخندشو جواب منم زد لبخند و افتاد بهم نگاهش فواد لحظه هی

 کردم نگاه جمع به باتعجب فواد باسوال

 

  یشناسیم کجا از مارو عمو دختر ینگفت اوشیآقاس یراست=

 

  بود معلوم صورتش از قشنگ که یباحرص کردو بهم ینگاه اوشیس

 زد خشکم زد که یباحرف کردو بهم ینگاه

 

 ندارم یخاص اطالع شونیزندگ از موندن نجایا یچندروز و هستن خواهرم دوست+

 

 یچ یعنی مردم یجلو رابطمون کردن میقا که تابفهمه ارمیدرب حرصشو نکهیا یبرا

 گفتم یناراحت مثال بالحن

 

 دادن پناه بهم یچندروز کردنو لطف من به اوشیاقاس فوادجان اره_
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 کرد اوشیس به ینگاه بعدم کردو نگام یا مردونه بالبخند

 

 من نیشد باعث که باشم ممنونتون چطور دونمینم من و نیکرد لطف واقعا تااالن=

 داکنمیپ دخترعمومو

 

 دیچیپ رگاش کردم حس که برگشت طرفم یطور اوشیس سر شیبعد باحرف و

 ....بهم
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 نباشه مزاحمتون نیازا شتریب گهید که بهتره=

 

 زد بهم یلبخند که کردم نگاه فواد به یباخوشحال

 

 یایم باهام ای یکن یخداحافظ دوستت با یمونیم=

 

 گفتم اوشیس زده بهت صورت به توجه بدون یباخوشحال

 

 زمیعز امیم_
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 هست یخدافط واس وقت هم بعدا

 

 داد تکون یسر

 

 یخوشحال از کنهیم پرواز تورو نهیبب بابا=

 

 یحت و بود شده تنگ فواد خواهر نرگس و عمو واس دلم یلیخ کردم نگاهش باذوق

 بدعنقم زنعمو

 میچرخوند طرفش سرمونو اوشیس یباصدا

 گفت شدش چفت یونادند نیب از بازور

 

 شهیم ناراحت یبر نگفته خوبه یلیخ یکن یخدافظ جان رستا با یبمون+

 

 گفتم الیخیب

 

 باهاش زنمیم حرف_

 چخبر نرگس از فواد یراست

 

 کرد بهم ینگاه باز
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  دهیترش مونده تو مثل یکرد فکر نکنه بارداره ماهه5 کرده ازدواج=

 

 ادیب دردش نکهیا بدون باخنده که گرفتم ازش یشگونین سمتشو دمیپر باحرص

 دیلپموکش

 

 اایترشد طونیش=

 

 اوشیس به افتاد نگاهم و کردم نازک یچشم پشت

 دمیکش ینیه که بلندشد حرکت هیتو بود شده سرخ سرخه زدیم نبض گردنش رگ

 باالرفت ها پله از که عقب دمیپر و

 دنبودیبع یچیه وونهید نیازا

 شدطرفم خم فودا

 

 !؟ نیا چشه=

 

  وونسید کمی_

 

  بهم بود زده زل بودو بهم نگاهش همش میدیخند دوتامون
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 شمیم خالص اوشیس گاه شکنجه از داشتم که بود نشده باورم هنوز خودمم
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 کمینزد اومد بودمش دهید بار دوسه فقط که خدمه از یکی

 

 دارن کارتون باال نیایب لحظه هی گفتن آقا خانوم"

 

 شدم دور ازش" کنم جمع المویوسا خادیم البد" باگفتن که کرد نگام یسوال فواد

  بودم توخواب انگار و بودم نکرده باور فوادو داکردنیپ هنوز

 افهیق درو به شدم دهیکوب ضرب به کردم باز درو تا و رفتم باال ها پله از یباخوشحال

 ظاهرشد جلوم اوشیس خشن

 

 ؟!ن؟ییپا نیا یخوردیم یگوه چه یداشت خب+

 ؟؟؟؟؟!،یتوبر زارمیم من یدکر فکر

 

 دادم تکون دستاموباحرص

 

  یخایم جونم از یچ یوحش کن ولم_
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 کن ولم

 

 گرفت دندون به لبمو اوردو جلو سرشو باحرص

 دیغر نفس بانفس

 

 یبر یفوکل بچه نیباا بزارم اگه ستمین اوشیس+

 

 زدم غیج

 

  افتهیق یفوکل بچه_

 هیمردترازتو یلیخ و عمومه پسر فواد

 

 رفت نفسم دردش از که زد موهام به یچنگ

 

 ؟!مردتره؟+

 بدم نشون بهت یمرد هی اخ

 یمن زن شما یکرد فراموش نکهیا مثل خانوم ماهک درضمن

 

 کردم یکیستریه و بلند خنده
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  زارت_

 ،!زنت؟

  شمینم متوجه

 !زن؟ کدوم

 

 گفت رگوشمیز یآروم بالحن

 

 !زد؟ پردتو یک+

 یاون زن

 ؟!یدیفهم حاال

 

 دادم اصال خوردم گوه بگم توصورتش بزنم نکردم جرعت یول کردم نگاهش باحرص

 بردار سرم از دست حاال بهت

 

 دادم تکون یسر کالفه

 

 ؟!یخایم یچ حاالازمن_
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 زد رگلومیز یبوس

 

 !خودتو+

 

  شد شل پام و دست کلمش نیباا که نبود خودم دست

 گفت رگوشمیز یآروم خمارو بالحن

 

 یباش من خونه سقف ریز جز ییجا شب ذارمینم+

 نره شدت دایپ تازه یالیفام یجلو آبروت بامن یلجباز سر کن جمع حواستو پس
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 رفتم واسش یا غره چشم

 

  برم فواد با خامیم_

 

 دیکش توموهاش یدست کردو ولم باحرص

 

 بشه یچ که یبر+
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  بشر نیا پروبود چقد خوردیم خونمو خون

 اوناخانوادمن گارکهان انگارنه! بشه؟ یچ که برم

 گفتم یزیتمسخرآم بالحن

 

 !؟یمن کاره همه یکرد فکر نکنه_

 

 زد یشخندین متقابال اونم

 

 نهیرایغ مگه+

 

 شو خفه_

 

 روتنت بنشونم کننیم جذاب بدنتو که کتکا ازاون نکن یکار+

 

 گفتم باپوزخند

 

  دارم فوادو حاال بودم الل و خوردمیم کتک که دوره اون گذشت_
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 دیغر باحرص روم اومد امیب خودم تابه و روتخت انداختم و گرفت چنگ بازومو

 

 فواد فواد بگو کم تواعصابم نکن گوه+

 

 کردم نگاهش یفیکث موجود مثل

 

 اه کن ولم محترم یآقا_

 

 کردیم ذوق ذوق صورتم دمیکش یا خفه غیج که صورتم طرف هی زد محکم

  گفتم زور به بودم روبغض که یباحال

 

 یوحش_

 

 !؟ینفهم زبون به یزنیم چراخودتو نکن میعصب گمیم+

 

 برم خامیم کن ولم_

 

 بگه زیچ هی باخشم خواست

 گفتم باز کا
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  فقط دوروز_

 توخونشون منو نزاشتن اصال دیشا نمیبب نارویا عموم برم

 

 چسبمیم بختک مثل خونشون وفتهیب پام و گمیم پرت و چرت دارم دونستمیم

 بهشون

 

 !بچم؟؟ یفکرکرد+

 

 گذاشتم بود اوشیس کار و کردیم درد که صورتم طرف هی رو ستمود

 

 بازم یدیکش رخ به بازوتو و زور االن چطور اصال ببرم کشون کشون ایب ومدمین اگه_

 برنگشتم اگه یبکش رخ به

 

 داد تکون یسر درآخر کردو نگاهم کنهیم فکر حرفام راجب داره انگار که یا افهیباق

 

 سرت زارمیم خرابه عموتو خونه یاین دوروز سر برو باشه+

 

  گرفت لبم از یگاز که گفتم یعوض باحرص
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  رسما بود کرده داغونم

 بود کبود گازاش کتکاو دراثر کال که بدنم

 به که بودم بدبخت هی بارز نمونه کرده باد لبمم شده سرخ صورتم طرف هی که االنم

 افتاده شیپر روان هی دست

 

 180پارت#

 

  کردم شونه موهامو نهیا یجلو و دمیپوش وپالتوم و بلندشدم

 بود چشمش رو دستش و بود دهیکش دراز روتخت کالفه اونم

 اومد خدمه هی یصدا که گفتم یا بله در یباصدا

 

 نیکن تموم زود کمی کارتونو گفتن آقافواد خانوم"

 

 به و دمیکش ینیه باوحشت که رفت در طرف به و بلندشد جاش از ضرب به اوشیس

  فتمر طرفش

 دمیچسب بازوشو

 

  توروخدا اوشیس_

 هاا شه ناراحت ینگ فواد به یزیچ
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 کرد نگاهم خسته یا افهیباق

 

 یشیناراحت نگران نقدیا شیدید شهینم ساعت مین+

 شه ناراحت یزیچ هی از ممکنه اوشمیس یبگ نشده باری چندماهه اونوقت

 

 بود هاشده گربه بچه هیشب افشیق

 نشیروس دادم سر روبازوش از دستمو اروم نییپا نره و نکنه تیخر نکهیا یبرا

 

  بستیغر بایتقر خب اون زمیعز_

 من از شه ناراحت ندارم دوست

 

 گفت ها بچه مثل تخس

 

 یبر باهاش یخایم چرا پس بستیغر+

 

  پسر نیا دست از هووووف

 برم تانزاره آتو دنبال حرفام تمام از نگاه نگاه

 دمینال کالفه
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 یگیم یچ هی گمیم یهرچ گهید بهت بگم یچ من یوااا_

 

 نشست روتخت "بکن یکنیم یهرغلط" باگفتن زدو بهم یپوزخند

 بود بهم چشمش همش و دیباریم ختشیر سرو از یکالفگ

 ییجا بره خونه زارهیم اونو مادرش که بود شده یا بچه مثل

 هب باز بود داده بهم شیپ قهیدودق نیهم که ییتایاذ باتمام که نبود خودم دست

 زد زل شیخواستن بانگاه که گرفتم قاب صورتشو زدم زانو جلوش و رفتم طرفش

 توچشمام

 

 یکرد بغ چرا_

 گهید امیم دوروزه گفتم

 

 چیه اون ارمتیم زور به که یاین+

 یدار باز کردم داتیپ تازه که حاالهم خبرنداشتم ازت بود دوهفته از شیب یول

 یریم

 

 دیبوکش قیعم و گردنم یتو برد سرشو و روپاهاش دیمنوکش که کردم بوس لپشو

  گفت یخمار یباصدا



 

516 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

  شهیم تنگ تنت عطر واس دلم+

  یدور ازم قهیدودق یوقت یحت

 

 رفتنش دم یمحبتا نیازا بهم دیچیپ دلم

  کارکنمیچ بودم مونده

 !نکنم؟ نگاه سرمو پشت و برم

 !بده؟ عذابم تاباز ابرگردمی

 

  بود بهتر یاول شک یب

 دوربودم ازش دوروز بود خوب یول بشم دودل بود شده باعث فتاراشر نیا االن یول

 رمیبگ مویتصم نیتابهتر

 

 181پارت#

 

 شالمو دراومدمو بغلش از زور به لمیم برخالف یول شدمیم شل توبغلش داشتم

 رو از بردارم پنککو کردم دراز دست کردم درست خودمو نهیا یجلو روسرمو انداختم

 اومد شجانب به حق یصدا که کمد
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 یکن شیآرا یندار حق+

 

 گفتم یآروم بالحن برسه فواد به صداش مبادا و نکنه لج نیشترازایب نکهیا یبرا

 

 انهی ببرمش زیچ هیبا دیبا شده سرخ شاهکارت_

 

 بود معلوم رگاش و دادیم فشارشون بهم که دستاش از برگردوند روشو و کرد یاخم

 کنهیم کنترل دارع خودشو حد تاچه که

 ادم یبرا نیا و رونیب برم بهیغر پسر عیبا زاشتیم داشت االن مثال راونازنظ

 محبتش اوج یعنی اوشیس مثل یمتعصب

 

 شدم ریسراز ها پله از رفتمو رونیازدرب یاروم خدافظ باگفتن

  نبود معلوم شیسرخ صورتم شیآرا لطف به

 بلندشد رومبل از دنمیباد

 

 یایم یدار نگفتم نایباباا به=

 

  زد یکچشم هی و
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 زهیسوپرا=

 

 برگشتم باتعجب پشتم از اوشیس یباصدا که کردم یا خنده طونشیش لحن به

 گفت یحرص بالحن عقب

 

 نموندن منتظر و رنشدهیتاد میبر+

 

 کرد نگاه من به بعد و اون به اول باتعجب فواد

  دردسر خدا یواا

  توسرم خاک

 ببره برگشترو بخت منه یآبرو دیبا اوشیس جا همه

 گفتم باخنده یالپوشون یبرا

 

  خودت نیباماش توهم امیم اوشیس اقا با من فواد اره_

 شهینم راحت الشونیخ ندن لیتحو تامنو

 

 کردم یالک وخنده

 رفت جلوترازما یخرخودت بانگاه و داد تکون یسر فواد که

 کنم بارش یچ هی خواستم برگشتم
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 دیغر که

 

 کنمیم کارتیچ نیبب بده چاک خنده اونطور گهیباردی+

 

 فواد کنار از گذشتن نیح مویشد نیماش سوار دنبالم اونم و رفتم جلوترازاون باحرص

 که انداخت راه به نویماش وحشتناک یسرعت با دادم تکون براش یدست که زد یبوق

 گفتم باتعجب

 

 یبلد عمومو خونه انگار یدیم گاز یجوری واا_

 

 راه پشتش ما و جلو فواد هک کرد کم سرعتش از کردو نثارم ییشو خفه لب ریز

 میافتاد

 

 182پارت#

 

 ...نکنه تالج نزنم یحرف گهید کردم یسع

 

 پرحرص یصدا که شدم ادهیپ نیماش از باذوق یآپارتمان یجلو باموندن نیم میبعدن

 خوش باگفتن که فواد نیماش طرف رفتم بهش توجه بدون یول دمیشن اوشویس

  کرد باز دیباکل درو خانوم ملکه یاومد
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  دنبالمون اوشمیس میمارفت

 شدن باحلقه دادم بالبخند جوابشو منم که زد یلبخند فواد که میشد آسانسور داخل

 از دور به کردم یسع و کردم نگاهش باهول داد که یفشار و تودستام اوشیس دست

 کجا اون زور و کجا من زور که ارمیدرب دستش تو از فواددستمو چشم

 کرد نگاه واونورو راه اون به زد خودشو که دمید و خورد دستامون به فواد چشم

 گفتم رلبیز در بابازشدن

 

 توروخدا اوشیس_

 

 نرسه فواد گوش به که یآروم یلیخ یباصدا که افتاد راه فواد پشت بهم توجه یب

 گفتم

 

 یکنیم لج ها بچه مثل چرا_

 

 شدم ساکت که انداخت بهم یوحشتناک نگاه

 

 رفتم من بعدم و اوشیس اول که گفت یدییبفرما کردو باز بالبخند آپارتمانو در فواد

 ...شهیم راحت دهیم دق منو اخر پسر نیا پوووووف

 بود کور و سوت و داشت اروم یفضا هی خونشون
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 بابا=

 باباا

 دارم زیسوپرا ایب دیآقافر

 

  بلندشد قالت دادو دهیتونرس باز"

 

  بلندکرد وسرش و دراومد اتاق از گفتیم نویا که نیح نیدرهم و

  شد خشک توجاش بابهت که

 

  هاا هیکوچولو ماهک بابا=

 یکردیم اونورش نوریا هات روشونه اوقات شتریب همونکه

 

 توبغلش سفت که توبغلش دمیپر بابغض که ستادیوا جلوم و اومد طرفم یباناباور

 داد فشارم

 

  یبود کجا مدت همه نیا بشه نازت یچشما یعموفدا"

 

 کردم داتونیپ که شهینم باورم عمو_
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 داد فشارم توبغلش تر سفت و

 

  کرد نگاه توچشمام یمهربون با که میجداشد ازهم قهیچنددق بعد

  کرد بهم ینگاه و کرد سالم و داد دست باهاش مردونه خورد اوشیس به چشمش

  میرفت ییرایپذ طرف به

 بخندل با مقابلمون اوشیس و کنارمن فواد و کنارعمو من مینشست دورهم همه

 کردیم نگاهمون یحرص ک یتصنع

 سرمو اریکی قهیهرچنددق دادم بالبخندجواب همشونو و دیپرس سوال صدتا عمو

  دیبوسیم

 

 زتیسوپرا نیا با حاللت رمادریش فواد"

 

 گفت یطونیش بالبخند فواد

 

 شما نه کنه حالل دیبا مامانم نویا دااایببخش دیببخش=

 

 گفت یشوخ بالحن عمو
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 گفتم نکهیمه نباشه حرف"

 

 کرد نگاه اوشیس طرف به عمو که میکرد یا خنده هممون

 

  نیکن یمعرف خودتونو"

 ارمینم جا به

 

 گفت یآروم بالحن اوشیس

 

 

  اوشیس#

 

 تشکر هی با دوستشم برادر که بگم دونستمیم کنم یمعرف خودمو که دیپرس ازم یوقت

 یفکر تنها و باشم وصل ماهک به همش که کردمیم کاری دیبا یول ندازنیم راه منو

 اوردم زبون به عواقبش گرفتن نظر در بدون اومد ذهنم به که

 

 میش لیفام باهم قراره ندهیدرآ خدابخواد اگر+

 

 183پارت#
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 کرد نگاهم شوق و باتعجب عمو

 

  یبسالمت"

 شده خانوم شده بزرگ چقد دخترمن

 

 بودم توکما من

 دمیم یچ نارویا عموم جواب فردا تو دست از اوشیس اخ

 انداختم نییپا سرمو باخجالت و کردم یا خنده روبهش

 کردیم نگاهم باتعجب که افتاد فواد به نگاهم

 ریز انداخت سرشو که زدم بهش یلبخند

 

 !؟....اقرارعی نینامزد عموجان خب"

 

 اومد اوشیس یصدا باز که ستین یقطع ممونیتصم هنوز بگم خواستم

 

 یبزرگتر که میکن شیرسم یزمان که شتدا دوست ماهک خب یول میمحرم بهم+

 ادجلویب
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 گه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟یم کص یچ نیا بده خدامرگم یوا

 

 یرسم میبود یراض اگه که نیکن یخواستگار ازم زمویعز نیایب دیبا درسته بعله"

  شه

 

 رومبل مظلوم که اوشیس به گر دیتهد یباچشما زدمو عمو به یخجول لبخند

 انداختم بود نشسته مقابلمون

 یخواستگار اومده واقعا نگارا

 یکی خشم از آخرشم و گفتیزورم که شهیپ قهیدودق پسر همون نیا انگار انگارنه

 ....رگوشمیز خوابوند

 کردم عمونگاه به در یباصدا

 

 نیهست یمنتظرکس_

 

 بلندشد یباخوشحال فواد

 

 نجاستیا یا قهیدودق گفت خونمون اوردمت گفتم تابهش دهیحم فکرکنم=
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 اوشیدگرسیتهد بانگاه که بلندشدم ازجام و شده ذره هی واسش دلم دیحم یواااا_

 شدم مواجه

 توبغلش سفت سمتشو کردم پرواز یباخوشحال که کرد باز دستاشو دیحم شدن باوارد

 فرورفتم

 گفت رگوشمیز و دیکش ینفس توگردنم

 

 یکجابود دختر مارو یرکردیپ-

 

 گفت یسالم شده منقبض یبافک افتادکه اوشیس به نگاهم بازوم شدن دهیباکش

 

 یسالم اونم کردو بود ریاس دستش که بازوم و اوشیمنوس نیب ینگاه جیدگیحم

 گفت

  ارمیدرب اوشیس تودست از دستمو کردم یسع اونا وجداازچشم زور به

 کنهیم نگاه بهمون بالبخند دمید که افتاد عمو به نگاهم کردینم ول یول

 نفره سه مبل طرف برد منو کشون کشون که نییپا انداختم سرمو خجالت از

 کنارم نشست خودشم نشوند کنار منو و کنارمون

 

 خوابم هنوز انگار دمتونید مدت نهمهیبعدا شهینم باورم دهنوزیحم_
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 کرد یخند تک مردونه دیحم

 

 دیشد دیناپد هویشما-

 

 کرد عوض و موضوع و دیفهم که زدم یتصنع لبخند

 

 کوچولو طونیش یدیخوابیم من بغلتو شبا یبود جوجه قد ادتهی-

 

 که مامانم و بود کینزد یلیخ خونمون یعنی بودم نایا عموم خونه میبچگ من

 شهیهم خودش نباشه عموم نیدِ ریز نکهیا یبرا بابام و بود یخوشگذرون یپ شهیهم

 بود یشرکت هی نگهبان و کردیم کار

 داکردعیپ کار ابامب واس خودش و عمومه نظر ریز شرکت اون میدیفهم بعدها که

  اول ازهمون بود یعال وضعش عمو

 مامان یها یتوجه کم و ها یحواس یب خب یول بود خوب وضعمون نسبت به ماهم

 بدترشد مونیزندگ تیوضع روز به روز و گذاشت یمنف اثر مونیزندگ به

 

 تیامن احساس توبغلت که ییکجا دیحم گمیم ترسمیم شبا یبعض هنوزم نگوووو_

 کنم
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 که کردم نگاهش و گفتم یآخ اوشیس یدستا تو انگشتام شدن خورد ساسبااح

  بردم یپ تشیعصبان عمق به سرخش یگوشا از و بود انداخته نییپا سرشو

 گندزدم دمیفهم باز

 !!!!!!!!گفتم یچ که دمیفهم تازه

 

 184پارت#

 

 زدم یلبخند و کرد بهم ینگاه که گذاشتم اوشیس دست رو دستمو

  میکرد هشنگا دیحم یباصدا

 

 بامزه فنچ چطوره یزندگ-

 

 کردم یا خنده داد بهم که یلقب به

 اوردمیم در اداشو و گرفتمیم اوشیس طرف به دستامو که همونطور روبهش و

 گفتم یکلفت یباصدا

 

 شه لیفام باهاتون قراره ندهیدرا شاالیا کنمیم یمعرف_

 

 کرد نگاهم درشت یدرجاباچشما اوشیس
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 ؟یاریدرم منو یادا+

 

 دیخند بازشدو کمی اوشمیس یاخما و افتادن خنده به همه که رفتم سهیر خنده از

 

 چخبر خانوادت از عموجون-

 

 زدم یلبخند زور به

 

  نیمطلع که بابام از_

 نیدونیم نداره گفتن گهید که مامانمم

 

 ؟یکردیم یزندگ یتوباک"

 

 !سختش قسمت اوه

 

 عموکردم به ینگاه من بامن
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 ستین امن جام دمید خب یول بودم مامانم با شیپ چندماه نیمتاه من تشیراست_

 ...و کارشم به مشغول ییجا شدم مجبور

 

 توحرفم دیپر اوشیس

 

 خب و کارکردن یمنش بعنوان مدت هی بنده توشرکت شونیا که شد ینطوریوا+

 نیانیدرجر که شمیبق و اومد شیپ نمونیب یاحساس

 

  کردم نگاهش قدرشناسانه

 "اوشیس عمارت خدمتکار" من بگم پسرعموهام و عموم به دمیکشیم خجالت واقعا

 بودم

 رفتنه وقت گهید کرد ساعتش به ینگاه اوشیس که داد تکون یسر متفکر عمو

 

 !کجا؟"

  نیداشت فیتشر

 !ه؟یآقا

 

 هستم رادمنش اوشیس+ 
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 رادمنش یآقا بله"

 

 میبر دیبا گهید شرمنده+

 

 گفت یجد بالحن و کرد بهم ینگاه عمو

 

 رهینم ییجا نشه یخواستگار یرسم ازش یتاوقت و دخترمه مثل ماهک"

 

  کردم تعجب خودمم کرد نگاهم باتعجب اوشیس

 یباخواستگار فقط نکهیا یول نایا عمو با مونمیم دوروز امیم گفتم اوشیس به درسته

 بود محاالتم از یکی ببره منو تونهیم اوشیس

 

 باگفتن و انداخت نییپا سرشو اوشیس

 

  نیشمابگ یهرچ+

 

 رفت رونیب در از کردو بهم ینگاه

  نکرد قبول بمونه شام یبرا عموگفت یهرچ میرفت در تادم بدرقش یبرا که

  اوشیس داره باهام یحرف که دیفهم هم عمو و بود من به همش نگاهش در دم
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 داخل رفت نیهم بخاطر

 دیچسب سفت دستامو جلواومدو ستین چکسیه دید اوشیس یوقت

 

 اینکن فراموشم کماه+

 برمتیم بمون چندروز

 

 185پارت#

 

 گفت یچ عموم یدینشن_

 

 کنم یعمل خامیم عموتو حرف منم دمیشن اتفاقا+

 

 کردم نگاهش بابهت

 !کنه،؟ ازدواج باهام خواستیم یعنی

 

 خوبه،؟ حالت_

 

 و دیبوس لبمو جلواوردو سرشو امیب خودم تابه کردو اونورونگاه نوریا و گفت یهوم

 دیمک
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 خودم از کردم دور سرشو دمویکش ینیه

 

 نهیبیم یکی سرم به خاک یوا_

 

 گفت باخنده تخس

 

 یزنم نهیبزاربب+

 

 رفتم یا غره چشم

 

 توفکرته یبازچ_

 

 کرد بغلم باخنده

 

 یچیبخداه+

 

 یشد چراعوض پس_

 

 کرد چشاشوچب
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 کردمیم کاریچ نیا به قبلش انگار یشد عوض گهیم یجوری پرو بچه+

 

 !بگو؟ یردکیکارنمیچ_

 

  کرد یمصلحت سرفه

 

 بود حقت+

 باهات کارکنمیچ دونستمیم خودم یبود حقم بگم الزمه درضمن

 ه؟یحرف حاال

 

 !؟ییپرو چقد یدونستیم_

 

 گفت یاهوم و داد تکون یهاسر بچه مثل

 

 ؟یکن نکارویا یخایچرام واقعا حاال_

 

 بعدا بهت گمیم+
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 186پارت#

 

 پوففففف

 

 باشه_

 یداشت نگهم دوساعته گهید برو

 

 کرد دگرنگاهمیتهد

 

 یند توجوابیگوش نمینب+

 

 رفت و کاشت روگونم یبوس که گفتم یا باشه کالفه

 بده عذابم خادیم یچجور و دارع واسم توسرش یا نقشه چه یسر نیا دونهیخدام

 دهیکش شیپ ازدواجو نیا موضوع که

 !کورخونده یول

 ازدواج باهاش که یحماقت نیهمچ یول هیوونیح چه گمیم نایا عمو به شده یحت

 کنمینم کنمو

 

 دمید در به چشم منتظر فوادو و دیحم و عمو که شدم داخل



 

536 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 زدم یگشاد لبخند

 ...نشستم کنارشون و دادم لبخند با جوابمو که

 و میبود دهیخند اونقد رفتنیباالم سروکلم از دیحم فوادو نبود اوشیس که حاال

 شد شام وقت یکِ دونمینم که میکرد یشوخ

 کردم نگاه عمو به در یباصدا

 

 !ه؟یزنعمو_

 

 مامانش شیپ اصفهان رفته زنعموت زمیعز نه"

 اوردن هارو غذا البد

 

 اها_

 

 ریبگ لیتحو غذاهارو برو پاشو فواد"

 نیبشور دستتونو نیبر شماهم

 

 ... افتادم راه بع دیحم پشت و میبلندشد و میگفت یچشم دیحم منو

  کردم نگاه اوردمودر بمیج از گذرا مویگوش

  اوشیس از پاسخ یب تماس سه اوه
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 شده سگ االن معلومه

 

 187پارت#

 

 اومد شیحرص یصدا بوق نیبااول گرفتم شمارشو و اتاق هی طرف به کردم کج راهمو

 

 !؟یدادینم چراجواب!؟یکجابود+

 

 گفتم جانب به حق

 

 یکارداشتیچ_

 

 یکن وونمید یخایم آخ! کارداشتم؟یچ یچ+

 

 تمگف کالفه

 

 یبش وونهید که گفتم یچ من مگه_

 

 ینکن فراموش منو یدید اونارو نگفتم+
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 اومد دیحم یصدا که بگم زیچ هی خواستم

 

  نیارینم فیتشر بانو ماهک"

 

 ناایبب پرورو بچه گرفت خندم

 

 .امیم برو_

 

 دیغر اومد رونیب لباش یال از زور به کردم حس که ییباصدا

 

 گهید گذرهیم خوش+

 

 گفتم بالبخند دادنش حرص یبرا

 

 هیییعال_

 

 کارکنمیچ باهات دونمیم+

 باشه
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 کردم قطع ویگوش"یبکن یتونینم یغلط چیه" نکهیا باگفتن

 دادیم آرامش وجودم به کمی موضوع نیا و کردم وونشید نکاریباا دونستمیم

 رونیب رفتم و کردم خاموشش که دیلرز تودستم یگوش باز

 زدم داد ازهمونجا

 

 ؟؟؟!من؟؟ یب_

 

 باال برد دستاشو یدار خنده باحالت فواد

 

  هیحرف چه نیا بزرگ ملکه نه"

 

 روکمرش زدم و جلو رفتم باخنده

 بلندشد اوخش و اخ زنا مثل

 

 دارم یکول پسرندارم اایخدا'

 

 آشپزخونه داخل اومد یخونگ بالباس دیحم موقع همون که رفتم سهیر خنده از
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 188پارت#

 

 گهید بودم گرفته درد دل که میدیخند و میگفت مزخرفات اونقد تااخرشب

 برد خوابم کِ دونمینم یازخستگ

 یبامهربون که دمید عموروباالسرم که کردم باز چشم موهام نوازش باحس صبح

 کنهیم نگاهم

 

 عمو جانم_

 

  بود زده حلقه دورچشماش اشک

 گفتم یبانگران

 

  شدهیچ عموتوروخدا_

 نیکنیم هیچراگر

 

 دیکش رچشماشیز یدست

 

 کردم داتیپ که شهینم باورم هنوز=
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 مهربونم یعمو من گهید فداتشم یاله_

 

 قشنگم گل خدانکنه=

 اصبحونهیب پاشو

 

 کردم وارید ساعت به ینگاه

 صبح۱۰.۳۰ ساعت اوه

 

  خانوم تنبل پاشو=

 

 دراومدم اتاق از عمو همراه و روموشستم و دست بلندشدمو یباخستگ

  میخورد صبحونمونو دورهم

 رونیب زدم خونه از میمر دوستم شیپ رمیم نکهیا باگفتن صبحونهبعد

 

 از داشتم امیپ هی و پاسخ یب تماس۵ میمر به بزنم زنگ که کردم روشن ویگوش

 اوشیس

 

 یچ یعنی ندادن منو جواب یتابفهم دمیم جرت ص*ک از یفتیب رمیگ+
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  ترس از دیکش ریت کمرم کردم حس جملش باخوندن

 بلندشد لکسشیر یصدا بوق سه بعد که فتمگر شمارشو عیسر هول

 

 بله+

 

 یبود زده زنگ سالم_

 

 افتاد ادتونی االن خوب چه+

 

 اهم_

 

 بلندشد صداش که گفتم یاَه یبلند بوق یباصدا

 

 !؟یهست یگور کدوم+

 

 بفهم دهنتو حرف_

 

 گفت یا شمرده شمرده بالحن
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 یهست یگور کدوم گمیم+

 نکن وونمید

 

 ! گمینم_

 یشد مزاحم نقدیا یکارداشتیچ بفهمم که بود نیا واس فقط زدم زنگم

 

 کردم قطع یزرت بعدم

  نزد زنگ بهم اصال بعدش که داشت تعجب یجا واسم

 خونشونه گفت که زدم زنگ میمر به توجه یب

 رفتم میمر خونه طرف به دهیکش واسم اوشیس که یشوم یها نقشه خبرازیب

 

 189پارت#

 

 شم داخل خواستم نکهیهم دمیرس نایا میمر کوچه به ساعت میبعدازن

 رفتم عقب قدم هی و دمیکش یغیج ناخواسته جلوم ینیماش ییهوی دنیچیپ با

 کردم نگاه اطرافمو دورو تعجب با نیماش از اوشیس شدن ادهیباپ

 گفت یدگریتهد بالحن

 

 شو سوار گمشو+
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 اوشیبردارس سرم از دست_

 

 نیشترازایب تا درشاگرد سمت دمییدو باترس دیکش کوچه وسط که یا باعربده

 نکرده یزیآبرور

 

 یییییییییکرد میروان شبیازد+

 

 شد سوار اونم که سوارشدم

 رونیب بود زده کال دستاش یرگا گذاشت سفت فرمون دور دستاشو زدیم نفس نفس

 تر سفت فرمون دور دستاشو کردویم نگاه جلورو حرکت یب بود سرخ سرخه افشیق و

 بود توفکر کردویم

 کنه سکته نکهیا سازتر

 رودستش گذاشتم دستمو آروم

 گفتم ینگران بالحن

 

 خوبه حالت اوشیس_
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 گذاشت دستشم کردو قفل بالباش لبامو امیب خودم تابع و برگشت طرفم حرکت هیبا

 ..لبام خوردن به کرد شروع سفت و گردنم پشت

  داد فاصله کمی ازم سرشو بااکراه دیشد یخفگ باحس

 بهم میزد زل هم رتصو از یسانت هیتو

 گفت شدیم آب هم سنگ دل که ییباصدا

 

 یکرد خاموش تمیگوش شبید که ادیم بدت ازم اونقدر+

 !داره؟ وجود میاوشیس یکرد فکر اصال

  بخوابم نتونستم تاصبح

 .الیفکروخ.خشم.ازحرص

 !گذشت؟یم خوش دوتاپسر بااون

 

 کردم نگاه دزیم حرف یعصب حال نیدرع و آروم که مظلومش لحن به باتعجب

 

 گرفتم سفت دستاشو

 

 ندادم جواب یکرد میعصب_

 

 گفت یتر مظلوم بالحن جلوتراوردو سرشو
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 نباش الیخیب یول بگو یخایم یهرچ بهم نسبت نباش الیخیب یبود یعصب ازم+

 ؟!باشه،

 

 ؟!گفت؟ نه آروم و ملتمس لحن نیا به شدیم مگه

 کاشت گردنم رو یبوس زدو طرف هی موهامو که گفتم یا باشه شده مسخ

 

 اوشیس#

 

 باشم یخوب گریباز حد نیتاا کردمینم فکر واقعا

 نه یول درست بودم یعصب خب یول مردم تاصبح ینگران از انگار کردم رفتار یجوری

 دارم کار خانواده نیباا من کردم وانمود که حد نیدرا

 شد بابام یورشکستگ باعث که بود ماهک آشغال یعمو نیهم

 خودشه شدینم باورم دمید توخونش یوقت

 افتادن تورم تو ناخواسته ای خواسته شدینم باورم

  بشم عموش یزندگ وارد بخواد منو دیبا ماهک اول

 کهیمرت وفتهیب خوردن گوه به کاراش از یلیخ بخاطر که کنم کاریچ دونمیم بعد

 خرفت
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 190پارت#

 

 ماهک#

 

 عمارت؟ میبر+

 

 کردم نگاهش بااخم

 

 میمر خونه برم خامیم نگهدار نه_

 

 داد تکون یسر الیخیب

 

 باتوامااا اوشیس_

 

 کرد یاخم روبهم

 

 یبر یتونینم ییجا ازت رنشمیس امروز که یدونیم+

 

 روشونش زدم باحرص
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 زد یسوت الیخیب که

 

 میمر خونه برم خامیم گمیم اوشیس_

 ینشد خسته یگیزورم چقد

 

 داد تکون یمنف به یسر

 مکرد نگاه رونیب  به باحرص که

 اوردمین طاقت اخر

 

 ؟یکارکنیچ یبریمنوم االن خب_

 

  انداخت باال یا شونه

 

 ...و بکنمت کنم بوست کنم لختتت برمتیم+

 

 از دندونام و بلندترشد خندش یصدا که گرفتم یگاز بازوشو و طرفش دمیپر غیباج

 کرد گزگز درد

 دمیغر باحرص
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 تیترب یب_

 

 دادم جوابتو منم یدیپرس خودت+

 

  نگهدار_

 

 زد یداد که کردم باز درو و زدم غیج بلندتر که نکرد یحرکت الیخیب

 

 احمق یکنیم کاریچ+

 

 نییپا ندازمیم اخودموی انگهداری زدم داد باحرص

 

 گفتمیم کصشر داشتم نداشتم شو*یخا البته

 

 ابونیخ کنار دیکش نویماش و گرفتو بازوم از باهول

 کردن تقال کردم شروع

 

 کن وللللمممممم_

 ؟؟؟؟یفهمیم
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 برداااار سرم از دست

 گرفت قاب صورتمو باحرص

 

 !خوب؟ لحظات به ینیریم چرا+

 ه؟؟یچ مرضت

 

  یدار خودت مرضو_

  کن ولم

 کن ولم گممممممیم

 یبکن باهام حالتو و عشق که یببر منو بازم اره

 یکورخوند

 

 صداشو دمییدو ابونیخ اونور طرف به دراوردمو تودستش از بازومو ضرب هی

 اومد دنبالم هم یتامسافت انگار و کردیم صدام که دمینشیم

  دورشم تا رفتمیم توجه یب من یول

 و رفتارا نیا تحمل گهید داره یحد هی تحملم خب یول داشتم دوستش هم هرچقدر

  ندارم هاشو ییزورگو

 رهیبگ اجازه ازم یکاری واس نشده باری

 رفتیاونجام جا نیاول مطئنن چون نرفتم ممیمر خونه
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 خبره چه نمیبب تا کردم کج دانشگاه طرف به راهمو نیهم بخاطر

  برم ذاشتینم که بودم اوشیس توعمارت که یزمان

 کنم استفاده فرصت از حداقل االن

 

 191پارت#

 

 اوشیس#

 

 وادار قبل مثل تونستمینم نکهیا از یوحش ی دختره دادم فشار روهم دندونامو کالفه

 اصال که زدم فرمون رو یمحکم ضربه باحرص مشدیم یروان داشتم کنم شیکار بع

 نشد کم خشمم از

 یطرف یباک یتابفهم ارمیب سرت ییبال هی ماهک اخ

 ماهک نکهیا از فکرمو که کردمیم کار مشغول خودمو تاشب و رفتم شرکت طرف به

  کنم منحرف کجاست االن

 به زدم گزن و اوردمین طاقت اخر و رونیب زدم شرکت از شهیهم زودتراز ساعت مین

 دررابطه میباش درارتباط تا ازش گرفتم شمارشو فرارش انیجر سر که ماهک دوست

 داکردنشیباپ

  توگوشم میمر یصدا شدن باپخش

 داد یسالم باناز که

 دادم یسالم کالفه
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 دیببخش شدم مزاحم+

 !اونجاست؟ ماهک بدونم خاستمیم

 

 گفت یزن بهم حال عشوه نازو با

 

 ادیب تونهینم و رهیم ییجا امروز که گفت داد ام یپ هوی ادیب قراربود نه"

 

 کردمیم حس کردم قطع ویگوش زدنش حرف به توجه بدون و گفتم یمرس باحرص

  بکشم تونمینم نفس

 به زدم زنگ شدمو نیماش سوار باخشم ادیدرب کاسه از خواستیم خشم از چشام

 داد رد که ماهک

 فواد به زدم زنگ

 

 یخوب سالم+

 خونست؟؟ ماهک

 

 خوردیم یزیچ داشت انگار که یبالحن فواد
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 ستین نجایا داداش نه=

 !شده؟ یزیچ چطور

 

  کردم یا خنده الیخیب

 

 اونجاست کردم فکر دوستشه خونه البد نه+

 

 گفت یمکث بعد

 

 بود میمر اسمش کنم فک دوستش شیپ رهیم گفت صبح اره اها=

 

  دمیفهم اره اها+

 برس کارت به

 

 قربونت=

 

 کردم قطع جواب بدون

 بود یالش کصکش باکدوم االن دونستیم خدا و بود گذشته دانشگاهشم میتا

 رمیبگ شماره یحساب و درست تونستمینم یحت و دیلرزیم دستام حرص از
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 ....زد اشغال معمول طبق که گرفتم شمارشو گهید بار

 کندست قبرت ماهک اخ

 بابک بع زدم زنگ

 

 جان آقا سالم=

 

 تندگفتم

 

 ؟ یبود ماهک دنبال+

 

 گفت باترس

 

  نیگفت خودتون آقا نه=

 نباشم دنبالش گهید من نیهست خودتون

 

 دمیکش یا نعره طاقت یب

 

 نیخورینم وارید جرز یالاااا درد به+
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 داشبورد به دمیکوب باحرص ویگوش که افتاد پته تته به باترس

 

 192پارت#

 

  رد بازم بهش زدم زنگ بازم 

 دادم ام یپ ناچار

 

  دمیم جرت که یدونیم رمتیبگ+

 نکن نمیا از سگتر پس

 

  نداده جواب و زده هم یطرف هی یطانیش لبخند هی و خونده کردم حس

  کجاست و یباک دونستمینم و بودم مونده ابونیتوخ

 شدیم کیتار هواداشت موندم خونه یجلو رفتم شرفشیب یعمو خونه طرف به ناچار

 حوصلم داشت بود گذشته یساعت مین بایتقر کجاست نبود معلوم دختر نیا و

 برم کنم روشن نویماش خواستم نکهیهم گهید رفتیسرم

 و شد ادهیپ باعشوه ماهک که شد چشم وجودم تمام نگهداشت خونه یجلو ینیماش

.... 

 شد شل بدنم تمام دمید که یزیباچ

 بود سجاد پسره اون
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 اخ ماهک اخ

 باهات کارکنمیچ من

 طرفش دمییدو و شدم ادهیپ باخشم

 

 یاریم یبریم خانومو یباش یک کصکش یهووووو+

 

  طرفم برگشتن هردو

  تعجب و بهت هم یعوض اون تونگاه و بود ترس ماهک تونگاه

 

 توصورتش خوابوندم یمحکم مشت ادیب خودش تابه و

 رو نشستم کردمو استفاده فرصت از نیزم افتاد هم پسرع اون بلندشدکه ماهک غیج

 رچشمشیز دمخوابون گهید مشت عی و نشیس

 کنم ولش کردیم التماسم که اومد ماهک ونیگر یصدا شدو دهیکش شونم

 کرد؟یم التماس یحروم نیا واس هه

 نداشتم بهش نسبت یخوب حس  ازاول

 

 193پارت#

 

 کناررفتم مردک اون رو از زور به سوزناکش هیگر و بازوم از ماهک شدن زونیبااو
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  مالیخا مردک شویآخوند رهنیپ هه

  کارکنمیچ باهات دونمیم

 

 کمیم پااااااااارت نمتیبب دوروبرش گهیباردی+

 

 نبود خودش توحال و بود شده دماغ خون

 کشون و زور به طرفمون به دیحم دنییدو و ماهک یعمو خونه در شدن باز با 

 کردم نیماش سوار و ماهک کشون

 زد غیج هیباگر

 

 ....روا یاورد سرش ییبال چه کن ولم_

 

 قفل درو کردمو نشیماش سوار زور به تودهنشو دمیکوب بگه جملشو ادامه تاخواست

  کردم

 

  زدیم غیج و شهیروش دیکوبیم خودشو

  گهید دیرسینم مغزم به خون و بودم شده وونهید واقعا انگار

 گرفت بازوم از باهول دیحم که شم نیماش سوار خواستم باخشم
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 یکنیم یدار کاریهستدچ حواست یکرد ناکارش یزد"

 

 دمیغر دندونام یال از

 

 نشدم زیگالو هم تاباتو کنار بکش رسهینم مغزم به خون االن+

 

 کرد نیماش داخل به یا اشاره بااخم و کالفه

 

  گهید نیهم"

 ارهیم ماهک سر ییبال هی رسهینم مغزت به خون االن

 

 رفتم جلو دوقدم باخشم

 

 توچه به+

 

 نشیروس زدم محکم

 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟یییییییزنم یوص لیوک+
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 باالبرد میتسل عالمت به دستاشو باتعجب

 

 پسر آروم"

  چخبرته

  یارین سرش ییبال

 ییجا یمارستانیب ببرم نویا منم

 

 دستمال و بود نشسته ابونیخ کنار که مردک اون طرف به و بهم کرد پشت بعدم

 رفت بود گرفته شیخون رودماغ

 

 کندم جاش از نویماش کافیت هیبا نویتوماش نشستم عیسر

  گفتیم ناسزا هیگر وسط و روشونم زدیم کشیکوچ یمشتا بااون اهکم

 ارمیم دختر نیا سر ییبال هی امشب دونستمیم و کردینم کار مخم االن اصال

 

 194پارت#

 

  کردم شتریب سرعتمو دادمو فشار روهم شتریب دندونامو توجه یب
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 انداختم و مکرد خاموش ویگوش فواد شماره دنیباد کردم بهش ینگاه میگوش بازنگ

 خط که یکار بخاطر شه شکنجه ماهک بود قرار که یمقصد به و نیماش یجلو

 روندم بود قرمزم

 اونجا رفتیم االن فواد چون نرفتم عمارت

  رفتم میمجرد خونه طرف به

 دونستیم چون گرفتیم ترسش داشت نکهیا مثل و ومدیدرنم ازش ییصدا گهید

 ..یچ یعنی رتمیباغ کردن یباز

 آخش هیگر وسط که دادم فشار رونشو محکم و گذاشتم پاهاش سطو دستمو

 (ادهیز چقد اونجا درد که نیدونیم)بهم دیچیپ دستم ریز و بلندشد

 زد غیج و گرفت مچمو

 

  یوحش کن ولم_

 ......یم میزندگ جون از یچ

 

  دهنش رو محکم دست باپشت بگه جملشو ادامه تابخواد

  بلندشد غشیج و نیشما شهیش به خورد محکم سرش که یطور

 گفتم یسوال و دادم تکون سرمو آروم

 

 گهید بگو یشد چراساکت+
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 غیج و باصدا گرفته حرصشون که ها بچه دختر مثل و بود شده خون پره دهنش

 کردیم هیگر

 نیماش در طرف به و شدم ادهیپ کردمو پارک خونه یجلو نویماش ییباال باسرعت

  ادیب خودش تابه رفتمو

 خودم دنبال دمیشک بازوش از

 چه و سکس موقع چه موهاشو اونقد کردمیم حس خودم چون نگرفتم موهاش از

 فکر به حالم نیا در که گرفتیم حرصم خودم از داکردهیپ زشیر دمیکش دعوا موقع

 ....یلعنت شمیسالمت

 همونطور که داخل انداختمش محکم کردم باز درو و انداختم تودر دویکل باحرص

 داد ادامه شیگر به غیج و باسوز

  کردم نییباالپا سرمو کیستریه و بستم محکم درو

 

  کن هیگر اره اره+

 کن هیگر کن هیگر هاته هیگر نیاخر

 

  تودستم دمشیچیپ اوردمو در بردمو کمربندم طرف به دستمو نیح نیهم در و

 بود اومده بند شیگر انگار و دیکش عقب عقب خودشو وحشت با حرکتم نیا دنیباد

 به همش نگاهش گفتینم یزیچ یول بگه یزیچ کردیم بسته و باز همش دهنشو

 بود گرفته چشمامو یجلو خون انگار بود دستم کمربند و نمیخشمگ یچشما
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 از قسمت اون گذاشت دستشو غیباج که رونش رو زدم محکم و باال بردم کمربندو

 در طرف به دییدو و پاشد و دیمال پاشو

 ...کارداشتم هرزه نیاباا حاال حاال کورخونده یول

 غیباج که خودم طرف دمیکش توموهاشو کردم چنگ دستمو در به دهینرس بادوقدم

 نمیس تخت شد دهیکوب

 

 195پارت#

 

 نمیروس داد فشار خودشو هیباگر

 

  زززن..نن خخدا..روو..تتوو_

 

 رگوششیز بردم سرمو و دمییسا روهم دندونامو

 

 دبختب کشمتیم که نکنم یخال خودمو زدنت با+

 

 که گرفتم گوشش الله از یوگازمحکم

  بهم دیچسب آدامس مثل و بلندترشد شیگر
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  کردم غلط_

 ستین یکنیم فکر که اونطور بخدا

 بدم حیتوض بزار

 

  دادم فشار شتریب کمرشو دمویکش یقیعم نفس 

 دررفت لباش نیب از یآخ

 

 شنومیم+

 

 مبل گوشه نشوند ودیکش باترس دستامو و کرد نگاه توچشمام بلندکردو سرشو

  بود کمربند یجا رو دستش هی که همونطور

 گرفت دستامو و نشست کنارم درد با

 

 ینفسا انگار که زدیم نبض یجور سرم و کردمیم کنترل خودمو داشتم زور به

 ..آخرمه

 گفت یلرزون یباصدا

 

 ..گف سجاد نکردم یکار ستمین بدکاره من بخدا_

 دستم ییییییییییا
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 دمیغر

 

 "سجاااد" شده حاال تا یازکِ+

 

 داد ادامه باز و کنم کم انگشتاش رو دستمو فشار تا دیمال دستامو هیباگر

 

 گمینم اسمشو باشه باشه_

 .....شاپ یکاف کرد دعوتم و داره کارم گفت بهم اون

 

 گفت عیسر باترس که دید چطور صورتمو دونمینم

 

 نکن ناجور یفکرا بده گوش توروخدا_

  رفتم نمم کرد اصرار یلیخ

 نداشت یخاص آار.کا..کک

 هیکش نقشه اونم هیکش نقشه رشتم من 

  میکن یهمکار باهم پروژه هیتو خواستیم

 نیهم بخدا

  شه پروژه نیا اسپانسر تا میباش یکی دنبال باهم ایب گفت 
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  نیهم

 

 سخت واسم بود الدنگ بااون روزو کل نکهیا هضم هنوز یول بودم ترشده آروم کمی

 نبودم یعصبان گهید یول بود

  کردیم نگاهم باترس و منتظر

 فرار و گفت اومد دهنش از یهرچ که صبحه چموش دختر همون نیا انگار نه انگار

 کرد

  بده نشون خادیم یول برهیم حساب یلیخ ازم ماهک بودم دهیرس جهینت نیا به تازه

 ...نداره یترس ازم اصال مثال

 

 196پارت#

 

 .. نمیروس دادم فشار ماهکو و دمیکش درونم تهابال شدن آروم واس یقیعم نفس

 یلذت چیه یول بود دهید خودش به ارویلیخ رنگ که یاتاق طرف به کردمو بغلش

 .رفتم نداشتن واسم

 و اهیس االن دادیم حیتوض رترواسمید کمی اگه نمیروس فشاردادم ماهکم دمویکش دراز

 کافه از کنه فکر خواستمینم بودو عبوس افمیق هنوز وجود نیباا یول بود کبود

 گذشتم الدنگ بااون رفتنش

 سفت دورش دستامو که ادیدرب ازتوبغلم خواست ییرایپذ از شیگوش زنگ یباصدا

 گفت یآروم یباصدا کالفه کردم تر
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 عموعه البد کن ولم_

 

  گنینم بهش هم ادیز احتمال به و انیجر از خبرندارع رعموتینخ+

 دیحم ای الشه و اش یعوض اون ای نیا

 

 ادی روصورتش شده خشک اشک رد بالشت رو کنارم گذاشت سرشو حرف یب

 منو نداختیم شیپ قهیچندددق

  هیچ فمیتکل دونستمینم نکهیازا میزندگ وضع نیا از بودم شده خسته و کالفه

 ! بود مجرد و خوشگل و جوون دختر هی ماهک خب کردمیم فکر که یمنطق

 یعنی هیخال شناسنامش دوم صفحه که یانتازم یول بودم کرده زنش من درسته

 !آزاده مجردو

 کردمیم جدا ماهک از پسرارو دیتهد و کتک با دیبا یتاکِ

  گهید بودم شده خسته

  خوردنه کتک درحال همش نکهیازا

 تیعصبان رو از میتصم هی رمیبگ یمنطق میتصم هی خواستمیم شده کبارمی یبرا

 کنم فکر کارم به کمی رمینگ

 !میکن ازدواج باهم میتونینم که میدونستیم ماهک هم من هم نویا

 ... میخوردینم بهم اصال خانواده و یفرهنگ نظر از یعنی
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 ستین خودم دست بکشم دست ازش تونستمینم یول

  شدم وابسته بهش کنمیم حس

 شدم وابسته بهش آره

 !شهیشگیهم عروسک دنبال که یا بچه مثل شدم

 کنم ترک و عادت نیا دیبا

 امیب راه یزندگ یها یبلند یباپست و باشم یمنطق میتوزندگ شده بارم هی یراب دیبا

 نهیهم درستش آره

 ! نشده نیبدترازا یوابستگ نیتاا باشم دور ماهک از تونمیتام دیبا من

 

 197پارت#

 

 لباشو و کردم نگاهش عطش با شدم داغ کردم حس گوشم ریز ماهک ینفسا باحس

 نیح نیدرهم کردیم میهمراه دهیرس آب به تازه که یا تشنه مثل اونم کردم شکار

 نیسوت هیبا تابشو بیترت نیهم به دراوردمو مانتوشو بودم کرده شکار لباشو که

 باعطش همو بود دعوا نمونیب شیپ قهیچنددق نیهم انگار نه انگار و بود توبغلم

  میدیبوسیم

  کردم بازش بردمو شلوارش دکمه طرف به دستمو

 دیپر سرم از هوش فرمش خوش یها نهیس دنیباد کردمیم زشنوا بدنشو تمام

 شدیم باعث بلندش یها ناله و آه دنیمک کردم شروع و گرفتم تودهنم محکم

 کنه تر سخت و ماهک کار و تربشه سفت هرلحظه میمردونگ
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  موش بدون و تنگ کص دنیباد دراوردم تنش از کامل شلواروشورتشو حرکت هیبا

 رو چسبوندم سرمو نوییپا رفتم باعطش کردم سح گوشامو پشت شدن سرخ

 زدن زبون کردم شروع بلندشد پرلذتش آه که صش*ک

  گفتم یخمار و شهوت از دورگه یباصدا و کردم نگاهش یشهوت یباچشما

 

 !کوچولومن؟ ادیم خوشت+

 

 گفت دهیبر و نفس بانفس

 

 اوشیس خامتیم_

 

  کن امر فقط شما جوووووون+

 

 پاشو نیب و گرفتم تودستم روناشو و نشستم پاهاش نیب دمویترکش باال خودمو

 پر آخ که توکصش کردم فرو مویمردنگ تمام حرکت هیبا و کردم میتنظ باخودم

 تو کمرزدن به کردم شروع آروم بعد و کنه تاعادت کردم صبر کمی شد بلند دردش

 س بودم عالم جنبه یب من دختر نیباا بود یعال دختر نیا اوووووف تنگش ص*ک

 کمی وجود نیا با یول شدنو ارضا زدیم ادیفر داشت بدنم تنو تمام و ادیم داره کردمیم

 با زدن کمر قدرت با کردم شروع و کردم بلند نیزم از ماهکم یپاها و شدم بلند

 یها نهیس دنیباد رسهیم ارگاسم به داره کردم حس بلندش یغایج دنیشن
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 قدرتنمد باضربه و زدم بهشون یچنگ ندیپریم اونور نوریا نییباهرباالپا که دشیسف

 میشد ارضا یبلند آه با هردومون توش رفت تخمامم کردم حس که یتر

 

 ماهک#

 

 از نشات یجیباگ ستین شمیپ اوشیس دمید دارشدمیب خواب از یوقت روز اون یفردا

 شستن از بعد بلندشدمو تخت از شرکته البد نکهیا بافکر و دمیمال چشمامو خواب

 و امنه جامم ششمویپ گفته اوشیس گفت که زدم دیحم به هم یزنگ صورتم دستو

 نایا

 خونه برم بعدم و بخورم یزیتاچ رفتم آشپزخونه طرف به تماس بعدقطع

 بهش کردم دقت بود درش رو که یباپاکت که کنم باز خچالوی در خواستم

 

 "! برو صبحونه خوردن بعد توهم شرکت رفتم من"

 

  خونش اومدم زور به انگار"برو" نوشته نیمچه دمییسا دندونامو باحرص

  گشتم لباسام دنبال داغون یاعصاب با صبحونه خوردن بدون

 دمید زنونه خواب لباس انواع که کردم باز ازکمدارو یکی در

  دمیکش بهشون یدست بابهت

 ؟!یچ یعنی
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 !اوشه؟یس یدخترا دوست یلباسا نایا

 کابوس واسم یا صحنه نیهمچ دنید افتاد نمونیب که یشبید نیریش اتفاق بعداز

  بود زنونه ریز لباس کال که کردم باز کمدو یکشوها تمام یناباور با بود

 هی و بود نمونده ازش یرد چیه که دهیپالس گل هی که کردم باز کشورم نیاخر

  عکس برداشتن با بود دونفره عکس

  اومدم فرود نیروزم روبروم صحنه دنیباد که کردم برعکسش

  شدینم باورم

  خوندم عکسو یباال کیکوچ متن اون یوقت روسرم شد آوار قهیدق هیتو ایدن

 

 "کوچولومون و خانومم با خوب روز هی"

 

  بود اوشیس نورشمیا بود تاب رو میا بچه و بود مونده تاب کنار که بود زن هی

 نداره امکان نیا نه نه

 ستین ممکن نیا

 نداره امکان نیا دونمیم کنهینم یکار نیهمچ بامن اوشیس

 .شده یاشتباه هی حتما

  بودن کجا االن پس داشت بچه اگه

 گفت باری اوشیس ادمهی
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 کننیم یزندگ لندن تو ما یالیفام و خاندان شتریب+

 

  لندنن تو اونا نکنه

 +بودم؟ دار زن مرد هیبا مدت همه نیا من یعنی یواااا

 داشتم؟ رابطه بااون

 بود؟ گهید کس عشق با امیخوش

 !داشت؟ بچه خودشم که بودم شده یمرد هی شقعا

  نداره امکان نیا نه نه شدینم باورم

 

 یزونینام یقدما با افتاد بود زیآو خونه گوشه زیآو از که مانتوم  به چشمم یباناباور

 از نمیبب تونستمینم روبرومو حاال که ییچشما با و کردم تنم به و رفتم طرفش به

  اشک

  دمییدو

 مبش دور خواستم

 !بودم کارگردانش و کننده هیته خودم که یکابوس از بشم دور

 

 198پارت#

 

  شدینم باورم بود پراشک چشمام
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  نداشت امکان نه نه

 زدمیم پرسه ازشهر قسمت توکدوم دونمینم یزونینام یقدما با

 اوشیس به بودم باخته تماممو من

 جسمم

 روحم

 میزندگ

 بکارتم

 !♡قلبم

  شدینم اورمب خوردن رکب واسم بود سخت

 بودم؟ گهید زن هی یزندگ وسط من یعنی نه

 زاشتمیم مامانم یپا جاتوجا که بودم شده حیوق نقدریا یکِ از من

  بود نیا مادرم از تنفرم لیدل عمر هی

 بودم؟ بدترشده ازاون خودم حاال

  بودم منگ

  دمیفهمینم یچیه

 دمید دویحم ماس که کردم نگاه یگوش به یجیگ یچشما با میگوش زنگ یباصدا

 مثل خواستمیم باز حاال بودم کرده گمش بود مدتها که میبچگ پناه و پشت تنها

 باشه پشتم میبچگ

 !سالم ای الو بگم دیبا دادم جواب یوقت دونستمینم یحت دمیکش نوارسبزو
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 الو"

 الوووو

 یکنیم نگرانم یدار بگو زیچ هی ماهک

 

 گفتم بغض از یا خفه یباصدا

 

 ؟؟؟بدکارم من دیحم_

 

 گفت یعصب یباصدا

 

 ماهک یشد وونهید"

 هیحرف چه نیا

 شتیپ امیب بده آدرس ییکجا

 

 گفتم ها بچه مثل یفیضع یباصدا حرفش به توجه یب

 

  نترسم که یایم_

 آره؟
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  بده آدرس توروخدا ماهک"

 یبود خوب یبود زده زنگ صبح توکه

 کرده؟؟ تتیاذ شرف یب اون

 

 کردم یآروم خنده هیگر وسط

 

 ؟ شمیپ یایم دیحم_

 یخوابوندیم منو شبا تو و نبود فکر به یکس و دمیدیم بد خواب که ها یبچگ مثل

 ؟یکنیم ناز موهامو بازم یکردیم ناز موهامو و شتیپ

 آره؟؟؟ بدم یلیخ من دیحم

 

  بده آدرس ماهک توروخدا"

 یسمت کدوم بگو فقط

 

 گفتم هیباگر

 

 ؟!اره؟ نترسم یکن نازم یخوایم_
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 گفت شدیم یبارون من مثل داشت اونم حال انگار که ییباصدا

 

  شه فدات داداش"

  ینترس کنمیم نازت امیب ییکجا بگو

 کرده تتیاذ که یهرکس از اصال کنمیم دورت

 

 گفتم یا کننده خفه بابغض

 

  رمیمیم دورشم ازش منکه اخه_

 

 اخه اون مهیزندگ تمام

 

 فقط ییکجا بگو جونم به دردت"

 

 خوندم بود روش یاسم که ییتابلو دنیباد و کردم نگاه اطرافم به یجیباگ

  اونجام یا قهیدق ده باگفتن که

 نیماش کردن روشن بعدم و اومد دنشییدو یصدا

 کردنیم نگام ترحم و یدلسوز با  ادهیپ یعابرا نشستم ابونیخ کنار هپروت

  نبود مهم واسم یول
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 نبود مهم گهید

 

 199پارت#

 

 کردم نگاه دیحم به سربلندکردمو یجیباگ بازوم شدن دهیباکش

 

 ماهک؟ یخوب"

 یچرانشست نجایا پاشو

 

 برد نیماش طرف به منو شدم بلند جام از دادمو تکون واسش یسر بغض و یجیباگ

  کرد سوارم و

 روند حرف یب و شد سوار خودشم

 ..رفتیکجام دونمینم

 نبود هم مهم البته

 

 شده؟یچ یبگ یخاینم ماهک"

 

 گفتم دیرس ینم خودمم گوش به که یآروم یباصدا
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 داره زن_

 

 یچ"

 

 گفتم هیگر و غیباج یسر نیا و کردم نگاهش یروح یب یباچشما

 

 دااااشت ززززنننننن_

 کرده چهههههیباز منو

 کرد خواست ازم که یا هراستفاده

 داره زن دمیفهم تازه

 

 دیکش توآغوش سرمو دویکش نوکناریماش باهول دیحم

 

  باش آروم سیه"

  شدهیچ بگو خوب توروخدا

 افتاده اوشیس و تو نیب یاتفاق چه

 

 دادم فشار روهم حرص از دندونامو
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 ارین من شیپ وجودو یب اون اسم_

 

 فشارداد نشیروس شتریب سرمو و کرد نوازش موهامو

 

 باش اروم سیه"

 میکنیم صحبت بعدا باشه

 

 شد روون باز اشکام دادمو فشار نشیروس شتریب سرمو هیباگر

 

 سرعت با یسر نیا کردو روشن نویماش و داد هیتک نیماش یصندل به رموس دیحم

 میا عمو خونع یجلو دمید نیماش باتوقف روند ییباال

 

 گفتم یلرزون یباصدا

 

 نهیبب حال نیباا منو عمو خامینم_

 

 ستین خونه سیه"

 شو ادهیپ
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 شدم ادهیپ یلرزون یباقدما

 خ که نیزم بخورم موند کم

 ساختمون طرف به بهش دهیچسب یزونینام یباقدما گرفت ومباز از باهول دیحم

 میرفت
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 نبود خونه چکسیه

 روتخت خوابوند بردو بودم شده مالکش بود روز کی که یاتاق طرف به منو آروم

 نشست روتخت کنارم
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 میکنیم فرداصحبت بخواب"

 

 دمیخواب بهش پشت دمویکش خودم یرو پتورو شه المیخیب نکهیا یبرا

 رفت رونیب که اومد در یصدا یمکث بعداز

 منه؟ سرنوشت نیا خدا

 تلخ؟ نقدریهم

 نبرده احساسات و عاطفه از ییبو چیه که یمرد هیبا یحت و خانواده یب

  کنمیم خواهش ایخدا

  نیبب منو شده کبارمی

 کردم فکر بدم بخت به و شدم مچاله توخودم

 امیبدشانس به

  میگوش زنگ یباصدا

 زنهیم زنگ داره اوشیس که اوردم درش بردمو شلوارم بیج به دست

  افتادم ادشی االن هه

  کردم صدا یب ویگوش توجه یب

 بشنوم صداشو برسه چه خوردیم بهم اسمشم از حالم

 نرسه بهم دستش که برم ییجا هی خواستمیم

  هیک دست ایدن بفهمه
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 هیچطور یزندگ

 گهید یزندگ نیا از بودم شده خسته

 ....برد خوابم یکِ دونمینم که کردم الیخ فکرو اونقد

 و اوشیس افهیق زیچ نیاول که برگشتم و کردم باز چشممو یجیباگ یدست بانوازش

 بود نشسته باالسرم که دمید

 گرفت وجودمو سرتاسر خشم روزید یاداوری با که یکنیم کاریچ نجایا بگم خواستم

 گفتم غیباج

 

 یدار کاریچ نجایا_

 رونیب من عمو خونه از گمشو

 

 کرد بهم یینگاه باتعجب

 

 شدهیچ ماهک چته+

 

 شدهیچ پرسهیم تازه آقا هه
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 رررروووونیب گفتم_

 

 بلندشدم ها وونهید مثل

 

  ددددیحم ددددیحم_

 رونیب گمشو یداد راه چرااا ویعوض نیا

 

 بازوهاموگرفت سفت بلندشدو حرکت هیبا و دراومد شوک از

 دیغر باخشم

 

 ؟یشد وونهید+

 چخبرته

 

 داخل انداخت خودشو دیحم شدو دهیکوب حرکت هیبا در

  دهیچسب بازوهامو اوشیس نکهیا دنیباد

 دادزد باخشم

 

  چخبرته یهووو"

 یبزن حرف باهاش یخوایم فقط یگفت
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 نمیبب کن ولش

 

 دادزد اون بدتراز اوشمیس

 

 دارم ارشویاخت زنمه+

 

 گفت باخشم من روبه بعدم

 

  مرگته چه+

 بازم یهارشد

 

  دادم تکون خودمو هیباگر

 

 کن خالص وونهید نیا دست از منو توروخدا دیحم_

 

 سفت دیحم که گوشم ریز بخوابونه یکی اومدوخواست جوش به خونش حرفم نیباا

 کنار انداختش دویچسب دستشو

 

 یبلندکن دست روش یکن جرعت که ستین کار و کس یب"
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 کرد حلقه دورم دستاشو که شدم مچاله دیحم توبدن بالرز

 

 اوشیس#

 

  گرفتم شیآت بود شده حلقه ماهک دور که کهیمرت اون هیدستا دنیباد

  نیزم افتاد یباداد چطور و رفت تودهنش محکمم مشت شد چطور دمینفهم

 

 تودهنش زدم محکم دست پشت با که دیکش یغیج ماهک

 

 و رهیت جلوم ایدن مکرد حس درد از چشمم ریز دیخواب دیحم مشت امیب خودم تابه

 شد تار

  اون دومشت زدمیم من دومشت

 یعوض یالش اون از دورم ماهک یدستا شدن حلقه و عقب به دیحم شدن دهیباکش

  شدم دور

  ومدیم خون بودو شده پاره لبش خورد ماهک به چشمم که برم طرفش به خواستم

 کردم نوازش سرشو تند تند دادمو فشار خودم به ماهکو کیستریه

 دیلرزیم وجودم تمام خشم زا
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 بندازمت خوردن گوه به اگه ستمین اوشیس+

 

 رونیب خونمون از گمشوووو"

 یکنیبلندم ماهک رو دست یهست یک یکرد توفکر

 

 به شتریب ادویدرب بغلم از کردیم تقال داشت که یماهک و دمییسا روهم دندونامو

 گفتم صورتم درد با زور به و شخندیبان و فشردم خودم

 

 !؟یشد خرفهم بهشه متعلق کمال و تمام ماهک که میکس+
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 بگو پرت و چرت کم شو خفه"

 باگفتن رونیب بندازه دویحم کردیم یسع که همونطور فواد

 "باشع ماهک به حواست اوشیس"

 بست درو و رونیب انداخت دویحم زور به 

 ؟؟!؟یفهمیم کن ولللم_

 خورهیم بهم افتیق از حالم بردار سرم از دست

  دخترباز یعوض
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 یزیانگ نفرت موجود هیتو

 

 گرفتم قاب صورتشو محکم

 

 شدهیچ+

 هیچ گناهم بدونم بگو حداقل

 

  کردم حس که زد غیج یطور

 خورد جر حنجرش

 

 شووووووو خفههههههههه_

 

  کرد باز درو فواد

 

 "میزنیم حرف رونیب ایب اوشیس"

 

 چشمم ریز گذاشتم دستمو کردمو ولش یآخ با که بگم یزیچ خواستم 

 

 رونیب دمیکش و گرفت بازوم از زور به فواد
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 بودش برده کجا فواد دونمینم و نبود دیحم از یخبر

 

 !اوش؟یآقاس نیشد وونهید"

  دهیشمابع از

 ییبال چه یدونیم دیدیم ییها صحنه نیهمچ ومدویم فشیضع قلب بااون بابام اگه

 ومدیم سرش

 

  رفتم در طرف به یزونینام یباقدما

 االن بود خودم مثل شک یب هم دیحم بود کردع ورم لبمم و بود کبود چشمم ریز

 افشیق

 

 کنم یرانندگ تونستمینم بود تار چشمام یول شدم نیسوارماش زور به

 ادیب گفتم ادرس باگفتن و گرفتم بودو راستم دست که " طالل "شماره زور به

 دنبالم

 

 کردیم وونمید داشت ماهک فکر

 بود شده چش

 بود خوب شبید نکهاو

 شده نطوریا که شبهید اتفاق از نکنه
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 چش االن داد رابطرو اجازه خودش تیرضا با اون خب و نبود بارمون نیاول ماکه نه

 بود شده
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 روندم عمارت طرف به مشغول یبافکر

 دمیشن بلندرستارو یها خنده یصدا معمول طبق داخل واردشدنم با

  نهیبب افهیق نیباا منو امانمم داشتم کم نویهم هوووف

 ستمش به ناخداگاه رستا یباصدا که بگذرم کنارشون از صدا سرو یب خواستم

 برگشتم

 

 داداش سالم"

 

 سالم+

 

 سرم به خاک یواااا-

 پسرم شدهیچ صورتت

 

 داداش شدهیچ صورتت"
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 یچیه+

 شد دعوام دوستام از یکیبا

 

 کرد بغلم باهول مامان

 

 یبزرگ برهانژاد پسر تو مثال یکنیم بحث و دعوا یارزش یچراباهرب پسرم-

 

 گفتم کالفه

 

  ندارم حوصله کن ولم مامان توروخدا+

 

 باالرفتم ها پله از باعجله و

 بود نگهداشته تصرفش تحت بدنمو تمام ماهک فکر شدمیم وونهید داشتم

 

  رفتم رونیب کردمو عوض لباسامو

  گفتیم شینگران از و دیپلکیم ورم و دور همش ارنیب خی داد دستور مامان نشستم تا

 کردم بغلش اخرسر
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 نکن لوسم سادست یکوفتگ هی ستین میزیچ قشنگم مامان+

 

 داد تکون یسر کردو نگاهم بابغض

 

 میبزن حرف دیمهش درمورد بودم اومده-

 

 سرموگرفتم کالفه

 

 ندارم درموردشو صحبت حس کنهیم درد سرم+

 

 کنهیم درد سرت شهیم دیمهش حرف هروقت-

 گذاشتم یخواستگار قرار اخرهفته یول گذشتم هیقض نیا بخاطر امشبو

 بلندشدم ازجام باخشم

 

 یچ ییییعنی+

 یکنیم کاریچ یدار هست حواست

 منه یزندگ نیا یکنیم برخورد چرا خودسر

  یبد نظر راجبش یدیم اجازه خودت به چرا
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 بلندکرد صداشو بدترازمن

 

 نظر قراره یک اونوقت کنم دخالت پسرم یگتوزند ستین قرار من روشن چشممم-

 بده

 

  یکنیم کنسلش خودت+

 نیکن فرو توگوشتون خوب مونمینم هم روبرو باهاتون گهید باشه نیرایغ

 

 جلو داد نشویس و ربغلشیز زد دستاشو باپوزخند

 

 کنمیم مسدود حساباتو تمام ینکن و خوامیم که یکار اگه-

 

  بودم افتاده نفس نفس به باخشم

 صدا به توجه یب و برداشتم کتمو چویسوئ باخشم نجایا از دورشم خواستمیم طفق

 رونیب زدم زدناش
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  رفتم طالل خونه طرف به
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  دمیرس بعد ربع هی

 شد باز بالفاصله زنگ بافشردن

 توخونه بود شورت هی با شدم داخل

 

 یماکرد از یادی اوشیس داداش سالم بههههه"

 

  سرموگرفتم کالفه

 

 سالم+

 

 یا آشفته شدهیچ"

 

 داده سیسرو باری توهم به که جنده دختره اون با کنه مجبورم خوادیم مامانم+

 کنم ازدواج

 

 د؟یمهش"

 

 گفت تعجب با که دادم تکون یسر
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 دیمحش شد حاال شدیچ بهت کنه قالب سحرو خواستینم مگه"

 

 دونمینم دونمینم+

 شمیم وونهید دارم

 کنهیم مسدود حسابامو کنمن عمل خواستش به اگه گفته

 کارکنمیچ االن موندم طالل یدار خبر من دل از گهید توکه

 

 کنمیم واست یفکر هی بمون"

 چخبر ماهک از

 

 برداشتم بود آماده شهیهم که زیروم از یگاریس بلندشدمو باحرص

 

  شده چش دونمینم+

 کرد بارم دراومد دهنش از یهرچ کرد داد و غیج ششیپ رفتم غروب

 شمیم وونهید دارم

 ستین اونم که بود ماهک بده آرامش بهم تونستیم که یتنهاکس طیشرا نیتوا

 

 کنم؟ جور واست و امشب"
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 کردم نگاهش باحرص

 

 ؟؟؟؟یداد گوش منو  یحرفا اصال+

 

 کرد یخند تک

 

 نداشتم یمنظور شرمنده"

 

  کردم نگاهش زنگ یباصدا

 

 اوردن غذاهارو"

 

 رهیبگ لیحوت غذارو رفت که دادم تکون یسر

 

  گرفتم و ماهک شماره دودل دراوردم بمیج از مویگوش

 دهیم فحشم بده جوابم ای کنهیم جکتیر ای االن دونستمیم شناختمشیم

 نداختمیم رشیگ فردا یول بود یعصب نقدیا یچ از دونمینم میسکس جوجه

 توگوشم دیچیپ سردش یصدا که شدمیم دیناام داشتم که خورد بوق اونقد
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 بله؟_

 

 سالم+

 

.... 

 

 یخوب+

 

 شیفرما_

 

  نبود دیحم ای فواد یصدا هیشب که یپسر یصدا دنیباشن

 گفتم باحرص ناخداگاه و توهم رفت اخمام

 

 بود؟ یک اون+

 

 محترم یآقا شماچه به_

 

 ....حرص از وارید به بکوبم کلمو خواستمیم محترم یآقا دنیباشن
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 دمیغر لب ریز

 

  مرگته چه بگو فقط اعصابم به نینر+

 یهارشد

 

 دیکش یپوف الیخیب

 

 ن؟یرینگ وقتمو شهیم_

 

 دیکش ینیه که دمیکش یا عربده و وارزدمید به یمشت خشم با

 

  شدهههه چتتتتتت+

 ؟؟؟یکنیم ینطوریچراا

 مرگته؟؟؟؟ چه

 از شده سرخ افهیق با طالل دمید که برگشتم عقب به روشونم یدست گرفتن باقرار

  کنهیم نگاهم خنده

 زدم کنارش و رفتم واسش باحرص یا غره چشم
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 اومد صداش شیپ قهیچنددق بود یک اون+

 

 نداره یربط بهت_

 

 انهی داره ربط من به یفهمیم عموت خونه دم اومدم پاشدم االن+

 

 گفت منه دادن حرص یبرا دونستمیم که ینازدار یباصدا

 

 عمومم خونه گفته یک_

 

 دماداکر کلماتو زور به زنان نفس نفس

 

 ییکجا..ک+

 

 کنم قطع خوامیم_

 

 برگشتم عقب به تعجب با یزشت زنونه یصدا دنیباشن
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 "یخورینم شام عشقم"

 

 کردمیم نگاه طالل هیاطفارا ادا به باتعجب

 

 هوا دمیدومترپر ماهک غیج یباصدا

 

 یزنیم زنگ من به یهست گهید بازن یوقت یکنیجااااامیب_

 یکنیم غلط

 یزدیم زنگ که باشه بارت نیاخر

  شرف یب وجود یب

 

 کرد قطع یزرت

 

 کردمیم نگاه طالل به داشتم فقط تعجب با

 اره؟؟ بود کنده قبرش شک یب

 اتاق طرف به دییدو زنان غیج و زنونه یاداها با دید خودش به تانگاهمو

 

 بدبخترشدم خدا یوا

 کنم رام قراره ویوحش نیا حاالچطور
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 گذشت هم اونشب

 !افتادنش کردن غلط به و طالل با من دیاشدبادعو االبته

 

 نداشتم عمارتو حوصله

 رفتم میمجرد خونه نیهم بخاطر

 در طرف به بسته چشم همونطور و کردم نگاه اطرافمو یجیباگ فونیآ یصدا با صبح

 کردم بازش و رفتم

 ارترشدمیهوش یا دخترونه یباصدا

 یال انداخت خودشو که دمببن درو خواستم توجه یب و دمیکش یپوف دیمحش دنیباد

 در

 

 ادیم بدت چراازمن اوشیس"

 یبد راهم توخونت یخواینم یحت که زمیانگ نفرت اونقد یعنی

 

 رونیب گمشو ندارم حستو دیمحش+

 رمیبگ گشادو تو امیب که یزنیم منو مامان مخ آخرم یخوابیم رصدنفریز
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 ییخدا یکرد فکر یچ

 

 گفت لمشهیف دونستمیم که یمظلوم یباصدا

 

 بدم نشون بهت عشقمو شده هم باری بزار"

 بود شدنم عاشق از قبل واس باشم کرده میهرکار

 

 و گذاشت نمیروس یدست و شد داخل گفتیم داشت حرفارو نیا که همونطور و

 زد روگردنم یبوس و چسبوندبهم خودشو

 

 دمیکش عقب سرمو باچندش

 

  گمیم رونیب گمشو+

 

 ۱۱.۳۰ ساعت اوه کردم ساعت به ینگاه

 

 میگوش زنگ یباصدا

 دورش خودم از یزیآم دیتهد بانگاه و دادم فشار و گرفتم بودو نمیروس که یدست

 دادم جواب فواد شماره دنید با کردم
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 خونست یکیتونزد و داره یواجب کار گفت که 

 دادیخبرم ماهک به همه از اول دیدیم نجایا جندرو نیا اگه یوا

 کنهیم باور ویچ مهه نداره عقل جو هی هم تیلیت مخ اون
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 دارم مهمون رونیب گمشو+

 

 بهم چسبوند خودشو باعشوه

 

 فضا ببرمت کنمیم قول بدهههه فرصت هی"

 

 دمیترس خودمم عربدم یازصدا

 

 رونیب گمشو گمممممیم+

  نمتیبب خامینم

 یهرررررر پرمینم گهید منده باجنده
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 و گرفتم موهاش از و فتمگ ییوا فونیآ یباصدا دورم کرد حلقه دستاشو سفت

 باز درو نداشتم اعصاب رو انداخت خط خراشش گوش یصدا که در سمت دمیکش

 دمیغر گوشش ریز انداختن رونیب لحظه و کردم

 

  بده جرت نجایا نگهبان دمیم نمتیبب گهید باری نورایا+

 

 بهم دمیکوب درو و رونیب کردم پرتش

 لیذل خارو خودشو نقدیا دیشا وگرنه کنهینم کمیتحر یزن چیه بدن دونستینم اونکه

 کردینم

 باال اومد فواد و زدم و فونیآ

 گفت هم یرلبیز سالم اومدو نیسرسنگ یلیخ

 

 اتویب سالم+

 

 زد یپوزخند کردو اطرافش به یینگاه

 

 ده؟یم فیک یمجرد خونه"

 داد نجارویا ادرس طالل یول عمارت برم خواستم اول
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 کندست قبرت آخ طالل اخ

 

 دمکر یاخم

 

 یداشت یکار+

 

 گرفت وجودمو سرتاسر خشم زد که یباحرف

 

 ؟؟یبردار خواهشا سرماهک از دست شهیم"

 ازجونش؟؟ یخایم یچ

 ؟یریبگ یخایم باباتو یزندگ انتقام

 دهیبخش بابامو اونکه

 یمعصوم و پاک دختر از که کنهیم قبول وجدانت واقعا رکارباشهیتقص بابام رمیاصالگ

 ؟یریبگ امانتق یبخوا ماهک مثل

 شرمنده نیا بعد یول کردم سکوت تااالن

 یکنیم شکنجش چقد که نمیبب تونمینم نمیبب چشم به و ماهک شدن آب تونمینم

 

 نگو پرت و چرت+

 بابات طرف امیم میمستق رمیبگ انتقام بخوام من اگه
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 گفت تیباعصبان من بدتراز

 

 یهست یا نهیک توچقد دونمیم من نگو دروغ بسه"

 وفتهیتوب ریگ ذارمینم گهید خدا یخداوند به

 

 رفت یخروج در طرف به یبلند یباقدما بعدم

 زدم داد پشت از

 

 ...یبکن یتونینم میغلط چیه و منه ماله ماهک+
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  بودم انفجار روبه ازحرص

 درد از دیترک دستم یرگا کردم حس که وارزدمید به یمشت

 دختر نیا چشه دمیفهمیم دیبا

 رفتم دانشگاه طرف به و تمبرداش چویسوئ

  بود کالسش میتا امروز

  ومدین موندم دانشگاه یجلو اونقد
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 فالن و ومدهین امروز گفت که زدم میمر به یزنگ

 رفتم عموش خونه طرف به

 اومد سردش یصدا که زدم و زنگ و گذاشتم  جلو یقدم دودل

 

 بله_

 

 دارم کارت بازکن+

 

 بامن؟_

 

 کن باز باتو اره+

 

 نیاومد اشتباه شرمنده_

 

 دیچیپ توکوچه عربدم یصدا و فونیآ به دمیکوب باحرص

 

 دنیدزد زنموووو بگم بزنم کوچرو یزنگا تک تک ای یکنیم باز+

 

 گفت یهول و دهیترس بالحن
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 یزنیم چراداد یروان_

 داره آبرو نجایا عموممم

 

  بازکن+

 کن باز گممممممیم

 

 باشه باشه_

 

  باال رفتم باآسانسور باعجله و داخل بردم هجوم در شدن باز با

 و کوتاه شرتیت با ماهک که زدم و زنگ هم پشت موندمو واحدشون در پشت

 و دیحم یجلو گرفتم شیآت پشیت نیا دنید با کرد باز درو بود دهیپوش که یشلوار

 باز؟؟ و ولنگ نطوریا بود؟ ینطوریا فواد

 دمیغر یا شده سرخ افهیق با داخل کردم پرتش نشویس تخت زدم محکم

 

 ؟یپوشیم هست توش دوتاپسر که یا توخونه هیلباس چه نیا+

 

 یفکر از بدنم و تن اومد آشپزخونه از که ییباصدا بگه یزیچ جانب به حق تاخواست

 دیلرز گذشت سرم از که
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 یشدیچ ی،،خانوم

 شدم خسته زنمیم هم نویا دارم دوساعته

 

 رفت عقب یقدم باترس که دید یچ توچشمام دونمینم کردم ماهک به ینگاه

 و زدم ویدوم که بزنه یغیج خواست تودهنش زدم محکم و جلو دمشیکش باخشم

 ویسوم نیهمچن

 ...اتاقش سمت دمشیکش باخشم که اومد شیگر یصدا

  گفت هیباگر

 

 ...آخ کن ولم_

  لبم

 نمیح نیتوهم و گرفتم کام قیعم لباشو رو گذاشتم لبامو واروید به دمشیکوب

 ...توش کردم فرو سوراخشو به رسوندم انگشتمو وشلوارشوت کردم دستمو

 که کنم ثابت بهش خواستمیم من یول دیکشیم خفه یغایج و دستم ریز کردیم تقال

 ...هیک مال
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 دمیغر باحرص

 

  یشد سرخود کردم ولت دوروز+

 

 گفت نره رونیب صداش که یآروم یباصدا

 

  کن ولم_

 یخایم جونم از یچ

 رهیم اریماز یجلو مآبرو االن

 

  دیکش یا خفه غیج و وارید به شد دهیکوب سرش که صورتش طرف هی زدم محکم

 گرفتمش توبغلم سفت هیگر به کرد شروع ها بچه مثل

 گفتم شدم چفت یدندونا یازال زور به

 

 هیک پسره نیا+

 

 کرد نگاهم هیگر از سرخ یباصورت

 

 توچه به_
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  نمیتوس کرد وفر سرشو باترس که باال بردم دستمو

  ارمین سرش ییبال تا باشم مسلط خودم اعصاب به کردم یسع

 نییپا اوردم و کردم مشت دستمو

 باشه باعطوفت یلیخ لحنم که زدم زورمو تمام

 

 ه؟یک پسره نیا گمیم زمیعز+

 نکشتمش تااالن باشه آشنا ممکنه چون بخدا

 

  کرد نگاهم یتخس افهیباق

 

 پسرمه دوست کن توفکر_

 

 بزنه رونیب صورتم از خوادیم شیآت انگار که یا فهایباق

 بردم حجوم در طرف به اونورو کردم پرتش

  کشتمیم امشب پسررو نیا من

 .نبودم اوشیس کشتمینم قطعا

 کنم جداش خودم از کردم یسع بازوم از دنشیچسب و ماهک غیباج

 گرفت حرصم همم و خندم هم تیعصبان تواون پسره دنیباد
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 کرده درست خودش واس یبانمک افهیق آشپزا بالباس که بود الهس۱۷ای۱۶ پسر هی

 بود

 

 هیک آقا نیا ماهک"

 یکنیم هیتوچراگر

 

 گفتم اون قبل که بگه یزیچ خواست دیکش یقیعم نفس و کرد بهم ینگاه ماهک

 

 شوهرشم+

 وشما

 

 کرد نگاهمون دتریشد یباتعجب

 

 یشوهردار ینگفت چرا پس ماهک عه"

 

 نهیس به دستم باخوردن کرد بغل سفت بازومو ماهک که مجلورفت دوقدم باحرص

 مدت همه نیبعدا کردم داغ کردم حس هاش

 

 بده؟؟؟ حیتوض واست دیچرابا+
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 نداشتم یمنظور من دیببخش"

  نکردم یمعرف خودمو نکهیا مثل

  هستم اریماز خانواده کوچک عضو

 

 کردم زمزمه یخوشبختم زور به و دادم تکون یسر

 

  قالب تو زشیبر یزد هم که و کیک اریماز_

 امیم منم بعد کمی

 

 کرد پاک اشکاشو بست درو و اتاق طرف به دیکش منو بعدم

 

 نجا؟یا یاین یپانش قهیدق به دم شهیم_

  یبر آبرومو ارمیماز یجلو

 

 فشردم دستام نیب سفت بازوشو توجه یب

 

 ؟؟یدیپوش هیچ لباس نیا+

 پسره خالصه باشه بچه ازت که هرچقدم
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 گفت باحرص و فهکال

 

 ؟؟یدیشن منو یحرفا اصال_

 

 و رهیبگ مچم از کرد یسع دویکش یا خفه غیج باشوک که کردم قشیتو دستمو

 از یآخ که فشردم تومشتم نیسوت تو از نشویس کردمو یخند تک ارهیدرب دستامو

 ....اومد رونیب دهنش
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 گفت هیگر حالت به نویزم دیکوب پاشو ها بچه مثل

 

 نکننننننن نکن دستتو اریربد_

 

 اونطرف برگردوند سرشو زدم مهیخ روش خودمم و تخت رو انداختمش حرکت هیبا

 

 چته بگو ماهک+

 



 

613 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

  کن ولم_

 باشه قراره مگه چم

 تنهاباشم خوامیم فقط

 

 نگهداشتم صورتم روبرو گرفتمو صورتش دوطرف از

 

 دختر توروحفظم من+

 شدهیچ بگو

 

 زد یمصنوع لبخند

 

  یچیه_

 بشه یچ قراره مگه

 

 ماهک#

 

 خر خودم آخرشم و کنهیم انکار دونستمیم چون بگم اوشیس به رویقض خواستمینم

 !شمیم
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 بود زده زل نفهم زبون و تخس یها بچه مثل که چشماش اون و اصراراش نیا یول

  کردیم سستم داشت بهم

 

  یچ یعنی نکاراتیا االن_

 گهید کن ولم

 ؟؟یفهمیم بردار سرم از دست

 

 دستمو باعجز زد ضربان توحلقم انگار قلبم که کرد سیخ زبونش با لبمو رو آروم

 زدیم آروم یها کیم لبمو به دیمالیم لبشو کردم مشت

 

 ااار...کننن ررو..ببب_

 

 زد یزبون گوشمو الله

 

  بگوچته+

 رمیم خودم بکنم نتونستم قانعت بخدا

 

 دادم تکون یسر دودل
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 میبزن حرف ماد دوتا مثل اونور برو باشه_

 

  نشست تخت اونور و داد تکون یسر اروم

  تخت از گوشه هی نشستم یسست با و دمیکش یقیعم نفس

 

 بگو خب+

 

  یکنیم تمیاذ تو_

 یزنیم کتکم

 یگیم زور

  یکنیم محدودم

 خامینم ناستیهم واس

 

 که هاشمیتوج با بعدش بگمو مخواستمین بگم تونستمینم باز خواستمیم هرچقد

 کنه خودش ریاس منو کنه عمقان نتونست

 

 طرفم شد خم

 

 باشم؟؟ ینیزم بیس و رتیغ یب یخوایم یعنی+
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 211پارت#

 

 

 یب یعنی بزاره آزادش و باشه داشته اعتماد مقابلش طرف به کمی یهرک مگه_

 ؟یرتیغ

 

 دیکش صورتش به یدست باحرص

 

 شیحاش ناهمشیا دونمیم بگو ویاصل لیدل+

 

 گرفتم ازش رو باپوزخند

  دونستیم خودشو گوه خوبه

 الهیخیب چقد

 

 نجا؟؟؟یا یدختر هی دنبال دوننیم بچت و زن_

 

 زدم یگند چه دمیفهم تازه زدم که یباحرف

 کرد نگاهم باتعجب
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 بچم؟ و زن+

 خوبه؟؟؟ حالت

 

 کردمیم یخال مویدل و دق بود خوب بود کارگذشته از کار که حاال

 

 ستین مهم واسم تیزندگ_

  یاهرچی یکنیم یغلط چه ستین مهم

 میزندگ از گمشو فقط

 

 گرفت تودستاش دستامو و نشست پام یجلو بابهت

 

 شهیتوش یکرد خونمو چندروزه مزخرف موضوع نیا واس وونهید+

 

 نشیروس دمیکوب غیباج

 

 مزخرف؟؟؟؟ شدن بچت و زنت موضوع حاال یزنیم رتیغ از دم توکه_

 ..واقعاکه
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 دیچسب تر سف دستامو بااخم

 

 خانواده از شده طرد ساله۱۰ که منه هیدوقلو اشداد اون+

 

  کردم نگاهش بهت و باتعجب

 شدینم باورم

 شیآت و آب به خودمو کردمویم یخور خود مدت همه نیا موضوع نیا بخاطر یعنی

 زدمیم

 

 تو کترمهیکوچ داداش اون یول یدونیم کجا از موضوعو نیا دونمینم ماهک بخدا+

  کرد ازدواج یسالگ۱۸

  اون کنه فراموش که خواستیم و بچست و خام اون که بود معتقد مامانمم

 هیبا عکسو سال۱۰ از بعد شیپ چندوقت رفت نجایا از و گرفت ارویثر دست اون یول

  بود کرده پست واسم گل شاخه

  نیهم

 اره؟؟؟ یدید عکسو البد

 

 کرد بغلم سفت که دادم تکون یسر باتعجب
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  رانیا برگرده رهقرا بعد مدت هی خبردراورده طالل+

 

 ارمیدرب دستاش تو از دستامو کردم یسع محکم روزید ادی با و کردم نگاهش کمی

 گفتم غیباج

 

 ؟؟؟؟؟یبود یا طهیسل کدوم شیپ شبید کنار به موضوع اون_

 

 گرفتم گوشش از محکم و

 

  وونهید ییییییآ+

 یکند گوشمو یا نکن

  بود طالل بخدا

 ..وسط دووند موش بکشم نازتو خوامیم منم یقهر تو دید بود گرفته مرضش

 

 کردم ول گوششو دادمو تکون یسر یجد و بااخم

 

 اوشیس#
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 در و دنشیبوس به کردم شروع و گرفتم لبش از یگاز و تخت رو انداختمش دوباره

 دمیکشیم بدنش یجا یجا دستمو نیح نیهم

 دمیدرد جلو تعجب با ارویماز که برگشتم عقب به یکس نیه و در بابازشدن

 بست درو رونویب رفت یسر

 

 .....ر آبروم یواا_

 

 زدم کیم قیعم لباشو رو چسبوندم باز لبامو باعطش بگه جملشو ادامه تابخواد

 بود من یزندگ دختر نیا اخ

 نفسمو شکمم به روشلوار از اش*پاه یال خوردن و کمرم دور پاهاش شدن باحلقه

 ...دیبر

 ....جلوتربود لخت نصدتاز از واسم هم بالباس یحت دختر نیا

 

 212پارت#

 

 دادم فاصله سرموازش یا دهیبر یبانفسا

 

 خونم؟ میبر اونورتربره تاکوچه هفت صدات امت*بگ یجوری خامیم+

 



 

621 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 گفت ینوچ یخمار و باناز

 زدم کیم رگوششیز

 

 ایکن خفه صداتو یمجبور نجایا+

 یشیم تیاذ خودت ستین مشکل منکه واس

 

 بهت؟؟ ده*یم اصال گفت یک پرو بچه_

 

 دمیسیل لبشو

 

 گهید نکن لج+

 

 ادیب ناهار واس قراره فواد و دیحم االن اوشیس نه_

 

 کردم یاخم فواد اسم دنیباشن

 

 یبمون نجایا خوامینم گهید+

 کجاست ستین معلوم که عموتم

 یمونیم سقف هی ریز پسر تا سه با 
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 نکهیا مثل دراومد حرصش

 

 هااا نده حرصم_

 اونور پاشو

 

 دمیمال و نشیروس شتمگذا دستمو

 

 عمارت میبر دوروز ایب+

 

 اونورکرد صورتشو

 

 نه_

 

 زدم زیر یبوسا گردنشو

 

 باشه؟ ایب اوشتیس جونِ+

 باقرص شبا کنم کنترل کردم یسع خودمو و دمیکش نازتو مدت نیا اونقد ماهک

 باش من فکر به کممیتوروخدا خوابمیم
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 گفتم یآخ موهام شدن باچنگ

 

 یصقر چه روشن چشمم_

 

 گرفت خندم

 

  وونهید+

 

 فشاردادم روهم دندونامو جانیه از زد روگونم یبوس شدو قدم شیپ بعدمدتها

 

 باشه؟ شب هی ماهک+

 

 گهید یگیم دروغ_

 تلفن رو یزاریم هم چنتاخدمه یکنیشترمیب نگهبانارو عمارت یببر منو دونمیم

 یریگیم ازم ممیگوش

 

 بلندشد قهقهم یصدا
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  گهید فداتشم+

 کنمینم نکارویا یسر نیا نه

 

 کرد نگاهم دودل

 

  ادیب دوروزه یکی عموم دیشا_

 کنهیم دعوام خونت اومدم نهیبب ادیب

 

  دمیکش یپوف

  شدمیم رد رستم خان هفت از دیبا باحقم بودن واس ااایخدا

 

 گردونمتیبرم ومدهین عموت+

 من به بسپارش

 

 شد خم توصورتم تخس

 

 یکن کارمیچ خونت یبریم منو اصال_

 

 گفتم رگوششیز یخمار بالحن
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 مت*بکن برمتیم+

 

 ....بلندترشد قهقم یصدا که روشونم زد دویکش یغیج
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 بلندشد زدو کنارم یگوش زنگ یباصدا

 

 الو_

 رادیه سالم

... 

 نه امشب نه

.... 

  کرد یا خنده

 

 بدونم چه من فواد بزن زنگ_

 خدافظ
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 دمیرمیگ همش نگه تا کنم وهجل یعاد کردم یسع یول توهم رفت اخمام

 

 بود یک+

 

 رادبودیه_

 

 هیرادکیه+

 

 گهیفوادد قیرف_

 کارکردهیچ کویک پسر نیا نمیبب میبر پاشو

 

 تودستام سرمو زدمو موهام به یچنگ کنم خودموکنترل نتونستم باز میخوددار باتمام

 گرفتم

 

 امیم منم برو+

 

 گرفت فشیرظ یتودستا بزرگمو یدستا بعدم و اومد قدمهاش یصدا

 

 کردنته کنترل نیبهتراز منو یبزن یکن دعوام_
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 یشد سرخ

 

 ستین خودم دست یول یمحدود همش بامن یکن فکر و یش تیاذ خوامینم+

 ؟یفهمیم

 باشم انیدرجر فقط من بگو یباش درارتباط یهرکس با ای  یبر یخواست توهرجا اصال

 

 گرفت قاب صورتمو دادو تکون یسر طونیش

 

  باشه_

 دمتیم اطالع رونیب برم رادیباه خواستم

 

 گفت یآخ شدو جمع صورتش که دادم فشار گرفتمو تومشتم دستاشو باخشم

 

  کردم یشوخ_

  دستم یواا

 بود یشوخ زمیعز

 

 ...بلندشدم کردمو ول ضرب به دستاشو
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 یایم رونیب میبر فواد و رادیه منو قراره فرداشب_

 

  سمتش برگشتم ضرب به

 

 امیم که معلومه+

 

 شمیآت رو شد یآب که زد لبم رو یبوس اومدو لوج

 اتاق از رونیب دیکش خودش دنبال و گرفت دستمو

 بودم افتاده کارمم و یزندگ از دختر نیا دست عروسک بودم شده چطور ایخدا
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 بود یزیچ هی ریدرگ ما به ارپشتیماز

 

 اریماز_

 

 رهینگ تاخندم گذاشتم دهنم یجلو دستمو بابرگشتنش

 بود یینوتال کال ورتشص

 کردم نگاهش ماهک بلند خنده یباصدا
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 نخند کوفت عه"

 

 بشور دوردهنتو کوچولو بچه_

 

  جلوتررفت بعدم

 

 یختیر قالب نیچراتوا اریماز اه_

 

 بود یا ستاره قالب هیتو جلوتررفتم

 

 که قشنگه+

 

 ستین قشنگ اصلنم_

 بزارم تواون خوامیم اریب و قلب قالب

 

 خوبه نیا نه"
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 گردن رو یبوس ازپشت بشوره ییظرفشو تو دستاشو برگشت اریماز دمید یوقت

 کردم زمزمه اروم و زدم ماهک

 

 ادیم خوشش نیازا بچه خب+

 ارنیب تاقالب100 واست گمیم عمارت میریم

 

 امیدرب اتاق از من یزاریم توهم نکه اره_

 

 اومد پشتم از باحرص ییصدا که کردم یبلند خنده

 

 میبخند ماهم نیبگ هیدار خنده زیچ:

 

  دمید در آستانه تو فوادو برگشتنم با

 کردیم نگاه توچشام باخشم که

 برگشت طرفش به ماهک

 

 میکرد چه یماز منو نیبب ایب فواد یاومد خوش عه_

 

 بلندشد اریماز معترض یصدا
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 هیچ یماز عه"

 

 دید خودش به خوشگل خانوم هی رنگ مدتها بعداز آشپزخونه نیا به به:

 

 دست میکردیم جنگ باهم باچشمامون که همونطور باخشم که کرد نگاه توچشمام و

 دمشیکش اتاق طرف به و انداختم ماهک لخت یها شونه دور

 

 ایب کن عوض لباستو+

 

 داد تکون یسر ناچار

 ستین جالب هم چندان اوضاع دونستیم اونم نکهیا مثل

 اومد جلو دوقدم باخشم فواد ماهک بارفتن

 

 ؟!آره؟؟؟ حرفام ستین تیحال کهنیا مثل: 

 

 کردم اتاق در به ینگاه

 

 میزنیم حرف بعدا+
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 رفت ییدایپذ طرف به و داد تکون یسر تیباعصبان

  زنهیم خونکیس کیک مواد به که دمید ارویماز برگشتنم با

 دستش رو زدم دونهی

 

 سوخت دستم اخ"

 

 دمیخند

 

  نزن دست+

 ادینم خوشش ماهک

 

 برگشتم عقب هب ماهک خندون یباصدا

 

 اریماز هاا کتکاشه از زیر نمومه هی_

 

 کرد نگاهم ترس یکم و تعجب با اریماز

 

 هیوحش اونقد شوهرت یعنی"
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 دمیخند و رفتم ماهک به یا غره چشم

 پوستم ریز ینیریش دونستیم ماهک شوهر عنوان به نجایا منو ارویماز االن نکهیا از

 ...دییدو
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  شد خورده فواد منو خشن یچشم ارتباط با که رناها خوردن بعداز

 میرفت اتاق طرف به من و ماهک

 کردیم آرومم ماهک بدن االن فقط و بودم تاب یب

 نشوندم گردنش رو یبوس و دمشیکش توبغلم پشت شدمواز اداخل

 گرفتم موهاش تو یقیعم دم

 بود من هیزندگ تمام دختر نیا ایخدا

 دستاش کردن مشت با اونم و دمیبوسیم و دمیکشیم دست بدنش یجا همه تاب یب

 نشه رونیب صداش که کردیم کنترل خودشو

 مرض به تم*آل کردم حس دیکش یآه که زدم رونش رو یبوس و کردم لختش لخته

 ..ماهک آخ نیباا دیانفجاررس

 یبوسا و روش شدم خم و گذاشتم ماهک سر کنار دستمو شهوت از لرزون یبدن با

 لباش رو زدم قیعم
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 زدم نشیس یکی اون به یسیل و دادم فشار محکم گرفتمو تومشتم نشویس

 

 ...اوشیس اخ_

 

  رسوند انیپا به مقاومتمو لذتش پراز یصدا

 باال دادم تااخر پاهاشو اومدمو نییپا حرکت هیبا

 باشه چشمم یجلو تونستیم االن که بود یا صحنه نیبهتر روبروم منظره دنید

 خم کردمیم میتنظ باهاش خودمو که همونطور و دمیمال پاهاش نیب شدمو خیس آلت

 رو گذاشتم لبمو بزنه غیج تابخواد که توش بردم ازشو کمی فشار هیبا روشو شدم

  زدیپام و دست رمیز لباش

 حدمن از شیب یکلفت باز میداشت رابطه باهم اگه بارهاهم یحت چون داشت حق

 ....کردیم تشیاذ
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 کردم یخال توش و دمیکش یقیعم آه ضربه نیباآخر

 حال یب حاله یب و بود شده سرخ بودم کرده بوسش نزنه غیج نکهیا یبرا اونقد

 ....بود افتاده روتخت

 



 

635 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 یکرد یخال توم چرا باز_

 یکنینم تیرعا تو بخورم قرص دیبا گهید

 

 دمیبوس چونشو صیحر

 

 تو دونمویم من یخورد قرص بفهمم+

 

 رفت واسم یا غره چشم

 

 ....دیسف شناسنامه با شم حامله وزهدور اره_

 

 دمشیبوس و گرفتم دندون به لبشو دانکنهیپ ادامه ازدواج موضوع نیا نکهیا یبرا

 داد فاصله ازم سرشو

 

 اوشیس میکن صحبت دیبا_

 

 کن صحبت خب+

 هیباتو گوشم
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 نشوندم توگردنش ویبعد بوس و

 

 گفت یجد و بلندشد

 

 شهینم ینطوریا_

 میبپوش لباس

 هیمهم حرف

 

 ....دنیپوش لباسامو کردم شروع لمیم برخالف و بلندشدم دادمو تکون یسر

 

 ماهک#

 

 زبون به سوالمو نیاول یجد مینشست هم یجلو دهیپوش لباس و آماده هردومون

 اوردم

 

 ؟یکنیم ازدواج توبامن_

 !نه

 درسته؟

  زارهینم مامانت یعنی
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 موندم واقعا من کردو تصحب یخواستگار نیایم یکِ نکهیا راجب عمو شیپ چندروز

 بگم؟ یچ

 یزد یحیتفر حرفارو اون روز اون که بگم نتونستم

 ه؟یچ فیتکل االن

 

  کرد نگاهم خسته رویدرگ یوبافکر دیکش توموهاش یدست کالفه

 ...بود سخت واسش اوردنش زبون به کردویم تشیاذ داشت یزیچ انگار

 

  رهیبگ ازم اموالمو تمام خوادیم مانم..ما+

 .کنمینم ازدواج کرده انتخاب که یبادختر که.ک..چون..چو

 نرفتم عمارت دوروزه االنم

 

 ارهیب یا بهونه هی که نوداشتمیا توقع نکردم اصالتعجب

 ادامه منتظر لکسیر. یسر نیا وفتادیکارم از مخم مواقع نیا که شهیهم برخالف

 موندم حرفش

 شدینم خطم"شدنمون ما" به بود میهرچ حرفش ادامه شک یب

 

 یمال نظر از اون یول کنم ازدواج ندارم یتییآشنا چیه که یدختر با خوامینم+

 ....نیا شده االن سحربود قبال بازکرده حساب دختره نیروا شرکت
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 !چقدبد_

 

 !نیهم

 نمیا بودم رشدهیتحق اواخر نیا میزندگ تمام اندازه به بود یکاف واسش کلمه هی نیا

 ...روش

 بود دهیکش شیازدواجشوپ بحث اون و کن فموروشنیتکل که بودم گفته من نکهیا

 .هیچ انیجر بود کرده یحال بهم میمستق ریغ یعنی

  کردن صحبت کمی بعداز

  خونش برم باهاش روز هی بود گفته که اصرارش همه اون به توجه بدون

 ....پاشدرفت

 یکس چه و کنه کمکم راه نیا تو که داشتم اجیاحت یکس به و کردمیم یفکر هی دیبا

 !فواد بهتراز
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 ..کنم صحبت فواد با وقت اول فردا باشه ادمی

 

** 
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 مهیمر دمید که برداشتمش میگوش زنگ یباصدا

 ...دمییدو صبحونه بدون و شدم اماده پاشدمو جام از باهول دانشگاه ادیبا

  بود ومدهین هنوز یفارغ استاد اومدمو خداروشکرسروقت

 دادن درس به کرد شروع یجد یلیخ ریبخ صبح و سالم از بعد و اومد ربع هی بعداز

 رسمینم درسام خودمو به که وقته یلیخ خوندن به کنم شروع درسامو دیبا امروز از

... 

 کنسله گفتن که داشتم گهید کالس عی کالس بعداز

 کنسله کالسم نیا بدم نشون خودمو اومدم هفته هیبعد من شانس نمیا

 به که یبانک کارت با و بزنم یچرخ بازار تو برم گرفتم میتصم و دراومدم دانشگاه از

 دمیفهم که اونطور کنم دیخر داده بهم عمو یتازگ

 رفته هم عمو باباش خونه اصفهان بود رفته بود قهرکرده شدیم یماه هی زنعمو

 ینازکش

 خواستیم دلم و کردمیم نگاه همشون به باذوق جلوم قشنگ و دیجد یمدال دنیباد

  ناشناس شماره کردم بهش ینگاه میگوش زنگ یباصدا کنم جمع بازارو کل

 دوباره داشتنیبرنم بعدش زدمیم زنگ اگه یحت و دادمیم جواب ناشناسارو شهیهم

 کنم چه گهید داشتم مرض زدمیم زنگ

 

 بله؟_

 



 

640 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 دمیپر جام از اوشیس داد یباصدا

 

 رد؟؟؟؟؟؟؟ رو یگذاشت منو شماره+

 

 فتگ اطرافم یشلوغ یصدا دنیباشن

 

 دنبالت امیب بگو یهست یگور کدوم+

 

 بهش چشمم گهید تا رد رو گذاشتم شمارشو حرصم از رفت که شبید نبود ادمی اوه

  نخوره

 گفتم لکسیر

 

 سالم اوال_

 

 دیکش یقیعم نفس

 

 ؟؟ییکجا گمیم+

 

 !دیخر_
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 دنبالت امیب بده آدرس+

 

 یوقت زدو زنگ هم بعدش بار هشت دمیرس دمیخر ادامه به لکسیر و کردم قطع و

 شد الیخیب دمینم تیاهم دید

 کردم بازش یامیپ دنید با

 

  سالم-

  یبود اشغال زدم زنگ

 ییکجا

 

 زدم بهش یزنگ فواد امیپ دنیباد

 

 فواد سالم_

 

 خوشگله سالم"

 توخونه ادینم غذا یبو امروز ییکجا

 

 کرد یا خنده و
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 یفهمیم غذا یبو از نبودمو و بود شورکثافتیب_

 

 زد یا قهقهه

 

 آره کن توفک"

 

 برات دارم باشه باشه_

 

 ییکجا ینگفت خب"

 

 دیخر اومدم_

 

 تنها؟"

 

 آره_

 

 امیب بده آدرس"
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 واقعااا یووووووو_

 

  فنچ اره"

 

 باشه_

 .......ابانیخ

 

 ادیب فواد تا زدم پرسه دیخر مرکز توهمون و کردم قطع آدرس دادن بعداز

 و باخنده و داخل میرفت بعدم بالشدن رفتم در دم که زد یزنگ تک بعد ربع هی

 بخره هم لباس من قهیسل به کردم مجبورش البته میکرد دیخر یشوخ
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  میخورد غذا و رستوران هی تو میرفت دیخر بعداز

 بردمشیم جا همه و بودم شده سوارش قشنگ

  میرفت خونه طرف به که بود آخرشب

 داشتم درد لد که بودم دهیخند فواد یایاداباز به اونقد
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 دخترش دوست با نکهیا مثل اریماز دنبال رهیم گفت و کرد ادهیپ در یجلو منو فواد

 دختر دوست به چه سالرو۱۷بچه اخه بود شده خراب نشونیماش و رونیب بودن رفته

 :|ینیشیم نمیماش پشت که یدار نامهیگواه چیتوه

 

  داخل رفتم و انداختم تودر دیکل

  وارید به شدم دهیکوب ضرب به که دمببن سرم پشت درو خواستم

 شد خیس تنم موبه اوشیس خشن صورت دنیباد

 

 گذشت؟ خوش شب موقع نیتاا گذار و گشت آشغال بااون+

 کشم؟؟یم کیکش در نیا یجلو کثافت هیتو بخاطر چند ساعت از یدونیم

 

 گفتم خودش بدتراز باحرص

 

  گمشو_

 بردار سرم از دست

 باشم داشته باآرامش یزندگ هی بزار اقلحد یکنیم ازدواج یدار توکه

 

 گرفت چنگ نمویس باحرص
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 یدینرس آرامش به کرد ارضات بود وجودت تو ته تا شبید+

 یا گهید آرامش هی دنبال االن که

 

 شدم سرخ شییپروا یب و یرک همه نیا از

 

 حیوق_

 

 چسبونهن دختررو و نندازه رمیگ مامانم تا رمینم عمارت چندروزه که حمیوق من آره+

 گذار و گشت یریم من دشمن با تو اونوقت بهم

 

 ه؟یچ دشمن_

 منه هیعمو پسر فواد

 

 هیپسرعمو از فراتر نگاهش هه+

 

 کن صحبت درست راجبش_

 

 قاطلم برسر خاک من دونهی نظرت از خوبن همه شهیهم آره+

 



 

646 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 219پارت#

 

 زدم یپوزخند دادنش حرص یبرا

 

 یداشت شک مگه_

 

 شدم جمع و دمیکش ینیه که وارید رو پشتم دیکوب شتشوم کردو یا قرچه دندون

  داد تکون واسم یدست باحرص

 

 ماهک یدیم پس نکاراتویا تاوان+

 

  دورشد ازم یبلند یباقدما بعدم

  دیلرزیم ترس از داشت بدنم تمام

 کنم کارشیچ من ااایخدا شدیم تر یوحش روز به روز

 رفتم آسانسور طرف به یسست یباقدما

 

 اوشیس#
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 یپوف دمید و مامان شماره که بودم خونه یکاینزد دیلرزیم بدنم تمام حرص از

 دادم جواب و دمیکش

 

 بله+

 

 دارم کارت اخونهیب"

 

 ممنون امینم هیچ شما یکارا دونمیم+

 

 گفت یجد یباصدا

 

 عمارت و شرف یب اون ی زاده برادر یپا نکهیا بخاطر ای خونه یایم االن نیهم ای"

 یدیم یبد تاوان یکرد باز

 

 سرم دمیترسیم که یزیچ از شد حبس نمیتوس نفس کردم حس حرفش دنیباشن

 اومد

 م؟یداشت مگه بدترم نیازا

 کرد قطع و تماس "منتظرم" باگفتن که بگم یزیچ خواستم

 بگم یچ مامان به االن هووووف
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  بود عمرم یروزا نیگندتر از یکی امروز

 ببرتش نگهبان دادم و کردم ارکپ تعادل یب و نیماش و روندم عمارت طرف به

 که چشمش انداخته پا پارو و نشسته مبل رو که دمید مامانو شدم تاداخل نگیپارک

 کرد نگاهم تمسخر با افتاد بهم

 

  ادینم ها یپارت از خبرت چندوقته نمیبیم"

 مین کنمیم پسند ویهرک ای کرده ولم اوشیس اقا که خونه دم ادینم دختر هی هرروز

 یکنینم بهش ینگاه

 دشمنمون؟؟؟؟؟؟؟ دختر به افتاده چشمت شرفیب

 خونه؟؟؟ یاینم چندروز اونه واس

 

 کرد سرتاپام به ینگاه بانفرت

 

  شناسمتینم اصال کنمیم حس"

 بر و دور که کنم گور و گم دختررو نیا چطور دونمیم باشم ظاهر الیل من اگههههه

 نکنه پهن تور من پسر

 

 اومدم جلو دوقدم و کردم نگاه مامانم به حرص و یناباور با
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 بزن پسرتو دیق ادیب سرش ییبال خدا یبخداوند+

 

 اموالمون و مال و کنه نیترازا خر خاممو پسر ادیب که بزارم دست رو دست اره هه"

 دشمن؟؟؟؟؟؟ دست وفتهیب

 خونه همش گفتیم بودم گذاشته واست که ییبپا یزنیم له له واسش چقد بدبخت

 یکثافت اون ی

  باش ممنتظر

 کارت نیازا گذرمینم

 

 بلندکردم صدامو که دورشه سالن از خواست یبلند یباقدما و بلندشد و

 

  یبزن منو دیق دیبا ادیب سرش ییبال مامان+

 یدار اوشیس اسم به یپسر یکن فکر دینبا گهید بشه شیزیچ
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 و رهیبگ نتقاما خوادیم ماهک یعمو از دونستمیم دیکش راهشو کردو نگاهم باپوزخند

 کردیم وونمید ارهیب ماهک سر ییبال یعقل یب سر از نیب نیدرا نکهیا فکر

  رفتم اتاقم طرف به دراومدمو سالن از یآروم یباقدما
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 تخت رو لخت کردمیم مجبورش که کرد و ماهک لخت تن یهوا دلم تخت دنیباد

 ومدیم مشفر خوش باسن اون بردمیم پتو ریز دستمو و ومدمیم یوقت و بخوابه

 بودم کرده خیس یلعنت کردم تم*آل به ینگاه شلوارم شدن تنگ باحس دستم

 خوشم یعنی کردموینم ییخودارضا اصال بلندشد آخم که گذاشتم روش یدست

 نکن نکارویا داشت دیتاک همش استادم کردمیم نیتمر که یسالگ۱۷ از ومدینم

 ... کردم عادت عموق اون از من و نایا و خورهیم بهم بدنم ماتیتنظ چون

 من خواستینم هم ییارضا خود دلم یحت و نداشتم خبر مشکلم از ها موقع اون

 چوقتیه وگرنه رفتمیم یپارت بودمو دخترا با حیتفر و یگذرون خوش سر از فقط

 دادینم نشون دخترا به یعالئم بدنم

 ... شد میزندگ ی همه و شد میزندگ وارد ماهک نکهیتاا

  شدمیم وونهید باشمش نداشته روز هی نکهیا ازفکر

 دمیکش دراز روش و رفتم تخت طرف به یسست یقدما با

 و دراوردم شورتمو و شلوار ناچار دادیم جر داشت شلوارمو شدینم ینطوریا نه

 یطور بود نجایا ماهک االن دونستمیم و رونیب بود زده رگاش دمیکش دراز روتخت

 گهید آخ فکر نیباا باشه داشته لمشک کردن ییتودستشو چندروز که دادمیم جرش

  روش دادم فشار دستمو و گفتم یا

 یسوار تم*آل رو که یزمان چشمم یجلو اومد ماهک صورت که بستم چشمامو

 دنیپریم اونور نوریا توپ مثل هاش نهیس شدنش نییپا باال هربار با و کردیم

  رفتم حموم طرف به بلندشدمو زور به

 بده کاهش درونمو حرارت زا کمی تونستیم سرد آب شک یب

  دیلرز تنم تمام کلمیه رو سرد آب ختنیر با دفعه کی و موندم ردوشیز
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 بود دراومده بلرزه بدنم تمام که موندم آب ریز اونقد

 بود طالل خورهیم زنگ میگوش دمید که دراومدم حموم از

 

 طالل هیچ+

 

 پسر کو سالمت"

 

 کنم اقطعی یگیم ندارم اتویباز مسخره حوصله+

 

 باشه باشه"

 کمی دمیشن که اونطور شنیم ساکن مونیرزرو هتل تو مونیخارج یمهمونا امشب

 خوبه کارمونم واس میبد بهشون یحال هی که خوبه سرخوشه

 

 باگفتن و نشدم متوجه حرفاشو از دونهی که بودم حوصله یب اونقد

 

 بکن یکنیم یهرکار+

 

  تخت رو شدم ولو و کردم قطع یخدافظ بدون

 مینیب تو پرشد ماهک یبو که دادم فشار بالشت تو سرمو



 

652 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

  روهم دمییسا دندونامو امروز اناتیجر ادیبا

  بکشه خط و ماهک دور که کنم کاریچ کهیمرت نیباا دونمیم

 بوده مردک نیباا حالش و عشق یپ وقت نهمهیا که بودم شکار ماهکم دست از

 شدم زیخ مین تخت از یناباور با یزیچ ادیبا

 ؟؟؟...باشه پسره نیهم ماهک یزدنا پس لیدل نکنه

 

 221پارت#

 

 خونه رتشیغ یب یعمو یوقت داره یمعن چه اصال نشستم سرجام خیس نیفکرا از

 ؟!باشه دوتالندهور بااون نیا ستین

 

 نگاه نظرم مورد متن به دوباره دودل دادم انجام دویرس ذهنم به که یفکر نیاول

 کردم

 

 یکنیکارمیچ+

 

 زدم چنگش یدودست میگوش برهیو با وووفهووو نداد جواب

 

 !بدم؟ پس جواب بهت دیبا_
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 آره+

 

_😕 

 

 امااایم شمیبلندم االن نکن سگم ماهک+

 

 شد شل شمین امشیپ متن دنیباد

 

 ایب پاشو خب_

 

 اونجام بعد کمی یاوک+

 

 گوشم چسبوندمش یتاب یب با میگوش خوردن بازنگ

 گفت عیسر ها بچه مثل

 

 هاا یننک یوونگید اوشیس_

 چیه گهید یایب بخدا
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 توهم رفت اخمام مشکوک

 

 که شدهیچ+

 

 یی..چیه..یه_

 

 

  یکنیم میقا یدار ویچ ماهک+

 امیم شمیپام یگینم که حاال اصال

 

 رفت توهم شتریب اخمام زارش لحن دنیباشن

 

 

 کنمیم خواهش نههههه_

 

 افتادم نفس نفس به روزید یادآوریبا

 

 رفتن رونیب...درایه...فواد دوست...زنگ
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 رجلومیش که دمیغر یطور بود یرعادیغ خودمم واس دراومد گلوم ته از که ییصدا

 اوردیم کم

 

 ؟؟؟یقشیرف و کهیمرت بااون+

 

 آره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 امیب ناچارشدم آروم توروخدا اااوش..یس_

 

 222پارت#

 

 یوفتیب خوردن گوه به بدم نشونت یناچار هی+

 االن؟؟؟؟ نییکجا

 

 کنم خاموش مویگوش نکن خورد اعصابمو وشایس_

 

 !باشه کن خاموش تویگوش+

 ؟یوفتینم رمیگ مگه فردا
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 "ماهک گهیادیب"

 

  نییپا دمیپر تخت از و اومد جوش به خونم کهیمرت اون یصدا دنیباشن

 

 کنمیم یزیآبرور نایا عموت خونه دم امیم امشب ای ییکجا یگیم ای ماهک+

 

 گفت یونیگر بالحن

 

 وووشاوویس_

 

 زهرمار+

 !آدرس؟

 

 کرد زمزمه باحرص

 

 االن فرستمیم_

 هااااا ینکن بحث فواد با یاین فقط

 

 آدرررررس+
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 باشه باشه_

 یروان

 

 خونه سفره هی آدرس انداختم یگوش به ینگاه یامیپ یاومدن با کرد وقطعیگوش و

 ....رفتم نییپا و گرفتم دوش عطر با و شدم آماده عیسر بود

 

 223پارت#

 

 گفت یا بله ریتاخ یباکم که زدم ماهک به یزنگ بودم خونه سفره یجلو ساعته مین

 

 ییکجا+

 درم دم

 

 امیم االن بمون_

 

 .... توهم رفت اخمام دور از افشیق و پیت دنیباد

 

 سمتم اومد بدوبدو
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  بهش دمیتوپ شدنش کیبانزد

 

 ییدویم چخبرته+

 

  بخدا یا وونهید اوشیس یواااا_

 یایب بود جبوا آخرشب االن

 

 بهش بتوپم شدم چفت یدندونا یال از خواستم روش انداختم هیسا و جلوبردم سرمو

 دیکش و گرفت بازومو باهول که

 

 ااینکن یزیآبرور توروخدا اوشیس_

 شوخه کمی رادیه

  باهاش ینش زیگالو حرفش هر با یپانش

 توبغلم شد پرت و شد دهیکش عقب به دستم با که دمیکش عقب دستمو

 

 ندارم کار باهاش نزنه یحرف تو راجب اگه+

 

  شوخه گمیم_

 رینگ یجد گفت یهرچ
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 کردم نگاهش حوصله یب و دمیکش توموهام یدست

 

 نگهدارم خودمو تونمینم بگه یزیچ راجبت که یدونیم+

 

 افتادم راه به اون از جلوتر و

 تگف جلوبود به چشمش که همونطور لب ریز و بهم رسوند خودشو و دییدو اونم

 

 یکن بحث هم بافواد نمینب_

 

  افتاد یجووون پسر و فواد به نگاهم یزیم به شدنمون کیبانزد

 

  اوشیازس  نمیا هاا بچه_

 

 داد نشون العمل عکس رادیه همه از اول و برگشتن عقب به باتعجب

 

  پسر سالاام"

 شما و هستم راد رادیه من
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 هستم برهانژاد اوشیس+

 

 خوشبختم"

 

 رو دستمو گرفتمو ازش نگاه توجه یب کردیم نگاهم باخشم که افتاد فواد به نگاهم

 ... مینشست هم کنار و گذاشتم ماهک کمر

 

 ومدینم نظر به بد که نجایتااا البته و بود شوخ یلیخ رادیه بود ماهک با حق

 

 دستم تو دادمیم گوش حرفاشون به که همونطور و گرفتم دستم تو ماهکو دست

 ارهیب در دستم تو از دستشو که زدیم ورز اونم و کردم نوازش

 ....کجا اون زور و کجا من زور البته و 

 

 224پارت#

 

 غذا خوردن به میکرد شروع سکوت با همه آوردن که غذارو
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 ماهک گذاشت یگوشت کهیت و اومد ماهک بشقاب طرف به که فواد دست دنیباد

 دندون "دارم دوست مرغ هیپا یدونیم هنوزم تو"جمله دنیباشن کردو یبلند خنده

 دادم نشون مشغول خودمو و دمییسا روهم

 

  شه تموم خواستیم زیانگ نفرت شب نیا یکِ

 

 از گفتنش آخ یصدا فشردمش دستم تو و گذاشتم ماهک رون رو دستمو نامحسوس

 نکرد کم درونمو بابیالت از یکم گوشم ریز درد

 دمیغر گوشش ریز و شدم خم بالبخند

 

 ارمیم نایا یجلو سرت به ییبال چه من نیبعدبب بخور توفقط و گوشت کهیت اون+

 

 یمجبور دستمو رو گذاشت دستشو و زد یمصنوع لبخند رادیه کنجکاو نگاه روبه

 کرد نوازش

 

 شهیم سرد غذات زمیعز_

 

 دمیشن ازش یا باشه لب ریز نکهیتاا کردم دنبالش باچشمام همونطور
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 گونست بچه کارم دونستمیم

 تووجودم خوره مثل حسادت و شدیم خورد اعصابم ستین دمخو دست یول 

 دیچرخیم

 

 دست کرویت اون نکنم یزیآبرور نایا یجلو که ترسش از بودم خواسته که همونطور

 نگهداشت بشقابش گوشه نخورده

 

 کردم بهش ینگاه فواد یباصدا

 

  ینخورد چرا عه"

 

 ندارم خوردنش به اشتها_

 

 داد تکون یسر کردو بهم یحرص نگاه فواد

 

 کردم زمزمه ماهک رگوشیز آروم

 

 باهام؟ یایم امشب+
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 گرفت ازم نگاه و انداخت سرتاپام به ینگاه باخشم

  بکش ناز اول از باز ایب حاال هوووووف

 بهش دویمحش هیقض و باشم صادق باری میتوزندگ خواستم کردم یغلط عجب اخه

 گفتم

 

 225پارت#

 

 

○○○○○○○○○○○○ 

 

 ماهک#

 

 کردم مخالفت باز برم باهاش خواستیم که اوشیس یرکیز ریز یارهااصر باتمام

 

  کردمیم برخورد نتریسنگ دیبا کمی بعد به نیازا

 که داشتم اجیاحت نیا به و شهیم یجد اوشیس ازدواج هیقض زود ای رید دونستمیم

 رمیبگ یقطع میتصم هی فرصت سر و  باشم تنها یکم

 بودم زده حرف هم بافواد
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 اون و گفتم تاشیاذ از شیب و کم تونمینم اون بدون نکهیا از فتمگ احساسم از

 سیپار بفرسته منو و کنه جور کارامو که داد قول بهم مصمم

 

 رمیبگ درست میتصم هی و کنم خلوت باخودم کمی داشتم اجیاحت من یول

 

 رو دست نطوریهم تونستمینم بود که یهرچ یول غلط یچ و درسته یچ دونستمینم

 بزارم دست

 

 تاشب صبح نمیا هووووف اومد دیحم یصدا که کردم زیت گوشامو سالن در یباصدا

 بااون نیباا

 

  کردم بهش ینگاه میگوش یباصدا که شه گرم چشمام خواستیم تازه

 بود داده امیپ اوشیس

 

 ؟یدیخواب"

 

 اره_

 

 یدیم جواب چطور پس"
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 ؟یداشت یکار_

 

 یشیم پرو دمیم رو بهت دوخط نیبب"

...... 

 

 226پارت#

 

 

 ..دمیخواب گرفتم و ندادم جوابشو گهید

 

  دمیمال بالشت به سرمو یجیگ با رونیب از ییاهویه یباصدا

  چخبره باز اوووف

 

 رفتم رونیب صورتم و دست شستن بعداز و بلندشدم جام از حالیب

 

 زدم زل روبروم صحنه به باتعجب یاصل سالن بع دنیبارس پله چنتا کردن یط بعداز
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 بود کرده بغل مامانشو دیحم و بودن اومده دختر پسرو و مردوزن باچنتا زنعمو و عمو

 کردینم ول و

 

  کرد دایپ سوق سمتم به که ینگاه نیبااول

 شدم هول

 بودن اوشیس خدمه همون به باز صدرحمت ایخدا

 

 سالم..سس_

 

 دش براق عمو سمت و کرد نگاه سرتاپام به باتعجب و گرفت هاش بچه از چشم زنعمو

 

 یبود نگفته=

 

 بهم زد دستاشو باهول عمو

 

 گمیم مناسب فرصت هی سر گفتم زمیعز'

 

 گفت ادما اون روبه و
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  هستن برادرم دختر کنمیم یمعرف'

 ماهک

 

 پچ پچ به کردن شروع هاشونم یبعض و دادن جواب اوناهم که زدم یلبخند روبهشون

 کردن

 

  دیبوس مویشونیپ مهر با که کردم بغل عمورو بهشون نسبت الیخیب

 رفت مبال طرف به قهر حالت به زنعمو

 هم همش و اعصاب یب و عنق بود نطوریهم زنعمو ادمهی بودم بچه که یزمان از

 قهرکردن درحال

 ! عمو چارهیب

  شمال برن قراره که شدم متوجه حرفاشون طبق و مبال رو نشستن همه

 تنها و نداشتم شونچکدومیه از یشناخت چیه چون برم که نداشتم میتصم اصال

 که کردمیم یراحت احساس باهاشون کمی که بودن فواد و عمو جمع نیتوا من کس

 شن کینزد بهم تونستنینم زنعمو ترس از اوناهم

 

 برم باهاشون که نکردم قبول عمو هیاصرارا باتمام

 

 گرفتم شیآت کردم حس زد که یحرف و زنعمو یصدا دنیباشن
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 کرده یخال خونرو نمیبیم میایم چندوقت بعد نهتوخو بمونه بزار زمیعز آره=

 

  کردنیم نگاهم بز مثل زنعمو لیفام و فک همه

 میکس یب نهمهیا از گرفت گلومو خیب بغض

 گفتم نکشه رخ به ضعفمو کردمیم یسع که ییباصدا

 

 امیم باز اومد عمو هروقت دوستم خونه رمیم چندوقتو نیا من زنعمو نینترس_

 ششیپ

 

 ....اتاق سمت دمییدو بگه یزیچ یکس نکهیا از وقبل

 

  المیوسا کردن جمع به کردم شروع

 

  کردم دایپ خانواده که زدم توهم یالک

 بهت یخوایم بهیغر زن اونوقت خوادینم مادرت تورو یوقت بگو بدبخت ماهک اخه

 بده؟؟؟؟؟ پناه

 

 شد دهیکش در به نگاهم در یباصدا
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 227پارت#

 

 یریم یارکجاد یشد وونهید ماهک"

 یدونیم مامانو اخالق توکه

 

  اخالقشو دونمینم فواد نه_

 بدونم خواممینم

 یخال خونتونو بار نیچند و کجه دستم انگار که کرد برخورد باهام توجمع یطور

 کردم

 نیایب تاشما مونمیم اونجا یوقت چند دوستم خونه رمیم

 

 جلو اومد دوقدم و بست درو

 

 ستن؟؟؟ین شاویآقاس دوستتون نیا انایاح"

 

 کردم نگاهش زیت

 

 بدم حیتوض بهت نمیبینم الزم اوال_
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 بدون حدتو دوما

 

 داد تکون یسر و زد یپوزخند

 

  بگذره خوش"

 دوووووستتون خونه

 

 دست بهم یبد حس کرد استفاده هاش جمله کردن ادا یبرا که یا مسخره لحن از

  داد

 مباش خواب یجا دنبال دیبا االن ستین مهم الیخیب یول

 

 که دادم صدردصد قول بهش عمو از یخداحافظ بعداز و برداشتم کمویکوچ ساک

 رونیب زدم بزنم یسر ییرایپذ به نکهیا بدون و راحت الشیخ و دوستم خونه رمیم

 

 به و دل آخر بودم میمر به نزدن ای زدن زنگ نیب دودل و زدمیم قدم ها آواره مثل

 بهش زدم زنگ و زدم ایدر

 

  نسشا نیتوا نمیبر
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 دمیکل گفت و شهر از خارج یالیو بودن رفته که بود یچندوقت مهرداد با میمر

 همراهشه

 

 نیهم نمیگز نیآخر شک یب و باشم اوشیس خونه چندوقتو نیا خواستمینم اصال

 بود

 جلوم گرفتم ویازمندین یآگه و نشستم مکتین یرو پارک هیتو

 

 زدم زنگ اون به بود یپرستار دونهی بود وقت پاره جا همه

 

 دییبفرما بله:

 

 سالم_

 شدم مزاحم تونیآگه با دررابطه شدم مزاحم دیببخش

 

 شد گرفته پرستار شیپ چندلحظه نیهم:

 

  یآهامرس_

 

  توش نبود یچیه که زدم زنگ هم گهید یچندجا به
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 دمیرس روزنامه ته به دیناام

 

 زدم زنگ بهش یدیباناام گهید پرستار یآگه دنیباد

 ....یکیتار در بود یریت خالصه

 

 228پارت#

 

 ازش و بلندشدم جام از باذوق دمیشن یمنش پشت زن اون دهن از که یباجمالت

 گرفتم آدرس

 

 مونمینم رونیب امشب خداروشکر

 

●○●○●○●○●○●○●○● 

 

 اتاق دمییدو و کردم خاموش رگازویز خانوم یباصدا

 

 نبود بد ادمیز درکل یول بود عنق بد کمی

 

 دیغر یخلق باکج
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 ادیب نینگ نبود قرار همگ"

 

 ......توینم دارن یکار گفتن زدن زنگ شونیا شیپ لحظه چند خانوم_

 

 گرفتم گوشامو ادشیفر یباصدا

 

 ادیب تونهههههینم یچ یییییعنی"

 زوووود زود بهش بزن زنگ گمشو

 

 دوروز نیا طبق که دخترش به بزنم زنگ خواستم و رفتم خونه تلفن طرف باحرص

 دادم رد ریاخ چندروز مثل منم و میروگوش ادافت اوشیس شماره

 

 کنهیم شیروان ندادنم جواب دونستمیم و فرستادیم دیتهد امیپ عالمه هی

 کردم لج خودمم با یحت یول

 

  کنه بازخواستم زد زنگ فواد و نجایا اومدم که میشب نیاول همون

 گید النا که بودم موقت مهمون هی من و نداره ربط بهش من روابط که گفتم بهش

 ستمین مزاحمشون
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 برداره سرم از دست تا دادم جواب یسرسر که زد زنگ دوبار هم عمو بعداون

 

 بودم شده خسته گهید یول کردمیم لج داشتم یباک دونمینم

 شیپ بفرستن رزنویپ نیا بود قرار بعد ماه کی چون بود ماهه کی هم نایباا قراردادم

 ... ایتالیا دخترش

 

 ..بود مامانم شیپ رفتن ومدیم مغزم به کارشدنمیب بعد که یمیتصم تنها من و

 

 !لجنش یکارا تو ندازمیم دارم خودمو دونستمیم البته که

 

 229پارت#

 

  کردم نگاهش دوباره میگوش زنگ یباصدا

 

 بود اوشیس باز

 

 نیهم ییکجا بدونم فقط بده بارجوابی ماهک"

 شه راحت المیخ

 "ییکجا گهینم هم فواد



 

675 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 توگوشم دیچیپ دادش یصدا بالفاصله که گرفتم شمارشو دودل

 

 ؟؟؟یهست یگووووور کدوم مدت همه نیا+

 

 کنم قطع یبزن داد قراره اگه_

 

 نکن قطع نه نه+

 

  چرا دروغ

  بودم دلتنگ صداش واس

 بود کردنش یخوددار مثال از نشون که زدناش نفس نفس نیا یبرا یحت

 

 گفت(کردیم خم کمر بودنش یمصنوع) که یبآرامش بالحن

 

 ییکجا چندروزو نیا ماهک+

  شمال رفتن نایا عموت

 پسرشه دوست با ممیمر

 ؟یهست یک خونه یتو تو
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 عقب برگشتم باهول پشتم از ییصدا دنیباشن بدم جواب تاخواستم

 

  ناهار ایب/

 

 بود یخر نرههههه کدوم یصدا نننننننننیا+

 

 روبهش یهول بالحن و ردمک جا جابه گوشم یکی اون به گوش نیا از ویگوش باهول

 گفتم

 

 امیم االن_

 

 بود یک اون ماهک....ما+

 

 صاحابم یب دل نیا که نبود خودم دست تیعصبان از صداش لرزش دنیشن از

 تندترشد تپشش

 

 کنه فکر بد راجبم خواستمینم
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 ......اوشیس نیبب_

 

 ستین توفکرمه که یزیچ اون که بگو توروخدا ماهک+
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 دمیغر گرفتیم نشات جاشیب قضاوت از که یبعص بالحن

 

 امنه جام_

 بردار سرم از دست توهم

 

 روهم فشاردادم چشمامو دادش یباصدا

 

 امنه؟؟؟؟ جام یچ یییییعنی+

 امنه؟ جات کرد صدات ناهار واس که یمردک اون شیپ

 فقط ارمیب رتیگ من اقتیل یب

 یشیپروترم کنمیم رحم یهرسر

 

 بکن خوادیم دلت یهرکار_
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  کردم قطع تند

 ندم جواب یول بزنه زنگ که کنم لنتیسا نه یول کنم خاموش ویگوش خواستم اول

 دهیم حرصش شتریب نیا

 

  رفتم آشپزخونه طرف به تند

 

 دیچیم زویم داشت مانیآقاا

 

  نیکشیم زحمت چراشما_

 نمیچیم خودم

 

 گفت یخندون شهیهم بالحن

 

 ایب حاال شمیم الغر اره"

 

  نگهداشتم موخند یجلو بازور

 کردیم مسخره خودشو شدیم یهرچ نیهم واس بود چاق و داشت شکم کمی اخه
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 برمیم مامانو یغذا من"

 

 ممنون_

 

 رفت اتاق طرف به و برداشت زغذارویم

 

 

○○●○●○●○●○●○●○● 

 

 اوشیس#

 

  خوردیم خونمو خون

 بود؟؟؟ یک پسره اون یعنی

 غذا و کننیم هم حواله ونهعاشق نگاه زیسرم نشستن ییدوتا بااون ماهک االن

 خورنیم

 

 پرت ییروبرو یقد نهیآ یجلو مویگوش و زدم یادیفر ناخداگاه باخشم فکر نیباا

 کردم
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 کردم پرت تخت رو خودمو پشت به

 

 در ییهوی شدن باز با

 

 رونیب گمشووووو+

 

 رونیب دییدو و پروند جا از و شخص اون ادمیفر یصدا 

 نمیبب خواستمینم و چکسیه

  ادیب سرمن دیبا بالها نیا ی همه که هیچ من ریتقص ایخدا

  داشدیپ شییکذا یعمو خانواده نیا که بودمش برگردونده و بودم کرده داشیپ تازه

 فرارش نیا حاالم

 دادم فشار تخت تشک تو سرمو

 بودم خورده حرص دوروز نیا که اونقد ادیدرب جاش از خواستیم مغزم

 شمال بودن رفته زنش خانواده اب لشمیذل زن و رتیغ یب یعمو اون

 هیک برهانژاد اوشیس که نیبفهم بکنم باهاتون یکار هی من اخ

 وزیپف کهیمرت

 

 و کردم باز و سرد آب دوش و رفتم اتاقم حموم طرف به و بلندشدم جام از باخشم

 شه کم درونم التهاب از یکم تا رشیز موندم بالباس



 

681 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 در طرف به ومدیم نوریا بلند پاشنه اب داشت انگار که یکس یقدما و در یباصدا

  کردم نگاه حموم

 دمید سحرو که

 داشتم کم و نیهم

 

 عشقم سالم"

 یکنیم کاریچ لباس با دوش ریز

 

 سحر هیچ+

 یکرد گم راه یکارداریچ

 

 گرفت گاز لبشو  کردو خمار چشماشو وقاحت کمال با زدو یچشمک

 

 هیمشکل عشقم با کنم یحال هی اومدم"

 

 ازش رفتمگ رو باچندش

 

 ندارم حوصله+
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 دهیپوش یبند تاپ هی فقط رشیز از حموم تو اومد دراوردو پالتوشو حرفم به اعتنا یب

 بود

 

 ....رفت تخت طرف به و حموم از رونیب دیکش و گرفت دستم از و بست و آب
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 دستامو از یکی کردیم براندازم خمارش یچشما با که همونطور و تخت رو نشوند منو

 داد فشار و نشیس رو گذاشت و گرفت

 آلتم رو دیمال باسنشو نشستو پاهام رو

 کردمیم دنبال حرکاتشو فقط مخالفت بدون

 

  دراورد تاپشو و کارشد به دست خودش

 چیه یول بودن انفجار درحال تنگ نیسوت تواون شیپروتز و بزرگ یها نهیس

 اوردین وجود به تومن یجانیه

 ...کرد درازم رومو انداخت خودشو و دراورد شلوارشم و پاشد

 

 !بود نیسوت و شرت هیبا فقط
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 دنیمک کرد شروع و گرفت دهن به لبامو

 کنهیم حال داره هیک دونمینم که یبااون داره االن نکهیا و ماهک فکر با منم 

 

 ...باسنش رو گذاشت گرفت دستمو که کردم شیهمراه باخشم 

 

  و دمیکوبیم باسنش رو محکم

  میدیبوسیم همو سفت

 

 کاریچ سحر با دارم دونستمینم اصال کردمیم فکر ماهک به فقط و نبود میحال یچیه

 .....کردمیم ریسِ یا گهید یایدن تو انگار و کنمیم

 

 !دنیکش واسم یشوم نقشه چه سحر و مامانم نکهیازا غافل

 

 232پارت#

 

  دادم هول عقب به سحرو محکم و اومدم خودم به دفعهی

 

 ونریب گمشو+



 

684 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 زززمیعز"

 

 اون به برسه چه ترسوند خودمم ادمیفر یصدا که لبام رو بزاره لباشو باز خواست

 

 ...دیپوش لباساشو و بلندشد جاش از باخشم

 

 چه شدمینم ارضا گشاد جنده نیباا نبود میزندگ تو ماهک که موقع اون یحت من

 االن به برسه

 

 گذشتیم ماهک با مکالمم از یساعت کی

 زدم حرف باخودم اتاق تو بس از شدمیم وونهید رسما داشتم گهید

 

 ییییچ یعنی اخه

 

 ... که بزنم بهش یزنگ هی خواستم

 

 بود شده نابود کلمه یواقع معنا به میگوش البته
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 انداختمش کارت میس و برداشتم مویمیقد هیگوش کشو تو از

 

 زدیم رد چندوقت نیا مثل مطمئنن زدم ماهک به یزنگ یدیناام با

 

 تخت رو نشستم جانیباه گوشم تو صداش دنیچیاپب

 

 ماهک+

 

 233پارت#

 

 یداشت یکار_

 

  ییکجا بگو+

 ییکجا بگو فقط

 کنمینم تتیاذ گهید بخدا

 

 گفت بود دیبع ازش طیشرا نیتوا که یمیمال هیباصدا

 

 یکنیم یخودخور یدار که ستمین تنها نجایا پسر هیبا االن من اوشیس نیبب_
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 پسرشه نمیا شدم یمخانو هی پرستار من

 !نیهم

 ینکن یاشتباه فکر که بگم خواستم نارمیا

 

 بود شده راحت المیخ یتاحدود

 

 زدلمیعز+

  بشه نازت یچشما اون یفدا اوشیس

 یکنیم لج چرا

 بم؟یغر نقدیا من یعنی

 

 ستین حرفا نیا بحث_

 یکرد قفسم تو بس از شدم خسته

 گردمیبرنم نایا عموم شیپ گید مامانم شیپ رمیم هم گهید چندوقت

 

 کردم یا قرچه دندون

 

 

 نکن سگم فداتشم+
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 ییکجا بگو فقط االن

 

 الیخیب اوشیس_

 کنم قطع من

 

 سایوا لحظه هی نه نه+

 

 234پارت#

 

 دینال یا کالفه یصدا با

 

 هیچ باز_

 

 نمتیبب رونیب ایب الاقل+

 

 گفت کردنش فکر هیپا گذاشتم که مکث کمی بعد

 

  باشه_

 کجا و یساعت چه بعدازظهر
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 دنبالت امیب بده آدرستو+

 

 امیم خودم امیب کجا بگو نه_

 

 ماهک نکن لج+

 

 هزارتا و دمییسا روهم دندونامو زد که یحرف و توگوشم سردش یصدا دنیچیباپ

 دمیکش دختر نیا واس نقشه

 

 خدافظ پس مینیبب همو یخوایتونم نکهیا مثل_

 

 باشه باشه+

 یتوبگ یهرچ

 نمک سوارت امیب ایب جا هی

 

 گهید ربع هی کنمیم خبرت اوک_

 

 حله+
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 اتاق از کیش پیت هی زدن بعداز دراوردمو سمویخ یلباسا یگوش کردن باقطع

 شد سبز جلوم مامان که رونیب دراومدم

 

 کجاپسرم"

 زمیعز یخوب شدهیچ ومدیم اتاقت از یشکستگ و دادیب و داد یصدا

 

 گذشتم کنارش از و زدم شیالک یها محبت نیا به یا یطرف هی شخندین

  خشم و نهیک از بود پرشده مامانم

 نیهم کردم دایپ اطرافم یایدن از درست درک و بودم کیکوچ بچه هی که یوقت از

 ماهک یعمو شد مردو بابام نکهیتاا دمید پدرم به نسبت و خشم و نهیک

 اون از منم شدیم باعث ناخداگاه رفتاراش نیا و بود یچ نفرتاش نیا لیدل دونمینم

 !ادیب بدم رمردیپ
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 دمید نیماش یجلو و مامان که کنم روشن و نیماش خواستم و شدمو نمیماش سوار

 روش زد و اومد شهیش سمت تند زدم بهش یا اشاره یکالفگ با و زدم یبوق

 کردم نگاه روبروم به حرص با و نییپا دادم نویماش شهیش
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 کجا"

 

 کردم نگاهش متعجب پوزخند با همراه ناباور

 

 ؟؟؟یگیم یچ یدار هست حواست مامان+

 

 گفت یا یجد یصدا و اقتدار با یسر نیا

 

 کجا دمیپرس"

 

 ؟؟یزنیم حرف یدار ساله ده بچه با مگه+

 

 هرزه؟؟؟ اون دنید یریم یدار"

 

 اومدو جوش به خونم

 زدم ادیفر و دمیکوب فرمون به دستامو محکم ناخداگاه

 

 کن صحبت درست ماهک راجب+
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 دیکاو صورتمو یاعضا پوزخند با و بغلشو ریز زد ودستاش

 

 اوشیس کنمیم مونتیپش"

 ؟؟؟یشد دوست خانوادته روح و جسم قاتل و یپاپت دختر هی با یرفت

 ؟؟؟یشد حیوق نقدریا یکِ

 

 گرفتم ازش نگاه و زدم یشخندین خودش مثل

 

 نقدریا یکرد ولم پدرم مرگ بعد یبچگ تو ویکن یمادر برام ینبود که موقع همون+

 یدیفهم حاال شدم حیوق

 

 کندم جا از نویماش کافیت هی با بدم گوش صحبتاش ادامه به تا نموندم گهید

 زدیم بهم روانمو باهاش صحبت هرلحظه

 نبود ما فکر به چوقتیه

 دادیم تیاهم کمی شرکت بخاطر من به باز

 ! رستا بدبخت

 

  بود زده شنیلوک کردم بهش ینگاه میگوش اس یباصدا
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 بچلونمش ریس دل هی و نمیبب بعدچندروز کردرو رم دلبر نیا تا رفتم اونجا به عیسر

 ....بره روحم و جسم از چندروز نیا تیعصبان تا
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 ...رفت ضعف واسش دلم نشسته مکتین هی رو توپارک که دنشیباد

 

 ستش یها یکتون با بود دهیپوش یصورت پالتو هی

 

  کرد نگاه طرف نیا به عیسر که زدم یبوق

 نیماش سمت کرد پاتند و بلندشد

 

 کرد یا یخال و خشک سالم و نشست لکسیر یلیخ

 

 ..کردم نگاهش بر و بر نطوریهم سمتشو برگشتم

 

 زهینر زهرشو اوردین طاقت باز آخر کردو نگاه جلو به یکم

 



 

693 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 برم من یندار یکار_

 

 دیپر شجا از شوک با که گذاشتم پاش یال دستمو مقدمه یب و دفعهی

 

 یکنیم کاااااریچ_

 بود؟؟ نیا کارت

 

 زمزمه صورتش یسانت هیتو خمار و زدم سشیخ یلبا رو یبوس و بردم جلو سرمو

 کردم

 

 شده هار من ی توله بازکه+

 

 ارهیدرب پاش یال از دستمو و بده فاصله خودش از کمی منو کرد یسع و کرد یاخم

 

 کجا بچه فسقل نیا زور و کجا من زور االبته

 

 افتادم راه و دمیکش عقب خودمو پاش یال از دستم دراوردن بدون
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 فشارش و بودم گرفته تودستم قشنگ شلوار از پاشو یال که دادم فشار اونقد دستمو

 دادمیم

 شتریب منو نیا و شه مسلط خودش به کنهیم یسع و رهیگیم گاز لبشو که دمیدیم

 !بکنم دست هی امروز چموشو گربه نیا که کردیم مسمم

 

 یبردار شهیمم.. ستتو..د_

 

 کردم نگاه روبرومو لکسیر

 

 باهام یکاردار یگفت_

 بود؟ نیا کارت

 

 کنهیم شتریب ترسشو دونستمیم که یبالحن و کردم بهش ینگاه یطونیش بالحن

 گفتم

 

 بله اوووونکه+

 دارم باهات"کار" یلیخ

 

  کرد جور جمعو خودشو چطور که دمید کار کلمه رو دمیتاک از
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 منحرفش ذهن اون تو ییزایچ چه االن دونستمیم بودم حفظ و دختر نیا من

 چرخهیم

 

 237پارت#

 

 ماهک#

 

 

 یول بزنن ادیفر یخوشحال از خواستنیم تنم یسلوال تمام اوشیس دوباره دنیباد

 نشه پرو نیا از شتریب تا کنم برخورد یجد کردمیم یسع

 

 ؟یبود کجا چندوقتو نیا+

 

 کارم سر که گفتم_

 

 داد کونت یسر

 

 بده حیتوض شتریب+
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 .....ند ریگ اوشیس_

 

 چندلحظه طونیش لحن از متفاوت یوحشتناک نگاه با بگم جملمو ادامه تاخواستم

  گذروند نظر از صورتمو یاجزا ششیپ

 وفتهیب جونم به باز کنم شیوحش خواستمینم

 کردمیم نوازش مچشو که همونطور و گذاشتم بود پام نیب که دستش رو دستمو

 ریاخ مسائل نیا دادن حیتوض از کردم شروع

 

 گفت یخشک یباصدا حرفم یآخرا به دنیبارس

 

 خودم شیپ یومدین چرا+

 

  نگهداشت نگیپارک یجلو و نیماش و

 بود کجا گهید نجایا اوه

 

  دنبالش منم که شد ادهیپ

 

 تو شیپ امیب داشت یلیدل چه خب_
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 کرد نگاهم باخشم و ستادیا کبارهی به

 

 بدم؟ نشون یعمل واست لشویدل+

 اره؟ یکن یروان منو یکرد قصد توامروز نکهیا مثل

 

 شد داخل و گرفت دستاش نیب سفت دستمو مچ

 

 کنه پارک نویتاماش داد نگهبان به چویسوئ

 رفت کردو برانداز سرتاپامونو یبیعج بانگاه نگهبان

 

  شد داخل و دیکش آسانسور طرف به منو خشن

 لباشو عطش با و وارید به دیکوب منو یعیسر باحرکت آسانسور در شدن بابسته

 لبام رو گذاشت

 

 زدم بازوش به یچنگ باشوک

 

 شد خفه لباش نیب که گفتم یآخ درد با گرفت نمییپا لب از که یباگاز

 

 رفت ییروبرو  واحد طرف به و گرفت مچم از قبل مثل آسانسور در شدن باز با
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  داشت عجله یلیخ نکهیا مثل

 منو و بست درو تو اومد باعجله خودشم و داخل داد هولم کردو باز دیباکل درو عیسر

 وارید به دیکوب

 

 ....اویس_

 

 .....کردم ضعف دستش ریز که زد نمیس به یچنگ و گرفت دندون به لبامو خشن

 

 238پارت#

 

 داره جداکردنشونو قصد انگار که دیمکیم لبامو یطور

 هوارو فشار با که دیکش دست لبام از قرناچندی روز چند چندساعت دونمینم بعداز

  دمیبلع

 دیکش اتاقا از یکی طرف به منو

 

 یکنیم کاریچ یدار اوشیس_

 کن ولمممم

 گمیم یچ یشنویم
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 دونفره تخت رو داد هولم و اتاق داخل کرد پرتم و دیکش دستمو حرفام به توجه یب

 سرم پشت

 رگوشمیز و روم دیکش ومار خودشو که بلندشم خواستم و افتادم تخت رو یغیباج

 دینال یا مردونه یباصدا

 

 بود شده تنگ تنم ریز تنت واس دلم ماهک آخ+

 

 یلعنت

 ...!کردم سیخ

 

  گردنش رو شد دهیکش نگاهم ناخداگاه

 بود شده تنگ واسش یلیخ منم دل چرا دروغ

 دستمو و دمیمک لبام نیب گردنشو پوست و بردم جلو سرمو ادیب خودش تابه

 کردم گچن توموهاش

 شد شل و دیکش یا مردونه آخ

 حساسه گردنش رو حد تاچه دونستمیم

 که کرد یشرویپ باسنم سمت دستش و نموند کاریب اونم که دمیبوسیم نطوریهم

  خوردم یتکون

 !خواستمینم سکس من
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 یصدا و لغزوند کمرم رو دستشو بکشم عقب نکهیا ترس از و خوامینم که دیانگارفهم

  دیرس وشمگ به خمارش و آروم

 

 ندارم تیکار نکن رم باشه+

 

 بودم کردنش تشنه مشتاق هم بود گرفته خندم هم

 

 239پارت#

 

 بود کمرم رو که دستاش زدمیم مک و گردنش و دمیکشیم پهلوهاش رو دستامو

 دهیرس انفجار مرز به که بود معلوم دستش زده رونیب یازرگا و شدیم مشت همش

 

 دندوناش خوردن بهم یصدا از صورتش تو خورد که کردم یطرف هی موهامو طنازانه

 داد دست بهم قدرت حس

 

 یکنیم سخت خودت یبرا کارو یدار+
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 صاف مانتومو بلندشدمو روش از حرکت هیبا کردم نگاهش یجد و بلندکردم سرمو

 تنم تو کردم

 

 رمیم خودم ای پارک همون به برسون منو_

 

 هیبا که اومد خودش به تازه نگارا کردو نگاه بود خورده که یضدحال به باشوک

 به منو و دیچسب دربازومو به دهینرس دررفتم طرف به که سمتم برداشت زیخ حرکت

 کردم برخورد نشیس تخت به که دیکش خودش طرف

 رفت مبل طرف به اروم نیح نیتوهم و دیکش ینفس و توگردنم برد سرشو

 

 بشم میوحش یفدا به من آخ+

 یکنیچقدقهرم

 

 زدم خمارش یچشما هروب یپوزخند

 

 ن؟؟یرفت یخواستگار آقاداماد شدیچ_

 

 دمیکش عقب سرمو که توگردنم سرشوبرد حرفم به توجه یب و حوصله یب
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 من؟ دنبال نیافتاد که دنینم کفاف خانوم دیمحش و سحرخانوم_

 

 نگو چرت+

 

 240پارت#

 

 بردار سرم از دست گمیم چرت من آره_

 

 یدسترس کرد یسع نیح نیتوهم و گردنم تو ردب سرشو خمار حرفم به توجه بدون

 باشه داشته هام نهیس به

 

 !اوشیآقاس یخوند کور

 

 بلندکردم صدامو

 

 اوشیس کن ولم_

 ته؟یحال

 

 رسما بود شده وونهید دیمک و گذاشت لبام رو سفت لبشو بهم توجه یب
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 رامش یسر نیا من یول بود کرده تشنش قشنگ چندروز نیا یدور کنم فکر

 شدمینم

 

  جداکرد ازم یاوم با لبشو

 تحت خوب نکهیا یبرا نبود من نفع به اصال نیا و شدمیم کیتحر کم کم داشتم

 کردمیم یپرون جفتک همش امیدرن سلطش

 دیکش عقب کالفه که عقب دادم هلش

 

 ماهک مرگته چه باز+

 یکرد میروان

 

 بپرسم ازت دیبا من که هیسوال نیا_

 ؟یبزن دست منم به یخوایم یعنوان چه به اونوقت یکنیم ازدواج یدار

 پسر؟ دوست

 عشق؟

 همسر؟

 نامزد؟

 اقاااا کدومش
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 دیکش چشماش به یدست کالفه

 

 ازدواج اهل که یدونیم خودت وگرنه تستیفرمال برم قراره که یا یخواستگار اون+

 ستمین

 

 تهیفرمال هه_

 یکنیخرم بچه

 

 241پارت#

 

  نشیس رو داد فشار سرمو حرفم به دادن جواب بدون

 پا به وجودم تو یخاص آرامش حس هی نمونیب یاهویه نیا تو و زدیم تند تند قلبش

 کردیم

 و دمیکشیم هام هیر به تنشو عطر یمکیقا و بودم بغلش تو بود قهیچنددق دونمینم

 گفت یآروم بالحن دویباالترکش منو کمی که کردیم نوازش موهامو اونم

 

 ؟یشد آروم+

 

 نگاهش یایدر تو شدم غرق و ادمد تکون واسش یسر حرف یب
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 م؟یبزن حرف+

 

 زد یلبخند که دادم سرتکون بازم

 

 خورده؟ موش زبونتو+

 

 منو داد فشار بغلش تو سفت کردو یبلند خنده که دادم سرتکون بازم

 

 شده ذره هی غرغرات واس دلم بزن حرف توله+

 

 دادم ادامه سکوتم به بازم

 هوا دمیپر که پام نیب برد دستشو و کرد صورتم یاجزا به ینگاه طونیش که

 

 نکن_

 

 زد لبم رو یبوس خنده با و اورد جلو تند سرشو

 

 نکردم هنوز منکه+
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  رفتم واسش یا غره چشم

 رفت تخت طرف به و گرفت بغلش تو سفتتر منو و کرد یبلند خنده که

 

 با زیچ هی مثل داد فشارم بغلش تو و کنارش گذاشت منم و دیکش دراز تخت رو

 بزنه دست بهم کردینم جرعت و کردیم برانداز سرتاپامو زشار

 رابطه ریخ از نکهیا مثل کردن نوازش به کرد شروع موهامو کردو دراز دستشو

 .....امروز بود گذشته

 دمیشن آرومشو زمزمه یصدا که بردیم خوابم داشت و شد گرم چشمام کم کم

 

 "کنم کاریچ من ینباش روز هی اگه ماهک"

 

 ...رفتم یخبر یب عالم به و

 مدت نیا تو خوابم نیتر پرآرامش نیا و بخوابم خوب بودم نتونسته بود یچندروز

 .....بود

 

 242پارت#
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 به ینگاه شدم زیخ مین و دمیکش چشمام به یدست یجیگ با ییوصدا سر باحس

  کردم اطرافم

 اومد ادمی خواب از قبل اتفاقات فکرکردن کمیبا ناآشنابود برام اتاق

 

 درآخر و....داد دست بهم ازبغلش که یآرامش حس....دعوامون....دنبالم اوشیس دناوم

 رفتنم خواب به و موهام نوازش

 

 واسم یول نبود یسخت کار اونجاست یک نکهیا حدس و ومدیم آشپزخونه از سروصدا

 اوشه؟؟یس یعنی داشت تعجب یجا

 

 خودمو وارید زور به فتر جیگ سرم که برداشتم قدم از قدم و بلندشدم جام از بازور

 یزیچ داشت انگار و بود بهم پشتش رفتم آشپزخونه طرف به رسوندمو ییرایپذ به

 زدیم هم گاز اجاق یرو

 

 اهم اهم_

 

 طرفم برگشت باصدام

 شکفت گلش از گل

 

 من یکوچولو سالم+
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    دیفهم که نشست صورتم رو یاخم کوچولو کلمه دنیشن از

  کرد بغلم و ندکشو دستمو اومدو جلو خنده با

 رفت در دهنم از هوی

 

 یشد خنده خوش چه_

 

 کرد یا یالک اخم

 

 خندمیم همش تو واس منکه پرو بچه+

 

 گفتم مسخره بالحن

 

 کباری یماه یا هفته بود یا هیسهم خنده ادمهی که  ییجا تا واال_

 

 زد لپم رو یبوس سفت اوردو جلو سرشو

 

 زمنیعز شما اریاخت در مفت بنده یها خنده بعد به نیازا+
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 کردم نازک یچشم پشت

 

  میکن فیتعر و مینیبب_

 

 میکرد نگاه در طرف به هردو در زنگ یباصدا

 

 گازه رو غذا شیپ+

 دیرس راه از که یاصل یغذاها از نمیا

 

  انداختم باال ییابرو تعجب با

 رفت در طرف به که

 بود حساس و یسوسوا یلیخ اونکه خوردیم رونیب یغذا اوشیس تاحاال یکِ از اوه

 ......ها مسئله نیروا

 

 243پارت#

 

  بود آماده بایتقر رفتم سوپ طرف به

 دارم؟ دوست مرغ یپا سوپ من دونستیم کجا از اون
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 برگشتم طرفش به پشتم از باصداش

 

 شهیم یجوری ادم باز دادم سفارش معتبر یجا هی از نارویا نکهیباا+

 

 انهی یخودت که کردمیم شک یگفتینم نویا اگه_

 

 کرد یا خنده

 

 میبمون نطوریهم و نره نیب از ما یخوش نیا تا شدیم متوقف نجایهم زمان کاش یا

  دهید یبد یلیخ یخوابا واسمون سرنوشت که فیصدح یول

 کردم خاموش هم رگازویز و  دمیکش مخصوصش یها توکاسه و سوپ

 ختیر ظرف تو غذاهارو اونم

 االنمون مشارا به نه مونیجنجال ورود اون از نه

 و گذاشت جلوم و ماست کاسه خوردن به میکرد شروع و مینشست کنارهم بالبخند

  زمیبر که زد اشاره باسر

  میخورد غذا هم کنار سکوت تو و ختمیر ماست یکم توجهاتش نیازا زده ذوق

 بود شده رمید یلیخ اوه

 و کردم پاک دهنمو دستمال با ومدیم اتاق از فیضع یلیخ که میگوش زنگ یباصدا

 دادم جواب و برداشتم فمیک تو از ویگوش و رفتم اتاق طرف به
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 الو_

 

 شدم مزاحم دیببخش سالم+

 

 دییبفرما مانیاقاا سالم_

 

 بزارم تنها و مامان تونمینم خب و دعوتم ییجا من نیایب زود کمی شهیم+ 

 

  اونجام ساعته مین حتما چشم_

 

 کردیم نگاهم یدرهم یاخما با که افتاد اوشیس به نگاهم که کردم بلند سرمو

 

 شم تااماده رفتم لباسام طرف به

 

 ؟یسالمت به کجا+

 

 برم دیبا زد زنگ کارم صاحب_
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  شدیم دتریشد هیهرثان که اخمش باهمون

 اومد جلو یقدم

 

 ؟یا خونه هیتو مرد هیبا تو+

 

 به نیازا شتریب نکهیا یبرا شد سرخ خشم از کبارعی به که کرد یفکر چه دونمیونم

 دادم حیتوض نده ادامه بدش یفکرا

 

 مادرشم پرستار من_

  شب دعوته رونیب گفت زد زنگ االنم

 تنهاست مامانش چون خونه برم زود کمی

 

 یسر اجبار آخربه در و بخونه چشمام از و دروغ و راست تا کرد نگاه چشمام تو یکم

 داد تکون

 

 یبر زارمیم شرط هی به فقط+

 یکنیم کار کجا بدونم تا تببرم خودم که نهیا اونم

 

 انداختم بهش یزار نگاه
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 اااوشیس_

 

 گفتم نکهیهم+

 

 دادم تکون یسر اجبار به

 

 244پارت#

 

 دیرس گوشم به صداش که شم ادهیپ خواستم خونشون یجلو دنمونیبارس

 

  شهیم ناراحت میلیخ شهیم ناراحت مامانم نرم برم قرار اون به دیبا من ماهک+

 یبدون خواستم

 

 زدم روش به یلبخند سمتشو گشتمبر

 

 پر ماهک یول برو یاوک یبر یخوایم اگه اوشیس_

  مسئله نیروا میجد کامال

 کنمینم فراموش مسئلرو نیا بگذرم یزیهرچ از
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  کرد یاخم

 

 نکن لج یالک+

  داده قول مامانم

 

  کرد دهنم وارد زبونشو و گرفت دندون به لبامو ندادو اجازه که بگم یزیچ خواستم

 خونده کور یول گذرهیم سرش تو یچ دونستمیم

 

 کنار دمیکش دمشویبوس قیعم منم

 

 .ستین که یمشکل برم بخوام و بدم قول یکس به انایاح منم_

 

 نگفت یزیچ و توهم شد دهیکش اخماش

 

 یبد انجام دینبا خودتم بدم انجام من یدینم اجازه که ویزیچ اوشیس_

 

  زدم گونش رو یبوس
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 ...شدم ادهیپ

 

 245پارت#

 

 نییپا داد شرویش که شهیش رو زدم و شدم ادهیپ

 

 زمیعز نکن فراموش حرفامو_

 

 رفتم خونه طرف به و بگه یزیچ ندادم فرصت گهید و فرستادم واسش یبوس

 .....رسوندم اسانسور به خودمو عجله با و کردم باز دیکل با درو

 

 

○●○●○●○●○●○●○●○● 

 

 خانوم اتاق تو دمییدو و ندشدمبل جام از باعجله زنگ دنیباشن

 

 بده صبحونمو ایب دختر'
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 اخه بزنم غیج خواستمیم صبح۵.۳۰ ساعت دنیباد کردم ساعت به ینگاه یجیگ با

 ینگهبان مگه تو بگو

 

 ست؟ین زود کمی خانوم_

 

 !دختر اریصبحونموب'

 

 کردم آماده صبحونشو و گفتم یچشم کالفه

 برگشتم عقب به و گفتم ینیه پشتم از مانیآقاا خوابالود یباصدا

 

 صبح؟ وقت نیا=

 

 مادرتونه دستور_

 

  مامان نیا ازدست=

 میبذار مرگمونو کپه ذارهینم سرصبحم

 

  اتاقش تو رفت و برگشت دوباره
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 و اتاق تو اومدم دوباره از دادنش لیتحو بعداز و اتاقش بردم صبحانرو یحاو ینیس

 ....دمیخواب گرفتم تخت

 

 246پارت#

 

 تخت رو دوباره بلندکردمو سرمو یجیباگ میگوش زنگ یپ در یپ یداص دنیباشن

 گذاشتم

 ادامه به و کردم خاموش ویگوش طرف اسم به کردن نگاه بدون کردمو بلند سرمو

 دمیرس خوابم

 از سفت و اومد داخل یکس و شد زده در به چندتقه که بودم دهیخواب چقد دونمینم

 دمید سرم باال و اوشیس که کردم زبا چشمامو ینیه با دیکش و گرفت بازوم

 

 اوشیس_

 

 تو که مانیا آقا به یآلود اخم نگاه و گرفت بغلش تو سرمو و کرد یوحشتناک اخم

 تنهامون شناسمیم اوشویس من دید یوقت اونم که انداخت بود مونده در چارچوب

 لخت سر نکهیا بخاطر دمیفهم که کرد دور خودش از سرمو شد بسته در تا گذاشت

 /: محبت رو از نه کرد بغل سرمو دمبو

 دیتوپ بهم
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 دنه؟یپوش لباس وضع چه نیا+

 ؟یپوشیم ینطوریهم هم مردک اون جلو

 یدادینم جواب چرا تویگوش

 

 دمیکش یا ازهیخم خوابالود

 

 گهید بودم خواب_

 

 نگهداشت خندشو یجلو بازور که بود چطور افمیق دونمینم

 

 میبر شو آماده پاشو+

 

 کجا_

 

 من خونه+

 یبمون نجایا ذارمینم گید

 

 کرد یا خنده که بگم یزیچ خواستم جانب به حق
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 نشو یوحش کردم یشوخ+

 رونیب برم دیمحش با و ناهار داد دستور مامانم

 ۱۱.۳۰ ساعت االنم

 ینداد جواب بدم خبر بهت که زدم زنگ بهت اونقد

 یشیم یوحش باز رمیم نگفته گفتم

 

 سمتش شدم براق

 

 ؟؟؟؟یچ گهههههید_

 الال بوس بوس بعدم خونه نیبر بعدم

 

 رهیبگ خندشو یکردجلو یسع یول گرفت خندش

 

 یدرآورد کجات از وپرتارو چرت نیا+

 

 یبر یندار حق_

 

 شهیم ناراحت نرم باباش به داده قول مامانم گمیم ماهک+
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 زوم چشماش که بردم جلو سرمو و انداختم گردنش دور دستمو و زدم یپوزخند

 ......دمیشن گلوشو آب دادن قورت یصدا وضوح هب و شد لبام

 

 247پارت#

 

 کردم زمزمه داغ و خمار لباش یسانت هیتو

 

 اوش؟یس بهت گفتم یچ شبید_

 !پَر ماهک یبر

 

 نییپا دمیپر تخت از الیخیب و دمیکش عقب که برسونه لبم به لبشو خواست

 

 لختم کردم حس که انداخت سرتاپام به ینگاه شده مسخ و  زیه

 

 دانشگاه برم دیبا امروز شم آماده برم من_

 

 رفتم کمدم طرف به که دیکش توموهاش یدست باحرص و کالفه

 

 ....اومد خونه در شدن دهیکوب یصدا بعدم و دراومد اتاق از کالفه
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 بود نقشم کردن یعمل موقع حاال

 و مکرد یشیآرا و دمیپوش ساپورت هی با یباز جلو و قرمز لباس و شدم آماده عیسر

  ختمیر یطرف هی موهامو

 یکرد وونهید همرو یکرد چه ماهک اوه

 زدم میمر به یزنگ

 

 ره؟یم داره کجا_

 

 فعال هدفه یب واال دونمینم-

 

  رهیم رستوران کدوم نیبب_

 ه؟یاوک داداشتم

 

 یاوک هیاوک-

  زده یپیت هی

 رهیم ادتی اوشویس برهیم دلتو کن باور

 

  کردم یا خنده
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 هخل میمر شو خفه_

 

 چشممم-

 من یبانو کن امر شمافقط

 

 باز زبون_

 

 بسته سر رویقض و رفتم آشپزخونه طرف به شدنم آماده بعد و کردم قطع ویگوش

 خواستم یکمک اگر گفت یحت کردو قبول لیم باکمال اون که گفتم مانیا اقا یبرا

 نایا و هستش

 رفتم و ونریب زدم خونه از رهیم شیپ خوب داره یچ همه نکهیازا یباخوشحال

 .....بفرسته قراره میمر که یآدرس به برم یتاکس با تا ابونیسرخ

 

 248پارت#

 

 رفتم آدرس همون به و گرفتم دربست

 

 نگرفته زشمیچ به منو حرف یحت کثافت
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 نشسته اومده راحت چقد

 یوفتیب خوردن گوه به که اوشیس ارمیب سرت ییبال هی امروز من

 داخل انداختم خودمو و رفتم شوننیماش سمت داداشش و میمر دنیباد

 

 ماهک یکرد چه واااااوووووو'

 

 یچطور نایس سالم_

 

 سالم"

 میعال

 چطوره کوچولو موش

 

 کردم کوله و کج دهنمو  و کردم یطرف هی موهامو ناز با

 

 یعااال_

 

 چندش نیبب اداهاشو اه اه"

 

 دمیکش یغیج
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 امیم عشوه داداشت واس دارم شو خفه میمر_

 

 بلندشد تامون سه هر خنده یصدا

 

 کم هم تامون سه خنده رستوران طرف به رفتنش و نیماش از یدختر شدن ادهیباپ

 میکرد دنبالش و شد جمع کم

 

 کرد بغلش و داد دست اوشیس با و رفت باناز

 هرزه دختره خوردیم خونمو خون

 ادیم مییادا و ناز چه

 کردم یا قرچه دندون

 برگردوند ویگوش باز ردوک نگاه آروم که زدم اوشیس به یزنگ

 قرار گهید یکی با بعدم و زدن دخترو هی پرده یبدون که بپزم برات یآش هی هه

 یچ یعنی گذاشتن

 

 شماست نوبت حاال"

 

 قدش میزد نایس با و دادم تکون یسر
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 رستوران طرف به و گذاشتم دستش تو دستمو عشوه با و میشد ادهیپ نیماش از باهم

  رفتم

 دمیکش نایس پشت خودمو و فتگر خندم راه نصف

 

 میبرگرد ایب خنده از خورهیجرم داره معدم یوااا_

 

 میبرگرد نقشه به مونده دوقدم چل و خل'

 

 دیکشیم دنبالش منو کشون کشون

 بود کردن صحبت گرم و بود دهیند مارو هنوز اوشیس

  اون به ناهمیس پشت و بودم اون یروبرو درست که نشستم یطور

 و نکنم نگاه بهش کردم یسع دیدیم منو درست کردیم بلند رشوس اگه که یجوری

 میداد سفارش غذاهامونو

 

 شهیم دهیمک خونمون میبخور هم نوشابه هی نجایا'

 نجایا ارهیم دختراشو دوست چطور پسره نیا

 

 سمتش شدم براق بااخم
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 ستین دخترش دوست یهوووو_

 

 یچشم پشت با اوردیدرم منو هشیپ قهیچنددق یادا داشت انگار شتریب که یا باعشوه

 گفت کرد نازک که

 

 یهرچ حاالااا"

 

 باشم یجد کمی کردم یسع زود به و گرفت منو خنده

 

 چشمام به خورد اوشیس یچشما که برگردوندم سرمو و کردم نگاه رونویب لحظه هی

 گرفتم ازش نگاه ترس با خشنش و ناباور نگاه دنید با

 

 مارو دید نایس_

 

  افتاد سرفه به مگفت بهش نویتاا

 ؟؟؟؟؟یلعنت بود هم تر عیضا ما از اه

 

 249پارت#
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  گرفت ازمون نگاه یول االن کنه حمله طرفمون دمیترس

  پاش به زدم محکم و شدم خم

 

 رفت آبرومون کثافت_

 

 خب یکرد هولم چرا دختر یوااا'

 منو گادیم یافق پشت از ادیم االن گفتم یگفت نیتوازا که ییزایچ اون

 

 رفتم بهش یا غره چشم

 

 محفوظه شمیپ کتکت خفه خفه_

 

 میبدهکارشد زمیچ هی اوهو'

 

 کردم روشنش عیسر میگوش امکیپ یباصدا

 

 ه؟یک کثافت نیا+
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 انداختم باال ییابرو و کردم نگاهش جاش به و ندادم جواب

 

 کردمیم حس هم فاصله نیا از صورتشو یسرخ

 

 یعوض اون یچشما یجلو از گمشو پاشو+

 

  زدم بهش یلبخند باز جاش به و ندادم جواب بازم

  کردم اشاره سرش پشت به و کردم نگاه نایس به باترس که بلندشد جاش از

 گرفتم دستشو که بلندشه خواست باترس

 

 کجاااا سرت تو خاک_

 

 کمه سالم و سن جوونم من ماهک'

 دزدشم بعد به نیازا خوامیم

 دارم آرزوهااا

 کنم فرار بزار کنمیم خواهش

 

 نزنم قهقهه مزخرفش یحرفا به تا گرفتم خندمو یجلو بازور
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 تیریک یآرزوها نیباا توسرت خاک_

 

 و  انداخت اوشیس به یوحشتناک نگاه موند ما زیم کینزد درست اومدو اوشیس

 دیغر رگوشمیز و کرد بلند ازجام و گرفت سفت بازومو

 

 تنت تو کننوینم تنشون هاهم هرزه که ییلباسا نیا نجایهم تا رونیب گمشو پاشو+

 ندادم جر

 

 باالانداختم ییابرو

 

 شما؟ دیببخش_

 ارمینم جا به

 

 نایس به کردم رو

 

 ش؟یشناسیم شما ناجانیس_

 

 بزنم زار موند کم دادکه فشار بازمو یطور
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 شیشکوند کن ول ییییییآ آخ_

 

 کهیچ هی به کردمیم حس زدیم نفس نفس و بود شده سرخ اوشیس که یطور

 .....محتاجه ژنیاکس

 

 هیآقاک نیا زمیعز'

 

 دهنش تو خوابوند مشت هی و نایس سمت برداشت زیخ اوشیس امیب خودم تابه

 شد گم اوشیس عربده تو من یصدا

 

 زممممممیعز یبگ من زن به یباش یتوک شررررفیب+

 

 ....دیمحش دختره اون یحت کردنیم نگاه مارو و بودن برگشته همه
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 250پارت#

 

 کنار دنیکش بدبخت ینایس رو از اوشویس و جلو اومدن رچندنف

 بود مورچه مثل اوشیس خشن افهیق و کلیه مقابل در و بود سیف یبیب الغرو نایس

 دادیم فحش ازهمونجا اونم و بودن گرفته اوشویس دونفر

 

 یطور لب ریز دماغش رو دستش و بود نیزم پخش که نایس سمت دمییدو باترس

 دیالن بشنوم من فقط که

 

 دیترک دماغم بشکنه دستش آخ'

 

 پروند جا از منو دادش و اوشیس یصدا بگم یزیچ تاخواستم

 

 یییییییکنیم زر زر گوشش در یدار یچ+

 

 کنهیم سکته االن کردمیم حس
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 .... داخل ختنیر رستوران مقابل دانشگاه حراست قهیتوچنددق

 و میکردیم فکر یچ من یخدا یواا زدن بند دست اوشمیس و کردن متفرق همرو

 شدیچ

 کردن نشیماش سوار بازور و دنیچسب هم نایس یدستا از

 ..!نایس بدبخت

 

○●○●○●○●○●○● 

 

  گذرهیم نقشمون یعبارت به و اتفاقات اون از ساعت3

 

  نکرد هم یتیشکا و نبود یا یجد زیچ خداروشکر و کردن پانسمان نارویس دماغ

 بود قهر کنم فکر یعبارت به و دادینم تلفنامو جواب ممیمر

 بودم مونده گوشه هی ترس با میدراومد اتاق از یتعهد دادن و اوشیس لیوک اومدن با

 کردمیم نگاهش و

 دیغر دید منو گردوند چشم تا

 

 میبر ایب+

 



 

733 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 سوار ماهم و رفت خودش نیماش با اون و افتادم راه به لیوک و اون کنار باترس

  میشد اوشیس نیماش

 حقمه البته و خورمیم کتک امشب دونستمیم

 دختر یزیریم هیجون چه نیا بگو اخه

 

 251پارت#

 

 وفتمین پس که گرفتم شیپ دست

 

  اوشیس آقا نینر بود قرار_

 شد؟؟یچ

 

 دیغر رلبیز

 

 شو خفه فقط+

 

 روحشه سوهان طیشرا تواون دونستمیم کردم یبلند خنده

 

 اعظم پادشاه نیکن امر فقط شما_
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 گفتم یجد بعدم

 

 نگهدار_

 نگهدار ممممگیم

 

 زد کودکو قفل کردو شتریب سرعتشو

 نیماش شهیش به دمیکوب و دمیکش غیج

 فرمون رو گذاشت سرشو کنارو دیکش نویماش حرکت هیبا

 

  کردم نگاهش شده مسخ

  شده شیزیچ نکنه

 دمیپرس دودل و آروم

 

 ؟یخوب_

 

 کرد نگام یا خسته بانگاه و بلندکرد سرشو

 

 ؟یکنیم فکر یچ خودت+
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  باشم ناراحت االن دیاب من_

 ....تو اونوقت

 

 من آره+

  تیوضع نیازا شدم خسته

 بدو بدو و جنگ نیازا

 کشمینم گهید

 بکشم دوش به مشکالتو تونمینم

 

 دمیپرس ومدیم گلوم ته از انگار که یلرزون یباصدا

 

 یچ یعنی..عی_

 

  یرفت که یداشت حق تو+

 میباش باهم باز که کردم مجبورت و شدم چتیپاپ همش که بود من از اشتباه

 

 ؟یمونیپش_
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 کرد نگاه توچشمام حرف یب

 بود؟ ما عشق انیپا نیا یعنی

 نمیبب اوشویس چشمم تو شده جمع یاشکا پشت از کردم یسع

 منو خودش اوشیس دمیدیم که حاال یول نبودم ناراحت رفتم ششیپ از که اونموقع

 بود نیسنگ واسم گذاشته کنار

 

 ؟یگیم یچ یفهمیم اوشیس_

 

 شد رهیخ روبروش به و داد تکون یسر

  نداشت من از یکم دست اونم حاال

 بده جلوه یقو کردیم یسع یول

 

 !گرفتم ممویتصم من+

 کنمیم ازدواج دیمهش با

  هیمنطق ازدواج هی یول ندارم بهش یا عالقه درسته

 !یمساو یایدن و فرهنگ دوتا از

 

 گفتم یلرزون یباصدا و کردم قطع حرفشو
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 ؟ینکرد فرهنگمونو و ها ایدن فکر یکرد تجاوز بهم که موقع اون_

 

 نییپا انداخت سرشو

 

  شرمندتم من ماهک..ما+

 . کردم درحقت کارو نیبدتر دونمیم

 ....من با تیزندگ مخارج تمام عمر تااآخر شده کارمم نیا بخاطر و

 

 ییااشکاب گشتمیبرم سمتش به که نیح نیدرهم و نیماش رهیدستگ به بردم دستمو

  کردم نگاه توچشماش بود شده روون یکِ دونمینم که

 

 بازکن درو نیا_

 

 زد و قفل

 زدم و خالص ریت 

 

 !درست بود متفاوت اهامونیدن_

 ! درست نبودم درحدت من

 اوشیس دارم دوست ایدن یها ینابرابر تمام اندازه به یول
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 ماهک+

 

  بشنوم یزیچ خوامینم گهید سیه_

 

 

  بگه یزیچ گید ندادم اجازه 

 دنییدو به کردم شروع و نییپا دمیپر بالفاصله

 ....کردیم صدام که دمیشنیم پشتم از بلندشو یصدا

 

 252پارت#

 

  شد تموم واسم گهید اوشیس

 باشم؟ چشمش جلو خواستینم گهید

 

 مونه؟یپش

 بده مویزندگ خرج خوادیم

 

 بدبختم؟ اونقد من یعنی
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 وقتچیه کنمینم فراموش کارتو نیا رحم یب

 سوختم

 باختم میزندگ تمام اندازه به

 ارهیدرب حرصمو قراره یک بعد به نیازا

 باشم؟ داشته ویک ترس

 کرد؟ ولم

 خونش؟ خانوم شهیم دیمحش

 شیزندگ لیدل

 

  نداشتم روشون یاریاخت و بود شده روون لیس مثل اشکام

 بود؟ یچ رمنیتقص چراااخدا دیچرخیم سرم دور جا همه

 د؟ینبا که کردم ییکارا هی ادیز داشتن دوست از که نهیرایغ

 و گرفتیم تیعصبان از من یآقا من مرد شهیهم که یزیچ کردم دستم به ینگاه

 سرش زدمیم غر بعد یول بگم یزیچ نداشتم جرعت لحظه اون من و دیکشیم

 واسم بود دونهی تاشیعصبان باتمام

 

  فروختیم گل یا بچه پسر انداختم ابونیخ اونور به ینگاه

 و میکردیم شروع دیجد یزندگ هی اوشیباس شدیم یچ کردمیم فکر شیپ دوقتچن

  میبزار اسمشو و بشه بچمون هی زوجا تمام مثل
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 "مونیسا" 

 

 ومدیم اوشمیس اسم به

 کردم یباف الیخ دخترا تمام مثل

 کردم اشتباه

  سمتش شدم دهیکش ناخداگاه داشت یبانمک افهیق

 نیازا و خوابه و دروغ یچ همه که شه رمباو تا کنم بغلش سفت خواستیم دلم

  دارشمیب کابوس

 کردم تند قدم کردمو بلند دستمو ها وونهید مثل ابونیخ یباال طرف دییدو پسربچه

 

 خوردو بهم یدیشد ضربه  و شدیچ دمینفهم لحظه هیتو

 .....دیچرخ و دیچرخ دورسرم ایدن

 

 253پارت#

 

 اوشیس#

 

 داره دوست منو ماهک یعنی شدینم باورم
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 بهم عالقمنده

 یآها بزنم داد ابونیخ تو خواستمیم یخوشحال از گفتمینم بهش حرفارو اون کاش

  عالقمنده بهم بدم جونمو بخاطرش حاضرم که یدختر ملت

 روفرمون دمیکوب یخوشحال با شهینم شهینم باورم کنم هیگر ها بچه مثل مونده کم

... 

 ماهک منو عشق شروع نیا

  کنمیم ذوق یرستانیدب بچه پسر هی مثل هم اسممون بستن عجم از یحت یوااا

 من ماه شهیم ماهک بعد به نیازا یعنی کردمینم ناراحتش کاش

 شکرت شکرت ایخدا من یخدا یوا

 واسش ویزندگ نیبهتر دمیم قول ببخشه امروزم یحرفا بخاطر منو ماهک فقط

 هی مونیزندگ از توچندسال و بشه قشنگ یاتفاقا پراز هرروزش که یطور بسازم

 نشه خسته روزم

  رفتم شرکت طرف به ینشدن وصف یا یباخوشحال

 برداشتم و کردم بهش ینگاه اومد میگوش یصدا

 

 ایدن مامان نیبهتر جانم+

 

  کرده کوک پسرمو فیک دیمحش نمیبیم به به"

 خوشگلم پسر یخوش به شهیهم
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 میکنیم صحبت راجبش بعدا ستین وقتش االن مامان اوووم+

 

 ...میکن صحبت عمارت ایب پسرم اره"

 

  قربونت+

 فعال

 

 باز میگوش که شم ادهیپ خواستم جلوش نگهداشتم یخوشحال با یفروش گل دنیباد

  بود ناشناس شماره خورد زنگ

 

 بله+

 

 سالم-

 برهانژاد؟ جناب

 

 دییبفرما خودمم+

 

  شمیم مزاحمتون مارستانیازب-
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 بوده باشما هم تماسشون نیآخر و مهیوخ یلیخ حالشون که میدار یتصادف ماریب هی

 

 ..نیگیم نیاار..د یییچ..چ+

 

 254پارت#

 

 نیدار ینسبت چه یشاپور ماهک با شما'

 

 زدم داد ناخداگاه

 

 شدههههههیچ+

 

●○●○●○●○●○●○● 

 

  دمیپرس ماهکو یلیفام و اسم و دمییدو پرستارا از یکی طرف یبلند یباقدما

 شهبا نشده شیزیچ کنمیم خواهش ایخدا

 تیعصبان رو از و مزخرف یحرفا بخاطر عشقمو شدینم باورم دمییدو گفت که ییجا

 باشم داده دست از خودم
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 یدرست  جواب هم دکترا و بستست هنوز چشماش من ماهک و گذرهیم ساعت پنج

  دنینم بهمون

 بودن رفته شمال کنم فکر انیم دارن راهن تو عموش یالیفام همه

 .....گرفتیم میگر گهید کم کم داشت

 

 {شخص سوم}

 

  بود ختهیر بهم یچ همه

  کردنیم ریسِ گرید ییایدن در هردو گریهمد عشق از ناکام عاشق جوان دو

 و دنیکش عذاب حال در هم اوشیس و مرگ با کردن پنجه و دست درحال ماهک

 بدهد دست از شهیهم یبرا را ماهکش است ممکن نکهیا فکر در و خود کردن مقصر

 ! دیبخشینم را خودش قتچویه شک یب

 

 بودن گذاشته برندست برسه رترید یهرک مسابقه انگار و گذشتیم یکند به ساعتها

 

 بود شده ختم باشه خدا به دتونیام به دکترهم با شیحرفها

 که نبود خودش دست و کردیم گناه و یمونیپش احساس شیزندگ در بار نیاول یبرا

 ....ختندیریم نییپا خود خلوت در یگرید از پس یکی شیها اشک
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●○●●○●○●○● 

 

  اومدن هم تبارش و لیا و عموش باالخره

 

 اونا از نگاه بود متنفر هم شیعوض یعمو نیا از و نداشت چکدومشونویه حوصله

 ....برد پناه مارستانیب اطیح سمت به و گرفت

 دوساله یها بچه مثل و رهیبگ شویگر یجلو بود کرده یسع ساعت نیا طول تو اونقد

 ....بستیم گلوشو راه و گلوش تو بود شده سنگ مثل بغض هیگر ریز نزنه

 

 255پارت#

 

 و دادنینم یدرست جواب هنوز دکترا و گذشتیم وحشتناک اتفاق اون از ساعت24

 باشه خدا به توکلتون گفتنیم همش

  شه کنده جا از خواستیم دلش

 ییکجا پس توباشه هب قراره توکلمون که ییخدا بکشه ادیفر ریس دل هی خواستیم

 

 که یفیظر دییبفرما با که زدم یا تقه رفتم دکتر اتاق طرف به یزونینام یباقدما

 با که بگه یزیچ خواست و کرد بلند جلوش یها برگه از سرشو شدم داخل دمیشن

 بلندشد جاش از و زد یلبخند دید بدشدو حالم ورود بدو تو که من دنید
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 دینیبش دییبفرما"

 

 که یوار مورچه یقدما با بودن تکرار رو انگار سرم تو حرفاش و ردمک نگاهش منگ

  نشستم و شدم زشیم یروبرو یصندل کینزد بودن توانم نیآخر با

 گرفت طرفم به ختویر وانیل تو زیم یرو اب  از نشست روبروم اومدو زشیم پشت از

 ..رمیبگ بد خبر و بپرسم حالشو نداشتم جرعت گرفتم و بردم جلو دست یسست با

 

 اومد حرف به که شد متوجه خودش انگار

 

 معلوم یعبارت به البته ستین یابد عالئم نیا و رفتن کما حالت به شما ضیمر"

  کشهیم طول چندسال و چندماه ای روز سه دوروز روز کی وضع نیا که ستین

  یعبارت به هینبات یزندگ تو ضیمر

 باشه خدا به دیبا دتونیام هرحال به یول

 

 و ناز با و روبروم نشسته لیتکم شیآرا نیباا دکتر خانوم نیا که نبود مهم مواس

 جلوه شتریب هاشو نهیس خوادیم روپوشش زدن کنار با و زنهیم حرف واسم داره عشوه

 تو چندماه و چندسال کلمه باشه هوشیب ممکنه چندروز گفت که نبود مهم ای بده

 شدیم دهیکوب سرم رو پتک مثل همش و خوردیم چرخ سرم
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 ماهکم اومد سرت ییبال چه

 خوامتینم گفتم کردم غلط

  پات به زمیبر ارویدن دمیم قول دارشویب فقط تو

  کن باز نازتو یچشما توفقط

 

  زنه اون حضور به توجه یب

 

 ..بود ناآشنا خودم واس هقم هق یصدا و دیترک بغضم

 

 گنده کله و کردنیم کار دستش ریز نفر۱۰۰ از شیب که یکس برهانژاد اوشیس من

  برنیم حساب ازش تهران یها

 پنجه و دست مرگ با داشت که کوچولوش پروانه بخاطر ایدن از نقطه نیا تو امشب

 ...شکست کردیم نرم

 

 256پارت#

 

○●○●○●○● 

 

 ◇بعد ماه۸◇
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  کردمیم نگاه بستش یچشما به و بودم مونده باالسرش ذوق با

 توانم و سرعت نیآخر با و کوچولوم تهفرش اومده بهوش خبردادن شیپ ساعت هی

 بود خواب و بودن زده مسکن بهش رسوندم خودمو

 

 گهید همه بایتقر که ومدمیم مارستانیب اونقد و نداشتم خوراک و خواب بود ماه ۸

 بودم شده اونا از یجزو شناختنویم مارستانیب تو منو

 و ومدیم یکی هرماه ای هرهفته اون بعداز و زدنیسرم ادیز بهش نایا عموش اول ماه۲

 رفتیم

 آروم دمیکشینم موهاش تو ینفس تا و زدمیسرم بهش و ومدمیم هرروز من یول

 رفتمینم خونه به و شدمینم

 حرف گوشش دم صبح تا و خوردمیم ماهک اتاق تو شامم و ناهار اوقات شتریب یحت

 زدمیم

 ....رگذارهیتاث گفتیم دکتر

 

  تختش رکنا دمیپر یشاد با پلکاش دنیلرز با

 

 بشه نازت یچشما یفدا اوشیس+

  من هیزندگ

 تیدور از چندوقت نیا کردم دق نمیبب چشماتو کن باز



 

749 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 من رو شد زوم نگاهش درآخر و انداخت ینگاه اطرف کردو باز چشماشو یجیباگ

 ....روسرم شد آوار ایدن گفت که یزیچ با کردو نگاهم یکم

 

 257پارت#

 

 شما..ش_

 

 دمیبوس تند و گرفتم مشتم تو دستشو یناباور با

 

 اوشیس منم+

 یوعاشقشیدار دوستش یگفت که یهمون

 

 

 کرد نگام باترس و دراورد دستم تو دستشواز یسست با و موذب

 

 شناسمتونینم من دیببخش_

 

 امیب فرود نیزم رو که بود نمونده یزیچ و شد سست پاهام
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 دمید دکترشو که کردم در به ینگاه یکس باورود

 

 . ستین ادشی یچیه چرا نیترادک خانوم+

 هاااااااا

 

 مارستانهیب نجایا دیباش آروم لطفا"

 ..هیعیطب حالت نیا

 

 داد جوابشو ینامطمئن لحن با اونم که دیپرس ماهک از سوال چنتا و اومد جلو

  دادم دستش از کامل کردمیم حس

 ....بود نیهم بزنه پا پشت عشقش به که یکس یجزا

 

 راحت تا گرفتم فاصله تخت از قدم دو داخل به ماهک یعمو و دیحم و فواد باورود

  کردنیم یدلتنگ ابراز و کردن بغلش یباخوشحال باشن

 

 نیکن خلوت یکم ضویمر دور کنمیم خواهش"

 

 ادته؟ی ونویآقا نیا زمیعز خب
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 کرد ینگاه بهشون یباخوشحال

 

 پسرعموهامن و عموم_

 

 ادته؟ی آقارو اون"

 

  بهش زدم زل وجودم تو عشق باتمام کردکه بهم ینگاه یجیگ با باز

 انداخت بهم یقیعم نگاه

 

 ارمیجانم به نه_

 

  الزمه پروندت لیتکم یبرا یول کنمیم خستت که زمیعز دیببخش خب"

 هیچ ادتهی که یزیچ نیآخر

 

 توهم رفت اخماش کم کم کردو فکر یکم

 نگاهش یسوال و یخوشحال با آورده ادی به منو از کیزکوچیچ هی دیشا نکهیبافکرا

 کردم

 

 کردم فرار خونه از منم بودکه داده رمردیپ هی به منو قول مادرم ادمهی بار نیآخر_
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  دکترشدم کینزد شوک با

 

 شهیپ سال کی به مربوط مسئله نیا..ا+

 اونه اتفاقش نیآخر گهیم چرا

 

 ..حاله درچه دخترم حال نیبگ قتریدق شهیدکترم خانوم'

 

 بدم حیتوض بهتون مارتونیب حال با رابطه در ات من اتاق دییبفرما"

 

 ....دنبالش عموشم منو دراومد اتاق از و

 

 258پارت#

 

 

 ماهک#

 

 بود سوال برام یچ همه

 ؟..بود یک پسره اون
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 کردیم نگام یچرااونطور

 شناسهیم خوب منو انگارکه بود یجورخاصی

 بدم نشون ذوقمو کردم یسع میحالیب باتمام فواد یباصدا

 

 یایب بهوش تو تا میشد زنده و میمامرد موچول ولکوچ'

 

  یشد بزرگ چقد فواد یوااا"

 کجاست دیحم..ح

 

  رونیب رفت'

 ادیم االن

 

  دودله و بزنع خادیم یحرف کردمیم حس

 اوردین طاقت اخرم

 

 ادته؟ی مارو همه االن ماهک'

 

 آره_

 ....آقاهه اون فقط
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 کنم کامل جملمو ادامه نذاشت

 

 ستین مهم چیه اون'

 ستین ادتی که بهتر

 

 دادم تکون یسر جیگ

 کرد درد کمی گردنم که

 داشتم ضعف ندارم ویچکاریه طاقت و شده خشک بدنم تمام کردمیم حس

 

 اد..فو_

 

 کرد چشمام به ینگاه

 

 جانم"

 

 هوشمیب چندماهه و شدم ینطوریا که اومد سرمن ییبال چه_

 

 یشد ینطوریا هرا بزرگ هیتو تصادف هی بخاطر و یهوشیب ماهه8"
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 سخت چه اوه_

 بودم؟ یباک

 

 تنها"

 

 آها_

 

 در بدنمم یکوفتگ یحت که بودم خوشحال دنشونید از اونقد اومد دمیحم بعد کمی

 کردمینم حس تخت رو مدت یطوالن دنیکش دراز اثر

 

 که خودشون گفته به البته نمیبیم فوادو دویحم سالها بعداز که بودم خوشحال یلیخ

 میبود دهید همو قبال

 

●○●○●○●○ 

 

 مارستانیب تو فواد با مجهول پسر اون شدن زیگالو و صمیترخ روز از روز چهار

 بفهمم لشویدل نذاشت فواد البته که گذرهیم

 بود آشنا برام انگار ییجورای و بود یپیخوشت مرد
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  شه رد میلومتریک چند از ذاشتنینم یحت اونو و بودن شمیپ همش نایا عمو یول

 ....داخل ادیب نذاشتن که کرد دادیب و داد و در دم ومدا هم چنبار

 

 259پارت#

 

 کنه صحبت باهام ذاشتنینم که بود یمهم شخص کنم فکر

 

 رونیب رفت زنعمو دمیفهم در شدن دهیکوب یباصدا

 گفتینم یزیچ بهم پسرا و عمو بخاطر و بود بداخالق یلیخ

 تحمل و بود نیسنگ برام کمی که کردیم بارم حرفا یلیخ خلوت تو نماند ناگفته البته

 .کردیم سختتر برام نجارویا

 گفتنیم تصادف تو البتع که گرفتم نایا عمو از مویگوش دیشد یها اصرار با روزید

 کردن درستش واسم یول بوده الش و آش

 واسم بودن انداخته هم دیجد میس

 تلگرامم تو رفتم کردمو روشن نتمو

 بود میقبل یها شماره ی همه

 لیپروفا هی به افتاد شممچ

 زاشتنینم نایا عمو و شه کینزد بهم کردیم یسع یلیخ مدت نیا که بود پسر همون

 مینداشت یچت چیه شیویپ تو رفتم کنجکاو
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 حرکت به کرد شروع بوردیک رو دستام ناخداگاه

 

 .سالم_

 

 سواالمو جواب و ویکوفت نیا کنه چک قراره یساعت چه دونستمینم و بود نیس لست

 بده

 و دمیکش دراز یخستگ با مسکن هی باخوردن آخر در و دمیچرخ نستایا تو کممی

 .....رفتم خواب به بعد قهیچنددق

 

 260پارت#

 

 دمید باالسرم و دیحم که کردم باز چشمامو از یکی یال یزیر یباتکونا

 

 ..شام رونیب میبر کوچولو پاشو'

 

 اوشیس#
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 دونهی اون اونقد زدمیم بال بال داشتم دمید تلگرام تو و ماهک امیپ که یوقت از

 .وونمید کردیم فکر دیدیم یکس اگه کردم تکرار باخودم کلمرو

 

 زود بده جواب کنمیم خواهش ایخدا

 

  بهش بگم ادینم دلم از میزیچ ایخدا...دختره

 نبودم متوجه اطرافم یکارا از یچیه بودم مونده منتظر بودمو شمرده ساعتارو اونقد

 حوصله که رونیب بودنم انداخته جنگ و دادیب دادو با و درشون جلو بودم هرفت اونقد

 .ارهیب ادی به باز منو که بود نیا به فقط دمیام تنها االن و نداشتم گروید جنگ هی

 

 زدم چنگش زیم رو از میگوش یباصدا

 

  آقا"

 شدن نیماش سوار و رونیب اومدن االن دوتاپسر و خانوم

 

  گرفتم چنگ تو کتمو و دمیپر یصندل ازرو

 

 کن کنسل قرارارو همه+
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 قربان یول"

 

  رونیب زدم و بگه حرفشو ادامه نموندم

  هیکی من حرف که دونستیم دیبا

 بود ریگ وقت واقعا که دادنیم سالم بهم اونقد شرکت توراه

 ....رفتم سمت اون به سرعت نیآخر با فرستاد عرفان که یآدرس دنیباد

 ...تمومه یچ همه یعنی بدم دست از نویا و انسمهش تنها نیا کردمیم حس

 

 261پارت#

 

 کردم ریاج که یتیخاص یب دوتا اون دمید که دمیرس نظر مورد خونه سفره یجلو

 اونجان

 شدن ادهیپ نیماش از هول دنید منو تا

 

 رستورانن نیا تو که میداد خبر تونیمنش به آقا سالم'

 ....ال هیچ فیتکل

 

 شد باعث که یا یعصب یصدا با و بده ادامه نیازا شتریب شییگو مزخرف به نذاشتم

 دمیغر شه خفه نطفه تو صداش
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 ندارم صداتو حوصله+

 نیند انجام درست کارتونو که حالتون به یوا نیکنیم سرگرم یجوری پسرو دوتا اون

 ارمیم سرشما و آوردم تتونیخاص یب دوست اون سر شیپ هفته که ییبال

 

 گفتن یجمع حواسمون باترس

 

 اون شمادوتاهم و سیسرو بره دختره اون یکنیم یکار و یکشیم یا نقشه هی تو+ 

 ببرمش یپشت در از دختررو من تا نیکنیم سرگرم دوتارو

 

 قربان چشم'

 

  دادم تکون یسر

 چرا که دادمیم خودم به بود ایدن تو فحش یهرچ بود شده فعال باز میعصب کهیت

 .کنه دایپ فتشوکثا خانواده نیا ماهک شدم باعث

 

 قسمت یکیتار تو نمویماش و رفتم منم و شدن خونه سفره وارد لکسیر دوتا اون

 شدم خبرشون منتظر و کردم پارک یپشت
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 حرصم داشت دادنیم لفتش نقدیا نکهیازا و گذشتیم ازرفتنشون یا قهیدق ده

 ..شدیم شتریب

 کردم نگاهش عیسر میگوش امکیپ یصدا با

 

 "حله"

 

 شدم خونه سفره وارد پشت در از سرعتم تمام با جمله نیا دنیشن با

 بودم ممنوندار ازش بابت نیا از و بودم اومده باهاش یچندبار و بود فواد پاتوق نجایا

 ....باشم حفظ برشو دورو دستم کف مثل بود شده باعث که

 

 یملود ییدستشو یخال یفضا تو که یبلند پاشنه یکفشا با که ماهک دنیباد

  شد داخل یوقت زدم زل کردیم جادیا یردکنخو اعصاب

 ....شدم داخل سرش پشت عیسر

 

 262پارت#

 

  در شدن دهیکوب یصدا با

 از وحشت با که دینکش هیثان به برگشت کردو سرش پشت به ینگاه مین تعجب با

 که ییچشما با که گذاشتم جلو یقدم زدمو یشخندین کرد نگاه سرشو پشت دوباره

 کرد گاهن اطرافو زدیم دودو
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 یکنیم..کااریچ ننجا..ییا_

 

 ببرمت دنبالت اومدم+

 

 کرد نگاهم جیگ

 

 شناسمینم شمارو من دیببخش_

 ارمیب ادی به تورو خانینم نایا عموم که نیبود یبد ادم شما البد

 

  رسهینم مغزم به خون تیعصبان از کردم حس

 

  دیبا تو یول+

 یایب باهام

 گمیم من چون

 

 گفت ومدیم چشم به یادیز دنشبو کاذب که یباشجاعت

 

 نجایا زنیبر همه بزنم داد ای رونیب یریم _
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 گفتم یاغواگر یباصدا و گذاشتم جلو یقدم

 

 ستمین یبد ادم من+

 

 ددراوردم پشتم بیج از رو یهوشیب مواد به آغشته دستمال آروم نیح نیهم در

 

 میبود دوست باهم تو منو+

 

 ...گهید قدم هی و

 

 میودب خوشحال میلیخ+

 

 ...گرید یقدم

 

 کردیم نگاهم شده مسخ

 

 یکرد عالقه ابراز توبهم+

 



 

764 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 یغیج دهنش رو دادم فشار محکم و درآوردم پشتم از و دستمال و قدم نیآخر و

 ....دستام تو شد شل دینکش هیثان ۳۰ به و شد خفه دستام فشار نیب که دیکش

 

 اونجا از اطراف کردن کچ با و کردم بلندش دستام نیب و کنار انداختم و دستمال

 نیماش تو وگذاشتمش دمییدو اطیح از باهول و رونیب زدم

 

 شدم دور اونجا از سرعت نیباآخر و شدم نیماش سوار خودمم

  دادم دوتا اون به هم یامیپ نیح نیهم در

 

 "رونیب نیبزن شد تموم"

 

    دادم یامیپ هم خانوم محبوبه به نیح نیهم در و 

 

 ازت عمارت یجلو یا قهیدق ده کن آماده واسم چمدون هی ههفت هی اندازه به"

 "رمشیگیم لیتحو

 

 به ینگاه مین و داشبورد رو انداختم ویگوش انهی دهیم جواب نکهیا به توجه بدون

  انداختم بود دهیخواب ها فرشته مثل که کوچولوم ماهک

 کنه باز سرش از منو تا نقششه نایا ی همه کردمیم حس چرا دونمینم
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 ستین ادشی منو دونهی ادشهی همرو چرا اخه

 

 !حالله خونت وگرنه ماهک نباشه نطوریا که دوارمیام

 

 263پارت#

 

 ماهک#

 

 خواستم شدم روبرو نااشنا طیمح هی با که کردم باز بازور چشممو یدیشد سردرد با

 انگار که کردمیم حس و بود شده خشک گردنم بلندشد آخم یصدا که بخورم یتکون

 کردم یسع و زدم وارم وانهید افکار نیا به یپوزخند بودم زونیآو گردن زا یچندروز

 بلندشم جام از

 کجاست گهید نجایا

 وفتادیم ادمی زیچ همه داشت کم کم

 

 

 شم هوشیب شد باعث که یدستمال و....رستوران......هیالهو مجهول پسره اون
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 بلندشدو آخم یصدا بازم که بلندشدم جام از و کردم ینگاه اطرافم به باترس

  گردنم رو گذاشتم دستمو

 شد وارد یخانوم و شد باز باهول در که برداشتم یقدم

 گفت کردیم رسوخ ادم استخوان و مغز تا که یسرد یصدا با و

 

 یافتاد راه کجا نمیبب سرجات بتمرگ"

 

 کجاست نجایا_

 خونمون برم خامیم

 

  یبر ییجا یندار حق ادیب آقا تا شو ساکت"

 

  ندکردمبل صدامو

 

  کهیزن یچ یعنی_

 کنه فیتکل نییتع من واس که هیک آقات نیا

 برم خامیم

 

 زد داد یخشن یباصدا من از بدتر و گذاشت جلو یقدم
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 ادیب آقا تا نیبش تختت رو گمشو گمیم"

 کنمیم نکارویا بازور یکن ینافرمان اگه

 

 هریبگ جلومو تونهینم میخر چیه برم خامیم من کهیزن نمیب کن غلط_

 

 دیرس گوشم به زمزمش یصدا

 

  یخواست خودت"

 

 تخت رو انداختم و گرفت دستام دوتا از امیب خودم تابه و

 

 دستش تو از دستامو کردمیم یسع و زدمیم غیج دل ته از داشت یزور عجب

 بهم ممکن حالت نیتر سفت با و برداشت تخت بغل از یشال توجه یب که ارمیدرب

  بستشون

 

 پروندمیم جفتک و زدمیم غیج توان تمام با حرصم از

 دیکش لباسش به یدست و بلندشد تخت رو از لکسیر اون یول
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 نطوریا که پارچه نیا به چسبونده سوت سه چسب انگار که بود بسته دستامو یطور

 ....مچم تو رفته فرو

 

 264پارت#

 

  زدم داد نمیح نیدرهم و بلندشم جام از کردم یسع

 

 کمککککک کمکککککک_

 

 ببندم چسب با دهنتم ببندم پاهاتم نکن یرکا"

 برسه دادت به ادیب ستین یکس هم اطراف نیا درضمن

 

 درک و تیموقع واقعا داشتم تازه کردم نگاهش و شدم ساکت ترسان و درمونده

  گرفتیم میگر داشت و کردمیم

 

 برم نیبزار روخدا..تورو_

 

 نجایا چخبره+
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 کردو هوشمیب که یمرد همون که میکرد نگاه در طرف به هردومون یمرد یباصدا

 کردم نگاهش وحشت با دمید

 

 میباش راحت که بستم دستاشو کنه فرار خواستیم آقا"

 

  داد تکون یسر

 

 یکرد خوب+

 یبر یتونیم

 

 بست سرش پشت درم رفت رونیب و گفت یچشم

 

 شدم جمع توخودم و کردم نگاه مرده اون به ترس با

 االنم هیساکت به نه شمیپ قهیچنددق هیباز یوحش اون به نه

 

 نشست تخت رو کنارم اومد و گذاشت جلو یقدم لکسیر

 

 یخایم یچ..چ ممن ز..اا_
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  گفت لب ریز کردو توچشمام ینگاه

 

 خودتو+

 

 کردم نگاه شدم بسته یدستا به و گرفتم ازش نگاه خجالت با

 

 شناسمینم تورو من_

 

 .کرد نگاه توچشمام و کرد خم سرشو

 

 ؟یکشیم خجالت من از+

  کردم نگاه بهش و بلندکردم یکم سرمو

  گرفتم چشماش از نگاه و ارمیب طاقت نیازا شتریب نتونستم

 

 ..یدونیم+

 

 اومد حرف به یکوتاه مکث بعداز که سمتش دادم سوق نگاهمو

 

 لذت از یزد غیج ویکرد ناله رمیز بارها+
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 کردم نگاهش گشاد یچشما تعجبو با

 

 کردم زنت من+

 یمن لتوما

 یمن مال تهش یهرجابر ویکن یهرکار

 

 

 اوشیس#

 

 سخت براش کمی مسئله نیا هضم نکهیا مثل کردویم نگاهم داشت گشاد یباچشما

  بود

  بلندشد لرزونش یصدا

 

 داره..نن ممکان..ام_

 

 نمیس رو گذاشت بستشو یدستا روتخت خوابوندمش و شدم خم روش تشنه و کالفه

 گرفت بغضش و
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 باش نداشته میرکا توروخدا_

 

 .....گردنش تو کردم فرو سرمو حرفش به توجه بدون طاقت یب

 

 265پارت#

 

 دمیخمارنال موهاش یبو از مست

 

 ماهک کنهیم وونمید موهات یبو آخ+

 

 نمیس رو دیکوب بستشو یدستا بابغض

 

 نامرد کن ولم_

 

 دمیغر و زدم پهلوش به یچنگ

 

 نامردم من نفهم+

 

 داد ونتک خودشو و دیکش یغیج
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 بود کرده میخط خط االن وگرنه بست دستاشو شد خوب داره یمغز عجب نینرم

 ماهک

 که گفتم یاوووم طنتیباش و روصورتش چسبوندم صورتمو دادنش حرص یبرا

 تونستینم یچکاریه رمیز یول دیکوبیم اونور نوریا خودشو بلندشد غشیج یصدا

 بکنه

 ...کردیم برخورد ینطوریا امباه حاال و کنه باز چشماشو بودم منتظر ماه۸

 ...بهش زدم زل باز شیبان و دمیمال و گرفتم مشتم تو نشویس

 

 کن ولمممممم_

 ....توروخداااد

 

 بگه جملشو ادامه نداد اجازه بهش هیگر

  دمشیکش بغلم تو آروم

 

 ماهک+

 زمیعز

 یکنیم هیچراگر

  ستمین یبد ادم بخدامن

 یبود من توعاشق
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 زدیم زار و نمیس تو بود کرده فرو سرشو

 

 هم؟ تو_

 

 شده چندبرابر حاال یمشک یها مژه بااون تشیجذاب که شیاشک یتوچشما زدم زل

 ..بود

 

 منم؟ یچ+

 

 یبود عاشقم توهم_

 

 کردم شل شموین

 

 یبود عاشقم یلیخ تو نه+

 

  نمیس رو دیکوب بستشو یدستا باحرص

 

 ینبود عاشقم توکه بردار سرم از دست پس_
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 266پارت#

 

 تونمینم+

 

  کرد نگام بغض با دهیورچ لب ها بچه مثل

 واسش رفت ضعف دلم

 دمیبوس و دمیمک لبشو قیعم و جلو بردم سرمو

 بلندشد باز غشیج

 شد گونم چال قفل نگاهش که کردم یخند تک

 که یلبخند نیقشنگتر صورتم به زد زل نییپا از که توبغلم دمشیکش اروم

  کرد نگام زل زل ورنطیهم که صورتش رو دمیپاش و تونستمیم

 اومد حرف به باالخره

 

 نیکن باز دستامو الاقل_

 نیگرفت دزد انگار

 

 دمیبوس گونش رو از محکم و انداختم روپاش پامو
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  یدار فیتشر یوحش کمی زمیعز اخه+

 یکنیم میخط خط یزنیم

 

 رفت واسم یا غره چشم

 

 برم هات غره چشم یفدا اخ+

 هنوز ینکرد فراموش نویا

 

 بلندگفت بزنه زنگ گوشم شدیم باعث که غوشیج غیج یباصدا

 

  ادمهی یچ همه من_

 ستین ادمی اتفاقو اون از قبل آخر سال هی فقط

 

 نزن غیج باشه+

 

 زد غیج صورتم تو تخس

 

  زنمیم_
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 کنمیم خفت بوس با منم پس+

 

 عقب دیکش سرشو گفتم نویا تا

 

 گهید زنمینم  غیج نه_

 

 چالم تو کرد فرو انگشتاشو از یکیبلندکردو بستشو یدستا که کردم یا خنده

 ...دیخند اون نباریا که گفتم یاخ

 

 267پارت#

 

 

 بودم؟ عاشقت واقعا من_

 م؟یبود دوست باهم

 

 ماهک#

 

 میبود دوست اره+
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 شد شل شمین

 

 شد وا شتین یچ واس+

 

 من بودم کرده تور یا کهیت عجب_

 

 بلندشد هقهشق یصدا که گرفتم گاز لبمو گفتم یچ دمیفهم تازه

 

 بشم اتیباز جیگ یفدا اخ+

 

 داد فشار بغلش تو تر سفت منو که کردم یزیر اخم

 

 گهید کن باز دستامو_

 

 باالانداخت ییابرو

 

 داره شرط+

 

 یشرط چه_
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 یشد مهربون بدونم که کن بوسم+

 

  سمتش شدم براق

 

 یچ گههههید_

 

 لکسیر بود گرفته بازوهاش نیب سفت منو که همونطور و انداخت باال یا شونه

 بالشت رو گذاشت سرشو

 

 یبمون دیبا نطوریهم پس باشه+

 

  پاش نیب کرد تر سفت که بدم تکون خواستم پامو

 

 یطونیش عا عا+

 

 کن ولم_

 داشتم که یپسر دوست نیباا سرم تو خاک
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 اوشیس#

 

 دختر نیا یایزبون نیریش واس بازم کرد ضعف دلم

 نکردم یزندگ اصال که انگار چندوقت نیا تو کنمیم اعتراف

 ..دیکش یفرابنفش غیج که گرفتم گاز گونشو سفت و شدم خم

 

 یییییوحش_
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  شینیب به دمیمال آروم موینیب

  چشمام تو زد زل شده مسخ که

  شه کبود کبوده لبش که ببوسمش یطور خواستمیم

 لبش سمت کرد دایپ سوق نگاهم ناخداگاه

 ستین وقتش االن نه

 دمیکش دراز باز طاق و دمیکش عقب سرمو هکالف

 

 ماهک+
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 گفت یا بله یا رفته لیتحل یباصدا

 

 ست؟ین ادتی تو یزیچ من از اصال+

 

 نه_

 

 ؟؟یچیه+

 

 یچیه_

 

 زدم شومم ریتقد نیا به یپوزخند

 هی با عقد به مجبور مامانم یدایتهد بخاطر کردمینم سرخم چکسیه یجلو که یمن

 ستین ادشی منو داره ارزش ایدن کل اندازه برام که میکس و شدم هرزه

 

 گفتم یا باشه و دمیکش یآه

 .اطرافم یایدن از بودم خسته و داشتم یمزخرف یزندگ واقعا

 نشد بدل ردو نمونیب یحرف گهید

 نینرم از بود معلوم گرفت پناه شمیپ و بلندشد جاش از عیسر ماهک در یباصدا

 برهیم حساب خانوم
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 اتویب+

 

  شد داخل خدمه از یکی

 

 زده زنگ بار نیچند تونیگوش آقا"

 

 بره تونهیم زدم اشاره گرفتمو دستش از

 زد زنگ باز که دادم تماس رد دیمهش اسم دنیباد

 

 ..؟!هیک_

 

 زدم بهش رو یشخندین

 

 یشناسیم نویا بگم ادتهی منو اطراف یادما تو نکه+

 

 باالانداخت ییابرو

 

 یگیم راست_
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 مربوطه خودت به بود ییجایب سوال

 الیخیب

 

  دیکش دراز باز لکسیر

 

 به شده یحت و کنهینم یحسود قبل مثل که شدم یعصبان شدت به و گرفت حرصم

 هیک بفهمه کنهینم یکار خوردنش کتک متیق

 کردم یا قرچه دندون

 !خان اوشیس شانست تو دمیر

 فیضع دختر نیا یجلو......  دوفروشیخر تو رسمم و اسم تمیمعروف همه نیباا من

 بودم عالم نیتر

 بگذره هم یکوفت یروزا نیتاا کنم صبرومدارا کردم یسع

 

  بزن زنگ عموم به الااقل_

 فهیضع قلبش

 وفتهیب براشون من بخاطر یاتفاق خوامینم

 

 رو گذاشتم دستمو و دمیکش دراز بود اون طرفش هی که یا دونفره تخت رو توجه یب

 چشمم
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 بودماااا تو با_
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 ندادم ابشوجو بازم

 داد تکونم شونم رو گذاشت بستشو یدستا

 نکردم ییاعتنا بازم

 بهم نسبت و قبل حسادت حس گهید نکهیازا گرفتیم حرصم که نبود خودم دست

 نداشت

 

 بزنم حرف فواد با خامیم بده مویگوش الاقل_

 

  سمتش شدم براق و برداشتم چشمام رو از دستمو خشم با یعوض اون اسم دنیباشن

 

 االن؟؟؟؟ یزد یزر چه+

 

 کرد نگاهم وتعجب باترس
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 گفتم...یچ مگه..مگ_

 

 یاریم من شیپ و کثافت اون اسم باشه بارت نیآخر+

 

 ...داد تکون یسر ترس با وجود نیبااا یول بود اومده بدش حرفم از نکهیباا

 شدن داخل گهید دوتاخدمه و خانوم نینرم و درخورد به یا تقه

 کرد ماهک به ینگاه مین

 

 نییپا یانبار ببرنش بگم نیشد خسته و کنهیم تتونیاذ اگه آقا"

 

 از درشت یچشما با کردو بدل و رد خانوم نینرم منو نیب ترس با ینگاه ماهک

  نکنم نکارویا کردیم التماس بهم داشت نگاهش با کرد نگام ترس

 اهامب شتریب تا بترسونم و ماهک نکهیا یبرا یول ندارم یقصد نیهمچ من که البته

 تنش یگرما و چسبوند بهم شتریب خودشو ماهک که دادم تکون براش یسر ادیب راه

 گفتم بود شده بم یکم که ییباصدا کرد ها گرفته برق مثل منو

 

 گمیم بهتون شد الزم+

 



 

786 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 رونیب و گفتن یا اجازه با کارشون لیتکم از بعد و دنیچ برامون کامل زویم خدمه

 ....رفتن

 کرد نگام حرص با و گرفت رفتنشون ریمس از نگاه ماهک

 

 بود ینطوریا داشتنت دوست_

 

  لبام پشت تا اومد خنده

 نشده نیا تراز پرو تا بهش ندم رو کردم یسع یول

 خودم به چسبوندمش دورشو کردم حلقه دستمو

 نینرم حرف به متعلق ارامشو نیا شک یب کردینم یپرون جفتک و بود اروم ارومه

 بودم خانوم

 ...دهنش گذاشتم و گرفتم براش یا مهلق اروم

 گفت یمظلوم یباصدا

 

 کن باز دستامو توروخدااا_

 کنمیم یخفگ احساس
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 ینپرون جفتک که یشرط به

 دستاش کردن باز به کردم شروع آروم که داد تکون یسر مظلوم

 ..دستاش رو بود افتاده یقرمز رد که بود بسته سفت یطور

 دیمال دستشو مچ و گفت یشیآخ

 

 سوزهیم یییییا_

 

 الیخیب دمییجویم که همونطور و تودهنم گذاشتم روبروم خوشمزه یایالزان از لقمه

 زدم لب

 

 شهیم خوب+

 

 یزیچ نکرد جرعت یول انداخت بهم یا خصمانه نگاه حرص با که دمید چشم ریز از

 بگه

 کردم یسع بهم لبام فشردن با یول اومد لبام پشت تا خنده حرکتش نیا دنیباد

 ...چشمم کنار نیچ شد جشمینت و رمیبگ جلوشو

 میخورد کنارهم در سکوت در غذارو

 کرد جمع هارو غذا و اومد خدمه بعد کمی

 زد اتاق تو یبلندشدوچرخ
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 کجاست نجایا_

 

 زدم یشخندین

 

 اتاق+

 

 کرد نگام سیف پوکر

 

 میا منطقه شهرو توکدوم نهیا منظورم_

 درخته پر اطیح اخه

 

 نیعاد درختا+

 بودن درختا دارو نیهم داشتمم تهران تو که یتوعمارت

 

 آهاااا_

 م؟یشد آشنا باهم چطور تو منو
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 نگاهش که یاون به زدم زل و سرم ریز گذاشتم دستمو و دمیکش دراز تخت رو کالفه

 بود رونیب به همش

 ... باسنش سمت کرد دایپ سوق نگام ناخداگاه

 یخواستن و بزرگ

 زدم یشخندین خودمه دهپرور دست نکهیا ادیبا

 

  مزخرفات نیا دنیپرس یجا به+

 ادیب ادتی و شه خاطره دیتجد ممکنه یبد دلم به دل کمی قبل مثل اگه

 

 کرد بهم یچپ چپ نگاه و برگشت همونجا از

 

 ..ادیب ادمی یزیچ خامینم گهید سال صد ادیب ادمی نطوریا قراره اگه_

 

 اد؟؟یم بدت ازمن نقدریا+
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 کرد بهم یهرحس از یخال هنگا
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 بهت نسبت دارم یا یخنث حالت ادینم بدم_

 

 نهینب زارمو افهیتاق شدم پهلو به و دادم تکون یسر حرص با

 

 گرفتیم ازم اشتباهمو یکارا تاوان داشت خدا شک یب

 اوردم سرش و نبود حقش ماهک که ییکارا تاوان

 زدم مخود کردن یخال یبرا و ناحق به که ییکتکا و نایتوه

 اومد پشتم از صداش

 

 ؟؟یشد ناراحت_

 

 ندادم جواب

 ....ای کنه ارومم تونستیم خواب االن فقط و بود ختهیر بهم اعصابم

 

 !ماهک بدن

 

 

 زد لب پروندیم سرم از هوش که یناز یباصدا
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 ادیب ادمی کن یکار هی یتوبگ یهرچ باشه_

 

 نداشتم اعتماد گوشام به

 گفت؟؟؟ یچ االن نیا

 

 کرد؟؟ قبول زود چرا

 بده؟ وا شد باعث یچ

 

 برگشتم طرفش به نباشه معلوم کردمیم یسع که یباتعجب

 

 ؟؟یمطمئن+

 

 زد لب دادو تکون یسر شک با

 

  تورو ادینم ادمی درسته_

 .... یول

 

 رونیب ادیم شکافهیم نمویس االن قلبم کردم حس زد که یحرف با یمکث از بعد
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 ندارم تویناراحت طاقت_

 

 کرد صورتموپر کم کم لبخند

 هم ومدینم ادشی منو که یزمان یحت منو هیناراحت طاقت دلبرم که بهتر نیا از یچ

 نداشت

 

 سمت دمشیکش کمرشو دور انداختم درازکردمو دستمو درازکش حالت توهمون

 خودم

 

 ..نمیس رو گذاشت سرشو معذب و حرف یب
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 دادم فشارش لمبغ تو تر سفت و نشوندم موهاش رو یآروم ی بوسه

 

 باشه کنارم خواستمیم فقط و کنم یکار خواستمینم

 برد خوابم یکِ دونمینم که کردم نوازشش اونقد

 خوابه خوابه ماهک دمید که کردم باز چشمامو از یکی جیگ در به یا تقه یباصدا

 برداشتم قدم در سمت و بالشت رو گذاشتم سرشو اروم
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 دمید در یجلو فضولو ی خدمه از یکی در کردن باباز

 

 گرفتن تماس بار نیچند مادرتون صبح از آقا"

 نینیبیم بد نینکن دیبا که ویکار اون اگه که برسونم اطالعتون به حتما وگفتن

 

 کردم کردیم دمیتهد مامانمم بالحن خدمه هی نکهیا از یا قورچه دندون

 

 گذاشت عقب یقدم باترس که دید چطور چشمامو دونمینم

 

  اقا دی...ببخش"

 بگم گفتن خانوم

 

 دمیغر باخشم

 

  بکننت سگا و نگهبانا ندادم تا چشمام یجلو از گمشو+

 کثافت

 

 رشدیسراز ها پله از و کرد پاتند عیسر
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 برگشتم طرفش به ماهک یدماغ تو یباصدا

 

 شدهیچ_

 

 گفتم یاروم بالحن و بزارم کنار شمویپ قهیچندددق تیعصبان اون کردم یسع

 

 بود ها خدمه از یکی یچیه+

 ؟یشد بدخواب

 

 بالشت تو کرد فرو سرشو باز و داد تکون یسر

 

 که میگوش سمت کردم پاتند افتاد ادمی کهیزن اون حرف که برم طرفش به خواستم

 برداشتمش و بود لنتیسا رو

 رمیبگ تماس کثافت دیمحش نیباا تا رونیب زدم اتاق از اروم

 ...کنه لتید مامانمو مخ بزنه زنگ کم
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 دمییسا روهم دندونامو توگوشم زشیانگ نفرت یصدا دنیچیباپ
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 مییآقا سالم'

 

 راه که ارمیم سرت به ییبال یبد لیتحو کصشر مامانم به یبزن زنگ گهید باری+

 باشه ارزوت رفتن

 

 .....ایس'

 

 شو خفه سیه+

 نتکو آب از آبم و ادیبرم دستم از یهرکار که دارم قدرت نفوذو اونقدر که یدونیم

 خورهینم

 

 کردم قطع ویگوش مزخرفش یحرفا به دادن گوش بدون

 دادم ازدواج نیا به تن کردم یغلط عجب

 بودم رکردهیگ گِل تو خر مثل حاال

 شمیم بدبخت  دارم زن بفهمه اگه موندیم کنارم هم درصد هی ماهک اگه

 

 کنهیم ترکم شهیهم یبرا

 بدم طالق و کثافت کهیزن نیا گندش دراومدن از قبل تا کنم یکار دیبا
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 به یسرک تا رفتم نییپا طبقه طرف به باغرور و گذاشتم مایهواپ روحالت ویگوش

 ...کنن درست و ماهک عالقه مورد یغذا بگم و بکشم خدمه
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 رفتم اطیح طرف به الزم موارد کردن گوشزد بعداز

 

 اقا بله"

 

 زدم لب یا یجد بالحن

 

  نمییب+

 کنم حس

  نیدیکش ییاریپذ تو یسرک

 ارمیم در چشماتونو

 ...ندارم یشوخ نیدونیم

 

 نییپا انداخت سرشو باترس
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 ارباب امرشماست امر"

 

 دمیکش یا تازه نفس و دادم تکون یسر

 اطراف نیا یها نیزم و بودم اومده بود میپدر اموال جزو که افتاده دور یروستا هیتو

 ... گرفت تعلق من به همه پدرم بعد که بود من اسم به همه

 فرار عشقم با یروز هی کردمینم فکر چوقتیه و ندارم یچندان خاطره نجایا نیازا

 ارمیب پناه نجایا به و کنم

 

 دمید ها پله از اومدن درحال و ماهک که برم خواستم ها پله طرف به یاروم یباقدما

 که مکرد نگاه نگهبان یجا به و برگشتم بااخم بود دهیپوش که یا یبند تاپ دنید با

 بافاصله و ستادنیا در به پشت همه دمید

 

 رفتم طرفش به یآروم یباقدما شد راحت المیخ نکهیبعدازا

 

 خوابالو گهید یدیخوابیم گهید کمی+

 

 دیکش یا ازهیخم کردو نگاه بهم بلندکردو سرشو
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 بودم خسته_

 کوفتست هنوزم بدنم

 یداد بهم که هیا یکوفت ازهمون فکرکنم

 

 نبود یسخت کار کردم هوششیب باهاش که هیا یهوشیموادب منظورش نکهیا حدس

 

 گرفتم خودم به یا یجد افهیق نگهداشتمو خندمو زور به

 

 بود الزم ستین تیحال زادیآدم زبون دونستمیم+

 

  برگردوند رو کردو بهم یاخم جملم نیا دنیباشن

 بهم رسوند خودشو فضول یها خدمه از یکی لحظه همون

 

 نیبخو جان خانم سالم-

 ارمیب قهوه ای ییچا براتون نییبفرما

 

 انداخت نییپا سرشو که کردم سرتاپاش به ینگاه بااخم

 ...فضول کهیزن
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 شدیم خندم باعث که یبالحن و سمتش دیکش خودشو  دولت هفت از الیخیب ماهک

 گفت یا یلکیگ مثال زبون به

 

 قوربانت به جانِت خانِم یووو_

 اریب یچا هی

 

 پاتند آشپزخونه طرف به و گفت یچشم کرده که یا ینیریخودش از یاخوشحالب زنه

 و مبل نیتر یا فاصله با ماهک نشستم مبل رو و میرفت سالن طرف به باهم. کرد

  نشست کردو انتخاب

 کردم یاخم

 

  کترینزد ایب+

 ینشست اونجا چرا

 

 راحتم_

 

 نزن زرمفت+
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 نجایا ایب گمشو نشدم سگ تا

 

 یبااخم نشست فاصله با وکنارم بلندشد جاش از باترس که زدم ارهاش کنارم به و

 ضیباغ کردم حلقه کمرش دور دستمو و سمتش دمیکش خودمو و کردم براندازش

 د ز لب

 

 بردار دستتو_

 

 زدم یشخندین

 

 چرا؟؟؟ اونوقت+

 

  کردم فکر که شتریب_

 باشه؟؟؟ راست حرفات معلوم کجا از

 

  زد که یحرف زا دینرس مغزم به خون کردم حس

 توهم دمیکش اخمامو

 

 ....نکردم خورد تودهنت دندوناتو تا نخور گوه نیازا شتریب+
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 زد یا یطرف هی پوزخند

 

 نداره جواب حق حرف هه_

 

 منه کردن یعصب هدفش دونستمیم نکنم بحث باهاش گهید کردم یسع

 ....کورخونده یول

 

  ییچا اوردن و خدمه باااومدن

 کنه گم گورشو کردم اشاره بااخم که کرد اهموننگ منتظر

 

 زدن بهم و زمان و نیزم ماهک یعمو خانواده تااالن دونستمیم

 کنن یزیچ یتیشکا نداشتن جرعت یول

 پابزاره ییطایمح نیتوهمچ بتونه که نبود یزیچ ماهک یعمو شغل هرحال به

 

 کرد اطراف به ینگاه و پاشد زیروم گذاشت و خورد کمی شوییچا ماهک
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 شهیم تنگ دلش ادم نجایا_

 

 دادم تکون یسر

 

 انیب قراره دوستام هفتست اخر فردا+

 ادیدرم یکور و سوت از نجایا

 

 داد تکون یسر الیخیب

 

 دوارمیام_

 یراست

 

 هوم+

 

 بود؟؟ من یزندگ تو یکس_

 

 کردم یا قرچه دندون

 

  منه کردنه سگ سواال نیا از هدفش دونستمیم
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 دمیرغ لبام نیب از زور به

 

 آره+

 !من

 

 کرد چپ چشاشو کالفه

 

 تو جز_

 

 !چکسسسسیه+

 

 ....کرد سکوت کوبندم لحن از
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○●○●○●○●○● 

 

 ماهک#
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  اوشیس رنگارنگ یدوستا باورود

 کردم نگاهشون باالرفته یباابروها

 شناختمینم چکدومشویه و بود نجایا ادم لیا هی اندازه به

  نمیب سایوا لحظه هی نه یول

 

 ... مگه نیا

 

 ستتتتتتین سجاد مگههههههه نیا

 

  بازوش به زدم یکی سمتشو کردم تند قدم یباخوشحال

 

 برگشت سمتم متعجب زدم بهش که یا ضربه با که بود بخند بگو درحال

 

 سالم عههه"

 یکنیم کاریچ نجایتوا

 

 زدم یینما دندون لبخند

 

 تو مثل منم_
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 و اوشیس شده سرخ افهیق برگشتنم با ردک دایپ سوق پشتم به من از نگاهش کم کم

  دمید

 دوسر وید ای پسرست همون نیا اخدای

 

 کرده؟؟؟؟ دعوتت نجایا یک+

 

 اوردمیدرنم سر یزیچ نشونیب بحث از و بود تلخ یلیخ سجاد پوزخند

 

 بده جواب تاخواست سجاد

 نمونیب دیچیپ یدختر پرعشوه یصدا

 

 جان اوشیس"

 سجاد داداشم کنمیم یمعرف

 

 کردم سجاد و دختر اون نیب ینگاه باتعجب و باالرفته یابروها با

 ...یریز سربه و یآخوند رهنیپ با سجاد و جلف پیت هی با دختره

 

 ...رفته یرآبیز مامانش معلومه
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 گرفت خندم خودم فکر از
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 بود یکج دهن هیشب شتریب که زد دختره اون به یلبخند زور به اوشیس

 االن که یخصومت نیا لیدل گردوندم اوشیس پسره نیا و سجاد نیب ینگاه یجیباگ

 کردمینم درک و رونیب بزنه چشماشون از خواستیم

 

  افتاد چشمم یا دهیکش و بلند قد دختر به یدست اومدن باجلو

 

 ...بود توچشم ادهیز شیورزشکار اندام

 

 .... و داد دست سجاد خواهر با

 

  کرد بغل و اوشیس

 

 ییدایپ کم پسر یچطور"
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 زد یا یطرف هی لبخند اوشیس

 

 یزندگ مشکالت ریدرگ+

 

 بازوش رو زد یکی

 

 یزندگ مشکالت گهیم نیهمچ"

 ببر لذت تیمجرد از بابا

 

 دختره کلفت یصدا اون و نشونیب بحث به باچندش

 دادم گوش بودش کرده پسرا هیشب شتریب که

 

 دوجنسست؟؟ ایخدا

 

 صورت ونا به اومدن هم گهید دختر چنتا طبع به

 

 یجِرل سالم+

 

 که کنه بغلش اونم خواست و جلو اومد دیسف حد از شیب دختر هی
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 و شدم اوشیس کینزد تند ییباقدما ناخواسته و گرفت حرصم لحظه هی چرا دونمینم

 گرفتم سفت دستام تو دستشو

 

 کرد نگام باذوق همراه یباتعجب و دیماس اوشیس تودهن حرف

 

 اوشیس هیک لیاستا خوش یبارب نیا اوه"

 

 بود پسرا از یکی یصدا

 

 دوکمرم انداخت دستشو اوشیس

 

 ماهک دوستم+

 

 برگشتم طرفش به خصمانه

 

 بود؟؟؟؟ نیهم زدیم حرف کع یمرز و حد یب عشق از نقدریا

 

 دوست؟؟
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 ش؟؟ییمعمول جنس از اونم
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 به وناروا خدمه و نداد اجازرو نیا که ارمیدرب تودستش از دستمو خواستم باحرص

 ....کرد دعوت ییرایپذ طرف

 

 کردم حوالش ینگاه باخشم

 

 کن ولم جونم دوست_

 

 گردوند چشم کالفه

 

 که یریگیم پاچه باز+

 

 روبازوش زدم دستم یکی اون با و زدم یپوزخند

 

 شماست به مختص که شدن هار_
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 دادم ادامه یتلختر بالحن و

 

 دوست یآقا_

 

 بودن ها بچه که ییجا طرف به دیکش دستمو ولزم و جلز به توجه یب

 

 یباش ممیمعمول دوست یحت+

 !منه ریز جات اخرشب تهش

 

 شد سفت نمیس نوک کردم حس چرا دونمینم گفت که یزیچ از

 

 ر؟؟؟یتاث همه نیا حرفش هیبا

 

 کنم فکر شیص*صک جمله اون به کمتر و ارمین خودم  یرو به کردم یسع

 

  کنم فیتوص مردو نیا خواستمیم اگه

 

 بود یواقع جنتلمن هی
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 !سگش جنس از البته

  واال

 نداره که یحساب درست اخالق

 

  جاگرفت یا دونفره مبل رو

 نگاه تا برسونم صفر به باهاش فاصلمو کردم یسع امکان حد تا و نشستم کنارش منم

 شه کنده دشیورز بدن رو از چندش یدخترا اون

 

 زمیعز"

 ینیبش بافاصله کمی یتونیم جاهستا

 

  دنیخند دختر اون مضخرف حرف نیا به همه

 

 ؟یخندیم من به هه

 !ماهک گنیم من به

 

 زدم لب خونسرد

 

 اسمت؟_
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 باال اورد دستشو یزیام تمسخر بالحن

 

 اجازه خانوم"

 

 یمحدو یلیل

 

 بلندترشد جمع ی خنده یصدا

 

 وقته؟ چند_

 

 کرد کم خندشو

 

 وقته؟ چند یچ"

 

 یاور یشاد یکرد فکر خورده بهت چس بو که_

 

 همانا نیزم رو جمع شدن ولو و جملم گفتن
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 ....نگاه نگاه اوسگلنا ملت

 رنیبگ گاز و نیزم مونده کم

 

 شونیباز هَوَل نیا به نه خاصشون ژیپرست اون به نه

 

 شد گم هاشون خنده نیب یلیل گفتن هه یصدا

 زد لب یا یالت یباصدا

 

 ...پا هی خودت واس ایارشوریخ"
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 لکسیر که اوشیس به ضیباغ و گفتم یآخ شد گرفته پهلوم از که ینشگوین با

 ...انداختم بود جلو به چشمش

 

 برگشتم طرفش به ها بچه از یکی یباصدا

 

 اوشیس میاومد چرا یدونیم تشیراست"
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 باهات ما نظرته مد یمبلغ هر نهیزم نیا در و داره اجیاحت تو هیطراح به ما شرکت

 مییاوک

 

 گفت یمعترض بالحن و وسط دیپر(یلیل) ارشوریخ نیا باز

 

  یزنیم حرف یرسم نقدریا چرا حامد عهههه"

 خودمونه از که اوشیس

 

 کدوماش؟ از یعنیخودمون؟ از انداختم باال ییابرو

 

 شتریب هیکار قرار هی حال هر به خب نه'

 

 کرد یمصلحت یا سرفه اوشیس

 

 کمکت مشکالت تو مشیم خوشحال من خب یول میهست بیرق ماباهم درسته نیبب+

 بدم لیتحو زود کارو ندارم وقت یدونیم که خودت یول کنم

 

 ؟؟یکنیم رد یعنی'
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 داد تکون یسر اوشیس

 

 بود یمزخرف جمع

 دادنیم گوش نایا مزخرفات به و بودن شده ساکت همه

  شدمینم متوجه حرفاشون از یچیه

 رفتم آشپزخونه طرف به

 

 بود کار به مشغول یچندنفر

 بودن گاز اجاق سر هم یچندنفر و کردیم زیتم یسبز یکی

 

 و انداخت بهم یا یجد نگاه مین که گرفتم یتدافع حالت خانوم نینرم دنید با

 گفت یترسناک بالحن

 

 دخترجون هیچ"

 

  گرفتم قالب پشتم دستامو

 

  سررفت حوصلم_

 خوامیم تنقالت
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 گفت تصوراتم برخالف یول کنهیم مخالفت االن کردم فکر

 

 نایم'

 واسش اریب نوتال و توت خچالی از ایب

 

  نشستم یصندل رو ذوق با گذشت کنارم از و

 

 کردنیم نگام یجور هی همه

 

 گفت کردیم پاک یسبز که یرزنیپ باالخره

 

 جان مادر"

 ؟؟ییآقا هیا غهیص زن

 

 اووووم_

 نه نیبخوا راستشو

 

 دستش رو زد یکی و گرفت گاز لبشو
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 شنیم یعصب بشنوه جون خانوم:

 

 دادم تکون براش یسر یجیباگ

 

 جون؟ خانوم_

 

 گمیم اقارو مادربزرگ

 مادرشون مادره

 

 اوه_

 نجاست؟؟یا مگه

 

 ییباال یروستا رفتن یدوروز نه:

 

 ؟؟؟؟ییباال یروستا_

 باشه؟؟؟؟؟؟ داشته نییپا باال که روستاست نجایا مگه

 

  جان خانوم بله:
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 آقاست هیناتن برادر و بزرگ خانون روستا نیا خان

 

 داره برادر مگه عه_

 

 یناتن بله:

 اوشهیآقاس یاصل خان البته

 سونِر آقا به سپردن نجارویا امورات شهر تو کننیم ادارع دوتاشرکت شونیا چون یول

 

 کردم یا خنده

 

 نینگهدار حرف شما چقد ماشااالا_

 رهیدا رو نیختیر شونویزندگ اطالعات قهیدق۵تو

 

 کرد یاخم

 

 دخترجون کن صحبت درست:

 

 قشنگم یفرنگ توت و نوتال خوردن ادامه به و کردم جور و جمع خودمو یکم

 .....دمیرس
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 رفتیم سر گهید حوصلم یبد یلیخ صورت به داشت کم کم

 شد تموم خوردنمم

 

 رفتم یا غره چشم کردنیم پچ پچ آروم که یدختر دوتا به

 

  بود دهیخواب همهمه

 بودن استراحت درحال ای بودن رفته مهمونا دونمینم

 

 بهم بود زده زل اخم من هیبا دونمینم اسمشو که هم رزنهیپ اون

 

 دادم تکون براش هیچ یمعن به یسر
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 داد تکون واسم یسر تاسف به

 

 ؟؟؟یبود اتاق هیتو آقا وبایستین آقا محرم واقعا دخترجون:

 

  یصندل به دادم هیتک

 دادم تکون یسر یجیباگ

 

 شهیم یچ مگه_

 مینکرد یکار ماکه

 

 و خل خان نیا کنه حاملمم بود مونده کم نکهیا جدااز البته گرفتم فاکتور توذهنم

 چلتون

 

 بدم اطالع پس شد واجب:

 

 یک به_
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 زیم ازپشت بود درد و یریپ اثر در کنم فکر که اوخ اخ و بازور بهم دادن جواب بدون

 بلندشد

 

 دراومد پزخونهآش از خودش و کنه جمع گفت دختر هی به هارو یسبز

 

 خبره چه انگار بود کرده چیپ بقچه خودشو یطور دختره

 

 دادم تکون یسر یباخستگ

 گرفتم کسالت کردم زیآنال و ملت بس از

 

  شدم باکالس چه اوه

 !!!!!گرفتم کسالت

 

 طرفم هی از و کردم دایپ عمومو هوی بودم آواره و نداشتم خوردن واس نون روزیتاد

 اوشیس

 

 بوده خوب سال هی نیتوا میزندگ ها هگفت طبق البته

 

 !اوشیس گفته طبق البته
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 دمید اوشیس با ییرایتوپذ پسرو هی و دختر دوتا  فقط که دراومدم آشپزخونه از

 بودن رفته همه

 !بهتر

 .صداشون سر از بود داده رد مخم

 

 ....نشستم مبال از یکی رو و شدم ییرایپذ وارد یآروم یباقدما
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 سمتشون شد دهیکش نگاهم

 

 ^_^قشنگا اون از یرنگ چشم پسر هی و بودم دهیند که یدختر هی و یلیل

 

 یینجایا یکِ تا زمیعز"

 

 کردم حوالش ینگاه مین یلیل مزخرف یصدا دنیباشن
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 باشه نجایا اوشیس که یتازمان_

 

 اومد صورتش رو حرفم از یلبخند مچهین اوشیس

 

 اومد سرم شتپ از ییصدا که بگه یزیچ باز خواست

 

 یاومد یکِ داداش اوووووف"

 ینداد چراخبر

 

  گرفت درآغوش پسرو اون بلندشدو جاش از یخوشحال با اوشیس

 نبود یسخت کار باشه سونر شخص نیا نکهیا حدس

 

 نشست و داد سالم یگرم به باهممون

 

 یریگینم خبر+

 گرمه بهترون ما از سرت

 

 بابا نه"

 نشم مزاحم گفتم
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 جمعمون تو دیچیپ یلیل پرعشوه یصدا

 

 معرفت یب بود شده ذره هی واست دلم سونر یوا"

 

 زد لب یطونیش بالحن و زد یچشمک سونر

 

 آخرشب یدلتنگ رفع زمیعز=

 

  تر عیوس یلیل لبخند و افتادن خنده به همه حرفش از

 

 بود روصورتش یکیکوچ اخم که کردم نگاه اوشیس به

 شد؟؟؟ ناراحت کرد دعوت تشتخ به ویلیل شب داداشش نکهیا از یعنی
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 من سمت شد دهیکش سونر نگاه

 

 ؟؟یکنینم یبارومعرفیز یبانو نیا اوشیس=
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 زد لب ششیپ قهیچندددق لحن خالف بر یا یجد بالحن اوشیس

 

 هستن دوستم+

 

 کرد یمعرف دوستش منو باز هه

 

 بلندشد جاش از اوشیس که بگه یزیچ خواست سونر

 

 میراه خسته میکن راحتاست کمی میبر ما+

 

 راه اون به زدم خودمو یول بودم من شک یب مخاطبش

 

 زوره؟؟؟؟؟ مگه آقا

 باشم اتاق هیتو باهاش خوامینم

 

  کرد ترک جمعو یزیآم دیتهد نگاه مین از بعد و بگه نتونست گهید توجمع

 

 بلندشد یلیل هیکنار دختر یصدا
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 هکنیم خشک پوستمو شهیهم روستا نیا یهوا و آب'

 

 زد یچشمک سونر

 

 شهیم نرم نرمه دستت به یبزن هست آب هی'

 

 اوردمیدرن سر حرفشون از بلندشد قهقهشون یصدا

 رونیب زدم جمعشون از صدا سر یب و بلندشدم

 یا یکلیه دختر دوتا به تعجب با شد دهیکش بازوم که برم خواستمیم اطیح طرف

 کردم نگاه بودن دهیچسب بازوم از که

 

 باال طبقه سمت کشوندن منو زور به

 

 یکنیم کاریچ یهوووووو_

 

 اقاست دستور نزن ؛حرف
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 پا و دست باحرص گرفت قرار دهنم رو گهید دست هی که بزنم غیج باز خواستم

 بودن تشن غول یادیز دوتا اون یول زدمیم

 

 انداختنم زور به و میبود اومده رونیب ازش که یاتاق همون سمت بردن منو بازور

 زد مک و گوشم ریز و شد حلقه دورم ییدستا وارید به بکوبم رگشتمب تا داخل

 

 شد خیس تنم یموها

 یلعنت

 جنبم یب چقد من

 

 کن ولم_

 

 تخت سمت دیکش کردو حلقه دورم سفت دستاشو حرفم به توجه یب

 

 گفتم یچ یدیشن_

 

 روم زد مهیخ امیب خودم تابه و تخت رو خوابدندم

 

 ؟یلجباز نقدریا چرا+
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 یکشیم عذاب شتریب یکن یبازلج هرچقدر

 ستین ادتی االن که فیح یول شده ثابت بهت قبلنم نیا

 

 روم انداخت شتریب وزنشو که ارمیدرب رشیز از خواستم دستامو باحرص

 

 اخ_

 ینیسنگ

 

 زد لب گوشم ریز یخمار بالحن

 

 ماهک باهام نکن لج+

 .لهیتکم تمیظرف

 

 283پارت#

 

 زدم لب خودش از آرومتر بالحن

 

 بده فرصت بهم_

 ادینم ادمی تورو من
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 داد تکون سر باحرص

 

 کنه آرومم تونهیم تنت فقط بعدش به نجایازا دادم فرصت بهت ماه8 اندازه به+

 

 نهیس شد پودر کردم حس که داد فشار مشتش تو یطور نمویس جملش اتمام با و

 بدبختم

 

 آآآآخ_

 

 زد گردنم به یسیل

 

 سیه+

  من هیکوچولو

 زوده گفتن آخ واس

 

  باال داد رهنمویپ حرکت هی با

 

 شدم سرخ خجالت از
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 ندارم شویآمادگ من_

 

 زد نیسوت رو از یسیل و برد جلو سرشو حرفم به توجه یب

 

 رمیبگ جلوشو کردم یسع یول شدمیم سیخ داشتم

 بودم نکرده باورش کامل هنوز من

 

 کنم دورش خودم از کردم یسع و گرفتم سرشو

 

 نکن_

 ؟؟؟؟یفهمیم

 ؟؟؟یهست یتوک شناسمینم چیه من

 

 284پارت#

 

  بده دست بهم جنون حس شدیم باعث گوشم ریز زدنش نفس نفس یصدا

 ....دادیم نشون العمل عکس بهش نسبت نقدریا بدنم چرا دونمینم
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 کرد قفل پاهاش با پاهامو و داد فشارم سفت بازوهاش نیب

  دیمک قایعم و گذاشت لبام رو و لباش

 نمیس نوک رو سرشو بهم توجه یب لبم گوشه گذاشتم دستمو و گفتم یکشدار آخ

 زد بهش یکیم و گذاشت

 

 ندازهیم کار از مغزمو ستماتیس بدنت اووووف+

 یدار یتوچ دختر

 

 دیرکشیت ردلمیز رگوشمیز خمارش یصدا دنیباشن

 

 دمینال

 

 اوشیس_

 

 دیمک چونمو و داد فشار مشتش تو واشی نمویس

 

 اوشیاوش؛عمرسیس جونه+

 

  دمیکوب تخت رو کمرمو و کردم چنگ توموهاش دستمو
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 ....بود خمار خماره چشمام بودمو شده کیتحر

 

 285پارت#

 

 ... بودم شده خود یب خود از که کردیم نوازشم و رفت صدقم قربون اونقد

 

 آوردم در پام از واشی و رفت شلوارم طرف به دستش آروم

 

  دمیزلر خودم به شورت رو از میزنانگ فشردن با

 کردیم خورد اعصابمو نیا و دادیم نشون العمل عکس بدنم یادیز

 

 روم زد مهیخ باز زود و شد لخت خودشم آوردو در شورتمم

 

 حل و شد زونیآو لوچم و لب از و آب دارش پک کسیس و یعضالن بدن دنید با

 کردم طلب بدنو نیا تو شدن

 

 دمشیدیم بازور که بود خمارشده یطور چشمام
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 دیمالیم پام نیب شویمردنگ

 

 من بشم خمارت یچشما یفدا آخ+

 خوادیم یچ من یکوچولو

 

  کنم یریجلوگ دنمیکش آه از کردم یسع لبم گرفتن گاز با

 حس داد ادامه کارش به توجه یب چون داشت دادنمو آزار قصد نکهیا مثل اونم

 ....کارش دادازیم دست بهم جنون

 

 دمینال

 

 اااوشیس_

 

  اوشیس جان+

 یخایم یچ بگو

 

 بودم مونده هیروگر

 

 کن تمومش_
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 زد لب طنتیباش

 

 یخایم یچ یبگ دیبا نچ+

 

 نشیس رو زدم یعصب و غیج حالت به

 

 یکن پر سوراخمو خامیم_

 

 شد گشاد درد از چشمام واژنم تو شیمردونگ کل بافرورفتن

 

 واشی سوختم اوخ_

 

 شده تنگ چه من خانومه جوووون+

 

 از زد بهم که یمحکم ضربه با شدم لذت غرق برد کار هب واسم که یخانوم لفظ از

 کردم یبلند ناله لذت و درد

 

 دمینال باناز
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 یکلفت یلیخ_

 

 تو کرد فرو انگشتاشو از دوتا ازپشت و رمیز برد دستشو و دیکش نمیس به یدست

 گرفت گوشم الله از یگاز و شد خم باسنمو سوراخ

 

 مدت نیا تو یشد تنگ یادیز تو بودم نیهم من+

 

 به یچنگ و دمیکش یا خفه غیج کرد وارد بهم هردوطرفم از که یمحکمتر ضربه با

 زد کمرش

 

 گفت یخمار یباصدا و کرد یا مردونه خند تک

 

 ننداز پنجول کوچولوم گربه+

 

 چنگ شتریب پشتشو و نبود خودم دست غامیج گهید کرد محکمتر هاش ضربه و

  بود شده نخش یادیز دیدیم تار چشمام درد از زدمیم

 

 واشی کمی یییا_
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 شتریب جلو از هاشو ضربه شدت و کرد واردم پشت از که انگشتش چهارتا حس با

 ......شدم یخال دمیکش توگردنش که یغیج با و شد تر تند نفسام کرد
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 کرد یخال توم یا مردونه آه با هم اوشیس چندضربه بعداز

 

 یداغ اخ_

 

 دیلنا خمار و زد زبون چونمو

 

 هیتو بدن اثرات+

 برام کمرنموند

 

  گذاشتم گردنش رو دستمو و زدم یا خسته لبخند

 دیبوس آروم مویشونیپ و کرد چشمام تو یا رهیخ نگاه

 بوسه نیا از شدم لذت غرق
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 بلندشد آخش که بخوره تکون خواست

 

 ناخونت با یکرد داغون کمرمو+

 

 گرفتم خندمو یجلو زور به زدم کمرش به که ییچنگا یآور ادیبا

 

 نندازم چنگ منم یباش میمال یخواستیم_

 

 داد تکون سرشو

 

 یدار دوست میمال پس اها+

 

 زد یشخندین

 

 بهتره خشن همون_

 

 یآه ناخواسته گذروند پام یال از دستشو و نشوند نمیس رو یبوس و کرد یخند تک

  بلندشد جاش از که دمیکش

 بعدبره کنه تشنه منو خواستیم نامرد
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 زدم لب خمار و آروم

 

  ینامرد_

 ؟؟؟یدونستیم

 

 کردم چپ چشمامو حرص از من و دیچیپ اتاق یفضا تو قهقهش

 

 که یطور گرفت بغلش تو سفت منو اوشیس و دمیکش غیج در یناگهان شدن باز با

 ....نباشم معلوم

 

 ...دنیباد

 

 287پارت#

 

 شم روح قبض موند کم در یجلو عصا با ��یرزنیپ دنیباد

 

 یکرد باز خونه فاحشه نجایا اوشیس:

 

  گرفت وجودمو سرتاسر خشم داد نسبت بهم که یزیچ و خجالت از
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  مینداشت یدرست تیوضع

 باگفتن

 

  منتظرتم نییپا:

 

  دیکوب درو و رفت رونیب 

  بود کرده یپرنگ اخم که کردم اوشیس یچشما به ینگاه

 

  دیپوش شلوارشو و بلندشد جاش از زود

 منشست تخت رو شده مسخ

 

 بود یک اون اوشیس_

 

 بزرگمه مامان+

 

  دهنم یجلو گذاشتم دستمو و دمیکش ینیه باترس

 

  ستین یزیچ سیه+

 امیتاب رونیب یاینم اتاق از
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 دادم تکون یسر و دمیباالکش نمیس یرو تا پتورو

 

 رونیب زد گردمیبرم باگفتن و زد یشخندین حرکتم نیا دنیباد

 

  بود یک گهید رزنهیپ نیا اوووووف

 فاحشه؟؟؟؟ گفت بهم

 شناسن؟یم فاحشه هی عنوان به منو اوشیس ی خانواده یعنی

 رفتیم رژه مغزم تو که یجورواجور یفکرا از اعصابم و بود شده ریگ در یلیخ فکرم

 ....بود خورد

 

 اوشیس#

 

  افتادم راه بزرگ خانوم کار اتاق سمت به

 دادمیم خرج به یصبور دیبا یول نداشتم و زن نیباا اعصاب جنگ ی حوصله اصال

 

 شدم داخل دمیشن بزرگ مامان جانب از که یا یجد تو ایب با که زدم یا تقه

 

  بود دستش تو عصاشم و بود نشسته شیشگیهم مبل رو
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  کرد برانداز سرتاپامو بااخم

 

  سالم+

 

 کیعل:بزرگ خانوم

 یافتاد ماهم ادی عجب چه

 هیچ ومدنتا لیدل دمیفهم کنم فکر دمید که یزیچ با البته

 پسر ینگرفت زن تو مگه

  هرزه مشت هی دنبال یافتاد یبگردون باخودت دخترو اون نکهیا یجا به

 

 کردم یا قرچه دندون داد ماهک به که ینسبت دنیباشن

 

 نیکن شروع بعد برسم راه از نیبزار+

 عالقه چیه اصال و کرد اجبار منو مامانم که بود نیا فقط دیمحش با من ازدواج لیدل

 ندارم بهش یا

 منه یشرع زن نیزنیم یفاحشگ انگ بهش که دخترم نیا

 

 شد دتریشد اخماش
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 ؟؟؟؟یکنیم کاریچ مونیخانوادگ یآبرو با یدار هست حواست:بزرگ خانوم

 

 288پارت#

 

 هه+

 ن؟؟؟یکنینابودم منو هیزندگ نیدار هست تونیحال مامانمم و شما

 

 نابود نیا میگرفت برات لکردهیتحص خترد هی لیاص خانواده هی از نکهیا: بزرگ خانوم

 ته؟؟؟؟یزندگ کردن

 

 و داشتن خاطره باهاش همه و بود دوستام خواب ریز زمان هی که یدختر من+

  خامینم

 ستین مهم واسم التیتحص

 

 ...یلیخ تو:بزرگ خانوم

 

 رونیب زدم اتاق از یبلند یقدما با و بشنوم حرفشو ادامه گهید نخواستم

 خرفت رزنیپ

 خانیم من یزندگ از یچ دونمینم
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 و گذاشتم جلو یقدم خشم با بود ستادهیوا فالگوش در پشت که یدختر دنیباد

 لرزوند عمارتو ادمیفر یصدا نیزم افتاد و دیکش یغیج گوشش ریز خوابوندم یکی

 

 من واس یستادیوا فالگوش کثافت هرزه+

 هااااااااااا

 

  بودن گر نظاره و باال اومدن باترس همه

 کردیم نگاه شخندیبان و بود دراومده رمیپ کهیزن نیا

 جمع توخودش ترس از و کردیم هق هق و بود افتاده نیزم رو فضولم خدمتکار اون

 بود شده

 

 برگشتم عقب به کردم حس روشونم که یبادست

 

 باش آروم داداش"

 کرد اشتباه

  من اتاق اریب آب هی خانوم مایر

  دیکش اتاقش طرف به دستمو و
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 خشم از کردیم درد سرم

 ....کردم یخال دختر اون رو زن اون دنید از حرصمو تمام که خدمه اون بدبخت

 

 289پارت#

 

 

 ماهک#

 

 ...اوشیس یدادایب و داد البته دیخواب رونیب دادیب و داد یصدا

 شیپ قهیچندددق وحشتناکه نعرش یصدا االن که یمرد نیهم کردیم فکرشو یک

 رفتیم صدقم قربون

 

 رفتم رونیب یزونینام یباقدما و دمیپوش ولباسام

 

 جاش از که کردنیم کمک دختره اون به هم زنا از یکی و بودن شده پراکنده همه

 ....شکست سراون ما حال و عشق ی کوزه کاسه که دختره نیا چارهیب بلندشه

 

 ..دمیند و اوشیس که گردوندم چشم
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 امیدرب اتاق از گهید نکردم جرعت

 گرفت دلش و کرد کز اتاق تو گرفتیم قرار دوسر وید اون خشم مورد بود ممکن

  هستن کشور از منطقه کدوم تو یحت دونستینم نکهیازا

 

  اومدداخل توهم یبااخما اوشیس که بلندشد جاش از عیسر در یباصدا

 

 میریم کن جمع لباساتو+

 

 عموم خونه ببر منو_

 

 کرد نگاه طرفم به باخشم

 

 هست خورد یکاف اندازه به اعصابم+

 میبر بپوش لباساتو گمشو گفتم

 

 کرد جاخوش لبام رو یشخندین

 

 یگیم ادیم در دهنت از یهرچ االن یرفتیم صدقم قربون رابطه نیح چطور_
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  کنه حفظ شویجد افهیق کرد یسع یول گرفت خندش

 

  زمیعز خب+

  شو آماده

 رمیم صدقت قربون بازم

 

  دمیکش یغیج منظورش دنیبافهم و کردم توچشماش ینگاه

 پرو بچه

 

 290پارت#

 

 

 گرفتم گارد و تخت اونور دمیپر که اومد طرفم به کردو یا خنده

 

 اااجلوین_

 

 مضحکانه نطوریا نکهیا از کرد بازش کردو لباسا کمد بند دستشو بهم توجه بدون

 ...اوردمین خودم یرو به یول گرفت حرصم بودم شده عیضا
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 کردم هشب ینگاه تخت رو لباسا باانداختن

  بودن دهیخر برام بود گفته اوشیس و نبود خودم یلباسا چکدومیه

  ارهیب باخودش لباسم بدزدنش نیدید ویک اخه

 

 یکنیکارمیچ_

 

 میبر توش رکنیجاگ لباسارو بردار تخت ریز از و ساک اون+

 

 دادم تکون عیسر حرف یب

  گفتیم که دونستیم زیچ هی البد

 

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋 

 

 دمیکش یقیعم نفس نیماش تو رشدنمونیجاگ و عمارت اون از شدن باخارج

 

  انداخت سمتم ینگاه مین اوشیس

 

  اوردیم بند تورم نفس عمارت اون+
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 اره اره آخ_

 

 شهیدارمیب االن نگو( آخ+ )

 

 انداختم سمتش ینگاه مین باحرص

 

 شهیدارمیب راه به راه که نمیا_

 

 افتادم یزیچ ادی حرف نیا باگفتن

  گفتم جملرو نیا قبلنم هک انگار

 به اوشیس یباصدا درام فکرشون از کردم یسع بود اومده توذهنم یمبهم یزایچ هی

 برگشتم طرفش

 

 نکرد ویتنگ اون هوس دوید تورو شهیم مگه+

 

 ..گفتم ییایح یب و رفتم زشیآم طنتیش لحن به یا غره چشم

 

 میریم کجا حاال_
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 تهران+

 

 عموم؟؟؟ خونه_

 

  زد افمیق روبه یشخندین

 

 ؟؟؟؟یمهم اونا واس تو شده باورت واقعا+

 یا هفته اون اوقات یبعض تیهوشیب تودوره که ینداشت ارزش واسشون اونقدر یحت

 زدنیسرنم بهت ومدنینم بارمی

 نذاشت؟؟؟ زنعموت و بده مارستانویب مخارج و خرج خواست عموت یدونیم

 دادم خرجشو من

 زدمیسرم بهت ومدمیم هرروز که بودم من

 بدزدمت؟؟؟؟ کرد کمکم زنعموت یدونیم

 

 دادیم دست بهم مرگ حس و دیکشیم سوت گوشام بودم دهیشن که ییزایچ از

 ر؟؟؟؟یتحق نقدریا

 نکرده؟؟؟ گناه به

 د؟؟یکشیم رخم به مویکس یب
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 دیچک گونم رو یاشک قطره ناخداگاه

 ندارم؟؟؟؟ ییجا عموم خانواده تو من بود رفته ادمی چرا

 داشت؟ نفرت من از نقدریا چرازنعمو

 

 کردیم نمیدزد یبرا یکی به دست بهیغر هیبا که یطور
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 دمیبادردنال

 

 ؟یکشیم رخم به پولتو_

 یدادینم خب

 

 رینخ+

  ستین یپول من یبرا پوال نیا

  یزنیم نهیس به ارویک سنگ ینیبب ویکن باز چشماتو خواستم فقط

 

 هم بهیغر اصطالح به هی از که بودم بختبد چقد زد چمبره گلوم تو به یبد بغض

 خوردمیم حرف دیبا



 

851 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

 عمو آخ

 ....آخ

 

 کردمیم حس استخونم و پوست باتمام ویکس یب

 روون لیس مثل اشکام یها قطره برگردوندم شهیش طرف به سرمو و کردم سکوت

 بودن

 

 یب که ییچشما به حرص با گرفت قاب صورتمو دویکنارکش نویماش یکِ دمینفهم

  کرد، ینگاه بود خون سهکا شک

 

 ؟؟؟؟؟یکن هیگر که گفتم نارویا+

 

 نشیس به چسبوند سرمو که زدم یهق

  نبود خودم دست

 کردمیم حقارت احساس و بود گرفته بیعج دلم

 

 کردم نگاه توچشماش و کردم بلند سرمو نوازش گوش یصدا باحس
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 اوشیس بشه قشنگت یچشما یفدا+

 یزیریم اشک آخه چقد

 

 دیرکشیت ردلمیز جانیه از که زد لبم به یمک نرم و آورد جلو آروم سرشو

 زد پچ و داد فاصله یکم سرشو

 

 خب؟ نکن میعصبان+

 .....یا یفرار نطوریا ازم نمیبیم یوقت دمیم دست از ارمویاخت

 

  بودم شده آروم

 ...کردمیم حس تودلم وییخنکا باهرحرفش که داشت یچ اوشیس تونمینم
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 کرد یخند تک که دادم تکون یسر حرف یب

 

 باز که خورده موش زبونتو+
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 دهیشن اوشیس از حرفو نیا هم قبال انگا خورد چرخ تومغزم جمله نیا چرا دونمینم

  بودم

 

 دمیکش گازش یجا به یدست و دمیکش یا خفه غیج گونم سوزش با

 کرد یا خنده

 

 نیبب زبونشو عه+

 

  افتاد راه دوکر روشن نویماش که رفتم غره چشم باحرص

 کرد ادیز ته تا آهنگم یصدا

 

 (/۳من/�🝃�تتلو)

 

 ایس_

 

 کرد یاخم روبهم

 

 ادیم بدم+

 



 

854 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 شد باز شمین ناخداگاه

 

 ااااایس عه_

 

 کنه حفظ شویجد افهیق کرد یسع یول گرفت خندش

 

  کوفت+

 کنه صدام نطوریا یکس ادیم بدم

 

 دادم تکون یسر ها بچه مثل یبالجباز

 

 ستمین یهرکس برات واهدش اثر در که من_

 بگم تونمیم پس

 

 کرد روش یبوس و برداشت پام رو از دستمو

 

 هیحرف نمیا آره+

 

 ....حرفش نیازا شدم یخوش غرق
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 درآورد کتش بیج از ویگوش و کرد ول دستمو شیگوش زنگ یباصدا

 کرد جکتیر و توهم کرد و اخماش رندهیگ تماس اسم دنیباد

 

 بود یک_

 

 یچیه+

 مزاحم

 

 انآه_

 

 بشیتوج گذاشت و کرد لنتیسا ویگوش که زد زنگ بازم

 

  اوشیس_

 

 هووم+

 

 زنه؟؟؟یم زنگ یک_
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 مربوطه من به+

 الیخیب

 

  نگفتم یزیچ گهید کردو جاخوش چهرم رو حرفش نیا از یاخم

 !ستین مربوط بهم بود فهمونده بهم میمستق ریغ
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  نبود ممیمستق ریغ نیهمچ

 بود میمستق میلیخ

 

 ... شهیش به دادم هیتک سرمو شدمو فکرا نیا الیخیب

 نبود ریتاث یب توش دادم دست از که هم یا یانرژ همه اون و ومدیم خوابم

 

○♡○♡○♡ 

 

 خندون افهیق که کردم باز چشمامو فشار با نف یتنگ و مینیب شدن دهیکش باحس

 دمید اوشویس

 غرزدم باحرص
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  بودم خونده رمانا تو من واال_

 کنهیم دارشیب بوس نازو با اهمی روتخت برهیم توبغلش رهیگیم ختررود پسره

 

 بلندشد اوشیس قهقهه

 

 خاد؟؟؟یم بوس من هیکوچولو موش+

 

 رفتم بهش یا غره چشم و یتوصندل بردم خودمو که جلو دیکش شتریب خودشو

 

 شدم ادهیپ دنبالش به منم که شد ادهیپ نیماش از

 

 کجاست نجایا اوه_

 

  شمال+

 

 ؟؟زر؟_

 

 طرفم برگشت بااخم
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 باش مودب+

 

 گفتم یچشم خوب هیدخترا مثل

 

  دمید پسره و دختره بااون و یلیل که برگشتم عقب به سرمون پشت از یبوق یباصدا

 

 نیرکردید+

 

 فاصله هااا فرسنگ شمال از روستا اون یدونیم اوشیس یدراورد پدرمونو: یلیل

 داره؟؟

 

 دیبرچ لب ناز با ها بچه مثل بعدم

 کردم یاخم

 ادیم چقدعشوه

 

 اومد پسره اون یصدا
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 صحبت تایرع مشکالت درمورد بزرگ باخانوم روستا تو یموندیم یخواستیم"

 نیکردیم

 

 کرد یا خنده حرفش بند پشت

 

 الاااایآت عه:یلیل

 

 نیکن یوراج کم ها بچه+

  داخل میبر نیایب

 

  دیچسب اوشیس یبازو اومداز تند یلیل

 

 مخست یلیخ اره یوا"

 

 اوشیس هیبازو به چسبوند صورتشو و

 

 رفت داخل طرف به زدو بهش یلبخند و کرد خم سرشو اوشیس

 خوردیم خونمو خون

  توروخداااا نیبب نیبب
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 کرد فراموش منو زود چه دید دختررو اون

 

  الستیآت اسمش بودم دهیفهم تازه که پسره اون یباصدا

 برگشتم طرفش به

 

 چسبونهیم همه به خودشو عادتشه یلیل نکن فکر بهش الیخیب: الیآت

 

 زدم یپوزخند

 

 زونهیآو کال پس_

 

 سیخ شلوارمم یها پاچه موند کم گونش چال دنید با که کرد یا مردونه ی خنده

 کنم

 

 کرد یخند تک که کردم نگاهش چطور دونمینم

 

 یشد رهیخ بهم نطوریا که جذابم حد دراون کنم باور"
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 چمدونم طرف به و شدم سرخ بناگوش تا دادم هک یگاف و بودنش رک همه نیازا

  رفتم

 

 کردم یشوخ نکش خجالت حاال"

 

  زدم بهش یبند مین لبخند

 کرد داریب و بود خواب که یدختر اون و کرد باز و عقب در

 

 مرجان پاشو"

 ..میدیرس
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 آورد برام خودش و ارمیب چمدونمو نذاشت الیآت

 ومدیم یخوب پسر نظر به

 

  دمید اوشیس هیپاها رو ویلیل تعجب کمال در که میشد داخل یهمگ

 گرفت وجودمو سرتاسر خشم و توهم رفت اخمام
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 اهم اهم"

 میینجایا ماهم دوستان

 

 انداخت باال ییابرو میعصب نگاه دنید با کردو بلند سرشو اوشیس

 

 رفتم باال ی طبقه طرف به  و زدم یپوزخند

 ....دنبالم به هم مرجان و الیآت

 

 هم الیآت شدم داخل بنفشش تم و بودنش یخال دنیباد و کردم باز اتاقارو از یکی در

 داخل المویوسا گذاشت اوردو

 تخت رو کردم پرت خودمو و کردم تشکر

 

 رفتینم رونیب ذهنم از هم لحظه هی اوشیس فکر یول کنم استراحت یکم خواستم

  ننبک کارا یلیخ ممکنه تنهاستو یلیل دختره بااون نکهیا

 هی و یا حلقه نیآست شرتیت هی دنیپوش بعد و بلندشدم جام از باحرص و کالفه

  تنگ شلوار

 زدم صورتم به پودر کرم هم یکم و کردم چک نهیتوآ خودمو
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 افتاد بهش چشمم و اومدم نییپا ها پله از که یزیچ نیاول که رفتم رونیب اتاق از

 سرش هم یلیل و مبل به دبو داده هیتک و بود بسته چشماشو که بود اوشیس

 بود نشیروس

 

 .....بشنوه کفشمو یصدا تا گذاشتم کایسرام رو محکم پامو و کردم یا قرچه دندون

 

 کم یول زد برق چشماش دنمیباد برگشت و کرد باز چشمشو اوشیس کفشم یباصدا

 نشست صورتش رو یپررنگ اخم و شد دهیکش سرم پشت به رومن از نگاهش کم

 

 تو بازومو و شد کمینزد یتوهم یاخما و محکم یباقدما و اونور داد هول ویلیل

  دیچسب سفت دستش

 ....کردم بیتعق نگاهشو ریمس و گفتم یآخ
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 یروزیپ با یپوزخند اوشیس نیخشمگ افهیق و بود کلمیه به رهیخ که الیآت دنیباد

 زدم

 شد خوب
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 بهم یلبا نیب از کنه ولم که دادم تکون بازومو کردمو اوشیس یعصب افهیق به ینگاه

 دیغر دشیچسب

 

  بروباال+

 امیم االن

 

  زدم لب خونسرد

 

  بگو نجایهم یدار یکار_

 

 اومد الیات یصدا که بگه یزیچ خواست

 

 قشنگه چقد تیگرفتگ ماه:

 

 داد لذت حس بهم اوشیس یدندونا دنییسا یصدا

 

 داد هل پشتش به بازوم به فشار با منو

 

 ؟؟؟خوبه حالت اوشیس:
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  الیآت خوبم+

 

  خوردن تکون به کردم شروع دیکش ها پله طرف به منو و

 

 کن ولم_

 .....یوحش اه

 

 لباشو و وارید به کوبوندم و دیرس پله نیآخر به که بودم نکرده تموم جملمو هنوز

 داد فشار لبام رو سفت

 کردم اعتراف خودم شیپ هزارم بار یبرا و شد خفه دهنش تو آخم

 دمید تاحاال که هیمرد نیتر یوحش اوشیس

 

 به زدم ضربه زور به برنداشت سرم از دست که دادم تکون سرمو نفس یتنگ باحس

 دمیبلع هوارو بافشار ازلبام لباش دادن بافاصله بازوش

 

  رونیب بزنه خواستیم کاسه از چشمام

 !بود نکرده دنیبوس یهوا صرفا و کرد نکارویا کردنم تیاذ برا بود معلوم
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 دیغر صورتم یسانت هی تو دندوناش نیب از

 

 !چوقتیه+

 رینگ یباز به رتمویغ کردنم تیاذ یبرا چوقتیهو

  ستین ادتیتو یول گفتم بهت بارها قبلنم

 ارمیم سرت ییبال بد یکن یباز رتمیغ با گهید باری گمیم بارچندم یبرا

 

 زدم لب یعصب و روشونش زدم باحرص

 

 یوحش غول بروکنار_

 باشه کامل حجابم دیبا رسهیم منکه به یسبال یدار حق خودت
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 نشست صورتش رو لبخند کم کم

 زد لب یخندون بالحن و دیکش موینیب

 

 شده؟ شیحسود من یکوچولو موش+
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 دادم لو عیضا نطوریا خودمو که رفتم یا غره چشم حرص از

 

 دادم تکون بازومو

 

 کن ولم_

 کردم یحسود من گفته یک

 ستین نطوریا چمیه

 نییپا برم خامیم کن ولم

 

 بلندشد غمیج یصدا که گرفت لپم از یگاز کردو خم سرشو

 

 نامرررررد_

 

 کردم ضعف که زد یسیل گازشو یجا

 زد پچ گوشم ریز آروم

 

  کن عوض لباساتو خوب دختر هی مثل+

 میبر
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 دادم تکون ینف به سرمو لجباز یها بچه مثل

 

 روباسنم دیکوب که دمیکش یغیج و شونش رو انداختم امیب خودم تابه

 

 یروان نزن یییییآ_

 

 زد محکمتر گهید یکی

 

 کنم ساکتت ای یشیم ساکت+

 

 شییزورگو ا گرفت بغضم

 

 بداخالق_

 زشت

 بد

 فیکث

 ...خرررر

 

 نگفت یچیه یول گرفته خندش بود معلوم
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  کرد درد شکمم_

 

  روشونشو بود انداخته منو

 شدیم دردش باعث و اوردیم فشار شکمم به وزنم

 

  کرد پرتم کردو باز اتاقو هی در باپا

 دمیکش یا خفه غیج

 

 ااایغوترشدیج غیج تیفراموش توبعداز ماهک+

 

 ششیپ هیچندثان شوخ لحن برخالف که شدم زیخ مین و کردم بهش ینگاه باخشم

 زد لب یجد

 

  فقط بلندشو جات از یدار جرعت+

 

 کردم اونور صورتمو قهر حالت به و نشستم تخت رو ترس با

 یلباس دنبال و کرد بازش و رفت چمدونش طرف به که دمیدیم چشم ریز از یول

 گشتیم
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 دستامو و دمیکش ینیه کرد که یکار با که زدمیم دشید رچشمیز از همونطور

 ....چشمام رو گذاشتم
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 ذهنم تو داد مانور دشیخواب ت*آل دنید و نییپا دیکش شورتش با شلوارشو نامرد

 

 دمیغر لب ریز

 

 کثافت_

 

 دمیشن یهووو+

 

 یبشنو که گفتم_

 

 بود دهیپوش شورتشو که کردم بهش ینگاه کنارم دنشیخز با

 بود آورده درش کردنم تیاذ یبرا فقط بود معلوم
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  اتاق تو دیچیپ شیگوش زنگ یصدا

  داشت برش یپاتخت یباال از انداختو دست

 

 بله+

.... 

 

 کن شیکاری خودت طالل+

 

.... 

 

 شمال اومدم  یروز دچن+

 

... 

 ..خودش رو دیکش کمرمو پشت انداخت دست زدن حرف نیتوح

 تختش نهیس رو گذاشتم سرمو و توبغلش دمیخز خواسته خدا از

 دیغر کالفه

 

 گمیم کن شیکاری خودت طالل+

..... 



 

872 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 

  کرد قفل باپاهاش پاهامو خوابوندمو پهلو به که زدم یسیل توگردنشو بردم فرو سرمو

  کردمیم حس رونام یرو خوابشو مهین ت*آل

 

  دمیمک گردنشو و بردم کترینزد سرمو

 بهم زد زل باحرص صورتم یتوچندسانت و داد فاصله سرمو و زد موهام به یچنگ

.... 

 

 میکنیم صحبت بعدا+

 

..... 

 

 بعدا؟؟ گفتم تهیحال حرف+

 

  بود کرده گل طنتمیش چرا دونمینم

  زمینر کرم تا عقب دیکش وموهام محکم که جلو بردم سرمو باز

 گفتم درد از یآخ

 

 زنمیم زنگ بعدا+
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 ....تودهنش دیکش لبامو امیب خودم به تا نشدو اونطرف حرف ادامه منتظر و

 

 

 

 

 

 

 

 298پارت#

 

 

 دمشیبوس باعشق آورد هجوم مغزم به خاطره هزاران و مغزم تو دیچیپ لباش طعم

 پرشد چشمام

 

  دمشیبوس یشتریب باعطش توموهاشو کردم چنگ دستمو

 دیچیپ تومغزم هاش بوسه

 

 تواتاقش
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 عمارتش تو خودم تواتاق

  عمارت راهرو تو

 عموم خونه

 ابونیخ

 

 عشق من شدینم باورم بود شده پراب چشمام دمیبوسیم تر وار وانهید یاداوریباهر

 محکم گموید دست و توموهاش کردم چنگ دستمو هی بودم کرده فراموش مویزندگ

 دادم ادامه دنشیبوس به وار وانعید و دنشگر به گرفتم

 

  بود شده شوکه نکهیا مثل

 . زد زل چشمام به شوک با شد هم موفق و بکشه عقب سرمو کرد یسع

 زدیم دودو چشمام تو چشماش

 زدم زار

 

 

 ااااوشیس_

 

 سرم به شتریب خاطرات و دمیکش هام هیر به تنشو عطر قیعم توبغلش دیکش سرمو

 توگوشم دیچیپ ومشآر یصدا آورد هجوم
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 .جونم+

  جونم

 اوشیعمرس

 یشد ینطوریچراا

 باش آروم

 شدهیچ

 

 زور به که یاشک ییچشما با  و گرفتم قاب صورتشو و برداشتم نشیس از سرمو

  زدم لب زور به دمیدیم اوشویس صورت

 

 بود رفته ادمی تورو چطور من_

 

 شد گرد چشماش

  دمشیبوس یشتریب طشع با و ندادم بهش کردنو لیتحل شتریب اجازه

 

 بود خودم مثل اونم حاال

 

 میبود افتاده هم یلبا جون به انهیوحش
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 بود کرده سیخ اوشمیس صورت اشکام

 

  زدم زجه و گردنش تو بردم ناخواسته سرمو

 

 کرد نوازشم و توبغلش دیکش منو محکم

 

 اوشیعمرِس+

 باش آروم

 اومد ادتی یچ همه که بدنشد

 توبشم یفدا

 باش مآرو ماهک سیه

 

 یبرا مردم بار هزار و زدم زل توچشماش قیعم یخواستن با که گرفت قاب صورتمو

 مرد نیا

 ..منفجرشه خواستیم و زدیم نبض داشت سرم

 

 

 ضیمر /یچاوش محسن آهنگ بارها که نوشتم ینیدرح و پارت نیا من دوستان

 دادم گوش رو ستین خوش میحال
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  وسطش گرفت بغضم خودمم یحت و نوشتم احساساتم تمام با پارتو نیا من

 تا نیبخون پارتو نیا آهنگ نیا با نیمطمئن اوشیس و ماهک عشق به اگه

 �🖤�نیکن درک احساساتشونو

 

 مستانت کیج کیج نه/ یچاوش محسن

 

 299پارت#

 

 

  شد شل دستام و گفتم یآخ دیکش سرم که یریبات

 توبغلش دمیکش یبانگران اوشیس

 

 ماهک+

 ....زمیعز

 

 نبودم یچیه متوجه من یول گرفت تماس یباکس و گرفت چنگ شویگوش عیسر

  انگار رفتنیم رژه داشتن توسرم

 دیچرخیم دورم خاطراتم با داشت خونه بودم گرفته چنگ و تخت محکم

 طرفم دییدو و کرد قطع ویگوش اوشیس که زدم عق معدم اتیمحتو باالاومدن باحس
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 داشتم تهوع حالت که اونقدر منبود متوجه یزیچ یول خوردیم تکون همش لباش

 با در یجلو الیات و  یلیل و مرجان و شد باز ضرب به در که کرد بلندم دستاش رو

 کردنیم نگاه هول

 روون اشکام و دمیکش یغیج توپوستم سرد آب رفتن فرو با و دوش ریز بردم اوشیس

 شدم

 

 شدبلندتر هقم هق یصدا که گرفتم توبغلش سرد آب ریز ینگران با اوشیس

 کردنیم نگامون داشتن ترس و تعجب با

 شدم پرت یبلند از کردمیم حس نبود خودم دست حالتام

 

 فداتشم سیه+

 باش آروم

 شد تموم

 

 زد لب یا یخواستن بالحن که زدم یهق

 

  سیه+

 نکن هیگر میزندگ
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 شده؟؟؟؟یچ اوشیس:

 

 ...امیم االن نیبر شما+

 

 300پارت#

 

 اوشیس#

 

 مارانیب یبعض تو و هیعاد حالت نیا گفت کردم حبتص پزشکش با باعجله یوقت

 ادیم شیپ

 

 یخطا نمیروس و بود کرده کز توبغلم ساله۲ یها بچه مثل که ماهک به ینگاه

 کردم دیکشیم یفرض

 

 نبود ایدن نیتوا انگار و بود توفکر

 بازوهام نیب تر سفت و نشوندم موهاش رو یبوس و کردم نوازش موهاشو آروم

 دمیکش قیعم نفس و گرفتمش
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 دخترشدم؟ نیا عاشق نقدریا یکِ من ایخدا

 

 اوشیس_

 

 کردم توچشماش ینگاه نازش یباصدا

 

 جونم+

 

 شدیچ موقع اون یکن ازدواج یخواستیم تو_

 

 بردم یپ فاجعه عمق به تازه و سوالش نیا از گرفت وجودمو سرتاسر وحشت

 ترکم شهیهم یبرا مکرد نامزد دیمحش با من بفهمه اگه اومده ادشی منو که حاال

 کنهیم

 

 بزنم شیسوال نگاه به یبند مین لبخند کردم یسع

 

 یچیه..یه+

 گهید نکردم
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 گردنم تو یمظلوم بالحن و زد گلوم کیبیس به یبوس و فشرد نمیتوس شتریب سرشو

 زد لب

 

 دمیترس_

 دادم دستت از فکرکردم

 

 روشونش گذاشتم سرمو و گرفتم دستام نیب کمرشو تر سفت

 خواستیم هیگر دلم

 کرده یقربون پسرشو احساسات یمیقد ی نهیک هی یبرا که یمادر از بود گرفته دلم

 بخاطر اونم نکرده یمادر یبرا چوقتیه مامادرش که یخواهر واسه سوزهیم دلم

 شیمیقد ی نهیک

 

  توگلوم نهیشیم بغض

 کنن؟؟ینم هیگر مردا گهیم یک

 مرده واس هیگر اتفاقا

 

  رمیمیم بدم دست از بخوام دوباره و ماهک من اگه ایخدا

 و عقب بردم سرمو و دادم تکون نیطرف به محکم سرمو یمنف افکار نیا هجوم از

  دیکش یقیعم نفس و بست چشماشو که زدم یکیکوچ بوس لبشو گوشه
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 دادن نشون یخود مردونم یحسا و شدم یخوش غرق پرلذتش افهیق دنید از

 

 نبود وقتش االن یول

 

 کن استراحت کمی+

  یبخور ارمیب زیچ هی واست منم

 ...نشده خوب کامل هنوز حالت

 

 301پارت#

 

 تخت تشک رو گذاشت حالیب سرشو و داد تکون یسر

 دیلرز دختر نیا واس هزارم بار یبرا دلم

 فشردیم قلبمو مظلومش افهیق

  رونیب زدم و کاشتم گونش رو یبوس شدمو خم

  دادم وارید به مویتک در پشت و دمیکش یقیعم نفس

 

 رینگ ازم و ماهک ایخدا

 کنمیم خواهش

 بزار جلوم یراه هی خودت یول واست تااالن نبودم یخوب بنده دونمیم
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 بازکردم چشمامو یلیل یباصدا

 

 یچ+

 

 خوبه؟؟ حالت گمیم"

  یندار رو به رنگ

 

 اومد دنبالم رفتم ها پله طرف به و دادم تکون یسر حالیب

 

 ؟....دختره اون اوشیس"

 

 زدم لب نییپا رفتمیم ها پله از که همونطور بهش پشت ببحال

 

 دخترمه دوست+

 

 دمینشن ازش ییصدا گهید

 نمیبب زدشو بهت افهیق و برگردم نحواستم

 نباشه دواریام بهم بودم گفته بهش قبال



 

884 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 درسته؟

 

 غذا ینیتوس گفتم بهش کردیم یآشپز داشت اونجا یدختر رفتم آشپزخونه طرف به

 باال ببره نهیبچ

 

 توجونم بود افتاده خوره مثل ترس حس و شدیم منفجر داشت سرم

 

 نبود سخت هیک نکهیا حدس میگوش زنگ یباصدا

 برداشتم ویگوش

 

 دیمحش هیچ+

  یزد زنگ بس از یداد جر خودتو

 

 زد لب زدیم توذوق بودنش یمصنوع که یبابغض

 

 میکرد نامزد ما مثال اوشیس:

 ....وقت نامزدم با دیبا من االن

 

 تشویکوف یحرفا بده ادامه اشتمنذ
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 حرفش وسط دمیپر باخشم

 

  یگذرونیم وقت همونم با یدیکش نقشه مامانم با ینشست+

 ندارم حوصلتو ریکتیس حاالهم

 

 ....چرا_

 

 برسه گفتناش پرت و چرت به ندادم اجازه

  وارید به دادم هیتک سرمو کالفه

 ....کرده عود هم میلعنت سردرد

 

 302پارت#

 

 کردم پاتند اتاقمون طرف به بعد و شه کم یکم تمیعصبان از تا خوردم یسرد آب

 

 توخودش ماهکم و نخوردست دست همونطور غذا ینیس دمید که شدم اتاق وارد

 حالهیب و شده جمع

 دهیکش نگاهش که دمیکش صورتش به یدست نشستم کنارش و شدم کشینزد آروم

 سمتم شد
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 ینخورد چراغذاتو+

 

 زد لب حالیب

 

 ستین مگشن_

 

  توبغلم دمشیکش سمتشو دمیکش خودمو و کردم یاخم

 دمیبوس آروم لبشو

 

 یکرد ضعف بخور غذاتو پاشو+

 

 زد لب و برد توگردنم سرشو کالفه

 

 اوشیس کن ولم_

 

 توبغلم نشوندم اونم نشستم و توبغلم دمشیشترکشیب

 گرفتم براش یا لقمه جلومو دمیکش وینیس توگردنم کرد فرو سرشو تخس
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 بخور نویاایب+

 

 خورمینم گفتم_

 

 زدم لب تر یجد و کردم یاخم چرخوندم و گرفتم زور به سرشو

 

 نکن سگم+

 بخورلقمرو کن باز دهنتو

 

  دهنش گذاشتم لقمرو و کرد باز دهنشو که دیترس تمیجد از نکهیا مثل

 زدم لب رگوششیز و نشوندم پشت از گردنش رو یبوس و کردم خم سرمو

 

 دخترخوب نیآفر+

 

 نذاشتم که سمتم کنه خم خواست سرشو

 دهنش گذاشتم و گرفتم لقمه واسش بازم

 بهش خوروندم روینیس اتیمحتو کله اجبار و زور به

 

 جرخوردم یوا_
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 اه

 

  گفت یآخ که گرفتم دندون به گوششو ی الله و کردم حلقه دورش دستامو

 دمینال گوشش ریز خمار

 

 بدم جرت تونمیم من فقط+

 

 روم داد فشار و باسنش محکم و اثرکرد یلیخ زنونش حس رو جملم دمیفهم

 

 ...کردیم وونهید آخرمنو دختر نیا اوووف

 

 303پارت#

 

 شروع و رسوندم نشیس به دستامو پشت از و ندادم اجازه که سمتم برگرده خواست

 دنشیمال به کردم

 بودمشون چلونده دستم تو که بس از بودن نرم نرمه

 افتاد نفس نفس به و دیکش یآه که رسوندم نشیس به و بردم رهنشیرپیز دستامو

 

 دمیمک گوششو ریز
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 کن ناله اوشیس جونِ+

 االن ارمیدرم غتویج اووووف

 

 اوشیس آخ_

 

 بهش چسبوندم خودمو پشت از و تخت رو خوابوندمش

 خورد وول رمیز و دیکش ناز با یآه که زدم گردنش به یسیل

 

 دمینال رگوششیز خمار گفت یآخ که دمیکش دندونام نیب سفت گوششو ی الله

 

 بده؟؟؟ جرت قراره االن یک+

 

 زد لب باناز

 

 تو_

 

 شورتش تو دستمو درآوردم شلوارشو حرکت هیبا بود دهیرس انفجار به پام نیب حجم

 کردم
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 کنه بازش کرد یسع و گرفت کمربندم به دستشو طاقت یب و برگشت ناگهان

 

 تک و گرفت خندم بود مشهود راشکا تک تک تو که یا یطاقت یب و حرص از

 کردم یخند

 

 شده؟؟؟ طاقت یب من جوجه+

 

 کرد نگام باحرص

 درآوردم شورتمو و شلوار و نگهداشتم خندمو یجلو

 بود نیسوت هیبا فقط االن و درآورد زشویبل و شورت عیسر ماهکم نیب نیتوا

 

  زد یقیعم لبخند میکلفت دنیباد

 رفتیم زور به سومش کی  کردم دهنم کینزد و گرفتم سرشو ادیب خودش تابه

  بود بزرگ که بس از دهنش

 .....زد یعق که شترفشاردادمیب سرشو و دمیکش یآه زبونش یداغ از طاقت یب

 

 304پارت#
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 بخور زمیعز اووووف+

 بخوووور

 

  دیلرزیم شهوت زبونشو یداغ از بدنم تمام

  روتخت خوابوندمش و رونیب دمیکش دهنش از طاقت یب

  دیکش یقیعم آه که زدم نوکشون رو یبوس و کردم نوازش آروم هاشو نهیس

 به رمیز که دمیمال آروم و زنونش باال گذاشتم دستمو دمیکش پاهاش نیب خودمو

 دیکش یآه و دیچیپ خودش

 

  اوشیس_

 ...آخ

 خامیم ساالرتو اون

 

 فاصله هم از درجه ۱۸۰ پاهاشو و شدم خم و زدم یقیعم لبخند شیطاقت یب به

  زدم پاش نیب به یمک و ادمد

 عقب دیکش خودشو و دیکش یغیج

 شد هیگر به لیتبد غاشیج که زدم زبون تند تند

 عقب دمیکش که بود ارضاشدنش کینزد

 تخت رو دیکوب دستشو باناله
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 نامرد_

 

 باال و پاش نیب دمیمال آروم و دمیکش مردونم به یدست و زدم صورتش به یشخندین

 کردم نشییپا

 بودم شده خود یب خود از

 

 زدم مهیخ و نذاشتم که بکشه یغیج خواست که توش کردم نصفشو حرکت هی با

 ....دمیکش تودهنم لباشو و روش

 

 305پارت#

 

 زدن تلمبه به کردم شروع

 آروم آروم اول

 شدیم خفه تودهنم هاش آه

 

  دیچیم مار مثل خودش به رمیز و زد بازوم به یچنگ که کردم تندتر حرکاتمو کم کم

 شد راه و دیکش یقیعم آه با که دادم تکون تند تند و گذاشتم زنونش رو دستمو

 توش کردم یخال ازش یقیعم لب گرفتن با و زدم یقیعم لبخند
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 زد چونم رو یبوس و گفت یآخ میداغ از

 دینال حال یب

 

 نکن یخال_

 یکنیم حاملم

 

 دادم کش دندونم با لبشو لذت و طنتیباش

 

 ه؟؟؟یمشکل کنم مانما کوچولومو خامیم+

 

 دمیخند و روش شدم ولو گفتم یآخ که گرفت یشگونین پهلوم از

 

 یشعوریب یلیخ_

 کوچولوام؟؟؟ من

 

 موند قرمز ردش که زدم گردنش به یمک بالذت

 

 ییتوکوچولو هووووم+
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 من هیکوچولو

 

 جلومرموز به شد دیکش سرم جلوکه دیکش تومشتشو گرفت و دیکش توموهام یدست

 کرد گاهن چشمام به

 

 رفته؟؟ ادتی رسوند لذت به تورو االن کوچولو نیهم_

 

 که تودهنم دمیکش لباشو نیح توهمون و فشردم محکم و گذاشتم پاش نیب دستمو

 شد بسته چشماش

 دمیکش عقب یسرموکم

 

 یکیکوچ اره آقات دربرابر+

 

 شدم یخوش غرق گفت که یا جمله با

 زد لب بااحساس

 

 آقام یفدا به من_

 

 گرفتم گاز ونشوگ محکم



 

895 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 دمینال گوشش ریز صیحر

 

 باش حرکاتت مواظب+

 دارماااااا یآمادگ گهید راند هی واس من

 

 کرد نوازش پهلومو و کرد یا خنده

 

 اد؟؟یب بدش یک_

 

 306پارت#

 

  شکمم رو نشست لخت یبدن با که خودم رو دمشیکش و دمیکش دراز

 زدم لب ارخم دادم بهش یفشار و گرفتم قاب دستم تو هاشو نهیس

 

 ندارم حال یجسمان نظر از+

 یکن یسوار روش خودت دیبا یکن ناز ادیز

 

 شدم خندش محو که زد یا قهقهه
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 بشم خندت یفدا من آخ+

 ��بخند# توفقط

 

 نمیروس کرد ولو خودشو

 

  بودم توبغلم شدنش لش نیا عاشق

 هوا دیپر روش زدم محکم و رسوندم باسنش به دستمو و نشوندم موهاش رو یبوس

 

 آخ_

 

 بگو آخ فقط تو جوووون+

 

  ختیر صورتم طرف هی موهاش که کرد کج سرشو و زد یقشنگ لبخند

 شدم حرکاتش و ها خنده محو

 نداشتم ویکار انجام تیقابل

 

 

 آقاامون؟_
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  زدم لب شده مسخ

 

  شه موهات تار یفدا آقات+

  جونم

 

 زد چونم رو یبوس و کرد کیبار چشماشو بالذت

 

 دارم دوست_

 

 و دادم فشارش خودم به سفت و بغلم دمشیکش و کردم حلقه دورش سفت دستامو

 زدم لب یآروم یصدا با گوشش ریز

 

  خودمون نیب+

 کوچولو فرشته هی به دادم دلمو منم

 

 خودم به دادم فشارش تر سفت که خورد یتکون

 

 ماهک دارم دوست+
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 و کرد بغلم محکم و دکر نگاه توچشمام بغض و یباناباور و داد فاصله یکم سرشو

 دیکش دهن به لبامو سفت

 

 ....بودم ابرا رو کنم عالقه ابراز عشقم به تونستم باالخره نکهیا از

 

 307پارت#

 

 دیبوسیم محکم باذوق

 

 بودم ابرا رو خودمم

  گفتم یچ دمیفهمینم هنوز

 کردم؟؟؟ عالقه ابراز باالخره من یعنی

 

 میبود جداشده زمان و نیزم از که گرفت شدت بوسمون یطور دمشیبوس محکم

 زد لب یپراشک یچشما با و داد فاصله از یکم سرشو

 

 دارم دوست چقد یدونینم اوشیس_

 

  دمیبوس قیعم شویشونیپ گرفتمشو بازوهام نیب محکمتر و تخت رو نشستم
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 دختر وونتمید+

 تنت عطر به یکرد معتادم

 

 کرد نگام دیدخنیم چشماشم که یقیعم بالبخند و کرد خم سرشو باذوق

 

  دیکش یغیج و کرد حلقه دورم دستاشو سفت و جلو دیپر محکم دفعهی

 زدم یا قهقهه

 

 یمن مال گهیتود بدونه آدم و عالم خامیم یواااا_

 

 زدم لب اطرافمون یزندگ یاهویه از فارغ و کردم حلقه دورش سفت دستامو

 

 میزندگ عشق آره+

 کرده خودش مال اوشویس کوچولو جوجو هی که فهمنیم همه

 

  کرد نگاه صورتم یاجزا به  و کرد صورتم قاب دستاشو و رفت عقب باذوق

 نبودم نیزم رو انگار و نداشتم اون از یکم دست خودمم
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 حلقه دورم سفتتر دستشو بارچندم یبرا و دیبوس لبمو هم پشت و جلوآورد سرش

 کرد

 

  شهینم باورم اوشیس_

 یخاینم خودم بخاطر منو تو کردمیم فکر شهیهم

 

 دیخند و گفت یآخ که گرفتم سرشونش از یگاز

 

 یندار عقل که اونقد+

 دمیرقصیم هرسازت به خواستمیم بدنت واس اگه

 ؟

  کرد کج و برد عقب سرشو

 زدم لب گوشش ریز خشن و صیحر و دمیمک لبشو سفت

 

 ماهک کنهیم وونمید حرکتت نیا+

 نکن وونمید

 

 دیشک گردنم رو انگشتاش با و دیخند باناز
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 شو وونهید توفقط خوشگلم یآقا_

 ادیب بدش که هیک

 

 ....تخت رو خوابوندمش و دادم دست از ارمویاخت که زد یوچشمک

 ...کشهیم جنون به منو دختر نیا کردم فکر هزارم بار یبرا

 

 308پارت#

 

 موضوع نیهم و کردینم یاعتراض یول بود کبود کال لبش که بودمش دهیبوس اونقد

 ...کردیم یخوش زپرا سرتاپامو

 

 و شدم مونیپش خاش*سورا تیوضع دنیباد یول برم یبعد راند هی خواستم

 دمشیبوسیم آروم و دمیکش دراز روش کنم تشیاذ  نکهیا بدون همونطور

 

 رفت خواب به ها جوجه مثل آعوشم تو که کردم شیدستمال و وررفتم باهاش اونقد

 

 رفتم یخبر یب یایدن به بودم ادهد دست از که یا یانرژ و یخستگ از منم کم کم

 

🦋🦋🦋🦋🦋🦋 
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 افهیق جلوچشمم اومد که یکس نیاول و کردم باز چشممو باهول یکس غیج یباصدا

 بود دیمحش منفور

 کرد؟؟؟؟یم یغلط چه نجایا اون

 

 داشت؟؟؟ کجا از آدرسو اصال

 

 نبود یکارسخت داده جنده نیا به یلیل آدرسو نکهیا حدس

 

 ماهک و  رهیباالبگ مزخرفاش و غاشیج غیج نکهیا از قبل و  دشدمبلن جام از باخشم

 نیتوهم رونیب دمیکش و گرفتم مچش از و پاشدم جام از باخبرشه مینامزد انیجر از

  دمیغر رگوششیز نمیح

 

 جنده نمیب رونیب گمشو+

 یعرعرکن یایب خر مثل داده اجازه بهت یک

 

  نمیس به زد چنگ بابغض

 

 رمدا دوستت من اوشیس"
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 .....نا مثال ما

 

 بهت افهیق به رو درو و رونیب دمشیکش اتاق از باخشم و بگه حرفشو ادامه نذاشتم

 ....دمیکوب ماهک زده

 

 309پارت#

 

 ماهک#

 

 بودم رهیخ در به واج و هاج

 بود یک گهید نیا

 چخبره نجایا

 

 نکردم جرعت یول برم در طرف به خواستم

 

 کردیم دعوام ومدیم اوشیس

 یهرچ خالصه بردمیم حساب ازش هنوزم یول بود کرده عالقه ابراز بهم نکهیباا

 داد خشنشو اتیروح و بود ارباب نباشه
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  نشستم روتخت همونجا اضطراب پرا یبادل

 

 بگه؟؟؟ بهم خواستیم یچ دختره اون یعنی

 بود؟؟؟؟؟؟ یک اصال

 

  کردم بازش و افتادم راه در طرف به و کردم جزم عزممو

  نبود یکس

  دمیشن ییصدا اتاقا از یکی از که برم نییپا طرف به ستمخوا

 روبروم صحنه مات که کردم باز درو شد قطع صدا هوی و  ومدیم جروبحث یصدا

 

  عقب داد هل دخترو اون خوردو یسخت تکون اوشیس که رفتم دوقدم ناباور

 

  شدینم باورم

 دم؟؟؟؟یدیم داشتم یچ

 بود؟؟؟ چخبر نجایا

  عالقه ابر اونهمه

 بود؟؟؟ هوس همش بود احساس پراز که داغمون رابطه اون آخرش و عاشقانه حرف
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 نییپا طرف به سرعتم نیاخر با و رفتم عقب عقب و گرفتم منفورشون چهره از نگاه

 دمییدو

 

 شدینم باورم شد یجار توصورتم لیس مثل اشکام

 

 310پارت#

 

 

 دنبالم دییدویم و دکریم صدام همش که دمیشنیم پشتم از بلندشو یقدما یصدا

 

 نبود مهم اصال واسم یول

  امروز

  نقطه نیتوهم

  شد تموم واسم گهید اوشیس

 ببره ازم استفادشو و کنه خرم بخاد که ستین میتوزندگ اسم نیباا یکس گهید

 اومد؟؟؟ جلو باهوسش اونم اومدم جلو و گفتم جلوش پاکمو احساسات من

  بود پرت و چرت یحرفا پراز سرم
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 نیماش نیاول یجلو و جاده به رسوندم خودمو و شدم خارج الیو از یبلند یاباقدم

 بره که کردم التماس راننده به فقط هیباگر و شدم سوار نگهداشت تا دمیپر

 زدیم ادیفر اسممو که دمیشن حرکت نیح اوشویس داد یصدا

 نبود مهم واسم گهید یول

 

 افتاد میخونگ یلباسا به نگاهم

 

 یکارکردیچ امباه تو اوشیس هه

 !یکرد نابود بگم تونمیم کلمه هیتو و میزندگ

 

 بخشمتینم چوقتیه

 

 یکنیم التماسمو که رسهیم یروز

  رمیگیم ازت روزارو نیا تاوان من و

 

 بزنم زنگ یکس به نبود همراهم ممیگوش یحت

 

 داشتم؟؟؟ ویک اصال
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  دیرس ذهنم به که یکس نیاول

 !بود مامان فقط

 ..بود سکیر هرچند

 

 311پارت#

 

 بعد_ماه_هشت#

 

  دمیکش میتخم یزندگ نیا به یآه و نشستم مبل رو زور با

 بود اوشیس ریتقص همشم و دمیکش میزندگ تو که ییزجرا و بالها رهینم ادمی هنوزم

 

  کردم فرار اسفناکم تیوضع بااون نکهیا بعداز

  مامانم شیپ رفتم

 و کرده ازدواج معتقد یجیبس مرد هیبا مامانم دمید میناباور و بهت و تعجب درکمال

 دارن یخوب و آروم یزندگ میلیخ

 بود مونیپش کرده باهام که ییکارا و داشته قبال که یا یزندگ از مامانم میلیخ و

 

 واسم کیکوچ خونه هی خودشون به کینزد محالت از یکی تو شوهرش کمک به

 دمیشن مویزندگ خبر نیخوبتر و نیبدتر فرارم از هفته کی بعد بایتقر و گرفتن
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 !حاملم من که بود نیا اونم و

 

 آمد و رفت که نبود اونطورم یول شده نیسرسنگ باهام کمی موقع ازاون مامانم شوهر

 کنه قطع باهام و مامان

 

 که هیعشق بخاطر نایا ی همه خودش ی گفته به و بود کرده رییتغ درجه۱۸۰ مامانم

 داره نیمحمدام شوهرش به

 

 از یدیجد تیشخص و دهیکش دست فشیکث یزندگ ازاون که لمخوشحا مامانم واس

 ....ساخته توجامعه خودش

 

  بود آخرم یها ماه

 بچه نیا رفته رفته یول کنم سقطش خواستمیم اوشیس از نفرتم بخاطر اوال نکهیباا

  منو نبود و بود تمام شد

 بچست نیهم دمیام تنها

 

  نباشه تمعرف یب باباش مثل ادیم که یایدن به دوارمیام

  مامانش همدم بشه
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 نکنم فکر زایچ نیا به کردم یسع که دیکش یریت شکمم

  نکنم فک کننده ناراحت یزایچ به دیبا اصال و سمه واسم استرس بود گفته دکتر

 نبود خودم دست خب یول

 .امیب کنار کردمیم یسع یول

 

 312پارت#

 

 به زد دستاشو تمیوضع دنیباد اومد داخل مامانم که رفتم در تا زور با در یباصدا

 کمر

 

 در؟؟ یجلو نکشون خودتو بازور وضعت نیباا یشنویم در یصدا تا نگفتم صددفعه"

 

  دادم یسالم و زدم یا خسته لبخند

  خونه در دنیباهرشن که بگم مامانم به تونستمینم

 در یجلو دوامیم احمقا مثل اوشهیس نکهیا شوق به نیماش یصدا ای

 

 گهید بود غذا خچالیتو یاومد راهو همه نیا یدیشک زحمت چرا مامان_
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 توهم دیکش اخماشو

 

 بخوره بزارم مونده یغذا حامله زن به مونده نمیهم آره"

 

  رفته تند که دیفهم زدم ینیغمگ لبخند

 کرد یا خنده

 

 کردم درست عالقتو مورد یغذا واست که ایب"

 

 بهم دمیکوب دستامو باذوق زد برق چشمام

 

 ؟؟؟؟؟یسبز قرمه_

 

 کردیم پهن کمیکوچ آشپزخونه تو سفررو و نیزم ذاشتیم غذاهارو که همونطور

 سمتم برگشت زد خشکش

 

 ؟؟؟ینبود متنفر یسبز قرمه از تو مگه"

 

 کردم عوض حرفو و گفتم یا آره دادم که یا یسوت از باخجالت
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 کنم درست که داشتم لشویوس نه و بودم کرده یسبز قرمه هوس که بود یچندوقت

  یزیچ هن

  رونیب بندازتش فردا امروز شوهرش دمیترسیم بگم تونستمینم هم مامان به

 شدیم یعصب اونم شمویپ ومدیم همش که ازبس

 

 ریسختگ یکم البته و بود یمعتقد و خوب مرد

 

 کرد نگام نانهیزبیر مامان

 

 ؟یکرد هوس"

 بگو راستشو نکن تعارف بامن ماهک

 

 کردم یا مسخره ی خنده

 

 اونو همون واس یکنیم یشوخ باهام کردم فکر ادیم بدم ازش یدونیم کهتو مامان_

 گفتم

 

 خورد بهم حالم مثال که کردم چپ چشمامو یوالک
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  باشه"

 یگینم ویکرد هوس فکرکردم

 پختم واست یماه ایب

 

  زدم یلبخند

 

 یمرس_

 

  نیروزم نشستم مامان کمک به و بازور

  شدمیم تیاذ یلیخ و بود آخرم یها ماه

 یماه یکم نخوردم هم صبحونه نکهیبافکرا یول بدشد شده سرخ یماه دنیباد المح

 خوردم برنج با

 

 313پارت#

 

 عزم خونه ادیم گهید ساعت مین نیام محمد نکهیا باگفتن نشست شمیپ کممی مامان

 کرد رفتن

 

 اومد ییابرو و چشم برام مامان که بلندشم خواستم
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 .دختر نیبش"

 یکن مبدرق یخایم بمیغر مگه

 

 باز زدم یخجل لبخند

 

 کردمیم بودن سربار احساس

 بع برسه چه بود یلیخ بودتش کرده قبول شوهرش مامانم خراب وضع بااون نکهیهم

 شکمش تو داره هم یحروم بچه قضا از که بده دخترشم خرج حاال نکهیا

 

  ستین یحروم من بچه کردم یا قرچه دندون مغزم از یحروم کلمه باگذشتن

 . حالله من بچه

  بودم اوشیس ی غهیص من

 حالله بچم یعنی

 بود؟؟ شده تموم غهیص مدت نکنه

 

 بود؟؟ چقد غهیص مدت اصال

 شمیم وونهید دارم یوا
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 زدم یعق روبروم یماه دنیباد

  نتونستم که بلندشم خواستم

 شم آروم یکم تا دمیکش قیعم نفس چنتا

 

 ظرفاروشستم و کردم جمع سفررو ناله و آه هزار با

 

 توش رفتم و انداختم تشکمو لحاف

  خوردیم درد به خب یول بود یمیقد برداشتم و بود گرفته واسم مامان که یا یگوش

 

 گرفت ضربان براش میلعنت قلب نیا و دمید اوشویس عکس هزارم بار یبرا

 

 داشتم؟ دوست رویلعنت نیا چرا من

 

 بدم؟ واسش جونمو بودم حاضر باز انتشیخ باوجود چرا

 دیچک چشمم از یاشک

 

 دادم تکون شکمم رو آروم دستمو

 

 زمیعز هستا یمامان_
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 پات به زمیریم ارویدن تمام

 

  زد چمبره گلوم تو بغض

  کردم بهش ینگاه میگوش زنگ یباصدا

 بود مامان

 

 مامان جانم_

 

 خوبه؟ حالت"

 نکنااا پاشو نیبش ادیز آخرته ماهها

 

 مامان خوبم_

 ممنون

 

  یبگ بهم یدار ازین یزیچ خالصه خب"

 خدافظ

 

  خدافظ باشه_
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 ...کنم استراحت کمی کردم یسع و گذاشتم کنار ویگوش

 

 314پارت#

 

  ذهنم تو ومدیم اوشیس بستمیم تاچشمامو

 شدمیم وونهید داشتم گهید کم کم

 

  شدم خسته باالخره که خوردم وول اونقد

 توجام نشستم و بلندشدم باز

 

 رم؟یبگ یک اسم به بچرو نیا شناسنامه نکهیازا ندهیآ از دمیترسیم یلیخ

 

 بهش ببندن یحروم انگ بمونه یخال پدر یجا نکنه

 اوش؟یس شیپ برم یعنی

 یچ ارهیب سرش ییبال کردنم تیاذ یبرا و نخواد بچرو اگه

 

 روش گذاشتم دستمو و گفتم یآخ شکمم دنیرکشیبات

 

 بستم چشمامو آرامش با شکممو رو دستاموگذاشتم
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 هیچ تشیجنس دونستمینم یحت

  بدونم که نخواستم خودم یعنی

 داشتم قبولش من بود یهرچ که همم یعموم یتومکانا امیدرب دمیترسیم هم

 بودم دهیشن حرف مدت نیتوا چقد

 

 مامانم خود تا ریبگ محمد حاج ازخانواده

 بستنیم بهم یهرزگ انگ یرکیرزیز که

 

  نبود مهم واسم یول

 شوننایتوه حرفاشون دنیشن سخته درسته

 ارزه یم کوچولو فرشته نیا داشتن به یول

 

  رمیبگ شناسنامه بچم واس یک اسم به بود نیا صبحم تا شب فکر

 

  فکرکنم اوشیس به هم درصد هی یحت خواستینم دلم

 نداشت عشقمو اقتیل اون یول عاشقشم وار وانهید هنوزم درسته

 .نداشت پدرشدنو اقتیل

 

 315پارت#
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 شدم زیخ مین کنجکاو خونه زنگ یباصدا

 دم تا تونمینم دونستیم خودش و داشت دیکل اونم که نجایا ومدینم یکس مامان جز

 برم در

 

 هیهمسا دنیباد کردم بازش و رسوندم در به خودمو زور با و شدم بلند جام از زور به

 داد سالم محترمانه که دمیدرکش پشت خودمو مونییباال

 

 شماست برا ینذر آش نیا"

 

  شد دهیکش دستش کاسه به محجوبش رتصو از نگاهم

 

 زدم چنگ دستش از کاسرو و دمیپر خجالت بدون و رفت یلیو یلیق دلم دنشیباد

  شدیم ترشح دهنم آب رشته آش دنیباد

 

 کردمیم تشکر هم پشت باذوق

 

  کردیم نگام تعجب با
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 سرشو آروم که کردم تعارفش شرمنده دادم یبزرگ یسوت چه نکهیا دنیبافهم

  نییپا انداخت

 

 نیباش راحت ممنون"

 نیوفتین زحمت به رهیگیم کاسرو ادیم بعدا خودش گمیم خواهرم به

 

 کردم یتشکر

  نداشتم مزحرفات نیا و مزاحم نجایا خداروشکر حداقل بود یمودب پسر

 

 سرم دمیکش و نشستم در همون پشت طاقت یب آش دوباره دنیباد

 

 خوردمیم ها دهیند مثل تاته

 کردم پاک دهنمو دستم باپشت و گفتم یشیآخ

  شد زونیآو لبام یخال کاسه دنیباد

 

  خواستمیم بازم

 کردم نگاه یخال کاسه به رممکنهیغ نکهیا بافکر یول

 

 زدم لب باذوق و دمیکش شکمم به یدست و زدم ینیگیغم لبخند
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 شه فدات مامان_

  پات به زمیریم مویزندگ تمام من یایب ایبدن تو

 .....باشه من مثل تیزندگ روزم هی زارمینم

 

 رفتم آشپزخونه طرف به و بلندشدم و گرفتم وارید از بازور

 

 ...ندادن دوکاسه چرا که گفتمیم راهیبدوب رویهمسا ییپرو درکمال

 که یرینم بخور بالقمه و بخورم ستین یچیه که بدونه چه بدبخت هیهمسا اخه

 زندم ارهیم مامانم

 

 ادیز بهش و کنم تحمل کردمیم یسع کردمیم ویچهر اریو میحاملگ دوران تمام تو

 نکنم فکر

 بگرده؟ دستمم دم که بود یک اخه

 

 316پارت#

 

 رفتم خونم اتاق نیتنهاتر و کیکوچ اتاق طرف به و شستم و ظرف حوصله یب

  امیبافتن سر نشستم
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 زدیسرم بهم ومدیم اوقات یبعض بود یرزنیپ هی

 

  بچت یبرا بباف نازاال گفتیم و بود داده ادی یبافتن بهم

 

 بافتمیم باشوق منم

 کردم نگاه باذوق بودم بافته براش کع یکیکوچ یجورابا به

 

 رفتم خواب به و گذاشتم سرمو همونجا یباخستگ که بافتم اونقد

 

 گفتم یآخ و کردم باز چشممو دلم ریز یادیز درد با

 طاقت درد اب و دمیکش یغیج کرد  رسوخ استخونم مغز تا درد که بلندشم خواستم

 پام نیب شدن سیخ و ییفرسا

 

  نیزم شدم دهیکوب باز بادرد بلندشم کردم یسع و دمیکش یغیج ازوحشت

 

 زدمیم غیج بلند درد از

 

 ومدیم در شدن دهیکوب یصدا
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  بود گرفته وجودمو سرتاسر وحشت

  ادین سربچم ییبال ایخدا

 بچست نیهم من یزندگ دیام تنها

 بچست نیهم ندمیآ و گذشته

 

 طرفم دییدو یکیو اومد یشکستن یصدا که گرفتم سرم از و دمیکش یبلندتر غیج

 

 ....دمینفهم یزیچ گهید و رفت یاهیس چشمام

 

 317پارت#

 

 اوشیس#

 

 چشمام رو گذاشتم دستمو کردمو پرت خودمو تخت رو حالیب

 

  نداشتم ویچیه حوصله

 بودم دهیبر خودمم از گهید که بود وقت یلیخ

 ندارم خوش روز هی رفته اهکم که یروز از

 باشم فکرش بدون نشده روز هی
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 نگفتم یزیچ و کردم یا قرچه دندون یعصب روم یکس دنیکش دراز با

 اعصابم رو انداخت خط دیمحش یتودماغ یصدا

 

 بره؟ تنت از یخستگ کنم یکار یخایم عشقم"

 

 برداشتم روچشمام از ساعدمو یعصب

 

 ندارم حوصلتو کنار بکش+

 

  دیمک لبمو و آورد جلو سرشو حرفم به توجه یب

 

 بگم یزیچ خواستمینم یول خوردیم بهم حرکاتش از داشت حالم

 

 کنهینم برطرف ازاموین شوهرم بود کرده تیشکا که رهینم ادمی قبلو ماه کی هنوز

 

  زد نبض گردنم رگ خشم از شیآور ادیبا

 برداره سرم از دست تا نگفتم یزیچ یول
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 نداشت کردنمو کیتحر قدرت و کردینم ارضام هم درصد کی یحت که یکس تنها

 بود ده*جن نیهم

 

 کرد کاریچ باهام مامانم رهینم ادمی

 یحیتوض نیکتریکوچ خواستن بدون اون و کردم یهرکار ماهک بخاطر رهینم ادمی

 کرد ولم

 

 بود همونقدر داشتنش دوست

 ..دیدینم هم دادن حیتوض هی درحد منو یحت که یهمونقدر

 

 دمیکش یپوف خشم از شلوارم و شورت همزمان دنیکش شلوارمو پیز کردن باز با

 

 بکنمش که رفتیم ور باهام بس از بود هرروزش کار

 

 318پارت#

 

 باحس که زدم یمحو لبخند ماهک ادیبا بغلم تو دیخز که دمیخواب پهلو به کالفه

 دیپرکش لبخندم دیمحش یلبا
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 روشونش زدم باخشم

 

  کهیزن گهید بکش دست+

 

 توگردنم برد سرشو توجه یب

 

 که هیعصبان باز من عشق"

 

 و برداشتم آرامبخشو یقرصا ورق  یپاتخت از و شدم خم جاش به و نگفتم یزیچ

  دراوردم توش از یکی

 

 دیرس گوشم به دیمحش اعتراض یصدا

 

  یخوریم قرص چقد اوشیس عه"

 اه

 

 رفت پاشد قهر حالت به بعدم

 تخت رو شدم شل و خوردم و قرص توجه یب
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 دیمحش و مادرم بگوش حلقه ی بنده و برده بودم شده که بود وقت یلیخ

 کردمینم مخالفت گهید یچیباه

 

 ندارم گهید یزیچ ماهک رفتن بعد که بودم دهیرس جهینت نیا به انگار

 

 العادش فوق بدن اون و ماهک ادیبا

 شد فعال مردونم یحسا کردم حس

 

 مجبورم نهیبش و بلندشه کردمیم مجبورش رم*یک ور یوقت دردناکش افهیق ادیبا

  برسونم مردونم به دستمو و بگم یآخ کرد

  ماهک آخ

 آخ

 خادیم تنتو عطر یبو دلم

 

 ؟؟یبر که یبود بهونه دنبال تو کردم اعتراف بهت عشقمو صادقانه من که موقع اون

  زدم یپوزخند مسئله نیا ادیبا

 عاشقمه؟ که بود شده چراباورم واقعا

 شه؟ عاشقم تیاذ و آزار همه بااون شدیم گهم

 



 

927 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 319پارت#

 

 بده پس کارشو تاوان خواستیم دلم چرا دونمینم

 بزنه دور خواستیم ویک بفهمه

 

 یچ یعنی برهانژاد اوشیس میحر تو یباز نده*ج بفهمه

 

 بستم چشمامو یعصب

 شدمیم یروان داشتم گهید

 نبود خودم دست باز نکنم فکر بهش که کردمیم مرور باخودم صدبار یروز نکهیباا

 

 رفته بود شده آب یول بگردن دنبالش که بودم کرده جیبس اطرافمو یآدما ی همه

 نیزم تو بود

 

 دمیغر همونجا از یعصب خودم رو دمیکش شتریب پتورو و دمیکش یپوف در یصدا با

 

 ندارم حوصلتو رونیب گمشو دیمحش+

 

 برگشتم طرفش به و کردم یمکث رستا یباصدا
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 داد یسالم و زد بهم ینیغمگ لبخند

 

 گذاشتم میشونیپ رو دستمو و دادم جوابشو رمق یب

 

 بود ناراحت پام پابه و هیچ دردم دیفهمیم چشمام از که بود یکس تنها دیشا

 

 نشست تخت رو کنارم اومدو

 

 زد زنگ انیک"

 

 دیدزد ازم چشماشو باترس که کردم بهش ینگاه یعصب کردمو بلند سرمو ضرب به

 

 رد دست انیک عشقش به اعتراف بعد که بد چه و بود انیک عاشق وار وانهید رستا

 !نشیس به بود زده

  بودم شکار دستش از مدت هی بود شکونده خواهرکوچولومو دل نکهیازا

 

 دادم بهش و حق نکرده یباز رستا بااحساسات و گفته تویواقع خوبه نکهیا بافکر یول
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 زدم لب گونه اخطار

 

 یبد جواب یندار حق زد زنگ یکس شرکت از گفتمن مگه+

 

 دیبرچ لب ها بچه مثل

 

 دادم جواب گید زد زنگ"

 رفت شد تموم

 یدینم جواب تویگوش چرا بگم که گفتیم

 داره یمهم خبر

 

  برداشتم یپاتخت از ویگوش و شدم زیخ مین تند مهم خبر کلمه دنیباشن

 

 شده؟؟؟ یخبر ماهکم از یعنی ایخدا

 ..زدم یپوزخند تودلم بودنم هول همه نیا به

 

 320پارت#

 

 الو+
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 ایک شدهیچ

 

 کنن فسخ قراردادو خانیم حامدخان آقا"

 

 نیتوهم رفتم کمد طرف به و جام از و شدم زیخ مین و کردم یا قرچه دندون یعصب

 دمیغر نیح

 

 پس نیکنیم یغلط چه اونجا شما+

 قا؟؟؟؟یدق هیچ کارتون

 

 آقا"

 

 کردم قطع زود و بگه وحرفش ادامه ندادم اجازه

 رفتم لباسام طرف به و بلندشدم یعصب

 

 شدهیچ داداش"

 

 زدم لب حوصله یب
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  میزنیم حرف بعدا رستا+

 

 اومد در اتاق از و گفت یچشم

 

 اومدم ها پله از و رونیب زدم اتاق از کتم و نیماش چییسو برداشتن با شدن آماده بعد

 نییپا

 

 ؟یریم کجا عشقم'

 

 دمیغر و  برگشتم طرفش به نیخشمگ

 

 !یندار دنیپرس سوال حق که یدونیم+

 

 دیکش شییطال یموها به یدست و زد یپوزخند

 

  ستمین تیا غهیص یها جنده اون من رفته ادتی نکهیا مثل'

 زنتم

 

 زدم یزیآم تمسخر پوزخند
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 م؟یک من رفته ادتی نکهیا مثل توهم+

 دمیم طالقت شب تا بخوام

 مواس نزن مفت زر شو الل پس

 

 دمید چشماش تو ترسو

 پرست پول کهیزن

 

  رونیب زدم سالن از و کردم گرد عقب

 

  بود مونده نیماش کنار احمد اقا

 

 جان آقا سالم:

 

 ...رونیب زدم عمارت اطیح و کرد باز برام درو که دادم یسالم

 

 321_پارت#
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 با برم بودن مجبور نشه جادیا بزرگتر مشکل نکهیا یبرا یول نداشتم شرکتو حوصله

 ..کردم پارک تعادل یب نمویماش شرکت به دنیرس

 

 ماهک#

 

 یدست و کردم نگاه اطراف به باترس اطراف دیسف طیمح دنیباد چشمام کردن باباز 

 دمیکش شکمم به

 

 روسرم دمیکوب و دمیکش یغیج شکمم بودن تخت دنید با

 دادم دست از یراحت نیهم به بچمو شدینم باورم

 

 شدن داخل پرستارن بود مشخص لباساشون از که یچندنفر بازشدو در

 

 حس وجود باتمام ویبدبخت تازه نبود خودم دست یول نخورم تکون گرفتنیم دستامو

  کردیم

 

 شدم خم روشکمم و گفتم یآخ دیچیپ توشکمم ریز که یادیز بادرد

 

  کرد قیتزر دستم تو یآمپول یکی اون و گرفت و دستم شونیکی
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  ردمک بهشون ینگاه حال یب

 

  چخبرته خانوم"

 دستگاهه تو سالم و صاف بچتون

 

 عالم به و هیچ منظورش بفهمم یحت نداد اجازه که بود یچ آمپول اون دونمینم

 ...رفتم خواب

 

 322_پارت#

 

 به و خمارم نگاه و کردم باز چشمامو حالیب و گفتم یآخ دستم تو یسوزش حس با

 دادم سوق زدیم سرممو داشت که یپرستار طرف

 

 گفت باهول بازم یچشما دنیباد

 

 سالمه سالمه بچت زمیعز"

 یکن یتابیب شیپ قهیچنددق مثل ستین الزم
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 جمع توچشمام اشک سالمه بچم نکهیا دنیشن با یول نشدم دومش جمله متوجه

 یخوشحال از شد

 

 تودستگاهه االن پسرکوچولوت"

 کنه حفظش خدابرات

 

 گفتم یممنونم آروم و  داکردیپ وسعت درد تواوج لبخندم

 

 شد داخل مامان و شد باز یکیبات در

 

 ماهک یخوب'

 یکرد نگرانمون

 یخبربد بدشد حالت نگفتم

 

 زدم لب پرستار روبه زدم یا خسته لبخند

 

 نمیبچموبب...شهیم_

 

  نه فعال"
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 شتیپ ارنشیم تاشب احتماال

 

 گفتم یزیر آخ و دیچیپ شکمم تو یدرد که بگم یزیچ خواستم

 

 شد خارج اتاق از مامان به زیر نکات چنتا فتنگ بعد پرستار

 

 نشست کنارم کردو نگاهم بااخم مامان

 

  ماهک یفکر یب'

 یچ شدیم تیزیچ

 

 زدم لب آروم

 

 خوبه حالش بچم خداروشکر_

 

  باال برد صداشو یعصب

 

 باش خودت فکر به کممی'

  پدر یب بچه هی یپا یگذاشت آبروتو
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  ستین التیخ نیع خودت حال حاالهم

 

 زدم لب یعصب و حال یب

 

 مامان بفهم دهنتو حرف_

 کن صحبت درست من ی بچه راجب

 

 زد یا یعصب لبخند

 

 دختر حالتم نگران من'

 .... آبروتم نگران

 

 مامان سیه_

  یفروخت زمان هی منو نکردم فراموش

 

 کرد نگاهم نیغمگ و جاخورده

 

 زد لب بابغض
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 روم بزن امویکار کثافت کم'

 کنم جبران مخایم که ینیبیم

 

 رفت در طرف وبه بلندشد

 

 زدم لب مونیشی

 

 دیببخش مامان_

 ....یمنظور من

 

 انداختم روبروم وارید به ینگاه نیغمگ در شدن دهیباکوب

 ومد؟یم من روز به چه

 ؟یکرد کاریچ من یبازندگ تو اوشیس

 

 323_پارت#

 

 نگاهش یجیاگب ومیآکوار مثل شهیش هی با پرستار هی شدن داخل و در شدن باز با

 کردم
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 شد بلند زور به شد روون اشکام دستگاه چنتا انیم یا بچه  دنیباد

 شد متوقف شمیپ پرستار

 

 کردمیم نگاه داخلشو باشوق بود بنداومده زبونم

 هیگر ریز بلندزدم ذوق از و گذاشتم دهنم یجلو دستامو هیباگر

 

 کردیم هیگر نم مثل اونم افتاد بود ستادهیوا در دم که مادرم به نگاهم

 

 من یازخوشحال مادرم و بچم دنید یخوش از من

 

 شهیش رو چسبوندم دستمو باذوق

 

 گرفت اوج میگر و دمیکش یغیج باذوق که خورد یآروم تکون

 

 بهشو عشقم ثمره دیدیم و بود اوشیس کاش

 بود کاش

  میکردیم یخوشحال ییدوتا کاش

 

  میبود زوجا تمام مثل کاش
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 زد لب آروم مسن پرستار

 

 باش آروم زمیعز"

 یا زده ذوق مامان چه

 کنه حفظش مادرش پدرو یخدابرا

 

 نشست تودلم غم پدر اسم دنیباشن

 باشم پشتش کوه مثل مادر هم باشم پدر هم بچم یبرا خوردم قسم

 

 ببرمش دیبا زمیعز"

 

 دمیکش اشکام به یدست

 

 نمشیبب بازم شهیم_

 

 بله دکترش بااجازه"

 

 انداختم میداشتن دوست یکوچولو به آخرو نگاه و گفتم یچشم یباخوشحال
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  مامانش پشتوانه شدیم کوچولوم مونیسا

 مردمامانش شدیم

 

 پدره یب بچم نکهیازا شد خون دلم
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  برگشتم صدا طرف به ییپا یباصدا

 زد لب ختیریم ازش یدلخور که یبالحن گرفت طرفم به ویگوش مامان

 

 خورهیم زنگ تویاگوشیب"

 

 گرفتم ازش میگوش به رسوندم و بلندکردم دستمو حالیب

 !داشت؟ کارمیچ میمر یعنی

 شد قطع وگرفتمیتاگوش

 نگرفت یخبر  گید ندادم جوابشو بس از یول زدیم زنگ یلیخ بهم قبال

 

 نداشتم ازش هم امیپ هی که شدیم یماه۷ هی بایتقر
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 داختمان شکوندم و داشت اوشیس شمارشو که مویقبل کارت میس البته

 ....اول از بود میمر و  مامان به به مختص فقط میس نیا

 

 دادم جواب ناخداگاه یگوش خوردن بازنگ

 

 زد لب مستصل

 

 ؟ییتو ؟..ماهک"

 

  زدم لب آروم

 

 آره_

 

 اوشیس#

 

  رونیب زدم شرکت از یعصب

 نیتر منفور با خونه یریم یدار یوقت نکهیا همه بدتراز و کننده خسته روز هی بازم

 یکشیم نفس طیمح هیتو تیزندگ ادم
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 دادم هیتک پشت به سرمو و شدم نیسوارماش

 . بودم شده خسته گهید

 بودم هرروزم از دتریناام

 ؟؟؟؟؟ییکجا ماهک آخ

 هست میاوشیس ادینم ادتی یحت که یهست یناموس یب کدوم شیپ

 

 الخمر دائم یالکل هی شدم من ویتورفت

 بودم کرده جمع کارامو یتوبود

 کنم فکر بهشون ذاشتینم ودتوج اصال

 نبودنت از یوا یول

 

  ارمیم سرت به ییبال کنم داتیپ

 !هیک برهانژاد اوشیس یبفهم که

 

 برداشتمش میگوش زنگ یباصدا

 ........شد حبس نمیس تو نفس بود روصفحه که یاسم دنیباد
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 الو..

 

 بله+

 

 شدم مزاحم دیببخش..

 

 نباشه صدام تو یلرزش چیوه بدم جلوه یعاد کردم یسع

 

 دییبفرما+

 

  نیهست شنهادتونیپ رو هنوزم..

 

  دادم بهش یشنهادیپ چه من که فشارآوردم خودم به یکم

 

 ونیلیصدم..

 

 دادم فشار فرمون دور شتریب دستمو و دیلرز دلم ته
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 هستم+

 

  کردم دایپ و ماهک من"

 

 شد قطع لحظه هی واس نفسم

 شه؟؟ داده بهتون دیام  نیبزرگتر یدیناام اوج تو شده حال تابه

 

 الو..

 ن؟؟یهست

 

 زدم لب یعصب و اومدم خودم به

 

 کجاست+

 

 ....ید نیدیم ونویلیصدم حتما"

 

 دمیغر یعصب

 

 کجاست گمیم+
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 زد لب باترس

 

 گفتم من نینگ توروخدا..

 

 زد لب تند که دمیکش یپوف هاش ییگو اوهی از یعصب

 

 رازهیش"

 مارستانهیب که گفت و داد موجواب باالخره ماه چند بداز

 

  زدم لب باترس ناخداگاه

 

 مارستان؟؟؟یب+

 

 زد لب نامطمئن و دودل

 

 ....راستش"

 

 گهید زودباش+
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 زد لب تند خگرمیتوب یصدا دنیباشن

 

  اومده ایبدن بچش امروز"

 نبود خوب ادیز حالش

 

 زدم زل جلوم به ناباور

 نبود؟؟؟ سخت کمی جملش هضم

 بچه؟

 یازک

 

 ....یبد عذابم یخایم یتاکِ ایخدا
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 کردم تکرار باز بازور

 

 بچه..ب+
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 گفت تند تند

 

  اره اره"

  برم دیبا امروز من بده ونویلیم۱۰۰ کنمیم خواهش

 

  شدم رهیخ جلو به و کردم قطع حرف یب بودم جیگ

 کردمیم سرم تو ینیسنگ حس

 کردم میمر اسم به ینگاه میگوش دوباره زنگ یصدا با

 زدم انیک به یزنگ و برداشتم ویگوش حالیب شد اقطعت

 

 آقا بله..

 

 ریبگ کارت شماره میمر از بزن زنگ+

 براش بزن تومن۱۰۰

 

 چشم..

 

  ماهک از قیدق یآدرس صفحه یباال اومد فینوت لحظه همون که کردم قطع حرفیب

 !ماهکم



 

949 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 چه یباک کجا نبود معلوم اون و بودم گذاشته اون یگرو در دل من که یا هرزه

 انداخته پس بچه حاال که خورده یگوه

  کشمیم

 رودلش زارمیم بچرو اون دل داغ

 

 رمیگیم پس ازش و گذروندم یبابدبخت که و ماه۸ نیا تقاص

 ماهک آخ

 یبامن فقط کردمیم فکر که بودم ساده چقدر من

 دمیکش یا نعره و دمیکوب فرمون رو یعصب

 بودم گرفته جنون حس نبود خودم دست

 

 ...کردیم ارومم خائن اون بدن کردن کبود فقط و فقط
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 شخص_سوم#
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 غافل و بود شاد فکرش از ها ساعت دشیرس راه از تازه یکوچولو دنید با ماهک

 همه نیا انتقام که نشسته نیکم در جا همه از خبریب اون یدوقدم تو یمرد نکهیازا

 رهیبگ ماجرا فرد نیتر گناهیب از شویسخت

 

 ده؟؟؟ید یخواب چه رامونب یزندگ

 غضب و خشم نیا رسهیم کجا به

 

 که یا گذشته از مونیپش و ونیگر و نشسته در پشت بغض و یناراحت با هم یزن

 توسردخترش یوید شدن همونا و ساخته دخترش تک یبرا

 

 بشنوه قراره حرف هزار هزاران که ییفردا از بود خون دلش

 کرده درست خترشد یبرا ناشناس پسر اون که یا ندهیازآ

 کرده استفاده دخترش یسادگ از که کرد نشینفر تودلش هزارم بار یبرا

 

 بود دخترش تک مجنون ایدن تمام اندازه به اوشیس که دونستیم چه واون

 ....درراهه یاصل طوفان که دونستیم چه

 

 از یا لهیوس تاحداقل رفت مارستانیب یخروج طرف به افتاده یها شونه باهمون

 ارهیب دخترش یراب خونه
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 از و کرد ینگاه مین کردیم نگاه اونور نوریا به هول و یعصب که یپسر دنیباد

 گذشت کنارش

 

 نینفر باد به شیپ قهیچنددق که هیهمون یعصب پسرک اون که دونستیم چه اون و

 ....بودش گرفته

 

 328_پارت#

 

 ماهک

 

  رفتیم سر مارستانیب تو حوصلم داشت گهید

 هم یهرسر بودن اوردهین شمیپ بچمو بارم هی مدت نیتوا و بودم نجایا که بود دوروز

 کردنیم سرم به دست مختلف یباروشا

 

 مشینیبب میندار اجازه فعال که گفتیم مامانمم

 

 نهیا مهم یانتظار چشم چندروز نیا نداره اشکال دمیکش یقیعم نفس الیخیب

 بغلمه تو بچم گهید چندروز آخرش
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 داخل اومد خوشحال مامانم و دراومد صدا به در

 

 چطوره من بداخالق دختر'

 

  زدم روش به یلبخند

 بداخالق گفتیم بهم همش بودم زده بهش حرفارو اون که یوقت از

 

  مامان خوبم_

 ارنش؟؟یم شدیچ مونیسا

 

 کرد یا یمصنوع اخم

 

 خونه میبر پاشو دنیخواب خوردن گهید بسه'

 

 زدم لب مضطرب

 

 رمینم بچم بدون من_
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 داد تکون دستاش تو یا برگه ذوقبا

 

 میبریم اونم"

 شو اماده پاشو صتیترخ برگه نمیا

 

 زدم لب مغموم

 

 ....یب پول_

 

 دادم'

 شو اماده

 

 زدم لب ناراحت

 

 ...دیس_

 

 زد لب خودم مثل دادیم بهم لباسامو که همونطور یجد

 

 باش نداشته کار نکارایتوباا"
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 یخایم کمک

 

 زدم یا خسته لبخند

 

 پوشمیم نه_

 

 ارهینم روم به و خورده حرف چقدر دونستمیم

 ....کردیم جبران کردرو بهم گذشته تو که ییها یبد تمام داشت که الحق

 

 329_پارت#

 

 بپرسم بچه تیوضع راجب برم روتخت نیبش"

 مشیببر میتونینم االنکه

 

 اومد در اتاق از مامان که دادم تکون یسر یباناراحت

  بود رفته مامان که شدیم یساعت مین

  شدم بلند جام واز دمیکش یپوف

 گفتم درد از یآخ

 شد داخل یپرستار
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 کجاست همراهت زمیعز-

 

 زدم درد با یلبخند

 چیه نکهیوا شناختنیم نجایا گهید بچمو منو همه نجایا بودم کرده یتاب یب بس از

 شناختنم به نبود ریتاث یب هم نبود کنارم یمرد همراه

 

 

 بپرسه سوال بچه راجب رفت_

 

 داد تکون یسر یجیباگ

 

 شد داده انتقال شبید که بچت'

 

 کردم یا خنده گرفته اشتباه نکهیا بافکر و کردمش نگاه یسوال

 

  زمیعز نه_

 

 داد تکون یسر مطمئن
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 شد داده انتقال مطمئنم من زمیعز'

 کردن منتقلش دکتر و شما خود یامضا با یحت که بود ییآقا هی

 

 شد سست پاهام باوحشت

 

 یگیم یدار یچ نم..خا_

 ......من ی بچه

 

  زدش وحشت نگاه و مامان واردشدن مهیسراس با

 دیکش ریت کمرم

 

 نیزم اومدم فرود و دادم تکون نیطرف به ترس با یسر

 

 زدم چنگ صورتمو و دمیکش یدلخراش غیج

 

 کنن مهارم کردنیم یسع که دمیدیم تار بصورت اطرافمو همهمه

 

 شدم بدبخت ایخدا
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 بچم

 تنم ی پاره

 بود سرم بود ییبال چه نیا

 

 بدم ریش بهش باری بودم نتونسته یحت که یا بچه

 

 بکشم ویبدبخت نیا دیبا یکِ تا ایخدا

 

 نگاه بودن سرم دور که دکترا و پرستارا به یجیگ با خورد توگوشم که یا یلیباس

 کردم

 

 نجایا چخبره-

 

 زد لب دکتر روبه باترس پرستاره همون

 

 ن؟؟؟؟ینکرد منتقل شونویا بچه پدر امضا با شما مگه کترد خاندم"

 نیدزد بچمو گهیم خانوم نیا

 

 کرد یاخم دکتر
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 از امضا گرفتن با یحت و مدارک و شواهد با و اومد برهانژاد یآقا روزید خانوم"

 میکرد منتقل بچرو خودتون

 

 شد گشاد چشمام وحشت با

 

 اوش؟؟؟؟؟؟؟؟یس

 نه ایخدا

 شدم بدبخت

 

 روسرم شد آوار بازم اوشیس شده تموم مشکالتم تمام دمیفهم که یزمان

 

 330_پارت#

 

 نداشتم اطرافم از یدرک

 زدیم زنگ گوشم صداهاتو

 

 خونه منو آورد مامانم یکِ دمینفهم چیه

 کردیم نگام یناراحت با و بود اومده هم دیس یحت
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 کنم تیشکا یحت چندروزم  بچه یبرا نداشتم حق

 

 کارکنمیچ ایخدا

 

  بودم مات

 دوختم بهش فروغمو یب نگاه دیس یباصدا

 

 بازبون و نیباش داشته یصحبت بچه پدر با شما که نهیا طیشرا نیدرا راه نیبهتر"

 نیریبگ بچتونو خوش

 

 زدم لب دهیبر دهیبر هیگر با و دیترک دوساعت نیتوا بارچندم یبرا بغضم

 

  ستین شیحال خوش زبون اوشیس_

 نمممممیبب بچمو ذارهینم گهید

 

 کردم هیگر بلندتر مامان توبغل شدنم دهیباکش
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 خامیم بچمو من توروخدا مامان_

 اون کشهیم بچمو

 نداره یرحم بخدا

 

 سرم زدمیم محکم و دمیکش یغیج

 

 داد سر هیگر اونم و داد فشار خودش به ترمنو سفت مامانم

 

 کردیم نگاه متاسف دیس

 

 شهینم حل یزیچ هیباگر"

 خانوم

 

  کرد پاک اشواشک مامان

 

  میزنیم حرف باهاش زمیعز آره"

 هوم؟؟؟

 

 دادم تکون یسر تند تند
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 تهران برم دیبا من_

 امروز نیهم

 

 باشن نجایهم دیشا'

 

 دادم تکون ینف به یسر بابغض

 

 رفتن حتما_

 

 دیکش ششیر ته به یدست دیس

 

 کنم جمع ساکشو شما خانوم"

 امیب و بردارم و راه لیوسا برم منم

 

 بلندشد جاش از و گفت یچشم مامان

 ومدیدرم نمیس از داشت قلبم

 چطوره؟؟؟ بچم االن یعنی ایخدا
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 بگم؟؟؟؟ یچ اوشیس حاالبه ایخدا

 ده؟؟یم گوش مگه اصال

 کن رحم خودت ایخدا

 بود خون کاسه چشمام بودم کرده هیگر اونقد

 

 کردم نگاهش آب پر یچشما و یجیگ با مامان دست تکون با

 کرد نگام حتنارا

 

 دره یجلو نیماش با نیام محمد پاشو'

 

 بلندشدم و گرفتم مامان کمک و وارید به و دستم و دادم تکون یسر حال یب

 

 رفتینم رونیب سرم از اوشیس فکر هم لحظه هی

 

 دادینم پس بهم بچمو اون

 دادینم که دونمیم

 نبود بند ییجا به دستم کنمم تیشکا خواستمیم یحت که داشت نفوذ اونقدرم
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  نشست کنارم مامانمم و نشستم دیس دیپرا نهیتوماش بازور

 

 افتاد راه یالله بسم با و دیکش ششیر ته به یدست دیس

 

 رمیبگ دیشد تهوع حالت بود شده باعث غم و استرس

 

  بگم یزیچ بزنم زنگ نداشتم اوشمیس شماره یحت

 امنه جاش ششیپ بچم شم مطمئن الاقل

 

 بود زردآب اوردمیم باال که یزیچ تنها من و نگهداشتن و نیماش راه تو دوبار

 

 نیا بعدم چندساعت وضع کردمینم فکر اصال داشتم شوق و ذوق که اونقدر صبح

 باشه

 

  دمینفهم خر منه بودو گهید شهر هی تو من ی بچه شبید از یعنی ایخدا

 

 اشتمند دنمیکش نفس حال و بود کرده خمارم که داد زور به بهم یقرص مامان
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  میدیرس تهران به چندساعت بعد باالخره

 نگهداشت و نیماش عمارت یجلو درست و دادم و آدرس

 

 ادیدرب جاش از خواستیم قلبم و بود کرده عرق دستام کف

 

 میبر'

 

 دیس سمت برگشتم باترس

 

 شهیم بدتر نتتونیبب هیلج آدم اوشیس_

 برم خودم نیبزار کنمیم خواهش

 

 داد تکون یسر و کردن دلب و رد مامان با ینگاه

 

 خدا به توکل'

 

  شدم ادهیپ نیماش از یسست یباقدما

 

 نشست بازوم رو یدست
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 کرد نگام نگران مامان

 

 ؟؟؟یبر یخایم تنها یمطمئن'

 

 دادم تکون یسر بابغض

 

 زد لب ناراحت

 

  تهرانه که خالش دختر خونه میریم نیام محمد منو"

 دخترم باشه یبزن زنگ شد یهرچ

 

 که کرد دنبالم اونقد ینگران نگاه با و شد نیماش سوار که دادم تکون یسر بازم

 شد رد کوچه چیپ از نیماش

 

 نبودم برداشتن قدم به قادر که بود دهیچسب ییلویصدک وزنه پاهام به

 

  شدینم باورم

 ......شمیم روبرو اوشیس با دارم ماه نیچند بعد
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 اومد یخانوم یصدا ریتاخ یباکم زدم و عمارت بزرگ فونیآ

 

 دییبفرما"

 

 زدم لب بااسترس بزنم حرف شدینم باز زبونم

 

 هستن خانوم محبوبه_

 

 شما بله"

 

  شناسنیم اومده ماهک نیبگ بهشون_

 

 ارمیب اوشویس اسم نکردم جرعت

 کنم وحشت اسمشم از بود شده باعث مدت نیا یدور

 زندانم به برگردم خودم یباپا خودم شدینم باورم چوقتیه
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  دادم دل که ییجا به

  دادم مویدخترانگ

 خوردم کتک

 دمید انتیخ

 

 شناخته منو خانوم محبوبه دمیفهم در بازشدن یباصدا

 

 رسوندم عمارت به خودمو یجونیب یباقدما

 

 ریز به یدست خجالت با عمارته در یجلو یجد یا افهیباق که خانوم محبوبه دنیباد

 داد یمسال دمویکش بود سیخ که چشمام

 

 داد تکون یسر

 

 دنبالم ایب"

 

 شم روبرو اوشیباس قراره االن نکهیا فکر از دهنم تو ومدیم داشت قلبم
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 دهن از تو ایب دنیباشن و زد در به یا تقه ستادیا در یجلو و میباالرفت هارو پله

 اوشیس

 

 دهنم تو اومد قلبم

 

 نبود یزیچ کم

 دمیشنیم صداشو داشتم یدور چندماه بعد

 

  شدم داخل و کردم باز درو لرزون که کرد بهم یا رهاشا

 

  کمرش دور حوله هیبا بهم پشت اوشیس

  بود برگه هیتو سرش و زدیم سوت

 

 .....کیچ+

 

 .....برد ماتش سمتم بابرگشتنش
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 زد یپوزخند و اومد خودش به زود

 

  کردیم چکه ازش آب که برهنش ی باالتنه واس رفتیم ضعف دلم

 

 بانو نیاومد شخو+

 

 زدم لب فقط آروم و نکردم زشیآم تمسخر لحن به یتوجه

 

 کجاست بچم اوشیس_

 

 برگشت سمتم به و گذاشت لباش نیب یگاریس

 

 بچه؟؟؟+

 

  کردیم خفم داشت بغض

 نداشتن موندن باز هینا چشمام بودم کرده هیگر بس از و جلوگذاشتم یقدم

 

  کنمیم خواهش_

 ارهد مراقبت به ازین بچه اون
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  اریب سرم یخایم ییبال هر ای بزن منو ایب اصال

 بگذر بچه نیا از فقط

 

 داد ادامه الشیخیب حالت همون به

 

 شمینم حرفت متوجه اصال من+

 گهید نهیهم یروبد جماعت کلفت به

 

 خوردم سر وارید کنار ازضعف و زدم یهق

 

 انداخت هیسا سرم یباال و برداشت قدم سمتم یاروم یباقدما

 

 یباز یکول بسه+

 رونیب من  خونه از گمشو پاشو

 

 دمیکش پاش سمت خودمو باالتماس

 

 اوشیس توروخدا_

 ستین خوب حالش من ی بچه
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 کرد بلندم باموهام که گفتم یآخ دستش تو موهام شدن چنگ با امیب خودم تابه

 گهید نبود خونسردش افهیق اون از یخبر

 

 دیغر صورتم تو یزخم ریش مثل

 

 تنها که هیقبرستون کدوم یانداخت پس ازش گهید یحروم هی که یا دهزا حروم اون+

 یکنیم التماسمو یاومد
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 نمینب ترسناکشو یچشما تا دادم فشار روهم چشمامو هیباگر

 زدم لب لرزون

 

 ....بچ_

 

 سرم و کرد ول موهامو خوردم که یا یدهن تو با که بودم نکرده کامل هنوز جملمو

  وارید به شد دهیکوب
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 دوختم بهش تارمو یچشما و گفتم یآخ یجیباگ

 

 روم انداخت هیسا و بشیج تو کرد دستاشو سرم یباال شخندیبان

 یش هی مثل منو و عاشقمه گفت روز هی که یاوشیس اون کردمینم فکر چوقتیه

 بزنه زل چشمام تو رحم یب نطوریا االن دیپرست باارزش

 

 یراست

 شدم؟؟؟یم یشاک ازش دینبا من

 

  کجاست یدونیم+

 

 کردم سردش یچشما به نگاه خواهش و التماس با

 

 کرد کج یا مسخره حالت به لباشو

 

  گمینم نه+

 یندار اقتشویل

 

 زدم لب هیباگر
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 ستین خوب حالش بچه اون_

 دستگاه تو بمونه دیبا ماه هی

 

  رفت اتاق گوشه زیم طرف به خونسرد

 

 ایب باباش با برو+

 

  شیرحم یب نهمهیا از دیلرز لبم

 اتاق گوشه دهیکش آب موش مثل که یمن به باتمسخر و نشست زیم پشت لکسیر

 کرد نگاه بودم  شده مچاله

 

 با دویکش یریت هام هیبخ یجا که بلندشم خواستم و گرفتم وارید به دستمو حالیب

  نشستم باز درد

 

 رفتم؟؟؟؟یکجام بچم بدون اصال

  اصال برم که داشتم کجارو

 

 بود بچم نیهم من ی ندهیآ و گذشته تمام
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 ....کنار کذاشتم مویزندگ تمام بخاطرش که یا بچه

 ....عشقمه نیاول ثمره
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 گذاشتم شکمم رو دستمو و بلندشدم جام از بادرد

 خودمو رسوندم زشیم یجلو یوار مورچه یباقدما

 

 زشیآم ریتحق نگاه بازم و باالانداخت ییابرو

 

  کنمیم یبخا یهرکار_

 بده بهم بچمو فقط

 

 گرفت خودش به یمتفکر حالت چونش ریز گذاشت دستشو و زد یشخندین

 

 اووووم+

 خورهینم دردم به گهید غار ص*ک هی کنمیم فکر که شتریب

 

 دمییسا روهم دندونامو یعصب
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 کردیم رمیتحق یباهرروش و کرد خفتم بار نیاول واس که یاوشیس همون بود شده

 

  گرفتیم انتقام داشت حاال و شهخود از بچه بود دهیفهم

 

  یصندل به داد هیتک لکسیر

 

 ایب باباش با برو که گفتم+

 

 زدم لب لرزون و گرفتم نافذش یچشما از نگاه

 

  نداره بابا_

 

 ؟؟؟یانداخت پس بچه دنتییگا لکا لک+

 

 زدم لب زویم رو شدم خم یعصب

 

 انداختم پس بچه دنمییگا لکا لکا آره_

 ..... حاالهم
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 سوزشش از گفتم یآخ صورتم طرف هی وختنباس

 بود نیسنگ هنوزم دستش ضرب

 

 زد یپوزخند

 

 خانوم ماهک یشد ایح یب+

  خودت از یکنیم ییرونما یدار االن یبود ایح یب دیببخش نه

 

 زدم یپوزخند خودش مثل

 

 کنم ایح بودم رشیز بارها که یکس از نمیبینم یلیدل_

 

 شد عوض دمید وضوح به صورتشو حالت

 رفت بخش لذت لحظات اون به خودم مثل فکرش نکهیا مثل

 

 زد پچ آروم و چشمام تو زد زل

 

 ینیبب بچتو گذاشتم دیشا یبخواب رمیز قبل مثل بازم اگه+

 !منو ی بچه البته
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 شد گرد یچشما شرمانش یب شنهادیپ و حرفاش دنیشن از

 استفاده سشهو یارضا عنوان به بچش از که باشه حیوق تونستیم چقدر ادم هی

 ....کنه
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 کردم نگاه چشماش تو بانفرت

 

 کنهیم ینیسنگ روت پدر اسم_

 

 دراومد خونسردش قالب اون از و توهم دیکش اخماشو

 

 نخور اضافه گوه گهید+

 یکردیم میقا ازم بچمو یبود نمونه مادر توکه

 شدم منصرف شنهادمیپ از رونیب حاالهم

 

 زدم لب آروم و نشست تودلم ترس هوی
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 بردار بچم و من سر از دست_

 

 کرد اشاره رونیب روبه یجد

 

 !رونیب+

 

 .شدم کینزد بهش شتریب و دیچک اشکم

 

 ؟؟؟یکن شکنجم یخایم بازم_

 ؟؟؟؟یزد بهم که یا ضربه همه اون نبود بس یلعنت

 شم حامله دیسف شناسنامه هیبا یکرد یکار

 نمیبب انتیخ

 بخورم کتک

 شم هیتنب یچیسره

 

 زدم لب یقتریعم بابغض و نییپا آوردم وصدام

 

 !شم عاشق_
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 گرفت ازم نگاه رحم یب

 

 صورت هر در که داره برو حرفم اونقدر یدونیم که اهمی یکنیم و گمیم که یاکاری+

 بامنه حق قانون ازنظر

 

  دونستمیم آره

 کنم مقابله اوشیباس تونمینم من که دونستمیم

 بود لیف دربرابر مورچه مثل بااون من جنگ

 

 .....فکر خوامیم_

 

 توحرفم دیپر

 

 انه؟ی آره+

 یبد جواب یدار وقت قهیدق کی االن نیهم

 

  کردم حس وجود باتمام ویزندگ تو شکستم وضوح به نباریا و دیلرز لبام

 

  زدم لب آروم
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 قبوله باشه_
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 زد یا یور هی لبخند و باالانداخت ییابرو

  ستادیا میقدم هیتو و بلندشد ازجاش لکسیر

 دمیکش ینیه دستش تو نمیس شدن باچنگ یول بزنه یحرف خادیم کردم فکر

 

 دییسا روهم دندون بالذت صیحر

 

  نرمه نرمه آخ+

 

 گرفت یعیفج درد نمیس

 نبود اون به ربط یب و رداشتیش و بودم کرده مانیزا تازه

 

 دمینال بادرد

 

 کنهیم درد_
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 آخ

 

 بوده لحظه نیا منتظر وقته یلیخ که انگار بهم توجه یب

 خودش به چسبوند منو و زد کمرم به یچنگ

 کردیم شتریب ترسمو نیهم و کردمیم حس قشنگ شویبرجستگ

 

 زد یا لبخندمسخره

 

 یداشت دوست خشن که قبال جونم+

 

  زدم لب زور به کمرم رو دستش فشار از بادرد

 

 انداختم؟؟؟؟؟ پس توله هی که ستین دوروزم تهیحال_

 

 یخشدار یباصدا لبام به بود زده زل که همونطور و کرد کم دستشو شارف از یکم

 زد لب

 

 شود چه یسکس دختر هی از توله هی اووووف+
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 بدم بهش یجواب تابخوام

  لبام به چسبوند لباشو

 شد سست پام و دست و ختیر یهر دلم

 

 338_پارت#

 

 بدون شدیم اعثب و  بود یا العاده فوق حس لبام رو داغش یلبا حس مدتها بعداز

  مرد نیا دربرابر ضعفم نیا از متنفربودم خودشم یب خود از بفهمم نکهیا

 نوازشش متیمال با شکمم به رسوند اروم و هام نهیروس دیکش وار نوازش دستشو

 داشت نگهم سفت که بودم سقوط به کینزد شدو سست پاهام اریاخت یب کرد

  نداشت یدرست حال خودشم و زدیم نفس نفس

 میشد غرق هم یچشما تو و میداد فاصله ونوسرم

 

 بودن کرده جدامون باالخره و میبود دهیرس بهم سخت اوشیس و من

 

  داشت نگهم تر سفت که خوردم یتکون میگوش زنگ یباصدا

  کنم دورش خودم از کردم یسع و گذاشتم بازوش رو دستمو

 

 مامانمه کنم فکر_
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 ستادیا عقب و کرد ولم و توهم رفت شتریب اخماش

 ...نداره یدرست تفکرات مامانم از دونستمیم

  دهیکش صدجا به فکرش االنم و

 

 برداشتمش و رفتم بود افتاده در دم ورود بدو که فمیک طرف به

 فمیک یالیوسا انبوه نیب کردنش دایپ بعد

 ...کردم داشیپ

 بود مامان حدسم طبق

  زدم و اتصال دکمه

 

 مامان؟؟ بله_

 

 زم؟؟؟یعز شدیچ"

 میایب بگو کرد تتیاذ

 

 کردیم نگاهم مشکافانه و بااخم و بود داده هیتک وارید به روبروم که اوشیس به ینگاه

  انداختم
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  مامان نه_

 واست دمیم حیتوض نمتیبیم

 

 زد لب ینامطمئن یباصدا

 

 شته؟یپ"

 

 دمیکش یقیعم نفس و گرفتم پرنفوذش یچشما از نگاه و دمیگز لبمو

 

  آره_

 

 زد لب باهول

 

 برو باشه باشه"

 شمینم مزاحمت

 خدافظ

 

 کرد قطع و بزنم یحرف نداد اجازه
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 کرد رمیتحق هزارم بار یبرا زد که یباحرف و زد روم به یپوزخند

 

 بود؟؟ گذاشته فروش واس یحت تورم که ستین خودفروشت مادر همون نیا+

 

 زدم غیج پرخاش با و ناخداگاه

 

  نبز حرف درست من مامان راجب_

 نداره یربط اصال تو به باشه بوده میهرچ

 

 نشیروس دمیکوب و کردم پر فاصلرو ناخداگاه که زد یشخندین

 

 یبگ بد پشتش ویکن مامانم راجب مزخرف یفکرا یندار حق_

 

 باال برد میتسل حالت به و دستش و انداخت باال ییابرو متعجب

 

 چته دختر باش آروم باشه باشه+
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 بودم شده وونهید یعبارت به ای اعصاب یب دمیکش صورتم به یدست

 

  دمینال آروم

 

 االن کجاست بچم اوشیس_

 

 شد یجد بازم

 

 دیبا که ییجا+

 

 دمیچسب مچش از که بگذره کنارم از خواست

 

 کجاست بگو فقط کردم قبول یخواست یهرچ توکه_

  نمشیبب خامیم

 کنمیم خواهش

 

 زد لب یخشدار یصدابا یمکث بعداز و انداخت لبام به یا رهیخ نگاه

 

 بعد تا شه یط دیبا مراحل یسر هی+
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 340_پارت#

 

  دیلرز لبام

 

 ارین بهونه توروخدا اوشیس_

 

 زد لب صورتم یسانت هیتو و گرفت ازم یآبدار لب کردو خم سرشو

 

 شینیبیم برمتیم فردا+

 

  کردم پاک و اشکام و دادم تکون یسر یباخوشحال

 دمیکش لباسم به یدست

 

 برم گهید من پس_

 

 سمتم برگشت یتوهم یبااخما حرفم دنیباشن که زشیم سمت رفتیم داشت

 

 یکجابسالمت+
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  کردم بازم بود شده آقاباالسرم دهینرس نکهیا از یا قرچه دندون

 

 نایا مامانم شیپ رمیم_

 

 داد تکون واسم یدست توجه یب

 

 یبرنگرد گهید یرفت+

 

  یعوض

 ییییعوض

  باشم مسلط خودم اعصاب به و بکشم یقیعم نفس کردم یسع

 یچ که باالخره

 کردمیم قبول دمویجد تیوضع دیبا

 زدم لب بفهمونم نفهم زبون نیا به کردمیم یسع که یبالحن

 

 هیمذهب شوهرمامانم_

 حساسه یلیخ
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 داد لم مبل رو شتریب الیخیوب زد یشخندین

 

 دارم ارتویاخت یزنم+

 ستین یازین میخر چیه اجازه به

  ایب هم حاال

 

 کردیم اشاره بغلش به و بود کرده باز که دستاش دنیباد

 ختیر یهر قلبم

  تکرار آخ

 !تکرار

 شدنینم فراموش یراحت نیهم به که یخوش خاطرات تکرار

 

 .....رفتم سمتش یآروم یقدما با اریاخت یب

 

 341_پارت#

 

 ستادمیا جلوش

  افتادم پاهاش رو آروم که دیکش کردو بندمچم دستشو که

 



 

990 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 کردمیم بودن معذب احساس بغلش تو ماهبعدچند

  دیکش پهلوهام به وار نوازش یدست

 

 خجالت؟+

 

  نییپا انداختم سرمو

 

 دمیدینم صورتشو خداروشکر و بود بهش پشتم

 به یدست وار نوازش و کرد خند تک که کردم یلرز اومد بند نفسم گردنم شدن باداغ

 دیکش بازوم

 

 جونم+

 اوشیسیوفایب عشقِ

 

 دمیغر باحرص و زدم پام بغل از رونش به یچنگ  

 

 وفا؟؟ یب_

 به دمیم تن باز و کنمیم سکوت پسرم دونهی بخاطر من و برازندته انتکاریخ کلمه

 تنت
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 زد لب یبم یباصدا دیکش ینفس قیعم و توگردنم کرد فرو سرشو

 

 !نه؟ دارم حیتوض حق+

 

 ! نه_

 ینداد حیتوض اجازه من به چوقتیه

  یکرد مجازاتم و 

 

 زد لب یمیمال یباصدا

 

 کن آرومم شهیهم مثل-

 ماهک خامتیم

 

 شدم غرق چشماش یایدر تو و برگشتم آروم

 ....بود نیزم یرو من یِخدا مرد نیا رفتیم نیزم به هم آسمون

 

 342_پارت#
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 دادمیم وا یزود نیهم به دینبا باشم مسلط خودم به کردم یسع

 

 سفت و گرفت لباش نیب گردنمو پوست و کرد خم شتریب سرشو که کردم کج سرمو

 دیمک

 

  دراومدم بغلش از حرکت هیتو و دمیکش یقیعم نفس

 زد زل بهم خمار یچشما و بااخم

 

 یریبگ تماس باهام بچم شیپ یببر منو یخواست هروقت-

  زد یا یطرف هی پوزخند

 

 یندار منو بغل طاقت روهم یختیر یباک هیچ-

 

 دادم تکون تاسف به براش یسر یعصب

 که واقعا-

 

  دراومد پشت از یزن داد یصدا که بده جوابمو خواست

 

  اوشیس نمیبب درو نیا بازکن-
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 کنهیم کاریچ نجایا جنده نیا

 

 برد هجوم در طرف به و  بلندشد مبل رو از یعصب حرکت هیبا اوشیس

 

 زش؟؟یعز نامزد جز باشه تونستیم یک

  کردیم انتیخ بهش بامن اون باوجود که یکس

 هه

 دیچیپ عمارت کل تو اوشیس عربده یصدا در بازشدنبا

 

 یهارشد کهیزن چته-

 یکشیم هواااار

 

 زد لب یآرومتر بالحن و کرد بهم ینگاه نفرت و ترس با دختره

 

 نجا؟؟یا کنهیم کاریچ دختره نیا اوشیس-

 کنه خراب مونویزندگ بازاومده

 

 بزارن کن خراب خونه اسممو بود مونده نیهم دونهی
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 برداشتمش و کردم تند قدم فمیک بطرف یعصب

  گرفت سفت بازومو و شمیپ اومد عیسر بادوقدم اوشیس من حرکت نیا دنیباد

  دیغر دشدشیکل یها دندون یازال

 

 ،؟یریم یدار یگور کدوم-

 .که یشد یوحش بازم

 

  اومد باز دختره اون پرعشوه یصدا

 

 جندرو نیا یخایم کارشیچ بره بزار زمیعز-

 

 دختره اون بطرف و اوشیس به پشت و زدم یلبخند شده هم دختره اون ازحرص

 ستادمیا

 بغلشم تو پشت از انگار که یطور

 کردم اشاره اوشیس به باپوزخند

 

 زمیعز یگیم بهش که یمرد نیا-



 

995 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 جنده یگیم بهش که ی هیزن نیهم عاشق مرگ تاسرحد

 یا کارهیچ وسط نیتوا بدونم خامیم حاال

 

 کرد حلقه کمرم دور دستشو تپش از اوشیس

 اومده خوش مزاقش به یادیز حرفم بود معلوم سکوتش از یول دمیدینم افشویق

 

 و گرفت سفت مچش از و ستادیا جلوم اوشیس عیسر که آورد هجوم طرفم به غیباج

 دیغر دشدشیکل یدندونا یال از چوندیپ

 

 کنم خورد انگشتاتو دونه دونه که بهش  بزن دست یدار جرعت-

 

 و  رفتینم رو از هم نیح نیتوهم و دیچیپ اتاق تو دیمهش پردرد غیج یصدا

 دادیم کیرک یفحشا

 

 344_پارت#

 

 بست سرش پشت هم درو و رونیب دشیکش زور به اوشیس

 

 دمیکش سرم به یدست
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 دونهیم اوشیس که بود راحت المیخ یتاحدود االن منفجرشه خوادیم کردمیم حس

 ارهینم سرش ییبال انتقام رو از و اونه ی بچه

 

 ومدیم هنوز غویج غیج دختره اون یصدا

 روبرو خانوم محبوبه با که برگشتم در طرف به اوشهیس نکهیا فکر با در بابازشدن

 شدم

 دادم یسالم و دمیگز لب باخجالت

 

 کرد اشاره رونیب به و زد یکمرنگ لبخند شیجد یرو برخالف

 

 آقا اتاق ببرمت ایب-

 

 و دمیکش شالم به یدست داره سر تو واسم ییها نقشه چه اوشیس نکهیا فکر از هول

 زدم لب

 

 برم من گهید نه-

 

 کرد یاخم
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 دخترجون بدو آقاست دستور-

 

 شدم همراهش و دادم تکون یسر ناچار

 

 345_پارت#

 

  نبود ازش یخبر و بودم نشسته اوشیس تواتاق که بود ساعت مین

 

 دوختم در به نگاهمو و دمیکش یپوف

 هی دنمیباد و شد داخل یتوهم یبااخما اوشیس که دمیجاپر از در ییهوی شدن باباز

 بست نقش روصورتش یزیآم طنتیش لبخند کم کم و ستادیا لحظه

 

 بود؟؟ زنت-

 

 داد تکون مثبت به یسر الیخیب

 رمیبگ زبونمو یجلو نتونستم حرص از

 

  گهید یخایم یچ بچم و من از یدار بچه و زن توکه-
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  ستادیا میسانت هیتو و مداو توجه یب

  برداشتم عقب یقدم و کردم یا سرفه که

 خودش به چسبوند منو محکم و کرد حلقه دورم دستشو

 

 جوجه کجا-

 

  خودمو کنم آزاد دستش حصار از کردم یسع و کردم یاخم

 

  کن ولم-

 زنت شیبروپ

 

 زد لب ینادر بالبخند دلبرانه و کرد کج سرشو

 

 ه؟؟یمشکل چمممادرب و زنم شیپ االنم-

 

 346_پارت#

 

 زدم لب یا یمصنوع بااخم و کردم پاک نرویبش روصورتم رفتیم که یلبخند

 



 

999 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 انت؟؟؟یخ بعدش و یکرد عالقه ابراز بهش که بچت همون مادر اها-

 

 دادم فشار روهم محکم چشمامو که نشوند یبوس و گوشم ریز کرد خم سرشو

 

 بود سوتفاهم هی مسئله اون-

 دهیم واسش جونشم اوشیس دونهیم بچمممادر خود وگرنه

 

  دمیکش توگوشش یقیعم آه آزادانه که کرد گوشم ی الله از یزیر گاز

 

 و دمیکش یغیج که خوابوند روش یمحکم چک رسوند باسنم به و برد نییپا دستشو

 دمیکش یآخ باناز

 

 کرد نثارم یسگ توله ظیغل و دییسا روهم دندون

 

 دیچیپ دورم مار مثل اوشیس و ختت رو شدم پرت امیب خودم تابه

 

 دینال خمار یا شده بم یصدا و سرخ یباچشما

 

 ماهک؟؟ ینیبیم-
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 یمن ریز آخرش یهرجابر

 !شوهرت ریز

 

 347_پارت#

 

 پراز و دیکش یریت رشکممیز کرد زمزمه رگوشمیز خمار یباصدا که یا جمله از

 شدم خواستن

 

 کردم نوازش دلبرانه و رسوندم پهلوش به دستمو

 مانتوم یها دکمه امیب خودم تابه و گرفت لباسم به دستشو و دیکش یقیعم هآ

 بودن افتاده جا هی هرکدوم

 

  بودم شورت هیبا فقط و کرد لختم کامل قهیدق کی درعرض

 

 زد چنگشون محکم و گرفت رونام به دستشو

  گرفتیم گاز و دیمکیم گردنمو ی نقطه به نقطه و  توگردنم برد سرشو

 

 بدم فاصله خودم از سرشو کردم یسع و گرفتم موهاش از
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 شهیم کبود نکن-

 

  گرفت چونم از یگاز

 پس کنه کبود یک نکنم کبود من-

 

 نوریا دستاش تو یکم شد جشینت که خوردم یتکون رشیز و کردم نثارش ییپرو

 شدن اونور

 

 خفم بالباش که بگم یزیچ خواستم و دمیکش ینیه شوک از توشورتم برد دستشو

 کرد

 

 348_پارت#

 

 گرفتم مچش از زود که فروکنه توم انگشتشو خواست و دیمال چوچولمو یرو سفت

 کرد نگاه چشمام تو خواستن و شهوت از شده سرخ یباچشما

 دمینال اروم

 

 ندارم گروید درد هی تحمل داشتم مانیزا تازه-
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 باشه افتاده ادشی تازه که انگار

  درآورد شورتم تو از دستشو یبامکث

 

 نداختنیم آب دهنمو شهیهم مثل فرمش خوش یالب

 فشردم لبام نیب سفت لبشو کردمو خم سرمو

 ازش گرفتمیم محکم یگازا خودش بدتراز و دمیمک محکم

 

 پشتش دستمو که بده فاصله ازم سرشو خواست تودهنمو گفت یا مردونه آخ

 ندادم بهش اجازرو نیا و گذاشتم

 

 امیدرب خجالتش زا خوب خواستیم دلم مدت نیا یتالف به

 فشار و گاهشیب و گاه یباتکونا یول کرد یهمراه باهام اونم و نگرفت فاصله ناچار

 ادیم دردش رمیگیم لبش از که ییگازا از که بود معلوم پهلوم رو دستش

 

  دیکش لبش به یدست و دیکش عقب سرشو بازور

  بود شده خونمرده کال لبش

 

 بندکردم رهنشیپ یها دکمه به دستمو باناز که کرد نثارم یا یوحش لب ریز
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 ارمیب درش-

 کنم لمس بدنتو خامیم

 

 زد یشخندین

 

 هیچ قصدت دونمینم یکنیم فکر مارمولک-

 

 349_پارت#

 

 آورد درش تن از و کرد باز رهنشویپ یها دکمه تند که زدم یا قهقهه

 دیبوس دوباره و دوباره لبمو و دوباره دیکش دراز روم

 

 رسوندم گردنش به و دمدا فاصله ازش سرمو

 دمیمکیم و گرفتمیم محکم یگازا توان باتمام

 

 بفهمه ییهرجا دختره اون خواستمیم و بود کرده گل باز حسادتم رگ ناخداگاه

 ادیم کوتاه فقط یک یجلو و هیک مال اوشیس

 

 کرد یخند تک گوشم ریز و دیکش هام نهیس به یدست
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 کمی ظاهرشم کبود گردن و بالبا هیبق یجلو تونمینم شرکتم سیرئ من ماهک-

 کن مراعات

 

 گفتم یباش الیخ نیهم به تودلم و زدم یپوزخند

 بهش دمیکش زانومو و اوردم شیمردونگ به یفشار زانوم با و بلندکردم پامو یبالوند

 

 شد شل و دیکش یقیعم آه

 

 نشستم شکمش رو و اومدم خودم و تخت رو انداختمش و کردم استفاده فرصت از

 

 350_تپار#

 

 دیغر و باسنم رو دیکوب محکم دستاش بادوتا و کرد نگاه بهم خواستن با

 

 بگامت سگ مثل االن خادیم دلم-

  ینیبش ینتون هفته هی که یطور
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  باالگرفت روبه سرشو و بست چشماشو و دادم تکون آلتش رو باسنمو باخنده

 افتاد نفس نفس به و شد نییباالپا گلوش کیبیس

 

 و بودم دهید توعمرم که بود ییها صحنه نیجذابتر و نیبهتر جزو صحنه نیا دنید

 شدیم ثبت ذهنم تو مطمئنن هم شهیهم یبرا

 

 نشوندم گلوش کیبیس رو یبوس و شدم خم ناخداگاه

  زد زل بهم خمار و کرد باز زور به چشماشو

 کرد قیتزر تنم به لذت آرومش زمزمه

 

 دیچیپ تنم تو یلعنت لذت نیا مدتها بعد-

 

 کردم نگاهش یا فاتحانه لبخند و اافتخارب

 مک و کرد خم سرشو که گرفتم دهنش یجلو نمویس نوک و دمیباالترکش خودمو

 داد بهش دستاش با یفشار و زد یقیعم

 

 چهیبپ نمیس تو یدرد شد باعث حرکتش نیا بود ریپرش هام نهیس

 شد درهم چهرم
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 واشی اوشیس-

 

 خوابوند کنارش پهلو به منو و کرد حلقه دورم دستشو

 

 ماهک دارشدهیب-

 

 351_پارت#

 

  داشتم که یدرد برخالف

  کنم یراض مویزندگ مرد کردم یسع و گذاشتم کنارش

 اون و بودم من و داشت فرق اطرافم یمردا باتمام که یمرد

 میداد فرصت هردوبهم و کنارگذاشت همرو بخاطرم و بود بچم پدر که یمرد

 

 شد ییایرو و قشنگ مونیزندگ

 

 دوست که یهرچ به کوچولومون که میساخت یا یزندگ درکنارهم و گهید باهم

 دیرس داشت

 



 

1007 | P a g e 

: ه د ن س ی و من ال ا  ی ع  ل
 

 نوازش و دمیکش ششیر ته به یدست و دوختم اوشیس به خواستنمو پراز نگاه

 نشست لباش رو یلبخند طرح توخنده دمیوارکش

 

 توبغلش کردم مچاله خودمو

 یچ یعنی یزندگ دمیفهمیم مدتها بعد تازه

 

 و بشم عمارت نیا خدمتکار  خواستمیم بازم گشتمیبرم عقب به هم گهید صدبار اگه

 ببرم عمارت ارباب از دل

 

 و بود ترکرده پخته هردومونو ییجدا نیا و بود ترشده شکسته من بخاطر مردمن

 میکردیم نگاه یزندگ به یبهتر دیباد

 

 میماشد باز و میستادیا مشکالت یجلو بارچندم یبرا

  بود نمونیب هم کوچولو هی نکهیا باتفاوت یسر نیا

 

 میزندگ مرد منو ازوجود یا بچه مونیسا اسم به

 

 352_پارت#
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**** 

 

 " بعد سال سه "

 

 گذرهیم دوبارمون بودن کنارهم از سال سه

  داد بهش حقوقشو و حق تمام و داد طالق و دیمحش اوشیس

 سینگلیا رفت و کرد واگذار دخترش تک به تعجب کمال در سهمشو اوشیس مادر

 بود شده خوب یلیخ باهام دیس رفتار و داشتن یخوب یلیخ یزندگ دیس و مامانم

 

 !بود داده نشون خوششو یرو هممون به یزندگ

 

 دعوا یفرنگ توت چنتا سر که کشوندم میزندگ مرد و پسرم به باعشق نگاهمو

 کردنیم

 

 برداشتم و یفرنگ توت کاسه حرکت هیبا و وستمیپ جمعشون به باخنده

 برگشتن بطرفم باز بادهن هردو

 

 رمیبگ اونو طرف خامیم کرد فکر بازشد ششین که زدم  اوشیس به یقیعم لبخند
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 قشنگمه پسر سهم نیا-

 

 کرد چپ واسم چشماشو اوشیس و بلندشد مونیسا هیروزیپ غیج یصدا

 زد لب حسادت با و

 

 یدار دوست شتریب مونویسا تو-

 

 اغوا بالحن و دمیخز اوشیس بغل و دادم ونمیسا دست هارو یفرنگ توت باخنده

 دمینال گوشش ریز یا کننده

 

  بخوره یفرنگ توت بچمون-

  بخور منو توهم

 هوم؟؟

 

  زد یبرق چشماش

 

 ؟!شمیترم عاشق روز به روز کنمیم چراحس-

 

 "انیپا"
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 رمان طرفدار و دادن یانرژ بهم رمان نوشتن طول در که ییکسا تمام از ممنون

 بودن

 ♡دارم هارو نیبهتر یآرزو همتون یبرا و نیزیعز تکتون تک برام واقعا

 

 �🩃�الم_ایلع دارم دوستون


