
 

 

 

 

 

 یمشک عشق

 :مقدمه

  بودمش دهیند بود سال چند)

  بود شده تنگ براش دلم

 تخت رو بودم دهیکش دراز و سقف به بودم زده زل

 ...(نمشی بب روز هی شهیم ینی



 

 1 پارت

 :گفت راه وسط که رونیب میرفت السا دوستم با. میشد خارج دانشگاه از

 م؟ یبر شناسمیم نجایا کینزد کافه هی-

 السا دنیم ریگ که یدونیم بدم یچ مادرمو پدر جواب+

 دن یم ریگ دنیم ریگ یگیم همش هم تو بابا برو-

 دوستم میبر خوب+

 خوب دختر یشد حاال-

 :گفت اومد گارسون و مینشست و بود یخال زیم هی و کافه سمت میرفت

 ن؟یدار لیم یچ امرتون

  قهوه -

 لطفا  اسپرسو هی+

 .رفت و کرد ادداشتی گارسون

 امیم ادیز نجایا هیدنج کافه:  گفت السا

 شلوغ همم و خوشگله یلیخ آره+

 ن؟یندار  گهید امر: گفت و آورد رو سفارشا گارسون که میزدیم حرف میداشت

 ممنون ریخ-

 ممنون+

 نشسته من پشت که نیهم ینیبیم رو  ییرو  به رو پسره نیا رونا: گفت دفه هی و کردم نگاه السا به لبخند هی با

 چطور؟  زمیعز آره: گفتم

 من رو شده خیم کنمیم حس

 یتر راحت ینکن حس تو السا نکن حس

  دهینم محل یدختر چیه به گنیم دانشگاست پسر نیتر خوشگل: گفت رفت بهم غره چشم هی

 دمینم محل بهش منم درک به+

 یشعوریب یلیخ رونا اه-

 یریم کجا گفتم و پاشد

  بدم شماره رمیم-

 جات سره نیبش السا نخور گوه+

 م یترشیم دوتامون باشه تو به اگه-

 نجا یا ایب وونهید السا گفتم که رفتیم داشت

 ایب  هم تو بابا برو+

 .هوووف.بده شماره رفت نیا بده شماره ادیب اون نکهیا عوض شده برعکس زمونه گفتم آروم و سرم رو گذاشتم دستمو



 ی کنیم کاریچ گهید ایب: گفت السا که رفتمیم کلنجار خودم با داشتم

 .بود رفته السا که ییجا رفتم و شدم پا دمیشن خودم فقط که کشدار پوف هی با

 پسره به السا دمیشن که ختیریم بهم شدت به داشت اعصابم کرده زوم روم نگاه هی کردم حس که میبود  پسرا زیم یرو به رو قایدق

  رونا دوستم: گفت

 خوشبختم: گفت سرد پسره

 رهیگیم هم یا افهیق چه کنم آسفالت دهنشو بزنم

 . گرفتمیم شیآت موندمیم اونجا گهید کمی

 ی بزن زنگ شمیم خوشحال: گفت و پسره داد و خودش شماره السا

 نداره اعصاب نیا بابا: گفت شیکنار دوست و زد  پوزخند هی فقط هیچ اسمش دونستمینم که پسره

 ؟ یزد حرف تو باز آرمان: گفت یمصنوع لبخند با پسره

 بده شماره من به گفتم ینکرد قبول تو خب: گفت آرمانه اسمش دمیفهم که یپسر

 نداره اقتیل پسره نیا رونا میبر: گفت و ناجوره اوضاع دید السا

 یبدون اسممو یبخا دیشا گفتم: گفت پسره رونیب  میرفتیم میداشت

 آراد اسمم: گفت پسره رونیب بودم نذاشته  در از پامو که رونیب برم خاستمیم و دمیکش رامو من و سادیوا السا

 اومد ادمی خاطره هی و شد خشک راه وسط پام

 ؟ یخریم برام عروسکا اون از آراد-

 توله؟  کدوما از+

 گه ید بخر قرمزه که خرسه همون: گفتم و مغازه یجلو رفتم

 یشیپ رفت ادتی خواهش که باز+

 م ینیبش ، میبر یخاینم یموند حالت هی به ست قهیدق چند یدونیم رونا: گفتیم و زدیم صدام السا

 السا میبر: شد مشت دستام و اومدم خودم به

 .شده بزرگ چقدر من یخدا بود گوشم تو هاش خنده یصدا

 ما وفتادینم اتفاق اون اگه.بودم خودم مقصر دمیشا نبود ادشمی منو یحت دوختم بهش نگاهمو نیآخر و کافه از رونیب سمت میرفت

 . میبود کرده ازدواج

 باش راحت بگو بهم شده یزیچ هی کنمیم حس: گفت راه وسط و خونه سمت رفتم السا با

 : گفتم و کردم ول دستشو 

 کنم استراحت خونه برم السا خستم کمی ستین  یزیچ نه-

 خدافظ پس باشه+ 

 . گرفتم شیپ خونرو ریمس منم و رفت السا

 رونا االن تا یبود کجا: گفت مامانم و خونه تو رفتم یواشکی و کردم باز دیکل با درو و خونه دمیرس

 نبودم یبد یجا نباش نگران رونی ب میرفت دانشگاه بعد دوستم با مامان نکن شروع: گفتم و نداشتم رو یچیه حوصله

 ؟یخاینم نهار: گفت و گرفت آروم مامانم

 ندارم اشتها مامان نه: گفتم و بود کرده قفل مغزم



 اومد ادمی خاطره هی و حموم تو رفتم و کردم عوض لباسامو و اتاقم رفتم و نگفت یزیچ گهید

 ارباب؟_ 

  حموم تو برو سسسسسیه+

 دیببخش آراد_ 

 بود یک دمتید پسره اون با+

 شناسمشینم بخدا یچیه-

 رونا  نگو دروغ من به+

 آراد -

  سیه+

 بود  گذشته به فکرم و شستمیم بدنمو داشتم

 اومد ادمی گهید محو خاطره هی شستمیم موهامو داشتم دوش ریز  رفتم و سرم به زدمیم رو شامپو که یهمونجور

 ؟ یکنیم کارمیچ کنم انتیخ بهت روز هی اگه-

 شه یهم واسه رمیم+

 ؟ یگردیبرنم چوقتیه گهید-

 غدقنه انتیخ من یقانونا تو+

 :گفتم  و کردم نگاه نهیآ به و کردم باز چشامو و رونی ب اومدم دوش ریز از

 رونا  اریب فشار مغزت به ادینم ادمی یچیه چرا کردم کاریچ من

 

 

 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 2پارت# 

 یمشک عشق

 

 برداشت  بوق تا چند بعده السا به زدم زنگ هی و دمیپوش هامو لباس و رونیب اومدم حموم از

 جووووون؟-

  ستین خوش حالم امینم دانشگاه فردا بگم خاستمیم السا+ 

 رونا نخور گوه-

 گفتم که همون+

 گذرهیم خوش ایب-

 برو  تو گلم ندارم حوصله+



 رونا شده یچ-

 خوبم یچیه+

 ...مر چه یبگ کاش-

 کردم قطع رو یگوش و بده ادامه نذاشتم

 اومد  ادمی گهید خاطره هی و گرفت میگر گذشت کمی

 سسسیه  زینر رو اشکا نیا-

 دارم  درد آراد+

 نکن  هیگر: گفت و نیجن مثل گرفت بغلم

 نکردم  یکار من رهیبگ لب ازم زور به خاستیم آراد_ 

 باش  آروم باشه+

: گفتم خودم با و لباسام یکشو رو زدم محکم مشتمو و  ومدین ادمی یزیچ بازم و رفت که کردم اشتباه کجا که کردمیم فکر داشتم

 نه  ای خودشه نمیبب  رمیم فردا

 بودم  زده زل سقف به و گذاشتم آهنگ شیبق و گذشت خوندن درس به وقتم نصف

 دارم  یحال چه که نهیبب کنارم ستین

 قرارم  یب چه نهیبب

 ندارم  طاقت نهیبب

 بارون  ریز  ییشبا چه نهیبب ستین

 ابونیخ یتو ادشی به

 داغون دل نیا منو

 یدلتنگ داره یحد آخه

 ی سنگ از تو نقدهیا چرا

 شد  رد ذهنم از گهید خاطره هی دیرس که آهنگ ینجایا به

 ی کرد کاریچ رونا یکرد کاریچ یخورد گوه تو+ 

 شد کینزد بهم خودش اون یچیه بخدا-

 سگ مثل یگیم دروغ+

 کردم انتیخ یکنیم فکر چرا-

  آهنگ ادامه و مغزم خورد استپ نجایهم

  یجنگ چوقتیه  ندارم منکه

 تو با

 دمیم برات جونمو منکه

 دمیجنگ تو داشتن واسه

 من از یگرفت تو یول

 دستاتو



 چرا شده یچ: گفت دید منو یوقت و گرفتم شاد خودمو و کردم پاک اشکامو عیسر و شد اتاقم وارد مهیسراس مامان که زدم غیج هی

 ؟ یزد غیج

 دم ید یجانیه پیکل هی یچیه: گفتم پته تته با

 زمیعز شام ایب: گفت شد راحت الشیخ که مامان

  یمامان امیم باشه: گفتم لبخند با

 یییی لعنت: گفتم و شستم صورتمو و دست و سیسرو رفتم منم و رونیب رفت اتاق از مامان

 تزایپ جوووون آخ: گفتم و میدیچ زویم کردم کمک مامان با رفتم.رونی ب زدم و گفتم آروم

 دادم  سفارش دخترم خاطر به: گفت و دیخند بابا

  ممنون+

 دخترم؟ شده یزیچ: گفت و شد حالم متوجه بابا

 یی بابا  خوبم نه: گفتم و دادم تزامیپ به نگاهمو

 کردم  هیگر نکنن شک تا کردم حرفام یچاشن هم لبخند هی

 شستمشون من و میکرد جمع هارو ظرف و میکرد کمک مامان با و بود شب 10 ساعت

 .دمیخواب و صبح واسه کردم میتنظ مویگوش اتاقم رفتم بعدش و کمی نشستم خانواده شیپ رفتم

 دمیپر جا از میگوش زنگ یصدا با صبح

  یچجور آخه اما باشه آراد کردمیم خدا خدا

 بود نوشته که دمید و امشیپ و شد قط بجنبم تا و بود السا

 دانشگاه یایب امروز بگم بهت گفت بهم نتیبب خادیم مشیدید کافه تو که یپسر

 :نوشتم و السا امکیپ رو بود زده یقفل چشام

 ام ینم امروز که گفتم

 :نوشت و سهینویم یچ نمی بب بودم منتظر و بود پیتا حال در السا

 بوده؟  یزیچ نتونیب منتظرته

 نگفتم  یچیه و کردم نیس

 امروز؟  نه ای یایم: گفت قهیدق چند از بعد

 ام یم:نوشتم ییهوی و فکر بدون

 نمتیبیم یاوک گفت السا

 . رونیب  زدم خونه از و برداشتم نمویماش چیسوئ و شدم حاضر زود و سیسرو رفتم و کنارم گذاشتم رو یگوش

 .شد چشاش قفل چشام و گذروندم نظر از همرو و نشستم و کالس سره عیسر رفتم و کردم پارک و دانشگاه دمیرس

 شد پرت سمتم برگه هی  دمید که کردم نگاه کنارم به یچشم ریز درس از بعد و شد کالس وارد ریدب و شد قفل هم تو نگامون کمی

 : بود نوشته و داشتم برش عیسر اقیاشت با

 شناسمتیم کنمیم حس

 



 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 3پارت# 

 یمشک عشق

 

 کردم مچاله رو برگه و گرفتم رو ممیتصم و شدینم من مال چوقتیه اون افتاد بهش نگام حسرت با

 دانشگاه از رونی ب میرفت السا با و شد تموم کالس گذشت کمی

 کافه  میبر: گفت السا

 برام  شد زنده  ییزایچ چه و نکرد که ها چه کافه هی که افتادم روز اون ادی

 خونه  برم من برو تو یخایم زمیعز نه: گفتم بهش رو لبخند با

 یباش تنها یخایم همش یشد ینجوریا چرا رونا اه+

 السا ندارم حوصله-

 رفت و انداخت بهم نگاه هی

 روش  زدم  یقفل که هیک نمیبب برگشتم شد دهیکش پشت از مانتوم که خونه برم خاستمیم

 دارم کارت سایوا_ 

 سایوا گمیم: گفت و گردوند برم که برم خاستمیم

 ستمیوا شدم مجبور بود یدستور لحنش

 بود اعصابم رو پوزخندت شو کینزد من به بعد شد یچ اریب ادتی کافه تو: گفتم پوزخند هی با

 شناسمتیم کردمیم حس نکهیا با رمیبگ شماره ازش یخاستیم نه پس: گفت خودش مخصوص خنده با

 برم خامیم کن ولم-

 کردما ولت کنم ولت+

   رم...ک به-

 ی ادب یب  هنوزم+

 سگ توله نشناختمت مدت همه نیا چطور

 ؟یچ که خب: گفتم و گرفت خندم حرفش با

 یستین شما بود شده من عاشق و بود سالش 15 که یهمون رونا: گفت و گرفت بغلش تو محکم منو

 ن یگرفت اشتباه نه: گفتم و رمیبگ خندمو یجلو کردم یسع

  نگو دروغ سگ توله: گفت و باال انداخت رو ابروش یتا هی 

 رونا  ینی بینم منو گهید یبر: گفت که برم که برگشتم خنده با

 رفتیم داشت و کنه اصرار که نبود یآدم هم آراد و موندم یدوراه تو

 نبودم؟  کار انتیخ من مگه: گفتم و کشینزد رفتم و ایدر به زدم دلمو



 سرد سرد و لبام رو دیکش شصتشو آروم و لبام رو گذاشت دستشو باشه اومده ادشی یزیچ انگار هوی و اومد ادشی یچ همه انگار

 ؟ یکن کاریچ یحاضر جبرانش واسه.یخودت پس: گفت

  ابد تا شم تو مال: گفتم یرگیخ با و کردم نگاه چشاش تو

 بشنوم رو تیواقع خامیم: گفت سرم پشت از که دمیشن و برم که دمیکش رامو حرفم گفتن با

  

 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 4پارت# 

 یمشک عشق

 

 .شد تموم که شد یچ ستین ادمی خودم یوقت بدم حیتوض بهش یچجور

  اومد ادمی یچ همه نباریا اما بودم گرفته مریآلزا که  انگار اومد ادمی گهید خاطره هی دانشگاه از رونی ب رفتمیم که یهمونجور

  اومد ادمی که رفتمیم راه داشتم

 غدقنه  انتیخ نگفتم مگه یخورد گوه-

 نکردم  یکار که من+

 باهاش دمتید یلعنت یگیم دروغ چرا: گفت و دیکش داد

 : گفتم و وارید به دمیچسب ترس از

 نبودم تو ریغ یکس با من یکنیم اشتباه

 آشغال یکن یمخف ویچ یخایم بغلش تو دمتید+ 

 ی کنینم باور چرا نبودم من اون-

 هرزه کثافت یبود خودت چون+

  دمیشن نیتوه بسه: گفتم سمتش گرفتم رو اشارم انگشت

 باش همون با رونیب گمشو من خونه از: گفت داد با

 .کنم تصادف جا چند بود کینزد.اشکه سهیخ صورتم بودم دهینفهم و خونه دمیرس

 .نیماش فرمون رو زدم محکم.نویماش کردم پارک

 تو یریم کجا یاومد بالخره: گفت آروم دید منو تا دیدی م لمیف بود نشسته کاناپه رو دمید مامانو و تو رفتم و کردم باز دیکل با درو

 دختر؟ 

 دانشگاه شده یزیچ یکرد هیگر چرا: گفت و دید صورتمو

 مامان خوبم نشده یزیچ نه-

 دختر  یگینم یچیه چرا+

 مامان خوبم_ 

 گلم زهیم رو نهارت: گفت و شد مشغول لمشیف دنید به



 : گفتم و دیکشیم ریت سرم

 امیم کنم عوض لباسامو مامان باشه 

 اومد ادمی خاطره هی کنم شونه موهامو تا شونه سمت رفتم و کردم عوض لباسامو

 موهاتو کنم شونه خودم ایب-

 ارباب چشم+

   دمید نهیآ تو و خودش خودمو ریتصو که موهام رو دمیکشیم رو شونه

 موهامو بود ختهیر ورم هی.کردیم شونه موهامو و بودم لیاستا داگ

 گرفتم  گاز لبمو یزیچ نیهمچ تصوره با

 

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

  5پارت# 

 یمشک عشق

 

 صدام مامان که دمیخند یکمی و شد پخش موهام و تخت رو کردم پرت خودمو رفتم و زیم رو گذاشتم رو شونه محو لبخنده هی با

 کرد خی نهارت ایب پاشو رونا: زد

 مامان امیم االن: گفتم شنگول و شاد

 خوردم نهارمو و آشپزخونه تو رفتم و کنار کردم پرت رو یگوش و داشتم السا از سیم هی برداشتم و میگوش و تخت رو زدم غلت

 .بود شیگوش یپا هم مامان و

 ؟ یزنیم شاد چته: گفت و بود برگشته کار سره از داداشم

  یچیه: گفتم خنده با

 یبارب شده عاشقت یپسر کدوم باز شناسمیم و خالف یتو من: گفت و داد هی تک آشپزخونه اوپن به و باال انداخت و ابروش یتا هی

 شدم  رد کنارش از و زدم بهش تنه هی خنده با

 رونا؟  یدی د داداشتو تو باز انقدر نیگیم یچ: گفت مامان

 میبزن گپ میخایم دمشید روز دو بعده: گفتم و کنم کنترل خندمو کردم یسع

 گپ؟ یگفت چرا االن: گفت و شیشونیپ به زد دستشو مامان

 مامان داره رادیا کمی مغزش: گفت داداشم

 . بستم درو و اتاقم تو رفتم خنده با

 گوشم تو گذاشتم و گذاشتم آهنگ هی

 سخته ینباش تو که یوقت برام دنمیکش نفس یحت من

 منه مثله مشخصاتش که یکس هر

 بدبخته  آدمه هی



 ...اما

 ما از یکس دهینشن

 یحت جمله هی یحت

 ط ی شرا نیبدتر تو

 بهت نگم دارم دوست و یدار دوسم ینگ

 حسو نیا کرد تجربه تو یب  شهینم گهید

 ی زبون چیه به ندارم شک

   کرد ترجمه شهینم

  حسو نیا

  هی ؟امروزیکنی م کاریچ انقدر اتاق تو یبگ شهیم: گفت داداشم و شد باز اتاق دره که آراد خودمو با بافتمیم ایرو داشتم خنده با

 رونا هست تیزیچ

 داداش جونه نه: گفتم خنده با

 نبند  درو گوساله نه: گفتم که ببنده درو خاستیم رونیب رفت و کرد خاموش و برق

 کردم  گوش آهنگم ادامه به منم و برسه کاراش به رفت و کرد روشن و برق و رفت بهم غره چشم هی

 دارم  دوستت دوبرابر ساعت هر یندون نویا دیشا

 دارم دوستت نفر هزار اندازه یندون نویا دیشا

 کردم قط و آهنگ و شد بلند میگوش زنگ

 بود السا

 ؟یخوب عشقم سالم: گفتم دادم جواب یخوشحال با

 یشاد چته-

 کنم؟  هیگر+

 یمشکوک کمی  بابا نه-

 ....الیخیب+

 نه  ای یایم دانشگاه فردا بگم خاستمیم-

  سسسسسی: گفتم خنده با

 ؟یشد یروان_ 

 شدم  آراد یروان+

  شد یچ ادامش خب: گفت السا و دهنم رو گذاشتم دستمو عیسر

 گمیم برات بعدا+

  فعال باشه+زنهیم صدام مامان برم من یاوک-

 فعال-

 بگردم  کمی کردم روشن و نت و کردم قط

 



 

 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 6پارت# 

 یمشک عشق

 

 :بود نوشته میو یپ بود اومده پسره هی و کمی گشتم ام اس یکاناال تو رفتم

 شیگرا و اصل یخوب سالم-

 دارم صاحب نینش مزاحم لطفا سالم+

 نمیبینم یصاحب که من-

 

 آراد

 شده تموم یچ همه وقته یلیخ نداره خودمم شماره یحت کارم یکجا. نداشت که یا شماره هی با و کنم امتحانش خاستمیم

 مسترم : نوشتم پوزخند هی با

 دارم صاحب گفتم چه من به خوب: نوشت بده ج بودم منتظر

 کردمیم اشتباه حتما افتاد اتفاق یچجور انتیخ اون پس دهینم محل ها بهیغر به اومد خوشم نه

 خوش شب و خدافظ: نوشته دمید که فکرام و بود خودم به حواسم

 آرادم: نوشتم لبخند با

 ( رونا)

 واقعا؟: نوشتم و کردم هنگ کلمش با

 اومد جواب تا موندم منتظر کمی

  خودمم آره-

 ما؟یقد مثل یشیم مسترم: نوشتم اقیاشت با

 

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 7پارت# 

 یمشک عشق

 

 ( آراد)



 نه  نفهمم رو تیواقع تا: نوشتم و کردمیم فکر حرفش رو داشتم و گذشت کمی

 : داد ام یپ و گذشت کمی

 منو ببخش-

 زد یم زنگ تلم به داشت دیلرز دستم تو یگوش

 نشه  تکرار معلوم کجا از ببخشم: نوشتم و دادم رد

 ( رونا)

 اگه بود کرده دمیتهد.دمیم قول بهت رمینم شتیپ از ممیبکش: نوشتم بیعج یخوشحال و غم هی با و بودم شده رهیخ حرفش به دیام با

 . بود نیهم هیقض.داشتم دوستت منم.کشهیم رو تو نکنم نکارویا

 بردار: گفت گذشت کمی

 شم؟ یپ یگردیبرم: نوشتم یخوشحال با

 بده جواب تلفنتو حاال کن ثابت خودتو یول گردمیبرم: نوشت

 اربابم کنمینم مونتیپش گفتم دلم تو و نوشتش رو دمیکش دست خنده با

 دادم جواب و خورد زنگ میگوش

 سالم-

 سالم...س+

 توله؟  یخوب-

 ارباب خوبم...خو+

 شم؟یپ یایب یتون یم فردا بگم زدم زنگ ندارم تیکار باش آروم ششششیه-

 دانشگاه؟ بعد+

  آره-

 ارباب کنمیم شیکار هی+

   نیآفر-

 ارباب+

 باش راحت نزن صدام ینجوریا میستین رابطه  تو هنوز-

 آراد +

 جان-

 جونم  از شتریب دارم دوستت+

 بسازش دوباره یکرد خرابش اما داشتم منم-

 چشم+

 نمتیبیم دانشگاه بعد فردا برم من گهید-

  عشقم باشه+

 فعال-

 فعال+



 کردنم  قطع با شد همزمان اتاقم در یصدا که کردم قطع

 ؟یزدیم حرف یک با کوچولو: گفت اتاق تو اومد.بود داداشم

 یحرفیم دخترت دوس کدوم با پرسمیم من مگه.توچه به ضمن در. ها سالمه 20 بود کجا کوچولو: گفتم خنده با

 ه؟یچ اسمش حداقل فضول یا: گفت و شیشونیپ رو زد دست کف با

 کوچولو گمیم منم بگو تو: گفتم جانب به حق

  کوچولوام؟ من: گفت خنده با

 کردم یتالف: گفتم و خنده از کردم غش

 کوچولو درضمن.زدیم حرف خواهرم با بود یک بدونم خامیم داداشتم یبود؟ناسالمت یک: گفت و داد هیتک در چوب چهار به

 سالمه 24 من خواهرمه

 خودم  به گرفتم کردن فکر حالت کمی

 بود  آراد-

 .مشیدینم ادیز چون بود داداشم دونستینم و آراد هیقض که یکس تنها

 خبر؟ چه السا از یراست: گفت آخر در و کرد نگام کمی

 گفتم تعجب با

 االن؟  یدار کاریچ اون به-

 بشم مزدوج باهاش خامیم+

 نهههه: گفتم و ذهنم تو کردم یحالج و حرفش

 آررررره-

 ی گیم دروغ رضاااااا+

 م یارتباط در وقته چند گمیم راست رونا جونه-

 وقت؟ چند+

 شده سال هی-

 بود  نگفته یزیچ بهم السا بابا نه: گفتم و دمیکش کشدار هوف هی

 هیک آراد بگو تو کن ولش حاال-

 گفتم تیواقع تو اما مسترمه گفتم دلم تو و کردم فکر کمی

 کنم ازدواج باهاش خامیم عشقم+

 : گفت و دستش تو گرفت دستامو و نشست پام نییپا و تخت یجا اومد

 رونا باش مواظب-

 شهینم یزیچ یداداش مواظبم:  گفتم و بغلش رفتم

 

 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 



 

 8پارت# 

 یمشک عشق

 ( آراد)

 داد جواب  بوق دوتا از بعد آرمان به زدم زنگ نبود خوب ادیز حالم.بودم خونه تو

 سگ توووووله سالم-

 آرمان یشینم آدم چوقتیه تو+

 ی دار کاریچ حاال بابا باشه-

 شمیپ بفرست و واتیاسل از یکی ستین خوب ادیز امشب حالم+

 فرستم یم گهید قهیدق چند تا هیاوک-

  اومدو در صدا به خونه زنگ قهیدق چند از بعد که هامون خاطره و بودم رونا فکر تو و دادم لم کاناپه رو و کردم قطع و تلفن

 .روناست فقط گهید بعدش گه ید آخره باره نباریا گفتم خودم با.بود باال سممیساد شدت به.زدم و فونیآ

 کردم  باز درو و دمی شن رو یورود دره زنگ  که بودم فکر تو

  سالم...س-

 خونه داخل آوردمش و گرفتمش موهاش از و دمیکش سرش از و شالش دادن جواب بدون

 ییییی آ+

 ه؟یچ اسمت-

 آقا  رعنا+

 گفتم  محکم و کردم نگاش رهیخ کمی

 عیسر شو لخت-

 آورد  در تنش از رو لباساش همه عیسر

 رهیدا و شونش سره رو گذاشتم رو انگشتم نوک و دمیکش یفرض یها خط شکمش تا لبش از اشاره انگشت با و شدم کینزد بهش

 چرخوندم  وار

 زدیم نفس نفس و بود شده قفل صورتم تو چشاش

 نی زم رو کردم پرتش منتظره ریغ حرکت هی  یط و دادم ادامه کارم به کمی

 بود شده رهیخ خودم و حرکات به ترس با

 پا دستو چهار شمیپ ادیب کردم اشاره اشارم انگشت با و نشستم مبل رو رفتم لکسیر

 نییپا انداخت و سرش و زد زانو پاهام یجلو و شمیپ اومد پا دستو چهار

 :گفتم بعد و بشه کم ترسش از تا نشوندم لبش رو بوس هی و باال آوردم سرشو دستم با

 کثافت کن شروع-

 ارباب چشم+

 : گفتم و پاهام زدن سیل به کرد شروع

 آشغال جلوم بخاب هیکاف-



 : گفت و بود چشاش تو اشک نم

 چشم+

 تونستنینم هیبق و خاستمیم رو سالم چند ویاسل رونا  فقط.انگار بودم کالفه بود شده چم دونمینم رمینگ سخت بهش ادیز گرفتم میتصم

 .کنن آرومم

 :گفتم بهش کردن نگاه بدون

 نکشتمت تا برو گمشو پاشو-

  رفت و دیپوش و لباساش و شد بلند جاش از ترس با

 

 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

  9پارت# 

 یمشک عشق

 

 رونا 

 و نیماش چیسوئ بعدش و شستم رومو و دست و سی سرو رفتم عیسر و بود شده رید کمی و پاشدم میگوش آالرم یصدا با صبح

 رون یب زدم خونه از و خوردم یزی چ هی عیسر و برداشتم

 دادم جواب عیسر خوردیم زنگ داشت میگوش

 شده شروع کالس رونا ییکجا-

 السا رسمیم یزود امیم دارم+

 نمتیبیم یاوک-

 خدافظ +

 و زدم در و کالس سمت رفتم بدو بدو و کردم پارک عیسر و دانشگاه دمیرس  ربع هی از بعد و رفتم سرعت تینها با و کردم قط

 گفت استاد

 اومدنه وقت االن-

 : گفتم و بهش کردم نگا هی

 شرمنده شد رید+

 . بود مزخرفه استاد اون گندم شانس از برداشت نه گذاشت نه هم استاده

 .بود ومدهین هم آراد احتماال.بود نشسته السا و دمیند و آراد کردم نگاه در یال از

 .دادیم حیتوض تخته یپا رو یزیچ داشت که استاد به دادم نگاهمو و کردم کالس کل به یسرسر نگاه هی

 :گفت و کرد من به نگاه هی

 رون یب

 بار هی نیا استاد حاال: گفت و گرفت خندش السا که درآوردم زبونمم و دادم نشون بهش رو فاکم انگشت ییپرو تینها با منم

 کالس داخل ادیب نیبذار



 :گفت محکم السا حرف از و من حرکت از بود شده یجوش که اونم

 رون یب هم تو

 :گفت و باسنش رو زد خنده با هم السا

 چپم  به

 هوا رو رفت کالس و گرفت خندشون همه

 

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 10پارت# 

 یمشک عشق

 دیکوب محکم درو و رونیب اومد کالس از هم السا

 کنه یم رونیب منو فهمهینم و دهنش حرف مردک-

 :گفتم خنده با و باسنش رو زدم

 دوستم وللش+

 .دانشگاه از رونیب میرفت و گرفت و دستم خنده با

 رونیب رضا با رهیم گفت السا و نامونیماش به میدیرس

 باشه؟ یک رضا گهید آره: گفتم خنده با

 دست و میجد جلد تو رفتم و جلوش ستادمیوا و رفتم زنان سوت سرش پشت منم و رفت نشیماش سمت الیخیب و گرفت گاز لبشو

 :گفتم و جلوش ستادمیوا نهیس به

 ه؟ یک رضا

 :گفت و داد نشونم دندوناشو.بودم گرفته جلوشو من یول کنه فرار کردیم یسع یه دادم ریگ دید هم السا

 گه ید رلمه

 : گفتم و کردم باز و راهش و کردم نثارش ییپرو

  شمایم یبد شوهر خواهر

 : گفت و نشیماش تو نشست خنده با

  نخور گوه-

  شد دور خنده با و گرفت گازو بعدشم

 گرفت خندم شییپرو به منم

 .بود خوب آراد خونه رفتمیم مین و 2 ساعت و بود 9 هنوز ساعت کردم نگاه ساعتمو رفتنش محض به

 خوندمیم خواننده با و کردم ادیز و ضبط و نمیماش تو نشستم

  رفتن کم کم



 قلبم  از همه

 عشقم گمینم تو، جز یچکیه به

 ی آرزوم

 یجذاب که بس

 ی اعصاب رو که ،یخوب انقدر

 یارینم روت  دلتو،به حرفه وقت، هی که ینگ

 تو که میا لحظه اون عاشق

 ی دار دوسم یبگ

 گرا  درون منه

 چرا  نمیبیم تورو تا

 داره دوستت یچجور دلم بگم تونمینم

 گرا درون آره

 برام نفس مثل یشد

 یعشق خودت تو

 ارهیم در اداتو عشق

 .خونه دره دمیرس همزمان...کردم عوض و آهنگ

 .شدم ادهیپ و کردم پارک و نیماش

 :دمیشن صدا هی و زدیم حرف شیگوش با خونه آشپز تو داشت و بود خونه داداشم و بودن خواب همه و خونه تو رفتم

 نزن  زنگ  انقدر گهید امیم-

 :گفت خط پشت به و دید منو و شد خارج خونه آشپز از

 عرفان خبر چه تو یسالمت خوبم نه آهان-

 :گفتم و گرفت خندم خودم و نخنده کردیم یسع

 جووووون؟ عرفان-

 :گفت خط پشت از

 جووون-

 خو رونیب رمیم السا با دارم: گفت رضا و گرفت خندمون دوتامون

 :گفتم و بود شده سوال برام

 ؟یکرد داشیپ یچجور واقعا-

 کردم داشیپ تیگوش سره رفتم رفت سر حوصلم یبود خواب که روز هی: گفت ییپرو با

 :گفتم و بازوش تو زدم محکم فمیک با و بودم شده حرفش مات

 تم ییپرو خراب-

 :گفت خنده با اونم



 میچاکر+

 رون ی ب زد خونه از عیسر بعدش

 .کنم چک تا تلگرام تو رفتم و کردم روشن نتمو و آوردم در مویگوش منم

 داده ام یپ آراد دمید که کردمیم چک داشتم

 نمتیبیم آدرس نیا به ایب 12 ساعت شدم خارج دانشگاه از سالم-

 :نوشت بود نمیآنال و باال رفت قلبم ضربان

 سگ توله یینجایا 12

 نوشتم و حرفش با باال زد مازوم

 ارباب چشم-

 

 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 11پارت# 

 یمشک عشق

 و دمیپوش بود یمشک که رو شورتم نیسوت ست و کردم  زیتم و تر و خودم و حموم رفتم و دادمیم گوش آهنگ 11 ساعت تا

 . دمیپوش روش ممیرونیب یلباسا

 :گفت و بود شده داریب شدم آماده آماده یوقت مامانم

 ؟ یبریم فیتشر کجا یسالمت به-

 :گفتم کالفه

 السا خونه رمیم

 :گفت آرامش با

 دختر باش خودت مواظب یاوک

 خونه  از الفرار و برداشتم و چیسوئ و دادم تکون سرمو

 .بود داده آراد که یآدرس سمت افتادم راه و هاشبکم دیپرا تو نشستم

 . کرد باز درو و بود منتظرم ظاهرا که بزنم زنگ  رفتم و شدم ادهیپ و کردم پارک و دمیرس

 صلوات ینزن گند گفتم خودم با

 .بود من تنگ اونم دل ظاهرا.ادیز یلیخ بود شده تنگ براش دلم بود در دم و کردم باز خونرو دره

  بست درو و خونه تو دیکش و من و بود لخت تنش باال

 :گفت و داد فشار خودش به منو و کرد بغلم محکم

 یستین انتیخ اهل تو دونستمیم دیبا-

 :گفتم کردمو نگاه چشاش تو عشق با



 م یهم با تهش تا درسته-

 . میبود هم تشنه دوتامون.کردمیم یهمکار باهاش و شد داغ لبام

 :گفت بود بهشت از انگار من یبرا که نازش یصدا اون با شد رفع شیدلتنگ  یوقت

 من؟  توله میکن شروع-

 :گفتم و لباسش به پشت از زدم چنگ و بودم بغلش تو

 ارباب  بله-

 :گفت حالت همون تو

 ؟یکن کاریچ واسم یحاضر

 :گفتم و بهش محکم دمیچسب

 واستون  رمیبم+

 :گفت و آورد در رو شالم و موهام رو گذاشت دستشو

 ؟یچ مردم من اگه-

 :گفتم و گردنش دور انداختم دستمو بعدش و دمشیبوس یطوالن و لباش رو گذاشتم و لبام و رونیب اومدم بغلش از

 یمشک عشق شهیم عشقمون اونوقت-

 :گفت و گرفت قاب صورتمو

 یمشک عشق شهیم مونیزندگ داستان اسمه ، درسته+

 و بود گرفته میگر و سرم رو گذاشت رو دستش اونم و پاهاشو کردم بغل محکم و پاهاش یجلو زدم زانو و فکر تو رفتم کمی

 :گفت

 باش  آروم گفتم یزیچ هی سسسسیه-

 :گفتم  بودم کرده بغل پاهاشو که یهمونجور هیگر با

 درسته؟  نیرینم ییجا شما+ 

 :گفت و کردم باال نگاه و رفت ضعف براش دلم که زد پلک هی

 ؟یا م؟آمادهیکن شروع حاال. توله کنارتم ابد تا-

 اربابم  میکن شروع: گفتم عشق با

 :گفت گوشم تو و بست برام رو قالده و نییپا انداختم سرمو و سراغم اومد بود دهیخر برام قبال که قالدم با و اتاق هی تو رفت

 بگو رو امنت کلمه یشد تیاذ جا هر سگ توله دارم دوستت+

 : گفتم و زدم دستش رو  بوس هی بود رفته باال که یقلب ضربان با

 آقا چشم-

 خوبه: گفت آرامش با

 :گفت و کرد وصل قالدمو بند

   ایب دنبالم

 ...دارد ادامه



@eshghmeshki 

 

 12پارت# 

 یمشک عشق

 . کرد باز درو و اتاق هی تو میرفت.افتادم راه پا دستو چهار دنبالش

 ام یب تا بزن زانو نجایا: آراد

 .ادیب و بره تا دادم تکون سرمو استرس با

 . بود در به پشتم و زدم زانو اتاق وسط

 . بسته برام بند چشم دمیفهم که پشت از چشمم رو اومد یزیچ هی و گرفت قرار پشتم که بود هزار رو قلبم ضربان

 . بود کرده ادیز رو قلبم ضربان حضورش

 .شد دور که دمیشنیم هاشو قدم یصدا

 . افتادم نفس نفس به که دیکش عقب سمت و موهام دفه هی و شد کمینزد.سمتم اومد و برداشت یزیچ هی

 .دیبوس نرم و لبام رو گذاشت لباشو شد خم

 .تخت رو  کرد پرتم و کرد بلندم موهام از

 زدم یم نفس نفس و تخت رو شد پخش موهام

 .شد دهیکش شکمم به زیت زیچ هی که بود خودم به حواسم

 گفت  که زدم غیج هی

 سسسیه: آراد

 گفتم و کردم سیخ زبونم با لبامو

 آقا چشم:رونا

 هیگر ترس از خاستمیم یگاه و ومدیم قلقلکم و میخندی م یگاه بود ادیز دادیم که یجانیه کردیم حرکت بدنم رو زیت جسم همون

 .کنم

 گفت هام خنده وسط گذشت کمی

 جااانم

 گفت و دیکش دست کارش از

 نخور  تکون توله امیم االن-

 .دادم تکون سرمو استرس با

 .کرد باز رو نیوت---س و کرد بغلم و تخت رو اومد و برگشت

 .کرد باز چشامم و تخت رو گذاشتم آروم دوباره

 .هام ه...نیس رو دیکشیم آروم و سمتم اومد یا رشته شالق هی با

 .شد قرمز جاش و شیکی رو زد ضرب با

 :گفت و بود شده داریب سمشیساد و زد  گهید یکی ضرب با



 بگو و امنت کلمه یآورد کم

 .هیعصب ای باالست سمشیساد یوقت شهیم یوحش یلیخ آراد دونستمیم چون دادم تکون سرمو ترس با

 نم یس رو زد محکم و برداشت کمربندشو و انداخت شالق

 گفتم  درد با

 ارباب ییییییآ: رونا

  گفت و زد دومو ضربه

  خفه: آراد

 .دمیکشیم آه یگاه و زدمیم غیج منم و هام نه..یس رو زدیم یپ در یپ و محکم

 : گفتم هی گر با و بلند رو وردم فیس و دیرس صفر به تحملم که زد  انقدر

 دارم دووووستت: رونا

 .کرد بغلم اومد عیسر و انداخت و کمربند هم آراد

 

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 13پارت# 

 یمشک عشق

 . دمیلرزیم بغلش تو ترس با

 .موهام تو کرد فرو دستشو

 شد تموم شششیه-

 دم یچسب بهش شتریب ترس با

 گفت که بودم بغلش تو

 کنم تمومش گرفتم میتصم:آراد

 رو یچ: گفتم بهت با

 :گفت و ختم...ل بدنه رو دیکش دست

 خانومم یبش: آراد

 .بودم کرده بغلش ینیجن و بود قلبش رو سرم

 گفت بعدش که دادمیم گوش و قلبش یصدا و شد ساکت کمی

 ه؟ یچ نظرت-

 شهینم و نشد که یدید+

 ت یخواستگار امیب دی با فقط شهیم-

 شوهرم؟  یبش شهیم ینی+



 گفت بود کرده ناز و صورتش که یلبخند با

 کنمیم ممکنش من شهیم-

 گفت و رونیب اومدم بغلش از

 زم؟ یعز یخوب-

 گفتم و دمشیبوس و لباش رو گذاشتم لبامو رفتم

 خوبم بود یعال+

  گفت آراد و کردم ساعت نگاه استرس با

 ندن  ریگ باز خونه برو بپوش و لباسات-

 .افتادم روش و تخت رو کردم پرت خودمو

 گفتم و موهاش تو دمیکش دست

 یهست و یبود ایدن مستر نیبهتر تو-

 رو اون و بودم ریز من و شد عوض جاهامون خنده با

 گفت و موهام تو کرد و دستش

 من جوجه نشه رتید-

 وگفتم کردم لپش از بوس هی و دمیپوش لباسامو پاشدم

 هستن؟  ازدواج نیا به یراض خانوادت-

 گفت باشه اومده ادشی یزیچ که انگار

 ندارم؟  یا خانواده من رفته ادتی+

 گفتم و کردم بغلش و جلو رفتم

 ازشون؟ یریبگ فاصله یخایم یک تا-

 گفت رک

 م یبرس هم به تو و من بشن یراض یوقت تا-

 گفتم  و کردم نگاش کمی

 شهیم درست-

 گفت آرامش با

  دوارمیام

  گفتم و کردم نگاه ساعت به

 دهیم ریگ مامان برم گهید من-

  خونه سمت رفتم و شدم نمیماش سوار و رونیب  زدم خونه از عیسر و برداشتم مبل رو از و چیسوئ

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 



 14پارت# 

 یمشک عشق

 شد  شروع تو رفتم.کردم پارک و نیماش و خونه دمیرس

  یکرد رید چه تو یبود کجا-

 گفتم و اوردمیم در کفشامو داشتم

 گهید بودم السا شیپ.بودم کجا بگو بعد مامان برسم بذار+

 ی نبود اونجا گفت زدم زنگ السا به-

 گفتم  لبم ریز و کندمیم داشتم لبمو استرس با

 اونجام ینگفت  چرا یلعنت+

 گفت و دینشن مامان

 ؟ یگفت یزیچ-

 : گفتم ترس با

 نبودم السا خونه خب آره گفتم نه+

 :گفت و کرد زوم روم مامان

 دوننیم بابات و داداشت-

 .کردم ول و آراد من کردنیم فکر اونا چون شدیم بد یلیخ بودم آراد شیپ دیفهمیم بابا دمیجویم لبمو ترس از داشتم

 :گفتم کنم پنهانش کردمیم یسع که یترس با

 خوشگلم یمامان یاوک_ 

 .دمیکش سر رو آب شهیش و خچالی سره رفتم و خونه تو رفتم موقع همون

 دیپرس اومد بودمش دهیند یجد حاال تا که داداشم

 رونا؟ یبود کجا-

 خچالی تو جاش سره گذاشتم رو شهیش

 مهمه؟ یلیخ+

 گفت شک با

 مهمه هممون یبرا یدختر تو-

 کردم نگاه داداشم یچشا تو و برگشتم ییپرو با

 بودم  آراد خونه-

 گفت بعدش و کرد مکث کمی و کمینزد اومد و کرد نگام بهت با رضا

 ؟ یکردیم یغلط چه آراد ؟خونهیگفت یچ تو-

 کردم نگاه مامان یچشا تو ییپرو  با. شدینم ای میبرس هم به شدیم ای آخر میس به بودم زده

 م ی بزن حرف یخواستگار راجب بودم رفته  بودم آراد خونه+

  نداشت خبر یچیه از که داداشم



 شد؟ یعصبان انقدر چرا مامان نداره یمشکل که نیا خب-

 مبل رو نشستم رفتم و دمیجویم رو لبم گوشه

 م یکن ازدواج میخایم+

 گفت و بود شده رهیخ بهم مامان

 خورهینم تو درده به اون بکش خط دورشو بودم نگفته بهت-

 :گفتم و مامان سمت چرخوندم نگاهمو بود سممیساد خاطره به که یتیعصبان با

 جان مامان میشیم جالب هم با یروان دوتا+

 گفت کلمه هی مامان

 خورهینم تو درده به آدم نیا دونمیم چون یبرس بهش ذارمینم من-

 کرد یونیم در پا داداشم که گرفتیم میگر داشت

 .نمیبب پسرو اون دیبا من یول.ستین یمشکل کنه ازدواج خادیم اگه-

 وگفتم کردم مشت دستامو داداشم یجلو

 میبرس هم به اون و من نذاره که رو یکس کشمیم

 گفت مامانم

 ا یح یب پرو دختره-

 زدم  داد هیگر با

 داداش یبچگ از رم رضا. زدم صدات مامان عمر کی.دیفهمیم بود خودم مامان اگه یکرد بزرگم فقط من از یدونیم یچ تو+

 ازدواج نیا صالحمه به.زدم صدا

 کرد نگام فقط مامان

   اتاقم تو رفتم بدو بدو و رونیب امیب بغلش از داشتم یسع که کرد بغلم و سمتم اومد رضا

 کردن  بزرگم برداشتن منو که بودم یراه سره بچه هی من که نهیا از ریغ مگه

 خونه اومد 5 یساعتا بابا که کردم عوض اتاق تو لباسامو و دمیخند کیستریه

 دمیشنیم صداشونو شد وارد که در از

  خانم شده یچ-

  گفت مامان

 البرز  میبد شوهرش دیبا+

 گفت رضا

 ه یچ هیقض نیبگ  منم به-

 گفت که اومد مامان یصدا

 خامیم و آراد من که کرده کفش هی تو پاشو+

  گفت که بود طوفان قبل آرامش انگار بابا

 .کسرهی دیدیم کابوس.نداشت خوراک و خواب.کرد کاریچ باهاش ستین ادشی-



 گفت که دمیشنیم رو بابا یصدا در پشت

 کنه یم ولش گهید می اریب ادشی-

 گفتم  دلم تو در پشت هیگر با

 خامشیم باز من هم بکشه منو اون-

 بابا چون خوردنیم نهار داشتن که ومدیم چنگال قاشق یصدا و داد حیتوض رویچ همه رضا به مامان نکهیا تا شد قط همه یصدا

 . بود کرده رید

 گفتیم داشت مامان

 .دمینم اجازه نویا اما میکرد واسش خواسته کار هر البرز دستم امانته-

 گفت بابا

 . شیزندگ و دونهیم خودش.میندار وجود گهید رضا و تو و من افتاد که یاتفاق هر یول ستین یمشکل خادشیم اگه-

 گفت همه یجلو مامان دمیشن که بودم شده خوشحال در به پشت

  داره سمیساد ستین نرمال پسره ظاهرا-

 گفت که دمیشن رو بابا متعجب یصدا

 ه؟ یروان  ینی+

 گفت کجا از دونمینم و رو زایچ نیا بود بلد شتریب که رضا

 خودش موافقت با یکس دادن آزار ینی_ 

 گفت مامان که بودن شده ساکت بابا و مامان

 رضا  بزن حرف باهاش یاریم در سر اگه+

 رونا منه شاتیگرا و اوردنیم در سر bdsm رابطه از دینبا اونا تر دیشد من هیگر و شد قط صداهاشون

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 15پارت# 

 کردم یپل و آهنگ هی ک گوشم رو گذاشتم یهنذفر و تخت رو کردم پرت خودمو اتاق تو

  ری بگ دستمو لحظه هی

   یزنیم زل بهم یوقت

 یکنیم تالش یوقت

 یبزن پل ؛ من ذهن به

 لحظه  هی

 بشو من مات

  من یایدر هی طوفان

  تو رومندین امواج



 من یبرا با شکسته

 من یباورا شکسته

 منو قلب رینگ یشوخ

   زنهیم اتیدر  به طوفان

 نیا رنگ که ادیم یکس

 زنه یم فردات به ترسو

 رو یخوش طعم رهیگیم

 هات هیثان از من بغض

 منو قلب رینگ یشوخ

 جات هیخال گمیم یوقت

 .بود پخش حال در آهنگ هنوز و زدن اتاقو دره که بود دهیرس  هم رونیب به میگر یصدا

 نشست تخت رو کنارم و بست درو و اتاق تو اومد رضا

  رونا گنیم یچ نایا-

 داداش گنیم راست+

 گفت و کردیم نوازشم و پاش رو گذاشت سرمو رضا

 بوده یچ اون با رابطت بشنوم خامیم-

 یشینم متوجه تو داداش ستین مهم+

 گفت و موهام تو کرد فرو دستشو رضا

 دونه ینم یچیه نشسته جلوت که ینیا یدونیم کجا از-

 گفت که انداختم بهش نگاه هی بودم نشسته تخت رو که یهمونجور و پاشدم جام از

 ه؟ یک واقعا آراد رونا نیبب-

 رو یچ همه گفتم و ایدر به زدم دلمو

 نکهیا تا گشتم آدمش دنبال دمیفهم نارویا یوقت سمیمازوخ و سمیساد عنوان به دارم خودم درون ییزایچ هی دمیفهم که بود سالم 16-

 شد دایپ آراد اسم به نفر هی روز هی

 گفت و دادیم گوش دقت با داشت رضا

 خب+

 :گفتم متعجب

 ه؟یچ bdsm و سمیمازوخ و سمیساد یدونیم تو-

 : گفت و کرد نگاه اتاق و وارید درو به کمی

 ادامش یآبج دونمیم_ 

 دادم ادامه و بود کرده خی بدنم و دمیجویم لبمو استرس با

 اون.زندست یول.آدم اون کجاست دونمینم االن و کشهیم و آراد نباشم باهاش اگه که کرد دمیتهد  نفر هی  میداشت قرار که روز هی_ 

 رم یگیم لب یکی  با دارم که نهیبیم منو و شهیم رد من مدرسه بغل از آراد روز



 گفتم  حرفام وسط

 زنم یم حرف راحت ببخش-

  گفت و کرد اتاق به نگاه هی رضا

 یآبج باش راحت+

 دادم ادامه

 .شدم یروان من و کرد ول رو بودم عاشقش مرگ حده تا که یمن و کردم انتیخ من کرد فکر روز اون از_ 

 گفت آروم و کرد اتاق دره به نگاه هی بود ساکت نجایا تا که رضا

 درسته؟  بوده bdsm رابطتون نوع_ 

 دمیپرس تعجب و بهت با

  یدونیم کجا از تو+

 گفت و گذشت کمی رضا

  آرادم مثل منم.یشد بزرگ باهام باش مارو یآبج_ 

 گفتم و کنم هضم رو حرفش تا دیکش طول کمی

 واقعا؟_ 

 گفتم شوق با بعدش

  میش هم مال آراد و من کن شونیراض پس-

  گفت یجد رضا

 بار  هی حداقل نمشیبب دیبا من

 .بود بیعج برام یلیخ شدم بزرگ مستر هی  با نکهیا از

  کردم رضا سمت به رومو

 مستره؟ شوهرش دونهیم السا-

 .یبرس بهش کنمیم کمکت بتونم که ییجا تا.کنمیم درکت من.دونهیم+

 د یپرس باشه اومده ادشی یزیچ انگار

 داره؟ دوستت_ 

 اومد ادمی هارو صحنه لبخند با

 اد یز یلیخ+

 ش؟یخایم چقدر_ 

 داداش  ادیز یلیخ+

 گفت و کرد باز دستاشو

 کوچولو بغلم ایب-

 گفت و بغلش رفتم

 بود؟ دشمن آراد با پسر اون_ 



   کردم فکر کمی

 .کرد دمیتهد نیهم واسه کنه تصاحب منو داشت دوس کال یچ سره دونمینم قیدق آره+

 گفت و سرم رو دیکش دست رضا

 نمیبب تنها ییجا یا کافه تو و آراد بار هی دیبا یول کنمیم یراض خودم رو بابا مامان یآبج دارم دوستت_ 

 گفتم و قلبش رو بودم گذاشته سرمو

 یداداش باشه_ 

  گفت خنده با

 شه فدات یدد_ 

 گفتم بودم بغلش که یهمونجور و گرفت خندم

 یچ نشد اگه+

 گفت غم با رضا

  یبرس بهش کنمیم رو تالشم من نبوده قسمتت بدون_ 

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 16پارت# 

 یمشک عشق

 گفت رضا و گذشت کمی

 شد؟ یچ نیزد یخواستگار حرف_ 

 ینجوریا که منم شنینم یراض خانوادش گفت+

  کردم اضافه بندش پشت

 میش هم مال اون و من نشدن یراض چون کرده رابطه قطع خانوادش با_ 

 گفت  و کرد نگام کمی

 بود؟ یچ اسمش کرد دتیتهد که یپسر اون_ 

 گفتم  آخر در و کردم فکر کمی

 انیک_ 

  گفت و کرد مکث کمی رضا

 بود؟ یچ لشی؟فامیمطمئن تو ؟یچ

 گفتم مکث کمی با

 ییایآر انیک_ 

 گفتم و دادم تکون جلوش دستمو و زد خشکش رضا  حرفم گفتنه با

 داداش_ 



 بود شده مشت دستاش اما کنه حفظ رو آرامشش کرد یسع

 گفتم  آروم

 ؟یداداش شد یچ_ 

 گفت  آخر در و کردیم نگام فقط

 ییایآر انیک دوستمه انیک_ 

 داد ادامه که شدم شوکه

 خاستتیم بود کرده یخواستگار ازت+

 گفتم شوکه

 ؟یچ+

 گفت بودم دهیند ازش حاال تا که یتیعصبان با

 قم یرف نیبهتر ییایآر انیک خودشه_ 

 گفت و پاشد جاش از شد وونهید انگار

 اسم.دوستمه انیک کردمیم فکر.رحمه یب هی.والستیه هی ستین مستر اون.ارهیب دست به رو تو تا شده کینزد من به حتما_ 

 .ستین مستر کرده دیتهد خواهرمو که رو یلجن همچبن

 گفت یجد حرفاش بعد

 داتیپ وگرنه یبش خارج کشور از و یکن ازدواج آراد با دیبا تو.نهیبب  رو تو دینبا یصورت چیه در انیک گمیم یچ بهت نیبب_ 

 . کنهیم

 گفتم غم با

 مواظبمه  آراد شهینم میزیچ+

 گفت بودم دهیند ازش حاال تا که یترس با رضا

 نمیبب و خواهرت خامیم بود گفته_ 

 گفت که بشه خارج در از خاستیم و گذاشت تنها حرفش با منو و موندم مات داداشم حرف با

  تو به تا بوده نقشه منم به شدنش کینزد دمیفهم من که ینجوریا یبش آراد مال تو خادینم اون.خطرناکه تیزندگ واسه اون+

 . برسه

 .رونی ب رفت و کرد باز درو و شدم رهیخ رفتنش به بهت با

 داد صدا میگوش که بودم ستادهیوا اتاق وسط تنها

 کردم باز و ام یپ و میگوش سمت رفتم

 شدن  یراض خوبه؟خانوادم یخواستگار یبرا فردا زمیعز_ 

 رو و کنارم کردم پرت رو یگوش و کردم جکتیر خورد زنگ میگوش ندادم جواب و کردم نیس دید یوقت و شدم رهیخ حرفش به 

 و ام یپ و آراده کردم فک اما باشم الیخیب خاستمیم.اومد  ام یپ میگوش دینرس قهیدق چند به که دستام تو گرفتم سرمو و نشستم تخت

 کردم  باز

 خودم جنده بر سالم_ 

   گفتم لب ریز  حرفش دنهید با

 خل...کس



 نوشت که بزنم و بالک نهیگز خاستمیم

  یایم بفهمه آراد نکهیا بدون ذارمیم باهات قرار هی گمیم یچ نیبب کن گوش.آوردم کجا از شمارتو گمیم بعدا حاال انیک منم_ 

 و آراد هم کشمیم رو تو هم بفهمه.اونجا

 نوشتم باال بود زده که یسمیساد و تیعصبان با

 آشغال ستمین گذشتت ساله 16 آدمه اون گهید من یکن دمیتهد یخوریم گوه_ 

 داد امیپ آراد که بود شب 12 ساعت گذشت کمی

 .یبد منو جواب یندار وقت اما ینیآنال جالبه_ 

 نوشت انیک و شد آف دمینم جواب دید

 ینکن و گفتم که یکار گفتم که نیهم.بوده یچجور آراد با رابطت بگم داداشت به نکن یکار.هیتو اسمه که هرزه و آشغال_ 

 هستم  حرفم رو یدونیم

 نوشتم  هیگر و استرس با

 متنفرممممممم ازت_ 

    سگ توله دارم دوستت منم+

 نوشتم و کردم مکث کمی

  یکن یغلط چیه  یتونینم گهید کنمیم آدمت یخندیم یچ به لجن کثافت_ 

 داد ام یپ آراد همزمان و خطم به زد زنگ

 ؟یدینم منو جواب که نت تو یخوریم یگوه چه بپرسم شهیم_ 

 .بودن خواب همه دینشن یکس ظاهرا که زدم غیج هی حرص از و کردم جکتیر

 داد ام یپ انیک

 آراد کنمیم دیتاک.کن مشخص خودت و قرار زمان.یکنیم و گفتم که یکار.برداشتم خوشگلت داداش یگوش از و شمارت_ 

 جنده؟ یاوک.نفهمه

 نوشتم حرص با

 ی چیه یبخور یتونینم یگوه چیه+

 نوشت ها وونهید مثل

 ارمیم دستش به بخام رو یزیچ من+

 نوشتم  هیگر با

 کن ولم توروخدا_ 

  یکردیم نجاهارمی ا فکر دی با یزد پسم که یروز نداره دهیفا التماس شهینم نه+

 داد ام یپ آراد

 ریبخ شب_ 

 عشقم یو یپ رفتم و کردم ول و انیک

 ام یم االن لحظه هی.اربابم بودم ریدرگ دیببخش_ 

 نوشت و شد نگی پیتا زیا



 تره؟ مهم من از که یکنیم چت یک با+

 نوشتم یچارگیب با

 بخدا یچیه...یه_ 

  که  دادیم ام یپ هی انیک کردیم قطع تا و میگوش به زدیم زنگ زی ر هی آراد

 باهاش کردن چت نشه رید توام با آشغال ییکجا_ 

 نوشتم و بود اشک پره صورتم

 یکن ولم کنم کاریچ_ 

 گرفت و نفسم نوشت که یزیچ

 بفهمم مزتو خامیم توله باش ن.م با و ب.ش هی+

 . رو بالک نهیگز زدم فکر بدون

 بود شده یعصب آراد

 ستین بد بشه چک هی من دست ادیم تیگوش دانشگاه بعده فردا_ 

 نوشتم  ترس با

 عشقم  ندارم یزیچ+

 شهیم معلوم_ 

 ...دارد ادامه
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 17پارت# 

 یمشک عشق

 .برد خوابم هیگر با و پاشم صبح تا کردم میتنظ مویگوش

 بود  زده زنگ دوبار السا کردم چک و میگوش و پاشدم جام از میگوش آالرم یصدا با صبح

 گفتم آلود خواب زدم زنگ

 یداشت یکار جانم_ 

 نه ای یایم دانشگاه بپرسم خاستمیم+

 گفتم و دمیکش ازهیخم هی

 دوستم امیم آره_ 

  زد زنگ میگوش رونیب اومدم و ییدستشو رفتم که بود یا خورده و 6 ساعت پاشدم جام از

 دادم جواب بود ناشناس شماره

 ن یبفرمائ بله_ 

 یشد بیغ رستانیدب بعد کال ازم یریگی نم خبر گهید خبرا چه یچطور عشقم سالم_ 

 گفتم لبخند با



 .ومدینم خوشت من از که تو.یکرد من ادهی شده یچ ییتو نینگ عه_ 

 گفت خنده با

 م یزنیم حرف نمتیبیم حاال_ 

 گفتم و گو بلند رو گذاشتم دمیپوشیم مانتومو که یهمونجور خنده با

 یشد قبول کجا دانشگاه خبر چه_ 

 ندادم  ادامه منکه+

 گفتم خنده با

 سگ توله_ 

 گفت دیخند خودشم

 من جنده+

  گفتم و میدیخند دوتامون

  دانشگاه برم من_ 

 گفت خنده با

 ی نیبیم منو یزود به زمی عز برو-

 گفتم شک با و شدم رهیخ یگوش به متفکر

 فعال زمیعز یاوک آهان_ 

 .کنم فکر زایچ نیا به نداشتم حوصله چرا اما بود کرده قط

 نیماش چون بود رضا دست نیماش.نمیماش بدون دانشگاه سمت افتادم راه و کردم حذف و انیک خودمو یها امیپ و شدم آماده عیسر

 . کرده یجزئ تصادف هی ظاهرا و بود گاه ریتعم خودش

 رون یب زدم خونه از و دمیپوش کفشامو عیسر

 سرمه پشت یکی کردم حس که برسم دانشگاه به بود مونده قدم چند

 . وفتادیم برام ادیز بیعج اتفاقات نروزایا

 . دادم ادامه راهم به و زدم توهم کردم فک

 دم ینفهم یزیچ گهید و گرفت قرار مینیب و دهن رو دستمال هی بجنبم خودم به تا و دیچسب منو سفت پشت از یکی گذشت که کمی

 

 ن ینگ

 ییبال چه نبود معلوم وگرنه کنم گوش انیک حرف به بودم مجبور.کنم هوششیب بودم مجبور ببرمش سالم و حیصح بود گفته آقا

 .ارهیم سرم

  به رفتم و گرفتم گازو و بستم شالش با دستاشو و نیماش تو انداختمش عیسر کنه شک یکس نکهیا بدون و آوردم و نیماش عیسر

 .بود داده بهم انیک که یآدرس

 

 آراد

 بودم شده نگران چرا دروغ.ومدین یکس اما بودم منتظرش
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 یمشک عشق

 رونا 

 .یمشک تم  با اتاقم هی تو شهیم واضح کم کم و تاره یچ همه اول کنمیم باز چشامو

 بود بسته پاهامم.بستست دمیفهم که بدم تکون دستامو کردم یسع

 پاش هی رو جلوم اومد یوقت و دمیند چهرشو اول شد اتاق وارد پسر هی که پاهام و دست دوره یها طناب با رفتمیم کلنجار داشتم

 انهیک دمیفهم نشست

 گفت و بود کرده زخم دستمو که کرد طنابا به نگاه هی

 یکن بالک دینبا منو یبفهم تا نجایا آوردمت_ 

 .زدم غیج منم و دیکش ضرب با دهنم از چسبو  که کردمیم نگاش فقط.بود بسته دهنمم و کردم نگاه صورتش تو نفرت با

 گفت خونسرد

 دهنتو بندمیم دوباره یکن صدا سرو_ 

 . کنه بازم تا کنم یباز هارو شهیپ عاشق نقش گرفتم میتصم.بود منتظرم آراد یوا کردم فکر خودم با

 خودتم مال شدم میتسل من باشه یکن بازم شهیم انیک_ 

 گفت زدمیم عق دلم تو که یحال در

 شه ینم  سرته؟نه تو یا نقشه چه+

 گفتم  و کردم اصرار

 کنم  فرار تونمینم که دستام با دستام فقط لطفا لطفا لطفا_ 

 . برداره بود رفته ادشی.بود شلوارم بیج تو میگوش

 گفت اومد و کرد نگام خشک کمی

 دمیم وقت قهیدق ده_ 

 گفتم یخوشحال با

 یجون انیک یمرس یوا+

 گفت که کنم کاریچ خامیم دیفهم ظاهرا و کرد دراز دستشو ستادیوا کمی جلوم

 تیگوش_ 

 گفتم  عیسر که بدم بهش و میگوش بود منتظر

 دمیم بعدش گرفته مییدستشو_ 

 گفت و کرد نگام رهیخ انیک

 کنم یم قبرتو خودم باشه سرت تو یا نقشه حالت به یوا_ 



 دادم قورت و دهنم آب ترس با

 دارم ییدستشو بخدا نه_ 

  گفت که بود من از تر زرنگ ظاهرا

 ؟ییدستشو یبر یخایم یگوش با.تیگوش

 گفت و دیچیپ خودش به که جاش...اون به زدم حرکت هی تو عیسر

 آخخخخ ینی بب و رونیب  رنگ گهید ذارمینم کشمتیم رمتیبگ آشغال سایوا_ 

 شد دهیکش دستم از یگوش و خورد بوق دوتا یخروج دره سمت به کردمیم بدو بدو که یحال در و گرفتم و آراد شماره ترس با

 .بودن دست هم هم با.بود نینگ کردم نگاه بود گرفته و میگوش که یکس به

  در هی  که کردمیم نگاه و اطراف دورو سرگردون.بود قفل اما.بهش دمیرس و یخروج دره سمت کردم فرار تند تند و زدم پسش

 وگفتم  در به دادم هی تک و برگشتم نفس نفس با آخر در و کنم دایپ باز

 برم  نیبذار نیباش نداشته میکار توروخدا_ 

 گفت نینگ

 آقا نیدیم دستور یچ+

 آروم دستش رو زدیم بود دستش هم کمربندش و دیرس بهم انیک

  بودم کرده وحشت

 زدم  داد و گرفت میگر  ادیز ترس از

 آرادددددد _ 

 گفت  و رسوند صفر به رو فاصله انیک

 نه؟  یزدیم زنگ آراد به یداشت_ 

  خورد زنگ انیک دسته تو میگوش که دادم تکون سرمو ترس با

 گفت نینگ به داد رو یگوش

 بسوزون مکارتویس_ 

 گفتم غیج با

 . کنن دامیپ بذار باهام نکن نکارویا.یبود دوستم تو نینگ .کنمیم خواهش نه نینگ  نسوزون نه+

 گفت پوزخند با انیک

  کردن اضافه یخور گوه ها یبعض_ 

  گفتم غیج با

 نشو کینزد من به_ 

 شد خفه کامال انیک یصدا با که دیچک اشکش قطره هی کردیم نگام داشت االن تا که نینگ

 بکن  رو گفتم که یکار گمشو.ستمین لش تنه هیتو با مگه_ 

 زد  داد انیک یرو به رو و شد یعصب نینگ

 .یتیعوض خوده لشم تنه.کنمینم یکار نیهمچ من ×

 ؟ یزد زر یچ تو_ 



 گفت جرعت با

  فقط.ومدهیدرن صدام یکرد باهام کار هر و بودم تو ویاسل که بودم احمق من.دادم پس بهت و بدترش یزد تو که یزر همون_ 

 .بره کنمیم آزادش رممیبم شده.یبکن نکارویا باهاش ذارمینم یول.دارم دوس و آشغال هی.داشتم دوستت چون

 گفت و من سمت نیزم رو داد زیل رو یگوش که بود نکرده هضم حرفشو انیک هنوز

 زووود  بزن زنگ زود_ 

 زد محکم و اومد خودش به تازه انیک که کردمیم دایپ و آراد شماره داشتم و برداشتم نیزم رو از مویگوش و اومدم خودم به عیسر

 گفت و نینگ گوش تو

 .دمیم نشون بهت شب و شیبق.جنده سگ توله بزنه حرف حرفم رو که هیکس یسزا نیا_ 

 و دیکش و نینگ یموها هم من یموها هم و شد کهیت کهیت و نیزم رو کرد پرت و گرفت ازم رو یگوش و من سمت اومد عیسر

  اتاق سمت بردمون

 ...دارد ادامه
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 یمشک عشق

 (( نینگ ))

 . برد خودش با رو رونا شدو قفل در و اتاق تو کرد پرتم

 .ستین انتظارم در یخوب یزایچ امشب مطمئنم بودم دهیترس سگ مثل

 (( رونا ))

  آروم یصدا با لکسیر انیک که ترس از زدمیم نفس نفس.بودم دهیترس سگ مثل.بست درو و تو اومد خودشم و اتاق تو کرد پرتم

 گفت

 .کنه بلند ییایآر انیک رو دست کرد جرعت که بود یک دختر اون ینی یوا کرده؟ بلند من رو دست یآشغال کدوم_ 

 گفت و شد متفکر بعد

 ارم؟یم یچ کننیم اضافه یخور گوه که ییکسا سره یدونیم_ 

 کشهیم منو دونستمیم چون پاش به افتادم هیگر با

   برم بذار توروخدا+

 عقب شدم پرت کمرم به زد لگد هی پاش با

 ده...جن یکن حظ ارمیب سرت ییبال هی_ 

 شد بلند غمیج یصدا که کمرم رو  زد ضربه هی سراغم اومد کمربند با.تخت رو کرد پرتم.بود گرفته سکسکم ترس از

 ی اریدرن هم یباز زرنگ و نشه بلند من رو دستت یری بگ ادی تا یری بم ها ضربه نیا ریز دیبا آها_ 

 زدم  داد هیگر با

 کثافت کننننننن ولم_ 

 کمرم  رو دیکوب محکم و باال آورد و کمربند.کردمیم نگاه بهش داشتم ترس با

 تت یوضع نهیهم یبگ پرت و چرت یبزن داد که یزمان تا_ 



 جام  از بخورم جم تونستمینم بود بسته منو که فیح

 بشه  کمتر دردم تا گفتمیم آرادو اسمه غیج با

 عشقم آرادمممم آرادددددددد آراد_ 

  هق هق گهید بود اشک سهیخ صورتم کمرم رو دیکوبیم محکم یه کمربندو و شد تر یعصب انیک و کردم بغض آخرم کلمه با

 خاستمشینم من اما گرفتم بغلش تو محکم منو و انداخت و کمربند و اومد خودش به ظاهرا انیک که بکشم نفس تونستمینم کردمیم

 .خاستمیم و آراد من

 گفت و کرد بغلم

 ی کنیم میعصب ارین اسمشو سسسیه شو خفه_ 

 گفتم  هق هق با و رونیب دمیکش خودمو بغلش از

 پره...ینم سرم...س از عشقش...عش هم...ه یبکش...ب منو...م+

 گفت و آوردم باال خون که یطور.شکمم تو دیکوب دفه هی انیک

 ومدهین بهت محبتم یدیکش گند به و اتاق نجارویا کن زیتم گمشو پاشو_ 

 ....دارد ادامه
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 20پارت# 

 یمشک عشق

 رونا 

 . بودم یزندان نجایا که بود روز چند

 .بود شده زخم و قرمز کمربندش یها ضربه از بدنم

 . نکردن دامیپ یول گشتن دنبالم یلیخ حتما

 . کنه دامیپ  تونهینم خاموشه خطم گهید یول زدم زنگ  آراد به بار دوسه

 . آورد غذا برام نینگ شد باز در که کردمیم فکر خودم با داشتم

 گفت نشست کنارم

 بشه گرم سرش رهیبگ یمهمون آقا کن صبر فقط یکن فرار کنمیم یکار هی_ 

 گفتم  نینگ به رو یحس چیه بدون

 یبد یفرار منو کشتیم+

 گفت و کرد بهم نگاه هی نینگ

 برو تو شد یچ هر_ 

 گفتم  کردم بغلش یدان قدر با

 ومدینم خوشت من از که تو_ 

 رونیب اومدم بغلش از

 دستش تو گرفت دستامو و کرد فکر کمی نینگ



 . بکنه بذار کرد کار هر خودم با.دمیم یفرار رو تو یول عاشقشم.زنهیم کتکت روز هر.یهست ینجوریا نمیبب ندارم دوس من+

 .دمشیبوس قیعم و لباش رو گذاشتم لبامو و کنم کنترل رو احساساتم نتونستم

 گفت و شد شکه نینگ

 آراد  شیپ یبر که کنمیم فشیرد فردا پس_ 

 گفت برگشت که برسه در به بود مونده قدم چند رونیب رفتیم اتاق از داشت

 ه؟یچ شتیگرا یراست_ 

 گفتم و گردهیم یچ دنبال زدم حدس

 هستم  رونا سیم+

 گفت اما رونیب بره خاستیم

 ه؟یچ شتیگرا کال_ 

 گفتم  مکث کمی بعده و کردم نگاش کمی

 چیسوئ_ 

 گفت تهش و کرد نگام یجور هی

 ...با شمیم خوشحال_ 

 زدیم داد خونه تو داشت انیک و موند نصفه حرفش

 اتاقم ایب گمشو یهست یگور کدوم نینگ_ 

 گفت و برداشت بعد و لبام رو گذاشت و لباش آروم و کمی نزد اومد و دینشن صدارو انگار

 ....م خاستمیم_ 

 زد   داد گهید باره هی انیک

 شه یم یچ یدونیم اتاق ارمتیب امیب خودم یکنیم یغلط چه نینگ_ 

   زد داد نینگ

 اه اومدم_ 

 زد داد انیک

 رونا؟  با اتاق تو یکنیم یغلط چه تو؟ یبود من با+

  گفت لب ری ز نینگ

  یبش من سیم شهیم_ 

 گفتم و دمینشن واضح صداشو

 بزن  حرف بلند_ 

 .یبر دمیم تیفرار  فردا پس.گمیم بعدا برم فعال زنهیم صدام+

 .شد خارج اتاق از اونم و باال انداختم هامو شونه

 ( نینگ)

 سمتم ادیم داره دمید و  بود برداشته رو خونه کل انیک یصدا.داشتم یحس هی دیبوس و لبام یوقت



 .اتاق تو گمشو.برات دارم شب گفتم.یهست یگور کدوم هست معلوم تو_ 

 با چقدر رونا کردم فکر نیا به و دمیکش دستمو یناگهان میتصم هی تو و دیکشیم خودش دنبال گرفت دستمو و کردمیم نگاش فقط

 چوقتیه اون.ندارم تیامن انیک کنار اما دارم تیامن.مواظبمه بشه سمیم که انگار.داد بهم تیامن حس هی و دیبوس منو آرامش

 .کنم حس و تیامن نذاشت

 زدم داد روش تو یول اتاق سمت بکشه منو داشت یسع یه انیک

 بهتره  یعوض هیتو از باشه یچ هر رونا شیپ برم خامیم امینم_ 

 گفتم  هیگر با

 ست؟ین بسم یداد زجرم همه نیا_ 

 گفت و کرد لبام به نگاه ای انیک

 شده؟ پخش چرا رژت_ 

 گفتم  روش تو نفرت با

 نداره یربط تو به+

 ن یزم رو کرد پرتم و اتاقش سمت برد دیکش موهام از منو یعصب بعد و کرد نگام اول

 گفتم  کردمیم هیگر که یهمونجور

 .ازت نمیبب محبت نشد بار هی یبود مسترم مدت همه نیا.کنم حس و تیامن کنارت نشد بار هی_ 

 گفت و نشست یصندل رو بودم نیزم رو من که یهمونجور

 ینیبب محبت ینداشت اقتیل_ 

 گفتم  هق هق با

 یچیه یدونینم یچیه شوووو خفه_ 

 گفتمیم و زدمیم داد یه من و دادیم گوش حرفام به خونسرد

 .یاحساس یب.یلجن.یکثافت.یوونیح هی تو_ 

  دادیم گوش و کردیم نگام فقط

 یکشینم چرا بکش میبکش یخایم یکن کارمیچ یخایم_ 

 دادیم فشار و سرش رو بود گذاشته دستشو

 گفتم اومد کجا از دونمینم که یجرعت با

 یش مسترم کردمیم التماس کردم غلط باشم وتیاسل خامینم گهید_ 

 گفت و بود ساکت

 شد؟ تموم_ 

  گفت بندش پشت

 ستین  یبرگشت گهید یایب بهت گفتمم نرفته که ادتی داشت قانون من با رابطه_ 

 زدم  داد هیگر با

 .باش داشته دوسم القل.بهم کن محبت القل_ 

 خونهینم اخالقم با زایچ نیا+



 گفتم  و بود گرفته صدام بودم زده داد بس از

 ؟ یدیبوس منو بار هی_ 

 گفت پاشد جاش از

 کنم؟ ولت یخایم_ 

 زدم  داد هیگر با خاستمشیم هنوز داشتم دوسش هنوز

 اما.نداره و نداشت احساس رابطمون.بود شکنجه و کتک همش ازت دمیند محبت ذره هی باهاتم میسالگ 17 از باش مهربون کمی_ 

 .شدم عاشقت من

 گفت و کرد باز و درش و کمد هی سمت رفت

 باشم؟ مهربون باهات یدار اقتیل_ 

 گفتم  هیگر با

   دارم بخدا دارم+

 گفت که زدم غیج هی گوشم تو بزنه خادیم کردم فکر صورتم سمت آورد دستشو و کمینزد اومد

  ندارم تیکار آروم_ 

 و دستش و لبام رو گذاشت و لباش ستادهیوا یهمونجور دیچسب سفت کمرمو و صورتم رو آروم دیکش دستشو و ستادمیوا جام سره

 داد  هیتک سرم به سرشو و موهام تو کرد

 رابطمون شهیم قشنگ چقدر ینجوریا ینیبیم_ 

 گفت و داد تکون ها بچه مثل سرشو

 .یبخاب بغلم تو کنمیم بغلت رمیگیم دهیناد و امروزت کاره تخت رو بخاب_ 

 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 21پارت# 

 یمشک عشق

 ( آراد)

 و دنبالشم یچجور که دنید هم منو.بودن نگرانش خانوادشم.نیزم  تو بود رفته بود شده آب بودم کرده رو و ریز جارو همه

 .ستین که کجاست دونمینم اما رونا منو ازدواج یبرا بود جور یچ همه.دارم احساس دنیفهم

 کردم یپل آهنگ هی و گوشم تو گذاشتم یهنذفر و بودم دهیکش دراز تختم رو

  ستین من دست

 داره  هواتو دلم انقدر اگه

 بذاره  تنهات تونهینم اگه

 چاره نداره یدونیم خوب که تو

 ستین من دست

 وفتمیم ادتی ادیم بارون اگه



 نگفتم  یزیچ من تو از یکس به

 مشتم شهیم باز ادیب دستات اگه

 ایدن بخاب

 نداره  یکار گهید من با یکس

 نداره یاری من کس یب دل

 نداره یدلدار لیم من دل

 نداره  نداره نداره

 ایدن بخاب

 نداره  یکار گهید من با یکس

  نداره یاری من کس یب دل

 نداره  یدلدار به لیم من دل

 نداااااره

  اومد ادمی ها خاطره و گرفت میگر

 اد یم باروننننن جونم آراد_ 

 . خونه از رونیب میریم باشه خب.نییپا ایب کولم سرو از طونیش عه+

  خنده با رونا

 بشم فداتون ارباب یمرس یییییواااا_ 

 خنده با آراد

 خوشگلم ویاسل فدات جونم_ 

 اومد ادمی بود پخش حال در هنوز آهنگ

 خنده با آراد

 سگ توله هیک نمیبب کن صبر زنهیم زنگ میگوش_ 

 ناراحت رونا

 خونت اطیح تو رمیم پس من خو عه+

 یجد آراد

 نمیبب ستایوا_ 

  و گردونهیم برش و کنهیم بغلش پشت از که یآراد و کرده باز دستاشو بارون رهیز رونا و جا هی ارهیم رشیگ بدو نیا بدو اون

 کشنیم نفس هم صورت تو

 گه ید خاطره هی

 ذوق  با رونا

 ام یاز..ب شمع عاشق من آراد_ 

 خنده با آراد

 م یکنیم یباز فردا طونیش یا_ 



 ( رونا)

 . کردمیم مرور هارو خاطره منم و.آراد ادمهی تو کردم حس و بودم دهیکش دراز

 خاطره  هی

 ارباب که سوختم اوخ اوخ_ 

 ی باز وونهید کمی و تیجد با آراد

 خامیم شمع یگفت خودت+

 طنت یش با رونا

 خامیم خی_ 

   گهیم و کنهیم غش رونا دهیم قلقلک رو رونا آراد

 خو یباز خی_ 

 . رمیم نجایا از فردا پس نکهیا دیام به برد خوابم کردمیم فکر ها خاطره به که یهمونجور و بستم و چشام

 ( آراد)

 برد  خوابم هیگر و غصه با کجاست رونا نکهیا به فکر با و درآوردم رو  یهنذفر

 ( رونا داداش.رضا)

 کاره زنمیم حدس یول گهینم بهم یزیچ انمیک شده بیغ روزه چند که کجاست رونا  دونستمینم و کردمیم نگاه اتاقمون سقف به

 .شهیعوض خوده

 ( رونا یبابا.البرز)

 .کجاست االن ینی که بودم دخترم فکر تو

 (رونا مامان.الناز)

  هیخوب پسره آراد.نکرد فکر بهش شهیم مگه یول ادین سرم تو دخترم فکره و بخابم بتونم بلکه تا خوردم مسکن قرص سرم درد از

 هر یحت خادشیم پسره که گهیم راست و صالحشه به ازدواج نیا دمیفهم تازه.داره دوسش و گردهیم دنبالش دمید خودم من

 .انیب میکن قبول رو یخواستگار بزنم حرف البرز با داشتم میتصم.شهیم سرش احساسات هست که یجور

 ....دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 22پارت# 

 یمشک عشق

 (انیک)

 .دیکشیم نفس و بود دهیخواب آروم و بود بغلم تو نینگ.پاشدم میگوش یصدا با

 تحمل ینجوریا منو مدت همه نیا چون باشم داشته دوس و دختر نیا دیبا دیشا.اومد ادمی شبید بوسه و کردم لباش به نگاه هی

 .مونده کنارم و کرده

 .دمیبوس دوباره و لباش و کردم نینگ به گهید نگاه هی و پاشدم جام از و زدم پس فکرمو

 زد لبخند و کرد بهم نگاه هی شد باز چشاش

 ارباب_ 



 کرد اضافه

 دم؟ید خواب ای نیدیبوس منو شما_ 

 گفتم و تخت رو نشستم و سمتش برگشتم

 نداره یدوم که شدم یسنگ ه ی  بعد به روز اون از.فروخت گهید یکی به منو اما داشتم دوسش یلیخ+

   پام ریز نشست پاشد

 بود؟ یک دختر اون_ 

 انایک+

 دیپرس متعجب

 رونا؟ پس_ 

 گفت و شد مشت دستاش

 فروخت گهید یکی به منو اون چون بدم زجرشون  فقط دوسدارم ادیم بدم دخترا همه از_ 

 گفتم بود بهش پشتم که یهمونجور یول رونی ب بزنم اتاق از خاستمیم و پاشدم جام از

 .دمینرس بهش من چون برسه عشقش به یکس نخاستم روز اون از_ 

 د ی پرس دفه هی نینگ

 ؟ ی کنیم کاریچ برگشت روز هی اگه_ 

  کنمیم ولش بعد کنمشیم خودم عاشق+

 گفتم و گوشش تو زدم محکم تخت سمت رفتم کردیم هیگر داشت انگار دمیشن و نینگ یصدا بود نیسنگ جملم

 نکن  هیگر_ 

 زد  داد نینگ

 باش آروم یول کن نرمم بزن.عشقم برات رمیبم+

 گفت و بود کرده بغل پاهامو

 انیک کنمیم آرومت خودم کنه ازدواج آراد با بره کن ول رو رونا_ 

 گفتم و دمیکش پامو

 ادینم خوشم ننداز راه یهند لمیف کن جمع خودتو پاشو_ 

 گفت و کرد نگاه چشام تو باال سمت به و بود دهیچسب بهم سفت نینگ

 ؟یشیم آروم یبکش منو_ 

 .بده برام جونشم هی راض دختر نیا کردم فکر نیا به من و شد بسته چشاش لباش رو گذاشتم لبامو و کردم نگاش کمی

 گفت و برداشتم لباش رو از لبامو

 ارباب؟ اومده خوشتون_ 

 گفتم اما چرا دونمینم

 ببوسمش دوسدارم ومهیاسل یلبا+

 .کرد بغلم و پاشد جاش از و دیخند نینگ



 گفتم و نوازشش کردم شروع و موهاش تو بردم رو دستم آروم و بودم ستادهیوا خشک

 بود دخترم دوس انایک_ 

 گفت و رونیب اومد بغلم از نینگ

 (ستیا عالمت)ارباب نیدار نگه جلوم و دستاتون کف_ 

 گفتم  و کردم نگاش کمی 

 سگ  توله یکنیم یرو ادهیز یدار_ 

 گفت دهیم مشاوره  که یکس مثل یخاص جور هی نینگ

 زم یعز ستیا حالت باال اریب_ 

 گفتم و سمتش بردم ستیا حالت دستامو کردمیم نگاش که یهمونجور

 نباشم کار سره نفعته به_ 

 .کرد قفل دستم تو دستاشو و کرد نگام عشق با نینگ

 . امیب خودم به تا دیکش طول هیثان چند

 گفت مکث کمی با نینگ

 ی نجوریا نیکن نگا کمرم دور نیبنداز دستتونو حاال.نیا ینی احساس_ 

 کمرم دوره انداخت و دستش هی و

 گفتم  و باال انداختم ابرومو هیتا هی

 تویباز مسخره کن جمع_ 

 زد  داد نینگ

 توروخدا ارباب_ 

 ینداااار یندار محبت اقتیل+

 . رو انایک نه نهیبب و نینگ چشاتون.ستمین دختر اون من.نیبد زجرم فقط نداشتم نیکن امتحان بار هی دارممم_ 

 .کردم بغلش سفت یول نبودم خودم انگار تینها در و کمرش دوره بندازم دستمو هی که بود یکاف حرفش

 ( نینگ)

 .باشه داشته دوس منو کنم کمکش دیبا.بودم وشیاسل من مثال و بود کن گوش حرف چقدر شدینم باورم

 . بده یفرار رو رونا شد یراض انیک خوده

 . رونی ب زد اتاق از عیسر و رونیب اومد بغلم از

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 23پارت# 

 یمشک عشق

 ( رونا)



 هم یهمونقدر و دادینم درست بهم هم غذا و آب و بودم فردا دیام به فقط بودم شده یزندان خونه نیا تو نبود بند چجایه به دستم

 . بخورم یزیچ تونستمینم غم از خوردمینم دادیم

 که کردم جم تخت گوشه هی خودمو ترس از.اتاق تو اومد انیک که ختمیریم آب داشتم و برداشتم رو آب پارچ و بود تشنم یلیخ

 گفت

 ندارم  تیکار نترس_ 

 گفت و نشست تخت رو که کردم نگاش بغض با

 ی بر ذارمیم_ 

 گفتم و گرفت میگر یخوشحال از

 ممنونم+

 گفت آخر در و کرد نگام کمی انیک

  جنده یبش خوشبخت_ 

 .گذاشت حرفش شوک تو منو و رونی ب رفت در از

 م؟ یزندگ  یپ برم کرد ولم ینی

  گفت اومد که بودم فکر تو

 دارم  شرط هی یبر بذارم نکهیا واسه_ 

 گفتم  که بودم شیقبل حرف شوک تو هنوز

 ؟یشرط چه_ 

 گفت که بود صورتم یوجب چند و صورتم کینزد اومد

 .یجور هی یکنیم جمع رو روز چند نیا شده طور هر.یبود نجایا بفهمه دینبا یکس_ 

 گفتم   و کردم نگاه صورتش تو ترس با

 چشم+

 گفت و دستم داد و برگشت کولم و میگوش با و رونی ب رفت اتاق از

 ی گینم هم آراد به یحت_ 

 گفتم عشقم شیپ برم و شم خالص خاستمیم فقط که یمن

 چشم+

 گفتم و گرفتم ازش رو مکارتیس و کوله شوق با و

 میگوش پس+

 خرهیم برات شده کهی ت کهیت_ 

 گفتم شوق با

 کنم ینم فراموش یکرد آزادم که ممنونم+

 خدافظ_ 

 گفت و برم خامیم دونستیم چون بودن کرده هماهنگ هم با ظاهرا و اتاق تو اومد نینگ

 برام یبود یخوب دوست_ 



 توله  یزمیعز+

 گفت  نینگ و کردیم نگامون فقط انیک

 رونا سیم یباش موفق+

  گفتم خنده با

 ....و بده امیپ یخواست همونه خطم_ 

 گفت خنده با

 چشم_ 

  گفت انیک

  خدافظ.بسه_ 

 . رونیب زدم خونه از منم و بدرقم واسه اومدن نینگ و انیک

 . دنبالش پسرم هی و شد رد کنارم از شتاب با دختره هی که خونه سمت رفتمیم راه داشتم خوشحال و شاد راه تو

 زد  داد پسره دمید که دادم ادامه راهم به و باال انداختم هامو شونه

 سایوا رذل کثافت_ 

 درو و خونه تو اومد و شد رد شتاب با یکی که کردم  باز درو و خونمون به دمیرس و بشم رد منطقه اون از عیسر داشتم یسع

 .بست

 گفت دختره و امیب خودم به دیکش طول

 رمیم افتاد ابیآس از آبا بمونم نجای ا لحظه هی بذار توروخدا_ 

 . بود بعدازظهر بودن خواب همه البته بودم چارهیب زدیم زنگ خونه دره به دیرس پسره

 .رفت و نکرد شک ظاهرا

 گفت و زدیم نفس نفس دختره

 .کنم تشکر ازت یزبون چه با دونمینم ممنونم یوا_ 

 رشیز از بود دایپ موهاش نصف که یمشک شال هی کردم نگاه پشمیت به و خوشگل یصورت یلبا یمشک یچشا کردم نگاش کمی

 .افتضاح پیت هی. یمشک کفش و  تنگ یمشک شلوار و باز جلو دیسف یمانتو

 .بود یابونیخ یها نده...ج نیا هی شب قایدق بود کرده زوم روش

 گفتم آرامش با

 ه؟یچ اسمت_ 

  سمتم کرد دراز ودستشو شد تموم زدنش نفس نفس و کرد نگام شیمشک یچشا اون با

 راد  انایک+

 نامجو رونا+

 گفتم و افتاد دستش یپوال و یگوش به چشمم و کردم ول و دستش

 ؟ یزد ازش نارویا_ 

 گفت و زد برق چشاش

 چطوره؟  آره+



  گفتم و فرستادمش در سمت و کردم نگاش تعجب با

 ستین دنبالت گهید یبر بهتره شنیم داریب االن خانوادم_ 

 باشه  دنبالم ترسمیم بمونم شهیم+

 گفتم  و کردم دستش تو لوازم به نگاه هی

 یبر دیبا شرمنده_ 

 . رفت و کرد میقا هارو لوازم و کرد نگاه راستشو و چپ سمت و رونی ب فرستادمش و کردم باز درو و

 .بود یبیعج روزه

 .خونه تو انداخت و خودش که انایک االن و برم گذاشت که انیک از اون

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 24پارت# 

 یمشک عشق

 ( رونا) 

 گفت یم و زدیم حرف یکی با داشت داداشم و بودن شده داریب همه خونه داخل رفتم و بستم درو

 درآوردم رگاهیتعم از و نیماش تازه.نمتیبیم دنبالت امیم 8 ساعت پنجه ساعت االن آره آره_ 

 گفتیم داشت السا و افتاد دستش از یگوش و دید منو که که اوردمیم در کفشامو داشتم

 الو ؟الویشد یچ رضا الو+

 شوکه دنید منو و شدن داریب هم بابا مامان و کرد بارونم بوس و کرد بغلم محکم و من سمت اومد بدو بدو رضا و شد قط تلفن

 گفت رضا آخر در و کردن بغلم هم اونا و سمتم اومدن دوتاشون و شدن

 نبود ازت یاثر چیه میگشت دنبالت جارو همه ما یآبج یبود کجا_ 

 .نباشه یزیچ یزخم که کردیم چک بدنمم داشت زدیم حرف که یهمونجور

 تو دختر یبود کجا: الناز

 :گفت تعجب با البرز بابا

 .ینبود که هم آراد شیپ ییکجا روزه سه_ 

 : گفتم و چوندمیپ عیسر

 گمیم بعدا نخوردم یزیچ گشنمه یلیخ

 گفت رضا و کردن نگاه هی همشون

 بخور غذا ایب یآبج شم فدات_ 

 .کنم عوض لباسامو تا اتاقم رفتم و خونه تو رفتم دنینپرس یزیچ گهید که یخوشحال با

 .بود کمرم تا شیبلند موهام. دورم ختمیر باز موهامم و قرمز تاپ هی و کردم پام یخونگ یمشک شلوار هی

 اتاقش تو هم رضا و کار سره بره بود شده حاضر هم بابا و کردیم کار شیگوش با مامان خونه آشپز تو رفتم و دورم ختمیر باز

 .داشتن بخند بگو و زدیم حرف السا با و بود



 .بودم کجا من رفت ادشونی انگار گهید و بود دهیخواب یچ همه

 کنجکاو بهش نسبت.نمشیبب دوباره کاش.بود مشکوک چقدر.اومد انایک دختره اون از ادمی که شستمیم هارو ظرف داشتم

 .یبش کنجکاو دزد هی به نسبت مونده نمیهم گفتم دلم تو و زدم پس عیسر فکرمو.شدم

 :بودگفت شدن آماده حال در که رضا به مامان و کردم خشک دستامو

 . میدار یماکارون شب یبخر یبرگشت یریم جا هر میندار خونه سس جان رضا

 :گفت بستیم ساعتشو و دادیم حالت نهیآ یجلو موهاشو که یهمونجور رضا

 زم یعز خرمیم_ 

 گفتم و گرفت عقم من و فرستاد براش دور راه بوس هی مامان

 نیزد بهم حالمو عققققق_ 

 . آراد خونه دره رفتمیم دیبا نداشتم هم یگوش فعال و اتاقم تو رفتم منم.رفت و دیخند بندش پشت هم رضا و دیخند مامان

 ...دارد ادامه

@eshghmeshki 

 

 25پارت# 

 یمشک عشق

 ( انایک)

 .بودم سیپل دست اوردیم رمیگ اگه جا هی بود منتظرم پسره یول دمیدوئیم داشتم عیسر

 . نزنم غیج تا گرفتم و دهنم یجلو.ومدیم کفشاش یصدا زدمیم نفس نفس و بود  خرابه هی  کینزد که شدم میقا جا هی عیسر

 اما بود بسته نکهیا با.بود شکار آماده کردیم نگاه من به مییمستق که دمید اونجا سگ هی که شدیم کینزد یلیخ داشت کفشاش

 . بشه ور حمله سمتم به دمیترسیم

 .بود شب 7 ساعتم و کردیم پارس بلند بلند که سگه نیا بعدش و پسره خاطره به یطرف  از بودم دهیترس یلیخ

 .رفت دیکش و راش ستین یخبر دید پسره

 سمت به بودم زده رو شیچ همه ازش که پسره.کردن پارس کرد شروع بلند  سگه که بردارم قدم خاستمیم و دمیکش قیعم نفس هی

 .شده میقا نجایا یکس دیفهم و برگشت سگه

 .نیزم خوردم و شدم هل و شدم رد جلوش از ناقصم عقل با بدو بدو رهیبگ منو انداخت و دست تا و کینزد  کینزد اومد

 شکمم رو چون بشم بلند تونستمینم و بندازم جفتک تونستمیم پاهام با فقط من و سرم یباال گرفت دستامو و روم افتاد و دیرس بهم

 :گفت و بود نشسته

 سیپل دست ندادمت تا یبد پس یدیدزد یچ هر نفعته به_ 

 : گفتم دمیترسیم نکهیا با

 .دنیم شرمانهیب شنهاداتیپ و دنینم کار بهم چجامیه.ندارم بساط در آه که باش منم فکر به یدار هیما تو+

 :گفت پسره

 .تومن کی ای تومن دو انهیماه حقوق با خودم شرکت تو بدم کار بهت تونمیم_ 

 :گفت دفه هی که بودم شده رهیخ بهش

 .بده هارو لیوسا گمیم ییکجا دختر یهو_ 



 اون حاال و برداشت هاشو لیوسا و دیکش کولمو که بدوئم دوباره خاستمیم شم آزاد دستش از شدم موفق بالخره و کنار دادم هولش

 . کرد فرار

 .وفتمیب یکار فکر به و خونه برم  تر دراز پا از دست گرفتم میتصم و برم دنبالش نداشتم نفس گهید

 ....داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 26پارت# 

 یمشک عشق

 ( رونا)

 . آراد خونه برم که شدم آماده و شدم داریب صبح

 .شدم آماده و خوردم صبحانه

 .رونیب زدم و نیماش و برداشتم و نیماش چیسوئ

 .شدم ادهیپ و کردم پارک و خونش دره دمیرس  قهیدق چند از بعد

 . کردیم یقرار یب قلبم و زنگ سمت رفتم

 بله؟_ 

 گفتم و کردم مردا هیشب صدامو

 کنم چک و کنتر اومدم+

 . زدم  در و باال رفتم  دمیخندیم زیر  زد درو

 بله؟_ 

 . نهی بب خودش کنه باز درو تا  نگفتم یچیه

 گفت اولش و دید منو و کرد باز درو

 رو...رو_ 

 قلبش رو گذاشتم دستمو

  رونا_ 

 .بود متعجب و کرد نگام نازش یچشا اون با

 .کرده بغلم محکم و خونم تو من و بسته خونرو دره دمید امیب خودم به تا

 .بود تنگ برام یلیخ دلش

 .شدینم جدا هم از لبامون

 زده لک برات دلم که بغلم ایب خت....ل درار لباساتو من جذاب سگ توله_ 

  با دختر هی عکس روش که شرتمیت لبه دو گذاشت و دستش و آورد در مو مانتو.ختیر رونی ب میتونیز یموها و درآورد و شالم

 .بود یخاکستر شرتمیت خوده بودو بلند یموها

 .تنم رو دهیکوب قدرتش تمام با انیک که رو شالق یها ضربه.دیدیم هارو زخم اوردیم در اگه

 .آراد مخصوصا نفهمه یکس دادم قول انیک به. چوندمشیپیم دیبا



 گفت و کرد بغلم 

   نمیبب رو خوشگلت دنه...ب اون باال ببر دستاتو_ 

 م یبزن قهوه هی حاال+

 باال  رفت ابروش یتا هی

   نمیبب  دینبا که یکرد میقا رشیز یچ_ 

 .نشد نتونه کردم کار هر و درآورد شرتمویت حرکت هی تو

 گفت یعصبان

  بچرخ_ 

 .بود بهش پشتم و بود اومده بند نفسم و دمیچرخ

 گردوند  برم دفه هی و شد راحت الشیخ

 ییییی ه+

 سسسیه_ 

 گفت تیعصبان از لکسیر آخر در کردیم نگاه رو بدنم دقت با و بود کرده زوم روم چشاش و شدم پهلو سمت 

 ؟یبود یکثافت کدوم با_ 

 گفت نره باال داشت یسع که ییصدا با بندش پشت که کنم هضم رو جملش دیکش طول

 روز  چند نیا یبود یجهنم کدوم شالقه یها ضربه تنت رو_ 

 بگم یچ موندم

 وفتادیم خطر تو من و آراد خوده جونه که بود دهیدزد منو انیک بگم من اگه

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 27پارت# 

 یمشک عشق

 بگم  تونستم کالم هی فقط و کردمیم فکر داشتم ینجوریهم

 نبودم یبد یجا_ 

 گفت ارمیب درش که نمیسوت به اشاره و مکث کمی بعده.گهینم یزیچ گهید و خابهیم یچ همه کردم فکر

 خبره چه اون رهی ز نمی بب نتویت...سو اریدرب_ 

 زد  داد بلند کنمینم یحرکت دید بود شده مشت دستاش

 گفتم  درار_ 

 عقب رفتمیم من و جلو اومد و  بود کرده زوم هام نهی...س رو و نکردم فکر بعدش به و درآوردم عیسر

 همون با برو ستمین مسترت گمید رونیب خونم از گمشو_ 

 . بود یکبود پره هام نهیس رو



 .کنم کاریچ دونستمینم و بودم ستادهیوا زده شک

 زد  داد دوباره

 رونا رونیب گمشو گفتم_ 

 گفتم  و افتادم پاش به و اومدم خودم به

 نکردم انتیخ من بخدا آقا+

 گوشم تو زد محکم

 ه؟یچ رده کمرت رو ه؟یچ رده اونا پس_ 

 . بگم رویچ همه گرفتم میتصم

 ن ییپا از کردم نگاش  بود صورتم رو دستم هی که یهمونجور

 بود دهیدزد منو انیک+

 زد  داد باره کی به و کرد تکرار حرفمو کمی

 ان؟یک کدوم انیک انیک انیک_ 

 زدم لب ترس و استرس با

 ییایآر...آر انیک...یک+

 گفت و دیکش غیج حرفم گفته با

 گذشت؟ خوش_ 

 کردم نگاش تعجب با

 .یمسترم تو فقط.رمیمیم برات عاشقتم من بخدا بخدا+

 .بره خادیم کردمیم حس چون بود گرفته میگر

 .کرد بغلم

 شششیه_ 

 ترس  با رونا

 هاپ اپ...ه پ...ها+

 گفت آراد و بودم دهیترس

 .یعوض پسره دارم کار اون با.ری بگ آروم ینکرد یکار تو باشه_ 

  دمیچسب بهش شتریب

 خطرناکه  بخدا نرو طرفش نه+

 کرد عوض رو حرف و داد فشارم بغلش تو آراد

 کرد؟ ولت شد یچ.بود شده تنگ یلیخ برات دلم_ 

 رونیب اومدم بغلش از

 شرط  هی  به یبر ذارمیم گفت یا دفه هی+

 .شد مشت دستاش تیعصبان با آراد



 خب؟_ 

 آراد خصوص به یبود نجایا نفهمه چکسیه گفت+

 دیرس حدش به آراد تیعصبان

  کرد غلط خورد گوه اون_ 

 .شدینم یول کنم آرومش داشتم یسع

 بشه آروم اعصابش که بذارم مویل به جوشونده آراد یبرا رفتم خت....ل همونجور آخر در

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 28پارت# 

 یمشک عشق

 ( انایک)

  هی.کردم فرار یول افتادم دردسر تو بار چند البته.بر بیج و رهیت یا قهوه یموها با یمشک چشم دختر هی.نکردم یمعرف خودمو

 .کرد فوت بود سالم 18 یوقت بابام و دارم ضیمر مامان

 شرکت هی بابام.کردم ول درسو و سالمه 21 خودمم.خالص و گرفت پلموید.خونهینم درس و سالشه 19 االن که دارم داداشم هی

 . میبود پولدار یلیخ وگرنه شد ورشکست که داشت

 گفت سرفه کمی با مامان و خونه تو رفتم

 م یندار خونه تو یچیه مادر_ 

 گفتم خنده با

 ارم یم خرمیم یخورد غصه+

 .شد ساکت و کرد سرفه کمی مامانم

 .رونیب زدم داغون پیت هی با و بود 2 ساعت

 چون.هیچجور میزندگ دنیفهمی نم نکهیا با زدنیم بوق برام باال مدل یها نیماش رفتمیم رونیب جلف یادیز چون و رفتمیم راه داشتم

 . بود یدزد پام تا سر

 .پولدار یآدما و بود نایماش نیا یفراوون تهران تو.بود پورشه و زد بوق نیماش هی که رفتمیم راه ابونیخ کنار

 باال یاینم خوشگله+

 زد  بوق دوباره که دادمیم ادامه راهم به یهمونجور ندادم محل و کردم بهش نگاه هی

 .کنمیم تی....راض باال ایب.کنهیم هم یناز چه گریج_ 

 .بود پخش حال در یخارج آهنگ هی و نشیماش تو نشستم کوتاه عشوه هی با

sean sahand ( miny moe ) 

 پسر گل سالم+

 . زدیم حرف زیر هی داشت بود خوشگل بایتقر که پسره

 هیچ اسمت.سگ توله تو یناز چه_ 



 گفتم و کردم نازک صدامو عشوه با و کردم چشاش به نگاه هی

 ام  یناز+

 کرد  نگام کمی پسره

 انیک_ 

 .زد رو یمرکز قفل یول شم ادهیپ کنم باز درو خاستمیم

 بود پخش حال در آهنگ که یهمونجور صورتم کینزد اومد

 سگ؟ توله آره ازم یبزن یزیچ یشد سوار میباش خدمت در کجا کجا+

  لبش رو دیکش رو انگشتش هی و کرد فکر خودش با بعد

 آشناست یلیخ افتمیق نمیبب کن صبر+

 .بشه سبز جلوم دیبا خودش حاال.بودم کرده انتیخ انیک به.میزندگ بود تموم موندمیم اگه

 کردم  فکر یبدبخت با

 ...گرده نیزم واقعا

 داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 29پارت# 

 یمشک عشق

 ( انایک)

 داد  ادامه که کردمیم نگاش داشتم

 دمت؟ید ییجا آشناست افتیق یلیخ+

 کرد عوض و آهنگ که کردم نگاش نلرزه کردمیم یسع که ییصدا با

   گفتم و مردمیم ترس از داشتم

 آقا یگرفت اشتباه شناسمتینم من_ 

 گفت  افمیق و پیت به نگاه هی با تهش و کرد نگام کمی انیک

 زد یم پیت ینجوریا که شناسمیم نفرو هی  فقط+

 .شدم سوار کردم یغلط عجب شم ادهیپ نیماش از داشتم یسع

 داد فشار سفت دستمو مچ و دید و دستم رو ینشون که رفتمیم ور رهیدستگ با داشتم

 هوم؟  داره نفر هی  فقط رو ینشون نیا+

 .چاقو با دستم رو بود گذاشته ینشون هی کردم انتیخ بهش که یروز که کردم نگاه دستم به

 .دادم قورت دار صدا و دهنم آب

 انا؟ یک+

 کردم  نگاش فقط



 زد  داد تر بلند

 انا؟ یک+

 گفتم  ترس با

 بله...ب_ 

 .زدم غیج و یصندل به دمیچسب من و گرفت گازو دفه هی

 زد  داد بلند

 جات سره نیبش+

 شدم ینم سوار وگرنه ییتو دونستمینم کردم غلط نه_ 

 .باش راحت آره؟ یکن یدزد یخاستیم+

 گفت مرموز و بود اومده بند زبونم ترس از

 چطوره؟ هوم.من کنار یکشیم زجر عمرت آخره تا سازمیم واست جهنم خودم شیپ برمتیم.برمتینم سیپل اداره نترس هوووم+

 گفتم وحشت با

 . بدم ندارم شهیم ادیز داروهاش پول.رهیمیم نباشم کنارش.ضهیمر مامانم.هواست رو میزندگ بخدا کنمیم التماس بهت نه نه نه_ 

 گفت مرموز و خنده با

 داره شرط یول دمیم کار بهت+

 دمیپرس یخوشحال با

 یشرط چه_ 

  من سمت چرخوند سرشو کمی  کردیم یرانندگ که یهمونجور

 یبکن و تالشت تمام دیبا یول بار چند یبش هم زده پس دیشا ببخشمت یکنیم التماس من یپا به یوفتیم پسر همون یجلو+

 نییپا انداختم و سرم حقارت شدت از

 ه یادیز رهیتحق نیا_ 

 ؟ یدیم کار بهم بکنم نکارویا اگه_ 

   کرد نگام

 دم یم+

 گفتم  فکر کمی از بعد

 بگم؟  یچ بزنم زنگ باشه کرده عوض و خطش دیشا یول دارم میگوش تو و شمارش و پسر اون_ 

 گفت و داشت نگه خونه هی یجلو و نیماش

 م یبذار قرار هی یگیم یزن یم زنگ+

 ؟ینکن باهام کارو نیا شهیم_ 

 گفت آرامش با صورتم تو همونجور و صورتش کینزد رفت سرم و دیکش دفه هی و کرد نوازش آروم و موهام سمت آورد دستشو

  من خواب ری ز یشیم وگرنه+

 .بود بسته نیماش سقف.عقب سمت کرد پرتم و کرد ول موهامو



 گفت تیجد با

 شو ادهیپ+

 ...کج نجایا_ 

  زد داد دوباره بدم ادامه نذاشت

 جنده شو ادهیپ+

 گفتم آروم شدمیم ادهیپ نیماش از که یهمونجور

 سگ ییتو جنده_ 

 گفت و برام زد دست بهم مونده قدم چند و کمینزد اومد و دیشن صدامو

 ؟ یبلد یچ گهید براو+ 

 زدم یم نفس نفس نیماش به بودم دهیچسب و بزنم  زر تونستمینم

 .بود بسته فرار یبرا طرفمو دو.نیماش رو گذاشت و دستش دو و دیخند کمی

 گفت گوشم کینزد که بودم دهیترس سگ مثل

 کن تکرارش گهید  بار هی+

   گفتم یچ دمینفهم ترس از

  دم...جن...ج خودم...خو_ 

 گفت آروم گوشم اون و بود زده زل بهم آرامش با

 خوب دختره بجنب.بشنون شنیم رد دارن که یپسر تا چند نیا خامیم تر بلند_ 

 و سن هم و داشتن بخند و بگو و شدنیم رد داشتن و بود ما به هواسشون و بودن ییتا 6-7 که کردم پسرا اون نگاه ترس با

  22 تینها تینها بودن انیک خوده یساال

 گفت و پاشون یجلو کرد پرتم داغون وضع سرو با امیب خودم به تا

 .بشنون خامیم بزن داد+

 نشونشون شیگوش از عالمتم هی و زد همشون به چشمک هی انیک شدمیم آب وسط اون داشتم که من و شدن ساکت همشون دفه هی

 .هیچ دمینفهم من که داد

  گفت و منو گرفت موهام از و دنیخندیم پسرا و کمینزد اومد

 گفتم  بزن داد+

  زدم داد هیگر و ترس با

 جندمممم...جن من_ 

 زد داد انیک

 گه؟ ید_ 

 گفت انیک که برم پاشم خاستمیم

 همشون دست بدمت نکن یکار ادامش+

  شهیم خورد داره که تمیشخص به کردن فکر بدون.فقط گفتمیم یهمونجور و دادم تکون نه عالمت به سرمو وحشت و ترس با

 تواااام سگه.جندمممم..جن من_ 



 داره؟ لذت کردن ریی تحق مگه.یچ یبرا دونستمینم من و نیخندیم زیر داشتن پسرا

 مونده انیک فقط و رفتن پسرا دمید که بودم فکر غرق

 ....داره ادامه

@eshghmeshki 

 

Mahboobe.h: 

 30پارت# 

 یمشک عشق

 ( نینگ)

 .خونه داخل شدیم دهیکش موهاش با همراش هم دختر هی و داخل اومد قهی دق چند بعد.بودم منتظرش انیک خونه تو

 .شدم س..یخ بشه دهیکش و بشه گرفته انیک توسط موهام نکهیا از اما گرفت دردم جاش به من

 گفت کالم هی و بودم توش من که یاتاق تو کرد پرت آورد دختررو

  شد گاه شکنجه نیا ریدرگ و شناختمش که بدزده یزیچ من نیماش از خاستیم اناستیک نیا+

 .دادیم شکنجه واقعا و نبود ینس...ج شکنجه منظورش زدی م شکنجه از حرف یوقت انیک.زدمیم سکته داشتم ترس از من

. بود افتاده کار سممیساد و بود شده خنک دلم کمی صحنه نیا دنید با دختره از داشتم نفرت خودم دیچسب انیک یپا به ترس با انایک

 .بود مخم رو باشه نداشته شیکار و کنه رحم بهش نکهیا واسه انایک یها زجه

 زد  داد انیک به رو و کردم جداش انیک یپا از و دمیکش محکم موهاشو و دختره کینزد رفتم

 نبود؟  بس شدم ریتحق که پسر چنتا اون یجلو توروخدا برم بذار_ 

 گفت من به رو و انایک به بود زده زل دیباریم شیآت ازش که ییچشا با انیک

 نکردم خفش تا کن خفش+

 گفتم  بودم هم سیم و کنم کاریچ نبودم بلد منکه

 کنم خفش یچجور_ 

 گفت در شدن بسته قبل و رونیب رفت انیک و زدیم زار داشت فقط انایک

  یکن استفادش دمیم اجازه خاموشه وقته یلیخ شتیگرا+

 انایک یها زجه و موندم من و بست درو

 .بشه نابود عشقم شده باعث که کشمشیم کردم داشیپ که االن که بود خورد ازش اعصابم یحد به

 زدیم زجه و گرفت دستش تو رو کفشم و پام به رسوند خودشو پا دستو چهار.بودم نشسته تخت رو

  عقب شد پرت که دلش تو  زدم لگد هی

 کنار  کردم پرتش بازم کفشم کینزد اومد یچارگیب با دوباره

 گفت ندفهیا و اومد دوباره

 .ضهیمر خونه مامانم برم من بذار لطفا_ 

 دادم فشار و دستش رو گذاشتم پامو رفتن راه کردم شروع پاشدم



 نه؟  ای یشیم خفه+

 داد  تکون سرشو هیگر و ترس با

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

Mahboobe.h: 

 31پارت# 

 یمشک عشق

 (انیک)

 بود یحتم مرگش شدمیم کشینزد اگه و بره کنم ولش تونستمینم و بودم فکر غرق ومدیم صداهاشون و بودم نشسته هال تو

 .بره که کردیم التماس انایک که ومدیم صداشون بودم کرده دراز پاهامو و بود زمیم رو مشروب شهیش هی و وانیل هی 

 سمتم اومد و کرد باز درو نینگ که در تو دمیکوب مشت رفتم پاشدم و ختیر بهم اعصبانم

 . دمیخندیم لحظه هی  کردمیم هیگر لحظه هی و خوردمیم تلو تلو

 کم ینزد اومد بود شده نگرانم نینگ

 ی لعنت یخورد چقدر+

 گفتم یم پرت و چرت دمیخندیم که یهمونجور

 ی کنیم ازدواج باهام عشقم نینگ_ 

 باش آروم خب یستین خوب تو+

 زدم داد و هال تو اومد انایک

 ستین میچیه ام یعال خوبم_ 

 کرد بغلم خوردمیم تلو تلو که یهمونجور و کرد نگام عشق با نینگ

 ( نینگ)

 آروممم خوب پسر سسسسیه+

 .مشروب تو بود کرده خفه خودشو کردم نگاش

 گفتم  و کردم نگاه انایک به

 نباش چشمش جلو اتاق تو گمشو ذارمینم زندت_ 

 تعادلشو انیک و جلوش ستادیوا و انیک کینزد اومد باشه مونیپش ششیپ سال چند کاره از که انگار کرد نگاه انیک به هیگر با انایک

 و داد هل منو انیک که شهیم یچ نمیبب کردم صبر ببوسه رو انیک خاستیم انایک بعد و انایک گوش تو دیکوب محکم و داد دست از

 .قرمز اتاق سمت بردش و گرفت انایک یموها از

 بره ذاشتمیم اگه کشتشیم

 .داشت یزور چه کرد پرت منم اما ستادمیوا جلوش

 اهیس رنگش انایک و کمی کرده بلند گردنش از رو انایک دمید و اتاق تو رفتم.کنه قفل درو که نبود اریهش بست درو و اتاق تو رفت

 دادیم جون داشت بود شده



   کنم کاریچ کردمیم فکر داشتم

 .نداشت یا دهیفا ظاهرا اما کردم بوسش و خودم سمت برگردوندمش و عقب سمت دمیکش انیک

 .بود یعصبان و مست یلیخ

   کردم نگاه انایک به نفرت با

 .یرفتاراش نیا باعث تو.یری بم روز  هر کنمیم یکار.ذارمینم زندت_ 

  گفتم و انایک سمت رفتم زدمیم حرف که یهمونجور

 کنه  زتی ر زیر بهت دمینم سگم محل بخدا انیک دست دمتیم یکن فرار حالت به یوا+

 برم  بذار...بذا خدا...توروخد..تو_ 

 . نکردم توجه هقش هق یصدا به و دهنش تو دمیکوب محکم

 گفت آروم شد اریهش که کمی و رشیز انداختم و انیک و کردم باز و سرد آب دوش و حموم تو رفتم

 کن دور ازم رو کثافت نیا.بده حالم نینگ...ن+

 .بده حالم نینگ گفت داغون یاونجور که گرفت میگر یکمی و موهاش تو دمیکش دست مکث کمی با

 گفتم  هیگر با

 خوشگلم مستر برات رهیبم نینگ.نینگ جون_ 

 گفت یجد بعدش و دیخند کمی انیک

 نه  مگه یکنینم نکارارویا تو نینگ_ 

 گفتم  هیگر با و کردم نگاش

 .فقط شمام مال من.نیمن صاحب.نیمن سره تاج شما.ارباب کنمی نم کنمینم+

 گفت دفه هی و بود شده آروم حرفام از انیک

 بره کن ولش_ 

 تیزندگ به زده گند اما+

  گفت و گرفت دستمو

 .کشمشیم دونمیم چون رمی گینم انتقامم.ندارم یاجیاحت اون به.شدم عاشق_ 

 .نشیس رو دمیکشیم انگشتمو نوک نشیس رو گذاشتم و دستم کردم پاک اشکامو

 بره؟ کنم ولش+

 گفت و دیبوس و و لبام رو گذاشت لباشو و داد تکون سرشو نانیاطم با

 چوقتیه نمشیبب خامینم کنه فرار تا میمونیم تو نیا_ 

 گفتم  نفرت با

 زمیعز ستین تو چشمه یجلو.تونمینم من اما یبگذر یبتون دیشا تو+

 . بود رفته.نیزم تو  رفته شده آب دمید که گشتم دنبالش و نبود انایک و حموم از رونی ب رفتم

 .میباش نداشته اعصاب جنگ و میکن ولش گفت که  امیب کنار کنمیم یسع نمیا دادم گوش انیک حرف به شهیهم نکردم توجه

 ...داره ادامه



@eshghmeshki 

 

Mahboobe.h: 

 32پارت# 

 یمشک عشق

 ( رونا)

 گفت دفه هی و برداشت رو فنجونشوش آراد مبل رو مینشست و زیم رو گذاشتم رو جوشونده

 بگذرم  تونمینم+

 کردم نگاه بهش

 کن ولش می کن ازدواج بذار خطرناکه_ 

 گفت بشه سرد تا کردیم فوت رو جوشوندش که یهمونجور

 زم ی ریم زهرمو بعدش+ 

 گفتم کالفه و میشونیپ رو گذاشتم دستمو

 من مستره زمیعز آراد_ 

 گفت و اومد باال سرم و چونم ریز گذاشت دستشو و کرد نگام یجد یجد

 برقص  برام پاشو+

 .دیچیپ خونه تو صداش و کرد یپل و آهنگ

 کرد یم نگام مبل رو بود نشسته

 .کردم شیآرا کممی و دمیپوش و داشتم خونش تو که ییلباسا از یکی و شدم آماده رفتم

  کرد یپل و آهنگ اول از

Ring my bell, ring my bellS  

 

Ring my bell, ring my bells 

Ring my bell, ring my bells 

Ring my bell, ring my bells 

 ( ار یب خودم به منو)

 

 .جلو ومدمیم کم کم بودم داده هی تک وارید به آهنگ یصدا با همزمان

Sometimes you love it 

 (یدار دوستش ها وقت یبعض)

 

Sometimes you don’t 



 نه هم ها وقت یبعض

Sometimes you need it then you don’t and you let go 

 ( یریم و یذار یم و نه هم ها وقت یبعض و یدار ازین بهش ها وقت یبعض)

 .آراد یجلو رفتمیم شدم پا دستو چهار حالت آهنگ تمیر با بعدش و بود باز هم از کمی پاهام و زدم زانو آهنگ ینجایا

Sometimes we rush it 

 میکن یم شتاب براش ها وقت یبعض

Sometimes we fall 

 میشینم موفق هم ها وقت یبعض

It doesn’t matter baby we can take it real slow 

 م یبر شیپ آروم یلیخ میتون یم زم،مایعز ستین یمشکل

Cause the way that we touch is something that we can’t deny 

 م یکن انکارش میتون ینم که هیزیچ کردنمون لمس چون

And the way that you move oh you make me feel alive 

  بکنم بودن زنده احساس شهیم باعث حرکاتت نحوه و

Come on 

 باش زود

Ring my bell, ring my bells 

Ring my bell, ring my bells 

 ( ار یب خودم به منو)

 

 .مبل رو پاهاش وسط گذاشتم و کردم بلند پامو هی و آراد سمت رفتم شدم بلند مستانه خنده کمی با

You try to hide it 

 یکن پنهانش یدار یسع

I know you do 

 یکن یم رو کار نیا که دونم یم

When all you really want is me to come and get you 

 (ارمیب دستت به و امیب که باشه نیا یخوایم واقعا که یزیچ اون تمام یوقت)

 

 یطوالن بوسه هی و لباش رو گذاشتم لبامو

You move in closer 

 یایم تر کینزد تو

I feel you breathe 



 (کنم یم احساس رو دنتیکش نفس من و)

 .آراد یجلو جام سره رفتم و زدم آروم چرخ هی

It’s like the world disappears when you’re around me oh 

 ( نمیب ینم رو یچیه)شه یم دیناپد ایدن انگار یشمیپ تو یوقت)

 

Cause the way that we touch is something that we can’t deny oh yeah 

 آره.  اوه. میکن انکارش میتون ینم که هی زیچ گهیهمد کردن لمس چون

And the way that you move oh you make me feel alive so come on 

 (باش زود پس.  بکنم بودن زنده احساس شهیم باعث حرکاتت نحوه و)

 گرفتم گاز لبمو آخر در و باسنم رو  زدم ضربه هی و ستادمیوا وارید به پشت

Ring my bell, ring my bells 

Ring my bell, ring my bells 

Ring my bell, ring my bells 

Ring my bell, ring my bells 

 ( ار یب خودم به منو)

 . آراد طرف رفتم آهنگ با همراه پا دستو چهار

 

I say you want, I say you need 

 ( ی دار ازشین که دارم باور ش،یخوا یم هم تو که معتقدم)

 .دادیم فشار و گرفت سفت گردنمو و آراد به دمیرس

I can tell by your face love the way it turns me on 

 ( ارهیم جانیه به منو که هیز یچ عشق که بگم افتیق رو از تونم یم)

 .کردم سرفه کمی و اومد باال نفسم کرد ول گردنمو

 

I say you want, I say you need 

 ( ی دار ازشین که دارم باور ش،یخوا یم هم تو که معتقدم)

 

 .شد لباش ریاس لبام

 

I will do all it takes، I would never do you wrong 

 گم یم راست کنم، یم بشه الزم یهرکار من

Cause the way that we love is something that we can’t fight oh no 



 شهیم ما نیب جنگ از مانع که هیزیچ ، یدار وجود نمونیب که یعشق چون

I just can’t get enough oh you make me feel alive so come on 

 بکنم بودن زنده احساس یشیم باعث که ییتو نیا.شمینم یزیچ متوجه من

Ring my bell, ring my bells 

Ring my bell, ring my bells 

 کن ارمیهش

I say you want, I say you need 

 یدار ازین کنم یم فکر ،یخوا یم تو کنم یم فکر

I can tell by the way on the look on you’re face i turn you on 

 آوردم  وجدت به که بگم افتیق از تونم یم

I say you want, I say you need 

 ی دار ازشین که دارم باور ش،یخوا یم هم تو که معتقدم

if you have what it takes, we don’t have to wait… let’s get it on 

 م یبر بزن  م،یبمون  منتظر میستین مجبور ،یبرس یداد دست از که یزیچ به اگر

Get it on! 

Uhhh 

 م ی بر بزن

 .ومدیم هنوز آهنگ یصدا اتاق تو میرفت و کرد بلندم و گرفت زانوم  ریز از

Ring my bell, ring my bells 

 کن ارمیهوش

 .بست درو آهنگ با همزمان

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

Mahboobe.h: 

 33پارت# 

 یمشک عشق

 ( آراد)

 . دیرس یخواستگار روزه

 .نبود کار در یمزاحم و بودن شده یراض همه

 ( رونا)

 .آراد خانومه بشم خامیم که داشتم شوق و ذوق و شدمیم آماده داشتم



  ومدیم داشت عاقد

 خانوادش حاال تا نشستم رونی ب رفتم و سرم رو و انداختم شالمو و زدم درست پیت هی و لبام رو  زدم رو رژ عیسر و زدن و زنگ

 بودم  دهیند رو

 گفت و زد سوت و کرد من به نگاه هی رضا

 بانو نیکن پاره بدم شماره اوووووف+

 شدم  رد کنارش از و دی خند زیر

 پسر آقا باشه خودت کاره به سرت_ 

 گفت بشنوم من که یجور آروم

 ارما یم در یباز مستر که اریدرن یباز سیم+

 گفتم تیجد با

 نم یبب بنال_ 

  گفت و گوشم تو زد آروم تیجد با

 هاااان؟ یک واسه یزد غیج قرمز کن کمرنگ رژتو+

 .اونجاش رو زدم آروم مشت هی نکنه شک یکس که یجور آروم و شدم رد کنارش از و گرفت خندم

 گفت که کردم غش خنده از بعدشم

 یبخند آب رو مار زهره+

 گفت شدیم آماده داشت که مامانم

 دوتا شما چتونه شده صبح ادیب تا باباتم نیا_ 

  میگفت دوتامون خنده با

 یچیه_ 

 گفت ستین حواسش چکسیه  دید و کرد نگام کمی رضا

 کنه ادبت گمیم آراد به+

 .باال اومدن مهمونا موقع همون که کردم یدراز زبون براش

 گفت و دیرس همزمان هم بابا

 دم یرس رید من شرمنده_ 

 گفت همونا از دختره هی که کردمیم خانوادش نگاه داشتم

 .داشت کار ییجا جان آراد میدیرس االن هم ما اتفاقا نه+

 .شده نیتزئ گل هی و من دست داد ین یریش بسته هی آراد موقع همون

 .زدنیم حرف...و هیمهر سره هم با من یبابا و بود آراد یبابا که ها مرد و مینشست همه

 گفت مامان که اومدم خودم به بودم فکر تو لحظه همون تا که من و زدن دست همه شد تموم صحبت یوقت

 زم ی عز اریب ییچا+

 . میبزن  حرفامونو ببرم آرادم و اتاق تو برم گفتن دوتاشون آراد یبابا و من یبابا و جام سره نشستم و کردم تعارف و آوردم ییچا 

 گفتم  فقط میبزن که مینداشت یحرف و من اتاق تو میرفت دوتامون



 شکست انداختش یبود دهیخر که یهمون شد نابود میگوش+

 گفت تیعصبان با

 یعوض مردک_ 

 کنم آرومش کردم یسع

 ؟ یخریم برام گهی د یکی باش آروم+

 گفت بود یعصب انیک سره و دیبار یم عشق ازش که ینگاه هی با

 ؟ یدار رو خطت.زمیعز خرمیم_ 

 .دارم ینی که هم رو گذاشتم چشامو

 دخترم  شد یچ دیپرس بابا و میشد خارج اتاق از

 آرادگفتن یبابا و من یبابا که دمی خند زیر

 . بچ برو نیکن نیر یش رو دهنتون مبارکه

 ها  بابا لحن از بود گرفته خندم

 .میشد محرم آراد منو و گذشت یخوش و یخوب به شب اون

 

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 34پارت# 

 یمشک عشق

 

     خوشگال نیایب سانسور بدون دوسداران    

 

 ن ینگ

 

 کردم  بهش نگاه هی.رونیب اومد حموم از و کردم آروم کم کم و انیک

 گفتم و کردم بغلش و جلو رفتم

 کرده فرار رفته دختره+

 کردیم داشت وونمید و لبام رو گذاشت و لباش انیک

 گفت و کرد ول لبامو و آوردم کم نفس

 یی نجایا تو نهیا مهم رفت که درک به_ 

 .بپوشه تا کنم آماده لباس انیک یبرا رفتم و شدم زده ذوق

 .موهام تو کرد فرو سرشو و کرد بغلم پشت از



 . کنه وونهید بود بلد خوب.گردنم به خوردیم نفسش و گردنم تو برد سرشو

 گفت دیپوشیم رو شیرکاب که یهمونجور و شد جدا ازم و گذشت کمی

 دارم دوستت_ 

 .شکنجه و زجر همه اون بعده.بود گفته من به رو کلمه نیا سال چند بعد و لباسا رو موند یهمونجور دستام

 گفت و دیخند فکرم تو دید

 دارم دوستت که تفاوت نیا با.ستین کار در یبرگشت.یبر ییجا یندار حق مسترتم هنوزم_ 

 کردم نگاه چشاش تو و سمتش برگشتم

 انیک عاشقتم من تمیروان من وونتمید من+

 گفت و دادیم گوش فقط

  نمتی بیم(یباز)قرمز اتاق تو پس_ 

 بگم  یچ دیبا لحظه نیا دمیفهم و باال رفت قلبم ضربان

 انیک ارباب چشم+

 .ختمیر دورم باز موهامو و کردم شیآرا و دمیپوش رو لباسم عیسر منم و( یباز)قرمز اتاق سمت رفت

 .بود گذاشته آهنگ و زدم زانو در به پشت اتاق تو رفتم

 گذاشته؟ آهنگ چرا گفتم خودم با

 شد پخش خونه کل تو صداش

 . زدمیم نفس نفس

 ستادیوا پشتم نیزم رو خوردیم که دمیشنیم و یا رشته شالق یصدا و کمینزد اومد

 سگ توله تخت رو بخاب_ 

 .ونم...ک به خوردیم شالقش و تخت رو دمیخواب

 .زدیم آهنگ با همزمان دوباره و دیکشیم نوازش حالت

 ومدینم در صدام یول داشت درد یلیخ

 .بودم شده یر...حش و باال بود زده خودمم یمازو

 یدوم و شد جمع درد از صورتم و زد رو رهیگ نیاول و دستش تو گرفت رو نمیس نوک سمتم اومد رهیگ دوتا با و انداخت و شالق

 .نمیس یکی اون به زد رم

 .زدن لمبه...ت کرد شروع و کرد داخلم ته تا و درآورد رشو...یک و کرد پاره لباسامو 

 زد  داد زدیم تلمبه که یهمونجور که زدمیم غیج و لذت هم داشتم درد هم

 نده...ج شو خفه_ 

 .دمیکشیم ه..آ ای زدمیم غیج ای شدم خفه تونستمینم

  کنار رفت و شد ارضا تا داخلم زد لمبه...ت انقدر دادیم فشار و گرفت گردنمو محکم

 کردم التماس و دمیچیپیم خودم به

 نیکن ضا...ار منم توروخدا ارباب+

 گفت و بست تخت به پاهامم دستو و پام نیب گذاشت و کرد روشن براتور...یو و کرد بهم نگاه هی



 نشنوم و صدات خفه سسسیه_ 

 .شدم ارضا بار 2 که دمیکش ه...آ و زدم غیج انقدر و رونیب رفت  اتاق از و کرد ادیز ته تا رو درجه و زدمیم غیج داشتم

 خواب از تا گوشم تو زد محکم و اتاق تو اومد انیک که بردیم داشت خوابم و شد یچ دمینفهم حالت همون تو و بودم شده حالیب

 گفت و پام نیب برد دستشو و پاشم

 دهنتو کن باز_ 

 .داد خوردم به رو خودم آب و کردم باز دهنمو

  نخورم و شیبق که کردم راست و چپ به سرمو و زدم عق هی

 دهنم  تو زد محکم

 ده...جن دهنتو کن باز_ 

 شد سیخ پام یال دوباره شدمیم داشتم که یادیز رهی تحق از که داد خوردم به شمیبق و کردم باز دهنمو

 .بشوره تا کرد مشت و کرد پاک دستمال با دستشو انیک

 گفت انیک و سم...ک رو خورد محکم ضربه هی که بودم شده حالیب حالیب

 کن پارس_ 

 گفتم  تند تند

 هاپ هاپ هاپ+

 .بود دهیرس حدش به هم انیک سمیساد و بود دهیرس حدش به مازوم بود روشن آهنگ چون

 . شد قرمز که زد انقدر.سم....ک رو زد محکم و برداشت و شالق

 .خاستمیم هنوز  یول کردمیم هیگر و زدمیم غیج و داخلم کرد دستشو و کمینزد اومد

 ؟یهست یک ؟مالیهست یک گه..س_ 

 زدم یم نفس نفس ادیز لذت از

 ییییییآ.خودتونم مال.شمام گ..س+

 گفت و دهنم رو گذاشت رو شدش مشت دست

 سسسسیه_ 

 .گوشم تو زدیم آهنگ تمیر با همزمان و نشست نمیس رو اومد و شست دستشو رفت و دادم تکون سرمو ترس با

 گفت و نشوند یصندل هی رو منو و کرد باز پاهامم و دست و پاشد روم از

 پاهاتو کن باز_ 

 درد با و کرد فرو ضرب هی پاشو و زدیم سم...ک به پاشو هی و تخت لبه رو بود نشسته و خودش سمت به دیکش گرفت قالدمو 

 گفتم

 آروم  ارباب یییییآ+

 گفت یم وسطش که دمیکشیم بلند یها آه فقط منم و کردیم جلو عقب داخلم پاشو

 یهست یک ده...جن بگو آشغال کن پارس_ 

 زدم  داد بایتقر و شدمیم ضا....ار دوباره داشتم لذت از

 هاپ هاپ هاپ.شما ده...جن+



 گفت و زد داد

  بشنون همه بگو بلند_ 

 گفتم و بودم شده مست مست

 م...جندت تواااااام ده...جن+

   هام نهیس رو زد محکم

 یعوض شما نه تو_ 

 گفتم و کردم اصالح عیسر

 شما شما+

 ضا....ار دوباره که تندتند کرد عقب و جلو داخلم و کردم نگاه انقدر و بود داخلم پاش که کردمیم نگاه سم...ک به داشتم ترس با

 .نو از یه شدیم پخش داشت یهمونجور آهنگ و افتادم پاهاش یجلو نیزم رو و بود نمونده برام یجون و شدم

  ریز دمیکشیم که یزیر یها آه با و دیمالیم آروم و سم....ک رو گذاشت دستشو و شد خم و کرد نازم اونم و کردم بغل و پاهاش

 .برد خوابم پاش

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 35پارت# 

 ( آراد)

 .میدوسدار همو ساله چند چون  میر یبگ یعروس شد قرار نایا رونا خونه اونروز.دیرس مونیعروس روزه

 .میند ادامه  گهید  بود قرار و می رفتینم دانشگاه بود وقت یلیخ.رونا به زدم زنگ

 برداشت بوق تا چند بعد

 سالم+

 خانوم عروس سالم_ 

 کشمیم خجالت نگو+

 توله دارم دوستت_ 

 اربابم  منم+

 .اربابتم من هامون خلوت تو فقط آراد بگو_ 

 ( رونا)

 گرفت خندم حرفش با

  چشم.جانم یا+

 . کردم قط و دنبالم ادیم گهید ربع هی گفت.بغلش تو برم داشتم دوس

 . رونیب رفتم و شدم آماده عیسر و دنبالم اومد

 گفت و نیماش تو نشستم و زد استپ آراد و بود پخش حال در آهنگ هی و بود نشسته نیماش تو

 خانوم خوشگل_ 



   کردم ناز کمی

 بودم؟  یک گملهیج+

  دیخند آراد

 هات خنده یفدا+

 .بود هفت و ستیدو پژو نشیماش و کرد روشن نویماش

 .کردم موافقت منم و میبخون باهاش گفت و کرد یپل و کرد ادیز ته تا و آهنگ و داد گاز آراد

 هامونه یگوش بوق یصدا+

 م یگفت همزمان من و آراد

 !بگم بهت داشتم دوس بود مونده دلم تو حرفا یشر هی

 مون ییدوتا خوندن به میکرد شروع و شد شروع آهنگ و دمیخند

 . اییا یدن قیرف  نیبهتر تو

 ا یب ایدن.ایامیدن.ایامیدن

 ایدار مشتت تو و قلبم که حاال

 ها ییتنها دهیرس  ته به

 ایامیدن آخه

 . بود گرفته خندمم و بودم جلو چون دمیمسترس هم من و دیکشیم ییال ها نیماش نیب از

 .هم دست رو میبود گذاشته و دستامون آراد و من و خوندیم  خواننده خوده فقط آهنگ ینجایا

 .من دست رو اون دست و دنده رو من دست

 حسامونو خوبه دایجد چقدر

 همرامونو خوبه یهوا و حال

 هامونو یعاشق میدیم ادامه

 فردامونو  میسازیم گهید هم با

 ایامیدن .ایامیدن یهام لحظه قیدف

 ایامیدن.ایکن بهتر.کن بهتر روزامو و بمون

 ایامیدن آره ایامیدن آره ایامیدن

 آره ایامیدن آره ایامیدن

 میخوندیم هم با آهنگ ینجایا

 ه ی کی عشقم یوقت هیک به یک

 ه یزندگ برام چشمات

 ه یک اتیدن بگو

 هم  به رهیزنج قلبامون یجور هی

 گفت زد استپ آراد



 مطمئنم گهیم امو اس_ 

 .کرد یپل و آهنگ و گرفت خندم منم و دیخند بعدش

 هیک به یک اصال هیچ به یچ اصال یدینفهم

 .بود عروس لباس پاساژ که میدیرس نظر مورد منطقه به شد تموم که میداد گوش آهنگم هیبق

 ....داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 36پارت# 

 یمشک عشق

 .داشت عروس لباس عالمه هی و مغازه هی داخل و پاساژ داخل میرفت

 .گرفت رو چشمم یکی  که میکردیم نگاه لباسارو هم با میداشت

 .بود یفانتز و ناز یلیخ و زدم دست بهش

 کنارم اومد آراد

 ه؟یاوک نیهم_ 

 گفتم  لبخند هی با و کردم نگاش کمی

 بپوشمش+

 .بپوشمش که داشت اتاقکم هی و داد و لباس بود ستادهیوا کنارمون که مغازه صاحب

 .بزن صدام یدیپوش گفت آراد و اتاقکه تو رفتم

 .بود یبزرگ مغازه

 .بود یعال و بود نشسته تنم به کردم نگاه نهیآ تو خودمو و دمیپوش و لباس و درآوردم هامو لباس همه و اتاق اون داخل رفتم

   نهیبب منو ادیب که زدم صداش و کردیم بحث شیکرا سره داشت آراد

 .کردم بغلش منم کرد بغلم ستین یکس دید و روم کرد زوم و اتاقکه تو اومد

 ؟یدار دوسش ادهیز شیکرا_ 

 دم یخند و زدم چرخ و کردم نگاه خودمو نهیآ تو کمی

 آراد خامشیم خاصه و ناز یلیخ+

 گه؟ ید مینگرد یخایم نویهم_ 

 نیهم نیهم نه نه+

 عشقم باش آروم خب_ 

 گفتم  اوردمیم در و لباس که یهمونجور.کردم زونیآو لبامو

 گه؟ یم چند+

 گفت و دیکش قیعم نفس هی  و کرد بدنم نگاه کمی آراد

 گرونه یلیخ_ 



 خوب؟ چند+

 شهیکرا تازه ونیلیم 9_ 

 کردم گرد و چشام

 گرونه یلیخ بابا خامشینم+

 . فقط لباس هی ی هیکرا ونیلیم 9 ارزهینم.میر یبگ تر ارزون هی.گلم میبر بپوش گفت و کرد نگام آراد

 گفتم  رفتمیم راه که یهمونجور یبعد مغازه  میرفت و میخاینم میگفت و میکرد تشکر مغازه صاحب از و دمیپوش لباسامو

 آراد_ 

 جانم+

 چطوره؟ نیا_ 

 انداخت یکل نگاه هی آراد

 ناز و خاص و یفانتز و کیش+

 .نیبد نویا گفتم بود زن که فروشنده به و آراد یها فیتوص  از بود گرفته خندم

 .زدیم حرف متیق راجب داشت آراد.دمشیپوش اونجا و تر کیکوچ اتاقک هی تو رفتم و داد بهم

 گفت و اتاقک تو اومد.نهیبب اونم زدم صداش

 بزن  چرخ هی_ 

 .روم بود شده رهیخ چون کمی بود  گرفته خندم و زدم  چرخ هی+

 گه؟ یم چند+

 بازم؟  میبر راه ای یخایم و نیهم.ارزهیم گفت خوب و شیکرا_ 

 بگو من به رو متشیق فقط خوبه نیهم زمی عز نه+

 گفت  و کرد نگام کمی آراد

 م یکنیم هیکرا نویهم پس_ 

 .رونیب میزد مغازه از و بود تومن 900 که میزد حرف فیتخف و متشیق سره کمی فروشنده با

 .مشیری بگ میبر تا میکرد هماهنگ  فردا با و نیماش تو مینشست

 با و خونمون اومد هم آراد و خونه میرفت.آراد با میخورد رونیب شامم.بود 9 ساعت و بود شده شب و اومد هم آراد و خونه رفتم

 .بودن انیجر در هم خانواده یاعضا همه که گهی همد کنار بار نیاول یبرا میدیخواب هم

 .بود لباش دنبال چشام و بود گهید  هم به رومون.میبود عقد

 .دمیمکیم رو نشییپا لب و لباش رو گذاشتم لبامو

 .خماش....ت رو زدم آروم و دستم تو گرفتمش و رش...یک سمت رفت دستم و کردیم یهمگار اونم

 .بود شده تنگ باهاش رابطه یبرا دلم

 .مید یخواب هم به قفل همونجور.میبود قفل هم تو و بود کرده بغلم

 ....داره ادامه

@eshghmeshki 



 

 37پارت# 

 یمشک عشق

 .دیرس جشن روزه

 . کردم میتنظ شگاهیآرا یبرا وقت و شدم بلند 9 ساعت صبح

 .بود مونیعروس جشن شب چون کاراش سره بود رفته و بود شده بلند هم آراد

 .کردم چک کمی و میگوش سمت رفتم و خوردم صبحانه

 نوشتم و السا یو یپ رفتم

 معرفت؟ یب ییکجا_ 

  داد جواب گذشت کمی

 ؟ یاینم گهید  چرا دانشگام ریدرگ+

 خبره چه بگو رو راستش.حاال یخون درس تو چقدرم_ 

 فعال.عشقم امیم مجلستم یراست.گمیم بهت بعدا+

 نوشتم و باال انداختم هامو شونه

 فعال.یعشقول باشه_ 

 .شگاهیآرا میرفت هم با و من سمت اومد و شد اماده مامانم که کنار گذاشتم رو یگوش

 .مامانم کمک با کردم تنم دیرس بهم بابام توسط لباسم که بود 6 یساعتا قایدق و. دیکش طول موهامم و دیکش طول ساعت دو شمیآرا

 تا موند مامانم و زد بوق آراد نهیآ تو کردمیم نگاه خودمو که یهمونجور و بهم زد زنگ آراد که کردم پام کفشامم بودم آماده کال

 .مجلس انیب هم با بابا با و کنه درست و موهاش و کنه ششیآرا شگرهیآرا

 تاالر بودن اومده احتماال هم آراد خانواده و بود آماده یچ همه

 گفت و شد ادهیپ شدش نیتزئ 207 پژو از آراد گذشت کمی

 نگا رو یدیل اووووووف_ 

   درآوردم یباز سیم کمی

 پسر آقا نمت..نک+

 .کنمیم تیحال ؟امشبیگفت یچ سگ توله_ 

 .نشست اونم و نیماش تو نشستم و دمیخند

 .شد انجام احسن نحو به یچ همه کال و تاالر میرفت

 ....داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 38پارت# 

 یمشک عشق



  شدم خسته چه شت هووووف+

 خونه  تو برد و گرفت منو گردن از آراد

 گفتم  آروم

 واشی وونیح هوشه_ 

 زدم  یادیز زره دمیفهم که گوشم تو خورد یکی

 . بودم  گرفته پاهاشو و آراد یپا به افتادم

 .کنه شروع باهام تر یجد خاستیم ظاهرا

 .مشیبد پس میبر  که تنم از درآورد عروسمو لباس

 .رو رتم...ش و نیت...سو نجوریهم و ارمیب در گفت کفشامم

 .کرد باز و درش و یاتاق هی سمت برد منو و کردیم نگام آراد که گذشت کمی

 .بود یمشک اتاق لیوسا تمام

 گفت و پشت از کرد بغلم آراد که بودم ستادهیوا ها لهیوس وسط لخت یهمونجور

 گذشته کاره حالت به یوا یول.ادیز رمیگینم سخت بهت.یشد آراد یقانون زن چون.میکن شروع تر یجد میخایم بعد به نیا از+

 ....و دیتهد چه بشه  تکرار

   کردم نگاش کمی

 چشم_ 

 بگم  بهت رو قانون هی می نکرد شروع هنوز+

 بزنه  حرف تا شدم رهیخ لباش به منتظر

 رو  حرفم باشه ادتی سازهیم گهید آراد هی من از من به انتیخ_ 

 کنمینم انتیخ دارم دوستت من نه+

 بود....و دیتهد دوباره ینگ دوارمیام_ 

 .بودم دهیند و آراد ینجوریا حاال تا دادم تکون سرمو ترس با

 .حموم برم تا میکن باز موهامو میکرد کمک و نهیآ یجلو مینشست و کرد بغلم

 گفت و اوردین طاقت آراد و شد باز موهام بود شده شب 2 ساعت که ساعت هی بعده

 ی زد امروز که یحرف واسه یالزم ادب کمی.حموم یریم بعدش_ 

 .بشم س...یخ تا بود یکاف حرفش

 داد دستور گذشت کمی

 تخت رو عیسر_ 

 .یباز اتاق تو و بودم لخت لخت

  گفت و قالده به بست برام رشمیزنج و کرد وصل و قالدم

 یسگم فقط لیتعط یعاشق و عشق لحظه نیا از_ 

 .کردم دییتا و زدم سیل دستشو



 گفت و گرفت قالدم از

 ؟ یدیفهم.یمن جنده فقط.یسگ فقط ینی گردنته قالده نیا یوقت_ 

 گفتم و برداشتم و پاش کف گذاشتم و زبونم باال بود زده که یت...شهو و عشق با

 ارباب  بله+

 کرد  نگام پوزخند هی با و بود شده خمار چشام

 نمت؟...بک یخایم هیچ_ 

  دادم تکون سرمو شهوت با

 آراد  ارباب توروخدا+

 .ومدیم بهش نمیا یحت یلعنت.زد  گهید  پوزخند هی

 ادته؟ ی و پسر آقا نمت...نک_ 

 .دادم تکون و سرم یمونیپش و ترس با

 نم یبب بکن_ 

 گفتم یم زی ر هی و چسبوندم پاش به خودمو و گرفتیم میگر داشت باال بود زده که ییمازو و یادیز شهوت از

 آقا خوردم گوه...گ.آقا کردم غلط...غ+

  گوشم تو محکم زد

 ی نزن مفت حرف گهید نکهیا واسه نیا_ 

 سم...ک تو دیکوب لگد با محکم

 .دیکش عشقم نکهیا واسه نمیا_ 

 .بودم دهیترس سگ مثل

 . نییپا بکشم دندون با داشتم یسع و شلوارش و رش...یک سمت رفتم دمیمالیم خودمو آراد یپا به

 سم...ک تو زد لگدم هی و نیزم رو شدم پرت داد هلم که نییپا دمیکش

 .بود سیخ سیخ سم....ک

 .دایشد بردمیم لذت داشتم بودم دهیند و آراد یمدل نیا حاال تا

 .زدمیم سیل و پاهاش و سمتش رفتم و نداد محلم گذشت کمی

 .اومد رحم به دلش که زدم  سیل نقدریا

 . بزنم دست رش...یک به تونمیم گفت چشاش با بود دهیکش دراز که یهمونجور

 .زدن اک...س کردم شروع و افتادم رش...یک رو ها زده یقحط مثل

 .نیزم رو کرد پرت منو قهیدق چند از بعد و دیکشیم موهامو

 . زدمیم نفس نفس

@eshghmeshki 

 

Mahboobe.h: 



 39پارت# 

 یمشک عشق

 .مینداشت خواب قصد یول بود شده صبح 4 ساعت

 گفت خنده با آراد

 نگا موهاشو_ 

 گفتم و میشد خارج ام اس از دمیفهم

  حموم برم ینذاشت خودت+

 آراد و خواب اتاق تو میرفت یهمونجور و منو دیبوس و لبام رو گذاشت و لباش و گوشم تو زد آروم یکی و کرد بغلم اومد خنده با

 .کرد قفل رو یباز اتاق دره

 .دیکش دست بدنم یجا یجا به و تخت  رو کرد پرتم

 .کرد بغلم سفت

 هام نه...یس و سم....ک رو زد محکم

 .کرد داخلم و درآورد و رش...یک

  بکن تند تند آره آه آه+

  سسسسیه_ 

 .زدیم لمبه....ت یهمونجور و دستش تو گرفت گلومو و گوشم تو دیکوب محکم

 .سم....ک یها وارهید به  رو رش...یک زدیم و بود شدنم ارضا کینزد 

 باز آراد قالدمو دمیفهم فقط برد خوابم لخت داغون و خورده تافت یموها با یهمونجور حالیب و میشد ارضا قهیدق چند از بعد

 .دمینفهم یزیچ گهید و کرد

 ( نینگ)

 .خوردیم مشروب مدام و بود شونیپر انیک بود یروز چند

 زد  صدام که کردمیم فکر نیهم به داشتم

 ن ییییییینگ نینگ_ 

 .کنارشه یخال یبطر تا چند دمید که ششیپ رفتم عیسر و دمیترس

 .شکست یبد یصدا با نیزم رو انداخت برداشت رو شهیش هی و بود داده دست از رو کنترلش

 .کرده داغون رو عشقم یعوض دختره بود اومده بند زبونم ترس از

 نیزم  رو افتاد دمید که زدمیم حرف خودم با داشتم

 کردم نگاش بهت با

  اااانیک ااااانیک_ 

 .بود دهیفا یب اما صورتش رو دمیپاش آوردم آب کمی زدیم کند گرفتم نبضشو

 سر راه تو شد یچ دمینفهم  رفتم اورژانس نیماش با و کردمیم هیگر خودمم و بردنش اومدن و اورژانس به زدم زنگ گذشت کمی

 گرفتم  یبد جهیگ

  وصله بهم سرمم هی و تختم رو دمید و کردم باز چشامو



 زدم داد و پاشدم شتاب با

 ااااانیک_ 

 گفت پرستار هی گذشت کمی

 باش آروم حالش خوبه+

 .انیک شیپ رفتم عیسر و بشه تموم سرمم ستادمیوا

 .بود وصل سرم اونم به

 .کردیم نگاه نقطه هی به و بود اومده جا حالش

 .زد صدام

 نینگ_ 

 برات  رهیبم نینگ.نینگ جان+

 بودم؟ خورده شهیش چند_ 

  گرفتم بود زده سرم که و دستش

 دستم تو

 پر شهیش تا چهار+

 کردم  اضافه

 یخایم یچ گهی د.کنارتم منکه یلعنت آخه.یدیم کشتن به خودتو یبخور مشروب ذارمینم گهید اما ببخش منو+

 گفتم  هیگر با

   یکرد جونم نصفه یلعنت+

 .شه کمتر لجن هی رمیبم لجنم همه نظر ؟ازیدار دوسم چرا_ 

  انیک شو خفه+

 کن تیرعا و ادبت_ 

 گفتم  هی گر هق هق با

 بنده جونت به جونم.دارم دوستت دونمیم فقط دونمینم و لشیدل عاشقتم+

 گفت و کرد نگام رهیخ کمی

 ؟یچ مردم تهش اگه_ 

 دمش یدیم تار و کردم نگاه بهش هیگر با بود غیج هیشب که ییصدا تن با و میمارستان یب دمیفهم که بزنم غیج بود کینزد

 . دنیفهم رو تو منو رابطه چون زدن پسمم بابامم مامان.ندارم رو یکس تو ریغ من توروخدا کن بس+

 پسر همه نیا_ 

 شن ینم تو چکدومیه+

 یعاشق قشنگ چقدر_ 

 چطور؟ +

 یخایم منو فقط کنهیم ثابت بهم.دوسدارم نویا ؛ فقط ینفر هی بندیپا_ 



 ختیر اشکام و زدم لبخند حرفش با

   نخور گهید توروخدا+

 بگو من به  تو بار هی میکن برعکسش ایب.مواظبتم گهیم دختر هی  به پسر هی شهیهم_ 

 شد تموم سرمش من حرف با همزمان و رگ تو رفت سرمش قطره نیآخر

 جونم  یپا تا مواظبتم+

 

 40پارت# 

 رونا 

 .بود خواب هنوز آراد و پاشدم صبح 9 یبرا بود میتنظ که میگوش آالرم یصدا با

 حموم تو رفتم منم و حموم رفته دمید اومدم که کردم آماده صبحانه و ییدستشو رفتم

 دیکش لپمو و کرد بغلم محکم بعدش و دیترس موهام از و کرد نگام فقط اولش

 توله یکرد حال یلیخ شبید_ 

 .بزنم شامپو بعدش تا  زدم کننده نرم موهام به و دمیخند

  با آراد ختمیریم ییچا که یهمونجور صبحانه زیم سر می رفت و میدیپوش لباس و رونیب میاومد دوتامون یطوالن حموم هی از بعد

 گفت نفرت

 نداده؟  یزیچ یامیپ یزنگ بهت گهید انیک_ 

 گفتم  ترس و استرس با

 نه  بخدا زمی عز نه+

 گفت و گرفت لقمه

 خوبه_ 

 گفتم  فکر بدون

 ش ینیبب یبر یخایم یگفت_ 

 مونه ینم زنده برم+

 آراد دمید بد خواب هی_ 

   دیپر  باال ابروش یتا هی

 ؟یخواب چه_ 

 .ستین ایدن نیا تو گهید انیک که انگار.انیک زنهیم داد نینگ دمید خواب+

 حرفاست نیا از تر جون سگ اون_ 

  کردم مزه مزه موییچا

 ستمین مرگش به یراض اما بود بد نکهیا با+ 

 گفت آراد

 . ینکرد میعصب تا شو خفه.نمرده که حاال_ 



 .شد خورده سکوت تو صبحانه و نگفتم یزیچ بودم شده دلخور لحنش از

 . دمید یخواب نیهمچ چرا ینی که بودم فکر تو و و شستم و کردم جمع هارو ظرف

 . آراد لحن از بود گرفته ممیگر

  گفت که دمیشن و آراد یصدا

 زم یعز کار سره رمیم من_ 

 .کرد برداشت بد اما دید اشکامو و گردوند برم و ستادیوا نکیس یجا سمتم اومد و ندادم رو جوابش

 ؟ یکنیم هیگر رهیبم فرض در اون نکهیا واسه_ 

 گفت آراد که موندم ساکت که بود نیا اشتباهم

 ؟ یانتیخ فکر االن از هه_ 

   گفتم و کنهیم یرو ادهیز داره دمید

 . شم خفه یگفت بهم مینبود  رابطه تو.شدم ناراحت حرفت از فقط+

 .رونیب زد خونه از و برداشت رو نشیماش دیکل دیببخش گفتن یجا به

 .یراحت نیهم به

 .تشیعصبان حساب رو گذاشتم

 .اومد امیپ میگوش که بود 1 یساعتا که کردمیم یگرد نت 12 تا

 هاااان؟ یبود کجا نفهمه  آراد نگفتم مگه_ 

 . باشه آراد خوده دمیترس.ندادم جوابشم و گفتم یییه  هی ترس از

 اومد  گهید امیپ هی بود 2 یساعتا

 .نیشینم آدم شوهرت اون و تو ؟یدینم جواب یکنیم نیس گهید حاال_ 

 .نیزم رو شد پرت دستم از یگوش و کردم هل دیچرخ قفل تو دیکل که زدمیم حرف باهاش داشتم

  خودم به بعدش و کرد نگاه هی ممیگوش و زنمیم نفس نفس که دید منو و شد خونه وارد خنده با آراد

 .دید حرفارو.داشت برش و میگوش سمت اومد.شد محو خندش

 . بکنه تونهینم یغلط چیه بودم نوشته انیک جواب در

 گوشم تو زد محکم و کرد نگام خشم با آراد

 ده؟ ینم یگفت نه ای دهیم امیپ دمینپرس ازت مگه_ 

 .مبل رو افتادم که رفتم یعقب

 آراد گمیم راست خدا به داد ام یپ االن خودش بخدا+

 گفت  و کمینزد اومد.کرد نگام دقت با

 یداد ج چرا_ 

 دم یترس+

 خب؟ نترس یدار و من یوقت تا_ 

 چشم+



 گفت که بودم کرده بغل پاهاشو ستادیوا جلوم اومد

 داده امیپ تو به بودم اونجا_ 

 بهش یگفت یچ+

 لگدام و مشت ریز داد و بدنت یزخما تمام تاوان و زدمش کمی_ 

 گفتم  ترس با

 نداره اعصاب اون نکن نکارارویا کشهیم منو خدا به+

 لبم رو گذشت اشارشو انگشت

 م؟ یدار یچ نهار سیه_ 

   یسبز قرمه+

 .دیبوس لبامو و کرد بغلم

@eshghmeshki 

 

 41پارت# 

 یمشک عشق

 گرفت  میگر خودمم نوشتنش واسه نهیغمگ کمی

 

 ( نینگ)

 .بود بهتر حالش انیک و خونه میبود  رفته

 (انیک)

 فقط.کشتمشیم و داشتمیم نگهش دیبا که دمیفهم االن یول ادیم جا حالم بدم یفرار دختررو کردمیم فکر شدینم آروم اعصابم

 .شدنیم راحت ازم همه.دیرس ذهنم به یخودکش

 ( نینگ)

 . هنوز بود یعصب اما بود شده فیضع کردم دقت چهرش به کمی

 .نشستم هال تو و میگوش سره رفتم  و کردم عوض یراحت هی با هامو لباس رفتم عیسر و مبل رو نشست

 گفت دفه هی انیک

 تره؟ مهم من از_ 

 .زدم زانو پاهاش یجلو و کنار گذاشتم رو یگوش حرفش با

 بهش بودم زده زل و بود بهش چشام

 گفت آروم

 نییپا سر_ 

 .سمتش رفتم پا دستو چهار و پاهاش سمت برم زد اشاره.زدم زل پاهاش به و نییپا انداختم سرمو عیسر

 گفت و سرم رو دیکش دست



 گرفتم ادی و احساسات بگم خواستم_ 

 باال  بود رفته قلبم ضربان

 ن یگیم نویا که راهه تو یبد اتفاق انگار+

 گفت و باال آورد سرمو

 .باش آروم.ستین یزیچ نه_ 

 .دیکش بو موهامو  و داد فشارم خودش به و کرد بغلم

 . براش وفتهیب یاتفاق هی خاستیم انگار بود بیعج حرکاتش

 گفتم کردم حس که نویا

 ن؟ یخوب ارباب+

 باش راحت انیک بگو_ 

 دارم دوستت انیک+

 ؟ یکنیم کاریچ نباشم روز هی اگه_ 

 کن بس ااااانیک+

 نیبش بغلم تو باال ایب_ 

 واقعا؟+

  آره_ 

 گفتم  لحظه چند از بعد و گردنش تو کردم فرو سرمو 

 . بکن یحرکت هی یآروم چقدر انیک+

 گفتم دوباره و نکرد یحرکت

   زمیعز انیک+

 .نبود هم خواب و دادینم و جوابم

 زدم  داد دمیترس

  پاشو ینخورد مشروب گهید که تو انمیک انیک+

 .کردینم یحرکت یول گوشش تو زدمیم و دادمیم تکونش

 . گرفتم رو نبضش کردمیم هق هق که یهمونجور و گرفت میگر

 . اورژانس به زدم  زنگ عیسر و کردم هل زدینم نبضش

 .بود شده نیهم روزام نیا کاره

 .بود خورده همشو کثافت.زدم غی ج برداشتم و قرص جعبه.خورد یزیچ هی به چشمم و آشپزخونه تو رفتم

 د یرس اورژانس

  دنبالشون رفتم انیک یها نیماش از یکی با و بردنش

 بودم  کرده بلند ته تا و آهنگ و کردمیم هیگر

 ذهنم تو یبود خوب



 ی باش بد یتونینم

 حرفاشو که یاون

 یباش زدینم من به

  قلبم یدونیم خوب

 روزا نیا خوشه یچ به

 تو یایدن تو راحت

 شمیم انکار شهیهم

 کم کم خونه نیا تو

 شمیم وارید هی دارم

 دمیدینم جلومو و بود شده بلند هقم هق یصدا

  چشمامو بندمیم

 شم یم داریب ادتی به

 .دادنیم شوک رو عشقم داشتن و شدم ادهیپ نیماش از و دمیرس

 خونش هنوز که اونم من

 جوشهیم تو واسه داره

 یداشت دوس تو که یلباس

 پوشهینم یکس واسه

 خاستیم دلش که اونم من

 شه جادو تو یدستا تو

 .دادیم صدا تق تق که بودم زده زل صفحه به هق هق و هیگر با

  سراغم ادیم یوونگید نیا ینباش که تو

 خوابم دهیپر تو ادی به که هی وقت چند هی

 نخواستم یزیچ که من

 موندن ریغ 

 اتاقم یتو بشه جا ایدن که

 سرم رو گذاشتم و مارستانیب.انیک بهت لعنت.کنم نگاه تونستمینم

 ااااااانیک اااااانیک+

  رونیب آوردن و انیک

 بازم  بزن حرف یدار دوسم بگو+

 ( رونا)

 .دیرسیم کاراش به داشت آراد

 .کنه دعوام باز دمیترس.نگفتم یچیه آراد به.زدیم شور دلم



 شدم شوکه زد که یحرف با و میگوش به زدیم زنگ داشت نینگ

 نبودم مرگش به یراض اما بود دشمنم

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 42پارت# 

 یمشک عشق

 ( نینگ)

 شدم تنها من و گذرهیم ماه سه

 .کنمینم رحم بهش هم ذره هی کنم داشیپ دختررو گمیم خودم با و زنمیم زار و انیک قبره سره رمی م روز هر

 .گرفت ازم رو عشقم که انایک گردن تو کنم فرو داشتم دوس و داشت یمشک الک ناخونام

 گردهینم اون و نداره دهیفا هیگر دمیفهم کم کم و بودم شده یروان اول یروزا

 کردم یم زمزمه خودم با و شستم قبرشو سنگ.بود خورد خورد اعصابم

 انایک کشمتیم کشمتیم_ 

 .دمشیچش من و.رهیبم عشقت سخته یلیخ.ومدینم بند اشکم و بود گرفته هقم هق

 داشیپ دمیم قول گفتمیم و زدمیم زار قبرش سره ومدمیم.بود نیهم ماهم 3 کاره بود شده شب یکای نزد که زدم حرف انیک با انقدر

 .خونه رفتمیم بعدش و کنم

 . نبود یشدن دایپ دختره انگار یول

 .برم که پاشدم جام از و قبرش سنگ رو کردم پر پر و گل شاخه و رونی ب اومدم فکر از

 .افتادم راه خونه سمت به و شدم انیک یها نیماش از یکی سوار

 .دمیترسیم شدینم اما بخابم قبرش رو داشتم دوس

 . خونه رفتم  نیبنابر

 ( رونا)

 گفت و کردیم نگام تعجب با آراد

 شده؟ یزیچ_ 

 خوبم  ستین یطور+

 رفت باالتر صداش تن

 شده؟ یچ گفتم_ 

 مرد انیک+

 گفت و گرفت بغل منو و اوردین خودش یرو به اما شد ناراحت حرفم با

 ؟یشد ناراحت_ 

 گفتم  بود نینگ  و زدیم زنگ که میگوش به نگاه هی با



 .کرده یخودکش.شدم شوکه.کردمینم فکرشو+

 گفت اخم با آراد

 چه ما به_ 

 زدم حرفمو و نگفتم اما کنم پنهان رو میناراحت داشتم یسع 

 شه یم نابود دوستم رمیبم یاله بود عاشقش نینگ+

 گفت و زد لبخند ستین مهم واسم انیک و کردم یهمدرد و سوخته دوستم یبرا دلم دید آراد

 زم یعز باشه بهش حواست.ینگرانش که خوبه_ 

 یی آقا باشه+

 توله نشو لوس_ 

   گفتم یدودل و لکنت کمی با

 قبرش؟ سره میبر امشب+

  گفت آخر در و کرد نگام فقط آراد

 .قبرستون میبر دنبالتون امیم بعدش کن آرومش بخندونش کمی  رونیب برو نینگ با_ 

 کردم نگاش تعجب با

 برم؟  نیماش بدون ینی+

 چشم؟.یرینم انیک خونه.نینیبب همونجا همو نیبذار قرار هم با.برو کینزد نیهم پارک_ 

 گفت که دادم سرموتکون

 دمینشن_ 

 زدم  لبخند هی زور به

 چشم+

 گفت و دیبوس لبامو و کرد بغلم آراد

  نشه رتید شو آماده_ 

 .بشم حاضر که رفتم و گفتم یچشم

 . کردیم هیگر و گوشش تو بود گذاشته آهنگ باز و زد زنگ  نینگ که بودم پارک کینزد راه تو

 باال رفت صدامم تن و باال اومد سمیم یرو

 ر یبگ آروم کنمیم درکت کشمتیم که نکن هیگر_ 

 یها یصندل از یک ی رو مینشست که کردمیم نوازشش منم کردیم هیگر و کرد بغلم اومد بدو بدو و بهش دمیرس  قهیدق چند بعد

 . پارک

 .دادیم جواب دیشا کنم استفاده مازوش از گرفتم میتصم.ومدینم بند شیگر

 کردم زمزمه آرومم یصدا تن با و قلبم رو گذاشتم و دستم تو سرشوگرفتم

   توله باش آروم میکن یم پارش کهیت+

 دیکش کوتاه غیج هی حرفم با

 گرده ی برم انمیک مگه بدم زجرش فرض در.میداد شیفرار.میکن داشیپ کجا از_ 



 .دمیفهمیم و عشق چون گرفت منم دل ناخودآگاه حرفش با

 دمیبوس لباشو

 ر یبگ آروم شمیم انتیک خودم اصال نکن هیگر سسسسیه+

 گفت و شد آروم کمی حرفم با

 دادمیم ادی احساس بهش داشتم تازه_ 

 و زد زنگ مارستیب  از نینگ نبود گهید انیک که یروز همون چند هر داد حیتوض برام رو یچ همه که کردم نگاه بهش تعجب با

 کامل نه اما بود گفته رو یچ همه بای تقر

 .دادمیم گوش تعجب با و گفت همرو

 .بود نیغمگ یلیخ شیزندگ داستانه چون شد داغون بدجور دلم حرفاش همه آخر در

 ن ینگ یجلو اوردمین خودم یرو به اما

 گفت و کرد سکوت کمی

 ادینم انمیک کنم داشیپ_ 

 اومد دیشا انیک از بهتر بکن تویزندگ و کن ولش+

 شمینم عاشق دوباره بودم یواقع عاشق هی من_ 

 یدونیم کجا از یشد دیشا+

 ششیپ رمیم منم و تنهام آخرش تا کنمیم حس دونمینم_ 

 .لپش رو گذاشت دستشو بعدش و گفت آخ هی.گوشش تو دمیکوب محکم و کردم کاریچ دمینفهم

 .حرفش از بودم شده یعصب

  گفت و دیفهم خودش

  کردم غلط خوب_ 

   زدم داد

 تر  بلند+

 کردددددم  غلط_ 

   نشنوم گهی د زمی عز نیآفر+

  گفت مظلوم نگاه هی با

 چشم_ 

  بودم تونسته نکهیا از تینها در و دیخندیم براش گفتمیم که ییجکا با و بود اومده بند شیگر و میزد قدم کمی هم با و کردم بغلش

 .بودم خوشحال بذارم ریتاث روش

 گفتم  و کردم یخدافظ نینگ  از و بهم زدیم زنگ  آراد گهید

 کنمیم آشناش باهات دوستامه از یکی نمتیبیم السا با بعدا_ 

 کرد بغلم ستادهیا

 .خندوند منو که ییحرفا و امروز بابت ممنونم+

  گرفتم قاب صورتشو لبخند با



 بود فمیوظ نداشت یقابل_ 

  گفتم نینگ به رو و میگوش به زدیم زنگ آراد

 لحظه چند_ 

 کردم صحبت و شد ساکت

 یی کجا گهید کمی امیم االن جانم+

 قلبت تو_ 

 ییکجا نشو لوس عه+

  میبر نشده شب تا بدو زمیعز ایب ابونمیخ ور اون_ 

 کرد حرکت آراد و شدم سوار

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 43پارت# 

 یمشک عشق

 ( انایک)

 .شدیم غوغا دیفهمیم اگه که هرزه منه یفروش تن با بود شده بهتر مامان

 . ادیب دستم قلمبه پول هی قراره یک پس

 .ومدینم در مامان یداروها پول وگرنه یبر بیج رفتمیم دیبا امروز

 هی و گشتم یکل رو روزنامه.باشم یا چاره هی فکر به دیبا فردا.یچیه که امشب.وفتمین دردسرم تو و بدزدم دیبا تونمیم که ییجا تا

 . ادیم شیپ یچ نمیبب فردا تا دمیخواب و دراومدم الیخ و فکر از.شهینم دایپ چرا دونمینم.یکی یحت.نشد دایپ واسم کار

 .امیم زود و کار سره رمیم گفتم من و میخورد مامان با ریپن نون صبحانه و پاشدم بودم کرده کوک که ساعت یصدا با صبح

  دیپرس شهیهم مثل

 یکار چه_ 

  گفتم کالم کی

 مامان حالله+

 . خونه از رونی ب زدم عیسر و

 ( رونا)

 .بود کار سره هم آراد و بدم انجام دانشگارو یکارا بودم  رفته

 .بودم کرده یپل یخارج آهنگ هی بود ادیز ته تا ضبط و بودم نیماش تو

Counting stars, 

 ها ستاره شمردن

And my home was 



 که بود ییجا من خونه و

Where you were. 

 یبود اونجا اونجا تو

Washed away, 

 از، شسته

All the love of 

 عشق تمام

Yesterday. 

 . روزید

 

When you came around 

 ی اومد طرفم به تو یوقت

All my walls just broke down 

 شد شکسته من یها وارید تمام

What a treasure i've found 

 کردم دایپ یگنج چه و

Night by night we grew 

 میکرد رشد شب به شب

Nothing that i could do 

 بدم  انجام بتونم من که نبود یزیچ

My heart melted for you. 

 .شده خرد تو یبرا قلبم

 

Your Love, 

 تو عشق

Your Love, 

Your Love, 

Loving every moment 

 لحظات تمام یبرا بودن عاشق

Never ending story 

 شهینم تموم داستان نیا چوقتیه

You were mine 



 یهست من مال تو

 

Your Love, 

 تو عشق

Your Love, 

Your Love, 

Loving every moment 

 لحظات تمام یبرا بودن عاشق

Never ending story 

 شهینم تموم داستان نیا چوقتیه

You were mine 

 یهست من مال تو

 

Love yourself, 

 باش خودت عاشق

Before you're loving 

 یباش داشته دوست نکهیا از قبل

Someone else. 

 رو یا گهید شخص

Wanting you 

 تو خواستن

Is the worst thing 

 که  هیز یچ نیبدتر

I could do. 

 .بدم انجام تونمیم من

 

When you came around 

 ی اومد طرفم به تو یوقت

All my walls just broke down 

 شد شکسته من یها وارید تمام

What a treasure i've found 

 کردم دایپ یگنج چه و



Night by night we grew 

 میکرد رشد شب به شب

 

 Nothing that i could doدانلود

 بدم  انجام بتونم من که نبود یزیچ

My heart melted for you. 

 .شده خرد تو یبرا قلبم

 

Your Love, 

 تو عشق

Your Love, 

Your Love, 

Loving every moment 

 لحظات تمام یبرا بودن عاشق

Never ending story 

 شهینم تموم داستان نیا چوقتیه

You were mine 

 یهست من مال تو

 

Your Love, 

 تو عشق

Your Love, 

Your Love, 

Loving every moment 

 لحظات تمام یبرا بودن عاشق

Never ending story 

 شهینم تموم داستان نیا چوقتیه

You were mine 

 یهست من مال تو

 

When you came around 

 ی اومد طرفم به تو یوقت



All my walls just broke down 

 شد شکسته من یها وارید تمام

What a treasure i've found 

 کردم دایپ یگنج چه و

Night by night we grew 

 میکرد رشد شب به شب

Nothing that i could do 

 بدم  انجام بتونم من که نبود یزیچ

My heart melted for you. 

 .شده خرد تو یبرا قلبم

 

Your Love, 

 تو عشق

Your Love, 

Your Love, 

Loving every moment 

 لحظات تمام یبرا بودن عاشق

Never ending story 

 شهینم تموم داستان نیا چوقتیه

You were mine 

 یهست من مال تو

 .رو نیماش کردم خاموش و دانشگاه به دمیرس که بود آهنگ وسط

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 44پارت# 

 یمشک عشق

 ( رونا)

 .بشم نمیماش سوار که رفتم بعدش و کردم رو دانشگاه یکارا

 .خونمون کردمیم دعوت و آراد خانواده دیبا گهید امروز

 شوهرم  مادر به زدم زنگ و خونه رفتم

 برداشت بوق دو بعد



 جانم_ 

 میشیم خوشحال نجایا نیایب شام بگم زدم زنگ مامان سالم+

 زم یعز نه_ 

 مامان میمنتظر نیایب+

 ...آخه_ 

 حتما نیایب گهیم هم آراد و زمیعز شمیم خوشحال گفتم و بده ادامه نذاشتم

 گفت مکث کمی از بعد

 ینش تیاذ یول زمیعز باشه_ 

 م یمنتظر پس یمامان نه+

 . میکرد یخدافظ و دیخند

 .میخورد و کردم آماده و نهار و اومد کار سره از آراد

 .کردیم کار شرکت هی تو

 .انیب قراره شب که بکنم کارارو بعدش و بخابم کمی رفتم نهار بعد

 گفت طنتیش با آراد

 ؟ یندار الزم منو_ 

 گفتم و سمتش کردم پرت و بالش و دمیخند

 نه ای یکن حاملم یتونیم نمیبب میکرد ازدواج نشده ماه سه+

 . میدیخواب هم بغل تو دوتامون رابطه بدون و دیکش دراز کنارم اومد و دمیخند و دیخند

 .کار سره بود رفته نبود هم آراد و استراحت ساعت دو بعده پاشدم جام از

  آراد دمید برگشتم که دادمیم تکون باسنمو و زیم به بودم گرفته دستمو و دمیکش جارو دادمیم قر که یهمونجور و گذاشتم آهنگ

 .7 هم ساعت و سرمه پشت

 باسنم رو دیکش دست اومد آراد و دمیکش دستمال جارو همه عیسر و شد گشاد چشام

 واسم یلرزوند چه جوووون_ 

 صورتم تو دمیکوب دستمو

 نذاشتم غذا رسنیم االن شد ری د کنار برو+

  کرد کنترل خندشو آراد

 برقصه یک_ 

  بدو من بدو اون و دمیخند و صورتش تو کرد پرت دستمالمم بازوش تو زدم

  سایوا_ 

 شه یم رید  بذارم غذا بذار+

  گفت و میدیخند

 رقص؟ با_ 



  گرفتم گاز لبمو

 گرفته  منو جو کن خاموشش زمی عز نه+

 .گذاشتم مرغ و برنج کمی عیسر و کرد خاموش و پخش

 .بود راه به رو یچ همه و دنیرس ساعت هی از بعد

 ...داره ادامه

@eshghmeshki 

 

 45پارت# 

 یمشک عشق

 زد  صدام.بردمیم راش خونه دور و دمیکشیم و موهاش

 ییییی آ موهام نیآرت_ 

  دمیکش تر محکم

 ه؟ یچ زنهیم دور منو که یکس یسزا یدونیم_ 

 زد  داد هیگر با

 توروخدا  نه نه+

 گفتم لکسیر التماساش دادن گوش بدون

 مرگ_ 

 گردنش قالده که یهمونجور وارید به چسبوندمش و گرفتم سفت گلوشو و عقب شد پرت زدم لگد هی.پاهام رو افتاد و کرد وحشت

  دادمیم فشار سفت گلوشو بود

۱ 

۲ 

۳ 

 

 .مرگه سزاش بزنه دور منو یکس نیآرت گنیم من به یول کنم ولش کردیم التماس چشاش با زدیم پا و دست.بکشه نفس تونستینم

 .شد بسته چشاش

 .بود کرده تموم و پاهام یجلو افتاد کردم ولش

 .دنیکش گاریس کردم شروع و میصندل رو نشستم

 . رحم یب البته صد و اعصابم یب مستر هی فقط من

 .رهیمیم قطعا یچ هر ای کنه انتیخ من به یکس

 .کنه جمش ادیب زدم صدا نفرو هی و کردم نگاه روم  به رو جنازه به

 .نداره وجود دونمیم یول نکردم تجربشم.مسخرست نظرم به.ندارم اعتقاد عشق به

 .شد نیا سزاش که بود زده دور منو و بود همه با من از ریغ دختر نیا



 زدم صدا و گمید ویاسل

 ناااااز ناز_ 

  ختیریم عرق داشت ترس از و زد زانو شمیپ اومد فلفور

 هست هم هی بق با ای منه با  فقط نمیبب کردمیم نگاش و بهش بودم زده زل فقط

 بود کرده عادت نزد هم غیج هی یحت کردم خاموش تنش رو گارمویس

 شدم رهیخ فقط  چشاش تو و باال آوردم رو سرش و چونش ریز گذاشتم و شالقم دسته

 .مردیم جلوم داشت ترس از

 گفتم  روش  به رو گهید نفر هی و انتیخ از ستین یخبر دمید یوقت

 جلو ایب_ 

  ستادیوا جلوم اومد ترس با

 گفتم  و زدم داد هی

 آشغال اریب قهوه هی_ 

  شد خفه صداش و دهنش تو خورد محکم که زد  غیج هی بلندم یصدا از ناز

 گفتم و گرفتم محکم گلوشو

 ؟ یزنینم غیج منه شیپ لشت تن یوقت یطیشرا چیه در نگفتم مگه_ 

 کردم  غلط توروخدا ارباب دیببخش+

 گفتم و گلوشو کردم ول شدیم خفه داشت دادم فشار شتریب گلوشو

 نکردم جنازت تا بجنب اریب کن آماده رو قهوه گمشو_ 

 .ارهیب قهوه رفت و زد هق و صورتش یجلو گرفت دستشو فقط نزنه غیج کرد یسع و موند همونجور روش به رو جنازه دنید با

 ...داره ادامه
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 گفت آراد مامان که دمیکشیم برنج داشتم

 .یاریب نوه من یبرا یخایم یک پس_ 

 لبخند  با و کردم نگاش ظرف تو کردمیم جا هارو مرغ که یهمونجور

  مامان نیدار یا عجله چه+

  گفت و دیکش لپمو

 قطعا شهیم ماه هم بچت یماه که خودت_ 

 .میدیچ رو سفره و برد هارو ظرف و آشپزخونه تو اومد آراد و کردم ذوق حرفش از

 گفت آراد خواهر آرام که میخوردیم شام و سفره سره نشستم



 خورمشیم من شخصه به_ 

 .شد خورده یشوخ و خنده با شام و گرفت خندم

 .رفتن همه کم کم و میخورد هم وهیم

 میشد تنها آراد و من

 ان بچه ریگ نایا_ 

 گه ید سال هی+

 خواب اتاق میرفت هم با و کرد بغل منو و دیخند

 م؟ یبساز_ 

 گفتم خنده با هیچ منظورش دمیفهم یوقت و باال انداختم ابرومو یتا هی تعجب با

  پرو کثافت_ 

 یی تو+

 یخودت_ 

 ادب رفت ادتی باز+

 ی ادب با تو فقط_ 

 ارهینم کمم+

 .روم افتاد خنده با و صورتش و سر تو کردم پرت و بالش

 گفتم خنده با

 پسر؟  ای میبساز دختر+

 گفت خنده با آراد و خنده از کردم غش

 میبساز ییفضا موجود_ 

 گفتم خنده با

 مزه یب+

 . آورد قرمز شمع تا دو و خواب اتاق میرفت  و کردم راه به رو خونرو دوره کمی و دیخند
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 .هام نه...یس رو گرفت و شمع و گذاشت آهنگ آراد و دمیکش دراز

 .دمیکشیم آه و زدمیم غیج آروم

 .بود شده نیپاراف پره بدنم همه

 .بشه کنده بدنم رو شده خشک یها نیپاراف  تا بدنم رو زدیم و برداشت و شالقش

 گفتم  رو امنم کلمه و آوردم کم تهش درد از زدمیم داد و کردمیم نگاش زدن شالق وسط

 داررررررم  دوستت+



 .کرد پرت و شالق

 .دیبوس منو و روم انداخت خودشو 

 .دیمکیم و خوردیم و لبام رو گذاشت لباشو

 .بود پخش حال در آهنگم

 .بود شده پخش اتاق تو هامون نفس یصدا

 .کرد داخلم و بود سیخ سیخ که سم...ک رو دیکش دست و کرد باز هم از کمی پاهامو

 .شدم ارضا و برد خوابم دنامیکش آه وسط

 گفت هم آراد

  بغلم ایب_ 

 .کرد خاموش و پخش

 .میدیخواب و بغلش رفتم

 ( انایک)

 زدم  زنگ عیسر کرد جلب نظرمو یآگه هی  که کردمیم نگاه روزنامه تو داشتم.شهینم دایپ  برام کارم هی

 نم یآرت_ 

 زدم و حرفم و خوشبختم انامیک منم گفتم یمسخرگ حالت به دلم تو

 گرفتم تماس تون یآگه یبرا+

 میکن صحبت ایب+ 

 . زنهیم حرف دخترش دوس با انگار پسره

 گفتم خودش مثل

 یبا یاوک+

 خدافظ_ 

 .کردم دایپ یچ کار نمیبب برم بعدش و بدم  هم مامان به و بخورم صبحانه که رفتم.بود یا خورده و 9 ساعت

 ( نینگ)

 مثل که نوع همه از بکشه درد انقدر بدم زجرش تونمیم تا و کنم دایپ رو انایک دارم دوس و بخندم تونمینم هنوز گذشته ماه چند

 . وفتهیب واق واق به جلوم سگ

 .زدمیم قدم ساعت هی و بود شده صبح 10 یساعتا و زدمیم قدم پارک تو داشتم بود شده مشت دستام

 دم ید هم وبا پسر هی و دختر هی که بود خودم به حواسم
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 ( انایک)



 . گفته که یپارک رفتم که بود یا خورده و 10 یساعتا و شدم آماده

 !پارک چرا رهینم کتم تو هنوزم اما

 :گفت و سمتم کرد دراز دستشو و بهش دمیرس

  نمیآرت+

 برجکش  تو زدم

   دمتونیدیم پارک دیبا من که هیچ قایدق کار نیا پرسمیم دیببخش_ 

  گفت و موهاش تو کرد خاص ژست هی با دستشو و داد ادامه شیمیصم لحن به

 دمیم پول بهت ومیاسل یشیم+

 .بودم وشیاسل که افتادم انیک ادی لحظه هی  فقط لحظه هی و کردم هنگ

 .فقط نفرم هی با و باشم همه با ستمین مجبور ینجوریا حداقل که کردم فکر و زد سرم به یفکر هی که برم کردم کج راهمو

 گفت و داد جلوش درخت به نگاشو بهش بودم زده زل و کردم نگاش

 ی بزن زل من به یندار حق_ 

 گفت  پوزخند هی با اونم و دادم سرموتکون بود دیبع من از که یترس با

 ه؟یچ اسمت.خوبه_ 

 ( نینگ)

 با که خندوندیم منو شهیهم مثل داشت و بود اومده و  ادیب بود قرار رونا و رفتمیم راه یه پارک تو و بودم شده کالفه هووف

 .راه وسط میشد خشک رونا هم من هم دمیشن که ییصدا

 هستم انایک+

 ( رونا)

 !موندینم زنده که نباشه انایک همون کردمیم خدا خدا و برگشت هم نینگ و صدا سمت برگشتم و شد قط خندمون یصدا

 نه  ای اناستیک نیا که بود من دییتا منتظر و کرد چشام نگاه نینگ برگشتنم با

 گفتم  و رفتم دنبالش منم جلو رفت و نذاشت سمشیساد اما کنه کنترل خودشو کرد یسع و دادم تکون سرمو

 مکته ین اون رو میبر بعد بره اونجاست که یپسر بذار موقعش به ستین وقتش االن نینگ+

 .مینشست مکتین رو و اومد دنبالم بعدش و کرد مکث همونجا کمی

 ( انایک)

 رسونمتیم من یخایم_ 

 ممنون رمیم خودم نه+

 ی راحت طور هر_ 

  خدافظ+

 ته یکار ساعت.یشمیپ 12 تا دنبالم امیم صبح 6 فردا_ 

 شما نیدار یبیعج روش چه+

 دنبالت امیم یا آماده 6 گمیم فردا رو یاصل یها حرف_ 



 ؟یدار یگوش_ 

 بله +

 بله؟؟؟ _ 

 گفتم  و کردم فکر کمی

 ارباب بله_ 

 .انیک مثل ومدیم مهربون نظر به که زد لبخند هی

 .شد تر دور و  دور و کایالست یصدا و اومد هیچ یحت دونستمینم که متشیق گرون نهیماش گاز یصدا که بودم فکر تو

 . افتادم راه خونه سمت به و هیبیعج آدم چه کردم زمزمه فقط

 ...داره ادامه
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 ( رونا)

 گفت و رفت نیماش شدیم تر یعصب اما کنم آروم و نینگ کردم یسع

 رفت گهید سمتش میبر خب_ 

 دارم  گهی د شنهادیپ هی+

 آخه یشنهادیپ چه_ 

 .گمیم بهت بعدا  یش الیخیب و االن یبد قول اگه+

 .ازمون بشه دور کال انایک تا بست رو چشاش و شد الیخیب

 .بود آراد.دادم جواب.زد زنگ میگوش گذشت قهیدق چند

 جانم+

 خونه؟ یایم ادهیپ ای دنبالت امیب ینرفت نیماش با چرا زمیعز_ 

 خونه  میبرسون نمینگ  دنبالم ایب+

 گفت نینگ قهیدق چند از بعد

 داشتم دوسش یلیخ تنگه انیک یبرا دلم_ 

 .نبود موفق ادیز اما بخنده کرد یسع گفتم براش جک هی

 گفت  قهیدق چند از بعد

 نفرت رو از.نه عشق رو از شهیم خورد داره که نمیبب  پام ریز رو انایک دارم دوس_ 

 کنم آرومش کردم یسع

  باش آروم زمیعز+

 .خونه رسوندمش رفتم و دنبالمون اومد آراد گذشت کمی



 .دادیم آرامش بهش الیوسا و خونه اون و کردیم یزندگ انیک خونه انیک از بعد

 .ارهیب دست به رو شیروح تا بکنم هم کمکش گفتیم یحت.نداشت نینگ منو رابطه با یمشکل آراد

 . خونه می رفت  آراد با که بودم فکر تو

 ( انایک)

 .باشه برام یخوب مستره کاش.بود یبیعج آدم.دنبالم ادیم گفت صبح که دمیخواب خونه تو کردن کار کمی از بعد و خونه دمیرس

 

 50پارت# 

 یمشک عشق

 (نینخون حساسه تونیروح اگه)

 ....بعد سال کی

 ( رونا)

  چهرش خودته مثل: آراد

 نرفته؟  باباش به اصال ینی: رونا

 رفته  مامانش به شتریب اما چرا: آراد

 .نشست کم لبخند هی دخترمون لب رو و دیخند و دمیخند

 .بود گرفته دستمو آراد و داشتم درد کمی

 ( انایک)

 .بود شده الش و آش بدنم تمام.زدم صدا و نیآرت ارباب هیگر با.رمی میم دارم نیاریب درش داره درد یلیخ بانو توروخدا ییییییآ

 .نداد بهم سگم محل

 .دنیم زجرم دوتاشون و بودن هم با نیآرت با و بود کرده دایپ منو نینگ سال کی نیا یط

 نبود بدنم تو سالم یجا هی.بود سوزن پره بدنم تو بود اومده در اشکم درد از

 . بکنم تونستمینم یکار گهید اما.شدم مونیپش کمی کرده فوت انیک دمیفهم یوقت.داره نفرت ازم چقدر نینگ رهینم ادمی

 تا افتادم پاش رو سمتم به دهی نرس که دمیترسیم ازش انقدر شدیم کینزد بهم بلندش پاشنه یکفشا اون با نینگ که بودم فکر تو

 . نکنه اضافه یا گهید زجره

 گفت بودم افتاده نینگ یپا رو من که یهمونجور و نینگ شیپ اومد نیآرت

 فداتشم بده لب هی_ 

 .میدیم دیبا خوابم تو.کنه محبت بهم.ببوسه منو یکی خواست دلم منم و دنیبوس همو

 بخورم آب نیآرت و نینگ اجازه بدون نداشتم اجازه یحت

 .کنم مرگ یآرزو کردنیم یکار زدمیم صدا اسمشونو اگه جلوشون

 .بود خوب نیآرت وجود با میمال تیوضع

 .نداشت حالم به ینفع و دادیم زجرم فقط نینگ.دادیم پول بهم و کردیم الش و آش و بدنم

 .بدم تاوان دیبا حاالها حاال اما کنه محبت بهم داشتم دوس دادمیم حق بهش



 ( نینگ)

 ندم  عذابش زنهیم زجه  پام ریز  نمیبب بردمیم لذت

 . میبد زجر و میر یبگ رو انایک یکیشر تا کردم که یکار از اومد ادمی و بودم شده مند عالقه بهش کمی و شد تموم نیآرت با بوسم

 .باشه همدست باهام کرد قبول اون و گفتم واسش رو یچ  همه نیآرت با قرار هی با بعدش اما نکردم یکار من پارک تو روز اون

 .داشت دختر هی و بود شده دار بچه رونا

 . کنم فکر نیآرت به و نکنم فکر انیک به ادیز کردمیم یسع

 .عقب گمشه تا دلش تو دم یکوب پام پنجه با محکم و رونیب اومدم فکر از انایک یها هیگر یصدا با

 .کردیم پارس فقط بود شده الل ترس از و گذاشت تنهامون نیآرت نباریا که سمتم اومد بازم اما گرفت و دلش دردش از

 جلوش نشستم و کردم نگاش

 گرفت؟ دردت یآخ_ 

 کردم  اضافه

 ؟یخایم محبت هیچ_ 

 پام رو ختیر اشکاش کرد نگام فقط

  دینکش هیثان به اما کنم نازش تا سرش رو گذاشتم دستمو و کنم تیرعا و ام اس قانون و متنفرم ازش بره ادمی لحظه هی کردم یسع

 .گوشش تو دمیکوب محکم

 سرش  زدم داد

 ؟یهست یک سگ_ 

  گفت آروم هیگر با

 خودتون سگ شمام سگ+

 .رونیب دمیکش ضرب با بدنش از هارو سوزن و پاشدم جام از و نشست لبم رو تیرضا لبخند

 .آورد پناه خودم به و شد خفه نگاهم با اما اومد خون

 .کردم نگاه بهش برگشتم رونی ب رفتمیم داشتم که یا لحظه و کنار کردم پرتش و زد صدام نیآرت

 . رمی بگ رو یزیر خون یجلو کردیم التماس چشاش با

 گفتم و صورتش تو کردم پرت رو یکاغذ دستمال بسته و بود نشده یخون ادیز

 ی زنینم شیبق به دست یول یریمیم اومد خون یکن استفاده یکی یدار حق فقط_ 

 . کنهیم کاریچ کردمیم نگاش و داد تکون سرشو ترس با

 .بدنش ومدیم خون هنوز و آورد کم و کردیم پاک هارو خون و برداشت برگه هی

 .زد غیج دستش رو گذاشتم پامو جلو رفتم برداره گهید برگه هی تا دستمال سمت رفت دستش

  خوردم گوه ییییییآ+

 گفت  که رونیب برم خاستمیم اتاق از و برداشتم رو بسته

   توروخدا بانو+

 .تنش رو شدیم خشک شدینم شیزیچ کردم نگاه هم بدنش خون به و کردم نگاش کمی

 .اتاق داخل فرستادم و نیآرت و گذاشتم تنهاش و کردم بود التماس پره که چشاش و تنش به نگاه هی



 ...داره ادامه
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 ن یآرت

 . دیترسیم ازم بود شده قیدق چهرم به بود حقشم اما داشت گناه طفلک بود کرده جمع و خودش ترس از

 مامان گفتیم.زد داد ترس از و کشینزد رفتم

   گفتم و بزنه داد ادیز نذاشتم

 تخت  رو بکش دراز خفه_ 

 گفت یم و کردی م هیگر.کردمیم نگاش باال از فقط و افتاد پام به

 ندارم  جون توروخدا برم بذار+

 گفتم  و دلش تو زدم لگد با

 آخ آخ که یببند جمع رفت ادتی باز_ 

  گفت و کرد نگام یاشک یچشا و ترس با

 توروخدا  بزنم حرف نینگ با خامیم_ 

 کردم  نگاش پوزخند با

 دادنت زجر یبرا مگر نهیبب  خادینم ختتمیر+

 گفت بشنوم منم که یجور و شد تر دیشد شیگر

  کردم یغلط چه_ 

 گفتم و ندادم محلش

 یخاینم پول مگه تخت رو بکش دراز_ 

 . بکنم کارمو تا دیکش دراز صدایب

 انایک

   اتاق از رونیب رفت بعدش و بود باز چشام زور به که کرد جونم یب جسم به نگاه هی و کرد ولم کارش اتمام از بعد

 .کردم هیگر و شدم جمع تخت گوشه هی

  زدمیم داد

 یلعنت بکش شم راحت بکش_ 

 برم  فقط خامینم پولم برم نیکن آزادم_ 

 ننننننن یآرت_ 

 ننننن ینگ_ 

  منو ببخش نینگ_ 



   ندارم جون گهید نینگ_ 

   زدمیم داد حرفامو هیگر با

 برم  نیبذار که کنم کاریچ نیبگ توروخدااااا_ 

 بکشم زجر دیبا یک تا_ 

 زدم داد بهش رو تو اومد و کرد باز درو نینگ

 چرا آخه_ 

  دنبالت امیم صبح خونه ببرمت شو حاضر پاشو+

 نجامیا چرا بگووووو چرا بگو_ 

 رفت اما کردیم دایپ عالقه بهم داشت تازه کرد یخودکش داشت دوستت بس از مرد تو خاطر به من عشقه+

 دیکش داد و مشتش تو گرفت موهامو و کمینزد اومد و اشکاش به زدم زل بهش

 ببخشمت؟_ 

 گفتم یفیضع یصدا با و بود موهام رو دستم

 .میبش هم دوست و باشم مواظبت عمرم آخره تا تونمیم اما کنم زندش تونمینم بکنم تونمینم یکار من_ 

  نیزم رو شدم پرت کرد ول ضرب با موهامو و کردیم نگام باال از

   کردم هنگ زدیم غیج

 سرم  زد داد و اتاق تو اومد نیآرت که کردیم هیگر غیج با

 ؟ یکرد تشیاذ باز_ 

   زدم داد هیگر با ادیم سرم ییبال چه االن دونستمیم چون

 زدم یم حرف داشتم فقط نکردم یکار من_ 

 . زدیم چنگ بدنش به و گرفت آروم نیآرت بغل تو نینگ

  گفت من به رو اومد جا کمی که حالش

 شد ینخواه من دوسته یبد نجاتمم رمیبم بخام روز هی اگه یحت ازت بگذرم نخواه ازم_ 

 .بود ساکت و کردیم نگاه تعجب با نیآرت
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 52پارت# 

 یمشک عشق

 نینگ یجلو ستمیوا دادم جرعت خودم به پاشدم جام از

 گفتم و ستادمیوا

 ؟یشیم آروم بکش منو_ 

 . بود رفته فرو سکوت تو اتاق

 یستادیوا جلوم یمن سگه تو_ 



 . کرد دییتا حرفشو نیآرت

  کردم تکرار سوالمو

 ؟یشیم آروم یبکش منو_ 

  گفت آخر در و کردیم نگام داشت نینگ

 سهیم کی مثل درست باشم نرم باهات خامیم من بدم زجرت دارم نگهت نجایا سال هی  نکهیا نه یشدیم کشته زودتر شدمیم اگه+

 یبود تو اتفاق اون مقصر.یزد گند انایک یزد گند تو تونمینم اما یواقع

 . نبود bdsm رابطه نیا خبره چه دورم بفهمم نکهیا بدون زدم داد

 خواست خودش اون نبودم من یلعنت د_ 

 ...آشغا یزنیم داد من سره شوووو خفه+

 زدم  داد هیگر با

 یلعنت کنم کاریچ واست بگو نمیبب رو دنتیکش عذاب خامینم_ 

 زد  داد و دیلرزیم دستاش ایروان مثل

 گردون برش_ 

 .شدیم صاف باهام دلش نینگ ای مردمیم من ا ی امروز نبود مهم برام کردیم نگام خشم با نیآرت گرفت شیگر حرفش با

 گفت نینگ که سمتم ادیب خاستیم نیآرت

 ستایوا_ 

  گفت و من کینزد اومد

 ؟ ین ینب منو زجر گهید یخایم ای یش خالص ازم فقط یخایم_ 

 گفتم و کردم پاک اشکامو

 هردوش_ 

 .فقط دادیم گوش و تخت لبه نشست نیآرت

 داره شرط_ 

  گفتم یخوشحال با

 ن ینگ یشرط چه_ 

 یبچش رو عشق لذت یندار حق تو یریمیم بلکه یکنینم ازدواج باهاش یشد عاشق روز هی اگه_ 

 .یبرس بهش یندار حق

 گفتم و شد محو لبام رو از خنده

 ن ینگ رسهیم تو به یچ اما_ 

  شونش رو گذاشت سرشو و گرفت دستشو و نشست نیآرت کناره

 یکشیم دمویکش من که یدرد چون بخشمتیم+

 ؟یچ شدم خودت عاشق اگه_ 

 گفت نیآرت



 نیکن تموم مسخرتونو بحث نیا+

 گفت و نیآرت ی شونه رو از برداشت سرشو نینگ

 یباش باهاش یندار حق یشد دختر هی عاشق اگه_ 

 گفت گمینم یزیچ دید آخر در  و شد ساکت نینگ

 .شمیم یخال قشنگ اونوقت.یریبم واسم خودت باهات کنمیم یکار.منه نفع به که بودم من دختر اون اگه_ 

 .کردم نگاه نینگ یچشا تو و شدم ساکت

 . رونیب زدن اتاق از دوتاشون
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 53پارت# 

 یمشک عشق

 رونا 

 کرد  میروان شهینم خفه چرا بچه نیا آراد هووووف_ 

 ینکش بچمونو دهیم دستت کار داره سمتیساد کنم فک گهید+

 گفتم  آراد به رو بچه از کالفه و خنده با

 داره  کار باهام گفته نمیبب و نینگ  برم دیبا امروز_ 

 کرد نگاه خوردیم ریش داشت که بچه به آراد

 بابا دختره دیخواب بگردمش یاله+

 .روش انداختم پتوشو و کنارم گذاشتم رو بچه درآوردم دهنش از رو نهیس

 برداشت  بوق سه بعده و زدم نینگ به زنگ هی و برداشتم مویگوش

 ؟یخوب سالم_ 

 مغزمه رو انایک نیا داغونه اعصابم کمی سالم+

 یبد ادامه یخایم یک تا کن صاف باهاش دلتو.بره کن ولش خب_ 

 من  به زده ییحرفا  هی.میبزن حرف نیهم راجب نمتیبب خامیم+

 .می کرد قط و میگذاشت قرارو

 .بود چشاش رو دستش و بود دهیخواب آراد که بود بعدازظهر 4 یساعتا

 .الین میبود گذاشته و اسمش و بود خواب هم کوچولومونم

 .باشه داشته یا ندهیآ چه خادیم اون ینی گفتم خودم با و کردم نگاش

 .نه ای بود خواهد یام اس اونم ایآ

 .خودم با بردمش و کردم تنش لباس و بود شده داریب هم الین و دمیپوش لباس

 .دمیبوس و بود دهیخواب بغلم تو دوباره که ماهمو چند بچه و قرار سره دمیرس

 بود  فکر و بود نشسته مکتین رو نینگ



 کنارش نشستم

 ن؟ یکنیم پاره بدم شماره خانوم_ 

 زد  لبخند هی  و رونیب اومد فکر از

 دمید رو تو من بالخره عجب چه+

 گفت و دید بغلم رو الین

 زم یعز شده بزرگ چه+

  گفتم خنده با

 شده بزرگ بگو بعد باهات کرد یباز و دیخند وقت هر هیکوچولو هنوز که نیا_ 

 گفت و شد یجد هوی نینگ

 زد یم یبیعج یحرفا انایک+

 گفتم تیجد با. میبود ییهوی حالت رییتغ استاده نینگ و من

 گفت؟یم یچ_ 

 دوخت  رو به رو  به نگاشو بعد و کرد نگام نینگ

 دوستم اونم و دوستش بشم ادیم بدم ازش که همونقدر و بشه صاف باهاش دلم خادیم و نهیبب منو دنیکش زجر خادینم گهیم+

 گفتم تیجد با

 ؟یگفت یچ تو خب_ 

 شد ینخواه دوستم وقت چیه گفتم+

 گفتم خنده با

  یاتیمال کسخل_ 

 گفت و دیخند خودم مثل

 گفتم؟  بد_ 

 باال  آوردم سرشو و چونش ریز گذاشتم دستمو بود پام رو بچه که یهمونجور و کردم یجد یجد صدامو

 ببخش رو انایک و ببر لذت تیزندگ از نداره وجود گهید یانیک یکن که یغلط هر گردهیبرنم انیک_ 

 .شد رهیخ کفشام به و نییپا انداخت سرشو نینگ

 . بود پام یپیز یمشک چکمه

 گفت کالفه

 گذاشتم شرط+

 .کنم کشی ت کهیت دوسداشتم

 گفت و پاشدم

 ؟یریم کجا_ 

 گفتم خنده با

 فرو پوکت کله اون تو یزی چ بتونم بلکه باهات بزنم حرف چمن رو مینیبش خودمونم بعد چمن رو بذارم رو بچه چمن رو  میبر+

 کنم



 تشکش با چمن رو گذاشتم رو الین و نشست اونم و چمن رو نشستم

 گفتم شدم که راه به رو و گذشت کمی

  بود یچ شرطت یگفتیم خب+

 کردم  اضافه

 . ینکن غیج غیج نشه داریب نیا بزن حرف آروم+

 گفت و داد تکون سرشو

 یبرس بهش یندار حق یشد عاشق روز هی اگه گذاشتم شرط_ 

 کردم نگاش تعجب با

 ی قشنگتر یبکن و تیبردگ تو زمیعز نینگ یکسخل یییییییلیخ+

  دوسدارم یکمی و نیآرت_ 

 .کن ولش رو انایک نیآرت به بچسب+

 گفت و کرد فکر کمی نینگ

 دوسشدارم که کردم دایپ انیک هیشب ییزایچ وجودش تو_ 

   بهش رو و گرفتم انگشتم دو با سرمو طرف دو

 ه یخوب نکته+

 گفت و شد میکالفگ متوجه نینگ

 . نیآرت به چسبمیم و کنمیم ولش رو انایک و کنمیم تمومش نجایهم و بحث نیا باشه_ 

 گفتم یباز مسخره لحن با و باال سمت گرفتم دستامو

 بود؟ یچ نیا ساختن از هدفت+

 گفت خنده با و بازوم تو زد نینگ

 گه ید حرفت به دمیم گوش گفتم خو کوفت_ 

 دوارم یام+

 گفتم چشمک هی با بعدش

 فه یضع بزن حرف درست اربابت با_ 

 .خاموشه سمشیساد و فعاله لحظه نیهم مازوش دمیفهم و دمیخند سکوتش به و شد ساکت کمی نینگ

 گفتم مکث کمی با

 ؟یباش من سگه یدوسدار+

 گفت یباز مسخره با و گرفت یدفاع حالت

 بخور گوتو_ 

 گفت باشه اومده ادشی یزیچ انگار بعد

 هستم ومیاسل من دونهینم نیآرت_ 

 گفتم منم و خنده از کرد غش



 فهمهیم بعدش بده جرت گمیم بهش+

  از بود دهیترس طفلک و کردم بغلش عی سر و هیگر ریز  زد هوی و کردیم نگامون داشت و بود کرده باز و چشاش الین و دمیخند

 .ما یها خنده یصدا

 خلوته  پارک دمید و شد آروم بغلم تو

 گفت نینگ که دادمیم ریش بهش داشتم 

 بگم؟  نیآرت به بنظرت_ 

 گفتم و کردم نوازش موهاشو و کردم نگاه الین  به کمی

 تر  خفن ما از نیبنداز راه یمشک عشق هی  گهید آره+

 رمانه اسمه یمشک عشق رونا نخور گوه_ 

   گفتم و میشونیپ تو زدم

 بپرس سندهینو خوده از برو ایب bdsm ینی یمشک عشق اسکل خو+

 گفت و دیخند نینگ

 .خامیم مستر ای کجان من یسگا گهیم پسفردا نگو الین یجلو حاال_ 

 خنده از میکرد غش دوتامون نینگ حرف با

 گفت  نینگ و میگفت پرت و چرت کمی

  قاتل یلعنت.نکشه و نیآرت سندهینو بگو من جونه_ 

 گفتم و چمن رو گذاشتمش و بود داریب یهمونجور و خورد ریش الین

 نباش  نگران+

 .گرفت خندم خودمم و دیخند نینگ

 .بکنه و گفتم که یکار حتما گفتم نینگ  به و میکرد یخدافظ قهیدق چند از بعد

 .رفت و باشه گفت بود شده عوض من با یکل شیروح که نمینگ
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 54پارت# 

 یمشک عشق

 انایک

 .دیبخشیم منو نینگ کاش.نه ای برم ذارنیم که شدمیم دیام نا داشتم

 .ومدینم در کممیج بودم شده تنها باهاش خونه که نیآرت ترس از و بود الش و آش بدنم همه کردم نگاه بدنم به

 . بخورم آب رفتم و شهیشونیپ رو دستشم دهیکش دراز مبل رو دمید که رونی ب رفتم اتاق از آروم

 شد داریب نیآرت که آشپزخونه سمت رفتمیم نیپاورچ نیپاورچ داشتم

 جنده؟ ...ج یکنیم کاریچ+

 یییییی ه_ 



 ن یآرت

 . آشپزخونه تو رهیم داره انایک دمید و خونه آشپز سمت برگشتم عیسر و ادیم صدا کردم حس که بودم خواب خواب

 گفتم بهش رو

 جنده؟ ...ج یکنیم کاریچ+

 گفت و دیترس و کرد نگام

 یییییی ه_ 

 داد ادامه

 ارباب بود تشنم بخدا_ 

 گفتم  و کردم نگاش پوزخند با کمی

 آب  به یدار ازین پس خو عه+

 شلوارمو نییپا دمیکش و ستادمیوا جلوش رفتم.دادیم حال کردنش تیاذ کمی

 کنم رفع و تیتشنگ کن باز دهنتو+

 گفت هیگر با

 نه  توروخدا_ 

 .تو اومد نینگ و شد باز هم خونه دره من داده با همزمان که سرش دمیکش داد.مشتم تو گرفتم موهاشو

 دهنتو کن باز گمیم آشغال+

 رهیخ بهش که یهمونجور گذشت که کمی و ژستم رو شد خشک اول و من سمت اومد و گفت کشدار هوف هی و بست درو نینگ

 گفت بود

 زم؟ ی عز یکردیم کاریچ یداشت_ 

 .شد بیغ عیسر و دید مناسب و فرصت انایک

  گفتم و کردم نگاه نینگ به

 ت یاذ کمی یچیه+

 بره کنم ولش خامیم نیآرت هیکاف_ 

 ندارم یمورد که من+

 خوبه_ 

  گفت یخوشحال با و رفت نینگ کینزد آروم انایک

 گه؟ ید آزادم ینی_ 

 گفت و داد تکون سرشو و کرد نگاش و زد یلبخند مچهین نینگ

 .خودت یزندگ و ییتو.دمیم بهت هم پول مقدار هی کن جمع هاتو لیوسا برو.یبر ذارمیم نیهم واسه بخشمتیم+

 .کنه بغل جالدشو اومده جالبه.کنه بغلش تا نینگ سمت اومد بعدش یول شد شکه اول انایک

 .کردمیم نگاشون منم و کرد بغلش

 گفت  نینگ که بره تا بود رفته در دم من به کردن نگاه بدون

 زم یعز یباش موفق+



 کمی و نینگ سال هی نیا تو.اومده کوتاه نمیا و زده حرف باهاش یکس حتما.ازش بود دیبع.زمیعز گفت نیا به نیا شد یچ دمینفهم

 .بودم شناخته

 .میا خونه نینگ و من فقط و ستین انایک دمید  که بودم فکر تو

@eshghmeshki 

 

 55پارت# 

 یمشک عشق

 ن یآرت

 گفتم  بعد کمی و کردیم نگام داشت نینگ.بود گرفته فرا خونرو سکوت

 داده زجرت یلیخ اون که یبود گفته یکرد ولش که شد یچ+

 درآورد و شالش و مبل رو نشست

 کردم ولش نیهم یبرا نبود یچیه تهش_ 

 گه ید برم دیبا منم پس.خب+

 شد قفل چشام تو چشاش

 یبر کجا نیآرت دارم دوستت من_ 

 گفت خنده با

 گه ید رمیبم برم+ 

 خورد یم هم به نفسامون کمینزد اومد پاشد

 دمیپرس ازش و بود کرده مشغول رو ذهنم سوال هی

 ؟یهست ومیاسل سیم بر عالوه تو+

 .کرد بغل پاهامو و زد زانو پام یجلو فقط نداد و جوابم

  و کرد نگام نییپا از و اومد بند آروم آروم شیگر و کردم نوازشش و سرش رو گذاشتم دستمو و بود کرده سیخ و چشاش هیگر

 گفت

 باشم تو ویاسل افتخارمه باعث_ 

 .هست هم ویاسل دمیفهم جملش با

 پاشو+

 .ستادیوا جلوم و پاشد عیسر

 گفتم کنه باز دستمو داشت یسع اون و دادمیم فشار که یهمونجور خودم سمت دمشیکش و گرفتم محکم گردنشو

 یباش تهش تا دیبا یبمون من با یخایم اگه+

 بگه  دیفهم و افتاد سرفه به و کردم ول گلوشو

  چشم_ 

 کردم بغلش

 ( نینگ)



 گفتم و رونیب اومدم بغلش از

 دارم دوستت+

 گفت زدمیم نفس نفس که یهمونجور و آروم گلوم رو دیکش اشارشو انگشت

 دارم دوستت منم_ 

 گفت اونم دمیخند

 ؟یخندیم چرا مار زهره_ 

 گفتم یول رمیبگ خندمو یجلو تا گرفتم دهنمو یجلو

 گه ید داره خنده میشد آشنا هم با انتقام هی سره آخه+

 گفت و دیخند و نتونست باشه یجد کرد یسع نیآرت

 هییآشنا مدل هی نمیا خب_ 

 اتاق تو تخت سمت برد و گرفت موهامو و میدیخند دوتامون

 گفتم راه وسط

 ن؟ یگرفت محکم یلیخ نیکنی نم فکر+

 دم ی خند زیر

 گفت و دیخند

 پرو دختره باشم یجد یگذاشت اگه مرض_ 

 تخت رو شد پخش موهام و تخت رو  کرد پرتم دمیخندیم که یهمونجور

 یفهمیم نمت...بک کنم لختت که االن.طونکیش یا+

  ذارمینم نچ_ 

 دیکش کشدار هوف هی

 بگذرونه  ریخ به خدا نبودم چیسوئ با حاال تا+

 .دمیخند منم و دیخند

 (بعد سال 4) 

 رونا 

 رونا مامان: الین

 .کرد هم خودش بچه نگاه و کرد نگاش نینگ

 . زدنیم حرف هم با داشتن نیآرت و آراد

@eshghmeshki 

 

 56پارت# 

 یمشک عشق

 .بودن مشغول و کردنیم یباز داشتن ها بچه



 . میکردیم راه به  رو رو خونه آشپز میداشت نینگ و من و پخش تو بودن گذاشته آهنگ هی

 .کرد بغلش پشت از آروم و نینگ سمت رفت نیآرت و گردنم رو زد بوس هی  و کمینزد اومد آراد

 داد شنهادیپ آراد

 عشقم؟  یدیم افتخار+

 گفت نینگ  به نیآرت و دمیخند

 م؟ ی×برقص

 .وسط میرفت و آراد دست تو گذاشتم دستمو

 .کرد بوسش آروم و نیآرت لب کناره گذاشت دستشو نینگ

 گفت آراد و بودن منظره نیا به رهیخ هامون بچه

 بدو اطیح زود الین_ 

 .خونشون بود قصر.می بود نیآرت خونه تو.دنبالش هم آرمان و اطیح تو رفت زود الین

 .وسط میرفت خانواده دو هر و ومدیم آهنگ یصدا فقط

 .آهنگ  تمیر با رومون  افتاد رنگارنگ ینورا و کرد روشن رو  نور رقص نینگ

 دارم دوستت یباش ایدن یجا هر تو

 دارم  دوستت میگفت آراد و نیآرت به نینگ و من همزمان

 دارم یحال چه تو بعده یدونینم تو

 دارم یحال چه

 دارم یحال چه

 کردم  آراد نگاه

 ...گو قصه

 کرد  نیآرت نگاه

 .گرفت لب نیآرت از

 .... خوشبخت خانواده دو شد شروع وآهنگ گرفت لب آراد از کرد آراد نگاه

 دنیرقص کردن شروع و شد شروع آهنگ

 خوب یروزا اون شد یچ

 غروب  دمه تا پرسه

 کجاست ایرو همه اون

  صداست یب ما یلبا که

 بارهیم که بارون

 وفتم یم تو ادی

 وفتمیم تو ادهی

 وفتمیم تو ادهی



 وفتمیم تو ادهی

 گفتم ینم تو به حرفامو کاش

 گفتم ینم

 گفتم ینم

 گفتم ینم

 .هم با آراد و نینگ و دنیرقصیم هم با رونا و نیآرت و  شد عوض جاها چرخ هی با

 خوب یروزا اون شد یچ

  غروب دمه تا پرسه

 کجاست ایرو همه اون

 صداست یب ما یلبا که

 قرمز اتاق سمت بردش آروم آروم بود خواب بچشون و بست و رونا یچشا آراد و رفتن خونشون

 قرمز  اتاق تو آروم آروم بردش و بست و نینگ یچشا نیآرت

 شوهراشون توسط نینگ هم رونا هم تخت رو شدن پرت دوتاشون

 بود خواب دو هر بچه

   دیخند نینگ

 د یخند هم رونا

   گروید یمشک عشق هی میباش داشته که میبر نییالین و تو من یزندگ: گفت آراد

 جذابو یعشقباز کی میباش داشته که میبر نیآرمان و تو من یزندگ:گفت نیآرت

 گفت  دیخند نینگ

 ....توش میبر  بزن+

 گفت دیخند رونا

 .....توش میبر  بزن+

 بودنو  تو با تبه کنمیم مرور

  بودنو تو با

 بودنو  تو با

 قرمز  اتاق تو بود دهیچیپ هاشون آه و نینگ و رونا ینفسا یصدا

 منو دست یریبگ استیرو  گهید دیشا

 ....خانواده دو هر گهید هم رو رفت لباشون

 . کردیم ناله و زدیم غیج نیآرت ری ز نینگ

 دیکشیم آه آراد ری ز رونا

 گفت نیآرت به نینگ دوتاشون شدن یخال و س..سک بعد

  سرورم دارم دوستتون_ 



 گفت آراد به رونا س..سک از بعد

 نییشما من یزندگ+

 دن یبوس زناشونو یلبا مردها دو هر و

 ( انیپا)

@eshghmeshki 


