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 ۱_پارت#

  بهش دادم تکیه و بستم رو حنا اتاق در

  کشیدم عمیقی نفس

  میکنه غلطی چه داره نمیدونه احمق ترهدخ

  شده من دشمن برادر عاشق

  دییوونه

 هوا پریدم(خدمتکار) مریم صدای با

  خاانم-مریم

  شد آب زهرم چته-

 پایین انداخت رو سرش

  بگو کارتو-

  بیارین تشریف حاضره شام بگم میخواستم-مریم

  کن صدا رو حنا-

  پایین رفتم ها پله از و

  میشد رد بعد و میزاشت احترام اول بشه رد کنارم از تمیخواس هرکی

  روستا ارباب شدم من و من به رسید ارث تمام برادرم و مادرم و پدر تصادف از بعد

  نشستم میز پشت

 نشست و اومد هم حنا بعد یکم

 کنم ازدواج علی با میخوام من-حنا

  نمیتونی-

  میتونم-حنا

  حنااا کنن بس-



  نمیزاری راچ هانا چی یعنی-حنا

 زدم داد و بشقاب توی کوبیدم رو قاشقم و کنم تحمل نتونستم دیگه

  میاااد بدم ازشون چون-

  کرد نگاهم بغض با حنا

  اتاقش سمت دوید و زد رو هق اولین

  زدم داد سرش که شدم ناراحت خودم دست از

  داد به برسه چه نداشت دوری دیقه یه طاقت بود نازک دل خواهریم

  شدم بلند صندلی روی از کارم از ناراحت

 مرییم-

  خانم جانم-مریم

  سریع کن درست قهوه فنجون دوتا-

 چشم-مریم

 اتاقش سمت رفتم آورد هارو قهوه وقتی

 تو رفتم و زدم در تقه دوتا

  جونم ابجی-

  کرد نگاهم بغض با

  شدم عصبی نبود خودم دست زدم حرف بد ببخشید-

 دارم دوست رو علی من آبجی-حنا

 نکن شروع حنا-

  چراا-حنا

 گفتم اشک با

  میفهمی خاندانش کرد نابود رو زندگیم چون-



  کرد نگاهم همونجوری

 گفتن به کردم شروع

 بازی ها بچه با میدویدم روستا توی میلرزوند رو عمارت دیوارای هام خنده ،صدای نمیفهمیدی چیزی بودی بچه سالت ۴ هم تو بود سالم ۸-

 باال روستای ارباب با ،بابا رودخونه لب میرفتیم کوه میرفتم بابا و مامان با بود شادی از پر زندگیم میکردم

 عمه ولی هردومون میکردیم تابی بی تهران سمت افتادن راه ماشین فرهاد و بابا و مامان اونروز قدیمی کینه یه داشت دعوا خان منصور

 شد سالم ۱۸ وقتی و داشت نگه امانت رو ارث کل عمه برنگشتن من عزیزای نگشتنبر گرفت غم رو روستا کل بعد روز ۳ کرد آروممون بلقیس

  فهمیدی حاال  کشتن شاهسوند خاندان رو فرهاد و مامان و بابا که فهمیدم خودم به برگشت ارث

 کرد نگاهم بهت با

 ۲_پارت#

  خواستگاری برای بیان اربز میشناسمش بخدا میشناسمش ساله ۳ من همیم عاشق ما نیست اینشکلی علی بخدا-حنا

 بخواب بگیر هم حاال  باشه خواست اردالن اگر خوب خیله-

  بخیر شب عاشقم-حنا

  بخیر شبت-

 کشیدم دراز تخت روی پوشیدم رو خوابم لباس وقتی و بزرگم اتاق توی رفتم

 خوابیدم و خوردم رو قرصم

*** 

  کردم باز رو چشام چشمام به آفتاب نور برخورد با

  شدم حموم وارد و تخت روی گزاشتم ای ساده سفید بلوز همراه به رنگی مشکی دبلن دامن

 ریختم دورم آزادانه رو موهام و پوشیدم رو لباسام حموم بعد

  پایین رفتم و کردم پام رنگی مشکی بلند پاشنه کفشای

  نشستم میز پشت

  میخورد رو صبحانش شادی با و بود شاد خیلی حنا

 مریم-



 خانم بله-مریم

 باشیم داشته مهمونی شب شاید کنین تمیز رو عمارت بعدش و کنم بازدید روستا از میخوام کنن آماده رو اسبم بگو اول-

 خانم چشم-مریم

  اتاقم توی رفتم صبحانه خوردن بعد

 ولش سرم پشت و گردی کاله توی کردم رو موهام پوشیدم کاریمم سوار مخصوص رنگ مشکی کت و کردم پام رو سوارکاریم سفید شلوار

  کردم

  گفت حنا بیرون اومدم که اتاقم از

 بیام میشه منم-حنا

  بیا-

 عمارت بیرون رفتیم و شد حاضر سریع

  کشیدم سفیدم اسب گردن روی دستی

  رویال بودم گزاشته رو اسمش

  شد اسبش سوار حنا بعدش و شدم اسبم سوار

  میتازوندم روستا خاکی جاده روی  آروم

  کشید شیهه و وایساد که کشیدم رو اسبم بند زنی جییغ صدای با

 زن اون سمت برگشتم

 ۳_پارت#

  شدم پیاده اسب از عصبی میداد جون داشت شوهرش کمربند ضربات زیر که دیدنش با

  زدن کنار رو مردم ها محافظ

  میکنی چیکار داری-

 گفت کشیدو زدن از دست دیدنم با مرد

  ارباب سالم-مرد



  وایسه کردم کمک گرفتم رو نز اون دست اخم با

  میزنی رو زن این جرئتی چه با-

 ارباب زنم-مرد

  نداری رو زدنش جرئت تو هرکسی-

 ... آخه-مرد

 ببریدش سریع میفهمی کنن فلکت دادم وقتی شو خفه-

 باشید نداشته کاری شوهرم با ارباب تروخدا-زن

  میکنی حمایت ازش چرا-

 انداخت پایین رو سرش

 کردن ول رو مرد اشارم با

  افتادیم راه و شدیم ها اسب سوار

  کردم زیاد رو سرعتم روستا مرز کنار آدماش و علی و اردالن دیدن با

 میخوای چی اینجا-

  ارباب به به-اردالن

 حساسم روستام سر میدونی خوب اردالن میخوای چی اینحا گفتم-

  پرنسس بنمتمی شب.... میرم االن بانو میشی عصبی چرا استپ استپ-اردالن

  رفت سرعت با و

  کردم شلیک آسمون به و آوردم در جیبم توی از رو قیمتم گرون کلت هدف بی

  میزارمت قبر توی خودم اردالااان مییکشششمتت-

 عمارت سمت رفتم سرعت با و شدم اسبم سوار توجه بی

*** 

 



 ۴_پارت#

  برو خوب دختر برو دیوونه نیست استرس حای تو قلمرو اینجا تو خونه اینجا اربابی تو هانا برو

  کردن باز برام هم با رو بود سفید و بلند در دوتا که پذیرایی ورودی در

  شدن بلند همه تو رفتم وقتی

  بودن اونجا من خاندان و شاهسوند خاندان افراد تمامی

  نشستن همگی سرم اشاره با

  کردم نگاه اردالن ارباب به و نشستم مبل روی

  بشیم فامیل هم با یدبا یعنی هعی

  هیچوقت نمیره بین از نفرتم هرچند

  نشست کنارم و اومد هم حنا

 خوب باشن داشته حرفی نکنم فکر خوب-اردالن

 وایسید-

 کردن نگاهم تعجب با همگی

  دارم شرط من-

 دادم ادامه

  روستا دو هر بین عمارت یه باشه داشته جداگانه عمارت باید حنا-

  میشه انجام-اردالن

  کردم نگاش پوزخند با

  مرییم..... باشه مبارک-

  ارباب بله-مریم

  کنید پذیرایی-

  شدم ولو مبل روی راحت خیال با من و شد تموم کذایی مهمونی این بلخره



  بدنم و صورت روی اردالن عجیب و خیره های نگاه مخصوصا بود کننده خسته هوووف

  میشد مور مور بدنم کردنشم فکر از حتی

  شدم اتاقم دوار

  بودم نرسیده روستا های کتاب حساب به بود روزی چند

  کردم نگاه نفرمون ۵ عکس به

  دارم دوستون باش مراقبم فرهاد داداش بشه قدرتمندتر میگفتی همیشه که قدرتمندی دختره کن دعا برام مامانی کن کمکم بابایی-

  کردم شروع و نشستم صندلی روی میز کنار

 برد خوابم چیشد نمیدونم که مکرد کار لنقدر

*** 

 تکون و بود براق های کاری سنگ از پر لباسم روی بودم پوشیده بود گزاشته دید توی حسابی رو گردم های سینه که تنگم و رنگ کرمی دکلته

  میزد برق لباسم میخوردم

  بعد هفته هفته آخر برای بودیم گزاشته رو عروسی قرار

  بودن جوش و جنب الح در همگی هفته دو این توی

 بود حرف اردالن حرف ساختن هم رو حنا عمارت حتی هفته ۲ این توی بود واقعیت ولی احمقانست بزنم میخوام که حرفی که میدونم

 

 ۵_پارت#

  بود نشونده صورتم روی هم آجری کرمی آرایش بود ریخته دورم و بود کرده فر آرایشگر رو موهام

  دمش پیاده رنگ مشکی لیموزین از

  بودم گرفته آهنگ بوم بوم صدای جارو همه

  خدمه یک دست دادم و کردم باز رو شنلم و برداشتم سرم روی از رو شنلم کاله

  نشستم دوماد و عروس صندلی کنار صندلی روی ها آشنا با علیک و سالم از بعد

 بود نشسته اونورش هم اردالن



 رسیدن بالخره هم علی و حنا

 مه عروس اسلب اون توی خواهریم

  بود شده مهشر

  وسط رفتن علی و حنا و رفت باالتر آهنگ صدای کم کم

  کشیدم سر هم رو باالم درصد مشروب ام ۱۱ پیک

  بود گرمم و بودم شده خمار حسابی

  هست تراس توش میدونستم که اتاقی سمت رفتم

  شد بهتر حالم کمی خورد بدنم به که سرد هوای

  مستم سابیح ظهر فردا تا دونستم می

  برگشتم کمرم دور دستی شدن حلقه با

  بود کرده باز رو بلوزش های دکمه که اردالن دیدن با

  باال رفت بدنم گرمای

 میشدی منتقل منم به گرماش

 ۶_پارت#

 

  خوشگل میدونستی اوممم:اردالن

 

  من حاال!!هانا داره عواقب کردن

 

 بگذرم؟؟ لعبت این از چجوری

 

 داشت حالم نشبد گرمای از: هانا



 

 مشروبه اثرات  میشدمیدونستم بد

 

 شم بهتر که کشیدم عمیقی نفس

 

 کرد مستم عطرش بوی بدتر ولی

 

 موندم حرکت بی ثانیه چند

 

 شم رد  میخوام کنار بکش:هانا

 

 شم رد خواستم زدم بهش محکمی تنه

 

 کرد قفل پشت از دستامو که

 

 لعنتی کن ولم کن ولم میکنی چیکار

 

 گوشمو الله شد خم میکشم جیغ وگرنه

 

  گرفت ریزی گاز

 

  امشب کفتم تو وقته خیلی:اردالن



 

  حرکت یه با بری در نمیزارم دیگه

 

 پاشم اومدم تا تخت رو کرد پرتم

 

  گرفت دندون به لبمو و روم زد خیمه

 

 پایینمو لب میبوسید شهوت از پر

 

 میشد خراب داشت حالم مکید محکم

 

 محکم مینه واسه بدم وا نمیخواستم

 

  دهنم تو خونو شوری گرفتم گاز لبشو

 

 جاش به نکرد ول لبمو ولی کردم حس

 

 کرد بوسیدنم به شروع تر خشن

 

 ۷_پارت#

  � میباشد سکسی های صحنه دارای

 



  بند دستمو کنم تحمل نتونستم دیگه

 

  شدم همراه باهاش و کردم موهاش

 

 دست از عقلمو میبوسید احساس از پر

 

  کرده داغم حسابی شروبم بودم داده

 

 زبونشو زد لبام به خیسی بوسه بود

 

 میزد عمیق های مک گردنم تا کشید

 

  میکردم ناله و آه فقط منم

 

 هانا کنم تحمل نمیتونم دیگه:اردالن

 

  جر وسط از قشنگمو لباس اشاره یه با

 

  توجه بدون ولی کشیدم جیغی داد

 

 دندون به سینمو و روم شد خم من به

 



 اون نوک میمکید و میگرفت گاز کشید

 

 شد بلند کمرم اخخخ کشید سینم یکی

 

  های سینه نبات اب مثل روتخت

 

 مار مثل میلیسید گردمو و فرم خوش

 

 داشتم حسابی میپیچیدم خودم به

 

  رفت هام سینه از کم کم میبردم لذت

 

  رفت زد ای بوسه نافم رو تر پایین

 

 چیه قصدش فهمیدم دلم زیر تر پایین

 

  دونه یه که بگیرم جلوشو خواستم

 

  منگ لحضه چند گوشم در خوابوند

 

  با دستامو بیام خودم به تا شدم

 



 بست تخت باالی بند کمر

 ۸_پارت#

 

  �میباشد سکسی های صحنه داری

 دستم از نمیزارم دیگه امشب: اردالن

 

  بشی من مال باید بری در

 

 شرتمو و ور اون کرد پرت مولباس های تیکه نمیخوردم مشروبو ش کا لعنتی

 

  کرد باز پامو بین داد جر وسط از

 

 دستش با و زد بهش تفی شد خم

 

 هوا رو رفت اهم کرد که کاری با مالید

 

 از زبونشو زد محکمی مک چوچولمو

 

  میمکید و میکشید پایین تا باال

 

 ناله اهو و میبردم لذت داشتم حسابی

 



  تحمل نتونستم دیگه بود هوا رو هام

 

  کردم سفت گردنش دور پاهامو کنم

 

  مک دادم فشار کسم به سرشو و

 

  لرزیدن به شروع که زد ای دیگه محکم

 

 کشیدم عمیقی اهه شدم ارضا و کردم

 

 ۹_پارت#

 

  � میباشد سکسی های صحنه دارای

 خمارم چشمای با میزدم نفس نفس

 

 زد لیسی زبونشو چشماش به زدم زل

 

 

 کشیدم عمیقی نفس سمتم اومد و

 

 بهش زدم زل مشتاق چشمای با و

 



 کنه باز دستمو میخواد کردم فکر

 

 کرد باز شلوارشو زیپ جاش به ولی

 

  همون که پیرهنشم کند تنش از و

 

 سمتم اومد لخت بود اورده در اول

 

 اومد کردم جمع خودمو ترسیده

 

 کلفتش مردونه هام سینه رو نشست

 

 و کشیده مو بدون تمیز بود جلوم

 

  بودش سانتی ۲۲ کنم فکر تکلف

 

  جفت محکم لبامو لبم رو کشیدش

 

 دستاش با گرفت فکمو شد عصبی بدتر ولی کردم هم

 

 اتاق همین تو امشب تو هانا:اردالن

 



 میگذرم ازت نکن فکر میشی من زن

 

 نیای اگر ولی نفعته به که بیا راه پس

 

 فهمیدی؟؟ میکنمت ممکن نوع بدترین به

 

 چهرش گفتم روغد نترسیدم بگم اگر

 

 ارباب من بود شده ترسناک واقعا

 

 اردالن از امشب میکنم اعتراف هانا

 

  چونمو که دادم تکون سرمو ترسیدم

 

 دهنم سمت مردونشو دوباره کرد ول

 

 داد هلش نکردم مخالفتی اینبار اورد

 

 دندون باش مواظب:اردالن دهنم تو

 

 خوشمزه نبات اب یه مثل هانا نزنی

 



  که کارایی کردم یسع بزن لیسش

 

 میشدم خفه داشتم بدم انجام گفتو

 

 هام سینه جفت و دهنم تو میزد تلمبه

 

 حلقم تا کیرش میداد فشار دستاش با

 

 بدم تکون سرمو اومدم و زدم عق

 

  نگه سرمو دستاش با نذاشت که

 

  تلمبه به شروع هماهنگ و داشت

 

  عذاب این چقدر نمیدونم کرد زدن

 

 شد ارضا کی منمیدون کشید طول

 

 اشک و بودم بسته چشمامو فقط فقط

 

  حس دهنم تو شوریو مایه میریختم

 



 و دهنم رو گذاشت دستشو کردم

 

 کلشو شدم مجبور کنم تفش نذاشت

 

 زدم زل حال بی چشمای با بدم قورت

 

 نداشتم جون دیگه بهش

 

 معجزست دختر این:اردالن زبان از

 

 گردش های سینه اون نرمش بدن اون

 

 کمر اون خیسش و تپل بهشت ناو

 

 خیلی باید فرمش رو هیکل و  باریک 

 

  

 لعبتی همچین از بتونی که باشی مرد 

 

 

 

 کرد نگام حالش بی چشمای با بگذری



 

 بود من دنیای که چشمایی اون با

 

 من ولی نمیخواد  منو هانا میدونستم

 

 میکردمش خودم مال امشب اردالن

 

 شدم خم کشیدم موهاش به دستی

 

 لبش به ای بوسه احساس تمام با و

 

 وریش یه و کشیدم دراز کنارش زدم

 

 کردم هاش سینه بند دستمو یه کردم

 

  خیسش بهشت بند دستمم یه

 

 فهمیدم اومد در هاش ناله و اه کم کم

 

 پشتش خودمو کردم بلند پاشو یه بود شده تحریک کافی اندازه به وقتشه

 

 خودش حتی بگیرتش ازم نمیتونست کسی دیگه شد خودم مال دیگه دمکر واردش حرکت یه با و کردم تنظیم



 داغ و بود تنگ کرد کر گوشمو جیغش

 

  به تا موندم حرکت بی ثانیه چند

 

 یواش یواش بود اومده دردش میلرزید بغلم کنه عادته سایزش

 

  همینجوری حرکت به کردم شروع

 

 میکشید جیغ و میریخت اشک

 

  ومار دردت االن هانا هیشششش

 

 به رسوندم دستمو یه عزیزم میشه

 

  کردم شروع دستم با همزمان کسش

 

 اه داشت جیغ جای به حاال حرکت به

 

 میبره لذت داره بود معلوم میکرد ناله

 

 گرفت محکم پاشو بدم نشون خودمو واقعی روی باید دیگه بود خوب

 



 مداو بود شده جیع به تبدیل که صداش کردن زدن تلمبه به شروع خشن و

 

 اردالن اخخخخخ کن تمومش اردالن

 

 بیار درش میشم پاره دارم میاد دردم

 

 شدم ارضا و زدم دیگه تلمبه تا چند

 

 کشید جیغی داخلش کردم خالی

 

 کردی چیکار سوختم اخخخخ:هانا 

 اردالن

 

 واسم بود کم باز ولی بودیم رفته دوبار

 

 عمیقی نفس میخواستم دیگه دور یه

 

 دماغم تو فتر تنش عطر که کشیدم

 

  بخوره تکون نمیتونست کردم باز دستاشو شدم بلند شدم تحریک دوباره

 

 پشت به گردوندم برش حرکت یه با
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  � میباشد سکسی های صحنه دارای

  

 جفتشون اردالن هم مشروب هم داشتم لذتم ولی میریختم اشک تیرمیکشید وحشتناک دلم زیر:هانا زبان از

 

 توم ریخت که ابشو بودن کرده داغم

 

 ریختن داغ مواد کردم احساس لحضه یه

 

 بلند شد تموم که کارش سوختم داخلم

 

 شده تموم کردم فکر کرد باز دستامو شد

 

 جیغ پشت به گردون برم یهویی ولی

 

 ای ضربه و کرد دالم کشیدم خفیفی

 

  زد دومیم اخخخخ زد باسنم رو

 

 باسنم یه تا ۵ زد اسپنک بهم تا ۱۲

 

 میسوخت داشت یکی اون دیگه تا پنج



 

 سریع که داشتم حساسی پوست پشتم

 

 میشد کبود

 

 لعنتی هانا نرمه بدنت چقدر:اردالن

 

 کرد باز هم از و گرفت باسنمو های لمبره کمه باز بکنمت هرچی

 

 کنه چیکار میخواست میدونستم

 

 پشت میکنم خواهش دارم درد اردالن

 

 کن تمومش نه

 

 خودتو کن شل هیشششش:اردالن

 

 میبری لذت هم تو نباش نگران

 

  کردم شل کنم امتحان شدم وسوسه

 

 زد باسنم به تفی شد خم خودمو



 

 رفت اهمم کردم حس که زبونشو زبری

 

 کرد واردم انگشتشو یه یهویی که بودم ابرا رو هوا

 

 درش وحشی بیار درش اردالن جیغغ

 

  حرفم به نکرد توجه اومد دردم بیار

 

 خودمو میدادم نتکو وحشیا مثل

 

  شم ازاد میخواستم و

 

  نرم باهات نداری لیاقت تو:اردالن

 

 کرد واردم کیرشو کل یهویی کنم برخورد

 

 جیغغغعغ اخخخخخخخ

 

 میزدم زار داشتم همینجوری اومد در داشت اشکم وحشی کردی چیکار

 

 میزد تلمبه محکم من به توجه بدون ولی



 

 میزد تلمبه داشت ساعت نیم حدود

 

 میکردم حسش هامم روده تو

 جاش با و بود شده بهتر دردم

 

  که ای مردونه اه با بود لذت فقط

 

 شدیم ارضا هم با جفتمون کشید

 

 میزد نفس نفس لرزیدم زیرش و

 

 میشد بسته داشت چشمام

 

 جام از نمیتونستم بهم چسبید سفت و بغلم تو کرد پرت خودشو

 برد خوابم که بودم خسته درانق سینش قفسه رو گذاشتم سرمو بخورم تکون
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  کردم باز چشامو آروم میپیچید کمرم و شکمم زیر که دردی با

  شدم کمرم دور دستب متوجه که بخورم تکون خواستم

  کردم نگاه دست صاحاب به

 بیرون بزنه حدقه از چشام بود مونده کم



  اردالاااان

  کشید تیر شکمم زیر دوباره که بلندشدم تخت روی از سریع و کردم باز رو دستش

  افتاد هردومون لخت بدن به چشم

  پیچیدم دورم و برداشتم مالفه یه سریع

  موند چیزی یه رو چشم

 مالفه روی خون اونم

  بود چی برای شکمم زیر درد بگو پس

  دیوار ب چسبیدم و رفتم عقب عقب

  خوردم لیز زمین روی

  کردم گریه عمرم توی بار دومین برای

  نبودم دختر دیگه من

 باال آوردم رو سرم اردالن صدای با

  هانا-اردالن

  بدبختتتتت کردی بدبختم شو خفه-

  نشده چیزی-اردالن

 پوشیدم و برداشتم مردونه پیرهن یه و شلوار یه کیه برای نمدونستم که کمدی توی از و شدم بلند درد با

  عمارت به رسوندم ناشناس خیلی رو خودم

  مشد حموم وارد

 میکردم پاکی نا احساس ولی شستم رو خودم بار ۱۱

  بیرون اومدم حموم از بلخره

 کشیدم برس فقط موهامم پوشیدم و برداشتم ای سرمه کروات و سفید بلوز همراه با رو ای رنگ ای سرمه شلوار کت

  بود اردالن از برشداشتم گوشیم اس ام اس صدای با



  من عمارت بیا االن همین-اردالن

 چی ایبر-

  میفهمی بیا-اردالن

 کردم اکتفا قرمزی رژ به کشیدم نازکی چشم خط و بستم اسبی دم رو موهام

  بیرون رفتم اتاق از و کردم پام هم رنگی مشکی بلند پاشنه کفشای

  اردالن عمارت سمت رفتم هام محافظ همراه به و شدم کالسکه سوار

  نشستم و شدم وارد ها بادیگارد با

 یکی اون روی انداختم ور راستم پای

  نشست جلوم و اومد اردالن بعد یکم

 اومدی خوش-اردالن

  نیست خوب حالم بگو حرفتو-

  زد شیطانی لبخند

  خصوصی-اردالن

  کرد نگاه بادیگاردا به و

  رفتن همشون اشارم با

 خوب-

 جلوم گرفت رو گوشیش و نشست کنارم اومد

  شد گشاد چشلم امون س*ک*س فیلم دیدن با

  میخواای چی ملک زمین مال پول اردالن میخوای چی-

 میخوام دیگه یچیزه من ندارم هم تو از بیشتر نه که کمتر من-اردالن

 چی؟-
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  ترو-اردالن

  چیییی-

  چطوره آبروت عوض در میکنی ازدواج من با تو-اردالن

 زدم داد و شدم بلند

  شدی دییوووونه-

 تو ریختن مسلح بادیگاردا همه

  کرد مرتب رو کتش و وایساد اردالن

  فیلم اون و منم بعد ساعت ۲۴ فقط هانا منتظرم-اردالن

  ها پله سمت رفت و

  شد سست هام زانو و  رفت گیج سرم

 گرفتنم ها بادگیارد از دوتا بیوفتم اینکه قبل

 اتاقم توی رفتم سریع عمارت به رسیدیم وقتی

 میکردم فکر فقط شب تا

  بودم اردالن با ازدواج به مجبور بابام آبروی داشتن نگه برای

 عمارتش به زدم زنگ

 داد جواب بود خدمتکار حتما که خانمی یه

  بفرمایید شاهسوند عمارت-خدمتکار

 داشتم کار خان اردالن با من-

 گفت کنایه با خدمتکار

 شما؟-خدمتکار



  هستم سلطانی هانا-

 افتاد پته تته به

 خانوم خوبین وای ای-خدمتکار

  بیاد خان ازدالن بگو-

 داد جواب اردالن بعد دیقه ۵ و گفت چشمی

  هانا بعله-اردالن

  من من-

  چی تو-اردالن

 گفتم و بستم رو چشام

  میکنم قبول رو باتو ازدواج پیشنهاد من-

 گفت بعد ثانیه چند

  خدانگهدار خواستگاری میایم فردا-اردالن

  میپیچید گوشم توی که بوق صدای و

  کردم قطع رو تلفن

  میشدم بدبخت حتما ندارم بکارت و هستم زن من میفهمید و میکردم ازدواج دیگه یکی با دیگه روز چند اگر داشت فرقی چه

 رسید فردا زود خیلی

  ریختم دورم بودن کرده فر که هم رو موهام پوشیدم رنگی صورتی تاپ روی از رو سفیدی دامن کت

 بیرون اومدم اتاق از و کردم پام رو سفیدم بلند پاشنه کفشای بود صورتم روی سفید و صورتی های رنگ از جذابی آرایش

  زدن دست برام همه شدم وارد وقتی

  نشستم عمه کنار

  میکردم فکر نداشتم از خبری هیچ که زندگی به فقط نداشتم حرفاشون به حواسی هیچ

  هانا جوابه میمونه زدیم رو ماحرافامون-اردالن



  مهست راضی من-

  زدن دست همگی حرفم این با

  کافیه عقد خطبه یه فقط نمیخوام عروسی من فقط-

  بود این من نظر ولی کردن نگاهم تعجب با همه

 اردالن عمارت رفتم عقد بعد ارباب زن شدم من و اومد عاقد روز اون فردای

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۴:۵۸] 

 ۱۳_پارت#

 گفت اردالن که نشستم تخت روی

 میخوام تمکین شب باشه یادت فقط منی زنه قانونی و شرعی االن تو-اردالن

 چییی-

  تمکین-اردالن

  نداره ارزشی فیلم اون دیگه هاان کردی فکر چی خودت پیش واقعا-

  چی حنا-اردالن

  بگی میخوای چی-

  داره عواقبی چه توراتمدس از سرپپیچی میدونه ولی عاشقه علی بشه خراب میتونه خواهتر زندگی من اشاره یه با-اردالن

  بکنی نابود میخوای رو خواهرم زندگی کردی نابود منو زندگی-

 دادی دست از رو بکارتت خودت میل با تو بعدشم منه از تمکین خواهرت آزادانه زندگی شرط-اردالن

 میکنم بگی هرکاری باشه-

 زد مرموزی لبخند

 کن آماده رو خودت شب خوبه-اردالن

  ونبیر رفت اتاق از و



  گرفتم دستم با رو سرم و نشستم توالت میز صندلی روی

  تو فقط توی کنارمه االن که کسی تنها خدایا

  میکردم فکر نامعلوم ای آینده به داشتم فقط شب تا

 بیرون اومدم اتاق از

  داشت ممنوع ورود عالمت یه روش که بود رنگ مشکی در که راهرو ته

 فاطمه-

 خانم جانم-فاطمه

 چیه قاتا اون-

  ها توش نرید جان خانم-فاطمه

 چرا-

 دارم کار من ببخشید ممنوعست اتاق-فاطمه

  رفت سریع و

  کنم نگا رو اتاق توی برم میداد قلقلکم حسی یه

  تو رفتم و کشیدم رو دستگیره

 گرفت ترس رو وجودم تمام شکنجه وسیله عالمه یک دیدن با

  کنارشون هم تخت یه و بود جنسی شکنجه وسایالی پره طرف یه

 برگشتم ترس با اردالن صدای با

  میگزره خوش-اردالن

  اتاق توی برم من ام-

  زد زبون و کشید نفس گردنم زیر و گرفت رو مچم که بگزرم کنارش از خواستم

 اردالن-

 جونم-اردالن



 کن ولم-

  گفت میاورد در رو کتش که همونجوری و کرد قفل درو و اتاق توی کشیدتم

  داره عواقب اتاق این توی اومدن یگهد نه-اردالن

  تخت پایه به خورد پام که رفتم عقب عقب

 تخت روی افتادم که زد سینم به آرومی ضربه

  گوشه یه انداخت و کرد باز رو پیرهنش

  سکوت فقط بگم چیزی نمیتونستم

  بود دید توی هام هسین نوک و بودم نپویده سوتین تاپم زیر از و بود تنم مشکی شلوار با سفید شل تاپ یه

 شد بلند آهم که سینم نوک به زد زبون لباس روی از

  آورد در حرکت ک بای و شلوارمر

  بود کرده تجاوز اونکه برام داشت فرقی چه

  کشید سینم نوک دور رو زبونش و دهنش توی کرد و راستمر سینه و باال زد رو تاپم

 اردالن آهه-

  آره تابی بی جوون-اردالن

 بهشتم رو کشید رو دستش میزد حرف یکه رهمونطو و

 ۱۴_پارت#

 

 گفت جدی نشست و کشید دستشو یهویی بود بخش لذت واسم سر نوازش مثل میداد حرکت دستشو اروم

 باهم کنیم صحبت باید هانا:اردالن

  توهم کشیدم ابروهامو

 چیه؟ واسه اتاق این بدونی میخوای:اردالن



 مکث لحضه چند بعد بود سخت واسش دادن توضیع انگار کشید عمیقی نفس دادم تکون نه معنی به سرمو بده ادامه تا نشستم کنجکاو

 منه وحشیه خوی اتاق  این  هانا گفت چشمم تو خیره و باال اورد سرشو

 هستم bdsm خواهان و میشم ارضا خشونت با دارم بیماری من

 باشه داشته شخصیتی همچین اردالن نمیکردم فکر اصال شدم خشک

 بودم افتاده تته پته به ترس و تعجب از چیی چ یعنی:ناها

 منی زن تو بعد به این از ولی بمونه زنده تاحاال نتونسته کسی درواقع مردن خشونتم زیر ها خیلی میگیرم برده و مسترم من سادست خیلی:اردالن

 انتخاب امن کلمه یه تو هست رابطه داخل فقط خشونت این که این دیگه چیزهای لحاظ از و من اسلیو میشی تو نمیگیرم برده من دیگه یعنی

 سواالتت و بگو امنتو کلمه حاال میگی بلند رو کلمه اون بیاری کم نمیتونی دیدی هرموقع و میکنی

  بود جالب طرفم یه از کنم قبول نمیخواستم طرف یه از بودم کرده گیر دوراهی بین

 میکنی؟ چیکار نکنم قبول کارو این اگر:هانا 

  گوشم کنار اورد سرشو هانا نمیکنم  خاصی رکا

 داره شنوی حرف ازم خیلی که میدونی کنه ادب خوشگلتو خواهر ذره یه میکنم تشویق برادرمو فقط اوممم:اردالن

 

 ۱۵_پارت#

 جدایی به  راضی ناردال مطمئنن بگیرم طالق نمیتونستم بودم کرده ازدواج حاال  بودم رابطه این قبول به مجبور من شدم خیره چشماش تو

  ارباب امنم کلمه ارباب گفتم فکر بدون و کشیدم عمیقی نفس پس شه خراب خواهرم زندگی نمیخواستمم و نمیشد

 گونم روی گذاشت و صورتم سمت اورد دستشو زد وری یه لبخند یه

 اومد خوشم هانا خوبه:اردالن

 ؟ اردالن

  جونم

 داره رابطه؟درد تو خشنی خیلی

 میاد خوشت خودتم بگذره بد بهت نمیزارم باش مطمئن پس دارم دوست منی زن تو یزمعز هانا:اردالن

 دادم تکون سرمو کنیم؟ترسیده شروع موافقی



 بود مردونه جین شلوار از پر توش کرد باز رو کشویی یه در رفتیم اتاق سمت یه به هم با کرد بلند و گرفت دستمو

 کردم نگاهش کنجکاو

  میشه بسته قرمز  ربان با و میشه بافته سرت پشت موهات میز رو میزاری میاری در شلوار واسم اتاق این میای گفتم بهت هرموقع:اردالن

 قرمز؟ چرا:هانا

 میده ارامش بهم رنگشو دارم دوست:اردالن

 نمیپوشی  لباسی زیرت لباس از غیر به

 بیام من تا میدی تکون پاهاتو  میکشی دراز دمر به تخت روی

 اوکیه؟

 ۱۶_پارت#

 اره

  بیرون رفت و دقیقه ۱۲ فقط هانا نمیکنم تکرار باش اماده دیگه دقیقه ۱۲ تا بیرون  میرم من کن شروع پس:اردالن

  دارم وقت دقیقه ۱۲ گفت افتاد یادم یهو داخلش بود جالبی و ترسناک وسایل زدم کوچیکی خیلی گشت یه اتاقو رفتنش بعد

 کشو باالی میز رو گذاشتم و برداشتم بودو طرفش جفت یزانوها که لی شلوار یه و کشو سمت رفتم

 باشه تنم شرت یه  گذاشتم فقط بودم نپوشیده که سوتین دراوردم لباساما

  بافتنش به کردم شروع و کردم وری یه بلندم موهای

  بیارم گیر کجا از قرمز ربان حاال اهه:هانا

 تیکه تیکه های ربان داخلش بود مشما یه کردم باز درشو بودم نکرده نگاه داخلشو که کمد یه به خورد چشمم یهویی گشتم اتاقو دور تا دور

 موندم ارسالن منتظر و دادم تکون پاهامو و کشیدم دراز دمر تخت رو ربان با بستم پاپیونی موهامو پایین برداشتم یکیشو بود قرمز

 ۱۷_پارت#

 روی شلوار و پایین کشید باهم شلوارشو و شرت میز سمت رفت من به کردن هنگا بدون کردم نگاش چشم گوشه از داخل اومد دقیقه چند بعد

 اومد و برداشت طناب دوتا و کرد باز رو قفسه پایین کشوی برداشت نازک مشکی شالق یه و رفت ها شالق قفسه سمت به پوشید میزو

  بست تخت طرف دو به دستامو طناب با و نزاشت که برگردم اومدم سمتم



 یکیو اگر میشماری میزنم که ای ضربه هر کنی تحمل میتونی چقدر تا بزنم مهکت میخوام فقط نمیگرم سخت بهت زیاد  امشب اناه خب:اردالن

 میشه دوبرابر ضربت بندازی جا

 فهمیدی؟

 زد محکم رو ضربه اولین یهو و باسنم رو کشید بار نوازش دستشو بستم چشمامو و اره گفتم ترس با

  زدم بلندی جیغ

 بودم اومده در اشکم قبل  از تر محکم ولی زد ضربه دوباره باسنم همون باال برد شالقو بخورم تکون نمیتونستم درد زور از هانا بشمار:ناردال

 شمردن کردم شروع بغض با که بزنه سومیو اومد
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 بود شده خیس بالش بودم کرده گریه انقدر پشتم گذاشتن داغ ذغال یه میکردم احساس بود شده سر پشتم

 فهمیدی؟ میشه بیشتر بعد دفعه زدم کم بار این ضربه ۱۲ بار اولین واسه خوبه:اردالن

 شالق با پشتم به بود زد محکم نامرد کردم حس کمرم رو عمیقیو سوزش یهویی که بهش ندادم جواب

 نزن فهمیدم اره جیغغغ

 ۱۸_پارت#

 کرد پاک اشکامو اروم و صورتم سمت اورد دستاشو نمیومد  بند اشکام گردوند برم اروم و دوتاشو ردک باز دستامو

 فهمیدی؟ میکنم اویزونت صفحه به صبح تا بریزی  اشک دیگه قطره خب؟یه نکن گریه حاال میشه اروم دردت خوشگلم عروسک هیشش

 کردم پاک اشکامو دستام با و دادم تکون سرمو ترسیده

  برداشت عجیبو چیزه یه ولی بزنه  شالقم میخواد دوباره کردم فکر ترسیدم ها شالق سمت رفت پاشد و زد روم لبخندی

  بود بند مچ دوطرفش که بود میله یه

  بهم بست دوباره طناب همون با دستامو دوتا مچ سمتم اومد بند چشم یه و میله اون با 

 اردالن؟ چین اینا:هانا

 لبشو یهوو میکردم حس لبم  پشت گرمشو های نفس بخورم نمیتونستم  تکون محکم بست چشمامو بند چشم با میفهمی خودت االن هیسس

 باالمو لب میگرفت گاز و میبوسید احساس با کردم همراهی باهاش و لبامو دادم تکون اروم منم کرد بوسیدن به شروع اروم و لبم رو  گذاشت

 کردم بوسیدنش به شروع و دهنم تو کشیدم پایینشو لب زد محکمی مک اونم باالیی مثل و پایین سمت به رفت دوباره زد محکمی مک

 کرد زدن ریز های بوسه به شروع و گردنم سمت برد سرشو که کردم ای ناله دهنش تو میاد بند داره نفسم کردم حس بوسیدن دقیقه چند بعد

 چنگ یکیو اون و میلیسیدش جونش به بود افتاده بچه مثل دهنش تو کشید یکیشو هام سینه به رسید و پایین سمت به رفت همونجوری

 میکردم ناله اهو و خودم به میپیچیدم مار مثل میزد

 ۱۹_پارت#

 سمتم اومدم دقیقه چند بعد میشنیدم هاشو قدم صدای پاشد یهو بودم لذت اوج تو



 اردالن؟ میکنی چیکار

 میومد خش خش صدای نداد جوابمو

 بسته چیزی یه یهوو بود روم ویبراتور که همونجوری بود ویبراتور کنم چیه؟فکر این اخخ اردالن کرداهههه حس م*س*ک تو لرزشیو یه یهوی

 با پاهامم که باال برد رو میله و کنار گذاشت ویبراتورو کرد سفت بنداشو و بهش بست پاهامو جفت بود میله اون کنم فکر پام مچ به شد

 شد کشیده باهاش همراه پاهام که کرد ازب وسط از رو میله شده کشیده میله

 شدم مایل باال سمت به و

 میشم پاره االن اردالن جیغغ

 کرد واردم حرکت یه با کردم حس دلم زیر سفتیشو نمیداد  گوش حرفم به اصال پامو کن باز اردالن

  اردالن اییییییییییی

 جا به جا تخت که میزد ضربه محکم انقدر خودمو بدم نمیتونستم تکون بود بسته طناب با دستامم بود میله بند که پاهام میزد تلمبه تند تند

 میشد

  میسوزه بیار درش توروخدا اردالن اهه کسم باالی زد دونه یه

  سراغت میاد لذت فقط درد جای به االن بیبی باش نگران:اردالن

  کرد زدن تلمبه به شروع هزمان و م*س*ک باالی گذاشت ویبراتورو

 اهههههههه

 داشت لذت خیلی لعنتی منه صدای نمیشد باورم که اتاق تو پیچید صدایی

 یهو و باسن به برمگردوند کرد باز پاهامو و کرد خاموش ویبراتورو بیرون کشید که میشدم ارضا داشتم و بودم لذت اوج تو میزد تلمبه تند تند

 کرد پشتم وارد

  اخخخخ

 داخل کرد اورد در دوباره

  اردالن اههه

 کردم صدا اسمشو جیغ با میشدم دیوونه داشتم تو  کرد اورد در دوباره عروسک جونم:ناردال 

  من سکسی بیبی  میخوای چی



  کن تمومش تو بکن اردالن

 عمیقی اهه با وقفه بی زدن تلمبه دقیقه ۵ بعد زدن تلمبه  کرد شروع دوباره و کرد واردم محکم یهوو باش زود اره ؟ هانا مطمئنی: اردالن 

 بودم شده عرق خیس میشد پایین باال هام سینه شدیم ارضا تمونجف

 

 ۲۲_پارت#

  اردالن زبان از

 گردش های سینه و بود کشیده دراز تخت رو هانا بدم نتونستن هام برده از هیچکدوم دادو من به که لذتی معرکست دختر این میکنم اعتراف

 همون هنوز سمتش رفتم و برداشتم مقعدی گوی یه رفتم کشو سمت به میخواستم مباز و بودم نشده سیر دور یه با هنوز میشد پایین باال

 کردم صدا اسممو و کشید جیغی کردم واردش پالگو یهو و کردم خیس پشتشو  جلوش خیسی با کرد جمع خودشو که روش شد خم بودش حالت

 ش*ل*چ*و*چ رو گذاشتم کردم روشن دیلیدو بود صورتم جلوی قشنگ تپلش کس اون شونم رو گذاشتم پاهاشو و جلو به گردوندم برش

 میپیچید و میکرد ناله و اه بلند میزدم محکم های مک و میگرفتم گاز بهشتش خوردن به کردم شروع و شدم خم همزمان

 بود بسته چشماشو کنه تحمل میخواد چطوری دیلیدو پس کنه تحمل نمیتونه  اینو زدم نیشخندی کشید بلندی جیغ که گرفتم گاز کسشو لبه

 کردم جلوش وارد محکم دیلیدو کردمو استفاده فرصت از

 میکرد گریه میکشیدو جیغ

 بیاررر درشششش شدم پاره اردالن:هانا

 خیلی دیلد کرد لرزیدن به شروع داخلش کردم روشن دیلیدو جلوش دیلیدم بود پشتش پالگ زدم تلمبه محکم نکردم توجه بهش اخخخخخ اردالنن

 دیلیدو پس نداره رو دیگه دور یه طاقت میدونستم پاشید ابش و شد ارضا که زدم تلمبه تا چند نمیرسید من سایز اندازه به ولی بود بزرگ

 چشماشو جفت روی بودش اشکی خوشگلش چشمای روش شدم دوال بمونه گذاشتم پالگو کردم باز دستاشم کنار گذاشتم کردم خاموش

 کنه درک واقعیمو ساحسا تا موندم همونجوری ثانیه چند بوسیدم

 

 ۲۱_پارت#

 با احساسم به کردم شک االن ولی میخواد رابطه واسه فقط منو میکردم فکر زد بوسه چشمام جفت به احساس با اردالن کردم تعجب:هانا

 اومدم خودم به صداش

 کنی راضیم باید ولی نداری رو دیگه دور یه طاقت میدونم هانا:اردالن

  نداشتم رو دیگه بار یه طاقت میسوخت جلوم پشتو هنوز میگفت راست



 کنم؟ راضیت چجوری

  فهمیدم کرد اشاره پاین به سرش با

  نمیتونم اینجوری کن باز دستامو

  میشه باز دستت موقع اون خواستم من هرموقع:اردالن

  میداد تکون خودشو اروم اروم دهنم تو کرد که کردم باز دهنو سمتم اومد

 کردم گفتو که کاری همون بپوشون دندوناتو هباش حواست هانا نزنی دندون

 بده ادامه همینجوری خوبه افرین:اردالن 

 با اومد در دهنم از کنار کشیدم سرمو  دادم ادامه لذت با اومد خوشم میکنم اعتراف میکرد کنترل حرکاتمو و میداد تکون خودشو اروم اروم

  دستم گرفتم کنترلشو اومد خوشم رفت باال سمت به سرش تگف ای مردونه اهه زدم زبون نوکشو و گرفتمش بستم دستای

 بدم ادامه خودم کن باز دستمو اردالن

 رسیدم پایین کشیدم سینش رو زبونو زدم  بهش عمیقی بوسه لبش رو شدم خم روش اومدم و تخت رو دادم هلش شدم بلند کرد باز  دستامو

 هایش رگه اوردم درش دوباره دهنم کردم لذت با روش کشیدم اروم زبونمو  شدم مخ دادن حرکت کردم شروع گرفتم دستام با مردونشو پایین

  بیرون بود زده

 هانا بده ادامه اوففف:اردالن 

 واسش میخوردم داشتم دقیقه چند نزدیک  گرفت خودش دوباره کنترلشو حلقم تو کرد ته تا گرفت سرمک یهویی دهنم تو کردم هنونجوری

 داخلم کرد ردونشوم تخت رو کرد پرتم یهویی

 اههههههه

 بود شده زیاد هام ناله اهو بودم ابرا رو میزد تلمبه محکم بودم شده داغ دوباره

 برمگردوند حالت همون تو میزد نفش نفس کردم حس خودم تو داغیشو دقیقه چند بعد بود نشده هنوز اردالن ولی شدم ارضا عمیقی اهه با

 سینش قفسه رو  گذاشتم سرمو کرد بغلم تخت کنار کرد پرت اورد در پشتم از پالگو

 اردالن

 جونمم

 میکنه درد دلم زیر



 از پر رویا  بدون  خواب برد  خوابم اردالن گرمه دستای با حالت همون تو کرد مالیدن به شروع اروم دلم زیر اورد دستشو میشه خوب هیشش

 خستگی

 ۲۲_پارت#

 اردالن زبان از*

  کردم نگاه بود شده کبود کمی حاال که بلوریش بدن به

  میکرد داغم بدنشم به کردن نگاه لعنتی

  اتاق تو بردمش و پیچوندم دورش رو ای مالفه لباس پوشیدن بعد

 بوسیدم طوالنی رو لباش و گزاشتمش تخت روی

  نبود خودم دست واقعا ولی خشنم خیلی س*ک*س توی میدونستم خوبی به خودم

  کبودش ص*ک به خورد چشم برداشتم تنش روی از که رو مالفه

  بودم کرده روی زیاده بازم لعنتی

  باشیم نفر ۳ میخواستم بعدیمون رابطه برای

  بیرون اومدم اتاق از و پوشیدم مرتبی لبای کردم حموم اینکه بعد

  بشن جمع همه گفتم

 فهمیدید هرچی میدید انجام بگه هانا هرچی تکاراخدم شما.....برید میتونید نداره رفتن بیورن حق من اجازه بدون هانا بدن گوش خوب نگهبانا-

 کارشون سر رفتن و گفتن چشمی

 هانا زبان از*

  کردم باز درد با و چشامر

  بود کبود کمی بدنم

 حموم سمت رفتم خستیگی با

 بیرون رفتم اتاق از و پوشیدن لباس حموم بعد

  کنار کشیدم و خوردم نون لقمه سه یا دو



  میخندیدیم و میگفتیم و بودم شده وستد حسابی لیال و مریم با

 پریدم جا از حنا صدای با

 

 ۲۳_پارت#

  آبجی-حنا

  من بشم فدات آبجی جون-

  کردم بغلش محکم

 اومدی چطوری-

  اجازه بدون-حنا

 زدم داد تغریبا

 چییی-

 اجازه بدون-حنا

  شدی دیوونه-

  اومدم منم نبود عمارت توی علی نع-حنا

  هستن که خبرچیناش نباشه علی-

  میرم و  میشینم یکم بشه میخواد چی-حنا

  رفت و شد بلند دیقه ۳۲ بعد

  شنیدم رو نفر ۴ گفتگو صدای که آشپزخونه سمت رفتم

 دیگه کن ول مینو-مریم

  دست*ن*ج که بس از میزد جییغ چجوری ندیدی نشنیدی هاشو ناله و آه صدای دیشب هرزه دختره کنم ول چرا نه-مینو

  اربابه خانم ناها مینو-سهیال

 باش مطمئن بیرون میکنه پرتش بعد میمونه روز دو بقیه مثل اینم باشه میخواد هرخری-مینو



  داره دوست رو خانم چون نمیکنه اینکارو هیچوقت ارباب-لیال

  نیازشه برای فقط بابا برو داره دوست چی-مینو

 قدمیمه یک توی اردالن دیدم که برگشتم اشکی چشای و بابغض

 میکنی گریه داری چرا-ناردال

 اتاق سمت دویدم و شکست بغضم

 ۲۴_پارت#

  میکرد سنگینی دلم روی هنوز یچیزی ولی میشنیدم رو اردالن فریادای و دادا صدای

  کمرم دور دستش شدن حلقه و تخت شدن پایین باال بعدم ثانیه چند شنیدم رو اتاق در شدن بسته و باز صدای

  کن ولم-

  باشه نکن گریه بشم چشات فدای-اردالن

 گفتم و سمتش برگشتم

 زیر و کردی اجباری ازدواج این به مجبور منو ولی بود مشروب بخاطر نشدم میخواستم خودمم اینکه منکر کردی تجاوز بهم عروسی توی اونروز-

  میکنی خراب رو خواهرم زندگی کردی تهدیدم بعدشم تو شدن خواب

 گفت و بوسید رو شونم سر

  شیدببخ-اردالن

 گفت بعد یکم

  کنی پذیرایی شوهرت از نمیخوای-اردالن

 سینش به کوبوندم و گرفتم رو منظورش

  نمیتونم میخوای بازم دادی جرم دیروز پرویی خیلی-

 دارم نیاز منم هانا عههه-اردالن

  منچه به-

 میکنما اجاره فاحشه میرم-اردالن



  دارم درد هنوز من برو-

 محمو توی رفتپ و شدم بلند و

  دوش زیر رفتم و شدم لخت

 پریدم جا از کونم سوراخ پشت گرمی و کلفت چیز گرفتن قرار با

 اردالن میکنی چیکار-

 کنی ارضام باید-اردالن

 نه-

 نکن عصبیم هانا هوووووف-اردالن

  بود اومده در گریم دیگه

 دارم درد اردالن تروخدا-

 ۲۵_پارت#

  وان تو کنیم حموم فقط دارمن کاریت نکن گریه عزیزم باشه هوففف:اردالن

  باشه مهربون انقدر میتونست اردالنم یعنی  کردم نگاهش شک با

  میکنم اماده بلدم خودم خیر نه افتادم خودم راجب زشتشون حرفای یاد بزنم صدا خدمتکارو یا میکنی اماده وان اومدم خودم به صداش با

 باال داد ابروشو تای یه

 باش زود باشه:اردالن 

 بود داده تکیه اردالن شد پر دقیقه چند بعد بشه پر گذاشتم کردم تنظیم ابو و بستم درشو رفتم وان سمت به کردم باز کمرم دور از ودستش

 بشم و کنم رفتار عادی کردم سعی بود دیده منو جای همه که اون ولی شد قرمز هام گونه و یکم کشیدم خجالت میکردم نگاه منو و دیوار به

  وان تو ریختم کردم انتخاب میداد یاس بوی که یکیو شامپو چند کردن باز بعد رفتم ها شامپو قفسه سمت به کردم صاف کمرمو  سابق هانای

  امادست اردالن سمت برگشتم

 به دادم تکیه سرمو نشست پشتم داخلش رفتیم باهم کشید دستمو وان سمت اومد و کشید عمیقی نفس میبینه سینمایی فیلم داره انگار

  پام رو میکشید فرضی خطای دستاش با سینش

 اردالن؟



  هومم

 منی؟ با نیازات واسه فقط بهت کرده قالب خودشو که دارم؟کسی خرابو یه نقشه فقط تو زندگیه تو من

 خودش سمت برگردوند سرمو

 بهت؟ گفته اینارو کی هانا میگی چی:اردالن 

 شنیدم پایین خدمتکارای از

  کرد بدنم قفل دستاشو دارم دوست چون نمیدم طالقت هم نکنی تمکین  اگه تازه عزیزم منی همسر تو بود همین واسه پس:اردالن

 منه کناره عمارت همین داخل جات و منی عزیزه عمرت اخر تا تو:اردالن

 برد خوابم کی نفهمیدم داغ اب و اردالن دست نوازشای با اروم بستم چشمامو حرفاش از کردم ذوق

 

 ۲۶_پارت#

 گرفتم تصمیم بود برده خوابش کردم نگاه صورتش به تنم رو شد سنگین هانا جسم یهو که کنم چیکار خدمتکارا این با بودم فکر تو:اردالن

 سرم تو اومد هانا حرفای ولی بستم چشمامو بزنم  چرتی به منم

 دیدمش که اول بار همون داشتم دوسش دخترو این من نه میخواستمش نیازام واسه فقط یعنی کنه ازدواج باهام کردم مجبورش چی برای واقعا

 دیگه که برسم خدمتکارارو این حساب باید ولی نمیدم دست از دخترو این من نه نقصش بی هیکل اون عاشق غرورش اون عاشق شدم عاشقش

 برگشتم زدم کمرم دور برداشتم حوله یه ها حوله کمد سمت رفتم وان لبه رو گذاشتم سرشو و شدم بلند اروم نزنن مربوط بی حرف هانا پشت

 کرد نگام باز نیمه چشمای با کردم بغل هاناو

 ششدهه چیی اررردالننن

 بود چسبیده گردنمو سفت بپیچم بدنش دور حوله یه تونستم زور به کرد حلقه گردنم دور دستاشو بخواب تو عزیزم نیست چیزی

 پوشیدم راحتی لباس یه سریع رفتم لباسام کمد سمت به کردم مرتب روش پتورو گردنم دور از کردم باز دستاشو گذاشتمش تخت رو روما

  داشتم دوسش خیلی میکرد کار خونه این تو خانوم منیره یادمه من که زمانی از بودش اشپزی حال در خانوم منیره اشپزخونه سمت رفتم

  خانوم منیره:اردالن 

 داری؟ الزم چیزی اینجا اومدی شده چی پسرم سالم

 دارم واجب کار حیاط کنید جمع دیگه دقیقه ۱۲ تا بادیگاردارو و خدمتکارا همه لطفا خانوم منیره نه



 

 ۲۷_پارت#

 کیه؟ اینجا خانوم  زدن قدم کردم شروع کردم گره پشتم دستامو کشیدن صف جلوم همشون بعد دقیقه ۱۲ دقیقا

 نگفتن چیزی و کردن نگام ترس با

 بدید من جواب بخورن عمارت سگای میدم زبونتونو بشید ساکت

 خانوم هانا گفتن ترس با

 هستن؟ کی ایشون و خانوم هانا خوبه

 بیارید؟ در منو زن اشک و کنید احترامی بی بهش کردید جرئت چطور وقت اون باال ارباب عروس من زن پایین روستای ارباب

  هاا مصرف بی بدید منو جواب باال بردم صدامو کردن نگام زده بیرون حدقه از چشمای با

 کنم پیداش خودم جلو بیاید دارید وقت ثانیه ۳۲ تا زدن حرف خانوم پشت که کسایی میکردن نگاه منو و بودن وایساده ساکت همشون

 شنیدم خانومو منیره صدای میلرزیدن و میریختن اشک چطور که بود بهشون حواسم میزدم قدم که جوریهمون میبرم همینجا سرشو

 میکنه چیکار کنه پیداتون ارباب میدونید خودتون جلو بیان کردن غلطو این که کسایی گفت چی ارباب نشنیدید مگه

 میدم انجامش و سرش میمونم بزنم حرفی میدونست منو میشناخت خوب خانوم منیره

 میکردن گریه و بود پایین سرشون جلو اومدن خدمتکارا از نفر ۴ که بود بهشون نگاهم

 

 ۲۸_پارت#

 بهش گفتید چی

 به کنن جمعشون کردم اشاره انانگهب به کردیم نادونی ببخشید مارو توروخدا کردیم غلط ارباب کردن التماس کردن شروع پاهام به افتادن

 ۲ بعد طناب با بیاره اسبارو بگید اقا عباس به خانوم منیره کردن بلندشون زدنشون پا دستو به توجه بی کشیدن جیغ اومدن که سمتشون

 اورد اسبارو که دیدم اقارو عباس دقیقه

 بره کردم اشاره سر با کشید طول یکمی ارباب ببخشید

  نمیگذرم تنبیهتون از نیارید در صدا الکی کرد پر عمارتو جیغشون صدای اسب به ببندینشون سریع

 بود خیس صورتشون و بیرون بود زده روسریشون از موهاشون ها اسب به شدن بسته ترتیب به همشون



 بهش گفتید چی بگید دونه دونه خب دستشون از گرفتم شالقو

 کردیم غلط ما از بگذرید نمیدونستیم کردیم نادونی خدا به ارباب

 نکردید روزارو این فکر کردید باز دهنتونو که موقع اون شیدددددد خفه

 حرکت اسبا چهارمی سومی دومی چرخیدن حیاط دور کرو شروع اسب اولین به زدم ارهههه؟شالق باهاشم نیازام واسه ارررره؟من خرابه من زن 

  بوده شده زخم تمام سنگا رو میشد کشیده خدمتکارا بدن میکردن

 دارید نگهشون

 

 ۲۹_پارت#

  کرد شروع بحثو بود کدومتون

 زدن حرف کرد شروع یکیشون

 بیگناهیم ما خدا به نکرد گوش ولی دارن دوسشون اقا اینجاست خانوم ایشون گفتیم ما کرد شروع مینو خدا به ارباب

 زد ادد میگه؟ راست سمتش رفتم

 اینو همه بهت انداخته خودشو معلومه ما ندیدیم عروسی چرا پس میخوایش اگر داری دوسش اگه خوابته زیر زنت این غیر مگه اردالن ارباب اره

 کنه کامل نتونست حرفشو که بهش زدم محکمی سیلی

 بردنش کشون کشون برسم حسابشو بیام تا انبار ببرید رو سلیطه این نگهبانااااا

 سمتشون برگشتم تنشونرف بعد

 بکنید احترامی بی ترین کوچیک بعد به امروز از ما خانواده شان در عروسی یه خانومه و من عروسیه دیگه ماه میگم چی ببیند کنید گوش خوب

 نهههه یا فهمیدید نمیزارید زمین خواستشو دونه یه طرفید من با بهش

  چشم گفتن همه

 سریع کارتون سر برید حاال خوبه

 کردن پذیرایی ازش حسابی دیدم کردم باز که درو برسم رو دختره این حساب تا انبار سمت مرفت

 شدیم مجبور اورد در بازی چموش ببخشید ارباب جلو اومد نگهبانا از یکی



 کردید کاری خوب

 نکرد نگام تعجب با شید لخت  کرد نگام ترس با اره دیگه خوابه زیر زنم گفتی خانوم مینو خب سمتش رفتم

 ارباب چشم شد باز نیششون فهمیدید نمیکنید ول زنو این نشدید ارضا تا

 ۳۲_پارت#

 سریع کنید شروع

 لختش اپسر میداد تکون خودشو و میکشید جیغ سره یک دختره سمتش رفتن شدن لخت تاشون ۳ نشستم بود انبار تو که صندلی تنها رو

 ازش خدمتکارا یکی اون مثل میکرد قبول اشتباهشو اگر نداشت فایده دیگه التماس هه میکرد التماس یکسره میکرد گریه انبار کف کردن

 کارای به سرشون همه اومدم بیرون انبار از میکنه کار همینجا نخواست میره خواست بعدش کنید یکسره کارشو خودتون شدم بلند میگذشتم

 خانوم منیره کردم حرکت اشپزخونه سمت به ودب خودشون

 خانوممم منیره

 میخواید؟ چیزی اقا جانم رسوند خودشو سریع تپلش هیکل اون با

 دعوتن همسرش و علی شب شام تدارکات و کنید اماده االچیق تو رو عصرونه میشه اگر خانوم منیره اره

  میکنم اماده غذاهارو بهترین اقا چشمم

 عصرونه باشه اماده موقع اون تا کنم بیدار هانارو میرم من نومخا منیره: اردالن

 وسط پریدم خوش متاهلی چطوره خوشی؟زنداداش خوبی داداش خان سالم به به داد جواب بوق دومین با برداشتم تلفنمو همزمان بیرون اومدم

 اینجا بیاید بردار حنارو شب نریز مزه بسه حرفش

 اونجاییم شب داداش اوکی

 فعال

 ها خوابه خوش عجب گرفت خندم بود خوابیده هنوز هانا تو رفتم کردم باز اتاقو در

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

 ۳۱_پارت#

  کردم نگاه صورتش به تخت روی نشستم

 مالکیت مهر ها ،کبودی کردم نگاه روش های کبودی و لختش بدن به و کشیدم پایین رو پتو یکم میشد تر مظلوم حتی خواب موقع بنظرم

  بدنش به بود من

 . نخواد خودش اگر حتی منه مال زن این

  کرد باز شو کرده پف چشمای که میکردم نوازش موهاشو اروم

 

 

 

 هانا#

 

  احساس اینهمه و اردالن کردم تعجب دیدم اردالنو وقتی و کردم باز چشمامو نوازشی حس با

 انجام برای داریم کار کلی ما و میان دارن داداشم و خواهرت که خانم شو بلند:گفت   شدم بیدار من دید که قتیو

 

 : گفتم الودم خواب و دار خش کمی صدای با و شد بیشتر تعجبم

 کار؟ چی

 کنیم ریزی برنامه باید داریم کار کلی و بگیریم عروسی دیگه ماهه تا قراره_

 

 گفتم خودم موضع حفظ برای ولی ناراحت دیگه طرف از و شدم خوشحال طرف یه از

  عروسی برای داری اصرای چه نمیخوام عروسی بودم گفته که من_



 یا گرفتن عروسی نداره فرقی من برای میگفتن سرت پشت چیزایی چه کردی فراموش اینکه مثل خدمتکارارو حرفای رفته یادت اینکه مثل_

 که چند هر میکنن موردت در بد فکرای و چشمشونه تو عقلشون ندارن زیادی سواد مردمش روستاست اینجا بدونی اینم باید ولی نگرفتن

 خدمتکارها امروز حرفای مثل دختری چون دارن تو درمورد فکرارو این اونا باشی اربابشون

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۳۲_پارت#

 کنیم هماهنگ برناممونو تا پایین بیا بود نشده عوض نظرت اگر و کن فکر حرفام به منطقی

  گذاشت تنها خیال و فکر با منو و رفت بیرون اتاق از اردالن

 

  نبرم لذت زندگیم از چرا کنم محروم زندگی از خودمو چرا شدم زنش اجبار به که حاال میگفت راست بنظرم

  دارم زندگی حق منم

  بیام بر اجباریم هرچند همسر و زندگیم خودم. عهده از میتونم پس اربابم من

 ورزشهای توی مدتم طوالنی تالش حاصل که نقصم و عیب بی بدن انداختم خودم عریان بدن به نگاهی ایینه تو و شدم بلند تخت روی از

  بود مختلف

  بودیم گرفته یاد ورزشهارو این نحو بهترین به خواهرم و من و میبود بلد باید خان دختر یه که بود ورزشها ترین مهم اندازی کاری،تیر شنا،سوار

 

 برای که تابستونیم خنک و بلند پیراهن هم روش و بودم عاشقشون که مشکیم قرمز زیر های لباس کردم باز رو کمد در و کندم ایینه از دل 

 افتادم راه پایین سمت به و بافتم موهامو پوشیدم بود مناسب جمع

 کنم برسی کمی  رو اردالن عمارت گرفتم تصمیم پس بودن نیومده هنوز اینا حنا

  اینجا بیاره منم اسب که میگفتم اردالن به باید ببینم اسبارو تا افتادم راه اسطبل طرف به



  شنیدم رو زنی وحشتناک گریه و جیق  ناله صدای که بودم اسطبل نزدیک

 و رسیدم انبار به وقتی انتظارمه در بدی صحنه میدونستم میشد تر ودلخراش تر وحشتناک صدا ترمیشدم نزدیک رچیه افتادم راه صدا طرف به

 بدم نشون خودم از العملی عکس نمیتونستم ترس و انزجار و تعجب شدت از کردم باز رو در

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 

 ۳۳_پارت#

  زدم داد بلندی صدای با و شم مسلط خودم به کردم سعی

 خبره چه اینجا_

  گشتن هاشون لباس دنبال کرده هول بودن شده من حضور متوجه تازه که ها نگهبان

  گفتم و کردم بهشون پشت

  کنم روشن تکلیفتونو تا بپوشین هاتونو لباس زود_

 

 و زخم لختش بدن تموم که رفتم بیچاره خدمتکار سمت به سریع و برگشتم پوشیدند رو هاشون لباس شدم مطمعن که دقیقه دو از بعد

 میریخت بدنش جای جای از که بود خون و بود کبود

 زدم فریاد عصبانیت با

 اوردین رو بال این بیچاره دختر این سر چرا_

 

  گفت زبون لکنت و ترس با نگهبان



  بودن هداد دستو اقا بخدا خانم خ خ خ_

 و بیاد اقا بگه یکیتون سریع حاال اوردین بیچاره دختر این سر بالیی همچین که میکنم مشخص خودم شمارو تکلیف   شماها با کردن غلط اقا_

 کنه خبر رو دکتر هم یکیتون

 

 زووووووود

 شدن بیرون روونه تاشون سه و گفتن چشمی میبردن حساب اردالن اندازه به من از تقریبا که نگهبانا

 

 که  دختراییه از  یکی دیدم کردم دقت که یکم ولی بود خون پر صورتش میکرد ناله و میپیچید خودش به درد از که دختره سمت برگشتم

 میگفت بد من از داشت تواشپزخونه

 داده؟؟؟ رو وحشتناک کار این دستور اردالن که بود همین بخاطر یعنی

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۳۴_پارت#

 

 

 باشند گرفته بازی به رو دختر یه زندگی ارزش بی حرف دوتا بخاطر که کنم باور نمیتونستم

  شدند وارد ها خدمتکار از دوتا با اردالن که میخوردم رو خودم خون داشتم عصبانیت شدت از

 گفتم و رفتم اردالن سمت به عصبانیت با

 بود؟؟ کرده چیکار مگه بیارن سرش بالیی همچین نگهبانا گفتی چرا اوردی بیچاره این سر که کاریه چه این_



 

 نمیکرد قبول خودشو گناه یکی این ولی بخشیدم بقیشونو من هموناست از شی ناراحت تو بود شده باعث که خدمتکاراست همون از این_

 کنن شکنجش گفتم منم

 

 ؟؟ بفهمی اینو نمیتونی میکشه اونو دختر یه جسم به تجاوز  اخه  هست ای شکنجه چه این_

  کنی تجاوز بهش باید دفاع بی و خدمتکاره چون

 

 خدمتکاراوگفتم به کردم رو که بده رو جوابم میخواست اردالن

 براش  بگین راننده  به داشت زمال هرچی و کنه معاینش بگین اومد که دکتر و بدین زخماشوشستشو و اتاق یه تو ببرینش باشین مواظبش_

 بخره

   بگیرن نگاه ازش هم لحضه یه نمیخوام

 دیدم رو علی و حنا که میرفتم اتاقم سمت به داشتم شدم خارج انبار از اردالن به توجه وبی

 گفتم و دادم جواب که کردن سالم

 دیگه روز یه برای بزارینش ولی اومدین ما یعروس  ریزی برنامه برای میدونم میکنه درد سرم امروز من ولی ها بچه ببخشید_

 

 رفتم اتاقم سمت به و

 

  میکرد ام دیونه داشت اردالن با رابطه از حاصل درد بدن و سردردشدید

 چه که میکردم فکر این به داشتم پیچیدم خودم دور رو پتو و کردم رها نرمم و گرم تخت توی خودمو و کندم رو پیراهنم خوردم قوی قرص یه

 رفتم خواب به و شد گرم چشمام کم کم که بگیرم درنظر نگهبانا برای هیتنبی

 بود انداخته من پای روی رو پاش و بود خوابیده کنارم اردالن شدم بیدار میخورد چشمام به مستقیم که خورشید نور با صبح

 

  کردم باز زیرمو لباس بند پس  بود کرده شیطنت کمی هوس دلم



  بود رفته یادم بیچاره خدمتکار اون تا زوری ازدواج از زچی همه و بودم شده تحریک

 چسبوندم بود پاش ورت ش یه فقط که لختش بدن به کامل پشت از خودمو

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۳۵_پارت#

 ..بود سنگین خیلی خوابش..نفمید چیزی

 ..بود شده روشن یبعج درونم کرم

 ..کردم شورتش داخل جلو بردم دستمو اروم پشت از

 ..کردم بهش کردن بازی به شروع دستمو گرفتم آلتشو

 ..بده نشون نمیخواست ولی بود بیدار..میشد بزرگ داشت یواش یواش

 و شد وحشی یهو که کردن بازی اشباه کردم شروع انگشت سر با..  بود حساس بهش میدونسم خوب..سرش سراغ رفتم کردمو شیطونی خنده

 ..زد خیمه روم رومو برگشت

 ..نمیخوابی چرا..سگ توله چته_اردالن

 ..اونجوری نکن:گفت حرص با که کردم مظلوم چشمامو

 !چجوری؟:گفتم گزاشمو لبم روی انگشتمو

 ..ها میشه تموم گرون برات:گفت بستو چشماشو

 ..خریدارم:گفتم زدمو شیطونی لبخند

 ..خواسی خودت:گفت و کرد باز چشماشو



 ..بست تخت تاج به و برداشت بودم دراورده ک سوتینمو..سرم باال برد و گرفت محکم دستامو

 ..رسوندمش اوج به میدونستم..داشتم خوبی حس

 ..میکنم پشیمونت:گفت و رفت پایین سمت به

 ..پام وسط رفت و بازکرد پامو سریع که مشد جمع کمی زدمو جیغ که زد پام وسط به ای ضربه د کرد باز خشونت با پاهامو

 آروممم.آیییی:گفتم زدمو جیغ مه گرفت چوچولم از محکمی گاز

 .  بست حلقه های چشم توی اشک..کرد تر زیاد هاشو دندون فشار

 میاددد دردم اردالاااننن_من

 ..بکشی درد میخوام منم_اردالن

 ..میخورد تکون سرش که میزد مک جوری..میپیچد اتاق توی وچشمل ملچ صدای..میزد مک قدرت با و گرفت دهن به چوچولمو

 ..نمیشناختم خودمو ک بود شده جوری هام ناله و آه..میشد داغون داشت حالم

 آههههه_من

 میخوام هاتو ناله..همینه_اردالن

 ..زدن زبون بهش تند تند کرد شروع و دراورد دهنش از چوچولمو

 .. شد تر وحشی ک شد ستهب غیرارادی پاهام کنمو تحمل نتونستم

 میسوخت پوستم..کفتم بلندی آخ که رونم به محکمی ضربه

 پاتو نبندی خودته نفعته ب_اردالن

 چوچولمو تند تند فاکش با بهشتمو سمت برد دستشو خوابیدو روم

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



 ۳۶_پارت#

 ..میزد میک محکم سینمو یمالیدم

 بود خیسه خیسه زیرم مالفه..میکردم ناله آه میلرزیدمو

 ..اردالن میخوام_گفتم التماس با

 !میخوایی؟ چی_گفت و کرد ول سینمو

 تورو..آهههه_من

 !کنم؟ کار چ میخوایی_گفت شیطون اردالن

 ..نکن اذیت اردالن کن شروع_گفتم بالشتو رو کوبوندم سرمو کالفگی با

 ..دارم دوس شدنتو بیقرار این..جووون_اردالن

 . کرد باز پاهامو..پام بین رفت و زد سینم به محکمی ضربع

 ..بود نابی حس..کشیدم بلندی آه ک مالید بهشتم روی آلتشو سر

 ..میکنه دیوونم ات ناله و آه_اردالن

 ..تخت به کوبیدم کمرمو کشیدمو جیغی که کرد واردم محکم جملش پایان با و

 ..میزد تلمبه محکم

 ..بود دراومده تخت جیر جیر صدای و میخورد تکون هام سینه که جوری

 ..میشد بیشتر لذتم و میپیچید گوشم توی اردالن های آه صدای

 ..میمالید تند تند تلمبه با همزاه برد چوجولم سمت به دستشو

 ..نمیشم سیر ازت هیچوقت..دختر تنگی تو چقد..آه_اردالن

 آههههه..میاد داره:گفت و شد بیشتر سرعتش که میشدم بیهوش داشتم لذت و درد از..زد ضربه سینم هب محکم و

 

 شد خالی دهنم توی آبش دهنمو داخل کرد فرو ته تا آلتشو نشستو روم اومد بیام خودم به اومدم تا

 



☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۳۷_پارت#

 

 کرد اعالم رو حنا و علی ورود خدمتکار که بودیم نشسته صیحانه میز سر اردالن با

 گفت علی سالم از بعد و شدن وارد شهر مخصوص و متفاوت کامال تیپای با حنا و علی

 

  داریم کار کلی شهر بریم باید عروسیتونه دیگه ماه مثال باشین زود باشین زود میخورین صبحانه دارین هنوز شما ها بچه _

 

 گفت علی جواب در میزد هم چاییشو داشت که همینجوری اردالن

 

  میشیم اماده  تاما بشینید شما_

 

  رفتیم اتاق به و شدم بلند پشتش منم شد بلند میز پشت از و کشید سر جا یه چاییشو

 

 (شدند ست اتفاقی طور به کامالاا کامالاا که) هامون لباس پوشیدن بعد

 

 گفت علی به اردالن که شدیم بیرون راهی

 



 میایم شورلت با ما بیاین خودتون ماشین با شما_

 

 بیاره رو شورلت سریع که داد دستور دستیاراش از یکی محمد به و

  گرفتم خودمو جلوی که میشد چهارتا داشت چشمام

 وردتممی وجد به هم بشم شورلت سوار اینکه فکر و بودم قدیمی های ماشین عاشق من

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۳۸_پارت#

 

  میزد برق و شده تمیز تازه بود معلوم که مشکی شورلت یه زد برق چشمام اورد رو ماشین محمد وقتی

 گفت و زد سوتی علی

 

  نداشتم ها شانس این از میکردم زندگی باهات من وقتی تا کنن هاستفاد ماشینشون از دادن اقااااااافتخار باالخره_

 گفت و کشید گرفت رو حنا دست بعد

 

  باشیم خوش خودمون ای گوجه جوانان پیکان همون با بریم بیا بریم بیا_

 و  شورلت با رو من و گرفت شوگاز.  بود بنز و نبود جوانان پیکان البته صد که کرد خودش ماشین سوار رو میخندید ریز ریز داشت که وحنایی

 گذاشتن تنها اردالن

 



 اردالاااان_

 

 بلههههه_

 برونم؟؟ من میشه

 داری؟؟؟ هم گواهینامه تو مگه عه_

 

 گفتم و کردم نگاهش پوکر

 داری تو فقط عزیزم نه_

 

 بریم باال بپر حاال باشه داشته گواهینامه باید ارباب فقط بله_

 

 دیگه؟؟؟ نمیدی یعنی_

 

 نه_

 

  گفتم و کردم نگاهش خبیث

 

  ندم بهت که دارم چیزایی میرسیم،منم هم به باشهههه اردالن اقا باشهههه_

 

 گفت و کرد نگاهم اخم با اردالن

 خودته؟؟؟ دست کردی فکر خانما خانم_

 



 گفتم و شدم کمر به دست

 

 کیه دست پس کردی فکر خودمه دست که معلومه_

 

 نشده ظهر تا باال بپر میشه معلوم موقعش به اونم حاال_

 

 با و کردیم پارک پارکینگ توی هارو ماشین داشتیم قرار اینها علی با پاساژ یه در شهر توی روند شهر سمت به اردالن و شدیم ماشین سوار

  شدیم روانه پاساژ سمت به هم

 

 چیزا خیلی البته  بیارن مارو خریدای کردیم مجبور نوکالسشو ها قیافه اون با رو علی و اردالن  که جوری بودیم کرده خرید کلی حنا و من ظهر تا

 کشیدیم خجالت و خوردیم حرص خریدنشون سر حنا و من چقدر که خواب لباس  وووو ارایش لوازم و کیف و کفش تاااا بگیر حلقه از خریدیم

 گفت ای خسته خیلی صدای با علی میکردیم نگاه هارو مانتو حنا با داشتیم که همینجور

 

 میمیرم گشنگی و خستگی از دارم من بسه تروخدا خانما اوووف_

 

 گفت اردالن

 میبینیم پاساژ رستوران توی شمارو و ماشین تو میزاریم خریدارو میریم علی منو بسه خرید_

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۳۹_پارت#



 

  رسیدن پسرا که میکردیم نگاه رو منو و بودیم نشسته حنا با رستوران توی

 

 کردین؟ انتخاب_

 میخورم سلطانی من هوم_

 میخوره جوجه که گفت هم حنا

 

  مورد این تو القل داشتن قبول مارو های انتخاب به که بود جالب و داد سفارش جوجه دوتا و سلطانی دوتا اردالن

 

 میزدند حرف روستاها کارهای مورد در ارسالن با هم اردالن و میزدیم حرف عروس موردلباس در حنا با

  بکنن مالکیت و اربابیت ادعای طلب فرصت ادمای نکنه تا بودم سپرده اردالن به هم رو خودمون روستای موقت طور به فعال خودم من

  میکرد اردالن ناردال و میومد داشت دور از که روشندیم جیغویی جیغ صدای بودیم صحبت گرم حنا با که همینجور

 به میشد نزدیک ما به داشت که دیدیم رو وحشتناک بسیار ارایش ولی معمولی هیکل و قیافه با دختر یه و برگردوندیم رو صورتمون هممون

 بود پریده رنگش که کردم نگاه اردالن

 

  بغلش توی کرد پرت محکم رو خودش دختر و شد بلند اردالن رسید ما نزدیک که دختر

 

 بود شده زره یه برات دلم عشقم نمیدادی جواب هامو پیام چرا تو بودی کجا جونممممم ییاردی_

 

 گفت بیرون کشید بغلش از زور به رو دختره که اردالن

 

 کنم نگاه تلفن به نمیکنم وقت اصال جون شهره شلوغه خیلی سرم روزا این_



 

  گفتم جون رهشهررررر از تقلید به میکردم نگاهشون شده گرد چشمای با که من

 

 نمیکنی؟ معرفی جون اردییی_

 

 گفت کردو ما به نگاه یه بود شده هول  که اردالن

 

 خواهر خانم هانا ایشونم گفت و داد نشون منو اخر در و داداشش زن حنا داداشم علی جون شهره و کارخونه توی شریکم دختر و دوستم شهره_

 حنا

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۴۲_پارت#

 

 رفتنش مسیر به مات من و برد و گرفت دستشو اردالن گفت مختصری خوشبختم یه شهره که بزنم  حرفی اومدم بود شده وزغ اندازه چشمام

 کردم نگاه

 گفت و کرد علی به نگاه یه حنا

 بزن حرف اینجوری اردالن با داد جراعت خودش به چطور کیه دختره این نکرد معرفی خودش زن منو خواهر داداشت چرا چی یعنی_

 

 دستشه شرکت سهام  از زیادی قسمت یه واقعه در اردالنه شریک دختر شهره دختر این میدونم فقط نمیدونم منم حنا چخبرته یواااش_



  داد خاتمه رو بینشون بحث میده توضیح چیو همه خودش اردالن احتماال اینکه گفتن با علی و اوردن ناهارو که بزنه حرفی اومد حنا

  بریم گفتم بهشون شد تموم هم حنا و علی غذای وقتی میکردم بازی غذام با بیشتر و بخورم نتونستم زیاد

  چی اردالن ولی_

  میگیرم اژانس نمیاین میرم دارم من بود اومده االن تا بیاد میخواست اگر اون_

 بریم میایم ماهم نه_

 

 

 برونمش نتونستم تهشم که حیف بود پارک جا همون اردالن ماشین رفتیم پارکینگ سمت

 یکی با و پوشیدم کاریمو سوار های لباس رفتم اتاقم سمت به خودم و کردم خودشون عمارت روونه اصرار با رو علی و هانا رسیدیم عمارت به

 جنگل دل به زدم اردالن اسبهای از

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۴۱_پارت#

 

 حوصله بی بود هفت که کردم نگاه ساعت به بود نیومده هم هنوز اردالن ولی بود شده تاریک تقریبا هوا که برگشتم سواری اسب از وقتی

 نیومد اردالن هم باز و شد شام وقت نفهمیدم ازش هیچی لبتها که کردم نگاه میشد پخش داشت که  فیلمی به و کردم روشن رو تلویزیون

 و بستم خرگوشی و کردم شونه موهامو و کردم عوض خرسی شلوار بلوز یه لباساموبا بخوابم گرفتم تصمیم که بود گذشته۱۱از ساعت

  پتو زیر خودموچپوندم

 هاشو لباس داره اردالن فهمیدم ولی زدم خواب به بودخودمو در به پشتم شد اتاق داخل اردالن و شد باز در که میشد گرم کم کم داشت چشمام

 گرم چشمام کم کم کنم تحمل شدم مجبور بودم خواب مثال چون من و بغلش توی گرفت منو تخت روی کرد ولو خودشو بعد و میکنه عوض

  رفتم خواب به و شد



 صدای که بیرون اومدم بغلش تو از یواش یواش بغلش تو هنوز من و بود خواب هنوز اردالن شدم بیدار میخورد چشمام به که نوری با صبح

  چرخید و اومد بیرون گلوش از نامفهومی

  شدم بلند تخت روی از دادم بیرون نفسمو

 

  کردم قفل درشو و شدم حموم داخل  به و برداشتم حولمو

  اومد لبم روی شیطانی لبخند یه

 خان اردالن بچرخیم تا بچرخ

  شد پایین باال در دستگیره که بودم نگرفت دوش مشغول

  گفت و زد در به ضربه چندتا قفله در دید وقتی و بیاد میخواست که بود اردالن

 نمیکنی؟؟ باز درو خانومی هانا_

 

  بگیری دوش بیای میتونی بعد بگیرم دوش من میکنی صبر شما عزیزم نه_

 خب؟؟ حموم بریم جدا جدا و کنیم صرفم اب اینقدر بگیریم دوش میتونیم نفری دو وقتی اخه چرا_

  مهمه برات پولش تو که نه حاال_

 خانمممممم مهمه که بله_

  برو بعد بیام  من کن صبر عزیزم خرنمیشم من_

 جهنم به_

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

 ۴۲_پارت#

 

  میشد دور که شنیدم وپاش صدای من و گفت اینو

  پرداختم دوشم ادامه به و گفتم درک به یه منم

 لباس داشتم بهش توجه بی شد اتاق وارد اردالن و شد باز در که میپوشیدم لباس داشتم نبود اتاق توی اردالن اومدم حموم از که وقتی

 گفت و گرفت دستمو جلو اومد که بودم پوشیده هامو زیر لباس میپوشیدم

 چی؟؟ یعنی اراک این_

 نکردم کاری که چیکار؟من_

 گفت بود شده قرمز عصبانیت از که صورت

 کنی تمکین باید و شوهرتم من رفته یادت اینکه مثل خواب به میزنی خودتو شب یا میکنی قفل رو حموم در که چی یعنی_

 کنم تمکین ازت باید دیگه نکنم رفک میکنی معرفی داداشت زن خواهر جلوش منو وقتی کنه تمکین بگو جونت شهره به برو_

 

  شد کم عصبانیتش و رفت باال لبش گوشه

 شده حسودیش خانم بگو پس_

 بود کرده دود سرم حرص شدت از شم عصبانی که بود من نوبت

 داداشت زن خواهر همون میدم ترجیح ولی شم زنت شدم مجبور به من نه عزیزم نه  میکنم حسودی من کردی فکر هه حسودیییی حسودییییی_

 بکش رو دستت پس باشم

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



 ۴۳_پارت#

 

  بود برگشته هم اردالن عصبانیت حاال

 

  میکنم تعریف روبرات چیز همه موقع به است شهره بخاطر رفتارات این میدونم که من_

 مگفت بودم افتاده لج سر

  تو لطف به دارم کار کلی کن ولم کنی تعریف نمیخوام نمیخوامممم_

  منی زن تو نمیدونه و کنه زندگی ما با وقتی چند میاد داره شهره بدون فقط خواستی خودت باشه_

 کنی؟؟؟ چیکار میخوای رو عروسی_

 نمیفهمه هیچی دارن نگه بسته رو دهناشون همه اگر پس میاد عروسی از قبل اون_

 گفتم بدرکی و انداختم باال هامو هشون

 بپوشم هامو لباس میخوام کن ولم اگرمیشه حاال_

 بدم؟ توضیح نمیخوای واقعا یعنی_

  نه گفتم بار یک_

 ام اماده و حاظر من خواستی هروقت باشه_

 خیال و فکر دنیا یه موندمو من و شد خارج اتاق از و کرد ول دستمو و گفت اینو

 

 ...لعنت بپرسم ازش چیزی نمیگذاشت که غرور این به لعنت

 

  ببریم پیش اونجا کارارو تا پیشش میرم که گفتم بهش و زدم زنگ حنا به پوشیدم لباسهامو

  ها سنت این تحمل سخته چقدر و مردم این حرف خاطر به فقط اونم اجباریم ازدواج کارای

  کنه اماده ماشین یه گفتم بود عمارت ی کاره همه تقریبا که محمد به پس بود ساعت یک تقریبا علی و حنا عمارت تا ما عمارت ی فاصله



 افتادم راه به حنا عمارت سمت به و شدم اماده خودمم و

 

 کردم مشغول خودمو اردالن های تماس به توجه بی و موندم حنا ی خونه شب تا

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۴۴_پارت#

 

 

  حنام خونه من که بود رسیده گوشش به ها خبر حتما

 حناگفت که میدیدم فیلم داشتم حنا کنار خوردیم علی و حنا با رو شام بود شده۱۱ ساعت

 

 عمارت؟ بری نمیخوای هانا_

 اینجاا؟؟ اضافیم چیه_

  اضافی چرا عشقمی خواهرمی تو خله حرفیه چه این دیونه نههه نههه_

 بشه عصبانی شاید میگم همین بخاطر حساسه خیلی زمان روی اردالن بود گفته علی اخه میدونی

 درسته اربابم هنوزم خودم من سوما نداره اشکال میشه پیداش شب نصف میره خودش دوما نمیترسم ازش من اوال بشه عصبانی بزار بدرک_

 بزنیم حرف درموردش نمیخوام اصال دیگه پس نباشم ارباب دیگه که نمیشه این بر دلیل ولی کردم واگذار اردالن به هارو کار موقتا

 



 گفت و انداخت باال هاشو شونه حنا

 

 هااااا من بدبخت شوهر سر رو نشه اوار خانتون اردالن این دیگه روز دو فقط میدونی خودت هرجور باشه_

 

 ببینم ور فیلمم ادامه میخوام شو ساکت هم حاال نمیزارم نترس دلم عزیز نه_

 

 

 اردالن که داد خبر و اومد ها خدمتکار از یکی جمیله که بود گذشته ساعتی یک تقریبا دادیم تلویزیون به رو حواسمون هردو و گفت ای باشه حنا 

 اومده

 

 اومد خانتون که برسه داد به خدا اوه اوه_

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۴۵_پارت#

 ولم نچسب این تا کردم گور گم خودمو قرارداد اون بعد بود شهره نکریه صدای شنیدم اشنا صدای یه یهو بیارن غذاهارو بودیم منتظر:اردالن

 کنه

 بود کرده عصبیم بدجور شهره حضور و هانا زده بهت قیافه  کنم مخفی هانارو نسبت شدم مجبور

  بیرون اومدیم تورانرس از گرفتم دستشو

 شهره میکنی چیکار اینجا:اردالن

 کردی گم خودتو چرا پیچوندی؟ها منو چرا پس من خواستگاری بیای نبود قرار مگه چی یعنی اردالن وااا:شهره



  شدم اشنا شهره بابای با موقع اون بود پیچونده هارو قرار تمام و بود زده نارو بهم معاونم بودم ورشکستگی مرز تو پیش دوماه هوفففف

 بار چند میشناختم عمیلشو و نچسب دختر میدم هارو خسارت کل منم من دختر خواستگاری بیای اگر گفت بهم بودم بسته داد قرار باهاش قبال

 و شدم پشیمون دیدم هانارو وقتی ولی بدم طالقش مدت یه بعد کنم ازدواج باهاش میخواستم کردم قبول بودم مجبور بهم بود داده نخ

 کرد پیدام که االن تا مختلف های بهونه به پبچوندمش

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۴۶_پارت#

  بود شده پیداش کجا از امروز نمیدونم

  اومدم خودم به شهره صدای با

  بهم جسبوند خودشو

 طریق از نکن کاری داری من بابای پیش سفید چک دوتا تو اردالن گفت نداد اجازه که کنم مخالفت اومدم بگردیم بریم جونمممم اردالننننن

  بودم کرده فراموش اینو شد بسته دهنم کنم اقدام اونا

 بریم کجا باشه هوفف

 اونجا؟ بریم گذاشتم قرار دوستام با اینجا شده باز جدید رستوران یه:شهره

  کردم قبول اکراه با

 اوردی؟ نماشی

 بیبی اره کرد باد دهنشو ادامس

 زد بهم حالمو اهه سبک دختره چندش

  شدیم سفیدش مازراتی سوار



 ادرس:اردالن

 ............شهره

 بود جالب نظر به رسیدیم رانندگی ساعت ۱ بعد افتادم راه گفت که سمتی اون به

  اتش و اب کافه

 و کردیم علیک سالم دوستاش با میکردم دق شهره این با وگرنه بود خوب داخلش حداقل خوبه رفت تختا از یکی سمت به شهره داخلش رفتیم

 وایساد منتظر و اورد رو منو گارسون هاشون دستی بغل به بودن چسبیده سبک خودش مثل دوستاشم نشستیم

 یخ سیب قلیون سرویس بعدشم مخلفاتش با شاندیز گفتم بهش کردن نگاه بدون 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۴۷_پارت#

  نمیکرد ولم بهم بود چسبیده شهره دیوار به بکوبم سرمو بود مونده کم ساعت نیم این طول تو بیارن غذارو تا کشید طول ساعت نیم

 کنیم اماده خودمونو باید بگو انشاال کیه عروسیتون جون شهره:سیما

 اردالن؟ نه مگه عشقم زوده خیلی دورم کرد حلقه دستشو خندید عشوه با هشهر

 کردم تایید و زد لبخندی اجبار به

 میرم پامیشم وگرنه بهم نچسب انقدر شهره خودتو کن جمع گفتم گوشش زیر بفهمن دورش های مگس که این بدون

 نیاره کم ستاشدو پیش اینه ظعفش نقطه میدونستم کرد جمع خودشو گرفتو جدی تهدیدمو

 ها جدیدی قولی به اقایون سمت رفتم شهره شر از شدن خالص برای فاصله این تو منم بخورن ناز با غذاهاشونو تا کشید طول ساعت ۱ حدود

 هاشون رل



 بدتراز تایدوس با هم شهره میکشیدم قلیونمو و بودم باهاشون صحبت گرم میخوان رابطه واسه فقط رو دخترا بود معلوم بودن خوبی پسرای

 بود علی گرفتم فاصله جمع از خواهی معذرت یه با اومد در گوشیم صدای میکرد لوندی و میخندید عشوه با خودش

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۴۸_پارت#

  خوبی داداش سالم:علی

  گیرم نمیفتاد عملی دختره این ولی میشدم ورشکست کاش خونه بیام میخوام نمیکنه ولم نچسب این نیستم خوب نه

 بگیریم هارو چک تا باشی ریلکس باهاش کن سعی نباش نگران داداش میکنیم درست:علی 

 بود؟ خوب حالش کجاست هانا:اردالن

 کشیش منت بری باید شهره بعد بود پر توپش داداش زن شدی بدبخت داداش خان وای وای:علی

 بای دیگه کن قطع باشه هوففف

 جون شهره با بگذره خوش اوکی:علی

 بودم بریده سرشو بود دستم دم

 بود ۱۱ ساعت پیششون برگشتم رفتم

  شده دیر خیلی پاشید نمیخواید

 هم ها عملی اون واسه کردم خداحافظی گرم پسرل با بهم چسبید اومد سریع شهره اکراه با هم دخترا پاشدن سریع بود خداشون از پسرا انگار

 ماشین به رسوندم خودمو سریع دادم تکون سر

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 



☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۴۹_پارت#

 شهره

 خوشش من از ولی بدم پا بهش کردم سعی خیلی هامو تماس جواب نه میداد پیامامو جواب نه بود کرده گم خودشو اردالن بود ماه چندین

 توجه بهم اصال ولی شرکت میرفتم هرروز مختلف های بهونه به شدم مردونگیش و هیکل اون عاشق دیدمش بابا شرکت تو بار اولین نمیومد

 اهاشب اردالن اوردن دست به واسه بود نخم تو بد معاونش میشد من عاشق باید میشد ما مال باید مرد این بودم گرفته خودمو تصمیم نمیکرد

 و چک پیشنهاد دیگه کشور یه فرستادم خودشم بریزه بهم هاشو معامله کردم مجبورش و بستم دهنشو رابطه تا چند با هم رو ریختم

 مامان هم وقتی از بودم دخترش تک چون میکرد تهیه واسم میخواستم هرچی همیشه ولی بود ناراضی اولش دادم بابا به خودم هم خواستگاری

 مرغ مثل بود رفته بابا که صبح از خونه موندم خودمم بده اردالن با پیشنهادو این تا شرکت فرستادم بابارو بود شده دوبرابر عالقش بود رفته

  اومد اتاقم در صدای کردم سرگرم خودمو شب تا میومد ۸ ساعت بودم سرکنده

 تو بیا 

 باشید شام میز سر دیگه دقیقه ده گفتن اوردن تشریف اقا خانوم بود خدمتکارا از یکی 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۵۲_پارت#

 کردم بغلش پایین رفتم هارو پله عجله با و کردم مرتب لباسامو

 نباشی خسته جون بابا سالم:شهره 

 شد باز نیشم یدونم یکی باشی سالمت بوسید عمیق پیشونیمو

 کرد اخمی کردید صحبت نباباجو



 خواستگاری بیاد اشنایی کوتاه مدت یه بعد گذاشتیم قرار و داره دستم سفید چک دوتا قرار طبق کردم صحبت عزیزم اره

 بابایییی مرسی واییییی شدم اویزون گردنش از

 میرسیدم رویاهام مرد به داشتم باالخره نداشت حد که بودم خوشحال قدری به

 اومدم خودم به اردالن صدای با

 میمونی کجا:اردالن 

 ندارم ها جا این به عادت من هتل تو بمونم نمیتونم دیگه ولی اومدم دوروزه....  هتل 

 میبره خوابشون سلطنتیشون تخت رو فقط مادمازل نبود یادم هه:اردالن

 سر میریم میگیریم عروسی راست یه خواستگاری میای بعدش میمونم اونجا مدت یه عمارتت بیام میخوام گفتم طعنش به توجه بدون

 زندگیمون

 میکنیم صحبت هم قضیه اون راجب دنبالت میفرستم راننده میکنم هماهنگ اوکی گفت اخم با کرد روشن ماشینو

 

  

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۵۱_پارت#

 بوسیدم محکم لبشو

 یییهانی مرسیی

 ساعت نیم بعد هتل سمت افتاد راه اردالن بستم کمربندمم نشستم صاف گرفت خندم  نشوو اویزونم بشین صاف کرد جدا خودش از منو

 داشت نگه هتل در جلوی رسیدیم

  کردم تعجب



 من؟ با نمیای

 میفرستم ماشینم باهات میکنم هماهنگ خودت برو دارم کار عمارت نه

 باال؟ رمب تنها من اردالن چی یعنی

 میگیرم تماس باهات خودم باال برو نبودییییییی تنها االن تا مگهههه زد داد عصبی

 میشه عاشقم اردالن اره اینا میشه تموم شدم پیاده و دادم تکون سر بغض با

 مجبورش که حاال اریمد هانا با اساسی جنگ یه عمارت سمت روندم سرعت با میشه اویزونم هی نمیخوامش نمیفهمه نفهم زبون دختره:اردالن

 بود الزم تحمل یکم فقط میکردم درستش کنه خراب شهره نمیدادم اجازه بود اومده راه باهام که حاال کنه ازدواج باهام کردم

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۵۲_پارت#

  کردم ول عمارت وسط ماشینو کرد باز درو سریع اقا اسعب زدم بوق دوتا عمارت رسیدم باالخره

 بیارن.... رستوران از ماشینمو بسپر ها بچه به عباس مش

 .......هتل ببرن ماشینم این

 بهشون میسپرم االن همین اقا چشم

 هوفف کنم راضی شقو کله دختره این چجوری کردم مکثی اتاق در جلوی افتادم راه باال سمت به خوابیدن فهمیدم بود خاموش چراغا داخل رفتم

 کردم عوض لباسامو بود من به پشتش هانا بود خاموش چراغا کردم باز درو بودم عصبی خیلی بشه باز فکرم تا داشتم رابطه به شدید نیاز

 بغلم گرفتمش هبکن بازیشو بزار بهش نگفتم هیچی خوابه میکرد وانمود داشت بود بیدار بود نامنظم هانا های نفس تخت رو رفتم یواش

 برد خوابم کی نفهمیدم بودم خسته انقدر بستم چشمامو کشیدم عمیقی نفس تنشو عطر

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 



☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۵۳_پارت#

 بود ناشناس شماره کردم باز چشمامو زور به تلفنم و حموم دوش صدای با

 بفرمایید؟

 کجایی؟ خوبی بخیرر صبحت عشقممم سالمم:شهره 

 نزاشتی که بودم خواب تختم تو خوبم

  بخواب خوب اینجا بیا عسیسمم اخی:شهره

  زدی زنگ میخوای چی

 شده قدیمی اوردم که اینایی مدل دارم الزم لباس خرید بریم دنبالم بیا میرفت یادم داشت شد چی دیدی وایییی

 کردم قطع تلفنو برو تخود شهره بیام نمیتونم من

  کنه خوب حالمو میتونست هانا با رابطه یه فقط االن مزخرفش صدای اون با روزم تو رید اهه

  قفله در دیدم کشیدم رو دستگیره

 واا

 شدم وارد محبت در از

 نمیکنی؟ باز درو خانومی هانا

 میگیری دوش میای بعد  بگیرم دوش من میکنی صبر شما عزیزم نه

 بریم؟ جدا جدا کنیم مصرف اب همه این کنیم حموم دونفری میتونیم یوقت اخه چرا

 مهمه برات پولش که نه حاال

 میکردم فکر بهش که بود چیزی اخرین پول گرفت خندم

 خانوممممم مهمه که بله



 برو بعد بیام من کن صبر عزیزم نمیشم خر من

 نیومده دختر این به خوش روی شدم عصبی دیگه

 جهنم به

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۵۴_پارت#

 بخره مخمو میخواد شهرست دوباره ندادم جواب هوففف میزنه زنگ داره تلفنم دیدم که بپوشم لباسامو رفتم

 اومد اس گوشیم به که میپوشیدم داشتم لباسامو گذشتم حموم شر از 

 رفتم سمتش به

  بود شهره بابای طرف از مپیا

 رو میره دودمانت میزارم اجرا هارو چک و میبندم دخترم عشق رو چشم وگرنه بدی انجام میخواد هرکاری و نکنی ناراحت منو دختر که بهتره)

 هستم کارات تک تک مواظب هوا

 

 ( محتشم

 نکنه کارارو این هوس دیگه که سری این بکنمش جوری باباش زده زنگ سلیطه داشتم کم همینو فقط

  گرفتم شمارشو

 عسلمم جونممم

 اونجام دیگه ساعت نیم باش اماده

 میشم اماده االن چشممم



  بیرون رفتم کردم قطع تلفنو

 میپوشید لباس داشت هانا بود مشغول فکرم باال رفتم خوردم قهوه یه فقط بود اماده صبحانه میز

 گرفتم دستشو جلو رفتم

 چی؟ یعنی کارا این

 نکردم کاری که من چیکار؟

 بودم انفجار مرز تو

 کنی؟ تمکین باید که نرفته یادت شوهرتم من خواب میزنی خودتو شب یا میکنی قفل حمومو در چی یعنی

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۵۵_پارت#

 کنه تمکینت بگو جونت شهره به برو

  کنم تمکین ازت باید دیگه نکنم فکر میکنی معرفی داداشت زن خواهر منو جلوش وقتی

 شده حسودیش خانومم پس شد پوچ عصبانیتم تمام

 شده حسودیش خانوم بگو پس

 شده عصبی دیده پرچم گاو مثل

 دستت پس باشم داداشت زن خواهر همون میدم ترجیح ولی بشم زنت شدم مجبور من نه عزیزم نه میکنم حسودی من کردی حسودی؟فکر هه

 بکش رو

 میکردم توجیح براش رو شهره قضیه باید حرفش این با شد بلند سرم از دود

 میکنم تعریف واست چیزو همه موقع به شهرست خاطر به رفتارات این میدونم که من



 تو لطف به دارم کار کلی کن ولم کنی تعریف نمیخوام نمیخوامم بود افتاده لج سر

 کنه زندگی ما با وقتی چند اینجا میاد داره شهره بدون اینو فقط استیخو خودت باشه

 کنی؟ چیکار میخوای رو عروسی

 نمیشه چیزی دارن نگه بسته دهنشونو همه اگر پس میاد عروسی قبل اون

 درک به گفت باال انداخت هاشو شونه

 بپوشم لباسامو میخوام کنی ولم میشه حاال

 بدم؟ توضیح نمیخوای واقعا یعنی

 نه گفتم بار یک

 نکردم اصرار دیگه

 بگو خواستی هروقت باشه

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۵۶_پارت#

  بیرون اتاق از اومدم عصبانیت با

 خانوممممممم منیره

 خانونممممممممم منیرهههه

  بیرون اومد خونه اشپز از سریع

 باشن باید همه حتما میکنم تکرار جا یه میکنی جمع خدمتکارارو کل شب شده؟ چی اقا جانم

 حتما اقا چشم



 بود داغون خیلی اعصابم هتل سمت روندم شدم سیاهم بوگاتی سوار رفتم بیرون سمت به

 میکنم ازدواج عفریته اون با نه میدم دست از هانارو نه میکردم درست رو اوضاع این باید

 گرفتم شمارشو هتل ویجل رسیدم

 عشقمم جونمم:شهره 

 سریع پایین بیا

 اومدم اوکی:شهره 

 شد سوار عشوه با خانوم ربع یه بعد

 عزیزممم اومدی خوشحالم لبم به زد کوتاهی بوسه افتادم باباش یاد که کنار بکشم اومدم ببوسه لبمو شد خم

 بریم؟ کجا

  خرید بریم اول:شهره 

 اوکی

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۵۷_پارت#

 میکرد وز وز داشت گوشم دم یکسره معروف پاساژ یه سمت روندم

  رسیدیم فرسا طاقت ساعت ۱ بعد

 رسیدیم شو پیاده

 زود چقدر عع:شهره



 نیستی اطرافت متوجه میزنی حرف که بس

 شد اویزونم ونمیم مثل دوباره شد پیاده ناز با

 بعد ساعت ۲

 میکنی خرید چقدر شدم خسته شهره دیگه بسه:اردالن 

 بخوری ناهار بریم هانی اوکی

 بیا بزارم وسایلو من پاساژ شاپ کافی برو

 گلمم باش خودت مواظب

  گذاشتم وسایلو ماشین سمت افتادم راه

 نکنه کاری شق کله دختره بودم هانا نگران

 برداشت گوشیو محمد دوبوق بعد عمارت زدم زنگ

 خونست؟ خانوم محمد

  برنگشتم هنوز خواهرشون خونه رفتن خانوم شما از بعد نه ارباب سالم

 جونم به میفته تر کم میشه سرگرم خوبه کردم قطع تلفنو

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۵۸_پارت#

 بود بهتر میخوردم کوفت میخورم خونمو دارم غذا جای به نشستم شهره جلوی اپش کافی داخل

 میزنه فک داره سره یک پروتزیش لبای اون با



 سفارش باید سریع عروسمو لباس بمونیم ماه چند المان بریم عسلم ماه بگیریم خودمون عمارت تو دارم دوست عروسیمونو ارسالن:شهره

 شبدوزن باید طراحا بهترین بدم

 میرفت پیش پدربزرگمم ازدواج تا میکردم ولش هوفف

 دارم کار عمارت برم باید بخور غذاتو زود فکرا این واسه زیاده وقت عزیزم شهره

 هتل بمونم نمیتونم دیگه میام کی من پس

  برات میفرستم راننده فردا

 هانی اوکی

 کردم صدا گارسونو غذا بعد

 حساب صورت

 اقا چشم

 دفتر الی گذاشتم کارتو اومد فترد با ثانیه چند بعد

 :***رمز

  اومد کارت با دقیقه ۵ بعد

 شهره شو بلند

 زیرش بودن زده دوقلو چسب انگار پاشد نارضایتی با

 عزیزم اخه داری عجله انقدر چرا اردالن

 بدم انجام باید دارم کارا سری یه عزیزم ندارم عجله گفتم میرفتم ماشین سمت که همونجوری گرفتم دستشو

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



 ۵۹_پارت#

 بود شده ۶ ساعت هتل سمت روندم سرعت با

  هتل نگهبان دست دادم خریداشم کردم پیاده زور به رو شهره

 تعمار بیای میفرستم راننده فردا من باال برو االن دارم واجبی کار گلم شهره

 عزیزم چشم گردنم دور انداخت دستشو

 هانی بای:شهره 

 فعال دادم تکون دست 

 حیاط وسط کرد باز درو سریع دوتا زدم بوق میکرد صحبت محافظا با در دم محمد  عمارت سمت روندم تا ۱۲۲ سرعت با رول پشت نشستم

 کردم ول ماشینو

 ارباب نباشید خسته:محمد

 اومده؟ خانوم

 نیومدن هنوز اقا نه

 کن پارک ماشینو اوکی

 داخل رفتم

 اشپزخونه سمت رفتم اول

 میخورد چایی داشت خانوم منیره

 خانومم منیره

 نباشید خسته اقا سالم

 باشن جمع همه دیگه ساعت ۱ تا هم خدمتکارا سالن بیارید واسم قهوه یه مرسی

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 



☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۶۲_پارت#

 میخورم تلخمو قهوه دارم نشستم خودم مخصوص مبل رو

 داره درست تنبیه یه امشب میشه سر خود داره خیلی نداد جواب هانا زدم زنگ باز ۲

 جمعن خدمتکارا همه اقا:منیره 

 موندش؟ مینو دختره اون

  رفت سریع درمانش بعد اقا نه

 همینجا بیان بگو خوبه

 اقا چشم

 بودن جلوم زیر به سر همشون دقیقه ۵ بعد

 میشه مستقل عمارت تو طوالنی مدت یه میاد مهم مهمون یه فردا:اردالن 

 میمونه اینجا دالیلی به که منه برادر زن خواهر فقط خانوم مدت این تو

  بزنه عروسی و خانوم نسبت از حرفی نداره حق هیچکس

 یادتونه؟ که نفرو چهار اون سرنوشت

 میارم سرتون ونوا از بدتر

 فهمیدید؟

 چشم اقا بله

 همتون برید خوبه

 کنید خبرم اومد هانا لطفا بخوابم میرم من خانوم منیره

 ارباب چشم زد مهربون لبخندی



 کنید استراحت راحت شما

 برد خوابم سریع بستم چشمامو هانا تنبیه به فکر با تخت رو کردم پرت خودمو لباسا همون با رفتم اتاقم سمت به

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۶۱_پارت#

 شدم بیدار خانوم منیره صدای با

 اتاق به بیاد داشت اجازه اون فقط

 بود نگران چهرش

 خانوم منیره شده چی بودم خوابالود 

  خواستم نیومدن هنوز خانوم ارباب

 پرید سرم از خواب

 چنده؟ ساعت چی

 ارباب۹:۳۲:منیره 

  میزنم زنگ بهش االن من برو شما باشه هوفف

  کنیم سرو کی شامو ارباب چشم:منیره

 برو شما خانوم منیره بهت میگم

 داد تماس رد بهش زدم زنگ برداشتم گوشیمو سریع

 نداد جواب زدم زنگ باز

 نمیداد جواب یا میداد تماس رد یا هربار زدم زنگ بار ۲۲ حدود



 اتاق از بیرون رفتم شدم بلند 

 میزد حرف خدمتکارا از دوتا با سالن تو خانوم منیره

 میاد دیر خانوم باشه اماده شام دیگه دقیقه ۲۲ تا خانوم منیره

 ارباب چشم

 گرفتم علیو شماره جیبم از دراوردم گوشیمو

 داد جواب دوبوق با

 خوبی داداش سالم

 اونجاست؟ هانا سالم

 فعال اوکی قتهو خیلی داداش اره

 داداش فعال

 داره عواقبی چه من با لجبازی بفهمه تا امشب میکنم کاری

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۶۲_پارت#

 خونه بیرون من زن ولی بود ۱۱ ساعت نداد جواب باز گرفتم گوشیشو دوباره شام بعد

 دمحمدددد:اردالن 

 محمدددد

 شده ارباب؟چیزی بله اومد سریع

 علی عمارت سمت میریم کن اماده ماشینو نه



 میکنم اماده سریع ارباب چشم:محمد 

 اشپزخونه سمت رفتم

 اتاقشون تو خدمتکارا کل و باشه شده تموم کارا میام وقتی بیرون میرم من خانوم منیره

 راحت خیالتون ارباب چشم

  عقب نشستم نداشتم رانندگی حوصله بود کرده اماده وماشین محمد حیاط سمت رفتم

  رسیدیم دقیقه ۴۲ بعد عمارت سمت روند رول پشت نشست محمدم

 کرد باز درو خدمتکار زدم رو خونه در شدم پیاده سریع داخل رفتیم وقتی کرد باز عمارت در مستخدم زد بوق ۱

 اومدید خوش ارباب سالم

 اومدم بده اطالع دادم تکون سر

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۶۳_پارت#

  سالن تو بودن نشسته داخل رفتم

 کمم؟ من فقط جمعه جمعتون

 اومدی خوش داداش خان سالم شد بلند علی

  کرد بغلم مرددنه 

 مرسی

  ردک جمع خودشو سریع  فهمید کردم هانا نگاه سرد چشمای با

 خودمون عمارت میریم دیگه دقیقه ۱۲ تا میشی اماده میری گفتم اروم میبوسیدم لپشو که همونجوری سمتش رفتم



 پشتش بردم دستمم کنارش نشستم

 گفت اروم

 بکش دستتم جونت شهره پیش برو شما نمیام هیجا من: هانا

 بیاره خواهرتو دخل بگم علی به همینجا که نمیخوای جداا عع

 پرید رنگش

 مطمئنم نمیکنی کارو این تو نه:هانا

 فقط کن نگاه وایسا خانومم اوک

 علی

  سمتم برگشت

 داداش خان جانم

 درسته؟ میمیری بمیر بگم

 میکنم برات من بخوای هرکاری داداش کن امر فقط تو زد لبخندی

 میتو میگمم که کاری پس اوک

 بریم پاشو اردالن نه مگه شده دیر خیلی شم حاظر برم من:هانا

 خودش دنبال کشید گرفت دستمو

 داریم کار کلی دیگه بریم شدیم مزاحمشون زیاد عزیزم دیگه نه زد لبخندی زور به میزدم حرف داشتم کجا خانومم عع:اردالن

 بریم اوک باال انداختم شونه

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



  ۶۴_پارت#

 لپو سمتم اومد ریلکس خیلی ولی گوشم تو بزنه که االنه کردم احساس کردم جمع خودمو و ترسیدم کرد نگاهم سردش چشمای با وقتی:هانا

 بوسید

 دیگه دقیقه ۱۲ تا میشی اماده میری:اردالن

 من با میزنه حرف اینجوری حقی چه با شدم عصبی

 جونت شهره پیش برو هم شما نمیام هیجا من

 بیاره خواهرتو دخل بگم علی به همینجا که نمیخوای جدا عع:ناردال

 گذاشت ضعفم نقطه رو دست پرید رنگم

 کشیدم گرفتم دستشو اردالن نه مگه شده دیر خیلی شم حاظر برم من پاشدم سریع شدم مطمئن علی حرف با ولی کنه کارو این نمیکردم فکر

 خودم دنبال

 دممیز حرف داشتم کجا خانومم عع:اردالن

 داریم کار کلی دیگه بریم شدیم مزاحمشون زیاد عزیزم دیگه نه زدم زورکی لبخندی

  بریم اوکی

 کردم بغل حنارو در دم پوشیدم لباسامو

 باشه؟ عزیزم میگی من به شد هرچی:هانا

 ابجی چشم

 شدیم ماشین سوار کردیم خداحافظی

 ازش نیومد در صدایی خونه برسیم تا نمیگفت هیچی اردالن

 ناردال

 خونه برسیم تا نگو هیچی هیششش

 بهت بدم توضیع بزار

 خونه برسیم تا باش ساکت نمیخوام توضیع



 بشه اینجوری نداشت سابقه ترسیدم بودن خواب همه انگار نبود هیچکس بود کامل سکوت شدیم خونه وارد وقتی

  اومدم خودم به اردالن صدای با

  فهمیدی بیام تا میشی اماده بازی اتاق میری

 نباشی امادده اگر حالت به وای فشرد گرفت بازومو

   شکست دستمو کن ول باشه

 خوبه

 گاهم شکنجه اتاق سمت رفتم منم اتاق سمت رفت اون باال رفتیم

 شب فردا وانشات ادامه........ 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۶۵_پارت#

 میاره در سرم امشب منو احتنایی بی تمام تالفی میدونستم کشیدم عمیقی نفس اتاق در جلوی

  موند زیرم لباس فقط اوردم در کال لباسامو گذاشتم واسش لی شلوار یه اول خواستش طبق داخل رفتم کردم باز درو هوفف

  کردم حس شونم پشت داغشو نفسای ببافم موهامو برداشتم ربانو انداخت بهم نگاهی نیم کرد باز درو که بردارم ربان کمد سمت رفتم

 میبندم من بده:اردالن

 رفت عقب شد تموم کارش وقتی موهام بافتن به کرد شروع اروم بهش دادم

 بیام تا اتاق وسط برو

 وایسادم بهش پشت همونجا بود دایره یه اتاق وسط بهش کردم پشتمو



 یه که برگردم اومدم کردم حسش پشتم یهویی برنگشتم ولی شنیدم قدماشو صدای میپوشه شلوارشو داره فهمیدم اومد که صداهایی از

 چشمم رو بست بند چشم

  نخور تکون:اردالن

 پشتم کرد سفت گرشو

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۶۶_پارت#

 بستی یچ واسه اردالن؟اینو میکنی چیکار

 بود تخته مثل کردم حس پشتم چیزیو یه سفتی ولی زمین بخورم بودم اماده داد هلم سمت یه به برد گرفت دستمو نگفت هیچی

 نمیده جواب میدونستم نگفتم هیچی

  بود تخته وصل که پابندی و بند مچ به بست پاهامو و دست

 نمیده جواب هم بگم چیزی تممیدونس نگفتم هیچی شد بلند پاهامو کرد سفت قشنگ که این بعد

 میشنیدم هاشو قدم صدای

 شد گرم سینم یهو

 میزد شالق داشت دوباره اههه

 هانا بشمار

 توضیع کن صبر اردالننن

  اخخخخخ

 بده توضیع نگفتم بشمارررر  گفتم:اردالن 



  بزن یواش باشه

 یک

 دوو

 سه اهه

 بسهه اهه چچچهار

 پنجج زد تر محکم بعدی

  میکنی لج شوهرت با نمیدی؟حاال منو لفنت جواب حاال:اردالن 

 ارههههه؟

  شکمم کوبید محکم

 نزن کردم غلط

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۶۷_پارت#

 بکشی درد تا مونده حاال

  بشماررر

 شش

 .......... 

 کنم صبر نتونستم دیگه شمردم ۱۵ تا



 کن بس توروخدا کردم غلط اردالن

 امن کلمه بود گفته افتادم اردالن حرفای یاد شمردن واسه نداشتم نا دیگه میزد فقط

 اربابببب گفتم سریع

 میومد نفساش صدای فقط کرد بس

  دلم عزیز مونده اصلیت درد هنوز

 برگردوند رو تخته هوامم رو کردم حس یهوو تمیسوخ بودم داده تکون دستامو انقدر اشک از بود شده خیس صورتم کن اعتماد شوهرت به

  عقب

 اردالنن میفتمم اردالن

   کرد باز ته تا کرد باز پاهامو مچ نمیفتی هیشش:اردالن 

 شنیدم شلوارشو زیپ صدای

 کرد واردم ته تا یهوو

 اههههه جیغغغغ

 میزد تلمبه محکم بهم توجه بدون

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۶۸_پارت#

 کردم حس کلیتوریسمم تو عمیقی سوزش

 یواششش اردالنننن



 کردم حس وقفه بی کشیدن درد دقیقه ۲ بعد توم میکرد دسته تا محکم هم پشت میخورمم جر دارم کردم احساس میزد تلمبه خشک خشک

 ارضا توم یهوو دقیقه ۱۲ بعد بوسید عمیق لبمو روم شد خم میکشیدم اه تلمبش هر با ههمرا کمرش دور کردم حلقه پاهامو میبرم لذت دارم

  شد

 توم نکن خالی میشمم حامله اردالنن

 میشیم پیر داریم دیگه عزیزم بشم بابا منتظرم

  چشمم از برداشتم بندو چشم کرد باز دستامو پاشد اروم کن باز دستامو

  بود مونده شیرش مردونگیش سر بود پایین نصفه تا شلوارشم بود شده قرمز اردالن صورت کرد ادتع نور به چشمام تا زدم پلک بار چند

  خوردیش:اردالن 

 شد گرد چشمام: هانا 

 چیی؟

  بخورش قشنگ بیا داری دوست خیلی چشمات با خوردیش میگم

 شد صرف قبال مرسی:هانا 

] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۶۹_پارت#

 شونش رو کرد بلندم یهوو واست شده تنگ دلم کنم مزت میخوام منم عوضش زد شیطانی لبخندی

 جیغغغغغ

 زمین بزارم میفتم اردالننننن

 دهنش جلوی م*س*ک و بود من دهنم جلوی مردونگیش که جوری گردوند برم هوا رو



 کشید ای مردونه اهه نوکش به زدم زبون بازی بازی دستم گرفتم مردونشو بیفتم نمیذاشت بود گرفته سفت پاهامو زد عمیقی مک

 کشیدم عمیقی اه شدم لذت غرق گرفت محکمی گاز ک*م*س*ک های لمبره یکو

 خوردممی واسش داشتم چقدر نمیدونم بود خوشمزه نبات اب مثل خوردنش به کردم شروع دهنم تو کردم سرشو دستم گرفتم و*ش*ر*ی*ک

 داخلم بکنه داشتم عمیقی نیاز میدونم فقط من واسه اونم

 کنم تحمل نمیتونم دیگه اردالنن:هانا

  داخلم بکن

 توم کرد فرو محم گرفت پامو دوطرفه گردوند برم یهوو

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۲_پارت#

 یواش یواش اتاق تو شد پخش بدنامون صدای دادم تکون خودمو ریتمش با همراه گردنش پشت کردم حلقه دستامو شد لذت زا پر وجودم

 میخواست تر محکم دلم میداد تکون خودشو

 ش*ر*ی*ک رو پاشید ابم کردم لرزیدن به شروع یهو زد  دیگه ضربه دوتا ترررر محکم اردالن اهههه

 دممنش من زووده هنوززز:اردالن 

  تر محکم بده ادامه

 شدیم ارضا باهم دقیق ۱۲ بعد کرد زدن تلمبه به شروع قبل از تر محکم

 زدم ای بوسه لبش رو هستیی عالی دختر هوففف

 اردالن بده نشونم جدید چیزای

  زد معروفش لبخندای اون از

  بود پالستیکی ر*ی*ک یه و گیره دوتا سمتم مداو برداشت چیز تا چند رفت ها قفسه سمت به روش گذاشت منو افتاد راه تخت سمت به



 سینم تخت زد دستشو

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۱_پارت#

  نخور تکون:اردالن

  پاتختی رو تگذاش کرد روشن پارافین تا یه برداشت فندکشو کرد باز بغلو کشوی سینم نوک به زد هارو گیره

 ارباب نسوزونیم

  زد وری یه لبخند

 نترس هست حواسم:اردالن

 هم دومی شد تموم اولی زیاد نه ولی سوختش ذره یه نافمم تا چکید سینم رو گرفت داشت برش شد بلند شدن اب شمعا دودقیقه بعد

 پام بین ریخت برداشت

 اهههه

 سینم رو از بود کشیده هارو گیره کردم حس سینم رد عمیقی درد یهوو دهنش تگرف لبمو م رو شد خم روم اومد طرف اون کرد پرت شمعو

  میزد لذت از پر های مک اروم اروم گردنم تا کشید زبونش از کرد ول لبامو بود شده امده بر هام سینه نوک

 گردنمه میشه کبود اردالن:هانا 

  داری شوهر تو بفهمن همه که توه مالکیت مهر اینا هیشش

 دهنش تو کشید موسین نوک

 کشیدم محکم موهاشو خودم به میپیچیدم مار مثل میخورد هامو سینه گرسنه نوزاد یه مثل اهههه

 



☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۲_پارت#

 کردم خیسش مدهن تو کردمش فهمیدم دهنم جلوی اورد پالستیکیو ر*ی*ک شد بلند یهو

 بود تر کوچیک خودش اندازه از جلوم کرد یهوو کرد روشنش

 بود پر جلوم با پشتم سوراخ کرد پشتم وارد خودشم

 اخخخخ اههه اهه

 وارد انگشتشو دوتا کرد وریم یه گوشه کردش پرت بیرون کشیدش ناپذیر خستگی دقیقه ۵ بعد میزد تلمبه محکم ماسماسک اون با همزمان

 بودم ابرا رو دیگه میداد تکون تکون محکم و*ش*ر*ی*ک م*س*ک با میرفت ور یکیم اون با بود داشته نگه باال پامو دست یه با جلوم کرد

  میزدم نفس نفس بود شده سر بدنامون شد ارضا اونم دقیقه ۱۲ بعد شدم ارضا کنم تحمل نتوستم دیگه بودم پوزیشن این عاشق

 حموم؟ بریم اردالن:هانا 

 بیام کنم داغ وانو کن صبر وسیدب موهامو رو

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۳_پارت#

  بود بسته در رفتیم حموم تاجلوی سینش رو گذاشتم سرمو کرد بلندم و پام زیر برد دستاشو اومد اردالن که میبرد خوابم داشت دیگه

 عزیزم کن باز درو:اردالن

 کردم تعجب نشست روم روبه خودشم وان رو گذاشت منو داخل رفتیم کردم باز درو



 اردالن؟ نمیشینی پشتم چرا

 زد دخترکش های لبخند اون از دوباره

  کردم اخم

  دختری هیچ جلوی نمیزنی لبخندا این از دیگه:هانا

 خندیدن کرد شروع بلند بلند بعد کرد تعجب اول

 میشه شیطون کوچولو اردالن دوباره چون نشستم شتتپ حسود خانوم چشم

 اوههه:هانا 

 بله

 کنم رفتار منطقی کردم سعی ولی شدم عصبی دوباره افتادم شهره یاد وان به دادم تکیه سرمو اروم

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۴_پارت#

 بدی توضیح رو هشهر قضیه میشه

 داری دوست اگر البته

 صحبت به کرد شروع مکث با

 میدادم پولمم کل کرد فرار و پیچوند قراردادهارو تمامی  معاونم معتبر خیلی شرکت تا چند با بستیم مهم قرارداد تا چند پیش وقت چند:اردالن 

 میشناختمش بودم بسته داد قرار باهاش قبال دفترم اومد محتشم رضا محمد روز یه بود وسط اعتبارم پای بدم اونارو بدهی نمیتونستم باز

 دوتا خواستگاریش میای شده تو عاشق من دختره دارم شرط دوتا میدم بدهیتو کل من گفت بهش نمیدادم محل ولی بود پیله خیلی دخترش

 بهم میدی سفیدم چک

 بدم طالقش کنم جور بهونه وقت چند بعد  کنم اجازدو دخترش با بود قرار بهش دادم چکو فرداش بود خوبی خیلی پیشنهاد

 



☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۵_پارت#

 بود دستش چکم بود داده هارو بدی کل محتشم چون کنم کاری نتونستم بودم شده اشنا باتو ولی

 شد چهارتا چشام حرفاش با:هانا

 کنه حل رو قضیه میتونست که نگرفتی؟؟اون کمک پدرت از چرا

 میرفت بین از پدرم پیش اعتبارم کل نمیتونستم:اردالن 

  خب

 دهنشو شدم مجبور دیدمش رستوران تو که دیروز تا ندادم جواب پیاماشم و ها تلفن اینجا اومدم منم نداشت عمارتو ادرس شهره هیچی

 ببندم

 میرقصم سازش به دارم مجبوری منم اجرا میزاره هارو چک کرد تهدیدم پدرش صبحش

 بشه زندگیمون وارد نمیزارم میگیرم ازش هارو چک مدت یه فقط کنی تحمل کوتاه مدت یه میخوام ازت اینجا میاد فردا شهره عزیزم هانا

 نمیکنی؟ کارو این چرا اردالن بدم بهت پولو اون مبلغ میتونم من:هانا

 محتشم تا هبهتر خیلی باشی بدهکار من به

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



 ۷۶_پارت#

 نشه ناراحت ذره یه دخترش ولی بمیره حاظره نمیکنه قبول نمیشه داد تکون سرشو تاسف با

 اوهه:هانا 

  هاا بهش نمیچسبی زیاد

 میخوابیم خودمون اتاق تو شبا

 رو قضیه این کنی حل دزو بده قولم

  دلم عزیز چشم زد کشش هانا لبخندای اون از

 سینش رو گذاشتم سرمو بغلش رفتم خواسته خدا از توله ببینمت اینجا بیا کرد باز دستاشو

 میکنی؟ استفاده امنت کلمه از حاال

  کنم تحمل نمیتونستم دیگه داشت درد خیلی:هانا 

 عزیزم نکن عصبیم هانا بوسید شونمو

 نمیبینم هیچیو بشم عصبی من

 خونه تو بیاد من از بعد نباید من  زن

 خودت به نسبت نکن حساس من لطفا

  چشمم:هانا 

  بدنم به چسبیده شمعا کنیم حموم بریم

 میام منم برو تو:اردالن 

 برداشتم لیفو دوش سمت رفتم پاشدم باشه

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

 ۷۷_پارت#

 چون نشستم بیشتر بار یه موهام رو ریختم شکالت شامپو کردم پاک رو ها شمع تمام کردم کشیدن لیف به شروع اروم بهش زدم بدن شامپو

  میومد خوابم

 میکنه نگام داره هیز دیدم اردالن سمت برگشتم

  هم تو کشیدم نمایشی اخمامو

 کن درویش وچشمات اقا هی:هانا

 خودمی مال دارم دوست:اردالن 

  میپوشوند پامو بین و سینم فقط که بستم حوله یه ها حوله سمت رفتم کشیدم اب بدنمو خندیدم ریز

  بیا زود میرم من

 برو تو اوکی

 یه بود رونم تا هم لندیشب بود تور هاش سینه رو کردم عوض زرشکی خواب لباس یه با لباسامو خودمون اتاق سمت رفتم کردم باز اتاقو در

 داشت بغلش چاکم

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۸_پارت#

 گرم چشمام داشت تازه بستم چشمامو میومد خوابم خیلی تخت تو رفتم سریع کمد در رو گذاشتم رو حوله کردم خشک حوله با موهامو

 در سمت برگشتم شنیدم درو صدای که میشد

 اردالن؟تویی؟



 بخواب زمعزی اره:اردالن 

 گرمش آغوش تو چیزی به کردن فکر بدون سینش رو گذاشتم سرمو بغلش گرفت من بود پوشیده راحتی لباس تخت رو اومد دقیقه ۲ بعد

 برد خوابم

  دستم بگیرم هانارو کنترل چجوری میدونستم دیگه میفهمید منو زبون تا میدید خشونت باید حتما برد خوابش بغلم تو هانا:اردالن

 بود شده برداشته دوشم رو از بار یه انگار میکندم دخلشو سریع باید میومد هرهش فردا

 دختر این بود ارامشم منبع داشتم دوست هانارو دلم ته از

 خوابیدم بستم چشمامو کشیدم عمیق نفس موهاشو

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۸_تپار#

 گرفت خندم بود کرده پام قفل پاشم بود گردنم زیر دستش یه گردنم دور بود انداخته دستاشو اردالن شدم بیدار خواب از مثانم فشار با:هانا

 یهویی کرد باز خوابالود چشماشو لبش رو گذاشتم لبمو کنم شیطونی یکم گرفتم تصمیم بنابراین بود سبک خیلی خوابش برم در میخوام انگار

 کرد ولم سریع هوا رو رفت دادش گرفتم گاز محکم باالشو لب

 پرید داشتم خواب هرچی گاز با من زن  میکنن بیدار بغل بوسو با شوهراشونو مردم زنای که نداریم شانس نچ نچ:اردالن

 باشه؟ داشته فرق بقیه با شما زن بده حاال جدیده ورژن اینم خندیدم ریز

 یمراض همین به من بشم قربونت نه

 شد بلند اردالن خنده صدای دستشویی سمت به پریدم فشنگ مثل سرم زد جیغ مثانم یهوویی

 بیرون  رفتم پوشیدم کفشامم پوشیدم ابی شومیز یه با سفید شلوار یه سریع نبود اتاق اردالن بیرون اومدم دادم انجام کارامو که این بعد

 

☘☘☘☘☘☘ 



☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۷۹_پارت#

  بود نگهبانا با صحبت مشغول اردالن

 افتادم راه اشپزخونه سمت به

  زدم بهش لبخندی اختیار بی بود مادرم شبیه چهرش برگشت سمتش رفتم بود اشپزی حال در مسنی زن

 بخیر صبحتون خانوم سالم

 لطفا کنید صدام هانا سالم

   اینجام تخدم سر منیره من

 کنن اماده رو صبحانه بگید لطفا میشه

 خانوم چشم

  اومد خدمتکار دقیقه ۱۲ بعد میگفت چی نیست معلوم بود صحبت مشغول هنوز اردالن رفتم سالن سمت به

 بیارید تشریف امادست صبحانه خانوم

 میام االن برو

 چشم

 رفتن و چشم گفتن نگهبانا دقیقه همون رفتم اردالن سمت به

  کمرم پشت گذاشت دستشو سمتم اومد امادست صبحانه ناردال

 عزیزم بریم

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 



☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۲_پارت#

  میخوریم قهوه داریم و نشستیم غذاخوری سالن توی خوری ناهاری میز رو

 بیاد؟ میخواد کی شهره اردالن

  اینجاست ناهار واسه میفرستم راننده زامرو پوففف

 میدی؟ بهم قولی یه

 کرد نگاهم مهربون چشمای با

 کنی حل رو قضیه این زود بده قول

 نشی اذیت میکنم سعیمو تمام زد لبخند

  بیاد شهره بده خبر هم تو شم حاظر برم من پس

 میکنم؟ چیکار اینجا من فقط

 بشی نمیخوای هم اینا حنا مزاحم اینجایی همون برای بدی انجام باید تغییرات سری یه عمارتتون کردم اونجاشو فکر:اردالن

 شم حاظر برم من اوکی

 کردم باز لباسامو کمد باال رفتم

 سفیدم تاپ یه میخورد زیپ باال تا جلوش که پوشیدم گشاد دمپا مشکی شلوار یه پس بیارم  کم شهره پیش نمیخواست بپوشم؟دلم چی اومم

  گذاشتم باز موهامو پوشیدم

 بودم راحت پس داخل بیان مرد نگهبانای نمیزاشت اردالن

  زدم گردنم و دستم مچ به هم بود خوشبو خیلی که فایسم سکری عطر بودم حاظر خوبه پوشیدم هم کرم سانت ۱۲ پاشنه کفشای

 پایین رفتم شدم عالی اومم

 



☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۱_پارت#

  اردالن

  بود نشسته تنش به العاده فوق لباس  دیدم هانارو رسیدم که ها پله به باال رفتم و کردم زد گوش بار اخرین برای نگهبانا به

 عزیزم کردی خوشگل چه

 کرد اخم

  منتها اول از بودم خوشگل من: هانا

 میکنم خوشگل فقط  آقام برای

  بیام  کنم عوض لباس من پایین برو تو شهره دنبال فرستادم رو راننده بشه اتفد آقاتون

 فعال باشه

 فعال

  بستم  کرم کمربندمم سفید پیرهن به با پوشیدم مشکی کتان شلوار یه اون مثل پس کنم ست هانا با میخواست دلم باال رفتم

  کنم اداره باهم جفتشونو چجوری نمیدونم میشه شروع کاری اصله تازه بیاد شهره میدونستم

 زدم زنگ دوباره نداد جواب علی زدم  زنگ برداشتم تلفنمو

  داداش خان سالم

  خوبی سالم

 خوبه داداش زن داداش مرسی

 مرسی



  بیا شب خودتم باشه تنها ندارم دوست میاد شهره اینجا بفرست  حنارو علی

  کنیم پیدا باید سریع وهار چک بشه محتشم زندگی وارد که باش بلد کار زن یه دنبال

 کنم جور یکیو برم من شب تا فعال پس حله داداش اوکی

 فعال

 محتشم میشم خالص شرت از زودی به کرد قطع گوشیو

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۲_پارت#

 شهره

  فرستاده رو راننده گفت زد زنگ اردالن

  بودم روز این منتظر صبرانه بی

 زدم خوشحالی فرط از جیغی

 میپوشیدم لباس باید فقط بود مرتب موهامم داشتم که ارایشم آیینه جلوی رفتم بود جمع که وسایلم

 روش پوشیدم قرمزم کت یه داشت قرمز های نوشته روش که سفید تیشرت یه بود دار زاپ پایینش تا باال از که پوشیدم نود قد لی شلوار یه

 پذیرش زدم زنگ اتاق تلفن با بودم شده عالی خوبه  موهام رو انداختم هم مشکی پلیسه شال یه

 بفرمایدد بله

 پایین؟ بیاره چمدونمو واسم بفرستید یکیو میشه هستم ۴۲۷ اتاق سالم

  خانوم میفرستم االن

 سمت رفتم کردم ول چمدونو دسته حرفی هیچ بی اومد نجوو پسر یه لحضه همون بیرون رفتم چمدون با پوشیدم سفیدمو های کتونی

 اسانسور



 بیرون اومدم دادم انجام رو تسویه کارای

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۳_پارت#

  بود هتل در دم مشکی هیوندای یه

  شد خم کرد باز درم ماشین پشت گذاشت گرفت چمدونو سمتم اومدم

 خانوم بفرمایید

  نشه چروک لباسام که نشستم  احتیاط با 

 بود شده ذره یه اردالن برای دلم نرسیدم هنوز راهیم تو ساعته نیم نزدیک

 کوفتی؟ عمارت این به میرسیم کی پس

 خانوم نزدیکیم

  کرد پارک ورودی در جلوی داخل رفت کرد باز درو افتاده کار از پیرمرد یه که زد بوق تا چند وایساد ویالیی در یه جلوی دقیقه ۱۲ بعد

 شدم عصبی بود نشسته همینجوری ولی کنه باز درو تا کردم صبر

 دیگه کن باز درو هستی چی معتل

  کرد نگام تعجب با

 خانوم چشم گفت مکث با

 کرد باز واسم درو زد دور ماشینو شد پیاده

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 



☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۴_پارت#

 داخل بفرمایید خانوم اومدید خوش کرد باز درو خدمتکار ورودی در دم رفتم

  داخل رفتم سمتش دادم مانتومو با شالمو کنار بکش:شهره 

 ندیدم اردالنو کردم نگاه هرچی

 کجاست؟ اردالن پس

  میکنم راهنماییتون من بفرمایید

 تعجب میخوردن قهوه و بودن نشسته بود رستوران تو روز اون که دختره اون و اردالن بزرگ خیلی  سالن یه به رسید که افتادم راه شتشپ

 میکنه چیکار اینجا دختره این کردم

 هنوز بود نشسته دختره ولی شد بلند اردالن

 بوسیدم لپشو بغلش رفتم

 بود شده ذره یه واست دلم خوبی؟ هانی سالم

 اومدی خوش شهره سالم

 نمیکنی معرفی جیگر مرسی

 اومد دختره صدای

 اردالن برادر زن خواهر پایین ده ارباب هستم هانا

 اردالن؟ میکنه چیکار اینجا ولی فهمیدم باشه خب

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



 ۸۴_پارت#

 هانا

 ای؟ خونه صاحاب تو مگه چه تو به میمون دختره بگه یکی اخه کردم نگاهش حرص با

 بگه چیزی اردالن نزاشتم شدم بلند

 اسمتون؟

 نمیاد؟ یادت منو کرد نگاهم تعجب با

 یاد به رو شما همون واسه میدن انجام عمل جور هزار دخترا که میدونید االن شده هم شبیه همه ها قیافه چیه میدونید اخه متاسفانه نه

 نیاوردم

 اردالن اینده همسر هانی هستم شهره شد قرمز صورتش

  باال دادم ابرومو تای یه

 خوشبختم

 اینجام من چرا که این و

 بیام کردن خواهش من از باال ارباب اردالن پدر و دارم تعمیرات سری یه عمارتم تو من هستن ارتباط در هم با پایین و باال ده ارباب که میدونید

 اینجا

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۵_پارت#

 اردالن

 زاده ارباب یه مثل دقیقا کرد برخورد خوب خیلی هانا میدادم گوش هاشون صحبت به داشتم خونسرد

 کردم صدا خدمتکارارو از یکی همون واسه میشد خراب داشت اوضاع بود معلوم صورتش از بود شده عصبی شهره

  اومد سریع



 اقا کنید امر

  کنه سرو غذارو دیگه دقیقه ۴۵ تا بگو هم خانوم منیره به و کن اماده مهمان اتاق به خانومو

 خانوم بفرمایید اقا چشم

 زمین کوبید پا عصبی شهره خورد شو قهوه ادامه نشست ریلکس هانا

 میکردم مشخص حدشو باید االن از چی یعنی ارفتار این مهمان اتاق چی یعنی  اردالنن

 دیگه دقیقه ۴۵ تا اتاقت برو هم حاال نمیشی رد اتاقمم دومتری از میکنم تکرار بری نداری حق من اجازه بدون حساسم اتاقم روی من شهره

 دادی دست از ناهارو نباشی پایینی

 چشم بگم میگه یهرچ باباشم من کرده فکر سلیطه دختره بهتر رفت گرفت روشو قهر با

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۶_پارت#

  میکشید سوهان ناخوناشو داشت ریلکس هانا سمت برگشتم رفتنش  با

 عزیزم؟ خوبی

  عالیم گلم اره زد لبخند 

 نشه مزاحم کسی کردم قفل کلیدشم بستم سالنو در رفتم عقب عقب کرد قرمزشو لباس هوس دلم

 اردالن؟ میکنی چیکار

  اینجا بیا  کردم پاهام به اشاره کاناپه رو نشستم

 گردنم پشت کرد حلقه دستاشم نشست پاهام رو سمتم اومد اروم



  میشه حسودیش خانومم حاال 

 پیشونیم به چسبوند پیشونیشو

  باشه شوهرم کنار من غیر کسی کنم تحمل نمیتونم

  زد مک باالمو لب کرد همراهیم بست چشماشو لباش رو گذاشتم لبامو اروم

 کن تکرار کارامو من پشت هانا

 گرفتم گاز باالشو لب بعد کرد کارو همین اونم زدم میک و دهنم تو کشیدم زبونشو

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۶_پارت#

 هانا

  زد نیش چشمام تو اشک گرفت گاز باالمو لب

 اردالن انگار ولی اوردم کم نفس میزدم نفس نفس کردم ول لباشو دهنم اومد خونش مزه گرفتم گاز پایینشو لب محکم نکردم نامردی منم

  بود شده گرم تازه

  کرده بادم شده قرمز لبات:اردالن

 نه مگه میشه تموم هباالخر زدم روش لبخندی بودیم تنها کاش اوفف

 زود زود میشه تموم  اره

 بودیم؟ کسی منتظر شدم جدا ازش اومد عمارت در صدای

 خواهرته عزیزم اره:اردالن 



  واقعاااا شدم زده ذوق

 پیشوازش برو  گلم اره

 رفتم در سمت به شدم بلند سریع

 میاورد در مانتوشو داشت حنا

 ابجی سالم:حنا 

  اومدی خوش دلم عزیز سالم

 تخت رو نشستیم اتاقا از یکی بردم کشیدم دستشو رسیم

  میای ناراحت نظر به ابجی شده چی

 شد شک قیافش کردم تعریف واسش جریانو کل

 شد؟ داداش اویزون میمون مثل رستوران تو که عملیه دختر همون: حنا

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۷_پارت#

  دختره همون اره:هانا

 ابجی؟ کنی چیکار میخوای حاال:حنا

 اومد در صدای کنه چیکار میخواد ببینم بمونم اردالن منتظر باید

 تو بیا

 میز سر پایین بیاید گفتن اقا خانوم

 بریم پاشو بود فکر تو حنا سمت برگشتم خدمتکار رفتن با میایم هم ما برو تو باشه



  ابجی بریم

 کرده فرق درجه ۱۸۲ من با اخالقش نشسته بغلش شهره که وقتی از مشکوکی طرز به میکنم نگاه حرکاتش به دارم و نشستم اردالن روی روبه

 خستم خیلی بخوابیم؟من بریم اردالنننن

  بیام منم تا اتاقم تو برو تو عزیزم باشه:اردالن

 دادی؟ نشون بهم که ایه قهوه در همون:شهره 

 همون اره:اردالن 

 سمتش برگشتم رفت شهره وقتی بخوابه شهره ما؟با اتاق بره شد قورباغه چشمای اندازه چشمام

 کرد نگاهم بخوابه؟خنثی ما اتاق تو بره شهره چی یعنی چیعع رفتارا این دلیل بدی توضیح میشه

 بگم بگو نشدی متوجه که مونده جایی اگر شنیدی که همین:اردالن 

  وممممخان منیرهههه:اردالن

  رسوند خودشو سریع

  شده چی اقا جانم

 اتاق به بده انتقال وسایلشو هم ما از بعد کن راهنمایی من اتاق بغل اتاق به خانومو خرید بیرون میریم دیگه ساعت ۲ شهره و من:اردالن

 جدیدش

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۸_پارت#

 کرد من نگاه تعجب با خانوم منیره

 اقا اما

 گفتممممممممم که همینننن:اردالن 



 ااا.قق.ا م..شش.چچ افتاد تته پته به

  میکردم نگاهش تعجب با داشتم هنوز

 نشه ما مزاحم کسی سمتم برگشتم شد بلند میز سر از

  برگشت پشت از صندلی که شدم بلند جوری بود شده قرمز عصبانیت از صورتم

 رفت؟ یادت منو دیدی جونتو شهره تو شدهه چت میگیی چی داری میفهمیی هیچ:هانا

 توروخدا باش اروم ابجی:حنا

  خودم عمارت میرم من کنم تحمل رفتارهاتو این نمیتونم دیگه: هانا

 حنا بریم

 بود توش شهره حاال که خودمون اتاق سمت افتادم راه

 بزنیم رفح بزار دقیقه یه کن صبر ابجی:حنا

 سوخت صورتم چپ سمت بیام خودم با تا شد کشیده پشت از دستم

 کردم نگاهش بهت با

 زد؟ نخوردمو کتک مادرم پدر از حاال تا که زد؟منی منو اردالن

  سوخت صورتم طرف اون یهوو که گوشش در بزنم باال بردم دستمو

 گرفتن سبقت هم از اشکام

  کردم نگاهش فقط

 فهمیدیی؟ داری من واسه خوابو رزی نقش فقط تو:اردالن

 تو خواهرتو میدم عمارتت تو بزاری پا بخوای یا بزنی حرفی کسی به بخوای اگر کنی تمکین و بمونی اینجا اینه هم تو وظیفه شوهرتم من

 سرت رو بزار کالتو برو گرفتمت که همون کنن سالخی عمارت

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 



☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۸۹_پارت#

 داشت دوست اون اندازه به منم کاش فهمیدم اول همون از این داشت دوست خیلی خواهرشو در سمت رفت سریع هانا:اردالن

  بود ناشناس شماره اومدم خودم به تلفنم صدای با پوففف

 بله

 شد روشن شما جمال به چشممون عجب چه عزیزم داماد به به

 نمیکردید پیدا شما منتها بودم همینجا محتشم اقای بودم نشده گم من:اردالن

 کجام؟ االن من میدونی مطلب اصل سر بریم خوبه:محتشم 

  کردم تیز گوشامو

 چی؟ یعنی

 بفرستم هم تو واسه میخوای میکنم نگاه فیلمشو دارم منم میسوزه داره انبارت که این یعنی

 چی یعنی کارا این مرتیکههه چی عنیی شد بلند سرم از دود:اردالن

  بخوری خنک اب عمرت اخر تا میفرستمت موقع اون ببینم ناراحت دخترمو دیگه بار یک اخطار یعنی

 علی به زدم زنگ سریع کردم قطع تلفنو

  داد جواب بوق سومین

 گرفته آتیش انبار کدوم علی

  بود گیر هممون پای بود توش جنسا اگر  بودیم هداد تحویل اون قبل جنسارو خداروشکر ولی داداش تحویل انبار

 اینجا بیا مستقیم بعدش بدن رو هزینه کن صحبت هم بیمه با بده انجام کارارو باشه

 داداش چشم

 کردم باز درو یهویی مهمان اتاق تو رفتم شدم بلند



 بود وایساده آیینه جلوی زیر لباس با شهره

 ناراحتیت؟ هر بابت بابات به بزنی زنگ میخوای کی تا

 بزنه ضربه بهت نمیتونه هیچکس باش مطمئن موقع اون بشی من واسه کامل که زمانی تا:شهره

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۹۲_پارت#

 بیرون  برم که در سمت برگشتم

 منتظرم بیرون بیا بپوش لباستو بیام راه باهاش مبود مجبور بدی نشونم اتاقمونو  نمیخوای:شهره 

 بشه درست اوضاع تا کنم برخورد سرد یکم هانا با باید وایسادم در پشت

 بازوم دور کرد حلقه دستشو بود پوشیده دکلته لباس یه بیرون اومد دقیقه ۵ بعد

 عشقمم بریم:شهره

 بیرون میبردمش باید ندیده تا بودش ینجاا هانا وسایل اونور اینور گشتن کرد شروع شدیم اتاق وارد تا

 ناهار واسه بریم دیگه دیدی اتاقم خب

  شد اویزون میمون مثل دوباره

 بریم عشقم باشه:شهره

 رفتیم خوری غذا سالن سمت باهم

 بغلم صندلی هم شهره نشستم میز راس من همیشه معمول طبق

 نه؟بمو اینجا میخواد خیلی دختره این جونمم اردالن میگم:شهره

 ؟ داری مشکلی بشه تمام باید عمارت تعمیرات اره کردم اخم:اردالن



 بده نشون بهم بیرونو  بریم ناهار بعد مشکلی چه عزیزم نه:شهره

 اوک

 کنه صدا رو هانا فرستادم خدمتکارو

 روش روبه هم حنا نشست صندلی رو پایین اومد دقیقه ۵ بعد

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۹۱_پارت#

 بودیم ناهار اخرای میخورد غذاشو ناز با شهره کنم برخورد سنگین هانا با بودم مجبور

 بخوابیم؟ بریم اردالننن:شهره

  میشه خراب کنم نگاه اگر میدونستم نکردم نگاه هانا چهره به

  بیام منم تا اتاقم تو برو تو عزیزم باشه

 دادی؟ نشون بهم که ایه قهوه در همون:هرهش

  همون اره

  میکرد نگاهم گرد چشمای و تعجب با هانا رفت و بوسید گونمو شد بلند میز از

 مدت یه میکردم بازی نقش باید کردم نگاهش بخوابه؟خنثی ما اتاق بره شهره چی یعنی چیعع رفتارا این دلیل بدی توضیح میشه:هانا 

 میخوره النا همین از استارتشم

 بگم بگو نشدی متوجه مونده جایی اگر شنیدی که همین

 کردم صدا خانومو منیره بلند



 شده چی اقا جانم 

 جدیدش اتاق بده انتقال وسایلشو هم ما از بعد کن راهنمایی من اتاق بغل اتاق به خانومو خرید بیرون میریم دیگه ساعت ۲ شهره و من

  کرد نگاهم تعجب با

 اقا اما

 رفت گفت چشم سریع ترسید جوری بیچاره کشیدم داد سرش بار اولین برای

 هانا سمت برگشتم شدم بلند میز سر از

 نشه ما مزاحم کسی

 بود شده قرمز عصبانیت از

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘  

 ۹۲_پارت#

 شده جمع چشماش تو اشک گوشش تو خوابوندم محکم دونه یه کشیدم پشت از دستشو کنم تحمل تونستمن دیگه شد بلند که میز سر از

  گره نظاره خونه جای یه شهره میدونستم ولی شه ناراحت هانا شدم باعث که کردم لعنت خودمو بار هزار بود

 گوشش یکی اون در زدم دیگه دونه یه بزنه باال برد دستشو

 زدم رو ضربه اخرین

 فهمیدییی؟ داری من واسه خوابو زیر نقش فقط تو

 تو خواهرتو میدم عمارتت تو بزاری پا بخوای یا بزنی حرفی کسی به بخوای اگر کنی تمکین و بمونی اینجا اینو هم تو وظیفته شوهرتم من

 سرت بزار کالتو برو گرفتمت که همون کنن سالخی عمارت

 فهمیدییییی



 کرد نگاهم اشکیش چشمای با

 کن ولم حاال کنم محافظت خانوادم تنها از تا کنم سکوت برابرت در باید همیشه مثل فهمیدم اره:هانا

 کرد ول دستشو مکث با

  اتاق تو رفت سریع

 میشد اماده داشت شهره خودم اتاق سمت برگشتم هوفففف

 جلو اومد دید که منو

 هاا میشه دیر دیگهههه بریم عشقمم:شهره

 بیا وشیدیپ لباس بیرون میرم من باشه

 هانی اوکی:شهره 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۹۳_پارت#

  شدن فرما تشریف خانوم دقیقه ۵ بعد

 نگفتم بهش هیچی بود تر سنگین نمیپوشید که بود پوشیده تنگ شلوار یه با کوتاه مانتو یه

 عشقمم بریم:شهره

 اوک

 میکرد نگاه داشت هانا پنجره به خورد چشم اخر دقیقه ولی شدم ماشینا از یکی سوار نبودن حنا و هانا

 شدم خارج سریع گرفتم گازو

 بریم؟ کجا خب



 بکشیم چیزی قلیونی شاپ کافی یه بریم عشقممم

 باشه

 کرد ویز ویز گوشم دم بس از رفت سرم رسیدیم ساعت نیم بعد ها کافه از یکی سمت به روندم

  رسیدیم شو پیاده

 کافه سمت رفتیم باهم کرد حلقه بازوم دور دستشو شدم پیاده منم کردم قفل ماشینو شد پیاده ناز با

 کردم انتخاب میزهارو ترین گوشه از یکی

 سریع اومد گارسون زدم زنگو

 دستم داد منورو اومدید خوش بخیر روز

 یخ سیب یه با اسپرسو یه

  یخ سیب با ممیخور بستنی هویج یه منم

 میشه امر چشم

 هانی من به بسپار چیزهارم بقیه کنیم ازدواج زودتر شیم اشنا نمیخوام عروس لباس واسه عمارت میان فردا طراحا از دوتا به زدم زنگ:شهره 

 میکنم اوکی سریع

 باشه

  رسید سفارشا

 داریم مهمون شب خونه بریم باید بخور سریع

 کیه؟:شهره 

 علی

 گلم باشه عع:شهره 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 



☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۹۴_پارت#

 گلوش پرید قلیون دود و پرید رنگش یهویی دراورد کیفش از اومد شهره گوشی صدای که میکشیدیم قلیون داشتیم

 کردم نگاهش شک با

 بود؟ کی

 مردن مادرش درپ داد پیام االن همین گلم دوستمه:شهره

 اهان:اردالن 

 شهره شدیم پیاده کردم پارک در دم کرد باز درو اقا عباس زدم بوق دوتا نداریم وقت علی به بگم باید تر سریع هرچی نقشمو ایم خونه راه تو

 کرد دستم قفل دستاشو

 چشمم لحضه یه دستامون رو پایین اومد گاهشن ماسید لباش رو خنده دید که منو میخندید و بود نشسته باخواهرش هانا داخل رفتیم وقتی

  رفت پاشد سریع ولی گونش روی اشک به خورد

  کرد اینجوری چرا اردالن واا:شهره

 البد خستست

 شاید:شهره 

 دیگه ساعت ۱ تا میاد علی کنیم عوض لباس بریم

 بریم هانی باشه:شهره 

 زمین کف رو کرد پرت شالشو شهره اتاق رسیدیم وقتی

 میکنی؟ اینجوری چرا شده چی:اردالن

  میاد خوابم خیلی ندارم حوصله عشقم هیچی

 میکنم بیدارت اومد علی یکم بخواب تو باشه

 نمیخوابی؟ تو:شهره 



 بدم انجام باید دارم کار نه

  نباشی خسته االن از گلم باشه

 تخت رو کرد پرت خودشو لباسا همون با

 واسه بود مشکوک هم کافه تو کیه شدم کنجکاو اومد شهره گوشی صدای که اتاق از بیرون برم اومدم کردم عوض راحتی لباس یه با لباسامو

 برداشتم گوشیشو همین

 شماره یه از تماس تا چند و بود اومده اس یه

 :بود این اس متن

 ندی؟ جواب االن که کردی کشور از خارج روانه انداختی کارم از منو خانوم شهره

 پیچوندیمش که قرارداهایی تا رابطمون از میگم اردالن عشقت به چیزو همه میرم نیای راه باهام دوباره اگر ایران برگشتم من

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۹۵_پارت#

 پس همون وثوقیه این ندارم شک کنم خیانت بهم معاونم و بشن فسخ ها قرارداد اون شده باعث شهره یعنی نمیومد در خونم میزدی کارد

 بیرون اومدم گوشیم به زدم شمارشو کرد فرار و پیچوند منو قراردادای کل که فطرتی

 بیرون بود اومده خالف کارهای خاطر به ولی بود اگاهی اداره تو که دوستام از یکی به زدم زنگ

 داد جواب بوق دومین با

 اردالن داداش زده زنگ کی ببین به به

 جان رامین چطوری

 داداش خوبم خدا شکر

 بیاری واسم بسته کت صاحبشو و واسم کنی یابیش رد میخوام شمارست یه رامین



 میشم پیگیرش االن همین کن امر شما داداش چشم:رامین 

 مرسی اوکی

 فعال:رامین 

 علی زدم زنگ کردم قطع تلفنو

  علی کجایی

 اونجام دیگه دقیقه ۲۲ داداش توراهم

 فعال وکیا

 پس حموم بود رفته میومد حموم دوش صدای هانا اتاق سمت رفتم

  اومد علی بعد ساعت نیم

 کردم قفل درو کارم اتاق بردمش سریع

 مطمئن زن یه کردی پیدا

 کردم پیدا داداش اره

 شهره کرده خرش بارابطه میکنم فکر همدسته شهره با میکنه ثابت که دیدم وثوقی طرف از اس یه شهره گوشی تو من خوبه

 داداش چیه نقشه

 جا یه میلنگه محتشم پای مطمئنم من میکنه جمع مدرک ازش و میشه محتشم زندگی وارد جور یه زن این

 بده چکو میکنیم تهدید محتشمو اینا طریق از بعد میکنم پیداش رو پسره این منم

 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۹۶_پارت#

 هانا



 میده ادامه سردش رفتارهای اون به هرروز ازش دلگیرم خیلی نداشته رابطه باهام اردالن ماه ۱ این تو میگذره شهره شدن مستقر از ماهه یک

 شهره عروس لباس واسه اومد خیاط روز همون فردای

  بشم چشمشون به چشم نمیخواد دلم اتاقم این تو اوقات تربیش شدم گیر گوشه و افسرده میچینن عروسیو مقدمات دارن

  بیرون رفتم کردم عوض لباسامو

 بود خلوت عمارت

  میکرد صحبت بادیگاردا با داشت محمد حیاط رفتم

 شدم سوارش حرکت یه با خوشگلم اسب رفتم همیشگیم یار سمت به

 نزاشت محمد که بیرون اومدم

 میکنی؟ چیکار محمد کنار برو

 داخل برید لطفا نشه خارج عمارت از کسی امروز دادن دستور اقا خانوم:محمد

  پایین اومدم زین رو گذاشتم پامو اردالن بهت لعنت هوفف

 باش مواظبش ببر اسبو خودت

 خانوم چشم:محمد

 دیدم اردالنو که رفتم خونه سمت به

 کردم اخم بهش کنار خودمو کشیدم سریع بوسید پیشونیمو سمتم اومد

 ببخشی منو مدت این بابت میخوام ازت هانا میشه تموم  چی همه امروز:اردالن

 درد جنس از پوزخندی زدم پوزخندی

 کن گوشت اویزه اینو نمیکنم قبولت شوهرم عنوان به وقت هیچ و نمیبخشمت وقت هیچ اردالن ببخشمت نداره امکان ببخشمت هه:هانا

 اتاقم سمت رفتم دادم شهل کنم تموم اجباریو زندگی این میکنم سعیمو تمام

 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

  ۹۷_پارت#

 شد شروع هم هقم هق همزمان زیرش رفتم کردم باز ابو حموم تو کردم پرت خودمو سریع نمیومدن بند و بودن گرفته سبقت هم از اشکام

  پوشیدم لباسامو کردم خشک سریع بیرون  اومدم دورم پیچیدم حولرو نداره جون بدنم کردم احساس که با زیر  کردم گریه انقدر

  چیه صدای کردم تعجب میومد گریه صدای و مرد یه بیداد و داد صدای اردالن کار اتاق از بخورم قوی چیزی یه که بیرون رفتم

 زد داد عصبانیت با شد بیشتر گریش صدای دید منو تا نبیرو اومد شهره و شد باز در یهویی که ها پله سمت رفتم

 ارههه؟ نداشتم خبر چیزی از من بودی زنش مدت همه این اردالنییییییییی زن تو:شهره

 کردم نگاهش تعجب با

  گرفت یقمو میکنم نابودت سمتم دوید خشم با یهویی وقته خیلی زنشم من اره

 کن ولم میکنی چیکار کنن ولم

 زد داد دید مارو تا اتاق از رونبی اومد اردالن

 میکنی غلطییی چه داری شهرهه:اردالن

 پایین ها پله از شدم پرت بیام خودم با تا عقب داد هلم یهویی کرد نابود منو های ارزوی که میبینم کسیو دارم میبینم زنتو دارم: شهره

 داد صدای شنیدم که صدایی اخرین پله لبه به خورد محکم سرم دمرسی که پله اخرین به میشد داغون بدنم و میشدم پرت هارو پله دونه دونه

 مطلق سیاهی و بستم چشمامو بود اردالن

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۹۸_پارت#

  اردالن



 قاچاق محتشم فهمیدم ماه ۱ این تو کنه جمع تونسته مدارک خیلی دش محتشم زندگی وارد زنه روز اون فردای از درگیریم علی با ماهه ۱

 که این بعد زندانیه انبار داخل کردم پیداش وثوقیو بود گاوصندوقش داخل که ها چک اون عالوه به دستمه مدارکش کل میکنه بدن اعضای

  کرد اعتراف خورد کتک قشنگ

 فسخ هارو قرارداد کل میکنه برقرار رابطه باهاش و میده اوکی بهش شهره که ینا بعد میاد خوشش ازش وثوقی شرکت میاد شهره که زمانی

  میکنه فرار و میکنه

 عمارت به کردم دعوتش و محتشم به زدم زنگ صبح داره فیلم رابطشون از که اینه هم بود دستش که مهمی مدرک

 و شهره که سپردم خدمتکارا به رسید محتشم که بود ظهر حدود یادن بیرون عمارت از کسی و کنه بیشتر بادیگاردارو تعداد سپردم هم محمد به

 کارم اتاق بیارن باباشو

 بودن شنگول جفتشون رسیدن وقتی

 خوبیی؟ عشقمم سالمم:شهره 

  بهش زدم پوزخندی

 کردن نگاهم تعجب با برید وا سرپا میترسم بشینید

  بزن حرفتو واضح جوون میگی چی:محتشم

 بگم بشینید

  محتشم دست دادم و اوردم در مدارک کپی کشوم تو از اتاق راحتی های لمب رو نشستن

 محتشم اقای شناختید مدارکو معلومه که اینجور خب کردم باز پیرهنشو باالی دکمه اومد بند نفسش و شد قرمز صورتش مدارک خوندن با

 میکنم نابود زندگیتو هات چک اون با میکنم شکایت دستت از میرم االن همین کنییی کاری همچین کردی جرئت چطور توووو:محتشم

 ایناست؟ منظورت اوردم در هارو چک کشوم تو از بهش زدم پوزخندی

 بود بهت تو جفتشون قیافه

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 



☘☘ 

☘ 

 ۹۹_پارت#

 زمین ریختم کردم پاره هارو چک زدشون بهت چشمای جلوی

  دستش دادم و کردم پلی گوشیم تو رابطشو کلیپ خانوم شهره شما و

 کرده ازدواج هانا با من بیای که این از قبل دارم زن من چون نمیتونم بخوامم شدم مجبور کنم ازدواج تو با نمیخواستم اولشم از من پرید رنگش

  بودم

  منه زنه هانا

  مطمئنم نمیکنی  کارو این تو میگی دروغ داری نههه نه:شهره

  اینجاست دیگه دقیقه ۲۲ تا و پلیسه دست مدارک این کل کردم نگاه ساعتم به بپرس خودش از برو:اردالن 

 بیداد و داد به کرد شروع باباشم گریه زیر زد بلند شهره

  میکنممم نابودت اردالننن میکنم نابودت:محتشم

  محتشم اقای شده نابود ثانیه همین از تو گیزند محتشم جلوی رفتم بیرون اتاق از رفت شهره

 میداد تکون و دستش تو بود گرفته هانارو یقیه شهره بیرون  اومدم اتاق از میومد شهره و هانا بحث صدای

 شهرههههههه میکنی غلطییی چه داری:اردالن

 بود پله پشتش داد هل هانارو من چشمای جلوی کرد نابود منو ارزوهای که میبینم کسیو دارم میبینمم زنتو دارم:شهره

 ها پله پایین شد پرت نههههههه:اردالن

 هانااااااااااا

 پایین رفتم سریع کنار زدم رو شهره

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

 ۱۲۲_پارت#

 بود شده جمع خون سرش زیر و بود شده زخمی صورتش

  پاشوو عزیزمم هانا:اردالن

  لعنتییییی پاشوووو

 که کنه فرار اومد شهره سمت برگشتم خشم با امبوالنس به میزنم زنگ االن ندید تکون اقا نزاشت که کنم بغل هانارو اومدم تو اومد محمد

 پلیس اژیر صدای زمین شد پرت و اومد خون بینیش از زدم دومیم بیاد خودش به تا گوشش در خوابوندم محکم دونه یه برگردونمش گرفتمش

 باالست باباشم دخترش این سمتشون کردم پرتش داخل اومدن پلیسا کردم بلندش گرفتم رو شهره دست اومد

  گرفتن نبضشو اول هانا سر باال اومدن دونفر شدن خونه وارد برانکارد با هانا سمت برگشتم اومد امبوالنسم صدای همزمان

 من باشه اینا به حواست محمد:اردالن بیرون رفتن برانکارد رو گذاشتن کردن بلندش اروم بیمارستان نیمشبرسو باید سریع ضعیفهه نبضش

 روندم امبوالنس پشت شدم ماشین سوار سریع بیمارستان میرم

 

 کردم نگاه دکتر به بهت با

 دکتر؟ چچچییی یعنی

 باالست خیلی عمل این ریسک بشه عمل باید شده خون لخته گیری شکل باعث و شده وارد خانومتون گاه گیج به ضربه

 باید تر سریع هرچی بده دست از حافظشو یا بشه فلج یا که هست درصدم ۵۲ و کما بره و کنه تحمل نتونه که هست این امکان درصد ۵۲

 خودتونه با تصمیم بشه عمل

 چی؟ نشه عمل اگر

 نمیمونن زنده متاسفانه:دکتر

 عمل برای بشیم اماده ما تا کنید پر و بگیرید فرمو شپذیر از عمل برای بکنم باید چیکار

 ریسکش گفت دکتر نشستم روش و رفتم صندلی سمت به ها فرم کردن پر بعد رفتم پذیرش سمت به رنجور بدنی با بیرون اتاق از اومدم

 گرفتم دستام با سرمو باالست

 کنمم چیکار خدا وایی

☘☘☘☘☘☘ 



☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۲۱_پارت#

  کردم بلند سرمو علی صدای با

 میکرد گریه داشت کنارش هم حنا

 داداش شد چی:علی

  باالست عملش ریسک میگه دکترش بشه عمل باید هست سرش تو خون لخته 

  کرد بغلش علی باال رفت حنا گریه صدای

 

 

 ناراحتی با دکتر شد چی سمتش رفتم سریع پاشد عمل اتاق در میسوخت داشت  چشمام نشده خبری هنوز ولی هعمل اتاق داخل هانا که ساعته ۸

 کرد نگاهم

 کما رفت گوشم تو میپیچید صدا یه فقط زمین رو رفتم وا کما رفت بیمار ولی کردیم سعیمونو تمام ما متاسفم:دکتر

 نامعلوم جای یه به روندم شدم ماشین سوار بیرون  اومدم بیمارستان از کنم تحمل منتونست دیگه نمیبخشتم گفت افتادم صحبتمون اخرین یاد

 بود جور روزم و حال با خیلی که اومد اهنگی کردم روشن پنلو

 

 برداره سرم از دست تو فکر امشب کاش بیداره کی دیوونه منه جز خاموشه شهر

 بیچاره نهم بیزاره ازش عشقش که قلبی تو دردمو ریختم بسکه که مُردم

 

 دلگیرم خودم از حتی تو بی دلگیرم درگیرم خودم با هنوزم من درگیرم



 میمیرم آره میمیرم شلوغ شهر این تو تنها تو دست از آخرش

 

 سر آخر من میشم دیوونه قهر همه با غریبه خودم با شدم شهر آدم تنهاترین شدم من تو بعد

 سر آخر من میشم دیوونه قهر همه با یبهغر خودم با شدم شهر آدم تنهاترین شدم من تو بعد

 

 نداشت دوسم بگی نری داشت چی من دله واسه تهش گذاشت کم چی تو واسه بگو من قلبه

 منه حاله این همه از من میترسم دیگه الزمه دوری برات گفتی چمه من تو بعد ندیدی رفتیو

 

 سر آخر من میشم دیوونه قهر همه با غریبه خودم با شدم شهر آدم تنهاترین شدم من تو بعد

 سر آخر من میشم دیوونه قهر همه با غریبه خودم با شدم شهر آدم تنهاترین شدم من تو بعد

 خاموشه شهر فریان

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۲۲_پارت#

 اردالن

 روزهای که روزه ۱۵ دقیقا نداره بودن بهوش از نشونی هیچ کماست تو هانا که ساعته ۸ روزو ۱۵ دقیقا صبح دقیقه ۵:۱۲ کردم نگاه ساعت به

 شدم خیره ماهش صورت به هرروز مثل شیشه پشت رفتم بیمارستان پام یه عمارته پام یه من شبا بیمارستانه حنا روزا عذاب شده هممون

 شد پرستار و دکتر از پر اتاق کل ثانیه چند از کمتر کردم نگاهش بهت با میشد افص داشت قلبش های خط اومد دستگاه بوق صدای یهویی

  بیارید شوکو دستگاه ضعیفه بیمار قلب



۱  

۲ 

۳ 

  حاظر

 باال ببر رو درجه دیگه بار یه

۱ 

۲ 

۳ 

 حاظر

 میکنهه تموم داره بیمار نمیده جواب دکتر:پرستار

 گذاشت؟ تنها منو هانا زمین رو شدم پخش شدم ناامید جا همه از

 کردم خداروصدا بار اولین برای اومد اذان صدای دقیقه همون نمیکنم باور مرد هانا

 گردون برش بهم بارو یه این بشه چیزیش نزار خدایا

  اتاق از بیرون اومد دکتر

 زندست؟

 بود خوشحال صورتش

 میشه بخش وارد فردا بیاد در کما از که شد این باعث شوک این زندست جوون اره:دکتر

 واقعا؟ شدم بلند

 خندیدن کردم شروع بلند شکرتت خدایا

 

] 

☘☘☘☘☘☘ 



☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۳_پارت#

 پیچید علی خوابالود صدای عمارت به زدم زنگ سریع

 بله؟

  اومددد بهوش علی

 میایم حنا با االن داداش وایییی

  خدافظ

 عالف

  اومدن سریع فکر بدون بود معلوم جفتشون های لباس از رسیدن ساعت ۲ بعد

 خوبه؟ کجاست ابجیم داداش:حنا

 بیرون اومد کما از خداروشکر بخش میبرنش فردا

 پایین ریخت اشکاش

 گردوندی برش بهمون که شکرتت خدایا: حنا

 سرمو و گرفتم هانارو دست خونه فرستادم دیدن هانارو که این بعد یوعل و حنا گرفتم خصوصی اتاق براش بخش بردن هانارو بعد ساعت چند

 برد خوابم ارامش با روز ۱۵ بعد روهم افتاد چشمام دستش رو گذاشتم

 میکرد نگاهم تعجب با و بود بیدار هانا خواب از شدم بیدار دستم خوردن تکون با

 نداری؟ که اومدی؟درد بهوش عزیزم هانا

 کیم؟ من کجاست اینجا هستید؟دکترید؟اصال کی شما ولی همیکن درد بدنم درد؟چرا

 



☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۴_پارت#

 کردم نگاه دکتر به بهت با

 داده؟ دست از حافظشو میگید یعنی

 بشه فلج که بود این امکان بره راه میتونه و سالمه که کنیم خداروشکر باید ولی داده دست از مدتشو بلند حافظه خوشبختانه یا متاسفانه بله

 برمیگرده؟ حافظش 

 کمک بهش میتونه خیلی کار این عالیقش یا داشته خاطره که ببرینش هایی مکان کنید سعی شما درصد ۴۲ حدود چیزی کمه خیلی امکان این

 کنه

 بشه؟ مرخص میتونه کی

  بشه مرخص میتونه فردا میمونه روزوام بیشتر اطمینان برای

 حتی بود نداده دست از حافظشو اگر بهش کردم  بد خیلی من میپرسید سوال داشت یکسره بود اومده بهوش وقتی از هانا بیرون  اومدم اتاق از

 ور این و بود نشسته تخت رو داخل رفتم  کردم باز اتاقشو در زندگیمون ساختن برای ما برای باشه جدید شروع یه میتونه این نمیکرد نگاهمم

  دستم تو گرفتم دستشو پیشش رفتم وایساد صاف دید منو تا میکرد نگاه ورو اون

 هستم تو شوهر منم عزیزم هاناست تو هستی؟اسم کی تو کیم من خبره چه اینجا کنی تعریف برام میشه منو دید دکترم خب:هانا

 کرد نگاهم تعجب با

 میشه ماهی چند کردم؟اره ازدواج من 

 میکنم؟ چیکار اینجا من خب:هانا

 دست از حافظتو خورده ضربه گاهت گیج به چون پایین افتادی خونه های پله از رفت گیج سرت میگفتم بهش رو قضیه نباید کردم نگاه بهش

  دادی



 دیگه؟ برمیگرده حافظم خو اهان

 برمیگرده کنیم سعی عزیزم اره

 اردالن ن؟م اسم زد وری یه چیه؟لبخند تو اسم

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۲۶_پارت#

 اردالن

 بلند و هم تو کشیدم اخمامو روم بود ریخته یخو اب هانا تخت رو نشستم کردم باز چشمامو کردم یخ کردم احساس یهوو بودم نازم خواب تو

 زدم خیمه روش گرفتمش حرکت یه با ولی کنه فرار داوم دید که قیافمو شدم

  خانومم میریزی اب من روی حاال

  خندید ریز

  داریم کار عالمه یه میشه دیر داره نمیشدی بلند خب:هانا

  بیام حموم برم  منم بخور صبحانه برو شما موندم حالت همون تو ثانیه چند بوسیدم پیشونیشو

  رفتم چشممم:هانا

 ولی بود کرده فرار شهره پدر میگذشت ماه ۱ حادثه اون از دیوار دادم تکیه دستامو زیرش رفتم  کردم باز ابو دوش حموم سمت رفتم شدم بلند

  شد محکوم حبس سال ۲۲ به شهره و سال ۱۵ به وثوقی هانا انداختن و کالهبرداری جرم به و شدن دستگیر وثوقی و شهره

  هاا رفتن بیرون تا نیمه نصفه های بازی عشق از کنه عادت بهم انا که کردم سعیمو تمام ماه یک این تو

 بود عروسیمون امروز و شه خوب هانا حال انداختم عقب یکم عروسیو کارای

  گذشته اوردن یاد به بدون میخوام جوری همین دخترو این من برگرده هانا حافظه نداشتم دوست

 



 میدید تلوزیون داشت هانا بیرون  رفتم و پوشیدم راحتی لباس یه بیرون اومدم بستم کمرم دور حوله 

 گلم؟ میاد کی ارایشگر بغلش رفتم

  نیومده هنوز هم  حنا شه پیدا که االناست نمیدونم:هانا

  عزیزم برم منم نباش نگران میان

 کجا تو:هانا

 عزیزم داره کار دامادم باالخره

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۲۷_پارت#

 کرد بغلم دید منو تا حنا بودن حنا و ارایشگر شدم بلند سریع زدن زنگو اردالن رفتن از بعد دقیقه ۲۲:هانا

  خانومم عروس چطوری گلممم ابجی سالممم:حنا

 کردم جداش خودم از بزور

 چطوری؟ تو خوبمم بابا کردی لهم

  باشم بد من باشه  خواهرم عروسی میشه مگه

  خودتو نکن لوس اوکی

  هستم زهره منم خانومی سالم داد دست باهام هستم هانا سالم ارایشگره سمت برگشتم

 اتاق تو باال بریم اومدید خوش:هانا

  صندلی رو نشستم

 باشیش؟ داشته دوست که هست خاصی مدل عزیزم خب



  میاد بدش اردالن نباشه جیغ رژم و باشه کم ارایشم فقط نه که خاص مدل اومم

 چشممم

 صورتم به خیلی ارایشمم بود شده جمع سرم باالی موهام نبودم بند پام رو ذوق از شدمم عوض منم؟چقدر این کردم نگاه خودم به بهت با

  بود کشیده نازکم چشم خط یه روچشمم بود کرده کار مشکی و ای قهوه سایه با میومد

 ابجییی شدی خوشگل چقدر:حنا

 گفت شیطون عزیزمممم شدی خوشگل خیلی هم تو سمتش تمبرگش

  بازوش زد محکم دونه یه بکنه دل ازت نمیتونه امشب اردالن داداش مطمئنم:حنا

 خندید دوباره بکش خجالت

  گلو تو بپر هلووو شدی میگم دروغ مگه:حنا

  بود رسیده اردالن اومد بوق صدای

  پایینه هم بردار فیلم پایین بریم بیا رسیدنن اوو:حنا

 اردالن پدر بود باال خان عمارت تو عروسی

  بود بلند تورمم دار دنباله و پف کامال پایین به اونجا از و میشد تنگ  کمرم از بود بلند استینش عروسم لباس 

 بیا لبخند با کرد اشاره بردار فیلم بود دستش گلم دست وایسادن پایین علی با دیدم رسیدم که ها پله به پایین سمت به رفتیم کرد باز درو حنا

 پایین

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۸_پارت#



 و بهم داد گلو دسته اومد خودش به تازه رسیدم که پله اخرین به میکرد نگاهم بهت با اردالن پایین رفتم اروم زدم خوشگل لبخند یه

  بهم میداد امنیت حس داشتم دوست خیلی هاشو بوسه این بوسید عمیق وپیشونیم

 شدم زده ذوق بود شده درست نرگس گالی با که بود در دم قدیمی ماشین یه بیرون سمت به کردیم حرکت هم دست تو دست

  اردالنن خوشگله چقدرررر

  بودی ماشین نای عاشق قبال شما دومن دیگه باشه متفاوت و خاص باید عروسیمون:اردالن

 پشتمون بردار فیلم میخوند داشت شادی اهنگ باال برد ظبتو صدای بود راه دقیقه ۴۲ باال عمارت تا بشم ماشین سوار کرد کمک و کرد باز درو

 میدادم تکون خودمو و میرقصیدم ماشین تو بود اردالن دست تو دستمم یه دادم تکون و بیرون بردم گلمو دسته بود

 داره؟ عواقب کردن خوشگل همه این نمیگی اخه نکن بدترش دیگه شما میکنم کنترل خودمو دارم زور به االن همین وممخان هی:اردالن

 اقا میخریم جون به عواقبشم خندیدم اروم:هانا

 به کردیم تحرک باهم بشم پیاده کرد کمک و کرد باز درو اردالن شلوغیه خیلی عروسیه فهمیدم بود پارک ماشین عالمه یه رسیدیم وقتی

 بودم چیده حیاط تو میزهارم بودن قرمز و ابی که اتیش های مشعل دورش و بودن گذاشته قرمز فرش حیاط تا ورودی در دم از داخل سمت

 پشت هم علی و حنا هواا رو رفت جیغ دستو صدای داخل رفتیم وقتی بودن کرده درستش نرگس های گل با میخواستم خودم که جوری همون

 میومدن داشتن ما

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۹_پارت#

 

 

 شدن بلند خانوم حلیمه و خان منصور

  بودن خوشحال جفتشون سمتمون اومدن 



  بوسیدیم جفتشونو دست

 دختر دوتا و پسر دوتا ما خواهرت مثل هستی شهسوند خانواده دختر خاندان این عروس از قبل تو بعد به این از هانا باشید سالمت:منصورخان

  داریم

  براتون بشم بهترین میکنم سعیمو جون بابا ممنون

  سمتم اومد عمه منتظرن مهمونا بریم

 خاطر به ولی میخونم چشماش از عاشقته بغلت مرد عزیزم کن زندگی عشق با عمه عزیز بشی خوشبخت گفت گوشم زیر اروم کردم بغلش

  خودته دست اون زبون کلید بهت نمیگه چیزی بودنش مغرور

 خودم پیش بیای کنی زندگی پیشش نمیتونی کردی احساس هرموقع بهم بده قول

  نشستیم داماد و عروس جایگاه تو گفتیم هاشونو تبریک جواب و افتادیم راه مهمونا سمت باهم جون عمه چشم دادن تکون سرمو گنگ

 شد بلند اردالن رسید تانگو رقص نوبت

 میدن؟ منو با رقص افتخار زیبا خانوم این:اردالن

 دستش تو گذاشتم دستمو اروم

  جنتلمن اقای نه که چرا

  خودمون دادن حرکت کردیم شروع دستش تو یکیم اونی سینش رو گذاشتم دستمو میشد پخش داشت مالیمی اهنگ وسط رفتیم باهم

 کشید بو عمیق و گردنم گودی تو برد سرشو اردالن

 عروسی این میشه تموم  کی پس کنم تحمل نمیتونم  دیگهه:اردالن

 اخراشه دیگه ذره یه کن صبر بود شده تاب بی حسابی خندیدم ریز

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۱۲_پارت#



 اردالن نمیدونم نمیاد یادم رو ذشتهگ درسته بود زندگیم شب بهترین امشب

 

 االنمو مرد من ؟ولی بودم عاشقش من یا داشته رفتاری چه من با 

 

  شدم همراه اهنگ با و سینش رو گذاشتم سرمو دارم دوست 

 

 داشتن کوبی پای و رقص وسط بودن ریخته جوونا بود عروسی اخرای

 

 میخورد پیک به پیک جلوش بود گذاشته مشروبو ارسالنم 

 

 اردالنن؟

  جونمم

  میخوام مشروب منم

 

 بهم داد کرد پر پیک یه عزیزم باشه

  سوخت گلوم باال رفتم سره یه

 

  بده دیگه یکی

 دست بودم شده داغ خوردم پیک ۵

 

  شد تموم مراسم رقص بعد رقصیدن کردیم شروع وسط رفتم گرفتم اردالنو 

 



  بودن اومده کشی عروس پشتمون جوونا

 جیغ بلند شیشه ونبیر بردم سرمو

  کشیدم 

 

  رسیدیم که بود شب ۲ ساعت

 باال رفتیم ها پله از بود ساکت عمارت

 

 که اوردم می در گوشوارمو داشتم اوردم در تاجمو آیینه جلوی رفتم بودم خسته خیلی اتاق داخل رفتم مستقیم 

 

  بوسید عمیق و گردنم گودی تو برد سرشو شد قالب کمرم دور اردالن دست 

 

  بودم شده تنت عطر مست بودم شده دیوونت شب کل هومممممم:ردالنا

 رو گذاشتم دستمو خندیدم اروم

 

  شدم خیره چشماش تو و سمتش برگشتم صورتش 

 

 کرد بوسیدن به شروع خشن لبام رو گذاشت لباشو حرکت یه با

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۱۱_پارت#



 گرفت زبونمو کردم همراهی باهاش و کردم حلقه گردنش دور دستمو

 

 شونم تا ریزش های بوسه با گردنم تا کشید لبم از زبونشو زد مک و دهنش 

 

  گرفت محکمی گاز یهویی رفت 

  اهههه

 شب ترین طوالنی امشب:اردالن

 زندگیمونه 

 

 زبا واسم لباسو زیپ و برمگردوند  اروم

 کردم جمع شونمو شد مورم مور زد خیسی بوسه گوشمو الله روم شد خم کرد 

 

  پایین بیا بپوش اونو لباسه یه کمد داخل:اردالن

  کردم نگاه رفتنشو کنجکاوی با

 

 کمد سمت به پایین افتاد دراوردم عروسمو لباس استینای کردم باز تورمو

 

 نامه یه با بود توش زرشکی خواب لباس یه کردم باز درشو بود توش مشکی جعبه یه کردم بازش و رفتم 

 بود اردالن خط دست 

 

 (بزار باز موهاتم عروسک نره یادت قرمز رژ)

 رفتم  پوشیدم لباسو سریع زدم لبخندی



 

 گیپور پایینشم و سینش روی بود باسنم روی تا بلندیش آیینه جلوی 

 

 بود مشکی 

 کال کردم پاک ارایشمو برداشتم پد یه

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۱۲_پارت#

 های عطر از یکی پایین ریخت ابشار مثل موهام کردم باز سنجاقارو لبم به زدم یکم و برداشتم قرمزو رژ

 

  زدم گردنم و دست مچ به برداشتم مالیممو 

 

 هارو پله نبود عمارت داخل هیچکس پایین رفتم همونجوری شد عالی اومم

 

 سمتم برگشت شنید که پاهامو صدای بود نشسته مبل رو اردالن پایین رفتم 

 

 یه دستش سمتم اومد پاشد اروم پایین انداختم سرمو خجالت با کرد نگاه خیره سرمو فرق تا پام نوک از 

 



  بود بند چشم 

 نمیدیدم هیچی چشمام به بستش

 میریم؟؟؟؟؟ کجا اردالن کرد هدایت جلو سمت به گرفت دستمو

 

  اومد اتاق در صدای وایساد یهو بهم نگفت هیچی

 

 چشماتو کنی باز میتونی حاال:اردالن

 بهت از بود مونده باز دهنم شدم خشک ولی اوردم در بندو چشم سریع

 

 و من عکس دیوارم سمت یه رو بود دیوار روی عکسامون کل اتاق داخل 

 

 دوسش که بود شده شینقا اردالن 

 نیک پیک بودیم رفته روز اون داشتم 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 

 (میکنه تعریف داره هانا(هست گذشته برای پارت این توجه توجه)

 



 ۱۱۳_پارت#

  میکرد نوازش موهامو و بودم خوابیده اردالن پاهای رو

 

 میبوسی پیشونیمو همیشه اردالن؟چرا

 خندید شیطون

 

 ببوسم لباتو میتونم نداری دوست خب:اردالن

 نه اونجا نه کردم اخم

 

  کاریو اصله مثال ببوسم هم رو دیگه جاهای میتونم خب خندید دوباره

  پاش به زدم مشتمو محکم

 

 

  حیاا بی هیی:هانا

 وسط نزنی کتکم هاا شده سنگین دستت عزیزم نزن اوک اوک:اردالن

 

 گرفت سر از موهامو نوازش برگردوندم رومو قهر با عمارت 

 

  حمایت،حامی یعنی زنش پیشونی روی مرد یه بوسه:اردالن

 

  میکنم لمست یعنی زندگیم تو هستی تو یعنی من برای ولی

 



  گرفتم عکس برداشتم وربینود سریع که ببوسه شد خم فهمید منظورمو کردم پیشونیم به اشاره و کردم نگاهش عشق با

 

 زدی کلک ناقال ای:اردالن

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۱۴_پارت#

 سری یه بود هامون حالت کل تو عکسا بود شده جمع چشمام تو اشک

 

  بود رنگی های چراغ روش که بود شده دهکشی بندها سری یه هم ها عکس الی البه بود یهویی هاشم 

 

 بوسیدم عمیق لبشو و رفتم سمتش به میکرد نگاه منو و بود داده تکیه دیوار به سمتش برگشتم

 

 

 لبش رو کشید زبونشو مرسیی خوشگلهه خیلی:هانا

 

 بچه هم خودمون های عکس هم اینجا میاد عکسامون همه بعد به این از ماست های خاطره اتاق اینجا:اردالن

 

 کردم نگاهش ذوق با هامون 

 ببینم بده منو هدیه شما حاال خانوم خب:اردالن

 



 

 دادم تکون سرمو گیجی با

  بدم نخریدم چیزی که من: هانا

 

 

  خندید بلند صدای با

  سهممه که همون منظورمه اصلیو هدیه عزیزم نه اون:اردالن

 

 

 خجالت از شدم قرمز فهمیدم منظورشو تازه

 خجالت نمیخواد حاال خب:اردالن

 

 نشو لبو عزیزم بکشی 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۱۵_پارت#

  هوام رو کردم حس یهو که میکردم نگاهش داشتم

 

 پشتش به زدم و کشیدم جیغ باخنده

  زمین بزارم میفتمم اردالنننن:هانا



 

  هست حواسم عزیزم نمیوفتی باسنم رو زد محکم

 

 

 تخت رو کرد پرتم یهوو رفت تخت سمت به کرد باز درو میرفت اتاقمون سمت به داشتو باال رفت ها پله از

 

  روم زد خیمه و اورد در پیرهنشو 

 بوسیدم اروم لباش رو گذاشتم لبامو

 

 گردنم رو میزد خیس های بوسه نپایی رفت روش کشید زبونشو اومد خون که کشید دندونش با پایینو لب 

 

  گرفت گاز گردنمو یهوو که بود پرتشون حواسم 

  اخخخ:هانا

 

  کشید گرفت نوکشو یکیم اون مشتش تو گرفت هامو سینه از یکی هام سینه رو رفت گردنم از

 

 

 بودم لذت وجا تو نشه بلند صدام که بهم دادم فشار لبامو کردم حس سینم نوک رو زبونشو داغی کشیدم اهه اروم

 

 کردم حس سینم رو عمیقی سوزش که 

 

☘☘☘☘☘ 



☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۱۶_پارت#

 بود گرفته گاز سینمو اخخخخ:هانا

 میخوام نکن خفه صداتو هانا:اردالن

 

 دهنش سمت برد نوکشو سینم یکی اون سمت رفت باز دادم تکون باشه معنی به سرمو صداتو بشنوم بلند 

 

 زد ای بوسه نافمو زیر پایین تا کشید سینم از زبونشو میکشیدم خجالت ازش هنوز میکشیدم اروم های اه 

 

  میداد تکون و بود کرده واردم انگشتشو باال رفت جیغم کرد که کاری با تر پایین رفت 

 

 

 میون در یکی میزد محکم های مک و میگرفت گاز قطف نمیبوسید گرفت دندون به لبمو و روم شد خم

 

 میزد تلمبه دستش با تند تند شد خفه لبش تو اهم کرد واردم دوتاشو بیرون اورد انگشتشو میکردم همراهیش 

 

 مالش به کرد  شروع اورد در انگشتشو گرفتم گاز لبشو من دفعه این

 

 بهش دادمی محکم های فشار کرد سینم بند دستشم یه م*س*ک دادن 

 



 داشتم رابطه باهاش کنم حس اردالنو میخواستم و بودم شده تحریک 

 

 میکرد تمومش بازی عشق حد در همیشه اردالن ولی 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۱۷_پارت#

 کردم شنگاه نفس نفس با کنه ول لبامو که  دادم تکون سرمو

 

  اردالن کن تمومش:هانا

 هانا؟ ای اماده مطمئنی:اردالن

 

 و سرم باالی برد دستامو جفت کن تمومش کنم حست میخوام فقط:هانا

 

 کرد واردم حرکت یه با و کرد تنظیم خودشو کرد دستاش قفل 

 

 وایساده همونجوری بود کرده امادم اردالن ولی داشت درد یکمی اهههههه

  بود من منتظر و بود 

 



 کنه شروع که بود کافی حرکتم همین دادم تکون سرمو اطمینان با

 

 با گرفت دندون به لبمو دوباره و روم شد خم میزد تلمبه اروم اروم 

 

 دستشو کرد واردم حرکت یه با باال برد پامو کشید دراز بغلم داد پوزیشن تغییر دقیقه ۱۲ بعد میبوسید احساس 

 

 ریز های اه و بودم لذت اوج تو زدن چنگ به کرد شروع و کرد سینم قفل 

 

  کرد پشتم وارد بیرون اورد و*ش*ر*ی*ک میکشیدم 

 اخخخخخخخ

 خجالت ازش که منی بشه من مال داشتم شک که اتاق تو پیچید صدایی

 

 و  شدم ارضا یهویی که منو د*ر*ک حالت همین تو دقیقه ۲۲ نزدیک میکردم ناله اهو بلند حاال میکشیدم 

 

 توم ریختن جوش اب کردم احساس کرد خالی توم ابشو و شد ارضا اردالنم مین ۵ بعد لرزیدن به کردم عشرو 

 

 روم افتاد نفس نفس با بود داغ خیلی 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۱۹_پارت#

 خودم با قفله همچنان بازی اتاق در کنم درمان خودمو بودم گرفته تصمیم



 

 باید فردا هوففف نزارم اتاق اون تو پا هست هانا که زمانی تا کردم عهد 

 

  بهتره خیلی بدونه موضوعو بزارم  درمیون باید هم هانا با دکتر پیش برم 

 

 

 هاناا..  هانا

 دستامو و زدم لبخندی بود خوابیده بغلم کردم نگاهش نداد جوابمو

 

 دورش کرد قفل 

  ارردالنن

 هوممم

 بخوابیم بریم میاد خوابم

 

 

 دور حوله یه و رفتم کمد سمت به وان به دادم تکیه هانارو و شدم بلند اروم

 

 رو بردم کردم بغلش بود عمیقی خواب تو رفتم هانا سمت به بستم کمرم 

 

 خشک خودم حوله با بدنشو تخت 

 کردم پرت رو حوله همونجوری کردم 

 



 خوابیدم کردم حلقه دورش دستامم پاهاش رو انداختم پامو کردمش کیپ بغلم اناروه تخت پایین 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۲_پارت#

 هانا

 گرفت خندم بود کرده قفلم اردالن کردم  باز چشمامو خفگی احساس با

 

  بود خوابالود کرد باز چشماشو که دادم تکون خودمو ذره یه کنم فرار میخوام انگار 

 

  شدم خفه اردالن دستاتو کن شل: هانا

  گشنمه خیلی من به بده صبحانمو شما نمیکنم نچ:اردالن

 

 از کرد باز دستاشو بهت بدم صبحانتو دستتو کن شل خب باشه:هانا

 

 چشماشو شنزدیک بردم  اروم اروم لبامو کرد نگاهم اشتیاق با و دورم 

 

 گرفتم گاز چونشو محکم کردم استفاده فرصت از بست 

  چونموو کن ول اخخ اخخخ:اردالن

 

 خودم رو کشیدم رو مالفه شدم بلند حالت همون تو شد بلند  خندم صدای



 

 شد کشیده پشت از مالفه که دستشویی برم 

 هعععع:هانا

 

  اردالن سمت برگشتم  اخم با

  دستشویی برم باید کن ولش یدار چیکار مالفه با عع:هانا

 

  باال انداخت  ابروهاشو شیطون

 شما با من عزیزم برو خب:اردالن

 

 همونجوری گرفت حرصم اخرم نکرد ول رو مالفه کردم هرکاری دارم چیکار 

 

 اومد  سرم پشت از خندش صدای دستشویی سمت رفتم 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۱_پارت#

 ایینه جلوی داشت بود پوشیده لباساشو اردالن بیرون اومدم وقتی

 

 سمتش رفتم میکرد مرتب موهاشو 



  اردالن میری کجا:هانا

  بوسید لپمو

 

  باشم خودم باید حتما اومده پیش مشکل سری یه عزیزم شرکت برم باید:اردالن

 

 خودتو نکن خسته زیاد باش دتخو مواظب عزیزم باشه:هانا

 

  شد دیرم دیگه برم من خانوم چشمم:اردالن

  خداحافظ:هانا

 

  میکنه نگاهم منتظر نمیره دیدم

 شده؟ چی دیگه برو خب:هانا

 

  برم بده خداحافظیمو بوس: اردالن

 دور دستامو جلو رفتم گرفت خندم

 

  بوسیدمش اروم لباش رو گذاشتم لبامو کردم حلقه گردنش 

  بود عسل طعم اوممم:النارد

 

  بازوش به زدم دونه یه

  برو دیگه خب خیلی

 رفتم اوکی اوکی:اردالن



 

 هوس کردم باز درشو هام لباس کمد سمت رفتم اردالن رفتن بعد

 

  پوشیدم چرم چسبان تنگ شلوار یه همون برای بودم کرده سوارکاری 

 

 هم یکار سوار مخصوص چرم جلیغه  مشکی بنن کمر سفید شومیز 

 

 شد تموم کارم کاری سوار های چکمه پوشیدن با پوشیدم روش 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۱_پارت#

 کار حال در خدمتکارا آشپزخونه سمت رفتم مستقیم پایین اومدم ها پله از

 

  کشیدن کار از دست دیدن منو تا بودن کردن 

 صورتش جلو اومد سالخورده زن یه

 

 بود مهربون خیلی 

 دارید؟ الزم چیزی خانوم



 قهوه با کیک یه بهش زدم لبخندی

 

 لطفا بیارید برام 

  میارم براتون االن من برید شما چشم

 های مبل رو و رفتم سالن سمت به

 

  نشستم راحتی 

 وسط یزم رو چیدش جلو اومد سینی با خدمتکار که بودم فکر تو

 

 ندارید؟ ای دیگه امر خانوم

 بری میتونی نه

 خوردم مو قهوه با شکالتی کیک سریع

 

 پیدا محمدو گشتم هرچی بیرون رفتم کردم مرتب لباسامو پاشدم 

 

 بود داخلش زیادی های اسب رفتم اسطبل سمت به خودم نکردم 

 

 دستمو بود خوشگل خیلی بود بلند موهاش گرفت مشکیو اسب یه چشم

 

  کشید ای شیهه که پوذش رو شیدک 

   عزیزم خوشگلی تو چقدر:هانا

 



 شدم سوارش حرکت یه با رکاب رو گذاشتم پامو بیرون اوردمش کردم باز درو

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۲_پارت#

 همین واسه نبود جنگل تو کسی بود ارومی اسب جنگل سمت به افتادم راه

 

 حرکت تر تند که اسب پهلو زدم ضربه یه بودم طبیعت این عاشق لبم رو اومد لبخند بینشون زد باد کردم رهاشون و کردم باز موهامو کش 

  کنه

 

 بودم رسیده جنگل وسطای به

 رو کرد رم اسب یهویی که میکردم سواری اسب داشتم همینجوری

 

 یهوو بودم داشته نگه خودمو زور به دارم نگهش نتونستم کردم هرکاری کشید هشیه و وایساد دوپاش 

 

  دویدن به کرد شروع 

 پسرر وایسا وایساااا هیی

 به داشت دقیقا بود دره یه جنگل اخرای نمیداد گوش حرفم به اصال

 

 که ور اون به برگشتم شنیدم کنارم رو دیگه اسب یه صدای میرفت سمتش 



 

 جیغ ترس از دره به میرسید داشت دیگه دیدم اسب بر رسوا رو پسره یه 

 

 طرف اون به اسبو مسیر و من نزدیک اومد اسبش با پسره کشیدم بلندی 

 

 میکرد درد خیلی پام وایسادم زدن ملق تا چند بعد زمین شدم پرت و کنم کنترل خودمو نتونستم کرد هدایت 

 

 گریه زیر زدم کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۳_پارت#

  کردم بلند سرمو کنارم پسری یه صدای با

 خوبه؟ حالتون خانوم

 

  دادم تکون سرمو

 نمیتونم اصال میکنه درد پام فقط:هانا

 

  بدم تکونش 

 کنم چک بدید اجازه دکترم من



 اینور یکم اورد در پام از کفشمو اروم

 

 شد بلند جیغم درد از که کرد ورش اون 

  بیمارستان برید باید شکسته

 

  پریده رنگم کردم حس کردم نگاهش ترس با

  ببرمتون من بدید اجازه

 

 بیاد شوهرم بزنم زنگ من بدید تلفنتونو لطفا میشه نه:هانل

 معنی به سرمو کرد نگاهم تعجب با

 

 بهم داد اورد در تلفنو شلوارش جیب از اومد خودش به که دادم تکون چیه 

 

  داد جواب بوق دومین با سریع گرفتم اردالنو شماره

 بفرمایید؟ الو:اردالن

 

 بود گرفته صدام گریه از

 ردالن...ار

 شده چی عزیزم تویی هانا:اردالن

 

 شکسته پام افتادم اسب از سواری اسب جنگل اومدم

 



 اونجام دیگه دقیقه ۳۲ تا سریع میام ناال من خدای وایی چییی:اردالن

 

 بیا زود باشه:هانا

 بهش دادم گوشیو و پسره سمت برگشتم

 میاد؟

  اینجاست دیگه دقیقه ۳۲ تا بله

  کنیم تر کم دردتونو یکم موقع اون تا اوکی

  برگشت سنگ دوتا با دقیقه ع بعد ور اون رفت

 روشون کرد دراز پامو اروم هم کنار گذاشت هارو سنگ

 لطفا ندید تکونش

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۲۴پارت#

 کردم نگاهش کنجکاوی با باشه اینجا مال نمیخورد قیافش باشه گفتم سر با

 

  اومد خندش صدای که پایین انداختم سرمو سریع سمتم برگشت یهوو 

  خجالت از شدم قرمز

 

 نیک اسمم درسته؟ کیم من میکنی فکر داری البد



 

 شما و هستش اینجا داییم خونه اومدم مالزی از تازه نیستم اینجا مال 

 

 زیبا؟ خانوم 

  پایین روستای ارباب هانا  کردم نگاه صورتش به

 

  خوشبختم

 همچنین ممنون

 

 و ودب صورتم رو عرق های دونه دیدم دور از اردالنو ماشین دقیقه ۱۲ بعد

 

 کرد بغلم و سمتم اومد سریع شد پیاده و داشت نگه رسید تا میکردم ضعف احساس 

 

  عزیزم خوبی هانا:اردالن

 خیلی شونش به دادم تکیه سرمو

 

 نفهمیدم چیزی دیگه و بستم چشمامو میکردم شدید ضعف احساس ولی بمونم بیدار کردم سعی 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

 ۱۲۵_پارت#

  اردالن

  دادم جواب و شدم بلند ببخشید یه با شد بلند گوشیم صدای که بودم جلسه تو

 

 بفرمایید؟ الو

 کرد قطع چجوری نفهمیدم شکسته پاش گفت بود هانا گریه صدای

 

  اسانسور سمت رفتم سریع کنه کنسل رو جلسه گفتم منشی به فقط 

 

 اف تیک یه با کردم روشن ماشینو ها پله سمت دویدم بود اخر طبقه لعنتی

 

 جنگل میانبر راه از کردم رد چراغارو یا رفتم سبقت یا راهو تمام کردم حرکت 

 

 بود نشسته مرد یه روش روبه دیدم هانارو دور از برسم تر سریع که رفتم 

 

 رفتم شدم یادهپ سریع داشتم نگه ماشینو بود معلوم پشتش فقط که 

 

 کردم بغلش بود کرده عرق صورتش و بود پریده رنگش سمتش 

 عزیزم؟ خوبی هانا

 

 شد سبک بدنش کردم احساس یهوو شونم به داد تیکه سرشو



 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۶_پارت#

 شنیدم اشنا صدای یه که کنم بغلش اومدم بود رفته حال از لعنتی

 

  شکسته باش مواظب پاشو

  شد تا چهار چشام سمتش برگشتم

 

 میکنی چیکار اینجا تو پسر نیک:اردالن

 

  بیمارستان بره باید شکسته پاش افتاده اسب از اومدم تازه:نیک

 

 پسر بریم بشین سمتش انداختم ماشینو کلید ماشین سمت رفتم  کردم بغلش اروم

  کرد حرکت و شد سوار نیک ماشین تو خوابوندم اروم هانارم شدم سوار کرد باز قبوع در

 

 میری بیمارستان کدوم:اردالن

 هستم خودم که بیمارستانی:نیک

 



 واسش خودم میترسه خیلی ظاهرا 

  میگیرم گچ 

 

  بوسیدم پیشونیشو عمیق شدم خم بود پاهام رو هانا سر

 

 کردی؟ ازدواج تازه:نیک

 رسیدی؟ کی تو بود عروسیمون دیشب میشه اهیم چند اره

 

  خودم کلبه رفتم مستقیم رسیدم صبح ۴ ساعت

 

 اومدی نداره خبر کسی پس:اردالن

 هنوز نه:نیک

 

 بهش؟ گفتی بیماریت از:نیک

 بودم راحت خیلی نیک با کردم مکث

 حادثه یه سر ولی بودم گفتم اره

 

 خوبم دکتر دنبال میکنم مداوا ودموخ دارم کم کم نمیدونه االن داد دست از حافظشو 

 

  بیمارستان جلوی کرد پارک

 ببر هانارو فعال میشه پیدا خوبم دکتر:نیک

 



☘ 

  ۱۲۷_پارت#

 پشت تداش نیکم بیمارستان داخل  رفتم کردم بغل هانارو برام کرد باز درو

 

 یار کمک برای کرد صدا پرستارهارو از یکی میومد سرمون 

 

 بشوره دستاشو رفت نیک کرد هدایتمون اتاقی یه سمت به

 

  رسید نیکم لحضه همون سمتمون اومد گچ وسایل با پرستار

 

  هانا به کرد وصل سرم یه شد تموم که گرفتن گچ کارای

 

 بزنم مسکن بهش بگو شتدا درد اگر میاد بهوش دیگه ساعت چند تا:نیک

 

 نمیکنم فراموش لطفتو این پسر مرسی:اردالن

 

  وظیفست خواهش:نیک

 اومد صداش کردن نگاه خیره دقیقه چند بعد شد خیره هانا صورت به و نشست روم روبه

  آنالینه شبیه چقدر:نیک

 

 بودم نکرده توجه نکته این به تاحاال:اردالن

 



 بعد کرد تموم درجا کرد تصادف یشپ سال ۳ بود نیک دختر دوست آنالین

 

  گیر گوشه پسر یه به شد تبدیل شاد پسر یه از نیک اون 

 

 بیرون رفت پاشد سریع حرفی بدون

 رو خونه شماره و اوردم در گوشیمو

 

  برداشت گوشیو مامان گرفتم 

 مامان سالم

 خوبه؟ هانا خوبی پسرم سالم تویی اردالن

 

 بیمارستانیم االن شکسته اشپ افتاده اسب از هانا مامان مرسی

 

 االن خوبه حالش بده مرگم خدا وایی

  زدم زنگ دیگه چی یه واسه مامان خوبه

 

  برگشته نیک

 بهمون؟ نداده خبر یا اینجا نیومده چرا کی؟پس برگشته

 

  رسیده صبح ۴ ساعت مامان نمیدونم

  بیمارستانه االنم

 



 باشید نخودتو مواظب حتما میگم بابات به جان مامان باشه

 بابا به برسونید سالم خداحافظ چشم

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۸_پارت#

 هانا

 سرم و بودیم بیمارستان تو کردم باز چشمامو پام تو شدید درد احساس با

 

 به دیدمش پنجره رکنا که کنم پیدا اردالنو گردوندم سرمو بهم بود وصل 

 

  میکشید سیگار و بود داده تکیه دیوار 

 سیگار میدیدمش بود بار اولین

 

  بود گرفته صدام میکشه 

 رردالن..ا:هانا

 

  سمتم اومد بیرون انداخت پنجره از سیگارشو

 



 نداری؟ که عزیزم؟درد خوبی:اردالن

 میکنه درد خیلی پام چرا:هانا

 

 کردم نگاهش تعجب با بزنه مسکن واست میکنم صدا نیک االن:اردالن

 

 داخل اومد بود داده نجاتم که پسره اون با دقیقه ۵ بعد

 کردم نگاهشون شک با

 

 همو؟ میشناسید شما اردالن:هانا

 خنده زیر زد اردالن حرفم این با

 

 شدید اشنا من عمه پسر با زودتر شما بلع بلع:اردالن

 

 دستم کف افتاد چشمام

 ععمه؟؟ سر...پپ

 

  منه عمه پسره نیک اره:ناردال

 اشناییتون از خوشبختم اهانن:هانا

 

 اره؟ داری درد گفت اردالن خوشگل خانوم خب

  زد برام مسکن یه سمتم اومد دادم تکون بله معنی به سرمو

 



 شی مرخص میتونی بمونی بیمارستان تو الکی نیست نیاز میکنه اروم دردتو این

 

 بدم انجام پذیرشو کارای برم من:اردالن

 داری؟ دوسش:نیک

 کردم نگاهش تعجب با

 چی؟ یعنی:هانا

  کرد نگاهم خیره

 هیچی:نیک

 

  بست واسم و گرفت دستش از دمپاییو نیک بود عصا دوتا و دمپایی اوم اردالن دقیقه۱۵ بعد

 

  نمیتونم  دیدم شم بلند اومدم تخت پایین گذاشتم اروم پامو

 

 کردم قایم سینش تو سرمو کرد غلمب حرکت یه با کنم بغلت من کن صبر:اردالن

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۲۹_پارت#

 نگرانته مامان باز؟ کلبه بری میخوای نیک:اردالن

 



  باشم بیمارستان باید امروز پیششون میرم فردا میزنم زنگ دایی زن به خودم اره

 

 میبینمت فعال پس شهبا:اردالم

 دادید نجاتم که ممنون بازم نیک خداحافظ:هانا

 

 بود وظیفم خواهش:نیک

  صندلی رو گذاشتم اروم کرد باز جلورو در

  کرد رانندگی به شروع اروم شد سوار خودشم زد دور ماشینو بست درو

 

 میشم عاشقت بود بابایی میالد اومد عالقم مورد اهنگ ردنک ور اون ور این بار چند بعد کردم روشن پنلو بردم دستمو بود رفته سر حوصلم

  کردم زیاد صداشو

 

 

 نگهداره آروم منو نمیتونه تو جز کسی برداره رو دنیا صداش میشم عاشقت جوری

 شی مردد تصمیمت رو لحظه یه که نمیذارم شی رد دلم از نتونی میشم عاشقت جوری یه

 

 کردم تجربه تو با حسو این بود خوش یکی با هنوزم میشه

 نمیگردم تو از غیر دنباله خوبه همش هست تو با که چی هر

 

 میفهمی رو خوبی معنیه تو پاکه دلت چون میگم تو از من

 رحمی دل که چون داری هوامو صافی شدم عاشقت میبینی

 



 خوشبخته همیشه دلم تو با راهته خیالم سخته زندگی نباشی خوبه زندگی باشی تو

 

 کردم تجربه تو با حسو این بود خوش کیی با هنوزم میشه

 نمیگردم تو از غیر دنباله خوبه همش هست تو با که چی هر

 

 میفهمی رو خوبی معنیه تو پاکه دلت چون میگم تو از من

 رحمی دل که چون داری هوامو صافی شدم عاشقت میبینی

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۳۲_پارت#

  اردالن سمت برگشتم لبخند با

 ها اومد تو واسه اهنگو این

 

 زد پشتش ای بوسه و لباش سمت برد دستمو

  بشم خانومم قربون: اردالن

 

  کرد پارک پاساژ یه جلوی

 میام االن من باش همینجا:اردالم



 عزیزم 

 

 میری؟ کجا باشه:هانا

 میام االن:اردالن

  ماشین سمت اومد دست به مشما قهدقی ۱۲ بعد

 

 توش خوشگل شال یه کردم باز درشو پام رو گذاشت مشمارو نشست وقتی

 

 مشکی بلند شنل یه با بود 

 بود سفید گل تا ۳ سینش روی که

 

 لباس روش پوشیدم شنلو کردم مرتب موهامو پایین دادم ماشینو ایینه

 

  کرد سرم شالمم هام 

  میکرد نگاهم مهربون اردالن سمت برگشتم

 

 خوردیم

 که نخوردم حسابی درست هنوز:اردالن

  شکمش رو زدم دونه یه

 

 حیاا بی

  داد تکون سرشو خنده با



  گرفت درد دستت خودت نشد چیزیم که من

 

 بریم؟ کجا حاال افتادیم که کار از خب:اردالن

 

  چونم زیر گذاشتم متفکر دستمو

 شکالتی بستنی با میخواد انار اب دلم من

 

 برداشت ماشینو اتاقک خندش صدای

 هااا؟ شکسته پات مثال:اردالن

 

 نشکسته که دهنم شکسته پام:هانا

 دختر تو دست از امان:اردالن

 که جایی یه به افتاد راه

  نمیشناختمش 

  رسیدیم دقیقه ۲۲ بعد

 

  سمتش برگشتم ذوق با

 خوشگلهه چقدر واییییی:هانا

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

 ۱۳۱_پارت#

 زد لبخندی

 اومده خوشت خوشحالم:اردالن

 بریم؟

 

 بریم:هانا

 پشت صندلی از کرد باز درو من سمت اومد زد دور شد پیاده ماشین از

 

 شم پیاده کرد کمک و اورد عصاهارو 

 و دستت بگیر عصاهارو:اردالن

 

  سالمت پای روی بنداز سنگینیتو 

  داخل رفتم اردالن کمک با لنگون لنگون ورودی در دم تا

 

 و بود ای سورمه سقفش بود تاریک کافه داخل کردم نگاه اطراف به ذوق با

 

 نشستم ها میز از یکی رویه اردالن کمک با شبه اسمون انگار که بود ستاره از پر روش 

 

 اومد گارسون دودقیقه بعد

  یداومد خوش سالم:گارسون

 



  اردالن به داد منورو

 کرد اشاره کوچیک گشت یه بعد

 

  گوشش در گفت چی نمیدونم جلو اورد سرشو گارسون 

 

 ای دیگه امر قربان چشم:گارسون

 ندارید؟ 

 بری میتونی نه

 که ما اردالن کردم نگاهش اخم با

 

  چیزی ندادیم سفارش هنوز 

  دادم سفارش جفتمون طرف از من زد وری یه لبخند

 

  کردم نگاهش باز دهن با

  ببند دهنتو بخورمت نمیخوای اگه:اردالن

 

  نمیکرد الکی تهدید اردالن بستم دهنمو سریع

 

 کنم سوال ازش میاوردن رو غذا تا بود وقتش

 

 اردالن؟:هانا

 



☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۳۲_پارت#

 باشی داشته ای عمه که بودم نشنیده نزدی نیک از حرفی تاحاال چرا

 

 بوده؟ کجا تاحاال

 عمم که بود پیش ساله ۲۸:اردالن

 

  شنیدم مادرم از ولی نمیاد یادم بودم کوچیک من موقع اون شد خونه سرایدار عاشق 

 

  میشه حذف خانواده از باشه طباتار در باهاش اگر میکنه تهدید رو عمه و نمیده اینا به ازدواج اجازه پدر

 

 با و اتاقش تو گذاشت نامه شب  همون واسه بود پسر اون عاشق عمم

 

  کرد فرار پسره 

 ساختمونو یه بنایی میره سرایداره

 

 بارونی هوا که روز یه تو میکنه اجاره شهر پایین تو کوچیکم خونه یه میکنه 

 



 روز چند بعد میشه یمغز ضربه و پایین میشه پرت ساختمون از بوده 

 

 تا هزار با نمیکنه قبولش پدرم که خونه برمیگرده حامله شکم یه با عمم 

 

 به نیک ماه چند بعد خونه داخل بیاد میده اجازه پشیمونی و التماس 

 

 ۲ شد نیک داشتن شادی زندگی و بودن بخشیده رو عمه همه اومد دنیا 

 

 های دکتر درمانی شیمی پیشرفته وعن از داره خون سرطان عمه رسید خبر که ساله 

 

 من پدرم کرد فوت عمم ماه ۶ بعد نداد جواب کدوم هیچ خارج ایران مختلف 

 

 مالزی برم میخوام داد گیر سالش ۱۷ شد که نیک کرد بزرگ هم کنار در نیک و علی 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۳۳_پارت#

 ور اون فرستادتش و کرد مهیا براش شرایطو تمام  پدرم تحصیل ادامه

 



  موفق دکتر یه بشه تونست بود باهوش داشت خوبی خیلی پیشرفت 

 

  کرد مکث

 بعدش:هانا

 

  میشه شروع بعد به جا این از اصلی موضوع

 

 کنی با بود پرستار و ایرانی اونم شد انالین اسم به دختری عاشق نیک

 

 بود تو شبیه خیلی که اینه توجه قابل نکته و بود خوشگلی دختر میکردن کار بیمارستان یه داخل 

 

 که بود قرار و بودن گذاشته میون در پدر با داشت دوست نیکو هم انالین

 

  کنن ازدواج باهم و ایران بیان 

 کرد تموم  درجا و کرد تصادف دختره روز یه تو ولی

 

 تا نیومد ایران و موند همونجا گیر گوشه سرد پسره یه شد نیک اون بعد

 

 دیدمش که امروز 

  کردم نگاهش ناراحتی با

 واقعا متاسفم:هانا

 



 داشتم شده درشت چشمای با اومد گارسون لحظه همون

 

  میکردم نگاهش 

  رفت و چید وسایلو

 چینن اینا اردالننننننن:هانا

 

  عزیزم دیگه غذاست کرد نگاهم لبخند با

 

 بخورممم؟ چجوری اینارو من اخه:اهان

 میکنم کمکت نباش نگران:اردالن

 

 عزیزم دیگه بخورمت شه خوب زودتر پات که باشی داشته قوت باید باالخره 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۳۴_پارت#

 جوجه و ای ندهد کباب  گوشت استیک پاستا قلم سوپ جو سوپ کردم میز به دیگه نگاه یه

 

  جلوم گذاشت قلمو سوپ



 هرروز مادر قبال شکسته پام منم:اردالن

 

  بخوره جوش استخونت زودتر میشه باعث میگفت میداد قلم سوپ بهم 

 

 بخوره جوش زودتر میخورید هم شما

 کردم شروع اروم برداشتم قاشقمو

 

  میخورد کباب داشت ردالنما پاستا سراغ رفتم کردم تمومش اروم اروم داشت خوبی طعم خوردن 

 

 شد تموم غذاها باالخره دقیقه ۵۲ بعد

 خیلی میترکمم دارم وایییی:هانا

 

 خوردم 

  عزیزم جانت نوش:اردالن

 

 سرشو دور از اونم کرد اشاره بهش باز بود وایساده طرف اون گارسون

 

  داد تکون 

 کردم نگاهش شک با

 

 نمیفهمم؟ من بهش میگی چی اردالن

 باشه چیزی باید مگه:اردالن



 

 دیگه بریم خب اهان:هانا

  بشین خوردیم غذا تازه

 

 میز میکردن کاری یه هرکدومشون کردم نگاه مردم به حوصلگی بی با

 

  داشتن پسر دونه ۱ که بود شوهر و زن یه کنارمون 

 

 نگاهش ذوق با میخورد غذا مامانش دست از و بود بانمکی خیلی پسر

 

 شنیدم اردالنو صدای که میکردم 

 میکنی؟ نگاه چی به:اردالن

 سمتش برگشتم

 

 میخوام بچه منم خوشگله چقدر رو بچه اون اردالنن

 

 خنده زیر زد یهویی کرد نگاهم شده درشت چشمای با

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



 ۱۳۵_پارت#

 محکم دونه یه سالمم پای با کردن نگاه ما به و برگشتن رستوران جمعیت کل

  شد ساکت که پاش به زدم 

 کرد صاف صداشو سرفه یه با

 

 لطفا بدید ادامه شامتون به شدم شریفتون اوقات مزاحم ببخشید:اردالن

 

 بخندم منم میخندی؟بگو داری چی به دقیقا:هانا

 

 بچه خیلی اگر ولی بود عروسیمون تازه دیشب ما من عزیز اخه:اردالن

 

  میکارم واست امشب همین رهندا اشکال داری دوست 

 

  پایین انداختم سرمو و خجالت از شدم قرمز

 

  کردم بلند سرمو گارسون صدای با

 گذاشت رو قهوه و بستنی و انار اب

 

  کردم نگاهشون ذوق با رفت و رومیز 

 دیگه بخور:اردالن

 

 میدونی چیزیو یه اردالن:هانا



  کرد نگاهم تعجب با

 

 چیو؟:اردالن

 لعنتی عاشقتم وار دیوانه که این:هانا

  کرد نگاهم عشق با

 

 کنیم استراحت باید بریم بخور حاال باشی عاشق من اندازه به نمیتونی

 

 بودم انداخته اردالن رو وزنمو تمام باال اومدیم رستوران از ساعت نیم بعد

 

 جمعیت همه اون جلوی که مونده همین نزاشتم کنه بغلم میخواست 

 

 نشست رول پشت زد دور ماشینو بست درو اردالن شدم شینما سوار بره آبروم 

 

 ماشین حرکت با میخوند داشت هم ارومی اهنگ بودم خسته خیلی

 

 برد خوابم کی نفهمیدم و شد گرم چشمام 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

 ۱۳۶_پارت#

  اردالن

 بود معلوم میدرخشید ربیشت مهتاب نور تو کردم نگاه هانا صورت به

 

  نشه بیدار که کردم تر کم ماشینو سرعت خستست خیلی 

 

  کردم پارک عمارت جلوی بعد دقیقه ۴۲

 باز هانارو سمت در و شدم پیاده اروم

 

 بغلش جوری یواش بود کرده جمع شده خیس گربه مثل خودشو کردم 

 

  نشه اذیت پاش که کردم 

 سینم به چسبوند سرشو و ردک حلقه گردنم دور دستاشو خوابالود

 

  زدم لبخندی

  ملوس گربه:اردالن

.............. 

 

 رو گذاشتمش و کردم باز اروم درو

 ولی اوردم در هاشو لباس تخت 

 



 و برداشتم قیچی یه میز کشوی از کنم کاری نمیتونستم شلوارشو 

 

 اروم اوردم در خودمم های لباس فقط بود زیر لباس با بریدم شلوارشو 

 

 بستم چشمامو و کردم حلقه دورش دستامو سفت بغلم تو کرد جمع خودشو کردم بغلش 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۳۷_پارت#

  اردالن

 تلفنو بود خواب هنوز هانا  کردم باز چشمامو زور به تلفنم صدای با

 

 دادم جواب یکشیدمم خمیازه که درحالی بیرون رفتم اتاق از برداشتم 

 بله؟

 

  مامان بودی پسرم؟خواب اردالن

 

 شده؟ چیزی بودم خواب بله جان مامان سالم:اردالن

 



 اصال میشناسی که پدرتو ولی بدم مهمونی میخوام برگشتش مناسبت به خونه برگشته نیک پسرم

 

 خواستم نیست سازگار چیزا جور این با

 مزا....اگه  بگم

 

  چشم بگیریم اینجا مهمونی میخوای عزیزم میدمفه مامان مامان:اردالن

 

 میکنم ردیف چیو همه من

 دیگه جوونید شما پسرم مرسی

 

 به پس بد چی خوبه چی میدونید 

 جان مامان بده خبر من 

 

 عزیزم؟ نداری کاری فعال چشم:اردالن

 برسون سالم عروسم به پسرم نه

  

 خداحافظ چشم

 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



 ۱۳۸_پارت#

  میمالوند چشماشو و بود نشسته تخت رو هانا اتاق رفتم

  کنارش  رفتم  اروم

 

 ملوس؟ گربه چطوری

  بود گرفته سکسکش هیعععع

  هعع..این ن.هعع..اردال

 

  میگیری لکنت نمیبینی مگه عزیزم نزن حرف خب

 

 کنم اذیتش یکم بود وقتش چرخوند حدقه تو چشماشو

 

 کنم صحبت باهات مهمو موضوع یه باید هانا:دالنار

 

 و..هعع..بگ

 بی عشقم به نسبت نمیتونم دیدم کردم فکر خیلی من راستش:اردالن

 

 کردم مکث باشم تفاوت 

  بگیریم طالق میخوام دارم دوست رو دیگه یکی من

 

  میشد اشکی داشت چشماش نمیخورد تکون و بود وایساده شوکه

 



  گریه زیر زد یهوو بیاد بند سکسکت  خواستم بود شوخی یزمعز کردم غلط:اردالن

 کردم بغلش

 

  دیگه ندارمممم دوست نکننننن ها شوخی این از دیگه بیشوریییییییی خیلی:هانا

 

 اومد؟ بند حاال ببخشید دلم عزیز چشمم:اردالن

 

  کرد نگاهم مظلوم

 اهومم:هانا

 بیارم طاقت نتونستم دیگه

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۴۲] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۳۹_پارت#

  زدم خیمه روش و تخت رو دادم هل

 شروع خشن و لباش رو گذاشتم لبامو

 

 همکاری و بود کرده حلقه گردنم دور دستشو کردم بوسیدنش به 



 

  کردم ولش و زدم ای بوسه لباشو شدم سیر ازش که حسابی باهام میکرد 

 میزد نفس نفس

 

 مرسی زمعزی چسبید اوممم

  زد لبخندی

 

 اومد پشت از صداش که بپوشم هامو لباس کمد سر رفتم  شدم بلند

 

 

  کشید زحمت خیلی کن دعوت شام واسه امشب نیک اردالن

 

 میخواد اومدنش مناسبت به گفت زد زنگ صبح هم مامان خوبیه فکر:اردالن

 

 عمارت تو ما نمیاد خوشش چیزا این از پدر چون ولی بگیره مهمونی 

 

 میدیم مهمونی نیکو ورود خودمون 

 نشست ذوق با

 

 مهمونیییی جونن اخ:هانا

 شد اویزون لباش یهوو

 



 عزیزم؟ شد چی دوباره:اردالن

 چجوری شکسته پای این با من:هانا

 

 اخه کنمم شرکت مهمونی تو 

 صحبت نیک با دیروز نباش نگران

 

 میگیریم مهمونی بعدش میخوره جوش دیگه دوهفته گفت کردم 

 

 خوبه؟ 

  شد باز نیشش

 عالیییی:هانا

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۴۲] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۴۲_پارت#

 هانا

 سر داشت خونه تو حوصلم سرکار رفت اردالن خوردیم صبحانه که این بعد

 



  بودن جمع همشون اشپزخونه سمت رفتم و برداشتم عصامو میرفت 

 

  تمسم اومد مهربونه خدمتکار همون

  دخترم داری الزم چیزی

 

 کنید اماره  غذاهارو بهترین بگم خواستم داریم مهمون شب راستش نه زدم بهش لبخندی

 

  کنید استراحت برید شما نباشید نگران حتماا خانومم چشمم

 

 نبود خبری حنا از نشستم تلوزیون جلوی و نشینمن سمت برگشتم

 

 یرهنمیگ  ازم خبری که چیه سرگرم نیست معلوم 

 

 که کردم پایین باال هارو کانال انقدر کردم روشنش برداشتم تلوزیونو کنترل

 

 برد خوابم کی نفهمیدم و شد گرم چشمام میدادم گوش اهنگ به داشتم که همونجوری کشیدم بلندی خمیازه pmc رو زدم رفت سر حوصلم 

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۴۲] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 



☘ 

  ۱۴۱_پارت#

 نیک

 انگار سرم از نرفته فکرش هم لحضه یک دیدم دخترو این که وقتی از

 

 گریه هاش خنده نگاهش میزنه حرف داره و وایساده روم روبه انالین که 

 

 برادر مثل همیشه اردالن منه انالین شبیه چیش همه ترسش هاش 

 

 نم بیاره دوام پیشش نمیتونه هانا جنسیه بیمار یه اون ولی برام بوده 

 

 نمیزارم دیگه دفعه این دادم دست از زندگیمو دلیل تنها عشقمو بار یک 

 

 ... من عشق من انالین میشه دختر این 

  بشم نزدیک بهشون باید فقط

 

 کشیدم عمیقی نفس بیرون رفتم برداشتم کتمو شدم بلند صندلی رو از

 

 و دایی پیش رفتم صبح اردالن عمارت سمت روندم رول پشت نشستم 

 

 کردم باخبرشون بود نقشه از جزوی که تصمیمم از و زدم سر بهشون نداییز 

 



 کردم پارک عمارت جلوی و رسیدم ساعت ۱ بعد بودم بلد خوب عمارتشو

 

 بهش دادم کلیدو بود اونجا پیرمردی 

 ماشینو واسم کنید پارک لطفا

 اقا چشم

 

  کنن باز درو موندم منتظر و زدم درو زنگ

 میشد حساب اردالن دایه جورایی یه بود مهربونی خیلی زن کرد باز درو خانوم منیره بعد دقیقه چند

 

 پسرمم؟برگشتی؟ تویی نیک

  کردم بغلش اروم

 برگشتم سالم

  زد لبخندی و کرد جدا خودش از منو 

 تو بیا پسرم اومدی خوش

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۴۲] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۴۲_پارت#



 بیارم؟ تواس میخوری چی

  خانوم منیره کافیه قهوه

 

  رفته کجا خانوم نمیدونم بیام منم برو تو چشم

 دیدم مبلو رو شده مچاله جسم یه یهوو که بشینم نشینمن تو رفتم

 

  بود کرده جمع خودشو گربه مثل بود هانا من خدای

 نبود خانوم منیره اشپزخونه رفتم اروم

 داشتید؟ امری اقا بفرمایید

 

 بود خدمتکارا از یکی تشسم برگشتم

 بیار واسم پتو یه:نیک

 

 کرد خم سرشو

 چشم

  بهم داد اورد پتو یه سریع

 بفرمایید

 

  کردم نوازش موهاشو اروم نشستم کنارش و هانا روی انداختم پتورو

 

  عزیزم باش مطمئن اینو زودی به میشی من مال:نیک

 



  وقت هیچ نمیشم سیر دختر این از من کردم نگاهش و نشستم روش روبه مبل رو

 

  واسم اورد رو قهوه خانوم منیره

 ...پسر نیک

  خوابه هیشششش:نیک

 

  میخوره سرما خوابیده اینجا چرا بده مرگم خدا:منیره

 

 بخوابه بزارید لطفا نکنید بیدارش

  نشه صدا سرو برم من پس پسرم باشه

 

 دمکر نگاهش دوباره و برداشتم مو قهوه و مبل رو نشستم رفتنش بعد

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 
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☘ 

 ۱۴۳_پارت#

 هانا

 و بود شده خشک بدنم کردم باز چشمامو نگاهی سنگینی احساس با

 



  بدم تکونش نمیتونستم 

 شدی؟ بیدار باالخره

  صدا سمت برگشتم شوکه

 

  هعععع

  مبل لبه کرد گیر شکستم پای زمین شدم پرت مبل از یهوو

 

 اسمون یه از کردم احساس میکرد درد خیلی گریه زیر زدم غعغععجیغ

 پایین کردم سقوط 

 

  دختر خودت با کردی چیکار:نیک

 اخخخ توه تقصیر همش:هانا

 

 خنده زیر زد

 میخندی؟ تو میترکه داره پام من کوفت:هانا

 دهنم جلوی گرفتم دستمو گفتم چی فهمیدم تازه

 

 ببخشیدد ببخشید

 هخند زیر زد دوباره

 گفت بریده بریده

 نیست شکل..م..ش..خواه

 



 گریه زیر زدم افتاد یادم پام درد دوباره

 نتونستم کنه بلندم که گرفت بغلمو زیر

 

 شدم ساکت لحضه یه اردالن صدای با

 خبرههههعهعع؟ چه اینجا:اردالن

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 
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☘ 

 ۱۴۳_پارت#

  بود شده داغون کمرم سری این گریه زیر زدم باز زمین خوردم  که کرد ولم نیک

 

 کرد بغلم سمتم اومد کرد ول کیفشو سریع اردالن

 

 میکنی؟ گریه چرا عزیزم شده چی هانا:اردالن

 

 باال کشیدم دماغمو:هانا

  شد داغون کمرم االنم زمین خوردم مبل کرد گیر پام

 

 کردم پنهون سینش تو سرمو کرد بغلم تر سفت و زد نادرش های لبخند اون از



 

  بزنم براش مسکن یه باال ببرش:نیک شده چی کردم فکر من نارنجی نازک:اردالم

 رفت اتاق سمت به و دستاش رو کرد بلندم  اروم

................... 

  میکرد درست واسم سرمو داشت نیک و بودم کشیده دراز تخت رو

 هانا؟ شدی بهتر:اردالن

 

 واسش کنم لوس خودمو میخواستم ولی بود شده هترب یکم پام درد

 

 کردم جمع لبامو

 میکنه ذوق ذوق پامم میکنه درد کمرم نه:هانا
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 ۱۴۴_پارت#

  بوسید پیشونیمو و کرد نگاهم مهربونی با

 

 شامتو میگم کن استراحت:اردالن



 پایین بریم هم نیک و من باال بیارن 

 

 نشستم سریع حرف این شنیدن با

 اوممم... چیزه اردالن میگم

 

  کرد نگاهم شک با

 میگی؟ چی:اردالن

 نیاز دیگه پس کمرم هم شد خوب پام درد هم کردی بغلم که االن میگم اوم

 

 نه؟ مگه تنهایی اتاق  بمونم نیست

 بخند ناردال بخند نیک حاال خنده زیر زدن یهویی کردن نگاه جفتشون

 

  کردم نگاهشون اخم با

 میخندید؟ گفتم چی من مگه:هانا

 

 سمتم اومد نیک

 چیه؟ میدونی اخه هانا:نیک

 

 شکسته هات استخون دوباره امروز ضربه با که بود خورده جوش یکم پات

 

  مسکنه واسه ارومه پات که االنم

 پرید رنگم حرف این گفتن با



 

 فهمید خودش کردم اردالن نگاه

 منو نارنجی نازک نکن اذیتش داشدا نیک

 

  بوسید پیشونیمو سمتم اومد

 عزیزم؟ باشه میبرمت باال میام بعد شه تموم سرمت تا کن استراحت:اردالن

 

  باشه شد اویزون لبام

 گوشم دم اورد سرشو کرد نگاهم خاصی جور یه اردالن

 

 ها؟؟؟؟ کردم نگازیشو گاز نیک به توجه بدون دیدی یهوو نکن اویزون لباتو: اردالن

 

  خجالت از شدم قرمز

 

 کنم استراحت منم برو تو اردالنننن

 شد بلند خندا با

 خانوم چشمم:اردالن
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 ۱۴۵_پارت#

 اردالن

 شدم پخش ها مبل رو رسیدم که سالن به بیرون اومدم نیک با بستم اتاقو در

 

  کردم صدا اروخدمتکار از یکی

 بیار قهوه دوتا االنم کنید اماده دیگه ساعت نیم تا شامو

 

 اقا چشم

  زندگی چطوره بار کارو داداش خبر چه خب:نیک

 

  میگیرن الکی حقوق فقط بکنن نمیتونن غلطی هیچ نباشم خودم نیک نگو هوفف

 

 میکنی؟ چیکار تو

  بدم انجام  ندارم خاصی کار کلبه میام بیمارستان میرم داد تکون سر بیخیالی با

 

  کردم نگاهش تعجب با

 که پیششون رفتی گفت میمونی؟مامان کلبه هنوز:اردالن

 

  باشم تنهایی اونجا نمیکشه حوصلم اومدم زدم سر بهشون رفتم اره



 

  کردم مکث یکم

 داداش؟ بمونی اینجا نمیای چرا

 رفت اجازه با یه با میز رو گذاشت هارو قهوه خدمتکار

 

☘☘☘☘☘☘ 
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☘ 

  ۱۴۶_پارت#

  مبل به دادم تکیه برداشتم مو قهوه

 داداش بشم مزاحمت نمیخوام:نیک

 

  دیگه هان موقع اینجور واسه برادرا مزاحمتی چه نه

 میاری؟ کی وسایلتو

 

 فردا نیستم مزاحمت اگر

  کردم اخم

  نزن حرفو این دیگه

  خورد کنان مزه زهم برداشت شو قهوه

 



 شه خوب هانا پای منتظرم فقط داریم مهمونی یه ایران به ورودت مناسبت به نیک راستی

 

 نباش نگران پاش میشه خوب زود:نیک

  شام واسه کرد صدامون خدمتکار بعد دقیقه چند

  بیارم هانارو منم برو تو

 باشه:نیک

  بود خوابیده مملوس گربه کردم باز درو اروم رفتم هانا اتاق سمت به

 

 کردم نوازش موهاشو کنارش رفتم

 هانا هانا

 

 اردالن؟ شده چی کرد باز چشماشو

 بخوریم شام بریم پاشو عزیزم هیچی

 

 زدم چسب و براش دراوردم سرمشو

 کنم؟ عوض لباسامو میکنی کمکم اردالن:هانا
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 ۱۴۷_پارت#

 که براش دراوردم بلند  استین سره یک بلند  پیرهن یه و رفتم کمد سمت هب

 

  کردم تنش لباساشو نشه اذیت 

 بهم  میدی هم عطرم و شونه اردالن:هانا

 

  بهم بده هامم گوشواره جعبه اها

  کردم نگاهش تعجب با

 

 باشه مرتب و خوشتیپ باید زمانی هر در خانوم یه که نداره نگاه چیه:هانا

 

 میگی راست خانوم بله  شدم بلند خنده اب

 

  کنم عوض خودمو های لباس تا رفتم کمد سمت به بهش دادم رو شونه و هاش گوشواره جعبه

 

 هانا سمت برگشتم پوشیدم راحتی لباس

 

 گشنگی از بریم؟مردم ای اماده

 

 بریم اره اره:هانا



 گودی تو کرد سرشو کردم بغلش

 

 میکشیدد بو و گردنم 

  بزن همینو همیشه دارم دوست خیلی عطرتو این اردالنن

 

 عزیزم چشم بوسیدم گردنشو اروم

 بود ما منتظر و بود نشسته میز رو نیک پایین رسیدیم

 

  کشید طول یکم ببخشید

  هانا به زده زل دیدم سمتش برگشتم نمیده جواب دیدم

 کردم اخم

 ؟ نیک شده چیزی:اردالن

  اومد خودش به من صدای با

 نیست زیچی نه نه
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  ۱۴۸_پارت#



  کردم اشاره خدمتکار به

 بیرون بکش خانومو صندلی

 

 نشستم بغلش خودم و صندلی رو گذاشتم هانارو

 

 مرتبه؟ چی همه نیک هی:هانا

 مرتبه چی همه هانا اره زد لبخند نیک

 

  فسنجون با ریختم رنجب کفکیر ۲ واسش و برداشتم بشقابشو

 

 کنارش گذاشتم زیتون و ماست با ساالدم

 

 میکنی چاق منو اخر کردی پر بشقابو باز اردالنن:هانا

 

 غذاتو بخور حاال منی مال باز بشی چاقم:اردالن

 

 چشمم باشه:هانا

 و بود پایین سرش نیک شام طول تو

 

  شد راحت خیالم میخورد غذاشو اروم 

  خوردم غذامو منم

 



  نشینمن رفتیم دوباره  کردم بغل هانارو شدیم بلند همگی شام دبع

 بیاره چایی و میوه سپردم خانوم منیره به

 سمت یه به نگاهش و بود ساکت عجیب نیک

.......... 

 رفت اورد رو میوه و چایی خانوم منیره

 

  کردن خورد میوه کرد شروع برداشت دستیو پیش هانا

 

 کنم خورد واست من بده هانا

  بخور چاییتو شما میکنم خورد من عزیزم نه:هانا

 

  باش

 شد گرفته جلوم دستی پیش یه که میخوردم چاییمو داشتم
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 ۱۴۹_پارت#

 سمتم بود گرفته لبخند با رو میوه بشقاب هانا سمت برگشتم



 

 دیگه بخور

  دهز ای بوسه سرشو و کردم بغلش

 عزیزم؟ االن تا بودی کجا تو:اردالن

 

  کردم حس شکمم تو کمی درد یهوو

 اومد هانا حرصیه صدای

 

 اخه میکنی چیه کارا این نشسته جلومون نیک اردالننن:هانا

  باال بردم دستامو

 نزن باشه عزیزم ببخشید:اردالن

 

  جلوم کشیدم دستیو پیش و کردم حلقه دورش دستمو مبل رو داد تکیه

 

 میکنی چیکارا خبرا چه نیک خب:اناه

 میام بیمارستان میرم هیچ:نیک

 

 چیه؟ تخصصت:هانا

  بلدم چیو همه تقریبا ولی اعصابم مغزو دکتر:نیک

 

 اهان:نیک

  کشید ای خمیازه



 جام از شدم بلند

 

  عزیزم اره:هانا؟هانا نه مگه دیگه بخوابیم بریم خب

 

  ایم خسته خیلی بخوابیم بریم هم هانا و من میده شونتن خانوم منیره کنن اماده اتاقتو سپردم نیک

 

 بخیر شبتون بخوابید برید شما باشه:نیک

 ردم  بغل هانارو

 

 نیکک بخیر شبت:هانا

 

 هانا بخیر شب:نیک

 زد ای بوسه گردنم گودی تو برد سرشو دوباره کرد حلقه گردنم دور دستاشو

 

 هاا داره اقبعو شیطونی عزیزم هاا؟ میکنی شیطونی داری:اردالن

 

  خندید شیطون

 عزیزمم میخرم جون به عواقبشم:هانا
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 ۱۵۲_پارت#

 هانا

 بود کرده شیطونی هوس دلم امشب

 زدم گردنش به ای بوسه و کردم حلقه اردالن گردن دور دستامو

 

 داره عواقب کردن شیطونی هاا؟عزیزم میکنی شیطونی داری:اردالن

  خندیدم اروم

 

 عزیزم میخرم جون به عواقبشم

 خواستی خودت:اردالن

 

  لبم رو گذاشت لباشو شد چی بفهمم تا

 زدم ارومی مک و دهنم گرفتم لبشو

 

 حالت همون تو کرد بوسیدن به شروع دهنش تو گرفت زبونمو همزمان 

 

 رفت تخت سمت به کرد باز اتاقو در 

  کرد ول لبامو و روش گذاشتم اروم

 



  میزدم نفس نفس

 کرد پاره وسط از لباسمو بیام خودم با تا تخت رو داد هلم

 

  کرده داغ خیلی معلومه خندیدم اروم

 زد محکمی مک گردنمو و پایین اورد سرشو

 

 اهههه:هانا

 جوننن:اردالن

  زد مک و بوسید رو سینم تا

  میزد گاز و میمکید گرسنه نوزاد یه مثل خوردن به کرد شروع دهنش گرفت چپمو سمت سینه

 

 فشردمش خودم به و کردم موهاش بند دستامو
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 ۱۵۱_پارت#

  زد دلم  زیر ای بوسه کشید نافم پایین تا زبونشو

 



 زد لبم رو ای بوسه و باال اومد دوباره

 کرد نوازش صورتمو

 

 باشم؟  خشن یکم میدی اجازه هانا:اردالن

  گرفتم گاز لباشو  پایین اوردم سرشو کنم حس اردالنو میخواستم فقط نبود مهم واسم هیچی

 

 دارم دوست  من باشی جوری هر تو:هانا

  توم کرد محکم مردونشو باال برد سالموو پای یهویی بود من تایید منتظر انگار

 

 میزد چنگ هامو هسین و میزد تلمبه محکم شد یکی اهم و جیغ صدای

 

  بوسیدم لباشو محکم پایین اوردم سرشو نبود خودم دست کنترلم دیگه

  قرمز کردم نگاه چشماش مردمک به

 

  داخلم کرد خالی ابشو و شد ارضا زدن تلمبه وقفه بی دقیقه ۲۲ بعد بود شده

 

  بخورم تکون نمیتونستم دیگه و بودم شده ارضا دفعه دو

 

  شد حلقه دورم دستاش که بغلش تو رفتم اروم میزد نفس نفس و تخت ور انداخت  خودشو اردالن

 

 

  بوسید پیشونیمو معمول طبق



 شنیدم ارومشو زمزمه که بود شده خواب خمار  چشمام

 

 ببخشی منو روز یک امیدوارم:اردالن
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  ۱۵۲_پارت#

 بعد روزه ۱۵

 

  پریدم خواب از اردالن داد صدای با

 باید فقط  یکم بود شده بهتر پام

 

  بیرون  رفتم برداشتم تختو کنار عصای بود تنم  بلندی خواب لباس شدم بلند سریع میشد باز گچش 

 

 میکشید داد سره یک بود دستش گوشی اردالن

 

 نمیرسهه ها جنس چی یعنی مفنگییییی مرتیکهه چی یعنی:اردالن

 



  میخوریدددددد داریددد گهی چه جااون شما پس

 

 اخراجیددد همتوننن اونجا بیام  کن قطع مرتیکه نخور اضافه گه

 

  عصبانیت از میکشید موهاش به دستشو سره یک کرد قطع تلفنو

  سمتش رفتم

 

 عزیزم؟ شده  چی اردالن

  سمتم برگشت

 

  برم خودم ممجبور خورده برگشت ور اون بشه فرستاده بود قرار که بارایی هوفففف

 

 بغلش تو رفتم

 میای؟ زود: هانا

 

  عزیزم اینجام دیگه روز ۳ زد موهام به ای بوسه

 

 بهش نگفتم هیچی ولی میزد شور خیلی دلم

 میری؟ کی:هانا

 

 راحته تو بابت از خیالم اینجاست  نیک عزیزم میرم ظهر کرد نگاه ساعتشو

 



 بگیریم بتونیم  مهمونیو که برمیگردم زود 

 

 اشهب:هانا
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  ۱۵۳_پارت#

  کرد بغلم

  بخوریم صبحانه بیایم بپوشیم لباس بریم:اردالن

 

  کشیدم بو عمیق عطرشو و کردم حلقه گردنش دور دستامو

 

  رفت حموم سمت به و زمین گذاشت منو اردالن رفتیم اتاق سمت به

 

 شومیز یه و مشکی سفید راه راه گشاد شلوار یه کمدم متس رفتم برداشتم عصامو

 

 پوشیدم هارو لباس زور به و تخت به رسوندم خودمو لنگون لنگون برداشتم مشکی 

 



 میکرد خشک موهاشو حوله با داشت بیرون اومد  پیچ حوله اردالن که میبستم شومیزمو های دکمه داشتم

 

 بدی؟ بهم برسو میشه اردالننن:هانا

  بهم داد رداشتب برسو

 چند و پوشید شلوار و کت سریع

 

 میکردم نگاهش و بودم کرده شونه موهامو منم مسافرتیش ساک تو ریخت لباس دست 
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  ۱۵۴_پارت#

  کنه ولش میخواد مامانش که داشتم رو ای بچه حس

 

  فهمید حسمو انگار سمتم برگشت اردالن

 

 ناراحتی؟ چرا دیگه برمیگردم زود گفتم عزیزمم هاناا:اردالن

 

  بیفته بدی اتفاق یه میخواد انگار ندارم خوبی حس اردالن:هانا



 

 بهش زد ای بوسه و گرفت دستمو سمتم اومد

 

  برمیگردم زود میرم عزیزم نباش نگران

  زدم لبخندی زور به

 

 ؟بخوریم غذا نمیریم گشنمه خیلی من:هانا

  بریم

  پایین رفتیم اردالن کمک به برداشتم عصامو

  نبودش نیک

 خوردن به کردیم شروع و میز سر نشستیم

 

 تو اومد در از شنگول شادو نیک که بودیم صبحانه وسطای

 

 سالم همگی سالمم:نیک

 داداش میزنی شنگول نیک شده چی:اردالن

 من بغل صندلی نشست نیک

 

 میوفته اتفاق داره منتظرشم هاست مدت که اقیاتف داداش چیه میدونی اخه:نیک
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 ۱۵۵_پارت#

 کردیم نگاهش تعجب با

 اتفاقی؟ چه:هانا

 

 اردالن سمت برگشت و زد نیشخندی

 میفهمید زودی به

 

  انداختم باال ای شونه بیخیالی با

  شد دیرم دیگه برم من خب:اردالن

 

 بزن زنگ عزیزم باش خودت مواظب:اردالن بوسید عمیق پیشونیمو سمتم ومدا

 

 نباشی تنها که بیاد حنا 

 برگرد  زودم باش خودت مواظب هم تو:هانا

 

 باش مواظبش امانت بهت میسپارم هانارو نیک خانوم چشم:اردالن

 

 مواظبم من نباش چیزی نگران اصال:نیک



 

  کردم بغلش اخر بار برای کردیم همراهیش در دم   تا

 خداحافظ:اردالن

  باش خودت مواظب:هانا

  تو اومدیم اردالن رفتن بعد

 گلم؟ خوبی هانا:نیک

  سمتش برگشتم  تعجب با

 ...ب....باید مگه

 

 اشپزخونه رفتم سریع بیرون میاد داره معدم محتویات کردم احساس یهوو

 

  اوردم باال سینک تو 

 دختر؟؟ شدی چی هاناااا:نیک

 

  اوردم باال باز که بزنم حرف اومدم

 بند دستمو میرفت گیج داشت  سرم

 

 لب حرکت فقط  نمیفهمیدم چیزی ولی میزد حرف نیک کردم سینک 

 

 نفهمیدم چیزی دیگه و کردم رها خودمو بستم  چشمامو میدیدم هاشو 
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  ۱۵۶_پارت#

 نیک

  اشپزخونه سمت رفت و دهنش رو گرفت دستشو یهویی که میکردم صحبت هانا با داشتم

 

  میاورد باال داشت سینک تو رفتم دنبالش سریع

 

 دختر؟ شدی چی هانا

  اورد باال دوباره و کرد نگاهم حالی بی با

 

 میره حال از داره کردم احساس یهوو نمیگفت چیزی میزدم صداش هرچی

 

  بغلم گرفتمش سریع 

  بودن تماشاگر فقط و بودن وایساده گوشه یه اراخدمتک

 

  کردم بلندش دستام رو

 کس هیچ بیمارستان میبرمش:نیک

 



 فهمیدیددددد؟؟؟؟؟ کسی به بگه چیزی نداره حق 

 

 با کردم ماشینش سوار و بیرون  بردمش سریع دادن تکون سر ترسیده

 

 بیمارستان سمت به روندم داشتم که سرعتی بیشترین 
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 ۱۵۷_پارت#

  برم تر نزدیک جا یه بودم مجبور پس بود دور خیلی بودم توش خودم که بیمارستان

  کردم بغلش شدم پیاده سریع کردم پارک بیمارستان جلوی دقیقه ۱۲ بعد

 

 پرستاررر پرستاررر:نیک

  یواش اقا خبرتونه چه:پرستار

 

 شده بد حالش ببرمش کجا

  بیاید دنبالم:پرستار

 



  بود شده سفید صورتش تخت رو گذاشتمش اروم کرد راهنمایی اتاقی یه سمت به

 

 کنار دادم موهاشو

  عشقمم میشه تموم زودی به:نیک

  داخل اومد دکتر

 

  شده چی جوون خب

 کرد استفراغ شد بد حالش:نیک

 

  رفت حال از که بعدشم 

  کرد معاینش

 

 بگیریم تصمیم بعد بده بارداری تست اول بهتره

 

  موضوع این نبود یادم اصال لعنتیی  کردم نگاهش شوک با

 

 هوفففف

 کسی که گرفتم خصوصی اتاق سرم کردن وصل و ازمایشا دادن انجام بعد

 نشه مزاحم 

 

 اروم من انالین من کوچولو فرشته

 بود خوابیده 
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  ۱۵۸_پارت#

  میبینم نتیجشو زودی به که بودم کرده کارها خیلی مدت این تو

 

  کردم بازش سریع اومد ازمایشا جواب ساعت ۲ بعد

 

  بود حامله هانا   انتظارم  طبق

 دادم نشون ازمایشو جواب هوففف

 

 بنویسه مرخصیشو برگه که دکتر 

 

 همبارک که میشی بابا داری جوون به به:دکتر

 

  زدم لبخندی زور به

 یه به باید فقط نداره مشکلی خب

 



 باراداریش روند برای کنه مراجعه دکتر 

 

  میشم ممنون بکشید اونم زحمت بشه باز باید پاشم گچ دکتر:نیک

 

  کرد تموم  حرفاشو الکی نسخه سری یه نوشتن بعد

 

  کرد چک سرمشو کرد باز پاشو گچ رفتیم اتاق سمت به هم با

 

  بشه مرخص میتونه بیاد بهوش وقتی:دکتر

....... 

 

 

 بستم چشمامو و صندلی به دادم تکیه

 

 خوابیدم داشتنیش دوست چهره به فکر با و زدم لبخندی چشمام جلوی اومد انالین چهره 
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 ۱۵۹_پارت#

 هانا

 سرم و بودیم بیمارستان داخل کردم باز چشمامو چیکی چیک صدای با

 

 رو که دیدم نیکو کردم نگاه ورو اون ور این تعجب با بهم بود وصل 

 

  بود برده خوابش صندلی 

  بود گرفته صدامم و بود شده خشک  گلوم

 

 نیکک

 نیکک

 

 سمتم اومد سریع دید که منو کرد باز چشماشو

 

 خوبی؟ گلم اومدی بهوش:نیک

 اینجا دهش چی باشم بد باید مگه:هانا

 

 میکنیم چیکار 

  کرد مکث لحضه  چند

 

 ....ک دادیم ازمایش بیمارستان اوردمت شد بد حالت:نیک

 



  اومد در صدای

 داخل اومد بود دکتر که مسن مرد یه

 بهوش باالخره اینده مادر به به

 اومدی؟ 

 

 کردم نگاهش تعجب با

  اینده چچیی؟؟؟مادر:هانا

 

  کرد نیک به نگاهی

 جوون تینگف بهش:دکتر

 

  میگفتم داشتم میدادید اجازه اگر:نیک

 حاملم؟؟؟؟اره؟ منن ییعنیی:هانا

 

 داد تکون سرشو مکث با کرد نگاهم نیک

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۴۲] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 



 ۱۶۲_پارت#

 با گرفت خندم گریه وسط میریخت سیل مثل اشکام نمیشد باورم

 

  میخندیدم بلند صدای 

 شکمم رو کردم قفل دستامو کرد نگاهم تعجب با دکتر

 

  شکرتت خدایا:هانا

...................... 

 میتونم گفت و کرد معاینم دکتر

 شدنم بیهوش دلیل و بشم مرخص 

 

 میکردم سبکی واحساس بود شده باز پام گچ بوده ضعفم خاطر به هم 

 

  بود نیومده هنوز ولی میام سریع گفت رفت نیک

 

 ولی میزد لنگ پام ذره یه رفتم پنجره سمت به اروم و شدم لندب جام از

 

  نبود خبری سنگین گچ از الاقل 

 در سمت برگشتم خورد در به تقه دو

 

 دستش پالستیک یه و نیکه دیدم 

 نتونستم بیرون اومدیم ای عجله:نیک



 

 گرفتم رفتم االن برات بردارم لباس 

  زدم لبخند

 

 کرد نگاهم لحضه چند کشیدی زحمت یخیل امروز ببخشید مرسی:هانا

 

 میکنم کاری همه زندگیم دلیل تنها واسه:نیک

 کردم نگاهش بهت با

 گفتی؟ چی؟چیزی:هانا

  بود اومده خودش به تازه انگار

 منتظرم اتاق بیرون من بریم بپوش لباستو نگفتم چیزی نه نه:نیک

  کردم نگاهش شک با:هانا

 باشه

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۴۲] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۶۱_پارت#

  بیرون رفتم و هارو لباس پوشیدم سریع بودش شال و مانتو کردم باز مشمارو



 بود بسته چشماش و بود داده تکیه دیوار به نیک

 کرد نگاه سرم فرق تا پام نوک از و سمتم برگشت آمادم من:هانا

 بریم: نیک

  ماشین به رسیدیم تا افتادم راه پشتش

  افتاد راه شدیم ماشین ارسو

 خواهرم؟ خونه ببری منو میشه:هانا

 کرد اخم

 کنی استراحت خونه بری باید شما نمیشه نه:نیک

 گفتم شمره شمرده میکنه نهی و امر من به که کیه کرده فکر شدم عصبی:هانا

 خواهرم خونه ببر منو:هانا

  کرد حس صدامو جدیت انگار

 رفت اینا حنا خونه سمت به و زد دور

 کرد پلی خارجی اهنگ یه رو و کرد عوض اهنگو بار چند کرد روشن ظبتو نشد زده بینمون حرفی دیگه

............................. 

 

 

You’re the light, you’re the night 

 

 هستی نوری،تاریکی تو

 

You’re the color of my blood 

 



 منی خون رنگ به تو

 

You’re the cure, you’re the pain 

 

 منی درد و درمان تو

 

You’re the only thing I wanna touch 

 

 کنم لمسش دارم دوست که هستی چیزی تنها

 

!Never knew that it could mean so much, so much 

 

 باشه سخت زیاد انقدر زیاد انقدر کردم نمی فکرشُ وقت هیچ

 

You’re the fear, I don’t care 

 

 نیست مهم امبر ولی ترسم می ازت

 

‘Cause I’ve never been so high 

 

 نبودم اوج تو حد این تا وقت هیچ حاال تا چون

 



Follow me through the dark 

 

 بیا دنبالم تاریکی این توی

 

Let me take you past our satellites 

 

 کنم دور خودمون قمر از تورو بده اجازه

 

!You can see the world you brought to life, to life 

 

 ببینی رو دادی زندگی بهش که دنیایی تونی می

 

So love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ پس

 

Lo-lo-love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ



 

Lo-lo-love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

To-to-touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

?What are you waiting for 

 

 هستی؟ چی منتظر

 

Fading in, fading out 

On the edge of paradise 

 

 میشی ناپدید میشی، ظاهر بهشت از ای گوشه یه

 

Every inch of your skin 



 

 تو وجود از ذره هر

 

Is a holy grail I’ve got to find 

 

 ام کرده پیداش که مقدسه جام یه

 

!Only you can set my heart on fire, on fire 

 

 !بکشی آتیش به آتیش به قلبمو تونی می که تویی فقط

 

Yeah, I’ll let you set the pace 

 

 کنی انتخاب خودت میدم اجازه آره

 

‘Cause I’m not thinking straight 

 

 کنم فکر درست تونم نمی من چون

 

My head’s spinning aroun 

 

 میره گیج داره سرم



 

I can’t see clear no more 

 

 ببینم درست تونم نمی دیگه

 

?What are you waiting for 

 

 تی؟هس چی منتظر

 

Love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Lo-lo-love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Lo-lo-love me like you do 

 



 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

To-to-touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

?What are you waiting for 

 

 هستی؟ چی منتظر

 

Love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Lo-lo-love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Love me like you do 



 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Lo-lo-love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

To-to-touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

?What are you waiting for 

 

 هستی؟ چی منتظر

 

I’ll let you set the pace 

‘Cause I’m not thinking straight 

 

 کنم فکر درست تونم نمی چون



 

My head’s spinning around 

 

 میره گیج داره سرم

 

I can’t see clear no more 

 

 بینه نمی درست چشمام دیگه

 

?What are you waiting for 

 

 هستی؟ چی رمنتظ

 

Love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Lo-lo-love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Love me like you do 

 



 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Lo-lo-love me like you do 

 

 اشب داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

To-to-touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

?What are you waiting for 

 

 هستی؟ چی منتظر

 

Love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Lo-lo-love me like you do 



 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Lo-lo-love me like you do 

 

 باش داشته دوستم میخوای که جور هر منُ

 

Touch me like you do 

 

 کن لمس میخوای که جوری هر منُ

 

To-to-touch me like you do 

 

 لمس میخوای که جوری هر منُ
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  ۱۶۲_پارت#

 سریع میاد داره صدا سرو دیدم که عمارت جلوی رسیدیم دقیقه ۲۲ بعد

 

 تنم از روح کردم احساس که داخل رفتم بود باز ورودی در شدم پیاده 

 

 سراغم اومد همه عصبانیت ضعف ترس میشه جدا داره 

 

 میکنییییی غلطیییییییی چه یداریییییییییی:هانا

 

 کشید خودشو کشون کشون دید منو تا حنا سمتم برگشتن جفتشون

 

 زیر و بود شده پاره لبش گوشه کردم بغلش سمتش رفتم سریع طرفم 

 

 بود شده پاره تنش تو لباس کمربند ضربه شدت از بود کبود چشمشم 

 

 گرفتمش بغلم تو اروم میریخت اشک و میلرزید 

 

 شد تموم قشنگم ابجی اروم عزیزمم مارو:هانا

 



 دستمو جلوش رسیدم بود دستش تو بند کمر علی سمت رفتم شدم بلند

 

  صورتش کوبوندم محکم باال بردم 

  صورتش زدم دومیم میکرد نگاهم بهت با

 

  چرخید مخالف به صورتش دستم ضربه از

 

  هبرس حسابت به بیاد برادرت تا باش داشته دوتارو این فعال:هانا

 

 خونه میریم شو حنااااابلند:هانا
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  ۱۶۳پارت#

  ابجیی....امااا:حنا

  سریعع شووو بلندددددد  گفتم:هانا

  چشم:حنا

 

 بود ما بغل که خدمتکاری سمت برگشتم



  بیار لباساشو برو:هانا

 

  علی سمت به برگشت

  نه یا شنیدییییی:هانا

 افتاد تته پته به

 

 خاننوم.له...بب:خدمتکار

  نمیگفت چیزی و بود وایساده پشتمون نیک

 

 دلیل دارن دعوا شوهر زنو ببری جایی منو زن نمیتونی تو داداش زن:علی

 

 حرفش وسط پریدم....نمیش 

 حقی چه با شووو خفهههههه:هانا

 

  کردی بلند من خواهر رو دست 

  شه بلند کردم کمک و کردم تنش  اروم اورد لباساشو خدمتکار

 

 جلو اومد علی که رسیدیم ورودی در دم

 

 ببریش  نمیزارم:علی

 که بدم جوابشو اومدم بهش کردم اخم

 



  کرد مداخله نیک 

  لطفا کنار برو  علی:نیک

 

 روی تا کنار بکش داداش زن بره جایی زنم نمیزارم من کنار برو چیو چی:علی

 

 میدم نشون خوب 

 کردم نگاهش پوذخند با

 

 بهم دستت: هانا

 بکش پس میسوزونمت زنده زنده بشه چیزیش اردالن منو بچه بخوره 

 

 هیکلتو کنار 

 کرد نگام بهت با

 ببببچهه؟... چچیی:علی

 

  نشستم پشت حنا با کنار زدمش

 افتاد راه رول پشت شد سوار نیکم
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 ۱۶۴_تپار#

 نوازش اروم اروم موهاشو کردم جمع خودشو و پاهام رو گذاشت سرشو حنا

 

 کرد خیس شلوارمو اشکاش کردم 

  کرد پارک عمارت ورودی در جلوی دقیقا ۲۲ بعد

 

 بیمارستان برم باید من داخل برید شما:نیک

 

 نیک ممنونم خیلی باشه:هانا

 کردم بیدار حنارو داد تکون سرشو

  

............. 

  حموم رفتم شدم بلند خودمم خوابوندمش تخت رو اروم کردم پانسمان زخماش

 

 شد باز لبخند به لبام بچه فکر با کشیدم دراز توش کردم پر وانو

 

  شکمم رو گذاشتم دستمو

 ما بچه ولی نمیکردم حسش هنوز

 



  میشد بزرگ شکمم تو داشت 

  گوشیم سراغ رفتم بود شده شب بیرون اومدم کردم حموم

 

  بود نگرفته تماسی هیچ اردالن

 گرفتم موبایلشو

 

 بگیرید تماس بعدا لطفا میباشید خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 

 خاموشه چی واسه گوشیش اخه شدم نگرانش

 

  پلیسه دامن یه کمدم سراغ رفتم

 بود خواب حنا سر باال رفتم کردم خشک موهامم شومیز با پوشیدم 
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  ۱۶۵_پارت#

 کردم نوازش موهاشو و نشستم کنارش اروم

 حنا



 

 شام بریم عزیزم پاشو زدم روش به لبخندی کرد باز عزیزم؟چشماشو حنا

 

 بخوریم 

 نیام؟ من میشه ابجی:حنا

 کردم اخم

 

  گشنمونه پایین بریم پاشو نه:هانا

  شد بلند شوک با

 

 ای؟ ملهحا گفتی تو ابجی:حنا

  کردم شکمم به نگاه یه

 

  بپرس خواهرزادت از نمیدونم

  شد بلند یهوو

 

  میشم خاله دارم نمیشه باورم واییییی وایییی:حنا

 

  گشنگی از مردم بریم پاشو دیوونه خب:هانا

 

  چشم:حنا

 بردار کمدم از کن عوض لباساتو:هانا



 

 منتظرتم پایین میخوای؛ هرچی 

  پایین اومدم بستم درو

  بود اماده شام میز

 

 قیافش داشتم دوست زنو این عجیب  میچید میزو داشت خانوم منیره

 

 سمتش رفتم بود اشنا واسم خیلی 

 سالممممم:هانا

 

  جاش از پرید یهو

  خانوم ترسیدم وایی:منیره

 

 امادست؟ غذا گشنمونه خیلی ما خانوم منیره خندیدم اروم

 

 بشینید بفرمایید امادست خانوم اره

  نزدیک بیارید گوشتونو خانوم منیره:ناها

 

 جلو اومد و کرد نگاهم تعجب با

  گوشش نزدیک بردم دهنمو

 

 دستشو حاملم فهمیدم دکتر رفتیم استفراغ و داشتم سرگیجه امروز:هانا



 

 دهنش جلوی گذاشت 

 واقعا؟؟؟ هععععع:منیره
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 ۱۶۶_پارت#

 دادم تکون سرمو خنده با

  اره:هانا

 

 کرد بغلم یهوو

 بچه باالخره شکرت شکرت خدایا

 

  میبینم اردالنم 

  میکنید بغل همو من بدون:حنا

  خانوم حسود اینجا بیا هم تو بیا

 

 بغلم دوید سریع



 غذاتونو بشینید شما خب:منیره

 

 برسم کارام به برم  منم بخورید 

 خوردن غدا به مکردی شروع نشستیم حنا با

 

  چیه علی رفتار دلیل ببینم میکردم صحبت حنا با باید

 

 میخورد سوپشو داشت

 حنا:هانا

 

  ابجی جانم:حنا

 داره؟ رفتارو این بارشه اولین علی

 

 کرد بغض

 اصال علی ابجی بارشه اولین: حنا

 

  بودم خودم مقصر نمیکنه بلند من رو دست 

 

 کردم نگاهش کنجکاو

 بده ادامه:هانا

 

  ازادیه دختر شدم دوست یکی با من



 باطنش ولی اونجوریه ظاهرش درسته

 

  درستکاریه ادم خیلی 

 باشم ارتباط در باهاش نداره دوست علی
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  ۱۶۷_پارت#

 ازش هایی رفتار میگفت میپرسیدم ازش هرچی نمیگفت  بهم دلیلم

 

 جلفیه دختر یگمم که دیدم 

 کوه بریم دوستامون با بود قرار امروز

 

 که ظهر رفتم باهاشون شدم بلند منم سرکار رفت که صبح نداد اجازه علی 

 

 کرد اینجوری رفتم باهاشون گفتم وقتی شد عصبی خونست علی دیدم اومدم 

 

 من به نمیگه تر نازک گل از علی



  کردم نگاهش خنثی

 

 گی؟ب چیزی نمیخوای ابجی:حنا

 بخور غذاتو:هانا

 

................. 

 

 بیاره کیک با چایی سپردم خدمتکار به سالن اومدیم شدیم بلند هم با

 

  اومد در صدای که بودیم نشسته تازه 

 کردم نگاه حنارو تعجب با

 

 ابجی؟ داریم مهمون:حنا

 کیه ببینیم بریم نمیدونم:هانا
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 ۱۶۸_پارت#



 تعجب با نفر یه بغل تو رفتم بیام خودم به تا رفتیم ورودی در دم تا

 

 میکردم نگاهشون 

  بودن خان منصور و خانوم حلیمه

 اردالن مادر و پدر

 

  کرد بغلم هم خان منصور

  شده چیزی شده چی:هانا

 

 

 کرد پاک اشکشو روسریش با خانوم حلیمه

 عروسم این زا تر مهم اتفاق:حلیمه

 

  بود گفته بهشون کی کردم تعجب حاملست 

 

  رسوندیم خودمونو سریع زد زنگ که منیره:حلیمه

 

 زد ای بوسه سرم روی جلو اومد خان منصور

 

  دخترم میکنم افتخار بهت

 بلند و شکمم رو گذاشت دستاشو

 



 خندید 

  نمیبندم چشمامو دل به ارزو میبینم نومو که شکرت خدایا:خان منصور

 

 اومدید خوش لطفا تو بفرمایید:هانا

  دخترم نیست اردالن:حلیمه

 

 حضوری شد مجبور اومده پیش مشکلی کارش تو صبح امروز:هانا

 

  میاد دیگه روز ۳ بره خودش 

 باشه همراهش خدا:حلیمه
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 ۱۶۹_پارت#

  دیدن حنارو تازه

 هم تو دخترم حنا:خان منصور

 

 خوبه؟ حالش اینجایی؟علی 



 حرفش وسط پریدم که بزنه حرف اومد حنا

 

 خودش خونه میفرستمش فردا بمونه پیشم اومد امروز شنید که خبرو:هانا

 

 حنا؟ نه مگه

 داد تکون سرشو تند تند

 

  بمونه نمیتونه من بدون هم علی ابجی اره اره:حنا

 

  اورد پذیرایی وسایل خدمتکار

 داره؟ خبر اردالن خب:خان نصورم

 

  کردم ذوق

 میخوام میگیریم نیک واسه که جشنی تو نداره خبر هنوز نه:هانا

 

 کنم سوپرایزش 

  زدن لبخند جفتشون

 

 جشنو مقدمات باهم میاد اردالن تا پس عزیزم خوبیه خیلی فکر:حلیمه

 

 حنا؟ نه مگه ببینیم 

  کمک میایم هم علی و من حتما جون مامان اره:حنا



 

 نیستش؟ نیک:حلیمه

 صبح مامان شیفته بیمارستان:هانا

 

 میاد 

 بمونه بیدار بتونه بده جون بچم به خدا اهان:حلیمه

 

.................................. 

 

 به بمونه داشت اصرار خانوم حلیمه رفتن بعدش موندن شب اخر تا

 

 فرستادمش زور 

 با داری دوست زندگیتو اگر حنا:هانا

 

 بینتون مشکل بیاد علی میزنم زنگ فردا میکنی رابطه قطع دختر ینا 

 

 فهمیدی؟ شه حل 

 فهمیدم ابجی چشم:حنا

  کرد پا اون پا این

 

 میخوای؟ چی بگو:هانا

 پیشت امشب میشه میگم ابجی:حنا



 

 بخوابم؟ 

 کوچولوو:هانا

 بیا بزن مسواک بدو

 

 میام زود چشمم:حنا

 بخوا لباس یه با لباسمو اتاق رفتم

 

  کشیدم دراز تخت رو کردم عوض بلند 

 تخت رو اومد حنا اومد در صدای

 

  سینم رو گذاشت سرشو 

 خوابیدم بستم چشمامو بودم خسته خیلی کردم حلقه دورش دستامو
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 ۱۷۲_پارت#

 خواب از شدم بلند حنا های زدن صدا با



 

  میکنی وز وز گوشم دم مگس مثل حنا چیه هوففف:هانا

 

 ابجیییییییی:حنا

 کنار کشیدم شدم،پتورو بلند بابا باشه:هانا

 

 کشیدم بلندی خمیازه تخت رو نشستم 

 

 شده تنگ براش دلم دیگه علی به بزن زنگ پاشو ابجی:حنا

 

  دختر اون با نمیرفتی داشتی دوست زندگیتو اگر تو:هانا

 

 پایین انداخت سرشو

 بیا دیگه بردم پی اشتبام به خو:احن

 

    بیاد علی بزن  زنگ 

  من میام بیرون برو باشه

 

 بیا زود باشه:حنا

........................ 

 

 گرفتم علیو شماره برداشتم تلفنمو بیرون  اومدم کارام انجام بعد دستشویی رفتم شدم بلند



 

 داد جواب بوق دوتا بعد

 داداش زن جانم:علی

 

 خوبی؟کجایی علی مسال:هانا

 زن باشم باید چطور نظرت به:علی

 

 شرکتم داداش 

 کار عمارت بیا االن همین اوکی:هانا

 

 دارم واجب 

 اونجام دیگه ساعت ۱ داداش زن باشه:علی
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  ۱۷۱_پارت#

 نحس یصدا همون بازم گرفتم اردالنو شماره کردم قطع گوشی

 



 میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 

 همون  بازم گرفتم دوباره کردم قطع

 

 میباشد خاموش نظر مورد مشترک دستگاه

 

 هوففف شه اینجوری نداشت سابقه تخت رو کردم پرت گوشیو کالفه

 

  بیرون  کشیدم لباس یه باالخره کردنش رو و زیر بعد کمدم سمت رفتم

 

 یه پوشیدم لباسامو طوسی رنگ به بود ستش رویی و تنه شلوار؛نیم

 

  بیرون  رفتم عطر زدن بعد بستم اسبی دم موهامو سفید  کتونی 

 

 میکنه نگاه بیرونو و پنجره به داده تکیه حنا  دیدم پایین رفتم هارو پله

 

  زودباش صبحانه بیا حناا:هانا

 اومدم  چشم:حنا
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  ۱۷۱_پارت#

 حنا

 میشد مچاله داشت قلبم انگار بودم علی دلتنگ خیلی بیرون  اومدم  اتاق از

 

 بودم علی اومدن منتظر هرلحضه بهش دادم تکیه و پنجره سمت رفتم 

 

 اومدم خودم به هانا صدای با

 باش زود صبحانه بیا حنا:هانا

 

 اومدم چشم:حنا

  نشستیم و میز سمت رفتیم هم با

 اومد هانا صدای که بودیم خوردن مشغول

 چیه؟ شدی؟اسمش اشنا کجا دختر این با:هانا

 

 مهساست دوستم و من مشترک دوست ماراله اسمش:حنا

 

 شد شروع اینجا از رابطمون اومد اونم که شاپ کافی بودیم رفته مهسا با

 

  فهمیدن بعد بودنش جلف و پوشش سبک از اومد نمی خوش ازش اوایل



 

 داره صافی خیلی قلب بپوشه اینجوری مجبوره که شدم متوجه زندگیش

 

  علی مدت یه بعد میرفتیم بیرون باهم پیشم میومد بار چهار یا سه ای هفته تقریبا خونه کردم دعوتش

 

 دالیلشو دادم توضیح براش حرفش به ندادم گوش جلفیه دختر باشی داشته رابطه باهاش نمیاد خوشم داد گیر

 

 افتاد اتفاق اون که دیروز تا باهاش نکردم قطع رابطمو میگم که دیدم چیزی یه نم گفت هم علی
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 ۱۷۲_پارت#

  کرد نگاه بهم متفکر

 زندگیش؟ داستان و:هانا

 

  ازش بیاد خوشش هانا که نبود چیزی این کردم مکث

 

  ابجی نیست مهمی چیز اومم:حنا



  خوردن به کرد شروع اروم برداشت چاییشو

 

 زندگیش داستان:هانا

 نیست مهمی چیز کن باور ابجیی:حنا

  

 ؟ زندگیش داستان میپرسم اخر بار واسه:هانا

 

  بوده فرزند تنها مارال بودن مرفع خانواده مارال خانواده هوفف:حنا

 

 پدر بهم میریزه شوهرش های دوست با و میکنه خیانت پدرش به مادرش

 

 رابطه حین در هاش شریک از نفر ۴ با که زنش از میبینه فیلمی مارال 

 

 پدر میشه سار سنگ هم زنه میده طالقش ازش میکنه شکایت بودن 

 

  عرب مردهای به باکره دخترای فروش خالف کار تو میره هم مارال 

 

 دوست پسری یه با میشه بزرگ مادر و پدر محبت بدون بچگی از مارال

 

 میشه عاشقش زمان مرور به همیش 
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 ۱۷۳_پارت#

 باباشم میومده پسره مجردی خونه میرفته بوده نزدیک خیلی رابطشون

 

  میزاره ازاد مارالو کال نداشته کاریش 

 خونش بوده رفته همیشه مثل روز یه

 

 زیاد تعداد به اونم زهمیری جنسی محرک قرص شربتش توی پسره

 

 رابطه پسره دوستای از دوتا و پسره با بعد و میخوره شربتو اون هم مارال 

 

 میشه بلند که صبح بوده همین اول از پسره نقشه یعنی میکنه برقرار 

 

 بعد روز سه بیرون میزنه میکنه دعوا پسره با میبینه وضع اون تو خودشو 

 

 نشون فیلم  اون تو و بوده رابطش فیلم خونشون در دم میاد بسته یه 

 

  رابطه بوده مارال خواسته که میداده 



 من حرفای به میکنه تهدیدش پسره

 

 حرفاش به میشه مجبور مارال میشه پخش دنیا کل تو فیلم ندی گوش 

 

 های سکس دوستاش با رابطه مثل خواسته ازش چیزا خیلی بده گوش 

 

 بود وضع همین هم شدیم تدوس باهم که زمانی تا مواد پخش گروهی 

 

 سراغش نره دیگه که بود داده قول من به ولی 
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  ۱۷۴_پارت#

 پایین انداختم سرمو شرمندگی از بود توش دلگیر حرف تا هزار که نگاها اون از کرد نگاهم فقط

 بخور صبحانتو:هانا

...................... 

 میکنه صحبت داره هانا با و نکرده نگاهمم حتی اومده علی که زمانی از بودیم نشسته سالن تو هممون

  شده چی کرده تعریف واسم حنا خب:هانا



  ۱ کردم ادبش من

  کتک باد زیر بگیری خواهرمو نداری حق بشه هرچیزی مسئله دومین

  نداره مارال با ارتباطی هیچ حنا امروز از مسئله سومین

 علی؟ شدی متوجه

  شدم متوجه زنداداش بله داد تکون سرشو علی

  پاشو حنا:هانا

  پاشدم تعجب با

 ابجی؟ جانم:حنا

 پاشو علی:هانا

  پاشد اونم

  کن خواهی معذرت شوهرت از حنا

 جلو رفتم اروم

  بود گرفته بغضم

  نمیشه تکرار دیگه علی میخوام معذرت:حنا

  کشید عمیقی نفس عادتش طبق

 بغلش تو رفتم یهوو

 زد بوسه سرمو روی اروم کردم گریه و سینش رو گذاشتم سرمو اغوشش حجم تو شد رفع دلتنگیم گل

 عزیزم شد تموم هیششش:علی
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 ۱۷۵_پارت#

 هانا

 و بستم چشمامو شکمم رو کشیدم دستمو بودم دلگیر اردالن از خیلی خوشبخته خواهرم که بودم خوشحال کردم نگاه صحنه این به عشق با

 میکشید نفس بدنم تو داشت ما کوچولو بچه زدم لبخند

  اومدم خودم به علی صدای با

 میشم؟ عمو دارم واقعا بپرسم رفت یادم  داداش زن:علی

  دادم تکون سرمو خنده با

  کردم نگاهش شوک با کرد بغلم سمتم اومد یهوو

  باشه کم سنیشون فاصله هامون بچه که بشیم کار به دست خونه ریمب حنا:علی

 خندیدن کردم شروع بلند منم خجالت از شد قرمز حنا

  کردم صاف گلومو و نشستم صاف شد تموم که خندم

 داری؟ خبر اردالن از علی

  شده اوکی خداروشکر که دارم خبر ها کار از فقط خاموشه گوشیش به میزنم زنگ هم هرچی داداش زن نه

 میاد فردا پس هوفف:هانا

 کنیم؟ اماده مقدماتو فردا پس تا میتونیم نظرت به نیک ورود چشن توی کنم سوپرایز اردالنو میخوام علی

  میکنم اوکی چیو همه من فقط خرید برید حنا با شما داداش زن:علی

 مقدمات؟ کردن اماده برای بمونیم اینجا  میشه فقط
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  ۱۷۶_پارت#

  بهش کردم اخم

  حرفو این  نشنوم دیگه خودتونه خونه اینجا:هانا

 

 شد بلند حنا

 بهش داره مزون من دوست ابجی:حنا

 

 بفرسته؟ کاتالوگ واسمون بزنم زنگ 

 بیرون  نریم راه همه این دیگه

 

 بفرسته بزن  زنگ موافقم اهومم:هانا

  شد ندبل هم علی

 

 برسم جشن کارای به برم منم میکنید انتخاب شما تا پس

  

 علی مرسی اوکی:هانا

 اقایی باششش مواظب علی:حنا



 خانومم چشمممم:علی

 

.......................... 

 

 بازننن همه که اینا حنااا میکردم نگاه کاتالوگو سردرگمی با

 

  میشه پیدا هم بسته توشون بگرد ابجی:حنا

 

 داشتم ها مدل بودن زیاد خیلی اومد خوشگلش های مدل تر جلو تمرف یکم

 

 اومد حنا صدای که میگشتم 

 خوشگله؟ این ابجی:حنا

 

 هاش استین کمر که بود سرخابی رنگ به بلند ماکسی کردم نگاه انتخابش به

 

 بود رنگ ای نقره های طرح پشتش و 

 

 ادمی صورتت به خیلی رنگشم بگو همینو عالیهه عزیزم اره

 

  خندید ذوق با

 چشممممم

 کردم پیدا باالخره کاتالوگو کردم ور اون ور این دیگه بار چند



 

 بود العاده فوق یکم بود باز سینش رو که بلند استین ای نقره ماکسی

 این؟ خوبه حنا

 

 ابجیی خوشگلههههه چقدر کرد نگاهش ذوق با
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  ۱۷۷_پارت#

 اکسسوری و کفش و کیف میمونه بفرسته فردا دوتارو همین بگو پس

 

  خونه میاد که ارایشگر و نمیبره کار زیاد که

 

  گشنمههه ابجیی اهوممم:حنا

  دیگه همینه نمیخوری صبحانه وقتی گرفت خندم

 

 کرده فرنگی توت هوس دلم چقدر اخخ:هانا

 



 کرد نگاهم شده درشت چشمای با

 فرنگی؟ ؟توتچی:حنا

 

 شد پاره گوشم کردم احساس یهوو

 علیییییییییییییییییییییی:حنا

 شدم کر چته:هانا

 

  تو اومد هول با علی

 شدهه؟ چی چیه:علی

 

 میخواد فرنگی توت خواهرزادم بیار باش زود کردهههههه فرنگی توت ویار ابجیم پرید حنا

 

  میزد گاز داشت زمینو یعل خنده زیر زدیم یهوو کردیم هم به نگاه یه علی منو

 

 که نداره خنده میخواد فرنگی توت خواهرزادم خو میخندید چرا چیه:حنا
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 ۱۷۸_پارت#

 ی...هیچ یچیی....ه:علی

  بیارم فرنگی توت گلخونه از برم من

 کردم ذوق

 هستتت؟ فرنگی توت گلخونه تو مگه:هانا

 داداش؟ زن تاحاال نرفتی مگه:علی

  ببینم داخلشم میرم خودم بمونید شما نرفتم نه

 باش مواظب باشه:علی

 کردم مرتب لباسمو شدم بلند

 میام تا کنن اماده غذارو بگو حنا

 باهات؟ بیام ابجی:حنا

 گشنمه خیلی کنن اماده غذارو زود بگو فقط نه:هانا

 باش مواظب چشم:حنا

  کشیدم عمیقی نفس رسیدم که در دم بیرون سمت به رفتم

 گلخونه طرف  رفتم و

.................. 

 بوددد قشنگگگ چقدر میکردم نگاه اطراف به ذوق با

  بود اطراف دورو ای گلخونه های میوه انواع

  سفید سبز رنگ به وسطش میز با بود شده چیده گرد مبل گلخونه وسط

 اطراف چرخیدم زده ذوق بود قشنگ خیلی گلخونه دور بود شده چیده هم عشقم مرغ قفسه تا چند بود ها آپاش انواع که بود بزرگ قفسه یه
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  ۱۷۹_پارت#

 سمتشون به و برداشتم سبد یه زد برق چشمام دیدم که هارو فرنگی توت

 

 شد تموم که مکار سبد داخل ریختم کردم جدا درشتشو تا چند رفتم 

 

 شروع و مبل رو دادم لم اطراف از فارغ و شستمشون گلخونه همون داخل 

 

  لذید های فرنگی توت خوردن کردم 

 صداهایی یه دیدم که بودم اخراش

 

  نبود چیزی کردم نگاه ورو اون ور این میاد داره 

 اومدم برداشتم فرنگیو توت اخرین و باال انداختم ای شونه خیال بی

 

  شدم خشک یهو که دهنم سمت مببر 

 زده زل و بود میز رو سبز بزرگ مار یه

 

  دویدن کردم شروع زنان جیغ بستم چشمامو سمتم کرد حمله که جام از پریدم سریع بهم بود 



 

 شدم پرت و سنگ به کرد گیر پام که میدویدم گلخونه دور همینجوری

 

 کردم حس رونم روی رو قیعمی سوزش که پاشم اومدم میسوخت خیلی زانوهام زمین 
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  ۱۸۲_پارت#

 کرده خیس صورتمو اشکام لرزوند رو گلخونه کل و شد بلند جیغم صدای

 

  بودم گرفته سرگیجه و تهوع حالت نمیکردم حس پایینمو به رونم از بودم 

 

 اخرین فقط بستم چشمامو ومار دارم نگه باز چشمامو نمیتونستم دیگه

 

 مطلق سیاهی و تو اومد در از نفر یه دیدم لحضه 

........................... 

 

 نیک



 اردالن های کار دنبال افتادم هم صبح از بودم شیف بیمارستان تو کال دیشب

 

 میشم هم موفق ندارم شک و رفتم راهو از درصد ۹۲ تقریبا 

 

  میشه من مال همیشه واسه هانا موقع ونا ایران بیاد  وایسم باید فقط

 

  محتشم رضا محمد اردالن بزرگ دشمن کمک با نقص بی نقشه یه

 

 گرفتم شمارشو و برداشتم گوشیمو

  داد جواب بوق دومین با

 

 بفرمایید؟ بله:محتشم

 اوکیه؟من نقشه نیکم سالم:نیک

 

  بفرسته واسم هارو فیلم تر سریع هرچه بگو دختره به فقط ور این کردم کارامو 

 

 نزدیک خیلی نزدیکه اردالن نابودی پسر نباش نگران:محتشم
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 ۱۸۱_پارت#

  دخترت به تو میرسم هانا به من همست نفع به اردالن نابودی چون خوبه:نیک

 

 مورد اهنگ ور کردم روشن پنلو عمارت سمت به روندم و کردم قطع  تلفونو

 

 گرفتم ضربه فرمون رو انگشتم با همزمان و کرد پلی عالقم 

 

 hey dime a donde vas, y si 

 

 میری داری کجا بگو من به

 

sabes tu destino 

 

 نمیدونی رو خودت سرنوشت تو

 

hey donde dejaras tus sueños escondidos 

 

 میکنی ترک کجا رو نیاوردیشون زبون به حاال تا که هایی رویا..  هی

 

Mira que la luna nos dejo 



 

 کرد ترکمون ماه!...  کن نگاه

 

iluminados bien de cerca 

 

 نزدیکیم بهم خیلی که واضحه پس

 

y a pesar de aquel adiós. 

 

 ......میکنیم خداحافظی که این وجود با 

 

mi puerta siempre estuvo abierta 

 

 ...زهبا همیشه من دل پنجره  ، بدون

 

como antes.. 

 

 ...ها قبل مثل

 

******* 

 

Ayer caías en mi corazón. 



 

 افتادی من قلب در دیروز

 

y te escondiste en un rincón 

 

 کردی پنهان قلبم از گوشه یک در رو خودت و

 

del otro lado 

 

 ! بود قلبم تمام.....  گوشه اون که

 

Yo se que la vida nos dejo. 

 

 گذاشت تنها مارو هم ندگیز ؛ میدونم

 

saber que nuestro amor 

 

 !... بسنجه رو عشقمون که این برای فقط ولی

 

no esta acabado.... no esta acabado 

 

 نشده تموم هنوز....  نشده تموم هنوز



 

****** 

 

Hey tu mirada dice estar arrepentida 

 

 ! پشیمونی و کردی اشتباه میکنی احساس انگار..   هی

 

heey dime si es verdad, o es solo idea mía! 

 

 ؟ منه خیاالت تو فقط این اینکه یا!!! ... ؟؟؟ داره حقیقت این بگو بهم

 

Di que no es locura ni obsesión 

 

 ! نیست خیاالت و دیونگی ، فکرم این که بگو

 

que no es capricho, simplemente 

 

 نیست هوس یه من احساس که بدونی میخوام

 

dile que lo sientes y que 

 

 اونوقت و...... چیه احساست بگو من به هم تو



 

yo nunca he dejado de quererte 

 

 داشت نخواهم بر دست داشتنت دوست از لحظه یک من

 

como antes… 

 

 ها قبل مثل

 

********* 

 

Ayer caías en mi corazón. 

 

 میفتادی من قلب در داشتی دیروز

 

y te escondiste en un rincón 

 

 کردی پنهان قلبم از گوشه یک در رو خودت و

 

del otro lado 

 

 !.بود قلبم تمام..... گوشه اون



 

Yo se que la vida nos dejo. 

 

 کرد رها مارو هم زندگی ؛ میدونم من

 

saber que nuestro amor 

 

 بسنجه رو عشقمون اینکه برای ولی

 

no esta acabado.... no esta acabado 
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 ۱۸۲_پارت#

 صدای گذاشتم که اولو قدم شدم پیاده و کردم پارک عمارت جلوی ماشینو

 

 اومد جیغ صدای باز نبود کسی اطرافو کردم نگاه کردم شک گوشام به شنیدم خفیفی جیغ 

 



  ندیدم چیزی ولی اطرافو گشتم یکم

 باال انداختم ای شونه یالیبیخ با

  خورد در یه به چشمم که برم اومدم 

 

 بود گلخونه شبیه کردم باز درشو سمتش رفتم

 

 دورش مارم یه زمین بود افتاده خورد هانا به چشمم یهوو کردم نگاه اطرافو

 

 خزید دید منو که مار سمتش رفتم اروم اوردم در جیبیمو چاقوی بود 

  کردم پرت گرفتم هدف چاقورو سمتم 

  کرد زخمی بدنشو که سمتش

 

 خونه تا بیرون بردم کردم بغلش رفتم هانا سمت به سریع افتاد همونجا و

 

  تو رفتم دادم هل در پام با دویدم 

  میخوردن چایی داشتن علی و حنا

 

  شدهههه چی ههههععععع:حنا

 داداش شدههه چی:علی

 قوی احتمال به زده نیشش مار:نیک

 

 خابوندمش مبل رو بیار بگیر میگمو که داروهایی این یعسر علی سمیه 
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 ۱۸۳_پارت#

  بهش گفتم داروهارو اسم سریع

 میگیرم االن باشه:علی

 

 سم که بستم زخم باالی محکم و اوردم در کمربندمو کردم پاره باال تا شلوارشو

 

 بود مخم رو صداش میکرد کریه زر زر و بود وایساده کنارم حنا بدنش توی نره 

 

  بیار تمیز دستمال با ولرم اب برو سریع نکن گریه حنا:نیک

 

 گذاشتم دستمو اشپزخونه سمت دوید میارم االن باشش هه..باشش:حنا

 

 بود شده متورم زخمشم بود کرده سرد عرق پیشونیش رو 

  

 وسایلو حنا بیرون کشیدم سمو شیوا یواش مکیدن با و زخمش رو شدم خم



 

 رو کشیدم ارو اروم و اب تو کردم رو پارچه بود سرم باال و بود اورده 

 

  خواب تو تو جمع صورتش زخمش 

  باال تا نرفته سم رسیدم زود خوبه کرد باز چشماشو الی اروم و

 

 پیشونیش رو گذاشتم دستمو

 عزیزم خودتو نکن خسته ببند چشماتو هانا:نیک

 

 بست چشماشو و کرد گوش رفمح به
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 ۱۸۴_پارت#

 زدم کردم اماده زهرو پاد ازش گرفتم داروهارو رسید علی بعد مین چند

 

  زد ارومی جیغ بهش 

 دستش زدم سرمو سوزن مجبورن نمیشد پیدا دستش رگ



 

  نده تکونش بگیرش حنا:نیک

  گرفت باال سرمو شسر باال اومد

 

 کشیدم عمیقی نفس و سرم به کردم تزریق هم ارامبخش تا چند

 

 خوبه؟ حالش داداش:علی

 باید فقط بدنش از شده خارج سم

  گلخونست تو هنوز مار کنه استراحت 

 

  کنه زخمی کسیو خونه داخل نیاد باش مواظب باز درشم

 

 جارو همه کنن پاشی سم بیان میزنم زنگ االن:علی

 

 گریه زیر زد حنا هووی

 میگفتم اگر منهههه تقصیر همش:حنا

 

  نمیشددد اینجوری خونه داخل بیارن 

 سمتش رفت علی

  

 شد برطرف خداروشکر بود اتفاق عزیزم نکن گریه حنا:علی
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 ۱۸۵_پارت#

  کنم حل رو گلخونه هقضی برم  منم بشور صورتتو برو حاال

 

 ششه....با:حنا

 حنا سمت برگشتم علی رفتن بعد

 

 بخوره نباید سنگین غذای روز چند تا کنن اماده سوپ نوع چند بسپار اتاق میبرم هانارو  من:نیک

  

  براش میکنم درست میرم خودم االن:حنا

 

  شکمش رو گذاشتم سرمو کردم بغل هانارو:اروم

 

  کردمش باز پام با اتاقش در جلوی دمرسی باال رفتم هارو پله

 

............................ 



 

 خشک لباش کردم نصب تخت پایه به سرمو و تخت رو گذاشتمش اروم

 

  بود عرق خیس صورتشم بود شده 

 کردم پاک صورتشو های عرق و برداشتم کاغذی دستمال تا چند

  

 هانا منه مال اشهنب نکنم؟هرچی ترش من چرا بود شدش خشک لب به  چشمم
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 ۱۸۶_پارت#

 مکیدم حسابی پایین باال لب دهنم تو گرفتمش اروم و لباش رو شدم خم

 

 اومد حنا اروم صدای لبش سمت رفتم دوباره 

 

 ارردالن؟:هانا

 لباش به میبینه خواب داره بود معلوم

 



 بوسیدم پیشونیشو نبود خشک دیگه حاال کردم نگاه 

 

  میرسه فرا زود خیلی نیست دور روز اون میشی من مال باالخره 

 

 بیرون  رفتم کردم چک سرمشو دوباره

 اتاق رفتم مستقیم بودم خسته خیلی

 

  سرد اب دوش زیر رفتم لباس با کردم باز حمومو در خودم 

 

 زدم عمیق لبخند یه ها مدت بعد و لبم رو گذاشتم دستمو

 

 میداد هانارو مزه دهنم تو کشیدم لبمو

 

 من؟ انالین کوچولوم فرشته تو بودی کجا

  کردم حموم اوردم در لباسامو

 

.................. 

 

  بیرون اومدم دورم پیچیدم رو حوله

 لباس کردم مرتب ایینه جلوی موهامو

 

  تخت رو شدم ولو پوشیدم راحتی 



 ذهنم دیگه و بودم خسته خیلی

 

 داشتن کشش 

 خوابیدم هانا لبای به فکر با بستم چشمامو
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 ۱۸۷_پارت#

 هانا

 بودم تکون  نمیتونستم پامو کردم باز چشمامو پام تو درد احساس با

 

 بود شده خشک دستمم 

 در که کنم گریه بیچارگی از بود نزدیک

 

 اومد  دیدم نیکو که کردم بسته و باز بار چند میدید تار چشمام شد باز 

 

 سمتم 

 گلم؟ خوبی هانا:نیک



 

  میکنهه درد پامم شده سر دستم نهه:هانا

 

 باش اروم خودتو نده تکون:نیک

  اتاق اشغال سطل انداخت اورد در دستم از سرمو

 

  میام االن من باش همینجا:نیک

  دادم تکون سرمو اروم

 

 کردم سوزش احساس و کشید تیر پام بدتر نمیتونم دیدم پاشم ماومد بیرون رفت اتاق از

 

  داخل اومد نیک و شد باز شتاب با اتاق در که گریه زیر زدم بلند صدای با

 

 اخه میکنی گریه چرا چیشد هاناا:نیک

 با کرد پام به نگاه یه سمتم اومد

 

 دادم تکون سرشو کالفگی 

 کرده باز سر زخمت ببین نخور تکون گفتم هانااا:نیک
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 ۱۸۸_پارت#

  کردم نگاهش اشکی چشمای با فقط نگفتم هیچی

 

 و اورد در روغن کوچیک قوطی جیبش از سمتم اومد و کشید ای کالفه پوف

 

 کم رفت پیش روال همین به دقیقه چند دستم دادن ماساژ به کرد شروع 

 

 بدم تکونش میتونم و شد خوب دستم شدگی خشک دمکر احساس کم 

 

 کشید پر دلم لحضه یه بود مردونه و بزرگ اردالن دستای مثل دستاش 

 

  کردم جمع صورتمو و اومدم خودم به پام سوزش با نشنیدم صداشو ندیدمش دوروزه واسش 

 

 بود پاره باال تا شلوارم میداد تکون پنبه با و پام رو بود ریخته بتادین

 

  دادم تکون خودمو معذب 

 کرد نگاهم عمیق و کشید دست کارش از

 

 بکنم کارمو بده اجازه االنم و عزیزم دیدم قبال من هانا میکشی خجالت چی واسه:نیک



  

  دادم تکون سرمو خجالت با

 اونم با برداشت رو شستشو سرمه

 

 بست اروم باند با پاهامو و داد شو و شست 
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 ۱۸۹_پارت#

 بهتری؟ االن این از اینم خب:نیک

 بود شده دورگه و بود گرفته صدام

 

  بهترم خیلی مرسی:هانا

 خدمتکار سمتش برگشتم در صدای با

 

  ازش گرفت شد بلند نیک دستش سینی یه با بود 

 

  بری میتونی ممنون:نیک



  بود البالو اب و سوپ داخلش سمتم اومد سینی با

 

 سمتم اورد قاشقو زد بهمش قاشق با و پاش رو گذاشت سینو

 

  ممنون نیک بخورم میتونم خودم:هانا

 هم تو کشید هاشو اخم

 

 بدتر شکمته تو هم بچه داری الزم تقویت به هانا کن باز:نیک

 

 باال پریدم متر یه بچه اسم شنیدن با

 شکمم رو گذاشتم دستمو و

 

 هنوز؟ نیک؟سالمه نشده که چیزیش:هانا

 

  کشیدم عمیقی نفس اسوده خیال با کن باز دهنتو حاال رسیدم زود نشده چیزی اره داد تکون سر کالفگی با

 

 بود ای خامه جو سوپ کردم باز اروم

 بخورم تکون نداد اجازه و بهم داد اخر قاشق تا

 

  بهش زد زل و کرد پاک لبمو های گوشه دستمال با

 

 کردم نگاهش تعجب با



 شده؟ چیزی نیک:هانا
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 ۱۹۲_پارت#

 هم تو کشید هاشو اخم اومد خودش به  صدام با

 

  شد پرت حواسم افتادم چی یه یاد نیستش چیزی نه:نیک

 

 کن عوض لباساتو کمکش با االن میاد حنا بخورش ته تا دستم داد لیوانو

 

  کنی استراحت خوب فردا تا برات میزنم مسکن میام بعدش نشه اذیت پات که وشبپ راحت لباس 

 

 نبودم اینجا االن من نبودی نیک مرسی باشه:هانا

 

 وظیفمه کوچولوم فرشته از محافظت:نیک

  کردم نگاهش شک با



 

 نیک؟ گفتی چیزی:هانا

 ،فعال نه:نیک

 

 گریه زیر زد نم دیدن با اتاق تو کرد پرت خودشو حنا رفت نیک که همین

 

  عزیزم خوبه حالت ابجییییی:حنا

 دادم تکون سر خنده با

 

 نداره افت بم بادمجون نترس دیوونه خوبم:هانا

 

  هم تو کشید اخماشو

  دیگه حرفو این نشنوم:حما

 

  کرد بغلم اروم سمتم اومد

  پشتش گذاشتم دستامو

 

 کنیم عوض لباساتو شدی خاکی ابجی

 واسم اورد در سره یک هنپیر یه و رفت کمد سمت به
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 ۱۹۱_پارت#

 برداشت رو شونه اشغال سطل ریخت لباسامم کرد تنم پیرهنو و زیرش تاپ

 

  چشمم تو نریزه هام چتری که موهام به زد تلم یه پشتم ریخت کرد شونه موهامو اروم 

 

 تخت رو کرد درازم اروم

 حاال من گل ابجی از اینم خبب:حنا

 

  کارای به بریم هم ما کن استراحت 

 برسیم جشن

  

 برو تو عزیزم باشه:هانا

  شکممو بعدشم بوسید محکم لپمو شد خم

 

  بابای فعال تون دوتا بوس این خب:حنا

 

  شیرین دختره گرفت خندم

 بیداری و خواب تو بستم  چشمامو



 

 کرد نوازش موهامو و شد نزدیکم یکی اومد اتاق در صدای که بودم 

 

 کنم باز چشمامو نمیتونستم و میومد خوابم خیلی 

 

 مطلق تاریکی بعدش کردم حس دستم تو کمیو سوزش

 

................... 

  حنا

 

 کنم عوض لباسامو خودم اتاق رفتم مستقیم بیرون  اومدم اتاق از

 

 حلقه پشتم دست یه یهویی کشیدم عمیقی نفس شدم که اتاق وارد

 

  اومد علی عطر بوی که بزنم جیغ اومدم شد 

 

 سمتش برگشتم  عصبانیت با

 کردم سکته بود کاری چه این دیوونه

  

  زد کشش حنا های لبخند اون از

  توله شده تنگ برات  دلم

 زدم شیطونی لبخند
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 ۱۹۲_پارت#

 زیر بردم سرمو شده تنگ واست خیلی دلم منم معزیززم اومم:حنا

 

  و کشیدم زبون پایین تا باال از گلوش 

 رفتم در یهویی شد شل دستاش زدم مک

 

 بدیم انجام کارارو بریم پس داریم کار خیلی که میدونی زندگیمم:حنا

 

  برسیم شیطونی به بیایم 

  برداشت اتاقو قهقهش

 

 برو تو بیام داداش به مبزن زنگ من باشه من شیطون توله:علی

 

  هانا اتاق از شنیدم صدایی یه که پایین میرفتم داشتم بستم اتاقو در

 



  بود نیک صدای شبیه

 چی؟؟ یعنی کردم شک گوشام به گفت که بعدی کلمه با

 

  در به چسبوندم گوشمو

 کم خیلی عروسکم من انالین:نیک

 

 سرنوشت دور ایج یه میریم بچمون و تو من رسیدنمون باهم به مونده 

 

  بگیره هم تورو نمیدم اجازه عشقمو گرفت ازم  بار یه 

 

 اومد پا قدم صدای بود مونده باز شوک از دهنم

 

 اشپزخونه داخل کردم پرت پایین به رسوندم خودمو سریع

 

  گرفتم عمیقی نفس و سینم رو گذاشتم دستمو

 

 این؟ میگه چی من خدای وایی

 ردهمیک صحبت داشته تلفن با شاید

 نیست چیزی این غیر همینه اره
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 ۱۹۳_پارت#

 یه جوشن و جنب حال در خدمتکارا دیدم که اشپزخونه داخل رفتم

 

 نوشتم نظرو مورد لیست و برداشتم کاغذ 

 

 حله خب ها ابمیوه ها شیرینی نوشیدنی اصلی غدای دسر غذا پیش اومم

 

  خانوم منیره به دادم یستول

 واسه همه ها غذا این خانوم منیره

 

 نفرو چند خدماتی شرکت از بشه تمیز هم خونه کل باشه اماده فردا 

 

 غیره و تزئینات واسه میاریم 

  بیرون  اومدم اشپزخونه از نباشید چیزی نگران خانوم چشم

 

  ژاله زدم زنگ و برداشتم تلفنمو

 مداد جواب بوق دوتا بعد

 



 حناجون زده زنگ کی ببین به به:ژاله

 خوبی؟ دلم عزیز سالم:حنا

 

 جانم؟ عزیزم قربونت:ژاله

 دوتا فرستادی که کاتالوگی از ژاله:حنا

 

 میفرستم که ادرسی به واسم بفرست کفشش و کیف ست با همراه شد انتخاب لباس 

 

 میکنم بندیش بسته االن همین جیگر چشم:ژاله
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 ۱۹۴_پارت#

  فعال پس ممنونم عزیزم اوکی

 گلی فعال:ژاله

 

 سمتم میاد داره دیدم علیو کردم قطع  تلفنمو

 



 زدی؟ زنگ:حنا

  داد تکون سر تاسف با

 

  نگرانشم خیلی خاموشه تلفنش:علی

 برگرده؟ قراره کی شده تموم شارژش شاید:حنا

 

 بیاد زود ایشاال فردا میشه که زهرو سه گفت من به:علی

 

 تمیز هم خونه دادم سفارش لباسم دادم لیستو همه خب اهومم:حنا

 

  شرکت بزنی زنگ مونده فقط میکنن 

 اوکیه؟ چیزا بقیه خدمات

 

 کنیم؟ استراحت بریم دیگه حاال عزیزم اره:علی

 

  بریم باشه:حنا

 رفتیم باال سمت به هم با کرد حلقه شونم دور دستشو

................... 

 هانا

 کردم نگاه ساعت به  کردم باز چشمامو میومد بیرون از که صدایی سرو با

 

  بود ظهر ۱۱ اوپس



 شدم بلند جام از کنار کشیدم پتورو بودم خوابیده االن تا دیروز از
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☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۹۵_پارت#

 اوردم در لباسامو داشتم سوزش یکمی فقط بود شده کمتر خیلی پام درد

 

  اب دوش زیر رفتم مستقیم 

 میومد امروز اردالن داشتم عجیبی ذوق

 

 بهم بود داده قول

 نمیزنه  قولش زیر وقت هیچ اردالن

 

  بیرون  اومدم کردم حموم زیاد  انرژی با

 رفتم موهام دور پیچیدم رو حوله

 

  کردم پلی موسیقی تاپ لب سمت 

 کردم شونه موهامو ایینه جلوی مرفت



 

 کردم باز کمدمو بدنم به زدم لوسیون 

 بپوشم؟ چی اوممم

 

  کردم پیدا رنگ طوسی شلوار و کوتاه استین بلیز یه باالخره راحت چیز یه برای گشتم کمدو

 

 پایین رفتم کردم خشک موهامو پوشیدم سفید کتونی یه با لباسامو

 

 بود شده تمیز عمارت داخل بودن جوش و جنب حال در خدمتکارا کل

 

 شعله های پایه دورشونم بود شد چیده گرد های میز حیاط داخل عمارتم بیرون 

 

 باالخره؟ شدی بیدار ابجی سالمم:حنا

  سمتش برگشتم

 

 نکنه در دستتون که امادست چی همه شدم بیدار اره سالم:هانا

 

 میاد ۱ ساعت هم ارایشگرم رسیده ها لباس بخوریم صبحانه بیا جونن ابجی نکنه درد سرت:حنا

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۴۲] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 



☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۹۶_پارت#

 نشستیم صبحانه میز سمت رفتیم هم با عزیزم باشه

  

 شده؟ بهتر پات:حنا

  اینجا نشستم سالم و زندم االن نیک لطف به اهومم:هانا

 

 کجان؟نمیبینمشون علی و نیک راستی

 

 داداش دنبال فرودگاه رفته علیم دارم کار گفت بیرون رفت که نیک:حنا

 شد تا چهار چشمام

 

 خندید اومدهه؟اروم اردالن مگه چییی:هانا

 

 دنبالش بیاد علی گفت زد زنگ اردالن بودی خواب شما که صبح:حنا

 

 مونده کارهاشون سری یه کارخونه برن باید بعدشم 

 

 شد پخش بدنم های سلول تو عجیبی ذوق یه و گرفتم انرژی حرفش از

  



  صبحانم خوردن به کردم شروع سریع

 که پاشم اومدم خوردم صبحانمو کامل

 

 اومد بوق صدای حیاط از 

  اومد اومد اردالنهه:هانا

 

 ندوو یواشششش ابجی:حنا

 باشه:هانا

  دیدم اردالنو حیاط به رسوندم خودمو بدو

  میشد پیاده داشت ماشین از

 

 کرد بغلم و کرد طی کمو مسافت اون سمتم دوید یهوو وایساد سرجاش دید که منو

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۵۴] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۹۷_پارت#

 عطر همون کشیدم عمیقی نفس و سینش رو گذاشتم سرمو

 



 کرد بارون بوسه سرمو و کرد بغلم  محکم بود شده الغر یکم انگار بود زده همیشگیشو 

 

  عزیزمم بود شده تنگ واست دلم چقدر اهانا:اردالن

 

 شدم جدا ازش کردم اخم تلفنش اوری یاد با بود شده ذره یه واست دلم منم:هانا

 

 بود خاموش چی واسه تلفنت:هانل

 میشم نگران من نمیگی

 

  کرد نگاه زمینو و شد هم در چهرش یهوو

 بزنمش رفت یادم بود شده تموم  گوشیم شارژ:اردالن

 تو؟ بریم حاال زمعزی شارژ به 

 

  سینش تو بردم سرمو دوباره

 بریم اهومم:هانا

 

  اومدیم خودمون به نفر دو سرفه صدای با

 

 میکنن؟ هوس هستن دونفر اینجا نمیگی داداش:علی

 

 بازوش به زد حنا

 بکش خجالت علیییی:حنا



 

 اومدی خوش داداش:حنا

 دیگه داخل بریم خب مرسیی:اردالن
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☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۱۹۸_پارت#

 نشستم سالن تو اردالن بغل

 واسمون اورد قهوه و کیک خانوم منیره 

 

  میخواست دلم بازم خوردم بشقابمو توی شکالتی کیک کل ولع با

 

 بود نخورده دست که اردالن بشقاب به خورد چشمم

 

 نبود ور این اسشحو اصال و میکرد صحبت امشب جشن درباره علی با داشت

 

 باهاش کردم جا جابه خودمو بشقاب حرکت یه با 

 



 بهم زد زل  چشم جفت ۳ دیدم که نشستم ریلکس

 

 دادم قورت دهنمو داخل کیک

 میکنید نگاه چیه:هانا

  

 خوبی؟ هاناا:اردالن

 چی واسه عالیم اهومم:هانا

 

 میخوری داری خیلی اخه:اردالن

  خنده زیر زدن علی و حنا

 

  مشد عصبی

  میخندیدد چی واسه کوفت:هانا

 

  میخورم خونه اشپز میرم پامیشم اصال

 یه شوخی به اردالن که پاشم اومدم

 

 زد زخمیم پای به سیلی 

 اخخخخخخ:هانا

 

  شد روان چشمام از اشک

  بود شده خونی شلوارم کردم نگاه پایینو خیسی احساس با



 

 چیه؟ ونخ این شدیی اینجوری چرا شدهه چی هاناااا:اردالن

 

 نیستش چیزی نباش نگران:هانا

 شد عصبی

 

 چیه کنم چک خودم اتاق بریم پاشو نیست چیزی میگی میاد خون داره پات نیست چیزیی چی یعنییی:اردالن

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۵۴] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۱۹۹_پارت#

 اردالن ددا از که هم حنا کنه جمعش که کردم نگاه علی به ملتمس هوفف

 

 بود پریده رنگش 

 رفته مار گذاشتن باز رو گلخونه در که این مثل داداش چیزه اومم:علی

 

  زده نیشش کرده حمله بهش مار اتفاقی گلخونه رفت داداش زن دیروز بعد داخلش 

 



 پره و بود شده قرمز صورتش کردم نگاه اردالن به کشید عمیقی نفس

 

 دمیش بسته بازو خشم از بینیش های 

 

 گرفتم دستشو

 باش اروم اردالنن:هانا

 

 برگردونو  میزو شد بلند یهو

 باشش ارومممم چی یعنییییی:اردالن

 

 غلطی چه شده خراببب این تو پس

 

 زدهه نیش مار منو زن که میکردننن 

  نیفتاده اتفاقی که حاال باش اروم داداش:علی

 

 گرفت یقشو علی سمت رفت یهوو

 باشش ارومممم میگی تو خطر تو رفته من زن:اردالن
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☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۲۲۲_پارت#

  میکردن نگاه داشتن و بودن شده جمع خدمتکارا کل

 

  کشیدمش خودم دنبال زور به گرفتم دستشو اردالن سمت رفتم

 

 تو دادم هلش کردم باز اتاقو در

 رسمب حسابشو وایسا میکنی چیکار هانا:اردالن

 

  صورتش دوطرف گذاشتم دستامو

 خداروشکر عزیزم خوبم من اردالن:هانا

 

 سالمیم جفتمونم اومد موقع به نیک 

  کرد نگام تعجب با

 

 بودی رفته کسی با مگه

  شکمم رو گذاشتم گرفتم دستشو کردم نگاهش لبخند  با

 

  کنم سوپرایزت شب میخواستم:هانا

  بشی متوجه ههم از اول که حقته مسلما باباشی ولی



 

 میکرد نگام بهت با

 ای؟ له...چچچیییی؟حامم:اردالن

 

 دادم تکون سر خنده با

 میکنه رشد وجودم تو داره بچمون اینده بابای بله:هانا

  

  چرخوند خودش دور کرد بغلم یهوو

 زدن داد کرد شروع بلند

 

 میشممممممم بابا  دارم میشممممممم بابا دارممممم:اردالن

 

 میشممممممم بابا دارم تتتتتتتتشکرتت خدایا

 فهمیدن همه دیوونه هیسسس:هانا
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☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۲۲۱_پارت#



 کشیدمم ای کالفه پوفف نشستم ارایشگر دست زیر  ساعته ۴

 

 شدم کالفه میشهه تموم کی پس:هانا

 خندید ارایشگر

 

  اخراشه عزیزم باش داشته صبر

 کل دادم خبرو اردالن به که ینا بعد

 

  گذاشت سرش رو رو خونه 

 جالبیش اومد ارایشگر بعدش

 

  میکشیده طول کارمون گفت پرسیدم حنا از وقتی بودن دونفر اینجاست 

 و بود عصر ۶ کردم نگاه ساعتو

 

 میشد شروع دیگه ساعت نیم مهمونی 

 اومدم خودم به ارایشگر صدای با

 

 بپوشی لباستو میتونی شد تموم  عزیزم خب:ارایشگر

 

 بود شده عالی میخواستم که بود همونی دقیقا کردم نگاه خودم به

 

  مناسب و مات ارایش



 دارش حالت بود گذاشته باز موهامم

 

 بود اورده در بافت موهام بغل از بود کرده 

 

 زد چشمکی شده عالی خیلی ممنون:هانا

 

 هخودت از خوشگلی عزیزم نکردم کاری من:ارایشگر

 

 نیست؟ پررنگ یکم رژم فقط اومم:هانا

 

  کرد اخم

 نمیزنیی دست بهش نه:ارایشگر

 

 کردم نگاش دلی دو با

 اوکی

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۵۴] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 
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 ۲۲۲_پارت#

 بپوشی لباستو تا بیرون میرم من عزیزم خب:ارایشگر

 

 ممنون باشه:هانا

 بود تخت روی لباسم شدم بلند ایینه جلوی از

 

 اوردم در  تنمو  لباسای  رفتم سمتش با

  برداشتم مهمونیو لباس و

 

 سنگینه چقدر اوفف

 فقط پوشیدم کردمش رد سرم از اروم 

 

  ببندمش نتونستم کردم هرکاری که پشتش زیپ بود مونده 

 

 عطر بوی از باال کشید زیپو که کردم حس پشتم گرمیو دستای

 

  نهاردال فهمیدم  همیشگیش 

  میکنه نگاهم لبخند با دیدم سمتش برگشتم

 

 کرد حلقه دورم دستاشو گذاشتم سرمو چطوره من کوچولو مامان:اردالن

 عالیم:هانا

 



 پریدم سریع خورد ساعت به چشمم که میشدم غرق داشتم آغوشش تو

 

 میام االن من برو بدو شدد دیر اردالن وایی:هانا

 

 اخم با کردم نگاهش نخورد تکون

 میکرد نگاه لبم به داشت

 

 شده چی اردالنن:هانا

 لباش که بود نشده کامل حرفم هنوز

 

 روش میکشید زبونشو و میزد مک پایینمو و باال لب اروم لبم رو نشست 

 

 کرد ولم که کنم همراهیش اومدم کردم حلقه گردنش دور دستمو 
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☘ 

 ۲۲۳_پارت#

 کردم اخم



 میکنی؟ اینجوری چرا:هانا

 

 بهم زد  چشمکی

  شد بهتر االن عزیزم بود پررنگ خیلی رژت:اردالن

 

  رژ اون از بود مونده رنگ  کم رنگ یه فقط  ایینه جلوی رفتم

 

  اردالن ای دیوونه خدا به:هانا

 باهام افتاد لباسش به نگاهم تازه

 

 بود کرده ست 

 اومده؟ نیک:هانا

 

 دیگه برم من میپوشه لباس داره رها:اردالن

 

 میزبانیم مثال پایین بیا  زود برسن که االناست

 

 منم میام برو  عزیزم باشه:هانا

 رفتم کیفم سمت به اردالن رفتن بعد

 

  برداشتم همیشگیمو رنگ کم رژ 

 زدم اونو کردم پاک خودمو رژ



 

 شد بهتر اومم

 برداشتم کفاشامو نشستم صندلی روی

 

  خورد حلقم به چشمم که پوشیدم 

 شکر خدارو و زدم لبخندی  دل ته از

 

 بچم و اردالن وجود و زندگی این واسه کردم 

 

 انداختن و عطر زدن بعد شدم بلند بستم کفشو زیپ بوسیدم حلقمو

 

 بیرون رفتم برداشتم کیفمو هام گوشواره 
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☘ 

 ۲۲۴_پارت#

  نبودش گشتم حنا دنبال  میومد پایین از اهنگ صدای

 



  نبودش خبری هم نیک و علی اردالن از

 

  رفتم حنا اتاق سمت به

 و بود وایساده ایینه جلوی اماده

 

  میبست دستبندشو 

 دلمم عزیز شدی خوشگل چقدر:هانا

 سمتم برگشت

 

 شدی خوشگل خیلی توهم ابجی وایی:حنا

 

 بریمم؟ ای اماده:هانا

 بریم ابجی اره:ناح

 

 چهرشو سرخابی رنگ و بود اومده تر پایین سنش لباس اون تو کردم نگاش

 

 کراواتشو داره دیدم نیکو که رفتیم بیرون سمت به باهم بود کرده باز 

 

 بود خوشحال  عجیبی طرز به میبنده 

 خانوما شدید خوشگل چقدر سوپرایزیی چه اوو:نیک

 

  خندیدم



 حنا؟ نه مگه بودیم خوشگل اول از ما:هانا

 

 خندید ریز

 ابجی درسته کامال:حنا

 

 شد دیر خیلی که پایین بریم خب:هانا

 گرم هوا چون پایین رفتیم ها پله از

 

  بودن حیاط داخل همه بود 

 برگشتن جمعیت شدیم که حیاط وارد

 

  زدم بهشون ارومی لبخند ما سمت 

 نکردم پیداش اردالن دنبال گشتم جمعیت تو
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 ۲۲۵_پارت#

 بود شده چیده ها خوراکی که وسط میز به خورد چشمم که میگشتم اردالن دنبال داشتم 



 

 بی افتاد راه دهنم اب که بود داخلش خوشمزه های شیرینی عالمه یه

 

 هدون ۱ همش از سمتش رفتم برداشتم بشقاب یه شدم اردالن گشتن خیال 

 

 میخوردم هامو شیرینی داشتم لذت با بشقاب داخل گذاشتم برداشتم 

 

 قاپید دستمو بشقاب یکی که 

 فوشش تا سمتش برگشتم پر توپ با

 

 میکنه خالی بشقابمو داره اردالنه دیدم که بدم 

 

 گشنمهههه من به بده اردالننننن:هانا

  داره ضرر برات شیرینی عزیزم:اردالن

 

 بخور عالمه یه میشه سرو غذا دیگه تساع نیم بده اجازه 

 

 کردم غنچه لبامو

 باشه:هانا

 

  کنیم معرفی نیکو قراره که بریم حاال خب:اردالن

 



  رفتیم ارکست گروه سمت به هم با

 چی یه رهبرشون گوش دم اردالن

 

  نشدم متوجه که گفت 

 شد قطع  موزیک بعد ثانیه چند

 

  اردالن داد میکرفونو و

 بغلش برم که سمتم کرد دراز دستشو

 

 وایسادم کنارش و گرفتم سفت دستشو 
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  ۲۲۶_پارت#

 بدید گوش حرفام به لحضه  چند میشم ممنون اقایانن ها خانومم:اردالن

 

  سمتمون برگشتن و کشیدن کار از دست همه

 



  اومدید امشب و کردید لطف که شما همه از میکنم تشکر همه از اول:اردالن

 

  گرفتیم جشنو این مناسبت تا ۲ به امشب

 

 گرفت نیک سمت به ازادشو دست

 ایران به نیک عمم پسر حضور اولیش

 

  دلتنگی و دوری سال چند از بعد 

 کرد تشکر ازشون شد بلند نیک زدن دست همه

 

  منه زندگی خبر ترین مهمم که خبر دومین و

 

  زد عمیقی لبخند و سمتم  برگشت

 میشمم بابا دارم و بارداره زنم فهمیدم امروز

 

 میکنه رشد همسرم وجود تو داره شاهسوند خاندان نوه

 

 خوشحال ها زن بعضی میزدن دست مردا هوا رفت سوت جیغ صدای

 

  میکردن نگام نفرت با هم ها بعضی بودن 

 

 لطفاا ببرید لذت مهمونی از:اردالن



 بوسید پیشونیمو سمتم برگشت

 

 میگفتن تبریک و شدن جمع دورمون همه رفتیم پایین سمت با گرفت دستمو 
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  کرد صداش یکی که اردالن های شریک با میکردیم صحبت داشتیم

 

 لحضه  چند اقایون ببخشید:اردالن

 عزیزم اممی االن من بخور چیز یه تو هانا

 

  میگذرونم خوش دارم من نکن عجله عزیزم باشه:هانا

 

 نبود ازش خبری هیچ ولی بود نیک واسه مهمونی

 

 کنم پیداش تا رفتم حیاط ته سمت به و کردم خداحافظی اقایون از

 



 اومد گارسون یه که میگشتم دنبالش داشتم

 

 بفرمایید خانوم:گارسون

 بود دستش سینی یه کردم نگاهش

 

 بود داخلش پرتقال اب لیوان وتاد که 

  برداشتم کردم تشکر بود تشنم خیلی

 خوردمش ته تا

  

 چسبید خیلی اومم:هانا

 بلند و کنارم میز روی گذاشتم لیوانو

 

 گیج داره سرم دیدم که برم  خواستم جمعیت سمت به صندلی از شدم 

 

 کردم ثابت خودمو و کردم میز بند دستمو یه میره 

 

 شد؟ چم خدایا

  بودم خوب که من

 

 سمتم میاد داره دیدم حنارو دور از
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 ؟ پریده رنگت چرا خوبه حالت ابجی:حنا

 

 دادم تکون راست چپو سرمو

 موندم سرپا زیاد نیست چیزی:هانا

 

 کنم؟ استراحت یکم اتاق برم کنی کمک میتونی رفت گیج سرم 

 

 کنم؟ صدا خوبی؟دکتر مطمئنی ابجی:حنا

 اتاق تا برم کن کمکم فقط  دیوونه  خوبم:هانا

 

.............................. 

  بود شده بهتر سرگیجم کشیدم دراز تخت روی حنا کمک با

 

 کرد نگاهم نگرانی با میام دیگه ساعت نیم  منم نباشه خالی پایین برو حنا:هانا

 

 جیاب مطمئنی:حنا



  برو اره:هانا

 

 باش مواظب ابجی باشه:حنا

 یکم بستم چشمامو حنا رفتن بعد

 

 اومد در صدای که کنم استراحت 

 که در سمت برگشتم کردم باز چشمامو

 

 میکنه نگاهم و در به داده تکیه دیدم رو دختره یه 

 

 تویی؟ اردالن زن هانا:دختره

 کردم نگاهش تعجب با و شدم بلند

 شما؟ بله:هانا

  اورد در پاکت یه و کیفش سمت برد دستشو کرد نگاهم مکث اب

 بگیری تصمیم خودت و ببینی اینو بهتره
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  گرفتم ازش پاکتو شدم بلند تعجب با

 بهت اینو بود وظیفم صباست من اسم

 

  خودته با نهایی تصمیم بدم 

 خداحافط

 

 بیرون رفت سریع

  بود داخلش فلش یه و عکس تا چند کردم باز پاکتو تعجب با

 

  برداشتم  فلشو و ها عکس زمین انداختم پاکتو

 

 سرم رو شد اوار دنیا لحضه همون اما

 بکشم نفس نمیتونم  دیگه کردم احساس

 

  نمیومدن بند و بودن گرفته سبقت هم از اشکام

 

  بود صبا با اردالن یها عکس زدم  ورقشون دونه دونه

 

  بودن رابطه حال در تخت روی لخت

  مطمئنم نمیکنه خیانت من به اون اره نیستش اردالن این نه نه

 



  بهش زدم تلوزیون سمت رفتم سریع فلش به خورد چشمم

 

  شدم زمین پخش اومد که تصویر

 بود شده خورد سرم تو اوار انگار

 

  میزد سرم تو پتک مثل صداهاشون

 میشه منفجر داره سرم  کردم احساس

 

 زدم محکمی جیغ و کردم سرم بند دستمو 

 

 سرم تو اومد دونه دونه ها صحنه

 من کردن برده اردالن؛تهدیدش؛ تجاوز از

 

 پله از شهره؛افتادنم

 که اخرش حرفای افتاد یادم حرفاش

 

 کرد تیکه تیکه قلبمو 

 از بلند صدای با پایین انداختم سرمو

 

 زدم زجه دل ته 

 میگیره داره نفسم کردم احساس 

 



Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۵۴] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

  ۲۱۲_پارت#

 شد باز یکم که سینم قفسه  زدم مشت با باال نیومد نفسم کردم هرکاری

  

 سمتش برگشتم حال بی در صدای با

 میکرد نگاهم خنثی و بود وایساده در چهارچوب تو نیک

 

 هانا؟ یدیفهم واقعیتو:نیک

 دیدی؟ اردالنو شیطانی روی اون

 

 داشتی؟ خبر ووو...تتت:هانا

 نمیتونستم و داشتم خبر من اره:نیک

 

  بده فریبت وایسم 

 صورتم رو گذاشت دستشو و سمتم اومد

 

 کنه زندگی باهات بخواد که نیسش کسی اردالن هانا:نیک



 

  نمیدونه تورو قدر اردالن

 شکمت تو بچه قدر نه تو قدر نه

 بیا  من با

 

 اینجا از میشیم دور

 میگیری اردالن از انتقامتو مالزی میریم

 

  فکر تو رفتم

 حقم در خیلی اردالن میگفت راست

 

 بگیرم انتقام منه نوبته حاال کرده بد 

  بلند مسمم

 

 دادم تکیه نیک به دستمو

 باشم اینجا نمیخوام دیگه اینجا از ببر منو نیک:هانا
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 بغلش کشید منو

 بخوره تکون دلت تو اب نمیزارم باش مطمئن:نیک

 

 میدونم اون از بیشتر خیلی قدرتو من

 کردم حس گردنم تو سوزشیو

 

 اخخخخخ:هانا

 ازش کردم جدا خودمو

 

 بود؟ چی میکنی؟این چیکار نیک:هانا

 بغلش کشید منو دوباره

 

 الزمه عزیزم بخوابی دبای:نیک

 

 رو و کرد بغلم  نیک دیدم اخر لحضه فقط کم کم میشد بسته داشت چشمام

 

 زد ای بوسه موهام 

 مطلق تاریکی و بستم  چشمامو

 

................................ 



 نیک

 

 میشه من مال هانا که روزی رسید فرا موعود روز باالخره

 

 بودم کرده اوکی چیزو همه

 میاد من با و میشه راضی خودش هانا یا

 

  میبرمش زور به یا

 ریخته دارو توش که شربتی لیوان

 

 هانا خود به بده حتما سپردم بهش و خدمتکار دادم بودمو 

 

 کردم نگاهش و وایسادم درختا از  یکی پشت

 

 خورد شربتو بود موفق اول قدم

 صبا به زدم زنگ جیبم از اوردم در تلفنمو

 

 ادد جواب بوق اولین

 جانم:صبا

 

 چی؟ همه حله:نیک

 اره:صبا



 

  نمیکنی نگاه سرتم پشت بیرون میای خودت معرفی بعد نره یادت خوبه:نیک

 

 بای اوکی:صبا
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 نیک

 کردم نگاه دستام تو بیهوش هانای به

 بود خوابیده ها فرشته مثل اروم

 

 ور اون کردم پرت وامپول

 لباش رو گذاشتم لبمو کردم بغلش

 

  بوسیدم محکم 

  زندگیم فرشته میشه شروع فردا از جدیدت زندگی:نیک

 



  داشتم فرصت دقیقه ۵ فقط کردم نگاه ساعتمو

 

 وقتشه فهمیدم اومد که جمعیت صدای

 

 شدم خارج بود بیرون سمت به که مخفی در از و کردم بغلش سفت

 

 ببینه مارو نمیتونست کسی و بود خاموش جا همه

 

.......................... 

 

  روش کشیدم نازک پتوی یه و خوابوندمش جلو صندلی رو

 

 مقصد سمت به کردم حرکت رل پشت نشستم خودمم

 

 کردم کم صداشم گذاشتم مالیمی اهنگ
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 گرفتم رو ها نوچه از یکی شماره و برداشتم تلفنو شدم پیاده و کردم پارک ماشینو

 

 داد جواب بوق اولین با

 اقا جانم:ناشناس

 

 امادست؟ چی همه:نیک

  اقا بله:ناشناس

 

 اونجام دیگه مین ۵ شید اماده اوکی:نیک

 

  نشه ما خروج متوجه کسی که بودم کرده اجاره شخصی هواپیمای

 

 کردم بغلش چیدمپی هانا دور پتورو

 

........................... 

 جلو اومد رسیدم وقتی

 

 باشید داشته موفقی پرواز بفرمایید اقا اومدید خوش:ناشناس

 حرفی هیچ بدون

 

  خوابوندم هانارو و افتادم راه استراحت اتاق سمت به مستقیم باال رفتم ها پله از



 

 خیلی منم و بود هرا ساعت چند مالزی تا کشیدم دراز کنارش خودمم

 

 برد خوابم کی نفهمیدم بستم چشمامو بودم خسته 
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 شدم بیدار گوشم کنار هانا صدای با

 میداد تکونم کنان گریه و اشفته

 

 فرشته؟ شده چی هانا:نیک

 اینجا من کجاست اینجا نیک:هانا

 

 میریم؟ کجا خونه برگردون منو میکنم چیکار 

 

 کردم بغلش

 بریم خواستی من از خودت هانا:نیک



 

  جدید زندگی یه برای مالزی میریم داریم هواپیماییم داخل االنم 

 

 داد سرتکون گریه با

  برگردون منو نمیام من نه نه:هانا

 

 کشید ای کالفه پوف

 ازت گفت دروغ بهت اردالن هانا:نیک

 

 رفته؟ یادت ردک پنهان چیو همه 

 رفته؟ یادت خیانتشو

 

 ؟ بگیری انتقام نشد قرار مگه

 نتونستم پایین انداخت  سرشو گریه با

 

 ببینم گریشو این از بیشتر 

 بخش ارام یه کشوی از شدم بلند

 

 کردم درازش و رفتم سمتش به کردم اماده و برداشتم 

 

 میکنیم صحبت رسیدیم االن بخوابی یکم بهتره هانا:نیک

 



 داد تکون شوسر

 واسش کردم تزریق کردم پیدا رگشو

 بست چشماشو اروم

 

 اتاق از رفتم و زدم کوتاه ای بوسه پیشونیشو روش کردم مرتب پتورو

 

 کنم چک اوضاعو تا بیرون 

.............................. 

 

  زمین رو نشست هواپیما

 اتاق سمت به بود اماده پایین ماشین

 

 بیرون  رفتم کردم بغلش بود خواب هنوز هانا رفتم 

 

  فشردمش خودم به و کشیدم عمیقی نفس کردم استشمام که هوارو

 

 نمیکنم عوض جا هیچ با اینجارو من

 بود اینجا من چیه همه درد ناراحتی خوشحالی

 

 شدم خیره بیرون به و پاهام رو گذاشتم هانارو سر شدم سوار کرد باز درو راننده
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 اردالن

 کردم نگاه روم روبه فرد به شک با

 بگی؟ اینو اینجا کشیدید منو راه همه این یعنی:اردالن

 

 کنید مطرح میتونستید شرکتم تو فردا اینو

 

 افتاد لکنت به

 فردا نمیتونم من اقا نه...نن:ناشناس

 

 بدم اطالع بهتون خواستم فقط بیام 

 کشیدم ای کالفه وفپ

 

 نگیر وقتمو حاال بیاره یکی بده بنویس استعفاتو برگه فردا باشه:اردالن

 

 بگه مزخرفاتو این داشته نگه منو دوساعته مرتیکه رفتم باغ سمت به

 



 نکردم پیدا هانارو گشتم هرچی

 میکرد صحبت نفر چند با داشت رفتم حنا سمت به

 

  بیای لحضه چند میشه حنا:اردالن

 کرد ترک جمعو خواهی عذر با

 

 شده چی داداش جانم:حنا

 نیستش میگردم دیدی؟هرچی هانارو:اردالن

 

 کنه استراحت اتاقش بردمش میرفت گیج سرش یکم داداش

 

 ......چیز دکتری میدادی خبر من به گذاشتی تنهاش چرا:اردالن

 

 حرفم وسط پرید

 گفت خودش بهش گفتم داداش:حنا

 

  پایین میام کنم استراحت یکم خوبم 

 چطوره حالش ببینم برم من باشه هوفف:اردالن
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 ....ب  هم ما کن صدامون شد الزم اگر داداش باشه:حنا

 

 شد بلند  جمع همهمه صدای و رفت برقا یهوو

 

 اومد در کجا از دیگه این یهووو شد چی:اردالن

 

 بودیم کرده چک چیو همه ما داداش نمیدونم:حنا

 

 خبره چه ببینیم  بریم علی و من باش اینجا تو کردم روشن گوشیمو قوه چراغ

 

 رفتم جمعیت سمت به

 ارامش اقایونن خانومااا:اردالن

 

 میشه حل اومده پیش جزئی مشکل یه کنید حفظ خودتونو 

 

 میاد داره دیدم علیو دور از

  رفتم سمتش به

 



 شده؟ چی علی:ناردال

 هارو بچه االن داداش نمیدونم:علی

 

 نباش نگران کنن حلش فرستادم 

  باشه:اردالن

 

 کشیدم عمیقی نفس اومدش برقا بعد مین ۵

 

 اتاقه تو هانا باال برم من باش اینجا  علی:اردالن

 

 داداش باشه:علی

 با  نبود تخت رو هانا کردم باز  اتاقو در

 

 که عکسا سری یه به خورد چشمم نبودش کردم نگاه اطرافو تعجب 

 

 میکردم نگاهشون بهت با داشتم برشون بود پام پایین 

 

 لعنتییییی میرسیدد دستش به نباید اینا نهه نههه:اردالن

 

  بود وصل فلش یه کردم نگاه تلوزیون به

  کردم روشنش برداشتم کنترلو

 



 لعنتی شب همون بود شب اون فیلم
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 گذشته به بک فلش

 اردالن

 

 تخت رو کردم پرت وسایلمو و اتاق داخل رفتم کردم باز درو عصبانیت با

 

 دستام تو گرفتم سرمو و نشستم صندلی روی

 

 و خورده برگشت شه ارسال بود قرار که بارها کل میشدم دیوونه داشتم

 

 بودن کرده خسارت درخواست طرفین 

 بیرون رفتم جام از شدم بلند

 

....................... 



 

 نشستم صندلی ترین خلوت روی و رفتم بار سمت به

 

 بیارن شیشه یه دادم سفارش ترینشو قوی نبودش شلوغ زیاد

 

  بود افتاده دوران به سرم و بود شیشه اخر

 

 برگشتم سمتش به کنارم کسی نشستن با

 

 بود پوشیده کوتاه دکلته یه و شتدا مشکی بلند موهای 

 

 چرا؟ نشستی تنها

 به صنمش تنهام من زدم نیشخندی

 

 چیه؟ تو 

 خندید اروم

 

 تو؟ و صباست من اسم نگیر پاچه بابا باشه

 

 اردالن

  هانی خوشبختم:صبا

 



 اوردش دادم دیگه شیشه یه سفارش

 کردم نگاه دختره به

 

 بری؟ نمیخوای:اردالن

 مشکلیه؟ مکن همراهیت میخوام:صبا

 

 باال انداختم ای شونه بیخیالی با

 نشو من  مزاحم فقط بکن میخوای هرکاری:اردالن
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 ۲۱۶_پارت#

  گوشم دم میکرد وز وز سره یک دختره این و بود شیشه اخرای

 

  رفت گیج سرم که هتل برم جام از شدم بلند نداشتم تعادل و بود افتاده دوران به سرم

 

 گرفت دستمو دختره

  بری جایی نمیتونی اینجوری اروم هی هی:صبا



 

 میخوای که هرجا میری بعد بخوابی باال بری میکنم کمکت من

 

 تخت رو کرد درازم نمیشناختم  که جایی یه به کشید دستمو

 

 نفهمیدم چیزی دیگه و بستم  چشمامو 

 

........................ 

 

 با بغلمه یکی دیدم که پاشم اومدم کردم باز  چشمامو  شدید سردرد با

 

  بغلم دخترم یه بودم تخت رو لخت کردم نگاه اطرافو و نشستم شوک 

 

 نشد شده چی بیاد  یادم کردم سعی هرچی

 

 تخت رو نشست کرد باز چشماشو دادم تکون رو دختره

 

 شدی؟ بیدار  عشقم سالم:صبا

  کردم نگاهش عصبانیت با

 

 هااا میکنیمم غلطی چه اینجا تو و  من:اردالن

 



 میخوری؟ گهی چه من بغل تو

 کرد نگاهم اشکی چشمای با

 

 خودت ازم کردی رابطه درخواست خودت دیشب میگی چی اردالن:صبا

 

 چیه من تقصیر االن اومده خوشت  ازم گفتی 

 

 لعنتیییی:اردالن

 لباسامو و شدم بلند عصبانیت با

 

  پوشیدم 

 گرفتم گلوشو و رفتم سمتش به
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  ۲۱۷_پارت#

 فهمیدییی؟  میدممم بادد به  خاندانتو ببره بویی کسی ماجرا این از:اردالن

 



 دستام رو گذاشت دستاشو

 کنننن م....ول م...فهمید ه....ار:صبا

  زمین کردم پرتش

 

  نشده چیزی که انگار میکنی فراموش اتفاقو این:اردالن

 

..................... 

 حال به بک فلش

 

 اومدم خودم به علی و حنا صدای با

  سمتشون برگشتم

 

 میکردن نگاهم بهت با

 از بود کرده ترکم  بود رفته هانا

  کل و کشیدمم بلندی داد عصبانیت 

 

  شکوندم وسایلو

  باش اروم داداششش:علی

 

 دادم هلش

 بیروننننن برووو:ناردال

 



  تخت پایین خوردم سر و کردم قفل اتاقو در

 

  بودش خونی دستم کف

 ارباب همون میشم هانا بدون من

 سابق 

 

 کنم زندگی  نمیتونم

 

  گردون برش بهم خدایا

 بغضم و گرفتم دستام تو سرمو

 

 شکست 

 دارم نگهش نتونستم که ای بچه برای داشتم دوسش عاشقانه که زنی برای
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  بعد ماه ۸

 هانا



 کشیدم شکمم به دستی و نشستم ها پله روی تنگی نفس احساس با

 

 بود شده بزرگ خیلی شکمم و داشتم زایمان دیگه هفته

 

 پیش ماه ۷ یاد زدم   عمیقی لبخند دل ته از دخترم و پسر یاداوری با

 

  شد حل اینا همه نیک وجود با ولی بودم ترسیده خیلی بودم اتاق یه داخل شدم بلند وقتی افتادم 

 

  من میدونه خودش اما گفته بهمم میکنم درک خوب نیکو احساسات

 

  باشم خواهر واسش میتونم فقط 

 بلند  جام از و کشیدیم عمیق نفس

 

 کنم استراحت که رفتم اتاقم سمت به و شدم 

 

  میزنه نبض دلمم و میگیرم شدید تنگی نفس جدیدا

 

 برد خوابم کی نفهمیدم و کشیدم دراز تخت روی

 

  میکرد درد خیلی کردم باز چشمامو شکمم ناحیه تو درد احساس  با

 

  کشیدم بلندی جیغ کشید که تیری با



 بود خونه خدمتکار شد باز در که

 

 از داره دلم میکردم احساس میکرد صدا خدارو و میکشیدم جیغ فقط

 

  میشه کنده جاش 

 تا اومد نیک که بود شدن بسته روبه چشمام کندن جون ساعت نیم بعد

 

 افتاد راه اشکام دیدمش 
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  ۲۱۸_پارت#

  میریم االن بکش عمیق نفس فقط نکن گریه ارومم فرشتهه:نیک

 

 بیمارستان 

 به خودم گرفتم محکمی گاز و سینش سمت بردم  وسرم درد از کرد بغلم

 

  نیومد در صداشم نیک ولی اومد دردم جاش 



 

 خیسی احساس با بیمارستان سمت به روند سرعت با کرد ماشینم سوار

 

  کردم نگاه پایینو ترس با پام بین 

 ترکیده ابم کیسه یک....ننن:هانا

 گریه زیر  زدم

 

 ممیرسی االن فرشته نباش نگران:نیک

 میشد بسته داشت چشمام کم  کم

 

  کرد پارک ماشین که

 رفتم فرو عمیقی خلسه تو و شد بسته چشمام که داشتم درد انقدر

......................... 

 نیک

 بعد روش گذاشتمش اوردن برانکاردو سریع شد بسته هانا چشمای

 

 بشه زایمان باید که گفت دکترش معاینه 

 

 زایمان تا مونده ههفت ۱ هنوز دکتر ولی:نیک

 

 پذیرش داره وجود خفگی امکان نیان در ها بچه اگر مجبوریم:دکتر

 



 سریع بشیم اماده عمل واسه بدید انجام کارهارو 
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 که میکردم نگاه اطرافو داشتم تعجب با شدم بیدار   دلم زیر دردی احساس  با

 

 اومد یادم چی همه 

 دردم

 تنگیم  نفس

 هام بچه

 بیمارستان

 

 خالیه دیدم شکمم به زدم دستمو

 زدم بلندی جیغ و کندم سرمو ترس از

 

 داخل اومد پرستار با همراه نیک بالفاصله

 



 رفتم نیک سمت به

 شکمم چرا کجان هام بچه نیک:هانا

 

  نبود زایمانم وقت هموز خالیه 

 گریه زیر  زدم

 

 باشن دستگاه داخل باید اومدن دنیا به زود چون عزیزم خوبه حالشون جفتشون فرشته:کنی

 

 کردم نگاهش خوشحالی با

 واقعااا؟:هانا

 

 کنی استراحت بریم بیا حاال خوبه حالشون عزیزم اره زد لبخند

 

 کردم بندش دستمو و افتادم دلم زیر درد یاد تازه پاشدم اروم

 

 داری؟ درد هانا:نیک

 دادم کونت سرمو

 

 کرد مرتب روم پتورو و تخت رو کرد درازم اروم
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 اردالن

  بود برداشته اتاقو کل جیغش صدای

  نبود کافی هنوز نه ولی کنم ولش میکرد التماس

 

  پاش وسط به زدم  محکم شالقو

................... 

 و برداشتم یکیو رفتم چاقوها سمت به

 

 کردم داغش فندک با نشستم صندلی روی 

 

 رفتم بردم سمت به شد داغ حسابی وقتی

 

 میکرد نگاهم شده گشاد چشمای با

 میکنید؟ ککار...چیی ب..ا.رببب...ا

 

  تختش شکم رو  شدم  خم

 بود تخت شکمش منم هانای:اردالن



 

 کنن بزرگش  هام بچه بود قرار که 

 رو چاقو شدم عصبی هانا ورییادا با

 

 شد بلند جیغش که شکمش روی کشیدم محکم 

 

 پاش رون روی کشیدم محکم کردم داغش دوباره

 

 شد بیهوش زیاد درد از

  شد تموم طاقتت زود چقدر هعع:اردالن

 

 ها خاطره اتاق سمت به رفتم مستقیم بیرون   اومدم اتاق از

 

 هباش اونجا چیمون همه بود قرار که اتاقی

 

 زدم زل و دیوار به دادم تکیه
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 گشتم شهرو این کوچه به کوچه تمام ماهه ۸ دیوار روی بزرگش عکس به

 

 باشم نکرده بسیج کردنش پیدا واسه که نموند  کسی دیگه 

 

  حالش چطوره بچم رفته کجا ندارم خبر اصال هههه

 

 پسر یا دختره بچم نمیدونم  ولی باباشم من

 

 ارباب البته صد و مغرور خواه خود مرد یه سابق مثل همین شد من زندگی هانا از بعد

 

 حاال تا دادن جون زیرم برده تا چند

 نیست مهم واسم هیچی ولی

 

 نمیزارم زندش کنم پیداش لعنتیم صبای اون دنبال

 

 برگرده مجبوره اومده پیش مشکلی گفت و زد زنگ نیک روز همون فردای

 

 کردم تموم رو بسته یه هانا عکس به خیره اوردم در سیگارمو جیبم از کشیدم ای کالفه پوف

 

 کنارمه میکنم فکر میشم بلند خواب از که هرروز بودم نشده اروم هنوز



  

  کشیدم سر ته تا برداشتم شیشه یه کنارم کمد از

 

  نبود ماه ۸ این اندازه به سوزشش ولی سوخت جیگرم

 

 عزیزم میکنم پیدات

 میکنم پیدات باالخره
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 هانا

  شم مرخص بیمارستان از میتونم باالخره هفته یک بعد

 

 مانی پسرم اسم و مانلی گذاشتم دخترمو اسم

 

 بشن قتدارا با باباشون مثل پسرم و دخترم داشتم دوست

 



 دارم دوسش هنوزم کرده که کارایی با داره دوسش هنوزم لعنتیم قلب این

 

 با باباش شبیه  دخترم و بود من شبیه پسرم کردم نگاه هام بچه صورت به

 

 گذاشتم سینو و کردم باز لباسمو سریع اومدم خودم به مانی گریه صدای 

 

  کردم نوازش گونش و کردم ارومی خنده میزد میک اروم دهنش تو 

 

  تختش رو خوابوندمش دادم شیر بهش که این بعد

 

  شد جلب بهش توجهم در صدای با

 دستش بزرگم گل دست یه بود نیک در سمت برگشتم

 

 کوچولو مامان سالم:نیک

  کردم اخم

 

 کوچیکم؟ ببین منو نه اخهه کوچولو من کجای نیکک:هانا

 

  داد تکون سر خنده با

 گبزر مامان چشم چشم:نیک
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 بریم حاظری دادم انجام بیمارستانو کارای:نیک

 بریم اهومم:هانا

................. 

 

 بستم  محکم کمربندشونو خودشون کریر تو گذاشتیم هارو بچه

 

 افتادیم راه جلو صندلی نشستم خودمم

 

 بود شده بهتر خیلی شکمم درد

  کردی فکر پیشنهادم درباره هانا:نیک

 

 میکردم حل موضوعو این باید امروز سمتش برگشتم

 

 کن باور ولی کردی واسم کارا خیلی کشیدی زحمت واسم خیلی نیک:هانا

 

 مثل میتونم تورو و زنشم هنوز دارم دوست اردالنو هنوزم من نمیتونم 



 

 رو مسئله این  کنی درک امیدوارم ای دیگه چیز نه فقط  ببینم برادر 

 

 اومد صداش مکث لحضه  چند بعد

 خودتو نکن ناراحت فرشته اوکی:نیک

 

  واسم کافیه هستی که همین 

 بوسیدم گونشو شدم خم

 

 داداش مرسیی:هانا

 اومدم خونه رسیدیم بعد ساعت نیم

 

 شد مانع نیک که بردارم هارو بچه 

 ماشاال سنگینن میارمشون من

 

  خندیدم ذوق با

 هام بچه منن تپلی:ناها

 

 خودش و خودم اتاق وسط اتاق رفت مستقیم نیک خونه داخل رفتیم

 

 کردم نگاهش تعجب با

 میری؟ اونجا چرا نیک:هانا
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 بیا  بپرس سوال کم فرشتهه:نیک

 که اتاق داخل رفتم سرش  پشت

 

 کردم نگاه اطرافو ذوق با شد تا چهار  چشمام 

 

 اینجاااا خوشگلهه چقدر نیککککک:هانا

 

 بخوابونیمشون بیا شد خشک دستم اومده خوشت  خوشحالم زدم لبخند

 

 کردم نگاه اطراف به ذوق با

 بود سفید  ابرهای روش که بود کرده طوسی دیوارو رنگ

 

 تشکچه بود وصل تور تختا باالی هم از فاصله با کوچیک تخت دوتا

 



  ای گهواره صندلی و کاناپه طوسی 

 ازش گرفتم هارو بچه از یکی و رفتم نیک سمت به

  

 کنیم؟ حمومشون نباید نظرت به نیک:هانا

 

 کرد نگاهشون کنجکاوی با

 واجبه؟ نظرت به:نیک

 

  دادم تکون سرمو

 کنم فکر:هانا

 

  ببریمشون  باهم بیا پس باشه

 مانلیو هم نیک کردم بغل پسرمو

 

 حموم رفتیم  سمت به نیازشون مورد وسایل برداشتن بعد 

 

  کردم تنظیم وانو اب خودمم نیک بغل  دادم آذرخشم

 

 با اروم شستم بدنشو و سرش و زدم شامپو دستمو گرفتمش بغلش از اروم

 

 روش میریختم اب 

 بخوره سر دستم از میترسیدم همش
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 تو پیچید گریش صدای و چشمش تو رفت که سرش رو ریختم اب دوباره

 

 درمونده نمیشید  اروم میکردم هرکاری ولی کردم بغلش پاچه دست حموم 

 

 خنده زیر زد که کردم نگاه نیک به 

 شدم عصبی

 

  میخندی تو وقت اون میکنم گریه داره  بچم نیککککک:هانا

 

  سمتم اومد

 این بیا نشو عصبی فرشته شهبا:نیک

 

 اروم کردم نگاهش و وایسادم کنار کردیم جا جابه هارو بچه بگیر دخترتو 

 



 شد قطع گریش صدای دقیقه چند بعد میداد تکون اب تو بدنشو و میکرد بازی باهاش 

 

 کردم عوض پوشکشونو و لباساشون بیرون  اومدیم خیس ها بچه کردن حموم از بعد

 

  نیک سمت برگشتم چی همه کردن چک از بعد وندمشونخواب تخت روی و

 

 شدیم اب خیس برم  منم حموم برو نیک:هانا

 

 میبینمت ناهار واسه عزیزم باشه:نیک

 باز ابو دوش رفتم حموم سمت به

 

  زیرش رفتم لباس با کردم 

  بود نشده شروع هنوز من اصلی انتقام

 

 کنم صبر باید فقط میگیرم ازش اردالنو کارای تک تک جواب
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 ۲۲۵_پارت#

 کردم نگاهش سرگردون و کردم باز کمدمو در

 

 کشیدم عمیقی نفس چاقیم یاد با بارداریه لباس که اینا اومم

 

 سابق به برگشتم خداروشکر 

 بود اونجا تنگم های لباس کردم باز بعدیو قفسه

 

  پوشیدم برداشتم ست یه اسوده خیال با

 

  شد کامل تیپم عطر زدن و کتونی کردن پا با

 

 کردم بغل آذرخشو بودن خوابیده اروم رفتم ها بچه اتاق سمت به

 

 میزد میک اروم اروم و بود بسته چشماشو دهنش تو گذاشتم سینم 

 

 و تخت رو خوابوندمش شد سیر که این بعد کردم نوازش صورتشو 

 

 بوسیدم موهاشو اروم میزد محکم های مک و بود شیطون خیلی کردم بغل آناشیدو 

 

 پایین رفتم و کردم مرتب لباسامو کردم مرتب جاشونو

 



 اطراف به حواسش میدید تلوزیون داشت و بود نشسته مبل رو نیک

 

  پشتش رفتم یواش یواش نبود 

 پخخخخخخخخخ:هانا

 

  باال کرد پرت کنترلو

 دختر کاریه چه این هانااا:نیک

 

 دادم تکون سر مظلوم

 کنم چیکار من نیست جمع حواست خودته تقصیر خو:هانا
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 ۲۲۶_پارت#

 خوابیدن؟ ها بچه دخترر تو دست از:نیک

 کردم ذوق

  خوابوندمشون دادم شیرشونو اره اره:هانا

 زد لبخند



 بخوریم غذا بریم بیا حاال کوچولو مامان افرین:نیک

................. 

 اومد نیک صدای که بودن غذا سرو حال در خدمتکارا

 برید میتونید کافیه:نیک

 شدیم تنها و گفتن چشم همگی

 خوبه حالت خودتم و اومدن دنیا به سالم ها بچه خداروشکر هانا خب:نیک

  کاریه اصله نوبت حاال

 کرد مکث

  هستی؟ انتقام به حاظر:نیک

 دادم تکون سرمو مصمم بود کرده حقم در که کارایی اورییاد با

 میدی انجام صالحمه که هرکاری میدونم نیک دارم اعتماد بهت:هانا

  زد مالیمی لبخند

 میکنیم صحبت نقشه راجب بعدش بخور غذاتو خب
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 ۲۲۷_پارت#

 نیک



 که همین اما کنه قبول منو نمیتونه درسته پیشمه هانا که ماهه ۸ دقیق

 

  ارامشه تو زندگیم واسم کافیه کنارمه 

 خانواده از انتقام واسه چی همه

 

  فهمیدم واقعیتو یه تازگیا بود اماده شاهسوند 

 

 داییم فهمیدم خبری بی   سال چند بعد نشده کشته عمد غیر پدرم که اینه اون

 

  بکشن بابامو که کرده اجیر یویک بود الگوم تنها که کسی

 

  رسیدم حسابشو و کردم پیدا شخصو اون

 

 میگیرم ازش هاشو نوه پسرشو منم گرفت ازم مادرمو و بابام داییم

 

 کردم نگاه هانا به و دادم قهوه سفارش رفتیم مهمان سالن سمت به شدیم بلند  شام از بعد

 

 بود نشسته منتظر

 گفتم نقشمو و کردم صاف گلومو

 

 واسش 

 شرکت شدم متوجه وقتیه چند هانا



 

 فروختن شرکتو های سهام نصف مجبورن پس ورشکستگیه روبه اردالن 

 

  نشه متوجه کسی که ناشناس اسم به خریدم من شرکتو سهام از درصد ۴۲

  کردم مکث

 

 کرد نگاهم بهت با میکنیم استفاده سهام این از شوهر و زن عنوان به تو و من اینه اصلی نقشه

 

 یم؟..کن..دواج..از نی.یعع:هانا

 جورایی یه:نیک

  شدم بلند

 

 میام االن کن صبر:نیک

 کشوم از رفتم اتاقم سمت به

 

 برداشتم جعلیو های پاسپورت و شناسنامه 

............... 

  دستش دادم مدارکو

  اینه تو جدیده مدارک:نیک

 

  مرادی الما

 تو همسر عنوان به من اسم



 

  شناسنامته 

 من شناسنامه تو تو اسم نهمچنی

 نداری؟ مشکلی

 

 چی؟ ها بچه شناسنامه ولی نه:هانا

 بهش دادم برداشتم هارو شناسنامه دوتا جیبم از
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 ۲۲۸_پارت#

 هانا

 کردم باز هارو شناسنامه

  سهیلی مانی

 

  کردم باز بعدیو

 سهیلی مانلی

 



 سهیلی نیک:پدر نام

 مرادی الما:مادر نام

 

 کردم نگاهش باز دهن با

 پدرشونه؟ عنوان به تو  اسم االن یعنی

 

 کرد سکوت فقط نگفت چیزی

 اره بودم مجبور اردالن از  انتقام برای

 

 میکنم عوض هاشونو شناسنامه شد تموم که موضوع این 

 

 ایران؟ میریم کی:هانا

 دیگه روز ۴:نیک

 

 میکنیم حرکت ایران سمت به تایی ۵ بعدشم روز ۳ میاد ها بچه پرستار فردا

 

  باشیم شرکت شنبه برای که 

 حله اوک:هانا

 

 میومد خوابم خیلی خوردیم هامونو قهوه

 

 کشیدم بلندی خمیازه



  دیگه بخوابم برم من نیکک:هانا

 عزیزم برو:نیک

 

 نمیخوابی؟ تو:هانا

 میخوابم بدم انجام  دارم کار یکم:نیک

 

 بخیر شبت باش:هانا

 فرشته خوش شبت:نیک

 

 سمت به سریع شنیدم هارو بچه گریه صدای که برم  خواستم اتاقم سمت به

 

 از بود شده قرمز صورتشون میکردن گریه داشتن جفتشون دویدم اتاق 

 

 زدم صدا نیکو بیچارگی 

 نیکککککککک:هانا

 نیککککک

 

 اتاق تو اومد ترسیده بیچاره

 هاناا؟ شده چی:نیک

 

 میکنن گریه دارن دیدم اتاق اومدم یدونممنم:هانا

 



 خوردن؟ شیر:نیک

 دادم جفتشون به اره:هانا

 

 چی؟ پوشکشون:نیک

 کردم عوض اونم:هانا

 

 کشید ای کالفه پوف

 اینا؟ چشونه پس:نیک

 

Shad5i2, [۱۲.۱۲.۱۸ ۲۵:۵۴] 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۲۲۹_پارت#

 ورنبخ هوا یکم بیرون ببریمشون نمیدونمم:هانا

 

 هرچی رفتیم پایین سمت به کرد بغل آذرخشو نیکم کردم بغل دخترمو سریع

 

 نیومد بند گریش گردوندمش 

 از یکی که میگرفت گریم داشت دیگه



 

 کرد صحبت نیک با خودشون زبان به و جلو اومد خدمتکارا 

 

 بهش داد رو بچه نیک

 رو بچه پشتش زد و مالید کمرشو اروم

 

 گرفت دستمو نیک که سمتش برم خواستم کرد رو پشتو 

 

 میکنه چیکار ببینیم کن صبر:نیک

 و زد آروغ پشتش زدن بار چند بعد

 

 کردم نگاهش تعجب با شد اروم 

  کرد کارو همین هم یکی اون با و دستم داد رو بچه

 

  بودن شده اروم جفتشون

 من ولی کرد صحبت باهاش نیک

 

 کردم هنگا نیک به کالفه نفهمیدم حرفاشون از هیچی 

 

 نیک میکردن گریه چرا:هانا

 رفت خدمتکاره

 



  گرفتن درد دل نگرفتی آروغشو شیر بعد:نیک

 

 نیستمم بلد داری بچه از هیچی خداا ای میکردن گریه همین واسه پس:هانا

 

 گرفتم پرستار دیگه همینه واسه:نیک
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 ۲۳۲_پارت#

 پاشنه کفش با پوشیدم مشکی رسمی لباس رسید فرا موعود روز خرهباال

 

 زدم  عطر کردم جمع هامم چتری بلندم 

 

  بیرون رفتم کردم مرتب کیفمو

 بهشون بدیم خشک شیر  بودیم مجبور نمیکرد سیر هارو بچه من شیر

 

 پرستارشون سمت برگشتم بوسیدنشون بعد زدم سر بهشون

 



 میدونم مقصر تورو بزنه  نیشش هم پشه باش مواظبشون:هانا

 

 نباشید نگران خانوم چشم:پرستار

 میخورد قهوه داشت نیک بیرون  اومدم اتاق از

 

 فرشته؟ حاظری:نیک

 بریم میتونیم اهومم:هانا

 

 بهم داد حلقه یه و سمتم اومد پوشید کتشو

 

 کن دست حلقت انگشت تو اینو:نیک

 کرد دست خودش ستشم

 

 افتاد راه شدن سوار بعد افتادیم هرا ماشین سمت به  هم با

 

 کنم؟ چیکار باید اونجا من نیک:هانا

 داد بهم داشبورد از برگه سری یه

 

 میشی متوجه بخون اینارو:نیک

 چیزو همه گرفتم ازش هارو برگه

 

 بود داده توضیح 



 اورد در ها برگه از سرمو ماشین توقف با

 

 رسیدیمم زود چقدر:هانا

 خندید

 

  نبود حواست شما فرشته نرسیدیم زود:نیک

 

 رفتیم جلسه اتاق سمت به دستام تو کرد حلقه دستشو شدیم پیاده

 

 شد وارد خودش اول کرد باز درو نیک کشیدم عمیقیی نفس اتاق پشت

 من بعدش

 

 کردم نگاه جمع به

 نمیشناختمشون که دیگه نفر چند و اردالن منشی اردالن علی
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 ۲۳۱_پارت#



  میکردن نگاه مارو بهت با

  رسیدیم دیر ببخشید اقایون:نیک

 شریکن من با که مرادی الما همسرم ایشونم و شرکت سهام از درصد ۴۲ صاحب هستم سهیلی نیک

  بود شده قرمز اردالن صورت

  گرفت دستشو علی که پاشه اومد

 جمع سمت برگشتم  نفس به اعتماد با

 باشیم داشته هم کنار در موفق کاراهای امیدوارم همتون اشنایی از خوشبختم:اناه

  بود برگردونده میزو اردالن سمتش برگشتم اومد شیشه شکستن صدای یهوو

 بیرونننن همهههههههه:اردالن

 سریععععع

 بود دهپری رنگم ترس از کرد قفل درو و رفت در سمت به اردالن شد خالی اتاق ثانیه چند از تر کم

  زد صورتش به محکمی مشت و شد ور حمله نیک سمت به

  سمتشون رفتم و زدم بلندی جیغ

 بودممم کردهه اعتمادددد توووو به من کثافتتتت:اردالن

 ارههههه؟ بدزدیششش که دستت سپردم زنمو من آشغاللل

 کرد تف دهنشو خون شد بلند داد هلش محکم نیک

 نیست کار در هانایی هیچ:نیک

 منههه زنه الما

 نیست من مشکل تو زن شبیه حاال

 گرفت دستمو

 الما بریم:نیک
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 ۲۳۲_پارت#

 پشت از دستمو یکی که بیرون  بریم کرد باز درو کردم دستش قفل دستمو

 

 بودم افتاده گیر بینشون گرفت 

 تو با نمیاد جاییی هاناا:اردالن

 

  شد عصبی کنی

 الماااااااااا نه هانا:نیک

 

 زدم اردالن به محکمی سیلی و اوردم در نیک دست از دستمو بودم شده خسته دیگه

 

 شاهسوند؟ اقای کیه هانا:هانا

 دیگه بسه

 

 مرادی الما  الماست من  اسم

 میکرد نگاهم  بهت با



 

 بریم:هانا

 نفس بیرون  اومدیم که شرکت در از

 

 میزد نی چشمام تو اشک کشیدم عمیقی 

 

  عزیزم باش اروم هانا:نیک

 رفتیم خونه سمت به و شدیم ماشین سوار دادم تکون  سرمو

 

..................... 

 بعد هفته ۳

 اردالن

 

 کردم پیدا صبارو بود کرده ریزی برنامه رو کارا تمام  بود زده نارو من به نیک

 

 فهمیدم نقششو و 

 منو زن زرنگه  خیلی کرده فکر هه

 

 کنه ورشکسته منو شرکت میخواد و داده فراری 

 

 اردالن میگن من به برگردوندم بود اون نفع به که برگا  تمام

 



 اردالن ارباب

  دارم خوشگل بچه تا ۲ فهمیدم  تازگیا

 

 کردم ذوق انقدر  مانلی مانی

 هستش هانا به  حواسم دورادور

 

 کنه کارو این کرده مجبورش نیک میدونم 
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 ۲۳۳_پارت#

 پاره اون میشناسم خودمو هانای بوی من ولی الماست میکنه ادعا

 

 اومدم خودم با تلفنم صدای با منه وجود 

 

 امادست؟ چی همه:اردالن

 صحیح ها بچه ارباب بله:ناشناس



 

  عمارتن داخل  سالم 

 باشه حواست خوبه:اردالن

 

 میشد هانا الما دیگه زامرو

  میشه تموم  جدیدش بازی و

 

 میروندم سرعت اخرین با افتادم راه سمت به

 

 تو رفتم دو با شدم پیاده و کردم پارک ماشینو رسیدم بعد مین ۲۲

 

 خانوم منیرهههه خانوممم منیرهههههه:اردالن

 

 شده؟ چی پسرم جانمم:منیره

 کجان هام بچه:اردالن

 

 خندید

 پسرم خودتن اتاق تو باال افتابن پنجه مثل ماشاال ماشاال:منیره

 

 

........... 

 بودن خواب تخت رو جفتشون  کردم باز درو



 

 فرشته مثل هام بچه سمتشون رفتم

 

 کردم بارون بوسه صورتشونو و جفتشونو بغلم  گرفتم بودن خوابیده 

 

 شکرتت شکرتت خدایااا:اردالن

 شد بلند   گریشون صدای

 

 بود هانا نوبت حاال پایین رفتم و خانوم حمیده به سپردمشون

 

 داد جواب بوق اولین با گرفتم شمارشو و برداشتم تلفنمو

 

 عزیزم سالم:اردالن

 شاهسوند اقای بفرمایید:هانا

 

 کنی؟ بس نمیخوای عزیزم هاناا:اردالن

 اوردید در شورشو کن بس  شما:هانا

 

 حتما میدم اطالع همسرم به من 

  دکر خورد اعصابمو

 

 منتظرن هات بچه عمارت بیا:اردالن
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  ۲۳۴_پارت#

 هانا

 شد جدا بدنم از روح حرف این شنیدن با

 

 ها.چ..ب یییی..چچ:هانا

 هامون بچه خانومی اره:اردالن

 

  نداد جواب کسی خونه زدم زنگ کردم قطع تلفنو

 

  رفتم عمارت سمت به سریع نمیگفت دروغ اردالن

 

 ازم نگیر هامو بچه خدایاا:هانا

 

................. 

  بودن بغلش ها بچه و مبل رو بود داده لم اردالن رفتم عمارت سمت به دو با شدم پیاده ماشین از

 



 شدم عصبی

 چیی؟ یعنیییی کارا این:اردالن

 

  شد بلند جدی

 خانومممم منیرههههه:اردالن

 

  اومدش سریع

 رفتم سمتش به بال ببر هارو بچه:اردالن

 

 من به بده هامووو بچه ببر چی یعنی:هانا

 

  مبل رو نشست و خانوم منیره به داد هارو بچه

 

  میشدم کالفه داشتم عصبانیت از

 اومد اردالن صدای

 

 هانا کنی بازی فیلم نیست نیاز:اردالن

 کردم بازش بهم داد و دراورد برگه یه جیبش از

 

 شد خراب سرم رو دنیا لحضه نهمو اما

 

 منن مال ها بچه درصد ۹۹ ازمایش  این  طبق:اردالن



 

 هام بچه مادر من زن هانایی شما میده نشون این و

 

 شدم عصبی

 لعنتیی شوووو خفههههععع:هانا

 

 میزنی حرف داری چی از حاال بهمم گفتییی دروغ خواببیدییی صبا با کردییی خیانتتت من توبه

 

 کرد بغلم و سمتم اومد

 من هامون بچه جون به:اردالن

 

  نکردم خیانت 

 افتاد راه اشکام دیدم خودم چشمای با دیدم خودم نگووو دروغغغع:هانا

 

 بگیر تصمیم خودت بعد ببین فیلمو این نکن گریه باشه:اردالن

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۲۳۵_پارت#

 فیلم یه بهم داد جیبش از برداشت گوشیو کردم نگاهش تعجب با



 

 کردم پلی بود 

  شدن وارد صبا و اردالن شد باز در بود خالی اتاق اولش

 

 در اردالنو لباسای صبا نداشت حرکتی هیچ چون مسته خیلی بود معلوم

 

 بغلش رفت اورد در خودشم های لباس کامل اورد 

 

 اومد سومم شخص صدای

 و اشکی چشمای با بود عکاس انگار

 

 افتاد دستم از گوشی بودم شده خشک کردم نگاهش زده بهت 

 

 کردم نگاه صورتش به

 بهم ردی..نک یانت...خ نی...یع:هانا

 کرد بغلم و داد تکون سرشو

 

 خاطر به نگفتم بهت چیزی گذشته از اگر وجودمی پاره تو عزیزم:اردالن

 

 عاشقتم من بود زندگیمون خاطر به بود خودت 

 

 زندگیمون عاشق هامون بچه و تو عاشق



 

 کردم بغلش

  عزیزممم منو ببخش منووو ببخش اردالننن:هانا

 

 دیگه شد تموم هیشش:اردالن

 

.................... 

 

  میکنه نوازش موهامو و خوابیدم اردالن بغل تو

 

 باهات نکرده کاری که نیک:اردالن

  بوده پیشم برادر یه مثل نه:هانا

 

  گرفتم دورم پتورو جونم به برگشت سرما رفتنش با شد ندبل و بوسید پیشونیمو

 

 میری کجا اردالن:هانا

  پوشید لباساشو

 

 خونم شب باش هامون بچه و خودت مواظب شما دارم خصوصی صحبت نیک با عزیزم هیچی

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 



☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۲۳۶_پارت#

 بعد سال ۱۵

 

 سمتش برگشتم مانلی جیغ صدای با

 میزنی جیغ چرا دختر چته:هانا

 

 پایین دوساعته بابا بدوووو شدد دیررر مامااااااااانننن:مانلی

 

 منتظرمونههه 

 برداشتم کیفمو

 

 عزیزم  بریم باشه:هانا

  بوسیدم اردالنو صورت شدیم ماشین سوار

 

 موندی منتظر عزیز ببخشید:هانا

 سالمت جونت خانوم نداره اشکال:اردالن

 

 بریم؟ کجا خب:اردالن

 پایین باال پریدن ها بچه



 

 لطفاااااا بازیییی شهر بریم بابا بابا:مانی

  گرفت گاز جفتشونو لپ

 

 من های زندگی چشمم:اردالن

 افتاد راه و بوسید شکممو شد خم

 

 رفتیم شهربازی سمت به باهم

  افتادم پیش سال ۱۵ یاد

 

 دیدم عمرمو صحنه ترین منتظره غیره ولی داشتم شدید دلهوره شبش تا

 

 بود کبود جفتشون صورت خونه اومدن اردالن با همراه نیک 

 

  بوده سوئتفاهم چی همه که بود فهمیده نیک و بودن کرده اشتی

 

   بودم شده پنجم ماه وارد کشیدن دست شکمم به

 

 با کرد شروع دانشگاه توی تدریس و اومد ایران به نیک قضیه اون بعد

 

 سالشه ۳ که الیزا نازشون دختر االنم کرد ازدواج هاشدانشجو از یکی 

 



  بود علی از مشکل بشن دار بچه نتونستن متاسفانه که هم حناا و علی

 

  اوردن بچه پرورشگاه از همون واسه

 تصادف سانحه توی اردالن مادر پدر

 

 بود افسرده مدت یه شد داغون خیلی اردالن کردن فوت 

 

☘☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘☘ 

☘☘☘☘ 

☘☘☘ 

☘☘ 

☘ 

 ۲۳۶_پارت#

 

 داده دست از مادرشو پدر نباشه هرچی

 علی شد ها شرکت صاحب و باال روستای ارباب شد اردالن باباجون وصیت طبق

 

 داریم خوبی خیلی زندگی خداروشکر

  کردن زیاد رو اهنگ صدای

 

 بودم گرفته درد دل زیاد خنده از رقصیدن به کردن شروع ها بچه

 



 خوراکی های غرفه سمت به گرفتم هارو بچه دست رسیدیم ساعت ۱ بعد

 

  برداشتم اومد  دستم هرچی رفتم 

......................... 

  کشیدم دراز اردالن کنار ها چمن روی

 شد چی شهره اردالن:هانا

 

  افتادی اون یاد شد چی حاال:اردالن

  انداختم باال ای شونه

 

 همینجوری:هانا

 شه تموم  حبسش دیگه سال ۳ کنم کرف:اردالن

 

 روم چرخید

  یکم نیومدن ها بچه تا:اردالن

 کنیم شیطونی 

 

 خندیدم

  نمونه بابای بکش خجالت:هانا

 

 بوسید عمیق و  لبم رو شد خم که بود نشده کامل حرفم هنوز

 



 کرد ول لبامو زنان نفس نفس

 پایین ارباب عاشقتم:اردالن

 

 من وحشی ارباب بیشتر  من:هانا

  کردیم بغلشون پیشمون اومدن ها بچه

 

 زندگی  این بابت کردم خداروشکر و

 

 

 

  پایان

۱۳۹۷۳۷۳۹ 

 ۱۲:۲۴ ساعت

 

 

 من وحشی ارباب

 ملیکا:قلم به

 

 

 

 

 


