
 

 به قلم:راستین

 مذعور

 ژانر:گی،بی دی اس ام



 

  کشمتیم احمق احمق احمق احمق+

 

 دردناکشو یها قهیشق و گفتیم رلبیز

د یمال یم  

  

 کنن رد بود قرار که یدیجد محموله

  ریگ ها سیپل ریگ  نه اونم بود افتاده ریگ

   ها سیپل از بدتر یکی

 

 

  با و دیکش صورتش یرو محکم دستشو

د یپر یسر یموضوع یادآوری  



برداشت زیم یرو از لشویموبا   

 

 بوق گرفت رو  شماره وقت فوت یب

   داد جواب اول

 

.....آب جانم_  

 

گفت  جانی ه با بده ادامه نزاشت  

 

  قرار میکن کاریچ  دمیفهم  یعل  دمیفهم+

   باهاشون نیبچ

 

   گفت یحال  یب یصدا با یعل



 

اصل  یدیفهم ویخوبه؟چ حالت داداش_  

 

 ریز بودن زده که یگند یادآوری با

  دیغر کودنش یها دست

 

دادن بگا رو محموله+  

 

  که اومد یعل"  یچ"  زده بهت یصدا

  فشرد روهم ملتهبشو یپلکا

 

  وفتادهین ها مامور  دست جالبتر و..آره+

ه؟یک دست یدونیم  



 

  یک زد نیتخم یعنی گفت که یریمتح نه

   باشه گرفته تونهیم

 

  گفت وارفته لب ریز

 

آبِس که میشد بدبخت_  

 

گفت عیسر  

 

 زدم زنگ بهت نیهم واس...ابله نه+

 مشونینیبب فردا باهاشون  نیبچ قرار هی

 باشه؟ 



 

کرد صاف گلوشو  

 

  ینتون که؟اگریمرت یچ ای یاسکل_

  رهیگیم که رو محموله یکن شیراض

 اون با یدینشن دهیم جر تورم یچیه

 و کرده؟پاهاش  کاریچ چاقال منصور

..... خو سگ  

 

   اما بود ناخودآگاه دیکش  که یداد

 



  تو همشوووو دونم یم خودم بسهههه+

 محموله بخورم؟؟؟؟؟اون یگوه چه بگو

 منم بره دست از  اون مهههیزندگ تمام

میرم دست از بخدا یعل رمیم  

)ابس(                 



 

  نیا بود دواریام د یکش لباساش به یدست

   بره شیپ یخوب به شده نینفر قرار

 

  تمام دادیم دست از رو محموله اگه

  بخاطر عمرشم آخر  تا چیه که شکاش

زندان گوشه  وفتادیم  گنده قمار اون  

  کرد زمرمه  و دیکش یقیعم نفس

 

مجتهد  هرمان امیم دارم+  

 

.............. 

 



 کرد توهم اخماشو خورد در به یا تقه

  دیغر و

 

؟؟ یخوایم یچ_  

 

 امان یب یلرزش با بخت نگون مستخدم

گفت  تند تند  

 

  مهماناتون..مه ارباب..ار شرمنده..ش-

 اومدن 

 

 به و شد بلند بره که زد اشره دست با

  هاشو لباس لکسیر رفت  سیسرو سمت

   بعد قهیدق  ۴۵ حدود و کرد عوض



 اتاق وارد بود لبش رو که یشخندین با

  شد بود اتاقش کنار که یبزرگ

 

 بهش آبس که ینیخشمگ اول نگاه

 یرو قیعم یپوزخند شد باعث انداخت

   نهیبش لبش

  دهیم رو نگاه اون تقاص وقتش به

 

  دونفر به توجه یب و نشست زیم سر

  نگاهشو بودن آبس کنار که یا گهید

  اون به دوخت میمستق

 

 جواب یآروم ی صدا با ومحسن یعل

دنیترس یم ازش سگ مثل  که حقا دادن  



 

 و کرد نگاه چشماش تو محکم آبس اما

 گفت 

 

مجتهد جناب سلم+  

 

  داد تکون یسر و کرد نگاهش یجد

 به کنهینم صحبت یکس دید یوقت

   داد لم شیصندل

 

 مینیبش هم دور که نجایا نیاومد خب_

بزنه؟  پلک  رترید یک هر مسابقه  

 



 با که شدیم باز داشت ششین یعل

  اومد خودش به  آبس محکم شگونین

  اومد خودش به و دیگز لبشو

 

 به که اونطور مجتهد جناب خب...اِهم_

  دست ما ییلویک ۳۷۰ محموله ادیم نظر

  شماست

 

  نیا که داد تکون مثبت به یسر هرمان

   داد ادامه محسن دفعه

 

 از اشتباه محموله نکهیا بابت واقعا ما_

 میخوایم و میمتاسف  شده وارد شما منطقه

   میکن جبرانش که



 

 کرد نگاهشون رفته باال یابروها با

ومدیم خوشش داشت  

 

)هرمان(        



 

گفت  و دیکش جلو  خودشو یکم آبس  

شما مال محموله سود درصد ۴۵+  

 

 دنید با نه ای گهیم یجد نهیکردبب نگاه

   زد که یبلند  قهقهه شیجد صورت

  لرزوند رو  دونفرشون بدن ستون

  کرد نگاهش یعصب آبس اما

خندهیم یچ به خنده  زیچ کهیمرت  

 

  رو دیکوب محکم دستشو و شد یجد ناگه

  و دیپر جاش تو که بود یعل زیم

   کرد کینزد آبس به خودشو نامحسوس



 

گفت  بود توهم شدت به که ییاخما با  

 

 اگه پسر؟من خودتو یکرد فرض یچ_

  یغلط چیه دارم نگه  رو محموله بخوام

 شرط یاومد حاال یبکن یتونینم

 نه بزارم من دی با رو ؟شرطایزاریم

  تو

 

 آبس کرد پاهاش سرتا از ینگاه و

   فشرد محکم پلکاشو

  گرفته هدف غرورشو رحمانه یب مرد

  بود

  ستادیا هرمان  رخ به رخ و شد بلند



گفت  اش شده چفت یدندونا نیب از  

 

 یکرد فکر یچ خودت با+

 اد.... رو محموله  اون ننه که؟سگیمرت

  کونت تو بکنش جهنم به خوامشینم

  دزد کهیمرت

 

  و زد ادبانشو یب یحرفا جسارت با

 دونستیم کرد نگاهش تنها هرمان

  اس محموله اون ریگ چقدر

 

 گذشت کنارش از متاسف ینگاه با پس

   شد خارج اتاق از و

 



  شروع و شد بلند یعل رفتنش محض به

داد یب و داد کرد  

 

 کهیت دهیم اشاره هی با مغز گوه احمق_

  از رو آشغاال آت نیا کننیم کتیت

 ب ؟ االن شد ؟خوب یاریدرم کجات

   رفت گرفتتمون چپش تخم

 رنیم شرکامون همه منو نیبب آبس

بشنون  احمقانتو کار نیا یوقت  

 

د یکش عربده شد بلند  

 



 برم گا به خوامیم دهنتوووو ببند یعل+

 یچ یدیشنینم  گهههید کن ولم اصل 

هههه؟یک کرده گف؟فکیم  

 

  ماساژ گرفت هاشو شونه شد بلند محسن

رفت غره چشم یعل به اونور از و داد  

 

  جهنم به باش آروم... داداش باش آروم-

 یخاک چه مینیبب می بر جهنم نیا از دیپاش

  میکن سرمون به

 

 اتاق کنج نیدورب به نگاهشو نیآخر

رفت  اخم با و انداخت  

 



  همتون به لعنت نههههههه نهههههههه+

 لعنتتت

 

  یتو که یدرد رفت  شهیش یتو مشت با

کرد آرومش کمی دیچیپ دستش  

 

  باعث سمشمیمازوخ حس نشدن ارضا

  بود شده اعصابش تر فیضع

  کرد نگاه تلفنش به

 خوردن برگشت خبر شیپ قهیدق دو

   دیشن  رو چکش

 

  یعل شماره و فرستاد شانسش به یلعنت

  گرفت رو



 

بله؟_  

 

گفت  حوصله یب بود دلخور هنوز  

 

  ایب گمشو پاشو وونیح  زهرمار و بله+

  نجایا

 

 خونه بعد ساعت م ین کرد قطع حرف یب

  کرد باز رو در که یمستخدم بود آبس

گفت و گرفت رو کتش  

 



 نیعصب نکهیا مثل دیباش مواظب آقا_

اومد شکستن  یصدا شیپ قهیدق چند  

 

 اتاقش سمت به تند و داد تکون  سرشو

  رفت

  بزرگ ی نهیآ دنید با کرد باز رو در

 جلو کرد یاخم اتاق کف شده خورد

  رفت

 ساعد بودو دهیکش دراز تخت یرو

  بود چشماش  رو شیزخم دست

 

 و گرفت و دستش زده هول و رفت جلو

بهش دیتوپ  

 



 راحت من یش یعل  یب یا احمق یا_

 یشکیه یبد چخ به خودتو انقد شم

  کهیمرت یش ناقص کنه جمعت نباشه

  عنتر

 

 واقعا خوردنش حرص کرد یزیر تبسم

  بود بامزه

 کرد پانسمان دستشو یعل نکهیا بعد

  به اونو دویچ یپ گردنش دور دست

فشرد خودش  

 

 از کنترلمو عشقم نکن زونیآو لباتو+

   دمیم دست

 



 آخ با که زد شکمش تو ینیسنگ ضربه

د یخند یبلند  

 

 تا کنم یکاری بده دست از کنترلتو_

  شوری ب ینر راه دوروز

 

   شد بسته بازش شین چکاش ادی با

 

   یعل+

 

گفت  دانهیام نا که  و کرد نگاهش منتظر  

 

! یعل خورد برگشت چکام+  



                               

( علی )  

 

 یب که خورد اتاقش در به یا تقه

   گفت یا بله حوصله



 

 به یدگیرس مسئول  که یجد ی توما

 مبل یرو و شد داخل بود کارها

  نشست روبروش

 

   زد لب خشک

 

آقا   ندارم یخوب یخبرا_  

 

 بد یخبرا دنیشن  یبرا بود پر تشیظرف

بده  ادامه زد اشاره اما  

خوند  اون یرو از و آورد در لشویموبا  

 



  نام به که یشرکت سهام درصد کی_

  شده فروخته بود خانوم نینوش

  دهینرس دتونیجد نیماش

 بود فاراب آبس یبرا که یا محموله

  ساوه انبار دهینرس هنوز

  پاس  چکاشونو آبس  یآقا نیهمچن و

  ندارن یبده چیه و کردن

 

 تحت  یآخر از شتریب چکدومیه

   نزاشت رشیتاث

  برداشت چشماش  یرو از دست عیسر

  کرد نگاهش و

 



  جور پولشونو کجا ؟؟ازیگفت یچ_

 کرده؟؟

 

  گفت خونسرد توما

 

  قدرتمند و دیجد کیشر ی-

  آقا بستن قرارداد عصر هفت روزید

بدم؟ روهم  کشیشر آمار  

 

 اون خواستیم اون دییسا دندون یعصب

  میتسل رو چموش درازو زبون پسرک

 داشت یکی نکهیا مثل اما کنه خودش

دواوندیم موش  

 



   کرد تر لباشو

 

اره؟ بود یمهمون امشب_  

 

کردن  دعوتتون ی سلطان یآقا!  آقا بله-  

 

 تو دیپل یها نقشه از دیدرخش  چشماش

   سرش

 

ان؟یم کشمیشر  و آبس_  

 

  امشب اومد کش لباش که گفت یا بله

  هوس تا باهاشون کنه کاریچ دونستیم



 تو یحت رو داد هرمان به که ییفحشا

نکنه  قبرشم  

 

  تنش براق یمشک شلوار و کت به یدست

  موقعه به کرد نگاه  رو ساعتش و دیکش

  ر ید نه و زود نه دیرس

   شد باز نیموزیل در

  رو  راستش دست و شد ادهیپ آرامش با

   کرد بشیج تو

  دهانش تشیجذاب از دتشیدیم که یک هر

   بود مجتهد هرمان بلخره موندیم باز

  داد دست یسلطان با و رفت جلو

 اما یچاپلوس به  کرد شروع یسلطان



  یم نگاه رو اطراف نامحسوس هرمان

  بود چموش پسرک دنبال کرد

 

  و تبار عرب مرد ادهم کنار دنشید  با

  شد درهم اخماش  بزرگ رقبار از یکی

  نه و بود آبس  یابرو چشم عاشق نه

   یا گهید زیچ تنها

  غرور شکستن خواستیم که یزیچ تنها

   بود اش مسخره

 

  سمتش به نتشیبب  ادهم یوقت دونستیم

 نظاره تر اونطرف که توما به پس ادیم

   زد  یزیر اشاره بود گر

   یهماهنگ بعد و داد تکون سر توما



  رفت صحنه یباال

 

گفت  و گرفت یکروفونیم  

 

  و دادن بیترت یباز مجتهد جناب_

 ییلویک 370 محموله یباز برنده

  شهیم برنده رو ف.الف

 

 و رفت باال ها دست و سوت یصدا

 اما کرد نگاهش ن یآتش ییچشما با آبس

کنه نگاه آبس به برنگردوند سرشو یحت  

 



 سالن وسط قمار زیم  بعد قهیدق پنج

  با و نشست زیم  یابتدا شد  بپا بزرگ

 کردیم یخال رو  همه دل ته که ینگاه

انداخت جمع تو نگاهشو  

 

 ادهم نشستن زیم دور  ترس با یکی یکی

  هرمان که بود مونده نفر کی رفت هم

گفت  بلند  و آبس سمت کرد رو  

 

  تر شجاع کردمیم فاراب؟فکر جناب_

!  دیباش حرفا نیا از  

 

 قروچه دندون با  و توهم کرد اخماشو

کرد  پر رو یخال یجا  



 (توما)

                                               

  کنن یباز به شروع نکهیا از قبل یعل

گفت ملتمسوارانه و آروم ستادیا پشتش  

 



  خودتو احمق پاشو!  بهت لعنت آبس_

   نده فاک به

 

 نخورد تکون سانتم  کی و نشسته مصمم

د یچیپ سالن یتو هرمان محکم یصدا  

 

 نفر نیآخر که یکس بگم همه از اول_

  محموله از یزیچ  نکهیا بر علوه ببازه

  من که یشرط....شهی نم بشینس

 یهرک پس!  کنهیم قبول زارمویم

! بره  پاشه نداره جرعتشو  

 



  به یزیتمسخرآم نگاه حرفش اتمام با

  نیب از رو دلش  دیترد که انداخت آبس

 برد

   پوکر دیبا پوکر ظاهرا شد  پخش کارتا

   کردن یم یباز

 

  استعداد کمی حداقل  که کرد شکر خدارو

  اون تو داشت

 

 که بود دوساعت شدم حذف نفر چهار

  ینفسها یصدا  یحت و کردنیم یباز

شدی م دهیشن بزور حضار  

  انداخت یم بهش هرمان که ییها نگاه

   بده دست از  تمرکزشو شدیم باعث



 

 بود مطمئن انگار کردیم نگاهش جوری

  بازهیم

 

 بودن  نفر سه  خودشون حاال

 ادهم،آبس،هرمان 

 

  اون بعد انداخت که کارتشو ادهم

 دنید با آبس،ادهم بعد و انداخت هرمان

  دیکش عقب و رفت توهم افشیق  اعداد

 با که گذاشت آبس شونه رو دست

   گذاشت روهم پلکاشو نانیاطم

 



  هم رو مونده یباق یکارتاها نیآخر

 هرمان ورق نیآخر منتظر آبس انداختن

!!!رفت نفسش اعداد دنید با که بود  

 

 عقل با اصل  بود  باخته شد ینم باورش

   ومدینم در جور

 هرمان به بود محکم نگاهش همچنان

  لباش یرو شخندین با که کرد نگاه

  و دیکش یقیعم نفس کرد یم نگاهش

کرد نگاهش منتظر  

 

  بساط توما به زد اشاره شد بلند هرمان

  کنند جمع رو زیم

 



 بود هرمان به نگاهشون  کنجکاو همه

  شرط دونستن واسه

  سالن داخل مهمان نفر ۵۰۰۰ حدود

  بود

گفت آبس به رو و  زد یپوزخند هرمان  

 

   بزن زانو_

 

 یکار نیچیه اون  کرد نگاهش زده بهت

  وقت چیه نه کردینم رو

گفت  تر مسرانه  

 

!بزن زانو گفتم_  



 

  دیکش داد درهم یاخما با

 

  کنمینم کارو نیا+

 

  کرد نگاهش خونسرد

 

 نه ای فاراب؟ جناب  ادتهی رو شرط_

  که یبزدل جناب بعد به نیا از بهتره

  صدات ستهیا ینم حرفاش یرو

م؟هوم؟یکن  

 



  نبض هاش قهیشق فشرد پلکاشو

  متنفر کیپابل از اون زدیم یوحشتناک

  بود

  و زد زانو  بلخره اما بود سخت

  ختی نر اما شد  پر چشماش

 

زد یترسناک لبخند هرمان  

 

 برداشته خاک کم هی کفشام؟اووم_

؟ یکن زشی تم زبونت با چطوره  

 

 یا عربده شد منفجر آتشفشان مثل یعل

  که رفت جلو دخالت قصد به و دیکش

 صورت تو گرفت  پشت از دستاشو توما



  از و کشوندتش  توما که زدیم داد توما

  یباز مزاحم بردتش رونیب سالن

نشه  اربابش  

 

 یرو هرمان یپا که بشه بلند اومد

نشست  رونش  

 

! فاراب آبس منتظرم_  

 

  و تمسخر با  ایبعض ترحم با ایبعض

  کردن یم نگاهش ریتحق

 



  یم  دیبا یغلط چه نییپا انداخت سرشو

 تا داشت بود روش که یفشار از کرد

رفت یم شدن  هوشیب مرز  

 

  که یا مردونه اهیس  یکفشا یرو شد خم

 لیاص چرم و زدندیم برق یزیتم از

دنیکشی م رخ  به رو بودنشون  

   فقط هدفش  دونستیم خوب

  آبس غرور کردن کسانی خاک با

  یتف پاش یرو شد خم پس بود بدبخت

  رو هرمان یپا محکم انداخت

 ستادیا شد بلند زد  کنار رونش یرو از

گفت رسا و بلند و تکوند شلوارشو و  

 



  رو من تونهینم یناس و عهد چیه+

! مجتهد هرمان تو برسه چه کنه ریتحق  

 

 و یشیآت ینگاها و گفت تمسخر با

  دیخر جون به رو هرمان خطرناک

گفت بلندتر  

 

  و بستم شرط  چون زدم زانو اگر+

 هم ایبعض کاش ستادمیا پاش مردونه

  وجودشون ته اون یتو یمردونگ کمی

 جلب واسه هیبق کردن چهیباز از تا بود

  روز!  نکنن استفاده خودشون توجه

  یسلطان یآقا خوش

 



  خارج سالن از بلندش و محکم یقدما با

 اس شده مشت  یها دست هرمان شد

 ناخون فشار از دستش کف کرد باز رو

 لحن با لب ریز بود یخون هاش

  کرد  زمزمه  یترسناک

 

 ستمین هرمان نندازمت خوردن گوه به_

! فاراب آبس  

....................... 

د یکش ادیفر توما روبه  

 

  بدم جرت کنم ول دستامو ناموس یب_

اه  گه ید کنم ول یخی عن  

 



  مچ دست کی با نداد نشون یتوجه توما

  یکار شلوغ بود  گرفته رو دستش دوتا

شست ینم آروم زبونش اما نکنه  

 

 عن یتو؟هو  اصل  یدار احساس_

 یضیمر یشکل نیا چرا توام با...یخی

....تو ؟بایدیام نا  یزندگ از می؟عقیدار  

 

  مماس صورتش و گرفت و قشی یوقت

گفت یخونسرد  با صورتش با شد  

 

  زر یخوایم صبح تا ای یبندیم دهنتو_

؟ یبزن  

 



 یاجزا به ینگاه و قورت دهنشو آب

 به کرد ولش که توما کرد توما صورت

گفت  دهیبر دهیبر و اومد خودش  

 

توحلقم ایب..حاال..خب_  

 

 تمام با ادیم رونیب داره آبس دید دور از

  بدنش یوارس نیح  رفت سمتش سرعت

 گفت 

 

 من یدیم سکته  منو آخر تو آبس یا_

  حالت کثافت! رمیم ایدن از ناکام جوان

! بگو یزیچ هی ی نر  ایدن از خوبه؟الل  

 



گفت  و دیخند  

 

  میعال..کمه حالم ف یتوص واسه خوب+

! 

 

دینال  

 

 کونت تا شتین یخورد  یگوه چه باز_

 بازه؟ 

 

  گفت جانیه با

 



  یدی د.. یم یبود کاش ی..عل..آخ+

  شد عن...ع  چجور

 

  باال رو دستش مشروب  شهیش و گفت

  و داد تکون تاسف به یسر یعل .  داد

انداخت  دهنش یپفک  

 

 بگامون یبست کمر نکهیا مثل خب_

   نخور اونو انقدرم بسه!جان آبس یبد

 

 یعل کنار شد  لش و کرد یا سکسه

کاناپه  یرو  

 



 دیبا حالم..نخورم؟خوشحا چرا.چ+

  رمی بگ جشن..جشن.

 

  گفت کلش تو دیکوب دونهی

 

 مارو یداد سگ زیچ ب آره_

 من رو یهو نمتیبب  یبیب یخوشحال

رمیگیم درد کمر نخواب  

 

  حلقه یعل کمر  دور دستشو توجه یب

 با و دیمال شکمش  به و صورتش کردو

  گفت باز مهین ییچشما

 



 حرف..حر یلیخ..خ+

.... بزار..بز!یزنیم  

 

 به ینگاه شده ساکت دید یوقت

  بود برده خوابش  کرد صورتش

  نقش صورتش یرو یدل ته از لبخند

  و فر بایتقر یموها تو کرد دست بست

  جسم  با نوازششون نیح اش ختهیر بهم

کرد یم صحبت خوابش  

 

  چقدر ینفهم چوقتیه کاش ،...آبس_

!عاشقتم  
 



(!عاشقتم چقدر ینفهم چوقتیه کاش ،...آبس_   ) 

 

  کاناپه یرو و زد  شیشونیپ به یا بوسه

  ری ز آورد پتو و  بالش کرد درازکشش



  یب یغم با و  انداخت روش و سر

  زد رونی ب آبس خونه از تینها

 

  جسم که بچرخه اومد بست که رو در

  عکس نتونست کرد حس رو یبزرگ

 به یا ضربه  با و بده نشون یالعمل

 بغل تو اش شده شل بدن گردنش پشت

رفت فرو یکس  

................ 

 سرد آب از یبزرگ حجم خوردن با

  توجاش و دیکش ینیه صورتش یتو

  دیپر

 به یتکون اومد و داد تکون پلکاشو

  پاش و دست نکهی ا دنید با اما بده بدنش



  یداد کهیتار یاتاق یتو یصندل به بسته

  فحش معمول طبق کرد شروع و دیکش

 دادن 

 

  یب بزارم درتون دیکن بازم کشا..ک_

  صاحبه یب نجایا یهو وثید یناموسا

بخواد؟ خدا  

 

 کنار از یخونسرد و سرد یصدا

 تنش یموها شدن خیس باعث گوشش

 شد

 

!منم صاحبش -  

 



  دندوناشو توما یآشنا یصدا دنیشن با

 برگردوند  سرشو فشرد هم یرو

 با شد مماس اما بتوپه توصورتش

  توما صورت

 یاجزا به ینگاه خونسرد توما

  لباش به آخر در و کرد صورتش

   انداخت ینگاه

  بقبولونه خودش به کرد یم یسع

  توما هرزه نگاه متوجه  اشتباه و کهیتار

  شده لباش به

 

گفت  قیعم  و سرد لباش به رهیخ  

 

؟ی عل...چطوره حالت -  



 

گفت  خنده با و زد یپوزخند  

 

  تو یسرتاپا به بشاشم درارم یوقت+

!شهیم بهترم حالم  

 

 کش هم تمسخر منظور به لباش یحت

 نداشته عضله صورتش که انگار ومدین

 دست که حقا هرمان هیشب قایدق باشه

بود  آمده در اب از یخوب ی پرورده  

 

 



 زمزمه و برد یعل گوش کینزد لباشو

 کرد

 

 نیبهتر بفهمه اگر عشقت بنظرت -

  ایاد؟یب حاضر ماست دست نجایا قشیرف

ترسوئه؟  بزدل ی  

 

 نه و بود مهم گرمش یلبا برخورد نه

  معطوف ذهنش کرد آبس به که ینیتوه

   بود عشقت کلمه

 

گفت گشاد یچشما با  

 



 احمق کهیعشقم؟مرت..؟عیگفت یچ..چ_

  ؟آبس اصل  یخوریم گوه چه یفهمیم

! منه داداشه.. دادا  

 

گفت باحوصله و انداخت باال ابروهاشو  

 

بود ؟داداشت؟جالب یچ گهیخب؟د -  

 

   داد قورت  صدا با رو دهنش آب

 

  که ییپرتا و  چرت چوقتیه آبس_

  کنه ینم باور رو یگیم

 



گذاشت یعل  شونه یرو رو دستش  

 

! شهیم مشخص -  

 

 ناله خوردیم زنگ سرهم پشت لشیموبا

  بدنش به یتکون و کرد اعتراض از یا

  شد پرت کاناپه از خورد قلت  که داد

دادن  فش به کرد شروع نییپا  

 

  با و ماتحتم یهست یهرک روت به تف+

د؟ییبفرما بله....آخ یکرد یکی نیزم  

 

  دید یوقت زدیم حرف   بسته یچشما با

  باز چشماشو بلخره نداد جواب یکس



  تو ونیز یتلو کنترل موتیر دنید با کرد

  لشویموبا و گفت دهیکش یاَه دستاش

 برداشت

  یا بله و برداشت بود  ناشناس شماره

   گفت

 

 یم فاراب؟خوش جناب چطوره حالت_

 گذره؟

 

  ترسناک و خشک و خی یصدا دنیشن با

  یحق چه به اصل  نشست خیس هرمان

  مسخره حرف چه بود زده زنگ بهش

  کنهیم بخواد دلش هرکار اون یا

 



 روزید از مجتهد جناب خوبه حالم+

!شدم بهترم  

 

 و دیشن زد هرمان که یپوزخند یصدا

  شیناباور باعث که ییصدا بعد یکم

 بود

 

  تو بکنش فیکث کهیمرت یکنیم کاریچ -

 بود یچ زدنت بشکنه دستت...آخ حلقم

  گهید هیچ کردنت پانسمان

 

کرد  صداش تند تند  

 



  یشنوی م یعل یعل...ییعل+

بگو  یزیچی ی؟عل خوبه صدامو؟حالت  

 

 یلب با بود دهیشن صداشو حاال که یعل

دیکش اد یفر بود شده پاره که  

 

  نجاهایا یاین آبس خوبم من آبس آبس_

 همش نده گوش گفت میهرچ اصل 

   اونور گمشو ناموس یب آخخ...تل

 

 شکمش یتو یمحکم بایتقر مشت توما

نگه پرت و چرت تا زد  

 



  دیکش صورتش یرو  یدست نگران آبس

 و بود مهم شیزندگ یتو که یکس تنها

   بود یعل داشت

 

هرمااان ...مجتهد....مجتهد جناب+  

 

  یم صدا اسمشو که  ییصدا به زده بهت

  چقدر لجباز پسرک داد گوشش کرد

  لحجه ته با  کردیم اش تلفظ بایز

   شیلیبرز

 

  داد جوابشو

 

؟ یخوایم یچته؟چ_  



 

  لحنش یتو اما بود یدیناام لحنش ته

بشه حس نیا زاشتینم  

 

 نی؟ایلعنت یخوایم ی؟چیخوایم یچ+

 واسه دنی دزد آدم ستی ن رسمش

 باهم ما رو یعل کن ولش یریباجگ

میزنیم حرف  

 

گفت  نفرت با و کرد نگاه دستش کف به  

 

  از خوب پس یکرد مجبورم خودت_

 لذت یخورد روزید که یگوه  جهینت

! ببر  



 

  چشماش و دیچیپ سرش  یتو یبلند بوق

   بدش عادت نیا  به لعنت رفت یاهیس

شد  س یخ چشماش  و شد ول کاناپه یرو  

 

 باش خودت مراقب ؟توروخدایعل+

! یعل  

............... 

 

نبود یعل و بود روز ده  

 



 یشرط و زدیم زنگ  هرمان هرروز 

  یآور ادی رو بود گذاشته دوم روز که

  کردیم

 زرد رنگش بود رفته گود چشمش ریز

  نییپا گلوش از ییغذا چیه و بود

رفتینم  

 

دیپرس ینگران با ادهم  

 

  از یکمک یآبس؟مطمئن خوبه حالت_

اد؟یبرنم من  

 



 راهنیپ و داد تکون مثبت به یسر

 و کرد مرتب تنش  یتو رو شیمشک

 گفت 

 

 نهیا خوامیم ازت  که یکار تنها..ادهم+

  نزار مردم اگر یحت افتاد میاتفاق هر

باشه؟ هرمان امشب یمهمون ادیب یعل  

 

 دیترد نکهیا  با کرد نگاهش نگران

  گفت یا باشه اما داشت

................ 

 



  اومدن که یمی عظ تیجمع به لذت با

 که ییهوی یمهمون از همه کرد نگاه

   بودن متعجب بود  داده بیترت هرمان

   اومدن برگشت برو یب همه اما

 

  زد توما به یا اشاره

 نییپا که آدماشون به رو و گفت یچشم

  رو صحنه زدن اشاره بودن ستادهیا

   کنن آماده

 

 اومد باال سالن وسط یبزرگ گرد صحنه

  کنارش قرمز ی نورها توجه مرکز و

   شدنیم دلهره باعث

 



  همه رفت نییپا  سلنه  سلنه ها پله از

 دنشید با  برگشت سمتش به ها نگاه

  اما کردن یاحوالپرس  و سلم همه

  رفت صحنه ی رو توجه یب هرمان

 

زد  یم حرف رسا و بلند  

 

 یایمهمون از یکی  تو  شیپ روزه چند_

 به و کرد جسارت یکی یسلطان یآقا

 یجزا دیبدون خوامیم کرد یگستاخ من

  نیتوه و سهیمیوا من یرو تو که یکس

  دشیار یب.....هیچ کنهیم

 



 میعظ یها جثه با نفر دو بعد لحظه چند

 یشخص که اوردنیم رو یا لهیوس

  و بود شده بسته اون به پاهاش و دست

  سهیک روش که یسر  و برهنه باالتنه با

داشت قرار لهیوس مرکز در بود یا  

 

  شد بلند تیجمع  متعجب  نیه یصدا

 قرار گرد صحنه مرکز ییکذا لهیوس

    گرفت

 

  و ستادیا شخص صورت یجلو هرمان

 گفت 

 

!هیک اون دینیبب  وقتشه حاال_  



 

  یا انهیوحش  طرز  به رو سرش سهیک و

کرد  پرت نیزم یرو و دیکش  
 

 )نگاهش به کیسه روی سر اون فرد(.                      



  کپ فاراب آبس صورت دنید با همه

   کردنینم هم رو  فکرش یحت کردن

  و دیکش موهاشو و  زد یشخندین هرمان

 نفرت با توصورتش آورد باال  سرشو

دیغر  

 

  به  تک ویخورد  که ییها گوه تقاص_

  یدیم تک

 

  حاال اوردینم کم هم حال اون تو یحت

  هر پس شدیم خورد داشت غرورش که

گفتیم خواستیم دلش یچ  

 

! دزد کهیمردت من نه توعه یغذا گوه+  



 

 پشت نکرد معطل و روهم دییسا دندون

دیکش داد و ستادیا آبس  

 

 شده ومیاسل رانهیره؟حق یحق چه دینیبیم_

  دمیم بهش که ام  یحال نیاول قراره و

   باشه شما یجلو

 

  غیج و سوت ایبعض  و ترس با ایبعض

  دشمن کم هم آبس بلخره دنیکش

  نداشت

 



  باال رو دستش  یتو وحشتناک شلق

  برنزه کمر یرو  زورش تمام با و برد

  دیکوب آبس

 ییهوی از دیپر  باال هاش شونه تنها

  ضربه بودن

 یم لعنت رو باال  یمازو نیا شهیهم

  باال یمازو همون حاال اما فرستاد

  تحمل رو درد از یمین بود شده باعث

  کنه

 

 فرود تنش یرو رحم یب و تند شلق

  مچ به که یطناب دور دستاش ومدیم

 آورد یم فشار بود شده  بسته دستاش

  چارهیب یلبا به دندوناش



 

 کمرش یجا یجا  یرو کردیم حس

  سوراخ داره پوستش و انداختن ذغال

ها ذغال رنیم داخل و شهیم  

 

 بود شده  کیتحر سمشیساد که هرمان

  کمر به و دیکشیم یبلند کشدار ینفسا

کرد نگاه خونش غرق  

 

  به رو اش اشاره انگشت و رفت جلو 

  از و فشرد یباز و قیعم بایتقر زخم

  زد  پچ گوشش یتو پشت

 



  ؟ازیوحش گرگ توله یبریم لذت_

هوم؟  تیجمع نی ا یجلو شدنت خورد  

 

  از بود نشسته شیشونیپ یرو عرق

گفت   حال یب اما درد شدت  

 

  و... تو یجلو.. وقت چیه من..م+

  یسوزیم یدار...شمینم خورد تو امثال

  و ستمین.... دنبالت همه برعکس.... که

بهت؟ نمیریم...  

 

  نارویا و دیکش یم  داد وگرنه نداشت نا

  دیشنیم صداشو هرمان  تنها اما گفتیم

 



 ادیفر و دیکوب نیزم  یرو محکم شلقو

  دیکش

 

!!دیاریب ویلعنت سطل اون_  

 

یرو دست آوردن رو بزرگ یطلس  



  انگشتش یرو خون و دیکش آبس کمر 

   لیسید رو

 

 عفونت زخمات ترسمیم یلیخ یدونیم_

 دارم کار باهات یلیخ آخه کنن

 یضدعفون واسه یچ که یدونیم!هنوز

خوبه؟  زخم  

 

  که دراومد لباش  نیازب یزیر ناله

  با و ستادیا پشتش دینشن هم هرمان

  کمرش یرو و سطل که گفت اشاره

کنند یخال  

 



 گهید کمرش به نمک آب برخورد با

 آزاد رو بلندش ی نعره و اوردین طاقت

 یفشار حجم از رفت اهیس چشماش کرد

 به فرستاد لعنت دوباره  و بود روش که

  شیلعنت یماریب و بد بخت

 

 رفت جلو هرمان گفتیم وی زیچ رلبیز

   کرد کینزد آبس دهان به و گوشش و

 

!دزد کهیمرت...کهی مرت..جهنم به..برو+  

 

  دنید با که گرفت فکشو کرد بلند دست

  بود مشخص شی دیسف تنها که چشماش

 دشیجد یباز اسباب نگران شد نگران



 بده دست از حشوی تفر و رهیبم نکنه که

  زد اشاره توما به دوباره پس

................... 

 

 چرا آبس نگرانم یلیخ من ادهم_

  پس رو محموله نبود قرار اد؟مگهینم

ره؟ یبگ  

 

 دستپاچه و داد قورت دهنشو آب ادهم

 گفت 

 

 دیشا گرده یبرم گفت  گهید دونمینم من' 

   برگرده فردا اصل 



 

  قهقه کرد نگاه ادهم  مشکوک افهیق به

گفت  و زد یبلند  

 

  اونجا...که نگو...نگو نه ادهم نه..ن_

  کنمیم خواهش ادهم...ادهم رفته

 

 گذاشت صورتش یرو دست  کلفه ادهم

  و نشست نی زم یرو ناباور یعل

  گول که بود ساعت پنج ختی ر اشکاش

 بود چطور آبسش  حال ؟االن بود خورده

 اون ریتقص همش کنه لعنتش ؟خدایعنی

 بود

 



  اسمشو درو یرو دیکوب یم محکم

  دیکشیم ادیفر

 

  بره جلو خواست الجسه میعظ گاریباد

  برن عقب همه کرد اشاره و نزاشت که

  کنه باز رو در خودش

 

  افروخته بر افهیق کرد باز که رو در

  نگاهش و زد یشخندین دید رو یعل

  کرد

 

مرگته؟  چه -  

 



  صورتش یتو و گرفت تومارو قهی

  دیکش ادیفر

 

  کارشیچ یعوض_

 تو خودم و همتون ید؟کجاس؟؟؟الهیکرد

!  اریب و آبس برو کثافتا کنم قبر  

 

 با و کرد جدا رو یعل یدستا لکسیر

  کرد نوازش گونشو انگشتاش

 

  خوب حالش اصل  که بگم بهت دیبا -

 یکی مال حاال عشقت نطوریهم و!ستین

شده گهید  

 



 دونشتیم کردیم نگاخش زده بهت

  اصل  که داره یا مسخره اخلق انقدر

   انداخت بهش یگنگ  نگاه گهینم دروغ

داد  ادامه توما خود که  

 

  اما.کردمیم فکر که یاون از تر خنگ -

  گمیم دارم حوصلشو فعل  که اونجا از

 شیش قرارداد معشوقت اطلعت محظ

! کرده امضا من ارباب با ماهه  

 

  چشماش و شد توما  لباس چنگ دستش

   سوخت

 

؟ یچ داد قرار..ق_  



 

  چشماش یتو رهی خ برد جلو  سرشو

زد رو آخر ضربه  

 

! وشه یاسل ماه شیش تا -  

 

 گرفتتش توما که افتاد و شد شل بدنش

 دایپ یکی بار نیاول یبرا بود شده کلفه

کنه کلفش بود شده  

 

  گفت و کرد بلند  رو جونش یب بدن

 با نیح نیهم  در ارنیب  رو نشیماش

گرفت  تماس هرمان  



 

 هستن فاراب یآقا  قیرف نیا ارباب -

  برمشیم دارم در جلو بودن اومده

! چشم....خونم  

................ 

  ملتهبشو یچشما یال بود داغ تنش تمام

  کرد باز

 اتاق خورد چشمش به که یزیچ نیاول

   بود آشنا ریغ

  یخال و دیکش ریت بدنش  که شه بلند اومد

تخت یرو افتاد و کرد  

  شدنش بلند با تختش کنار یها سنسور

  رفت علمت هرمان به

 



  شد بلند و نشست  لبش یرو یشخندین

   رفت بود توش که یاتاق سمت

 با اومد داخل هرمان و شد باز در

   رفت توهم اخماش دنشید

  تا هاشو لباس نیآست اومد جلو هرمان

دیکش لبش  یرو یدست و زد  

 

  تر فاراب؟سوسول جناب بهتره حالت_

کردم  یم فکر که یبود یاون از  

 

  اگر اما بود خراب حالش زد یپوزخند

  شدینم دادینم جوابشو

 



  به رو همونا از ؟من؟دوتا  سوسول+

  پا کسالی تا یوفتاد یم زدنیم خودت

   شجاع جناب یشدینم

 

 یلیخ شد کینزد  و انداخت ابروباال

  صورت یرو داغش ینفسها کینزد

   نشستیم آبس

  خوش یلبا یرو و دیپر هرز دستاش

  و کرد نوازششون نشست آبس رنگ

گفت لباش به نگاه نیح  

 

  خوردم من که ییاونا  دربرابر نایا_

  نشونت وقتش به!توله نبود یچیه



  رو  یبهتر زیچ خوام یم حاال اما...دمیم

بدم نشونت  

 

   کرد یاخم و دیکش عقب خودشو

 

 تامویمیل میگذاشت ییشرطا هی ما+

!نشکن  

 

 یصندل یرو و کرد راست و کمرش

  آسوده و داد لم  نشست تخت یروبرو

   گفت

 



  یکار که نبود؟من سکس مگه تتیمیل_

 که یعنصر سست اونقدر نکنه!نکردم

؟ یشیم خیس زنمیم بت دست  

 

  تکون بدنشو یکم و کرد یزیر خنده

  زد هیتک تخت تاج به و داد

 یتوجه اما سوختیم داشت لختش کمر

  نکرد

 

 تو دونستمیم دی شا! برعکسه؟ دمیشا+

 به زدن دست  با که یعنصر سست

  سکس تمویمیل پس یشیم کیتحر لبامم

 گذاشتم؟

 



 گلوشو کرد نگاهش قیعم و کرد یاخم

   کرد صاف

 

!االن!برم خوامیم+  

 

   زد یپوزخند

 

  یر ینم یگور چیه تو_

 

د یکش داد و فشرد هم یرو دندوناشو  

 



 فطرت ادته؟پستی یگفت خودت!رمیم+

  یعل خواست دلم هرموقع تونمیم یگفت

! بدم ادامه کارمو تونمیم یگفت نمیبب رو  

 

 

زد  یشخندیر  

 

 ماه شیش نیا  بعد گفتم اره من؟آها_

 قتیرف و یبد ادامه رو کارت یتونیم

!ینیبب یخواست هرموقع رو  

 

  شد بلند اما درد فشار از دیلرزیم پاهاش

  یکم قدش ستادی ا هم هرمان رفت جلو



 نوک با بود تر کوتاه هرمان از

گفت و نشیس  تو دیکوب انگشتش  

 

 تو.... آشغال خورهیم بهم حالم ازت+

...... حر هی  

 

 گرفت رو بود نشیس یرو که یانگشت

   چوندیپ  فشار کی با و

  گوشش تو استخوانش شکستن یصدا

 آسمون به اش  عربده یصدا و دیچیپ

  رفت

  هرمان افتاد هرمان یروبرو دوزانو

   دیکش رو بدبخت یموها شد خم



 که ییتارموها با نهیبب نبود یعل

کرد یم برخورد  چطور بود عاشقشون  

 

 تمام بخوره من به  دستت گهید کباری_

!کنمیم خورد  استخواناتو  

 

  به نگاهش کرد رها شتاب با  سرشو

  به رنگش و بود کرده  باد افتاد انگشتش

  رفتن یاهیس قبل رفتیم یکبود

گفت دهیبر دهیبر چشماش  

 

.هرمان..هر....متنفرم...مت...ازت..ا+

!جتهدم..  

..................... 



  و بود شده بلند خواب از بود یساعت مین

  بود زده زل نقطه کی به

  نثار یلیس و رفت  جلو شد خسته

  و دیپر جاش  تو که کرد صورتش

کرد نگاهش بلخره  

 

  نشسته باز یچشما با ای یکرد کپ -

؟یمرد  

 

 ختیر نییپا تندتند و دیجوش اشکاش

 بلخره سوخت دلش لحظه کی تنها

گفت سرد و نشست کنارش بود آدم اونم  

 



 یوقت یشیم زن بهم حال یلیخ نیبب -

!یحال نیا تو  

 

  یعاد  یها آدم نی ع هم دادناش یدلدار

  نبود

گفت هیگر و بغض با و کرد خم  سرشو  

 

 چقدر بگم نتونستم یحت...یحت_

دارم دوستش  

 

 لباش که کرد نگاهش  یخی ینگاه با

شد تر دیشد  شیگر و دیلرز شتریب  

 



 بغلش محکم یعل اومد خودش به تا 

 توما نهیس به رو صورتش بودو کرده

  فشردیم

 کرد نگاه بغلش تو  پسرک به زده بهت

 و فشردیم بهش خودشو یچجور که

کردیم هیگر  

 

اما  چهیبپ دورش تا آورد باال رو دستاش  

 

 پس رو یعل تند تلفنش خوردن زنگ با

 هرمان رفت لشیموبا سمت به و زد

  بود

 



  بله ارمشونیم گهی د ساعت میآقا؟ن بله -

! خداحافظ  

 

  یوقت دوخت توما به نگاهشو منتظر

  نیتر زبون یب  بود آبسش بحث بحث

   شدیم عالم موجود

   ازش دیپرس عجز با

 

نه؟ مگه خوبه توما؟حالش_  

 

 خم و رفت سمتش کرد نگاهش خشک

 یاحساس چیه بدون  و صورتش یتو شد

 گفت 

 



 االن نبودم مجبور  بود خوب حالش نه -

   سرش باال ببرم دکتر

 

   دیرس جوش نقطه به توهم رفت اخماش

 

  جر  تورو ناموس یب سیرئ اون من_

   فقط سایوا گوه کهیمرت دمیم

 

  که بره یورود در سمت به شد بلند تند

  صورتشو و عقب  از گرفت دستشو توما

  چسبوند وارید به

 

  بزرگتر که نخور یزیچ و ببند دهنتو -

  یرینم هم ییجا چیه باشه دهنت از



 

  توما از خودشو کرد یسع و کرد یاخم

کنه جدا  

 

  ولم حاال کسخل کنهینم نییتع تو و نیا_

! آشغاال بزارم تکتون تک در تا کن  

 

  رو لباش و یعل گوش کنار شد خم

   گوشش ی الله به چسبوند

 

  بکشه درد شتریب آبس نکن یکار -

  ضرر آبس به تنها اونجا یبر یوقت

  یزنیم



 

 ولش باز اما داد ی محکم تکون خودشو

 نکرد

 

 هی تا کن دور من از نجستو یلبا_

  دونمیم خودمم...اوردمین سرت ییبل 

 چیه گهید بکشمش یوقت کنم کاریچ

  بکنه تونهینم یغلط

 

  درست دردسر و شق کله دونستیم

 دستبند نداشت حوصله  اصل  و کنهیم

 همراهش شهیهم بشیج تو که یفلز

  و یعل مچ به  رو شیکی رو داشت

  زد شوفاژ یفلز  ی لوله به رو یگرید



 دستش کرد یسع و دیکش یادیفر یعل

  یخروج سمت توجه یب اما جداکنه رو

 رفت

................ 

 

  آب و گذاشت کنار رو یپزشک یگوش

   داد قورت دهنشو

 

  یعنی دستشون اربا..اربا...دیببخش_

 جا هفت از.. از اشارشون انگشت

فعل   بستم وآتل گچ شکسته  

 

 خورد یاعصاب با و داد تکون یسر

د یپرس  



 

کنه؟یم غش یهع چرا_  

 

 رو کردن غش موقع علئمش پزشک

  مردمک که گفت هم هرمان و دیپرس

 یدیسف تنها و رهی م باال چشماش

   شهیم مشخص

داد  حیتوض پزشک  

 

 شونیا که یقو بدن با زدمیم حدسشو_

  باشه ادیز دیبا براشون درد تحمل دارن

  کی از نشون کردنشون غش پس

 یم تحمل رو یادیز فشار یوقت هیماریب

  یعصب باعث که یفشار یعنی کنند



 کنن شیخال نتونن  و بشن شدنشون

  و بشه سست بدن عضلت شهیم باعث

  ماریب جهینت در پس  بره یاهیس چشمها

شه یم یهوشیب دچار  

 

  داد تکون  سرشو

 

داره؟  یدرمان_  

 

  دیبا اکثرا اما نداره یخاص درمان_ 

 همراهشون حتما کنند مصرف دارو

شونمیا دارن  

 



  چارهیب  پزشک که توهم کرد اخماشو

 اما باشه کرده ییخطا نکنه دیترس

 توله مشغول بود مشغول فکرش هرمان

دستش  ریز  جونیب یوحش گرگ  

 

  زمان خونه برگرد و ببره رو  پزشک تا

  اون نهیبب خواستیم شد صرف یادیز

  کنهیم کاریچ اعصاب رو موجود

 حوصلش واقعا خودش خونه  بفرستتش

  موندیم ها بچه مثل نداشت رو

 

  یکایسرم به ریمتح کرد باز که رو در

  نیزم کل کرد نگاه روشون آب و سیخ

 دهیترک یزیچ بود مشخص و بود سیخ



 رفت بود توش یعل که یاتاق سمت

  رو جیپک لوله بود درست حدسش

 همراه به رو  دستش و بود ترکونده

   بود کرده آزاد دستبند

 

  از خورد زنگ لشیموب  قهیدق همون

بود  هرمان عمارت  یورود اتاقک  

دیکش لب ریز یپوف  

................ 

 با شد باعث ییآشنا  یها ادیفر یصدا

  بپره  توجاش نفس نفس

  داشت دردش که کرد یانگشت به نگاه

  گرفتیم جونشو

 



 رو یعل یصدا شد بلند یسخت به

 پاهاش رفت  نییپا ها پله از دیشنیم

   رفت اما نداشت جون

 

 هرمان سر دست به اسلحه دید رو یعل

  به یتوجه چیه و دیکشیم داد

  با  سرش پشت که  هرمان یها محافظ

  نداشت بودن اسلحه

 

  بلخره پله نیاول  یرو رفت تر جلو

زد  صداش  

 

؟یعل+  

 



  به جون که انگار آبس یصدا دنیشن با

  ناباور و برگشت سمتش به اومد تنش

  کشینزد سرعت تمام با کرد نگاهش

  کرد بغلش محکم و رفت

 

  بوسه موهاش و صورتش  یرو تند تند

  زدیم

 

  چه آبسم رهیبم برات ی؟علیخوب_

  انگشتت چرا...آوردن؟چرا سرت ییبل 

آبس؟ شده یشکل نیا  

 

  خداروشکر بود گرفته گلوشو بغض

  رو پشتش یزخما  و تنش شرتیت کرد



  که حاال بگه یزی چ  تونستینم نه؛یبینم

  شه لوس خواستیم بود دهید رو یعل

  نشون ضعف دشمن جلو تونستینم اما

 بده 

 

 نیبب کن نگام وونهید خدانکنه..ششیه+

 جون ی؟علیخوب تو باشه خوبم یعل

یعل برو نکن یوونگید آبس  

 

  رو آبس سالم دست و توهم کرد اخماشو

  و فرستاد خودش پشت رو اون و گرفت

 گفت 

 



  داشتم  احمق شق کله نزن خودیب حرف_

 میریم ام حاال ینگران از مردمیم

دددد؟؟ یدیشن  

 

 کرد نگاهشون و  زد یپوزخند هرمان

  بود مجبور کرد یم عجز  احساس آبس

بود  مجبور یعل خود بخاطر  

 

ی عل  رمینم جایه من...مم+  

 

  ادیب خودش به د یکش طول زد خشکش

   برگرده سمتش به



 زد اشاره هرمان  اومد توما نیح نیهم

  خودش فقط کنه مرخص هارو محافظ

   بمونه کنارش

 

 که یا حلقه از چشماش و کرد زمزمه

شد  تار بود شده پوشونده  

 

  یفهمی،م یاینم که یکنیم آبس؟غلط..آ_

  آبس؟من شدم زنده و مردم ینبود یوقت

 کردن مجبورت دونمیجزتو؟م دارم ویک

 اما بکشن رنیبگ منو بزار اصن..اص

  یقرارداد چه  آبس..آبس نجایا نمون

؟ یبکش منو یخوای؟میکرد امضا  

 



 زدیم پلک تندتند کرد نگاه سقف به

زهی نر نییپا یلعنت یاشکا  

 

 دارم دوست چقدر که یدونیم یعل+

  ییجا من اما یم یزندگ داداش؟توهمه

  ییکذا ماهه شیش نیا بزار یعل امینم

  خواهش ازت یباشه؟عل بشه تموم

 باش خودت مواظب آبس جون کنمیم

 باشه؟ 

 

 صورت با توما و شخندین با هرمان

 جفتشون خردشدن گر نظاره خشک

  بودن

 



  آبس که؛ انگار شد دهیخم هاش شونه

  گوشش یباال و کرد بغل محکم رو

دیبوس  رو بود عاشقشون که ییفرها  

 

 رمیم!چوقتیه آبس نخور قسم جونتو_

 نیزم یجور  هی یروز هی اما

! نشه باورشون خودشون زنمشونیم  

 

  رو یعل کمر محکم و زد یتلخ لبخند

  آغوش تو خواستیم خودش به فشردیم

  رهی بم بخشش آرامش

 



 بود توما شد دهیکش پشت از یعل قهی

  پاهاشو و دست که ببرتش خواستیم

انداخت جفتک و داد تکون  

 

! حرومزاده بکش دستتو_  

 

  به آخرشو نگاه ن یزم کف انداخت یتف

!رفت و انداخت آبس  

 

  محکم نشد آروم اما دیسرکش رو شهیش

 که دیکوب محکم انقدر اتاق کف دشیکوب

خت یر شد خورد  ها پارکت یرو  

 



 آبس بالش دیکش  دراز آبس تخت یرو

زد هق و کرد بغل محکم رو  

 

 یبو واسه آبس؟دلم ییکجا....آبس_

!یبود کاش آبس شده تنگ تنت  

..................... 

 حال اما بود شده تر  خوب شیجسم حال

  بود کسانی خاک با شیروح

 شده  تنگ واسش  دلش بود یعل نگران

  بود

  بایتقر یمرد شد باز  اجازش با اتاق در

 یها فرم لباس و یالغر کلیه با کوتاه

   شد داخل یمستخدم

 



  دیش آماده گفتن ارباب....فاراب جناب' 

   کنمیم تونیهمراه من

 

 چند نیا انقدر توهم کرد و اخماش

 بود فشرده بهم فکشو انقدر روزه

  کردیم درد هاش آرواره

 

 در یجلو مرد افتاد راه مرد سر پشت

   گفت یداخل دییبفرما و ستادیا اتاق

  رو روبروش بیغر بیعج اتاق در

  شد داخل و بازکرد

بود یباز اتاق نبود سخت حدسش  

  دیترس  نه کرد وحشت نه

برنش یم اونجا به یزود به دونستیم  



 

  به کرد شروع خودش افتین رو هرمان

  خوردن کتک یکم دیشا شدن لخت

  فکر نتونه کردیم پراکنده رو افکارش

  کنه

  هرمان بود ستادهیا یدیسف شورت با

  هاشو لباس از کهیت هی یحت نداد اجازه

  یداریخر نو یلباسها  ارهیب خودش با

وون یح هی مثل بپوشه بهش دادن و شد  

 

 یوقت شد رهیخ اش گرفته گچ انگشت به

  حس گوشش کنار درست رو یینفسها

  به آورد سرباال و زد یپوزخند کرد

   کرد نگاه هرمان



  به رو بدنش نکرد نگاهش اما هرمان

  قلب به  رو دستاش و داد هول جلو

  بست  سقف از زونیآو

 

 هرمان صورت تو  زشیت نگاه همچنان

خورد یمحکم  یدهن تو که بود  

 

 بدون و میمستق ندارن حق وونایح_

کنن  نگاه اربابشون به اجازه  

 

با یز و بلند دیخند یخون دهان با  

 



  چرا پس وونایح  یگیم یدار خودت+

 قورباغه ؟مثلیهع  یکنیم نگاه من به

ره؟ یخ رهیخ  

 

 قبل آرامش آرامشش زد یترسناک لبخند

بود  طوفان از  

 

 حلقومت از زبونتو که گهید قهیدود_

ی فهمیم رونیب دمیکش  

 

 حرکت کی  با و ستادیا آبس پشت

 زیل شورت که دی کش نییپا رو  شورتش

  رفت پا مچ تا و خورد



 اومد خودش به یزیو زیو یصدا با

  هرمان که داد یزی ر تکون بدنشو

گرفت کمرشو  

 

 بدنتو یبش یخط خط یخواینم اگر_

 بدون تمیمالک مهر خوامیم...نده تکون

  نجایا وفتهیب یخش و خط

 

دیکش ادیفر و داد تکون رو بدنش  

 

  سیننو عنتو اسم کهیمرت یکنیم غلط+

آخخ ...ادیم خوشم یلیخ من بدن رو  

 



  پرتاش و چرت به توجه یب رو دستگاه

  تا  راستش کمر چال از داد حرکت

  طرز به رو اسمش و داد ادامه چپش

   کرد حک ییبایز

 استعداد بدنش رو  تتو اونهمه با بلخره

نبود بیعج داشتنش  
  

هرمان بدنشو تکون ریزی داد که ویزی به خودش اومد ویز )با صدای 

 کمرشو گرفت



میخوام مهر مالکیتم .....بدنتو تکون نده خط خطی بشی نمیخوای  اگه-

بیوفته اینجا(  بدون خط و خشی  

 

 شد بلند و دیکش روش یسیخ دستمال

 بدنش به ینگاه ستادیا آبس یجلو

  نداشت مو که بود خوب چقدر انداخت

  چشم  به شتریب ینجور یا اش برنزه بدن

   ومدیم

 سر نیب گرفت رو چپ سمت پلین

زدیم حرف ن یح نیهم و انگشتاش  

 

 یباش دهی فهم االن تا گهید کنم فکر_

  یم بدن یرو حلقه و نگی رسیپ چقدر

 خوامیم میا متواضع   آدم من!پسندم



  باشه داشته دارم من یهرچ وونممیح

مختلف یها مکان البته  

 

 کرد خارج رو  زشیبول حرکت هی با

  بود شده ریگ پا و دست

 یتفنگ برداشت رو نگیرسیپ گاه دست

مدام  دادیم تکون خودشو  آبس بود شکل  

 

 یروان توعه مثل  من نفهم کهیمرت+

  برو...کنم آبکش بدنمو ادینم خوشم

نم یبب اونور  

 



 یادیز نشست گوشش تو که یلیس

 و لب زد زنگ گوشش بود محکم

شد  تر یخون دهنش  

 

 که ندارم دوست صداتو ببند دهنتو_

ی کنیم زر زر یهع  

 

 بود شده  تر برجسته که چپ سمت پلین

تق .... و گرفت رو دستش فشار از  

  کرد سوراخش

  یقیعم ناله و دی چیپ بدنش تو یبد درد

 کرد



  یلبا و بسته یچشما به نگاه هرمان

  نگیرسیپ و گرفت نگاهشو کرد بازش

  فرستاد داخل رو شکل یا لهیم

  باز و کرد نکارویا هم گرید پلین با

  دید رو آبس یبایز صورت

 

 اومد صورتش  یرو یطانیش لبخند

  زد زانو  آبس یپاها یجلو

 

 هوم؟من یبود اربابم تو که_

 ارباب یدار دوست وونم؟خبیح

 زدم زانو پاهاتون یجلو ینجوریا

 و تیخاص یب گوشت نیا خوامیم

کنم؟  سوراخ  



 

  اش نهیس مثل یدرد حس دیپر  رنگش

  بترسه شد باعث نتنهییپا منطقه یتو

  یجزئ لیوسا از اما نبود  ترسو اصل 

  دیترسیم ها نیا مثل

  برانداز پوزخند با  رو عضوش هرمان

  شدیم که یریتحق از شد باعث که کرد

 زهیبر بهم اعصابش  بردیم لذت و

 به و گرفت دست یتو رو عضوش

  نیب رو انگشتش نوک برد باال سمت

دیکش هاش ضهیب و آلت یفضا  

 

   یعال ی حلقه هی نجایهم درست_

 



نکن...نکن خوامینم من+  

 

 دستگاه بهش توجه یب و زد یشخندین

  انگشتشو نوک که یمحل مماس رو

  کرد حس آبس که  گذاشت بود گذاشته

رهیم یاهیس داره چشماش دوباره  

 

ست ین خوب حالم...حالم هرمان...هر+  

 

 کرد نگاه چشماش  به و آورد باال  سرشو

 رفتیم باال سمت به کم  کم داشت که

  زد صورتش به  یلیس و شد بلند عیسر

  کرد نگاه بهش یبلند قیشه با که

 



  زانو دو یرو دوباره زدو پوزخند

 برگشت

 

  یدار یوقت  چجور دمیفهم گهید_

 یخودیب! کنم روشنت یشیم خاموش

نکن  تلش  

 

  یرو شد شل  سرش تق...بلخره و

 لباش نیب از قیعم یا ناله و شونش

  کرد بغض و شد آزاد

 شد بلند و انداخت رو حلقه هرمان

 و گرفت محکمش یانگشتا نیب فکشو

 ینیب که بود کینزد انقدر کرد نگاهش

  کردیم  برخورد بهم هاشون



 

  باعث دردت یرو  از یها ناله یصدا_

  یوونیح تو!فاراب آبس ببرم لذت شهیم

  رو غرورت! من یجلو  یستین شیب

 ادیب ادتی تا شکنمیم هزاربار یروز

! میک من  

 

 درد از االنه کرد یم حس نکهیا با

گفت شه فلج اش تنه نییپا  

 

  غرورمو ی تونینم چوقتیه تو+

  فرد نیتر مهم نجات واسه من!یبشکن

  خودت به پس!تو واسه نه نجایا میزندگ

ر ینگ  



 

  کنه کنترل خودشو که بهم فشرد پلکاشو

 رو آبس کردن تکه تکه تیقابل وگرنه

   داشت هم

 

  خوشش فیح گرفت رو آبس یموها

 دیچیم اونارم وگرنه ازشون ومدیم

براش  بشه یهیتنب  

 

  نیا یدونیم!هتیتنب سراغ میریم...خب_

 نکهیا اومد رمیگ ییزای چ هی روزه چند

  یدار ییباال یلیخ یمازو

 



 یجلو و برداشت رو کلفت کابل

 رو کابل داد تکون آبس صیحر یچشما

   بدنش کنار درست دیکوب محکم

 افتاده خارش  به بدنش کردیم حس

 یشخندین هرمان که داد تکون خودشو

  زد

 

. کم  کم ادیم خوشم داره_  

 

  هوا شکافتن یصدا و برد باال رو کابل

 دوباره  یوقت اما آورد ذوق سر رو آبس

 ادیب فرود کمرش ی رو نکهیا یبجا کابل

  طاقت اومد فرود کنارش نیزم یرو

د یکش یداد اوردین  



 

 اومد عقب سرش دیکش موهاشو هرمان

گفت چسبوندو  آبس به رو اش گونه  

 

 یجور یدار ش؟دوستیخوایهوم؟م_

  شکافته پوستت که ادیب فرود بدنت یرو

 کن التماس آبس کن ؟التماس هم از شه

بدمش بهت تا  

 

  داد یم تکون سرشو وار وانهید

  بده وا و کنه فکر لذتش به خواستینم

 

 نیآفر مقاومتش به دلش تو هرمان

   گفت



 یپسر بعد یکم  که فشرد  یا دکمه 

 چهار قلده و یستیچ با همراه لخت

  شد داخل پا و دست

  نوازش موهاشو و رفت پسر سمت

  کرد

 

 یحال هی خوامی صگ؟م توله یخوب_

! بدم بهت  

  تر الغر کلیه اما بود آبس سن هم پسر

  داشت یدیسف پوست و

 کفش یرو و کرد پارس یخوشحال با

زد  بوسه هرمان  

  بود خواستن حس وجودش تمام

 



 بود آبس کنار که  یا گهید قلب هرمان

 کرد کسیف آبس یروبرو و دیکش رو

 فرود تا بست  آبس به پشت رو پسر

  کمرش و پشت یرو ها ضربه اومدن

   نهیبب رو

 

  نیاول و چرخوند  دستش یتو رو کابل

 فرود کتفش یرو  محکم و زیت ضربه

 اومد 

  رفت باال که پسر پارس و ناله یصدا

   نشنوه رو پسر یصدا دیکش یداد

  بشیج از رو شکل یتوپ گگ هرمان

   بست آبس دهن دور آورد در

   کنه نگاه چشماش  یتو تا دیکش موهاشو



 

 نیا اریب ادتی و کن نگاه خوب_

 و صاف پوست  رو تونستیم ضربات

! شینخواست اما...ادیب فرود تو برنزه  

 

  با رو بدنش و رفت  پسر پشت دوباره

   گذاشت رد کابل

  کردیم بلخره،حس دیترک بغضش

 اونقدر نه اما شده  کیتحر عضوش

 انگل هزاران بدنش یتو کردیم حس

آمدن  و رفت در  

  رهیم هوش از داره کردیم حس باز

 کشتشیم داشت که  یخواستن حس یول

  زاشتینم



  تاحاال نبود دهنش یتو گگ اگر

  رو ضربات اون که کردیم التماسش

   بزنه بدنش یرو

 و کرد پرت یا گوشه  رو کابل هرمان

 دو کرد دستش یمشک  التکس دستکش

 کرد کینزد پسر باسن با رو انگشتش

  کرد داخش حرکت هی یط و

 از بدنش و داد سر  یقیعم ی ناله پسر

شد شل لذت  

 

داد  مالش و افتی  رو پروستاتش هرمان  

 

  اربابت نکهیا نر؟از سگ یبریم لذت_

نه؟  مگه یبریم  لذت کنهیم تیدستمال  



 

  تا پاهاشو و کرد پارس دوتا پسرک

   کرد باز شتریب تونستیم که ییجا

 از شده کی تحر کردیم حس آبس

   کردیم رو پسر اون که ییرهایتحق

 ینفسا بگه یزیچ خاستینم اما

شدیم خفه گگ پشت کشدارش  

 

 کنه تحمل تونستینم گهید که پسرک

گفت وارانه التماس  

 

  غلط ارباب کنمیم خووهش ارباب"

  لطفا ارباب رتونمیحق برده من کردم

دیبد اجازه  



 

کرد تا سه رو انگشت دو هرمان  

 

  اون یخوایصگ؟م توله یخوایم یچ_

کنم؟ آزاد پاتو نیب تیخاص یب  

 

  که گفت یا بله و کرد یقیعم ناله پسر

  رونیب  انگشتاشو رحمانه یب هرمان

 جداش قلب از حرکت هی تو و دیکش

نیزم یرو شد ولو که کرد  

 یم رو هرمان یکفشها و کردیم ناله

دیسیل  

 



  سیخ صورت به  رو نگاهش و برگشت

 آب و خون آز  چونش دوخت آبس

اشک  از هاش گونه و چشماش و دهنش  

 

 دور که کرد شل  رو گگ و رفت جلو

 هنوز که ییدستها با افتاد گردنش

 بود زیتم که یدست بود دستش دستکش

  آبس یلبا یرو رو  شصت انگشت رو

  فشرد رو شیریز لب و دیکش

 هرمان به و دیکش یا ناله لذتش از آبس

  کرد نگاه

 

  نایا از شتریب یلی؟خیبریم لذت_

 راه اما آبس یببر لذت یتونستیم



  زبون که هربار!یکرد  انتخاب ویاشتباه

  ازت شتریب یشیم  باعث یکنیم یدراز

بخوره  بهم حالم و شم متنفر  

 

 نبود هم قرار اما نبود خوب حالش

ارهیب کم هرمان یجلو چوقتیه  

 

 رو داشتنم اقتیل..تو+

 هرمان یندار  هم چوقتیه...ینداشت

 من...یمتنفر ازم  تو که هرقدر...مجتهد

! متنفرترم ازت برابرش هزار  

 

 متنفر آبس از اون توهم کرد و اخماش

  مسخرشو غرور خواستیم فقط نبود



 آبس اما ارهیب  درش زانو  به بشکونه

  لحنش از چشماش از بود متنفر ازش

   بود مشخص

 سمت به و زد  صورتش یتو یلیس

 و گرفت رو اش قلده رفت پسرک

  افتاد راه رونیب سمت

 

  کوتاه زبونت یبمون زونیآو کمی دیشا_

!شه  

 

  نداد هرمان به ی جواب و زد یپوزخند

رفت  و داد تکون تاسف به یسر که  

..................... 



 و کرد صاف رو اش ختهیر بهم یموها

  د یکش لباساش به یدست

   بود نگرانش

  ی همه که یمهمون بود یمهمون امروز

شدنیم جمع قاچاق یبزرگا  

اورد؟ یم خودش با رو آبس هرمان یعنی  

شد  نشیماش  سوار و دیکش یهووف  

 یقیعم نفس دیرس که بزرگ یمهمون به

 کردیم خدارو التماس رلبیز و دیکش

  نیع  رو آبس و نکنه یوونگید هرمان

   ارهیب آدم

  که بود یلعنت ماه  دو...ماه دو درست

 فر یموها نکرده بغلش بود نکرده بوش

  بود نکرده نوازش رو شیلعنت



  یها یگ حوصله یب واسه دلش یخت

!بود شده تنگ آبسم  

 

  یتو چرخوند عی سر نگاهشو شد داخل

 باور دیدیم که یزی چ و بایز سالن

   دییدو صورتش یتو شوق نداشت

 و بودند نشسته هم کنار هرمان و آبس

 یلباسا بود ستادهیا هرمان کنار هم توما

  یزیچ اون از یخبر   و بود تنش یکیش

!نبود بود ذهنش یتو که  

  دیکاویم بدنشو یدلتنگ با رفت جلو

 گهید وگرنه بود ی زیر  زخم لبش گوشه

   بود یم دینبا اونم البته نبود یزیچ

 



  جلوشو توما که داشت فاطله  قدم چند

  جزء یتو نگاهشو آبسم حاال گرفت؛

 یدلتنگ با و چرخوندیم صورتش جزء

  کردیم نگاهش فراوون

 اگر بود گفته بهش هرمان نشد بلند اما

  دوباره یعل و جمع یجلو کنه یسرکش

 یعل خواستینم دلش کنهیم خوردش

کنه  ناراحت رو  

 

  باال یابروها با که  زد صدا رو هرمان

کرد نگاهش رفته  

 

 گرگ توله یآورد  در هرمان؟دم_

! یوحش  



 

  یعل بخاطر فقط فشرد روهم  چشماشو

 فقط 

 

 دیبگ سگتون نی ا به شهیارباب؟م..ا+

شم؟یپ ادیب یعل بتمرگه  

 

  انگشت نیب رو یزخم  لب و زد شخندین

  فشرد گرفت اشاره و شصت

 

 رسهیم من به ی،چیگیم یچ کن دقت_

ادب؟ یب گرگ توله  

 



 آزاد رو لبش خواستیم یچ دونستیم

  یعل کردن بغل به اما بود سخت  کرد

  دیارز یم

 

! رو یخوایم که یهمون+  

 

  شد  پررنگتر شخندشین

 

!نجایا ایب توما...! خوبه_  

 

 طرف شوق با یعل  و نشست حرف یب

  بغلش محکم ستادیا هم اومد،آبس آبس

  بلند یعل آخ که فشرد خودش به و کرد

 شد



 

 واسه دلم آبس آخ!عشقم کنا آبس؟لهم_

!صگ تخم بود شده تنگ اتمیباز عن  

 

 گردن تو  سرشو دل ته از بلخره دیخند

  هم سن هم دیکش یق یعم نفس و برد یعل

 بود بزرگترش داداش  یعل اما بودن

انگار بود تر عاقل  

  گردنش تو که رو شور یا قطره 

 کردن حس دوتا خودشون فقط و ختیر

  تو هنوز کرد نوازش رو آبس یموها

بود بغلش  

 



  ببخش منو آبس..آبس...بگردم دورت_

 به یضرر چیه رمیبم حاظرم بخدا من

! آبس نرسه تو  

 

  پشت زد پلک و کرد خفه هقشو هق

  نشست و هرمان به عیسر کرد

  نهی بب اشکاشو خواستینم

 دور اون چشم از یزیچ مگه اما

 دفعهی نشست کنارش که یموند؟علیم

 گردوند برش و گرفت شونشو یکس یا

  و گرفت انگشتاش نیب محکم چونشو

دیغر  

 



 اون کن هیگر گهید باری یدار جرعت_

  کنمیم کارتیچ ن یبب کن قرمز چشماتو

! من  

 

   بکنه تونستینم  هم هیگر دیکش یپوف

  یعل برگشت یعل سمت به نزد یحرف

  کردیم نگاهش یدلتنگ با

گذاشت یعل شونه  یرو سر  

 

  تا مونده گهید ماه چهار...ماه چهار+

  بشه تموم یچ همه

  ادامه ادهم با....میریگیم رو محموله

!یمن شیپ دوباره و رو، کار میدیم  

 



  نوازش رو آبس دستش نایا گفتن نیح

  نکهیا با بود لوس یلیخ پسرکش کردیم

 نازک دل اما هیقو یلیخ کردیم تظاهر

  بود یکس یعل و بود  ایدن نیا پسر نیتر

  که حاال دیکش نازشو سالها تمام که

  د؟یکشیم پسرکشو ناز یک نبود ششیپ

 وقتی ادین روش فشار مراقبشه یک

نشه؟  هوشیب  

 

 آبس یموها به شوینیب و دیکش  یقیعم آه

 بود نجایهم قایدق  یزندگ کرد کینزد

! چشی پ در چیپ یتارها نیب  

 هرمان نشستن سرجاشون یمهمون کل

نخورد جم کنارشون از هم  



 به یچندگاه از هر که بود توما تنها

  یدنینوش و رفتیم هرمان دستور

  اوردیم

 زیم دور همه  شد شام صرف موقع

 دهیچسب بهم یجور آبس و یعل نشستند

اند  شده نامزد تازه یکاپل  انگار بودند  

 داشت گهید دیکش یحرص نفس هرمان

  به یعل یدنای چسب از شدیم یعصب

  آبس

  کرد جرعت جمع یتو از یکی بلخه

بندازه کهیت  

 

  رو دیبود گفته قبل  ادمهی مجتهد •جناب

! دیحساس یلیخ هاتون ییدارا  



 

  قفل دستش که انداخت آبس به ونگاهشو

  پشت اما بود یعل یپا یرو یعل دست

نداشت دید ادیز و بودن زیم  

 

  هیتک بزنه یحرف هرمان  نکهیا قبل یعل

زد یپوزخند و شیصندل به زد  

 

 ستین یکس ییدارا جناب؟آبس ییدارا_

  فکر بخاطر ستین قرارم ستین هم کاال

 که یکار احمق و فکر کوته تا چهار

 فکر به شما!م ینکن و خوادیم دلمون

  سرت فردا وقتی باش خودت یزندگ

! زنت ارهین هوو  



 

 و تند زبون رفت باال همه خنده یصدا

  از چارهیب مرد شناختیم رو زشیت

کرد ترک رو زی م و شد سرخ خجالت  

 بده جواب خودش  داشت دوست هرمان

  و زد چنگ نامحسوس آبس رون به

زد  پچ گوشش یتو  

 

  ببندم خودم ای ببنده دهنشو یگیم_

 کنم یآور ادی گهی د بار هی براش؟الزمه

 بکش کمرت به دست هی؟یک مال تو

! یفهمیم  

 



  یاخم  بود ییکذا یتتو  اون به منظورش

یعل گوش در شد خم و کرد  

 

 یوحش هرمان  داداش شو خفه یعل+

   دهیم جرمون بخدا

 

کرد  نگاهش ینگران با  

 

  واست دردسر همش برات رمیبم یاله_

 یلیخ آبس رو یعل ببخش کنمیم درست

.... شد تیاذ  

 

  خنده به و گذاشت  یعل دهن یرو دست

 گفت 



 

  ؟دهنتویعل یکن  شیهند لمیف یخوایم+

 ندارم وی کس تو بجز میزندگ یتو من ببند

شمیم ناراحت نزن زرارو نیا پس که  

 

 نیاول واسه خوردن غذا یشخ و خنده با

 غذا اشتها با دوماه نیا یتو بار

  خوردن

  نیموزیل یتو هرمان  شد رفتن موقع

  ساکت نیا بود بیعج بود منتظرش

 برن یوقت نبود بمیعج ادیز البته بودنش

بکنه  کارشو خواستیم خونه  

 



  به و گرف آغوش در محکم رو یعل

فشرد خودش تن  

 

  تمام و یمن داداش  یکن میهرکار+

  حاال اینخور یاضاف  گوه  میزندگ

  خودتم مواظب پدرسگ گمیم ینجوریا

  باش

 

  ۹۰ یشکلتا از تر تلخ زد یلبخند

  رو واسه شهیهم آبس با که  یدرصد

 از بعد ساعت کی تا خوردنویم یکن کم

   زدن یم اوق تلخش طعم

 



  و گرفت دستاش نیب و آبس صورت

کرد  حک ذهنش یتو رو شیچ همه  

 

 آبس باش خودت مواظب شتریب تو_

  هیوحش نیا بخور قرصاتو یعل جون

  فشار ریز دونمی م کنهیم تتیاذ دونمیم

  دلت یکرد حس ام موقع هر یمونیم

  یباز سوخته پدر یکی واسه خوادیم

  جلو یجوری بزن زنگ من به یدرار

  بکشم نازتو خودم  بزار نشو لوس یکس

 باشه؟ 

 

 زد صداش توما دیخند و گفت یا باشه

   رفتن و شدن جدا که



 کرد نگاهش توما یوقت آخر لحظه

  که گرفت بهش رو وسطش انگشت

شد گرد توما یچشما  

 یمشک شورت با آبس شد که داخل

  زانو زد اشاره و رفت جلو بود ستادهیا

   بزنه

  یمازو زد زانو  بلخره اما بود سخت

  دادیم نشون خودشو داشت کنار اون

زد  چنگ و آبس یموها   

 

 توله هی مثل  دادم اجازه قرارمون طبق_

 خوادیم دلت هرکار صاحاب یب

 تاتیمیل نیتر دیشد از تا سه خب!یبکن

  فقط  گفتم من که  جا اون از بگو رو



 یکرد انتخاب رو  سکس  تو و دونهی

 تیمیل چندتا یتونیم کن فکر حاال

ن؟ یچ اونا یکن انتخاب  

 

 نداشت دوست اصل  دیکش یقیعم نفس

  دیفهمیم هرمان اگر چون بگه دروغ

  شدیم تموم ضررش به فقط

 

مار......کیش،پابلیآت+  

 

 یآرام به و زد یترسناک لبخند هرمان

گذاشت رونش یرو پا  

 



  ندفعهیا اما نهیبهتر شهیهم نیاول...هوم_

.! کنمیم شروع آخر از  

 

  رو یا شماره  و برداشت رو تلفنش

 گرفت 

 

  پنج...باشه زرد آره....هرمانم سلم_

!یاوک ...رهید گهید قهیدق  

 

 کرد پرت و کرد بلند  رو آبس کرد قطع

 پاهاش و دست  اتاق وسط تخت یرو

  کرد یچیق هم رو شورت بست که رو

  انداخت یا گوشه و

گذاشت گرمش عضو یرو دست  



 یسیه هرمان دست کف یسرد از 

 هرمان شد جا جابه یکم و دیکش

  نییپا  باال رو عضوش و زد یپوزخند

 کرد

 

 یب خودت  نیع قایدق نمیا_

  یتو که یترس آبس یدونیم....تهیخاص

  باعث ؛یهرازچندگاه ادیم چشمات

  شیب ریحق ی برده یتو شهیم قدرتم

!  یستین  

 

 شده شتریب عضوش یتو خون انیجر

نبود اثر یب هرمان دست حرکت و بود  



 که یمزخرف افکار دیکش یقیعم نفس

 ذهنش یتو هرمان تماس ی درباره

  زد پس رو ومدیم

 نکهیا بدون هرمان خورد در به یا تقه

 بشه معلوم داخل از یزیچ بده اجازه

گرفت  رو یچوب جعبه  

رفت آبس سمت  به بست رو در  

 درش و گذاشت شکمش  یرو رو جعبه 

   کرد روباز

 نهیبب بود شده چشم وجودش تمام آبس

   هیچ توش

 قبض دیشن که یسیه سیه یصدا با

   شد روح



  چقدر ؟پس تشهیمیل گفت نکهیا نه مگر

؟  باشه رحم  یب تونهیم آدم هی مگه  

  مار نخوره تکون  شکمش دیکشینم نفس

بخوره تکون هم  

  رو جعبه و برداشت رو مار هرمان

  که یوحشتناک مار  دنید با انداخت نییپا

  در ترسناکشو زبون بار هی هیثان چند هر

  هرمان رفت یاهیس  چشماش اوردیم

 دیپر زد صورتش یتو یمحکم یلیس

   کرد نگاه مار به نفس بانفس

 

التماس  کرد شروع که اومد جلو هرمان  

 



  جلو ارشین تروخدا  هرمان...هر+

   کن ولم....کردم غلط من اصل 

 

 مار که دیکش مار  پشت  یرو دستشو

  چشماش کردیم حس داد تکون  سرشو

  شهیم پر داره

 

 زیسرم یداد قورت هرمان؟اربابشو_

؟ی وحش گرگ توله شام  

 

کرد نگاه هرمان به التماس با  

 

  ارشین جلو تروخدا ارباب...ارباب+

  کنمیم سکته بخدا ارباب



 

  یرو رو  انگشتش نوک و زد یپوزخند

د یکش آبس عضو سر  

 

 عضوت دور خودشو چقدر نظرت به_

  یزایچ از معموال کنه؟آخهیم سفت

  کنم فکر!ادیم  خوششون بلند ستادهیا

 تیخاص یب نیا که بشه سفت انقدر

 بترکه

 

 گهید خوردینم تکون شده سست بدنش

  زدینم قلبش

 اما زنهینم قلبش کردیم حس خودش

   آورد یم دوام که جسم نیا به لعنت



  یرو رو مار تنه نییپا هرمان یوقت

  حس رو اطرافش گهید گذاشت رونش

 نکرد

 

  اش نهیس چپ سمت  یتو دیشد یدرد

  شد سر بدنش چپ سمت و کرد حس

 افتاد شد شل سرشو و گفت ظیغل یآخ

بود؟  شده چش یعنی زد بهتش هرمان  

  ضربه چند و کنار کرد پرت رو مار

 یحن آبس اما دیکوب صورتش یتو

 کرد بازش تند نخورد هم تکون پلکاش

کرد  تنش یلباس و  

 



 کن باز چشماتو تخص ی ؟پسره..آبس_

  اگر یحت آبس!ایر ینم آبس....آبس نمیبب

  یشینم راحت دستم از هم یریبم

 

  دادیم یدلدار خودشو داشت گفتیم تند

 یتو ک یجون یب بدن که اصل در

 شیپ قهیدق چند که هیفاراب آبسه دستاشه

   رهیمیم که گفتیم و کردیم التماسش

  هرمان ارهیب رو  دکتر رفت عیسر توما

 از مجهز اتاق به کرد جاش جابه هم

   یپزشک لیوسا

.................... 

 اش چهره از نیا و بود کلفه دکتر

دیغر و توهم کرد  اخماشو بود مشخص  



 

 ینجوریا چرا  گهید بنال یزیچی دِ _

! شه؟یماریب همون شده؟بخاطر  

 

 و گذاشت کنار رو یپزشک یگوش

 آبس دهان یرو  رو ژنیاکس ماسک

   گذاشت

  کرد نگاه تنها هرمان

کرد باز  دهان بلخره دکتر  

 

  خبر باعث مجتهد جناب •شرمنده

! کردن یفیخف سکته شونیا اما...تلخم  

 



 آبس!شدیم اکو مغزش یتو سکته کلمه

  و  تخص پسرک بود؟اون کرده سکته

  فیحر رو همه  زبونش با که چموش

 بود؟

  رو یحس نیچن نی ا بود بار نیاول یبرا

  ،حسینگران حس کردیم تجربه

غم از سراسر ی،حسیمونیپش  

 گفت گهید یدارو چند  زیتجو با دکتر

 چند و ادیم چکاب واسه گهید هفته که

  شهیم بلند آبس هم گهید ساعت

 

  اش برنزه پوست و جونشیب بدن کنار

  نفس نشست زدیم یدیسف به حاال که

 نویا دلش وجه چیه به دیکش یقیعم



 شهیهم اما بود  مستر اون خواستینم

 بود تر مهم و جلوتر وشیاسل سلمت

! باشه یاجبار ویاسل اون اگر یحت  

 

  و فر یها تار به  و کرد بلند رو دستش

  زد چیپ در چیپ

 

 چرا!من یوحش گرگ توله...آبس_

؟!یشد آروم انقدر  

 

  یموها یتو رو  شینیب کرد خم  سرشو

   دیکش یقیعم  نفس و کرد فرو آبس

 



  چشمات من!ینباش  متنفر ازم کاش_

 رو یکنیم نگاه بهم تنفره توش یوقت

!آبس ندارم دوست  

 

دیکش آبس یلبا یرو  انگشتشو  

 

 ینطوریا خواستمینم من_

!خواستمینم...بشه  

.................. 

 بود دهیچیپ بدنش کل یتو یقیعم درد

  یتکون و شد خارج لباش نیب از یا ناله

 ادیفر دیکش ریت قلبش که داد بدنش به

  ییصدا یزی ر ناله جز باز اما زد

  ومدیدرن



  یرو ک یزیچ به و داد تکون پلکاشو

   کرد نگاه بود دهانش و ینیب

  نییپا چشمش گوشه از گرمش یاشکا

! بس و خواستیم  رو یعل فقط ختنیر  

 هیگر ها ساعت و  کنه بغلش خواستیم

 زشت مار اون از ترسش از و کنه

نداشت  هم رو یعل یحت اما.بگه  

 

 کرد لیما چپ به  یکم یسخت به  سرشو

 نفرت مردک اون  دید رو هرمان که

  رو ماسک نیا بود یکی  کاش رو زیانگ

 خواب از و بکشه ادیفر تا داشت یبرم

" که بزنه داد صورتش یتو بعد بپره

"متنفرم ازت  



در یه بار زبون ترسناکشو هر چند ثانیه  )با دیدن مار وحشتناکی که

سیاهی رفت( اش ممیاورد چش   

 

 کی زدینم حرف باهاش یا کلمه آبس

 و بود گذشته  شوم اتفاق اون از ماه

  یزیچ اوردیم سرش  ییهربل  هرمان

  گفتینم



 گفت شدنش داریب بعد روز همون تنها

  متنفره ازش که

  رو توما و دیکش  صورتش یرو یدست

   زد صدا

 همون با شد اربابش یکلفگ متوجه

گفت  خشک صورت  

 

دییارباب؟بفرما -  

 

دی مال پلکاشو انگشتش با  

 

 زبون اون کارکنمیتوما؟چ  کنم کاریچ_

  خورد داره اعصابم گهیبزنه؟د زر بسته



 عذاب شتریب بهم  خوادیم یهع شهیم

بده  وجدان  

 

  عذاب و کجا هرمان زد  خشکش توما

شه یم کننده نگران داره کجا وجدان  

 

 برم گمیم!دارم یشنهادیپ هی ارباب-

  بهم یلیخ ارم؟مشخصهیب  دوستشونو

  با کنهیم صحبت مطمئنم ان وابسته

شونیا  

 

  اشاره دست با و کرد فکر  یکم هرمان

  قهیشق یرو دست ارهیب رو یعل بره زد

نفهم  زبون آبس گذاشت هاش  



................ 

دیتوپ بود در پشت که یکس به  

 

  بزار بصبر قهیدق دو شاشو کهیمرت_

! و زنگ یسوزوند اههه گهید امیب  

 

 توما یجد صورت کرد باز که و در

 رو در و داخل  داد هلش توما دید رو

 بست

 

!ییجا میبر دیبا شو آماده -  

 

گفت رلبیز  



 

  آغاز تو صورت دنید با که یروز_

 یخوایم کجا!هی تخم روز چه نیبب شد

منو؟؟  یببر  

 

زد  یشخندین  

 

! داره  ازین بهت آبس شیپ -  

 

د یپرس و رفت جلو شد نگران  

 

 به شده یزی؟چیگیم یچ_

؟یالل گهی د بگو یچیآبس؟هااا؟  



 

  یتو نگاهشو کردو دورش خودش از

  خونه برعکس چرخوند یعل خونه

بود شاد یرنگا از سراسر خودش  

 دیام نا نزدنش حرف از یعل شد متوجه

بپوشه  لباس که رفته و شده  

  آورد باال سرش  یکس یقدما یصدا با

 کلیه گذروند  نظر از رو کلشیه و

  داشت یسکس

توما شونه به زد و اومد جلو  

 

 جات همه تو ابلفض ای!جون توما میبر_

 سرده؟

 



 با گذاشت توما صورت یرو دست

گفت شوکه صورتش یسرما دنید  

 

  نیع بخدا ادیم بهت  یخی عن همون_

  خی با تو؟نافتو یسرد انقدر چرا یتیم

ن؟ یبریس به متعلق بابات ننه ای دنیبر  

 

  رو بود صورتش یرو که یدست مچ

 ینگاه دیکش جلوتر رو یعل و گرفت

 لیم کبارهی به کرد صورتش یاجزا به

 دایپ قرمزش یلبا دنیبوس به یدیشد

  کرد

 



 کرد عوض رو یعل خودشو بدن یجا

  صورتشو و داد  هیتک  کانتر به کمرشو

دیبوس لباشو و گرفت دستاش نیب  

  شییباال لب و دیمک محکم رو ینییپا لب

  دهن داخل متجاوزگرانه زبون دیسیل رو

  با رو خودش  یسرما و شد گرمش

  کرد مخلوط اون یگرما

 

  ماتش شیا حرفه و  ییهوی بوسه از یعل

  بود برده

  کرد؟چطوریم کارو نیل یحق چه به

د؟ یبوسیم خوب انقدر  

 یموها شد فراموش یچ همه شده شل

  و زد چنگ رو  توما سر پشت کوتاه



 زبون به زبونشو  و فشرد اون به بدنشو

!دیکیم  اونو و زد توما سرد  

 یا گوشه به توما سرد زبون برخورد با

  داشت  قایدق اومد خودش به دهانش از

  یادعا ؟مگه توما کرد؟بایم یغلط چه

 گفتینم توما  کرد؟مگه ینم یعاشق

داره؟ اجیاحت بهش آبس  

 

  از رو نشیسنگ بدن زورش تمام با

!کرد جدا خودش  

  بود زده زل بهش جیگ توما

 رونیب سمت به تند نییپا انداخت سرشو

  رفت

 



کرد زمزمه لب ریز  

 

!یرومخ دهیم شکلت مزه_  

 

  و بود خودش تو همش یعل راه کل

  شیشگیهم یایپرون مزه از یخبر چیه

  نبود

 کوه اون به توجه یب دنیرس که نیهم

  عمارت سمت دییدو یخی

 

  اون مال ک یاتاق یتو و بود نشته آبس

 بود بهتر یچیه از خوندیم کتاب بودو

   حداقل



  زده بهت شد باز  کبارهی به در یوقت

 با که دید رو یعل اورد باال  سرشو

  کنهیم  نگاهش سیخ یچشما

د ینال ناخودآگاه  

 

؟ ی؟اومدیعل+  

 

  به بلند یقدما با و داد تکون  سرشو

کرد بغلش محکم و اومد سمتش  

 قیعم ینفسا و دیبدس یم گوشش کنار تند

دیکشیم  

 

  منو ببخش...آبس بشه فدات یعل آخ_

! ببخش آبس  



 

گفت و کرد فرو یعل گردن تو  سرشو  

 

  منو دیبا تو خر کهیمرت ببند دهنتو+

!گذاشتم تنهات که یببخش  

 

  تخت یرو و زد یلبخند صورتش یتو

  و بدن یرو نگاهشو یهع باهم نشستن

چرخوندیم آبس صورت  

 

 برات رمیزخمه؟بم  تیی؟جایخوب_

؟ !چرا یشد الغر  

 



نخنده نهیبب رو  یعل شدیم مگه دیخند  

 

 

 تازه شدم چاقم بابا نگو پرت و چرت+

 داره پکام کسی س کنم ورزش تونمینم

   تازه خوبه یلیخ حالمم!زهیریم

 

  زد یتلخ لبخند

 

آبس؟ _  

 

 رون  یرو رو  سرش و اومد تر جلو

دیکش دراز و گذاشت یعل  



 

داداش؟ آبس جان+  

 

 

گفت و کرد نوازش رو آبس یموها  

 

 شهیهم مثل که  یدونیخوبه؟م حالت_

بشنوم؟  ویدیترس  ازش یهرچ تا نجامیا  

 

 نییپا چشمش کنار از لجوج یا قطره

  شونه و فشرد یعل شکم به سرشو اومد

  دیلرز هاش



 دل معشوقه واسه کرد هیگر هم یعل

..اش شده پژمرده و نازک  

  به  و شینیب و زد  موهاش رو یا بوسه

فشرد موهاش  

 

 یعل یببخش یتونیم...جانم... شششیه_

شعورتو؟ یب داداش یبخشیآبس؟م رو  

 

  دیلرز شتریب  و فشرد شتریب  سرشو

ه یگر از بدنش  

 

 به ینگاه و کرد جدا  شکمش از سرشو

 یلبا کرد صورتش و سیخ یچشما

بودن چشم تو  چقدر باشیز  



  بود آبس یروبرو صورتش و شد خم

شد  آبس مماس لباش که یقدر به  

 

زد لب همونجا آروم  

 

  هم داره شنود هم نجایا نکن هیگر_

 حرومزاده یعوض اون خوامینم!نیدورب

باشه؟  یکن یم هیگر یدار نهیبب  

 

 وفشرد گرفت رو یعل گردن و دیخند

 گردنش تو یعل  یسر که خودش به

رفت فرو  

 



 شده تنگ یلیخ واست دلم صگ تخم+

!بود  

 

فشرد محکم  و کرد آبس آلت  

 

 ولم ازجا کنمیم ینکن ولم ناموس یب_

!شکست گردنم آبس د کن  

 

  خودشو و دیخند بلند  آبس و دیکش یداد

  آبس یرو خودشو محکم کرد آزاد

 و درد آز اش نعره آبس که انداخت

 قرمز یصورت با و شد بلند یعل وزن

 گفت 

 



 دهنتو...دهنت...د+

!دمیترک...دیترک...ترک...تر...  

 

  دراز آبس کنار و رفت هوا اش قهقه

 دیکش موهاشو حرکت هی با آبس دیکش

داد تکون خودشو  و رفت هوا دادش که  

 

  برو پدسگ آخخ کن ولم کش..ک آبس_

! اونور گمشو  

 

 شد هاش خنده محو یعل و دیخند باز

گفت ویعل به چسبوند خودشو  

 



 تو میببند بهم دستامونو ایبچگ مثل ایب+

باشه؟  میبخواب هم بغل  

 

 دیبوس موهاشو و کرد نگاهش مهربون

 زد تا و کرد پاره یکم رو تخت ملفه

 دست به بست کم فشار  با رو آبس دست

 خودش

 

 

  من بدون یبر ییجا یندار حق خب_

!آبس  

 

  یا باشه و چسبوند یعل به و خودش

  حس با کرد نوازش موهاشو  یعل گفت



  یرو یا بوسه اش منظم و گرم ینفسها

   زد شی شونیپ

 اتاق از یآروم به و کرد باز رو ملفه

   شد خارج

  سرشو کجاست هرمان اتاق دونستیم

  شد داخل زدن در بدون و انداخت

 بود زده چونه  ریز به دست هرمان

دیغر بلخره کردیم نگاهش  

 

 ؟اصل یدار رحم تو وونیح کهیمرت_

  انقدر  ادیم دلت یچجور یآدم تو مگه

  عذاب چقدر ینیبی؟نمیکن تشیاذ

کشه؟ یم  

 



  داد اخم با دیچیپ دلش یتو یبد حس

دیکش  

 

!قهیدی نیبش ببند دهنتو_  

 

نشست   و کرد زمزمه رلبیز  

 

 زارمیم درت روزی  آخر خر کش..ک_

! گوالخ ی گوزو کهیمرت من  

 

 یعصب و دیکش موهاش یرو یدست

 گفت 

 



 یربط چیه کنمیم باهاش که یهرکار_

 ماه شیش تا ؟اونیدیفهم نداره تو به

 قبال در تونمیم  که یلطف تنها منه مال

 یایب یتونیم.....نهیا بکنم بدش حال نیا

!نجایا یکن یزندگ باهاش  

 

 یابرو کرد نگاهش مشکوک یعل

انداخت باال  راستشو  

 

آره؟..ش دوباره یزنیم گولم_  

 

  خورد حرفشو غضبناکش نگاه دنید با

 و گرفت رو  یا شماره هم هرمان



  و کرد نگاه یعل یچشما یتو میمستق

زد حرف  

 

  دوست خونه برو_

  کن جم داره لباس یهرچ....آره....آبس

! توما اریب  

 

 کرد اخماشو کرد نگاهش ریمتح یعل

گفت  و توهم  

 

 اما...ادینم خوشم ازت اصل  که نیا با_

 دیام بهت هنوز منو نخور خب...هن

!ینش یعوض یش عوض یتونیم هست  

 



بره آبس  شیپ دوباره شد بلند و  

 

 چشماش دیند  رو یعل شد بلند یوقت

  شد  آب یصدا متوجه که شدیم پر داشت

   کرد نگاه حموم به زده بهت

حموم؟ بود رفته اتاقش یتو یک  

 

 در یجلو رفت جلو و شد بلند نیپاورچ

 در به یمحکم ضربه  کبارهی به حموم

د یکش داد و زد  

 

؟یهست  یک تو یهووو+  

 



 در ییهوی ضربه  از دیکش یادیفر یعل

زد ادیفر و  

 

  چشمم نکنه لعنتت خدا عنتر آبس_

 من به فقط کهیمرت اونور گمشو دراومد

! یزنیم یجان ضرر  

 

  زده ذوق نکرد یا توجه فحشاش به

 گفت 

 

؟ی؟نرفتییتو خر ی؟؟لعنتیعل+  

 



 رو در اومد لباش یرو لبخند لحنش از

  به رو و برد رونی ب سرشو و کرد باز

گفت آبس  

 

  اومدم جان آبس میعل یبابا من نه_

عمو؟  یشناخت  

 

  یعل کله یرو یا ضربه و دیخند بلند

  یبد یصدا باعث بودنش سیخ که زد

  شد

  خنده از کدفعهی و  کردن نگاه بهم هردو

شدن منفجر  

.............. 



 و توما و هرمان با االن شدی نم باورش

 شام دارن و نشستن زیم کی دور یعل

   خورنیم

 کرد بود  نشسته کنارش که یعل به نگاه

   خورد غذاشو لیم با و زد لبخند و

 

  رفت انداخت چنگالشو  قصد از یعل

  هرمان از رو  توما یپا برداره نییپا

 کارو اون نداشت جرعت داد صیتشخ

  لکسیر باال اومد پس کنه هرمان با

  کرد میتنظ رو راستش یپا نشست

   ضربه کی و

 توما که دیکوب توما عضو یرو درست

  گرفت گر صورتش و گفت یزیر آخ



  بعد یکم و کرد نگاهش متعجب هرمان

دیغر  

 

کرد؟ کارو نی ا یاحمق کدوم_  

 

 دارهیبرنم روش از نگاهشو دید یوقت

آبس  به دیچسب و  داد قورت دهنشو آب  

 

 دیکنیم نگاه منو چرا چه من به..ب_

!خب؟  

 

 کتفش به یا ضربه و دیخند زیر آبس

کرد نثارش  یچشمک که زد  



 سمت به و شد بلند و  کر تشکر توما

 یرو دستمال هم  هرمان رفت محوطه

  سمت و زیم یرو کرد پرت رو پاهاش

   افتاد راه اتاقش

د یمال بهم دستاشو یعل  

 

 الیخ با ما شدن  گم خداروشکر خب_

! میبخور راحت  

 

بازوش به زد آروم آبس  

 

  توما یوحش نبود درست کارت!؟یعل+

  و بدبخت پسره باهات نداشت یکار که

! یکرد ناقص  



 

 کردیم طنتیش شهیهم شد کور اشتهاش

  از شخص اون شدیم متوجه یوقت و

شدیم افسرده شده ناراحت دستش  

 

گفت آبس به رو و دیکش یپوف  

 

  عن نیا دل از برم من برو تو پس_

  برهینم خوابم شب وگرنه درارم یخی

 

  که یاتاق سمت و گفت یا باشه و دیخند

   رفت بودن داده بهش

 



  یرو توما چرخوند چشم محوطه داخل

  دود گاریس  و بود نشسته یصندل

  کردیم

سوخت  یلیخ توما واسه دلش لحظه کی  

  ومدیم تنها بنظر یلیخ

 داشت که یوجدان عذاب با رفت جلو

  رهیخ  و نشست کنارش کردیم اش خفه

گفت   دستش یتو گاریس به  

 

  ایکشیم خفنم چه!بده من به ام نخ هی_

!جوون ماربارو  

 

ومدنین کش لباش یا  ذره معمول طبق  

گفت و کرد نگاه صورتش یتو   



 

 فکر یعنی خواستمینم من..توما_

 اگر بخدا ی بش ناراحت کردمینم

....کا اون دونستمیم  

 

  نبود گاری س  توش یدست با توما

 یاجزا به ینگاه  گرفت صورتشو

   کرد صورتش

 

!یمخ رو واقعا -  

 

   زد پس دستشو و توهم کرد اخماشو

 



! یخی عن...که واقعن الغوزی کهیمرت_  

 

 ی گوشه رو گاری س  و زد و پک نیآخر

  رو تهش و کرد خاموش یفلز یصندل

  بلند رو دستش انداخت زباله سطل یتو

 گذاشت یعل  صورت یرو و کرد

صورتش  یرو شد خم و دوباده  

 

  شکلتم مزه....ی رومخ واقعا...یعل -

! یدیم  

 

  شیشونیپ وسط انگشت با و گفت نویا

  رفت و زد



 همون برگشت توما که کرد کج دهنشو

  برگردوند روشو و دید صورتشو موقع

  یرو لبخند اسم به یمحو یلیخ زیچی

  اومد لبش

 

!ی دوستداشتن یرومخ -  

............... 

  باز مهین در که داخل بره خواستیم

 شیفضول  شد باعث هرمان اتاق

   شه  کیتحر

 نگاه داخل به در یال از و رفت جلو

  رونیب و بود ستادهی ا لخت باالتنه با کرد

  یا شهیش پنجره از کردیم نگاه رو

 بزرگ 



د یغر نفرت با لب ریز  

 

  سر با نشه حواست یش کسخل شاهللیا+

  یکن سقوط طبقه نی هم از شهی ش تو یبر

  لذت من نیزم کف بپاچه مغزت نییپا

.... بگ بعدش ببرم  

 

زد  یشخندین و سمتش  برگشت ناگهان  

 

 دوباره نکهیا مثل  یشد یسرکش توله_ 

!یدار ادب به ازین  

 

 کرد اخماشو بعد ی کم اما اول شد شوکه

  شد اتاق داخل و توهم



 

 شهیهم که یاون....نشدم سرکش من+

 یطیشرا چیه تحت و باشه مراقب دیبا

 ویچ همه نندازه خطر  به رو یکی جون

 نیهمچ یجلو دی با ...!گذاشته پاش ریز

!شی بدر و یش یاغی یآدم  

 

  ستادیا آبس یروبرو و اومد جلو

   زد چنگ رو اش شلخته و فر یموها

 

  یاحمق یلیخ چون گفتم بهت باری_

  یاونجور خواستمینم من گمیم دوباره

  که شهیم دایپ یآدم هی دونستمیچم...بشه

!کنه سکته هم مار دنید با یحت  



 

  شکوند رو آبس اش جمله ته پوزخند

گفت  نفرت با و کرد بغض  

 

  یعنی یفهمیم تیمیل نفهم کهیمرت+

  بعد کنمیم تب نمیبیم مار عکس ؟منیچ

  روبروم ی آورد یداشت برش تو

..زایم..زایم  

 

 به هرمان نکهیا قبل و شد دیسف چشماش

 بغل یتو و رفت  هوش از ادیب خودش

   افتاد هرمان



 برد تخت سمت به و گرفت جسمشو

  آرومش چهره به  و انداختتش اون یرو

  کرد نگاه

 

  من اما...یتر تحمل قابل االن نکهیا با_

  هیوحش گرگ توله دارم دوس اتویسرکش

! من  

 

 اون شیپ یعل  که شدیم هفته کی

  بود سرجاش هاش هیتنب کردیم یزندگ

 نیا تو و کردی م خودشو کار هرمان

  و هیخوب  پسر توما بود دهیفهم مدت

   سشی رئ برعکس



  یصدا که تخت یرو  کرد پرت خودشو

   اومد یبلند ادیفر

  باز درو تند نشست جاش تو زده بهت

   رفت نییپا طبقه سمت و کرد

  و بود نشسته توما کمر یرو یعل

   دیکشیم موهاشو

نبود  خونه هرمان که بودن آورده شانس  

 

  یب یبرف آدم یخی  چلغوز کهیمرت_

  شو خفه چشمام جلو از شو خفه احساس

!توما ها  

 

د یکش یداد و توهم کرد اخماشو توما  

 



 که روکمرم از ینش گم تا یعل -

  رو موجود اونور گمشو شم بلند تونمینم

. کن  خورد اعصاب و مخ  

 

 توما گردن از یمحکم گاز و شد خم

  یدندونا سرداد ی ا ناله توما که گرفت

 و رفته گردنش ی غضروفا یرو یعل

 از رفت جلو عیسر  آبس  داد صدا ترق

  کرد جداش توما

  نهیس به دست تخص یها بچه پسر مثل

 کف شده پخش یتوما یبرا و ستادیا

  آورد در زبون اتاق

 



 با و بشه بلند کرد کمک توما به آبس

 لبخند و دیگز  لب گردنش دنید

زد  یمصنوع  

 

 فقط سین یچیه داداش نشده یزیچ+

..! شده سرخ کمی  

 

 به رو و گذاشت درد مرکز یرو دست

گفت   دیتهد با یعل  

 

 ییجا هی ارمی ب ریگ تنها تورو من -

 چیه یتومخ یمخ  رو رسمی م حسابتو

!کرد تحملت شهینم جوره  

 



  که سمتش شه ور حمله اومد دوباره

دیخند  و گرفت جلوشو آبس  

 

 کهیت سایوا آدم نیع قهیدود تروخدا+

 هرمان بخدا ی عل...یکرد اش کهیت

......ادیب  

 

خبره؟  چه نجایا_  

 

 جا همه بود جن انگار دیکش یپوف

  توما به و دیگز  لب یعل شدیم داشیپ

  یماسمال اون داشت انتظار کرد نگاه

 خسته کرد زمزمه رلبیز توما اما کنه

   رفت و ارباب دینباش



 کرد نگاه رفتنش به باز دهن با

 شاخ یب غول نیا  با رو آبس تونستینم

کرد  سپر نهیس  پس بزاره تنها دم و  

 

  میبود شده جمع آره..ما...نشده یزیچ_

!میبگ آمد  خوش بهت یاومد  

 

  و کرد نگاهش پرتمسخر ینگاه با آبس

گفت رلبیز آخر در  

 

عنتر...برسرت خاک+  

 



 یحرف هرمان  زد یینما دندون لبخند

  کنارش از و کرد  نگاهش یخنث نزد

گفت  و گذشت  

 

!اتاقم ایب_  

 

 که بزنه یحرف خواست یعل بود آبس با

  هرمان رفتن بعد فشرد رو یعل دست

گفت  یعل به رو  

 

  شیپ برو توام رمیم من ستی ن یزیچ+

  جو تروخدا یعل محوطه تو توما

!نکن یوحش نمیا رتتاینگ  

 



  رفت دیبوس آبسو گونه و گفت یا باشه

 هرمان زد یا تقه رفت باال آبس

  گفت یاتوئیب

 زیم یجلو یصندل یرو و شد داخل

نشست  کارش  

 

ارباب؟  افتاده یاتفاق+  

 

 اما داشت تمسخر  شهیهم گفتناش ارباب

  که بود یراض هم نیهم به هرمان

بگه  رو ارباب حداقل بود داده ادشی  

 

  با داد قرار هی رمیم  دارم فردا اره_

  به یباش اونجا خوامیم ببندم  خیش



  وونیح ای پارتنرم کمیشر عنوان

 و یمن کنار بدونه خیش خوامیم!میخونگ

؟ یاوک میمتحد باهم  

 

 ها اونوشه دلش یتو  رو یزیچی حرکت

  شدیم خوشحال داشت چرا کردیم حس

  هرمان تیحما از

زد  لب تنها و توهم کرد اخماش  

 

! باشه+  

 

 اومد جلو هرمان  که بره شد بلند

  سرش پشت وارید به و گرفت گردنشو

  آورد یفشار آلتش به  زانو با چسبونتش



 کرد تر تنگ رو دستش حلقه یکم و

  کردیم نگاهش لذت با آبس

  تماس کی حد در و آورد جلو رو لباش

  گوشش تا و دی کش آبس یلبا یرو به

  برد

 

  شهیم محسوب سکس جزو هم دنیبوس_

 توله؟ 

 

 سرخ داشت که یصورت با یسخت به

   گفت شدیم

 

  به یبستگ..بس!ارباب دیشا..ش+

!داره شخصش..شخ  



 

 دستش حلقه یکم و انداخت باال ابرو

  شوینیب  و برد ریز  و سرش کرد شل رو

زد آبس گردن به  

 

  توله رمیبگ  یمنظور چه به نویا_

 گرگ؟

 

  دیخند

 

  به یبستگ منظورشم برداشت+

!داره شخصش  

 



شد برآمده فکش دییسا روهم دندون  

 

  یوحش گرگ توله نکن یباز من با_

.یشیم یزخم بد بشم  

 

 یا ناله آبس فشرد شتریب رو زانوش و

 شدن له درحال اش چارهیب عضو کرد

  بود

 

  که یستین یآدم شما ارباب نکهیا یعنی+

 نیح مگر یبد بوسه یکس به یالک

  جزو دنیبوس شما یبرا پس!سکس

! سکسه  

 



  زد یچشمک  اش جمله آخر

  رو صورتش و  زد یشخندین هرمان

  برد جلو

 

 و رد  بوسه سخت  من یدونیم کجا از_

  پرقو یتو رو معشوق  کنم؟منیم بدل

  و ستیب هر دهن و لب نیب بازو نیب

!کنمی م حبس ساعت چهار  

 که یکس هر نه!رو  معشوق باشه ادتی

. رسهیم راه از  

 

  چجور مگه شد بپا  جهنم وجودش یتو

 بود کرده فکر که بود کرده رفتار

اوست؟ طرف از شدن دهیبوس محتاج  



 

گفت  یآروم لبخند با  

 

 ارباب معشوق فقط که خداروشکر+

  یدهن و لب گهید من االن تا وگرنه

!دیاس با شستشو از نداشتم  

 

 و گذاشت آبس سر کنار دستشو کف

  بهش بدنشو آورد  نییپا  رو زانوش

   چسبوند

 

 ببوسمت اگر االن یعنی...چموش توله_

شه؟ یم یچ  



 

  به یکم سرشو  و کرد خمار چشماشو

کرد تر کینزد هرمان  

 

  چیه که دینیبیم ارباب؟فردا شهیم یچ+

 واسه...نمونده واسم یدهن و لب

  خیش شیپ دی ریم شهیم بد خودتون

داره؟ جوزام  کمیشر دیبگ دیخوایم  

 

 بود بایز چقدر چشماش کردیم  که دقت

  رگه چپش چشم و یا قهوه راست چشم

 اون با متفاوت که داشت یسبز یها

 که دشیچرخ  ذهنش یتو بود چشم یکی

   داره  ییبایز یچشما چقدر



 

 اسم به ومدیم لباش یرو داشت یزیچی

  دید آبس اما کرد  جمش عیسر اما لبخند

  و شد زده ذوق ک یکوچ یها بچه مثل

ه یک هرمان رفت ادشی  

گذاشت  هرمان یلبا دوطرف دستاشو  

 

 نه که ؟خندهیدیخند االن یعنی..عی+

  و نمردم خدا ییوا من...؟منیزد لبخند

  من...من میدید هم رو سنگ لبخندزدن

 نیب آورد دست هی اره بگم اونام به رمیم

..... المل  

 



  گرفت بازوشو هرمان که رفتیم داشت

 که بود نیریش کردنش ذوق انقدر

   کنه تحمل نتونست

 دوطرف دستاشو وارید به چسبونتش

  یلبا یرو لباشو و گذاشت آبس گردن

   گذاشت اون

 

  نگاه اش بسته یچشما به زده شک آبس

  کرد

 ینییپا و دیمک رو  شییباال لب هرمان

  تو بودنش خشن برعکس دیبوس  رو

 شیپ قیعم و آروم بوسه یتو یزیهرچ

  رفتیم



 هرمان و بود ستادهیا ثابت همونطور

  حفره تو داد هل زبونشو دتشیبوسیم

  زد اون زبون به و آبس دهان گرم

  دیکاو رو اون دهان یجا همه زبونش

  گاز آخر در  و دیبوس لباشو دوباره

  یوقت گرفت شیریز لب از یمحکم

  رو یخون لب دیچیپ دهنش تو خون طعم

داد نشون واکنش  آبس بلخره که دیمک  

  کرد یا ناله و زد  چنگ بازوهاش به

 هل رو هرمان آورد یم کم نفس داشت

  ازش شد جدا که داد

 

  دیکشیم  قیعم و بلند ینفسها



 لب یرو شصتشو انگشت هرمان

 یزی ر بوسه و دیکش یزخم ینییپا

   زد روش

  چشمهاش به دوخت نگاهشو آبس

 یچیه که اش رهیت یها اهچالهیس

نبود خوندن قابل ازشون  

گفت وار پچ پچ  

 

  که یبگ همه به دیبا اما ارباب متاسفم+

!دارم جوزام  

 

رفت  گذشت کنارش از تند و گفت  



 اومد لبش یرو که بود لبخند ندفعهیا

  شده بامزه  انقدر چرا تخص گرگ توله

  بود

  داشت واقعا کرد نگاه نهیآ تو خودشو

  که آبس حرف بخاطر زد؟اونمیم لبخند

بود؟  نیتوه شتریب  

  دیکش  صورتش یرو یدست

گفت رلبیز و  

 

 ،تولهیاریم سرم  ییبل  چه یدار_

من؟ یا لهیت چشم گرگ  



 

 

 



  نکرد توجه بهش که زد صدا رو توما

  مگه توماهم انداخت باال ابرو متعجب

بود؟ بلد قهر  

 اما ستادیا توما  که زد صداش دوباره

 برنگشت 

  گذاشت شونش یرو دست جلو رفت

گفت  خنده با و  

 

؟یکنیم قهر چرا عنتر تورو نمتیبب_  

 

  خورد اشو خنده  که کرد نگاهش خنثا

 و دیگز  لب افتاد توما گردن به نگاهش

 یآخ توما که گذاشت زخم یرو دست

زد  پس دستشو و گفت  



کرد  نگاهش گونیپش  

 

 نیهمچ خواستمینم واقعا توما من..من_

! ویزیچ  

 

 

گفت الیخ یب  

 

! کنار برو ام حاال ستین مهم واقعا -  

 

 یشتریب ندامت با و توهم کرد و اخماش

 گفت 

 



 حتما دیبا یکنیم ینجوریا چرا توما_

! کنم؟ یخوا معذرت  

 

 دوباره سالها بعد  مدتها  بعد شد یعصب

کرد شیعصب یکی  

 

 مثل گهید اونور گمشو برو گمیم د -

!من به دهیچسب چسب  

 

 آخه بود کرده کاریچ مگه شکست دلش

  پر ییچشما  با و خورد بغضشو

 و گذشت کنارش از شهیهم برعکس

گذاشت تنهاش  



  کنارش درخت یرو  و محکمش مشت

  آورد فرود

  با برخورد با دست پوست سرعت به

 خون و شد شکافته درخت سخت چوب

   اومد

چسبوند  درخت تنه به شوی شونیپ  

 

 خط یدار ینجوریا که تو به لعنت -

. من به لعنت....یشکنیم منو یقرمزا  

 

............... 

 

  آمده یعل و آبس که داد خبر توما

  هرمانن منتظر و ستادنیا



  و دیکش نشیسرآست یها دکمه به یدست

  کرد صاف موهاشو

  رفت نییپا آرامش با ها پله از

  یلبا ومدیم چشم به که یزیچ نیاول

   بود آبس چونه  ری ز ماسک و متورم

 رو ومدیم داشت  که یمحو لبخند

  گرفت جلوشو

  آبس کنار از گذشتن نیح و نییپا رفت

   گفت

 

! ماسک...ادیم  بهت دیجد مدل_  

 

  نگاهش یحرص  آبس که زد یشخندین

 آورده لبش سر هرمان که ییبل  با کرد



 متورم هم شیقسمت و بود شده زخم بود

  بود شده تر

  در چرخوند نشونیب گنگشو نگاه یعل

  باال شونه که  کرد نگاه آبس به آخر

   انداخت

 اتاقک شدند هرمان  نیموزیل سوار

  از ییبو دادیم یتر  خاص یبو خاص

   زدیم هرمان که ییعطرا جنس

 عطر رو نیماش یفثا کله که انگار

 و داد نیچ شوینیب باشن کرده یپاش

  صورتش یرو   رو یمشک ماسک

   توهم دیکش اخماشو و گذاشت

 



  نیب بود مجبور والیه اون بخاطر

کنه  خفه نفسهاشو ماسک یافهایال  

 

  نشسته یا شهیش سالن داخل یزیم دور

  بودند

  رو آبس و بود دهیرو اهیگ جا همه از

بود کرده طیمح اون عاشق  

 

  با چهره خوش و  جوان یمرد اومدن با

 متعجب نام دشداشه بلند یعرب لباس

 هرمان تنها کرد  شده بلند جمع به نگاه

  بود نشسته

  و نزاشت لبخند با  مرد که بشه بلند اومد

   گفت یدییبفرما



 یرو لبخند بود نی ری ش شیعرب لهجه ته

 بود هرمان زیم صدر آورد آبس لب

  دست و بودن یعل  و آبس راستش دست

   بود یخال اول یصندل چپش

 

زد یمهربون لبخند و نشست مرد  

معمول  طبق زد شخندین هرمان  

 

 وقت یلیخ نیحس خیش یاومد خوش_

 گهید کردمیم فکر  بودمتون دهیند بود

! میندار دارید  

 



  چرا دونستینم کرد نگاهش ناباور آبس

  آدم هم چندان که یخیش  از تصورش

   نبود یکم

 یبو که بود بزرگ شکم با رمردیپ هی

   دادیم عرق

 

 لبش که دیگز لب آورش شرم فکر از

  بکوبه محکم پاشو  شد باعث و دیکش ریت

  پر آخ یصدا نیح نیهم که نیزم رو

شد بلند خیش درد  

 نگاه پاهاش به که خیش به زده بهت

زد زل کردیم  

  ریز مردنه یها  صندل نیب مرد یپا

آبس لیاص چرم و یسنگ یکفشا  



 

 خیش سمت به شد بلند زده هول عیسر

   شونش یرو دست نگران و رفت

 گذاشت 

  دنید با کرد نگاهش و برگشت نیحس

 چشماش هم از متفاوت یا لهیت یچشما

بودن  قشنگ چقدر دیدرخش  

 باال دست کرد فراموش کل به پارو درد

 دست چشمهاش به خواستیم انگار برد

   بزنه

  گرفت راه یتو دستشو متعجب آبس

  کرد یم کورش وگرنه

دیپرس بلخره که بود آبس  

 



  حواسم اصل  متاسفم خوبه؟من حالتون+

  نبود

 

  شدیم خفه داشت دیکش نییپا  رو ماسک

  گفت باشیز چهره محو

 

  ییبایز یچشمها یلیخ شما_

  رو رنگ فیط چند انگار....دیدار

  کردن  مخلوط هم داخل

 

گفت و کرد یزیر خنده  

 

!نداره قابلتونو  دیدار لطف یلیخ_  



 

 و آورد در آبس دست از بلخره دستشو

سرجاش  بره زد اشاره  

 شما صورت یرو فقط چشمها نیا_

دیموند سرپا یلیخ  لطفا دییبفرما بائهیز  

 



 و هم یتو دیکش اخماشو یعصب هرمان

 سمت  شتریب دیکش رو آبس یصندل

 مماس پاهاشون رون  ک یجور خودش

   شدیم هم

 کرد نگاه اشون فاصله  به متعجب خیش

خنده ریز زد یپق یعل  

  کرد؟؟باورشیم یحسود داشت هرمان

!شدینم  

 و افتاد باشیز یها خنده به نگاهش

  رو طرف هر چرا دیکش یپوف کلفه

د؟یدیم رو یعل کردیم نگاه  

   فشرد مشتشو و  دییسا دندون یعصب

   زدیم تند تند قلبش



 یم قرارش یب شتریب یعال یها خنده

دینبا دینبا بود داده قول اما کرد  

 

  آبس بلخره دادیم تکون مدام پاهاشو

 باعث که زد پاش به یا ضربه که بود

بخوره خندشو شد  

  یعصب که خورد توما به نگاهش

  کردیم نگاهش

  وونهید لب ریز و کرد نگاهش متعجب

کرد  نثارش یخل  

  و دیکش باال رو آبس ماسک هرمان

 گفت 

 



  تو روسیو بمونه باال نیا سرماخورده_

! نشه پخش هوا  

 

  چشم با و کرد نگاه هرمان به اخم با

 دوخت خیش به گرفت رو نگاهش غره

 اما چرخوند نشونیب  رو نگاهش خیش

د ینپرس رو سوالش  

 

 کرد حس رونش  یرو رو یدست یوقت

 گوشت هرمان رفت فرو شتریب اخماش

  خیش با نیح ن یهم و چوندیپ  رونشو

کردیم صحبت  

 



 من االن تا گهید دهیرس خبرا بهت_

  تونمیم فکرته تو که یاون از شتریب

.! کنم کمکت  

 

 و دیکش اش دشداشه به یدست خیش

زد یلبخند  

 

 شما یخبرها که معلومه_

 شتریب مجتهد یآقا کی بلخره...رسهیم

!که ستین  

 

  گذاشت هرمان دست یرو دستشو آبس

 توجه یب هرمان  اما  کنه ول گوشتسو

چوند یپ  شتریب  



 یزی ر بشگون رو  هرمان دست یرو

 برگشت صحبت وسط  هرمان که گرفت

  آبس به ترسناکشو و غضبناک نگاه

 و اوردین کم اما  دیترس آبس که دوخت

  خیش به نگاهشو و رفت یا قره چشم

 دوخت

 

   کرد ول رو گوشت و کرد رحم بلخره

 به کرد رو گهید  نکرد نگاهش اما آبس

  چندادن هرمان که بود شده متوجه خیش

   نداره نیحس  خیش از یخوش دل

  ماسک و زد چونش ریز  راستشو دست

  داد نییپا رو

گفت  یدلبر  و خاص لبخند با  



 

  راستش دمتونید که خوشحالم یلیخ+

 رو یمرد نیهمچ با دارید انتظار اصل 

!نداشتم  

 

کرد ییگلو تو خنده خیش  

 

 چه بدونم کنجکاوم اما نطوریهم منم_

؟!دیکردیم درموردم یفکر  

 

 اصل  دیخند بلند  تصوراتش ادی با آبس

 چشمان به نبود اطرافش به حواسش

   نبود هم آبس صیحر



 

  فکر  اایخدا آخخ من...م+

 با چاق رمردیپ هی..هی..کردمیم

! عرق گند یبو و..گنده...شکم  

  و بلند قد نیا با شما اما نفسم هوف..اما

 نتونیریش و گرم عطر یبو و کلتونیه

!نیکرد نابود رو تصوراتم کل   

 

 انقدر چرا دیدرخش یم چشماش خیش

بود؟  نیری ش پسر نیا  

کرد صاف گلوشو  

 

  فکر...من مثل قایدق یدار لطف شما_

 نمتونیبب نکهیا محض به کردمیم



  یصندل به دیبد هی تک پوزخند با دیخوایم

دینزن هم لبخند کی یحت  خشک و  

 

باز دیخند و کرد  پرتاب هوا تو دستشو  

 

  من مگه ه یحرف چه نیا بابا نه+

  رمیم گرم زود من گهید آره...هر

! جون نیحس  

 

  و دیخند یعل کرد نگاهش متعجب خیش

کرد بسته و باز ن یسنگ پلکاشو هرمان  

 دیخند و اومد در بهت از بلخره خیش

زد یشخندین هرمان  

 



  مهد اگر دییها بچه  نیع چقدر جالبه_

!قردادمون سراغ میبر شد تموم کودک  

 

 در  اخم یکم و کرد صاف گلوشو خیش

برخورد بهش دیکش هم  

 

! دیبگ رو طتتون یشرا شما خب_  

 

  و لبش یرو  دستشو شصت هرمان

گفت  یاهم و دیکش  

 

 ۷۰ رمیگیم لیتحو که یبار  هر خب_

!ماست مال سود درصد  



 

  رفت فرو شتریب اخماش خیش

 

  درصد ۷۰کنم؟ قبول نویا دیبا چرا من_

من؟ درصد  ۳۰ تنها و شما  

 

  به توجه یب آبس و یعل زد یپوزخند

 هارو گاردیباد داشتن باهم اونا بحث

کردنیم مسخره  

 

  پنج ؟چونیبکن نکارویا دیبا چرا خب_

 یتو تییلویک ۴۶۰ یها محموله از تا

 برام کردنش  آزاد گرده ریگ گمرک



 نایا شامل درصد  ۷۰ ضمن در!دوسوته

!شهیم هم  

 

  افکارشو و برد هم یتو قیعم اخماشو

کرد  جور و جمع  

 

   قرارداد  هرمان طیشرا کردن قبول با

  شد بدل و  رد نشونیب در ییها

  به دعوت و داد دست باهاشون خیش

  تو نداد اجازه هرمان اما کرد ناهارشون

  کیش رستوران  کی یجلو خونه راه

  نیموزیل ستادیا مجلل



 یعل ییتا چهار بودن نشسته زیم دور

 به آروم بود کرده  طنتیش هوس دوباره

   دیکوب آبس یبازو

  ابرو چشم با گرفت توجهشو یوقت

  چشماشون با که  زد ییدخترا به اشاره

  دادنیم قورتشون داشتن یکنار زیم از

کرد زمزمه آبس گوش کنار  

 

م؟ یببند شرط_  

 

داد  ادامه یعل  گفت یا اره و دیخند  

 

!منن مال چهارتاشون راحت_  



 

زد  یپوزخند و  انداخت باال ابرو آبس  

 

 مال تا ده پس توئه  مال چهارتا اگر+

!منه  

 

  هرمان کرد نگاهش  تمسخر با یعل

 یچ دارن نایا که توما به زد اشاره

گن؟یم  

ارباب دونمینم گفت رلبیز هم توما  

 

 نگاه با شدند بلند  کدفهی آبس و یعل

 که دخترا زیم به  رفتنشونو کردن دنبال

  ستادنیا دنیرس



  تو یچنگ آبس شدندیم ینفر ده بایتقر

  تر بایز  و تر شلخته که زد فرش یموها

  شد

 

 ظاهر اون با و کرد صاف گلوشو

گفت ماسکش و بندهیفر  

 

ها؟ خانم  دارم نشستن اجازه+  

 

 و دندیگز لب یلوند با دخترها

   گفتن یدییبفرما

 هرمان و توما نشست کنارش هم یعل

 خواستنیم کردندی م نگاه بهشون ریمتح

کنن؟  یغلط چه  



زد چونش  ریز دست آبس  

 

 با زیم نیا یها نهیهز امشب خب+

!منه  

 

گفت  و دیخند یرنگ چشم و بلوند دختر  

 

؟یخوایم یچ درعوضش_  

 

  به بود تر یخجالت که ها دختر از یکی

گفت  رلبیز  و دیکوب بازوش  

 

! نیآذ_  



 

  روبروش جذاب  پسر به سرمست نیآذ

زد  یلبخند آبس کرد یم نگاه  

 

  رو بدون نفرتون چند بدونم خوامیم+

 بهم اشو شماره  خجالت و یسیوا در

! دهیم  

 

 به همه برد باال دست  همه از اول نیآذ

  و لشیموبا آبس بردن باال دس بیترت

   تکشون تک دست داد و آورد در

  معصوم چهره اون با یمشک مو دختر

بود بیعج ها نیا نیب  

 



گفت و زد یلبخند یعل  

 

!ندارم نجایا رو موز نقش بخدا من_  

 

 که اونها از یکی و دنیخند دخترها

  یموها اون با داشت یتر یشرق چهره

گفت سرخش خورده رژ یلبا و بلندش  

 

موز؟  جناب هیچ اسمتون_  

 

  به رو شیصندل و  زد یخاص لبخند یعل

  افتاده رونیب طره کرد کتردینز دختر

کرد نوازش رو موهاش دسته از  



 

 یبگ دیبا ام تو...یعل  گنیم من؟بهم_

! یعل  

 

 ییجورای اصل در دیخند دلبرانه دختر

بود همون جمعشون و گروهشون دریل  

  انگشت شد تر کی نزد یمشک مو دختر

 گرفت رو بود موهاش یرو که یعل

کرد  نوازش  

 

 شمیم  خوشحال!یعل خوبه_

..!آخخ....یب  

 



  به و بود دخترا با صحبت گرم آبس

  نداشت  توجه نوریا

 دست از محکم رو یعل دست توما

  دست اون همراه که کرد خارج دختر

   شد دهیکش هم دخترک

  دستشو اش شده مات افهیق به توجه یب

 خودش دنبال محکم برد دیکش و گرفت

 رستوران محوطه پشت به دتشیکشیم

 از یخال و بود شکل  نگیپارک بایتقر که

   بود یآدم هر

 

  و چشبوند وارید به و بدنش یمعطل یب

  یعل یلبا به لباشو



 تصرف رو دهان نچیا به نچیا زبونش

  دیبلع یم  داشت واقع در کردیم

   دیبوسینم

  شد جدا ازش داد خودش به یتکون یعل

دیتوپ  صورتش تو اخم با  

 

 من!یبوسیم منو باشه آخرت دفعه_

 یخی یعوض ستمین دستت تو مترسک

!یپروند سمویکِ  حاال اونور گمشو  

 

 یعل یحرفا به چقدر توهم رفت اخماش

داد  یم نشون واکنش ایتازگ  

 



 ام حاال کنمیم  بخواد دلم یهرکار -

!خرابت شیکِ  دنبال گمشو  

 

 توما نکهیهم توما پشت به محکم دیکوب

وار ید به دتشیکوب برگشت  

 

  با صورتش یتو و گرفت قشوی

دیغر تیعصبان  

 

 دفعه قویر کهی مرت نزن اضافه زر_

  تو اصل  نمتایبیم برم دورو باشه آخرت

!یستین من حد در  

 



  ول قشوی آخر در و گفت نفس نفس با

   دیچسب رو یعل  قهی ندفهیا توما کرد

 یدستا قفل دستاشو زد وارید به اونو

 یفضا نیب رو زانوش و کرد یعل

  گذاشت پاهاش یخال

 

  خمار یچشما  با و برد جلو  سرشو

  یعل صورت  تو کرد فوت نفساشو

 کنار و اون ی رو از کرد رد لباشو

کرد  زمزمه گوشش  

 

 یکس تنها!مخ رو  و یچموش یلیخ -

 یکلفگ احساس شهیم باعث که یهست

!کنم  



 

   شده مسخ یعل  لباش به یزی ر بوسه

 دست گذشت کنارش از و زد کنار رو

  خوشحال دونستینم گذاشت لباش یرو

  ناراحت ای کنهیم کلفه تومارو باشه

 محض یتفاوت یب از بود یهرچ بلخره

  بود بهتر

 و دیکش لباش یرو محکم دستشو

توهم کرد اخماشو  

 

 رو آبس من!غلطه  هم بهت کردن فکر_

!خوامیم  

.......... 



  آبس و زده چنگ محکم رو فر یموها

! اونا با دیکشیم خودش دنبال رو  

  یسع و داد فش رلبیز و کرد یا ناله

 بهم پاهاش و دست بره راه یجور کرد

   نخورن گره

  و سرد یباز اتاق داخل کرد پرتش

زد لب خشن  

 

! شو لخت_  

 

  و کند لباساشو شد  بلند درهم یاخما با

  ستادیا لخت

 یرو یمحکم  یلیس و رفت تر جلو

  دندون شد کج سرش زد آبس صورت



  تف رو خون و دهن  آب و هم به دیساب

 یکی هرمان نکرده بلند سرشو کرد

  زد بهش هم گهید

  یها بوسه یبود،جا شده سر صورتش

  دست برخورد با  هم شبشید انهیوحش

   دیکشیم ریت

   خورد یلیس دوباره و کرد تف دوباره

 بدن از و دیکش دستهارو  ستادیا پشتش

کرد  زونشیآو گوشت  مثل داد فاصله  

  چرخوندتش و گرفت پهلوش به دست

  دیچرخ  دور هی بدنش که

کردیم صحبت نیح نیهم  

 



 یب!یزنیم مخ!یریگیم شماره که_

 رد کنم می؟ترم!یار یدرم یباز صاحب

! کمرت؟اره؟ یرو تمویمالک  

 

 داشت تهوع حالت  و رفتیم جیگ سرش

  نزد یحرف اما

  یتو و برداشت رو یبزرگ گگ هرمان

  شدت با کرد دهنش

 بود گگ توش که یدهن و اخم با

  کردیم نگاهش

  اعتراف خواستینم کرد اخم هرمان

   بود شده یخواستن چقدر کنه

بود  ارزش یب سگ هی فقط اون  

 



  و دورنگ یچشما به دوخت و نگاهش

  گفت دلش ته و خاصش

 

! افسونگرت یها لهیت به لعنت_  

 

  بود کرده خودشون جذب رو خیش نگاه

  با نیحس خیش یآور ادی با کرد یاخم

  اجازه ستادیا آبس پشت یشتری ب حرص

  وحشتناک شلق شکل و طرح آبس نداد

   نهیبب رو

  یرو  وحشتناک ضربه ادیب خودش به تا

   نشست کمرش

  بخورد پوستش با اونچه داشت شک

   باشه شلق اصل  بود کرده



   بود مشخص بودنش زیت و بودن یفلز

   شتریب شدت با یبعد ضربه

  ناله تنها اما دیکش یم ادیفر گگ پشت

  شدیم آزاد

   دیدینم واضح و بود شده س یخ چشماش

 عضلت یگرفتگ و  پشتش سوزش

   بود دهیبر رو امانش کمرش و کتف

هرمان؟ بودتش زده چقدر  

 خود که بود یاونقدر اما دونستینم

 رو شده نینفر شئ نفس نفس با هرمان

  به نگاهش چرخوند چشم کنار کرد پرت

  افتاد شلق

 اون رهیم یاهیس  چشماش کردیم حس

  بود یکوفت چه



  دیکوب صورتش یتو یا ضربه هرمان

  دیکش رو گگ کرد نگاهش اریهوش که

   آورد نییپا و

 

 گرگ توله بود یچ امروز درس_

سرکش؟  یوحش  

 

  تنها نداشت شتریب خوردن کتک طاقت

  باشه عیمط بود نیا دلش خواسته

شد  قلب میتسل عقل  

 ورم یصورت و اشک از داغ یچشما با

گفت  دست ینیسنگ شدت از کرده  

 



  من..که ..که..گرفتم ادی..ای+

!دارم  صاحب..صاحب  

 

  یرو آورد  باال  رو راستش دست

کرد نوازشش و گذاشت آبس صورت  

 

 یچ زهیجا بودنت عیمط نیا واسه_

  نشو و پرو وجه چیه ازم؟به یخوایم

!یستین یچیه تو توله  

 

  یخون یلبا و فشرد  هم یرو پلکاشو

زد  زبون رو  

 

....ی ببوس گهید خوامینم+  



 

  اون  دید یوقت شد طاق طاقتش هرمان

  زد زبون رو یخون  یها گوشت  کهیت

  کردیم یدلبر ناخواسته

 آبس گردن  پشت دست طاقت یب

  دیکش دندون به لباشو و گذاشت

  و داغ هرمان و شد بلند آبس ناله

شد  تر سرمست  

   کردیم تکه تکه و دیبلع یم و دیبوسیم

 همون تو و زد  لبش یرو یا بوسه

گفت  یکینزد  

 که رو یزیچ ببوسم نکهیا!یمن مال تو_

!مربوطه خودم به!نه ای منه مال  



 
  رو وحشتناک شلق شکل و  طرح آبس نداد اجازه ستادیا  آبس پشت

نه ی بب  

  نشست کمرش یرو وحشتناک ضربه ادیب خودش به تا

 

   باشه شلق اصل بود کرده  برخورد پوستش با اونچه داشت شک

! بود مشخص بودنش  زیت و بودن یفلز  

 

  منطقه یرو که کرد جابه یکم شکمشو

  برد لذت و رفت یسردتر



  یرو کمرش یرو  خون یسیخ حس

  رفتیم رژه اعصابش

  یصورت و  درهم  ی افهیق با یعل

  و خواب یتو اشیقرار یب به ناراحت

   کرد یم نگاه یداریب

 نه ختیر یم نییپا تند تند اشکاش

 کنه درک یحت  که ویاسل نه مستر

  یچجور رو وحشتناک  زخم اونهمه

آبسش  کنهیم تحمل  

  اش کرده عرق  یموها و رفت جلوتر

   کرد ناز رو

 

 من برات رمی آخه؟بم..چرا...آبس_

!رمیبم  



 

 یصدا با زد یتشر و کرد یا ناله آبس

   نالونش و حال یب

 

 مزخرف..انقدر!تروخدا شو خفه..یعل+

 نگو

 

  به یا بوسه و کرد نوازش رو موهاش

گفت  و زد سرش  

 

  رمیبگ آرامبخش هی برم من بخواب_

!یبخواب کن یسع برات  

 



 دنید با رونیب اتاق از درهم یاخما با

 سالن سمت به که ها پله نییپا هرمان

 طعمه که انگار  کرد یغرش رفت یم

  کرد دایپ رو اش

 ها پله از تند  بلند و محکم یقدما با

 که بود پله نیآخر یرو نییپا رفتیم

د یکش رو اش  قهی پشت از یدست  

  قهی کرد آزاد و داد تکون محکم خودشو

 صورت یتو و  برگشت رو زشیبول

دیغر توما  

 

 یکجا نزن دست  من به گفتم بهت_

؟؟یدینفهم حرفامو  

 



گفت  یعصب و توهم کرد اخماشو  

 

 نداره برت دور گمینم بهت یچیه -

 نیا یجا به آبس کنار باال گمشو برو

! ایباز یهوچ  

 

  نثار و محکمش مشت اوردین طاقت

  کرد توما بایز دارو هیزاو فک

  نداشت رو انتظارش اصل  که توما

 یخال یچشما با و افتاد نیزم یرو

کرد زمزمه  و کرد نگاهش  

 

 عنوان به یحت اون!متاسفم ؟براتیعل -

کنهینم نگاهت هم شنهادیپ هی  



 

 شه بلند بود گذاشته نیزم یرو دست

 طاقت نتونست دستش مچ یتو دیکوب که

 شکستن یصدا بود  یکار ضربه ارهیب

   دیکش که یبلند ادیفر دیشن  رو استخوان

  هم رو فکرش یحت پروند رو یعل

  ادیب دردش انقدر کردینم

 که خدمه به توجه یب و جلورفت عیسر

   دیلرز لباش گرفتنیم رو دورشون

 

خو ..خو...حالت..حا...توما...توما..تو_

!توما..خوردم گوه..گوه...توما..به؟ت  

 



  به نگاهش حال یب با که ییتوما به

  گفتیم بود یا گهید یجا

 کرد دستش مچ به نگاه پرشد چشماش

  و کبود و بود اومده در یعاد شکل از

بود کرده ورم  

اومد  هرمان نگران یصدا که زد یهق  

 

؟؟؟ !توما..نمیبب کنار دیگمش_  

 

 هرمان که بشه بلند  اومد حال یب توما

 زد اشاره گاردیباد دو به نداد اجازه

   کردن بلندش اطی احت با و ستادنیا کنار

  منتقلش مارستانیب به زد  اشاره عیسر

 و گچ یبرا ی کاف دستگاه نجایا کنن



  نبود دستش استخوان از یبردار عکس

انداخت  یعل  به ینگاه دیتهد با  

 

  یبلد دعا یچ هر برگردم تا..فقط_

!باشه دهیند یجد بیآس بخون  

 

ب یعج بود شده مظلوم  

 

! امیب منم..منم_  

 

 شد یعصب باز که کرد نگاهش یعصب

د یتوپ بغض با و  

 



 شد من ریتقص..خب امیب خواامیم_

!اامیب خوامیم اصل   

 

  لب ریز و دیکش یپوف اخم با هرمان

ببا گمشو کرد زمزمه  

 

  آبس یبرا زد اشاره خدمه به رفتن نیح

   ببرن آرامبخش

 

 اون و بود ادشی هرمان دیگز لبشو یعل

بود رفته ادشی  

 

  یعاشق یادعا شد  بزرگتر بغضش

  بود یچ کردنش



.......... 

  کیت هرمان مغز یرو بلندش یقدما

  دیکل هیدندونا با آخر در دنیکشیم آف

گفت  خشم و حرص از شده  

 

! سرجات بتمرگ_  

 

  شونه هرمان صدا  با بود فکر غرق

 بهش یا غره  چشم دنیپر باال هاش

  رفت

 

 اومد دکتر و شد باز یپ یآ یو اتاق در

  یرو نشسته همونطور هرمان رونیب

  کردیم نگاه توهم  یاخما با یصندل



  یجلو دیپرسیم سوال تند تند یعل

کرد تر  لباشو و ستادیا هرمان  

 

  باعث مجتهد یآقا شرمندم..شر_

  کامل  دستشون ماریب اما بدم یخبرها

 خوردن جوش یبرا  استخوان و شکسته

 گهید ساعت چند  نداره رو یکاف  قدرت

 و میذاریم رو وقتمون نیبهتر ظهر

! میکنیم عملشون  

 

 نییپا اشکاش  و دیلرز فکش

  عذاب انقدر ناحق به خت،تومایر

 یب شکست صدا یب بغضش دیکشیم



 و شد اتاق وارد دکتر و هرمان به توجه

  کرد قفل صدا یب رو در

 اش دهیپر رنگ و دیسف صورت به نگاه

  کرد

 یقو یها آرامبخش لطف به چشماش

   بود بسته

 نگاهش یوقت  شد تر دیشد اش هیگر

  بالشتک یرو که  دستش افتاد،به

   بود کنارش یکیکوچ

 دیکش دست رو صورتش رفت جلو

 یتوما یجا به واقعا دیلرز یم دستش

  یبزرگ اون به



  دهید بیآس که دیدی م رو ییتنها  بچه پسر

 یبرا نبود کنارش  چکسیه و بود

شیدلدار  

 

  بود عمل اتاق یتو بود یساعت چند

  ازش بتونه نکرد باز رو چشماش یحت

بکنه یخواه معذرت  

  رو  ناخناش لشیموبا خوردن زنگ با

  رو شیگوش و درآورد دهنش یتو از

  دیکش رونیب  شلوارش بیج از

  میم و بایز فونت اون با آبس اسم

  یب چقدر فهموند بهش آخرش تیمالک

  یصدا که برداشت رو یگوش معرفته



  گوشش یتو آبس  حال یب و نگران

دیچیپ  

 

 هوی دیرفت ؟کجایخوب ؟؟؟داداشیعل+

؟!شده شی زی چ توما..نمیآخه؟بب  

 

زد پلک و داد قورت رو بغضش  

 

 دستش مچ من..من!زدم گند..آبس_

! آبس یوا...رو  

 

  شد باعث و اومد آرومش و گرم یصدا

شه  بهتر حالش یکم  



 

 یمنظور دونمیم من شیه..شییه+

  رو توما چقدر دونمیم خوب ینداشت

  مراقب االن باش آدوم یدار دوست

 یا اضافه زیچ  چیه به و باش خودتم

باشه؟  نکن فکر  

 

  رو  سرش و  داد قورت دهنشو آب

! نتشیبیم آبس که انگار داد تکون  

 

  داغ و ملتهب یپلکا  و کرد یخداحافظ

  و شد باز یاتاق در گذاشت هم یرو رو

  نظر به ازش اومد رونیب هرمان

   ومدیم یعصب



  رو یزیچ یگوش پشت فرد به تند تند

   زدیم تشر

  رونیب و عمل اتاق در شدن باز با

  سبز یلباسها  با یمرد اومدن

شد بلند تند مخصوص  

 

خوبه؟؟  حالش شد یآقا؟چ_  

 

  متعجب یعل دیکش  نییپا که رو ماسکش

 نهمهیا بود بیعج براش کرد نگاهش

دکتر بودن جوون  

 



  بعد یکم!بود زیآم  تیموفق خداروشکر_

 از بعد دیتونیم و  شنیم منتقل بخش به

!دیایب دنشونید به دارشدنشونیب  

 

  و کرد فوت  راحت الیخ  با نفسشو

 نهیس به دست هم هرمان کرد یتشکر

کردیم گوش دکتر یحرفا به  

  شونه به دیکوب  شد راحت که الشیخ

   یعل

 

 ویآورد باال که یگوه و نجایا یمونیم_

 یبرا یمشکل نی کوچکتر یکنیم جمع

 خودت بشه تیاذ و ادیب وجود به توما

!یدونیم  



 

  یا  دفعهی هرمان  که گفت لب ریز یاَه

کرد  نگاهش برگشت  

 هرمان به گشاد یچشما با کرد کپ

  و داد تکون تاسف با یسر که کرد نگاه

 رفت

 

 مشغول و  گرفت فود  فست یکم

 تکون توما یپلکا که شد خوردنشون

خورد یزیر  

 

  پر دهن همون با  موند دهنش یتو لقمه

  ور حمله و گذاشت کنار رو چیساندو

  توما سمت شد



  چرخوند صورتش  یتو نگاهشو عیسر

  کردیم زمزمه رو یزیچ داشت

 

  قابل آب کلمه برد نییپا  صورتشو

  بود صیتشخ

 

  کباری وانیل تختش کنار پارچ از عیسر

  اطیاحت با و کرد پر رو یکاغذ مصرف

داد خوردش به  

 

  کرد باز رو اش دهیچسب بهم یپلکا

  ریت دستش  که داد  بدنش به یزیر تکون

  دیکش

  دیساب روهم دندون



 متیمل  با و توهم برد اخماشو یعل

نخوره  وول گذاشت نشیس رو دست  

 

 اس لهیم دستت یتو..لطفا بخواب_

 جوش کج یدیم تکونش انقدر االن

!خورهیم  

 

د یتوپ سرد و تلخ  

 

 ی..ینجایا چرا..مهمه؟چ..برات -

؟ یچ آبس..اصل؟آ  

 

  یاعصاب با گفت تمسخر با رو آبس

 دهید قرمز پارچه یگاوها مثل داغون



  با شکمش به بزنه اومد کرد نگاهش

  شد زونیآو اش افهیق دوباره حالش دنید

کرد بغض و  

 

کنه؟یم درد یلیخ_  

 

  داریخر که حاال کرد ینم ناز یکم چرا

  یرو رو سرش و  کرد تر داشت؟لباشو

   کرد جا جابه بالش

 

!کنهیم درد..یلیخ..آره -  

 



  تا و ختیر نییپا و سرخورد یا قطره

 اشکش دنید با  کرد دایپ ادامه چونه

رفت توهم اخماش  

 

!یکن هیگر..که  نگفتم..نقو نق..یهع -  

 

 نیطرف به  سرشو  و کرد زونیآو لباشو

گفت توما که داد تکون  

 

  بهت..بهت..آبس  شیپ برو...برو -

......یاحت  

 

  یلبا به لباشو  و روش آهسته شد خم

 گرفت شکل یسی خ بوسه چسبوند توما



  کرد یم شیهمراه وقفه یب هم توما

 گذاشته یعل کتف یرو رو سالم دست

  بود

  به یزیر  بوسه و دیمک رو داغش زبون

  با مماس رو شی شونیپ زد نشییپا لب

گفت و داشت نگه توما  

 

  کنارش خوامیم االن که یکس تنها_

! ییتو...باشم  

 

 به تقه چند یوقت  بپرسه یسوال نتونست

 عمل مسئول که ی جوان دکتر خورد در

 داخل دیسف روپوش با بود دستش مچ

  شد



 با رفت توما سمت و بهشون زد یلبخند

   دیخند شتری ب بازش یچشما دنید

 

  یلیخ!دیاومد بهوش که خداروشکر_

!بودن نگرانتون  

 

 چشم که کرد ی عل به یمعنادار نگاه

  بهش رفت غره

 ادداشتی یزیچ  و کرد یزیر نهیمعا

  کرد

 

 یقو یلیخ خوبه حالت زمیعز خب_

! ییما مهمون روز چند هی اما..یهست  

 



   توهم برد اخماشو

 

  روز کی بتونم تشینها برم خوامیم -

!بمونم شتریب  

 

 و کرد نگاهش درهم یاخما با یعل

دیتوپ  

 

  دفعهی شده نابود دستت احمق خر کله_

  پس افتاد شد جدا مچ از راه تو یدید

لطفا سرجات نیبش  

 



 به خنده شدت از سرش دیخند بلند دکتر

  یرو اسمش به نگاه بود شده پرت عقب

گفت لبخند با و  کرد نشیس چپ سمت  

 

 چقدر شماام  دایببخش جون سپنتا_

!یخندیم  

 

 یکم صورتش کرد جمع بزور خندشو

گفت  خندون  یلبا با بود شده سرخ  

 

ه؟ یچ اسمت یا بامزه یلیخ_  

 

برد  جلو دستشو انداخت باال ابرو  



 

! هستم یعل_  

 

  لبخندش و فشرد یگرم به رو دستش

داد  کش رو  

 

!سپنتام منم یعل خوشوقتم_  

 



 

 )سپنتا( 

 



 توما نبود بود شلوغ یحساب سرش

 و دیکش یپوف زدیم ذوقش یتو یبدجور

  امضا و گرفت  لیتحو رو بار نیآخر

   رو یکاغذ کرد

  یا شماره دنید با خورد  زنگ لشیموبا

   گفت یا بله حوصله یب ناشناس

 نیحس  خیش دار لحجه و گرم یصدا

   اومد

 

  خوبه حالتون کمیعل سلم_

!صداتون ادیم ؟ناخوشیاخو  

 

   فشرد و دیمال یکم رو ابروش دو وسط

 



 ن،کارتی حس خیش  خوبم سلم_

  زنگ من با یاحوالپرس واسه  ه؟نگویچ

!یزد  

 

  آرامش با و آروم دیخند خیش

 

 شماام حال دنیپرس یبرا نه که چرا_

!برادر الزمه سعادت ؛یحت  

 

  از شدیم چندشش هاش ینی ریخودش از

 یچشمها به اون بود متنفر مرد نیا

  لهیت از و بود شده رهیخ گرگش توله

  بود برده لذت شیرنگ یها

 



! بزن حرفتو_  

 

   دیخشک اش خنده و شد یجد

 

! فردا یبرا..خوامیم و اولم محموله_  

 

   زد یپوزخند

 

 نییتع یندار نویا   تیموقع که یدونیم_

  زودتر خوامیم چون ی؟ولیکن فیتکل

  ستشی ر و راست  زودتر رمیبگ سودمو

 حوصله نداره برت هوا تورو اما کنمیم

!ندارم یریهواگ  



 

 یحت اونطرف،هرمان از زد نشخند

  ییبل  چه قراره کرد ینم رو فکرش

اد یب سرش  

 

 ما سره منت شما یکنیم لطف_

!پس  منتظرم فردا نیگذاشت  

 

 اعصاب کهیمرت کرد قطع حرف یب

  ریخ اومد شیگوش به یجیمس کن خورد

  با نفسشو بود توما یسلمت و دارشدنیب

! داد رونیب راحت التیخ  

 



  تنگ زخم و پرخون بدن اون برا دلش

  رو  چموشش گرگ توله شماره بود شده

   گرفت

  اش خسته و نالون  یصدا دنیشن با

زد  یشخندین  

 

؟!دییبفرما+  

 

! توله سلم_  



 

 

 



 رفت اخماش هرمان یصدا دنیشن با

گفت  تند و توهم  

 

ه؟ یچ بله؟کارت+  

 

  زد هیتک شیصندل به و زد یپوزخند

 

 یتونینم شد؟واقعا  دراز زبونت دوباره_

  نگه کوتاه زبونتو اون روز کی کل 

؟یدار  

 

 هرمان که یانگار داد چرخ چشماشو

نهیبیم  



 

ه؟ یمشکل..تونمینم نه+  

 

  یابرو و دیکش لبش گوشه یدست

د یپر باال راستش  

 

  زخماتو خواستم  یوقت بودنشو مشکل_

!ی فهمیم  کنم یضدعفون  

 

  با دیکش ریت کمرش توهم برد اخماشو

  نمک و آب  بزرگ سطل یادآوری

 



 اگر یحت..!یعوض خودخواه هی تو+

  ارزش برات یزیپش هم رمیبم

!؟یهست  یمستر چه تو...نداره  

 

  جز دینشن  رو حرفاش از کدوم چیه

د یغر و هم به دنیچسب اخماش مرگش  

 

 اون از بشنوم یاضاف زر گهید کباری_

 دندوناتو تمام!یدونیم  خودت فتیکث دهن

! احمق کنمیم خورد دهنت یتو  

 

 یچ یبرا کرد  نگاه لیموبا به شوکه

  که بوق یصدا  بود شده یعصب انقدر



  بالش یرو سرشو دیچی پ گوشش یتو

گفت لب ریز و گذاشت  

 

  برو!ضیمر ِش یپر  روان کهیمرت+

! کن درمان خودتو  

 

.............. 

 

  که گرفت توما دهن طرف به رو قاشق

زد  پسش سالم دست و درهم یاخما با  

 

  یکنیم نکارویا سالمه دو مگه -

!بروعقب  



 

  سوپ  از پر رو قاشق دوباره و دیخند

  کرد مارستانیب مزه یب

 

 خودم وگرنه بدمزس یلیخ بخدا_

 هم ها بچه از  کم درضمن خوردمیم

 االف منو بکوف حاال زدلمیعز یندار

!نکن  

 

گفت آخر در کرد نگاهش تعجب با  

 

  ماریب هی با برخورد طرز نیا -

 رو دکتره همون  اونطرف گمشو!ستین

!دارم کارش  کن صدا  



 

 یتو شد خم و هم تو کرد اخماشو

توما صورت  

 

 گمشو ایشد خودیب خودت دکتر؟از_

!جات بتمرگ  

 

  یعل یرو نیا  کرد نگاهش زده بهت

آبس یبرا یحت بود دهیند  تاحاال رو  

 

ت گف یخونسرد با  

  چه تو ؟بهیزنیم جوش یالک چرا -

 دوست لبخنداش!اصل خوامشیم دی؟شا

!بزن صداش برو ام حاال بود یداشتن  



 

  دهن یتو مشت با خوندیم دعا رلبیز

  چشه دونستینم هم  خودش نکوبه توما

  گهید نداشت دوست بود که یهرچ اما

  ستیب از احمقش لبخند  اون با سپنتا اون

  بشه رد توما اتاق هیلومتریک

 توما قهی و گذاشت کنار رو یفلز ینیس

کرد صاف رو  

 

  یافتاد فعل  یل یعل که شکر خدارو_

 یتونینم ام ی غلط چیه تخت یرو

  دکتر اون یدونیم کجا از بعدشم...یبکن

!هیت یب  یج ال جامعه جزو  



  پارتنر یدونیم کجا از باشه رمیگ

!نداره؟  

 

 رو همه داشت که ییباال هوش با

   داد حیتوض

 

  هی لباسش یرو  اسمش کتیات کنار -

 رشیز که بود شده دوخته کمون نیرنگ

یت  یب یج ال بود نوشته  

 یا حلقه حتما داشت پارتنر هم اگر 

انداخت یم دستش یزیچ  

  یآدم نیهمچ  پارتنر مطمئنن چون 

  و حلقه بدون پسرش دوست که زارهینم



  یتو هیا گهید کسه ماله نکهیا از نشون

! بچرخه  کارش محل و ابونایخ  

 

  کرد  وقت یکِ  رفت توهم  شتریب اخماش

  کنه؟  دقت انقدر

  در که بکشه تومارو یموها برد دست

  اون با سپنتا ی کله و شد باز تقه چند با

شد داخل لبخند  

 

نشدم؟ که خلوتتون مزاحم_  

 

گفت  لبخند با لب ریز یعل  

 



! قشنگ وسطش یدیر هیچ مزاحم_  

 

خوردنش  حرص از زد یلبخند توما  

گفت و شد داخل خنده با سپنتا که   

 

 بگم بهتره البته یخندیم بایز..اوه_

!یزنیم لبخند  

 

 که کرد یتشکر و کرد جمع لبخندشو

   سمتش دیچرخ  باز مهین دهن با یعل

 

  فکر زد؟؟خداروشکر عاا؟عاا؟لبخند_

  یلیخ صورتش  یها عضله کردمیم



 لبخندات دونستمیم  افتاده کار از که وقته

! یبش لیعل زدمیم  زودتر انیم ینجوریا  

 

 لباس یجلو دکمه  دو و دیخند بلند سپنتا

  رو یپزشک یگوش و کرد باز رو توما

گذاشت نشیس یرو  

 

د؟یکاپل...یا بامزه یلیخ_  

 

  به یقیعم نگاه داد جواب زودتر توما

گفت  و انداخت یعل  

 

!نه -  



 

روهم  دیساب دندوناشو  

  یچشما یتو و آورد  باال  سرشو سپنتا 

کرد نگاه توما  

  مداخله یعل که بود  هم قفل نگاهشون 

 کرد

 

 شده خشک دستت جون سپنتا_

؟ !زمیعز  

 

  و برداشت رو دستش و زد یلبخند

  یزی چ بست تومارو یها دکمه خودش

گفت  و کرد ادداشتی  

 



یبهبود به رو کامل  خوشبختانه..خب_  

  روز سه دو تا حداقل که بگم تونمیم اما 

  از بعد و خونه یریم  ییما مهمون گهید

 اگر و یایم دستت نهیمعا یبرا هفته سه

! ارمیم در رو لهیم باشه خورده جوش  

 

گفت و دیکش یپوف توما  

 

  هفته بشه؟سه تموم زودتر شهینم -

!کنم تحمل  نویا یچجور  

 

رفت جلو و  زد یا دلبرانه لبخند  

 



 رهیپذ امکان زیچ همه شما یبرا_

زمیعز  

 ممکنه کنم یکار تونمینم متاسفانه اما 

 دسته مچ چون و  نخوره جوش دستت

 هی نیهم یبرا ادی م شیپ یجد مشکلت

کن   تحمل  مارو روز چند  

 

انداخت  باال ابرو توما  

 

 نیا تحمل ستین شما تحمل من مشکل -

! مارستانهیب و گچ  

 

گفت  و دیکش لبش  یرو یدست سپنتا  

 



  از هر من و خونه یبر چطوره گمیم_

بزنم؟ سر بهت یگاه چند  

 

کرد یم نگاهشون بهت و حرص با یعل  

  تونستیم نه بگه یزی چ تونستیم نه

نگه  یزیچ  

 

  هم یخصوص دکتر شما جون دکتر_

د؟یهست  

 

گفت  توما به رو و زد یلبخند  

 

قائلم استثنا ها یبعض یبرا اما نه_  



 

گفت و زد یشخندین توما  

 

  امروز پس موافقم  شنهادتونیپ با -

 دیسی بنو رو  صمیترخ برگه عصر

!براتون زارمیم رو ام شماره  

 

  همون با گفت یا  باشه زد یلبخند سپنتا

  اتاق از رفت رونیب لبخند

 

زد یترسناک لبخند یعل سپنتا رفتن با  

  یها شهیر به یدست و دیکش یپوف

  کرد اخم و دیکش موهاش دردناک



  نگاهش شی لعنت لبخند اون با یعل

  کردیم

نبود  اومدن کوتاه آدم هم توما اما  

 دیپر  باال ابروهاش دید که رو سپنتا

از  یخبر  

  و نبود دیسف روپوش و فرم یها لباس

  دهیپوش رو  شیشخص لباس

 خوردن حرص بود جذاب نظرش به

   یعل

  رو نکشیع و ستادیا جلوش اومد سپنتا

  کرد جا  جابه دستش یتو

 



  من ضمانت با کردنینم مرخصت_

 محل امیم دارم حاال یشد مرخص

!کنم چک مارمویب استراحت  

 

گفت  و داد تکون سر یخنث توما  

 

!ستین یمشکل -  

 

 سالم دست دور دست حرص با یعل

  هیتک خودش به بدنشو و کرد حلقه توما

 داد 

 

!ینش تیاذ بده  هیتک من به عشقم_  



 

 داشت یچ  شیشونی پ به دیچسب ابروهاش

  لبش یرو یزیگفت؟عشقم؟لبخندریم

   اومد

 و گذاشت چشمش یرو رو  نکیع سپنتا

گفت  یعل روبه  

 

  ینجوریا کن ول رو دستش جان یعل_

 دهیکش کتفش نگا  نهیبیم بیآس شتریب

   ارهیم فشار شیم

 

  محکم فشرد هم یرو  دندوناشو یحرص

  حرص دینبا دیکش یقیعم نفس و



 رو  بود کرده بغل که یدست خوردیم

  کرد ول

  توما یانگشتا یتو   رو انگشتاش بجاش

  رو و آورد باال رو دستاشون و کرد قفل

گفت  ی زیر خنده  با سپنتا به  

 

 به که شد؟ممنون بهتر  حاال جون سپنتا_

!یفکرمون  

 

 لبخند و شد  درهم اخماش سپنتا

   زد یمصنوع

 یبرا رو یعل ی کارا کرد ینم درک

 یم توما به رو خودش انقدر یچ

 چسبوند؟ 



 

............... 

 

 دستور به که یمجلل  و مهمان اتاق تو

  بود دهیکش دراز بودن کرده هیته هرمان

   نشست کنارش لنگان لنگان آبس

 

!شده بهتر حالت  االن که خداروشکر+  

 

  همه یجا سپنتا گفت لب ریز یممنون

  شد خم آخر در کرد چک  رو لیوسا

  ری ز بالشتک که ینی ح و توما یرو

  صورتش یتو کردیم چک رو دستش

   گفت



 

 دوستات..مجهزه نجایا یچ همه..خب_

  امکان حد تا کن یسع...هستن که هم

 به رید و یبنداز عقب رو استحمامت

! باشه رید  

 

گفت و داد تکون یسر  

 

!یکرد کمکم یلیخ ممنونم -  

 

  باعث صورتش  یتو توما داغ ینفسا

شد  شی پرت حواس  

  لبخند و داد تکون طرف دو به  سرشو 

زد یهول  



  محکم رو آبس دست حرص با یعل

   داد فشار

 

 دیسف دست نیب نگاهشو  تعجب با آبس

 یعل سرخ صورت و فشارش از

  گذروند

 

 به که زد بازوش به یمحکم ضربه

کرد ول دستشو اومد خودش  

 

 با دیکش یپوف آبس منتظر نگاه دنیباد

گفت  و رفت دو اون به غره چشم اخم  

 



  بشکنه...جونم به دردت عشقم پاشو_

 تنت لباس ادیز میبر  بلندشو دستش

! نباشه  

 

 یزخمها ادی دونستیم رو یعل اخلق

بود  شده نیغمگ دوباره بودو افتاده آبس  

 

  هنوز دونستیم دیکش توهم اخم توما 

  رو آبس عاشقانه یعل هنوزه که

پرسته یم  

  توجهشونو گلوش کردن صاف با سپنتا

کرد جمع  

 



 داشته یزخم اگر  خب..اهم..که گمیم_ 

  مسکن یسر هی کنم نهیمعا تونمیم یباش

؟!کجاست زخمات...دارم فمیک یتو  

 

  اومد مسکن دنیشن از خوشحال آبس

  یعصب یعل که بزنه باال  رهنشویپ

د یکش دستشو  

 

 ایب کنم لختت ن یا جلو مونده نیهم_

!تروخدا میبر گمشو  

 

  خواستیم..حرص از دییسا دندون توما

  تنها  سپنتا با رو توما و ببره رو آبس

 بزاره



شد مسلط خودش به  

 

 مسکن بهت هم  سپنتا..بمون آبس -

!نهیمعا بدون!دهیم  

 

  به یسر توما که کرد توما به نگاه

 دییتا منتظر که انگار داد تکون مثبت

  بود اون

 

 هم یقیتزر مسکن کنمینم نتیمعا آره_

! دارم هم افیش و دارو و قرص دارم  

 

گفت  رلبیز یعل  



 

 ره؟چرایبم خوادیم نیا اعوذوباهلل_

  کونمم تو حاال نشست؟چرا دلم به اولش

ره؟ینم  

 

  خنده ریز نزنه بلند دیگز لبشو آبس

 یفضا و نشست توما کنار تخت یرو

کرد  اشغال رو مونده یباق  

  دستش به رو قرص هیومینیآلم ورق

   داد

کرد  تشکر و  

زد  یمهربون لبخند سپنتا  

کرد صاف گلوشو توما  



 

 اگر ارباب استراحت دییبفرما آبس آقا -

وفتهینم یجالب اتفاقات  دیشد بلند نندیبب  

 

  توما یاینگران از لب ریز و دیکش یپوف

   کرد تشکر

  بره اتاقش به که کرد کمکش یعل

 به که ییمسکنها و  یپزشک یگوش سپنتا

گذاشت  فشیک یتو رو بود داده آبس  

 

 دست کرد چک تومارو  سرم و شد خم

  گذاشت شیشونیپ یرو

 



! یندار که هم تب  خداروشکر خب_  

 

  دنبال رو کلماتش نگاهش با تنها توما

 شدنش هول باعث  نیهم و کرد یم

  شدیم

 بهش کنه پشت اومد  و زد یهول لبخند

  گوشه به خورد ریگ پاهاش ک بره

  خورد گره هم در و چهیقال

  فشیک افتاد توما یرونها یرو باشکم 

  یا  گوشه شد پرتش هم

 

  فرو سرشو خجالت با که دیخند توما

 خفه و توما یپاها یرو پتو یتو کرد

زد لب  



 

! شم بلند خوامینم..خوامینم..نهه_  

 

کرد  ییگلو تو خنده  

 

 بدتر فقط رو طتیشرا ینش بلند اگر -

! چرا؟ ی کرد قمبلش...یکنیم  

 

  دوخت باسنش به  نگاهشو و دیکش ینیه

  بودن اومده باال یا  مسخره طرز به که

   بودن چشم یتو و

 



 سمت برد دست سالمش دست با توما

  شد بلند ع یسر سپنتا که باسنش

 

! خدافظ..خد..رمیم من..م_  

 

 هم رو فشیک یحت رفت و دییدو و

رفت ادشی  

  خنگ ی پسره اومد لبش یرو یلبخند

   بانمک و

 نگاه به نگاهش اتاق یتو چرخوند چشم

  خورد در یال از یعل رهیت

 با یعل خورد گره درهم نگاهاشون

 از و گرفت نشویسنگ نگاه یدلخور

رفت در یجلو  



 

 بود نکرده یکار که اون دیکش یپوف

!پس کرد یم  ینطوریا باهاش چرا  

 

.............. 

 

.اَه گهید بسه یییعل+  

 

 دسر به یا گهید  ناخونک و بلند دیخند

  زد آبس

ازش گرفت رو قهر با  

 



 کار نیا از چقدر یدونیم خوبه+

!متنفرم  

 

  کرد ول بلخره و انداخت باال شونه

رو  شیشکلت دسر  

 

!کارم  نیا عاشق منم خب_  

 

  یهوف دو نیا بحث از کلفه هرمان

گفت  و دیکش  

 

!باش اتاقم یتو گهید قهیدق ستیب_  

 



  گفت یزی ر باشه

  با و برگشت سمتش  به باشه دنیباشن

کرد نگاهش یظیغل اخم  

 دونستیم کردیم نگاهش داشت منتظر

  تکون جاش از نگه رو کلمه اون تا

خوره ینم  

 

.!چشم+  

 

  رفت  باال و شد باز اخماش

 

 دوباره کرد یم نگاهش غمزده یعل

  و  بکر تن یرو نجسش یدستا بود قرار



  نتونه یچکاریه و   بچرخه آبسش یبایز

 بکنه

 

 در به یا تقه و دیکش موهاش به یدست

گفت ییاتویب هرمان زد  

 یتو یلیخ که یزیچ نیاول شد داخل

  بود چشم

  هرمان سرخ یچشما و درهم یاخما

  بود

 

 اتمام ییزایچ ی راجب باهات دیبا_

!کنم حجت  

 



  یصندل یرو نشست رفت جلوتر

هرمان زیم جلو یراحت  

 

 و زیم پشت از شد بلند هرمان

نشست روبروش  

 

  به نمیبب گهید کباری هیکاف..خیش راجب_

  پوستتو یدیپر  هرز ای یدیخند روش

 و کنن درست کفش برام دمیم کنم یم

 تا دمیم نشون هم هام ویاسل هیبق به

!براشون بشه عبرت درس  

 

  بود نجایا آبس هنوز توهم کرد اخماشو

   زدیم دی جد ویاسل از حرف و



 

دمینپر هم هرز نکردم یکار چیه من+  

 

  آبس رون یرو و کرد بلند رو پاش

فشرد  یکم رو اش پاشنه و گذاشت  

 

 بشنوم دیبا جوابم در که  یزیچ تنها_

!چشمه  

 

گفت لب ریز  

 

! چسب+  

 



  توله اوردین خودش یرو به اما دیشن

 شد بلند بود چموش یلیخ گرگش

  دیکش جلوتر رو شیصندل

  بود آبس یسانت  کی تو نشست یوقت

 چرخوند صورتش یتو رو نگاهش

بود چشماش و لبا به آبس نگاه  

 و دیکش لباش یرو  رو شصت انگشت

  گرفت فکشو  گهید انگشت چهار با

 

 یدندونها یرو رو شصتش انگشت

 با کرد دهنش داخل بعد و دیکش هم آبس

 گوشت کردن منگنه مشغول گرید دست

بود  رونش  

 



!یچموش و تخص که واقعا_  

 

 دلبرش و ییجادو یچشما اون با

  شصتش انگشت به یسیل و کرد نگاهش

 زد

 

 و کرد جمع رو ومدیم داشت که یلبخند

دیکش آبس نرم زبون یرو رو انگشتش  

 

  رو اون یسیخ و  درآورد رو انگشتش

کرد پاک و دیمال آبس صورت به  

 

  به ینگاه گرفت دستش با رو فکش

  کرد سشی خ و باز مهین یلبا



  یرو لباشو نگاهش و حرف چیه بدون

  گذاشت اونا

 یم گازش دیمک یم و دیبوسیم خشن

خورد یم و زد  

.......... 

بود شده آزاد هم بارش نیسوم  

 سودش باعث  هرمان بگه تونستینم

  و بوده دوطرفه  سود نیا اما بود نشده

خواست ینم رو نیا  

 

  پسر اون از دیبا ی ول فیح دیکش یهوف

کرد یم استفاده  

 



  پسرک اون شماره  و برداشت رو تلفنش

گرفت رو یا لهیت چشم  

 یتو اش گرفته یصدا اول بوق با

د یچیپ گوشاش  

 

؟!دییبفرما..بله+  

 

زد لبخند و کرد صاف گلوشو  

 

!آبس آقا السلم و کمیعل_  

 

  شمارشو جاخورد خیش یصدا دنیشن با

 شبشید نیهم بود؟خوبه آورده کجا از



  برش دورو بود  کرده دیتاک هرمان

 نباشه 

  گوشه زنگ عیسر  و نشست تخت یرو

  نداشت دردسر حوصله زد رو تخت

شد  پخش هرمان اتاق یاشتو مکالمه  

 

 ن؟حالتونی حس خیش دییشما عه+

! بهتون؟ نجایا گذرهیم خوبه؟چطور  

 

 لبخند و دیکش بلندش دشداشه به یدست

   زد یزیر

شدیم دهیشن داشت مکالمشون  

گفت  طعنه به  

 



 دونستمینم! زمی عز گذرونمیم خوب_

! شنیم شنود ها مکالمه  

 تیامن نه؟اماییپا کشور نیا تیامن انقدر

! اس همه زده زبان که همتاش یب  

 

  پوف گرفت هوا  یرو  رو اش کهیت

  هرمان طرف اون  از دیکش یا کلفه

فشرد  دندون  

 

 یشیم  ناراحت جان نیحس+

  همه اتفاقا الزمه  تمونیامن چرا؟بخاطر

!ستنین اعتماد قابل شما مثل که  

 

د یخند یمصنوع و زد یپوزخند  



 

!آبس نمتیبب خوامیم_  

 

............. 

 

  خودشو بار نیهزارم یبرا دویکش یپوف

دیکش کنار یعل دست از  

 

 اعصابم تو ید یر داداش اه یییعل+

!نویا یکرد چک  بار هزار...گهید  

 

  کم که یینگاها اون از کرد نگاه آبس به

   نهیبب ازش ومدیم شیپ



عصبی   و شدیم رهیت چشماش  

 

  بغلش یتو دستشو و کرد یاهم توما

 به نگاه نگران  سپنتا که کرد جا جابه

  کرد دستش

 

! برم من تونمیم آقا -  

 

  نگاهشو سرخش یچشما با هرمان

  رو ابروش دو نیب چرخوند نشونیب

د یمال یکم  

 

 بار هزار کنم فکر توما_

!بره دیبا  خودش..نه..یدیپرس  



 

  یعل داد تکون مثبت به سرشو هم سپنتا

گفت  یعصب  

 

  شیفرستیم یدار یآبس؟؟متوجه چرا_

 سالم یکنیم نی تضم ر؟تویش دهن تو

 آدما جون شم؟اره؟اصل یپ گردهیبرم

مهمه؟ برات  

 

  تنها رو آبس بود مجبور نکهیا بخاطر

  یعل یحرفا  و بود یعصب بفرسته

  کرد یم شیعصب شتریب

  و درآورد رو اش اسلحه حرکت هی یط

گرفت  یعل روبه  



دیکش نعره  

 

ببندممم؟؟؟ من اااای یییبندیم دهنتووو_  

 

 آبس دیپر  رنگش شد گرد چشماش سپنتا

   رفت هرمان سمت کرده هول

  داشت هرمان اوردینم کم اما یعل

 مرگ سمت به  رو اش دردونه زیعز

داد یم هل  

 

....ب کههیمرت کنمممینم بس نههه_  

 

 توما



  گذاشت دهنش یرو  رو سالمش دست 

 خودش کردیم یسع دتشیکش عقب و

  رفت کمکش به سپنتاهم کنه آزاد رو

 

  آهسته رو اسلحه سر دیکش یقیعم نفس

  یچشما یتو و رفت جلو آورد نییپا

رد  زل هرمان سرخ  

 

  که بگم شماهم به دیبا کردمینم فکر+

! وفتهینم برام یاتفاق  

. نداشتم انتظار شما از  

 

  یزیچ تنها اما حرفاشو زدی م تمسخر با

بود  آبس یسلمت بود  مهم براش االن که  



 خم عقب به سرش زد  چنگ موهاشو

 شد

  و دیکش اش بنزه گردن پوست  به شوینیب

کرد زمزمه  

 

 ،سالمیریم سالم...یمن مال تو_

 برده دنبال ندارم حوصله یگردیبرم

 گرگ توله!بگردم  جون سگ و دیجد

! چموش  

 

 فکر به هم هنوز کرد یعصب خنده

کرد  صاف سرشو  بود دیجد ویاسل  

 

!ارباب...رمیمینم نکشم شمارو تا_  



 

  و شد رد کنارش از و گفت تمسخر با

  یکم ومدیم بنظر که یعل سمت به

رفت شده آرومتر  

 

 یجد و دیکش کمرش یرو یدست توما

 گفت 

 

  فقط کارات نیا با خودتو کن جمع -

!یکنیم  شتریب رو اشینگران  

 

دیکش لبش به یدست سپنتا  

 



 بهت  مسکن تونمیم من..م_

!یخوابیم  چندساعت..چند..بدم  

 

 پسره که دوخت سپنتا  به  و خشنش نگاه

  شد  روح قبض چارهیب

  سپنتا  شونه یرو دست  کرد مداخله توما

 گذاشت 

 

 هم االن تا ممنونم...برو تو یخوایم -

! یکرد کمکون یلیخ  

 

 داشت ییجورای توما..شد ناراحت

  دنیفهم هردو  عیسر کردیم رونشیب



  گرفته یصدا اون با یوقت ناراحته

کرد صحبت  

 

خدافظ..رمیم باشه_  

 

 نداشت دنیکش ناز حوصله دیکش یپوف

گرفت رو بازوش  انداخت دست نیب نیا  

 

 بخاطر من...یشیم ناراحت چرا -

!یشیم تی اذ خب..گفتم خودت  

 

  که گفت یا باشه و داد تکون یسر

بره  نداد اجازه هرمان  



 

  و کردم اعتماد بهش که کجا؟؟حاال_

  آخرش تا دیشن زارویچ نیا و موند نجایا

!مونهیم هم  

 

 که نده اجازه و کنه اعتراض اومد توما

  کرد بهش نگاه کی تنها هرمان

  عقب باخودش هم  سپنتارو و رفت عقب

یعل کنار دیکش  

 یموها کنار ییجا  رو زیر کلت هرمان

  کردنش حس با  زد دست رو بود آبس

داد رونی ب نفسشو  

 



  مشکوکه یزیچ یکرد حس هروقت_

  یاریب اتو اشاره انگشت هیکاف فقط

  اعلم ما به چشمات لنز چشمات یجلو

  یا اضافه گوه هرموقع نکهیا و کنهیم

  همه ما! کن خلصش فقط خورد

!میمنتظرت  

 

  گرفت اعتماد حس  ازش بار نیاول یبرا

پشتشه  کوه مثل نکهیا حس  

  کرد بغلش محکم دویکش دستشو یعل

 شکستن یصدا که یجور محکم یلیخ

اومد  قلنجاش  

 



  یبرنگرد..یبرگرد  سالم یبر دیبا_

!آبس کشمتیم  

 

 دشیتهد و  گفتیم نارویا هیگر با

  کردیم

بلند  دیخند  

 

 نیاول خودتو کن جمع عع نشو احمق+

مگه؟  بارمه  

 

  زونیآو یلبا با و  دیکش باال شوینیب آب

  گفت یا باشه

  یاینگران یبرا رفت ضعف دلش

دیبوس گونشو محکم باشیز  



 

 خودتم مراقب..انقدر نباش صگ توله+

!باش  

 

  به رهیخ رهی خ توما بلخره دیخند

 داشت دلش کردیم نگاه اشیدلبر

دیترکیم  

 خودش به گرفت قرار جلوش که آبس

  بده دست باهاش کرد دراز دست اومد

   رفت آبس آغوش یتو که

زد  کمرش به ضربه چند آبس  

 

 و خودت مراقب نیآفر بابا کن شل+

!باش ما وونهید یعل نیا  



 

  چرخوند نگاهشو.داد تکون یسر یجد

  حسرت با یا  گوشه که ییسپنتا به

  خورد کردیم نگاهشو

 یشاد خانواده چه  کردیم فکر پسرک

 هستن

 هم رو اون کبارهی به و رفت جلوتر

  زد بهتش که  کرد بغل

  نوازش دستشو  و دیخند گوشش کنار

دی کش کمرش یرو وار  

 

  یُدک باش خودت مراقب توام+

! خوشگله یلیخ چشمات..جون  

 



 اش خنده سپنتا که گفت وار زمزمه

   گرفت

 رو همه چرخوند جمع یتو نگاهشو

   بود کرده بغل

هرمان جز  

  یم بغلش دیبا..ستادیا جلوش دیترد با

 کرد؟

 و سفت نگاه بیج به دست هرمان

بود انداخته  چشماش یتو سختشو  

 

  بغلش نرم و آهسته و رفت جلو یقدم

د یچیپ  تنش دور دستاشو هرمان کرد  

 دیکش آبس گوش کنار  یموها به شوینیب

گفت خشن و  



 

 گرگم توله یگرد یبرم سالم یریم_

؟ یدیفهم  

 

  تخص یروز  که یآبس گفت یچشم

   بود ویاسل نیتر

  که بود شده یوح همشون به که انگار

  باهم داشتن که وفتهیب یبد اتفاق قراره

کردنیم رفتار خوب  

  نیموزیل کنار در یجلو به همه یوقت

 یا بوسه و گرفت رو آبس یموها رفتن

رفت کش لباش از  

 

!باش خودت مراقب_  



 

شد یخاک یا لهیت یچشما  

 

!توام+  

........... 

 

  خاک یبو شد  یا شهیش سالن وارد

بخش  آرامش و دادیم خورده سیخ  

نشست  لبخند با و دیکش یقیعم نفس  

  

  پاش به وارد یلبخند با نیحس خیش

نداد  اجازه خیش که ستادیا  

 



!دینی بش دینیبش..یآمد خوش یبیحب_  

 

   کرد تشکر و کرد حفظ رو لبخندش

 

 با و انداخت پا  یپارو و نشست خیش

گفت  یخاص لبخند  

 

! دیکرد عمل قولتون به..دیاومد تنها_  

 

کرد نگاهش یجد  خیش که گفت یا اره  

 

 ییها شنود و ها اسلحه خودت بهتره_

! یاریدرب انو متصل بهت که  



 

 

  گوشش یتو شنود  لهیوس به هرمان

 خیش دینبا اما زد یشخندین و دیشن

گرفتیم کم دست رو نیحس  

 

 کرد حرکت نه و  انداخت ابروباال آبس

زد یحرف نه  

 با بود کلیه درشت زد صدا رو یمرد

   رهیت پوست

 بود دستش یدستگاه اومد جلو مرد

 ییجا درآورد گردش به آبس بدن یرو

داد  یبوق ی صدا موهاش یحوال  

دیخند زیر آبس  



 ییجا کردن  خارج رو  زیر اسلحه

   کردن دایپ چاقو هم پاش مچ کینزد

 رو همه که بود هم گهید اسلحه چند

  گرفتن

 لنز و داشت  رو شنودش تنها حاال

 چشمش 

 

 بره کلیه درشت مرد زد اشاره خیش

  زد یچرخ آبس دور و شد بلند

 

 الزم واقعا لهیوس نهمهی؟ایترسیم_

!نبود  

 



 هرمان زد یپوزخند حرفش بنده پشت

  دییسایم دندون

  دیکش یقیعم نفس آبس

 

  یسع ندارم اعتماد توش که ییجا+

! باشم داشته رو کامل زاتیتجه کنمیم  

 

داد فشار و گذاشت شونش یرو دست  

 

  اعتماد بهم ستی ن  قرار نجایا..درسته_

میکن  

 

............ 



 

 کنده پر مرغ ن یع که بود ساعت دو

رفیم راه  ور اون نوریا  

   رو اتاق متراژ گهید بود کرده حفظ

 و گذاشت صورتش یرو دست یعل

  فشرده غم از داشت که دلش کرد یسع

کنه  آروم رو شدیم  

 و نشست یصندل یرو کنارش سپنتا

  دیمال رو هاش شونه

  ستبرش نهیس به  شد شل سر ناخودآگاه

پرشد چشماش و برد پناه  

 

 چوقتیه...بشه شیزیچ..اگر..اگ_

! بخشمینم خودمو  



 

  یتوما به رو و کرد نوازش رو بازوش

  ستین یزیچ یمعن  به پلکاشو نگران

گذاشت  هم یرو  

 

  هیقو مرد اون... خوبه حتما شیییه_

 گهید چندساعت..هست خودش مراقب

گرده یبرم سلمت به هم  

 

 کرد یخال قشویعم نفس فقط نزد یحرف

   رونیب

  اتاق یفضا یتو که یبلند بوق بوق با

  دنیپر ازجا همه دیچیپ

  بود چشماش لنز بوق یصدا



  ومدیم شنود یصدا نه که بود دوساعت

   لنز نه

بودن  نگران همه  

 حداقل ای انگشت از از یعکس منتظر

بودن آبس دست  

 

  بزرگ ی صفحه  یرو که یزیچ با اما

   افتاد ید یس ال

کردن  نگاه  کرده کپ همشون  

 

  یرو نشست دیترک باصدا بغضش یعل

   زد زار و نیزم

  و دیپر تیعصبان از پلکاش هرمان

 اومد خودش به یوقت دیساب دندوناشو



 یخون ادیز فشار از یحت چشمش رگ

 شد

 

 و گرفت کیت ی عصب و اخمالود توما

رفتیم  چپ به یهع گردنش  

  

  رو ریتصو به بهت با یا گوشه سپنتا و

بود زده  زل روش به  

 

  ختهیر بهم انقدر که بود یچ ریتصو

 بودن؟

 

  نداشت اول بند  که آبس اشاره انگشت



   شناختنیم رو جسم اون شون همه

  بزنن گول رو خودشون تونستنینم یحت

  اس گهید یکی که

  صفحه هیرو خوردن زنگ عکس

   افتاد یمشک

   داد  جواب یمعطل یب

 کننده منجز لبخند اون با بود کال ویدیو

 دهن بلخره نی دورب به بود زده زل

کرد  باز رو فشیکث  

 

مجتهد؟  جناب شاهللیا دیخوب_  

 



  یجونیب جسم به رو گرفت رو یگوش

  باز چشماش و بود افتاده تخت یرو که

 نبود

اره یب بدست رو ش یخونسرد کرد یسع  

 

 به دست...کثافت کهیمرت یبدکرد_

! یزد اموالم  

 

 دینلرز دلش ته گفتیم اگر بود دروغ

دیخند بلند اما ترس از  

 

 ییبایز بدن...که نزدم دستش هنوز_

  روش دستمو ی وقت دارم دوس..داره



 اغوا و ییشهل  یچشما اون...کشمیم

  نمیبب رو اش کننده

 

 ادیفر و شد بلند طاقت  یب که بود یعل

  تو دیکوبیم وقفه یب مشت با دیکش

ی ا شهیش اهیس صفحه  

  ختی ری م دستاشش از خون

  یا قطره هم هرمان  راست چشم از

خت یر  چونش یرو تا قرمز  

 

  کنترلش رفتن جلو عیسر  سپنتا و توما

   دادیم تکون خودشو وار جنون اما کنن

 زد یپلک و دیکش یقیعم نفس هرمان

زد  یسوز چشمش  



مرگ یبو و  جنس از زد یلبخند  

 

!!زد دست زد؟آره گرگم توله به دست_  

 

........... 

 

 شده بسته یدیسف بانداژ  با که یانگشت به

  کرد نگاه بود شده کوتاه حاال و بود

 

 و هرمان ب دوباره زد زنگ خیش یوقت

 و شده آزاد رو جنساش تمام که گفت

  خوادیم رو یقبل یسودها

   دیخند یکل



 

  رو جنساش کرد؟هرمانیم یفکر چه

شده؟؟ گرفته سود علوه به بده  

  دیخند دوباره

  کردیم حس رفتاراش دنید با خیش

  از یمیس انگشت بنده کی قطع یبجا

 مانند وونهید نطوریا ک دهیچ مغزش

  خندهیم

 

شد  باز  شدت با در کبارهی به  

 

 سالن یتو صبح  که بود یمرد همون

   گشت رو بدنش

گفت  زنان نفس نفس عجله با  



 

!رفته لو جامون..جا..قربان..ق_  

 

 توش که  یفعل مکان فقط جا از منظور

 که بود ییانبارا تمام بلکه نبود بودن

 یم یدار نگه رو قاچاق یها محموله

  کرد

   کرد نگاهش زده بهت

 

  ؟؟؟چطوریگیم یچ..چ_

  گمشو خور  مفت یاحمقا...ممکنه

!!کنار  

 



 و نیزم کرد پرت کلیه اون با رو مرد

رفت رون یب عجله با خودش  

 و دشداشه داشتن بخاطر راه تو اما 

 یسکندر پاها نیب فاصله بودن محدود

خنده  ریز زد یپق آبس که خورد  

 نجایا یعل اگر گفتیم ذهنش یتو و

شدیم یچ بود  

 

 رو مرد اون که یجور دیخندیم بلند بلند

  که آورد شانس بود  انداخته خنده به هم

  به وگرنه بود شلوغ  سرش یادیز خیش

د یرسیم حسابش  

  قفل در و رفت  هم مرد اونا رفتن بعد

 شد



کرد بر دورو به ینگاه  

  مطمئن نیدورب بودن خاموش از یوقت

  شد

 به ختیر نیی پا دونه دونه اشکاش

 زد یزیر هق و  کرد ینگاه انگشتش

  بود خیش خوردن ی سکندر ادی با باز اما

گرفت  خندش که  

 

 کرد پاک اشکاشو یجد و یقو شد بلند

گشت لنز دنبال  

  دونستینم دهی خواب کردیم فکر خیش

   داره نظر  ریز کاراشو تمام

 و کامل لوازم با  بود بزرگ یاتاق تو

خواب   سیسرو  



 اون که بود یجور و بسته اما ها پنجره

نشه  مشخص طرف  

 

 بدنش به یا تقه و زیم ریز برد دست

!بود یخال زد  

کرد بازش فشردن و رفتن ور یکم با  

  برشون عیسر زد  یلبخند لنزها دنید با

   گذاشت  چشمش یتو و داشت

 

 عیسر  نکرد توجه اما سوخت چشماش

زد پلک دوتا  

 

 و بودن نشسته سپنتا  و یعل اونور از

  بود دستش پانسمان مشغول سپنتا



  شکسته ی صفحه  از که یزیر بوق با

کردن بلند سر  زده بهت هردو اومد  

 

  یرو  رو ریتصو زحمت  و زور به

  یگنگ ریتصو که  انداختن دیسف وارید

  آبس لبخند با صورت از اومد

  یرو  دستشو و دیخند بلند بغض با

دیکشیم وارید  

 

  هزار مردم احمق بهت آبسم؟؟لعنت_

 پاره خودم کونتو کنم داتیپ..بار

..!برم لبخندت اون قربون..کنمیم  

 

گفت   و  سپنتا سمت برگشت  



 

  لنز یرو از رو ردش رمیم دارم_

ارمشیم رمیم و زننیم  

 

  نگاه اطراف به یهع نگران که سپنتا به

د یکش یپوف و کرد ینگاه کردیم  

 

  یزیچ تو ییترسو  چقدر...بابا یا_

 خورنیم گوه..خورنمونینم..که ستین

! زنمیم رو همشون  

 

  معمول طبق دهنش یتو کرد ناخناشو

زد دستش پشت یا ضربه یعل که  



 

  ریز اون انگل  مثل؟هزارتا یدکتر_

! دهنت تو یکنیم یهع هست  

 

 نگاه  ناخناش به و  داد قورت دهنشو آب

  پس بود ادیز  دنشونییجو لیم کرد

  برد دهنش یتو دوباره و کرد سکیر

 

  با بزنه یحرف سمتش برگشت یعل

  دنهییجو مشغول دوباره که دنشید

  تندتر داد دستور راننده به کرد یاخم

   برونه

   سپنتا سمت برگشت



  حرکت از دندوناش ظشی غل اخم دنید با

زد خشکش بایتقر و ستادنیا  

 

  یها خنده فقط ریاخ دارید چند نیا تو

  اخماش دنی د و بود دهید رو یعل

ترسوندتش یم یحساب  

 یتو و گرفت  نییپا رو دستش یعل

  گرفت خودش دست

 یدندونا با و گرفت محکم رو فکش

گفت  یرو شده دیکل  

 

  تو یکرد نارویا نمیبب گهید کباری_

 خوردت به ناخن لویک هی دهنت

؟؟؟یدیفهم..دمیم  



 

گرفتیم  تهوع حالت فکرشم با  

  کرد حس زد آخر که یبلند نسبتا داد با

  شد روح قبض لحظه هی

  یدم یفهم و کرد نگاهش کرده بغض

 گفت 

 

  یادیز جوان دکتر بود رفته ادشی چرا

داره؟ یا شکننده  و حساس هیروح  

 

 ییدلجو سمتش برگشت و دیکش یپوف

  و زونیآو یلبا به نگاهش که کنه

افتاد اش پرشده یچشما  



 رهیبگ گاز محکم کرد هوس لحظه کی

بودن  وتیک حجم نیا بخاطر گونشو  

  حال یب دیخند

 

بودن  نکرده دایپ  رو آبس هنوز  

 

 داد دیببخش جون یدک گهید بسه_

  کل  هیثان دو لوچتو و لب کن جمع..زدم

رمینگ گازت دارم طاقت  

 

دو....کی  

 



  و دراومد بهت از دو دنیشن محظ به

  چشمش به دستشو و کرد جمع لباشو

  زد یلبخند و دیکش

 

دیکش و  لپش و دیخند هم یعل  

 

 کنار درست ی بیمه یصدا دنیشن با

  از زده بهت و دنیپر  دو هر گوششون

کردن نگاه رونیب به یعل سمت پنجره  

 

  شد منفجر کنارشون ینیماش

 

 و گرفت سبقت کننده منفجر نیموزیل

  ستادی ا نشونیماش با مماس



بازشد نی موزیل در حرکت نیح  

 در دیکش یراحت نفس توما دنید با

کرد باز  رو ییکشو  

 

 و کرد نگاهشون درهم یاخما با توما

دیکش داد حرص از آخر در  

 

 دییا یب گفت شمااا به یک -

کردممم؟؟ دیتاک بار رون؟؟؟هاااا؟؟چندیب  

 

 آخر در و کرد  نگاهش خونسرد یعل

 گفت 

 



 حرص انقدرم زمیعز بزار دهنتو در_

! ییزایم نخور  

 

 یاروم ضربه یعل اما دیخند زی ر سپنتا

زد  پاش به  

 

 کمی بزا!نکن خراب و ابهتم شیه_

. بخوره حرص  

 

  کرد زمزمه و زد یلبخند سپنتا

 

!  داره گناه_  

 



 نگاهش بیعج ینگاه  اون با و برگشت

  زد زل توما به دستپاچه که کرد

  دیکش جلو و خودش  بلخره هرمان

   بزنه یحرف

 

 لو انباراشون تمام..همتون دیش خفه_

 احتمال به که ییجا میریم میدار و میداد

!اونجاست آبس درصد ۹۹  

 

  شونه به دیکوب و زد یبزرگ لبخند یعل

   برونه تر تند کرد درخواست و راننده

.......... 

 



  شروع خودش زبون به گفت  یظیغل اه

غر غر کرد  

   دیخند بلند بود  گرفته شیباز که آبس

 

  زودتر کاش..خوشحالم یلیخ+

م یدیدزدیم  

 

  زد یپوزخند خیش

 

  نپخته و احمق یلیخ هنوز..یاحمق_

!یا  

 



 دیکش دراز تخت  یرو  و کرد تر لباشو

 خونسرد 

 

 سرمون به یگل چه یا پخته که تو+

؟یزد  

 

 ریغ و گرفت  رو آبس قهی و شد بلند

  زد شکش تو یلگد منتظرانه

 مثل و دیمال شکمشو زد یزیر ادیفر

 شکم به دیکوب کله با یوحش یگاوها

شد بلند آخش و نیزم یرو خ،افتادیش  

  نفس با آخر در و شدن ریگ در یکم

   افتادن یا گوشه داغون یبدن و نفس



 صدا رو درشت مرد اون عیسر خیش

  زد

 

  آبس شیپ برگشت بردن که رو خیش

 با و کرد بدنش نثار  یکار ضربه چند

کرد قفل رو در و رفت رونیب شخندین  

 

  یکم و کرد تف و دهنش یتو خون

  شد بلند دردش از ناله دیمال شکمشو

گفت رلبیز  

 

 بعدش رونیب برم نجایا از فقط بزا+

 زارمیم کونت کنمیم داتیپ امیم

 منو بوفالوعه اون ریتقص..کهیمرت



 یچ اصل  دخلش بود یچ من به فرستاد

من   اومدن با بهمون دیرس  

 

  دنده که حرفش انیپا دیکش یقیعم نفس

  کف داد لم و دیکش یپوف دیکش ریت هاش

نیزم  

 باال ها گلوله کی شل یصدا بعد یکم

  شد باز آخر تا چشماش رفت

  بود گروه دو نیب یجنگ یصدا دیشنیم

  یناباور با و گذاشت دهنش یرو دست

 گفت 

 

!! ی؟؟اومدیاومد+  

 



 یبو که ستادیا پاهاش  یرو یسخت به

   خورد شینیب به دود

  رشیز از که در  به کرد نگاه ناباور

   ومدیم داخل  یکم دود

شهیآت که کنه باور خواستینم..نه  

 

 به دستش رفت جلو وارید کمک به

 که انگار گرفت  شیآت خورد گرهیدست

دادن  دستش در ذغال  

  شدینم باز کرد یم یهرکار

  بود شده زده تاول و قرمز دستش

 که پنجره سمت کرد حرکت دوباره

  یانگار  بود بالکن شتریب

 



  گلوله ضد متوجه  شهیش به زده دست با

  شد  بودنش نشکن و بودن

  و روش دیکوب  مشتاشو اوردین کم اما

  دیکشیم کمک ادیفر

 

  تومارو رو یعل  زدیم صدا رو هرمان

  زد صدا  هم رو  سپنتا یحت

  و سرخورد شد شتریب فضا یتو دود

شه یش به داد هیتک  

 

  دنتیبوس دوباره بدون خوامینم من+

نم..رمیبم  

 

؟؟؟ ییتو اون آبسسس؟آبسس_  



 

 بغضش بمش و محکم  یصدا دنیشن با

  پشت دیکش خودشو نیزم  یرو شکست

 در

 

؟ یینجای اربابب؟؟هرمان؟؟ا+  

 

 حوله و گذاشت داغ چوب یرو دست

فشرد شینی ب به شتریب رو  

 

 از که اریب طاقت...گرگم توله نجامیا_

!ادینم خوشم یضعف و غش توله  

 



 که دیکوب در به مشتشو حرص با

 به بغض با دیکش ریت دهید بیآس انگشت

  تر ظیغل دود یبو  کرد نگاه انگشتش

  بود شده

رفتیم بود بهتر دیشا فشرد پلکاشو  

 

!هرمان  متنفرم...ازت...من+  

 

 رهیدستگ با رفتن  ور مشغول که دستش

  ستادیا لحظه چند بود

چرا؟  بود علقه ابراز هیشب  شتریب  

 

  چند و رو دست حرکات کرد تر تند

زد در  به شونش با ضربه  



 

 یتو زنمیم اینخواب یهو_

!آبسم نخواب...آبس نخواب...دهنت  

 

  کرد قیعم سرفه چند  و زد یزیر لبخند

  افتاد هم یرو پلکاش و

  کرد سقوط نیزم  یرو پهلو به جسمش

 اتاق کف با تنش برخورد یصدا دیشن

 دیکوب در به محکم دیکش یا عربده رو

  شد  باز بلخره که

 

!بود رید.....اما  

 



  ومدینم رونیب بود دهیچپ اتاق یتو

  توهم کرد اخماشو توما

 

  هر گهید بسته ارمشیم رمیم من -

 دراورده گندشو!نگفتم یزیچ چقدر

! کرده  حبس تو اون خودشو  

 

و  دیکش شیمشک راهنی پ به یدست سپنتا  

کرد  نوازش رو توما شونه  

 

 با کمی داره ازین...لطفا باش آروم_

...!کنه خلوت خودش  

 



 به کرد رو و داد  تکون دستشو یعصب

 سپنتا 

 

شم؟یم خلص نیا شر از یکِ  -  

 

  تکون نزاشت و کرد صاف دستشو

  بده تکون

 

  خارج رو لهیم دیبا گهید هفته کی_

  جوش اگر و یعکسبردار دوباره میکن

  بستن اتل به از ین گهید باشه خورده

 نداره

 



 تبود دیمال چشماشو پشت و دیکش یپوف

   زدیم ذوق یتو بدجور هم هرمان

بود  دوشش یرو ییتنها به ها کار تمام  

کرد مرتب رو  اهشیس شلوار و کت  

 

 بزن سر یعل به..ییجا رمیم من -

!دوباره  

 

کرد  نگاهش قدردان توما که گفت حتما  

  یعل اتاق در به یا تقه با و زد یلبخند

   خواست ورود اجازه

 



 یداخل ایب شیدماغ تو و گرفته یصدا با

   گفت

برد داخل سرشو لبخند با  

 

؟یخوب..جون یعل سلم_  

 

  به کرد پشتشو و زد  یچرخ حوصله یب

 سپنتا 

 

!؟ینیبینم..میعال آره_  

 

 زیعز داغ کردیم درکش نشد ناراحت

بود  نیسنگ یلیخ  



 

 که کرد اش  صبحانه ینیس به نگاه

  بود یا گوشه نخورده دست همونطور

   کرد یفیظر اخم

  یرو دست و نشست تخت لبه کنار

گذاشت پهلوش  

 

 نی؟ایکنیم تیاذ رو خودت چرا_

  تو...نداشت تو به یربط چیه موضوع

!ینداشت هم یخبر یحت  

 

  سپنتا شدیم شکسته باز داشت بغضش

داد  ادامه پهلوش نوازش به  

 



 اون هات یخودخور...یعل منو نیبب_

  یبرا بجاش یتون یم..کنهینم زنده رو

 باهم یکار هی حداقل روحش آرامش

هوم؟ میبکن  

 

  اشکاشو و دیکش چشماش به دستشو کف

 تاج به داد هیتک و نشست و کرد پاک

 تخت

 

 باهام توما..کار؟تومایچ مثل ..خب_

!نداشت دوسش اون..کنهینم یهمکار  

 

 ضربه چند و کرد نوازش رو بازوش

 زد



 

  صبحانه ایب فعل ..میکنیم یراض اونم_

  کی یحت ینمتون بدن نیا با چون بخور

!یبردار هم قدم  

 

  سر از ناله و  تخت یرو کرد لش

کرد یتینارضا  

 

! ندارم شدن بلند حوصله واقعا_  

 

  یکم بعد و دیمال  تست یرو رو کره

 مربا

 



! بخور رو نیا نیبش حداقل باشه_  

 

 غر و زد یگاز که داد دستش رو تست

 زد

 

  چشه خودمون  یبربر نون دونمینم_

! دهیم یچیه مزه اه همش دنیم تست  

 

 کرد درست یا گهید تست و دیخند بلند

   دستش داد هم رو وهیآبم وانیل و

 

  آماده لباس برات رمی م بخور نارمیا_

 به هم یدست  هی ریبگ دوش هی..کنم

باشه؟ ..میبر میبکش موهات  



 

 وهیآبم کمک به داد  قورت رو اش لقمه

زد صداش و  

 

 بابت..خوامیم  معذرت من...سپنتا_

 باهات قبل  که یرفتار

!گهید دیببخش..خب..داشتم  

 

  لباس رفت کمد سمت و مهربون دیخند

کنه جدا  

 

 دونمیم..نگرفتم دل به رو شکدومیه_

 مهربون یلیخ تو... نبودن دلت ته از که

! ییحرفا نیا از تر  



 

تلخ  یلبخند زد یلبخند  

  باعث چوقتیه و دیفهمیم زودتر کاش

شدینم  

 

  گرم بدن به برخورد با و خورد یقلت

کرد باز هم  از رو پلکاش یکس  

  چشماش یجلو هرمان یتتو از  پر نهیس

  جلو رو اش اشاره انگشت نوک بود

  دیکش عقب  راه ونیم اما برد

 

  یقیعم نفس و گذاشت گونش ریز دست

  دیکش



  پنجره از دیکش دراز  کمر به و دیچرخ

  ینور روزنه  سرش  باال شهیش تمام

  بود افتاده دستش یرو

 ذوق یتو بندش بدون انگشت که یدست

  زدیم

   شد یجار اشکاش و دیکش یهوف

  بلند جاش از بشه بلند هرمان نکهیا قبل

  رفت سی سرو  سمت به و شد

   مسواک دندوناشو  و شست رو صورتش

  کرد

 

 شد داریب که بود آب ریش یصدا با

   عیسر کرد نگاه رو  برش دورو



  سی سرو زدیم حدس شد بلند نبود آبس

 تقه و گذاشت کنار  رو  استرس پس باشه

  زد در به یا

 

بله؟؟ +  

 

کرد یخال راحت نفسشو  

 

!تو اون یکنیم کاری چ گهید رونیب ایب_  

 

   زد یزیر لبخند که  گفت یا دهیکش وا

 

............ 



 

 گهید کرد برش و دور به نگاه کلفه

شدیم کلفه  العاده فوق داشت  

 

 خسته تهران؟من میگردیبرم یکِ +

! یعل ی برا شده تنگ دلم..ام  

 

  و برداشت رو  نیماش کنترل موتیر

بره  دنبالش زد اشاره  

 

  ریتقص نایا همه ..آخره قراره نیا_

!یکشی م جورشم حاال خودته  

 



نیماش داخل نشست و توهم برد اخماشو  

 

 شیپ برم خوامیم چه؟من من به+

!االن داره ازین بهم...داداشم  

 

  کرد زونشیآو و دهیبرچ یلبا به نگاه

  زد یمحو لبخند

 

 پس نجایا دارم  ازین شتریب بهت من_

  امروز قرار کن دعا و باش ساکت

  پرواز نیاول با فردا که بره شیپ خوب

!میباش رانیا  

 

زد غر دوباره  



 

 داغ یمن؟عل به  هیازین چه آخه خب+

 انقدر ترکهیم داره   دلم  بخدا االن دهید

!یگرفت لممیموبا...دورم ازش  

 

 داشت صبرش گهید هم تو کرد اخماشو

 یبرا هاشم ینگران تمام شدیم تموم

  بود هرمان

 

  شتریب هفته کی...بده ادامه آبس نیآفر_

!میبمون  

 

انداخت باال شونه که گفت یبلند یوا  



 یول کرد نگاهش درهم یاخما با 

   نداد نشون یتوجه هرمان

دوخت رونیب به و نگاهش حرف یب   

 

  بایز کشور نیا از  کل به رو تصورش

 خوردیم بهم حالش گهید ختیر بهم

کردیم نگاه رو هرجا  

 

زد  یزیر لبخند و دیکش یقیعم نفس  

 برگشتن یبرا کرد ینم فکر چوقتیه

  شهیم خوشحال انقدر رانیا به

  خاص ژیپرست  با که هرمان به توجه یب

  ومدیم نییپا داشت خودش



  با که یعل سمت دییدو بهش توجه یب

بود ستادهیا  کیش و زیتم یظاهر  

 

 در رو گهیهمد محکم و دییدو  هم یعل

دنیکش آغوش  

  آبس یها شونه یتو زد یهق

  موهاشو و کرد بغلش تر محکم آبس

   کرد نوازش

 

 عشق...شییه  لوس پسرک شییه+

!کنارتم من باش آروم شییه داداش  

 

گفت هیگر با خفه  اش شونه تو  



 

  با من..؟منیدید_

..داداشمو..دا..کشتم...خودم..یدستا..

هق.. کرد..من..من..شتمک  

 

د یبوس رو یعل  یموها کرده بغض  

 

 من ریتقص...ننداز هیگر منو شو خفه+

!شییه همش بود  

 

  خواستینم شدی م یعصب داشت توما

  نتشیبب یکس بغل  یتو

سپنتا  سمت کرد رو اخم با  



 

  دارم کن جداشون یجوری برو -

! شمیم یعصب  

 

  توما یایحسود متوجه کرد یزیر خنده

  شدیم

 خندشو دید غضبشو  پر نگاه یوقت

زد یا  بامزه لبخند و خورد  

  هرمان گرفت و نگاهش و دیکش یپوف

  زد صدا رو آبس و شد  نیموزیل سوار

 

!نکن  معطلم آبس بدو_  

 



   زورگو یکیخ کرد زمزمه لب ریز

 اش خنده هم آبس  که دیخند بلند یعل

   گرفت

شدن نیموزی ل سوار گرفت دستشو  

............ 

 

 غر دوباره آبس که داد چیپ رو کراوات

 زد

 

 بگذره خوش ییتنها....امینم من+

!ارباب  

 



 کرد نگاهش درهم یاخما با برگشت

 حرف و کردیم مخالفت که بود چندبار

اورد؟یم حرفش یرو  

 

  گردوند برش شکم  به و رفت سمتش

 نثار یلگد هرمان که برگرده خواست

کرد پهلوش  

 

  با  تا بخور تکون ذره هی فقط ذره هی_

! ببرمت قلده  

 

 آبس غرور دیتهد اما  کرد ینم کارو نیا

  بود ساز کار شهیهم



  نییپا رنگشو یطوس یخونگ شلوار

  باسن و بود تخت  لبه شکمش دیکش

هرمان چشم یجلو پوشش بدون  

 

  شلق اول ضربه  و داد تاب و کمربند

نشست  باسنش لپ یرو  زیت و تند وار  

کرد نگاه  روبرو به  اخم با و دیگز لبشو  

 و یصورت باسنش زد ضربه یس حدود

   بود شده سرخ

  زد بهش یچنگ رفت جلو

 

 حرفم یرو حرف باشه آخرت دفعه_

!زتیجا نمیا..احمق توله یاریم  

 



 فکر چوقتیه که یبراتوریو پلگ و

  یرو رو  کنه استفاده کرد ینم

   کرد داخل محکم و گذاشت سوراخش

 

تخت به دیکوب مشتشو و دیکش یداد  

 

..!ینداشت  حق..آخخ..چرا...تو+  

 

 داخل شتریب و  زد دست رو پلگ ته

  رو یتخت رو و دیگز لبشو که کرد

زد  چنگ  

 

  جناب شهیم محسوب سکس نمیا نکنه_

!خوددار؟  



 

   داد تکون دردناکشو باسن و کرد یاخم

 نیبهتر از ها یصندل جنس که نیا با

بود  تیاذ باسنش اما بود جنس  

 به داد هیتک و  زد یشخندین هرمان

  تمیر زیم یرو  دستش با و یصندل

 گرفت 

 

  تیاذ داره گرگم توله کنمیم حس_

!شهیم  

 

 دوخت یا گهید یجا به نگاه اخم با

  نشست صاف و  زد یپوزخند هرمان



 رو هرمان و اومد یجوان مرد  بعد یکم

خواست یمرد با ملقات یبرا  

شد خم آبس گوش کنار  

 

 یباز صاحب ی ب توله یرینم ییجا_

م؟یتفه..یاریدرنم هم  

 

 یچشما با که زد اش  قهیشق به یا بوسه

   کرد نگاهش شیا لهیت

 نگاهش هرمان که گفت یچشم لب ریز

 و کرد راست کمر هیچندثان از بعد کرد

   شد همراه مرد با

 



 زیم چند هرمان داد رونیب کلفشو نفس

  روبروش یصندل درست تر اونور

  بود نشسته

 یکس و شد و  دهیکش کنارش یصندل

   نشست

 برگشت شد تر  یعصب بود یعصب

 و مظلوم افهیق دنید با که بهش بتوپه

 ینگاه کرد فروکش تشیعصبان وتشیک

  لبخند پسر که انداخت اش چهره به

زد  یزیر  

 

!وانمیا من..سلم_  

 

  زد ینرم لبخند آبس



 

!آبسم منم سلم+  

 

  زونیآو بازوش از ذوق با کی کوچ پسر

دیمال بازوش به  و صورتش و شد  

 

 داشتم دوست  یلیآبس؟؟خ یییوااا_

!نمتیبب  

 

 خنده با که کرد نگاهش یسوال آبس

 گفت 

 



  یلیخ مجتهد یآقا و شما نیب یماجرا_

  و..خوشگله چشمات چقد!زبوناس سر

!هیفرفر یگوگول موهات نطوریهم  

 

 از یکی یتو که  یانگشت به دیخند آبس

  بود رفته فرو موش یفرها

 

  رو یدیشد لرزش که کنه تشکر اومد

کرد  حس مقعدش و تنش نییپا یتو  

 

 بهت با خورد یمحکم تکون و زد تپق

  سر یسخت  به و زد  چنگ زیم به

کرد نگاه هرمان به و چرخوند  



 نگاهش پوزخند و درهم یاخما با

  کردیم

 

دیگز لب و کرد نگاهش التماس با  

  و نشست دستش  مچ یرو وانیا دست 

زد صداش نگران  

 

  به پلگ نوک و شد  شتری ب لرزش

  به مشتشو کرد برخورد پروستاتش

   کرد یقیعم ناله و فشرد دهنش

  که یدرد و  عضوش شدن بزرگ

  حسش رو کردیم مشیتقد یتیستیچ

  کردیم

 



 آروم وانیا که داد سر یا گهید ناله

دیمال کتفشو  

  به  هیشب بایتقر  یپسر دیگز  انگشتشو

  از رو وانیا ومیل یل  کردن صدا با وانیا

  کرد جدا آبس

 

  بود اومده هرمان دنبال به که یپسر

 اون خوانیم که  گفت و اومد دوباره

  ننیبب روهم

 

  هرمان به رو داغش و وار التماس نگاه

  دوخت

  کرد ینم نگاهش اون اما

 



 با ستهیا به کرد یسع کرد جفت پاهاشو

 یآه شد داخلش شتریب پلگ شدنش بلند

  شد  خم زیم یرو و دیکش

  اما شدیم گم کیموز  یال به ال صداش

  نه کرد  یم تجربه که ییحسا

 

  صداش که شد تر  میوخ اوضاع یوقت

یکس زد  

 

   بود مرد همون

  ادیب راه تر تند خواستیم ازش 

 چند منفور ی چهره زیم به دنیرس با

  یدلخور یبرا مشیتصم و دید رو نفر

شد  شتریب هرمان از  



  کردنش هیتنب با اما ادین که گفت اون

نداره نظر اظهار حق که گفت  

 یصندل یرو یسخت به درهم یاخما با

  نشست هرمان یروبرو

   بود درهم اخماش هم هرمان

  و بود زیم گوشه یکیتار یتو که یمرد

   مومدیم طرفش از خوشبو یدود

  یرو یبلور ظرف یتو رو  گارشیس

اومد جلو و گذاشت زیم  

 تعجب با آبس شد  مشخص که صورتش

  کرد نگاه

جوون چهره نیا ومدینم ژست اون به  

   ودی ۴۰ تا ۳۰ یسن   رنج تو بایتقر مرد



  گرفته یصدا با و دیکش لبش دور یدست

گفت بمش و  

 

  باعث یکل نیحس  خیش کشتن..خب_

 ازمون یکل به زدن ضرر

حتون؟؟ یتوج..شد  

 

 صاف گلوشو و نشست صاف هرمان

 کرد

 

!بود گذشته حدش از_  

 

  زد یپوزخند مرد



 

 نیکرد بود؟فکر گذشته حدش از_

 تق رو گذشت حدش از یهرک دیتونیم

د؟ یبکش  

 

 مثل که بود آبس و زد شخندین هرمان

  حل هرمان نداد اجازه و دیجوش شهیهم

رو  موضوع کنه  

 

  تیمعلول میسیوا دی با..نه تق...جناب نه+

 عمر آخر تا میش  لیعل میریبگ یجسم

 مرگ قیال ایآ میر یبگ استخاره تازه بعد

!داره جا هنوزم ای هست  

 



 با نداشت جرعت ی کس رفت باال همهمه

   تاحاال بده رو  جوابش یگستاخ

 خودش مثل شهیهم هم هرمان یحت

شتر یب نه کمتر نه کردیم صحبت باهاش  

 

 صحبت جسورانه چقدر زد یلبخند

کردیم  

 و عادتش طبق دیکش لبش رو یدست

 گفت 

 

؟ یجسم  لیعل آقا هیچ اسمت_  

 

  لرزش کرد نگاهش درهم یاخما با

 یسیخ و بود شده تموم براتوریو



  شده یعصب و کردیم تشیاذ شورتش

 ریتاث کم هم مرد یحرفا که البته بود

 نبود

 

 کمتر گهید...گفتنش به نمیبینم یلزوم+

 شینما اون با..نشناستم شهیم دایپ یکس

.!مجتهد جناب  

 

  نفرت پراز یلبخند با و برگشت و

شد هرمان رهیخ  

 یجا به و کرد توهم و اخماش هرمان

   کرد نگاه یا گهید

 روز اون ادی..کرد فکر  یکم مرد

  سالن وسط رو یمرد  هرمان..افتاد



  پس...تولشه که گفتیم و زدیم شلق

!بود آبس  

 

 تند زبون...نمتیبیم خوشحالم...!آبس_

 ادیم خوشم...مشهوره  یلیخ زتیت و

.!باشم صحبت هم باهات  

 

کرد  مرد ب نگاه آورد باال سر هرمان  

 

!دونمینم رو اسمتون هنوز من+  

 

گذاشت زیم یرو  دست و کرد تر لباشو  

 



!وسفمی...من_  

 

  امکان...کرد سرچ  مغزش یتو آبس

 از دم همه که یوسف ی...وسفی ندااشت

  بزرگش یکارا و تاشیموفق تشیجد

!!!باشه وسفی نیهم گفتنیم  

 

دفعه  نیا دیپرس ناباور  

 

 اون..اون توکه..نه؟تو..ن+

؟ یستین..وسفی  

 

  یچشما به نگاهش و کرد یا خنده تک

دوخت  آبس یبایز  



 

!خودشم..اتفاقا چرا_  

 (یوسف)



 

داد  تکون رو یعل شونه جانیه با  

 

  باورت...بود وووسفی یعل یواا+

 قرار داددد  شمارشو شه؟؟؟تاااازهیم

!!! بزنه حررف باهام خااادیم...میبزار  

 

  دیکش دستش ری ز  از خودشو و دیخند

د ییجو لقمشو و کنار  

 

 بخدا باشه..یابلفض رف در کتفم داش_

!شاهللیا بگذره خوش..دمیفهم  

 



د یبوس گونشو و دیخند هم آبس  

  برداشت یا لقمه راستش دست با توما

سمتش  رفت توجهش آبس که  

 

  خلص نیا از یبر دیبا یتوما؟؟کِ +

؟ یبش  

 

  سر رو آب وانیل و داد قورت لقمشو

دیکش  

 

  سپنتا...نهیمعا یبرا رمیم...فردا پس -

 رمیم..خورده جوش احتماال که گفت

! بکشم رو لهیم  

 



گفت  ناگهان بود فکر غرق یعل  

 

 تموم مهین کار  هی سپنتا با..امیم منم_

!میدار  

........... 

 

  و کرد باز رو در اجازه کسب بدون

  شد داخل

  و داد تکون  دردناکشو سر هرمان

  و برداشت چشماش یرو از آرنجشو

  کرد نگاهش

 

 رنگ یکم صورت و قرمزش یچشما

زدیم ذوق تو اش دهیپر  



  کرد صاف گلوشو

 

  یموضوع راجب خواستمیم..اممم +

! کنم صحبت باهاتون..باهات  

 

 دسته به دادش هیتک و داد تکون  سرشو

  کاناپه

  ستین جالب ادیز  حالش شد متوجه آبس

   باشه داشته درد سر زدیم حدس

 

 ینینش عقب دوباره  رفت جلو یقدم

  کرد

  داشت  جنگ خودش با



  کرده تشیاذ اونقدر  که یهرمان گفتیم

 یخوشحال بدش حال دنید از چرا

کرد؟ینم  

 

  شتریب که وجودش مهربون ی کهیت اما

  نداد اجازه کرد  یم ییخودنما مواقع

ببره  لذت  

 

  لطفا سوخت دلم فقط!کنم کمک تونمیم+

!ادین سرتون تو خودیب یفکرا  

 

  به یشتریب شباهت که یزیر لبخند

اومد لبش یرو داشت پوزخند  

 



  تخصم و یوحش یگرگا  توله تو؟؟مگه_

  پاره کهیت و دنیکش پنجول جز بلدن

بکنن؟ هم یا گهید کاره کردن  

 

 شونه آروم اومد جلو نفس به اعتماد با

  سر بعد و نشست و کرد بلند رو هاش

گذاشت پاش رون  یرو رو هرمان  

 

 یها قهیشق طرف دو رو انگشتاش

داد  ماساژ یا حرفه و گذاشت هرمان  

 

 گرنیم بابام..بودم که بچه+

  گرفتیم بد یسردردا همش..داشت

  و دمشیدیم یوقت ...شدیم  تیاذ یکل



 غصه یلیخ..کنم یکار تونستمینم

  کم کم کنم یکار تونمینم که خوردمیم

  وقت هر اومد دستم قلقش گرفتم ادی

 زاشتیم سرشو گرفتیم درد سرش

..!کنم خوبش من..پام یرو  

 

  یشونیپ یرو ختیر اشکش قطره

  کارش به و کرد پاکش عیسر هرمان

داد  ادامه  

 از که یشبنم قطره کرد حس رو قطره

خت یر دلبرش چشم  

 بیآس دست....گرفت رو آبس دست

رو دهید  

تاش  به تا انگشت به کرد نگاه  



 گذاشت صورتش  یرو و گرفت دستشو

 دست کف داغشو نفس و داشت نگه

کرد یخال آبس  

 

 نیا از بند هی نداشت حق...نداشت حق_

  حقشو...ازم رهیبگ گرارو معجزه

!نداشت  

 

 رو فیکث یها  دستکش و زد یلبخند

آورد در  

 

! دیجد دست!باشه مبارک_  

 

  کرد نگاهش یخنث توما



 

 نکن نگاش خی نویا کن ولش_

؟ !یخوب خودت..اصل   

 

درآورد روپوششو و کرد یزیر خنده  

 

؟ ی خوب!بپرسم تو  از دیبا سوالو نیا_  

 

  و داد تکون مثبت علمت به  سرشو

 دستشو نمدار دستمال با کرد توما کمک

کنه زیتم  

 به..امیم کنار باهاش دارم خوبم_

!بوده حقش هرحال  



 

  لشیموبا و دیکش موهاش  به یدست سپنتا

  یحرف اومد..گذاشت بشی ج یتو رو

خورد  زنگ لشیموبا که بزنه  

 اخماش گراند بک یرو اسم دنید با

 اما شد متوجه  یعل..هم یتو رفت

نکنه دخالت داد حیترج  

 و تماس دیکش گردنش به یدست کلفه

کرد وصل  

 

  چه نجای؟ایچ ...چ..نه...دییبفرما_

  شر پدرام برو..برو..یکنیم یغلط

 کنم سی سرو دهنتو امین...نشو



  سایوا!گمشو گمیم بت...کهیمرت

..!امیب من سایوا گمیم..امیب  

 

 رد هردوشون کنار از عجله با بعد و

دنبالش ره یم که  گفت یعل شد  

 

 در یا گوشه محوطه  یتو رو سپنتا

  و سن هم بایتقر یپسر با بحث حال

  یصدا رفت تر جلو  دید خودشون سال

دیرس گوشش به پسر  

 

 یدوئونیم منو خودت دنبال ساله هی_

  قبولم نه؟چرا ای مرگته چه یبگ یخوایم

؟یکنینم  



 

دی کش شی شونیپ به یدست  

 

  تو بهت لعنت..ینفهم  انقدر چرا پدرام_

  االن..یگرفت  زن یرفت..یکرد ولم

!گمشو هم حاال...یمتاهل  

 

 رو صبر که گرفت رو سپنتا دست پسر

 دست و رفت جلو ندونست زیجا گهید

کرد آزاد سپنتارو  

 

! نخوره بهش دستت_  

 



 از رو یعل یپا سرتا و زد یپوزخند

گذروند نظر  

 

جناب؟؟  بشناسمت دیبا_  

 

  و سپنتا متعجب صورت  سمت برگشت

 اون دست یتو و دستش یقیعم لبخند با

کرد  قفل  

 

  نهیس عاشق انقدر یبود نگفته..عشقم_

!یدار  خسته دل و چاک  

 

  کردیم حس داد قورت دهنشو آب سپنتا

اس دهنده هشدار لحنش  



 

!نبود  مهم..مهم آخه..آ_  

 

  دیبوس قیعم سپنتارو گونه

 

  باشه داشته ربط  تو به که یزیهرچ_

! یبیب مهمه  

 

 که یا عاشقانه  یفضا به نگاه پدرام

  شیآت داشت دلش کرد بود توش

گرفتیم  

 از اون سهم سپنتا..بود اون مال سپنتا

بود یزندگ  



 

! گردم یبرم_  

 

رفت و  

  یعل  که گفت یهوف و دیکش یقیعم نفس

 و کرد تشیهدا عقب به و فشرد دستشو

  وارید به چسبوند بدنش

   اطراف بود خلوت

ظهر  سر نبود یکس   

 

  که ییما به دینبا  تو..خب خب خب_

 نیهمچ میتیزندگ  یتو ماهه کی بایتقر

؟؟ یبگ رو یمشکل  



 

  بدنشو خواست و  داد قورت دهنشو آب

  اجازه یعل که  کنه جدا وارید از رو

  گذاشت نشیس یرو دست و نداد

 یفضا درز از  رو اش اشاره انگشت

  نوازش نرم و کرد  داخل ها دکمه نیب

رو  گرمش و ستبر نهیس کرد  

 

  نوازش رو پلین کینزد ییجا انگشتش 

کردیم  

 

  چرا پس..یهست  یخوب  پسر یلیخ تو_

 هیتنب دلت...یکنیم یکار یمخف

؟!خوادیم  



 

 نفس و زد صدا اسمشو اعتراض با

   یعل صورت یتو کرد یخال داغشو

 و گذاشت سپنتا سر کنار رو دست

 آورد در لباس از  رو اش اشاره انگشت

گذاشت لبش یرو و  

 

!شییه..خوب پسر...شیییه_  

 

  داشت.. داد قورت شتریب دهنشو آب

  عطش نیا یتو شدیم گرمش

 

! تنهاست...توما شی پ...شیپ..میبر..ب_  



 

کرد  نوازش  رو لبش و زد یلبخند  

 

.! یهست ام همه  فکر به..خوب پسر_  

 

 دست یباز نیا از  شد طاقت یب داشت

  به یعل که بزنه پس گرفت رو یعل

  رو لپش طرف دو دست کی با کبارهی

   گرفت

 خودش به گرفت کمرشو گهید دست با

 چسبوند 

 



  و ادیب شیپ یمشکل برات گهید کباری_

  دونمی م من که اونوقته...سپنتا ینگ ما به

؟؟یدیفهم!تو و  

 

  فکش کرد نگاه خشمش به زده بهت

   گرفت  یم درد داشت

  به خوردیم وار شلق یعل داغ ینفسا

   صورتش

صدا  سرو پر داد قورت دهنشو آب  

   کرد ول فکشو یعل

 

! دمی فهم..فه_  

 



............. 

 

  زد اشاره توما به  و نشست راننده سمت

شاگرد یصندل نهیبش  

 

 قهید دو بزار...کنم یم یرانندگ خودم_

! بعد بگذره گچت کردن باز از  

 

  نشست درهم یاخما با و دیکش یپوف

  دراز و نشست پشت یصندل هم سپنتا

دیکش  

 جا جابه رو دنده یموضوع یآور ادی با

کرد شتر یب  سرعتشو و کرد  



 

  تمومه ماه ش ی ش...گهید دوروز_

 درسته؟ 

 

  رفت توهم شتریب اخماش توما

  یحت بره ششونیپ از یعل خواستینم

   داشت دوست هم آبس

 یها دوره نیبهتر از یکی ماه چند نیا

بود شیزندگ  

 

گفت اقیاش با و دی نوش یدنینوش از یکم  

 

 یهمکار باهم شمی م خوشحال یلیخ+

!میباش داشته  



 

  و گارشیس و زد  یزیر لبخند وسفی

 تکوند

 

االن؟ بود شنهادیپ هی نیا_  

 

کرد  قفل بهم دستاشو و زد یلبخند آبس  

 

!نه که چرا..دیکن قبولش اگر+  

 

  دلبرش یچشما به نگاه و دیکش یهوم

  تو ارهیب درشون تونستیم کرد،کاش

!کنه شیدار نگه خودش یبرا جعبه  



  بنش و خیب یتو روزه کی عشق نیا

   بود کرده نفوذ

  روزه چند یهوس ایطمع؟ ای بود عشق

اش؟  روبرو دلبر و تخص پسرک به  

 بود اش سلطه تحت بد بود که یهرچ

   کنه فکر هم نیا به بود حاضر که

 

 شنهادیپ منم..نه که شرط...دارم شرط_

!برات دارم  

 

  لبه رو انگشتش که کرد نگاهش منتظر

داد  چرخ  روبروش لسیگ ی  

 



  مجتهد هرمان با قردادت  خیتار...فردا_

!یبش من مال خوامیم....شهیم تموم  

 

  به بعد یکم اول  کرد نگاهش زده بهت

  خواست و شد بلند یعصب اومد خودش

 نگاهش یجد وسفی که بگه راهیبدوب

 کرد

 

  دهنت از پرت و چرت نفعته به_

!بده گوش  آخر تا نیبش...ادیدرن  

 

 نگاه و کرد یخال نفسشو یعصب

وسفی به دوخت غضبناکشو  

 



  مجبورت  زور به خوامینم من_

 و...شنهادهیپ  هی فقط  که گفتم...کنم

 امضا رو برگه اون که یروز

!میشیم عقد...یبزن  

 

 تمام زده شوک مبهوت و مات ریمتح

! موقع اون داشت رو احواالت ان  

  وسف؟؟اصل ی  بشه؟؟همسر همسرش

  یویاسل خواستیم...وسفی بود یگ مگه

کنه؟ عقد رو  داده شنهادیپ بهش که  

 اون که  بود چطور مگه اصل 

  پا ری ز رو غرورش و شنهاددادیپ

 گذاشت؟؟

 



 کامل  شیزدگ بهت  و کردنش پته تته

بود  مشخص  

 

..اصل ...؟؟؟عقد؟؟؟اخه ...یچ+  

 

  زیم یرو که دستش و زد یآروم لبخند

  گرفت رو بود

 

 مگه یکنیم هول چرا بچه شییه_

! کنن تیسلخ خوانیم  

  خوامینم!الزمه و تعهده  جور هی عقد نیا

  سرت پشت که کنم  ییکار هرمان مثل

!کنن درست عهیشا  

 



 دوست رو هرمان...داشت یبیعج حس

 داشت؟

 یبو کردنیم حس همه شام  زیم سر

اد یم یخداحافظ  

 نییپا گلو از رو غذا یسخت به

  فرستادنیم

 الیخیب که هرمان سمت رفت نگاهش

خوردیم غذاشو  

  و دنیترک درحال داخل از هرمان اما

بود یفروپاش  

  چموشش گرگ توله گهید روز کی کل 

داشت رو  



 مثل که یحس نیا  کرد؟بایم کاریچ دیبا

  ذره ذره و بود افتاده جونش یتو خوره

  دشیمکیم

 

جلب هارو نگاه کرد صاف گلوشو  

 

!می ریم نجایا از...فردا+  

 

 انداخت بهش یقیعم نگاه هرمان

 رفتیم شتریب یکم آبس اگر که نگاهش

 بود موندنش یبرا که یالتماس داخلش

دیدیم رو  

 



  نگاه توما به و دیکش  یقیعم نفس یعل

کرد نگاهش هم کرد؛توما  

  آبس یصدا با که  بود هم قفل نگاهاشون

شد  شکسته  

 

 کنارتون ماه شی ش بود یخوب تجربه+

  توما تو مخصوصا...کردن یزندگ

! پسر شدم  آشنا باهات خوشحالم  

 

  یعل که زد یلبخند کوله و کج توما

  دیخند

  زیم ته به دوخت رو نگاهش هرمان

  نبود یکس

 



! سلمت به_  

 

  نیا انتظار حداقل همشون..زد بهتشون

نداشتن  رو خشک سلمت به  

 زده  جوونه قلبش دور تازه که ییگل 

 قلبش یتو شد  خار کبارهی به بودن

  رفت

 

  حتما..عقدمه مراسم گهید ماه کی+

!نیایب  

 

  و زده بهت که بود اونا نوبت نباریا

  ی؟چجوریک  کنن،با نگاهش ریمتح



  دایپ عقدم مراسم  دنیچ وقت یاصل؟کِ 

 کردن 

 

گهیم یچ دینفهم شد نیخشمگ  

 

  ؟؟یکرد وقت یکِ ...یخورد گوه تو_

 یخر؟؟چجور نره اون هست یک اصل 

  عقد مراسم گهید ی کی با یمن برده یوقت

! نفهم یمن مال ؟؟توینیچیم  

 

ی پوست ریز کرد ذوق  

  و کرد یم یحسود داشت هرمان 

نداد  بروز رو ذوقش شدیم یرتیغ  

 



گفت  یمصنوع اخم با  

 

  یخاستگار ازم امروز وسفی+

!باشه مثبت...قراره منم جواب و...کرد  

 

  توجه یب و شد بلند  کرد قروچه دندون

زد  چنگ آبس یموها به دو اون به  

 

  برات دندون ینبند که آبس ببند دهنتو_

!زارمینم  

 

 یرنگا فیط اون با باشیز یچشما با

  زمزمه آخر در و کرد نگاهش ییجادو

 کرد



 

 که ییزایچ اون  دیشا..بندمینم دهنمو+

! بده پسم اون...یگرفت ازم تو  

 

  مبادا که فشرد هم یرو محکم پلکاشو

 یا شهیش آب پارچ تیعصبان فرط از

کنه  خورد آبس سر یتو رو  

  دیغر نیخشمگ و یعصب لب ریز تنها

 

  چند هنوز کنم فکر...باال گمشو_

! کنم ادبت دارم وقت فردا تا یساعت  

 



  بود خوشحال واقع در زد یآروم لبخند

  یتو پاشو بود  قرار بار نیآخر یبرا

بزاره خاطره از پر اتاق اون  

 

 پشت زد وقت  فوت یب شد که داخل

 هرمان یجلو افتاد دوزانو که پاهاش

 یتو زد زل و زد  چنگ موهاشو

سرکشش  یچشما  

 

  چشاتو یسرکش امشب نفعته به_

  شتریب واسه ینکن بمیترغ!یکن خاموش

.بدنت رو کردن ینقاش و کردن ادب  

 



  از لرزون ینفسا  بشه برهنه زد اشاره

 برهنه یارم به کردو فوت و جانشیه

  شد

  ریز لباس نکهیا دنید با برگشت هرمان

زد یپوزخند تنشه  

 

  ینفهم و  احمق توله که الحق_

  ریز لباس سگا تاحاال یک از!یهست

پوشن؟؟ یم  

 

 جلو هرمان که نییپا انداخت سرشو

 سمت به و گرفت شورتشو کش اومد

دیکش باال  



 هاش ضهیب و  باسن خط نیب پارچه

   شد دهیکش و رفت

 که شد بلند پاهاش پنجه یرو درد از

  رو شورت و دیکش موهاشو نداد اجازه

 باالتر 

 داغشو نفس و زد زل  صورتش یتو

هاش مژه یرو کرد یخال  

 

  خاموش و چشمات یسرکش گفتم_

 بهشون یکن وصل پرژکتور که نه..کن

! بزنن چراغ  شتریب  

 

  دنیند با دیشا  نییپا انداخت سرشو

کنه  ول رو  شورت کش چشماش  



 نییپا حرکت هی  با و کرد ول بلخره

  نییپا افتاد و سرخورد که دشیکش

 

  بلنده تخت سمت کرد تیهدا رو آبس

  اتاق وسط

  یرو دیکوب بدنشو و گرفت و کتفش

 تخت

 یقلب و کرد دستبند هم به رو دستاش

 و ینرم بدون رو بود ها دستبند ته که

کرد  مقعدش داخل یلطافت  

 

  باسنش یرو یاسپنک هرمان گفت یاخ

کرد بلندش و گرفت گردنش از و زد  



 شد  شتریب کتفاش یدگیکش شدنش بلند با

  شد فشرده قلب که داد تکون رو دستش

   مقعدش وارهید به

  یزیر ی ناله کرد حس یسوزش و درد

  احدامکان تا و  ستادیا درست و کرد

گرفت تر نییپا رو دستاش  

 

 رو یمشک بند چشم..ستادیا آبس یجلو

گذاشت  چشماش یرو  

 یم حس لبش یرو   رو گرمش ینفسا

 کرد

 یتو یلیس اما بود بوسه منتظر دیشا

نشست  صورتش  



 صاف رو سرش  و فشرد و فکش

دوباره و خورد یلیس دوباره...کرد  

 

  رو زیت نوک با یفلز یجسم یسرد

کرد  حس نشیس قفسه اطراف ییجا  

!بود چاقو  

 یآروم به تنش یرو رو چاقو نوک

   چرخوندیم

 یلبخند دیرس شده نگیرسی پ یپل ین به

 زد

کرد یا ناله آبس که زد بهشون یسیل  

  محکم و ستبر یآمدگ بر یرو رو چاقو

  بایز یخط و گذاشت راست نشیس

 انداخت 



   پلین یرو کرد شره   و شد یجار خون

  یلیپین به یبزرگ سیل و شد خم دوباره

زد بود شده یخون که  

 

  قلب باز و داد دستاش به یتکون 

  با کرد یزیر  برخورد و شد دهیکش

 پروستاتش 

کرد یم حس رو عضوش شدن بلند  

  بازش یلبا به کرد یزیر نگاه هرمان

ازش ومدیم رونیب اش دهیبر ینفسا که  

 

  اون توسط بود قرار یعنی...کرد یاخم

 بعد به نیا بشن؟از دهیبوس کثافت وسفی



 وسفی فیکث و ناپاک یچشما بود قرار

بخوره؟ گرگش توله به  

 

 یشلقا سمت دییسا دندون یعصب

رفت زونیآو  

 رو یکلفت اما یا رشته  تک شلق

  برداشت

گذاشت  آبس دهن یتو یا گهید شلق  

 

!ینیبیم بد وفتهیب اگر_  

 

  یرو ییهوی  و اطلع یب ضربه و

نشست  رونش  



  ضربه فشرد و شلق محکم دندون با

نشست نشیس یرو یبعد  

  یقیعم ناله آلتش یرو یبعد ضربه

 با رو بود شده شل که یشلق و کرد

گرفت  محکم دندون و زبون  

 

 شده تر یپلکا رفت پشتش که هرمان

کرد ناله  و فشرد روهم رو اش  

  باسنش یرو نیسنگ  و زیت ضربه

  برخورد و خورد  یتکون قلب...نشست

پروستاتش  به کرد  

 شلق بود موند  ذرهی دیکش یقیعم آهه

گرفتتش محکم که وفتهیب  



  رو کنترلش داره که شد متوجه هرمان

زد  یبدجنس لبخند دهیم دست از  

 

   آبس به به چسبوند  رو بدنش پشت از

  رو دستش بود آبس باسن یال  عضوش

  یرو آبس نهیس  یرو  از وار نوازش

دیکش زخمها  

   درآورد رو اش ناله

  به رو لباش و پهلوها تا داد ادامه

چسبوند  گوشش  

 

  یبر یخوایم که...چموش ی توله_

؟؟یکن پارس  گهید یکی واسه  

 



  انگشتاش نیب رو  آبس یپهلو گوشت

کرد منگنه  

  رونیب ینیب از رو  اش شده تند ینفسا

  رو راستش دست هرمان فرستاد یم

  برد تر نییپا آهسته

  دستش یتو رو اش شده سفت آلت

داد  یمحکم نسبتا فشار و گرفت  

گرفت گاز رو شلق و کرد یقیعم ناله  

 

  نییپا باال مشغول راست دست با هرمان

  با و شد دستش یتو عضوش کردن

  نیب رو اش اشاره انگشت چپ دست

کرد یم نوازش و دیکش یم باسنش یلپا  

 



  ریسراز شلق دسته کنار از دهنش آب

  بود شده

  سیخ کرده شره بزاق  با دستشو هرمان

  یتو رو آبس عضو محکمتر و کرد

  کرد نییپا باال دستش

 

  افتادن با همزمان  بلندش آه و قیعم ناله

!شد یکی نیزم  یرو شلق  

 

  رو دستش..نیزم یرو افتاد که شلق

برداشت آبس عضو یرو از  

   دیگز رو لبش و فشرد بهم پلکاشو

  رو شلق شد خم  ستادیا جلوش هرمان

 برداشت



 و محکم ی دسته یرو یسیخ رد به

  کرد نگاه چرمش

  یچشما به داشت ازین..زد یپوزخند

کنه نگاه آبس  

 شل که دیکش نیی پا سمت رو بند چشم

افتاد گردنش یرو شدو  

  سشیخ یها مژه  و تر یچشما به نگاه

  کرد

 سمت مژه یرو  رو  انگشتش نوک

   دیکش راستش

  دیچیپ اتاق یتو بلندش داد کبارهی به

  عضوش یرو  شلق دسته با هرمان

   بود دهیکوب



 لبش و بود شده جمع  درد از صورتش

دیلرز یم دندونش ریز  

  و کرد پاک رو چشمش  ریز  زیر اشک

دیکش آبس  شکم یرو رو دستش  

 

..!شییه  گرگ توله...شییه_  

 

  هرمان شد آروم یکم تندش ینفسا

  تماس کی حد در آورد جلو رد لبهاش

د یکش ابس یلبا یرو  

 

 تکون خودشو و کرد یا ناله

   دیکش آبس گوشه الله تا رو لباش....داد

 



 تاتیمیل..امشب..چطوره_

؟ !بشکنم...رو  

 

 نداشت یجواب بود شده داغ تنش تمام

سوالش  یبرا  

 یدستا قفل رو  دستاش..زد یشخندین

  کرد بود سرش پشت که آبس بسته

  و گرفت رو آبس فک راستش دست با

    سرش پشت وارید به دتشیکوب محکم

  و گرفت خودش یلبا نیب رو لباش

  دندوناش نیب رو  لباش گوشت...دیبوس

 یم در رو آبس ی ها ناله و کرد یم له

 آورد

 



  هرمان بهش  دادینم یهمراه اجازه

 بود سرش پشت که هرمان دست تنها

فشرد یم محکم رو  

  رو  انگشتش و کرد ول رو ابس دست

برد  عقب  

 و چرخوند باسنش راست لپ یرو

برد باسنش چاک سمت رو انگشتش  

 یا ناله آبس خورد  قلب به که انگشتش

چسبوند  هرمان به رو بدنش و کرد  

خشن دیمک یم همچنان رو لباش  

  یخال یفضا قلب نییپا از رو انگشتش

   کرد داخل

  رو کمرش و  کرد ول رو آبس فک

رو  داغش بدن چسبوند خودش به گرفت  



 

  رو دومش انگشت و آورد در رو قلب

   کرد داخل

  دهن یتو زد یزیر سوز مقعدش

   دیکش یآه هرمان

 شد جدا هرمان از برد عقب رو سرش

دینال  صورتش یتو و  

 

! لطفا...دستامو کن باز لطفا+  

 

   زد لباش یرو یسیل

 



 لمس و اربابت یخوای؟م...توله چرا_

؟یکن  

 

  منفجر یداغ  شدت از داشت سرش

  شدیم

 لمس خواستیم  رو هرمان بدن لمس

نجاست یا بشه مطمئن تا رو  تنش پوست  

 

 خوامیم....ارباب کنمیم خواهش+

!دیینجایا بدونم خوامیم...کنم لمستون  

 

 نگاه زدیم دودو که چشماش به قیعم

  خواستینم..خواستینم اش توله...کرد



  شونه به رو شی نیب گردوند برش!بره

کرد باز دستبندارو تق و...چسبوند آبس  

 

  دو رو دستش  برگشت عجله با آبس

  گذاشت هرمان دیسف راهنیپ طرف

کرد پاره و دیکش  

  محکم و گذاشت هاش  شونه یرو دست

 یکارا شک یتو...لباشو دیبوس

   بود اش صانهیحر

  و باسن دستش هی اومد که خودش به

  چنگ رو فرش یموها گرشید دست

   فشردن خودش به و زدن

 نگاه دار تب برد  گردنش یتو سر آبس

کردیم بدنش  و تن یرو یتتوها به  



  بردیم لذت و دی کشیم روشون انگشت

  و سرشو و زد چنگ موهاش به هرمان

  دیکش باال

 

  گاز و برد آبس گردن یسرتو خودش

د یمک و گرفت  

 

  به آبس یدستا گردنشو زدیم زبون

 خم عقب به سرش  و زدن چنگ کمرش

  کرد ناله و شد

 

  انهیوحش و مکرر ییها تقه یصدا با

 نیخشمگ و یعصب رو سرش در به یا

  درآورد آبس گردن از



دیرس گوشش به  یعل وحشتزده یصدا  

 

آبسسسس...آبس...آبس_  

 

 شیپ قهیدق چند  ادیفر یصدا دنیشن با

 رفت کلنجار خودش  با هزاربار آبس

 پشت اومد و اوردین طاقت آخر در یول

  اتاق در

 که دیشن یم رو ادشیفر بود بار نیاول

شهیم خارج اتاق اون از  

 یانگشتا در به زد که یمحکم یها تقه

گرفتن  درد خودشم  



 یجلو ومدیم اگر..بود یعصب هرمان

  ناکارش یجوری زدیم حتم به اتاق در

کرد  یم  

  گرفت رو هرمان یجلو  عیسر پس

   جلوش زد زانو

 

...!دینذار تنهام لطفا..ارباب+  

 

  یها یدلبر به..ستادیا حرکت از پاهاش

کرد یم نگاه اش ناخواسته  

  حجم نیا طاقت امشب یبرا گهید دلش

نداشت رو دیجد آبس از  

  و  روز نیآخر  خواص از دونستینم

   گهید زهیچ ای بود  مونده یباق ساعات



  رو آبس یرو نیا بود که یهرچ یول

داشت دوست یلیخ  

 

 اون از کرد سرکشش یچشما به نگاه

  برق پرژکتور مثل هنوز هم نییپا

زدنیم  

  چنگ موهاشو سمتش به شد خم یکم

دینال لب ریز آبس که زد  

 

.!ارباب شمیم کچل امشب+  

 

  یزی ر گاز رو لبش  و زد یزیر لبخند

   دیکش عقب و زد

 



 اربابت یگی؟نمیکنیم یبردل توله_

 یباق یزیچ  خورهیم اتو همه جای

مونه؟ ینم  

 

گفت  طونیش و زد یلبخند  

 

  خوشمزه کنمیم نیتضم ارباب+

! حتما دیکن امتحان..ام  

 

 موهاش کمک  با دیپر باال ابروهاش

  به  و بست رو دستاش و و کرد بلندش

 یچرخ کرد وصل اتاق وسط قلب

  یرو اش اشاره انگشت و زد دورش

چرخوند  پهلو  



 

 حس...یلمیم باب شتری ب ینجوریا_

 کنم ات کهیت کهی ت تونمیم قشنگ کنمیم

! بخورم و  

 

 زیر یصدا دیگز  لب و کرد یا خنده

  ومدیم یبحث

  باشن یعل و توما زد حدس

  و ستادیا آبس پشت دیشن هم هرمان

  یآه که دیکش گردنش پشت رو  زبونش

  کنترلش عیسر اما شد خارج دهانش از

 کرد

 



 صداتو یخوایم..جنبه یب توله...شییه_

 یب اربابت یجلو چقدر بفهمن بشنون

؟؟ یا جنبه  

 

  پاشو یانگتا فشرد پلکاشو دیگز لباشو

  کرد منقبض

  رو یکیکوچ زیسا لدوید هرمان

 یخال روش رو کننده روان و برداشت

 کرد

  لذت کامل  دیبا...ادیب دردش خواستینم

برد یم  

 و گذاشت سوراخش یرو رو لدوید

  یرو زبونشو داخل  دادنش هول نیح

  دیکش آبس گردن



  اما کرد ناله قیعم و فشرد بهم لباشو

  صداش که شد خارج یزیر یصدا تنها

دیرسینم رونیب به  

 یموها به یا بوسه شد داخل که لدوید

زد  گوشش کنار فر  

  یرو کنارش از برداشت رو لشیموبا

گفت  در سمت به رفتن نیح و زیم  

 

  نارویا دور هی ...توله  نخور تکون_

!امیم بکشم  

 

 رهنیپ کرد نگاهش باز مهین دهن با

 یلبخند با و کرد تنش رو دکمه بدون

کرد روشن  رو براتوریو یطانیش  



  دیکش یآه مقعدش دیشد  لرزش با آبس

  خورد یمحکم تکون و

 گذاشت در رهیدستگ یرو دس هرمان

کرد نگاهش برگشت و  

 

 توماهم ادیدرن صدات...سگ توله_

 هاتو ناله نداره حق یکس!نجاستیا

؟؟یدیفهم بشنوه  

 

  تونست هرمان که گفت یزیر چشم

بود  فیضع صدا وگرنه کنه یلبخون  

  باز مهین و رفت رون ی ب کرد باز رو در

   بشه تر محدود  آبس که گذاشت



  توما بر  سوار رو یعل شد خارج یوقت

  دید مشتش یتو توما یموها و

 

  بااخم و برد باالتر و براتوریو درجه

زد صداشون  

  اما داد قورت دهنشو  آب دنشید با یعل

  ترسش برد توهم ی مصنوع اخماشو بعد

نشه معلوم هرمان نیخشمگ افهیق از  

 

  کاریچ کو؟بچمو کو؟؟آبسم داداشم_

  چقددر...پکاارو کسیس...اخدای...یکرد

 لمس جلو از شه یم..شده کار نایا رو

؟؟؟!لطفا...کنم  

 



 نیب عقب از رو بدنش اخم با توما

  دنشیکش عقب نی ح و گرفت بازوهاش

 گفت 

 

 بابت متاسفم م یریم ما..اقا شرمنده -

!مزاحمتامون  

 

 برد باالتر رو درجه و داد تکون یسر

 لرزش االن بود مطمئن که یقدر به

شهیم مشخص هم  دور از آبس تنه نییپا  

 

کنه جدا خودشو زد پا و دست یعل  

 



  ادی اتیادب مگه ی شب نصف...کن ولم_

 ولم...یزنیم حرف ینطوریا چرا یدیم

.... ابس شیپ برم کنن  

 

  نشونیب که بود ابس بلند ی ناله یصدا

شد  برپا ینی سنگ سکوت  

 لب ریز و رفت هم یتو اخماش هرمان

   دیکش نشون و خط

 

 زونیآو و داد قورت دهنشو  آب یعل

شد توما لباس  

 



 یکارا صدا...ببر منو لطفا_

  منو ببر تروخدا!چرا ادیم یخاکبرسر

ببر .بعدش زنمی م سر هی رمیم اول نه  

 

 اتاق در سمت  دو اون به توجه یب و

 رفت

 با و گرفت محکم دستشو مچ هرمان

کرد نگاهش درام یاخما  

 

د یکش ادیفر اما  کرد ینینش عقب یکم  

 

 کنمیم  موهاتو نمتیبب آبس_

 لی؟زلیکن شوهر یخوایم...یعوض



 بمن نکهیا بدون همش تورو یرینم

!لیزل مرد...یخوریم گوه یبزن یحرف  

 

  یحرفا  شتریب نزاشت دیکش دستشو توما

ادیب در دهنش از پرت و چرت  

 کرد قفل رو در و فرستادتش اتاق داخل

کرد نگاهش تعجب با یعل که  

 

 یکرد قفل رو در یچ واسه_

!برم خوامیم کن که؟؟بازیمرت  

 

 و دیکش دراز تخت یرو بهش توجه یب

   داد ماساژ  رو دستش یکم

 



..!بکن یخوایم یهرکار -  

 

 مو..کرد نگاهش یعصب برگشت

  اثر توما یبرا ی باز یوحش و دنیکش

   کرد ینم

  یطونیش لبخند و انداخت باال ابروهاشو

  تخت یرو که توما کینزد اهسته..زد

شد بود دهیکش دراز  

 

  کی و راست یپهلو سمت  پاشو کی

 چپش یپهلو با مماس گروید یپا

نشست  شکمش یرو آهسته گذاشت  

 آخر در کرد یم نگاهش زده بهت توما

داد بدنش به یتکون  



 

؟؟یعل یکنیم کاریچ -  

 

  و گذاشت توما سر  طرف دو رو دستش

   برد نییپا  سرشو

  دیچیپ توما ین یب یتو عطرش یبو

  توما ینیب به رو  شینیب و دیگز و لبش

دیکش  

 

 خشن که ییمردا از یلیخ..یدونستیم_

اد؟ یم خوشم سردن و  

 



 ی الله تا و دیکش  گونش یرو رو لباش

   برد گوشش

دشیمک آروم و  

 

! یدیم یخوب یبو چه...اممم_  

 

 فشرد بهم و پلکاش و بست چشماشو

 یم شلوارش بیج  سمت که یعل دست

 رو دیکل پس...کرد حس رو رفت

کرد  یم یدلبر که خواستیم  

 

 جاهاشون حرکت  هی با و زد یشخندین

   شد برعکس



 که توما به و بود مونده باز مهین دهنش

کرد  نگاه کرد یم نگاهش یروزیپ با  

  و با کرد بدنش جک رو تر سالم دست

  اش گهید دست

کرد  نوازش و  دیکش اش گونه یرو  

 

 یخوب عاقبت...یعل یشد طونیش -

!اتیدلبر نیا نداره برات  

 

  یرو دست و  داد قورت دهنشو آب

گذاشت نشیس  

 

 خب  اصل ..پاشو باشه.با_

!خوابمیم..رمینم  



 

  فقط که ها نادر اون از..زد یزیر لبخند

شد  یم داریپد یعل یجلو  

  و نییپا گردنش تا دیکش رو دستش

  پلش ین به تا نطوریهم

  رو گوشش و برد جلو رو سرش

   دیبوس

  یم نوازش رو  پلشین انگشت نوک با

 مشغول لباش  و  لباس یرو از کرد

بود گوشش الله با یباز  

 

  و خورد یتکون...بود شده داغ تنش

دینال توما گردنه یتو  

 



  اونور برو..کهیمرت نکن_

خامینم...نمیبب  

 

  سمت رو سرش  و زد گوشش به یسیل

  زد یزیر  کیم و برد گردنش

  زد  چنگ توما کمر به و گفت یزیر آه

 داغ صورت به و آورد باال رو سرش

کرد  نگاه اش کرده  

 یلبا یرو رو لباش نرم و اروم شد خم

گذاشت یعل  

دنیبوس  رو  هم و شد قفل لباشون  

  به دستاش و دیلغز یم هم یرو لباشون

  زد یم چنگ توما کمر



 و کرد لمس آلتشو و آزاد دست با توما

  شد بلند  یعل ناله که فشرد

 

  یصدا که داشت یشرویپ قصد دست

اومد  در  

 در به یا تقه هم باز که  دادن ادامه

  خورد

گفت  و شد جدا ازش کلفه  

 

  صحنه وسط انقدر...توعه ریتقص -

  قهید دو خودمون یپریم ملت یها

!میکن  یباز عشق میتونینم  

 

کرد نگاهش طلبکار ریز اون از  



 

  ای بده ادامه ای اغفالگر..نمیبب گمشو_

 بهت شم،آخه گلنار به دست حموم برم

..یبتون ادینم  

 

 بلند و و زد لبش  یرو ییهوی یا بوسه

کرد  باز رو در شد  

  روشنش لبخند با یا جثه  زیر دختر

 گفت 

 

 نیهم خواستن مجتهد یآقا...آقا سلم_

 که ییکارا...بدم اطلع بهتون االن

  حاال نیهم رو خواستن یم صبح یبرا

!نیبد انجام  



 

  داشت دختر گفت یا باشه و دیکش یپوف

زد  صداش که ت رفیم  

 

؟ !هیچ اسمت..دمتیند تاحاال -  

 

 یلبخند و دیکش موهاش  یرو به یدست

 زد

 

 یدوروز اومدم تازه..صهباام من_

!شهیم  

 



  داخل بست رو در و داد تکون یسر

 شد

  دستشو و دیگز لبشو که دید رو یعل

گذاشته عضوش یرو  

کرد نگاهش ثیخب  

 

شده؟؟یچ خوددار جناب -  

 

  نگاهش یطور  و کرد باز و چشماش

داشت زدنشو کتک تیقابل که کرد  

 

  نویا ؟؟االنیشاخ یلیخ یکنیم فکر_

  جناب سالمم ؟منیچ که یکرد بلندش



 برش هیاول حالت به ایب حاال یخی عن

!گردون  

 

  شد یجد عیسر اما زد یلبخند

 

!بخواب توام..دارم کار من -  

 

  و شد بلند اخر در کرد نگاهش بهت با

  و لباش و وارید به دتشیکوب ییهوی

توما  یلبا به چسبوند  

  رو لباش و اوردیدرم لباساشو تند تند

  دیبوسیم

  و نییپا کرد ری سراز رو هاش بوسه

د یسیل و دیمک رو  ستبرش و دیسف نهیس  



 

  به و دیکش یآه بلخره دراومد بهت از

زد چنگ یعل یموها  

 با و ناف یرو داد سر رو  زبونش

  کرد خارج رو شورت و شلوار دست

 

  یچشما به...نییپا از بهش کرد ینگاه

   شیخی  و خوشگل

 

  چرخوند عضوش یباال رو  زبونش

  تنه نییپا یرو زبون یراغ حس با

 آه و چسبوند وارید به شتری ب خودشو

د یکش یظیغل  

 



! داغت زبون..اون..تو به لعنت -  

 

  رو عضوش سر  و کرد یزیر خنده

 تند تند کرد داخل رو همه و دیمک

 از که ییجا تا کرد نیپاب باال رو سرش

  بشه مطمئن توما عضو شدن بلند

 

 

 توما شد بلند و کرد پاک رو دهنش دور

 یلبا و گرفت  چپش دست با و فکش

  دیبوس رو براقش و سیخ

 

  کرد خارج رو یعل یلباسا و برد دست

  دیچرخیم بدنش رو دستاش



  رو جاهاشون  و زد چنگ  باسنش به

  کرد عوض

  به دیچسب پشت از و بچرخه کرد اشاره

ی عل  

  و کرد حس باسنش یرو رو عضوش

دینال و شد مشت وارید یرو دستش  

 

 دیچرخ  تومارو نکرد حس پشتش یوقت

زد  باسنش یرو یا ضربه که  

 

! من طرف نچرخه سرت -  

 



 برگرده خواست یسرتق با و کرد یاخم

  و نشست تر نیسنگ ضربه ندفعهیا که

گرفت   باسنش از یگاز توما  

 

  وارید به دیکوب خودشو و زد یاروم داد

 یدستا قفل پاهاش برگرده تونستینم

بود توما  

  یلپا که بده فحش و بتوپه بهش اومد

بازشد ازهم باسنش  

 

  یلبخند روبروش  یبایز منظره به توما

  زد

کرد  یزیر ناله  یعل  که کرد یفوت  

 



! دلبرتره هم خودت از کوچولو نیا -  

 

  به برد جلو رو   زبونش نزد یحرف

  زبونش..دیکش یبلند آه که زد  سوراخش

   شد منطقه اون دنیسیل مشغول تند

  وارید یرو مشتشو و کرد یم ناله بلند

   زد یم

  تا مقعد یفضا نی ب  رو زبونش آخر در

  یچندبار دیکش هاش ضهیب

  بلند ها منطقه اون شد سیخ که خوب

 تیهدا باسنش چاک  نیب رو التش شد

خورد یتکون یعل که کرد  

 

!تو نکن..نکن..خوامینم نه..نه_  



 

 عضوش و زد شونش  یرو یا بوسه

کرد  جلو عقب  باسنش لپ دو نیب رو  

 دست با و گرفت رو یعل عضو جلو از

 مشغول زبونش و  رو  نشیس نوک گهید

بود اش سرشونه دنیسیل  

 

 

 که توما دست به رفت هوا به هاش ناله

  چنگ بود عضوش به یباز مشغول

  ارضا وارید یرو  یبلند اه با و انداخت

  شد

  باسنش نیب و شد ارضا رید توما یول

کرد یخال خودشو  



 یم درد باسنش و بود شده  سر پاهاش

 کرد

 

زد هیتک وار ید به بدنشو و دینال  

 

 درد چرا..تو ینکرد که تو_

  کنم فکر کنه یهمدرد خوادیم....کنهیم

  بس از احمقه

 

 بشه بلند کرد کمکش و کرد یزیر خنده

گفت  غرغر با که  

 

 ندارم حوصله من..ماایشوریم خودت_

ااد یم خوابم  



 

کرد بلندش و گفت یا باشه  

  آخر در موهاشو و کرد حمومش خودش

   کرد خشک

 شکم به و دیپوش خودش اما رو لباساش

افتاد تخت یرو  

 

  هوشیب یخستگ از  که نشد هم قهیدق پنج

  شد

  و زد لبش به  یا بوسه و رفت جلو

دیکش  باال گردنش تا پتورو  

 

  یرو رو تاپ لپ و نشست کاناپه یرو

شد کار مشغول و گذاشت پاهاش  



 

 به تخم اخم با و بود بدخلق روز تمام

   کرد یم نگاه همه

 اتاق در که بست  یم داشت رو چمدون

شد  باز  

 داخل لبش گوشه گاریس با هرمان

  و پیز بهش  کردن نگاه بدون...شد

 دیکوب نیزم یرو  رو چمدون رو بست

   بده یشتر یب یصدا قصد از

  یرو نشست و زد یزی ر شخندین

  تخت  یروبرو یصندل

 ییلباسها و کرد باز رو یدوم چمدون

 هم رو بود دهیخر هرمان یحت که

  چمدون یتو چپوند و کرد گلوله شلخته



 

 عنق اس؟بد کلفه چرا گرگ توله_

یشد  

 

 یها سگ توله نی ا مثل درهم یاخما با

  شتریب کرد یم نگاهش کوچولو یعصب

  بود گرفته اش خنده

شد تر یعصب آبس که زد یزیر لبخند  

  حرف خودش با رلبیز کنان غر غر

زدیم  

 

  کاش هیچ هیتنب  منو کنهیم شکنجه+

 خواب تو لرزوند منو اونقدر بود هیتنب

 نه شدم ارضا نه اخرهم زدمیم یبندر



  گذاشتم من بود ی چ تیمیل سکس یحت

  یداشتم؟ک دعوا خودم با ای داشتم کرم

 نیا به تف اخه زارهیم تیمیل رو سکس

.... شانس  

 

  نق و کرد یم غرغر داشت همچنان

  کشینزد و شد  بلند هرمان که زد یم

  شد

 

 داره که اومد ادشی تازه

  یچجور بود قرار سرنوشتشون...رهیم

بخوره؟  رقم  

 



 زدن نق از دست و دیکش ینیغمگ اه

 برداشت

 و گرفت چنگ  به رو موهاش هرمان

کرد فوت صورتش یتو رو گاریس دود  

 

؟ یبر یخوایم_  

 

دوخت هرمان به رو شیرنگ یها لهیت  

 

بمونم؟ یخوایم+  

 

 یپورخند و نشوند صورتش یرو یلیس

  زد



 

  درست سگ توله نکن یباز من با_

!بده جوابمو  

 

   دیکش لباش دور زبون

 

مونمینم نخوانم که ییجا+  

 

  رو داغش نفس و  برد جلوتر رو سرش

کرد  یخال  آبس صورت یتو  

 

 توله خوانتینم نجایا یدونیم کجا از_

 گرگ؟



 

   کرد نگاهش خمار و انداخت باال ابرو

 

  خواستن از نشون که دمیند یرفتار+

! نه که صاحبخونه از  حداقل...بده  

 

  بدن ییهوی یلیخ  و تخت لبه نشست

  رون یرو باسنش که دیکش رو آبس

  اومد فرود راستش

 یرو هرمان...کرد یم نگاه ریمتح

نشوندتش؟؟  پاهاش  

بود یبخش لذت و نیری ش حس چقدر  

 



 و کرد قفل آبس کمر دور رو آزاد دست

کرد نگاهش  

 

 یلیخ ....سرکش توله_

؟یالزم خاروندن..یخاریم  

 

  یرو و انداخت باال ابرو طنتیش با

  باسنش و نشست هرمان رون هردو

هرمان الت با شد مماس  

 به و خودش و کرد یزیر تکون

دیمال هرمان خشتک  

 

  یبرا شما از بهتر یک و...نه که چرا+

!  ارباب خارش رفع  



 

  کمر از رو  آزاد دست زد یلبخند

شلوارش  کش تا دیکش  وار نوازش  

  رو  باسنش خط و کرد داخل رو دستش

   کرد نوازش

  و زد یشخندین.. شد خیس تنش یموها

  دستش کف به کرد اشاره

 

 هرمان و آورد رو دستش کف عیسر

کرد خاموش  همونجا رو  گارشیس  

  انیم عضو کردن پف..کرد یا ناله

کرد یم حس رو دوپاش  

  کرد دایپ قوس که داد کمرش به یتکون 

اومد  هرمان صورت یجلو کردنش و  



 و گرفت لباش نیب  رو گردنش پوست

دیمک  

 چنگ هرمان شونه به و کرد یا ناله

   بود شده جنبه یب بیعج..زد

 

  ریز و دیکش آبس گردن به رو شینیب

کرد  زمزمه گوشش  

 

! آبس برو...برو_  

 

 نگاهش آورد باال سر...زد بهتش

بره؟  خواستیم....کرد  

 نداد اجازه که بزنه حرف کرد باز دهن

گذاشت لباش یرو انگشت  



 

  که ییجا برو..شییه...دلبر شیییه_

  اجبار به که  ییجا نه..خوبه حالت

یمونیم  

 

 یحت تو شیپ بگه نداد اجازه غرورش

 که هییجا کتک  زور و اجبار به

   خوشحالم

گفت  تیجد با اما شد  پر چشماش  

 

رم یم...باشه+  

 

  و گرفت رو فکش  که شدیم بلند داشت

  دیکوب  آبس یلبا یرو لباشو



 تکه اون دیبوسیم و دیمک یم محکم

رو  گوشتها  

  بشینص بود قرار بازهم نبود معلوم

نه  ای بشن  

 

 خورد سر یا گوشه از لجوج یا قطره

  صورت یرو  و رفت ینیب غهیت تا و

دیچک هرمان  

 چیه به...بره خواستینم....زد یلبخند

   وجه

 

 دوم چمدون و پاهاش یرو از شد بلند

 به ینگاه اما برداشت رو یاول نبرد رو

کرد هرمان صورت  



  شیا لهیت یچشما و دهیبرچ یلبها اون با

  داشتن اشک برق حاال که

گرگش توله   بود شده مظلوم یلیخ  

 

 داشتن نگه گهید کرد ول رو چمدون

  بود سخت اشکاش

 بهم  انگار رو لباش ختنیر نییپا تند تند

  بودن دوخته

   نرو که بگه نمتونست یا کلمه چرا

شمیپ  بمون بمون آبس نرو  

 

......رفت آبس و نگفت یول  

 



 سمت به کرد پرتاپ رو دارت

 یرو صفحه لبه به خورد یول...صفحه

   افتاد نیزم

 

رلبیز کرد غرغر  زونیاو یلبا با  

 

...یا ..بوددد یجرزن..اقا+  

 

 و گرفت دستش یتو فکشو لبخند با

لباش یرو  رو شصت انگشت  

 

 از رفتن ه؟دریچ  یبرا تقل ..شیییه_

ام؟  خواسته ریز  



 

  ومدیم بدش ناحق به یگفتنا زور از

  انگشت زبون با و اورد باال سر تخس

داد  هول عقب به رو  

 

 ناحق به نکهیا یبرا کنمیم تقل +

  نیکرد فوت نفستونو یآخر دمه...بود

!گردنم یتو  

 

  یقیعم پک رو گاریس انداخت باال ابرو

لبش چپ گوشه کرد تیهدا و زد  

 



  باز و دم هی اس؟با جنبه یب انقدر توله_

 و دست شد شل گردنش یتو دم

 پاهاش؟؟ 

 

 حرف نداد اجازه وسفی که زد یلبخند

 نیا یتو رو اون داشت دوست..بزنه

   نهیبب مقابلش توله کی مثل لباسها

 

  به آبس چشم..چرخون رو  گارشیس

دیچرخ یم دنبالش  

 

! شو پا و دست چهار_  

 



 اگر..گرفت رو حالت اون حرف یب

 ومدینم هم رو نجاشیهم تا خواستینم

  وسفی خونه  به پا که بود خواسته

بود گذاشته  

  نشست آبس یرو به رو یصندل یرو

  ادی ب دنبالش کرد اشاره و

  چهار پاهاش کنار هم آبس نشست یوقت

بود  منتظر پا دستو  

 

  رو گاریس دود و  موهاش به زد چنگ

  کرد فوت صورتش یتو

  رو نگاهش گاری س شیآت یگرم حس با

  چشمش به کینزد سرخ آتش اون به

 کرد



ازجاش  نخورد نکون  

  کور از یحت نداشت یترس...نه اعتماد

 شدنش

 

  یگاریجاس یتو و  کرد دور رو  گاریس

  کرد خاموش

 وسفی...کرد نگاه بهش حسرت با

کرد  نوازش موهاشو  

 کرد جمع رو موهاش همه یوقت

گفت  یآخ متعجب  

 کش داخل رو همه بهش توجه یب یول

  که صورتش به نگاه آخر در کرد جمع

کرد نگاه بود تر مشخص حاال  

 



! کایتیت توله_  

 

 و دهنش انگشت دو با که زد یلبخند

کرد داخل رو انگشتاش و کرد باز  

 

سگ توله کن سشیخ_  

 

  یب..چرخوند انگشت دو دور زبونشو

بود  یباز هیبق منتظر یول بود لیم  

 

 انگشت کنه دلزده رو آبس خواستینم

  به رو اون یرو بزاق و کرد خارج رو

دیمال آبس صورت  



 

  دیبا..کنم تتیاذ خوامینم من....آبس_

! میکن صحبت قتی عل  و تاتیمیل راجب  

 

  که گفت یا باشه دیکش یقیعم نفس

دیکش  رو شده بسته یمو  

 

؟یگفت یچ_  

 

 که که چشم کرد  زمزمه  عیسر رلبیز

گفت یا خوبه وسفی  

.......... 

 



 به یدست و کرد ض یتعو  رو روپوشش

زد بهمشون و دیکش موهاش  

 

تو  یشینم درست چرا اه ااای_  

 

 نیچند که زیم  یرو تاپ لپ به رو

 یزیچ یآب یا صفحه  جز بود ساعت

گفت اوردینم رو  

  داد کلفه و بلند خورد در به یا تقه

دیکش  

 

بلههه؟؟_  

 



 و کرد داخل در یال  از رو سرش یعل

انداخت  باال ابرو  

 

مونم؟یم تو؟سالم امیب..یدک سلم_  

 

  باز کامل رو در زد  یلبخند  یعل دنیباد

داخل کرد تشیهدا و کرد  

 

  خوامیم معذرت سلم ..هیحرف چه نیا_

! خورده اعصابم کمی  

 

 تاپ لپ به که کرد نگاهش یسوال

 اتاق گوشه تخت یرو یعل کرد اشاره



  سرش  ریز  راستشو دست و دیکش دراز

کرد جک  

 

  و وتریکامپ از یچ یه من خداروشکر_

! نمتیبب نجای ا ای ب...شهینم سرم نایا  

 

  یعل که رف جلوتر کمی تعجب با

نه یبش شد مجبور و گرفت کمرشو  

 و کرد حلقه کمرش دور دست

فشرد کمرش به صورتشو  

 

!یپاک یبو...یدیم یخوب یبو_  

 



  رو بود شکمش دور  که یعل دست

  نکرد باز یول گرفت

 

بده؟ ای..خوبه نیا_  

 

 از یمحکم گاز و اورد رونیب دندوناشو

گرفت  کمرش کمه گوشت  

 به و ییهوی اتفاق نیا از دیکش یداد

شد  پرت جلو  

 

شد  پخش تخت یرو و دیخند بلند یعل  

  شد  اشک پراز چشماش کرده بغض



  دیکش راهنشویپ  گوشه سرپا همونطور

   نهیبب کرد یسع و باال

  و فشار از حاصل که یکبود

شد  مشخص ازش یکم بود یخونمردگ  

زد  یزیر هق  و شکست بغضش  

 

  نگاه ییسپنتا به کرد بلند سر زده بهت

 کمر به دست و بود نییپا سرش که کرد

   کرد یم هیگر

 دست...رفت سمتش و شد بلند عیسر

گذاشت شونش یرو  

 

تورو؟؟  نمتیبب_  

 



 خودش یعل که اوردین باال  سرشو

  اورد باال سرشو و گرفت و چونش

بود شده قرمز اشیدر  رنگ به یچشما  

  و نشوندتش تخت یرو دیکش دستشو

بود  دسترسش در پشتش که یجور  

 

  ها دندون رد..دیکش باال رو لباس گوشه

  بود شده کبود و خونمرده

 که زد روش یاروم  بوسه و دیگز لب

دیکش عقب خودشو  

 

  ستادیا دوپاش نی ب و اورد باال و سرش

  کرد پاک رو چشماش  برد باال دست



گذاشت صورتش  طرف دو رو دستاش  

 

  شییه جوجو خوامیم معذرت..شیییه_

باشه؟ ..منو ببخش  

 

  دیخند کرد یم نگاهش زونیاو یلبا با

 بغلش و زد شی شونی پ به یا بوسه و

  کرد

 

  ها توله و دافا همه...توام یشد توله_

! چرا من دور زنیریم  

 

  سرش و کرد حلقه یعل کمر دور دست

دیمال نشی س به رو  



 

! باهات قهرم...بد یعل... اومد دردم_  

 

 گاز محل به ی اروم به رو انگشتش

کرد یزیر ناله که فشرد  

 

  یکن قهر یتوت یشد؟م پرو جوجو_

 مگه؟؟ 

 

 لوس نیا...گفت  لب ریز یاوهوم

 هم خودش یعل یبرا رو شدناش

  بغلش از یعل..دونستینم رو شیلیدل

 باز اومد و کرد غرغر که کرد جداش



  سرش یرو  دست یعل کنه بغلش

نداد  اجازه گذاشت  

 

؟یخوایم جوجه؟بغلم یستین قهر مگه_  

 

  سرشو یعل  که داد تکون مثبت به یسر

   زد شینی ب به یسیل و برد نییپا

  که رو یعل کرد دورش و گفت ییا

د یچیپ مطب یتو  بلندش خنده یصدا  

 

  هی یبد ادامه..یشد یخوردن...یلیخ_

! کنمیم چپت لقمه  

 



  جلوتر  سرشو که کرد نگاهش متعجب

  کنار خواستیم رو  هردو...توما...برد

!االن بود ششونیپ اونم کاش...هم  

 

  ییجا گونش یرو یزی ر بوسه

کرد بغلش دوباره و زد لبش یایکینزد  

 

 لوس رو دکترم جوجه قراره فردا تا_

ناقابل؟  و زی ر گاز هی بخاطر کنم  

  باز تقه چند با در که که دیکش یهووم

  گوش یتو یخی و سرد یصدا و شد

انداخت  نیطن هردو  

 



  هی بگو کارتو عتریسر لطفا سلم -

.....خیر سرم کار عالمه  

 

 هیثان چند هم بغل یتو دنشونید با

   کرد یعل یپا سرتا به ینگاه و ستادیا

   رو تنش  کل دیکاو یدلتنگ با و

زد  یشخندین و شد جدا سپنتا از یعل  

 

  میکرد داتیپ کجا میبود دنبالت کجا_

! سلم...جناب  

 

 اومد سپنتا شد داخل و گفت یسلم

 چشمش گوشه مونده یباق اشک و نییپا



 نگاهش اخم با توما که کرد پاک رو

د یپرس آخر در کرد  

 

بچه؟؟  انداخته تی گر یتو؟ک یشدیچ -  

 

 رفت شد زونیاو لباش باز و دیگز لب

  و باال دیکش لباسشو و توما سمت

گفت  بغض با داد  نشون کمرشو  

 

 درد یلیخ..گرفت  گازم..بد یعل_

!داشت  

 



 نوازش یکم رو گاز یجا برد دست

 لب ریز که یعل به رو اخم با و کرد

گفت  دیکشیم نشون و خط  سپنتا یبرا  

  

  رخش به ؟دندوناتویدار بچه کارهیچ -

؟یکشیم  

 

گفت تخس و انداخت باال ابرو  

 

  دلم بود نیری چه؟؟ش تو به_

  تازه رمیگیم گاز هم شتریب!خواست

 



  درد اون فکر با دیلرز  چونش سپنتا

  نزاشت و دیکش یشییه توما که دوباره

کنه هیگر  

 

 خودت یکن هیگر بسه -

!رسمی م حسابشو....یدونیم  

 

  رو و دیکش دستشو و رفت یعل سمت

گفت سپنتا به  

 

!میایم االن نجایهم یمونیم -  

 

  رونیب سمت به  رو یعل..گفت یچشم

   داد هل مطب



  به چسبونتش نبود  راهرو یتو یکس

  چرخوند صورتش یتو نگاه و وارید

گفت  غرغر با که  

 

  راه به راه ادیم خوشت نمیبب عقب برو_

بهم؟؟  یچسبیم  

 

  به لبشو و زد  یمحو و زیر لبخند

   کرد له و دیکش دندون

  از تومارو کرد یسع و کرد یا ناله

 یرو محکم شد که جدا کنه جدا خودش

د یکوب بازوش  

 

؟؟اخخخ یکن یم کاریچ یوحش_  



 

  ی بوسه و د یکش لباش یرو یدست

زد یعیسر  

 

  شویگر..نکن تیاذ رو بچه گهید -

؟یدیفهم اریدرن  

 

 یحسود سپنتا به..کرد نگاهش اخم با

  خوشحال بودنش واقع در...کرد ینم

 دونستینم توما یبرا اما بود هم کننده

بود  چطور  

 

....تو...مهمه؟توما چرا؟؟برات_  



 

چسبوند یعل یشونیپ به شی شونیپ  

 

 یحس...دونمینم اون  یول...خوامتیم -

  ته از تورو یول...یعل دارم بهش گنگ

  من مال خوامیم..خوامیم وجودم

ما مال..یباش  

 

 

 

  چرخ توما چشم دو نیب چشماش

  خوردیم

بود؟ اعتراف هیخواستتش؟یم  



 

 از یکم رو توما و کرد تر لباشو

کرد دور خودش  

 

  یچ دونمینم من..م_

 یا ضربه وسط نی ا خوامینم..سپنتا..بگم

! بخوره بهش  

 

 یا بوسه و کرد  نوازش رو یعل گونه

زد  روش  

 

! میمراقبش گهیباهمد...میمراقبش..شییه -  

 



  تومارو یلبا هوا یب و داد تکون یسر

  دیبوس و دیکش دهن به

 

 یهوف رفتیم سر حوصلش داشت گهید

  رفت پنجره سمت و گفت

 و گذاشت پنجره چارچوب یرو دست

  نه یبب رو رونیب شد خم

 جلو به دیپر کرده هول شد باز که در

  گوشه زیت فلز به شد دهیکش دستش که

  آخ...شهیش یتو خورد سرش و پنجره

گذاشت سرش یرو دست و گفت یبلند  

 

 و اومد خودش به زودتر که بود یعل

  رفت سمتش به تند



 سمت به داد موهاشو زد  کنار دستشو

کرد یوارس رو شی شونیپ دقت با و باال  

  رونیب آسوده نفسشو دیند یزیچ یوقت

اومد سپنتا بغض پراز یصدا که داد  

 

!سوزهیم..یم..دستم... یعل...ع..یدد_  

 

 ؟؟حسیدد زد صداش..زد بهتش 

  کبارهی به وجودش یتو که ینیریش

 ای بود صداش  یبایز نیطن از دیچیپ

کلمه؟  اون  

 



  رفت یا غره  چشم و اومد جلو توما

 تخت یرو کرد  بلند رو  سپنتا و بهش

 نشوند 

 

! اریب رو جعبه اون ؟؟برویهپروت تو -  

 

  با و دستشو زخم..داد سرتکون جیگ

گفت بغض با سپنتا که  کرد نگاه دقت  

 

خواد؟؟ یم هیبخ_  

 

  یخی یچشما  اون با و اورد سرباال

 یلجباز با که گفت یا نه..کرد نگاهش

 گفت 



 

خواااد یم  هیبخ...یگیم دروغ_  

 

 خوردش اعصاب از درهمش یاخما

 بود

 

  یچ نیبب کن بلند صداتو گهید کباری -

!شهیم  

 

  نییپا اشکاش و دیترک صدایب بغضش

  و زد کنارش غرغر با یعل..ختیر

کرد  نگاه رو دستش  

 



 خواد ینم هیبخ نیا اخه من یجوجو_

!کن نگاهش..که  

 

  به یسر و کرد نگاه لرزون یلبا اون با

..زد یلبخند ی عل  که داد تکون دییتا  

 

   دیبوس رو  لباش شد خم آهسته

 به بعد و کرد  نگاه یعل به زده بهت

 توما

 

 نشون یبد واکنش شکدومیه دید یوقت

دیپرس..یعل  کار به نسبت ندادن  

 



ن؟ یندار یمشکل..شما..تو_  

 

  صورتشو و اورد باال رو دستش توما

کرد  نوازش  

 

!گهید ییما  یجوجو توام..رینخ -  

 

 

 و شد خم کرد نگاهشون زده ذوق

زد غر  یعل که کرد بغل محکم تومارو  

 

  من درضمن...بچه باش مرااقب دستتو_

گه ید خ؟؟باشهی کوه نیا ؟؟اولیچ  



 

  زیر یا بوسه و  زد یزیر لبخند توما

زد  گردنش یرو  

 

 رو یعل و شد جدا  ازش و دیخند سپنتا

کرد  بغل محکم  

 

دیچیپ کمرش  دور دستاشو و دیخند  

 

!توله_  

........... 

 

گفت و کرد وسفی به رو  



 

ن؟ی ببند برام نویا شهیم+  

 

 بست و داد چیپ رو کراوات گفت حتما

  کراوات به زده  زل نطوریهم آبس که

   بود مونده

 

  هرمان...کرد یم درک رو شینگران

  رو یدوران هی بلخره ...بود اونجا هم

داشتند  باهم  

 

آورد باال سرشو گرفت چونشو  

 



 یچیه نگران...من یکایتیت نمتیبب_

باشه؟ مراقبتم من..نباش  

 

 دست شد خم تشکر یبرا و زد یلبخند

نداد اجازه که ببوسه رو وسفی  

 

..ادینم ادمی؟؟یتونیم گفتم_  

 

  عذر بود شده  جیگ کل به..دیگز لب

  کارشو اجازه با بار نیا و کرد یخواه

   کرد تکرار

 



 باهاش هم آبس قلب ستادیا که نیموزیل

  رو سنگ یوحش اون بود قرار..ستادیا

   نهیبب

 و کرد آبس یدستا قفل دستاشو وسفی

زد گوشش  یرو یا بوسه  

 

!کنارتم من_  

 

  به و ستادشیا محکم و یجد و زد یپلک

  قرارشون یبرا که یبزرگ سالن طرف

افتادن  راه بود یمهمون و  

..: 

کردن باز وسفی یبرا رو سالن در  

شدن  داخل باهم  



  بهت همه قفل که دستاشون  دنید با همه

شدن  زده  

 همهمه و زی ر یها پچ پچ یصدا

  آزارش شد پخش فضا یتو که یآروم

داد یم  

 

  کرد حس و بودنش معذب وسفی

هم یتو کرد و اخماش  

رفت  یاصل زیم سمت  

 

  و رونیب دیکش آبس یبرا رو یصندل

  خودش زیم  راس در نشستنش بعد

 نشست 



  باال سر غرور با  و داد هیتک یصندل به

 اورد

وسفی ندهیآ همسر...بود آبس اون  

 

  زوم دو اون رو همه ها نگاه

  و بود زیم یرو که  دستش وسفی...بود

کرد قفل خودش یدستا نیب  

 سالن کل جستجوگرانه یول آبس نگاه

گشت یم رو  

نبود یول  

   دیکش یهوف و کرد هم یتو رو اخماش

 

گفت رسا و بلند و کرد تر لباشو وسفی  



 

 همتون..آبس...من کنار فرد_

دش یشناسیم  

  نیکوچکتر..میکنیم نامزد یزود به ما

 شهیم حساب هم من  به اون به یجسارت

 یگستاخ که یکس یبرا یخوب اتفاق و

! وفتهینم کرده  

 

  و یتلخ از پر...وسفی به زد یلبخند

یکیف  

 باال همهمه یصدا دوباره نیب نیهم در

 گرفت 

 وسفی و سالن گوشه نیب نگاهشون همه

کرد ی م امد و رفت آبس و  



  قیعم دهنش یتو  یگاریس با هرمان

اونا به بود زده زل  

  رو آبس دست و زد یپوزخند وسفی

گرفت تر محکم  

 

  چرا دورا دور اون...مجتهد جناب_

م ینیبب  رختو  بزار جلو ای؟ب ینشست  

 

 یسنگ نگاه همون با و زد یپوزخند

  شد بلند

  رو وسفی راست دست رفتم سمتشون

کردن یخال  براش عیسر  

 رو قایدق...نشست لبش یرو پوزخند با

آبس  یرو به  



دیکش لبش دور یدست  

 

 جابه بار تا ده یزود به قراره دمیشن_

دیکن جا  

 

  آتش یگاریس و داد  تکون یسر وسفی

 زد

 

 و کرد وارد خی ش که یضررات دیبا_

دیکن جبران  

 

 داد آبس به رو نگاهش  زدو یشخندین

کرد  ینم نگاه بهش که  



 

 بخاطر همش...  و خیش رفتن بگا_

تونه یسوگل وجود  

 

  رو آبس دست و زد یلبخند وسفی

  بود قفل نگاهش هرمان کرد نوازش

اونا  یرو  

 

شیا حلقه یمو تار هی یفدا_  

 

  نامحسوس و رفت هم یتو اخماش

دیساب هم یرو دندون  



 کننده خسته یها  حرف یکسری بعد

  وسفی ها جنس و ها محموله راجب

  داد دستور

  رو کیموز و کنن کم رو سالن نور

کنن  شروع  

رفت باال ها غیج و سوت یصدا  

  

  داد لم نرم یها یصندل از یکی یرو 

 کرد حلقه آبس یها  شونه دور دست و

گفت  گوشش کنار و  

 

  خورمشیم...توله نباش نگران اصل _

! کنه تتیاذ  

 



  وسفی فک یرو یقیعم بوسه و دیخند

 زد

 

! دیمیزندگ یتو که خوشحالم+  

 

  لباشو آورد جلو سر و انداخت باال ابرو

  رهنشیپ یرو  یخنک عیما که ببوسه

خت یر  

  وسفی خورد تکون و دیکش ینیه

 یچلفت پا و دست مرد به نگاه یعصب

گرفت اش قهی شد بلند انداخت  

 آبس  یول نداده اجازه آبس داشت انتظار

  رو مرد قهی خودش از بدتر شد بلند

 گرفت 



 

 یقاط خون و کف تو؟بزنم یکور+

؟ ینیبب یتونینم پاهاتو ی؟جلویکن  

 

   کردن یم نگاه آبس به زده بهت هردو

  خودشو یدنینوش زیم یرو از شد خم

مرد صورت  یتو دیپاچ و برداشت  

 

  ایب من کینزد گهی د باری یدار جرئت+

! بلرزه دستت  و  

 

  معذرت تندتند و  داد قورت دهنشو اب

رفت  و کرد یخواه  



  یرو زیر لکه به نگاه و دیخند وسفی

کرد لباسش  

 

  سیسرو یتو برو....خشن ؟چقدریبیب_

! بزن اب کمی لباستو  

 

 سمت به و دیکش موهاش یرو یدست

افتاد  راه سالن ته  سیسرو  

 

  و درآورد رو کتش نبود یکس شد داخل

  باز رو دوتاش رو نییپا یها دکمه

  کرد

بود شده قرمز یکم شی نییپا گوشه  

 



  و شد باز ها سی سرو از یکی در

  با هرمان

اومد  جلو  لبش یرو شخندین  

 اومدو خودش ب یول زد بهتش اول

گرفت اب ریز  لباسشو  

 

؟آره؟یکن نامزد یخوایم...گرگ توله_  

 

 

  نهیآ یتو از آورد باال سر پرو و تخس

سرش  پشت به کرد نگاه بزرگ  

 



 درضمن و..توله گرگ نگو بهم گهید+

  رو وسفی  یها صحبت کنم فکر

!یدیشن  

 

 برگشت که اومد جلو و زد یپوزخند

   ستادیا تنش با مماس

 نیب نگاهش..کرد  چشماش و لبا به نگاه

  دادن یباز یبرا  خوردیم چرخ دو نیا

 آبس

 

 خوب هردومون..هع....وسفی_

 درد منتظر چقدر  بدن نیا االن میدونیم

!منه ماله چون!منه یدستا از گرفتن  

 



 جنبه یب چوقتیه  داد قورت دهنشو اب

 زیچ همه هرمان مقابل در یول نبود

  شدیم معکوس

 عقب به انگشت نوک با و کرد یاخم

داد  هولش  

 

 انقدر ادیب خوشش وسفی نکنم فکر+

!عقب برو...یباش کمینزد  

 

 هر نه بود اون مال  ابس چسبوند امپر

  یا گهید خر

 باال و گرفت دست کی  با دستاشو

 فکشو گهید دست با و کرد قفل سرش

د یغر صورتش یتو و گرفت محکم  



 

 کن تکرار گهید کبار ی یدار جرئتشو_

ی بخور یگوه چه قراره که  

 

  لبش دور یزبون و انداخت باال ابرو

دیکش  

 

  یچ..وسفی اربابم با یزود به قراره+

آهههه...یم کاریچ  

 

 رد شلوار دکمه و  کش از رو دستش

فشرد آلتشو محکم و کرد  

 و کرد نگاهش درهم یاخما با دوباره

اورد دستاش به یفشار  



 

 توله کن تکرار باز یدار جرئت_

! سگ  

 

 اجازه هرمان یول داد یتکون بدنش به

 پاهاش نیب لذت  درد از  یضعف با نداد

گفت پرو پرو  

 

 با خوامیم+

آههههه ..نک...وسفی..وی..اربابم  

 

 محکم شد رد شورت کش از دستش

  مشتش نیب و گرفت ابس یها ضهیب



  ستون یکایسرام به شو کمر فشرد

د یکش یآه و زد پشتش  

 

 اورد جلو رو صورتش و زد یشخندین

  آبس صورت یتو رو داغش ینفسها و

 یها ضهیب انگشت با و کرد یخال

کرد نوازش رو شده حساس  

 

 که تو...شییه گرگم توله شییه_

  هات ناله و اه ادیب نامزدت یخواینم

نه؟ یبب رو تیواقع ارباب ریز  

 

  دنیچیپیم که یمختلف یحسها از دهنش

  که مونده باز جونش یتو



شد  باز در و  اومد  یا خنده یصدا  

 خودش با همراه رو آبس بدن عیسر

  دیکش ها س یسرو از یکی داخل

   داد صیتشخ رو مردها یصدا

  در ناموفق و حسود یشرکا از چندتا

بودند کار نیا  

  بعدش و اومد اب ریش شدن باز یصدا

مرد  یصدا  

 

  آقا میکن جدا رو کارمون دیبا بنظرم_

  داره دشیجد رخوابیز  بخاطر وسفی

   کنهیم خطر

 



  ظیغل هرمان مال  یحت هردو کردن اخم

اومد  یدوم مرد  تر کلفت یصدا....تر  

 

  یکنیم جرئت چطور مرد ببند دهنتو_

 یحت که من ؟بنظریبزن یحرف نیهمچ

هستن هم عاشق  

 

  داخل هنوز دستش دییسا دندون هرمان

بود  آبس شرت  

 رو داره که یتیمالک  و حرص برگشت

   بده نشونش

 اتاقک وارهی د به آهسته رو بدنش

 یفضا از انگشتش و چسبوند بزرگ

برد  مقعدش طرف به ها ضهیب نیب  



 

  شونه و شد بلند  پاهاش یانگشتا یرو

فشرد رو هرمان یها  

   یکم ومدیدرم صداش یحت دینبا

 هرسه فضول و حسود  یرقبا در پشت

  بودن نشسته شون

بودن  زدنشون نیزم منتظر و  

 

  فشرد سوراخش  به رو  انگشتش نوک

هرمان  گردن داخل کرد سرشو که  

 گردنشو صداش کردن خفه یبرا و 

دیگز  

 



  پچ گوشش کنار و  کرد  ییصدا یب خنده

 زد

 

!من یحشر توله گرگ_  

 

  زبون و دیمک رو  هرمان  گردن قصد از

  زد

 به و کرد داخل رو انگشتش کل کبارهی

زد  چنگ آبس پهلو  

 

آبس  نکن..نکن..توله_  

 

   توجه یب



  و گردن کل بود روش که یفشار از

دیمک و دیس یل رو گوش الله  

  داخل رو انگشتش شد  خمار چشماش 

  یزیر ناله که کرد کرد جلو عقب آبس

 کرد

 

 در به یمتوال تقه دو  موقع همون

خورد   سیسرو  

 

 باند گوشه حوصله یب و دیکش یپوف

کرد شلش و دیکش دادو تکون دستشو  

........... 



  تکون تکون رو تابه که نطوریهم یعل

 ها ینیزم بیس شدن سرخ یبرا داد یم

گفت  اپن یرو کلفه یسپنتا به رو  

 

زم؟یعز یا کلفه چرا_  

 

   شد زونیاو لباش

 

  هم توما...خب رفت سر حوصلم_

   بابا یا ستین

 

 سپنتا سمت  و کرد رها رو تابه

  شو چونه و ستادیا پاهاش وسط..رفت

دیبوس و کرد نوازش  



 

 میدار ها صحبت یسری... ادیم االن_

نکهیا مثل  

 

 سمت دوباره یعل و انداخت باال ابرو

رفت گاز  

 

 منم ؟بهیچ  ؟راجبیصحبت چه_

 مربوطه؟ 

 

 و گذاشت دهنش داخل ینیزم بیس هی

 گفت 

 



  صحبتامون مرکز اتفاقا زمیعز بله_

ییتو  

 

  و زرد یاینی زم بیس  به حسرت با

بود شده رهیخ براق  

  رو ازشون چندتا خنده با یعل  

رفت سمتش و برداشت  

 

  نگاه یاونجور...جوجه  کن باز دهنتو_

! که رهیم دلم یکنیم  

 

  داخل اروینیزم  بیس یعل و کرد عاا

   گذاشت دهنش



 یا بوسه بازش دهن یرو اخر در و

 کاشت

 

 شماره و کرد حلقه  سپنتا کمر دور دست

گرفت رو آبس  

 و گرفت بار  ده حدود....بود اشغال

بود اشغال  

  زیآم دیتهد یها ام یپ نوشتن کرد شروع

ش یگوش  ندادن جواب  بخاطر براش  

 

 

  سه هر شام خوردن توما اومدن بعد

شدن جمع توما خونه منینش یتو  



  یرو ارنجاشو و دیکش  یقیعم نفس یعل

گذاشت رونهاش  

 

  سپنتا...نمونیب  رابطه راجب..خب_

!نه ای یبمون شمونیپ که باتوعه میتصم  

 

  نیب نگاهشو و داد  قورت و دهنش اب

چرخوند هردوشون  

 

 دوست کردمیم  فکر..من..من..خب_

 رابطتتون جزو منم ..یعنی..یب..نیندار

 باشم

 



 تاب و دیکش لبش ی گوشه یدست توما

کرد صاف رو تنش یتو  

 

  خب...میندار یمشکل که یدیفهم حاال -

 نظرت؟

 

  و زونیاو لباش کرد یباز انگشتاش با

  و نشست کنارش  یعل بود کرده بغض

کرد نوازش و گونش  

 

جوجه؟  کنهیم تتیاذ یچ_  

 

  شییایدر یچشما  با و اورد باال  سرشو

   یعل به کرد نگاه



 

 یام اس شیگرا..شیگرا من...من_

  حسش بهتر باشما..با..اما..ام...دارم

؟ یچ نیندار شما یول..و..کنمیم  

 

  یلبا یرو انگشت یموذ یلبخند با

د یکش سپنتا  

 

جوجه؟  میندار یدونیم کجا از_  

 

 داد هیتک توما که کرد نگاهشو بهت با

مبل به  

 



  من ندارم من  نکن نگاه من ب نه -

اد ینم بدم یدد  کلمه از اما لامیوان  

 

زد  یلبخند هم یعل  

 

  یدد...من..دارم شیگرا من یول_ 

   ام جوجه   یکوچولو سپنتا

 

  که ییصدا با کرد یم نگاهشو ریمتح

د یپرس دیلرزیم  

 

؟ یدد..د_  

 



  چرا دیچیپ وجودش یتو ینیری ش حس

 سپنتا دهن داخل از یوقت  کلمه نیا یاوا

قشنگه؟  شهیم خارج  

 

؟یدک جوجه یدد جانه_  

 

 کرد بغل رو  یعل محکم و زد یهق

 ادیز عضله یول نبود ادیز  وزنش

  داشت

 

!که یکرد لهم جوجه اروم_  

 

  و دیمالیم یعل شکم  به صورتشو

کرد یم لوس رو خودش  



..: 

  توالت یرو لکسیر هرمان دیپر جا از

 و کرد بغل رو  آبس و نشست یفرنگ

 دو تا نزاره نیزم رو پاهاش که گفت

ننیبب کفش جفت  

گفت  بلند  و کرد صاف صداشو  

 

بله؟؟ _  

 

  یشرکا از یکی که در پشت مرد

 و بود خم مهین که همونطور بود فضول

  زدیم دید رو موجود یپاها

 و ستادیا خیس هرمان یصدا دنیشن با

گفت  تند تند  



 

  فکر مجتهد جناب خوامیم معذرت_

 به و ان ییدستشو داخل دونفر کردم

... یهم  

 

  شد خفه مرد که  گفت یبلند ی باشه

  یصدا بعد و اومد  یا همهمه یصدا

دیکش داد ییدستشو یتو بلند که یپسر  

 

شدهههه  حمله بهمون_  

 

  خواست دیپر هرمان بغل یتو آبس

 و گرفت دستشو  هرمان که بشه خارج

دیغر و چسبوند وارید به  



 

 ازم هم کسانتی کننیم دیتاک..کسانتی_

  رونیب میبر تا بهم یچسبیم یشینم دور

م؟؟یتفه  

 

  گفت یچشم

 در کمرشون  از رو هاشون اسلحه

 آوردن

   کرد یم حرکت هرمان پشت

 بایتقر سالن اومد کیشل چند یصدا

بود  نیزم یرو جنازه چند..بود یخال  

 



 خیش داران دوست...بودن ها عرب از

 اون ترشون گنده همه از یکی..نیحس

زیم پشت از دیکش ادیفر نیب  

 

  مااا ااادیب د ییکن رد رو  آبسسس_

!مممیریم  

 

  داد علمت گاردای باد به پشت از وسفی

.دیکش ادیفر و  

 

 دستتون موشم تار  هی..نیخورد گوه_

!وونایح دمینم  

 



  رفت خطا یول سمتش به شد یکیشل

  اخم با هرمان بره اومد دیگز لب ابس

سرش  پشت کرد تشیهدا دوباره  

دیکش ادیفر که بود هرمان نباریا  

 

 کل وگرنه دیبر دیکن جمع نفعتونه به_

دم یم  بگا رو تبارتون و لیا  

 

  یخوب شناخت که پشت اون از یکی

 بلند و دیکش  داد داشت شون  هرسه یرو

دیخند  

 

 دفاع ازش خوب هرزه اون یبکنا_

!کننیم  



 

د یکش داد و دیساب هم یرو دندون  

 

 حرومزاده بکنم خودم من وونیح+

! نجایا ایب یدار جرئت  

 

  هوی دادن صیتشخ که رو ابس یصدا

 اون سمت کشان نعره همزمان نفر ده

   دنییدو منطقه

 و گرفت گارد جلوش عیسر هرمان

کرد  یانداز ریت به  شروع  

  زدیم وار  مسلسل هم وسفی

 از هم مونده یباق یشرکا از نفر چند و 

   زدنیم ها کناره



 

 و رفت در ال  اون از نفر کی یول

  بلند ادیفر یصدا آخر لحظه درست

اومد وسفی  

 

آبسسسس  نههههه_  

 

 

پاهاش یجلو افتاد وسفی  

  یوقت..زد صدا رو هرمان زده بهت

  برگشت

زد بهتش هم اون  



  وسفی به خوردیم  آبس به دیبا که یریت

 خورد

  صورتش یرو دست و نشست جلوش

   گذاشت

 یسخت به بود مونده باز شک از دهنش

شک  از دیکشیم نفس  

 

وسف؟؟ ی..ی+  

 

 به...دکتر به زد  زنگ عیسر هرمان

  که گفت خودشون از حاضر افراد

  تیهدا محوطه رونی ب به رو وسفی

 کنند

 



  بردن اتاقها از یکی سمت  به رو وسفی

اورد سرش یباال رو دکتر گاردشیباد  

 

  کارش به دکتر تا کردن رونیب رو همه

   برسه

   بود نشسته  همونجا شکه هنوز

  و نشست زانو دو یرو کنارش هرمان

گرفت دستشو  

 

!شهیم خوب حالش... ابس پاشو_  

 

 نیزم یرو یها  خون رد به نگاهش

 بود



 

  نیا باعث من...شد من ریتقص همش+

! بدم اتفاق همه  

 

  بلندش و دیبوس موهاشو  و دیکش یشیه

  بهش داشت ازین االن کرد

  و نشوندتش یصندل یرو اتاق یجلو

 دستاش قفل دستشو و نشست کنارش

  شونه یرو و سرخورد سرش..کرد

افتاد  هرمان  

  گفت رلبیز

 

 یم فیکث رو پاکش احساسات..دینبا+

نداشتم رو اقتشیل من...کردم   



 

  و گناه یب سه هر..نییپا دیچک اشکش

بودن گناهکار همزمان  

 

 یلیخ و کرد نوازش رو آبس انگشت

دوباره دیبوس موهاشو یرو زیر  

  جونش یوقت  بکنه تونستیم کاریچ

رفت یم در درشت یفرا اون یبرا  

 

  کباری...یینایبهتر قیال تو...شییه_

  برات دندون یبزن یحرف نیهمچ گهید

گرگ  توله زارمینم  

 

رفتیم اونور و نوریا مدام  



 رو یمهمون راجب بد یخبرا یوقت از

بمونه کجای تونستینم دیشن  

د یکش ادیفر توما به رو  

 

  از اونور برووو ششیپ برم خااامیم_

خوبه؟؟؟  حالش بدونم کجاا  

 

   دیغر درهم یاخما با

 

 جا همه االن یعل اونور گمشو -

  رو هست  حواسش اقا خطرناکه

  در یباز بچه باری نرو من اعصاب

! ارین  

 



  رفت رژه دوباره و زد  چنگ موهاشو

زد غر و  

 

  ابسه شیپ فکرم تمام تونمینم شهینم_

کشمیم خودمو نبار یا ادیب سرش ییبل   

 

دهنش  یتو نزنه هم  یرو فشرد پلکاشو  

 

  بکش خودتو االن نیهم اصل ..گمشو -

!ینر مخ رو انقدر یکن راحتمون  

 

 که توما سمت  بشه ور حمله خواست

اومد  یزیر یصدا  



 

! ؟یدد..د_  

 

  گوشه...شد سپنتا  جلب توجهشون تازه

  نگاهشون و بود شده جمع مبل از یا

کرد  یم  

  کنان دیتهد و شی شونیپ یرو زد یعل

رفت سپنتا سمت تومارو  

 

؟یدد  جوجه یدد جان_  

 

   کرد گشاد و چشماش

 



اد؟؟ یبرم دستم از یکمک من_  

 

  یرو یا بوسه  و کرد نوازش گونشو

زد اش گونه  

 

 بغل کن لکسیر  فقط شما جوجه نه_

میریبگ آرامش یدد  

  اعصاب یتو نهیریم فقط خر نره اون

! من  

 

 بغل بره خواست و کرد یزیر خنده

  و نشست وسطشون توما یول یعل

پاهاش یرو به کرد اشاره  



 باز یوقت یول کرد نگاهش متعجب

نشست  پاهاش یرو مکث با کرد اشاره  

 

دیچیپ سپنتا کتف دور دستاشو  

 

  دلم بغل تونمینم من....بچه نکن تعجب -

 بخواد؟

 

 دیکشیم خجالت توما از نزد یحرف

  غرغر یعل که برد گردنش تو  سرشو

 کرد

 



  پوست به و من..نیگمش هردوتون_

 حال و عشق ییدوتا نیفروخت  اریخ

 اره؟؟؟ 

 

  که یعل بغل بره خواست و دیخند سپنتا

گرفتتش  تر محکم توما  

 

   یرینم جا چ یه..بچه نمیبب نیبش -

 

 کرد یسع و هم تو کرد اخماشو یعل

دراره  توما بغل از رو سپنتا  

 

  من بده بابا یا  گمیم بهت کن ولش_

کن ولش گمیم بهت توما بچمو  



 

  به شتریب رو سپنتا و زد یزیر لبخند

گفت  یعل به اونور از و فشرد خودش  

 

  عقب برو حاال هست منم بچه تو بچه -

 

  محکم و بازوش یرو شد خم یعصب

شد بلند توما داد که گرفت گازش  

 یعل دیچسب  بازوشو و کرد ول رو سپنتا

 دنبال و دیکش رو سپنتا دست زود

برد اتاقا از یکی سمت به خودش  

 

  و کردن هم به نگاه هی کردن قفل رو در

دن یخند بلند بلند  



 

 و شدن  ولو نیزم یرو هردو

دن یخند بلند بلند و گرفتن شکماشونو  

 

د یکش داد و دیکوب  محکم رو در توما  

 

  پدر..یوحش یسگا  تخم رونیب دیایب -

دیهم مثل پسر  

 

  داد قهقهه با توما از بدتر و دیخند یعل

دیکش  

 



 مشغول االن زدلمیعز داره چشات_

 پشت ع نیبش میشی م هم یمنکرات یکارا

بزن جق صدامون با در  

 

  دیکوب در یرو مشتشو

 و رفت جلو زد  سپنتا به یچشمک یعل

کرد زمزمه گوشش کنار  

 

 میدرار  حرصشو بزار کن  اعتماد بهم_

باشه؟  قشنگ  

 

 



  بوسه..دیبوس لباشو  یعل که گفت یچشم

  یصدا که کرد آغاز ییصدا و  سر پر

د یرس یچوب در پشت به دهنشون و لب  

  اونجا خواستیم دلش..دییسا دندون توما

کردیم مزه هردورو لب و بود  

 

د یکش داد و در به دیکوب محکم  

 

 نیا که بلخره..گمیم کن باز یعل د -

دمیم جرت اس اونموقع شهیم باز در  

 

 رو دادن حرص و نقشه یحت یعل اما

  غرق سپنتا یلبا یتو و کرد فراموش

 شد



 ناله که دیمک و گرفت لباش نیب محکم

کرد  یزیر  

بود رفته درهم اخماش توما  

 

 گرفت و پهلوش و  زد مهیخ  سپنتا یرو

د یبوس رو لباش و  

 

 یا ناله و زد  چنگ  و کمرش سپنتا

  کرد

 و دیکش سپنتا برامده آلت به  رو زانوش

داد  سر یا ناله که دشیمال  

 

  نبود توما از ییصدا



 یعل شکم یرو و دیچرخ بدنش ریز

 نشست 

کرد  نگاهش خمار و کرد  یا خنده یعل  

 

کنه؟ یم..طنتیش..یش...یدد توله..تو_  

 

  گردنش یتو سر و یعل یرو شد خم

دیمک و برد  

 

ن..نک..طنتیش..طیش..شیدد..یبرا_

 کنه؟

....... 



 به یدست و اومد رونیب خسته دکتر

دیکش شی شونیپ  

دیپرس تند تند و شد بلند عیسر ابس  

 

اس؟؟؟  خوبه؟زنده..شد؟؟خویچ..یچ+  

 

  دیپاچ روش به یا خسته لبخند

مسن  و بود سالخورده  

 

 اقا..خوبه حالشون جوون باش آروم_

  که یالک هیمرد ریش ما وسفی

 بهوش هم گهید دوساعت یحت...ستین

  یرو نبود یحساس یجا گلوله..ادیم

! خوبه کامل  حالشم بود بازوش  



 

 گفت یخداروشکر و دیکش یقیعم نفس

  کرد ی م خداروشکر تند تند

 

  و رسوند انیپا  به رو تلفنش هرمان

  کرد نگاهش و اومد

 بغلش محکم و د ییدو سمتش جانیه با

 کرد

 

اس زنده هرمان اس زنده+  

 

 بغلش ابس از تر محکم و زد یلبخند

 یتو دیکشیم قیعم ینفسها تند تند کرد

دلبرکش  گردن  



 یزندگ درست لحظه نیا کاش

  گهید تا دیرس یم انیپا به هردوشون

باشه  نداشته رو  ابسش یچکسیه  

 

  اومد خودش  به قهیدق چند بعد ابس

 و شد جدا ازش بااخم و دیگز لب

  که داد واری د و در به رو نگاهش

گفت پوزخند با هرمان  

 

افتاد؟  ادتی تازه_  

 

 پشت از و کرد بهش یبد نگاه اخم با

  کرد  اتاق داخل به نگاه در



 یچوب در یرو  گرد شهیش از یول

نبود مشخص یزیچ  

 

  عقب و گرفت کمرشو پشت از هرمان

  دتشیکش

 

  به خودت چرا..اونجا الودس عقب ایب_

  یمرض هی دیبا حتما..یمالیم همجا

تو؟  یریبگ  

 

  دستش دور کش با و دیکش یپوف

 فراش گفتیم وسفی..بست موهاشو

  تر قشنگ شنیم  جمع کش داخل یوقت

شنیم  



 دیکش و کش درهم  یاخما با هرمان

گرفتن  قاب صورتشو ها فر دوباره  

 

! کنمیم کچلت ببند موهاتو گهید باری_  

 

... 

 

  در که دیکش یعل داغ بدن یرو دست

شد  باز هوی  

کرد  چارچوب به نگاه و دیکش ینیه  

  درهم یاخما با دست به دیکل توما

کرد نگاهشون  



  و کرد یزیر خنده ریز اون از یعل

  رو بود شکمش یرو که ییسپنتا باسن

درآورد رو اش ناله و زد چنگ  

 

 رونیب یکن شرکت یخواینم یخی عن_

 رو توله نیا خوردن دلم بد چون سایوا

  خوادیم

 

  رو لباش دوباره و  دیکش رو سپنتا گردن

کرد  خودش یلبا ریاس  

 

رفت جلو و شدن لخت کرد شروع توما  



 و گرفت یعل شکم  یرو از رو سپنتا

 بشه لخت گفت و  گذاشتتش تخت یرو

 کامل 

رفت یعل سراغ  

 

  و بدنش دیکوب وارید به کرد بلندش

   درآورد و لباساش

  کرد یسع یعل  هرچقدر مدت تمام

داشت نگهش دور و نزاشت  ببوستش  

  از یقیعم مک با  گوشش کنار اخر در

گفت گوشش ریز پوست  

 

! یدد جناب کردنت قفل در هیتنب نمیا -  

 



  یرو کرد پرتش توما که کرد یا ناله

سپنتا  کنار تخت  

  رو  سپنتا صورت  و زد مهیخ وسطشون

   کرد ناله که زد لبش به یسیل و گرفت

 امادش و سراغش بره زد اشاره یعل به

  کنه

 

  نهیس نوک و رفت تخت اونور یعل

 یقیعم کیم و کرد دهنش یتو سپنتارو

 زد

شد خفه توما دهن یتو بلندش ناله  

 

  کسیس یرو از دیکش تر نییپا زبون با

 عضوش به دیرس تا شیا عضله یپکا



 به زدن دست ی برا باال اومد دستاش

  بعد یکم و شد توما یدستا قفل که یعل

  شد بسته تخت به کمربند با

  یلبخند توما که کرد یناچار از یا ناله

دیبوس و فکش و زد بهش  

 

 

 و زد آلتش نوک به یسیل ریز از یعل

 رو کمرش که گرفت شیباز  به زبون با

  دیکش  اه بلند و داد تکون

  و خوردیم چرخ هردو یدستا نیب

شدیم تر طاقت یب هرلحظه  

 یعل صورت و شد بلند سپنتا یرو از

  و برگردوند خودش سمت به گرفت رو



 و دیبوس  و بزرگش و براق یلبا محکم

خورد  و دیمک و دیسیل  

 

  نداد اجازه یول  خواستیم شتریب یعل

  هیتنب در پشت گذاشتنش تنها یبرا دیبا

  بایتقر رو یعل و ستادیا یعل پشت شدیم

پاهاش  نیب  و سپنتا  عضو سمت کرد خم  

 

  هم از و زد باسنش لپ یرو یا ضربه

کرد  بازشون  

 گرفت دستش یتو رو سپنتا عضو یعل

  دیسیل و



 کرد حس که تومارو سیخ زبون

 ناله پر دهان با  و شد  خمار چشماش

  کرد

  سپنتا الت پوست  با محکمش تند ینفسا

کردیم ترش وونهید و کرد یم برخورد  

 

  سوراخش یتومارو عضو نوک یوقت

  رو  انگشتش و دیکش یقیعم اه کرد حس

کرد سپنتا داخل  

 

 کرد یسع و کرد یقیعم ناله سپنتا

 رو عضوش یعل یول ببنده و پاهاش

کرد نییپا باال دهنش یتو تند تند  



 دهنش یاخ با که داد یشتریب فشار توما

سپنتا  عضو یرو شد شل  

 

 و حال یب یعل به یادیز یطاقت یب با

د ینال لذت غرق  

 

! لطفا...یدد_  

 

 یحال یب لبخند و کرد شیبیب به نگاه

  گفت یچشم به یا و زدو

 برد دهن یتو رو اش کرده شق الت و

  یرو توما ضربه  موقع همون که

نشست  پروستاتش  



 یا ناله و فشرد رو   سپنتا رون دست با

 یبرا زدن ساک با رو لذتش و کرد

داد یم نشون شیبیب  

 

  یرو سپنتا سر بود  دهیکش دراز خسته

   بود بازوش

 یحساب طنتیش   پر و نفره سه حموم

بود کرده اش خسته  

  و دیکش بورش یموها یرو دست

د یبوس  

  رو دستش و شد کش ینزد پشت از توما

 حلقه  سپنتا دور و  کرد رد یعل شکم از

دیکش بغلش یتو هردورو و کرد  

 



  از تر خسته چهره به نگاه و برگشت

گفت زونیآو یلبا با و کرد توما همه  

 

؟؟ یعنی خوبه آبس؟؟حالش میبزن زنگ_  

 مونیزندگ سر از دست اومدن؟چرا چرا

دارن؟ینم بر  

 

   دیبوس گردنشو و گفت یشیه

 

 کار که میکنینم فروش و دیخر آبنبات -

 داخلش زایچ نیا سک یپرر و سخت

!هیعاد  

 



سرخورد گوشش  کنار از یاشک  

 

  با دیبا چرا...نبودش چوقتیه کاش_

 که یکس باشه داشته یخون نسبت من

  بیآس نمیزتری عز به و متنفرم ازش

 زده؟

 

   کرد نوازش و موهاش آزادش دست با

 

من ستمین بلد یدلدار...یعل باش اروم -  

 تو ریتقص اتفاقا اون از چکدومیه یول

!نهیا مهم ستین گهید درک به بره نبود  

 



کرد زمزمه رلبیز  

 

اومده  یچ یبرا گفت  یوقت ینبود تو_  

 

  رو دستش حلقه تنها صداشو دینشن

  خودش به رو بدنش و کرد تر محکم

 فشرد

  یرو سپنتا سر بود  دهیکش دراز خسته

   بود بازوش

 یحساب طنتیش   پر و نفره سه حموم

بود کرده اش خسته  

  و دیکش بورش یموها یرو دست

د یبوس  



  رو دستش و شد کش ینزد پشت از توما

 حلقه  سپنتا دور و  کرد رد یعل شکم از

دیکش بغلش یتو هردورو و کرد  

 

  از تر خسته چهره به نگاه و برگشت

گفت زونیآو یلبا با و کرد توما همه  

 

؟؟ یعنی خوبه آبس؟؟حالش میبزن زنگ_  

 مونیزندگ سر از دست اومدن؟چرا چرا

دارن؟ینم بر  

 

   دیبوس گردنشو و گفت یشیه

 



 کار که میکنینم فروش و دیخر آبنبات -

 داخلش زایچ نیا سک یپرر و سخت

!هیعاد  

 

سرخورد گوشش  کنار از یاشک  

 

  با دیبا چرا...نبودش چوقتیه کاش_

 که یکس باشه داشته یخون نسبت من

  بیآس نمیزتری عز به و متنفرم ازش

 زده؟

 

   کرد نوازش و موهاش آزادش دست با

 

من ستمین بلد یدلدار...یعل باش اروم -  



 تو ریتقص اتفاقا اون از چکدومیه یول

!نهیا مهم ستین گهید درک به بره نبود  

 

کرد زمزمه رلبیز  

 

اومده  یچ یبرا گفت  یوقت ینبود تو_  

 

  رو دستش حلقه تنها صداشو دینشن

  خودش به رو بدنش و کرد تر محکم

 فشرد

 

 



 یحساب طنتیش   پر و نفره سه حموم

بود کرده اش خسته  

  و دیکش بورش یموها یرو دست

د یبوس  

  رو دستش و شد کش ینزد پشت از توما

 حلقه  سپنتا دور و  کرد رد یعل شکم از

دیکش بغلش یتو هردورو و کرد  

 

  از تر خسته چهره به نگاه و برگشت

گفت زونیآو یلبا با و کرد توما همه  

 

؟؟ یعنی خوبه آبس؟؟حالش میبزن زنگ_  

 مونیزندگ سر از دست اومدن؟چرا چرا

دارن؟ینم بر  



 

   دیبوس گردنشو و گفت یشیه

 

 کار که میکنینم فروش و دیخر آبنبات -

 داخلش زایچ نیا سک یپرر و سخت

!هیعاد  

 

سرخورد گوشش  کنار از یاشک  

 

  با دیبا چرا...نبودش چوقتیه کاش_

 که یکس باشه داشته یخون نسبت من

  بیآس نمیزتری عز به و متنفرم ازش

 زده؟



 

   کرد نوازش و موهاش آزادش دست با

 

من ستمین بلد یدلدار...یعل باش اروم -  

 تو ریتقص اتفاقا اون از چکدومیه یول

!نهیا مهم ستین گهید درک به بره نبود  

 

کرد زمزمه رلبیز  

 

اومده  یچ یبرا گفت  یوقت ینبود تو_  

  رو دستش حلقه تنها صداشو دینشن

  خودش به رو بدنش و کرد تر محکم

 فشرد



 

  بود زونیاو لباش و بهش بود کرد پشت

کرد ینم نگاهش و  

  باز موهاش دور از  رو کش خشن انقدر

 کش یال مو  دسته ی ک بود کرده

 دراومد 

زد  یزیر لبخند کردنش قهر به  

 

  شگونین و دیکش  پهلوش یرو دست

  شد لیمتما اونور به یکم..گرفت یزیر

زد یحرف نه و برگشت نه اما  

 یها بچه هی شب..بود گرفته خندش

بود شده دوساله  



  گردنش از و کرد نوازش رو موهاش

گردوند برش  

  پشت دیسف وارید  یرو داد سر  چشاشو

نکنه  نگاهش تا هرمان سر  

 

کنه  ییدلجو کرد یسع ینرم لحن با  

 

 قهر..رهیگیم افهیق چه سگو توله_

؟یکرد  

 

   زد یزیر لبخند که داد چرخ  چشاشو

 

......چ گاین منو توله_  



 

  با وسفی محبوب  گاردیباد و شد باز در

گفت  یفراوون ذوق  

 

  ابس آقا یوا ووسفی آقاا اقااا یواا_

! شدن بلند  

 

   دییدو اتاق سمت و شد بلند زده جانیه

  و دیکش صورتش یرو دست هرمان

وارید دیکوب مشتشو یعصب  

وسف ی.....وسفی  

 



  سوزش از و  کرد باز  رو چشماش

 فشرد هم یرو و  داغش یپلکا بازوش

کرد  باز دوباره و  

  سونا داخل بودنش انداخته که انگار

  دورش تا دور که یا خونه ای بخار

شده  پر شیآت  

گرم و داغ  

  حس دستش یرو و خنک یدست یوقت

 یموها و یا لهیت یچشما بعد و کرد

دید رو یکوتاه یفرفر  

زد یلبخند مهین و نصف  

بود آبس  

  کرده هول که داد گردنش به یتکون 

دیچرخ  دورش  



 

؟یدار درد نخور تکون یوا+  

 

 داد قورت رو اش شده خشک دهن آب

 دارش خش یصدا  با و زحمت  و بزور

 گفت 

 

 جمع..جم..نگفتم..بهت...مگه..مگ_

 ببند؟

 

  با که انداخت نییپا  و سرش و دیگز لب

کرد اخم یموضوع یاور ادی  

 



 تنت..تن..دوباره_

مجتهد؟..م..اون..تن..به...خورد  

 

 

گفت و کرد هم یتو رو اخماش  

 

داره؟ یربط چه+  

 

رفتن  هم داخل هم وسفی یاخما  

 

  زبون نیهم..هم..مثل..ها ربط..یلیخ_

!شدت دراز..درا  

 



  رو وسفی دست و دیکش یقیعم نفس

کرد نوازش و گرفت دستش یتو  

 

  رو بحث نیا لطفا..نیگیم درست+

میکن صحبت شد بهتر که حالتون میببند  

 

  به ییحسا که انگار..آبس از بود دلخور

 شده متوجه تازه وسفی و داشت هرمان

خواستیم و آبس یول بود  

 پا و دست مشغول سخت یدوراه نیب

  بود زدن

 نگاهش لبخند با که کرد آبس به نگاه

..کردیم  

 



!کن  صدا..رو..محمد_  

 

 که وسفی گاردیباد و گفت یچشم

کرد صدا رو بود ستادهیا در یجلو  

گفت و زد روش به یلبخند وسفی  

 

 ادیب کرد جرئت..جر..که..یهرکس_

ر یبگ رو کنه دیتهد..منو نامزد..و  

 

 اتاق از و گفت یمحکم چشم محمد

رفت رونیب  

  شد داخل و زد تقه دو هرمان رفتنش با

   شد هم قفل نگاهشون



  هردو...بود جنگ  و خشم نگاهاشون تو

  رفتار دوستانه و لبخندا نیا دونستنیم

! هیباز همش کردنا  

 

؟ یبهتر!یشد داریب نکهیا مثل_  

 

 لحنش یحت دیکش  لباش یرو پوزخند

داشت  هم تمسخر یکم  

 

خوایم..مرگمو..؟نکنه ینداشت..انتظار_

مجتهد؟..یست  

 

  و نشست ابس کنار و زد یشخندین

گفت رلبیز  



 

!نه که چرا_  

 

  برگشت و دیشن ابس  یول دینشن وسفی

  یدست که انداخت بهش ییخنثا نگاه و

د یکش لبش گوشه  

 

  شی ات یگاریس و د یکش کتش یرو یدست

  با رفتن ور مشغول که آبس به زد

   بشه تر کینزد زد اشاره بود موهاش

 هرمان یچشما یجلو  شد که تر کینزد

 یا بوسه گوشش کنار شد خم قصد از

  کاشت

 



 و کرد جمع موهاشو دستش دور کش با

 گفت 

 

!ندارم دوست نکن شونشونیپر_  

 

فقط  کرد نگاهش  

  کردیم حس  خلء  یتو رو خودش

 بود کرده ریگ ادم  دوتا نیا نیب انگار

ارن یدرب گرویهمد حرص نکهیا یبرا  

 

 یروزیپ با که کرد وسفی به نگاه

  هرمان به بود دوخت چشاشو



 یول بود ستادهیا  تفاوت یب.....هرمان

  یتو از اش شده مشت که ییدستا

گفت؟یم یچ بود معلوم هم بشیج  

 

 ای االن ای کرد یم انتخابشو دیبا

 دوتاشون نیب شهیهم وگرنه..چوقتیه

موندیم  

  بود گردش در دو نیا نیب مدام نگاهش

  سوار تا برداشت جلو به یقدم وسفی

اومد دارش خش یصدا که شه نیموزیل  

 

! نیسیوا+  

 



 تعجب با وسفی هم و هرمان هم

کردن  نگاهش و برگشتن  

  یتو صداها گذاشت هم یرو پلکاشو

شدیم اکو مغزش  

 توله....آبسم...کایتیت...گرگ توله

.....من  

 

 هرمان سمت ع یسر استوار یقدما با

دیکوب اون یلبا  یرو لباشو و رفت  

  منتظر هنوز دید خورد یمحکم تکون

  راه هرمان سمت خواست کننیم نگاه

  رو بود مغزش یتو  که یزیچ و وفتهیب

  دست قفل دستش  مچ یول بده انجام

شد یکس  



دید رو وسفی یجد نگاه برگشت  

گفت  حرف یب  

 

!ابس بدو!نی ماش یتو برو....نه_  

 

  دیفهم کجا از..کرد نگاهش زده بهت

  اخه؟

 بغض با و دیکوب  نیزم رو پا یسرتق با

  کرد نگاه هرمان به

  خواستیم و هرمان اون

 اونو واقعا...دیفهم رید که کنه کاریچ

خوادیم  

برداشت  عقب  به یقدم  



 ینگاها..کرد توهم اخماشو هرمان 

نداشت دوست رو ابس به وسفی  

 خواستیم رو چشماش تو تیمالک اون

 بکشه 

 که دلبرش هیا لهیت یچشما دنید با

  رشیخ حرف یکل و  بغض با اونجور

 شد

زد  خشکش ریمتح  

 

 حلقه ابس مچ دور وسفی دست یوقت

اومد  در یزدگ  خشک از بلخره شد  

 

! بکش دستتو_  

 



  نگاهش برگشت رفته باال یابروها با

 کرد

 

 تو از دیبا نامزدم بردن ی؟برایچ_

رم؟ یبگ اجازه  

 

  شد کینزد  شتری ب و زد یپوزخند

ستادیا آبس پشت کوه مثل ییجورای  

 

؟ یزور اد؟نامزدهیب خوادینم ینیبینم_  

 

  گوشه و فشرد شتریب رو آبس مچ

خاروند  رو ابروش  



 

 یکس...زنهیم حرف اجبار از یک نیبب_

  رو یکی اریع  تمام نامرد هی مثل که

!! کنهیم خودش قفل اجبار به ماه شیش  

 

   شد قفل فکش

  سر کبارهی به کرد  مشت دستشو آبس

د یغر و آورد باال  

 

  یبهتر رفتار یلیخ االن یکرد فکر+

! کن ولم..یکنیم خوردم ی؟داریدار  

 

 مماس ابس بدن که دیکش دستشو مچ

  شد خودش بدن



 

 برم جهنمم ته تا ی من مال کنم؟تو ولت_

!خودم با برمتیم  

 

  اومد گفت راهیبدوب پشت از هرمان

  و نگه یزیچ گفت آبس که بزنه یحرف

گفت وسفی به خودش  

 

  هی مهربونت ی پوسته اون ریز+

 خودم یبود؟برا  دهیخواب یغول نیهمچ

 هرجا ام حاال خوردم گولتو که متاسفم

رمیم بخام  

 

زد  اشاره گاردشی باد به و زد یپوزخند  



 حرکت هی یط  که اومدن سمتش به

 اسلحه و گرفت پشت  از و آبس هرمان

گذاشت اش قهیشق  یرو رو اش  

 

  حرومش شتری ب گلوله هی نیایب جلو_

!کنمینم  

 

  حس یزی ر ترس زد یشخندین وسفی

نخورد گول یول کرد  

 

! یریمیم براش  ؟تویبزن و تو؟ابس_  

 

 به دیکوب محکم اسلحه با و زد یپورخند

   ریمتح ابسه قهیشق



 هرمان یدستا نیب بدنش و کرد یا ناله

شد شل  

 

!زنمیم_  

 

شد  رشیخ گشاد یچشما و بهت با  

 

 هرمان کنه باور خواستینم همچنان

   بکشه و آبس تونهیم

داد  قورت دهن اب نامحسوس  

 



  نیزم بزارش!کنمینم باور  حرفتو_

 کنن کتیت کهی ت پشت از دمیم وگرنه

!مجتهد  

 

  لب ریز و فشرد  هم یرو پلکاشو

کرد زمزمه  

 

  سرکش ی توله  ببخش...آبسم ببخش_

!هرمان  

 

 و گذاشت آبس یبازو  یرو رو اسلحه

 ناله یول بود  هوشیب....کرد کیشل

  شد شله شل بدنش و کرد یبلند



 به و کرد حلقه شکمش دور دستشو

فشرد خودش  

 

کرد نگاهش زده بهت وسفی  

 بغل یتو جون  یب پسرک یبازو به

  بود خون غرق که هرمان

 

  زد یم دو دو چشماش

  بود روش که  یفشار اثر بر هرمان

  داد ابس به معتدد زدن بیآس بخاطر

دیکش  

 

!کنااار گمشوو زنمششششیم_  



 

 به کرد اشاره لرزون یدستا با

  جونش تمام....بکشن کنار گاردایباد

دیلرزیم  

عشق  به لعنت...عشق  

 

  اسلحه که همونطور کنارشون از عیسر

کرد عبور فشردیم آبس قهیشق به رو  

 یصندل رو آبس و شد نشیماش سوار

 دور ازشون سرعت با و گذاشت عقب

 شد

 

  گرفت رو وسفی شماره

گفت  دیتهد با برداشت رو تلفن یوقت  



 

  شدش کهیت کهیت  جنازه یخوایم اگر_

  بفرست و آدمات یریبگ  لیتحو رو

! دنبالم  

 

  ابس زیر ی ناله یصدا...کرد قطع و

  ندامت با و هم یتو کرد و اخماش اومد

 گفت 

 

  تیزیچ توله یاریم دووم....دلم جانه_

!که نشده  

 

..: 



  یرو رو یا قطره کند و زیر حرکت

کرد یم حس گردنش  

  از پر...سوختیم شیآت یتو بدنش

 حرارت 

 

  شد  خارج گلوش نیب از یزیر ناله

  رو  نشیسنگ و گرم یپلکا کردیم یسع

بندازه نگاه اطراف  به و بده تکون  

 

  و پلکاش زیر یها ناله و تلش یکم با

   داد فاصله یکم

سوختیم راستش یبازو  

ی بد سوزش  



  یرو باشه شده دهییسا بدنش انگار

 آسفالت

 

دیدیم یتار یریتصو  

  یم حس کنارش رو یکس بدن یگرما

 کرد

 سمت به دهیچسب یداغ و لخت پوست

بدنش چپ  

چرخوند  که سرشو  

  صورتش یرو دستش....دید رو هرمان

  خواب از نشون منظمش ینفسها و بود

بود بودنش  

 



 وفتادیم یا صحنه ادی گرفت حرصش

  ری ت سرش کل اش قهیشق یتو دیکوب که

  دیکشیم

   دیکش داد و کرد جمع رو قواش تمام

 

هرررماااااننن+  

 

  تخت یرو تند و دیپر هاش شونه

   نشست

  با یعصب که کرد یآبس با نگاه ریمتح

کرد  یم  نگاهش خمار یچشما  

 



 بهش بتوپه اومد و هم یتو کرد اخماشو

  ینگران خورد باند به که چشمش یول

چشماش یتو شد ری سراز  

 

خوبه؟  حالت  توله آبس؟جانم_  

 

  و دیگز لب شد مونیپش دنشیکش داد از

   کرد اشاره بازوش به درد با

 گرم یشونیپ رو  لباشو و روش شد خم

دیبوس و گذاشت آبس  

 

  کرد  نگاه هرمان به ریمتح



 نگاهش..دیدزد رو نگاهش هرمان یول

 یول بود اتاق یواراید یرو ییجا

بود آبس مخاطبش  

 

؟؟یدار درد یلیخ_  

 

 که کردن ناز یکم  یول سوختیم فقط

خورد  ینم بر ییجا به  

 

آخخ..یلیخ..یخ+  

 

  کرد نگاهش کرده هول



 که بود شیزندگ یتو بار نیاول یبرا

کرد یم تحمل رو  استرس از حجم نیا  

 

 دکتر بزنم زنگ  نمت؟برمیبب بابا یا_

سا یوا  

 

گرفت رو دستش سالم دست با  

 

!خودت...نه آخ+  

 

کرد بهش یبیعج نگاه  

 



 زدن و پانسمان کردن عوض از بعد

  شیشونیپ به یدست مسکن آمپول چند

دیکش  

  ی تنه باال یرو  همش نگاهش آبس

   دیچرخ یم لختش

 رو بدنش کل که یبی عج تتو یرو به

بود پوشونده  

 

  بلند شد مطمئن آبس شدن آروم از یوقت

 تماس توما با برداشت رو تلفنش و شد

  رهیبگ

  نفس نفس با که بود ششم و پنج بوق

 برداشت

انداخت  باال ابرو  



 

  انقدر توما؟چرا خوبه حالت...سلم_

تو؟  یزنیم نفس نفس  

 

 ادامه و نشست لبش  یرو یزیر لبخند

 داد 

 

 نیا سر بعدا...خوبه  توما؟خوبه_

 ییکارا االن..کنمی م تتیاذ یکل موضوع

 مشکل یسری.بده  انجام و گمیم بهت که

 گردم ینم بر روز  چند تا اومده شیپ

 مراقب نه..اونه به مربوط آره!شهر

خدافظ  نیباش  

 



 توما با هرمان یایشوخ به زده بهت

 کردن یشوخ اصل  مگه..کرد یم نگاه

هرمان؟ بود بلد  

 

 یم نگاهش رهیخ  رهی خ که آبس به رو

گفت  کرد  

 

 عرق یلیخ توام..رمیبگ دوش رمیم_

 تو گلوله..یبر یتونینم فعل  یول یکرد

  رد کنارش از فقط نرفته دستت

  خوب خوبه گهید دوروز یکی..شده

!یشیم  

 

گفت  و هم یتو کرد اخماش  



 

 دمیم ؟؟بویکرد عرق یلیخ یچ یعنی+

 منن؟؟

 

 دستش و کرد خم عجوالنه  سرشو بعد و

  که کنه بو رو بغلش  ریز برد باال رو

رفت باال ادشی فر و دیکش ریت دستش  

 

  یعصب و رفت سمتش کنان غرغر

  سالمش یبازو یرو  یلیس..کرد نگاهش

 زد

 

 تنهات تونمینم قهیدق دو_

مگه؟؟  دوسالته..بزارم  



 

 خواستیم و گرفت هرمان از روشو

  یدگید بیآس ادی  با بشه نهیس به دست

شد  الیخیب دستش  

 و شد بلند یبلند  پوف با هم هرمان

رفت  حموم داخل  

................. 

 

 و گذاشت باسنش یرو دست درد با

کرد بغض  

 

!کنهیم درد هنوز_  

 



   اشیباز لوس به کرد یا خنده توما

 یم لوس رو خودش   شتری ب سپنتا از

  کرد

 و زد یعل گونه یرو یا بوسه سپنتا

گفت  کرده بغض  

 

؟یدد  کنهیم درد یلیخ_  

 

گفت گلوش یتو نیسنگ بغض با  

 

 نکن بغض کنهی نم درد ادیز یدد نه_

!بشم قربونت  

 



  هم یعل یچشما شد پر  سپنتا یچشما

 پرشد 

 بغل گرویهمد و  هیگر ریز زدن باهم

 کردن 

 

  نتونست گهید صحنه نیا دنید با توما

  و خنده ریز زد بلند بخوره رو خندش

  شد ولو کاناپه یرو پشت از

د یخندیم بلند بلند  

 

  چشمش یها گوشه از که یقدر به

بود شده  ریسراز اشک  

دیتوپ هیگر و بغض با یعل  

 



 نخند یرینم لی زل برو کثافت گمشو_

هق شماایم بلند بخدا توما  

 

  اشاره هیگر با و  دیکش باال شوین یب سپنتا

یعل ینیب به زد  

 

!زهیریم.. یم ..داره..یدد..دد_  

 

 که کرد نگاهش  یسوال سی خ یچشا با

گفت و دیمال چشماشو  

 

! دماخت_  

 



 به که بود توما  خنده دوباره کیشل و

رفت هوا  

 

 نگاهش یعصب  هرمان که دیکش یاخ

 کرد

 

  خودت از صداهارو نیا گهید کباری_

! یبکن آخ واقعا کنمیم یکاری درار  

 

  نییپا ییجا نباریا و دیگز لب طنتیش با

  که داد فشار رو گلوله شدن رد محل

 ته از درد از یمخلوط  یواقع یا ناله

شد بلند  حنجرش  



  شد بلند هم  یرو فشرد دندوناشو

   آبس یروبرو

  یرو بدنشو و دیچ ی پ گلوش دور دستشو

 با نییپا دیکش شلوارشو  کرد خم زیم

آزاد  دست  

 

!یببند  دهنتو گفتم بهت_  

 

  کرد زیم یرو لیوسا به نگاه

 افتاد زیم یرو یس ی نو روان به نگاهش

 به داشت یشکل یکرو و بیعج ته که

نیزم ی کره شکل  

 

س ینو روان  بود تپل و کلفت نسبتا  



بود سرد فلزش جنس  

 جسمش داخل  رو یزیچ رفتن یوقت

شد  گشاد چشماش  خورده کهی کرد حس  

 کرد یسع و دیکش جلو رو خودش

کنه آزاد بدنشو  

 

 یکنیم فرو یدار  یچ هرمان کن ولم+

د یببخش  باشه کن من؟؟؟ولم تو  

 

  و چسبوند آبس گردن به لباشو پشت از

  گرفت دندون نیب  گوشتشو

   شد خم عقب  به سرش و دیکش یآه

کرد داخلش رو جسم هم هرمان  



 

 

 

  بود شده خسته پاهاش دیکش یپوف

  یبد یجا رو خودکار که نهیبش اومد

دیپر و دیکش یآخ کرد حس  

 

 گرفته خندش رفتارش دنید با هرمان

  یصدا که دیکش لبش یرو یدست بود

اومد آبس یحرص  

 

؟ی خندیم من به یدار+  

 



  خوشش اصل  اش گستاخانه لحن از

ومدین  

 ستادنیا از دیکش عیه آبس که شد بلند

ش ییهوی  

  چنگ یتو موهاشو و رفت سمتش

مبل  به رو بدنش داد فشارش و گرفت  

 که انگار سرش مقعد یتو سینو روان

بود گردش حال در  

 

 هرمان که بشه  بلند اومد و دیکش یآخ

 به داد فشارش شتریب و نداد اجازه

مبل یها تشک  

 



 لحن اون با یدار جرئت گهید کباری_

 یب زبون اون تا کن صحبت بامن

!ببرم مصرفتو  

 

شه یم کیتحر داره کرد یم حس  

 کرد یسع و فشرد رو مبل یها دسته

  که باشه داشته رو  تماس نیکمتر باسنش

بود ممکن ریغ  

 

دیببخش کردم غلط+  

 

  با و زد گوشش راست سمت یلیس

  رو صورتش طرف  دو آزادش دست

  فشرد



  زبونش یرو یتف شد باز که دهنش

   انداخت

 

  کل  روز چند....وونیح بده قورتش_

! جنبهی ب سگ بود باز قلدت  

 

  کرد نگاهش التماس با

   اوردیم فشار بهش داشت سینو روان

 

  غلط لطفا دیکن عفو ارباب خوردم گوه+

زدم  یاضاف زر کردم  

 

گفت  و گرفت فاصله ازش زد یپوزخند  



 

شو  لخت_  

 

  کند رو لباساش تمام سرعت به

 ستادهیا و بود گرفته آلتش یجلو دست

 بود

 زد و زد یصدادار پوزخند هرمان

  شد دوزانو که زانوش پشت

 و دست چهار شد  مجبور دیکش موهاشو

بشه  پا  

  قرمز یکرو باسنش تو سینو روان ته

  نشون هم دور از رو  خودش رنگ

   دادیم

 



  نشیی پا باال پاش با و ستادیا آبس پشت

گفت  یآخ که کرد  

  دیکوب باسنش به یا ضربه پا یرو با

رفت  جلو به یکم که  

  رو کمربندش و  رفت شلوارش سمت

   دیکش رونیب ازش

  سگک که یسمت و گرفت رو کمربند ته

  رو بود زونیآو ازش یفلز و داشت

کرد  انتخاب زدن ضربه یبرا  

 

 که ییهوی نشست آبس کمر یرو

   دیلرز دستاش

بود جلوش آبس باسن  

گفت و زد یآروم اسپنک  



 

 بد یوفتیب..احمق نلرزه دستات بهتره_

!ینیبیم  

 

  و فرستاد رونیب رو  اش شده تند ینفسا

  گفت یچشم

 و انداخت روش شتریب رو وزنش

  کپل یرو زیت  و تند رو اول ضربه

زد  راستش  

  دیگز و لبش

مقعدش اطراف ییجا رو دوم ضربه  

 

  که داد رونیب ینی ب از محکم نفسشو

گفت شخندین با هرمان  



 

 و هات ناله خوامیم...نکن خفه صداتو_

! توله بشنوم  

..: 

  ی خونمرده یکم  و  سرخ باسن به نگاه

  کرد آبس

 آبس یدستا که گرفت چنگش دستش با

  دیلرز

شدنیم شل داشتن  کم کم هم پاهاش  

  و سینو روان و  کرد باز  باسنشو یلپا

رون یب دیکش آروم  

کرد  یزیر ناله سوراخش شدن یخال از  

 و یا گوشه کرد  پرت رو سینو روان

شد  بلند آبس یرو از  



 

! بپوش لباساتو برو_  

 

   کرد نگاهش زده بهت

  کی تحر....برنگشت اصل  هرمان یول

  استخوناش یتمام در درد و بود شده

 لباس و رفتیم چطور شدیم حس

  دیپوشیم

 

  با نییپا از و هرمان سمت دیکش خودشو

  کرد نگاهش التماس

زد  یشخندین  

 



توله؟  یخوایم یچ_  

 

!ازتون کنمیم خواهش ارباب لطفا+  

 

  سر با و برد آبس یدوپا نیب پاشو

  یقیعم ی ناله که کرد یباز عضوش

  کرد

 

نر؟  سگ یکنیم التماس یچ یبرا_  

 

 هرمان یپا کف یرو رو خودش

گفت نفس نفس با  دیمالیم  

 



  خواهش..بشم ارضا نیبزار لطفا+

!کنمیم التماستونو ارباب کنمیم  

 

 و گذاشت عضوش یرو پاشو پاشنه

  فشرد محکم

   دیکش ریت بدنش  دیچیپ وجودش تو درد

 التماسش و گرفت رو هرمان یپا مچ

 کرد

 

 پا با یکم هاشو ضهیب  و برداشت پاشو

  داد ماساژ

  باز دیفهم و دید و بدنش شدن شل یوقت

  دیکش  عقب برهیم  لذت داره

 



!بدم زهیجا بهت خوامیم نجایا ایب_  

 

  کی تحر با و آورد رونیب زبونشو

   کرد هرمان به نگاه ادیز یشدگ

 دیکش رو تنش یتو یراحت اسلش شلوار

 به شورت یرو از  رو آبس دهن نوییپا

دیمال برجستش آلت  

 

 بره که خوادیتوله؟هوم؟م شیخوایم_

 آشنا دهنت تمام با و دهنت یتو

! کن ش ییراهنما خوب..بشه  

 



  نییپا  رو شورتش تند و گفت یچشم

  به و دیمک رو  عضوش سر....دیکش

کرد  نگاه هرمان  

 

  جلو وجه چیه  به پشت  ببر دستاتو_

!یارینم  

 

  کرد قفل و سرش پشت برد دستاشو

 یرو رو آلتش و دیکش موهاشو هرمان

  دیکش  زبونش

 نوریا هرمان عضو دنبال به دهنش

رفتیم اونور  

 داشت نگهش و آخر تا داد هلش یناگهان

  ته اون



  التماس نگاه سیخ یچشما با و زد یاوق

هرمان به دوخت وارشو  

 

  و تنگ عضوش  نوک دور آبس حلق  

  شدیم گشاد

 رونیب خودشو حرص  با و دیکش یآه

  ته اون به شتریب نباریا و دوباره و آورد

آورد یم فشار  

 سمت به لبش یها  کناره از دهنش آب

بودن رفته  اش نهیس و گردن  

باال سمت به دیکش شتریب موهاشو  

بود سیخ صورت تمام  

 



  فشار اثر بر همه  لب و چشم و ینیب از

ومد یم آب  

 عقب جلو آبس دهن یتو تند خودشو

  کرد

 

 یبر یگمش یخواستیم احمق وونهیح_

  آره؟نشونت یکن  پارس گهید یکی ریز

  به متعلق بدنتم ی سلوال تک تک دمیم

 منه

  یتیمالک روشون   اقتتمیل یب خوده یحت

!یندار  

 

   گفت یم نفس نفس با نارویا



 که یقرمز و یسی خ با آبس یچشما

 گهید وقت هر از بود کرده اش احاطه

بود  شده تر بایز یا  

 

  دیکش رونی ب رو  خودش بلخره

  کرد بلند رو آبس

 

 بده کونتو واری د یرو  بزار دستاتو_

! عقب  

 

  کمرشو و اومد در حالت اون به عیسر

داد رونیب رو  باسنش و داد قوس  

 گذاشت آبس سوراخ  یرو رو عضوش

   دیپر جا از که



  عضو و گرفت  چنگ باسنشو یعصب

فرستاد  بدن داخل به  زور به  رو سرکش  

 

   ختنیریم نییپا تند تند اشکاش

 

! کنهیم درد..درد..یلیخ...لطفا..لط+  

 

   دیکش یقیعم نفس

 حلقه آبس شکم  دور دستشو رفت جلو

د یبوس نامحسوس رو شونش و کرد  

 

ش یییه_  

 



   کرد کردن جلو عقب به  شروع

  یجلو  رو دستش....شد شتریب هقا هق

   گرفت آبس دهن

  کرد سی خ و دیسیل خوب یوقت

  نیب هاشو ضهیب و داد سر نییپا سمت

داد  یباز سیخ یانگشتا  

  رفت باال هاش ناله

 عقل کبارهی به متفاوت احساسات حجوم

کرد  زائل رو  

 

 و کرد جلو عقب تند تند رو خودش

  زد هاش ضهیب یرو یلیس

  یها شونه یرو شد خم سرش لذت از

 هرمان



 

  گوشش کنار و زد یم پاهاش نیب یلیس

د یکشیم نشون و خط  

 

 تمام...منه به  متعلق جسم نیا تمام_

...منه با ارشیاخت بدنت یسوراخا  

 

گفت  التماس با  

 

ارباب؟ بشم ارضا..ارضا+  

 

  به محکم خودشو و فشرد محکم گلوشو

دیکوب آبس بدن  



 

توله...یتونیم..من بعد+  

 

  که داد تکون خودشو و دیکش یآخ

گفت  یعصب و زد یاسپنک  

 

  دوباره بده تکون خودتو گهید باری_

!سگ مثل کنمتیم  

 

  رو بالش و کرد یم غرغر لب ریز

گرفت یم چنگ  

 



 ایب ایب هست طلبکارم داده جر زده+

  و سوراخم بزن کن پارم بزن دوباره

 خودت یبرا که  اخرش کن کهیت کهیت

!شهیم بد  

 

 کرد پماد به آغشته دوباره رو انگشتش

  که دیکش اش شده متورم  سوراخ یرو و

  دیکش یآخ

 داخل به رو انگشتش نوک قصد از

سوزش  از د یپر جاش تو که فشرد  

  رونش از یمحکم شگونین هرمان

 گرفت 

 

؟ یشد نخور؟نفهم تکون نگفتم تو به_  



 

گفت غر با و تخت  یرو دیکوب مشتشو  

 

 دردم توش نیکرد انگشتتونو خب+

 اومد 

 

  و دینوش دستش کنار خنک وهیآبم از

کرد  سپنتا به نگاه  

 کردن کار درحال  لشیموبا با یا گوشه 

 بود

  العاده فوق دشی ورز تن یرو لباساش

 شده یوقت هر از باتریز و بود نشسته

  بود

 



  یتو ظهر سر از هم یتو کرد اخماشو

  یرو رو هرز نگاه هزاران مطب

بود دهید شیبیب  

  همچنان سپنتا دیکش کینزد خودشو

 داخل یمنش بود منتظر و داشت ماریب

 بفرسته 

 

 انگشت دو ن یب رو پهلوش گوشت

 گرفت 

 

نمتی بب نجایا ایب_  

 

 خندون یلبا با و اورد باال جشویگ نگاه

کرد نگاهش  



انداخت  باال رو  ابروش یتا مشکوک  

 

 یچ لتیموبا اون ؟تویخندیم یچ به_

 هست؟

 

  بهت شد دهیکش دستش از یگوش یوقت

   کرد یعل به نگاه زده

 

 اون با چتاش کردن نییپا از بعد یکم

  باال سرشو بود ویس(عشقم) که یدخترک

زد یخطرناک  پوزخند اورد  

 

  بزرگ من یکوچولو پسر  خوبه خوبه_

نه؟ داره الزم کردن ادب..شده  



 

 جنبه یب عضو داد قورت رو دهنش آب

بشه بلند داشت یسع  

 

  رو سوءتفاهم کرد یسع پته تته با

کنه برطرف  

 

!فقط دوستمه  ییدد..عل_  

 

  یرو شصتشو انگشت و زد یپوزخند

برد تو و دیکش سپنتا لب  

 



  اصل  تونستیم مگه  زدلمیعز دونمیم_

باشه؟هوم؟  داشته باهات یا گهید صنم  

 

  انگشت و داد  تکون مثبت به  سرشو

   دیمک رو یعل

 

 دوستت یحت ندارم دوست من یول_

 هر باهاش و یکن  ویس  یاونجور هم رو

! یبنداز را کر و  

 

 کرد یسع و  داد قورت دهنشو آب

 در  به یمعتدد یها  تقه که بزنه حرف

  خورد

  دیپر  جاش یتو



   گفت یشیه یعل

 

  رو یکس بگو ت یمنش به بزن زنگ_

  یرو شو دمر قبلش...نفرسته داخل

!پاهام  

 

 دمر مکث با و  داد قورت دهنشو اب

رونش  یرو دیخاب  

   بود معذب یلیخ ....برداشت رو تلفن

 کرد گرفتن تماس به شروع که نیهم

  دیکش نییپا شلوارشو یعل

  هم رو شورت....خورد یمحکم تکون

  دیکش نییپا



 یمنش دیکش باسنش  لپ یرو یدست

   داد جواب

گفت و زد باسنش یرو یمحکم یلیس  

 

 نیهمچ دکتر یآقا کردیم فکرشو یک_

 میقا ها پارچه کهیت اون ریز یکون

 کرده؟

 

  زده بهت یمنش که کرد ییگلو تو ناله

زد  صداش  

 

خوبه؟  حالتون...دکتر یآقا_  

 



  دو  یعل بده یجواب کرد باز دهن

  باسنش یرو هم  پشت و محکم اسپنک

دیکوب  

زد چنگ یعل  یپا به و دیگز لب  

 

 کنسل..کن...مارارویب.. سحر..س_

... کن  

 

 دور و کرد  یتف رو انگشتش یعل

چرخوند  سوراخش  

 

  رو یکس فعل  بگو گفتم..نه کنسل_

! نفرسته داخل  

 



کرد زمزمه یسخت  به و دیکش یهوف  

 

آههه ..دا..یکس..فعل ..نه..کنسل_  

 

  شد سوراخش وارد یعل سیخ انگشت

  ها ضهیب با یباز مشغول گرید دست و

 شد

 و کرد یاخم  آهش یصدا دنیشن با

گرفت  مشت یتو هاشو ضهیب  

  ناله خواستیم ..افتاد دستش از تلفن

فشرد  محکمتر یعل که بکنه یبلند  

 

!بد پسر ادیدرن کتیج_  



 

 صداش فشرد دهنش یرو دستشو دوتا

  کرد رها رو هاش ضهیب یعل...ادیدرن

برداشت رو تلفن و  

 به و کرد داخل رو دوم انگشت

زد یمحکم ضربه پروستاتش  

  یجلو عیسر یعل  که دیکش  یظیغل آه

  گرفت رو تلفن

گفت عیسر بعد  و زد  باسنش به یلیس  

 

 داخل ماریب گهید ساعت کی تا خانم_

! نینفرست  

 



 و کرد نگاه یگوش به جیگ چارهیب یمنش

گفت  یچشم  

  و زد باسنش یرو یمحکم یلیس

کرد عقب جلو رو انگشتش  

 

  ؟انقدریریبگ و صدات یجلو یتونینم_

تو؟؟  یا جنبه یب  

..: 

 یول کنه حیتوج کرد یسع پته تته با

 به و کرد داخل  رو سوم انگشت

زد  یا ضربه پروستاتش  

  تکون خودشو و  گفت  یظیغل و بلند آه

 یعل شلوار به اش شده سفت عضو داد

کرد یم کشیتحر  شتریب و خورد یم  



 

 و کرد بلند پاهاش یرو از سپنتارو

سته یا به زد اشاره  

 با و گرفت عضوش یجلو دست

بست  چشم خجالت  

 یتو و زد یلبخند خجالتش به یعل

  ریز یایدلبر  ی صدقه قربون دلش

رفت  شیپوست  

 

 و کرد زیم یرو  یها لهیوس به نگاه

گرفت چشمشو یپزشک یگوش  

داشت برش و زد یلبخند  

  زد یلبخند و  نشست  سپنتا یپا کنار

 



 حالش که میدار کوچولو ماریب هی نجایا_

  شیقرمز از...نکهیا مثل بده یلیخ

  که داغم عع ادیم ازش  که آبم...معلومه

!! داره تبم هست  

 

 گلو یتو و گذاشت چشماش یرو دست

  کرد ناله

  عضوش سر یرو  رو یپزشک یگوش

  و خورد یتکون بود خنک...گذاشت

شد  داغ شتریب بدنش  

 و ذاشتیم آلتش یجا یجا رو یگوش

زدیم حرف  

 



 تنش تمام...داره تب هم چقدر نیبب_

! زنهیم نبض  

 

  وارید به رو سپنتا بدن ستادیا شد بلند

 و کند رو روپوشش و رهنی پ چسبوند

ن یزم انداخت  

د یبوس و گرفت لباش نیب لباشو  

 

  رو نشیس نوک و نییپا شد ری سراز

  زد کیم و دیگز

 کنار دیتهد با شد بلند  که اش ناله یصدا

گفت گوشش  

 



 خوامینم که یدونیم...نشونم صداتو_

بشنوه؟ یکس هارو ناله نیا  

 

داد  یم قورت هوارو بست و چشماش  

 

 

   دادیم تکون دست یتو رو آلتش تند تند

 و گذاشت یعل گردن یرو لباشو

کرد  خفه اونجا رو صداش  

  یکاف حد به شیشدگ  کیتحر از یوقت

   شد مطمئن

 اتاق ی گوشه  تخت یرو زد اشاره

بخوابه نهیمعا مخصوص  



 

  دستش یتو آلتشو دیخواب کمر به

   گرفت

 آلتش و ضهیب دور  رو نرمش ی لوله

  زد گره و دیچیپ

  اشکاش و زد  چنگ و دیسف ملفه

خت یر  

 

ییی دد لطفا_  

 

  کرد شیداگ و کرد زمزمه یشیه

 یرو یتف..انداخت فاصله پاهاش نیب

انداخت  سوراخش  



 داخل که رو یگوش  سر..کرد  یا ناله

فشرد سوراخش به رو رفت یم گوش  

  دیپر جاش تو

 ادیفر که زد پاهاش نیب  یمحکم یلیس

زد  یزیر  

  نوازش دستشو و کرد داخل رو یگوش

د یکش باسنش یرو وار  

 

  خوش بهت ستی ن قرار..یبیب هتهیتنب_

!توله بگذره  

 

   داشت درد..کرد باز شتریب پاهاشو

  یعل که پاهاش نیب سمت برد دست

دیبوس انگشتاشو و گرفت دستشو  



 

  زهیجا هی یدد یباش یخوب پسر_

!دهیم بهت خوشگل  

 

  که باسنش یرو بخوره تکون کرد یسع

  شد یعل زونیاو و گرفت درد نشست

 

هق نممیبش تونمینم یییدد_  

 

  دیخند و زد  لبش یرو یا بوسه

 

!کل؟ چقدرن مگه ..بچه نمیبب نیبش_  

 



  وزنشو و دیمال  یعل گردن به شوینیب

  بر ادین فشار بهش تا انداخت اون یرو

نشستن اثر  

 

!هق تنهیم  درد.. گندن هم یلیخ_  

 

  خندش شدناش لوس و ایزبون نیریش به

 از حاصل که یحرص با و گرفت

گفت  بود دلش رفتن ضعف  

 

 کنهیم یدلبر ادیز داره یا توله هی_

کنم فکر بشه خورده خوادیم  

 

گفت  بغض با و دیکش باال شوینیب  



 

لطفااا ییدد میکن بازش_  

 

هم یتو کرد و اخماش  

 

  هی بپوش لباساتو بدو گهید نشو پرو_

 نثار فحش یکل االن یدار ماریب عالمه

کردن  من سیقد و پاک روح  

 

 کرد یزیر خنده و کرد پاک اشکاشو

زد لبش یرو  یمحکم بوسه که  

 

!تو یمن ابتید   عامل...تو یمن قند_  



 

کرد نگاهش متعجب  

 

ن؟؟یدار  ابتید..ییدد_  

 

  راهنشویوپ زد  گوشش کنار یا بوسه

کنه  تنش برداشت  

 

یبخند کنمیم یشوخ..یدد عشق نه_  

 

  گفت و گرفت تماس یعل با خونه توراه

 حاضر که گفت  یعل یول رهیگیم شام

 کردن 



شد خونه وارد تعجب با  

ومدیم یخوب یبو  

  یدیسف لکه آشپزخونه یورود کینزد

د ید  

شد بزرگتر رفت که جلوتر  

بود  آرد به هیشب  

 یم دنبال هارو لکه بود نییپا سرش

آشپزخونه  داخل دیرس که کرد  

  باال  سر سپنتا طنتی ش پر سلم یصدا با

  آورد

 

ختنیر نییپا دستش یتو لیوسا  ریمتح  

  از پر و لخت  باالتنه با سپنتا و یعل

  ییغذا مواد رد و یفیکث



  یعل و بود نشسته  زیم یرو سپنتا

بود ستادهیا روبروش  

 

  دو و زد سیل گونش یرو شکلت یعل

باشه مراقب گرفت رو پهلوش طرف  

 

  یتوما منزل آور نان مرد بر سلم_

جون؟ یتوم چطوره حالت!خودم  

 

  مخففش یعل ومدی نم خوشش کرد یاخم

کرد  یم  

 

  صدام یاونجور گفتم بار هزار -

بود؟ وضعشه؟؟؟جنگ چه!سلم...نزن  



 

هم به دیکوب دستاشو  جانیه با سپنتا  

 

  خوشمزه زیچ عالمه  هی ییدد یییوا_

!میکرد درست  

 

 ینایآست و کرد زونیآو و درآورد کتشو

زد  تا لباسشو  

 

! رو شاهکاراتون نمیبیم دارم بله -  

 



  لباشو و گرفت صورتشو دوطرف یعل

 از شدن جدا هیثان  چند از بعد...دیبوس

 هم 

  و زد یعل یلبا  یرو یقیعم بوسه

ستاد یا جلوش و رفت سپنتا سمت  

 

!نمیبب کن فیتعر نیکرد درست ایچ -  

 

  کرد یم فیتعر جانیه با که نطوریهم

 یتو دار نم دستمال با داشت یسع توما

 موفق درآخر کنه  پاک صورتشو دستش

 نشد

 



  یپدرپسر...خوب  پسر ینباش خسته -

  نیبر...زمیتم آشپزخونه  به نیزد گند

 دستمال با نکهیا مثل نیریبگ دوش

وفتهینم راه کارمون  

 

 نییپا دادن ماساژ  و عیسر دوش از بعد

اومدن رونیب  سپنتا تنه  

   بود کرده آماده لباس  هردو یبرا توما

 

  لباسا سمت کردو سفت حولشو گره

 رفت

 

  شهیم حساب منم هیدد توما..یدونیم_

! کم کم گهید  



 

  ادامه یعل که رفت لباسا سمت و دیخند

 داد 

 

!بچه بهت پوشونمیم خودم نیبش_  

 

 تخت لبه و  زد یا زده ذوق لبخند

 یرو رو پوشش تن کله...نشست

 موهاشو نم یآروم به و انداخت سرش

 گرفت 

 

  رو  خوشبوش یموها یرو شد خم

د یبوس  



 

! من پسر گل یدیم گل بو_  

 

  رهیخ  نور از پر یچشما  اون با و دیخند

بهش شد  

  پوشوندن قبل یکردن تن لباساشو

بکشه  دراز که گفت شلوار شورت  

 چفت بهم پاهاشو طرف دو خجالت با

  مشخص دوپاش ونیم دستگاه و دم کرد

 نشه 

 نیب و اومد جلو دستش پماد وبیت با

کرد  بازشون هم از و نشست پاهاش  

 



 قهید دو ؟خوبهیکشیم خجالت من از_

!بودم  نایا مالش درحال شیپ  

 

  یرو  دستاشو و خجالت از کرد غرغر

 رو پماد و دیخند  یعل..گذاشت چشمش

خت یر ها ضهیب و آلت یرو  

 عقب و خورد یتکون پماد یسرد از

نزاشت یول رفت  

 و دیکش نییپا و گرفت پاهاشو طرف دو

  شد  ماساژشون مشغول

  اندامش لمس حس  از شد تند نفساش

 بر هم ظهر موندن ناکام..یعل توسط

داشت یشتری ب اثر شدنش  کیتحر  

 



 اون کرد حس که رو آلتش هیجستگ بر

 نییپا باال یکم و گرفت دست یتو رو

 کرد

 

  هی سسته؟با انقدر پسرمون عع؟آقا_

تو که یدیم وا بشکن  

 

کرد زمزمه یلرزون یصدا با لب ریز  

 

کنمیم خواهش ...ییدد لطفا_  

 

  از وار نوازش رو  اشارش انگشت

 دیکش ضهیب دو ونیم تا آلت نوک

کرد وارد هاش ضه یب وسط به یفشار  



 یرو همچنان  دستاشو و دیکش یاوم

بود گذاشته چشماش  

 

  داشت که زد  ییپا رون یرو یلیس

شد یم بسته  

 

  فشار توپو دوتا نیا انقدر یببند پاتو_

بشن پنجر دمیم  

 

  باز کامل پاهاشو شدن تر تند نفسهاش

  ضهیب ریز به رو انگشت یعل...کرد

دیمال رو ینواح اون هم یکم و برد  

نرن  باال هاش ناله بود دهیگز لبشو  

برد باسنش چاک  دو ونیم رو انگشت  



 یباق از بود یروغن و چرب انگشتش

ها  پماد مونده  

 

کرد  خارج و کرد  جلوش عقب یکم  

 ونیم شد خم  و ختیر روش پماد

 دوپاش

  سوراخ به نگاه کرد باز ازهم رو باسن

  شده یپفک یکم که کرد یزیانگ هوس

 بود

 ییگلو تو ی ناله که دیمال روش رو پماد

 کرد

 

  رو  پاهاش سپنتا  که کرد فوت همونجا

یعل سر به  خورد  زانوش و بست  



 گذاشت سرش یرو  دست و دیکش یداد

گفت و  

 

یرفت بابات به جنبه یب ی سوخته پدر_  

..: 

بره  در شد بلند و دیگز لبش  

 داشت بر بود سرش یرو دستش یعل

بکنه دشیتهد و بزنه غر  

 

سپنتااااا .....پا بتو نگفتم_  

 

 دییدو تندتر لخت تنه نییپا با کرده هول

آشپزخونه  سمت به  



  دییدویم دوان دوان که دنشید با توما

کرد نگاهش متعجب  

گرفت  پناه توما پشت و رفت عیسر  

 

بکشه ..بک..منو...خوادیم..یم_  

  بهش شتریب سپنتا که انداخت باال ابرو

 یرو آلتش یبرجستگ   حس با دیچسب

زد  یپوزخند رونش  

 

 کنمیم حس دارم رو   ییزایچی پشت از -

!توله  

 



  و گرفت فاصله  ازش و دیپر جاش تو

  یزیچ دیکش  تر نییپا شرتشویت لبه

نشه معلوم  

 بهش دهینرس رفت سمتش دیخند توما

شد  بلند یعل  داد  

 

  گهید دمیم جرت که رمتی بگ پدرسگ_

  در من دست از... زنمینم پماد بهت هم

؟؟اره؟؟ یریم  

 

 و توما به دی چسب دیپر هاش شونه

  و زد یزیر لبخند توما..شد  زونشیآو

کرد بلندش  



  دور محکم دستاشو و کمر دور پاهاشو

بهش  دیچسب و  کرد حلقه توما گردن  

 

 بدنشو و گذاشت لختش  باسن ریز دست

خودش به چسبوند  

 

 بهت اگر خورمشیم زمی عز نترس -

! بگه یزیچ  

 

  فشرده شده بلند عضو ...توما به دیچسب

اومد  دردش شد  

 

ی دد..دد_  



 

 شد دردش متوجه  کرد صورتش به نگاه

 سپنتا که داد فاصلش خودش از یکم

د یکش یقیعم نفس  

کرد  نوازش  باسنشو  

 

...زینم...یبیب مراقبتمشیه -  

 

سمتشون دییدو  کشون عربده یعل  

 

 یکی به دست باهم حاال  شورایب_

 به ببندم هردوتونه د؟حقتونهیکنیم

اط یح تو درخت  



 

  یتو سپنتارو یکم و زد یپوزخند توما

  باسنشو و کمر و کرد جابه بغلش

کرد  نوازش  

 

  یعل یکنیم  دیتهد...خوبه خوبه -

روهم؟؟  من کنار به بچه نیا آقا؟تازه  

 

بود یعصب و نیخشمگ  

 

 من کونشو اون امشب نییپا بزارش_

!کنمیم اهیس  

 



  بغض با و توما به دیچسب و تنش دیلرز

گفت گوشش یتو  

 

!تروخدا لطفا نزار دد_  

 

  کرد یم حس هم یتو کرد اخماش توما

  به رو  ترسهیم داره یادیز گهید سپنتا

دیتوپ یعل  

 

 دونهی نکن تی اذ بچمو اونور برو -

! زنمتای نم شتریب  

 

  ریمتح و گذاشت دهنش یرو دستشو

 گفت 



 

  ادتی بچم؟؟؟االن  ع ع ع ع_

 لیزل منه گردن گشید یافتاد؟؟کارا

 کار کردنش میقا  و کردن بغل مردس

 تو؟ 

 چیه کنمینم دعواش اصن من به بدش

 بهش دستت رمیگ یم طل  دورشو برمیم

! نخوره  

 

  رو سپنتا و هم یتو  کرد شتریب اخماشو

کرد بغل تر محکم  

 



  تو؟دوسالته یگی م پرت و چرت یچ -

  ترسهیم بچه اونور ؟برویکنیم لج مگه

 ازت

 

  نگاهش داد تکون رهنشویپ  گوشه سپنتا

گفت  که کرد  

 

 تودم لیتخص هب  آمم زیچ یدد..د_

 بوت

ییدد سله خود بستم پامو  

 

 ی قهی یتو کرد  سرشو و گفت نارویا

نن ینب صورتشو تا توما  



 زدن حرف طور نیا از دیکشیم خجالت

داشت  دوست یول  

 

 قلب از پر ییچشما با هردو یعل توماو

کردن نگاهش شوق و  

کرد  نگاهش و نشوندتش اپن یرو توما  

 

 مثل میدار یخوردن العاده فوق توله هی -

نجا یا نکهیا  

 

گذاشت صورتش یرو دستاشو  

  دستاشو یرو اومد جلوتر و دیخند یعل

  کنار صورتش  از کرد یسع و دیبوس

 بزنه 



 

  نیریش نینمت؟ایبب بابا سگه تخمه_

 هی من گهینم کنهیم گل هوی اتیزبون

کنم؟یم چپت ی لقمه  

 

دنیخند توما و ی عل  که گفت یبلند اای  

 

  نفس آخر در و کرد شیوارس دقت با

  و آلوده یگازها  و باند و دیکش یراحت

انداخت سطل  یتو رو یخون  

 

  چند هی کامل  شده میترم...هیعال خب_

 به قشنگ نی بتاد و پماد با هم روز

م یرسیم خدمتش  



 ییجا چیه میکنیم زرشیل میریم بعدشم

نمونه  ازش  

 

   کرد بازوش به نگاه

  وسط از که انگار..  بود یبیعج شکل هی

  رو نیسنگ توپ هی یگل کامل  نیزم هی

یکن رد  

موند یم قیعم و بلند توپ یجا  

شد یم چندشش  

گفت زونیآو یلبا با  

 

 کنمیم وندیپ گهید دست هی نشه پاک+ 

! شده یخاک جاده ه یشب هیچ نیا!خودم به  



 

 دیکش لبش یرو یدست بود گرفته خندش

نکنه  تر یعصب گرگشو توله  

 

! بزن وندیپ نشد خوب اگر یاوک_  

 

 برد دست هم یتو کرد اخماشو

 پلین هرمان که بپوشه برداره شرتشویت

گرفت  رو چپش سمت  

 

توله  باشم داده  اجازه ادینم ادمی_  

 



  پلشوین هرمان  داد قورت دهنشو اب

داد  یباز دستش  یتو و چرخوند  

 

  نگاه چشماش به نییپا از و دیگز لب

 کرد

 

  سوراخ تا ها ضهی ب یرو از انگشتشو

د یکش باسنش  

  رو انگشتش نوک و چرخوند دورش

 یا گلو یتو ی ناله آبس...کرد وارد

 کرد

 



 لهیم آهسته و کرد یم داخل رو انگشت

 چپ لپ به کبارهی  به و برد کینزد رو

چسبوند  باسنش  

  داد تکون و بدنش و دیکش یبلند ادیفر

 تکون نیح کرد جدا رو لهیم عیسر

 نشه کنده شتریب  پوستش خوردناش

نه یبب بیآس  

افتاد  تخت یرو شد سست پاهاش  

  یصدا و گذاشت  صورتش یرو دست

شد بلند شیگر  

گرفتنه  شیآت درحال باسنش کردیم حس  

درد از د یگز لب و زد یهق  

هم یتو کرد اخماشو هرمان  

آبس  کار از بود دلخور هم هنوز  



 

  من اجازه یب مونهیم ادتی گهید_

ینخور  ییگوها نیهمچ  

 

گفت بغض با  

 

 یول.. و..کرد وسفی..وی+

بگم..ب..بهت..ینزاشت..نز..تو  

 

  همچنان اون یول کرد نگاهش متعجب

 و بود دهیکش دراز تخت یرو شکم به

 شده  سوخته پوست یبرا کرد یم هیگر

 اش



 

  سمت به  سرشو آبس که نشست کنارش

چرخوند  مخالفش  

 موهاش یرو دست و دیکش یپوف

 گذاشت 

...بود دنیخر ناز وقت  

 

توله نمتیبب_  

 

  تنش نییپا به یتکون و باال دیکش  شوینیب

  باال بکشه شلوارشو داشت دوست..داد

داد ینم اجازه یسوختگ یول  

 



 سمت  به سرشو و زد  چنگ موهاشو

  کرد درد از یا ناله ..برگردوند خودش

گفت صورتش یتو خشم با که  

 

  اون یداد اجازه یخورد  گوه تو اصل _

  حقته...بخوره بهت دستش نجس کثافته

! بکنم پوستتو دوری  

 

دیکش باال شوینیب دوباره و کردیاخم  

 

  دوری نه نیبکش  نازمو دیبا االن مثل +

! دیبکن ناکار جاموی دیبزن گهید  

 



  با و جلوتر برد سرشو زد یپوزخند

گفت باز مهین یچشما  

 

 یب اون یشیم ناکار یوقت دونستمینم_

شه یم خبردار ستیا پاهات نیب صاحاب  

 

 کرد یسع و  داد قورت دهنشو اب

  هرمان داغ ینفسها  شر از خودشو

کنه خلص  

 یم کشیتحر  شتری ب پوشش بدون باسن

 کرد

  ری ز که شلوار کی   و لخت باالتنه با با

بود شده پخش تخت یرو بود رونهاش  



  کبارهی و دیکش  جلوتر  سرشو هرمان

 و دیگز و گرفت دندون نیب رو لباش

د یبوس  

 

داد  رونیب ین یب از فشار با نفسشو  

  و دیلغز کتف یرو از هرمان دست

رفت نییپا  

 یباق چنگ یجا  شدیم رد دستش هرجا

 آبس بدن دیرس که باسنش به...ذاشتیم

کرد ناله ترس از دهنش تو و دیلرز  

 

  باسنش اریش به  دستشو جمع حواس با

زد  سوراخش به  رو انگشتش و رسوند  

کرد حس رو شدنش جمع  



 و گرفت سر  از رو بوسه تر قیعم

چرخوند سوراخش دور رو انگشتش  

 

  نیا بود شده فتح بار نیچند که یسوراخ

روز  چند  

 داخل یزیچ یدنیکش دنبال عطش با 

بود خودش  

 

 فشرد سوراخش  به رو  انگشتش نوک

  نشیس و دیکش  جلو بدنشو آبس که

هرمان نهیس با شد مماس  

 

  از یحت بود مشخص بدنش حرارت

کرد یم حسش لباس یرو  



 

 یرو از شد بلند و شد جدا ازش ییهوی

 منقبض یبدن با زده  خشک آبس...تخت

  شیخال یجا به بود زده زل

  سالم لپ به یا هی ضر و زد یپوزرخند

زد  باسنش  

 

جنبه یب..نمیبب  خودتو کن جم پاشو_  

 

 و کرد نگاه اش برآمده آلت به زده بهت

  ثیخب و خونسرد صورت به بعد

 هرمان

   کرد نگاهش عجز با

 



  یاونطور چرا ؟صورتتویخوایم یچ_

؟یکنیم  

 

  رو شلوار و داد تکون خودشو

  نه باال دیکش نه بمونه گذاشت همونطور

نییپا  

هرمان  یجلو زد زانو  

 

ارباب  لطفاااا+  

 

 و آبس آلت به دیکش شصتشو انگشت

کرد له کمی  سرشو  

 گلو تو و شد مشت بدنش کنار دستاش

کرد  یا ناله  



 

  کرد یباز  آلتش با پاهاش با

 

 ادیم نر؟خوشت سگ یدار دوست_

  ارضا واسه جلوم سگ  هی مثل ینجوریا

؟؟یزنیم له له شدن  

 

  ارضا اریاخت یب دیکشیم قیعم ینفسا

   نشه

  دیکوب آلتش  یرو یلیس پا پشت با

 ی ناله و گذاشت روش دست شد خم

کرد  یبلند  

بلندکرد سرشو و دیکش موهاشو نذاشت  



 

؟؟ یبش ارضا یخوایم...خوب سگ_  

 

 یا خوبه هرمان که  گفت درد با یا بله

تخت به کرد اشاره گفت  

 

!امیم بکش دراز_  

 

 راه تخت سمت لنگون و گفت یچشم

  شیزخم باسن دیخاب شکم به..افتاد

ها ملفه  و یتخت رو  به نچسبه  

 



  نگاهش و برگشت هرمان یپا یصدا با

 بلند هیپا شمع  یتعداد دستش...کرد

  بود یمشک

  یتو  چرخشش و نیآدرنال رفتن باال

کرد یم حس رو بدنش  

  شخندین با هرمان  که دیکش یقیعم نفس

 گفت 

 

  جلو با...بخواب کمرت یرو برگرد_

!دارم کار  

 

 اخماش تنها یول کرد نگاهش التماس با

رفت  هم یتو  

   داد قورت دهنشو آب



  و یشدگ کیتحر حجم نیا از پاهاش

د یلرز یم استرس  

 یول دیکش دراز کمر یرو دیچرخ

 با کنه دایپ میمستق  تماس نزاشت  باسنشو

ستاد یا بدنش کنار هرمان...ها ملفه  

 مزاحم درآورد  هم رو خودش راهنیپ

ها  پارچه کهیت نشن  

 

  دیچ  زیم یرو هارو شمع

آورد  باال و زد  شیآت رو دوتاشون  

 

 یال مصرف یب کرم اون نظرت به_

  انقدر گهید که ره یگیم ادی بسوزه پات

نباشه؟؟  جنبه یب  



 

   داد  رونی ب لرزونشو نفس

  هم رو یاضاف شلوار دست کی با

  رو بلند هیپا شمع  تا دو..کرد خارج

 برداشت

 

 یادل پلشین یرو گرفت آبس بدن یباال

کرد خم رو  

نبود ادیز بدنش با فاصله  

  یرو ختنیر تند تند ها نیپاراف قطره

راست  سمت پلین  

   زد چنگ ها ملفه به و کرد یا ناله

 رهی بگ باالتر باسنو داشت یسع همچنان

نخوره  ملفه به  



رفت دوپا نیب  زد یپوزخند هرمان  

 

  ینیچ مقدمه و  اضافه حرف چیه یب

  قطره  قطره نیپاراف و کرد کج رو شمع

 آلتش یرو ام  ها یبعض و آلت دور

ختن یر  

تخت به دیکوب کمرشو و کرد ناله بلند  

 

نبود باسن زخم فکر به گهید  

  آلت و ضهی ب یرو که یینایپاراف

بود  گرفته رو هوسش و هوش ختیریم  

 

  در زدیم چنگ ملفه به و دیکشیم یآه

  داد تکون بدنشو و اوردین طاقت آخر



 و گذاشت کنار و  شمع یعصب هرمان

زد آلتش یرو دست با یلیس  

 

؟یخورد تو؟تکون یخورد یگوه چه_  

 

گفت و دیگز لب درد با  

 

نخورمم تکون نینگفت که شما+  

 

  کرده ورم عضو  به...انداخت باال ابرو

زد یشخندین کرد نگاه  

  وار نوازش رو دستش و نشست کنارش

برد  باال رونش از  



 

   دیرس که عضوش به

 تندتر آبس ینفسها که بهش یپوزخند

 شد

 

نگفتم؟ من که_  

 

  چشماش با و  داد قورت دهنشو آب

کرد دنبالش  

 

خب؟ نیگفت..ی؟کیچ پس+  

 

. دیمال و گرفت دستش یتو آلتش  



 

 اجازم بدون یدار جرئت االن...عجب_

نر  سگ  شو ارضا  

 

 هرمان یول کرد نگاهش التماس با

دیمال براش تندتر  

  یلیس که کرد بلند کمرش و دیکش یآه

زد پاهاش نیب یمحکم  

 

 با که شد خم و  دیکش یادیفر درد از

گفت  درهم یاخما  

 

  ارضا ینداشت اقتیل_

برگرد گمشو...پرو...یبش  



 

  بر که چشمش یاشکا و زد غر لب ریز

 اش شده  کیتحر آلت یرو ضربه اثر

  کرد پاک رو بود

 

 با بعد بکنه چوب مثل نویا بلده فقط+

آهه..بزن پوزخند بهم راحت الیخ  

 

 یال از گرفت مشت  نیب هاشو ضهیب

داد فشار و پاهاش  

 

شنوم؟؟ یم یچ دارم_  

 



 کرد فرو بالشت ی تو صورتشو دهیترس

نزد یحرف و  

  گاز با و زد رخمش رو یپماد هرمان

   بستتش چسب و

 

 حال...کن پاک خودت نارمیپاراف_

 ندارم

 

 زد اونقدر..هم یتو کرد و اخماش

دینکش ازش ام ساده  ناز هی کرد ناکارش  

کرده تحمل خوب چقدر که نگفت یحت  

بود کرده هم کشیتحر تازه  

  برآمده آلت حداقل کرد پاش شورتشو

نکنه  رسواترش  



 

 رو هرمان بود بلد خوب..زد یپوزخند

کنه وونهید  

 

 بارم فحش یکل یکجاست؟عل لمیموبا+

 حرف باهاش کم اونقدر چرا که کرده

 زدم

 

  رو لشیموبا...کمد به زد اشاره

 تماس یعل با و کرد  روشن و برداشت

 گرفت 

 

کرد یاخم و زد  سپنتا پوشک به دست  



 

  نگه و تییدستشو گهید کباری سپنتا_

  دونمیم من بمونه  یخال پوشک و یدار

تو؟؟  یکشیم خجالت من از!تو و  

 

  که شد پر چشماش و دیپرچ  و لباش

فشرد پوشک  یرو از آلتشو  

 

  برات دلم ننداز را یالک هیگر_

 خوادینم یدد  اونور برو...بسوزه

! نتتیبب  

 

  گوشه و شد پا و  دست چهار بغض با

دیکش رو یعل لباس  



 

ییدد هب دیببش ییدد_  

 

  که تخت یرو از شد بلند بهش توجه یب

خورد   زنگ لشیموبا  

  چشماش آبس اسم دنید با رفت سمتش

داد  جواب تند و دیدرخش  

 

 وونیح وثید  هیالش ییآبس؟؟؟واا_

 کدوم خر ی دهیترش ریپ سگه فیکث

  و یداد تکست یتو؟؟ یبود یگور

  پنجاه از سوراخاتو کنم داتیتمام؟پ

عننن  عن دمیم جر ییایجغراف جهت  

 



گفت قصد از و دیخند بلند  

 

؟ یخوب..عشقم سلم+  

 

  که نشست تخت لبه  و انداخت باال ابرو

شد  کینزد بهش آروم پشت از سپنتا  

 

  یدار خورده؟باز کجا  به شده؟سرتیچ_

؟؟یکنیم یابزار یها استفاده ازم  

 

 کرد هرمان به پشتشو   دیخند بلند آبس

قصد  از  

 



  هیچ پرتا و چرت نیا من عشق نه+

  یلیخ..یعل شده تنگ برات دلم یگیم

!شده تنگ  

 

 ته از گهید جملش نیا واقعا کرد حس

  سپنتا که دیکش گردنش به یدست...دلشه

 طرفش دو پاهاشو و کرد بغلش پشت از

 گذاشت 

گفت  آبس به یول  سپنتا به نزد یحرف  

 

  زودتر خب؟چرا یگردیم بر یک_

  رمیبم دیبا هزاربار یآبس؟روز نیاینم

  برات دلم گهید  ؟گمشوینگران از من

شده تنگ  



   یببع شده تنگ موهات برا دلم

 

  چشمشو ری ز  زیر اشک و دیخند

گفت و گرفت نامحسوس  

 

  اون از بدع بوس هی زود..میایم زود+

گهید منم برم معروفا بوس  

 

 و یگوش بلندگو یرو گذاشت دهنشو

آورد در سروصدا  

 یخر وونهید لب  ریز و دیخند بلند آبس

کرد  نثارش  

..: 



 و کرد آبس به زد گوش و حتینص یکل

کرد   قطع رو تلفن بعد  

  کی بهش بود دهیچسب همچنان سپنتا

  خوردینم تکون سانت

کرد یزیر اخم یول بود گرفته خندش  

 

بشم بلند خوامیم کن ولم_  

 

  یعل راهنیپ  به شوینیب کرده بغض

 مالوند

 

تلوخودا  یییدد_  

 



  سپنتا یدستا رو  دستاشو و دیکش یپوف

کنه جدا خودش از گذاشت  

 

 یبد پسر چه...سپنتا کن ولم گفتم بهت_

  از کدوم چیه به..دایجد تو یشد

یدینم گوشحرفام  

 

  با و یعل کتف یرو  گذاشت صورتشو

گفت هیگر  

 

دم..رد..ششک..ید_  

 

  نهیبب صورتشو برگرده کرد یسع

گهیم یچ شدینم متوجه  



 

  یچ نمیبب بچه درار من کمر از سرتو_

!تو یگیم  

 

 خفه و گذاشت صورتش یرو دستاشو

 گفت 

 

کردم  شید..د_  

 

  از سپنتارو یدستا دیخند ذوق با

  و سر محکم و زد  کنار صورتش

زد  بوسه و صورتش  

 



؟یدد از یکشیم  توله؟خجالت نمتیبب_  

 

  قشی تو  سرشو  و دیکش باال  رهنشویپ

  موهاشو و زد ی ا  قهقهه  یعل که کرد

د یبوس  

خودش بغل یتو گرفت و بدنش  

 

!یخجالت ی توله ییبابا به بده بوس_  

 

  سرشو و دیبوس رو یعل یلبا عیسر

  گردنش یتو کرد

 کردنش تیاذ شتریب یبرا و دیخند یعل

 گفت 



 

 گل چخبره تو اون ...پاهام شده داغ_

 پسر؟ 

 

 به اروم مشت  با و گفت  یبلند ییدد

  زد یعل نهیس

د یکش داد و گرفت خندش  شتریب  

 

 کرد افتتاح بلخره سپنتا نیبب ایب توما_

! پوشکشو  

 

   یعل گردن از گرفت یگاز بغض با

 



یی دد یییتنیم  اذتم..اذ_  

 

  ریز برد دستشو باخنده و دیکش یآخ

کرد نوازش و کمرش و لباسش  

 

  توما خوامیم فقط  یدد عسل یتیاذ چه_

  پوشک سر یگذاشت منت بلخره نهیبب

یکرد افتتاحش  

 

  یعل کرد یسع و دیچسب یعل به شتریب

نه ینب  صورتشو اصل   

  و تنشو راهنیپ و شد داخل در از توما

کرد باز هاش دکمه  

 



؟یعل یکشیم داد شده؟چرایچ -  

 

  خفه و زونیآو ی لبا با سپنتا که دیخند

گفت گردنش یتو  

 

نگوو  یییدد..نگووو_  

 

گفت گوشش یتو و بلند دیخند  

 

نگم؟ اگر رسهیم بهم یچ_  

 

 یکم خودشو و زد پچ یعل گوش یتو

کرد  جا  جابه پاهاش یرو  



 

نیبخوا که یهرچ..ه_  

 

د یبوس رو گوشش  ریز و گفت یا خوبه  

کردیم  نگاهشون منتظر توما  

 یتو سبد داخل و درآورد لباسشو

 فیکث یلباسها مخصوص سیسرو

   گذاشت

 و گذاشت تخت  یرو رو سپنتا یعل

گرفت دستشو  

 

  بکش دراز..یا خسته..عشقم یچیه_

!بدم ماساژت کمی  



 

  سپنتا  کنار و زد یعل یلبا به یا بوسه

 به دیکش دراز تخت یرو بود نشسته که

 شکم

زد هیتک تخت  به اشو شونه سپنتا  

گفت   و گرفت دستشو توما  

 

! نکرد تتیاذ که یبچه؟دد شما یخوب -  

 

  تومارو گونه شد خم و کرد یزیر خنده

د یبوس  

 

!یدد ریخ_  



 

 یعل..زد انگشتش یرو یزی ر بوسه

  و نشست توما کنار سپنتا  یروبرو

گذاشت هاش شونه رو دست  

 

 از یا ناله توما داد ماساژ و کمر کل

کرد  لذت  

 

 کمی...دونستمینم یداشت ییآپشنا چه -

شتر یب  

 

  شد خم و زد سپنتا به یچشمک و دیخند

گرفت گاز رو توما شونه محکم و  



 

  محکم اشو شونه و دیکش یبلند ادیفر

گشت بر و داد تکون  

 

رفت در پاشد  و دیخند بلند یعل  

کنه دنبالش کرد یسع دیتهد با توما  

 

 بدنت یتو  گوشت ارمیب رتیگ -

  هی شده یک...یوحش بمونه زارمینم

تو یبد انجام درست کارو  

 

 و رفت رونیب اتاق از و دیخند بلند

رهیبگ پناه آشپزخونه  سمت دییدو  



  زد پوزخند رفت رونیب که نیهم

 در گاز محل و شونه دنیمال درحال

  مبهوته یسپنتا سمت ..کرد قفل و اتاق

  از و انگشتش..رفتش دهن به انگشت

کرد خارج دهنش  

 

 درازکشش و کرد بغلش دست کی با

 کرد

 

  بمونه تنها رونیب اون میبخواب باهم ایب -

شور یب ت یتربی ب بشه هیتنب کمی  

 



 کرد دهنش تو شصتشو انگشت دوباره

  و اصوات کرد یسع هاش کناره از و

بفرسته  رونیب  

 

؟ یدد..د..نداله..گنا..خب..خ..دد_  

 

  نیریش تیوضع به گرفت خندش

  شصتش انگشت یرو  و شد خم..سپنتا

لبشو  یرو بعد و دیبوس  رو  

 

 داشته یگناه چه  کند کمرمو گوشت -

 باشه؟ 

 

کرد نگاهش زونیآو یلبا با  



 

تنه؟یم درد یهل_  

 

دل  ته از..یواقع یول رنگ کم..دیخند  

  شو ینیب و آورد رونیب رو انگشتش

د یبوس  

 

کنم یم یشوخ..آخه یدرد چه بچه نه -  

 

 لباشو توما یول بزنه یحرف خواست

گذاشت لباش یرو  

رو  بودن نیریش اونقدر اوردین طاقت  

سپنتارو دیبوسیم محکم  



  کرد دایپ عطش هوی یبیعج شکل به

  ری گ روز چند یری کو وسط انگار..بهش

  هی به برسه آب به هوی و باشه کرده

ک یکوچ چشمه  

 

  دادیم پاسخ رو  بوسه خجالت با سپنتا

  گذاشت طرفش دو  و گرفت پاهاشو توما

کمرش دور بشه قفل  

  مزاحم که یپوشک یرو از  و باسنش

فشرد لحظه اون بود نیتر  

 

 توما کرد حلقه توما گردن دور دست

 مشغول و فرستاد نییپا رو سرش



 یآه...شد گردنش دنیسیل و دنیبوس

آهسته گرفت گاز پلشوین که دیکش  

 یمحکم ی ضربه نشده خارج نالش

خورد   در به انهیوحش  

 

  بهت و دیپر ترس از هاش شونه سپنتا

کرد  در به نگاه زده  

  داد تیعصبان با بسته  در پشت از یعل

دیکش  

 

 جرت تا توما کن  باز صاحبو یب نیا_

 ییتنها تو اون رونیب نیا میانداخت..ندادم

بچم؟ با  یکنیم کاریچ یدار  

 



 بود گرفته گاز که  یپلین و زد یپوزخند

 یبلند ناله حواس  یب سپنتا که دیمک رو

 کرد

شد تر یعصب  

 

  صفت یدرکون نیا مرده لیزل یتوما_

 هم شبا گهید ینکن باز بخدا..کن باز و

 بخواب باز چشم... یبخواب راحت دینبا

 اون.بزارم کونت ییجای نمیکم در که

  ایب سوزهیم پاهاش اال کرده شیج بچه

کن باز صاحبو یب نیا  

 



 دست خجالت با که کرد نگاه سپنتا به

  به یا بوسه..گذاشت صورتش رو

کرد بلندش و کرد بغلش و زد دستش  

 

  ییتنها رونیب اون...حموم میریم باهم -

بگذره  خوش  

 

د یکوب در به مشتاشو و دیکش  یبلند داد  

 

  کنمینم حللت دادمو بهت که یریش_

  یخی عن خر شتره سگ هیلعنت ییعوض

 دیبا ایدن تو هس یخی یهرچ یخی کوه

  داد نسبت مونده صاحب یب یتو به

 اصل 



کن  باز تومااااا...اه  

 

  درآورد رو سپنتا راهن یپ بهش توجه یب

  از رو پوشک ادیب تا داخل بره گفت و

اره یب در پاهاش  

 در پشت رفت توماهم...رفت که سپنتا

گفت  یعل به پشت همون از و  

 

 خوامیم...کنمینم  باز..نکن تقل  انقدر -

 داشته آرامش پر ی رابطه هی نفره دو

!میباش  

 

دییسا دندون و هم یتو کرد اخماشو  

 



  یچ من..خب یخورد  گوه یلیخ تو_

 اصن منه بچه اون نمیبب کن باز پس

بخوره  بهش دستت خوامینم  

 

 راه حموم سمت ر یبخ شب گفتن با تنها

 افتاد 

 

  ینطوریا توما چرا...شد زونیآو لباش

کرد  یم  

 پر یباصدا و دیکوب در به یآروم مشت

کرد زمزمه واشی بغض  

 

کردم  اشتباه..خب باشه_  

 



  زیل دیشن که درو شدن  بسته یصدا یول

 به زد  هیتک و کمرش و در یجلو خورد

 در

 

  و ارهیدرب و پوشکش کرد کمکش توما

  پاهاشو نیب برداشت رو آب دوش

د یکش عقب خجالت با سپنتا یول بشوره  

 رو آب و رفت جلو  و زد یزیر لبخند

گرفت پاهاش نیب  

 

  خجالت انقدر چرا پس یعل از -

توله؟  یکشینم  

 



 نندازه نگاه توما صورت به کرد یسع

  بشه  زده خجالت  شتریب

 

ییی دد دونمینم خب..که یعنی..خب_  

 

  شستتش  که قشنگ و زد یزیر لبخند

 شده پر قبل از ک یوان یتو دیکش دراز

   نهیبش جلوش زد  اشاره سپنتا به و بود

بهش بده هیتک  

 به بود زده هیتک کرده منقبض خودشو

 شکمش یرو دست توما که توما

کرد نوازش گذاشت  

 داشت خوابش و شد شل بدنش کم کم

دیخند گلو تو توما که برد یم  



 

بچه؟ یشد ساکت چرا -  

 

  توما یبازو به  سرشو و دیکش یهوم

  یرو دید رفتنشو وا که توما..دیمال

د یبوس موهاشو  

 

  یمونیم جا میشه سرد آب...اینخواب -

! که یخوری م سرما اونوقت نجایا  

 

 با و باال داد موهاشو و گفت یچشم

کرد یباز انگشتاش  

 



  ناراحت یکل االن  یعل یدد...ییدد_

! مش؟یاریب شهیم...که ازمون شهیم  

 

 و کرد تر محکم سپنتا کمر دور دستاشو

.دیبوس  رو  گوشش زیر و آهسته  

 

  ادب یب...تیدد بشه  هیتنب کمی الزمه -

!شده  

 

  خودش با لب ری ز  و شد زونیآو لباش

زد حرف  

 



  به میدد کرده چکار مگه خب بابا ع_

 همه چرا دونمینم من  ییآقا و یگل اون

ستین  اسمشم ادب یب گنیم  

 

زد  بازوش به یا ضربه و کرد یاخم  

 

  پاشو یکنیم غر  غر چقدر گهید بسه -

ر یبگ دوش  

 

  رونیب وان از شد بلند و کرد یزیر اخم

گفت  رفت  

 

م یدد شیپ رمممیم_  



 

 نگاهش رفته باال یابروها با

  خودش یرو به یول دیترس...کرد

اورد ین  

 

؟؟یگفت یچ -  

 

 بهش کرد پشت و  نییپا انداخت سرشو

  پشت از و شد بلند...رفت دوش ریز

  و صورتش و شکم و گرفت گردنشو

وار ید به چسبوند  

  صورتش و بدنش کبارهی برخورد از

   کرد یا ناله

 



  تکرار دوباره ویخورد که یگوه -

  یشد سرکش و پرو انقدر یکن؟؟کِ 

آره؟؟ گهید یگرفت ادی یعل تو؟از  

 

گرده بر  کرد یسع کرده بغض  

 

کردم  اشتباه..اش..دد..ییدد_  

 

  و دیپر باال که زد یلیس کپلش به محکم

توما  رفتار یسرد از زد یهق  

 

 ینیبب تویدد ماه کی نزاشتم یوقت -

!بد  ی پسره یشیم متوجه  



 

 بغض..رفت دوش ریز و کرد ولش و

 هیگر آروم و ستادیا وارید به رو کرده

 کرد

  خودش دور حوله سپنتا به توجه یب

رفت رونیب و دیچیپ  

 

 ک بود خورد هرمان نبود از اعصابش

 یعل یناراحت و کرد یخال یعل سر

 اون و کرد خورد رو اعصابش بدتر

کرد ی خال سپنتا سر هم رو  

دیکش یپوف  

 



 در به کرد پشت و کرد تنش لباساشو

  باال دیکش هاش  شونه  تا پتورو حموم

دیخواب  

....................... 

دیکش یا ازهیخم و زد یغلت  

بود  شده صبح...کرد ساعت به نگاه  

 

  یعل و سپنتا..داد بدنش  به یقوس و کش

 نبودن

رفت هم یتو اخماش  

باز؟؟  یعل ش ی پ رفتش سپنتا یعنی  

 بلند و کرد قروچه دندون تیعصبان با

 شد



  قفل یول فشرد و در رهیدستگ

 بدن که کرد باز  درو عیسر شوکه..بود

تو افتاد یعل  

 

 پرت با بود دهیخواب در به زده هیتک

  برش دورو به نگاه و شد بلند شدنش

 کرد

 

للا  بسم شدهیچ هیچ_  

 

 نشده باز شبید  از اصل  در دید یوقت

 نگاه حموم به و  داد قورت دهنشو آب

 کرد

 



 نیا از تر عاقل..نه..نه -

نه لطفا...حرفاست  

کرد باز رو در و  رفت حموم سمت بدو  

 افتاده راه سرش پشت آلودخواب  یعل

 بود

  حس وان نییپا شدش گلوله  بدن دنید با

شد یخال  قلبش یتو یزیچ کرد  

داد  قورت دهنشو آب  

 به که نگاهش آورد باال و سرش یعل

د یخند....خورد جسم اون  

 

   بابا نه؟؟نه ستین سپنتا که اون..او_

 



 ستادهیا ریمتح که ییتوما سمت برگشت

  و داد قورت دهنشو آب یول بود

کرد حفظ شوی خونسرد  

 

  تو ارشیب ست ین یزی چ..یزیچ -

!گهید خورهیم سرما فقط فوقش..فوقش  

 

 به غم و نهیک ازش عالمه هی شبید از

 گهید حرفاش دنیشن با بود گرفته دل

رسه یم انفجار مرز به داره کرد حس  

 و دیکوب شکمش یتو یمحکم مشت

حموم واری د سمت داد هل بدنشو  

 



  یخوشحال  ییییعوض کصافت_

نمتیبب خواامینم  آشغال االن؟؟؟لجنن  

 

  بدنشو و رفت سپنتا سمت  پر یچشما با

 بدنه بود شده سرد خی از...داد تکون

گرمش شهیهم  

 

 عشق بگو یز یچیبابا؟  یبابا؟سپنتا_

  تو شهینم تیچیه..دونمیم نه یخوب...من

 خوب رو همه یدکتر خودت تو یقو

! سپنتا.. یکنیم  

 



  بغض..نیسنگ  و سرد..دیکشیم نفس

 و کرد پاک اشکاشو  زد پلک کرده

کرد  بلندش عیسر  

  از یکی با و بدنشو گذاشت تخت یرو

گرفت تماس بود دکتر  که سپنتا یدوستا  

 

  یتو گردونه برش دوباره گفت دوستش

بشونتش  گرم آب تو و حموم  

 داخلش و کرد گرم آب از پر و وان

 کرد باز چشماشو که رو سپنتا گذاشت

کرد یا ناله و  

 

ی م..درد..یلیخ..خ..گلوم..گ..دد...د_

!.کنه  



 

 رو گرم آب و زد  شیشونیپ به یا بوسه

بدنش یجا همه کرد  یم تیهدا دست با  

 

  خوب یدد عشقه که ستی ن یزیچ_

ی دد کنهیم خوبت..یشیم  

 

 ادیفر تیعصبان با  و فشرد و شی شونیپ

دیکش  

 

  بدردنخور یآشغاال رونیب نننننیگمش_

!رونیب نیگمش  

 



شد یخال اتاق دینکش  هیثان به  

 با همچنان که  افتاد محمد به نگاهش

بود نشسته توریمان یپا دقت  

  جانش یه از پر  یصدا  که دیکش یپوف

دیچی پ گوشش یتو  

 

کرددد  روشن شویگوش آقا یواا_  

 

  به نگاه شونش  کنار از شد بلند عیسر

 سبز رهیدا اون چجور  که کرد توریمان

چرخه یم رنگ  

گفت  و زد محمد شونه به یا ضربه  

 



حاال؟؟  کجان...ول یا پسر ول یا_  

 

 دندون ری ز لبشو و..خاروند شوی شونیپ

دیکش  

 

! فرانسه....سیپار_  

....................... 

 

   سیپار ومدیم نبود بارش نیاول

 ینما نم..کرد بشیج  یتو دستاشو

کرد یم حس رو بارون  



  مجبور شد سد و  ستادیا جلوش هرمان

 و بود شده قرمز شی نیب..ستهیا به شد

کبود لباش  

کرد هم یتو اخماشو  

 آبس مال به درآورد گردنشو شال

  یتو کلفت یپالتو قهی و کرد اضافه

د یکش باالتر تنشو  

 از یکم  فقط  که پوشوندتش یجور

بود شده  مشخص چشماش  

  و دستش و کرد مرتب هم رو موهاش

  تو کرد و خودش دست یتو گرفت

خودش  بیج  

 



 به اونم که یکس یبرا  میبود نشده یدد_

!وستیپ قتیحق به شما لطف  

 

 گرم بدن به بدنش و کرد یزیر خنده

گفت   بلند و چسبوند هرمان  

 

؟یدد ..یبش میدد یگاه شهیم یچ مگه+  

 

  شتریب که کرد نگاهش خمصانه

  یها خنده نیا میدونست کجا از...دیخند

  یروز هی هرمان کنار دلش ته از

شه یم زهرمارش  

 



  تخت یرو رو یکرم  و کلفت بافت

 گذاشت 

تخت ی رو نشست خودش و  

 

!نمتیبب نجایا ایب بعد نویا بپوش_  

 

  بافت یول درآورد  لباسشو و دیکش یاوم

  دینپوش رو

  یرو تنش یتو یهفت شورت همون با

 یبازو یرو رو سرش و دیخز تخت

گذاشت  هرمان  

 

  چشم گوشه از  و انداخت باال ابرو

کرد نگاهش  



 

صگ؟ توله یکنیم یچی سرپ_  

 

 و کرد حلقه هرمان کمر دور دستشو

دیمک  و دیمال پلشین به لبشو  

  سیل و داد هرمان یچشما به نگاهشو

 از یگاز هوی که  زد یزیر لبخند زد

گرفت  نشیس نوک  

 

  و زد چنگ آبس یموها به و دیکش یآخ

خودش  از کرد دورش  

  بدنش یرو و  گردوند برش شکم به

گرفت گاز محکم رو  گوشش و دیخواب  



  سیل رو گردنش کنه ناله نزاشت

کرد  بلند یا ناله که زد یبزرگ  

 

من؟ گرگه توله شده یوحش که_  

 

  خودش شلوار و دیکش نییپا  رو شرت

  سوراخ یرو رو آلت..درآورد هم رو

  به زد چنگ و کرد ناله که دیکش آبس

 ملفه

 

خشک  خشک شمیم پاره بخدا ارباب+  

 



 شد خم و گرفت گردنش از یمحکم گاز

  انداخت یتف و کرد باز رو باسنش یلپا

داخلش کرد فرو مکث یب و  

 عضوش هرمان  که دیکش یآروم داد

  و دیکش یآه..فشرد بدنش به ته تا رو

کرد  پاک و اشکش  

شدن  پهلو به و دیچرخ  

 

  حاال..توله داخلت مونهیم صبح تا_

 بخواب

 

 که بکنه اعتراض برگرده خواست

  کرد یسع یعصب..سوخت  سوراخش

کرد غرغر لب ریز نشه بلند صداش  



 

 تونمینم حداقل مارو کرده وصل بهم+

جلوتر  برم چس یتو بزنم  

  بخورم یگوه چه شده  بلند علم نیا با آخ

من  بخوااابم یچجور االن اخه  

  شد دهیکش سرش از سهیک

  بر دورو به نگاه شوکه و دیکش یقیشه

 کرد

بود لبش یرو یزی ر پوزخند  

 

 به یکرد فکر خودت  شیپ چطور_

!شم؟یم التیخیب یراحت نیهم  

 



 یها لهیت....شد نیغمگ چشماش

شد ناراحت..شد کدر و رهیت قشنگش  

 

..نگو..ن+  

 

  با و نشست یصندل  یرو روبروش

کرد نوازش رو  صورتش انگشت  

 

  دیبا کاریآبس؟چ اومد دلت چطور_

؟ !ندادم انجام که کردم یم برات  

 

   بود هرمان نگران...پرشد چشماش

 



لطفا...برم بزار+  

 

 یتو و گرفت چنگ یتو موهاشو

دیکش داد صورتش  

 

  تماام یبود شده یییعوض هههیلعنت_

 اوون به یییتونست یچجور ممیزندگ

؟ ییییکن ولم یراحت  

 

  با ختنیر نیی پا دونه دونه اشکاش

  بود مشخص کلماتش  یتو که یدرد

 گفت 

 



  درکم....وسفی یعاشق خودت تو+

!؟یکنینم  

 

 دیکوب آبس صورت یتو یمحکم یلیس

دیکش یم عربده وار وانهید و  

 یسع لباسهاش  سمت برد دست یوقت

  از خودشو بسته یدستا  با زده بهت کرد

بده نجات وسفی چنگ  

 

..یکنیم..یدار...کاریچ...کیچ..یچ+

تروخدا وسفی..وی  

 



 کرد لخت رو  تنش نییپا انهیوحش

 یرو و گرفت  دستش یتو عضوشو

گفت  نفرت با و کرد میتنظ آبس سوراخ  

 

  خودمه به متعلق که یجسم به دارم_

وونیح بگامت خامیم کنمیم ورود  

 

 و مشت با کرد یسع  محکم زد پا دستو

 خودش از بود ریاس که یبدن با لگد

کنه  دفاع  

بود سخت..شدینم یول  

  کرد یم یسع هیگر و بلند یصدا با

کنه  دفاع  

 



  باشه..با.. نکن...تروخدا نکن+

 رمینم...اصل 

  یکی...کمککککک....تروخدا...ییجا

کنههه کمککک ستییین  

 

  سر و فشرد دهنش یرو دستشو

  فرستاد داخل و عضوش

  انبار در آبس ی خفه ادیفر با همزمان

  و شد باز یوحشتناک یصدا با متروکه

ک یشل یصدا...بعد  

 

 

 وسفی به وقفه بدون و شکست درو

آبس سمت دییدو و کرد کیشل  



  تنش لباساشو عیسر  و کرد باز دستاشو

  کرد

 بود دهیترس کرد بوسه غرقه و صورتش

شتر یب اون از خودش و دلبرش  

 شیییه نمتیبب عمرم جانم  توله جانم_

شیه من شتمی پ نترس  



 

  و توما ادیفر یصدا کرد بغلش هیگر با

شدن داخل دست به اسلحه  اومد یعل  

 به و کرد بغلش یعل ..آبس سمت دنییدو

زد اشاره هرمان  

 

دارن ازین بهت...مراقبشم برو تو..تو_  

 

  زد آبس یلبا یرو یقیعم ی بوسه

 

....!من عمر گردم یم بر_  

 



 کرد بلندش  کرد بغلش محکم یعل

د یبوس موهاشو و دستاش یرو  

 

 یعل دیببخش آبسم جانم داداشم جانم_

  گذاشت تنهات انقدر که رهیبم برات

بشه  جبران کمی د یشا رمیبم آبس رمیبم  

 

  بود شکسته...یعل نهیس یتو زد یهق

نبود یزیچ کم... احساساتش ی شهیش  

  کمال در شدی م تجاوز بهش داشت

ی ناباور  

............................. 

 و کمرش و گرفت آغوش یتو سپنتارو

د یمال  



 

گهید بخواب بابا جانم_  

 

دیکش یفرض خط یعل نهیس یرو  

 

بده؟ یلیخ حالش_  

 

  رو  چشمش گوشه اشک و دیکش یهوف

گرفت  نامحسوس  

 

هیقو آبس من عشق نه_  

 

 



  نگاه یعل صورت یتو کرده بغض

  کرد

 

  یروح ی ضربه.. دونمیم سخته یلیخ_

!اد؟ینم بر ازمون یکار..االن خورده  

 

 قیعم یا بوسه و زد یدردناک لبخند

 یکینزد همون و  کاشت شیشونیپ یرو

گفت و دیکش یقیعم نفس  

 

  ییدد عشق میکن کمکش که میینجایا ما_

  هم به باهم همه هم کنار خونه هی تو

!میکنیم کمک  

 



گفت  و دیمال یعل نهیس  به شوینیب  

 

 قهر توما یدد با نییخایم هنوز_

؟ !نیباش  

 

گفت و هم یتو کرد اخماشو  

 

 یب کار از نگذشته هفته کی کل _

  باهاش سال کی حداقل من شعورانش

! قهرمممم  

 

  یزیر اخم با و کرد نگاه بهش نییپا از

 گفت 



 

 دینبا..شتریب بود من  اشتباه یییدد خب_

تو اون موندمیم یاونجور  

 

  دیکش بدنشو و کرد هم یتو اخماشو

  شلوارکش یرو از  و سپنتا باسن سمت

  گفت یآخ که دیکوب روش یمحکم یلیس

گفت  یبلند یدد و  

 

 اصل  یانداخت ادمی شد  خوب زهرمار_

 کنار بندازمتون حقته یخورد یگوه چه

نزنم حرف چکدومتونیه با هم  

 



 شده  پر چشماش دیترکیم داشت بغضش

دیکش  یپوف یعل که بود  

 

  بفرما حاال...دوسال شهیم یکن هیگر_

 جناب

 

  یدراز زبون با  و نییپا  ختیر اشکش

 گفت 

 

  رمیم سال سه بشه  اصنشم جهنم به_

  آخرر تا نجااایهم بمون تنها میدد شیپ

   بددد هیدد عمرت

 



  باسنش از شگونی ن و انداخت باال ابرو

  تخت از و زد یزیر ادیفر که گرفت

گرفت  شدت شیگر و رفت نییپا  

 

  با توما و شد باز اتاق در  موقع همون

شد داخل قرص یا ورقه و ماگ  

 یول کرد نگاه توما به زونیآو یلبا با

 یها مکش کش از بود خسته انقدر توما

اورد ین  باال سر یحت که روزه چند نیا  

زد بهش یپوزخند یعل  

 

  شیپ برو...سپنتا  آقا ری بگ لیتحو_

! تیدد  

 



  صدا ی ب و شد شتریب شیگر

 بود شده خسته یعل  رفتار از..ختیریم

  شاهد روز چند نی ا یتو یکاف اندازه به

 طرف هر  از هاش هیکنا و کهیت

دیتوپ بهش درهم یاخما با...بود  

 

 ویدار که یحرص باشه آخرت دفعه -

!یکنیم یخال  بچه سر  

 

آورد باال فاکشو انگشت  

 

 خودمه بچه....باو کونت تو بکن_

!کنمیم بخواد دلم هرکار  

 



  یرو سرد عرق و رفت یم جیگ سرش

بود  نشسته تنش  

بهش  دیتوپ باز ی عصب یول بد حال با  

 

 دستت یتو ه یباز اسباب نه بچته -

  یجلو یندار شعور ذرهی وونیح احمق

 ینکن ارویتیترب  یب نیا حداقل اون

..... واقع  

 

  شل که بود بدنش بزنه یحرف نتونست

افتاد یریش یها  کیسرام یرو و شد  

  سپنتا...شکست یبد یصدا با ماگ

  پرت یقدم چند ترس از و دیکش یداد

عقب  شد  



 

  دییدو زرد یصورت با و زده بهت یعل

 سمتش 

 

 خوردم گوه توما؟؟توما..تو_

 زدم زر میزندگ توما..عشقم..بخدا

 که یزیچ تمام تو منو نیبب گفتم یهرچ

تروخدا توما..توما یخوب بگو..یدارم  

 

 گوشه مظلوم یسپنتا  از تر تند اشکاش

  ختیریم اتاق

............................ 

 



  هزار با تخت یباال تاج از و سرم

 که یعل به رو و  کرد زونیآو دردسر

گفت  بود دهیپر رنگ همچنان  

 

  ضعف یکم...جناب ستی ن یزیچ_

 یزایچ..کرده یخال بدنشون کردن

  تا چند بخوره ن یبد ینیپروتئ و یمقو

  آمپول هی سمینویم هم قرص و نهیتامیو

 فشار هم انقدر بزنه حتما سمینویم ام

! نباشه روش  

 

کرد  تشکر و داد تکون سر تند تند  

  نگاهش و نشست  کنارش تخت لبه سپنتا

 کرد



گفت  و کرد نگاه  خواب غرق یتونا به  

 

  دارم..کنه لعنتم سپنتا کنه لعنتم خدا_

  یسلمت و ی خوشبخت زالو هی مثل

بخدا شدم خسته....مکمیم زامویعز  

 

  خودشم یاشکا و کرد پاک اشکاشو

کرد پاک  

  نتونست خودش که بود دهیترس انقدر

 کرده خبر دکتر و کنه نهیمعا تومارو

 بودن

گرفت دستاش نیب رو یعل دست  

 



  خودم منم دونمیم ستی ن یزیچ..یچ_

 مراقبشونم و  کنمیم نشیمعا هررو

لطفا  یعل ندون مقصر خودتو  

 

  زد اشاره و زد موهاش یرو یا بوسه

توما یها کناره به  

 

 شد که داریب کنارش میبکش دراز ایب_

باهاش کردم یآشت کنه ذوق  

 

 سمت یکی کردو ییتوگلو ی خنده

  دیکش دراز چپش سمت  یگرید و راست

کردن  حلقه دورش دستاشونو  و  

 



 شده نیسنگ بدنش دیکش یپوف زدو یپلک

 بود

 غش متوجه یداریب خواب نیب شبید

بود شده کردنش  

نتونست  بخوره یغلت خواست  

 به نگاه و کرد باز  هم از پلکاشو یال

کرد  بر و دور  

 

  دراز یعل گهید سمت ور هی سپنتا

بود دهیکش  

زد یآروم لبخند  

  نیا شد یم دار یب که هرروز کاش

دیدیم رو صحنه  



 نیبدتر از  یکی یباعل بودن قهر

افتاد  یم براش که بود یاتفاقات  

 

دیبوس سپنتارو ینیب یرو  

 غرق دوباره و داد تکون لباشو سپنتا

شد خواب  

یعل سمت برگشت  

  تا و دیکش گونش  یرو انگشت نوک با

د یکش لب دو نیب و داد ادامه ها لب  

 

  گفت  یعل که یبلند پِخ با

شد پرت عقب سرش و دیکش عیه  

د یخند بلند بلند دشیترس افهیق دنید با  



 

 شکم به و زد یغلت و کرد غر غر سپنتا

  دیخاب

زد  یزیر لبخند توما  

 

  نکن داریب رو بچه  شیه سگ توله -

ی داد سکتم  

 

  افهیق ادهی یول بخنده صدا یب کرد یسع

  اش قهقهه دوباره وفتادیم توما دهیترس

رفتیم باال  

 

  صداشو و گذاشت یعل یلبا یرو لباشو

کرد خفه  



دی چیپیم هم یتو لباشون  

  زبون و زد توما زبون به زبونشو

دیمک تومارو  

 

 نییپا و کرد حلقه  توما کمر دور دستشو

فشرد و کرد کینزد بهم رو هاشون تنه  

 

  جدا یعل  از و آورد باال  سرشو

 هارو بدن همچنان  یعل دست یول...شد

فشرد  یم بهم  

 

! طاقت یب چقدر شدهیچ یهع یهع -  

 



 از کرد بلندش و  دیکش رو توما دست

  رونیب بره زد اشاره و تخت یرو

  تومارو و یکنار اتاق یتو داد هلش

  وارید به دیکوب

دیمال گردنش به شوینیب  

 

بکن منو فقط و شو خفه_  

 

  عوض رو جاهاشون و زد یشخندین

  کرد

 عجله هردو...نییپا دیکش شلوارشو تنها

 داشتن

نزاشت یعل که بکنه داخل خواست  



 

  سیسرو سمت و دیکش عقب خودشو

دییدو اتاق یتو  

 

امیم االن....ستین من دست کن باور_  

 

 آلت به و کرد نگاه بهش بهت با

 برآمدش

 

  یبپر ایوحش مثل نکه یا قبل یتونستینم -

؟آخییدستشو یگمش روم  

......................... 

 



  تخت یرو زد یغلت و دیمال چشماشو

 و شد تموم تخت تشک نشد متوجه که

نیزم یها کیسرام یرو شد پرت  

  نیزم به ادیز صورتش و افتاد پهلو به

   رهیبگ درد نخورد

 

 یرو دست و دیکش یزیر داد یول

گذاشت اش شده له بازوش  

 یعل از یخبر نه... کرد اطراف به نگاه

توما  نه و بود  

 زد صداشون اروم و شد زونیآو لباش

نگرفت یجواب یول  



  انجام بعد رفت سی سرو سمت و شد بلند

 از یکم زد باال شو یهود گوشه کاراش

بود شده  سرخ پهلوش  

 

گفت  یجهنم به  و کرد پاک اشکشو  

 دونستیم..بود یعصب دوتاشون از

هستن ییکارا مشغول اون بدون  

رفت سالن سمت و  رفت رونیب اتاق از  

  گفت بود سالن گوشه که یدختر به

بخوره  ارهیب یزیچی  

اومد نییپا ها پله از آبس نیح همون  

زد یلبخند سپنتا دنید با  

 



ر یبخ صبح سلم+  

  بهش یریبخ صبح  و زد یا گنده لبخند

 گفت 

  سپنتا کنار و کرد قهوه هی درخواست

 نشست 

 

  خل دوتا پسر؟اون گل یکنیم کارایچ+

 کجاان؟

 

گفت و کرد هم یتو اخماشو  

 

 رفتن صبح از ییدوتا ستین معلوم_

قهرم  باهاشون....شدن میج کجا  



 

 تاج به داد هیتک سرشو و زد یلبخند

گفت و سرش پشت مبل  

 

...حقشونه که کن قهر آره+  

 

 بد حال یآور ادی  با کرد زونیآو لباشو

  و نشست صاف آبس روز چند نیا

دیپرس یجد  

 

کامل؟  خوبه حالت....آبس_  

 



 دستش یانگشتا  به رو نگاهش

   نبود که یبند...داد

بودن یخاطرات ادآوری همه  

 

 یول...خوبم ...سپنتا یدونیم+

 یچ یبرا قایدق  دیبا دونمینم...ستمین

نمیغمگ یول...باشم نیغمگ  

  سر ییبل  خوامینم من....ترسمیم

  کثافت اون یآدما  مطمئنم....ادیب هرمان

دنبالمون  انیم لجن  

 

  پشتشو و کرد آبس دست قفل دستاشو

کرد  نوازش  

 



  میا خانواده  هی ما..شهینم یزیچ_

بزنه  بیآس بهمون تونهینم چکسیه  

 

  ارهیب  سرشو کرد اشاره و زد یلبخند

 جلو

 گونش از یمحکم گاز آورد که جلو

  دیخند.....دیکش یداد که گرفت

 

!بچه،مضره انقدر نشو نیریش+  

 

  گونشو و کرد غرغر درهم یاخما با

 خندش که آبس یبازو به دیکوب و دیمال

گرفت  شدت  

 



  ی خنده یصدا  که باهم بودن مشغول

 که هردوشون  بعد و اومد یعل زیر

ومدن یم نییپا ها پله از داشتن  

 

 و هم یتو کرد اخماشو دنشونید با

  مشغول و دراورد بشیج از و لشیموبا

 شد

گوشش  سمت  شد لیمتما یکم آبس  

 

؟یبست  رو از و ریشمش+  

 

 مشغول و داد تکون مثبت به یسر

...همچنان بود لیموبا  



 دیکوب توما یپهلو به اهسته آرنج با یعل

زد پچ و  

 

!کنم فکر میشد بدبخت_  

 

 سمت انداخت باال شونه و زد یشخندین

نشست  کنارش مبل و رفت سپنتا  

 آبس سمت و کرد جمع و خودش یکم

شد لیمتما  

 لبش دور دست و انداخت باال ابرو

دیکش  

 



  فونت با که پدرام بزرگ اسم باافتادن

  باال ابروهاشو بود شده پیتا یسیانگل

 انداخت 

  از خواست  یم یچ وقت چند بعد

 رو ؟تلفنیعنی دوباره بود شدهیجونش؟چ

داد  جواب  

 

 یز یچ...ممنونم....بله_

  یتونیم..نباش نگران..نهه....؟؟یشده؟چ

 امیب من خونه یبر اینجا؟یا یایب

امیم برو  باشه برو...شتیپ  

  با  پاهاتو تو برو بزن در••••اره رمز

امی ب تا ببند محکم یزیچی  

 



دییدو بایتقر باال اتاق سمت شد بلند  

  آبس به رو و هم یتو کرد اخماشو یعل

 گفت 

 

  تو یکن خرش  نکهیا بجا سگ توله_

کنه؟ قهر بدتر یگیم زی چ گوشش  

 

  آورد در زبونشو و حال یب دیخند

 براش 

 

 کجا نیبب  برو حاال...هست که نهیهم+

  نازشو راه تو عجله  نیا با رهیم داره

! بکش  

 



 زد آبس کله پس به یا ضربه و شد بلند

اورد  باال  و انگشتش و  

 

 اعوذوباهلل رمی بگ ده باسن ی پسره_

..رمیم باهاش من تو نیبش توما  

 

دیخند تر بلند آبس و گفت یا باشه  

 

  سپنتارو نمیبب...یهع حاال بده فحش+

رو  بچه کنمیم ات هیعل بر قشنگ  

 

  توما رفتن رونیب در از که یعل و سپنتا

 ستی ر و راست کارارو  رهیم گفت ام

کنه استراحت یکم هرمان تا کنه  



رفت باال اش قهوه وانیل با و شد بلند  

 

 هرمان...کرد باز یآروم به رو اتاق در

بود تخت یرو شکم یرو خواب غرق  

  دیکش سر رو قهوه....دیکش یقیعم نفس

 گذاشت زیم یرو  آهسته رو وانیل و

رفت تخت سمت  

 

 دارشیب داشت یم بر قدم آهسته

  آبس کنار شب نصفه تا شبید...نکنه

بود کردن کار مشغول  

 

  بغلش پشت از و  نشست کنارش اروم

 کرد



 و دیکش هرمان گردن یرو لباشو

 که کمرش و پشت از نقطه هر...دیبوس

دیبوس یم  رو بود دسترس در  

بود  شده یقاط  هاش بوسه با اشکاش  

 زد پلک و زد  کتفش یرو یا بوسه

ختی ر یشتریب اشک  

 

 کنم کاری چ ادی ب سرت ییبل +

  کنم کاریچ....من

 

  به کرد پشتشو و دیکش باال شوینیب

 دارشیب تندش ینفسا یصدا هرمان

 نکنه



  که بود وقت یلیخ...بود شده رید یول

شد  کشینزد و برگشت...بود شده داریب  

 خوابالود و کرد حلقه  دورش دستشو

دی بوس رو  گوشش یرو  

 

 صبح سر یکنیم وز وز یچ توله_

من؟ گوش کنار  

؟یکن هیگر  داد اجازه بهت یک  

 

  با و کرد پاک اشکاشو...گرفت خندش

گفت دماغش تو یصدا  

 

  کو...که نکردم هیگر من+



 

 زد  کمرش هیسیخ  به و عقب برد دستشو

صورتش  به دیمال و  

 

 درک به نی سگ؟ا تخم هیچ نیا_

شده  خروس هیشب نیبب و صدات  

 به دیمال خودشو و دیکش باال شوینیب

کرد بغلش تر محکم هرمان که هرمان  

 

سگ؟  توله خودتو یکنیم لوس_  

  

  بغلش یتو و  کرد  ییصدا یب خنده

  خورد چرخ



بود هم مقابل صورتاشون  

د یمال هرمان ینیب  به شوینیب  

 

ارباب؟ بشم لوس تونمیم_  

 

 آبس کمر از  دستشو و دیکش یهوم

   باسنش  یکینزد تا نییپا دیکش

  به زد چنگ که خورد یزیر تکون

اومد  دستش  یتو که یگوشت  

 

ی بخور تکون نمینب لمیم ی_  

 

گفت یچشم و  داد قورت دهنشو آب  



 لپ یرو اچ یبرآمدگ یرو  انگشتشو

زد  باسنش  

 

! نه؟ شده قشنگ_  

 

 دستشو که هرمان  نهیس یتو کرد سرشو

 برد تو شلوارش  و شورت کش از

  کرد لمسش میمستق

 

  یسانت  کی رو لباش و برد جلو  سرشو

زد پچ و داشت نگه آبس  

 



 یچکسیه گذاشتم تنت یرو یرد هی_

  مگه باشه نداشته کردنشو پاک تیقابل

کنه  ناقص کونتو....نکهیا  

 

  گنگ حرفاشو و بود هرمان یلبا مسخ

دیشنیم  

شد تولش بودن خمار متوجه  

  بهش اهسته لباشو و زد یلبخند

   چسبوند

  کردن قیعم یبرا کرد باز دهن آبس

دیکش عقب سرشو که بوسه  

 

توله؟  یدار اقتشویل یکرد فکر_  

 



  کرد نگاهش التماس با

کرد لباش قفل لباشو و زد مهیخ روش  

   دتشیبوسیم خشن

 به....ییهوی ی بوسه  از بود شوک تو

 زد هرمان کمر به  دستشو اومد خودش

  قیعم رو بوسه  و کرد حلقه دورش و

کرد تر  

کرد لختش تند  

 

  کرد یم یرانندگ تند تند

  تصادف بود ک ینزد یحت یچندبار

 بکنه

رو همه کرد  لعنت لب ریز یعصب  



 

  شدت نیا  بود بار نیاول که یعل

 و گفت یاهم دید یم رو تشیعصبان

یصندل یرو نشد صاف  

 

شده؟یچ..یچ..که گمیم_  

 

 پته تته یعل که کرد نگاهش برگشت

گفت  کنان  

 

 نگاهم یاونجور  چرا بسمله_

اصل نگو..گهید  بود سوال هی؟؟یکنیم  

 



  یجلو و فرمون یرو دیکوب دستشو

  به توجه بدون و  ستادیا بزرگ  مجتمع

شد  ادهیپ یعل  

داد فحشش لب ریز و کرد اخم  

 

 واسه رهیگیم میا افهیق چه سگ پدر_

 من 

 

  یم پا اون پا نیا یهع هم آسانسور یتو

  شدن باز محض به که بزنه یحرف کرد

واحدش سمت رفت بدو سپنتا در  

 پدرام و شد داخل و کرد باز رو در

انداخت  باال ابرو...زد صدا رو ینام  

یی آشنا اسم چه  



 

 راه  سرش پشت رفت خواب اتاق یتو

 افتاد 

  شد متوجه تخت ی رو پسر اون دنید با

بود آشنا اسمش چرا  

 

  سمتش عیسر  سپنتا کرد یزیر اخم

  رفت

 و هم یتو کرد  یاخم پاهاش دنید با

 کنه کمکش کرد ی م یسع که نطوریهم

زد  تشر بکشه دراز  

 

 نی؟؟ایاورد خودت  سر ییبل  چه_

مارستان؟ یب ینرفت ه؟چرایچ  



 

  نگاهش و دیکش  صورتش یرو یدست

سپنتا یچشما به دوخت  

 

بود شده تنگ برات دلم چون_  

 

بود دهیند رو یعل هنوز  

  رو حرفش و بودتش دهید  که یعل یول

 داد رونیب ینیب از  یعصب نفسشو دیشن

داد نشون رو خودش و  

 یعل یرو سپنتا  پشت به نگاهش پدرام

 افتاد 

  سپنتا به دلخور و رفت هم یتو اخماش

کرد نگاه  



 

  شیپزشک لوازم ف یک سمت و دیگز لب

 رفت

بشه بلند کرد یسع پدرام  

 

 هی رمیم....یکن  یکار ستین الزم_

  کردم یم فکر....ییجا  یمارستانیب

ی دار  اعتماد بهم  ها نای ا از شتریب یلیخ  

 

 و رفت سمتش عیسر  و کرد یاخم سپنتا

بخوره تکون نزاشت  

 



  رو یباز بچه قهیدق دو یتونیم پدرام_

  تا ده حداقل!!پاتو کن ؟نگاهیبزار کنار

خواد یم هیبخ  

 

  دلخورش نگاه و بود دلخور همچنان

کرد  یم تیاذ سپنتارو  

  طعنه با و کنارش نشست یعصب یعل

 گفت 

 

  رهیگینم نشات یاعتماد  یب از جناب_

من  اومدن  

 نگرانه یوقت باشم پارتنرم شیپ نکهیا

  خوادیم دلت که یمعن هر یتونیم رو

خودت  شیپ یبکن  



 

 بود پارتنرش یعل نکهیا از دونستینم

  بود نگرانش نکهی ا از ای بشه ناراحت

 خوشحال 

گفت  یپرون  کهیت با هم  یول  

 

  به متعلق که یز ی چ یپارتنرت؟رو_

 رو خوادیم دلت که یبرچسب منه

 نچسبون 

 

  نگاه گشاد یچشما با و برگشت سپنتا

زد  صدا اسمشو  تحکم با و کرد  

  انداخت باال شونه پدرام



 محل یباال دیکوب  یواشکی یعصب یعل

گفت و زخم  

 

  خون زمیعز یکنیم صحبت یلیخ_

 مخت به احتماال یداد دست از ادیز

!دهینرس  

 

داد  تکون پاهاشو و گفت یبلند آخ  

 

  و کرد دستش تندتر  رو دستکش نگران

رفت سمتش  

 



 به حواست یا بچه  مگه نمت؟اخهیبب_

 خودت  سر ییبل   چه نگاه ستین خودت

یآورد  

  رو یحرص و کرد یعل به نگاه یعصب

گفت سپنتا به  

 

  یهع داد یم فشار رو پام یوحش هی_

اون کرد شتریب رو دردش  

 

 مشغول و دیبر یچیق با رو شلوارش

شد  زخم محل یضدعفون  

 

  یجا بود کور مگه شعورانه یب چقدر_

.د؟ید ینم رو زخمت  



 

 با پدرام بود گرفته  خندش دیگز لب یعل

شد تر یعصب خندونش یلبا دنید  

 که زد هیتک تخت تاج به و دیکش یهوف

  برداشت رو یحس یب آمپول

 

 بده فشار منو دست اومد دردت هرجا_

! باشه؟  

 

 باشه و گذاشت سپنتا   شونه یرو دست

گفت  یا  

 داخلش عیما و کرد زخم داخل و آمپول

  و زد یزیر ادیفر....کرد یخال رو

دستشو داد فشار  



.......................... 

 

 یعل که چرخوند وانیل یتو رو قاشق

انداخت بهش یچپ نگاه باز  

 

 نی؟؟ایبود نگران اونقدر نیا بخاطر_

 دارتونید نیآخر ادمهی که ییجا ه؟؟تایک

نداشت یدرخشان سابقه رو  

 

  خچالی  به سرشو و فشرد و شی شونیپ

کنه کم سرش هیداغ از شیخنک داد هیتک  

 

عمومه پسر پدرام....پسرعمومه_  



 

 کنارش اومد که  کرد نگاهش زده بهت

   نشست

 

 ازدواج یول...میبود هم عاشق..و_

  نپرس یزیچ گهید لطفا..و و...کرد

موضوع نیا راجب  

 

  بالش  به رو سرش سپنتا رفتم فکر یتو

گفت و زد هیتک کاناپه  

 

 دارمیب شد داریب اگر شهیم...خستم_

!؟یکن  



 

  رو شونش و داد تکون مثبت به یسر

  یرو رو سرش نییپا دتشیکش گرفت

گذاشت خودش یپاها  

نشد هم بلند...نزد یحرف  

کرد نوازشش و برد موهاش یال دست  

 

  نییپا دور یفلز  قفل اون و یناکام از

 نگاه هرمان به و بود کرده اخم تنش

کردینم  

 موهاشو و زد  صورتش یتو یلیس

دیکش  

 



 که کننیم یادیز  پات یال فندق دوتا_

 رو یکن تخم ینجوریا شده باعث

صاحبت؟  از یریبگ  

 

  کارشو کنه هیتوج خواست کنان پته تته

  یرو زد اشاره بهش...نداد اجازه که

برگرده بکشه دراز تخت  

 

 مشغول  و شد خم  هرمان نکهیا دنید با

 ابروهاش شد یت یستیچ قفل کردن باز

د یپر باال  

   سرشه یتو یا نقشه بود مطمئن

 



 از آه و شد متوجه ومیوک اون دنید با

  آلتش سر رو ومیوک....شد بلند نهادش

زد  رو اش  دکمه و کرده میتنظ  

 هرلحظه و شدیم نییپا باال آلتش یرو

شدیم شی برجستگ  باعث شتریب  

  قیعم یا ناله که فشرد محکم پلشوین

داد سر  

 

  هم رو یواقع سوراخ هی اقتیل یحت_

!یندار  

 

 مراتب به حالش هرمان یها حرف با

 یرگا کرد یم حس...شدیم هم بدتر



  لذت اجازه هرمان که ترکهیم آلتش

نداد شتریب  

کرد جدا رو ومیوک  

 یتو فیظر  نسبتا یمشک طناب با

 دستش

  از و طناب و آلتش به بست رو تخماش

  کمرش دور و کرد رد باسنش یلپا نیب

زد گره  

 

 آه دیچیپ تنه نییپا یتو که یدرد از

شد پر درد از چشماش  و دیکش یبلند  

 یرو لباشو و  کرد نوازش موهاشو

د یکش گوشش  

 



نزنه  سرت به کردن قهر هوس گهید_  

 

  یداغ گذاشت  شیشون یپ یرو دست

 هیثان چند از بعد...کنه چک رو بدنش

  دستش نزاشت پدرام که برداره خواست

  و لباش یرو تا نیی پا دیکش و گرفت رو

دستشو  کف دیبوس  

 

  یپلک...کرد جدا  دستشو و دیکش یپوف

گفت و زد  

 

  یدینم بهم گهید فرصت هی چرا_

!سپن؟لطفا  

 



  از و سرم و دیکش هم یتو اخماشو

  سوزن و کرد زونیآو تخت یباال

کرد  آماده رو انژوکت  

 

 نزن صدام ینجوریا گهید_

  تو رمیبگ سخت  بهت خوامینم...پدرام

!حال نیا  

 

  و داد خودش  به یتکون یسخت به

بهش شد  تر کینزد  

 

 شهیهم... یمن سپن چرا؟؟تو_

!ما؟ نیب شده عوض یچ...یبود  

 



 قروچه دندون  یعصب و دیکش یهوف

 یتو و گرفت محکم قشوی و کرد

د یغر صورتش  

 

 یعوض انقدر  یتونیم چطور_

  یکرد ازدواج یرفت وونی ح ؟؟مثلیباش

  بر یگیم زنته مانیزا دمه که حاال و

بهم؟؟؟ میگرد  

 

گفت عجز با  

 

 سپن کردن مجبورم یدید یبود تو_

بودم مجبور  

 



  حرص با رو سوزن  و زد یپوزخند

   کرد داخل

 

  باشه شده مجبور که یکس یول آره_

  و کنهینم سکس تمام یعوض هی مثل

کنه ینم حامله و زنش  

 االن من...نشو میزندگ مزاحم هرحال به

....خوشح رابطم از و رابطم یتو  

 

  با صورتشو  و دیکش قشوی یحرص

گرفت لباش نیب لباشو و گرفت دست  

 



 و اومد در شدن باز یصدا  قهیدق همون

  گوش یتو  یعل یخوابالو یصدا

د یچیپ هردوشون  

 

......بر خوابم من یبیب_  

 

 ینگاه با...افتاد دو اون به نگاهش

بود گر نظاره تنها  شده خشک بیعج  

..: 

 که یلیس با و رفت  سمتشون سرعت با

  دورش سپنتا از زد پدرام گوش یتو

 کرد

 



 یاخ تخت به خورد کمرش شد پرت 

 گفت 

 دیساب دندون گرفت دست یتو قشوی

  که بکوبه دهنش یتو یمحکم مشت

کرد نگاهش التماس با سپنتا  

 

  غلط کن ولش تروخدا یعل ...د لطفا_

 کرد

 

 چشماش یتو گرفت محکم سپنتارو فک

زد زل  

  کرد لباش به نگاه

 یجلو گرفت ازشون یمحکم گاز

پدرام یچشما  



 

 اون یلبا نجس رد گهید....خوبه_

  نیست

میر یم بپوش لباس  

 

 نگاه که کنه اعتراض  کرد باز دهن

انداخت  بهش یقیعم  

دیکش ادیفر  و زد یپوزخند پدرام  

 

 کونت مون یگرفت بوسه نیح_

  باری منه حقه منه مال پسر نیسوخت؟ا

.....بویم ام گهید  

 



 ناله دهنش یتو دیکوب و یمحکم مشت

گرفت دهنشو و کرد یا  

 یتو و گرفت مشت یتو موهاشو

دیکش عربده صورتش  

 

  کباری یدار جرئت حرومزاده آشغال_

  تا ده از سوراختو بهش کن نگاه گهید

بگائن  دمیم جهت  

 

  سپنتارو دست و صورتش یتو کرد تف

 که نیماش یتو...خودش دنبال دیکش

 یتودهن بزنه یحرف اومد نشستن

خورد یمحکم  

 



 یاخما با که کرد نگاهش کرده بغض

کرد  روشن رو نیماش درهم  

 

 دادم؟بزا رو بهت ذرهی یشد پرو_

  میبرس بزار سپنتا  خونه فقط میبرس

  و ایباز عنتر نیا ارم یب  در پدرتو یجور

بره ادتی کل  ایباز دکتر  

 

 آب ترس با یا کوچه یتو دیچیپ یعل

  نجارویا تاحاال..داد قورت و دهنش

بود  دهیند  

 کرد تشیهدا و گرفت لباسش گوشه از

 داخل



 آبس و یعل عکس یها تابلو دنید با

  خونه شد  متوجه ها وارید یرو

 مشترکشونه 

 

حموم سمت کرد تش یهدا داخل  داد هلش  

  دیکش داد  و دیمال و شی شونیپ

 

  پسره یباش شده لخت نفعته به امیتاب_

هووف...ی  

 

   نییپا ختیریم داشت گهید اشکاش

 وان ی لبه بهش زد اشاره داخل اومد

بکشه  دراز  



کرد نگاهش بغض با  

 

لطفا  ییدد رهیگیم درد شکمم_  

 

 خودش و زد  صورتش یتو یلیس

وان لبه یرو  شکم به کرد درازش  

  نییپا شورتشو...بود  شده بلند هقاش هق

 خی اب و کرد باز رو اب دوش و دیکش

گرفت باسنش و کمر یرو رو  

 یمحکم تکون بدنش و دیکش ینیه

 خورد

وان یتو  کرد پرت رو دوش  

  دستش یتو یچوب ترکه با وقفه یب و

باسنش یرو دیکوب محکم  



عقب اورد دستشو هیگر ریز زد بلند  

 دیکوب دستش ی رو  یشتریب شدت با

رو  ترکه  

 

  روش زنمیم انقدر دستتو عقب اریب_

بشه قطع  

 

د یچیپ هم یتو دستاشو کرد  یم هق هق  

  افتیدر  لذت درد بر  علوه سوزشش از

بود  شتریب یل یخ درد یول کرد یم  

شد  خسته تا  زد ضربه ۱۰۰ حدود  

 و درد تنها...شدینم حس یلذت گهید

بود سوزش  



یا گوشه کرد پرت رو ترکه  

  موهاشو و زد  زانو سرش کنار اومد

 گرفت 

 

 یباز باهات دستمال هی مثل احمق_

 یجسم با باهات  یگذاشت دوباره و کرد

 یباز منه ماله  سلوالش تک تک که

ببوسه؟؟؟  کنه؟؟لباتو  

 

  پر گهید حاال که یوان به گرفت سرشو

   داد فشار بود شده

  دیکش لباش یرو و  برداشت رو صابون

  نیا انقدر....وان یتو کرد و  سرش و

 از ییصدا گهید که کرد تکرار کارو



  در ازش هیگر  هق هق و فشار فرط

ومدینم  

سوخت یم و بود شده قرمز لباش  

  و ستادیا سپنتا پشت...سوختیم باسنش

کرد  باز هم از پاهاشو  

 چند...برگرده نخوره یتکون گفت خشن

 از کردیم حس...برگشت بعد قهیدق

 باال داره شکمش یرو وان لبه فشار

ارهیم  

  بنیتقر پلگ و کرد باز و باسنش یلپا

  و کرد پر یفلفل سس با رو  بزرگ زیسا

کرد داخلش یآمادگ  بدون  



 بلند وان یرو از  بدنش و دیکش یداد

  وارد هوی که یشوک و درد شدت از شد

 شد

 

  بلند رو ولش و شل بدن گرفت بازوشو

 کرد

گذاشتتش تخت ی رو  و بردتش رونیب  

  سپنتا به پشتشو و نشست تخت لبه

 با و گذاشت کتفش یرو دست..کرد

 و قرمز متورم یلبا گرفته یصدا

گفت  سرخ یچشما  

 

  یدد..منو؟د نیدیبخش یدد...دد_

! ؟باباااایعل  



 

  کشو یتو از شد خم  و دیکش جلو بدنشو

  نیب یگاریس نخ و درآورد رو یپاکت

گذاشت لباش  

 زل..زد یقیعم پک کردنش روشن بعد

کرد زمزمه  و روبرو وارید به زد  

 

میبش جدا ازهم.....وقتشه کنم فکر_  

 

کرد کمرش به نگاه زده بهت  

  و بود شده وارد بدنش به که یدرد

  قدرت داشت ادامه همچنان که یسوزش

بود گرفته ازش  رو کردن تمرکز  



 کرد یسع گذاشت کمرش یرو دست

سوخت  باسنش  یول نهیبش  باسن یرو  

سمتش برگشت یعصب  

 

  بمون شکم یرو  آدم نیع نخور وول_

! قهیدق دو  

 

  برگشت ختیر یم نییپا تند تند اشکاش

  و بغض با و نشست تخت یرو یعصب

گفت اشک  

 

 خدا ؟؟بهیکنیم  ینجوریا یدار چرا_

 و کار اون هوی خودش دونستمینم من

ی دد منو ن یبب یدد تروخدا کرد  



 

  به نگاهش دونستیم..کرد ینم نگاهش

 شل وفتهیب که مظلومش و سیخ یچشما

  فشار بازوهاش ن یب محکم بدنشو شهیم

ده یم  

 تکون گفت و  شکم به گردوند برش

  خورد یم وول هیگر با مدام اما نخوره

 

  یدد_

 نیبب..ب..یدد ..د..هق..ه...تروخدا

یی دد.. اصن کردم.. غلط..غ...یدد...منو  

 



 محکم و دیکش  یبلند داد دیکش یهوف

  یباال وارید دیکوب بار نیچند و مشتش

سپنتا  سر  

 

د یپر باال ازترس هاش شونه  

 یصدا و بالش یتو کرد فرو سرشو

آورد نییپا ممکن حد تا اشو هیگر  

 

 کرد لرزونش یها شونه به نگاه

د یکش صورتش یرو دست یعصب  

  و  بتوپه بهش اونطور اومد دلش چطور

  موهاشو و روش شد خم....کنه دعواش

دیبوس قیعم  

 



 بود زیر هق هق فقط اومد بند شیگر

اومد  یم رون یب لباش نیب از که  

  آورد باال سرشو عی سر شد بلند روش از

گرفت دستشو  

 

لطفا ..لط...نینر...ن_  

 

  یتو و هاش سگرمه و کرد آزاد دستشو

   کرد هم

نشست  تخت لبه  و برداشت و لشیموبا  

 

  اشک دوتا سوخت  برات دلم نکن فکر_

  هیتنب همچنان یش  تر آروم ؛یختیر

بد پسر یدار  



 

  دیکش جلو خودشو  و کرد زونیآو لباشو

بار چند دیبوس رو یعل کمر  

 

..ولم..و..نیخواینم..نم..که..نیهم..هم_

خوبه ..خو..یلیخ..یخ..دینک  

 رو بود زده نی ماش یتو که ییحرفا

کرد دیتاک روشونو  و کرد تکرار دوباره  

 

  یجلو خوامینم فعل ..فعل  هفته کی تا_

 نمتینب توماهم طرف...یباش چشمام

 ینداشت ما با یا  رابطه چیه انگار کل 

  توما به ستین ؟؟؟الزممیدیفهم یندار و

!یخورد یگوه چه یبگ  



 

 مچ و کرد پاک صورتشو یرو یاشکا

 و دیغر یعصب که گرفت دستشو

دیکش عصب دستشو  

 

نخوره بهم دستت_  

 

  از رو ریشمش یعل..کرد نگاهش ریمتح

 داد قورت دهنشو آب...بود  بسته رو

دیکش چشماش یرو یدست  

 

 بخورم گوه گهید بخدا  کردم غلط یدد_

بدم هم رو  تماساش جواب اصل   



 

 وارد و انداخت در یتو رو دیکل یعصب

گفت  و شدن  

 

 گهید حاالام یخورد رید و گوه گهید_

  نیا گفتن حق نشونم ازت رو یدد کلمه

یندار هم رو  

  ب وگرنه ییبل  سپنتا  ینکن لج بهتره و

  یچجور ینفهم خودت ارمیم سرت

 

زهی نر نییپا اشکاش دیکش قیعم نفس  

  کرد یم یرفتار بد باهاش انقدر چرا

حیتوض و هیتنب همه اون بعد  

 



  یاصل در و کردن یط رو محوطه

شدن داخل کردن باز رو خونه  

بودن  دو اون منتظر شام زیم دور  

 اومد سمتشون شد بلند دنشونید با توما

اول کنن عوض لباس کرد تشونیهدا و  

کرد یم اشون مواخذه نیح نیهم و  

 

موندن  معطلتون همه شما نییکجا د -  

 

  لبش یرو آروم یا بوسه و دیکش یپوف

 کاشت

 

متاسفم عشقم میزنیم حرف بعدا_  



 

  به یسیخ بوسه و زد یلبخند مچهین

ببوستش  رفت سپنتا  سمت و زد لباش  

نه  گفت و گرفت دستشو یعل  

  و دیکش یهوف که کرد نگاهش یسوال

 سر برن بعد بده  حیتوض گرفت میتصم

زیم  

 

  تا داد تکون یصندل یرو رو خودش

  جا  جابه باسنش وسط از یکم طناب

 هنوز که ییها ضه یب به اونقدر و بشه

ارهین فشار شدن  کیتحر  

 



  کیتحر و شونیپر افهیق به نگاه هرمان

زد  یپوزخند و کرد اش شده  

  خشتک روش برد زیم ریز  رو دستش

   انگشت نوک با  دیکش شیخونگ  شلوار

 پارچه فقط عضوش و انگشت نیب

بود  شلوار  

بود دهینپوش هم شورت  دستورش به  

 

 و کرد رد شلوار  کش یتو از دستشو

 و گرفت دستش مچ  التماس با که داخل

زد لب  

 

انیم االن  کنمیم خواهش..خوا+  

 



گفت و برد جلوتر و صورتش  

 

  ی؟جلویخورد ی گوه چه االن نیهم_

؟یگرفت منو کار  

 

 زد اشاره هرمان دیکش و دستش عیسر

ن ییپا بکشه  زانوش تا شلوارشو  

  به و داد قورت دهیترس دهشنو آب

 تند زد اشاره یعصب..کرد نگاه اطراف

 باشه 

 

 خدمه از یکس بدو  توله  بخور تکون_

 یکن رید انقدر نکه یا مگر نوریا ادینم



  ات شده قمبل و  لخت کون قتیرف که

نه یبب صاحبتو طرف  

 

  سرعت با و  داد قورت دهنشو آب

دیکش نییپا   زانو تا رو شلوارش  

  ز ی م ریز بره زد اشاره

 یرو گذاشت پاشو رفت که زیم ریز

  دیکش باالتر و  باسنش و سرش

 باسن و شده خم جسم کرد باز و پاهاش

بود  چشمش یجلو  و پاش ونیم آبس  

 

  حس  سوراخش  یرو رو یسرد یش

  زد کنار رو طناب...دیکش یزیر آه کرد

کرد  واردش رو خی و  



  منقبض خودشو و خورد تکون یکم

 کرد

 

 وانیل از گهید خی  دوتا و زد یپوزخند

کرد  داخل هم  پشت و برداشت آبش  

کرد  داخلش  خی تا شیش پنج حدود  

شد  خشک زده  بهت در یصدا با  

 دیکش بازوشو....گرفت خندش هرمان

  باال و شلوارش زد اشاره عیسر  باال

 بکشه 

 

  و دیکش باال رو شلوارش  عیسر ریمتح

 توش و خی یول نشست یصندل یرو

دیکش یآه و خوردن تکون  



  نگاهش عجز با که انداخت باال ابرو

 کرد

  زیم به داشتن سپنتا و توما و یعل

بودن آشفته و دنیرسیم  

 

 کرد حس و خی شدن آب و حرکت یوقت

  یشخندین هرمان که زد  چنگ زیم به

 زد

 

 اون یتو ؟حرکتشونیکنیم حس_

  خی و شدن سیخ  و کوچولوت سوراخ

رو؟  پات یال  کرم اون و کون زدن  

 



  چنگ رونش به دستاش و دیگز لب

  زدن

 کرد فوت نفسشو و نشست کنارشیعل

رون یب  

زد یهول لبخند و برگشت سمتش به  

 

   بشه متوجه که  بود یاون از تر خسته

داد پاسخ لبخندشو  

  دستش یتو دستشو...شد نگران آبس

گفت  و گرفت  

 

!داداشم؟ ی؟خوبیعل یخوب+  

 



  و دیکش غذا خودش یبرا دیکش دستشو

  برداشت هم رو آبس بشقاب

 

 حالت یچطور تو زدلمیعز خوبم_

! ؟ی خوبه؟بهتر  

 

کلش پس دی کوب و کرد یزیر اخم  

سرش  یتو دیکوب متقابل  و دیکش ییا  

 

اونور  گمشو یوحش چته_  

 



  به شونش دور  انداخت دست و دیخند

  باال به  رو لباشو و داد فشارش خودش

دیکش  

 

  نکن زونیاو زشتتو یلبا عشقم بخند+

کرد تحمل شهینم اصل  گهید افتویق  

 

  دیخند که لب ریز داد فحشش و دیخند

  گوشش کنار شد  خم..آورد در زبونشو

گفت و  

 

 فکر....کنهیم نگام بد یلیخ شوهرت_

  کرده خی دسته تا دمیفهم که دی فهم کنم

 توت



 

  گرد چشماش گلوش تو دیپر دهنش آب

 شد

  رفت یعل به یظیغل غره چش هرمان

ضربه چند  کمرش پشت دیکوب و  

  برداشت تومارو بشقاب و دیخند بلندتر

دیکش غذا براش و  

 

بود فکر غرق توما  

زد یاروم لبخند و دیمال شونشو اروم  

 

عشقم نکن فکر  یزیچ  به بخور_  

 



  که یبغض با مغموم سپنتا...دیکش یپوف

  نشسته زیم گوشه دیترکیم تلنگر کی با

  بود

 زد اشاره توما به ابرو چشم با یعل

بکشه غذا براش  

 

  یرو و کرد پر و  برداشت رو بشقابش

یحرف چ یه بدون گذاشت زیم  

نشست  صاف و کرد تشکر  

..: 

  بود شده شب

 ضیتعو مشغول که کرد نگاه دو اون به

بودن  لباسشون  

   یهع کرد یم پا اون و پا نیا



 دهنشو آب...بخوابه دیبا کجا دونستینم

دیپرس مظلوم آهسته و داده قورت  

 

! بخوابم؟ دیبا کجا من..من زیچ...د_  

 

  کرد باز رو اتاق یتو اتاقک در اخم با

اونجا  به زد اشاره و  

دیلرز لباش کرده بغض  

 

کنارتون بخوابم لطفا..لط_  

 



  باالتنه با و هم یتو  دیکش شتریب اخماشو

  پشتش و دیکش دراز  تخت یرو لخت

کرد  بهش رو  

 

 یحرف هر..یشد نفهمم زبون خوبه_

نکهیا مثل بکنم  تکرار دیبا بار ده رو  

 

  مونیپش یول بزنه یحرف خواست توما

 شد

کرد  نگاه توما به بغض با  

حداقل  ادیب در پشتش اون داشت انتظار  

کنه دورش نیخشمگ یعل از  

 



  چشمش یتو التماس  کرد کج سرشو

 دیکش دراز عیسر توما یول بشه شتریب

بخوره  گول نهینب رو مظلومش سیف  

 

  اتاق از که شد ادی ز یقدر به شیناراحت

د یکوب بهم محکم  رو در و رفت رونیب  

 یرو دست که  شد بلند نگران یعل

گذاشت بازوش  

 

نرفته یی جا...نباش نگران -  

 

 ی بوسه و گذاشت  اون یلبا یرو لباشو

کرد  مشیتقد یداغ  

..................... 



 

  در از آهسته و  شد بلند پا پنجه یرو

رفت رونیب  

گشتیم بود  که یاتاق نیچهارم  

 بسم لب ریز کرد باز رو یبعد اتاق در

شد داخل کنان للا بسم للا  

 دید تخت یرو که سپنتارو مچاله جسم

داد  خودش به بود نینفر فحش یهرچ  

  رو کمد یتو کلفت یپتو و رفت سمتش

دیکش تنش یرو برداشت  

 درجه و رفت ی شیگرما ستمیس سمت

شد گرم اتاق ی هوا و برد باالتر رو  

زد اش قهیشق یرو یا بوسه  

 



 من هیبیب برات الزمه_

 از یسلول نداره  حق یشکیه....الزمه

بکنه  لمس رو بدنت  

 

 بلند کنارش از اومد و دیکش یقیعم نفس

شد یکس دست قفل دستش نهیس که بشه  

 

 

  بود خواب سمتش برگشت

گفت یم ونیهذ  خواب یتو که انگار  

  دیکش یپوف...فقط بمون گفتیم لب ریز

 و کرد بغلش و بهش  دیچسب پشت از و

کرد قانع خودشو لب ریز  

 



رم یم بشه  بلند نکهیا قبل صبح_  

.......................... 

 

  نییپا یحوال یداغ  زیچ و یسی خ حس با

  عضوش به خورد  که یسرد باد و تنش

  اما داد تکون رو پاهاش و دیکش یآه

 نتونست 

 یول برداره پتو داد تکون دستشو

بود  شده قفل دستاش  

شد  باز چشماش  

  بود لخت یسپنتا دید که یریتصو نیاول

  و بود بازش و لخت یپا یال که

بود آلتش زدن ساک مشغول  



  و کمرش زد آلتش به که یداغ سیل با

گفت  یآه و کرد بلند  

  دست یتو موهاشو خواستی م دلش

  ته رو اش شده کی تحر عضو و رهیبگ

بکوبه  حلقش  

تونست ینم یول  

زد صداش ناله با  

  و زد زل چشماش تو و آورد سرباال

  دورش زبونشو و  زد کلهکش به یسیل

 چرخوند 

 

  باال باسنشو دیگز  لب و دیکش  یقیعم آه

آلتشو دیکوب حلقش یتو و اورد  



 یعل که عضوشو درآورد دهنش از

دیتوپ و داد تکون پاهاشو یعصب  

 

  سگ توله بزن ساکش_

 

  زبونشو روش زد مهیخ و زد یلبخند

  بانوک و دیمک و دیکش پلشین یرو

کرد یباز باهاش زبونش  

داد  تکون دستاشو و دیکش یاوف  

کرد  ناله لب ریز رفت  نییپا سپنتا  

 

  پسر کن بازشون  ایب...کن باز دستامو_

 خوب



 

  پاش وسط لیاستا یداگ و گفت ینوچ

  باسن...جلوش شد خم و نشست

  تکون...بود یعل چشم یجلو برجستش

کرد باز هم از لپاشو و داد بهش یزیر  

داد  تکون خودشو یعصب یعل  

 

  اون به خودشو  قیعم خواستیم دلش

  بکوبه   کوچولو سوراخ

  و دیمک صدا سرو پر  انگشتاشو

  و سوراخش به داد  فشار رو دوانگشت

کرد کرد جلو عقب به  شروع  

  دو با داد مالش و افتی و پروستات زود

 انگشت



 

  یرو خودشو و کرد یم یبلند یها ناله

کرد یم جلو عقب انگشتش  

 یم بلند رو کمرش  یهع طاقت یب یعل

  اجازه شده بسته یپا و دست یول کرد

داد  ینم  

کرد  دیتهد به شروع و دیکش داد  

 

 پسره بشه باز دستام ارمیم در پدرتو_

کنهیم کارا یچ نگاه عنتر ی  

 

   سمتش برگشت و داد تکون  باسنشو

 بایتقر زدیم له له...بود باز مهین دهنش

  عطش از



اش  تشنه سیف کرد یم کشیتحر شتریب  

 تو آلتش سر فقط یول نشست آلتش یرو

داد ینم اجازه شتریب رفت  

گفت عجز با و دیکش یآه  

 

   تو بکنش لعنت منم که پدرت بر_

 

 خمار و دیکش  لبش یرو زبونشو

کرد نگاهش  

 

ته؟  ؟تایدد خودم یتو بکنمش_  

 



  باال یکم کمرشو گفت یم اره تند تند

 یرو و شد تموم هم سپنتا طاقت آورد

  سرش و دیکش یقیعم آه و نشست آلتش

 به اش ناله و لذت از شد پرت عقب به

رفت هوا  

 

  باال یعل آلت یرو  تند تند رو خودش

 آبش یبعد نشست با...کرد یم نییپا

 شل هم خودش و یعل شکم یرو دیپاچ

بدنش  یرو شد  

  بسته و باز یعل عضو دور سوراخش

شدیم  

د یکش یآه  

 



زووود .. دستامو کن باز..با_  

 

  پارچه گره و برد  باال دستاشو بزور

شد باز محکم د یکش دستشو دور دیسف  

 ناله انداخت تخت یرو شکم به سپنتارو

 انداخت شکمش ریز دست که کرد یا

  عضوشو محکم و دیکش باال  باسنشو

باسنش  یتو کرد فرو  

 

  زد چنگ رو تخت و دیکش یبلند ناله

 توش محکم و فشرد گردنش به دستشو

زد ضربه  

 زد یم ضربه  پروستاتش به قیعم

بود شدنش ارضا کینزد  



سپنتا  یپا یال دیکوب محکم  

 

؟یبندیم..منو دست..که_  

 

 یمحکم ضربه با و دیکش  یظیغل آه

 ضهیب محکم و شد ارضا مقعدش یتو

 ارضا نداد اجازه و فشرد سپنتارو یها

 بشه 

 

  یتو  رو سشیخ آلت و گردوند برش

   کرد نییپا باال و گرفت دست

  آلتش یرو یلیس  که اورد باال کمرشو

 نشوند 

 



احمق  یبش  ارضا یندار حق_  

 

 ابرو که کرد نگاهش بغض با

 تند تند سپنتارو عضو دوباره باالانداخت

داد  تکونش و دیمال  

 

سپنتا  یبش ارضا یندار حق گفتم_  

 

 التماس و گرفت رو یعل  دست مچ

کنه  کنترل رو خودش تونستینم...کرد  

 

 االن..ال  یدد لطفا تروخدا_

آههههه  یدد..د..ادیم  



 

  و شکم یرو ختی ر یبلند جهش با آبش

   نشیس

  و گرفت پلشوین و کرد هم یتو اخماشو

زد هق که چوندیپ  

 

  یشد ؟؟؟کریشینم ارضا نگفتم_

 احمق؟

 

 در به تقه چند که بزنه یحرف خواست

توما خوابالود یصدا بعد و خورد  

 

؟یعل یی؟اونجایعل_  



 بود گفته توما به...داد قورت دهنشو آب

  قهیدق چند خودش  و نشه سپنتا کینزد

بود  سپنتا باسن تو دنیکوب مشغول شیپ  

 باسن به یمحکم اسپنک کرد یاخم

 کرد پاش شورتشو شد بلند و زد سپنتا

رفت در سمت  

 

  مسخره لبخند و کرد باز یکن درو یال

زد یا  

د یپر باال ابروهاش  

 از ازش یکم که لختش  رون به نگاهش

کرد بود اومده رونیب در پشت  

 



  کاریچ نجایا  اصل !؟یلخت...نمیبب -

تنها؟ یکنیم  

 

  شوینیب که دیکش  موهاشو پشت دستشو

گفت و زد یپوزخند و داد نیچ  

 

 یرو دارم که یکثافت زیچ اون نگو -

!هیواقع نمیبیم نتیس  

 

 سپنتا یمن آب..عیسر  کرد نشیس به نگاه

 بود

  با نشویس رفت  اتاق یتو و گفت یتف

کرد پاک شرتشیت  

 



  قبل که من وجود  یتو بزنن گوه_

 بشه یفاک انقدر که شمیم لخت خواب

یچ همه  

 

 آهسته رو در و شد داخل توما

  با که افتاد ییسپنتا   به چشمش..بست

  یرو شکم به  لخت و سیخ یچشما

بود  افتاده تخت  

رفت سمتش هم یتو کرد اخماشو  

  کرد پاش هم رو شلوارش یعل

 اشو شونه طاقت  یب و نشست تخت لبه

کرد نوازش گونشو و دیبوس  



  انگار شیقو و مردونه کلیه برعکس

  ساله پنج بچه پسر هی چشماش یتو

  دیدیم تنهارو

 

 من نکن هیگر...نمتی ؟ببیبیب یخوب -

!نجامیا  

 

  نوازش موهاشو و کرد بغل  سرشو

  کرد

  هیگر با و توما ی پا به دیمال صورتشو

 گفت 

 

پشتم ..پش..کنهیم درد یدد..دد_  

 



 هیتنب بحث رفت سمتش  کرده هول یعل

  خطر تو شیسلمت یوقت بود کنار به

 بود

 به کرد باز  و باسنش یلپا اهسته

 نگاه اش شده قرمز  و متورم سوراخ

 کرد

  دیبوس  کپلشو و  کرد نوازش و باسنش

 

  نخور تکون...که برات یدد رهیبم_

من  عمر امیم االن  

 

  سپنتا یلبا یرو لباشو  رفت یعل یوقت

دیبوس و گذاشت  

 



 سوزوندن شیآت یبو که یدونیم -

!اد؟یم  

 

  به و چشماش و   باال دیکش شوینیب آب

دوخت یا گهید یجا  

 

  ی فقط...که من نکردم یچکاریه_

  خواستمیم..خب..بود یطونیش کوچولو

.. کنه یآشت باهام یدد  

 

  و زد کنار شیشونیپ  یرو از موهاشو

انداخت  باال ابرو  

 



 بود بد و بزرگ یادیز بدت کار -

ی بیب قهره باهات ها حاال حاال تیدد  

 

کرد نگاهش مظلوم و شد زونیآو لباش  

 

  باهام یعل یدد  بکنم کاریچ یدد_

  باهام نکنه مجبور  هم شمارو بکنه یآشت

نیباش قهر  

 

....زد یبیعج لبخند  

 

 دلشو یباز بدحال و ضیمر کمی دیشا -

.... ارهیب رحم به  



...................... 

 

 یرو کرد پرت و چک دسته یعصب

  زیم

شدیم خراب داشت زیچ همه  

 و اومد جلو شد  پا و دست چهار آبس

زد  زانو پاهاش یجلو  

 

ارباب؟  شده یزیچ+  

 

 یرو کرد وبلندش  کرد نوازش موهاشو

نشوندتش  راستش رون  

 



شده  یقروقاط باهم زیچ همه بیعج_  

  کاسه از انگار ادیم در داره مغزم

بکنم دیبا کار یچ دونمینم...سرم  

 

  یپوزخند و کرد کتاباش  حساب به نگاه

 زد

 

بهمون  مالهیم داره....زنا و ولد+  

 

  چند انگشت با که کرد نگاهش یسوال

گفت  و داد نشون رو فروش و دیخر  

 



 داره!ست؟ین  نایا به حواست چرا+

  که ییفروشا ال به ال  چونهیپیم جنسارو

 تا ۶۰ نجایا و لویک ۷۰ نجایا...کنهیم

  کونش از رمیبگ  حرومزاده ی کهیمرت

بدزده  ما از کرده تخم کنم زونشیآو  

 

  و بامزه افهیق به لذت با یزیر  شخندین با

کرد  یم نگاه  خوردناش حرص  

 دنید با برگشت ی عصب که زد صداش

رفت  وا افشیق  

گلو تو دیخند  

 

  افشویق...یزنیم جز انقد چرا توله چته_

 تروخدا



 

 که بشه بلند پاهاش یرو از خواست

 پاهاش نیب دیکش بدنشو  و دیکش موهاشو

 دوزانو

 

! تو؟ یشد پرو دمیخند دوباره_  

 

 غنچه که لباش گرفت  فکشو طرف دو

  یلیس و دهنش یتو کرد توف شد

زد بهش یاروم  

 

  جز براش یدار که ییاروی نیهم_

 دنبال  میداد بشمیترت مشیگرفت یزنیم



 ناموس یب میکنینم دایپ...میبزرگشون 

شده  میقا  

 

 نییپا هرمان تف با همراه دهنشو آب

کرد تر لباشو و فرستاد  

 

.....زنمیم ییحدسا هی+  

 

 تمی ر زیم یرو انگشتاش  و دیکش یپوف

 گرفت 

 

 کنمیم  فکر همون به دارم_

  اون یعوض بده نشون خودت....منم

یکنیم کار یچ یدار رایم ریز  



 

  حرکت وار رهی دا زیم یرو  انگشتشو

داد یم  

خورد در به یا تقه  

 شد بلند و زد یلبخند ...شد وارد یعل

کرد بغلش محکم  

کرد جداش خودش از و دیخند  

 

  یدیند شهینم ساعتم چند کل  حاال خب_

  کمپوت مثل االن هیچ کارا نیا منو

ترکمیم  

 

دیکوب کلش  پس به یا ضربه  



 

که یندار اقتیل کهیمرت گمشو+  

 

  دیکش سرشو نشست آبس کنار و دیخند

شد اشیفرفر مشغول پاشو یرو  

 

 زود  چقدر داره عمرمون_

  بود روزید نیهم انگار....گذرهیم

  قراره که میبود کرده بغل غم یزانو

هرمان  شیپ یایب  

 

  به و کرد جا جابه  یکم سرشو و دیخند

فشرد  یعل شکم  



 

خستم شو میدد قهیدق چند....الشیخیب+  

 

  یداد که دیکش یکم موهاشو و دیخند

داد فحشش و دیکش  

 

هستم  یوحش ی لیخ هیدد  من داداش_  

 

  و دیخند یعل که گرفت گاز شکمشو

  نییپا از..داد هل عقب به و شی شونیپ

رفت  یا غره چشم و کرد نگاهش  

 



  گمشو شنیم یوحش همه رسهیم ما به+

 چطور نمی بیم خوبه  حاال کهیمرت

کشه یم اشو توله اون ناز هرروز  

 

زد یلبخند و انداخت باال ابرو  

 

سپنتا؟ شد؟به تیحسود_  

 

 بلند..دراورد  اداشو کرد کج دهنشو

  اورد سرشو...اشیباز بچه به دیخند

  به شروع دستاش یناگهان و نییپا

کرد بغلش ریز دادن قلقلک  

 



 خودش از کرد یم  یسع و دیخندیم بلند

  شد سرخ صورتش یوقت تا..کنه دورش

دینکش عقب  

..: 

 پا و دست حجم اون از زدیم نفس نفس

نیدیخند و زدن  

 آبس یشونیپ  یرو و شی شونیپ

بود  هم مماس لباشون..گذاشت  

 یلبا یرو شد  پخش نفساش و دیخند

ی عل  

  شیپ که یزی هرچ و بود که یهرچ

  یمیقد معشوق آبس بلخره بود اومده

 بود

 



 بعد و زد زل خوشگلش یچشما یتو

دوخت لباش به نگاهشو  

 

! شه؟یم یچ..یچ ببوسمت..االن..اگر_  

 

  یا بوسه و کرد یعل یلبا به ینگاه

کرد بلند  سرشو و  زد لبش یرو محکم  

 

!گهید بشه؟بوسه  یچ قراره+  

 

 پشت دستشو و  داد قورت دهنشو آب

دیکش گردنش  

 



  تاحاال..لب از!گم یم یکل..اخه..ا..ن_

بودمت دهینبوس  

 

گفت و کنارش از شد بلند  

 

 انقدر چرا....شد جاد یا تنوع االن خب+

هوی یشد بیعج  

 

 چند شد بلند و دیخند پوکرش افهیق به

کرد بغلش و زد شونش یرو ضربه  

 

 یلیخ.....بود شده تنگ برات دلم فقط_

 هم  شیپ ییطوالن  مدت هی بود وقت

م یبزن زر باهم میننشست  



 

درومد دستش ریز  از و کلش پس دیکوب  

 

  میبنداز را جلسه اس زنونه حموم مگه+

خانوم؟  حاج ارمیب ام یسبز باهم  

 

 آبس که گرفت گاز گونشو و دیخند بلند

گذاشت کمرش تو مشتشو و دیکش یداد  

 

  گمشو یوحش آشغال وثید کهیمرت+

 اونور 

 

گفت  شخندین با و دیکش عقب  



 

 یروشا فقط کنم ارضا مازوتو خوامیم_

دارم خودمو  

 

انداخت بهش یچپ نگاه  

 

  توئه واسه نه یول  دارم مازو کثافت+

 یبود دور همون گمشو برو ایب لقید

بود بهتر  

 

 دست بهش یجنون یآن...گرفت دستاشو

داد یم یتنگ  دل یبو که دادی م  

  دستاشو و وارید به دیکوب و کمرش

کرد قفل سرش کنار  



 

  صورتش یتو  نگاهشو و دیخند آبس

  جداش خودش از کرد یسع  و چرخوند

 کنه

 

 عاشقانه لمیف  ادیز دایجد داداش+

؟ینیبیم  

 

 آبس یچشما به قیعم نگاهشو

  آبس به حسش دیفهمینم چرا....دوخت

! ه؟یچ  

 یکینزد نیا از چرا پس  عاشقشه؟ هنوز

نداشت یعاد ریغ حس چیه  

 



شو ساکت قهیدق چند..فقط_  

 

 کرد نگاهش یجد و خورد خندشو

 هلش و یعل نهیس  یرو گذاشت دستشو

عقب  داد  

 

 فرضم احمق چرا دونمینم+

  زی بر سرتو یتو یفکرا!دیکنیم

  حس جز یحس  چیه تو....رونیب

!!یندار بهم برادرانه  

 

  ابروهاشو....کرد نگاهش و برگشت

انداخت باال  

 



!؟یگیم..یچ...چ_  

 

  و صورتش دوطرف و زد یپوزخند

بهش چسبوند و شیشونیپ گرفت  

 

 غلط حس نیا از شو دور....داداشم+

 که ییاونا  به بورز عشق

!حله؟....عاشقتن  

 

دستش ریز زد و دیخند  

 

برم دیبا..... نکن شیهند لمیف_  

 



 عجله با یول بزنه یحرف کرد باز دهن

رفت  و کنارش از شد رد  

  به چشمش و  داد قورت دانشو آب

خورد اتاق گوشه نیدورب  

زد یا مسخره لبخند  

 

شد لیتکم روزم!شد یعال+  

 

 باز در که بود نذاشته زی م یرو سر

  شد

  باال سر رفت مغزش یرو در یصدا

کرد  خونسردش صورت به نگاه اورد  

 



کرد  یسلم  و ستادیا شد بلند  

  گرفت دست ی تو چونشو رفت جلو

داد  فشار  

دادیم خون یبو دستاش  

 یتو یلیس  که داد نیچ رو شینیب

زد  صورتش  

جلوش زد زانو و دیگز لب  

 کفش نوک با نشست یصندل یرو

اورد  باال  سرشو  

 

 نی کردیم زر زر یچ_

!تر جلو ایب.....باهم؟لبات  

 



گفت  و رفت  تر جلو آهسته  

 

...زیچ خوردم گوه...گو+  

 

 شدن پاره خورد که  یمحکم یدهن تو با

کرد حس تو از رو لب  

  صورتش نثار ام  گهید ضربه چهار سه

 کرد

 و لب و صورت یتو دیکش موهاشو

د یغر یخون دهن  

 

  گهید یوونیح...ش؟؟تویدیبوس احمق_

 به دیبا کنم فکر...ست ین سرت یتو عقل

بدم  یا زهیجا هی دهنت و لب  



 

  باز لب که داد فشار خشتکش به  سرشو

  سرشو نداد اجازه  بزنه یحرف کرد

فشرد شتریب  

 

! شو خفه و بزن ساک فقط_  

 

  از و کرد باز دندون و دهن با پویز

د یبوس و دیمک  آلتشو شورت یرو  

کردی م نگاهش خونسرد  

 

  و عضوش سر و  دیکش نییپا شورتشو

دیمک  



کرد حلقش یتو ته  تا و گرفت موهاشو  

 

سربر ...حوصله_  

 

  یم جلو عقب آبس دهن یتو خودشو

دیکوب یم حلقش ته به محکم و کرد  

 

 از دهنش اب و ختیر یم اشکاش

رون یب ختیریم دهنش یها کناره  

نییپا دیکش شلوارشو و کرد بلندش  

 

 ناله با که فشرد وارید به صورتشو

کرد اعتراض  



  به عضوشو  و فشرد شتریب  سرشو

فشرد سوراخش  

 

  رمیز سخت نهیهم اقتتیل وونیح_

..یبش دهییگا  

 

  داد تکون خودشو

 

 شمیم پاره تروخدا کردم غلط ارباب+

شم یم پاره خشک بخدا  

 

 ضرب کی و گرفت محکم گلوشو

کرد  داخلش  



شد  شل پاهاش و دیکش یبلند ادیفر  

شد  بلند جاش از و دیکش یبلند ازهیخم  

بود ومدهین شبید از توما  

 شد بلند و دیکش گردنش پشت یدست

 تخت یرو خواب غرق یسپنتا سمت

 رفت

  دیپر جا تو دیشن پاهاشو یصدا سپنتا

کرد  نگاه و اطراف یهولک هول نشستو  

 

؟اومد؟ یدد_  

 

دیبوس گونشو و گفت یشیه  

 



  رفته شده خسته احتماال  ستی ن یزیچ_

ومده ین راه همه ن یا گهید خودش خونه  

 

 و کرد بغل زانوهاشو شد زونیآو لباش

دیمال و چشماش  

  اشو شماره و  برداشت  رو شیگوش

بود خاموش لشیموبا اما گرفت  

 و دیکش یپوف شدی م نگران داشت  کم کم

 گفت 

 

م یگرد یبرم باهم یبخور صبحانه تا_  

............................ 

 



  بلند یصدا با و داد یچرخ خونه یتو

نشد یخبر یول کرد صداش  

گشت دونه دونه هارو اتاق  

 شماره و دی کش شی شونیپ به یدست

گرفت رو هرمان  

  یتو سردش یصدا  بوق چند از بعد

د یچیپ گوشش  

   دیکش یقیعم نفس

 

  هم رو تلفتش شبهید از....ستین توما_

  ومدیم داشت بار نیآخر..دهینم جواب

کار یبرا تو شیپ  

 

گفت  و یصندل به داد هیتک و سرش  



 

!!رفت...توما......توما_  

 

گفت  و دیکش یپوف  

 

 بر یرفته؟کِ   کجا!؟یچ یعنی؟یچ_

گردهیم  

 

زد  یپوزخند  

 

چوقتیه_  

 



 رژه شده بلند و زیم یرو دیکوب یعصب

 ی شده گوله پسر به رو اتاق یتو رفت

د یکش داد اتاق گوشه  

 

   شوووو خفه د_

 

 ستادیا شد بلند تر یعصب اون از سپنتا

د یکش داد و  

 

 هممش یییبش خفههه دیبااا خودت_

 جواب یحت توئههه ررریتقص

..... تو ررریتقص دهینم تلفنامونممم  

 

دیکوب صورتش یتو یلیس  



 گذاشت صورتش یرو دست زده بهت

کرد نگاهش و  

گفت لب ریز  

 

  متنفرم ازت...یعل متنفرم ازت_

 

 سرعت با و زد رونیب در از و

  عجز با و دیکش  یداد مونیپش....رفت

وار ید گوشه خورد سر  

 

  من....بخدا کردم غلط  توما کردم غلط_

 برگرد....ندارم بهش گهید یحس چیه

شم یپ نیبرگرد  

...................... 



  رو یدست سپنتا که  کرد نوازش  سرشو

شد بلند و دیکش دهنش  

 یاجزا و بود کرده پف چشماش

زونیآو صورتش  

د یکش باال شوینیب  

 

!فعل ....نهی بب نجایا منو خوامینم_  

 

  موهاشو نشست یعل  کنار و دیکش یهوف

  بکشه دراز خواست ...کرد نوازش

سوخت  بدنش کل  و دیکش ریت  سوراخش  

دیکش دراز  تر عیسر و گفت یآخ  



 و گذاشت بازوش یرو رو یعل سر

 داشت سرم که ی دست و دیبوس قشویشق

  گذاشت اونور اطیاحت با رو

 

  بودم نداده قول کاش....یکنیم داشیپ+

 یجلو قهیدق هر  شدنتو آب نجوریا که

نمیبب چشمام  

 

 

دیکش ادیفر و دیمال بهم دستاشو  

 

 یخورا مفت نارویا رونی ب نیزیبر -

! اخه؟ نیکوفت چه نایا احمق  



 

 یچوب یها جعبه  تند تند دوباره ترس با

 رو یا گهید یها  جعبه و کرد یخال رو

کردن نیگزیجا  

رفت  ستگاهیا گوشه دکه سمت  

  قشنگ و بلند بایتقر قد با یبلوند دختره

بود داخل  

 قهوه ازش و دستاش نیب کرد ها

 خواست

 

  رو در و زد ییبای ز و عشوه پر لبخند

کرد دعوتش داخل به و کرد باز  

 ظیغل لحجه با دخترک نشست کنارش

کرد  کردن صحبت یسیانگل به  شروع  



  یبخار به رو خودش  و زد یشخندین

 بود روشن چوب با که مانند نهیشوم

 چسبوند 

 

!.ه؟یچ اسمت -  

 

  یکآغذ وانیل و برد دندون ری ز لبشو

 پشت رو دستش  و داد دستش رو قهوه

دیکش دستش  

 

!؟یهست یشرق!ه؟یچ تو اسم!ایدیل_  

 

 لب ریز و داد تکون مثبت به یسر

توما  گفت  



  راستش یپا یرو  و کرد یزیر خنده

کرد  جا رو خودش  

 یسع دست با و هم یتو کرد اخماشو

  لباشو دخترک  یول بزنه کنارش کرد

کرد زونیاو  

 

  من ی؟جایکن بلندم خوادیم دلت چرا_

 سمت کنم حرکت  خوامیم...خوبه یلیخ

!یتر گرم یجا  

 

 نبود قرار...رفت هم یتو  شتریب اخماش

 با داره فاصله کشور چند  کشورش چون

کنه انتی خ بهشون زاشیعز  

 



 دکه در که بتوپه بهش خواست یعصب

شد  باز انهیوحش  

  کرد پرتش و گرفت دختر یموها از

شد بلند غشیج یصدا اونور  

 برد و دیکش و  ریمتح یتوما دست 

خودش دنبال  

شدیم دهیکش دنبالش  

  یول داشت نگه سفت خودشو کردو اخم

کرد مقاومت شتریب یعل  

  جعبه نیب کیتار  قسمت  سمت داد هلش

 وارید به دیکوب  بدنش و انبار یتو

  یفلز

د یکش داد یعصب  

 



..... وحش یکنیم یغلط چه -  

 

  و اورد جلو سرشو و گرفت و قشی

  پوست به شوینیب....کرد بغلش محکم

  یپوست دیکش بو قیعم و فشرد گردنش

بود  شده یا موقع هر از تر سرد  که  

شد  سیخ گردنش  

 کمر دور دست یدلتنگ با و دیکش یهوف

فشرد خودش به و بدنش و دیچیپ یعل  

  توما تن به شتریب و خودش یعصب

 چسبوند 

 



  هرروز منم تاپ سالی تا آشغال کثافت_

  دمیم گا*ب سردتو و یعوض کون اون

نفهم کهیمرت  

 

 گرفته خندش اش ادبانه یب یها گله از

 بود

 داغشو نفس و  دیبوس آهسته گوششو

کرد یخال اونجا  

   باال دیکش  شوینیب

  صورتش یتو و دیکش عقب خودش

کرد نگاه  

 از شده کبود و  نازک یلبا به نگاهش

افتاد توما یسرما  



  یلبا یرو لباشو عطش و یتنگ دل با

همو دنیبوس قیعم و گذاشت اون  

  اون به خودشو و  زدیم چنگ کتفش به

فشرد  یم  

شد جدا  ازش نفس نفس با  

کرد  نگاه چشماش یتو خمار  

 

 میدار حرف یلیخ.....میبر دیبا_

میبکن وا  سنگامونو دیبا...باهم  

 

ی عل از گرفت یم رو همش قهر با  

 با و توما یپاها به زد و دیکش یپوف

زد اشاره ابرو و چشم  



رفت سپنتا  سمت زد یلبخند  

نشوندتش  بغلش یتو و گرفت کمرشو  

 

!؟یب یب ازما یریگیم رو -  

 

 و شد بلند پاهاش یرو از...بود یجد

نشست کنارش  

 

 که میکن حلش میکن صحبت باهم یجد_

!میشد دور هم از هوی انقدر چرا  

 

  یرو دست و دیکش  یقیعم نفش یعل

د یکش صورتش  



 

 یا احمقانه کار همش منه ریتقص_

  کینزد آبس به اونطور کردم

  متوجه خواستمیم   فقط...متاسفم....شدم

  و رفته نیب از کامل  میمیقد حس بشم

باشه  نمونیب ستین قرار یچیه گهید  

  رو اشتباهم کار

لطفا...هردوتون...نیببخش  

 

 رفتن سمتش شدن بلند و زدن یلبخند

 ختی ر بهم سپنتارو یموها کردن بغلش

  دشیتهد و گرفت گردنش از یگاز و

 کرد

....................... 



 

  چنگ و آبس فر یموها و دیکش یغیج

 اشاره هرمان به نق  نق و هیگر با و زد

 زد

  از رو هرمان  و کرد یبلند ی خنده

کرد دور خودش  

 

 دوباره پس چرا کاراشو ینیبینم+

ی ریگیم شگونین  

 

 دیسف صورت به نگاه بود گرفته خندش

زد یمهربون لبخند و کرد تپلش و  

 



  قرمز هربار...اخه کن نگاه  صورتشو_

 قورتش خوامیم شه ی م گوجه هیشب شهیم

 بدم 

 

  پسرک گونه یرو  یا بوسه و دیخند

 دسته بغل دادتش و زد دستش یتو

 هرمان

 

  اول...کرد کچلم بخورش ریبگ پس+

 موهامو برم دیبا  خودش هم حاال باباش

کنم  کوتاه  

 

 یتو اخم با و سرش به زد چنگ

د یغر صورتش  



 

  کن کم ازشون فر  هی یدار جرئتشو_

آخ ..یچجور نیبب  

 

 زده  چنگ زونیآو یلبا و اخم با یحام

  یم نگاه کرده بغض و اش گونه به بود

 کرد

 

 هرمان دست از و دیخند بلند آبس

  که کرد فوت و دی بوس گردنشو گرفتتش

د یخند و اومد قلقلکش  

 



  بهت زورش  شد دایپ یکی بلخره+

  پسر که حقا توله بابارو  کن بوس بچربه

یمن  

 

 به رو داد تکون انگشت یعصب

 هردوشون

 

  هردوتاتونو من درارم ازتون یپدر هی_

 گوشت گوشت چرخ تو ندازمیم

  پزمیم خیس به زنمیم کنمیم دتونیکوب

خورمیم  

 



  تند تند و بود کرده دهنش یتو دستشو

 یچشما با هرمان یحرفا به و دیمک یم

کرد  یم نگاه گشاد  

رفت  ضعف دلش دنشید با آبس  

د یبوس  بار چند محکم دستشو  

 و زد یلبخند اوردین طاقت هم هرمان

دیبوس و شی شونیپ  

 

 تو آخه کن نگاهش.... پدرسوخته_

  یعصب من سیف نیا با مگه یزاریم

 باشم

 

 کل یتو یبلند یصدا و شد باز در

دیچیپ عمارت  



  آبس به رسوند خودشو دادیب داد با یعل

 کرد نگاهش ذوق  با...گرفت رو بچه و

دیبوس صورتشو تند تند و  

 

 سلم کن نگاهش سگ تخمه یوا_

  اخ عمو عشق سلم عمو گریج یحام

 یپا و دست نیا با بگرده دورت عمو

اخر دزدمتیم من تیگوگول  

 

 مرطوب دستمال با کنان غرغر آبس

 پاک رو یحام صورت دستش یتو

 کرد

 



  غاتیت اون یکرد غیت شی ش کهیمرت+

نکن بچه صورت خورهیم  

 

 رفت شد رد کنارشون از و داد فحشش

نشست  سپنتا کنار  

 

 چقدر تروخدا نی بب سپنتا کن نگاهش_

  نیهمچ دهیبع دوتا نیا از اصل  نازه

 بوده یخارجک اسپرم حتما یا بچه

شده  نایا مال یقاط  

 

 و گرفت و کوچولوش یدستا و دیخند

د یبوس  



 که رو یحام چرخوند دستاش نیب انقدر

درآورد  رو اش هیگر یصدا آخر  

کرد  بغلش هرمان  

 

خوابونمش یم خودم_  

 

گفت  و  زد یبلند قهقهه یعل  

 

 بکن ممتم سال نمونه مادر خدا یوا_

  دهنش

 



 که کرد نگاهش غضبناک و برگشت

  به دوخت و چشماش و خورد خندشو

آبس صورت  

 

 مگه یسال ی نمونه مادر آبس که واال_

 نه؟

 

 هرمان زد کتفش به یا ضربه و دیخند

رفت باال طبقه سمت ام  

  یموز جلوش یخور وهیم ظرف از

  نهیس  به سرشو داد هیتک و برداشت

 سپنتا 

 با کرد پاک  دهنشو کنار موز آبس

د یپرس و دستمال  



 

هنوز؟  مشغوله توما+  

 

گفت  پر دهن با  

 

  دیجد شغل نیا  با تونهینم هنوز آره_

 کار هی دیبا حتما  کهیمرت ادیب کنار

باشه  یرقانونیغ  

 

گفت و دیکش سرش یموها به یدست  

 

ی شد تیاذ چقدر خودت تو کن درکش+  

 



 مشغول و داد تکون مثبت به یسر

شدن  سپنتا با صحبت  

...................... 

 

کرد جا جابه یعل شونه یرو  سرشو  

 داد ماساژ و انداخت شونش دور دست

قشو یشق دیبوس و  

 

  خسته خودتو انقدر ستین الزم پووف_

هربار یکن  

 

پاهاش  رون ی رو خورد سر  سرش  



  کرد یعل صورت به نگاه نییپا اون از

زد  یزیر لبخند و  

 

!خوام یم بچه من یعل -  

 

 کرد یزیر اخم...کرد نگاهش زده بهت

گفت و  

 

  هنوز بشم بزرگ دارم ازین خودم من_

 دونه ی میدار که هم بچه

؟؟!شهیم واقعاًااا توما ییییول..خوشگلشو  

 

 گرفت دستشو و دیخند شیزدگ ذوق به

د یبوس  



 

!نشه چرا عمرم شهیم -  

 

  یرو و دیکش توما  بدن یرو خودشو

  یلبا یرو لباشو و نشست تنش نییپا

گذاشت  توما  

 از یزیر یصدا  که درآورد شرتشویت

دیشن پشتش  

دیمک گردنشد و دیچسب بهش سپنتا  

 

کرد ناله گوشش کنار و دیکش یآه  

 

!.نیمیزندگ یاتفاقها نیبهتر_  
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