
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 )به نام حضرت عشق(                          



 

توام ریمن نگاه تو را حس ناب تو را به جهان ندهم تا اس  

 

 

قفست به خدا نر نیاز ا من  

به تو خو کرده است دل عاشق من قراریدل ب نیبمان که دلم ا پس  

 

ز همه به تو رو کرده است بگذشت  

 

برهان ز خودت ز خودم عشق اتفاقست یمن من را به نگاه یناج یا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# ینـــاجــ , [11.08.19 22:01] 

# ینـــاجــ  

#part_1 

بر لب زل زده بود گاریاتاق س یکیتار در   

تختش به خواب رفته بود یکه رو یدختر به ... 



خودش فکر کرد با : 

_ دختر چه کار کنم؟ نیحاال با ا  

اضافه شد نمیکم مشکل ندارم ا خودم  

رو به آسمون کرد سرشو   

_ تو پاچم یبود انداخت یچ نیمصبتو شکر خدا جون ا  

گارشیبه س یقیو پک عم زنهیم یپوزخند   

زنهیم ... 

افتاد شیچند ساعت پ ادی   

گشتیبرم یاز مهممون داشت   

و دوره کردن یکیچند نفر  دید که   

از کنارشون بگذره تیاهم یخواست ب اول  

دختر بلند شد هی غیج یصدا که   

کردو زیبرگشت و چشاشو ر بارهدو   

دیانداخت که د یدقت نگاه با   

دخترو دوره کردن نامردا هی بله   

٪100فکر کرد که چکار کنه؟ کمی  

از پس چند تا مرد که ییتنها خودش  

ادیدارن برنم یچه صالح ستین معلوم  

دختر یها هینداشت گر یادیز وقت   

دهیرو مخش بود دوست داشت ند هم   

غیو خفه کنه که انقدر ج رهیرو بگ دختره  



 ....نزنه

هیانتظام یرویافتاد که برادرش جزو ن قشیرف ادهی   

زنگ زد هی   

_ ؟ییکجا یفر  

یحالم و بپرس ستین ازیسالم توروخدا خجالتم نده من خوبم ن کی_علیفر  

دیغر یو عصب دیکش یپف کالفه  

_ کلوم هی سین یوقت مسخره باز یفر   

؟یهست یقبرستون کدوم  

شده؟یباشه داغ نکن باوا چ _خوبیفر  

میهنوز مهمون من   

دختر بلند شد غیج یباز صدا نیح نیهم در   

همراشون بره کردنیمجبورش م داشتن  

لب گفت ریز   

_ یلعنت  

؟یبک یخواینم شدهیبود؟چ یک یتو صدا یی_کجایفر  

_ چند نفر  اریفقط خودتو زود برسون چند تا از بچه ها رو هم همرات ب یفر

به زور ببرنش خوانیدختر م هیسر  ختنیر  

نکن خطرناکه باشه؟ یکار یی_باشه باشه تنهایفر  

گهیم تیعصبان با  

_ خبر بده سهیکه گفتم و انجام بده و به داداشت که پل یکار ! 

آدرس و بفرس میای_کله شق االن میفر  



 

قطع کرد و آدرسو فرستاد یخداحافظ بدون  

نشیسمت ماش رفت   

محافظت از خودش همراه داشت یبرا که ییفلفل و دوتا چاقو یاسپر   

صدا برداشت و رفت سمتشون یب و  

حساب کتاب کرد و با خودش گفت کمی   

انیو بچه ها م ینامردارو سرگرم کنم فر نیتا ا سین یتا محل مهمون یراه  

دیچاقو رو کش ضامن   

که دست دختره رو گرفته بود یرفت سمت مرد و   

مرده یچاقو از پشت زد تو بازو با  

مرده بلند شد و ادهیفر یصدا هک   

سمتش و داد زد برگشت   

_ شد داتیاز کجا پ گهیتو د   

خواست فرار کنه نفر دوم گرفتش دختره  

عرضه یب   

متوجه حضورش شد هیبق   

زد و گفت یسوم لبخند زشت نفر   

_ ها یا کهیخوب ت نمیبه به شدن دو نفر ا   

انداخت سمتش و گفت یتف  

_ ناموس یخفه ب   

اومد سمتش و داد زد یعصب مرد   



_ هرزه کوچولو رسمیحسابتو م   

حرفا بود نیاون نترس تر از ا یول   

برخورد نداشت ییآدما نیبا همچ کم   

زد و گفت یپوزخند   

_ وثیناموس د یهرزه هفت جدو آبادته ب  

حمله کرد سمتش مرد   

در اوردو زد به صورت مرده بشیفلفل و از ج یاسپر   

دیچیپیبه خودش م نیزدو افتاد زم یادیفر مرده   

شد دو نفر نیا  

یاشک یبه سمت دختر که با چشا ینگاه   

زده بود بهش زل   

زد یکه دخترو گرفته بود پوزخند یشد سمت مرد دهیکش نگاهش   

آروم رفت طرفشون هیکه موفنگ نمیا   

گفت دویمرده دست دخترو کش که  

_ ینیبیوگرنه بد م کینزد این   

کرد و گفت یا خنده   

_ ؟یکنیم دیاد منو تهدمعت یتو  

 نیبا خودش گفت بخشکه ا دیمرده معتاد د بیتو ج ییلحظه برق چاقو هی یتو

 شانس

بشیمرد معتاد رفت سمت ج دست   

سمت دیبه قدماش سرعت داد و دو که   



  مرد

کرد نشیپاش و پخش زم یمعتاد تا بخودش بجنبه زد تو مرد  ... 

سمت دختره رفت   

_ نمیدختر پاشو بب یه   

هیو گر یو با ترس زل زده بود به سمت خوردیتره از جاش تکون نمدخ یول   

کردیم   

دیداد زد ودست دخترو کش یعصب  

_ ییهست یمنتظر چ یلعنت گهیِد پاشو د  

که داد زد یفر یصدا با   

_ ـــــاسیپشت ســـــرت    

خون و یو سر بچرخونه گرم ادیبخودش ب تا   

زد و غش کرد غیون جخ دنیکه با د دیبازوش حس کرد و دخترو د رو    

خودش فکر کرد با   

من غش کنم نکهیا یلوسه بجا چقدر   

غش کرد نیا   

حمله کرد سمت مرده و افتاد به جونش یفر   

بچه ها هم رفتن سمت اون دوتا هیبق   

  مرد

اومد سمتش یفر   

_ مارستانیب میبر دیپاشو با ؟پاشویخوب  

 



کرد اخم   

  الزم نکرده خوبم_

یدختره و روبه فرچرخوند سمت  نگاشو  

_ نمیتو ماش اریجمع کن ب نویفقط ا   

؟یداداشت خبر داد به  

مشکل  ه؟براتیک نیا اس؟اصالی یبریکجا م نویا یتخت بروسل التی_آره خیفر

اون ببرتش ادینشه؟ بزار داداشم ب   

تشر زد یاخم به فر با  

_ اشهداشته ب یمشکل دیشا نجاستیموقع ا نیچرا ا هیک میدونینه من نه تو نم  

نمیمشکلش بدتر شد پاشو بلندش کن بزارش تو ماش دیبه داداشت شا بسپارمش   

؟یخوای_پف از دست تو باشه کمک میفر  

کردیکه بازوشو نگاه م همونطور   

بود گفت کیخراش کوچ هی  

_ اریفقط اون و ب سین یازین  

رو بهش گفت نیدخترو خوابوند تو ماش یفر یوقت نیرفت سمت ماش و  

ت؟باها امی_بیفر  

_ ناموسارو بده دست داداشت ینه فقط اون ب  

بگو مزاحم خودتون شدن یزنیاز دختره نم یحرف و   

کنمیبرو غمت نباشه حلش م ریو ازم بگ یذره آزاد هی نیهم زادی_دست مریفر  

سمت خونه رهیو م دهیتکون م یسر  ... 

 



 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.08.19 00:27] 

# یـــاجــن  

#part_2 

#yac 

رمیگیاز اتفاقات نگامو از دختره م خسته  

شمیو از جا بلند م کنمیخاموش م گارمویس   

خورمیآب م وانیل هیسمت آشپزخونه  رمیم  

رو تخت رمیتو اتاق م گردمیم بر   

کشمیفاصله از دختر دراز م با   

دهیمزاحم خواب و از چشام دزد افکار  

بهش نگاه هیسمت دختره  گردمیبرم  

ندازمیم   

که از پنجره اتاق ینور اندک ریز   

دختر یدیو روشن کرده بود سف اتاق  

دهیو کش یکمون یچشم بود ابروها تو  

رو صورت شونیکه سا یبلند یها مژه  

افتاده دختر   



یمعمول یو لبا کیکوچ ینیب   

ییبایز یداشت ول یمعمول افهیق   

شد سمت دهیو داشت نگام کش خودش  

واجشبلند و م یموها   

اراده دستم رفت سمت موهاش یب   

کردم به نوازش موهاش شروع  

لب زمزمه کردم ریز آروم  

_ ؟یهست ینکنه فرار ؟یکردیاون ساعت از شب اونجا چکار م ؟یهست یتو ک  

کنمیبودنش موهاشو رها م یفکر فرار با  

شمیم زیخ مین و  

؟یباشه چ یواقعا فرار اگه  

یلعنت شهیهم نم داریب   

بندمیو چشامو م کشمیار دراز ماز افک خسته  

شه داریمنتظر باشم از خواب ب دیبا  

بخوابم کنمیم یسع   

موفق شدم که  .... 

پرمیدختر از خواب م هی غیج یصدا با   

کنهیبه اطراف نگاه م جیو گ ستادهیبه دختره که وسط اتاق ا وفتهیم نگام   

زنهیم غیج و   

زنمیم ادیداغون رو بهش فر یاعصاب با  

_ یزنیچرا داد م یاحمـــــق سر اورد یدختره چخبرته    



یاشک یبا چشا وفتهیبهم م نگاش   

گهیبهم و م زنهیم زل  

_ کجاست؟ نجای؟ایچرا درو قفل کرد  

ندارم بهت بدم ولم کن یزی؟ بزار برم بخدا چ یمنو اورد چرا   

کردن هیبه گر کنهیشروع م و   

و زنمیبه افکار مسخرش م یپوزخند   

گمیم تیجد با   

_ رداون سه تا م ریبرو د بدبخت اگه من نبودم االن ز ریگازشو نگ واشی اشوی   

درو قفل کردم یمردیم یداشت   

شناسمیمنه و تورو نم یخونه  نجایا چون   

زر  اعتماد کنم و در خونمو باز بزارم؟در ضمن شناسمیکه نم  یبه کس دیبا چرا

از تو نخواستم یزیمفت نزن من چ ! 

گهیم هیرو با گ نیرو زم نهیشیم  

_ بزار بزم دیببخش دیببخش   

وفتهیم شیعسل یبه چشمها نگام   

فقط یکردینگاش م ی! وقتییچشما چه   

انگار کل صورتش فقط اون دو تا چشمه کردیجلب توجه م چشماش   

شمیاز جام بلند م یحوصلگ یب با  

سمت کمد رمیم و  

_ رو حموم ندارم پاشو ب تویهات حوصله و اعصاب گر هیبا گر یبسه سرمو برد

میکنیبعدا در مورد رفتنت صحبت م  



رونیب زنمیبغلش و از اتاق م ندازمیو م ارمیدست لباس نو در م هیکمد  از   

رونیب یایو ب یحموم کن یوقت دار قهیدق 10فقط  زنمیداد م و   

کنمیآشپزخونه منتظرتم زود باش حرفمو دوبار تکرار نم تو  

کنمیآشپزخونه و صبحونه رو آماده م رمیم   

کنمیخودم آماده م یقهوه برا وانیل هی   

زیپشت م نمیشیم و   

نزاشتم بره؟ باهاش چکار کنم؟ چرا  

خورمیو قهومو م دمیتکون م یسر ... 

سمتش رمیم شمیبلند م خورهیزنگ م میگوش   

بود یفر   

 بله؟_

دخترو رد کن بره اسی_یفر   

_ رد کنم؟ شده؟چرایچ  

تخم حروم بگو  یاون دختره  از اون مردا سردستشون بود گفت به یکی_یفر

اون جزو اموال منه کنمیم داشیهرجا باشه پ   

گمیم تیعصبان با  

_ باشه یکه مال کس ایدختر آدمه نه اش نیگوه خورده ا   

زنهیبا حرص داد م یفر  

 برا خودت نیک نایچکار کرده ا سیدختر دردسره معلوم ن نیا اسی_خر نشو یفر

  درد سر درست نکن

زنمیداد م تیعصبان با   



_ فا حر نینداره تو کارام دخالت نکن بجا ا یخفه شو سر من داد نزن به تو ربط

  برو

امیشاپ و باز کن من بعد از ظهر م یکاف   

گهیم یبا شرمندگ یفر  

اسی_آروم باش من نگرانتم یفر   

گمیو م رونیب دمیم نفسمو  

_ که گفتم و انجام بده ینگران نباش کار   

رونیب ادیدختره از اتاق م نیح نیدر هم کنمیقطع م ویگوش  ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.08.19 02:12] 

# ینـــاجــ  

#part_3 

#Shide 

اتاق رو تخت هیکه باز کردم تو  چشامو   

گه؟یکجاست د نجایا بودم  

دور و ورم نگاه کردم نگام افتاد به کنار دستم به   

ه؟یکپسره  نیترس عقب رفتم ا با  



از چاله افتادم تو چاه؟ ایخدا  

غلت زد هی پسره   

یاز رکاب نشیکه دقت کردم س کمی   

رونیبود زده بود ب دهیپوش که   

من یتعجب زل زدم بهش خدا با   

که دختره؟ نیا  

همون دختره س نیافتادم ا شبید ادی   

نجات داده بود وونایمنو از دست اون ح که  

اقوکه اون اصغر حروم زاده با چ یوقت   

خون دنیتو دست دختره با د زد  

ادینم ادمی یزیچ گهیاز ترس غش کردم د   

دختر نیخونه با ا نیتو ا نجایحاال من ا   

شمیم ونهیدارم د یوا زنهیبا پسرا مو نم که  

بمونم نجایا تونمیبرم من نم دیبا   

رفتم سمت در اتاق آروم   

یو نقل کیخونه کوچ هیکردم  بازش  

تنهاس؟ یعنیتو خونه نبود  چکسیه  

تونستمیکاش منم م خوشبحالش  ... 

شدمیو مجبور به فرار نم دمیکشینم یهمه بدبخت نیا گهیکه د شدیم اگه   

بغضم گرفت رفتم سمت در باز   

کار کردم باز نشد  ترس همه وجودمو گرفته بود هر  



چرا در قفله؟ رفتم سمت اتاقا ایخدا  

میکه بود یاتاق بود جز اتاق هی فقط   

پنجرش حفاظ داشت یول رفتم   

ک دختره خواب بود یگرفت رفتم سمت اتاق میگر واقعا   

باز کردم و بدون سر صدا رفتم سمت درو  

که حفاظ داره نمیا ییییییلعنت پنجره   

به اطراف ینگاه یجیگ با   

لحظه اعصابم از ضعفم هیو  انداختم   

داد زدم ختیهم ر به   

پرمیدختره از جا م ادیفر یبا صدا هوی  

_ یزنیچرا داد م یاحمـــــق سر اورد یخبرته دختره چ   

گمیم هیخدا با گر نیه  

_ کجاست؟ نجای؟ایچرا درو قفل کرد  

ندارم بهت بدم ولم کن یزی؟ بزار برم بخدا چ یمنو اورد چرا   

دمیترسیبا هم مسابقه گذاشتن دست خودم نبود م اشکام   

با پوزخند بهم گفت دختره  

_ رداون سه تا م رید بدبخت اگه من نبودم االن ز برو ریگازشو نگ واشی واشی   

درو قفل کردم یمردیم یداشت   

شناسمیمنه و تورو نم یخونه  نجایا چون   

زر  اعتماد کنم و در خونمو باز بزارم؟در ضمن شناسمیکه نم  یبه کس دیبا چرا

از تو نخواستم یزیمفت نزن من چ ! 



یره همه حق دارن حتحق داره اره ا گهیراست م کشمیکارم خجالت م از   

ا بو  نیرو زم نمیشیبارم کنه و منت سرم بزاره م کهیدختره بداخالق که ت نیا

هیگر  

گمیم  یشرمندگ و  

_ بزار بزم دیببخش دیببخش   

شهیاز جاش بلند م   

گهیسمت کمد و م رهیم و   

_ ندارم پاشو برو حموم  تویهات حوصله و اعصاب گر هیبا گر یبسه سرمو برد

میکنید رفتنت صحبت مبعدا در مور  

بغلم ندازهیو م ارهیدست لباس در م هی  

رونیب زنهیو از اتاق م    

رونیب یایو ب یحموم کن یوقت دار قهیدق 10فقط  زنهیداد م و   

کنمیآشپزخونه منتظرتم زود باش حرفمو دوبار تکرار نم تو ... 

چرا انقدر بداخالقه؟ هینوکرشم عجب آدم انگار   

خور بودن یتو سر ادیواقعا چقدر بهم م هه   

خونشه نجایو ا ونشمیمجبورم فعال جونمو سالم بودنم و مد انگار   

سمت حموم رمیم شمیجام بلند م از   

سراغم ادیدوش افکار مزاحم م ریز   

؟یکنه چ دامیاصغر کجاست؟اگه پ االن  

که فقط اسم پدر روشه یبه تو لعنت به کس لعنت   

مادرم بود اوضاع فرق داشت اگه   

گاهم بود هیک تک یاگه تنها کس قلالا  



رتمیغ یب یاون بابا دادمیاز دست نم و  

کنه یکار تونستینم  ... 

امیداد دختره به خودم م یصدا با   

ه؟یو عصب زنهیهمش داد م چرا  

و کم داشتم نیخدا هم یوا  هیروان نکنه   

رمیو م پوشمیم لباسامو   

زدیحرف م یداشت با گوش رونیب   

زل زد تیتم با جدکرد و برگشت سم قط   

  بهم

حواسم بهش بود یچشم ریو ز نییخجالت سرمو انداختم پا از   

تکون داد و رفت سمت آشپزخونه یسر   

گفت و  

_ نجایا ایب نسایمثل مجسمه اونجا وا  

نشده یبزار برم تا دوباره عصب   

دمیترسیخواسته ازش م نا  

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.08.19 02:58] 



#part_4 

# ینـــاجــ  

 

زیو آروم نشستم پشت م رفتم   

گذاشت جلوم و ظرف یفنجون چا هی  

جلوم دیکره رو کش رویپن   

  بخور_

و برداشتم و گفتم ییخجالت فقط چا با  

_ ستیگشنم ن یمرس   

شد زیت نگاش   

_ نه گفتم بخور ای یخوریم دمیازت نپرس   

  زود

هیک گهید نیا یلعنت یزورگو   

اجبار چند لقمه خوردم به   

شدمینگاهش داشتم ذوب م ریز  

لب تشکر کردم ریکنارو ز دمیکش  

چونشو وگفت ریگذاشت ز دستشو  

_ !؟شنومیخب م  

بلند کردم بهش نگاه کردم و گفتم سرمو  

_ بگم؟ یچ  

حرص گفت با   



_ رونیبودنت اون وقت شب ب لیدل   

  اون مردا 

که الزمه یزیهر چ فرارت  ... 

کردم حاال چکار کنم؟ن نجاشویا فکر  

بهش بگم؟ یچ  

صداش به خودم اومدم با   

  منتظرم دخترخانم_

چرا دونمینگاهشو نداشتم نم طاقت   

و شروع کردم به گفتن نییانداختم پا سرمو  

_   یاصغر اون عوض ستنین یدرست یآدمها یپدرمن ول یقایاون نامردا مثال رف

   از پدرم طلبکار بود

نتونست قرضشو بده پدرم   

هیفیبود آدِم کث گهیاون دست گذاشت رو من از اول نگاهاش به من جوره د و  

دمیادامه م هیگر با   

نامردم انگار نه انگار من دخترشم پدره   

قرض بده به اون یشد منو به جا حاضر   

قرضش یجا یعوض اصغر   

دامیاونا پ یاز دستشون فرار کردم ول منم   

من االن یو اگه شما نبود کردن ... 

که ممکن بود برام یاتفاق یآور ادی با  

به هق هق افتادم وفتهیب  



جلوم گذاشت و گفت یآب وانیل  

_ نکن مادرت کجاست؟ هیبخور گر  

؟ ششونیپ یبر دینداشت یزیچ یلیفام  

از فرار نبود؟ بهتر  

یآور ادیو باز با  خورمیاز آب م کمی   

بغض کردم زمیعز مادر   

_ اباب یمادرم منو تنها گذاشت رفت از کارا  

ادمهی یکردو تنهام گذاشت ُمرد از وقت دق  

قدغن بود شدیزده نم لیاز فام یحرف   

کلمه گفت که طرد شده کیفقط  مادرم   

عمه دارم هیفقط  ممیپدر خانواده   

و نداره دنمونیچشم د که  

اومد یپدر معتادم عارش م بخاطر   

نبود نیو داشتم اوضام ا یکس اگه  ... 

صداش سرمو اوردم باال با   

_ ؟ چند سالته؟ هیاسمت چ  

_ سالمه 17 دهیش   

گهیو م دهیتکون م یسر   

_ کننیصدام م اسی هیاسیمنم اسمم   

یاون سه نفرو گرفتن ول شبید   

سشونهییر نکهیکرده مثل ا دیتهد شونیکی  



نترس خورنیدارن آب خنک م فعال  ... 

گمیلرزونم م یصدا با  

_ ادیبه سرم م یمعلوم نبود چ یممنونم اگه نبود   

گهیم یو تو فکره ول دهیتکون م یسر  

_ برنیو به زور م یکی نمیو بب نمیبش تونستمینم ...  

هیاسیاسمش  دمیکه نجاتم داده و فهم یرو به دختر وفتمیکولمو مدارکم م ادهی  

گمیو م کنمیم  

_ خوامینم رمیم شمیمزاحمتون نم ادیکولم مدارکم کجان؟ من ز دیببخش   

بشن یخانوادتون هم شاکدردسر درست کنم ممکنه  براتون ... 

 نجایرم اکه تا آخر عم تونستمیرفتن ندارم اما نم یو برا ییجا دونستمیم نکهیا با

 ...بمونم

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.08.19 05:10] 

# ینـــاجــ  

#part_5 

#yac  

 

دختر نیافکارم غرق بودم سرنوشت ا تو  



انقدر بد باشه انقدر نامرد باشه؟ تونهیدر مپ هیآور بود چطور  شرم  

ییپدرا نیکم نبودن همچ گرچه   

رونیدختر از فکر اومدم ب یصدا با  

خوامینم رمیم شمیمزاحمتون نم ادیکولم مدارکم کجان؟ من ز دی_ببخشدهیش   

بشن یدردسر درست کنم ممکنه خانوادتون هم شاک براتون ... 

زنمیدختر م یبه سادگ یپوزخند   

هیفیکث یایچه دن دونهیوز نمهن هه   

گمیم کنمیجمع م زویو همونطور که م شمیجام بلند م از  

_ اس؟یراحت نیبه هم یبچه جون فکر کرد  

رمیم یگیم که  

یدختر تنها فرار هیدر انتظارته؟ یاتفاقات خوب رونیاون ب  یکرد فکر  

گهیو م شهیاز جاش بلند م پرهیوسط حرفم م تیبا عصبان    

_ موندمیاگه م یمن نگو فرار ؟بهیفهمیمن مجبور شدم م مستین یمن فرار   

یخوابه اون لعنت ریز شدمیم دیبا   

رمیگیطرفشو انگشت اشارمو سمتش م گردمیم بر  

_  به هر نهیا قتیحق یکنیباره آخرت باشه صداتو رو من بلند م واشیدختر  یه

یلیدل   

هت ب نویا هیثان خونه هزاران نفر هر نیاز ا رونیب یمن نگم بر یهست یفرار تو

خواب  ریز دیبا رونیب یدر بر نیاز ا یخواب اون نشد ریز کننیم یآور ادی

  هزاران نفر

یخوایاگه م یناموس بش یاون ب ی لنگه   

یبه هرزه ش لیتبد   



دمیو ادامه م زنمیم یپوزخند   

هرزه  یبرا کیتبر شیشاپیرو اپنه بردار برو بسالمت خوش بگذره و پ دیکل

 ... شدنت

بهم زنهیزل م یاشک یشاچ با  

تلخ حرف زدم تند رفتم دونمیم   

االن یسالهاست که تلخ شدم ول من   

رش به نفهم که فکر نکنه فرا یدختره  نیبا ا کردمیتند برخورد م دیلحظه با نیا

اسیراحت نیا ... 

زنهیو زار م نیرو زم نهیشیم   

_ یبردیکاش منم م یتنهام گذاشت ؟چراییمن االن چکار کنم؟مامان کجا   

بابا اگه معتاد بود الاقل مرد بود کاش   

خواستمینم ایدن نیاز ا یزیکه چ من  ... 

رسهیهق هقش به آسمون م و   

هاش هیخورد از گر یو با اعصاب خسته   

زنمیم داد   

_ کم زار بزنم صداتو ببر پاشو گهیبسه د   

بهم زنهیباال و با ترس زل م ارهیم سرشو  

کنم رونشیب خوامیفکر کرده م حتما   

کنمیو بلندش م رمیگیسمتش دستشو م رمیم  

_ حرفم و دوبار تکرار کنم ادیخوشم نم   

بلند شو زود گفتم   



هیسمت سالن و اون با گر برمشیو م رمیگیدستشو م شهیجاش بلند م از   

سمت سالن شهیم دهیزور من کش به   

گمیرو مبل و م کنمیداغون پرتش م یبا اعصاب یلعنت اه   

_ یکرد ببر صداتو خستم  

بهم زنهیرو دهنش و زل م زارهیترس دستش و م با   

بهش زنمیرو به روش و زل م نمیشیم رمیم  

شناسمشیکه م ستین شتریشب ب هیمن  نجا؟یچکار کنم؟بمونه ا حاال  

از حرفاش مطمعن بشم دیبا اول   

گفتیاون مرده که راست م درباره   

یسمت کشو رمیم شمیجا بلند م از   

دارمیم برگ و خودکار ور هی   

گمیجلو دختره و م زیرو م زارمیم   

_ سیبنو   

بهم زنهیباال و زل م ارهیم سرشو   

باز سردردم یلعنت کشمیبه سرم م دست   

شد شروع   

_ پدرتم لیآدرس خونتون اسم و فام   

سیبنو ... 

به نوشتن کنهیو شروع م دارهیبرم خودکارو   

السیگ هیو  کمیسمت بار کوچ رفتم   

دمیاال کشنفس ب هیکردم و  پر  



دهیسمت دختره ش برگشتم   

دینگامو د ینگاش بهم بود وقت که   

لرزون گفت یصدا با  

_ بابام؟ شیپ یمنو برگردون یخوایم  

دارمیو برگه رو برم زنمیم یپوزخند   

گمیم و  

_  یکی دیکه نشد شا نیگه؟اید یکیبدتت به  یبده یشرفت باز بجا یب یکه بابا

گهید  ... 

نییپا ندازهیبغض سرشو م با .... 

دختر هیبا  دیبا ییهمه تنها نیبعد از ا پف   

زرو که اشکش دم مشکشه سر کنم زر   

انهیکه گرفتم درسته  یمیتصم دونمینم  

بزارم بره تونمیچرا نم دونمینم یول  .... 

نگاه به آدرس هیو  دمیتکون م یسر   

حرف بزنم یبا فر دیشهره با نییپا کنمیم ... 

 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 



# ینـــاجــ , [12.08.19 06:37] 

# ینـــاجــ  

#part_6 

#shide 

ورتمرحمانه تو ص یچند ساعت تو  خونشم ب نیتو ا یاسیکه  میزندگ قتیهر حق با   

ادیاشکام بند نم کوبونهیم   

انگار تو وجودش یاسیاما طعمش تلخه مثل خوده  تهیواقع نیحرفاش ع ی همه   

لحن گزندش وجود نداره یزیچ یتلخ جز   

مجبورم بمونم مجبورم تشیعصبان   

رهاعصاب بمونم البته اگه بزا یرحم بداخالق و ب یاز جنس سنگ ب یدختر کنار   

دختر از جنس سنگ هیکنار  نجاستیامن ا یتنها جا فعال  

یاسیسمت  شهیم دهیکش نگام   

جذاب یو چهره  بایبا اندام ز یدختر   

ییبایکه به طرز ز ییموها یکامال شرق و  

تو کالمش وادارم تیجد  پسرونس   

برده بله چشم قربانش باشم هیمث  کنهیم  

هیشدم؟ واقعا حس  دهیبه کجا کش هه   

دست صاحبشه بهم دست داده لعنت به وجودت بابا ریکه ز یآدم   

سمت کنمیرو م وفتمیکولم م ادی باز   

گمیو م یاسی   

_ خانم دیببخش  



ییبایابروشو به طرز ز ارهیباال م سرشو   

گهیباال و م دهیم  

_ اسی   

زنهیم یکه پوزخند کنمینگاش م یجیگ با   

گهیم و  

_ ؟یصدام کن خب کارم داشت اسی اسهیاسمم   

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ اسیخانم    

وسط حرفم پرهیو م دهیسر تکون م کالفه  

_ یخال اسیمزخرف و بزار کنار  یها غهیص نیو ا اسیخانم    

گمیخجالت م با   

_ کولم ؟کولم کجاست سای دیببخش  

 کنهیو روشن م ونیزیرو مبل و تلو نهیشیم ادیکه دستشه م یبرگه ها و لپ تاب با

گهیدستم و م دهیکنترل رو م  

_ بچه ها من تو رو اوردم خونه دنیو سر رس تیهوشیبالفاصله بعد از ب شبید  

ادیب شیپ یو مشکل ننینخواستم تورو اونجا بب ادیب سیقرار  بود پل چون  

بپرسم یاز فر دیبا دمیند یا کوله   

سرگرم کن  یو یخودتو با ت فعال   

شهیم یچ نمیبب تا  ... 

به چشمش و مشغول زنهیو م نکشیع   

شهیرفتن با برگه ها و لپ تاپش م ور   



شهیجذاب تر م نکیبا ع چقدر   

کنمیو صداشو کم م لمیف هیرو  زارمیم   

مزاحم کارش نباشه که   

گهیکه سرگرم کارشه م همونطور   

_ باال نتیپاشو برو تو آشپزخونه کاب   

بخور اریهست ب یگاز خوراک کنار  

گمیخجالت و معذب بودنم م با  

  تازه صبحونه خوردم ممنون_

به چشمام زنهیباال و زل م ارهیم سرشو  

گهیم یجد و  

_ وخجالت نکش پاش ادیحرفمو تکرار کنم از تعارف هم خوشم نم یه ادیخوشم نم   

سمت رمیو م شمیلند ماجبار از جام ب به  

  آشپزخونه

درشو باز کردم نتیسمت کاب رفتم   

نییپا ارمیو ب یبسته خوراک خواستم   

یاه لعنت دیرسینم دستم   

وردمیقد هم شانس ن از  

گرمش که به  یبودنشو  پشتم حس کردم نفسا کیکه در تالش بودم نزد همونطور

هول کردم دست از تقال ورداشتم خوردیگردنم م   

بود بهم دهیکه از پشت چسب رهمونطو   

بسته رو در اورد و دم گوشم گفت نتیدراز کرد و از کاب دستشو  



_ یزدیم ؟صدامیچ یبرا هودهیتالش ب رسهیکوچولو قدت نم یاخ  

گمیکنار و دستپاچه م کشمیبودنش خودمو م کیخجالت و شرم از نزد با  

_ دیببخش   

نطور که از آشپزخونه همو کنهیساز روشنش م یسمت چا رهیم دهیتکون م یسر

گهیم رونیب رهیم  

_ ستیبه تقال ن ازین نگنیرو س وانیکاسه بشقاب ل  ... 

؟یاریبه روم ب دیحتما با یلعنت اه  

سمت مبل رمیو م دارمیو بر م لیوسا   

تنش یبه گرما یاسیاما فکرم به  لمهینگام به ف نمیشیم  

بشه؟ یقراره چ یعنی ندمهیخودم آ به  

 

 

🏳🌈 ن_رماسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.08.19 07:24] 

# ینـــاجــ  

#part_7 

#yac  

کشمیدست از کار م دهیش یصدا با  

_ ییچا دییبفرما   



رمیگیو از دستش م وانیو ل دمیتکون م یسر   

_ ؟یختیخودت نر یچرا برا  

ستمین ییاهل چا ادی_زدهیش   

_ برو  یستیدرواهست بدون خجالت و رو یخواست یشربت نسکافه قهوه هر چ

 بردار

گهیو م کنهیم نگام  

  ممنون_

شهیم دهینگام کش شمیخوردنم م ییو مشغول چا دمیتکون م یسر فقط   

تو فکره حق هم داره دهیش سمت   

یگاه هیتک چیدختر با سن کم بدون ه هی  

ادیسرش ب ییچه بال ستیبره معلوم ن نجایاز ا اگه  

بمونه؟ اگه نزارم نجایبزارم ا یعنی   

و ممکنه دست هزاران نفر شهیواره مآ باز ... 

دهیفکر کردن بهش عذابم م یحت   

نگهش دارم تونمیبه زور هم نم یول   

و نداره بره ییاون جا گرچه   

شمیو از جا بلند م زنمیم یپوزخند   

دمیو غذا سفارش م زنمیزنگ م دارمیو برم تلفن  

بهم زنهیو با ترس زل م پرهیاز جاش م دهیش زننیو که م زنگ   

_ دختر چته رنگت زرد شد؟غذا اوردن یه   

خورنیبهت که گفتم فعال دارن تو زندان آب خنک م نترس   



نهیشیو م کشهیم یراحت نفس   

سمت آشپزخونه رمیو م رمیگیم غذارو   

زنمیصداش م دمیکه چ زویم  

_ ناهار ایدختر ب یه   

گهیتو آشپزخونه و م ادیم ریبه ز سر   

 ....شـــــ_

ط حرفشوس پرمیحوصله م یب   

_ غذاتو بخور نیبش اینگو ب یچیه سیه   

نشست و شروع کرد به غذا خوردن اومد  

صبحونه نخورده بودم نکهیا با   

هم نداشتم فکرم مشغول بود ییاشتها  

زل زده بودم به دختر رو به روم و   

خوردیو با وقار غذاشو م آروم   

کنه؟ یکار نیچطور تونست همچ پدرش  

ند لقمهو چ دمیتکون م یسر کالفه   

نشه تیبگا رفتم اذ یال اقل معده  خورمیزور م به   

از تموم شدن غذاش بلند شد و گفت بعد  

_ من جمع کنم دیممنون لطفا بزار   

تکون دادم و رفتم سمت سالن یسر   

شدیم تیکمتر اذ نجوریجمع کنه ا بزار   

اومد سمتم  وانیربع با دو تا ل هیاز  بعد  



گذاشت رو به روم شویکی   

و خودش ورداشت و رفت نشست رو به روم و گفت یکی  

_ اجازه دست زدم یب دیببخش   

سرمو بلند کردم و گفتم یعصب   

_ یبگ دیببخش هی یبخاطر هر کار ستیقرار ن یخونه ا نیتو ا نجایفعال ا   

س پ یانجام بد یخوایم یخونه اجازه دادم که هر کار که نه هر چ نیصاحب ا من

رینگو اجازه نگ قهیهر دق   

ترس لب زد با   

_ دیباشه باشه ببخش   

گمیو بهش م کنمیبه ساعت م ینگاه کالفه  

_ میبر دیزود بخور آماده شو با   

گهیلرز م با  

_کجا؟دهیش  

بهش گفتم رو   

  گفتم زود بخور آماده شو نگفتم سوال بپرس_

کنهیو فوت م کنهیم کیقهوه رو به لبش نزد وانیو ل نییپا ندازهیم سرشو   

دهنش بسوزه ترسهیکوچولو م یگرفت عخلحظه خندم  هی   

مو خوردم و رفتم سمت اتاق قهوه  

شم آماده  ... 

پا کردم مویدر اوردم و شلوار مشک لباسامو   

که اومد تو کردمیتاپمو تن م داشتم   



گفت عیسر   

_ کـــــ دونستمینم دیببخش ... 

وسط حرفش پرمیم   

_ برات رو تخت لباس گذاشتم ستیمهم ن   

شهیم ریبشه بپوش که داره دکنم اندازت  فک   

هنوز آماده نشده دمیبرگشتم سمتش که د دمیپوش لباسامو  

_ ِد بجنب دختر حوصله منتظر شدن  یستادیاونجا ا یمگه نگفتم بپوش واسه چ

  ندارم

مریگیکه جلوشو م رونیاز اتاق بره ب خوادیو م دارتشونیسمت لباسا برم ادیم  

_ ؟یکجا؟ مگه کر  

گهیباال و م ارهیم سرشو  

_ عوض کنم خوامیخب م زهیچ  ... 

داشتم آماده  یجلو من لباس عوض کنه بعد خودش وقت کشهیخانم خجالت م بله

زل زده بود بهم  هه شدمیم   

تو اتاق ارمشیم رمیگیم دستشو   

دارمیو برم چیو سو لمیو موبا فیک    

گمیسمت در و م رمیم   

_ یشآماده  یوقت دار قهیدق 5فقط    

کنمیو روت قفل مو در رمیم وگرنه   

نگاه به پشت سرم تو اتاق انداختم هی  

لباساش ضیبا عجله شروع به تعو دمید   



ترسو یهه کوچولو شد ... 
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با دو اومد تو سالن عیسر دهینرس قهیپنج دق به   

وردمیو خودم نبه ر یگرفت ول خندم   

دکمه هاشو جا به جا بسته که   

جا بلند شدم رفتم سمت در از   

_ بردار پا کن یکفشاتو گذاشتم تو جاکفش  

گفت زدیکه نفس نفس م یحال در  

  چشم چشم_

تنبل دهیاز اتاق تا سالن و دو خوبه  

و روشنش کردم نیسمت ماش رفتم   

براش باز کردم اونم نشست درو  

_ مانتوتو درست کن ین دکمه هااو یتا آبرومو نبرد   



نگاه به مانتوش کرد هینگاه به من  هی   

نیییی_هدهیش  

هاشو درست کردو گفت دکمه   

_ هول کردم یوقت دار قهیدق 5 دیگفت تیخب انقدر با جد   

ترسو یزدم کوچولو یپوزخند   

گفتم کردمیو روشن م نیکه ماش همونطور  

_ گهیدباشه که باره  ادتی نویا یدگفتم آماده شو گوش نکر قهیدق 5قبل از اون    

یرینگ دهینشن حرفمو   

گهیو م دهیتکون م یسر   

  باش_

بداخالق گهیلب آروم م ریز   

ندادم تیاهم یول دمیشن  

و پارک کردم و رو بهش گفتم نیماش  

_ میدیشو رس ادهیپ  

کافه بود درو باز کردم رو به یخلوت ساعتِ   

گفتم دهیش   

  برو تو_

درو بستمپشت سرش رفتم و  رفت   

نهیبش زایاز م یکیپشت  خواست   

دستشو گرفتم با تعجب نگام کرد که   

و گفتم دمیدنبالم کش دستشو   



_ دنبالم ایب ن؟یمگه من گفتم بش   

سمت اتاقم رفتم   

تا از بچه ها که مشغول  کار بودن چند   

تکون دادم یدادن که سر سالم   

و صدا کردم یاتاق و باز کردم و بلند ناز در  

_ ییکجا نمیبب ایب یزنا   

نیرو بردم تو اتاق و گفتم بش دهیش   

شد دایهم پ یناز یکله  سرو   

گهیتو و م ادیخنده م با  

_ گرمیج یجون خوب اسیجونم    

نمیشیو همونطور که م دمیتکون م یسر   

گمیم  

_ از ب ادیکن ب دایدر به درو هم پ یبخوره اون فر اریدختر ب نیا یبرا یزیچ هی

زده؟ بشیکجا غ  

چشاش وفتهیم دهیکه به ش چشمش   

گهیو رو به من م زنهیم برق  

_ یییییا کهیجووووووون عجب ت   

دهیو ادامه م زنهیم یچشمک   

_ خبر کلک؟ یده؟بیجد سیک  

 هدونیما در چرخشه خدا م نینگاش ب یجیکه با تعجب و گ وفتهیم دهیبه ش نگام

کنهیم یاالن چه فکر   



گمیو م کنمیم یرو به ناز تیعصبان با  

_ که گفتم و انجام بده زود یبرو کار   

گهیسمت در م رهیکه م همونطور   

_ بداخالق شششششیا   

گهیو م فرستهیبوس براش م هیو  کنهیم دهیبه ش رو  

_ ادیحالت جا ب ارمیبرات م یچ هیاالن  گریج یخوش اومد  

گمیم دهیدختر رو به ش نیدست ا از   

_ نده تیخل اهم کممیشوخه  کمی   

شماست؟ مال نجای_ادهیش  

گمیو م دمیتکون م یسر دمیکه دارم کارمو انجام م همونطور   

_ کار  نجایکه ا ییو همه بچه ها کمهیشر یاز منه اما فر شیاصل هیآره سرما

منظورمو یفهمیآشنان فعال زوده به وقتش م کننیم  ... 

تو ادیم یو فر شهیموقع در باز م همون  

_ ییییییچطور مطور یاسی اسیبه    

شهیکالفه ساکت م وفتهیم دهیبه ش چشمش   

بهش زنمیم زل   

_ و دستت سپردم شاپیباز من کاف یفر   

ت؟یخوش گذرون یپ یرفت یکرد ول  

گهیم زمویسمت م ادیم   

_ بود  فیح شدنیرد م ییها کهیچه ت یدونیبغل بودم اوف نم نیجوِن داداش هم

گذر کنن نجایمن از ا دنیبدون د  ...  



خندهیم و   

سمتش کنمیت متو دستمو پر خودکار   

_ رون؟یپرتمون کنن ب نجایاز ا یکنیم یکار نمیبب  

تو ادیم یو ناز شهیموقع در باز م همون   

گمیبهشون م رو   

_ نه؟ دیستیکدومتون هم که در زدن بلد ن چیماشاهلل ه  

نه گنیو م دنیتکون م یخنده سر با   

حوصله کل ندارم فکرم مشغوله پف   

که هنیبش خوادیجلوم م زارهیمو م قهوه   

گمیم   

_ کار دارم یبرو با فر نینش  یناز   

باشه هیبه بق حواست   

قهرمممم شینه؟ باشه رفتم ا گهید اهی_همون نخود سیناز  

ارمیجووون بعدا از دلت درم ی_قهر کن نازیفر   

فرستهیبراش بوس م یو ناز خندهیم و  

باال برمیو کالفه صدامو م یعصب    

گمیم و   

_ دیبچه ها بسهههه مراعات کن .... 

 

با تعجب زل زده بهشون بچه حق داره دهیش .... 
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گفتم دهیکه رفت رو به ش یناز   

  بخور آب شد_

شد شیتکون داد و مشغول خوردن بستن یسر   

آروم یبا صدا یفر   

نجا؟یا شیباخودت آورد  چیکه ه ینکرد _خوبه گفتم ردش کن ردشیفر  

تکون دادم یسر کالفه    

_ تنهاش بزارم تو خونه؟ ینکنه توقع داشت  

دارم تیمامور هیول کن برات  نارویا   

؟یتیکنه چه مامور ری_خدا به خیفر  

در آوردم و گذاشتم فمیآدرس و از ک کاغذ   

  جلوش

_ یایو م یدیکه فهم یچ هر یدیانجام م کیکوچ قیتحق هیآدرس و  نیبه ا یریم   

یگیم بهم   

؟یبگ یخوای؟ نم هیچ هیقض اسی_یفر  



_ به اون دتشیدختره بجا قرض م یبابا  

یدونیم شمیبق دمیکه من سر رس ارنیم رشیاما گ کنهیدختره هم فرار م کهیمرت  

گهیو م دهیتکون م یمتفکر سر یفر  

ق؟یتحق چرا یدونیو م ی... تو که همه چ ییپدرا نیهمچ رتی_تف به غیفر  

 _ ونم بدون شناختنش تو خ تونمیکه دختره گفته نم ییزایفقط چ یول دونمیآره م

بدونم چقدر از حرفاش راسته دینگهش دارم با  ... 

سمتم شهیخم م زیرو م پرهیاز جاش م یفر   

خونت؟ ینگهش دار یخوایم اسی_یفر  

گمیتو چشماش و م زنمیم زل  

_ ولش کنم بره بشه هرزه ینکنه توقع دار   

اون؟ نویخواب ا ریپدرش بفروشتش بکنتش ز ای  

شهیدستاش مشت م یفر   

دمید که من ییاما اون آدما  یدیکه درسته انجام م یهر کار دونمیم دونمی_نمیفر  

.... 

_ کولم گهیدختره م نیا ینگران نباش راست  

بود همراهم   

رفته بود اونشب ادمی_آخ آره اصال یفر   

.سهیدخ نیحدس زدم واس ا دمشید   

ارمشیاالن م نجایاوردمش ا اتفاقا  

ارهیجاش بلند شد رفت کوله رو ب از   

تو فکره ریکه سر به ز دهیافتاده به ش نگام  



کنم نمیا یبرا یفکر دیبا شهینم نجوریا  

زدم صداش  

_ ده؟یش  

تعجب سرش و باال آوردو زل زد بهم با   

_بلهدهیش   

_ ؟یدرس خوند  

گهیو م دهیتکون م یسر   

و گرفتم پلممی_بله ددهیش   

سمتش رمیم شمیخوبه از جام بلند م خوبه  

_ بود؟ یرشتت چ نیآفر  

ی_انساندهیش  

بهش زنمیزل م زویپشت م نمیشیم   

هه نییپا ندازهیو م سرش   

_ دانشگاه؟ یبر یدوست دار  

گهیباال و م ارهیتعجب سرشو م با  

رمیو بگ پلممیتونستم د نکهی_ادهیش   

مندار یادیلطف مادرم بود من پول ز به   

درس بخونم ؟کنکور بدم برم دانشگاه؟ چطور  

گرفته بود بغضش   

چرا دونمینم رمیگیم دستشو  ... 

گمیو م دمیو نوازش م دستش   



_ بغض نکن شهیدرست م  

نفهمم یشتریب زیتا چ کنمیخودم فکر م با   

بودم یمتاسفانه آدم شکاک رمیبگ یدرست میتصم تونمینم   

اعتماد کنم یزود به کس تونستمینم   

کوله به دست اومد یرف   

ک قفل دستام بود دهیش یرو دستا نگاش   

عقب کوله رو از کشمیم دستمو   

گمیو م رمیگیم یفر  

_ ؟یبر یخواینم  

گهیو م دهیتکون م یسر یفر   

_ با اون برم ادیب نویزنگ زدم م   

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ دیخوبه دوتاتون لنگه هم   

گهیو م خندهیم  

_ بود؟ فیتعر االن نیا قیرف میچاکر  

گمیو م رمیغره بهش م چشم   

_ رونیبرو ب   

گهیو م خندهیم  

_ نه؟ گهیخلوت د  

سمتش کنمیو پرت م یکاغذ دستمال   

بندهیو در و م کنهیفرار م که ... 



شهیچه با خنده قشنگ تر م خندهیم یفر یکه به کارا دهیبه ش زنمیم زل ! 

گمیو م دمیتکون م یسر  

_ دمیکار دارم انجام م کمیا بچه ها آشنا شو ب یناز شیبرو پ کمی یخوایاگه م   

میریم   

گهیِمن ِمن م با  

_ بمونم؟ نجایهم شهیم  

زنمیصداش م زمیپشت م رمیم   

_ نجایا ایب   

گذاشتم کنارم لپ تاپمو گذاشتم جلوش یصندل هی   

_ خودتو سرگرم کن دمیپس تا کارامو انجام م   

عکسا نرو لیتو فا فقط   

گهیو م نهیشیجفتم م زنهیبرق م چشاش  

 .... چشم_
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دادیداشت کاراشو انجام م اسی   

همش سرش دونمینم ییچه کارا حاال   

شاپیمشت برگه.س مگه کاف هی تو   

همه برگه مرگه داره نیا  

بودن بیهمشون عج اصال   

بود بیعج کمیبودن رفتارشون  یجوری نایا چرا  

فقط یکردیکه نگاش م یفر نیهم مثل   

کم داشت بشه پسر لیبیس   

پسرونه بود زشیموهاش همه چ لباساش  

پسره اسیکه اول فکر کردم  درسته   

پسره یادیز گهید یفر نیا یول   

  خخخخخ

شدم جیدخترونه بود اه گ زشیهمه چ یانگار پسر بود ول یاون ناز ای   

دختره افتادم که تو مدرسمون بود هی هادی   

یبد یها کهیت کردنیمسخرش م همه  

باهاش نداشتم سرم تو الک خودم بود یالبته من کار نداختنیم بهش   

نشم یمیصم یتنها باشم و با کس دادمیم حیترج میزندگ تیموقع بخاطر  

اقا پسر دو جنسه گفتنیبه دختره  م    

هم تیاهم کردمینم یکنجکاو ادیز   



هیچ هیقض دونستمیدرسته نم دادمینم   

اون  باهاش نداشتم در حد سالم که به یقضاوت نکنم و رفتار بد کردمیم یسع اما

دادمیم   

و درس بودم مونیزندگ ریانقدر درگ ایبعض و   

فکر کنم زایچ نیبه ا کردمیوقت نم که  

دمیتو نت چرخ کمیبه من چه  الیخیب  

باشم داشته نایاز ا یکیدوست داشتم  یلیخ  

لپ تاپ خخخخ یمن دختر حسن موفنگ آره  

شمو دور از چ دادیمادرم خرجمو م ادمهیکه همه عمرم تا  یمن یلیداره خ خنده  

زاشتیبرام پس انداز کنار م بابا   

کنهیو خرج مواد م رهیگیبابا بفهمه همون پول و م دونستیم  

حرف از دانشگاه زد حسرتمو یوقت اسی   

نرفته بود برابر کرد اگه مامان چند   

یکار هیفکر  دیبا کردیاوضاع فرق م دیشا   

خانوادش دونمیباشم هنوز نم اسی یتا آخر عمر سربار زندگ تونمینم کنم   

پف دمیهنوز خانوادش و ند نکهیبا ا دنینشون م یچه واکنش بفهمن  

به زنمیو زل م کشمیخسته از افکار کنار م    

من کجا بودممن اگه نبود معلوم نبود االن  یِ ناج یاسی   

محکمه خوش به حالش چقدر   

فیروز منم انقدر ضع هی شهیم یعنی   

ام؟یبر ب میو بتونم از پس زندگ نباشم  



باال ارهینگاهم سرشو م ینیحس سنگ با  

بار نیاول یبه چشمام برا زنهیزل م و   

زل زدم و غرق شدم تو چشماش منم   

تموم وجودمو گرفته بود یبیحس عج هی   

و نداشتم سرمو انداختمنگاه گرمش تاب   

نییپا   

من چمه؟ کنهیم یقرار یقلبم شروع به ب کمینزد ادیم  

گذاشت رو چونمو سرمو بلند کرد دستشو   

بهش دوختم نگامو   

اشارشو رو لبم به حرکت در آورد انگشت   

کنهیم نکارویچرا ا نیمن ا یخدا   

شهیمن گرمم شده انگار اونم کالفه م چرا   

گهیو م کشهیم دستشو   

_ ؟یخسته شد  

هیبه  فقط   

_ زبونم بند اومده کنمیاوهوم  اکتفا م  

رهیگیدستمو م شهیجاش بلند م از   

با بچه ها آشنات کنم  می_پاشو براسی ... 

 

من چه مرگمه؟ ایچه گرمه خدا دستاش  

میریم رونیاز اتاق ب شمیو همراش بلند م دمیتکون م یسر  



ده بودشلوغ تر ش میکه اومد یشاپ نسبت به وقت یکاف   

انات آشپزخونه متوسط با امک هی کننیکه سفارشات و آماده م یبرد سمت قسمت منو

که اونجا بودن ینفر 4و حدودا    

زیدخترا بود پشت م هیهمون ک شب یناز   

فک کنم حساب داره بود   

دادنیم لینفر هم سفارشات و تحو 2 و   

بود یو دنج کیشاپ کوچ یکاف  

کردن یاحوال پرس اسیبا  یو به گرم دنیار کشدست از ک اسی دنیها با د بچه   

دادیباز مث کرو الال فقط سر تکون م اسی اما :) 

نیجور نیا نایچرا ا ایبودن خدا یجوری همشون  :/ 

ود کامال پسرونه ب پشیکه ت  یکلیدختر ه هیرو به بچه ها کرد اشاره به  اسی

  کردو گفت

_ اسیمه شونیا   

داشت کردو گفت یکم شیرونه بود اما آراکه موهاش پس گهیدختر د هیبه  رو  

_ هم هلماس شونیا  

که جفت هم بودن و یو رو به دو تا دختر    

معلوم بود شرن کردو گفت افشونیق از  

_ خواهرن النیو مر میدو تا زلزله مر نیا  

آرام و آزادن دنیسفارشات و انجام م لیدوتا که کار تحو نیا و   

کننیو اونا هم با لبخند تشکر م کنمویم یهمشون دست دادم اظهار خوشبخت با  

به من کردو گفت رو   



_ شنیهمکار شما م یهستن و به زود دهیهم ش شونیا  ... 

زنمیحرفش با تعجب بهش زل م نیا با   

نجا؟یگفت؟کار؟من؟ا یچ  

خوشحال هم شدم ومدیدروغ بدمم ن چرا   

باز شد لب زدم شمین   

  ممنون_

رونیتکون داد و رفت ب یسر   

کردم و افتادم دنبالش یا خداحافظبچه ه از .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [13.08.19 19:36] 

# ینـــاجــ   

#part_11 

#Yac 

ودتعجب کرده ب بنیبود که انگار براش عج یجور افشیبچه ها آشناش کردم ق با  

بدم حیبراش توض دیقراره بمونه با اگه  

گهید ینه تا جاخودم کار ک شیبود پ بهتر   



کردمینسبت بهش م تیمسئول احساس  

فکر همه جاشو کنم دیباشه با شمیگرفتم پ میکه تصم حاال   

سمت اتاقم اونم دنبالم اومد رفتم   

شدم که قطع شد میوارد اتاق شدم متوجه زنگ گوش نکهیهم   

بود بهش زنگ زدم یسمتش فر رفتم  

زنگ جواب داد نیاول با  

اسی_الو یفر  

_ ؟یفر شدیچ  

_حرفاش همه راست بود با پدرش هم حرف زدمیفر   

رو به انفجار بودم تیعصبان از   

_ یبه چه حق یکرد یتو چه غلط یفر   

؟یناموس حرف زد یاون ب با  

مجبور شدم ی_آروم باش فریفر  ... 

رو بهش  گفتم  یکه با ترس زل زده بود بهم عصب دهیافتاد به ش نگام   

_ اونجا نیبش ؟برویکنینگاه م یبه چ   

ترس رفت نشست با  

از اونور خط اومد یفر صدا  

؟یزنیباهاش حرف م یعصب ی_به اون دختر چکار داریفر  

رونیو دادم ب نفسم   

_ ؟؟؟یکرد یبگو چه غلط یفر  

دهیهمه از فرار ش میدیپرسیها م هیاز همسا میداشت اسیبه جون  یچی_هیفر   



دوننیشدن و پدرشو مقصر م مطلع   

شدموقع پدرش رد  همون  

ت نگاش کردو تف انداخ ادیکه داره م دیپدرشو د دادیکه داشت اطالعات م یزن

اون دختر و  فیس ح دهیپدره ش رتیغ یب نیا ناهاشیجلوش و رو به من گفت ا

  مادر مادره رو دق داد نوبت دخترس

اسم دخترش اومد یوقت دهیش یبابا   

سمت و گفت برگشت   

_  ایفرستاده  غومیاز زندان پ ستینت ناصغر ول ک یول یفرار کرد ؟بگویقشیرف

 استخویدلم م الهیخیپدرش ب اسیدستم  یدیم یکنیم دایدخترتو پ ای یدیم مویبده

  بکشمش

کشمیم میشونیدست به پ کالفه   

_ چقدر بوده یبده یپرسیباباش م شیپ یریم یفر   

؟یچکار کن یخوایم اسی_یفر  

_ ایزود ب یکه گفتم و بکن فر یکار   

باشه من برم فعال_از دست تو یفر   

دمیقطع کردمو کالفه رو مبل دراز کش مویگوش  

بود دهیکنارم چشامو باز کردم ش یحس نشستن کس با   

کنه؟ی_سرت درد مدهیش  

گمیو م دمیتکون م یسر  

_ عادت کردم به دردش هیعاد   

شمیم زیخ مین دارهیبرم میشونیباال سرم دستمو از رو پ ادیم   

_ ؟یکنیدختر چکار م یه  



گهیو م زارهیدست رو شونم م هشرمند  

 خوب دادمیسرشو ماساژ م شهیبود هم ینجوری_لطفا دراز بکش مامان منم ادهیش

شدیم   

شروع کرد به ماساژ دادن سرم دمیحرف دراز کش یب .... 

حرف کنهیکه تو گلوشه شروع م یبغض با  

 ... زدن

به حرفاش سپارمیگوش م یول کنهیسرم درد م نکهیا با   

حت گاهشو که را هیپدرشو مثال تک یو نداره جز خدا حت یکه کس ییدختر تنها به

 ...اسم پدرو خراب کرده

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [13.08.19 21:26] 

ینـــاجــ   

#part_12 

#shide 

 

شد یکه عصب زدیحرف م یبا گوش داشت   

دیبه منم پر لیدل یب یحت   



ناه شدم؟پ یچرا من انقدر ب ایخدا  

خواستم؟یم یچ ایدن نیمن از ا چرا؟مگه  

قشنگ و زده بودم یزایهمه چ دیکه ق من   

درس بخونم کار کنم خواستمیم فقط   

نشه تیاذ گهیکه د ییجا میو ببرمش بر رمیدست مادِر زحمت کشمو بگ و  

نشد نشد االن من کجام؟ ینکنه ول کار  

روز هی نیدختر که تو هم هی کناره   

دمیازش ند یزیچ ریو تحق تیعصبان جز   

ناشکر باشم درسته اخالق نداشت اما باز هوامو داشت دینه نبا نه   

بود و سرشو سفت گرفته بود دهیرو مبل دراز کش دوزمیبهش م نگامو   

کنهیکنم سرش درد م فکر   

نمیشیکنارش م رمیم اریاخت یب   

ازش خواهش یکنیدر جوابش که چکار م و   

دراز بکشه کنمیم   

ماساژ دادن سرش کنمیم شروع  

حرف زدن کنمیچرا اما شروع م دونمینم   

_ کردیمادرم کار م ادیم ادمی یاز وقت   

اورد یخونه رو در م خرج   

گرفتیبابام پول موادشو به زور از مامان م کردیمرد کار م هیمث  روزا   

کردیم دود   

حواسش به درسام بود کردیبرا من پس انداز م یواشکیمامان  یول   



درس خونده باشه دیدختر من با فتگیم   

شبا از درد پا درد کمر درد سر درد و   

بردینم خوابش   

و سرش و ماساژ نشستمیشبا م یبعض   

رهیکه کمتر درد بگ دادمیم  ... 

گمیو م اسیسمت صورت  شمیم خم   

_ کردم شتریحرف زدم نه؟ سر دردتو ب یلیخ   

نهیشیو م کنهیباز م چشاشو   

نشونهیر خودش مو کنا رهیگیم دستامو   

کنهیبهم و دستمو نوازش م زنهیزل م متفکر  

آرومه و دستمو نجوریا یخوبه وقت چقدر ... 

کنمیفکرارو م نیچرا من ا اه  .... 

ادیحرف م به  

شیبه بعد پ نیدختر از ا نی_ببیاسی   

یکنیم یزندگ من  

ادیحس کردم خودتم بدت نم یول یکه کار کن کنمیمجبورت نم من   

یکار کن نجایز ظهرا ابعد ا یتونیم   

فکر نکن یکنکور آماده بش یبرا و   

از آرزوهات دیکه افتاده با یاتفاقات بخاطر   

یبکش دست ... 

پرمیو م خندمیوسط حرفاش بلند م ادیو ذوق ز یخوشحال از   



گمیو م کنمیو لپشو بوس م بغلش  

_ اسیممنون ممنون  یوا یوا   

عقب و کشمیم امیبه خودم م هوی   

گمیخجالت م با   

_ ذوق زده شدم دیببخش   

خندهیروحه اما چشماش م یب صورتش   

؟یبخند یریمیخو م اه  

گهیبهم م رو  

_ خاص خودمو دارم نیالبته من قوان   

یبهشون عمل کن دیبا   

گمیهول م با  

_ یشما بگ یچشم چشم هر چ  

شهیمن باورم نم یخدا یوا   

دمیدیتو خواب هم  نم یدانشگاه حت کار   

اومد تو یشدو فر موقع در باز همون   

نگاه به من کردو لبخند زد هی   

دمشید یبه من لبخند زد ؟واال از وقت اوه  

االن یسالمم بهم نکرده بود ول یحت ... 

رونیب امیاز فکر م اسی یصدا با   

زدیحرف م یبا فر داشت  ... 

گفت؟ شیدید ی_خب فراسی  



تکون داد وگفت یسر یفر   

  آره_

اسیداد دست  یبرگه ا و   

ه؟یتو اون برگه چ یعنی خوندیبا اخم داشت م اسی  

گفت تیکرد و با جد یرو به فر اسی  

_ رهیکن وقت مالقات بگ یداداشتو راض   

؟یچکار کن یخوایم اسی_یفر  

داد زد یعصب اسی   

_ دنیبا پرس یاز صبح کالفم کرد یفر   

یچکار کن یخوایم یکن کاریچ یخوایم   

که گفتم و انجام بده یآدم کار مث  ... 

اتاق رونیبه دست کالفه بلند شد رفت ب یگوش یفر یاوه چه عصب هاو  

شیرفت سمت گوش اسی   

گرفت و شروع کرد حرف زدن شماره  

_ اومده شیپ یمشکل یعیجناب رف   

گمیکه م یبه آدرس 9راس ساعت  فردا   

دیبرگه هم آماده کن یسر هی دیایب   

لیمیبراتون ا متنشو   

کنهیو قطع م دهیتکون م یسر  ... 

ه؟یچ هیقض یول ستمیحوصلم سر رفت فضول ن پف  

 



 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [14.08.19 00:41] 

# ینـــاجــ   

#part_13 

بهم؟ زنهیقطع کرد برگشت سمتم و زل زد بهم چرا همش زل م یوقت  

سمت پنجره رهیو م کنهیروشن م دارهیو ورم گاریپاکت س زیاز رو م گردهیبرم   

بخاطر وجود منه!؟ ه؟چرا؟نکنهیکشه؟عصبیم گاریس  

از حرکاتش معلومه کالفس   

ترسمیبزنم اما م یحرف خوامیم   

ترسمیدختر م نیمن از ا ترسمیم آره  

سمتش شهیم دهیصداش نگام کش با  

زدیحرف م شیبا گوش داشت   

؟ییکجا ی_فراسی  

_.... 

_ ؟یکه گفتم و انجام داد یکار  

_... 



 خوبه_

_... 

_ حواست باشه رمیودتر مامشب من ز   

؟یدنبال دختر باز یبر یباز ول نکن یفر  

بهش زنمیکه زد زل م یتعجب از حرف با   

...؟ناینکنه ا دختر؟  

دمیبه خودم لرز دیکه به ذهنم رس یفکر از  

 

# ینـــاجــ , [14.08.19 06:54] 

# ینـــاجــ   

#part_13 

بهم؟ هزنیقطع کرد برگشت سمتم و زل زد بهم چرا همش زل م یوقت  

سمت پنجره رهیو م کنهیروشن م دارهیو ورم گاریپاکت س زیاز رو م گردهیبرم   

بخاطر وجود منه!؟ ه؟چرا؟نکنهیکشه؟عصبیم گاریس  

از حرکاتش معلومه کالفس   

ترسمیبزنم اما م یحرف خوامیم   

ترسمیدختر م نیمن از ا ترسمیم آره  

سمتش شهیم دهیصداش نگام کش با  

زدیحرف م شیبا گوش داشت   

؟ییکجا ی_فراسی  

_.... 



_ ؟یکه گفتم و انجام داد یکار  

_... 

 خوبه_

_... 

_ حواست باشه رمیامشب من زودتر م   

؟یدنبال دختر باز یبر یباز ول نکن یفر  

بهش زنمیکه زد زل م یتعجب از حرف با   

...؟ناینکنه ا دختر؟  

دمیبه خودم لرز دیکه به ذهنم رس یفکر از  

و  یجرات گفتن به کس یتر تو مدرسه خوشم اومد ولدخ هیاز  باریاومد  ادمی

  نداشتم

سر پ هیروز همون دخترو با  هیبگم  تونستمینداشتم به مادرمم نم یقیکه رف یمن

بود بیگرفت برا خودمم عج میاون موقع بغض کردم گر دمید   

امیکردم با خودم کنار ب یکردم ؟روز بعدش سع هیدختر گر هی یمن برا چرا   

نشم  کینزد یکردم به کس یکال اون موضوع و فراموش کردم و سعاومدم و  و

که ییبا اون حرفا دمیترسیم تشیواقع   

پسرا بود هیاون دختره تو مدرسمون شب به   

 یحرفا حسمو تو خودم خفه کردم و دور نیاز ترس ا گفتنیاقا پسر م دوجنسه

...هفففکنم . دایپ یکه ممکن بود به کس یکردم از همه از ترس حرفا و حس  

زود قضاوت نکنم کنمیم یسع   

سمتش گردمیصداش برم با  

می_پاشو کولتو وردار براسی  



وفتمیپشت سرش راه م شمیم بلند   

بعد از خروجش زنهیسر به بچه ها م هی   

به نظر  رنجویکوتاه ا دارید هیالبته با  نیخوب یبچه ها کنمیم یبچه ها خداحافظ با

دیرس   

نهیبیو م یرف رونیب زنهیشاپ م یکاف از   

کنهیالزم و بهش م سفارشات   

گهیرو به من م و   

_ دنبالم ایب   

گهیو م زنهیم یبهم لبخند یفر  

 خوش بگذره با سگ اخالقمون_

گهیکه م خندمیم  

_ دهیتر وگرنه دوتامونو جر م واشی سیه   

کنمیگرد شده نگاش م یگفت جر با چشا یچ نیه  

روشونم زنهیو م خندهیم که  

میت کن من ادم راحت_هنگ نکن عادیفر   

اعصابه یب کمیبرو تا قاط نزده  زود   

گمیو م دمیتکون م یسر   

  خدافظ_

گهیو م وفتهیراه م شمیم نیکه برسم بهش سوار ماش رمیم بدو  

حرفم و دوبار  ادیزود بدون وقت اضافه خوشم نم یعنیزود  گمیم ی_وقتاسی

نره ادتی نویا دهیتکرار کنم ش   

کنمیم هتینبت نمیازت بب ییخطا هر   



یکنیکار م یکنیم یزندگ شمیپ   

میندار یاحترام یبا اصول من باشه ب دیبا   

پس نه  ستیشک نکن به ضررت ن گمیم یزیچ یوقت میحرفم حرف زدن ندار رو

هم ندارم حواست به رفتارت  یاعصاب سرصدا شلوغ ادیاز دروغ بدم م یارینم

 .... باشه

یخفه نش رینفس بگ هیمن  یخدا یوا  :/ 

بمونه ادتی_نگران خفه شدن من نباش حرفام اسی  ... 

خدا باز بلند فکر کردم یوا  :( 

گمیو م نییپا ندازمیم سرمو   

  چشم_

شو ادهی_خوبه پاسی   

تو  پاساژ میشدم رفت ادهیپ دنبالش   

یرفت تو مغازه لباس خونگ میمستق   

مث جوجه اردک دنبالش خخخخ منم   

دست لباس انتخاب کرد چند   

تم گفت برو پرو کندس داد   

تعجب و دهن باز زل زدم بهش و به لباسا با   

گفتم و  

 من؟_

گهیسمت اتاق پرو و م دهیهولم م کالفه   

_ گهینه پس تو پرو کن برا من برو د   



بداخالق نیمنو بکش از دست ا ایخدا   

منن؟ یلباسا برا نیا یعنی یوا  

هیقض نیآوردن ا ادیپولش؟ با به  یول   

تونمیمرا من نمنه ع کنمیم بغض   

کنم قبول  ..... 

پرو کنم شونویکی یحت نکهیا بدون   

رونیباز کردم ک اومدم ب درو   

پشت به من داشت لباس انتخاب اسی  

کردیم   

زدم صداش   

_ اسی   

گهیو م گردهیبرم   

_ زود؟ ؟چقدریدیشد پوش یچ  

رمیگیلباسارو م نییپا ندازمیم سرمو   

گمیو م سمتش  

_ خوامیمن نم یممنون ول  ... 

هیعصب صداش   

ریسرتو باال بگ دهی_شاسی  

کنمینگاش م رمویگیاجبار سرمو باال م به  

گهیو م کنهیم زیر چشاشو   

شون؟؟؟یخوای_چرا نماسی  



 .... مـــــن_

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [14.08.19 06:54] 

# ینـــاجــ   

#part_14  

#Yac 

ستشلباسارو دادم د یکرد وقت ذوق  

چند دست براش لباس انتخاب کردم بازم   

تبغلم بوسم کرد خندم گرف دیبخاطر کنکور و کار پر وفتمیذوق و شوقش م ادی   

گردمیبوسش  که با صداش برم یرو جا زارمیم دست   

رونیچه زود اومد ب سمتش ! 

گمیبهش م رو   

_ زود؟ ؟چقدریدیشد پوش یچ  

گهیم و مسمت  رهیگیو لباسارو م نییپا ندازهیم سرشو   

_ خوامیمن نم یممنون ول   

ذوق کرد یاون که کل ؟یچ یچرا ؟ برا خوادینم ... 



شمیم یو ازم گرفته عصب نگاش   

_ ریسرتو باال بگ دهیش ! 

نگام کنه و جواب بده خوامیم   

گمیو م کنمیم زیباال چشامو ر ارهیم سرشو   

_ شون؟؟؟یخوایچرا نم  

گهیکه تو صداشه م یلرز  با  

_ ندارم نایا دیخر یابر یمن پول کاف   

تو دهنش زدمیو م میاحمق احمق کاش تنها بود زنمیم یپوزخند  ... 

رمیگیداغون لباسارو ازش م یاعصاب با   

دستش دمیو م چییسو   

_ نیبرو تو ماش  

_شمادهیش .... 

گمیم تیوسط حرفش و با عصبان پرمیم  

_ نیگفتم برو تو ماش دهیش   

کرده؟ یدش چه فکردخترک احمق با خو رهیو م رهیگیو م چیسو  

هم حق داشت!منم بودم غرورم دیشا   

با منه  پف تشیمنه مسئول یاون االن خونه  یول دادینم اجازه   

دست فروشنده دمیم برمیم لباسارو   

_ که همرام بودن یخانم اون دختر خانم   

خوامیم زشویسا نایهمه ا از   

کنن؟ی_خودشون پرو نمفروشنده  



گمیم کالفه  

_ دیبد زشویفتم شما سانه خانم محترم گ  

زارهیهمه رو م عیو سر دهیتکون م یسر   

گمیرو به فروشنده م ریبه قسمت لباس ز وفتهیپاکت  نگام م تو   

_ دیست و تک هم بد ریچند دست لباس ز   

سمت رمیاز حساب کردنشون م بعد   

و کفش فیکه مانتو و ک یبزرگ فروشگاه   

رمیگیچند نوع براش م داره   

وز اونو بپوشهکه هر ر تونهینم ! 

چشاش بسته بود نیتموم شد رفتم سمت ماش دامیخر نکهیاز ا بعد   

پرهیکه با ترس از جاش م زنمیم شهیبه ش دارهیخسته س از صبح ب حتما  

کشهیم ینفس راحت نهیبیکه م منو   

نمیشیپشت فرمون م رمیعقب و م یصندل زارمیم دارویخر کنهیدرو باز م و   

_ اسی   

گمیسمتش و م گردمیصداش برم با  

_ نگو یچیه دایش سیه   

سمت پنجره کنهیو روشو م کنهیم بغض   

و بغضاشو ندارم یاعصاب لوس باز واقعا   

ستمیهم ن دنیناز کش اهل   

10 کنمیبه ساعت م ینگاه  

شلوغه یفست فود کنمینگاه م هیسمت خونه  رمیزود گذشت شام؟پف م چه   



برام ارنیب نمیتو ماش گمیو م دمیو سفارش م گمیو اشتراکمو م زنمیم زنگ  

نداشتم  و وقتشم نداشتم یاکثر تنها بودم حوصله آشپز چون   

چشماش بسته س کنمیم دهینگاه به ش هی  

هم  ماشاهلل خوابش خوابونمیو م یصندل گهیو با دست د دارمیدست نگهش م هی با

ه مسعود بود سفارشارو اورد شهیبه ش زننیکه م یرو صندل خوابونمشیم نهیسنگ

دبو  

کنمیو پول و حساب م رمیگیسفارشاتو م کنمیباز م درو   

ینداشت خانم فرهان ی_قابلمسعود   

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ دییبفرما دیدیزحمت کش   

رهیو م کنهیم یخداحافظ رهیگیو م پول   

سمت خونه رمیم ... 

زنمیم صداش   

_ میدیپاشو رس دهیش   

شهینم داریاما ب خورهیم یتکون  

شمیم ادهیکنم؟ پف پ رکایچ نویحاال ا    

کنمیزانوشو سرش بغلش م ریز رمیگیو دستامو م کنمیباز م درو   

تو رمیو م کنمیدرو باز م یسمت خونه با بدبخت برمشیسبکه! م چقدر   

لیسراغ وسا رمیرو مبل و م زارمشیم   

خانم هنوز خوابه یول گردمیبرم  

کشمیسمتش شال و از سرش م رمیم   

کنمیمانتوشو باز م یها دکمه   



کشمیبدن لختش دستامو عقب م دنید با   

تنش نکرده؟ یزیچ چرا   

کنیهاش چقدر خوش فرم و کوچ نهیسمت  س رهینگام م دهیبدنش چقدر سف یلعنت   

دست خودم نبود نفسام تند شده بود حالم   

دمیرو د ایلیخ یکه بارها بدن برهنه  یمن  

تن دنیتنم حسشون کردم االن با د ریز و  

ساله 18_71دختره  نیا  .... 

دختر نه نیا تونمینه نه نم رمیگیازش چشم م رونیب دمینفسمو م کالفه   

باال دمینفس م هیو  زمیریم السیگ هیسمت بار و  رمیم   

کنمیسمت حموم آب سردو باز م رمیو م کنمیلباسمو باز م یها دکمه   

نهیراه ا نیاالن بهتر یول رمیگیلحظه لرز م هیدوش از سرماش  ریز رمیم و ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [14.08.19 07:06] 

# ینـــاجــ   

#part_15 

از التهابم کم شد یکه جا اومد و کم حالم   

چوندمیحوله دورم پ هی رونیب اومدم   



شده داریب دمیسمت سالن که د رفتم   

بود نییبود و سرش پا نشسته   

گمیو م زنمیم یپوزخند  

_ یشد داریبچه عجب    

گهیو م گردونهیصدام سرشو برم دنیشن با  

لحظه خوابم برد هی شدیچ دونمینم  دی_ببخشدهیش  

زل زد به بدنم و   

گمیو م دمیتکون م ینوچ نوچ سر زهیکه ه نمیا  

_ شام ایلباساتو عوض کن ب  ریدوش کوتاه بگ هیپاشو    

سمت حموم رهیم شهیجا بلند م از   

یا قهیاس تن کردم ده دقرو گذاشتم گرم شه لب تزایپ   

کجاست نمیبرم بب ومدین دیکش طول   

پشت به در اتاق رو تخت نشسته دمیاتاق شدم د وارد   

شده ختهیدورش ر سشیبلند و خ یموها و   

یبه پاها وفتهیسمتش که نگام م رمیم   

که دورشه یحوله ا دشیو کش دیسف  

رسهیزور تا رونش م به   

مگیکه نگام به پاهاشه م همونطور  

_ ایتو دختر مگه نگفتم زود ب ییکجا  

باال و دستشو قفل ارهیهول سرشو م با   

گهیو مظلوم م کنهیم نشیس   



 ....لباس_

یاریدر ب یغد باز یرفت بگو مگه مجبور ادمی اخ   

رو تخت ندازمیم ارمیکه براش گرفتم و م ییسمت سالن لباسا رمیم   

کنمیو بلندش م رمیگیو م دستش   

نییپا ندازهیخجالت سرشو م با  

؟ههیکشیکوچولو خجالت م یعخ   

خود آگاه دستمو از گردن تا قفسه نا  

هه لرزهیکه م کشمیم نشیس   

کشمیو م رمیگیخباثت گوشه حوله رو م با  

شهیاز تنش جدا م حوله   

کنهیو با تعجب نگام م کنهیو خودشو جمع م کنهیم هول   

گمیو م شمیم رهیلذت به بدنش خ با   

_ بپوشلباسات رو تخته    

رهیو متح جینگاش  گ کنهینم یحرکت   

گمیباال و م برمیسمت سالن و صدامو م رمیو م زنمیم یپوزخند  

_ زود باش کوچولو یوقت دار قهیدق 5فقط    

سمت رهیفکرم م زویرو م زارمیم تزارویپ   

رهیگیو خندم م وفتمیدرشت شده ش م یچشا ادهینقص و قشنگش   یب بدن   

سمتش ونمچرخیپاش سرمو م یصدا با  

اومد یم دشیبه بدن سف یزرد مشک بیشلوارک و تاپ ست ترک هیاندازشن  لباسا   



رک و که براش انتخاب کرده بودم شورتک و شلوا ییتمام لباسا زیهر چ ایعمد  از

   تاپ بودن

اومد موهاش باز بود یم بهش   

_ شهیاالن باز سرد م نیدختر بش ایب   

کنهیردن مو بدون حرف شروع به خو نهیشیم ادیم  

ارمیبودم و در م دهیکه خر ییرایو کش و گ فمیسمت ک رفتم   

دارمیکه زرد رنگه و برم شونیکی  

ستمیا یم دهیپشت سر ش رمیم   

کنهیباال و نگام م ارهیبا تعجب سرشو م رمیگیکه با دست م موهاشو   

گمیو م چرخونمیبا دست م سرشو   

 شامتو بخور دختر_

بندمیمو با کش  کنمیموهاشو جمع م و   

خورمیشاممو م رشیو بدون توجه به نگاه خ نمیشیرو به روش م رمیم   

خورهیو شامشو م شهیم الیخیب اونم   

تو  زمیریرفت تو سالن قهومو که اماده کردم م زیاز شام و جمع کردن م بعد

تو سالن رمیفنجون و م  .... 

 

  

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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# ینـــاجــ , [14.08.19 07:11] 

# ینـــاجــ   

#part_16 

گمیو بهش م نمیشیم کنارش  

_ یخواب ش یچون ممکن بود ب وردمیبرات قهوه ن   

خورمینم یزی_ممنون من بعد شام چدهیش   

گمیبهش م رو  

_ ؟یچاق ش یترسیم یخورد ادینه که شام هم ز  

گهیو م خندهیم   

یممنونم بابت همه چ خورمی_نه کال کم مدهیش  ... 

خندهیقشنگ مخندشم چه  محو   

گمیتوجه به تشکرش م بدون  

_ یکن هیگر یفقط بلد کردمیفک م دمیچه عجب خندتو د   

یعنینه  زهی_چدهیش  ... 

گمیوسط حرفشو م پرمیم   

_ یحتما خسته ا یبگ یزیچ خوادینم  

  پاشو برو رو تخت بخواب 

گهیو م کنهیم نگام  

_ ؟یپس شما چ  

گمیباال و م دمیم وقته فراموشش کردم ابرومو یلیکه خ یطنتیش با  



_ کوچولو؟ برهیبدون من خوابت نم  

گهیم شهیاز جاش بلند م عیسر   

_ نبود نینه بخدا منظورم ا   

گمیو م دمیتکون م یسر  

 برو بخواب_

سمت اتاق رهیحرف م بدون   

یبرا فرستمیم لیمیکردمو با ا لیکه تکم یینقشه ها ارمیلپ تاپمو م    

عامل شرکت کارم که تموم شد ریمد  

سمت اتاق خواب رمیو م کنمیخاموش م غاروچرا   

توش موند شدینم  کیاتاق اتاق کارم بود و کوچ یکی اون   

ستمیا یو کنار پنجره م کنمیروشن م یگاریس   

روشن خونه ها ونیدر م یکی یسکوت شب چراغا شهیهم مث   

سمت اتاقم گردمیبرم   

رهحاالها موندگاکه دو روزه مهمون خونم شده و حاال  یبه دختر وفتهیم نگام   

شهیداریخواب مظلوم تر از ب تو   

سمت تخت رمیم کنمیخاموش م گارویس  

رخش میبه ن زنمیو زل م کشمیدراز م کنارش   

 

شد؟ داتیاز کجا پ  هوی تو  

ییسراسر تنها یِ تو زندگ    

سکوت من و  ... 



سرنوشت ؟ ایخدا بود  خواست  

که خودم خواستم هیزیچ دونمیم یول ! 

!؟دونمیچرا؟نم   

فشیبه صورت نرم و لط کشمیم دست   

سمت لباش و آروم رهیم انگشتم   

کشمیلباش م رو   

زنهیبه سرم م دنشیبوس هوس   

دهیعقل بهم هشدار م اما   

و آروم کشمیبه موهاش م دست   

کنمیم لمسشون   

خورهیم یتکون هیو   وفتهیم شنیبه  لباش که به خنده باز م نگام  

سمتم گردهیبرم و   

رونیب دمیعقب و کالفه نفسمو م کشمیم دستمو  ... 

گمیلب م ریز   

کوچولو؟ یخندیم یتو خواب به چ یدار  

؟یدار یوجودت چ تو  

؟یموندگار  

؟یرفتن ای  

شه؟یم یقصه چ آخر  

کنه ریآخر عاقبتمو با تو به خ خدا   

ستیچرا در برابر تو حرکاتم دست خودم ن دونمینم  ... 



رمیو  به خواب م کنمیم یزیاز هر چ یو فکرمو خال بندمیم چشامو ... 

 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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# ینـــاجــ  

#part_17 

#shide 

و کنارم اسی کنمیکه چشامو باز م صبح   

نمیبیم   

دهیدر هم خواب یبا اخم ها کنارم   

فتمیم شبید ادیبهش  زنمیو زل م شمیخواسته همه تن چشم م نا   

و که سالها تو خودم یرکاتش حسح ادی  

کنهیم داریکرده بودم و ب خفه   

کنهیو مهمون لبام م یتوجهش محبتهاش لبخند ادی   

شتریب یبود و حت دهیلباسارو نخواستم اما اون خر نکهیا با   

یاسیپوست خشن  ریز یبودم محبت ها دهیمحبت ند یکه جز مادرم از کس یمن   

محبتهام نیا یو من تشنه  کنهیوابسته تر م منو   



وقته ازش محرومم یلیجز محبت مادر که خ یمحبت  

رهیگیدختر سنگ همه وجودم و در بر م نیلمس صورت ا حس   

شدنش از ترس داریاز ترس ب یول   

کنمیالعملش باز تو خودم خفش م عکس   

که صبحونه رو آماده کنم شمیاز جام بلند م اشیبه جبران تموم خوب و   

رهیگیم رونیه نخورد ناهارو شام هم که همش از بکه اصال صبحون روزید   

نوچ دختر هم انقدر تنبل؟ نوچ  

سمت رمیاز شستن دست و صورتم م بعد   

  آشپزخونه

به آماده کردن ناهار کنمیبعد شروع م کنمیصبحونه رو آماده م اول   

دونمیآماده باشه چون نم یزوده ول درسته   

نه ایمن خونه بمونم  قراره  

دونمینم یچیو من ه مونهیم ای رهیم صبحا   

کنمیو شروع م ارمیدر م  زریو از فر مرغ   

پختن زرشک پلو به    

نشده داریهنوز ب 8 کنمینگاه به ساعت م هی ! 

نوچ تنبل نوچ   

گشنم بود دیطول کش یساعت هی کارم   

شه داریب اسیمنتظر موندم که  یول   

ساالدو اوردم  نشستم لیوسا   

آماده کردن ساالد و شروع کردم به زیم پشت   



خوندمیلب شعر م ریکارم بودم و ز سرگرم   

؟یکنیم کاریچ ی_داراسی  

کنمیاز ترس هول م  ییهویصداش اونم  دنیشن با   

نیزم  شمیپرت م یبا صندل و   

گمیم بلند   

_ ییآخ باسنم نابود شد آخ ننه کجا   

کنهیدرد م آخ   

امیباز با صداش به خودم م که   

شد؟_ناله هات تموم ناسی  

تو دهنم زنمیبا دست م محکم   

که آبروم رفت لبمم درد گرفت آخ   

گمیم یو با لحن لوس رمیگیباال م سرمو   

_ حواسم نبود دیببخش   

بود خندش گرفته ها ب جون بچم معلوم   

بچم کجا بود اخ   

کنهیو بلندم م رهیگیم دستمو   

ی_پاشو پاشو دختره دست پا چلفتاسی   

بود؟ اری شیپ حواست  

گمیو م کنمیجب نگاش متع با   

_ نابود شد گه؟باسنمید هیکدوم خر اریار؟یهان؟   

کوتاهش یباال رفتش و خنده  یابرو دنید با  



گمیگند زدم مظلوم م فهممیم باز  

_ در رفت هوی دیببخش   

گهیسمت سماور و در همون حال م رهیم  

نگاه بندازم ؟ هی یخوایدر رفت؟باسنت؟م ی_چاسی  

باز با خجالتگرد شده و دهن  یچشا با   

گمیم   

_ حرفو گفتم ینیبب وینه نه نه چ   

گهیو م دهیتکون م یسر  

_ غذا همه خونه رو گرفته الزم نبود خودتو به  ی؟ بو یکردیم کاریچ یداشت

رستوران زدمیزنگ م یزحمت بنداز   

و ازش گرفتم ییچا وانیسمتش ل رفتم   

ییروشو برا خودمم چا ختمیآب ر و   

زیگذاشتم رو م ختمیر   

مدت زل زده بود به کارام تمام   

و برگشتم طرفش دمیچ زیرو رو م صبحونه  

_ صبحونه دییبفرما   

نشست منم نشستم رو به روش و ادامه دادم اومد   

_ نبود یبه جبران زحمتاتون ناهارو پختم کارسخت دیشدم خواب بود داریزود ب   

بهتره رونیب یاز غذا نکهیا و   

گمیبه چشماشو لوس م زنمیم زل   

 بخدا دست پختم خوبه هاااا_



زدیحرف زدنم بود و پلک نم محو  ..  

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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#part_18 

و گفتم نیینگاهشو نداشتم سرمو انداختم پا تحمل   

_ میشما موندم که با هم بخور د؟منتظریخوریکرد صبحونه نم خی تونییچا   

گهیوم زنهیجزو صورتش بود و م نیتر ابیکه کم  یلبخند  

_ خورمیبخور منم م یدیزحمت کش   

با لبخند چقدر جذاب و  کنمیو با خودم فکر م کنمیمشغول خوردن م خودمو

شهیخوشکل تر م  .... 

رمیگیصداش سرمو باال م با   

برمیقرار دارم تورو م هی 9_ساعت اسی   

ینا بشآش شتریبا بچه ها و کارا ب کافه   

 یتونیمکدوم کارو  نیبب یکنیفقط امروز از فردا فقط بعد از ظهرا کافه کار م یول

بالتدن امیکارم که تموم شد م کنمیبهم بگو با بچه ها هماهنگ م یخوب انجام بد   

الزم یدایکنکور و خر یثبت نامت تو کالسا یبرا میریم   



کنمیحرف آخرش با ذوق نگاش م دنیشن با   

_ کنم روز بتونم محبتاتون و جبران هی دوارمیور ازتون تشکر کنم امچط دونمینم  

گهیو م دهیتکون م یسر  

النم خودش جبرانه ا یو درستو با عالقه ادامه بد یباش یدختر خوب نکهی_ هماسی

  صبحونتو کامل کن بعد آماده شو

از اونا تنت کن  دهیخر یها سهیهمه تو ک فیشلوار ک مانتو   

سمت اتاق تا آماده شم رمیو م خورمیصبحونمو م عیو سر دمیحرفش گوش م به   

ارمیپولمو در م فیو ک کنمیآماده شدم کولمو باز م یوقت   

ه ب زنمیجنبه زل م یو باز منه ب کنهیتو اتاق و لباساشو عوض م ادیهم م اسی

رمیاز اتاق به سمت سالن م رونویب دمیقرار و کالفه نفسمو م یب کلشیه   

که خفش کردم یحس جنبم و یمن ب آره   

جاکمن کجا و اون  زنمیم یپوزخند شهیم داریب اسی یکیو نزد دنیلحظه با د هر   

خندهیروز بفهمه حتما به افکارم م هی اگه   

در موردم بکنه دختر با دختر؟ یبد یممکنه فکرا و  

نمیشیناراحت کالفه رو مبل منتظرش م یعصب   

و گفت رونیاتاق اومد ب از   

یهست یمنتظر چ گهی_پاشو داسی  

زنمیم صداش  

_ اسی   

سمتم و منتظره حرفمو ادامه بدم گردهیبرم   

گمیسمتش و م رمیگیپولمو م فیک   

_ که من دارم هینیتر از ا شیب یلیخ دیکه برام گرفت ییزایپول تمام چ دونمیم  



بهتون بدم شویکار که کردم بق دمیقول م اما  

رمیگیسرمو باال م نمیبیسکوتش و م یوقت   

لفضل خودت بهم رحم کناب ای   

شده ؟ یانقدر عصب چرا  

خورمیسمتم از ترس از جام تکون نم ادیم  

پرمیدادش از جا م با  

_ احمق مگه من از تو پول خواستم؟هااااااان؟ یدختره   

میشونیبه پ خورهیتو صورتم که م کنهیو پرت م کشهیاز دستم م فمویک   

سمت خودش صورتم  کشهیم و رهیگیجلو دستامو محکم م ادیم شمیدرد خم م از

خورهیبه صورتم م شیعصب یرو به رو صورتشه و نفسا قیدق   

گمیآخ م هیاز درد دستم  ارهیکه به دستم م یفشار با   

گهیو م زنهیم یپوزخند   

_ رمبه پول تو ندا یازیبچه جون من ن یکشیباره آخرت باشه پولتو به رخ من م   

بشه شتریدار پوالت ب نگه  

با ترحم نه ندازهیپام مبه سر تا  ینگاه  

دهیادامه م  ریپوزخندو تحق با   

یمث آدم لباس بپوش خواستم   

کهنت یهمه زل نزنن به لباسا که   

 

گمیم یاز حرفاش با حالت زار کنمیم بغض   

_ نبود نیبخدا قصدم ا   



رو مبل وفتمیکه م کنهیم پرتم   

زنهیداد م تیعصبان با  

_ رونیب یایب یوقت دار قهیفقط دو دق   

رهیو م کوبهیبه هم م رود   

شد؟ یگفتم؟چرا انقدر عصب یمن چ مگه  

نشده یدنبالش تا باز عصب رمیو م شمیکرد از جام بلند م رمیتحق باز .... 
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سرشو گذاشته بود نیسمت ماش رفتم   

دیدرو که شن یافرمون صد رو   

مبزن یحرف خوامیم وفتهیبهم بندازه راه م ینگاه نکهیبلند کرد بدون ا سرشو   

ترسمیم تشیاز عصبان  تونمینم اما   



صبر کنم تا آروم تر بشه دمیم حیترج   

کنمیبغض م شمیم رهیخ رونیب به  

از  هه حالم کنمیباز سکوت م یاز خدا گله کنم ول خوامیو م کنمیبه آسمون م رو

خورهیخودم ضعفم به هم م  

امیبه خودم م ستهیا یکه م نیماش   

شهیم ادهیبگه پ یزیچ نکهیا بدون   

و به دنبالش شمیم ادهیپ ریبه ز سر  

شمیشاپ م یکاف وارد   

دنشیسمت آشپزخونه همه با د رهیم   

کننیو بهش سالم م کشنیاز کار م دست  

گهیو م کنهیم یرو به ناز اسی   

؟یستیچرا سر کارت ن یپالس نجای_باز که ااسی  

گهیو م دهیتکون م یبا عشوه سر یناز  

_ شده؟ یمرغ زیاعصابش چ اسمونیکه باز داش  شدهیچ  

هللا اس؟؟؟؟؟بسمیداش     

توپهیبا اخم بهش م اسی   

_ هیکدوم قبرستون نیهم زنگ بزن بب دیبرو سرکارت به اون فر ییییناز   

زشیسمت م رهیهمونطور که م یناز   

گهیم  

_ عشقممممم شما ول کن پاچهههه رووو چشمممممم   

گهینگه داره م نییداره تن صداشو پا یکه سع یعصب یبا صدا اسی  



  برو تا نزدم لهت کنممممم_

شنیاز ترس سرگرم کارشون م همه   

زارهیپا به فرار م یناز و   

_هلمااسی   

سمتش_جانم گردهیهلمابرم   

ه و راحت همونو بهش تو کدوم کار وارد نیبده بب ادشیالزم و  ی_کارهااسی

 بسپار

راحت التی_چشم خهلما   

یراحت نیبه هم رهیو م دهیتکون م یسر   

حرف زدن با من یکلمه ا بدون   

کنمیبغض م شیمحل یب از   

گمیبچه ها زل زدن بهم با هول م دمیکه د کنمیباال م سرمو   

  سالم_

خاک تو سرم یخنده ا ریز زننیم همه   

بود من گفتم؟ یچ نیا االن  

گهیو م رهیگیدستمو م ماهل   

_ اسیاخالق  نیبه ا یعادت کن دیبا ایب ایب   

سرد شهیو هم هیاکثر اوقات عصب درسته   

نبود اسیاگه  نهیبهتر اسی یول   

هم آواره یگاه هیبدون تک یپشتوانه ا چیبدون ه ینیبیکه م ییبچه ها نیا   

دختر خوب بغض نکن ایب کاریهم ب میبود  



میریما مو با هل دمیتکون م یسر   

دهیم حیو برام توض زیم سمت   

هم دسر بلد بودم یلطف مامان هم آشپز به   

که بلد بودم ییتست آماده کردن  دسرا یکردم برا شروع   

که تموم شد هلما رو صدا زدم کارم   

بچه ها هم اومدن وقت استراحت بود هیبق   

جمع شدن و شروع کردن زیدور م همه   

یزدن به چند نوع دسر ناخونک   

درست کردم که   

هی_اوم عالهلما   

معرکه.س هیچ ی_عالیناز   

گهیو م کنهیبچه ها م رو   

_ گرا؟یمگه نه ج  

کننیم دییو حرفشو تا خندنیها م بچه   

گهیو م رهیگیسمتم دستمو م ادیم میمر  

_ زمیعز میآشنا ش شتریبا هم ب نیبش ایب  

گمیو م زنمیم یلبخند   

  حتما_

یبه معرف کنهیشروع م الیمر   

_ شتریب حیو اما توض یدونیاسمامونو که م   

میسالشه ما دوتامون فم هست 21خواهرمه و  میسالمه مر 23 المیمر من ...  



ادامه بده زارمیو م دمیتکون م یسر جی؟گیچ یعنیگفت؟فم؟ یچ   

چشمک بهش   هیو کنهیداشت م شیآرا یک کم یسمت دختره مو کوتاه دستشو

گهیو  م زنهیم   

_ منه گریسالشونه و سافت بوچن و رل ج 25جانه  که هلما شونمیا   

کنهیو بوس م رهیگیو با محبت دستشو م خندهیم هلما   

چخبره؟ نجایا ایخدا شمیتر م جیمن گ و  

ه و  سالش 20سالشه ترنسه و آرام جون  24آرازه  پهیآقا خوشت نی_خب خب االیمر

  رلشه

ادمهیبود  ایش مهاسم کنهیکامال پسرونه بود م پشیکه ت یسمت دختر دستشو  

_ و هارد بوچه و رل خواهر خنگول بنده س اسیمه شونمیا   

گهیپس کلشو م زنهیهمون لحظه م میمر   

_ شعور یخنگ عمته ب  

گهیو م کنهیم ایرو به مه هلما   

_ شکنمیوگرنه دستاشو م ریجلو زنتو بگ کهیمرت یه   

گهیو م خندهیم ایمه   

_ کنم ستیسرو نجایتا هم یغلط کرد   

کردنیو با هم کل م دنیخندیمها  بچه   

زنهیداد م میمر که ..... 
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زنهیداد م میمر    

_ لحظه هی دیاه خفه ش  

نیوحش ریبه دل نگ گهیسمتم و م کنهیم رو   

کرد یرو معرف همه   

کنه هیاالنه که گر نیرفت بب ادشیو  یناز یول   

گهیکه با ناز م وفتهیم یبه ناز نگام  

_ کنمیم یخودم خودمو معرف کنمینم هیعه گمشو اصنم گر   

گهیسمتم و م کنهیم رو   

_ گدختر کاملم چشم قشن هیسالمه ترنس بودم عمل کردم و االن  20 میمنم ناز   

اسی کیسالشه و شر25هاردبوچه  یمعروف به فر دهیاما فر و   

ما قیفابش و صد البته رف قیته رفالب و   

ادب(خخخ زل زده بودن بهم یهمشون مث بز )ب دمیکه د زنمیبهشون م یلبخند   

گمیپاچه م دست  

_ د؟یکنینگام م ینجوریچرا ا گهیخب خوشوقتم د  

خدا یخنده پف ا ریباز زدن ز دمید :/ 

گهیم میبهشون که مر زنمیتعجب زل م با  



_ گهیکن د یتو هم خودتو کامل معرف زمیعز  

گمیم یجیگ با   

_ سالمه 17هستم  دهیآهان منم خب ش  

ه؟یچ پتی_خب تامیمر  

گمیبا ِمن ِمن م  گههههه؟؟؟؟ید هیچ پیبهشون  تا زنمیتر زل م جیگ    

_ دمیاز حرفاتون نفهم یچیخب من ه   

جز اسمو سنتون و البته  .... 

معذب شدم کردنیبا تعجب نگام م همه  

گهیبا تعجب م الیمر  

_ ؟؟؟؟یستین نیلزب مگه تو  

همه...؟؟؟ نایا یعنیخدا  ین؟؟؟وایلزب  

از حرفاشون متوجه نشدم یزیچ درسته   

داونم به لطف اون دختره که تو مدرسه مون بو هیبودم چ دهیترنس و فهم یول   

گفتنیکه م وفتمیمدرسه م یبچه ها یواشکی یحرفا ادینه لز! نیلزب و   

کنهیلز مبا دختر هم  ستیج*ندس پسر بسش ن یفالن  ... 

حرفا نیمن از همون موقع از ترس ا آره   

تو وجودم خفه کردم حسمو  

گمیم رمویگیباال م سرمو  

_ دونمینم یعنیراستش نه    

دونمیترنس و م یبگم من فقط معن یچجور دونمینم   

گهیو م کنهیبغلم م ادیم شیذات هیبا مهربون یناز  



_ میدیم حیضو برات تو میگیخودمون بهت م ستین یزیجانم چ یا   

دنیتکون م یحرفاش سر دییدر تا بچه   

؟یدار یجان گوش دهی_شآرام  

گمیم رمویگیباال م سرمو  

_ دونمینم یعنیراستش نه    

دونمیترنس و م یبگم من فقط معن یچجور دونمینم   

گهیو م کنهیبغلم م ادیم شیذات هیبا مهربون یناز  

_ میدیم حیو برات توض میگیخودمون بهت م ستین یزیجانم چ یا   

دنیتکون م یحرفاش سر دییدر تا بچه   

؟یدار یجان گوش دهی_شآرام  

گمیسمتش و م کنمیم رو   

  نوچ_

یگوش ادهیکه ز یزیچ نجایا کهیکوچ ی_اشکال نداره آبجآراز   

نهیشیحرفش به دل م یگفتنش ول کهیکوچ یاز  آبج تعجب   

کننینم رمیتحق ستیچقدر خوبه که رفتارشون باهام بد ن خندمیم   

بلند شد و گفت ایمهربونن مه یلیخ  

_ دیکمک کن کهیکوچ یپس تا شما به آبج   

ناهار یمن برم برا دیبد حیبهش توض و   

رمیبگ غذا   

گهیو م شهیم زونیاز گردنش آو میمر   

_ عشقم؟ امیمنم ب  



کنهیقفل م میدستشو دور کمر مر ایمه   

گهیم و   

_ عشقم میبر   

دوست دارن خوش بحالشون گرویهمد چقد   

و دارن که به فکرشون باشه یکی  

ستنیتنها ن ایدن نیدارن و تو ا یکی  

 میتو زندگ زارویچ یلیآره من حسرت دارم حسرت خ زنمیحسرت بهشون زل م با

  داشتم و لب نزدم  و سکوت کردم

ساله پر از حسرته 17 ی دهیش   

الیخیب پف   

 حیضرامش برام توو با آ دهینشونم م یمطالب یکه با گوش الیبه مر دمیم حواسمو

دهیم .... 

تشونیکه داد با بچه ها شخص یحاتیتوض با  

دمیفهمیم شتریو ب دادیم حیتوض شتریب یآشنا شدم هر چ شتریب lgbt و   

زایچ یلیکه سالها داشتم االن با دونستن خ یو حس شناختمیم شتریب خودمو   

دهیخودشو نشون م شتریب داره  

بوده یعیحس منم طب شدمیمتوجه م    

مثل من هستن که نتونستن ایلیخ و   

و نشون بدن و خانواده شونیواقع خوده lgbt کم مشکالت ندارن  

نسبت به یبد دهیاونقدر جامع نشده و جامعه  هنوز که هنوزه د   lgbt دارن... 

 



🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 
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# ینـــاجــ   

#part_21 

 

 

امیام بخودم مسوال  آر با  

_ ؟یدار یجان االن چه حس دهیخوب ش  

نکرده سوتفاهم نشه ییخدا نیبب   

هستن که توهمش و دارن ایلیخ یول   

اگه واقعا میبهت کمک کن میخوایم   

جلو یایب یبا شناخت کاف یاز ما هست یکیهم  تو  .... 

اینه؟ دل و به در ایبهشون بگم  دودلم   

گمیو م زنمیم   

 ...راستش_

 یاسیکردم و حس خودمو البته اسم  دایدختر حس پ هیکه به  یون از دورانبراش و

 ...و نبردم رو گفتم

ستیدو روزه ن یکیکشش من  نیو ا ستمیکه اهل توهم ن گفتم  ... 

من بود یبچه ها که حواسشون به حرفا هیبق   



به حرفام گوش دادن که آراز گفت خوب   

_ میبهتره که مطمعن تر بش   

رهیگیشماره م رهایو در م شیگوش   

میدیفهم  زنهیم کریاسپ رو  

که بهش اعتماد داره هیروانشناس   

کمکش کرده بعد از حرفا و سواالت و   

من و مطمعن شدن یو جواب ها دکتر   

کنهیو قطع م یتوهم گوش ای هیواقعا من کششم حسم واقع نکهیا  

گنیو با هم م کننیها با لبخند نگام م بچه   

_ یبه جمع ما خوش اومد   

رسنیاز راه م ایو مه میموقع مر همون   

میدر جواب سوال مر و  

د؟یدی_خب بچه ها به کجا رسمیمر  

دهیم حیبراشون توض الیمر   

که یمن خوشحال از بودن در جمع و   

منیبد بهم بزنن خوشحال تر یتهمت و حرفا نکهیو بدون ترس از  ا فهمنیم منو   

برده بودم ادیو از  اسیموضوع صبح و  کال   

لیبعد از جمع کردن وسا میبچه ها ناهارو خورد با   

کننیشاپ و باز م یاستراحت کاف و   

و هر کس مشغول شهیکم شلوغ م کم   

شهیم یکار   



شمیسرگرم آماده کردن دسر م منم  

کجا رفته؟ یعنینبود  اسیاز  یعصر بود خبر 6ساعت  حدودا  

به من چه هه چقدر پررو ام هنوز دوروز نشده اه   

کجا رفته ؟ پرسمیم خودم از   

ه؟یهنوز از دستم عصب یعنی  

 

یصدا با   

  پخخخخخ دم گوشم_

رو قلبم زارمیو دستم و م پرمیجا م از   

_ نیییییه   

باز زل زده بهم شیکه با ن وفتهیم یفر طونیش یبه چشا نگام   

بهش زنمیو زل م  کنمیم اخم   

گهیوبا تعجب م شهیبسته م ششین  

_ خور چشات انقدر درشت شده ممکنه هر لحظه از سالم خانم تورو خدا منو ن

ترسمیمن م ایزامب نیجاش دراد مث ا  ... 

خنده و ریز زننیها م بچه   

کنهینگام م طنتیو  با ش کنهیباز م ششوین یفر  ... 

یخودت خواست یباشه اق فر نطوریا که   

پشت سرم و برمیاروم م دستمو   

و با حرص کیتو مواد ک کنمیم فرو   

کنمیم نگاش   



رو صورتش کشمیدستمو م بالفاصله   

دنیهمه با د کهیپر از مواد ک صورتش  

خنده ریز زننیبلند م افشیق    

گمیو م کنمیباز م شمویمنم ن و   

_ یکه عوض داره گله نداره آق فر یزیچ   

گهیو م خندهیبلند م الیمر   

_ بابا ولللللیا   

سمتش میگردیهمه از ترس برم اسی ادیفر یصدا با   

_ یرو سرتوننن هاننن؟ اونم وسط ساعت کار نیگذاشت نجارویهههه؟؟؟اچخبرهههه   

از ترس سکسکه م گرفته بود من  

گهیو م اسیسمت  گردهیبرم یفر  

_ ؟یزنیچرا داد م اسیچته   

گهیو م کنهیگرد نگاش م یبا چشا یفر افهیق دنیبا د اسی  

؟یفر یا افهیچه ق نی_ااسی  

گهیو م هکنیبه من اشاره م تیو عصبان یبا شوخ یفر   

_  نیروز در اورد االن با ا نیکه صورت قشنگمو به ا دیاز چشم قشنگتون بپرس

؟یمن چطور برم دختر باز افهیق  

اسیمن از ترس الل شدم و زل زدم به  یول خندنیم زیر زیها ر بچه   

ترسمیدختر سنگ م نیمن از ا کنمیباز اعتراف م و  

بهم زنهیسمتم و زل م دهینگاشو م اسی  

گمیمترس  با  



_ خودش بود منو ترسوند ریبخدا تقص   

کردم یتالف منم   

یو فر خندنیحرفم باز بچه ها م نیا با   

گهیو م ییسمت روشو رهیم   

_ و باز زبونت درازه؟ یکنیاز ترس سکته م ینوچ نوچ چشم قشنگ دار  

گهیو م یسمت فر دهیگاشو م تیبا عصبان اسی   

_ گمشو صورتت و بشور کم حرف بزن یییییفر   

گهیو م کنهیبه بچه ها م ور   

_ تموم شد شیسرکارتون نما دیبر   

اسیو  شنیمشغول کارشون م همه   

رهیو م کنهیپر از اخم و خشم بهم م ینگاه   

سرد بود سردتر شد کنمیم بغض   

کلمه هم باام حرف نزد هی  ... 

گردمویبرم نهیشیکه رو شونم م یدست با   

نمیبیو م یفر  

کار تو هم  شهیکم کم آروم م هیز دستت عصب_ناراحت نشو چشم قشنگ ایفر

یکن رو حرفش حرف نزن یاشتباه بود سع  

یو کار امروزتو تکرار نکن ینکن شیعصب   

دختر خوب نیچقدر مهربون تره االنم برو سرکارت آفر ینیبیم اونوقت   

شمیو مشغول کارم م دمیتکون م سرمو  .... 

بود یرفتن روز خوبکردن و  یکه تموم شد بچه ها خداحافظ یکار ساعت   



بجاش حال و هوام با بچه ها عوض شده بود در کل خوش  یخسته شدم ول درسته

 ... گذشت

امیبه خودم م اسی یصدا با   

می_ پاشو براسی   

وفتمیدنبالش راه م کنمیو روپوشمو با مانتوم عوض م دارمیبرم فمویک   

میدیرس یراه سکوت بود و سکوت وقت تمام   

منم غذا رو گذاشتم رهیرفت دوش بگ اسی   

تو آشپزخونه نشستم سرمو گذاشتم رو  یشه لباسامو عوض کردم رو صندل گرم

آشفته چشامو بستم یو با فکر زیم  .... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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# ینـــاجــ  

#part_22 

#yac 

دخترم نیا یصبح مشغول کارا از   

ه با کبفهمه مدارکش و برداشتم و رفتم سمت سالن  نکهیلن بدون ارفت تو سا یوقت

کرد میاون کارش عصب   

به اعصابم و باعث شد دیاول صبح ر احمق   



بشه رشیبزنم که باعث تحق ییحرفا   

 شیضرا میبعد از حرف زدن باهاش تونست دهیدنبال پدر ش میرفت  لمیو وک یفر با

 دهیدر قبال ش یتیمسئول گهیکه د رمیو من تونستم ازش مدرک و امضا بگ میکن

مشینداشته باشه البته ترسوند   

ول پکه بهش دادم کارو راحت تر کرد  یو البته پول رمیازش امضا بگ میتونست و

یپرست عوض  

داره بعد از اونجا همراه نویاون پدرشه و حق ا وگرنه  

که اون اصغر ییاون مثال پدر سمت جا با  

هب یکه داشت و تعهد داد کار یکردم به حساب زیرپول و وا میبود رفت یزندان   

شهیاز کنارش رد شد براش دردسر م یاتفاق ینداره و اگر حت دهیش   

میتونست یو برادر فر لیبه لطف وک البته   

مشونیبترسون  ... 

دیطول کش یحساب کارمون   

شدیوقت نم یول رهیکالس و غ یکارا یرو ببرم برا دهیبود ش قرار   

شاپ یسمت کاف میرفت یفر با   

کمیرفتم اتاقم خسته بودم  میمستق   

از درد  سرم راحت شم یکه کم دمیکردم رو مبل دراز کش یدگیکارام رس به   

واقعا حالم بهتر شد دادیسرمو ماساژ م یوقت وفتمیم دهیش ادهی   

ر دستش باشم تا حساب کا نیباهاش سرسنگ دیبا هیلحظه اون تنب نیاالن   در ا اما

شهینه پررو موگر ادیب   

کنمیخنده و سرصدا چشامو باز م یبستم که با صدا چشامو   

استراحت کنم کمی زارنینم یلعنت   



رو گذاشتن رو سرشون نجایا چخبره؟  

سمت آشپزخونه رمیو م شمیجا بلند م از   

دنیخندیبودن و م دهیدست از کار کش همه  

شنیهمه هول م ادمیفر یصدا با   

بود سکته کنه هه کیاسم بود که از ترس نزدنبود اما حو دهیبه ش نگام   

با تعجب زل زدم بهش یفر افهیق دنید با   

ت .س خندم گرفت اما اخم کردم وبعد اخطار رفتم سمدهیکاره ش دمیفهم یوقت و

 اتاقم

خانم هوم؟ دهیش یهم هست طونیش پس  

برات دارم  .... 

منه یتو دستا تیهم تو هم زندگ االن   

به من فروختهبفهمه پدرش اونو  اگه   

 یرو در ازا دهیش ییجورایفقط پول براش مهم بود و  رتشیغ یفروخت پدر ب آره

 ...پول به من داد

باشه بهتر از اون اصغر سگم یهه هر چ شه؟یم یبفهمه چ اگه   

 یکس موضوع با نیهم سپرده بودم  از ا یبفهمه به فر یزیچ دیفعال نبا دهیش یول

 قتینشده باشه که حق یمیم اونقدر با بچه ها صمه دهیش دوارمیصحبت نکنه و ام

یدوست نداشتم کس یول نیخوب و قابل اعتماد یبگه درسته بچه ها شویزندگ   

بهش نگاه کنه یدلسوز با ... 

گمیم یبه اتاقم جد یورود فر با  

_ رهیگیدستت درد نم یدر بزن باری  ! 

گهیرو مبل و م دهیو لم م خندهیم  



_ یاونجور دهینوچ حال نم   

_ ؟یو اونور پالس نوریا ؟همشیتو کار ندار ؟یخوایم یچ هیروتو برم چ  

دم؟یشن یول کن بگو از بچه ها چ ناروی_ایفر  

گمیو م کنمیم نگاش   

_ فضول؟ یدیشن یچ  

درب و داغونته من حواسم به بچه هاست که خطا نرن  ی_فضول اون عمه یفر

چونمیبد بد کردن گوششون و بپ یاگه کارا  

گمی و مباال دمیم ابرومو  

_ چونهیگوش تورو بپ ستین یکیواال    

_اه بزار حرفمو بزنمیفر   

 بنال_

نهیلزب دهیچشم قشنگه ش نیا دمیادب شن ی_بیفر   

باال پرنیحرف ابروهام از تعجب م نیا دنیشن با   

_ ن؟یده؟لزبی؟شی؟ مطمعن یفر یگیم یچ  

گهیسمت در و م رهیو م شهیجاش بلند م از  

_ رو  که یشناسیهم گفتن  بچه ها رو م نانیگفتن با اطمبچه ها  اسیآره به جون 

گنیحساسن و تا مطمعن نشن نم لیمسا نیا   

؟یندار یها رو بخرم کار یبرم کم و کسر من  

گمیو م دمیتکون م یسر   

 .... برو_

نهیهم لزب دهیش نطوریا که ! 



خب پس کار من راحت تر شد هه خب  ... 

که تموم شد بچه ها رفتن یکار ساعت   

 نیا کردیفکر م ینشسته بود و تو فکر بود به چ زیسمت آشپزخونه پشت م مرفت

 دختر کوچولو؟

_ میپاشو بر   

ضیو بعد از تعو ادیصدام به خودش م با   

سکوت بود نیتمام مدت تو ماش وفتهیراه م دنبالم   

در بره میدوش گرفتم که خستگ هیرفتم  میدیرس یوقت .... 
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 زنمیم یدر سکوت کامله پوزخند شهیخونه مثل هم چونمیپیرو دور خودم م حوله

باز خونه ساکته دهیبا اومدن ش یحت   

بزنه چه برسه سرصدا راه بندازه یحرف تونهیاونم از ترس نم گرچه   

وفتهیبلند باز م یو موها دیوست سفبا پ یسمت آشپزخونه نگام به دختر رمیم   

زی! سرشو گذاشته بود رو م دهیش   



که خوابش برده دمیتر د کینزد رفتم   

سالشه 17خسته شده اون فقط  یلیخ حتما  

به کار  یازیخودش بود که معذب نشه وگرنه من ن یراحت یگفتم کار برا اگه

 .... کردن اون نداشتم

خوادیم طنتیخباثت ش کمی دلم  

!هه طنتی!شاسیاره ، من !د خنده   

دهیسمت گوش ش کنمیخم م سرمو   

وسوسه نیاز ا رهیگیبه جونم خودمم خندم م وفتهیم کیگاز کوچ هی یوسوسه  و   

رمیگیلبام م نیگوششو ب آروم   

! اصال متوجه نشدنهیچقدر سنگ خوابش   

زنمیو که به گوشش م زبونم   

 به مک کنمیدم باشه شروع مدست خو نکهیبدون ا کنهیطلب م شترشویتنم ب تموم

که از گوشش یبا گاز هویگوشش  یزدن الله   

پرهیاز جاش م غیبا ج رمیگیم   

همانا و افتادنش همانا دنشیجا پر از   

با تعجب و ترس وفتهیبهش م نگام   

رو گوششه و زل زده بهم دستش   

موجود ترسو نیبه ا شمیم رهیلذت خ با   

دندونمه ریهنوز طعمش ز کشمیرو لبم م زبونمو   

طرفش رمیو م زنمیبهش م یپوزخند   

حرکت یاما اون ب رمیگیم دستشو   

نشسته بود سرجاش   



دمیکه تو دستمه رو تکون م دستش   

گمیم و   

_ نیرو زم یتکون بخور خودت و پهن کرد گهیپاشو د  

هنوز تو شوکه یول ستهیا یو م شهیم بلند  

گمیحالتش م الیخیب   

_ نمهگش م؟یبخور یغذا بد یخواینم   

 خانم

گهیم یجیسمت گاز و با گ رهیم   

_ زمیر یا ال االن م  

به کاراش زنمیو زل م نمیشیم زیکوچولو لکنت گرفت پشت م یعخ   

ده که از حوله ز نمیوهمونطور که زل زده به قفسه س ادطرفمیو م نهیچیم زویم

رونیب   

گهیم  

_ براتون؟ زمیبر  

و   ندازمیلختم و رو هم م یطرفش پاها چرخمیاز عمدم زیه ینوچ دختره  نوچ

شمیسمتش خم م   

گمیم و _ 

_ خانمممم لیبا کمال م  

دهیآب دهنشو قورت م کنهیم نمینگاه به پاهام بعد س هی   

از حرکتش بچه هول کرد رهیگیم خندم   

سمت  رهیجلوم و م زارهیو  بشقاب  و م کشهیو برام غذا م نییپا ندازهیم سرشو

به خوردن کنهیو شروع م نییپا زهندایو سرشو م نهیشیو م زیم ی گهید   



بهش و خجالتش شمیم رهیلذت خ با  

گمیو م خورمیاز غذا رو م یکم  

  هوممممم خوشمزس_

گهیباال و م ارهیم نگاشو  

  نوش جون_

_مث خودتمن   

کنهیتو گلوش و شروع به سرفه کردن م پرهیغذا م میحرف بعد با   

هههه یخفه نش یناز یعخ   

سمتش رمیو م زمیریآب م وانیل هی   

نوازش کردن کمرش کنمیرو کمرشو زدن که نه شروع م زنمیم آروم   

گمیوم رمیگیآب جلوش م وانیل و  

_ یبخور خفه نش   

باال دهیسره آب و م هیو  رهیگیدستم م از   

رو دستم که رو کمرشه زارهیم دستشو   

گهیبا خجالت م و   

  ممنون_

 به کنمیبا لذت  شروع م  کردنش تیسر جام سرخوش از اذ رمیو م کشمیم دستمو

 ....خوردن

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 



#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [17.08.19 17:02] 

# ینـــاجــ   

#part_24 

از شام رفتم سمت سالن و گذاشتم بعد   

جمع کنه زویم خودش   

که زنگ خونه زده شد نمیبش خواستم   

نگاه به خودم کردم هنوز حوله تنم بود هی   

صدا زدمرو  دهیش  

_ دهیش  

اومد و گفت یکف یدستا با   

 بله_

گمیو م کنمیبهش م ینگاه   

_ برو درو باز کن پوشمیتا من لباسامو م   

دهیتکون م یسر   

_چشمدهیش   

دمیپوشیسمت اتاق داشتم لباس م رمیم   

ببندم که رهنمویپ یدکمه ها خواستم  

ن؟یبلند شد چش شد ا دهیش غیج   

مت دردوام س یبستن دکمه ها  م بدون  



دهیبه ش وفتهینگام م شدهیچ نمیبب که   

کنهیم هینشسته و داره گر نیرو زم که  

کنارش نشسته یفر و   

کنمیسمتش  و بغلش م رمیم کنمیهول م    

_ ؟یکنیم هیچرا گر شدهیدختر چ شیییه  

کنهیو هق هق م زنهینم یحرف   

دهیزل زده به ش  یکه با تعجب و شرمندگ یبه فر دمیو م نگام   

_ کنه؟یم هیگر دهی؟چرا ش شدهیچ یفر  

گهیشرمنده م یفر  

_ ترسهیحد م نیتا ا دونستمیبخدا نم  

 برمیم کنمیرو با دست بلند م دهیهمونطور که ش تیاز جوابش با عصبان کالفه

گمیسمت مبال م  

_ ؟یکرد یمث آدم بگو چه غلط یفر  

رهیگیو جلو چشام م یکیو سوسک پالست ارهیدستشو باال م یفر   

گمیو م کنمیبازو بسته م تیبانبا عص چشامو   

_ اریآب ب وانیل هیگمشو برو   

گمیم یو با لحن آروم رمیگیبا انگشت چونشو م دهیسمت ش کنمیم رو   

_ به من نگاه کن دهیش   

بهم زنهیزل م یاشک یو با چشا رهیگیباال م شوسر   

گمیو م کنمیبا دست اشکاشو پاک م لرزهیتنم م شیقشنگ اشک یچشمها دنید با  

_ نکن هیبود آروم باش گر یکیسوسک پالست هی   



گهیبازم و با بغض م رهنیبه پ کنهیو بند م دستش  

_ که نعشه بود باریبابام  ترسمیمن من م  

کیتار نیزم ریمنو تو ز خواستیم مواد   

ارهیتا مامان مجبور شه بره کار کنه و براش پول مواد ب کنهیم یزندون  ... 

ش گرفته بود ادامه دادسکسه  ادیز ی هیاز گر کهیحال در   

_ پر از سوسک بود یلیبود خ کیاونجا تار   

کردم هیتنم رفتن داد زدم گر رو   

همونجا از هوش رفتم وردین رونیب ارهیب منو  ... 

 یالختم و تنم از گرم ی نهیبه س چسبونمیکردن سرشو م هیبه گر کنهیشروع م و

سوزهیاشکاش م  

گمیو م کنمینوازش م موهاشو   

_ نکن هیگر زارمیکنه من نم تتیاذ تونهینم گهیتموم شد د آروم باش   

آروم شه زارمیم کنمیکه بغلمه و  نوازشش م همونطور   

ستادهیا  تیو عصبان یآب دستشه  با ناراحت وانیکه ل یبه فر وفتهیم نگام   

چشمهاش پر از اشکه و  ... 

کینزد ادیکه ب کنمیاشاره م بهش    

مهکه سرش تو  بغل دهیکنار ش ادیم  

کشهیو م رهیگیو دستشو م نهیشیم  

گردهیکه االن آروم تر شده بود برم دهیش   

یفر سمت   

زنهیبوسه م شیشونیو رو پ رهیگیرو با دوتا دستاش م دهیصورت ش یفر  



گهیبا محبت م و   

_  هگیبود شرمنده د یشوخ هیبخدا قصدم ترسوندنت نبود فقط  دهیش یآبج دیببخش

نکن هیگر   

هگیبا خجالت م دهیش  

_ دست خودم نبود دیشما ببخش   

که باز برگشته بود تو جلد شوخش یفر   

گهیو م دهیجلو ش ارهیو م لپش   

_ ببخشمت دمیقول م یاگه بوسم کن   

که بوسش کنه شهینم یهر کس بیلپ بنده نس نیبگم ا نمیا البته   

کینزد برهیو صورتش و م خندهیم دهیش   

که بوسش کنه یفر صورت   

گمیم یتو بغلم رو به فر وفتهیو باز م کشمیستش و مد یچرا ول دونمینم  

_ جونت بوست کنه یگمشو برو ناز  

همب زنهیباال و زل م ارهیبا تعجب و خنده همونطور که تو بغلمه سرشو م دهیش   

گهیباال رفته م یبا خنده و ابروها یفر و   

_ آره؟ اسی  

 رمیم شمیجام پا مو از  کنمیرو از خودم جدا م دهیش کنمیکه سرشه اخم م یفکر از

گمیسمت بار و م  

_ یببند دهنت و فر   

ت که از اون حال دهیسر به سر گذاشتن ش کنهیو شروع م شهیخندش بلند م یصدا

ارهیدرش ب   

کشمیو سر م زمیریم السیگ هی   



دمینم تیاما اهم وفتهیبه سوزش م معدم   

زمیریم گهید السیگ هی   

لرزونهیدلمو م دهیش یخنده ها یصدا   

شهیهاش و حرفاش باعث م هیگر ادهی   

خورمیتر بشم و باز م یعصب   

دخترو خراب کنه؟ نیحساس ا ی هیچطور تونسته بود روح شیعوض پدر  

سمتش گردمیبرم یفر یصدا با   

معدت بگا رفت یخوری_بسه چقدر میفر   

کشهیو از دستم م السیگ و   

نخ هیو  دارمیبر م گارمویپاکت س زیرو م از   

دنیبه کش کنمیو شروع م کنمیوشنش مو ر رونیب کشمیم   

دختر؟ هیچم شد بخاطر  هوی دونمینم  

و  مدیتکون م یکالفه سر  ختیریبچه اشک م هیکه تو بغلم مثل  وفتمیم یوقت ادی

نمیشیکنارشون م رمیم   

دیخندیاون بلند بلند م زدویحرف م اشیداشت از خاطره هاشو خرابکار یفر  ... 

شمیخنده هاش م محو  .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 



# ینـــاجــ , [17.08.19 17:14] 

# ینـــاجــ   

#part_25 

_ اسی   

_ ـــــاسی  

زدیکه صدام م دهیش یصدا با  

امیخودم م به   

_ شده؟یچ  

قهوه؟ ای ی_چادهیش  

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ اریبرا خودتون ب خورمینم   

یفر یسمت آشپزخونه با صدا رهیم   

تشسم گردمیبرم  

و دکمه هات یخواینم یول زیو وسوسه انگ ستهیاندامت ب دونمیم زمیعز اسی_یفر

؟یببند  

دهیادامه م طنتیش با  

_ گررررررریج میامشب و در خدمت باش شمیکم کم دارم وسوسه م   

گمیسمتش و م کنمیپرت م گارویس پاکت   

_ شرف یخفه در خدمت عمت باش فاسده ب  

گهیو م خندهیم   

_ جون ؟ دهیچرا؟ حال داد بغل کردن شعمم  یتا تو هست  



گمیو م رمیچشم غره م بهش   

_ ببندم؟ ای یبندیم  

سمتمون ادیم ینیبا س دهیو همون موقع ش خندهیصدا م با   

به بستن دکمه هام کنمیم شروع   

کنمیبه حرفاشون گوش م و  

؟ یکالس کنکور ثبت نام کن یخوایم دمی_خوب چشم قشنگه چخبر؟شنیفر  

دیکه با وفتهیم ادمی یحرف فر نیا با   

برم دنبال کارهاش فردا   

برهیگفت امروز منو م اسی_اوممم آره دهیش   

دهیبا ذوق ادامه م بعد   

_  بود درس نیمامانم ا یآرزو شهیچقدر خوشحالمممم هم یدونینم یفر ییییییوا

  بخونم و دانشگاه برم

سخت یلیسخته خ دونمیمادرش افتاد م ادیحتما باز  شهیساکت م هوی .... 

گهیو م دهیبا محبت جوابش و م یفر  

_ متشناسیکه م ستین شتریچند روز ب نکهیمطمعنم با ا یتونیتو م یهم عال یلیخ   

تونمیقشنگت و ذوقت م یاز اون چشما اما   

یشیحتما موفق م یکه دار یبا عالقه  ا بفهمم   

گهیو م شهیباز م دهیش شین   

_ جونم بخور سرد شد ییییفر یییییییملس   

شییبه خوردن چا کنهیو شروع م دهیتکون م یبا خنده سر یفر  ... 

هه زنهیشد چه با نازو عشوه حرف م یمیزود صم چه   



گمیم یو رو به فر دمیتکون م یسر کالفه  

_ ثبت نام یببرش برا یکاریفردا اگه ب   

الزم یدهایخر  و   

گهیو م کنهیبهم نگاه م دهیش   

_ ؟یبریشما منو نم  

نهیبیم گاهش هیبهم وابسته شه درسته منو تک ادیبزارم ز دیانب کنمیخودم فکر م با   

ستهیخودش با یرو پا دیبا اما   

از فردا خبر نداره چکسیه  ... 

دمیم جوابشو   

_ کنمیکه کار م یسر برم شرکت هی دیبهم زنگ زدن با   

سگ اخالق نیها تا ا گذرهیخوش م شتری_ چشم قشنک با من بیفر   

هگیکه م کنمیاخم نگاش م با   

_ برهیاونجور نگام نکن شب خوابم نم دیاوه اوه ببخش   

گهیبهش م یفر خندهیم زیر زیر دهیش  

_ ؟یخندیقتلمه و تو م یاالن تو ذهنش دنبال نقشه  اسیآره بخند بخند   

گهیو م خندهیبلند م دهیش   

_ ستیهم ن اینجوریا اسی گهینه د   

داشتمباهاش ن یفتار خوبر یکه جز بداخالق یمن پرهیحرفش ابروهام باال م نیا با   

کرد؟یاالن داشت ازم دفاع م و  

گهیم دهیچشمک به من رو به ش هیبا  یفر   

_ یکه تو هواشو دار اسیخوش به حال    



قول بده یول برمتیفردارو من م حاال   

یشروع شد چند تا دختر خوشکل مشکل برام جور کن کالسات   

گهیو م خندهیم دهیش   

_ ؟یفکر خودت یبد یلیخ  

خوشکله ها یاونجا پر از پسرا ینکن یطونیش یدر ضمن رفت یآره پس چ_یفر   

کنمیاخم م اریاخت یحرفش ب نیا با   

شکونمیکنه صد در صد گردنشو م ییاگه خطا گمیبا خودم م و   

؟یتو چکاره ا زنهیم ادیاز درونم فر یکی  

نمدرو ییاون ماله منه پدرش اونو به من فروخت و باز صدا دمیخودم جواب م به  

ستیداره بردت ن یانصاف اون انسانه حق زندگ یب زنهیم ادیفر  .... 

تا به اون دو تیاهم یو ب کنمیروشن م یگاریاز افکار آزار دهنده باز س کالفه   

سمت پنجره رمیدر حال خوش و بشن م که   

آسمون هیکیبه تار زنمیزل م و   

ز دورش پر ا نکهیستاره دور و برشن با ا یکه تو آسمون تنهاست و کل یماه به

 ... ستاره س اما ماه باز تنهاست

من مثل  .... 

سمتش گردمیبر م یفر یصدا با   

_ من برم؟ یندار یکار اسی  

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ ؟یریامشب و بمون کجا م  

گهیم شهیکه بلند م همونطور   



_ هیبه مامان قول دادم زود برگردم سر قض   

شده شتریب شینگران شیشب پ چند  ... 

وفتمیم شیچند شب پ ادهی  

و اون مردها برادرش خانوادش دهیش ... 

داشتن حق  .... 

گمیو م دمیتکون م یسر   

  برو سالم برسون_

گهیو م دهیسمت ش رهیم   

_ دهیدنبال ش امیحتما پس من فردا م   

گهیو دم گوشم م کنهیسمتم بغلم م ادیو م زنهیرو بوسه م دهیش هیشونیپ  

_ و فکر کردن دنیکش گاریبسپار به زمان با س وزیبکش همه چ گاریبسه کم س   

شهیدرست نم یزیچ   

سمت در رهیو م زنهیشونم بوسه م رو   

  خداحافظ_

کنهیم شیتا دم در همراه دهیش  .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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# ینـــاجــ   

#part_26 

ارمیدرم رهنمویسمت اتاق پ رمیم   

بندمیچشامو م کشمیرو تخت دراز م و   

وارد اتاق شد چشامو باز نکردم قهیاز چند دق بعد   

دیتخت کنارم با فاصله دراز کش رو   

دادیمنظمش خبر از به خواب رفتنش م ینفس ها قهیاز چند دق بعد   

بهش شمیم رهیسمتش و خ چرخمیو م کنمیباز م چشامو   

دیکشیباز بود و نفس م یکم لباش   

کنمیبا موهاش م یسمت موهاش شروع به باز کنمیدراز م دستمو   

خال هیمثل  یاز هر فکر یخال مغزم   

سمت لباش و آروم رو لباش برمیم دست   

به جونم دنشیبوس یوسوسه  کشمیم   

کشمشیو به آغوش م کنمیدستمو دور بدنش حلقه م شمیم کشینزد وفتهیم   

نمیرو س زارهیرشو مو س ندازهیو دور کمرم م کنهیدستاشو بلند م هوی   

رهیگیکارش خندم م از   

کنهیقرارترم م یو ب خورهیلختم م ی نهیگرمش به س یها نفس   

خوشش یاز بو کشمیو بو م برمیموهاش م نیب سرمو   

و به خواب  بندمیو چشامو م  زنمیموهاش بوسه م یو رو کشمیم یقینفس عم 

رمیم ... 



. 

. 

. 

کنمیچشمامو باز م یکی یاحساس تقال با   

ادیب رونیدستام ب یکه در تالشه از حلقه  نمیبیرو م دهیش   

گمیم آروم  

_ یخوریانقدر وول م یچته اول صبح   

گهیو آروم م دارهیاز تقال ور م دست  

_ بلند شم خوامیم زهیچ   

کنمیو پاهاشو با پاهام قفل م رمیگیدر آغوشش م شتریبه حرفش ب الیخ یب   

گهیتعجب و خجالت م با  

_ پاشم خوامیولم کن م اسی یکنیم کاریچ   

گمیو م دمیفشار م نمیبا دستام به س سرشو  

_ حرف نزن بزار بخوابم خستم شیییییه   

گهیم یلحن آروم با   

  خب بخواب من چکار تو دارم بزار برم_

ادیکه آخش در م دمیبه خودم فشارش م شتریب   

زهیم زهیر یکوچولو هه   

 تو هم بخواب زوده هنوز_

و من مست دارهیقال برماجبار دست از ت به   

کشمیموهاش با لذت نفس م یبو   



پرهیکه با برخورد دستش با بدنم خواب از سرم م گرفتیخوابم م داشت   

دیکشیم یفرض یو خط ها دادیحرکت م نمیو رو س دستش   

شمیو کالفه م شهیتند م نفسام   

دهیبه کارش ادامه م خبریاز همه جا ب الیخ یاون ب یول  

دستش یاز گرما مشدیذوب م داشتم  

دینبا دونستیدختر نم نیا یعنی   

کنه؟ یکار نیهمچ   

گرفتیم شیشدم کالفه شدم تنم داشت آت یعصب   

و  ونمخوابیرو م دهیو ش شمیم زیخ میو ن دارمیبرم نمیلحظه دستشو از رو س هی تو

زنمیم مهیروش خ   

تعجب و ترس زل زده بود بهم با   

گامن ینجورینگام نکن دخترک ا ینجوریا   

  نکن

که بر اثر خواب نشیبه س وفتهیم نگام   

گذاشته شینامرتب بدنشو به نما تاپش   

گمیبا دست د رمیگیدستم م هیبا  دستاشو   

کشمیآروم نوازش وار م نشیگلوش تا خط س بیس از   

هه شهیباال م نییگلوش پا بیس  

دهو تجربه نکرده و نابل یحس نیتا حاال همچ دیفهم شدینگاه بهش م هی با   

کنمیسرمو خم م دمیکارم ادامه م به   

کشمیگوشش و زبون م سمت  



خورهیم کیتکون کوچ هی لرزهیم تنش  

رمیگیلبام م نیگوشش و ب ی الله   

کنمیم سشیبا زبون خ و   

کنهیاسمم و صدا م یناله مانند یصدا با   

_ ـــــاسی   

گمیکه کردم دم گوشش م یاز کار کالفه   

_ خانم کوچولو  کهیو نکن چون باعث تحر یکار نیهمچ چوقتیه چوقتیه گهید

شهیو به ضرره خودت تموم م ... 

سمت حموم رمیو م شمیاز روش بلند م عیسر  

دوش ریز رمیو م کنمیسردو باز م آب   

از التهابم کم شه یکم تا  .... 

شهیباز گرمم م وفتمیکارش که م ادی  

تا بهش فکر نکنم دمیسرمو با شدت تکون م یییییلعنت یلعنت  .... 

سمت قفسه حوله ها رمیوم رونیب امیدوش م ریاز ز قهیاز چند دق بعد   

رونیب رمیو م چمیپیو دورم م حولم  

اتاق نبود بهتر که نبود تو   

نمشیبیباز م ؟یآخرش که چ یول   

لباسام و خشک کردن موهام ضیو بعد از تعو ندازمیشونه باال م الیخ یب   

براش پول  فشیسمت ک رمیم دارمیمربوط به کارمو برم یو برگه ها مدارک

شمیوارد آشپزخونه م شمیو از اتاق خارج م زارمیم   

ختیریم ییبه من داشت چا پشت   



گمیو سرد م کنمیبلند م یکم صدامو   

_ دیدنبالت آماده باش که معطل نش ادیب یفر زنمیشرکت زنگ م رمیمن م   

برات پول گذاشتم تیپول فیک تو   

یپول کم اوردبخر اگه  یالزم داشت یچ هر   

کنمیبعد باهاش حساب م ریبگ یفر از   

سمتم کشهیجلوم و نون و م زارهیم ییچا وانیل هیسمتم  گردهیصدام برم با   

گهیم و  

_ از پوالم دیممنون اگه اجازه بد  .... 

گمیم یادامه بده عصب زارمینم   

_ یکس ادیقبال بهت گفته بودم خوشم نم  

گمیم باریبزنه و حرفم و  یحرفم حرف رو   

نگو یچیپس ه کنمیتکرار نم گهید   

صبحونتو بخور نیبش زیمنم به هم نر اعصاب  ... 

به صبحونه خوردن کنهیشروع م ریبه ز سر   

کنهیپولم پولم م یاحمق ه دخترک   

تو حسابش زمیحساب باز کنم و پولشو بر هیبراش  دیچقدر پول داره با انگار   

رسهیکه به ذهنم م یقفلش کنم از فکر و   

زنمیم یپوزخند اتحانهف   

کنهیانقدر پولم پولم نم گهید ینجوریا .... 

شمیو از جام بلند م خورمیسه لقمه م دو   

گمیم و   



_ ابونیتو خ دینر یبا فر رمیمن دارم م   

دیهر و کر کر راه بنداز هر   

دیدیکاراتو انجام م دیریآدم م مث   

دیگردیمث آدم برم و  ... 

گهیباال م ارهیسرشو ب نکهیا بدون  

  چشم_

بهتر کنهینگام نم هه   

  خوبه من رفتم_

رمیمنتظر جواب بمونم م نکهیا بدون   

نمیشرکت به کارام برسم و بب سمت   

چکارم داره نیاسی .... 
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حتما رفته بخوابه نمیبیو نم اسیتو اما  مگردیبرم  یفر  یاز بدرقه  بعد   

و  نصفه مونده بود شستمیسمت آشپزخونه ظرفارو که داشتم م رمیم   

به چند ساعت قبل رهیبه شستن و فکرم م کنمیو شروع م نگیسمت س رمیم   

بود زیسرم رو م میاز سر کار برگشت یوقت   

چطور خوابم برد دونمینم یخستگ از   

پرمیاز جام ماحساس سوزش گوشم  با   

شمیم نیبودو شوک زده پخش زم یناگهان یلیخ چون   

گاز باعث شد از خواب بپرم هی یول نهیبه من که خوابم سنگ لعنت  .... 

نیزم وفتمیب یقسمتمه که ه انگار   

روش زارمیحس درد گوشم دستمو م با   

زنمیزل م اسیبا ترس به  و   

؟یمگه سگ یچرا گازم گرفت یبد یلیخ  

دلم گفتم جرات نداشتم بلند بگمتو  البته   

که کرده یکار الیخ یاون ب یول   

کنهیو بلندم م رهیگیدستمو م ادیم   

یپررو خوادیگازم گرفته غذا هم م خانم   

پارم کنه کهیت رهیبلند بگو"ههههه تا بگ یدرونم:جرات دار ی"صدا ییییوحش   

رهیگیپاچمو م هویبهش بگم  یزیچ تونمیمن م مگه  ... 

گمیدر موردش م ییزایه که چه چبفهم اگه   

دهیاخ ماتحتمو جر م اخ   

نمیچیم زویم رمیو م خندمیدلم م تو   



رونهیدارو ندارش ب کیکوچ یاون حوله  با   

نقصش یسمت بدن ب رهیچشمم م کنمیهر بار که نگاش م ستیخودم ن دست   

شهیناشناخته پر م یو حس جانیتمام تنم از ه شیکار بعد با   

 شیاو تمام بدنشو برام به نم ندازهیو خوش فرمش و رو هم م دهیکش یپاها یوقت

زارهیم   

 مدیقورت م یآب دهنمو به سخت رهیبه خودم مسلط شم وگرنه آبروم م کنمیم یسع

زمیریو براش غذا م نییپا ندازمیو سرمو م  .... 

. 

. 

. 

زیرو م زارمیسرمو م زویرو م نمیشیم رمیم شهیظرفا که تموم م شستن   

سمت رهیو فکرم م کنهیم یم نافرمانمغز باز   

که گفت یوقت یاسی  

  غذات خوشمزس _

شیبعد یجمله  و   

  مثل خودت_

تو گلوم پرهیو غذا م کنمیحرفش هول م از   

و تک تک کاراش منو بدجور  نهیشیباز دستاش که نوازش وار رو کمرم م و

سرکشم اطرافم که حِس  یکردم از دخترا یکه چند سال دور یمن کنهیم کیتحر   

با کارهاش اسینکنه  و امشب  کمیتحر   

جونمو کرده بود قصد  .... 



رومم منو مهمون آغوشش کردو آ اسیو  دمیچقدر ترس نکهیا وفتمیم یکاره فر ادهی

بره که منو ترسوند ادمیکرد زود  یمحبتش و کاراش کار یکرد و فر ... 

بخشهیزود م رهیکه به دل بگ یا دهیش نمیمن ا آره  .... 

کردم یوقتا ناشکر یلیخ دیشا ایخدا   

 دیجد یاازت ممنونم که منو با آدم یسرنوشتم و به کجا کشوند نمیبیاالن که م اما

یاما خوب و مهربون رو به رو کرد   

و بد اخالقه یعصب یلیخ اسی گرچه   

نکرد چکسیکه برام کردو ه ییکارها یول   

دبرام ش یگاه محکم هیدختِر از جنس سنگم تک نیا ونیپدرم و من چقدر مد یحت  

.... 

شکرت ای:خدا گمیساعت فقط م نیلحظه ا نیاما ا شهیم یفرداها چ دونمینم  ... 

و بعد از خاموش کردن چراغا شمیم بلند  

بپوش  بابا خب مث آدم لباس یلخت ا یخواب بود با باال تنه  اسیسمت اتاق  رمیم

تخت  ی گهیت دو سم رمیگیازش چشم م یتو ؟ خخخخخ به سخت یمگه کرم دار

رمیزود به خواب م یو از خستگ بندمیو چشامو م کشمیدراز م  ... 
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تونمینم دمیغلت بخورم که د خواستمیبودم م یداریخواب و ب تو   

اسمیتو بغل  دمیباز کردم و د چشامو   

به  کنهیممحکم منو بغل کرده و پاشو انداخته رو پاهام بسم هللا قلبم شروع  اون و

یکیهمه نزد نیاز ا دنیتند تپ   

بودم کشیبار بود انقدر نزد نیاول   

کردم خودم و از حصار  یسر بزنه سع یناخواسته ازم کار دمیترسیمن م و

تونستمیبکشم اما نم رونیدستاش ب   

اسیو  زمیر یجثه  نیمن با ا اخه  

گندش کجا زورشو داشتم کلهیاون ه  با   

صداش که گفت با   

_ یخوریانقدر وول م یچته اول صبح  

گمیو مث خودش آروم با خجالت م دارمیاز تقال ور م دست   

_ بلند شم خوامیم زهیچ   

 گهیم و کنهیبه بدن لختش و پاهامو با پاهاش قفل م چسبونهیو سرمو م زارهینم اما

 بخواب

بود دهیسرم پر من خواب از یول   

دشیسف نهیگرمش س آغوش    

 یقفسه  به زنمیو زل م دارمیبود به اجبار دست از تقال ور م دهیفا یگفتم ب یچ هر

نشیس  

سمینویو اسمشو با دست م کشمیدست م نشیحوصله و کالفه  رو س یب    

آسمون معلق بودم و نیزم نیب ییحال خودم نبودم انگار جا تو  



یعصب اسی نمیبیم امیخودم که م به  

قفل شد شیزد روم با تعجب و ترس نگام تو نگاه عصب مهیخ دویکش دستمو   

کرد ینجوریچشه چرا   ا نیهللا ا بسم   

رهیگیدستش م هیو دستامو با  نییپا دهیم نگاشو   

بگم تونستمیکلمه هم نم هیترس  کنه؟ازیچکار م داره   

کشهیبا نوازش م رونیکه از تاپ زده بود ب نمیاز گلوم تا خط س دستشو  

دهیبهم دست م یحال هیکارش  نیا با   

ترسمیهم دوست دارم هم م یول هیچ دونمیو ترس نم جانیه  ... 

؟؟؟یکنیبا من چکار م یدار اسی  

رهیگیرو گوشمو گوشمو به لب م کشهیسمت گوشم زبونشو م کنهیکه خم م سرشو  

شهیگوشم بدنم مور مور م یسیاحساس خ با  

زنمیصدا م اسمشو   

_ ـــــاسی   

بود هیو ترس به ناله شب جانیاز ه صدام  

گهیم یگوشم با لحن کالفه عصب دم   

_ خانم کوچولو  کهیو نکن چون باعث تحر یکار نیهمچ چوقتیه چوقتیه گهید

 ... به ضررته

سمت حموم رهیو م شهیاز روم بلند م و  ... 

کردیم یقرار یرو قلبم که ب زارمیم دستمو   

گمیم و   

_ مگه از عمد بود؟ دن؟یکرد؟ دست کش کشیکردم؟ کدوم کارم تحر مگه من چکار   



دونستم؟یم دیخدا که نبود من از کجا با به  

بدونم ؟ دیاز کجا با زارویچ نیساله ا 17 یِ ناش منه  

 خدا ی شهیکه هم یپدر ای دمشیدیسرکار بود و فقط شبا م شهیکه هم یمادر با

منقل بود؟ یپا  

مزمه ز ییوقتا  هیتم نه تو جمعشون بودم ... فقط داش یتو مدرسه؟که نه دوست ای

یکه درباره  دیرسیدخترا به گوشم م  ی    

نداشت یمن لذت یبرا یول کردنیصحبت م جانیبا لذت و ه س×ک×س   

خوندمیو درسمو م دادمینم تیاهم و  ... 

دونستمیم یکم یلیخ زیکه از رابطه چ یمن   

.... 

کمتر از کمتر یو حت شتریب نه  .... 

کنمیصبحونه رو آماده م رمیو م دمیتکون م یسر فهکال   

نکهیدنبالم و در جواب ا ادیم یگفت فر نکهیو بعد از ا ادیحاضرو آماده م اسی   

یشد الل مون یپولم خرج کنم باز عصب از   

 .... گرفتم
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صبحونه رو جمع کردم و لیرفت وسا یوقت   

آماده بشم رفتم  .... 

سرگرم لمیبرداشتم رو مبل تو سالن نشستم خودمو با ف فمویکه شدم ک آماده   

ادیب یتا فر کردم  ... 

زنگ یبا صدا یساعت معطل هیاز  بعد   

شمیکفشام  از خونه خارج م دنیو بعد از پوش کنمیو خاموش م یو یت   

شمیمنتظرم بود سوار م نیتو ماش یفر   

دمیسالم م و   

_ ریسالم صبح بخ   

دهیجوابمو م یخندون و پر انرژ یفر  

_ ؟ یخوب ریسالم چشم قشنگمون صبح شما هم بخ  

گمیو م زنمیم یلبخند   

_ ؟ یممنون تو خوب  

گهیم وفتهیکه راه م همونطور  

_ شما کنارم باشه و خوب نباشم؟ یبه خوشکل یمگه خانم  

گمیم و خندمیم بلند   

_ زبون باز یا   

گهیو م کنهیم یپل یآهنگ   



  چاکر شمام_

کرد میاومد طرفم دستمو گرفت و با لبخند همراه یفر میدیرس یوقت   

میموسسه شد اطیاز ثبت نام وارد ح بعد   

گفت طنتیچشاش برق زد آروم با ش یفر که  

_ م؟یزیکرم بر کمی یا هیچشم قشنگ پا  

عمره تنها بودم و  هیق کردم آره من طرز حرف زدنش خندم گرفت و ذو از

تو دلم مونده بود کیکوچ طنتیش هینکردم حسرت  ینکردم نوجون یبچگ  .... 

گمیطرفش و م گردمیشوق برم با   

_ داداچ تمیپا  

گهیو م خندهیتعجب م با   

_ میپس بزن بر یبابا راه افتاد ولیا   

کرده بود دایاز قبل سوژه شو پ انگار   

هاشون نگم بهتر بود افهیچاق از ق یکیالغر و  یکیسمت دوتا دختر  میرفت   

گنده دماغ که نمونده بود براشون لبا  

بود هوا دهیکه پر ابروهاشونم  

رو صورتش  شیتو آرا رهیانگشتت تا نصفه م یهم که فک کنم انگشت کن شیآرا 

 خخخخ

باز شد ششونین یفر دنیبهشون اونا که متوجه ما شدن با د میدیرس   

دختره با اون کاله رو سرش یدیفهمیپسرونه زده بود و اصال نم پیکه ت یفر   

و ببره یپسر سوسول شده بود که دل هر دختر هی هیشب  ... 

صداشو کلفت کرده بود رو به دخترا یفر   



 گفت

  سالم خانما_

خوش  دادن واصال محل من ندادن یجوابشو با رو دخترا   

ادب یب ینوچ دخترا نوچ   

گفت یو به فرچاقه که عشوه ر دختر  

_ د؟یداشت یجانم کار  

سرشو انداخت یبا لبخند یجانم فر اوه   

نییپا   

_ خواهرم هستن شونیبله راستش ا   

به من اشاره کرد و   

ست خوش باهام د یبا رو دنیمثال خواهرشم انگار تازه منو د دنیکه فهم دخترا

  دادن

میمزاحم شد ریامر خ ی_غرض از مزاحمت برایفر   

؟کرده بودن هم زمان با هم به خودشون اشاره کردن و گفتن منکه هول  دخترا  

گرفته بود چه هول بودن خندم  ... 

سمت دختر چاقه برد و عاشقانه نگاش کرد یچشاشو با حالت قشنگ یفر اما   

بخدا یبغل فر دیپریم گهید کمیاوه دختره  اوه   

دمیتورو د یمن از وقت زمی_عزیفر   

شدم و شبا خواب ندارم عاشقت   

رهیو ازت شماره منزل و بگ نهیو اوردم که هم تو رو بب خواهرم  

هم صداش مشخص بود گفت افشیکه  هم تو ق یادیبا شوق ز دختره   



_ چشمم عشقم یحتما قدمت رو زمیحتما عز   

نشده عشقم؟؟؟ یچیاوه ه اوه  

کردیالغره با حرص نگاش م دختر   

؟یاسم قشنگتو بگ یخواینم زمی_عزیفر  

گفت یاعتماد به نفس خاصچاقه با  دختر   

_ هستم عشقم حهیمل   

بود حیچقدر هم مل دمیخند زیر زیر   

تو نقشش فرو رفته بود یجد یلیاما خ یفر   

_ جان عشقم شماره منزل و بده حهیمل   

کنم ویبده شمارمو برات س تویگوش و   

در اورد داد دست شویبا هول گوش حهیمل   

و گفت یفر  

  بفرما نفسم_

باش  نیسنگ کمیبابا  شدیع نمفکم جم گهید من ... 

داد دستش و گفت ویگوش یفر   

  فعال عشقم فردا شب منتظرما باش_

دست براش بوس فرستاد با   

و تکرار کرد یدختره هم با عشوه کاره فر و  

صداشون   اومد میکه فاصله گرفت کمی   

هبریو منو با خودش م رسهیروز عشقم از راه م هیگفتم  یدید یزر یدی_دحهیمل   



 یکلیخدا زده پس کلش زده وگرنه من از تو خوش ه شششی_ایزر یدختردوم

 ترم چرا اومد طرف تو؟

از خنده میبود دهیسمت ترک نیما ا و   

گفت یفر میشد نیماش سوار  

_ شدن هاا ادیها ز دهی؟ترش یحال کرد  

گمیو م خندمیم  

؟یشماره خودتو داد یراست ولیا _  

گفتابروشو داد باال و  طنتیبا ش یفر   

_ هیانتظام روینوچ شماره برادرم و که تو ن   

کردم ویبراش س رو   

و من با تعجب گفتم دیخندیم یفر   

_ برات دردسر نشه؟؟؟ یوا  

گفت الیخیب یفر  

_  یه سوب شیپ هیکارا نکردم براش عاد نیکاره منه کم از ا دونهینه بابا داداشم م

دیخر   

گمیو م خندمیم   

_ میبر نداره شیاز دستت آسا یپس کس ... 

وفتهیو راه م خندهیم  .... 

میدیخند یخوش گذشت کل یلیمنو رسوند خونه و رفت خ دیاز خر بعد   

د بودم و بل ییبود نتونستم برم سرکار چون نه آدرس داشتم نه جا ومدهیهنوز ن اسی

 یعصب یلیاخم کرده بود و خ یشدم اومد ول اسی...شام و آماده کردم و منتظر 

نکن دارمیب خوابمیرم مبود گفت اشتها ندا   



نتونستم رفتم سمت اتاق ییتنها منم   

شدو بغلم کرد کمیکه نزد دمیکنارش خواب و   

آروم گفت و   

_ نگو یچیبخوابم ه خوامیخستم م   

شده بود؟ یحال نیکه ا شدهیچ یعنیحرفش  یرفت برا دلم  

بغلش خوابم برد تو ... 
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#part_30 

#yac  

خونه  به سمت شرکت حرکت کردم از   

فوت کرد یبه دست داشت وقت استشویپدر بزرگم پدرم که زنده بود ر شرکت   

و به دست گرفت استیدوباره پدربزرگم ر و  

بود نیاسیعامل شرکت که به عهده داداشم  ریمد و   

خونه شه کارامو تو یپدر برام تداع یو خاطره ها اونجا باشم خواستمیمن نم یول  



دادمیم انجام  ... 

خشک هیآدم تعصب هیپدر بزرگم در امان بودم  یتر بودم و از دست حرفا راحت   

حرف فقط حرف خودش بود که   

حرفا بودم نیمن سرکش تر از ا یول   

رو من حکومت کنه یکس دادمیاجازه نم و  ... 

 یم یکردم و پدرو تصور کردم وقت استیاتاق ر به در ینگاه دمیشرکت رس به

کردیو آغوش مهربونش و مهمونم م نجایاومدم ا   

سمت میو مستق دمیتکون م یسر   

رفتم  و بدون در زدن بازش کردم نیاسی دفتر   

باال ارهیدر سرشو م یبا صدا نیاسی   

کنهیسمتم و بغلم م ادیم شهیمن از جاش بلند م دنیبا د و   

_ معرفت یشده بود ب دلم برات تنگ   

کاشت میشونیرو پ یبوسه ا و   

به روش زدم و بوسش کردم یلبخند  

_ داداشم؟ یخوب  

گفت یدلخور با   

_ خانم تونیبه لطف احوال پرس   

گمیو م نمیشیسمت مبل م برمیم رمیگیم دستشو   

_ شاپ یطرف کاف هیشرکت از  یطرف کارا هیسرم شلوغه از  یحق دار ... 

هگیو م دهیتکون م یسر  

_ زمیمهم خوب بودن توعه عز   



گمیو م زنمیم شیبه مهربون یلبخند  

_ نجا؟یا امیب یکه ازم خواست نیاسی شدهیچ  

_پدربزرگ برگشتهنیاسی ... 

گمیم الیخ یشروع شدن اما ب ایهه بدبخت شهیبه پا م ییغوغا درونم  

_ ش؟یخب بق یبه سالمت  

گهیو م رهیگیدستمو م نیاسی  

_ دواجه کنهاز دیبا یاسیکرده که  لهیپ ! 

گمیو م شمیاز جا بلند م یباال عصب ارمیحرفشو سرمو م نیا با  

_ اون فقط پدربزرگمه ؟ییییهه به چه حق   

 یو پاسالمه از اول ر 27 نیمنو بب ستنیاالن ن یمن خودم بزرگتر داشتم ول نیهم

ق منو حکه  یینجایا نجایا یبا تالش خودم کارو بار راه انداختم حت ستادمیخودم ا

 تو

هم کار کردم و پول زحمت  نجایحق و حقوق نکردم ا یو ادعا ومدمیهست ن هم

شتریخودمو در اوردم نه کمتر نه ب   

راحت گفت یلیموقعه که خ اون   

ان منهخاند یآبرو یباعث ب پرهیکه با دخترا م یندارم نوه ا یاسیبه اسم  یا نوه   

ه؟ازدواج؟یچ دشیجد یحاال باز هه  

حق و نداره نیا هره؟نیگیم میمن تصم برا  ... 

کنهیسمتم و بغلم م ادیم شهیبلند م نیاسی   

_ که؟ یدونیپشتتم م شهیآروم باش من هم زدلمیآروم باش عز  

نکردم به احساست احترام گذاشتم یپشتت و خال دمیفهم یوقت من   

داره نویحق ا ایدن نیتو ا یکس هر   



کنه یانتخاب دلش زندگ به   

باباست تیفقط بخاطر وص نجامیمن هنوز ا ینیبیم اگه ... 

مامان بابا یدردونه  زیلطفا آروم باش عز یش تیاذ زارمینم  ... 

شمیم تشیرو شونش و دلگرم از حما زارمیم سرمو  ... 

 وکنارش باشم  شتریکه خواست ب نیاسیبه درخواست  شهیکم نم تمیاز عصبان یول

کارم تا شب عقب افتاده کردم یشه موندم خودم و سرگرم کارها یرفع دلتنگ   

کردم یخداحافظ نیاسیاز  دیکش طول   

گفتم به پدربزرگ بگو و   

_ چقدر  دونهیخودش م رمیبار نم ریکنه من ز رونیفکر ازدواج منو از سرش ب

وفتهیکله شقم بگو با من درن  ... 

سمت خونه رمیداغون م یبا اعصاب و  ... 

رو به کل فراموش کرده بودم دهیش   

ش راحت از المیخ کنهیداره شام و آماده م دمیو باز کردم داالن تنها بود در حتما

 شد

نکن دارمیب خورمیگفتم شام نم و  ... 

لباس رو تخت ضیاتاق بعد از تعو رفتم   

دمیکش دراز   

دیهم اومد کنارم دراز کش دهیگذشت متوجه شدم ش یکم  ... 

کشیبه آرامش داشتم رفتم نزد اجیاحت   

بگه گفتم یزیچ نکهیآغوشش گرفتم و قبل از ا در  

_ نگو یچیبخوابم ه خوامیخستم م   

منظمش ینفسا قهیرو دستم بعد از چند دق زارهیو آروم سرشو م گهینم یزیچ   



دهیاز خواب رفتنش م نشون   

خواب خانم زود تر از  یخندم گرفت من آرامش خواستم و کم تیاوج عصبان تو

  من خوابش برد

وفتهیبه صورت معصومش م نگام   

گمیلب م ریو ز زنمیم شیشونیپ به یا بوسه   

_ رو دلت بمونه زایچ یلیتو هم مث من حسرت خ زارمینم  ... 

رمیو به خواب م بندمیو چشامو م کنمیبغلش م سفت ... 
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داشت بعد از اون شب انیهنوز جر یزندگ   

ممن از اون کله شق تر و غد تر بود یول دنشیبزرگ بارها  خواست برم د پدر   

خونم ادیروز سر زده م هی نکهیا تا   

کرد که برگشت سمتم ییچه فکرا ستیتو خونم معلوم ن دهیش دنید با   

بهم گفت ریبا تحق دهیش یجلو و   

_ نهپر از دردسره و فرو رفتن تو لج یو زندگ کیخونه کوچ نیهم اقتتیل    



شکنمینم یمرد متعصب خشک مذهب نیبا حرف ا شکنمینم من   

دمیو جوابشو م زنمیم یپوزخند   

_ لجن زار بمونم نیتو ا  دمیم حیترج   

حترام االنم با تمام ا رمیتو نم نیمنت و د ریاما ز خورمیپول زحمت خودم و م و

رونیب دیلجن زارم بر یخودتون از خونه    

میاسیره رو حرفش حرف بزنه اما من جرات ندا یهه کس کنهیم اخم   

کوبهیو درو محکم به هم م رونیب زنهیاز خونه م تیعصبان با   

کنمیو به سوزش معدم فکر نم خورمیو پشت هم م کمیسمت بار کوچ رمیم   

رهیدستمو بگ خوادیسمتم م ادیم دهیش   

زنمیدستش و پس م که   

کنهیکه آرومم م یزیچ االن یهان  یسمت خونه  رمیو م رونیب زنمیخونه م از   

معلوم نبود موندمیرابطه.س اگه خونه م فقط   

نهیبیمنو که م یهان وفتهیم یاتفاق چه   

گهیعشوه م با  

_ یاز من کرد یادیچه عجب عشقم    

و ارمیو کتم و در م زنمیم یپوزخند   

کنمیسمتش لباشو شکار م رمیم   

کنهیم میاز خدا خواسته همراه اونم   

داشت هه یکارش مهارت خاص تو   

دستش رو تنم و لمس گردنم حرکت   

شهیم داریب مویوحش یلباش خو یسیخ با   



کنمیرو مبل و لباسشو تو تنش پاره م کنمیم پرتش   

چرا اعتراض کنه  از خداشه کنهینم  یاعتراض   

کنهیشروع به در اوردن لباسام م اونم  

 

هکنیترم م صیبه جون بدنش آه و ناله هاش حر وفتمیخشونت م با   

به مک زدن و گاز گرفتن کنمیو شروع م رمیگیهاشو تو مشت م نهیس   

نالهیدرد و لذت م از  ... 

و از گوشش تا گردنش کنمیشکار م لباشو   

به هوا بره غشیکه  طعم خون و حس کنم و  ج یجور رمیگیگاز  م زنمویم مک   

شم کیتحر شتریب شهیو باعث م کنهیم شتریهاش لذتمو ب ناله   

دمیهاشو تو مشتم فشارم م هنیتا س دو   

گلوش تا نافش بیاز س و   

کشمیو زبون م رمیگیو گاز م زنمیم مک   

که رو بدنش کاشتم ییزخم ها رو  

چهیپیدرد بخودش م از   

تنش پاهاشو از هم باز نییسمت پا رمیم  

زدن "واژنش" و هم زمان  انگشتم و سیبه ل کنمیشروع م کنمیم   

دمیکت متا دور سوارخ "واژنش" حر دور  

گهیم یخمارو ناله مانند یصدا با   

_ اسیزود باش    

حساس "واژنشو یانگشت جا با " 



قرار شه یخوب ب زارمیم  مالمیم   

التماس کنه و  

رمیگیم یحساس "واژنشو" همزمان گاز یبه جا زنمیزبون م    

گهیو م شهیبلند م یهان ادیفر  و  

_ تمومش کن اسیتورو خدا     

دهیر مپاهاش فشا یسمت ال سرمو  

و دمیمک زدن "واژنش ادامه م به   

توش کنمیانگشتمو فرو م بالفاصله   

شهیکمرش از تخت جدا م زنهیم یغیکردم از درد ج نکارویا ییهوی چون  

به تخت کوبونهیو خودشو باز م    

گهیو م نالهیم و   

 ....  آخ تند تر تند تر عشقم_

خورهیم  یدیکون شدت کنمیو سرعتمو تند تر م رمیگیمشتم م  هیتو  نشویس   

وفتهیحال رو مبل م یو ب شهیارضا م  و   

زود ارضا شد چه  ... 

کنمیم دنیروشن و شروع به کش یگاریو س زنمیم یپوزخند  ... 

بود یعال شهیعشقم مث هم ی_مرسیهان   

باهام باشه و نخواد باز باهام باشه باری یکس شهیمگه م زنمیم یپوزخند  ... 

شمیاب نمهم خو یبا هرکس دونستنیم   

مازش مطمعن بود نکهیبخاطر ا دیاگه به چند بار کش یبا هان میرابطه جنس و  ... 



من نه عاشقش بودم نه دوستش داشتم و خودش  یقول خودش عاشقم بود ول به

رابطم باهاش فقط دونستیخوب م   

 یهه زه شمیبه مرور زمان عاشقش م کردیوقت گذروندنه و اون فکر م یبرا

باطل الیخ ... 

و کنمیآروم تر که شدم لباسمو تن م کمی   

سمت در که رمیم   

عشقم؟ یمونی_شب نمیهان  

زنمیم میشونیتو خونه محکم رو پ دهیتنها بودن ش یآور ادیبمونم که با  خواستم   

گمیم و   

_ برم دینه با   

رفته  مادیقرار بودم که به کل  یبودم انقدر نا آروم و ب دهیراه همش نگران ش تو

ترسهیم ییو از تنها بود تنهاست ... 

روشن خونه  یرو مبل و چراغا دهیش یبا جسم مچاله شده  شمیخونه که م وارد

شمیرو به رو م   

وفتهیم شینگام به صورت اشک زنمیو کنار م شیشونیرو پ یسمتش موها رمیم   

ودموقت تنهاش نذاشته ب چیکه وارد خونم شده بود ه یلعنت لعنت از روز یلعنت   

دهیبخاطر وجود ش دادمیبه خونم و نم یاومدن هان یاجازه  یحت  ... 

اومد یم شیخودم هم کم پ و  

روز ها یبرم اونم فقط بعض    

دممکن بو موندمیرابطه بود اگه خونه م کردیکه آرومم م یزیامشب تنها چ یول   

خواستمینم نویبدتر بشه و من ا دهیبا ش رفتارم  ... 

نمیشیو کنارش م ارمیدر م رهنمویپ زارمشیرو تخت م برمشیو م کنمیم بغلش   



گهیم تیو با مظلوم کنهیلحظه چشاشو باز م هی   

_ تنهام نزار گهید دمیترس ییتنها دمیترس ؟منیاومد اسی   

گمیو م کنمیبغلش م کشمیکنارش دراز م رهیگیم تشیاز مظلوم دلم  

_ نترس بخواب یچیمن هستم از ه یتا وقت نجامینترس کوچولو من ا   

کارمیم شیشونیو پبوسه ر هی و   

رهیو به خواب م زارهیم نمیرو س سرشو  ... 

رمیو به خواب م بندمیچشامو م یخستگ با  ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [17.08.19 20:18] 

# ینـــاجــ   

#part_32 

#shide  

 

تنها  دادینماجازه  گردوندیو برم بردیمنو م اسیکالس  رفتمیکه م یدو ماه هی تو

 برم

عادت کرده بودم دمیترسیم خودمم   

کنارم اسیبودن  به  ... 



عادت کرده بودم میزندگ یِ وجود ناج به   

عادت و دوست داشتم نیمن چقدر ا و  ... 

کردمیم طنتیوقتا که ش یبعض   

ازم دختر آروم و  ییبودم تنها یکال دختر آروم شدیم یهم عصب دیخندیم هم

 همدست یبود که با فر یو زمان کردیگل م طنتمیش یگاهساخته بود فقط  یساکت

دیخندیبهمون م یو گاه هیتنب یگاه کردویم خمونیمامان توب هیمثل  یاسیو  شدمیم  

.... 

ر اکثر اوقات باهام کا کردیو داشت اشکاالتمو برطرف م مینشسته بود اسی با

کردیم   

دادیم حیداشتم برام با حوصله توض یاگه مشکل و ... 

از جاش بلند شد درو باز کرد اسیرو زدن د زنگ   

شد که وارد خونه یبا اقتدار و جد یول ریقد بلند و پ رمردیافتاد به پ نگام   

گفت ریبا تحق اسیمن رو به  دنید با   

_ پر از درد سره و فرو رفتن تو لجنه یو زندگ کیخونه کوچ نیهم اقتتیل   

دمیخجالت کشکرده  یخودش چه فکر شیپ نکهیکه زد و ا یحرف با   

بودم اسیمدت که خونه  نیمن تو ا حیشرم بود چقدر وق یب چقدر   

قضاوت کنه ؟ نطوریظالمانه ا تونستیبودم چطور م دهیند یبد چیه ازش  

زد یپوزخند صدادار اسی   

صداش مطمعنم از زهر هم تلخ تر بود و   

لجن زار بمونم نیتو ا دمیم حی_ترجاسی   

حترام االنم با تمام ا رمیتو نم نیمنت و د ریما زا خورمیپول زحمت خودم و م و

رونیب دیلجن زارم بر یخودتون از خونه  ... 



نگرانش شدم دیلرزیقرمز شده بود دستاش م تیاز عصبان اسی صورت   

کوبهیدرو محکم به هم م رونیب رهیبا اخم از خونه م  مرده  ... 

زرد  عیخوردن ما از خونه شروع به یسمت قسمت رهیکه م وفتهیم اسیبه  نگام

کردیم یکم اما االن انگار داشت خودکش یول خورهیکه م دمیبارها د کنهیم یرنگ   

ونه و از خ زنهینخوره اما دستمو پس م گهیکه د رمیسمتش خواستم دستشو بگ رفتم

رونیب زنهیم  .... 

نمیشینشسته بود م اسیکه  یرو صندل رونیمن ح و   

از  خانوادشه؟ ییجزبود؟ نکنه  یک رمردیرفت؟ اون پ کجا  

از خانوادش نزده؟ یتا حاال حرف چرا  

گفته تا االن بگه؟ یزیبه من چ یاخه اون ک خندمیحرفم به خودم م نیا با  

ت توش مونده بودو به دس یزرد رنگ کم عیبود و ما زیکه رو م یوانیل کنجکاو

ره اد یپوفففف چه بو گند وفتهیم نیچ مینیتندش ب یاز بو کنمیو بوش م رمیگیم

خوره؟یم نویچطور ا  

کنمیسمت کتابام خودم و سرگرم درس خوندن م رمیم شمیاز جام بلند م کالفه  

 1به ساعت  زنمیشب  گذشته بود با تعجب زل م11ساعت از امیخودم که م به

گذشتیم اسیاز رفتن  یساعت    

گذشت و من متوجه گذر زمان نشدم زود ... 

ییمن از تنها ترسمیم ومد؟منین چرا   

کنمیبا وحشت تمام چراغا رو روشن م ترسمیم  ...  

گرفتیم میگر ییو با هر صدا کشمیترس رو مبل دراز م با   

ترسم؟یمن تنها م یلحظه فکر نکرد هی؟یکجا رفت اسی   

یبود شمیپ شهیمدت هم نیکه تو ا ییتو   



؟ییو شب نداشتم االن کجا ییترس از تنها گهیکه د یمنو به خودت عادت داد و  

تمعرف یب  ... 

برهیچطور خوابم م دونمیو نم شهیم دیشد میگر  ... 

شهیراحت م المیخ اسیعطر  یرو تخت بودم با بو پرمیلحظه از خواب م هی  

گمیخوابم  با بغض م جیگ هنوز   

_ تنهام نزار گهید دمیترس ییتنها دمیترس ؟منیاومد اسی   

گهیو م کنهیو بغلم م کشهیدراز م کنارم   

_ نترس بخواب یچیمن هستم از ه یتا وقت امنجینترس کوچولو من ا  ... 

 یچیاز ه گهیگاهم بترسم االن که کنارمه د هیو تنها تک میبا وجوده ِ ناج شهیم مگه

بندمیچشامو م ترسمینم   

مو راحت سر الیبا خ شهیم قیبه بدنم تزر یبیآرامش عج میشونیبا بوسش رو پ که

رمی.ش و به خواب منهیرو س زارمیم  ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  یون : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [17.08.19 21:35] 

# ینـــاجــ   

#part_33 

اومد رفته یآب از حموم م یکنارم نبود صدا اسی شمیم داریاز خواب ب صبح   



حموم بود   

با  شیشگیطبق عادت هم اسی کنمیسمت آشپزخونه و صبحونه رو آماده م رمیم

 کردمیم یزیه کمیهنوز  یرده بودم ولعادت ک گهیتو آشپزخونه د ادیحوله م

  خخخخ

چکار کنم اندامش تو چشمه خب   

نمیشیرو به روش و خودمم م زارمیو م ییچا  نهیشیم ادیم  

کنمیسوالش سر بلند م با  

_ ؟یخوب  

گمیو م زنمیم یلبخند   

_ یهوممم مرس   

گهیو م دهیتکون م یسر   

_ لهیکار هم تعط یامروز که کالس ندار   

دیخر میونت و بخور برصبح هیمهمون شب    

 چشم_

رمیدوش بگ هیسمت حموم  رمیاز صبحونه م بعد   

کوتاهش کنم کمی دیبلند شده بود با یادیز موهام   

اومد کامل کوتاهش کنم مامان عاشق موهام بود ینم دلم   

رمیو م کنمیاز دوش گرفتن بدون خشک کردن خودم  لباس تن م بعد   

کنمیه کردن موهام مو شروع به شون نمیشیم نهییآ جلو   

سمتم ادیو م کنهینگاه بهم م هیتو اتاق  ادیم اسیموقع  همون   

پشت سرم و شروع  ادیبه برق و م زنهیو م ارهیسشوارو از کشو در م شهیم خم

گهیبه خشک کردن موهام  و م کنهیم  



_ یخوریسرما م شهیبه بعد موهاتو خشک کن هوا داره کم کم سرد م نیاز ا   

  چشم_

کنهیخشک کردو شروع کرد به شونه کردنشون چقدر با حوصله شونه م موهامو   

داشت یبه چشاش برق خاص نگام   

زنمیآوردن موضوع موهام صداش م ادیبه  با     

_ اسی   

گفت بافتیکه موهامو م یحال در   

  هوممم_

_ شگاه؟یآرا میببر شهیم  

گهیبهم وم زنهیزل م نهییو از آ ارهیباال م سرشو   

_ ؟یچ یابر شگاهیآرا  

_ کوتاه کنم کمیموهام و    

گهیم ینسبتا بلند یو با صدا زیرو م کنهیشونه رو پرت م تیبا عصبان هوی  

_ یذره شو کوتاه کن هی یحت یحق ندار یغلط کرد  .... 

شد یاوه چه عصب اوه   

گمیم یلحن لوس با  

_ تنهیم تمیبلند شده اذ یلیخب خ  

گهیو م رهیگیم گوشمو   

_ شمینم یجوره راض چیکوچولو که ه زیزبون نر   

رو دستش که رو گوشمه زارمیم دستمو   

گمیم و  



  آخ آخ ولم تن خو بچه که زدن نداله_

گهیو م دهیتکون م یسر   

  از دست تو دختر کوچولو_

 

وم و رو موهام و با لحن آر کشهیو دستشو م بندهیبافته شدمو م یکش ته موها با

گهیم یخاص   

_ ؟یکن که کوتاهشون ستیموها ن نیا فیح  

گهیو م کشهیو با چشاش برام خط و نشون م کنهیاخم م هوی  

_ یذره شو کوتاه کرد هی یفقط حت نمیبه حالت اگه بب یوا  .... 

  

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [18.08.19 05:32] 

# ینـــاجــ   

#part_34 

کنهیپارک م اسی میدیبه مقصد رس یوقت   

گهیم یبا خوش و   

_ خانم دهیش دیخر یبه سو شیپ   

مهربون شده بود بیبود و عج ابینا یامروز از اون روزا کنمیباز اعتراف م و  



سمتش رمیو م شمیم ادهیپ   

میشیو با هم وارد پاساژ م رهیگیم دستمو   

یسمت لباس فروش میریم اول   

داشت یکیش یها یمجلس یلباسا   

زدیهر کدوم چشام برق م دنید با   

انتخاب کن _زود باشاسی   

باسن ریلباس قرمز کوتاه تا ز هی   

قشنگ بود چشمم گرفتش یلیانتخاب کردم اخهههه خ دکلته  

دمشیاتاق پرو پوش رفتم   

اومد یم دمیبه پوست سف یلیخ  

گفتیاومد که م اسی یصدا  

_ یدیپوش دهیش شدهیچ   

باز کردم و صداش زدم درو  

نگاش بهم افتاد چشاش برق زد یوقت  

کرد و گفتاخم  عیسر یول   

اریب درش  

گفتم یمظلوم یصدا با   

_ ست؟یچرا؟ قشنگ ن  

گفت یعصب   

_ پارچس کهیت هیهمه جات در اومده    

مظلوم کردم و گفتم چشامو  



_ خوشم اومده نیتورو خدا من از ا   

به چشمام نگاه کرد کمی   

ارهیم چشات آدم و از پا در گفتیم شهیاالنه که خر شه خخخخ اخه مامانم هم گفتم  

باطل اخم کردو گفت الیخ یزه یول  

_ ارینه زود درش ب یعنیگفتم نه  باری  

درش اوردم و ناراحت دادم دستش یلعنت اه  

گهیو انتخاب کن د یکیهمه لباس  نیگفت _ا و   

زاشتیروش م رادیا هی اسی زاشتمیهر کدوم که دست م رو  

کوتاه نیا   

دهینشون م یادیاندامتو ز نیا  

تنگه نیا   

بازه قشی نیا  

یرتیهمه غ نیشدم از دسش تو که ا کالفه   

جشن؟ یمنو ببر یخوایچرا م گهید یهست  

کوفتم کنه خوادیاونجا هم م حتما   

گفتم یحرص و کالفگ با   

_  هیروش  زارمیم یانتخاب کن من که دست رو هرچ یکیمن خسته شدم خودت 

یزاریم رادیا   

گهیو م رهیغره م چشم  

_ مدست یلباس مشک هیکم غر بزن بعد    

گهیو م دهیم   



 برو پرو کن_

یبلند مشک راهنیپ هیو تن کردم  لباس   

گرد بود قشی یربع تور3 ینایآست با   

بود کیو ش ساده   

نمیکن بب اس؟بازی یدی_پوشاسی   

نگام نیو اون با تحس کنمیباز م درو   

گهیو م کنهیم   

_ میانجام بد دارویخر هیبق میبر اریخوبه درب نیهم   

زنمیلب غر م ریو ز بندمیم درو   

یمن و چرا با خودت اورد یانتخاب کن یخواستیبداخالق بدجنس خو تو م اه   

  پف

اسیدست فروشنده  دمیو م لباس   

گهیجعبه د هیو همراه  کنهیم حساب   

اسیدست  دهیم   

اسهیحتما لباس  ه؟اومیجعبه چ اون   

یو کفش فروش فیسمت ک میریم   

نداد ریموضوع گ هی نیتو ا خداروشکر   

سمت میکفش رفت دیاز خر بعد   

یا نجا؟شونهیچرا اومده ا یفروش لیموبا   

گهیحتما کار داره د گمیو م ندازمیم باال  

گهیم یمدل گوش هیرو به فروشنده  لسی   



ایبه گوش دمیمن حواسمو م ارهیم اونم   

یقشنگ یهایچه گوش یکارش تموم شه وا تا ... 

داشته باشم نایاز ا یکی تونمیمن که نم رمیچشم ازشون بگ کنمیم یسع   

که دلم نخواد نمیبهتره نب پس   

سمتش گردمیبرم اسی یصدا با .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [18.08.19 09:01] 

# ینـــاجــ   

#part_35  

#yac  

ناراحته   دونستمیکه به اجبار من گرفته بود م یلباس و کفش البته لباس دیاز خر بعد

خواستیدلش اون لباس و مو  ... 

به فروشنده یفروش لیسمت موبا بردمش   

نگاش پر از حسرت و ذوق از  الیرفت سمت موبا دهیش ارهیب یچه مدل گفتم

الیموبا   

رو صدا زدم دهیدو  رنگ اورد ش  لیفروشنده از  موبا نکهیبعد از ا بود   

سمتم و گفتم  اومد   



_ د؟یسف ؟یکدوم رنگش خوبه ؟صورت   

نگاه بهشون انداخت و گفت هی دهیش   

_ دیسف   

کنهیو انتخاب م یاالن صورت کردمیم فک   

معادالتم به هم خورد یول  

و دادم به فروشنده و گفتم همون  

_ یاعتبار مکارتیس هیو  دیبراش قاب بزار  

خواستمیم هم   

و چند نوع قاب دهیتکون م یسر فروشنده  

گهیم ارهیم   

_ م بدمکارتو انجا میثبت س یکارا دیبد دیلطف کنمدارکتونو  دیتا شما انتخاب کن  

و دمیو مدارک و بهش م دمیتکون م یسر   

گمیم دهیش به   

_ از قابارو انتخاب کن یکی   

کمونه  نیگوشش رنگ هی نییو پا زهیر یکه روش پر از ستاره ها یقاب مشک هی

کنهیرو انتخاب م  ... 

دییبفرما گهیو م لیتو موبا زارهیم مکارتویس فروشنده   

کارت میکارتون و مدارک خودتون و س نمیا   

دست دمیو م یاز حساب کردن گوش بعد   

گمیو م دهیش   

_ میبر  



گمیم دهیبه ش رو   

_ ؟یالزم ندار یزیچ  

_نه ممنونگهیم   

یشیبه لوازم آرا خورهیکه نگام م میرفتیم رونیاز پاساژ ب میداشت   

تو میریو م رمیگیرو م دهیش دست   

گهیبا تعجب م دهیش  

_ کار؟یچ یخوایم یکنینم شیتو که آرا  

گمیباال و م دمیم ابرومو   

_ خواد؟ینم ؟دلتیتو چ کنمینم شیمن آرا  

گهیو م زنهیبرق م چشاش  

_ یول  ... 

گمیادامه بده رو به فروشنده م زارمینم   

_ خورهیدختر م نیکه به درد سن ا ییزایچ   

ارمیمن سر در نم دیبزار برامون   

به خودتون سپارمیم   

خندهیبود م یکه دختر جوون ندهفروش   

گهیم و  

_ شهیاسمشون لوازم آرا زایچ نیبله حتما ا   

گمیو م کنمیها اخم م  نییپا ارمیبزنم فکشو ب گهیم طونهیش پررو   

_ میدونیاسمشونو نم میاخه ما تازه از پشت کوه  اومد   

خندهیم زیر زیکه کنارم بود ر دهیش   



کنهیم افمونیو ق پینگاه به ت هیدختره  و   

گهیم ارهیلوازم و ب رهیهمونطور که م و   

_ زدن یپینگا تورو خدا دو روزه از دهات اومدن چه ت  ... 

و مسخره کنن یکس نکهیمتنفر بودم از ا    

دهات گهیم نیگفتم پشت کوه ا من   

وفتهیم دهینگام به ش سایبرات وا دارم   

از خنده صورتش سرخ شده که   

گمیم بهش  

_ خوشت اومد؟ راحت باش بخند بخند  

گفت دیخندیکه م یحال در  

_ دختره رو بگو چه باورش شده بود یباحال گفت یلیخ اسی یوا   

بود یخندم گرفته بود چه احمق خودمم   

گمیو م رمیچشم غره م بهش   

_ ننیبیخب بسه جمع کن خودتو مردم م   

گهیو م بندهیم ششوین  

  چشم چشم_

گهیلب آروم م ریز  

_ دهیجرمون م رهیصدامون تا آسمون م ابونیتو خ یاگه بدونه منو فر   

وردمیبه روش ن یگفت ول یچ دمیشن   

رسمیو بعدا  م یاون فر حساب   

دیدختره چشم سف هیجر خوردن چه شکل یبفهم که  ... 



سمتش گردمیفروشنده برم یصدا با   

زل زده بود بهمون و گفت یحالت چندش مانند با   

_ یکه خواست یاز لوازم نمیا   

حساب کنم بعد از حساب کردنسمتش  رمیم   

از در خارج بشم گفتم نکهیاز ا قبل  

_ بودم به اصل و نسبم یاگه دهات یحت  

کردمیم افتخار   

گمیم ریو با تحق کنمینگاه به سر تاپاش م هی  

_ پوشنیاز تو بهتر لباس م ایباز صد رحمت به دهات  ... 

رونیمنتظر جواب نموندم از مغازه زدم ب و  

تیشخصیب یختره حقت بود د شششیآخ .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [20.08.19 04:14] 

# ینـــاجــ   

#part_36  

رونیپامو از فروشگاه گذاشتم ب تا   



شد دهیبه هوا رفت و همه نگاها سمتش کش دهیش ی خنده   

بست ششویتو سرش که خشک شدو ن زدم  

دمیتوپ بهش   

_ کننیهمه دارن نگات م یهر هر کر کر راه انداخت یچخبرتهههه دهنتو وا کرد   

که از خنده سرخ شده بود گفت دهیش  

_ دمت گرم بابا یباحال گفت یلیخ اسی یوا  

کردم و گفتم دتریطرز حرف زدنش خندم گرفت اما اخممو شد از  

_ برسه حساب  وثید یِ به به حرف زدنشو نگاه کن من فقط دستم به اون فر

ها یزنیاخرت باشه مث التا حرف م باره رسمیدوتاتون و م  

تند چشاشو بازو بسته کردو گفت تند  

_ چشم دیغلط کردم ببخش   

گرفتمو گفتم دسشو   

_ میخوبه بر   

گفت دهیکه ش رونیب میپاساژ اومد از  

_ ؟یخریخودت لباس نم یبرا  

گفتم میرفتیم نیک طرف ماش همونطور  

_ تو بود یبرا دینه الزم ندارم در اصل خر  

ن_ممنودهیش   

و میشیم نیتکون مبدمو سوار ماش یسر   

سمت خونه میریم   

گفت دهیش میخونه که شد وارد   



_ درست کنم؟ یگشنته؟چ  

_  و میاستراحت کن یکه کم میآماده حاضر کن بخور زیچ هی کنهیفرق نم ادینه ز

میحاضر ش یمهمون یبرا   

_باشه بزار لباسامو عوض کنمدهیش   

رف غذا آماده بود الحق هم که دست پختش ح هشیاومده بود هم دهیکه ش یوقت از

کنمیباره اول اعتراف م ینداره برا   

شد میوارد زندگ دهیخوب شد که ش چه   

چشمیو م یدر اومدم هم بعد سالها طعم غذا خونگ ییاز تنها هم  .... 

میسمت اتاق که استراحت کن میلباس و خوردن ناهار رفت ضیاز تعو بعد   

دمیز کشرو بغل کردم و درا دهیش   

آرام بخش بود و عادت کرده بودم بغلش   

وابم ختو اوجِ  کردیکه فکر م یوقت کردمیکه بغلش نم ییعادت کرده بود وقتا اونم

 کردیکه فکر م دمیخندیو من تو دلم بهش م کردیاومد طرفم و بغلم م یخودش م

نهیمن مثل خودش خوابم سنگ .... 

شد زل زدم بهش نیکه سنگ نفساش   

یتم با خودم ببرمش مهموننداش دوست   

نداشتم وارد جو اونجا بشه دوست   

من مراقبشم یول  ... 

ه بودمتو وجودم خفه کرد دنشویبوس یکه بارها وسوسه  ییبه لباش افتاد لبا نگام   

بود نیریطعمش ش زنمیلبش بوسه م یو گوشه  برمیصورتش م کینزد صورتمو   

تره نیریطعم لباش ش حتما   



ر که وسوسم کا بندمیو چشامو م کنمیفکرمو از لبش منحرف مو  دمیتکون م یسر

تعجب داشت یهم که تونستم خوددار باشم جا نجایدستم نده تا ا  

شمیم داریاز خواب ب یآالرم گوش یصدا با   

سمت حموم رمیهنوز خواب بود م یکه به خرس گفته زک وفتهیم دهیبه ش نگام  ... 

بسته وارد حموم شد مهین یشمابا چ دهیدوش بودم که در باز شدو ش ریز   

گرد شده زل زدم بهش یچشما با   

متوجه یاونور نگاه کرد وقت نورویا کمی جیگ   

شد  چند لحظه  زل زد بهم نگاشو داد به باال سرم من   

خنگ یگرفت دختره  خندم   

زد و به پشت غیج هیکه در اومد  یجیگ از   

رونیو خواست بره ب برگشت   

تو دمشیدستشو گرفتم و کش که   

_ بمون یکجا؟تازه اومد   

و بسته بود تند و پشت هم  گفت چشاش  

_ بخدا حواسم نبود دیببخش دیببخش   

خباثت رو بهش گفتم با   

  چشاتو باز کن_

_چشام؟نه نهدهیش   

_ ؟یکنیباز نم  

_دستمو ول کن بزار برمدینال   

اوردم هه رتیگ ؟تازهیبر بزارم   



دوش که هول زده ریز کشوندمش   

که دستمو دورش حلقه کردمو به تنم چسبوندمش وفتهیب خواست   

کرد چشاش و باز دویکش یکوتاه غیکه براش افتاده بود ج ییهویو اتفاق  یسیخ از  

که به بدن لختم افتاده چشمش   

و گفت نییانداخت پا سرشو   

_ ولم کن نیییییه   

 واسش لب ریگل کرده بود تنم و به تنش چسبوندم دستمو بردم ز طنتمیمن ش اما

  کمرشو چنگ زدم و با لحن

گوشش گفتم ریز یآروم   

_ ؟یخودم حمومت بدم دوست دار ایب یتو که قراره حموم کن  

زدینم یتو شوک بود و حرف هموز   

حرکت بلوزش و از تنش در اوردم هی تو   

تنشه خجالت  نیگرفت حاال خوبه سوت نشیاز شوک در اومد و دستش جلو س که

یناز یعخ کشهیم   

شده  رهیخ خوردیآب روش سر م یکه قطره ها دشیت به حرکاتش و بدن سفلذ با

  بودم

حموم خواست در بره واریلحظه چسبوندنش به د هیدگرگون شده بود تو  حالم   

بدنش و با بدنم قفل کردم و که  ..... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 



#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [20.08.19 04:59] 

# ینـــاجــ  

#part_37 

#shide  

ردکآغوششو برام باز  اسیچند ماه   نیسمت اتاق و مثل ا میاز ناهار رفت بعد  

دختر سنِگ بداخالِق خوش قلب نیخودم اعتراف کردم من معتاده ا شیپ و   

شدم میزندگ یِ ناج معتاده   

خودم و خدام نیاعتراف تو دلم ب نیا یول   

از فاش شدنش ترسمیم مونهیم   

وم شدن از بودنو محر اسیعکس العمل  و   

کنارش و آغوشش در  

" کم نیبه هم میو من راض   " 

رمیبه خواب م یاسیافکار در آغوش  نیهم با  .... 

پرمیخواب م ادازیاحساس فشار ز با   

دارممممم ششییییآخ ج آخ  

آدمم نیخواب بودم به قول مامانم خوش خواب تر جیگ   

 مریخمار از خواب م ییشاو چ شیییکنم از فشار ج یبه اطراف توجه نکهیا بدون

ییییییسمت دستشو  

شدم صدا آب اومد ییدستشو وارد   



و اونور و نگاه کردم  نگامو چرخوندم که نگام نوریا کمی   

افتاد با بدن برهنه اسی به   

یکلیاووووف عجب ه ینگاش کردم جووووون عجب بدن یجیبا گ کمی   

؟با بدن برهنه؟؟؟؟ ییتو دستشو اسی  

نمیبیواب محتما دارم خ خخخخ   

خورهیکه به بدنش م یآب  

؟ییدادم باال سرش دوش؟تو دستشو نگامو  

که حمومههههه نجایا امیبه خودم م هوی  

که فرار کنم گردمیو برم زنمیم غیج هی  .... 

یاسی یشد و بعد صدا دهیدستم کش که  

_ بمون یکجا؟تازه اومد   

بمونم امیابلفضل من غلط بکنم ب ای   

بستم و گفتم چشامو  

_ بخدا حواسم نبود دیببخش دیبخشب   

_چشاتو باز کناسی   

یچشامو باز کنم که باز بدنش وا نیییه   

  گفتم

  چشام؟نه نه_

_ ؟یکنیباز نم  

 

ههههغلط کردم غلط کردم من اگه بمونم تحملشو ندارم ندارمممم نجاتم بد ایخدا   



گفتم یحالت زار با   

 دستمو ول کن برم_

دوش ریشدم ز دهیکش امیبه خودم ب تا   

ردکو چشام و باز کردم که دستشو دورم حلقه  دمیکش غیج هی وفتمیبود ب کینزد   

 دنیپچشمم به بدن برهنش که اول فک کردم توهمه افتاد قلبم شروع به تند ت باز

و گفتم نییکرد سرمو انداختم پا   

_ ولم کن نییییه   

و به بدن برهنش سمینکرد و بدن خ ولم   

یبیحس عج هیحالم خراب شد  چسبوند   

بهم دست داد شیکینزد از   

گوشم ریآرومش ز یصدا   

دادیگرمش نوازشم م ینفسا هم   

کردیم ونمید هم   

؟یخودم حمومت بدم دوست دار ایب ی_تو که قراره حموم کناسی  

حرف زدن نداشتم یمن تو شوک بودم نا و   

دیکش رونیبه خودم اومدم که بلوزمو از تنم ب یوقت   

گرفتم نمیو دستمو جلو س   

کار ممکن اما کارام دست خودم نبود نیتر احمقانه   

بارم بود نیاول شدمیم ونهید داشتم   

عکس العمالم دست خودم نبود و  

حموم واریچسبوند به د منو  



  تحملش برام سخت بود 

؟ی؟کیاز چ دمیترسیشده بود و م داریکه ب یوضع و حس نیا تحمل  

خواستیفقط دلم فرار م دونمینم  

دستش فرار کنم ریاز زخواستم     

دیو بهم چسب دیفهم که   

پاهاشو دو طرف پاهام قرار داد و ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [20.08.19 06:43] 

# ینـــاجــ   

#part_38 

دیموهام بو کش قیخم کرد سمت عم سرشو    

گفت یآروم و خمار یدم گوشم با صدا    

_ کننده.س؟ ونهیوهات دم یبهت گفته بودم بو  

حرفش و حرکتاش بودم گوشمو مسخ   

لب گرفت و شروع کرد به مک زدن به   

گرفت شیتنش آت یاز گرم تنم  

لباش یسیاز مک زدنش و خ تنم   



مور شد مور   

زدن زیر یگلومو شروع کرد به بوسه ها ریبرد ز سرشو  

و کمرش و چنگ زدم دمیکش یآه ناخواسته  

یا انهیوحش به طرز اسیکارم  نیا  با   

که پوست تنم  به سوزش افتاد دستشو برد سمت  یکرد به مک زدن جور شروع

دشیکش نییپا نمویبند سوت   

رو دستش گذاشتم دستمو   

دستش قفل کرد هیدستمو گرفت و باال سرم با  که  

کمرمو گرفت گشیدست د با   

مِن  جنبه یبارم بود و مِن ب نیاز کارش هم وحشت کرده بودم اول بردمیلذت م هم

هم ترس داشتم بردمیتجربه هم داشتم لذت م یب   

کردو زبون زد نمیس کینزد سرشو   

رفت هوا غمیج شیکاره بعد با  

گاز گرفت یا انهیبه طرز وحش نمویس   

گرفت میدرد گر از   

انگار به خودش اومد و به چشام غمیج با   

اخم کرد دستمامو با خشونت هویکرد  نگاه  

دیو درو محکم به هم کوب رونیت بکردو از حموم رف ول   

نییسر خوردم پا واریکنار د همونجا   

اتفاقات چند لحظه قبل فکر کردم به   

که بهم دست داده بود یحس به ... 

از حموم دمیکشیمن خجالت م یخدا   



و باهاش رو به رو بشم رونیب برم   

از جام بلند شدم و یحالت زار با   

در اوردم رامویلباس ز شلوارو   

شیپ یقیآبش تا دقا یکه قطره ها یدوش ریز تمرف   

گرفته بود یو به باز اسینقِص  یب بدنِ   ... 

مونده  نمیدندوناش رو س یبه باال تنم افتاد که چند جاش قرمز شده بود و جا نگام

سوختیم دمیبود و خون جمع شده بود آروم روش دست کش    

فکر نکن بهش فکر نکن دهیش   

بود اسیاتفاق ناخواسته از جانب  هیفقط  نیا ییییتونیتو م یتونیم تو   

فکر بغض کردمو شروع کردم نیتصور ا با   

شستن خودم به ... 

رونیکه تموم شد از حموم اومدم ب کارم   

تو اتاق نبود خدارو شکر اسی  

ازش فرار کرد؟ شهیم ده؟مگهیچه فا یول  

زد؟یکه تو وجودم داشت جوونه م یاز حس ای  

هیو چه اعتراف تلخ تونمیفرار کنم من بدون اون نم تونستمیکه نم اسی از ... 

بتونم دیبا تونمیحسمو م یول ... 

دمیکه برام گرفته بودو پوش یشروع کردم به آماده شدن لباس    

بلد نبودم ادیکردن ز شینشستم و شروع کردم به آرا نهییآ یجلو و   

کردم رییتغ یساده کل شیهمون  آرا با   

سرم یده باالو جمع کردم و سا موهام   



  بستم

رفتم سمت سالن دمویبلندو شال  پوش یمانتو هیو کفش و در اوردم  فیک   

اسیشد سمت  دهیکش نگام   

و اخماش تو هم بود دیکشیم گاریبود داشت س آماده   

تفاوت باشم یکه افتاد ب یکردم نسبت به اتفاق یسع   

تونستمیم دیبا یبود ول سخت  ... 

شد رهیبه صورتم خ قهیورد هنوز اخم داشت  چند دقپام سرشو باال ا یصدا با   

بود دستم داد دهیکه خر یگوش بعد  

گفت یسرد یصدا با  

_ کردم ویتوعه شمارمو برات س یبرا رشیبگ   

دمیکردم لرز خیصداش  یِ سرد از   

مبرد ادیداشتنشو داشتم  و از  یکه آرزو یگوش یذوق کردن برا یکه حت یطور   

لب زدم که تو صدام بود یبغض با   

  ممنون_

بهم انداخت و گفت ینگاه مین   

_ وفتیراه ب   

 

ر لب بکه   ییگارایسکوت بود و س میبود ریراه افتادم تمام مدت که تو مس دنبالش

گرفتیم شیکه پشت سر هم آت اسی   

سوختیم و   

کردمیرو لبش هم حسادت م گارِ یبه س یمن حت و ... 



شدیتر م یحس قو نیهر لحظه ا که دونمیفقط م دونمینم ؟یو چه جور یکِ  از  ... 

ناراحت بود؟ نمونیانقدر از اتفاق ب یعنی  

شده بود؟ تشیباعث عصبان که  

من بوود؟ ریمگه تقص یول  

امیبه خودم م نیتوقف ماش با   

جمله گفت و جلوتر از من راه افتاد هیفقط  میشد ادهیپ یوقت  

ن خودمون  حرف بز یفقط با بچه ها یشیهم کالم نم یبا هر کس ی_تو مهموناسی

یخوریهم نم شهیکه بهت تعارف م یدنینوع نوش چیه ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 
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# ینـــاجــ   

#part_39  

#yac  

فکر کردم شیپ یقیرو مبل نشسته بودم و به دقا یعصب   

بودم؟نبودم؟ مونیکارم پش از  

کردمیلمسش م شدمیم کیبهش نزد یکه وقت یحس دونمیم یول دونمینم  

تجربه کردم رهیو غ یکه با هان ییمتفاوته متفاوت با تموم حسا کامال  .... 



کردیهم نا آرومم م کردیآرومم م هم   

اون لحظه تو خلسه فرو رفتم یطور  

اصال کارام دست خودم نبود که  

ادامه بدم شتریب خواستیدلم م و  

اومدم یافتاد به خودم نم ینم ونشیگر یهاو نگام به چشم زدینم غیج اگه  ... 

یکردم بهش فکر نکنم و حت یسع   

خیشدم سرد تر از  سرد  .... 

که رو صورتش بود یکم شیآرا با   

شده بود باتریز  ... 

رو دنبالش  یرهاش کردم و رفتم سمت بچه ها و فر میشد یوارد مهمون یوقت

 ... فرستادم

آرامش بودم دنبال  ... 

اومد نشست یفر همراه   

مشغول صحبت بود یفر با   

گفتن؟یدر گوش هم م یچ  

بهش بود ناراحت بود حواسم   

بود دلخور  

دادمیداشتم با کارام اونو عذاب م یداشت اشتباه از من بود ول حق   

بود نیتنش طعمش آخ بهتر یگرم ادیواقعا دست خودم نبود باز  یول  

بود دهینو رس ی وهیم دهیش   

ر بودجسمش احساسش بِک و   



نفر من بودم نیاول کنمیفکر م نیبه ا یوقت دادیبهم دست م یقشنگ حس   

نکهیتنشو لمس کردم و با فکر ا که   

از من ریغ یکی ممکنه  .... 

اون ماله منه کشتمشیم کردمینه صد در صد گردنش و خورد م نه  ... 

کشمیم گاریو س خورمیو باز م شمیم یفکر عصب نیا از   

بود یهان رونیب امیلم از فکر متو بغ ینشستن کس با   

رو لبم نشوند یا بوسه   

میبرقص میکه خواست بر یهان شنهادیپ به   

یانداختم بغض کرده بود و زل زده بود به هان دهیبه ش ینگاه   

کرد؟یم یحسود  

؟یهم بلد یملوس حسود یزدم کوچولو یلبخند ناخودآگاه  

رن اِس حسادت تورو هم ندااحس اقتیل گهید یو نه کسا ینه هان یکاش بدون یول

 ....کوچولو

میبرقص مینگامو ازش گرفتم رفت یدستم توسط هان دنیکش با  

راحت بود المیبود پس خ یفر شیپ    

دستشو گذاشت دور گردنم یهان   

گردنم زد یرو یبوسه ا و   

_ اسیدلم برات تنگ شده بود    

منم دلم براش تنگ شده بود؟ ایخودم فکر کردم آ شیپ و  

تو خونم تمام حواسم به درساش و به خودش بود دهیوجود ش ، با نه   

کردن دنیافتاد که اومدن وسط و شروع به رقص دهیو ش یبه فر نگام   



 جز مسخره یمگه کار وثید یِ تا برقصن اون فر دنیخندیم شتریکه نه ب دنیرقص

بلد بود؟ یو دلقک باز یباز  

بود دهیلبخند رو لب ش خیم چشام   

حواسش بود یفر خوب بود که چقدر   

در عوض  یمن که نشد ول فیبود حال دوتامون خرابه حر دهیفهم دونستمیم خوب

در خندوندنِ  یسع  

و واقعا هم کارش و بلد بود کردیم دهیش  

حواست کجاست؟ اسی_یهان  

امیبه خودم م یهان یصدا با   

_ نجامیهم   

گفت نمویسرشو گذاشت رو س یبا ناراحت یهان  

_ دو ساعته شهیمنگو که باورم ن نویا   

؟یکرد رییکه تغ هیمدت شده؟چرایچ اسی یدیشنینم زدمیصدات م یهر چ یفکر تو  

گمیحوصله م یب پفففف  

_ نشده من همونم یزیچ   

ـــــاسی_یهان  

گمیم یحرفشو کامل کنه عصب زارمینم  

_ بسه کنمیگفتم تکرارش نم باریحرفمو  یهان ... 

دارهیبرم نمیسرشو از رو س دلخور   

ستین مهم  .... 

 شدیباز همه فکرم م یحواسم پرت شه ول یکم دیشا یبا وجود هان کردمیم فکر

دهیبه اسم ش یدختر  ... 



زنهیو صداش م یسمت هان ادیم یکیلحظه  همون  

بود یهان یِ در اصل مهمون یمهمون   

شتیپ امیبعدا م هیمشکل چ نمیمن برم بب اسی زمی_عزیهان   

رهیو اون م دمیتکون م یسر   

تعادلم از دست نکهیا یپرت شد بغلم برا یکیکه  نمیبرم بش خواستمیم   

مینش نیو دوتامون پخش زم ندم   

غرق  یدرشت عسل یباال نگام تو چشمها کشمینگامو م کنمیدورش حلقه م دستمو

که با تعجب اول به من بعد پشت سرش نگاه کرد شهیم   

که  وفتمیم یتو بغل ناز طونیش یبا چشمها یو به فر کنمیو دنبال م نگاهش

یبه ما زد و برگشت سمت ناز یچشمک  .... 

یعوض وثِ ید یفر  .... 

 نگاشو کنمیدستامو دور کمرش حلقه م  ستهیا یهمرام م دهیو ش ستمیا یم صاف

دستاش دوزهیبهم م   

رمیگیحرکت کنارشه دستاشو م یب   

دمیو حرکتش م کنمیرو شونم باز دستامو دورش حلقه م زارمیم و   

نمیرو س زارهیو م سرش   .... 

داره کوچولو؟ یشده بودم آغوشت چ آرومتر  

زنمیموهاش بوسه  م یخواسته رو نا   

رمیگیبا تعجب چونشو م نمیس یسیاحساس خ با  

زنمیچشاش پر از اشک بود آروم صداش م ارمیباال م سرشو   

_ ده؟یش  

دستم هیاشکاشو با  بندهیم چشاشو   



گمیم یمحکم یو با صدا کنمیم پاک  

_ تو باز کنچشا دهیش   

دیباز کرد و نگام کرد و دلم باز لرز چشماشو   

لرزونش لب زدم یچشمها از   

_ کوچولو؟ هیچرا گر  

مث من لب زد اونم   

؟یقهر نباش شهی_مدهیش  

و  کنمیدستامو دورش تنگ تر م یو حلقه  خندمیگرفت قهر؟اونم من؟ آروم م خندم

گمیو م زنمیو رو چشماش بوسه م دمیمحکم به خودم فشارش م   

_ نکن هیگر گهیمن که قهر نبودم االنم د  .... 

و  رو سرش زارمیچونم و م  نمیرو س زارهیو باز سرشو م زنهیم کیلبخند کوچ هی

دمیهمراه با آهنگ همراه خودم  تکونش م  .... 

 

# ینـــاجــ , [22.08.19 14:59] 

# ینـــاجــ   

 

#part_40 

#shide  

 

راه افتادماز رفتارش دنبالش  شیمحل یاز ب ریدلگ   

نفر 200حدودا  تیبا جمع میکه شد وارد   



به رو شدم رو   

مانتو و شال لیاز تحو بعد   

یبه من رفت سمت تیاهم یب اسی   

یبه افراد مهمون زنمیمن سرگردون زل م و  

در حال حرف زدن ایدر حال رقص بعض ایبعض   

دنیکش گاریس ای دنیتنها و در حال نوش ایبعض   

 و لمس دنینگار تو حال خودشون نبودن با هم در حال بوسا یهم دو نفر ایبعض

 هم

  بودن

چشام گرد شدو آب دهنمو قورت دادم ییصحنه ها نیهمچ دنید از   

فشار شونم به خودم اومدم با   

_ کن ایجمع کن چشاتو چشم قشنگ ح   

چطور زل زده بهشون کشهینوچ خجالتم نم نوچ   

طونیش یکه با چشا یافتاد به فر نگام  

ده بود بهمز زل   

بغلش دمیپر ادیذوق ز از   

_ دلم برات تنگ شده بود ییییییفر   

گهیو م خندهیم   

_  که تا تیاومدم خواستگار یم شهیزود به زود دلت برام تنگ م دونستمیاگه م

یکن یو رفع دلتنگ یکنارم باش شهیهم   

گمیتو سرشو م زنمیم  

_ جونت یناز یخف بابا برو خواستگار   



گهیو با آه م یسمت برهیم کشهیو دستمو م خندهیم   

_  یدگیاز ترش نمیکه به فکر ا دیازم تشکر کن دیبا دیدونیقدرمو نم چکدومتونیه

دیایدر ب  

گهیو م ادیکه آخش در م رمیگیم شگونشیپهلوش ن از  

_ خوامیشدم زن دست به زن دار نم مونیپش  

گمیم خندمویم   

 دلتم بخواد_

ستهیا یبچه ها م کنار  

دنیجوابمو م ییو با خوش رو کنمیمبچه ها سالم  به   

اشت نفره نشسته بود و تو فکر بود باز د هیتنها رو مبل  وفتهیم اسیبه  نگام

دستش بود گارشیس خوردویمشروب م  ... 

کنارش و درگوشم نشونهیو منو م نهیشیم یکنار ناز یرو مبل یفر   

گهیم   

_ ورم زنده به گ یناز بعد دهیجرم م اسیاول  یول خوادیخواهر واال من دلم م یه

کنهیم ... 

اسیآوردن برخورد  ادیبه  از   

گمیلرزون م یصدا با   

_ خودش نگفت من  شیاصال پ کردیاگه براش مهم بود منو دم در ول نم اسی

شناسم؟ینم یکس  

گهیو مهربون م رهیگیم دستمو  

_ دنبالت امیگفت ب اسیزود قضاوت نکن    

یاینم کردمیم فک ؟یتو هم هست دونستمیمن از کجا م وگرنه  ... 



تمخواسیمن توجه خودش و م ادیحواسش بهم بود اما نه ز نکهیاز ا شمیم خوشحال   

بود؟ یادیز ی خواسته  

گهیآروم م یفر  

_ دیکش گاریباز چشه که سگ شده؟خودش و خفه کرد از بس س  .... 

دمینم یو جواب نییپا ندازمیم سرمو   

م که تو بشه به دست چیفا بود که پاپحر نیتر از ا دهیفهم ینداشتم ... و فر یجواب

آورد  و گفت یدستش بود فشار  

_ شهیناراحت نباش درست م   

باال ارمیدختر سرمو م هی غیج یصدا با   

انداخت و بوسش کرد اسیکه خودشو تو بغل  یافتاد به دختر ونگام  

دهیبهم دست م یبد حس   

، حسادت بغض   

واقعا؟ یفکر کرد یخانم با خودت چ دهیش هه   

دبگم خوشکل بو تونستمیکه به جرات م یدختره رو چطور بغل گرفته دختر نیبب  

... 

بچه فکر کنه؟ یبه تو یدار توقع  

کنمیافکار بغض م نیباز با ا و   

که گفت یدختر وقت یصدا   

_ م؟یبرقص میعشقم بر اسی  

روحم شد سوهان   

که همراه دختر بلند شد یاسی و  ... 



شد دهیمن دنبالشون کشو گرفت و نگاه  اسیدختره دست   .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 
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# ینـــاجــ  

#part_41 

 

به خودم اومدم یناز یصدا با   

_ ؟یشده ؟ ناراحت یزیچ یجون چرا انقدر کم حرف شد دهیش  

گمیو م زنمیم یزور لبخند به   

  نه نه خوبم_

ارم؟یب یدنیکن برات نوش ییرایاز خودت پذ کهیچکو ی_تو خودت نباش آبجآراز  

زنهیبا اخم صداش م یفر  

 آراززز_

_چته داداش؟بدون الکل گفتمآراز   

حاال دیو گفتم دعوا نکن دمیخند   

خورمینم نه  ... 



سر رفته بود و بچه ها همه رفتن برقصن حوصلم   

میتشسته بود یو ناز یمنو فر فقط   

بخاطر من نشسته یفر دونستمیم و  

تنها نباشم که   

گفت دیبرگشت سمتم و نگاه کالفم و که د یفر  

_ ؟یحوصلت سر رفت خواهر  

گمیو لوس  م دمیتکون م یسر   

_ یاوهوم داداچ  

گهیو م کشهیو لپم و م خندهیم   

_ میپاشو برقص   

گمیو م وفتهیم یبه ناز نگام   

_ برو برقص ینه با ناز   

یسمت ناز گردهیبرم یفر  

گهیشوخ رو به من مبا لحن  کنهیاخم م یناز   

_ یدیبهم شوهرمو دزد یزل زد هیچ   

دلم برات بسوزه؟ یدیهم خودتو مظلوم نشون م حاال  

گهیم طنتیباال و با ش دهیو م ابروش  

_ اگه جات بودن بدون چون و چرا دست شوهره  میقد ینوچ نوچ هوو هم هووها

برقصن که کونه هوو بزرگه بسوزه رفتنیو م گرفتنیرو م  ... 

گهیم وخندمیم   

_ ادیحالت جا ب کمیبرو  زمیبرو عز   



گهیو م بوسهیو لباش و م یسمت ناز شهیخم م یفر  

_ یینفره اونم تو هیقلب فقط  نیدل مهربونت خانمم صاحب ا یفدا   

فروشمینم دهیمثل ش دهیبه صدتا ترش دتویتاره گند هی   

یتو شکم فر زنمیو من محکم م کنهیو بوسش م خندهیم یناز   

گهیم کنهیمنو بلند م گشیوبا دست د رهیگیدست شکمشو م هیبا  یفر  

_ با کمربند کبودت کنم میپاشو پاشو بر فهیآخ آخ ضع   

وفتمیو دنبالش راه م خندمیم   

گهیدور کمرش و م زارهیو م رهیگیم دستامو  

_ نجایا زارمیمنم دستمو م نجایدلبندم دستتو بزار ا   

رو موهام زارهیدستشو م و  

کشهیموهامو م   ... 

گمیو م خندمیم   

_ ممنونم یبدجنس دوست داشتن   

گهیو م زنهیم یلبخند  

_ چشم قشنگه میچاکر   

خندونهیو منو م ارهیو اونو در م نیو ادا ا ارهیدر م یمسخره باز یکل   

کنهیو پرتم م چرخونهیدور م هیمنو  هوی   

شم دستاشو دورم حلقه نیپخش زم نکهیقبل از ا وفتمیم یکیبغل  تو   

هیاسی فهممیاز بو عطرش مو  کنهیم  

ارمیسرمو باال م یکاره فر نیاز ا شوکه   

یکه با خنده تو بغل ناز  یکه اونم شوکه.س بعد به فر اسینگاه به  هی اول   



گردونهیو روشو برم زنهیم چشمک  .... 

کنهیدستاشو دور کمرم حلقه م ستمیا یصاف م اسیحرکت  با   

حرکتم یازش دلخورم و ب هنوز   

زارهیو م رهیگیتامو مدس اسی که   

شونش رو  ... 

گمیو با خودم م نشیرو س زارمیم سرمو   

_ اسیبود  نتیرو س نجایمن ا یکاش فقط جا  ... 

رنیگیرو موهام اشکام از هم سبقت م اسی یبوسه  با   

جنبه.س ینکن وابسته ترم نکن قلب من ب نکارویبا من ا اسی نکن   

یآروم  یو با تِن صدا ارهیمرو چونم و سرمو باال  زارهیدستشو م اسی   

زنهیصدا م اسممو   

_ ده؟یش  

بندمیصداش و چشمامو م یقیاز موس شمیمن مست م و   

و  هشیمال من هم نم ستیمال من ن اسی گمیآوردن اون دختر به خودم م ادیبه  با

ادنیز میتلخ زندگ یو اعترافا یچه اعتراف تلخ گمیباز م ... 

گهیم یمحکم یو با صدا کنهیپاک م اشکامو   

_ چشاتو باز کن دهیش  

مخالفت کنم؟نه تونستمیم   

دلشو داشتم نه جراتشو نه  .... 

کنمینگاش م کنمیباز م چشامو   

کوچولو؟ هی_چرا گرزنهیم لب  



زنمیمثل خودش لب م اسیندارم  توینگو من طاقت سرد هیچرا گر نگو  

_ ؟یقهر نباش شهیم  

زنهیبوسه م و رو چشمام چسبونهیو منو محکم به خودش م خندهیم   

گهیم و   

_ نکن هیگر گهیمن که قهر نبودم االنم د   

 و سرمو زنمیم یمن؟ لبخند یِ و من مخالفت کنم ناج یبخوا یزیتو چ شهیم مگه

و  شمیشده م قیکه به قلبم تزر یو آرامش شیو غرق مهربون نشیرو س زارمیم

شمیو من  آروم تر م ارهیمنو با خودش به حرکت در م اسی  .... 

مینیشیسر جامون م میریم رهیگیدستمو م اسیموم شدن آهنگ ت با   

کنهیو دستشو دور شونم حلقه م نهیشیکنارم م اسی نباریا   

گهیم طنتیبا ش یفر   

 خوش گذشت؟_

گهیبا اخم بهش م اسیو  خندمیم   

_ ؟یبه تو چه فضول  

گهیو م یسمت ناز چرخونهیبا قهر سرشو م یو فر خندنیها م بچه   

_ که افسرده شدم بغلم ایعشقم ب  

دست که نمک نداره نیا بشکنه   

بهش  کردن و بچه ها هیگر کنهیبا ادا شروع م یو فر کنهیو بغلش م خندهیم یناز

گهیلب م ریو ز زنهیم یلبخند اسی  خندنیم  

_ فرصت طلب وثِ ید  .... 
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از نشستنمون و یا قهیچند دق هنوز   

اسمشو  یشد حت دایاون دختره پ یمن نگذشته بود که باز سرو کله  یِ خوش

دونستمینم   

 کهنیمکث کرد از چشاش معلوم بود از ا هینگاش که به من افتاد  اسیسمت  اومد

هیو عصب ستیهستم خوشحال ن اسیکنار    

کردو گفت اسیرو به  یلبخند زورک با   

_ با چشم ؟ویکنینم یمعرف زمیعز   

من اشاره کرد به   

کردو گفت اسیبه من بعد  ینگاه اسی   

_ من یهم خونه ا دهیش  

رو به من گفت و   

_ و دوست من یمهمون زبانیم یهان ... 

قشنگ بود مثل خودش هیاسمش هان پس   

هم خونه بودم هیمن فقط براش  آره   

شترینه ب یخونه ا هیبود  قتیحق   



یچه نوع دوست دونهیفقط خدا م یدوست ول هی یهان و ... 

کنمیکه جلوم بود سر بلند م یدست با   

که منتظر بود یبه هان و   

جان دهی_خوشبختم شیهان   

گمیو م زنمیم یزور لبخند به  

  ممنون_

م ه یدیفهم یبخصوص وقت دنمیاز د یفکر نکنم خوشبخت باش دمیتو دلم ادامه م و

اسمی یخونه ا   

و گفت و گرفت اسی دست  

_ عشقم ایهمراهم ب   

زد یاشاره ا یتکون دادو بلند شد و به فر یسر اسی   

دونمیبود؟نم یچ منظورش   

 سایبود که حواسش به من باشه برو  نیمنظورش ا دیدل خوش کنم که شا خوامینم

جون یخوش بگذره با هان   

شد دهیباز نگاِه سرکشم دنبالشون کش و   

شدیرو مس یدنیکه انواع نوش یقسمت  رفتن   

انداخت اسیبغلش  ودستاشو دور گردن  ینشست و هان یرو صندل اسی   

بهم دست داد یمن احساس خفگ و   

اورد  یبه حرکت در م یهان یبرهنه  یکه دستشو رو پاها اسیرفت سمت  نگام

با عشوه رو گردن یو هان   

و دستش و به قسمت   یهان ی نهیسرشو برد سمت س اسیو  زدیبوسه  م  اسی

حرکت داد و یکوتاه هان رهنیپ ریز .... 



نمیبب تونستمیبستم نم چشامو   

از جام بلند شدم کردیداشت خفم م بغض   

متوجه شدو گفت ایمه که   

_ ده؟یش یریکجا م  

تکون دادم و کالفه گفتم یسر   

_ هوا بخورم کمی اطیتو ح رمیم  

اینکن زود ب ری_باشه مراقب خودت باش دایمه   

گفتن به   

  باشه_

اطیسمت ح رمیو م کنمیم اکتفا   

تاب اونجا بود رفتم  هیبود چشمم خورد به قسمت پشت ساختمون  یبزرگ اطیح

  سمتش و نشستم

به آسمون کردم و با بغض گفتم رو   

_ حسرت داشتن تو دلم بمونه؟ دیبا شهیچرا؟جرا هم ایخدا   

شد لیتبد هیبه گر بغضم   

شدم؟ اسی یوابسته  نجوریشد که ا یچ اصال   

ماه 5ودم حساب کردم حدودا خ با   

بودم اسی یماه بود که خونه  5 آره   

بده که معتاِد محبتاش معتادِ  حق   

بشم آغوشش  .... 

پرمینفر از جا م هی یصدا با   



_ ؟یکنیم هیخانم کوچولو چرا گر شدهیچ  

که کنارم نشسته بود کردم و دست بردم سمت صورتم و  ینگاه به دختر هی

ماشکامو پاک کردم و گفت   

_ دلم گرفت هوی دونمینم   

زدو دستش و اورد جلو و گفت یلبخنده با نمک دختره   

  سما هستم_

گرفتم و گفتم دستشو   

_ دهیش  

مثل خودت ی_چه اسم قشنگسما   

کشمیم رونیدستامو از دستش ب زنمویم یلبخند   

یبا قد متوسط ابروها یدختر سما   

کردیم داشت و جذابشون یکه برق خاص یمشک یو چشما یکمون   

برجسته بود یعمل کرده و لبا ینیب   

تا شونه یشراب یموها و  .... 

_چشات چقدر محشرن دخترسما   

گمیو م زنمیم یخجالت لبخند با   

_ دیممنون لطف دار   

گهیرو شونم و م زارهیتر دستشو م کینزد ادیم   

_  ستیلطف ن نکهینفرم پس جمع نبند دوم ا هیمن  نکهیچش قشنگ اول ا یه

ون عالمه عسل از ا هیتو  شهیانگار غرق م شهیم رهیآدم که به چشات خ قتهیحق

ها نایریعسل ش   

دنیبه خند کنهیشروع م و   



خندمیکه به کار برده بود م یمثال از  

زن؟یکه اشک بر ستیعسال ن نیا فیح نی_آ بخند آفرسما  

گمیو م نییپا ندازمیم سرمو  

_ ارهیکه خدا اشکمو در م ستین فیح دیشا   

گهیسمت خودش و م گردونهیمبر منو  

_ شک بنده هاشن که ا ارهیاشک بنده هاشو در نم چوقتیخدا ه ماینوچ نوچ نداشت

ارنیبنده ها رو در م ...  

بود قتیهم راست گفت حق واقعا   

گمیم   

  اوهوم حق با توعه_

گهیو م کنهیباز م ششوین  

_ یهم خودت فتهیحق با منه خودش شهی؟همیفکر کرد یبله پس چ  ... 

بهیدختره غر نیبود ا یپر انرژ چه   

دیچه موقع سر رس و   

جون دهیش یشیغرق م ی_باز که دارسما   

گمیو م زنمیم یلبخند   

_ یرسیسر م یغرق شم که ه یزاریتو نم  

گهیو م خندهیصدا م با   

_ نجاتم قیآره آخه کارمه غر   

گهیتعجب م با   

_ ؟؟؟؟ییییییجد  



نیچه خوش خندس ا رهیخندش به هوا م باز  

_نه بابا چه زود باورت شد هااسم   

گمیو م کنمیم اخم   

  برو عمتو دست بنداز_

بهم زنهیگرد شده زل م یدهن باز و چشا با  

گمیو م امی.....زود به حرف م خورمیجا م تمیمیاز صم خودمم   

_ منم رو زبونم افتاده زنهیحرف م نجوریاز بس ا هیفر ریهمش تقص دیببخش   

گهیو م خندهیم  

_ ؟یهست یها پس دوست فر یبابا خوشم اومد تو هم زبون درازنداره  بیع  

_ بخدا پرهیاز دهنم م یگاه ستمینوچ من زبون دراز ن   

؟یخوریحاال چرا قسم م زمی_باشه عزسما  

_ ؟یشناسیو م یمگه فر یراست دونمینم  

گهیباال و م دهیم یبا حالت با مزه ا ابروهاشو   

_ اسه؟و نشن اسیبا معرفِت  یکه دارو دسته  هیک  

یکه با هان وفتمیم اسی ادی باز ...... 
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رونیب امیاز فکر م زدیکه سمارو صدا م یشخص یصدا با   

باهات خوشحالم ییاز آشنا یلیخ زننیجان دارن صدام م دهی_شسما  

شمیخوشحال م میدر تماس باش یداشتمنه دوست  یشماره  نیا   

گمیو م زنمیبهش م یلبخند   

_ زنمیباهات خوشحالم حتما زنگ م ییممنونم بابت حضورت و از آشنا   

گهیو م زنهیرو لپم م یبوسه ا سما   

_ دوباره چش قشنگه دارید دیبه ام   

رهیم و  .... 

سما و حرفاش بهتر شده بود یِ ا قهیبا وجود چند دق حالم   

 شتریب دیهم خونم و نبا هیکه باورم شد من فقط  ییجا رمیم  میو مستق شمیم بلند

ت تو صورت یلیس هیمثل  قتیحق یوقت ینداشتم ول دیببافم از اولش هم ام ایرو

شهیم دهیکوب   

یشکنیم ییجورا هیو  کشهینداشتت هم پر م دیام همون  ... 

اشتند یداشتن چه حوصله ا یچه جون دنیرقصیداشتن م یعده ا هنوز   

دل خوش داشتن که من ندارم هیهم  دیشا ! 

 و اسیبغل  ریکه ز یفر دنیکه بچه ها نشسته بودن با د ییبرم طرف جا خواستم

شمینگران م شمیم خکوبیگرفته بود سر جام م   

شهیقرار تر م یقرارم ب یدِل ب و   

گفت تیبا اخم و عصبان یفر رسنیبهم م یو ناز یفر   



_ هان؟ دهیش یکجا بود  

تعجب از رفتارش گفتم با   

_ هوا بخورم اطیرفتم تو ح   

گفت یبه ناز رو   

_ زود باش اریب لمونویوسا لشونویبرو وسا  

ستیبارش ن نی_باشه عشقم لطفا آروم باش اولیناز   

گهیکالفه م یفر  

_ معطل نکن یزود باش ناز دهیآخر خودشو به کشتن م   

_چشم چشمیناز  

گهیم رو به من یدوباره با اخم وحشتناک یفر  

_  اسیبه  بهیهمه آدم غر نیا نیب رتیغ یخبر مرگم مِن ب یچرا بهم خبر نداد

؟ یاومد چ یسرت م ییقول دادم مواظبت باشم اگه بال  

گمیبغض م با   

_ درباره خودت حرف نزن نجوریا یفر   

 ینیبیم اطیح رمیگفتم م اینخواستم مزاحم شم من به مه یبود یسرگرم ناز دیببخش

نشده میزیکه چ   

جا به جا  زدویلب با خودش حرف م ریو که ز اسیو  دهیم رونینفسشو ب کالفه

گهیو م کنهیم  

_  چیاومد زود رفت و بهم نگفت در ضمن تو ه شیپ یبراش کار ایخبرش مه

 ریبگ و اسیکمکم دست  ایکلمه رو به کار نبر حاال ب نیا گهید یستیوقت مزاحمم ن

ادیب یتا ناز اطیح میبر   

گفت یاومد رو به فر نیپففففف باز ا دیسر رس یهان که   



_ ستیبمونه اول بارش که ن نجایا یزاشتیخب م   

دهیبا اخم جوابشو م یفر   

_ ارهیبفهمه پدرمو در م اسی مونهیهم تنها م دهینه ش  

گهیکه تو صداشه م یو با حسادت کنهینازک م یپشت چشم یهان  

_ من بمونه شیپ اسیخودت  شیجون و ببر پ دهیخب ش   

گهیو م دهیتکون م یکالفه سر یفر  

_ شهیم یعصب یشناسیو که م اسی   

دهیو ادامه م زنهیم یپوزخند   

_ شو خوش گذشت خداحافظ الیخیپس ب یدیکه د تشویعصبان   

سمت سالن رهیبا حرص م یهان  

گهیرو به من م یفر   

_ ؟یهست یمنتظر چ گهیدست بجنبون د  

گمیو م رمیگیبغلشو م ریو ز اسیطرف  رمیم   

_ میبر چشم   

گهیلب م ریز یفر  

_ بزار بمونه گهیمشروب به خوردش داده و م یآشغال کل یعوض   

بزنم گردنشو خورد کنم گهیم طونهیش .... 

گفت یبم  یخمار نگاشو داد سمتم و با صدا یبا چشا اسی   

_ تو یدار یخوشکل یجوووون چه چشما   

لب گفت ریبا خنده ز یبا تعجب نگاش کردم و فر من   

  توله_



قهیبعد از چند دق اطیسمت ح میترف   

اورد لمونویوسا یناز  

گفت یرو به ناز یفر   

_ امیم اسی نیمنم با ماش دیایمن دنبالم ب نیرو ببر با ماش دهیش   

دستمو گرفت و گفت یناز   

  باشه_

حرکت کرد یو بعد از سوار شدن پشت سره فر نیسمت ماش میرفت   

_ انقدر شل و ول بود؟ اسیچرا  یناز  

خورد؟ ادیچرا انقدر ز اصال  

نکبت بود یاون دختره  ری_تقصیناز  

حواسش سر جاش بود خوردیهم که م ادیحواسش بود ز اسی یسر هر   

احمق یدختره  نیا دونمینم نباریا   

بمونه  اسیکنه  یکار خواستیکرده بود از سر حسادت م یخودش چه فکر شیپ

که موفق نشد ششیپ   

و ادامه داد دیخند  

_ شت به نقشه شومش برسهجون نذا یفر   

دمیاز حرفاش سرمو تکون م جیگ   

حسادت کنه؟ یواس چ یهان  

ییبا تنها کردمیم کاریخونه چ رفتمیم دیمن تنها با موندیم اسیاگه  یوا   

ترسمیم ییکه از تنها یمن   

شکرت که نموند ایخدا   



تو اتاق میو برد اسی یدر خونه باز کردم و با کمک فر میدیرس یوقت   

مونممن ب یخوایاصال م ایافتاد بهم زنگ بزن باشه؟ یخوابه اگه اتفاق دهی_شیفر   

گمیو م زنمیم یلبخند  

  نگران نباش برو حواسم هست_

گهیسمت درو م رهیم ینگران با   

_ باش اسیپس مراقب خودت و   

بندهیم درو   

کنمیسمت اتاق لباسامو عوض م رمیم   

کشمیدراز م اسیرو تخت کنار  رمیم   

گهیو م کنهیو باز مچشاش اسی   

  گرمه گرممه_
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کنمیباز م رهنشویپ یسمتش و دکمه ها شمیخدا حاال چکار کنم؟ خم م یا  

رو دستم زارهیدستشو م که   

گهیم یخمار و بم یصدا با   

_ ؟یکنیم کاریچ  

گمیو م دارمیرمب دستشو   

_ ارمیلباساتو در م ست؟دارمیمگه گرمت ن   

وفتهیو باز چشاش رو هم م گهیم یهوم هی   

ارمیاز تنش در م رهنشویپ یبدبخت با   

المصب نهیسنگ چقدر   

ارم؟یدرش ب وفتهیبه شلوارش م نگام  

 شمکیشلوارشو  م پیو بعد دکمشو ز کنمیکمربندش و باز م بندمیچشامو م پففففف

نییپا   

ارمیشلوارش و از پاش در م دمیآب دهنمو قورت م کنمیباز م چشامو   

نشسته بود میشونیهوا عرق رو پ یو تو خنک دیلرزیتنم م تموم .... 

 

و چشامو  کشمیم یقیو نفس عم کشمیو کنارش دراز م رمیگیاز بدنش م چشم

بندمیم  .... 

کنمیبا وحشت چشامو باز م نهیشیم نمیکه رو س یدست با   

اسیبه  زنمیت زل موحش با   

تو مشتش گرفته بود نفسم بند اومد نمویدستش که س و  



شمیم یروان نیخدا تا صبح من از دست ا یا   

زده بود مهیباز روم خ مهین یچشا با   

زد و گفت یلبخند   

_ ؟ییتو دهیش  

 و دارهیبرم نمیکه دستش و از رو س  دمیبگم نه پس عمته سرمو تکون م خواستم

البا دهیبلوزم و م  

گمیرو دستش و با ترس م زارمیو دستمو م شمیم زیخ میوحشت ن با  

_ ؟ یکنیم کاریچ یدار اسی  

زنهیتوجه به حرفم دستمو پس م یب   

گهیباال و م دهیم نمیهمراه با سوت یشتریبا شدت ب بلوزم   

  هومممم چه خوشکل و خوش فرمن_

هلش بدم اونور و زار زدم کنمیم تقال   

بره یفر زاشتمینم کاش   

کنهیقفل م رو تنم و پاهامو با پاهاش ندازهیخودشو کامل م نهیبیتقال کردنمو م یوقت   

کشهیو بو م نمیس نیب برهیسرشو م و   

اومممممم گهیو م زنهیزبون م و   

گمیلرزون م یو با صدا نالمیم  

_ ستین تیحال یمست ؟تویکنیم کاریچ یتورو خدا ولم کن دار اسی   

گهیو خمار م زنهیمهام چنگ  نهیخشونت به س با   

_ ممممیخوش بگذرون کمی میخوایفقط م ستمممیمن مسسسست ن  

کنمیحرفش با  وحشت نگاش م دنیشن با   



که تو مشتش بود نفسمو بند اورد نمیدرد س و   

و با دستش به  گمید ی نهیبه لب گرفت و شروع کرد به مک زدن و س نمویس

دادیگرفته بودو فشار م یباز  

و و غرق شدم ت گرفتیتموم تنم نبض م زدیکه م ید با هر مکدست خودم نبو حالم

گفتم و  یکه آخ دیو با دندون کش نمیغرق شدم نوک س ینیریش یلذت تو خلسه 

تر شد و یجر   

نمیس یکیسراغ اون  رفت  .... 

نمیسرش افتاد رو قفسه س هوی   

واب خبهش کردم  ینگاه فمیبه خودم اومدم لعنت به لعنت به من که اتقدر ضع هوی

  بود

برداشتمو گذاشتن رو بالشت نمیدادم و سرشو از رو س رونیب نفسمو   

اونور ندازمیم پاهاشو   

شدم و لباسمو مرتب کردم زیخ مین   

 دمیترسیبهتر بود م نجایا دمیاز جا بلند شدم و رفتم تو سالن  رو مبل دراز کش و

بشم مشیکنه و من احمقانه تسل یبشه و کار داریباز ب   

شم؟یم میرفت چرا من در برابرش زود تسلگ بغضم   

ترسم؟یاز کارش هم م برمیهم لذت م چرا  

و قلبم قاطعانه جواب داد :نه شدم؟یم مشیبود باز هم تسل اسیجز  یکس اگه  

که مهمون چشام بود ییاشکها با   

نشم نیبهش فکر نکنم و رسوا تر از ا شتریو بستم که بخوابم تا ب چشام ... 
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پرمیاز خواب م یدیسردرد شد با   

شدیداشت از درد منفجر م سرم   

رو صدا زدم دهیش  

_ دهیییییش دهیش  

ت نگام به ساع شمیدختر؟؟؟؟؟ نگران م نیکجاست ا ستشین کنمیبه کنارم م نگاه

زد؟ بشیدختر کجا غ نیا من یصبح خدا 5 وفتهیم   

بود؟  چخبر نجایتنم بود ا ریبلند شم که نگام افتاد به خودم فقط لباس ز خواستم

 یانمشروب لعنت بهت ه یهان یمهمون ادیم ادمی بندمیسرم م دیچشامو از درد شد

کنمیو پا م ارمیشلوارک در م هیسمت کمد و  رمیکرده بودم م یرو ادهیباز ز   

ره کجاستدخت نیا نمیبب برم  

رو مبل رو به رو شدم دهیش یسالن که شدم با جسم مچاله شده  وارد   

ده؟یخواب نجایچرا ا نیا   

کردم؟ یمست بودم کار شبید نکنه  



و  ندازهیکه دستاش و دور گردنم م کنمیسمتش از رو مبل بلندش م رمیم یییلعنت

رو تخت  زارمشیم برمشیو م زنمیرو موهاش م یبوسه ا نمیرو س زارهیسرشو م

تو اتاق گردمیو برم خورمیمسکن م هی   

کشمیدراز م کنارش   

ساده و  یبا اون ماکس شبید کنمیسمتش و بغلش م کشونمیقرار خودمو م یب

دختر اون جمع بود نیباتریساده به چشمم ز شیآرا   

که گفت وفتهیم یهان ادهی  

_ م تره؟اون از من مه یعنیپامو بزارم خونت؟ گهید یزاریدختر نم هیبخاطر   

داد بزنم که نه فقط اون که همه بدونن آره مهمه خواستیم دلم   

م پس مال من بود صاحبش من بود دهیبرام مهم ترن ش یو امثال هان یاز هان دهیش

گهید یمنه نه جا یتو خونه  نجایجاش ا  .... 

زنمیاز رو صورتش کنار م موهاشو   

گمیلب م ریز و   

_ کردم؟ تتیاذ شبید یچشم عسل  

ستیحرکاتم دست خودم ن کنمیمست که م ستمدونیم  ... 

گمیو باز م زنمیم یپوزخند   

؟یخود دار هم بود یدختر در حالت عاد نیتو در برابر ا مگه  

"نه دمیکه به خودم م یباز جواب و " 

کنهیم کالفم  ... 

با عشوه هاش خرم کنه تونهیکس نم چیکه ه یدختر اسی من   

شدن بهم و نداشته و نداره کینزدجرات  یخودم نبوده کس لیتا با م و  ... 



 و شدیمن م کیباعث تحر زشیساده ناخواسته ندونسته همه چ یکوچولو دهیش اما

بار من بودم که  نیاول یدختر کردیبدنم لمس تنش و طلب م یتک تک سلوال

  لمسش کردم

اونقدر استاد شده بودم که بفهمم و  

نه یک ادیم لمیف ینه ک یباره اولشه ک یک  ... 

سم ح نیا دونستمیو م کردیتر م صیقسمت بود و منو حر نیبرام لذتبخش تر نیا و

ستیهوس ن یاز رو  ... 

 ازیبودم مست بودم ن یکه عصب ییبود وقتا یمدت تنها کس نیا یهه هان یهان

کنم یداشتم خودم و خال   

تنم بود ریبود  و تنش که ز یتنها راهش رابطه بود هان و  ... 

؟یبا بچه طرف یخانم فکر کرد یهان  

چخبره؟اون آدمه خودخواه به کمک تو دمیمن نفهم و  .... 

نکرده بود که ممکنه دستش برام رو بشه نجاشویفکر ا هه  ... 

حرف زده بودم و حواسش بود که ناخواسته یشد از قبل با فر خوب   

نمونم تهیاون عفر یخونه  شبید   

که اون آدم و  تو  میخانم منتظر همون روز یهان رسمیوقتش حسابت و م به

دیدر افتاد یبا بد کس دیکشیانتظارشو م  ..... 

زنهیم شیبزنه بد ن شیمار بشه ن یاسی دونهیآدم م اون  .... 

رونیب امیتو بغلم از فکر م دهیتکون خوردن ش با   

زنهیاسمم و صدا م یخواب آلود یصدا با  

_ اسی  

زنمیبهش م یلبخند   



  هومممم کوچولو_

گهیو م بندهیم چشاشو   

  تشنمه_

زنمیو صداش م ارمیآب م وانیل هی براش   

_ خانم؟ دهیده؟شیش  

تکون  هیبا  کنمیسمتش و موهاشو نوازش م شمیشد خم م نیکه خوابش سنگ باز

زنمیکوچولوو صداش م  

_ ؟ی؟خانم دهیش   

کنهیو چشاشو باز م گهیم ییییهوم هی   

 پاشو مگه تشنت نبود ؟_

آب آوردم برات  

پرسهیو ازم م کنهینگاه به خودش م هیو  پرهیش ماز جا هوی دنمید با   

_ ؟یخوب  

گمیبهش م رو  

_ خانم؟ دهیبد باشم ش دیمگه با  

سره  هیو  رهیگیآب و از دستم م وانیو ل  رونیب دهیراحت نفسشو م الیخ با

خورهیم  ... 

هول کرد و به خودش نگاه کرد؟ دیمنو د یچرا وقت کنمیَشک نگاش م با  

کنه؟یو بغلم م نهیبیم باره اوله که منو مگه  

را چاز تعجب چشام گرد شد  خوابهیو م کنهیو بهم پشت م دهیآب و دستم م وانیل

کنه؟یم نیهمچ  

سمتم گردونمیرو شونش و برش م زارمیسمتش دستمو م دمیکش خودمو   



_ ه؟یرفتارا چ نی؟ا ده؟چتهیش  

گهیم یبداخالق با   

_ بخوابمممم خوامیم اسیولم کن   

گمیبا خودم م و شمیم الیخیب عجب   

که بد اخالق شده ودهیپر حتما   

زدیو غر م یریبهونه گ ای کردیم یبداخالق ای شدیم ودیوقت پر هر   

 کنمیسمت خودم و دستامو دورش حلقه م کشونمشیو م کشمیکنارش دراز م پفففف

کنمیم یو سع   

 ..... بخوابم
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پرمیاز خواب م یشزنگ گو یصدا با   

برهیخواب م نویرو آب ببره ا ایدن کنمیم دهینگاه به ش هی و ... 

چمیپیکه خودمو خوب شستم حوله رو دورم م یسمت حموم وقت رمیم   



 هنوز خواب بود دهیبودو ش 8نگاه به ساعت کردم  هیاز حموم  رونیب رمیم و

بره کالس؟ خوادینم  

زنمیسمتش و صداش م رمیم   

_ نمیپاشو بب دهیش دهیش  

و باز صداش دمی.س تکونش مدهیکردِن ش داریلحظه ب نیعذاب تر پف  

زنمیم   

_ دهههههیش   

گهیبسته م یو با چشا گردهیبرم   

 هووووم_

و .... استغفرهللا هوم   

_ ها شهیم رتید ؟یتو مگه کالس ندار گهیپاشو د   

گهیو م خوابهیم دمر   

_ بخوابم خوابمیم رممممینم   

تا کنکور مونده بود یمن سر درسش حساس بودم مدت کم کنمیم اخم   

رم؟ینم گهیخانم م و  

گمیرو باسنش و م زنمیم محکم  

_ مگه دست خودته؟ یرینم یغلط کرد نمیپاشو بب  

هفته تا اتمام کالسات مونده هیتا زمان کنکورت نمونده همش  یزیچ  

اشنکن زود ب یتنبل پاشو  ... 

زارهیو دستش و م پرهیاز جاش م هوی   

گهیباسنش و با اخم م رو   



_ ییییوحش  

گفتم ینسبتا بلند یبا صدا ؟یمن گفت وحش به  

_ ؟یگفت یچ  

گهیو م کنهیدرشت م چشاشو   

_ ییییگفتم وحش هیحواسم نبود فکر کردم فر دیببخش   

ش از به خودباشه ب طونیهر چقدر ش یفر دونستمیم نکهیبا ا شهیم دتریشد اخمم

دهیاجازه رو نم نیا  .... 

وسط ارهین یو الک یبهش بفهمونم که اسم کس خواستم .... 

زنمیلب م یسمتم عصب کشونمشیو م رمیگیدستشو م مچ   

_ ؟؟؟ییییهست یمیصم یحد با فر نیتا ا ؟توییییفر ییییگفت ییییچ  

گهیم یآروم یبهم و با صدا زنهیو زل م کنهیچشاشو مظلوم م هوی   

_ دیببخش یآخه سرم داد زد یگفتم که دعوام نکن یخدا نه نه الکنه ب  ... 

نم لقمه چپش ک هیبهم دوست دارم  زنهیزل م نطوریو ا کنهیچشاشو مظلوم م یوقت

طونیش یکوچولو   

گمیم یآروم اما عصب یاخمم و صدا با   

_  یبش یمیاونقدر صم چکسسسیه کنمیم دیتاک چکسیبا ه یباشه حق ندار ادتی

م دش اجازه بده به دستت چه برسه باسنت دست بزنه وگرنه هم تورو هکه به خو

؟یدیفهم کشمیو کنه م یغلط نیکه همچ یاون   

دهیدهنشو با صدا قورت م آب   

گهیو م دهیتکون م یسر  

_ دمیآره آره فهم   

گمیو م کنمیو ول م دستش   



_ ر شودست و صورتت و ب کنمیبوسم کن و تا صبحونه رو آماده م ایحاال ب نیآفر

  و آماده شو تا برسونمت

سمت  کنهیو فرار م شهیو زود از جاش پا م کنهیسمتم و لپم و بوس م ادیم

یبهداشت سیسرو   

 دمیتکون م یسر دیبچم خجالت کش کردیبار بود که بوسم م نیاول رهیگیم خندم

صبحونه رو آماده کنم رمیم   

نرویب ادیم دهیش و همون موقع کنمیاز آماده کردن صبحونه لباسامو تن م بعد   

_ یچقدر طولش داد گهیزود باش د   

نتونستم حموم کنم شبی_ددهیش   

دوش کوتاه  گرفتم  هی   

_ معطل نکن نیساعت و بب شهیم ریصبحونه داره د ایزود باش آماده شو ب   

گهیسمت لباساش و م رهیم   

_ امیچشم االن م   

گمیدستش و م دمیم شویاز خوردن صبحونه گوش بعد   

_ و  یکه ازش استفاده کن دمیخر یاونور بنداز نورویکه ا دمیات نخربر نویا

میکه الزمه با هم در تماس باش ییوقتا  ... 

گهیو م رهیگیو ازم م یگوش  

_ ممنون رهیم ادمیآخه عادت نکردم    

گمیسمت درو م رمیم   

_ میبر   

بعد از رسوندن میشیم نیماش سوار  

سمت کافه رمیم دهیش  ... 



گفتم نمیاسیرکت کال استعفا دادم و به داداش از اون روز تو ش بع  

زارمیپامو اونجا نم گهید  .... 

میستیکرد درسته کنار هم ن یآور ادیداد و باز بهم  میحرفاش دلدار با   

تا آخر عمر پشتتم شهیهم یول  ... 

بهم زنگ زد گفت ناخواسته  نیاسیروز قبل از اومدن پدر بزرگ به خونم  تا

 ادی...وقراره پدربزرگ ب زدهیحرف م یکه با گوش هدیپدربزرگ و شن یحرفا

 .... خونم

نداشتم یازش ترس ادیمهم نبود ب برام ... 

مراقب باشم شتریب نکهیبا خبر دومش و ا یول  .... 

میدیکش ینقشه ا یمشورت با فر با   

زودتر از اون دو نفر نیاسیبه لطف  و   

میعمل شد وارد  .... 

دمید یو کنار ناز یکافه وارد کافه که شدم فر سمت رمیو م کنمیو پارک م نیماش   

گهیو م شهیبلند م شیذات یبا مهربون شهیکه متوجه حضورم م یسمتشون ناز رمیم  

_ ؟یخوب زمیسالم عز  

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ جان خوبم یخوبم ناز   

گمیم نیکه با اخم زل زده بود به زم یبه فر رو  

_ خم نکناتاقم واس من ا ایاخماشو نگا گمشو ب   

شنومیسمت اتاق و زمزمه شو م رمیم   

ناز بکشه منت بکشه انگار نه انگار  کمی ستیتوله مث آدم بلد ن وثِ ی_دیفر

  نگرانش بودما



گمیلب م ریو ز زنمیم یلبخند   

_  نیتو پررو تر از ا یمن ندار یبه منت کش یازیمن تو که ن قیشف قیرف

یکنار بکش یمحل یکه با ب ییحرفا  ... 
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رو لبم زارمیم کنمیو روشن م ارمیدر م گارمویو س نمیشیم زیم پشت   

به دودش شمیم رهیو  خ زنمیم پک   

کردتو زیدردونتو عز ینیبب ییکجا بابا   

کنن؟یم ییبه چه کارها مجبور  

اش ک خورمیم نیبدم وگرنه بد زم یو با بد یمجبورم جواب بد یببخش بابا ول منو

یبود یبابا وقت یبود   

دادیدخالت نم یبه خودش اجازه  یخوب بود و کس یچ همه  ... 

م؟ینبدون شما چکار ک دینگفت ینبود نیاسیو فکر منو  یخوبم تو هم رفت مامانِ   

رحم تر یرحمه آدماش ب یب یلیخ ایدن :) 



امیم به خودم یفر یصدا با  

_ یباز که غرق شد   

گهیو م رهیگیاز دستم م گارویس  

_ انقدر نکش یخودتو خفه کرد گهیبسه د   

_ ستیمهم ن الیخیب   

گهیو م زنهیم یزهرخند  

_ من مهمه یو برا ستیتو مهم ن یبرا یچیه دونمیآره م  

_ و بگو دیخبر جد کنهیباز شروع نکن سرم درد م یبسه فر  

ه کار انداخت؟ب نارویدورب ؟یرو فرستاد دختره  

گهیو م نهیشیم   

_ دهیآره حله ناجور هم رو مخش کار کرده داره کم کم پا م   

_ هاریانجام بده و مدارکو ب نکارویتر ا عیبهش بگو سر میوقت ندار ادیز یفر   

خونت ادیهر ساعت ب ای_باشه تو حواست باشه ممکنه هر لحظه یفر   

  حواسم هست_

ر برم بانکس هیمن  یندار ی_خوبه اگه کاریفر   

کنمینگاه به ساعت م هی   

_ دهیبرو دنبال ش دیطول کش ینه برو اگه کارت تا دو ساعت   

گه؟یبه چشم امر د ی_ایفر  

_  ابونیحرف بزنه و تو خ یالت یبد ادی دهیباره آخرت باشه به ش نکهیا گهیامر د

دیهر هر کر کر راه بنداز  

یفر سهیبعد دهنت سرو ی دفعه   



لب گفت ریز یفر   

_ هن لقد   

بلند گفت و   

_ رفته گ ادی نمیگفتن ا ابونیحتما تو خ گهیکردم آخه بچس د یبابا من چه گناه یا

که؟ یشناسیوگرنه تو منو م  

_ دارم؟ یزیت یرفته که گوشا ادتیاونم دهنش مثل تو قرصه  نکهیاوال ا  

گفتیلب م ریز داشت   

دمیدارم بهت اخطار م نیهم یبرا شناسمتیبله کامال م نکهیا دوم   

قبل رفتن زنگ بزن بهش فرستمیبرو به کارت برس شمارشو برات م االنم  

؟یبراش گرفت ی_به به گوشیفر  

گهیمبارکه من برم د یکرد یخوب کار   

زمیِکرم بر کمیکنم ِکرم بدنم کم شده  تشیاذ کمی ینره بفرست ادتی شمارشو  .... 

_ تو برو فقط برو یشیاز دست تو آدم نم   

 ییییزنیچرا م رمیعشخم دارم م یفرستادو با نازو ادا _اوک یبا عشوه بوس یفر

یبوس با   

زنمیسمتش و داد م کنمیپرت م خودکارو   

_ چندش رونیگمشو ب   

دهیو دست تکون م رونیب رهیو م خندهیم  .... 

از حساب کتابا رفتم کمک بچه ها بعد  

ز ودن اب ومدهیهنوز ن دهیو ش یفر میکرد لیظهر بود که کافه رو تعط 12 ساعت

خورنیم یناهار چ دمیبچه ها پرس  

ارهیو بهش گفتم با خودش ناهار ب یزدم فر زنگ   



که با بچه ها خوردم گفتم ییاز چا بعد   

_ دینکن دارمیتا باز شدن کافه ب کنهیبخوابم سرم درد م کمی رمیبچه ها من م   

؟یخوری_پس ناهار نمآراز  

_ خستم دینکن دارمینه ب   

اش_برو داداش راحت بآراز   

اتاقه دراز  یکه گوشه  یسمت تخت رمیسمت اتاق و  م رمیم دمیتکون م یسر

بندمیو چشامو م کشمیم   

دنیافکار پراکنده تو ذهنم جوالن م باز   

و و و دهیش یپدر بزرگ هان نیاسیمادرم  پدرم   

هِ ینشدم ُکل ونهیاز افکار د نکهیهم پفففف   .... 

کنم و به خواب برم یذهنمو خال کنمیم یو سع دمیتکون م سرمو  ... 
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 بود یچ دونمیرو دماغم فک کنم رفت  نم کشمیرو دماغم دست م یزیاحساس چ با

  حوصله چشم باز کردن نداشتم

نکنه پشه.ش یییرو دماغم لعنت زنمیاومد رو دماغم کالفه با دست م باز  

که پشه نداشت؟ نجایا کنمیم اخم  

شنومیم یزیر یخنده  یصدا که   

رفته ته موهاشو گ نمیبیرو م دهیش کنمیچشامو باز م کمی ه؟یک نیا نمیکن بب صبر

  بود و آورد سمت دماغم

بهش زنمیو با اخم زل م کنمیو چشامو باز م رمیگیلحظه مچ دستشو م هی تو   

گهیو م بندهیم چشاشو  

_ اینش یغلط کردم اقا غلط کردم عصب   

؟یزیریچرا کرم م یترسیهمه م نیا نیگرفت آخه تو که ا خندم  

نه دهیاومد اما از ش یصدا م واریوگرنه از د هیفر ریتقص همش  .... 

کنمینم یحرکت گمینم یزیچ ینیبیم یوقت   

بهم زنهیو زل م کنهیو خودشو مظلوم م کنهیچشاشو باز م آروم   

نگاه کنه؟ نجوریرو ا گهید یکینگاش نکنه  یبرا هریضعف م دلم  

حق نداره حق ندارههههه نه .... 

و دو طرف کمرشو  کنمیمچ دستشو ول م بندهیچشاشو م عیکه سر شمیم زیخ مین

کنمیو بغلش م رمیگیم   

رو شکمم نشونمشیم و  

زنهیکوتاه م غیج هیو  کنهیو باز م چشاش   

گمیرو لبش و م زارمیم دستمو   

_ رونیب رهیصدات م سییییه   



دهیباشه تکون م یبه معن سرشو   

گهیم یلوس یکه با صدا دارمیدستمو برم و   

_ ؟یزنیاقا اجازه منو که نم  

گمیو م کشمیلپش و م خندمویم   

_ نزنمت دمیقول م ینکن تیو منو اذ ینکن یطونیاگه انقدر ش ... 

گهیو م کنهیباز م ششوین   

_ کنمینم یطونیش میمن دخمل خوب   

نمیشیم مویریگیم کمرشو   

گمیبه لباش و آروم م زنمیو زل م برمیصورتش م کینزد صورتمو   

_ یلوس حرف بزن یایعشوه ب نطوریا یکس شیبه حالت اگه جز من پ یوا  

دهیش شکونمیم گردنتو   

گهیو آروم م دهیو از هم فاصله م لباش  

  چشم_

 خوره؟یم هخوریبرنم ییبه جا کیبوس کوچ هی کنهیم ونمید دنشیبوس ی وسوسه

"نه دمیخودم جوابمو م " 

رو تخت نشونمشیو م کنمیو بلندش م زنمیبوس رو لباش م هی عیسر   

گمیسمت در و م رمیو م کنمیشوک زده رو رها م ی دهیش و   

_ تیو عشوه گر تیزبون نیریتاوان ش نمیا   

سمت آشپزخونه رمیبعد از شستن  دست و صورتم م رونیب رمیاز در م و   

بود یالحق که  دست پختش عال کردیو آماده م کیاد  کداشت مو دهیش   



و کوچول یسرشو بلند نکرد عخ دهیها متوجه حضورم شدن و سالم دادن اما ش بچه

کشهیخجالت م   

زنمیو صداش م دمیخباثت به خرج م کمی   

_ دهیش   

گهیو م کنهیباال و دستپاچه نگام م دهیم نگاشو  

  بله_

_ بخورم اریبرام ب یزیچ هیگشنمه    

گهیو م خچالیسمت  رهیم  

_ کنمیظهر سهمتو نگه داشتم االن برات گرم م یاز غذا    

_ گرمش نکن ادیز   

گهیرو گاز م زارهیکه غذا رو م همونطور  

  چشم_

از خوردن ناهار رفتم کمک بچه ها بعد  .... 

میسمت خونه راه افتاد دهیهمراه با ش یلیتعط ساعت   

گفتم دهیزنگ خورد رو به ش میراه گوش نیب   

_ زنهیداره زنگ م هیک نیرو بردار بب یگوش دهیش   

حالت صورتش عوض  یاسم رو گوش دنیو برداشت حس کردم با د یگوش دهیش

  شد

ی_نوشته هاندهیش   

یبهش گفته بودم بهم زنگ نزنه مگر در مواقع ضرور خواست؟خوبهیم ی؟چیهان  

.... 

_ کریجواب بده بزار رو اسپ   



کریداد و گذاشت رو اسپ جواب   

اسی_الو یهان   

_ صدات چرا گرفته شده؟یچ یبله هان   

ستیخونه ن یحالم بده خودتو برسون کس اسی_یهان  ... 

دشیجد لمیف هه .... 

_ امیدارم م یاوک   

یسمت خونه هان رمیو م زنمیم دور   

گهیم دهیش که  

_ ؟یخونه خودت بر یمنو بزار شهیم  

خونه؟ نه تنها تو خونه؟ بزارمش  

کنه یکار تونهیاون احمق نم نطوریهست اخوبه که  نکهیا و   

_ راحت تره المیخ ینه همرام باش  .... 
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رونیبه ب زنهیو زل م شهیم ساکت   

_ ده؟یش  

گهیسمتم و م گردهیبرم  

 هومم_

_ اد؟یبدت م یدش تو از هاناوال که هوم نه دختر خوب بله بع  

گهیو بعد م کنهیسکوت م کمی  

_ نیبهش ندارم فقط هم یحس خوب دونمینم اد؟نهیبدم م  .... 

یکوچولو حق دار یدار حق   

میدیرس یوقت پرسمینم یزیچ گهید   

گمیم دهیبه ش رو   

_ یبهش دار یو به قول خودت حس بد ادیخوشت نم دونمیم دهیش نیبب   

راه من باشاگه ممکنه االن هم یول   

بهم کمک کن باشه؟ و  

گهیو م زنهیبهم و لبخند م زنهیم زل  

_ از  کمیبتونم  شمیحاضرم و خوشحال م شهیکمک به شماست من هم یاگه برا

 .... محبتاتو جبران کنم

گمیو م زنمیم یمهربون لبخند یکوچولو   

_ منو جمع  باریماه  6من چند نفرم؟ بعد گذشت  ریبگ میاول تصم نکهیاول ا

نه بارهی یبندیم   

من جبران تموم محبتامه و  یبرا یدانشگاه قبول بش یدرستو بخون نکهیدوم ا و

چشه یهان مینیشو بب ادهیزحمتاته حاال هم پ  ... 



 شهیمکه در باز  زنمیو م فونیزنگ آ یسمت خونه هان میریو م شهیم ادهیپ همراهم

سمت در میریم دهیهمراه با ش _ 

 و یو لباس خوابه تور دهیکه رو مبل دراز کش یهانسالن که باز کردم با  در

بود رونیتن کرده  و تمام دارو ندارش ب یکوتاه  ... 

زنمیسمتش و صداش م میریو م رمیگیرو م دهیو دست ش زنمیم یپوزخند هه   

_ ؟یهان  

گهیو م کنهیصدام چشاشو باز م دنیشن با   

  عشقم_

کنهیو اخم م کنهیسکوت م وفتهیم دهیتا نگاش به ش اما   

گهیبه من م رو   

_ ؟یچرا اورد نویا  

گمیباال و م دمیم ابرومو  

_ س دهیاسم داره اسمش ش نیاوال ا   

میریباشه پس ما م تیزیفکر نکنم چ یتو که از منم سالم تر دوما   

زنگ بزن یاز سر کار اومدم و خستم بهت گفته بودم اگر کار واجب داشت تازه  

.... 

مکن زتی_عشقم خواستم سوپرایهان   

گمیو م کنمیم اخم   

_ نه وقتشو دارم نه حوصلشو یدونیم   

رمیم االنم  .... 

گهیکه م شنومیآرومشو م یسمت در سالن صدا رمیو م رمیگیرو م دهیش دست  

_ دختره رو چرا اورد نیشانس ا نیاه بخشکه ا ....... 



هه زنمیم یپوزخند   

و چشامو بستمچند لحظه  سرمو گذاشتم رو فرمون  یبرا میکه شد نیماش سوار  ... 

دستشو گذاشت رو شونم و گفت دهیش   

_ چشامو باز کنم نکهی؟بدون ا یخوب   

گمیم   

  خوبم اما خستم_

گفت یبا ناراحت دهیش   

_  رمیمن با آژانس م ششیبرو پ یلطفا اگه بخاطر من نموند یموندیم ششیکاش پ

امشب و هی کردمیسر م یجوریخونه   ... 

کاش دهیدلت بودن ش یادگو س یدلشون به پاک ایلیخ کاش  ... 

گمیو م کنمیو حرکت م کنمیو روشن م نیماش   

  هم بخاطر تو بود هم بخاطر خودم_

که یدیحالش خوب بود د اونم   

برسم خونه و بخوابم خوادیفقط دلم م االن   

گمیو م زنمیم یخمد زهر  

_ همه الیخیب  ... 

نکرد چمیفقط گوش کرد و چه خوب که سوال پ دهیش  ... 

دمیلباس بالفاصله رو تخت دراز کش ضیبعد از تعو میدیرس یوقت   

چشامو بستم و   

؟یخوریشام نم اسی_دهیش  

_ بخوابم تو برو شامتو بخور خوامینه خستم م  



بخوابم؟ شهیم ستیمنم گشنم ن زهی_امم چدهیش  

گمیو م کنمیباز م چشامو   

_ اب؟خانِم خوش خو یریگیاز من اجازه م دنیتا حاال واسه خواب یاز کِ   

گهیرو تخت و م نهیشیم ادیم   

_ یتنها باش یبخوا دیگفتم شا  

گمیو م کنمیسمت خودمو بغلش م کشونمشیم رمویگیم دستشو   

_ فکر نکن زایچ نیبخواب و به ا ریبگ  

گهیو م کنهیو دورم حلقه م دستش   

_ یممنون بابت همه چ   

مسپاریو خودمو به دست خواب م بندمیو چشامو م زنمیموهاش بوسه م رو .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [22.08.19 16:12] 

# ینـــاجــ   

#part_50 

#shide  

اسیروزا  نیا گذرهیم میبرگشت یکه از خونه هان یاز اون شب یهفته ا هی   



چشه  دونمینم  زنهیآروم حرف م یبا فر ای کشهیم گاریتو فکره و س همش

رمینگرانشم کم طرفش م   

شدهیازش بپرسم چ ترسمیو من م  هیعصب بیروزا عج نیا هیعصب   

گردمیو برم رمیم یوقتا با فر اکثر   

کالس رمیکه م هیهفته ا نیآخر گهید ی هفته  .... 

زنمیبهش زنگ م وفتمیسما م ادهی   

دهیزنگ کامل نخورده که جواب م هی هنوز  

 بله_

گمیخنده م با   

_ بزار بعد جواب بدهکالس  کمیالاقل بزار دو تا زنگ بخوره    

د؟یکارتون و بگ ومدهیبه شما ن ایفضول نی_اسما  

_ ریبگ لیتحو کمیو خشک خانم خانما  یاوه چه جد   

میدیم یشهردار لیتحو 9ساعت  میریگینم لی_ما تحوسما   

گمیو م زنمیم غیج هی   

  آشغال عمتههههههه_

گهیو م خندهیم   

  خدارو شکر عمه ندارم چش قشنگه_

گمیو صدامه مکه ت یحرص با  

_ کنم تتی؟ مثال خودم خواستم اذ یکرد تیو اذ یمنو شناخت یبد یلیخ  ... 

گهیو م دهیسر م یبلند ی خنده  

_ نکن ادشیرو ما پ میخانم ما خودمون ختمش دهیش   



گمیلب م ریز   

_ وثید   

یکشیتو دختر خجالت نم یادب ی_نوچ نوچ چه بسما   

گمیم یزبون دراز با   

_ یکه بکشنوچ گذاشتم برا تو    

ستین یتو مرامم تک خور میکشیبا هم م دمتید ی_انشاهلل وقتسما   

گمیناز م با  

_ بعد نقشه بکش ینیبزارم منو بب دمیافتخار م نیاول بب   

 شدیم دیچش قشنگ؟داشتم نا ام یخوب کنمیلهت م رمیگی_توله رو نگا ها مسما

یزنگ بزن کردمیفکر نم   

_ گهید یشدن هفته  نیدرسام سنگ کمی بودم و ریدرگ کمیخوبم ممنون راستش    

شمیتمومه راحت م هی   

زمیعز هیکاف یکه زنگ زد نی_همسما  

 گرویهمد ما فقط اسم دهیو ادامه م خندهیم میشیآشنا م شتریب مینیبیم گرویهمد حاال

میدونیم   

گفتیراست م رهیگیم خندم  

_ رونیب میبا هم بر یایهوم راستش حوصلم سر رفته بود گفتم ب   

دمیادامه م یحن مظلومل با  

_ ؟یایم  

 هشیتموم م فتمیش گهیساعت د هی_خب مظلوم نشو که دلم کباب شد آره حتما سما

دنبالت امیبگو کجا ب   

اجازه نگرفتم اسیمن هنوز از  یخدا کنمیفکر م کمی   



_ نداشته باشه یاگه اشکال کنمیخب برات اس ام اس م   

بود مارستانیب یصدا ادیپشت خط صدا م از   

 یکار امتمیقطع کنم منتظر پ دیکردن با جمیمنتظرم االن پ زمیعز ی_اوکاسم

گلم یندار   

_ خداحافظ کنمینه قطع م  

_خداحافظ چش قشنگسما   

 یکو در جواب با  رمیگیو ازش اجازه م زنمیزنگ م اسیو به  کنمیو قط م تماس

نرویباهاش برم ب خوامیم نکهیو ا گمیبا سما م موییمختصر نحوه آشنا یریم  ... 

و  ینکرد فقط گفت مراقب خودت باش و زود برگرد به شب نخور یمخالفت اسی

کافه یایب خوادینم   

سما فرستادم رفتم آماده بشم یتشکر کردم و آدرس و برا ازش  .... 

رونیب رمیتک زنگ سما از خونه م با   

نمیبیمنتظر م نیسما رو تو ماش و   

گمیو م شمیم سوار   

  سالمممممم_

گهیطرفمو م گردهیبرم   

_ ؟ یسالم زبون دراز خوب   

_ سر رفته بود ها یحوصلم حساب یکه اومد ؟ممنونیاوهوم تو خوب   

گهیو م خندهیم   

  منم خوبم خواهش خانم در خدمتم_

مم؟یکجا بر خب  

_ خودت انتخاب کن ستمیو بلد ن ییجا ادیمن ز دونمیاومممم نم   



گهیو م کنهیو روشن م نیو ماش دهیتکون م یسر   

_ توپپپپپپ یجا هی برمتتتتیبه چششششم خانم خوشکلههههه االن م ییییا  .... 

گمیو م خندمیم   

_ بسکتبال ایتوپپپپ فوتبال    

گهیو م کشهیو لپم و م خندهیم   

_ طونیش ییییا   

ا ت کنمیم شیبه خوندن و منم همراه کنهیو همراش شروع م زارهیآهنگ شاد م هی

 شتذایو اون مسابقه م نیبا ا یو سما ه میورجه وروجه کرد یبه مقصد کل دنیرس

گرفتیو حالشونو م  .... 

با  گذشتیکنارش بودم بهم خوش م یو وقت یبود مثل فر یدختر پر انرژ سما

ه ک کردیبرخورد م یمیاما اونقدر صم میدیدیم گرویبار دوم بود که همد نکهیا

کردیاحساس خجالت و ازم دور م  .... 

اشم بداشته  مانهیه تونسته بودم باهاش ارتباط صمبود ک میفرد زندک نیسما سوم  

 ...و من ممنونش بودم

 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [23.08.19 00:15] 

# ینـــاجــ   



#part_50 

پارک کردو گفت  سما   

_ ؟ میبر  

بود یباز لیسمت پارک پر از وسا میریم میشیم ادهیو پ دمیتکون م یسر   

گمیم خندمویم   

_ م؟یکن یباز نجایا مونیسما اورد  

گهیو م خندهیم طنتیش با  

_ مممم؟یآره مگه ما دل ندار  

ه و خنده و مسخر یباز یسمت سرسره ها و تاب بعد از کل میرفت میباش بر زود

میداد بر شنهادیسما پ یباز   

که تو پارک بود یا کافه    

از نشستن سما گفت بعد   

_ شتریب ییآشنا یبرا میخب خب بر   

گهیاهم اهم م هیباال و  ارهیم سرشو   

_ هستم یسما آذر نجانبیاهم اهم ا   

مارستانیسالمه پرستارم و در حال حاضره تو ب 25 ....  

کنمیم یکارم عاشق کارمم تنها زندگ مشغول  ... 

گهیلرزون م یصدا با  

_ و  یمادرم فوت کرد پدرم دوباره ازدواج کرده خوب برام سخت بود کس یوقت

داره که تنها نباشه ازیپدرمم ن کردمیمادرم کنم  و باز درک م نیگزیجا   

آشنا شدم یسالم بود اون موقع دانشجو بودم با چند تا  دختر شهرستان 18   



قبول کرد یکردم به سخت یخونه اجاره کنن پدرم و راض خواستنیم که   

دوست داشتم مستقل باشم  کردمیتر بودم در کنار درس خوندن کار هم م راحت

عادت کرده  گهیمن د یموفق هم شدم درسم که تموم شد پدرم خواست برگردم ول

 و کنمیم یاجاره کردمو دارم زندگ کیکوچ تییسو هیکردن  یبودم به تنها زندگ

زنمیبه پدرم سر م یگاه  ... 

گمیو م زنمیم یلبخند شهیساکت م و   

 .... متاسفم بابت مادرت_

و تپدر هه  ی"درسته فقط مادرم مرده ولراستش منم پدرمادرمو از دست دادم  خب

اونم برام مرده ستیچند ماه اصال سراغمم نگرفت مهم ن نیا " 

خونمیسالمه دارم برا کنکور م 17 و   

نیهم کنمیم یزندگ یاسی شیپ و  ... 

 تو یریخب تاث یول کردمیکه فکر م یهست یزیجانم کوچولوتر از اون چ ی_اسما

نداره مگه نه؟ مونیدوست  

گمیو م زنمیلبخند مروش  به  

_  یدوست چیکافه ه یو بچه ها یو فر یاسیخوشحالم من جز  یلینوچچچ اتفاقا خ

 ...ندارم

؟یفقط مهمون بود ای ینیتو هم لزب یجانم منم خوشحالم راست ی_اسما  

  خب راستش آره_

بدم  حیرو توض زایچ یلیخ ستیسختم ن گهید نطوریراحت شدم ا شیییی_آخسما

شتریب کمیسخته از  کمیآخه   ... 

بود رو به سما گفتم اسیزنگ خورد  میموقع گوش همون   

_ لحظه هی دیببخش  

زمی_راحت باش عزسما  ... 



و جواب دادم یبود گوش اسی   

_ اسیالو    

؟ییکجا دهی_شاسی  

خسته بود صداش   

_ شده یزیتو کافم با سما چ  

یناز دهی_شاسی .... 

شمیم نگران  

_ ؟یکنینگرانم م یدار اسی یچ یناز  

مارستانیبه ب ای_باسی .... 

گمیلرزون م یصدا با  

_ شدهیتورو خدا بگو چ اسی  

گهیکالفه م اسی  

_ ایفقط ب دهیش   

گمیرو به سما م کنهیقطع م و   

_ دیبرم ببخش دیسما سما با  

برمتی؟ من م یری_آروم باش دختر رنگ به روت نمونده کجا مسما   

گمیو م شمیجام بلند م از   

_ مارستانیب .... 

گهیبعد از حساب کردن م شهیهم بلند مهمرا سما  

_ کنمیکه کار م هیمارستانیگلم ب میبر   

زمیعز میبر   



 یخندون و مهربون ناز یچهره  ریُمردم و زنده شدم همش تصو میبرس یوقت تا

  جلو چشام بود

نشده باشه شیزیچ ایخدا ایخدا ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [23.08.19 00:15] 

# ینـــاجــ   

#part_51 

پارک کردو گفت  سما   

_ ؟ میبر  

بود یباز لیسمت پارک پر از وسا میریم میشیم ادهیو پ دمیتکون م یسر   

گمیم خندمویم   

_ م؟یکن یباز نجایا مونیسما اورد  

گهیو م خندهیم طنتیش با  

_ مممم؟یآره مگه ما دل ندار  

ه و خنده و مسخر یباز یز کلسمت سرسره ها و تاب بعد ا میرفت میباش بر زود

میداد بر شنهادیسما پ یباز   

که تو پارک بود یا کافه    



از نشستن سما گفت بعد   

_ شتریب ییآشنا یبرا میخب خب بر   

گهیاهم اهم م هیباال و  ارهیم سرشو   

_ هستم یسما آذر نجانبیاهم اهم ا   

مارستانیسالمه پرستارم و در حال حاضره تو ب 25 ....  

کنمیم یرم عاشق کارمم تنها زندگکا مشغول  ... 

گهیلرزون م یصدا با  

_ و  یمادرم فوت کرد پدرم دوباره ازدواج کرده خوب برام سخت بود کس یوقت

داره که تنها نباشه ازیپدرمم ن کردمیمادرم کنم  و باز درک م نیگزیجا   

آشنا شدم یسالم بود اون موقع دانشجو بودم با چند تا  دختر شهرستان 18   

قبول کرد یکردم به سخت یخونه اجاره کنن پدرم و راض خواستنیم که   

دوست داشتم مستقل باشم  کردمیتر بودم در کنار درس خوندن کار هم م راحت

عادت کرده  گهیمن د یموفق هم شدم درسم که تموم شد پدرم خواست برگردم ول

 و کنمیم یگاجاره کردمو دارم زند کیکوچ تییسو هیکردن  یبودم به تنها زندگ

زنمیبه پدرم سر م یگاه  ... 

گمیو م زنمیم یلبخند شهیساکت م و   

 .... متاسفم بابت مادرت_

و تپدر هه  یراستش منم پدرمادرمو از دست دادم "درسته فقط مادرم مرده ول خب

اونم برام مرده ستیچند ماه اصال سراغمم نگرفت مهم ن نیا " 

خونمیسالمه دارم برا کنکور م 17 و   

نیهم کنمیم یزندگ یاسی شیپ و  ... 



 تو یریخب تاث یول کردمیکه فکر م یهست یزیجانم کوچولوتر از اون چ ی_اسما

نداره مگه نه؟ مونیدوست  

گمیو م زنمیروش لبخند م به  

_  یدوست چیکافه ه یو بچه ها یو فر یاسیخوشحالم من جز  یلینوچچچ اتفاقا خ

 ...ندارم

؟یفقط مهمون بود ای ینیتو هم لزب یجانم منم خوشحالم راست ی_اسما  

  خب راستش آره_

بدم  حیرو توض زایچ یلیخ ستیسختم ن گهید نطوریراحت شدم ا شیییی_آخسما

شتریب کمیسخته از  کمیآخه   ... 

بود رو به سما گفتم اسیزنگ خورد  میموقع گوش همون   

_ لحظه هی دیببخش  

زمی_راحت باش عزسما  ... 

و جواب دادم یبود گوش اسی   

_ اسیالو    

؟ییکجا دهی_شاسی  

خسته بود صداش   

_ شده یزیتو کافم با سما چ  

یناز دهی_شاسی .... 

شمیم نگران  

_ ؟یکنینگرانم م یدار اسی یچ یناز  

مارستانیبه ب ای_باسی .... 



گمیلرزون م یصدا با  

_ شدهیتورو خدا بگو چ اسی  

گهیکالفه م اسی  

_ ایفقط ب دهیش   

گمیرو به سما م کنهیقطع م و   

_ دیبرم ببخش دیما سما باس  

برمتی؟ من م یری_آروم باش دختر رنگ به روت نمونده کجا مسما   

گمیو م شمیجام بلند م از   

_ مارستانیب .... 

گهیبعد از حساب کردن م شهیهمراهم بلند م سما  

_ کنمیکه کار م هیمارستانیگلم ب میبر   

زمیعز میبر   

 یخندون و مهربون ناز یه چهر ریُمردم و زنده شدم همش تصو میبرس یوقت تا

  جلو چشام بود

نشده باشه شیزیچ ایخدا ایخدا ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [23.08.19 00:15] 



# ینـــاجــ   

#part_52  

 

شمیم ادهیپ نیزودتر از ماش میدیرس یوقت   

صبر کن دختر گهیسما م که   

طبقه دوم میریسما م یپرس جو با   

پاهام توان حرکت نداشت دمیکه د یزیبا چ یول   

کردیم هیداشت گر زمیعز یِ فر یفر  

کردنیم هیبه بچه ها افتاد اونا هم داشتن گر نگام   

ه سما ک وفتمیبود ب کیکه به سرم زد نزد یگشتم نبود از فکر یچشم  دنبال ناز با

بغلم و گرفت ریز   

که متوجه من شد اومد سمتم اسی   

هامو گرفت شونه   

_ آروم باش لطفا دهیش   

چنگ زدم و با بغض گفتم راهنشیپ به   

_ بگو که حالش خوبه اسی   

جوابم سکوت بود و سکوت یول   

یسمت فر رمیو م شمیجدا م ازش   

کردیم هیداده بودو گر هیتک واریبه د نیزم رو  

صداش زدم آروم   

_ یفر  



دیچشاش قرمز شده بود نال کنهیبا صدام سر بلند م یفر : 

_ تنهام گذاشت یدیرفت د یدید دهیش   

کنمیو بغلش م شهیم دتریشد میگر  

آروم یو به حرفا زنمیبغلش زار م تو   

دمیگوش م یقرار فر یب و  ... 

اومد سمتم دستم و گرفت و بلندم کرد اسی  

_ ینیاتو که بدتر از  یبد شیدلدار دیتو االن با زمیبلند شو عز دهیبلند شو ش    

نهکیو بلندش م رهیگیو م یفر دست  

_ وادش و نداشت ما خان یجز ما کس یناز میکارهاشو انجام بد دیبا قیبلند شو رف

هسخت دونمیخانوادمونو م یاز اعضا یکیما هم  یتو عشقت و از دست داد میبود  

.... 

. 

. 

. 

. 

گذشتیم یدو ماه از فوت ناز حدودا   

نسبت به قبل آروم تر شده بود یفر   

حالش بهتر شده بود یول   

بود ریهمچنان چشمگ یناز نبودِ    

با همه رفتن و اومدناش اشیهنوز ادامه داشت با همه خوب و بد یزندگ یول  ... 



 یگاه و اسیکتابخونه البته  رفتمیکنکورم تموم شده بود م یمدت که کالسا نیا تو

بردنیمنو م یفر  ... 

گفت اسیشدم  داریکه از خواب ب صبح  

_ بدم   برم انجام دیاومده که با شیام پبر یکار هیبرسونمت  تونمیامروز نم دهیش

دنبالت امیکارم تموم شد م   

زمیریو براش قهوه م دمیتکون م یسر   

_ شده دلم براش تنگ شده دایخوبه؟ کم پ یفر رمیباشه با آژانس م  

؟یندار یبه وقت الزم داره من برم کار ادی_اونم خوبه داره کنار ماسی  

  نه ممنون مراقب خودت باش_

خانم کوچولو ترشی_تو باسی  ... 

آماده شم رمیو م زنمیم یلبخند   

شدیم شتریکمتر نشده بود بلکه هر روز ب اسیمدت عالقم به  نیا تو  

قرار یقلب ب هیمن مونده بودم و  و  

 نیمبه ه دمیکشیو نفس م کردیکه تنفس م ییو هوا میسقف بود هی ریز نکهیهم یول

بودم یراض  ... 

دنزدم به آژانس بعد سوار ش زنگ   

رفتم سمت کتابخونه دنیرس و   

 اددیم ریگ یحساس تر از قبل شده بود و ه اسیهفته تا کنکور مونده بود و  دو

از  از من که بار اولم بود استرس داشت خخخخ بعد شترینکن ب یبخون بخون تنبل

  دوساعت مطالعه

 یاز بچه ها یکیکه  رونیرفتم ب ادیکه گفت تو راهه داره م اسیزدم  زنگ

ابخونه جلومو گرفتکت   



_ خانم دیببخش   

بهش کردمو گفتم ینگاه   

_ یعرفان یآقا دییبفرما    

_راستش من جسارتا از اون دوستتون که چند بار همراتون بود خوشم یعرفان

رهیاومده و قصدم خ  ... 

نهیلزب دونستیچند بار همراهم اومده بود خخخخ بدبخت نم گهیاوه سمارو م اوه  ... 

داد زد یعصب یاز کنارم بلند شد با صدا اسی یدم که صداجوابشو ب اومدم  

 یدختر شد نیا کینزد نمیبب گهید باریخوشتون اومده فقط  دی_شما غلط کرداسی

ینیبیبد م  ... 

و درو بست یو پرتم کرد رو صندل نیو برد سمت ماش دیکش دستمو   

روم آ ارمیباشتباه متوجه شده بود برگشتم سمتش که از اشتباه درش  اسیمن  یخدا

  گفتم

_ اسی   

هیمحکم و  یِ تو دهن هیجوابم  اما   

 خفه شو_

نذاشت  یحت کرد،نامردیگرفت لبم درد م میکرده بودم؟گر کاریمگه من چ بود

بدم حیتوض  ... 

ختنیریصدا م یب اشکام  .... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 



 

# ینـــاجــ , [23.08.19 08:09] 

# ینـــاجــ   

#part_53 

#yac  

کردینم یشوخ گهیآدم ساکت د هیکرد شد  رییتغ یفر یاز مرگ ناز بعد   

م نداشت اگر هم داشت براشون مه یبر اثر تصادف ُمرد و چون خانواده ا یناز

ت که واقعا هس یزیبه چ خواستیم نکهینبود پس نداشتش بهتر بود هه به جرم ا

و نه تو مار میشناسیم نه ما تورو  گهیکردنو گفتن د رونشیبرسه طردش کردن ب

یننگ ی هیتو ما  ... 

کاش کردنیدرک م کمی کاش  ... 

مصاحبه برم یکه قرار بود برا یرفتم شرکت دهیاز ش یاز خداحافظ بعد  

میکنیبود "شماره تماس_خبرتون م نیو آخرش جواب ا دیطول کش یساعت چند " 

سمت کافه وارد اتاق که شدم رفتم   

مشغول حسابا بود یفر   

_ یشد زیسحر خ یفربه آق    

زنهیلبخند م هیباال و  ارهیم سرشو   

_ یدیدیبودم نم   

_ وثید یدخترا بود یآره آره برا   

آورد؟ لماروی؟دختره عکس و ف چخبرا  

_آره گذاشتم تو کشویفر   



کنمیسمت کشو بازش م رمیم   

گمیو بلند م ارمیدر م عکسارو  

_ ظرتمکه با دست پر منت ایحاال ب یهه به به گور خودتو کند ... 

گمیم یرو به فر    

_ ره؟یبگ لمیف ایچکار کرد؟تونست ازشون عکس  نویم  

_آره اونا هم آمادن همونجا تو کشوأنیفر   

گمیم روزیو پ زنمیم یلبخند  

  خوبه خوبه دارم براتون_

؟یدیلوشون م هیبق ؟بهیچکار کن یخوای_میفر  

زنمیم یپوزخند  

_ ستمینه من مثل اون دوتا نامرد ن  

و  قبال حرف ارث یفر یدونیبترسونمشون و خودمو نجات  بدم ... م خوامیم فقط

 وتا قرون آخرش  نباریا یول ستیچون اصال برام مهم نبود و ن زدمینم راثیم

رمیگیم ... 

؟یندار یبره با من کار شیپ یبه خوب ی_انشاهلل همه چیفر  

 کجا؟_

بخرم اروی_کم و کسریفر   

 .... بسالمت_

 کوچولو سوار دهینشده بود پس برم دنبال ش رینوز دنگاه به ساعت کردم ه هی

دمیرو د دهیش دمیرس یشدم و به راه افتادم وقت نیماش   

پسر بود هی کنارش  ! 

کنمیبخوام اخم م نکهیبدون ا زنه؟یحرف م دهیداره با ش یچ یه؟برایپسره ک نیا   



با پسر حرف بزنه دیاومد اون نبا بدم   

دیخودخواهم؟شا  ... 

دهیسمت ش رمیم شمیم ادهیپ   

دمیپسره رو شن یصدا که   

_ ره؟یخوشم اومده و قصدم خ  

یکه مال منه بزن یزیدست رو چ یتو گوه خورد هه  

داد زدم یعصب   

_ د ب یدختر شد نیا کینزد نمیبب گهید باریخوشتون اومده فقط  دیشما غلط کرد

ینیبیم  ... 

ندادم تیاهم کردیمات نگام م پسره   

یو پرتش کردم رو صندل نیدم  سمت ماشو بر دمیرو کش دهیش دست   

من بهش اخطار داده بودم ندادم؟ ادیز یلیبودم خ یعصب  

که اسمم و صدا زد دهیش یصدا با  

_ اسی   

دست محکم کوبوندم تو دهنش و گفتم با   

  خفه شو_

ختمیریخونشو م ابونیوسط خ شدیخفه نم اگه  ... 

فم ، حر شمیم نیهستم هم یبعص یهر وقت ستیدست خودم ن زدم؟یم دیرفتم؟نبا تند

نکنه میگرفته بود من بهش گفته بودم عصب دهیو نا د   

مهم نبود کردیم هیگر داشت  ! 

خداشو شکر کنه استخوناشو خورد نکردم بره  ... 



بدون توجه میدیخونه رس به  

رفتم سمت خونه بهش  .... 

 شروعو  کمیهمونجا در اوردم و پرت کردم رو مبل رفتم سمت بار کوچ مانتومو

دنیکش گاریکردم به خوردن و س   

موقع در باز شد و اومد داخل همون   

بود نییپا سرش   

سمت اتاق رفتیم داشت   

داد زدم یعصب   

_ یپاتو تو اون خراب شده بزار یحق ندار گهید   

تکون داد یسر   

بلندتر داد زدم که   

_ هان؟ یگفت یچ دمینشن  

گفت یآروم و لرزون یصدا با  

  چشم_

اتاقرفت سمت  و  ... 

افتاد یم ادمیبدتر  خوردمیم یچ هر   

برام مهم باشه؟ دی؟چرا با چرا  

اشه ب یماِل کس تونهیبابتش پول دادم اون ماله منه صاحبش منم حق نداره نم چون

 ستیکاال ن دهیش یگفتیم لیدرونم اوا ی"صدا کشمشششیم یعل یبه وال کشمشیم

شدهیکه اصغر صاحبش باشه حاال چ " 

نه من جاش خوبه ام شیپ کنمیو براش جهنم نم یمن زندگ کنمیرق مبا اصغر ف من

مونهیمن م شیمنه خواست خدا بود پس پ ِش یاصال جاش پ  .... 



 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [23.08.19 18:50] 

# ینـــاجــ   

#part_54 

 

ومدین رونیبعد از ظهرو از اتاق ب تمام   

انداختم دمر رو تخت یرفتم سمت اتاق نگاه نخورده بود پف ناهار   

بود و بالشت و بغل کرده بود دهیخواب  

اشک رو صورتش خشک شده بود یرفتم سمتش قطره ها آروم  

بودم مونیپش کردمیدست بلند م یرو کس نکهیبارم بود از ا نیاول   

 از کنه بدتر یچیکه از حرفم سرپ یحقش بود تاوان کس گفتمیخودم م شیباز پ یول

نهیا  ... 

افکارم ادامه داشت ونیجنگ م و   

دمیغذا سفارش م رمیم شمیم بلند   

سفارشاتو اوردن رفتم سمت اتاق و صداش زدم یوقت   

  پاشو_

اخم کردم شهینم داریب  ینجوریا نیا   



گذاشتم رو شونش و محکم دستمو   

و گفت دیدادم که از ترس از خواب پر تکونش  

_ شدهیهان هان چ   

زنمیاخم زل م با   

_ ناهار زود باش ایبشه؟ پاشو ب یزیمگه قراره چ  

کردو گفت میبالشت قا ونیم سرشو  

_ خورمینم   

نداشتم یو اعصاب ناز کش حوصله   

بازوش گرفتم و بلندش کردم از   

گفتم و   

_ پاشو یعنیاز تو نظر نخواست گفتم پاشو  یکس   

کشوندمش سمت آشپزخونه و   

کردیهق هق م بود و نیینشوندمش سرش پا زیپشت م و   

چه مرگش بود؟ نیمرگش بود ا چه  

بود؟ یچ یبرا شیگر االن  

کرد سرش داد زدم کالفم   

_ دمشیبِبُر صداتو تا برات نَبُر   

گوره خودتو بکن یکرد هیباز گر اگه  

ترس دستش و گذاشت رو دهنش با   

خفه خون گرفت و   

_ زود باش یخوریبخور بدون حرف اضافه تمام غذاتو تا ته م  



زور باال سرش باشه دیکرد به خوردن با شروع   

هه کنهیاز خودش بوده و ناز هم م اشتباه   

کردمیو من نگاش م خوردیم اون   

بودم و ینداشتم انقدر عصب اشتها   

مردمیخورده بودم از معده درد داشتم م مشروب   

دمیسمت اتاق و رو تخت دراز کش رفتم   

بودم گرمم بود درد داشتم کالفه   

دمیر اوردم و باز دراز کشد رهنمویپ  

چشامو بستم و   

بود 00:00شدم ساعت  داریشد خوابم برد از خواب که ب یچ دونمینم   

انداختم یکنار دستم نگاه به   

دمینبود نگران شدم ترس دهیش   

اون حق نداشت بره کردیم ونمیفکرش هم د یرفته؟ نه نه حت نکنه   

کشمیم یرو مبل نفس راحت دنشیسمت سالن که با د رفتم   

؟یرفته بود چ اگه   

سمتش از رو مبل بلندش کردم و بردمش گذاشتمش رو تخت رفتم   

روش مالفه انداختم و کنارش نشستم و  ... 

ورم کرده بود وفتهیبه لبش م نگام   

زخم شده بود و   

که از درد اخم کرد دمیلبش دست کش رو   



 شمیم یمن که عصب یلعنت یدست روت بلند کنم ول خواستمیمن نم یکوچولو دهیش

شمیم اریتمام ع یوحش هیخودم  یحت شناسهیمنو نم چکسیه گهید  

یکوچولو تو مال من دهیش   

بهت نگاه کنه چه برسه لمست کنه و فکر داشتنتو کنه یکس دیمن نبا مال   

کشمشیو که بهت چشم داشته باشه م یاون کشمیم   

از افکار از خواستن و موندنش خسته   

بندمیو چشامو م رمیگیو به آغوشش م کشمیدراز م کنارش   

ایدن نیسهم من تو ا مونهیمنه آرامش من م آرامش   

س دهیش ییهمه تنها نیاز ا سهمم   

دمشینم یبه کس دهیش فقط   

و چشامو  زنمیو رو موهاش بوسه م چسبمیجنگ افکار تو سرم محکم بهش م با

بندمیم  .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# یجــنـــا , [24.08.19 05:17] 

# ینـــاجــ   

#part_55 

پرمیاز خواب م میزنگ گوش یصدا با   



بود یفر دمیجواب م و  

_ ؟ییکجا اسیالو   

_ شده؟یخونم چ  

نه بهش  ای دهیبرم دنبال ش نمیبب ن؟خواستمیو بب ؟ساعتیخواب بود اسی_یفر

خاموش بود شیزنگ زدم گوش ... 

ودم نبود تمام خونه سرشار از سکوت بخاموشه؟ به کنار دستم نگاه کرد شیگوش   

زنمیداد م گردمیو دنبالش م شمیکه بلند م همونطور   

_ شه اونجا نشه و رفته با داشیاون کتابخونه اگه  اگه االن پ رهینم گهید دهیش یفر

کشمشیم  یعل یبه وال   

کجاست؟ دهیشده؟شیچ اسی_آروم باش یفر  

_ ه اون خراب شدهاگه رفته باش کشمشیبخدا م ستشین ستین یفر   

نهو رفتم سمت کتابخو دمیو قطع کردم و لباسامو پوش یگوش یتوجه به فر بدون   

زاشتمیزندش نم دیرسیبودم که اگه دستم بهش م یعصب یحد به  

و بدون پارک کردن ول کردم و رفتم سمت کتابخونه نیماش   

یجاشو گشتم  نبود نبود لعنت همه   

هم نبود پسره   

بگو فکرم اشتباهه خدااااااا بگو خدا  

دختر؟ ییکجا ییکجا دهیش  

شدم و برگشتم خونه نیماش سوار   

اومد سمتم نمیدم در بود با د یفر   

_ ؟ یدادیجواب نم تویچرا گوش اسی  



کجاست؟ دهیش  

زدم ادیفر وارویگلدون و برداشتم و پرت کردم سمت د یخونه شدم عصب وارد   

_ کشمشیه مباش یاگه با اون عوض کشمششششیم یفر کشمشیم   

گاریس دنیسمت بار و شروع کردم به خوردن مشروب و کش رفتم   

 زدمیکردم هم پشت هم زنگ م فیتعر یفر یو برا روزیهمزمان هم موضوع د و

دهیش هیبه گوش   

ساله؟ 17تو دهن بچه  یزد یدیواقعا خجالت نکش اسی_یفر  

_ حقش بود بهش گفته بودم حق نداره سسسیه یفر سییییه   

دداد ز یفر   

_ داره یحق زندگ ته؟اونمیبردته زندون دهیمگه ش یِد لعنت   

جوابش منم داد زدم و گفتم در  

_ ون امال منه جزو اموال منه حق نداره عاشق شه حق نداره بره  دهینه نداره ش

منه یبه خونه  نجایمتعلق به ا   

ی_عاشقشیفر   

مگیبا اخم مو همراه  زنمیم یپوزخند کنمیسرمو بلند م عیسر یحرف فر نیا با  

_ یچه کشک یچرت نکن چه عشق   

پس ماله منه دمیرفته من اونو خر ادتهی نکهیا مثل   

یزنیحرف گول م نیخودتو با ا ی_داریفر   

_ یبد ادی زارویچ نیتو به من ا خوادیخفه شو نم   

دختر کجا رفت؟هه حتما با اون پسره رفته نیا  

و صداش تو صدام گم  نهشکیو م واریسمت د کنمیو پرت م وانیحرفم ل نیا با

شهیم   



_ زارمیزندش نم کشمشیم   

؟یکنیآروم باش چرا زود قضاوت م اسی_یفر   

نو مخورده ها و  شهیوارد خونه شدو با تعجب به ش دهیموقع در باز شد و ش همون

ترس تو چشاش لونه کرد دید موینگاه عصب ینگاه کرد وقت یفر   

گفت آروم   

  سالم_

 لحظه خودمو رسوندم بهش و محکم تو صورتش زدم که هیتو  یچطور ول دونمینم

زل زد بهم ونیگر یو ناباور با چمها نیپرت شد رو زم   

اومد سمتم و هولم داد یفر   

_ ؟یزنیچرا بهش م دهیبچه رس هیزورت به  اسیخجالت بکش   

رمیو م گهیسمت د دمیو هل م یفر   

گمیم یو عصب رمیگیبازوشو م دهیش سمت  

_ ین کجا بودها تا اال یکجا بود   

گفت هوی   

 قبرستون_

و  رمشیگیشال بود م ریاز موهاش که ز یعصب هویو  کنمیتعجب نگاش م با

گمیسمت اتاق و م کشونمشیم   

_ ؟یکنیقبرستون ها؟منو مسخره م  

زارمیزندت نم دهیش یکند گورتو   

بخدا  دهیآره؟بهت اخطار داده بودم ش یقرار داشت یعوض یاون پسره  با

کشمتتتتیم   

و کردیم هیاز درد موهاش که تو دستام بود گر دهیش   



گفتیم یدر تالش بود از من جداش کنه و ه یفر   

_ ولش کن اسیولش کن    

آخش بلند شد یبهشون پرتش کردم تو اتاق که صدا تیاهم یب   

گفتم یاتاق و قفل کردم و رو به فر دره   

_ رونیب  

نکرده یه کارنداشته باش اون بچ شیآروم باش خواهشا کار اسی_یفر   

گمیم یعصب  

_ رونیاگه حرفات تموم شد گفتم ب   

رووووووونیب   

ـــــاسی_یفر   

زنمیم داد   

_ نکردم رونتیتا ب رونیب یفـــــر   

رونیو بندازمش ب رمینرفت و مجبور شدم دستشو بگ   .... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو  

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [24.08.19 05:48] 

# ینـــاجــ   

#part_56 



زدیکه به در م ییتوجه به مشتا یب   

رفتم سمت اتاق یعصب   

مچاله کرده بود هه نیباز کردم خودشو رو زم درو  

دمیسمتش شالشو از سرش کش رفتم  

رو زانو نشستم کنارش و   

بودم که  یاون لحظه اونقدر عصب یول ختیریترس زل زده بود بهم و اشک م با

دادمیبه اشکاش نم یتیاهم   

زد یغیدور دستم محکم کردم که ج موهاشو   

در گوشش گفتم آروم  

_ ش برام لذت بخ شتریب یبزن غیج شتریب یکن هیگر شتریب یکوچولو هر چ سیییه

شهیم   

کنهیم هیصدا گر یب نباریکه ا کشمیم شتریب موهاشو   

_ ده؟یآره ش یزنیمنو دور م گهیحاال د  

ده؟ینگفتم ش کشمتیم یبر یگفته بودم اگه با کس بهت  

زدم ادد   

 مگه نگفتمممم؟_

تکون داد و مظلوم نگام کرد سرشو   

سوزهیلحظه دلم نم نیا سوزهینم دلم   

به جونش وفتمیمشت و لگد م با   

زنمیبهش م و   

شکستیم دهیش یمن هق هقا یاتاق و ضربه ها سکوت   

رو تخت کنمیو پرتش م کنمیم بلندش   



کردیم هیو گرفته بود و از درد گر پهلوش    

گمیم ارمیرو پاهاش و همزمان که لباسامو درم نمیشیم   

_  یو جرات نکن یکه حدتو بدون کردمیم یکار دیخودمه با ریه؟تقصیچ یدونیم

یکن ینگاه مین یبه کس یحت   

نشده ریهنوزم د یول   

ترس لب زد با   

_ ـــــاسی   

تو دهنش که هق هقش به هوا رفت دمیکوب محکم  

کشهیم یکه اه دمیم یزیر فشار  رمیگیگوششو به دندون م ی الله ... 

و  زنمیو همزمان که مک م رمیگیو گوششو به دندون م شمیم صتریآهش حر با

رمیگیم یزیر یگازا   

 به دست زدن به  کنمیسمت "واژنش" و با انگشت اشارم شروع م  برمیم دستمو

حساس واژنش یجا ... 

مالمیحساسشو م یکه جا همونطور   

زنمیگوشش تا گردنش مک م از   

هشیم شتریشدت کار من ب کشهیکه از درد لذت م یبا هر آه و آخ نشیقفسه س ات   

چرخونمیم یبه صورت دوران نشیدور نوک  س زبونمو   

شهیدستش رو کمرم مشت م که   

 نشیکه از س یتو مشتم با گاز نشیس یکیبه مک زدن و فشار اون  کنمیم شروع

رمیگیم    

 کنهیکه تقال م کنمیهاشو از هم باز مپا زنهیو کمرم و محکم چنگ م زنهیم یغیج

رو رونشو زنمیمحکم م   



رمیگیسفت م پاهاشو  

و زبونمو حرکت  دمی"واژنش" کش یپاهاش بردم و نوک زبونمو رو نیب سرمو

نفساش بلند شد یدادم که صدا .. 

 

هاش رو  شونه م گذاشت و پاهاشو از لذت به هم فشرد که سرم مانع شد پا دستشو

 ...به هم برخورد کنه

دادمیکردم و همونطور که زبونمو رو "واژنش " حرکت م شتریکارمو ب سرعت   

زدو یغیو فرو کردم تو سوراخ "واژنش"  که ج انگشتم   

تخت کوبوند یآه خودشو رو هیتخت بلند کرد و با  یاز رو کمرشو   

خواستمیم نویشده بود و من هم کیمن  تحر یکوچولو دهیش  

دادمیاخل "واژنش"حرکت مکه انگشتم و هنوز د همونطور   

و زل زدم تو چشماش دمیو کشوندم سمت باال و رو لبش زبون کش خودم   

گفتم و   

_ ه؟یحاال بگو صاحبت ک  

آروم گفت یخمار و صدا یچشما با   

_ اسی   

از لذت زدم و لبشو گاز گرفتم یلبخند   

آخش تو گلو خفه شد گفتم که   

_ ؟یهست یتو ماله ک  

دینال  

  تو_



گمیم وزنمیم یلبخند   

_ شهینم یتنت فقط مال منه و مال کس یبگو فقط مال من   

ناله و تکون دادن خودش داد زد با   

_ اسی شمیم ونهیتو ماِل توام فقط تو تو توروخدا تمومش کن دارم د   

کنمیو انگشتمو تا ته فرو م رمیگیم یو لباشو به باز زنمیم یپوزخند   

قب جلو کردنشبه ع کنمیسوراخ "واژنش" و محکم شروع م تو   

نگ و به کمرم چ دیچیپیاوردو از درد به خودش م یتنم به حرکت در م ریز تنشو

زدیم   

تو گلو خفه شد دیکشیکه م ییآه ها و   

افتاد رو تخت و چشماشو  حالیو ب دیکردم که بدنش لرز شتریدستمو ب سرعت

شد سیبست دستم خ  

 نیا ه دست من ارضا شد ومن ب ینگاه بهش کردم کوچولو هیو اوردم باال و  دستم

بود نیبرام لذت بخشتر  

ردمکتنش و باسنشو تو مشتم گرفتم و رو "واژنشو" بوسه بارون  نییسمت پا رفتم   

تا گردنش زدمیو زبون م  زدمیم زیر ینافشو بوسه ها و   

طعمش به جونم افتاد دنیدوباره چش یوسوسه  دمیلباش که رس به   

ه کاز لباش گرفتم  یزیشدم گاز ر رابیس یقتگرفتم و در آخر و یبه باز لباشو

گفت یچشم بسته آخ  

دمیرو لبش زدم و با زبون ترم روش کش یا بوسه   

دمیچشم بسته دراز کش ی دهیکنار ش و  

عمرم بود یرابطه  نیبخش تر لذت   



رد و نک میهمراه نکهینتونسته بود با ا چکسیکه ه یبیکرده بود به طرز عج آرومم

من بودرابطه به زور  نیا  ... 

و دم گوشش آروم گفتم دمیبرهنشو به آغوش کش تن  

_ جسمتم مال منه کوچولو یحت یکه بدون دییُمهر تا نمیا   

بستم یرو گوشش بوسه زدم و چشامو از خستگ و ... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو  
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# ینـــاجــ , [24.08.19 07:00] 

# ینـــاجــ   

#part_57 

#shide  

 نمیبیم اسیخودمو تو آغوش  کنمیچشامو که باز م پرمیاز خواب م احساس درد با

شیکه چند ساعت پ یکس   

منو کتک زد و در آخر فاتح تنم شد یا انهیطرز وحش به   

یپر از کبود یبا تن انیو عر لخت  ... 

که تنم و لمس کرد و من به اوج لذت و عشق و احساس رسوند ینفر نیاول  

کرد دنیقلبم شروع به تپ میکه پشت سر گذاشت یقیآوردن تمام دقا ادیبه  با   

دهیمنو خر اسی نکهیآوردن ا ادیبه  با  

از هم سبقت گرفت اشکام  



 یزیچ یبود از پدرم  پدِر نامردم که جز بد دهیمن صاحب من منو خر یِ ناج اسی

دمیازش ند   

و ت گفتیمن اول منو بعد تنمو تصاحب کرد و خودخواهانه م هیزندگ یِ ناج اسی و

یال منم   

یمال من گفتیم نکهیچرا ؟لذت بردم از ا دروغ  ... 

ستیماِل منه؟نه ن ؟اونیچ اسی یول   

منو ندونسته قضاوت کرد یرحم یبا تمام ب یبود ول یبا هان اسی   

 یایگرفت و من و وارِد دن یزد و در آخر تنمو تِن دست نخوردم به باز کتکم

 ازش یشد حت شتریم نسبت بهش بکار عالق نیبا ا دونستیکرد و کاش م یا گهید

 نکهیا دنیکه به ناحق خوردم و فهم ییبا تمام کتکا یول هیتلخ قتیمتنفرم نشدم حق

ازش دلخور نشدم دهیمنو خر  ... 

شد یکیتنم با تنش  یوقت بلکه   

شد کسخلم نه؟ شتریبهش ب عالقم  

عاشق ی ونهید هی ونمید هیمن  آره ... 

خواستم بلند شم کنمیک مو اشکامو پا کشمیرو صورتم م یدست   

کردن هیرفت هوا و شروع کردم به بلند گر غمیتو پهلوم ج یبا احساس درد که  

پرسهیبم م یو رو به من با صدا پرهیهراسون از خواب م اسی میگر یصدا با   

_ ده؟یش شدهیچ  

رفته ادشیدست گلشو  شدهیچ پرسهیتازه م هه   

گمیم هیبا گر آروم  

  درد دارم_

هگیبه من م رو  



_ ؟یشد ودی؟پریدرد دار  

یکه بهم زد ییبود نه کتکا یودیکاش درِد پر یییییلعنت یلعنت   

 هکنیبهم نگاه م یشتریو با دقت ب کنهیباز م شتریچشاشو ب نهیبیکه م سکوتمو

گهیلب م ریو ز کنهیانگار تازه حواسش اومده سر جاش اخم م   

_ یلعنت   

رهنم سمتم مالفه رو که دور تن ب ادیسمت حموم بعد م رهیو م شهیجاش بلند م از

دارمیکه بادست مالفه رو نگه م دارهیبرم دمویکش   

شرم داشتم بهش نگاه کنم دمیکشیخجالت م آره  

گهیو م کوبهیتو صورتم م قتویتمام حق هیرحم یب با  

_ نداره ییخجالت معنا گهید دمیمن که همه جاتو د   

غلم و ب کنهیپاهام رد م ریزو دستشو از   کنهیو پرت م کشهیمالفه رو محکم م و

کنهیم   

گهیم یکه با نگران گمیم یدرد آخ از  

_ ده؟یش کنهیکجات درد م  

کنهیپهلوم درد م گمیبغض م با   

سمت حموم رهیکه م همونطور   

گهیو م زنهیموهام بوسه م رو  

_ دکتر برمتیم یخوب نشد دمیحموم با آبگرم برات ماساژ م میبر ... 

بد یبد یلینکرد خ یمعذرت خواه هی یحت  .... 

 یرمآب گ زارهیو منو تو بغلش م نهیشیو م شهیکه تو بغلشم وارد وان م همونطور

 تا رمیگیو من از درد لبمو گاز م کنهیم شتریسوزش زخمامو ب خورهیکه تنم م

به هوا نره غمیج   



گهیو م کشهیم رونیدندونم ب ریبا انگشت لبامو از ز اسی  

_ یکردینم میدت بود اگه عصبخو ریتقص شهینکن زخم لبت باز م   

افتاد یاتفاقات نم نیا   

به ماساژ دادن پهلوهام کنهیشروع م و   

گمیم هیگر با   

_ یو کتکم زد یتو گوش نکرد یمن که بهت گفتم کجا بودم ول   

من فقط دلم برا مامانم تنگ شده بود رفتم قبرستون من   

ستهیا یحرفم دستاش از حرکت م نیگفتن ا با   

گهیم یشرمندگ با  

_ ؟ینکرد دارمیشدم ، چرا ب تریعصب یکنیمسخرم م یفکر کردم دار  

؟ بردمتینم یگفتیهر بار که م مگه  

گمیرو شونه هاش و م زارمیم سرمو  

_ نخواستم یخسته بود یخواب بود   

سما  با من نداشت اون فقط از یکنم ازت دلخور بودم اون پسره اصال کار دارتیب

اسی یش حرف بزنم تو زود قضاوتم کردباها خواستیخوشش اومده بودو م   

دمیادامه م هیگر با   

_  اسینبودم  یمن تا حاال با پسر ادینکردم من از پسرا خوشم نم یبخدا من کار

از خودم دفاع کنم یبهم فرصت نداد یتو حت  ... 

گهیم یرو لبم و با ناراحت زارهیم انگشتشو   

_ هم نکن هینگو گر یچینگو ه یزیچ گهید سیییه   

به ماساژ دادن پهلوهام کنهیو بعد رو موهامو باز شروع م زنهیگوشم بوسه م رو  

... 



تنم نوازشاش ریز اسی یبرهنه  تن   

اما کنهیدگرگون م حالمو  

شده بود شتریتنم ب یزخما سوزش   

نالمیم هیگر با   

_ تورو خدا رونیمنو ببر ب سوزهیتموم تنم م ـــــاسی ... 
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# ینـــاجــ   

#part_58 

تنم نوازشاش ریز اسی یبرهنه  تن   

اما کنهیدگرگون م حالمو  

شده بود شتریتنم ب یزخما سوزش   

نالمیم هیگر با   

_ تورو خدا رونیمنو ببر ب سوزهیتموم تنم م ـــــاسی ... 

گهیو م شهیبلند م رهیگیهمونطور که دستمو م اسی  

_ نکن هیفقط گر رونیب برمتیاالن م دهینکن ش هیگر  ... 

کنم؟ یکار تونمیکردن مگه م هیبجز گر کنهیتنم درد م سوزهیتموم تنم م یلعنت دِ   

رهیو از اتاق م خوابونهیمنو رو تخت م رونیب میریاز حموم م اسیکمک  با  



گردهیجعبه برم هیو با  رونیب   

گمیو م رمیگیکه دستشو م ارهیو پنبه رو در م یضدعفون   

_ سوزههههینه م ینه ضدعفون ـــــاسی   

ندازهیم مینگاه به صورت اشک هی   

سمتم ادیو م کنهیپاک م اشکامو   

زنهیزخما رو بوسه م یو جا شهیتنم خم م رو   

شهیم قیکه بهم تزر یجانیه از   

ترم نکن  ونهید اسینکن  شهیتخت تو دستم مشت م یو مالفه  بندمیم چشامو

یمونیپش یدیکارات نشون م نیاما با ا یکنینم یمعذرت خواه   

سمت  ی نهیرو س زارهیدست م شهیتر م ونهید ونمیقرارو د یکه دِل ب یدونینم یول

 نهکیکه گرفته بود زخم شده بود و شروع به نوازش کردن م یچپم که بر اثر گاز

گهیو آروم م   

_ ؟یدرد دار  

زنمیداد م تیلحظه با عصبان هی   

_ ییییوحش امیم نه پس دارم ادا   

 رتیگشنت بود؟گوشت گ هیچ ینگا تنمو همشو مث هاپو گاز گرفت ییییوحش

؟یبود؟که گوشت تِن منو َکند ومدهین  

 هیرو دهنم و  زارمیدستمو م هوی گفتمیم نارویوقفه داشتم ا یسره هم و ب پشت

کشمیم نیییه   

گهیم طنتیباال رفته و ش یکه رفته بود تو شوک با ابروها اسی   

_ ه گشنم بود نه ناهار خورده بودم نه صبحونه اومدم تورو بخورم ک یلیره خآ

گرچه استخونت هم خوشمزه بود ومدین رمیگ یزیجز استخون چ دمید   

گمیو م زنمیم یبلند غیج شییپررو از   



_ میمن بارب یاستخون خودت   

مهلودست گذاشتم رو پ غیبا ج دیکش ریموهاشو بکشم که پهلوم ت شمیم زیخ مین و   

زود خم شد سمتم دستشو گذاشت رو شونم و گفت اسی که  

_ بزارم رو  ارمیپماد ب نیکن خانم از جات بلند نشو برم از ماش یطونیکم ش

مارستانیزخمات و ببرمت ب   

رهیم اسیو  دمیتکون م یبغض سر با  ... 

کوبمیو تو سرم م کنمینگاه به خودم م هی   

کنمیهم م یبراش زبون دراز دمیشجلوش دراز ک ونیتورو خدا لخت و عر نگاه   

ستیتنم ن یزیرفته بود چ ادمی اصال   

افتاده بود خجالت بکشم ادمی تازه   

رو تنم اسی یبوسه ها ادهیبا  

؟یکنیم کاریبا من چ یدار اسی رمیگیم ُگر   

شهیم ونهینداره عاشق شده د تیقلب من ظرف بخدا  

کنم و  دواریمخودمو ا تونمید باز نمافتا نمونیکه ب یاتفاقات نیبا ا یحت یمِن لعنت من

ماِل منه اسیبگم    

ستتتیییین ستین دونمیم چون   

دوست شم  یاجازه ندارم با کس یکه حت یطور دونهیمنومال خودش م اسی اما

 هیفکر  یشک ندارم اگه حت روزشیبا رفتاره د کشتیمنو م اسیبدون شک 

ذارهیه نممنو زند اسیشکل بدم  یو تو ذهنم با کس یرابطه دوست  ... 

تونمیهم نزاره من نم اسی   

تمام  اسیفکر کنم  گهید یعطر تنش آغوشش محبتاش  به کس اسیبه جز  تونمینم

هم  نیبود و آخر نیمن تو عشق رابطه اول یبرا اسیقلبمو تصاحب کرده بود 

میبا هم نداشته باش یانیاگه پا یحت موندیم  ... 



چون دمیمگه نه؟ نا ام دمینا ام یلیخ   

ونهیدر م ینفر سوم یپا دونستمیم   

شدم  هدیچون من خر دمینکرده بود نا ام یبه من ابراز عالقه ا اسیچون  دمیام نا

 ... و اون فقط صاحابه منه چون بابتم پول داده بود

بود یباشم برام کاف اسیکنار  نکهیعاشقانه هم ایمن احمقانه  و   

مردمیبدون شک م مردمیم اسیبدون  من ... 

مو چشا یبا کالفگ دادیو نشون م شیکبود شتریکه داشت ب وفتهیبه پهلوم م نگام

بندمیم   

سمت کمد رهیم میو مستق شهیوارد اتاق م اسی که  ... 

بلند و گشاد اومد سمتم رهنیپ هی با   

شده بود؟ یتو هم بود باز چ اخماش  

گفت یآروم یآروم گرفت و با صدا دستمو   

_ نهیتورو بب خوادیم نجاستیا یتنت کنم فر نویبزار ا   

زنمیبرات پماد م بعد   

کنهیو تنم م رهنیپ اسیو  دمیتکون م یسر .... 

 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو  

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 



# ینـــاجــ , [25.08.19 00:31] 

# ینـــاجــ   

#part_59 

صداشو بلند کردو گفت اسی  

_ تو ایب   

 نشست و نگاش و اومد تو اتاق اما اخماش تو هم بود اومد سمتم رو تخت یفر

  دوخت بهم

نگرانش و تو چشام انداخت و لب زد یچشا   

_ که؟یکوچ یآبج یخوب  

دمیتکون م یو سر زنمیبه روش م یلبخند   

رفت هوا غمیو ج دیکش ریبلند بشم که باز پهلوم ت خواستم   

اومد طرفم شونمو گرفت و گفت اسی  

 مگه نگفتم تکون نخور؟_

زدو گفت یپوزخند یفر که  

_ ؟ینگرانش هم هست یدختره رو داغون کرد یرم زدروتو ب  

چشاشو بست و محکم گفت اسی   

_ یییییفر !!! 

اومد سمتم و گفت اسیبه  تیاهم یب یفر  

_ پهلوتو نمیبب   

دستش و پس زد و گفت اسیدستشو اورد جلو که  دمیکش خجالت   

_ مارستانیب مشیو روشن کن ببر نیبرو ماش ینیبب خوادینم   



گفت شدو دیاخمش شد یفر  

_ زارنیکونت م یبچه دار نیکه ا یبا اوضاع یاحمق خب اگه بر   

س دهیبرام مهم سالمت ش ستی_مهم ناسی   

 شیبه فکر سالمت یزدیبه جونش و کتکش م یبود ی_اون موقع که افتادیفر

افتاده؟ ادتیاالن  ینبود  

سر من قیدوتا رف نیاز بحث ا یبگه که عصب یزیخواست چ اسی   

درد داد زدم با   

_ رمینم چجایبسهههه بابا بسهههه من ه   

گمیم اسیبه  رو   

_ ؟یبد مویگوش شهیم  

گهیو م کنهیم زیر چشاشو   

_ ؟یخوایم یچ یبرا  

یمنو نابود کرد یشکت زد نیشکاککک با هم یِ لعنت پففففف  

گمیم  

_ چکار کنه دونهیاون پرستاره م ادیزنگ بزنم سما ب خوامیم   

ارهیب مویگوش رهیو م دهیتکون م یسر اسی   

گهیو م کنهیباز م ششوین یفر   

_ جونممممم کهیکوچ یآبج  

گمیو م کنمیم نگاش   

_ ؟یخوایم یکنه چ ریخدا بخ  

دختره سما خوشکله چند سالشه؟؟؟ نیا گمیم اسیجونه  خوامینم یزی_چیفر  



گمیو م شهیدرشت م چشام   

 سالشه چطور؟25_

گهیو م بندهیم ششوین  

_ ده؟یتو ش یباوا فقط سوال بود خوب چیه  

_ بهترم کمیآره    

لطفا ریازش به دل نگ  هیرتیاعصابه غ یب کمیبهت بد کرد  اسی دونمی_میفر  

گمیبهش م رو   

_ تونمینم یعنیهااا بعدش نوچ به دل نگرفتم  کمیآره فقط  .... 

زنهیم یلبخند معنادار یکه فر کنمیسکوت م و  

گهیدستم و م دهیو م یگوش ادیم یهمراه با گوش اسی   

_ نیا  S  ه؟یک  

گمیو م کنمیاخم نگاش م با  

  سما سمممااا_

گهیسمت درو م رهیو م کنهیم  پشت  

_ ادیواسه من اخم نکن زنگ بزن ب   

یبخور ارمیب یزیچ هیبرم  من  

یکه فر کنمینثارش م ییلب پررو ریز   

گهیو م خندهیم   

_ بلند بگو یجرات دار   

گمیترس م با  

  من غلط کنم با تووو_



هگیتو سرمو م زنهیم یفر  

_ گهیبچه پررو زنگ بزن سما د  

رمیگیو شماره سما رو م کنمینگاش م مشکوک   

بوق برداشت نیاول با   

شم؟یمن نگران م یگینم یدیجواب نم تویتو دختر چرا گوش یی_کجاسما  

گمیم خندمویم   

_ نجا؟یا یایب یتونیسما م تونستمیمهلت بده بابا نم  

شده؟ یزی_چسما  

_ پهلوم کمینه فقط   ... 

تکون نخور امیم ؟االنی_پهلوت چسما   

کردم  قطع کرده بود وا یبه گوش نگاه   

نذاشت جواب بدم یحت  :| 

گفت یبه دست اومد نشست رو تخت و رو به فر ینیس  اسی   

_ یبخور تموم ظهرو دم در خواب بود ایب  

نگاه کردم یتعجب به فر با   

با خم نشست و گفت یفر   

_ گ س یوقت دونمیبرم خونه م تونستمینم یراناز نگ شکوندمیحقت بود در خونتو م

سین تیو آشنا حال بهیغر یشیم  ... 

با تعجب گفتم یو من رو به فر کنهیاخم م اسی  

_ ؟یتمام مدت پشت در بود  

گهیو م زنهیم یلبخند   



_  نیاهم در زدم  یمگه چند تا خواهر دارم که نگرانشون باشم؟نتونستم برم هر چ

  سگ درو باز نکرد

گهیپس کلش و م زنهیم اسی  

_ بخور دهیسگ عمته بخور ش  

گمیم فرستمویبوس م یبه فر رو  

_ مرام داداچم یفدا   

کنهیاخم م اسیو  خندهیم یفر   

حساسه؟؟؟؟ نمیبه من چهههه بزار اخم کنه داداشمه رو ا خا  

نذاشت و خودش لقمه درست  اسیگشنم بود  یلیبلند شم غذا بخورم خ خواستم

دستم دادیم کردیم   

باال داده بود یطونیو ابروهاش به طرز ش  کردینگاه م یچشم ریز یفر و  ... 

کالفه رو بهش گفت اسی   

_ ؟ یکنینگا م یچشم ریز تیطانیش یبا اون چشا یچه مرگته فر  

گهیو م ندهیم یفر  

_ بهیعج   

به؟یعج ی_چگمیم  

گهیم شخندیبا ن یفر  

_ داره به تو االن  ادینذاشته اصال خوشش نم یتو عمرش غذا تو دهن کس اسی

خودش که تو دماغش بود فیاونم با دست کث دهیغذا م   

کنمیم اسی یخنده با چندش نگاه به دستا ریز زنهیبلند م و   

گهیو م زنهیم یلگد به فر هی اسی که  

  ببند گالتو تا نبستم برات_



گهیرو به من م و   

_ نمیچه باورش شد دستم تو دماغم بوده بخور بب نوینگا ا    

رمیگیرو از دستش م شک لقمه با   

شهیم دترینگاِه پر از شکم اخماش شد دنید با   

یلعنت شهیخدا چه ترسناک م ییییو   

گمیلکنت م با   

_ شدم ممنون ریس زهیییچ   

شهیاز خنده رو تخت پهن م یفر   

کنهیم یخال یآب و تو صورت فر وانیل تیبا عصبان اسی و   

کنار دید؟کشیکرمت خواب ای_باسی   

گهیده مبا ته خن یفر   

_ بزار دهن خودم ایجووووون عشخمممم ب   

گهیو م دهیم نیچ شوینیب اسیو  خندمیم من   

  چندش_

زننیموقع زنگ درو م همون  .... 
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شدم داریاز خواب ب دهیش ی هیو گر غیج یصدا با   

بودم و متوجه نشدم جیگ اولش   

 ادیو به  شیساعت پ نیچند دمیرو د دهیش یجسم کبود شده  یوقت هیبه چ یچ

 ... آوردم

اهم رو بردم همر دهیداشت رفتم سمت حموم و وان و پر از آب گرم کردم و ش درد

  تو وان نشوندم

مزود قضاوتش کرد نکهیاز ا شدمیم مونیاز کارم پش زدیکه م یهر حرف با  

ه س ظالمان دونمیباهاش رابطه داشتم ناراحت نبودم م نکهیاز ا یکتکش زدم ول و

نبودم مونیپش یول  .... 

سوختیآب م یِ تنش از گرم یزخما   

 یکنم با لحِن مظلوم یخواستم زخماشو ضد عفون یگذاشتمش رو تخت وقت بردمش

  گفت

_ سوزهیم   

رو  دهیخواب یِ از کردم با فردرو ب نکهیهم ارمیپماد داشتم رفتم براش ب نیماش تو

راه رو  روبه رو شدم یپله ها   

گذاشتم رو شونش و تکونش دادم دستمو   

_ ؟یدیخواب نجایا ؟چرایکنیم کاریچ نجایا نمیبب ؟پاشویفر  

گهیو م رهیگیم قمویو  پرهیدستم و صدام از جا م یتکونا با  



_  پناه اورده اون بچه به تو ینامرد یلیها؟ خ شیکجاست ؟ زد دهیکو کجاست ش

اسیها ها بگو  یاونطور بهش بزن یچطور تونست .... 

 برداشتم و براش قمیدستشو از رو  یفر یاز زود قضاوت کردنم و حرفا کالفه

اتفاق افتاد نیخالصه گفتم چرا ا   

تکون داد و گفت یناراحت سر یفر   

_  هبار نی؟اولیانقدر حساس دهیچرا سره ش کردیندونسته قضاوت نم چوقتیه اسی

یکنیبرخورد م نطوریدختر ا هیبخاطر  یدار نمیبیم ... 

گمیدر کتمانش داشتم م یسع یکه صورتم کوبوند ول یقتیاز حق یعصب  

_ با منه دهیش تینگرانش بودم مسئول   

دمیو ادامه م زنمیم یپوزخند   

_ کنم یو بخاطرش پول دادم پس مال منه پس حق دارم هرکار  ... 

گهیتو خونه و م رهیم و دهیاز تاسف تکون م یسر یفر  

_ ؟یباشه خودت و گول بزن اما تا کِ   

ارمیب نیبرم پمادو از ماش خواستم   

ستیتنش ن یزیچ دهیافتاد ش ادمی که   

گمیو م یسمت فر رمیو م کنمیتند م پا   

_ سیتنش ن یزیصبر کن چ  

گهیو م زنهیگرد شده زل م یبا چشمها یفر   

 ....نگو که باهاش_

گمیدر هم و تلخ م یاخما با زنهیحرفشو نم ادامه  

_ امیتا ب نجاینداره صبر کن ا یبه تو ربط  ... 



احت رکه  کنمیم دهیتن ش ارمیدر م یبلندو گشاد راهنیسمت اتاق و از کمد پ رمیم

 .... باشه

نذاشت و گفت مشکل  یک فر مارستانیببرمش ب خواستمیشده بود م ادیز دردش

برامم ادیم شیپ   

 رمیم و شمیم الیخیب ادیب گهیکه گفت به سما دوستش م دهیبا حرف ش ینبود ول مهم

میبخور ارمیناهار ب   

دهیش یو خنده ها یفر یایشوخ با   

ینشون دادم اما تو دلم خدارو شکر کردم بخاطر وجوده فر یعصب خودمو   

دهیبعد ش و .... 

بلند  عیسر یس خواستم بلند شم که فر دهیدرو که زدن حدس زدم دوست ش زنگ

  شدو گفت

_ کنمیدرو باز م رمیمن م نیتو بش   

فتمگ دیخندیم زیر زیکه داشت ر کنمیم دهینگاه به ش هی یتعجب به برخورد فر با  

_ ن؟یچش بود ا  

گهیو م زنهیم یلبخند   

_ پرسهیازم در موردش م یه ادیفک کنم از سما خوشش م   

گمیباال و م دمیم ابرومو   

_ یدارم برات آق فر نطوریکه ا   

ها ینکن تیاذ_داداچم و دهیش   

گمیو م شیاز طرفدار کنمیم اخم   

_ من خار دارم؟ ست؟فقطین یزیچ کنهیم تیداداچت منو اذ  

گهیلکنت م با   



_ ستین نطوریا زهینه ن نه چ   

گمیو م کنمیم اخم   

_ راحت باش ستیبسه مهم ن  

سمت در گردمیبحث دو نفر برم یصدا با   

در حال بحث که چه عرض کنم دعوا بودن یو فر سما   

وسط جوجه نیا یگیم ی_تو چسما   

زدمتیم نیوگرنه همچ یا فهیضع فیدرست حرف بزنا ح یی_جوجه تویفر  ... 

وسط حرفش و گفت دیپر سما  

_ بکشمت نجایبزن تا هم یدار ؟جراتیمنو بزن یخوایتو؟تو م   

یکمیکوچ یدوست آبج فی_حیفر  

یا دهیداداِش ش فیو ح یبکن یتونستینم یغلط چی_نبودم هم هسما   

مونهیکاره م دی_تقلیفر   

گهیو م زنهیم یغیج سما  

_ شاپانزهههه یخودت مونیم   

دیخندینبود بهشون م الشیخ نیع دهیو ش نایو با دهن باز زل زده بودم به ا یعصب  

زنمیداد م یعصب  

_ به جونه هم ؟ دیچه مرگتونه افتاد دیاه ســـــرمو برد گهیبســـــه د  

و زل زدن بهم و با دست اشارشون نستادیلحظه دو تاشون مظلوم ا هی   

نشون دادن و هم زمان گفتن گرویهمد   

_ نهیا رهیتقص   

غش کرده بود از خنده گهید دهیش   



من با تعجب باز زل زدم بهشون و   

بزنن که باز داد زدم یاخم به هم نگاه کردن و خواستن حرف با   

_ دیدعواتون برسبا هم به  رونیب ندازمیدوتاتونو م دیبگ گهیکلمه د هیفقط  ... 
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با خنده رو به سما گفت دهیدو دهنشونو بستن ش هر   

_  یکه حساب نجایا ایتموم شد ب اسیکل کلتون که به لطف   زمیسالم عز کیعل

  درد دارم

خنده افتاد با دهیکه نگاش به ش سما   

سمتش مشکوک نگاش کردم اومد   

ند گآروم باش دوباره  اسی اسیس  مانهیصم هیدوست هیفراتر از  شونیدوست نکنه

  نزن پف

و بوسش کرد دهیرفت طرف ش سما   

گفت و   

_ ؟یسالم عشقم خوب   

سگ تره بابا دونستمیکه م یزیآروم در گوشش گفت از چ بعد   



دیکنیهم که م بتیغ نطوریکه ا دنیخند زیر ییدو تا بعد   

اضافه شد سما بلند شد و گفت نمیکم بود ا یفر   

_ ؟یاصال چت شد تو که خوب بود کنهیکجات درد م زمیخب خب عز  

رو به سما گفت نینگاه به من کرد و غمگ هی دهیش   

_ راه رو افتادم رو پهلوهام یاز پله ها   

نم یِ مونیز پشبود و با نییانداختم که سرش پا یحرف بهش نگاه نیا دنیشن با .... 

زمیعز نمی_بزار ببسما   

و بده باال که گفتم راهنشیپ خواست   

  صبر کن_

گفتم یبه فر رو   

_ رونیب یفر   

و  ناراحت شده بود دهیو بابت نگفتن ش دیشنیکه تموم مدت داشت حرفارو م یفر

رونیبهم انداخت و رفت ب ینگاه یعصب  ...  

رفتم سمت در و گفتم منم   

_ ببرمش دکتر دیبگ بود یاگه جد   

رو  داد باال دهیش راهنِ یکه پ سما  

بستمیکه داشتم درو م یمن و   

گفت یکه سما با تعجب و نگران دمیشن   

_ رو تنت و  یها یکبود نیرفته من پرستارم ا ادتیمن خرم؟ یفک کرد دهیش

ستیپهلوت از افتادن ن  ... 

گنیم یچ نمیبب ستادمیآروم رو هم گذاشتم و همونجا ا درو   



آروم تر سما نگران نشو سی_هدهیش   

دم بود انجام دا لشیو که بر خالف م یمقصر خوده من بودم کار سین یزیچ بخدا

نکرده بود یکار نینبود وگرنه تا حاال همچ شیبود و مست حال یاونم عصب  ... 

گفت تیبا عصبان سما  

_  ینه.شفقط هم خو ؟تویاصال به چه حق رهیکه تورو به باد کتک بگ شهینم لیدل

کنه نکارویحق نداشت ا  ... 

با بغض گفت دهیش   

_ ون بد نقدریفقط هم یدونینم میدرباره منو زندگ یادیز زهیسما منو ببخش تو چ

 یزیچ تونمیو نم خوامیاگه منو بکشه من نم یصاحب منه و حت اسیکه حق داره 

ممیزندگ یِ ناج ونِ یبگم من تا آخر عمر مد ... 

با تعجب گفت سما  

_ ه؟یصاحب چ ده؟یش یگیم یچ  

داروز بهت گفتم االن نه تورو خ هی دی_تورو خدا سما تورو خدا نپرس شادهیش  .... 

شدت ضربه چقدره نمی_باشه باشه ناراحت نباش رو پهلو دراز بکش ببسما  ... 

اوت کرد که باز به خودم لعنت بفرستم که چرا زود قض یهر بار کار دهیش امروز

 ... کردم و کتکش زدم

گفتمیپدرشو نم هیقض بهش کاش   

یلعنت یداره لعنت یحس بد دونمیم ... 

یسمت فر گردمیبرم نهیشیکه رو شونم م یدست با   

گهیپوزخند م با   

_ ختر دکه اونقدر روح اون  ینیبیم ایب میبر ایب ؟یهم بلد بود سادنیفالگوش وا

کرد اما تورو نه کیکوچ دیکش نییبزرگه که خودشو پا  .... 



 گاریبه س کنمیشروع م یسمت آشپزخونه کالفه عصب برهیو م کشهیم دستمو

دنیکش   

وفتهیقلبت از کار م ای یریگیسرطان م ای گارایس نی_آخر از دست ایفر   

گمیم کنمیروشن م گهید یکیکه  همونطور   

_ ستیجهنم مهم ن   

گهیاخم م با   

_ ه چ یکه تو شکمم کاشت ییتوله ها نیو جهنم من بعد تو با ا یچ یاوا عشخم چ

زمیتو سرم بر یخاک   

 خاک رس_

گهیو م کنهیغنچه م لباشو   

_  یرو سرم توله هات که تو شکممن هم بو زمتیبر ایجوووون عشقم پس ب

  پدرشونو حس کنن

گهیسمتش و م کنمیپرت م گارویس پاکت   

_ توله سگ یاریوقت کم ن هی   

گهیو م فرستهیبوس م هی یفر   

_ کنمینه جونممممم کم اوردم خبرت م   

و  و سما با اخم اما خنده رو لباش گردونمیسرمو برم یزیر یخنده ها یداص با

نمیبیخندون و م یبا لبا دهیش   

دهیسمت ش رمیو م شمیجا بلند م از  

گمیو م یرو صندل نشونمشیم ارمشیو م رمیگیو م دستش   

_ ؟یچرا از جات بلند شد  

گهیمظلوم م دهیش   



_ بهم مسکن زد و پمادخسته شدم خب بعدشم دردم کمتر شده سما جون  ... 

گمیسمت سما و م گردمیبرم   

_ ارم؟یقهوه ب ای ییبراتون چا دییبفرما دیلطف کرد  

گفت زویبه دست اومد سمت م ینیس یفر هوی که   

_ سما خانم براتون قهوه درست کردم دییبفرما   

نیآفر نیآفر ی_چه سرعت عمل یباال رفته زل زدم به فر یابروها با  

گفت زویاومد سمت م سما   

_ خورمیممنون قهوه نم   

فتمگزدم و رو به سما  یشخندین یفر هیحرص افهیو من رو به ق دیبلند خند دهیش  

_ ما معروفن یقهوه ها دیشینم مونیپش دیامتحان کن نبارویحاال ا  

رو به من گفت سما   

_ کنمیحتما امتحان م دیگیچون شما م   

گهیلب م ریبا حرص ز یو فر زنمیم یلبخند  

_ کنه بچه پررو عیمنو ضا واستخیفقط م  

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [26.08.19 11:45] 



# ینـــاجــ   

#part_62 

شام یبچه ها افتادن به جون هم شب شده بود برا نیع نایدست ا از   

زنگ بزنم رستوران که سما گفت خواستم  

_ برم دیکم کم با شمیمزاحم نم   

رو به سما گفت یلوس و تیبا مظلوم دهیش   

_ گهیجونم بمون د یآج   

به من گفت رو   

_ تورو خدا بگو بمونههههه اسی   

به سما گفتم رو   

_ دیامشب و مارو تحمل کن هی دهیبخاطر ش   

زدو گفت یلبخند سما   

_ نخواستم مزاحم شم هیچه حرف نیا دیدار اریاخت   

وسط و گفت دیپر یفر که   

_ خونه خودمونه هیمزاحم چ   

گفتم یه فرب رو   

_ االیبا تو نبودم پاشو برو خونتون    

لم داد و گفت یرو صندل شتریتمام ب ییبا پررو یفر یول   

_ موندم نه تو میبخاطر آبج کمیکوچ یآبج شیبه تو چه من اومدم پ   

گمیباال و م ندازمیم ابرو  

_ ...؟ای یبخاطر آبج  



نییپا ندازهیو سما با خجالت و خنده سرشو م خندهیم دهیش   

گهیو م شهیم زیخ میو ن کنهیهول م یفر   

_ یالل گهینم یکس یعشقم تو حرف نزن   

نهییبه سما که از خجالت سرش پا شهیم رهیبا لذت خ بعد   

گمیو م یسمت فر کنمیو دستمال پرت م دارمیو برم یگوش   

_ ممنوع یزیکن ه شیدرو یهوو   

گهیلب م ریز یفر   

  ضدحاِل مزاحم_

دمیسفارش م زنمیو زنگ م ورنخیم یچ پرسمیبهشون م رو   

نمیچیم زویاوردن سفارشات م وتا   

شنیاونا سرگرم حرف زدن م و   

دهیش یکل کل و خنده ها یگاه و   

شهیدل من آروم م خندهیکه م نیهم   

 شیاز پخودمو کنترل کنم تا اتفاق امروز ب دهیدر برابر ش دیبا گمیخودم م شیپ و

ادین .... 

نشستم رو به سما گفتم دهیکنار ش زویاوردن غذا گذاشتم رو م با  

_ خونه خودتونه دیراحت باش دیخجالت نکش ییبفرما   

گهیو م زنهیم یلبخند   

 ممنون_

گهیوسط و م پرهیم یفر   

  منم که بوقققق_



گمیم   

  زر نزن کوفت کن_

که کنهیم اخم   

گهیو م خندهیم دهیش   

 بخور داداچ بخور نوش جونتتت_

گهیبا خنده م یفر   

_ زن تو شم رمیطالق بگ اسیاز  دیبا ایفقط تو هوامو دار میجآ یفدا   

گمیو من با اخم م خندنیم دهیش سما   

_ یییییفر ! 

گهیو م بندهیم یشیدهنشو نما پیز فرق   

_ نشو یرتیچشم چشم غ   

بچه ها شام صرف شد همه رو دعوت کردم تو سالن  یو خنده ها یشوخ با

گذاشتم لمیبراشون ف   

اومد تو آشپزخونه کمکم یو جور کنم که فر ییرایاط پذرفتم آشپزخونه بس و   

گفتم یبه فر رو   

_ دختره خوشت اومده؟ نیاز ا یفر  

شهیاخم ساکت م با   

گمیرو شونش و م زارمیم دستمو   

_  یتا آخر خودت و حبس خاطراتش کن ستین یرفت اما اونم راض یناز یفر

پهتیهنوز م نتهیکه تو س یداره و قلب انیهنوز جر یزندگ   

چقدر خانمه یدیخودت د هیسما دختره خوب یایکن با خودت کنار ب یسع   



گهیو م دهیتکون م یسر یبا ناراحت یفر  

_ اما سختمه داداش دونمیم  

گمیدستش و م دمیو م یچا ینیس   

_ ارمیبرو  ایببر تا من خوراک نارویا ایب شهیاما درست م برهیزمان م شهیدرست م   

بردم ارویمنم خوراکو برد  ینیتکون دادو س یسر   

عزم رفتن کردن یسما و فر لمیاز تموم شدن ف بعد   

گفت یفر   

_ وردمشیدست مامان بود ن نمیزحمت زنگ بزن آژانس ماش یداش ب   

خواستم زنگ بزنم دمیتکون م یسر   

گفت دهیش که   

_ مگه نه سما جون؟ رسونتشیاورده م نیسما که ماش  

گهیو م زنهیم یلبخند سما   

  حتما_

گهیم یفر   

_ شمینه ممنون مزاحم نم   

اخم کردو گفت سما   

_ اسی ییرایممنون از پذ دییبفرما گفتمیاگه بود م ستین یمزاحمت   

_ دیاینکردم از شما ممنون بازم ب یکار کنمیخواهش م   

گهیو م کنهیبوسش م دهیسمت ش رهیو م دهیتکون م یسر  

 مراقب خودت باش_

گمیم دهیدراز کش که رو مبل دهیرفتن بچه ها رو به ش با   



_ اد؟یخوابت م دهیش  

گهیکه م کنمیسمتش بغلش م رمیم گهیم یاوهوم هی  

_ تونمیم اسی امیخودم م   

گمیم بهش   

_ سیییه   

کنمیوبغلش م کشمیلباس کنارش دراز م ضیو بعد از تعو زارمشیتخت م رو   

گمیو م زنمیرو موهاش بوسه م زارهیم نمیرو س سرشو  

_ که کردم یکار دونمیم دهیممنون ش ... 

گهیرو لبم و م زارهیو م انگشتش   

_ یزود قضاوتم نکن گهیقول بده د یگذشت ول اسینگو  یچیه   

گمیو م زنمیانگشتش که رو لبمه بوسه م رو   

_ حاال بخواب دمیقول م   

یدوست داشتن یبایز شمیم باشیو من غرق صورت ز خوابهیو م بندهیم چشاشو   

رمیبه خواب م اشیبا رو و  .... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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# ینـــاجــ   



#part_63 

#shide  

 

دوش  هیبود بعد از  9هنوز خواب بود  ساعت  اسیشدم  داریاز خواب ب صبح

رفتم سمت آشپزخونه صبحونه رو آماده کنم دمیکوتاه لباس مناسب پوش   

نه اومد آشپزخو اسی یساعت مینم بعد ازنو جمع و جور ک شبید ییرایپذ لیوسا و

  و گفت

_ کردمیخودم جمع و جور م ؟یبه تو گفت از جات بلند بش یک   

و گفتم ختمیر ییچا   

_  ایب الیخیب گهینداشتم درد هم ندارم جمع و جور کردم د یاومد کار یخوابم نم

  صبحونه

و گذاشتم جلوش که تشکر کرد ییچا نشست   

رو به روش و گفتم نشستم   

_ برم کتابخونه؟ شهیم اسی  

سرشو بلند کرد اخم کرد و گفت تیعصبان با   

_ یبر یحق ندار گهیگفته بودم د  یکنیحرف و تکرار نم نیا گهید   

گمیبهش و م زنمیزل م تیمظلوم با  

_ اسی رهیخب حوصلمممم سر م  

بهم زل زد اخماش باز شد و گفت کمی  

_ درساتو  نیبش ییو خونه تنهاتو که ت ؟یمگه فردا کنکور ندار خورمیگول نم

  مرور کن فکر کن کتابخونه س

گهیاخم م با   



_ نکنه کتابخونه بهونه.س؟ ای  

گمیبا اخم م اسیاز دست  اه   

_ یاریو م یبرینه بخدا خوبه خودت منو م   

گهیو م دهیتکون م یسر  

ه گرم موند شبید یاز غذا یکافه که فردا کامال آماده باش یایب خوادیامروز نم _

  کن

 نیفقط خوب بش یدرست کن یزیچ ستین ازین ارمیشام همراه خودم غذا م یبرا

یآماده باش دیدرستو بخون فردا با   

بهش گفتم رو   

_ همه وقت همش درس درس خستهههه شدم خب نیبلدم خببببب ا یمن همه چ   

 پس درستو بخون انقدر هم بهونه یزحمتامو جبران کن یخوایم ی_مگه نگفتاسی

 میریمانشاهلل بعد از کنکور با بچه ها  یا ازت انتظار دارم بدرخشمن فرد ارین

مدتت جبران شه نیا یمسافرت چند روزه که خستگ   

گمیو م زنمیم یغیزده ج ذوق  

  آخخخخخ جون من تا حاال مسافرت نرفتم_

گهیو م کنهینگام م یمهربون با   

_  یخواست هر جا یبود یبه بعد هر وقت کارام کم بود و دختر خوب نیاز ا

برمتیم ...  

گمیرو بهش م میخجالت از ذوق زدگ با   

  ممنون_

مسافرت نرفته بودم هیدارم ذوق کنم حق ندارم؟ تو عمرم  حق  



سر درست  نینکن بش یطونیکه سفارش کرد ش نیبعد از ا اسیاز صبحونه  بعد

رفت گردمیشب برم   

و جور کردن  واال بعد از جمع یماه یخوب نیبه ا ؟دختریطونیبگو منو ش آخه

 بعدش زنگ دمیرقص یکردم و حساب یآهنگ شاد پل هیآشپزخونه رفتم تو سالن و 

ع کرد اگه قط دمیآخر سر تهد یسر به سرشون گذاشتم فر یکل یزدم به سما و فر

یکنیم یطونیش ینشست گمیم اسیبه  رمیم یدست از سر کچلم برندار ینکن   

ضد حال قطع کردم اوممم حاال چکار کنم؟ اه  

م مدت انقدر درس خونده بودم و سرم تو کتاب بود خست نیدرس نداشتم ا حوصله

ت داش یخودمو شستم بدنم هنوز کبود یشده بود  بعد از ناهار رفتم حموم حساب

 یدج بیاما کمرنگ تر شده بود پهلومم بهتر شده بود خدارو شکر نشکسته بود آس

بودم دهیند  .... 

دمیتاپ در آوردم و پوش هیو  یلشورتک  هیاز لباسا  رونیب اومدم   

کردم شیبه لوازم آرا یتنم کنم نگاه که   

سرچ کردم خط چشم بکشم ینت گوش  تو   

ودم به خ یکردن بعد از تموم شدن نگاه شیساده بلد بودم شروع کردم به آرا فقط

ستمبا ذوق موهامو ب دمیبار اول خط چشم اوجمل کش یانداختم اوم خوب بود برا   

میدم به عکس گرفتن با گوششروع کر و   

گرفتمیم لمیف وردمیدر م ادا   

به سرم زد یطانیفکر ش هیبه تخت انداختم  ینگاه   

نبسته بودم ریلباس ز رشیسمت تخت تاپمو در آوردم ز رفتم   

اوضاع خودم دنیدر آوردم با د شورتکمم   

کنهینمکه  ییچه فکرا نهیبب نجوریمنو ا ادیب اسی هویتصور کن  یگرفت وا خندم   



تموم  وپاهام  یاز مالفه رو گذاشتم رو باسنم ول کهیت هی دمیتخت دمر دراز کش رو

 یلو نمیاز مالفه رو گرفتم جلو س کهیت هیدست  هیمعلوم بود با  شیکمرم و گود

معلوم بود نمیکه نصف س یطور   

کردم و دورتر گرفتم و شروع کردم به عکس گرفتن میو تنظ یگوش  نیدورب   

مار کردمخ چشامم   

سر نرسه خخخخ اسی هوی دمیاز چند تا عکس لباسامو پوش بعد   

گرفتم بعد رفتم تو سالن گهیتا د چند   

رفتم سمتش اسی کیسالنم چند تا گرفتم چشمم خورد به باره کوچ تو   

مخصوص از  السیتو گ نیکنم فقط چند تا عکس هم یکار خوامیکه نم من

و  بود هم برداشتم و دست گرفتم زیرو م که یگاریو از پاکت س  ختمیمشروب  ر

  چند تا عکس گرفتم

و مرتب کردم لو نرم خخخخ لیاز عکس گرفتن وسا بعد .... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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# ینـــاجــ   

#part_64 

امم صورتم و شستم لباس عیبود سر اسیاومدن  کینگاه به ساعت کردم نزد هی

 عوض کردم آثار جرم و پاک کردم خخخخ



دورم نیاوردم پخش کردم رو زم کتابارو   

خو بلد بودممممم زدمیورق م یدخمل خوب و درس خون سر سر هی مثل   

دز یلبخند خونمیکه دارم درس م دهیمنو د یاومد وقت اسیساعت بعد  مین حدودا   

میشام بخورپاشو  یخانم پاشو بسه حتما خسته شد ی_خسته نباشدگفت ... 

گمیههههه و م کشمیدست و پامو م یالک شمیو از جام بلند م زنمیم یلبخند  

_ یممنون تو هم خسته نباش   

گفت اسیشام  زیم سر   

_ شت تال دیبا  یدیکه کش یتمام سخت هیروز بزرگ ؟فردایفردا آماده ا یبرا دهیش

رونیب یایو سربلند از سر جلسه ب یو کن  

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ و جواب  کنمیآره  آمادم مطمعن باش تمام تالشمو م اسیبه لطف تو البته 

دمیم میزحمتاتو با قبول   

گهیو م دهیتکون م تیاز رضا یسر  

_ یبخور که بعدش بخواب   

گمیم یو با تخس کنمیم اخم    

_ ادیمن خوابم نم یول  

گهیو م کشهیدست از غذا خوردن م اسی  

_ م هاالنم شامتو تموم کن بعدش  یسرحال باشفردا  دیرو حرفم حرف نزن بچه با

  الال

زنهیکه پوزخند م گمیم ییزورگو هیلب  ریز   

خفش کنما رمیبگ اه  .... 

خورد اسیکه  یاز شام و قهوه ا بعد   



جلوم ستادینده ا ریکرده بودم که گ لمیسمتم که خودمو سرگرم ف اومد   

_ حساسشه یبرو اونور جا ایب اسیاه    

اخم کرده دمینخورد نگامو دادم باال داز جاش تکون  اما   

دهنمو قورت دادم و گفتم آب  

 جانم؟_

و اف کرد و گفت یو یداد باال و ت ابروشو   

_ خستم از صبح سر پا بودم پاشو بخواب دهیپاشو ش   

ستیول کن ن گهیداد د ریگ شمیو بلند م کشمیم یپف   

دمیسمت اتاق رو تخت دراز کش میرفت   

جذاب یِ لعنت تن کرد یرکاب هی اسی   

دیکنارم دراز کش اومد   

سمتش دستشو باز کردم و سرمو گذاشتم رو دستش رفتم  

بهم کردو دستشو یباز کرد نگاه چشاشو   

حلقه کرد دورم  .... 

زم؟؟؟؟یکرم بر کمیاومد  ینم خوابم  

زارمیدر اومده بود م یکه از رکاب اسی ی نهیدستمو رو س اوممممم   

تر  کینزد برمیسرمو م کنهیاما چشاشو باز نم هخوریم یحرکت دستم تکون با

 نشیخورد و باز با انگشتم آروم رو س یگلوش تکون بیگلوش س ریز کنمیفوت م

مچ دستمو هوی  دمیکشیطرح م   

زد مهیو منو خوابوند و روم خ گرفت   

خمار شده بود  زل زده بود به لبام چشاش   

با دستش از تنم در اورد تاپمو   



یود لعنتتنم نب ریز لباس  

با  ودستش محکمتر گرفت  هیخواستم دستمو از دستش بکشم که با  دمیکش نیییه هی

آخ گفتم هیگرفت و محکم فشار داد از درد  نمویس گشیدست د   

درگوشم گفت یلبام بوسه زد و با لحن اغواگر رو  

_ خودته یِ وگرنه عواقبش پا زیبخواب کم ِکرم بر ریدختر کوچولو آروم بگ   

هام زبون زد نهیسمت سبرد  سرشو   

گفتم که روشون بوسه زد زیآه ر هی   

کرد و از کمر منو گرفت و خوابوند رو خودشو پاهامو با پاهاش قفل دهیکش دراز  

دستش و دور کمر برهنم قفل کرد و  

لذت بخش شده بودم یجانیبدنم باال رفته بود و پر از ه یدما   

برداشتم نشیسرمو از رو س خمار   

وسه زدم نگاشو بهم دوخترو چونش ب و   

گفت آروم   

_ نکن دختر ونمینکن د دهیش   

من اون لحظه  پر از خواستن بودم یول   

رو بدنش به حرکت در اوردم دستمو   

گرفتمیلبام م نیو ب زدمیگلوش بوسه م ریز   

شده بود قینفساش بلند و عم دیآه کش هی اسی   

گفت یخمار یزد و با صدا مهیمنو خوابوند و روم خ باز   

_ یخودت خواست دهیش یخودت خواست  

تنش بود یخودم خواستم تنم تشنه  آره   



و از تنش دراوردم شیرفت سمت رکاب دستم  

حرکت شلوارکمو شورتمو در اورد هی تو   

پاهام قرار گرفت نیباز کرد و ب پاهامو   

زیر ینافم شروع کرد به بوسه ها از  

شدیتر م یجر دمیکشیکه م یبا هر آه و   

شکار کرد یا انهیهامو تو مشتش گرفت و لبامو به طرز وحش نهیس   

شدیو خشن  م یواقعا تو رابطه وحش اسی یگز گز کردن از گازا لبام  

شروع کرد به مک زدن نمویسمت س رفت   

پاهام و رو "واژنم نیدستشو برد ب و "  

حرکت در اورد با شدت حرکتاش به  

روع کردم به خوردن "واژنمپاهام برد و ش نیسرشو ب  رفتیمنم هوا م غیج " 

انگشتشو هم زمان وارد کردو و  .... 
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دمدرد و لذت آهام و نفسام تموم سکوت اتاق و شکونده بود موهاش و چنگ ز از   

سرشو فشار دادم به وسط پاهام و   

کردیم شتریو شدت خوردنش و ب دادیشار مف باسنمو  

اورد باال تر رو نافم بوسه زد سرشو   

رو شکمش   شهیو جاهامون عوض م گردمیکه روم بود برم همونطور   

  نشستم

زدو کمرمو گرفت رفتم سمت گلوش و شروع کردم بوسه زدن و مک  یلبخند

  زدن

ا دست گرفتمهاشو ب نهیتر س نییپا رفتمیمن م دویکشیاز لذت آه م اسی   

بهش انداختم ینه نگاه ای ادیخوشش م دونستمیشک داشتم نم و   

بهم زل زده بود طنتیبا ش که  

نشیبه لب گرفتم و شروع کردم به خوردن س نشویحرکت س هیتو  اوممممم   

رو رونام نشست و انگشتش اسی دست   

رفت سمت سوراخ "واژنم همزمان  " 

داخل "واژنموارد کردنش  دنشویشروع کرد به مال و " 

خوردمیها شو م نهیمن هم زمان س و   

بلندمون و آه هامون یها نفس   

ا هم ته حرکت منو خوابوند و چندتا انگشتشو ب هیاتاق و پر کرده بود که با  تموم

  فرو کرد

"واژنمتو "  

زدم و ارضا شدم یبلند غیمن از درد ج و  



پاهام زد نیب یبوسه ا اسیحرکت دستام شل شدو چشامو بستم  یب حالیب و  

زد یخودشو کشوند باال و رو لبام بوسه ا و  

منو در آغوش گرفت دیدراز کش کنارم   

گفتم یگاز گرفت که با چشم بسته آخ هیاز گوشم  و   

گفت طنتیدر گوشم با ش آروم   

_ بخواب ریخودتم بگ دیخانم کوچولو اگه ِكرمت خواب   

تو  شدیسبوندم روم نمبهش چ شتریزد و خودمو ب یبسته  لبخند یچشمها با

 یذتنبودم من عاشقش بودم و چه ل مونیچشماش نگاه کنم  آره خودم خواستم و پش

ذت و ببره که عشق و ل ییایو تورو به دن یکه با عشقت هم خواب ش نیاز ا شتریب

 نایا یهمه  یول ستیعاشقم ن ستیاون مال من ن دونمیاره م یبا هم تجربه کن

 شب هم هیکه باهاش داشتم به کامم تلخ بشه بزار  ینیریلحظات ش شدیباعث نم

شه؟یم یمن باشه مگه چ یدور از همه برا  

دورم حلقه کرد و پاهامو با پاهاش قفل کرد دستاشو   

موهام بوسه زد و گفت رو   

_ یخجالت یبخواب کوچولو   

که تو رابطه بهم داد به خواب رفتم یمن غرق در عطر تنش و حِس قشنگ و  ... 

. 

. 

. 

. 

شدم و رو تخت نشستم و چشم بسته گفتم داریاز خواب ب اسی یبا تکونا حصب   

 هومممم_



بعد صبحونت  یسرحال ش ریدوش بگ هیها پاشو  شهیم رتی_پاشو دختر داسی

یو آماده ش یبخور   

گفتم ییخابالو یو صدا تیو با مظلوم کنمیباز م چشامو  

_ خو ادیانجام ندم؟ من خوابم م نارویهمه ا شهینم   

گهیو م رهیگیدستمو م اسی   

_ کجا  یراب نارویا دونمینم یخوابیخابالو تورو که بزارن تا فردا هم م نمیپاشو بب

یکنیم رهیذخ یو ک   

گهیرو شونم و م زنهیتو اتاق م سیسمت سرو برهیکه منو م همونطور   

_ به در یچشاتو باز کن برو تو نخور   

ستتتیول کن ن گهیداد د ریگ اه  

ه لخت ک وفتهیم نهییتو حموم نگام به خودم تو آ شهیارد حموم مو کنمویباز م درو

کشمیبلند م غیج هیبودم    

 شبید ادهیو  میشونیرو پ زنمیبودم؟م اسی یجلو یشکل نیخدا من دو ساعته ا یوا

خخخخافتاده خجالت بکشم  ادمیحجاب کامل داشتم االن  شبیحاال نه که د وفتمیم   

گهیو م زنهیبه در م اسی غمیج  یصدا با  

_ ؟یزد غیچرا ج شدیده؟چیش  

بگم؟ یآبروم رفت حاال چ نیه  

گمیلکنت م با  

_ آب سرد بود یچ  یه    

ی_آب گرمو باز کن سرما نخوراسی   

  باشه باشه_



ردم که لباسامو تن ک عیدوش کوتاه گرفتم و خودمو شستم رفتم تو اتاق سر هی عیسر

آبرو نکنم یباز خودمو ب   

کشمیبازم خجالت م هیبود اههههههه خو چ دهیدارو ندارمو د گرچه   

اسیکه  کردمیآماده م  لمویوسا داشتم   

زد داد  

_ شهیم ریداره د گهید رونیب ایاون تو؟ب یدیخواب دهیش   

خرس خوش خوابم دونستیخوب م خخخخخ   

بلند کردم و گفتم صدامو  

_ االن امیم شمیدارم آماده م   

از چک کردن رفتم سمت آشپزخونه بعد  

اشتها نداشتم خوردمیهر روز که مثل گاو البته بالنسبتم خخخخ م برخالف   

بود و به زور وادارم کرد بخورم شتریب اسیباز زوِر  و  ... 

حل به سمت م   نیآماده شدو بعد از سوار شدن تو ماش عیسر اسیاز صبحونه  بعد

کنکور حرکت کرد یبرگزار .... 

که؟ یترسیکه؟نم یندار ؟استرسی_خوباسی  

رو بهش گفتم خنده با   

_ ستیبه استرس من ن یازین گهید یمن استرس دار یتو که جا اسی   

گهیو م زنهیم یلبخند   

_ و  بردیخوابم نم ادمیزمان کنکورم از استرس ز یالیخ یب یلیآره واقعا خ

من معتادم کردنیهمه فک م کهیفرداش سر جلسه همش در حال چرت بودم طور  

.... 
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گمیو م خندمیم   

_ به عاقبت تو دچار شم یدیزود بخواب ترس یگفتیم یه نیا یپس برا   

گهیم طنتیبا ش اسی   

_ خوابت نبرد که دیِکرمت نخواب ؟تایدیخواب ینه که شما هم به راحت  ... 

؟یرایبه روم ب دیحتما با یییییلعنت  

گمیو با حرص م نییپا ندازمیخجالت سرمو م با   

_ یییییادب یب یییییلیخ   

 ریز زارهیسمتم و دستش و م گردهیو برم کنهیو پارک م دهیتکون م یخنده سر با

گهیو م رهیگیچونمو سرمو باال م  



_  خوب و با دقت سواال رو مونمیمنتظرت م نجایمن ا میدیرس یخجالت یکوچولو

ه باش خب؟بخون و عجله نداشت  

گمیو م ندازمیبهش م ینگاه   

_ دمیدیروزو نم نیتو خواب هم ا یممنون من حت اسیممنونم    

گهیو م کنهیبوس م لپمو   

  برو خدا به همرات_

ن جواب مدت زما یساعت میبعد از ن شمیو با بسم هللا وارد م شمیم ادهیپ نیماش از

ثرشونو بلد بودم به سواال انداختم خوب بود اک یدادنمون شروع شد نگاه

 ... خداروشکر

کنار زارمیخودکارو م نانیاز اعالم اتمام وقت با اطم بعد  ... 

 شتریمنتظره چشاش بسته بود و من ب نیهنوز تو ماش اسی دمید رونیاومدم ب یوقت

  ممنونش بودم که تنهام نذاشت

چشاشو باز کرد و گفت شمیکه م نیماش سوار  

_ ؟هست یدیچطور بود؟ام یخسته نباش  

گمیو م زنمیم یلبخند   

_ شمیمطمعنم قبول م اسیممنون خوب بود    

ه؟یچ زییخوردن تو پا ی_خب پس خدارو شکر نظرت با  بستاسی  

زنمیم غیو ج زنهیبرق م چشام   

_ خوامیم خوامیم   

گهیو م خندهیم  

_ مینزن پس بزن بر غیخب باشه باشه ج   

دیچسب یلیکه خ یاز خوردن بستن بعد   



کرد و گفت ادهیرد منو پخونه حرکت ک سمت   

_ خوربغذاتو حتما  امیکافه منم ظهر نم یایب خوادینم یتو بخواب حتما خسته شد   

  چشم حتما خداحافظ_

سمت خونه رمیو من م کنهیو حرکت م دهیتکون م یسر  ... 

که خوابم برد دمیلباس رو تخت دراز کش ضیاز تعو بعد  

. 

. 

. 

. 

رمپیزنگ از خواب م یِ در پ یپ یصدا با   

ه؟یک یعنی  

بود ول کن نبود دستشو رو زنگ گذاشته بود و ور  یداشت هر ک دیکه کل اسی

داشتینم   

رفتم سمت درو بازش کردم عیسر   

 دهیو هولم م زنهیم یکه پوزخند شمیم رهیکه پشت در بود خ یتعجب به شخص با

گهیتو و م ادیوم   

_ بهت خوش گذشته نه؟ یلیخ نکهیمثل ا  

پرنسس دیداشتن اوه ببخش فیخانم خواب تشرساعته پشت درم  دو  

بار بود  نیبودم اول نجایکه ا یتو مدت ندازهیترکش م ومدهیچشه هنو ن نیهللا ا بسم

نجایا ادیم دمیدیکه م   

گمیو م بندمیم درو   

_ هست؟ یبله خواب بودم مشکل  



ندم نویجواب ا شدینم لیدل یول کردمینم یزبون دراز اسیدر برابر  درسته   

گهیبهم و م زنهیم زل ماخ با   

_  ای یینجایخانوادت کجان؟خبر دارن ا ینه نه خوشم اومد زبونتم درازه راست

؟یهست یفرار  

لعنت بهت یفرار یفرار یفرار   

بهش گفته  اسیممکنه  یعنی؟یکنی من که قضاوتم م ِیاز زندگ یدونیم یچ تو

 باشه؟

 نیباشه ا یگفته هر چخب معلومه که  دهیها ش یساده ا زنمیم یخودم پوزخند به

 ... دوست دخترشه

گمیسمتش و م کنمیرو م بازمینم خودمو   

_ و  اسی یسرکاره اومد اسی دونمینم نجایاومدنتون ا لیهنوز دل نکهیُمردن و ا

؟یبا من بحث کن ای ینیبب  

گهیو م رهیگیاز موهامو دست م کهیت هیو  زنهیچرخ م هیسمتم دورم  ادیم   

_ رمیعشقم از تو اجازه بگ یومدن به خونه ا یبرا دیبا دونستمینم  

هیک گهید نیا ایخدا ایخدا پف   

_ اقتو ات رمیمنتظر بمون من م یخوایکه م ینیبیم ستشین اسینبود  نیمنظورم ا   

گهیو م رهیگیبرم سمت اتاق که جلوم و م خوامیم   

_ اصال از کجا  ؟؟؟یو چ اسی ؟تنِ یخوشگله کجا؟اتاق و هم تصاحب کرد یه

حاال...؟ معلوم تا  

دمیو من آب دهنمو قورت م کنهیم سکوت   

یخوایاز جونم م یچ گهید تو  ... 



تم و سم کنهیمانتو و شال پرت م هیتو اتاق و  برهیو م کشهیدستمو م تیعصبان با

گهیم   

_  نجایحق موندن ا گهیمدت بهت خوش گذشته تموم شد د نیتموم شد هر چقدر ا

یعشقم و ندار یتو خونه   

بهش و  زنمینا باور زل م ادیداره سرم م هییچه بال نیا اینه نه خدا شهینم باورم

گمیم   

_ ـــــاسی یول  .... 

گهیسمتم و م ادیوسط حرفمو م پرهیم   

_ خونه برو و  نیمحاله رو حرف من که عشقشم حرف بزنه زود باش از ا اسی

ینیبیبرنگرد وگرنه بد م گهید  .... 

 و من هاج و واج زل بندهیو درو م نرویب کنهیو من و پرت م کنهیباز م درو

به دِر بسته زنمیم   

من چکار کرده بودم؟ شد؟مگهیچ اصال   

 گمیو به خودم م زنمیم ی؟پوزخندیهست یهم از رفتنم راض ؟توییکجا ـــــاسی

ونم اخبر داشته  اسیاومد حاال که اومده پس حتما  یاصال نم یدختر هان یساده ا

و فرستاده یانازت خسته شده خودش روش نشده ه   

تموم صورتمو پوشونده بود اشکام   

اسی رمیم رمیم باشه  .... 

ابونیسمت خ رمیو م شمیبلند م نیاز رو زم یسخت به  ..... 
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 یبخندل شبیآوردن د ادیمت کافه با به رو رسوندم خونه رفتم س دهیش نکهیاز ا بعد

 هیرو هد ایحس دن نیبار دوم بهم بهتر یبرا شبیمن د یِ خجالت یکوچولو زنمیم

  داد

بود شیبود چون به خواست خودش و همراه شتریلذتش ب نباریا یول   

بود و  زیمن وسوسه انگ یهر حرکتش برا ینابلد وارد نبود ول یکوچولو دهیش

نهم یفقط برا نکهیدختر برام ناب بود و خوشحال از ا نیا یِ داشت همه چ یتازگ  

... 

شدیم شتریب دهیبه روز حسم به ش روز   

احساس بزارم نیرو ا یاسم یبه خودم اعتراف کنم و حت خواستمینم  .... 

دونمیچرا؟نم  .... 

ماله منه دهیش دونمیو م نیا یول   

اش وجودش آرامشش  منه تنش نفس یفقط برا دهیش مونهیمن م یمنه و برا سهم

استیدن نیسهِم من تو ا   

دنیکش یو سخت ییاز سالها تنها بعد  ... 



 

 یتکون دادم و وارد کاف یساله برده بود سر 17دختر  هیهوشو حواسمو  همه

 ... شاپ شدم و مشغول کارام شدم

کافه رفتم سمت خونه یلیاز تعط بعد   

زدمیزنگ م ینپزه اما هر چزنگ زدم که شام  دهیتو راه شام هم گرفتم و به ش و   

 وبه خونه  دنیخابالو با فکر رس یحتما هنوز خوابه خرس کوچولو دادینم جواب

یزنیم یخرس خابالوم لبخند دنِ ید   

بود از صورتم شده ییباز جز میبه زندگ دهیکه بعد از سالها با ورود ش یلبخند   

باز کردم که درو  .... 

. 

. 

. 

. 

. 

ود رو به بتر بود لم داده  نیسنگ کردیلباس ک تن نم کهیت هیکه رو مبل با  یهان با

  رو شدم

کرد؟یم یچه غلط نجایا نیکردم ا اخم  

وارد خونم شده بود؟ یک یاجازه  با  

نیهم رفتمیطرفش م ازمین یبهش نداشتم فقط برا یلیاولش هم تما از ... 

به  برامخودشو  نطوریکرده بود که ا یک زده بود با خودش چه فکر یبا گند حاال

زنمیم یگذاشته؟ پوزخند شینما  .... 

بلند شد اومد سمتم و گفت دنمید با  



_ ؟یسالم عشقم خوب  

_ ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا  

گذاشت رو شونم و با عشوه گفت دستشو   

_ رم؟یاومدن به خونه عشقم اجازه بگ یبرا دیبا  

گمیو م زنمیم یو پوزخند صدادار ندازمیاز رو شونم م دستشو   

 عشق؟_

گهیم یناراحت با   

_ ر همن که  اس؟ی ینکرد دایذره بهم احساس پ هی یهمه مدت حت نیبعد از ا یعنی

گذاشتم ارتیبدون چون و چرا خودمو در اخت یوقت خواست ... 

_ یمگه مجبورت کرده بودم؟خودت خواست   

_آره خواستم چون عاشقت بودمیهان   

کنهیباز م راهنمویپ یو دکمه ها چسبهیم بهم   

نیزم وفتهیکه م کنمیو پرتش م رمیگیخانم دستشو م یهان یدتخر خو هه   

گهیبهم و با درد م زنهیتعجب زل م با  

_ ؟یکنیرفتار م نطوریا اس؟چرای  

شمیسمتش رو زانو خم م رمیم آروم   

گمیو م کنمیدور گردنش حلقه م دستامو   

_ ؟یدیانقدر ساده د ؟منویکرد یتو با خودت چه فکر زمیعز یهان  

در تالشه دستمو از دور گردنش باز کنه اسیو  زنهیم یه کبودصورتش ب رنگ   

تو پهلوش زنمیو با پا محکم م کنمیم رهاش   

گهیو م زنهیاز درد م یغیج   



_ چته تو؟ یگیم یچ اسی  

کنهیم هیو گر شهیتو شکمش که از درد جمع م زنمیهنوز آدم نشده با پا محکم م نه   

_ ادهیهنوز روت ز نکهیا یبرا نمیا   

به صورتش  رمیگیاز چونش م دمیفشار م شتریکه پامو رو شکمش ب طورهمون

زنمیم دهیکش   

_ یبرا من نکن رمردیبا اون پ دنیفکر نقشه کش نکهیا یبرا نمیا   

گهیبهم و م زنهیزل م یاشک یچشا با   

_ ـــــاسی .... 

زنمیتو دهنش و داد م کوبونمیم محکم  

  خفـــــه شـــــو_

رهیتو هم گ یپا ادیب شیمن پ یبرا ی بدبخت مشکلآره؟دِ  یریگیم لمیمن ف از   

یتو بود دیخوابیم رمیکه ز یاون   

د؟یکن دیکه منو تهد رمردیاون پ یبد لمارویف یخواستیم  

گهیم هیگر با  

_ حسادت  یدختر اورد هیبهم گفت  خواستمیخودم م یگولم زد من فقط تورو برا

خواستمینم خواستمیکردم بخدا نم   

 

🏳🌈 رمان_سنده  ینو : 

 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 



# ینـــاجــ , [28.08.19 17:57] 

# ینـــاجــ   

#part_68 

 

زنمیبه جونش   و داد م وفتمیمشت و لگد م  با   

_ نزن یخفه شو خفـــــه شو حرف از عاشق   

 ازمین رفع ینه دوستت دارم نه عاشقتم فقط برا خوامیاول بهت گفتم من تورو نم از

خانم یانو حاال ه یبود خودت قبول کرد  .... 

بود  دختر در حال رابطه هیکه با  ییو عکسا ارمیدر م مویو گوش زنمیم یپوزخند

دمیو نشونش م   

بهم زنهیترس زل م با   

_ شه؟؟؟؟هانننننن؟؟؟یم یپخش کنم چ نارویخانم اگه ا یخب هان  

کنهیبه پام و التماس م وفتهیم   

_ شمیکن نابود من نکارویبا من ا کنمیتورو خدا نه التماست م اسینه   

گمیو م کنمیبا پام  پرتش م یرحم یب با   

_ چه  ؟منینابودم کن ی؟ خواست یاریبال رو سرم ب نیهم یخواستیپس چطور م

منبود نجایمن االن ا هیبودم نقشتون چ دهیدر حقت کرده بودم؟ اگر نفهم یبد   

گمیو م کنمیصورتش تف م تو   

_ نه ستمو به خونت آلوده کنم وگرکه د یهست یزیارزش تر از چ یو ب یاقتیل یب

بگو کتیو به اون شر رونیمن گمشو ب یاالنم از خونه  کشتمتیم نجایهم   

رونیگمشـــــو ب اسی گنینره به من م ادتیخراب شد  نقشت   



 اسیتورو خدا منو ببخش بخدا گول حرفاشو خوردم من دوستت دارم  اسی_یهان

تونمیمن بدون تو نم   

سمت در کشونمشیو م رمیگیدستشو م ندازمیبهش م یانزجار نگاه با   

_ وکمر  یسوال نبر عاشقم بود ریحرمت عشق و ز ارین فتیاسم عشقو به دهن کث

هرزه یلجن یلی؟خیشد گهید یکیخواب  ریو ز یبود ؟عاشقمیبست میبه نابود   

ه ب یهان ارمیسرت م ییوگرنه بد بال نمتیبب یاتفاق یحت خوامینم چوقتیه گهید

حواستو جمع کن ینیبیوهللا بد م   

چسبهیو به پاهام م کنهیدرد ناله م از   

_ تورو خدا اسی   

سمتش کنمیپرت م فشویو مانتو شلوارو ک رونیب کنمیو پرتش م کنمیباز م درو  

_ یییییگمشو هر اریاسممو به زبون نجست ن گهید  

بندمیدرو م   .... 

ته بودرف ادمیبه کل  یلعنت ستین دهیاز ش ییصدا وفتهیم ادمی تازه   

؟ییکجا دهینا مرتب بود ش یتو اتاق نبود رو تخت یسمت اتاق ول رمیم  

نبود یاتاق ول یکیسمت اون  رمیم   

دختر نیکجا رفت ا ستمیا یم کالفه  

ادیازش خوشش نم دونمیم رونیرفته ب دهیو د یهان دیشا   

نگرانش شدم یکجا؟لعنت یول   

یزدم فر زنگ   

_جونم داشیفر   

_ و آخرش  یفرستیاون دختره با پدربزرگم و براش م یاالن عکسا نیهم

جناب یدر افتاد یبا بد کس یسینویم   



افتاد؟ میکه منتظرش بود ی؟اتفاق اسی شدهی_چیفر  

دمیو د یکه اومدم و هان کنمیم فیبراش تعر خالصه  ..... 

 

فرستمیحقش بود باشه االن عکسارو م ی_خوبش کردیفر   

وفتمیم دهیش ادهی   

_ شت؟یپ ومدیزنگ نزد نبهت  دهیش یفر  

ست؟ی_نه مگه خونه نیفر  

_ دختر؟ نیکجا رفته ا یعنینگرانشم  یفر ستینه ن  

شی_زنگ بزن به گوشیفر   

گمیم ینگران با  

_ یفر نجایا ایکه گفتم و انجام بده و ب ینبود کار ادمیآخ    

_باشه باشه آروم باش نگران نباشیفر   

زنمیزنگ م دهیو به ش کنمیو قطع م یگوش   

اومد یاز تو اتاق م یگوش یصدا   

بود یشیآرا زیرو م یسمت اتاق گوش رفتم   

هم نبرده االن چکار کنم کجارو دنبالش بگردم؟ شویگوش یلعنت یلعنت  

زنمیزنگ م یو  به فر نمیشیرو مبل م رمیداغون م یاعصاب با   

گمیبزنه م یمهلت بدم حرف نکهیا بدون  

_  دهیش نیزبونش بکش بب ریز از یهان شیتو خونس برو پ شیگوش یفر یفر

 کشمیو م یهان ادیب دهیسر ش ییاگه بال یکجاست مطمعنم کاره اون هرزه س فر

کشمشیبخدا م  



مایبعد م یخونه هان رمینشده من تو راهم اول م یزی_آروم باش انشاهلل چیفر   

_ و من نباشم ادیب ترسمیم امیب تونمیمن نم یفر عیسر   

کنمیش خودم حلش متو فقط آروم با ستین یازی_نیفر   

  دمت گرم_

کنمیو قطع م گمیم .... 

پدربزرگمه هه دمیزنگ خورد با عجله برش داشتم که د میگوش بالفاصله   

رسهیبه گوشم م ادشیفر یو صدا دارمیو برم یگوش   

_ ؟یآبرو کن یمنو ب یخوایکه م دهیرس ییسر حاال کارت به جا رهیخ یدختره   

گمیو م زنمیم یپوزخند   

_ و  رمیش یپس منم نوه  یرینره اگه تو ش ادتیجناب و  کهیم علجواب سال

 یاردپدربزرگ تا فردا فرصت  یدر افتاد یمتاسفانه خون تو تو رگهامه با بد کس

فردا با  فقط تا فردا فردا بشه پس کنمیم دیتاک یکن زیسهم االرثم و به حسابم وار

کن یآبروت خداحافظ   

؟یکنیم دیالف بچه منو تهد هی_تو پدربزرگ  

گمیاما تلخ و م خندمیبلند م خندمیم   

_  ادتیفقط فردا  یالف بچه نقشتو نقش بر آب کرد تا فردا فرصت دار هی نیهم

  نره خداحافظ جناب

 یربا کا ینبود ول راثیوقت چشمم دنبالم ارث و م چیمن ه کنمیو قطع م یگوش و

  کرد

بود هه حقش  .... 

 



من تو  یکوچولو دهیوقت شب ش نیابود  10بودم ساعت حدودا  دهیش نگران

وفته؟یبراش ن یاتفاق ؟یباشه چ ابونیخ  

سمت برمیآوردن سما هجوم م ادیبه  با   

ارمیو م نیمخاطب دهیش یِ گوش   

نبود یشماره ا یتا شماره منو سما و فر3 جز   

به سما بود دمیو نداشت تمام ام یجز ما کس دهیش   

گرفتمو تماس برقرار شد اما شمارشو  ... 

یخاموش لعنت اموشهخ  .... 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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شهیم کهیو هزار ت واریسمت د کنمیپرت م زویگلدون رو م تیعصبان از  

دختر؟ ییکجا دهیکنم کجارو بگردم؟ش چکار  

کنمیسمت در بازش م رمیبا عجله م ادیدر به صدا م زنگ  

نالمیو م نیزم خورمیبود کنار در سر م ینبود فر دهیش اما   



_  باشه ابونیوقت شب تو خ نیا کنهیاالن کجاست داره چکار م ومدین دهیش یفر

؟یچ  

کجارو دنبالش بگردم؟ شمیم ونهیدارم د یفر  

گهیرو شونم و م زارهیدستشو م یفر  

_ دنبالش  یخوایچطور م یکه تو دار یحال نیچته پسر آروم باش با ا اسی

؟یبگرد  

پاشو پاشو میکنیم داشینباش پ نگران   

گمیو م نمیشیرو مبل م رمیم شمیبلند م رهیگیم دستمو   

 کاره اون هرزه بود نه؟_

گهیو م دهیتکون م یسر یفر   

_ کرده رونیرو ازخونه ب دهیش   

زنمیداد م یو عصب شمیبلند م شمیم ونهیحرف د نیا دهیشن با   

_ کشمشیبه وهللا م کشمشیکرد م رونشیمن ب یگوه خورد از خونه    

رهیگیجلومو م یسمت در که فر رمیم و  

_  س که دهیسرش در اوردم االن مهم ش نکارشویا یلطفا آروم باش من تالف اسی

کجاست میبفهم ... 

گمیو م کنمیروشن م یگاریس   

_ و نداشت زنگ زدم سما اما  یکجارو دنبالش بگردم اون جزما کس دونمینم

موشهخطش خا   

گمیو م شمیبلند م زنهیبه سرم م یفکر هوی   

_ رفته باشه اونجا دیاونجا شا می؟بریآدرس خونه پدرشو دار یپاشو فر   

گهیسمت در و م ادیهمراهم م یفر   



_ رفتنمون ضرر نداره یشک دارم ول  

میشوکه شد میدیکه شن یبا خبر یول دهیسمت خونه پدر ش میرفت   

طرف هی طرف مرگ پدرش هی دهیشدن ش گم   

و از دست داده بود ادجونشیهفته س بر اثر مواد ز هی پدرش   

میرفت یبرادر فر شیپ مینموند که نگشته باش یمارستانیصبح  ب یکاینزد تا   

باشن ریگیو قرار شد پ میعکس داد دهیش از  

برگشته باشه رفتم سمت اتاق خواب اما نبود نکهیا دیخونه به ام میبرگشت   

میگردیدنبالش م میریب هوا روشن شه باز مبخوا کمی اسی_یفر   

گمیسمت اتاق خواب و م رمیم دارمیرو برم دهیش یگوش   

_ یتو بخواب خسته شد   

 دهیش مینگران ستیمنم به اندازه تو نباشه کمتر ن هیچ ی_حرف نزن خستگیفر

میکنیم داشیخدا بزرگه انشاهلل پ یکن بخواب یسع زهیمن عز یبرا  ... 

کنمیبالشتشو بغل م کشمیمهمون آغوشم بود دراز م دهیش که هرشب یتخت یرو   

نالمیبا عجز م دادیرو م دهیعطر ش یبو   

_  هم از بودنت باریکه تا امروز  ؟منیآرامشم چرا رفت ییتو دختر کجا ییکجا

با  قشنگ تر شده بود میبا بودنت زندگ یکنم وقت هینکرده بودم چرا گال هیگال

زنگ به من  هی یکنه و حت رونتیب یهان یکه گذاشت یکرد یخودت چه فکر

؟ینزن  

ات چطور خوابم ببره؟معتادِه عطر موه ستیآرامشم کنارم ن برهیخوابم نم نیبب

کشمیم یعطِر تنتم و االن دارم خمار  .... 

دم؟یکه کش ییاینبود سخت ام؟کمیکم نبود بدبخت ایخدا  

؟کم نبود یخانوادم و ازم گرفت همه  



برشگردون ؟بهمیرو هم ازم گرفت دهیش که   

تونمیبدون اون نم من  .... 

اما خاموشه زنمیو باز به سما زنگ م کنمیو روشن م شیگوش   

کشمیم یگریبعد از د یکیو  دارمیو برم گارمیس پاکت   

شمیم دهیش یگوش یعکسها یِ گالر وارد  

که از خودش گرفته بود ییعکسا   

طونمیش یکوچولو دهیجاچشاشو چپ کرده بود ش هیزبونش و در اورده بود  جای  

؟ییبرات تنگ شد کجا دلم   

بود دهیبه عکس رو تخت دراز کش دمیرس  

از بدنش و پنهون کرده بود یلخت بود و مالفه فقط قسمت کم و   

خودم یبرا فرستمشیو م زنمیافتاده بود رو عکسش بوسه م محشر  

میگوش نهیپس زم زارمشیم   

هیخودخواه کنمیحذفش م شیاز گوش و   

وفتهیب دهیش ینگاهش به بدِن برهنه  یکس یاتفاق یحت وامخینم یول   

مبهت فکر نکن تونمینم ؟یتو با من چکار کرد دهیآغوشت تنگ شده ش یبرا دلم   

ییییخبر رفت یچرا ب یلعنت تونمینگرانت نباشم نم تونمینم  

نجارفته او دیاز عکسا با سما گرفته بود کاش آدرس خونه سما رو داشتم شا یکی ! 

خاموشه؟گندت بزنن شیوشگ چرا   

حتما  خودشه ولیا یآها هان ارمیگفت با سما کجا آشنا شده؟ به مغزم فشار م دهیش

و زنگ دارمیبرم مویگوش شناستشیم   

یعوض یدر دسترس نبود هرزه  شیاما گوش یبه هان زنمیم  .... 



متوقف  یفر یسمت در که با صدا رمیلباس م ضیبعد از تعو شمیجام بلند م از

شمیم  

کله سحر؟ یریکجا م اسی_یفر  

_ کنم  دایآدرس خونشو پ دیبا شناسهیسمارو م نمیبب یبرم دم در خونه هان خوامیم

فقط سماس دمیتنها ام  

گهیو م شهیاز جاش بلند م یفر   

_ امیصبر کن منم ب   

_ یبخواب خسته ا خوادینم   

 هیالاقل من  یقرمزت معلومه چشم رو هم نذاشت یاز چشما ی_تو خسته تریفر

االن امیصبر کن م دمیخواب یچند ساعت   

مونمیم یمنتظر فر نیتو ماش رمیو م دمیتکون م یسر  

 در زدم باز یهر چ میدیرس یوقت کنمیحرکت م یهان یسمت خونه  یاومدن فر با

بپرسم که گفت رفته مسافرت شیینکرد مجبور شدم از واحد روبه رو  

لب ریو ز زنمیبه در خونش م یمشت   

گمیم  

_ ب و خرا میزندگ زارمیبخدا زندت نم ارمیب رتیفقط گ کشمتیلعنت بهت م یلعنت

یآرامشمم گرفت یکرد  ... 

گهیو م زارهیدست رو شونم م یفر   

_ اسی میبر ایب   

یدست فر دمیو م چیسو نیسمت ماش رمیم دهیخم یکمر با .... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 



#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [29.08.19 09:21] 

# یاجــنـــ   

#part_70 

#shide 

سادمیوا جیکه شدم گ یاصل ابونیخ وارد   

برم؟ یک شیکجا برم؟پ ایخدا  

و نداشتم یکس اسیکه جز  من   

چکار کرده بودم؟ ؟چرا؟مگهیازم گرفت نمیا  

موادش کنه؟ یِ برم که باز منو قربون رتمیغ یپدر معتادِه ب شیپ  

رمیاونجا نم رممیبم نه   

نداشتم یپول چیهم همراهم نبود ه یگوش   

کنم؟ کاریچ ایخدا  

سمتش رمیم وفتهیم یبه سوپر چشمم   

بزاره زنگ بزنم کنمیبا خواهش و تمنا از مرده تقاضا م و   

گهیدر جواب م که   

_ قهیفقط پنج دق ! 

متهیهم غن قهیدق 5 نیهم الیخیب یرحم یب یایدن چه   

خاموش بود شیگوش یزدم به سما ول زنگ   



جا کاالن  شنیم یو اشکام جار نمیشیگوشه م هیو  رونیب رمیم یاز سوپر دیام نا

 برم؟

و حفظ نبودم یفر شماره   

 در حقم لطف یهم کل نجاشیبشم تا هم شیمزاحم زندگ خواستمیهم نه نم اسی به

شدیکرده بود حق داشت اگه ازم خسته م  ... 

؟یچ هیپول کرا یمارستان؟ولیب برم  

؟یسما نبود چ اگه  

مارستانیسمت ب رمیوم رمیگیم یتاکس هیمجبورممممم  مجبورم   

 خوامیممگه  یقبول نکرد لعنت یول امیبه راننده گفتم صبر کن االن م میدیرس یوقت

 پولتو بخورم ؟

ادیب یال اقل تا نگهبان گمیاجبار م به   

نییپا ادیاونجا به دوستم اطالع بدن ب از  

غر غر کردن قبول کرد یکل با  

نه ای فتهیسما ش نهیو بب رهیم تماس بگو ازش خواست یسمت نگهبان رفتم   

خدارو شکر کردم فتهیگفت ش یوقت   

کردمیسر م ابونیتو خ دیامشب و با وگرنه   

رونیاومد ب عیمنم سر دیفهم یوقت سما   

اومد سمتم و گفت عیسر دیکه د منو   

_ ؟یکنیم کاریوقت شب چ نیا نجایا ؟تویخوب دهیش  

گفتم یشرمندگ با  

_  یآقا رو حساب کن نیا هیاول کرا شهیم ستیپول همرام نسما جان شرمنده من 

معطل شد یکل   



تکون داد و گفت یسر سما  

_ آره حتما زمیدشمنت شرمنده عز   

اومد سمتم و دستمو گرفت و گفت هیاز پرداخت کرا بعد   

_ افتاده؟ یاتفاق یکنینگرانم م یدار دهیش  

_ نپرس یزیسما خستم لطفا فعال چ   

و ندارم برم ییجا ینو تحمل کنم یچند روز شهیم شهیم  

میبارون یزل زد به چشما ستادویا سما   

گفت و   

_  یمنم که تنهام صبر کن مرخص شمیپ یایب شمیم ه؟خوشحالیتحمل چ ونهید

خونه میبر رمیبگ   

گمیو شرمنده م رمیگیم دستشو  

_ شمیشرمنده م شتریب نطوریا رینگ یتو رو خدا بخاطر من مرخص   

گهیو م خندهیم سما   

_  نجایا ایتو  یایاه ببند بابا من خودمم از خدامه خسته شدم از صبح سر پام م

؟یمونیمنتظرم م  

گمیو م نمیشیتو محوطه م یصندل رو   

_ یایتا ب نمیشیم نجایا   

امی_باشه زود مسما   

و من با خودم فکر کردم چند روز فقط رفت   

 هیبود برام  سایسما بمونم بعدش و چکار کنم؟ پوالمم دست  شیچند روز پ تا

ازش پول بکشم و فقط هر ماه  تونستمینم یسالگ 18حساب درست کرده بود که تا 

برات بخرم   یزیکه تا بخوام چ یتا تو باش گفتیو م ختیریحقوقمو به حسابم م



 یپس اندازش کن خورهیم تپول فردا پس فردا به درد نی، ا یپولم پولم نکن یه

 .... بهتره

کنمیغض مباز ب شیمهربون ادی با   

نهفته بود و من اون و  یخاص یسردو قلِب سنگش مهربون یاون چهره  پشت

 ... کشفش کردم

محروم شدم نمیدلم به بودن کنارت خوش بود اما از هم اسیکه نداشتمت  من  ... 

محرومم کردن؟ ای؟ یکرد محرومم  

امیم رونیسما از فکر ب یصدا با   

چشم قشنگ ی_غرق نشسما   

کنمیو فقط خودم حس م شیا تلخام زنمیم یلبخند   

_ شمیغرق نم دهینجات سما نجاتم م قیغر   

گهیم رهیگیو دستمو م خندهیم   

_ میپاشو بر   

گمیم نشیسمت ماش میریو همونطور که م شمیبلند م همراش  

_ چرا خاموش بود؟ تیسما گوش  

 بود آسانسور خراب بود میوخ مارایاز ب یکیاوضاع  مارستانیب روزتوی_دسما

خودمو برسونم عیبودم با پله ها سر مجبور   

 هیگوش وبا کله از پله ها  افتادم و کونه مبارکم جر خورد  نهیچشت روز بد نب که

افتاد شکست بمیاز ج زمیعز   

نه ای شهیدرست م نمیبب ریتعم دادم ... 

زنمیم یو منم به حرفش لبخند خندهیم و   

میکه شد نیماش سوار   



گهیم آروم  

_ ست؟ین شهیخنده هات مثل هم ؟چرایاراحتچرا انقدر ن دهیش  

نالمیو م رنیگیاشکام از هم سبقت م کنمیم بغض   

_ ماه 7ماه بود فقط 7فقط  میبدبختم سما اوج خوشبخت یلیمن خ   

گهیو م رهیگیدستمو م سما   

_ دو چشاتو ببن شدهیخونه بهم بگو چ میبزار برس زمینکن عز هیآروم باش گلم گر

یبخواب کمیکن  یسع   

نمش؟یبینم گهید یعنی کنهیولم نم اسی الیفکرو خ برهیاما خوابم نم بندمیم وچشام  

کنم کارمیچ اسیبدون  من   

بود میناج اسی   

بود پناهم   

گاهم بود هیتک   

قرارشم یب نطوریا ستین شتریمدت کم که چند ساعت ب نیبود تو هم عشقم   

قرارم؟ یدل ب نیو پس فرداهارو چکار کنم با ا فرداها  

کنمیسما چشام و باز م یاصد با    

پاشو میدیجان رس دهی_شسما   

تشییسمت سو میریو م شمیم ادهیو همراه سما پ کنمیباز م چشامو   

هینفر کاف هی یکه برا ینقل کیکوچ یخونه  هی  .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 



#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [29.08.19 09:21] 

# ینـــاجــ   

#part_71 

 

تشییسمت سو میریو م شمیم ادهیو همراه سما پ کنمیمباز  چشامو   

هینفر کاف هی یکه برا ینقل کیکوچ یخونه  هی  .... 

گهیتو خونه و م کنهیتعارفم م سما   

_ فک کن خونه خودته ادیمن از تعارف خوشم نم دهیراحت باش ش   

کنمیلب تکرار م ریز   

_ اسی اسی اسیود روز اول بهم گفته ب نویا اسی ادیمن از تعارف خوشم نم   

گمیو م دمیتکون م یسر کالفه   

_ دیممنون سما ببخش  .... 

گهیوسط حرفمو م پرهیم   

_ ا دست و صورتت و بشور ت اریحاال هم مانتوتو درب میهم ندار رهیغ دویببخش

  شام و گرم کنم

_ ستیممنون گشنم ن   

گهیو م کنهیم یاخم سما   

_ ایت و صورتتو بشور ببرو دس عیزود سر میندار ستیگشنم ن ماینداشت  



 نهیبیسمت آشپزخونه سما که منو م رمیاجبار بعد از شستن دست و صورتم م به

گهیم   

_ یبخور رنگ به صورت ندار ایب زمیعز ایب   

نشستم اما اشتها نداشتم زیم پشت   

دیسما د یلقمه خوردم وقت هیزور  به   

کوتاه اومد و گفت برو تو اتاق استراحت کن تونمینم واقعا   

و رو  به استراحت داشتم از خدا خواسته رفتم سمت اتاق ازیبودم و واقعا ن خسته

دمیو د اسیکه چشامو بستم  نیهم دمیتخت دراز کش   

اسیباز  اسی کنمیباز م عیسر چشامو   

امشب  یول دمیخوابیهر شب با عطر تنت تو آغوشت م اسی کنهیولم نم التیخ

و من خماِر آغوشتم یستین  ... 

دمیم دنیبار یم اجازه به اشکا و  ... 

خوابم برد یو چه چجور یکِ  دونمینم   

زنمیم غیو ج پرمیاز خواب م یخواب بد دنیبا د ادمهی یول   

پرسهیونگران م شهیسما وارد اتاق م غمیج یصدا از   

_ افتاده؟ یاتفاق یزد غیچرا ج دهیش شدهیچ  

شدم شیخواب یکه باعث ب نیاز ا شرمنده   

گمیم   

_ مزاحم خوابت بشم خواستمینم دمید یودم نبود خواب بددست خ دیببخش   

گهیدستم و م دهیآب م وانیل هی نهیشیرو تخت م ادیم   



_  یکه اومد شبیدختر من همون سمام ها از د ینبود یتو که انقدر تعارف دهیش

تکرار نکن تو مثل خواهرم  گهید کنمیخواهش م یکنیم یعذر خواه یفقط دار

؟یدید یوابچه خ یبگ یخوایم یمونیم  

گمیآوردن خوابم با بغض م ادیبه  با   

_ ش کنمببخشمش و حالل کردیبه پام افتاده بود و التماسم م یبابام با صورت خون   

 خوادیدر عذابه و مربوط به توعه که م یزی_خدارحمتش کنه حتما از چسما

یحاللش کن  

گمیو م نییپا ندازمیم سرمو   

  نُمرده زندست_

که بهش  یبخاطر دروغ کنهینم خمین چقدر ممنونشم توبو م زنهینم یحرف سما

  گفتم

دمیادامه م آروم   

_ نفر  هی تر شد.... پدرم معتاد بود و به یجهنم میجهنم یِ بعد از مرگ مادرم زندگ

رد مقبول کنم از اون  تونستمینم خواستیم یبده یبدهکار بود و اون منو به جا

امردمابر سن پدرمو داشت ....پدِر نمواد فروِش معتاد که دو بر هیمتنفر بودم    

هیچ هیقض دمیفهم یاز من بپرسه قول منو به اون مرد داد ....وقت نکهیا بدون   

کردن دامیاونا پ یکردم  ول فرار  .... 

دمیو ادامه م زنمیم یشد  لبخند میکه ناج اسیآوردن اونشب و  ادیبه  با   

_ بودم دهیبود ترس کیکردن هوا تار دامیپ   

بود اسیشد اون  میزندگ یِ شد و ناج داشیدختر پ هیشده بودم که  دیام نا  .... 

زمیریو اشک م کنمیم فیبراش از اونشب تا به االن البته با سانسور تعر و   

گمیکه تو دلم جوونه زده م یعشق از   



اشیمهربون اسی از   

کرد رونمیرحمانه از خونه ب یکه ب یهان از  

گفتینم یزیدر ممنونش بودم که چو چق کردیو سما فقط گوش م گمیم  ... 

گمیرو به سما م شهیحرفام تموم م یوقت  

_ یبدبخت یانگار زاده شدم برا ومدهیبه من ن ی؟خوشینیبیم   

گهیو م کنهیکه تو صداشه بغلم م یبا بغض سما   

_  مثل خونه خودت بدون صبور باش نجارویتوشه ا یحتما حکمت زمینگو عز نویا

ا ب یکنه و ساکت موند رونتیاون دختر ب یکه گذاشت یردگرچه به نظرم اشتباه ک

گه نشده ا ریخب د یمحاله که خبر داشته باشه ...ول یکرد اسیکه از  ییفایتعر

یبهش زنگ بزن یتونیم یبخوا   

 ییهاو منو از تن یخوشحالم که اومد یلیبخدا خ یمزاحم یکه فکر کن گمینم نویا

نمیبیم تویرارق یگفتم زنگ بزن چون دارم ب  یدر اورد   

گمیو م کنمیو محبتش بوسش م یمهربون بخاطر   

_ هم و سر را یینداشتم اما ادما یخوب یاگه زندگ کنمیممنونم سما خدارو شکر م

 یتح اسیسما  یدونیمهربونتر  و با معرفت ترن ... م یکیاز  یکیقرار داد که 

 ونیودم مدب ونشیمد شهیمدت هم نیا دمیاگه اطالع هم داشته باشه بهش حق م

ستمیو ازش دلخور ن اشیخوب   

دمیبغض ادامه م با   

_ از  اما حاضرم تونهیباشم درسته عاشقشم و بدون اون نم شیمزاحم زندگ خوامینم

راحت باشه اسیاما  رمیبم یدلتنگ  ... 

گهیو م زنهیرو سرم م یبوسه ا سما   

_ اما  یخسته ا دونمیصحبت م یبرا ادهیبخواب وقت ز ریبگ زمیبغضت عز یفدا

 ... روحت خسته تره بخواب گلم



بخوابم کنمیم یو سع بندمیو چشامو م کنمیتشکر م ازش ... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [29.08.19 09:21] 

# ینـــاجــ   

#part_72 

# یراو   

 

رفته بود اسی یاز خونه  دهیروز  ش 4 قایروز دق 4    

 دهیگار شنبود ان دهیکند  اما ش دایرا پ دهیده بود شروز تمام تالشش را کر4 اسی و

 یزندگ اسیبود که با ورودش به سرنوشت  یو دوست داشتن بایز یایرو هیفقط 

و بهشت کرد اسی   

دایعاشق و ش دیو شا دهیخم یبود با کمر یاسیحاصل رفتنش  و   

برپاست ییچه غوغا اسیدر دل  دانستیم یکس چه   

کردیطلب م شیرا از خدا دهیو آرامشش را ش کردیم درد دل شیهر شب با خدا و  

سوختیم دهیو عطر تِن ش دهیروزها در حسرت آغوِش ش نیا اسی   

که با اشتها بخورد ییراحت داشت نه غذا یخواب نه  .... 

نیپژمرده غمگ یشهر دختر یآنسو و   

شکسته تمام روز و شبش یدل با   



ش را خاموش کندکه نتوانسته بود آتش یو عشق اسیکردن به  فکر   

سوختیعشق م نیخود در آتش ا و   

رفتیو شبها با قرص ها به خواب م زدیبه غذا نم لب   

دخترک کم سن و سال اما عاشق را  نیا یمهربان پرستار یسما مثل مادر و

کردیم   

کنم یکار شیبرا توانستمیکاش م گفتیبا خودش م و  .... 

توانِ  گریخودش را گرفته بود د میتصم   

وضع نداشت نیرا در ا دهیش دنِ ید   

شدیم هیکه با ِسرم تغذ یا دهیش   

رفتیبا مسکن و خواب آور به خواب م و  .... 

 آورده بود را در دست ریرا که صبح از تعم لشیموبا یگوش یآن میتصم کی در

  گرفت

را وارد کرد یشماره ا و  .... 

قشیرف یپا به پا یفر گرید یدر سو و   

که  یخترغم گم شدن د ایرا بخورد  قشیرف نیغِم بهتر دانستیبود نم دهیدنبال ش به

و دوستش  داشت دانستیمثل خواهرش م  ... 

معجزه به اسم عشق کی یگاه و    

کندیم شهیو محبت در دلشان ر درخشدیدر دل آدمها م    .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 



#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [29.08.19 09:26] 

# ینـــاجــ   

#part_73 

#yac  

4 نشد دهیاز ش یاما خبر گذرهیروز م  

چهار روز مثل هر روز نیکنه تو ا دایازش پ یهم نتونست رد یبرادر فر یحت   

 شویگوش یکه خبر مرگش اومده باشه لعنت دیشا یهان یسمت خونه  رمیم باز

ودکرده ب میخودشو قا یبزدل معلوم نبود کدوم قبرستون یخاموش کرده بود ترسو   

پام پا به یروز فر 4 نیبرگشتم و تمام ا یروز باز اومدم و باز دست خال هر مث   

زاشتیاومد و تنهام نم یم   

گمیو م کنمیروشن م یگاریشدم کالفه س نیماش سوار   

_  مویشده زندگ میقا یکدوم سوراخ موش ستیاز ترسش معلوم ن یعوض یهرزه 

زد بشیو غ ختیبهم ر   

گهیو م رونیب کنهیتش مو پر کشهیو از دستم م گاریس یفر   

_ فکر خودت  یکنیپاکت تموم م هیساعت  هیتو  یکشیم گاریچقدر س اسیبسه 

یدنبالش بگرد یتونیبشه نم تیزیاگه چ نکهیباش فکر ا دهیالاقل فکر ش یستین ... 

گمیرو فرمونو م زارمیم سرمو   

_ ادیسرش ب ییبال ترسمیم یفر ترسمیکنم کجارو بگردم م کاریموندم چ گهید   

منم شیچون باعث و بان بخشمیوقت خودمو نم چیسرش اومده باشه ه ییبال اگه   



نشده شیزیخودتو سرزنش نکن انشاهلل که چ یندار یریتو تقص اسی_یفر   

تهیاحساس مسئول هیمن مطمعنم حس تو فراتر از  اسی یول ... 

گمیو م کنمینگاش م زیت   

_ ستین نطوریا یکنیاشتباه م ینه فر   

گهیو م زنهیم یلبخند   

_ ارهیروز از پا درت م هی یفرار کن یخوایم یتا کِ    

 سما ای دهیاز ش یتماس دیبه ام شهیکه هم دهیش یجوابشو بدم که گوش خوامیم

گمیو آروم و ناباور م کنمیم یبه گوش ینگاه خورهیهمراهمه زنگ م   

_ سماس یفر   

گهیو م رهیگیو ازم م یخوشحال با عجله گوش یفر   

_ تا قطع نشده نمیبده بب یهست یپس منتظر چ   

گهیو م دهیم جواب   

  الو سما خانم_

_.... 

_ میمن فر   

_.... 

_ خاموش بود تونیگوش میباهاتون تماس گرفت یبله ممنون چند بار   

_.... 

_ بپرسم خواستمیآهان راستش م .... 

_.... 



_ ن ممنو دیآدرسو برام بفرس دیشکرت شکرت ممنونم سما خانم اگه لطف کن ایخدا

شمیم   

_.... 

_ دیکرد یبله بله منتظرم بازم ممنون لطف بزرگ   

بزنم یحرف دیچرخیانگار الل شده بودم زبونم نم کنهیقطع م و   

قط  سال بغض کردم ف نیساله بعد از چند 27 اِس یبغضم بترکه آره من  دمیترسیم

شده بود میاز زندگ یمیدختر که ن هیبخاطر   ... 

شد  داشیپ یلحظه بود نیز تمام منتظر ارو 4؟یبگ یزیچ یخواینم اسی_یفر

؟یستیخوشحال ن اسی  

کنمیروشن م یگاریو س دمیتکون م یسر   

لب زدم دمویاما دستمو کنار کش رونیخواست از دستم بکشه ب یفر   

_ آدرس یفر   

آدرس و داد دویکش یکالفه پف یفر   

و روشن کردم و به سمت خونه سما رفتم نیماش  ... 

 منیرو بب دهیتر برسم و ش عیکه سر روندمینبود فقط م فیو حالم قابل توص حس

خوابه هی کردمیو فکر م شدیباورم نم دمیدیانگار تا با چشم خودم نم  ... 

میسما زنگ و که  زد یسمت خونه  میرفت یو پارک کردم و همراه فر نیماش   

درو باز کرد و با لبخند گفت سما   

_ دیخوش اومد   

دکر یباهاش گرم احوال پرس یفر   

کلمه گفتم هیمن فقط  اما   

 کجاست؟_



بهم انداخت وگفت یقینگاه عم سما   

_ تو دییبفرما دهیتو اتاقه خواب   

مینیبش کنهیتعارف م میشیخونه م وارد   

 یدور از ادب بود خونه  یول نمیرو بب دهیزودتر ش خواستیندارم دلم م طاقت

 خودش

وفتمیاجازه راه ب بدون   

گفت و تشکر ما ییرایاز پذ بعد  

_ س نه غذا خورده با ِسُرم و مسکن نف دهیخواب یروز نه درست حساب 4 نیتو ا

اره اما متاسفانه شم دیو نگران نش نجاستیخواستم زودتر خبر بدم که ا  کشهیم

 تونستمینم دهیر حال شبود بخاط ریتعم میکه گوش دهینداشتم فقط شماره ش یتماس

شد سرد دییاخونتون بفرم امیتنها تو خونه بزارمش و ب  ....  

دارهیو فنجونش و برم کنهیم یتشکر یفر   

گمیمن نه نا آرومم رو به سما م یول   

_ نمشیبب خوامیم   

گهیو م زنهیم یلبخند سما   

 اونجاس پشت سرتون تو اون  اتاقه_

سمت اتاق رمیو م کنمیم یتشکر ... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 



# ینـــاجــ , [29.08.19 10:19] 

# ینـــاجــ   

#part_74 

شمیو وارد م کنمیاتاق و آروم باز م در   

دهیجون ش یبه جسم ب خورهیم چشمم   

رو با ولع  دهیو عطر ش قیعم ینفسا کشمیکه به دستش وصله نفس م یسرم و

 از اونچه که شتریب کنمیخودم اعتراف م یخودم و خدا شیو پ کنمیاستشمام م

کوچولو بودمدختر  نیدلتنگ ا کردمیفکرشو م   

 یو ب رمیگیدستشو تو دستام م نمیشیسمتش و کنارش رو تخت م رمیقرار م یب

زنمیبه انگشتاش م یقرار بوسه ا   

 دهیسرت اومده ش ییچشماش گود رفته بود چه بال ریبه صورتش ز شمیم رهیخ

بوسمیم قیعم شویشونیسمت صورتش و پ شمیمن؟ خم م یکوچولو   

مزنیم یکوتاه یقرار رو لباش بوسه  یو ب شیشونیبه پ چسبونمیو م میشونیپ و    

بودم که دهینامنظم ش ینفسها نِ یریش یخلسه  تو  ... 

امیبخودم م فشیضع یبا صدا    

_ ـــــاسی   

بسته بود و اسممو به زبون اورده بود چشاش   

گمیو آروم م دمیم یفیفشار خف دستشو   

_ من یجونم کوچولو   

ه صورتمب شهیم رهیو خ کنهیباز م چشاشو   

زنهیلب م و  

_ ؟ نمیبیباز دارم خواب م ای ؟یبالخره اومد اسی  



گمیرو صورتش و م زارمیو دستمو م زنمیم یلبخند   

_  که بهش ییاومدم دنبالت اومدم ببرمت به جا دهیاومدم ش یداریب ستیخواب ن

من کنار من شیپ یتعلق دار   

گهیحال م یباور و ب نا   

_ یاما هان  ... 

گمیرو لبش و م زارمیم انگشتمو   

_ میزنیبعدا در موردش حرف م ستینگو االن نه حالت خوب ن یچیه سیه  

کنهیموافقت باز و بسته م یبه نشونه  چشاشو  ... 

کشمیم رونیاز ضعفش سرمو از دستش ب رهیگیم دلم   

سمت در اتاق رمیو م رمیگیجونشو در آغوش م یتِن ب و   

گهیاروم م دهیش  

_ میریکجا م اسی  

گمیو م زنمیبوسه مموهاش  رو   

_ تو  بخواب یباش دیکه با ییجا   

 لب ریو ز بندهیو چشاشو م چسبهیو محکم بهم م کنهیدور گردنم حلقه م دستشو

گهیم   

_ تنهام نزار اسی   

من یکوچولو زارمیلحظه هم تنهات نم هی گهید دمیمن تو دلم جوابشو م و   

یسمت سما و فر رمیو م کنمیاتاق و باز م در   

 کنهیس مبو شویشونیو پ ندازهیم دهیبه ش یسمتم نگاه ادیم یفر شنیبلند م مدنید با

گهیو م   

_ یدلم برات تنگ شده بود خواهر   



که گفتم رتشیاز بغلم بگ خواست   

_ و روشن کن نیبرو ماش یفر ارمشیخودم م   

گهیو رو به سما م دهیتکون م یسر   

_ میانشاهلل جبران کن دیممنونم سما خانم لطف کرد   

زهیمنم عز یبرا زهیشما عز یهمونقدر که برا دهیش کنمی_خواهش ماسم   

نیسمت ماش رهیو م کنهیم یخداحافظ یفر   

گهیرو به من م سما   

_ شیحالش که بهتر شد ببر یزاشتیکاش م   

گمیبهش م رو   

_ دیازتون ممنونم که مراقبش بود دیدیزحمت کش یکل نجاشمینه ممنون تا هم   

گهیو م زنهیم یلبخند   

_ و   زنمیبهش سر م امیداره م یحساس هیروح دهیبود مراقبش باش ش فمیوظ

ارمیداروهاشو م   

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ چشم خداحافظ یممنون قدمتون رو   

بوسهیرو م دهیصورت ش کنهیم میهمراه نیدم ماش تا   

م از خودم جداش کن ترسمیم دارمیرو تو بغلم نگه م دهیو ش شمیم نیماش سوار

خواب باشه هیفقط  نایهمه ا ترسمیم  ... 

گهیو با خنده م کنهیحرکت م یفر   

_ بزار نفس بکشه یها خفش کرد کنهیداداش بخدا فرار نم   

_ وفتیزر نزن زودتر راه ب   



گه یو م خندهیم   

_ به چشممممممم یا  

 

سمت اتاق و رو تخت  برمیرو م دهیش یشدن به کمک فر ادهیاز پ بعد

خوابونمشیم   

ستادهینار در اتاق اکه ک یفر روبه   

گمیم   

_ بشه داریب دهیو استراحت کن تا ش ریدوش بگ هیبرو  یخسته ا   

گهیو م دهیتکون م یسر یفر  

_ حت استرا رمیگیدوش م هی هیسر بزنم االن مامان شاک هیچند روزه نرفتم خونه 

گردمیشب برم کنمیم   

_ سالم برسون یشد تیباشه ممنون بخاطر من اذ   

تو هم  دیزینبود با خواست دلم بود هر دوتون برام عز یتی_زر نزن اذیفر

  استراحت کن

خوب استراحت کن ارمیاز خونه م شام   

 

_ یزیچ هی خوادینم  .... 

گهیم  رهیوسط حرفم و همونطور ک م پرهیم   

_ ق چقدر دوستت داره پس مطمعن باش با عش یشناسیکه گفتم مامان و که م نیهم

باش  دهیشمراقب خودت و  پزهیبرات غذا م  .... 

کشمیدراز م دهیو کنار ش کنمیلباسم و عوض م یاز رفتن فر بعد   

گمیو م رمیگیمحکم در آغوشش م دلتنگ   



  دلم برات تنگ شده بود آرامشم_

آرومه آرومم االن  .... 

یممنونم که آرامشمو برگردوند ایخدا   

مراقبش باشم شتریب دمیم قول  .... 

رمیخواب م راحت به الیو با خ بندمیم چشام  ..... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [30.08.19 20:24] 

# ینـــاجــ   

#part_75  

ون هنوز خواب بود بد کنمیم دهینگاه به ش هی پرمیزنگ در از خواب م یصدا با

به االن یمسکن خرس خوابالو بود وا   

ردسمت  رمیم شمیا بلند مو از ج زارمیبود و رو بالشت م نمیک رو س دهیش سره   

کنمیبازش م و   

شبه 8 ؟ساعتی_تا االن خواب بودیفر   

گمیسمت آشپزخونه و م رمیم  

_ بودم دهیچند روزه مثل آدم نخواب   

دمیراحت خواب یچطور خوابم برد ول دونمینم   



نمیشیم زیو پشت م کنمیسازو روشن م یچا   

ارویبغل  گهیخانمه د دهی_از اثراته شیفر  ... 

گهیکه م کنمیاخم نگاش م با  

_ قتهیحق یخب نخور منو ول  

دهیادامه م زویرو م زاریکه اورده بود و م ییغذاها   

_ کن داریر ب دهیبرو ش کشمیتا شام و م   

غذا نخورده یچند روز درست حساب نیتو ا معلومه  .... 

چند روز پژمرده شده بود نیتو هم گهیم راست   

اشو نوازش کردم و آروم صداش زدمسمت اتاق و رو تخت نشستم موه رفتم   

_ خانم؟ دهی؟ش دهیش  

نهیتکون نخورد پف خوابش سنگ اصال   

کنهیکه چشماشو باز م دمیتکونش م آروم   

گهیم و   

 ....سما بزار_

بهم زنهیو زل م نهیشیم زیت وفتهیچشمش به من م تا   

 یتالایممکنه بر اثر مسکن و خواب آورا متوجه نشده و فکر کرده واقعا خ یعنی

 شده؟

_ شام میپاشو بر گهیپاشو د ده؟چتهیش   

گهیبغض م با  

_ کنم؟یم کاریچ نجایمن من ا  

که اوردمش؟ ؟ناراحتهیچ یعنی شمیم یعصب  



گمیم یعصب   

_ ؟؟؟یکجا باش دی؟؟؟بایکنیم کاریچ نجایا  

ت تو جا یینجایا یتا عمر دار یکور خوند ی؟ولیینجایا نکهیاز ا یناراحت هیچ

؟؟؟یدیخونه فهم نیتو هم نجاستیهم  

دهیتکون م یسر یبارون یچشما با   

گمیم یو با لحن آروم تر رمیگیباز تند رفتم دستشو م یلعنت   

_ شام میپاشو بر   

م و آرو رمیگیبغلشو م ریدرست راه بره ز تونهینم ادیحرف دنبالم راه م بدون

و باز سکوت  کنمیبا حوله خشک م شورمیصورتشو م ییسمت روشو برمشیم

واقعا ناراحته که برگشته؟ یعنی گهینم یچیه دهیش  

تنهام نزار؟ گفتیسما م یچرا خونه  پس  

گهیطرفش و م ادیم دنشیبا د یسمت آشپزخونه فر برمشیو م کشمیم یپوف کالفه   

_ شق چند ساعته چشم انتظارتم فقط به ع یدونیم یخوابیچقدر م کهیکوچ یبه آبج

خوشکلت اومدما یچشما   

زنهیم یژمرده البخند پ هیتنها  دهیش   

گهیو م کنهیو بوسش م کنهیسمتش بغلش م ادیم یفر  

_ یدلم برات تنگ شده بود خواهر   

گهیآرووم م دهیش   

  منم_

بود؟دلتنگ من نبود؟ یدلتنگ فر فقط  

منو حسادت؟هه ؟نهیکنیم یحسود اسی   

_ مینیبزار بش یفر گهیبرو کنار د  



به چشمممم ی_ایفر  

و گفتم دمیاش غذا کشبر نهیبش یرو صندل کنمیم کمکش   

_ بدم بهت؟ ای یتونیم  

و دست گرفت و گفت قاشق   

_ خورمیممنون خودم م   

بعد از شام میشیمشغول خوردن م و   

گفتم یو رو به فر میتو سالن نشست میرفت   

_ وز چند ر یکن و به بچه ها خبر بده آماده باشن برا لیتعط یکافه رو چند روز

میوفتیشمال فردا عصر راه م میریم   

ما؟ یالیو میبا بچه ها بر کنمیهماهنگ م ی_اوکیفر  

زدیرو لباش خنده بود چشاش برق م کنمیم دهینگاه به ش هیو  دمیتکون م یسر  

آروم صدام زد یفر ییبلند شد بره دستشو دهیش   

 هوم؟_

؟یپدرشو بهش بگ هیقض یخوای_نمیفر  

_ میشتاز شمال برگ نکهیداغونه بزار بعد از ا نیاالن نه حالشو بب  ... 

؟یندار ی_باشه من برم کاریفر  

_ ؟یریزوده کجا م  

سمیبرم وگرنه امشب سرو دی_دستور از باالست بایفر   

گمیو م دمیتکون م یسر   

  باشه خدا به همرات_

گهیو م کنهیصداشو بلند م یفر   



_ مواظب خودت باش چشم قشنگ نمتیبیمن رفتم فردا م دهیش   

و گفت رونیاومد ب دهیموقع ش همون   

_ یخب داداش یموندیم  

خوشکلم مادر دستور داده یآج ی_فدایفر   

د؟یندار یمن برم کار کنهیم سمیباشم وگرنه سرو خونه  

 بسالمت_
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رفتم و گفتمبود دستم و گ ستادهیکه هنوز ا دهیرو به ش یاز رفتن فر بعد   

_ نجایا ایب دهیش  

سمتم و دستش و گذاشت تو دستم اومد   

بغلم و گفتم نشوندمش   

 حالت خوبه؟_

_اوهومدهیش  



_ م؟یحرف بزن  

و شروع کردم به حرف زدن دمیکش یقیبه نشونه آره تکون داد نفس عم یسر   

_ از کجا شروع کنم؟ قایدق دونمینم  

بود یعال هیبود خوب چ م؟خوبیبچگ از   

وز و که دلس یگاهم بود مادر هیبود تک میحام شهیکه هم یپدر ینفر 4انواده خ هی

رام کا شتریب نکهیپشتم بود با همه تفاوتهام ا شهیکه هم یمهربون بود و برادر

حساساهمون قدر هم دختر بودم و پر از  یپسرونه بود ول دنامیاخالقام لباس پوش   

که  دمیرس یچه نبودم به سندختر ب هی گهیسالها گذشت من د میبود خوشبخت

  متوجه شدم به همجنسم کشش دارم

گرفتنینشأت م نیاز ا میبچگ یتمام رفتارام اخالقا    

کردیم هیمادرم گر دیکم خانوادم فهم کم   

نکرد و برادرم باز پشتم بود یاما سکوت کرده بود اما پشتم و خال پدرم   

منم سخت بود یبرا یسخت بود ول براشون   

باشم خوادیمادرم م که یجور که   

روانشناس شیپ میگرفتن بر میتصم   

دکریبودم مجبور به سکوتم م لیخانوادم قا یکه برا یشدم اما احترام ناراحت   

پدر مادر تو خونم نبود یو تو رو یاحترام یبودم اما ب یسرکش دختر  

بود دهیفا یب یکردم رفتم ول قبول   

دوست داشت دخترش  خوردیغصه ممرور خانوادم کنار اومدن درسته مادرم  به

 هیپدر مادرم تو  نکهیتا ا تونستیدخترش نم یول ارهیازدواج کنه براش نوه ب

موند و برادرش اسیتصادف ُمردن    

که مال  یبرادرم درسشو تموم کرده بود و تو شرکت خوندمیدانشگاه درس م من

کردیپدرو پدربزرگم بود کار م  



بود یآدم سرشناس و معروف پدربزرگم   

کتاتوریو مستبد د یآدم خشِک مذهب هی   

 یتو به پدر بزرگت رفت گفتیپدرم م یفقط حرف خودش بود گاه حرف

یکتاتورید   

 یرو تونهینباشم دخترم م یو من خوشحالم و مطمعنم که اگه روز یقو یسرکش

ردن آو ادیو به  خندمیپا مرده )م هیدخترم  یبه کس ازیبدون ن سهیخودش وا یپا

(کنمیبغض م نمینازن پدر و مادر  

چشم  نبودم که بله یخودش باهاش ناسازگار بودم من آدم شیمارو برد پ پدربزرگم

دش ازدواج کنم اونم با انتخاب خو خواستیکه م دیرس ییباشم تا جا یکیقربان 

شدم دعوا کردم بحث کردم یعصب   

رد کرد و طمن هیازدواج نکردنم چ لیدل دیفهم یپشتم بود و پدر بزرگم وقت برادرمم

ندارم اسیبه اسم  یگفت نوه ا   

دم حرفاشو بگم ( نشکستم من محکم بو شدیکه با دختر باش .....)شرمم م یدختر

  به پدرم قول داده بودم به کمک برادرم

 یناهقبول نکردم اون چه گ یول ادیاتاق اجاره کردم برادرم خواست همراهم ب هی

ک تنهام بزاره به خا شدینم یراض من بسوزه؟باهاش حرف زدم یکرده بود به پا

 یو نزار یتو شرکت باش نشیبابا ازت خواست جانش ادتهیبابا قسمش دادم گفتم 

خوندن مشغول به  رسشد کنار د یحرف راض یحس شه بعد از کل شیخال یجا

  کار شدم

که بابا برام گذاشته بود یا هیبا سرما و   

دمیخونه رو خر نیکردم و ا هیکافه کرا هی   

شناختمیو از زمان دانشگاه م یفر   

دارن  یمشکالت دمیبا بچه ها که آشناشدم و فهم ذاشتیجا همرام بود تنهام نم همه

 ییجا هیروز خدا  هی رمیبگ ازمندویگرفته بودم دست ن ادیکمکشون کردم از پدرم 



کردم و کافه با بچه ها راه افتاد  نکارویمن بدون چشم داشت ا یول رهیگیدستمو م

دمیکه گرفت کافه رو خر کارمون  .... 

گمیکه تو بغلم بود م دهیرو به ش کنمیو روشن م دارمیبرم گاریس هی   

_ کنه؟ینم تتیدودش اذ  

گهیو م دهیتکون م یسر   

_ ؟یگیم شوینه بق  

گمیو م خندمیم   

_ ؟یفضول خانم کنجکاو شد  

گهیو م زنهیم یجون یب لبخند   

_ کنم و با سواالم  یتم فضولمنم دوست نداش یزنینم یحرف یتودار یلیتو خ

دوست دارم بدونم چه  یگیم یکنم  و  االن که با خواست خودت دار تیعصب

بهتر؟ نیاز ا یفرصت  

دمیادامه م خندمویم   

_ دبو یو در حد رابطه ج.نس یرابطم معمول یول شدمیاز دخترا دوست م یلیبا خ   

کردمیاحساسات نم ریدرگ خودمو   

شتم و ندا یشد بهش عالقه ا لمیآشنا شدم پ یبا هان ایاز مهمون یکیتو  نکهیا تا

شق عاهل  مونمینم ادیز یندارم انقدر خودشو بهم چسبوند که بهش گفتم من با کس

و  یسک شتریباهام رابطه داشته نه ب باریبا هر کس هم بودم فوقش  ستمین یو عاشق

کنهیبهتر م کمیفقط رابطه حالمو  میعصب یوقت میو من آدم نمیبیدر حدم نم   

 ارتیدر اخت شهیاون قبول کرد و گفت من عاشقتم و بخاطرت حاظرم هم و

 ....باشم

هه شمیبه مرور عاشقش م کردیم فکر .... 
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 اومد یوشم نمخ زاشتنیم یکس اریکه خودشونو راحت در اخت ییاز دخترا راستش

 وبود  یخوب نهیگز یباشم پس هان یکیبود که هر بار با  نیخب بهتر از ا یول

ا رالشرابطه نداشته فقط ب یحت ستین یوقته با کس یلیخ دمیبا پرس جو فهم نکهیا  

کردم قبول  .... 

م شرکت و انجا یکارا نکهیبرادرم و ا شیروز رفته بودم شرکت پ هی نکهیا تا

نبود  شتریخاطرات بود و ب یونه چون رفتن به اونجا تداعاما تو خ دادمیم

اونروز تو شرکت برادرم بهم گفت پدر بزرگ باز قصد  کردمیخانوادمو حس م

 گفتم بهش رادرمشدم از شرکت کال استعفا دادم و به ب یداره شوهرت بده عصب

گه ا رفته منو طرد کرد و من االن ادشی نکهیمنو مجبور کنه مثل ا تونهیبگه نم

 ... موفقم با تالش خودم بود

ادته؟یپدر بزرگ اومد خونم  یاز مدت بعد  

کرد رمیکه اومد و تحق یهمون   

تکون داد یسر دهیش   

ن م هیکردن عل یکیدست به  یکه پدربزرگم با هان دمیباز به لطف داداشم فهم _

ه منو مجبور کنه ازدواج کنم وگرن نطوریمدرک جمع کنن که همجنسبازم هه و ا

زندان ندازهینو مم   

گهیو م کشهیم ینیییبا تعجب ه دهیش   



  چقدر نامردن_

گمیو م زنمیم یتلخ لبخند   

_ یکنیکه فکر م هیرحم تر از اون یب ایدن   

ببرم نیبود از ب یو تونستم مدارکو که دست هان میدینقشه کش یبا فر خالصه   

زاشتمینم یو بدون تالف یمن کار یول   

شدم یهان یبعد یر نشون دادم و منتظر نقشه خب یخودمو ب نیهم یبرا   

نع اون روز که اومد خونه من اصال اطالع نداشتم کال اومدنش به خونه رو م و

ن مو  رونیاونا رو تو متمرکز شده بودن که از خونم بندازنت ب یکرده بودم ول

 ... خبر نداشتم

گهیم هیگر ونیم دهیش کردیم هیگر دهیش  

_ یو ازم خسته شد یتو خبر دار کردمیمنو ببخش من فکر م اسی   

  بغلش کردم و گفتم 

_ ت تا االن از بودن یبه خاک پدر مادرم من اطالع نداشتم وگرنه من کِ  دهیش

کردم که  کاریانصاف من چ یاما ب دمیبودم؟بهت حق م یکردم و ناراض تیشکا

؟یفکرو کرد نیا  

گهیو م کنهیطرفم و بغلم م گردهیبرم دهیش   

_ من  یزندگ یو نداشتم تو ناج یدست خودم نبود من جز تو کس بخدا دیببخش

کرد رونمیب یهان یشکستم نابود شدم وقت یگاهم بود هیتک یبود   

گمیو م زنمیموهاش بوسه م رو   

_ ستم؟یگاهت ن هیتک گهید  

گهیو م زنهیچشمام زل م به   



_ من  شمیو ازت متنفر نم دمیبهت حق م یاگه ازم خسته بش یحت یهست شهیهم

تجربه کردم زارویچ یلیو خ یو زندگ ینار تو طعم خوشبختک   

گمیو م کنمیو پاک م اشکاش   

_ کنار  نجاستیجات ا شهیتو هم شمیازت خسته نم چوقتینکن من ه هیگر گهید

 نیتو ا نیکه آب شده رفته تو زم یطور دمیهم رس یمن کوچولو و حساب اون هان

اما  میاورد یم ریر آدرس سما رو گبود زودت یاگه هان میدنبالت گشت یلیروز خ 4

 که ییجا یینجایکه تو االن ا نهیمهم ا ستیخب مهم ن یزد ول بشیاون هرزه غ

یبهش تعلق دار   

بهم بده یقول هی دهیش   

؟ی_چه قولدهیش  

_ جدا  یداشت میتصم یاگه روز یکه شد بدون اطالع من نر یقول بده هر چ

خبر نرو یاما ب رمیگیجلوتو نم یکن یزندگ   

بازم منو ببخش که ندونسته قضاوتت کردم دمی_قول مدهیش   

گمیو م کشمیرو م دهیاز دوازده گذشته بود دماغ  ش کنمینگاه به ساعت م هی   

_ خرس کوچولو؟ ادیچقدر حرف زدم ساعت از دوازده گذشت خوابت نم  

گهیم یملوس یصدا با   

_ یلیاومم چال خ   

گمیو م زنمیبوسه کوتاه م هیو رو لبش  خندمیم   

_ خانم خوش خواب کردمینه تعجب م یگفتیاگه م   

گمیو م کنمیکه بغلش م نییپا ندازهیخجالت سرشو م با   

_ مالش میقراره بر میکار دار یکه فرردا کل میبخواب میپاشو بر یخجالت یکوچولو   

گهیو م خندهیم   



_  متبریم یو گفت یکه زد ینرفته و به حرف ادتیممنونم که قولت و  اسیممنونم 

یمسافرت عمل کرد   

گمیو م رمیگیو دستش و م شمیم بلند   

_  تیگوش ادیخبر بده همراهمون  ب ینداشت کوچولو به سما هم دوست داشت یقابل

زهیتو اتاق رو م   

دوه یو سمت اتاق م زنهیم یغیاز ذوق ج دهیش   

گمیم   

_ نصفه شبه بابا بزار صبح زنگ بزن نیزم یآروم نخور   

زنهیاتاق داد م از   

_ دهیزود جواب م خوابهیم یصبر کنم سما رو گوش تونمیه نه نمن   

سمت اتاق رمیو م دمیتکون م یخنده سر با   

جواب داد عیسما چه سر گفتیم راست   

زدیبا سما حرف م داشت   

خودش گفت اسی هیباهامون مزاحم چ ای__تورو خدا بدهیش   

_..... 

گهیوم زنهیم یغیج دهیش   

_ یعاشقتم اج   

_.... 

_ ن ازش بپرسمصبر ک   

گهیبه من م رو   

_ ارم؟یب نمویماش گهیسما م  



_ دنبالش میریم هیو دو تا از بچه ها هست کاف یمنو فر نینه ماش   

گهیو در آخر با خنده م گهیبه سما م حرفامو  

_ یبوس با نمتتتتتتیبیفردا م   

گهیو رو به من م کنهیو قطع م یگوش   

_ ممنونم اسیممنونم    

گمیو م کنمیسمتمو بغلش م کشمشیو م رمیگیدستش و مو  کشمیتخت دراز م رو   

_ بخواب ریانقدر تشکر نکن بگ گهیبسه د   

چشم گهیو م بوسهیو م نمیس رو   

رمیو به خواب م بندمیچشامو م شیو خوشحال دهیآرامش و فکر ش با  ..... 
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شدم داریبود که از خواب ب ازدهی حدودا   



 میش داریشمال و بهم گفت بخواب زود ب میهنوز خواب بود مثال قرار بود بر اسی

  نوچ نوچ

رست ناهار کتلت د یدوش کوتاه رفتم سمت آشپزخونه برا هیبخوابه بعد از  بزار

راه هم نگه داشتم یکردم و به تعداد بچه ها برا  

 

کردم داریو ب اسیسمت اتاق و  تمرف   

گفت اسی   

_ حموم برام لباس آماده کن رمیم  

لباس گذاشتم اسی یتکون دادم و اول برا یسر   

دم و لباساشو تا کر پوشهیم یچ دمیفهم گهید کنمیم یمدت که کنارش زندگ نیا تو

و به عهده خودش  ازشیمورد ن لیو برداشتن وسا یکیگذاشتم تو ساک کوچ

 گذاشتم

د با حوله حموم اوم اسیشدم که  ازیمورد ن لیجمع کردن لباسام و وسا شغولم

باز نگاِه سرکشم رفت سمت تنش رونیب   

جذاب یِ بود لعنت رونیتر بود دارو ندارش ب نیسنگ دیچیپیرو دورش نم حوله   

_تموم شدماسی   

گمیو م کنمیو نگاش م رمیگینگامو از بدنش م یجیگ با   

 ها؟_

؟ینیبب شتریب یخوایجذابم م دونمیبهم م یزد _دو ساعته زلاسی  

گرد شده نگاش کردم که دستشو برد سمت حولش بازش کنه یچشا با   

زدم و از اتاق فرار کردم داد زدم غیج هی   

_ ایییییییح یب   



بلند کردو گفت صداشو   

_ ام؟؟؟یح یمن ب یدادیمنو درسته قورت م یدوساعته داشت  

زل زدم بهش دایبد دیند نیع گهید گهیراست م دمینم یجواب  

شدم یبرداشتن ظرف و خوراک مشغول   

فتمگ اسیبه   زیوارد آشپزخونه شد  غذا رو که آماده بود گذاشتم رو م اسی که   

_ ناهار ایب   

یی_اول چااسی   

گمیو م کنمیم اخم   

_ زمیریم یبخور بعد چا ای؟بیبا معده خال   

گهیم زویپشت م نهیشیم   

_ ننه یاوک  

ه؟بدمن گفت نن به  

گمیاخم م با   

_ باش ننه تا نزدمت غذاتو بخور یبچه خوب   

گهیو م زنهیم یشخندین   

_ یاوف نش   

_ خودت بردار یکه الزم دار یلینوچ حواسم هست برات لباس گذاشتم وسا   

؟یو آماده کرد یباشه همه چ دمی_داسی  

_ م؟یکنیتموم ساعت چند حرکت م میآره فقط خودمون آماده ش  

به بچه ها خبر بدم دیبا میکنیکت محر 4خوبه  4_اسی  

  باشه منم به سما خبر بدم_



و رفتم آماده شم ختمیر ییتکون داد بعد از ناهار براش چا یسر   

رو  برداشتم رفتم سمت سالن و فمویو ک لیموبا کمویاز آماده شدن ساک کوچ بعد

از آشپزخونه بود رونیکه در حال ب اسیبه    

  گفتم

_ یبا یمن رفتم با گهیخب د   

واریشدم به د دهیشدم عقب و کوب دهیکش هویرفتم سمت در که  و   

کرده بود نکارویکه ا اسیبه  یلعنت آخ   

گفتم مگه؟ یچ یچه عصب افشویکردم آخ ق نگاه  

گفت یعصب یبا صدا اسی  

_ ؟؟؟؟یکجا به سالمت  

لکنت گفتم با   

_ کردممم یب بخدا شوخ  

زنهیسمت اتاق و داد م رهیو م کنهیم ولم  

_ یکنیم ایشوخ نیره آخرت باشه از ابا  

زارمیبعد زندت نم ی دفعه  ... 

برخورد کرد؟ نطوریشدم رفتم سمت مبل و نشستم چرا ا رهیترس به رفتنش خ با  

و  زنهیم یاز درونم پوزخند یکیباشم؟  ششیبراش مهمم؟ دوست داره پ یعنی

یبر زارهیبابتت پول داده معلومه نم اسی دهیش ی_ساده اگهیم  .... 

ازت متنفرمممم قتیحق قتیحق .... 

رونیب امیاز فکر م اسی یصدا با   

می_پاشو براسی   



میشونیرو پ زنمیم   

_ رفت به سما زنگ بزنم ادمی   

زنمیو به سما زنگ م ارمیدر م مویگوش   

گهیم که   

دیایآمادم منتظرم ب _   

کنمیگازو چک م دارمیو برم یو فالکس چا یآشپزخونه سبد خوراک رمیم   

سمت سالن رمیم شمیمطمعن م یوقت و   

برده اسیحتما  ستنین دمیکه د لمیرفتم سمت وسا نیینبود حتما رفته پا اسی   

نییپا رمیاز قفل کردن در م بعد   

 الیمر بودن هلما و نیماش هیسوار  میو مر ایها اومده بودن  آرازو آرامو مه بچه

یبا فر   

میجفت بودن جز داداش فر همه   

 هدیبه بچه ها اشاره م اسیو  شمیم نیبچه ها   سوار ماش یاز احوال پرس بعد

میحرکت کن  .. 

سما یسمت خونه  رهیم میمستق اسی   

 یرسرفت سمتش و بعد از احوال پ اسی رونیتک انداختم سما اومد ب میدیرس یوقت

سما سوار شد نیساکشو ازش گرفت و گذاشت تو ماش ... 

سمتش و گفتم برگشتم   

_ یکه اومد یجونم مرس یسالم آج   

گهیو م خندهیم   

_ ندارم که شتریب یآج هی   

سوار شدو رو به من گفت اسی   



_ نیسما بش شیبرو پشت پ یاگه دوست دار   

پشت رمیم ایصندل نیخدا خواسته از ب از   

شهیبلند م اسیداد  که   

_ پشت یریم یشیم زونیآو مونیدر هست ها مثل م دهههههییییییییش   

گمیو م شنیم آروم   

_ دیببش   

گمیلب م ریز و   

_ عمته مونیم   

ه مظلوم بهم ک زنهیزل م نهییبود با اخم از آ دهیکه شن اسیو  خندهیم زیر زیر سما

کنهیو حرکت م دهیتکون م یسر کنمینگاش م  ..... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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مزاحم شدم دیدنبالم ببخش دیاومدکه  اسی_ممنون سما   



گهیو م دهیتکون م یسر اسی   

_  دیشیآشنا م نیخوب یبچه ها دیکه اومد میخوشحال شد دیمراحم دیدار اریاخت

  باهاشون

نطورهی_بله حتما همسما  

گهیبه من آروم م رو   

_ نیچقدر خشکه ا   

گمیو م خندمیم زیر   

_ دمیباور کن اوال اصال خنده شو ند   

نیهم زنهیم کیلبخند کوچ هی یگاه فقط   

؟یبهتر شد یتو خوب الیخیاخماش تو همه اونو ب دمشی_معلومه هر وقت دسما  

گهیو آروم م شهیباز م شمین   

_ بد باشم؟ شهیمگه م  

گهیباال و م دهیابروشو م طنتیبا ش سما   

_ شه؟یبودن مگه بود هم م اریکنار  گهیبله د  

کشهیکوتاه م غیج هیکه  رمیگیم زیر شگونین هیپهلوش  از   

گهیو م نجایا وفتهینگاش م اسی   

_ شد؟یچ  

گهیبا خجالت م سما   

_ بهم حمله کرد یوحش هی   

خندهیم زیر و  

دهیتکون م یو سر ندازهیبهم م ینگاه اسی    



گمیبه سما م رو   

_ بد قهلممممم یاودت یوحش   

نازتو بکشم ستمین اسیباو من  نمیب نیشی_بسما   

گمیحسرت م با   

_ کشهینازمو م یلیخ نکهینه ا   

 قرار یو ب شونیچقدر پر یدونیکه اومدن دنبالت نم یروز گهید یخر یلی_خسما

دناراحت بو یلیحال و روزت خ دنیاومد اتاق و بغلت کرده بود با د یبود وقت   

_ بر خالف ظاهر خشکش و رفتار سردش  اسیدلمو خوش کنم  خوامیسما نم

قط ناراحت بود ف نکهیبداخالقه اما او  شهیم یعصب ادیمهربونه درسته ز یلیخ

شترینه ب نیهم کنهیم تینسبت به من احساس مسئول نکهیا یبرا  

دمیبغض ادامه م با   

 یازپرد ایخودم رو یبرا یباهام کرده که الک یکار یدرسته سنم کمه اما زندگ _

  کنم

گهیو آروم م کنهیبغلم م سما   

_ نازم خدا بزرگه یِ بغض نکن آبج   

به  مزنیزل م نهییاز آ کنهیو اون نوازشم م دمیو تو آغوش سما لم م کنمیم سکوت

وفتینگاش بهم م شمیعاشقش م شتریکه روز به روز ب یبه کس اسی   

 یبه رو بندمیکه تو گلومه چشامو م یکه چته و من با بغض دهیتکون م یسر

نکنه یقرار یب نیاز ا شتریتا دلم ب اسی یرایجذاب و گ یچشما   

چطور خوابم  دونمیسما نم یو نوازشا نیآروم ماش کیو موز نیشما یتکونا با

برهیم  

 

پرمیسما و تکون دادنم از خواب م یصدا با   



ها آدم باهات تو مسافرت فقط خوش  یهست ی_خانم خوش خواب همراه خوبسما

گذرونهیم   

گمیو م کنمیشالمو سر م یشرمندگ با   

_ م؟یدیخوابم برد رس هویچطور  دونمینم دیببخش  

گهیخنده م اب   

_  میدیحوصلمونم سر نرفت نه نرس میحرف زد اسیکردم اشکال نداره با  یشوخ

میستادیاستراحت ا یبرا یفهمیم ینگاه کن هی   

گمیو م شمیم ادهیپ   

_ امیباره م نیاول فهممینگاه کنمم نم   

نه خواب کوچولو حهی_پس انقدر نخواب و لذت ببر شمال برا تفرسما   

 میریو م نییپا میاریو فالکس و م ایکمک سما سبد خوراک و با دمیتکون م یسر

  سمت بچه ها

گهیو م رهیگیسمتمون سبدو از دستمون م ادیم دنمونیبا د یفر   

_ خوش  میاومد یندار دنیباشم شمال حق خواب ؟گفتهیمسافرت بخواب یاومد

میبگذرون   

گمیم یلحن لوس با   

_ دست خودم نبود یداداچ گهیخوافم برد د   

و رو به سما کشهیده دماغمو مخن با   

_ دیخجالت نکش دینیبش دییبفرما گهیم   

ی_از تو خجالت بکشم؟نوچ نگه داشتم بدم تو بکشسما   

گهیلب م ریبا اخم ز یفر   

  زبون دراز_



مینیشیبچه ها م شیپ رمویگیدست سما رو م خندمویم زیر زیر  

 

کنمیو بچه ها رو با هم آشنا م سما   

بچه ها  یشد برا یمیون گرمن و سما زود باهاشون صمرو شکر بچه ها خ خدا

کننیدستشون تشکر م دمیکه آماده کردم و م ییچایو ساندو زمیریم ییچا   

کنم تو جمع نبود دایو پ اسی کنمینگاه م هی  

 

نشسته بود یرو سنگ یفاصله کم با   

دیکشیم گاریس و   

فکر بود و تو نییسمتش سرش پا دارمیبرم چیسانو هیو  ییچا وانیل هی   

زنمیصداش م آروم   

_ اسی   

چرا ناراحته؟ لرزهیو دلم م شمیم نشیغمگ یو من غرق چشما گردهیبرم   

رهیگیو از دستم م چیو ساندو ییچا وانیو ل کنهیپرت م گارشویس   

_ شده ؟ یزیچ اسی  

گهیو م دهیتکون م یسر   

  نه_

_ ننیپس چرا چشمات غمگ   

رهیگیم شتریدلم ب نشیغمگ یندش و چشمالبخ یاز تلخ پاشهیبه روم م یتلخ لبخند  

 

آور مرگ پدر مادرمه ادیفقط شمال برام  سین یزی_چاسی   



گمیو م نمیشیم نیرو به روش رو زم یشرمندگ با   

_ یمن بود بخاطر من اومد ریتقص دیببخش  

گهیو م دهیتکون م یسر   

_  ستیخاطرات بد ن یتداع یخودم شمال بود و گاه شنهادهیپ ستیتو ن رینه تقص

رهینم ادتی زایچ یلیخ نطوریا   

دستم دهیونصفشو م کنهیو نصف م چیساندو   

  بخور_

  نه هست تو بخور_

گهیو م دهیتکون م دستشو   

_ بخور ستیگشنم ن ادیمنم ز ادهیز   

بود نیو اون نصف ساندوچ برام خوش طعم تر خورمیم رمویگیدستش م از   

شدمیم ونشید شتریش و من ببا من بود و لذت بخ اسی یغذا یشده  میتقس چون   

مگه نه؟ ونمید  
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 دمیخوابن نباریا نایسمت ماش میو رفت میجمع کرد لویاستراحت کوتاه وسا هیاز  بعد

بود  بزاره صداش کم اسیشاد بود و گرفتم و دادم  یفلش سما رو که پر از آهنگا

باز  و شمین کردیکه با اخم نگام م اسی یخم شدم صداش و تا ته باال بردم و برا

گفت یلب چ ریز دونمیو نم دادتکون  یکردم و براش زبون در اوردم سر   

به ورجه ورجه کردن و  میگفت خودشهههه عهه با سما شروع کرد یچ هر

میا هم زمان گفتها رو داد باال من سم شهیش اسیکه  دمیرقص   

  اهههههه ضدحاااال_

میو آروم سر جامون نشست میدیخوب لب برچ یمثل دخترا اسیاخم  با   

میدیرقص  نیتو ماش هیخا مگه چ پف   

آروم گفت سما   

_ تو حلقم جووون رتتیغ رتیباوا غ   

زدم تو پهلوش و گفتم که   

_ ششششیچشا درو   

سازمینم نیخودت من با ا یارزون شیییی_اسما   

  دلتمممم بخواد_

زبونشو در اوردو گفت سما   

_ خودت یارزون خوادیفعال دلم نم   

حالت غش خودم و انداختم بغلش و گفتم به   

_ خودم یجووووووون ارزون   

با خنده زد تو سرم و گفت سما   

_ و برا عشقت  یزنیعاشقونه م یحرفا یکنیم یجلو ننت چش چرون ایح یب

؟یریضعف م  



گفتمو غنچه کردم و  لبام   

_ دوسش دالم خووو یممن   

زل  دمیافتاد که د اسی یجلو نهییغنچه شد نگام به آ یمن با همون لبا دویخند سما

  زده به لبام

ننه زود خودمو جمع و جور کردم و نشستم نیییییه   

گفتیو م دیخندیفقط بهم م دیکه فهم سما   

_ شنیم یخوردن یکنیلبات و غنچه م یوقت خوردیلباتو م دیتنها بود   

دادمیلب فحشش م ریمن با حرص ز و   

 اسیدر حرکت بود بوق زد و رو به  نمونیکنار ماش یفر نیلحظه ماش همون

  گفت

_ ؟یمسابقه هست ی هیپا  

اخم کردو گفت اسی   

  تو جاده؟نه خطرناکه_

؟یازم بباز یترسیم هی_بابا االن خلوته چیفر  

کرد ادیگمشو بهش گفت و سرعتش و ز هی اسی  

میزد غیجلو و ج میکارو کرد پرت شد نیا ییهوی چون   

جوجه رو برسم نیحساب ا دینی_محکم بشاسی   

 وما جلوتر بود سرعتمون باال بود آهنگ  نیزدن ماش غیج میذوق شروع کرد با

اسیکردن  قیزدن و تشو غیج میبلند کردم و شروع کرد   

ود ب دهیند نهوید  دادحتمایو سر تکون م کردینگامون م یکیبا لبخند کوچ اسی و

  خخخخ



 پشت هم یو آراز پشت سرمون بودن اونا هم آهنگ گذاشته بودن و ه یفر نیماش

زدنیبوق م   

ود پرت چون ما حواسمون نب ستادویا یبا ترمز بد نیماش هویکه  چیپ هیبه  میدیرس

سمت جلو میشد   

و گرفت یبود صندل اسی یپشت صندل سما   

خورد به ضبط  میجلو و سرم مستق من چون وسط نشسته بودم و پرت شدم و

شانس بد من نمیا نیماش   

گفتم یدرد آخ بلند از   

به خودشم اومد غمیبا ج اسی میتو شوک بود یهمگ   

و عقب و گفت دیمنو کش یبرگشت سمتم با نگران و  

_ شد؟یچ دهیش  

رفتیم جیگ کردیحرف زدن نداشتم سرم درد م ینا   

گفت اسیعقب و به  یبوند رو صندلشد و منو کامل خوا ادهیپ نیاز ماش سما   

_ ش؟یاریتو ساکمه م  فمیک اسی  

برگشت فیشدو با ک ادهیپ اسی   

گفت یبا نگران اسی  

_ نشد که ؟ شیزیحالش خوبه؟چ  

گفت کردیم نمیهمونطور که معا سما  

_ رهیم جیخوبه نترس فقط بر اثر ضربه سرش گ   

دمیشنیبسته بود فقط صدا ها رو م چشام   

اومد یفر یصدا   

_ ؟ یترمز کرد هوی شد؟چرایچ اسی  



مجبور شدم نیسگ اومد جلو ماش هی_اسی   

که انگار چشمش به من افتاده بود یفر   

_ ؟یشده؟خواهریده؟چیش  

 کمیبهش مسکن دادم  رهیم جیحرف بزنه سرش گ تونهی_حالش خوبه فقط نمسما

نگـــــرا شهیبخوابه خوب م .... 

دمینفهم یزیچ گهید و  ..... 

اتاق رو تخت بودم هیباز کردم تو چشامو  یوقت   

قول دادم نخوابم م؟مثالیدیخوابم برد؟رس باز   

افتاده یافتاد چه اتفاق ادمی میشونیحس درد تو پ با  

 رونیب داشتم رفتم سمت در اتاق و بازش کردم رفتم جهیسرگ کمی شمیجام بلند م از

خخ کنمیم یراه رو بود و چند تا در وجود داشت حوصله نداشتم بعد فضول هی   

 هینبود صداها از  یتو سالن کس کیبود اما قشنگ وش کیسمت سالن کوچ رمیم

اومد رفتم اون سمت یجا م   

از جاش بلند شد دیمنو د یبود وارد شدم فر آشپزخونه   

اومد سمتم و   

_ ؟یندار ده؟دردیش یخوب  

گمیو م زنمیم یلبخند   

_ کنمیتشکر م دنیخوبم و در جواب بچه ها که حالمو پرس   

زل زده بود بهم اشاره داد برم سمتش اسی   

دیسمتش و کنارش نشستم آروم پرس رفتم   

_ مردیبودم ترمز کنم وگرنه سگه م ؟مجبوریخوب   

گمیو م زنمیبهش لبخند م رو   



  خوبم نگران نباش_

گهیو م کشهیو برام غذا م دهیتکون م یسر   

  بخور_

 مدیبرام چشمک زد منظورشو فهمبه سما که  وفتهیبه خوردن نگام م کنمیم شروع

زدم و غذام و خوردم یندادم لبخند تلخ یپرداز ایاما به خودم اجازه رو .... 
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شدم  لندجمع کردن دور هم تو سالن جمع شدن خسته بودم ب زویاز شام دخترا م بعد

  برم سمت اتاق

_کجا داداش؟ایمه  

_ بخوابم رمیخستم م   

ایدر میبر ی_اه ضدحال نباش شب اولیفر   

_ بخوابم رمیمن م دیشما بر دیخوایوقته و من خستم م رید   



خسته بودم کشمیرو تخت دراز م کنمیسمت اتاق چراغ و خاموش م رمیم و   

کنمیروشن م یگاریتنها باشم س خواستیم دلم   

 دمیبخشیوقت خودمو نم چیافتاد ه یبراش م یاگه اتفاق دهیسمت ش رهیم فکرم

ساله 17سال سن حسم به دختر  27با  دمیفهمیبودم حال خودمو نم ریدرگ   

ارم اما بودنشو دوست د زنمیو خودمو گول م دونمیم دیشا دونمیداشتم؟ نم دوسش

منداشت یبه کس یحس نیمن تا حاال همچ کنهیم ونمیروز نباشه د هی نکهیفکر ا   

بود و هست یبرام دوست داشتن زشیهمه چ دهیش یول   

داره یبرام تازگ زشیهر بار همه چ و  ... 

چشامو  کنمیک روشن کرده بودم و خاموش م یدوم گاریس دمیتکون م یسر

بندمیم  ... 

و بود کوچول دهیش کنمیچشامو باز م پرمیبهم از خواب م یشدن کس کیحس نزد با

آغوشتو آرامشتو دوست دارم بره؟منمیخوابت نمبدون بغل کردن   ... 

کنمیدورش حلقه م دستامو   

گهیم آروم  

_ دیکردم؟ببخش دارتیب   

گمیو م زنمیموهاش بوسه م رو   

_ کوچولو خوش گذشت؟ ستین نیخرس خوابم سنگ یخوابم سبکه مثل تو  

گهیم یلحن لوس با   

_ که کوچولو موچولوام خلس گندسسسس سمیمن خلس ن   

گهیذوق م با بعد   

_ اسسسسیقشنگهههه  یلیخ نمیبیم ایاول باره در یلیاوهومممم خ  

گمیو م خندمیم طونکیش   



_ هم هست انشاهلل  یقشنگ تر ی، خوبه جاها  ییتو از اون خرس کوچولوها

برمتیم   

گهیو م خندهیم   

_ یییی،ملسیاومممم تو هم هلکول   

گمیدر کونش و م زنمیم   

  هرکول عمته_

ییبد عمم کوتولس تو گنده ا شی_آخ تلکونددهیش  

گمیو م زنمیباال و رو لباش بوسه م رمیگیم صورتشو   

_ ها خرس کوچولو خورمتیم زینصفه شب زبون نر   

کنهیپنهون م نمیو با خجالت صورتشو تو س کشهیم ینیییه دهیش   

گمیو م کنمیخنده سفت بغلش م با   

_ یخجالت یبخواب کوچولو  

باز  کنمیم یو سع بندمیهههه چشامو م دیترس فک کنم گهینم یزیچ گهید دهیش

  ..... بخوابم

شدم داریاومد ب یم رونیکه از ب ییبا سر صدا صبح   

بشر نیا نهیشیمعرکه گرفته آروم نم یشد باز فر شروع   

ونریب رمیاز اتاق م شمیرو بالشت و بلند م زارمیهنوز خواب بود سرشو م دهیش   

گفتیو م دیکوبیو بود و محکم به در م ستادهیا یبهداشت سیدم در سرو یفر   

_ ختیر ییییلعنت ختیر گهید رونیب ایزبون دراز ب یدختره    

_ ؟ یچخبرتهههه اول صبح  

گهیسمتم و م گردهیصدام برم با   



_  ادیمن کنهیم کاریچ دونمیعجوزه دو ساعته رفته اون تو نم نیا ختیر ختیبابا ر

روننننننیب   

هگیدور موهاش م چونهیپیونطور که حوله رو مو هم رونیب ادیموقع سما م همون   

_  یکن شیج ییدستشو یقبل خواب بر یخواستیم ختیکه ر ختیعجوزه عمته ر

ادیکوچولو که اول صبح بهت فشار ن   

گهیو بلند م  بندهیدرو م ییتو دستشو رهیو م دهیبا حرص هولش م یفر  

_ زبون دراز یعجوزه  کنمیروز اون زبونت و کوتاه م هی  

گهیو م زنهیبه در م یگدل سما   

_ سه زبونم و کوتاه کنه چه بر تونهیو عمت بزرگ تر از تو هم نم یعجوزه خودت

جوجه یبه تو   

شهیسمتم انگار تازه متوجه حضورم م گردهیبرم  

گهیخجالت و هول زده م با   

_ یینجایا دمینفهم دیببخش ریصبح بخ  

که زارهیحواس برا آدم نم ونتید قهیرف نیا   

_ گهید هیاشکال نداره فر ریصبح بخ   

کنه ریخدا به خ کنهیم ونهید آدمو   

کنهیتر م ونهیمثل خودشو داره د ونهید هی که   

گهیو م کنهیگرد نگام م یچشا با   

_ ؟؟؟؟ییکرد ونهیدست شما درد نکنه منم د  

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ دیهم ینداشت دوتاتون لنگه  یقابل   

دمیامه مباال و اد دمیابرومو م طنتیش با   



_ شهینور عال نور م دیجفت هم بش   

از  اتاقا یکیسمت  رهیو بدو بدو م نییپا ندازهیخجالت سرشو م با  

ها  ومدیبدشم ن نیهمچ دیبچه خجالت کش یعخ    

 و دمیتکون م یزنده بمونن سر شونیکیفکر کنم تا اخر سفر فقط  نایدست ا از

سمت آشپزخونه رمیم .... 
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الیو مر هلما  
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# ینـــاجــ   
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و آرازو آرام تو آشپزخونه بودن ایو مه میمر   

بچه ها نشستم ریاز صبح بخ بعد   



برات؟ زمیبر  یی_چامیمر  

  آره ممنون_

دمیجلوم پرس گذاشت  

_ کجان؟ الیهلما و مر  

دیحال کنن ...و خند یقدم بزنن دو نفر  ای_رفتن لب درآرام   

_ شهینم ریس ایلب در رهیساعته م 24باشه  الیاگه به مر   

براش برعکس من شهینم ی_آره تکرارمیمر   

_ بازار؟ میبعد از ناهار بر  

اومد دهیش غیج یهوصدایها موافقت کردن  بچه  

و بچه ها دنبالم رونیزدم باز آشپزخونه  مهیسراس   

که در حال خنده.س یآبه و افتاده دنبال فر سهیخ دهیش دمید که   

کشمتیم سایوا یاگه مرد سای_وادهیش   

سمی_مگه مغز خر خوردم وایفر   

داد زدم یعصب   

_ شروع شد ختنتونیِکرم ر ومدهیبســـــه هنوز ن   

نییمظلوم سرشون و انداختن پا ستادنیدو ا هر  

_ افتاده؟ یفکر کردم اتفاق دهیش غیبا ج یدونی؟ م دیبزرگ ش دیخوایم یکِ   

 اردیبود ب دهیداداش بادمجون بم آفت نداره بابا مثل خرس خواب ری_سخت نگیفر

کردم دارشیمنم با آب  ب شدینم  

زد پس کلش و گفت دهیش   

_ قهرم یبد یلیخ   



گهیو م کنهیبغلش م یفر   

_ جونم یقهر نکن آج  

_ صبحونه ایعوض کن ببرو لباستو  دهیش   

گمیم یسمت اتاق رو به فر رهیم دهیش   

_ صبحونه دیایآدم شو آدم برو سما رو صدا کن ب   

گهیو م کنهیاخم م یفر   

_ دهیزبون دراز منو درسته قورت م یدنبالش دختره  رمیبه من چه من نم   

و گفت دیموقع سما از راه رس همون   

_ ستمیجونور خوار ن دمینترس قورتت نم   

عجوزه یی_جونور تویفر   

_عجوزه عمته جونورسما  

 و کشمیم یکالفه پف دنیخندیو بچه ها بهشون م کردنیاز اونطرف کل کل م اونا

گمیرو به بچه ها م   

_ ستنینکنن ول کن ن کهیت کهیتا همو ت نایا میبر  

سرش  و پشت ادیم دهیش قهیسمت آشپزخونه بعد از چند دق میریم خندنیها با م بچه

و  الیهمه مشغول صبحونه خوردن بودن که مر شنیبا اخم وارد م یسما و فر

رسنیهلما هم از راه م   

گمیکه م دنیم سالم  

_ خانم؟ الیخوش گذشت مر  

گهیباز م شین با   

_ یلیآره خ   

_ زده شد دنتیبدبخت از د یایبه تو خوش گذشت اما اون در   



گهیو مرو بازوم زنهیسمتم و م ادیم غیبا ج الیو مر خندنیها م بچه  

_ مگه نه هلما؟ ستین نطوریاصال ا یبد یلیبد خ  

گهیبا خنده م هلما   

_ زمیقطعا عز   

لی_خاک زن ذلآراز   

عضو جمع آرام بود واقعا مثل اسمش آروم بود نیآروم تر   ... 

از صبحونه گفتم بعد   

_ ؟ رمیبخرم ناهارو آماده بگ دیهست بگ یاگه کم و کسر  

میکنیدرست م  میتداداش خودمون هس ستین ازی_نآرام   

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ کنم هیته دیالزم بود بهم بگ یزیپس اگه چ   

دوم بچه ها هم اومدن و هر ک هیبق مینیشیتو سالن م رونیب زنمیآشپزخونه م از

کردن بودن یباز ایمشغول حرف زدن و خنده    

 دندایمن ریگ نیهم یبرا دونستنیگوشه نشستم همه عادتمو م هیمن  شهیمثل هم و

اصرار کنن ای   

پا شد آهنگ گذاشت و گفت یفر  

_ همه وسط االی   

 مسخره شتریالبته ب دنیدونه دونه بچه ها رو کشوند وسط و شروع کردن رقص و

 یشگیو من تو دلم دعا کردم خنده هاشون هم دنیخندیاوردن و م یدر م یباز

  باشه

اومد سمتم و گفت یفر  

_ یدیعشقم افتخار نم   



شونه نه انداختم باالبه ن ابرومو   

دستمو گرفت و گفت که   

_ عشقم نفسم پدر بچه هام رقصمیمن بدون تو نم   

تو سرشو گفتم زدم   

  آدم باش_

کشوند وسط و گفت منو   

_ شهینوچ نم موننیتنها م ایلیمن آدم شم خ  

 جفت یآروم گذاشت و بچه ها دو نفر تمیآهنگ با ر هیسمت دستگاه پخش و  رفت

دهیشدن ش   

دستشو گرفت و گفت یکنار که فر رفت  

_ نمیوسط بب ایب   

دنیرقص میهم اومد طرفم و شروع کرد سما   

بود که زل زده بود بهم دهیش شیحواسم همش پ اما   

سما که گفت یصدا با  

_ ؟یدوستش دار  

خودم اومدم و گفتم به   

_ میماهه کنار هم نیخوب معلومه هم خونمه چند   

نبود نیر من ا_خودتو به اون راه نزن منظوسما   

لم تو بغ دهیش نباریعوض کرد و ا دهیجاشو با ش دویجوابشو بدم که چرخ خواستم

  در حال رقص بود

بود گهید یآغوشم بود اما حواسش جا تو   



زنمیصداش م آروم  

_ ده؟یش  

گهیبهم و م زنهیزل م ادویم بخودش  

_ بله؟ زهیجـا...چ  

بگه جانم؟چرا نگفت؟ خواست  

_ ه؟شد یزیچ یچرا تو فکر  

گهیو م دهیتکون م یسر   

_ مشابه همون خواب و  شبیو درست د دمیخواب بابامو د شیمدت پ هیراستش 

 کنمیحس م یچرا ول دونمینه نم شبیوحشت کردم اما د دمیبار اول ترس دمید

براش افتاده یاتفاق ... 

ممکنه حالش بد بشه ناراحت بشه و سفر بهش  ینه؟ول ایبهش بگم  دونستمینم

ش عوض  هیباشه پدرش بود اما من اوردمش مسافرت روح یهر چخوش نگذره 

 ....شه اگه بهش بگم که

؟یشده تو ازش خبر دار یزیچ اسی_دهیش  

_ ؟یدوستش دار  

 باز پدرم یدر حق منو مادرم کرد ول یکه بود هر چقدر هم که بد ی_هر چدهیش

هم دوستش دارم هم ازش متنفرم فهممیحسمو نم دونمیبود نم ... 

گمیرو سرش و م زارمیو چونمو م کنمیورش محکم تر مد دستامو   

_ نشده یزیبهش فکر نکن انشاهلل که چ   

کنهیسکوت م دهیش و   

نه ؟ ایکارم درست بود که بهش نگفتم   دونمیو افکار آزار دهنده نم مونمیمن م و  



 مریسمت آشپزخونه ناهار و آماده کنن منم م  رنیتموم شدن آهنگ بچه ها م با

رمیدوش بگ هیسمت اتاق   .... 
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 میقسسمت بازار بچه ها ت میرفت یو همگ میاستراحت کرد یساعت هیاز ناهار  بعد

میکن دایپ گرویهم د میشد ادهیکه پ ییجا میشدن و گفتن اگه همو گم کرد   

 یو فرو من رفتنیو سما جلوتر راه م دهیش میهمراه هم رفت یسما و فرو  دهیش منو

 پشت سرشون

نرن ییخبر جا یاخطار دادم ب بهشون   

؟یبهش بگ یخوایپدرشو نم هیقض اسی_یفر  

و گفتم و اضافه کردم  دهیش یحرفا براش   

_  ینه ول ایبود که نگفتم  یکاره درست دونمیدوست ندارم مسافرتش خراب شه نم

باشه پدرشه و حق داره بدونه یهر چ   



با سن کمش درک و فهمش باالست و مطمعن  دهیش ی_تو بخاطر خودش نگفتیفر

کنهیگله نم یهم بگ رتریباش اگه د   

_ دوارمیام   

ستادنیا یو سنت جاتیو سما کنار مغازه بدل دهیش   

کردنیو نگاه م لیبا ذوق وسا و   

گفتم دهیبه ش رو   

_ ربردا یهر کدوم و دوست دار   

ذوق گفت با   

 واقعا؟_

گمیو م کنمیم اخم  

_ ینه نگاه کن یخوشت اومد بخر یزیآره واقعا اوردمت بازار که هر چ   

داشتیاومد برم یو هر کدوم که خوشش م لیذوق برگشت سمت وسا با  

که روش حروف بود یافتاد به دستبند چرم نگام   

با حرف یکی  y برداشتم نیاسی یبرا   

 دنید جلوتردخترا با میسما و حساب کردن پولشون راه افتادو  دهیش دیاز خر بعد

 یرفنگام افتاد به  دمیبراشون از هر نوعش خر ستادنیا رهیلواشک و آلوچه و غ

 محکم زدم رو شونش و چون تو حال وثید یسما ا یکه زل زده بود به خنده ها

و با اخم گفت مخودش نبود بر اثر ضربم خم شد برگشت سمت یو هوا   

_ مگه مزاحم؟ یار دارآز  

دادم باال و گفتم ابرومو   

_ ؟یزینوچ نوچ خجالت بکش تو روز روشن ه  



 جون زل بزن مزاحم دهی_دوست دارم نگاه کنم اصن به تو چه تو برو به شیفر

  من نشو

  خفه_

تو دلـــــ دونمی_من که میفر ... 

گمیو م پرمیحرفش م وسط   

_ یببند فر   

گفتمیکاش حسم و بهش م یگیکه م سهریروز م هی ی_باشه بستم ولیفر   

سمت دخترا گردمیاز حرفاش برم یو عصب کالفه   

ازشون نبود یخبر یول   

گمیم یبه فر یعصب   

_ میدخترا رو گم کرد یاز بس حرف زد   

گهیو م کنهیاونورو نگاه م نورویبا تعجب ا یفر  

_ زد؟ بشونیبودن کجا غ نجایکه ا نایا  

گمیکنارو م زنمشیحرص م با   

_ ا سوال کردن بگرد دنبالشونبج   

دهیبه ش زنمیو زنگ م ارمیو در م میافتم و گوش یم راه   

ه ک دمیبراش خر یدکور یو برا یکوفت لیاون موبا دونمینم یلعنت دادینم جواب

ره؟یگیاصال دست نم  

گمیم تیبا عصبان دهیبعد از چند بوق جواب م رمیگیشماره سما رو م یعصب  

_ د؟ینر ییجا خبرینگفتم ب ؟مگهدیرفت یمعلومه کدوم گور  

دیایپشت سرمون م دیدار میبخدا فکر کرد دی_ببخشسما   



گمیو م کشمیم یپف کالفه   

_ د؟ییاالن کجا  

مییپاساژه...اونجا هی میکرد دیکه خر ی_جلوتر از مغازه اسما   

_ امیتا ب دیاز جاتون تکون نخور   

_باشهسما   

ادیکجا ب گمیو م زنمیزنگ م یو به فر کنمیم قطع   

داخل  رمیو م کنمیم داشیپ گردمیو دنبال پاساژ... م گردمیکه اومدم برم یراه از

گمیم دهیرفتم سمتشون و رو به ش یبودن عصب ستادهیا یلباس فروش هیکنار    

_  مثل گاو سرتون دیبلد نجارویها؟ مگه ا دیندار ییمگه نگفتم بدون خبر جا

؟و اونور نوریا دیو راه افتاد نییپا دیانداخت  

گهیبا بغض م دهیش   

_ دیببخش   

نشده یزیمن شد االنم چ ریتقص دی_تورو خدا دعواش نکنسما   

گمیم دهیو رو به ش دمیتکون م یسر   

_ تو خونه گرفتم همراهت باشه یبرات نگرفتم بزار هیکوفت هیاون گوش   

گهینم یزیو چ نییپا ندازهیم سرشو   

رو به دخترا گفت دویرس یلحظه فر همون   

_ ؟یافتاده چ یبراتون م یاگه اتفاق دیون خبر رفتچرا بد  

گهیبا حرص م سما   

_ کرد و  خمونیتوب اسی یبه اندازه کاف دیانقدر تکرار نکن شهیم وفتادهیفعال که ن

که با بغض سرشو انداخته بود اشاره کرد دهیبه ش   

دهیبهم کردو رفت سمت ش یبا اخم نگاه یفر   



_ ناراحت نشو  هیعصب نین شد بخاطر همنگرا اسیبغض نکن  یخواهر میبر ایب

  ازش

ستمی_ندهیش   

م؟ی_خوبه بریفر  

 راهنیپ هیکه با حسرت زل زده بود به  وفتهیم دهینگام به ش دنیتکون م یسر

گمیم یو رو به فر رمیگیدستشو م یکوتاه بند   

_ میایپشت سرتون م دهیمنو ش دیشما بر   

گهیو رو به سما م دهیتکون م یسر یفر   

_ م؟یبر  

، رهیش مهمراه ماس  

ارهیلباس و ب گمیو رو به فروشنده م میشیو وارد مغازه م رمیگیرو م دهیش دست   

گهیسمت اتاق پرو و م برمشیدستش و م دمیلباس و م زنهیبا ذوق بهم زل م دهیش   

_ نگاه نکن یزیبا حسرت به چ چوقتیه   

خرمیخودم برات م یبهم بگ هیکاف یکه دوست داشت یزیچ هر  

گهیو م بوسهیو لپمو م شهیپاش بلند م یرو انگشتاذوق  با   

_ ممنونم اسیممنونم    

دمیتکون م یبا خنده سر شهیوارد اتاق پرو م عیسر و   

 یبهش م یلیلباس خ کشهیهم خجالت م کنهیهم بوس م یخجالت یکوچولو

باز بودوکوتاه یادیز نشیکه با پوستش داشت قسمت س یاومدبخصوص تضاد   

خراب کنم شویواستم خوشنکردم نخ یاعتراض  

اش که خوشش اومده بودو مخالفت کردم بخرتشوهنوز خبر نداشت بر یراهنیپ ادهی

بودن ومدهیبچه ها هنوز ن نایسمت ماش میبعد از حساب کردن رفت دمشیخر   



میکه بر دیایتر ب عیزدم بهشون و گفتم سر زنگ   

بود بعد از اومدن بچه ها 7حدودا  ساعت   

الیو میو بعد از اون برگشت مین و شام و خوردسمت رستورا میرفت  ..... 
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#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [03.09.19 18:04] 

# ینـــاجــ   
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مینیگذاشت که بب لمیدور هم ف یفر شنهادیبه پ شب   

وحشتناک گذاشت لمیف هیذات خراب  یِ فر و   

بود  لمیف یاومد وسطا یصداشون در نمچراغارو خاموش کرد دخترا از ترس  و

بچه ها به هوا رفت صدامو بلند کردم و گفتم غید وجکه برق قطع ش   

_ ادیم گهید کمینشده برق قطع شده  یزیچ دیچتونه آروم باش   

روشن کنه تیهمراشه ال یگوش یک   

گرفت سمتم و گفت شوینور گوش هلما   

_ نداره از کار انداختمش تیال  



شون نبودهمرا یگوش هیبق   

بود متیغن نمیو ازش گرفتم هم یگوش   

که کنار بود دهیبلند شد ش  یوحشتناک یصدا هوی  

کردن هیبغلم و شروع کرد گر دیزد و پر یغیج   

گفتم آروم   

_ ست؟ین یزیصدا بود نترس چ هی یکنیم هیچرا گر  

گفت هیبا گر دهیش   

_ ترسمیم  

سما بود که بلند شد غیج یبعد غیج   

بود یبد اوضاع   

سما؟ شدی_چایمه  

با لکنت گفت سما  

_ دیموهامو کش یکی   

_ لمهیاثرات ف یشد یحتما توهم   

زد غیج سما   

_ گمینه بخدا راست م   

زدن غیو آرام بودن که با هم ج الیو مر میمر یبعد غیج  

بود بهم دهیرو از خودم جدا کنم که چسب دهیخواستم ش کالفه   

_ کنم دایپ یزیچ یلحظه برو کنار برم شمع هی دهیش   

امی_نه تورو خدا تنهام نزار منم مدهیش   

گمیرو به بچه ها م کالفه   



_ امیاالن م دیمراقب خودتون باش   

ام؟یهمرات ب یخوای_مهلما  

_ ستینه الزم ن   

بود بهم رفتم سمت آشپزخونه دهیکه چسب یا دهیو ش ینور کم گوش با   

کردم و روشن کردم دایتا شمع پ چند   

گفتم دهیبه ش رو   

_ وفتیو کنارم راه ب ریبگ نارویا   

_باشهدهیش   

سمت بچه ها میگرفت و رفت رهنمویپ گوشه   

بهتر بود االن   

نبود یزیچ مینگاه انداخت هی    

کو؟؟؟ ی_بچه ها پس فرآراز  

نبود یفر یول دیسالن چرخ ینگاها سمت همه جا همه   

لب گفتم ریز   

_ یدسر تو نباشه وگرنه گورتو کن ریفقط دعا کن ز یفر  

گمیبه بچه ها م رو   

_ مشکل برق از کجاست نمیبب اطیسمت ح رمیم   

بهتره میبا هم بر یهمه بچه ها گفتن همگ که   

اطیسمت ح میرفت یکردم و همگ موافقت   

گفت یوحشتناک یجلومون و با صدا دینفر پر هیقسمت کنتور برق که  و   

_ کشمیهمتون و م کشمتونیم   



شد میشتم قاپ دهیو ش دنیعقب پر غیبا ج همه   

گفت هیاز پشت گرفت و با گر رهنمویپ دهیجلوتر که ش رفتم    

کشتتی_تورو خدا نرو مدهیش   

_ لمیتو بحر ف دیرفت یادیز کشهیو م یچ هیک نمیولم کن بب دهیش   

ودکلنگ دستش ب هیبود و زل زده بود بهمون و  ستادهیکه ا یسمت اون کس رفتم   

صورتشو با نقاب پوشونده بود یرو   

احمق به لباساش دقت  نیفکر کرد نشناختمش و بچه ها خنگ تر از ا احمق

  نکردن

داد زدم یسمتش و عصب رفتم    

_ دهیفر  کنمیم سیچطور دهنتو سرو نیسرجات بمون بب یجرات دار   

و عقب عقب رفت و گفت نیو انداخت زم کلنگ   

_ خوردم منو نخور زیغلط کردم چ   

برداشتم و گفتم کلنگو   

_ بکشمت و قبرت و بکنم؟ نیبا هم هینظرت چ  

جنبه  یبود ب یشوخ هیموقع هاست ها بابا  نیهم یخوردن برا زی_داداش چیفر

دینباش   

گمیسمتشو م رمیم   

_ ؟یتو پاسخگو بود شدیم شیزیاز ترس چ یکی ـــــه؟؟؟اگهیشوخ نیاحمق ا  

رفت عقب و گفت شتریب یفر   

 ...بادمجون بم آفت نداره بـــــا_

زد یبلند ادیموند و  فر مهین حرفش   



 دنیندخیبچه ها م هیپشتش که سما شلنگ آب و گرفته بود سمتش و بق هیافتاد  نگام

گفتنیو م   

_ یمارو نترسون یحقته تا تو باش   

زل زد به سما یبا اخم وحشتناک یفر   

شدن متنفر بود سیاز خ یفر   

گفت سما   

_ نبود یچیه یکه با ما کرد یشدنه در برابره کار سیخ هیه؟یها چ   

رفت سمتش و گفت یعصب یفر   

_ سمـــــا کشمتتتتتیم   

دنبالش یپا به فرار گذاشت و فر یغیبا ج سما   

حفظ  که پشتش بود نتونست تعادلش و یخورد و افتاد و فر زیجا پاش ل هیسما  که

  کنه و افتاد روش

کردمیها غش کرده بودن از خنده و من فقط نگاهشون م بچه   

و گفت زد یغیج سما   

_ یهرکول خفم کرد نمیبلند شو بب   

و گفت دیبهش چسب شتریب یفر اما   

_ آره؟ یکنیم سیکه منو خ  

تو لباس سما ختیمشت خاک برداشت ر هی و   

و پرت کردو گفت یفر غیبا ج سما   

_ یشعوریب یلیخ   

بلند شدو اومد سمت کنتور برق و گفت الیخیب یفر   



  حقت بود_

مد و رو به بچه هاکرد برق او شیدستکار کمی   

  گفت

_ بود  یدنیو ترستون د افتونیبهم خوش گذشت ق یلیتموم شد خ شیخب خب نما

رم ر ِِ یبا یبا یبعد یِ زیتا ِک   

پا به فرار گذاشت و   

بچه ها همه افتادن دنبالش و   

رفت سمت سما و بلندش کرد رفتم سمتشون و گفتم دهیش   

_ تو میبر   

یبه حموم دار ازی_سما ندهیش   

با حرص گفت اسم   

_ جونور یفر کنمیم یبد تالف   

سمت خونه میرفت یسه نفر دویخند دهیش  ... 
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و بچه ها  گفتیم اشیاز خرابکار یو فر میکنار هم تو سالن نشسته بود یهمگ

دنیخندیم   

سما از حموم اومد سمت سالنلحظه  همون   

 نشوییاپو  یمدل مردونه قرمز و اندام رهنیزانو پا کرده بود و پ ریشلوار تا ز هی

 ساکت شد و دنشیبا د یرنگش ست کرده بود فر یشراب یگره زده بود و با موها

 ونگاهش  یباال رفته نگاش کردن و وقت یبا ابروها یزل زد بهش و بچه ها همگ

دنیه سما رسدنبال کردن و ب   

به خنده افتادن همه   

رو بهشون اخم کردو گفت یفر   

_ دیخندیم یبه چ تایترب یزهرمار ب  

بچه ها با تعجب زل زد بهشون و گفت یخنده  یبا صدا سما   

_ شده؟ یزیچ  

گفتن یهمگ   

  نه_

سمت آشپزخونه گفت رفتیکه م همونطور   

_ ؟ خورهیم یقهوه درست کنم بخورم  ک خوامیبچه ها من م  

ینیبا س قهیبعد از چند دق  خورنیگفتن که م یهمگ   

سمتمون و به همه تعارف زد اومد   

برنداشت عادت نداشت شب قهوه بخوره دهیش   

و با اخم زل زد ینفر رفت سمت فر نیآخر   



  بهش

زد  یشخندیکرد ن یپشتش و به فر نکهیبا شک قهوه رو برداشت و سما هم یفر

دهیرفت نشست کنار ش   

یعنیزدن  شخندین نیکنه ا ریخخدا ب و  .... 

عیبه هوا رفت و سر یفر  ادیلحظه   فر همون   

سمت آشپزخونه دیپر   

با تعجب گفتن همه   

شد و نطوریا هویشده _ چرا  یچ  .... 

خوردیراحت قهوه شو م الیوسط فقط سما با خ نیا و   

مشکوک زل زده بود بهش دهیش و   

سما گفت برگشت و رو به خیآب  یبطر هیبا  یفر   

_ ینیبیوگرنه بد م وفتیعجوزه با من در ن نیبب  

دنیخندیآروم م هیچ هیقض دنیها که فهم بچه   

جواب داد لکسیسمار   

_ تو لباسم یختیکه ر یخاک یعجوزه عمته در ضمن منو نترسون حقت بود تالف   

دهیو ادامه م یفر یتو چشما زنهیو زل م زنهیم یشخندین   

_ دارهکه عوض داره گله ن یزیچ   

ا ام دونهیفحش خدا م ایزل زد بهش حاال نگاهشون جنگ بود  تیبا عصبان یفر و

  دوستانه نبود

رنیگیآرام نگاهشونو از هم م یصدا با   

ا؟یلب در میبر هی_نظرتون چآرام  



گمیو م کنمیبه ساعت م ینگاه   

_ هر ش میریو شب م میخوریم ایفردا ناهارو کنار در دیبزار کهی کیوقته نزد رید

ه؟ینظرتون چ یباز  

سما  و دهیبلند شدن رفتن سمت اتاقاشون ش یکم کم بچه ها نوبت کننیموافقت م همه

 هنوز نرفته بودن

ودمب دهیو من محو خنده  ش دنیخندیو م کردنیپچ پچ م داشتن   

 لیلو اصال د هیعیطب زیچ هی نیا ستین یزیبا خودم تو جنگ بودم که چرا؟نه چ و

نداره یخاص  

کنمیروشن م گارمویو س ارمیمشروب م شهیش هی کالفه   

زارمیم یکالم یب آهنگ   

سمتم انیم دهیو ش سما   

گهیکه م کنمیسما تعارف م به  

 بدون مزه؟_

گهیو م شهیبلند م دهیش  

_ ارمیاالن براتون م   

جون یآبج ی_راه افتادسما   

گهیسمت آشپزخونه م رهیو همونطور که م خندهیم   

_ دمید اسیتو بساط    

 ریو ز زنمیم یشخندیبه دست ن کیو پ گاریس وفتمیاز عکساش م یکی ادیمن  و

دارم برات کوچولو گمیلب م ..... 

و ماست و تخمه و و و پسیبا چ دهیش  ... 

شد دایهم پ یسمتمون که فر اومد   



که بساطتون پهنه نمیبی_به به میفر  

_ دیبله و مزاحم از راه رس   

گهیم و کنهیاخم م یو فر خندهیم زیر زیر سما  

  آدم فروش_

_ دن؟یحرف نزن بچه ها خواب نیبش  

گهیبا خنده م دهیتکون م یسر   

_ در حال دیخدا عالمه شا داریب ایخواب  ...  

گمیتو سرش و م زنمیم  

_ الل یفـــــر   

اولو داش کیپ زی_چـــــشـــــم بریفر  

زمیریم یخودم و سما و فر یبرا   

خوردن ایاومد جفتم نشست و شروع کرد از خوراک دهیش   

ده؟یش یخوری_نمسما  

گهیباال و م ندازهیکه اخم کردم و ابروشو م کنهینگاه به من م هی   

  بوش گنده_

گهیو م شهیم زونیآو زونیلباش آو دهیو ش خندنیو سما م یفر  

  کوفت_

گمیبهش م رو   

_ تا حاال؟ ینخورد  

گهیگرد شده م یبا چشا دهیش   

  نـــــه_



گمیباال و م ندازمیم ابرومو   

_ بود؟ یچ یگرفته بود گاریکه با مشروب و س یپس اون عکس  

گهیو م زنهیم یغیج دهیش   

_ ؟یـــــدیعکسارو د ـــــاسی  

گمینم یزیو چ زنمیم یشخندین   

گهیم یبا کنجکاو یفر  

_ عکس ؟ ه؟کدومیچ هیقض  

پس خبر داشت دیخندیسما آروم م یول   

بالکنت و خجالت گفت دهیش   

_ ؟؟؟یپاک کرد یدی...همون که رو تخت بودو تو د زهی.چاون عکسه ... ـــــاسی  

گمیباال و م دمیم گهید کیپ هی   

_  ینگه دار یتو گوش ییعکسا نیهمچ یحق ندار گهید یاون دفعه رو گذشتم ول

؟؟؟یچ نهیعکسارو بب یکس ایگم بشه  تیاگه گوش  

عکسه هم جاش امنه اون  ... 

گهیو م زنهیم یغیج دهیش   

_ یییییلیخ یبد یلیخ   

 و رمیگیفرار کنه که دستشو م  خوادیو م شهیصورت سرخ شده از جاش بلند م با

کنمیتو بغلم و دستم و دورش حلقه م کشونمشیم   

 کجا خرس کوچولو؟_

گردونهیو روشو برم کنهیم زونیآو لباشو   

کوچولو قهر کرد یعخ   



ما س بهم زل زده و یبا شک و لبخند مرموز یفر نمیبیکه م زمیریم گهید کیپ هی

خندهیم   

گمیبهشون م رو  

 چتونه؟_

میستیداداش راحت باش فک کن ما ن یچی_هیفر   

گمیو م کنمیروشن م یگاریس الیخیب   

_ فکرو کردم نیهم   

گهیلب م ریز   

_ وثید   

گهیو به سما م نهیشیصاف م دهیش   

_ شهیو مث اون شب حالت بد م رهیگیمثل اون دفعه معدت درد م اینخور ادیز   

شهینم یزیچ کیپ هیبخور تو هم  شهینم یزیچ الیخی_بسما  

گهیرو به من م دهیش   

_ اس؟یبخورم   
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گمیسمتش و م برمیمونده بود و م یکه تهش کم کمویپ   

_  نداره اما نه یاشکال من یکنار من خونه  یبخور یو با کس ییجا یحق ندار

یبخور شهیاجازه بدم هم ستین لیدل نیبه ا یول یبخور دمیاالنم بهت م شهیهم   

گهیم یبا لحن لوس دهیش  

_ گهیبگو نخور کوفتم نکن د هویخب    

گهیرو پام که با خجالت م نشونمشیم  

_ ـــــاسی ... 

گمیرو لباش و م زارمیم انگشتمو   

_ ـــــسیه   

کنمید دارم چکار مبودم اما حواسم بو مست   

خوردنیگاو داشتن م نیبه اون دوتا که ع رو   

گمیو م کنمیم   

_ ستیحواسشون به ما ن خورنیدارن م دایبد دیند نیع نیبب   

بلند شد یفر یلحظه صدا همون   

_ ستیجون خجالت نکش ما حواسمون ن یآره آبج   

هگیم یرو به من با لحن لوس دهیو ش شهیخنده ش بلند م یکه صدا سما   

_ بزنش کنهیم تمیاذ نشیبب ـــــاسی   



دمیو بخوردش م برمیلبش م کینزد کویپ  

شهیمشروب جمع م یصورتش از مزه  که   

گمیو م یسمت فر کنمیپرت م گارویس پاکت  

  سرت تو کارت باشه_

_ چشم چشم یفر   

چقد بد مزه س اسی_اه دهیش   

گمیدهنش و م زارمیو م دارمیبرم پسیدونه چ هی   

_ نشه تیت اذبخور معد   

گمیبه بچه ها م رو   

_ وقته ریبچه ها د دیبخواب دیبر دیپاش   

ها میشدیگرم م می_تازه داشتیفر   

و  رمیگیو دستشو م نییپا ارمیرو از رو پام م دهیو ش کنمیمشروب و بلند م شهیش

شمیبلند م   

گمیم و  

_ تو یجمعت کنه بد مست یک گهید یمونده گرم ش نیهم نمیجمع کن خودتو بب  

گمیبه سما م رو   

  شبت خوش سما_

گهیو م شهیاز جاش بلند م زنهیم یلبخند سما   

_ جون دهیممنون شب شما هم خوش فعال ش   

یآج ی_خوب بخوابدهیش  

سمت اتاقش رهیم   



_منم که بوقیفر   

گهیو م خندهیم دهیش   

_ ریداداش حسودم شب بخ   

ی_حسود عمته شبت قشنگ آجیفر  

گهیبه من م رو   

_ ه داداششب خوش بگذر   

زارهیبهش بزنم که  پا به فرار م خواستم   

امیبزارم آشپزخونه م ناروی_بزار ادهیش   

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ که؟ یترسیباشه من برم اتاق نم  

_نه چراغا روشنهدهیش   

نمیشیسمت اتاق و رو تخت م رمیم   

کنمیروشن م یگاریو س خورمیکه با خودم اوردم م یمشروب از   

وارد اتاق شد و رو به من گفت دهیموقع ش همون  

_ بخوام؟ یزیچ هی شهیم اسی  

_ یخوایم یآره بگو چ  

گهیرو زانوم و م زارهیدستشو م نهیشیکنار پاهام م نییسمتم و پا ادیم   

_ ا؟یدر میبر شهیم  

و آروم  کنمیسمت صورتش نوازش م رهیبه صورتش دستم نا خودآگاه م زنمیم زل

گمیم   

_ یموقع خواب نیو؟تو هر شب اخانم کوچول یدیساعت و د   



و با  زهیریقشنگش تو صورتش م یسمت شونش و موها کنهیسرشو خم م دهیش

گهیم یعشوه گر    

_ م؟یبریتورو خدا م ادیخوابم نم  

و همون طور که دارمیاز رو صورتش برم دستمو   

روش زنمیم مهیو خ خورمیرومه از رو تخت سر م روبه   

سمت عقب هشیشوکه از عکس العملم خم م دهیش   

کنمیدستم و دور کمرش حلقه م که   

برمیلبش م کیصورتش لبام و نزد کینزد برمیم صورتمو   

گمیآروم م و  

_ کوچولو؟ یهم بلد ختنیعشوه ر  

که لبم با لبش برخورد کنه زدمیحرف م یطور   

همونطور که زل زده بود به چشمام دهیش و   

دیرسیوشم مبلند ضربان قلبش به گ ینا منظم بود و صدا نفساش  

رو کمرش به حرکت در اوردم و گفتم دستمو   

_ ؟یرو دوست دار ایدر  

دستم  گرفتم هیبرخورد لبم با لبش خواست سرشو ببره عقب که سرشو با  با   

_ ؟یکنیفرار م یکجا کوچولو؟از چ  

اسممو صدا زد یقرار یآروم و ب یصدا با  

_ ـــــاسی  

 نشیس کیبلوزش بردم و نزد ریزدم و دستمو ز مهیروش خ نیرو زم خوابوندمش

  نگه داشتم



منقبض شدن تنش و حس کردم قشنگ   

_ ا؟یدر یبر یخواستینم اس؟مگهیجاِن   

یمست ستیشدم تو تو حالت خوب ن مونی_پشدهیش ... 

مقاومت کنه ضعفشو  تونستیخنگ در برابرم نم یکوچولو خندمیدلم بهش م تو

کردمیحس م ... 

که به گردنش بخوره رونیب دمیم یورسمت گردنش نفس گرممو ج برمیم سرمو   

رو پهلوهام مشت شه دهیش یدستا و   

رمیگیگازش م زیو ر کنمیگلوش و بوس م بیس رو   

گهیو م کشهیکوتاه م غیج هی دهیو ش شمیاز روش بلند م و   

_ یوحش   

گمیو م کنمیو بلندش م رمیگیو دستش و م زنمیم یشخندین   

_ ایدر میپاشو بر   

تگفیکه م شنومیلبشو م ریآروم ز یو زمزمه  وفتهیراه م و دنبالم شهیم بلند   

_ بزنمش خاک  رمیبگ ضیول کرد مر هویکرد و  کمیآزار داره بچه چطور تحر

 ... تو سر من که انقدر در برابرش ضعف دارم

ل کنه خودشو کنتر تونهیدر برابرم نم نکهیاز ا ادیو خوشم م ادیرو لبم م یلبخند

 ..... برام لذت بخشه
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که گفت میدر خارج شد از  

_ سیسرم ن یزیچ اسی نییییه   

کنمیسمت خودم و دستمو دورش حلقه م کشونمشیم   

گمیم و   

_ ستیهم راه ن قهیدو دق ستیهم دور ن اینصفه شبه در   

که خلوت باشه یسمت هی میریبود م یکسباشه فوقش  ینکنم کس فکر   

 اومم باش_

بودن یبغل یالیچند تا دختر نشسته بودن حتما واسه و دمیرس یوقت  

آب کینزد رمیبغلم بود م دهیهمونطور که ش الیخیب   

گمیم دهیبه ش و   

_ م؟یراه بر ای مینیبش یخوایم  

شیکیو غرق شم تو تار ایدوست دارم زل بزنم به در مینی_نوچ بشدهیش   

_ کیاوه چه رومانت   

گهیرو شکمم و م زنهیم  

_ نکن تیاذ اسیعه   



نمیبه س دهیم هیتک دهیو ش مینیشیماسه ها م رو   

ندازمیدستم و دورش م و  

و ایبه در میو زل زده بود میدو ساکت بود هر   

میزدیکدوم غرق در  افکارمون دست و پا م هر   

امواج سکوت شب و شکونده بود یصدا فقط   

که با فاصله از ما نشسته بودن ییدخترا هیگه گاه یهاخنده  و  

ک کرده بود که تو بغلمه ت  ریدرگ یمدت همه فکرمو دختر نیمن مثل تمام ا و

ندهیترس از آ یلباش آغوشش و گاه یخجالتش گرم طنتاشیتک رفتاراش ش   

نه ایهست  دهیش دونمیکه نم یا ندهیآ  ... 

پول بابتش دادم نگهش دارم؟ نکهیا دیمجبورش کنم و با تهد تونمیم یک تا  

بزارم بره دینه من نبا ؟نهیبخواد بره چ یروز اگه   

نهممال  دهیمن بمونه و ش یبرا دیکه مال منه با یزیخودخواهم چ خودخواهم؟آره  

... 

داره یدارم؟نه نه چه ربط ؟دوستشیدار دوستش   

دونمیم نکهیا با .... 

گمیو م رونیب امیاز فکر م دهیش یصدا با   

_ شده؟یهان چ  

گهیو م دهیابرو اشاره م با   

  خانم با شماست_

اومد  یک نیا نمیبیدخترو م هیو  گردونمیباال رفته سرمو بر م یتعجب و ابروها با

 چرا من متوجه نشدم؟

گمیو م کنمیاخم م    



 امرتون؟_

گهیو م زنهیم یلبخند دختره   

  هنوز اخالقت عوض نشده بد اخالق و اخمو_

ند و بل یگرد قد یبلند صورت یبا موها یبهش دختر زنمیباال و زل م پرهیم ابروم

الغر یاندام   

گمیم   

_ ارمیبجا نم  ! 

 نایش نامیکردم ش رییتغ یادیز دیشا گذرهیم یچند سال یاسی ی_حق داردختره

تیدانشگاه یهمکالس یاحمد   

ومدین ادتی   

ارمیبه مغزم فشار م کمی   

_ ؟یاومد نشناختمت خوب ادمیآهان بله   

 یکس یازت بودم ول یدنبال شماره تلفن یلیزد خ بتیغ هوی؟ی_خوبم تو خوبنایش

ینداشت گفتن عوض کرد   

زد و ادامه داد یچشمک   

_ دهیبود؟آهان فر یاسمش چ دادیهم که آمار نم طونتیش قیاون رف   

_ مدت نباشم هیداشتم مجبور شدم  یآره مشکل   

گهیخنده م نابایش   

_ صر در از دستم قِ  زارمینم نباریا یول دمتید گهید باری مهم االنه و خوشحالم که

ها ایبر   

گهیو م کنهیاشاره م یسمت به   

_ ؟یکنینم یمعرف یمنو دوستام اونجاس راست یالیو  



کنهیاشاره م دهیبه ش و  

سود ح نیاوه اوه چشه ا نایکه با اخم زل زده بود به ش دهیسمت ش کنمیخم م سرمو

  کوچولو

گمیم نایرو به ش و چسبونمشیخودم م به   

_ بنده س یخانم دختر کوچولو دهیش  

گهیلب م ریو ز کنهیو با اخم و تعجب نگام م گردونهیسرشو سمتم بر م دهیش   

_ دخترشم شدم ایب   

خندمیدلم به حسادتش م تو   

جون دهی_خوشبختم شنایش   

جواب  یو ب رهیگیبا اخم دستشو نم دهیاما ش کنهیدراز م دهیدستشو سمت ش و

گهیو م هزاریم   

_ جـــــووون نایش ستمیمن ن یول  

فکر  دهیو من با خنده و تعجب به جوابه ش کشهیبا تعجب دستش و پس م نایش

کنمیو نگاش م کنمیم   

گهیرو به من با اخم م دهیش   

_ میبر میبرم بر خوامیم؟میبر   

گمیو باال و م دمیلجباز و تخس شده بود ابرومو م یبچه ها مثل   

_ مخان میریباشه م   

گمیم نایو رو به ش میشیم بلند   

 شب خوش_

گهیدستم و  م دهیم لشویو موبا رهیگیسمتم دستمو م ادیم نایش   



_ وارد  شمارتو برام ایباز گمت کنم ب خوامیکردم نم داتیمن تازه پ یاسیصبر کن 

  کن

ایدر ی گهیسمت د وفتهیو راه م رهیگیبا اخم فاصله م دهیش   

گمیاش و مبر کنمیوارد م عیسر شمارمو  

  خداحافظ_

دنبالش رمیم عیو سر مونمیجواب نم منتظر   

وقت شب نیا ییکجا رفت ؟ اونم تنها ونهید ی دختره   

گفتیاومد که م یم یآروم یتپه صدا هیبه  رسمیم  

_  شیاکردم اه اه  داتیتازه پ گهیم افشیاالغ شاپانزه نکبت با اون ق یدختره 

یریکبیا   

حرف بزنه  نطوریا دمیانقدر مودب بود تا حاال ند دهیود شب دهیباال ش پرهیم ابروهام

حسود و  یکوچولو خوردیم یادب شد چه حرص یو سما گشت ب یاز بس با فر

از حسادتش من براش مهمم روم حساسه برمیلذت م ... 

ایپشت تپه پشتش به من بود و روش به در رمیم آروم   

فاصله  خوادیو م زنهیم یغیکه وحشت زده ج کنهیو دور شکمش حلقه م دستام

و رمشیگیکه محکم تر م رهیبگ   

گمیگوشش م در   

_ کوچولو منم نترس شییییییه   

قهره؟ گهینم یزیچ یول رهیگیم آروم  

گمیگوششه م کیهمونطور که لبم نزد آروم   

 حسود کوچولوم قهره؟_



 و منم تعادل وفتهیو م چهیپیبرگرده بره که پاش م خوادیو م شهیم یحرص هوی

روش وفتمیمنداشتم    

بندهیو چشاش و م گهیم یدرد آخ از   

شب با نور کم مهتاب یکیمن غرق صورتشم تو تار یول  

سمت لبش و  برمیانگشت شصتم و م کردینور روشن تر م ریز دشیسف صورته

گمیآروم م     

_ یبخشیکه نور م ییتو نیزم یماِه رو   
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بهم زنهیو زل م کنهیباز م چشاشو   

 کنمیو حلقه م دمیفاصله م نیتنش و تنشو از زم ریبلوزش و ز ریز برمیم دستامو

د از بو نیکه باال تنش سمت زم دهیتنم ش نییبه پا چسبونمیتنشو م نییدورش و پا

کنهیترس دستشو دور گردنم حلقه م   

کنمیلباشو شکار م قرار یمن ب و   



و قرار تر دستم یبود ب یطعم لباش محشر بود عال بوسمیبا  خشونت لباشو م و

داخل شلوارشو  و باسنش برمیم   

هر  دمیلبمو فاصله م ارمینفس که کم م دمیو به خوردن لباش ادامه م زنمیچنگ م و

میزدیدو نفس نفس م   

 رمیگیاز لباش م زیگاز ر هیو  زنمیخمارش و لبشو مک م یبه چشما شمیم رهیخ

گهیآخ م هیکه    

ارمیو بلوزش و از تنش در م نیرو زم خوابونمشیم   

شهیمشت م نشیرو س دستام   

 

به مک زدن کنمیگردنش شروع م از   

گرفتم یهاش با دستام به باز نهیس   

زدن زیر یبه گازا کنمیو شروع م شهیم شتریبا هر آهش شدت مک زدنم ب    

رمیگیم ینوکشو به باز سمیبون خبا ز نشیسمت س رمیم   

زنهیو کمرمو چنگ م شهیبلندتر م دهیش آه  

 یبه باز نشویوبا انگشتص شصتم نوک س رمیگیتو مشت م نشویس یکی اون

رمیگیم   

رمیگیو به دندون م کنمیتموم تنشو بوسه بارون م و  

با دندونام رو تنش طرح بزنم یوقت برمیم لذت   

ادیاون از درد صداش در ب و   

تر از نافش نییبه پا رسمیم   

شهیدو طرف شلوارش بند م دستام  

نالهیو م رهیگیرو دستم قرار م دهیکه دست ش نییبکشم پا خوامیم   



_ ودمینـــــه پر   

سمت باال رمیو م کنمیرها م شلوارشو   

کشمیو کنارش دراز م زنمیلباش بوسه م رو   

رمیگیسمت خودمو  تنشو به آغوش م کشمشیم و   

نمیروس ذارهیسرشو م شهیهم مثل سرشو   

زنمیو لب م زنمیموهاش بوسه م یرو   

_ دختر؟ یکنیبا من چکار م یدار  

به نوازش کردن موهاش کنمیشروع م و   

دیرسیآرومش به گوشم م یدناینفس کش یفقط صدا زدینم حرف   

گفتم قهیاز چند دق بعد   

_ وقته رید میپاشو بر دهیش   

کنهیخجالت بلوزش و تن م و با دارهیبر م نمیس یاز رو سرشو  

یخجالت یکوچولو .... 

میوفتیبه خنده م گهیهمد دنیو با د میشیم بلند   

شده بود یو خاک یلباسامون شن تموم   

گمیو م رمیگیم دستشو   

_ یدعا کن بچه ها خواب باشن بخصوص فر   

میشیچند ماه سوژه.ش م تا   

گمیو م زنمیسه مو رو موهاش بو کنمیبغلش م نییپا ندازهیخجالت سرشو م با   

_ یخجالت یکوچولو میبر   

آروم گفت دهیش میکنیحرکت م الیسمت و به  



_ اون دختره اسی  ... 

گمیوسط حرفش و م پرمیم   

_ بود حسودک یهم کالس یهم دانشگاه هیفقط    

گهیبه پهلوم و م زنهیم   

_ سمیاصلنشم حسود ن   

گمینم یزیو چ دمیتکون م یخنده سر با   

تو ادیآروم ب کنمیاشاره م دهیو به ش کنمیروم درو باز مآ میدیکه رس الیو به   

نداشتم و برام مهم نبود راحت بودم یترس من   

شهیم تیو اذ کشهیخجالت م دهیش دونستمیم یول   

رو گرفتم دهیدست ش عیمطمعن شدم خوابن سر یوقت   

کنمیو قفل م بندمیدرو م میشیسمت اتاق و وارد که م میرفت و   

گمیم دهیو رو به ش ارمیو در م راهنمیپ   

   اول تو برو حموم_

حموم رهیو بعد از در اوردن لباس م دهیتکون م یسر   

ونریب امیو با حوله م رمیگیدوش کوتاه م هیحموم  رمیاز تموم کردن من م بعد   

کردیرو تخت نشسته بود و موهاش و با حوله خشک م دهیش   

حوله رفتم رو تخت نشستم درو بسته بودم با   

تو ادینم هویمزاحم  یفر نکهیراحت بود از ا المیخ   

گرفتم و نم موهاشو با حوصله گرفتم و گفتم دهیرو از دست ش حوله   

_ سشوار روشن کرد شهینم فیبچه ها خوابن ح   

یکه سرما نخور کنمیموهاتو خوب خشک م یول   



_ممنوندهیش   

ینم موهاشو گرفتم حوله رو پرت کردم رو صندل یوقت   

دمیکشوندم سمت خودم و دراز کش رو دهیش و   

گفتم و   

_ ایدر میناهار بر یقراره برا شنیوقته صبح همه رو سرمون خراب م ریبخواب د   

_باشدهیش   

برهیگذروندم زود خوابم م دهیکه با ش یبا فکر لحظات بندمیم چشامو .... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

 

#SaMi_Ye 🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [05.09.19 17:53] 

# یـاجــنــ   

#part_89 

#shide  

 

بود دهیمن خواب از سرم پر یول دیخواب اسی   

گفتمیو تو دلم م اسیزدم به صورت  زل   

شدنات بهم  کیبا توجهات محبتات و نزد یمن؟دار ؟فقطیمال من بود شدیم یچ

حس و تو وجودم پنهون کنم؟ نیا تونمیم یتا کِ  یکنیترو عاشق ترم م ونهید  



ن شد م دایپ گهیدختر د هی  یباز سرو کله  یرفت ول یهانبود  یغمم هان تمام

نمیو کنارت جز خودم بب یندارم کس نویعاشقم من حسودم تحمل ا   

پس  شمیم ونهیفکر نکنم دارم د ؟نهیدار ؟دوستمینیبیم یتو منو به چه چشم اصال

شم؟یم متیو من راحت تسل یریگیم یچرا هر بار تنمو احساسمو به باز   

 هیاس؟ی میکه عاشقانه دوستت دارم ...من برات چ ینشم؟من متیتسل تونمیم مگه

 یرابمنو فقط  نکهیاز فکر ا رهیگیم میارضا کننده؟گر هی؟یاسباب باز هیچه؟یباز

  هوس بخواد

شهیم کیبهم نزد یمنو نخواسته فقط گاه یاون حت هه   

م که با حمقا دونمیم شهیتر م ونهیو قلب عاشقم د رهیگیم یتنم و احساسمو به باز و

باز نایدونستن  تموم ا   

کمکم کن ایخدا کنمیم مشیو تسل خودم   

ارمیاحساسمو به زبون ب ترسمیم یحت من   

از جوابش از عکس العملش ترسمیم .... 

با ماه ش 8_7 نیکه تمام ا یا نهیبه س چسبمیو م کنمیپر از اشکمو پاک م صورت

رمیم یو با تپش قلب صاحبش به خواب آروم زارمیسر روش م   

مال من بشه اسی نکهیندارم به ا یدیام دونمیم   

مهیتصم نیبهتر نیخودمو احساسمو کنترل کنم ا دیبا  

زنمیشده م انیش که از حولش نما نهیبه س یا بوسه   

رمیبه خواب م و .... 

. 

. 

. 



. 

پرمیشدن در از خواب م دهیکوب یبا صدا صبح   

پرمیزدن از خواب م با در پرمیاز خواب نم ادیب لیکه س یمن بهیعج  ... 

زنهیو داد م پرهیهم از خواب م اسیموقع  همون   

_ یدرو شکوند هههیک   

اومد یفر یصدا   

_ بهتون خوش گذشته انگار ادیز شبید دیخوابیچقدر م گهید دیپاش   

زنهیداد م یعصب اسی   

_ دهنتو جر بدم ومدمیگمشو برو تا ن یخفهههه شو فر   

 میکنیمناهارو  آماده  لیوسا میمن چهههه ما دار به دی_غلط کردم اصال بخوابیفر

ییخوش بگذره تنها یبا یبا ایدر میبر   

_خفههههه شووواسی   

کشهیکالفه دست رو صورتش م اسی هیخدا چقدر عصب ای  

گهیبه من م رو   

_ یهست یآماده شو منتظر چ گهههیپاشو د   

پرهههیهاپو به من چههه چرا به من م سگ   

 و کنمیبعد از شستن دست صورتم لباسامو عوض م شمیلند ماز جام ب یناراحت با

رونیب رمیاز اتاق م اسیبدون توجه به    

گهیم یسمت آشپزخونه که فر رمیم   

_ شدن داریبه چه عجب پرنسس از خواب ب   

کنار سما یرو صندل نمیشیحوصله بدون جواب دادن م یب   



دهیادامه نم ستیحالم خوش ن نهیبیکه م یفر   

گهیو م رهیگیمدستمو  سما   

_ یاخمات تو همه چرا ناراحت شده؟چرایچ زمیعز دهیش  

گمیبغض م با   

_ تنفرمممماز خودم از ضعفم از قلبم که عاشقه متنفرم سما  امیب خوامیحالم بده نم   

گهیو م کنهیو بغلم م شهیم کمینزد سما   

_ نگو نطوریجونم تورو خدا ا یبرات آج رمیبم   

م؟یبر ییتنها یخوایم  

هیداشتم برم جدا از بق ازین   

گمیرو به سما م یاشک یبغض و چشا با   

_ منو؟ یبریم  

گهیو م شهیو بلند م رهیگیم دستمو   

_ میپاشو بر زمیآره عز   

میشیخارج م الیو همراه هم از و شمیم بلند   

حواسش به ما نبود و متوجه خروجمون نشد یکس   

گهیسمت جاده که سما م میریم  

خته؟یبه همت ر ی؟چشده یچ یبگ یخوای_مسما  

 یو حت گمیو براش م شیپ قهیوتا چند دق شبیو تمام اتفاقات د دمیتکون م یسر

خبر داشت زمیکه از همه چ یکه کردم  با سما راحت بودم تنها کس ییفکرا  ... 

حرفام تموم شد یحوصله گوش کرد و وقت با   



 تو نکهیا و ستیعاشق شدن به سن ن دونمیم یندار یجان تو هنوز سن دهی_شگفت

بود اسیرابطتت با  نیاول   

بشه ادتریعالقت بهش ز هیعیطب یلیخ و   

رابطه به زور بوده نیبار اول نیاول درسته   

هیعیتجربت باز طب نیبارت بوده اول نیچون تو اول و   

تازه یحس تازه تجربه  هیبرات لذت بخش باشه  که   

تو  یهت گفتم ولو بارها ب ستیحس ن یبهت ب اسی کنمیچرا حس م دونمینم

یقبول کن ینخواست   

 ریازش فاصله بگ کمی ینش مشیکن تسل ینداره سع یکه حس یکنیاگه فکر م یول

نخواب بهش نچسب ششیکن پ یمحل یرفتارشو عکس العملشو بسنج بهش ب   

گمیو م دمیتکون م یسر   

_ بسنجمش نکهیا ینه برا یو داشتم ول میتصم نیخودمم ا  

رفت تو خونم؟ ادتی یشد ضیازش مر یخاطر دورتو ب دهیش یتونیسما_نم   

گمیم هیگر با   

  دوسش دارم سما من کمبود محبت توجه داشتم_

 آره من حسرت ستین نایمطمعنم حسم بخاطر ا یبهم داد ول اسی نارویتمام ا و

داشتم زارویچ یلیخ   

ستین نایبخاطر ا اسیحسم به  دونمیم یول   

دمش اسیعاشق خوده  اسی تیعاشق شخص من   

 .... سما

 میبر مییحاال که تنها اینکن ب هیمن خوب شناختمت حاال هم گر زمیعز دونمی_مسما

میخوش بگذرون کمی   



گمیدلهره م با  

_ شهیم یعصب اسینگران نشن؟ میخبر نداد یبه کس   

گهیم الیخیب سما  

_ میبر الیخیخوبه براشون ب ینگران کمی  

دمیتکون م یسر یپر از نگران یدل با   

ه بود و حالم بهتر شد یدنید یچند تا جا میریو همراه هم م رهیگیم نیماش هی دهیش

  فکرم منحرف

میو خوش گذروند میدیخند یکل .... 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [06.09.19 14:33] 

# ینـــاجــ   

#part_90 

ظهر بود 1ساعت  میخودمون که اومد به   

میدیرس یوقت الیو میبرگرد میگرفت میتصم   

نبود به سما گفتم اسی نیماش   

_ ستشین اسی نیماش   

گهیو م ندازهیشونه باال م الیخیب   

_ رفت؟ ادتیازش زود  یکن یبه ما چه قرار بود دور  



_ و اون دفعه من شهیچقدر وحشتناک م شهیم یعصب یوقت اسی یدونیسما تو که نم

رفت ؟ ادتیتا حد مرگ زد   

گهیو م  الیسمت و رهیو م رهیگیدستمو م کنهیاخم م سما  

_ میبر ایغلط کرده ب   

همه سرا برگشتن سمتمون میکه باز کرد درو   

رفتیراه م یعصب یها همه دور هم تو سالن بودن و فر بچه   

 یعصب یلیوحشتناک شده بود خ افشیخدا ق یدر برگشت سمت ما وا یصدا با

  بود

امیبلند اومد سمتمون و تا به خودم ب یقدما با   

شیعصب ادهیفر یتو صورتم فرو اومد و بعدش صدا یفر دست   

_ هانننن؟ ییییبود یمعلومه کدوم گور چیه  

بهش زنمیزل م ونیگر یو با چشا ناباور   

بودن ستادهیپشت سرش ا یهمه بچه ها با نگران و   

اومد سمتش و گفت یعصب سما   

_ هاننن؟ ییییکنیدست روش بلند م یتو به چه حق  

گفت تشیمون عصبانرو بهش با ه یفر  

_ ا خبر از م یب دیلحظه با خودتون فکر نکرد هیلحظه فقط  هیخفههههه  یکیتو 

م؟یشینگران م دیریم دیزاریم  

 یافتاد چ یبراتون م یبدون خبر اگه اتفاق بیشهر غر هی یتا دختر تو دو

؟مممم؟؟؟یداشت یچه حال یدونی؟م دیخبر نداد دیهم که نبرد یهانننن؟؟؟؟ گوش  

احمق؟؟؟؟ یییییدونیم  

رممیکه ازت اجازه بگ یستیصاحبمم ن ستمی_بچه نسما   



میسالم ینیبیحاال هم م میمسافرت خوش بگذرون میاومد   

مسافرت میاومد یگیم ی_خوبه داریفر   

دهیو ادامه م کنهیبه پشت سرش م اشاره   

_ نه  دیبر بدخ دیتونستیاما م دیتنها نر میگینم میما با هم اومد یهمه  دیومدیتنها ن

دیبر دیبزار دیبگ یبه کس نکهیفکر بدون ا یب یمثل احمقا   

ییی_درست حرف بزن احمق خودتسما   

اومد جلو و گفت آراز   

_ میبود ینگران و عصب یبه اندازه کاف هیلطفا بچه ها کاف   

نشده بسه لطفا یزیشکر سالمن و چ خدارو   

گهیو م زنهیم یپوزخند یفر   

_ ؟یشناسیمو که  اسی یباشه من الل ول  

یلعنت زارهیرو زنده نم دهیبود اگه برسه ش یچقدر عصب یدونیحالشو؟م یدید  .... 

زنهیداد م    

_ خبر بده یاون بدبخت رفته کالنتر اسیزنگ بزن  میکو؟مر میگوش   

سمت اتاق رمیو ترس م هیگر با   

؟یمنه احمق بود کاش نرفته بودم اگه باز کتکم بزنه چ ریتقص  

کنمیم هیخت و گررو ت نمیشیترس م با   

 بار بود انقدر نیبهم زده مونده اول یکه فر یلیس یحتما جا سوختیم صورتم

دمشیدیم یعصب   

حق نداشت بهم بزنه چرا زد یداشت....ول حق  ... 

زارهیواقعا زندم نم دونمیم اسی اسی یوا   



چکار کنم ایخدا یوا دمیطمع کتکاشو چش باری  ... 

اومد یبند نم.م هیرو بالشت  گر زارمیم سرمو  ... 

امیبه خودم م  اسی ادیفر یبا صدا که   

_کـــــو کجـــــاستاسی   

رنیجلوشو بگ خواستنیاومد که م یم هیصداش و حرو بحثش با بق و   

بندمیو چشامو م کشمیدراز م عیسر   

سما یو متعاقبش صدا ادیدر م یصدا  

_ ز بچه هنو نیا نداره یریاصال منو بزن اون تقص ایلطفا مقصر من بودم ب اسی

رفت؟ ادتی ضهیمر  

حق دخالت نداره ی_کساسی   

خم شده رو صورتم از ترس  کنمیو حس م وفتهیرو صورتم م شیسمتم سا ادیم

دارمینفهمه ب یوا دیپلکام لرز   

بلند شد اسی ادیفر یصدا   

_ بهش زده؟ یصورتش چرا قرمزه ک  

بودم دست خودم نبود ی_عصبیفر   

به چه  یروش دست بلند کرد یغلط کرد یبود یعصب ی_تو غلط کرداسی

با همتونم روووووووونیب دیها؟ گمش ییییحق   

قفل کردنش یشدن در و صدا دهیمحکم کوب یصدا و   

زدیاز شدت ترس تند م قلبم   

دمیبرام لذت بخش بود هم از ترس بخودم لرز شیطرفدار هم   

تخت و حس کردم یشدنشو و بعد نشستنش رو کینزد   

بهم زده یکه فر یا دهیکش یجا یرودستش که  نشستن  



آرومش یزمزمه  و   

_ کشمتیم یفر کشمتیم   

یداریب دونمیم دهیکن چشاتو ش باز   

از ترس جرات باز کردن چشامو نداشتم دیخدا فهم ای  

ن کخواب؟باز  یک یداریب یندونم ک یخوایکنارم م یماه زندگ نی_بعد از چنداسی

نکردم کتیت کهیچشاتو تا ت   

بهش زنمیو با ترس زل م کنمیم چشامو باز مترس آرو از   

گهیو کالفه م نشونهیو منو م کنهیبلندم م اسی   

 خب منتظرم_

سم فرار از تو از احسا یاصال؟برا گفتمیم یچ دمیترسیحرف زدن نداشتم م جرات

رون؟یزدم ب  

و گفت دیو کالفه به صورتش دست کش یعصب اسی   

_ االن که به باد کتک  نیم و همهست یاز دستت عصب یبه اندازه کاف دهیش

  نگرفتمت و خودمو کنترل کردم

 ؟انقدریچرا رفت یکجا بود یشکر کن من منتظر جوابم حرف بزن لعنت خداتو

فرار  ؟چرایگیبه خودم نم ؟چرایتنها باش یدار ؟دوستینباش شمیپ یدوست دار

؟یکنیم  

رهیگیم میکه در موردم کرده گر یفکر اشتباه از   

گهیماشکام  دنید با  

_ بگو یباش شمیپ ینکن اگه دوست ندار هیگر دهینکن ش هیگر  .... 
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_ بد یلیمن من حالم بد بود خ ستین نطورینه نه بخدا ا   

شدمیسما خواستم منو ببره هوا بخورم داشتم خفه م از   

یکنیحالم بد بود بخدا اشتباه فکر م میودیپر بخاطر   

میبه خودمون اومد یاز دستمون در رفت وقت زمان   

نبود ییبه خاک مادرم قصدم فرارو خسته شدن و تنها نیشده بود هم ظهر   

ببخش دروغ گفتم مجبورم ایخدا ... 

گهیرو لبم و م زارهیم انگشتشو  

 _ ؟یچرا بخودم نگفت دهیقسم نخور ش شییییه  

بردمت ایدر میبر یمگه نگفت شبینه بگم؟د یبخوا یزیحاال شده ازم چ تا   

م چه به روز یدونی؟میکنیچرا نگرانم م یریخبر م یبده ؟چرا ب ده؟جوابیش هان

 اومد؟

باره؟ نیسوم یدونیم   

 

داشت همش براش دردسر بودم حق   

گمیم هیگر با  



_ نباش  ینرم عصب خبر یب گهیبه خاک مادرم د دمیقول م یحق دار اسی دیببخش

ترسمیم یشیم یعصب یوقت ترسمیخب؟ منو نزن من من م   

گهیو م کنهیم بغلم   

_ یبزنمت االن مرده بود خواستمیاحمق اگه م یکوچولو   

به خودم قول دادم در  یشدم نتونستم خودمو کنترل کنم ول یدفعه عصب اون

  برابرت خودمو کنترل کنم

 یخواست ییجا یخب نر یب یشه قول دادبا ادتیکه تونستم و بهت نزدم  یدید و

یتنها بر یبه خودم بگو اگه گفتم نه حق دار یبر  .... 

 و ممنونشم و چقدر خوشحالم بخاطر من به خودش قول داده منو بوسمیم شونشو

شدیم شتریتر عاشقانه تر احساسم بهش ب ونهینزنه و من د   

_ رمیخبر نم یب گهیبخدا  د اسیقول دادم    

گهیو م کشهیو م مینیو ب کنهیجدا ماز خودم  منو  

_ بو عرقت خفم کرد ریدوش بگ هینکن پاشو  هیبسه گر  

گمیو م کنمیبغلمو خودم بو م ریو ز کنمیتعجب و دهن باز نگاش م با   

  بو ندارم که_

شمیرو به رو م اسی شخندیبا ن ارمیکه باال م سرمو   

ورشعیالبته تو دلم بهش گفتم ب شعووووریدست انداخت؟ب منو   

گمیو م کشمیسمتش و موهاشو م کنمیم حمله   

_ یندازیمنو دست م ییییبد ییییلیخ   

گهیو م کنهیخنده دستمو از موهاش جدا م با  

_ کوفتشون  یهمه چ یناهار بچه ها از نگران میبر رینشو برو دوش بگ یوحش

  شد بدبختا



گمیم یشرمندگ با   

_ دیببخش   

گهیو م کشهیم لپمو   

_ یایمنتظرم ب نجایلباساتو عوض کن من ا ریدوش بگ هیگذشت پاشو برو    

  چشم_

رونیب امیو م رمیگیدوش کوتاه م هی شمیجام بلند م از   

 و زل ارهیپام سرشو باال م یبا صدا دیکشیم گاریرو تخت نشسته بود و س اسی

بهم زنهیم   

صله و با حو یرو صندل نشونهیمنو م رهیگیسمتم دستمو م ادیم شهیجاش بلند م از

کنهیم سیو موهامو گ کنهیو شونه م کشهیوهامو سشوار مم   

 نگام ینیبا سنگ پرستمشیمرد مردتره و من م هیکه از  شمیم یمن غرق دختر و

گهیو م زنهیم یو به روم لبخند ارهیسرشو باال م   

  تموم شدم خانم کوچولو_

ندازمیم نییخجالت سرمو پا با   

گهیو م خندهیم   

_  ایردلب  میبر میبه بچه ها خبر بد میشد لباس بپوش برتموم  ونتیاگه خجالت کش

3نشده هنوز ساعته  رید میناهارمونو بخور   

ز تمام مدت زل زده بود بهم تموم تنم ا اسیو  کنمیبا خجالت عوض م لباسامو

نگاهش ذوب شد یاز گرما جانیه   

کنهیلباساشو عوض م اسیاز من  بعد   

ا با و سم ینشسته بودن فر یالن با نگرانهمه تو س میشیبا هم از اتاق خارج م و

گنیسمتم و م انیعجله م   



_ ؟یخوب  

گهیو م بوسهیتر و سرمو م کینزد ادیم یفر دمیتکون م سرمو   

_ ببخش که زدمت میبخدا نگرانت بود کهیکوچ یشرمنده ابج   

گمیو م خندمیروش م به   

_ گذشت یخیب   

گهیو م زنهیم یلبخند   

  قربون دل مهربونت_

کنمیبارت بود دفعه بعد دستتو قلم م نیاخر ی_فراسی   

گهیرو چشمش و م زارهیدست م یفر   

_ کارمو تکرار کنم گهیچشم من غلط کنم د   

گمیو رو بهشون م خندنیها م بچه   

  شرمنده بچه همتون و نگران کردم و روزتونو خراب کردم_

گنیو م دنیجوابمو م ییبا خشرو یهمگ   

_ طر و باز خدامو شکر کردم بخا وفتادهین یاتفاقکه حالتون خوبه و  نهیمهم ا

نشونیوجودم ب   

گهیو م کنهیصداشو بلند م اسی   

_ و جمع  دیکه آماده کرده بود یلیوسا دیو دخترا بر دیآماده ش یخب خب همگ

ناهارمونو ایلب در میبر دیکن   

دونمیگشنمه شما رو نم یکه من حساب میبخور   

نریو م دنیتکون م یبا خنده سر یهمگ   

سمت آشپزخونه میریسما همراه دخترا م منو   



پرسهیآروم م سما  

 بهت نزد که؟_

گمیم آروم   

  نه_

کنمیم فیو براش تعر میکه زد ییحرفا و  

گهیو م شهیباز م ششین سما   

_ یحام هیاز  شتریگفتم؟بخدا حسش بهت فرق داره ب یدید   

مدادیز کردن نمپروا شتریب یبه دلم اجازه  یول بردمیدروغ خودمم لذت م چرا   

_ کمک دخترا میبر الیخیب   

گهیآروم م سما   

_ یبش مونیروز نرسه که پش هیاحمق خدا کنه   .... 

 یهادخترم با احساسات و آروزو هیتو دلم منم آدمم غرور دارم منم  نهیشیم غم

و اون باشه که بهم بگه من خوادیخواسته شم دلم م خوادیقشنگ دخترونه دلم م

خوادیم  ... 

ایسمت در میریم یهمگ لیز جمع کردن وساا بعد   

میکرد یباز یوسط یفر شنهادیبه پ یاز خوردن ناهار دسته جمع بعد   

دکریکنه اولش قبول نم یهمراهمون باز میو مجبور کرد اسی یحت میدیخند یکل    

خخخ ستادیا یگوشه م هی هیجدا از بق شهیهم رمردایپ نیع  

و  نایش یبود که سرو کله  یباز یاوسط  یتو باز مشیاریب میموفق شد یول

شد دایدوستاش پ  

زهر شه دحتماروزمیکم داشتم با نویکردم هم اخم ... 
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و  تیاهم یب یاما فر یرفت سمت فر نایبا بچه ها ش  یاز سالم و احوال پرس بعد

خم جوابشو دادبا ا   

و گفت اسیبه  دیمهم نبود رفت چسب براش   

_ ؟یما هم باز زمیعز  

بدون نگاه کردن بهش گفت اسی   

_ یاوک   

همون دختره.س دیو سما فهم خوردمیوسط فقط حرص م نیمن ا و   

سما با حرص  دیچسبیبهش م یو ه یداده بود به فر ریگ نایش یاز دوستا یکی

کردینگاهشون م   

گفتیم یه و   

_ بزنمشون ها رمیبگ نایاه اه چقد جلفن ا   

باال رفته گفتم یتعجب و ابروها با   

_ خودت؟ ای یخوریسما جون بخاطر من حرص م  

اشاره زدم یبا سر به فر و   



سما هول کرد و گفت که   

_ سر به تنش نباشه خوامیم یگیم ینه بابا چ   

گمیو م خندمیم   

_ سما جون؟با منم آره؟ میداشت  

فتبا لکنت گ سما   

_ ازش ادیاه خا باش آره خوشم م یگیم ینه اه چ   

بغلش پرمیو م زنمیم یغیخنده ج با   

نیزم میوفتیم ییو دو تا دهیکنترلش و از دست م که   

شدیچ گنیسمتمون م انیها با عجله م بچه   

سما آروم گفت دمیخندیمن فقط م و   

_ ببند دهنه گشادتوو یکوفت زهرمار آبرومو برد   

_ گریج هیبام گوشتدلتم بخواد ل   

شی_آره از نوعه شترسما  

_ ادبببب یب  

اومد که خطاب به من گفت نایش یصدا  

_ میدیجون چه عجب خندتو د دهیش   

گمیو م کنمیحرص و اخم نگاش م با   

_ فرار کرد دیبدبختم ترس یخنده  دمیشد تورو که د فیح   

با حرص و اخم نایو ش دنیخند زیر زیو بچه ها ر سما  

گفت اسید به برگردون روشو   

_ م؟یکنینم یباز زمیعز  



یادامه باز می_بچه ها براسی   

گمیلب م ریز   

_ و درد زمیعز   

گهیو م خندهیآروم م سما   

_ ؟یاز روم بلند ش یخواینم شهیحرص نخور خشک م  

بهت خوش گذشته نکنه   

گمیتو شکمش و م زنمیو م شمیروش بلند م از   

  کوفت نزار لوت بدم ها_

زنهیم غیج گرد یبا چشا سما   

دیو نگران پرس کیاومد نزد مهیسراس یفر هوی که  

_ ؟یخوب شدیچ  

باال ندازمیبه سما و ابرو م زنمیباز زل م شین با   

گهیخجالت زده م سما   

_ خوبم ستین یزیبهم زد چ یوحش هی   

دیکشیرو به من با چشاش خط و نشون م و   

دست سما رو گرفت  بلندش کرد وگفت یفر   

_ حتما دست به زدنتون هم خوبه شهیزبونتون نم فیحر یه کسماشاهلل شما ک   

گهیو م کنهینازک م یپشت چشم سما   

_ که هست نهیهم   

گهیم طنتیآروم و با ش یفر   

_ قشنگه نتیهم   



شهیسما از خجالت قرمز م یو لپا رهیمن به هوا م ی خنده .... 

گهیوسط و م پرهیم نایش باز   

_ میبخند دیبه ما هم بگ   

_ ییییییبخند میگفتیبلند م یبود شما بدوناگه الزم    

گنیو م خندنیاروم م یو فر سما   

_ ولیا   

دیخندیاخم کرده بود اما چشاش م اسی   

با حرص گفت نایش   

_ میما بر دیکن یباز ستیقرار ن نکهیمثل ا   

لب گفتم ریز   

  شرت کم_

گهیم اسیبه  رو   

_ یایا بچه ها بب شمیخوشحال م میدار کیکوچ یمهمون هیفردا شب  زمیعز   

شهیم یچ نمی_باشه بباسی   

گهیو م رهیگیدستشو م نایش   

_ برمتیم امیمن فردا شب منتظرتم وگرنه خودم م میندار شهیم یچ نمیبب   

گفتم آروم   

_ بهش چسبهیم ینکبت ه گهیاه گمشو د   

گهیو م کمینزد ادیم یفر  

_ کوچولوم عاشق شده یاج   

گمیم یتعجب و نگران با  



_ ادیدختره خوشم نم نیه بابا فقط از ان یگیم ینه چ   

گهیو م خندهیم یفر   

_ کهیکوچ یاج یخودت  

کم داشتم نویاه هم    

میکه نشسته بود ییسمت جا میریم میمر یصدا با   

ن و....په وهیو بساط م ختیر ییبرامون چا میمر میرفته بود رفت یریکبیا اون

وسط میکرد   

سمتش میگردیهمه برم اسی یصدا با   

_ ؟میفردا بر هیا نظرتون چبچه ه  

چرا دونمیبرم نم خواستیدلم نم کنمیم اخم   

دونستمیهم نم لشویداشتم دل استرس   

زل زد بهم و من سکوت کردم اسیها موافقت کردن  بچه   

استراحت کوتاه هیقرار شد بعد از  الیو میبود که برگشت غروب   

شتندا دیبه خر ازیا نبود هم فروشگاه و اگه بچه ه یحیکه هم تفر یمجتمع میبر   

دیهم خر میکن حیتفر هم  .... 

نداشتم دیبه خر ازیداشتم ن دویکه برام خر یراهنیکه پ من   

یحیسمت مجتمع تفر میرفت یهمگ یاز استراحت کوتاه بعد   

بعد از اتفاق ظهر رفتارشون با هم بهتر شده بود یو فر سما   

هر دوتاشون یمن واقعا خوشحال بودم برا و  

ستنین لیم یب گهیبه هم د تمدونسیم   

بعد شام میکن حیبعد تفر میکن دیشد اول خر نیبر ا میتصم   



ندارن دیهمه خسته ن و حوصله خر میآخر بزار یبرا دویاگه خر چون   

 دهیفهم که اسینداشتم  یچرا و حوصله باز دونمیقرار بودم نم یمن نا آروم و ب اما

  بود کنارم موند

هم همراه جفتشون هیتن بقو سما همراه هم رف یفر   

ون و ممنونش بودم چ دیپرسینم یاما سوال دیخریم یدنیو نوش یبرام خوراک اسی

نداشتم بدم یجواب   

چه مرگه دونستمینم خودمم  .... 

بود فاکتور از اتفاق ظهر یشب خوب دیدوازده طول کش تا .... 
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لباس دور هم تو سالن ضیبعد از تعو الیو دمیرس یوقت   

میشد جمع   

اد د شنهادیپ الیساعت مر میراه انداختن بعد از ن ونیها بساط مشروب و قل بچه

یباز دیایب   



میکن یباز قتیقرار شد جرأت حق تیاکثر یرأ با   

طرف  یسط و چرخوند و بطرگذاشت و یبطر هی یفر مینشست رهیصورت دا به

ستادیا الیو مر میمر   

افتاد ثی_به به به دو تا خواهر خبیفر   

و گفت دیخند الیمر   

_ قتیحق ایجون جرات  میمر   

قتیحق شناسمیم ثتویکه ذات خب یی_از اونجامیمر   

با هم گفتن همه   

 ترسووووووووووو

که هست نهیگفت هم دویخند   

؟یپنهون کرد ایاز مه که یقتیحق نی_خوب بزرگ ترالیمر  

گهیو م کنهیم ایبه مه ینگاه میمر   

_ من دوستت ندارم گمیاالن م یتا حاال بهت نگفتم ول چوقتیه   

حالش ایلحظه جمع سکوت کرد و مه هی یبرا  .... 

باور لب زد نا   

_ ؟یگیم یچ میمر  

من دوستت ندارم عاشقتـــــم ایمه گمیم قتوی_حقمیمر   

رونیراحت داد ب الیفسشو با خن ایگفتن کلمه آخر مه با  

گفتنیکردن و م قشیها تشو بچه   

_ کردیاالغ _ احمق _بچه داشت سکته م   

زدیلب م ایو مه ایکه رو لبش بود فقط زل زده بود به مه یبا لبخند میمر   



_ ونتمید   

_خا بسه جو عاشقانه شد مجرد تو جمعه هایفر   

جرات  ای کردنیسوال م از هم خوردویبه بچه ها م یو چرخوند نوبت یبطر و

ست بگو دو یزنگ بزن به فالن گفتیم ای یبخور دینوشابه با فلفل با گفتیم یکی

 ..... دارم و و و و

گمیبهش و م زنمیبا خباثت زل م یبه من و فر دیرس تا   

_ قت؟یحق ایجرات   

با شک گفت یفر   

_ جرات بارهیاز چشات شرارت م  

گمیو م زنمیم یشخندین  

_ زنگ بزن و بهش اعتراف کن و  یکه دوسش دار یبه کساالن  نیترسو هم

بده شنهادیپ  

 

دنیخندیم زیر زیتکون داد بچه ها ر یبا خنده سر اسی   

نییسما اما ناراحت سرش و انداخت پا و   

خانم  یابج میرسی_به هم میفر   

گمیو م خندمیم   

  زود باش زنگ بزن_

گهیو م شهیپا م یفر   

_ ستین یبه گوش ازین   

خندنیو بچه ها م کنهیسما سما با تعجب نگاش م سمت رهیم   

گهیرو به بچه ها م یفر   



_ تمرکز کنم دیبزار دیکوفت نخند   

گهیبه سما م رو   

_ ؟یشیبا من دوست م ادیزبون دراز من ازت خوشم م یعجوزه  نیبب  

و  هزنیم یفر یبه پا  تیخنده و سما با عصبان ریز زننیبلند م یها با صدا بچه

گهیم   

_ عمتههههه مرده شور خودتو ابراز عالقتو ببرن یه خودتعجوز   

گهیو م رهیگیبا خنده پاشو م یفر   

_ شدم مونیغلط کردم پش یآخ آخ دست به زن هم که دار   

گهیبا چمشک رو به جمع بعد به سما م یو فر شهیساکت م سما   

_ تو رو به دوست  لمیوک ایآ ارمیدرت ب یدگیناراحت نباش من حاضرم از ترش

ارم؟یخودم در ب یتردخ  

گهیو م زنهیم غیج سما   

_ بگم بله؟ ونمیعمته مگه د دهیترش  

گهیم یبا ناراحت یفر   

_ دلتم بخواد یخوشکل یپیخوشت نیمن به ا یا ونهیخب آره د   

فتهیخود ش شیییی_اسما  

گمیاز کل کلشون م کالفه   

_ نه سما؟ ایکالم آره  هیهمش کل کل  گهیبسه د  

گهیو م هندازیبهم م ینگاه سما   

  فقط بخاطر تو بله_

گهیم یو فر خندمیو م زننیم غیها ج بچه   



_ بانو مبارک خودمون دیلطف کرد   

خوش باشن یییدو تا هم جفت شدن  ه نیا ایب خندنیبا سما م ییدو تا و   

گهیسر جاشو م گردهیبرم یفر   

_ مینگفته رو بگ یزایو چ میبا هم حرف بزن دیسما بعدا مفصل با یجدا از شوخ   

چرخونهیو م یبطر یو فر دهیتکون م یسر سما   

وفتهیم اسیخودشو  سمت   

گهیم اسیبه  رو  

_ ازت حرف بکشه  کمیگفت  یجمع تو نقش بت رو دار نیتو ا دیفهم نمیا ایب

داش؟ قتیحق ایجرات   

_جراتاسی   

گهیو م زنهیم یشخندین یفر   

_ و لبش و ببوس شه کیتحر دهیکن که ش یاالن تو جمع کار نیشجاع هم نیافر   

گهیم اسیو  کنمیگرد شده نگاش م یچشا با   

_ یفـــــر ! 

زود باش ی_خودت انتخاب کردیفر   

گهیرو به من م و   

_ جون دهیش یتالف نمیا   

_ من بود که شما دو تا رو به هم رسوندم ریتقص یبد یلیخ   

گهیو م خندهیم یفر   

_ کنمیچاکرم منم دارم کارتو جبران م   

اسیبه  زنمیزل م ییییینه لعنت نه   



 یکوتاه غیرو پاش که ج نشونتمیو م کنهیجفتم بلندم م نهیشیسمتم م ادیم اسی

کشمیم   

گمیآروم م و   

_ کشمیخجالت م اسینه    

کنهیو موهامو تو دستش مشت م کنهیخباثت نگام م با   

شهیم دهیبه عقب کش سرم   

 و آروم رهیگیگوشم و به لب م کنهیگوشم نفس داغشو فوت م کینزد ارهیم سرشو

کنهیم سشیبا زبون خ   

شهیشدن گوشم بدنم مور مور م سیخ از  

رگآروم و نوازش  کشهیرو کمرم دست م کنهیلباسم رد م ریزمان دستشو از ز هم   

جنبه یگوشمو مک زدن و باز منه ب کنهیم شروع   

مع که دورمون ج ییفارغ از بچه ها بخشهیکه بهم م یتو احساس و لذت شمیم غرق

میستیرفته بود تنها ن ادمیصال شدن ا   

گلوم    بیتا س کشهیسمت چونم و آروم  زبون م ادیو م کنهیول م گوشمو

ه و باز کارش و ادام کردیمکث م یبود رو گردنم حساسم ه دهیفهم ییییییلعنت

 یکارش که شدت گرفت ناخواسته آه زدیو مک م زدیم زیر یبوسه ها دادیم

امیخودم م هو من ب کشهیو دست م زنهیم بوسه مآهم رو لب دنیبا شن اسی کشمیم   

شدمیها با خنده زل زده بودن بهمون اما من داشتم از خجالت آب م بچه  ..... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 
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چطور  ونتمیمن د ینتمن عاشقتم لع کردیکارو م نیبا من ا هیبق یجلو دینبا دینبا

ضعف نشون ندم؟ یخوایم  

 اسی شمینگاه کنم از جام بلند م یبه کس شدیروم نم رهیگیچرا بغضم م دونمینم

توجه به صدا زدن اسمم توسط  یب دوأمیکه سمت در م رهیدستمو بگ خواستیم

ایسمت در رمیو م رونیب زنمیم الیبچه ها از و   

و  شمیم کینزد شتریب یلیشنگ بود خق یلیتو شب خ شمیآب م کیبود نزد خلوت

کنهیآب با پاهام برخورد م   

ا واقع ایدر کنمیتر و با خودم اعتراف م کیبرم نزد شمیوسوسه م رهیگیم لرزم

و تو بخاطر در  یریدر آغوشش بگ کنهیناخوآگاه وسوست م زهیوسوسه انگ

 تا به یول شهیسراب دورتر م هیمثل  ایو در یریجلوتر م یه دنشیآغوش کش

یغرقش شد ینیبیم یایخودت ب   

بود حس و حالم دست خودم نبود چیاز ه یخال ذهنم   

رفتمیو هر لحظه جلوتر م یبودم از هر فکر یخال   

نفر هیشد و افتادم تو بغل  دهیدستم از پشت کش که   

کردیکه اسممو صدا م اسی ادیفر یصدا و   

_ ـــــدهیشـــــ   

بود؟ یس کنبود پ اسیکه تو بغلش بودم  ینیا اگه  



ه کوتا یلیخ یلیبود لباس مردونه تنش بود و موهاش خ بهیغر کنمیبهش م ینگاه

دیرسیبود به سه سانتم نم   

بودم جینداره گ شینداره ر لیبیچرا س پسره؟پس   

بود   که نجاتم داده یدختر ایو زل زده بودم به پسر  ایفکر غرق در آغوش در از

ا برام مثل خودم و بچه ه ییآدما دنیودم  دو بچه ها آشنا شده ب اسیبا  یاز وقت

برام  اشونیبعض تهیسخت بود شناختن جنس یکم یشده بود ول یعاد  

امیاون فرد به خودم م یصدا با   

 شهال_

گه؟ید هیبهش شهال ک زنمیتعجب زل م با  

مامانم اسمش شهال بود هاااا عه  

گهید یکیشدم عقب و تو بغل  دهیباز کش که   

شدم خخخخ یب تو بغلچه امش جووووووون   

رو به اون گفت یعصب اسی  

_ دهنت  دندوناتو تو یجونشو نجات داد نکهیبخاطر ا یگرفت گه؟اشتباهید هیشهال ک

یکه بهش دست زد کنمیخورد نم   

دونمیاون آدم اه اسمشم نم تهیاوه اوضاع خ اوه   

گفت اسیبه  رو  

_ ن منو اشتم فقط چهرشوند یبود دوما قصد بد یانسان فهیاوال اگه نجاتش دادم وظ

انداخت یکس ادی   

گهیو م کنهیمنو بغل م اسی   

_ خداحافظ نمتیبیباره م نیاخر یهر کس هیشب   

لب گفت ریطرف با تعجب ز اون  



 خداحافظ _

بود و اخماش تو هم بود یهنوز عصب الیمنو برد سمت و اسی   

زنمیصداش م آروم   

_ اسی   

گهیو م کنهینگام م یعصب   

_ کشمتیم رمیگیظهر االن م ینگو وگرنه بجا یچیه دهینگو ش یچیه   

تا کتک نخورم بندمیترس دهن مبارکمو م با   

 اسین تو سالن نبود حتما رفتم بخواب یکس کنهیدر سالن و باز م شهیم الیو وارد

سمت اتاق رهیم کراستی   

 نهکیدر اتاق و قفل م  ارهیحوله م هیرو تخت و  کنهیو من و پرت م شهیم وارد

متم رو تختس ادیم  

خشک  جرات اعتراض نداشتم با اخم تنم و ارهیشدن و از تنم در م سیکه خ لباسام

زدیلب حرف م ریز کردیکه موهامو خشک م یو در حال گردونهیمنو برم کنهیم   

_  با رفتنش لرزونهیدلمو م یجور هیهر بار  دهیسکتم م کنهیم ونهیآخر منو د

 خودمو کنترل کنم نکشمش خوامیم یهدختر  نیکرد ا رمیزدنش با کاراش پ بیغ

ست؟یتو اون کلت ن ؟عقلیخودتو به کشتن بد ایدر یآخه احمق رفت  

 یمشروب کنهیحوله پرت م تیبا حرص و عصبان خندمیم زیر زیغر زدناش ر از

اش پرو   خوابونهیدمر م  رهیگیو منو م خورهیو ازش م دارهیرو برم زهیکه رو م

رو باسنم زنهیو محکم با دست م   

گمیآخ م هیسوزش و درد  از   

یییییزنیخا چرا م یییییلعنت سوختتتتتت   

من بخند ینداشته  شی_آره بخند بخند به راسی   

یکرد رمیپ   



ش رو باسنم که از رو پا زنهیباز م رهیگیدرد و سوزش باسنم باز خندم م وسط

گمیم یرو به روش و با لحن لوس نمیشیم پرمیم   

_ ییییزنیو دردم گرفت چرا مخ یهست یوحش یلیخ اسیآخ   

مشروب و ازش  شهیش شمیوسوسه م خورهیو باز از مشروب م کنهیم زیر چشاشو

گهینم یزیچ رمیگیم   

بهم زنهیزل م شخندیبه تخت و با ن دهیم هیو تک کنهیروشن م یگاریس   

نش بخورم منم سر لج مثل گربه دندونامو نشو تونمینم نهیمنظورش ا دونمیم ها

 زهسویتندش م یمعدم از طعم و مزه  خورمیلبم و م کینزد برمیم و یو بطر دمیم

ه که به سکسک ییتا جا خورمیو باز م اسی یبه چشما زنمیمن سرتق تر زل م یول

خندمیو م وفتادمیم   

گهیو م رهیگیرو از دستم م شهیش اسی  

  بسه خودتو خفه نکن_

 هزنیه با اخم مک رمیازش بگ گارویکه س کنمیو دستمو دراز م اسی کینزد رمیم

گهیرو دستم و م   

_ نه گاریس   

گمیو با عشوه م کنمیبراش لوس م خودمو   

_ ذره فقط اومممم باشه؟؟؟ هی زمیعز  

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 
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 رهیگیمو مو دو طرف کمر کنهیو خاموش م گاریس کنهیم یزده بهم خنده ا زل

گهیو م زارهیتو بغلش و پاهام دو طرف بدنش م نشونتمیم کنهیبلندم م   

_ اسیجووون عشوه هاشو باز حرف بزن جون    

گمیسمت خودم و م کشونمشیو م رمیگیم رهنشویو دو طرف پ خندمیناز م با   

_ ؟یعشوه هامو دوست دار  

رو  زنمیبوسه م هیسمت گردنش و  برمیحرف زل زده بود بهم لبمو م بدون

  گردنش

گهیو آروم م رهیگیم دستامو   

_ یتو مست دهینکن ش   

گمیبهش و م چسبمیم باز   

_ ستمیمن مست ن زمیعز اسی   

ـــــدهی_شاسی   

گمیبهش و با بغض م کنمیو پشت م رونیب امیبغض از بغلش م با   

_ دوست ندارم گهید   

کنهیو دستاش و دور شکمم حلقه م شهیم کینزد بهم   

هگیگوشم م در   

_ من چرا قهر؟ یکوچولو  



کنهیگردنم و بوس م و   

سوزمیلبش با پوست گردنم م یتنش و گرما یگرم بود از گرما بدنم   

 زیر یرو لباش و رو لباش بوسه ها زارمیسمتش و لبامو م گردمیقرار برم یب

کارمیم   

و ت زارهیتو بغلش و پاهامو دو طرف تنش م نشونهیو باز منو م رهیگیو م کمرم

 یو من ب رهیگیم یو لبمو به باز دارهیو سرمو ثابت نگه م زنهیم یچنگ موهام

دهیلباشو فاصله م میارینفس کم م کنمیم شیقرار همراه   

 سمت گردنش و به دندون برمیو همزمان سرمو م کنمیباز م رهنشویپ یها دکمه

رمیگیم   

گهیآروم م اسی   

_ شده طونیمن امشب ش یکوچولو   

کشمیدستمو رو تنش م ارمیدر م رهنشویو پ خندمیم   

رهیگیم یقرار همونطور که لبامو به باز یب اسی و  

سمت گردنم رهیپاهام و همزمان که م نیب برهیم دستشو   

زنهیسمت "واژنم" گردنم و مک م برهیم انگشتشو   

رهیگیم یبا انگشت قسمت حساس "واژنم"و به باز و   

شهیبلند م دنمیآه کش یدردو لذت صدا از  

 کشونهیو منو م کشهیهمونطور که تو بغلشم دراز م نشیرو س زارمیم دستامو

دهیپاهام تو سوارخ "واژنم" فشار م نیب  شتریسمت خودش انگشتشو ب   

و ارمیرو تنش به حرکت در م بدنمو   

و با هر آه که هر  نشیبه خوردن س کنمیو شروع م رمیگیبه دهن م نشویس

میکشیدوتامون م   

شهیم دتریکارمون شد شدت   



میو هر دو غرق هم بود شکستیاتاق و نفس نفس زدنامونو آه هامون م سکوت   

اسیحس فرو رفتن چندتا انگشت  با   

کشمیم یکوتاه یغیتو "واژنم" ج همزمان  

میکه بود یتو همون حالت حالیب کنمیپاهام حس م نیب یسیو خ   

بندمیو چشامو م کنمیو بوسه بارون م نشیحال س یو ب نشیرو س زارمیسرمو م    

گردونهیرو پهلوهامو منو برم کنهیدستشو قفل م اسی   

رهیگیم یخمار باز لبامو به باز یو با چشمها زنهیم مهیخ روم  

زنهیو از چونم تا نافمو بوسه م    

زنهیرو "واژنم" بوسه م دهیپاهامو از هم فاصله م   

از  و کشهیتا باال رو زبون م نییاز پا  کنهیو باز م رهیگیدو طرف "واژنم"و م  

زنهیم یو مک محک کنهیبار کارشو تکرار م نیچند نییباال به پا   

بندمیو چشامو م شهیتو دستم مشت م مالفه   

کشمیم یلذت آه از   

به خوردن"واژنم کنهیشروع م اسی و " 

رمیگیسمت سرشو موهاشو تو مشتم م رهیم دستم   

هزنیدو طرف باسنمو چنگ م اسیپاهام و  نیب دمیسرشو  فشارش م    

به خوردن "واژنم کنهیبا شدت شروع م  " 

دنیمک زن و زبون کش و   

شده بود شتریب دنمیمن نفسام نا منظم و آه کش و   

خوردیکه "واژنم" و م همزمان   

شدت انگشتشو فرو کرد تو سوراخ"واژنم با " 



بار دوم ارضا شدم یزدم و برا یغیاز درد ج    

افتادم رو تخت و  چشام بسته شد حالیب    

و تنمو به آغوش گرفت دیکنارم دراز کش سای   

تزد وآروم دم گوشم گف یکوتاه یپاهاش قفل کرد رو لبام بوسه  نیپاهامو ب    

_ ده؟یش یخوب  

گمیبشه و با ناز  م یکیکه تنم با تنش  یبهش جور چسبمیم   

_ اسی یاوهوم مرس   

گهیو م زنهیم یموهام بوسه ا رو  

_ طونیش یبخواب کوچولو   

ه ندونم نه اونقدر ک یمن مست نبودم آره خوردم ول  ادیرو لبم م یخندبسته لب چشم

کنمیدارم چکار م  

شدمیداشتم باهاش آروم م ازیبهش ن خواستمشیم من   

 یازآرومم کنه با محبتاش با توجهش با تنش و به ب تونستیبود که م اسیفقط  و

 گرفتن تنم

خودم خواستم کننیبار دوم اعتراف م یبرا آره   

نبودم مونیوجه پش چیبه ه و  

شهیمال من نم اسی دونستمیم    

حاال که قراره یباشه ول یخود خواه دیشا   

رمیازش آرامش بگ تونمیمن نشه الاقل م مال  

نوازشگر تنمه اسیدست     

رهیگیم یتنم و با لباش و دستاش به باز یوقت   

کنهیپر از لذت و عشق م ییایمنو وارد  دن    



نهیفقط ا اسی حقمه سهمم از گهید نویا   

شمیعاشقتر م اسیبا  یکیبا هر بار رابطه و نزد من   

شدمیم اسی یتشنه  شتریو ب شدمینم رابیس اسی از   

داشتیو ترس برم م شدمیم ونشید شتریب  .... 

رمیبه خوابم م جیاز افکار و مست و گ خسته .... 
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 دنیدور گردنم حلقه شده بود با د دهیدست ش پرمیاز خواب م یاحساس خفگ با

وفتمیم شبید ادهی دهیش   

 ستخوایو م کردیاومد ناز م یعشوه م یوقت شدیم یچقدر خواستن زنمیم یلبخند و

بشه یکیتنش با تنم    

بود 11 کنمیبه ساعت م یلذت بخش بود نگاه برام   

خورهینم یشه اما تکون داریب دمیآروم تکون م دهیش اوه   

هنوز خوابه کنمیم دهینگاه به ش هی یحموم بعد دوش کوتاه رمیم  



زنمیم یشخندین زنهیکه به سرم م یطانیفکر ش با   

مت س رمیو م کنمیرو بغل م دهیتو اتاق ش گردمیسمت حموم دوباره برم گردمیبرم

دوش که از قبل باز کرده بودم ریز رمیم حموم اصال حس نکرد الحق که خرسه   

به هوا رفت دهیش غیج که  

چشاش گردتر و بزرگتر شد نکاریبزرگ بودبا ا یبه اندازه کاف چشاش   

اخم گفت با   

_ اسی یییییبد یییییییلیخ   

تمو دستاش و گرفتم و گف نیبا مشت افتاد به جونم با خنده گذاشتمش رو زم و   

_ کنم دارتیو خواستم ب یشدینم داریخودته ب ریتقص   

شبیبه حموم هم داشته بخاطر د ازین و   

ابرومو دادم باال طنتیبا ش و   

گفت یجیگ با   

_ شب؟؟؟؟ید  

_ رفت ؟ ادتی،  شبیبله د   

روشو کرد اونورو گفت انهیناش   

_ ستین ادمی یزی؟چیگیم یچ   

یدروغ بگ یتونیکوچولو به من نم یخودت هه   

چسبوندمش به خودمدور کمرش حلقه کردم و  دستمو   

بوسه زدم و گفتم هیگردنش بردم و  نیب سرمو   

_ گفتم یچ گمیاالن بهت م   

و گفت رهیو خواست فاصله بگ نمیحرفم دستش و گذاشت رو س نیا دنیشن با  



_ سراغمون انیولم کن االن بچه ها م زهیهان نه چ   

کنهیاز ترس پاهاشو دور کمرم و دستاشو دور گردنم حلقه م کنمیم بلندش   

نیبزارم زم نییی_هدهیش   

  به من نگاه کن_

وردیباال ن سرشو   

گفتم یمحکم یصدا با   

_ گفتم به من نگاه کن دهیش   

دوزهیشرم نگاهشو به نگاهم م با   

م خود شیبه خوردن لباش و باز پ کنمیو شروع م کنمیلحظه لباشو شکار م هی تو

و روش زبون  رمیگیم از لباش یدر آخر گاز  هیطعم لباش عال کنمیاعتراف م

گهیم یکه آخ کشمیم   

 خب کوچولو حمومت بدم؟_

گهیبا خجالت م دهیش   

_ تونمینه نه خودم م   

گمیخنده م با   

_ ؟یکشیخجالت م یو ک یاز چ دمیمن که همه جاتو د  

ییایح یب یلیخ نیییی_هدهیش   

کشمیخا خجالت م گهیبغض م با   

گمیو م رمیگیو دستشو م نیرو زم زارمشیم   

_ چوقتیمن خجالت نکش ه از   

گمیدر گوشش م آروم  



_ نگات هم کنه  ینره جز من کس ادتی نویتنت ا یمتعلق به منه حت زتیهمه چ

هم تورو هم اونو کشمشیم   

گمیو م زنمیرو گوشش م یا بوسه   

_ ناهار  ایزود حموم کن ب  

نمیمن هم دونمیخودخواهم؟ م شمیاز حموم خارج م و   

مونهیال من ممال منه حق منه و  م دهیش  ... 

 ایهسمت سالن آرازو هلما و م رمیو م  شمیلباس از اتاق خارج م ضیاز تعو بعد

  تو سالن بودن

گفتم یاز احوال پرس بعد   

_ کو؟ هیبق   

هار نا یگفتن برا رونیو سما رفتن ب یفر کننی_دخترا دارن ناهارو آماده مهلما

رفتن حرف بزنن انینم  ... 

کنمیو تو بحثشون شرکت م نمیشیم و کنارشون دمیتکون م یسر   

یتاپ بند هیپا کرده بود و  یشلوارک ل هیاومد  دهیربع ش هیاز  بعد   

برو تاپتو عوض کن گمیسمتش و آروم در گوشش م رمیم کنمیم اخم   

گهیتعجب م با   

_ اسیموضوع  نیبه ا یدادینم ریتو گ نیهمه که خود ! 

گمیم تیبا عصبان آروم   

_ ننیبب نتویو بند سوت نتویمه خط سقرار نشد ه یآره ول  

گهیبا بغض م دهیش  

_ یشیم یباشه  باشه چرا عصب   



ق دنبالش در اتا رمیم کنهیرفت سمت اتاق چرا انقدر حساس شده؟ زود بغض م و

اس لب ضیدر حال تعو ی دهیبهش و به ش دمیم هیو تک بندمیو درو م کنمیو باز م

و  رمیگیو از در م میبود تک زیانگ و قشنگش واقعا وسوسه نیتن بلور کنمینگاه م

کنهینگام نم نهییسرش پا رمیگیسمتش بلوز تو دستش و از دستش م رمیم   

من تو در  یکوچولو کنهیو نفسشو حبس م بندهیرو تنش چشاشو م کشمیم دستمو

یتونینم یتونیبرابرم نم   

 اونم عقب شمیم کیکه بهش نزد یعقب هر قدم رهیقدم م هیکه  شمیم کینزد بهش

که ییتا جا رفتیتر م   

زنمیم مهیتخت افتاد خواست بلند شه که روش خ رو   

کشمیو رو لبش م انگشتم   

گهیبسته م چشم   

_ اسینکن   

گمیم آروم   

_ یچرا؟دوست ندار   

و بوسه  برمیهاش م نهیس نیو سرمو ب کشمیم نییپا نشویبند سوت کنهیم سکوت

گمیلب م ریآروم ز زنمیم   

_ تو دختر؟ یبا من چکار کرد یکرد ونمید کنهیم کمیحرکه ت یهست یتنها دختر  

شمیاز روش بلند م دمیتکون م یسر کالفه   

کنمیو بلوزش و تنش م نشونمشیو م رمیگیم دستشو   

گمیچونش و م ریز برمیم دستمو   

_ ؟ینبود ینطوریکه ا ؟تویکنیروزا زود بغض م نیچرا ا دهیش  

_چون من دودهیش .... 

تو ادیم یو فر شهیدر باز م که   



گهیخنده م با  

 سالم سالم_

گمیو م بندمیچشامو م کالفه   

  سالم و درد اتاق در داره احمق_

نم خواست بگه؟دوستم داره؟چرا دوست داشتم بگه؟م یچ دهیم رونینفسش و ب دهیش

 دوسش داشتم؟

یمشغول دونستمی_واال نمیفر   

کنار و  دمیو هول م یسمت درو فر رمیم کنمیو بلندش م رمیگیرو م دهیش دست

گمیم   

  چرت و پرت نگو_

_بداخالق چتهیفر   

سمت آشپزخونه میریم دهیبهش با ش تیاهم یب  ... 
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و رفت کمک دخترا دیکش رونیدستشو از دستم ب دهیش   

میع شداز ناهار دور هم تو سالن جم بعد   

شدن لمیسرگرم ف یگذاشتن و همگ لمیبچه ها ف و   

ز اشد و من و  میکه اول ناخواسته وارد زندگ یمن سرگرم نگاه کردن به دختر و

تماد آدم اع نیکه به بزرگتر یدر اورد و کم کم خودشو تو دلم جا داد من ییتنها

ودش نبودم وج مونیبودم کردم پش دهیکه دورم کش یوارید 4رو وارد  دهینداشتم ش

 ....آرامش بود و نبودش

الیو رونیاز جاش بلند شد رفت ب دهیش لمیف یوسطا   

 یشماره ناشناس ک هیاز  امکیپ هیبلند شد  میگوش یرفت؟چرا رفت؟ صدا کجا

نمیبود؟ بزار بب   

_ منتظرتم بوس  ایحتما ب شهیاز شش عصر شروع م یمهمون نامیش زمیسالم عز

یبا   

ش بود که بفهمم درد میانقدر حال یلوس بوس با یختره جمع شد اه اه د صورتم

زنمیم یپوزخند هیچ   

نگام  ارهیدر ن یبود کال مسخره باز دیبع یبود بچه ها ساکتن از فر بیعج

بغل دست سما نشسته بود و  ادیسمتش بلههه پس بگو چرا صداش در نم چرخهیم

بد  یلیحالش خ یبراش خوشحال بودم بعد از ناز وثید زدنیدر گوش هم حرف م

با خودش  ونستت نکهیهم یو فراموش کنه ول یناز تونهینم دونستمیبود خوب م

خوبه ادیکنار ب  ... 

گمیبود رو به بچه ها م 4 کنمینگاه به ساعت م هی   

_  خانما که دو دیبهتره خودتونو آماده کن شهیشروع م 6ساعت  یبچه ها مهمون

آماده بشن کشهیساعت طول م   

 الیو اطیحدختر تو  نیکجا موند ا نمیبب دهیدنبال ش رمیبا خنده م  نزنیم غیج دخترا

  نبود



اما کنارش نمشیبییم ایسمت در رمیم ..... 

ش چطور به خود زنهیحرف م دهیبود ؟ چرا داره با ش یک نیتو هم ا رهیم اخمام

 جرات داده؟

شهیتر م دیس اخمم شد هیشبیپسر د ادیم ادمیسمتشون از صداش  رمیم یعصب   

گفتیاومد که م یم صداش   

_ تنها؟؟؟ ای یکنیم یبا پدر مادرت زندگ ؟یکنیم یخانم کجا زندگ دهیخب ش  

گمیو م کنمیبلند م صدامو   

_ شما؟ یمفتش  

ترنسه( دمیو اون پسره )همون شب فهم دهیش  

گهیو م دهیاخمام آب دهنش و با صدا قورت م دنیبا د دهیسمتم ش گردنیم بر   

_ اسی  

گمیبهش م رو   

_ ه تو حرف نزنخف   

گپ دوستانه بود هی یکنی_چرا شلوغش مپسره ! 

گمیو م رمیگیم قشوی   

_ و کجا  یبا شما دوست بوده باشه اصال به تو چه مربوطه که با ک دهیش ادینم ادمی

ها؟ کنهیم یزندگ  

_قصپسره .... 

گمیوسط حرفشو م پرمیم   

_  یاومد نمیبیمباره آخره  گمیبهت اخطار دادم االنم م شبیبود د یقصدت هر چ

دختر نیسمت ا  



سمت  کشونمشیو م رمیگیرو م دهیمنتظر جواب ازش باشم دست ش نکهیا بدون

دهیش   

با اون  باشه حق نداره یجز من با کس دینبا دهیش دم؟آرهیترسیداغون بود م اعصابم

 پسر حرف بزنه ،حسودم؟

باشهههه یحق نداره نداره جز من با کس یچ هر   

وم تر دستم درد گرفتتورو خدا آر اسی_دهیش   

کنمیو بغلش م ستمیا یاز افکار و از دست دادنش م کالفه   

؟یکنیم کاریچ اسی_دهیش  

گمیو م کنمیدور کمرش حلقه م دستمو   

_ سییینگو ه یچیه دهیش سییییه   

و دستامو  بلعمیو م کشمیبو م قیو عطر تنشو عم بندمیچشامو م کنهیم سکوت

گمیو م کنمیمحکمتر دورش حلقه م   

_ ع ها؟مگه نگفتم حواستو جم یحرف بزن یا بهیغر چیبا ه یمگه نگفتم حق ندار

 کن ها؟

گهیبا بغض م دهیش  

_ نداشتم شیبخدا خودش اومد حرف زد من کار   

گمیتو چشماش و م زنمیو زل م رمیگیتو دست م بازوهاشو   

_ ؟یدیفهم یفکر کن یا گهیبه کس د یتو حق ندار   

گهیو م کنهیچشمام نگاه م تو   

 چرا؟_

؟ینداشتم بگم واقعا چرا؟بگم تو فقط مال من یجواب  

گمیو م الیسمت و رمیو م رمیگیم دستشو  



_ زارمیزندت نم گهیکه گفتم باره د نیهم   

لب گفت ریز   

  خودخواهه زورگو مغرور اه_

_ یمهمون میبر میکم کم آماده ش دیکم غر بزن با   

تو ناراحت بود میاتاق و باز کردم و رفت در   

مگفت   

_ ؟ شدهیچ  

گفت یناراحت با   

_ ام؟یمن ن شهیم  

گمیاخم م با   

_ ؟ینه تنها بمون  

 یانگار قراره اتفاق بد میجوریچرا  دونمینم امی_خوب من دوست ندارم بدهیش

وفتهیب   

گمیو م رمیگیسمتش دستشو تو دستم م رمیم   

_ باشه؟ میایزود م میریم دمینگران نباش قول م شهینم یزی؟چیچه اتفاق  

دهیباشه تکون م یبه معنا یو سر زنهیم یدلبخن   

گمیو م کشمیم لپشو   

_ رد سرم د ارمیمسکن ب هیپاشو لباساتو عوض کن کم کم آماده شو من برم  نیآفر

کنهیم   

خوامینم یزیممنون چ ؟ویموهامو برام بباف شهیفقط م شمی_باشه االن اماده مدهیش   

گمیو م زنمیم یروش لبخند به   



_ بافمیبرات م مایم یتا آماده ش   

گهیخنده م با   

_ بوس ییییمرس   

 هیمسکن و خوردنش  هیسمت آشپزخونه بعد از برداشتن  رمیو م دمیتکون م یسر

سمت اتاق رمیو م برمیهمراهم م دهیش یآب پرتقال برا وانیل   

تو هم رهیاخمام م شمیم یروبه روم عصب یصحنه  دنیبا د شمیاتاق که م وارد  

.... 
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کردیداشت موهاشو شونه م نهییآ یبه رو رو   

که براش گرفته بودم محشر شده بود  یمشک راهنیکم رو صورتش و پ شیآرا با

کرده بود جادیا شیمشک راهنیبا پ یتضاد قشنگ دشیسف یپاها   

تو چشم بود نشیبلور دویسف ی نهیس و   



خودمو  یسال سن و از وقت 27 نیخودم اعتراف کردم تو ا شیلحظه پ نیمن ا و

اگه بارها  ینتونسته بود منو جذب خودش کنه حت یدختر چیحسمو شناختم ه

ذاشتیم ارمیخودشو و تنشو در اخت   

منو جذب  شیصداقتش سادگ باشیسال سن با ظاهر ساده اما ز 17با  دهیش اما

تنش مأمن آرامشم بودخودش کرد و   .... 

 یسک دمیتنش فقط مال من بود و من اجازه نم شیسادگ تشیجذاب دهیش یها ییبایز

رو  زارمیشربت و م وانیسمتش ل رمیو م بندمیدرو م وفتهینگاهش به تن آرامشم ب

زیم   

رمیگیو م دستش   

دستش محکم گرفته بودم تیاز عصبان ادیآخش م یصدا که   

ته باز؟چ واشی اسی_آخ دهیش  

گمیرو لبش و م زارمیو م انگشتم   

_ شیییه  

گهیکه م راهنشیپ پیسمت ز رهیم دستم   

_ ؟یکنیم کاریچ اسی  

گمیم یدندونام عصب یال از   

_ الل شو شیییه   

کنهیترس سکوت م از   

رمیگیرو شونشو دست م یبندا کنمیباز م راهنشویپ پیز   

یفر یو صدا شهیدر باز م که  ... 

_ ـــــی ..... 

کنمیو باز م بندمیچشامو م  تیرص و عصبانح از   



زنمیم ادیو فر گردونمیبرم سرمو   

_ ـــــوونی؟ در داره حـــــ یفهمیخراب شدههههه در داره م نیا ییییییفر  

گهیناراحت م یفر   

_ آروم باش حواسم نبود دیببخش   

کنمیسمت در و قفلش م رمیم بندهیو درو م رهیم و   

؟ینطور باهاش حرف زدگناه داره چرا او اسی_دهیش  

گمیسمتش و م رمیم یعصب   

_ یو بره تو اتاق کس نیینندازه پا یسرشو مث چ یه رهیبگ ادی دیبا   

گردمیسمت کمد لباسا و دنبال لباس مناسب م رمیو م ارمیدر م راهنشویپ   

خب؟ یلباسمو در اورد ؟چرایکنیچکار م یدار یبگ شهیم اسی_دهیش  

گرد قهی دیسف رهنیپ هیو  یمشک یل 80شلوار قد  هی   

گمیدستش و م دمیسمتش و لباسارو م رمیو م ارمیم در   

  بپوش_

گهیتعجب م با   

_ لباسم چشه؟ نارو؟مگهیچرا ا  

دمیاما فشار نم شهیدستم دکر گلوش حلقه م یعصب  

_ فقط پاهات در اومده ستین شیزیچشه ها ؟ چشه؟چ   

با اون لباس هر  نیچجور انیمهموناشون ک ستیدر اومده ومعلوم ن نتیس و

به تنت زنهیزل م یکسکش ! 

 ای یدیفهم دهیبهش بندازه ش یجز من حق نداره نگاه یفقط مال منه کس تنت

 نـــــه؟؟؟؟



دهیآره تکون م یترس سرشو به معنا با  

  خوبه بپوش_

و  زنمیم کیگره کوچ هی رهنشویپ نییسمتش قسمت پا رمیم پوشهیم لباسارو

باال دمیسه ربع م ناشویآست   

نهییجلو آ یرو صندل نشونمشیو م رمیگیم دستشو   

دمیسرش مدل م یباال ریوبا گ بافمیموهاشو م و   

شو از خوِد موهاش موج داشت تافت زدم حالت ارمیم رونیاز موهاشو ب کهیت هی   و

  دست نده

 رمیگیگوش کنه از دستش م رهیگیگوشواره رو م بندمیدستم براش م دهیو م گردنبند

کنمیگوششو بوس م یگوشش و الله تو  زارمیو م   

گمیو آروم دم گوشش م زنمیم یو بوسه ا کشمیگردنشو بو م یرو و   

_ دهیبهشت و م یگردنت بو یدونیخودت هم نم یحت   

قشنگش ستاره بارونه یبهم چشما زنهیزل م نهییآ از   

ت سم رمیرسوا نشدمو کنترلم از دست ندادم م نیاز ا شتریبهش تا ب کنمیم پشت

ت سم گردمیو برم پوشمیو م ارمیو در م دمیسف رهنیو پ یام کت شلوار مشکلباس

گمیدر فکر فرو رفته م ی دهیو به ش نهییآ   

_ ؟یبلند ش یخوایخانم کوچولو نم  

با  رو تخت و نهیشیو بعد از زدن عطر م شهیبلند م رونیب ادیصدام از فکر م با

از خودش عکس گرفتن کنهیشروع م شیگوش   

گهیم دهیسمت در که ش رمین موهام و زدن عطر ممرتب کرد بعد   

_ صبر کن اسی   

و ر زارهیو سرشو م کنهیسمتم دستشو تو دستم قفل م ادیکه م ندازمیبش م ینگاه

رهیگیشونمو عکس م   



که گرفته بود یخبر بده و عکس نکهیا بدون   

بود دهیش یبود که نگاِه من به خنده  یحال در   

نیه دوربلبخند به لب  ب دهینگاه ش و   

ذوق گفت با   

_ چقدر قشنگ شد یاسی یییوا  

گمیم دمویتکون م یسر   

 غیدر اوردم قفلش و باز کردم که ج بمیو از ج یبرام بفرستش فرستاد گوش آره

به هوا رفت دهیش   

میزل زده به گوش نمیبیکه م کنمیتعجب نگاش م با   

و تخت که ر دهیعکس شکنارمه  دهیرفته بود ش ادمی یلعنت کنمیم مینگاه به گوش هی

بود میگوش نهیگرفته بود پس زم   

 نهیبب یاگه کس اسی نهیزم شیپ یعکس منه چرا گذاشت زهیچ نیا نیا اسی_دهیش

اسیپاکش کن  اسیزشته  اسی یچ  .... 

گمیوسط حرفش و م پرمیم کالفه   

_ قفل داره  زنهیدست نم یکس موی؟گوشیخورد اسیقرص  اسی اسی اسیاه بسه 

  نترس

رونیب میریو از اتاق م رمیگیشد دستشو م رید میرب ایب   

نت؟یپس زم یچرا گذاشت اسی_دهیش  

گمیو م کنمیم اخم   

_ نکن یفضول   

گهیو م کنهیم زونیو او لباش   

_ خوبه واال عکس منه ها شیییا  .... 



 یالیسمت و میریبا هم م یسمت سالن همه آماده بودن همگ میریکوچولو م هههه

نایش  ..... 
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کرد سمت سالن مونییاومد استقبالمون و راهنما نایش   

بودن ینفر 200بود مهمونا حدودا  یبزرگ یالیو   

م گفتکنه و رو به ییرایاز خدمتکار خواست پذ نایو ش میسمت نشست هیبچه ها  با  

_ زمیعز یمرس اسی یالم که اومدخوشح یلیخ   

گهیلب م ریکه ز دمیکه کنارم بود شن دهیش  

_ یریکبیو کوفت ا زمیعز   

خودمو کنترل کردم و گفتم یکوچولو خندم گرفت ول حسود   

_ حال و هواشون عوض شه کمیخواهش بخاطر بچه ها  اومدم    



مزنیر مبهتون س امیمن برم باز م دیخوش بگذرون دی_به هر حال خوش اومدنایش   

دمیتکون م یسر   

لب گفت ریز دهیباز ش که  

_ آب و هوام عوض شه بگو خودت  نجایا امیکه ن رمی، من بم یبرنگرد یبر

یایب یخواست   

دمیرو پاهاش و محکم فشارش م زارمیم دستمو   

گهیو آروم م رهیگیاز درد لبش و گاز م که   

_ یچته وحش  

گمیگوشش آروم م ریز   

_ حسود یوچولولب غر غر کن ک ریکم ز   

یدیغر غر کردم اشتباه شن ی_عه وا من کدهیش   

_ نه تو کردیآره عمم بود غر غر م   

دی_هوم شادهیش   

  بچه پررو شربتت و بخور_

کرد و گفت نییتخس سرشو باال پا دهیش   

  نوموخام_

_ نخور یاوک   

که  یکردم سمت بچه ها هر کدوم مشغول حرف زدن با هم بودن با آهنگ رومو

شد گذاشته   

اومد سمتم و گفت نایوسط ش ختنیر همه   

_ ؟یرقصینم اسی  



گمیو م دمیتکون م یسر   

  نه فعال باشه بعدا_

یهر طور راحت ی_اوکنایش   

سمتم رهیگیو م دارهیبرم یدنینوش زیرو م از   

  بفرما_

باال دمینفس م هیو  رمیگیدستش م از   

دستاشو مشت کرده بود دهیلبخند زل زده بود بهم و ش با   

گمیرو دستشو م زارمیو م دستم   

_ ه؟یچ یبرا یناراحت تیهمه حرص عصبان نیده؟ایچته تو ش  

گهیو م نییپا ندازهیم سرشو   

_ لطفا امیزود م رونیب کمیمن برم  یچیه   

_ امیصبر کن باهات ب یاوک   

گهیو م شهیبلند م دهیش   

_ امیزود م رمیم خوادینه نم   

 یمن حواسم پِ  یول زدیه بود و حرف مهم کنارم نشست نایبره ش زارمیم راحت

کرده بود رید کمیبود  دهیش   

گمیو م کنمیم نایبه ش رو   

_ االن امیم   

زمی_باشه عزنایش   

 باز اون پسره رو کنمیم اطینگاه تو ح هیسمت در سالن  رمیو کوفت م زمیعز

نمیبیم دهیکنار ش   



ده؟یکرده به ش لهی؟چرا پ خوادیم یچ نیا یلعنت  

کنه؟یم کاریچ نجایا نیا اصال  

ادیسمتشون صداشون م رمیم   

که یهست یمطمعنم تو همون یول دهیقصد مزاحمت ندارم ش نیبب رمی_من امپسره  

..... 

 ایبه همون پسره  کنمیو رو م رمیگیرو م دهیحرفشو ادامه بده دست ش زارمینم

ریام   

_ بهت اخطار بدم؟ دیبا گهیچند بار د  

بگم امخویم یچ دیلحظه گوش کن هی_ریام   

_ ه دفع گمیدختر نپلک باره آخره که م نیدور ا یبگ یخوایم یچ ستیبرام مهم ن

کشمتیم کنمیبعد تکرار نم  

سمت سالن رمیم یو عصب کشمیرو م دهیش دست   

حرفشو بزنه یچرا نزاشت اسی_دهیش   

گمیسمتش و م گردمیبرم تیاخم و عصبان با   

_ بده؟آره؟ ادشوشنهینزاشتم پ یخوشت اومده ازش ها؟ناراحت هیچ  

زنهیگرد شده اسمم و صدا م یچشا با   

_ ـــــاسی  

_ یباش گهید یمن مرده باشم بزارم با کس نکهیو مرگ مگر ا اسی   

یکنیاشتباه فکر م یبخدا دار اسی_دهیش   

 خفه فعال خفه_

وقت شام بود میکه نشسته بود ییسمت جا میریم   



 دمیسر کش کیو چند پ یدنیوشن زیرفتم سمت م دیکشیاشتها داشتم نه اعصابم م نه

ر هدراوردم و روشن کردم  گارمویبود س نیینشستم سرش پا دهیو برگشتم کنار ش

بعد از شام شدمیآروم نم کردمیم یکار   

اومد سمتم نایگذاشتن و ش آهنگ  

میبرقص میبر گذرمیازت نم گهید نباری_انایش   

اه زدم و همر یزخنددستش مشت شده بود انداختم پو یکه عصب دهیبه ش ینگاه مین

میرفتم برقص نایش   

 دهیشکه شده بود همه حواسم به  هیزیکه بود چ یقصد اومدم؟بچگانه بود؟هر چ از

  بود که زل زده بود به ما

با  یخواستیم شیساعت پ هیزد غم داشت چرا غم؟ تو که تا  شمینگاهش آت رنگ

ییییاون پسره....لعنت   

عاشقانش نبود یو پرتا من حواسم به چرت یول زدیحرف م نایش   

شوک زده دیتر شد و صورتمو بوس کیبهم نزد نایش   

زد و گفت یکردم که لبخند نگاهش   

_ وقته دوستت داشتم یلیمن دوستت دارم خ   

است کج نمیکجا رفت؟خواستم برم بب یاما نبود لعنت دهیسمت ش گردونمیبر م رومو

رستشو دور گردنم حلقه کرد و گفت نایکه ش   

_ گفتم؟ حواست کجاست؟ یچ یدیفهم زم؟اصالیکجا عز  

گمیم جیگ   

_ ؟یگفت یچ  

لباشو غنچه کرد و گفت نایش  

  با من باش من دوستت دارم_

گمیو م کنمیدستشو از دور گردنم باز م کنمیم اخم   



_ و دوست دارم یکیخودم  تونمینم  

_نکنه منظورت اون دختر بچه سنایش ! 

_ عال خوش بگذرهس ف دهیاون دختر بچه اسم داره اسمش ش   

 یکی نشسته بود چرا گفتم دهیکه ش ییمنتظر جواب باشم رفتم سمت جا نکهیا بدون

من که راحت  ست؟یدفاع کردم و نگفتم گه اون ن دهیو دوست دارم؟ چرا از ش

شب هی یبرا یباشم حت نایبا ش تونستمیم  ... 

حس  کنم ارونکیا تونستمینم دهیدروغ بگم با وجود ش تونستمیبه خودم که نم یول

دادیبهم دست م انتیخ   

حس نیلعنت به ا یلعنت  ... 

ز جشن ا یبدون خداحافظ الیو اطیبچه ها نه ح شینبود نه تو سالن نه پ دهیش نبود

اومدن دنبالم دنیبچه ها که فهم رونیزدم ب   

یلعنت یخبر نر یب یدختر؟مگه قول نداد یرفت ده؟کجایش یرفت کجا  .... 
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قطره  هی ینبود لعنت میرو گشت ایو اطراف و لب در الیتموم و میشد میبچه ها تقس با

ه بودمتر شد ونهیحالم دست خودم نبود از هر بار د نیآب شده بود رفته بود تو زم   

ب؟؟؟؟؟یشهر غر نیدنبالت بگردم تو ا کجارو یلعنت یبه من قول داده بود تو  

شیاخ گوش شیگوش   

در اوردم  نگام افتاد به عکسش و لب زدم مویگوش   

چند تا عکس و خاطره ازت برام بمونه هینزار فقط  نرو   

دهیش  .... 

ه ک یا نهییبود و شکوندم آ زیرو م لیوسا یگرفتم در دسترس نبود هر چ شمارشو

و  نهییدستم مشت شد و فرود اومد تو آ شدویم رهیرو که بهش خ دهیش یچهره 

شد بچه ها همه از سرصدا اومدن اتاق کهیهزار ت   

زدم داد   

_ نشه کمینزد یکس ادین یکس   

و گرفت و گفت میاومد سمتم دست خون یفر یول   

_  میبر ایب شهیم داشینباش پ ؟نگرانیچکار دستت کرد نیآروم باش بب اسی

الزمه هیدستت بخ مارستانیب   

و گفتم رونیب  دمیاز دستش کش ستمود   

_ ؟یفهمیم خوامیرو م دهیمن ش خوادیالزم نکرده نم   

من چکار کنم؟ ادیسرش ب ییوقت شب اگه بال نیدختر؟ا نیرفت ا کجا  

خون ازت رفته ادیز نمیبزار دستتو بب اسی_سما   

نگران نباش شهیم داشیحالش خوبه پ دهیکن ش باور   



گمیو م چونمیپیدور دستم م یدستمال کالفه  

_ شهیخوب م نمیخوبم ا خوادینم   

رونیب زنمیو از اتاق م دارمیو برم چییو سو یگوش   

گنیدر جواب بچه ها که م و   

_ ؟یریکجا م  

گمیم  

_ بگردم دهیدنبال ش رمیم   

تونمینم تونمینم دهیدنبال آرامشم من بدون ش زنمیلب م آروم   

نگ ز میسالن و که باز کردم گوشکه قبول نکردم در  انیها خواستن همراهم ب بچه

  خورد

ناشناس بود برداشتم شماره   

_ د؟ییبله بفرما  

_ ـــــاسی   

زنمیم داد  

_  یعنتل یمگه قرار نبود بدون خبر نر دهیش ه؟یشماره ک نیتو ا ییکجا ییتو دهیش

دههههه؟؟؟؟یش ییهـــــان ؟ کجـــــا  

گهیم یحال یو با ب خندهیم   

_ امون بده خب اسی   

گمیم نگران   

_ ؟یجون به لبم کرد شدهیچرا صدات گرفته س چ دهیش  

گهیبغض م با  



_ برم نایبا ا خوامیمنو ببر من نم نجایا ایب اسی   

گمیم متعجب   

_ ؟ ایبا ک دهیش یگیم یچ   

زنمیم داد   

_ نکن ونمید یید جون بکن بگو کجا   

مارستانی_بدهیش .... 

گمیم ناباور   

_ مارستان؟یچرا ب  

نم یِ ناج ایلطفا ب ایبهت فقط ب گمیخودتو برسون م عیسرتورو خدا  اسی_ دهیش   

دهیمِن ش یاز گفتن ناج ادیبه لبم م یلبخند   

گمیم عیکجاست سر نکهیا یآور ادی با   

_ امیم زمیاالن عز امیم   

و قطع کردم و در جواب بچه ها یگوش   

انیهمشون همرام م دمیمخاصر جواب م شدهیچ که   

مارستانیسمت ب میریم  .... 

کنمیدرو که باز م میکنیم دایپرس و جو اتاقشو پ اب   

کنه؟یم یچه غلط نجایا ن؟یباز هم ا نمیبیم رویام  

 یرونبا یبا چشا دهیرو تخت نشسته و ش دهیکه کنار ش رمردیپ هیبه  وفتهیم نگام

  زل زده بهش

سما  و گفتنِ  ی هیگر یصدا با  

شده؟ یبرات چ رمیبم ی_خواهرسما  



باال پرهیابروهاش م دنمونیبا د ریسمتمون ام گردنیبرم   

دهیبه ش دمیو نگامو م کنمیم اخم   

گهیرو به من م هیو با گر زنهیم یلبخند تلخ دهیش   

_ بهت گفتم؟ ادتهیپدر بزرگمه پدر مادرمه  شونیا اسی  

میافتاد ما وجود دار ادشونیمامانم ُمرد  یوقت   

گهیو م خندهیم   

_ من بدبخت میتیکدوم ما؟ فقط من مِن    

تورو  ریام نکهینکردم تا ا داتونیدنبالتون گشتم پ یلیخ مونمی_دخترم من پشرمردیپ

دم دا حیمن که برات توض ییتو فهمهیبا خالش که مادرته م ادتیو شباهت ز دهید

تا جبران کنم نجامیاالن ا ... 

کنمیکه زده شد گوش م ییبه حرفا ناباور   

رو ببره؟ دهی؟ ش یچ یعنیجبران کنه؟ خوادیم   

من چکار کنم؟بدون آرامشم چکار کنم؟ پس  

قلبم چکار کنم؟ با  

رونیب امیاز فکر م دهیش یصدا با   

لطفا دیتنهامون بزار شهی_مدهیش   

 دهیشلبخند زل زده بود به  هیبا  ریام یسمت در ول رهیم شهیبزرگش بلند م پدر

نگاش نکن نطوریا یلعنت   

گمیرو بهش م یعصب   

_ ونریتو هم ب یعنی رونیگفت ب ! 

گهیم دهیو رو به ش ندازهیبهم م ینگاه   

_ نمتیبیفعال دختر خاله م   



اما دمیحرص دندونانو به هم فشار م از  

اورد خندم گرفت یکه اداشو در م دهیش دنید با   

ت که راح رونیو رفتن ب  دنیسمتش و بچه ها دنبالم حال و احوالش و پرس رفتم

میباش .... 

نشستم با بغض گفت کنارش   

_ ؟یرا بهم نگفتچ اسی  

گمیتعجب م با   

_ ده؟یو بهت نگفتم ش یچ  

گفت ختیریکه اشکاش رو صورتش م یدر حال دهیش  

_ بابام ُمرده یچرا نگفت   

گمیو م رمیگیدستشو م ییییلعنت   

_ تر حالت به یوقت خواستمیتو حالت بد بود م یول دهیقصدم پنهون کردنش نبود ش

  شد بهت بگم باور کن

و گفتزد یلبخند هیگر ونیم   

  باورت دارم_

ش دستم ک با دستمال بسته بودمش نگران از جا دنیبا د زنمیم یروش لبخند به

گهیو م شهیم  زیخ مین  

_ شدهیچ هیدستت دستت چرا خون اسسی  

گمیو م خوابونمشیتخت م رو   

_ یبودم تو نبود ینشده عصب یزیچ دهیآروم باش ش   

یخبر نر یب یبودم قول داده بود نگران   

زل زد بهم و گفت شیناز بارون یاچشم با   



  سر قولم بودم بهت زنگ زدم_

زنمیباال و رو انگشتاش بوسه م ارمیم دستشو   

لب گفت ریز دهیش  

_ یکارو نکن لعنت نینکن با من ا   

و گفت؟چرا نیا چرا  ! 

_ ؟یسر در اورد مارستانیشد که از ب یچ یبگ یخواینم دهیش  
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گهیو م چرخونهیسمت پنجره م سرشو   

_ اون خونه داشت خفم  یچون هوا رونیفقط بدون رفتم ب اسیازم نپرس چرا 

الیکه حالم خوب شد برگشتم سمت و کمی ایرفتم کنار در کردیم  

رونیاومد ب یم الیاز و نیکه داشت با ماش ریام و  

 الینبود اما به در و دیبرخورد کردم ضربه شد نیبا ماش هویچطور شد  نمدوینم

 خوردم و از هوش رفتم



مرد باال سرم ریو اون پ ریبودم و ام نجایکه باز کردم ا چشم  ... 

اسیبود  نیبهم بگه ا خواستیم ریکه ام یحرف اون   

چهرم براش اشنا بوده و مادر من شهال دهیمنو که د    

مطمعن شده بود چون به پدر  یشب مهمون یشک داشته ول شهیم ریام ی خاله

بود دهیمامان و د یبزرگم اطالع داده بود و عکسا  ... 

خوشحال باشم که  دیاالن با دونمیم یحس چیبهشون ندارم ه یحس چیمن ه اسی

 سای ستمیمن خوشحال ن یگاهم باشن ول هیتک توننیکردم که م دایپ یخانواده ا

چرا!؟ دونمینم  

 گهیسرم اومد اگه د دمیترسیکه م یزیو از چ کردمیقت به حرفاش گوش مد با

؟یبمونه چ شمیپ دهینزارن ش  

اک رو پ دهیش یاشکا وفتمیبودنم م میبرگه ق ادهیباشه اون پدر بزرگشه  یچ هر

گمیو رو بهش م کنمیم   

_ باشه؟ یبا دقت به سوالم جواب بد خوامیم دهیش  

گهیو م دهیتکون م یسر   

  باش_

_ گاه هیخانواده و تک هیفرصته  نیاالن بهتر دهیش   

که از شرت راحت بشم گمیم ناروینکن ا فکر   

وست دو  ادیاز نگاه کردناش به تو بدم م ریمن از ام ستین نطوریعنوان ا چیه به

تو  یاز وقت یبر شمیکه دوست ندارم از پ کنمیآره اعتراف م یبر شمیندارم از پ

نها تندارم بخاطر خودم و  نویمن حق ا یاومدم ولدر  ییخونم من از تنها یاومد

 یااگه نخو یول دمیبهت حق م یبر نباهاشو یخراب کنم اگه بخوا ندتوینبودنم آ

یبر   

 تونمیم لمیو وک یقانون یاگه مجبورت کنن با برگه ها یمجبورت کنن حت توننینم

خودم نگهت دارم شیپ  ... 



حرفام چشاش برق زد و گفت دنیبا شن دهیش   

_ یکم نذاشت یزیتو برام چ اسی یگاه من هیتو تک   

ادامه دادم و کنکور دادم همه به لطف تو بود درسمو   

 کنمیم یبیمن با اونا احساس غر اسی یگذاشت ارمیکه خواستم در اخت یچ هر

نزار منو ببرن کنمیخواهش م  

گمیو م بوسمیموهاشو م یرو   

_  نگران ادامش یانتخاب کرد فکر نکن حاال که با من بودن و زایچ نیتو به ا

  نباش استراحت کن

رونیب زنمیاز اتاق م بندهیو چشماشو م زنهیم یلبخند   

شنیبلند م دنمیها با د بچه   

گمیبهشون م رو   

_ که مرخص شد دهیخونه من هستم ش دیبچه ها شما بر   

خونه ارمشیم  ... 

وسط و گفت دیپر ریموقع ام همون   

_ ما یکه بهش تعلق داره خونه  رهیم ییجا ادینم ییبا شما جا دهیش یول   

گمیو م کنمیم اخم   

_ ماست یما تو خونه  شیجاش پ دهیش   

در با پ دهیش یزنده س و سرپرست دهی_فکر کنم هنوز متوجه نشده پدربزرگ شریام

ادینم ییبزرگشه اون با تو جا   

گمیسمتش و م رمیگیسمتش و انگشت اشارمو م رمیم یعصب   

_ ادیپس برو بگو بزرگترت ب یتسیتو پدر بزرگش ن   

بچه جون برو   



گهیم لکسیبا خنده و ر ریام   

_ گفتم قتویندارم حق ییمن دعوا   

هه یخبر ندار زنمیبهش م یدلم پوزخند تو   

گمیبهش م رو   

_ کنمیمنم با بچه ها دعوا نم   

 یزیو چ کردیما گوش م یمدت پدر بزرگش با دقت داشت به حرفا تموم

تتعجب داش یگفتجاینم  

گمیرو به بچه ها م الیخیب    

_ خونه ؟ دیمگه نگفتم شما بر  

من بمونم؟ یخوای_میفر  

_ دیگفتم نه بر   

و  تماس گرفتم لمیبه وک مارستانیبچه ها  رفتم سمت محوطه ب یاز خداحافظ بعد

  موضوع و بهش اطالع دادم و قرار شد خودشو تا شب برسونه

هه یریآرامشمو ازم بگرو  دهیش یخوایچطور م نمیبب ریاقا ام خوبه   

سمت اتاق رمیو م کنمیم دیخر دهیش یبوفه برا از   

ه خوب زدنیکنارش نشسته بود و با هم حرف م دهیپدر بزرگ ش کنمیکه باز م درو

یازم دور بش زارمینم یول دهیش یشیم یمیکم کم صم   

 ریام یو درست جلو دهیسمت ش رمیم دهیبا لبخند زل زده بود به ش یعوض ریام و

ود رو که رو تخت ب دهینداشته باشه با اخم شال ش یدید دهیکه به ش ستمیا یم

 یخندو لب کردیپدر بزرگش با دقت به کارام نگاه م  زارمیو رو سرش  م دارمیبرم

زدیم   

وقت  چیمن ه رمیگیحرفمو پس م شهیکه کردم شرمم م یاز فکر ونستیکنم د فکر

کنمینم نیبه بزرگترم توه  .... 



ادیکه به حرف م دمیواب لبخندشو  ملبخند ج با   

_ جوون؟ هیاسمت چ  

گمیو م زنمیبه لحن مهربونش م یلبخند   

_ هستم اسی   

گهیو م دهیتکون م یسر   

_ منه فکر کنم خوب  ی( هم نوه کنهیاشاره م ری)به پشت ام شونمیخوشبختم ا

دیمثل هم هست ییجورا هیچون  دیهمو درک کن دیبتون  .... 

ظورش بخاطر ظاهرم و متفاوت بودنم مثل نوه'شهمن دمیو فهم منظورش  ... 
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گهیو م کشهیو رو موهاش دست م کنهیم دهیبه ش رو   

_ دختر شهال هم کردمیفکر نم یول  .... 

هگیو با خنده رو به من م زنهیحرفشو نم ادامه   

_ هیفکر کنم ارث   



بود نییهم سکوت کرده بود و سرش پا دهیمن سخت بود ش یبود برا یبد تیموقع   

گهیو م شهیبا خنده از جاش بلند م دهیش پدربزرگ   

_ رو  دهیبخورم تا ش ییهوا هیمن برم  دیشد فکر کنم االن معذب نیجو سنگ

  مرخص کنن

گهیرو به من م و   

_ شن و باهاش آشنا ب ننشیحق دارن بب شیده مادرخانوا ادیما م شیامشب پ دهیش

 یرابخاجبارم درباره مادرش باعث  باری کنمیرو اجبار به موندن نم دهیمن ش یول

شد شیزندگ  ... 

دهیتکون م یسر یناراحت با   

پدر بزرگ ی_ولریام  .... 

گهیبزرگش رو بهش م پدر   

_ الیخیپسر ب گسید یکیدلش با  .... 

بود؟ یکه زد چ یحرف سمت در منظورش از رهیم و  

خند با لب دهیبخوره و ش دمیبهش م دمیکه خر ییایو از خوراک نمیشیم دهیش کنار

کردینگام م   

رونیکه ناراحت از اتاق زدب ریلحظه نگام افتاد به ام هی   

گمیم دهیباال و رو به ش دیپر ابروهام  

_ بهت نگفته؟ یزیپسره چ نیراستشو بگو ا دهیش  

گهیبا تعجب م دهیش   

_ ؟یمثال چ  

گمیم کالفه  

_ نایدوست داشتن و ا دونمیچه م   



گهیبا خنده و تعجب م دهیش   

_ به ادم زنهیانگار خله فقط زل م نینه بابا اصال ا   

گمیم یلب عصب ریز   

_ احساسش بهت متفاوته ستیخل ن  

_هانننن؟دهیش  

گمیدستش و م دمیشربت و م دمویتکون م یسر   

_ باهاشون امشب؟ یریبخور م یچیه  

مظلوم کردو گفت اشوچش  

_ ؟یایتو هم ب شهیم  

گمیو م کشمیم دماغشو   

_ خب  یول یبر ریبخصوص با وجود ام زارمیبه من باشه که تا خونشونم نم

برمتیم امیزشته  تو برو فردا خودم م امیمن ب ستیو ممکن ن شهینم  

گهیو م شهیم زونیآو لباش   

  باش_

بوسمیسمتش و لباشو م شمیقرار خم م یب   

تو ادیم ریو ام شهیباز م در که   

 خرمگس

گهیم یو با ناراحت کنهیبعد اخم م شهیشوک زده م کمی دنمونید با   

_ دیمرخص میبر دیخانم اماده ش دهیش   

فقط  دهیخان بفهم ش ریام  بوسمیرو م دهیش یشونیپ شمیسر لجش خم م یعخ هه

  مال منه هه



گفت دهیدر اومد ش دنیکوب یصدا   

_ گهیچش بود د نیوا ا   

گمیلباسشو بپوشه  و م کنمیم کمکش   

_ تو فکرتو مشغول اون نکن کوچولو یچیه   

گهیو با ناز م خندهیم طونیش  

_ ؟یمشغول تو چ  

و  چسبونمشیو به خودم م رمیگیکمرشو م زنهیچشام مطمعنم برق م لرزهیم دلم

گمیم   

_ نجایا یدید هوینکن  یطونیش  .... 

گهیو م پرهیحرفم م وسط  

_ جنبه نباش یب ایح یب نییییه   

گمیو آروم م بوسمیم یو طوالن شیشونیپ   

_ جنبم یدر برابر تو آره ب   

 ارستانمیاز ب رونیب میریتو راه رو نبودن م رونیب میریاز اتاق م رمویگیم دستشو

نیداده بود به ماش هیتک ریبود و ام نیپدربزرگش تو ماش   

دستمو محکم گرفت و نگهم داشت دهیسمتشون ش رفتم   

بغض کرده بود کنمیبهش م ینگاه   

_ ؟یچرا بغض کرد دهیش شدهیچ  

استرس دارم  ترسمیم شهیروم نم کشمیخجالت م دونمیمن نرم؟من نم شهی_مدهیش

یاومد یکاش باهام م   

گمیو م زنمیبه روش م یلبخند   



_  خوانیاونا هم آدمن مثل ما نم ؟یچ یبرا ؟استرسیبترس یچ یبرا زمیعز

؟یباهاشون آشنا ش یق دارن تو دوست ندارح ننتیبب خوانیبخورنت که م  

ترسمیچرا استرس دارم م دونمینم ی_اوم دوست دارم ولدهیش   

_  امیخودم ب دمیبهم زنگ بزن قول م یشد تیبرو اگه اذ ستین یزینترس چ

 دنبالت ببرمت باشه؟

گهیو م دهیتکون م یسر   

  باشه_

و و ر نهیبش زارمیمو  کنمیدرو باز م نیسمت ماش برمشیدستش و م دمیم شویگوش

گمیبه پدر بزرگش م   

_ استرس داره کمی دیلطفا مراقبش باش   

گهیو م زنهیم یلبخند   

_ چشم یقدمت به رو ایتو هم ب یحواسم بهش هست جوون دوست دار   

_ تونییخوشحال شدم از آشنا شمیممنون مزاحم نم   

اجازه با   

_خدا به همرات جووندهیش پدربزرگ   

زنمیلب م دهیبه ش رو   

 مواظب خودت باش_

زنهیم لب   

  باشه_

فرستهیو برام بوس م کنهیلباشو غنچه م و   



وم تم الیو گردمیو برم شمیسوار م نیسمت ماش رمیو م زنمیم طنتشیبه ش یلبخند

فراتر  دهیشبودم حسم به  دهیباور رس نیو به ا دونستمیبود م دهیش شیمدت فکرم پ

بزارم بمونه دیبودنه نبا یاز حس حام   

و  یهمه چ لمیبا وک نانیاما محض اطم کنمیپدربزرگش گفت اجبارش نم رستهد

  هماهنگ کردم

دادم که شب خونه پدربزرگش  حیکوتاه توض دهیبه سوال بچه ها درباره ش و

مونهیم ... 

ل زآهنگ گذاشتم و  هیدر اوردم  مویمشروب و بردم و رفتم سمت اتاق گوش شهیش

 شتریب یهر چ دنیکش گاریخوردن و س و شروع کردم به دهیشزدم به عکس 

شدمیدلتنگ ترش م شدمیم دهیغرق عکس ش   

خودم اعتراف کردم  شیشب پ نیلحظه تو هم نیآغوشش خنده هاش و هم دلتنگ

 هی یتا به قول فر ارمیپس به دستش م خوامیدر کنارم م شهیهم یرو برا دهیمن ش

ا ت دمیم حیکنم پس ترجچند سال عمر  ستیمعلوم ن ستینشم سنم کم ن مونیروز پش

با  ستیحس ن یهم به من ب دهیکه ش دمیمن باشه و خوب فهم یبرا دهیزندم ش یوقت

چه مثل ب رمیگیرو بغل م لمهیکه تو موبا دهیو عکس ش زنمیم یافکار لبخند نیا

 دهیش ادیو پر شورن شده بودم چشامو با  شنیکه تازه عاشق م یرستانیدب یها

رمیو به خواب م بندمیم  .... 
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 یبا کس بهیاومد عج یاومد کاش باهام م نیهمراهم تا ماش اسیکه شدم  مرخص

 اسینه نه  بهیغر هیکه از پوست و گوشت و استخونم بود راحت نبودم اما با 

 یزمان نبودن امیهمه سال اونا نبودن تو سخت نیحق داشتم انبود راحت بودم  بهیغر

و  میشد و زندگ میناج اسی یلبابت قرضش داد نبودن و یعوض هیکه پدرم منو به 

  یبعص ریاز حرف زدنم با ام اسی نکهیبعد از ا وفتمیم شبید ادینجات داد ... 

دشیبوس نایش یوقت دیرقص نایش یریاکب یشد  رفت با اون دختره    

 ایرو رفتم سمت د رونیزدم ب الیتحمل اون فضا رو نداشتم از و دیکش ریت قلبم

که آروم شدم برگشتم یکم   

شدیداشت خارج م نشیبا ماش ریهمزمان ام الیو سمت   

برخورد کردم و پرت شدم سمت  نیبا ماش یقسمت هر چ دیچطور شد شا دونمینم

بودم مارستانیچشامو باز کردم ب یوقت دمینفهم یزیچ گهید الیدر و   

پدر بزرگمه باهام حرف زد گفتیکه م یرمردیپ رویام و   

رم بب ادیاز  تونستمینم یبمونم گفت پدرم ُمرده ناراحت شدم ول ششونیپ خواست

 .... کاراشو

اس؟یاز  یدور دیما بمون قلبم لرز شیگفت پ یوقت  

ران بود نگ یلک مارستانیب ادیافتادم زنگش زدم و خواستم ب اسی ادهی تونستمینم نه

نه قند بمونم تو دلم کارخو ششیگفت دوست داره پ یخبر نرم وقت یقول داده بودم ب

بم لرو  یلبخند اسی ادیتو دلم روشن شد با  یدینور ام یلیآب شد خوشحال شدم خ

  اومد

گهیچشههه د نیزل زده بهم ا نهییاز آ ریام دمید که   

ستم و گرفت و گفتاسترس داشتم پدربزرگ د میدیربع رس هیاز  بعد   



_ ننتیرنگ به روت نمونده دختر نترس همه منتظرن بب  

بزرگ و  اطیح میشیوارد خونه م ریو همراه پدر بزرگ و ام دمیتکون م یسر 

زل زده بودم به گال ییییلیقشنگ بود خ یلیبود پر از گل خ یقشنگ   

به خودم اومدم ریام یصدا با   

؟ی_گالرو دوست دارریام  

گمیو م زنمیم یلبخند   

  آره قشنگن_

؟یو چ اسی_ریام  

گمیسمتش و با تعجب  م گردمیبرم   

_ ؟یچ اسی  

گهیبه چشام و م زنهیو زل م زنهیم یتلخ لبخند . 

_ یدوستش دار  

گمیم دستپاچه   

_ زهینه اون چ یگیم یچ   

گهیو م خندهیم پرهیحرفم م وسط   

_ تو  یرفتیم یتکه داش یشب اول یاشتباه باشه گفتنش ول دیشا یبگ یزیچ خوادینم

یدار یخاص ییبایز یسادگ نیدر ع دیچشمات لرز دنیآب و گرفتمت دلم با د  .... 

سرخ شدم و گفتیخجالت و از حرفاش که راحت م از   

زور گفتم به   

_ پدر بزرگ حتما منتظره میبر  

گهیو م دهیتکون م یسر   



_ میبر یخوب حرفو عوض کرد   

بودم با حرفاش معذب تر شدم معذب   

و  آشنا شدم همه مهربون بودن میخانواده مادر یبا تک تک اعضا میشدکه  وارد

شدیم داتونیمامان زنده بود پ یکاش زودتر وقت خوردمیو م نیتو دلم حسرت ا  ... 

رمیفاکتور بگ رویام یبود البته اگه نگاه ها یخوب شب   

 دهیفهم اسیپس  کردمیم یحسش بدتر ازش دور دنیباهاش راحت نبودم با فهم 

من هر جا بودم  رتشیغ یکه شالمو انداخت سرم دلم ضعف رفت برا یزمان بود

ه؟گیشهر د هیکنم و تو  یبدون اون زندگ تونستمیچطور م کردیرهام نم اسیفکر   

شب که همه رفتن بخوابن پدر بزرگ باهام حرف زد آخر   

من  یکرد و برا یدر حق مادرم کوتاه یباشم و هر چ نجایدوست داره ا گفت

 شهیو هم کنهیم تمیاگه نمونم باز حما یحت ستیدر کار ن یکنه گفت اجبارجبران 

حواسش بهم هست و گفت االن جواب نده برو استراحت کن و خوب فکراتو بکن 

  فردا بهم جواب بده

باور  نیو به ا شدمیدلتنگ آغوشش م اسیدلتنگ  گذشتیکه م هیمن هر ثان و

بمونم نجایا تونمیکه نم دمیرس   

 کردیمعذبم م ریاحساس ام یباهام نداشتن همه مهربون بودن ول یار بدرفت درسته

گرفتم ممویو من تصم کردیم ونمید اسیاز  ییفکر جدا نیو جدا از ا  .... 

رمیو به خواب م بندمیچشام و م اسی ادی با  ... 

بود اسی پرمیاز خواب م میگوش یبا صدا صبح   

دمیآلود جواب م خواب  

  هوم_

وچولوک ی_هنوز خواباسی   

_ شمیپ یایم اسیاوهوم    



گهیو م خندهیم   

_ کوچولو یدلتنگم شد یهنوز چشاتو باز نکرد   

ارمیبار به زبون م نیاول یو برا رهیخندش دلم ضعف م یصدا از  

_ دلم کوچولو شده یلیاوهوم خ   

آروم جواب داد اسی   

_ امیبرام آدرس و بفرست م زمیعز امیدل کوچولوت بشم م یفدا   

رهیگفتنش دلم ضعف م زمیزدنش و عزطرز حرف  از   

گمیو م کشمیم یکوتاه غیج و   

  دوستت دارم_

امیبه خودم م هوی   

_ نیییییه  

از خجالت  دیرسینفس هاش به گوشم م یفقط صدا  زدیحرف نم اسی شمیم ساکت

کنمیو قطع م یگوش   

تو سر خودم و گفتم زدم   

_ جنبه یخاک تو سرت ب   

  اه اصن خوب کردم گفتم_

_ چطور تو چشاش نگاه کنم؟ یوا  

شت زچه  یبود وا 10ساعت  شمیخل شدم از جام بلند م ایتو سر خودم ب زنمیم باز

 ونریب رمیم میو با گوش شورمیدختره چقدر تنبله دست صورتمو م نیا گنیاالن م

 .... فکر کنم همشون  رفتن خونه هاشون

 



 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.09.19 00:34] 

# ینـــاجــ  

#part_104 

 

نشسته بود یسمت سالن پدر بزرگ رو صندل رمیم   

گمیو م کنمیسمتش بوسش م رمیم   

_ ییسالم بابا   

گهیو م زنهیم یلبخند   

  سالم گل دختر_

س انقدر مهربون بود که زود  باهاش احسا یاولش باهاش راحت نبودم ول درسته

دیمادرمو طرد کرد یمهربون نیر شما به اچطو دمیازش پرس یکردم و وقت یراحت   

 زد و گفت من طردش نکردم من با ازدواج مادرت با پدرت مخالف بودم یلبخند

ت مخالفت کردم پدر ینبود مادرت عاشق بود و کور و وقت یچون پدرت ادم درست

کرد دخترم باهاش فرار کنه  یبا حرفاش دختر ساده و عاشقمو گول زد و کار

گشتم دنبالشون یلیخ   

کردم کار از کار گذشته بود داشیپ یوقت اما   

م خواستم مدتها بعد باز دنبالشون گشت یحق نداره پاشو بزاره خونم ول گهیگفتم د و

  دخترمو برگردونم



راغتون اومدم س یو وقت دیتهران دیمدت قبل خبر رس هی نکهینبود که نبود تا ا یول

 مویسرت اورده تموم سع ییچه بال دمیفهم یو پدرت مرده بود و وقت یتو نبود

گفت و  و از تو برام شمیاومد پ ریشب ام هیباز نتونستم تا  یکنم ول داتیکردم پ

یدونیشو خودت م هیبق .... 

رونیب امیپدر بزرگ از فکر م یصدا با  

؟یصبحونه بخور یخواینم زمی_عزپدربزرگ  

گمیتو سرم و م زنمیم  

_ بفرستم؟ اسی یبرا دیو بگر نجایآدرس ا شهیرفت م ادمی ییآخ بابا  

فرستمیم اسی یبرا دهیو آدرس و بهم م زنهیم یلبخند   

 ممیاز تصم یو وقت خورمیسمت آشپزخونه صبحونه م رمیم ییبابا ییبا راهنما و

شهیناراحت م گمیبراش م   

 کنمیو خرج و مخارجت و من پرداخت م نهیهز یدرستو ادامه بد دیکه با گهیم اما

ظر که منو فرستاد کالس کنکور و کنکور دادم و منت گمیم اسیبراش از  یو وقت

م باز اما پوالمو تو حساب جداگونه که برا کنمیکار م ششیپ نکهیا میجواب کنکور

 و گفته اون پس دهیخودش م موبهشون دست بزنم مخارج زارهیکرده گذاشته ونم

 گمیم ییبابا یکه با شور و ذوق برا یو هر حرف خورهیانداز بعد ها به دردت م

و لبخند رو لبش نمیبیو تو چشماش م نیاون برق تحس  ... 

که زده شد به سرعت رفتم سمت در که بازش کنم زنگ   

با خنده گفت ییکه بابا وفتمیبود ب کینزد   

_ ستیول کنت ن دمیکه من د یاون کنهیهول نکن فرار نم   

کنمیدرو باز م رمیو آروم م ریخجالت سر به ز با   

کنهیبغلش که دستشو دورم حلقه م پرمیخواسته م نا اسی دنید با   

_ اسی یییکه اومد یمرس   



گهیو م کشهیو دماغمو م کنهیاز خودش جدا م منو  

_ م؟یبر یهنوز آماده نشد  

گمیو م رمیگیم دستشو   

_ االن شمیآماده م گفتمیم ییتو داشتم از تو برا بابا ایب   

ایبرو ب مونمیمنتظر م نجای_ااسی   

گمیو م کنمیم اخم   

_ ؟؟؟یسالم کن ییبه بابا یاینم  

گهیو م ادیو دنبالم م دهیتکون م یخنده سر با  

_ میکوچولومون هم هست ییِ نخواستم مزاحم شم وگرنه ما چاکر بابا   

 رمیم زارمیبا پدر بزرگ تنهاشون م یتو بعد از احوال پرس ارمشیخنده و ناز م با

  آماده شم

 دادیسر تکون م اسیو  گفتیم ییزایچ هی اسیبرگشتم پدر بزرگ داشت به  یوقت

حرفشو قطع کرد مشکوک زل زدم بهشون ششونیپ دمیرس یوقت   

انگار نه انگار نم پس ندادن اهههههه یول   

 یلکتو راه  الیسمت و میرفت اسیبا پدر بزرگ و سفارشاتش با  یاز خداحافظ بعد

به هم و گفت حرفا مردونس گفتنیم ینگفت چ یرو مخش رفتم ول   

ششششییا  .... 

ودم شب نب هیکردن خوبه  یبچه ها تک تک بغلم کردن و ابراز دلتنگ الیو میدیرس

  ها خخخخ

تهران میگردیاعالم کرد عصر برم اسی یچرا ول دونمینم   

چرا دونمیهفته هم نشده بود نم هیهنوز  سفرمون   

دمیپرس اسیاز  یبچه ها مخالفت نکردن و وقت    



بود که نیفقط ا جوابش   

_ گرفتیرو ازم م گهید یکیبار دوم داشت  یل براشما   

تهران میبمونم بهتره برگرد نجایا گهیندارم د دوست   

راحت ترم اونجا   

ز ترس ا نکهیا دیته دلم خوشحال شدم و قلبم با حرفش لرز ینکردم ول یمخالفت

کنمیم یپرداز ایمن دارم رو دیدست دادنم و داشت برام لذت بخش بود شا   

بود ایرو نیبرام قشنگ تر ایرو نیهم اما .... 

و  میو سمت تهران راه افتاد میو جمع کرد لیاز ناهارو استراحت کوتاه وسا بعد

  باز من خوابم برد خو خسته بودم خخخخ

باز کردم مهیبغلم کرد چشامو ن یکس نکهیاحساس ا با   

بود آروم گفتم اسی   

_ اسی میریکجا م  

گفت آروم   

_ تو خونه میریم میاالن دارو  میدیخانم خوش خواب رس   

گمیو م بندمیو م چشام   

  هوم_

گفت اسی  

_ نه؟ یراحت  

 هومممم_

_بچه پررواسی   

دمیو باز خواب دمیبسته خند چشم  ...... 
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 به ساعت کردم ینگاه دمیخواب پر اومد از یم رونیکه از ب ییبا صداها صبح

ه بارم نیخخخ انگار اول دمیبود چقدر خواب 11:30صبح نبود ساعت  نمیاوه همچ

لن با تعجب به سا رونیدست و صورتمو شستم و از اتاق رفتم ب دمیخوابیم ادیز

چخبر  نجایشده بود ا دهیچ  زیو م یبود و دور تا دور سالن صندل ینگاه کردم خال

 /:بود

اومد رفتم سمت آشپزخونه یپزخونه صدا مآش از   

با  کردنیبحث م یزیچ هیو سر  زدنیو سما نشسته بودن و حرف م یو فر اسی

شنیصدام ساکت م دنیشن   

  سالم_

گهیو م کنهیسمتم بوسم م ادیم سما   

_ یمعرفت خوب یب یِ سالم آبج   

گمیو م کنمینازک م یچشم پشت   

_ رفت ادتیمنو  یردک دایتو تا جفتت و پ ای معرفتمیمن ب  



گهیو م کنهیسمتم لپمو بوس م ادیبا خنده م یفر   

_ حسود ی کهیکوچ یجووون آبج   

گمیتو شکمش و م زنمیم   

_ یییییخودت   

گهیو آخ م رهیگیو م شکمش   

گمیکه با لبخند رو لبش فقط تماشاگر بود م اسیسمت  کنمیم رو   

_ چخبره نجایا اسی   

کنهیو سما اشاره م یبه فر اسی کنمیبه سالن اشاره م و   

گهیم و   

_  کیجشن کوچ هیدوتا عاشقاس قراره به افتخار رل زدنشون  نیا یمهمون

د شبر طرف  تیدعوتن حاال اگه فضول پیو چند تا از دوستان و بچه ها اک رنیبگ

میکار دار یناهار بخور کل ایب   

گمیو م کنمیم نهیو رو به اون تا بوز دمیتکون م یسر   

_ دیشد یکیها البته فکر کنم تو شمال تو اتاقتون  نهیارک بوزشدنتون مب یکی   

سمتم پرهیم یاز خجالت فر شهیسرخ م سما   

گمیو م اسیسمت  رمیباال و م ندازمیابرو م طنتیباش که   

_ شو کینزد یجون حاال اگه جرات دار یفر  

دمیو ادامه م کنمیم اسیبه  اشاره   

جر واجرت کنه تا   

با اخم اسیو  کنهیگام مو حرص ن تیبا عصبان یفر   

گهیم  



_  به بعد درست حرف نیا خواد؟ازیدلت کتک م یادب شد یب یگشت نایبا ا دهیش

میکار دار یکل میغذامونو بخور دینیبش یبزن حاال همگ   

ارمیپشت سرش اداشو در م زونیآو یلبا با   

از  کنهیسمتم نگام م گردونهیبا شک سرشو برم اسیو  خندنیو سما م یفر که

گمیو م نمیشیجفتش م عیو سر زنمیم یس لبخندتر   

_ اسیبه جونه  ناسیا لیچشم چشم من با ادبم تخص   

کنمیباز م شموین و   

خورمالل بشم و غذامو ب دهیبا ابرو اشاره م اسیو  خندنیها م نهیاون بوز باز  .... 

ور زدستور داد برم حموم و خودمو خوب بشورم :/بعد منو به  اسیاز ناهار  بعد

نکرد  اما گوش ستین یازین شمیانقدر گفتم خودم آماده م شگاهیسما فرستاد آرا با

حرف حرف خودش باشه دیبا شهیهم گهیزورگوعه د   

روهاشو براش بند بنداز اب گفتیم شگریبه آرا یهم سما ول کن نبود ه شگاهیآرا تو

 دش یاز دستم عصب شگرهیکردم از درد و آرا غیج غیج یبردار و منه بدبخت کل

  فکر کنم دوست داشت خفم کنه خخخخ

به خودم انداختم یکه تموم شد نگاه کارمون   

ر تبود و چشام و درشت  شتریب یلیچشام خ شیساده بود و قشنگ فقط آرا شمیآرا

دادینشون م  

گفتیم یسما ه ینظر خودم خوب شده بودم ول به   

_ بخورمت یدختر چقدر ناز شد یمحشر شد دهیش یوا   

گفتمیو سرشو مت زدمیمن م و   

_ شوهر جونت و بخور زیگمشو ه   

گفتیباال و م نداختیمشکوک ابرو م اونم   

_ گریج یشیخودتم امشب خورده م   



_ یچه خوردن یگیم یچ :/ 

غش و  دیاومد دنبالمون تا سمارو د یفر دادیجواب نم دویخندیبدجنس م یول

وثیضعف رفت د   

اهم اهم کردم و گفتم هی   

_ ها ادمسیوا نجایواال منم ا   

دمید ادیتورو ز نمیکن اه بزار زنمو بب زیو زی_کم ویفر   

گفتم غیزدم تو سرش و با ج فمیحرص با ک از   

_ دوستتت ندارم هیاالخ د شعوریب  

گهیم زایو مثل ه کشهیم یسوت دنمیسمتم و با د گردهیخنده برم با   

_ عشق و حال میباال بر دیشده بپر بمینص ییگرایجوون چه ج   

میگیتو سرشو م میزنیم زمان مسما ه منو   

_ ایح یب شیییا   

رهیگیمنو سما خندمون م یتامون از هماهنگ سه   

گفت کردیو روشن م نیکه ماش یدر حال یفر   

_ با هم دیها هماهنگ دیشیم ییبه به خوب هووها   

سمت خونه میریم یخنده و شوخ با  .... 

شناختمیکه نم یکافه اومده بودن وچند نفر یها بچه   

 در یبود با صدا نهییتو اتاق جلو آ اسیرفتم سمت اتاق  یاز احوال پرس بعد

نامرد  یبودم ول فشیمنتظر تعر زنهیچشماش برق م دنمیسمتم با د گردهیبرم

شقم عا ونمید ونم؟آرهیکنه د فینکرد اه مغرور خو من دوست دارم ازم تعر فیتعر

 امیم ..با صداش از فکر..خوادیاون که منو نم یول امیدوست دارم به چشم عشقم ب

رونیب   



رن لباست رو تخته برو بپوشش زود مهمونا کم کم دا یکنیم ریکجا سِ  دهی_شاسی

رسنیم  .... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.09.19 17:52] 

# ینـــاجــ  

#part_106 

 

 یت لباسمحشر شده بود رفتم سم یبا اون کت و شلوار مشک کنمیبهش م ینگاه

مکنیو نگاش م اسیسمت  گردمیو ناباور برم کشمیم یغیج دنشیکه رو تخته با د   

_ ـــــاسی  

گهیو م زنهیم یلبخند  

  جان خانم کوچولو_

گمیبا بغض م لرزهیجان گفتنش دلم م از  

_ ه ک کردمیبخرمش فکر نم یبود که دوستش داشتم و نذاشت یلباس نیممنون ا اسی

یباشه و بخا ادتی ... 

گهیو م کنهیم ینیریش اخم   



_  تیو رو تو زندگ یزیحسرت چ زارمیبغض نکن بعدشم گفته بودم نم نکهیاوال ا

دختر کوچولو رهیحاال هم بپوش که د یبخور   

گمیو م کنمیلپش و بوس م یسمتش از خوشحال رمیم   

_ عالمهههه هی ییییچشمممم مرس   

به حرکاتم زنهیو زل م دهیتکون م یخنده سر با   

کنمیحضورشو پشت سرم حس م پوشمیبهش و لباس و م کنمیت پشت مخجال با   

 کیو رو گردنم نزد زنهیو موهامو از گردنم کنار م کشهیباال م راهنمویپ پیز

گهیو آروم در گوشم م زنهیبوسه م هیگوشم    

_ ثنا شِب خاصه و است هیامشب  یول یبپوش یجلو هر کس نویا دهیاجازه نم رتمیغ

 یکس شیمن پ شیجز پ یحق ندار نیبعد از ا یول یپوشو بهت اجازه دادم ب

یبپوش ییلباسا نیهمچ   

که روم داشت گر گرفتم  یرتینفساش و صداش و لذت حرفاش و غ یگرما از

باهام نکن نکارویجنبم ا یمن ب اسی   

محو  کنهیبازش که م ارهیجعبه در م هیاز کشو  نهییسمت آ برهیو م رهیگیم دستمو

و و گوشوارشو ت بندهیگردبندش و برام م شمیست م مین سیو ظرافت سرو ییبایز

بندهیو دستبندو به دستم م زارهیگوشم م   

گمیبهش و م زنمیزل م نهییاز آ آروم   

_ و جبران کنم؟ تیهمه مهربون نیچطور ا   

گمیو م شمیکه متوجه نم گهیم یزیلب چ ریز   

_ ؟یچ  

گهین با لبخند مو رو به م کنهیباز م ادیم امیپ شیگوش یموقع برا همون   

_ شد ریکوچولو د میبر   

زارمیعشقم م میحام میزندگ یِ ناج یتو دستا دستمو   



سمت در میریم و   

پرستمیکه بعد از خدا من تورو م نهیمهم ا یکه تو دوستم ندار  ستین مهم   

 غیج یصدا کنهیدرو که باز م ستهیا یجلو و خودش پشت سرم م فرستهیم منو

شهیبچه ها بلند م   

 گفتنیصدا م کیبچه ها که  یدستشونه و صدا کیو ک یزده به سما فر شوک

کنمیمبارک نگاه م تیقبول   

یاز سر  شاد هیبود اون لحظه گر یو حالم وصف نشدن حس   

لحظه نینبودن مادرم تو ا غم  .... 

در گوشم اسیآرامبخش   یصدا و   

_ من یمبارک کوچولو تیقبول   

بهش زنمیزل م یبارون یسمتش و با چشما گردمیم بر   

شدیلحظه الل شده بودم باورم نم اون   

گفتیکه م یفر یو صدا کنهیبا اخم اشکامو پاک م اسی   

_ گهید دیایب مایشاد باش میمثال جشن گرفت   

کردما ینقش باز کیگشنمه فقط بخاطر ک من   

گمیسمتش و م گردمیبرم یو من با مهربون خندنیم همه   

_ شتریب اسیم از از همتون ممنون یممنونم داداش   

 و کیک میبر اینکن ب شیهند لمینکردم خب حاال ف یکار کهیکوچ ی_چاکر آبجیفر

گشنمه میببر   

که برام گذاشته بودن یسمت مبل میریو بچه ها م اسیخنده همراه  با   

شد دهیبر کیبچه ها ک کاتیو تبر یخنده و شوخ با   

میعکس گرفت یکل یخوردن و با مسخره باز و   



دنیگذاشتن و شروع کردن به رقص یادآهنگ ش و   

گوشه تماشاگر بود هی شهیمثل هم اسی   

شروب م دمیدیافتاد م یم اسیو هر بار که نگام به  دمیرقصیم یمن با سما و فر و

کنهیبه دست با لبخند نگام م   

که  کردمیتو وجودم حس م یبیعج ینیریو ش شدیقرارتر م یقرارم ب یدل ب و

مفقط من اسیمرکز توجه   

 یدو نفر یکالم گذاشت  و همگ یآهنگ آروم و ب هی یفر ییرایاز شام و پذ بعد

  رفتن وسط

اومد سمتم و با لبخند گفت اسی   

_ بانو دیدیافتخار م   

و گفتم چوندمیناز موهامو دور دستم پ با  

  اوم بزار فکرامو بکنم_

امیدور بزنم ب هیمن برم  یتا تو فکراتو کن ی_اوکاسی   

م ناز کنم ضد حاللللللمثال اومد اه   

گمیو م شمیجام پا م از   

_ مینازکش ندار ومدهیبابا ناز کردن به ما ن ایب   

وسط میریو م رهیگیخنده دستمو م با   

گهیدم گوشم م شهیو خم م کنهیدور کمرم حلقه م دستاشو   

_ کوچولو شمیخودم نازکشت م   

گمیعشوه م با   

_ تلسمیم یهست یعبص یزنینوچ تو منوم   

گهیو م چسبونهیو منو به خودش م زنهیکمرمو چنگ م محکم   



_ ها شهینکن بد م یطونیش یچشم قشنگه وسط مهمون   

_ غلط کردم نییییه   

ر دبه چشمام و منو با خودش به رقص  زنهیو زل م رونیب دهیخنده نفسش و م با

ارهیم   

گمیو تو دلم م شمیجذابش م یمن غرق چشما و   

ودت مال من بودتمام وج اسی یمال من بود کاش   

بهت بگم چقدر دوستت دارم تونستمیم کاش   

نمیتموم شد خواستم ازش جدا شم برم بش آهنگ   

ن؟یدستم و گرفت و نگهم داشت با تعجب زل زدم بهش چش شد ا اسی که  

هنوز تو دستش بود دستم  ...... 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.09.19 19:30] 

# یاجــنـــ  

#part_107 

#yac 

دادم بیترت یتو کنکور براش جشن شیخاطر قبول به   



از  یلو ندادم جشن بخاطره اونه وقت نیهم یکنم برا رشیخواستم غافلگ و

برگشت شگاهیآرا   

نگام بهش افتاد و   

وردمیبه زبون ن یشده بود ول باتریبود ز بایز دیلرز دلم   

ل جشن بخاطر اونه و من خوشحا دیفهم یو ذوق کرد و وقت دیکه لباس و د یوقت

زدیکه م یاز لبخند شدمیم   

گذاشتن یکالم و آروم یوقت بعد از شام آهنگ ب آخر   

گمیسمتش و م رفتم  

_ بانو دیدیافتخار م   

گهیو م چونهیپیناز موهاشو دور دستش م با  

  اوم بزار فکرامو بکنم_

گمیباال و م ندازمیابرومو م طنتیش با   

_ امیدور بزنم ب هیمن برم  یراتو کنتا تو فک یاوک   

 

گهیو م شهیجاش بلند م از   

_ مینازکش ندار ومدهیبابا ناز کردن به ما ن ایب   

وسط میریو م رمیگیخنده دستشو م با   

دم  کنمیسرخم م  کشمیو تنشو به آغوش م کنمیحلقه م فشیدور کمر ظر دستامو

گمیگوشش م   

_ کوچولو شمیخودم نازکشت م   

هگیعشوه م با   

_ تلسمیم یهست یعبص یزنینوچ تو منوم   



 

 چسبونمشیبه خود م شتریو ب زنمیعشوه هاتم قشنگه محکم کمرشو چنگ م یلعنت

گمیو م  

_ ها شهینکن بد م یطونیش یچشم قشنگه وسط مهمون   

گهیگرد شده م یچشا با  

_ غلط کردم نییییه   

ارمیم به چشماش و تنش و همراه با خودم به رقص در زنمیو زل م خندمیم   

رمیگیبره که دستشو م خوادیم شهیازم جدا م شهیکه تموم م آهنگ  

کنهیبا تعجب نگام م    

که دستش تو دستمه همونطور   

همه دورمون جمع شده بودن و سکوت کرده بودن زنمیزانو م جلوش   

گمیکه تو شوک بود  م دهیبه ش رو   

_  هیتک شهیهم دمیم قول یول ارمیاحساسمو قشنگ به زبون ب ستمیمن بلد ن دهیش

برات باشم یگاه محکم   

 یشاد یدیرنگ بخش میبه زندگ یشد میوارد زندگ یوفادارت بمونم از وقت و

آرامِش شب و روزم یشد یدیبخش   

؟یشیآرامشم م شهیهم یبرا دهیش  

زدینم یزل زده بود بهم و حرف یاشک یبا چشمها دهیش   

گمیو م نمکیاشکاشو پاک م ستمیا یو رو به روش م شمیم بلند   

_  نه بخاطر یمنو از ته دلت بخوا خوادیدلم م ستیدر کار ن یاجبار چیه دهیش

که برات کردم ییکارا   



اش و مطمعن ب زارمیچرا به جوابت احترام م پرسمینم گمیجوابت نه باشه نم اگه

عوض بشه بازم پشتتم و یزینه چ یاگه بگ ستیآرزومه و قرار ن تیخوشبخت  .... 

گهیم هیگر ونیرو لبم و م زارهیانگشتشو م دهیش   

_ دوست دارم یلیخ یلیدوستت دارم خ ـــــاسی   

ود و انگشتشو که رولبم ب دهیسمت ش کشهیو دل من پر م رهیبچه ها به هوا م غیج

تو  زارمیو م ارمیدر م فیانگشتر ظر هی بمیاز ج رمیگیو تو دستم م زنمیبوسه م

نییپا ندازهیسرشو مو  کشهیکه خجالت م بوسمیانگشتش و لبش و م   

د بع رمیگیو بغل م میخجالت یکوچولو  دهیو من ش زننیو دست م خندنیها م بچه

بچه ها کیاز تبر   

دهیو ش مونمیو من م رنیهمه م یکوتاه ییرایپذ و   

خواست سالن و جمع کنه که گفتم دهیش   

_ میکنیخانمم فردا جمع و جور م خوادینم   

 نییپا ندازهیبا خجالت سرشو م دهیخانمم و ش یلذت بردم بردم از گفتن کلمه  و

گمیم خندمویم   

_ تموم شد دنتیاگه خجالت کش میخانِم خجالت   

خستم یکه حساب میبخواب میبر  

باش امی_ مدهیش  

گمیسمت اتاق م رمیکه م همونطور   

_ میبر  .... 

ادیسرم م پشت   

 با صدا اتاق شدم اروم اومد تو و درو بست کتمو  در آوردم  آب دهنشو وارد

  قورت داد



 

ستادمیکردم رفتم سمتش و جلوش ا یا خنده  

 

_ زم ا دینبا یمال من گهیتو د ییمگه باره اولته با من تنها یکشیچرا خجالت م

یخجالت بکش  ! 

گهیناز م با  

_ خب ستیدست خودم ن ـــــاسیعه    

گمیم آروم  

_ یامشب محشر شده بود اسیجوِن    

من یازم کوچولو یبردیدل م خوب    

حرف زدنم نطوریا بهیبراش عج دونمیم کنهیم سکوت   

مال من بود گهید دهیش یول   

دستم گرفتم یاز موهاشو تو کهیت هیدورشو گرفته بود  شونیمواجش پر یموها   

نگاهشو اورد باال و زل زد به چشمام اروم  

زنمیم لب  

_ کننده س ونهیچشات د   

امشم  رو بچشمآر  دهیطمع بودن با  ش گهیبار د هی  خواستیم دلم   

تخت خوابوندمش یگرفتم و  آروم رو دستشو  

صورتش و موهاشو آروم کنار زدم یطرفش گذاشتم خم شدم رو هیپامو     

صورتش یجا یجا دنهیکردم به بوس شروع   

 



،صورتش ،چونه اش، و اخر لبهاش چشماش .... 

مشت شد و چشاشو بست رهنمیپ یرو دستاش  .... 

 

 

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 

#SaMi_Ye🌈🥀 

 

# ینـــاجــ , [12.09.19 20:16] 

# ینـــاجــ  

#part_108 

 

دمیهاش کش نهیس یاز رو لباسش رو دستمو  

 

وسه ب دنیدستمو برداشتم لباسشو باال زدم و از سر نافش شروع کردم به بوس آروم

کردمیو تنش نوازش م زدمیم زیر یها   

دستشو گذاشت پشت  دنشیلبشو شکار کردم و شروع کردم به بوس دمیلبش رس به

کرد میگردنم و همراه  

لباسشو باز  پیتنش ز ریدستمو بردم ز دمیمک زدم و زبونمو تا چونش کش لبشو

 نییتا پا دنیکش نییبه پا رهنشویو کم کم پ دنیکردم از چونش  شروع کردم به بوس

تا  دمیکش نییسر نافش متوقف نشدم و  لباسش و شورتشو تا رونش پا ندفعهیا یول

دنیر "واژنش" شروع کردم به بوسس  



"واژنش" توقف کردم لرزش بدنش و حس کردم سر  

حساسش گذاشتم یجا یسر "واژنش" زدم و  زبونمو رو یا بوسه   

حساسش و "واژنش" با دستام  یشروع کردم به حرکت دادن زبونم رو جا اروم

هاشو تو مشتم گرفتم نهیس   

زدیچنگ م رو یتاب رو تخت ینا منظم شده بود ب نفساش   

و حسش کنم آروم انگشتم  شتریاون به من هم منتقل شد دوست داشتم ب یتاب یب

  دمیکش   شدیکه از "واژنش"  ترشح م یو لزج یسیبردم سمت "واژنش"و  رو  خ

سوراخ پشتش قرار دادم یکردم و آروم رو سشیو خ  

 یاآه ه گرفتم از لذت چشاشو بسته بود و یحساس "واژنش"و به باز یزبون جا با

زندیتختو چنگ م یو مالفه   دیکشیم یآروم   

 یغیجپشتش جا دادم و فرو بردم تو  که  یحرکت چندتا انگشتمو همزمان تو هی تو

تخت بلند کرد یو بدنشو از رو دیکش  

حرکت پشتش نگه داشتم یب انگشتامو   

دیخمار نال یبا چشا زدوینفس م نفس  

_ تورو خدا اریدرش ب اسی  

 و با دمی"واژنش"  کش یم به حرکت دادن انگشتم و زبونمو رواروم شروع کرد 

دستشو رو سرم گذاشت و موهامو تو  دهیغرق لذت شدم و ش رشینظ یطمع ب

  مشت گرفت

و "واژنش"و  دادمیبا شدت گرفتن سرعتم هم زمان انگشتام و پشتش حرکت م و

 تر یجر ناله هاش بلند تر شد و من ینفساش بلند تر شده بود و صدا خوردمیم

شدمیم  

زدم یزیگوششو به دندون گرفتم و گاز ر یو و الله  دمیباال کش خودمو   

و   دمیکش رونیحرکت ب هیو لباسامو  با  دمیکش رونیتحمل نداشتم انگشتمو ب گهید

رو هم در اوردم و شروع کردم به بوسه بارون کردن تنش دهیش یلباسا  



کردمیاحساس رفتار نمبا  نقدریکه داشتم ا ییرابطه ها یتو چوقتیه   

 یلو  دادمیشکنجش م دادمیکه بهش م یبود عالوه بر لذت دهیش یجا گهید یکس اگه

اونم بهم در  رسوندمشیو همونطور که من به اوج لذت م کردیفرق م دهیش

دادیبرابرش لذت و آرامش و عشق و م  ... 

رفت هوا دهیش غیهاشو به دندون گرفتم که ج نهیس  

قرار  نمیرو س دهیش یسمت گردنش دستا رمیون و مکردم مک زدنش شروع

زنمیتو چشماش و لب م زنمیخمار زل م رهیگیم  

_ ؟یدوست دار  

و  زنمیچرخ م هیو  رمیگیکمرشو م خندمویم کنهیخمارشو باز و بسته م یچشا

شهیجامون عوض م   

ب لبه  نمویو س دهیپاهام قرار م نیب شویکیو  کنهیرو تنم پاهاشو باز م دهیش

نش و دستام رو باس کشمیم یناخواسته آه نمیبه خوردن س کنهیو شروع م هریگیم

ارمیو تنشو  رو تنم به حرکت در م نهیشیم   

تو "واژنش کنمیهم زمان انگشتمو فرو م و " 
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و یشدنمون و لذت هم آغوش یکیهر دو غرق در  و    

رسهیکه به گوشمون م شهیم یلذت بخش هیقیموس نفسامون   

. 
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. 
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 محکم تر انشویو تن عر زنمیبود م نمیکه سرش رو س دهیش  یرو موها یا بوسه

و مالفه رو کشمیدر آغوش م   

گمیو آروم م ندازمیگردن رو دوتامون م تا   

_  دهیخوشبختت کنم دوستت دارم ش دمیآرامشم قول م یممنونم که شد دهیممنونم ش

  دوستت دارم

گهیو م زنهیم یبوسه ا نمیس رو   

_ من یِ عاشقتم ناج اسی نمیر تو خوشبخت ترمن کنا  .... 
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رسهب انیتمام داستان ها به پا یِ همه عاشقا به قشنگ یکه زندگ یروز دیبه ام #  :) 

 

# ی_رمان_ناجانیپا  

 

🏳🌈 _رمانسنده  ینو : 



#SaMi_Ye🌈🥀 

 

 

 رمان : ناجی

 ژانر : لزبین

 نویسنده:

 

#sami_ye 


