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رنگ داخل سالن  یکاناپه مشک یباز شدن در باعث شد از رو یصدا

که وارد  یبره تا بتونه شخص یچند قدم به سمت ورود بلند شه،

... چند ساعتی بود که انتظار اومدنشو  !نهیخونه شده بود رو بب

 میکشید!

 یانسکافه یبه هود یلبهاش نشوند، دست یلبخند رو دنش،ید با

برخالف  د،یکش دیرسیباسنش م ریتا ز شیتنش که بلند یرنگ تو

زانوش بود هم به تن  یکه تا باال یگشادش، شلوارک جذب یهود

 کرده بود!

 ییخرما یها یداشت چترونه کرده بود خی که توی دلش استرس با

کرد! میرو پوشش داده بودن مرتب  شیشونیرنگش رو که کامال پ

انـقدر  خواستیبه نظر برسه! م یچشم هاش عال یجلو خواستیم

نتونه باز پسش بزنه و  یالعاده باشه که اون مــرد جذاب لعنتفوق

 ازش بگذره!

به سمت در رفت! دویکش یقیعم نفس  

بود که  یروفرشصندل های کفش هاش با  ضیدرحال تعو مرد

شد! شیپسرک به چند سانت دنیمتوجه رس  

@romane_sahnedar

@romane_sahnedar

آیدی کانال تلگرام ما  :
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بزرگ مرد  یرد تا سامسونت رو از دست هاکدست دراز  پسرک

ی به چشم ها میکنندش، مستق رهیو همزمان با لبخند خ رهیبگ

!یسهون ش یخوش اومد یلینگاه کرد: خ مشکوک و سردش  

 یکاسه گردوندو سع یتکون داد، چشم هاش رو تو یتاسف سر با

 کردیدرواردن کتـش کمکش م یکرد به حرکت پسرک که داشت برا

واقعا اسون نبود!البته این بی توجهی کردن، توجه باشه! ...  یب  

، دست هاش رو کمک هاش تشکر کنه یبرا یحت نکهیبدون ا سهون

به سمت اتاق رفت و پسرک هم  رد،توی جیب های شلوارش فرو ب

که دنبال مادرش باشه، پشت سرش راه  یاردک درست مثل جوجه

شوم پشت  تیچون از نــ کرد،یافتاد! ... درواقع سهون تشکـر نم

خبر داشت! زیبه ظاهر قشنِگ اون پسرک هوس انگ یکارها  

سهون  نکهیسکوت بودو سکوت، تا ا یچیمارپ یاواسط راه پله تا

سکوت رو شکست: خسته بدون اینکه سرعت قدم هاش رو کم کنه، 

لوهان؟ یانقـدر دنبالم راه افتاد ینشد  

به  دنیواسه رس دی: بارهیهاش رو تند تر کرد تا کنارش قرار بگ قدم

شعار خودته! نیها تالش کرد! ... اخواسته  

@romane_sahnedar
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در اتاق رو باز کردو داخل  یکالفگبودن! ... با  دهیبه اتاق رس گهید

 رفت!

اون بچه رو دست  تونستی! چطور مکردیم یچارگیاحساس ب واقعا

اصال نمیفهمید این کار هاش برای چیه! یعنی انقدر  به سر کنه؟

 جذبش شده بود که بخواد مثل بچه ها بهونه بگیره و دنبالش باشه؟

 یکرد: براتخت پرت  یواضح، کراواتش رو دراورد و رو یحرص با

خوب تـالش کن! ... نه اغوا کردنه من! ... تو چرا  یخواسته ها

که بهم داره  یبچه؟ ... من دوسته پــدرتم! ... بخاطر اعتماد یفهمینم

با بچش  یدو هفته سپـرده دست من! اون وقت انتظار دار یتورو برا

 رابطه داشته باشم؟

لبهاشو پررنگتر کرد، به سمت کمد رفت،  یلبخند رو یخونسرد با

 یکمد گذاشتو مشغول کاور کردن کت تو یسامسونت رو گوشه

که انقدر عذاب  یبهم تجـاوز کن ستیدست هاش شد! : تو قرار ن

خالف  ی کهکار شدی! اگه بدون خواست خودم بودم میوجدان دار

!خوامیازت م نوی! خودم دارم امی! اما من راضتهوجدان  

@romane_sahnedar

آیدی کانال تلگرام ما:
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 نیده روز بود که هم قایدر هم بود! دق یسهون حسـاب یها اخم

! انگار روی انیکوتاه ب خواستنیهم نم چکدومیبحث رو داشتن و ه

سندی ناشناخته رو امضا کرده بودن که هرکسی زودتر کنار بکشه 

ی میدون بودن، خصلت هیچکدومشون نبود!بازندس! ... و بازنده  

 دشیسف یمردونه راهنیپ یدکمه نیدست از باز کردن اخر سهون

منــطق اون  ی. با خشم به سمتش رفت. ... انگار دور مـنطــِق بدیکش

عذر و  ـــچیپوشونده بودن که ه قیاز صــد ها عا یبچـه رو با حصار

بـرداره! تیخــر نیقانعش کنه دست از ا تونستینم یابهونه  

 کتریب شد که لحظه به لحظه نزدجل یا هیلوهان به سا توجه

! ... در کمد رو بست و برگشت! اما هنوز نتونسته بود قدم شدیم

از حد تن سهون به بدن  شیب یکیهاش رو ثابت کنه که بخاطر نزد

!دیاز شوک عقب رفتو کامال به در کمد چسب زشیر  

قلبش ! ... دنیلرزیم جانیعسل رنگ چشم هاش از ه مردمک

نشستن  یبا صداضربان گرفته بود ... تشنه بود، تشنه این نزدیکی! 

کف دست سهون به کمد اون هم درست کنار گوشش، سرشو باال 

!نهیتا بتونه چهرش رو بب دیکش  
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رو  مرد مقابلش نگاهه سرگردون خودش که تمام صورت برخالف

از شدتشون  یادرجه یکه حت ییسهون با همون اخم ها د،یکاویم

باعث شد فکر  ی: چ کردیبه چشم هاش نگاه م رهیکم نشده بود، خ

 ادیبودن رو فر یکه تمام رفتارش ناش ساله 17پسر بچه  هی یکن

پـدرتم  یساله رو اغوا کنه!؟ ... من جــا ۳۳ مـَرد هی تونهیم زنه،یم

 لوهان!

حس  هیفقط تونست  نیهم فرو رفت اما ا یم توهلوهان  یها اخم

!"وتهیبچه واقعا ک نیکنه "ا جادیمرد بزرگتر ا یرو تو  

هم قفل کرد، مهم نبود  یتو نهیس یور یهاش رو با لجباز دست

 یرو یشتریاگه سر سهون به سمت صورتش خم شده تا تسلط ب

نشون بده ازش  خواستیداشته باشه، لوهان فقط م کشیتن کوچ

!ترسهینم  

ی خیلی کِم ، بخاطر فاصلهحد ممکن باال گرفت نیتا اخر سرشو

کرد،  ریگ قشیشق دیسف ینگاهش به تارها یالحظه صورت هاشون،

 یرو یها جذاب بود! ... اون پســرک حت نیا یبا همــه یاون لعنت

نه را! طلبکادیفهمینم ،مرد نیهم کراش داشتو ا دیسف یتار ها نیهم
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... بگو  بـــاش! من به ســـنت کاری نــدارم!، ینگاهش کرد: همسن پـدرم

 دینکنه با ؟یایب رونیبودن ب یپـدر روحان ضعمو  نیا زکنم ا ــکاریچ

صدات کنم؟ یدد  

کلمه،  نیکلمه رو بکار برده بود اما هم نیا یقصد خاص یب لوهان

کنه تا از اون  یپشت مرد رو بلرزونه و کار یتونست به طرز واضح

!رهیگپسرک لجباز فاصله ب  

کاراتو! ...  نی! تمــومش کن اگمیبار اخــر م یخشم نگاهش کرد: برا با

! ... مـطمئنم بخاطر بدن و چهـرت کنمیمن باهات رابطه برقرار نم

 یو کس یبچه ها لج کرد نی! ... اما درست عیهم طرفدار دار یکل

و منم اهــل بچه  یابچــه هی! ... تو فقط ستیکه دنـبالت ن یخوایرو م

... بفهـــم! !ستمین یباز  

بغض الود و ناباور  یبه چهره یا گهینگاه د نکهیگفت و بدون ا نویا

رون رفت!یاز اتاق ب دویپسرک بندازه، عقب کش  

که بهش بگه از اول  تونستی... نم کرد؟یم کـاریچ دیخــب لوهان با

بگه از همون  تونستیکراش داشته!؟ ... نم شیخود لعنت یرو

@romane_sahnedar
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تمام  یرو دهیخندیکنار پدرش بوده و باهاش م یوقت یبچگــ

!شـــدهیحرکاتش زوم م  

 نیاولـ یحت ایبوده!  شسیخــ یایرو نیبگــه پارتنر اول تــونستینم

کامل شده! یمــرد لعنت نیا ادیبا  شییخودارضا  

 هیرفت و به  ششونیسهون از پ یبهش بفهمونه وقت تــونستینم

تا سهون  زدهینقل مکان کرد فقط تا سه ماه به در زل م گهیشهر د

هاش بغلش کنه! یباز برگرده و مثل بچـگ  

اعتراف کنه خـودش پــدرو مادرش  یلب باز کنه برا تونستینم یحــت

اده تا فرست یسفر اجبار یه عوض کردن حال و هوا به یرو به بهانه

سهون بمونه! شیو پ ادیبتونه ب  

!تونستیبگه؟ قطعا نم تونستیمــ  

لوهان به طرز عجیبی اون مـرد رو میخواست و هیچ جوره هم حاضر 

 به دست کشیدن ازش نبود! ... باید بدستش میاورد!

! هحساس یدد یکلمه یرو یبیبود سهون به طرز عج دهیفهم االن

صدا زدنش اغواش کنه؟! یبا دد تـونستیم یعنی  
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اگه  یعشق! ... حت ایبفهمه حسش فقط هوسه  تونستیلوهان نم

که  رو یحس لعنت نیباهاش بخوابه تا ا خواستیفقط هوس بود، م

 رونیاز سرش ب تمام فکر و ذهنش رو به خودش مشغول کرده بود

 کنه!

تا نم اشک رو پاک  دیچشم هاش کش یش رو رواجفت دست پشت

!ارهیکنه! اون قرار نبود کم ب  

لبهاش نشوند، قدم تند  یو دوباره لبخند رو دیکش یقیعم نفس

رفت! رونیکردو از اتاق ب  

 یتا بالخره تونست سهون رو تو دیخونه رو سرک کش یجا یجا

کنه! دایاشپزخونه پ  

هم جلوش بود! ینشسته بودو بشقاب اسپاگت زیم پشت  

...  نجاستینرم پاهاش تونسته بود بفهمه لوهان االن ا یصدا از

! بهرحال رهیکرد، اما خـب دلشو هم نداشت بهش سخت بگننگاهش 

 یخودش بزرگ شده بودو طـور خاص شیپ یاون پسر از بچگ

 دوستش داشت! اما حاضر نبود اعتماد دوستش رو بشکنه!

@romane_sahnedar
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غذا ... معموال  ست؟ی: گرسنت ندینگاهش کنه پرس نکهیا بدون

تا برگردم! یخورینم  

! یهست تیبیپررنگتر شد: ووها! ... تو واقعا مواظب ب لبخندش

!یدد هیدرست مثل   

! ... لوهان فورا فتهیحرفش باعث شد سهون به شدت به سرفه ب نیا

اما ضربه زدن  رهیخندش رو بگ یجلو تونستیبه سمتش رفت، نم

بود! تشیبه کمر سهون الو  

! حالت خوبه!؟ ... ی: سهون شزدیبه کمر سهون م یاروم یها ضربه

رو ببخش! تیبیاوه لطفا ب  

سرخ  یدر پ یپ یبخاطر سرفه ها اما بهتر شده بود یکم حالش

به  یا، چشم غرهو سینش کمی به خس خس افتاده بود!شده بود

تمومش کن؟ گمیلوهان رفت: مگه بهت نم  

رو کج  سرش یو با حالت مظلومانه ا دیهاش رو عقب کش دست

: چشم ... چشم های به ظاهر معصومش رو به سهون دوخت!  کرد

!یدد  
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دست هاش گرفت! از دست اون پـسرک  نیسرش رو ب یکالفگ با

... اون پسر در ظاهـــر فرشته و  !فتادیم هیداشت به گـر گهید یلعنت

 یکنه و از طرف کاریچ دیبا دونستینم در باطـــن خود شیطان بود!

در  یخوب زیمطمئن بود اگه لوهان به کار هاش ادامه بده قطعا چ

در برابرش  تونهیچون مشخص نبود تا کجا م ستیانتظارش ن

 مقاومت کنه!

کنار  یصندل هنده ... با اخم ب تیکرد به حرف هاش اهم یسع

؟هگرسنت ینگفت ن،یخودش اشاره کرد: بش  

تکون  دییسر به تا ادیب رونیب شییمظلوم نما یاز پـوسته نکهیا بدون

 داد: گـرسنمه!

لوهان غذا بکشه! یاز جا بلند شد تا برا بگه یا گهید زیچ نکهیا بدون  

!گاهشیگاه و ب یتوجـه ها نیاز ا ـبردیلوعان چــقدر لذت م و  

لوهان گذاشتو  یرو روبه رو یبشقاب اسپاگت قهیاز چند دق بعد

!نهیبش زیخودشم برگشت تا پشت م  

@romane_sahnedar
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 دایسهون نذاشت سکوت ادامه پ یلحظه سکوت بودو باز صدا چند

دنبالت؟ انیم یکنه: پـدرت بهت زنگ زده؟... کـِ  

که  کردیم تشیانـقدر بودنش اذ یعنیگرفت از سوال سهون!  دلش

دنبالش؟ انیب عتریسر خواستیم  

با  یدستش مشغول باز یبا چنگال تو اورد،یرو باال ن سرش

... بهم ... بهم گفت  ادیبود: زنگ زد ... پسفردا م یاسپاگت یهارشته

و مدرسه ها  التهیبمونم ... چون فصل تعط شتیپ تونمیاگه بخوام م

!شنیهم فعال باز نم  

گفته بود برو، نه ! نه کردیم تیلوهان رو اذ نینگفت و ا یزیچ سهون

 گفته بود بمون!

کنه! اما  ریسکوت رو به "برو" تفس نیبود ا نیا شیعیالبته طب

ازش دوست داشت کنار سهون بمونه!جبخب ... قلب ل  

... اگه به لوهان  ولیسهون هم دوست داشت لوهان بمونه! ...  خود

... و این  رابطه رو قبول کنه! نیحاضر بود ا یعنیبمون،  گفتیم

دوست  ش لوهانکه بتونه باهاش کنار بیاد! ... پدر  چیزی نبود

میمیش بودو خوب میشناختش!ص  
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!ادکنار نمیباهاش  بشه، پدر لوهانای ایجاد اگه رابطهمیدونست   

سومش رو هم  کی یلوهان جلب شد حت یبه ظرف غذا نگاهش

 یموها نیاراده دست بلند کردو انگشتاش رو ب ینخورده بود! ... ب

گرسنته؟ یخـت لوهان فرو برد: مگه نگفتــــَل  

!ستیگرسنم ن گهیشدم! ... د ریس ،ییهوی -  

رمق و اروم بود که تونست سهون رو  یلوهان انقدر ب یصدا اما

چونش ببره و صورتش رو به سمت خودش  ریوادار کنه دست ز

 بچرخونه: به من نگاه کن!

سهون داد اما  کنجکاو و همیشه سرد یمکث نگاهشو به چشم ها با

نگفت! یزیچ  

 یکرده بودن! ... گوشه ریلبهاش گ یگوشه یسهون رو یها چشم

 یسهون که حس خاص یچشم ها یبود! وگـرنه تو یلبش روغن

هم، بـــود؟ دیشا اینبود،   

دوست داشت سر جلو ببره و لبهای خواستنی پسرک رو به روش رو 

 بین لبهاش بکشه! اما این تنها خیال خام بود!

@romane_sahnedar
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لوهان رو گرفته بود، با  یشست همون دستش رو که چونه انگشت

توام  نکهیاراده زمزمه کرد : مثل ا یب دویلبش کش یگوشه متیمال

!ییبو یبیب هیواقعا   

 یزبونش که ب  ِبعد گفتن جملش، چند لحظه از حرص بالفاصله

بود، چشم هاش رو بست و دوباره  دهیبه گفتن اون جمله چرخ اریاخت

 یکرد ب یبود، سع دیاز ام یبرق هینگاهه لوهان حاال  یباز کرد ... تو

... اما نمیتونست ... چطور میتونست به چشم هایی که  توجه باشه!

 درست مثل خورشید برق میزدن بیتوجهی کنه؟

گذاشت:  نکیس یجا بلند شد و بشقاب خودش رو تو با کالفگی از

اتاقم! ایبخوابم! اگه کارت واجب نبود ن خوامیمن خستم ... م  

محکم و بلندش  ینگفت فقط چشم دوخت به قدم ها یزیلوهان چ

!نداختنیجسم هاشون فاصله م نیب شتریکه لحظه به لحظه ب  

 یاتاق رو با مکث بست و به سمت کمد رفت بخاطر لوهان حت در

 نتونسته بود درست لباس عوض کنه!

 یمشک یشلوار ورزش هیرو کاور کرد و شلوارش رو هم با  راهنشیپ

بخواد باال تنه برهنش رو بپوشونه به  نکهین اکرد ... بدو ضیتعو
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سمت تخت رفت ... گوشه تخت نشست ... فکرش فقط حول محور 

شده بود! ی! چـقدر امشب خواستنگشتیم یلعنت یبو یبیاون ب  

کنه؟ مگه سهون چقدر توان مقاومت  یانـقدر دلبر تونستیم چطور

 موندیمکنارش  شتریب قهیداشت!؟ ... مطمئن بود اگه فقط ده دق

وجدانش رو بزنه و همونجا اون پـسرک  دیق یبه راحت تونستیم

رو برهنه کنه! فیظر  

افکار رو از خودش دور کنه!  نیتکون داد تا ا نیرو به طرف سرش

شه! کیبخاطر لوهان تحر خواستیواقعا نم  

پتو رو تا  د،یتخت دراز کش یفرستاد و رو رونینفسشو ب یکالفگ با

سرش گذاشت، نگاهش به  ریکمرش باال اورد و دست هاش رو ز

تنها راه  نیخسته هم نبود! اما ا یبخوابه! حت تونستیسقف بود، نم

 فرار کردن از لوهان بود!

باال انداختو سرش رو به سمت در  ییکه به در خورد، ابرو یتقه ا با

 چوخوند: بله؟

بعد، قامت  یادو لحظهش دهیکش نییپا یدر به اروم رهیدستگ

شد! انیدر نما یجلو یپسر فیظر  

@romane_sahnedar
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ی دیسف لشکه با یدهنشو به زحمت قورت داد ... لوهان درحال اب

که باعث  بغلش گرفته بود و سرش رو هم کج کرده بود یتو ور

 ریختن برخی از تار های موهاش جلوی چشم هاش شده بود،

؟یبخوابم دد شتیامشب پ شهی: مکردیمظلومانه نگاهش م  

لوهان  یاما، چشمش به پاها رهیلعنت ... خواست نگاهشو بگ لعنت

شلوارک هم پاش نبود و ران ها  یحت گهیخورد! اون پـــسرک لجبـاز! د

 یسهون دلبر یچشم ها یجلو ی،بدون هیـچ مانـــع خوش تراشش

!کردنیم  

 یتخت نشست ... با خشم نگاه یدادو رو رونینفسش رو ب یحرص

لوهان  یرد درخواستش اما صدا یبه لوهان انداختو لب باز کرد برا

 17 یبه بچه یگیشد: لطفا! ... ردم نکن! ... مگه نم دهیزودتر شن

بخوابم! ...  شتیکنه؟ ... پس بذار پ کتیتحر تونهینم یناش یساله

 گهیبار د هی! ... فقط منم که قراره یک بشیتحر ستیتو که قرار ن

امشب کنارت بخوابم! هیبشم! ... بذار  دیناام  

بگه نه؟ تونستیم مگه  
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باشه و لحن  ستادهیدر ا یمظلومانه جلو نطوریا شدیمگه م

قلب سهون رو اب کنه و سهون ردش کنه؟ نشیغمگ  

لوهان باز دلش غنج رفت  دویموهاش کش نیب یدست یکالفگ با

!قشیشق دیسف یاون تار ها یبرا  

کنارم بخواب! ایخب، ب لهیسر به کنارش اشاره کرد: خ با  

گرفته بود درو بستو با  یلبهاش جون تازه ا یکه حاال رو یلبخند با

!سرعت به سمت تخت سهون رفت  

تخت  یپتو رو کنار زدو رو متیتخت گذاشت، با مال یرو بالشو

!دیخز  

 دیبگه سر جاش برگشت، به پهلو چرخ یزیچ نکهیهم بدون ا سهون

سر خودش  ریراست سهون ز دست! نهیتا بتونه چهره لوهان رو بب

پهلوش بود، یبودو دست چپش هم در امتداد بدنش رو  

و اهسته خودشو به سمت  واشیبه پهلو بچرخه،  نکهیلوهان بدون ا

سهون  ینهیس به چپش تونست یتا باالخره بازو دیسهون کش

 بچسبه!

@romane_sahnedar
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به خودش جرات  د،یاز سهون نشن دنشیبخاطر چسب یاعتراض یوقت

 نه،یسهون رو بب یکه بتونه لبها ییتا جا ،یداد و سرش رو فقط کم

؟یدد یکنیرو بغل نم تیبــی: بدیاهسته پرس دویباال کش  

 ی! ... بکردیم یچارگیحساس باواقعا  گهی... د دیکش یقیعم نفس

لوهان  کیبدنش برداشتو دور کمر بار یاراده دست چپش رو از رو

نبود که  یزیچ نیو ا خواستیحلقه کرد ... خودش هم لوهان رو م

گوش بده؟ ...  شیبه حرف دد دینبا یبیبتونه انکارش کنه! : مگه ب

؟یدیگوش نم نبه حرف م چوقتیپس تو چرا ه  

، به سهون فشار داد شتریخودش رو ب طنتشیاز ش همون لبخند پر با

 ی: چون ددسرش رو باال گرفتو چشم هاش رو به سهون دوخت

که  دمیگوش م یبه حرف دد یمن باشه! ... من وقت یدد خوادینم

بشم! الشیخیازم نخواد ب  

... شاید ترسوندن لوهان فکر بدی  باال انداخت ییزدو ابرو شخندین

پوزخندشو پررنگ کردو نبود! ممکن بود بیخیال این تصمیم بشه! ... 

؟یدیبگم گوش م یهرچ نیجز ا یعنی: کامال جدی نگاهش کرد  
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سراغش اومده بود، که اون هم فقط بخاطر  کبارهیکه  یاسترس با

سهون کامال  یون داد ... صدالحن و طرز نگاهه سهون بود، سر تک

بود! : ثابت کن!دی و خشک ج  

... بی اختیار لبه های پتو رو بین  قورت داد یدهنشو به سخت اب

؟ی: چـ چطورمشت های ظریفش فشار میداد  

رو باز کن! ...  یپاتخت ی: کشوترسوندیلبهاش لوهان رو م یرو لبخند

توشه! برش دار و بذارش داخلت! لدوید هی  

دستاش از  کردی، حس منلوهان به وضوح گرد شده بود یها چشم

تو اتاق پخش  گهین بار دسهو ثیخب ی! ... صدانکرد خیاسترس 

؟یبیباشم ب تیدد یخواستی... مگه نم شد؟یشد: پس چ  

، خودش سهون رو خواسته بود! نمیخواست استرس سر تکون داد با

 یک قدم تا بدست اوردنش فاصله داره، پا پس بکشه!حاال که قفط 

شد: قـ قبوله! زیخ میتخت ن یرو  

انتظار نداشت پیشنهادشو ! شدیسهون بود که متعجب م نیا حاال

واسه رابطه داشتن باهاش عالقه  یادیبچه ز نی... انگار اقبول کنه! 

و چی لذت بخش تر از این؟ مند بود!  
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 یلدویو رو باز کرد و تونست دزدش در کش خی یهمون دست ها با

 رونیرو ب لدوی! ... نفسش رو حبس کرد و دنهیکه توش بود بب یبزرگ

!دیکش  

 نیکه انگار داشت به جالبتر کردیبا لذت نگاهش م یطور سهون

!کنهیعمرش نگاه م شینما  

 یتخت نشست! حت یخودشو لوهان کنار زدو رو یرو از رو پتـو

!ی این نمایش رو ببینهتا ادامه لوهان مشتاق بود شتریب  

... لب پایینش نامحسوس از  هاش رو با استرس بست شملوهان چ

رو باال  شیانسکافه یهود ستادویدو زانو ا ی... رو استرس میلرزید

 زد!

شد! انیگرد سهون نما یچشم ها یبرهنش جلو تن  

ی بعد چند لحظه خیره شدن به پایین تنه سفید و برهنه سهون

سر  نگاهشو گرفت، دست هاش رو روی سینه قفل کردوپسرک، 

میخوای بگی ...  ؟یدینپوش ریلباس ز یتاسف تکون داد: تو حت یبرا

؟ییپروا یحد ب نیتا ا  
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دستش گرفتو به سهون داد:  یتو یلدویعاجزش رو از د نگاهه

رو هم فقط  یهود نیا خوابمیه منمن برههمچین منظوری نداشتم! 

بکنم  لدوید یبخواازم  کردمی! فکر نمدمیبخاطر معذب نبودنت پوش

خودم! یتو  

!یبیشونه هاش رو باال انداخت: انتخاب خودت بود ب یخونسرد با  

نه و قرار میدونست این دیلدو زیادی برای بدن ظریفش بز  لوهان

 کرد نظر یسعنیست امشب رو بدون درد بگذرونه پس حداقل 

! ... تو که تونمیبزرگه! ... من نم نی... ا نیبده: ا رییرو تغ سهون

 یهمش رو بکنم تو هوی تونمیبارمه! ... نم نی! اولامیناش یدیفهم

... درد داره! ... خودتم میدونی خیلی درد داره!خودم!  

 شینما نیا هم دیشده بود! هرچند شا رحمیب یادیزد ... ز شخندین

!یاول خودتو براش اماده کن یتونیسرگرم کننده بود! : م یادیز  

از این لوهان نفس عمیقی کشید! انگار سهون واقعا نمیخواست 

به دست هاش نگاه کرد! انگشت  یالحظه یبرانصمیمش بگذره! ... 

 یبرا تونستنیدهم هم نم کیبه اندازه  یقطعا حت فش،یظر یها
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 ازیسهون ن یبه انگشتا شتریامادش کنن! اون ب یلعنت یلدویاون د

 داشت!

تخت چهار دوستو  یرو به اجبار بکنه! ... یدرخواست خواستینم اما

قلبش تند میکوبید ... اولین باری بود که جلوی کسی ...  ستادیپا ا

رای برقراری رابطه، خیلی هم ی لجبازی هاش ببرهنه میشدو با همه

رو باالتر فرستاد و باسن گـردش تونست به  یهودخجالتی بود! ... 

دل سهون رو اب کنه! یراحت  

کرد،  کینزد شیاز انگشتاش رو به ورود یکیدستش رو باال اورد و  

درد  ادیخودش فرو برد، ز ینفسش رو حبس کردو انگشتش رو تو

چشمهاش  دویکش یداشت! اما اه یفینداشت! بهرحال انگشت ظر

این  مکث اضافه کرد ... یرو بست! ... انگشت دومش رو هم با کم

 ای از بین لبهاش فرار کنه!کار باعث شد کمی احساس درد کنه و ناله

و  شدیرمز مقصورتش داشت  چرخوند،یخودش م یانگشتاش رو تو

! ... نفس کردنیم سیرنگش رو خ یریعرق صورت ش زیر یدونه ها

 هاش تند بود!
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 زشیتنش، صورتش ، وجودش، همه چبه ...  شبود به رهیخ سهون

شدنش رو  کیتحر تونستیم یسهون رو داغ کرده بودو به راحت

... این بی انصافی نبود؟ ... اون بچه با تالشی کمتر از ده  حس کنه!

 دقیقه تونسته بود اینطور داغش کنه!

 نیبزرگ شلوار سهون خورد و ا یبه برامدگ یالوهان لحظه نگاهه

دردمند کردن سهون هم که شده بلندتر اه بکشه و  یباعث شد برا

. اححح.. ه؟یکاف این ... لطفا ... اههه یناله کنه: اههه دد  

به سمت سهون رفت ... سهون مثل  دویکش رونیرو ب انگشتاش

و  گرفتی! ... داشت کمر درد مکردیمسخ شده ها فقط نگاهش م

لمس کردن لوهان! یبرا زدنیتمام وجودش زجه م  

... دست چپش رو دور گردن سهون حلقه کردو  ستادیبه روش ا رو

داغش  یکه نفس ها یشونه سهون گذاشت صور یسرش رو رو

مالحظه  ی... دست راستش رو ب شدنیگردن سهون پخش م یتو

! ... به یعضوش رو لمس کرد: اههه دد دویشلوار سهون کش یرو

ش؟یخوای! ... نمیدار ازین تیبیب  
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اراده  یباال اومده بود اما براست سهون به منظور پس زدنش  دست

 دور کمرش حلقه شد!

لوهان تونسته  یحرف ها، بسته شده بودن اریاحت یهاش ب چشم

داره  تیبی... ب یکنه: دد کشیتحر یاز حالت عاد شتریب یبود حت

؟یقــبولش کن یخوای! نمکنهیم متیرو تقـد ــنشیاول  

پسش بزنه؟ ... اون  تونستی... مگه م اره؟یطاقت ب تونستیم مگه

کنه! کاربگه و چی یچ دونستیخوب م یلعنت  

دست  یکنار گوشش کرد و عضو سهون رو تو یشهوت ناک ناله

!یدد خوامتیفشرد: من م فشیظر  

دو  باکنترلش رو از دست داد! باالخره مقاومتش در هم شکست! ...

... به نفس  دشیتخت کوب یودست کمر لوهان رو گرفت و محکم ر

گرد از تعجب لوهان به چشم هاش  ینفس افتاده بود! ... چشم ها

بود! یلبهاش پاک نشدن یدوخته شده بودن اما لبخند رو  

 یتوی دلش عهـد کرد حتما وقتعقب بکشه ...  خواستینم گهید

نه از و کنه اما االن نمیتیماوضاع کمی بهتر شد با پدر لوهان صحبت 

زیرش بگـــذره! خواستنی این پــسرک  
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از  یکیزد، با  مهیتنش خ ی... رو دیکش رونیرو از تن لوهان ب یهود

زمزمه  یبم یلوهان رو از هم فاصله دادو با صدا یدستاش پاها

تونسته باشن واسه  تیفسقل یفکرشم نکن اون انگشتا یکرد: حت

 من امادت کنن!

از انگشتاشو  یکیکه  یبه خرج بده درحال یمتیبخواد مال نکهیا بدون

!دیکوب کتریپسر کوچ یلبهاشو به لبها کرد،یداخل لوهان فرو م  

! ... سهون شهیکه داره تشنه تر م هیامثل تشنه کردیحس م لوهان

 زیهمه چ گهیاگه باهاش بخوابه د کردیبود! فکر م زیواسش همه چ

هرچقدر هم  کردیحس م! کمه کردیاما حاال، حس م شهیتموم م

بشه باز کمه! یکیباهاش   

دهن داغش  یجا یجا ودیلغزیم شزبون یسهون مالکانه رو زبون

! ... انگشتش دومش رو هم اضافه کرد و باعث شد کردیرو لمس م

 نیدردمندش ب یها به کمرش بده اما ناله یلوهان از درد قوس

... چنگی بین موهای سهون انداخت! !شدیلبهاس سهون خفه م  

لوهان جدا شدن اما از پوستش نه! گوشه لبش رو  یاز لبها لبهاش

زبون داغش رو روی گلبرگ گونش رو ، خط فکش رو! ...  د،یبوس

@romane_sahnedar
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 کهلطیف گردنش کشیدو خیسش کرد، چند ثانیه بعد همون جایی 

...  دیمحکم مک زبونش ردی از خودش به یادگار گذاشته بود رو

گردن لوهان حک کنه! لوهان  یرو رو تشیمالک یجا خواستیم

!دنیفهمیرو م نیا دیبا ایدن یسهون بود، همه هیبو یبیب  

لوهان رو  یبرامده شده ینهیاشاره دست ازادش نوک س انگشت

اااح دد آ ! ... یفشردو لوهان ناخوداگاه به بازوش چنگ انداخت: ا

!شـــتریلطـفا! ب  

تر  نییپا ذاشتویم ادگاریبه  یمکنده ا یتن لوهان بوسه ها یرو

اضافه کرد  نشیس دنی... انگشت سومش رو همزمان با مک رفتیم

!دیاز تجمع درد و لذت کش یغیکه لوهان ج  

اوردو درست بعد از اون،  یلوهان فشار نهیزبونش به نوک س با

انداخت! ریدندون هاش گ فیدو رد نیرو ب نشینوک س  

که بود  یزیچ نیاز ا یکارش باعث شد ضربان قلب لوهان حت نیا

دلش رو بهم  رهیرو گاز بگ نشیسهون س نکهیهم باال تر بره! ترس از ا

 نیاز ا شتریهم نبود چون سهون ب یمورد ی! هرچند ترس بدیچیپیم
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ار بنفـش لوهان رو ب غیصبر نکرد و با فشردن دندون هاش تونست ج

شنــوه!دیگه ب  

چشم  یدرد گرفته بودو باعث شده بود تو یحساب نشیس نکهیا با

شه اما نمتونست منکر لذتش هم باشک جمع  باشیز یشیم یها

لذت بوسه های  ... لذتی که حس میکرد برای روحش بود! ... بشه!

ذت اینکه باالخره تونسته سهون رو برای خودش کنه!سهون ... ل  

 یکه نفس حبس شده دیکش رونیانگشتاشو از بدن لوهان ب اروم

خارج  یطاقت فرسا به اروم همه اتفاق نیتونست بعد از ا لوهان

 بشه!

از  یتر رفت ... گاز اروم نییشکمش زدو پا یوخیسی ر یها بوسه

!دیعضوش رو بوس یگرفت و رو دشیران سف  

دست هاش  داد،یفشار م رشیلذت سرش رو محکم به تشک ز از

!دنیلرزیسهون م یموها یتو  

شلوارش رو از تنش خارج کرد که باعث شد  دویرو عقب کش خودش

خودشو جمع کنه و ناخوداگاه  یعضو بزرگش کم دنیلوهان بخاطر د

 چند سانت عقب بره!

@romane_sahnedar
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کامال  ی... نگاهش رو به چهره ستادیلوهان ا یپاها نیب متیمال با

؟ی... خوب یبیبازش داد: ب مهین یسرخ لوهان و چشم ها  

!یتکون داد: خوبم دد دییتا یبرا سر  

کنه لوهان بخواد  یتونست کار نیبهش زدو هم یلبخند محو سهون

لبخندش تحمل کنه! دنیلحظه د کیبخاطر  ارویدن یتمام درد ها  

از عضوش  یکم یکردو به اروم میلوهان تنظ یپاها نیرو ب خودش

!ارهیهم تونست نفس لوهان رو بند ب کمی نیرو واردش کرد اما هم  

تا بود بهتر  ینطوریا ،وارد لوهان کردکامال ضربه خودش رو  هی با

 یلحظه ا یدردو بهش بده! اما نــفس لوهان برا نیبخواد ذره ذره هم

به ثانیه تونست نفس بکشه! فورا  کامال قطع شد! ... بعد از چند

و این  رفتیم نییباال و پا عیبرهنش سر نهیس ،افتاد سنفس نف

!حسابی سهون رو نگـــران کرده بود  

اشک هاش  کردیم یسع وها چنگ انداخته بود یبه رو تخت محکم

 رو کنترل کنه!
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خم شدو اشک هاش رو پاک کرد ... دستش رو  یبا کالفگ سهون

تحمل کنه اون پسر لجباز  تونستینم د،یگونش کش یزش وار روانو

... موهاش رو که به پیشونیش چسبیده بود کنار  !رهیاشک بر نطوریا

بکش االن دردش  قی... نفس عم زمی: عزدیلبهاش رو بوس یرو زدو

هـوم؟ ... به من نگاه کن! ... بهتــر میشه فقط یـــکم تحمل  !شهیاروم م

!کن بیبی  

... بیقراری دست هاش گرفتو سر تکون داد! یسهون رو تو دست

 یلی... خ یلی... اخ! ... خ یییی: ا هاش داشت سهون رو دیوونه میکرد

میکنه!. درد .درد .  

 هیشروع  با کالفگی ای که راحت میشد از چـهرش خوند، سهون

کردن نقطه  دایکنه! پ لیحرکت کرد تا حداقل دردو براش به لذت تبد

بعد  یحساس لوهان اونقدر ها هم سخت نبودو تونست لحظات

لبهاش  یاز سر لذتش رو بشنوه که لبخند رو یناله ها یصدا

... اححح! محکمتـرلــطفا ... ...  ی! : اههه دداوردیم  

لوهان  یلذت رو برا نکاریدست گرفت که ا یلوهان رو تو عضو

کرد! شتریب  

@romane_sahnedar

آیدی کانال تلگرام ما :



 

 

30 

هات که تمام مغزش  یبو یبیاون ب یتو دنیبار کوب نــــیاز چنـــد بعد

من ... من دارم  ی: اههه ددلوهان اخـطار دادرو از کار انداخته بود 

!امیم  

خــودش هم داخــل ، دستش یشدن لوهان تو یبا خال همزمان

که  یطور ،از حد جذاب بود شیصحنه ب نی! ... ادیلوهان به اوج رس

و بهش نگاه کنه! نهیحاضر بود تمام عمر بش  

!زدنینفس نفس م هردو  

 گهیبار د نکارشی... که ا دیکش رونیخودش رو از لوهان ب یاروم به

تخت  یاز روبدون اینکه چیزی بگه  لوهان رو بلند کرد! ...  ناله

و مطمئن  بلندشدو به سمت حموم رفت ... بعد از پر کردن وان

به اتاق برگشت! شدن از دمای اب،  

که حاال نفس هاش کمی اروم و  ستادیلوهان ا یکنار تن خسته 

تقریبا منظم شده بود ... چند لحظه فقط خیره به تن برهنش زل 

خـــالــــق این ـــت مثل یه نـــقاشی بود!... زد .... اون بدن ظریفش درس

 ریدست برد ز ی... به اروم نــــقاش دنـــیا بود!اثـــــر واقـــــــــعا بهتـــــرین 

!یییب یخسته شد یلیدست هاش بلند کرد: انگار خ یتنش و رو  

@romane_sahnedar
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 نشیهاش رو دور گردن سهون حلقه کردو سرش رو به س دست

!یلیچسبوند: خــ  

به خودش فشار  شتریرو ب فشیتن ظر دویموهاش رو بوس یرو

 یداد! ... وارد حموم شد. ... داخل وان رفت و لوهان رو هم رو

 پاهاش نشوند!

رو به تن سهون دادو چشم هاش رو  شیبدون حرف تک لوهان

خستش کرده بود! یتجربش بودو حساب نیاول نیبست! ... ا  

 ادیب گهیرار بود دو روز دافتاد ... پدرش! ... واقعا ق یزیچ ادی

 دنبالش؟

خودشو به بدن  شتریو ب دیلحظه از ترس دور شدن از سهون لرز کی

برهنه سهون چسبوند! ... سهون با لبخند دست هاش رو دورش 

... به چی فکـر میکنی؟ شده؟ یزیحلقه کرد: چ  

 یلیفقط ... خ یچی: هدیسر بلند کرد و گردن سهون رو بوس اروم

 دوستت دارم!
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سهون گرفتو سرش رو  یرهیمکث چشم هاش رو از نگاهه خ با

انداخت! نییپا  

!یبیسهون محکمتر شد: منم دوستت دارم ب یدست ها یحلقه اما  

.. انتظار اینکه سهون  لوهان با تعجب باال اومدو نگاهش کرد! سر

 متقابال بهش بگه دوستش داره رو نداشت!

دادو  هیو فقط سرش رو به وان تکبه نگاهش نکرد یتوجه سهون

اقتش که برسه، راجب چشم هاش رو بست: نگران نباش! ... 

! ... زنمیهش زنگ مهم بفردا نم! ... صحبت میکخودمون باهاش 

!یمن بمون شیقراره پنیان دنبالت  گمیم  

 

 

 #پایان

 دوستـــتون دارم! 

@romane_sahnedar

آیدی کانال تلگرام ما  :




