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۱_پارت#  

 

  ادی رو جارو یرو نشستن تونستمینم که ییاونجا از

  جارو یرو و من داد دستور اعظم جادوگر رمیبگ

.کنن بانداژ  

  هیتنب هیکنه، همیتنب جادوگرا ی  هیبق  شیپ خواستیم

.کیپابل  

  ی لهیم به م قالده و بسته  کمرم پشت و دستام دخترا

.بودن کرده وصل سقف  

 التم اریش یال از که بود جارو چوب بدتر همه از یول

. کردیم تمیاذ یبدجور و شد رد  

  و کرد روشن و چوب یتو براتوریو اعظم جادوگر

.اومد طرفم به و برداشت شو ترکه  

 بند دهن پشت هام ناله نیهم خاطر به بود  بسته دهنم

. شدیم خفه  

 التم یزیل و نداشتم  تعادل کیبار چوب اون یرو

 اجازه قالده ریزنج یول بخورم تکون یه شدیم باعث

. فتمی ب دادمینم  



:گفت و دیکوب رونم  یرو ترکه با اعظم جادوگر  

  چوب یرو شتریب یمجبور یبخور که یتکون هر-

ی ن یبش  

 شهیم باعث اجازه بدون شدنت ارضا  بار هر ضمن در

کوچولو؟  یا اماده.بزنمت تر محکم ترکه با  
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 ثابت دار براتوریو چوب اون یرو بود سخت یلیخ

.کردم مو یسع یول نمیبش  

  یرو محکم رو ترکه و زد  یچرخ دورم اعظم جادوگر

  خفه گلو یتو که دمیکش  یبلند غیج درد د،ازیکوب رونم

.شد  

:گفت بانو   

احمق  یکوچولو نشنوم و س،صداتیه-  

 

  ریتحق و داد دستور بهم ها بچه شیپ یجور اون یوقت

 با و کردمیم بودن فیضع احساس کردیم نگام زیآم

  کینزد که دمیلرزیم یجور شدم ارضا یدیشد لرزش

 یرو منو اعظم جادوگر یول فتمیب چوب یرو از بود

:گفت و برگردوند چوب  

. یستین بلد هم ساده کار هی یعرضه،حت یب وونیح-  

.دمیم اد ی بهت و نشستن صاف امشب  

 و پا یرو ترکه زدن به کرد شروع و رفت عقب بعد

. باسنم  

  امان در ترکه یها ضربه شر از شکمم و کمر یحت

. نبود  



  آخر در یول شدم ارضا بار چند و زد تا چند دونمینم

. کنم حفظ  و تعادلم نگرفتم ادی  

:گفت خدمتکار به رو بانو باالخره  

  بده یزیچ هی و کن یدگ یرس زخمش به اتاقم ببرش-

باشه  آماده شب یبرا خوامیم بخوره  
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.بردن بانو اتاق  تا منو جوان یجادوگرا  

 ونشیدکوراس از یزی چ که بود کیتار اونقدر اتاقش

  شدیم ساتع نهیشوم از که یکم نور  فقط  و شدینم  دهید

. کردیم روشن و اتاق   



  زیچ همه تونستم و کرد عادت یکیتار به چشمام کم کم

.نمیبب و  

 شتریب اعظم جادوگر که  دادیم نشون اتاق  یمیقد لیوسا

  یخوب پوست اونقدر  یول داره عمر سال ستیدو از

. خوردینم بهش سال پنجاه از شتریب که داشت  

  و  جوون شهیهم و اون که بود یجوان ریاکس اثر دمیشا

.داشتیم نگه بایز  

 و تمیمامور خواستی م دلم و بودم کرده خوف واقعا

.کنم فرار اونجا  از و فراموش  

  و زخما به نکهیا از بعد  و  ندادن فرصت دخترا اما

  پرنده ییطال  قفس طرف  به منو کردن یدگیرس امیکبود

.داشت قرار مبل کنار که بردن یا  

  نکهیا گفتن با یول کنم فرار شون دست از تا کردم تقال 

 بعد و انداختن قفس یتو منو بزور  هست بانو دستور

.شدن خارج  اتاق   از در کردن  قفل از  

 قفس یها لهیکردم،م نگاه اطراف به مبهوت و مات

.کنم فرار تونستمینم و بود محکم  

.بودم شده زن اون ری قفس،اس یتو ی  پرنده هی مثل  



 داخل بانو و شد باز در تا  دیکش طول یساعت هی حدود

.اومد اتاق   
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 لبخند قفس اون یتو  دنمید با و شد اتاق  وارد بانو

 تونستیم حالت اون یتو من دنید فقط  انگار.زد یجذاب

.بزنه لبخند بشه باعث  



  و قلبم  ضربان داشتم،انگار دوست یلیخ و لبخند اون

. کردیم تر تند  

:کرد اشاره لباسام به و گرفت  طرفم به و شی دست چوب  

  یا پرنده ،کدومیباش شده لخت خوامیم گردمیم بر تا-

بپوشه؟  لباس که یدید و  

  شیپ  تونستمینم یول بود تر مهم برام تمیمامور نکهیا با

. دمیکشیم خجالت  شم،ازش لخت زن  اون  

 کنه مجبورم کار نیا به خواستیم دلم ییجورای دمیشا

.کنم یلجباز  بار هر من و  

:گفتم و کردم یاخم  

بشم؟ لخت شما شیپ دیبا چرا بانو-  

 رفتار لیدل شدم،حاال هیتنب  یول کردم اشتباه که درسته 

د؟یکرد یزندان و من چرا اصال  فهمم؟ینم رو شما  

 کمد طرف به و نکرد یتوجه حرفم به اعظم جادوگر

.رفت  

 باز یواقع یمعنا به دهنم برداشت که شو شنل

 یمشک ی  تنه مین  هی فقط   بلند و اهیس شنل اون ریموند،ز

.ومدیم باال رونش تا که بود دهیپوش ین یپوت و  

بود؟ ساخته رو بایز بدن اون چطور  



  هیشب اصال  که ساختیم متفاوت زن هی ازش  لباسا اون

.نبود جادوگرا  

  نظر به تر ابهت با و تر جذاب و تر بایز پیت اون با

. دیرسیم  
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  بودن تصور یداشت،حت ییبایز و دهیکش یپاها بانو

. کنه سقوط  دلم یتو ی زیچ هی شد باعث پاهاش ریز  



 رفتار یعاد کردم یسع و گرفتم ازشون چشم یسخت به

.کنم  

 مبل یرو و اومد جلو کوتاه و موزون یقدما با

 شمرده و آروم و بود قفل  چشمام یتو نشست،نگاهش

:گفت  

خنگ؟ یکوچولو یدار دوست یلجباز پس-  

 کره مثل لباسام و خوند ی ورد بزنم یحرف نکهیا از قبل

:ختیر نیزم  یرو و خورد زیل تنم از مذاب  

  یزیچ ندارم دوست  مییتنها که یشد،وقت بهتر حاال-

باشه  تنت  

  نهیس یرو و دستام و کردم جمع و خودم زده خجالت

:گذاشتم هام  

 نیا باهام دیندار حق  باشم،شما لخت ندارم دوست من-

!دیکن و رفتار  

  یدنینوش ظرف زد، بشکن یوقت و انداخت پا یرو پا

  یبعد بشکن با و شد پر شراب جام و شد بلند هوا یتو

 مزه ازش کمیشد، ظاهر  دستش یتو یدنینوش وانیل

:گفت و کرد مزه  



  یوقت  ینشد متوجه هنوز نکهیا چاره،مثلیب یکوچولو-

  اموالم یبرا من و یمن مال یعنی یاومد اتاق  نیا یتو

رم یگیم میتصم  
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  غش یخوشحال از خواستیم دلم یمن مال گفتیم یوقت

. دیفهمیوم موضوع نیا دینبا یول کنم  

 کرده لختم و انداخته قفس  اون یتو زور به منو اون

.بود  



 همش ینجوریا که  داشتم بزرگ تیمامور هی من

.شدیم خراب  

  و روم قهر حالت با داشتم دوست و کارش نکهیا با

:گفتم و برگردوندم  

،ی بد دستور بهم یندار حق  تو-  

برم مدرسه نیا  از خوامیم من  

کن  باز و قفس در االی  

 یسرگرم هی براش کرد،انگاریم نگاه بهم لذت با بانو

. بودم جالب  

. کردیم میعصب شتری ب خوردنم حرص از تشیرضا  

 یکتابا از یکی زد بشکن  یوقت حرفم به توجه یب

. نشست بغلم یتو  و کرد پرواز طرفم  به کتابخونه  

  کتاب ساد،بهیوا قفس یروبرو و شد بلند جاش از بانو

:گفت و کرد اشاره  

 آموزش یهست یباهوش دختر دونمیم که ییاونجا  از -

رم یگیم عهده به خودم تو  

دم یم  آموزش و درس بهت روز هر  



  یریبگ ادی خودت تا یمونیم قفس اون یتو اونقدر

. یکن بازش  

ی بر یخواست که جا هر که یآزاد  اون از بعد  
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 چه به بکشم،اون غیج خواستیم دلم شییزورگو از

داره؟ نگه خواستیم زور به منو یحق  

:گفتم و انداختم نیزم یرو و کتاب اخم با  

خونمینم و کتاب نیا من -  



 چیه هینجوریا تون مزخرف ی مدرسه دونستمیم اگه

ومدم ینم وقت  

   درک به دیبر ت مدرسه و تو

  ظاهر دستش ی تو  ترکه هی و زد یبشکن بانو

  دمیترسیم ازش اونقدر و  بود رفته هم یتو شد،اخماش

. کنم فرار خواستیم دلم که  

. دیکوب قفس یرو محکم  و  داد تکون هوا یتو رو ترکه  

  پوستم یرو یبد سوزش  اما نکرد برخورد بهم نکهیا با

  خورده ضربه بهم یروح  نظر از انگار کردم حس

.بود  

  رد و شد قرمز یفور پوستم یرو ترکه یجا

. گذاشت جا به خودش از یخوشرنگ  

:گفت و گذاشت پاهام  یرو دوباره و کتاب بانو  

 هیتنب  تنبل و ادب یب یشاگردها من ی مدرسه یتو -

نریگیم زهیجا باهوش یشاگردها اما شنیم  

  هیتنب یبزن حرف ادبانه یب و یکن یسرکش که بار هر

کوچولو پرنده یر یبگ ادی و درست تا یشیم  
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 که یحال در دمیخواب ییطال  قفس همون یتو شب تمام

 دهیخواب و دیکش دراز نرمش و گرم تخت یرو بانو

.بود  

  یتو کردم نگاه تر ق یدق اندامش به بود خواب که حاال

  دهید تر کیبار کمرش و  تر برجسته باسنش حالت اون

 گرفته قاب یمشک یموها  اون با  هم شد،صورتشیم

. ومدیم چشم به تر بایز و شده  



  هر و کنمیم براندازش دارم دنید اومدم که خودم به

  بغلش یتو صبح تا  و برم خوادیم دلم شتریب لحظه

.بخوابم  

  سرم یوقت و بده فشار آغوشش تو محکم خواستیم دلم

.کنه نوازش و موهام بازوشه یرو  

  و مزاحم افکار  کردم یسع و دمیچ یپ خودم دور و دستام

.بخوابم و کنم دور خودم از  

 زیچ نه کردمیم تمرکز  تمی مامور یرو شتریب دیبا من 

. بشه مانعم تونستینم زن  ،اونیا گهید  

 

 با  بود ومدهین در آفتاب هنوز یوقت صبح یدما دم

:شدم داریب صداش  

کوچولو پرنده شو داریب-  

   یدار درس یکل امروز 

:گفتم کنم باز و چشمام نکه یا بدون و دمیکش یا ازهیخم  

ندارم  دوست خونم،ینم درس من-  

 همون و بستم و چشمام دوباره که نکرد  توجه یحت بانو

 زد که یبشکن با چون رفتم فرو یقیعم خواب به لحظه



 طرف به هوا یتو و من و شد باز قفس در بالفاصله و

.برد  نهیشوم کنار کیکوچ زیم  
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 شون خوب یبو و یخوراک از بود پر صبحانه زیم

. رمیبگ ضعفه دل شدیم باعث  

  فضا یتو که یعطر اما بودم آلود خواب نکهیا با

. کردیم ارمیهوش بود دهیچیپ  



 خوردن مشغول بانو به توجه یب  و نشستم یصندل یرو

 رو کره خواستم و خوردم وهیم آب  از کمی اول.شدم

  که یپابند و خوند یورد  بانو  که بمالم تست نون یرو

. شد وصل پام مچ دور بود وصل بهش یکلفت ریزنج  

  خالص و خودم تا دمیکش و پام و شدم بلند تیعصبان با

:زدم ادیفر یعصبان نشدم موفق  یوقت اما کنم  

؟ یکنیم یزندان منو که یهست یک یکرد فکر تو-  

   برم بذار کن ولم

 نگهم بزور یندار حق  هم بمونم،تو نجایا خوامینم من

  یدار

 ساد،بایوا زیم کنار و کرد  تن و شنلش تفاوت یب بانو

:گفت و کرد نوازش مو گونه شست انگشت  

  مورد در که و اول ی  صفحه ده برگشتم که ظهر-

عسلم  یشیم  هیتنب ینباش  بلد پرسمیم ازت هاست چاکرا  

  بهتره پس یمونیم نجایا بخوام  من که یوقت تا ضمن در

 مهربون نقدریا شهیهم من چون یباش رفتارت مواظب

ستم ین  

  یحرف گهید و برگردوندم و سرم قهر حالت با

. بشنوم و صداش ای نمشیبب خواستینم دلم نزدم،اصال   
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  اتاق  از بودم منتظر و گردوندم بر و سرم قهر حالت با

.شد چنگش ریاس موهام هوی اما بره، رونیب  

 اما نبود کارش یتو هم ی خشونت  چید،هیکشینم و موهام

.کردمیم حس  سرم یتو رو یبخش لذت درد  

  دلم و بودن کرده وصل  حسگر موهام تار هر به انگار

. خواستیم  یشتریب درد  



  یتو نگاهش و برگردوند خودش طرف به و سرم

  و بودم رهیخ لباش به  فقط  من یول دیچرخ صورتم

. دیبوس یم منو کاش کردمیم آرزو  

 یمهربون لحن با و کرد نوازش مو گونه دست پشت با

:گفت  

  یدستور هر که نهیا یر یبگ ادی دیبا که یقانون  نیاول-

بشنوم  چشم فقط  دادم  

  واال یندار کردن قهر حق  وقت چیه...قانون نیدوم

  من یکوچولو یشیم هیتنب 

  سرخ  تو باسن اول روز نیهم از یندار دوست که تو

 کنم؟ 

؟یدار دوست  

  با تا و کنم ینافرمان هوس شدیم باعث حرفاش نکهیا با

  اون واسه دلم شتریب یول کنه اسپنکم خودش یدستا

.رفتیم ضعف گفت که ی" من یکوچولو"  
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  نشدم موفق  یول ارمیب در چنگش از و موهام کردم تقال 

:گفتم حرص با و  

کنمیم بخواد دلم که یکار هر من-  

یبد  دستور بهم یندار حق  هم تو  

؟ یکن  یزندان منو یتونیم یجادوگر چون یکرد فکر  

:گفت و زد یکمرنگ لبخند  



 شهیم قرمز کوچولوت دماغ اون یشیم یعصبان یوقت-

  ببوسمت ینجوریا یکنیم م وسوسه و

  و  اومد جلو سرش گهیم یچ بشم متوجه نکهیا از قبل

. دیبوس و دماغم نوک  

 بودم،اطرافم اومده فرود لیاکل  عالمه هی وسط  انگار

:بود  شده پخش فضا یتو یرنگ یها دونه و زدیم برق   

میکن یا معامله هی ایب-  

  نجایا یکن باز و ریزنج یریبگ ادی که یوقت هر تا تو

یکنیم اطاعت من دستورات از و یمونیم  

یبر که یآزاد یکن بازش یتونست که یروز اون  

 

  به بود،منو فیلط  و نرم یصورت یابرا مثل صداش

. بردیم ایرو  

  بستم،فقط  و چشمام ناخودآگاه اومد تر نییپا که سرش

 داشتم خوب حس همه اون  و بود دیبوس و دماغم نوک

 بدون یول رفتمیم فضا به حتما دیبوس یم و لبام اگه

  مینس مثل درست و کرد رها منو ببوسه و لبام نکهیا

.رفت رونیب اتاق  از یبهار  



 یرو حرص با که ذوقم یتو بود خورده اونقدر

.  نشستم یصندل  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۱۲_پارت#  

 

  خوردن مشغول اشتها  با افتاد  قور و قار به که شکمم

.شدم  

 اطاعت ازش کنه وادارم تونستی نم دستوراتش 

. دمیترسینم کس چیه از من چون.کنم  

. گشتم ینم بر اونجا به گه ید و کردمیم فرار یزود به  

. نبود مهم تممیمامور گهید یحت  



 گذاشتم، سرم یرو و برداشتم رو یدنینوش وانیل

  یرو تونمی م چقدر نمیبب  و کنم تعادل نیتمر خواستمیم

. دارم نگه سرم  

 سرگرم یجوری و خودم دیبا بودم ریاس که حاال

.نره سر م حوصله تا کردمیم  

 گذاشتم صاف سرم  یرو رو یدنینوش از پر وانیل

  مچم دور ریزنج به حواسم یول رفتم جلو آروم آروم

. نبود  

 نیزم یرو و خورد زیل گذاشتم روش و پام یوقت 

.افتاد  

 افتضاح و ختیر بدنم و صورت یرو هم یدن ینوش

.اومد بار به یبزرگ  

  و بود دهیچسب سرم به موهام یدنینوش  ینی ریش خاطر به

. بود شده نوچ بدنم کل  

 بودم یعصب اونقدر یول کردم زیتم و خودم دستمال با

.دمیکش یبلند غیج که  

  انگور یها دونه با نباریا که بود  گذشته یا قهیدق چند

. کردم یباز قل دو قل  هی  



  سر یبالئ به واال شدمیم سرگرم دیبا شده جور هر

.اوردمیم خودم  

 فشار با که بودن نرم اونقدر  انگور یها دونه اما

. دنیترکیم یکیکوچ  

 باز اتاق  در باالخره که بود گذشته ساعت چند دونمینم

.شد وارد بانو و شد  
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  اعالم خودش از زودتر عطرش شد وارد که بانو

 نیتر متیق گرون یتو ها ساعت کرد،انگار حضور

.بود کرده حمام ها ادکلن  

  دونمینم شدم، بلند جام از عیسر و  کردم ول رو  انگورا 

. دمیترس ازش ییهوی چرا  

  از بعد و رفت کمد طرف به کنه نگاه بهم نکهیا بدون

. برگشت سمتم به لباساش  و شنل آوردن در  

 ابروهاش نیب یجذاب اخم و بود یجد یلیخ ش افهیق

. بود نشسته  

.شدیم م دلشوره باعث نیهم  

  لحن با و کرد پام تا سر به ینگاه نشست که زیم پشت

:گفت یسرد  

بدم  ادی بهت دیبا کردنم سالم انگار-  

  حرفا نیا از تر لجباز یول بلرزه تنم شد باعث حرفش

.امیب  کوتاه که بودم  

  تفاوت یب نیهم خاطر به بفهمه و ترسم خواستمینم

:انداختم باال یا شونه  

 سالم شهیم وارد که یاون رسمه ما نیسرزم تو -

  کنهیم



بخوره  میدیم یفلفل چوب نکنه سالم اگه تازشم  

 

 باال کمی لبش ی گوشه یدم،حت ی د رو خنده نگاهش یتو

.رفت  

:گفت شخندین با و داد باال و آبروش یتا هی  

بود جالب-  

 خودم نیسرزم رسوم و رسم  منم دنیپرس درس از بعد 

دم یم ادی بهت و  
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. بودم افتاده یبد ی مخمصه یتو انگار  

  فقط  خوندن درس یجا چون دادمیم فحش خودم به 

. بودم کرده یباز  

 اعظم جادوگر کردمیم یباز انگشتام با که طور همون

:گفت و کرد اشاره یصندل به  

نیبش-  

 عیسر منم و بود تحکم پر و یدستور کامال  حرفش

. نشستم  

.کردم اطاعت چرا و چون یب چرا دونمینم  

 ازش کمی و گرفت دستش یتو  شو یدنینوش وانیل بانو

. دمینوش  

 پاهاش ریز خواستیم دلم که بود خاص اونقدر ژستش

  افکارم خاطر به و خودم بالفاصله یول بزنم زانو

. کردمیم سرزنش  

:گفت و برداشت و کتاب باالخره  



  راحته و ساده یادیز اول خب،سوال-

بگو  و اتصال محل عنصر و اول،رنگ چاکرا  

  

 یحت چون زده رونیب حدقه از چشمام کردمیم حس

ه؟ یچ چاکرا دونستمینم  

:گفت و کرد یاخم  

شو؟  جواب یدونینم-  

ها؟ -  

دونمیم چرا ... چرا  

اههیس د یببخش نه...سف...خب،رنگش  

   فلزه...آها عنصرش...عنصرش بعد

  هیبرق اتصالشم محل

کنهیم کار برق  با یعنی  

  یتو تونستمیم و تعجب  و خنده و خشم یها رگه

. نمیبب  چشماش  

. بده نشون دیبا یواکنش چه دونستینم یحت  چارهیب  
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  نیا از  و من و ادیب نفر هی کردمیم دعا دلم یتو

 خواستیم دلم هم داشتم  دلشوره هم.بده نجات مخمصه

. بشم یهیتنب  چه قراره بدونم  

  کش خط  و زد یبشکن بود رهیخ بهم که طور همون

.شد ظاهر  دستش یتو یچوب  

 کتاب به نکهیا بدون و  داد تکون هوا یتو و کش خط 

:دیپرس باز کنه نگاه  

بگو  شو اتصال محل عنصر و ششم،رنگ چاکرا-  

  



.انداختم کتاب به نگاه هی  و کش خط  به نگاه هی  

 هم کلمه هی یحت که  بود داشته نگه و کتاب یجور

.کنم تقلب  تونستمینم و نبود معلوم  

:گفتم و کردم پاک دست پشت با و میشون یپ یرو عرق   

شدم هول  هوی یول...یول بلدما بانو...با-  

رفت ادمی یچ همه  

رفت؟ ادتی یچ همه پس -  

دیکن ،باور بله-  

   کوچولو کنمیم باور-

 کرد یگوشیباز فقط  و  نخوند درس اصال  که هم یاون

بودم؟ من  

  اما کنم دایپ  نجات دیشا  تا بدم جواب بازم خواستمیم

:گفت تیعصبان با و  دیکوب  زیم یرو و  دستش هوی  

زود ...جلو دستا-  
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. بودم کرده بغض  

. دمیکش یم هم داشتم،خجالت یبد حال  

 درس یبرا داره که داشتم رو یتنبل آموز دانش حس

.شهی م هیتنب نخوندن  

.نداره زدن حرف جرات و ترسهیم معلم از  



  هم یطرف از یول شدیم  خرد بانو شیپ غرورم نکهیا با

. بچشم و کش خط  اون درد طعم خواستیم دلم  

  و کش خط  بانو و کردم دراز جلو طرف به و دستام

:گفت و دیکش دستم کف  

  محل عنصر و ششم،رنگ چاکرا پرسمیم دوباره-

 اتصالش؟

:گفتم و دادم قورت زحمت به و دهنم آب  

  یعن ی...زهیچ...ششم چاکرا ...چا-

. دیکوب دستم کف محکم و نداد فرصت بهم  

  بهم و دستام و دمیکش غ یج که بود ادیز دردش اونقدر

.دمیمال  

  ها صد همزمان  داشت،انگار یزیت  درد یچوب کش خط 

.کردنیم فرو پوستم یتو سوزن  

:زد  ضربه زیم به کش خط  با بانو  

مونده  هتیتنب از یکل هنوز دختر جلو،بجنب دستا-  

.بردم جلو و دستم و کردم اطاعت دستورش از  

  اون و بده ادامه دنیپرس سوال به باز دمیترسیم یول

. نخوندم درس یچیه اصال  که دیفهمیم وقت  
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  منتقل بهم یبیعج حال و حس نگاهش با هم بانو

.کردیم  

  و فیضع دختر هی مقابلش در کردمیم حس یگاه

.نیزم یرو موجود نیتر خنگ هم یکم،گاهیکوچ  

  و کتاب بانو و گرفتم جلو طرف  به دوباره و دستام

. بست  

:گفت و  دیکش دستم کف به و کش خط   



  نگران یول یخنگ یکوچولو جادوگر هی تو دونمیم -

دم یم ادی بهت  خودم نباش  

  زنمیم تر محکم یبکش عقب و دستت که بار هر

کن جمع تو حواس پس  

  ضربه نیاول و سادیوا کنارم و شد بلند یصندل یرو از

. زد رو  

  نداد فرصت یول گرفتم  ضعفه دل که زد محکم اونقدر

. زد قبل از تر محکم رو یبعد یها ضربه و  

 نداشتم جرات یحت من و نشستیم  دستم کف کش خط 

.کنم جمع و انگشتام  

  هوی که خوردمیم کش خط  که بود بار نیم چند دونمینم

  کمتر دردش تا گذاشتم بغلم ریز و کردم جمع و دستام

.بشه  

:دی کوب زیم یرو کش خط  با بانو  

   ،بجنب جلو دستا-

  بانو...بانو -

   تونمینم گهیکنه،دیم درد بخدا

بخونم  درس دفعه نیا...دمیم قول ...قول  
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  بلند هقم هق  یصدا گذاشت زیم یرو و کش خط  یوقت

.شد تر  

  کردمیم هیگر نیا یبرا شتریب یول داشتم یادیز درد

.بود شده ارضا جسمم که  

. بود نیریش بود دهیچ یپ  دستام یتو که یدرد  

.دادیم لذت بهم دستم سوزش یحت  

  در و بشم کنه،محدود کنترلم نفر هی داشتم اجیاحت من

.اشتباهاتم تمام  بابت بشم هیتنب آخر  



  سخت بهم شتریب تا کردمیم ینافرمان هم یگاه دیشا

.رنیبگ  

. بود داده بهم بانو رو نایا ی همه قهیدق چند نیا یتو و  

 اجازه تا دادمیم درخواست بهش  و نبود تمیمامور کاش

. کنم خدمت پاهاش ریز بده  

  و شد خم طرفم به بانو کردمیم هیگر که طور همون

:گفت و دیبوس نرم و موهام یرو  

شد  تموم گهیس،دیه-  

یکرد تحمل دخترم،خوب نیآفر  

. برگشتم طرفش به تعجب با  

!شده مهربون نقدریا و دهیبوس  منو شدینم باورم  

. بود گفته دخترم بهم تازه  

:گفت یجذاب لبخند با و کرد پاک دستمال با و اشکام  

نکن نگاه یجوراون -  

  هیتنب  تر دیشد ینبود بلد پرسمیم ازت دوباره فردا

ی شیم  

:گفت و نشست یصندل یرو بعد و  

ما کشور رسوم و رسم به رسهیم نوبت حاال-  
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  خواستمیم نبود مهم گهید یول داشتم درد نکهیا وجود با

.کنه همیتنب یچجور بازم قراره بدونم  

 بوسه اون و هاتشیتنب بودم،عاشق شده عاشقش انگار

. هیتنب از بعد ی  

 خوب،اون دختر گفت بهم و کرد پاک و اشکم یوقت

.باشم اون  مال خوادیم  دلم دمیفهم که بود موقع  



  ظاهر دستش یتو کیکوچ ی  رهیگ هی زد که یبشکن با

:گفت و شد  

رون یب اریب و زبونت-  

:گفتم و دادم نه عالمت به و سرم  

ندارم دوست نه -  

هوم؟ ؟یکن  یلجباز یدار دوست پس -  

کنم رام و نافرمان یدخترا بلدم من نداره یرادیا  

. زدنیم بال یرنگ ی پروانه یکل دلم یتو  

.زننیم رونیب چشمام از   ها پروانه اون کردمیم حس  

:رهیبگ سخت بهم شتریب اون شدیم باعث کردنم یلجباز  

  به  خودش زبونم خوند که یورد با و گرفت مو چونه-

.کرد وصل زبونم نوک به  رو رهیگ بانو و رفت رونیب  

:گفت بعد و  

 بلد که و ادب یب یکوچولوها  دختر میدار رسم ما-

. میکنیم هیتنب  ینجوریا و کنن سالم ستنین  

یکنیم سالم و یشیم بلند جات از حاال  

   ینی شیم بعد



  ادی و گذاشتن احترام تا یکنیم تکرار و کارت نقدریا

ی ریبگ  
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.شد ظاهر ترکه دستش  یتو و زد یبشکن نباریا  

  و بودم دهید هم و شیه،مهربونیخشن زن بانو دونستمیم

.بود یجالب پارادوکس نیا  

 همون با شدم بلند جام از نشم هیتنب بازم نکهیا ترس از

 ینامفهوم  سالم بود شده  وصل رهیگ بهش که زبون

. نشستم دوباره و کردم  



.کردم تکرار بار نیچند کارو نیا  

  زبون یرو رهیگ ایدن کار نیتر زیآم ریتحق نظرم به

. شدم احمق  هی مثل ششیپ نکاریا با کردمیم بود،حس  

  هیشب  که یداشتم،حس  بیعج حس هی نایا تمام با یول

.بود کمون نیرنگ  

. کردیم روشن و قلبم و داشت رنگ نیچند  

  هی بودم مجبور و کردیم شره لباسام یرو دهنم آب

.بزنم حرف صورت همون  

 با و شکست بغضم باالخره  که بود گذشته چقدر دونمینم

.هیگر ریز زدم بلند یصدا  

. کرد بغلم محکم و آورد در رو رهیگ عیسر بانو  

:گفت و دیبوس و موهام یرو  

  کوچولو پرنده شد ش،تمومیه-

؟یگرفت ادی و درست   

  ؟یبذار احترام تر بزرگ  به دیبا که یدیفهم

  هشیتنب مادرش که هستم کوچولو دختر هی کردمیم حس

.بکشه و نازم خواستیم کرده،دلم  



 به و سرم زونیاو یلبا  با که بودم شده لوس اونقدر

. دادم تکون اره عالمت  

:گفت و کرد یاخم بانو  

؟هوم؟یندار اجیاحت زبونت به واقعا نکنه-  

:گفتم عیسر  

بانو گرفتم ادیاوهوم،-  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#
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  رونیب بغلش از خواستینم دلم اما بودم شده تر آروم

. بود داده مزه بهم چون.برم  

.دادیم  ینیر یش یبو و بود گرم بغلش  

  بیعج که هاش نهیس مخصوصا  بود نرم پشمک مثل

  اونقدر بزنم کیم نوزاد  هی مثل شو نوک خواستیم دلم

.بود خوشگل که  

 به کرد شروع و نشست  مییروبرو یصندل یرو بانو

. لباسم یها دکمه کردن باز  

:گفت که کردم نگاه  بهش ترس با  

حموم ببرم کوچولومو پرنده خوامیم-  

کنه پرواز تا بشه  زیتم پراش دیبا  

  کرد که یوحشتناک اخم با اما رمیبگ و جلوش خواستم

.نداشتم نکارویا جرات  

 نداشتم بترسونه،دوست  منو بود بلد خودش روش به 

.بشه دیناام و ناراحت ازم  

  دامن بعد و گذاشت زیم یرو  و آورد در و بلوزم

. دیکش نییپا و کوتاهم  



 بودم خوشحال یول بشم، لخت ششیپ دمیکشیم خجالت

  طرف به منو ارهیب در و رمیز لباس نکهیا بدون

. برد سیسرو  

  انواع خوش عطر و  شده آب از پر وان حموم یتو

.بود  پخش هوا یتو کننده خوشبو  

 بود الزم زمان فقط  کرده  و زیچ همه فکر قبل از انگار

.بشم رام من تا  

 کف و برداشت رو شامپو و نمیبش وان یتو کرد کمک

.ختیر دستش  

 خواستیم دلم که شدیم  مهربون اونقدر مواقع نجوریا

 شو بچه که بود مادر هی هیشب ،واقعایمام بگم بهش

. حموم برده  
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  به دستش بارم هی یحت  شستیم منو که یمدت تمام در

.نرفت میخصوص اندام طرف  

  در هم یگاه و کردیم یمال کف و تنم ینرم فیل با

.زدیم حرف باهام یجادوگر رموز و رمز مورد  

 توجهم تمام اما کنه لمسم شتریب خواستیم دلم نکهیا با

.حرفاش به بودم داده و  

 ادی رو یجادوگر زودتر چه هر خواستیم دلم حاال

.رمیبگ  

  دادیم نشون واکنش دستاش حرکت به پوستم حال نیا با

 و بوده سرگردان ریکو یتو روزها که یا تشنه مثل

.دهیرس  آب به االن  

 فلج کردمیم حس شم بلند وان یتو از کرد کمک یوقت

.شدم  

  چشمامم یداشتم،حتیم بر قدم حالیب و بود  شده شل بدنم

. بود شده خمار  



 رونیب داد دستور و دی چ یپ دورم ید یسف ی حوله بانو

. باشم منتظرش حموم  

  قهیدق چند زدم،فقط  زل  شی آت به و نشستم نهیشوم کنار

  بود دهیچ یپ دورش که یا حوله با هم بانو تا دیکش طول

. شد خارج حموم از  

 ناخودآگاه که بود بایز و دی سف اونقدر لختش یپاها

.شد دهیکش سمت اون به نگاهم  

. بود کیبار باهاش ساق  و فیظر پاهاش مچ  

 دلت که نرمه اونقدر که ییاونا از داشت یپر رون

.روش یبذار و سرت خوادیم  

  خوشتراش یها شونه شد،به دهیکش باال به کن کم نگاهم

  وسوسه هم ش ترقوه یش،حت  دهیکش و الغر گردن و

. دیرسیم نظر به زیانگ  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۲۳_پارت#  

 

 که یبیغر و بیعج لباس با و رفت کمد طرف به

. برگشت طرفم به بود آورده رونیب ازش  

 تیقاطع اما بود بود،مهربون بیعج برام کمی رفتارش

. گرفتیم خودش ی سلطه تحت منو که داشت یخاص  

 شده نییتز  اهیس پر هزاران با که و لباس اون یوقت

. بودم شده پرنده  هی هیشب درست کرد تنم و بود  

:گفت و دیکش  م گونه به یدست  

خوامیم من که یینایم مرغ همون یشد حاال-  

  یب کردمیم نگاه بهش حواس یب و مات که طور همون

  کرد وادارم  و برد قفس طرف به منو یا گهید حرف

.برم داخل  

:دیکش ها لهیم یرو  و دستش و کرد قفل رو در  

من ی کوچولو پرنده یبخواب خوب-  

  یتو شهیهم یبرا و یریگیم ادی و پرواز یزود به

ی مونیم من ریاس قفس نیهم  



  بدم ادی بهت و پرواز ببرمت خودم روز هر خوادیم دلم

قفس  تو برگردونمت شب و  

 زودتر چه هر دیبا من اما بود جذاب حرفاش نظرم به

. خونه به گشتمیم بر  

. کردمیم عادت اونجا به دینبا  

. بشه سست پاهام شدیم باعث یوابستگ  

  اعتماد و گرفتمیم ادی رو یجادوگر زودتر چه هر دیبا

.برسم هدفم  به تا اوردمیم دست به رو بانو  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#



۲۴_پارت#  

 

.بود دنیپوش لباس مشغول بانو شدم داریب که خواب از  

. خورد تکون قفس و زدم یغلت جام یتو  

 و کرد ینگاه بهم بانو  دیچیپ  اتاق  یتو که ییصدا با

:گفت  

  سالم تا یبش  هیتنب بازم دیبا  نظرم به کوچولو پرنده-

  یریبگ ادی و کردن

. دمیگز لب شدن هیتنب فکر از  

  ازاد شکمم یتو رو یآب  یها پروانه هم تصورش یحت

.کردیم  

:گفتم و کردم یغر غر  

ندارم دوست و کردن سالم-  

بدم؟ هدر و خودم وقت کلمه  نیا با بار هر دیبا  چرا  

.اومد طرفم به و انداخت باال ییآبرو بانو  

:دیکش م گونه یرو  یدست و سادیوا قفسم یروبرو  

  ستی ن  یا هودهیب زیچ کردن سالم-

دمیم تیاهم بهت من یعن ی سالم  



 پرتاب طرفم به کلمه نیا با و مثبت یانرژ تو یعنی

یکنیم  

 ترها بزرگ  به دیبا تو و داره یاد یز یها یمعن سالم

ی بد  هیهد سالم  

بدم  ادی بهت رو نای ا کردنت هیتنب با خوامیم من و  

:گفت و کرد  باز و قفس در بشکن هی با بعد  

  کوچولو خانوم ایب دنبالم-

  بانو قاطع لحن از که ی حال در و رفتم رونیب قفس از

.رفتم زیم طرف  به باهاش بودم دهیترس کمی  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۵۲_پارت#  



 چشم اطراف به رفتمیم بانو سر پشت که طور همون

 بعدش اما کنن دایپ و فرار یها راه تا چرخوندم

. شدم مونیپش  

  ای در به نکهیا از قبل یحت  و بود جادوگر هی اون چون

  همیتنب بعد و کردیم شون قفل بشکن هی با برسم پنجره

. شدیم تر دیشد  

  فرار خواستیم دلم دم،همیکوب نیزم به و پام حرص با

. بشم هیتنب ،هم کنم  

:گفت و بهش کرد اشاره دیرس که زیم به  

شو خم و زیم یرو بذار و دستات-  

:گفتم یلجباز با و  کردم گره نهیس یرو و دستام  

بشم  هیتنب خوامینم من-  

که  نکردم یکار اخه  

ندارم دوست کردن سالم فقط   

:لرزوند و دلم یچجور  که دینفهم و زد یپوزخند  بانو  

   کوچولو پرنده ینکن  یعصبان وقت چیه منو بهتره-

ست ین خوب خوشگلت باسن اون یبرا اصال  چون  

نکردم شتریب  و هتیتنب تا شو خم حاال  



 

. بود دهیفایب  باهاش بحث  

.گذاشتم زیم یرو و  دستام و دمیکش یا کالفه پف  

:گفت و رفت پشتم بانو  

توله  باز،بجنب کامال  پاها-  

؟ توله گفت بهم اون  

.کردمیم غش داشتم یوا  

  سیل یکش آبنبات دلم یتو و بود اومده کش لبخندم

.زدمیم  

  و تنمه شلوار که بودم خوشحال کردم باز و پاهام یوقت

  و گذاشت کمرم یرو و  دستش بانو اما شهی نم دهید بدنم

   هم با و شلوارم و شورت بعد خوابوند،و زیم یرو منو

. دیکش نییپا  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۲۶_فصل#  

 

  تمیعصبان باعث بودم دفاع یب برابرش در نکهیا

.کنه رام منو  یراحت به تونستینم شد،اونیم  

 واال اومدم کوتاه تمیمامور خاطر به که دونستمیم خودم

  همیتنب  یوقت بودم،مخصوصا متنفر زن اون  از من

.کردیم  

  تیعصبان با زدمیم چنگ شلوارم به که طور همون

:گفتم  

...دیندار حق  شما-  

.شد قطع زد  باسنم به که یا ضربه با حرفم  

! گفتمیم یچ داشتم ومدینم ادمی گهید واقع در  

. دیچرخ یم باسنم یرو  که بود دستش به حواسم چون   

 گز گز پوستم و بود شده گشاد چشمام ضربه شدت از

.کردیم  

.بود یچارگیب سر از دمیکش که یاه  



 خود یب خودم از نقدریا زن اون مقابل در دینبا من

. نداشتم دوست  اسپنک اصال  من.شدمیم  

:گفت و زد یمحکم نسبتا اسپنک دوباره  

 کرده تموم رو  ها چاکرا فصل خوامیم برگشتم یوقت-

   یباش

.دی کش کپالم یرو  و دستش و زد یاسپنک دوباره  

  یبیعج حس کردیم نوازش رو ها ضربه یجا یوقت

.داشتم  

 ذهنم و قلب کرد،انگاریم خی دوباره و گرفتیم گر تنم

دادیم پس تاوان  بدنم و دنیجنگیم هم با  

:داد  ادامه  حرفش به و زد هم سر پشت ضربه چند  

  ازت که یزیچ نی اول شدم اتاق  وارد یوقت ظهر-

سالمه  شنومیم  

ادب با یکوچولو دختر هی مثل  

  اطاعت خواستیم دلم نه کنم،چون هیگر خواستیم دلم

. یچیسرپ  نه کنم  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۲۷_پارت#  

 

.کردیم جادو که دستاش از دستاش،امان  

 ناله فقط  من و نشستیم پوستم یرو کوبنده و گرم

.کردمیم  

. بودم نکرده تجربه حاال تا که دادنیم بهم و یاحساسات  

  معتاد بهش شتریب لحظه هر اما سوختیم باسنم

 که یزیچ هر شتر،اصال یب  شتر،نوازشی ب درد.شدمیم

.  خواستمیم و دادیم بهم بانو  



  یال  از و زدیم رونی ب گرما پوستم از اسپنک هر با

 هم در منو و شدیم رد صاعقه مثل یزیچ هی  پاهام

.شکستیم  

 پا همون و رفت ریزنج  طرف به  شد تموم همیتنب  یوقت

. کنم فرار نتونم تا کرد وصل بهم و بند  

. نداشت اعتماد بهم اون  

 و  احساساتم داشتم و بودم خم زیم یرو همچنان منم 

. کردمیم یبند  دسته  

 ادی زودتر رو یجادوگر که خوردم قسم انیخدا تمام به

.کنم فرار اونجا از بتونم تا رمیبگ  

. نداشتم یکنترل چیه خودم  از  زن اون برابر در من  

  به صداش که شم بلند خواستم و اومدم خودم به باالخره

:دیرس گوشم  

بمون  جا همون-  

  اطاعت داشتم دوست فقط  دادی م دستور ینجوریا یوقت

.کنم  

  پوست و برگشت دوباره بود دستش یتو که یکرم با

.دیمال کرم اط یاحت با و قرمزم  



 اما کردیم لمس و باسنم خط  یگاه ش شده چرب دست

  شدیم باعث نیهم.نداشت یکار م ممنوعه یقسمتا به

.بشم  قائل براش یشتریب احترام  

 

 

کی_فصل_انیپا#  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۲۸_پارت#  



 ادی رو یجادوگر گرفتم میتصم که یروز از ماه سه

  یادیز یدرسا بودم تونسته بای تقر و گذشتیم رمیبگ

.رمیبگ ادی رو  

 افتخار بهم بانو و خوندمیم کتاب یکل روز هر

 نیهم و هستم باهوش چقدر که گفتیم بهم کرد،اونیم

. باشم داشته زهیانگ شدیم باعث  

  من که بود نیا دونستینم اون که رو یزیچ اما 

 یراحت به و کنم باز ورد هی  با فقط  و پابند تونستمیم

.برم  

 خواستینم دلم که بودم گرفته ادی هم یا گهید یوردا

.بدونه اون  

 اتاق  یتو و کردمیم باز و پابند رفتنش  از بعد روز هر

 به که یتیمامور همون یگشتم،برایم جادو یگو دنبال

.بودم اومده اونجا  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۲۹_پارت#  

 

 مشغول و بستم و پابند دوباره بانو اومدن به کینزد

. شدم نیتمر  

  چوب با و نمیبش جارو یرو بودم گرفته ادی تازه 

. داشتم ذوق  یلیخ نیهم خاطر به کنم کار یجادوگر  

  غرور و جذبه همون با  شهیهم مثل بانو شد باز که در

.کردم سالم بهش و شدم  بلند جام شد،از وارد یشگیهم  

  بانو.کنم سالم اول بودم گرفته  ادی ادیز هاتیتنب  لطف به

 طرف به بلکه اوردین در لباس گهید یروزا برخالف

:گفت و رفت کمد  

 رو تو تونمینم و دعوتم  بزرگ یمهمون هی به امشب -

 ببرم 

ک ین کیپ برمتیم فردا یباش یخوب دختر اگه   

 از که بود یمخف در به حواسم من اما زدیم حرف اون

 برداشت توش از یکیکوچ  کتاب و کرد باز کمد پشت

.بود یجادوگر یگو خیم نگاهم من یول  

:گفت و کرد ینگاه بهم بانو  



؟ یخوب ؟یساکت نقدریا  چرا امروز -  

:گفتم و گرفتم یگو از و نگاهم یسخت به  

شدم   خسته خوندم درس  یلیخ امروز یعنی...اره من؟-  

.بود برده رو دلم لبش  یرو اومد،لبخند طرفم به بانو  

.کردیم م خفه  داشت وجدان عذاب یطرف از  

:دیبوس رو موهام یرو و سادیوا زیم کنار  

ی هست یباهوش یکوچولو پرنده تو-  

کنمیم افتخار بهت  

بود؟ مهربون نقدریا چرا  

کرد؟یم تر سخت برام و کار داشت لحظه  هر چرا  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#



۳۰_پارت#  

 

کرد؟یم سخت برام و کار یمهربون با چرا  

 یتیمامور چه و اونجام چرا که بگم بهش خواستیم دلم

.کردیم کمک بهم دیشا  دارم  

 اما دادیم بهم و یگو خودش خواستمیم ازش اگه دیشا

؟یچ شدیم برعکس اگه  

  اهیس یتو ای کشتیم و  من زدنش گول خاطر به اگه

؟یچ کردیم شکنجه چال  

 چال اهیس اون یتو ش رحمانهیب یها شکنجه از همه

.گفتنیم یترسناک یها داستان مخوف  

.بودن کابوس هیشب شتریب کدوم هر که ییها داستان  

  چیه با که دونستمیم یول بود مهربون  یلیخ من با  اون

.نداره یرفتار نیهمچ کس  

.بودم کرده ریگ یبد یراه دو نیب  

  مدام وجدانم اما داشت فاصله ازم قدم چند درست یگو

.اشتباهه کارم که زدیم ادیفر گوشم کنار  



 و لبم  شست انگشت با و نشست یصندل یرو بانو

:کرد نوازش  

بود  یعال یلیخ کارت-  

ی تر  باهوش شاگردام ی همه از تو  

  یبش یبزرگ جادوگر یتونیم روز هی که دونمیم

  افتخار بهت شهیهم تا یبر و درست راه کن یسع پس

.کنم  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۳۱_پارت#  

 

  و خوشگل یلبا به حواسم من اما زدیم حرف اون

.کردیم یدلبر که بود قرمزش  



 و تنم دستاش خواستمیببوسه،م لبا اون با منو خواستمیم

  آرزو حد در نایا ی همه  یکنه،ول احاطه چکیپ هی مثل

. موندیم یباق  

 

. اومدم رونیب فکر از شد بلند که جاش از  

:گفت و انداخت  ش شونه یرو و شنلش  

من  یکوچولو پرنده باش خودت مواظب-  

   امیب زودتر کنمیم یسع

  ارهیب و شامت گمیم خدمتکار به

 به که اون یب و شدم بلند بخوره تکون نکهیا از قبل

 محکم کردم حلقه گردنش دور و دستام کنم فکر یزیچ

. دمیچسب  بهش  

  و عطرش آخر بار یبرا که بود حقم نیتر کیکوچ نیا

.  بکشم نفس ق یعم  

  خندهیم حرکتم به که دمیفهم خورد تکون ش  نهیس یوقت

.نبود مهم برام یول  

:گفت و دیکش کمرم یرو وار نوازش و دستش  

کوچولو؟ شده یچ -  



شه یم تنگ واسم دلت نکنه  

:گفتم  و دادم تکون یآروم به و سرم  

  شهیم تنگ براتون دلم-

  ادیز یلیخ

زم یعز امیم زود یلیخ من -  

ی کن تحمل دی با ساعت چند فقط   

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#
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.رفتینم وقت چیه کاش  

.دارم یحس چه بگم بهش تونستمیم کاش  



   دیچیپ دورم تر محکم و  دستاش شد بلند که در یصدا

:گفت و  

بله؟-  

ست آماده کالسکه بانو-  

   دیاریب  فیتشر لطفا

ان یم االن باشن منتظر بگو-  

 ق یعم و گلوم ریز  و کرد بغلم محکم گهید بار هی

:دیبوس  

   کنم بغلت شب تمام دمیم قول وقت اون امیم یزود-

برم  دیبا فعال  یول  

 دادم قورت و شدیم تر نیسنگ لحظه هر که رو یبغض

. شدم جدا ازش و  

  نگاه بهش  تونستمینم یحت  که دمیکشیم خجالت اونقدر

.کنم  

 و رفتم وا یصندل یرو  رفت رونیب اتاق  از یوقت

. کنه سیخ  و هام گونه اشکام دادم اجازه  

  ولم یدلتنگ و وجدان عذاب عمر آخر تا دونستمینم

. کنهینم  



  از بعد و کردم باز و پابندم رفته که شدم مطمئن یوقت

. رفتم یمخف کمد طرف به در  کردن قفل  

.شم دور اونجا از زودتر چه هر خواستمیم  

 کردنش باز اما داشت یا دهیچیپ قفل یمخف کمد در

  داده ادی بهم بابام چون  بود خوردن آب مثل من یبرا

.بود  

  از بعد و کردم باز و قفل تا دی کش طول هیثان چند فقط 

  گذاشتم مخصوص ی سهیک یتو و اون یگو برداشتن

. رفتم پنجره طرف به و  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#



۳۳_پارت#  

 

 بشم جارو سوار چطور بودم گرفته ادی مدت اون یتو

.کنم پرواز آسمون یتو و  

 افتخار خودم به که دادمیم انجام  کارو اون خوب اونقدر

.کردمیم  

 معلم داشتم،البته یجادوگر یتو یادیز استعداد من

. بود داده آموزش بهم ولتایو بانو مثل یخوب  

  طرف به و برداشتم و اعظم  جادوگر یجاروها از یکی

. رفتم پنجره  

  اما بلرزه دلم و دست  تا کنم نگاه  عقب به خواستمینم

. آورد فشار بهم یدلتنگ آخر ی لحظه  

.کردم نگاه اتاق  به  

. بودم عاشقش حاال که یقفس به  

.کردیم ها پرنده هیشب منو که یلباس اون به  

.شدی م تنگ پابندمم یبرا دلم یحت  

 تنگ دل گفتن کوچولو پرنده و بانو یبرا شتریب همه از

. شدمیم  



 نگاه بهم و دیکشیم دراز تخت یتو  که ییشبا یبرا

.کردیم  

 بهم  خاص لحن اون  با و کردیم همیتنب که ییوقتا ای

.گفتیم توله  

 از بعد و برداشتم شدن یاحساسات از دست باالخره

.زدم رونیب پنجره از  جارو یرو شدن سوار  

 تیمامور هی فقط  کردم،منیم نگاه سر پشت  به دینبا

.بود شده انجام حاال که داشتم  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۴۳_پارت#  



. بود شده اجرا تیموفق با فرار ی نقشه  

  و خوندم و بودم گرفته ادی شدن ینامرئ یبرا که یورد

. زدم رونیب جادوگرا  شهر از  

 به و گذشتم ها دروازه از نهی بب منو یکس نکهیا بدون

. رفتم اهیس جنگل طرف  

. بود شاه ریاس م خانواده توش که یجنگل  

  و گرفت گروگان مو  خانواده اهیس یجادوگرا پادشاه

 واال ببرم براش و اعظم جادوگر یگو خواست ازم

.کشتیم مو خانواده  

.دمیرس قلعه به باالخره تا گذشتم اهیس یدرختا نیب از  

  زدم،من پس و شدیم تر  بزرگ لحظه هر که یبغض

.نداشتم کردن هیگر وقت  

  یبدم،ول نجات مو خانواده تا زدم گول و اعظم جادوگر

.بشه کمرنگ  انتمیخ شدینم باعث نیا  

  اما گرفتن طرفم به  و هاشون زهین دنمید با نگهبانا

:گفتم شخندی ن با و برداشتم و کالهم  

   پسرا اسپرانزام من-

  آوردم کادو شاه یبرا



.گرفتم طرفشون به رو سهیک بعد و  

 کس چیه شناختن،یم منو منطقه اون یتو همه

. کنه یدزد من مثل تونستینم  

.بودم شده ماهر دزد هی بابام یآموزشها لطف به  

 ییجورای زیچ همه نظرم به اما  شدم قصر وارد

.بود مشکوک  

. فتهیب  بیعج اتفاق  هی  قراره گفتیم بهم احساسم  

 یلیخ سربازا  و کردنی م نگاه بهم خاص جوری مردم

. کردن باز برام رو راه راحت  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۳۵_پارت#  



 

  تیهدا پادشاه تخت طرف به منو شدم که قصر وارد

. کردن  

  دهیدزد دیسف جنگل یدرختا چوب نیبهتر از که یتخت

 کوهستان یکوه یبزها نیبهتر  پوست از و بود شده

.بودن ساخته  نیپوست  تخت یبرا دیسف  

. شدینم  دهید یزیچ و اهیس قبل مثل جا همه  

.بود تر کیتار هم گور  از قبل مثل هنوزم اهیس جنگل  

.شدینم اون از تر روشن ینور منبع چیه با هم قصر  

. بود افتاده اتفاق  اون مردم اهیس دل بخاطر   

  بو بد یزارها ک،لجنیتار  یها اه،خونهیس یدال

. بود منطقه اون  تیخاص  

:گفتم و زدم زانو پادشاه تخت یجلو  

   آوردم و جادوگر یگو و  کردم عمل  قولم به من شاه، -

   دیکن ازاد مو خانواده هم شما خوامیم حاال

.بود  رفته فرو سکوت یتو جا همه  

  یمحو یها هیسا فقط  نبود اطراف  اون ییصدا چیه

. شدیم دهید  



.اومد طرفم به و شد  بلند جاش از پادشاه باالخره  

 و نکردم  یتوجه بود آشنا یادیز برام پا یصدا نکهیا با

  پادشاه اگر که کردمیم فکر ینیگزیجا یها نقشه به فقط 

.کنم شون یعمل  نکرد ازاد مو خانواده  

  بهش تا نکردم بلند و سرم بازم سادیوا روبروم یوقت

  ی هیثان چند و زد یبشکن عوض  در اون اما کنم نگاه

  جلوم بود پادشاه به هیشب یلیخ  که یمرد ی جنازه بعد

. افتاد نیزم یرو  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۳۶_پارت#  

 

. بود پادشاه هیشب که بود  افتاده روبروم یمرد ی جنازه  



 یزمان هی که بود هیکر صورت اون قفل چشمام

 یبشکن اون یصدا شی پ  ذهنم یول بکشمش خواستمیم

. بودم کرده یزندگ باهاش ها ماه که بود  

  ریکو بدم،مثل قورت تا   نمونده یباق گلوم یتو یاب

. بود داغ و خشک  

 به کردن نگاه یرو بازم دیچیپ  سرم یتو صداش یوقت

. نداشتم رو چشماش  

  بهش نیهم خاطر به  کنه یکار هر تونستیم اون

.اعظم جادوگر گفتنیم  

 نویا احمق  من و نبود یزیچ که یذهن زدن حرف

. دمینفهم  

 باهام و خونده رو ذهنم تمام اول  همون از دونستمینم

:بود کرده یباز  

 دونستمیم جادوگرا قصر یاومد  که یروز همون از-

   ییاونجا یچ یبرا

داشت  فرق  هیبق با که دمید  یزیچ هی وجودت یتو یول  

  یبفهم و داشتم بهت که یعشق خودت بودم دواریام

  یینجایا االن و یدینفهم یول

:داد ادامه و زد قدم دورم یکیتار یتو  



 بازم اونا چون بذارم زنده رو ها جاسوس ندارم عادت-

  خانواده نجات یبرا که ییاونجا از یول کننیم انتیخ

بخشم یم بهشون و جونت یکرد و نکاریا ت  

  نمتیبب  ییجا هم یتصادف صورت به یحت اگه اما

کوچولو   پرنده باشه ادتی نویا کشمتیم  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۳۷_پارت#  

   بعد_هفته_کی#

 

 دهیند منو کس چیه دمیرس قصر یوارهاید به یوقت

.بود  

  از بود کینزد یبار چند اما شدم ینامرئ بازم چون

.  بره ابروم و فتمیب جارو یرو  



.نداشتم مهارت یسوار جارو یتو یلیخ هنوز اخه  

 گهید که بودم کرده فکر اونقدر گذشته ی  هفته یتو

  برگردم گرفتم میتصم نیهم واسه دیترکیم داشت سرم

 چال اهیس یتو و ری دستگ منو اگه یحت ولتایو شیپ

.کردیم شکنجه  

. بگم دروغ خودم به  تونستمینم و بودم عاشقش من  

 منو اگه یحت کنم یخواه معذرت ازش تا  بودم برگشته

.نبود  مهم برام گهید هم کشتیم  

. بود شده تنگ دار پر یلباسا و قفس  اون یبرا  دلم  

.بود تنگ بانو یبرا دلم شتریب همه از  

.افتادم هاتشیتنب ادی  دیکش ریت  باسنم یوقت  

بشم؟  هی تنب دستش ریز بازم شدیم یعنی  

 شدم وارد آروم و کردم باز سنجاق  با رو پنجره قفل

 کنار وارید به منو و زد چنگ گلوم به یکی هوی یول

. دیکوب  پنجره  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۳۸_پارت#  

 

  کار از یکی دنید با اما نمیبب رو بانو داشتم انتظار

 به داشتم که یحرص تمام با و کردم یاخم  اموزا

:زدم چنگ موهاش  

؟یکنیم یغلط  چه نجایا تو-  

:بود  نفرت و نهیک از پر زد دختر که یپوزخند   

  بپرسم ازت نویا دیبا من -

 چکار اتاقش تو بدونم دارم حق  هستم بانو پارتنر چون

  ؟یکنیم

:دیکوب شیشون ی پ به رو دست کف با بعد و  



احمقم  چقدر من اخه-  

یجاسوس یاومد بازم حتما معلومه خب  

  ی کلمه رو مغزم  فقط  گهیم یچ دمیفهمینم گهید

. شدیم تکرار مدام و بود  شده قفل" بانو پارتنر"  

 انگار که سوختیم یجور و بود افتاده  کار از قلبم

. کردن فرو توش خیم تا هزار  

.بودم  گرفته هم یتنگ نفس یحت  

.باشه گرفته رو من یجا دختر اون شدینم باورم  

. نبود موندن یجا اونجا گهید  

  از هاش یوراج به توجه یب و کردم ول رو موهاش

.زدم رونیب  پنجره  

  یبار چند که بود بد اونقدر حالم اما شدم جارو سوار

. برگشتم جام سر یسخت به و  افتادم روش از  

 تار رو دمید  و بود دهیکش صف هام پلک پشت تا اشک

 و زدم رونیب شهر از  بود که  جور هر یول کردیم

. بود پناهگاهم ها سال که رسوندم یغار به رو خودم  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۳۹_پارت#  

 

. بود شده عرق   سیخ  تنم دمیرس غار به یوقت  

.سوختمیم تب یتو داشتم انگار  

.بودم  گرفته هم یتنگ نفس یحت  

 نیسنگ لحظه هر بود بسته  رو نفسم راه که یا  گلوله

.شکست ینم اما شدیم تر  

  گرفته ید یجد پارتنر بانو دمیفهم که یا لحظه  همون از

.نشست گلوم یتو  بزرگ بغض هی  

.مردمیم حسادت از داشتم  

.دادمیم جون بانو یدور از داشتم  



 نبود قرار گهید و دادمش دست از م خانواده خاطر به

.بشم اون  مال  

.بود قشنگ چقدر بودن بانو مال اصال   

.دادیم غرور حس بهم  

  یدی شد درد بدن و دهینرس بهش مواد که معتاد هی مثل

.شدم جمع خودم یتو و دمیخز پتو ریز داره  

. شدمینم سابق  ادم  اون گهید من  

  خنک زیچ هی کردم حس که سوختمی م یدیشد  تب یتو

  دستش یتو رو دستم  نفر هی و نشست میشون یپ یرو

.گرفت  

  که بود اونجا و کردم باز رو هام پلک یال زحمت به

. گفتیم یزیچ هی  و زدیم لبخند دم،بهمید رو بانو  

  باهام ها دست دور از  انگار نبود واضح صداش یول

:زدیم حرف  

  خنگ یکوچولو-

؟یش عاقل و بزرگ یخوایم یک تو  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۴۰_پارت#  

 

  یتو دیشد درد بدن و  لرز و تب ساعت چند از بعد

.بودم رفته فرو یقیعم خواب  

  سی خ دستمال با که دمیدیم رو بانو لحظات  اون تمام اما

. ارهیب نییپا رو تبم داشت یسع کردن هیشو پا و  

 پاهام یرو رو آب که دمیدیم رو باشیز یدستا 

.خوندیم آواز هم یگاه و ختیریم  

  استرس و تب شهیم  باعث آواز و شعر گفتیم اخه

. بشه کم ماریب  

 



   جام یتو یغلت دیتاب پلکام  پشت  دیخورش نور یوقت

.کردم باز رو چشمام و زدم  

  نشستم،همون تشک یرو  و دادم بدنم به یقوس و کش

 که افتادم یتوهمات ادی   هوی دمیکشیم ازهیخم که طور

.بودم  دهید یداریب و خواب یتو  

  چیه یول کردم نگاه اطراف به بانو کردن دایپ یبرا

. دمیند ازش یاثر  

  چیه هم لرز و تب از انگار گذاشتم دست میشون یپ یرو

. نبود یخبر  

. نبودم ضیمر اصال  و خوب کامال  حالم  

 و دمید ایرو و خواب یتو  رو ها اون ی همه گمونم به

. نبوده یلعنت غار اون یتو اصال  بانو  

  کردم،من نگاه اطراف به و شدم بلند ها وانهید مثل

. بودمش دهید یداریب  و خواب یتو نداشتم شک  

 وقت چیه تو خنگ یکوچولو بود گفته بهم یحت...یحت

.یشینم عاقل و بزرگ  

.کردیم م هیپاشو و زدیم حرف باهام که ومدیم ادمی  

 کدوم چیه و دهید ایرو  یتو رو اونا ی همه انگار اما

.نداشت تیواقع  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۴۱_پارت#  

 

 خواستم و رفتم تشک طرف به جون یب یقدما با

  یزندگ به یدیام چیه  گهید بکشم،چون دراز دوباره

. نداشتم  

  هیشب که رو بانو یها سر سنجاق  از یکی یوقت یول

.زد خشکم همونجا دمید تشک کنار  رو بود مار  

. بودم دهیند خواب  من  و اومد من شیپ واقعا پس  

  دادم فشار قلبم یرو و برداشتم رو سنجاق  یخوشحال با

.رفت باال قلبم تپش و  

.کردمیم حس میشونیپ یرو رو دستاش یگرما هنوزم  



  پارتنر  ای بزنه پس رو من بانو نبود مهم برام گهید

 رفتمیم بازم چون کنه اعدام رو من نبود مهم یحت.داره

.ببخشه رو من تا کردمیم التماس و  

 اون با ش رابطه تا  موندمیم منتظر قدر اون بعدش

.کنه قبول رو من دوباره و بشه  تموم زشت ی دختره  

 نییپا جارو از یبار  چند که بودم  زده ذوق  یحد به

 کردمیم حس که خوردم نیزم یجور و افتادم

.شکستن استخوانام  

  به یکبود  هم ییجا چند  و شده دهیخراش و یزخم پاهام

. نبود مهم کدوم چیه اما خوردیم چشم  

 و شدمیم جارو سوار دوباره خوردمیم نیزم که بار هر

. دادمیم ادامه راهم به  

  بانو قصر به باالخره  داشتم که یمشکالت تمام با

. دمیرس  

  وارد بانو که دمید و دمیکش  سرک داخل به پنجره پشت

  از اما کرد زونیاو یلباس چوب رو شنلش و شد اتاق 

. نبود یخبر دختر اون  



  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۴۲_پارت#  

 

 طور همون و نشست ش ی صندل یرو شهیهم مثل بانو

.شد دنینوش مشغول کرد یم مطالعه که  

  با نداختیم هم یرو  رو پاهاش یوقت داشتم دوست

  بهم باال از  یگاه اون و بندازم برق  و کفشاش زبونم

. کنه نگاه  

.بودم حقارت حس اون عاشق   

  از بعد و دادم فشار قلبم  یرو محکم رو سرش سنجاق 

.شدم اتاق  وارد کردم باز رو پنجره ق ی عم نفس هی  

 نگاه نکهیا بدون که بودم نداشته بر رو اول قدم هنوز

:گفت برداره کتاب از  



نجا؟یا یاومد یک ی اجازه با-  

:گفتم و دمیکش م شده خشک لب یرو زبون  

من  یبانو بدم نویا اومدم فقط  -  

 به نگاه هی و آورد باال  کتاب از رو سرش باالخره

. انداخت دستم یتو  سنجاق   

:گفت و کرد اشاره ششیارا زیم به بعد و  

برو  و اونجا بذار-  

 طرفش به لرزون یقدما با و نکردم حرفش به یتوجه

.رفتم  

 دهنم آب و زدم زانو جلوش متعحبش یچشما مقابل در

:گفتم و دادم قورت زحمت به و  

  دیبخون  منو ذهن دیتونیم که شما-

  بگم خودم خوامیم یول

کنم  یخواه معذرت ازتون اومدم  

.شدم تون عاشق  چقدر بگم نکهیا و  
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:کرد نگاه بهم یشتری ب  دقت با و بست رو کتاب بانو  

شد بده،جالب ادامه-  

 دونستیم کهیحال در بکشه حرف ازم خواستیم یلعنت

. گذرهیم ذهنم یتو یچ  

:گفتم و کردم تر زبون با رو لبم بازم  

 خوامینم نیهم واسه دیدار پارتنر شما دونمیم من...من-

...شهیم اما برسم  نظر به زونیاو یدخترا هیشب  

 ابروهاش نیب  یوحشتناک اخم که بود نشده لیتکم حرفم

:گفت یتند لحن با و نشست  

گفته؟  بهت نویا یک ندارم پارتنر من-  



:گفتم شدیم تر گرد لحظه هر که ییچشما با  

د؟ یندار واقعا؟-  

 ،اونقدر داد تکون  نه  عالمت به یسر تاسف با

 به کردم شروع شدم بلند جام از هوی که بودم خوشحال

:کردن یخوشحال و دنیپر نییپا و باال  

   گهیم دروغ دونستمیم جون اخ...جون اخ-

  خوشحالم یلیخ یوا...شهینم باورم یوا

 رو ش گونه محکم و رفتم بانو طرف به عجله با

:دمیبوس  

   دارم دوست-

  دارم دوست

  دارم دوست

 افتاد ش  دهیپر باال یابرو و بانو ی افهیق به نگاهم یوقت

. نشستم جام سر  و شدم جدا ازش آروم یلیخ  

  رونیب شیآت هام گونه از کهیحال در و گرفتم ینفس

:گفتم زدیم  

د؟ یکن قبول منو شهیم-  

باشم  یخوب ی توله دمیم قول  



قول ...قول ...قول  
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:گفت و کرد ینگاه  پام تا سر به بانو  

 درخواست من به یتونیم یکن فکر شده باعث یچ -

کوچولو؟ پرنده یبد  

  پرنده گفت یم بهم یوقت دیکوبیم گرومپ گرومپ قلبم

:کوچولو  

  دارم  دوست رو شما  من...من-

  کنمیم  ثابت بهتون نویا

؟یباش من ی توله یدار شو اقتیل یبگ یخوایم یعنی-  



کنم یم ثابت و اقتمیل... بله...بله-  

د یکن قبول منو شما فقط   

:نشست بانو لب ی گوشه یپوزخند  

  ثابت و خودت تا دمیم فرصت  بهت ماه هی ،فقط یاوک-

  یکن

 کار بابت و یشیم یزندان چال اهیس یتو اون از بعد

یشیم مجازات اشتباهت  

   دیبگ شما یچ قبوله،هر-

:کرد اشاره بهم و برداشت و  شی دنینوش بانو  

شو لخت کامال -  

 تمام و شدم بلند بالفاصله که بودم زده ذوق  اونقدر

 از منو و بشه مونیپش هوی دمیترسیاوردم،م در و لباسام

. برونه خودش  

:گفت یتند لحن با زدم زانو دوباره یوقت  

  شو ؟بلندیزد زانو یک ی اجازه با-

 ریز به سر و شدم بلند جام از ها گرفته برق  مثل

.سادمیوا جلوش  

. داشتم استرس  



. گرفتمیم گاز مدام و لبام که بودم شده هل اونقدر  

  دست پشت با و  زد یقدم دورم شد، بلند جاش از بانو

:دیکش  پوستم یرو  

   یدیسف یادیز-

  رفته  هم یقبل یها یکبود یجا

   بکشم ینقاش دوباره دیبا

خوامیم  یشتریب  یها یکبود نباریا  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۴۵_پارت#  

 

. کنه هیتنب منو دوباره قراره که کردمیم ذوق  دل ته ار  



  دنیکش درد واسه نکهیا یمعمول یادما نظر از دیشا

  یستیمازوخ هی فقط  یباشه،ول  بیعج یکن یخوشحال

.دیفهمیم رو من حرف  

  گوارا هم شهد از  دادیم بهم هاتشیتنب با بانو که یحس

. بود تر نیریش عسل از و تر  

  درد طعم دوباره گرفت مشتش یتو رو موهام یوقت

. اومد ادمی رو  

  و دیچیپ یم دستش دور رو موهام که یوقت یبرا مردمیم

.زدیم  ضربه باسنم به  

:گفت و برد تخت طرف به خودش با رو من نباریا  

سگ توله کن سجده تخت ی لبه-  

کنم  تتیترب  دوباره وقتشه حاال گرفتم آسون بهت یلیخ  

 تشک یرو عیسر داد هل تخت طرف به که رو من

.گرفتم رو دلخواهش حالت  

 ی کشاله به یا ضربه دست با و سادیوا سرم پشت

:زد رانم  

   کن باز و پاهات-

  نحالیا با نهی بب رو میخصوص اندام دمیکشیم خجالت

.کردم باز رو پاهام  



  یسیخ  حس با و دیکش التم یرو رو انگشتاش نوک بانو

.ختیر نییپا دلم که زد یدار صدا پوزخند چنان واژنم  

  نییپا به سرعت با ییباال سر هی از انگار که یجور

.رفتم  
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  باسنم با رو سشیخ دست  یوقت یول نزد یحرف بانو

  یزیچ شکمم یتو و کردم  حقارت احساس کرد زیتم

. خورد وول کرم مثل  

 بهم رو  گاهمیجا و کردی م رمیتحق   حرکاتش تمام با بانو

.دادیم نشون  



  ی شاخه از یا تازه و نازک  ی ترکه زد که یبشکن با

.شد ظاهر دستش یتو ریانج درخت  

. بود شده تنگ هاشم زدن بشکن یبرا دلم  

  تنگ هم ترکه توسط  هوا برش یصدا یبرا دلم یحت

. بود شده  

:دیکش باسنم یرو رو  ترکه و شد جا به جا کمی بانو  

کن تشکر و بشمار و هات اسپنک-  

خنگ؟  ی توله یدیفهم  

من یبانو... بله-  

 داشتم یول نبود محکم  ادیز زد رو ضربه نیاول یوقت

 لواشک هی مثل دهنم یتو رو خوشمزه ی ضربه اون

  محکم یبعد ی ضربه هو ی که کردمیم مزه مزه  ترش

:دیغر لب ریز  بانو و نشست باسنم یرو تر  

 رفتار یچجور یریبگ  ادی تا کنم اسپنکت شتریب دیبا-

  یکن

:گفتم یفور و خوادیم یچ ازم بانو دمیفهم تازه  

من یبانو ممنون...کی-  



  به کرد شروع بازم و داد  تکون  یسر تیرضا با بانو

.زدن  

 کم یلیخ یزمان  ی فاصله با و هم سر پشت ترکه

 اونا مرتب کردمیم یسع من و شدیم  زده پوستم یرو

.بشمارم رو  

 هاش انگشت نوک با زد رو ضربه نیستمیب یوقت

:گفت و کرد  لمس رو ها ترکه رد یرو  

شهیم قشنگ داره رنگش خوبه...ممم-  
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 لمس رو مقعدم و دیلغز پاهام یال انگشتاش کم کم

.کرد  



  حلقه دورش فقط  باشه داشته باهاش یکار نکهیا بدون

.کنه کمیتحر خواستیم فقط  انگار دیکشیم  

  رو انگشتش تا دو نباریا کرد یباز باهاش خوب یوقت

.رفت ور تروسمیکل با  و کرد فرو التم یها لبه یتو  

. زدیم نبض پاهام ی ال یشدم،حتیم کیتحر داشتم  

  خودش طرف به رو سرم  و زد چنگ موهام به بانو

 و دیکش هام گونه یرو رو هاش لب بعد و برگردوند،

:گفت  

دارم  دوست و هات ناله-  

کوچولو  کن ناله تر بلند برام  

  ناله و اه دارم که بودم  نشده متوجه یحت لحظه اون تا

.بودم فی ضع برابرش در کنم،چقدریم  

:گفتم  و دمیکش لبم یرو و زبونم  

شم؟ ارضا شهیم...شهیم -  

:دیکش عقب رو  دستش و زد یپوزخند  بانو  

  توله یدار منو یدستا با  شدن ارضا اقتیل  یکرد فکر-

 سگ؟



  یصورت ی کلوچه نیا خوامیم کن باز هم از و پاهات

نم یبب کامل تو  

  دختر هی کردمیم فکر زدیم حرف یاونجور باهام یوقت

  که ییچشما با  دمیپوش یصورت لباس که تپلم یکوچولو

.زنهیم رونیب ستاره و قلب ازش  

 هیگر خواستیم دلم فقط  دیکش عقب که رو دستش

 خودم دست کارام که بودم شده کیتحر کنم،اونقدر

.نبود   
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 بانو یول کردیم حرکت راحت ترکه و بود سیخ التم

.بده ارگاسم ی اجازه بهم یراحت اون به نداشت قصد  



  یلیخ هیتنب   وقت دم،بانویترسیم حرکت اون از ییجورای

.شدیم عوض  

  ی ضربه و دیکش  عقب شد سیخ خوب که ترکه

. زد باسنم به یمحکم  

  بهم  یوحشتناک سوزش و  درد  شد باعث بودنش سیخ 

  یرو رو دستم و دمیکش  غیج نیهم خاطر به  بشه منتقل

. گذشتم ترکه یجا  

. سوختیم یبدجور و بود کرده باد ازش یکیبار رد  

:گفت و کرد قفل کمرم یرو رو دستام بانو  

کنم یم شروع اول از یبخور تکون  که بار هر-  

   یکن تحمل شهی م تموم  هتیتنب تا کن یسع پس

. کردم فرو ها ملحفه یتو رو سرم و گفتم یا باشه  

.باشه یراض ازم بانو خواستمیم  

 یادیز درد ومدیم فرود پوستم یرو ترکه که بار هر

.کردیم نوازش رو قسمت اون یآروم به بانو اما داشتم  

. دیبوسیم رو هام سرشونه با کمر شدیم خم هم یگاه  

 در دادیم بهم که یکنم،درد تحمل شدیم باعث نایهم

.بود تیاهم یب و کیکوچ یلیخ ها نوازش برابر  



:گفت و انداخت نیزم یرو رو ترکه باالخره  

بکش دراز دمر تخت یرو-  
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  دراز باالخره یول بخورم تکون بود سخت نکهیا با

.کردم پاک ها ملحفه با رو هام اشک و دمیکش  

 گذاشت خودش یجا سر و برداشت رو ترکه بانو

.شد بلند  در یصدا که بود لحظه همون  

  بود گفته بهم که یدختر همون  داد ورود ی اجازه یوقت

.شد وارد یخوراک ینیس  با پارتنرشه  

.کردم نگاه  بهش تعجب با  

:گفت و کرد اشاره زیم به بانو  



  اونجا بذارش-

  ؟یاورد هم  و بودم خواسته که یمعجون

 نیهستم،ح  دشمنش انگار که کرد نگاهم یجور دختر

:گفت زیم یرو ینیس گذاشتن  

کردم درست خودم آوردم معجونم...من یبانو بله-  

  دیخوایم خودتون یبرا کردمیم فکر...یعنی

:گفت و کرد اشاره در به بانو  

بشه  تیتقو خوانیم خوامیم اسپرانزا واسه نه-  

ی بر  یتونیم فعال   

.رفت در طرف به و کرد  نگاه بهم یچشم ریز دختر  

 سفارش یخوراک همه  اون من یبرا شدینم باورم

.بود کرده و اونکار یک دونمینم  داده،فقط   

... قراره من که دونستیم قبل از دیشا  

:شد اکو مغزم یتو بانو یصدا  

   توله نکن فکر ادیز-

  یکن چکار قراره فهممیم من یباش دورم ازم اگه یحت

گذاشتم  نشونه روت  اول  روز همون از چون  

  یشد من مال تو یعنی نیا



. کردم نگاه بهش پوکر  

 نیخوند،ایم رو افکارم بودمم دور ازش یوقت یحت

. بود بیعج یلیخ  
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  همه کردیم نوازش یاونجور رو پوستم انگشتاش یوقت

. کردمیم فراموش و زیچ  

  و دیمال یم ها یخونمردگ و ها یکبود یرو رو پماد

. شدیم منتقل بهم که بودم یحس اون غرق  من  

  و برداشت رو معجون از پر وانیل شد که تموم کارش 

:گفت  



   نمتیبب  نجایا ایب-

  بلند ناله و آه با یول کردینم درد گهید باسنم نکهیا با

 تا کنم لوس براش رو خودم کمی خواستیم شدم،دلم

.بکشه رو نازم  

  هام  لب به رو وانی ل و نشستم تخت یرو کنارش 

:چسبوند  

ی شد فیضع یلی،خیبخور شو همه دیبا-  

 

  آروم رو معجون و بردم کینزد  رو سرم بهش رهیخ

. دمیکش سر  

 دلم فقط  نگاهش،من هی ی فدا بودم  دهیکش که یدرد تمام

  اونم و باشم عاشقش شب و روز هر خواستیم

.کنه نگاه  بهم ینجوریهم  

 لبم  یرو معجون مواد از  کمی و دیکش عقب  رو وانیل 

.کرد شره  

  همزمان و گرفت رو دستم بانو که کنم پاکش خواستمیم

  بعد و زد سیل رو لبم کنار اورد، کینزد رو سرش

. دیبوس منو آروم خورد رو  معجون نکهیا از  

. کرد فراموش رو  دنیتپ  دمینزد،شا لحظه هی قلبم  



 یرو رو زبونش بانو یوقت  بود چشماش به رهیخ نگاهم

. گرفت دندوناش نیب رو اونا و دیکش لبم سر تا سر  

  گوش به هامون نفس یصدا فقط  و بود ساکت جا همه

. دیرسیم  
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  یزیچنیتر رنگ پر شهوت  و  شده داریب حسام تمام

. کردیم ییخودنما که بود  

 احساسات  و جانیه از پر قلبم بودم کنارش که بار هر

. شدیم دیجد  

. داد هلم تشک یرو و  گذاشت یپاتخت یرو  رو وانیل  



 فشارشون بهم و دمیکش خجالت کرد باز که رو پاهام

.دادم  

:زد رانم ی کشاله با یا ضربه و کرد یاخم  

ی بندینم نگفتم که هم یوقت تا و یکنیم باز و پاهات-  

 اگه اما نبود دردناک و  محکم یلیخ زد که یا ضربه

  دادیم بهم  یشتریب درد و کردینم  رحم کردمیم یچیسرپ

. 

  با و نشست شون نیب بانو کردم باز که رو پاهام

  ظاهر دستش یتو یرنگ اهیس یلدوید زد که یبشکن

.شد  

 ی رابطه نیاول شد،اون قطع نفسم لهیوس اون دنید با

.بودم دهیکش انتظار یلیخ براش و بود ما یجد  

  پاهام نیب دوباره و بست کمرش یرو رو لدوید

. نشست  

  طرفم به و دیکش واژنم یرو رو یمصنوع الت نوک

.کردیم یباز باهام داشت فقط  شد،انگار خم  

 اونقدر رو سرش و کرد  ستون سرم کنار و دستاش

.ببوسمش تا برم جلو کمی بود یکاف که آورد نییپا  
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 د،انگاریچرخ صورتم یتو یخاص جوری نگاهش

  رو چشمام اومد که کرد،جلوتریم یدلتنگ رفع داشت

. بستم  

. بردمیم لذت  یکینزد همه  اون از چقدر  

:گفت و دیبوس  رو مینی ب نوک  

کوچولو؟ پرنده ،  یشد  سیخ نقدریا  من واسه -  

: فرستادم رونیب صدا پر رو نفسم  

بانو...بله-  

   بود شده تنگ براتون دلم...شما یبرا

:زد یکیکوچ لبخند بانو  



 که بار چند هر یتونیم یبود یخوب دختر که حاال-

یبش ارضا رمیز یخواست  

 گوشم کنار و کرد واردم آروم آروم رو لدوید بعد و

:گفت  

   کوچولو یمن مال ابد تا باشه ادتی-

  تونهیم مرگ فقط  یول  یاومد نجایا به خودت یپا با 

   کنه جدامون

؟ یدیفهم  

 ریت دلم ریز و داشتم درد اما نبود کلفت یلیخ لدوید

  زیچ نه بود مهم بانو یحرفا فقط  نحالیا با دیکشیم

.گهید  

:دادم جواب و دادم تکون رو سرم  

   ابد تا...بله-

  رو عطرم و کرد فرو گردنم یگود یتو رو سرش بانو

:دیکش  نفس  

  خوب دختر-

    کن ناله واسم حاال



  نتونستم دیکوب داخلم تر محکم رو ها ضربه یوقت

. رمیبگ رو دنمیکش اه یجلو  

  شش به رو خودم و کردم فرو کمرش یتو رو ناخنام

.بکنه رو من تر ق یعم تا دادم فشار  
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 که بودم ارگاسم به کی نزد یلیخ و بردمیم لذت داشتم

  از  رو من هوی گرفت،انگار گاز رو م شونه سر بانو

. کردن داریب خواب  

. بودم منگ و جیگ قدر همون  

  آرامش به یراحت همون  به بده اجازه خواستینم 

.برسم  



:کرد صدا و اسمش التماس با  

  من،لطفا یبانو-

بده حالم  

:زد یپوزخند  بانو  

باش ش،آرومیه-  

ی شیم ارضا بدم اجازه  من که وقت هر  

  زدم،هر چنگ هام نهیس  به و دادم قورت رو دهنم آب

 نوک و خوردنیم تکون ژله مثل زدیم ضربه که بار

. دیکشیم ریت شون  

 تر تند شون دنیمک نیح و گرفت دندون به رو لبام بانو

:زد تلمبه  

توله؟  یا اماده -  

  نیهم خاطر بودم،به  آماده زن اون یبرا شهیهم من

:گفتم آروم  

   م آماده وقته یلیخ -

  ایب من یبرا پس -

   کوچولو  نیآفر



  کنم کنترل رو خودم نتونستم گهید داد دستور بهم یوقت

.شد تر بلند هام ناله و  

 صدا و کند هام نفس و شده جمع لذت از پام یانگشتا

. دیرسیم گوش به دار  

 ارگاسم به  و شد منقبض بدنم قهیدق چند از بعد باالخره

. دمیرس  
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  یرو و بستم رو چشمام ادیز یخستگ از بودم حال یب 

.دمیکش دراز تخت  



 باال شدت با م نهیس ی قفسه و بود عرق  سیخ  بدنم تمام

. شدیم نییپا و  

  کردم باز رو پلکام یال  آورد رونیب که رو لدوید بانو

:گفتم و  

؟ یچ شما بانو،پس -  

  نباش من  فکر به -

  بره در تیخستگ تا کن استراحت فعال 

 خسته اونقدر اما برسه آرامش به اونم دیبا که دونستمیم

.نداشتم و یکار چیه حال و حس که بودم  

.دیکش دراز کنارم و  کرد باز کمرش از رو لدوید   

 گذاشتم بازوش یرو رو سرم کرد دراز که رو دستش

.چسبوندم بهش رو خودم و  

  آخر تا خواستیم دلم فقط  که بود گرم یحد به  بدنش

.بخوابم همونجا عمرم  

 کمرم یرو رو دستش و دیبوس رو موهام یرو بانو

. دیکش  

  یبود،برا شده تنگ هاش نوازش یبرا دلم چقدر

. هاش بوسه یبرا بغلش،  



 بدنم یرو رو پتو بانو که بردیم خوابم داشت کم کم

:دیکش  

  میکنیم شروع دوباره و  درسات زم،فردایعز بخواب-

 اول نفر و یبش آماده یجادوگر  مسابقات یبرا خوامیم

ی بش  

 ومدیم خوابم  اما نداشتم دوست و خوندن درس نکهیا با

. کنم مخالفت تونستمینم و  
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.کرد صدام بانو که بودم رفته فرو یقیعم خواب یتو  



 نیهم یبرا شم داریب خواستینم دلم و بودم خسته یلیخ

.برد خوابم  دوباره و زدم یغلت تخت یتو  

 اون یتو یبد درد خورد  باسنم به که یا ضربه با

.نشستم تخت یرو ها  گرفته برق  مثل و دیچیپ قسمت  

. دمید رو بانو یعصبان  ی افهیق که بود موقع اون تازه  

.کردم سالم عجله با و بودم شده هل  

:گفت و کرد اشاره سی سرو به تمی وضع به توجه یب  

  صورت و دست با یکن و کارت یدار وقت قهیدق پنج-

   صبحانه زیم سر یا یب شسته

شد  شروع االن از وقتت  

 و دمیپر نییپا تخت از یفور کرد نگاه ساعتش به یوقت

. رفتم سیسرو طرف به  

  به یول موندمیم توالت یتو یلیخ داشتم عادت من

. تونستمینم کم وقت خاطر  

 دست شستن از بعد و بشه تموم کارم عیسر کردم یسع

. برگشتم اتاق  به صورتم و  

  داشت صبحانه زیم پشت اماده و بود دهیپوش  لباس بانو

. خوندیم روزنامه  



 هنوز یرفتم،ول زیم پشت و انداختم طرف هی رو حوله

 رو سرش نکهیا بدون بانو که بود ننشسته یصندل یرو

:گفت تیجد با کنه بلند  

؟ ینیشیم یدار یک ی اجازه با-  

 نگاه بهش و زد خشکم زیخ مین حالت همون یتو

.دمیفهمی نم رو منظورش کردم،چون  

:گفت و زد نیزم به یا ضربه پا با  

جات سر نیبش ایب و بردار رو حوله-  
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 دمیفهم تازه و کردم ینگاه نیزم یرو ی حوله به

. بوده اشتباه کارم  



  ارزوم نکهیا سادم،بایوا روبروش  حوله برداشتن از بعد

. نمیبش پاهاش ریز دمیکشیم خجالت اما بود  

. شدمیم  ریتحق ییجورای  

:گفت و بست رو روزنامه بانو  

؟ یمعطل چرا -  

  نمیپوت یدار وقت هم تو کنمیم تموم مو صبحانه من تا

ی بنداز  برق  زبونت با و  

 به و دهنم آب و انداختم خوشگلش یپاها به نگاه هی

. دادم قورت زحمت  

.دمیکش انتظار یروز نیهمچ یبرا چقدر  

  زانو پاهاش یجلو اما شدیم شکسته غرورم نکهیا با

.زدم  

 و نون کیکوچ یها لقمه و بود خوردن مشغول بانو

. ذاشتیم دهنش یتو رو مربا  

  دلم یول کردیم قور و قار شکمم و افتاده آب دلم

. کنم شی عصبان خواستینم  

. دمیبوس رو  کفشش و شدم خم نیهم یبرا  



  یب اون اما نمی بب رو العملش عکس که بود بهش نگاهم

. فتادهین یاتفاق انگار خورد،یم  صبحانه تفاوت  

 ی اندازه به براش گاهمیشم،جا ریتحق شدیم باعث نیا

.بود ارزش یب سگ توله هی  

 زدم،دلم سیل کفشش به و دادم قورت رو بغضم

.کردمیم  و تالشم دیبا  پس کنه توجه بهش خواستیم  

   نییپا تا دهنم آب و دمی کش  نشیپوت  یباال تا رو زبونم

.کرد شره  
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 داده یانرژ بهم بانو یپاها ریز خوردن صبحونه

 یرو از لبخندم هم لحظه هی  یحت که یبود،جور

. شدینم  پاک صورتم  



  اربابش به هیثان هر یتو که بود یساب هر  یآرزو نیا

. غذا خوردن موقع یکنه،حت خدمت  

  اونجا.بهشتم یتو کردمی م  حس بودم پاهاش ریز یوقت

. بود هام آرزو تمام اخر آخر    

 حالت نیتر  پست یتو اونم نداختمیم برق  و کفشاش من

. کردیم نگاه باال از بهم ملکه هی مثل و ممکن  

 یخواستم،برایم بانو با فقط  و شکستن و شدن خرد نیا

.اوردمیم نییپا و خودم حد نیا تا اون  

 شی پ و برداشتم رو میم یقد یجارو  دمیپوش لباس یوقت

. برگشتم بانو  

. بودم زده جانیه نیتمر یبرا  

 رو پرنده هی حس  بهم داشتم دوست هم و لباسام

  پرنده گفتیم بهم بانو یوقت شتریب همه داد،ازیم

. شدمیم مرگ ذوق  کوچولو  

  و کرد اشاره جارو به زدم زانو پاهاش یجلو یوقت

:گفت  

کنار بذارش خورهینم دردت به گهید اون-  

گرفتم  شو شرفتهیپ هی برات  



  شرفتهیپ یکردم،جارو نگاه  میم یقد یجارو به تعجب با

! بودم  دهیند حال به تا  

  و گذاشتم کنار رو جارو شد بلند یصندل یرو از یوقت

.شدم نیتمر اتاق  وارد باهاش  

  بهش بانو که داشت قرار زیم یرو شده کادو زیچ هی

:گفت و کرد اشاره  

خودته مال کن بازش-  
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  دورش از رو کادو کاغذ و دمیکوب بهم و دستام ذوق  با

.کردم باز  

 دهیند یکس حاال تا که مدال اون بود،از دیجد یجارو هی

. زدیم برق  بودن نو  شدت از کردم بازش یوقت.بود  



  قسمت و  وصل یفلز پهن ی لهیم هی به یبزرگ یجارو

. بود برنده و زیت  ی زهین  هی مثل شییباال  

. دمیپر نییپا و باال و گرفتم بغلم یتو رو جارو  

. داشتم دوسش چقدر  

.شد ظاهر خودشم یجارو و زد یبشکن بانو  

:گفت و کرد اشاره بهم  

م یکن  شروع کارو دیشو،با سوار-  

 هوی که شدم سوار و  گذاشتم نیزم یرو رو جارو ته

.شد  جلب بانو  پوزخند به توجهم  

.ترسوندیم منو کمی نگاه اون  

:گفت و سادیوا کنارم بانو  

ست؟  شرفتهی پ یجارو هی نیا که گفتم بهت-  

  دفعه هی و زد رو یا دکمه بانو بدم جواب نکهیا از قبل

  جارو ی بدنه یتو از  پالگ با کلفت نسبتا یلدوید هی

.اومد رونیب  

  زدن کنار از بعد و  زد باال رو کوتاهم دامن بانو

: دی کش  پاهام یال و دستش شورتم  

   توله کن شل و خودت-



کنم پر و سوراخات خوامیم  

ی فتینم جارو از وقت چیه گهید ینجوریا  
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. بودم  دهیشن که بود ینیتمر نیتر بیعج نیا  

  من و سوراخم و الت دنیمال به بود کرده شروع بانو

.شدم یم  کیتحر شتریب لحظه هر  

:گفت و زد اسپنک باسنم به   

  توله خودته نفع به یش سیخ زودتر یچ هر-

  به دیبا که دارم یدرس ی برنامه برات یکل امروز

م یبرس بهشون موقع  

نشم؟  کیتحر تونستم یم مگه نوازشا اون ریز  



  نوک با بانو و شد  اب از پر پاهام یال زود یلیخ

:گفت و دیکش مقعدم سوراخ یرو رو یسیخ انگشت  

 گشنه شهیهم یسوراخا خوامیم کن  شل و خودت حاال-

کنم  رابیس تو  

 کردم،دلم ناله فرستاد واژنم یتو رو لدوید یوقت

  همیتنب و بره ور هام نهیس با لحظه اون یتو خواستیم

  کرد سیخ  سم** ک آب با رو پالگ عوض در یول کنه

.فرستاد سوراخم یتو ضرب هی و  

  و دیکش خشونت با رو  موهام کردم ناله درد از یوقت

:گفت  

 اطاعت دستوراتم از فقط  و یباش ساکت امروز بهتره-

  زنمیم ترکه با اونقدر و  خوشگلت باسن نیا  واال یکن

   بشه کبود و مرده خون تا

 مفهومه؟

  مفهومه...من یبانو بله بله،-

ببندم  تو قالده بذار خوبه،حاال-  

داره صاحب توله نیا بدونن دیبا همه   

  بود شده نوشته روش اسمم که یاهیس  ی قالده بعد و

. بست گردنم دور و آورد در بشیج یتو از رو  



. شد جارو سوار و گرفت هم رو قالده ریزنج  
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 نشانه نوع ه ی جادوگرا نیسرزم یتو قالده

 گهید و هستم بانو مال من دنیفهم یم همه ینجوریبود،ا

. ومدینم طرفم  

 یکس هر و صاحب یب یجادوگرا کشور اون یتو

. کنه تصاحب  تونستیم  

 با و زد یقدم دورم بست  محکم که رو م قالده بانو

:کرد نگاه بهم تیرضا  

  یا آماده ناتیتمر واسه خوبه،حاال-

  ظاهر دستش یتو دراز  و نازک ترکه هی و زد یبشکن

:داد ادامه و دیکش باسنم یرو رو اون.شد  



درس،پروازه  نیاول-  

  سوار جارو جادوگر نی بهتر دیبا من یکوچولو پرنده

  باشه کشور

  و دیسف باسن نیا یکن  یاشتباه ای یفتیب اگه پس

   شهیم هیتنب خوشگلت

کوچولو؟  نه مگه داره تاوان یاشتباه هر  

:زدم لب بود اومده بند نفسم ترکه نوازش از کهیحال در  

من...یبانو بله-  

 اون شد خودش یجارو سوار و زد یپوزخند  بانو

  یخوب سوار جارو اصال   و گمیم یالک من که دونستیم

.میکرد حرکت ش اشاره با بعد ستم،وین  

 نگهدارنده حکم بودن سوراخام یتو که یپالگ و لدوید

  جارو یرو از شدیم  ادیز که سرعتم بازم اما داشتن

. فتادمیم  

 نیزم یرو کله با یبار  چند حتما من نبود اگر بانو

. فتادمیم  
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  جارو یرو نکهیا بدون بود رفتن میمستق درس نیاول

 هم یا ساده یکار نیهمچ پس از  من اما.بخورم تکون

. ومدمینم بر  

 تعادلم تر راحت ینجوریبودم،ا رفتن چیمارپ عاشق  اما

.کردمیم حفظ  و  

  هی شد،انگاریم شتریب اشتباهاتم میرفت یم جلوتر یچ هر

  درسا از کدوم چیه اصال  و بودم کار تازه آموز دانش

. بود نمونده ذهنم یتو  

  شیمهربون از من اما دادیم آموزش بهم حوصله با بانو

.شدمیم هل هم  



  یبود،وقت دستش یتو ی ترکه به حواسم شتریب همه از

.کنمیم چکار  دارم که رفت یم ادمی  نشستی م بدنم یرو  

 خواستیم رو یدرد دلم  اونجام،فقط  یچ یبرا اصال 

  هی کردمیم تجربه باهاش  که یداد،حسیم بهم بانو که

. خواستمیم دلم ته از که بود یزیچ  

 روانم و شد،روحیم ریدرگ  باهاش گوشتم و پوست

. گرفتیم آروم  

  دستور بانو و میدیرس قصر کینزد  ی تپه به باالخره

.میبر اونجا به استراحت یبرا داد  

  لدوید به حواسم شم بلند جارو یرو از خواستمیم یوقت

  تنه نییپا یتو  یبد درد پالگ اومدن در نبود،با پالگ و

. دیچیپ م  

 با و رفت بهم یا غره چشم بانو کردم که یا ناله با

:گفت یتند لحن  

  بده و باسنت و درخت اون ی تنه یرو بذار و دستات-

احمق  سگ توله عقب  
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  باسنم و سادمیوا درخت به رو یوقت میزد یم نفس نفس

.دادم عقب رو  

 جانیه و ترس نیهم واسه بشم  هیتنب قراره دونستمیم

.کردمیم تجربه هم با رو  

  هوا برش یداد،صدا تکون هوا یتو رو ترکه بانو

.بپرم جام یتو شد باعث  

  شورت و زد باال رو کوتاهم دامن سادیوا که سرم پشت

 و کرد پاره تنم یتو حرکت یتو  رو تنم یتو ییالمبادا

.انداخت نیزم یرو  

  یول کنم فرار خواستیم دلم که بودم  دهیترس اونقدر

:گفت و زد چنگ رو باسنم بانو. نداشتم جرات  

  خوشم و ستمی ن طناب با کار اهل ادیز من که یدونیم-

کنم  مهار و دستات ادینم  

ن  بسته یکن فرض خودت دیبا  

  لمس و باسنت و ادیب عقب  دستات حالت به یوا فقط 

  کنه



؟ ،مفهومه زنمیم اول از  وقت اون  

من یبانو بله-  

  مخالفت جرات اما بودم دهیترس یحساب نکهیا با

. شدیم یجد  یلیخ  هیتنب موقع نداشتم،بانو  

 و رفت عقب کرد لمس رو باسنم خوب نکهیا از بعد

 غیج که زد ترکه با محکم اونقدر. زد رو ضربه نیاول

. نبردم  عقب و دستام اما دمیکش یبلند  

. نشه شتریب  همیتنب  تا زدم چنگ درخت به تر محکم  

:گفت یزیآم ریتحق لحن با زد که رو دوم ی ضربه  

  کوچولو هرزه نشنوم و صدات-

یکن هیگر یدار اجازه فقط   
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  تحمل رو هیتنب ط یشرا اون یتو  بود سخت چقدر

  تکون کردیم مجبورم و بود نبسته منو نکهیکنم،ا

.نخورم  

.بودن محدود نیع در نبودن محدود یعنی نیا  

  و کردم بغل رو درخت شد  شتریب ها ضربه تعداد یوقت

. زدم هق  آروم آروم  

  بهم ذره ذره رو سوزش و درد و پاره رو پوست ترکه

.کردیم منتقل  

 دادیم بهم که یحس داشتم،چون دوست رو ترکه سوزش

.کرد  سهیمقا  شدینم یچیه با رو  

  یول یکرد ینم حس یز یچ اول بود فلفل خوردن مثل

  قورت  داغ ذغال یکردیم حس دیرسیم که زبون ته

.یداد  

  دستم و شد تموم طاقتم که  بود ضربه نیم چند دونمینم

  رو درد همه اون تونستمینم گهید بردم،چون عقب رو

.کنم تحمل  

  تیعصبان با و کرد قالب کمرم یرو رو دستام بانو

:گفت  

  فهمنینم و نخور تکون یمعن وونایح-



  ووننیح خوب نداره یبیع

   یبفهمون بهشون دیبا کتک با

  له رو  غرورم داشت نیسنگ هیتنب اون وسط  شدن ریتحق

 بگم و وردم فیس و کنم تمومش خواستیم کرد،دلمیم

.بشه دیناام ازم بانو خواستمینم اما  

.کنه افتخار بهم تا کنم تحمل شو هاتیتنب خواستمیم  

 وسط  از و شکست  ترکه زد که رو ضربه نیآخر

.شد نصف  

.سمیوا صاف کرد کمک بهم و انداخت نیزم یرو بانو  
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 غیج خواستیم دلم که سوختیم اونقدر باسنم

  روز چند تا و شمیم  کبود یفور که دوستمیم.بزنم

. نمیبش  تونمینم  



 باال خودش طرف به رو سرم و گرفت رو م چونه بانو

. شد لبام چفت لباش و دیکش  

  که بود بانو به حواسم  کردم،فقط ینم حس و درد گهید

.گرفتیم گاز رو لبام و  دیبوسیم رو من خشن و سخت  

  هامون زبون و کردیم فرو  دهنم داخل رو زبونش

  پخش صورتم یرو هاش  کردن،نفسیم یباز عشق 

.شدمیم داغ شتریب و شدیم  

  تمام خواستم،یم شتریب  چون چسبوندم بهش رو خودم

. شدیم من مال دیبا وجودش  

 گز گز و شده متورم لبام شد جدا ازم یوقت

  رهیخ  بهش زدمیم نفس نفس که طور کرد،همونیم

.شدم  

 شعله وجودم یتو که یشهوت یبرا یفکر هی کاش

.کردیم دیکشیم  

:گفت و زد یپوزخند  

! جنبه یب ی توله-  

  م له.چو.چو و رفت فرو التم لبه دو نیب انگشتش بعد و

. داد ماساژ  



  اوج به لحظه هر و کردمیم ریس ابرا یتو داشتم

  واژنم یتو رو انگشتش تا دو  که شدمیم تر کینزد

:برد جارو طرف به رو من و کرد فرو  

ست ین یخبر شدن ارضا از  یرینگ ادی و درسات تا-  

دم یم زهیجا بهت یگرفت ادی کردم حس وقت هر  
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:کردم التماس بد حال همون  با میدیرس جارو به یوقت  

رمیگیم ادی و درسم خدا به...بانو-  

... منو فقط ...دم،فقط یم قول  

 انگشتش تا دو و سادیوا  بانو گذاشتم نصفه که و حرفم

. کرد فرو داخلم شتریب رو  



.افتاد شماره به نفسام و کرد یلرز بدنم  

  طور همون و داد ماساژ داخل از رو حساسم ی نقطه

 با و گرفت انگشتش نی ب رو پلمین زدیم تلمبه داخلم که

:گفت یزیآم ریتحق لحن  

  وون؟یح یکنیم التماس شدن ارضا واسه-

؟ یهست یحشر نقدریا یعنی  

  جلو و عقب داره سم...ک  یتو  انگشتش بگم خواستمیم

نشد؟  کیتحر شهیم مگه  یکنیم یباز  م نهیس با و شهیم  

 بد حالم من و یکن یباز باهام شما شهیم مگه اصال 

 نشه؟ 

. کرد تحمل شهینم رو شکنجه نیا اخه  

 لذت فقط  و شدم  الل  که بود بد حالم اونقدر اما

 بانو اما  شدن ارضا یرو بودم گذاشته و بردم،تمرکزم

  الت یرو یمحکم یل یس و آورد رونیب رو انگشتش

:زد سمیخ  

  و درست که کنم حس تا  ستین یخبر شدن ارضا  از-

  یگرفت ادی



 امشب دمیم اجازه باشم یراض کارت از غروب تا اگه

 ارگاسم کنترل بعد ی هفته آخر تا واال یباش رمیز

یدار  
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 سی خ سیخ  آورد رونیب که رو انگشتاش

 که یطور کردیم تر خراب رو حالم هم بود،پوزخندش

. زدیم نبض پاهام یال  

  و دیمال لبام به رو انگشتش یرو آب نکهیا از بعد

.شد جمع صورتم کرد فرو دهنم یتو رو انگشتش  

:گفت و فرستاد حلقم ته تا رو انگشتاش بانو  



توله؟ ادیم بدت خودت ی مزه از-  

 میتصم زدم،انگار عق  حلقم ته به انگشتش برخورد از

. بشم وونهید که کنه کمیتحر اونقدر داشت  

 کرد پاکش لباسم با و آورد رونیب رو انگشتش باالخره

:گفت و  

میکن نیتمر رو وارونه  پرواز دیشو،با جاروت سوار-  

  بعد و کنم کنترل رو خودم تا دمیکش  ق یعم نفس تا چند

. شد جارو سوار  

 و بود افتاده التم  اریش یتو قایدق جارو ی لوله

. شدیم قبل از بدتر تیوضع  

 کردم یسع کنم پرواز وارونه داد دستور بانو یوقت

 و زدمیم گند بار هر  اما بدم انجام درست رو کارم

. کردمیم سقوط   

  نداشتم شک که بودم کرده یخرابکار اونقدر شب تا

. دهیم ارگاسم کنترل بهم ماه هی بانو  

 فقط  شدم که اتاق  وارد و می برگشت قصر به شد که شب

  دردناک یباز هی از بعد و  تخت یتو برم خواستیم دلم

 که رو پالگ کمد یتو از بانو اما بخوابم شدن ارضا و

.دارم رو شی پ یسخت یروزا دمیفهم آورد رونیب  
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  تونستمینم ومد،چونی نم  خوشم بزرگ پالگ اون از

.برم راه راحت باهاش  

 تمرکز  شتریب خوندن درس یرو دیبا واقعا انگار

. رهیبگ  سخت بهم یحساب بود قرار بانو چون کردمیم  

:گفت و نشست تخت لبه   

  کوچولو پرنده کن،بجنب سجده پاهام یجلو-

 مقابل و رفتم نییپا تخت از عیمط  و خوب دختر هی مثل

. کردم سجده پاهاش  

. بود  مهم دستورش فقط  اما دمیکشیم خجالت که درسته  

:زد بهم یا ضربه پا با بانو   



   توله کن باز و پاهات -

   خبره چه نییپا اون نمیبب بذار

  بانو دمیکشیم خجالت نیهم یبرا  بودم سیخ یلیخ

.نهی بب  

 یصدا شد باز هم از پاهام یوقت و کردم مکث کمی

:بخوره تکون یزیچ هی دلم  یتو شد باعث  بانو پوزخند  

یحشر یکوچولو-  

   یسیخ شهیهم تو

. دیکش آلتم یرو رو پاش بعد و  

  بشم ارضا بانو کفش با که بود نیا امیفانتز از یکی

. داشتم دوست من یول بود زیآم ریتحق یلی،خ  

:دمیمال کفشش به و دادم تکون رو خودم نیهم یبرا  

   جنبه یب یکوچولو

 سی سرو بهش یخوایم و یش یم کیتحر  کفشمم با یحت

؟ یبد  
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  شدن ارضا به اونقدر و کردیم یباز باهام داشت بانو

  کفشش به رو خودم  بود یکاف فقط  که بودم کینزد

. بدم فشار شتریب  

  و دیکشیم ریت هام نهی س شد،نوک بلند هام ناله کم کم

 نمونده شدنم ارضا به یزیچ یول کردیم درد تروسمیکل

.د یکش  عقب رو پاش بانو که بود  

:گفتم التماس با و کردم یبلند ی ناله  

  من،لطفا یبانو-

شم ارضا دیبذار...بده یلیخ حالم  



باشم  یخوب دختر دمیم قول  

  بعد کرد،و سشیخ و  دیمال التم آب با رو پالگ بانو

:گفت  

  یدار ارگاسم کنترل بعد ی هفته تا-

  کننده کیتحر یفکرا ،نهیزنیم  دست خودت به نه

  یکنیم

  هتیتنب  یکنیم لمس و خودت ای یسی خ نمیبب که بار هر

   شهی م شتریب

 رمیز دمیم اجازه هفته آخر یگرفت ادی و درسات اگه اما

   یش ارضا

   یدار ارگاسم کنترل ماه کی صورت نیا ریغ در

 پوکت ی کله اون از  تا میدیم ادامه نکارویا نقدریا

   یکن استفاده

؟  یدیفهم  

 سوراخم  یتو رو پالگ هوی که کنم اعتراض خواستمیم

. کرد فرو  

. ومدینم باال نفسم درد از که بود ییهوی اونقدر کارش  



 یرو یمحکم اسپنک و  چوندیپ سوراخم یتو  رو پالگ

:زد باسنم  

 یباش رمیز که داره یبستگ تو به مون هفته آخر یباز-

یر یبگ دیجد  هیتنب ای یببر لذت و  
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 و کرد زیتم رو دستش دستمال با شد تموم کارش یوقت

:گفت  

یکرد  فیکث  ابت با و کفشم ؟ینیبیم-  

  می بخواب  میخوایم کن زشیتم بدو

. دمیچرخ طرفش  به و شدم بلند جام از یسخت به  



 که خوشگلش کفش یرو رو زبونم و زدم زانو یجلو

. دمیکش بود چرم جنس از  

  یبرا ید یجد هیتنب  خواستمینم  یول شدیم چندشم نکهیا با

. بخرم خودم  

:گفت یزیآم ریتحق لحن با و دی خند کارم به بانو  

کوچولو؟  یدار دوست و خودت آب ی  مزه-  

ست؟  خوشمزه  

:گفتم و دادم قورت رو دهنم آب  

من یبانو بله...ب-  

 دنیسیل ومد،ازینم  خوشم نیا ی مزه از  اصل در

. بردمی م لذت بانو یکفشا  

  رو من و زد چنگ موهام به  بانو شد زیتم که کامال 

.برد قفس  طرف به پا و دست چهار  

 باز رو در من به توجه یب اما کردم نگاه  بهش بغض با

. داخل برم کرد وادارم و کرد  

  تا شدم  رهیخ بهش بود ها گربه بچه  هیشب که یچشما با

. بسوزه دلش  

:گفت و کرد نوازش رو م گونه  



توله  نکن نگاه یاونجور-  

  موقع اون تا و جادوگراست ی مسابقه گهید ماه دو

ی خوابی م قفس یتو  

رم یبگ سخت بهت دیبا  

کنم یمعرف رو خودم نی جانش دیبا  ما کشور رسم طبق   

 تو یبجا رو یا گهید کس مجبورم ینش اول  اگه

   کنم انتخاب

  نمیجانش  هم بغلم یتو یبرگرد هم که کن و تالشت پس

. یبش  
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. کردمیم یکار هر  بانو یپاها ریز برگشتن یبرا  

. نبود یزیچ که ین یجانش  

 بانو فقط  تا دادمیم شکست رو هام بیرق ی همه من

.بغلش  یتو برم بده اجازه  

 لحظه هی بدون کن جا به جا رو کوه گفتیم بهم اگه

.دادمیم انجام  کردن فکر  

. بود ایدن کار نیتر سخت یجادوگر یول  

 که ییها سنگ گرفتم،انواعیم ادی طلسم و ورد یکل دیبا

  نیتر راحت دیشا ها چاکرا و کردیم ادیز رو یانرژ

بود ماجرا قسمت  

.گرفتیم  سخت بهم هم بانو  

. شدیم تنگ براش شتریب دلم گذشتیم که روز هر  

  باهام یکار ارگاسم کنترل با هاش هیتنب و ها ریتحق

.کنه لمسم کنم التماس که کردیم  

  یکفشا  قشنگش،به یدستا بانو،به به داشتم اجیاحت من

.شی چرم و بلند پاشنه  

 و قفس کنار ومدیم خواب یتو  که بودم ییوقتا عاشق 

. دیکشیم دست موهام یرو  



.کردمیم حس رو حضورش یول بودم خواب نکهیا با  

 قند لویک لویک دلم یتو کوچولو پرنده گفتیم بهم یوقت

.شدیم آب  
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 حرکت یجادوگر یها درس نیتر باحال از یکی

.بود اجسام  

 لیوسا چوب حرکت و ورد هی  با بودم گرفته ادی تازه

.بدم تکون رو اتاق  یتو  

 دلم که رو یزیچ  هر که بودم زده ذوق  اونقدر

.دادمی م حرکت ورد هی با خواستیم  



.کنم جا به جا و بزرگ اجسام تونستمیم یحت  

  درش و گرفتم بانو کمد طرف به رو جادو چوب یوقت

.اومد بند نفسم توش لیوسا دنید با شد باز  

 و دستبند ست و شالق  و  پالگ و براتوریو و لدوید یکل

. دید تو اون شدیم... و پابند  

  ها لدوید نیتر کلفت از ی کی و دادم قورت رو دهنم آب

.دمیکش رونیب کمد از ورد با رو  

 تونستمینم گهید یول بود داده ارگاسم کنترل بهم بانو

.رمیبگ رو خودم یجلو  

.بودم س یخ  یحساب و زدیم نبض التم  
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. زدم ساک یحساب و بردم دهنم یتو رو لدوید  

 و کردیم شره نییپا به لدوید یها کناره از دهنم آب

. شدیم زیل شتریب  

 رو لدوید ورد هی با و شدم خم زیم یرو شد آماده یوقت

. سرم پشت بردم  

.دمیمال م  له... چو...چو رو یحساب اول  

. نداشتم کننده روان به یاجیاحت و بود سیخ التم  

 که اونقدر کردیم درد تروسمیکل و دیکش یم ریت هام نهیس

. بودم  شده کیتحر  

  تلمبه و واژنم یتو فرستادم رو  لدوید آروم آروم بعد و

.زدم  

 التم یتو لدوید دادمیم تکون که بار هر رو جادو چوب

.شدیم جلو و عقب  

  تر محکم رو لدوید و دمی مال رو م له...چو...چو دستم با

. دمیکوب بدنم یتو  

  رو من نفر هی زدن کف یصدا که بودم ارگاسم کینزد

.آورد خودم به  

  زیم کنار که بانو به و کردم باز رو چشمام زده وحشت

. کردم نگاه بود سادهیوا  
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 یرو لدوید و کردم  نگاه بانو به دهیترس یچشما با

. افتاد نیزم  

:دیچی پ دستش دور رو   موهام و زد یپوزخند  بانو  

م؟یدار یچ نجایا-  

کنه؟یم یسوار لدوید که هرزه یکوچولو هی  

بانو...ب-  

:دیکوب صورتم یتو یمحکم یلیس بانو  

ی ندار زدن حرف  حق  ندادم اجازه تا...سیه-  

:شد بلند نیزم یرو از لدوید و زد یبشکن بعد و  

انداخته؟  آب نیا واسه کست-  



.بگم  یچ دوستمینم ترس از  

:گفت و  داد هل تخت یرو رو من بانو  

 ریبگ و پاهات کف  و بکش دراز تخت کنار باز طاق -

 باال

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#
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  یرو اضافه حرف بدون یول بودم دهیترس نکهیا با

  هیتک تخت به باال به رو و پاهام و دمیکش دراز نیزم

.دادم  

 به ییبازجو و مجازات یبرا که بودم مجرم هی هیشب

. ینگران از پر و بغض پر قدر برنش،همونیم زندان  



 انگشتش ی اشاره با  انداخت تخت یرو رو لدوید بانو

. اومد رونیب کمد یتو از ترکه  

  کنارم و گرفت رو ترسناک یچوب دراز جسم اون

.سادیوا  

 ارزش،مثل یب موجود هی کرد،مثلیم نگاه بهم باال از

.کنه درست رو رفتارش تا بشه هیتنب قراره که یآدم  

:گفت و کرد نوازش رو پاهام کف یترسناک پوزخند با  

شه؟ یم شتری ب هتیتنب  که یدونیم...نشوم ازت صدا-  

. شدم منتظر و دادم تکون اره عالمت به رو سرم  
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  دمیترسیم ازش نکهیا ،با  داشت یادیز درد شهیهم ترکه

.بردمیم هم لذت یول  

 نیهمچ دست ریز خوادینم دلش کنه ادعا تونستیم یک

بشه؟   هیتنب ییبا یز یبانو  

  چوب کرد،برخورد نوازش رو پاهام کف ترکه با بانو

.ادیب قلقلکم شدیم باعث  پام کف نازک پوست با  

 باال رو ترکه که بودم رفته فرو ینی ریش ی خلسه یتو

. اومد فرود پام کف و برد  

  رو پاهام فقط  لحظه چند یبرا که بود ادیز اونقدر درد

. کردمیم ناله و دادمیم تکون شدت با  

:گفت یجد لحن با بعد و داد فرصت بهم یا لحظه چند  

  رینگ و  وقتم...توله جات سر برگرد-

  ماه هی تا که زنمتیم اونقدر واال یبمون ثابت کن یسع

یبر راه پاهات  یرو ینتون  

 تکون گهید تا گرفتمش محکم و زدم چنگ پاهام به

  دوم ی ضربه بانو که بود  لحظه همون قایدق نخورم،و

. زد رو  
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 زده مکث لحظه هی بدون و هم سر پشت ها ضربه

. شدیم  

 هام ناله و بود کنترل قابل ریغ پاهام سوزش.داشتم درد

.کنم خفه تونستمینم رو  

. شده کنده کامال  پوستش کردمیم حس  

.شد  یعصب بانو یطاقت یب همه اون  از گذشت که کمی  

:گفت و گذاشت لبم یرو رو پاش کف  

  تا یسیبل اونقدر و کفشم کف دیبا  بشه تموم هتیتنب تا-

بشه  زیتم  



  رو زبونم بزنم،فقط  حرف تونستمینم اصال  یاونجور

. دمیکش کفشش کف یرو و آوردم رونیب  

.کردمیم حس رو درد کمتر و شده پرت حواسم انگار  

  ترسناک از یکی ترکه توسط  هوا برش یصدا نظرم به

.بود نیزم یرو یصدا نیتر جذاب و نیتر  

  کفش کردن زیتم یحت  که زدیم ضربه یجور بانو

. کنه پرت رو حواسم تونستینم هم هاش  

:گفتم التماس با و گرفتم رو پاش ساق   

کردم اشتباه...کردم غلط  من یبانو-  

   دیببخش و تون توله لطفا

گرفت ادی و درسش احمق  سگ نیا  
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 د،چشماشیکش پاهام دردناک کف رو هاش انگشت بانو

. زدیم برق  ترکه رد و زخم همه اون  دنید از  

.دادیم بهم که یدرد از بردیم لذت  

:گفت و زد یکج لبخند  

ی نشد ادب هنوز کنمیم  فکر منکه-  

:گفتم تیمظلوم تمام با و دادم جلو رو لبام  

شدم ادب بخدا-  

نشه  تکرار دمیم قول  

   دیدیبخش منو که دیبگ فقط ... قول قول

.برداشت رو لدو ید و نشست تخت یرو بانو  

:گفت و کرد اشاره پاهاش یجلو به  

بزن  زانو جلوم شو بلند فعال  -  

  جمع بود شده خشک چوب مثل که رو پاهام یسخت به

.زدم زانو پاهاش یجلو و کردم  

 یتو درد کردیم برخورد ییجا به پاهام کف که بار هر

. دیچ یپیم  بدنم تمام  



:گفتم و انداختم نییپا رو سرم  

خدمتم  در...من یبانو  دیبفرمائ-  
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  پاهام یجلو رو لدوید،د ینکش طول یلیخ سکوتش

:گفت و انداخت  

  یتونیم یدار دوست یسوار لدوید نقدریا  که حاال-

ی کن نکارویا من یجلو  

  به و رفت باال طرف به یادیز سرعت با سرم

:کردم نگاه زدیم  لبخند ثانهی خب که صورتش  



...من یبانو...با -  

   رینگ و بجنب،وقتم-

؟یخواستینم و نیهم مگه  

 خودم بانو یجلو چطور اخه دم،یگز لب خجالت با

... رو  

 یم تنم به لرز که بلند یصدا با دید رو تعللم یوقت

:گفت انداخت  

خواد؟ یم دیجد هی تنب  دلت نکنه...وونیح بجنب-  

 و برداشتم نیزم یرو  از رو لدوید لرزون یدستا با

:گفتم  

   دیببخش و  تون احمق  ی توله... نه...نه -

 پاهام نیب رو لدوید بودم نشسته که یحالت همون یتو

.کردم می تنظ سمیخ الت یرو و گذاشتم  
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 که کردیم نگاه بهم یجور و انداخت پا یرو پا بانو

 کنهیم نگاه رو صحنه نی تر جیمه و نیتر جذاب انگار

.مردمیم خجالت  از داشتم من کهیحال در  

  کیتحر شتریب بانو زیآم ریتحق نگاه ریز چند هر

. شدمیم  

  داخل آروم آروم و دمی مال واژنم یورود به رو لدوید

.فرستادم  

  سر داخل به راحت یلیخ که بود مرطوب و زیل اونقدر

. کنم ییگلو تو ی ناله شد باعث و خورد  

. کردم یسوار لدوی د یرو و زدم چنگ م نهیس به  

. داشت یخوب حس چه  

  مقابل در یفیضع و  یکیکوچ حس و شدن کیتحر

.بانو  

. کردیم تر کینزد اوج به لحظه هر رو من که یبیترک  

. نبود خودم دست  هامم دنیکش اه و ها ناله گهید  



 رو هام نهیس انگشت پشت با و شد خم جلو به بانو

.کرد نوازش  

.کنه م وونه ید حرکت نیا با خواستیم  
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 که کردیم نگاه بهم یجور و انداخت پا یرو پا بانو

 کنهیم نگاه رو صحنه نی تر جیمه و نیتر جذاب انگار

.مردمیم خجالت  از داشتم من کهیحال در  

  کیتحر شتریب بانو زیآم ریتحق نگاه ریز چند هر

. شدمیم  

  داخل آروم آروم و دمی مال واژنم یورود به رو لدوید

.فرستادم  



  سر داخل به راحت یلیخ که بود مرطوب و زیل اونقدر

. کنم ییگلو تو ی ناله شد باعث و خورد  

. کردم یسوار لدوی د یرو و زدم چنگ م نهیس به  

. داشت یخوب حس چه  

  مقابل در یفیضع و  یکیکوچ حس و شدن کیتحر

.بانو  

. کردیم تر کینزد اوج به لحظه هر رو من که یبیترک  

. نبود خودم دست  هامم دنیکش اه و ها ناله گهید  

 رو هام نهیس انگشت پشت با و شد خم جلو به بانو

.کرد نوازش  

.کنه م وونه ید حرکت نیا با خواستیم  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#



۸۱_پارت#  

 

  به کرد شروع و گرفت انگشتاش نیب رو هام پلین

.کردن یباز  

 رفتم جلو به بود،ناخواسته بانو خوشگل یلبا به نگاهم

:گفت و دیکش عقب رو خودش یول ببوسمش تا  

ی ندار و کردنم لمس حق  یبش  نمیجانش که یروز تا-  

  کوچولو پرنده یکن   تالش  بهم دنیرس یبرا دیبا

. بود شده سنگ ی سفت  به انگشتاش نیب هام پلین  

. شدیم حباب از پر شکمم یتو  و دیکشیم ریت  

.شون دیکش باال طرف به و آورد یفشار بهشون بانو  

  برابر چند لذتم دادیم بهم که یدرد با و بود خراب حالم

. شدیم  

:زدم لب یسخت به شدم کینزد که اوج به باالخره  

؟  دیدیم اجازه...امیم دارم  من...یبانو -  

  عالمت به رو سرش  و کرد لمس آروم رو هام پلین

. داد تکون اره  



  خروش و جوش به تنم یها سلول تمام ش اجازه با

.شدم ارضا لدوید یرو و افتادن  

 بعد و برسم آرامش به داد اجازه یا لحظه چند بانو

.شم بلند کرد کمک  

:کنم نکارویا خواستینم دلم اصال  که بود سخت اونقدر  

نشه لخته پاهات کف خون تا زمیعز یبر راه دیبا-  

؟ ی نرس مسابقه به و ین یبب بیآس یندار دوست که تو  
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 هاتیتنب  و سخت ینایتمر همه اون کردن تحمل از بعد

.د یرس مسابقه روز باالخره بانو  

 اول نفر که خواستیم من از فقط  بانو که یا مسابقه

. بشم  

  اعتماد بهش ینی جانش یبرا  که بودم یکس تنها به چون

 بهش رو ها جادوگر نیسرزم تونستیم و داشت

. بسپره  

  ها مدت همه و اومدن مسابقه یبرا یادیز یدخترا

  و ستادهیا سالن یتو مسابقه یبرا آماده و کرده نیتمر

. بودن منتظر  

. بود بانو گاهیجا به ها نگاه ی همه  

  کاله.میبود کرده خلوت رختکن یتو بانو و من یول

  رو م گونه آروم و گذاشت سرم یرو رو یجادوگر

:گفت و کرد نوازش  

  یکن جمع و حواست تمام که خوامیم-

   میریگیم جشن و تیروزیپ جشن امشب

   یایم بر پسش از که دونمیم و دارم اعتماد بهت من

 رو انگشتاش نوک و گرفتم رو دستش ینگران با

:دمیبوس  



نشد؟ اگه...من یبانو -  

   یکرد تو تالش تمام که دونمیم هم نشد اگه -

   نباش یزیچ نگران پس

:گفتم و انداختم ینگاه لباش به  

تون؟  ببوسم شهیم-  

  تکون اره عالمت به رو سرش و زد یخوشگل لبخند

.داد  

  باهاش سانت چند فقط اما شدم کینزد بهش آروم

.دمیکش عقب و کردم ی سادم،فکریوا که داشتم فاصله  

:گفتم که کردیم نگاه بهم  تعجب با بانو  

رمیگیم شدن برنده از بعد مو زهیجا-  
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  یرو غرور با و شد گاهیجا وارد ارهاشیدست  با بانو

. نشست مبل  

  همه که دیرسیم نظر  به جذبه پر و قدرت پر اونقدر

.بودن شون رفتار مواظب ناخودآگاه  

  یعصب یگاه دمیشنی م که رو هاشون پچ پچ یصدا

. شدمیم  

.باشن من یجا داشتن دوست ها یلیخ  

.کنه قبول پارتنر عنوان به رو اونا بانو خواستنیم  

. دادنیم جون براش  

 بانو کنار ستین قرار من جز یکس دونستمیم من یول

. بمونه  

 تالش خواست همه از  بانو شد شروع یسخنران یوقت

.برسن دارن  اقتیل که یمقام به تا کنن  



  و کرد صادر رو مسابقه شروع  دستور اون از بعد

  منتظر و سادنیوا مخصوص یها قسمت یتو همه

.موندن مسابقه شروع  

  تا بودم لبخند هی محتاج شدم،فقط  رهیخ بانو به دور از

.کنم شروع رو مسابقه بتونم  

  خنگ_یکوچولو_جادوگر#

۸۴_پارت#  

 

  جادوگرا ی همه به و شد بلند جاش از بانو باالخره

:گفت و زد یقشنگ لبخند  دیرس که من کرد،به نگاه  

هست  یاتیح و مهم یلیخ  من نظر از امسال مسابقات-  



بشه انتخاب نمیجانش قراره چون  

   دیکن و تون  تالش تمام پس

د یاریب دست به  رو تون گاهیجا دی تونیم شما  

 یرو افتادنش با و برد باال رو دشیسف دستمال بعد و

.شد شروع مسابقه نیزم  

 بهش که یهمون قایبود،دق ایاش کردن بیغ یباز نیاول

.داشتم  عالقه  

 اونقدر بانو یگاه کردم یم دیناپد  رو یزیچ یوقت

.رفتیم ش ی پ همیتنب  تا که شدیم یعصبان  

 یها کننده برگذار از یکی اول ی  هیثان چند همون یتو

 بودن گذاشته  ارمیاخت در که یائیاش تمام با رو مسابقه

.کردم بیغ  

  کار انسان کردن بیغ  چون بود متعجب کارم از همه

   ژهیو شرابط  یتو سال نیچند که بود ییها جادوگر

.داشتن یبزرگ دیاسات و کرده نیتمر  
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 تر سخت با و رفتی م تر باال مسابقات سطح کم کم

. شدیم شتریب ترسم مراحل شدن  

 شتریب  ییتنها و ومدیم کمتر لحظه هر نفسم به اعتماد

.اوردیم فشار بهم  

 بهشون که داشتن رو یکی ها کننده شرکت ی همه

  یکس که بودم یکس تنها من اما بده هیروح و کنه کمک

.نبود همراهم  

.بدم دست از رو  نفسم به اعتماد شدیم باعث نیا  

 یتو هنوز من و یعمود پرواز  به بود دهیرس نوبت

.داشتم یکم نیتمر چون بودم فیضع پرواز مدل نیا  



  طرف به یادیز سرعت با دیبا یعمود پرواز یبرا

  کم رو سرعت م یگرفت که اوج و میرفت یم باال

.میکردیم  

.میبودیم هم هامون بازدم و دم تعداد  مواظب دیبا یحت  

  داشتم یادیز ترس گرفتن سرعت یبرا هنوز من یول

.کنمیم سقوط  کردمی م فکر مدام و  

  اطراف به ینگاه دادیم فشار رو گلوم که یبغض با

.کنه میهمراه تا داشتم رو یکس منم کاش انداختم،  

.دادی م مثبت یانرژ  بهم و بود کنارم بانو کاش  

 سرم یتو صداش که بودم احساس نیا ریدرگ هنوز

:دیچیپ  

تنهاست؟  کرده فکر  من یکوچولو پرنده نکنه-  
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. بود اونجا بانو  

. ذهنم یتو  

. بهم جا نیتر کینزد  یعنی  

:کردم تمرکز بسته یچشما با و دادم قورت رو بغضم  

  کنمیم  ییتنها احساس یلیخ...بانو -

  شده تنگ  براتون شم،دلمیپ  دیایب لطفا

شم  برنده خوامینم من  

  خوامیم رو شما فقط 

  رفته فرو شد،انگار ده یچیپ  دورم دستاش کردم حس

. بغلش یتو بودم  



 تونستی نم یکس و شده ینامرئ اما بود اونجا اره،بانو

.نهی بب  

  و دمیکش  نفس رو دادم،عطرشیم جون  براش داشتم

. دمیرس آرامش به بغلش یتو  

  باسنم یرو دستش و دیبوس رو موهام یرو بانو

:گفت و گرفت مشتش یتو رو کپلم نشست،  

  ینم فکر  االن کردمیم هیتنب درست رو ایتپل نیا اگه-

   ییتنها و کردم ولت یکرد

:گفتم خجالت با و دادم فشار ش  نهیس یتو رو سرم  

من یبانو کردم غلط  -  

د یببخش و تون توله  
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 ریز بودن یبرا بود، شده   تنگ تنش یگرم یبرا دلم

. هاتشیتنب یپاهاش،برا  

  و شدیم بغض یدلتنگ حس کردیم لمسم شتریب یچ هر

.گلوم خیب دی چسبیم  

 طرف  به و دیکش باسنم چاک یرو رو گرمش یدستا

:رفت التم  

توله شده تنگ برات دلم-  

. کرد لمس  رو التم و کرد رد پاهام یال از رو انگشتش  

  کردمیم رو فکرش که یزیچ اون از زودتر یلیخ بدنم

.شد مرطوب و داد نشون واکنش بهش  

:گفت و کرد پخش گردنم یرو رو داغش نفس بانو  

بشه  تموم مسابقه تا  مونده گهید ساعت چند فقط -  

م یریگیم جشن ینفر دو  امشب یبباز ،چه یببر چه  

  و شد قطع نفسم بدنم  یرو هاش انگشت حرکت از 

. چسبوندم بهش شتریب رو خودم  

:زدم لب بود یسخت هر به  



برم یم رو مسابقه من دمیم قول بهتون-  
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 باال طرف  به میمال  سرعت با اول هام آموزش طبق 

. کردم شتریب رو سرعت کم کم بعد رفتم،و  

 یتو رو ژنیاکس بود داده باد بهم بانو که ییها ورد با

  مقصد به تا کردم رهیذخ بودم دهیکش دورم که یحفاظ 

. دمیرس  

 و بود یسخت کار فشار همه اون تحت حفاظ  داشتن نگه

. برسه یانیپا ی   نقطه به نشد موفق  کس چیه  



 و بودن کرده ادیز رو سرعت اول همون از ایبعض

 کنن رهیذخ رو الزم ژنیاکس تونستن ینم هم ایبعض

  انیپا ی نقطه به و شکسته شون مقاومت نیهم یبرا

.بودن  دهینرس  

 ی جهیسرگ کردم حرکت نییپا  طرف به دوباره یوقت

 هوش یب دارم کردمیم  فکر مدام و اومد سراغم یبد

. شمیم  

. رفتیم باد به زحماتم تمام رفتمیم حال از اگه  

  به تا کنم کم هام هیر یرو  رو فشار کردم یسع کم کم

. بشم کینزد نیزم  

  یرو از و دادم دست از رو  تعادلم هم یبار چند

 جمع رو خودم و برگشتم سرجام یفور  اما افتادم جارو

.  کردم جور و  

.برسم  بانو به  تا شدمیم موفق  دیبا من  

.باشه یراض ازم خواستمیباشم،م  نشیجانش  خواستمیم  

  و تر بزرگ بغضم دمشید شروع ی  نقطه یرو یوقت

. شد تر تار دمید  

 حرکت قدرت بهم که بود  بانو  به دنیرس دیام فقط 

.دادیم  
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. دمیرس نیزم به باالخره  

  پاهام یوقت که بودم کرده تحمل رو یادیز فشار اونقدر

  بانو اما بودم شده هوشیب بای تقر دیرس نیزم به

 بغلش یتو رو من و رسوند بهم رو خودش بالفاصله

. دیکش  

 تا کردم نگاه بهش نحالیا با شدیم باز  یسخت به چشمام

نه؟  ای شده یراض ازم نمی بب  

. نمی بب رو لبخندش خواستمیم  



 کنار و دیبوس رو م قهیشق انیاطراف به  توجه یب بانو

:زد پچ گوشم  

  کوچولو پرنده بود یعال کارت-

  یبرم بعد کنن اعالم و جینتا تا کن استراحت کمی

میریگی م جشن ییتا دو و قصر میگرد  

 از بهتر یزیچ اومد،مگه کش یواقع یمعنا به  لبخندم

   وجود بودم دهیشن بانو از که ییجادو یها کلمه  اون

!داشت؟  
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 گهید  یها کننده شرکت  با داشتم که یبد حال وجود با

.سادمیوا مخصوص  گاهیجا یتو جینتا اعالم یبرا  

 رو من تا نبود دلم یتو دل اما داشتم یبد  ی جهیسرگ

.کنن  انتخاب بانو نیجانش عنوان به  

  بود من قشنگ یبانو که اعظم جادوگر رو اسمم یوقت

  هیهد بهم رو مون اکانین ییجادو چوب و کرد اعالم

.دیترک بغضم یخوشحال شدت از داد  

 زهیجا نیبهتر چشماش  برق  و بانو لبخند  اون کنار در

. شدیم محسوب برام  

خواستم؟ یم یچ اون از شتریب گهید  

.کردمیم تجربه رو میزندگ تمام حس نیبهتر  

 کرده تحمل رو یادیز فشار یحد به  روزها اون تمام

  حال از و آورد کم بدنم زهیجا گرفتن از بعد که بودم

.رفتم  

.ومدینم  ادمی یزیچ گهید   

.بودم دهیخواب کامل آرامش یتو  

 رو خودم اومدم بهوش ی وقت اما دمیخواب چقدر دونمینم

.کردم دایپ  بانو تخت یرو  

.نبود یخبر خودش از اما  



 و شده بسته گردنم دور  م قالده و بودم لخت کامال 

.بود وصل تخت ی هیپا  به رشیزنج  
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  دوست رو اومد،قالده کش یواقع یمعنا به لبخندم

.داشتم  

.هستم بانو مال  دارم،من صاحب من یعنی نیا  

 اما رمیحق و پست وونیح هی ی اندازه به برابرش در

. م ملکه در اون  از رونیب  



 رو خودم عیسر شد اتاق  وارد بانو و شد باز در یوقت

:زدم زانو ریز به سر تخت نییپا و کردم جور و جمع  

من  یبانو سالم-  

 به آروم یقدما با و انداخت   سرتاپام به ینگاه بانو

   تنم به لرز هاش کفش یها پاشنه یاومد،صدا طرفم

.انداخت یم  

  با کرد باز تخت ی ه یپا از رو م قالده ریزنج یوقت

:گفت و کرد نوازش رو بدنم شالق   

  توله یشد داریب که خوبه-

 جرات خودم به یول نداختیم  تنم به لرز شالق  نوازش

  هاش کفش و شدم خم رم یبگ اجازه نکهیا بدون و دادم

. دمیبوس ق یعم رو  

:بودم دلتنگش چقدر  

بودم خسته  یلیمن،خ یبانو دیببخش-  

د یببخش و تون توله لطفا  

. رمیبگ آروم پاهاش کنار داد اجازه و نزد یحرف بانو  

. نشست روش و رفت مبل طرف به بعد و  
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 زانو پاهاش یجلو درست من و نشست مبل یرو بانو

.زدم  

 تند شدیم باعث و بود جلوم  خوشتراشش و بایز یپاها

. بدم قورت رو دهنم آب تند  

  دهیرس لبم به جونم یدلتنگ از  و داشتم استرس

  تمام دی کش بدنم یرو و  اورد باال رو شالق  یوقت.بود

.شد مور مور تنم  

  پلمین  با شالق  یچرم نوک یوقت  داشتم یخوب حس

. دمیکش اه ناخواسته کرد یباز  



:گفت و زد یپوزخند  بانو  

   جنبه یب ی توله-

  یکشیم اه نکردم شروع رو یباز هنوز

   شده سیخ نییپا اون حتما

  پاهام یال و بلرزه دلم شدی م باعث پوزخندش یصدا

. بزنه نبض  

:گفتم خجالت با و دمیگز لب  

د یببخش لطفا...بانو...با -  

م  جنبه یب شما مقابل در  

:دیکوب  م نهیس یرو محکم و برد باال رو شالق   

   شده دیسف  وقته یلیخ بدنت-

کنم  ینقاش  دوباره وقتشه  

. دیکوب  م نهیس یرو و برد باال رو شالق  دوباره  

  کیتحر رو پوستم فقط   و نداشت درد اول یها ضربه

. شدیم منتقل بهم لذت همراه  هم درد کم کم اما کردیم  

. کردیم تر داغ رو بدنم و  دیکشیم ریت  حساسم یها پلین  
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 یادیز سوزش و درد و شد سرخ هام نهیس زود یلیخ

.کردمیم حس رو  

. دمی ترسیم دنیکش درد از بودم یعاد آدم هی اگه  

  یعاد آدم هی با قممیداشتم،عال  یمتفاوت شیگرا من اما

.داشت فرق   

.بودم درد عاشق  من  

. بدنم یها یکبود عاشق   



  همیتنب باهاش بانو که یا ترکه و کمربند و شالق  عاشق 

.کردیم  

 رو شده سرخ یها قسمت شالق   یچرم نوک با بانو

.کرد یباز پلمین با و کرد نوازش  

  فقط  کردمینم  حس یزیچ  که بود شده سر اونقدر پوستم

. بود  بانو پوزخند به حواسم  

.کردیم خراب رو حالم که یپوزخند  

.دیرس التم به تا رفت نییپا  شالق  کم کم  

:گفت و کرد نوازش رو میشرمگاه  

سگ  توله کن باز و پاهات-  

  خاطر به  نهیبب رو سمیخ الت بانو دمیکشیم خجالت

.دادم فشار  بهم شتریب رو پاهام نیهم  

:دیغر و زد رانم ی کشاله یرو رو شالق  بانو  

وون یح کن باز و پاهات-  

ی بفهم حرف تا یبخور  شالق  دیبا حتما  
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 سخت برام رو دنیکش  نفس هاتشیتنب و رایتحق  با بانو

.کردیم  

  هر که کردیم یکار  باهام کنارش در اما دادیم درد

. بشم عاشقش شتریب لحظه  

  رو ییبانو نیهمچ دست ریز شدن هیتنب و ریتحق من

. داشتم دوست  

نکنم؟ اطاعت شدیم مگه دمیپرست ی م رو شونیا  

. کردم باز رو پاهام دمیکشیم که یخجالت وجود با  

:گفت و دیکش التم به رو شالق  یچرم سر بانو  



ی شد سیخ نقدریا نکردم یکار باهات هنوز-  

توله؟  یا جنبه یب نقدریا چرا  

  و کردم ناله بلند داد ماساژ باهاش رو تروسمیکل یوقت

:گفتم  

  من،لطفا یبانو -

کوچولو؟  هرزه  یخوایم یچ-  

  کنم خدمت  بهتون دیبد اجازه لطفا -

شم ارضا  تون ریز خوامیخوام،میم  

  بدم لذت بهتون دیبد افتخار تون توله به خوامیم

  غیج دیکوب سمیخ آلت یرو و برد باال رو شالق  یوقت

:دمیکش یا خفه  

   بکش تو الت یها لبه  و کن باز و پاهات-

نم یبب تو یصورت ی کلوچه خوامیم  
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  رو التم یها لبه و کردم  باز رو پاهام دستورش به

. دمیکش  

  خجالت گهید که خواستیم رو بانو دلم اونقدر

. دمیکشینم  

. نهیبب رو  التم ادیز یسیخ  نبود مهم یحت  

. شد لخت کامال  بانو  

  و بزرگ یها نهیس کردم،به  نگاه بدنش به یزیه با

.باشیز الت  

  دهنم یتو که کنم یکار زبونم با خواستیم دلم چقدر

.بشه ارضا  

 لبه انگشت دو با بانو دم یکش لبم یرو رو زبونم یوقت

:گفت و  کرد باز هم  از رو التش یها  

   سیبل واسم ایتوله،ب نجایا ایب -

شدم؟  سی خ واست منم ینی بیم  



 رو زبونم بعد زدم،و زانو تخت کنار و شدم بلند ذوق  با

. دمیکش ش...کس یرو  

. بود نیریش  عسل مثل و دادی م یخوب یبو  

  رو دستش گرفتم یباز به رو تروسشیکل زبونم با یوقت

:دیکش آه و گذاشت سرم یرو  

بود   شده تنگ نرمت و داغ زبون یبرا دلم...اه-  

   سگ ماده سی بل تر تند

 واژنش از که یآب و  دمیکش  روش تر تند رو زبونم

.خوردم و دمیمک رو بود اومده رونیب  

 عقب به رو سرم که بود  نمونده ارگاسمش به یزیچ

. داد هل  

 تخت یرو رو من دیکشیم رو موهام که طور همون

.انداخت  

  شد بسته کمرش دور اهشیس یلدوید زد که یبشکن با

.اومد تخت یرو و  
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  رهیخ  بهش زدمیم  نفس نفس شهوت شدت از کهیحال در

.شدم  

  و خوابوند دمر تخت یرو رو من حرکت هی یتو بانو

. گذاشت شکمم ریز رو بالش  

:گفت و دیکش باال رو باسنم  

توله  بشنوم و التماسات  و ها ناله یصدا خوامیم-  

:گفت و داد سر التم یتو رو لدوید بعد و  

ی باش آماده نقدریا برام  دیبا شهیهم...یسیخ چقدر-  

.کردم ناله و زدم چنگ ملحفه به  



:گفتم نیهم  یبرا شم ارضا خواستیم دلم  

بشه ارضا تون توله دیبد اجازه لطفا سرورم، -  

کنم  تحمل تونمینم گهید  

  تلمبه تر  تند و دیکوب باسنم یرو یمحکم اسپنک بانو

.زد  

.دمیرس اوج به زود یلیخ  که بودم  شده کیتحر اونقدر  

 تحمل نتونستم گهید دیکوب یم  حساسم ی نقطه به یوقت

. دمیرس ارگاسم به و کنم  

  جور و جمع رو خودم  یسخت به اما زدمیم نفس نفس

. دمیچرخ بانو طرف به و کردم  

:گفتم و دمیکش دراز پاهاش نیب  

بانو؟  دیدیم اجازه-  

  لدوید زدن کنار با من و  شد صادر اجازه سر تکون با

  یباز تروسشیکل با و دمیکش بهشتش یرو و زبونم

.کردم  

 من مثل درست هم بانو که دادم ادامه کارم به اونقدر

. دیکش عقب رو خودش و شد ارضا  
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 بانو اما دمیکش دراز تخت یرو آلود خواب و حال یب

:گفت  

یبخور یزیچ هی دیبا اول  نخواب،-  

 یکل زد که یبشکن با و  کرد جدا خودش از رو لدوید

.شد ظاهر تخت یرو یخوراک  

  کرد شروع و  آورد رونی ب یپماد  یپاتخت یکشو از اول

.م نهی س یها یکبود کردن ماریت به  

.کردن ق ی تزر بخش آرام بهم داشتم،انگار یخوب حس  



 حقم خوب حال نیا عذاب  و یسخت همه  اون از بعد

.بود  

 یوقت و دیمال پماد  مختلف یقسمتا یرو حوصله با

.دیکش دراز کنارم شد تموم کارش  

 لیآج دونه تا چند و گرفت بغلش یتو رو حالم یب بدن

.گذاشت لباش نیب  

 دیبوسیم رو لبام کهیحال در و اورد کینزد رو سرش

. داد هل دهنم داخل رو لیآج  

 مهربون و نیتر جذاب و نیتر قشنگ  اعظم جادوگر

. بود ایدن یبانو نیتر  

.شدیم محسوب هم شون نیتر خشن و نیتر ابهت با  

  عاشقش اونقدر شدیم باعث ها تیخصوص اون ی همه

.بخرم جون به رو یسخت  هر داشتنش یبرا که بشم  

  رو خودم دل اما اومدم  قصر اون به یدزد یبرا من

.دنیدزد  

  انداخت جا رو ضربان  هی تپش هر از بعد قلبم یوقت

. شدم عاشقش دمیفهم  

.اعظم یبانو خنگ یکوچولو جادوگر شدم من  

 



 

انیپا#  


