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 شروع رمان 

 

بدنم حرکت   یکردم از دستشون فرار کنم.. دستاشون رو یو سع دمیکش یبلند غیج

داشتن و من  کلیهرکول ه هی ی.. هرکدوم اندازه کردن یو لباسامو تو تنم پاره م کردیم

 ارمیکردم دوباره دستمو از دستشون درب یبودم...  ، سع  کیفنچ کوچ هیمثل  نشون یب

و   دیمحسن خند دیتو رو خدا ولم کن-،    دیباش شتهندا میبا بغض التماس کردم:  .. کار

 جلو اومد..  بی دست به ج

  یز یلب چ ریبرهنم انداخت و ز مهی و ن دیو پر از کثافطش رو به بدنه سف زیه نگاه

*نم گذاشت  یس یچشمم دستشو رو ی گوشه  یتوجه به اشک جم شده  یگفت... ب 

 گفتم هشتادو پنجه احمد؟! یدید-و بلند داد زد: 

 باال شماره رو.. ایپسر ب  یشرطو باخت شترهینه ب یگفت ی، ه

 د یآقا  تو رو خدا ولم کن-،    کنمیم دیبگ ی..  .. هرکارریشد و اشکم سراز شتری ب بغضم

 خدمتکار هات من رمان 
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*نه هام گذاشت و گاز یس یگفت و خودشو چسبوند به بدنم... سرشو رو ییشو خفه

شده بود به صورتم.. از ترس به سکسکه  رهیخ شون یکیو  دیلرزیگرفت.. لبام م یآروم

 ... دی*نم کوبیس  یافتاده بودم... دستشو جلو اورد و محکم رو 

چند وقته تو  یدونیم -جوون گفتنشون بلند شد..   یصداکه  دمیکش یبلند غیدرد ج از

هرزه ؟!   دارمیآوردم دست از سرت برم رتیگ نجایحاال که ا ی!فکر کرد؟یکفتم لعنت

 با خنده و بلند گفت:  شون یکی

  نمشیبی..م هیسک*س لمیف  یگرایباز هی پسر؟! درست شب یآورد رشیاز کجا گ- چه ، 

هم   ینازش.. دندونامو محکم رو یبرسه به لمس اون به*شت کوچولو  ادیا*بم م

توجه به نگاه تندم قدم تند کرد و اومد   یصورت آشغالش شدم.. ب ی  رهیفشردم و خ

 پشتم... 

 و انگشتشو داخل*ش فرو برد..  دیبه باس*نم کش یدست

 از درد گفتم..  یبستم و اخ چشم

 چرا ؛  دونمیصورتم بود.. لبم رو گاز گرفتم و نم ی رهیهنوزم خ یکیاون  نگاه

 از عجز از اون کمک خواستم..  دیشا

  یدستا ریکه بدنم ز یتر از قبل و درحال دی.. . نا امستادی جلو گذاشت اما دوباره ا یقدم

شکمم   یو چشم بستم... محسن دستشو رو دمیدر حال لمس شدن بود لرز فشون یکث

 .. ختیفرو ر یز یته دلم چ .. مور مورم شد و حس کردمدیکش

 به*شتم گذاشت... نفسم رفت..  یتر برد و رو نییو پا دستش
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برجسته شدشو بهم جسبوند.. شورتم رو کنار زد و  یرو جلو تر اورد و مرد*ونگ خودش

 چشم بست.. بلند داد زد:

 .. دی.س شدم.. اشکم چکیاحمد به*شته بهشت.. حس کردم خ -

شد.. صورت تازه   دنشون یباعث خند ن ی و ا دمیوسطش داخ.لم رفت که لرز انگشت

  یتو دختر؟!از کجا یهست یچ -: دیگوشم نال ریو ز دیاصالح شدش رو به صورتم مال

  هوی بگم که  یز یمن؟! خودمو تکون دادم و خواستم چ یبرا  یافتاد  نییبه*شت پا

 ..  دیچیزنگ در تو عمارت پ یصدا

  هوی غمیج یبکشم.. از صدا  غیبلند ج تونمیکردم تا م یو سع دمیکش یقیعم نفس

که به هول و   هیقدم تند کرد سمتم.. بق   کردینگاهم م  رهیک خ ی.. هموندیرنگشون پر

 نگاهم کرد...  رهیو خ ستادیا یزدن.. کم رون یو از در ب دن یوال افتاده بودن چرخ

بپوش و فرار کن..     ریبگ نویا -کتش رو در آورد..  ،  عیسر یلیو خ دیکش یقیعم نفس

 .. شهیاما حداقل وجدان من اروم م یفتیب نایبدتر از ا ریگ دی،، شا

 کردم نگاهش نکنم..  یسع

 .. دمیتر کُت رو از دستش چنگ زدم و سمت بالکن دو رانهیشد و حق شتریفقط بغضم ب

..  ..   دمیبالکن پر یکه چطور از رو ادینم ادمی یچطور کولم رو برداشتم حت  دونمی، نم

 ادمی یکه حت دمی..بدون توجه به درد اونقدر دو دمی، به سرما  ، فقط دو دمیفقط دو

و پاره   یمیقد یاز کوله    رانهیگوشه پنهان شدم و حق هی... فقط دمیبه کجا رس ادینم

 .. دمیو پوش ماورد رون ی ب یپورم لباس
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  هیگر-نکن دختر ،    هینکن دختر جون ،، گر هی..گر یاز سر گذروند  ناشمی.. تو بدتر از ا

 نداشت...  دهیاما فا نازینکن آ

و دوباره به راه افتادم..  دمیکش یقیشد... نفس عم یخشک نم میچشمه اشک لعنت  نیا

انداختم.. دو ساعت از دوازده گذشته بود.. با ترس قدم بر   می به ساعت گوش ینگاه

 کرد..  یم وونمید  نیاز ادم بود و ا  یها خال ابون یداشتم..  خ یم

و   رفتیباهام انجام داده بودن م شیکه تا چند ساعت پ یکار یآور ادیاز  یگاه نفسم

بهشتم... دندون  یاون مرد و رو یحس لمس دستا کردمیچرا فراموش نم دونمینم

 ... دمیاز پشت سرم شن یبلند  ادیفر یکه صدا دمییهم سا یرو

 ا؟! اونج یکنیم کاریتو چ یه-

 زدم .. خیاز ترس 

انگله مست و   هی یزد و من صدا خیسرد بدنم درست مثل قلبم  یاون هوا  تو

 دادم...  یم صیتشخ

صبر نکردم ..   ی...   ، لحظه اتونهیبهم لبخند بزنه... نم  تونهیوقت نم چیه یزندگ نیا

 دن ی، شروع کردم به دو کردمیقدم هاشون رو پشت سرم حس م یصدا

نفس   گهید هیچه گوشت یشهرام .. شانسمون زده پسر بدو ، لعنت رشیبگ-،   رشیبگ

 ... ومدیشدم.. هنوزم صداشون م یاصل ابون یکم آورده بودم که وارد خ
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بکشم   یغیفقط تونستم ج ینیترمز ماش  یرسوندم که با صدا  ابون یو به وسط خ خودم

 .. ستمیو صامت با

 متوقف شد.. یلحظه ا  یبرا زیکردم همه چ احساس

  ابون یوسط خ انهیوحش  نطوریکه از ا یمرد یو بعد از اون صدا نیدر ماش یصدا

 بود..  یعصب  دنمیپر

 ! با توام احمق.. ابونه؟یوسط خ دن ی! نصف شب وقت دو؟یتو  !!کور یه-

و سمت اون مرد   دمیچرخ شدن ی م کیکه نزد یچند تا پسر دن یو با د برگشتم

که تو اون موقع متوجهش شدم قدش بود.. قد فوق العاده بلند و   یزی... تنها چدمیدو

 نقصش..   بیع یب کلیه

 .. دن یها رس پسر

..اما دستشو ول   دیترس دستم و بند بازو هاش کردم.. نگاهش متعجب سمتم چرخ از

 کمکم کن ..  کنمیخواهش م -نکردم 

 !ون؟یاومده آقا ش یپ  یمشکل-سمت پسرا  دینزد.. چرخ یحرف

جلو تر اومد ..  .. خودمون اول   شون یک یهم داره..  ییرایگرم و گ یشدم صدا متوجه

 طرف داداش نیا ادیردش کن ب -،   میکرد داشیپ

 رخش شدم. مین  ی رهیفرستاد.. خ رون یرو ب نفسش

 

https://filestar.ir/


 محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است این    /  خدمتکار هات من 

                                                              6 | P a g e 
 

 https://filestar.ir                                                      دانلود رمان های جدید و جذاب در فروشگاه فایل استار       

کارت من بد  ی.. دکمتو بزن برو پست یکاال ن یزن یراجبش حرف م یکه دار  نیا-

 ختر نزار وسط.. د هیسر  ی.. جونتو الکمیزیچ

.. بدش   میما سه نفر-،  ییو بهم نگاه کردن..  ... تو تنها دن ینفرشون چرخ هرسه

 ،، شر درست نکن اخم کرد.. قلبم به تپش افتاد..  نطرفیا

 ..نیدختر جون برو تو ماش-سمت من..  دیشد و چرخ بی به ج دست

که  دمیلرز یلحظه ا  ینگاهش کردم.. بازوم رو گرفت و در پشت رو باز کرد.. برا  فقط

  یبود.. ول یاز چ  دونمیحس و نگاه متعجبش نم نینگاهمون بهم گره خورد... ا

 .. داشتمیدوستش م

بهشون گفت   یچ دونمیدر و بست و قفلو زد.. جلو رفت و مشغول حرف زدن شد.. نم

 ه سرعت دور شدن...روشون رو گرفتن و ب عیاما سر

 .. اومد سوار شد و استارت زد... دمیترسیم ازش

 ... دیحرکت کرد و بالخره پرس نیاز  چند م بعد

 خونت کجاست دختر جون؟!  -

داشتم  یو نگاهش کنم حس بد رمیباعث شد سرم و باال بگ نهینگاهش از آ ینیسنگ

... 

 

 حال آروم جواب دادم:  نیا با
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حرف سرش رو   ی، ب  دمیکش یکه معذب بودم پوف نیرو ندارم برم ..  .. با ا ییجا -

 تکون داد

در   یعابر چیه یشدم که ب ییابونایکوچه و خ ی رهی دادم و خ هیتک شهیرو به ش سرم

نگاهش   یچشم ریدر بزرگ نگه داشت.. ز هی یسکوت فرو رفته بودن.. بالخره جلو 

 کردم:

  یا  گهید ی.. اگه جاکنمیم یتنها زندگ نجای..من ایبگذرون نجایامشبو ا یتون یم -

گفتم.. در با  یبگو.. مظلوم سرم رو کج کردم و نه اروم یستی راحت ن نجایو ا یشناسیم

 ..دمیکش یرو داخل برد سرک نیکه دستش بود باز کرد و ماش یموتیر

 لبخند زدم. .. با ذوق بایقصر بزرگ و ز هیرو به روم بود..  اهامیرو ی خونه

 شو  ادهیپ-

با  یجوجه اروم حرکت کردم.. گاه هیگفتم و کولم و برداشتم و پشتش مثل  یچشم

 ...زدمیو لبخند م کردمیبه اطراف نگاه م یشگفت

 رو باز کرد و منتظر شد داخل بشم..  یورود در

و  ییبایسرم رو براش تکون دادم و کولم رو محکم تر فشردم..  زبونم از اون همه ز

خونه شده  ییبایز خیتجمالت بند اومد ، پامو که تو خونه گذاشم چند لحظه فقط م

 کردمیم ریبودم و تو هپروت س

 

 داخل..  ایهست ب ادیز یزن دید ی وقت برا -: دمیصداش از جا پر دن یبا شن که
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 گفتم.. حرکت کرد و منم باز مثل جوجه پشتش رفتم..  یچشم دوباره

 خودم رو داخل پرت کردم.. عیشد.. سر یاتاق وارد

 از تعجب چشمام گرد شد ..  دنشیلباسش رو از تنش در اورد ؛ با د بالفاصله

 .. دمیو چرخ دمیکش ینیه

 اما باعث نشد که برگردم..  دمیشن حشیمل یخنده   یصدا

 متاسفم عادت هر روزمه  -، 

 ..حاال برگرد  یینجایفراموش کردم ا  یلحظه ا

 و برگشتم..  دمیسرباز از جا پر هی نیع

 جذاب بود..  یادیزد.. المصب ز یاهم لبخند   -من شد ،  ری تقص دی.. ببخش

بهم انداخت و با دو   یبا چرخش من لباسش رو تو تنش مرتب کرد.. نگاه همزمان 

 ! ؟یبود رون یچرا اون وقت شب ب -قدم خودش رو بهم رسوند.. 

 بگم؟! دیبا-انداختم  نییرو پا سرم

 منه  یخونه  نجایا-نه؟! ،  ایرو تو خونم راه دادم  یبدونم چه کس دیبا

 کردم.. ی مصلحت یدهنم گرفتم و سرفه ا  یجلو دستمو

بود...خب )انتظار داشتم وسط حرفم اونم    یخوب ی..جاکردمیکار م یخونه ا  هیمن تو 

و   دیباعث لبخندم شد که ابروهاش باال پر نیمن بگه که البته نگفت...هم-خب ،   هی

رو نداشتم خانوم بهم اجازه داده بود شبا   ییزد(.. ادامه دادم: بعد چون جا یشخند ین

 هم بمونم.. 
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 .. دیدوباره باال پر ابروهاش

 پسر خانوم روم نظر داره..  کردمیحس م شیاز چند وقت پ -

 ... رمیکردم نفس بگ یسرخ شدم و سع یکم

به مقصد کانادا ترک کردن.. آقا هم گفت مهمون داره..منم   رانویا  شبیخانوم و آقا د-

به خدا من دروغ   -... زون یو آماده کردم اما ... دستام مشت شد و لبم آو زیهمه چ

 ...کردیندارم برم..اگه پسرشون اون کار رو نم ییبهتون ..واقعا جا گمینم

تر کرد ، دستشو باال   کیشد و خودش رو نزد بی... به صورتش زل زدم که دست به ج

 آورد

قسم  ستیالزم ن -دارم ،  یشرط هی نجای..اما واسه موندنت اکنمی.. من حرفتو باور م

 باشم.. کردم به خودم مسلط  یاخم کردم و سع  یبخور

 ! ؟یچه شرط -

 زد..  یلبخند شرور 

 گفتم :  دهیو کش جیتخت کرد... گ یبه رو یسرش اشاره ا با

 ؟! یچــــــــ -

 کنه...  یکرد خندش رو مخف یو سع دیکش شاشیبه ته ر یدست

 خانوم منحرف  -،   دینیبش دیی.. بفرما

 یوحشتناک یسوت نیکه همچ ارمیخودم ن  یکردم به رو  یرو گاز گرفتم و سع لبم

 دادم... 
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 تخت..  یرو  نشستم

و تاک ساعت بزرگ گوشه اتاق  کیت یفاصله از من نشست.. صدا  یو با کم برگشت

 واقعا رو مخم بود.. 

گرفتم..   رشویبه پنجره بخار گرفته انداختم و برگشتم سمتش.. مچ نگاه خ ینگاه

 : دمیمعذب شده پرس

 ! ه؟یشرطتون چ -

 گفت :  عیمقدمه و سر یهم انداخت ب یرو رو دشیکش یپاها

 شو...  غمیص -

صورتم بود و من  ی رهیخ یکردم .. با نگاه مصمم ی.. مات شده نگاهش م نیهم

 احمق به تمام معنا بودم...  هیکنم تو اون لحظه  کاریچ دونستمینم

 یبا خودته ، اما برا  می..  .. تصمخوامیازت م   یهم آغوش هیموندنِ االنت فقط  یبرا  -

 شبا هیقب

 ... رهی فکر کردم قصدت خ -: دم یحبس شدم و رها کردم و با بغض نال نفس

 اول شخص شد...   هویچرا  دونمینم یحت

 بود  ریقصدم خ  -،   یکه متوجه بشم تو خاص نیقبل از ا ی.. ول

  یزن چیکه ه یتعجب نگاهش کردم که خم شد و دستم رو گرفت  ... واسه من با

 تو واسه من ...  یتو واسه من خاص -،   کنهینم کمیتحر
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که اونم بلند شد.. نزاشت دور تر برم.. دستشو دورم  دمی، نزاشتم ادامه بده از جا پر

 انداخت و بغلم کرد.. واقعا خشک شدم.. 

شونم گذاشت و دستشو دور کمرم  ی،، سرش رو رو  که اونا بهم دست یبرعکس وقت

 بودم حالم خوب بود...  بی مرد عج  نیتو آغوش ا یوقت زدن یقفل کرد م

 باشم..  نجایا  خوامی! ولم کن نم؟یکنیم کاریچ-

 همون جوونا   شیپ یبر  دیولت کنم با-اونارو؟! ،،  ای یکنیمنو انتخاب م

 کردم..  ین یباترس عقب نش

 یکرد به خودش... برجس*تگ کمی به اونا؟!.. دوباره نزد یبد یمنو ببر  یخوایم -

 بدنش هم من و هم خودش رو متعجب کرده بود..

دنبالمون  نجایشدن؟! مطمئن باش تا هم التیخیاونا ب یکنیفکر م -زد:  یشخند ین

 کردن...

خوش فرمش رو باال   ی! ابروهارن؟یگیمنو م رون یبرم ب یعنی  -: دمیپرس دهیترس

 دونم ینم -اونا؟! ،   ایانداخت ..  حاال من 

 مم یتی یآخه؟! من بچه  دیکن یم تمی چرا اذ -! ، د؟یرحم یکردم؛  چرا انقدر ب بغض

 احساس و خشک بود؟!  ینکرد..چرا انقدر ب  یرییصورتش تغ حالت

اراده دور گردنش   ی.. دستم رو بدیخشنه اونا؟! اشکم چک ایآغوش با محبت من  -

 ... دمیانداختم و خودم رو باال کش

 عقب گرد کردم... عیگذاشتم و سر سشیلب خ یلبم رو رو
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 دیچرا اونکارو کردم... شا دونمیبهش انداختم.. خشک شده بود..نم ینگاه یچشم ریز

 مست..  یاز ترس اون جوونا

  یشد.. بازوم رو گرفت  ..تا ازش دور شدم نگاهم به برجس*تگ یوحش هوی اما

 تخت..  یافتاد هولم داد رو  مشیعظ

 پر از اشکم...  یبدنم و با لبخند زل زد به چشما یرو دیخودش رو کش بالفاصله

خواست   یوقت دلم نم چیخواست بزنمش ه یندارم ، دلم م  یچاره ا دونستمی.... اما م

هم   فیدست هزار تا مرد کث خواستمی از دست بدم... اما نم  ینطوریرو ا میدخترو*نگ

 هر*زه تو وجودم رشد کنه... هیدست به دست بشم و آخرش 

  یبه بدنم انداخت ..... بو ی، نگاه دیکش یبدنم رها کرد و آ*ه یتنش رو رو نیی.. پا

 داد ، چشمهام رو بستم  یم یخوب

که با   دمیخند تیم شد.. تو اون وضعکه قلقلک دیکش یگوشم برد و نفس ریسرش رو ز

 : دیپرس زدی که توش خنده موج م ییصدا

 ! ن؟یخانوم قلقلک -

  یدونم بهتون چ ینم -تو لحنش وادارم کرد به چشماش زل بزنم..   تِیمیهمه صم اون 

 بگم. 

 ..دیکش  یقیموهام گذاشت و نفس عم یرو رو شینیب

 .. دمیخند زی... ریدیم یخوب  یبو  یلیخ -
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و به نظرت   یکنیم یراجبم فکر بد  دونمیم-.. دیموهام کش یزد و دستشو رو یلبخند 

 ... فمیادم هو*س بازه کث هیمن 

 !... ؟یعنیبود  نیا رهیغ

و ، من   ی..  .... تو خاصدونمیهنوز اسمتو نم یکه حت یدختر  ستمی ن یمن ادم بد -، 

 ستم ین یکنیکه فکر م یاونجور

تو  یخوشم اومد و حس  دیکش ی، آ*ه دیبوس قیلبم گذاشت و عم ی.. لبش رو رو

 وجودم جوونه زد.. 

 

تو واسه من   -که من از لمس کردنت ،   یهست یدختر نی موهام ، تو اول نیاز بوت )...ب

 ... برمی(از نگاهت و از گرمات لذت م  دیکش یقیدختر نفس عم یخاص

ن حس فوق  ...م ینفر  نی!   .. اما طاقت ندارم..تو اول؟یفهمیم -نگاهم کرد...   قیعم

به    یتونی لمست کنم.. م خوادیخوشحالم و دلم م یدرکم نکن دیدارم ، شا یالعاده ا

 !؟ی کن یخاطرم ..همراه

 جواب دادم:  یقیحال بعد نفس عم نیکردم ..با ا بغض

رابطه ها  نیدوستام حرف از ا رستان یاز همون دوره ها ..همون موقع ها که تو دب -

را*بطه پر از عشق داشته   هیخواست  ی)..حس کردم سرخ شدم (دلم م زدن یم

 باشم...اما االن... 
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دلم   دیکه اون قطره رو بوس نی.. همدی گونم چک یرو بستم و قطره اشکم رو  چشمام

 یبدنم جا به جا کرد کم ی! سرمو تکون دادم که خودش رو رو؟ید یاجازه م -...  ختیر

 اورد.. عقب رفت و به سرعت لباسش رو در 

 گرفت و بلندم کرد...  کمیبار بایخجالت سرمو برگردوندم که از کمر تقر با

 خجالت نداره  گهید -،   یمن  ی.. از االن برا

کنم و اون   شیوادارام کرد همراه یلبم رو به دندون گرفت...حس انهیگفت و وحش نویا

 دختر  یخوب یلیتو خ -منو فشرد..  شتریب

 

  یو ط دی.. خنددمیکش ینوازش کرد.. ناخواسته آ*ه یلباسم برد و کم ریرو ز دستش

تنم جر داد.. بهت زده خواستم خودم رو عقب بکشم که   یلباس و تو عیحرکت سر هی

 زد روم..  مهیهولم داد و خ

 !؟یکن یم کاریچ -

لبم خم شد همزمان جفت  ینگو ، دوباره رو  یچیه شییییه -کن ،   ی.. فقط همراه

توجه   یگفتم.. ب یدستش آخ یدستش گرفت که از درد و سرما ی*نه هام رو تویس

 فشرد ..  شتریب

 داشتم  یبیحس عج

همه جا ،   بایچونم گذاشت .. شکم و تقر ی، لبش رو رو  دیتر و بوس نیی.. بعد پا

 .. دمی، گلوم عرق کرده سرش رو گرفتم و سمت خودم کش نمیبازوهام ، قفسه س
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مشغول باز کردن  گهی*م رو گرفت و با دست دنیدستش س هی... با زدینفس م نفس

 و از خجالت چشم بستم  دمیکش یدکمه شلوارم شد.. آ*ه

 تو دختر..  یدار یاوفف چ -

و   دمیکش یغی .. جدیبهش*تم کش ی.ن پام برد و زبونش رو یمقدمه سرش رو ب یب

 پاهام رو بستم... 

خندش اومد و بعد دستش که محکم باس*نم رو گرفت و   یصدا نییاز همون پا

  یرها شدم.. صدا غیو با ج دمیلرز یلحظه ا  یپام جا داد.. برا نی ب شتریخودش رو ب

 .. یح*شر  ینا وارد کوچولو -خندش بلند تر شد... 

.ن پام  یبرداشت.. ب یو دستمالخجالت زده چشم بستم ..دستش رو دراز کرد  دوباره

 خوشمزست..  یلیبه*شت کوچولوت خ نیا -کرد  زیرو تم

و به سرفه افتادم ، بلند شد و شلوارش رو  دمیبزرگش لب گز یبرجس*تگ دن ی.. با د

 د یدر آورد خند

 و بعد بامزه گفت:  دیلپم رو کش  اول

 ... دهیرا*بطه داشتن انقدر مزه م دونستمینم _

شده نگاهش   زیر یینبوده؟!  با چشمها یتا حاال با کس یعنیتعجب نگاهش کردم   با

داشت دروغ  یعنیجذاب بود که دخترا واسش سر و دست بشکنن..  یکردم اونقدر

 گفت؟! یم
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.. شدمیعروسک تو دستاش جا به جا م هیبهت زدم بلندم کرد.. مثل   افهیتوجه به ق یب

.ن پام  یرو ب گشی*نم رو گرفت.. دست دیدست س هیپاهاش نشوند و با  یمنو رو

 برد و آروم فشرد.. 

 شونش گذاشتم..  یرو رو سرم

 

  ی*نم رو به دهن گرفت.. جوریس رخاری ش یبچه  هیکرد و مثل  لمیبه عقب متما یکم

.س شدم رو به  ی خ یتنه  نییپا شتریحظه ب که آ*هم در اومده بود و  هر ل  زدیم*ک م

بازوش گزاشتم و به خاطر   یفشردم.. بدون خجالت دهنم رو رو یبدن لختش م

 .. گرفتمازش   یگاز نسبتا محکم شدیکه بهم وارد م یفشار

 -زد روم و زل زد تو چشمام..  مهیو پرتم کرد عقب  خ دیاحساس درد خند یجا به

 بکا*رتت سالمه؟!

 آره تکون دادم.. یاز خجالت سرخ شدم و سرم رو به معن  دوباره

 کرد.. زون یتنش رو با به*شتم م نیی.ن پاش برد و پا یدستشو ب  دیکش یقیعم نفس

گرفتم   یتر وار*دم کنه.. نفس عیکرده بودم اما بازم دوست داشتم هر چه سر وحشت

 .. دمیکش یغیوار*دم کرد.. صورتم درهم شد و بالفاصله ج ینرمش چیدون هو ب هویکه 

تنم   نییتو پا یادی...درد زدیکوچولو.. لبم رو بوس خوامیمعذرت م شششیه شیه -

 اما لذت هم داشتم..  کردمیحس م

 .. می زدیهردومون نفس نفس م
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رو با مالفه پاک کرد و  ومدیکه ازم م یشد ..خون نییصبر کرد و بعد آروم باال پا یکم

و اون با  کردمی.. ناله مرسوندمی اولش به اوج م یضربه هاش رو شروع کرد.. ضربه ها

.. بالخره ضربه هاش تند تر کردیبوسه نثار لبام م هی شیمحکم و فشار یهر بار ضربه 

*نه هام گذاشته بودم و اونقدر  یس یرفت.. دستشو رو رهردومون باال ت یشد و صدا

 ... دیلرزیبدنم م یکه همه  زدیم*به متل عیسر

گفت و با خنده لپم رو   یرها شدم... جوووون بلند یبلند غیکردم و بعد از ج حسش

 گاز گرفت.. 

 .. زدیتلم*به م عی و اون هنوز تند و سر دمیکش یگرفته نفس  گر

 رون یب عیو بعد سر دیکش یکمرش فرو بردم که بالفاصله آ*ه بلند یرو تو ناخونام

 کرد..  یشکمم خال یو خودش رو رو دیکش

 خسته به بدنم انداخت...  یموند...نگاه رهیبه صورتم خ یقیکه تموم شد دقا کارش

رفت..اونقدر اون لبخندش برام لذت بخش بود که   نیزد که تموم دردم از ب یلبخند 

 چشم بستم و خودم رو پنهون کردم تو آغوشش...

متعجبم  نی نبودم و ا مون یکه اولش داشتم اصال از کارم پش یاون حس برعکس

 .. و البته خوشحال... کردیم

بهم منتقل  یو معصومش زل زدم که بالخره حس آروم بایچقدر به صورت ز دونمینم

 گرفت و چشمام گرم شد... یلبم ضربان منظمشد...ق
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تجربه   یزندگ نیبود که تو ا  یخواب  نیکه داشتم با اختالف بهتر یخواب کنمیم فکر

 کردم..

و   شدی م ادهیصورتم پ یکه رو یرو ابرام ...نفس گرم و لذت بخش کردمیم احساس

 ... کردیکه لمسم م ییلب ها

خودم   یزدم...مالفه رو رو یسردم شد و غلط یداشتم... کم یفوق العاده ا حس

 دوش حموم...  یاومد و بعد صدا ییپا یبخوابم.. صدا  شتری و دلم خواست ب دمیکش

داره   کردمیبخوابه.. احساس م خواستینم گهیچشم باز کنم اما ذهنم د ومدینم دلم

 شده بودم...  وونهی.. انگار ددمیخند زی.. رکنهیاون تو غرغر م

 تموم وجودم گرم شد... یگرم یصدا دن یکه با شنمحو بودم  هنوز

 چشم هام رو باز کنم... تونستم

 تمیو ر زدی.. قلبم تند مخوندیرو م ی فوق العاده بود. داشت تو حموم آهنگ صداش

 گرفته بود.. مالفه رو کنار زدم..

 رو پوشونده بود سرخ شدمم..  یکه قسمت یخون دن ید با

 وجه درد نداشتم..  چیچرا به ه دونمیبودم و نم ون یو عر لخت

شب حجلم درد   یفردا ادمیز اریکمر بس یبه خاطر گود گفتنیدوستام بهم م شهیهم

 نبود..  نطوری... اما اکشمیم یادیز

 انداختم..  شرتشیبه ت ینگاه
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بود اما بهم   دهیبلندم ژول یچنگش زدم... موها نیزم یبه زحمت خم شدم و از رو

 ... شدی نم یشکل نیوجه ا چیبه ه یبرم عروس خواستمیم ی... حاال وقت ومدیم

 .. لکسمیانقد ر شدینم باورم

 باسنم بود..  ری..حداقل تا زدمیپوش شرتویت

زل زدم ،، از جا بلند شدم و سمت پنجره رفتم..هوا   ابون یو به خ دمی.. پرده رو کش

 بود  یابر 

 شبید ادی.. کردیم کمیصداشم تحر  ی...حتکردیم میطور هی هنوز گرم بود..  صداش

 باعث شد لب هام رو بهم فشار بدم... 

اسم    یدرونم به وجود اومد.. من حت یحس خوبه خواستن  هیو  ختیر نییپا یهر  دلم

..به خودم   کردمیم یپرداز ایحال داشتم رو نیو با ا دونستمیاون مرد جذاب و نم

 از صداش.. چشم بستم و با لذت گوش سپردم***...   یوا یو.. وا دمیخند

 ... تووووووو یییتو دیمن اونکس شب در خواب من آ یایرو ی، شهزاده  ییتو دی.. شا

 کنارم.. به خدااا *  دمی... اورا نددمیناگه پر نی ریاز خواب ش

 زدم و دلم رفت واسش..  یلبخند 

...  دینشسته رو اسب سف  یکمر ، شهزاده ا نیتو  خواب وقت سحر...  .. زر دمید

دلم رسوا بشه..   ی..نگاهش.... کاشک زدی و آتش به دلم م رفتیاز کوه و کمند.. م ومدیم

 دو چشم پر آبم.. *  نیبشه.. ا ایدر

 .. دمیقطع شد...لب ورچ صداش
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 ... ومدیم رون یکه اون گوشه بود و صدا ازش ب یفکر قدم تند کردم سمت در بدون 

 که قرار بود نثارم بشه...  یرفت واسه اون لبخند دلم

 شد در رو باز کرد.. رهیتند شد و تا دستم بند دستگ نفسم

 چشماش شد..نگاهش اون نگاه شب قبل نبود..  ی رهیخ نگاهم

  نییتاالپ تولوپ باال پا نمیزدم..لبخندش اون لبخند شب قبل نبود.. قلبم تو س لبخند

 !!ناز؟یآ ی.. چه کردشدیم
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