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 شروع رمان 

بهشتم  زخم  شده...با     یعنیچم  شده   ...  یزل زدم وا میبا ترس به شورت خون

نشسته  بود  توجهش     یو  یجلو  ت  نیاومدم  که  راد  رون یب ییترس  از  دستشو

شلوارت کو ؟ با ترس و  خجالت به طرفش  -بهم  جلب  شد...   چشماشو گرد کرد 

سرم   ییبال هیدکتر من  میبر ایب توروخدا نیراد-و شورتم رو جلوش گرفتم   دمییدو

  یشد  و   انگشتشو  ال   نییو  منو  شورتم  باال  پا  نینگاهش  ب  نیاومده... راد

و     دمیشد  خودمو عقب  کش ریقلقلک و  درد  توبهشتم سراز   یکمی دیبهشتم کش

   هیجلو  ایب-ن ینها ل راد  - ۱۱سال  و   ۲چندسالت ه  ماه -ن یدستمو جلوم گرفتم راد

  یبهشتم کرد کم   یو  انگشتشو  باز  ال  دیقدم   به  سمتش  رفتم   که  کمرم و  چسب

 عقب جلو کرد  که کمرمو عقب دادم  

...چون  ایبه مامانت نگ   یچت شده  ول دونم یجان... من دکترم م یا- نینکن! راد یا -

  هی؟ مثل عمه سم برن یاونجامو م یعنیبا ترس گفتم  عمل؟ کننیدکتر عملت م برنتیم

 کوچولوی شیطون ان ـرم
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خوبت کنم   امیتخت ب یسرشو تکوت داد برو بخواب رو نیراد دن یاش رو بر نهیکه س

اب وارد اتا ق شد و   شهیش هیبا  نیم راد دیبتخت خوا  یدو  وارد اتاقش شدم و رو با

 نی پام  نشست ... پامو از هم باز کرد... با خجالت پامو بهم چسبوندم که راد نییپا

  نیکنم بهشتتو... با بغض  گفتم  راد نهیعه نها ل  بزار معا -نیچشماشو گشاد کرد  راد

بازکن - نید راد یزانوم رو بوس یرو نی...توروخدا رادترسمیمن از عمل م

 پاتو...تاخوبت کنم...  

کردم...   یکه لرز  دیبهشتم  کش  یرو  یسیپامو  ازهم  باز  کردم  و  که  دستمال  خ

بهشتم گذاشت و    یروبهم زد  بعد انگشتشو  یو فقط لبخند  دیلرزشو فهم  نیا نمیراد

  نیراد دمیبهم  دست داده  بود... لبمو گز ی... حس خوبدیمالیاروم م

  خیبهشتم ر یابو رو  هیاز تنش کند و  بطر شرتشویت نی...خوب شد؟ رادیکنیکارمیچ

که  دو   طرف   بهشتمو  باز  کرد  و   با   زبونش    دمیکش  یغ یبود... ج خیچه  یت وااا

سر     یو   پاهامو  بهم   فشار   دادم  ول   دمیکش  یچو*چو*ل *مو ناز کر د  اه

و  با  انگشتاش    ردک   یم  نییبهشتم  باال  پا  یپام   بود... زبونشو  رو   نیب  نیراد

بهم  دست  داده  بود  و  دوست    یحس  خوب  یلیکرد... خ یکنار  رونم   رو ناز م

  نیخودمو تکون بدم ... راد یشد  ه  یشرمم باعث  م ینداشتم  عقب  بکشه ول

 قرمزش گفت   یسرشو باال اورد و با چشما

شد   ریبه تنم  سراز یبهشتت خوشمزس اوممم... با حرفش حس  خوب نیا چقدر

و    دیخند نیخوب ه راد یلیش؟خیخوریباز م نیپاهامو ازهم  باز  کردم و گفتم  راد
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  یپس  قول بده  اگر خوبت کردم بازبد-ن یگفتم  راد ی! اوهوم؟یگفت دوست داشت

بخورم...باشه ؟  با  بستن  چشمام  حرفشو  قبول  کردم  که  باز  ملچ و  مولوچش  

.اه  و ناله ام بلندشده بود... با  دستش  لباسمو  باال  طاقت  نداشتم ..  گهیرفت هوا... د

درحال رشدم    یها نهیبود تا س   دهیکه  مامانم   برام  خر  یتنه  ناز  میزد  و   ن

  دیام کش نهیس ینوک  کوچولو یخوش فرم بزرگ بشن رو باال  زد و با  زبونش رو

اوووم  -ن یراد  ۱۱باشه    یو  خواستن   ی..     سدمیکش یسرمو عقب دادم و اه

 قدر برام سک × کوچولو لبمو گاز گرفتم   نیدختر  ساله ا  کردمیفکرنم

با  دستمال  دور  دهنش      دیتند  عقب کش نیو افتادن نور تو اتا ق راد نیماش یصدا با

دم و  بدو... به حرفش گوش دا امیکرد  و  گفت  برو  توحموم  منم  االن  م  زیرو  تم

اومد...   یبابا  و  مامان و  خانواده عمو  م یابم باز کرد م  صدا ریتوحمو م ش  دمییدو

جلو    این ب ی... راد  دیچی پ  نیراد  یچند  لحظه  بعد  تقه  به  در   حموم  خورد  و  صدا

- نهالبپو ش -نی پام   گرفت  راد  یجلو  یرو  ی...به  سمتش   رفتم   که  شورتنمیبب

  یحرف اضاف چیپات کن  بدون ه  گمیبعدا بهت م سیه-ن یتو شورتم راد هیچ نیا

- کرد... نهال  یم تمیاذ یلیخ شورتمشورت رو  پام  کردم اون چسب زخم بزرگ تو 

 ه   کنیم تمیاذ یلی...خ ارمیدرش ب شهیبده  که نم یلیخ نیا نیراد

بعد   ۱۲توباغ  کارت دارم  ایب دن یه فعال بزار باشه     که همه خواب  شینوچ نم-نیراد

  ترسمی... من مامیباغ؟نه من نم- ساعت از فرط ترس چشمام گشاد شد  نهال

با حرص شلوارمو انداخت   نینهال....م امان راد-االن بگو مامان   یدار کاری...چنیراد
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- رفتم نهال  رون یاز در ب  شد شلوارم رو پام کردم و  میت و صورتم و پشت در  قا

عمو و   یرو  برا  ییچا ینیس  نیمامان جان ا ایسالم دخترگلم  ب-سالم مامان مامان 

از   یزیچ هیبابا  و  عمو گذاشتم حس کردم  یرو جلو ینی چشم س-بابات  ببر نهال 

... بازم اون ترس و وحشت تودلم افتاد...  دیکش ریدلمم ت ریشد ه ز ریبهشتم سراز

 ؟    رمیمیم یعنی

وارد  میکن کاریچ   دیبا دونستیاون بهتر م  دیگفتم... اره...شا  یبه مامانم  م  دیبا

مامان شام -کردن  نهال یاشپزخونه شد م مامان و زن عمو داشتن شام رو اماده م

  دونستمیزمزمه کردم ...نم  یپختم...پسرعموت دوست داره اهان ایالزان-مامان  هیچ

بهم  کرد و  بعد رو به مامان  گفت نهال هنوز   یشروع کنم... زن عمو نگاه دیازکجا با

نه فتانه...اون هنوز بچست... بشه هم طاقت حجله نداره واسش  زوده  -نشده؟! مامان 

  ریبه  روم  زد  که  سر  به  ز  ی؟ زن  عمو  لبخند  یایب  قهیچند دق شهینهال م-نیراد

بد م    ادتی تویاضیر اریکتابتو ب ودفتر-ن یبله ؟  راد-ن  رفتم نهال  رویاز  اشپزخونه  ب

 .. . اریس  برو ب یه-ن یراد  یچ-نهال 

و وارد اتاقش    نییباال  انداختم  و طبق حرفش با  کوله ام رفتم  طبقه پا  ابروهامو

واحد  -نیبشم  راد  کشیو بهم اشاره کرد  نزد دیکشتختش دراز  یرو نیشدم ... راد

  شهی م یخب بشنون ..چ-... نهالشنون ی خوبه همه توواحد شمان صدامونم نم  یلیما خ

  ی... با حرفش  الادکهیکنم  صدات درم یباز  تتتا بابهش نجایخب اوردمت ا-نیراد

مگه دوست  -ن یو اروم عقب رفتم  راد  دمیخجالت کش یشد... ول  یجور هیپام 
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شلوارتو  -نی... رادارویچ-بهت بگ م  نهال  زاروی چ یسر هی دیبا ایاول که ب  ؟ینداشت

   یو  رو  دمیکش  نیین طبق  حرفش  اروم  شلوارمو  پا یکنارم بش  ایب نییبکش پا

 انداختم...     یصندل

چقدر  -نی ... راد دمیدستشو  دورکمرم  انداخت  و  باخشونت  به  جلو  کش  نیراد

...  دیام رو بوس نهی... بعد ازحرفشو استخون جنا ق سیمونیاخه... مثل پنبه م یدیتوسف

- کردم... نهال  یرو شوهرم فرض م ن یراد اهامیتورو شهیتنم مور مور شد... من هم

دوست    یدونیم-نینگاهم کرد  راد  خمارش ی؟ باچشما یتومنو دوست دار نیراد

عشق  دونفره دوتا  که  یعنیدوست داشتن -نیاوهوم  راد_نهال    ؟یچ یعنیداشتن 

- ن یراد  ؟یچ  یعنی -باشن  نهال  گهیهمه جوره مال همد  دیان با کهیعاشق  همد

و انگشت اشاره  خودشو تو  دمیتند جلوتر کش دمیم   ادیرو  بعدا بهت   یچ یعنی

رو     نیراد  یخون  بازو  دن یکه  باد   دیکش  نییدهنش کرد.... بعد  شورتم  رو  پا

 چن گ زدم.. . 

چو    یبهشتم  کرد  و  رو   ی... بعد  انگشتشو  الستین  یزیعسلکم  چ سیه-نیراد

  یلبشو  رو  نی... پاهامو  توهم   قفل  کردم   که  رادییا- ... نهالدی*چو*ل*م  کش

توروخدا انگشتتو  بردار...  نی راد یوا-ز د نهال  یقیپوست  گردنم گذاشت و مک  عم

  یاورد... انگشتش خون  رون یو دستشو ب  دی... سرشو عقب کش کنهیبهشتم درد م یلیخ

... چهرمو درهم کردم دهیم یگس یبو-ن ی... رادد یکرد و  بوکش شینیب کیبود... نزد
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معلوم   یشد   ینجوریا یبگ یاگر به کس  نیبب-ن یراد ؟شهیخوب م یپس  ک-نهال 

 نگو تا خوبت کنم    یبه کس  ارنایسرت ب ییچه بال ستین

من   -نهال  یکنیکارو نم نیتوا-نیبه مامانم بگم راد  خوامی من  م  یول-؟  نهال  باشه

  نیراد ترسمیم-برو توحمو م نهال  زمینهال عز- نیبهشون بگم راد  دی...باترسمیم

کالفه  شورتم  رو  کامل  از  پام  در  اورد  و  اون     نیراد  ؟یچ ادیزنعمو ب ایمامان   هوی

تخت  یگذاشت رو  یمشک  کیچسب  زخ م بزرگ رو از وسطش برداشت و تو پالست

  هیبهشتت خون ینیبیپااااشوووو  ....نم-نیم  راد  دیازجام پر  نینشستم که بابا  راد

  یکیکوچ یکه  نشسته بودم کردم... لکه  ییبه تختم.... ناراحت به جا یاخه.... گوه زد

خواستم ملحفه رو   راحتدرهم  شد... نا  افمیکرد.... ق  یم  ییاز خون روش خودنما

   نارویا نی بب ستین ازین-ن یبردارد م راد

متعجب نگاهم کرد   نی؟ سرمو تکون دادم و گفتم چسب زخم... راد هیچ  یدونیم

زخم اونجاس ت   یبرا ؟ید یفهم ینو.اربهد.اشت   گنیبهش  م نینه بابا ....ا-نیراد

چون واسه  -نیبه مامانم  بگم  راد  دی پس  چرا نبا- ... نهالشنیبهش مبتال  م ایلیخ

باشه  -د  مامان  ایاالن م ییدستشو رفته زنعمو -ن ینهال؟  راد-توخوب نبوده! مامان 

گذاشتم  توشورتم...    اهمیورتمو  پام  کردم   و  همون  نوار  بهداشت... تند  شزمیعز

عروسک برو باال   ستی الزم ن-نیملحفه تختو بشورم  ؟ راد-اووف چه بد  بود.... نهال 

   امیشام  بخور منم م
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[ بعد از رفتن نهال  ملحفه  نیتکون دادم و به طرف واحد  خودمون رفت  م ]راد سرمو

  یزدم و کم ی... لبخند دادیخون م یم تو کمدم... انگشتم هنوز بورو تختم و پرت کرد

به چهره بچه گونه نهال  انداختم چقدر  ینشست م نگاه زیعطر به خودم زدم سر م

من    یتای....  ساله  بود  هم  حمانیر یش یلوعشق کوچو نیلذت بخش بود  برام ا

عشق     یتره  ول  کیروش....     سال  ازم  کوچ یوقت  ۲  _  ۳  نداختیم  هیسا

شهوت....    ایاسمش  عشق هست  دونمی! نمهیداشتن نکهیباا  ۱۲و  دوست   نیریش

  مش بودن رو برا کیکه  خودش  بهونه  نزد  شهی باعث  کششم  نسبت  بهش  م  یول

  شب  طعم  اون   هیو  تصور  هرشب  که    یجور کر د هرجور  بود  با  هرسخت

رو  دیکش یم شمیبهشتش رو با  تمام وجودم بچشم  و تو تنش ذوب بشم داشت به  ات

 ...  دیرس  ان یکردم و پنج روز عادت  ماهانه اش به  پا یسپر

... امروز  رون یب   ادیمدرسه  اش  پاک   کردم  و  منتظرشدم  تا   ب  یجلو  نویماش

که باالخره     لیفام  یرپاتاالیاز  پ   یکیجنازه    عیخانواده  هامون  رفته  بودن  تش

زدم به   یبراش بوق  دییدو رون یدوشش ب ینهال  که با  کوله رو   دن یمرده  بود باد

- ن یراد ی کنیکارمیچ نجایعه سالم  ا-باال  نهال  ایب -نیسمتش حرکت کردم راد

و  به سمتش   دمیکردم ؟  نهال هول کرده  گفت نه نه... خند  یاومدم دنبالت کاربد

   نیتوهم $نهال $لبش نشست...  یرو یکه لبخند محو  دمیخم شدم  گوشه لبشو بوس

ببشتر شده      القمبهش   ع  یلیتر  شده   بودم  خ  کینزد  نیکه  به  راد  یچند  وقت

 بود 
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تر   یاب تر  و دوست داشتنگوشه چشم نگاهش  کردم صورت پرجذبش با اخم جذ از

- ن یکجاست؟  راد نجای ا-به اطراف انداختم  نهال   ینگاه نیماش ستادن یشده بود  با ا

  یعن ی-.... نهال دمشیاره....واسه تو خر-  نی؟  راد یعن ی یدیخونه خر-خونه م  ن نهال 

   یدوست دارم زنم  بش یول  یبچه ا    دونمیمال من  و تو عه  ....م-نیمال  منه؟ راد

حرفش ذو ق مرگ  شد م  دستمو دور بازوش حلقه کردم و باهاش همقدم    دن یباشن

... شدمیتنومندش  جا  م  کلیه  نیاش  بود  و   کامل  ب  نهیس  ریشدم .. قدم  تا  ز

...  بود دهیداشت... دلم بهش  چسب یکیخاص و ش یلیخ نیزایخونه مبله بود و د

 ! ید یخوشحالم که پسند -نیدوست  دارم راد یلی...خ هیعال -الچطوره ؟ نه-نیراد

نشستم.... هنوز تودلم شور   دیکاناپه سف  ی.... سرمو تکون دادم و روامیتا من  ب نیبش

  یکرد... بوسم م یمنو دوست داشت همش بغلم م  نیواقعا راد یعنیبه پا بود   یو شوق

... براش مهمم... با خونهیواسم  آهنگ م تارشی.... با گایشمال لب در میریکرد.... م

  یدرون جان ین اومدم ... با  همون ه  روینشست ازفکرب ما  قهیشق یکه رو یبوسه ا 

؟     یکنیفکر م  یبه چ- نیاره... راد- ؟ نهال یتوفکر  ییکجا-نیبهش  نگاه  کردم راد

 من ؟   -نی تو.... راد-نهال 

   می... باهم  بریمال من باش نکهیاووووم  ا-پارت نهال # ۱۲توفکرته ؟    یچ حاال

  نایبرات مهم باشم... به ا  یبد تی بهم اهم یداشته باش رتی مسافرت....روم  غ

دستشو  رورم  حلقه  کرد  و  وارد     نی کردم.... با  تموم  شدن  حرفم   راد  یفکرم

ز د مقنعه رو  مهیگ پرتم  کرد و  روم خبزر  رنگ ییتخت طال یاتاق  خواب شد.... رو 
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گرفت  که  اخم  بلند   شد....    یسرشو  توگردنم  کرد  و   گاز  محکم دیاز سرم کش

که   یا  زهی م زهیداغ بودم ....عطش  داشتم.... هوس تنشو داشتم... تن ر $ نیراد$

 ...  خواستمش یو خوش تراشش.... اخ که چقدر م دیشد... بدن سف یتوبغلم  گم  م

... دونه   کشتمیکه هست داره به جنون م  یهرچ  یهوس... ول  ایعشقه  دونمینم هنوزم

که  هنوز جوونه زده بودن   ییها  نهیدونه  دکمه  هاشو  باز  کردم  و  لبامو  به  س

وندم و مک  تر شدم ... لبمو به گردنش چسب یاه و  نالش وحش یچسبوندم باصدا 

... مست  تنش  نیراد-بود نهال نیریش  یلیلبام خ  نیب دشیزدم... پوست نرم و سف

و    دمیبه  بهشتش  مال  مویطاقت   مردونگ  یاسمم  از  لباش  ب  دن یبودم  که  با  شن

و    دیش رو مالش  دادم ... نهال خودشو باالتر کش کیکوچ  یها  نهیبا   دستام  س

و  دیلبشو گز  مجوونم نهالم...جونم خانوم-نی. . رادینیراد-سرشو کج کرد... نهال 

توچشم اومد  سرمو چسبوندم بهش و    دشیو سف کیسرشو باال  گرفت.... گردن بار

    دیکش یدر پ  یو پ قیعم ینفسا

پاهاش جا  کردم    نی... خودمو بدمیهام  کش  شلوارم رو باز کردم و تا زانو دکمه

معلوم بود   شیشورت بزرگ یبرجسته شده بود و از رو  میشلوارشو در آوردم... مردونگ

و با تعجب   دیکش یزیدرست خودمو به بهشتش چسبوندم و  تکون دادم... اه ر

کرد....   یو حس  م  دیدیبزرگ منو  م هیبار بود مردونگ نیدستشو جلو اورد... اول

و   محکم   خودمو بهش    دمیکش  یدستش  که  روش  نشست  آه  مردونه  ا
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... بچه بودنش رو دوست   ومدیاز طرز حرف زدنش خوشم م  ه؟یچ نیا- .... نهالدمیکوب

 زدم و  ی؟ قهقه ا هینجوریدودولته ؟  چرا ا-؟ نهال  هیچ یکنیتوفکرم-ن یداشتم  راد

ما  پسرا   دیشما دخترا لونه بلبل دار-ن یکردم... راد نییپاچاکش باال  یانگشتمو ال

 بلب ل منو قورت بده   تونهیاالن تو بهشتت راحت م میبلبل دار

 

  

  

    

21  

اوهوم...   ولش    - بهت نشون بدم؟  نهال یعمل یخوایم -نیبهم  کرد  راد  ینگاه جیگ

چ چشماش خمارش د    روی   و  کردم   دهنم  تو  انگشتمو  €وچ  €که   دمیکش

خوب... . دوست دارم بازم  یلی خ-بهت دست داد نهال  یاالن چه حس- نیراد

پاش بردم و  مشغول   نیبلبم نشس ت سرمو  یرو یخنده محو  لشی... ازمیتکرارکن

  شدیم شتری اوف با حرفاش سرعتم  ب نی راد یوااا-زبون زدن چاکش شدم  نهال

شده  بود و  فقط بهشتشو   وونهینهال د دمیلبام گذاشتم و  مک نیچو.چ.ولکشو ب

؟  نهال جون  ویباز نیا  یدوست داشت-نی .... ازش فاصله گرفتم  راددادیتودهنم هول م

  شدیم  نییباال  پا جان یبهشتش از ش.ه.وت و  ه یال حرف زدن نداشت هنوز 
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22  

- که به حرف اومد  نهال   دمیبهش مال مویزود ار.ض.ا بشه سر مردونگ خواستمینم

الش  بود   الله     میکه   مردونگ  یزدم  و  درحال  مهیدوست  دارم روش  خ یلیخ

...  نایاز ا- نهال یخاله باز اازی یدوست  داشت ایباز  نیاز ا- نیراد دمیگوششو مک

 یباز باز  شهیم-پهنم گذاشت و  به عقب  هولم داد  نهال  نهیس یرو کشویکوچ یدستا

ازهم باز کرد   کشویو کوچ  دیسف  دهیکش یباهام  دوست دارم بعد ازحرفش پاها  یکن

کرد تا بخورمش.... لبامو  دور  بهشتش  حلق ه     یبودن بهشتش بازتشنم م یصورت

و  مزه   اوردمدفع ه دهنم  پر اب شد... سرمو باال   هیکه    زدمیکردم  و  محکم  مک  م

   یتخت  پهن  شده  بود  و   نا  یجون  رو  یملس تودهنم رو قورت دادم.... نهال  ب

 تکون  خورد ن نداشت ....  
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23  

نهال چشماشو دوخت بهم   ؟یچطور بود خانوم-ن یبه الله گوشش چسبوند م راد لبمو

رو   شیشونیشدم....تاحاال  تجربه نکرده بود م  پ یجور  هی.. خوب بود. یلیو  گفت خ

انجام    یباهرکس  دیکارا رو نبا نیا  یتجربه کرده باش  دمیمعلومه نبا-ن یراد دمیبوس

نهال    یکارم تومال من  شد نیباا یکن یم  تجربهبه بعدم فقط با خودم  نیازا یبد

  یدیتو بغلم به اوج ل ذت رس-نیمال تو شدم ؟  راد یچجور-سرشو کج کرد  نهال

حس خوب   ی نجوریرو  دوست  داشته  باشن  ا  گهیدو  نفر  همد  یوقت  یدونیم

 وو  سرشو ت دینه ؟  نهال نگاهشو ازم دزد یتوهم منو دوست دار  دهیبهشون دست م

 زدم  یسرش بوسه نرم یام پنهان کرد رو نهیس

 

  

  

    

24  

....  نیریش یاز جواب دادن بهم طفره نرو.. . من که دوستت دارم دخترکوچولو - نیراد

رو    نیراد  نهی... اروم  قفسه  سدیکوبی ر م وایقلبم بوم بوم خودشو به در و د $نهال$
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.... از استرس دیو بوس نمیقفسه س نیبه   عقب  پرت  شدم  و  راد   هویکه    دمیبوس

  طون یش یبوس کرد دمینفهم یفکرکرد - نیزد م  راد ینفس نفس م جان یو ه

 یو  دستمو رو دمیخوشگلم  خند دمیرو جواب م یکه انجام بد یخانوم.... منم هرکار

سوال   هی-. . نهال نیجون راد-نی ن راد یراد -گل انداختم گذاشتم ... نهال  یلپا

بده   توکه جواب هیک یو ادامه داد ول دیلپمو کش  زدلمیدوتا  بپرس عز-نیبپرسم... راد

 اش زد م  نهیتو س یگرد شدم  مشت یزد با چشما یآخه.... بعد ازحرفش قهقه ا

 

  

  

    

25  

دهنم  گذاشتم   ی... . اصال دوست ندارم.... بعد ازحرفم دستمو رویبدجنس  یلیخ-نهال 

ه دارم....م گه  معلومه ک  ؟ی....مگه دوستش  داشت یداد ی... سوتیگفت  ینهال چ یوا

  یبشم... اخه ک تی به ب ه....قربون مغز فندوق- نیدوستش نداشته باشم.... راد شهیم

؟  بلند  ؟؟یتو پرنسس  کوچول و بابهت لب زدم  چ یاروم اروم فکرکن یریگیم  ادی

داد و  بهش.تم .و تو   یپام .و فشار یال  نیراد ید یتوحرفامو شن یعنیفکر  کردم ؟  

! از   ی...تومال خود خودمیدوستم دار یکه  عاشقم  دمیاره...شن-ن یدستش  گرفت راد
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  نیدست  راد   یگرما... پاهامو  بهم   فشار   دادم   که  شدیحرفاش قند تودلم  اب م

شکمم  گذاشت  و     یدستشو  رو   هیو   اون    دیخند  طون یشد ش  شتریپام  ب   یال

 ر  داد  فشا

 

  

  

    

26  

لبم    ریز یو  تو اروم دمیتو ؟  خند یعشق ک -نیخب... راد رهیگی...درد  میا -نهال 

اشکال نداره  پاشو     ندفعهی... ایبلند بگ  دیبا  یگیم ی...هرچیا  یا -نیگفتم  راد

خونه تند  دن یخونه.. . با شن   میبر  م یرستوران  ناهار   بخور   میلباستو  بپوش  بر

و   دیشلوارشو پوش نیبگم؟  راد یبه مامان و  بابام  چ نیراد-سرجام نشستم نهال

... اوال که من و  تو پسر عمو  زمیگف ت نگران نباش عز بستیکه کمربندشو م یدرحال

بعد  که اونا رفته بودن مجلس  ختم     میرو  هم  دوست دار گهیهمد مییو  دخترعمو

خون ه   میریم میخوریرستوران  ناهار  م  میرینه  مااالن  م   ایاومدن    ستیمعلوم  ن

کردم  که چشمم به خودم افتاد...   نییرستورا  ن متفکر سرمو باال پا میرفته بود میگیم

 بودم   ستادهیا  نیراد یتنه لخت جلو نییبا  پا

https://filestar.ir/


 محصول منتشر شده فروشگاه فایل استار است این    /  کوچولوی شیطون 

                                                              15 | P a g e 
 

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

 

  

  

    

27  

خوبه حاال نگاش کن  چه -ن ی..... راددمی تنم گر گرفت و  گل  انداختن لپامو فهم تموم

و تند  شلوارم رو پام  کردم مقنعه ام  دمیپدرسوخت ه لبمو گز کشهیهم  م یخجالت

سرخ   کمیبه خودم کردم... لپام  ینگاه نهیهم سرم کردم  خودم رو مرتب کردم توائ

گونه  هام  زدم  و  کنار  گوشم  زدم  تا  رنگ    یاروم  رو  یلیشده بود  چند  س

اوردم تا  خواستم  بچرخم    رون یمقنعه ب ریطره از موهامم  ازز هیبشه  یکیصورتم 

  یوا-و  فشار داد  نهال  دیلباش کش نیدور  کمرم  حلقه  شد  و  لپمو  ب  نیدست  راد

  ییهوی همه  نی! ازامنهخب بشه...بتوچ ه لپت مال -ن ی... رادشهینکن  ....لپم کبود م

 هنگ کرده  بودم....   نیکردن راد رییتغ
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28  

- ن یکرد راد یمتوجه  نگاه  متعجبم  شد  ازم  فاصله  گرفت  و   تک  سرفه  ا  یوقت

بعد   از  خوردن  ناهار    میزدم و گفتم  بر یلب خند   مچهی؟  ن زمی عز  میبر گهیخب د

خون ه مامان و بابا  تو اتاقشون    می باالخره   رفت   ابون یدادن  توخ  راژیو   کمیو   

خونه تاالپ تولوپ قلبم خفه شد... همش  نگران  بودم    سکوت دن یخواب بودن... باد

بشن.... وارد اتا ق خوابم شدم  و   نیمن  و  راد  یمامان  و  بابا   متوجه  رفت  و  امدا 

که   یرنگ یاپل صورت یانداختم... گوش می به  گوش ینگاه  دمیرو پوش میلباس  خونگ

   یول رینه  فق  میط بود نه پولدار بود متوس مون یبود... وضع مال  دهیبابا  واسه تولدم خر

 بود...    نیمامان  راد  هی پولدار  بود....اونم  بخاطر   ارث   یلیعمو  خ

 

  

  

    

29  

روشن شد... شماره   میکردم تو تختم رفتم که صفحه گوش یم یخستگ احساس

ناشناس       یو   به  شماره   ها   دادمیبه  حرف  بابا   گوش  م   شهیناشناس بود... هم

رو پاک   امیپ عیسر نی ... واسه همخوندمی نم دادن یهم که م  یامیپ دادمیجوا ب نم
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زنگ خور د بازهمون شماره ناشناس... هول   نیرو بزارم زم یکردم تا خواست گوش

از  طرف   مامان و بابام     دمیترسیکردم  و   م   ییکردم  خطا  یشدم ...فکر  م

ل   ایخیخودش  ب  بهیبالشم  گذاشتم  تا   اون  فرد  غر  ریز  مویواخذه  بشم... گوشم

پلکام  رو ازهم  باز کردم  که چشمم   ی سر و گردنم  ال  یرو یبشه.... با نوازش دست 

  ی کنیکارمیچ نجای توا-گفتم    یگرفته ا یافتاد... باصدا  نیبه راد

 

  

  

    

30  

   یدونیازت دور باشم  تو م  تونمیکه نم هی چه سر دونمیخوشگلم  نم شمیاومدم پ- نیراد

خم شد و    نیسرمو باال انداختم  راد  شدیم  نییباال  پا  نمیقفسه س جان ی چرا ؟ از ه

  زمیعز یوجودم  مهیچرا چون تو ن دونمیمن م-نیاخ راد- چونم رو گاز گرفت نهال

ر کرده بود  محبتاشو دوست داشتم...بغلشو دوست  ییتغ  یلیخ نی... واقعا راددمیخند

 دمیفهمیعشق رو م  یچقدر خوب ه...کاش زودتر  معن  ن؟یا یعنیداشتم واقعا  عشق 

جانم زن عمو تند  سرجام   -نیبچه ها  راد-اومدم  مامان  رون ی در از فکر  ب یبا صدا

 د...  یپشت دستش کوب  دنمینشستم  که  مامان  وارد  اتاق  شد   و  با  د
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31  

با  تعجب    نمیدخت ر پاشو ....پاشو بب یتوهنوز خواب  یبخاطرتواومده  ول نیراد-مامان 

تکو ن  تونستیکردم   که  دستش  تو   شورتم  بود  و   نم  نیبه   راد   ینگاه

بهشتم  بوداگر  تکو ن    یبخوره.... تا االن دستشو حس نکرده بود  درست  رو

  شمی.... با من  من  گفتم باشه مامان االن بلند  مدادمیو  وا م  شدیقلقلکم  م  خوردمیم

 ییچا  هی  میبر  ایتو ب زمیعز نیراد-بهم رفت  مامان  ی... مامان چشم غره ادیشما بر

نشه...   نیتا  مامان متوجه دست راد  دمیپتورو باال ترکش  ادیوجک  بور نیتا ا یبخور

چرا    دونمیمن نم ؟ینبات دار شمابه مامان انداخت و گفت  زن عمو    ینگاه مین نیراد

 ...  چهیپیدلم و  معدم بهم   م
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32  

زنعمو... فکرکنم بخاطر   دونمی نم- نیاره ...خدابد  نده  چت شد ه  راد-مامان 

حتما -مامان  دینبات درست کن ییچا وان یل  هیاگر برام  شهی لواشکه...حاال خوب م

رفت که راحت پامو   رون یبرا ت مامان تند از اتا ق ب کنمیپسرم حتما االن درست م

  نیتواتاق باا  ادیکه مامان االن باز  م ین یبین م یدستتو بردار راد -ازهم باز کردم  نهال 

بچه -که   لبمو  گاز   گرفتم مامان   دیدستش و  دور   پام   کش  یدوران  نیفم   رادحر

  رون یکرد و دستشو ب یزیخنده ر نی... رادادیآه...بردار دستتو... االن مامان  م-ها  نهال

- ... نهال دشیمک قیو  عم ردبود... با ملچ مولوچ تو دهنش  ک سیآور د انگشتش خ

 ...  نیییراد

 

  

  

    

33  

... از حرفاش اوقم  دمیخوشمزست...بهت نم یلی؟ خ شهی م تی...حسوده یچ-نیراد

گرفته بود.. . با صورت درهم از جام  بلند شدم  موهام رو  با  کش  بستم خرسمو 

  گهینگاش کن  تورو خدا د-نیشروع کرد به مسخره کردن... راد نی برداشتم که راد
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اخه... خنده    یداریبرم هیچعروسک   یخانوم من شد  ی...خانوم شدیبزرگ شد

شدم... دل ضعفه گرفتم از  یچه حال شیکرد م  البته بگم از خانوم من شد یزیر

کنارم  بو د  دستشو دور کمرم حلقه کر د و به   یوقت رفتیحرف زدنش... دلم غنج  م

  هی می بر وفتی راه ب-نیراد  دیو عقب  کش دیرو بوس میشونیخودش چسبوند م پ 

 م    یبخور ینیریو   ش ییچا

 

  

  

    

34  

حرفش  چشم و ابروش رو   نیم با ا  یریجون بگ  میکار  کن  یاضیر هی  میایب  بعدشم

بهم رفت  ترس  یکه مامان چشم غره  ا  میشد ییرای... وارد پذدیتنم کش نییبه  پا

بدون  مالحظه     نمیبود؟  بادلهره  نشستم  که  راد  دهیفهم یعنی به جونم افتاد.. . 

   یخونگ  ینیریش  هیو     دمیشد... لبمو  گز ردن کنارم  نشست  و  مشغو ل  خو

خونه    می بر میخواینهال...لباستو بپوش م-مامان   رو  تو   دهنم   گذاشتم. .. مامان 

توپ   یدعوا هی  دمیان فهمبله... از حرف زدن مام-خاله فروزان ؟ مامان -خاله... نهال

حساس بود... تنها مامان من   یلیتورابطه بانامحرم روم خ شهیدرانتظارمه ... مامان هم
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گذاشته  نیراد یبه موهام  دادم که ازادانه جلو   یه کالفه تاب یحد  مذهب نیفقط تاا

بهش نکردم   ینگاه  دمیم  ادیبهت  گهیوقت  د هی  یاضیپس نهال ر-ن یبودم ... راد

 و  سرم رو تکون دادم 

 

 جهت دانلود فایل کامل و خرید آن روی دکمه زیر کلیک کنید
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