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#۱ 

 دوستان سالم

 عزیز بنفشه همکاری با هستم رعنا

  دیگه واقیع رمان یه با

 و هست کانال های مخاطب از ییک رسگذشت داستان این

 میشه ۱۳۹۰ سال یعن   پیش سال ده حدود به مربوط

 دیپلم فوق آخر سال .است ساله ۲۰ نوجون یه تارا

 عمو و داده دست از رو پدرش ساله سه . هست گرافیک

  روز یه .کرده حمایت اونارو شبزرگ
 
 با تارا زندگ

 ، آموزنده داستان این .میشه رو و زیر عموش درخواست

 بدوم ها صحنه . هست اروتیک و اجتمایع ، عاشقانه

 ها اسم . هست خوش رمان پایان .هست    سانسور

  .هستند مستعار

 

  : تارا زبان از داستان
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 دارم خوب   بتانس ظاهر که دخت   یه . هستم تارا من .سالم

 خجالن   و گت   گوشه همیشه زبون لکنت بخاطر اما

 دوست هیچوقت .دارم کیم خییل های دوست . هستم

 خوش خییل که دارم بزرگت   خواهر دوتا . نداشتم صمییم

 اما . بود ای حرفه خیاط یه من پدر .هست    زبون و رس

 عمو .دادم دست از رو پدرم ، سالگیم ۱۷ تولد تو درست

 رو خانوادمون پر و بال زیر بود موفق بازاری یه که بزرگم

  گرفت

 فوت بعد از و بودن ایران از خارج همه خودش های بچه

  کرد کار همه برامون پدرم

 دو هر به کامل جهاز و داد شوهر هامو بزرگ خواهر دوتا

 .داد

 . داد دانشگاهمو شهریه و فرستاد کنکور کالس منو

 کمک مامانمم حن   و داشت هنگ پا رس بابامو خونه خیاط

  .بگردونه رو اونجا گرد

  که خالصه
 
 در خدابیامرزم پدر که ساخت برامون زندگ

 . بود ساختنش تالش
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 خنده صدای از خونمون ، پدرم فوت از سال سه بعد

 بود گرم خودشون و خواهرام های بچه

 . داشتیم چ   همه نیازمون و آبرو حد در

 .بودیم عموم مدیون همشو

 ... اینکه تا

 ...یکشنبه ظهر از بعد

  دانشگاهم ترم میان امتحان بعد

  خونه اومدم

 خوردم جا در پشت عمو زن و  عمو های کفش دیدن با

دن رس میومدن ها عرص همیشه آخه  .مت  

ا  هاباشیم خواهر همه که وقن   هم اکتر

 بودن هام زاده خواهر عاشق

 . بودیم اونا خانواده ما انگار اشون خانواده نبود در

س یکم   گرفتم است 

 زدم در به ای تقه
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 شدم وارد بعد

  من سمت برگشت    همه

  لبخند با البته

 معذب و بود نگران که مامان جز

 گفت عمو و کردم سالم

  موقع به چه ...خانم تارا به به -

 زدم لبخند

  مریس گفتم لب زیر

 فقط من . بزنم حرف کمت   میکردم سیع لکنتم بخاطر

 میگفتم جمله میشدم رمجبو  وقن  

ا   میموندماتاقم تو هم اکتر

  اتاقم رفتم رسی    ع عادت طبق

 کردم عوض رو لباسم

 کردم مرتب خودمو

ون نرفتم اما  بت 
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 بود سخت برام بودن جمع تو

 و میدیدم خودم اتاق تو هم رو هام زاده خواهر حن   من

 نمیشدم آفتاب   زیاد هامون داماد جلو

 گفت و اتاق وت اومد مامان اینبار اما

 داره کارت عموت بیا ...تارا -

 

 

  

#۲ 

س مامان حرف همت    از  جونم به افتاد است 

  شد عرق خیس دستام

س تو میشد تر بد لکنتم  گفتم و است 

 ؟ شدددده چچچین   -

 گفت و زد لبخند رسی    ع مامان
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 باهات میخواد فقط عموت باش آروم دلم عزیز هیچ   -

 کنه صحبت

س با ون برم که شدم بلند است    بت 

  گفت و شد پیدا مامان رس پشت از عمو اما

مو نمیخواد - ون بیاد کن   اذیت دخت   .اتاقش میام من .بت 

  هللا یا

 بفرمایید گفت رسی    ع مامان

 نزدم حرف من

  نمیشد باز دیگه زبونم آخه

  تو اومد عمو

  داشت سایل و سن

 بود من تخت رو به رو که ترانه قدییم تخت رو نشست

  فتگ و

م بشت    -  بزنم حرف باهات پرده ب   من دخت 

س با  زدم لب و نشستم است 

 چچچچشششمممم -
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  گفت و باال پرید ابروش عمو

 ترسیدی؟ -

  پایت    انداختم رسمو خجالت با

 گفت و خندید عمو

 و خت   فقط من . من   نداشته دخت   جای تو . جان تارا -

  میخوام رو صالحت

 کردم نگاهش

 دادم تکون رس

  گفت عمو

 رفت اون بود سالت ۵ تو البته ؟ یادته که رو من کیارش -

  آلمان

  . یادمه بله دادم تکون رس رسی    ع

  بود عمو بزرگ پرس کیارش

ا .خوند درس اونجا . آلمان بود رفته بود سال ۱۵  دکت 

 اسم به داشت ساله سه دخت   یه کرد ازدواج . گرفت

شد و بود شده جدا همرسش از البته سوفیا  با خت 
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  همرسش
 
 ایران برگرده بود قرار  که بود مدب   . میکرد زندگ

 ماه شش ، باشه ایران ماه شش و کنه تدریس هم اینجا و

  . داشت رو ذوقش خییل عمو .آلمان

  بده ادامه تا کردم نگاه عمو به فقط

  گفت و زد لبخندی

 نگه نمیتونه رو بچه ، میکنه ازدواج داره ، سوفیا مادر -

 ایران بیاد قراره سوفیا با کیارش ، داره

 گفتم و زدم لبخند

 . خووووب چچچچه -

 گفت و زد لبخند هم عمو

م آره -  یه خواسته ما از کیارش ، خوشحالیم خییل ما دخت 

 خدا اگه و بشن آشنا که کنیم معرف   بهش خوب دخت  

  تو از بهت   گ گفتیم عموت زن و من .کت    ازدواج بخواد

 میکردم نگاه عمو به اشتمد لبخند همون با

  گفت چ   نفهمیدم انگار اما
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 های ماهیچه کردم حس و کردم مرور رسم تو حرفش

 ریخت صورتم

 

 

  ه

 

 

  

#۳ 

  ! من ... ایران ... سوفیا ... کیارش

  شدیم؟ مرتبط چطور ما االن

  ؟! کنم ازدواج که ! بشم آشنا سالم ۴۰ عمو پرس با من

 !داره بچه که کیس

 !ده؟دا طالق زن

 آدم؟ این برا بودم خوب   مورد من دقیقا چرا
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 ندیدم رو کیارش هیچوقت من گذشته سال ۱۵ تو 

 همیشه من اما .بودنش دیده خواهرام . ایران اومد بار سه

فت جاب   که بورم خجالن   دخت   اون  نمت 

  گفت و زد لبخند عمو

  بدونیم تورو نظر خواستیم اول .نگفتیم کیارش به هنوز -

 بزنم حرف نمیچرخید مدهن من

سم   من چرا بت 

  کرد نگاهم منتظر عمو

 پرسید تر آروم

م؟ چیه نظرت -  دخت 

 گفتم و کردم جمع قدرتمو تمام

  مممممنننت    -

  بگم چ   نمیدونستم رو جمله بقیه

 گفت بود در جلو همچنان که مامان
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 جواب االن زوده یکم .ندیده رو کیارش آقا حاال تا تارا -

  خدمتتون بده جواب بعد هکن فکر .بده

  شد ناراحت یکم انگار عمو

منده  شدم رسر

 داشت مارو هوای خییل عمو

 بود نذاشته کم سالها این تو

 کنم ناراحتش نمیخواستم اصال

  بودم بدی شوک تو اما

  گفت و شد بلند عمو

م باشه -  هاش عکس کن سیو میدم رو اش شماره ...دخت 

  هست

  چچچچششششم -

  کردم سیو و داد بهم رو ارشکی شماره عمو

ون رفت من اتاق از حرف   بدون  بت 

 نشستم
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  بود یخ دستام

سیدم   ببینم رو هاش عکس وایت   تو برم میت 

  رفت    و کردن خداحافظ   عمو زن و عمو

  بودم نشسته خشک همچنان اتامن اومد مامان

 گفت و نشست کنارم

 دیدی؟ -

 نه گفتم رس تکون با

 کردم نگاه مامان به

  گفت و زد نگراب   لبخند

  چیه؟ نظرت -

 ... دوووونم ننننننیم ، ممممننت    -

  گفت و کرد اشاره گوشیم به مامان

  ... حداقل ببت    عکسارو خب -

 پروفایل عکس رو زدم.کردم باز رو وایت   و دادم تکون رس

 .کیارش
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 بلند قد و چهارشونه کامال مرد یه

  . تر گندیم جو موهای و گندیم جو سیبیل و ریش با

 بود قیافه و خوشتیپ واقعا

  بود سال میان اما

ی برای تیپ خوش پدر یه میتونست حن    سن هم دخت 

  باشه من

  گفت مامان

 ... نشده سالش ۴۰ هنوز .میده نشون سنش از بیشت   -

  میخوره بهش اینا ۴۵ اما

 گفت مامان و دادم تکون رس

 فقط .یخوایم خودت هرجورندارم نظری واقعا من تارا -

 اول نخواسن   هم اگر .داره حق ما گردن خییل حمید عمو

 . نه گفت کیارش خود اصال شاید .شید آشنا بگو .نه نگو

 شدم یخ مامان حرف از
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  ه

 

 

  

#۴ 

 شدم یخ مامان حرف از

  !نه بگه کیارش

  نه میگه معلومه

  .بزنم نمیتونستم که حرف من

ب    نبودم هم معارسر

 خییل ام دیگه خواهر دوتا از اما بود خوب ظاهرم درسته

 خییل کیارش از فهمید میشد عکس رو از و بودم تر کوتاه

  ! ترم کوتاه

  مکانیک دانشگاه استاد اون

 گرافیک دیپلم فوق من
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 گفتم نگران

 نننننه... میییییگه .... ححححححتما ...اوووون -

 گفت و کرد اخم مامان

 نگاهش تو سن نهمهای و بچه یه با باشه هم خداش از -

ی یه من تارا نزن حرفو این کن    گفتم چت  

 دددددرست نننننمیتونم مممممن ااااامممممما -

نم حححححرف  ببببت  

  کرد اخم مامان

 گفت و گرفت رو هام دست

س تو -  عمیق نفس کلمه هر قبل . بایسر  نداشته است 

 نفس حاال .همیشه مثل . حرفات میشه درست بکیسر 

 بکش عمیق

 دادم کونت رس

 گفتم و کشیدم عمیق نفس

 چچشم -

 زد لبخند مامان
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  گفت و شد بلند

نم زنگ عموت به دیگه ساعت یه -  راض   هم تو میگم مت  

 خوبه؟ .بشید آشنا هسن  

 دادم تکون رس

ون رفت مامان  کردم نگاه رو کیارش عکس دوباره من و بت 

س بهم تیپش کال و میکرد خایل دلمو تو هاش چشم  است 

 دمیدا

  دیگه های عکس زدم

  بود دانشگاه محیط تو رسیم و جدی خییل همه

 بازی شهر شبیه جاب   یه تو بود سوفیا با که عکس یه جز

ت کیارش  داشت آفتاب   عینک و بود تنش شلوار و تیرسر

  بود تر حال رس و تر جوون اینجا

سم   شد بیشت   است 

  میگفت صداب   یه دلم ته

م گوشه . دیدا لکنت تو گفت خودش با عمو  . هسن   گت 

ه تورو میاد گ  کن   جمع رو اش بچه بیسر  پرسش زن .بگت 
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 میکرد بد حالمو فکر این

 کردم بغض

  پنجره لب رفتم

 ریخت اختیار ب   اشکم

 اینا عمو به زد زنگ که شنیدم رو مامان صدای

 گ ه

 

 

  

#۵ 

 اینا عمو به زد زنگ که شنیدم رو مامان صدای

ام با خییل  گفت احت 

  . بفرمایید شما چ   هر .آقا حاج میکنه قبول تارا -

 گفت دوباره مامان و شد سکوت

 . بیاد باهاتون باشه آماده میگم ... حتما چشم -
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 کرد قطع و کرد خداحافظ   حرف این با

 گفتم و مامان پیش رفتم تردید با

 شد؟ چ   -

 گفت ریلکس خییل مامان

 . همیشین آلمان از پروازشون عرص ۶ ساعت فردا -

  فرودگاه برید دنبالت میان ۳ ساعت

س با  گفتم است 

رررم ممممنننت    چچچچررررا -  ؟ بببت 

 گفت و کرد اخم مامان

  ....عمیق نفس تارا -

 گرفتم نفس

 گفت مامان

 ... دیگه ببینه تورواونم برید فردا .دیدی رو پرسه تو -

 گفتم و گرفتم نفس

  فرودگاه چرا -

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 گفتم و گرفتم نفس بازم

رریییم بعدش اومد - ون بببت    ببببت 

  گفت و کشید آیه مامان

 همون بزب   حرف اینجوری کن تمرین تنفست رو فردا تا -

  نه میگه اول

  پرید باال ابروهام

 بهت   رویسر  هیچ با و دارم لکنت سالهاست من درسته

 نشدم

 بگه مستقیم موردش در بهم کیس بودم حساس هنوز اما

  خانواده مخصوصا

 نشست گلوم تو وبارهد بغضم

 ندادم جواب

 اتاق رفتم

 زد زنگ خواهرام به شب تا مامان

 داد خت   اونام به

 داد میسج بهم ترمه بزرگم خواهر
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 بره پیش عایل چ   همه فردا انشاهلل خوشحالم خییل -

 کرد غمگینم بیشت   حرفش

 خریدار یه به میخوان که داشتم رو بنجول جنس یه حس

 کت    قالب ای عجله

  سالمه یستب من

 رو بچه با ساله ۴۰ مرد یه برم میخوام اینکه بخاطر چرا

 شدین خوشحال ببینم

 کردم نگاه خودم به آینه تو

 .بود تر روشن خواهرام از موهام

سید باسنم روی تا موهام بافت گیس و بود دار حالت   .مت 

  بود رونم وسط تا میکردم بازش وقن  

د ست    به که بود عسیل هام چشم  مت  

  بود روشن ورتمص

  بود خوب اندامم اما بود کوتاه قدم

وی منو لکنتم فقط  .بود کرده مت  
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 . نباشم چشم تو اصال میشد باعث همت   

 نداشتم حاال تا خواستگاری هیچ

 نداده پیشنهاد بهم پرسی هیچ هیچوقت هم دانشگاه تو

  بود

 از بهت   واقعا من نکنه .بقیه با حق نکنه کردم حس یهو

م فرصت این  نمیاد گت 

 برد خوابم ها فکر این با و کشیدم دراز

 میدیدم رو کیارش با سکس خواب صبح تا اما

 

  ه

 

 

  

#۶ 

 کردیم ازدواج میدیدم خواب همش
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 عروسیه اول شب

  کنه لختم میخواد کیارش

یدم خواب از  میت 

 میشد تکرار خوابم اما

 شدم بیدار کالفه

  دانشگاه رفتم شدم حاض  

 ردمک توجه بیشت   اما

 نمیکرد نگاه من به پرسی هیچ جدا

  بودم تر قشنگ کالس های دخت   از من اینکه با

 .بود داده دست بهم بدی حس یه

  بودن کم حس

 بودن عقب

 ترکیدبغضم خونه راه تو

 شدم سبک کردم گریه یکم

 بودن منتظرم اینا عمو خونه رسیدم
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 کردم عوض رو لباسم رسی    ع

 پوشیدم جت    شلوار و جت    مانتو با ای سورمه شال یه

 پیششون رفتم  ام شونه رو انداختم موهامو بافت

 گفت عمو زن

م بکن آرایشم یکم اما میموب   ماه مثل همیشه -   دخت 

 اوله دیدار بالخره

 گفت عمو و کشیدم خجالت

م . خانم زشته چیه حرفا این ئه -  بریم .عالیه دخت 

 رفتم همراهشون خجالت با منم و شدن بلند

 نره یادم عمیق نفس کرد نصیحت کیل مامان

 کردم تنفس تمرین فرودگاه تا

 رسیدیم دیر که خوردیم ترافیک انقدر

 کجایید که باباش به زد زنگ دوبار کیارش

 ده فاصله به چون اومد یم کالفه و حوصله ب   نظر به

 زد زنگ دوبار دقیقه
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  .رسیدیم بالخره

 کردیم پارک رو ماشت   

 ماشت    تو نشست عمو زن

  داخل رفتیم عمو نوم

 کیارش به زد زنگ عمو

 بچه زور به داره که دیدم رو نفر یه و چرخوندم چشم من

  میکنه بلند فرودگاه کف از رو اش

  نمیشد بلند و بود کرده لج بچه دخت  

 خوردم جا و ما سمت برگشت یهو مرد

 بود کیارش

 سمتش کرد تند پا عمو

  همراهش رفتم منم

 گفت و کرد ول رو بچه کیارش

 اومدین بالخره -

 گفتم و باشم نداشته لکنت تا گرفتم نفس
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 سالم -

 

 

 

 

 

  

#۷ 

 گفت و کرد نگاهم دقیق

؟ آروم رو سوفیا میتوب   .سالم -  .بلده فاریس یکم کن 

 دادم تکون رس

  بود کشیده دراز زمت    کف کامل که سوفیا کنار زدم زانو

  زد جیغ و زد پا و دست دید منو تا

  شدن دور ما از شکیار  و عمو

  گفتم سوفیا به رو من
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 .دااااارم بززززرگ خرررررس عععروسک یییه ممممن -

مت داری دوسسسست  نشووووون بهههههت ببببت 

 ؟ بدددددم

 کرد قطع رو زدنش پا و دست

 کرد نگاهم

 بود عجیب براش من لکنت انگار

 گفتم و دوباره

 بزززززرگ خررررریس عروووووسک -

 بزرگه چقدر دمکر  اشاره دست با

  پرسید سوایل

 صورتیه؟ -

  آرهدادم تکون رس

 گفت و زمت    رو نشست

 داری؟ هم شکالت -

 گفتم و دادم تکون رس
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  آره -

  گفتم و سمتش کردم دراز دستمو

  چچچچچه شکککککالت -
 

 داااااری؟ دوووووست رررررنیک

  گفت و  گرفت رو دستم

  صورب   -

 گفتم و خندیدم

  بااااشه -

یدیدم دمکر  نگاه  نیست عمو و کیارش از خت 

 تکوندم رو سوفیا لباس

 و چشم با .داشت سفیدی پوست و فر مشیک موهای

  .مشیک ابرو

  بود نمک با کال

 فرودگاه فروشگاه سمت بردمش

  گفتم و خریدم صورب   چوب   آبنبات براش
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 ررررو خخخخرسم ببببهت خخخخونه ررررففففتتتتیم -

 ممممیدم ننننشوووون

 گرفت رو دستم و داد تکون رس

 عمو به زدم زنگ

 ندادن جواب

 میاد داره دیدم رو کیارش دور از اما

 گفت و سمتش رفتیم سوفیا و من

 . شدآروم ... مریس -

 دادم تکون رس

  گفت کیارش

 بردم رو وسایل من بریم -

 دادم تکون رس بازم

  کنه بغل رو سوفیا خواست کیارش

  کرد لج و کشید عقب خودشو سفیا اما

 گفت حوصله ب   و شد خیال ب   کیارش
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  اینجا تا کرد ام دیوونه -

 گفتم و کشیدم عمیق نفس

 است خسته -

 زدم بدی حرف من انگار کرد نگاهم اخم با کیارش

 خوردم جا

 ماشت    تا رفتیم و زند حرف   کیارش

 نشست جلو خودش

 پشت سوفیا عمو زن و من

  گفت سفرش از افتادیم راه

 بوسید و کرد بغل کیل رو یاسوف عمو زن

 بود آروم اونم

 خوابید و من پای رو گذاشت رو رسش سوفیا راه وسط
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#۸ 

سونه منو عمو کردم فکر  خونه مت 

  خودشون خونه رفت مستقیم اما

 کرد پارک حیاط داخل برد ماشینو

 بردمکردم بغل رو سوفیا من و برد هارو چمدون کیارش

 داخل

 بود کرده حاض   اتاق سوفیا و کیارش برای عمو زن

 گفت عمو زن که تخن   رو گذاشتم رو سوفیا

  نیفته چیدیم بالش دورش

 اتاق همون  تو آورد هارو چمدون کیارش

ون رفتیم همه  بت 

  نشیمن تو نشستم من

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  جلوم مبل نشست کیارش

خونه تو رفت عمو زن  بیاره چای آشت  

 حیاط تو رفت عمو

 پرسید کیارش و شد یخ تنم شدن تنها این از یعو

 درسته؟ سالته بیست گفت بابا -

  گفت و دادم تکون رس

 تارا؟ -

  دادم تکون رس بازم

  گفت و کرد ریز رو هاش چشم

ب   حرف چرا -  زور به انگار میدی؟ تکون رس فقط نمت  

 !نشسن   اینجا

  شدم شوک حرفش از

س  گفتم خوداگاه نا و گرفتم است 

 !ببببگگگم چچچچ   خخخخببببب -
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 ای زننده و شوکه حالت به و پرید باال کیارش بروهایا

 گفت

 داری؟ لکنت -

 شد منجمد تنم

 رسم ریختم یخ سطل یه انگار

  گرفت درد بدنم

 گرفت انگار هام ماهیچه تک تک

  بود خشک دهنم

 بست گلومو بغض

  شد  داغ اشک از هام چشم

 بودم متنفر لحظه این تو خودم از

دم هامو لب   فرسر

 آره ادمد تکون رس

  خروج در سمت رفتم رسی    ع و شدم بلند

  داخل اومد عمورسیدم تا
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  کرد نگاهم شوکه

ون رسی    ع رفتم من اما   بت 

 پوشیدم رو کفشم

ون برم تا حیاط در سمت رفتم ها پله از  بازوم کیس که بت 

 گرفت رو

 رفت نفسم دستش فشار از که محکم انقدر

  سمتش برگشتم

 بود کیارش
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 گفت ی    عرس 

 . داشتم وحشتنایک سفر من . میخوام معذرت جان تارا -

 نداشتم بدی منظور . ریخته بهم اعصابم

 کردم نگاهش

  میگفت اینارو صادقانه داشت انگار

  بود ناراحت و خسته هاش چشم واقعا

  گفت که کردم نگاهش فقط

 یک من .داره رو مادرش لج .منه پیش سوفیا ماهه یک -

 اینکارو قصد از دالرا .کشیدم نفس نه مخوابید نه ماهه

 همه .نیست مهم براش سوفیا ناراحن   اصال و کرده

 دومون هر حال شاید ایران اومدم . شده رو و زیر زندگیم

 .شه بهت  

 دادم تکون رس
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 گفتم و گرفتم نفس

 ششششه بهت   امیدوارم -

 .داد تکون رس

  گفت و کرد ول رو دستم

 دوست ...خونه دنبال برم خواممی فردا ...بخوابم برم من -

 ؟ بیای من با داری

 بشیم آشنا قراره فقط ما بگم میخواستم

 ندادم بله هنوز من

 .بیام ندارم دوست

  میکن   قایط اینجوری که وقن   تا حداقل

  بزنم حرف اینهمه نمیشد اصال لکنت اینهمه با من اما

 گفتم و گرفتم نفس فقط همت    برای

 باشه -

  باال بریم کرد اشاره و زد جوب   ب   لبخند

 گفت و باال رفتم ها پله از کنارش
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  کردی؟ رنگ موهاتو -

 بود پرده ب   زیادی هاش سوال

  نه گفتم رس تکون با

 میکردم حس رو نگاهش

 نکردم نگاهش اما

  گفت و تو برم کرد باز برام رو در

 نیست؟ یادم چرا تورو اما یادمه رو ترانه و ترمه من -

 گفتم و گرفتم فسن . تو رفتیم

 مممممیموندم خونه همیشه من -

 گفت عمو زن و داد تکون رس فقط کیارش

؟ کجا یهو شد چ   -  رفتت  

 گفت عمو

 خوری هوا رفت    -

 گفت کیارش

ون حالم ...بخوابم من خوابه سوفیا تا -  نیست مت  
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 گفت نگران عمو زن

 نمیخوری؟ چای -

 بود فیاسو  که اتاف   رفت و نه گفت رس تکون با کیارش

  گفت آروم عمو

  عصبیه خییل کیارش -

 گفت عمو زن و آره دادم تکون رس من

 چای تو  ...جان تارا بشت    بیا ... ام بچه فشاره تحت -

 شه حاض   شام تا بخور

 گفتم خجالت با

 ممممیشه ....ددددارم ککککالس صصصصبح ... ممممن -

م   ؟ خوووونه ...بببت 

 گفت عمو و پرید باال دو هر ابرو

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 

 

 

 

 

  

#۱۰ 

 گفت عمو

 بری؟ کجا نخورده شام -

 داد تکون رس هم عمو زن

 گفتم رسی    ع اما

 کیییارش آققققا بااا ممممیام کالس بعععد ففففردا -

یم  ! خوووونه دننننبال ببت 

 پرید باال ابروهاشون دو هر

د موج دو هر نگاه تو رضایت اما  مت  
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 گفت و شد بلند عمو

  متبرسون بزار پس باشه -

  سمتم اومد و برداشت رو سوئیچ

 شدیم ماشت    سوار و کردیم خداحافظ   عمو زن با

  گفت عمو که بودم ساکت مست   تو

م مریس -  سوفیا .اومدی امروز کردی قبول که دخت 

 . باش داشته رو کیارش هوای هم فردا . شد آروم کنارت

 اما . جان تارا بود منت ب   واقعا کردم بهتون هرکمیک من

 فکر . میکنت    کمک من به شما جاب   یه دونستممی

 برای حضورت واقعا االن اما باشه االن روز اون نمیکردم

وریه سوفیا و کیارش   . ض 

 گفتم زور به و خجالت با

  اااازم کمممیک هههر ممممن -

 کردم مکث

 گفتم و گرفتم نفس

  میدم انجام بیاد بر -

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 ازدواج دقص بگم مستقیم نمیخواستم . زد لبخند عمو

 گفتم و گرفتم نفس همت    برای ندارم

تون جای من -  .دخت 

 گفتم و گرفتم دیگه نفس یه

  ! نپسندن منو ازززدواج برررای ککککیارش آقا اگه حن   -

 بود نشده تموم حرفم هنوز

  بگم میخواستم

وری که ازدواج حاال .میکنم کمک هم باز   اما نیست ض 

 گفت و حرفم وسط پرید عمو

 چشم زد برف   چه کرد نگاهت تا ندیدی ... هنپسند -

 فردارو قرار که پسندیده  میشناسم پرسمو من .هاش

  گذاشته

 گفت عمو و شد خایل بیشت   دلم تو

، دخت   جای میگم بازم گفتم همیشه جان تارا -  کیارش من 

 راحت دوتاتون هر برای خیالم شما ازدواج با . خوبیه پرس

  میشه
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 دادم کونت رس خجالت با و آروم

  کنم فرار و شم پیاده ماشت    از داشتم دوست اما

  ! من چرا !ازدواج چرا

 رسوند منو عمو

  رفت و نکرد قبول باال بیاد کردم تعارف . شد پیاده

 بود رفته برق انگار نخورد زنگ دیدم زدم زنگ

 داخل رفتم انداختم کلید

  بود خواهرام کفش خونه در پشت

 شنیدم رو ترانه صدای که داخل برم بندازم کلید خواستم

 گفت که

  عیب چه تارا لکنت مگه حاال -
 
 زن که هست بزرگ

 !داده طالق زن یه و بچه یه با بشه کیارش
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#۱۱ 

  شد خشک بدنم

 شد رس دستم تو کلید

 گفت ترمه

 .چشمشونه به عقلشون مردم اما داره زیباب   تا هزار تارا -

 تارا مورد در  فتگ چ   نیست یادت محمد عمو پرس زن

 !تارا سمت میاد گ اطرافمون خانواده این با ؟

 گفت مامان و رفتم عقب ناخوداگاه قدم یه

 بخاطر اونم .خجالتیه فقط تارا . زنیکه کرد غلط -

  مریضن خودش های بچه .لکنتشه

 گفت ترانه

 راینبا شاید درماب   گفتار بره دوباره . خوشگیل این به تارا -

تو مامان فهحی . بده جواب  اینا به بره بدی دسن   دو دخت 
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 گفت عصباب   مامان

 .داریم عموت از داریم هرچ   ، نشنایس نمک چقدر ترانه -

 نه االن کیس ب   و بدیه اونهمه با پدرت فوت بعد وگرنه

  نه بود خونه این
 
 مورد در اونوقت ! شما جهاز و زندگ

؟ اینجوری عموت
 

 مییک

  گفت ترمه

سیدن بهمون تا میگه راست مامان -  االن بودن خوب مت 

  شدن بد خواست    دخت   ازمون

  کردم بغض

فت گیج داشت رسم  مت 

 ها حرف داشت درد هم داشت    حق هم

  درسته ها حرف نصف میدونستم خودم

 داشت حق خییل ما گردن عمو

 افتادم ماشینش تو حرف یاد

  قلبم به زد چنگ ییک انگار

 شد شل دستم
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 زمت    افتاد دستم از کلید

 شدن ساکت همه یهو

 شد باز شدت با در

 کرد نگاه من به متعجب مامان

 برداشتم رو کلید شدم خم

 ریخت اشکمم

 اتاق تو رفتم کیس به کردن نگاه بدون و سالم  گفتم آروم

  بستم رو در

 گرفت رو صورتم کل اشکم

 گفت و زد رو اتاقم در مامان

؟ شده؟ چ  ... تارا -  خوب 

 گفت و داخل اومد کرد باز رو تاقما در ندادم که جواب

  تارا -

 سمتش برنگشتم

 بودم ایستاده اتاق وسط فقط
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 گفتم همیشه از بیشت   لکنت با که سمتم اومد مامان

 .باشم تنها میخوام شنیدم رو هاتون حرف

س وقت هر  میشد تر بد لکنتم داشتم است 

 گفت و گرفت رو بازوم مامان

  جان تارا -

 گفتم شایک

  ... مامان -

  باشه گفت و کشید عقب صدام و لحن از رو دستش

ون رفت  بت 

 کردم بلند رو صدام عمرم تو بود بار اولت    این

ون لباس با  کشیدم دراز بت 

 خوابم که خودم گیم در رس این بخاطر کردم گریه انقدر

 برد

ه با  شدم بیدار جیبم تو موبایل ویت 

 ! بود کیارش شده سیو شماره
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#۱۲ 

 کردم نگاه عتسا به

 بود شب ده

س  اومد بند زبونم و دوباره گرفتم است 

 دادم مسیج براش و کردم رد رو تماسش

 خورد دستم ببخشید -

 داد جواب رسی    ع

 دنبال بریم میای بعدش داری کالس صبح گفت بابا -

 خونه
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 گفتم و فرستادم خودم به لعنن  

 نداره عین   اگه بله -

ار  رو سوفیا من ... عالیه -  هم با که فعال .مامان پیش ممت  

 اومدن کنار خوب

  .خداروشکر عایل چه -

 میشه؟ تموم چند ساعت کالست -

 دارم کالس فقط ده تا هشت -

 دنبالت میام بده دانشگاهتو لوکیشن -

  عمو خونه میام من میشت    اذیت دوره -

 میام راحت ماشینم با من نه -

  دانشگاه در جلو بیاد کیارش نداشتم دوست

 گفتم همت    رایب

 قول سوفیا به که خریس چون دنبالم خونه بیاین پس -

ین براش بدم بهتون بودم داده  بت 

  .نوشت و فرستاد لبخند شکلک کیارش
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 بیام ۱۱ عالیه  -

 ممنون بله -

 .میبینمت -

 بگم چ   باید نمیدونستم

 انشاهلل - نوشتم و کردم نگاه گویسر  به دقیقه چند

  کنار گذاشتم گویسر 

 بودم گرسنه خییل

 بود ساکت هم خونه

ی یه کردم عوض رو لباسم شدم بلند  خوردم چت  

ه داره گوشیم دیدم که اتاق برگشتم  باز میخوره ویت 

 کیارشه

 شد قطع خود دستم بگم باز بود ضایع دیگه

 دادم جواب اجبار به همت    برای

 تصویر و شد باز کال ویدئو صفحه دادم جواب تا اما

 شد اپید سمت اون کیارش
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  شدم پاچه دست

  بود کنارش هم سوفیا

ینش لهجه با دیدنم با رسی    ع  گفت شت 

  کجاست؟ ... گنده خرس ... تارا -

  زدم لبخند

 گفتم و ترانه تخت رو خرس سمت چرخوندم رو گویسر 

  میارم برات فردا ...اینجاست -

  انداختم آینه تو  نگایه نیم

  لعنن  

 سینه چاک قشنگ هک بودم ول و شل بندی تاپ یه با من

  و ام
 
 بود مشخص هام سینه بزرگ

 گفت و کرد صدام کیارش

 ؟  بیایم االن ما بیداری ... جان تارا -

 یه و شه باز کمت   ام یقه که عقب دادم رو تاپم رسی    ع

 گفتم و کشیدم عمیق نفس
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یف ...بله -  بیارید ترسر

 ذوق خودم گفتم لکنت بدون کامال رو ام جمله اینکه از

 زدم بخندل و کردم

  زد لبخند هم کیارش

؟ به نمیدونستم   دیگه چت    یا من؟ لبخند به چ 

 گفت و داد تکون رسی 

 میایم االن ما پس نکنه درد دستت -

  کردم خداحافظ   سوفیا با و گفتم ای باشه

 کردم قطع رو گویسر 

 تخت رو نشستم و کنارم گذاشتم

 گرفتم نفس

 کردم نگاه آینه تو دوباره

 بود ام شونه متس یه رو موهام

 نبود بد

  ام سینه و تاپم اما
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  لعنن  

  بود بزرگ قدم به توجه با هام سینه

 بخواد روزی اون اینکه و کیارش نگاه و ام سینه به فکر با

 شد خایل دلم تو کنه لمس رو ام سینه یا ببینه لخت منو

 کردم نگاه بدنم به شوکه و کشید تت   پام بت   

  شده؟ چم من

  شدم بلند عصن  

 حساب ازدواج برای من رو میگم بهش امشب همت    اصال

  من نکنه
 
 ندارم ازدواج آمادگ
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#۱۳ 

  تو اومد یهو مامان من شدن بلند با

  گفت سوایل

دی؟ حرف گ با -  مت  

 عروسک میان دارن کردم صحبت کیارش با گفتم براش

ن سوفیا برای رو ترانه خرس   بت 

ت یه با رو تاپم رسی    ع منم و داد تکون رس مامان  و تیرسر

 کردم عوض لگ یه با رو شلوارکم

 کردم نگاه آینه تو خودم به

 نبود خوب لگ

  چون
 
 آورد یم چشم به باسنمو بزرگ

 نمیکردم توجه اندامم به حد این تا هیچوقت من 

 تازه انگار بدنمو زد ازدواج حرف عمو که روزی از اما

 میدیدم

 کرد صدام مامان که کنم عوض رو لگ تا کمد رساغ رفتم

  پیشش دوئیدم کالفه
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بت داره دیدم  پرسید و میکنه درست رسر

 ؟!میان اینا عمو با -

 گفتم و پرید باال ابروهام

  ننننمیاااان ببببالللال ... اصصصال ... نه -

 گفت و کرد اخم مامان

 باید ما بیان نخوان اونا ... دوم ... عمیق نفس ... اول -

  تهزش دیگه بیان کنیم تعارف

 بزنم حرف راحت خونه تو داشتم دوست

د مامان انقدر لکنت وجود با  نکنه گورسر 

 میگفت همیشه و بود مهم براش خییل اون اما

 میکردم فراموش همش من چرا نمیدونم

  داشتم عجله وقن   مخصوصا

  باال بره بحث ندادم مامان به جواب  

 زنگ که کنم عوض رو شلوارم تا اتاق سمت برم اومدم

 زدن نآیفو 
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 بود نزدیک اینا عمو خونه

 برسن زود انقدر نداشتم انتظار اما

 گفت بلند مامان

  تارا کن باز رو در -

 گفتم و برداشتم رو آیفون

  بله؟ -

  مائیم گفت که بود عمو صدای

  بفرمایید گفتم و کردم باز رو در

 گذاشتم آیفون

 اتاق دوئیدم

 گرفتم در پشت از شلوارمو

  فتگ و تو اومد مامان

 .کن شونه موهاتو خوبه شلوارت -

 کردم نگاه آینه به حرفش با

 بود شده باز موهام لعنن   کردم عوض لباس

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  صندیل رو گذاشتم شلوارو

 کیارش جلو برم لگ با نمیخواستم واقعا

  کردم شونه رو موهام

 نبود بافت    وقت

  داخل اومدن که اومد اینا عمو صدا

 بستم پشتم رو موهام فقط

 جلو سوفیا و کیارش دیدم که بردارم رو شلوار چرخیدم

 مت    اتاق در
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#۱۴ 

 

 .رسید دستم به و موهام رو رفت صورتم از کیارش نگاه

  دستم رو 

 چرخید پاهام رو ... و شلوار رو

 کرد مکث باسنم قسمت درست کردم حس

 با سوفیا که وایسادم اونا به رو و ایستادم صاف رسی    ع

 گفت ذوق

 ... صورب   ... خرس -

 رفت کامل بود بزرگ خرس بس از و خرس سمت دوئید

  بغلش تو

 گفت سوایل و پرید باال ابروهاش کیارش

 !تارا؟ خریده برات گ اینو -

 باشه کادو باید که بود تابلو خییل خرسش

 اتاف   چنت    برای رو خریس چنت    عاقیل آدم هیچ وگرنه

  نمیخره
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 بدم جواب رسی    ع کردم هول

 گفتم و گرفت ونمزب همت    برا

  ننننیست ممممن ممممال -

 گفتم و کشیدم عمیق نفس یه عصن  

د ازدواج بعد .بود خواهرم مال -   نت 

  تو اومد و رفت تر باال کیارش ابرو

  گفت و چرخید اتاقم کل تو نگاهش

  عروسکه عاشق سوفیا -

 گفت و چرخید خرس بغل ذوق با سوفیا

 بشه؟ من مال -

  آره دادم تکون رس رسی    ع ردک نگاه من به کیارش

 گفت و زد زانو سوفیا کنار و گفت مریس لب زیر

 باهاش باشه هم تو مال میده اجازه اما جونه تارا مال -

 کن   بازی

 کرد نگاه من به ذوق با سوفیا
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  بهش زدم لبخند

  فرستاد بوسه برام مریس گفت بلند

 کرد صدامون در جلو از مامان

 کیارش آقا بخورید چای یه بفرمایید -

 گفت مامان به رو کیارس

 نزنه خسارت  بمونم پیشش اینجاست سوفیا .ممنون -

  گفت و خندید مامان

 نوه روز ۳ ای هفته . امنه امن ما خونه نباشید نگران -

 باشه راحت بچه بزارید اینجان هام

 دادم تکون رس

  بود سوفیا سن هم ترمه پرس

 برم کرد اشاره من به مامان

ون رفتم رسی    ع و ادمد تکون رس   بت 

 نشستم و کردم علیک سالم عمو زن و عمو با

 اومدن هم کیارش و مامان
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 بغل رفت دوباره سوفیا و پذیراب   تو آوردن رو خرس

 پام رون به و نشست من رو به رو دوباره کیارش خرس

 کرد نگاه

 

 

 

 

 

 

#۱۵ 

 میکرد معذبم کیارش های نگاه

ین   مامان  نگاهش شد باعث و کرد تعارف کیارش به شت 

 بره کنار من رو از

  گفت مامان با رو عمو

 خونه دنبال برن قراره فردا ها بچه -

  گفت و زد خوشحایل لبخند مامان
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 نما خییل ساخت    جدید ساختمون یه ام ۱۶ خیارون تو -

 
 

 .داره قشنیک

 گفت کیارش

 تو بچه سوفیا .دارم حیاط خونه دنبال من راست -

  نیست موندن آپارتمان

 گفت مامان

م دار حیاط ، عایل چه - ه آدم دل هست بهت   نمیگت 

 گفت عمو

 در که قدیمیه هست هرچ   .خوب نمیشه پیدا اما بله -

 رس برسن بهش ما خونه مثل میاد پیش کم . ریختنه حال

 . باشه پا

  گفت و کشید موهاش تو دسن   کیارش

  ! زیادن سمت اون ...میخوام دانشگاه سمت -

  پرسیدم کرف بدون یهو

 !دانششششگاه کککککدوم -

  گفت رو دانشگاه اسم و کرد نگاهم لبخند با کیارش 
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 از . بود شهر مرکز اونجا .دادم تکون رس و گزیدم لب

 . بود دور اینا مامان

 گذاشتم قراری چه خودم با اومد یادم یهو

 . نکنه حساب ازدواج برای من رو بگم کیارش به بود قرار

  نه ازدواج اما .میکنم نمبتو  کمیک هر من

  کردم جمع رو جرئتم تمام

  میکرد نگاهم داشت انوز کیارش

  گفتم همت    برای

 ! کنیم ... صحببببت ... خخخخصوض ...میشه -

  پرید باال کیارش های ابرو

  پر لبخند اما
 

 گفت و نشست لبش رو رنیک

 . شد بلند من قبل خودش ...حتما -

 دادم پیشنهاد خودم

 بود شده شل پاهام حاال اما

  برم تر جلو من موند منتظر کیازش و شدم بلند رسی    ع
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 اتاق تو رفتم کیارش جلو

  بست رسش پشت رو در و داخل اومد اونم

  لرزید ریز بدنم و کرد خایل رو دلم تو در صدای

 به نزدیک خییل اما بزنم حرف تا کیارش سمت برگشتم

 . بود من

 خوردم جا

 رفتم عقب

  ومدا کیارش اما

 کنم نگاهش نمیتونستم

ت به نگاهم فقط   بود تنش تیرسر

  گفت و من بازو رو نشست دستش

یس من از -  ؟ تارا میت 
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#۱۶ 

  بود شده خشک انگار دهنم

 نه گفتم رس تکون با

  بودم گفته دروغ اما

سیدم من  میت 

سیدم ای غریبه هر از من  باهاش باید که کیس هر از.میت 

دم حرف سی مت     دممیت 

  بزنم حرف جلوش بود قرار که کیارش

 ب   منو کنه لختم میخواد انگار که مینداخت بهم نگایه و

سوند اندازه و حد   میت 

  شد خم

  گفت گوشم کنار اروم
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  دیگه گفن   راستشو -

  بود نزدیک خییل

  زیاد خییل

  بود بار اولت    این

  عمرم همه تو

 زد حرف من به نزدیک انقدر مرد یه

  شد خسته هام چشم کردم حس

  شد خمار

  چرخید دورم دنیا

  شد شل پاهام

 کردم سقوط

  زمت    به شه کوبیده هام زانو اینکه قبل درست اما

  بودم کیارش بغل تو

  کرد بغل منو راحت خییل

  کرد بلند زمت    رو از
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  بستم هامو چشم و کردم نگاهش فقط جون ب   و خمار

  نفهمیدم هیچ   دیگه

 شدم هوشیار رسم باال فهمومنام های صدا با

 نکردم باز هامو چشم اما

 برن همه داشتم دوست

  شده چ   نمیدونستم

  گفت که شنیدم رو کیارش صدای یهو

  رفت حال از بود ایستاده یهو که میگم -

 گفت رسی    ع مامان

س .خجالتیه خییل تارا - ه است   فشارش میشه لکنت میگت 

م . میفته   بیارم قند اب مت 

  کردم بغض

  میدادن ربط چت    همه به منو لکنت این

 عمو که خوبم من برین بگم کنم باز هامو چشم خواستم

  گفت
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 دخت   نزدی که حرف   ... بگو راستشو ...جان کیارش -

سه بیچاره   ترسوئیه دخت   گفتم که بهت .بت 

  گفت عصن   کیارش

  هللا بسم اول اخه دارم چکارش من ... من پدر نه -

  گفت عمو زن

 کیارش؟ مناسبه برات واقعا اما دارم دوست رو تارا من -

 لکنن   وقت یه . نداره هم بنیه .بزنه درست نمیتونه حرف

  ! بزنه حرف بد اونم نذاره اثر سوفیا رو زدنش حرف

  کرد روشن اتیش قلبم تو انگار حرفش

 گفت کیارش

 نیست الزم ! خوبه برام چ   میدونم خوب خودم من -

 . باشید نگران

  گفت رسی    ع موع

ون باهاش اصال نمیخوای اگه . کیارش ایرانه اینجا -  بت 

 نمیشه روم که من دیگه تارا رس رو بیفته اسمت .نرو

 . نه بگم بهشون
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 شکست بغضم دیگه

  جان اقا

 دار لکنت من

  ضعیف من

 داشته دوستم ایرادات همت    با میشه پیدا ییک مسلما اما

  دیگه باشه

 کردم باز گیجه رس با هامو مچش و چرخیدم کرخن   با

 نشستم تخت رو و نکردم نگاه کیس به اما

 رسید قند اب با لحظه همت    مامان

ون برید میشه بگم نا کردم جمع رو توانم  بت 

  گفت کیارش من قبل اما

 بزارید تنها رو تارا منو میشه -
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#۱۷ 

  میشدم الل ها وقت اینجور که من به لعنت

ون همه رفت    و کیارش به ادد رو قند اب مامان   بت 

  گفت و تخت جلو زد زانو کیارش

یس من از چرا -  ؟ میت 

 گرفت من سمت به رو قند اب

فت گیج رسم   مت 

  نکردم تعلل همت    برای

  گرفتم ازش رو لیوان

 خوردم کیم

 شد بهت   یکم حالم

  گفتم بهش کردن نگاه بدون و کشیدم عمیق نفس
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 ازدواج قصصصصد اصال من .بزززارین تنهام میشه -

 مناسب .بشم آشنا کسسسیس با هم نمیخوام . ندارم

 تنها ابد تا داااارم دوست اصال من .نیسسسستم هم شما

  بزاررررین تنهام میشه . باشم

  میگم دارم چیه پرتا و چرت این نمیفهمیدم

ین با و میگرفتم نفس موقع به چون اما  داشتم لکنت کمت 

دم حرف  بودم شوکه مت  

  شد تموم رفمح

 گرفتم جرئت

  کردم نگاه کیارش به

  بود خوشحال یا االن باید

  ناراحت یا

  حس ب   حن   یا

 ... اما

 انگار ازش و میکرد خایل منو دل تو که رنگ پر نگاه این

  نمیشناختم رو من سمت میشد پخش حرارت
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  من پای ساق پشت گذاشت رو دستش

 گفت و یدکش دست وار نوازش رو پام ساق پشت آروم

 دکمه بدنش که شده پیدا ییک ... ها سال بعد ... نمیتونم -

 ... ازت بگذرم نمیتونم ... بلده رو بدنم کردن روشن

  ندادم تکون رو پام دید وقن  

 رفت منم دیگه پای ساق

 نخوردم تکون من

  شدم خشک شوک و ترس از چون

 ب   میداد بهم عجین   حس که دستش گرمای هم شاید

  دنبو  تاثت  

  بودم شده خشک ترس از من اما

  تخت لبه سمت کشید رو من آروم کیارش

  بشم نزدیک بهش تا

  کشید عمیق نفس

  گفت و کرد نزدیک صورتم به اروم صورتشو
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  نمیگذشتم ازت من ... بودی هم الل ! خوبه که لکنت -

  تر نزدیک اومد یم رو صورتش میگفت که اینو

 لب رو گذاشت رو بشل یهو که کردم نگاهش شوکه فقط

  مکید و گفت دندوناش بت    رو لبم و من

  بود شده حبس نفسم ترس از مدت تمام

 و گرفتم نفس  .اومدم خودم به یهو کیارش گاز این با

 شم دور ازش تا عقب کشیدم رسمو

 دستش یه و رسم پشت دستش یه و اومد من با کیارش اما

  نشست کمرم رو

 نمیخواستم

  بشم بوسیده نمیخواستم

 ... بودم شده کیارش دست است   اما
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#۱۸ 

  نداشتم نزدیک خییل ارتباط کیس با هیچوقت من

  کنه بغلم که نداشتم صمییم دخت   دوست حن  

  بودم نکرده بغل بود وقت خییل رو هام خواهر حن  

  بود شده قفل بدنم

 بود کرده قایط وجودم تو چ   همه

  یخ هام دست !بود داغ درونم

 !خیس پام بت    ! بود خشک دهنم

م حال از دارم باز کردم حس   مت 

 افتاده فشارم باز

 بالخره که کیارش شونه رو گذاشتم کرخن   با دستمو

  گرفتم نفس من و برد عقب رو رسش کیارش

  کرد نگاهم
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 گرفت نگاهش نگراب   رد رسی    ع

  دستم داد دوباره رو قند آب و رفت عقب کامل

 خوردم کامل لیوانو مونده ته و گرفتم رو لیوان یخ دست با

  گفت کیارش و گرفتم نفس دوباره

  نکشیدی نفس چرا ندم؟ ادامه نگفن   من به چرا -

  گرفتم نفس فقط

دم نغچفس نفس جوری یه   بودم دوییده انگار مت  

 کردم نگاه هاش چشم و کیارش به

  گمم در رس

؟ داره دوستک  یعن 

  شهوته؟ همش یا

  داشت شهوت بوی طفق زد که حرف   که خودش

  گفت و گرفت دستش تو رو ام زده یخ دست کیارش

  نه؟ ؟ بود بارت اولت    -

 ... آره دادم تکون رس

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  زد محوی لبخند

  لبش سمت برد رو دستم

  گفت و بوسید رو انگشتام رو

 ... هست بهت حواسم دیگه ... یسر  اذیت نمیذارم -

 کردم نگاهش فقط

د داد رسم تو داشت ییک   مت  

  نمیخواد وبگ

 برو بگو

  شو دور ازش

 بزن داد

  بکش جیغ

 عواقبش از چون شاید بود ثابت و خشک من بدن اما

سیدم  روم همینجوری . بعدش نتیجه و و زدن داد از .میت 

 که منم ... رواب   دیوونه میگن بعد .گذاشت    ایراد و عیب

 ... بزنم حرف درست نمیتونم

 میشه داغ داره هام چشم کردم حس
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  پایت    انداختم ورسم

  هامو چشم نبینه کیارش

  شد بلند و بوسید رو ام گونه کیارش

  گفت آروم

ون میای -  ؟ بت 

 نه گفتم رس تکون با

  گفت و کرد خاموش رو اتاقم برق

احت پس -  فردا ...نشه مزاحمت کیس میگم ...کن است 

 .. دنبالت میام خودم

 

  کردم بلند رس اتاق تارییک تو

ون رفت و دمدی رو لبخندش   بت 

  بست رو در

  خودم تاریک اتاق و موندم من

  کردم پاک رو ام گونه و کشیدم دراز اروم
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 ...برد لذت من بوسیدن و لمس از وضوح به کیارش

؟ من اما   چ 

 گذاشتم پام بت    دستمو

 بود داغ فقط جا این بدنم کل برعکس

 ... داغ خییل

 

 

 

 

 

  

#۱۹ 

  ریخت اشکم و بستم هامو چشم

 میکنم؟ چکار زندگیم با دارم نم

 کردم؟ چکار حاال تا اصال
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  ... مدرسه

 ...دانشگاه

 ؟ خونه

  من کال
 
  کردم؟ زندگ

 جنگیدم؟ هدف   برای هیچوقت

 ... نه

 نکنم ناراحت رو کیس کردم سیع فقط من

  .نباشم زحمت کیس برای

  بدم انجام توانم حد در دادن من به ای وظیفه هر

  .میداشت نگه اینجا منو که بود کن کم توان این

 نیست؟ خودش دست که ادیم هر توان

  هست؟

  شد بیشت   اشکم

 بود قوی دخت   شخصیت داخلش که افتادم هاب   رمان یاد

  میگرفت رو خودش حق و
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 باشم اونا مثل داشتم دوست من

 بود سخت اما

  نبودم رفت    سخت راه آدم منم

 رفت    همه فهمیدم و اومد در صدای

  رسم رو کشیدم پتو رسی    ع

 کرد باز رو اتتقم در اومد مامان

ه حتما ، رسمه رو پتو گفتم   . مت 

  گفت و نشست تخت کنار اومد اما

؟ ... تارا -   خوب 

  ندادم جواب

  بده کنار اومد آروم پتو

  نذاشتم اما

 گفت نگران مامان

  ؟ کرد کاریت کیارش -

  گفت مامان که باز ندادم جواب
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ون اومد - ی تو این انگار ... بود جوری یه شحال بت   خت 

  بود

  گفتم کالفه ناخوداگاه

 !بزار تتتنهام حاال؟ شششدی رااااض    ! بوووسید مننننو -

 گفت عصباب   و گفت هین   مامان

 ازت اصال ... بوسه تورو گذاسن   چرا ... محرمت    نا شما -

  تارا نداشتم انتظار

 گفت و شد بلند تخت رو از حرف این با

 نکرد عقدت تا نذار ... نکن ارزش ب   براش خودتو ... تارا -

   ... ببوسه و بکشه دست بدنتو و تن

  کنار دادم عصباب   پتو

 گفتم و تخت رو نشستم

  ممممهمه؟ بررررات هممممت    فففقط -

 گفت و کرد گرد رو هاش چشم مامان

؟ پس -  تو تنش خدابیامرزت پدر نباشه؟ مهم میخوای چ 

 باشه حواست .بزنه دست بهت محرم نا گها  میلرزه قت  
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 و دست اما . نبود حساس پدرت رورسی رو ... ها تارا

  عقد بعد بزار بغل و بوس

  خندیدم عصن  

  گفتم شایک

  میفهههیم؟ ... بببوسید مممنو زززور ببببه -

  گفت و زد پوزخند مامان

ین فردا . زور ب   یا زور به -  حواست ... ببینت    خونه مت 

ون رفت ... میام خودمم وگرنه باشه   گفت شایک و بت 

 عقد ... میخوادت کیارش اگه ... میگم عموت به اصال -

 ... نیازه اسمتو ... هیچ   که نمیخواد ... کنت   

ون رفتم شدم پا  گفتم و بت 

؟ من نظر پس -  چ 

 باشم پرسیده عجیب سوتل انگار

  گفت و سمتم برگشت متعجب مامان

؟ تو نظر چ   -   !دادی بله دتخو  چ 

 نشنیدم درست کردم حس
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 زدم لب شوکه

  دادم؟ بله -

 

 

 

 

 

  

#۲۰ 

 کرد نگاهم سوایل فقط ماما

 بله دنبال گشتم رسم تو

 دادم؟ چ   بله من

  گفت مامان

   ...دادی بله گفت کیارش -

  گفت و کرد نگاه مت    به
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   ... گذاشت نشون برات عموت زن-

 مت    به هنگ

  مت    رو جعبه به

 کردم نگاه

 شد خم مامان

  گفت و برداشت رو جعبه

  ...بدیم پس نشون باید ... ندادی بله اگه -

  گفت و مبل رو نشست شوک با

س ... پشتتم من تارا؟ گفت دروغ کیارش -  نکن فکر ... نت 

 کل  ... ها مجبوری داریم عموت از رو زندگیمون چون

 ببینم بشت    اینجا بیا ... نیست مهم بدیم ندارمونم و دار

  چیه قضیه

 بودم ایستاده فقط من اما

  دادم؟ بله من 

 کردم انالت    رو ام احمقانه رفتار
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 و عیب ور من دارم لکنت من . بزاره تنهام گفتم کیارش به

 .باشم تنها میخوام . نمیخوامش  . کنت    ولم . ایرادم

  نمیگذشتم ازت بودی هم الل خوبه که لکنت گفت اونم

 نگفتم هیچ   من بعد

  بوسید منو بعد

  نگفتم هیچ   باز

  شم اذیت نمیذاره دیگه گفت بعد

 پایت    انداختم رس نزدم حرف باز الل منه

 دنبالم میاد گفت بوسید رو ام گونه

  بودم مرده خفه من

  ریخت اشکم

  دادم بله من

  رفتارم با

 سکوتم با

  حماقتم با
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 گفت شوکه مامان

؟ گریه چرا تارا -   میکن 

 شد بلند

  کرد بغلم اومد

  های های شد ام گریه

  گفت شوکه کامان

 االن کردن؟ اذیتت اوردن گت   یتیم بچه کرده؟ اذیتت -

نم زنگ   میکنم ادمشون مت  

  کرد رها منو

  گرفتم رو مامان دست که تلفن سمت بره اومد

  کرد نگاهم سوایل

 گفتم بغض با

  دادم بله خودم -

  کرد نگاهم گم در رس و ناباور

 مخود از
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 زندگیم از

  . جنگیدن از تر خسته .بودم خسته بودنم قدرت ب   این از

  بودم داده وا

  گفتم و کردم پاک اشکمو

 نکرد اذیتم ... دادم بله کیارش به من -

؟ گریه چرا پس -  میکن 

 بزنم حرف درست نمیتونم ... اللم که ... خودم دست از -

... 

 اتاق تو رفتم چرخیدم و گفتم اینو

 

  

#۲۱-۱ 

 شد بلند هالم های و کشیدک دراز تخت رو

  . بود جنگیدن سمت یه

  بود خودم اثبات
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  بود لکنتم وجود با خودم کردن ثابت و اجتماع تو رفت   

 مایل وضع و تحصیالت کردی با اماده ازدواج یه سمت یه

  بود داره خوب  

 دردرس ب  

 باشم خودم برای خونه تو کیشد باز

 مسلما و میشدن افهاض زمدگیم به نفر دو فقط

  میدادم رسویس کیارش به باید ها شب

  بود سخت

  بود اول راه از تر آسون اما

 بود ترسناک من برای

  اول راه ترسنایک به نه اما

 دادم فشار پاهامو

  .بود شده خیس هم کیارش به فکر با پام بت   

 میگفت رسم ته صدا اون باز

؟ غلظ چه داری  میکن 
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؟ بازی رو چاره ب   ممظلو  یه نقش میخوای  کن 

  بخور تکون

ه لیاقتت تو  بیشت 

؟ باشه رواب   کیارش اگه   چ 

؟ کنه اذیتت اگه  چ 

  داد کنار صدارو این درونم ترسو بخش اما

 غریبه شوهر خانواده نه

 غریبه های ادم نه

ه همینجوری  بهت 

  نداری رفتنم کار رس

 مییسر  کیارش خونه عروس دردرس ب  

 خارج بردت شایدم

  میخوای چ   گهدی

 ! دیگه خوبه خییل

  دارن حرستشو مردم
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 و شدم خارج نقیضم و ضد افکار از مامان صدای با

  گفت مامان

  دیگه؟ گفن   راست ... تارا -

ون بالشت از صورتمو  اوردم بت 

 اره دادم تکون رس و نشیتم

  گفت و کرد نگاهم تارییک تو مامان

 باشه؟ راحت خیالم -

  اره گفتم بازم

  گفت و کشید راحن   نفس

 رو عمو زن با افتادن در حوصله اصال ... خداروشکر -

  ... که میشنایس .نداشتم

  گفت مامان و دادم تکون رس

 ذفتت    فردا بوسیدت امروز بوده خارج کیارش ... تارا -

ون  ؟ یسر  بدبخت نکنه دیگه کار بت 

  گفتم و کردم اخم رسی    ع

 !!! مامان -
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  شد بلند و کشید ایه

 . ببوسه منو حن   فردا بزارم نمیخواستم قعاوا

  کشیدم دراز

ه گوشیم  خورد ویت 

 کردم چک

  گفت و بود فرستاده عکس کیل کیارش

 ببت    .فرستاده برام هارو قدییم خونه این عکس بنگایه -

  نکنیم حروم وقت فردا نظرت به جالبه کدوم

  نوشت کیارش که میکنم نگاه  چشم نوشتم براش

 تارا؟ شدی بهت   -

 

  

#۲۱-۲ 

؟   بهت 

؟ بهت     چ 
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  بود؟ قسمت کدوم منظورش

 نوشتم براش

 است؟ خونه کدوم رو نظرت تو . مریس ... آره -

  کنم عوض رو بحث مثال خواستم

  نوشت کیارش اما

 بود ات تجربه اولت    چون ؟ نگرفت درد که اینا دلت زیر -

سم  باشه کرده قفل بدنت میت 

 کشید تت   پام بت    و دل زیذچر کیارش حرف از

  نوشتم و گزیدم لب درد با

  نزنیم حرف موردش در میشه .خوبم -

  باشه نوشت فقط

 نگفت هیچ   دیگه

 شد ناراحت انگار

 گفتم دوباره

  پسندیدی رو خونه کدوم نگفن   -
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  نوشت و کرد ریپالی ها عکس از ییک به

ات یکم -  ... نزدیک هم بزرگه هم اما ... میخواد تعمت 

 کردم باز رو عکس

ی حیاط یه  بود بزگ پر پایت  

  بود بزرگ

  . وسطش عمق کم قدییم حوض یه با

  بود دوبلکس ساختمون

 داشت بزرگ تراس یه باال ژچطبقه

  بود هم خونه داخل عکس

، پایت    طبقه خونه و نشیمن پذیراب    خواب اتاق یه و اشت  

 خواب اتاق تا سه باال طبقه

  عمال بود بزرگ خییل

 میشد پولش خییل باید

 گفتم ها عکس بقیه به کردن نگاه بدون

 درسته؟. بشه باید سازی باز اما ...خوشگله خییل -
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  بود قدییم خییل خونهه چون

ه و ها در  که بودن بزگم پدر خونه شبیه ها دستگت 

  نمیکردم کار هیچکدوم

  نوشت کیارش

 دو .میکشه طول چقدر سازیش باز ببینیم باید ... آره -

  خوبه شه جمع یا هفته

  نوشتم و پرید باال ابروهام

 سنگ رو  ما حیاط اومدن .نیست ممکن که هفته دو -

 کشید ماه یه  کت   

  نوشت و فرستاد برام مغرور لبخند شکلک کیارش

  کنم مجبورشون چطور بلدم من -

 افتادم اش بوسه یاد حرفش این با

  بلدی ها چت    خییل تو اره

  نوشت کیارش و کشیدم عمیق نفس

 نداری؟ که درد ... نگرانتم واقعا من ...تارا -

 کشید تت   پام بت    دوباره حرفش از

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 نوشتم فکر بدون عصن  

یس یه .ندارم درد نزب   حرف موردش در خدا به -  یه میت 

 میشه بد

 شدم پشیمون فرستادم تا

  بود خونده کیارش اما

  نوشت برام

  میکنم درستش فردا .عزیزم میخوام معذرت -

 شدم جمع خودم به باز حرفش از

  فردا

 ؟ میکنه درستش

 اخع؟ چیو

؟ یعن   اصال   چ 

 بخت   شب نوشت که بودم نداده جواب هنوز

  کنار گذاشتم گویسر  و بخت   شب نوشتم منم

 شد مرور بوسمون صبح تا اما
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 کالس رفتم زور به

  نفهمیدم هیچ   کالس تو

ون دانشگاه از اومدم م تاکیس بت   دیدم عمو ماشت    که بگت 

. 

 دوبل دانشگاه در جلو درست بود اکچومده کیارش

  بود ایستاده

  بود کرده ترافیک هم کیل

 گفتم و شدم سوار رفتم زود

 ایستادی جا بد -

  گفت و کرد سالم

 ببین   منو میخواستم اما ... میدونم -

 ؟ نزدیزنگ چرا بهم -

 گذاشن   جا خونتون گوشیتو -

  بهم ادد خودمو کویسر  حرف این با

 کردم تشکر و گفتم ارویم اوه
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 نداشت قفل گوشیم

سیدم  باشه کرده چک گوشیمو میت 

  نبود گوشیم تو خاض چت   

 نداشتم خوب   حس بازم اما

  . کردم گوشیموچک

 نداشتم جا هیچ جدیدی ویام

  تلگرام های کانال تو جز

 بخونم رو میخوندم روز هر که رماب   جدید قسمت رفتم

 گفت کیارش که

 رفیق   و دوست هیچ واقعا یا بودی؟ کرده پاک هاتو پیام -

 نداری؟

 

  

#۲۲ 

 گفتم و کیارش سمت برگشتم شوکه
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 کردی؟ چک گووووشیمو -

 گفت و داد تکون رس

  !بشناسمت بیشت   میخواستم ... اره -

 من میاد خخخخوشت تو .شخصیه وووووسیله گویسر  -

 کنم؟ چچچچک گوشیتو

 برداشت گوشیشو فرمون پشت از

 گفت منو دست داد

  کن چک ...رمزشه ۴۵۴۵ -

  گرفتم ازش و کردم نگاه گوشیش به هنگ

  کردی پاک گوشیتو تو خب بگم نشد روم

سیدم تازه   بخونم سابقشو زن پیام بزنم قفلشو میت 

  گفتم و بهش دادم پس رو گویسر 

 .کنم چک گوشیییتو ندارم دوووست من ...نمیییخوام -

 ... نکن چچکچ گوشیمو للللطفا هم تو

 گفت    و پنجره سمت کردم رومو
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 ...ندارم صصصصمییم دوست ... دارم دوست مممن -

 .نیستم بقیه ششششبیه چون

 گفت کیارش

  خوشگیل خییل تو اره -

 زدم لب

 نننداره حوووصله کککیس ...ددارم لللکنت و مممرسین   -

 .شه تموم مممن ججججمله کککنه صببت  

  گفتم لکنت با رو هجمل این وخچحشتنایک طرز به

  گفت و کرد مکنر  کیارش

 دارن خیلیا نیست خاض چت    لکنت .نباش بت    بد انقدر -

. 

  گفت و کرد پارک رو ماشت   

  میشه خوب هم درماب   گفتار با -

 شد پیاده

 گفتم و شدم پیاده منم

  نننشد که من مممال -
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  گفت کیارش که بنگاه دفت   سکت رفتیم هم با

  کن   حل باید اونو .است دیگه چت    تو تلکن علت شاید -

 و شاید دادم تکون رس فقط شدیم بنگاه در نزدیک چون

 نزدم حرف

ون من   میشدم الل عمال ها غریبه جلو و بت 

  شدیم وارد

 کرد سالم کیارش

  کردم سالم لب زیر منم

 به داد رو خونه تا ۳ کلید . بود عمو قدییم دوست بنگایه

 شاگردش .ببینیم بریم دمونخو  خالت    گفت و کیارش

ه مارو نیست  بده نشونمون بت 

 شدیم ماشت    سوار برگشتیم

  بود افتاده جونم تو بدی اضطراب اما

 تکرار دیشبش حرف و کیارش و من و خایل خونه رسم تو

 میشد

سم بکشم اروم و عمیق نفس کردم سیع  .شه کم است 
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 میکن   اشتباه داره میشد تکرار مدام که ذهنم تو صدای

  در یه جلو کیارش و زدم پس رو
 

  ایستاد داغون پارکینیک

 گفت اروم

یزه داره که این -   مت 

 شدیم پیاده و دادم تکون رس

  تو رفتیم و کرد باز رو در

 نیمه خونه یه و درخت و دار کیل با بزرگ حیاط یه

  داخلش شده تخریب

 گفت و زد پوزخند کیارش

 . بریم ...مخروبه ! چیه این -

  بود کیارش با حق

   ماشت    تو برگشتیم

  کرد روشن رو ماشت    کیارش اما

  گفت اروم و من سمت چرخید

 ... دردت مورد در راسن   -
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 نگاه کیارش به و بود خونه در به همچنان من نگاه اینکه با

  نکردم

 هم به پاهامو اراده ب   و کشید تت   پام بت    باز حرفش با اما

  کردم جفت

 نزنیم حرف شمورد در بگم خواستم

  گفت و من پا رو گذاشت رو داغش دست کیارش اما

 !! داری درد االنم پس -

 

 

#۲۳ 

 سوختم کیارش دست گرمای از

 گفتم و کشیدم عمیق نفس به اما

 ... ایرانه اینجا -

 گفتم و گرفتم تقریت    بود هت    که دیگه نفس یه 

  نخورده لهم نامحرم دست که ایرانیم دخت   یه من -
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  گفتم و کشیدم کنار کیارش دست زیر از رو پام

 مممیشم ااااذیت ... ننننکن   لللللمسم میشه -

  داد تکون رس کیارش

  گفتم و برگردوند رو روش اخم با اما

اتون ااااگه -  حرف مووردش در ... مهمه منت    دددرد ببت 

نید  . ننننشه ببببدتر کککه ننت  

 بست رو هاش چشم کیارش

  گفت و کشید عمیق نفس

 خودت هرجور اما ... شه بهت   کنم کمک خواستم فقط -

  راحن  

 افتاد راه و گرفت عقب دنده حرف این با

  بینمون بود سکوت بعدی خونه تا

 زدم حرف بودم خوشحال

  اما

 بودم ناراحتم
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 چ   از نمیدونستم دقیقا

 کیارش اخم از شاید

  نمیدونم

  نداشتم خوب   حال بود هرچ  

  بود شده تر بلند ذهنم ته صدای

 تارا نکن

  نکن کارو این زندگیت با

 که مرد یه زن نرو. بساز زندگیتو خودت بکش سخن   یکم

  نشو نمیشناسیش

  در یه جلو کیارش
 

 پیاده رسی    ع و کرد پارک دیگه پارکینیک

 شد

  گفتم حرص با و کشیدم عمیق نفس

 .شه تموم میخوام فقط کن ... بسه -

  شدم پیاده منم زمزمه این با

  کرد باز رو در رشکیا
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 داخل رفتیم

  بود قدییم که در خالف بر

  بود بهت   خونه

  بود بهت   عکس از ساختمون حوضو و کاری باقچه

  گفت و زد قدیم کیارش

  میشه جور روزه سه دو سازیحیاطش باز -

 دادم تکون رس

 کردیم نگاه رو خونه و باال رفتیم رسش پشت

 میخواست رنگ و بود تمت    دیوارا

 میشد عوض باید ها در و ها پنجره اما

 باال طبثع رفتیم

 بود بزرگت   که شدیم اتاق یه وارد

 داشت بزرگ تراس یه و داشت پتجره حیاط به رو

  گفت و کرد نگاهم کیارش

  چیه؟ نظرت -
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  خوبه خییل -

 شد عوض نگاهش رنگ

 ازش تا ایستادم تراس به رو پنجره سمت رفتم رسی    ع

م فاصله   بگت 

 ... اما

 اومد رسم شتپ

 

 

 

 

 

  

#۲۴ 

  تراس رو برم تنم پشت اومد اگه بودم اماده

 پنجره دیگه سمت اومد اما
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ون به رو  گفت و ایستاد بت 

  خودمونه خواب اتاق مناسب اینجا -

  زمت    رو افتاد مستقیم ام سینه تو از قلبم کردم حس

  نیاد در ازم صداب   هیچ کردم سیع اما

ون اروم رو نفسم  سمتم چرخید کیارش و دادم بت 

  میکرد سنگین   من رو نگاهش

  پرسید آروم

؟ -  موافق 

 نمیشد بیخیال انگار

 گفتم و دادم قورت رو تلخم دهن اب

  بله -

 کن نگاهم پس -

 نیم و بود شده سفت که بود مهره و پیچ از گردنم انگار

  چرخید

  گفت که کیارش سمت چرخید رسم سخن   به
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 سختته؟ انقدر چرا  -

 گفتم و گرفتم نفس

 ! روزه دو تازه چون -

  پرد باال ابروهاش

 گفت و کشید موهاش تو دسن  

 !گذشته سال دو مثل من برا چرا ... توئه با حق -

 شد گرد هام چشم

  چرخید کیارش اما

ون اتاق از که حایل در فت بت   گفت مت 

 . میکشه طول بیفتم روال رو تا ...عصبیم خییل -

  رفت پایت    ها پله از کرف این با

 کردم نگاه خایل اتاق به

 ؟ شم لخت کیارش با اینجا قراره من یعن   دیگه وقت چند

 داد دست بهم تهوع حس و پیچید دلم فکرش از

 کشید تت   پام بت    هم همزمان
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  گریه زیر بزنم داشتم دوست

  خدایا

  میکنم غلظ چه دارم نمیدونم اصال من

  کنه کمکم

 پایت    رفتم ها پله از رسی    ع فکر این با

یم کردم فکر  ببینیم رو بعدی خونه مت 

ه گفت و خونه رسوند منو کیارش اما  تا عمو دنبال مت 

 بخرن رو خونه

 رفت و کرد خداحافظ   اما داخل بیاد کردم تعارف

 هست    خواهرام دیدم شدم خونه وارد

سیدم اتفاقاتو کل باشه تلویزیوب   رسیال یه انگار  در میت 

 کیارش که ای خونه برای و میکردن بحث موردش

 . داشت    ذوق بخره میخواست

م ارامش یکم و اتاق تو برم شدم بلند من  ترانه که بگت 

  گفت
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وی همت    با میکرد فکرشو گ -  چنت    تارا ، ها بازی مت  

 بیاد پیش براش موقعین  

  جام رس ایستادم شوکه حرفش از

 گفت رسی    ع مامان

  ! ترانه -

 گفت و خندید ترانه

  آرزوشونه خیلیا عاواق -

  گفت که سمتش برگشتم

ید بار یه سایل داره المان اقامت طرف -  خونه .المان مت 

 ... دانشگاه استاد .تهران وسط ویالب  

 گفت و خندید خودش

 !بیاری بچه تا بیسر  پاره نیست الزم داره هم بچه تازه -
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#۲۵ 

  خندید ترمه حرفش این از

  گفت و ترانه شونه رو زد

 ! مزیته آخه این رست بر خاک -

 خورد رو اش خنده مامان

  کشیدم آه

 اتاق برگشتم

 نداشتم بحث حوصله اصال

  کرد ابرو حفظ ترانه االن میدونستم

  نگفت

 ! لکنتت این با

  نشستم تخت رو
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 کردم نگاه خودم به دیواری کمد آینه تو

  نبود کوتاه انقدر اگه قدم

  بود خوب صورتم

 ! نکنم باز نموده تا لعنن   اما

  میکنه خراب چیو همه لکنتم بزنم حرف بازکنم

 کشیدم دراز

 شدم جمع خودم تو

 تارا بیخیال

 ... نیست مهم لکنتت گفته که کیارش

  شد خایل دلم تو یهو

 .نمیشناسه که تورو ... گفت چ   یه بود شهوت درگت   اون

  ... میکنه ولت شه ست   بعد . کردی تحریکش گفت فقط

  تخت رو نشستم کرد بد حالمو انقدر فکر این

  بیارم باال میخوام کردم حس

 آوردم باال جدا و رسویس تو دوییدم
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 گفت و پیشم نگران اومد مامان

؟ -  شده؟ چ   خوب 

 گفت ترمه

یس باز .مامان بده بهش ارامبخش -   شده است 

 شستم صورتمو

 شد تر بد حالم ترمه ازحرف

 بود درست حرفش اینکه بخاطر بیشت  

س این  ... لعنن   است 

  اتاق تو رفتم

  اومد قرص با مامان

  گفتم کالفه

 خوبم فعال مت    رو بزار -

 ببینم بخور نیسن   خوب -

 نیست دیگه راه فهمیدم که انداخت بهم اخم یه

 خوردم رو قرص
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 گفتم مامان به و درازکشیدم

 ... لطفا ببند هم در -

  در چارچوب تو رفت مامان

 کرد خاموش رو برق

  پرسید و نبست رو در اما

 ؟ تارا -

  کردم نگاهش

  گفت و داخل اومد دوباره

 ؟ نمیکنه که اذیتت کیارش -

یس اینو چرا بگم خواستم  میت 

  گفت و ترانه قدییم تخت رو نشست اما

 نگرانتم همش من ... نداری زبون تو -
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#۲۶ 

  چیه منظورت اذیت بگم مامان به میخواستم تازه

 بگم کیارش تاررف از یکم

 گفتم کردمو اخم. شدم عصن   باز زد که رو حرف این اما

 حححقم دددارم زبون انققدر ... نننباش نگران شششما -

م رو   بگگگت 

 گفت و زد لبخندی مامان

 کردی راحت خیالمو ... خداروشکر -

ون رفت و شد بلند   بت 

  کشیدم ایه

 رسم رو کشیدم پتو

  یا بود قرص اثر نمیدونم
 

  خستیک
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 خوابیدم و شدم مشکالت به کردن فکر بیخیال

 شام برای کرد صدام مامان

 خوابیدم صبح تا و نشدم بلند اما

 شدم بیدار خواب از ست   دیگه صبح ۷

 حال در مامان دیدم دانشگاه برم شستم رو روم و دست

خونه بساب و بشور  .است آشت  

 گفت دید منو تا

 ؟کیه تا کالست .شدی بیدار زود خوب چه -

  ۱۲ تا -

 اینا عموت شب ... بیا بعد آرایشگاه برو بعدش خوبه -

  خواستگاری رسیم بیان میخوان

 گفتم شوکه

 ننننیست؟ ای ععععجله خخخخییل ماممممان -

  .تتتتازه شده روز سسسسه

 نبود منطق   رفتارشون واقعا

 گفت مامان
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 .مبشناسیم همو که ما میگه .گفتم عموت به منم -

 بشت    محرم که بشه رسیم .مطمینه میگه که هم کیارش

 بایسر  راحت هم تو

  موند باز دهنم

  کرد ول رو سینک مامان

  گفت منو سمت اومد

م دیدم کردم فکر بعد من البته -  حرف بالخره .هست بهت 

نن حرف زیاد اینجا .نباشه پشتتون حدیث و  و در همه مت  

 !ای کوچه این مجرد تنها تو به کردن زوم االن همسایه

 گفتم و چرخوندم چشم

 ...هوووایه ههههول جوری ییییه ... نیست طططبییع -

 . ددددیگه هفته بگگگگو عععمو به بزن ززززنگ

 گفت و کرد اخم مامان

 نمیشه روم من بزن زنگ خودت -

ون حرص با نفسمو   اتاقم برگشتم و دادم بت 

ون زدم شدم حاض   زود  بت 
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  بود مخم رو خییل مامان

 کردم چک گویسر  و شستمن اتوبوس تو

  بود داده پیام کیارش

وع سازی باز فردا از .شد اوگ خونه .تارا سالم -  میشه رسر

ه  ای هفته ۲ احتماال   نداری؟ مشکل که تو . حاض 

  کردم پوف  

سه من از که بدم انجام قراره من انگار  نداری؟ مشکل میت 

  بود نوشته بعدش پیام رفتم

 صحبت بابا با ... اینا و ممحر  نا قضیه اون به راجع -

 شب فردا ... نبود بهش حواسم اصال ببخشید ... کردم

  !کنیم صیغه میایم بایسر  موافق

  لرزید دستم صیغه خوندن از

 پایت    میفتاد داشت گویسر 

 شد قفل مغزم

 ! صیغه

  بعد پیام رفتم رسی    ع
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  بود نوشته

س در میاد بدم -   نیسن   دست 

  پیامش از .خوردم جا

  بود تر هربونم قبلیا

  اینجوری سوم دفعه اما

 گرفتم نقس چندتا

 کردم جمع رو فکرم

  نوشتم کیارش برا

ی خودت خوابم من که مریس ... بودم خواب من -  و میت 

 میدوزی

 زد زنگ که نکشید ثانیه به شد سند که پیام

 

 

 

 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 

  

#۲۷ 

 خوردم جا

  ندم جواب خواستم اول

 نداری بونز  گفت که افتادم مامان حرف یاد بعد

  دادم جواب همت    برای

 ... الو -

  گفت برگشت علیک نه .سالم نه

 کنم اوک بود قرار که خونه دوختم؟ و بریدم چیو من -

 ماشت    تو خودت که هم محرمیت !کردی موافقت

؟   گفن 

 کرد مکث

 گفتم و گرفتم نفس

 ... سسالم -
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 کنم جمع فکرمو که کردم مکث

 من مکث همت    تو اما

ون حرص با رو شنفس کیارش  گفت و داد بت 

 فکر ... میکردم دعوا دالرا با داشتم ...ببخشید ...سالم -

ه کنم   عصبیم االن بزنیم حرف بعدا بهت 

  کرد قطع خودش حرف این با

  کردم نگاه گویسر  به هنگ

  کرد قطع شد خوب

ایط این تو خودم توضیح واقعا چون   .بود سخت رسر

 بزنم حرف نداشتم دوست اصال تاکیس و اتوبوس تو

 داد مسیج کیارش

 کرد؟ ناراحتت چ   -

 نوشتم براش

 ؟ عجله انقدر چرا . تر اروم یکم ...شما عجله -

 نداد جواب
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  دانشگاه بودم رسیده منم

 کالس رفتم کیفم تو گذاشتم گویسر 

 نوشته کیارش کرددیدم چک گویسر  شد تموم اولم کالس

 .چشم بعد به این از باشه

  دمز  لبخند ناخوداگاه

 کرد توجه حرفم به شدم خوشحال

 شده کنسل شب صیغه اینکه خیال با و مریس نوشتم

  خونه برگشتم و نرفتم آرایشگاه

 . وضعشه چه این شد شایک مامان خونه رسیدم تا 

 چشم گفت اونم و گفتم چ   کیارش به کردم تعریف براش

  گفت متعجب مامان

  نمیان؟ االن یعن   -

  گفتم و مبل رو نشستم

سم کیارش از بزار -   بت 
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 اومدم دانشگاه از تازه من .سالم .نوشتم کیارش برای

 یا بیاید قراره شب همچنان شما االن پرسید مامان . خونه

  نکنیم عجله شد قرار چون نه دیگه

 همه به بابا ... تارا میایم امشب . داد مسیج رسی    ع کیارش

 اصال .رمدا هواتو من بعدش اما  . نیایم اگه ضایع . گفته

 . نباش نگران

  باشم کیارش هویل هول رفتار نگران نمیدونستم

  قولش یا

  گفت مامان

 میان؟ شد؟ چ   -

 آره دادم تکون رس

  گفت و شکفت گلش از گل

 بردارن خانمانه بگو ابروهاتو آرایشگاه برو پاشو ... پاشو -

ستانیا بچه شبیه اینجوری  شدی دبت 

 . انداخت بند رو ورتمص ارایشگاه رفتم مامان زور به

ونه گفتم ابرومو ه دخت    نداشتم دوست نازک ابرو . بگت 
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 کرد غر غر مامان بارچز خونه برگشتم

 نکردم توجه اما

  حمام رفتم

 کردم نگاه لختم بدن به حمام آینه تو

 تصور کنارم رو کیارش لحظه یه و بود دورم باز موهام

  کردم

  ببینه رو بدنم که

  بزنه دست مها سینه به بخواد

س دوباره فکرش از  داد دست بهم تهوع حس و گرفتم است 

ل خودمو تونستم تالش و عمیق نفس کیل با  و کنم کنت 

  نیارم باال

  کردم نگاه آینه تو نه دیگه اما

  کردم تصور رو کیارش نه

ون رفتم و گرفتم رو دوشم زود  بت 
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#۲۸ 

 موموها امشب گفت و کشید سشوار موهامو مامان

  نبافم

 باشم تووجه مرکز نداشتم عادت من

سم میان من برا دارن که شب به فکر  میکرد بیشت   رو است 

  میداد بهم تهوع و

  بود صاف و باز کامال ها مدت بعد موهام

  مرتب صورتمم

اهن یه  . پوشیدم ساپورت با رب  ع سه آستت    پت 

 نامحرم حن   نمیذاشتیم رسی رو فامیل جلو ما
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  بود پوشیده زیادی حدود تا لباسمون اما

  اومدن ترانه و ترمه

  کن ارایش که من جون به افتادن

  کشید چشم خط برام ترمه

  زدم لب رژ و ریمل و گونه رژ یکم خودمم

  بود خوب

  نبودم خودم اما

  بودم تر رنگ ب   خودم

 . بودم شده رنگ پر تارا یه جوری یه

 که میکردن حثب من مو مدل مورد در داشت    ترانه و ترمه

  گفت مامان و شد زده زنگ

  اومدن .... کنید ولش ... بسه -

  راحت نفس و کشیدم اه

  باز باف   نشهو پف که زدم بافت یه موهامو روی
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 اتاق تو همچنان من و میکردن علیک سالم داشت    همه

  بودم

  اومد یم ادم کیل و عمه عمو و کیارش صدای

سم   بود شده بیشت   است 

 کشیدم عمیق های نفس

  گفتم لب زیر

  بله یه بعد کن   سالم یه باید فقط تو
 

س بیک   نت 

  بود عرق خیس دستام اما

  گفت ذوق با شد پیدا در قاب تو سوفیا یهو

  سالم -

  گفتم و زدم لبخند دیدنش از

؟ بازی ها بچه با میخوای ... عزیزم سالم -  کن 

 وت اومد خوشحال و افتاد خواهرم های بچه به نگاهش

  تخت رو نشستم منم

  شدم اروم یکم شدم ها بچه کردن بازی گرم رس
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  گفت و در قاب تو اومد مامان

 ؟ میکنیم صدات داریم نمیشنوی ... تارا -

 ریخت قلبم

 گفتم و ایستادم صاف رسی    ع

 کنم؟ چکار االن -

  گفت مامان

  . بشت    کیارش کنار کن سالم بیا هیچ   -

ون تمرف مامان رس پشت و گفتم چشیم   بت 

  ریخت دلم دیدم جمعیتو اما

 نشستم کیارش کنار خایل جای تو و کردم سالم رسی    ع

 . بود پر سالن

  بودن هم داییم و خاله

 نشسته بودن چیده خوری نهار مت    های صندیل تمام

  بودن

  بود رسیم خواستگاری انگار
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  !من قد نزدیک  بود مت    کنار بزرگ گل سبد یه

  کردم سالم فقط من

  بود پایت    رسم

 نکردم نگاه کیس به

  پرسید آروم کیارش

  ؟ تارا خوب   -

 . آره -

 میلرزه؟ دستات چرا پس - 

  زدم لب کردمو قفل هم تو دستامو رسی    ع

  نمیلرزه دیگه -

  گفت و خندید آروم کیارش

 ... خوبه -

 گفت عمو که زدم لبخند خودمم

 های صحبت رساغ بریم دیگه ... خانم عروس اینم خب -

 ؟ موافقید ... اصیل
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  گفت داییم و بفرمایید شما هرچ   گفت مامان

 بگید خودتون از میشه کیارش آقا -

 

 

 

 

 

 

#۲۹ 

 گفت و کرد صاف رو گلوش کیارش

ای من ... گفته بابا هارو گفتن   ...بگم چ   واال -  دکت 

 میکنم تدریس دانشگاه  .دارم آلمان اقامت .دارم کامپیوتر

 تدریس ایران ماه ۶ دارم دوست اما ارمد استادی پوزیشن

 رو مادرم و پدر با بودن فرصت هم که المان ماه ۶ کنم

  . رو سمت اون امکانال هم باشم داشته

  گفت داب   و کرد مکث کیارش

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  نمیگید سابقتون ازدواج از -

  گزیدم لب

  گفت کیارش

 باشن جزییاتش جریان در همه کنم فکر -

  نه بگم میخواستم

 ندارم خت   من نه

 چرا نمیدونم اما گرفن   طالق میدونم فقط

  گفت و کرد مکنر  داب  

 تارا گردن به پدری حق اما شماست پدر درسته اقا حاج -

یف میخواید شما گفت زد زنگ که خواهرم .  داره هم  ترسر

 کیس چه .شدیم خوشحال واقعا ما تارا خواستگاری بیارید

 ورودش . سنه کم و ربهتج ب   تارا واقعا اما ؟ شما از بهت  

  به
 
 . کننده نگران یکم شما بچه یه وجود با متاهیل زندگ

 گفت رسی    ع عمو زن

 و آب از بچه این تازه .هستیم ما نیست    که تنها دست -

 .... اومده در گل
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  بود پایت    رسم

  بود بدی حس

 ازدواج مورد در میکت    صحبت دارن

  نمیشناسیم همو درست هنوز ما وقن  

 گفت و کرد تایید عمو زن حرف عمه

 داری؟ مشکیل بچه با تو جات تارا ...هستیم ما بله -

  خوردم جا

سم و لکنتم این با من  میتپنستم نه یا بله جز چ   است 

  بگم؟

 رسی    ع مامان که کردم نگاه عمع به کردم بلند رو رسم

  گفت

ینه بچه بالخره داره دوست رو جون سوفیا هم تارا -  شت 

 از تنهاب   زیاده مسئولیتش مسلما اما همیکن باز جاشو

 . نیاد بر پسش

 داشتم قبول مامان حرف هم

منده هم   خودم نزدم حرف بودم رسر
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  گفت آروم کیارش

  ... تارا -

  گفت که کردم نگاهش نکران

 خودت بزن حرف -

 گفت لحظه همت    هم داب  

؟ نظرتو نمیخوای جان تارا -
 

 بیک

 گفتم رسی    ع و گرفتم نفس

 . گگفتگ مامان -

  گفت عمو و داد تکون رس داب  

 دو . خریده حافظ خیابون تو ویالب   خونه یه کیارش -

 سلیقه به ها بچه هم بعد ... داره سازی باز هفته

 مایه۱ احتماال کت    کامل رو خونه و بچیت    خودشون

 ... بکشه

  گفت و داد تکون رس عمو زن

 نظرم به دیگه ماه ۲ باشه عقد تاری    خ ...میشه بیشت   -

 ... خوبه
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 گفت داب  

 محرم بعد بزاریم محرمه دیگه ماه دو -

  گفت کیارش یهو

 ۴ ایل ۳ از بیشت   ها کار و خونه ... محرم قبل باشه -

 نمیکشه هفته

 

 

 

 

#۳۰ 

 مضطرب هم کشیدم خجالت کیارش حرف این از هم

  شدم

 گفت داب  

 نرسید شاید خب عجله چرا -

  گفت عمو
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 نیست ارهاستخ حاجت خت   کار در -

 گفت کیارش

  برگردم تارا با میدم ترجیح آلمان برگردم باید چون -

 ریخت دلم دوباره

  خدایا

  میکنم؟ چکار زندگیم با دارم من

  شم بلند دلممیخواست

 اتاقم تو کنم فرار

ون دیگه کنمو قفل در  نیام بت 

  گفت داب  

 نیست مشکیل که اینجوریه اگه -

  گفت عمو

 . ها بچه برا بخونیم هیکماه صیغه یه پس -

 . زدن چنگ انگار رو دلم و اختیارید صاحب گفت مامان
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 و کردن کشخص مهر یه .چطوریه داد توضبچیح عمو

 بلند عمه گفتیمو قبلتوم کیارش و من . خوندن رو صیغه

ین   سد   کنه تعارف شت 

  بود خایل دلم تو

ین     دسن   پیش رو گذاشتم و گرفتم لرزون دست با رو شت 

  میارم باال بخورم ونستممید

ین   کیارش  گفت و خورد شت 

  تارا بخور -

 گفتم اروم

 .دارم تتتهوع -

 که سمتش برگشتیم عمو زن صدای با و نگفت هیچ  

 گفت

 همه ها بزرگت   که حاال کنیم مشخص هم عروس مهریه -

  هست   

؟ انقدر ورا  که گریه زیر بزنم داشتم دوست  هولت  

  عجله انقدر چرا
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سممی من  .ت 

 .ازدواج از

 . رابطه از

 ! کیارش از

 بزنم حرف نمیذاشت زبونم اما

 گفت بلند ترمه

 باید هم تارا برای ...بود سکه تا ۵۰۰ ترانه و من مهریه -

 شیم ست باشه ۵۰۰

  خندید حرف این با

  کرد نگاه کیارش به عمو زن

 گفت و کرد نگاه من به کیارش

 بخواد خانم عروس که چقدر هر -

 گفتم و کردم تر لبمو التخج بل

 ... نداره فرف   -

 گفت عمو
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م بگو ... داره فرق معلومه -   دخت 

وع دستم   لرزیدن به کرد رسر

 گفتم رسی    ع اما

 ۵۰۰ همون -

 رفت من رو از ها نگاه و گفت    ای مبارکه همه

ای رس رفت بحث و گرفتم نفس منم   دیگه چت  

  گفت گوشم تو آروم کیارش

 کنیم حبتص هم با تنها باید -

 

  

#۳۱ 

  کردم نگاهش نگران

  بود آروم اون اما

  میداد کالفگیش از نشون فقط هاش چشم

  زدم لب
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 االن؟ -

  آره داد تکون رس

  گفتم اروم

  میکت    بازی دارن من اتاق تو ها بچه -

ون خسته نفسشو   گفت و داد بت 

 ... لعنن   -

  گفتم و کردم نگاهش نگران

ی -   شده؟ چت  

  گفت حظهل همت    عمه

ی با ؟ میگت    چ   داماد و عروس - ؟ موافق چت     نیستت  

 زد چنگ ییک  انگار خودمون به داماد و عروس شنیدن از

  ام معده به

  گفتم آروم و شد غلیظ دهنم اب

  میارم باال دارم -

  شدم بلند رسی    ع
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  رسویس رفتم

 کردم قفل رسی    ع رو در

 کردن قطع رو بحث یهو همه

  شد سکوت سالن

 نیارم باال خدایا کردم ماسالت

  شد خایل کال ام معده و زدم بد عوق یه اما

  شنیدن رو زدنم عوق صدای بودم مطمت   

  موندم توالت رو خم حال همون تو

  چرا

 افتضاحم انقدر من چرا خدایا

نه عوق خواستگاریش وسط گ   مت  

  رسویس در به زد ییک

 مامانه کردم فکر

  بود کیارش صدای اما

  خوب   ... جان تارا -
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  گفتم و کردم باز رو آب

 ... خخخوبم ... بله -

 دادم فشار هم به هامو چشم

  ریخت اشکم

  شد بلند دوباره سالن تو صحبت صدای

  شستم رو دهنم و دست

  نده بو دهنم زدم مشواک

 کردم نگاه خودم به آینه تو

 بود شده پخش که جاهاب   و کردم مرتب رو ارابچیشم

  کردم پاک

ون رفتم و گرفتم سنف  بت 

  بود رسویس در جلو کیارش

  کرد نگاهم نگران

  گفتم آروم

  خوبم -
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  سالن سمت برم خواستم

  گفت و مامان اتاق سمت برد منو گرفت دستمو اما

  بگو راستشو خدا رضای محض ... تارا -

  شدیم اتاق وارد

  گفت و بست رو در

 ؟ نه یا هسن   چ   همه موافق تو -

 

  

#۳۲ 

 هامو حرف نمیتونستم درست ریلکس حالت تو که من

 بزنم

س از حجم این تو   نمیشد باز زبونم اصال است 

 آره دادم تکون رس

  گفت و کرد اخم کیارش
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س از تو ... تارا -  چرا ! نیست طبییع این !آوردی باال است 

 
 

 کنیم حلش بتونیم شاید ؟ نگراب   چ   از نمییک

  گرفتم نفس

دم حرف باید   مت  

 شد بسته و باز دهنم اما

  نیومد در صدام

  گفت کالفه کیارش

 ... تارا -

 گفتم و بستم هامو چشم

سم - سم تتتغت   از فقط مممن ... میت    مممیت 

  گفتم و کردم نگاهش کردم باز هامو چشم

سم چچچ   همه ازز من .... راااستش -  جمع تو از ... میت 

 با رابطه از ... بودن توجه مرکز از ... ازدواج از ... بببودن

سم چ   همه از من ...من ... تو  مممیدونم اما .... مممیت 

 ... موافقم پس ! بمونم ...ااااتاقم تو ... نمیتونم ابد تتتا

 . کنم کاری نمیتونم رو ترسم اما .... چ   همه موافق
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 طوالب   حد این به جمله یه من عمرم تو بود بار اولت    این

  گفتم

 بیان احساسمو و حال و حس بودم خوشحال واقعا و

 کردم

  کامل نه البته

  بخیسر  اما

 پریدم باال ابروهاش

  بود ای دیگه دنیای هاش چشم اما

ه انگار   شد تر نافذ و تر تت 

  گفت و من بازو رو نشست دستش اروم

 ... هست بهت حواسم من ... تارا نداره ترس -

  پایت    انداختم رو رسم

  تر جلو آورد رو رسش

 ام گونه به وردخ نفسش

  شد داغ بدنم
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  زد لب گوشم کنار

س هیچ   از -  ... من با رابطه از مخصوصا ... نت 

 لرزید بدنم

  رابطه از منظورم من

  اینجا بود آشناب   و ارتباط

 کیارش منظور وضوح به اما

  بود سکس

ی   میکرد خایل دلمو ازقبل بیشت   که چت  

  گفت و بوسید رو گوشم الله

 تجربه جفتمون اندازه من اما  ... ای تجربه ب   تو درسته -

  دارم

  زد گوشم زیر رو بعدی بوسه

  گفت و شد بسته ناخوداگاه هام چشم

 . شدم تجربگیت ب   و بودن نیو همت    جذب من اصال -

  داد کنار کیم لباسمو یقه

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  پرسید و بوسید رو ام شونه رس

 ؟ بوسیده کتفتو کیس حاال تا اصال -

  نه گفتم رس تکون با فقط

 باال اورد رو رسش

  گفت و زد لب لبم مماس

 ... نبوسیده ... من قبل کیس ... رو ها لب این -

 شد حلقه دورم دستش و بوسید لبمو رو نرم

س همه حاال  بود مفهوم ب   برام قبل های است 

  بود وجودم تو بزرگت   ترس یه اما

 ... و کیارش

 ... ما رابطه

 

  

#۳۳ 

  برد عقب رو رسش کیارش
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 ایستاد صاف

  گفت و کشید عمیق نفس موهامو

 ؟ میکنه آشوب و آروم منو انقدر که وجودته تو چ   تو -

 شد گدا من از رسی    ع و در به خورد ای تقه

 و بوده حبس سینه تو نفسم فهمیدم تازه من شد که جدا

 بودم نکشیده نفس

  شد باز در و کشیدم مانند هت    عمیق نفس یه

  بود مامان

  گفت نگران

 مادر؟ خوب   -

  گفت و کرد نگاه کیارش به مامان و دادم تکون رس فقط

 شما میگن توافقات از نوشت    خط دست ... کیارش آقا -

 کنید امضا نم

 در سمت رفت و داد تکون رس کیارش

ون رفت اون   بت 
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  تو اومد مامان

  گفت و کرد نگاهم نگران

  . بهت بدم تهوع ضد قرص داری تهوع نگفن   چرا تارا -

  شد یهو نداشتم -

 وگرنه اومدن ه پس نیست بیشت   روز چند خوبه -

  ای حامله میگفت   

 زدم لب پرید رنگک

؟ -   چ 

  گفت و کرد اخم مامان

 در حرف رست پشت باشه حواست ...که نمیگم االنو -

 جلوش کردی غش دیروز اما موبیه زن عمو زن.نیارن

 مگه ، میشه داره مادرشوهرت بالخره . اوردی باال امروز

 ؟ نزنه حرف میشه

 و کرد مرتب موهامو اومد که کردم نگاه مامان به فقط

  گفت
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 ترمه و ترانه شوهر که میکنه نگاهت جور یه کیارش -

م ...داره حق ...نکرده نگاهشون  فقط ... آفتابه پنجه دخت 

یس  حله چ   همه نت 

 کنم گریه میخواست دلم

 نداشت قبول هستم که همین   وجود با منو کیس چرا

 مادرم اونم

  بود مهم برام تاییدش همیشه که زندگیم فرد ترین مهم

د حرف که موردم در همیشه  مت  

  یه

 داشت فقط

م لذت تعریفاش از نمیذاشت هیچوقت که فقظ  بت 

ون بریم کرد اشاره مامان  رفتم همراهش و بت 

 نشستم کیارش کنار دوباره

  اوردم باال نیاورد روم به کیس

 کیارش با هارو خرید شد قرار و شد تمام زود ها حبتص

  بدیم انجام
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  شد چ   جهاز توافق نفهمیدم من

سم مامان از گفتم  بعد میت 

  رفت    موقع کیارش

  گفت گوشم تو آروم

 دارم کارت ... کن چک گوشیتو -

 چشم گفتم اروم

  گفت و زد لبخند

 ... روشن  -

 زدم لبخند ناخوداگاه

  روشن میگفت رسی    ع چشم میگفتم هم بابام به اخه

 ... روشن چشمت

 گفت و میکرد نگاهم هم بعد

  شد روشن جدی یه -

 گرفت دلم

  نبودم صمییم خییل بابام با درسته
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 یه ... باشه آدم رس اش سایه ... باشه ... بود که همت    اما

 ... پدری ب   با داره فرق دنیا

ون ترف و انداخت لبخندم و من به رو اخر نگاه کیارش  بت 

  بود جوری یه قلبم

 . نمیکردم درک ... هیجان ، اضطراب ، ترس

 ها مهمون رفت    با

  گفت ترانه شوهر مهدی

 جواب نداشتم انتظار اصال ییک من ...مبارکه خانم تارا -

 بدین مثبت

 

 

 

  

#۳۴ 

  گفت من قبل رسی    ع ترانه
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؟ انتظار چرا وا -  نداشن 

  گفت و خندید مهدی

 از نمیاد ما جلو ... خجالتیه خییل ارات ... همینطوری -

ون اتاقش  خان؟ سامان نه مگه بت 

  داد تکون رس هم ترمه شوهر سامان

  گفت اما

 یه بودن خجالن   ... برن باید همه رو ازدواج راه بالخره -

 سمت طرف شخصیت و موقعیت . ماجراست سمت

 اون .میشناسم دانشگاه زمان از رو کیارش من . دیگه

  بود خوب   پرس .بود ما نوییس برنامه تمرین حل موقع

  گفت و کرد نگاهم

 .میکردیم عصبانیش اگه وای اما ...صبور و اخالق با -

  ! میکردا قایط

  گفت رسی    ع مامان

ی کیارش از سال چند مگه شما -  جان؟ سامان کوچیکت 

س سامان حرف از  گرفتم است 
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 ؟ میشه چ   یعن   بشه عصباب  

  گفت سامان

 اخر سال کیارش ... موقع اون بودم لیسانس دو ترم من -

 ... ارشد

  گفت و کرد نگاه من به

ه من از سال ۷ -   کنم فکر بزرگت 

  گفت مهدی که بله دادم تکون رس

  بود اوکازیون کیسش نداشت بچه اگه -

 کرد اخم مهدی به ترانه

 نزدیم حرف   بقیه اما

 ونزب به کیارشو های ایراد میخواد مهدی میکردم حس

 کردم قبول من موقعیتش بخاطر بگه و بیاره

  نبود مهم برام اما

 اتاقم رفتم و گفتم ای اجازه با

 گرفتم نفس
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 باشم تنها خودم برای بتونم هم کیارش با ازدواج بعد کاش

ی هیچ  نمیداد بهم خوب حال تنهاب   اندازه چت  

 تخت رو نشستم

 کردم چک گوشیمو

  داشتم پیام کیارش از

 بود نوشته

ون بریم دنبالت میام فردا -  بت 

  خریده منظورش کردم فکر

  بود چهارشنبه

  گفتم همت    برای

 نیست؟ زود اما باشه -

  نوشت برام

 کن   صیغه ، من   نامزد االن دیگه نیست؟ زود چ   یعن   -

 خودم با امشب همت    میتونستم میخواستم اصال ،

  خودم اتاق بیارمت
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  خوردم جا

 مکرد نگاه گویسر  به هنگ

 فهمیدم رو منظورش تازه

 میلرزید دستام باز

 با که میکرد خورد اعصابمو بدنم، بد حال این انقدر

 نوشتم و گرفتم گاز لبمو عصبانیت

 زوده گفتم ... خرید بریم دنبالم میای کردم فکر من -

  !نیست حاض   خونه

 نوشت رسی    ع کیارش

ون کردم فکر من ببخشید -   رو رفتنمون بت 
 

 ! مییک

 بد ... کنه قایط کیارش گفت که افتادم سامان حرف یاد

  ... میکنه قایط

 میدیم رو کردنش قایط فقط من ها روز این که فعال

  داد پیام دوباره کیارش

 جریان در که داری ثابن   تراپیست یا مشاور تو ...تارا -

 باشه؟ مسائلت همه
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 خوردم جا

سید اینو چرا  میت 

  نوشتم براش

فتم ... نه - م ساله دو اما مشاور پیش قبال مت   خوبم ...نمت 

... 

 شدم پشیمون فرستادم پیام

  خوبم نمینوشتم تهش کاش

  داد جواب کیارش

 دوتاب   فردا نمییسر  ناراحت ...تراپیسته تهران دوستم یه -

 ؟ پیشش بریم
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#۳۵ 

 . تراپیست یا مشاور پیش برم نداشتم دوست من

 باشه مرد طرف اگر مخصوصا

 بزنم حرف خودم از کیس جلو ندارم وستد کال من

 که کاری بعد بدم هم پول ، مشاور پیش برم اونوقت

 بدم؟ انجام متنفرمو

 مشاور بودم رفته مامان زور به هم اینجا نا همت    برای

  نوشتم کیارش برای

 . بریم داری دوست تو اگه اما .ندارم تماییل زیاد من -

  نوشت کیارش

فتم قبال من -  فقط .درمان برای نه .داشتم دوست و مت 

فتم  تو های حرف وقن   چون بمونه خوب حالم که مت 

  باهات نیست قرار که نفر یه به رستو
 
 یا کنه زندگ

  کنه قضاوتت
 

 سه االن اما . میشه بهت   خییل حالت ، بیک
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 از ادم .بریم دو هر خوبه نظرم به .برم نکردم فرصت ساله

 .میشه تر اروم رواب   نظر

 داری الزم چاقعا تو پس خوبه ویسمبن خواستم

 شدم پشیمون بعد اما

 نوشتم براش

  . کنیم امتحان ...باشه -

  دنبالم میاد ده نوشت کیارش

 . کردیم خداحافظ   و دنبالم دانشگاه بیاد گفتم

  خوابیدم منم و رفت    ترانه و ترمه

  .میدیدم یس سک های خواب

  میدیدم خواب تو رو کیارش بدن

  دیدممی لخت خودمو

 بودم خونده زیاد رمان من

  نمیذاشتم دخت   شخصیت جای خودمو هیچوقت اما

 بودم گود از خارج همیشه من
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  میکرد سازی شبیه دیگه داشت مغزم اما

ه خییل من از کیارش  . هیکیل بزرگت 

 .کنه الش  و اش منو بزنه رمانا این مثل نکنه

  کنم ریزی خون خییل نکنه

 ... نکنه

  شدم بیدار صبح ۶ چرت های وابخ و ترس این با

 چیو همه کیارش بزنم زنگ داشتم دوست لحظه این تو

  کنم کنسل

 کردم بود غلظ چه

  چیه ازدواج

 ازدواج به چه منو

  دانشگاه رفتم بدی حال یه با

 با کن   ازدواج تهشمیخوای میگفت دل یه ! ترس ، دیل دو

  هنشخانوادگیم دعوا و ابروریزی که کن ازدواج همت   

  نکن ازدواج عمر اخر تا بیخیال میگفت دل یه
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  نبودم عشق تحربه دنبال من

  میکرد تر سخت برام رو انتخاب همت   

 میگه موقعیت این تو باشه عشق تجربه هدفش ییک اگه

  نه پس .نیستم طرف عاشق من خب

  فقط من اما
 
 خودمو برای بودن تنها و روتت    زندگ

 . میخواستم

 ! خانواده امشآر  حفظ ... البته و

 کنار . دانشگاهتم جلو .داد مسیج بهم کیارش ده ساعت

  کردم پارک اتوبوس ایستگاه

  نمونه منتظر تا انشگاه .در سمت رفتم رسی    ع منم

فتم تند داشتم   کرد صدام کیس کردم حس مت 

 ! اقبایل خانم -

ا چون اما  شنیدم اشتباه گفتم نداشت کار من با کیس اکتر

ون زدم و   بت 

 گفت تر بلند اینبار ییک که دیدم رو کیارش شت   ما

  اقبایل خانم -
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 کردم مکث

  رسم پشت برگشتم

 . سمتم میاد داره کالسیم هم دیدم

  چیه فامیلیش دقیقا اومد نیم یادم

 گفت و جلوم اومد

ید تند چقدر -   مت 

 به رو آفتابیم عینک و زد لبخندی. ننننشنیدم بببخشید -

 گرفت سمتم

  مت    رو بود مونده جا -

 گفتم و زدم لبخند

 کررردین لللطف . مممممنون -

  زد لبخند بازم

  کنم تشکر بیشت   بود این درستش

  اینجا تا اومد بخاطرم که

  بودیم خوب   دشمن دوتا زدن حرف و من اما
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 سمت برگشتم رسی    عو اجازه با گفتم لب زیر همت    برای

 . ماشت   

ه و دهایستا ماشت    کنار اخم با کیارش دیدم  و من به خت 

  همکالسیمه

  سمتش رفتم رسی    ع

  گفت و داد تکون رس اخم با کردم سالم

 کالسیته؟ هم -

 شه سوار اونم تا شدم سوار

 گفتم نشست تا

ام رو عععینکم آره -   .آاااورد ببت 

  گفت فقط کیارش

 هووووم -
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#۳۶ 

  نزد حرف   دیگه

  افتاد راه

 نبودم حرف اهل که منم

  گفت گذشت که یا دقیقه ده

 بود؟ چ   همکالسیت اسم -

 گفتم بودو دیگه جای فکرم

 گ؟ -

 اورد رو عینکت که همت    -

 نمیکنم نگاه ها پرس به من ... مالیک کنم فکر ...نمیدونم -

 .غیاب و حضور موقع

 گفت و کرد پارک خیابون کنار کیارش

 .گرفتم وقت ازش نوبت خارج .دوستم مطب بریم اول -

 . هارن بریم بعد

 دادم تکون رس
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  گفت و چرخید پام تا رس رو کیارش نگاه

 شبیه اینجوری !میاوردی خودت با شال یه کاش -

ستاب     شدی ها دبت 

  گفتم و گزیدم لب

 کنم؟ عوض لباس خونه بریم اینجا بعد . نبود حواسم -

 شد پیاده و نه گفت رس تکون با کیارش

 بودم شده معذب من اما

 نکردم فکر بهش چرا

ه دانشگاه لباس با اسکیل کدوم ون مت   . بت 

 ازاد تا کردم باز ام گونه پیش از رو ام مقنعه طرف دو زود

ون دادم یکم موهامو و شه تر  کشیده اتو حالت از که بت 

  شم خارج

 شدم پیاده

 گفت و کرد نگاهم دوباره کیارش

 شد بهت   -

 . گرفتم نفس یکم
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 مپرسید و مشاوره مرکز ورودی سمت رفتیم

 ممممرده؟ یا زنه دوستت -

  گفت کیارش و شدیم وارد

 !تری راحت کدوم با -

 !باشه زن -

 خانمش پیش تو برا بعد دفعه ... هست هم خانمش -

م نوبت  میگت 

 سان وارد و گفتم لب زیر مریس

 شدیم لن

  بود خایل

 گفت رسی    ع منیسر 

  جناب هست ۱۲ از کارمون ساعت -

  گفت کیارش

  اقبایل ، ۱۰:۳۰ ، داریم خصوض قرار -

ش به منیسر   گفت و کرد نگاه دفت 
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 درسته؟ گفت    دکت   دیشب ... اوه -

 اتاق یه تو کرد راهنماییمون منیسر  و داد تکون رس کیارش

  نیومده هنوز دکت   گفت

  شدیم وارد

 داشت چرم و چوب دکور اتاق

 بود شکالب   و کارامیل هم چوبش

  بود کرم ها رنگ کال

 . بود مت    و کاناپه

  . تخت حالت صندیل یه کنارش

  پنجره کنار هم غریب عجیب صندیل یه

  گفت و کرد نگاه صندیل اون به دقیق کیارش

 چیه؟ اون میدوب   -

 نه زدم لب

 نشستم کاناپه رو

  گفت و نشست من از فاصله سانت ۲۰ با کیارش
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ی مامانت ، ما رفت    بعد -  نگفت؟ چت  

 گفتم و نگاهشکردم

 زدن حرف یکم هامون ماددا اما نه مامان -

  ؟ میگفت    چ   -

  عادی حرفن   -

  بدم لو نداشتم دوست

 گفت یهو کیارش اما

سه فکرکنم .بود تابلو .نیومد خوشش من از مهدی -  میت 

  خواهرت
 
 سامان اما . کنه مقایسه خودش با رو ما زندگ

  !تره پخته مشخصه  .خوبیه پرس

  شد گرد هام چشم

  کرد نگاهم سوایل کیارش

 باشه عایل کیارش شنایس ادم انقدر نمیشد باورم

 گفتم ناخوداگاه

 فهمیدی چطور -
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  گفت و خندید آروم کیارش

  ها ادم نگاه به دقت با -

  کردم نگاهش هنگ

 ام گونه رو نشست اروم دستش

  گفت اروم و کرد نوازش لبمو پایت    دستش شصت با

نن حرف خییل هم تو های چشم -  مت  

 بودم شده خشک

 داغه خییل کیارش دست یدونستمنم

 زدم یخ من یا

 میشدم ذوب داشتم انگار دستش زیر چون

  .لبم رو رفت چشمم از نگاهش کیارش

  میکشیدم عقب خودمو باید

 نداشتم توان اما

 شد خم کیارش
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 من ازگلو مانند اه صدای یه و گرفت قرار لبم رو لبش

  شد خارج

 !!!!من گلو از

 

 

  

 

  

#۳۷ 

 رسشو کیارش و اومد در به ای تقه ایصد لحظه همت   

 برد عقب

 چیشد بفهمم تا کشید طول اما من

 زانوهام بت    گذاشتم رو دستام پایینو انداختم رسمو

دن یخ داشت    اخه  مت  

  بودم پرس دوست اهل نه من
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  رسیال و فیلم دیدن اهل نه

 میخوندم رمان فقط من

 پنداری همزاد بدون اونم

 رابطه یه وسط بودم افتاده اما

 خجالن   نه که بود مرد یه سکچمتش یه که رابطه یه

 تعارف   نه و داشت

 !میبوسید

  میخواست دلش که هرجا

 !شده؟ روز چند مگه

  مشاورم اتاق تو و بوسیده منو .شدم صیغه

 داره منو و گرفتو دست رو رابطه افسار قشنگ کیارش

ه میخواد جا هر   ! میت 

  تو اومد کیارش دوست و شد الز در

 شد بلند کیارش

  شدم بلند رسی    ع منم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 جلو اومد دوستش

 گفت و کرد بغل رو کیارش

  شد سال چند ... کیا -

 . جان محسن شده سایل ۶ -

  شدن جدا هم از

 کرد علیک و سالم من با

 بشینیم کرد اشاره

 و کار و ور این و اونور از یکم محسن و کیارش

 گفت    دوستاشون

 بودم نشسته فقطساکت من

 گفت و کرد نگاه من به حسنم یهو

 درسته؟ خانم تارا خب -

 خوردم جا

 گفت محسن و دادم تکون رس
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 داری دوست ...کردیم صحبت دیشب یکم کیارش منو -

 باشه؟ هم کیارش یا بزنیم حرف تنها

س از تنم .بودم شده الل قشنگ !الل !من  کرفته درد است 

  بود

  کردن نگاهم منتظر دو هر

 گفتم بالخره اروم

 !ندارم حرف   ... مممن -

 پرید باال محسن ابرو

  وگفت شد بلند کیارش

م - ون مت  ه کنم فکر بت   بهت 

  داد تکون رس محسن

 گزیدم لب

  دادم جوابو بدترین و شد بد خییل میکردم حس

  گفت محسن

  جریان در من -
 
 دار بچه .کرد ازدواج که کیارشهستم زندگ

 دارم دوست .ردهک نامزد شما با االن . گرفت طالق .شد
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 جواب سد چ   ، حالت و خودت،حس از ییک خودت

  هات نگراب   و دادی مثبت
 

 نباش هم لکنتت نکران .بیک

 . کنار بزار لکنتو مدیریت های تکنیک . بزن حرف راحت

 .باش راحت مشاورتم من

 

  

 

 

 

 

  

#۳۸ 

 بزن حرف لکنت با گفت من به کیس بود بار اولت    این

 بودم شده شوکه

 شد صورتم تو وکش متوجه

  گفت و زد لبخندی
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  میشنوم ...خب -

 گفتم و دادم قورت رو دهنم اب

 !بببگم چ   دوننم نننیم -

سم؟ من میخوای -  بت 

  گفت محسن و دادم تکون رس

 میشنایس؟ رو کیارش وقته چند -

  !نننمیشناسم -

 کفتم و پرید باال ابروهاش من یهوب   جواب از

 هههفته یه تتتتازه !اسمنننمیشن رو کیارررش ممممن -

 . حاله چه در ممممیدونستم دورادور قققبلس !دیدمش

ت از من ااااما  میییاومد همت    برا نمیاد خوشم ... معارسر

فتم ایران  جاین   کال من یعن   ...عمووو خووونه نننمت 

م م رااااحت بببباشم تنها ....نمییت    تتت 

  گفت تعجب با محسن

؟ ازدواج داری راچ پس داری رو حس این اگه -  میکن 

 بودم افتضاچ دروغگو من
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 نگم دروغ گرفتم تصمیم همت    برای

  دادم جواب

 کیارش !موافقه مامانم !داره حق ما گردن به عمو چون -

 اشناست اینکه میگم  منم !اومده خوشش من از انگار

ه شدنش اشنا دردرس  !کنم ازدواج باید که نهایت در .کمت 

ه  ! گزینه همت    بهت 

 گفتم لکنت با رو ام گمله تمام

 تند تند تقریبا اما

  گفت و داد تکون رسی محسن

 از وسطتو این اما داری دلیل تصمیمت برای که خوبه -

 نه؟ یا اومدن خوشت کیارش

 گفتم و دادم تکون رس تعارف ب  

 بهش من اما باالست سنش یکم تیپه خوش اون !اره -

ی حس  یکم فقط . خودم سن هم های پرس تا دارم بهت 

سم ازش   میت 

؟ از -   چ 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  بود سخن   سوال

  بگم واضح دیگه نمیشد روم

 دادم جواب

 ... کال ... نننمیدونم -

  گفت کردو نگاهم مشکوک

 رفتارش؟ از هاش؟ خواسته از اخالقش؟ از تارا؟ چ   از -

 رابطتون؟ از آیندتون؟ از

 گفتم و دادم تکون رس

  اینا همه -

  گفت و پرید البا محسن ابرو دوتا هر

 اما نگراب   ندارین شناخت چون طبیعیه بخشیش یه خب -

... 

  گفت و کرد مکث

وی این بدونم میخوام -  از تورو چقدر ... بودنت مت  

؟ پرس دوست حاال تا ... کرده دور اجتماع  تو یا داشن 

 بودی؟ احسایس رابطه
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  گفت محسن که نه گفتم رس تکون با

وع آروم بخواد که نیست مردی کیارش اما -  !کنه رسر

 ... نیست صفر ازصفر رابطه یه جایگاه و سن تو اصال

 کن   مدیریت نتوب   اگه ! شدی متوجه هم تو کنم فکر

 تجربه اولت    که اونوقته !میکنه رابطه وارد یهو تورو اون

 !میشه ات تجربه بدترین ات

 شد یخ تنم حرفش از

 ؟!ترین بد.! اولت   

 گفت که بودم محسن حرف شوک تو

 اما ... کنه مراعات کیم کیارش بایسر  صیغه االن شاید -

 زنشمییسر  !تمومه دیگه کن   عقد کیارش با شما جان تارا

 باید یا پس !بایسر  داشته مراعات انتظار ازش نمیشه و

  بندازی عقب عقدو باید یا !برسوب   اون به خودتو

 شد بیشت   ترسم

 گفت و زد لبخند محسن

یس نگفتم اینارو من -  بت 
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 و اتفاقات از برام و زد زنگ دیشب کیارش فقطچون

 که گفتم رو اینا ، گفت خودشوخودت حال تفاوت

 .نشت    اذیت هیچکدوم

 زدم لب شوکه

  ؟ گفت چیین   ... کیارش -

 نمیشد باورم من

 میکرد رو زندگیش داشت که  بودم خیال ب   دخت   یه من

  اومد پرس یه بعد

  تصمیم من به نگاه یه تو

  !میخواد منو گرفت میمتص یهو

  میشه؟ مگه

ی یه   نیست عادی چت  

 پرسیدم خودم بده جواب محسن اینکه قبل

 میخواد؟ منو مطمئنه کجا از کیارش اصال -
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#۳۹ 

 کرد مکث محسن

  گفت و زد لبخندی اما

 ! جان تارا ندارم شک زیاد کیارش اطمینان به من -

 چرا؟ میدوب  

  نه گفتم رس تکون با

  گفت نمحس

ی میخواد که کسیه مثل کیارش -  رو بازار کل و بخره چت  

 پرو هارو لباس همه .رفته ها مغازه تمام انگار اون ، گشته
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 براش چ   میدونه هم میخواد چ   میدونه هم االن .کرده

  ! تارا مناسبه

 کرد مکث محسن

 گفتم آروم

؟ من -  چ 

  گفت و خندید

 که موردی اولت    ربازا رفن   که هسن   کیس شبیه هم تو -

  ممکنه حاال میاد خوشت دیدی
 

 ! بعد بزنم دور برم بیک

ین اویل این بفهیم و برگردی  و بری هم ممکنه !بود بهت 

 !کن   پیدا بهت   چت   

 گفت و خندید خودش

 !بدی هم رد جواب حن   تو . مسلمه من برا چت    یه اما -

  ! نمیشه بیخیالت کیارش

 گفتم هنگ

 و شما انقدر که اخع دیده من تو چ   کیارش نگاه یه تو -

 !دارین اطمینان اون
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  گفت و خندید آروم محسن

  که دیدی چ   خودت -
 

 ! اومد خوشت مییک

 گفتم خجالت با

 گفتم که همونا -

  گفت دادو تکون رس محسن

 مسلما که دیگه مورد چند اضافه به ، همت    هم کیارش -

  نمیاری زبون به هم تو

 پرسید نمحس و شد بیشت   خجالتم

 !تارا شدی لکنت دچار گ از میاد یادت -

  خوردم جا موضوع تغیت   این از

  نه گفتم رس تکون با

  پرسید محسن

؟ لکنت زدنت حرف اول از یعن   -  داشن 

 منو مامانم .داشتم لکنت یادمه وقن   از من ... نمیدونم -

 نداشت اثر اما برد درماب   گفتار زیاد
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دم لکنت با حرفمو تمام  محسن به مت  

 نیست مشکیل لکنتت و باش راحت بود گفته چون اما

 نمیکردم قفل و بودم تر راحت

  گفت و خندید محسن

 نداره ربط درماب   گفتار به تو لکنت ریشه چون احتماال -

ست میگه کیارش ! نگرفن   جواب  !باالست خییل است 

، تهوع بخاطرش ی حال از مییسر  !مت 

 شد گرد هام چشم

  همه گ کیارش
 
 ! گفت محسن برا منو زندگ

  گفت و خندید محسن

ه اما - ستو مورد در صحبت بهت   من .بعد برا بزاریم است 

 مثبت رابطه یه که کنم کمک دوتون هر به میخوام االن

وع رو  اذیت ذو هیچکدومتون اشناییتون روند و کنید رسر

  نکنه

  پرسیدم ناخوداگاه

 خواست؟ اینو کیارش -
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 گفت و داد تکون رس محسن

 نمیشه دلیل شده جدا همرسش از کیارش چون ... اره -

 و زن یه شدن جدا گایه ! تارا باشه بدی یا مالحظه ب   مرد

 ! ترشونه باال درک و شعور بخاطر فقط شوهر

  محسن حرف از خوردم جا

منده  رو فکر این محسن که زدم حرف طوری که شدم رسر

  کرد

 زد کارشو مت    رو دکمه محسن

 گفت من به رو و داخل بیاد کیارش گفت منیسر  به
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#۴۰ 

  گفت من به رو محسن

 البته .باشیم داشته خصوض جلسه باید باز ما جان تارا -

 با شاید .میکنم فیکس برات خانمم با سختته کن با اگر

  بزب   حرف جنسیتون مسایل مورد در تر راحت مریم

 شدم لبو رنگ فقط من

 نزدم حرف

ی و دخور  لبخندشو خودش   کرد یادداشت چت  

  داخل اومد کیارش

 نکردم نگاهش

  بود پایت    رسم

  گفت و مشست کنارم اومد

؟ -  خوب 

  گفت محسن و آره دادم تکون رس

 تارا با و خودت با صحبتم طبق من ... جان کیارش خب -

 با مسایل این و خرید و کار از جدا یکم الزمه شما نظرم به
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 برید اینه منظورم !یفیتک با وقت .بگذرونید وقت هم

 قدم ، بزنید حرف بتونید افکارتون و خودتون از که فضاب  

 و موزه به رفت    ، کافه تو نشست    ، عمویم های باغ تو زدن

 این تو .خودتون کاری حوزه های نمایشگاه حن   یا ، گالری

 .هم با بذارید کیفیت با تایم یکم قرارمون تا آینده هفته

  ! بخونید کتاب یا ببینید یلمف هم با تونستید اگر

  گفت و داد تکون رس کیارش

  حتما -

  گفت و زد لبخند محسن

  میبینمتون ده ساعت روز همت    بعد هفته -

  گفت و من به کرد رو

 ! میبینه مریم رو شما البته -

 دادم تکون رس خجالت با

ون برم خواستم شدیم بلند  گفت محسن که بت 

 بزنیم حرف خصوض لحظه دچن یه میشین   جان کیارش -

 نشست و گفت حتما کیارش
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ون رفتم کردم خداحافظ   و تشکر رسی    ع   بت 

 نشستم منتظر و گرفتم نفس

  گفت و کرد نگاهم دقیق منیسر 

ستاب   - ؟ دبت    اینا و کنکور اضطراب هسن 

  نه گفتم رس تکون با

  گفت و کرد نگاهم مشکوک

 نه؟ نبود بابات -

  مگفت و پرید باال ابروهام

  نامزدیم -

  شد کرد هاش چشم

 گفت رسی    ع

 زیادی بودن پدر برای همرست گفتم ببخشید وای -

  حاله رس و تیپ خوش

  شدم ناراحت هم

 گرفت ام خنده هم
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 گفتم و گرفتم نفس

  فقط گندمیه جو موهاش -

  گفت و داد تکون رس

  شیکه !اینجوریه موهاشجلو منم شوهر خوبه -

 پرسید و خندیدم

ه ریز ؟!سالته دچن خودت  میکنه فکر ادم ای مت  

ستاب    . هسن   دبت 

  دروغ یا بگم راست نمیدونستم

م بگم داشتم دوست  بزرگت 

 سنم شه ضایع کنم پر بدن فرم ترسیدم اما

  گفتم همت    برا

 ! بیست -

  گفت و زد لبخندی

 بشید خوشبخت انشاهلل -

  اومد کیارش که کردم تشکر
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 رفتیم و کرد تشکر

  گفت کیارش شدیم ماشت    سوار

 نداری؟ تب !رسخه هات گونه ... تارا خوب   -

  گفتم معذب

  گرممه ... خوبم ... نه -

  گفت و زد کولر کیارش

 خوبه؟ -

 بود شده باعث خودم بندی خایل اما !کولر و پایت    تو

  کرد حرکت و اره گفتم فقط همت    برا

  گفت خودش

 .گفت رو دجاچن محسن اما .تهران ندارم جاب   امار من -

 نزدیکمونه کدوم ببت   

 که نوت قسمت تو رفت . کرد باز گوشیشو قفل

  من به داد و بود کرده یادداشت

 کنم چک خواستم خودم گویسر  نقشه دبا و گرفتم گویسر 

 بریم نهار برا نزدیکه کجا
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 کیارش نوتیفیکیشن تو اما

  اومد پیام یه

؟ ، عزیزم سالم -   کجاب 

  بودم خونده رسی    ع متنو

  بود گ طرف از بخونم اسمو نرسیدم رفت که استتوس

  داد پیام دوباره اما

  !بزب   حرف میتوب   بزنم زنگ -

 خوندم اسمم اینبار

 !! دالرا 

 داد دست بهم بودن مجرم حس چرا نمیدونم

 گفتم و گرفتم کیارش سمت به گویسر 

  داد پیام  -

  گفت و کرد نگاهم سوایل

 گ؟ -

  مبگ چ   باید نمیدونستم
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 !داری پیام فقط میگفتم کاش

و اما   دیگه بود پت 

  گفتم ناخوداگاه

  خانومت -

  کردم اضافه رسی    ع

 ! سابقت خانم -

 

  

 

 

 

 

  

#۴۱ 

  پرید باال کیارش های ابرو
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  گفت و داد تکون رسی اما

  میکنم چک بعد کن پیدا رو مست   نیست مهم -

  کرد نگاه جلوش به حرف این با

 نشستم صاف

  کردم نگاه گویسر  به

  داشتم عجین   حال یه

  گفت کیارش

  !؟ تارا -

  گفتم رو دلم حرف و کشیدم عمیق   نفس

  برام میشه -
 

؟ طالق شد چ   بیک  گرفتت  

 کرد مکث کیارش

  کرد پارک خیابون کنار آروم اما

  گرفت سمتم به دستشو

 دستش دادم رو گویسر 

 نکردم نگاهش
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  گرفت رو گویسر  اونم

  گفت و خوند پیام

  شه راحت خیالت بزنم زنگ بهش بزار -

 نگفتم هیچ  

 نکردم نگاهش بازم

 !عزیزم میگه کیارش به دالرا ، بود واقعیت ، نبود دروغ

؟ طالق مگه چرا؟   نگرفت  

  گفت و گوشش کنار گذاشت گویسر  کیارش

 ! مامانه پیش ... نیست پیشم سوفیا ... ممنون ... سالم -

ونم  اینو باشه درست نمنک فکر ! شخصیم های کار ! بت 

یس   !بت 

  گفت و کرد مکث

م شب تا من !ببینیش تصویری بزن زنگ مامان به -  نمت 

  !خونه

 نمیشنیدم رو دالرا صدای

  گفت کیارش
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 برو هم حاال !میکردی مادری براش بودی، نگرانش اکر -

  !کردی ترک مارو بخاطرش که کیس همون پیش

  شد گز گز تنم

  پیچید دلم

  گفت و زد دپوزخن کیارش

 شدیم جدا خوشحالم من !ندارم ازت لچ   هیچ من ... نه -

  ! بود کجا از مشکل فهمیدم تازه چون !

  کرد قطع رو گویسر  کرف این با

  گفت و کشید عمیق   نفس

ا پست دو هر ، کردیم ازدواج آلمان دالرا و من -  دکت 

 اعتقاد دالرا ! شدیم دار بچه سال دو بعد . میخوندیم

 دنیا به چطور بچه ببینه و زایمان اتاق بیاد باید ردم داشت

  . کنه درک زنشو تا میاد

 کرد نگاهم

  گفت و نکردم نگاهش من
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 ! بیام ندارم دوست من !متفاوتن ها آدم گفتم بهش من -

 دوست من !باشه داشته دوست ممکنه مردی مسلما

 بیهوش میگم من .باشم کشیدنت درد شاهد و بیام ندارم

ا و شو   !نکرد قبول اون !کن رینرس 

  کرد مکث

  بود گرفته گر تنم

  گفت بالخره

 انتخاب به گفت بهش مشاور حن   رفتیم مشاور پیش -

ام من  باشم من مهمه خییل براش گفت دالرا اما !بزاره احت 

!  

 کرد مکث

 کردم نگاهش

  بود غمگت    خییل هاش چشم

 زدم لب

؟ -  رفن 

  گفت و داد تکون رسی
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 اما ! بودم هم اخرش تا ... اتاق تو رفتم الراد  بخاطر من -

 دیگه بدنش ! باشم داشته رابطه دالرا با نتونستم دیگه ...

  ! نمیشدم تحریک . نمیکرد جذبم

  گفت دادو تکون رسی

 طبیعیش زایمان دیدن با دالرا بدن جذابیت و زیباب   تمام -

  ...برام رفت بت    از

  بودم شوکه

  گفت کیارش

 جنیس نظر از کامال من ... ای دیگه زن هر ... اون نه -

 های رابطه ! مشاوره کیل ، تراب   هفته هر ... شدم نابود

ای   نکنه کمبود احساس اون که دالرا با قرص با اجت 

 کرد مکث

 میگه برام اینارو داره کیارش نمیشد باورم

 خواستم خودم

 ... اما

  خواستم خودم. بود سخت باورش
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 ... اما

م از عرق خیس   بودم رسر

  گفت و زد محوی لبخند کیارش

  ! خوابید من دوست با بود ساله ۱ سوفیا وقن   دالرا -

  کشید عمیق نفس . گرفت من از نگاهشو

  گفت و گرفت دستش تو فرمون

 وقن   تا افتاد زیادی اتفاقات شم جزییات وارد نمیخوام -

 بخاطر یا شیم جدا خواستم ازش شد ساله ۲ سوفیا که

 این !یواشیک های خیانت بدون ، بیایم کنار هم با سوفیا

 داشتم انتظار ... آورد من رس دالرا که بود بالب  

  ! طالق گفت اما !بپذیره مسئولیتشو

  گفت و کرد نگاهم

  اون تو من -
 
 سوفیا بخاطر اما نبودم خوشحال زندگ

 ! طالق و گرفت سوفیارو !نه گفت دالرا .بمونم خواستم

 اما ! برگردیم گفت . شد پشیمون قطال بعد ماه شیش

  ! نه گفتم .کنم تکرار اشتباهمو نمیخواستم دیگه
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ون خسته نفسشو   گفت دادو بت 

 ازدواج میخوام چون بهت میدم رو سوفیا گفت اونم -

 کارو این داره قصد از میدونستم !نیم و سال ۲ بچه !کنم

 ماشتباهات تکرار مرد من اما ! برگردم شم مجبور تا میکنه

  !نیستم

  زدم لب شوکه

؟ من -  نباشم؟ اشتباه من چ 

 

  

 

 

 

 

  

#۴۲ 

  گفت و نشست لبش رو آرویم لبخند کیارش
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 ... نه -

  من گونه رو نشست دستش

  گفت و کرد نوازش نرم

 !من   انتخاب ترین درست تو ندارم شک -

 داری؟ حس من به یعن   بگم میخواستم

سم اینو نمیشد روم اما   بت 

 کرد نگاه بمل به کیارش

 گفتم نگران

 !برات نشم دالرا کثل من -

  پرید باال ابروهاش

 کرد نگاهم سوایل

  بدم توضیح بیشت   نمیشد روم من اما

ون آروم رو نفسش   گفت و داد بت 

 ها آدم ... گذاشت فشار تحت نباید هارو آدم ... تارا -

 هرگز اونوقت ، میشن عوض ، میکت    تغیت   فشار تحت
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 بده قرار فشارت تحت کیس نذار ! نمیشن لقب مثل دیگه

ی آدم تغیت   این با بایسر  مطمت    اینکه مگه !   !مییسر  بهت 

 کردم نگاهش ناباورانه فقط

  گفت و کشید سنگین   نفس

س من از داری سوایل بازم ماجرا کل اینک ... خب -  بت 

  گفت و جلو سمت به برگشت حرف تت    با

 . ام گرسنه خییل ...بریم که نه اگر

  زدم لب

  بریم -

 بودم غرق افکارم تو اما

  خیال و فکر انواع تو شناور

  گم در رس

  پرید ها زن همه به و زنش به حسش ... کیارش

  ! داره حس من به میگه اما

ه؟ حسش ببینه منم لخت نکنه  بت 
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ه منم به حسش عقد بعد نکنه   بت 

 نداشت حد بود بد انقدر حالم

س هامو سوال نمیشد روم   مبت 

فت    رژه رسمم تو اما   مت 

 بزرگ ست    فضای با کافه یه رفتیم کیارش با

  نشستیم  مت    اخرین رو

 فلک به رس های درخت و چمن و ها شمشاد کنارم

  بود باغ کشیده

 بدیم سفارش گفت کیارش

 تو گرفت رو بود مت    ذوی که دستم و دادیم سفارش نهار

  دستش

  گفت و زد لبخند

  ! دستات ، منه دسته نصف -

  زدم لبخند

  بود کیارش با حق اخه
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  گفت و کرد نوازش انگشتش با دستمو روی

؟ انقدر چرا -  رسته؟ تو چ   ساکن 

  کردم نگاهش

سم نمیشد روم اما   بت 

  گفت و کرد نگاهم دقیق

 زدیم؟ که حرفاب   فکره تو -

  آره گفتم رس تکون با

  گفت و زد محوی لبخند

س -   بت 

 شد داغ تنم سوالم پرسیدم به فکر از

  گفت و خندید کیارش

  رسته تو چ   تابلوئه که شد رسخ هات گونه جوری یه -

 گزیدم لب

  پایت    انداختم رسمو

  گفت کیارش
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س -  تره سهچخت خییل بمونه رست تو فکر این ... تارا بت 

سیش تا   ها بت 

 بود سخت واقعا

  میگفت درست هم کیارش اما

ه  گفتم و بود هم قفل که ن.هام دست به شدم خت 

سم من -  ... میت 

؟ از -  چ 

 ! بشم دالرا مثل برات اینکه از -
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#۴۳ 

ی کیارش اینکه از قبل  بگه چت  

 کردم بلند رو رسم

 گفتم و کردم نگاهش

سم -  اومده من سمت جنیس حس .بخاطر فقط میت 

 ... هیچ   بشه چ   همه ... بعدش و بایسر 

  گفت و زد لبخند کیارش

 کیل بعد ها ادم . بیفته ممکنه همیشه بد قاتاتفا -

 طالق و نمیخورن هم به میفهمن و میکت    ازدواج شناخت

ن س بگم بهت نمیتونم من پس ! میگت   ابد تا چ   همه نت 

  ما به چ   همه ...عالیه
 

 یه بهت میتونم اما ... داره بستیک

ی   بگم رو چت  

  کرد مکث

  گفتم و کردم نگاهش فقط

 تو وجود تو اینو ... بیایم کنار خوب هم با میتونیم ما -

  ... میبینم
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  زدم لب و دادم تکون رسی

؟ از -  چ 

  گفت و زد لبخند

یس حرفم به -   کن صت   یکم  ! مت 

  کرد صت   نمیسد

  بودم نگران من

سیدم من  میت 

 رسید غذامون

  کرد ول دستمو کیارش

  زدیم حرف هوا و کافه محیط و باغ از خوردیم غذا

 میاد ۸ صبح و بام بره فردا داره دوست گفت کیارش

  دنبالم

 نبودم کوهنوردی اهل من

  بگم نشد روم اما

 شد تموم من از زودتر خییل غذاش
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  بود تر زیاد اینکه با

  کرد نگاه منو و نشست

  گفتم خجالت با

  میخورم ... یواش ... من ... ببخشید -

  زد لبخندی

  گفت و داد تکون رس

  میخوری اسوفیاغذ مثل -

 گفتم خندیدم

 !میخوره حرص همیشه مامانم -

  خندید کیارش

 و گذاشت مت    رو رو هاش ساعد و مت    رو کیم شد خم

  گفت

  دیدم کجا تورو ایران اومدم بار آخرین اومد یادم من -

  گفتم تعجب با

  پیش؟ سال پنج -
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  گفت و داد تکون رسی

 دوباره . والتت اتاقت از رفن   تو ... خونتون اومدیم ما -

 خییل گفت عمو زن  ! بود باز موهات !اتاقت برگشن  

  !خجالتیه

  گفتم و خندیدم

 نیست یادم اصال من -

  گفت و خندید کیارش

  رو صحنه این دیدم خواب تو دیشب اما نبود یادم منم -

  گفتم فکر بدون شوکه و شد گرد هام چشم

 دیدی؟ منو خواب هک تو -

  فتگ و زد مشکوگ لبخند

 مگه؟ دیدی منو خواب هم تو ... اره -

  ! نه گفتم و پایت    انداختم رسمو رسی    ع گزیدم لب

  گفت و خندید کیارش

 دیدی خواب   چه ببینم بگو ... دادی لو خودتو -
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  گرفت گر تنم

  ندادم جواب

  گفت و کشید دست رو ام گونه کیارش

ی سکیس خواب یه باید که شدی رسخ انقدر -   باشه چت  

  افتاد دستم از چنگال حرفشاز 

 خندید باز کیارش

  گفت و برد عقب رو دستش اما

  نمیخواد ... اروم -
 

س بیک   نگت   است 

  گفت کیارش و خجالت از نکردم نگاهش

 هرچند ... هستم قولمم رس ...نکنم عجله دادم قول -

نم حرفم زیر من اما ... نکنم لمست و ببینمت سخته  نمت  
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#۴۴ 

  زمت    تو میشدم بآ باید

  چرا نمیدونم اما

 کردم بلند رو رسم فقط آروم

  گفت آروم و چرخید هام چشم تو نگاهش کیارش

 سخت تحملش برام خییل ... نداشتم حسو این ساله سه -

ه هیجان اما  ... انگت  

  ریخت بد دلم

  گفتم آروم و کشیدم عمیق نفس

  ... اینجوری -
 

سم ... مییک  ... میت 

  پرید البا ابروهاس

 داد تکون رس سوایل

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

یس چرا -  !یسر  اذیت یا ببین   آسیب نیست قرار تارا؟ میت 

  است طرفه دو لذت یه جنیس رابطه

  پوستم زیر شد گمع اتیش کردم حس

  پرید باال کیارش ابرو

 گفت و خندید

 من ... بکیسر  خجالت انقدر نمیکردم فکر ...ببخشید -

م  صورتت رنگ .سممیت   !یسر  اروم تو تا کنم حساب مت 

  نگرده بر دیگه

 کردم نگاهش فقط

 کنه حساب رفت و شد بلند کیارش

منده هم  بودم رفتارم رسر

  کشیدم خجالت هم

  بودم شوکه هم

 منقبض گوری یه هام سینه و بود شده خیس شورتم هم

  میکشید تت   ناک درد و

  میگفت کلمه یه کیارش
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  میشد این من حال

 یس؟بت   نیست الزم میگفت اونوقت

  بود خییل بودم نمرده االن تا ترس از همینکه من

  برگشت کیارش

  کشیدم عمیق نفس

 شدم بلند و کردم مرتب خودمو

  گفت و ماشت    سمت رفتیم هم با

سونمت - م بعد ... خونه مت   فردا ... بزنم رس خونه به مت 

  دنبالت میام صبح

  مریس گفتم لب زیر

 نزد حرف شدیم سوار

 نزدم حرف منم

  بود کرده ترم اروم سکوت

 . خونه در جلو رسوند منو

  گفتم بهش کردن نگاه بدون
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  برو بعد بخوریم چای... تو بیا ... مریس -

  کرد مکث

  کردم نگاهش همت    برا

  گفت و زد لبخند

  ... مریس نه -

ی بخوام تا   ! بوسید لبمو و جلو اورد رسشو بگم چت  

 ! لبمو

  رفت عقب شرس  .شد چ   بفهمم تا و بوسید

 یک بدون و اومدم خودم به من و کرد صاف رو گلوش

  خونه سمت رفتم و شدم پیاده حرف کلمه

  کیارش سمت نگشتم بر و زدم رو ایفون زنگ

  شد باز در

  گفت کیارش که تو برم خواستم

 ... تارا -

 سمتش برگشتم
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  گفت و داد تکون دست برام

ون شام بریم ...دنبالت میام ۷   بت 

  کرد خوایل دلمو تو هاش چشم برق و زد من به چشمیک

  نه بگم خواستم

 ... شد دور و افتاد راه اما

 

  

 

 

 

 

  

#۴۵ 

  خونه سمت برگشتم و کشیدم عمیق نفس

  بود فردا دیگه هفته جای ام مشاوره جلسه کاش
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 سمن   هر به میکشید خودش با منو داشت واقعا کیارش

  میخواست که

 میان خواهرام شام گفت مامان و خونه رفتم

 اگه میان خواهرام داریم مهمون شام گفتم کیارش به

 بیا هم تو داری دوست

  میبینمت فردا همون نه گفت

 . کردم گرم رس خودمو شب تا و شد راحت خیالم یکم

د خوابم اصال مواب موقع اما  نمیت 

 دادم پیام کیارش به

  ؟ خت   چه .سالم -

 نوشتم زیرش رسی    ع

  !خونه از -

  دادی پیام چرا اصال کزیدم لب

 نوشن   چیه خونه از دادی پیام که بعد

 خونه رس باهاش بری مشتاف   چقذر میکنه فکر االن

  زندگیت

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  کشیدم اه

 بده نجات گیم در رس این از منو خدایا

  خونه رس شم بیدار صبح بخوابم شب میشد کاش
 
 زندگ

 . باشه شده تموم ترسناک های اولت    تمام  ! باشم خودم

  شدم جدا افکارم از کیارش پیام با

  گفت فرستادو عکس برام

 قشنگ زدن شخم رو خونه -

  فرستاد خنده شکلک

 کردم باز هارو عکس

  بود کیارش با حق

 رو حیاط و خونه کف . بودن کنده هارو پنجره و در تمام

  بودن کنده هم

  نوشتم

ه چه اوه اوه -   خت 

  نوشت کیارش
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 رفت    مهمونا -

  آره -

 نشد؟ ما از حرف   -

 رو بچه . کار رس بره میخواد .همه بودن ترمه درگت   ، نه -

 من مهد بذار میگه مامانمم .مامانم ویش بیاره میخواد

سم   دارم نگه بچه همه برم خونه خیاط هم نمت 

  نوشت کیارش

 کار؟ رس بری داری دوست هم تو -

  نوشتم براش

ون اما کنم کار دارم دوست -   . خونه تو .نه بت 

  گفت و فرستاد خنده کیارش

 گریزوب   جمع از انقدر چرا -

  نوشتم براش

 نیست؟ واضح -

 نوشت درست ویل . بده جواب تا کشید طول یکم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 داری؟ لکنت چون -

  آره -

 انقدر نباید . هست    جامعه تو دارن لکنت ها خییل اما -

  کن   محدود خودتو

 برم من داری دوست تو .کیارش ترم راحت اینجوری من -

ون  ؟ کنم کار بت 

 داد جواب رسی    ع کیارش

ون زنش باشه داشته وست مردی هیچ نکنم فکر -  بت 

 کنه کار خونه

  نوشتم و کردم تعجب حرفش از

ون که زن اینهمه پس -  مخالفه؟ شوهرشون میکت    کار بت 

  نوشت کیارش

ون بخوای تو اگه - ام مواستت به من کن   کار بت   احت 

یس منو نظر اگر اما ! میکنم فتمخال !میذارم  که بت 

ون دارم دوست  نه من جواب خب !نه یا کن   کار بت 
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ام تو خواسته به اما ندارم دوست ! هست  میذارم احت 

 . دیگه مرد هزاران مثل

  خوندم بار چند جوابشو

  بود منطق  

  داشت دیکتاتوری یکمم اما

  نوشتم براش

 کاری که فعال هرچند . خونه ترجیحم فعال اما مریس -

 ! ندارم

 نوشت و فرستاد لبخند عالمت کیارش

 . دارم کار خییل خودم باهات من فعال ...بهت   -
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#۴۶ 

 خایل رو دلم تو که میگفت جمله یه بار هر کیارش یعن  

  . کنه

 راه اون به بزنم خودمو میتونستم

  چکار بنویسم

ا این کیارش با اما  نداشت فایده چت  

  !کاریه چه منظورش میداد توضیح تر رک مسلما چون

  شد خیس شورتم کردم حس فکر این از دوباره

  بگم چ   نمیدونستم کردم فکر هرچ   رو کیارش جواب

 نوشت خودش

؟ خجالت رفن   باز -  بکیسر

 کشیدم ایه

  نوشتم براش
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  بخت   شب . رو پر -

  نوشت کیارش

  ۲۹ بخت   شب -

 منزد حرف   و خورده دستش ۲۹ کردم فکر

  خوابیدم و گذاشتم کنار گویسر 

 منو میخواست که دیدم رو کیارش خواب صبح تا اما

  کنه لخت

 موبوسید لبمو اول

  میکرد باز هامو دکمه بعد

فت تر جلو اما یدم و نمت    میت 

 خوردم خواب قرص یه رفتم ۳ ساعت

 بیدار زور به مامان صدای با و بخوابم تونستم بالخره

  شدم

  تخت رو نشستم آلود خواب

خونه از غرش غر صدای مامان   اومد یم آشت  
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  اومد داخل در صدای مه بود نشده روشن هنوز مغزم

ون رفت مامان کردم فکر   بت 

 پریس احوال و سالم صدای که بکشم دراز دوباره خواستم

  اومد کیارش با

 کردم هنگ

  هنوز؟ خوابم

  گفت که پریدم جا از مامان جمله با

 ببت    شما . کنم بیدارش نتونستم که من اتاقه تو تارا -

  میشه بیدار

  کردم نگاه اینه تو خودم به

  شلوارک و تاپ

م بودم حاض     نبینه منو اینجوری کیارش بمت 

  در سمت برداشتم خت   

ه  کیارش صدای که ببندم رو در تا گرفتم رو در دستگت 

  اومد

  !تارا -
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  شدم خشک مجسمه مثل

  نکردم نگاه کیارش به

 میکردم حس رو اون نگاه گرمای اام

  گفت و تو اومد

  !دیگه نبند رو در -

 رو به رو لبش رو شیطون لبخند با و سمتش چرخیدم

 شدم

  گفت و خندید

  سالم -

 کردم مرتب و کشیدم دست موهامو زود

  . بود ام تنه باال رو نگاهش

 گفت کیارش .کردم مرتب تاپمو و پایت    آوردم رو دستام

  ندادی جواب زدم زنگ چرا ...شبا راحت -

  تخت رو نشستم . گرفتم رو برس

 گفتم و تخت زیر برم میخواست دلم البته
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  نشدم زمان متوجه اصال ...خوردم خواب قرص دیشب -

 کرد نگاهم تعجب با

 گفت و نشست رو به رو تخت رو

  ؟ خواب قرص چرا -

وع   گفتم و موهام کشیدن برس به کردم رسر

  خیال و فکر -

 کرد نگاهم تر مشکوک

 بدم توضیح بیشت   بهش که میکنه کلید باز کردم فکر

 گفت و چرخید موهام رو نگاهش اما

 خواب موقع حز باشه باز موهات همیشه دارم دوست -

... 

  گفت کردو نگاه هام چشم به

  که؟ نمییسر  اذیت موهاتو بباف   خواب موقع -

  کنارم اومد و شد بلند که نه دادم تکون رس تردید با

  گرفت من دست از رو برس
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 پشتک نشست و بچرخم کرد اشاره

  کشید موهام تو وار نوازش رو دستش

 کیم و داد تاب دستش دور موهامو و شد مور مور بدنم

  کشید عقب رو رسم

  گفت و بوسید آروم رو گوشم کنار

 قرص با ها شب منم که تارا تابم ب   برات جوری یه -

 میخوابم خواب

 

 

 

 

 

#۴۷ 

  مگه بذاره اثر آدم رو میتونه چقدر جمله یه

  آتیش کوره دل تو افتادم انگار کیارش جمله همت    با
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 گفتم ارویم هت   

  نفسعمیقکشید و گردنم تو برد رسشو کیارش

ذ نفسش  انگار کشید تت   چنان پام بت    و تنم پوست به خت 

ی  واژنم به بشه کوبیده محکم وچچت  

  سد بلند و برد عقب رسی    ع رو رسش یهو

  تو اومد مامان که بودم منک هنوز

  بود جمع حواسش کیارش خوبه

 لقمه دوتا و چای لیوان دوتا داخلش که سین   یه با مامان

  گفت و داخل اومد بود

  ببینم؟ رو خونه بیام منم ،میشه کیارش آقا -

 گرفت رو سین   کیارش

  گفت و کرد تشکر

  بریم هم با شد حاض   تارا .نه که چرا -

 گفت خوشحال مامان

 شم حاض   منم پس -
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ون رفت و گفت اینو   بت 

  گفت و کرد نگاهم کیارش

؟ -   خوب 

  نه گفتم رس تکون با

  گفت و کرد نوازش رو ام گونه

ی یه پریده رنگت - م ...بخور چت   ون مت   بایسر  راحت بت 

ون رفت و دستم داد رو برس حرف این با   اتاق بت 

ون رفت هم ونهخ از که اومد هم در صدای   بت 

  گفت اتاقمو برگشت سوایل مامان

  رفت؟ کجا -

ون گفت -  میمونه منتظر بت 

 گفت کردو نگاه تنم به جوابم این با مامان

 بخوای اینکه مگه . تارا نگرد مرد یه جلو اینجوری -

ته چه !کن   تخریکش ون ریخن   چیو همه خت   بت 

  رفت کردم اخم حرف این با
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 بودم هنگ

 این من بپوشم لباس من تا نمیکرد باز کیارش برا درو اگر

  نبودم کیارش جلو ریخن  

 میگرفت ایراد من از حال

 گرفت دلم

  نبود بحث حس اما

  بودم داغ هنوز

  بود شده خیس پامم بت   

 .توالت رفتم برداشتم تمت    شورت یه

 شستم رومو و دست

 کردم عوض شورتمو

  بود اماده کامل مامان برگشتم

ون رفتیم پوشیدمو لباس دزو  رفتم   بت 

 بودم عمو ماشت    منتظر

  . ایستاد پامون جلو اومد جدید ماشت    یه با کیارش اما
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  بود مشیک اکسنت یه

یک کیارش به رسی    ع و نشستجلو مامان  گفت تت 

  افتاد راه و کرد تشکر کیارش

 بودم ساکت من

 زدن حرف اونجا تا کیارش و مامان

 پرسید سوال کیل مامان

  کرد سوال کرد چک جارو همه. تو رفتیم هم یدیمرس

  کرد نگاه

دیم لبخند و میکردیم نگاه هم به فقط کیارش منو  مت  

  حرف کلمه یه از دری    غ اما

  شد تمام مامان گردش تور بالخره

 چک باید رو سفارش چندتا خونه خباط برسونیمش گفت

  خونه برمیگرده .خودش کنه

 افتادیم راه و مکردی خداحافظ   هم کیارش منو

  شدیم تنها تا
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 رو پر خییل که حایل در و من پای رون رو نشست دستش

  گفت میکشید دست پامو خجالت ب   و

  ساکن   انقدر مامانت جلو چرا -

  بدم جواب خواستم

 همون دوباره و کرد لمس رو رونم داخل کیارش دست اما

وع واژنم درد حس  شد رسر

 

  

 

 

 

 

  

#۴۸ 

  کردم جفت پاهامو ناخوداگاه
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 برداشت رو دستش کیارش و گزیدم لب

  گفت آروم

  شدی؟ اذیت ، ببخشید -

  بگم؟ وی باید نمیدونستم

 میکنه تکرار باز اونوقت نه بگم

سه اونوقت آره بگم  !چطوری و کجا میت 

  گفت کیارش و مکیدم لبمو

 ! تارا -

 کردم نگاهش شوکه که بود شایک و تند لحنش جوری یه

  کرد نگاهم

  گفت و گرفت من از رو نگاهش زود اما

 هنگ ندادی دستمون کار تا کن ول رو لعنتیت لب اون -

  کردم

 نشستم صاف و کردم ول لبمو زود

  گفت بالخره کیارش و رفتیم یکم سکوت تو
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 چوب رسویس سفارش مبل بازار بریم بعد اول نهار بریم -

  ؟

 گفتم رسی    ع

  نیست؟ زود -

  گفت گالفه کیارش

  ! بکیسر  منو بخوای اینکه مگه ... نه -

 نزدم حرف دیگه و گزیدم لب

 کردم ول لبمم زود اما

  بودیم ساکت رستوران خود تا

  نشستیم

  دادیم سفارش

  گفت کیارش

ه روز هر مامانت -  خونه؟ خیاط مت 

 گفتم دادمو تکون رس

ا عرص ۶ تا صبح ده از ... اره -   اونجاست اکتر
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 داد تکون رس کیارش

سم مخواست  چطور بت 

  پرسید کیارش اما

 اگر اما . باشه عقد دیگه ماه یه کردیم صحبت میدونم -

یم یکجا رو عرویس و عقد نیست مشکیل نظرت از   بگت 

  گفتم شوکه ریختو دلم

  چرا؟ -

 تو اگه البته .نشیم مجدد مراسم درگت   دیگه چون -

 میخوای تو هرجور داری دوست

س از که من  نمیخواستم هم عقد جشم است 

 گفتم رسی    ع اما

  بخره جهاز باید اخه ...بگم مامان به باید -

 گفت کیارش

یم جشن ما - یم .میگت   کم کم مامانت برگردیم تا .المان مت 

  !. بچینه ! کنه خرید

س از دستام   بود کرده عرق است 
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 گفتم و باشه دادم تکون رس

 گفت اون هرچ   بگم مامان به باید -

  پرسید و باشه ددا تکون رس کیارش

؟ خودت -   مادرت؟ نظر جدای موافق 

 کیارش و شه تموم بحث تا اره دادم تکون رس دروغ به

  گفت

 تارا؟ مضطربه صورتت انقدر چرا -

  بودم کالفه

س با و دریا به زدم دلو عصن     گفتم است 

سم بیییشت   مممن ! دارین   عععجله که تو -  بععد مممیت 

  ! شم دالرا مثثثل !بیییفن   اابتا و تتتتب از ازززدواج

  گفت و هم تو رفت کیارش اخم

 ساله ۱۸ عذب پرس !میکن   تکرار اینو چقدر تارا بسه -

 اره .باشم داشته عجله باهات سکس برای که نیستم

 این که همش اما ! تابتم ب   ، میکن   تحریکم کردی، جذبم

  !نیست
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 خما با کیارش که شد بسته و باز شوکه و آروم دهنم

  گفت

 دیگه ! دارن سکس اول همون ... همینه سمت اون خوب  

ش سکس بخاطر بزنه تهمت نمیتونه کیس  ! شدی پیگت 

ه کیارش و کرد گز گز بدنم  و کرد نگاهم هام چشم تو خت 

 گفت

؟ سکس درمورد چقدر تو ... تارا اصال -  واقعا  میدوب 

ی یه انگار !کرده نگرانم رفتارت و حرف  که رسته تو چت  

 ! نیست واقعیت به نزدیک
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#۴۹ 

  سوخت انگار گرما از صورتم

  گفت و پرید باال ابروهاش کیارش

  شدی لبو رنگ تارا -

 پایت    انداختم رسمو رسی    ع

 گفتم و گرفتم صورتمو

 این مورد در .. میکنم خواهش ... میکنم خواهش -

 دیدیم همو هفتع یه تازه ما .نزنیم حرف مسائل

 خندید گلو تو کیارش

 گفت و برد باال دستشو اما

 بهش حن   دیگه میخورم قسم ... تارا اروم ... باشه باشه -

  نکنم هم اشاره

  کنه عمل حرفش به واقعا نداشتم انتظار کیارش از

  میکشید من بدن به دسن   یه میاورد گت   وقت تا چون

  من تاباوری کمال در اما
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 زد حرف   نه هفته کل

  زد دست بهم نه

  هاشکرد صحبت تو ای اشاره بدنم و اندامم به حن   نه

 ازش نداشتم انتظار واقعا

 بودم خوشحال هم اما

 بودم ترسیده هم

  بود تند آتیشش انگار انقدر که کیارش

  داشته؟ نگه خودشو آرامش در و خوب انقدر چطوری

  !گرفت رو جلوش نشه . کنه فوران یهو نکنه

 داشتم کالس هفته کل

 اومد یم کیارش کالس بعد

دیم رس خونه به  مت  

 میخوردیم شام

دیم حرف  مت  

 میگفت المان از
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سید ایران و من از سوند منو و مت    خونه مت 

 رفتیم خرید هم باری سه دو

 خریدیم سنگ و آالت  شت   خونه برای

  بود سازی باز حال در رسعت به خییل خونه

 شد چهارشنبه

  مشاوره برای دنبالم اومد کیارش

  رفت محسن پیش خودش

  محسن خانم ، مریم پیش منم

 شدم مریم مشاوره اتاق وارد و کردم سالم

 درست قدش که اومد یم ساله یس نظر به خانم یه مریم

  !بود من قد هم

 زدم لبخند شباهتمون این از ناخوداگاه اما چرا نمیدونم

 گفت و بشینم کرد تعارف

 ... ببینمت بودم مشتاق پیش هفته از -

 گفت مریم زدمو دلبخن
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 های جووب   از ورژن یه وگفت خونه اومد محسن اخه -

 من مثل مشکالب   با دیده منو

 کردم نگاهش سوایل

  گفت و خندید

 و داشتم اجتماع از ترس اما نداشتم لکنت من -

 یه صدام . میگرفت گلوم بزنم حرف جمع نو میخواستم

 ییلخ تما میکردم صاف گلومو ضفه با باید میشد خشدار

وی همت    برای بود فایده ب   نا وقت  بودم شده مت  

  چرا نمیدونم

 کردم بغض ناخوداگاه گفت که همینجا تا اما

  گفت مریم

 مشاورم خودم میبین   االن اما -

  گفت و خندید

  حرفم پر خیلیم -

 نریزه اشکم تا زدم پلک

 .ریخت اما

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گفت و زد مهربوب   لبخند مریم

 ، گریه ... نگت   سخت خودت به ... باش راحت اینجا -

  ازاده چ   همه رسفه ، ،لکنت خنده

  گفت مریم و خندیدیم دو هر

وع ... خانم تارا خب -  با رابطه ...بگو برام ...کن رسر

 ... بگو دو هر ... جنیس و احسایس  چطوریه؟ کیارش

 میده؟ حسس چه بهت

 

  

 

 

 

 

  

#۵۰ 
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م رسی    ع تا گرفتم خودمو جلو  یسجن رابطه ما نگم نت 

  نداریم

 کردم صاف رو گلوم

  گفتم و گرفتم نفس

 خییل اولش ...دیدیم همو که تقریبا شده هفته دو تازه -

 رفتار من با اونور های دخت   مثل داشت دوست کیارش

 در خواستم ازش پیش هفته اما شدیم صیغه حن   .کنه

 گوش اونم . نزنه حرف اصال سکس و جنیس رابطه مورد

ون فقط .نکرد لمسمم حن   .نکرد هم اشاره حن   . داد  بت 

 حس . بود خوب خییل ! گذروندن وقت و صحبت و

ی   دارم بهت 

  گفت و داد تکون رسی لبخند با مریم

 به و کرده توجه حرفت به اینکه هم ... خوبه خییل -

ام ات خواسته  توان اینکه هم . عالیه و خوب گذاشته احت 

ل   داشته رو خودش کنت 

 زدم لبخند

 گفت مریم و دادم ونتک رس
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ی مقابلت طرف از وقن   باشه یادت همیشه اما -  چت  

 یه هم تو مقابلش در حتما . کرد رعایت اون و خواسن  

 برای شه تشویق هم اون تا بده انجام میلش باب کاری

 ! ادامه

 گفتم سواای

  کنم چکار یعن   -

 رعایت رو فاصله خواسن   ازش وقن   کن فکر خودت -

 براش؟ باشه خوب تشکر یه تونهمی چ   ... کنه

 کردم نگاه مریم به فقط

 ها چت    خییل خب

فت رژه رسم تو ییک اما  مت 

  گفت و خندیدمریم.بیارم زبون به نمیشد روم

  !نمیدی لو که همون اره-

 جا بودم نکرده باز زبون من وقن   اونم حدسش این از

  خوردم

 شد رسخ صورتمم اما
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 گفت و خندید مریم

 خواست طبق و کنید ازدواج قراره شکا جان اتار  ببت    -

 کنید ازدواج کم فرصت تو و زود قراره تو توافق و کیارش

 میتوب   تو . است رابطه و ازدواج تهش نهایت در پس ،

 کن   یط نرم نرم و گام به گام رو مست   این

  کنه نری جلو و بدی استپ جا یه نمیتوب   اما

  دادم تکون رس

  گفت خودش

 از سطح هر یا آغوش یا بوسه یه با نظرم هب هم حاال

 تت    و کن تشکر کیارش از میدوب   خودت که صمیمیت

 گونه رو بوس ...دست گرفت    .حلو برو تر مالیم رو هفته

وع برای خییل ... و   خوبه رسر

س  گرفتم است 

  بگم مشکلمو نمیشد روم

 کرد نگاهم مشکوک مریم

  گفت اروم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

ی -  بدونم؟ باید که هست چت  

 گفتم و پایت    انداختم ورسم

  میفته طبییع غت   اتفاق یه -

؟-  چ 

سم از  شد بیشت   لکنتم است 

 گفتم و گرفتم نفس

نه رابطه از حذف یا میکنه لمسم که کیارش -  پام بت    مت  

ه درد   میگت 

  نکردم بلند رسمو

 گفت مریم

سه و عصن   فشار بخاطر -  برای .نیست نگراب   جای .است 

  میفته فاقات این اول ها خییل

  کردم بلند رسمو

 گفتم کردمو نگاه مریم به
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 به سخت جسم یه به انگار که انقدر ...زیاده خییل اما -

به پام بت    استخون  دردی . دارم واقیع درد . باشن زده ض 

م فاصله کیارش از میشه باعث و میکنه عصبیم که   بگت 

  شد نگران مریم های چشم

  گفت آروم

  میشه؟ خیس شورتت -

  آره دادم تکون رس

  از بودم کرده داغ
 
مندگ دم که هاب   حرف رسر  مت  

  گفت مریم

  کم؟ یا شورتت سطح شدن خیس کامال حد در خییل -

  ! کم -

  گفت مریم

 با باش مطمت    .بدنته نبودن اماده و عصن   فشار بخاطر -

 برات من االن برای اما میشه حل مشکل این رابطه اولت   

 کم شدتش اتفاق این بایسر  آروم .ممینویس بخش آرام یه

 .میشه
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وع مریم  گفت و نوشت    به کرد رسر

 یه بدنت میداد نشون میشد خیس زیاد شورتت اگه -

  که االن ویل میطلبه رو رابطه
 

 بدنت میده نشون کمه مییک

  میشه بدتر ترس با و نیست آماده

 گفت و کرد نگاهم

ی جان تارا -  شده سکس از تو ترس باعث که هست چت  

 پیش کم سن این تو.. سالته ۲۰ شما اینه منظورم باشه؟

 خدای اینکه مگه باشن داشته مشکیل چنت    ها دخت   میاد

 باشه بچگیشون تو ناخواسته لمس یا تجاوز مشکل نکرده

 برام دارم دوست ...باشن داشته اشتباه فکری باور یه یا

 
 

؟ انقدر سکس به نسبت چرا ... بیک  نگراب 
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#۵۲ 

  گفت و داد من به رو صقر 

ه. هست در کنار معدب   آب بطری یه -  باهاش .تمت  

  بخور قرصتو

 االن؟ -

  گفت دادو تکون رس

 نساخت بهت نکرده خدای اگر همیم با تا بخور ... آره -

مت خودم   دکت   بت 

  بود کیارش با حق

 خوردم رو قرص یه و گفتم چشم

  گفت و افتاد راه کیارش

  نهار بریم -

  بریم مگفت
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 بود کرده پیدا قبل از رو جاب   یه اینبار

 افتاد راه و بود لواسون سمت

 بودم ساکت دو هر

یس کم کم   شد کم میلرزوند دستامو داشت که است 

  باال اوردم دستمو

 نمیشد حس بود دستام ته همیشه که ریزی لرز اون

  شدم جا به جا صندیل رو

  بود شده کمت   دردش پام بت    استخون

 کشیدم عمیق نفس

 دادن صدا کوچولو یه استخونام و دادم تکوب   بدنمو

  گفت کیارش

 تارا؟ خوب   -

 گفتم و کردم نگاه ساعت به

  خوردم؟ رررو قرص دقققیقه بیییست -

؟  ...اوهوم -  خوب 
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  !عایل-

  گفت و خندید کیارس

  شده کمت   انگار هم لکنتت ... مشخصه -

 گفتم هنگ

  جدی؟ -

 دهنم وگل گذاشتم دستمو

  گفتم لکنت ب   رو جدی من

  میکردم تکرار چندبار همیشه رو ج که حایل در

  بود سخت برام کال ج

 گفتم اروم و خندید کیارش

  !جوجججه ! جواب !جدی -

  گفت کیارش و خندیدیم زمان هم کیارش منو

  داشت ج دوتا حوجه خوبه -

  دادم تکون رس خندیدم

 گفتم و کشیدم عمیق نفس
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  !کیارش دددداده جواب نمیشه باورم -

 گفتم لکنت ب   رو جمله بیشت  

  گفت آروم و پام رو نشست دستش کیارش

  قشنگ چه -
 

  ... تارا کیارش مییک

  ریخت دلم

ی اما   نبود عضالتم و ها ماهیچه کشیدن تت   از خت 

  ریخت اراده ب   اشکم خوشحاای از

  رستوران یه پارکینگ تو پیچید کیارش

  گفت و ردک نگاهم سوایل

 تارا؟ شده چ   -

  کردم نگاهش

 گفتم اشک با

 ... نمیشه باورم -

  میکنم چکار دادم بفهمم اینکه قبل

  کردم بغلش و کیارش گردن دور انداختم دست
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  خورد جا اول

  کرد نوازشم و پشتم نشست دستش بعد اما

  گفت گوشم تو 

  ها حرکته مهره به دست -

  عقب برگشتم رسی    ع

  خندید کیارش

 خندیدم خجالت با خودمم

  نبود بدی حس و کردم بغلش درسته

  که برم تهش تا یهو نمیخواستم ... خب اما

  شد خم کیارش

  گفت و بوسید رو ام گونه

 ... دخت   نشو لبو دوباره حاال کردم شوچ   -

 شد پیاده و زد من به چشمیک حرف این با

 بودم شوک تو و کردم نگاهش

  من هستم تابلو انقدر چرا
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ه هام ماهیچه داره کردم حس دوباره فکر این از   میگت 

 کیارش که کنم آروم خودمو تا کشیدم عمیق نفس رسی    ع

 گفت و کرد باز منو سمت در

  تارا؟ نمیای -

 شم پیاده رسی    ع خواستم و دادم تکون رس

 ! پارکینگ کف های ریزه سنگ رو رفت پام اما

 ! نیفتم تا دکر  بغلم کیارش و خورد رس پام لحظه یه تو

 

  

 

 

 

 

  

#۵۳ 
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 وایسم صاف کرد کمک کیارش

 گرفت گر بدنم اما

 بمونم بغلش تو داشتم دوست هم

 شم دور ازش ها کیلومت   میخواست دلم اما

 گفت و گرفت فاصله من از کیارش

 باش مواظب ها سنگ رو اینجا صافه کفشت کف -

 دادم تکون رس

 نکردم نگاه بهش

  داخل بریم تا گرفت رو دستم

  میکنه ریلکسم داره زیادی قرصه میکردم حس

س هم فکر این از اما   دلم تو افتاد است 

 زدم لبخند ناخوداگاه

س هنوز  دارم است 

 نشدم ریلکس خییل هنوز پس

 نشستیم رودخونه نزدیک آالچیق یه رو
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  بود خوب خییل آب صدای

  نشست روم به رو کیارش

  گفت و زد لبخند

  دیگه؟ خوب   -

 گفتم و دادم تکون رس

؟ کنه ررریلکسم زیادی قرصه اگه -  چ 

  گفت و خندید کیارش

ی لذت ازش هیچ   -  بره اثرش تا میت 

  گفتم خندیدم

 ! حلت راه از مریس واقعا -

 گفت و خندید کیارش

م خواسن   حل راه بازم نداشت قابل -   کن خت 

 طول ساعت نیم گفتم و گرفت    سفارش ما از اومدن

 شه حاض   تا میکشه

 گفت کیارش
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 بدم نشون هارو کابینت های مدل بهت پیشم بیا -

  نشستم کیارش کنار رفتم دادم تکون رس

  بود نچسبیده بدنمون

 بودیم نزدیک اما

 داد نشون هارو کابینت مدل گوشیش تو کیارش

  .بودم کرده ذوق دلم تو و بود قشنگ نظرم به همه

 میشه خفن و عایل خییل بشه سازی باز خونه اون واقعا

 کنم ازدواج مفر یه با قراره تهش میکردم فکر همیشه من

  باشه داشته خونه رهن پول که

  !بخره ای خونه چنت    اینکه نه

  کنه هزینه اینقدر

 باشه خوب وضعش

ه من از درسته حاال   بزرگت 

 داره امتیاز کیل خب اما

 داره بچه درسته
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ای کیل اما  داره هم دیگه چت  

 واقعا خوب   فرصت چه میکردم فکر داشتم کم کم دلم تو

  داره برام کیارش با ازدواج

م هم خارج   ! مت 

  این از بهت   چ  

  بندازه تیکه داشت حق ترانه شوهر مهدی

  بودم تر کوتاه خواهرام از من

 داشتم هم لکنت

  باشه بهت   شاید صورتم درسته حاال

 ایراد بدون میان حساب به زیباب   های دخت   اونا اما

 داشت    خوب   جازدوا 

 ! اما

ایط با نه   من رسر

  گزیدم لب فکر این با ناخداگاه

  گفت که اومدم خودم به کیارش صدای با لحظه همت   
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؟ ... تارا -  کحاب 

 سمتش برگشتم سوایل

 شد چ   بفهمم اینکه قبل اما

 بوسید لبمو کیارش

 خوردم جا

 بوته و گل و شمشاد دورمون و بودیم االچیق داخل درسته

 نداشت دید یلخی بود

 بود عمویم فضای هم باز اما

م رسمو اومدم  عقب بت 

 خودش سمت کشید رسمو و گرفت رو ام چونه کیارش اما
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#۵۴ 

 نگرفتم قلب تپش درسته اولش

بان یهو کیارش کار تت    با اما   رفت باال قلبم ض 

 هقب رسمو رسی    ع من و کرد ول رو ام چونه کیارش

  کشیدم

  داشت شهوت رنگ دوباره هاش چشم

  گفت و کرد نوازش بازومو

 میکن   ام وسوسه هارو لعنن   اون نگت   گاز -

 پایت    انداختم رسمو

 کرفت بازومو کیارش

  بغلش کشید منو

  شد داده تکیه اش سینه به رسم

 گذاشت بازوم رو دستشو اونم
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 بستم هامو چشم

 ارامش از نه

س و خجالت از  است 

 ؟!چ   بینهب حالت این تو مارو کیس اگه

  بود سختم

 نذاشت که شم جدا کیارش بغل از خواستم گذشت یوک

 گفت و

 کجا؟ -

 !میبینه مارو ییک زشته -

  گفت و خندید کیارش

 نمیکنه نگاه مارو کیس !ببت    رو بقیه -

 کردم باز رو چشمم آروم

  بود تر بلند کیارش قد

 میدید رو دور

 کشیدم باال کیم خودمو آروم من اما
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 دمکر  نگاه

  بودن لب تو لب رو به رو آالچیق

 هم بغل تو کناری

  بود ترجلو اون ییک

ه   بود باز موهاشم بود  پرسه پا رو رسش دخت 

  گفت بغلشو کشید دوباره منو کیارش

 باش راحت ... آزادیه اینجا -

  کیارش سینه به دادم تکیه رسمو دوباره

  نبستم هامو چشم دیگه اما

 و شد پر هام ریه تو باسشل عطر کشیدم عمیق نفس

 گفتم

 چه نکیدونستم ...بودم نیومده جاها اینجور اصال من -

ه   !خت 

  گفت و خندید کیارش

 هر خا صحنه این اما ! رسدین های آدم معروفه آلمانیا -

اد .پره باشه بار یا کافه که جاب    !آرومه عشق به آدمت  
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  شهوت یا عشق بگم خواستم

 باشن عشق درگت   همه بعیده چون

 بخوره بر بهش ترسیدم نزدم حرف اما

 .خوردیم نهار آلمان از تعریف و عادی حرف با

 وار نوازش دستشو و کرد بغلم حساب   کیارش وسط این

 . کشید بازوم و پام رو

 خونه به بریم گفت کیارش . برگشتیم که بود سه نزدیک

 . بزنیم رس

 . شد ۴ برسیم تا

فت    داشت    ها کارگر  مت 

  بود ها کارگر از ییک با صحبت غولمس کیارش

 ساختمون داخل رفتم منم

خونه و نشیمن وایت    طبقه  بود مونده اشت  

  بود شده کامل پله راه اما

 باال رفتم
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  بود شده تکمیل ها خواب اتاق

  بود مونده دیواری کمد فقط و شده پارکت و تمت   

 کجاست کیارش ببینم تا ایستادم خواب اتاق تراس در جلو

  نبود حیاط تو اما

  داخل چرخیدم رسی    ع

 کیارش بغل تو رفتم مستقیم اما

 نکرد نامردی اونم

 گرفت کمرمو

  و در کنار دیوار به چسبوند پشتمو

 بوسید قبل از تر شدید خییل اینبار لبمو
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#۵۵ 

 خوردم جا

 عقب ندادم هولش اما

  بود خصوض فضا اینجا هم

  بود اروم بدنم هنوز هم

  داد فشار بدنم به رو بدنش رشکیا اما

  رفت پایت    بازوم و گردنم رو دستش

  شده تحریک که کردم حس رو بدنش من فشارخودش با

  شه خیس شورتم و بکشه تت   دلم زیر شد باعث هم همت   

  کنم وحشت شد باعث هم

  بدم هولش بتونم اینکه قبل اما

 گرفت دستش تو رو ام سینه کیارش

 داد فشارش دستش تو و نشست ما سینه رو کامل دستش
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  نالیدم

 درد از هم

  لذت از هم

د رسم تو قلبم  مت 

 بود جدید برام ها حس این

  میکشید طول کنم تحلیل تجزیه تا

  گرفت درد دوباره پام بت   

 سمت رفت کیارش دیگه دست و رفت یادم کشیدن نفس

  باسنم

م کیارش دست تو میکردم حس  است 

  بودم شده جون ب   عجین   طرز به

  کنم کاری نداشتم نا

  بدم هولش

  بدم تکون حن   رسمو یا

 داد فشار دستش تو باسنمم کیارش
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دو خوش بدن به بیشت   منو   گرفت گاز لبمو فرسر

  میشه شل داره پاهام کردم حس

  میکنم سقوط دارم

  شد متوجه هم کیارش

 کشید عقب رسشو

 کرد بغل محکم منو و کرد ول باسنمو و سینه

  اش سینه رو گذاشتم رسمو نفس نفس با

  کرد مکث لحظه چند کیارش

 کرد جدا خودش از منو آروم و بوسید رسمو بالخره اما

 گفت و کرد نگاهم نگران

؟ -   خوب 

 دادم تکون رس و دزدیدم ازش نگاهمو

  خوبم االن  -

  گفت و بوسید موهامو دوباره

 . .. کردم روی زیاده ببخشید -
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  نگفتم هیچ  

  گفت و شد جدا من از لکام کیارش

 شیم؟ ماشت    سوار بریم -

  بود سبک رسم

 آره دادم تکون رس

 پایت    ها پله از رفتیم و گرفتم رو کیارش بازو

  گفت کیارش و گذشتیم خایل حیاط از

  خونه؟ برسونمت هست کیس خونه -

 کردم نگاه ساعت به

  گفتم و بود نیم و ۴ تازه

  میاد مامان هم دیگه ساعت دو ...خوبم -

 افتادیم راه و هوم گفت فقط

  خونه تا نزد حرف

  داشتم عجین   حال یه که منم

  عجیب حیس ب   و ریلکیس یه
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  گفت من به رو و کرد پارک رو کاشت    رسیدیم

  بیای؟ خودت میتوب   -

  بود سبک خییل رسم

 کردم پیدا کیفم از کلیدو

 گفتم و کیارش دست دادم

 ! کن باز رو در زحمت ب   فقط ... آره -

 

  

 

 

 

 

  

#۵۶ 

  گرفت من از رو کلید کیارش

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گرفت کیفمم

  گفت و شد پیاده رسی    ع خودش

  وایسا -

  کرد باز برامرو در اومد

  تو رفتیم هم با و گرفتم رو کیارش بازو

 اتتق تو رسیدم چطور نفهمیدم اصال

  اومد یم خوابم

 تخت رو نشستم لباس با

  گفت کیارش

 بیارم؟ در لباستو -

  گفتم

 !هوووم -

  چیه هوم معن   نمیدونستم

 بیار در یعن  

  نیار در یا

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

؟ یا   چ 

  برداشت رسم از شالمو کیارش

ون رو مانتوم خودم  کیارش به دادم و اوردم بت 

 گفت کیارش که بکشم دراز خواستم جت    شلوار با

  شده خایک خونه رفتیم ... تارا کن عوض شلوارتم -

  کردم نگاهش خمار

  بخوابم میخواستم فقط من

  گفت و داد من به صندیل رو از رو دامنم کیارش

م - ون مت    کن عوض تو بت 

  دادم تکون رس

 گرفتم دامنو

 شدم بلند خوران تلو تلو

 شلوارم رو پوشیدم رو دامن اول

ون پام از تا کردم باز شلوار کمر بعد  تو پاهام اما بیارم بت 

  خورد گره هم
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  بود تخت کنار که ها بچه بازی اسباب رو افتادم عقبیک

  تو اومد نگران کیارش

 گفتم و دادم تکون دست

  ... خوبم ...خوبم -

 باسنم و رون داشت درد اما

 زمت    رو از برداشت شلوارمو کیارش

 گرفت دستمو

 شد بلند اخم که شم بلند تا کرد کمک

 گفت نگران

؟ -  خوب 

  گفتم گرفتمو درد از وامو رون

  بازیا اسباب به خورده...اره !

 نشستم تخت رو رفتم لنگان

  بود پریده خماریم و خواب یکم

ون بره تا کردم نگاه کیارش به  کنم نگاه رونمو بتونم بت 
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  گفت و زد زانو زمت    رو پام پایت    اومد اما

  رو پات ببینم -

  باال بده رو دامنم خواست حرف این ب

 پیدا رتمشو  تا داشتم نگه پایت    دامنمو وسط رسی    ع اما

  نشه

 مست   یه التهام و تورم بود داده باال که مقدار همت    از

  . بود پیدا پام رو رسخ

  بود شده کشیده پام رو ها بچه بازی راکت دسته انگار

  گفت و کرد نگاهم اخم با کیارش

 متورمه کجا تا ببینم کنار بده دستتو ... تارا محرمیم ما -

... 

 گفتم رسی    ع

 ... کن ولش ...کیارش خوبم -

 داد کنار دستمو و شد بیشت   اخمش
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#۵۷ 

 برگردونم نتونستم رو دستم که داد کنار دستمو جوری یه

  جلوم

 باال داد کامل دامنمو

 کرد باز اروم پاهامو و کرد نگاه پام تورم و رسچ   به

 گزیدم لب

  بستم خجالت از چشممو

 باسنم پایت    تا کرد نگاه پامو کنار

  گفت و میکرد درد که همونجا

  شده مرده خون ! میارم یخ برات
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  گفتم کردمو باز چسممو رسی    ع

  ! نه -

  گفتم کردو نگاهم سوایل

  متنفرم یخ از رسماییم من -

  پرید باال ابروهاش

  زد محوی لبخند اما

  کرد نگاه پام به دوباره

  پام خود نه اما

  کرد نگاه وام بت    به اینبار

 سه بلند و پایت    بده رو دامنم بودم منتظر

  کرد حرکت پام روی از دستش اما

  شورتم رو رفت

  گفت و داد کنار و شورتم گوشه آروم

 !؟ تارا خییس انقدر همیشه -

  نداشتم رو کیارش کار این انتظار اصال
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 بودم کرده هنگ

ه  بودم صحنه این له خت 

 ام رفته کنار شورت

  من پای بت    کیارش رس

 خدایا

  شد ینجوریا یهو چرا

 بودم خشک فقط من

  پام بت    شد خم کیارش

  داد کنار رونمو دست یه با

  و داد کنار کامل شورتمو دست یه با

ی دیگه که گرفت قرار جاب   رسش  نبینم چت  

 ... اما

 ... کنم حس

 گفتم ایه و کردم حس پام بت    رو زبونش خییس و دایع  

  نبود باور قابل خودم برا که
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  شکمم رو شتگذا دستشو کیارش

  عقب داد هولم

 دراز کیارش حرکت این با و بودم خشک چوب مثل

  تخت رو کشیدم

  باال پاد پاهامو

 بت    زبونشو مدت تمام و تخت رو گذاشت رو پام پاشنه

  میکشید پام

 ، ،اضطراب لذت ، درد . نبود خودم دست حالم اصال

  ! ذوق

  تز دردم
 

 بود هام ماهیچه گرفتیک

ی تجربه از ذوقم   بود بخش لذت خییل که چت  

 لذت گرمای یه بدنمو کل و شد نور از پر پلکم پشت یهو

 گرفت بخش

  افتاد شماره به هام نفس

د نبض بدنم  میلرزیدم و مت  

 کرد نگاهم و برداشت پام بت    از رو رسش کیارش
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  زد لبخندی.میدیدمش هام پلک بت    از

 برداشت دستمال تخت کنار از

  دکشی دستمال پامو بت   

 بوسید رو واژنم رو شد خم

تمو   گفت و کرد درست رسر

 نشده تموم باهات هنوز کاره وگرنه ... میاد االن مامانت -

  بود

  بزنم حرف نداشتم نا

 کردم نگاهش فقط

  گفت و تنم رو داد پتو

 خوردی که دوزی ...بگم بهت تا نخور رو بعدی قرص -

  احتماال بوده زیاد برات

  دادم تکون رس

 نمیشد باز امه چشم

  شد خم کیارش
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 بوسید لبمو

 

  

 

 

 

 

  

#۵۸ 

 . شناورم هوا تو میکردم حس

  بودم بیدار و خواب

  برد خوابم کم کم اما

  ما خونه اومده کیارش دیدم خواب تو

ون شورتمو  ... و آورده بت 

  رسونده اوج به منو
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  تخت رو نشستم شدم بلند خواب این از شوکه

  بود تاریک جا همه

 بود رفته در دستم از زمان

  روزیه چه نمیدونستم

ون کیارش با رفتم االن   برم؟ باید فردا یا بت 

  کردم چک رو گوشیم

 دیدم رو کیارش پیام

 کردم بار

  بود نوشته

 یک ساعت ۸ هر رو قرص اون میگه محسن تارا؟ خوب   -

 چ   گفتم مامانت به .بود زیاد برات دوزش ... بخور چهارم

  بزن زنگ بهم بود الزم خودتم .اشهب بهت حواسش شد

 کردم نگاه پیام به هنگ

ون رفتیم واقعا پس   شدم اونجوری من و بت 

 پیام ادامه که میکرد مقاومت ادامه برای داشت هنوزمغزم

  روخوندم
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 اذیتت و باشه بوده خوب اورگاسمت اولت    امیدوارم -

  باشم نکرده

  بو نوشته زیرش

  بهم بیسر  اذیت اگر -
 

  سته؟در  مییک

 کردم نگاه ها پیام به فقط

  شد مرور رسم تو اتفاقات

 گرفت درد یکم پام بت    و شد خیس شورتم

 قبل مثل نه اما

  قرصه اثر بخاطر همچنان احتماال میدونستم

 کشیدم دراز

  کنار گذاشتم رو گویسر  دادن جواب بدون

  ببینم نمیخوام

  ببینم رو کیارش نمیخوام دیگه

  بزنم رفح باهاش نمیخوام حن  

  اصال اصال اصال
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 تو لحظه اون من اما بود بخش لذت کرد که کاری درسته

 بکشم خجالت که نبودم خودم حال

  میکشم خجالت لحظه اون برابر صد االن اما

  کنم نگاه کیارش به دیگه نمیتونم اصال

  ریخت اشکم

  خدایا

  داغونم انقدر من چرا

  رفت آبروم

 . بود وضعین   چه تو دید منو پای بت    بار اولت   

  بود حایل چه

 !اخه داشت هم مو . بودم کرده شیو کاش

  میکرد تر بد حالمو ها فکر این همه

 شدم بیدار درد رس با و خوابیدم درد رس با

ی یه  خوابیدم دوباره خوردم چت  

  خطه پشت کیارش که کرد بیدارم مامان عرص
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نمزنگ بعد بگو گفتم  مت  

 نکردم صحبت

  زدمن هم زنگ اما

  داد پیام کیل کیارش

  نکردم باز هیچکدوم

 بودم بیدار ۶ از صبح جمعه

د خوابم بودم خوابیده بس از   دیگه نمیت 

 چرخیدم ۸ تا پتو زیر اما

 اومد در صدای

ه نون رفت مامان زدم حدس ا یا بگت    اومدن دخت 

 و بزرگ دست یه که بودم کرده گوله پتو زیر خودمو

  نشست کمرم رو مردونه

  کنار دادم پتو وکهش

  بود رسم باال اخم با کیارش

 ! بود بسته اتاقمم در
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#۵۹ 

  گفت کیارش و گفتم شوک از هین  

؟ چکار پتو زیر روزه دو -  میکن 

  نشستم تخت کنج رفتم و پایت    انداختم رسمو زود

 تخت لبه و من بت    اومد  .برداشت رو بالشتم کیارش

  گفت و نشست

 نمیدادی؟ جوابمو راچ ... تارا -

  نکردم بلند رسمو
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 گرفت موهامو بافت پایت   

  کرد باز رو کشش

 نوازش به رسید دستش و کرد باز هارو گیس دونه دونه

  موهام

  پاهام زانو رو گذاشتم رسمو و بستم رو چشمم ناخوداگاه

  گفت و داد ادامه موهام نوازش به کیارش

 کشیدی؟ خجالت من از ... بزنم حدس خودم بزار -

  دادم تکون رس حال همون تو

 خندید آروم کیارش

  گفت و بوسید رو بازوم

 شب هر برنامه این دیگه هفته سه دو ... نداره خجالت -

  ماست

 گزیدم لب و گفتم هت   

 نکردم بلند رسمو اما

  داد کنار موهامو کیارش
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  گفت و بوسید رو گردنم

 تارا؟ شدی اذیت مگه -

 مور بدنم کیارش بعدی بوسه با و نه گفتم رس تکون با

  شد مور

  خودش سمت کشید منو آروم

  بود سمتش به پشتم دقیقا که طوری

  گفت گوشم کنار و بوسید رو گردنم دوباره

  تارا میشم دیوونه دارم چهارشنبه از من -

تم زیر برد دستشو   تیرسر

 بلند رو رسم اراده ب   حرکتش از و گرفت رو ام سینه یه

 کردم

  گفت وشمگ کنار

   باهام بیای میشه ... تارا -

 کامل رو ام سینه و سوتینم زیر رفت دستش حرف این با

  کرد لمس

  گفت و داد فشار هاش انگشت بت    رو ام سینه نوک
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  میای؟ -

  میشدم همونجوری دوباره داشتم من

تم زیر اومد کیارش دیگه دست   گفتم رسی    ع که تیرسر

  میام میام -

  کنیم پیدا نجات حالت این از میخواستم فقط

 برداشت رو دستش

  گفت و بوسید رو موهام

ون ...مریس -   بیای تا منتظرتم بت 

ون رفت و شد بلند حرف این با  بت 

  بودم هنگ

  شوکه

  خیس و

 کشیدم اچ  

  بودم نرفته حمام ازچهارشنبه

  نبود ای چاره اما
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 کردم مرتب خودمو

 کردم عوض رو شورتم

و  رفتم اتاق از   نبت 

  میخوردن صبحانه داشت    مامان و کیارش

 خوردم صبحانه یکم نشستم کنم

  افتادیم راه و کردیم خداحافظ  

سیدم یم داریم کجا نت   مت 

 بزنم حرف نمیشد روم

  سکوت تو کیارش
 
  گفت بالخره که میکرد رانندگ

  نخوندی هامو پیام چرا -

ون گوشیمو   اوردم بت 

  مزد لب و کردم باز رو چتمون صفحه

  بودم خواب -

  گذشت ها پیام رو نگاهم

  بزنیم حرف باید ... تارا -
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 بده گواب تارا -

 بزن زنگ بودی اوگ . پرسیدم حالتو مامانت از تارا -

 کنم هماهنگ باهات میخوام دارم برنامه یه تارا -

 بده جواب خانم تارا -

 میام صبح جمعه کردم رزرو ویال شب دو جان تارا -

  دنبالت

 کیارش سمت برگشتم هنگ

  زدم لب شوکه

یم داریم -  ؟ ویال مت 
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#۶۰ 

  گفت و خندید آروم

  گفتم مامانت به ... آره -

 گفتم هنگ

؟ من به چرا -  !دانشگاه برم باید شنبه من نگفن 

  گفت و باال داد رو ابروهاش

 رو پیامم خودت تو . گفتم بهت من کن   دقت عریزم -

  !تعطیله نبهش اینکه ضمن !نخوندی

 شد بسته و باز دهنم

ی اما   نگفتم چت  

 کیارش با من داد اجازه مامان چطوری بود سوال رسم تو

 هستیم اینا عمو خونه جلو دیدم که ویال برم عقد بدون

 آماده ماشت    و بودن در جلو هم سوفیا و عمو زن و عمو

  بود حرکت

 . کردیم علیک و سالم شدم پیاده
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 ماشت    ، ماشت    صندیل تو و تگرف کیارش رو سوفیا

 . گذاشت خودش

  .داده اجازه مامان همت    برا خانوادگیه ویال فهمیدم تازه

 . بود دماوند اینا عمو ویال

  ویال تا بیشت   بود سیب باغ

 .داشت نقیل دوبلکس سوییت یه وسطش

 وسط میکردن درست استخر داشت    بودیم رفته بار اخرین

  باغ

 بود تمام نا اما

  بودیم نرفته ما بود بیشت   لسا یه

  گفت شدم سوار من تا سوفیا

 نداری؟ گنده خرس دیگه -

 داشت نمیک با لهجه

 گفتم و خندیدم

 توئه پیش که داشتم دونه یه نه -
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  خندید سوفیا

  بود شده قبل مثل دوباره لکنتم

 حرف سوفیا با داشتم دوست اینکه وجود با همت    برای

  رو به رو به برگشتم اما بزنم

 افتادم عمو زن حرف یاد

سیدم   کنه تقلید منو زدن حرف میت 

  گفت سوفیا

 بابا؟ میذاری کارتون -

  گفت کیارش

 .کن نگاه ها ماشت    به االن .بیفتیم راه بزار -

ون پنجره از سوفیا  کرد نگاه بت 

  گفت یواش کیارش

ه رو مامانش بهانه دیروز از -  میگت 

  شد مچاله قلبم

 گفتم نگران
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  کیارش دوری برای است بچه ییلخ -

 رو بچه من نکن فکر - گفت و داد تکون رس کیارش

 آلمان وقن   .شه جدا مادرش از شدم باعث اوردم گرفتم

 !بزنه رس اومد نیم دالرا هم بودیم

 چرا؟ -

  دل ، بزاره فشار تحت منو -
 

 بهش و ببینم رو سوفیا تنیک

 . بزنم رو

 کردم مکث

  . دبرگر  خب بگم میخواست دلم

 ... بچه بخاطر

  بود شده قفل زبونم اما

فت کیارش اگه جوراب   یه  آبرو میخورد بهم کا ازدواج و مت 

 رفت یم من

  رفت و نگرفتش ببت    میگفت ترانه شوهر همت   

 بشه اینجوری نمیخواستم من

 قضیه این جدای
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 میشدم جذب داشتم قلبا

 عاشقش نه حاال

 اضطراب جور یه و ماومد یم کنار تغیت   این با داشتم اما

 داشتم ادامه برای اشتیاق و

 در بقیه های حرف و خونه اون دیدن بعد مخصوصا

 ، نیستم کاف   و هستم کم من میکردن فکر که من مورد

  .باشم کیارش کنار داشتم دوست بیشت  

  گذشت یکم

 شد کالفه دوباره سوفیا

 پخششد صندیل مانیتور رو و گذاشت کارتون کیارش

 شد کارتون رمگ رس سوفیا

  بودیم شده خارج تهران از

  گفت کیارش که بودم غرق افکارم تو من

  تارا -

  بله -

 اوردی؟ رو قرصت -
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  داغ اب تو افتادم انگار گفت اینو

  شد مرور رسم تو اتفاقات همه و خجالت از شدم رسخ

 گزیدم لب

 ندادم جواب

  گفت و پام رون رو گذاشت دستشو

؟ که احتنار  من از ... تارا -  نیسن 

 بستم هامو چشم

 بگم؟ چ  

 میگه اونوقت !رسوندی اورگاسم به منو که ناراحتم بگم

 ندارم چراب   من و !چرا

 نیستم ناراحت نه بگم

  !بریم دوباره بزار اومد خوشت که حاال خب میگه

  پام بت    به زد چنگ کیس انگار تش دوباره فکر از

 کردم جفت اراده ب   پاهامو
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 بت    انگشتاش حرکتم این با و بود پام رو کیارش دست

 گرفت قرار پام رون دوتا

 برسه دقیق تا برد باال پام رون بت    رو هاش انگشت نرم

  گفت و پام بت   

 تارا؟ دیگه آوردی رو قرصت -

 

 

 

 

  

#۶۱ 

  زدم لب

 ... آره -

  گفت و برداشت رو دستش کیارش

  بخور االن رو چهارمش یک پس -
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 کردم نگاهش سوایل

  گفت و داد تکون یرس 

سیم دیگه ؛یکم-  .یسر  اذیت اونجا نمیخوام ...مت 

 بودم نشده منظورش متوجه

 شم؟ اذیت چرا

ه؟ چه مگه  خت 

 برداشتم رو قرص کیفم داخل از برگشتم

 کردم چهارم یک

  خوردم قبیل آب بطری همون با

 کیارش که نشیتم صاف.جاش رس گذاشتم رو چت    همه

  گفت

  نه؟ منظیم خییلتو -

 گفتم و زدم لبخند

ی دارم دوست -  بزارم دوباره برمیدارم جاب   از رو هرچت  

  بهم .جاش رس
 

س بهم ریختیک  میده است 
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  گفت هویم کیارش

 گفت و کرد مکث یکم

  بهم از منم -
 

 میکنه عصبیم قشنگ  .متنفرم ریختیک

 گفتم اروم

  ریخته بهم همش اش خونه دیگه میشه دار بچه آدم اما -

  گفت جدی کیارش

ه یاد میتونه بچه .باشه اینجوری نداره دلییل لزوما -  بگت 

 بهم درصد نود .داره کردن پخش حق اتاقش تو فقط

 
 

 حال خاست مادر و پدر بخاطر دارا بچه خونه ریختیک

 میشن کردن جمع بیخیال یا کت    جمع ندارن

 خوردم جا حرفش از

 نبود منطق   خییل مظرم به چون

 گفتم حثب این ادامه جای به اما

 باشه؟ مرتب همیشه خونه داری دوست تو پس -

 گفتم و داد تکون رس

 کنم؟ کار خونه تو من داری دوست همت    برا -
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 کرد اخم

  گفت و کرد نگاهم

 دوست نگفتم اما باشه مرتب خونه دارم دوست من -

ی کارگر متوب   !کن   مرتبش تو دارم  کار بیاد روز هر بگت 

ا خودم من . بکنه هارو  انجام رو خونه کارای از بخیسر  اکتر

 به دارم دوست و باشه مرتب مهمه برام فقط من !میدم

 . میکنم هم باشه الزم ای هزینه هر بشه توجه ام خواسته

 گزیدم لب

منده   رفتارم از شدم رسر

 ضایع همش من میکرد رفتار پخته جوری یه کیارش

  میشدم

 شدم متوجه گفتم لب زیر و دادم تکون رسی

 کردم نگاه جاده به

  بودیم رسیده تقریبا

 بود سوال یه رسم تو
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 اون کنم صت   باید یا جنتلمنه؟ انقدر واقعا کیارش یعن  

  ببینم؟ رو کیارش روی

  داشت نگه باغ در جلو کیارش

  رسیدن اینام عمو

 کردن باز رد در

 رفتیم ویال جلو تا ها ماشت    با

ن رو وسایل شدن پیاده همه  داخل بت 

 گفتم شکیار  به اروم

م خونه لباس من میگفن   کاش -  بت 

 دستم داد رو بود خودم مال که کوچولو کیف یه کیارش

  گفت و

  بودی خواب همش تو .برداشت برات مامانت -

 رفتیم سوفیا با و گرفتم کیارش از رو کیفم گزیدم لب

 خونه سمت

 شدم خم

  کردم باز براش رو سوفیا کفش
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  من شونه رو اشتگذ رو دستش ، شه خونه وارد اومد

  زد لبخند من به

  تو رفت

 رفتم رسش پشت منم

خونه یه پایت    طبقه  بود نشیمن و اشت  

  فقط خواب اتاق دوتا باال

 کردم بغل رو سوفیا

 کشیدیم هارو پرده و کردیم باز هارو پنجره تمام هم با

 شه عوض خونه هوا

 اومد خوشش خییل

  باال طبقه بیاد کردم کمک گرفتم بغلشو زیر

 داشت نفره دو تخت ییک ها خواب اتاق

 . نفره تک تخت دوتا ییک

  داخل اومد کیارش که بودیم خواب اتاق این پنجره رس

 باباش سکت چرخید من بغل تو  ذوق با سوفیا
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 گفت سوفیا و نیفته که تخت رو گذاشتمش همت    برای

 میخوابیم؟ اینجا تو و من ... بابا -

 داد تکون رس کیارش

 بوسید و کرد بغل رو سوفیا

  پنجره لب من کنار اومد

 گفت و بود پیدا ها خونه باف   و سیب باغ منظره

  میخوابیم اینجا جون تارا و تو و من عزیزم آره -

 کرد نگاه من به حرف این با

 

 

 

 

  

#۵۱ 

  نه گفتم رس تکون با
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  پرسید مریم

؟ -  مطمئن 

 دادم تکون رس

ی واقعا   نبود چت  

 گفتم مریم به رو

  از من -
 

وی.داشتم لکنت بچیک ون یا . بودم مت   فتم بت   نمت 

 باهام کیس هیچوقت .نمیخوردم تکون مادرم کنار از یا

 صمییم دوست من دالیل همت    به که البته .نداشت کاری

 کیس با هم عاطق   حیس رابطه ... خب و نداشتم هم

 .نداشتم

 کردم مکث

 گفتم و گشتم ذهنم تو

 من بود وقت خییل ... کرد بغلم کیارش وقن   ...واقع در -

 ... بوسید منو ... وقن   یا ... بودم نکرده بغل مادرمم حن  

 نبوسیدن صورتمو هام زاده خواهر جز بود سالها ... خب

  ! نداره عادت صمیمیت انقدر به بدنم انگار !بود
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  گفت و داد تکون رس مریم

 !پس تنهاب   هم دانشگاه و مدرسه تو -

  گفت و دادم تکون رس

 بخوری ساعت ۱۲ هر رو میدم بهت قرص همت    -

 کیم کیارش با رو ات رابطه میتوب   و مییسر  ریلمس

 کن   کار ذهنت رو میخوام ازت من فقط. کن   تر صمییم

 کنیم حذف رو قرص این کم کم بتونیم بعد که

  گفت مریم و دادم تکون رس

 ریلمس وقن   . میشه بدتر میکن   فکر بهش وقن   لکنتت -

ه خییل مییسر   کمکت هم لکنت تو قرص این شاید .بهت 

  کنه

  شدم خوشحال خییل حرفش این از

ی چنت    بود بار اولت     میشنیدم چت  

  گفت مریم

س -  میدم پیشنهاد بهت . تارا مشکالته نصف ریشه است 

  بیسر  تر آروم تا کن   امتحان رو یوگا و مدیتیشن
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 چشم زدم لب و دادم تکون رس

 داد کاغذ رو رو همه برام مریم

 بود شده تموم هم ام مشاوره تایم

ون رفتم کردم تشکر   بت 

ون  بودن ایستاده محسن و کیارش بت 

 زدن لبخند دیدن منو تا

 زدم لبخند خجالت با

 کردم سالم محسن به

 جلو اومد

 گفت و گرفت رو ام برگه

 نوشته چ   عیال ببینم -

 خندیدم

  بود تر کوتاه کیارش از محسن

 ودب تپل هم یکم

  بود تیپ خوش اما
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 و محسن قد اختالف وجود با. دو هر اومدن یم هم به

  . اومدن یم خییل هم به انگار اما مریم

  گفت و من به داد رو برگه محسن

دم حدس منم -  حتما.بایسر  داشته الزم رو قرص همت    مت  

  کنه کمک هم لکنتت تو احتماال . بخور ساعت رس

 دکر  تشکر هم کیارش و گفتم چشیم

ون زدیم   بت 

 گرفت رو برگه کیارش

یم منو قرص که شدیم ماشت    کنار داروخونه وارد  .بگت 

  بود شلوغ خییل

 در نزدیک ایستادیم و داد رو برگه کیارش

  گفت اروم

  بودی؟ راض   بود؟ چطور -

  اره دادم تکون رس

  داروخونه تو اومد عجله با نفر یه
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 و گرفتم رو کیارش بازو رسی    ع نزنه تنه من به اینکه برای

 کشیدم کنار خودمو

 کیارش بدن به خورد ام سینه حرکتم این از

 بکشم عقب خواستم خودمو

ون بره خواست نفر یه   جام رس برگردم شدم مجبور و بت 

ون سنگت    رو نفسش کیارش   گفت آروم و داد بت 

  شلوغه خییل اینجا بشت    ماشت    تو برو تو -

  نم به داد رو سوئیچ حرف این با

ون رفتم زود و کردم تشکر   بت 

 حالت این در اونم کیارش با ام سینه تماس این کردم حس

  بود کرده اش کالفه انگار

 تند قلبم و بود شده قفل بدنم معمول طبق که خودمم

د   مت  

  گرفتم دستام بت    صورتمو و شدم ماشت    سوار

 ... بایسر  داشته نباید تعارف که خودت با ... تارا ... تارا

 یک و هزار به . میخوای خودت ! بیسر  زنش میخوای
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 کار در اجباری . بیسر  زنش میخوای خودت داری که دلیل

 ... بیا کنار و بگت   آروم یکم پس ! تقریبا البته . نیست

 . ببینه قراره لختتو !میدی باد دل داری خورد ات سینه

 شد خایل دلم تو خودم فکر همت    از

د به بکوبم رسمو میخواست دلم  که خودم دست از داشت 

 شد سوار کیارش

 

  

 

 

 

 

  

#۶۲ 

 دزدیدم نگاهمو رسی    ع

ون به   کردم نگاه بت 
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  گفت سوفیا

؟ بغل هم رو جون تارا یعن   -  میکن 

 گرفت ام خنده هم

  کشیدم خجالت هم

  گفت و خندید کیارش

 من بغل بیاید میتونید بخواید کدومتون هر -

  کردم نگاه چشیم زیر لبخند با کیارش به

  خندید و زد چشمیک

  کرد صدامون عمو زن

 پایت    رفتیم

 شه حاض   نهار وساین کردم کمک

  باغ تو رفت    سوفیا و کیارش و عمو

  گفت عمو زن

 .کنه عادت بهت بگذرون وقت بیشت   سوفیا با جون تارا -

  خالیه زندگیش تو مادر جای
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 باشم نداشته لکنت زیاد که کشیدم عمیق نفس

  گفتم و بود کرده ترم کسریل هم قرص

سم ...چشم -  !بزنه حرف بد ...شه باعث ... لکنتم ...میت 

 پرید باال ابروهاش عمو زن

  بودم داده تحویل خودش به رو خودش حرف

  کرد نگاهم

 و دادم نشون کردن درست ساالد مشغول خودمو من اما

 گفت

 هم تو ... ایه دوره کنه تقلید اگرم ...نکنم فکر -

م شدی بهت   خییل رخداروشک  لکنتت انگار گایه ...دخت 

  میشه شدید

 مریس گفتم و دادم تکون رسی

 نگفتم دیگه چت   

 کشیده سیخ هارو جوجه عمو زن کردم درست که ساالدو

  بود

 باغ تو مام بریم گفت
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 شده تموم کارا همه

م گفتم  میام کنم عوض لباس مت 

 بودم جت    شلوار مانتو با لحظه اون تا

 بودم برداشته رو شالم فقط

  بود تنم تاپ مانتو زیر

 گذاشته برام چ   مامان ببینم اتاق تو باال رفتم

 بود رسدم یکم

ت سوییت دلم   میخواست رسر

ون کانتومو   اوردم بت 

  کردم آویزون در پشت شالم با

  کنم باز رو کیفم تخت سمت برگردم خواستم

  گرفت رو جلوش دست یه کنار دادم که رو در اما

 کنم نگاه کردم کج رس

 کیارشه دیدم

 زد لبخند
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  تو اومد

 هام سینه رو رفت صورتم از نگاهش و بست رو در

 !بود تر کوتاه متوسط از که قدم برعکس که هاب   سینه

  بود بزرگت   هام سن هم متوسط از هام سینه

 بندی و بود تنگ تاپمم

 . ام سینه چاک و بود پیدا سوتینمم بند

 دیوار سمت به منو سکتمو مداو  تعارف بدون کیارش

  کرد هدایت

د بدنم به بدنشو  فرسر

  گفتم ناخداگایه هت   

 شد خم

 گرفت دستش تو تاپ رو از رو ام سینه بوسیدو لبمو

  شد چ   بفهمم اینکه قبل و داد فشار

 روی از آورد رو ام سینه و سوتینم کاپ تو رفت دستش

ون تاپم   بت 

 گرفت درد پام بت    و شد شل پاهام
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 قبل دفعات مثل نه

 دستش بت    رو ام سینه نوک که کیارش و بود درد بازم اما

  پرید رسم از برق انگار داد فشار

 شد خم و کرد رها لبمو

  مکید و گرفت دهنش تو رو ام سینه نوک

 میشدم دیوونه داستم

 شده چ   نمیکرد پروسس مغزم

د نبض واژنم  مت  

  بود رس پاهام

 بودم شده شل

 . آور خجالت مه بود بخش لذت هم

ون هم رو ام سینه اون انداخت دست کیارش   اورد بت 

  کردم نگاه صحنه این به خمار

 داد فشار دستش تو دو هر

  مکید یکیم اون نوک
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 کمر سمت رفت دستش که دهنم تو میومد داشت قلبم

 شلوارم

 

 

 

 

 

  

#۶۳ 

  نه میگفتم باید

 بسه

  کن صت  

 بودم کامل الل اما

دم نفس نفس فقط  مت  

 گفت که اومد عمو زن صدای یهو
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 ... جان کیارش -

  بود در پشت درست

  اومد خودش به تازه انگار کیارش

 گفت و ایستاد صاف زود

 ؟ بله -

 رسده یکم کجاست؟ سوفیا کت -

 گفت کیارش

  . میکنم عوض دارم لباسمو . میارم االن -

  کفت مادرش

 پرسم خودت بیار -

 .اومد رفتنش پایت    صدای

 کردم نگاه خودم به و کشیدم حترا نفس

ون هام سینه جفت  و بزرچت   انگار زاویه این از و بود بت 

  بود شده تر سفید

ون کرص با نفسشو کیارش   بت 
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  داد

 گفت و باال داد اکراه با رو تاپم

  . کجاییم رفت یادم لحظه یه -

 کرد نگاهم

  کردم نگاهش منم

  گفت و زد لبخند اروم

  چرا شدی لبو -

 پایت    انداختم رسمو گزیدم لب

  گرفت رو ام چونه

 نکرد بلند رسمو اما

  گفت و بوسید رو گوشم کنار

 میدیم ادامه شب باشه

  چطوری؟ سوفیا وجود با بگم خواستم

 گرفتم خودمو جلو اما

  تارا چته
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 مگه؟ میخوای هم تو

 که نکردین عقد

 بود خییل همینم

 کردم حس کرد کیارش که کاری و هام سینه به فکر با

  شد تر خیس شورتم

اهنش زود کیارش ون رو پت    آورد بت 

  کردم نگاه بهش

 انتظارم از بهت   بدنش

 بود

ت  پوشید تیرسر

 میکنه عوض هم رو جینش شلوار کردم فکر

 

 شد نگاهم متوجه

 گفت و زد چشمیک

م لو ، نباشه پام جت    -   ...حالیم چه مت 
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 گفت و در سمت رفت

 بیا زود -

ون  زمت    رو شدم ولو رفت که بت 

 ... تارا

؟ چکار میخوای دیگه روز دو تا   کن 

 میده ترتیبتو حتما اینجا کیارش

  بیشت   نمیخوام من اما

 قبل مثل اورگاسم دوباره تهش

 گزیدم لب بهش فکر با

 شدم رو پر انقدر چرا من

 شدم بلند زود

 پوشیدم رو بود گذاشته مامان که شلواری بلوز

 که بود کذاشته کن گرم شلوار و بلوز یه دقیقا مامان

  نبود تنگ

 بود من سایز دقیقا اش سینه و باسن رس همچنان چند هر
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 . نذاشته لگ کردم خداروشکر

 پایت    رفتم

 بودن نشیمن تو سوفیا و عمو زن

 گفت رسی    ع عمو

 ... شما با کباب . پیشش برو .جان تارا حیاطه تو کیارش -

ون رفتم و گفتم چشیم   بت 

  بود خونه پشت پز کباب

  قسمت رفتم
 

  بودن کرده درست پز کباب برای که سنیک

  مینداخت راه رو آتیش داشت کیارش

 . چرخید لباسم رو نگاهش و زد لبخندی من دیدن با

  پیشش برم کرد اشاره

 کردم نگاه آتیش به و ایستادم کنارش

  نگرفته؟ هنوز آتیشت -گفتم آروم

  ام شونه دور انداخت دستشو

 خودش بغل کشید منو
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ی   باشم بغلش تو که طت 

  باشه پشتم خودش

د رو ام سینه یه دست همون با   فرسر

  گفت و داد فشار پشتم خودشو

  تاره شده روشن من آتیش وقته خییل -

 گفتم هت   

  یهو حرکت این از هم

 تماس این از هم

ده پشتم به که کیارش آلت از هم  میشد خرسر

 دستشو کیارش که بودم نیومده کنار حالت این با هنوز

 رو ام سینه و سوتینم کاپ زیر برد و کرد بلوزم وارد یقه از

 گرفت دستش تو
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#۶۴ 

  کرد مکث کیارش که رفت نفسم جوری یه

  خندید گلو تو کیارش و گرفتم نفس

  اومد پا صدای که ام دیگه سینه رساغ رفت

  شد جدا من از رسی    ع کیارش

  رسمون پشت استخر سمت رفتم رسگردان روح مثل منم

دم نفس نفس  مت  

  بود کامل استخر

 خایل اما

  گفت که اومد رسم پشت از عمو صدای

  باشه باباب   پیش اومد سوفیا -

  سمتشون برگشتم و گرفتم نفس

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  کرد بغل و بوسید سوفیارو شد خم کیارش

  رفت و زد لبخند عمو

  سوفیا و کیارش پیش رفتم هم من

 من بغل بیاد چرخید سوفیا

 کباب کنار چوب   تخت سمت رفتم اما کردم بغلش منم

  پز

 نشستیم دوتاب  

 گفت سوفیا

  کنیم؟ بازی آب میشه -

 گفت من قبل کیارش

  بازی آب میایم تابستون ... باباب   رسده -

  گفت و کرد نگاه من به سوف  

  کنیم؟ بازی چه -

  گفتم و خودم کنار نشوندمش

  ؟ کنیم بازی برگ میخوای -
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  کرد نگاهم سوایل

  ها درخت سکت رفتیم گرفتم رو دستش

  گفتم و برداشتک زمت    رو از برگ یه

 برنده کنه جمع سالم های برگ این از بیشت   گ هر -

  است

 داد جواب بازیم

 . بودیم گرم رس ناهار شدن درست تا سوفیا با

  داخل رفتیم هم بعد

 قدییم باغ رفت    کیارش و عمو نهار بعد و صحبت و نهار

احت باال رفتیم هم عمو زن و سوفیا و من و   کنیم است 

  بود کالفه سوفیا

  مادرشه دلتنگ بچه کرد حس میشد

  بکشه دراز تخت رو بردمش

  گفت و کرد نگاه من به

 بکشیم؟ دراز دوتاب   -
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  کشید دراز دیوار کنار رفت و گفت اینو

  خندیدم

 کردم بغلش و کشیدم دراز کنارش

 بغلم ادبی نداشتم انتظار

 دستم رو گذاشت رو رسش اومد اما

 کنیم ازدواج بعدا یعن   .داشت خوب   بوی خییل موهاش

مش باید من  حمام؟ بت 

 نمیدونم داری بچه از هیچ   من

  بخونم بچه مورد در کتاب یکم کاش

 نمیخواد؟ بچه من از کیارش دیگه یعن  

  میکنه حامله بعد منم یا

؟ بشه زده هم من از بشم حامله  چ 

 برد خوابم کم کم ها فکر این با

 تخت رو کنارم اومده که دیدم رو کیارش خواب تو

  نشسته
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  میکشه دست داره باسنمو

 پریدم خواب از

  نشود تموم باسنم رو کیارش دست کرکت اما

  نبود خواب انگار

  برگردوندم رس

  نشسته کنارم واقعا کیارش دیدم

  میکشه دست داره باسنمو

  دخور  گره نگاهمون

 زد محوی لبخند

  گفت و کرد نگاه سوفیا به

  خوابید راحت -

  دادم تکون رس

  بود خوابیده دستم رو سوفیا

  شم بلند نمیتونستم
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 حالمو کم کم داشت باسنمم رو کیارش دست حرکت اما

  میکرد دگرگون

  گفت کیارش و دادم فشار هم به پاهامو

 تارا؟ خوردی بعدیتو قرص -

  

 

 

 

 

  

#۶۵ 

 گفتم رسی    ع گاهناخودا 

س ...خوبم -  ...ندارم است 

  شد بلند خودش

 گفت و کیفم سمت رفت
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 ... دیگه بموب   خوب باید خب -

  گفت و برداشت رو قرص

م -   بیارم آب برات مت 

  کشیدم عمیق نفس

  کردم جا به جا رو دستم آروم

  تخت رو نشستم

 اومد هم کیارش

  بهم داد رو آب و قرص

  کیارش به دادم و خوردم دو هر

  بود ریخته بهم موهام

  اومد دوباره کیارش که کردم باز موهام بافت

  نشست کنارم اومد و برداشت رو برسم کیفم ازتو خودش

وع و بچرخم کرد اشاره  موهام کردن شونه به کرد رسر

  بود قرص ناثت   نمیدونستم

  موهام شدن شونه یا
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  ریلکس بدنم و شد خمار باز هام چشم اما

  گرفت کیارش

 داشته دوست رو بلند موهای نمیکردم فکر هیچوقت -

  ...باشم

 چیه؟ منظورت -

ا دالرا - د پرسونه موهاشو اکتر  ... اومد یم هم بهش !مت  

 ... اها -

  گفت و کرد مکنر 

 انقدر بتونه بلند موهای نمیکردم فکر هیچوقت من -

 ... برام باشه محرک

  کشید موهام تو دستشو

 دستش دور داد تاب موهامو دوباره

 کشید عقب رو رسم

 حرکتش نبود خشن

 میکرد تحریک بدنمو اما
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  گفت گوشم کنار

ای تو کنار من -   میکنم کشف خودم مورد در عجین   چت  

 و بوسید رو گردنم کیارش و شد حبس ام سینه تو نفس

  مکید

 خودشو رسی    ع کیارش و خورد تکون تخت رو سوفیا

  کشید عقب

  گرفتم نفس

د تند انقدی بمقل اما   شه منفجر میخواست انگار که مت  

  شد بلند هم کیارش و شد بلند سوفیا

 رو هاش چشم سوفیا و کشیدم دیگه عمیق نفس یه

  کشید دست

  گفت و انداخت من دور  باز موهای به نگایه

 بزنم دست میشه ...اوه -

  آره گفتم زدمو لبخند

  گفت و خندید هم کیارش

  ... وت داری جادوب   یه -
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  کردم نگاهش

  بود اتیش و شهوت غرق هاش چشم

  بود خیس خیس پام بت    من

 حاله چه در کیارش بدونم داشتم دوست

ی بگم بهش نمیشد روم اما   چت  

 نگاهمون پل  , کرد صدا رو کیارش که عمو صدای با

  رفت کیارش و شد قطع

 شدم گرم رس سوفیا با

 بود سنش بخاطر یا کیارش

  بخاطر یا
 
  سمت اون زندگ

  نبود خجالت و تعارف اهل اصال

 کاری ، بخوابم اتاقش تو امشب داشتم شک همت    برای

  نکنه

ه کردم حس  بگذره خت   به شب تا بخوابم پایت    بهت 

 میکردن درست رو باغچه داشت    عمو و کیارش
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 بودن گرم رس شام تا

 میکردم بازی سوفیا با منم

  کرد هارو کار همه خودش عمو زن

 شدیم جمع همه ۸ ساعت

  خوردیم شام

  انداخت    راه رو ماهواره و تلویزیون رفت    عمو کیارشو

  بودیم رسگرم شب ۱۰ تا

یختم چای داشتم من   مت 

 که چای و کنه خوابش تا باال برد رو سوفیا عمو زن

 بخوابیم باال بریم گفتیم همه خوردیم

  گفت کیارش به عمو

؟ بخوابت    اتاق اون تو تارا و شما -  راحتت  

  گفتم رسی    ع من

 راحت سوفیا و کیارش اونجا .میخوابم مبل رو پایت    من -

 بخوابن
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  گفت و کرد نگاهم عمو زن

م خوابیده ما تخت رو سوفیا -  باشید راحت شما . دخت 

  

 

 

 

 

  

#۶۶ 

ی نچرخید زبونم اصال  بگم چت  

 گفت کیارش 

 میخوابه تخت رو من با سوفیا . میشید اذیت شما نه -

  . دیگه تخت هم اتار 

 شد بلند رفح این با

 راحت    نه گفت عمو
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  باال رفت کیارش اما

خونه رفت عمو زن دیدم من   آشت  

  میکنه پایت    و باال تلویزیونو های کانال داره هم عمو

 باال رفتم و گفتم بخت   شب

  بودن کشیده دراز تخت رو سوفیا با کیارش

  دیوار سمت سوفیا

  کنارش راحن   شلوار با کیارش

 بود گویسر  تو رسش

 ازش گرفتم زود رو نگاهم

  گفت که بکشم دراز تخت رو برم خواستم

  !جان تارا ببند رو در -

 کردم مکث

  گفتم تردید با

 نیست؟ زشت -

 گفت و کرد نگاهم جدی
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  صدا از میشه بیدار سوفیا -

 دادم تکون رس خجالت با

  بستم آروم رو در

 تخت تمس برم تا برگشتم

  بودم کیارش سینه تو فصا اما

 کرد دراز رو دستش من کنار از

 گوشم کنار پایت    آورد رو رسش آروم و کرد قفل رو در

د بدنم به بدنشو و بوسید رو   فرسر

  شدم قفل در کنار دیوار و کیارش بدن بت   

 و بلوزمورفت پایت    تعارف ب   و گردنم گودی تو برد رسشو

  داد باال

 . داد فشار رو ام نهسی و سوتینم زیر برد دستشو

  نالیدم

  لبم رو نشست لبش و هیس گفت رسی    ع

  بود افتاده کار از مغزم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  بود اتاق تو سوفیا

 چ   میشد بیدار اگر

؟ میدید مارو اگر  چ 

  پشتم برد رو دستش یه کیارش

  کشید دست لختمو کمر

  داد فشار باسنمو و شلوارم داخل پایت    برد

 میشه فجرمن االن قلبم کردم حس لحظه یه

  شد شل پاهام

  کرد ول لبمو کیارش

  بره عقب میخواد کردم فکر

  مکید رو ام سینه نوک و پایت    برد رو رسش برعکس اما

  هاش بازو به زدم چنگ

  میشم بیهوش من بده ادامه اگه بودم مطمت   

  زدم لب نفس نفس با

  ... کیارش -
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  کرد مکث شنید که رو صدام

 برد عقب رو رسش آروم

بان متوجه تازه گاران  ام سینه قفسه تند حرکت و قلبم ض 

  شد

  گفت و پایت    داد بلوزمو

 بکشیم؟ دراز میخوای -

  کردم نگاهش فقط

  بزنم حرف نمیتونستم

 آره بدم تکون رس شد باعث کیارش چشم امتظار

 داد تکون رس اونم

  گفت و شد بلند

 یمبخواب پایت    هم با .تخت دوتا بت    میندازم پتو یه -
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#۶۷ 

 بود تلخ و خشک دهنم

  کنم نگاه کیارش به میکشیدم خجالت

  برداشت تخت رو از رو پتو رفت دید منو مکث کیارش

 گذاشت هم بالشت و انداخت زمت    رو

 زمت    رو گذاشت دیگه پتو و بالشت یه اتاق داخل کمد از

 سمت تا سوفیا کنار دیواره مثل گذاشت هم بالشت دوتا

 . نیفته ما

  من سمت برگشت

  گفتم آروم

  نشه؟ بیدار وقت یه سوفیا -

  گفت و کرد اخم کیارش حرفم از
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 ... نمیشه بیدار نزنیم حرف ... تارا بیا -

 گزیدم لب

  داشتم اسارت حس

 بودم شده است   اتاق تو انگار

  کرد دراز سمتم به رو دستش کیارش

  رفتم اروم

 گرفتم رو دستش

 کشیدیم دراز دوتاب  

  بکشم نفس چطوری باید نمیدونستم بودم معذب درانق

 بود کشیده دراز من سمت به کیارش

  سقف به رو صاف کن

  دستش رو گذاشت رو رسش

  گفت و گرفت نذر زیر کنو دقیق

؟ -  خوب 

  دادم تکون رس
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 سمتش برگردوندم رسمو آروم

  گفت و داد کنار صورتم رو از موهامو

  شدی؟ ادیت -

 ... هن گفتم رس تکون با

 گوشم پشت داد موهامو

  گفت و کشید وار نوازش گوشم پشت دستشو

 بود پریده رنگت انقدر چرا پس -

  گفتم و کردم نگاهش خجالت با

 ...بود زیاد خییل ... نمیدونم -

 گفتم و دریا به زدم دلو

ی پیش ...ام ...رسی    ع خییل تو -   ... مت 

  دزدیدم زود نگاهمو

 ... خندید

  گفت و کشید باسنم و کمر رو دستشو

 ... میکن   ام دیوونه بد تو ... خودته تقصت   -
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  گزیدم لب

  کرد بغلم

  بازوش رو گذاشتم رسمو

  کرد نوازش موهامو

  بازوم

  کمرم

 باسنم

 نکرد کاری این از بیشت   دیگه اما

 بشم آروم فقط میخواست انگار

 داد جواب هم واقعا

  دبر  خوابم چطوری نفهمیدم و شد آروم بدنم

  تنم رو اومد پتو کردم حس بیداری و خواب تو

 یم کشیده پایت    داشت انگار  شورتم و شلوار پتو زیر اما

 شد

 اومد یم خوابم خییل
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  بودم حس ب   خییل

  بود خواب شبیه

 کردم باز چشممو خمار

ون داره شلوارمو و شورت کیارش دیدم  میاره بت 

  کرد نگاهم کیارش که پرید رسم از خواب یهو

ه هاش چشم   اتاق تارییک تو بود تت 

م جلوسو خواستم  بگت 

  کنارمون گذاشت دو هر و گفت آرویم هیشش اما

  اومدم خودم به یهو من و کرد باز پاهامو

  بودم کرده شیو نه

  داشتم امتظارشو نه

 کنم جمع پاهامو کردم سیع

  خودمون رو کشید پتو زمان هم شدو خم کیارش اما

 شم ندبل تا شدم خت    نیم

 کشید پام بت    زبونشو کیارش اما
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#۶۸ 

 بزنم جیغ میخواست دلم

 کنم فرار

  نبودم متضاد های احساس درگت   انقدر عمرم تو

  میخوامش

 نمیخوامش

م لذت م.میت   نمیت 

  میکشم خجالت

  بودن هم تو همه
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د باسنمو کیارش  داد ادامه و فرسر

  موهاش به زدم چنگ

سیدم   شه بیدار وفیاس بیاد در صدام میت 

 بلوزم زیر برد دستسو کیارش

 فشار هم رو ام سینه بود پام بت    مشغول که همینطور

 افتاد افاق همون دویاره یهو که داد

 رسید اوج به بدنم

وع  افتادم نفس نفس به و زدن نبض به کرد رسر

  کرد بلند کیم رسشو کیارش

وع اما  شکمم بوسیدم به کرد رسر

  بود نیومده جا حالم هنوز

  تر باال اومد

  همچنان بود پتو زیر

 سینه مسغول پاو زیر و داد باال همزمان سوتینمم و بلوز

  شد هام
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  بود پام بت    درست که حایل در

  کشید تنم به خودشو یهو و پتو زیر خورد تکون یکم

  گفتم هت    پام بت    آلتش حس با

  بود بلند هینم

  نخورد تکون کیارش و گزیدم لب

 بت    خودشو واقعا و باشه شده لخت نداشتم رانتظا واقعا

  بکشه پام

  کشید پام بت    رو خودش دوباره دید که منو سکوت

 داشتم که اورگاسیم و هیجان و اضطراب از پام و دست

  بود شده شل

 رو آلتش رس اینبار و کشید عقب خودشو کیارش

  پام بت    گذاشت

 ... و شد سیاه اضطراب شدت از هام چشم

 ... تمرف حال از

  بود روشن و ناریک اتتق کردم باز که هامو چشم

 کجام بیاد یادم تا زدم پلک بار چند
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 حالم چه تو

 نشستم شوک با یهو

  بود تنم مرتب لباسم اما

  بود خواب کنارم هم کیارش

 ؟ دیدم خواب همشو یعن  

  کشیدم عمیق نفس

  بود بدی خواب چه

  کشیدم دست هامو چشم

 پام بت    مخصوصا بدنم عضالت همه که بچرخم خواستم

  گرفت    درد

  ریخت قلبم

  نبود؟ خواب یعن  

  کردم نگاه کیارش به

  کرد باز هاشو چشم

  کرد نگاهم الود خواب
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 زدم لب

 ؟ دیدم خواب -

 گرفت رو بازوم

  گفت و بغلش تو کشید منو

 کجاشو؟ -

  گفت و کشید پام بت    دستشو

 نداری؟ که درد -

 گفتم هین   شوکه

  شدم اجد ازش

 بزنم حرف نمیتونستم

 نمیشد باورم اما

 نیستم؟ دخت   دیگه من االن یعن   ... یعن  

  گفت و کرد نگاهم نگران کیارش

س - ی حال از باز تارا نت    ... مت 

 کردی؟ چکار من با -
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  داد باال ابزوهاشو

 داد تکون رس تاسف با اما

  گفت و بغلش مجدد کشید منو

 بکنم میشد چکار ... یگهد رفن   حال از ...هیچکار -

 باهات؟

  

 

 

 

 

  

#۶۹ 

 گفت و کرد قفل پاش و دست بت    منو

میخواستم فقط ...بزنم رو ات پرده نمیخواستم که من -

  ...شم ارضا که بمالم پات بت    خودمو
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منده  شدم رسر

 بزنم نداشتم حرف  

  گفت و بوسید موهامو کیارش

 ! کردی ارضا منو حساب   تو که -

 گفت و ندیدخ گلو تو خودش

یس انقدر چرا -  لذت هم کامل رابطه که خدا به ...تارا میت 

 نیست ناک درد !بخشه

 گفتم ناخوداگاه

 ! داره درد و ریزی خون میگن -

  یکم اونم اولش فقط -

  بودی بزرگ خییل تو اما -

منده حساب   زدم که حرف   از  شدم رسر

 گفت خندید کیارش اما

  من از تتعریف پای میذارم حرفتو این -

  گفت و بوسید کوشمو زیر
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 ... بخواب حاال -

 بودم قفل کیارش بغل تو

ه خوابم کردم فکر  نمیت 

 خوابیدم و شد ریلکس بدنم کم کم اما

  شدم بیدار شد باز دورم از که بازوهاش اما

 میداد امنیت بهم هاش دست حصار انگار جوری یه

  بودم خجالت غرق آغوشش تو هرچند

 خوابیدم دوباره

  نبود خوب خوابم اما

  کرد صدام که شدم بیدار سوفیا صدای با

  شدم بلند زمت    رو از

 تخت رو نشسته سوفیا دیدم

 نیست هم کیارش

 شدم بلند

 کردم جمع رو رختخواب
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  طبقه همون توالت بردم رو سوفیا

 شستم رو روش و دست

  توالت تبدیل رو
 

  کرد کارشو و نشست فرنیک

اروچ خییل تقریبا من درسته  یاد هام زاده خواهر رس ت  

 بودم گرفته

 برام مدت دراز برای اونم هاش کار و داری بچه واقعا اما

س   بود زا است 

 پایت    رفتیم سوفیا با

  نبود خونه تو کیس

  بود روش وسیله کیم مت    و بود اماده چای اما

 گرفتم لقمه سوفیا برای

 نشستم کنارش

  خوردیم صبحانه

 اومد نیم کیس صدای حیاط تو از

سیدم ون برم میت    بت 
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 گوشیم دنبال و سوفیا برای کردم روشن رو تلویزیون

 کیارش به بزنمزنگ تا گشتم

  اما

 نبود جا هیچ گوشیم

 ! بودن برده منم گویسر  انگار

  برداشتم رو خونه تلفن

  نبودم حفظ رو کیارش شماره اما

 عمو شماره به زدم زنگ

 داد جواب کیارش

ون . قفله خونه در جان؟ اتار  شدی بیدار -  ما تا نرید بت 

   .بیایم

  گفتم نگران

 کجاست؟ من گویسر  ؟ چرا -

  گفت کیارش

  . میگیم براتون میایم دیگه دقیقه مادده -
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  کرد قطع حرف این با

بان س از باال رفت قلبم ض   است 

 داد دست بهم رسگیجه حس

  برم حال از نیست کیارش که حاال نمیخواستم

 بکشم عمیق نفس کردم سیع

 بود فایده ب   اما

  باال رفتم ها پله از سخن   به

  خوذدم رو قرص نصف اینبار چهارم یک جای به

 نشستم تخت پای

  تخت رو گذاشتم رسمو

 شه بهت   حالم بودم منتظر

  میشد بدتر اما

 زد جیغ یهو پایت    از سوفیا
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#۷۰ 

 پایت    رسوندم خودمو چطور نفهمیدم

 گفت و سمتم اومد سوفیا

 ... مورچه مورچه -

 کردم نگاه کرد اشاره که سمن   به

  بود دراز پا زنبور یه

  باال رفت ادرنالینم ترس از

  شد کمت   قبل گیجه رس اون

ون فرستادم زنبورو و برداشتم بادبزن یه دوییدم  پنجره. بت 

  بستم رو

  اومدن اینا عمو و شد باز در موقع همت   

 بودن گرفته عمو زن بغل زیر

  گفت عمو و مبل رو نشست کردن کمک

 رو شما گویسر  کیارش گویسر  جای من جان تارا ببخشید -

  برداشتم
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 گفتم نگران

 شده؟ چ   عمو زن ...نداره عین   -

  گفت و کرد بغل رو سوفیا کیارش

 ساعت چند گفت دکت   ، زد رسم ... افتاد مامان فشار -

احت  . میشه خوب کنه است 

 گفت عمو زن

  میکنه رسدیم اینجا ...تهران رگردیمب ...خوبم -

 گفت عمو

یم ما -   بمونت    شما تهران مت 

  گفت کیارش

 میایم هم ما برید کجا تنها ... نه -

  گریه ریر زد سوفیا

  کنم بازی حیاط تو من -

  گفت عمو زن
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 بازی بچه باشید شما پرسم هفتمونه هر مست   این که ما -

 براش بشه تنوع کنه

  گفت و کرد نگاه من به

  جان تارا میکن   درست برام اسطوخودوس دمنوش یه -

 چشم گفتم رسی    ع

خونه تو رفتم   آشت  

 یا بریم که بودن بحث حال در همچنان اینا عمو و کیارش

 بمونیم

 شد درست دمنیش

 ما برن نهار بعد شد قرار عمو زن و عمو و بردم همه برای

  تهران بریم صبح فردا

  بودم ریلکس ونچ کنم فکر بود قرص بخاطر

 نمیکردم نگاه خجالت از کیارش صورت به درسته

  بود خییل میکشیدم نفس آدم مثل داشتم همینکه اما

 کردم درست نهار

 خوردیم هم دور
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 کشید دراز یکم پتو زیر عمو زن

ون برد رو سوفیا کیارش  بت 

 خوابید هم عمو

خونه   کردم جمع رو آشت  

 بود شده ۴ حدود ساعت

  گذاشتم چای

 عمو زن که بکشم دراز خواستم مبل یه رو ودممخ

 نشست

  گفت و کرد نگاهم نگران

 نشه؟ ناراحت مامانت بریم ما ...جان نارا -

 شد بسته و باز دهنم

  بگم چ   نمیدونستم اما

 گفت خودش عمو زن

 مادرت ... که نیستت    شوهر و زن اما ...محرمت    شما -

  میمونم من میشه ناراحت اگر
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 تمگف خجالت با

 شما با بیام منم میخواید -

  گفت رسی    ع عمو زن

 خب؟ ... نیستیم ما نگو مامان به میشه اگه اما ... نه -

  بودم معذب

  بگم چ   نمیدونستم

 برمیگشتم داشتم پیاده پای االن بودم نخورده قرص اگر

 تهران

 بودم تر ریلکس االن ویل

  چشم گفتم و دادم تکون رس

 کشید دراز دوباره و زد لبخند عمو زن

 شدم بلند منم

  باال رفتم

 پتو و کشیدم دراز خودمون اتاق نفره تک تخت رو

  رسم کشیدم
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  خدایا

 موندن؟ از شم پشیمون امشب نکنه

 برد خوابم ها فکر این با

 

  

#۷۱ 

  بود خوب   خواب

ون بودو گرم پتو زیر   خنک پتو بت 

  بوسید رو ام گونه کیس کردم حس بیداری و خواب تو

  کردم باز هامو چشم خمار

 بود کیارش

  بود تاریک اتاق

  زدم پلک بار چند

  خندید

  برد عقب رسشو
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  گفت کیارش و تخت رو نشستم آلود خواب

  شدی بیدار عجب چه -

 گفتم و کشیدم خودمو

  بودم گذاشته چاب   -

 گفت و کیارشخندید

 کردم خواب رو سوفیا من ... تارا شبه نیم و ۸ ساعت -

  بخور شام پایت    بیا ...رفت    اینا امانم ساعته ۴.

 کردم نگاهش هنگ

 بود خواب تخت رو که سوفیا رو رفت کیارش از نگاهم

  بودم خوابیده نیم و ساعت ۴

 زدم لب شوکه

 خوردم که است قرصه ماله -

  قرص؟ -

 کردم نگاه کیارش با

 شدم بلند و دزدیدم رو نگاهم زود اما
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 میکردم حس نگاهشو

 گفتم و برداشتم رو صمقر  ورق شدم خم

 خوردم نصفه یه ترسیدم نبودین شما -

  گفت مشکوک کیارش

 چند؟ ساعت -

  بود ۱ نزدیک -

ون زدم اتاق از حرف این با   بت 

  گرفت رو بازوم کیارش اما

  سمتش برگشتم سوایل

 .بست رو سوفیا اتاق در اما

 و کشید اینا عمو زن خواب اتاق سمت به آروم رو دستم 

  گفت

   ...نرفته اثرش تا پس -

 ؟!چ   بگم خواستم
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 تو کشید منو و بست هم اینارو عمو زن اتاق در اما

  بغلش

 تخت سمت برد عقب عقب و بوسید لبمو

تم زیر رفت دستش میبوسید که همینطور  تیرسر

  گرفت دستش تو رو ام سینه

  گلو تو نالیدم

  تخت رو خوابوند منو کیارش

  نه االن بگم بردارم خت    خواستم

 کشید و گذفت رو شلوارم کمر کیارش اما

 پایت    کیارش که کردم نگاه لختم پاهای به گم در رس

  زد زانو تخت

  گرفت رو پام رون جفت

  گفت و خودش سمت کشید

 دوریتو باید چطور چشیدم رو طعمت که حاال نمیدونم -

 کنم تحمل

  زدم لب
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 ... کیارش -

 واژنم به زد وانگشتش رس و کنار داد باز شورتمو اما

 شد خم کیارش و رفت نفسم

 کرد باز واژنمو الی

وع   پام بت    خوردن به کرد رسر

  بخش لذت و داغ محلول یه از شد پر انگار بدنم

 کنم مخالفت باید رفت یادم

  کنم مخالفت باید چرا اصال

فت .ور هام سینه با میخورد که همینجور کیارش  مت 

 داد باال لباسمو

ون تنم از لباسمو کل برد عقب رسشو  از پر و آورد بت 

  کرد نگاهم شهوت

  میدیدم رو کیارش داغ نگاه و میکردم ناله فقط من ام

  برد عقب رسشو

ون کامل شورتمم  اورد بت 
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  بودم اورگاسم به رسیدن مرز لبه

  شد بلند کیارش اما

 ایستاد

  کرد باز رو شلوارش کمر و کرد حرکت تنم رو نگاهش

 و شلوار کیارش و میشد منفجر تداش سینه تو قلبم

ون شورتشو  آورد بت 

 که بود خشک بزرگش و آماده تنه پایت    رو نگاهم

اهنشم   زمت    رو کرد پرت پت 

 باال داد پاهامو

  گفت و پام بت    اومد

 ... اول اوله بزار رو سخت کار ... گفت    قدیم از -

 

  

#۷۲ 

  .بکشم نفس نمیتونستم حن   من
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 مخالفت به برسه چه

  کیارش دادن هول و دستم دادن تکون به برسه چه

 کردم حسش پام بت   

 گفتم هین   شوک از

 خودش و لبم رو گذاشت لبشو کیارش که گرفتم نفس

  داد فشار رو

  درد

  درد

  درد

  درد از کشیدم جیغ

 شد خفه گلو تو جیغم اما

  بود لبم رو کیارش لب چون

 شد مرور رسم تو چت    همه ثانیه یک تو

  من

 رشکیا
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  اینجا اومدنم

  اول شب

 .. و اینا عمو رفت   

  شدن تموم
 
 ... من باکرگ

 شدم زن

 خطبه بدون ....شدم کیارش زن ... لحظه این تو ... من

 تو درد و نشست گلوم تو بغض ... عرویس بدون ...عقد

  زد نبض بدنم

  کشید عقب خودشو کیارش و شد سنگت    دلم

وع رو حرکاتش آروم آروم   کرد رسر

 شد محو درد

  برگشت لذت

ون ازم صداب   هیچ من  به بدنم دوباره نرم نرم و نیومد بت 

 رسید اورگاسم

  بود بخش لذت خییل

  بیشت   هم قبل دفعه از
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  بود بهت   زندگیم تو حیس هر از

 غم این دیگه قلبم و شه خاموش مغزم شد باعث حن  

  نکنه حس رو بزرگ

ون یهو خودشو کیارش   کشید بت 

 نگاه من به خمار و ریخت هام سینه و کمش رو رو آبش

  کرد

  نگاه همت   

  آورد یادم دوباره هارو غم همه

  برگشت دوباره بغض

  کردم نگاه بدنش به

  بود بدنش رو من خون رد 

 .کردم نگاه خودم بدن به

  من   مایع از بود پر شکمم و سینه تمام

  شد تار اشک از چشمم

 اشک ریزش جلو تا بستم چشممو و کردم نگاه شقف به

م رو  بگت 
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  نبودم موفق اما

 برداشت دستمال کیارش

 پام بت    اول

  کرد تمت    رو تنم روی بعد

 کرد تمت    خودشم

  گذاست تخت دیگه سمت منو و کرد بغلم

  برداشت تخت رو از رو تخن   رو

 داد پتو لختم تن رو

 بود بسته هام چشم همچنان من

یخت اشکم   مت 

  پتو زیر اومد کیارش

  بهش کردم پشت اخوداگاهن

 کرد بغلم پشت از

  نکردم مقاومت

  نداشت ای فایده
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وع  دلم زیر کشیدن دست به کرد رسر

 نداشت درد دلم زیر اما

  قلبم و داشت درد پام بت   

  گفت و بوسید گوشمو کنار

 زیاده؟ دردت -

  آره دادم تکون رس

  بیارم؟ مسکن برات میخوای -

  آره دادم تکون رس هم باز

  شد بلند ارشکی

  گرفتم نفس رفتنش از

 اومد قرص دوتا و آب با زود اما

  بود بخشم ارام قرص یکچهارم ییک

  مسکن ییک

  تخت رو نشستم

  خوردم دو هر
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  کنارم نشست کیارش

  گفت و بوسید رو ام شونه

؟ گریه میشه -   نکن 

  کرد پاک رو اشکم حرف این با

  ریخت اشکم باز گزیدم لب

  گفت کیارش

؟ گریه چرا ...تارا -   میکن 

 بزنم حرف نمیشد باز زبونم

  بود کالفه جوری کیارش لحن اما

 میشه عصباب   ندم جواب اگر انگار

  گفتم و سمتش برگستم تارییک تو

 ...بود دیگه ... جور ... یه ... بارم اولت    داشتم دوست -

 پرید باال ابروهاش

  کرد اخم زود اما

  پایت    انداختم رسمو
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  کشیدم دراز بهش پشت

  نخورد تکون

  ریخت اشکم دوباره

 لباسش سمت رفت و شد بلند تخت رو از کیارش

 

  

#۷۳ 

  برداشت لباسش جیب از رو فندک و سیگار

  کرد باز رو پنجره الی

وع   کشیدن سیگار به کرد رسر

 برد خوابم و شد کم اشکم میکردم نگاهش که همینجور

  گفتم یموناراحت دلیل وقن   داشتم انتظار من

  بخواد معذرت من از

 بده دلداریم یا

 کنه بغلم یا

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  !بکشه سیگار وایسه و بزاره تنهام اینجوری اینکه نه

  شدم بیدار و خواب تخت تکون با

 میداد سیگار بوی

 پشتم اومد

 تنم نوازش به کرد رسوع و کرد بغلم

 داشت خوب   حس نوازشش درسته

  بود شکسته دلم اما

  گفت و بوسید گوشمو کنار

 تارا؟ -

  گفت که ندم جواب خواستم

  بیداری؟ میدونم -

 کردم باز هامو چشم خمار

 سمتش برگردم خواستم

  گفت و نذاشت اما
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 داشن   دوست که طوری بارت اولت    میخوام معذرت -

  ... نشد

  نگفتم هیچ  

 تو راحت خییل بود بزرگت   من از که هیکلش و قد بخاطر

  پام بت    برد کامل دستشو حال این

  کرد واژنم وارد وسطشو انگشت

  گفت کیارش و گفتم هین  

 تر راحت کنارم تا ...شه تموم ترست این خواستم من -

 باور اما ...عقب برگردوند رو زمان نمیشه میدونم ...بایسر 

 تری ریلکس ... نداری رو بار اولت    ترس چون دیگه ... کن

... 

 کرد جلو و عقب داخلم انگشتشو حرکت این با

 میگه حقیقتو داره میدونستم

 کیارش و داشتم ترس واقعا چون

 کرد نابود یهو رو ترسم این

 ... اما
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 همش بود لذت.نبود تریس االن درسته

ی اما  بود ارزشمند برام که گرفت من از رو چت  

  نبود بکارت منظورم

  بود بار اولت    تجربه منظورم

  گفتم و بوسید چشممو کنار کیارش

 ... اما ... تریخ ترسم -

  خودش سمت چرخوند منو حرفم این با

  کردم حسش پام بت    و روم اومد

ی   نبود شورتش از خت 

 گرفت قرار پام بت   

 ! آماده و حاض  

  گفت و کرد نگاهم منتظر

؟ اما -   چ 

 گفتم و دادم تکون نمیدونم نشونه به رسی

  رفت یادم -
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  زد لبخند

 بوسید لبمو نرم

 داد فشار مشتش تو رو ام سینه

  گفت گوشم تو

  کنم حست دیگه دور یه من ...بیاد یادت تا پس -

 بدم جواب اینکه قبل

  داد فشار خودشو

 شد بلند ام ناله

  و شد رد بدنم از کوتاه درد یه

  بود لذت باقیش

 دارم نگه باز نمیتونستم هامو چشم

 چشم انگار میکرد بیدار بدنم تو لذت رد یه کیارش حرکات

 میبست اجبار به هامو

  شد بریده بریده دوباره هام نفس

  گرفت رو وجودم کل باز گرما و لذت
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ون خودشو اینبار کیارش اما  نکشید بت 

  داد ادامه همینطور

  کنار داد پتو

 کرد جمع دلم تو پاهامو

  کرد بیشت   رسعتشو

  کرد خایل داخلم خودشو اینبار

  گفتم هت   

ون خودشو رسی    ع  کشید بت 

ون واژنم از داره آبش کردم حس یزه بت   مت 

  برداشت دستمال زود کیارش

  گفت و کرد پاک واژنمو

 یه داخلت ریختم آبمو ...بشور واژنتو داخل پاشو ... تارا -

  ! نیسر  حامله وقت

  پروندیهو وجودمو تو لذت همه حرفش

  گفتم و تخت رو نشستم شوکه
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 ؟ کنم چکار االن حامله؟ -

 

  

#۷۴  

  کرد تمت    خودشو کیارش

  گفت و پوشید شورت

  ... بیا -

  بپوشم لباس خواستم

 نذاشت اما

  گفت و گرفت دستمو

 ... بشورمت بیا ... نمیخواد -

  رسویس سمت برد منو گرفت دستمو حرف این با

  توارت رو نشوند
 

  گفت و فرنیک

  کن باز پاتو -

 گفتم خجالت با
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  میشورم خودم -

  گفت و کرد اخم

  بشور عدب میدم یاد بهت -

  کرد باز اجبار به پامو حرف این با

 عقب داد هولم کیم

 .باشم کیارش سمت به قشنگ تا باال داد پامو پاشنه

 برداشت شلنگو

 شست واژنمو داخل انگشت با واژنمو به گرفت رو اب

  میکرد تحریکم باز کیارش حرکت و بود ولرم اب

  گفت دقیقه چند بعد

  جلو درصد صد -
 
هنمی رو حاملیک  کاری از بهت   اما ...گت 

 !نکردنه

  شست دستشو و جاش رس گذاشت شلنگو

  گفت و سمتم برگشت

؟ -  خوب 
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 گفتم و دادم تکون رس

 ؟!باشم تنها میشه ...اره -

  ؟ چرا -

 دارم کار -

  خندید

  گفت و داد تکون رسی

 ...باشه -

ون رفت  .کردم خایل رسی    ع رو پرم مثانه و بت 

 واژنمو که  کیارش جلو ختل منم این نمیشد باورم

 ... میکنه انگشت

  ! دیدم رو کیارش نشده ماه یک هنوز که من  

 کردم پاک خودمو

 شستم صورتمو و دست

  داشت ورم کیم هام چشم

  کردم باز موهامو
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  خواب اتاق تو کردم تند پا رسی    ع و  ریختم دورم

  میکشید سیگار داشت باز کیارش

  گفت دید منو تا

 نری ضعف بخور کردم درست تبرا لقمه یه -

  کرد اشاره تخت کنار ساندوی    ج به

 بودم گرسنه خییل

 بود رسدمم

 بودم لخت من و بود باز پنجره چون

  پتو زیر رفتم

 رو ساندوی    ج نشستم و کشیدم ام سینه باالی تا رو پتو

  خوردم

 میکردم نگاه کیارش به

ه ون به خت   میکشید سیگار بت 

 ... خب

  ودب شوهرم رسما دیگه
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 نبود کار در کردنش رد گزینه دیگه

  بودم شده زنش دیگه

 داشتم بدی دلهره حس دلم تو

  خدایا

  نشم؟ پشیمون

 نشم؟ بدبخت

 شه؟ مسخص بعدا نباشه رواب   کیارش

  سمتم برگشت کیارش یهو من فکر این با

  پریدم جا از

  گفت و خندید کیارش

؟ -  خوب 

 رفتارم از کشیدم خجالت

  خندیدم

 گفتم و پتو یرز  رفتم

 ... ام خسته فقط ...خوبم -
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 بست رو پنجره

  گفت و پیشم پتو زیر اومد

 ... تارا میخوام دیگه دور یه من -

 

 

#۷۵ 

 اومد نیم بدم منم که بود این واقعیت

  بود ریلکیس فاز تو بدنم و بودم خورده قرص هم

  داشت لذت قبل دفعه دو تچاینکه هم

 رسم از آب عمال و نداشتم پرده از تریس دیگه اینکه هم

 بود گذشته

  باشه بگم میکشیدم خجالت اما

  پتو زیر کردم جمع رسمپ

ه منق   جواب حرکتم این از کیارش کردم فکر   میگت 
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 مالیدن مشغول و کشید تنم رو پتو زیر دستشو اون اما

  شد هام سینه

 آروم اول

 حرکاتش بود خشم از پر انگار بعد اما

 بود بخش لذت هم

 دردناکه کمی هم

 میکردم ناله هم

 میشد بلند ایم هم

 چرخوند منو کیارش

 شد هام سینه خوردن مشغول

  بازوش به زدم چنگ گرفت گاز که رپ ام سینه نوک

 کردم نگاهش خمار

 تکرار ام دیگه سینه با کارو این و شد لبخند رضایت با اما

 کرد

  میگرفت حالمو درد این لذت وسط
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 گفتم التماس با

 نگت   گاز کیارش -

  گفت و کشید ام سینه نوک زبونشو کیارش

 ... خودته تقصت   -

 گفت و کشید دست پامو الی

 .... لعنن   خییس خییل -

 بفهمم تا و داد قرار پام بت    خودشو دوباره حرف این با

 کرد واردم خودشو چیشد

 نبود سوزش و درد اصال اینبار

  کیارش سایز بخاطر فشار یکم بودو لذت همش

 رسیدم اورگاسم به من کرد تند که اتشوحرک

  نریس کیارش باز اما

  داد ادامه

دم مشت دیگه که انقدر  بسه بازوش به مت  

 رسید اوج به بالخره
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 تمت    منو بخواد تا و کرد خایل بدنم رو موقع به خودشو

 شدم بیهوش خواب از من کنه

 کرد بغلم کردم حس خواب تو

  شدت از اما
 

  مبود بیهوش لذت و خستیک

  بود روشن کامال اتاق شدم بیدار وقن  

 نبود کیارش

  بود بسته اتاق در

 میداد نشون رو ۱۱ ساعت دیوار رو ساعت

 بخوابم بازم کیخواست دلم

  داشتم ضعف خس اما

 شم بلند خواستم آروم

  رفت نفسم درد از اما

  میکرد درد و نبود جاش رس رحمم انگار

 همت    پامم بت   

 همت    دلمم زیر
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  بود گرفته بدنمم های ماهیچه تک تک

 میگرفت درد هم میخورد پتو به که ام سینه نوک

  تخت رو نشیتم درد با

  بود صندیل رو مرتب هام لباس

 پوشیدم لیاس زور به و شدم بلند

 شم بهت   تا میگرفتم دوش باید

 همت     اومد سوفیا و کیارش صدای که در سمت رفتم

 کردم باز رو اتاق در لحظه

  شدم چشم تو چشم شکیار  با

 !تارییک تو اتفاقات اونهمه بعد

 ریخت دلمو روشماب   تو دیدنش

 گفت سوفیا و پایت    انداختم رو رسم زود

 شده؟ بو جون تارا گردن -

  عقب برگشتم گفتم هین  

  گفت و خندید کیارش

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 ... میشه خوب زود ، نشدهبو نه -

  کردم نگاه اینه جلو رفتم

 که بود گنده کبودی یه گوشم پایت    گردنم قشنگ

  چیه جای بود مشخص

 آینه تو کیارش با و کبودی رو انداختم موهامو بافت

  شدیم چشم تو چشم

  دزدیدم باز رو نگاهم

 پایت    گذاشت رو سوفیا

 باال بره تخت از تا رفت اونم

 کمرم رو نشست دستش پشتم اومد کیارش

ور  سایزمون و قد تفاچت بیشت   آینه تو تصویرمون این

  گفت و میداد نشون

؟ -  نداری؟ درد  خوب 

م فاصله ازس خواستم و گرفتم ازش دوباره نگاهمو   بگت 

 نذاشت اما

  گفتم رسی    ع
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  ... کمه دردم -

 گفت و شد قفل ام شونه دور دستش

 کجاست؟ -

 کردم نگاهش

 گفتم و گرفتم نفس

 ... میدوب   خودت که همونجاهاب   -

 داد فشار نمبد به پشت از خودشو حرفم این با

 

 

#۷۶ 

 گرفتم ازش نگاهمو ناخوداگاه

 بستم هامو چشم

  گفت گوشم تو کیارش

 بدم؟ ماساژ برات میخوای -

 آره گفتم ناخوداگاه نبود خودم دست مغزم
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 کردم باز شوکه چشممو حوابم از

  چ  
 

 !تارا مییک

 میکرد نگاه مارو داشت که افتاد سوفیا به نگاهم

 گفتم رسی    ع

  ...نمیخوام -

 شدم جدا اینبار کیارش از عرسی    

  بود شده سوفیا نگاه متوجه هم اون چون

  میکرد نگاهمون واج و هاج سوفیا

  گفتم و نشستم تخت رو کنارش زود رفتم

 عزیزم؟ خوردی صبحانه -

 کرد نگاه باباش به

 بغل رفت زود سوفیا و درازکشید تخت رو هم باباش

  گفت و نشست کیارش

  .. بخور برو تو ..خوردیم صبحانه باباییم با من -

  زدم لبخند
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  گفت کیارش که برم و شم بلند خواستم

  باال میارم من بشت    -

 شد بلند و بپسید رو سوفیا

ون رفت اتاق از   بت 

  بودیم هم رو به رو ساکت سوفیا و من

 .کمه سنش درسته

یه اینجا میکنه حس صد در صد اما   خت 

  کنم پرت رو حواسش خواستم

  گفتم و جلو بردم مومشت دوتا

 کدومه؟ تو گفن   اگه -

  کرد نگاه نام دست به تردید با

 کرد انتخاب رو ییک

  بود خایل گفتم بازکردم رو مشتم

 خندید

 کردم کارو این دوباره
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  گفت درست اینبار

 بود افتاده که موهاش کوچولو مو گت   و کردم باز مشتمو

  دادم دستش به رو تخت رو

  گفت ذوق با

  خودمه مال -

  گفتم و خندیدم

 ؟ کنم آرایش موهاتو میخوای -

  کرد استقبال

 گفتم و آینه سمت چرخوندمش

 ببافم؟ خودم مدل -

  داد تکون رس

 موهاش تو کشیدم دست

 کردم باز وسط فرق براش

 نبود بلند خییل موهاش

  بود عایل بودم بافت عشق که من   برای اما
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ه و بافتم ای شاخه موهاشو طرف دو  پشت به زدم رو کت 

  موهاش

  میکنه نگاه داره دقت با که بهشبود حواسم آینه تو

  آینه جلو بردمش و شد تموم گفتم

 ایستاد

  گفت لبخند با و زد چرچ  

  شده خوشگل موهام -

 سمتم اومد دادم تکون رس

 بوسید منو و کرد بغلم

 گفتم و هندیدم

  !فسقل خوبه خییل احساساتت ابراز تو بابات عکس بر -

 شم جدا سوفیا از تا کردم بلند رو رسم

  در قاب تو کیارش با اما

  آینه داخل از

 شدم چشم تو چشم
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  گفت و باال داد ابروهاشو

 چیه؟ منظورت من؟ برعکس -

 

 

#۷۷ 

 خوردم جا

 بشنوه حرفمو این نداشتم انتظار

 تخت رو اومد صبحانه سین   با اما

 گفت و گذاشت صبحانه برام

 تارا؟ -

 تخت رو نشستم دوباره

 شه خیال ب   کیارش شاید خوردم چای یکم

  گفت و باباش بغل رفت سوفیا اما

 شد؟ خوشگل موهام -
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 نگاه رو سوفیا های مو تو کوچولو باف دقت با کیارش

 کرد

  گفت و خندید

 شدی تر خوشگل بودی خوشگل  ... شده عایل -

  ذوق سوفیا
 

 نشست باباش بغل تو و کرد قشنیک

 مادر جای ندارم دوست که حسبشم نای منکر نمیشد

 باشم سوفیا

 داشت مادر سوفیا چون

  بشه اچحاف زن اون حق در نداشتم دوست من

 بود شده فوت مادرش سوفیا اگر

 حس و کنم محبت بهش میتونستم تر راحت خییل من

 میکنم پر رو مادرش خال که باشم نداشته بدی

 ... حاال اما

  !شهمی ناراحت مادرش میکردم حس حاال

  بود مهم برام این چرا نمیدونم

  میفرستاد عقب منو و
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  گفت دوباره کیارش

  ! تارا منتظرم -

  بود مصمم انقدر چت    همه تو

 چت    همه تو

  !سکس حن  

 رسید اش خواسته به بالخره و

 برداشتم سین   ازگوشه رو قرصم

  گفتم و خوردم

 موقعیت تو ... نکن   اضار انقدر میشه ...کیارش -

 میگم برات اسبکن

  بگو االن -

 خوردم نیمرو از لقمه یه

 میکرد عصبیم کیارش نگاه سنگین  

 کردم درست سوفیا برای لقمه یه

 نکرفت من از سوفیا اما
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  خورد و گرفت من از کیارش

 کردم نگاهش

  گفت جدی

 نکردم؟ بیان احساسمو من کردی حس کجا -

 گفتم و زدم گوب   ب   لبخند

 احساسات ابراز تو تو اما ...کردمن حس جاب   اینو من -

 که کاری رو چون ... فهمیدم دیشب اینو ...نیسن   خوب

 ... من به حست انتقال تو تا داری تمرکز بیشت   میخوای

  کرد نگاهم مشکوک

  گفت آروم

 ...اولت    سال سه بعد دیشب چون شاید -

 کرد نگاه سوفیا به

 زد لب

  سکس

  گفت بلند رو باقیش

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  ! بود من -

 نگاه رو هاش غچعکس تا سوفیا دست داد رو وشیشگ

  گفت شدنمون چشم تو چشم بدون و کنه

 تارا؟ شدی اذیت -

 گفتم و نکردم نگاهش

  یکم -

  بود پریده میلم

سیدم اما   کنم ضعف میت 

  گفت کیارش

  اذیتش یا بود بیشت   لذتش -

 کشیدم ایه

 کردم نگاهش

 زدم لب و کردم نگاه سوفیا به

  بعد باشه -

 بودم معذب سوفیا جلو واقعا
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  داد تکون رس کیارش

  گفت و کرد نگاه بشقابم به

 . تهران برگردیم بخور -

 خوردم جا

  برگرده نمیکنه دل کیارش کردم فکر

  اما

 برگردیم گفت

 اما شدم خوشحال

م دوش میخواست دلم   بگت 

 بوسید رو سوفیا کیارش

 گفت و شد بلند

م -   کنم جمع وسایل مت 

 خوردم رو ام صبحتنه عرسی     منم

 کردم مرتب اتاق

 برداشتم شخصیمو وستیل
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  پوشیدم لباس

  پایت    رفتیم سوفیا با

 افتادیم راه زود و بود چیده ماشت    تو پایینو وسایل کیارش

 زدیم حرف یکم تهران تا

  زدم چرت یکم

  گفت کیارش و خوابید سوفیا تهران نزدیک

 بگو بهم ...خوابه سوف   که حاال -

 

  

#۷۸ 

 گفتم و کشیدم آیه

 نیست زدن حرف حس موقیع یه کیارش -

 کرد مکث

 شده ناراحت شدم متوجه

 گفتم همت    برای
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 نکن قهر ...باشه ...باشه -

 نیستم کردن قهر اهل من -

  !مییسر  ناراحت زود اما -

ام ات خواسته به ... نشدم ناراحت -  گذاشتم احت 

 گفتم و بینمون شد سکوت

 کنم ناراحت یوکس ندارم دوست من -

 گفت ریلکس خییل کیارش

 باید میکنه ناراحتت داره کیس اگر !میکن   اشتباه خوب -

  بشه ناراحت اگر حن   واییس جلوش

 کردم نگاه بهش تعجب با

  گفت و انداخت باال ای شونه

  تینجوری من ! تارا -
 
 من با خودتو من کنار ...میکنم زندگ

  بده تطبیق

 بودم هنگ

 گفت من به کردن هنگا بدون کیارش
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 تعارف !کردنه تعارف اونم داریم غلط فرهنگ یه ایرانتو -

یو آدم یا ! بده که اینه !درواقع الیک  یا بده میخواد چت  

 خواسته و حس درگت   اینکه !دیگه نه یا بکنه میخواد کاریو

 تهت خودتو اجبار به اینکه اما نیست بد بیسر  دیگران

 بده بزاری فشار

  کرد سکوت

  میکردم فکر حرفتش به مداشت

  گفت که بودیم اینا عمو خونه نزدیک

م رو سوفیا اول -  رس خودمون خونه بریم بعد . خونه بت 

سونمت بعد. بزنیم   نداره؟ عین   ! مت 

 گفتم و دادم تکون رسی

  حمام برم باید فقط خونه ندارم خاض کار من ... نه -

 کرد سکوت و گفت هویم

  اینا عمو خونه رسیدیم

 بود خواب سوفیا

  داخل برد کرد بغلش خواب تو
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 نشدم پیاده من

 رسدی .خوبه گفت پرسیدم عمو زن حال برگشت کیارش

ه بدنشو اونجا   .میگت 

 میکت    کار دارن ها کارگر کردم فکر.خودمون خونه رفتیم

  نبود کیس اما

 تعطیالت رفت    اینام رسمیه تعطیل اومد یادم

 شدیم وارد کیارش با

  نیست کیس وقن   اومدیم چرا خب بود لسوا برام

  باال رفت کیارش

 رسش پشت رفتم منم

  خونه حمام سمت رفت

  شده تموم حمام کار کردم فکر

 رسش پشت رفتم

  همونطوریه دیدم اما

  نصفه ها کایسر  و وسطه وان
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 ... که کیارش سمت برگردم خواستم

  بست رسمون پشت رو در

 شدم خشک جام رس

  گفت و کرد بغلم پشت از

  فعال نداریم خونه اینجا ... نمیشد بود سوفیا اونحا -

د مشتش تو هامو سینه  فرسر

  گفت و داد فشار پشتم خودشو

 به تعارف ب   مییسر  اذیت اکه ؟ تارا اینجا نمییسر  اذیت -

 ... بگو من

 شد بسته و باز دهنم

  بدم جواب نتونستم اما

  بود پرسیده ام سینه لمس قبل اگر

 بریم میشم تاذی میگفتم

 بودم دل دو کشید یم دست هامو سینه داشت که االن اما

 گفت گوشم تو کیارش
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 ...تارا -

 مکید رو گوشم الله

  گفتم و گرفتم نفس

  نمیدونم -

 گفت رضایت از هویم

 تو رو ام سینه و داخل  برد لباسم باالی از دستشو

  گفت و داد فشار مشتش

 بگو بهم شدی اذیت وقت هر پس -

 

  

#۷۹ 

  دادم تکون رس و کفتم هین  

  بود افتاده کار از مغزم

د دستش تو رو ام سینه نوک باز   فرسر
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 لبمو تا چرخوند رسمو و بستم اجبار به رو هام چشم

  ببوسه

د باسنم به خودشم زمان هم   فرسر

ون ام یقه از دستشو   اورد بت 

  باال داد مانتومو

  کرد باز شلوارمو کمر بود باسنم مماس که همینطور

  داد پایت    زانوم باال تا شلوارمو

  پام بت    برد دستشو جلو از

 شکمم رو از دیگشو دست و کشید دست خیسمو واژن

  مالوند دوباره هامو سینه باال برد

 بودم افتاده نفس نفس

 بودم اورگاسم آماده

  اما

 باز خودشو شلوار کمر و پام بت    از  برداشت رو دستش

  گفت و کرد

ون شلوار از تتوراس پای -   تارا بیار بت 
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 از کامل راستمو پای و شد خم خودشم حرف این با

ون شلوارم   اورد بت 

  کرد بلند پامو

  وان لبه گذاشت

  کشید پام بت    دستشو

  گفت و کرد خم کیم منو

  تارا بگو شدی اذیت -

  واژنم رو گذاشت آلتشو رس که گفتم هوم

  وقت په یه نیفتم بگم خواستم

  داد فشار خودشو شدو قفل دورم ستشد اما

  شد اکو فضا تو ایم و اه

ه درد باز نداشتم انتظار  بگت 

  داشت درد اما

 داشت هم بدی درد
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 برد منو حرکت همت    اما.بود شده پاره دوباره زخم یه انگار

 رفت یادم درد و اورگاسم به

  کشید عقب خودشو کیارش

  نیفتم تا شدم خم اراده ب   من

  جلو دیوار به زدم دستمو

  بود وان لبه رو پام یه

مو کیارش وع حرکاتشو و گرفت کت   کرد رسر

 من درد و میپیچید حمام تو صداش بدنمون سدن کوبیدن

  میشد کمت   و کمت  

  که کردم حس رو اورگاسم دوباره

 رسید اوج به هم کیارش

  اما

  دوباره

 ... بود کرده خایل من داخل خودشو

 کیارش نالیدم
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  بگم بیشت   نستمنتو  اما

ون خودشو نفس نفس با کیارش   گفت و کشید بت 

 ... لعنن   -

  گفت و باسنم به زد

م قرص برات -  ... نیست مهم میگت 

ون جیبش از کاغذی دستما برگ چند حرف این با  اورد بت 

 گفت و بهم داد دستمال و کزچرد تمت    پامو بت   

ون میاد آبم شورتت رو بزار -   ... بت 

  گفتم هوم

 ایستادم صاف سخن   به

 بپوشم لباس نداشتم نا اما

 کرد مرتب لباسشو کیارش

  بپوشم سلوارمو کرد کمک

  اومد یم خوابم

  بود سنگت    رسم
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 کیارش که ببنده شلوارمو کمر تا کرفتم رو اش شونه

  گفت

 است؟ خونه االن مامانت -

 

  

#۸۰ 

  بود نگشته بر عادیش فعالیت به مغزم هنچز

 ایستادم فقط

  گفت که کردم نگاه کیارش به

 چه نیفهمه صد در صد ببیندت اینجوری مامانت...تارا -

مت نیست اگه خونه ! بوده خت   ون هست اگر خونه بت   بت 

 بیاد جا حالت تا باشیم

 گفتم و دادم تکون رس

 بزنم زنگ باید -

 گفت ای باشه

ون رفت و بوسید لبمو رو  بت 
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 کردم نگاه رفتنش به

  تارا کردی کاری چه

 داشن   سکس کیارش با

 کامل اونم

 ! توت ریخته آبشم

 گرفت گر تنم که فکر این با

 گفتم و رفتم کیارش رس پشت

ی بارداری ضد قرص -  برام؟ میگت 

 گفت و سمتم برگشت کیارش

م که اونو - م باید اوژانیس قرص االن اما میگت   که بگت 

 کیه؟ پریودت .نشدی حامله

 چندمه؟ امروز -

  کنم فکر ۲۳ -

  .میشم پریود ام ۲۸ من... اوه -

  گفت دادو تکون رس کیارش
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م قرص راه رس ... مامانت به بزن زنگ -  میگت 

ون گوشیمو و گفتم چشم  اوردم بت 

 پایت    رفت کیارش بزنم زنگ من تا

  . اونجا برم منم شام . است ترمه خونه گفت مامان

م ام خسته نیست حسش گفتم  .خونه مت 

  میاره غذا امبر  گفت اونم

  پایت    رفتم

  پرسید و بود پله راه پایت    دقیقا کیارش

  شد؟ چ   -

  است ترمه خونه -

 میاد؟ گ -

 شام گفت .نمیام گفتم اما !ترمه خونهبرم شام گفت -

 برام میاره

 زد برق کیارش چشم

  نداشتم ها چت    این و رابطه به عادت من
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 ... خایل خونه و کیارش و من االن که نبود اصال مغزم تو

 ... میشه چ  

 گرفت هوا تو کیارش اما

 گفت و خندید

 خایل خونتون .کردیم اذیت رو خودمون اینجا بیخود -

  بود

  شد بسته و باز دهنم

  نیومد در من از اما صداب  

 بریم کرد اشاره کیارش

  گفتم و شدیم همقدم هم با

؟ نسازه بهم بارداری ضد قرص اگه -  چ 

 نسازه؟ چرا -

  ... نساخت خواهرام به چون -

  گفت و کرد مکنر  کیارش

  ... اما ... ندارم مشکیل کاندم با من -
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 کردم نگاهش

  گفت و خندید

  میشن پاره زیاد !دارن مشکل من با کاندما -

  شد گرد هام چشم

  کرد باز برام رو در و زد چشمیک

  گفت کیارش و شدیم ماشت    سوار

 چیه؟ بچه مورد در نظرت ... تارا -

 

  

#۸۱ 

 گفتم رسی    ع فکر ای ذره بدون

  نمیخوام بچه االن من -

  گفت و زد محوی لبخند کیارش

  ... منم -

 گفت تفتادو راه
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  سوفیا تولد ... چرا دروغ -
 
 فعال ...کرد رو و زیر منو زندگ

 میخوام ثبات فقط مدت یه تا

 گفتم نگران

 زیر یتزندگ بازم شیم دار بچه آینده در اگر میکن   فکر -

 میشه؟ رو و

  گفت و داد تکون شونه

  نه درصد صد ... نه -

؟ کجا از -   مطمین 

 گفت و انداخت من به نگایه نیم

  ! تظاهر نه هستم واقعیم خود االن چون -

  بینمون شد سکوت

  گفت و شکست رو خودشسکوت

  تو اتومات ما -
 
 هاب   چت    به تظاهر .میکنیم تظاهر زندگ

 نبهت   میکنیم فکر که

 کشید دست پامو

  گفت و داشت نگه دستش تو پامو رون
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ه واقعیمون خود گایه که حایل در -   بهت 

 گفت و کرد نگاهم

 سکس و نیستم رابطه دربند میگردم تظاهر دالرا با من -

  نیست مهم خییل برام

  گفت و داد فشار پامو

  کن   قضاوتم شاید ...تارا خودمم تو جلو اما -
 

 بنده بیک

 . حقیقته هست هرچ   ماا !شهوته

 شد داغ هم دلم تو

س از پر ام   گفت کیارش که است 

 شایدم بپسندن من مثل مردی ها خانم از خییل شاید -

 ثباتم ... باشم واقعیم خود وقن   من مسلما اما ! برعکس

ه  بیشت 

  پرسیدم تردید با

 ادعا دالرا با تو ... یعن   ...کیارش نمیفهمم منظورتو -

 میخوای؟ن سکس میکردی

  گفت و خنده زیر زد بلند
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 نکرده و ندیده بچه پرس یه من... اینه منظورم ! نه -

 کاره نیمه حمام تو بردم گرفتم نامزدمو دست اما نیستم

  ! میخواستم چون چرا؟ !داشتم سکس و ساختمون

  گفت و کرد نگاهم

 و کنم لختت ماشت    همت    تو دارم دوست االنم حن   -

 !میکنم کارو این روز هی درصد صد و بکنمت

  گفت و شد گرد هام چشم

 کیارش  !میدونست عیب هارو کار این قبل کیارش اما -

  ! میکرد نقد هارو رفتار ابن قبل

  گفت و کرد نگاهم

 با کانال ، خواب اتاق تو رو سکس فقط قبل کیارش -

 رو بچه وقن   نه !میخواست مزاحم ب   و اماده رسایط

 ! پتو رو زمت    کف !تخته

  میگه چ   فهمیدم تازه.موند باز دهنم

  گفت و کرد پارک خونمون جلو کیارش
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ی لذت باید فهمیدم تازه من -  بموب   منتظر اینکه نه  !بت 

 ! بدن لذت بهت

  گفت و کرد خاموش ماشینو

ین   بحث ... تو بریم -  ! کردی باز رو شت 

 

  

#۸۲ 

 بود عجین   و جالب بحث واقعا

 نمیشه ختم بحث به فقط تو بریم میدونستم من اما

 نیا بگم نمیشد هم روم

  کیارش بیاد داشتم دوست دلمم ته

 شدیم پیاده هم با

  گفت کیارش شدیمو خونمون وارد

  بخور قرصتو چهارم یک -

 گفتم افتادمو بارداری ضد قرص یاد حرفش این با
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  نگرفن   قرص وای -

  گفت و شد گرفته حالش کیارش

م - م مت  یم دوش بریم بردار لباس برو ...میگت    بگت 

 کردم نگاهش هنگ

  گفت و کرد نگاهم سوایل

  خب؟ چیه -

 گفتم کردمو اخم

ه آبرومون میاد مامان -  !مت 

 میاد شام بعد نگفن   مگه -

ون کیفم از رو قرصم  آوردم بت 

خونه تو رفتم   آشت  

  خوردم رو قرص

  اومد باهام هم کیارش

  ایستاد پشتم

  گفت و داد فشار سینک به بدنمو
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  ... که نیست خالف ... بیاد هم فرض به تازه -

تم زیر برد دستشو  تیرسر

 داد فشار گرفتو دستش تو رو ام سینه

  میشد استپ مغزم کال میکرد کارو این

وع  گردنم خوردن به کرد رسر

  داد فشار و گرفت هم رو ام دیگه سینه

د پشتم خودشو   غرسر

  کنه شلوارم وارد ودستش خواست که کشیدم اه و نالیدم

  پروند رو تامون دو هر در صدای اما

خونه مت    پشت عقب برگشت رسی    ع کیارش  نشست آشت  

ی و بچره خماریم زدم اب صورتمو رسی    ع منم  رو کت 

 دوش زیر گرفتم

خونه تو اومد تعجب با مامان   آشت  

  گفت و کرد تعجب کیارش و من دیدن با

 گذشت؟ خوش ؟ اومدین تازه ... یه -
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  گفت کیارش و کردیم المس

  بریم هم با دیگه هفته انشاهلل بود خایل جاتون  ... بله -

 زد لبخند مامان

  کنه عوض لباس رفت و گفت انشاهلل

 گفتم و کیارش سمت برگشتم

  اومد دیدی -

  گفت و داد تکون رسی

م حقمو من اما -   تارا میگت 

 کردم نگاهش سوایل

ی و خندید مغزچرورانه  نگفت چت  

  !دستش از کشیدم آه

ی  و شد بلند کیارش که ساز چاب   رو گذاشتم رو کت 

  گفت

 برم من -

 بخور چای وایسا -
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 گفت و رسید هم مامان

  بمون شام پرسم کجا -

  گفت کیارش

 باشه راحت تارا از خیالم که داخل اومدم فقط من -

  سوفیا پیش برم راحته خیالم اومدین شما حاالم 

  رفت کیارش و یمداد تکون رس دو هر

م دوش گفتم بود خت   چه پرسید مامان کیارش رفت    با  بگت 

  .میگم میام

 من   لزچ   همچنان واژنم از گرفتم دوش رفتم رسی    ع

 . اومد یم کیارش

 میشد چندشم باید

  میکرد تحریکم فقط همینم لحظه اون تو اما

 نگاه دقیق خودم به حمام گرفته بخار و قدییم اینه تو

 کردم

  میبینه چ   من در کیارش ببینم استممیخو 

 بودم دیده صورتشو .میدیدم کامل رو دالرا داشتم دوست
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  . ببینم میخواستم اندامشو اما

  دالرام مقابل کامال نقطه کیارش برای من میکردم حس

ون اومدم حمام از  کیارش برای و گوشیم رس رفتم بت 

  نوشتم

 کنم خواهیسر  یه ازت میتونم -

 

  

#۸۳ 

  داد جواب رسی    ع کیارش

 برات دنبالت میام فردا. گرفتم رو هات قرص ... سالم -

  .میارم

  گفت که مریس نوشتم

 تارا؟ میخواسن   چ   -

  شد زمزمه رسم تو خودش صدای با اش جمله

 تارا میخواسن   چ  
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  میگفت اینو و بود رسم پشت انگار

 نوشتم و گرفتم عمیق نقس

  !سن  بفر  برام دالرا از عکس به میشه -

 زد زنگ

 خوردم جا زد زنگ رسی    ع انقدر

  گفت کیارش گفتم الو تا و دادم جواب گویسر 

  چرا؟ -

 بزنم حرف بود سختم

 بود تر راحت برام نوشت   

  نوشتم براش

 ... کنجکاوی -

  گفت رسی    ع

 کنکاش ام گذشته تو ندارم دوست تارا ...نیست الزم -

  کنار کنم پرتش ببندم رو درش خودمم دارم دوست !کن  

  گفتم تردید با
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ب   حرف ات گذشته از همش تو اما -  دالرا با منو ...مت  

 ببینم رو شخص این داشتم دوست من ... میکن   مقایسه

!  

 داد جواب کیارش

  ! نمیکنم اینکارو دیگه ... کردم اشتباه من -

 کرد قطع

  کردم نگاه گویسر  به

  گفت که در سمت برگشتم مامان صدای با

 شده؟ چ   -

 !هیچ   -

  گفت و نشست من رو به رو تخت رو اومد کرد اخم

  شده چ   بگو خودت حاال . گفتت    چ   شنیدم که من -

 گفتم و کشیدم آیه

 . ببینم رو کیارش اول زن داشتم دوست فقط من هیچ   -

  همت   

  گفت و باال داد ابروهاشو مامان
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  بود که اینا عمو های عکس تو ندیدی؟ مگه -

  نه فتمگ رس تکون با

  گفت مامان

 رو کیارش عرویس عکس شب اون بودی نیومده تو اها -

  پیش سال ۵ همون  . دادن نشون

  گفت مامان و اره گفتم رس تکون با

  بود خوشگل و بلند قد دخت   یه -

  بود اندامم الغر .مشیک . بود مرصی موهاش

 گفت و انداخت من به نگاه یه مامان حرف این با

  تو متضاد دقیقا -

  پرید بالل ابروهام

  گفت و شد بلند مامان

  اونجا بود خت   چه بگو بخور شام بیا -

  شدم بلند
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م ذهن وجود با  چکار کردم تعریف یکم وامان برای درگت 

 کردیم

  جدا تخت رو گفتم خوابیدین کجا پذسید

  نه گفتم سمتت نیومد کیارش پرسید حن  

  بود تابلو خییل

  نکرده باور بود مشخص مامان قسافه

ی نداشتم قصد من خب اما   بدم لو چت  

 کشیدم دراز تخت رو رفتم حرف و شام بعد

 کردم رسچ انگلییس به رو دالرا فامیل و اسم گوگل تو

  اومد صفحه و پیج چندتا

  بودن اینا و فیسبوک پیج

  بودم دیده کیارش گویسر  رو رو دالرا صورت عکس

 رو زدم و ردمک پیدا رو فیسبوکش اکانت همت    برای

 عکسش
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#۸۴ 

ی اینجوری دارم چرا نمیکردم درک خودم   میکنم پیگت 

  ببینم اونو بپد حس این درونم اما

ه همیشه من  میشدم خطاب کوتاه دخت 

  !تپله یکم که اون یا

  داشتم تمجید روشنم و بلند موهای بخاطر گایه

 باسنم و سینه بودن پر و قد کوتایه به درصد نود اما

 میکردن اشاره

  میدیدن من بزرگ نقص رو لکنتم همه صد در صد اما

ی   میشکوند بد دلمو که چت  

 نبود من دست میکردم کاری هر چون

  بودم آروم و میخوردم قرص که االن حن  

  بود لکنتم هم باز

 نمیکردم قفل و بود شده کمرنگ فقط
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 ...بود هم باز همچنان اما

  میدیدم ایراد با خودمو همیشه من

 میدیدم کم دموخو 

  بشم مخق   داشتم دوست

ت   بود سخت برام معارسر

  من رقیب و ماجرا وسط بودم افتاده اما حاال

 بود من متضاد کامال

  نبود من رقیب اصال دالرا هرچند

 کیارشه برگشت دنبال گفت که کیارش کلمه همون اما

 بود کرده من رقیب اونپ انگار

 . بود گرفته من از رو بکارتم کیارش که االن مخصوصا

 شد باز دالرا اکانت

 کوتاه موهای با فقط بود دالرا ثورت عکس پروفایلش

 طور پیکیس

  خوشگل و نمک با واقعا ... و شاد بشاش، عکس یه
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 گالریش رو رفتم و کشیدم آیه

 دیدن با و کردم نگاه رو بود عمویم که هاب   عکس

 خوردم جا دالرا و کیارش با عکسش

  بود کیارش سینه زیر تا قدم که من عکس بر

  بود تر بلند کیارش شونه از کیم دالرا

 استایل خوش

  لباس خوش

  زیبا لبخند یه با

  بود بارب   عروسک خود انگار که تراش خوش پاهای با

 کردم نگاه دالرا و سوفیا و کیارش تصور به

  آل ایده خانواده یه

  بود کامل عکس این چقدر

  عایل چ   همه

 قصن ب   و متناسب
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 بچه با هیکا خوش و تیپ خوش دانشگاه استاد دوتا

  بود سالم و زیبا که کوچیکشون

 کردم نگاه عکس تاری    خ به

 بود پیش سال ۲ مال

 نداشت جنیس میل هیچ میکنه ادعا کیارش که زماب   یعن  

؟ صورتش لبخند اما  چ 

  همش لبخند این
 

  بود ساختیک

 حس آدم ازش که ای رابطه و لبخند و عکس این اگه

  همش میکنه
 

 باشه ساختیک

 ... پس

  ها آدم به کرد اعتماد میشه چطور

  ها لبخند به

  کنار گذاشتم رو گویسر 

 ؟ میگه راست کیارش کنم باور اصال چطور

 !خوبه حالش من با واقعا و داشت مشکل دالرا با واقعا
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  همش اگر
 

؟ باشه ساختیک   چ 

  ؟ چ   باشه دروغ حرفاش اگر

  میشد منفجر داشت رسم

  رسم رو کشیدم پتو

 ذهنم تو اومد کیارش تصویر

  شد چشم تو چشم نگاهمون و رسش بود پام بت    وقن  

  میدیدم خواستنو تاب و تب فقط ها چشم اون از من

  باشه؟ بوده دروغ ممکنه یعن  

 باشه؟ شهوت فقط ممکنه یعن  

 داد پیام کیارش که بودم افکار این تو

 تارا؟ بیداری -

 

  

#۸۵ 

 مداد جواب
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 ... بله -

  فرستاد عکس یه برام

 خوردم جا

  دیدم فیسبوک تو که بود عکیس همون دقیقا چون

 نوشت کیارش

  عکس اخرین دقیقا این -
 
 دروغ نمیتونم . تارا منه خانوادگ

  ناراحتم رفت باد به چ   همه اینکه از اما . بگم

 شد مچاله قلبم حرفش از

  نوشت کیارش

  یه هیچکس بالخره -
 
وع شدنش نابود برای رو زندگ  رسر

 هم من .بسازن رو زندگیشون دارن دوست همه . نمیکنه

  بدم نجات زندگیمو کردم تالش خییل

 ریخت اشکم چرا نمیدونم

 نوشت کیارش

 هیچ خیانت  . فایده ب   کن   تالش هرچقدر گایه اما -

 خیانت برای کیس اگر . توجییه هیچ .تارا نداره توجییه
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 که کیس .میگه دروغ خودش به ارهد کرد قبول رو توجییه

  ... تمام ... میکنه بازم کنه خیانت بهت بار یه

 بنویسم چ   نمیدونستم

  گفت کیارش و تخت رو نشستم

 و نباسه جنیس اگر حن   ... تارا منه قرمز خط خیانت -

  باشه حیس

  نوشتم رسی    ع براش

 . منم -

  نوشت کیارش

 دالرا . بشه آروم ذهنت تا برات فرستادم خودم رو عکس

 بخوام گرفتیم طالق ما نیست اینجوری و بود کامل زن یه

 ایرادی هیچ اون نه .داشت ایراد یا بود بد اون بگم

  نبودیم هم مناسب ما فقط .نداشت

 فرستاد اینو

ی دیگه  نگفت چت  

  نوشتم براش
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سم -   نباشیم مناسب هم ما میت 

  نوشت کیارش

 باهات بیشت   رچقدره اما  . میکنم فکر بهش گایه منم -

  .مناسبیم میشم مطمت    بیشت   میگذرونم زمان

 چرا؟ -

 تکیه دارم دوست هم من و نیسن   استقالل اهل تو چون -

  !باشم گاه

 کردم نگاه پیامش به

  شد مرور ذهنم تو

  آره

  نیستم استقالل اهل من

  اما

 باشم وابسته ندارم دوست اما

  نوشتم کیارش برای

  باشم وابسته ندارم دوست من -
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  نوشت کیارش

 تغیت   نمیتونیم رو ذاتمون ما ... تارا ذاب   ها چت    رسی یه -

 .بدیم

 باشم مستقل نمیتونم هیچوقت من اینه منظورت -

 نوشت کیارش

ه کن   صحبت مریم با مورد این در ... نه -  من ... بهت 

 کنم بیان خوب منظورمو نمیتپنم

  باشه نوشتم براش

  نوشت کیارش

 خوابه؟ مانتما -

 چطور؟ -

 بزنیم؟ دور یه بریم بیایم -

 

  

#۸۶ 
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  کنم فکر بیشت   تنهاب   تو و نه بگم میخواست دلم

 و گذروندن وقت مورد در افتادم مریم حرف یاد اما

 شناخت

 نوشتم همت    برای

  کنم چک بزار -

 مامان اتاق رفتم و شدم بلند

  میخوند قرآن داشت

 گفتم شد که حضورم متوجه

 بزنیم دور بریم دنبالم بیاد میگه رشکیا -

 داد ادامه و نه گفت رس تکون با مامان

س در زیاد -   نداد اجازه مامانم بگو ... تارا نباش دست 

 اتاق برگشتم و گفتم چشیم

  نداد اجازه مامان گفتم کیارش به

 میبینمت فردا باشه گفت اونم

 خوابیدم و گفتیم بخت   شب
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 کنار از منو میاد که میدیدم رو را دال خواب صبح تا اما

 کنار میده هول کیارش

 زمت    میشم پرت دارم من

م خواب از  میت 

  با و خوابیدم بد خییل
 

  دانشگاه رفتم خستیک

اب   کالسمون  نیاد دادم خت   کیارش به و خورد جت 

 شد تموم هام کالس ۵ ساعت

  بود منتظرم در جلو کیارش

  گفت شدم سوار تا

 چند میدوب   . بخوری رابطه بعد باید قرصو این تارا -

 گذشته ساعت

س  گرفتم است 

  نمیدونستم من

 گفتم و روخوردم قرص دوتا رسی    ع

 میشه؟ چ   االن -
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  گفت و افتاد راه کیارش

  میکنیم براش فکری یه نداد جواب اگه -

  گفتم و داد تکون رس دلهره با

  ؟ بخورم چطور هارو قرص باف   -

 گفت کیارش

 استپ خوردی تا ۲۳  . دونه یه شن   پریودت بعد از -

 میخوری دوباره بعد مییسر  پریود میدی

  شد داغ ام معده کردم حس و باشه گفتم

 خوردم اب دوباره

 شد بهت   حالم

 بود نخورده نهار کیارش

 کافه یه رفتیم همت    برای

 استیک خودش برای کیارش و دمنوش من و نشستیم

  داد سفارش

 اومد نوش دم
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 خوردم یکم

  شد داغ ام معده باز

 رسید کیارش غذا

 بخورم کنارش کرد تعارف من به

 برداشتم زمین   سیب خالل یه

 کرد آشوب رو ام معده همونم اما

  میگفت ها کار از داشت کیارش

 کردم حس که میدادم نظر کابینت مورد در داشتم منم

  میارم باال دارم

  گرفتم دهنمو جلو

 رسویس رفتم

 اوردم باال کامل و

  شد رو و پشت ام کعده انگار که بود وحشتناک قدران

  گفت و رسم پشت اومد کیارش

 تارا؟ خوب   -
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  شستم صورتمو و دست رسی    ع

ون رفتم   بت 

  بود نشسته تنم رو رسد عرق

 زدم لب

 ... دارم -

 کنم تموم رو ام جمله نتونستم اما

 رفتم حال از باز

 

  

#۸۷ 

 بودیم بیمارستان اومدم بهوش

  بود صلو  بهم رسم

  بود گوشیش مشغول رسم باال کیارش

  بستم دوباره چشممو

 خوابیدم یکم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  بودم بهت   کردم باز تینبار

  بود نشسته هم کیارش

 زدم لب

  میدی اب -

  بود خشک خشک گلوم

  بود حاض   کنارم آب مرصف یکبار لیوان یه

 داد آب بهم شد بلند رسی    ع کیارش

 نشستم کرد کمک

  گفت دادو کنار صورتم رو از موهامو

 تزریق نروبیون برات رسم تو دکت   ... تارا ضعیق   خییل -

  کرد

 گفتم و دادم تکون رس

م االن -   بود قرصه اون مال ...بهت 

  گفت و داد تکون رس کیارش
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 ریزی خون به احتماال گفت .گفتم اینجا زنان دکت   به -

 خونریزی به اگه بخوری رو دوم دوتا نمیخواد ...بیفن  

  ادیافت

 گفتم و دادم تکون رس

  خونه بریم -

  کرد کمک کیارش

  ماشت    تو رفتیم

 کرد هارو کار باف   برگشت

  وگفت اومد زود

  یسر  راه به رو تا فعال نخور بارداریم ضد های قرص اون -

 فقط دادم تکون رس

  بود شده شب

 بود گرفته حالم

 بودم صعیف انقدر میومد بدم

م شد هرچ   گفت و رسوند منو کیارش  کن خت 
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وع ریزیم خون گذشت یکم تا و خونه رفتم  شد رسر

  رفتم حال از باز نشده شب ۱۱ که بود شدید انقدر

 کیارش زد زنگ مامان

  رسم و بیمارستان باز

 قرصه بخاطر بفهمه مامان نمیخواست کیارش

  پریوده مال گفتیم فقط

 خونه فرستادن منو دیگه تقوین   و رسم بایه

  بودم خواب فقط عدب روز دو تا اما

فتم میخوردم مسکن و دارو   توالت مت 

 میخوابیدم باز

  بودم نرفته هم دانشگاه

  بود بهت   حالم شدم بیدار صبح سنبه سه

د رس من به مامان حضور در کیارش مدت تواین  مت  

 کنیم چت نه بزنیم میسد حرف خییل نه
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م امروز من دادم پیام کیارش به  تا ۱۰ فقط . دانشگاه مت 

 دارم کالس ۱۲

مت میام باشه نوشت کیارش   میت 

  دنبالم اومد

 گفت و زد لبخند شدم سوار

ه روت و رنگ -   شده بهت 

 گفتم و زدم لبخند

  مریس -

  چطوره خونریزیت -

  گفتم خجالت با

ه -  تره شدید همیشه از بازم اما بهت 

  گفت کیارش

 زنان دکت   بریم دنبالت میام دانشگاه بعد -

 کردن وصل من به فاز سه قبر  انگار

 گفتم و پریدم جا از
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 نیست الزم خوبم نه -

  گفت و نکرد نگاهم کیارش

یم -  شب تا یا بری حال از دوباره نمیخوام ...زنان دکت   مت 

 بایسر  خونریزی حال در همچنان عقد

 

  

#۸۸ 

  دانشگاه بودیم رسیده

 بگم چ   نمیدونستم

  گفت و ایستاد دوبل کیارش

ی همیشه - یس ازش که چت    . بده انجام اول رو میت 

  کردم نگاهش

  گفتم و کرد نگاهم سوایل

 انجامش اول چرا ! نداد انجامش هیچوقت میشه وقن   -

 ؟ بدم
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  زد لبخند

نه سوفیا به که ها لبخند اون از   هاست  پدر مثل و مت  

  گفت و کرد نوازش بازومو

  نزن گول خودتو ... تارا نمیشه -

 فقط کردم نگاه شکیار  به سکوت تو

  بود اون با حق اما

 گفتم و کشیدم ایه

  رسوندی منو مریس

  شدم پیاده و زد لبخند

س کالس و دانشگاه کل تو   داشتم رو زنان دکت   این است 

 گفت بار دو هم مامان داشتم ریزی خون که روز چند این

  زنان دکت  برو

م هنوز من میکرد فکر چون اما   دخت 

  نمیکرد شدید اضار زیاد

 شد تموم کالس بالخره
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  اومد کیارش

  گفتم و نبود دلم تو دل

چه خونه بریم - م؟ رو ام دفت    بگت 

د به کیارش  گفت و کرد اشاره داشت 

فت داشت مامانت ... گرفتم خونتون رفتم -  خیاط مت 

  ! رسیدم موقع به .خونه

  جاب   دیواری دری به بزنم رسمو میخواست دلم

  گفت کیارش

  ! دارن هم زنان دکت   که گرفتم نوبت کلینیک یه -

سم  و عصن   حمله دچار داشتم باز شد زیاد انقدر است 

س   میشدم است 

 گفت رسی    ع کیارش

 خوردی؟ قرصتو -

  رفت یادم نه -

 داری؟ همراهت -
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ون رو قرص کیفم از دادم تکون رس   اوردم بت 

 برام خرید معدب   آب ایستاد کیارش

 خوردم رو قرص نصف با بودم مضطرب بس از

  گفت و کرد نگاهم تعجب با کیارش

 ؟ نصف چرا -

سم -   برم حال از مطب تو میت 

  داد تکون رس کیارش

  افتاد راه

چه . باال رفتیم کلینیک رسیدیم   . دادیم منو بیمه دفت 

  بود ظهر رس

  بود خلوت نسبتا

  نشستیم منتظر کیارش با

  نداشتم زدن حرف توان اصال

  بگم چ   تو زفتم منمیدونست

 شدم بلند شد که ما نوبت
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 شد بلند هم کیارش

  داخل بریم تا پشتم گذاشت دستشو

م خودم بگم بهش میخواستم  مت 

  بزنم حرف نمیچرخه اصال زبونم دیدم اما

  کرد باز برام رو در کیارش

  تو رفتیم

ح ریلکس خییل کیارش و کردیم سالم   داد حال رسر

  اول رابطه زمان از

  خوردم که قرض بعد

  خوردم قرص که زماب  

  پریودم تاری    خ

ان و  خونریزیم مت  

 راحت انقدر اون مثل میتونستم منم میخواست دلم

 بزنم حرف و کنم منسجم فکرمو

  شد تموم کیارش حال رسر 
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 گفت و کرد نگاه من به دکت  

؟ اضافه توضیچ نمیخوای شما -  کن 

 زدم لب و نه گفتم رس تکون با

  بوووود ههههمییت    -

  گفت و پرید باال ابروهاش دکت  

 ترسیدی؟ -

  بده جواب کیارش بودم منتظر

  کرد نگاهم اون اما

 زد لب و اره دادم تکون رس

  ! دارم للللکنت ... من -

  گفت و داد تکون رسی دکت  

س -  و شلوار پرده پشت برو . نیست خاض چت    نت 

 بکش راز تخت رو و بیار در شورتتو

 

  

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

#۸۹ 

 بهشون دکت   که میکردن تعریف ترمه یا ترانه وقت هر

  کنم معاینه بکش دراز گفت

م هرگز میگفتم و میشد خایل دلم تو من  زنان دکت   نمت 

 میگفت من به خاال اما

 پریودم وقن   اونم

س با  گفتم است 

 دارم ریزی خون -

  گفت و داد تکون رس

  نباش نگران  . هست تمت    انداز مرصف یکبار زیر -

  گفت و شد بلند ارشکی

 کنم؟ کمکت -

 ببینه حال این تو منو کیارش نمیخواستم اصال من

 هم شیو اصال االن تا اومدیم شمال از که مخصوصا

 بودم نکرده
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  تر بد دیگه که االن نداشتم مو کم هم موقع همون

 گفتم رسی    ع خودم

  پرده پشت رفتم و میتونم -

 رسم انقدر بخوابم و بکشم دراز تخت رو داشتم دوست

  بود شده خمار

  شدم لخت

  کشیدم دراز

 اومد دکت  

  بود بسته چشمم

 کرد چک واژنمو

 گذاشت واژنم داخل رو پالستییک کرصف یکبار وسیله یه

  کرد باز وبعد

 شد بلند آیم اراده ب   .داشت درد انقدر

  گفت دکت  

ی -   میشه تمام االن نیست چت  
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  بود من معاینه مشغول دقیقه ۵ از بیشت   اما

 شد تمام بالخره

 بپوشم لباس گفت و کنار رفت دکت  

 داشتم بدی حس

  و درد یکم
 

 کالفیک

  پوشیدم لباس شدم بلند

ون پرده از رفتم و قدییم پد رو گذاشتم جدید پد یه   . بت 

 . میکرد یادداشت داشت دکت  

 گفت و کرد نگاهم شد تمام نوشتنش

 داروهاب   , شدیده ریزیت خون . ملتهبه رحمت و واژن -

 که شدی خوب . کن استفاده هفته یه رو مینویسم که

 پیشم بیا باز نیومد بند ریزیت خون اما هیچ  

  گفت و کرد نگاه کیارش به بعد

 به واژن تا باشید نداشته رابطه تو دخول یکهفته این تو -

ایط  برسه استیبل رسر

 داد تکون رس کیارش
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 .بودم خجالت از عرق خیس که من

  رفتیمگ رو نسخه

ون رفتیم  بت 

 نزدیم حرف  

 ماشت    تو نشستم من

  گرفت داروهامو رفت کیارش

یم کردم فکر ون مت    بت 

  گفت و ما خونه سمت رفت اما

 دیگه؟ میاد عرص همون مامانت -

  گفتم و دادم تکون رس

  باال؟ میای -

 نیام؟ -

  مرتبه نا اتاقم میکردم فکر داشتم . بیا نه -

  گفت و خندید کیارش
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سونم رو تو مباش نگران - م بعد مت  م نها مت   .میام میگت 

  بگیت   هم دوش خواسن  

  کرد پیاده منو کیارش و مریس گفتم لب زیر

  رفت دوباره

  تو رفتم زود

  . کردم مرتب رو اتاقم

  گرفتم دوش رفتم

ون بودم اومده تازه   بت 

  زد زنگ کیارش که بود تنم حوله هنوز

 پوشیدم رو پد و شورت رفتم زود و کردم باز براش رو در

 زد واحدو در که

 بپوشم لباس تا بزارمش منتظر یا برم حوله با بودم دل دو

 در سمت رفتم زود من و زد در دوباره

 دیده لختمو که کیارش

 باشیم داشته رابطه نمیشه که االنم
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 خطره ب   حال این تو دیدنم پس

 کردم باز رو در و کردم سفت رو ام حوله کمر

 گفت و چرخید پام تا رس رو نگاهش یارشک

  خوب   استقبال چه -

  خندیدم

 ایستادم کنار

 تو اومد

خونه سمت برم تا بستم رو در  رو بازوم کیارش که آشت  

 گرفت

  شد چ   بفهمم اینکه قبل

  بوسید لبمو و شدم قفل کیارش بدن و در بت   

 داخل رفت کیارش دست و خوردم جا یهوب   اتفاق این از

 ام حوله
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#۹۰ 

  میشه داره چ   نفهمیدم اصال

 زمت    گذاشت دستشو تو غذای پاکت کیارش

 در پشت همونجا و پایت    داد من شونه از رو حوله

  شد بدنم مشغول

  بکشم عمیق نفس یه تونستم تازه کرد ذها که هامو لب

 خارج رسی    ع هام ریه از هوا همون و گردنم رساغ رفت اما

  شد

 پام بت    رفت دستش ام سینه رو رفت که گردنم از

 اومد خودش به یهو

  گفت و برد عقب رسشو آروم

  داری ریزی خون نبود حواسم -

دم نفس نفس هنوز   مت  

  کرد خایل تنم رو داغ نفسشو کیارش

  برداشت رو ام حوله
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  شد بلند

  کرد نگاهم

  زد محوی لبخند

  بوسید نرم لبمو رو

  گفت گوشم تو

  دخت   من   مرگ تو -

  کشید عمیق نفس موهامو و کرد مبغل

 بود عجین   حس

 استخونش و پوست و گوشت با نفر یه کن   حس اینکه

  بخواد تورو

  گرفت فاصله ازم و دورم انداخت رو حوله کیارش

  کردم نگاهش خجالت با

  گفت و زد محوی لبخند

  نشد رسد غذا تا بپوش زود -

  دادم تکون رس
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  اتاق سمت دوییدم

  کشیدم عمیق نفس و بستم رو در

 میدادیم ادامه و نداشتم ریزی خون میخواست دلم

 میخوام اینو من نمیشد باورم

  شدم اینجوری من

  پوشیدم لباس رسی    ع

  بافتم خیس موهامو

ون رفتم و ام شونه رو انداختم   بت 

  بود چیده مبل جلو مت    رو رو غذا کیارش

  نشستم کنارش رفتم

 خودش ایپ بت    نشوند و کرد بلندم اما

  داره حایل چه میشد حس قشنگ که جاب  

 گرفت ام سینه رو لباسم رو از دستشو

د رو ام سینه   گفت و فرسر

 دارم فکری یه بخوریم نهار
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  بودم گرسنه

  بود مت    رو هامم دارو

  خوردم نهار همراه داروهامم

  میخورد غذا من برابر سه قشنگ کیارش

  بود مشغول ام سینه با مدت تمام

  کاناپه رو داد لم شد تموم که نهار

  خودش سمت چرخوند منم

  نشستم پاش رو

  کرد باز موهامو بافت پایت    و کشید دست موهامو

 میکرد باز پایت    از موهامو آروم آروم داشت که همینطور

  گفت

  داری؟ پاسپورت ...تارا -

 ... نه -

 روزه چند میدوب   ... کنیم اقدام برات بریم عقد بعد -

 ؟ میاد
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 آلمان؟ بری باید ... نه -

 گفت و کرد نکاهم کیارش

  بیاید هم سوفیا و تو !بریم باید -

  کیارش سینه رو گذاشتم رسمو و دادم تکون رس

  گفت و کرد نوازش موهامو

یس؟ -  میت 

  دادم تکون رس

  گفت کیارش

؟ از -  چ 

 اش همه از -

  گفت و خندید

  کنم حلش برات تا بگو دونه دونه -

 گفتم و کشیدم عمیق نفس

ا خییل -  نیست شدب   حل چت  

  گفت و بوسید موهامو
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 تارا؟ رسته تو چ   ... مشکوگ -

 

  

#۹۱ 

 بودم تر آروم قبل به نسبت درسته

  بود قرص اثر یا حاال

 کیارش با بیشت   آشناب   اثر یا

 بزنم حرف احساسم از بود سختم هم باز اما

 بود کیارش من احساس به میشد سمج که کیس تنها اما

 ابراز خودمو مشاورمون حرف طبق کردم سیع همت    برای

  کنم

 گفتم و گرفتم مفس همت    برای

 بلد آلماب   زبان من اینکه از ...کیارش زیاده خییل ترس -

 رو تو خود حن   من ... نیستم بلد داری بچه من ... نیستم

  نیستم بلد خوب هم

  گفتم و زد لبخند کیارش کردم حس
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سم این از ت  بیش اما -   !ببینم رو دالرا و اونجا بیام میت 

  موند ثابت موهام رو کیارش دست نوازش حرفم این با

  کشید عمیق نفس که بود اون اینبار

  گرفت منو های شونه

  کرد جدا خودش از منو

ه هام چشم تو   گفت و شد خت 

 بهش اصال نباید دیگه من !شدیم جدا دالرا و من ... تارا -

 طوری چرا !کن   فکر بهش نباید هرگز که تو ! کنم فکر

 ؟ مجرمیم ما انگار گناهکاری؟ انگار میکن   رفتار

  گفتم و انداختم پایت    رسمو خجالت با

 اون میدونم من ... سوفیاست مادر دالرا ... کیارش -

م رو اون جای تو خونه تو که متنفره من از مسلما   !بگت 

  گفت و مکن نگاهش تا کرد بلند رسمو کیارش

 قضیه این به علم با خودش دالرا شدی؟ دیوونه ! تارا -

 همه خودش ...کرد طالق به اقدام میشه تنها سوفیا که
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و  باشه ممنون ازت باید پس !گرفت طالق میدونست چت  

ش مواظب که  !هسن   دخت 

ی   نگفتم چت  

  گفت کیارش

 اما . دارم وجدان عذاب همیشه سوفیا بخاطر خودم من -

  ! تری بد من از تو

  کرد مکث

  گفت و کرد باز دورم موهامو

 به که بودم متاهل مرد به من انگار میکن   رفتار جوری یه -

 !کردم خیانت زنم

 گفتم رسی    ع

 ... مممنظورم اصصصال من ننننه -

  گفت لبمو جلو گذاشت دستشو

 ... اینجوریه رفتارت اما نیست این منظورت میدونم -

  گفت و برداشت رو دستش
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 ازدواج دارم مجدد ؛ گرفت    طالق ؛ کردم ازدواج من -

 دالرا !قانوب   هم تخالقیه هم چ   همه ! همت    ! میکنم

  !کرد خیانت که بود کیس

  دادم تکون رس

  اما دلم ته

 میگفتم

؟ باشه دروغ کیارش حرفای اگه  چ 

 راست تو باشم مطمت    چطور بگم کیارش به نمیشد روم

 
 

  !مییک

 رسیدم؟پ فقط همت    برای

یم فردا -  مشاور؟ پیش مت 

  گفت و داد تکون رس

  دنبالت میام صبح آره -

  خودش سمت کشید منو حرف این با

تمرسمو زیر رفت دستش دوباره و بوسید لبمو  عقب تیرسر

 گفتم و بردم
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 ! ها دارم خونریزی هنوز -

  خندید

  گرفت منو دست

  گفت پاشو بت    برد

 بردن لذت برای هست یزیاد های راه اما ... میدونم -

  گفت کیارش و سد گرد چشمم ناخوداگاه

س -   میگذره خوش ... نت 

  کرد بلند بغلش تو حال همون تو منو حرف این با

  گفت و خواب اتاق سمت برد

 !اومد مامانت یهو اگه که اطمینان محض -

 

  

#۹۲ 

 هم با حالت همون تو و بست پاش با رو خواب اتاق در

 روم اومد و تخت رو رفتیم
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 تخت رو افتادیم تقریبا شد خم که وزنم از

 خندیدم ریز

  خندید هم کیارش

  گرفت گاز کتفمو

  بود دار خنده

 افتادیم اینکه فقط نه

 با و میشد شیطون های بچه پرس مثل کیارش اینکه اما

 و اخم و بودن دانشگاه استاد بالخره و افتاد جا چهره اون

ی تخم   بود دار خنده میکرد شیطنت اینجت 

 خواسته انقدر رو من که میکردم ذوق دلمم تو طرف   از

  بود دلم ته ترس هرچند

  گرفت بلوزمو پایت    کیارش

  بده باال خواست

  بود یخ دستش اما

 اومد قلقلکم
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 گفتم گرفتمو دستشو

 دستت یخه کیارش -

  بوسید لبمو

 گفت و کشید عقب دستشو

  کن گرمش تو -

 سوتینم کاپ زیر اچلباسم تو برد رسی    ع حرف این با 

 زدم لب و بازوش به زدم مشت گفتم هت   

 کردم یخ -

 خندید

  داد فشار باسنمو شلوارم رو از و مکید گردنمو

 بلوزمو و گرفت گاز کتفمو باز کیارش و گزیدم لب

ون تنم از کامل خواست  بلند موبایلش صدای که بیاره بت 

  شد

 کشید آیه

 گفت و شد بلند من رو از
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  باشه سوفیا مورد در سممیت   -

 دادم تکون رس

ون رفت   بت 

 کردم مرتب موهامو و تخت رو نسستم منم

 کردم نگاه خودم به اینه تو

  قبلم؟ تارای همون من یعن  

 ؟ ریخته کیارشجلو خجالتم چرا پس

 قرصه؟ مال

  باشم؟ آروم اینجوری میتونم هم نخورم یادقرص

 اتاق تو برگشت کیارش

 نبست رو در

  پرسیدم داگاهناخو 

 شد؟ قطع بود؟ گ -

 قطع کردم فکر نشنیدم رو کیارش زدن حرف صدای چون

  شد
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  گفت و نشست کنارم اومد کیارش

 ... دالرا -

ی اما شد بسته و باز دهنم  نگفتم چت  

  کرد نگاه اینه ببه کیارش

 وخودش من

  گفت و زد من به آینه تو محوی لبخند

ونه تماس یه با حالمو و حس میتونه -  وقن   حن   بت 

نم حرف باهاش   ! نمت  

  کشید دست صورتشو

  گفت و من تخت عرض رو کشید دراز

 یه میکردم حس من میکردیم ازدواج داشتیم که روزی -

 کردم بزرگ برد

ی با  دانشگاه استاد ، داشت اقامت خودم مثل که دخت 

  !بود زیبا بود، متمویل خانواده از بود، کرده تحصیل ، بود

 گفت کردو نگاهم
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ین میکردم فکر من تارا -  اما کردم زندگیمو برد بزرگت 

 ولم دردش که دردناک باخت یه بود باخت یه همش

 نمیکنه

 کردم نگاه کیارش به فقط

  بگم چ   نمیدونستم

  گفت و کشید دست اروم موهامو

اب   این به تا کشیدم سخن   خییل من -
 دارم االن که چت  

 پدر حمایت اما بود من ایمح همیشه پدرم درسته . برسم

 کریس و پروژه و تخصص برات ، نمیشه اپالی برات

  !نمیشه استادی

  گفت کیارش و دادم تکون رس

 گذشته سال ۳ تو که عذاب   برابر در ها سخن   اون اما -

 که عذاب   ، باشم راست رو بخوام اگه البته .هیچه کشیدم

  کشیدم گذشته سال ۵ تو

 کردم سوال ناخوداگاه

  میخوای کیارش؟ چیه منظورت -
 

 دالرا با اول از تو بیک

 ؟!داشن   مشکل
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 اومد یم مغرضانه و منطق   غت   خییل حرف این برام

  گفت رسی    ع کیارش

 من اما  .نمیکردم ازدواج که داشتم مشکل اگه !ابدا !نه -

 گفتم قبال برات . بود عذاب هودش این و نبودم خودم

  گفتم و دادم تکون رس

 تو !کیارش نبود مقرص هم خییل دالرا شاید پس ... آره -

 رابطه وارد باهاش نبود خودت مال که شخصین   با

 تو همرایه انتظار ازت شخصیت همون طبق اونم شدی،

 ... داشت رو زایمان اتاق

 

  

#۹۳ 

 کرد سکوت کیارش من حرف این با

ه سقف به  بود خت 

 میشه ناراحت االن کردم فکر

 فتگ و داد تکون رس اما

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  ... توئه با حق ... آره -

 گفت و کرد نگاهم

ام من خواسته به و بود صبور خییل اول هم دالرا -  احت 

 مستبدش و کالم یک قسمت اون کم کم اما ، میگذاشت

یم طالق کرد اضار که قسمن   همون ، کرد رو رو  و بگت 

ف در میدونه که حاال  تالشش تمام داره مجددم ازدواج رسر

 !هنذار  میکنه رو

 شد یخ تنم

  بود نگفته بهم اینو کیارش

 گرفت دستمو اما

  گفت خودش بغل کشید منو

ی به تظاهر با وقن   -   وارد نیسن   که چت  
 
ک زندگ  مشت 

 مییسر  داغون برگرد برو ب   بیسر 

 دادم تکون رس

 دراز دوباره تخت طول در دو هر و چرخید کیارش

  کشیدیم
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  گفت و شد متمایل من مت به

 فرصت ،طرف میکردن ازدواج پایت    سن تو که قدیما -

 از هیچ   بود این هم بدیش اما کنه تظاهر بخواد نمیکرد

 
 
  بود نگرفته یاد زندگ

  گفتم و خندیدم

 و تجربه با تر باال سن تو اینکه یا بود بدتر اون حاال -

 !کت    ازدواج تظاهر

 خندید کیارش

 شد خم

 گفت و بوسید لبمو

  دو هر -

 مگردن تو برد رسشو

  گفت و کشید عمیق نفس

 خوشبو انقدر که خوب   خییل تو میدونم فقط االن من -

  نریم و

 داد فشار دستش تو باسنمو حرف این با
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 گفتم شایک و خندیدم ریز

  ... کیارش -

  گفت و کشید گردنم رو زبونشو

؟ کمک دستت با میتوب   یکم میشم منفجر دارم -  کن 

  کرفت منو دست حرف این با

 گفت و پاش بت    برد

  ببت    -

 کشیدم دست

ه چه بود مشخص همچنان اما جینش شلوار وجود با   خت 

 گفتم تردید با

 ! نمیدونم من ؟ چطوری -

 میشد غروب داشت

  تاریک نیمه من اتاق بودو پایت   

  نبود ای دیگه نور اومد یم پنجره از که غروب   نور جز

  گفت و کرد باز رو کمربندش کیارش
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  دارم دوست چ   من بدم یاد تبه یکم بیا -

  ایستاد و زد چشمیک

 خونه در صدای که پایت    بده خواست رو شلوارش کمر

 اومد

 گفت و کرد نگاه پنجره از رسی    ع کیارش

 ! مامانت -

 پریدم جا از

  کرد مرتب رو خودش رسی    ع کیارش

خونه تو رفتم کردم مرتب خودمو منم  آشت  

خونه تو دآور  کرد جمع رو مبل جلو مت    رو کیارش  آشت  

 رسید مامان که

 کرد باز رو در انداخت کلید

 بود ۵ تازه یاعت

  اومد نیم هیچوقت زود انقدر

 نه یا ایم خونه ما ببینه اومده زودتر باز بود مشخص اما
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ی و کردیم علیک سالم کیارش منو دیدن با   نگفت چت  

  گفت کیارش و اتاقش تو رفت

  برم من -

 گفتم اروم

  نشد باز -
 

  داری دوست چ   بیک

  شد خم

  گفت و بوسید رو ام گونه

  شد فردا شاید -

 در سمت رفت کیارش و خندیدم

 گفتم رسی    ع

  برو بعد بخور چای -

  نمیمونه میدونستم

د رس میومد روزم چند این و سختشبود مامان جلو  مت  

فت رسی    ع  مت 
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 خداحافظ   بلند کیارش مه بود اتاقش تو همچنان مامان

 رفت و کرد

ون اومد وامان در شدن بسته با  گفت و بت 

ه؟ میام من تا چرا وا -  مت 

 اومدیم تازه خودمونم ما .نمیشم مزاحم میگه -

 پرسید و داد تکون رسی مامان

 داری؟ خونریزی هنوز -

  آره دادم تکون رس

 رفت و گفت ای خوبه لب زیر

 گرفت ام خنده

ی اما   نگفتم چت  

خونه تو برگشت مامان که دادم دم رو چای   گفت و آشت  

 زد؟ زنگ من به گ میدوب   -

 نه زدم لب

 گفت و نشست مامان
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 !کیارش سابق زن -

 

  

#۹۴ 

 موند باز دهنم

 گفت مامان

  رفت زود اما . بگم کیارش به میخواستم -

  گفت و من جلو نشست

  اصال بهش نگیم ... رفت که بهت   میگم حاال -

 تگف مامان و کردم نگاه مامان به فقط هنگ

 که هستم دیده دنیا انقدر اما باشم سواد ب   من شاید -

 بفهمم رفتارش این از زنشو هدف بتونم

 گفتم شوکه

  کرد پیدا چطور تورو اصال گفت؟ چ   زد زنگ -

  گفت و زد محوی لبخند مامان
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 زنگ گفت بود زنده پدرت زمان اون کیارش عرویس بعد -

یک بزنیم  شماره به اما زدیم زنگ من کویسر  با بگیم تت 

 اون از منو شماره چطوری نمیدونم حاال !کیارش آلمان

 کرده پیدا دیگه طریق از یا داشته نگه زمان

 گفت مامان و دادم تکون رس

 برا داره مشکل کیارش گفت من به ، حرفشه االن مهم -

  . شدم جدا ازش من همت   

 مشکیل؟ چه -

 گفت رسی    ع مامان

 که مشکلیه تگف . نداد درست گواب پرسیدم ازش -

 
 
  !میکنه ممکن غت   باهاش رو زندگ

  بوده کیارش نشدن تحریک همون دالرا منظور زدم حدس

  نگفته مامان به مستقیم که

 گفت و کرد نگاهم مشکوک مامان

 نشدی؟ رفتارش تو مشکیل متوجه تو -

  گفت مامان و نه گفتم رس تکون با
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  !هفیلمش هم اینا برگرده میخواد زنش میکنم حس من -

  گفتم و کشیدم ایه

 گفت . گفت من به کیارش رو برگرده میخواد اینکه -

 شد پشیمون طالق بعد ماه چند زنش

 گفتم و شد گرد هاش چشم مامان

 ! ایران اومد همت    برای . برگرده دیگه نمیخواد کیارش اما -

  پرسید تعجب با مامان

؟ یعن   -  کنه؟ ازدواج نمیخواست مگه زنه چ 

 گفتم و دادم تکون شونه

 جدا شد قرار بعد . کرد خیانت بهش زنش میگه کیارش -

 میخوام گفت بعد . گرفت دالرا رو بچه شدن جدا ! شن

 . بمونه فشار تحت که کیارش داد رو بچه کنم ازدواج

  !دالرا بخاطر برگردن داد پیشنهاد کیارش به بعد

  کرد نگاه من به گم در رس مامان

  گفت و کرد ذیز هاشو چشم
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؟ من به زودتر چرا -  چه میگفتم زنه به اونوقت نگفن 

  برگردی میخوای تو که مشکلیه

 خندیدم

 گفتم و خوردم یکم رو چای

  دیگه ام بچه بخاطر میگفت اونم -

 کشید عمیق   نفس مامان

 گفت و داد تکون رس

  راست -
 

  مییک

 ثندای به دادم تکیه

  گفت نماما یهو که کردم نگاه لیوانم تو نصفه چای به

 تارا؟ شده اینجوری چرا گردنت -

 خوردم جا مامان حرف از

  بود کبود پیش رسی که همونجاب   گذاشتم دست

 خندید مامان اما

 گفت و داد نشون رو دیگه سمت
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  !پریودی خوبه !وضع این چیه کنه مراعات بگو بهش -

 شدم داغ خجالت از و گزیدم لب

  گفت و خندید مامان

 یه !کنت    عقد زودتر داشت عجله انقدر نبود بیخود -

  تنده آتیشش مونده زن ب   سال

 شد بیشت   خجالتم

  شم بلند خواستم

  گفت و گرفت رو دستم مامان اما

 تارا دارم کارت -

  نشستم

 گفت و کرد نگاهم

ام این ! مادرتم من .کنار بزار هارو خجالت این -  تو چت  

  هر
 
 ویزهآ اول همت    از مهم چت    یه اما ، هست زندگ

 جان تارا کن گوشت
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#۹۵ 

 کرد مکث مامان

  گفت و کردم نگاهش

ام از ست   ، محبت از ست   ، باشه ست   باید مرد -  ، احت 

 ، جنیس رابطه از ست   ، صمیمیت از ست   ، رفاقت از ست  

  !زنش دستپخت از ست  

 گفت و کرد مکنر 

  !زندگیش تو چت    همه از ست   -

 گفت مامان و دادم تکون رس

 و شب و بیسر  مادرش تو که میست این معنیش تت    ماا -

 هر اینه معنیش فقط من حرف این ، بگردی دورش روز

؛ شوهرت برا داری کاری  ! نذار کم توش میکن 

  گفت و کردم نگاه مامان به سوایل

؟ محبت بهش داری - یزی؟ چای براش میکن   نذار کم مت 

 یه کنارش ، رنگ خوش چای قسنگ، لیوان ، براش

ین   یا التشک   !زیبا و تمت    سین   یه تو ، درست شت 
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 گفت مامان دادم تکون رس

ی چای اگر -  اگر  !نت   چای اصال یا ! بت   اینجوری میت 

 رابطه و بخواب محبت و عشق با ، میخواب   پیشش

 میگم چ   میفهیم ! نخواب کنارش اصال یا باش، داشته

 تارا؟

 گفت مامان و آره دادم تکون رس

 ، قهری دیگه کردی قهر ، همینه هم آشن   و قهر تو -

ی چای ی غذا براش بت   . تمام قهره قهر ! نداره براش بت 

 دقیقه یه تحمل که باش خوب طوری هسن   آشن   اما

 شنوا گوش .بده دل مردت حرف به ، باشه نداشته قهرتو

  نفهیم رو هاش حرف نصف اگر حن   بایسر  باید تو مردت

 کرد مکث مامان

 گفت و چرخید من ورتص تو نگاهش

 ... تارا نداری کم هیچ   خوشگیل از -

 مجدد کرد مکث

 گفتم و خندیدم
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  ؟ تپلم یکم و کوتاهه قدم فقط -

  گفت و زد لبخند مامان

 ! بوده همت    معلومه کیارش سلیقه که ایه سلیقه اینا -

  گفت مامان و افتادم دالرا عکس یاد باز حرفش از

 باز اما تره بزرگ ازت خییل ارشکی درسته ... نگرانتم من -

 رفته گرفته طالق ! زنشم نگران االن ، راحته اون از خیالم

  تو رسش هنوز اما
 
 کیارشه زندگ

 گفتم و دادم تکون رس

 زد زنگ تو به دالرا بگم کیارش به نظرم به -

 نه گفت رس تکون با مامان

 پرسیدم

 نه؟ چرا خب -

 گفت و خندید مامان

  ...بگو مناسب جا یه اما ...نگو االن -

  گفت و خوردرو چایش
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 دستش تو راز مثل حقیقت و حرف یه همیشه باید زن -

 چشم از زود باشه نداشته راز و رمز که زب   ، باشه داشته

  میفته

 گفتم و خندیدم

؟ هم ترمه و ترانه به اینارو -  گفن 

  گفت و خندید مامان

، اونا نگران زیاد اما ... آره -  کیارش مثل شونشوهرا نیست  

 نیست    دیده بارون گرگ تو

س مامان حرف از  گفتم و گرفتم است 

  است؟ دیده بارون گرگ کیارش چرا -

 گفت و باال داد ابروهاشو مامان

 مختلف های زن با بازم زنش قبل مسلما زنش از جدا -

 مرد این ! کشیده رو دیگه زنای طعم تو جز یعن   بوده

 خودش زن با هارو لذت مهه که مردی با داره فرق خییل

  کرده تجربه

 کردم نگاه مامان به نگران
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 گفت و کرد اخم مامان

س انقدر زود حاال -  هم داره بدی هم ! تارا نگت   است 

  خوب  

 همش من ! دیگه میشه طلب تنوع طرف ؟ چیه خوبیش -

سم   بده طالق منم دالرا مثل وقت چند بعد نکنه میت 

 گفت عصباب   و شایک و شد کرد مامان های چشم

  ! میکنه غلط -

 گفتم تردبد با

  مامان تهدیده به مگه -

 گفت و اخمکرد مامان

 سمت بره فکرش نباید مرد ، هست چت    همه به ... آره -

 طالق که باشه راحت خیالش نباید رفت اگه ، طالق

م و میدم   که اینجوری ! مت 
 
 اولت    با ! نمیسازه کیس زندگ

  شیم جدا میگن همه مشکل

 گفتم نگران

؟ باشه داشته مشکل کیارش جدا اگه خب -  چ 
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#۹۶ 

 گفت و شد بیشت   اخمش مامان

  ! دارن مشگل ها مرد همه -

 گفت مامان و کردم نگاهش هنگ

 آدم !تارا دارن مشکل زمت    کره رو های آدم همه اصال -

ید یاد باید دوتا شما . نداریم که مشکل ب    مشکل با بگت 

یم یاد باید همه ... ههم .بیاید کنار  مشکالت با بگت 

 کنیم حل و بسازیم

 گفتم آروم

 نباشه شدب   حل شاید -

 گفت و شد بلند مامان

  نداره چاره مرگه فقط -

  گفت و شم بلند کرد اشاره بهم اخم با

 برس کارت به برو نکن هم فکرا این از بسه -

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  تمومه بحث یعن   این

 ردمک هامو کار اتاق رفتم و کشیدم ایه

 شدم حاض   فردا کالس برای

 برنامه جاب   نگذارم برنامه مشاوره بعد داد پیام بهم کیارش

 داره

 شدم خوشحال

 چیه اش برنامه نمیدونستم

 باشم بغلش تو هست هرچ   میخواست دلم اما

  بودم شده وابسته بهش واقعا کوتاه مدت همت    عرض در

 بود شده کمت   جدید دارو با ریزیم خون

  بود انهمچن اما

 اومد کیارش بعدش و رفتم داشتم دانشگاه کالس یه صبح

 دنبالم

  توالت رفتم کیارش پیش برم اینکه قبل

  کردم عوض رو پدم
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 بود شده کمت   هم دیروز از ریزیم خون

  بود شده بهت   خییل حالمم

 کیارش پیش رفتم و مقنعه زیر مردم مرتب موهامو

  گفت و زد لبخند شدم سوار تا

ه روت و رنگ امروز -   بهت 

 گفتم و دادم تکون رس

  شده کم هم ریزیم خون -

  گفت هویم گلو تو کیارش حرفم از

  کردم نگاهش

ه   گفت و زد لبخند جلو به خت 

 بد تو االن همت    تا رسید رس مامانت که دیروز از اما من -

  وضعیتیم

 کردم نگاهش سوایل

  کرد اشاره پاش بت    به رس با

 ردمک نگاه پایت    به
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 پرید باال ابروهام

ه چه بود مشخص اما جت    شلوار وجود با  !!!!خت 

 گفتم و خوردم جا

 فهمیدن؟ همه وای -

  گفت و خندید کیارش

  !زیاد نبودم خونه !نه -

  بودی؟ کجا -

 تحویل رو خونه بریم مشاوره بعد ... ساختمون رس -

یم  بالخره شد تموم ، بگت 

  گفتم خوشحال

  ری    ختا رس دقیقا وای -

  گفت و داد داد تکون رس کیارش

 ...اوهوم -

 شم پیاده خواستم ایستاد کلینیک جلو

 گفت کیارش اما
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  ! تارا -

 سمتش برگشتم

  گفت کیارش و شد قفل نگاهمون

 اما ، بزنید کرف میخواید مورد چه در امروز نمیدونم -

 از خواسن   اگه تا بگم بهت پرده ب   ذو عالیقم از ییک گفتم

ی مشاوره موردش در مریم  در میخوام خودم چون ...بگت 

  بگم محسن به موردش

  دادم تکون رس

سم  هزار رو رفت یهو است 

  گرفت چشمم از رو نگاهش کیارش

  گفت و کرد نگاه لبم به

 چون اما !ها خانم برا دردناکه مقعدی رابطه میدونم -

  بگم بهت پرده ب   خواستم ! دارم عالقه بهش

  مغزم به لحظه یه نرسید خون انگار

 گفت و کرد نگاه هام چشم به کیارش
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 بهت پرده ب   ! باشم واقعیم خود کنارت میخوام چون -،

 ! گفتم

 

  

#۹۷ 

  ترین متمدن کردم سیع

  ترین آروم

ین و  گفتم و بدم بروز رو ممکن رفتار بهت 

نم حرف ممممریم با مممریس -   ممممت  

  داد لو منو شد شدید یهو که لکنتم

 مریس داد تکون رس و زد محوی لبخند رشکیا 

 شدیم پیاده دو هر

ون کذاشتم رو پام  که دارم نگه رو در شدم مجبور بت 

 نیفتم

 بود شده شل پام زانو انگار چون
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  داشتم رو قدییم اضطراب حس همون باز

 برم حال از میخوام انگار که

س مقعدی رابطه مورد در گفت فقط کیارش   بت 

 میخواست خیابون وسط انگار شدم حدی در من اما

  کنه قرار بر رابطه باهام عقب از و پایت    بکسه رو شلوارم

  خشک دهنم

  رس تنم

  کرد صدام رو پیاده از کیارش

 برم نتونستم واقعا اما

  صندیل رو دوباره نشستم

 بستم هامو چشم

  تارا

  تارا

  بایسر  آروم میشه

 شد سوار دوباره هم کیارش
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 گفت نگران

 پریده؟ گترن چرا -

 گرفت رو دستم

  یخه دستم میدونستم

  گفت شوکه خودش

 !شدی یخ -

 برام خوابوند منو صندیل رسی    ع

د از ی داشت  ون چت     آورد بت 

 بود بسته هام چشم

م حال از دارم میکردم حس  مت 

یو کیارش   لبم جلو گرفت چت  

 کردم نگاه چشمم الی از

  بود میوه آب ب  

 نداشتم میل

  برم حال زا نمیخواستم اما
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 مکیدم یکم

ینیش م نشست زبونم رو شت    کرد بهت 

  کرد آشوب رو ام معده هرچند

 خورذم دیگه یکم

 گفت کیارش و نیارم باال که ندادم ادامه اما

 چطوری؟ -

م -  ! بهت 

 تارا؟ صبح نخوردی قرص مگه -

 زدم لب

 خوردم ۷ ساعت -

  داد تکون رس

ی  نگفت چت  

 گفتم نشستیم که یکم

مب بریم -   هت 
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 اومد رسی    ع کیارش اما شدیم پیاده بیشت   حرف بدون

  کمکم

 رفتیم هم با و گرفتم رو دستش

  گفت من به پله راه تو

م بعد ...مریم پیش میام باهات منم -  محسن پیش مت 

 بودم خال ب   همچنان

 نکردم مخالفت همت    برای

 اتاق در جلو کدوم هر مریم و محسن . باال رسیدیم

 بودن صحبت حال در و بودن خودشون

  گفت محسن

 نمیاین گفتم -

 گفت رسی    ع مریم

  پریده رنگت جان؟ تارا خوب   -

 کفت کیارش

یس حمله یه ماشت    تو -   افتاد فشارش .داشت است 
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 منیسر  به رو و اتاق داخل برم تا ایستاد کنار مریم 

 بیاره قند اب کرد خواهش

 خوبم گفتم رسی    ع

  نکرد توجه کیس اما

  بکشم دراز کاناپه رو ردک کمک کیارش

 گذاشت برام بالشتک

  نشیت مت    پشت رفت محسن

  نشست کاناپه رو پام پایت    کیارش

  !محسن کنار نشست و داد قند اب بهم هم مریم

ه همه  پرسید محسن و بودن من به خت 

 افتاد اتفاق این شد چ   -

 کنم هم رس دروغ یه خواستم

 گفت ریلکس خییل خییل کیارش اما

دیم، حرف تیمداش -  رابطه مورد درگفتم تارا به مت  

 اینجوری لحظه چند بعد ! منه صحبت مریم با مقعدی

  شد
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 پرید باال هم محسن و مریم ابرو

 نشدم آب خجالت از بستم چشممو

 

  

#۹۸ 

  گفت و خندید آروم محسن

  ... پس بریم ما پاشو -

  شد بلند کیارش

 نگاه مریم هب در شدن بسته صدای با و کردم خداروشکر

 کردم

  پر لبخند
 

  گفت و زد رنیک

 اینجور ما جلو مقعدی رابطه شنیدن از بگو راستشو -

  کیارش از شنیدمش از یا شدی رسخ

 و نکشم خجالت کردم سیع منم و خوردم رو قندم اب

 گفتم
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 شنیدنش از اما کشیدم خجالت شما جلو شنیدنش از -

  ترسیدم کیارش لب از

  گفت و خندید

 خودمم اینکه کما .میدم حق بهت دو هر اطربخ من -

 ما اینه واقعیت . گفت پرده ب   کیارش کشیدم خجالت

 ها چت    رسی یه ایران تو محرمه و امت    دکت   بگیم هرچ  

 بحثش نیست ها تابو این درگت   کیارش حاال . هست تابو

  داره فرق

  کشیدم عمیق نفس

 بود بهت   حالم

  نبود پیشم کیارش که مخصوصا

 گفتم ومار 

 کیس کیکرد اولشسیع ازدواج تو کفت من به کیارش -

 خودش نمیخواد من با رابطه تو همت    برای.نبود که باشه

 کنه سانسور رو

 گفتم و ریخت اشکم ناخوداگاه
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 برام اما کنه سانسور رو خودش کیارش نمیخوام منم -

 آرام قرص این اگه ! ایه عجله و جدید خییل چ   همه

فتیم پیش هم همینجا تا که نبود بخش   نمت 

 گفت و کرد نگاهم دقیق مریم

 ؟ االن رفتت    پیش کجا تا خب -

 کشیدم آیه

 گفتم و کردم پاک رو اشکم

  !داشتیم رابطه پیش هفته -

  گفت و باال رفت مریم ابرو

 ؟ حد چه تا -

 ! کامل -

  گفت و شد گرد هاش چسم

 !واقعا -

 گرفتم آتیش خجالت از کردم حس

 گفت خندید آروم مریم و دمدا تکون رس
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 کیارش گفتم محسن به من تارا داشن   تو که حایل با -

سه نواب   به هم عقد شب حن    دست رو جفتتون اما !نمت 

 بودم کرفته کم

 پایت    انداختم رسمو خجالت با

 .کردم تعریف مریم برای رو ماجرا کل

  رفت هم تو بعد و متعجب اول قیافش

  گفت شد تموم حرفم

 .بیام من تا کن   ریلکس و بکیسر  دراز دقیق چند میشه -

 کنم صحبت دوتا اون با باید

ون رفت شد بلند مریم و دادم تکون رس  بت 

س دوباره  بودم گرفته است 

 نبود راض   ما روند از میداد نشون مریم رفتاری حالت

  داشت حقم

 شم ریلکس من داد قرص یه

 و دکر  استفاده موقعیت از کیارش شدم ریلکس تا من

 ... سکس
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 دیگه بار چند نبود معلوم نداشتم ریزی خون اگه االنم

 مریم رفت    بود شده طوالب   یکم !میداد منو ترتیب

 کیارش به میگه چ   بشنوم داشتم دوست

  دیوار سمت رفتم شدم بلند

 اوند نیم صدا اما

 بخورم هوا یکم تا کردم بازش اروم و پنجره سمت رفتم

 کناری اتاق پنجره از مریم صدای مکرد باز رو پنجره تا اما

 گفت که اومد

 کیس !ندارع فرف   تجاوز با شما کار نیستت    متوجه چرا -

 ب   خود از اونو و بریزهدارو یواشیک طرف نوشیدب   تو که

 اون !ندارع فرف   شما کار با کنه سکس باهاش و کنه خود

 اینکه برای نه تاراست اضطراب سطح کاهش برای دارو

  ! برسید سسک به شما

  گفت کیارش

ه تصمیم خودش نیست مضطرب وقن   تارا -  چ   میگت 

 نکردم کاری احرار به من میخواد
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  گفت عصباب   مریم

 رقم اونجوری کاملتون رابطه اولت    همت    برای ! اره -

 گفته برامپکامل تارا . میدونم رو چت    همه من .خورد

 شد سکوت

 میشه حتنارا من از حتما کیارش االن .گزیدم لب

  گفت مریم و نزد حرف   کیارش

 از دالرا مثل رو تارا نمیخوای اگه !خان کیارش آقای -

  ببت    هارو واقعیت کن لطف ، بدی دست

 پیچید دلم یهو

 االن گفت چ  

 ندی؟ دست از دالرا مثل رو تارا

 

  

#۹۹ 

 میشم عصن   حمله دچار دارم باز کردم حس
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  نشستم مریم  صندیل رو

 اومد نیم واضح صدا دیگه

نه حرف داره کیارش میفهمیدم اما  خواستم رو صندیل مت  

م  شد باز در که پنجره سمت بت 

  تو اومد مریم

 پرید بالل ابروهاش صندیل ضو پنجره کنار دیدنم با

منده خجالت از   شدم رسر

  گفت و زد محوی لبخند

 شنیدی؟ چ   -

  داخل اومد حرف این با

 پایت    انداختم رسمو

 شدم بلند صندیل ازرو

  نشستم کاناپه رو دوباره

 گفتم و خوردم قند آب مونده ته از
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 رو شما صدای اما بخورم تازه هوای کردم باز رو پنجره -

  میدی دست از دالرا مثل رو تارا گفن   که شنیدم

 بست رو پنجره مریم

  گفت و نشست

 پریده؟ رنگت همت    برا -

 گفتم تعارف ب  

 باعث داشت    دالرا با که مشکیل گفت من به کیارش  -

 ناراحت جداب   این از دیگه اون بعد و شن جدا هم از شد

 حرف اما ! نبود واقعیش خود دالرا پیش چون ! نیست

 ! داده دست از رو دلرا عمال و گفته دروغ من به یعن   شما

  کرد مکث مریم

  گفت و کشید عمیق   نفس

 فکر وت . کنم باز برات ساده مثال یه با رو حرفم بزار -

 گالب   بهت کیس هر همیشه و نخوردی گالب   حاال تا کن

  ؟ خب ! ندارم دوست گفن   کرده تعارف

  گفت و دادم تکون رس
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ی -  هست گالب   . میارن برات میوه سبد یه ، مهموب   مت 

 .نمیداری بر همت    برای نکردی امتحان رو گالب   ! سیب و

 داری دوست رو اش مه میدوب   خوردی قبال رو سیب

 و خراب متاسفانه میبین   خوردنش وسط ! میخوری پس

 هرگز که گالب   اجبار به . شده تلخ دهنت .بوده تلخ

ب   گاز یه . میکن   امتحان رو نخوردی  رو سیب تلچ   تا مت  

ه ی انگار ... بوم ... یهو و بت   تمام انگار . بهشت تو مت 

ین نظرت به . مییسر  گالب   عاشق .بودی خواب عمرت  بهت 

  . دنیاست طعم

  گفتم رسی    ع من و کرد سکوت مریم

 کیارش؟ برای گالبیم اون االن من-

  گفت و خندید مریم

 درسته . بود دالرا مثال این از من منظور اما ! حدودی تا -

 اگر اما .بود اشتباه هم اول از دالرا بگخ االن کیارش شاید

 تو با اگر بعدش نمیخوردو بهم دالرا و کیارش ازدواج

 نمیدونم .نبود اشتبایه گزینه دالرا ! نمیکرد تمالقا

 نه یا فهمیدی رو منظورم
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  گفتم و دادم تکون رس

 رو دالرا طبییع زایمان قضیه کیارش اگر بگید میخواید -

  خویسر  و خوب   به داشت    االن بود ندیده
 
  میکردن زندگ

  گفتم و داد تکون رس مریم

 که قضیه این ؟ چ   واقیع خود قضیه این اونوقت پس -

ی به میکرد تظاهر میگه کیارش  ؟ چ   نبود که چت  

  گفت و زد لبخندی مریم

 همون با و نمیشد آگاه قضیه این به هرگز موقع اون -

ایط   تارا میداد ادامه رسر

  اومد یم پیش روزی دوبارهه شاید -

  گفت و داد تکون رس مریم

 ارات اون نداره ما االن بحث به ربظ دیگه اما ... مسلما -

 دست از . ببین   رو واقعیت .ت میخواستم من . جان

 معن   این به لزوما همیشه فرد یه و موقعیت یه دادن

 هر بودیمو فرد اون دیوونه و شیفته ما که نیست

 دست از بشه ما ارتقا و رشد باعث که فردی و موقعیت

  شکسته یه مثل دادنش
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  کردم مکث

  کرد سکوت هم مریم

 پرسیدم و باشم پرده ب   کردم سیع هم باز

 بود کیارش برای تری مناسب موقعیت دالرا شما نظر به -

 ؟ درسته ؟ من تا

  

#۱۰۰ 

  گفت و دیپر  باال میمر  یابروها

 و تو میبخوا اجتمایع تیشخص و کار نظر از اگر ! ابدا -

 و سالته 20 تو چون اشتباهه خب میکن سهیمقا رو دالرا

ه اون از االن وت دستاورد مسلما ! سال 35 دالرا  . کمت 

  گفتم من و کرد مکث

  سمت  نم اون به چوقتیه من -

  گفت و دیخند میمر 
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 خودتو االن پس تارا یدار  روت شیپ یادیز  راه تو -

 رو شما رواب   و روچ نظر از میبخوا اگر اما نکن قضاوت

  میکن سهیمقا ارشیک یبرا

  کرد مکث

 کردم نگاهش فقط منم

  گفت و زد یلبخند

  ... تارا یتر  باال اختالف با تو -

  دیپر  باال ابروهام

  گفتم دیترد با

  دارم لکنت و اضطراب مشکل من اما -

  گفت و دیخند میمر 

 چوقتیه ! جان تارا دارن مشکیل هی همه ها آدم -

 تو عن  ی مشکالت . ت   نب خودت رادیا صورت به مشکالتتو

 اما ... ت   هم ! کن   رفعشون تا یدار  تالش و کار به ازین

 با بهت   که هاست تیشخص پیت اون از تو تیشخص

  شهیم مچ ارشیک
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  بودم اوردهین در رس کهیت نیا از واقعا

  گفت میمر 

 برات نمت   م مثال بازم -

 داد ادامه و دیخند

 و کنه دخالت کارم تو کیس ندارم دوست من مثال ت   بب -

 کنهیم درک نویا محسن و بده یت  تغ بخواد رو ماتمیتصم

 داشت نگران تیشخص محسن اگر اما من به سپارهیم و

  من اعصاب رو فتت  م بود من ماتیتصم نگران همش

  گفت میمر  و دادم تکون رس

 ارشیک . هست ارشیک و تو مورد در ت   هم قایدق -

 باشه حایم داره دوست کت    هیتک بهش داره دوست

 هم تو و کنه تیر یمد تورو یها کار داره دوست

 هم ازین بلکه یندار  نشکل تنها نه هیقض نیا با مشخصه

  یدار 

 مت  نگ جبهه کردم سیع

  بود قتیحق چون
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  گفتم و دادم تکون رس

 که یاونجور  رابطمون ت   اول درسته من راستش ... آره -

 ترس هی چون ممنونم ارشیک از بازم اما نشد خواستمیم

  کرد پاک وجودم از رو بزرگ

  گفت و دیخند میمر 

 قرار چون ناراحتم ازش من اما گفت نویهم هم ارشیک -

  کنه استفاده سو قرص ت  تاث از نبود

  گفت میمر  و دادم تکون رس

 ... فتهیب قراره اتفاقات یرس  هی مینخوا چه میبخوا چه -

یس االن ... یمقعد رابطه ت   هم مثال  ، کن   ضعف ، بت 

 یم یایم بعد وقت چند دونمیم گهید من اما ، کن   قهر
 

 یک

 زمان در دیکن صت   نهیا مهم پس ! یگذروند رس از نمیا

 دو هر مناسب که زماب   ، کن   اش تجربه مناسب

 ! شماست

  گفت میمر  و دادم تکون رس
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 مقابلت طرف چون نگرانتم گفتم بهت قبل جلسه -

 تو ندارم دوست چون . بود ت   هم یبرا هیا حرفه یادیز 

  بیسر  مونیپش بعد که کن   قبول رو یت   چ

  گفت میمر  و نگفتم یت   چ

 داشته رو اش تجربه ذوق که یت   چ هر نجایا تا ارشیک -

 از رابطه کنمیم خواهش پس کنهیم تجربه باهات داره

 باشه . ازدواجتون بعد ماه کی حداقل یبرا بزار رو عقب

 ؟ جان تارا

 چشم زدم لب

 ! خوامیم رو یت   چ ت   چن اصال من دونستمینم واقعا اما

ر انقدر وقن    ! داره ددر  و داره ض 

  گفت و کرد ادداشتی یت   چ برگه رو میمر 

ه حاال -  ستین قرار .قبلمون یها صحبت رس میبرگرد بهت 

 به قراره ما . بایسر  آروم تا یبخور  قرص عمرت آخر تا تو

 بعد ، بگو حست از برام حاال . میبرس تو دروب   آرامش

 ؟ یسر یم چطور قرص مرصف

  دادم تکون رس
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وع خواستم   خورد در به یا تقه که کنم رسر

  گفت و کرد باز رو در محسن

 ایب لحظه هی جان میمر  -

 

#۱۰۱ 

  

#101 

  دیپر  باال ابروهاش میمر 

  گفت دادو تکون یرس  اما

  ... باشه -

  شد بلند

  گفت و کرد نگاه من به

 باشه مناسن   نهیگز  برات دادن گوش نکنم فکر - -

  ونت  ب رفت و زد چشمیک

 شدم بلند منم بست رو در تا اما
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  پنجره رس رفتم

  . بشناسم رو ارشیک یها جنبه همه داشتم دوست من

  خوادیم خدش که بخیسر  فقط نه

  گفت که اومد میمر  یصدا و کردم باز رو پنجره

  خدمتم در من -

  گفت ارشیک

 سهیمقا دالرا با مدام خودشو تارا ، گفتم محسن به من -

  کنهیم عصن   منو نیا و کنهیم

  گفت محسن

 ؟ تارا در یدید رو رفتار نیا هم تو -

 داد جواب میمر 

  میدت   م حرف رابطه ت   هم در میداشت هم االن تا ... بله -

  گفت ارشیک

 .شه پاک ذهنم از باهاش میزندگ و دالرا دارم دوست من -

  ذانیا اومدم ت   هم یبرا
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  گفت میمر 

 بهت   ؟ ارشیک دهیم آزارت ذهنت تو انقدر چرا ؟ چرا -

 ؟کن   حل ونوا ستین

  گفت محسن و شد سکوت

 کنهیم سهیمقا دالرا با خودشو هم تارا ت   هم یبرا دیشا -

سهیم اون و کن  یم فرار دالرا از یدار  تو چون  دالرا هیشب ت 

  بشه

  شد سکوت

  نزد حرف ارشیک باز

  گفت میمر 

 با یدار  ازین .ت ... ارشیک ... نهیهم قایدق ... آره -

  ... بریس صلح به خودت

  گفت محسن

  یخوایم ، یبود تر آروم قبل جلسه -
 

 اومده شیپ چ   بیک

 ؟

  گفت میمر 
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 ؟ برم من -

  گفت هوی ارشیک

 ... نه -

 داد ادامه و کرد مکث

 به که زب   چرا بگو من به و بمون ! جان میمر  بمون -

 طالق خواسته خودش که زب   ! کرده انتیخ شوهرش

 و شب و برگشته هوی ! کنه ازدواج بود قرار که زب   . هت  بگ

  کنهیم عاشق   یادعا و موب  یپش و ندامت ابراز روز

  شد خی بدنم

 ... دالرا

 ... مامان به زدنش زنگ

 کردم بغض

 نداشتم سکس ارشیک با کاش

 شیزندگ از و کولم رو ذاشتمیم رو دمم االن اونوقت

  فتمت  م ونت  ب

  گفت ارشیک و نزد حرف چکسیه
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 بخاطر بهم اما ... نمشیبب امخو ینم . برگرده خوامینم -

 عذاب خودش بخاطر حن   . دهیم وجدان عذاب ایسوف

 دالرا با که ب  ها روز خوامینم واقعا من . دهیم وجدان

 رفتار نیا کنار در تونمینم اما ... کنم فراموش رو گذشت

ل رو خودم اعصاب هاش   کنم کنت 

  شد سکوت هم باز

 داد جواب که بود میمر  نباریا

  گفت یتر  آروم یصدا با

 ؟ چرا یدینفهم واقعا خودت تو عن  ی -

 

  

#۱۰۲ 

  نداد جواب   چیه ارشیک

  گفت محسن

 ارشیک مشخصه یلیخ -

  گفت عصن   ارشیک
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  کنم درک تونمینم خودم واقعا که من مشخصه؟ چ   -

  گفت و دیخند میمر 

 فکر اما ! کنار گذاشت ! نخواست ! داشت تورو دالرا -

 قرار !بموب   جا تو بود قرار !کن   زدواجا یبخوا تو کردینم

 اما !یبخور  افسوس و بموب   تو و کنه ازدواج اون بود

 در تیاصل مشکل !خوشحایل تو ، انگار شده برعکس

  !شدنه حل حال

 کرد مکث میکر 

 گفت محسن

  شده حل عمال ای -

  گفت و دیخند میمر 

 کنار که یت   چ دونهیم چون گردهیبرم دالرا !قایدق -

  !بوده خوب   ت   چ هگذاشت

  گفت محسن
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  اگر حن   حاال -
 

 !یبود دالرا مال عمال تو ! خوب نیک

 کنهیم حس داره االن اون !ینکرد انتیخ بهش چوقتیه

  !داده دست از هاشو ب  دارا از یت   چ

 گفت عصن   ارشیک

  مینداشت هم به ربظ گهید عمال . میگرفت طالق ما -

 گفت محسن

 فقطربطقانوب   نت  گیم طالق که نفر  دو . نکن اشتباه -

 جدا واقعا بخوان که زماب   تا اما کت   یم قطع هم به رو

  !دارن یدراز  راه شن

 شد سکوت

  گفت میمر 

  ... تارا شیپ برم دیبا من -

  گفت محسن

  دیایب دو هر هم کشنبهی نظرم به -

 بستم رو پنجره عی    رس  من و کرد دییتا هم میمر 

  جام رس برگشتم
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 .بود خی دستام تما

 بود کننده دلگرم محسن و میمر  حرف درسته

  نبودم مبارزه اهل من که بود نیا تیواقع اما

 تالش تو مقابل داره وسط نیا زب   هی کنم حس نکهیا

  کنهیم

 بود ترسناک برام

  تو اومد میمر 

  بود شده تموم ممونیتا چون

 کم قرص بتونم کم کم تا بدم انجام نوشت نیتمر  کنی برام

 کنم

 برام گهید قرص هیقض که بود دالرا ت  درگ ذهنم رانقد

  نداشت تیاولو 

  ناهار میرفت ارشیک با مشاوره بعد

  نبود حال رس عمال

  اون از بدتر منم

 خورد زنگ نهار رس شیگوش
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 هیک دمیند

  کرد تماس رد اما

 میت  بگ لیتحو  رو خونه میبر  بود قرار

  گفت ارشیک نهار بعد اما

مت -  خونه؟ بت 

 گفتم و کردم نگاهش ناراحت گاهناخودا 

 ؟ میت  بگ لیتحو  رو خونه میت  نم -

 شدم مونیپش گفتم تا

 نبود جاش رس اعصابش ارشیک دیشا اخه

 گفت و زد جوب   ب   لبخند ارشیک اما

 ... میبر  ... میبر  ... چرا -

 افتاد راه حرف نیا با

 کردن عوض هم یورود در دمید میدیرس نباریا

 زد رو مووتیر  ارشیک

  تو میفتر 
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 بود گوشه هی کارگرا لیوسا فقط بود ت   تم اطیح

 بود خایل هم ها باقچه

 بودن زده هارو علف و ها سمشاد همه عمال

 بودن داشته نگه رو یمیقد یها درخت فقط

  بودن کردهرنگ هم وسط حوض

  گفتم و میرفت خونه سمت به

 هیعال که نجایا تا -

 دیخند ارشیک

  گفت و کرد بغل رو ام شونه

 !خونه نیا تو ارمتیب کنمیم یشمار  لحظه -

 

  

#۱۰۳ 

  شد خایل دلم تو هم ارشیک حرف از

 زدم لبخند هم
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  ارمین کم داشتم دوست

 بجنگم شده که بار هی برا داشتم دوست

 نبودم باد دنیجنگ هرچند

ا ، تشیموقع ، رفتارش ,ارشیک اما   خودم طیرسر

 . نبود ممکن دنیکش عقب که بود یجور  هی همه

  بدم دست از رو ارشیک خواستمینم

 بزنن حرف رسم پشت همه اونوقت

  خواهرام حن  

  خونه تو میرفت ارشیک با

  بودن کرده سنگ رو کف

خونه   بود شده سنگ هم آشت  

 بود اماده خونه کامال

 کامل هموز نایا و کمد و آالت  ت  ش و نتیکاب هرچند

 نداشت

  بود اوگ بنا خود یساز  باز کار اما
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 میکرد چک هم رو باال طبقه میرفت

  میبود تنها نکهیا وجود با

  نکرد یکار  ارشیک اما

 تراس در کنار رفتم خودمون خواب اتاق تو وقن   فقط

  ستادمیا

 پشتم اومد

 دیبوس رو ام گونه و کرد بغلم

 یت   پا رفت و شد جدا من از زود یلیخ اما

 بزنم حرف باهاش داشتم دوست

  شده چ   بگم

  نبودم خوب زدن کرف تو من اما

 ستادمیا پنجره کنار کمی

  اطیح تو رفته ارشیک دمید تا

  یت   پا رفتم منم

  گفت ارشیک
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 ه؟یاوک ت   چ همه -

  گفتم و دادم تکون رس

  نکنه درد دستت ... اره -

  زد لبخند

  ت   ماش سمت میرفت و گرفت رو دستم

  گفت میشد که سوار

  خونه؟ میبر  -

  باشه دادم تکون رس

  بود ۲ ازهت ساعت

 بودم تنها حداقل ۶ تا من

  ما خونه میدیرس

 شم ادهیپ من تا نکرد پارک و ستادیا در جلو ارشیک

 گفتم و ایدر  به زدم رو دل گهید

  داخل یاینم -

  گفت و دیکش یا خسته نفس
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  جان تارا ستمین حال رس -

  کرد نگاهم

  گفتم و گرفتم رو بازوش

 شه؟ینم بهت   حالت من شیپ -

  دیچرخ هام چشم تو نگاهش

  بود ومدهین کنار خودش با انگار

 گفتم و برداشتم بازوش رو از دستمو

  راحن   جور هر -

  شدم ادهیپ

  بستم رو ت   ماش در

  خودمون در جلو رفتم

  داخل برم انداختم دیکل

 شه ادهیپ ارشیک و ادیب در یصدا بودم منتظر

  نشد ادهیپ اما

  بستم رو در ارشیک به نکرد نگاه بدون و شدم خونه وارد
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 کردم بغض

 ختیر  اشکم

وع من انگار  بودم باخته نکرده رسر

 

  

#۱۰۴ 

  شدم خایل خونه وارد و گذشتم اطیح از

 نبود ینجور یا برام ب  تنها چوقتیه

  بکشم شدینم نفس انگار

  گرفت شدت اشکم

  در به کینزد مبلجلو نشستم

  نشدم ارشیک عاشق که من

 میزندگ تو اومد خودش

 !بجنگم داشتنش نگه یبرا من ستین انصاف پس

 درسته؟
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 !!!نه ای

 
 
 !باخته بکشه عقب که کیس جنگه همش زندگ

 زهیبر  اشکم دادم اجازه و دادم هیتک صندیل به رو رسم

هیو  میگوش   خورد ت 

 کردم نگاه

  بود داده امیپ ارشیک

 نوشته دمید و کردم بازش

 کردم؟ ناراحتت -

  ندادم جوابشو

 بزنم حذف باهاش منداشت دوست

  من با ومدین که وقن   اونم

 زدن رو خونه زنگ که بخوابم و بخورم قرص تا شدم بلند

 دیشا گفتم دلم ته ته اما بدم جواب نداشتم حوصله

 . باشه ارشیک

 هیک دمیپرس و برداشتم رو فونیا
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 گفت که دیپر  باال ابروهام ارشیک یصدا دنیشن با

 !تارا کن باز -

 زدم فونیا دکمه

  شدم هت  خ فونیا به اما

  شدینم باورم

 ناراحت ای اومد که باشم خوشحال دونستمینم

 رو سالن در ارشیک که بودم متضادم احساسات نیا ت  درگ

 کرد باز

  تو اومد

 دیپر  باال هاش ابرو فونیآ جلو من دنید با

 گفت متعجب

 ؟یکرد هیگر  چرا -

  هم تو رفت اخمش زود

  سهیخ همچنان تمصور  که اومدم خودم به تازه

  خواب اتاق سمت رفتم دمیچرخ زود
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  گفت و اومد رسم پشت ارشیک

  تارا -

  خودش سمت چرخند منو کرفتو رو بازوم

  گفتم عی    رس  ناخوداگاه

 ؟ برگشن   چرا کنمینم آرومت من وقن   ... برگشن   چرا -

  گفت شد شت  یب اخمش ارشیک

  نداره تو به ربظ . ام کالفه گهید ت   چ از من تارا -

 دمیکش ونت  ب دستش از دستمو

  گفتم و عقب رفتم

 از که داره پس ! یموندیم من شیپ نداشت اگر ... داره -

  رفن   شمیپ

  سیرسو  سمت برم دمیچرخ

 یجور  دستمو و گرفت رو دستم مچ دوباره ارشیک اما

  بغلش تو رفتم پشت از که دیکش

 گوشم کنار
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  گفت عصباب   کامال یصدا با

 ... کن بس ! تارا -

 

  

#۱۰۵ 

 خوردم جا

  بود من از انگار کامال صداش تو خشم چون

 زدم لب و گرفت درد دستم مچ

 دستم -

  کرد ول دستمو عی    رس 

 شد حلقه ام شونه دور دستش اما

 بغلش تو دیکش منو

 بود ام شونه دور دستش هی

 کمرم دور دست هی

د من به خودشو   گفت و فرسر
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 لوس یبرا خوب   وقت کنباور  ... ستین خوب حالم من -

 ستین خودت کردن

 قلبم به زدن ت  ت به انگار

 گردنم تو برد رسشو ارشیک

  گفت دویبوس گردنمو

 ... ن  یبیم بیآس دونمیم اما کن   آرومم توب  یم -

د دستش تو رو ام نهیس   گفت و فرسر

 ... ن  ینب بیآس که رفتم پس -

  گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 ... تو نه ... مت  گب میتصم دیبا من  -

  گفت و داد فشار پشتم خودشو ارشیک

 ؟ن  یمطم -

 ختیر  قلبم باسنم با آلتش تماس از

  نه گفتم عی    رس 

  دیخند گلو تو
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  گفت و شد جدا پشتم از

  کن  تمام رو شینما نیا پس -

  رفت عقب حرف نیا با

  سمتش برگشتم دیترد با

 داد لم کاناپه رو

  گفت و بغلش برم کرد اشاره

  . کن   آرومم کمی بحث بدون ایب ... تارا ایب -

  کنم چکار دونستمینم

  بکنه خوادیم چکار

 شهیم چ  

 ناراحتم ازش هم دونستمیم فقط

 بکشم عقب خودمو خوامینم هم

  ششیپ  رفتم

 دمیکش دراز بغلش تو

 گفت و دیکش دست کمرمو و باسن
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 ... تارا ام کالفه یلیخ -

  میندار  سکس چون -

  گفت و دیخند

 ستین نیا اصیل بخش اما ... شهیبخش نیا -

  یندار  دوست -
 

 ؟بیک

  کرد مکث

 گفتم خودم

 منه؟ به مربوط -

 !نه -

 ؟ ایسوف -

  کمی -

 گفتم و نزنم پوزخند تا گرفتم خودمو جلو

 دالراست؟ به مربوط -

 داد  تکون رس

  نداد جواب اما
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  گفتم و دمیکش آیه

 ؟!زده زنگ منم مامان به دونسن  یم -

  شد خشک کمرم رو ارشیک دست من حرف از

 دیپرس کوتاه اما عصن   کامال یصدا با

 کرد؟ چکار -

 

  

#۱۰۶ 

 ؟ کرد چکار -

  شدم مونیپش گفتم تا

 بشه عصن   انقدر نداشتم انتظار چون

 گرفت بازومو ارشیک

  گفت وکرد بلند خودش رو از کنو

 !تارا؟ -

 گفتم و پاش رو نشستم
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ه و یدار  مشکل تو گفت زد گزن مامان به دالرا -  من بهت 

 !نکنم عرویس باهات

  گفتم عی    رس  و شد گرد ارشیک چشم

 گفت فقط .نکرد توجه حرفش به مامان نباش نگران -

  نده دست از تورو خوادیم کرده حسادت حتما

 گفت دیترد با و شد تعجب به لیتبد ارشیک خشک

 گن؟یم نویهم همه چرا -

 گفتم و کردم ستفادها فرصت از منم گفت نویا تا

 داشن   دالرا با که مشکیل من با تو چون ... نهیهم چون -

 وتو تو که همونطور خوامیم تورو من چون !یندار  رو

 مونده جا و افرسده دالرا بعد بود قرار تو چون .یخوایم

  !یشد رد ازش امایباش

  کرد نگاهم مشکوک و متعجب ارشیک

 دمیگز  لبمو

  بودم زده حرف یلیخ

 گردهینم بر  بدم دست از که هیفرصت نیا دونستمیم اما
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  بودم نگران ایسوف یبرا من

سیم اما  بشم فنا نجایا خودم دمیت 

 االن اونم

 . داشتم ارشیک با رو کامل سکس نکهیا بعد

 کرد سکوت ارشیک

  کرد نگاهم فقط

وع آروم   موهام بافت کردن باز به کرد رسر

 دیکش موهام تو دستشو

  ختیر  دورم موهامو

  چرخوند انگشتش دور رو تره هی

  گفت و دیکش ق  یعم نفس

 حس بهم هم تو  خوشحالم ...دارم قبول حرفاتو همه -

  ... دارم حیس چه فهیمیم که خوشحالم ... یدار 

 کرد نگاهم

 گفت شد قفل که نگاهمون
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 دالرا به خوامینم هم درصد کی من بدوب   خوامیم و -

 !برگرده اون بزارم ای برگردم

 گفت ارشیک و زدم بخندل

 ... اما -

  گفت ارشیک و ختیر  دلم گفت که اما ت   هم

 نیا و ... کنه بد حالمو بلده ...بلده خوب منو دالرا اما -

 من که هیت   چ نیا ... کنه بد حالمو تونهیم موب ها ذوز

 کنم تشیر یمد تونمینم

  گرفت من از نگاهشو

  گفت بغلشو تو دیکش منو

 حل قابل برات یسر یم اضطراب دچار وقن   هیچطور  -

 شمیم ت   خشمگ یت   چ ای خودم از وقن   منم ....ستین

 ... ستین حل قابل برام

 شلوارم تو برد دستشو

  گفت و داد فشار دستش تو باسنمو

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 ...بشناسه گذاشتم خودم ...شناسهیم خوب منو دالرا -

  کنهیم استفاده من هیعل حاال

 تر داخل برد دستشو حرف نیا با

 

  

#۱۰۷ 

  کنم توجه ارشیک یها حرف به دونستمینم

 دستش حرکت به ای

 نگران ای.باشم ارشیک و دالرا رابطه نیا نگران دونستمینم

 . ارشیک عقب از رابطه خواسته

 همه من و داد فشار مقعدم به انگشتشو ارشیک بالخره

  شد منقبض بدنم

 جدا ارشیک یها دست از کیم خودمو و نشستم صاف

 کردم

  گفت و زد یمحو  لبخند

  کنم خایل چ   همه از ذهنمو یجور  هی خوادیم دلم -
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 گفتم ناخوداگاه

  ستمین آماده عقب از سکس برا من اما -

  گفت و دیخند ارشیک

 عقب از سکس منظورم اصال من ... تارا تو دست از -

  نبود

 گرفت دستمو

  بغلش تو دیکش منو

  گفت و دیبوس موهامو

 اول همون ستین الزم که تهس گهید یات   چ انقدر -

  نیا سمت بره فکرت

  تنم ریز  دیکش گرفتو دستمو

  گفت و آلتش رو لباسش رو از گذاشت دستمو

  ... برام بمالش کمی -

 خوردم جا

  بدم انجام بتونم که هست یکار  هم بودم خوشحال اما

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  نداره یمقعد رابطه به ربظ هم

 کشبدم ارشیک آلت رو آروم دستمو

  اومد خوشش کردم حس و دیکش ق  یعم نفس

م دستمو خواستم و کردم باز پشویز    گفت که داخل بت 

  دستت شهینم جا -

 و داخل بردم شده باز یهمونقدرفضا از راحت دستم اما

 دستم تو گرفتم رو ارشیک آلت

  گفت و داد ونت  ب ن  یسنگ نفس

  بودنته زیر  ایمزا از ... شهیم نکهیا مقل -

 زدم لبخند

 .نداشتم دوست رو سهیقام نیا اما

 گهید یها زن من قبل ارشیک دت   م ادیفر  که سهیمقا نیا

  بوده شیزنذگ تو یا

 دمیکش ارشیک آماده آلت رو دستمو

 ونت  ب زده کردمیم حس رو هاشرگ
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س و بود شده ترشح هام هورمون   بودم شده نت 

 مالمیم و کشمیم دست دارم ویو  نمیبب داشتم دوست

 کمر آزادم دست با کردم سیع و شدم بلند کیم ت   هم یبرا

  کنم باز ارشیک شلوار

  دیخند صدا ب  

  گفت و کرد باز رو شلوارش کمر خودش

س -   یشد نت 

  یت   پا دادم کیم شورتشو

 دیپر  ونت  ب منتظر آلتش

 گفتم و گرفتمش دستم تو

 !یدید کجاشو تازه -

  هوم گفت ارشیک

 منظورم مدونستینم خودم که بودم گفته یت   چ هی من اما

 هیچ

یس تارا اون من   بودم بسته گوش و چشم است 
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 بدم حال مردم به خواستمیم حاال که

 بکنم غلظ چه دیبا قایدق دونستمینم اما

 که کردم یت   پا باال چرخوندمو بار چند دورش دستمو

 یت   پا دیکش کیم گردنمو و کرد بلند دستشو ارشیک

 کردم مقاومت اول

 اومدم خودم به عی    رس  اما

 دهیم نشونم راهو داره ارشیک

  بود من همرایه نهیگز  نیبهت  

  یت   پا بردم رسمو پس

  گفت ارشیک و گرفت قرار آلتش رس مماس هام لب

 ...تارا -

  گفت ارشیک کردمو تر لبمو

 ... شیبخور  برام خوامینم -
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#۱۰۸ 

 شد تکرار رسم تو صداش

 یهم بخش اون
 

 گفتیم درونم تارا شیک

  عقببرو -

 برو

 من شول

  خوادینم کفت خودش

 برو هم تو

  گفتیم درونم تارا دیجد قسمت اما

  ... جنگه هی نیا -
 

 تو ... یار یب کم دینبا ... یباز یم نجنیک

شیک دوب  یم  پاره ازین هیتخل نیا به ت 

 برسون اوج به اونو خودت پس

  یدار  ب  ها ب  تپانا چه بده نشون

  دید که منو مکث ارشیک

 برداشت رو دستش
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م عقب رسمو بود رمنتظ  بت 

  ارشیک ودمیکش آلتش رس رو زبونمو اما

 کنم بلند رس شد باعث که داد ونت  ب قیعم چنان نفسشو

 کنم ونگاهش

 خمارش و شهوت از پر یها چشم دمید که یت   چ ت   اول

  کرد خکوبمیم که بود

 ... من

 کردمکارو نیا کن

  برسونم حد نیا به ارشویک حالتونستم من

  !من

 . دادیم شت  یب قدرت بهم فکرت نیا

  شدم خم

 بدون نباریا دمویکش ارشیک آلت رس به دوباره زبونمو

 کردم دهنم وارد رو بخیسر  مکث

 کرد جمع کیم رو زانوهاش دویکش یا مردونه آه ارشیک

 شدینم باورم
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 تاب و تب به رو ارشیک انقدر کار نیا با شدینم باورم

 انداختم

  گفت ارشیک که ردمک تکرار حرکتمو گهید بار چند

 ... تارا بسه -

 دادم ادامه من اما

  گفت یا کالفه یصدا با ارشیک

 . بسه ... تارا سقوطم لبه من  -

  دادم ادامه اما

 . کامم به زدم آلتشو رس

  داد ونت  ب عصن   نفس هی ارشیک

 گفت لب ریز 

  یبر  تهش تا دیبا ای کن بس ... تارا -

  گفتم و دمیکش آلتش رگ رو زبونمو

 ...مت  م -

 مت  م یبخوا جا هر تا بگم و کنم بلند رو رسم خواستم 
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 موهام تو برد رو دستش ارشیک اما

  روگرفت رسم طرف دو

وع و برداشت خت    لحظه هی تو  جلو و عقب به کرد رسر

  دهنم تو خودش کردن

 حلقم ته تا رفت آلتش

  دیکش ونت  ب خودشو که ارمیم باال االن کردم حس

 گرفتم نفس

 خودشو حرکت دوتا با کردو دهنم وارد خودشو دوباره اام

  کرد خایل دهنم تو

 !دادم غورتش خوداگاه نا و گفت رو دهنم آبش

  گفت نگران و کرد بلند رسمو عی    رس  ارشیک

  ؟خوب   ...بزنن گندم ... تارا -

 خوبم بگم خواستم

  !که نشده یت   چ

 هگید و رفت ایهیس هام چشم بزنم حرفمو نکهیا قبل اما

 دمینفهم یت   چ
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#۱۰۹ 

 کردم باز هاموچشم صورتم شدن خنگ با

  فتت  م جیگ رسم و سوختیم گلوم

  گفت و کرد نگاهم نگران ارشیک

 مارستان؟یب میبر  یخوایم ...تارا -

 شدم بلند گم در رس

 نمیبش تا کرد کمک ارشیک

 گفتم گرفته یصدا با

  شده؟ چ   -

  گفت و کرد نگاهم نگران ارشیک

  ت   بب خودتو -

  نهیآ سمت دمیچرخ

  خوردم کردجا نگاه خودمو
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  بود افتاده هت  ت حاله به چشمم دور

 نبود کبود درسته

  بود شده هت  ت قشنگ اما

 گردنمو و کنه ام .خفه بخواد کشت قصد بهیکی که انگار

 !هت  بگ

  شده ارشیک حرکت چندتا اون بخاطر دونستمیم

  شدمیم خفه داشتم اخرش واقعا چون

  شه ینحور یا نداشتم نتظارا اما

  گفت ارشیک

  بود شده کبود کبا صورتت -

  شده بهت   االن تازه

 گفتم و دادم تکون رس

س ... شمیم کبود زود کال من -   نت 

  گفت و هم تو رفت اخمش
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 یشد نیاذ تو ...کردم تتیاذ من ...ستین ترس بحث -

  نگفن   چ  یه اما

 گفتم و دمیکش دراز کالفه

 هیجور  هی من ...مینکن بحث االن کنمیم هشخوا ارشیک -

 .حالم

  کرد مکث

 کردم نگاهش

 ذاد ونت  ب حرص با نفسشو

 پشت از منو و دیکش دراز تخت رو من پشت اومد اما

 کرد بغل

 گفت گوشم تو

 ومدین مامانت تا بخواب -

  ادیب هم مامان گهید نبود مهم برام

  . گذشته من رس از آب گهید کردمیم حس

 تمبس چشممو

وع هم ارشیک  شکمم نوازش به کرد رسر
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 برد خوابم زود یلیخ

  راحت و خوب خواب هی

 شدم داریب گلوم ریز  و گردن رو یها بوسه با

  بود کیتار  اتاق

  بلوزم ریز  برد دستشو ارشیک

  گفت و دیمال رو ام نهیس

 هم گهید ساعت هی تا مامانت ممکنه ... شده هفت -

 اد؟ین

 بلوزمو کهگفتم هوووم فقط ارشیک دست حرکات لذت از

  باال داد

وع   هام نهیس خوردن به کرد رسر

 داریب بدنم اعصاب تمام که کردیم یکار  ام نهیس نوک با

  شدیم

  گفت و داد فشار دستش تو باسنمو

 ؟یسر  ارضا یدار  دوست ... تارا -
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#۱۱۰ 

 داشتم که دوست

  بود گذشت    هم داشت    دوست از حن  

 داشتم ازین بهش اللن

  کنه یکار  ارشیک بود سختم داشتم یز یر  خون چون اما

 اوضاع و بودم نکرده هم ویش یز یخونر  بخاطر نکهیا و

  بود داغون جلو

 گفتم عی    رس  ت   هم یبرا

  ! نه -

 موند ثابت دستش ارشیک

  دیپرس و کرد مکنر 

 یم نویا تیز یر  خون بخاطر -
 

  ؟یک

 روم کانل دیچرخ ارشیک و نه دادم تکون رس

  داد البا لباسمو
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 شد ام نهیس گرم رس

  گفت و دیمال پامو ت   ب شورتم رو از

 !ها کنم ارضات تونمیم هم پدت و شورتت رو از من -

  یخواینم مطمئن  

  کرد خاموش رو مغزم و دیکش ام نهیس نوک زبونشو

  داد فشار پام ت   ب شت  یب دستشو و خوامیم زدم لب

  میدیر پ دو هر اطیح در شدن بسته یصدا اومدن با اما

  انداخت نگاه اطیح به و شد بلند عی    رس  ارشیک

  گفت زود

  مامانته -

  کرد روشن اتاقمو برق حرف نیا با

 شدم بلند منم

 کردم مرتب خودمو

 کردم نگاه خودم به نهیآ تو

  نبود گهید چشمم ریز  یکبود و بودم مرتب
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 کرد روشن هم هارو برق باف   ونت  ب رفت ارشیک

 نشست مبل رو

 رو گذاشتم اوپن رو از رو دسن   شیپ و وهیم سبد منم

  تو اومد مامان که زیو 

 شد بلند ارشیک

  گفت مامان و میکرد سالم دو هر

  دارم کارت نرو زود نباریا ارشیک آقا -

  چشم گفت و دیخند ارشیک

 مینشست دو هر

  گفت آروم ارشیک

 ؟خوب   -

 دادم تکون رس

  گفت و زد یمحو  لبخند

  موند کاره مهین دیببخش -

 گفتم و زدم لبخند
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  هست وقت . نداره ن  یع -

  دیخند ارشیک

 گفت و کرد قاچ برداشت بیس هی

  ... صد در صد -

 اومد هم مامان

  گفت و نشست کنارمون

؟ چه خب -  حاله؟ چه در خونه خت 

  شده یساز  باز که داد حیتوض خونه از ارشیک

 مونده نتیکاب و یوار ید کمد

 خونه ست و میداد سفارش هم چوب   سیرسو  داد حیتوض

  . میکرد انتخاب

 جهاز یها دیخر  میبر  مناسبه زمان هر از گفت هم مامان

 .خونه تو میبگذار  میبکن منو

  چشم گفت بعد و کرد تعارف اول ارشیک

  گفت مامان و میخورد وهیم
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 صحبن   هی من سابقتونم همرس مورد در ارشیک آقا -

 ... شما با داشتم

 

  

#۱۱۱ 

  ختیر  دلم مامان حرف از

  گفت و کرد صاف ب  گلو هم ارشیک

 ... خدمتم در -

 گفت و کرد نگاه من به مامان

 زمیعز  یذار یم تنها مارو -

  شد بسته و باز دهنم

 دادم تکون رس فقط اما

  بستم رو در و اتاق تو رفتم ارشیک به کردن نگاه بدون

  گنیم چ   بشنوم در ریز  از تا ت   زم رو عی    رس  اما

  گفت مامان که گذشت سکوت تو کمی
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  حق ما گردن به پدرت... جان ارشیک -
 
 ...داره بزرگ

  میستین شناس قدر ما نکن   فکر که بگم نویا اول خواستم

  گفت مامان و مجدد سکوتشد

م حق از من شهینم باعث هیقض نیا اما -  .بکذرم دخت 

 اما رادهیا نیا ها یلیخ دید از و داره لکنت تارا درسته

  نهیبب کم منو دخت   نداره حق کیس

  گفت عی    رس  ارشیک

  ه؟یچ منظورتون -

 داد جواب آروم اما مامان

 مناسن   مرد تو گفت و من به زد زنگ سابقت خانم -

  یبرا
 
  !سن  ین زندگ

 گفت مامان که بگه یت   چ خواست کسارش

 دونمیم هم رو تشین و دادم شونویا جواب من چند هر -

 ... اما  .

 کرد مکث

 گفت مامان و کرد سکوت هم ارشیک
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 اونجا هم االن . کردم مطرح رو هیقض نیا مادرت با اما -

 به من االن شهیم عروس داره من دخت   گفتم . بودم

 اون از اما باشم ت   مطم شما از ، دارم نگراب   مادر عنوان

 زهر ای ونهییندو  موش تونیزندگ تو ستمین مطمت    که زن

 . ام بچه یپا به نزنه

 کرد مکث نماما

 نزد حرف باز ارشیک

  گفت مامان

 تارا و من به نکهیا یجا به مادرت تعجبم کمال در اما -

 پرس یبرا دارتو رادیا دخت   گهیم من به برگشته بده حق

م   !!! دینکن ناز گهید گرفتم دکت 

  ختیر  قلبم

  هیچ من به عمو زن حس دونستمیم من

  فتگ چ   موردم در اتاق تو دمیشن روز اون من

  کرد مکث مامان

  گفت شایک ارشیک
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 ... من -

  گفت حرفشو وسط دیپر  باز مامان اما

 ! کن   دعوا مادرت با یبر  که نگفتم شما نوبهیا من -

 یرو  به و یت  بگ دهیند و دهینشن خوامیم ازت برعکس

سم تا گفتم نویا فقط !یار ین مادرت  ۱ هم شما اگر بت 

ه یدار  من دخت   به حسو نیا درصد ۱ ، درصد  نیا بهت 

 خونه تو ! سالشه ۲۰ فقط تارا . شه تموم نجایهم هیقض

  که بود نمونده
 

 ت   هم ! کردم لطف حقش در اومدم بیک

س تارا چون فقط ما نداره کم خواستگار االنم  هت  گیم است 

  میگذاشتینم انیجر  در هارو خانواده و میکردینم مطرح

  گفت شایک ارشیک

  کنمیم صحبت مامان با من -

  گفت مامان

 فکر طرز . داد بروز رو فکرش طرز اون ...اصال ! نه -

 . تعارف ب   خوامیم ازشما . شهینم حل صحبت با ها آدم

  فکرتو طرز هم شما خجالت ب  
 

 از نویهم فقط من !بیک

 خوامیم شما
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 شد سکوت

 دهنم تو ومدیم داشت قلبم

 ذهنمو تو یها سوال منم یجا که بودم ممنون مامان از

سیم  دیت 

 بودم هم ناراحت ازش اما

 منو لکنت گرانید شدیم باعث که بود کیس خودش اون

  ت   یبب بیع عنوان به

 ... دادیم ت  گ لکنتم به جمع جلو وقن  

  گفت و شکست رو سکوت ارشیک بالخره

 طالق زنم ... دارم ساله ۳ بچه هی ... سالمه ۳۸ من -

 !همچنان منه ت  گیپ اما گرفته

  گفت و کرد صاف رو گلوش

 ...دارم خودمو خاص یها اخالق -

  گفت و دیکش ق  یعم نفس

 فعال پس کنم حفظ رو آلمانم یاستاد کریس دیبا -

  آلمان ماه شش باشم رانیا ماه شیش مجبورم
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  کرد سکوت

 نزد حرف   هم مامان

  گفت ارشیک

م من ت   نیبب طرفه هی اگه -  اما ستین بد میمال وضع و دکت 

  باشم داشته هیبق نگاه از دیشا اب  رادیا منم مینیبب کیل

 نه ای گفت یت   چ مامان دمیشنینم

  گفت بالخره ارشیک اما

 برد شت  یب که کیس ... تارا و من رابطه تو دونمیم اما -

 ! منم ... کرده

 

  

#۱۱۲ 

 حس اما نه ای دلش ته از بود واقیع دونمینم ارشیک حرف

  داد من به دنشیشن خوب  

 کرد مکث ارشیک

  گفت مامان
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 من.ستمین قشنگیها حرف دنیشن دنبال من پرسم -

مم یت  خ به عاقبت دنبال  ب   هم مظلومه هم چون .دخت 

 . شه عیضا حقش اخالقش نیا بخاطر خوامینم .زبون

 برا ...ستین قتیحق که بزنن بهش حرف   دالرا ای مادرت

 .بایسر  آگاه که کردم فیتعر  برات رو همه خودم ت   هم

 گفت ارشیک

 مامان. کنمیم رفتار و گفتم قتویحق ت   ع منم .مفهمیم -

  گفت یت   چ لب ریز 

  نبود واضح

  گفت ارشیک

 لیوسا دیتونیم و شهیم هم نتیکاب گهید روز چند خونه -

 شما گمیم بازم من که هرچند .دیار یب میمستق دیبخر  رو

  دیبکش رو یت   چ چیه زحمت ستین الزم

 گفت عی    رس  مامان

 جهاز توانم حد در هم گهید یادخت   به من .پرسم مریس -

 توانم حد در دیباش داشته قبول اگر شما هم تارا به دادم

 دمیم جهاز
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  گفت و کرد تشکر ارشیک

 د؟یموافق شما میت  بگ کجای عرویس و عقد میبخوا اگر -

  گفت عی    رس  مامان

 .آلمان دیبر  شما که دیت  گیم زود دیدار  رو عقد ، پرسم نه -

 . گهید دیت  بگ فرصت رس رو عرویس

  دیپرس و گفت چشیم ارشیک

  برم گهید دیندار  یامر  من با اگر -

  گفت مامان

 نداره؟ یکار  تارا ت   نیبب . نه که من -

 شدم بلند در یت   پا از عی    رس 

 تخت رو نشستم رفتم

 زد در به یا تقه ارشیک

  بست رو در و تو اومد

 گفتم نگران

  ؟ شد چ   -
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  دیخند

  شدم ندبل ناخوداگاه و سمتم اومد

  گرفت رو ام چونه

 دیبوس لبمو شد خم

  گفت و داد فشار باسنمم همزمان

 دمیم بتویترت فردا ...برم دیبا ...چ  یه -

 دیپر  باال ابروهام

 شد جدا من از و دیبوس لبمو دوباره اما

 گفتم آروم

 ؟یت  م -

  گفت و کرد نگاهم

 من؟ با یایم -

 برم بود دلم

  عیضا دونستمیم اما

 گفتم عی    رس 
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 نمتیبیم فردا ... نه -

  گفت و دیخند

  دیخر  میبر  دنبالت امیم صبح نه -

  اد؟یب هم مامان -

 گفت ونت  ب فتت  ک که حایل در و نه گفت ابرو با ارشیک

 ماست ب  دوتا روز فردا -

 دادم تکون دست براش زدو من به یلبخند

 بست رو در و ونت  ب رفت

 تخت رو نشستم

 تارا یشد ینجور یا چرا

 یشد ابستهو  چرا

 !بچسن   بهش همش یخوایم چرا

 زشته

  کن جمع خودتو

 تخت رو نشستم
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 بود شده سیخ میز یخونر  وجود با پام ت   ب

 بودم نکرده تجربه رو قبل درد اون بود وقت یلیخ

وع ازش مونده ته هی خاال اما   بود شده رسر

سیم  رساغم ادیب باز دمیت 

 بخورم قرص نداشتم دوست اما

 تا گذروندم میتا مامان با صحبت و ارک با و ونت  ب رفتم

  شب

 زد زنگ بهم شب ۱۱ ارشیک

 کنه هماهنگ خوادیم فردا رفت    ونت  ب یبرا کردم فکر

 دمیشن گویسر  پشت از که رو خمارش یصدا اما

  کردم خاموش رو اتاقم برق ناخوداگاه و شد یجور  هی دلم

 گفتم آروم و پنجره کنار رفتم

 ؟خوب   ...سالم -

  گفت صدا ونهم با ارشیک

 ... داغونم ! نه -
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#۱۱۳ 

  گفتم نگران و ختیر  دلم

  شده؟ چ   چرا؟ -

  گفت و دیکش ق  یعم نفس ارشیک

 دعوا هم با . زد زنگ بهم دالرا ونت  ب اومدم شتیپ از -

 . میکرد

  بد چه ...اوه -

 ۵ نیا کل تو که کیزد ب  ها حرف ... بود بد یلیخ ... آره -

 ... میبود نگفته هرگز سال

 گفتم آروم

 ؟هسن   عصباب   خودت از بازم -

 ... شدم دار بچه چرا دونمینم من ... تارا یلیخ ... یلیخ -

 نیا حاال که میشد دار بچه ما که شد چ   فهممینم واقعا

 میکن بیتخر  رو اش ندهیآ و احساس و بچه
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 گفتم عی    رس 

 ؟ن  یتخر  چه -

اشک بزنه حرف ایسوف با زده زنگ من دعوا بعد دالرا -

 . من دادن عذاب یبرا فقط ...آورده در رو ایسوف

 شد شیر  شیر  دلم

  چارهیب بچه

 گفتم ناخوداگاه

  خواد؟یم چ   قایدق دالرا -

 گفت و دیخند ارشیک

 ... خوادیم منو دادن عذاب فقط ندارم شک گهید -

 گفت ارشیک و نمونیب شد سکوت

 و دیباش فرشته دیتونیم دیدار  ها زن شما هیرس  چه نیا -

 دیبش عذاب فرشته به لیتبد لحظه در

 ازحرفش شدم شوکه

 کردم سکوت اما
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 گفت خودش ارشیک

 بچد که کیس و دالرا نمیبیم عقبگردمیبرم هرچ   من -

 انگار اصال .ستین االن هیشب هم درصد کی

 کردم ازدواج انگار گهید نفر هی با من ...شناسمشینم

 گفتم دیترد با

 گهید رفتار هی هست    خشم از رپ و عصباب   وقن   ها ادم -

 دارن

 گفت هویم ارشیک

 گفت و کرد مکث

 همه نجایا تا خودش ستمین خشم نیا مقرص من اما اره -

 .خواست رو اتفاقات

 گفتمیم دینبا

 گفتم ناخوداگاه اما

 دوتون هر  ...ارشیک یکیرسر  خشم نیا تو هم تو بالخره -

ا االن نیشد باعث  نهیا طیرسر

 کرد سکوت ارشیک
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 گفت و دیخند گلو تو گویسر  پشت کردم حس

 ها یدار  زبون گایه خوب هم تو -

 دمیخند

 نزدم حرف اما

  بودم کرده ذوق چون

 گفت خودش ارشیک

 داره؟یب مامانت -

 گهیپ کنم فکر بخوابن رفت شیپ ساعت مین ...نه -

  دیخواب

 ؟ شمیپ یایب کن   باز صدا ب   رو در توب  یم -

  گفتم شوکه

 شت؟یپ امیب -

  !شمام در جلو ... اوهوم -

  خوردم جا

  گفتم دیترد با
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  شهیم ناراحت مامان کنم کارو نیا ...ارشیک دونمینم -

 ناراحت چ   از ... تارا عقدمونه گهید هفته دو از کمت   -

 میمحرم که االن شه؟یم

 گفتم خجالت با

  ونت  ب امیب اجازه ب   نهیا منظورم نه -

 ... بفهمه نذار خب -

 کرد مکث

  کردم سکوت ممن

  گفت ارشیک

 نداره ن  یع ...این یندار  دوست اگر -

  کرد قطع حرف نیا با

 کردم نگاه گویسر  به هت  خ

  و کردم نگاه کیتار  خونه به

  کوچه در به پنجره از

 کنم؟ چکار دیبا االن حاال

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 

  

#۱۱۴ 

 فشار تحت ذارهیم داره منو ارشیک دونستمیم

  بود ت   هم اخالقش اصال

س با کردیم مجبور منو  بشم رو به رو هام است 

  نبود درسن   کار نظرم به واقعا اما

ایم ب     بود احت 

 بهش زدم زنگ

 گفتم داد جواب تا

  تو ایب کنمیم باز برات درو من -

  گفت شوکه

 ؟ تو امیب من -

 اوهوم -

  نگفته ستین درست اما -
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 ینم خودت مگه -
 

 تو خب ، نداره ن  یع و ونت  ب امیب من یک

  داره فرف   چه تو ایب

 داد جواب ارشیک

  نفهمه مامانت گفتم من -

  برو صدایب ایب صدا ب   گهید فهمهینم االنم -

  کرد مکث ارشیک

  گفت اروم

 ت   هم ... نمتیبب فقط در جلو قهیدق ده ایب -

  بودم قبل از تر مردد

 تو ادیب گفتم الیک من

 بشه من از داره که درخواسن   بودن ممکن ت  غ متوجه که

  کرد عوض درخواستشو نوع حاال اون اما

 گفت دید سکوتمو

 .آوردم برات مونده من شیپ ات لهیوس هی کن فکر -

  ش؟یت  بگ در جلو یاینم
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  بود ارشیک با حق

 گفتم و دمیکش ق  یعم نفس

 . امیم . باشه -

 گفت قبل از تر بم یصدا با ارشیک

  منتظرم خوبه -

 کردم قطع و شد خایل دلم تو

 تارا چته

 بایسر  ششیپ خواستینم دلت مگه

 چته؟ پس االن

 ادامه بودنو همون داشتم دوست بودم ارشیک کنار انگار

 بدم

 میشدیم که دور اما

  بمونم خودم ب  تنها تو داشتم دوست

 توالت رفتم آروم

 کردم عوض مویبهداشت پد
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 اومد یم بند داشت عمال میز یر  خون

 کیتحر  بخاژچطر ای شهیم تموم داره واقعا دونستمینم

  شده کم میز یر  خون که بدنمه شدن

  توالت از برگشتم

  بپوشم چ   بودم مونده

  ؟ دامن ساپورت؟ ؟ شلوار

 میکن یکار  میبخوا اگه که رسم تو اومد نیا برا فقط دامن

  تره راحت

  بودم شده رو پر انقدر من شدینم باورم

 کردم نگاه نهیا تو خودم به

   !تاپ با بود تنم زانو ریز  تا دامن هی

 برا باشه مشخص که فتمت  م خونه لباس ت   هم با بود بهت  

 اومدم فقط قهیدق ده

 دمیپوش ت   هم رو مویمشک بلند مانتو

  ونت  ب برم تا برداشتم مویگوش و انداختم کرم شال

  بود قفل در
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 گرفتم یدیکل جا رو از رو دیکل

 شد روشن ب  رایپذ برق که کردمیم باز رو در قفل داشتم

 گفت و کرد نگاهم آلود وابخ مامان

 ؟!تارا شده چ   -

  کردم هول

  افتاد دستم از گویسر 

 شدم خم زود

  بردارم گویسر 

 انداختم دویکل

  گفت و دیخند مامان

 ! یسر یم هول انقدر چرا مادر اروم -

 گفتم خجالت از داغ

 دمیترس یکرد روشن برق -

  گفت و دیخند مامان

 دره؟ جلو ارشیک -
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  گفتم عی    رس 

  آورده برام ت   چ هی آره -

  تو ادیب بگو خب -

 در جلو ایب قهیدق ده !شب وقت نیا زشته گفت ، گفتم -

  !فقط

  گفت و کرد نگاهم مشکوک مامان

 !فقط قهیدق ده پس ... باشه -

 

  

#۱۱۵ 

 ونت  ب رفتم زود و چشم دادم تکون رس

منده   بودم رسر

  شدم عیضا

  شمیم عیضا بکنم خوامیم کار هر شهیهم

 بود خورد خودم دست از اعصابم
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 نطوریهم ارشمیک از

  ذاشتیم تیموقع نیا تو منو اون چون

  در جلو رفتم تند قدم با

  داد چراغ ارشیک کردم باز رو در

 شدم ت   ماش سوار عی    رس  و کردم تند پا

  گفت و زد یلبخند ارشیک

  خانم تارا ! به به -

  کرد نگاه بود مشخص مانتوم جلو از که پام به

  بود دایپ پام تلخ ساق

  گفت شت  یب لبخند با ارشیک

  ! یدیپوش هم خوب   لباس چه -

 گفتم و دمیکش آیه

 قهیدق ده گفتم بهش. شد داریب مامان . شدم عیضا -

  آورده برام چ   هی نمیبب ارشیکمت  م فقط

  گفت و دیپر  باال ارشیک ابرو
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 !ن  یبب منو یایم یدار  ! شوهرتم !عیضا چرا -

 عقد بعد تازه .میا غهیص . ارشیک که سن  ین شوهرم هنوز

 . عرویس تا کو .میکن

 کرد روشن ت   ماش ارشیک

  گفت و افتاد راه

 ... عرویس مورد در راسن   -

 مامان دونستمیم بودم دهیشن مامانو و ارشیک حرف چون

  عرویس و عقد بودن زمان کی با کرده مخالفت

  گفتم ت   هم یبرا

  باشه؟ جدا شد قرار -

  گفت من به کردن نگاه بدون ارشیک

میم تورو عقد شب از من اما ... آره جشنش -   ام خونهت 

 گفتم و چرخوندم چشم

نینم عروس عقد بعد ! رانهیا نجایا ارشیک -   !خونشون ت 

 دیخند ارشیک
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  گفت منو پا رو گذاشت دست

میم من -  میمجبور  ... افتاد جلو آلمانم پرواز چون ... ت 

  میبرس پرواز به که میکن عقد زودتر روز سه

 شد بسته و باز دهنم هنگ

  نه نه

  من
 
  نداشتم آلمان آمادگ

  دالرام با شدن رو به رو

  ستادیا اش خونه در جلو ارشیک

  خونه میبر  تا زد رو در موتیر 

  بودم قبلش حرف هنگ

  کرد ام شوکه هم اومدن نجایا که

 دمیپرس زمان هم

  نجا؟یا یاومد چرا ؟ آلمان میبر  چرا -

  اطیح تو برد نویماش ارشیک

  گفت و کرد خاموشش
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  ! کنم روشن رو دالرا فیتکل تا آلمان میبر  دیبا -

  گفت و کرد نگاه من به

 ! کنم روشن رو تو فیتکل تا نجایا میاومد -

 بود شیآت کوره انگار هاس چشم

  کرد باز رو کمربندش حرف نیا با

 من از برداشت    چشم بدون

  گفت و کرد اشاره عقب یها صندیل به

  پشت اون بت   -

 شد ادهیپ خودش حرف نیا با

  بودم مونده خشک نطوریهم اما من

 باز شت  یب پشت یفضا تا جلو داد کامال شویصندل ارشیک

  کرد نگاهم و شه

  دیپرس و کرد زیر  هاشو چشم

 ؟خوب   !؟ تارا -

  آره دادم جواب رس تکون با
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  خوبه گفت لب ریز  ارشیک

 نشست پشت صندیل رو رفت و بست رو در

  گفت و کرد نگاهم دوباره

  ؟یاینم چرا پس -

 گفتم فکر بدون

  اخه ودمیپر  -

 ... پاشو  ... دونمیم منم نویا -

 دادم تکون رس

  کنمیم رفتار ها احمق مثل دارم دونستمیم

س اما   بشم کند شدیم باعث است 

  شدم ادهیپ

  جلو دادم ارشیک مثل رو صندیل منم

  شد باز پشت خوب   یفضا

 رو شلوارش کمر ارشیک دمید بشم سوار تا و بستم رو در

  کرده باز
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  گفت و کرد نگاهم

 جلو صندیل رو بذار رو مانتوت و شال -

 

  

#۱۱۶ 

 شد خاموش داخل چراغ و بستم رو ت   ماش در

 دمیکش قیعم نفس

 دادمیم حیترجرو یکیتار 

  ینجور یا هیکار  چه اخه بگم شدینم روم

  هستند فیضع شهوت برابر در ها مرد بودم خونده جا هی

 بشه تحمل ب   ینجور یا نداشتم انتظار ارشیک از واقعا اما

  االن گفتمیم دلم ته
 
 هینجور یا یدار  تازگ

 مثل بعدا نکنه که بشم تر نگران شدیم باعث فکر ت   هم

  !نخواد منو گهید دالرا
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 دیکش ومن ارشیک و صندیل رو گذاشتم رو مانتوم و شالم

 خودش رو

  طرفش دو انداختم پامو و پاش رو نشستم

  پام رون تو فتت  م شلوارش کمربند

  گفتم و باال دادم پامو

  کنهیم تیاذ کمربندت -

  گفت و دیخند

  یت   پا دمیم االن نباش نگران -

 اش شونه رو گذاشتم دستمو

  باال دادم خودمو

  باال دهیم شلوارشو کردم فکر

  بود شورتم رو ةلتش نشستم وقن   اما

  گفت ارشیک و گفتم ت   ه ناخوداگاه

  یودیپر  فیح -

  باال داد دامنمو
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  گفت و دیکش پام رون رو دستشو

  میش ارضا کم کم دو هر تا بکش آلتم رو خودتو -

 گهید دست و گرفت لباسم رو از رو ام نهیس حرف نیا با

  تاپم ریز  برد رو

  اورد ونت  ب ت   سوت تو از رو ام نهیس

 گفت لب ریز  جوب   و باال داد تاپمو

  داشت فرق گهید یوقتا با کامال سکس موقع ارشیک

 بود یجد و رسما و کیش یلیخ مرد هی ها موقع اون

 هم کمی و تحمل ب   و ی حرسر  مرد هی کال سکس تو اما

  ! بود هول

 نهیس مشغول اون و دمیکش کمی ارشیک الت رو خودمو

 شد ام

 پدم رو شدن دهیکش از واژنم و بود شده سیخ سیخ پدم

  شدیم تیاذ

 کردم ناله و دیمک رو ام نهیس نوک ارشیک

 بودم شده عصن  
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 شدمیم تیاذ داشتم هم خواستمیم سکس هم

 گفتم و دمیکش عقب کالفه خودمو

  کنهیم تمیاذ پدم -

  گفت و دیکش ن  یسنگ مفس ارشیک

 چه در تیز یخونر  نمیبب کن روشن پشتت از چراقو -

  !حده

 افتاد ادمی تازه و دیکش ت  ت واژنم ارشیک حرف نیا از

 نخوردم قرص

  باشم قرص وابسته خواستمینم اما

 بودم هم سیخ

  فتهیب ستین قرار یبد اتفاق کردمیم حس

 کردم روشن رو سقف چراق و کردم دراز دستمو

  گفت و یت   پا پاد تاپمو عی    رس  ارشیک

 نزنن دید اطراف از اطیاحت محظ اما میاطیح تو

 دادم تکون رس
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  کرد نگاه رو پدم ارشیک و دمیکش باال خودمو

ه چه نمیبب شدم خم خومم   گفت ارشیک که خت 

 ای شده قطع کال ای تیز یخونر  احتماال ...هت   تم پدت -

 کتیتحر  بخاطر موقت

  گفت و کرد ول شورتمو

  اریب در شورتتو پاشو -

 داذ خودشکنار رو از منو حرف نیا با

  گفت و کرد خاموش ور  چراغ گرفت ت   خ

 ! ندارم کاندوم فقط -

  گفتم ن  یه

 اوردمین ونت  ب شورتمو

 گفتم و کردم نگاهش

  بخورم قرص نشم مجبور باز -

 گفت و داد تر یت   پا شلوارشو ارشیک

س -   ونت  ب کشمیم موقع به نت 
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  گفت من به رو و برداشت یکاغذ دستمال در کنار از

 ! ها گذشته مادرت قهیدق ده از یلیخ ...تارا کن عجله -

  نبودم قهیدق ده ادی اصال

  کردم نگاه ارشیک به مردد

سیم  دمیت 

 بودم شده هم کیتحر  اما

 دیکش یت   پا شورتمو خودش سمتمو برگشت ارشیک

 

  

#۱۱۷ 

  گفت شایک کیم

  ... تارا کن  یم قفل انقدر چرا -

 کردم خودم کار باف   و نگفتم چ  یه

  باال دادم دامنمو و وممانت رو گذاشتم رو پد و شورت

 آلتش رو نشستم درست نباریا و رفتم ارشیک یپا رو
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 قرص نخوردن ای بود رابطه نداشت    بخاطر دونمینم

 دیچیپ بدنم تو یبد درد اما واژنم یسیخ وجود با

ه بدنمو و باشه چاقو ارشیک الت انگار   بت 

 نشستم ارشثابتیک رو و شد بلند میا

 کردم باز چشممو

  بسته چشمشو دمید دمکر  نگاهش

  تیرضا و لذت با

 اثر روش انقدر من که حاال که داد هت   انگ بهم حالتش نیا

  کنم جمع خودمو دارم

 بدم تکون کیم خودمو خواستم

 ارشیک بازو به زدم چنگ شدمو خشک مجدد درد از اما

 کرد باز رو چشماش

 گفتم درد با و دیپر  ابروشباال

 ... سوزهیم -

  گفت خمار یصدا اب دادو تکون یرس 
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  کنه باز جا کمی سایوا -

  باال داد تاپمو باز حرف نیا با

  دیکش دست وباسنمم شد هام نهیس مشغول

 خودمو دادم تکون کیم خودم شدمو شل داد ادامه که کمی

 بود درد

  کمت   اما

  دادم ادامه ت   هم یبرا

  کردم مکث شد شت  یب درد تا اما

  نبود ارشیک یبرا مناسن   زمان انگار اما

وع و گرفت دستش تو محکم کمرمو چون  تکون به کرد رسر

  دادنم

 گفتم ناله و درد با

  گرفت درد بسه -

  کرد ول رو ام نهیس

  گفت گوشم کنار
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  اخرشه -

  کرد یت   پا باال محکم منو

 خایل داخلم خودشو ارشیک و دمیرس اورگاسم به درد با

 کرد

  واژنم سوزش و درد

  اورگاسمم

 ارشیک کردنن تیرعا

 هاش نفس یصدا

بان   قلبم ض 

 اورده در نوسان به خشم و درد و لذت ت   ب منو چ   همه

  بود

  کنم تمرکز حس کدوم به دونستمینم

 ارشیک شونه رو کذاشتم رسمو

 کرد ول کمرمو تازه

 مونده تنم رو دستش یجا نداشتم شک
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  بود گرفته کمرمو محکم بدجور چون

  شد آروم نموندیکش نفس گذشت که کیم دو هر

  گفت و کرد بلند خودش رو از منو ارشیک

 بشور خودتو داخل میبر  ایب -

  دادم تکون رس بغض با

  داخل بود نصب توالت

 بود یت   انگ غم حس یلیخ اما

 . کرده فراموش رو من صالح ، لذت ارشوسطیک که

  کنم دعوا باهاش االن دینبا دونستمیم

 بود گرفته حالم اما

 دمیپوش لباس

 داخل میرفت ارشیک اب

  توالت تو ادیب من با خواست

 گفتم و بستم رو در شایک

  راحتم تنها -
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 گفت و در به زد

  تارا کنم کمکت بزار -

  گفتم حوصله ب  

 خایل داخلم خودتو دینبا کن   کمک خواسن  یم اگه -

  یکردیم

  شستم خودمو و توالت رو نشستم

  نزد حرف ارشیک

  نداد جواب

 ختیر  اشکم

 ونت  ب رفتم شد تمام رمکا

  ستین ارشیک دمید

 کرده ترسناک وت   چ همه روشن چراغ چندتا و خونه ب  تنها

 بود

 زدم لب لکنت با

 ! ارشیییک -
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 نداد جواب اما

 ستادیمیوا داش قلبم

سیم حن     سیرسو  تو برگردم دمیت 

  زدم غیج وجود تمام با

 !ارشیک -

 

 

#۱۱۸ 

  فتگ و باال اومد ها پله از شوکه ارشیک

 تارا؟ شده چ   -

  گفتم و فتمین تا در قاب به گرفتم دستمو

  رفن   چرا -

  کرد بغلم و سمتم اومد

 گفتم و گرفتم نفس

 . دمیترس -
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  گفت و کرد بغلم .محکم حرف نیا با

 ... برم گفن   خودت -

  داشتم ضعف ترس شدت از

 من .برو نگفتم من بگم نکردم بحث باهاش ت   هم یبرا

  این سیو رس  تو گفتم فقط

 کرد نوازش پشتمو ارشیک

بان کمی بستم چشممو  شد آروم قلبم ض 

 دیپرس ارشیک

 ؟یخورد اضطرابتو قرص -

  نه گفتم رس تکون با

  گفت و یت   پا برم تا گرفت رو دستم ارشیک

 قطع خود رس دینبا هارو قرص نیا دوب  یم تارا؟ چرا -

 ؟کن  

 و ت   ماش سکت میرفت بود سست کامال که ب  ها قدم با

 ندادم جواب باز من

 نداشتم زدن حرف حال
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 داتم دوست فقط که بود ادیز  انقدر برام عصن   شوک

 ببندم رو چشمم

 بزنم حرف نه

 کنم فکر یت   چ به نه

 ت   ماش به میدیرس

 رو شدم ولو بایتقر  من و کرد درست صندیل برام ارشیک

 صندیل

  شد سوار هم خودش

  افتاد راه

 گفت نگران

 ؟خوب   -

  گفتم و تمبس چشممو

  بخوابم -

 برد خوابم مشده تموم حرفم

  شدم داریب دستم سوزش با
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 کردیم میتنظ رسم داشت بود رسم باال پرستار هی

  بود تخت کنار هم ارشیک

 شده چ   بگم خواستم

  اما
 

 ذاشتینم خستیک

  بستم چشممو باز

  بود اخرش رسم کردم باز چشممو بعد دفعه

  بود نشسته صندیل رو ارشیک

  دادیم نشون ۲.۵ وارید رو تساع

 زدم لب

 شب؟ ۲.۵ -

  شد بلند ارشیک

  گفت و شمیپ اومد

  ؟یندار  جهیگ رس ؟خوب   -

 کردم نگاهش

  بود خسته چشماش چقدر
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 کردم نگاه رسم به و نه گفتم رس تکون با

 گفتم و سوختیم دستم

  خونه میبر  -

 داد تکون رس

 اورد رو پرستار رفت

 تو میبرگشت کرد حساب ارشیک و کرد جدا رو رسمم

 ت   ماش

 بود بهت   حالم

  بود ساکت کامال ارشیک اما

  گفت و ما خونه درجلو میدیرس

 ... تارا -

  گفت و کردم نگاهش سوایل

 رفت    حال از همه نیا ؟ دونمینم من که هست یت   چ -

 ! ستین یعاد اصال هات
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#۱۱۹ 

 شدم ناراحت حرفش از

 نداشتم بحث حس

  گذاشت جواب ب   حرفشو شدینم اما

 گفتم و کردم نگاهش

 تو و دارم اضطراب مشکل من نکهیا جز ستین یت   چ نه -

س من به مدام  !یدیم است 

 نکردم مکث حرف نیا با

 شدم ادهیپ

  تو برم انداختم دیکل

 گرفت رو بازوم ارشیک اما

 خوردم جا

  ادیب دنبالم عی    رس  انقذر نداشتم انتظار

  گفت که کردم نگاهش
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  شدینم ینجور یا یخوردیم رصتوق اگعچه -

 گفتم و کشبدم عقب دستمو

 کمی تو اگه بخورم، ارامبخش میزندگ کل خوامینم من -

 شدینم ینجور یا هم یدت  ک مراعاتمو

 گفت رفتو هم تو اخمش ارشیک

  نکردم؟ مراعات کجا -

 هم لکنتم و دیلرز یم داشت قشنگ نگراب   و خشم از بدنم

  قبل از تر بد

 گفتم زور هب وجود نیا با

 ت   هم ... باال اون ذاشن  ینم تنها منو ...توم خن  یت  نم ابتو -

...  

  ارشیک رو تو بستم رو در و داخل رفتم عی    رس  نباریا

 باشم تنها خواستیم دلم

 عقب برگردم خواستیم دلم

 برگردم خودم ارومیزندگ به و نه بگم ارشیک به

س نهمهیا ارزش ازدواج واقعا  داشت رو است 
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  تو رفتم کردم تند پا

هیو  میگوش  زد ت 

 نکردم توجه اما

 بستم اروم رو در

 اتاقم رفتم میمستق

 صندیل دسته رو انداختم مانتوم و سال

 پتو ریز  رمیخز 

  بستم چشممو شدمو جمع خودم تخو

 تارا اروم

  اروم

ه حالت مسلما صبح فردا  بهت 

هیو  بازم میگوش  زد بت 

 کردم نگاه

 دت   م زنگ داشت ارشیک

 دمیخواب بود سخن   هر به و کردم خاموش گویسر 
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 شدم داریب درد رس با صبح

  بود لیتعط روز

 دانشگاه فتمت  م خواستیم دلم اما

 شبید بخاطر کرد جوابم سوال مامان که بس از

 کردم روشن میگوش صبحانه بعد

 ارشیک شماره از رفته دست از تماس تا ۶ اومد جیمس

 داشتم

  بلند امیپ دوتا با

  بخونم منداشت حال

س   گرفتمیم است 

 خوردم رو قرص چهارم کی شدم پا

  کنه اثر کردم صت   کمی

 کردم باز رو اول امیپ

  بود نوشته ارشیک

 ادینم خوشم یباز  بچه و قهر و یباز  لوس از من -
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 یزد حرف

  ت  بگ جوابشم سایوا

 برو بعد

 !این هارو یباز  نیا من با

 شدیم شت  یب حشمم خوندمیم کلمه هر با

 دیلرز یم حرص از گهید مدست

  بدم جوابشو خواستمیم

 نداشتم دوم امیپ خوندم تحمل

 بگم چ   اصال دونستمینم

 کرد دیتهد منو

  بدم جواب چطور من

  اسکرول رو رفت دستم اما

  شد مشخص هم دوم امیپ

  بود نوشته
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 باعث من توئه با حق ... کن پاک و نخون قبلمو امیپ تارا -

 ! خوامیم معذرت .شدم اضطرابت

 کردم نگاه گویسر  به هنگ

  واقعا؟

 !فرستاد متفاوت درجه ۱۸۰ امیپ دوتا واقعا ارشیک

 خوبه؟ حالش

 !زدزنگ ارشیک که بودم گویسر  به هت  خ

 

  

#۱۲۰ 

 میعصب امیپ مت    بس از کنم تمام نتونستم اولو امیپ من

  کرد

  خوندم اولو خط فقط هم دوم امیپ

 کذرهیم ارشیک رس تو چ   دمینفهم کامل تا خواستمینم

  بزنم حرف باهاش

 کردم تماس رد
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  بخونم هاتو امیپ سایوا دادم جیمس بهش

  نخون هامو امیپ داد جواب عی    رس 

 (پرواز حالت ) مود تیفال  حالت رو رو گویسر  من اما

 گذاشتم

 کردم تموم رو اول امیپ

  دیتهد و نشون و خط تماما

  هیعصبان اونم بود مشخص

 دادم اداکه دوم امیپ

  کردم اشتباه من و هیتو  با حق تماما

 بود گفته شدمو ناراحت که مراحیل مو بو مو قشن

 بود گفته خودشم اشتباه

  ونت  ب دیکش منو شب وقت اون نکهیا از

س بهم  داد است 

  خواست سکس ت   ماش تو ها هول مثل
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 از حن   و کرد خایل من تو خودشو تیولیمس ب   کامال

سم شمتابا تنها من که یت   پا رفت قصد  گهید و بت 

  ندم جوابشو یاونجور 

  گرفت درد قلبم

 شدم خارج ها امیپ از

  بودم شوکه اما

  کنم چکار دیبا دونستمینم

 اومد خونه تلفن یصدا

 ارشهیک دونستمیم

  گفتم بلند

 بزنم حرف ارشیک با خوامینم -

  داد جواب رو وگویسر  خودیب گفت بلند مامان

 بستم هامو چشم

 باشم اروم کردم سیع

  نبودم آروم اما قرص وجود با
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  گفت و اتاقم تو اومد مامان

  تارا -

 کردم نگاهش

 گرفت سمتم به گویسر 

 ونت  ب بره مامان تا کردم صت   اما گرفتم گویسر 

 گفت و ستادیا اما

  برم تا بده جواب -

  دمیکش یا خسته نفس

 گفتم سالم بدون و گوشم کنار گذاشتم گویسر 

 باشم تنها کمی مخوایم هاتوخوندم امیپ -

 کردم قطع مکث بدون

  گفتم و شوکه مامان به دادن رو گویسر 

ام من خواسته به -  دیبذار  احت 

 !اشتباهه ات خواسته -

  گفتم و کردم اخم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 تنهام لطفا . کنمیم قبول اشتباهمو عواقب ...باشه -

  دیبذار 

 خورد زنگ دوباره گویسر 

  گفت مامان

 بده نشون و بده جواب !شبتهید اشتباه عواقب االن نیا -

 کن  یم قبول اشتباهتو عواقب

  ونت  ب رفت حرف نیا با

 بودم عصباب   خودم از

  مامان از

 ارشیک از

 ایدن از

 دادم جواب خشم با

 بله؟ -

  گفت ارشیک

 میبزن حرف دیبا ونت  ب ایب -
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 یا گهید اتفاقات اما بزب   حرف خواسن  یم هم شبید -

  افتاد

  میمر  و محسن شیپ میر ب میخوایم ...تارا ایب -

 .اونا شیپ برو تو .باشم تنها خوامیم فقط من ...امینم -

 که وقن   تا کن !کت    درمانت بگو و بده نشون امتویپ دوتا

 سمتت امینم هسن   قطن   دو انقدر تو

 زد داد هوی گویسر  پست از ارشیک

  من اعصاب رو دیت  م شما ! ستمین قطن   دو من -

  کرد قطع  خودش رو گویسر 

  انگار بود تنم تو همچنان ارشیک داد

  بودم خی و بود دهیترس جور بد

 نشستم شوکه یهمونطور  دستم تو گویسر  با

  حالتم نیا تو من ساعته مین گفتیم ساعت

  خورد زنگ دوباره که کنار بگذارم گویسر  خواستم

 ارشهیک کردم فکر

 بده نشون رو شیخواه معذرت ذو اون خوادیم البد
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 فتمگ الو تا اما

  گفت که اومد میمر  یصدا

 کن لطف .جان تارا برات فرستمیم رو خونمون شنیلوک -

 !نجایا ایب عی    رس 

 

  

#۱۲۱ 

 گفتم و خوردم جا

 شده؟ چ   -

  گفت میمر 

 میمنتظرت ... مهمه یلیخ -

 نمیبب رو ارشیک خوامینم من -

 گفت میمر 

  مهمه مسئله ...ایب اما .ن  یبینم ...زمیعز  باشه -

  کرد قطع
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 کنار گذاشتم تلفن گویسر  الفهک

 کردم روشن رو لمیموبا گویسر 

  ایخدا

  چقدر
 
 مزحرفه زندگ

س از مت  بک شهینم  شم راحت است 

 دمیپوش لباس افکار نیا با

  خدا از ونت  ب رفتم

 کرد نگاهم فقط مامان

  نگفت یت   چ اما

 حرفمو دهیشن بود مشخص

 نکشاورمو  میمر  خونه مت  م گفتم و زدم زنگ تلفن   تاکیس

 داد تکون رس

  ونت  ب زدم

 کردم گرم رس خودمو تلگرام با میبرس تا

  کردمیم بغض همش اما
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  کنم فرار و هیگر  ریز  بزنم داشتم دوست

 اونا ساختمون به میدیرس

 باال رفتم و کردن باز رو در زدم زنگ

 کردم مرتب خودمو اسانسور تو

  بود قرمز هام چشم

 نداشتم هم شیارا

 . بودم شده تر جور و جمع مشیک ومانت و مشیک شال با

 زدم رو میمر  خونه در

 کنه باز در میمر  داشتم انتظار

 اما

 بود در قاب تو ارشیک

 رفتم عقب قدم هی ناخوداگاه

  بود عصن   ارشیک یها چشم

  تو ایب گفت و ستادیا کنار
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 دست به خورد چشمم و سالن اون به رفت نگاهم مردد

 ارشیک چ  یپ باند

 وگفتم شدم وارد دیترد با

 شده؟ چ   دستت -

  چ  یه -

  بست رو در رسم پشت

 گفتم و سالن وسط رفتم

  کجاست؟ میمر  -

  نداد ارشجوابیک

 دهنم تو اومد یم داشت قلبم

 ارشیک سمت دمیچرخ

 ایب نخواد میمر  نکنه

 بوده نقشه

 کنه خایل من رس خشمشو ارشیک االن

 باشه داشته مشکل کال ارشیک نکنه
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 باشه بد حالش کال

 باشه ختهیر  بهم وانش رکال

 میمر  که گذشت هیازثان کیس تو ذهنم از ها فکر نیا همه

  گفت و تو اومد ازراهرو

 جان تارا ت   بش -

 گفتم شایک

  نمیبب رو ارشیک خوامینم گفتم من -

 گفت و کرد اخیم ارشیک به میمر 

  !نجاستیا هنوز ! که ن  یبیم اما گفتم بهش منم -

 سالن سمت اومد هم محسن

  خی سهیوک چشمش یپا کمرنگ یکبود هی با

  گفت و کرد ارشیک به اخیم

 دیکنیم شما قهرشو -

  گفت و کرد نگاهم

 !!خورمیم من مشتشو -
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#۱۲۲ 

  دیچرخ محسن و ارشیک ت   ب نگاهم هنگ

  نکرد نگاهم اما ارشیک

  گفت و ب  رایپذ تراس سمت رفت

 ... تراس رو مت  م من -

 بست رو در و تراس رو فتر  ارشیک کیس از حرف   بدون

  مت  م کنار نشست محسن

  گفت میمر  که نشستم اونا رو به رو منم

 . جان تارا میبزن حرف رک اول ایب -

 کردم نگاهش فقط

  نزد حرف   محسن

  گفت طوالب   نسبتا مکث هی بعد میمر 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 قابل ای شه حل کشکلتون میکن کمک تا میینجایا ما -

ل  ارشیک با یخواینم یلیدل هر به اگر !قبلش اما شه کنت 

 متیتصم تو یت  تاث هم مشکل نیا شدن حل و بموب  

  بگو االن ت   هم لطفا نداره

  کرد سکوت حرف نیا با

  بود من به دو هر نگاه

 دمیشن حرفشو

  دمیفهم

 بود قفل مغزم اما

  نمونیب ت   م به دوختم نگاهمو

  ت   م یرو  ییت   پا دکور به

  خونه رس برم منم اگر
 
 هر متناسب حتما خودم زندگ

  !نمیچیم دکور فصل

 زدم پوزخند فکر نیا به

  تارا

 اخه یکار  یکجا
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ه سوال   بده جواب رو دخت 

 شد سیخ ناخوداگاه هم مژه

  دیپرس دوباره میمر 

  نه؟ ای بموب   یخوایم ... تارا -

 گفتم و کردم پاک رو هام اشک

 ... دونمینم -

  گفت محسن

 یت  بگ میتصم یخواینم ای دوب  ینم -

  گفتم و کردم نگاهش

 نیا به تن چوقتیه من . عقب برگرده زمان خوادیم دلم -

 !نجایا تا نکشه کار که دادمینم ازدواج

  گفت محسن

 یدیم ادامه !ستین ممکن نهیگز  نیا و ب  نجایا االن اما -

 ؟کن   تمامش یخوایم ای

  گفت و کرد اشاره در به میمر 
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 گهید مینذار  میخور یم قسم و ونت  ب یبر  در اون از توب  یم

  شه کینزد بهت ارشیک

 گفت محسن

  !شه کبود چشمم اون یپا اگر حن   -

  گفت میمر  و دیپر  باال ابروهام

  کن   قبول رو راه یها سخن   و بموب   ای -

 گفتم دیترد با

 ؟!هیقطب دو ارشیک دینگفت من به اول از چرا -

  باال دیپر  دو هر ابرو

  گفت محسن

 ه؟یقطب دو ارشیک گفته گ -

  گفتم و گرفتم سمتش به مویگوش

 چ   متفاوت امیپ دوتا نیا پس ستین قطن   دو اگر -

  نخون چکدومیه گفت بعدشم ؟!گهیم

 نگرفت رو گویسر  محسن
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  گفت و دیخند

 هارو امیپ میخوند ما -

  گفت و زد یلبخند هم میمر 

 طرف بودن قطن   دو کیس صیتشخ ها امیپ نیا از -

  اما ... ستین

  داد ادامه محسن

  احتمال اما -
 
ل عدم و افرسدگ   ! میدیم خشم کنت 

  گفت میمر  که دیچرخ دو هر ت   ب نگاهم هنگ

 ؟یبر  یخوایم ای ؟بموب   یخوایم دمیپرس ت   هم یبرا -

  سخته یلیخ نیدار  که رایه چون

 وگفت کرد اشاره چشمش ریز  به محسن

 !مدرکش نمیا -

 شد بسته و باز شوکه دهنم

 ومدین در صدام اما

 
 
 !افرسدگ
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ل  !خشم کنت 

  !سخت راه

 گفتم دیترد با

 !داره خشم خودش به نسبت فقط گفت ارشیک -

 

  

#۱۲۳ 

 گفت و دیخند محسن

  مشکل اون به مینیبیم االن اما ! داشت که اونو -
 
 افرسدگ

 . شده اضافه هم اجتمایع ختهیافسارگس خشم و

 دستام ت   ب گرفتم رسمو

  دت   م نبض هام قهیشق

؟گفیم چ    ت  

 ؟اجتمایع ختهیافسارگس خشم

 ؟چ   عن  ی
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 بزنه؟ منم ممکنه عن  ی

  ؟!کنه حمله گرانید به

  گفت حوصله ب   نباریا میمر 

  ؟بموب   یخوایم -

  بستم هامو چشم

 دادم باد به بکارتمو خر من

 نداشتم نهیگز  ت   هم برا

 نبود بکارتمم اصال

  لیفام تو شیز یابرور 

  کرد خوب   ام حق در انقدر که عمو شدن ناراحت

 گفتم و دادم فشار هامو چشم

  بمونم دیبا من -

  گفت عی    رس  محسن

 پس از دیشا و دیبا با کیس . خورهینم درد به دیبا -

  . تارا ادینم بر یت   چ ساخت   
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  گفت میمر 

  مهمه خودت خواست فقط -

  گفتم و دادم تکون رس

 ... بمونم خوامیم ...خوامیم -

 دادن تکون رس دو هر

  تگف میمر 

  اول مورد پس خوبه -

 ها ادم گور نیا از تیعصبان مواقع در حرف هرچ   -

 و یدینشن اصال انگار . دور زیبر  کامل . دور زیبر  یدیشن

 یت   چ خوادیم حرص و خشم رو از درصد ۹۹ چون نگفته

 نه و داره باور بهش نه اما کنه ناراحت تورو که بگه

  داره قصدشو

 کرد مکث مرسم

 گفتم شایک

سم تا گذاشت تنها منو واقعا ارشیک اام -  بخاطر ای  !بت 

 ...خودش لذت
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  توم ختیر  ابشو بگم بدم ادامه نشد روم

 یت   پا انداختم رسمو

 گفت میمر 

 بهش و بود درست کارش ارشیک میبگ میستین نجایا ما -

 میبد حق

  گفت محسن

  . ت   کن درک رو گهیهمد میکن کمک میینجایا ما -

  گفت میمر 

 کنپاک ذهنت از ارشویک اول جیمس بگم تا گفتم نارویا -

 عصباب   االن ! باشه سیبنو  داد ایمیپ ت   چن وقت هر و

 مینت   م حرف بعد هسن  

 گفت محسن

  کال نکن توجه . نگو نمیا اصال -

  گفت میمر  و دادم تکون رس

  دوم امیپ مورد در اما -

  کرد مکث
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  کرد نگاه محسن به

  گفت محسن و یت   پا انداختم رسمو باز من

اف ارشیک - اف هی . کرد اعت   هم ما از یلیخ .پرده ب   اعت 

اف پرده ب   میبخوا اکر  میدیم نشون که آدیم کال میکن اعت 

 میستین

 کرد مکث

 گفت میمر 

 اگر ذهنتو ته مخق   افکار اون ... تو خود مثال ...قایدق -

  اگر ! رو یار یب
 

 یت  تغ بهت نسبت هیبق فکر طرز !بیک

  کنهینم

 دادم تکون رس و دمیگز  بل

فن  یپ به دنیرس و هیبق یرو  کردن کم بخاطر من خود  رسر

 شدمیم ارشیک زن داشتم نداشت    انتظار هیبق که

 بود عیضا و زشت یلیخ تمین من خود

  کنم انیب ارشیک جلو خواستمینم هرگز اما

 گفت محسن و شد طوالب   سکوت
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ل خودشو دیبا ارشیک -  نکنه ررفتا ای ینجور یا کنه کنت 

  !نیسر  ناراحت تا نکنه انیب عی    رس  امقدر کرد اگر

  دادم تکون رس

  گفت میمر 

  سوم امیپ مورد در و -

 گفتم و کردم نگاه دو هر به متعجب

  ه؟یچ سوم امیپ -

 گفت و زد یمحو  لبخند میمر 

 نخون رو قبیل دوتا گفت بهت که ایمیپ -

  گفت محسن

 ! میکنیم بخرا خودمونو اعصاب که مییما خود گایه -

ه پس یسر  جدا آدیم هی از ستین قرار وقن   ت   بب  قبح بهت 

  !ن  ینب هارو ت   چ یلیخ و نشکنه رابطه

  داد ادامه میمر 
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 شدم شوهرم انتیخ متوجه گهیم شمیپ ادیم زب   وقن   -

سمیم ازش   تو یخوایم ت 
 
 طالق یخوایم ای بموب   زندگ

  ام هدف به گردهیبرم ما برخورد طرز چون ؟یبر  یت  بگ

  دادم تکون رس

  خوندم ارشیک شناخت یبرا من بگم خواستم

 شد باز تراس در لحظه ت   هم اما

 گفت و کرد نگاه من به ارشیک

 ؟یایم لحظه هی -

 

  

#۱۲۴ 

 بودم گذشته مرحله نیا از بار هی ارشیک با من

 شدیم خایلدلم تو کردیم نگاهم چقن   که مرحله نیا

  بود بهیغر  انگار که مرحله نیا

  اول خونه میبود برگشته انگار دوباره ماا
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 درو اتاقم تو برم .کنم فرار .کنم هیگر  داشتم دوست

  امین ونت  ب چوقتیه و ببندم

  گفت میمر  و بود روم همچنان ارشیک نگاه اما

  ارش؟یک بزب   حرف نجایا یایب یخوایم -

 گرفت من از رو نگاهش بالخره ارشیک

 کرد نگاه میمر  به

  گفت و داد تکون رس

  باشه بهت   ینجور یا دیشا -

  سمتم اومد

 شدم هت  خ دستام به و گرفتم ازش نگاهمو زود

 نهیبش کنارم ومدین

  گفت و نشست نفره تک مبل رو

 کردم تیاذ رو همتون دونمیم من -

  گفت و داد تاب شویچیپ باند دست
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منده جان محسن -  بود ختهیر  بهم اعصابم ، ام رسر

 کردم ودب یکار  چه نیا دونمینم

  گفت و دیخند محسن

 دونمیم من -

  گفت ارشیک و شد سکوت

 ... بود مرحله کدوم تو نجایا صحبتت دونمینم ... تارا -

سمیم اما  جدا باشه بهت   دیشا ... ارمیب ب  بال تو رس جدا ت 

 و کنم غلبه خودم خشم به تونستم یروز  اگر من .میش

  کمخطرنا  برات فقط وگرنه .سمتت امیب بشم اروم

 کردم نگاهش واج و هاج

 ؟لعنن   میش جدا

  من پرده زدن بعد

  ! من تو آبت خت   یر  بعد

 یم یشد جنتلمن
 

  !میش جدا یک

س و شوک از  دیچرخیم رسم تو حرفام است 

  بزنم حرف گشتینم زبونم اما
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  گفت شایک میمر 

منده -  تو. میندار  زدن جا نهیگز  نجایا جان ارشیک رسر

  االن که یبخور  هنسکاف هی تارا با یومدین
 

 و دیببخش بیک

 کل یکرد یخواستگار  ازش داشن   رابطه باهاش تو ، یبر 

دار خانپانو   یبرگرد یشد خوب اگه یبر  حاال !یکرد خت 

 ختیر  اشکم

  زد دلمو حرف میمر 

 یت   پا انداختم رسمو

  گرفتم دستم تو صورتمو

 نبود خودم دست

سم که کنم هیگر  تونستمیم فقط   کنم کم رو است 

  گفت شوکه ارشیک

 .... تارا -

  نشست کنارم اومد

  پشتم گذاشت دستشو

 نزدم پسش
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 ت   هم دونستمیم که بودم خت   یر  فرو حال در انقدر چون

 از بهت   باشه کنارم منه بده حال عامل که هم ارشیک

 . هیچیه

  گفت و نشست من گهید سمت اومد میمر 

 فتهین فشارت بخور قند آب تارا ایب -

 کردم هیر گ فقط من اما

  بود بد حالم

  دمیلرز یم

  گفت پامو رو گذاشت شویچیپ باند دست ارشیک

 کردم غلط من اصال .بخور قند آب یت  م حال از تارا -

 .بکنم غلظ چه دیبا دونمینم من اصال .زدم حرف

 نیا روزید به برگرده چ   همه کنم چکار دیبگ خودتون

 موقع

 میبود کجا ما موقع نیا روزید واقعا

  مییکجا ناال

  گفت محسن
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  دیبخوا دوتون هر هیکاف فقط -

  من رو اومد ها نگاه همه

  دادم کنار صورتم جلو از دستمو

  گفتم و باال بردم رسمو

 ... خوامیم -

  بستم چشممو

 گرفتم نفس

  مت  م حال از دارم دونستمیم

  خوردم و لبم جلو گرفت قندو اب میمر 

  بود نشسته رسد عرق بدنم

  گفت محسن

ل یکی - ل یکی نداره خشم کنت   زوج اصال  ! اضطراب کنت 

 !!گایالل حد در نیشد مکمیل
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#۱۲۵ 

 میبخند کرد شوچ   دونستمیم

  نبودم خنده مود تو اصال من اما

  گفت و محسن به کرد اخیم میمر 

 دیباش آروم کمی پس دیبد ادامه دیخوایم دو هر که شما -

  وگفت کرد نگاه ارشیک به

 ت   م گند ب  ها وقت هی -
 هر کن   درستس یخوایم بعد ب 

 ت   م کرف  
 وقت اون از االنم .شهیم تر بد چ   همه ب 

 انقدر و یر یبپذ یکرد خراب که ویت   چ کن سیع .هاست

 زمان ات   چ گایه . کن   حلش حیتوض و حرف با نکن تالش

 خوادیم

 کرد مکث

 گفت محسن

 ذیبود صبور کمی دو هر اگه نجایا االن مثال ...قایدق -

  نیشدینم داغون ینجور یا اصال

  گفتم سخن   به
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  نکردم یکار  که من -

  نگفت یت   چ ارشیک

  گفت میمر 

. جفتتونم با .میکنیم باز شمیپ یاومد باشه رو بحث نیا

 نه کلمه کی چهارشنبه تا االن و امروز ، شبید مورد در

   !چ  یه .دیبگ یت   چ هم به نه دیکن فکر نه دیبزن حرف

  د؟یتونیم

  بود نه من ابجو 

 کنم پنهان رو غمم تونستمینم چون

 !باشه گفت ارشیک و نگفتم یت   چ اما

 گفت و کرد نگاهم میمر 

 هم تو ... دیایب بر راه نیا پس از دیخوایم اگه ...تارا -

  بده جواب

 کردم نگاهش

  گفتم افتضاچ لکنت با

  ... اممممما ....خوااااامییییمممم -
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  کردم مکث

  بزنم حرف تونستمیم سخت

  گفتم و گرفتم نفس

سمیییییم امااااا -   . میننننننتون ت 

  شد سکوت من حرف از

  سکوت

  سکوت

  سکوت

  گفت و دیکش ق  یعم نفس ارشیک

  تارا -

  گفت و سمتش برگشتم

  ... ببازم نباریا خوامینم ... باختم بار هی من -

 کرد گرم دلمو تینها ب   حرفش

  نبود کاف   اما

  نکرد رومحو داشتم من هک تریس اون
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  گفت محسن

 پس دیباز یم ای دیت  یم دیفهمینم دینش راه وارد تا مسلما -

ه   دیبد خودتون به فرصت هی بهت 

  دادم تکون رس

  گفت ارشیک به رو محسن

 بخش آرام بهت توب  ینم اگر ...ورزشت ت   روت به برگرد -

 بدم

  گفت ارشیک

 دایپ خونه کینزد بکس انجمن هی ، باشگاه مت  م ... نه -

  کردم

 موند باز دهنم

  !بوکس

 کردم نگاه محسن چشم به

  بود فتادهیروزن نیا به خودیب

  گفت و کرد نگاه من به لحظه ت   هم محسن

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 سازهینم بهت هم قرص و دیخواینم بچه اگر نظرم به -

ه  ... چون ! یبد انجام قیتزر  بهت 

  گفت و ارشکردیک به نگایه

 یلیخ بشه یعیطب روش و وکاندوم تو به نکنم فکر چون -

 کرد اعتماد

  گفت میمر  و شد سکوت دوباره

 یباردار  ضد قرص باید کنمیم معرف   جا هی بهت من -

ه عوارضش. دارن یسییسو  ه اما تره گرون .کمت   تا بهت 

  قیتزر 

  گفت ارشیک و دادم تکون رس

 شه تیاذ تارا خوامینم ...ذارمیم کاندوم من -

  کنم باز محسن جلو بخوام نبود بحنر  نیا واقعا

  نگم شدینم اما

 گفتم ت   هم یبرا

 تیاذ شت  یب ؟چ   باز بشه شبید مثل اگه ، توب  ینم -

ه بخورم قرص همون !شمیم   بهت 
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  گفت میمر  و شد سکوت حرفم از

  ! ها ت   نزن حرف شبید مورد در بود قرار -

 که ومدین در من از ب  صدا اما شد بسته و باز دهنم

 گفت ارشیک

ه ،شد باز دوباره بحثش که حاال -  رید نکهیا قبل ما بهت 

 ! زنان دکت   اوژانیس میبر  بشه

 دادن تکون رس محسن و میمر 

  بودم کاناپه قفل من اما

  برم ارشیک با نداشتم دوست

  کنم فرار داشتم دوست

  گفت و شد بلند ارشیک

 تارا؟ -

 

  

#۱۲۶ 
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 نکردم نگاهش

  گفت میمر 

  برو اخرش تا اما هست یت   چ هر ، ت  بگ میتصم هی تارا -

 دمیکش قیعم نفس

  کنم کارو نیا دیبا دونمیم

  خودم غار تو خودم یبرا عمر کی واقعا اما
 
 کردم زندگ

  بود سخت برام غار از شدنم خارج حاال ت   هم یبرا

 قبل و کردم تشکر محسن و میمر  از لب ریز  و شدم بلند

  در سمت رفتم ارشیک از

  نشد باز در اما یت   پا دادم فشار رو در هت  دستگ

  پشتم اومد ارشیک

  گفت و چرخوند رو در یباال قفل

  کن باز حاال -

 شد باز در و یت   پا دادم رو هت  دستگ منم زمان هم

  کرد عوض حالمو هم بدنم با ارشیک تماس ت   هم اما
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 حس اون وقن   و آغوشش ، ارشیک که بود نیا تیواقع

  دادیم من به رو بودن تگریحما و حایم خوب  

  کردیم خوب حالمو یلیخ

  بود کرده جذب یلیخ رو حایم بدون منه و

  اما

 کردیم قایط که هم وقن  

سوندیم منو بد   ت 

 . فتت  م ادمی خوب حس اون تمام که یطور 

 باز برام ت   ماش در ارشیمکیشد خارج ساختمون از هم با

  کرد

  دمیکش قیعم نفس و نشستم

  شد پر گل عطر از هام هیر  اما

 عقب صندیل سمت برگشتم ناخوداگاه

 و رسخ رز گل کیل با بود صندیل رو یعیطب گل دسته هی

 !میمر 

  گفت و نشست ارشیک
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  بودم گرفته گل برات -

  دیچرخ

  گرفت رو گل دست

  گفت منو سمت اورد

  کن   قبول اگر -

 زدم لبخند ناخوداگاه

 کردم هم بغض

 گرفتم گل و مریس کفتم لب ریز 

 بستم چشممو

 دمیکش قیعم نفس هارو میمر 

 تارا باش اروم

  ستین تو خوب   دشمن که ارشیک

  گهید داره مشکل تو مثل اونم

 دیش درمان دو هر کم کم هم کنار بزار و باش اروم

  افتاد راه ارشیک
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 دکت   تا مارستانیب میبر  میشد مجبور بود لیتعط چون

  میکن دایپ فتیش زنان

ا چه تو دیپرس نم از نهیمعا بدون  گفتم و میطیرسر

  بود چ   قرصم و میز یخونر 

م که نداره اماده وارهید اصال االن رحمم گفت بهمون  است 

 کت    ن  یگز  النه روش بخوان تخمک و

 شد راحت المیخ

  نبود من در درد و یز یر  خون گهید دوره هی تحمل واقعا

 ارشیک اما دمیپرس یباردار  ضد قیتزر  مورد در دکت   از

  بده حیتوض دکت   نذاشت و خوادینم گفت

 دیخر  کاندوم بسته سه مارستانیب داروخونه از

د تو گذاشت یکی   داشت 

  کتش بیج تو یکی

  باشه فتیک تو گفت من به داد هم یکی

سیم  نهیبب مامان دمیت 

س که بود نیا از بهت   اما   باشم داشته ودیپر  است 
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  میبخور  یت   چ هی ونت  ب میبر  گفت ارشیک

 بودم خسته اما

  روچ هم

 جسیم هم

  گفتم ت   هم یبرا

 ونت  ب از ما خونه میبر  ، خونه اطیخ بره بود قرار مامان -

 .میبد سفارش غذا

  کرد قبول ارشیک

  میشد وارد و خونه میرفت

  من کمر رو دستش ارشیک و دست به کل دسته من

 است خونه مامان کنم شک که نبود در پشت کفیسر  چیه

 میشد رو در رو مامان با شد باز که در اما

 ! کردیم پاک یست    داشت خونه لباس با هم خدا بنده اون
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#۱۲۷ 

  ما هم خورد جا اون هم

 ونت  ب میبرگرد بود عیضا اما

  ب  رایپذ تو رفت دیچیپ کردسالم ارشیک

 اتاق تو رفت عی    رس  داد سالمشو جواب مامان

  گلم دست و موندم من

  دیچرخ انمام اتاق و ارشیک ت   ب نگاهم

  روخورد اش خنده اما ارشیک

خونه تو رفتم دادم لشیتحو  اخیم منم   آشت  

  گلدون تو گذاشتم رو گل

  گفت و اومد مامان

 ستمین من ت   کن فکر مگه .ها طرف نیا از عجب چه -

  نجایا نیایب

  گفت و دیخند ارشیک

 نشم مزاحم گمیم -
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  دیخند مامان

 گفت من به رو و نشست

  جان ارات بزار یچا -

  کردم گرم رس خودمو خواسته خدا از منم

 شده چ   دیپرس ارشیک دست از مامان

 دستش رو افتاده سنگ خونه تو که گفت دروغ اونم

  اوردم یچا

 رفت و خورد یچا ارشیک

  گفت مامان رفتنش با

 ای و دیکن تحمل ت   تونینم روز ده شما که زشته یلیخ -

  نجایا دیایب دیخوایم ای ونت  ب دیت  م شب

  بگم چ   دونستمینم اصال

 گفتم و دمیکش خجالتیلیخ

 سفارش خونه میایب میگفت نبود خورذن ونت  ب غذا حس -

 میبد
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 گفتم و انداخت من به مشکوک نگاه هی مامان

  ! دارم یز یخونر  هنوز من -

  گفت و شد شت  یب اخمش

 دخت   نکن   عقد تا .گفتمیم هم ارشیک رو به که نداشن   -

 باشه حواست یا خونه نیا

 برداشتم حمام لیوسا و اتاق رفتم مامان نشون و خط بعد

  نداشتم دادن ادامه جز یا چاره من واقعا

 فکر ستمین نم دخت   تازه کنم تموم خوامیم گفتمیم اصال

  ونت  ب کردیم ورت منو مامانم کنم

 کردینم دمیشا

 شدیک تر بد االن از اوضاع مسلما اما

 دوشگرفتم افکار نیا با

 ماست خونه ترمه دمید که ونت  ب اومدم

 ادیم شوهرش شامم

 بستم رو در اتاقم رفتم
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  دمیخواب کمی

 شوهرش و بچه و ترکه از خونه صدا و رس شدم داریب

  بود شت  یب

 اومد ایسوف و شد باز اتاقم در که تخت رو نشستم هنگ

 یباز  اسباب دنبال تو

  دیخند دید منو

 کرد سالم

 برداشت عروسک هی

  ونت  ب رفت

 شد واضح ها صدا و نبست رو در اما

 بودن همه

  ! شوهرش و ترانه عمو زن و عمو حن  

 که شم بلند خواستم

  شد داشیپ من اتاق در قاب تو ارشیک

 ام رفته وا و شل تاپ و تنم رو اون نگاه و دیپر  باال ابروهام

 دیچرخ
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  گفت و تو اومد

 !؟یبود حمام -

  آره دادم تکون رس

  بازبود رسش پشت در

 غروب دم پنجره و ب  رایپذ نور از و خاموشبود اتاق برق

  بود شده روشن کمی

  ستادیا جلوم ارشیک

و انگشت پشت  دوتا نرم و دیکش ام نهیس رو هارسر

  نمیسوت کاپ داخل برد انگشتشو

د انگشتاش ت   ب رو ام نهیس نوک   گفت و فرسر

 !شده؟ تموم کامل تیز یر  خون -

 

  

#۱۲۸  

 بود کرده روشن رو بدنم تمام گشتشان دوتا فشار
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ا نیا تو اونم  طیرسر

  بود آدم پر سمت اون که

 دمیکش عقب خودمو عی    رس 

 کردم مرتب رو تاپم

 گفتم و لباس کمد سمت رفتم

 ما؟ خونه اومدن همه هوی چرا -

  دیخند ارشیک

  کردم نگاهش 

  کشسد دامنمو یت   پا و پشتم اومد

  بود کرده ت  گ باسنم یال دامنم

 دیکش باسنم رو دستشو رشایک

  دیخند دوباره گلو تو  

 وگفت در سمت رفت

  ! ایب باش زود .انیم هم لیفام هیبق شام بعد -

 کردم هنگ
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 ؟چ   عن  ی

 چرا؟

 .کردم عوض عی    رس  لباسمو

 بافتم دوباره رو دارم نم یموها

 ونت  ب رفتم

 کردم سالم

  عموگفت زن

  خواب ساعت خانم تارا به به -

  گفتم خجالت با

 اومده مهمون نشدم متوجه اصال من دیببخش -

  گفت مامان

 صحبت انیجر  در تارا .هست    صاحبخونه همه البته -

 ستین دیجد یها

خونه برم کرد اشاره من به رس با  تو ترانه و ترمه و توآشت  

خونه   بودن آشت  
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 گفتم سوایل

 ه؟یچ هیقض -

 دیخند ترمه

  گفت ترانه

 لتیوسا اتاق بذاره فتویک اومد مامان یبود خواب -

 کرد قایط !کاندمه توش دید.ختیر 

  گفت ترمه

 ، دیکن سکس که خونه نیاومد کاندوم با شما گهیم -

  ! هست کامان نیدید

  گفتم و شد بسته و باز شوکه دهنم

  !چ   -

  گفت و داد باال یا شونه ترمه

  . دیت  بگ هم با عرویس و عقد هوی انیب همه به زد زنگ -

  !نزب   حرف جلوش باشه حواست !بد کرده قایط

 گفت و داد تکون رس هم ترانه

 کرد عیضا بد رو ارشیک شیپ قهیدق چند -
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  گفت ترمه و دیپر  باال ابروم

  گفت ویچ عموهمه زن به زد زنگ که ینبود تازه -

  دمیگز  لب

 بستم هامو چشم

 بد اخالق هی اما داشت خوب   هزارتا ، بود فرشته مامانم

  داشت

  !بود هاش بچه کردن آبرو ب   ت   مه اونم

 بود رفته ینجور یا مدل هی  هم  شینامزد دوران و ترانه رس

  گفتیم جا همه منم لکنت رس.

دیم آبرومو شهیهم  ت 

 نبود بردن آبرو خودش نظر از

 ... من برا اما

 ... چرا

 اومدبم کاندوم بسته هی با ما عموگفته زن به که االن مثل

 !هیخال خونه میکردیم فکر خونه
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 سکس کلس کاندم ب   مب بگم بهش برم داشتم دوست

  میداشت

  کنم تالف   تا

 شهیم تر بد چ   همه دونستمیم اما

  گفت که اومد عمو یصدا

 رو خودمون یها حرف کمی ما نظرم به انیب هیبق تا حاال -

 !نباشه بحنر  موقع اون که میبن

 

  

#۱۲۹ 

  شد یجور  هی دلم

 صندیل رو نشستم

  بده حالم دنیفهم رمهت و ترانه

  شمیپ نشست ترمه

 ونت  ب رفت ترانه
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  خدمتم در من دییبفرما گفت مامان

 تعارف ب   یلیخ مامان که داخل ادیب شد بلند ارشیک

  گفت

 دییشما داماد بالخره ارشیک آقا دینیبش هم شما -

 کرد مکث ارشیک

  گفت مامان

  ایب هم شما جان تارا -

  داشتم بغض

 کن  یم نکارویا من با چرا بزنم داد رسش داشتم دوست

  کن  یم خورد غرورمو چرا

 بودم الل شهیهم مثل اما

  برم شدم بلند

 گفت آروم ترمه

  دهیکل مدت هی ... گهید مامانه ...تارا باش الشیخیب - 

  پادم تکون رس
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 نگفتم یت   چ

 نشستم ارشیک رو به رو مبل رو ونت  ب رفتم

  ادیم برام ب  ابرو و مچش هی نمیبش ارشیک کنار دونستمیم

  بود مزخرف   شب یلیخ شب اون

 دیکس نشون خطو کیل مامان

  بود بسته رو از ت  سمش

  ! ننداخت    عقب رو عقد

 کردن اصافه عرویس فقط بلکه

 فکر به اول و مینباش حساس جهاز لیتکم به شد قرار

 میباش تدارکش و عرویس

  هیکاف خواب اتاق هی ها بچه یبا انداخت کهیت مامان حن  

 که هیعصبان من دست از انقدر مامان همون شدینم باورم

منده داره جمع تو  کنهیم ام رسر

  بود آروم اما ارشیک

 !نبود ناراحت هم یلیخ انگار
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  بود هم با عرویس و عقد دنبال اون بالخره

  رفت    لیفام کل بالخره

 و بزنم حرف ارشیک با هم قهیدق هی من نذاشت مامان

  نیزد رو رفتونح قبال شما گفت

  همه رفت    با

 میشد تنها مامان و من

 داد نشون کار مشغول خودسو

  نکرد نگاهمم

  اتاق رفتم منم

  بستم رو در

  گفت و کرد باز رو در اومد عی    رس  اما

 به ازین که بزن حرف   شوهرت با یا خونه نیا دخت   تا -

 !نباشه بست    در

  گفتم و باشم ساکت نتونستم گهید

 در سخت اما !یدوز یم و یت  یم خودت ابر  که تو -

 !اشتبایه
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  گفت و زد خند پوز مامان

 اعتماد یادیز  بهت ، دارم قبولرو بودک اشتباه در نکهیا -

  ! داشتم

 رفت و بزنم حرف   گهید نذاشت

  خشم از شت  یب

  بود گرفته دلم

 میگوش رو اومد ارشیک جیمس

  دمیکش دراز و کنار گذاشتم گویس اما

  بود اشتباه ارشیک با عقد قبل بطهرا دونمیم

 نبود من دست واقعا اما

 شهیم یرا خود یلیخ رابطه تو ارشیک

 برد خوابم کابوس کل با

  لختم ابونیخ تو ای جمع هی تو دمیدیم خواب همس

 داستم یبد حس

 شدم داریب درد رس با
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  بود صبح ۴

  کردم باز رو ارشیک امیپ

 کارت و باغ دنبال میبر  دنبالم ادیم ده ساعت بود نوشته

 دعوت

 دمیخواب و باشه نوشتم براش

  شدم داریب مامان یصدا با

 گفت و بود رسم باال یرورس  و مانتو با

  اومده ارشیک تارا پاشپ -

 گفتم و کردم نگاهش آلود خواب

 خونه؟ اطیخ یت  م یدار  -

  گفت و ونت  ب رفت اتاق از

 امیم شما با منم ! نه -

 

  

#۱۳۰ 
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  شدینم باورم

  اومد ما با واقعا مامان

 نذاشت تنها رو ارشیک منو هم لحظه هی گهید

 میبخور  همو بازار تو بود قرار انگار

  بود من هیسا مامان روز ده کل

 بودم قبل از تر عصن  

  برم بود نشده مشاوره

س و فشار  بود رسمون رو عرویس دیخر  است 

 مینکرد دایپ کناسب بایع   چ تاالر چیه

 سالن و اطیح چون و بود شده پر بایتقر  ارشیک خونه

 و اطیح یبرا بزنن موقت سقف شد قرار داشت خوب  

  باشه همونجا عرویس

 میداشت دمانیچ و نیزاید و دکور درسته

  هویل انقدرهول داشتم یبد حس بازم اما

 بعد باشه عرویس بزار گفتم مامان به بار سه
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  شد دعوامون بار هر

 دمیخر  ساده عروس لباس هی

 داشتم دوست دار وف و دار ت   چ شهیهم

 باشه باز یلیخ جا که نبود سالن اما

 دامنش گفت    همه و محرص   میفتت  م دیبا هم مراسم قبل

 باشه جور و جمع

 میبود دهینخر  ت   چ کیل

 میبود نکرده کار کیل

 بودن اورده رو چوب   سیرسو  و خواب سیرسو 

  !بود دهینرس خچالی و ونیز یتلو  و فرش هنوز اما

 چندتا و دسن   دم سیرسو  هی فقط هم ظروف و ظرف

 میداشت لهیوس

 میبود دهینخر  باف  

 نداشت پرده یت   پا طبقه حن  

  ! بود نشده دهیچ ایسوف اتاق حن  
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  بود نشده پر هاش کشو و کمد ما خواب اتاق حن  

  بود گرفته دلم یلیخ

 کردیم هیتنب بد مامان

 شدیم جدا بدنمون از روح دادش با که مونیبچگ مثل

 واقیع هیتنب هی دهنت تو فلفل قاشق هی که موقع همون

 بود خونمون تو

 بود معربون مامانم

 یشدینم رد خطقرمزش از که وقن   تا اما

  یدیدیم مامان یرو  اون یشدیم که رد

سوندت مرگ حد رس تا تونستیم که رو اون  هتیتنب و بت 

  کنه

 شدمیم عروس خفت با داشتم که من االن مثل

  بود عایل اطیح نیاز ید درسته

 بود جا نیبهت   شگاهمیآرا

  بود متیق گرون عروسم لباس
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  اما

  دلم

  نبود خوش

 بودن تکاپو در همه

  شگاهیارا فتمت  م دیبا صبح ۷ فردا

 دنبالم ومدیم ارشیک ۱۲

 میت  بگ عکس هیآتل میبر 

 عقد برا محرص   میبر  ۶

  ! شام و عرویس مراسم یبرا خونه میبر  ۸

 ... که بعدم

  بود مونیعروس شب

  نبود زفاف شب عمال که زفاف   شب

 داد جیمس ارشیک که دمت   م مسواک داشتم

 بود نوشته هرشب مثل

؟ چه .سالم -   خت 
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 نوشتم شب هر مثل منم

؟ چه تو .ت  خ خت   .سالم -   خت 

 دمید اناق رفتم زدم مسواک

 نوشته ارشیک

سه از ! یبود گرفته یلیخ امروز -  بخاطر هنوز ای است 

 ؟ناراحن   شدن یا لهعج

 زدم پوزخند

 وار هیسا حضور از بود مشخص ارشیک درسته مدت نیا

  کالفه مامان

  بود هم خوشحال دیست  م دلش مراد به داشت چون اما

  نوشتم براش

 تینها در تو کنه؟یم فرف   برات مگه باشه کدوم که نیا -

 رو یخوایم که یکار  و یدیرس خواسن  یم که یت   چ به

 !کن  یم
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#۱۳۱ 

 .بخوره بر بهش داشتم انتظار

  بشه شایک

 بگه یت   چ

  کنم ناراحتش گفتم نویا قصد از بودم ناراحت خودم چون

 شم هیتخل دیشا میکن بحث که

 نداد جواب ارشیک اما

  گرفت حالمو ندادنش جواب نیا

  بودم نذاشته شت  یب حرف یبرا ب  جا اما

س با زور به   برد خوابم است 

 دمیدیم پرت و چرت خواب فقط صبح تا 

 تنگ ارشیک با سکس برا دلم خودم من بود نیا تیواقع

  بود شده

س باز بود گذشته رابطمون از چون اما   داشتم است 

  شدم داریب صبح
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  خوردم رو بخش ارام چهارم کی

 بخورم روز طول تو باز که بردم خودم با قرص

 شگاهیارا میبر  که دنبالم اوکد ارشیک

  !برم تنها نجارویا ستگذا بالخره مامان

 سوار رفتم چ کرد رد اسپند و قرآن و نهیا ریز  از منو

 شدم ارشیک ت   ماش

  بود حاض   نشیکاش پشت لیوسا چ عروسم اباس

 کردم سالم

 نشستم

  داد جوابمو فقط

 نزد حرف   اما

  کرد پارک میدیرس

  شد ادهیپ

  برداشت خودش لویوسا

م کرد کمک   کرد خداحافظ   و داخل بت 
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 شد گرفته قبل از شت  یب لمحا

  داشتم بغض

  کنم نگاه شدینم گویسر  گهید و شگریآرا دست ریز  نشستم

 شد تکوم  ابرو و بند

  کنه کوتاه ای کنه رنگ موهامو نذاشتم

 چون کرد کوتاه برام سبک یچت   مدل موهامو جلو فقط

 ام افهیق هوی داشتم فرق ای بود ب  باال موهام ای شهیهم

 شد رو و ریز  خودم یبرا

وع صورتمو شیآرا انیب تا بودم منتظر   کت    رسر

 کردم چک مویگوش

  بود نوشته ارشیک

 خودت لطفا .ینزد حرف باهام هیچ کشکل باز دونمینم -

 کردن جمع وقت که ختهیر  کار رسم انقدر کن ! بگو

  ندارم تورو یلوسباز 

 شکستیم داشت گلوم تو بغض

 خوندم یبعد امیپ
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 ت   نم حرف چرا فقط .شدم عصن   دیببخش بود نوشته
 .ب 

 بگم؟ چ   من ینزد حرف تو نوشتم براش

  داد جواب

 سکوت یت  گیم جبهه بگم هرچ   گفتم شبتید امیو  بعد -

 کردم

 کردم سکوت تو سکوت از منم

 فرستادم و نوشتم نویا

 نوشت ارشیک

 خوبه؟ اوضاع االن -

  کرد کوتاه موهامو جلو اره -

 جولوش؟ فقط -

  بزنه دست شتشپ به نذاشتم اره-

 اومد شگریارت و یکرد خوب نوشت ارشیک

 سخن   به و بود بلند یایخ موهام کنار گذاشتم گویسر 

  بشه ت   سنگ و مدرن ت   چ هی تا کردن کار بسته و باز مدل
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 نمیبب خودمو نذاشت

  دمیپوش لباسمم

  انداختم هم رو طالم سیرسو 

 دیکش رو نهیا رو پرده بالخره

 شدم شوک و دمید خودمو

  نبودم خودم اصال

 بود گهید تارا هی یلیخ

  بود شده دود کال صورتم تیمعصوم و تیمظلوم اون

س با  بود نیاگفتم که یت   چ ت   اول است 

  !ادیب خوشش ارشیک نکنم فکر .ادهیز  یلیخ یوا -

 گفت    و کردن نگاهم تعجب با ها شگریآرا

 ! سبکه و تیال  یلیخ -

 کردن دییتا رو گهیهمد حرف همه

 گفتم ننگرا

  ستمین خودم هیشب اما -
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  نکن   یت  تغ کن   شیارا شهیم مگه !یکرد شیارا چون -

  اضار من از

 انکار اونا از

 گفت اصیل ولیمس اخر

 دینپسند اگر ت   بب شوهرت یبرا بفرست عکس هی باشه -

 کنم عوض ت   بش

 

  

#۱۳۲ 

 بهش دادم رو میگوش

 انداخت عکس من از

 ارشیک برا فرستادم

  تمنوش رشیز 

  کنم؟ چکار ! کردن شکیل نیا منو -

  فرستادم رو اممیپ
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 خوند رو اممیپ اوشیس

 نداد جواب اما

  نوشتم

؟ کم بگم -  کت  

  زد زنگ دمید

 بود یر یتصو  تماس اما

  گفت ارشیک و دادم جواب

  خودب   شم مطمت    خواستمیم -

  گفتم تعجب با

  ه؟یچ منظورت -

  گفت و دیخند

  منتظرم ونت  ب ایب .دخت   یشد خوب -

 دمیکش نفرساحن  

  گفت شگریآرا و کرد قطع ارشیک
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 با ت   هم برا ، خوشگیل یندار  باور. هیچ مشکلت دوب  یم -

 یبت   لذت نکهیا یجا یشد خوشگل انقدر که شیآرا نیا

س کن   ذوق و  . یدیترس و گرفن   است 

 گفت و داد تکون رس همکارش

 کن  یم بکبا حساب   شوهرتو امشب یایب اسوه کمی اگر -

 دمیخند دو هر

 کردم نگاهشون فقط من اما

  نهیآ سمت برگشتم

 نمیبب قضاوت بدون رموینصو  کردم سیع

 انگار است گهید دخت   هی

 بود شده خوشگل یلیح آره

 شکیل نیا واقیع کن و منم نیا کردمیک فکر وقن   اما

  شدمیم مطضطرب ستین

 دمیکش یا خسته نفس

  ونت  ب رفتم و انداختم رو شنلم

 آورد لمویوسا اومد همراهم خانم هی
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دار یف   مینداشت شگاهیآرا جلو از یلمت 

 شد ادهیپ ارشیک

  بود کرده حاض   رو ت   ماش

 گرفت خانم اون از لیوسا و زد برف   دنمید با هاش چشم

 نمیبش کرد کمک و ت   ماش صندوق تو گذاشت

  روبست در

  سمتم دیوچرخ تینش هم خودش

  گفت و شد باز ششین

  !من به دادتت شهیم مونیپش نهیتوروبب امشب انتمام -

  دیپر  و باال ابروهام

 دیخند بلند ارشیک

 بود شده پیت خوش خودشم

  مشیک شلوار چ کت

  گلبیه کروات با دیسف اهنت  پ

  بود دوگلبیهیسف کیکوچ دهیارک هی هم بشیگ تو گل
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  بودن دیسف و گلبیه هم ت   ماش یها گل و من گل دست

 فتمگ و زدم لبخند

  یشد پیخوشت یلیخ خودتم -

  گفت و کرد روشن ت   ماش ارشیک

 پمیخوشت شهیهم من -

 دمیخند

  بود شگرهیارا با حق واقعا

 کنمیم فکر خودم مورد در چ   من

  کنهیم فکر چ   ارشیک

  ستین عادالنه اصال نیا

 باشم داشته ن  یخوشت و ب  بایز  حس دینبا چرا من

 گفت ارشیک که بودم افکار نیا غرق

 !بد نسبتا ... خت   هی راسن   -

  کردم نگاهش نگران

  گفت و نکرد پگاهم اما
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 !باشه ما شیپ قراره هم ایسوف امشب -

 

  

#۱۳۳ 

 خوردم جا

 باشه من دخت   یجا قراره و ارشهیک دخت   ایسوف درسته

  !منه عرویس شب امشب، اما

  !  داشت نگه ارشیک خود رو ایسوف شب نهمهیا

 خوابوندیم ایوفی داست میکردیم چت شب هر

 نبودش در که بود دهید تدارک ایسوف یبرا کیل امشب برا

  بخوابه راحت

 ... اونوقت

  فقط کردم سکوت

  باشه مشخص حسم بگم چ   دونستمینم

  نخوره هم بر ارشیک به
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  گفت ارشیک شد طوالب   که سکوتم

 گفت بعد اما .داره نگه رو ایسوف امشب بود قرار مامان -

 شهیم خسته باشه شیو  قراره سوف   مراسم لک تو چون

  !باشه خودمون شیپ شب

  کردم نگاه رو به رو به فقط

  شد هویل هول که مونیعروس

 خواستمیم که نشدیاون که عروسم لباس

 !چ  یه که هم تاالر

  جور اون که دهمیخر 

  میکن کامل نشد که هم جهاز

 ادیب مونیهمچ به دیبا مونیچ همه خب

 گفتم ت   هم یبرا

ه اتفاقا -  ! باشه نخودم شیپ اریهمب مراسم تو ! بهت 

  !نباشه رسمون منتش

 کرد ارشسکوتیک

 بودم ساکت منم
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  داره نگه رو بچه تونهینم شب وقن  

  داره نگه نکرده الزم مراسمم تو

  گفت آروم ارشیک

 نشد خواسن  یم که اونجور یت   چ چیه دیببخش -

  گفتم و فرستادم عقب رو اشکم و بغض

 که بشه یطور  که وهمه مونیزندگ ...ستین مهم نایا -

  میدار  دوست

 داد تکون رس ارشیک

 نگفت یت   چ

  هیآتل داخل میرفت

  میانداخت عکس یرس  هی

  عقد یبرا محرص   عقد اتاق میرفت هم بعد

 بودن دهینرس هنوز لیفام یها بزگ میدیرس وقن  

 همه از زودتر که میانداخت عکس کم انقدر ارشیک و من

 عقد اتاق میدیرس
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  کرد استفاده فرصت از عکسمون

  گرفت عقد سفره دور رو هامون عکس

سم کنارش که یا سفره   بود شده برابر صد است 

 دستت ت  بگ رو عسل ظرف گفت من به وقن  

  گفت و کرد نگاه دستم به تعجب با ارشیک

 ؟یخورد قرصتو ؟ ! لرزهیم دستت انقدر چرا -

  . نه گفتم رس تکون با

  بودم نخورده هم نهار هیاتل تو

  قرص به برسه چه

  . اورد برام اب و قرص شد بلند ارشیک

  دنیرس ایسوف پدرشو و مادر همه از اول و خوردم

  اومدن هم ارشیک یها برادر خواهر

  فتت  نم چکدومیه بغل ایسوف اما

 و من یپا به زد لگد پاش با و نشست ارشیک بغل اومد

  گفت
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 ... روب تو ... برو تو -

  گرفت درد قلبم

  هت  بگ رو جلوش خواست ارشیک

  نه گفتم عی    رس 

  گفتم و کردم نگاه ایسوف به

 عکس مینیبش نجایا قراره ب  بابا و تو و من برم؟ کجا -

 ؟ن  یبش من دامن رو یایب یخوایم.میت  بگ

 نه گفت رس تکون با

  گفتم بهشو دادم رو گلم دست

 ؟یخوایم رو گلم دست -

ق چشم   دز  هاشت 

  گفت و گرفت رو گل دست

 ! نمیبش مییبابا و تو ت   ب من -
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#۱۳۴ 

  میکرد باز جا ارشیک و من

  دنیرس ها بزرگ همه کم کم و ما ت   ب نشست ایسوف

 دنیرس همه از اخر ترمه و ترانه و مامان

  دارن نگه هارو بچه موندن ونت  ب شوهراشون

  بودن ۱ درجه خانواده و بزرگا فقط داخل

  گفت و داخل مداو  عاقد

  !ونت  ب دیبت   رو بچه اون -

  گفت عی    رس  ارشیک

مه -   ! مونهیم ... دخت 

  گفت و داد باال ب  ابرو عاقد

  که شهینم ینجور یا -

  گفت ارشیک پدر

ع تو ب  جا نشه؟ چرا -   ؟!نهینش داماد کنار بچه نوشته رسر

  کرد اخم عاقد
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  گفت و نشست

  نشه خسته نبچتو  که پس خونمیم خالصه رو خطبه -

س انقدر   بودم افتاده نفس نفس که داشتم است 

 قند و گرفت    رسمو باال تور اومدن  انایک و ترمه و ترانه

  !دنیساب

پچوع عاقد  خوندن به کرد رسر

 خودتو یت  خ به عاقبت برا گفت گوشم کنار اومد مامان

  کن دعا خواهرات

 ختیر  ناخوداگاه اشکم

  بود بیعج حس هی

  میزندگ تو بیعج ورحله هی

 و گل دست تو یها ت   نگ با داشت خوشحایل با ایسوف

  فتت  م ور ها گل ت   ب زیر  وحیسر  یها گل

 خواستم خدا از

 تجربه میزندگ تو روچ و قلن   آرامیسر  بتونم هم من کاش

  کنم
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س و ها ترس نیا از   شم خالص ها است 

وع   گفت آروم ارشیک که کردن دعا به کردم رسر

  ها شد بار سه تارا -

 لمیوک خانم عروس گهیم داره عاقد اومدم خودم به

  گفتم فکر بدون و عی    رس 

  ! بله -

 گفتم لکنت با لب ریز  و زدن دست همه

 ! هام بزرگت   اجازه با -

 بود ما شیپ انتها تا ایسوف

  ها امضا همه تا

  حلقه گذاشت    تا

  عسل خوردن تا

 بود ما ت   ب همه

  بود ما وسط نانهمچ ایسوف و گرفت    عکس اومدن همه

  هیبق با نرفت ایسوف و رفت    همه
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 عروس ت   ماش تو نشیماش صندیل رو و کرد بغلش ارشیک

  نشوند رو بچه ،

  کرد بلند کمی اهنگو یصدا و میافتاد راه

 کردم نگاه ایسوف به نهیا از

 !باشه؟ یعاد قراره تیعروس یکرد فکر خانم تارا هیو 

 ت   هم عروست ت   کاش یکرد ازدواج دار بچه مرد با وقن  

  !شهیم

  نبود بد

  بود پشت اون نبود بد چارهیب بچه اون اصال

 دخت   هی که عرویس ت   ماش و عرویس با چ   همه فقط

 داماد با داره دوست که خصوض یفضا با داره، دوست

 باشه داشته

 ت   ماش تو دلش ادم که یا بزرگساالنه خنده و شوچ   با

  داشت فرق خواستیعروسشم

  عرویس میفتت  م میپاشت میبود خانواده هی انگار

  مجلس داماد و عروس نه
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  بکنه روخواست گل دست یها گل از یکی ایسوف

 دستش تو شد پر پر گل و نتونست اما

  گلو سمت کرد پرت رو گل دست و هیگر  ریز  زد

  ختیر  بهم قبل از شت  یب و دنده رو افتاد گل

  گفت بلند شوکه ارشیک

  یکرد بود یر کا چه نیا !ایسوف -

 شد بلند ایسوف هیگر  ارشیک داد از

 کرد قطع رو اهنگ ارشیک

 گفتم و برداشتم و گل

 میگرفت رو عکسمون که ما ارشیک ستین مهم -

  ایسوف به دادم و گل دست از کردم جدا رو گل هی

  گفت من به رو و اومد بند اش هیگر 

  امینم بابا با گهید ! عرویس امیم تو با فقط -

  گفتم و دمیخند

  !ها داره شکالت بابا اما -
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 میبرس تا زدم حرف باهاش کمی

  اطیح داخل میرفت ت   ماش با

 بایتقر  بودن جمع همه

  نبودن ادیز  مهمونامون

  بود سده نیزاید خوب اطیح

  اومد اسپند با مامان

ویک و من دست اپمد ایسوف  با وسطوون و گرفت اررسر

  داخل میرفت ذوق

داریف   مت  بگ رو ارشیک بازو دکر  اشاره لمت 

 ت   نکن ول دستمو کرد لج ایسوف اما

 

  

#۱۳۵ 

  نبود مهم برام چ  یه واقعا گهید

  گفتم و زدم لبخند ت   هم برا
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  خوبه ینجور یهم -

  شده عصن   بود مشخص ارشیک

  ارهیب در رو ایسوف اشک نداشتم دوست

 گفتم عی    رس  ت   براهم

  میگرفت عکس کیل که ما -

  داد ونت  ب خسته نفسشو

  اونا شیپ رفت دییدو  ایسوف ها بچه بهونه به و اومد ترمه

 کنه سیع ومدین نفر هی ارشیک خانواده از برام بود بیعج

  هت  بگ رو بچه نیا

 برادرش نه !!خواهرش نه مادرش نه

  مینشست و میکرد کیعل سالم همه با میرفت

  گفت و اومد ایسوف با ارشیک مادر

 ادیب رسش ب  بال وقت هی بره ااونج . باشه شتونیپ بچه -

 شهیم عزا مجلس

  گفت برگشت شامچیک قشنگ ارشیک
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  گهید ت   باش مواظبش ؟ یا چکاره شما پس -

  گفت و کرد اخم ارشیک مادر

  بچه پرستار نه دامادم مادر -

 رفت قهر حالت به حرف نیا با

  گفتم شوکه

  شده؟ ینجور یا مامانت چرا -

 گفت اروم ارشیک

  گهید هیچ دشوندر  دونمیم -

  هیچ خب -

 رو بود نشسته نمونیب که ایسوف یموها یت   پا ارشیک

  گفت و کرد نوازش

 برات گمیم بعد -

  دادن تکون رس

  گذاشت اهنگ ارکست  

 کرد بغل رو ایسوف نباریا اومد ترانه

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 میبرقص بود قرار نفرهدو ما

 بودم بلد دنیرقص درسته

  بودم دهیرقص جمیع تو عمرم کل تو بار ۳ کال دیشا اما

 گرفت دستمو ارشیک

  وسط میرفت

  بود ب  ایرو  گل یا اهنگ

  بود شده عرق سیخ دستم

 گفتم اروم

  اصال مینرقص الیخیب -

 وسط برد منو کمرمورو گذاشتدستشو ارشیک اما

 میستادیا وسط

  کرد نگاهم منتظر ارشیک

 بدنم هستم داخلش که ن  یموقعبه حس با لحظه هر

 شدیم سست شت  یب

  جلو اومد ارسیبودک کرده عرق کفشمم داخل پام حن  
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 بودم مهمونا به پشت

  گفت گوشم کنار

  میبرقص تانگو یخوایم -

  آره دادم تکون رس

  گرفت کمرمو

  اش شونه رو گذاشتم دستمو منو

  کنم فکر ارشیک عطر به کردم یعی و گرفتم نفس

  نکنم نگاه ارشیک گلو ریز  جز هم ب  جا به

  شد عوض آهنگ میدیرقص هک کمی

 تر اروم حالم کیل رقص و دادن شاباش با و اومدن هیبق

  شد

 نشست    همه و شد تمام اهنگ

 میداشت رقص و آهنگ رب  ع بک حد در فقط

 میبخور  شام ما تا داشت نگه ترمه رو ایسوف و اوردن شام

 نت  بگ لمیف و
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 گرفتم جون کمی شام با و بودم گرسنه واقعا

 ما شیپ داوم ایسوف اخرش

  اومد یم خوابش

 داشت رو ارشیک لج

 ایسوف سمت ومدین اصال ارشیک مادر

  کنه خواب رو ایوفی تونهیم دونستمیم اونم نکهیا با

  ارشیک بغل نشست اومد ایسوف

 خداحافظ   هیهد بعد هرکس و دادن هیهد اومدن مهمونا

 فتت  م و کردیم هم

 بودن رفته همه بایتقر  ۱۱ ساعت

  بود کالفه تینها ب   ایسوف

  بودن مونده ارشیک یها برادر خواهر

  عمو زن و عمو

  شوهرشون و خواهرام و من مامان
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 تو میبر  بعد کنه قربوب   پامون ریز  آورد رو نفر هی عمو

  خونه

  نکنه اطیح تو گفت ارشیک

 . ابونیخ تو بردن

 زدن گوسفندو گردن جوب لب

  داد بهم یبد تهوع حالت صحنه نیا دنید

  تو رفتم شدم رد خون رو زا زود

  و شد رد بغلش تو ایسوف با ارشیک

  داخل میرفت

  ارمیم باال دارم گفتم ارشیک به

  تو برو کرد اشاره

 خونه سمت دمییدو  فقط کیس از خداحافظ   بدون

 

  

#۱۳۶  
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  نبود بزرگ و پف یلیخ عروسم اباس نکهیا با

  سیرسو  به برسونم خودمو تا اما

  دمیدرو مرگ قشنگ

  بدوئم ذاشتینم ها صندیل و اطیح

 زدم عوق سیرسو  به دمیرس

  آوردم باال رو شام کل

  خی بود شده تنم

  روم بود نشسته هم رسد عرق

  اومد مامان یصدا

  ؟خوب   ؟ تارا -

  رسم پشت اومد

  گفت و کرد نگاهم

  خودت با یکرد چکار ت   بب باز بابا یا -

  ونت  ب رفت زود

  کردم نگاه نهیآ تو خودم به مامان حرف از
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  بود ختهیر  شمیارا

 نکت    وحشت ارشیک کردم مرتب صورتمو کمی دستمال با

  ونت  ب رفتم و

  گفت و بهم داد قند آب مامان

 تا دو . کردن خداحافظ   فقط ارشیک با نایا عموت -

  رفت    و شد بد حالش باز که عروسمون انداخت    هم کهیت

  نگفتم چ  یه

تمو مامان   گفت و دیبوس صت 

م؟ من رو ایسوف -  بت 

  مبل رو نشستم و نه گفتم رس تکون با

  خونه تو اومد هم ارشیک

  بود بغلش تو ایسوف

 حرف نجایا باال میبر  که لج و ارشیک کردن دور دستش

 نزن

 بخوابونش برو زدم لب

  رفت و داد تکون یرس 
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  گفت و نشست کنارم مامان

 .نداشتم تاررف نیا انتظار .عمو زن و عمو از اصال -

 رو بچه خودشون به ندادن تکون هم هاش برادر خواهر

  !نت  بگ

  فتت  م جیگ رسم

  نداشتم حوصله

 دیپرس مامان

 ه؟یچ هیقض یدینفهم -

 نشد بحثتون شما ...گهیم بعد گفت ارشیک -

 میانداختجلو عرویس که شب اون بعد از -گفت مامان

 خودم ردوبا من . گرفت خت   نه زد زنگ نه من به گهید

  برا زدمزنگ
 

  ها هماهنیک

 گفتم و دمیکش یا خسته نفس

 !شد ناراحت دیشا -

  گفت و زد پوزخند مامان

 گرفتم پرسشو مچ شد ناراحت آره -
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  باال دادم ابرو

  گفت و شد بلند مامان اما

 .بزن زنگ داشن   یکار  . برم من . درن جلو ترمه و ترانه -

  منتظرتونم نهار

  مریس گفتم لب ریز 

 . خایل سالن تو موندم من و رفت مامان

 نداشتم نا

 داشتم ضعف

  خوردم رو قند آب

  در جلو رفتم

 کردم نگاه اطیح به

 حال در ها خدماب   از نفر دو و خایل یها صندیل و ت   م

  بودن اطیح کردن جمع

 خوردم کامل رو قند اب

  باال رفتم ها پله از اروم
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 راهش خودش اتاق تو داشت و بود ارشیک بغل تو ایسوف

دیم  ت 

  بود داریب ایسوف

  کرد یبا یبا من با

  من سمت برگشت ارشیک و بهش زدم لبخند

 کرد نگاهم ناراحت

 دیببخش زد لب

  خودمون اتاق داخل رفتم و ستین مهم گفتم

 نشستم تخت رو

  گهید مهیعروس شب

  ادیب میچ همه به دیبا میچ همه

  کردم نگاه خودم به نهیآ تو

 انقدر گرفتم دار رادیا دخت   گفت خودش با البد عمو زن

  مت  بگ حالشو بزار .بدم هم حال بهش

 زدم پوزخند
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 گرفت حالمو خوب هم حساب  

  کرد پشتموخایل مادرم وقن  

  برد ابزومو

  کرد هویل هول رو عرویس

 انتظاره چه شوهر خانواده و کادرشوهر از

  ! ذاشن  یم گریج رو دندون . من مادر خب

 شد؟ینم

 ختیر  اسکم فکر نیا با

 . بگم مامان به نارویا نداشتم زبونم

 نشستم شیارا ت   مجلو و شدم بلند

وع کن پاک ت  ش با  .شمیآرا کردن پاک به کردم رسر

  شد پاک شمیآرا

  نشد ارشیک از یخت   اما

 اومد ارشیک که کردمیم باز داشتم هامم مو
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#۱۳۷ 

 دمشید نهیآ تو از

 بود داده هیتم در قاب تو

  نهیس به دست

  بود من به هت  خ

  وقته یلیخ ای اومده تازه دونستمینم

 گفتم و کردم نگاهش فقط

 کردن؟ ینجور یا چرا -

 داد تکون یرس  تاسف با ارشیک

  گفت و تو اومد

 تارا با دیبا داشت    اضار یلیخ اول ! موندم خودمم -

 یه شدم کند عالقه بهت خودم که بعد . کن   ازدواج

  ! ودشونوخ دنیکش عقب

 ستادیا پشتم
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  داد کنار ام شونه رو از موهامو

وع آروم  اسمیل بدن کردن باز به کرد رسر

  نهیا تو از من به نه بود من بدن به نگاهش

 داد ادامه

 و نداره تحمل انگار پرستون گفت و زد زنگ که مادرت -

 چند خونتون تو شب اون ، خورد بر مامان به یلیخ ، نایا

میاومد ، خورد بر بهشون نایا ، من به دیتوپ مامانت بار

  ینداد جواب چرا که دنیتوپ  من به خونه

  کرد باز کامل لباسمو کردمپشت نگاه ارشیک به هنگ

  گفت و دیکش فقراتم ستون رو دستشو

 نهیا االن گفت    اونام .فقط بره شه تکوم دیبزار  گفتم من -

  بشن چ   ازدواج بعد شدن رو پر و رفتارشون

 گفتم ت   ه شوکه

  وگفت کرد نگاهم ارشیک

 عرویس بگو اصال گفت مامان اما بود تر نرم بابا -

 !سن  ین من پرس وگرنه !کنسله
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 موند باز دهنم

  گفت و داد تکون یرس  ارشیک

 هر ، روز هر اما .شد آروم تا غر و دعوا و بحث کیل -

 مت  گیم رو تو طرف من کنهیم حس .داشت لمیف هی روز

  ! هکنیم لج شت  یب

 کردم بغض

  کرد یکار  هی مامان

  بکشم دیبا من فقط دردشو که

  چ   بخاطر اونم

  !نبود جرم که یت   چ

  ختیر  اراده ب   اشکم

  گفت و کرد اخم ارشیک

  مییدوتا خودمون .شد تموم گهید . تارا نکن هیگر  -

 دستمو ارشیک و ادیب بند اشکم تا بستم هامو چشم

  کرد بلندم و گرفت

 کرد جدا تنم از اهنموت  پ ارشیک و شدم بلند هبست چشم با

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 شد جمع پام دور و یت   پا افتاد اهنمت  پ

  بودم ارشیک یرو  به رو لخت تنه باال با و نداشتم ت   سوت

 کردم باز هامو چشم

  نبود بدنم رو نگاهش

  بود هام چشم به نگاهش

  گفت گوشم تو و بغلش تو دیکش منو

 اما ، داشن   وستد که نشد یطور  یت   چ چیه دونمیم -

  کنمیم اش ادامه برا مویسع تمام

 شد گرم ارشیک حرف از دلم

  اما

 افتاد راه باز اشکم

  دیبوس کردنمو ارشیک

 ام چونه ریز  ارشیک و کردن کج کن   رسمو اش بوسه از

 دیبوس رو

 شد فعال بدنم رو دستش و زد لبم کینزد رو یبعد بوسه
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 کردیم داریب بدنمو هاش بوسه

 میبود رابطه تنگ دل خودمم

وع  عقب و ارشیک لباس یها دکمه کردن باز به کردم رسر

  تخت سمت میرفت عقب

 دیبوس لبمو ارشیک و کردم باز اهنشوت  پ

 ایسوف هیگر  یصدا که بود نشده قیعم بوسمون هنوز

 شد بلند

 حرص با نفسشو ارشیک و میشد جدا هم از شوکه دو هر

 رفت ونت  ب اتاق از و داد ونت  ب

 

  

#۱۳۸ 

  شده چ   بفهمم تا بودم ستادهیا شوکه لحظه چند

  ایخدا

  چرا؟

 ؟کن  یم ام هیتنب یدار 
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  چرا؟ اما

  تخت رو نشستم

  کردم نگاه نهیا تو خودم به

  گهید نهیهم دار بچه مرد با ازدواج

 نشه؟ مزاحمت کیس بیسر  ملکه قراره یکرد فکر پس

 ت  نخ

  شهیم وعرسر  بچه بشور و بخور ، بپوش بشور تازه فردا از

 بستم هامو چشم

 افتادم دام تو کردمیم حس

 کردم اشتباه کردمیم حس

 بودم شده واردش که بود رایه نیا بود هرچ   اما

 . نداشت فرار راه گهید

  بود شده رسدم

  نبود ارشیک از یخت  

 شدن جمع خودم تو و پتو ریز  رفتم
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  نکنم هیگر  گرفتم خودمو جلو

 نداره یا دهیفا که هیگر 

 مسلما رو ایبعض دل که اش کرده پف یها شمچ جز

 کنهیم خنک

  . میبود عمو دار ممنون بابا فوت بعد از شهیهم ما

  مینزد حرف نظرشون برابر در وقت چیه

  !نداشت    مامان برخورد نیا انتظار ت   هم برا

 فتت  م و اومد یم مقرص و فکر و احتمال هزار رسم تو

 دایب ارشیک تا بود در به منتظر نگاهم

  برد خوابم که کرد رید انقدر اما

  شدم اریهوش تخت تکون با یدار یب و خواب تو

  شد دهیکش بدنم رو ارشیک دست

  بود رسد دستش

 دستش رسما بخاطر بزنه دست بهم نداشتم دوست

  بده ادامه داشتم هم دوست اما
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د رو ام نهیس ارشیک   فرسر

 روم اومد دیچرخ

  شد ام نهیس و گردنم مشغول

  لخته شدم متوجه شد دهیکش بدنم به بدنش

 پام ت   ب برد دستشو

  کرد باز پامو

  دیکش دست کیم واژنمو

  بودم تر لکسیر  انگار خواب تو

  دادیم نشون واکنش شت  یب بدنم

  گفت گوشم کنار ارشیک

  ؟یا آماده -

 هوم گفتم فقط

 مسلما.فتهیب اتفاق کردمیم فکر که نبود عرویس شب نیا

 داشتم انتظارشو که بودن یا رابطه نمیا

 نداشتم مقاومت حوصله اما
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  !ستمین آماده نه بگم مثال

 ؟چ   بعدش

  شه؟یم عوض گذشته از یت   چ بندازم راه بحث هی

 نیا تو منم بدن و شهیم داریب ایسوف دوباره احتماال فقط

  کشهیم عذاب نصفه حال

  پام ت   ب اومد ارشیک

  واژنم رو کردم حس رو آلتش

 گذشت هنمذ از لحظه هی

  مینداشت رابطه مدت نیا

  باشه دردناک دوباره نکنه

  فکر نیا گذشت    با اما

 که یدرد همون و کرد واردم خودشو هم ارشیک

سیم   گرفت وجودمو کل دمیت 

 ارشیک بازو به زدم چنگ و گفتم درد از ن  یه

 نشه داریب ایسوف که نزدم غیج
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دم دندونامو انگقدر اما  گرفت درد فکم که فرسر

  کرد مکث ارشیک

 برد عقب رو رسش

  گفت نگران و کرد نگاهم

  ؟یدار  درد -

 کردم نگاهش خمار

  آره دادم تکون رس

  ونت  ب دیکش خودشو آروم

 شد لکسیر  بدنم و گرفتم نفس

  گفت ارشیک

  دوباره؟ بزارم

 پامنشست ت   ب ارشیک و کردم جمع کمی پاهامو

 گرفت پاهامو مچ

  گفت و کرد جمع دلم تو

  شه کمت   دردش ینجور یا کنم فکر -
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 باشه دادم تکون رس

  کرد واردم خودشو دوباره

  بود شده کمت   واقعا درد

  گفت و دیکش عقب خودشو ارشیک هوی اما

  رفت ادمی کاندوم لعنن   -

  کنار رفت روم از

 دوباره که برداره کاندوم کتش بیج از تا کمد سمت رفت

 !!! شد بلند ایسوف هیگر  یصدا

 

  

#۱۳۹ 

 کردم نگاه ارشیک به

 کردم نگاه خودمم به

 و کرد ول وسطش بشه که مینبود حایل تو چکدومیه ما

 رفت
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  اما

  ؟چ   بچه هیگر 

 نکرد توجه ارشیک

  کرد بازش سمتم ومدیم که حایل در و برداشت رو کاندم

 گفتم نگران

  ایسوف شیپ برو -

 گفت و دیکش رو کاندم

  شهینم شیت   چ هیگر  کمی با -

 کرد وارد دوباره خودسو و من یپا ت   ب اومد حرف نیا با

 شدینم شیت   چ هیگر  کمی با درسته

 لکسیر  میتونیم ما کنهیم هیگر  داره بچه وقن   مگه اما

 م؟یبت   لذت و میباش

  شد قطع زود ایسوف هیگر 

  داد ادامه ارشیک

  نبود خوب حسم
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  دیرس اوج به زود بدنم اما

  ونت  ب دیکش و کرد خایل داخلم خودشو هم ارشیک

 رو شلوارکش فقط و انداخت دور رو شده پر کاندم

  دیپوش

  ونت  ب رفت و من رو داد پتو

 برداشتم دستمال شدم خم خودم

  کردم ت   تم خودمو

  پتو ریز  رفتم دوباره

 بخوابه ارشیک شیپ بود کرده عادت ایسوف

  بود شده خواب بد ت   هم برا

 بودم داریب و خواب

  برگشت ارشیک

 پشت از کرد بغلم

  دیبوس موهامو

 گفت گوشم تو منو یپا رو انداخت پاشو
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 ... خوامیم معذرت -

 نگفتم یت   چ

 خواستیم خواب دلم فقط

 برد خوابم دوباره

 .میدیخواب حال همون تو صبح تا دو هر

  شدم داریب فونیآ زنگ یصدا با

 نبود شمیپ ارشیک

  بود بسته اتاق در

 اومد یم صدا و رس ونت  ب از

  ونت  ب رفتم دمیپوش شلوار و بلوز هی شدم بلند دزو 

 مدل همچنان کساتوریف و تافت حجم بخاطر موهامجلو

 رسم پشت دادم تاب نشوییپا و بود مونده قال

 بود خایل هم ایسوف اتاق

 نداشتم عادت عظمت نیا با خونه به

 یت   پا رفتم ها پله از
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 نهیبیم کارتون داره ایسوف دمید

 فلکسه کورن کاسه هی هم جلوس

 گفت دید منو تا

 مینیبب کارتون شمیپ ایب -

  بودم نشده یمیصم ایسوف با اصال مدت نیا من

  ذوقش تو بخوره امیم بعدا بگم دمیترس

  باشه گفتم

 کردم نگاه پنجره به و نشستم کنارش رفتم

  بود اطیح تو ارشیک

دنیم هارو صندیل ت   م داشت    داخل بود اومده سانین  ت 

  کردم اهنگ ساعت به

  بود صبح ده

 نشست بغلم تو اومد ایسوف

  کردم بغلش منم

 کنارمون اوردم رو کاسه
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  برداشت رو کاسه ایسوف

  گفت و گذاشت خودش پا رو

  !مامانیم تو گفت زیعز  -

 دیپر  باال ابروهام

  گفتم و دادم تکون رس اما

  ... اره -

 کرد نگاهم

 گفت که کردم نوازش موهاشو

 !هست دیل مامان اسمش . دارم مامان خودم من -

 

  

#۱۴۰ 

 خوردم جا یلیخ ایسوف حرف نیا از

 بگم چ   دیبا واقعا دونستمینم من

 گفتم گیم در رس با
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 دیل مامان وقت هر .هستم کنارش منم ... دونمیم -

  ستین

  گفت و زد لبخند

  دیل مامان شیپ میبر  قراره ما -

 گفتم و دادم تکون رس

  آره -

  گفت و کرد نگاه ونیز یتلو  به ایسوف

 خوامیم ت  ش -

 باشه گفتم و مبل رو نشوندمش

خونه تو رفتم  آشت  

  بود پاکن   ت  ش چندتا بودو دهیخر  ت  ش ایسوف یبرا ارشیک

 بود گاز رو هم یکت  

  بود گذاشته یچا کردم چک

 گفتم بهش و بردم رو ایسوف ت  ش

 کنم؟ مروین برات یخور یم مرغ تخم -
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 نه گفت رس تکون با

 دمیپرس

 صبحانه؟ یخور یم چ   -

 گفت و گرفت من از ت  ش

 ت  ش -

خونه تو برگشتم و دادم تکون رس   آشت  

 کردم درست مروین دوتا

  تو اومد ارشیک که گذاشتم هم ت  پن

 گفت و کرد نگاه ایسوف به

 ؟ یآورد کجا از ت  ش -

 گفت و کرد نگاه من به ایسوف

 ! داد من به تارا مامان -

 ! دیپر  باال ابروهام

  من سمت برگشت تعجب با هم ارشیک

 گفتم دادمو تکون آرویم دست براش
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 سالم -

 گفت و زد یلبخند

  ؟ یشد داریب گ ...ت  ش بخاطر مریس.سالم -

  گفتم و ختمیر  یچا

 میبخور  صبحانه ایب ...تازه -

 گفت و کرد نگاه سفره به

ن لویوسا اومدن صبح رس از ...مریس -  داریب ارمیسوف .بت 

  بخواب   شت  یب بذارم گفتم .کردن

 گفتم و زدم لبخند

 ! اونجا میبر  گفت مامانم نهار . مریس -

  میبر  بعد میت  بگ دوش هی ...ادمهی -

 دیپرس ارشیک و دادم تکون رس

 ؟ گفت نویا جوش خود ای مامان بگه بهت گفن   بهش تو -

 فیتعر  رو مکالممون ارشیک یبرا و کردم نگاه ایسوف به

 کردم
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  گفت و داد تکون یرس  ارشیک

 جلو بعد ...بچه جلو نگونارویا کردم دیتاک مامان به -

 زهیت  م زهر شت  یب !شهیم حساس اون گهیم دالرا

 گفتم آروم

  میکرد ازدواج گهید که ما -

 کرد نگاهم ارشیک

  گفت و بود خسته هاش چشم

 کنه زهر تونهیم که مونویزندگ اما میکرد ازدواج -

 دادم جواب رسب  ع

  تونهینم اون ینذار  تو  ...ارشیک یبگذار  دینبا تو -

 داد تکون رس ارشیک

وع رو صبحانه  میکرد رسر

 اومد وسطش ایسوف

  نشست ارشیک پا رو

 خورد ت  پن نون کمی
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  ! خورد لقمه هی هم مروین

  اطیح تو میبر  که اضار و شد بلند

 گفت ارشیک

  میت  م بعد میکن جمع رو صبحانه ت   م سایوا -

  میبر  که دیکش رو ارشیک دست ایسوف

  بشه یمیصم من با که کنم استفاده فرصت از گفتم

 گفتم ت   هم برا

 ؟ ایسوف میبر  تو و من یخوایم -

  گفت و کرد اخم ایسوف

  . برم بابام با ! نه -

 دیکش رو ارشیک دست

 گفتم و کردم نگاه ارشیک به

  کنمیم جمع من دیبر  شما -

  گفت و کرد اخم ارشیک اما

  اول روز از ینجور یا شهینم -
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 گفت و ایسوف جلو زد زانو

 اطیح تو میبر  هم با بعد میکن جمع رو صبحانه هم با ایب -

 کار اش هیگر  به توجه بدون ارشیک و هیگر  ریز  زد ایسوف

 کرد رو خودش

 

  

#۱۴۱ 

 نداشتم رو ایسوف کردن هیگر  دل واقعا

 گفتم و شدم خم

 ؟ کن بغل یایم -

 بغلم اومد بود شده دیام ان ارشیک از که ایسوف

 کردم بلندش

ه ارشیک به  ونت  ب مت  م زدم اشت 

  اطیح تو بردم ارویسوف و داد تکون رس

 یت   پا بزارمش گفت که دادم دورش باغچه شیپ کمی
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وع و یت   پا گذاشتمش  نرده و خاک و ها گل با یباز  به رسر

 شد

  نگفتم یت   چ بهش منم

  کنارش شدم خم

  گفتم و دادم نشون شبه رو رز گل رو کفشدوزک

  کفشدوزک ت   بب ایسوف یوا -

 کرد ذوق ایسوف

 انگشتم رو گرفتم دوزک کفش

 آورد رو انگشتش اونم

  گرفت رو کفشدوزک

  کردیم جاش به جا هاش انگشت رو ذوق با

 کرد ورواز هوی کفشدوزکه

  کرد ذوق کیل ایسوف و میکرد یبا یبا باهاش

 .اطیح کیکوچ حوض کنار رفت

گ توش شبید  بودن ختهیر  گلت 
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گ با ایسوف  شد گرم رس هاگلت 

  خونه سمت برگشتم

  نبود ارشیک از یخت  

گ ایوفی با کمی  میکرد شکار گلت 

 کردم چک گویسر 

  بود رب  ع و ۱۱

  گفتم ایسوف به

 مهموب   میبر  میخوایم میبپوش لباس خونه میبر  -

  خونه سمت به من با اومد کرد ذوق اونم

 بودن اومده عرویس یبرا همه رشایک خواهر و خا داداش

  رانیا

 هم دور اونجا میبر  هم ما بگه ارشیک کادرداستم انتطار

 باشن

 نزد تعارف   چیه اما

 پا کنو ها حاال حاال هم کرد فیتعر  ارشیک که یت   چ با

  نکنه گشا
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  تو میرفت

  نبود یت   پا طبقه ارشیک

 دمیشن رو ارشیک یصدا که باال طبقه میرفت ایسوف با

  دت   م داد بلند گویسر  پشت تداش

 بچه ، دارم سکسمم ، دارم زنمم من ؟! چه تو به ...آره -

  ! چه تو به ! دارم امم

  خوردم جا

 باال برم دونستمینم

  یت   پا برگردم ای

 گفت ایسوف

 نهت   م حرف گ با بابا -

  یلیخ نبود بلند صداش

  دیشن ارشیک انگار اما

 گفتم و شد قطع کرفش چون
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 شد تموم بابات کرف هروقت یت   پا برم .زمیعز  تلفن با -

  باال میت  م

 گفت و ها پله باال اومد ارشیک اما

  میبر  ت  بگ دوش ایب ...شد تموم حرفم -

  کردم نگاه سشیخ یموها به و دادم تکون رس

 و نبود کار در یا نفره دو حمام ایسوف وجود با درست

 بودم اطیح تو ایسوف با من تا کرد درسن   کار ارشیک

 گرفت دوش

  داشت یبد حس هی اما

 خواستم خودم

 داره بچه بودم اگاه

 نگه مادرش رو عرویس شب هی کردمیم فکر واقعا اما

  !دارهیم

 تواقع اساس بر تویزندگ دینبا چوقتیه گنیم وقن   واقعا

 نهیهم یبت  جلو گرانید از

 !ندارن نگه دیشا ینکرد فکر نیا به بار هی چرا
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 تارا خودب   مقرص

  خودت فقط

 دادم ونت  ب خسته نفسمو

  اتاقمون سمت رفتم و ارشیک به دادم رو ایسوف دست

 کرد صدام رسم پشت از ارشیک

  تارا -

  ه؟یچ دادم تکون رس و انداختم بهش نگایه مین

  دیچرخ هام چشم تو نگاهش

  بگه خوادیم چ   بود مردد انگار

 گفتم و سمتش برگشتم کامل

  ارش؟یک شده چ   -

  گفت و خاروند رو ردنشگ پشت

 عقب بندازم خوامیم رو رفتنمون آلمان کمی -

 دیپر  باال ابروهام

 برم دیبا دیکن عجله کشت مارو
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  عقب بندازه خوادیم حاال

 گفتم مشکوک

 ؟ شده چ   -

  گفت و کرد اشاره ایسوف به چشم با

  گمیم برات -

  اتاق تو رفتم و دادم تکون رس

  ایخدا

 دادم وا میگزند  تو دارم قبول من

  نکن امتحان شت  یب سخن   و دردرس با منو خدا تورو اما

 دردرس ب   و آروم ت   روت هی وارد کنم ازدواج کردم فکر من

 .شمیم

 ... چالشه انگار همش اما

 برداشتم لباس

  حمام تو رفتم

  کردم باز رو در
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  خوردم جا وان دنید با

  آب از بود پر

  بود روشن شمع دورش

  بود ختهیر  رسخ لگ برگ هم روش

  بود نوشته حمام نهیا رو

 !!! برسونم خودمو تا بده لفت کمی

 

  

#۱۴۲ 

 کردم هنگ

  باشه کرده یکار  ت   چن ارشیک نداشتم انتظار اصال

سم ونت  ب برم برگردم خواستم   !یکرد تو بت 

 سادمیوا اما

  خب

  گهید ارشهیک کار
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 ! من یبرا

 کرده کارو نیا باشه اومده ونت  ب از یکی یدار  انتظار

 !باشه؟

  شدم لخت و دمیکش قیعم نفس

 کنه گرم رس رو ایسوف خواستیم چطور ارشیک دونمینم

  من شیپ حمام تو ادیب که

  بودم خوشحال بود هرچ   اما

 ادیب نتونه اگه حن  

 کرده رو تالشش حداقل چون

 آب ریز  بردم رسمم چسب دل و بود گرم . وان داخل رفتم

 کردم مکث لحظه چند و

  آب ریز  بود خوب   حس

 ونت  ب اومدم آب از بار چند

  آب ریز  برگشتم دوباره

  بستم هامو چشم و وان لبه به دادم هیتک رسمو

  کردم باز رو هام چشم هام شونه به خنک یهوا حس با
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  بود درجلو ارشیک

 گفتم و کردم نگاهش

  دیچسب یلیخ مریس -

  زد لبخند

  گفت و شمیپ اومد

 . گرمه رس تبلتش با ایسوف .شم ملحق بهت خواستمیم -

  !منتظرن گفت زدزنگ مامانت اما

  دیچرخ بدنم رو نگاهش

  گفت و دیکش قیعم نفس

 کنه فرق یلیخ شه رید رب  ع هی نکنم فکر البته -

 گفتم و دمیخند

 ؟ رب  ع هی مطمئن   -

  زد طوب  یش لبخند

  شد هم
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 ام نهیس و آب ریز  برد رو دستش زمان هم و دیبوس لبمو

  کرد لمس رو

  بودم گرم آب تو من

  بود شیآت کوره ارشیک دست انگار اما

 کرفت گاز لبمو

 تو شیگوش که داد فشار هم رو ام نهیسنوک زمان هم

  خورد زنگ بشیج

  دیکش آه

 برد عقب رو رسش

  گفت و کرد نگاه گویسر  به

  ... بدم جواب دیبا ... آلمانه دانشگاه از -

  دادم تکون رس

  ونت  ب فتر  ارشیک

وع منم   موهام شست    به کردم رسر

  فتت  نم موهام تافت

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 ارشیک از یخت   دمید وقن   و شستم دست چند کالفه

 ونت  ب رفتم و شستم خودمو ستین

 بود گویسر  پشت هنوز ارشیک

 دت   م حرف آلماب   داشت

 تبلت رسگرم هم ایسوف

 کردن نگاه من به دو هر

  گفت و زد لبخند ایسوف

  ت   بب کارتون ایب -

  گفتم و دادم تکون رس

  امیم االن -

  نگفت یت   چ و زد یمحو  لبخند اما ارشیک

 و ارشیک به کردم وشت بود تنم حوله که نطوریهم

  دمیپوش رو رمیز  لباس ایسوف

 ایسوف که بپوشم لباس تا کنار گذاشتم رو حوله بعد

  گفت

 !شده بو پشتت ... تارا -
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#۱۴۳ 

  نهیآ تو کردم نگاه پشتم به

  بود کبود کمرم طرف دو

 کردم نگاه ارشیک هی حال ت   هم تو نهیآ تو از

  دیخند و داد لمیتحو  چشمیک

 چرخوندم چشم

  گفتم ایسوف به رو

  نتیکاب به خورد نبود حواسم -

 دمیپوش هامو لباس

 گفت ایسوف

 داره درد -

 گفتم و دمیکش برس موهامو

  . زمیعز  نه -
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  بافتم سیخ همونطور موهامو

 گفت و شد تموم حرفش شار یک

 مونده؟ کارت یلیخ تو .میحاض   ایسوف و من -

 زدم کرم فقط صورتمو

  گهید بود مامانم خونه

 . ام آماده گفتم دادمو تکون یرس 

 رسخاب   یها خال خال با دیسف رب  ع سه ت   است بلوز هی

  بودم دهیپوش

 رسخاب   شلوار با

 میزد شار یک با و  دمیپوش رو میمشک مانتو و رسخاب   شال

  ونت  ب

 نشسنه صندیل رو که گرفت بهونه کمی ایسوف ت  مس تو

  نهیبش دیبا داشت اضار ارشیک اما

  گفت و نشست پام رو ارشیک دستش شد آروم که ایسوف

ان رو وان دیبا امشب -   کنم جت 

 گفتم و زدم لبخند
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  ادهیز  وقت -

 گفتم و کرد نگاهم مشکوک

 آلمان میبر  تر رید احتماال گفن   خودت -

 گفت و داد تکون یرس 

 .شده رواب   االن شه آروم دالرا که میبر  تر رید خوامیم -

 !یت  بگ ادی آلماب   کمی هم تو .کنه عادت بهت هم ایسوف

 شب هر . امیم تر رید ماه کی کردم اعالم دانشگاه به االن

  کنم کار باهات آلماب   دیبا

  گفتم و دادم تکون رس

  دمیم یحضور  رو امتحانام منم ینجو یا خوبه

 داد تکون رس ارشیک

  بودم شده اروم کمی

  امیب بر لیمسا پس از بتونم دیشا کردمیم حس

 . ما خونه میدیرس

  بودن هم خواهرام ، تو میرفت

 داد رو بود گرفته مامانم برا که یا هیهد ارشیک
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  میخورد نهار

  گذشت عرویس صحبت و حرف با هم دور

  نایا ترمه ت   ماش برا گاهت  عمت رفت    ترانه و ترمه شوهر

  میبر  هم ما که کرد نگاه من به ارشیک 

  بگم یت   چ من نکهیا قبل اما

  گفت مامان

 میبزن حرف راحت کمی شده خودموب   جمع که حاال -

خونه تو رفت عی    رس  ترانه  کرد گرم رس خودشو آشت  

 ها بچه شیپ من اتاق رفت هم ترمه

 که بزنه خوادیم دار هیحاش خرف مامان باز زدم حدس

 شدن یمتوار  دوتا اون

 باشه ت  خ گفت ارشیک

 کرد نگاه من به

 هیچ هیقض گمی من بود منتظر انگار

  گفت مامان و دونمینم گفتم شونه تکون با من اما
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 به شما .میکرد صحبت شما منو اما ... گذشت که ت  خ -

م برا یداد قول من  شب هی اونوقت !ینذار  کم دخت 

 به !بود بغلتون بچه مراسم کل !دیاشتند بچه ب   عرویس

 شما عرویس تا بود بچه تولد داداشم قول

 دمیگز  لب

  بود درست مامان حرف اخه

  بود خودش یلجباز  و لج نیا مقرص که بود نیا مشکل اما

  کرد سکوت ارشیک

 شد هت  خ جلوش ت   م به

  گفت مامان

 ... اما !کرده لج بچه ای هیاتفاق نه بگم خواستم یه من -

 ایدن رس اون از هات برادر و خواهر شهیم باورش گ

 !نکردن بغل رو ات بچه هی بعد باشن تیعروس اومدن

 ست؟ین بهت   میباش راست رو خب هیچ هیقض

  کرد سکوت مامان

 کرد سکوت هم ارشیک
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#۱۴۴ 

 شد طوالب   همه سکوت

  گفت و کرد نگاه من به مامان

 ؟یندار  حرف   تو -

 کردم نگاه ارشیک به

 گفت ارشیک

 که ام خانواده و من ت   ب بوده مسائیل هی مسلما بله  -

  . کنم بازش ندارم دوست

  گفت مامان

 نبود؟ مربوط ما به عن  ی -

  گفت ارشیک

 بهت   گمیم من اما . بود مربوط هم شما به اتفاقا چرا -

 و میکن فراموش رو گذشت و اومد شیپ هرچ   ستین

  م؟یبد ادامه آرامش با میکن سیع
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  کرد سکوت نباریا مامان

  کرد درسن   کار ارشیک دونستمیم

 نکرد باز رو هیقض

 ینجور یا اونم مادرم به یدیتوپ تو چون مامان به نگفت

  کرد

  مه ای شهیم راض   کامان دونستمینم اما

 من تعجب کمال در

  گفت مامان

 اما .ندارم بحنر  من دیخوایم نجوریا شما اگر باشه -

 شت  یب بعد دفعه باشه تیاذ انقدر ارنبیا که نشه یطور 

  بشه

  گفت ارشیک

 شهینم که انشاهلل -

 گفت شایک مامان

 به یبد قول دیبا تو .پرسم خورهینم من درد به انشاهلل -

  من
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  بود گرفته صورتش.کردم نگاه ارشیک به

  گفت و باشه داد تکون رس اما

  بشه نذارم ... دمیم قول -

  گفت و داد تکون یرس  مامان

 نا؟یا مادرت خونه نیت  م شام برا

  گفت و داد تکون یرس  ارشیک

  ...احتماال -
 

 داره خودم اعصاب به بستیک

 دیپر  باال ابروهام

  بود نزدهزنگ که مادرش

  دمینشن من زد زنگ دمیشا

  شد بلند مامان

  میبخور  یچا با اورد شکالت

 برگشت یبرا میکرد خداحافظ   میخورد یچا هم ما

  دبو  ن  یعج حس

 ات خونه یبر 
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  ستین ات خونه گهید اما

 داشتم یبد گیم در رس حال هی من

 بود ام خونه گهید نجایا نه انگار

  ارشیک خونه نه

  لیوسا باف   دیخر  میبر  فردا گفت رفت    قبل مامان

 المان برنامه افتادن عقب از نگفت یت   چ ارشیک

 نزدم حرف منم

 با هم دشخو  . دیخر  میبر  که سونهت  م منو گفت ارشیک

  مونهیم ایسوف

 گرفت هم تو افهیق مامان

  نزد حرف   اما

ه چه سمت اون نداشت خت     خت 

 گذشتینم بحث از یساد نیا به وگرنه

 میشد ت   ماش سوار ایسوف با

 افتاد راه ارشیک
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  خونه سمت نرفت اما

 دمیپرس و نایا پدرش خونه هت  م داره کردم فکر

 م؟یت  م یدار  کجا -

 گفت و کرد چک ور  ایسوف نهیا از

مش -   بخوابه شب شه خسته هاوس پیل بت 

 گفتم و باال رفت ابروهام

 ؟چ   نایا بابات خونه -

  گفت و داد تکون شونه

 م؟یبر  میپاش زده رس !نزدم که زنگ -

  گفت و کرد نگاهم

 ؟یدار  اضاف   حوصله -

  زدم لب و نه گفتم رس تکون با

 باشن؟ نداشته توقع وقت هی -

  گفت و ونت  ب داد یا ستهخ نفس ارشیک
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 عمو زن و مهربون عمو اون ... گمیم تعارف ب   ... تارا -

 ... اههیس  من مادر و پدر درون.دور زیبر  رو نگران

  ختیر  قلبم حرفش از

  گفت ارشیک

 ب   اما. کت    شکنجهرو کیسخوانیم ای طاننیش گمینم -

ام رو از ما االنمم .ست   ین آزار  با فقط ششونیپ میبر  احت 

 الیخیب پس . کت   یم استقبال ازمون هیکنا و شین

 کردم سکوت

 نداشتم انتظار واقعا

 گفتم اریاخت ب  

 ؟!شه بدتر نکت    لج خب -

 

  

#۱۴۵ 

  گفت و دیکش یا خسته نفس ارشیک

  نکن شک ... شهیم تر بد صورت هر در -
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س از   کرد عرق هام دست است 

  ایخدا

 ؟چ   عن  ی

  اون من چرا
 
 ارشیک زن کردم ول صدامو و رس ب   زندگ

 ؟ شدم

س؟تو فتمیب یه که  !است 

 دور هم یلیخ که بزرگ هاوس پیل هی برد رو ما ارشیک

  نبود

 داخل رفت    ارشیک و ایسوف

 مانند کافه فضا تو ونت  ب نشستم منم

  داخل فتمت  م من دیبا

 مت  بگ گرم ایسوف با که

 نبود توانم در اما

  بود آشفته ذهنم

 داشتم ترس
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 شم دهن به دهن گرانید با چوقتیه که نبودم کیس من

  کنم بحنر 

  بندازم کهیت

  بشم دعوا وارد کالیم ای

  دام تو بودم افتاده خودم یپا با انگار اما

 ستین بشو الیخیب ندارم شک که دالرا از اون

 عمو زن و عمو از نیا

 بود ینامرد

  !من یخواستگار  اومدن خودشون

  خواست   یم گو چشم بله و زبون ب   منو اما

  زد حرف هی مامانم تا

  شدن رو و ریز 

 بودم غرق افکارم تو

 و توپ استخر تو بود رفته ایسوغچف.ونت  ب اومد ارشیک

  بود مشغول
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  مشیدیدیم ونت  ب از ارشیک و من

  گفت و نشست کنارم اومد ارشیک

  شه یمیصم هات با برو تو بعدش -

 گفتم و دادم تکون یرس 

  دالرا؟ به شیند ، مانآل میرفت یخوایم -

 نه گفت رس تکون با ارشیک

  گفت و کرد نگاه دالرا به

 فقط منم !نهیبب رو ایسوف تونهیم روز ۲ قانون طبق -

 بگه که نشه ینجور یا بعدش . باشه روز ۲ همون خوامیم

  شما شیپ ادینم ایسوف

 گفتم نگران

 شیپ هت  م ایسوف صورت هر در ...مادرشه اون ... ارشیک -

 بمونه شت  یب خوادیم و اون

 رفت هم تو ارشیک اخم

  گفت و کرد نگاهم
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 دست وگرنه ! تارا شه وابسته بهت کن   یکار  هی دیبا تو -

  ونت  ب هت  نم مونیزندگ از دالرا یوا و

 گرفت حرصم

 گفتم شایک

 نکهیا نه !کن   کوتاه مونیزندگ از پاشو و دست دیبا تو -

... 

 شه تموم حرفم نداشت

 گفت یکشا و عصباب  

 نیا تو اما .دمیم انجام بتونم و الزمه یکار  هر من مسلما -

  کن   تالش دیبا هم تو بخش

 گفتم عصن  

 تالش تونمینم اما کنم حفظ مونیزندگ کنمیم تالش من -

  کنم جدا رو بچه و مادر هی کنم

 من سمت برگشت ارشیک

 گفت و شد من چشم تو چشم

 ... تارا -
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  کرد سکوت

  شد خایل دلم ناخوداگاه که گفت محکم یجور  رو تارا اما

 گفت و کردم نگاهش یسوا

 و آلمان میبر  یکرد فکر اگر ... بگم بهت پرده ب   بزار -

 من کنه هیگر  مادرش برا ایسوف و بخواد رو بچه دالرا

  ... گردونمیبرم دالرا به رو بچه حضانت

  کرد مکث

 بگه خوادیم چ   دمت   م حدس

  نگه بودم دواریام اما

  کردیم ناراحتم واقعا نچو 

  گفت ارشیک ویل

 ذارمینم ، گذرمینم ام بچه از من ، اشتبایه در سخت -

  .شدم دالرا فیکث یباز  وارد و گذشتم ازش بار هی ، بره

  کنمینم تکرار استباهو نیا گهید

  گفت من یچشما تو هت  خ
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 ماست با اخرش تا ایسوف ...نکش نقشه رست تو هم تو -

!  

  دیلرز  قلبم

  گرفت گر تنک

  گفتم شایک

 ینجور یا منو تو ! ایسوف برا بکشم نقشه من نقشه؟ -

 ؟شناخن  

 

  

#۱۴۶ 

 رس براش تاسف با.کردم نگاه بهش سکوت تو لحظه چند

 گفتم و دادم تکون

 باز حساب نیا از شت  یب تو رو که متاسفم خودم برا -

 تو مشخصه ... من مورد در فکرت طرز نیا با اما .کردم

 . یندار  فرف   خودت مادر و من مادر با هم

 شدم بلند
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  یباز  خونه سمت رفتم

 مشخص شت  یب گذشتیم که ساعت هر و لحظه هر

  کردم ازدواج حماقت با و عجله با و زده شتاب من شدیم

  بسازه خونه خوادیم که کیس مثل

  نساخته ب  

وع رو بنا ت   زم رو از   کرده رسر

  !زهینر  اش خونه تا نهبز  ستون دیبا راست و چپ یه حاال

 میزد گند بود مشخص هم ارشیک و من

  میدار  ادیز  نزده یها حرف

 ! میباش کرده ازدواج که میکرد ازدواج فقط

  سهت  نم شناخت به کیس زدن حرف با نهیا تیواقع

  و گذروندن وقت با
 
 .یست  م شناخت به که کردنه زندگ

هیم زمان ات   چ یرس  هی  ت 

 ینخوا یبخوا که نفر هی یعواق تیشخص شدن رو مثل

هیم زمان   ! ت 
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  ایسوف شیپ رفتم

  کردم گرم رس باهاش یباز  با خودمو

 ، مادرش و من ت   ب ایسوف که کنمینم یکار  چوقتیه من

  کنه انتخاب منو

  مادرشه اون چون

  کنمیم محبت من

  خودم حد در اما

 بودم یباز  خونه تو ایسوف با ساعت کی

 کردیم نگاهمون فقط هم ارشیک

 شده خسته کفت ایسوف اخر

  ونت  ب میرفت

 شد بلند ارشیک

  کرد حساب

 میافتاد راه حرف   بدون

  کورت فود میرفت اول
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  میداد سفارش شام

  از داشت ایسوف
 

  شدیم هوشیب خستیک

  میشد ت   ماش سوار شام بعد

 دیخواب ت   ماش تو ایسوف

 میبود نزده حرف کال ارشیک و من

 میزد حرف کلمه چند ایسوف و غذا مورد در فقط

  خونه میدیرس

  اتاقش برد رو ایسوف ارشیک

 خودمون اتاق رفتم منم

  دمیپوش خونه لباس

 ارشیک که شستمیم داشتمرو روم و دست سیرسو  رفتم

  اومد

  گفت و کرد نگاهم

  ؟ کنم پر رو وان  -

 شدم رد کنارش از
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  گفتم و ونت  ب رفتم

  ... نه -

  گفت و گرفترو بازوم

  نه؟ اچر  -

 گفتم و کردم نگاهش

 وان تو شهینم که دعوا وسط آدم !میکرد دعوا چون -

 ! باشه داشته سکس

  گفت و شد زیر  هاس چشم

 مینکرد دعوا میزد کرف هم با ما ؟!ب  دعوا چه -

  گفتم و دمیکش ونت  ب رو دستم

  ناراحتم ازت من اما دونمینم تورو -

 شدم رد حرف نیا با

 دمیکش دراز تتخ رو و اتاق برگستم

  گذشت قهیدق چند

  اومد هم ارشیک
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 نکرد روشن رو برق

  بکشه دراز ومدین تما

  تراس رو رفت

 نشست تراس صندیل رو

  نرده رو انداخت پاهاشو
 

روشن گارشویس و تراس سنیک

  کرد

  بود باز تراس در

  داخل ومدیم گاریس بو

  شدم بلند کالفه

  تگف ارشیک که ببندم رو تراس در خواستم

  نجایا ت   بش ایب -

 گفتم حوصله ب  

  کنهیم تمیاذ گاریس یبو  -

 داد بایتقر  با و عصباب   یلیخ هوی که داخل برم خواستم

  گفت
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 ... تارا نجایا ت   بش -

 

  

#۱۴۷ 

 خوردم جا

 هر کنهیم فکر بدم گوش حرفش به و برم اگر دونستمیم

 برم دیبا کنه دعوام لحن نیا با باز

  نرم هم اگر اما

  فتهیم راه گهید دعوا هی

  ت   هم یبرا

  گفتم و کردم جمع رو جرئتم همه

 ! شنومیم نجایهم ...بگو -

  نخوردم تکون جام از

  کرد خاموشرو گارشیس ارشیک

 کرد نگاهم و شد بلند
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  بود روح ب   و رسد یلیخ صورتش یکیتار  تو

  رفتم عقب من و داخل اومد

  کن سمت برگشت و بست رو در

  نفهمه منو نگراب   تا کردم اخم

  گفت ، بگم یت   چ نکهیا قبل اما

  ؟کن   یمادر  ایوفی یبرا یخواینم تو -

  بستم چشممو

  ایخدا

  کن کمکم

  گفتم و کردم نگاهش

 یکار  هر ایسوف یبرا ...تو زن عنوان به ... من ارشیک -

 قسم خدا به اما !دومش مادر عنوان به .دمیم انجام الزمه

 مادر یجا که کنم یکار  بخوام من که تهیانسان از دور

  مت  بگ رو شیواقع

  نشست پوزخند ارشیک لب رو

  گفت و گرفت من سمت به رو شیگوش

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  !تهیانسان رو از یلیخ مادرش کار نکه -

  گرفتم ارشیک از رو گویسر 

  بود دالرا یها امیپ

 ایسوف ینوزاد از بود فرستاده عکس

  نفره سه یها عکس

  احسایس یلیخ

 بود نوشته همه ریز 

 بچمون به حیس چیه که دخت   هی با اومد دلت چطور

 به دمیم من که عشق   چوقتیه اون  ؟کن   ازدواج نداره

 .دهینم بهش رو ایسوف

 خوردم جا

  بود نوشته بعد عکس ریز 

  دیشینم خانواده چوقتیه شما

 بود نوشته بعد عکس

  یکردازدواج سکس برا تو
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  بود نوشته بعد عکس

  یکرد مادر ب   رو ایسوف

  بود نوشته بعد عکس

 که  ! اره شیبکن فقط که گرفن   دخت   کوره ده از رفن  

 لجت  یبود تر عقب من از چون . رسش تو بزب  

  ! رفن   گرفتیم

  یبعد امیپ

 زن هی با ! یندار  تیصالح تو .مت  گیم ازت ارویسوف -

  . من به دهیم دولت رو حق مهاجر

  شدینم باورم

  فتت  م ارشیک اعصاب رو شتدا نجوریا دالرا

  بودم نخونده هارو امیپ همه هنوز

 یت   پا کرد اسکرول و رو گویسر  زد ارشیک

  بود گهید امیپ و عکس کیل

  گفت و داد نشونم رو اخر امیپ

 ! ایسوف واقیع مادر زده ادیز  زر -
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 گفت هیکنا با نویا

  گفت و صفحه رو اورد برام رو امیپ

  قضاوت قبل بخون نمیا اما -

  کردم نگاه اخر امیپ به

 بود طومار هی

  خوندم بلند امیپ نباریا

  بود نوشته دالرا

 تو حضورت الیک تو ، یمار یب تو ، یزد بیآس من به تو -

 انتیخ من به رفن   بعد و یکرد بهونه رو مارستانیب

  !یندار  جنیس رابطه توان گهید گفن   یکرد

  گفت و خوندنم وسط دیپر  ارشیک

 کیس با هم طالق بعد حن   من که امیفسو  جان به -

  ! نداشتم رابطه

  کردم نگاهش

 گفت و کرد اشاره گویسر  به ارشیک

  گفته خودشم انتیخ از ...بخون -
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 خوندم امیپ

  بود نوشته دالرا

 بهم بس از اونم دمیخواب دوستت با بار دو فقط من -

 رو بار دو اون تو اما بود شده وارد جسیم و روچ فشار

  !یردک بزرگ

 دیپر  باال ابروهام

  دیخند عصن   ارشیک

  بود نوشته ادامه

 شهیر  ب   دخت   هی رفن   من حرص از کنم ازدواج رفتم تا -

 بزب   که یکرد عقد رو ستین بلد زدنم حرف که بدبخت

 یخوند کور اما ! کن   خایل تویروان یها عقده و رسش تو

 . مت  گیم ازت رو ایسوف

 

  

#۱۴۸ 

  گرفته گر خشم از بدنم کردمیم حس
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  بخونم نتونستم رو دالرا امیپ ادامه

  گفتم و کردم نگاه ارشیک به

 تونمینم -

  کرد نگاهم سوایل

  گفتم و بهش دادم رو گویسر 

  بخونم کامل امشویپ تونمینم -

  تخت سمت رفتم

  تخت لبه نشستم

 کردم حلقه خودم دور رو دستم

 کردم بغل خودمو

  بود رسدم ونت  ب زا و شمیات درون از کردمیم حس

  گفت آروم ارشیک

  خوندمش بار صد من اما -

  کردم نگاهش

  تخت یت   پا اومد
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  پام جلو زد زانو

  گفت و کرد نگاه پاهام به اما

  ... نداشتم قصد رانیا اومدم -

  کرد مکث

  گفت و دیکش دست وار نوازش رو موهام یت   پا

  ! شم ت  درگ ینجور یا نداشتم قصد -

 زدم لب

 ؟ت  رگد -

  گفت و داد تکون رس

 درست بار ت   اول یبرا حن   فرودگاه تو من ... تو ت  درگ -

  نکردم نگاهت

  اما

  گفت و کرد نگاهم

 خودت سمت نگاهمو تو افتاد بهت چشمم وقن   -

 هام چشم و رسم یه که داشن   جادو هی انگار ...یدیکش

 .تو سمت گشتیبرم
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  کردم نگاهش سکوت تو

  بگم چ   دونستمینم

  . نه ای هست واقیع اخساس نهمهیا دوستمینم

 دیچرخ هام چشم ت   ب اتاق یکیتار  تو هاش چشم مردمک

  گفت و

 .... شدم ت  اس ،شدم ت  درگ ناخواسته اما خواستمینم من -

  گفت چشمام از برداشت    چشم بدون

 خوامینم رو ایسوف نه تورو نه ... تارا شدم عاشقت من -

  . بدم دست از

  . بودم هشوک واقعا

  بگم چ   دونستمینم

  ارشیک و بود اشتباه ازدواجمون کردمیم فکر داشتم من

اف داشت ارشیک   کردیم اعت 

 عشق حجم نیا به اونم

 گرفت کردمیم نگاهش شوکه که من از رو نگاهش
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  گفت و من یپا به داد هیتک شویشونیپ

 و مت  بگ رو سوف   و تو دست . کنم فرار خوادیم دلم -

 و تو خانواده نه .باشن ام خانواده نه که ب  جا میکن فرار

  ! دالرا نه

 زدم لب و دادم تکون رس ناباورانه

  منم -

 ارشیک یموها تو رفت دستم

 گفتم و کردم بلند رو رسش

 نت   تیس من چون نت  بگ تو از رو بچه توننیم ها اون -

 ؟ ستمین آلمان

  گفت و داد تکون یرس  ارشیک 

 ...دونمینم -

  تخت یت   پا خوردم رس آروم

 گفتم نشستمو ارشیکرو به رو

یس لیوک هی از توب  یم -   بت 

  گفت و داد تکون یرس 
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سمیم فردا -   ت 

  ؟کن  یم چکار اونوقت ...شهیم گفت اگه -

  گفت و دیچرخ هام چشم تو دوباره نگاهش

 ... رانیا مونمیم -

  شد بسته و باز دهنم

  ومدین در من از اما ب  صدا

 ان؟ر یا بمونه

  ؟!چ   شیاستاد کریس و کارش

  گفت و زد یمحو  لبخند ارشیک

فتیپ نه ... آمدم در دنبال نه گهید -  ... علیم و یکار  رسر

  و آرامشم دنبال فقط من
 
 ... کردن زندگ

  دیکش قیعم نفس موهامو بافت

 گفت و گردنم یگود تو آورد رسشو

  دارم تو کنار رو دو هر من -

وع حرف نیا با  گردنم دنیبوس به کرد رسر
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#۱۴۹ 

 ؟ گفتیم واقعا

 من؟ کنار

 داشتم؟ چ   من

 ؟  بودم گ من

  !!! کردیم فیتعر  من از ینجور یا ارشیک که

  کرد داغ رو ام زده خی بدن ارشیک یها بوسه

  بود آشفته ذهنم اما

 چ   همه از ایسوف و من داشت    بخاطر بود حاض ارشیک

  بگذره ور اون

  بود ن  یعج حس یلیخ

  هم و خوشحایل هم

  ناراحن  
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سیم من   دمیت 

سیم یلیخ   دمیت 

 برد رو هاش بوسه و ت   زم رو خوابوند منو نرم ارشیک

  لباسم غهی یباز  سمت

 زدم لب اتاق دیسف سقف به هت  خ

 م؟یمر  شیپ میبر  فردا شهیم -

  رفت    تر یت   پا هاش بوسه و گفت هویم گلو تو

  موهاش تو رفت دستم

  کردم بلند رسشو

  کرد نگاهم سوایل

  گفتم و دمیکش صورتم سمت به رسشو

 ؟کن   خاموش ذهنمو شهیم -

 دیبوس لبمو و نشست لبش رو طوب  یش لبخند

 داشتم دوست یلیخ هارو بوسه نیا من
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 کرارت پر و داغ یها بوسه نیا اندازه به یت   چ چیه

  کردینم خود ب   خود از منو لبم رو ارشیک

  تنم رو رفت دستش

تمیت ریز    رسر

د رو ام نهیس  فرسر

  کنهیم عصن   رو مرد نیا سمت اون از داره دالرا دونمیم

  من عرویس اول روز و شب به نهت   م گند داره دونمیم

  باشم عوض   اون مثل تونستمینم من اما

  کنم وابسته خودم به رو اش بچه

  نه ای درسته کارم دونستمینم

تمویت ارشیک   باال داد رسر

 مشغول و آورد ونت  ب نمیسوت اپک از رو ام نهیس دوتا هر

  شد هام نهیس

سم از ذهنم گهید   شد بلند ام ناله و آه و شد خارج دست 

 دست پامو ت   ب و داد یت   پا زمان هم شورتمو و شلوارک

 دیکش
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  گفت و داد حرکت پام ت   ب یسیخ تو انگشتشو

  برام تخت لبه ن  یشیم -

  کرد نگاهم

  گفتم و کردم نگاهش خمار

  ؟!آخرش یبر  هوی شهیم -

  گفت و شد زیر  خواستنش از پر یها چشم

 ... نه گهید امشب ... نه -

 شم بلند کرد مجبورم گرفتو کمرمو

  کرد باز پاهامو و تخترو نشوندم

تمیت شدنم بلند از  هام نهیس رو دوباره اومد رسر

  گفت و کرد اخم

  اریب درش -

  نه گفتم ابرو با

  گفت دویکش واژنم دور انگشتشو

 شد خم... وگرنه ... تارا اریب درش -
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 میبود چشم تو چشم که نطوریهم

  گفت و کرد خایل پام ت   ب نفسشو

  یس مونیپش کنمیم یکار  هی -

 گفتم ت   ه کارش نیا از ناخوداگاه

تیت عی    رس  اما   آوردم ونت  ب نمویسوت و رسر

  دیخند

 ام نهیس وسط گذاشتدستشو

  بکشم دراز تخت رو تا داد هول آروم منو

  تخت لبه داد باال پاهامو

  نشست هام نهیس رو هاش دست و پام ت   ب برد رسشو

  گفت و دیکش پام ت   ب زبونشو

 ... مونهیعروس شب ... امشب کن فکر -

 

  

#۱۵۰ 
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 نداد کردن فکر فرصت بهم اما

  کرد فکر و بود حال اون تو شدینم

  کردینم کار فکرم

 !عرویس شب

  تارا عرویس

 عرویس

  وارد شدینم اورمب هنوز من
 
ک زندگ  شدم مشت 

 و انداخت کار از منو فکر پام ت   ب ارشیک ربون حرکت

 ت   ب اومد خودش و کرد بلند رسشو دیرس اوج به که بدنم

  پام

 میبود محرم قبلش درسته

 ... حاال که لذب   اما

  میبود عقد که حاال

 نبود سهیمقا قابل قبل با بود وجودم تو

 داشتم آرامش حس
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  دادینم عذاب گهید منو که ب  لذ حس

  تخت رو دیچرخ ارشیک

  گفت خودشو یرو  دیکش منو

 ... شم ارضا زود خوامینم -

  نداشتم نا

  ذوش نشستم چ ارشیک نهیس تخت گذاشتم دستمو اما

  زد ن  یرضا لبخند

 دیچرخ بدنم رو نگاهش

  دیکش دست کمرمو و باسن و پام

 گفت و کرد باز رو موهام بافت

 ؟ب  بایز  قدران چرا -

 شدم خم

 گفتم و اش شونه به دادم هیتک رسمو

  ستمین -

  گفت و دیخند توگلو
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سوندیم منو شبید ... ن  یبینم خودتو ... هسن   -  از یت 

  یبود بایز  که بس

  دیبوس کفتمو

  گرفت باسنمو

  گفت و داد تکون خودشرو منو

 ... ب  بایز  یلیخ تو ... دمیدیم رو هیبق حرست از پر نگاه -

  باسنت

  باسنم رو زد کرف نیا با

  کمرت -

  داد فشار کمرمو حرف نیا با

  تر باال آورد دستشو

  گفت و داد فشار دستش تو رو ام نهیس دو هر

  نقصن ب   همه ... هات نهیس -

  گفتم هوم

  دونستمیم خودم
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 کوتاهه قدم

  بزرگه باسنم دونمیم

  بود تر بزگ یلیخ دوستان به نسبت هام نهیس

 ستمین جامعه استاندارد زیسا تو دونمیم من

  اما

  بود عایل برام کنهیم رو فکر نیا ارشیک نکهیهم

  دادیم لذت و تیرضا حس هی

  گفتم و دمیبوس رو اش ترقوه استخون رو

  ن  یت خوش یلیخ هم تو -

  دیخند صدا ب  

  گفتم و دادم تکون ارشیک رو خودمپ

  یدیم خوب حس کیل بهم -

  دمیبوس گردنشو

  گفتم و کرد قفل دورم دستشو

  یدیم تیامن حس بهم -
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  دیبوس موهامو

  کرد تر تند حرکتشو

  دمینال

  لذت و -

  ... اره

  بود ت   هم

  لذت و تیامن

  تو که حیس دوتا
 
 دادیم من به ارشیک رو بود کم من زندگ

  بود کرده جذبش منو ت   هم

 بود بخش لذت برام من از کردنش فیتعر 

  نمیتر  بایز  من انگار که بدنم و من به نگاهش نیا

  شدیم لذت فقط اول درد اون بعد که هامون رابطه نیا

  بودم گهید نفر به ارشیک شیپ من

  گهید تارا هی

 دیچرخ دوباره ارشیک
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  زد لب گوشم کنار تحمل ب   نباریا و گرفتم قرار ریز  من

 هم حاال .... یکرد تاب ب  ... یکرد داریب رو خفته هی تو -

 ...کن   آرومش دیبا دتخو 

 محکم حرکاتشو و داد فشار دندوناش ت   ب کتفمو پوست

  زد تر

  رسکش یخو  با ب  ها مرد به راجع خوندمیم کن

  باال جنیس قدرت با ب  خا مرد

  رمانه ها نیا کردمیم فکر اما

  کتابه

  الهیخ

 ستین واقعا

 دمیدینم اطرافم چون

  اما

  بود تر بد اونا همه از انگار ارشیک

 وسط و فتادیم کار از کامال عقلش داشت شهوت وقن  

  رابطه
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  برسه اوج به خواستیم وقن  

به کمرش یطور    نبود یعیطب که دت   م ض 

دمیم لذت درسته  ت 

سم میمر  از داشتم دوست اما  بت 

 شدن خود ب   خود از نیا

 !ه؟یعیطب

 

  

#۱۵۱ 

 فتت  م و اومد یم افکارم

  کردیم تابم ب   گوشم کنار ارشیک یها نفس

باتش دیم منو ض   سقوط پرتگاه لبه به ت 

  شد بلند هام ناله

 دیرس بدنم ریز  به پام ت   ب  یسیخ

  دمیرس اوج به و دیچیپ بدنم تو بخش لذت درد هی
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به چندتا با هم ارشیک نباریا   دیرس اوج به بعد ض 

  زد نبض من مثل بدنش و گرفت آروم

 دیکش ونت  ب خودشو آروم

  زباله سطل تو کرد تپر  و بست رو کاندوم

 برداشت دستمال

  کرد ت   تم خودشو

  گفتم و کردم نگاهش خمار

  بده منم به -

  نه گفت دادن باال ابرو با

 دیکش دراز کنارم

  گفت و دیکش پام ت   ب یسیخ تو دستشو

  دارم کار یسیخ نیا با ... نه -

  گفتم و کرد نگاهش خمار

 ! میبخواب -

  داد بااا ابرو هم باز
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  گفت و دیکش پام ت   ب نگشتاشوا رس

  نشده خایل ذهنم هنوز من ... بخواب تو -

 گفتم و دمیخند

  شده کمرت اما -

  دیخند

  دیبوس گردممو

  گفت گوشم تو

 زمیعز  نشده اونم -

 داد فشار گرفتو دستش تو رو ام نهیس حرف نیا با

  دیکش رو نوکش

  دمینال

  دت   م نبض پام ت   ب هم

  ام نهیس هم

  گفتم و سمتش دمیچرخ

  !میبخواب بدنت شه داریب دوباره تا -
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 دیبوس رو مینیب نوک

  گرفت دستمو

  گفت آلتشو رو گذاشت

 شهیم داریب داره ت   بب -

  دی پر باال ابروهام

 گفتم و دیپر  رسم از خواب کمی

 ه؟یعیطب نیا ! ارشیک -

  دیخند گلو تو

  گفت و دیکش من رون و باسن و کمر قوس رو دستشو

 ه؟یعیطب بودنت سکیس انقدر همگ -

  دیبوس لبمو

  بدم جواب نذاشت

  بود تحمل ب   بوسه هی

  گفت بغلشو دیکش منو

میم لذت بهت کردن نگاه از من  بخواب کمی تو -  ت 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  کردم نگاهش

  کرد بغلم کامل و دیبوس مویشونیپ

  اش نهیس رو گذاشتم رسمو

 کردم نگاه اش نهیس قفسه گندیم جو یموها به

  بود بزرگت   یلیخ من از ارشیک

 کشته کار و

  تجربه با و

  ت   چ همه تو

 بشه من عاشق انقدر دیگنجینم مغزم تو اصال

 داشتم؟ چ   من مگه اخه

  ؟ بودم گ

  برد خوابم فکر نیا با

 باز چشممو خمار نشستیم پام ت   ب که ب  ها بوسه با

  کردم

  بود پام ت   ب مشغول باز ارشیک
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 ادمی بعد .اونجام نداره که مو کردم چک ذهنم تو اول

  ونیالسیاپ بودم رفته عرویس برا اومد

 باال داد کیم باسنمو ارشیک که دمیکش راحن   قیعم نفس

 دیکش پشتم به و برد تر عقب واژنم از زبونشو و

 گفتم ن  یه

  کردم سفت خودم

  دیخند گلو تو

  گفت و کرد باز باسنمو یال دست با

  یبت   لذت بزار ... تارا باش آروم -

 بودم کرده سفت خودمو همچنان

 شد سل باز بدن ناخوداگاله و دیمک رو جلوم ارشیک اما

 دیکش پشتم زبونشو عی    رس  نباریا

 کن منقبض .خودت گفتیم مغزم

  بود انداخته کار از بدنمو حواس ربونش کرما و یلیخ اما

وع دستش شصت با ارشیک  هم و کرد گلوم دنیمال به رسر

 دیکش تمپش زبونشو زمان
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  دمینال

  ارشیک بسه -

  گفت و دیخند

 باش آروم .کنمیم کشفت دارم تازه -

 

  

#۱۵۲ 

  کردیم من با ارشیک که یکار  تنها نه

  بود بخش لذت برام هم هاس حرف بلکه

  بودم دهینشن کیس از هرگز که ب  ها حرف

 بار به من که بود گرم رس جلوم و پشت با انقدر ارشیک

  دمیسر  اورگاسم به گهید

  نکرد تمیاذ اصال مدت نیا تمام اما

  بکشم درد که نداد هم فشار حن   پشتمو اصال

  بود من بردن لذت هدفش انگار فقط
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 رابطه هی بعد و کرد واردم خودشو من اورگاسم بعد

  دیرس اوج به دوباره طوالب  

  کرد بغلم و انداخت سطل تو دوباره رو کاندوم

 دمیخواب تر راحت هم قبل دفعه از نباریا

س یها حس اون تمام  بود رفته ترس و نگراب   و است 

  باشه الزم کردمیم فکر که بود خوب حالم انقدر

 شکنمیم هم رو قول شاخ ارشیک بخاطر

 یم اطیح از ایسوف و ارشیک یصدا شدم داریب که صبح

  اومد

  نگرفتم دوش

  میت  بگ دوش ب  دوتا بودم دواریام

  بود رفته دستمون از که بود خوب   فرصت شبید

  بود حاض   یچا . یت   پا رفتم

  اطیح رفتم و خوردم یچا ت  پن و نون لقمه هی با

  گفت و دیخند دنمید با ارشیک
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  !یدیخواب خوب ما یصدا و رس وجود با -

  گفتم و ها پله رو نشستم

 ؟ت   ونت  ب ساعته چند مگه -

  گفت و کرد نگاه رو شیگوش ارشیک

 مین و تساع ۳ شهیم االن تا ۸ ۷

 گفتم و دیپر   باال ابروهام 

 ! که یدینخواب چ  یه تو پس -

  گفت و دیخند ارشیک

 هوش ب   گهید ساعت ۳ ایل ساعت دو شونیا اما نه -

  میبخواب هم ما میتونیم شهیم

  زد چشمک من به حرف نیا با

  گفتم و دمیخند

 کنم؟ درست چ   نهار -

  گفت و سمتم اومد ایسوف

  پاستا -

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 .بود پاستا عاشق بودم دهیفهم دتم نیا تو

 بودم اطیح تو کی و باشه گفتم

  گفت کردن که ب  کارا از ارشیک

  کردم یباز  ایسوف با کمی منم

 داهل میاومد همه

  گذاشت کارتون ارشیک

 نشست ایسوف

خونه تو میرفت ب  دوتا   آشت  

 دمیپرس آروم

 نشد؟ یخت   دالرا از -

  زد جوب   ب   لبخند ارشیک

 گرفت سمتم به رو شیگوش

  پاد نشونم رو ت  یوا جیمس عالمت

  بود داده امیپ تا ۴۷

  گفتم هنگ
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  ؟ دالراست از همش

  گفت و داد تکون یرس 

  ! رانیا ادیب خوادیم ... آره -

  گفتم تعجب با

 جدا؟ -

  گفت و داد تکون یرس 

  !میبر  ما اونوقت ادیب منتظرم -

 گفتم نگران

 شما . میکن حلش بزب   حرف باهاش ستین بهت   ارشیک -

 تو به داد رو بچه حضانت .میکرد ازدواج ما . نیشد جدا

  گه؟ید هیچ کارا نیا .

  گفت و دیکش یا خسته نفس ارشیک

 .میت  بگ تاب   سه یر یتصو  تکاس هی ادیب گمیم بهش -

  خوبه؟

  زد تر تند قلبم بزنم حرف دالرا جلو نکهیا به فکر با

  نه
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 بزنم حرف دالرا جلو لکنت با خواستمینم من

 نهیبب زدنمو حرف و من اصال خواستمینم

  گفتم عی    رس  ت   هم یبرا

 نباشم من -

 

#۱۵۳ 

 

  گفت و کرد نگاهم تعجب با ارشیک

  چرا؟ -

  گفتم نگران

سمیم خب -   !شه تر حساس ت 

  گفت و کرد نگاهم مشکوک ارشیک

  ؟بایسر  یخواینم لکنتت بخاطر -

  گفتم عصن  

  !نه -
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  دکر  سکوت ارشیک

  گفتم خودم

س ... هست هم لکنتم ... خب -   شهیم شت  یب مت  گیم است 

  بخور آرامبخش -

  گفتم و چرخوندم چشم

  که کنهینم معجزه اما باشه -

  کنارم اومد ارشیک

  گفت و کرد نوازش بازومو

 هبتون بهت   نهیبب تورو دیشا .نداره دهیفا تو بدون ... تارا -

  ادیب کنار قتیحق با

  انداختم یت   پا رو رسم

  گفت و دیبوس موهامو ارشیک

 اگر بعدش  .محسن و میمر  شیپ میت  م ۴ ساعت امروز -

  ! دالرا به نمت   م زنگ یبود اوگ

  نگفتم یت   چ
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 دیپرس باز خودش

 خوبه؟ -

دمو بدنش به صورتمو   گفتم فرسر

  باشه ... گفت میمر  اگر باشه -

  دیخند

  نگفت یت   چ اما

  گفت و دیبوس رو ام گونه

 و میبد زودتر رو سوف   نهار کنم کمک بگومنم -

  بخوابونمش

  وگفتم شد رسم هام گونه ناخوداگاه

 م؟یت  بگ دوش دیخواب -

  گفت و دیخند صدا ب  

  ! ناقال .نه که چرا -

  خچالی رس رفتم و دمیخند

  میکرد درست عی    رس  پاستا هی و میکرد حاض   نهار مواد
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  بود شده خسته واقعا ایسوف

  باال رفت ایسوف با ارشیک و میخورد نهار ۱ ودحد

  کردم گمع ت   م منم

  شستم هارو ظرف

  باال رفتم بود ۱.۵

 برده خوابش ایسوف کنار ارشیک دمید

  دیکش طول ۵ کینزد تا ما دوم رابطه شبید

 شد داریب ۷ ارشیک

 بود دهینخوب که قبلشم

  خسته دونستمیم

  کنم دارشیب ای رهت خوشحال بخوابه بزارم دونستمینم اما

 رسش باال رفتم

  گفتم آروم

  ارش؟یک -

  گفتم و کرد باز رو هاش چشم خمار
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  ؟ یایم ای ؟بخواب   یخوایم -

  گفت و نشست لبش رو یمحو  لبخند

  هم؟ با شهینم دو هر -

  شد بلند که کردم نگاهش سوایل

  داد خودش به قویس و کش

  گرفت رو ام شونه

  چرخوند منو

  گفت و کرد مبغل پشت از

 ازین وخواب سکس به من االن . بعد بگذار رو دوش -

 فقط دارم

 

#۱۵۴ 

  

 خواستیم دوشدلم اما من

  بودم گفته هم ارشیک به
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 بزنم مخالف ساز خواستمینم اما

  بلوزم ریز  برد دستشو حال همون تو

  شد مشغول بست رو در تا و اتاق تو میرفت

 شبید برعکس

  ستدا عجله نباریا یلیخ

 و دیمک رو ام نهیس نوک و کرد ت   زم پخش رو هام لباس

  گفت

  امیب بردارم کاندم تخت روبرو -

  منتظر دمیکش دراز تخت وسط رفتم

  نداشتم دوست یا عجله ینجور یا

  شد لخت زود خودش ارشیک

  تخت رو اومد و دیکش رو کاندم

وع االن کردم فکر   نوازش و بوسه به کنهیم رسر

  نکرد مکث اما

  داد قرار واژنم یال خودشو و کرد باز پامو
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  گفت دویبوس عی    رس  لبمو

ه خوابم خوامیم هم بکنمت خوامیم هم -   نت 

 کرد واردم خودشو بگم یت   چ من نکهیا قبل

 چرا فتت  م ادمی که بود بخش لذت رابطمون انقدر

  بودم ناراحت

  بود یا عجله نکهیا با هم نباریا

 بغلش تو ارشیک از زودتر و دبو  خوب حس از پر برام اما

  برد خوابم

  شدیم تکرار یه ب  صدا هی ذهنم ته

  نبود واضح اما

  دمیچرخ ارشیک بغل تو خواب تو

 شد تر بلند صدا اون که دمیکش قیعم نوسبدنشو عطر

  رسم تو

  گفتیم هیگر  با که ب  صدا

 بابا -

 دمیپر  خواب از شوکه
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  بود ایسوف هیگر  یصدا

 من دنیپر  از

  دیپر  هم شار یک

 گفت نگران

  ایسوف -

  در سمت میدییدو  پو هر

 کردم نگاه خودمون به هوی

 گفتم گرفتم ارشیک بازو عی    رس 

  لخن   -

  زد لب شایک

  لعنن  

  رفت دویپوش شلوارکشو عی    رس 

 کردم جمع ت   زم از هامو لباس منم

 دمیپوش

 بود شده قطع ایسوف یصدا
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  ونت  ب رفتم

 ارشهیک بغل ایسوف دمید

هیم راهش پاره   ت 

 ارشهیک شونه رو ایسوف رس

 اشک سیخ صورتش

 گرفت وجودمو وجدان عذاب

  تارا یشعور یب یلیخ

  کرد نگاهم ارشیک

  گفت و زد جوب   ب   لبخند

  فقط دیپر  خواب از ... بخواب برو -

  دادم تکون رس

  بخوابم نرفتم اما

  بود گرفته درد رسم ب  هوی دنیپر  از

 بگذارم وشن دم هی تا یت   پا رفتم

 خورهیم زنگ داره و اوپنه رو ارشیک گویسر  دمید اما
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  بود قطع صداش

  شدیم روشن اش صفحه

 کردم نگاه رفتم مردد

 ! بود دالرا

 

#۱۵۵ 

  

 کردم نگاه خوردنشزنگ به فقط و ستادمیا

 بردارم داشتم دوست

  هیچ بگم بهش

 ؟ !یسر ینم الیخیب چرا

  االن نیا
 
  مزاحیم تو و ماست زندگ

 یشد داج تو

  ریبپذ رو متیتصم عواقب و بفهم نویا
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س واقعا اما س با دونستمیم و داشتم است   بدتر لکنتم است 

 شهیم

 بزنم حرف لکنت با نداشتم دوست

  !زشته و مسخره کردمیم حس

 !!هت  گیم دست منو رادیا نیا و کنهیم ام مسخره دالرا

  زد زنگ دوباره دالرا

 اش صفحه که دمکر  رو و پشت رو گویسر  و دمیکش ایه

  نمینب رو

  ادیب جوش گذاشتم آب رفتم

  گفت و یت   پا اومد ارشیک

  م؟یت  بگ دوش یخوایم . دیخواب دوباره سوف   -

  گفتم و ادیب دم گذاشتم مویل به دمنوش

  ! میبر  نوش دم بعد -

  داد تکون یرس 

  گفت و برداشت رو شیگوش
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منده یلیخ -  گرفته حالمون شهیم یت   چ هی همش ... ام رسر

 شهیم

  گفتم و ت   م پشت نشستم

  سن  ین تو مقرص  ... نداره ن  یع -

  دمیکش دست موهامو

  ببافم تا آوردم ام شونه سمت هی رو

  ت   م پشت نشست ارشیک

  کرد نگاه شیگوش صفحه به 

  گفت و دیپر  باال ابروهاش

  زده زنگ بار ۱۱ دالرا -

 دیپر  باال ابروهام منم

  گرفت دستمو ارشیک

 شک بلند تا کشبد منو

  گفت و خودش یپا رو نشوند
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 تو خوامیم فقط بزب   حرف ستین الزم .بغلم ت   بش ایب -

  !نهیبب رو

  زد رو یر یتصو  تماس دکمه حرف نیا با

 گفتم عی    رس 

 ! ستمین اماده من ! نه -

  نبودم اماده هم واقعا

 . شیآرا بدون

  باز یموها با

تیت  هی با  و بود تنگ یلیخ اش نهیس رس که گلبیه رسر

  دادیم نشون تر پر هامو نهیس

  بگه یت   چ بخواد ارشیک نکهیا قبل اما

  شد وصل یر یتصو  تماس

  گفت که شد داشیپ شایک دالرا

 ... یم زنگ شما وقت به ۲ ساعت نگفتم مگه -

  من دنید با اما
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  گذاشت تمام نا حرفشو

 کردم نگاه گویسر  تو خودم ریتصو  به

  جلو ت   دورب یت   پا تیفیک بخاطر

  و صورتم و بودم افتاده تیواقع از بهت  
 

 چشمام خستیک

  نبود دایپ

 دیسف بلوز با جذب مشیک کت هی ، یمرص  یموها با دالرا

  ساده

  و بود سمت اون طور استاد و کیش یلیخ

 ارشیک

 کردیم نگاه گویسر  صفحه به غرور با ارشیک

  گفت عی    رس  دالرا مکث با

 شد داریب هروقت ! هخواب ایسوف ؟!بایسر  آروم شهیم -

  نمت   م زنگ بهت

  کرد نگاهمون هم با شوکه دالرا

  جلو برداشت ت   خ هوی

  وارید سمت به کرد پرت و برداشت رو شیگوش
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  گفت ارشیک و شد اهیس صفحه

 بزب   حرف ستین الزم گفتم یدید -

 بودم شده شوک من اما

  بودم دهید خوب دالرا اخر نگاه تو رو نفرت چون

  رسمتو خورد پتک مثل قتیحق

 جنگ هی وسط اما . بودن شده جدا درسته دالرا و ارشیک

  ! بودن
 

 شدم واردش ناخواسته منم که جنیک

 دیبوس گردنمو ارشیک

  اومدم خودم به

 شم بلند عی    رس  خواستم

  گفت و شد قفل کمرم دور دستش اما

 کجا؟ -

 

#۱۵۶ 
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  گفتم و گرفتم نفس

  زمیبر  دمنوش -

  داد فشار دستش تو هامو نهیس

 برم داد اجازه و گفت هویم اما

  گفت و دیکش قیعم نفس

 ، کرد خراب منو حال دالرا انقدر .دارم یبهت   حس یلیخ -

  ... من هم بار هی

  نگفتم چ  یه

  بودم گم در رس همچنان

  ختمیر  هارو دمنوش

  گفتم و ارشیک رو به ذو نشستم

 هم ور  ایسوف ... محسن و میمر  شیپ میبر  میخوایم -

  م؟یبت  

  گفت و داد تکون یرس 

  ! نهیشیم من شیپ ... آره -
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  نکنه لج میکن دارشیب خواب از اما -

  نه گفت رس تکون با ارشیک

  گفت و کرد نگاهم

 مونویعروس عکس اگه  ، خوشگیل انقدر ینجور یهم تو -

که که بفرستم دالرا برا   !بت 

  گفتم و کردم نگاهش هنگ

 خوبه؟ حالت ! ارشیک -

  گفت و دیخند آروم

 من تونستم بود بار ت   اول ... یلیخ . داد حال یلیخ اخه -

  ! بره در کوره از اون کنم یکار  هی هم

  بودم هنگ

  گفت و دیکش ق  یعم نفس ارشیک

 بدم ادامه کارو نیا نمیبب . کنم صحبت محسن با دیبا -

رمون به   نباشه ض 

  گفتم و دادم تکون رس

  خوبه -
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  خوردم کمی رو نوش دم

  گفت ارشیک

 ؟یفکر  تو -

  نه گفتم رس تکون با

  گفتم و خوردم رو دمنوشم ادامه

  مت  بگ دوش مت  م من -

  گفت و باال داد رو ابروش یتا هی ارشیک

 تنها؟ -

 میبر  هم با میگفت اومد ادمی

  گفتم و کردم نگاه ساعت به

 م؟یبر  ب  دوتا شهینم رید -

  گفت و کرد نگاهم مشکوک ارشیک

 یندار  ب  دوتا حمام حس .گهیپ تو اگه اما شهینم که رید -

  ! امین ،

  گفتم ارشیک به کردن نگاه بدون
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 نداره فرق من برا نه -

خونه از   ونت  ب زدم اشت  

  گفتم باال فتمت  م داشتم که حایل در

  !نشه داریب هم ایسوف دوارمیام ، ایب داشن   دوست -

  باال کردم تند پا

 ادیب شار یک نداشتم دوست

  بودم شده متضاد افکار ت  درگ دوباره

  میداشت تازه هم رابطه

  خواستینم مجدد رابطه دلم گهید

 شدم کمام وارد

 بستم رو در

 کردم قفل اول

  نخوره بر ارشیک به وقت هی کردم باز بعد

 ممکن رسعت نیاخر  با و دوش ریز  رفتم شدم لخت زود

  شستم مودمو
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 هم تو همه موهام که شستم تند موهامو و رسم انقدر

  خورد گره

  کرد باز رو در ارشیک که دمیکشیم آب تنمو داشتم

 گفت و کرد نگاهم

  مونده؟ یلیخ کارت ! شده داریب ایسوف -

  نه گفتم رس تکون با

  دمیکش آب رو بدنم ارشیک نگاه ریز 

  برداشتم رو حوله رفتم

  کردیم نگاهم داشت مدت تمام ارشیک

  گفت ارشیک و مدیپوش عی    رس  رو حوله

 میکرد ازدواج شهینم باورم هنوز -

 کردم نگاهش تعجب با

  بود آروم صورتش

  بود داغ نگاهش اما

  گفتم و دمیکش ق  یعم نفس
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 ! منم -

  بود دهیپر  باال هم ارشیک یابروها حاال

  داخل اومد آروم

  گفت و نشست لبش رو یمحو  لبخند

  میکن یاداور ی خودمون به یه ... دیبا ...دیشا -

  گرفت قرار صورتم طرف دو دستش

 شد خم

د بدنم به بدنشو و دیبوس لبمو  فرسر

  رفتم عقن  

  شدم قفل بدنش و وارید ت   ب

 ریز  برد دستشو هی که نشست بازوهاش ذو منم دست

 ام حوله

 گرفت رو ام نهیس

 داشتم دوست واقعا رو اش بوسه

  بود نیت  ش و داغ
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  شم لذت غرق نکهیا قبل اما

 پروند رو دوتامون هر ایوفس یصدا

  گفت ارشیک رس پشت از

 ؟ب  نجایا تو !بابا -

 

#۱۵۷ 

  

  افتادم سکسکه به من که دیپر  یجور  هی ارشیک

 گفت و بست و من حوله جلو زود

  ونت  ب میبر ...ب  بابا اره -

  کنه نگاه منو ارشیک کنار از کرد سیع ایسوف

 زدم یزور  لبخند

 دادم تکون دست براش

  ونت  ب رفت و کرد یبا یبا اونم

 نبود جاش رس حالم اما
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  بود ن  یعج حس هی

  حالت وسط نکهیا

  و ادیب بچه ینجور یا هوی

  یت  بگ وجدان عذاب

  ! بود افتضاح

 دمیکش ق  یعم نفس

  اتاق تو رفتم

 نبود ارشیک

 دمیپوش لباس زود

  بافتم سیخ موهامو

 کنم ازدواج ارشیک با کردم قبول خودم دونستمیم هم

 داره بچه وقن  

 روز دو تونستینم مادرش که بودم شایک درون از هم

  !!داره نگه رو بچه

  یت   پا رفتم
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  کردیم یباز  بادکنک ایسوف با داشت ارشیک

 حال ضد از نشون که داد تکون یرس  هی دید که منو

  بود خودش

 گفتم و دمیخند ناخوداگاه آروم

 م؟یبر  -

 میافتاد راه و داد تکون رس

 خورد زنگ شیگوش مینشست که ت   کاش تو

 مامانه گفت کرد نگاه

  بست رو در و شد ادهیپ عی    رس 

 کردم نگاه زدنش کرف به

  هست تنش سمت اون بود مشخص

 زدن زنگ بعد بگذره روز دو گذاشت    عرویس بعد

  نزد زنگ که ارشمیک

  گفت هوی ایسوف

 !شورهیم منم بابام -
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 کردم نگاهش سوایل

  گفت و زد لبخند

  ! شورهیم تو مثل منم توحمام بابام ! توحمام -

  شد گرد هام چشم

  گفتم عی    رس 

  شورنیم هارو بچه ها بابا اره -

 ؟یا بچه تو -

 ... نه -

 شست؟ تورو بابام -

 !نه -

 کرد؟ تنت حوله -

  کرد باز برام داشت گره موهام ... نه -

 گفتم و کرد نگاهم هنگ ایسپف

 خوره؟یم همره تو یموها -

  گفت و آره داد تکون رس
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 ادیم دردم -

 گفتم و دادم تکون رس منم

  منم -

  دیخند

 نه ای دهیپر  رسش از بحث دونستمینم اما

  دمیپرس ت   هم یبرا

 ؟یبخور  چ   یدار  دوست شام یبرا -

  گفت ذوق با

  پاستا -

 گفتم و دمیخند

  یخورد ظهر که پاستا -

  گفت و دیخند

 ؟یدیم بازم -

  شد سوار رشایک بدم گواب من نکهیا قبل

  گفت و کرد نگاهم خسته
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 میبر  نایا محسن بعد احتماال ! ما خونه میبر  بابد شام -

 !!بردار االن یخوایم یت   چ لبایس .ما خونه

 

#۱۵۸ 

  

 دمیپرس نگران ناخوداگاه

 بود؟ شایک مامانت -

  گفت و کرد نگاهم تعجب با ارشیک

  ؟چ   شایک -

  گفتم خجالت با

 !!نایا و مینزدزنگ عرویس بعد و مامانم حرف بخاطر -

  گفت و ایسوف سمت برگشت و نه گفت رس تکون با

  ؟یدار یبرم براش دکی لباس اما خوبه لباسش -

 شدم ادهیپ و دادم تکون رس

  بود شده آشوب دلم
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 شلوار با که برداشتم یت  ش ت   شوم هی داخل رفتم عی    رس 

 ایسوف برا خونه اباس دست دو و باشه جور نمیج

  برداشتم

 یت   پا رفتم زود و دسن   فیک هی تو گذاشتم رو همه

  بود من منتظر در جلو ارشیک

  افتاد راه و میشد سوار

  گفت عصن   کمی

 . تارا نکن توجه گفت    هرچ   امشب -

  نبود شایک گفن   که تو اما -

  گفت و داد تکون یرس 

 رو کنهیم ناراحتت که حرف   نداره لیدل اما نبود شایک -

 !!نزنه

  گفتم و دادم تکون یرس 

 رفتار ون با محبت با یلیخ عمو زن اولش اون دوب  یم -

  شد بد من با انگار کم کم اما کردیم

 گفت و کرد اخم ارشیک
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 یدلسوز  یتر  یت   پا کنه فکر تا .نهیهم کال . نشده بد -

 .کنهیم بتیتخر  خودش یکرد رشد کنه فکر .کنهیم

  ندازهیم کهیت منم به ت   بب امشب

 خوردم جا

 گفتم دیترد با

 جدا؟ -

 گفت دادو تکون یرس 

 تو و ونت  ب ادیز  تو .ت   یهم دورمون یها آدم نصف -

  !یندار  تجربه ینبود اجتماع

 گفت و دیکش آیه

 غر حوصله .ششونیپ میبر  میکن تموم رو مشاوره زودتر -

 نیاومد رید ندارم غر

 چند؟ عن  ی ؟ زودتر -

  ساعته هی -

  گفتم دادو تکون یرس 

  تو هرچ   ...هباش -
 

  بیک
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  مریس گفت لب ریز 

 کردم نگاهش

  داشت رابطه تو که تاب   ب   از جدا ارشیک

  موارد باف   تو

 داشت توجه منم حال به و بود مودب

  اما

  کردیم قایط وقن  

 شب اون مثل

  دادم تکون رس تاسف با

 ... شب اون ...شب اون

  شد زده گند ت   چ همه به چه شن  

 کنار گذاشتم افکارمو نمم و کرد پارک ارشیک

  میمر  از داشتم سوال کیل

  داخل میرفت و میشد ادهیپ

  بود خایل میمر 
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 نشست    ایسوف و ارشیک

  داخل رفتم من

  گفت و زد یلبخند دنمید با میمر 

  .اومد خانم عروس بالخره به به -

  گفتم پریس احوال و تشکر بعد و نشستم خجالت با

 دافتا بد اتفاق کیل مدت نیا -

  گفت میمر 

 مادرشوهرته و ازدواج و مادرت هیقض منظورت اگر -

  گفته محسن برا ارشیک

 گفتم و زدم جوب   ب   لبخند

  خودمون؟ به بودن داده رو بچه مراسم کل تو گفت -

دنش ساعت چند هم شب حن    ؟!نت 

  گفت متعجب میمر 

 ارشیک با یسیو یپرا چیه االن تا عرویس شب از نگو -

  ؟نداشن  

  گفتم عی    رس 
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 . شد داریب بار چند شد خواب بد ایسوف که اول شب -

  بود خوب شبید اما

  گفت و کرد نگاهم

  بوده؟ خونه تو بچه حضور با کلش عن  ی -

  دادم تکون رس

 دیپرس آروم میمر 

 اختصاض میتا هی که داره هم یا برنامه ارشیک اونوقت -

 !بچه تیولیمس بدون کامال کنه؟ فراهم برات نفره دو

 ؟! توئه مسلم حق که یت   چ

 

#۱۵۹ 

  

 گفتم و دادم تکون یا شونه

 !دونمینم -

  گفت و داد تکون یرس  میمر 

 ؟خواسن   ازش ؟یدیپرس ازش -
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  ! چکدومیه نه -

 تارا؟ چرا -

  گفتم آروم

 کنم ازدواج داره بچه که یمرد با کردم قبول خودم آخه -

 !گهید رمیبپذ هم نارویا دیبا !

  داد هیتک شیصندل به میمر 

  گفت و دیکش ق  یعم نفس

 نیا و داره بچه ارشیک یکرد قبول تو  ! نه ... تارا نه -

  تو رو بچه
 
 حقت از که ینکرد قبول اما رفن  یپذ زندگ

 بچه بدون و خودت مختص که پفره دو میتا !یبگذر 

ور  براتون باشه  ! هیض 

 کردم نگاه میمر  به

 گفتم و دمیکش یا خسته و قیعم نفس

 مادرش رو ارشیک  !داره نگه رو بچه ستین کیس خب -

  شد ما دشمن ینجور یا که اونم .بود کرده حساب

  گفت و داد تکون یرس  میمر 
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 دیجد برنامه دیبا اما . خورد بهم برنامتون .فهممیم -

  .یبخوا ارشیک از دیبا تو .دیبگذار 
 

 دیبت   رو ایسوف بیک

 .دیشبا خودتون با ! روز تو ساعت چند حداقل . مهد

  ازدواجتون اول ماه چند حداقل

  گفتم و دادم تکون یرس 

ا .المان میبر  دیبا .سخته -  شهینم .ستین داریپا طیرسر

 شه؟یم چ   مینکن کارو نیا اگر .کرد یز یر  برنامه

  گفت و دیخند میمر 

ام یبرا کار نیا ، سخته فقط ، شهیم -  ! خودته به احت 

  یدکر  ظلم خودت به فقط ! شهینم یت   چ نکن  

 کرد مکث

 نزدم حرف   منم

 گفت میمر 

 !یدار  عادت خودت به ظلم به تو متاسفانه البته

 شد بسته و باز دهنم

  بگم یت   چ نتونستم اما
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  نه بگم خواستم اول

 نکردم ظلم خودم به من

  کنمینم

  کنمیم ظلم کم ای

  بزنم حرف نتونستم اما

 بود میمر  با حق چون

 اره

 کردم ظلم ادیز  خودم به من

  هیبق شدن ناراحت ترس زا

ایم ب    شدن احت 

  شدن سخت

 چالش از فرار و تنبیل رو از حن  

  کنمیم ظلم خودم به من

  گفتم و یت   پا انداختم رسمو
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 نفره دو خایل میتا واقعا رسم ختهیر  مشکل انقدر االن -

  !اخر تیاولو  رفته

  نگفت یت   چ مت  م

  گفتم و کردم نگاهش

وع ما عرویس شب از عمال دالرا -  و دیتهد به کرده رسر

 . زده ارشیک به من مورد در ت   آم ت  تحق حرف کیل !جنگ

 الماب   شهروند زنت چون مت  گیم رو بچه المان دیایب گفته

 تهران دنبال االنم .کرده عصن   یلیخ ارشویک ! ستین

  اومدنه

  گفت و کرد نگاهم متعجب میمر 

 زده؟ حرف هم تو با -

 ، زد زنگ که امروز اما !ارشیک به بود امیپ نایا همه . نه -

  داد جواب و پاش رو نشوند منو ...ارشیک ... ام

 خب؟ -

 کذد پرت رو شیگوش ... دید ارشیک کنار منو تا چ  یه -

 ! قطع تماس و
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  گفت و رفت تر باال میمر  یابروها

 نداره؟ درسن   حال دالرا هم سمت اون پس ... اوه -

 گفتم و اره دادم تکون  رس

 کرده عصن   رو دالرا که شد خوشحال یلیخ هم رشایک -

  کنه؟ کارو نیا بازم خوادیم گفت .

  شد تر متعجب میمر 

 ابروهاش ت   ب افتاد هم گره اما

  گفت و برداشت شوت   م رو تلفن گویسر 

ه چه نمیبب بزار -  !خت 

 

#۱۶۰ 

  

  زد رو تلفن یرو  دکمه حرف نیا با

  گفت و گوشش کنار گذاشت رو گویسر 

  ؟یدیشن رو امروز تماس هیقض ... محسن -
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  کرد مکث

  گهیم چ   وحسن دمینشن

 گفت میمر  اما

  نجایا دیایب گهید قهیدق ده ... خوبه -

  گفت و گذاشت رو گویسر  حرف نیا با

 نزن حرف   چیه تو لطفت اومدن وقن   ... تارا -

 گفتم و دادم تکون رس

 درسته؟ ارشیک کار نیا نظرتون به اما !چشم -

 گفت و زد یخندلب میمر 

 ت  تفس گرانید واکنش اساس بر ها انسان یها رفتار -

  .شهیم

 نشدم منظورش متوجه

  گفت خودش

 چ   من ! شوهرم دهن تو زدم من گهیم من به ادیم یکی -

 بگم ای !اشتباهه یکرد نکارویا چرا یوا بگم تونمینم گم؟یم
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 چرا نیا !زده چرا بدونم نکهیا مگه !نیآفر  یکرد خوب

  !مهمه یلیخ

 شدم منظورش متوجه تازه

  گفت مرسم و دادم تکون رس

 رو از اگر ارشیک . نهیهم قایدق هم شما هیقض االن -

 عصن   خودش که ب  دالرا و کرده و کار نیا درونش حرص

  اما . اشتباهه کارش خب کرده خرابت   رو خرابه حال با و

... 

  کرد مکث

 گفتم آروم

  ؟چ   اما -

 گفت و ت   م رو داد هیتک دستشو میمر 

 نیا شیزندگ قتیکق و قلمرو دادن نشون یبرا اگر اما -

 دالرا به دیبا بالخره ! تارا بوده درست ،کارش کرده کارو

 راه ، دالرا و هست شیزندگ تو االن کیس بده نسون

  !نداره برگشت
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  شد تلخ دهنم

 گفتم دادمو تکون رس نگران

 لهیمس کل رشایک نه؟ کردمینم ازدواج ارشیک با کاش -

  ! داره نشده حل

 گفت و دیخند میمر 

 ،تو گفن   من به نویا االن ؟ کاش ... دخت   بسه ... تارا -

 دهیفا کاش کاش؟ ؟یکرد تکرار خودت با بار چند رست

 تویزندگ کن تالش ای یکرد ازدواج ، االن  تو داره؟ یا

 ه؟یچ کاش نیا گهید ! شو جدا ، موب  یپش اگر ای بساز

 دمیکش خجالت

 دمیکش خجالت میلیخ

 دارم فکرو نیا رسم تو مدام من دونستیم اگر میمر 

 کردیم دعوام شت  یب حتما

 گفت میمر 
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 هم .باشه بهش حواست . ذهن   نشخوار میگیم بهش ما -

 فیضع رو تیت  گ میتصم قدرت هم . کنهیم خراب حالتو

 ... هم ، کنهیم

  گفت دادو تکون یرس 

  کنه ات افرسده تونهیم هم -

 گفت میمر  و چشم گفتم لب ریز 

 و کن فکر بار هی افتاده اتفاق گذشته تو که یت   چ به -

  نکن تیاذ خودتو یندار  قدرت روش وقن   اما . ت  بگ درس

  چشم گفتم لب ریز 

  خورد در به یا تقه

  تو اومد خوشحال همه از اول ایسوف و شد باز در

  گفت دید منو تا

  ! مامان نجاب  یا هم تو -

  دیپر  باال هامابرو 

  میمر  و محسن مثل

 گفت ارشیک
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  نجاستیا هم جون تارا آره -

  کنارم نشست اومد موشحال ایسوف

  گفت و کرد نگاه میمر  به

 ن؟یدیم شکالت من به هم باز -

 گفت و زد لبخند میمر 

 ... زمیعز  بله -

 برداشت رو شکالت ظرف

  گفت و زد زانو ایسوف جلو اومد

  ... ارشیک بابا یبرا هم یکی... ایفسو  یبرا شکالت نیا -

  گرفت ذوق با ایسوف

  گفت میمر 

  ... مامان یبرا هم یکی -

  کنه کامل رو جمله ایسوف تا کرد مکث

  گفت و کرد کامل رو جمله ایسوف

 دالرا؟ مامان -
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#۱۶۱ 

  

 اوله ذهنش تو دالرا مامان هنوز ایسوف دونستمیم من

  دارم نماما خودم من گفت هم روز اون چون

  گفت و سمتش گرفت شکالت هی میمر 

  ؟گ برا نیا -

 گرفت عی    رس  ایسوف

  گفت و من به داد

  تو مال نمیا -

 زدم یلبخند

 گفتم و گرفتم ازش رو شکالت

 زمیعز  مریس -

  دمیبوس لپشو

  گفت و شد بلند میمر 
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  .هیت  تغ قابل سخت که هیمفهوم مادر ها بچه ذهن تو -

  گفت محسن

 ! چ  یه که ن  یگز یجا و حذف ، ت  یتغ تازه -

 دادن تکون رس دو هر

  ایسوف کنار نشست اومد ارشیک

  داد هیتک ت   م به ما به رو محسن و تیشنشت   م پشت میمر 

  گفت ارشیک

 مادرمه فقط .براش ندارم ن  یگز یج قصد منم . دونمیم -

 گفتیم ایسوف به نویا ادیز 

  گفت و داد تکون یرس  میمر 

  کن   اگاهشون دیبا -

  ت   میقد -

  کت   ینم یت  نغ 

  گفت محسن
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 اخر اتیت  تغ ریز  هم سنگ وگرنه کت   یم یت  تغ سخت -

  شهیم خورد

  گفت و دیکش یا خسته نفس ارشیک

 بحث حوصله ام خسته ذهن   نظر از یلیخ ... دونم نیم -

  ندارم اونارو با

  گفت محسن

  شه آروم ذهنتون دیبر  دیتونینم ب  دوتا سفر هی -

 نگفتم یت   چ من

  گفت و زد پوزخند ارشیک

س بدون شب هی بگو تو -  !بخوابم تارا با بتونم است 

 یم اونوقت
 

  !سفر یک

 ارشیک بودن رک نیا از دمیکش خجالت

 گفت میمر  که انداختم یت   پا رسمو

 باش تارا با نفره دو میتا هی کردن جور فکر به اما -

 و فکر تمام تو یمیتا هی که تاراست حق نیا !ارشیک

 !باشه اون مختص حواست
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 نکردم بلند رسمو بازم

 گفت ارشیک

  کنمیم سیع ... چشم -

  گفت میمر 

  بالخره یداد نشون دالرا به رو تارا ...بگو حاال ...خوبه -

 کرد مکث ارشیک

 کردم نگاهش

  گفت و بود لبش رو تیرضا لبخند

 و شد عصن   دالرا بار ت   اول یبرا .نبود باورکردب   و آره -

ل خودشو تینتپن  هی انگار .شکست رو شیگوش .کنه کنت 

 که ب  بال بار ت   اول یبرا .شد برداشته دوشم رو از یبار 

 خوب   حس یلیخ .آوردم رسش اوردیم من رس شهیهم

 مونهیم تیموفق هی مثل .دارم

 شد سکوت

 ت   سنگ سکوت

 گفت محسن

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 بد آدم نیا نگرانم اما !یدار  خوب   حس که خوشحالم -

 هیتالف چرخهتو فتادنین کار نیبهت   !نهک تالف   بخواد

 ! ارشیک

 دادم تکون رس منم

  نطوریهم هم میمر 

  گفت ارشیک

 نکردم کارو نیا قصد از من -

 کرد مکنر 

 گفت و کرد مگاه من به

 !هیچ تیواقع بفهمه تا نهیبب رو تارا ، دالرا بود الزم -

 کردم نگاهش سوایل

  گفت و گرفت من از نگاهشو ارشیک اما

 کنم ازدواج تونستم من بچه وجود با شهینم باورش دالرا -

 و بیع ب   ، باستیز  ، اولشه ازدواج که دخت   هی با اونم

  ! دارم هم خوب   جنیس رابطه حن   و نقصه

  گرفتم گر خجالت از
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 رابطمون و من از فیتعر  بخاطر فقط نه

 نقص ب   کلمه بخاطر شت  یب

 بود کوتاه قدم من

  بود بزرگ قدم به نسبت باسنم و نهیس

 تر بد همه از و

 داشتم لکنت

 گفتیم ارشیک که نبودم یت   چ من

 گفت و کرد نگاهم مجدد اما ارشیک

 دید رو دالرا نگاه تارا -

 

#۱۶۲ 

 

 دادم تکون رس من و کردن نگاه من به همه

  گفت ارشیک

 نبود؟ یناباور  و شوک از پر -
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  آره دادم تکون رس

  گفت میمر 

 به قتیحق دادن نشون هدفت که خوبه ارشیک ت   بب -

 خب و هسن   راض   تیوضع از که خوبه و دالراست

  واقعا

 گفت و کرد نگاه من به

 ... اما توئه همرس االن تارا یآورد شانس هم واقعا -

 کرد مکث

 کرد نگاه محسن به

  گفت میمر  و داد تکون رس محسن

 تو . دیخورد شکست دالرا هم تو هم ، نهیا تیواقع اما -

  .میندار  زنده با و برنده عمال قطال

 کرد مکث میمر 

 گفت محسن

 انتخاب اشتباه دو هر عن  ی ، نت  گیم طالق نفردو وقن   -

 نشون دارن سیع کدوم هر طالق بعد اما . بودن کرده
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  که بدن
 
  تو تنش باعث ت   ت و دارن یبهت   زندگ

 
 هر زندگ

  شهیم دو

 گفت ارشیک

 ... اما ...دارم قبول .. دونمیم -

  گفت و کرد نگاه ایسوف به

 هم کردم ترکت خودم هم  گفت من به طالق بعد دالرا -

 . بسوز ما کرست تو حاال . گرفتم ازت رو بچه

 کرد مکث

 گفت و کرد نگاه محسن به

 ، نهیا تیواقع اما سوختیم ایسوف یبرا دلم من درسته -

 کردیم فکر دالرا که اونجور . نسوختم یت   چ حرست در

  تگف محسن

 و بود عصن   انتیخ نیا از .کرد انتیخ بهت دالرا -

 به اما بده دستت از شده باعث انتسیخ دونهیم .هست

 دونهیم مقرص تورو رهیبپذ خودشو به خشم نکهیا یگا

  گفت و داد تکون یرس  میمر 
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 اما مقرصن طرف دو هر انتیخ تو گنیم ایلیخ درسته -

 انتیخ هرگز متعهد و سالم انسال کی نهیا تیواقع

 چون مقرصه خودش صد در صد نیخا شخص و کنهینم

 . ونت  ب ادیب رابطه از تونهیم داره رادیا مقابلش طرف اگر

 . کنه انتیخ نکهیا نه

 گفت و داد تکون رس ارشیک 

 انتیخ قبل چرا گفتم .گفتم دالرا به نویهم قایدق من -

 ؟ فن  ت  م لو ،یکردیم انتیخ حتما دیبا ؟ میش جدا نگفن  

 دیپرس میمر 

 گفت؟ چ   -

  گفت دادو تکون رس ارشیک

  چ  یه -

  گفت و دیخند محسن

  مشخصه جوابش -

 میکرد نگاه بهش همه

 گفت محسن
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 علتش کنهیم انتیخ پنهاب   و است رابطه تو که کیس -

 به حاال . بده دست از رو شیاصل رابطه خوادینم که نهیا

 اصیل مقرص خائن فرد میگیم که نهیا ، یلیدل هر

 .اجراستم

 کرد مکث محسن

  داد ادامه میمر 

 با رابطه اما .بده دست از تورو خواستینم دالرا -

  خواستینم .خواستیم دوستتم
 
 ساخته تو با که زندگ

 باعث خودش دونستیم ، نبود هم متعهد اما شه خراب

  شده تو آزار

 کردم نگاه ارشیک به

 بود هم تو صورتش

 داد ادامه میمر 

 دارو با ، یشدیم تیاذ دالرا از شت  یب تو علیم نظر از -

 کیتحر  حس چیه بدون و بریس نعوظ به بایسر  محبور

 و روچ فشار نیا !بایسر  داشته رابطه یبخوا جنیس شده

  دالرا تا کنهیم وارد تو به یشت  یب رواب  
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 دیکش یا خسته و قیعم نفس اریک

  یت   پا انداخت رسشو

  گفت آروم

 .داد دست از دالرا ... مفتیب ها روز اون ادی خوامینم -

 اما ! ستین میزندگ تو گهید خوشحالم من و وت   چ همه

  برگشته دنبال هنوز اون

  گفت و کرد نگاه ایسوف به

 ... دهید رو تارا که االنم  !کرده چهیباز  هم رو سوف   حن   -

 !نهیشینم آروم دونمیم

  گفت محسن

 ؟ کنه صحبت دالرا با میمر  یخوایم -

  گفت و کرد دبلن رسشو ارشیک

 حرف باهات دونمیم دیبع تما ... دمیم رو اش شماره -

 فقط همون به دهیچسب داره وونهید مشاور هی اون . بزنه

  گفت میمر 
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 مشورت باهاش من بده رو مشاور اون شماره یخوایم -

 کنم

 

#۱۶۳ 

 

  گفت و کرد بلند رسشو ارشیک

 رفح باهات دونمیم دیبع اما ... دمیم رو اش شماره -

 فقط همون به دهیچسب داره وونهید مشاور هی اون . بزنه

  گفت میمر 

 مشورت باهاش من بده رو مشاور اون شماره یخوایم -

 کنم

  گفت و داد تکون یرس  ارشیک

 ... حتما اره -

  کرد چک رو شیگوش

  داد میمر  به رو دالرا شماره هم و مشاور شماره هم

سهیم گفت ارشیک   شه رید ت 
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 میشد بلند ت   هم یبرا

 اونا خونه نو افتاد هم اتفاف   هر امشب کرد دیتاک محسن

  مینکن بحث هم با ما ،

 دیگوشیم رسکه و ت  س مثل دلم

 میافتاد راه و میشد ت   ماش سوار

  بود خودش تو ارشیک باز

  بدتر منم

  نداشت پویم که بود دلم تو یبد اصطراب هی اصال

 گفت دیر خ ت   بنجام بزرگ گلدون هی ارشیک ت  مس تو

  . داره دوست یلیخ مامانش

 گل اون همراه بود دهیخر  قبل از که هم هیهد هی و ن  یت  ش

 کرد اماده

  مادرش و پدر خونه میدیرس

 میشد ادهیپ

  ن  یت  ش جعبه با گرفتم رو ایسوف دست من

  گرفت رو گلدون هم ارشیک
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 میزد زنگ

  شد باز در

  تو میرفت

  ودنب اونا شوهر و زن و انایک و وانیک

  سیانگل بود برگشته انیک اما

  مینشست و گذشت تعارف   و کیعل و سالم

  گذاشت رو گل ارشیک

  کرد تشکر مادرش

  رفت و دیچرخ اما بدم رو ن  یت  ش خواستم من

  گرفت رو ن  یت  ش عمو

  کرد تشکر

  مینشست میرفت ارشیک با

  گفت و نشست من کینزد اومد انایک

 سال ۲۰ بعد نمک فکر من جون؟ چشمان خوب   -

  !دمتید
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  گفت عی    رس  دیخند ارشیک

  انایک نشده سالش ۲۰ خودش تارا -

  گفت و دیخند انایک حرفش از

  گرفتمت اشتباه ترمه با کن اره اخ -

  گفت شوهرش به رو و دیخند

  میرفت رانیا از ما بود مامانش شکم تو تارا -

  گفت و داد تکون رس هم شوهرش

 موقع اون بود مشده سالت ۱۸ تو -

  دیخند انایک

  گفت من به رو

 کردم ازدواج بودم کت  یکوچ تو از من اره -

  گفت و زد من به چشمیک

ه ینجور یا -   بهت 

  گفت ارشیک داداش هوی و زدم لبخند

 ! خانم تارا دمینشن رو شما یصدا هنوز من اما -
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  ختیر  دلم حرفش از

  زدم لبخند

  گفتم و کردم نگاهش

  ! بگم چ   ...چ -

  دادم غورت دهنمو اب

 نگفتم لکنت با یلیخ درسته

  کرد ترم معذب و گفتم فاصله با دوبار رو چ همون اما

  گفت وانیک

  خوبه -
 
 اوردین دووم ارشیک با که دالرا ؟متاهیل زندگ

  کن   تحمل مارو داداش نیا شما انشاهلل

  دیخند خودش حرفش از

 دنینخند هیبق اما

  گفت و مداو  یچا ن  یس با عمو زن

 ت   م هیچ حرفا نیا -
 گهید رو کهیزن اون اسم . وانیک ب 

  ارین کن جلو
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  گفت بلند ایسوف هوی

 منه مامان دالرا -

  گفت ایسوف به رو عمو زن میبگ یت   چ ما نکهیا قبل

 ؟!یدیفهم ! تارا مامان ! تاراست گهید تو مامان -

 

#۱۶۴ 

  

  شد شوکه ایسوف عمو زن حرف از

 هیگر  ریز  زد هوی

  گفت و داد ونت  ب حرص با رو نفسش ارشیک

 ؟!یدار  بچه چکار من مادر -

  خودش قبیل اتاق برد و کرد بغل رو ایسوف

  کرد نازک چشم پشت عمو زن

 گفت انایک

  کن ولش . سالشه سه فقط لوه مامان -
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  گفت و کرد نگاه من به عمو زن

ه رو بچه دینذار  آلمان ت   رفت -  من به زده زنگ کهیزن .ها بت 

 از اش بچه اصال .گفته من به بود خودش قیال  هرچ  

  افتاد چشمم

 گفت وانیک

 گفتم ارشیک به من !است چکاره بود معلوم اول از دالرا -

 ! بود کرده کور رو چشمش دالرا بودن استاد  ,

 کردم نگاهش هنگ فقط

  گفت و من سمت برگست  وانیک

 حرفمو کیس ! مار !ماره .باشه دالرا به حواست یلیخ -

  نداد گوش

  گفت انایک شوهر

ه نیا دمیفهم من که موقع همون از -  که همونه دخت 

 نگاهم کرده یاپال دوستش نامه انیپا و تقلب با گنیم

 شد عوض بهش

 گفت انایک
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  اونجا به دیرس خودش تالش با بعد اما رفت تقلب با بابا -

  گفت وانیک زن

 هم ت  مس هیبق تو ! متقلبه کال ، متقلب آدم جون انایک -

  ! کرد تقلب

 داد تکون رس وانیک

  گفت عمو زن

ام با - ام ب   خودشو اما ! شدن جدا احت   هی وقن   .کرد احت 

 گفت پرت و چرت من به زد زنگ ارشیک عرویس قبل ذوز

 وگرنه ! کرده کارو نیا حرص رو از مشخصه قشنگ

  کنهیم چکار پاره من بچه چه تو به . گهید گرفن   طالق

 گفتم ناخوداگاه

 !برگرده خواستیم اخه -

  من سمت برگشت    تعجب با همه

 گفت عمو و شد گرد چشمش عمو زن

 ارش؟یک به کجا؟ برگرده -

  حرفم از شدم مونیپش هوی
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  اومد ارشیک یصدا من قبل

 رو بچه .برگردم . نکنم عرویس من خواستیم . لمشهیف -

  کنه تیاذ منو . هت  بگ

 داد تکون رس وانیک

  گفت عمو اما

 به گهید فرصت هی ! بود شده مونیپش دیشا خب -

  دیدادیم خودتون

  گفت عی    رس  عمو زن

 هیچ ، جووب   ، خوشگیل نیا به تارا ... گمشه بره ... نه -

  ! مدعا پر زن اون

  گفت و من به کرد رو حرف نیا با

 دالرا که خوشگل خودت مثل اریب ارشمیک برا پرس هی -

 !بسوزه

 شد ردگ چشمام

منده خجالت از  شدم رسر

  گفت انایک
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 تازه .شد جدا ارشیک از کرد اشتباه دالرا ... مامان آروم -

 حرمتش که یا رابطه گهید اما . کرده اشتباه دیفهم

 طالق بار به که کیس به برگشت    .شهینم درست شکست

  ! باالست رس توف مثل گرفن  

  شمیپ نشست ارشیک

  همچنان بود اتاق تو دالرا

 گفت ارشیک

 تارا که هم امروز . شده رو برام دستش گهید دالرا ...آره -

 !شوک از شکست رو گویسر  زد دید رو

 من سمت برگست گرد چشم جفت ۶ نباریا حرف نیا با

  گلوم تو دیپر  هول از دهنم اب

  افتادم رسفه به

  بخور کمی گفت دستم داد رو یچا ارشیک

  بود ادیز  ام رسفه اما

  سیرسو  سمت کردم تند پا سدم بلند

 ادیب باال دلت خواستیم که بود ب  ها رسفه اون از
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  گفت رسم پشت عمو زن و سیرسو  تو رفتم

 کرد شیکار  شهینم !!!شهیم هول انقدر بازم کرد شوهر -

 ارش؟؟؟یک

 بزنم داد رسش برم خواستیم دلم

  چه تو به

  سیرسو  تورفتم اما

  گفت یت   چ هی ارشیک

  بود شایک صداش

  گفت چ   بشنوم ذاشتینم هام رسفه اام

  زدم عوق هوی

  شد آروم گلوم و معده و اوردم باال

  دمیکش فونیس و گرفتم نفس

  کرد یکار  شدیم کاش واقعا

 سیرسو  تو اومد ارشیک

  بودم نکرده قفل رو در
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  وگفت کرد نگاهم

  ؟یآورد باال ؟خوب   -

  کرد بغلم و بست رسش وشت رو در که دادم تکون رس

  بودم بغل نیا منتظر نگارا

  هیگر  ریز  زدم ناخوداگاه

  گفت و کرد نوازشم

 ؟نگراب   چ   از ... تارا آروم ... آروم -

 

#۱۶۵ 

  

  گفتم هیگر  با

  شمیم ینجور یا ستین خودم دست -

  گفت و دیبوس موهامو

  ... نجنگ انقدر باهاش ... نکن فکر بهش ...دونمیم -

 بردم عقب رسمو
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  گفت و دکر  پاک رو اشکم

  . کردم انتخاب و دارم قبول مسائل نیا همه با تورو من -

  یت   پا انداختم رسمو

  گفت و دیبوس مویشونیپ

  !نکن توجه حرفش عذابه،به اسطوره مامانم -

 ختیر  دوباره اشکم

 دیپرس که اومد انایک یصدا و در به خورد یا تقه

  د؟یخواینم یت   چ ؟ت   خوب -

 مریس نه گفت بلند ارشیک -

 گفت آروم نباریا انایک

 !نکرده قایط مامان تا ارشیک ونت  ب ایب -

 داد ونت  ب حرص با نفسشو ارشیک حرفش نیا با

  گفت و دیبوس رو چشمم دوتا هر

 .میت  م زود شام بعد -

 دادم تکون رس
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 گفت و شد جدا من از

 ایب و بشور صورتتو -

  دادم تکون رس

  ونت  ب رفت ارشیک

 گنیم چ   بشنوم نکردم صت  

  کردم باز رو آب

 شستم صورتمو

 کردم مرتب خودمو

 ونت  ب رفتم

  نکرد نگاهم کیس

  گفت و گرفت نظر ریز  منو هت  خ که ارشیک مادر جز

 یرسد از نایا باش،همه داشته گریم فتیک تو شهیهم -

  ! بدنه

  گفت عمو و چشم گفتم لب ریز 

  ؟یت  م گ جان ارشیک-
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 زد حرف زایو  و برنامه ورفت    از ارشیک

 !ادیم داره دالرا نگفت اما

  میبمون شت  یب دیبا من یزایو  بخاطر گفت دروغ به

 گفت وانیک

 بندازه جلو کار دیشا یمحمد شیپ سفارت دیبر  فردا -

  گفت انایک ،که باشه گفت و داد تکون رس ارشیک

  کارها دنبال دیبر  خودتون ... ما شیپ نجایا اریب رو ایسوف -

 گفت عمو زن

 !ئه -

 انایک به کرد اخم حرف نیا با

  گفت و مامانش به کرد اخم هم انایک

 م،یبر  میخوایم دوشنبه ما جان مامان گهید بسته -

 بدت مادرش از . دمیند حساب   درست رو ام برادرزاده

  ها پرسته خود،بچه یجا ادیم

  کرد نازک چشم پشت عمو زن
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 گفت ارشیک

 تیاذ مامان امخو ید،نمیباش ایسوف شیپ ما خونه دیایب -

  شه

  گفت و کرد اخم مادرش

  ... ختیر  بهم اعصابم فقط من !ن  یاذ چه -

 گفت شد بلند عمو

  شیآت رو میبذار  هارو گوجه میبر  ما -

  شدن بلند جمع یها مرد همه

  ارشیک حن  

 کردم نگاهش عی    رس 

 زد لب

  امیم زود

خونه سمت رفت  تو رفت    اونجا از و نایا پدرش با اشت  

 پشت وتخل اطیح

 !رفت پاشد هم وانیک زن
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  میموند انایک و مادرش و من

  کردیم نگاه تبلت داشت ایسوف

  پام رو گذاشت رسشو

 گفت عمو زن که کردم نوازش رو موهاش

  ...خوامینم رو شما بد که من -

 گفت و داد تکون رس تاسف با

 !مار ماره زن نیا -

  گفت و کرد نگاه انایک به

 از بعد نبودم، هم طالقش بودم،تون شیعروس تو که من -

 از منو پرستون گهیم کاره هی من به زده زنگ ایدن رس اون

 نیا به !! کنم انتیخ برم من نکرد،تا ت   تام جنیس نظر

 هت  بگ طالق خواستیم بهونه

 من سمت برگشت    عمو زن و انایک حرف نیا با

  گفت شوکه انایک

 کرد؟ انتیخ یجد -

 گفت عمو زن که هآر  دادم تکون رس دیترد با
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 داره؟ مشکل من پرس جنیس نظر از -

 

#۱۶۶ 

  

 تکون اطراف به رسمو تند تند کردمو نگاهش شوک با

  نه گفتم دادم

  شد داغ پام تا رس کردم حس

  خجالت از شدم عرق سیخ

 گفت عمو زن

  گفتیم ... گفتیم چ   ارهیپت نیا پس -
 

 نداشت مردونیک

 !تهش شدیم چ   هی قرص با

 ! نه . زدم لب و شد ردگ هام چشم

  بود ابرو ب   انقدر دالرا شدینم باورم

 هیچ شوهرت مشکل دونسن  یم که تو

 یم شوهرت مادر به یدار  چرانارویا
 

 یک
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  !قتیحق ت  غ اونم

  گفت شوکه انایک

 یم چ   -
 

 ؟! مامان یک

 خراب اعصابم اصال ! افتادم گفت،پس زنه خود خدا به -

 ! شد

  کردوگفت نگاه من به

  نایا و کاندوم با گرفته خونهشمارو مچ گفت تو مادر اما -

 گفتم ت   ه

  کرد نگاهم متعجب انایک

  گفتم لکنت با عصن  

 ! گفت نویا دید کاندوم فمیک تو چون -

 گفت شوکه انایک

 د؟ینداشت رابطه عن  ی -

 شمیم خفه گرما از دارم کردمیم حس

  گفتم عصن  
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  میاشتند ما خونه تو ! الیو  تو !قبلش میداشت -

 گفت عمو زن و دنیکش راحت نفس دو هر

ه حایل هی پرسم گذاشتم تنهاتون الیو  خودم من -  .بت 

  خنده ریز  زد حرف نیا با

 گفت و من به کرد رو داد تکون رس تاسف با انایک

  دروغه؟ حرفاش نیا ه؟یچ دالرا هیقض -

  بگم چ   دونستمینم واقعا

 زدم لب

  دونمینم -

  گفت و داد تکون یرس  انایک

  ! مت  گیم آمارشو خودم -

  گفتم نگران

 اتاق تو بره ارشیک داشت اضار دالرا دونمیم فقط من -

 مدل هی تا اما ،رفت دالرا اضار به ارشیک ، یعیطب مانیزا

  دیپر  شیجنس لیم کال
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  گفت بلند عمو زن

  !استغفرهللا -

  گفت هنگ انایک

  کنه؟ شکنجه ارشویک خواستیم هیکار  چه وا -

  گفت عمو زن

ار  بره گفتم من -  ! یعیطب داشت اضار خودش ! نیرس 

  گفت انایک

 داشت یاضار  چه گهید یعیطب بره خواست خودش اکه -

 گفت .مانیزا اتاق ایبگفتم ضات  عل به من . نهیبب ارشیک

ار  برو .نمیبب دنتویکش درد امیب تونمینم   . نیرس 

 داد ادامه کرد نگاه من به

 چون نبود شوهرم اما . کردم مانیزا یعیطب ماول بچه من -

ار  دومم بچه .باشه نخواست  ما . نبود شوهرم بازم نیرس 

ام هم خواسته به دیبا   ! میبزار  احت 

  گفت شایک عمو زن
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 گذاشته شینما من پرس شیپ خوردنشو، جر رفته زنه -

 گهید معلومه خب !نداره حس من به گهید چرا گهیم بعد

   !وفتهیم خوردنت جر ادی نهیبیم لختتو

 گفت عی    رس  انایک

  ه؟یچ حرفا نیا مامان، زشته -

  گفت شد بلند تیعصبان با عمو زن

 خوبه حاال ! حساسه من بچه .گهید گمیم راست خب -

 اگه عمر اخر تا ؟چ   وگرنه خورد تکوب   هی دید رو تارا

  ؟چ   تونستینم گهید

 گفت و تلفن سمت رفت

 بزنم زنگ بهش ت  بگ رو ارهیپت نیا شماره -

 

#۱۶۷ 

 

  شد بلند عی    رس  انایک

  گفت و برداشت رو تلفن
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  ! کن مادر کن ول -

  تو اومد ارشیک لحظه ت   هم

 نشست    اومدن آروم خواهرش و ورودش،مادر با

 ونت  ب برد رو گوجه ن  یس ارشیک

  گفت مادرش

  ! میدونیم ما یار ین ارشیک رو به -

  گفت انایک

  !کرده کارچ دالرا بدونه دیبا اما -

  گفت عمو زن

 شکنهیم پرسم غرور نکرده، الزم -

 شد بلند حرف نیا با

خونه تو رفت  آشت  

 گفت انایک

  دالرا به نهت   مزنگ فردا دونمیم -

 گفت انایک و دمیگز  لب
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 پرس یلیخ من مادر باشه، انیجر  در بگو ارشیک به -

  هیپرس 

 گفت و مبل به داد هیتک

  ۱۸ منو -
 
ا تا هامو اداش،د داد شوهر سالیک  تیحما دکت 

 فقط رو ،زن دهیپوس تفکرش ستین خودش ت  تقص .کرد

  خوادیم یدار  بچه و یدار  خونه حال در خونه تو

  گفت و گوشش پشت داد موهاشو

 توب  ینم چوقتیه کنهیم حس چون کرد توروانتخاب -

 کنهیم محبت بهت ارشیک تا ت   هم یبرا !بیسر  بهت   ازش

 کنهیم قایط

 گفتم شوکه

 ؟ باشه بد ما رابطه داره دوست عن  ی -

  دیخند انایک

 گفت تر اروم

 نگذره خوش تو به داره دوست ... نه -

  گفت و زد چشمیک

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

   ! ت   یهم مادرشوهرا نصف البته -

  گفت و دیخند

 کدوم هر ! خودم مادر شوهر،هم مادر هم که من یبرا -

 !میزندگ تو ننت   م بمب هی هستم توخویسر  االن من بفهمن

 گفتم ناباورانه

 !!خودیسر  دخت   که تو عمو؟ زن حن   -

 شیزندگ تو خورده شکست زن هی عنوان ،به ندارن فرف   -

  . یت   پا بکشه رو ها زن هیبق بزنه چنگ داره دوست فقط

 بودم هنگ

  گفت و داد هیتک دوباره انایک

 !مادرشوهرمه پا هی ضات  عل قول به اما ! مادرمه -

 اورین شانس مادر از که سوخت انایک برا دلم اول

  سوخت خودم یبرا دلم بعد اما

ش با اگر عمو زن  کنهیم تا نجوریا دخت 

  !!!پس بکنه چه من با
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  تو اومد مجدد ارشیک

 ونت  ب رفت شد بلند انایک و من شیپ اومد

  گفت و نشست ارشیک

  ن؟یدت   م حرف چ   مورد در -

خونه به  کردم هنگا دییپایم منو دورادور که مادرش و آشت  

 گفتم و

 گمیم برات خونه میرفت -

  گفت و داد تکون رس

  ؟ اتاق تو لحظه هی یایم -

  کردم نگاهش سوایل

  کرد بغل ارویسوف اما

  دیبوس و گذاشت نفره تک مبل هی رو

 .شد گویسر  گرم رس مجدد و دیخند ایسوف

  ایب زد اشاره و اتاقش سمت رفت ارشیک

  گفت عمو زن که برم تا شدم بلند
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  ؟!شده یت   چ ؟ هت  خ -

 خوردم جا

  گفت ارشیک من قبل

  دارم کارش -

 و گرفت رو دستم ارشیک و کرد زیر  چشمشو مادرش

 اتاق تو دیکش

  گفتم هنگ

  شده؟ چ   -

  بست رو در

 باال اورد رو شیگوش

 بود گویسر رو دالرا عکس

  بود لنتیسا گویسر 

  هیر یتصو  تماس حال در دالرا بود مشخص اما

  گفت و داد گوشم پشت هامومو  ارشیک

 ؟یحاض   -
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#۱۶۸ 

  

 آره بگم من نکهیا قبل

  نه ای

  کرد وصل رو تماس

 گفت و کرد نگاه ما دو هر به لکسیر  یلیخ نباریا دالرا

  ؟ ت   شینم جدا هم از گهید عاشق، یها کبوتر اوه -

  گفت ارشیک

  ؟یزد زنگ ساعت نیا شده یت   چ ! دالرا سالم -

  !زمیعز  باشه،نه داشته بطر  تو به که یت   چ -

 دالرا گفت    زمیعز  اما جنگن، در دالرا و ارشیک دونستمیم

  .کردیم بد حالمو بازم

 داد ادامه دالرا
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مو زدم زنگ -  روزا نیا از خوب بگم زنت به و نمیبب دخت 

 و ن  یبیم رو ارشیک یرو  اون یزود به ،چون کن استفاده

  ! گلم یسر یم شوکه

  دیخند آروم ارشیک

  دادم تکون رس دالرا به تاسف با و زدم لبخند منم

  گفت دالرا

 یدار  لکنت گفت    اومد ادمی آها ؟یندار  ؟زبونالیل -

 ت   نم حرف
 ! ب 

  گفت و خنده ریز  زد بلند حرفش نیا از

 !نزنن حرف حرفش رو الله،که یزنا عاشق ارشیک -

  بده جواب خواست ارشیک

  گرفتم رو بازوش

 کرد مکث

  گفتم و مدیکش قیعم نفس

  ... اما دونمینم رو ارشیک -

 گفتم و گرفتم نفس باز
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  ! یداااد ننننشون خوب خودتو یرو  شما،اون اما -

  زد پوزخند

 و ستین تماس اول یدالرا اون گهید بود مشخص اما

  دوباره شده عصن  

  گفت ارشیک به رو

 و دانشگاه استاد زن از که خودت با یکرد چکار -

ان،   ! لکنن   و سواد ب   بچه دخت   به یدیرس سخت 

  بستم رو چشمم

  گفتم کنم نگاه گویسر  صفحه به نکهیا بدون

  ندارم جنگتون و تونیزندگ به یکار  -

 گفتم و کردم باز چشممو

  !هت  گ یم ازت حرفاتو و رفتار نیا تاوان خدا اما -

  گفت عی    رس  ارشیک و رفتم کنار گویسر  جلو از

 بلکه ،کن  یم اثبات من به توبودن پست تنها نه بار هر تو -

فیب یدیم نشون   .دالرا متاسفم برات!نداره سقف تیرسر

  کرد قطع رو تماس
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 ستادمیا ونت  ب به هت  خ من اما

 ارشیک سمت برنگشتم

  ختیت  م فقط هام اشک

  گفت و پشتم اومد ارشیک

  تارا -

  گفتم عی    رس 

 ! شم ت  تحق که تماس؟ تو یاورد منو چرا -

  گفت و کرد بغلم

 حرف   بهت ت  حق آدم هی وقن   ... تارا چ   ی؟برا ت  تحق -

 ! گفته خودش حقارت از فقط ، زده

  گفتم و شد شت  یب اشکم

  گرفت درد من قلب اما -

  گفت و دیبوس کتفمو

  بودم من مقرص ... خوامیم معذرت -

  گفتم و سمتش برگشتم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 شم رو به رو زنت با خوامینم گهید -

 گفت و دیچرخ هام توچشم نگاهش

  !ب  تو من زن -

 گفتم و یت   پا انداختم رسمو

  سابقت زن -

  گفت و کرد بغلم دوباره

 ... اما ... کنمینم روت به رو گهید من.باشه -

  کرد مکث

  گفتم و کردم نگاهش سوایل

  ؟چ   اما -

  گفت و زد جوب   ب   لبخند

  راهت رس ادیب هم باز احتماال، اون اما -

 بستم هامو چشم

  گفتم و ارشیک شونه به دادم هیتک مویشونیپ

  متنفرم چالش از من -
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 ! کنهیم دنبالت ، کن   فرار هرچ   از اما -

 دادم تکون رس

  ! ارشهیک با حق دونستمیم

  بگم یت   چ من نکهیا قبل اما

 خورد زنگ دوباره شیگوش

  میشد جدا هم از

  کرد نگاه

  بود دالرا

  گفت و کرد خاموش رو شیگوش ارشیک

  هت  بم هبر  -

 گفتم دلم تو

  مردیم واقعا کاش -

  ها حرف نیا و استیسوف مادر نبود مهم برام گهید

 کامال ازش که بود، کرده بد حالمو هاش حرف چنان

  .بودم متنفر

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 شه؟یم چ   یا عقده مادر ت   چن با ایسوف واقعا

 

#۱۶۹ 

 

 اتاق از ونت  ب میرفت هم با

  گفت ارشیک

  ندارم انومام حرف حوصله ونت  ب مت  م -

  ندارم منم بگم خواستم

 شد باز در من قبل اما

  گفت و تو اومد انایک

  نه؟ت   م زنگ من به داره دالرا چرا ارشیک -

  دیپر  باال ابروهام

  گفت ارشیک

 کردم خاموش روش مویگوش چون -

  گفت شوکه انایک
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 چرا؟ ؟ وا -

 گفت ارشیک مادر

  بگه چرت خوادیم باز ! ایند جواب ، یکرد خوب -

  گفت و کرد نگاه گویسر  به انایک

  کرد قطع -

  گفت و کرد نگاه کن به

 ؟یکرد هیگر  چرا تو -

  یت   پا انداختم رو رسم عی    رس 

  گفت ارشیک و نشستم رفتم

  شد ناراحت تارا زد، الیک حرف دالرا -

  گفت ارشیک مادر هوی

  ؟یداد گوش یسادیوا ؟یبود چکاره اونجا تو پس -

خونه از   گفت و ونت  ب اومد شدپا اشت  

. دینگز  هم ککت گفته پرت و چرت من به زده زنگ زنت -

  ستمین مهم برات ... مادرم من بگم حاال ..
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  کرد اشاره من به

ام و خانواده از بخاطرش ! گهید زنته که نیا -  ما احت 

  !گذشن  

  دمیفهمینم عمو زن اصال

 بهور  حرفاش ، من از کردن دفاع بهونه به داشت عمال

 دت   م ارشیک

  گفت عصن   ارشیک

  ! کن ول ... من مادر کن ول -

  ونت  ب بره اومد

 شد باز در اما

  گفت و تو اومد داداشش

 کنم؟ چکار . نهت   م زنگ من به داره دالرا -

  رفت نتیعصبان با ارشیک

  گرفت رو داداشش گویسر 

  اتاق تو رفت تیعصبان با
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 دیکوب رو پر و کرد وصل رو تماس

 میکرد نگاه هم به همه

  دمیدزد نگاهمو زود من

  شمیپ اومد نگران ایسوف

  گفت انایک

 بدبخن   کم خودش .. بدبخت اون مخ رو نرو مامان -

  داره؟

 کردم بغل رو ایسوغ

  گفت عمو زن

 رو ادیز  زنش به که خودش با ؟ منم شیبدبخت مقرص -

  داد

خونه تو رفت   گفت شایک یلیخ و آشت  

  ارهیم در دم شبرا نمیا فردا -

  کرد اشاره من به

  گفت و داد تکون رس تاسف با
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  گفتم گ ت   بب -

  دمیگز  لب

  بگم نداشتم چ  یه

  بود بد واقعا حالم

  گفت و کرد نگاه داداشش به کالفه انایک

 اهصاب شت  یب نمون هم تو ... ندازمیم جلو طمویبل من -

  مونهینم برات

  شمیپ اومد

  گفت آروم

 غر غر حوصله اصال . شما خونه میایب مشبا ما شهیم -

  ندارم مامان

 گفتم عی    رس 

  دیباش راحت ... اره -

 دییدو  دادتشش و شد بلند اتاق از ارشیک داد یصدا هوی

  سمت اون

  گفت بغلم تو نگران ایسوف و رفت    مادرشم و انایک
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 شده؟ چ   -

 

#۱۷۰ 

  

  بچه به بگم چ   دونستمینم واقعا

  بود یبد اوضاع

 بزنه حرف ما به ارشیک ،مادر نجایا امشب بودم آماده من

  !کنه و ها کار نیا بخواد دالرا نبودم آماده اما

 اتاق تو رفت وانیک

  خواهرش و مادر رسش پشت

  بره دییدو  هم ایسوف

  گفتم و گرفتم رو دستش من اما

  شه تمام حرفشون سایوا -

 ومدیم دورادور دالرا یصدا

 گفت ایسوف
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  مهمامان صدا -

  شد شیر  براش دلم

  شدیم دهن به دهن ارشیک مادر با داشت دالرا

 گفتم و کردم بغلش

  هیعصبان االن مامانت -

  کرد نگاهم

  بفهمم یت   چ تونستمینم نگاهش از من

  بره نکرد تقال گهید اما

  گفت و نشست کنارم

  ششیپ مت  ،م رفت تشیعصبان وقن   -

 وگفتم دادم تکون رس

  م؟یکن یباز  اطیح میبر  یدار  دوست -

  کرد نگاهم فقط

  بود شده بلند هم وانیک و انایک و ارشیک داد

  گرفتم دستشو
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 گفتم و در سمت بردم

  باشه ،مایه زیعز  حوض تو کنم فکر ایب -

  بود اتاق اون در به نگاهش

  در سمت بردمش من اما

 اطیح تو میرفت و کردم تنش لباس

 ومدیم دعوا و داد یصدا دورادور

  نبود واضح گهید اام

  حوض کنار میرفت

 گفتم وزدم آب به دستمو

  سسسسرسده چقدر یوا -

 دیخند ایسوف

  گفت و آب به زد دست اونم

  سسسسسرسده -

  گفتم و دمیخند

  استخر میت  م شد گرم هوا -
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 گفت ذوق با

 اد؟یم مامانمم -

  بگم چ   دونستمینم

 گفتم ینجور یهم

  ادیب تونهیم باشه داشته دوست اگه -

  گفت و گرفت رو نگران افهیق همون باز ایسوف

  ؟ نباشه عصباب   اگر -

  دادم تکون رس

  هم تو رفت صورتش هوی

  کرد بغض

وع آروم   هیگر  به کرد رسر

 گفتم و کردم بغلش عی    رس 

 چرا؟ هیگر  ا،یسوف -

 دمینفهم من گفت یت   چ آلماب   به 

  گفتم و کردم نوازشش
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  داره ستاره توش نگه،قش آسمون چقدر ایسوف ت   بب -

 گفتم و نکرد توجه

  باالست اون ماه ت   بب ! داره ماه -

  گفتم و کرد بلند رسشو هیگر  با

 ابر آسمون تازه  ... قشنگن چه ت   بب هارو ستاره و ماه -

  داره هم

 گفتم و گرفت دستمو رد

 برگ ایبعض. دارن برگ ت   بب هارو درخت یها شاخه -

  ندارن

 باهام کم کم ایسوف گفتم فموناطرا از که نجوریهم

  گفتیم من مثل و کرد همرایه

  ت   بب نویا

  ت   بب اونو

  آب رو بشه قیقا میار یب برگ میبر  گفتم بهش

  کرد ذوق اونم

  بود شده رسگرم کامال گهید
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  باغچه تو دییدو  یم

 گرفتیم برگ

  حوض کنار دییدو یم

 آب تو ذاشتیم

 حوض کنار نشستم

 کردم نگاه شیباز  به

 ...فیکث یباز  نیا یبرا بود مظلوم و معصوم یلیخ

  شد باز در

  دیچرخ ما ت   ب نگاهش و ونت  ب اومد ارشیک

 …آروم نا هاش چشم و بود افروخته بر صورتش

 

#۱۷۱ 

  

  گفت و کمینزد اومد

  ونت  ب شیآورد یکرد خوب -
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 دادم تکون رس

  گفت و ارشیک شیپ آورد برگ هی ایسوف

  قهیقا ت   بب بابا -

 داد تکون رس شار یک

 گفت و گرفترو برگ

  قیقا چه-
 
  بزرگ

 به داد موج دست با و آب رو گذاشترو برگ حرف نیا با

 جلو بره برگ تا آب

 ارهیب برگ باز بره دییدو  خوشحال ایسوف

  گفت و نشست فاصله با کنارم ارشیک

  زد حرف همه به دالرا ... شد بد یلیخ -

  گفتم آروم

 یعیطب دالرا رفتار.مشاورش هب بزنه زنگ میمر  کاش -

  !ستین

 رفت و انداخت برگ هی اومد ایسوف
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 گفتم آروم منم

 اما.مادرش یبرا کرد هیگر  دیشن رو دالرا یصدا ایسوف -

 داره؟ رو بچه نیا با زدن حرف آرامش االن مادر نیا

  خوبه؟ حالت توخودت

 دیکش ق  یعم و خسته نفس ارشیک

 گفت کالفه

 نبود ینجور یا رادال ...واقعا بگم چ   -

 وانهید انگار اصال ! شده افرسده ماه ،دویکی نیا کنم فکر

  شده

 دادم تکون رس

 ! ستین خوب حالش بود مشخص دالرا واقعا

  گفت ارشیک

 ایدن به رو اش بچه رفتم ،من گهیم برگشته همه جلو -

  !گرفت گهید زن هی رفت یافتاد چشمم از تو گهیم ارمیب

  دیپر  باال ابروم

  با رشایک
 

  گفت کالفیک
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 شناس،روان روان شیپ.مشاور شیپ میرفت ما بود خودش -

 جنیس لیم اتفاق اون شوک گفت    همه !روانکاو ، پزشک

 حیس چیه زب   چیه به من ... دالرا فقط نه .کرد نابود منو

  . نداشتم

  گفت و کرد نگاه من به حرف نیا با

 و ودنب دورم که ب  ها زن تمام برعکس چون توهم دیشا -

  !یکرد داریب حسمو دمت،ید متفاوب   یفضا تو

  دادم تکون رس دیترد با

  گفت ارشیک

 رو بچه تا کت   یم پاره دارن واژنشو وقن   دمید زنمو من -

 و شدن دار بچه از ، خودم از حالم تنها نه ! ارنیب ونت  ب

 اون ادی دمیدیم واژب   هر گهید که خورد بهم اتفاق نیا از

 فتادمیم اتفاق

  کرد مکث ارشیک

  گفت شدو بلند کالفه

  دمت   م حرف موردش در دینبا ... اه -
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  آب ت  ش سمت رفت من به کردن نگاه بدون

  گفت و کرد باز رو ت  ش

  ختیر  زهرشو عوض   ... ستین خوب حالم -

 کردم نگاهش نگران

  گفت و شد بلند ارشیک

 به حسم که کرد زنده برام قصد از رو شوم روز اون فکر -

ه هم تو  ... بت 

  ختیر  دلم

 گفتم شوکه

 ؟ دالراس مثل من به حست االن -

  گفت و کرد نگاهم اخم با ارشیک

  مینزن حرف موردش در گهید ... تو میبر  ایب  ... نه -

 گفتم و دادم تکون رس

  ما خونه ادیب شب خوادیم گفت انایک ...باشه -

  داد تکون یرس  ارشیک
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  گفت و گرفت رو ایسوف دست

  ونت  ب میبر  ب  دوتا ما دارن نگه رو ایسوف فردا ... خوبه -

  در سمت رفت حرف نیا با

 رفتم رسش پشت منم

 بود عصن   ارشیک

 حاال و کرد حس شدیم

سیم من  دمیت 

سیم   بشم دالرا مثل دمیت 

  اوردم ونت  ب مویگوش

  تو نرفتم

  میمر  به زدم زنگ

 داشتم مشورت به ازین واقعا من

  نداد جواب میمر 

  بدم جیمس بهش  خواستم

  زد زنگ خودش که
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 گفتم عی    رس 

 .... هستم یبددددد تیموقع تو من...سالم -

  ! کن   کمکم ششششهیم

  گفت سمت اون از میمر 

 شد .تموم صحبتم .نمت   م حرف دالرا مشاور با دارم من -

 خوبه؟ ...نمت   م زنگ بهت

 

#۱۷۲ 

  

  نبود خوب

  بود رید

  نداشتم چاره اما

 فتمگ آروم

 خوبه مریس -

  کرد قطع میمر 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  تو رفت

 سمیبنو  براش نرفته، ادمی حسم تا گفتم منم

  ت  یوا تو رفتم

 کردم پیتا ورودمون ازلحظه رو اتفاقات تمام

  رس بحث و گفت چ   ارشیک مادر نوشتم حن  
 

 مردونیک

  رفت ارشیک نداشت   

 فرستادم امیپ

 داخل رفتم

  ندازنیم سفره دارن دمید

  گفت دید منو ات ارشیک مادر

 ! عجب چه -

  کردم کمک و نگفتم یت   چ

  گفت انایک.بودن اتاق تو ایسوف و ارشیک

 ارشیک . بزنه حرف باهاش که کرده رو دالرا لج ایسوف -

  کنه رسگرمش برد
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 گفتم و دادم تکون رس

 بردم من . بزنه حرف گفت دیشن مادرشو یصدا اره -

 نکاریا یبرا اشهب مناسن   وقت نکنم فکر .بره ادشی اطیح

  نه؟ ؟

  گفت و زد پوزخند انایک

  ... شده رواب   قشنگ دالرا ... اصال مناسبه یلیخ -

 که شوهرت مثل بازه، بچه برادرت گهیم من به برگشته

  !گرفت تورو اومد بود باز بچه

  گفت کردمو نگاهش هنگ موند باز دهنم

 دکر ینم فکرشم دالرا ، گهیم وانیک . کرده قایط قشنگ -

  سوخته، ت   هم برا! کنه جمع خودشو طالق بعد ارشیک

 گفتم دیترد با

 داره؟ مشکیل ارشیک مگه ؟! کردینم فکرشم چرا -

  گفت تر آروم انایک

 هی.خودش اشتباه رو مخصوصا حساسه یلیخ ارشیک -

  نگیپارک در به زد بابامو ت   ماش بار
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 نویماش گهید یرادایا همه . یصافکار  برد خودش بعد

 راض   باز اما . کردن رنگ مجدد اورد رو خونه در .گرفت

  .نشد

 ؟چ   عن  ی - 

  گفت تر آروم انایک

 ! دیخر  بابام ت   ماش اون یجا صفر ت   ماش هی رفت اخر

  !بشه بابا خونه در کردن عوض الیخیب تا میگرفت جلوشو

 گفتم هنگ

 ؟کن  یم فیتعر  یدار  هیک مال نایا -

 دالرا چون . شده هم بدتر نظرم به االن .شیپ سال ۱۵ -

 عذاب و گناه احساس بهش یه ، دهیفهم اخالقشو نیا

  .شده تر عصن   ارشیک .سالها نیا داده وجدان

 دادم تکون رس دیترد با

  گفت ارشیک

  خودش به داره خشم

  کنه تیر یمد تونهینم رو خشمش

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  باشه ینجور یا هیقض کردمینم فکر اما

  شد دهیچ سفره

  کنه اصد ونیاقا رفت عمو زن

 کرد نگاه انایک

  گفت ستین مادرش دید

  از ارشیک به یلیخ ، مامانمه مقرص -
 

 وجدان عذاب بچیک

 طالق حرف دالرا وقن   .موند ارشیک تو حس نیا . دادیم

 شد وونهید ایسوف بخاطر ارشیک ، زد

 دادم تکون رس

 دونستمیم قسمتو نیا

  گفت انایک

 حرف با که ناال راستش ؟ کنمیم فکر چ   االن دوب  یم -

 ... کنمیم نگاه هیقض به دالرا صحبت و تو یها

  گفت و داد باال یا شونه

 !بره لو نداشت انتظار و کرد انتیخ دالرا ، کنمیم حس -

 وجدان عذاب و طالق بهونه با خواست رفت که لو اما
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 دونمینم . کنه رد خودشو انتیخ نیا ، ارشیک به دادن

 ... بگم یچطور 

 گفتم خودم

 طالق وگرنه هست که نهیهم بگه ارشیک به واستخیم -

 ؟ مت  گیم

  گفت دادو تکون رس

 ارشویطالق،ک دیتهد با خواستیم ، یحدود تا اره -

 آدیم هر ... تارا اما شه انتیخ بحث الیخیب کنه مجبور

 یمرد مخصوصا ... کنهینم تحمل گهید ... ب  جا هی ...

 ! زهیت  م وجودش تو رو ت   چ همه شهیهم که ارشیک مثل

 بدذاب   همون از هم ارشیک بردن مانیزا تواتاق نیا اصال

 اون اما .نمیبب تونمینم من گفت مرده . بود دالرا یها

 عذاب بهش مانیزا دنیکش درد دنید با تا برد رو ارشیک

 بده وجدان

  گفت و کرد مکث

 باشه داشته قدرت ارشیک رو ابد تا ینجور یا خواستیم -

 جواب برعکس اما ! دمیکش ددر  تو بچه بخاطر من که
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 و تو براش یت   پش زن نیا  که کرد داریب رو ارشیک ! داد

  !ت   ستین مهم احساست

  دادم تکون رس

  هم ازدواجش بهونه حن   بگم خواستم
 

 . بود ساختیک

 رس باال گهید مرد هی که کنه عصن   ارشویک خواستیم

 ! هت  گیم قرار اش بچه

  ! خورد خطا به شت  ت اما

 ..ب  رایپذ تو اومدن ایسوف و ارشیک موقع ت   هم اما

 

#۱۷۳ 

  

  مینداد ادامه رو بحث و میزد لبخند انایک و من

  گفت و کرد نگاهم ارشیک

  بگه یت   چ هی بهت خوادیم ایسوف -

 کردم نگاهش

  سمتم اومد

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 گفتم و جلوش زدم زانو

  دییبفرما -

  گفت و گوشم کنار گذاشت دستشو اومد 

 بخوابم؟ ارشیک بابا و تو بغل امشب شهیم -

  دمیخند

 کردم نگاه ارشیک به

 داد تکون رس

  گفتم منم

  زمیعز  باشه -

  گفت و زد لبخند

  مریس -

  گفتم و ششیپ بردم لپمو

  بده بوس هی حاال -

  دیخند

  داد بوسم
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  دادم قلقلکش منم

 داخل اومدن همه

 اوردن هم هارو کباب

 گفت ایسوف و نشست   

  ؟ نمیبش بغلت من -

  گفت عی    رس  ارشیک

  ! نه -

  گفتم زود من اما

  نداره ن  یع آره -

  زدم لب و کردم نگاه ارشیک به

  باشه بزار -

  داد تکون رس و دیکش یا خسته نفس

  گفت من به رو عمو زن

  !کن جذبش خوبه -

 نگفتم یت   چ
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 نهیبش بغلم نگفتم ایسوف کردن جذب بخاطر من اما

 کمبود و تیامن عدم دچار بچه بودم کرده حس چون

 !نهیبش شده،گفتم محبت

 نزدم حرف   ویل

  بفهمه و ات   چ نیا که نبود کیس عمو زن

  گفت و من سمت گرفت کباب ن  یس عمو

  بردار راحت جان عمو یسر  خم توب  ینم بغلته ایسوف-

  کردم تشکر

 عمو زن به افتاد داشتم،نگاهمیبرم داشتم

  نگو که داشت اخیم هی

  هیافک گفتم کردم تشکر زود

 دیکش هم برنج ایسوف و من برا ارشیک

  خورهیم خودش گفت دستش گرفت رو اش کاسه ایسوف

  خوردمیم داشتم دسن   هی منم

  گفت هوی وانیک زن
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  ن؟یدیرس هم یا جهینت به ؟ دعواتون شد چ   اخر -

  دیچرخ انایک و ارشیک ت   ب نگاهش

 من که اناستیک ارشویک ت   ب دعوا هی منظورش کردم فکر

 ندارم ت  خ

  گفت انایک اما

 ب  هوا باز بشنوه طرف اسم بچه گمیم برات بعد باشه -

  شهیم

 گنیم رو دالرا با دعوا همون دمیفهم

  گفت عمو و دادن تکون رس همه

  دماوند میبر  هم دور هفته اخر نیایب -

  گفت انایک

  میگردیبرم میدار  که ما -

 گفت شایک عمو زن

  چرا؟ -

 تو من و وانیک و انایک گشتبر  رس رفت بحث گهید

 خوردم شام ایسوف ارشویک با سکوت
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  بودم تر راض   و تر آروم نبودم بحث مرکز وقن  

  شد تموم غذاش ایسوف

  داره شیج گفت

  بود شده تموم غذاش هم ارشیک

  برد رو ایسوف و شد بلند

  گفت عمو زن رفتنش با

 با یت  نگ ایباز  مسخره نیا و یر یمصو  یر یتصو  اصال -

  ها مادرش

  گفت عمو

 رواب   زنه نیا ! آلمان فعال دینر  کن صحبت ارشیک با -

  دهیم دستتون کار شده

  گفت وانیک

  داده رد رسما گهید -

  گفت انایک شوهر

  کنه یساز  پرونده ارشیک یبرا تونهیم اونجا -
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  گفت انایک

 ؟! یا پرونده چه -

  گفت انایک شوهر

 چهره ،به ساله ۱۸ ریز  نشس تارا االن بگه ادیب تونهیم -

 یلیپدوف ارشیک کنه یساز  پرونده بعد ! گهید ادیم تارا

 سال ۳ ای ۲ ستین ینجور یا کن   ثابت یایب تا !داره

  !یدار  اعصاب جنگ و یت  درگ

 گفتم شوکه

  جدا؟ ! ایخدا -

  گفت و داد تکون رس انایک شوهر

 دهیم دست از کارشو هم ارشیک ... ستین دیبع ازش -

  !اقامتشو هم قت،اونو 

  دیچیپ دلم

  گفت عمو زن

 ت   م حرفا ؟!تارا افهیق بخاطر فقط وا -
 ! خان ضات  عل ب 
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#۱۷۴ 

  

  گفت و داد تکون یا شونه انایک شوهر

  !دشیت  نگ نظر در توب  ینم احتماله،شما هی نیا بالخره -

  گفت و کرد نگاهم عمو زن

 مش شمموها ، خورهیم ۲۰ از شت  یب بهش تارا بابا نه -

 نه؟ مگه ! هت  م تر باال سنش کنه

  کرد نگاه انایک به

  گفت حوصله ب   انایک

 ضات  عل .مامان اینت   م حرف ! شهیم ساله ۵۰ اصال آره -

  ! کنه درست الیک پرونده نهیا منظورش

  کرد مکث

  گفت وانیک

 مو هی یت   چ هر از باشه پاپوش دنبال که کیس بابا آره -

  !ونت  ب کشهیم

  گفت و داد تکون رس زنش
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 اعصابتون نیشد ت  درگ همتون شهینم که ینجور یا -

 ها هیحاش نیا گهید ، گرفته ،طالق بوده ازدواج هی. خورده

 رو بچه باشه بگه ارشیک خواد؟یم رو بچه االن ه؟یچ

 !کنهینم قبول و لمشهیف ت   نکن شک. بهت کامل دمیم

 بدم جواب من نکهیا از قبل

  داد جواب ارشیک

 نداره داشتنشو نگه توان نهیا مشکل اما ... کنهیم قبول -

  !!نهت   م بیآس بچه به و

  دادم تکون رس

 گفت و داد تکوم رس هم انایک

 االن شده رواب   -

 گفت وانیک

 با حضانتش و بچه یشد اروم . مشاور برو بگو بهش -

 !تو

  گفت و زد تلچ   لبخند ارشیک

  دهیفا ب   دونمیم اما ... گمیم ...باشه -
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 گفتم آروم

 !نهت   م حرف دالرا مشاور با داره میمر  -

 گفتم و کرد نگاهم تعجب با ارشیک

 نهت   م زنگ من به بعدش گفت -

  بخور شامتو ... خوبه -

  !خوادینم رو بحث ادامه دمیفهم

 شدم رسگرم شامم با

 گذشت یعاد صحبت با

 میکرد جمع رو سفره

  ما خونه شوهرش با ادیب شب خوادیم گفت انایک

 رس یباال گفت ارشیک

  کرد جمع رو هاش چمدون کل رفت انایک

  شد شایک کمی مادرش

  آورد رو ایسوف با یباز  بهونه انایک

 میشد ما ت   ماش سوار و میکرد خداحافظ   همه
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  نشست جلو ضات  عل

  پشت انایک و من

  بود شیصندل تو ایسوف

  گفت انایک

  .میشیم تازه زوج شما خلوت مزاحم دیببخش -

  گفت و دیخند ارشیک

  !ستین کار در ملوت من،خلوت یرس  پشت نیا با -

  میدیخند همه

  گفت ضات  عل

 خوب ومدیم  ران؟یا ادیب خوادینم نت   اسمشو ... راسن   -

  نیکردیم جمع نجایا رو اوضاع بود

  گفت ارشیک

  مت  م من ادیب اون -

 گفت انایک

 که هشینم حل مشکیل !یکرد فرار کنهیم فکر اونوقت -
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 کشبد حرض پر نفس ارشیک

  نداد جواب اما

  گفت ضات  عل

  ممکنه دالرا درمان با فقط مشکل -

  آورد رو دالرا اسم تا

 گفت ایسوف

 ت   م زنگ -
  مامانم؟ به ب 

ده دلم   شد فرسر

  میکرد سکوت همه

 گفت کالفه ارشیک

  خوابه االن مامان -

  گفت و کرد بغض ایسوف

 بخوابم مامانم بغل من -

  گفت عصن   ارشیک

 !ستین نجایا که مامان -
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 ختیر  ایسوف اشک

 بستم هامو چشم

 یدیم قرار تیموقع نیا تو منو چرا ایخدا

  تحمل
 

  نداشتم رو ایسوف دلتنیک

  گفت انایک

 یدار  خونتون،دوست میاومد عمو و من امشب ایسوف-

 ؟بخواب   ما بغل

  گفت و داد تکون رس اشک با ایسوف

 خوابمیم تو بغل تو -

 

#۱۷۵ 

  

 نشسته کنارش که کرد اشاره من به ایسوف جواب نیا با

  .بودم

 گفتم و زدم لبخند
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  زدلمیعز  باشه -

  من سمت کرد دراز دستشو

  کردم بغلش بود شیصندل تو که حالت همون تو

 چند بعد دمیبوس صورتشو من شونه رو گذاشت رسشو

  شدم جدا قهیدق

  گفت لج با ایسوف -

  بغلت امیب -

  خونه در جلو دیچیپ شار یک

 کردم باز رو ایسوف کمربند منم

  کردم بغلش

  من شونه رو گذاشت رسشو دوباره

  گفت انایک

 است خسته کنم فکر -

  گفت ارشیک و دادم تکون رس

  کرد یباز  یلیخ اطیح تو -

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 نگیپارک تو رفت ارشیک و میکرد دییتا همه

  گفت انایک و میشد ادهیپ

 .ت   باش راحت کمی شما ، ما شیپ ادیب گفتم من -

 گفتم و دمیخند

  از بخیسر  ، میراحت -
 
  ماست زندگ

 میرفت خونه سمت به و زد یلبخند انایک

  اوردن هارو چمدون انایک شوهر و ارشیک

  گفت انایک

 بخاطر اصال.کشمیم عذاب مامانم دست از واقعا من -

  ! کردم ازدواج کم سن ،ت   هم

  دیرس ارشیک

 نزد حرف گهید انایک

 کردن باز رو در

  داخل میرفت

  میداشت مهمان خواب اتاق هی یت   پا طبقه یانتها
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  بود هم نایا و رختخواب کمد توش

  داشت هم سیرسو  یت   پا طبقه

 اتاق اون رفت    نایا انایک

 ارهیب ونت  ب رختخواب براشون رفت ارشیک

  باال رفتم بغلم ایسوف با منم

  گفت شدم که اتاقش وارد

  شما اتاق ... نه نه نه -

 برداشتم شیصندل رو از رو شیخونگ لباس

  خودمون اتاق بردمش

سیم  بخوابه تخت نیا رو ایسوف شه ناراحت ارشیک دمیت 

 .شهیم عادت بد بگه و

مش نداشتم دل واقعا اما   سمت اون بت 

 گفتم و تخت رو گذاشتمش

 میکن عوض لباستو ایب -

  کرد یهمکار  خوب یلیخ
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  ما پتو ریز  رفت کردم عوض لباسشو

  کردم عوض لباس رفتم خودمم

  پتو ریز  رفتم

 وفتهین تا تخت وسط ادیب گفتم ایسوف به

 چراغ بتونه که شیآرا ت   م سمت تخت گوشه بود رفته اما

  کنه خاموش روشن خواب

  دمیخند

  وفتهین ایسوف تا سمت اون گذاشتم رو تخت یپا منینش

 پشتش رفتم خودمم

  بخوابه هم ارشیک بود جا من رس پشت

 کرد یباز  چراغ با کمی ایسوف

 کردم نوازش موهاشو کمی

  دیخواب زود اما

 نبود ارشیک از یخت  

 نهت   م حرف انایک با داره زدم حدس
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 کردمیم نوازش رو ایسوف یموها که نطوریهم

  خودمم

  برد خوابم

 شدم داریب تخت تکون با

 دیکش بدنم به بدنشو و کرد بغلم پشت از ارشیک

 

#۱۷۶ 

  

 کردم حس اشتباه کردم فکر اول

د دوباره پشتم که خودشو اما   فرسر

 کردم حسش دوباره

  بود آماده کامال بدنش

  حال همون تو

تمیت ریز  برد دستشو   رسر

 دیکش دست شکمم
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د هامو نهیس   شلوارم کمر ریز  برد دستشو و فرسر

  دیکش دستشو پام ت   ب شورتمو داخل

  داد فشار پشتم مجدد خودشو

 یت   پا بده خواست شلوارمو

 سمتش دمیچرخ آروم

  گفت و دیبوس رو ام گونه

 کردم دارتیب -

  زدم لب

  نجاستیا ایسوف -

 شد متعجب نگاهش ارشیک یکیتار  تو

  دیپر  باال شت  یب ابروش و جلو به دیچرخ

  گفت آروم

  نشدم اش متوجه اصال اوه -

  گفت و برداشت من یپا ت   ب از دستشو

مشیم -   اتاقش ت 
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 گفتم عی    رس 

  کرد هیگر  یلیخ امشب داره گناه ... نه -

  کرد نگاهم سوایل ارشیک

 میباش نداشته رابطه نهیا منظورم کرد فکر

 شد اخم به لیتبد عی    رس  چشمش، تو سوال چون

 گفتم عی    رس  من اما

  ایسوف اتاق میبر  -

 گفت و دیکش یا خسته نفس ارشیک

  سخته اونجا -

 ! خب شبه هی -

  فتگ و شد بلند ارشیک

  کنه عادت دیبا ایسوف -

  وگفت کنه بغل رو ایسوف تا تخت کنار زد دور

  !لخت لخت ... تارا خوامتیم لخت کامل پتو ریز  امیب تا -

  ونت  ب اتاق از رفت و کرد بغل رو ایسوف حرف نیا با
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تیت و دمیکش ایه   آوردم ونت  ب نمویسوت و رسر

تمم و شلوار  نطوریهم رسر

  بود شده سیخ پام ت   ب لمس ت   هم از

  اومد ارشیک که دمیکش دراز پتو ریز 

  کرد قفل و بست رو در

  من شیپ ومدین اما

 یوار ید کمد رس رفت

  آورد ونت  ب یت   چ هاش کت از یکی بیج از و کرد بازش

  کردم نگاهس سوایل

  بود وپیت هی

  گفتم مردد

 ه؟یچ -

  گفت و زد چشمیک

س ... بمالم مقعدتو کمی خوامیم -  ... نت 

  ختیر  دلم حرفش از

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گفتم تختورو نسشتم

 ... ارشیک خوامینم -

  گفت و کنار داد پام رو از پتو

 شو دمر -

  گفتم مجدد

 .. داره درد ... خوامینم -

  گفت و من به انداخت یا خسته نگاه ارشیک

  مگه داشت درد بار اون -

  ینکرد واردم خودتو دفعه اون -

  گفت و دیکش دست پامو ارشیک

 حال قراره فقط دمیم قول ...کنم یکار  خوامینم نبارمیا -

 .... کن  

  کرد نگاهم منتظر

 گفتم آروم

 ارشیک میکنیم حال کاف   اندازه جلو،به با ما -
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  گفت و تخت وسط گذاشت بالشت هی

 ...بکیسر  درد ذارمینم ... کن   اعتماد بهم شهیم ... تارا -

 اعتماد شهیم !کن   تجربه رو یدیجد لذت فقط خوامیم

 ؟کن  

 گفتم و دمیکش قیعم نفس

 ؟یدیم قول -

  گفت و داد تکون یرس 

  شد دمر بالشت رو ایب ... دمیم قول -

 …بالشت رو شدم دمر و گفتم یا باشه

 

#۱۷۷ 

  

 نمت   م گول خودمو دارم کردمیم حس

  شم مونیپش و ادیم دردم که کنهیم یکار  یزود به ارشیک

  دیبوس رو کمرم
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 کردم حس پشتم کرمو، یرسما

 دیمال پشتمو 

 شد جلوم رسگرم هم زبونش با

 .بودم درد تجربه منتظر لحظه هر

  شدیم شت  یب لحظه لحظه که بود لذت اما

  بود افتاده شماره به لذت از نفسم

  بودم اوج لبه

  کرد واردم و دیکش عقب خودشو ارشیک

 شده لخت گ بودم دهینفهم اصال

 حرکت هر با و رسوند اوج به حرکتش،منو ت   هم اما

 …فتمت  م باال دوباره و اومدم یم یت   پا آروم اروم شیبعد

  بود ت  نظ ب  

 که بود نیا ، کردیم خوب حالمو شت  یب همه از که یت   چ

  بود حرفش رس ارشیک

  بکشم درد خواستینم واقعا
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  کنه یکار  عقب از ای

اف  .نداشتم انتظار کنمیم اعت 

 بزنه گولم خوادیم کردمیم فکر

 قبلش عصن   یها رفتار و دالرام یها حرف با

  بود شده کم بهش اعتمادم

  کرد خایل داخلم خودشو ارشیک

  رفت عقب زود

  نذاشته کاندوم کردم فکر

 المیخ انداخت سطل تو و زد گره کاندوم دمید وقن   اما

  شد راحت

  گفت و کرد بغلم لخت اومد

  میباش حال نیا تو کمی اما م،یبپوش لباس دیبا -

 برد خوابم ارشیک دست نوازش با و گفتم هوم

  ذهنم ته

  گفتیم صدا هی 
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 .باشه رادیا ب   ، باشه سالم ارشیک اخه که شهینم -

ل تو دوب  یم خودت   داره ،مشکل خشم کنت 

  ادتهی که حرفاش

  گرفت    طالق که نبود خودیب

 باش منتظر

 .باش بدش یرو  اون منتظر

 دمیخواب صبح دم تا افکار نیا با

 رس ایسوف به رفت دیپوش شد،لباس بلند ارشیک صبح دم

 بزنه

 دمیخواب دوباره و دمیپوش رمویز  لباس فقط منم

  کرد بغلم برگشت ارشیک شدم متوجه

  .رفت گ دوباره دمینفهم گهید اما

 شدم داریب اطیح تو صدا،از و رس و خنده یصدا با

  شدم بلند

 دمیپوش لباس
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  یت   پا رفتم بافتم موهامو

خونه تو ضات  عل و ارشیک   بودن آشت  

  اطیح تو ایسوف و انایک

  من سمت برگشت    دو هر ورودم با

  کردم سالم

  انایک شیون،پت  ب رفت و گفت فعال عی    رس  ضات  عل

  گفتم و ارشیک شیپ رفتم اروم

 شده؟ یت   چ -

 شونه دور دستشو ارشیاومد،ک که در شدن بسته یصدا

  کرد حلقه ام

 دیکش بغلش تو پشت از منو

  گفت و دیبوس گوشمو

 گذشت؟ خوش شبید .... نه -

 

#۱۷۸ 
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  دمیکش خجالت هم

 افتادم ادشی هم

  گفتم کردمو دور ارشیک لب از رسمو

  بود خوب یلیخ -

  دیخند گلو تو

  وگفت دیبوس گردنمو

  میبر  میبخور  نهار ایب خوبه -

 گفتم هنگ

  ؟ نهار -

  گفت و دیخند ارشیک

  ونت  ب از میداد سفارش غذا شده ۱ ساعت -

منده  .شدم رسر

  دمیخواب نهمهیا عیضا چقدر

 میدیچ رو ت   م ارشیک با
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  ونت  ب میرفت

  گفت و سمتم اومد دید منو ایسوف

 ؟یشد داریب -

 گفتم و دمیخند

  کنم فکر آره -

  گفت و کرد اشاره حوض به

 کردم درست قیقا عالمه هی من -

 دمیخند

 اره دادم تکون رس

 میکرد نگاه هارو قیقا میرفت مه با و بغلم اومد

 راه جیپک هنوز گفت ارشیک و رسده، خونه گفت انایک

 .فتادهین

 انایک اونا رفت    با و کت    فعال هارو جیپک رفت    ضات  عل با

 گفت

  زد زنگ نت   اسمشو دوباره صبح -
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  گفتم آروم

 بزنه؟ حرف سوف   با خواستیم -

  گفت و داد تکون رس انایک

 بود خاموش ارشیک گویسر  چون من به زد زنگ ! نه -

 خب؟ -

  ! رانیا امیم دارم طیبل فرداشب گفت -

 کردم هنگ

  عی    رس  انقدر

  زدم لب

  نشه چهیباز  معصوم طفل نیا کاش -

 گفت و داد تکون رس انایک

 !کندشیم فشار اهرم داره -

  گفتم دادمو تکون رس

 شه؟یم چ   حاال -

  گفت و داد تکون یا شونه انایک
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 المان تو دیکن نجایا یهرکار  گهیم ضات  واال،عل دونمینم -

 آلمان هوی دیندار  یانرژ  و وقت نجایا الیک پس . ارزشه ب  

  دیکن حلش

 گفتم و دادم تکون رس

  شهیم تیاذ ارشی،ک من بخاطر آلمان اما -

 گفت و داد تکون رس انایک

 یلیخ .رانیا مونهیم کال باشه الزم گهیم ارشیک که فعال -

 خسته انقدر رو ارشیک چوقتیه من ..ارات است خسته

 بودم دهیند

 گفتم نگران

  از خسته -
 
  ؟زندگ

 گفت عی    رس 

 یشدینم شیزندگ وارد تو اگر دیشا ... دالرا از خسته نه -

  از خسته
 
  !زندگ

 کردم نگاهش هنگ

 گفتیم داشت یجد
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 گفتم مردد

  واقعا !من؟ -

 دیپر  باال ابروهاش انایک

 دیپرس شوکه

 ؟ن  یبینم واقعا ای تهلمیف تارا -

 

#۱۷۹ 

  

  شدم ناراحت ازش هم

  شوکه هم

  هیچ انایک منظور دمیفهمینم واقعا

  ؟چ   عن  ی

  من؟

 من؟ با رابطه تجربه ذوق

  ؟چ   ای
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  دادینم جواب مغزم واقعا

 دیرس غذا

  تو میبر  گفت و گرفت لیتحو  انایک

  نهار میبر  گفتم ایسوف به

  گرفت دستمو اونم

 گرفته رابطه من با نقدرا بودم خوشحال

  بودم نگران هنوز اما

  گذشت یعاد صحبت و ایسوف یها چالش با نهار

  سوف   اتاق تو کت    یباز  رفت    نهار بعد انایک و ایسوف

  میکرد جمع ت   م ضات  عل و ارشیک و من

 دیبر  شما گفت ضات  عل و ت   ماش تو میدیچ رو ظرف

  میبر  میخوایم کجا دونستمینم

سم ضات  عل جلو شدینم روم اما   بت 

 باال میبرگشت ارشیک با

 میزد سوف   به رس هی
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  بود رسگرم

 گفتم عی    رس  و اتاق میرفت

  شده سه کینزد که االن سفارت؟ م؟یبر  کجا -

  گفت و دیخند ارشیک

 !!! هیچ سفارت بابا نه -

  گفت و دیپوش لباس

 !خوشگذروب   ب  دوتا میبر  -

  گفتم تعجب با

  ؟خوشگذروب   چه -

 زد چشمک شار یک

 فقط دیپوش لباس

ت پیت  زد راحت و است 

  دمیپوش ت   ج شلوار و مانتو منم

 بشه ما رفت    متوجه ایسوف نکهیا بدون

  میدیپوش لباس دو هر
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 ونت  ب میزد

  نزد حرف ارشیک بازم و میافتاد راه

  دمیپرس آروم

 زد؟ زنگ دالرا -

  هوووم -

 بده ادامه موندم منتظر

  نزد حرف   اما

  دمیپرس دوباره

 ران؟یا ادیم فرداشب گفت -

  هوم گفت فقط هم باز

  گفتم نگران

 آلمان؟ میت  م ما -

  گفت و دیکش ق  یعم نفس بالخره ارشیک

 حرف محسن و میمر  با من ...میشیم رو به رو باهاش -

 !میکنیم حل رو مشکالت و میشیم رو به رو باهاش ....زدم
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  گفت و مجتمع هی نگیپارک تو دیچیپ

 ازدواج مجدد من .میگرفت طالق ...میبالغ ادم ما ... اتار  -

 به !کرده انتیخ که کیس ... دالرا نداره یلیدل .کردم

  .باشه داشته یکار  مجددم ازدواج

 شدیم تر تند لحظه هر لحنش

  نبود یخت   آرامش با و آروم ارشیک اون از گهید

 گفتم نگران

  نکن عصن   خودتو حاال ...زمیعز  باشه -

  دیکش قیعم نفس ارشیک

 گفت و کرد پارک نویماش

  !کن  یم میعصب تو -

  گفتم و کردم نگاهش شوکه

 من؟ -

 

#۱۸۰ 
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  کرد نگاهم

  گفت بودو خسته چشماش

 اومدبم قهیدق دو ولشکم ...دالرا اسم آوردن با ... آره -

  ونت  ب ب  دوتا

 باشه زدم لب و دادم تکون رس

  باال میرفت

  باال طبقات یشهرباز  و نگیبول میبر  گفت ارشیک

طبند یها یباز  کیل یشهرباز    داشت یا مسابقه و یرسر

 میکن یباز  ینجور یا که نبود یعاد برام اول

  رفتم یباز  جو تو زود یلیخ اما

 دمت   م غیج

 کردمیم ذوق

  دمت   م حرف بلند لکنتم به توجه بدون

  بود نفره دو یباز  هی
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  میآورد باال ازیامت هی نکهیا بعد

 میکرد بغل موه ب  دوتا

  بود نیت  ش برام یلیخ

 شام میبر  میکرفت میتصم وقن  

 میینجایا ساعته ۵ شدینم باورم

  همونجا رستوران میرفت

  میخورد شام هامون یباز  یاداور ی و شوچ   و خنده با

  خوردیم شام داشت هنوز ارشیک و بودم نشسته

  کردمیم نگاه ونت  ب از.بودم بهش هت  خ

 باشه باحال تونهیم انقدر کردمینم فکر چوقتیه

 گفت و کرد نگاهم سوایل

  شده یت   چ -

  نه گفتم و دمیخند

  گفت و زد لبخند

 تره باحال یلیخ . اونجا یباز  شهر میت  م آلمان میبر  حاال -
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 گفتم و دادم تکون رس

  بود باحال هم نجایا

  گفت و دیخند

  ... موافقم -

 کرد مکنر 

  گفت و کرد زیر  چشماشو

 ؟یخورد قرص -

 چطور؟ -

 یندار  لکنت اصال اخه -

  شد کرد چشمام

  زدم لب

 ؟! ننندارم -

  گفت و دیخند

  یدار  االن -

 بودم شوکه من اما
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 نداشتم لکنت واقعا قبلش چون

  بود ن  یعج حس

  گفت ارشیک

 تیگفتار  مشکالت بخاطر . هیعصب تو لکنت گهیم میمر  -

 ستین

 نهیهم دونستمیم

سم با من لکنت چون   بود راههم است 

 دمیکش قیعم نفس کالفه

  گفت ارشیک

 شده؟ چ   -

 گفتم اروم

 میعصبان خودم از -

  گفت عی    رس 

 خشم خودت از من مثل ... تارا نباش من مثل ...نباش -

  ظلمه نیبزرگت   نیا .باش نداشته
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  دادم تکون رس بغض با

  گرفت دستمو

  شد خم

  گفت کوشم تو

 ؟بدوب   من مورد در یراز  هی یخوایم -

 

#۱۸۱ 

  

 کردم نگاهش سوایل

  گفت و کرد مخق   رو لبخندش

 و بودم دانشجو که موقع اون ، بودم تر جوون وقن  

 جمع جلو فتمت  م نداشتم،وقن   سیتدر  تجربه خودم

 ....کنم صحبت

  کرد مکث

  گفت و جلو آورد رو هاش دست
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 عصن   من بخاطرش و شدیم عرق سیخ دستم کف -

  !شدمیم

  وگفت دیکش هم به رو هاش دست

 شهینم ینجور یا گهید االن اما -

  زد چشمیک

اشیپ از گهید گاز هی  گفت و خورد ت  

  شد؟ معجزه یچطور  دوب  یم -

 کردم نگاهش شوکه و سوایل

 کردینم باور بود،آدم نفس به اعتماد با انقدر ارشیک واقعا

  شدهیم اضطراب دچار زماب  

 گفت و دیخند

  کنهیم عرق دستم که درک به گفتم روز هی -

  گفت و داد تکون شونه

  !نفهمه کیس کنمیم سیع چرا -

  گفت و کرد نوازش رو بازوم
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 رادیا منه،نه خصلته هی دستم کف عرق کردم قبول من -

 رادیا رو اون کیس نمشینب رادیا خودم که زماب   تا من،و

  ! دونهینم

  زدم لب

 شد؟ خوب بعد -

  گفت و دیخند

 من سال ده نیا تو اما شد خوب سال ده از بعد ... خب -

 که ن  یموقع هر .کردمیم استقبال کنفرانیس و ارائه هر از

 قبول قصد از رو کنه عرق دستم کف شدیم باعث

 یکاغذ دستمال بسته هی خودم با هم بار هر ! کردمیم

دمیم  ت 

 گذاشتمیم ت   م یرو  آبم یبطر  با کیش یلیخ

 وگفتم شد گرد هام چشم

  ؟ دنیخندینم بهت -

  گفت و داد تکون رس
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 رسم پشت دیشا اما دمیدینم خنده از یت   چ من -

 بود؟ مهم چ   دوب  یم اما ! دنت   م حرف   ای دنیخندیم

  ؟چ   -

  وگفت دیچرخ هام چشم تو نگاهش

فتیپ داشت که بودم کیس من تینها در نکهیا -  رسر

  ۳۵ ریز  که بودم کیس من . کردیم
 
 و شدم استاد سالیک

 هی نبود الزم گهید که بودم کیس من ! گرفتم سیتدر  اجازه

م خودم با یکاغذ دستمال بسته  پاک دستمو عرق تا بت 

  !کنم

  گفت و شیصندل به داد هیتک

  بزن حرف بلند یصدا با ... تارا بزن حرف -

 کردم بغض حرفش از

  گفت ارشیک

  بخند بلند یصدا با ... تارا بخند -

  گفت ارشیک و یت   پا انداختم رسمو
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 محدود تورو تونهیم ایدن نیا تو که کیس تنها کن رباو  -

 نشوینب رادیا ...ستین رادیا هی لکنتت ... خودب   فقط کنه

  …نهیبب رادیا کیس نذار

 کرد بلند رو رسم

 دیچک لحظه ت   هم اشکم

 گفت ارشیک

 نیتر  یمیصم به ،حن   هیبق دست نده ضعفتو نقطه -

 از و کنهیم ناراحتت یت   چ چه نده نشون و نگو کست،

یسیم یت   چ چه  !کت    استفاده هتیعل توننیم چون ، ت 

 زدم لب آروم

  شهیم تنها یلیخ آدم ینجور یا ... اما -

  گفت و زد تلچ   لبخند

 ... خدا مثل ... تنهاست شهیهم من نظر به آدیم ذات -

  دیکش ق  یعم نفس

  داد هیتک شیصندل به

  گفت و کرد نگاهم
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 گمیم و ستمین راست رو تو با من که ستین نیا منظورم -

 میحر  شهیهم نهیا منظورم !نبایسر  راست رو من با تو

 ... وگرنه !کن   حفاظت خودت از که یمیحر  باش، داشته

  …بزنه بیاس بهت تونهیم کیس هر

 گفتم و دادم تکون رس

 ؟ نمت   م بیآس بهت منم کن  یم فکر تو -

  گفت آروم و دیچرخ هام چشم تو نگاهش ارشیک

 ... یلیخ ... تارا آره -

 کرد مکث

  گفت لبمو رو افتاد نگاهش

 !دالرا از شت  یب یلیخ -

 

#۱۸۲ 

  

  شد گرد هام چشم

  گفتم شوکه
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  بدم آزارت خوامینم من اما -

  دیخند

  نگراب   بدون و آروم خنده هی

  گفت و کرد نگاه هام چشم به دوباره

 بیآس من به خوادیم اون ! نهیهم دالرا و تو فرق اره -

  ... یخواینم تو و بزنه

 کردم نگاهش هنگ

 شدمینم منظورش متوجه

  گفت و دیکش گهید قیعم نفس هی ارشیک

 تو درسته . کردم انتخاب عقل با رو دالرا من ... تارا -

 شهیهم عقلم اما دم،ید بیآس و نرفتم جلو درست رابطه

  !طالق مثل گرفت، رو درست میتصم تینها در

 هام چشم تو شد قفل نگاهش

  ختیت  م دلم که یجور  هی

 گفت زدن پلک بدون و هت  خ

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 اگر دونمیم و کردم انتخاب احساسم و قلبم با تورو اما -

  ادینم کار به منطقم و عقل ... فتهیب اتفاف  

 گفتم و گرفتم ازش عی    رس  نگاهمو

 ... منم ... ارشیک منم -

  شد خم

  دورمون شلویع   وجود با

  گفت و دیبوس رو ام گونه اما

  میبر  پاشو ... نرسه راه از یروز  ت   چن چوقتیه دوارمیام -

 شد بلند خودش

 بودم ت   زم به هت  خ من اما

 دوارمیام منم

 ... اما

  ... ما یها هیحاش و دالرا اومدن با واقعا اما

 ... ایسوف خواست    و ارشیک و آلمان قانون

 ماست؟ منتظر اتفاف   چه
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سمیم واقعا  قرار ایسوف ای من انتخاب رایه دو تو ارشیک ت 

  هت  بگ

  ..استیسوف ندارم شک که انتخاب  

  من شونه رو نشست دستش ارشیک

  اومدم خودم به

  گفتم و شدم بلند عی    رس 

 ... میبر  -

  . بود یعاد هامون صحبت خونه تا

  . دانشگاه فتت  م ارشیک فردا

 ادیم دالرا تا بمونن بود قرار ضات  عل و انایک

  دالرا ناومد تا بود مونده ساعت ۲۴

  هست شمال دالرا مادر و پدر خونه گفت ارشیک

 شمال هت  نم و هتل هت  م تهران ادیب اون احتماال

  بمونه دوست هی خونه دیشا ای

  هست یت   چ هر اما
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  ما خونه داخل ادیب دالرا خواستینم ارشیک

  ! ندشیبب ونت  ب همون خواستیم

  نبود دلم تو دل

  خونه میدیرس

  بود شخامو  و کیتار  خونه

  بود ۹:۳۰ ساعت تازه

  بود بسته نایا انایک اتاق در

  باال میرفت

 بود خواب اتاقش تو ایسوف

 گفت و دیخند ارشیک

 شده ب  ایرو  روز چه -

 دمیخند

 اتاق تو رفتم

  بود ب  ایرو  واقعا

  گفت و بست رو ما اتاق در ارشیک
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  کنم پر ؟یچطور  وان با -

 گفتم و دادم تکون یا شونه

 نشه؟ صدا و رس ...مدونینم -

  کرد زیر  رو هاش چشم ارشیک

  روم به رو اومد

 روگرفت بود گردنم دور که شال

  گفت و کرد باز رسم دور از آروم

 بهونه نیا و یندار  دوست خودت ای ب  صدا و رس نگران -

 است؟

 گفتم عی    رس 

 ... بهونه ارشیک -

 شه تموم حرفم نذاشت

 دیبوس لبمو شد خم

  گفت برد عقب که رو رسش

س -  ... تارا بگو قتویحق و باش نت 
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#۱۸۳ 

  

 دمیکش قیعم نفس

  بود کرده شت  یب رو قلبم التهاب ارشیک بوسه

 گفتم و بستم هامو چشم

  بود بهونه -

 دیپرس گوشم کنار

  ؟ گذرهینم خوش بهت من با ؟یار یم بهونه چرا -

  کردم باز هامو چشم

 برد عقب رسشو ارشیک

س کردم سیع  باشم نت 

 گفتم و کردم نگاه ارشیک یها چشم تو
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 ت   هم یبرا  ... گذرهیم خوش هم یلیخ ...گذرهیم -

سمیم ت   هم یبرا ... شت  یب خوامینم  ... شت  یب لذت از ت 

 ... ستین حقم من ... هیادیز  کنمیم حس

 شد گرد ارشیک یها چشم

 گفتم و یت   پا انداختم رسمو

 دماغمون از ره،قرا فتهیب یبد اتفاق هی قراره کنمیم حس -

  ندارم اقتشویل من کنمیم ،حس ادیب در

 دمیکش قیعم نفس

  بود ساکت هنوز ارشیک

 گفتم و رفتم عقب

  باشه خوب انقدر چ   همه شهینم -

 گفتم و کردم نگاه تخت به

ل خودتو و ینخوا منو دنیکش درد تو،واقعا شهینم -  کنت 

  کن  

 گفتم و کردم نگاه حمام در به

  شهیمن ارشیک شهینم -
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  کردم پاک اشکمو

 گفتم و کردم نگاه ارشیک به

 ب   و خوب اتفاقات که نبودم یدخت   اون هرگز من -

سمیم من ... ادیب شیپ براش نقص  اون که یبد اتفاق از ت 

  منه منتظر ونت  ب

  کرد نگاهم ناباورانه ارشیک

 رفتم ونت  ب عی    رس  و رفتم تراس در سمت به

  ونت  ب رسد یهوا

 کرد خنک رو هام چشم دایع  

 کردم نگاه شب یکیتار  تو اطیح به . دمیکش قیعم نفس

  بود داده دست از هوی کردنو فکر تیقابل مغزم

 بودم لحظه تو فقط

  یفکر  چیه بدون

  شد باز در بالخره

  گفت ارشیک
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 ... تارا -

  سمتش نگشتم بر

  گفت دوباره

 ... تارا -

 دادم فشار هامو چشم

  ...سمتش برگشتم

  بود لخت اش تنه باال

 خوردم جا

  گفت اما

  ایب داشن   دوست ...حمام مت  م دارم من -

 کردم نگاه ناباورانه

  بود دهینشن هامو حرف انگار

 نبود مهم براش ای

  گفت دید که منو شوک
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  تو -
 
 انتظارشو که فتهیم اتفاف   همون ما یبرا زندگ

 جهینت ، کردنت رفتار درست وجود با اگر پس ...میدار 

  !خودته افکار مصببش، بدون .... افتاد اتفاق یبد

  گفت و رفت عقب حرف نیا با

 …خودته با میتصم گهید حاال -

 

#۱۸۴ 

  

  رفت و داد تکون یرس  ارشیک

  یکیتار  و موندم من

  ... خونه نیا تو

 سیرسو  تو

 منه منتظر داغ آب با وان، هی

  سونهت  م من به لذتو تینها که یمرد با

  اما
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 ستادمیا ارسم تو من

 من برا خوب اتفاق نهمهیا ستین ممکن کنمیم حس چون

  !فتهیب

 ختیر  دوباره اشکم

  ... تارا

  ... نباشه چه باشه ممکن چه

 کنهینم یت  تغ یت   چ ستادن،یا رسما تو ونت  ب نیا با

 فتهیب برات یبد اتفاق قراره اگر

 ... بموب   رسما تو نجایا هم هرچقدر

 …یت  گینم افتادنشو جلو،

 نداشتم قبول ارشویک حرف نم

  نداشت رو اتفاف   چیه جذب قدرت من افکار

 داشت اگر چون

 !افتاد نیم بد اتفاق برام میزندگ تو نهمهیا

 شدم اتاق وارد فکر نیا با
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 رفتم حمام سمت به و بستم رو در

 فتهیب قراره بد اتفاق دونمیم من

  ندارم ازش یت  جلوگ تو قدرب   وقن   اما

 ؟بدم ذابع چرا خودمو پس

 شدم حمام وارد

  بود وان تو ارشیک

  بود بسته رو هاش چشم

 کردم مکث

  دیچرخ اندامش و صورت رو نگاهم

 نشون شت  یب سنشو ارش،یک جوگندیم یموها درسته

  بود شت  یب من از سنش کال و دادیم

 نظرم از و داشتم دوست واقعا رو اش چهره من اما

  بود پیخوشت

 ... بدنش و

  گرفتم گر فکرم خجالت از
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 ... خوبه از فراتر ارش،واقعایکاندام وبدن کردمیم حس من

  کرد نگاهم و کرد باز چشماشو ارشیک

 یت   پا انداختم رسمو زود

  بستم رو در و شدم وارد

وع ارشیک به پشت   شدن لخت به کردم رسر

 شدم لخت کامال

 سمتش دمیچرخ و گرفتم نفس

  بود شیات کوره هاش چشم

  کرد حرکت دنمب رو نگاهش

 برابر در که بود داغ بدنم شدم،انقدر وان وارد آروم

  نبود داغ اصال وان من،اب

  ارشیک رو به رو نشستم اروم

  نمیبش من تا کرد جمع پاهاشو

 شد قفل نگاهمون و کردم نگاهش

 .بود کرده روشن ،فضارویجکوز  رسخ و آب   نور فقط
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  میشد هت  خ هم به سکوت تو قهیدق چند

 میبود ساکت

 شدیم تر داغ انگار لحظه هر بدنم اما

  تابیب و داغ

 افتاد یم شماره به داشت هام نفس

 ارشیک نگاه با فقط اونم

  گفت آروم و گرفت سمتم به دستشو 

 ؟ یایم -

 دادم تکون رس

 نمیبش پاش رو برم کرد کمک و دستش تو گذاشتم دستمو

 کردمیم حس بدنشو

  منه منتظر و آماده که

  مضطربم انقدر چرا دمیفهمینم 

 دیبوس گلومو ریز  ارشیک

وع رو هاش بوسه  شد فعال هاش دست و کرد رسر
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 یخمار  و لذت فقط جاش و شد محو اضطرابم زود یلیخ

  …بود

  بود جادوگر ارشیک واقعا

  ..کردیم خمار منو لمسش

 گرفت کمرمو

  گفت و کرد بلندم کیم

 .. شو بلند تمگف موقع به ... میبذار  وان تو شهینم کاندوم -

 

#۱۸۵ 

 

 گفتم عی    رس  و کردم نگاهش نگران

  وان ونت  ب میبر  -

  نموند من حرف منتظر ارشیک اما

  خودش یرو  نشوند شتاب با منو

 گفتم یبلند ت   ه
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  داشت درد

  داشت درد لعنن  

  بود اماده بدنم من

 بود کرده نرم بدنمو اب یگرما 

 بدتر و ودب کرده کم واژنمو رووب   و یسیآب،خ ت   هم اما

 ... اون از

  شد رحمم وارد هم آب ارشیک حرکت با

 دمیکش باال خودمو

 کرد واردم دوباره دویکش ونت  ب خودشو ارشیک

 تر اروم نباریا

  اورد فشار واژنم با نباریا انگار یکمت   اب

 کردم سیع و دمینال درد با شت  یب اسطحکاک بخاطر اما

  بکشم باال خودمو

د هامو نهیس ارشیک   گفت گوشم تو و فرسر

  ؟یدار  درد -
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  هووووم -

  گفت و داد فشار رو ام نهیس نوک

  همونه برا شهیم کم آب تو تیسیخ -

  گرفت کمرمو دوباره

  کرد بلندم

 مکث بدون خودشو رو نشوند منو محکم نباریا اما

وع تند تند حرکاتشو   کرد رسر

  شدیم غیج به لیتبد داشت ام ناله

 شمبک عقب خودمو کردم سیع

  داشتم سوخت    و شدن پاره حس واقعا

  اومد من با ارشیک اما

 گرفتم وان لبه من

  اومد من با همچنان ارشیک و دمیکش عقب خودمو

 پام ت   ب اون و بود وان لبه به پشتم من حاال که یطور 

باتشو   دیکوبیم ض 
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  اش نهیس به دادم هیتک دستمو

  دمینال

 ... بسه... بسه -

  شدیم شت  یب داشت سوزشش

  هوی اما

  شد شل دستم

 دیلرز  بدنم

 .بودم نکرده تجربه قبال که کردم تجربه رو اوچ  

باتش با ارشیک و رفتم وا   نگه ثابت جام رس منو ض 

  بود داشته

 هم زمان هم و کرد خایل داخلم فشار با خودشو هوی

  دیکش ونت  ب خودشو

  کنم باز چشممو نداشتم نا من

  وان لبه به گرفتم دستمو فقط

 پام ت   ب ارشیک بدن بدون حاال، که
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  نرم فرو آب تو

 واردم انگشتشو ارشیک که دت   م نبض داشت هنوز بدنم

 کرد

 گفتم ت   ه

 کردم نگاهش شوکه

  گفت و چرخوند داخلم انگشتشو

 ادیب توش، رفت من از یت   چ اگر کنم ت   تم واژنتو بزار -

  ونت  ب

  بشم مانع و کنم جمع خواستم پامو

  داشت ن  یعج حس داخلم انگشتش حرکت چون

 هم و شد من یپا شدن بسته مانع پاش و بدنش با اما

  دیمک رو ام نهیس نوک شد خم زمان

  آورد ونت  ب بار چند انگشتشو

  دیمال واژنمو یرو  دستش شست با و داخل برد دوباره

  کفت گوشم کنار

 ! دومه اورگاسم کینزد انگار یکی -
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  فهمهیم خوب وحالم انقدر چطور دمیفهمینم

  دمینال

  اره -

  دیخند گلو تو

 شدم پرتاب دوباره انگار هوی و کرد تر تند دستشو حرکت

  آسمون اوج به

 دمت   م نفس نفس

 مقعدم رو انگشتشو که یت   پا نرم نرم ومدمیم تازه داشتم

 ..کردم حس

 

#۱۸۶ 

  

  کردم نگاهش خمار

  زد چشمیک

  دیبوس لبمو
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 بغلش تو نباریا دیمنوکش و برداشت دستشو

 و شه گرم وان داخل آب مجدد تا کرد باز رو گرم آب

  دیبوس موهامو

  بستم بغلش تو چشممو

 بود متفاوب   تجربه

  داشت فرق کردمیم فکر که یت   چ با

  نبود بد اما

 ارشیک دست نوازش با

  آب یگرما و

  برد خوابم

  بودم تخت رو شدم داریب

  بود روم پتو

  بود شیم و گرگ اتاق

  بود خواب شبید وان کردم فکر لحظه هی

  لختم واقعا دمید و زدم دست بدنم به اما
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  تخت رو اورد منو گ ارشیک بودم دهینفهم اصال

  تخت رو نشستم

 مرطوب و بود حوله رمیز 

  بود خواب لباس با خودش ارشیک

  سیرسو  رفت شدم بلند

  بافتم رو موهام

 اتاق برگشتم

  دمیپوش لباس

  پتو ریز  رفتم و برداشتم تخت رو رو،از حوله

  گفت و من سمت دیچرخ ارشیک

  ظهر ۲ ،۱ تا رفن   گفتم ، ینشد داریب کردم صدات -

  دمیخند

 گفتم و شدم گوله بغلش تو

  شدم بلند شیج زور از -

 دمیگز  لب گفتم تا
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  گفتم ارشیک جلو بود چ   نیا

  دیخند ارشیک اما

  گفت و دیبوس موهامو

  میبکن بازم میتونیم الحا خوب،چون چه -

  وگفتم دمیخند

  !دارهیب مگه -

  گفت و دلش ریز  برد گرفت دستمو

  نداره خواب دستت از ت   بب ... اوف -

 دیچرخ حرف نیا با

 تخن   پا رو از کاندوم  و داد یت   پا شورتشو و شلوار

 کرد باز و برداشت

  گفت و من به کرد رو

  ایب -

 مقدمات و بوسه بدون ینجور یا نداشتم دوست

 خودش یرو  دیکش منو اما

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  بودم دهیپوش دامن

  کرد میتنظ خودشو و کنار داد فقط شورتمو راحت

  گفت و دیکش واژنم به انگشتشو

  یسیخ خوب چه -

  بگم یت   چ نکهیا قبل

 کرد واردم

 بستم چشمامو و شد بلند آهم

 ستمین اماده کردمیم فکر وقن   حن  

  !بود بخش لذت انقدر بازم

 ادین ونت  ب صدام گرفتم گاز لبمو

  موهام تو برد رو دستش ارشیک اما

 خودش سمت دیکش منو

باتش به حال ت   هم تو و دیبوس لبمو   داد ادامه ض 

  دیرس اوج به ارشیک من بعد و دمیرس اوج به دوباره

  بودم بغلش تو قهیدق چند حال همون تو
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بات  بلند صداش انقدر دت   م من رس تو انگار قلبش ض 

  !بود

 رفتم کنار روش از آروم

  گفت و کرد باز هاشو چشم

  ؟ خوب   -

  آره زدم لبخند

  بهم داد دستمال برگ چند

 کردمپاک خودمو

 کرد کارشو خودشم

  گفت و رومون دیکش پتو

  کردم هاتو نهیس هوس حاال -

  میدیخند دو هر

  گفت و چرخوند منو اما شهیم الیخیب کردم فکر

 بمالمشون و نمک بغلت پشت از بزار -
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#۱۸۷ 

  

 گفتم اروم

  شهیم روشن بدنم باز ارشیک -

  گفت و دیخند

  کنمیم حلش خودم نداره ن  یع -

تم،بردیت ریز  از دستشو  رمیز  لباس ریز  برد و باال رسر

  تر گرم هام چشم و شد مشغول

 شد داغ بدنم ارشیک کار نیا با کم کم

  از هام چشم اما
 

  رفت خستیک

  نبود ارشیک از یخت   شدم داریب نباریا

  دادیم نشون رو ۱۱ اتاق ساعت

 دمیخواب انقدر شدینم باورم

  ونهت  ب هام نهیس هنوز دمید که نشستم

  کردم مرتب خودم
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 کردم چک مویگوش

  بود داده امیپ ارشیک

ه رو ایسوف خوادیم انایک  ... دانشگاه رفتم من -  شهر بت 

  .هبد خت   بهم فقط برو، داشن   دوست ... یباز 

  بود صبح ۸ مال امیپ ساعت

 یت   پا رفتم

 ستین کیس دمید

 نوشتم ارشیک برا

  .رفت    کنم فکر . ستین خونه کیس. شدم داریب تازه من -

  داد جواب زود

 ! امیم دارم هیعال -

  دیپر  باال ابروهام

 بدم گهید رابطه هی از و سهیخ پام ت   ب هنوز من درسته

  ادینم

 خودمون خلوت تو اونم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 ... اما

که ارشیک ودستگاه دم و کمر وقت هی   !!نت 

 ادینم ت  گ گهید ها فرصت نیا دونمیم

 کنهیم استفاده داره ارشیک ت   هم برا

 مغزم دلنگران بخش اون اما

 …بود دلنگران واقعا

 کردم درست مروین خودم برا

 مامان به زنگ هی.نرم ضعف که خوردم صبحانه حساب  

 زدم

 میکرد احوال و حال

 شد باز اطیح در که دمت   م فحر  داشتم

  کردم خداحافظ   مامان با زود

 کردم مرتب خودمو

  ادیب ارشیک تا ستادمیا در پشت

 شد باز در
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  گفت و زد لبخند دنمید با و تو اومد

  نهت   م برق چشمات چه -

 گفتم و دمیخند

ه یچا ...نبایسر  خسته -  ؟یخور یم حاض 

  ببوسم رو اش گونه که جلو رفتم

  ادند رخصت اما

 گفت و کمرمو دور شد قفل دستش

  االن خورمیم تورو فقط من -

 سمت میرفت عقب عقب حال همون تو و دیبوس لبمو

 کاناپه

  ت   زم رو کرد ول فشویک هم ت  مس تو

  اورد ونت  ب کتشو

  کرد باز شلوارشو کمر

 کاناپه رو داد هولم که کردمیم باز هاشو دکمه داشتم منم

  گفتم ن  یه و
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  زد چشمیک که کردم نگاهش شوکه

  شد خم

  دیکش یت   پا و گرفت هم با شورتمو و دامن

 گفتم عی    رس 

 انین هوی -

  گفت و دیخند

  ! بودن دهیرس تازه زدم زنگ -

تمیت یت   خوبه،پا بگم بخوام تا   بود دستش تو رسر

 گفت هام نهیس به هت  خ و دیکش باال

  برد خوابت شبید -

  گفت و آورد ونت  ب نممیسوت

انه وقت االن -   جت 

 پاش به زد و کاناپه رو نشست لباس با

  نشستم پاش رو رفتم

  بود طرفش دو پام دوتا
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 گفت و هام نهیس ریز  زد

که پروستاتم ...تارا -  ! خوبه تو دست از نت 

 

#۱۸۸ 

  

  گفتم نگران

 ؟چ   عن  ی -

  ! ارشیک شه ضیمر  یجد نکنه .دمیترس واقعا

 کرد ازدواج مییدا بودم بچه وقن   افتادم مییدا ادی

 گرفت مردونه ض  یمر  هی بعد

 ینجور یا بود هول بس از عرویس بعد گفت   یم نایا مامانم

 شد

  .بود رفته آبروش یلیخ

  گرفت دستش تو هامو نهیس جفت ارشیک

  گفت و داد فشار
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 اما .هست امکانش میبد ادامه میبخوا ینجور یا اگه -

 دارمیب هم، بدنت به کردن نگاه ... شمینم ت  س اصال

  .کنهیم

  شد بلند آهم

 کمرم پشت دستشو و دیکش ام نهیس نوک زبونشو

 گذاشت

 زد لب

  تر بد گهید دناتیکش اه نیا -

 موهاش به زدم چنگ من و دیمک رو ام نهیس نوک

 فتادمیم پس داشتم که دادیم من به لذب   هی واقعا

  دستاش

  زبونش

  …بدنش رو من حرکت

 بود ارشیک با حق واقعا

 میفتت  م ترجلو رچ  ه ما

دیم لذت شت  یب انگار  میت 
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 ارهیب ونت  ب رو رپوششیز  و اهنت  پ کردم مجبورش

  کنم لمس بدنشو بتونم که

 بدنشو حس داشتم دوست

 بالخره تا بود بدنم مشغول حال اون تو چقدر دونمینم

  کرد باز رو کاندوم و شد هام نهیس الیخیب

  گرفت کمرمو و کرد واردم تحمل ب  

  گفت گوشم تو

  خودت با تمشیر  -

  دادم تکون خودم کمی

  نبود کاف   ارشیک یبرا من رسعت انگار اما

وع و گرفت کمرمو چون   من دادن تکون به کرد رسر

 رو ارشیک بدب   قدرت تونستمیم قشنگ ها موقع نجوریا

  !کنم حس

  ندارم وزب   من براش نکهیا

  …شهیم روشن موتورش نجوریا که وقن   بخصوص

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  کاناپه رو دیچرخ

  بودم یت   پا من

  گرفت باال و کرد باز پامو

  کردیم رها روم وزنشو و داد ادامه حال همون تو

 بود ترسناک برام اول رشیز  اسارت حس نیا

 داشتم دوست که شد بخش لذت یجور  هی کم کم اما

  مت  بگ قرار فشار تحت شت  یب

  دیرس اوج به ارشیک بالخره تا دمیرس اوج به دوبار من

  !هت  نگ قلبش بودم نیا نگران حاال دت   م نفس نفس چنان

  رفت کنار روم از

  گفت و کرد جمع کاندومو

  نذارم کاندوم شدیم کاش -

 دیخواب و مبل  کنار سطل تو کرد پرت زد گره رو کاندوم

  روم

  دمینال
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  دیخند

  گفت و داد فشار رو ام نهیس

  ... لعنن   نریم انقدر چرا اخه -

 گفتم دمویخند

  تپلم چون -

  دیخند اونم

  گفت و دیکش قیعم نفس گردنمو

 بمون ینجور یهم ... هسن   عایل -

 گفتم ودمیکش بازوش رو دستمو

  نطوریهم هم توهم -

  زد لبخند

  نگفت یت   چ اما

 میبود حال ت   هم تو کمی

  گفت ارشیک
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 رو دالرا من ...تارا حال نیا تو بمونم بتونم نکنم فکر -

  !ندارمشک ...زمیت  م بهم نمیبب

 کردم نگاهش نگران

سم خواستم   مطمئن   انقدر چرا بت 

  ! اومد در یصدا هوی اما

 دنت   م فونیا زنگ داشت   

  شد بلند عی    رس  ارشیک

 میبود لخت لخت دو هر

  گفت و فونیا سمت رفت لخت همونطور

  اومدن اشتباه حتما -

 برداره رو گویسر  خواست

  کرد مکث اما

  گفت و کرد نگاهم

 !!!دالراست -
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#۱۸۹ 

 

  دیکش سوت گوشام

  گفت و داد ونت  ب خسته نفسشو ارشیک

 دایپ کجا از نجارویا ستین معلوم اومده زود ... ارهیپت -

  !کرده

  بودم شوکه

  گفت و هاش لباس سمت اومد ارشیک

  حداقل ستین ایسوف خوبه -

  دت   مزنگ هم رس پشت دالرا

  گفت و کرد نگاهم ارشیک

  ؟پویسر یمن -

  شدم بلند عی    رس 

  دمیپوش هامو لباس
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 چهارخونه رنگش . بود زانو ریز  تا پشیم دامن هی دامنم

  طویس و قرمز و مشیک

تمیت تیت هی رسر   جذب قرمز رسر

 نظر به تیواقع از بزرگت   ام نهیس و باسن پیت نیا با

 دیست  م

 .باشم ینجور یا نداشتم دوست ت   هم برا

 گفتم و ها پله سمت رفتم

  بپوشم شلوار بلوز برم من -

  گرفتیم اوج داشت لکنتم

 کنم تموم رو جمله تا گرفتم نفس

  گفت عی    رس  ارشیک اما

 ! باش ینجور یهم .. هسن   عایل ... نه -

  ستادمیا مردد

 این یت   پا و باال برو گفتیم بهم کاش

  !یسر یم تیاذ گهیم پرت و چرت تو به دالرا نیا
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  گفت و مسمت کرد دراز دستشو ارشیک اما

 ... باش من شیپ -

  ششیپ رفتم حرفش نیا با

  برداشت فونیآ گهید دست با و کمرم دور نشست دستش

 گفت ارشیک و کنم مرتبش تا موهام تو دمیکش دست

  بله -

  گفت شایک دالرا

  ؟کن  ینم باز چرا -

 گفت ارشیک

 !نداشن   ها اخالق نیا از قبال ! یاومد زده رس چون -

  زد رو فونیا دکمه

  گذاشت رو گویسر 

  شد ادیز  کمرم دور دستش فشار

  گفت و دیچرخ خونه دور نگاهش
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 رو دکورمون .نکشه شکست    و دعوا به کارمون دوارمیام -

 !دارم دوست

  شد خایل یجور  بد دلم تو

 میکرد نگاه یا شهیش در از

  نداشت چمدون دالرا

 کیکوچ فیک هی با بود خودش

 ومدهین فرودگاه از بود مشخص

 گفت لب ریز  ارشیک

 دهیم بهش مارو آمار یکی -

 دوتا ما ت   ب ونگاهش داخل اومد رسعت همون با دالرا

 دیچرخ

  گفت عی    رس 

  کجاست؟ ام بچه -

  گفت و زد پوزخند ارشیک

 !نداده امار قیدق انگار ! دهیم منو آمار بهت که اوب   -
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 زد یا مغرورانه لبخند دالرا

  گفت و انداخت باال ابروهاشو

 هیک کن  ینم فکرشم -

  گفت ارشیک

  !وانهیک زن ... دونمیم -

  باال دیپر  دالرا ابرو

  گفت و داد نشون یعاد خودشو زود اما

  ه؟یک داره فرف   چه -

  کرد نوازش کمرمو ارشیک

  گفت و کرد نگاهم دالرا

  ؟ینر  در گرفتت سفت -

  گفتم خودم ارشیک قبل

  !بوده ینجور یا شما تجربه مگه -

  خوردم جا جوابم از دمخو 

  گرفتم گاز زبونمو
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  گفت و زد پوزخند دالرا

  توب  یم لکنت ب   جمله هی -
 

  ؟!یدیم جواب من به که بیک

  گفت ارشیک

  !!!یدیم ت  گ تارا لکنت به که انگار یاورد کم یلیخ -

  گفت و کرد اخم دالرا

  کجاست؟ ام بچه -

  گفت نویا عصن   و بلند

  گفت و دیکش ق  یعم نفس ارشیک

 منه با حضانتش نکهیا ضمن ! ن  یبیم ! ستین که نجایا -

  !نداشت حالت به فرف   بود هم اگر پس !

 جلو اومد دالرا

 ستادیا ارشیک قدیم هی

  گفت و اش نهیس تخت زد

 از منو روزه چند دوب  یم !حقمه روز دو یا هفته من -

  ؟!یکرد دور حقم
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  گفت و دیخند ارشیک

 ؟یکرد امضا یا نامه تیرضا چه رفته ادتی -

  گفت و چرخوند چشم دالرا

  هم حضانت نامه حن   ! رانهیا نجایا ...بود آلمان اون -

 !نداره اعتبار نجایا

  ختیر  دلم حرفش از

  خنده ریز  زد بلند دالرا

  زد چرچ   هی هوی

 گفت و مرد نگاه خونه کل به

  خونه خودت برا نجایا ، اونور پول با خوب -
 
 درست زندگ

  !یردک

  گفت و منینش تو زد یدور  رفت

 من از منو بچه چون !ن  یبش اهیس خاک به قراره اما -

  گرفن  

  دت   م رسم تو داشت قلبم

 گفت لکسیر  اما ارشیک
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 ... دالرا کن گوش قیدق ... گمیم کباری -

 

#۱۹۰ 

 

 نمونیب شد سکوت

  کرد نگاه ارشیک به قیدق دالرا

  گفت و زد یمحو  لبخند ارشیک

 رواب   عقده رس از نه ! کنم قانوب   ت  غ کارخوامیم نه من -

 ، حضانت برگه رانیا اومدم هم وقن    ! دارم مشکیل تو با

کردم قانوب   و لیتبد رفتم نجایا هارو وکالت همه و طالق

 خاض خت   نجایا یاومد یپاشد نکن فکر خودیب پس !

  کردم ازدواج من ! شهیم

  تگف و دیکش وار نوازش پشتم دستشو

 بچه ، توئه مخ رو که هیت   چ نیا اگر ! میراض ممیزندگ از -

  ! کنه درمانت پزشک، روان شیپبرو ! نکن چهیباز  رو

 شدیم رسخ خشم از شت  یب لحظه هر دالرا
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  زد داد جلو اومد

 زنا از تو بعد ...خوردم من جرشو ...دمییزا من رو بچه -

 زن حاال ! مونیزندگ تو یدیر  !یداد طالق منو یشد زده

 یم خوشحایل گرفن  
 

  ؟ باشم نداشته مشکل من یک

  گفت و کرد اشاره ارشیک دل ریز  به

  ؟ کردینم من برا کرد،چرایم کار لعنن   اون اگه -

  گفت و دیخند عصن   کیست  یه

اف که وقن   ؟ شهیم خوب حالم که دوب  یم -  کن   اعت 

  بود لمیف کارات اون همه

  کرد مکث

  گفت و داد نتکو  رس تاسف با ارشیک

  اون به یزد گند خودت -
 
 که یروز  همون ...دالرا زندگ

 رو بچه تولد تا مانیزا اتاق تو امیب یکرد مجبور منو

 میآدم من دونسن  یم نم،چونیبب دنتویکش درد تا .نمیبب

 مجبور منو قصد از .دمیم وجدان عذاب خودم به که

 تحمل که یدرد وجدان عذاب با منو ابد تا ، تا یکرد

 چ   همه اما ! یت  بگ مشتت تو و یبد عذاب یمرد
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 روز همون تو. یداد دست از منو . داد جواب برعکس

 !یکرد تمام رو رابطمون

  نه زد غیج دالرا

  گفت آروم ارشیک

 عصن   انقدر نهیهم ... منه با حق دوب  یم خودتم تو -

  یشد

  نه زد غیج دالرا

  دیچرخ

  برداشت مبل کنار ت   م رو از رو یدکور  قندون

  منه صورت سمت کرد پرت

  کرد کار نیا ب  هوی انقدر

 کردم نگاهش فقط من

  شدم محفوظ ارشیک بدن پشت و شدم دهیکش هوی

  ارشیک کتف به خورد قندون

  شد پودر و ت   زم افتاد
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  گفت گوشم تو  ارشیک

 ادیب ۱۱۰ بزن زنگ باال برو -

 دادم تکون رس و دادم فشار دستم تو مویگوش

  ها پله سمت دمییدو  و کرد رها نوم ارشیک

  سمتم دییدو  ها وونهید مثل دالرا اما

  گرفت رو دالرا بازو.دیرس زود ارشیک

  دیکش عقب

 دیکش غیج دالرا

 نکردم مکث من

 باال رفتم عی    رس 

 اتاق تو

 بستم در

 ۱۱۰ زدم زنگ

 حمله همرسم به داره  شده خونمون وارد مزاحم گفتم

  شکنهیم لیوسا کنهیم
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  براش کنم باز درو فرست   یم مامور گفت گرفت    ادرس

 نکنم قطع شد قرار

  ونت  ب حال همون با رفتم

  ومدیم دالرا غیج و هوار و داد یصدا

  اومد نیم ارشیک صدا اما

 کردم نگاه اروم

  بود شکسته رو خونه نصف دالرا

  برگشت وسط ت   م زد پاش با

  شد خورد و شد پرت ت   م رو شکالت ظرف

  شد خم

  برداشت رو اش کهیت هی

  گفت و گرفت دستش تو

 ارهیپت زن اون ای ...بکشم تورو ...بکشم خودمو دونمینم -

  وسط اومده که ات
 
 من به یبهت   حس کدوم !ما زندگ

  دهیم
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  گفت ارشیک

 ! شدم اشنا تارا با طالقمون بعد سال کی من ... دالرا -

 یم دروغ خودت به یدار  چرا
 

  یدش رواب   انقدر گ تو ؟یک

 و کرد پرتاب ارشیک سمت رو یا شهیش کهیت اون دالرا

  زد غیج

 عاشق تو ... یکرد میروان ... یکرد ام وونهید تو ... تو -

 ؟!کن   ولم تونسن    چطور ... یبود من

 

#۱۹۱ 

  

  حرفش نیا با و ختیت  م دلم دالرا، داد و غیج هر با

  شد خی بدنم

  گفت ارشیک

 وقن   ؟ یبود عشق نیا ادی ! یکرد انتیخ من به وقن   -

 منو تو ! نه ؟یکردیم فکر عشق به ؟یدادیم عذاب منو

 !کن   استفاده سو من از تا خواسن  یم عاشق
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  زد داد که بود ارشیک نباریا

ف فقط ! نبودم عاشقت چوقتیه من -  و داشتم رسر

افت با ، کردم ازدواج باهات من ! تعهد   تو ! رسر
 
 زندگ

 ! نبود عشق از ! دادم خرج به شعور کردم محبت بهت

 زالو،رفن   هی مثل ؟ها؟یکرد چکار تو اما ! بود تمیانسان از

 یکار  دست اعصابمو و افکار منو فقط و وجودم تو

 تو ! بشم دستت برده تا . یبد عذاب بهم تا یکردیم

  ت   هم برا !نداشن   رو عشق اقتیل اصال
 
 عشقو زندگ

  نکرد بتینص

  ارشیک حرف نیا با

  دز  غیج دالرا

 ازت ...شو خفه فقط ...شو خفه ... عوض   شو خفه -

  ! متنفر ...متنفرم

 اومد گهید ت   چ هی شکست    یصدا

  گفت و دیخند بلند ارشیک

 از بخاطر و ینبود نجایا االن وگرنه ! یمتنفر  دونمیم -

  !یبود نشده رواب   انقدر من دادن دست
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 از بخاطر دالرا که دهیفهم نویا ارشیک بودم خوشحال

 شده خل نجوریا دادنش دست

 ارشویک انقدر که هست زن هی که بودم ناراحت اما

  خوادیم

 شهیم کم ارشیک به تمیمالک حس بمونم باال کردمیم حس

 کردم مقابله ترسم با

  یت   پا رفتم آروم

  من سمت برگشت عی    رس  دالرا

  دید منو تا

 سمتم دییدو 

  خوردم جا

  باال برم نکهیا یجا به اما

  گرفتم قرار پشتش و ارشیک سمت رفتم

 هت  بگ منو انداخت چنگ دالرا

  عقب داد هولش ارشیک
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  زد داد و ت   زم رو عقب شد پرت

  د؟یبکش منو دیخوایم

  ؟ دیکن حمله من به دیخوایم

  گفت و ت   زم رو از برداشت شهیش گهید کهیت هی

  اره؟  -

 گفت ارشیک

 استاد هی تو.بایسر  خودت درمان فکر به دیبا تو دالرا -

  خودتو یکرد ینجور یا چرا !موفق   دانشگاه

  ؟رواب   وونهید هی مثل

  دیکش غیج اما دالرا

 ارشیک سمت کرد حمله

  زدن لحظه ت   هم رو فونیا

  وگفت کرد مکث دالرا

 ! استیسوف -

  ارشیک هم
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  دالرا هم

  فونیا سمت دنییدو 

  ونت  ب دمییدو  من اما

  هست ۱۱۰ دونستمیم

  کنه باز در ارشیک ذارهینم سهیپل نهیبب دالرا دونستمیم

  در جلو دمییدو  حجاب ب   همونجور

 برسم من نکهیا قبل اما

  شد باز در

  انایک بغل تو ایسوف

 تو اومدن

 

#۱۹۲ 

  

 گفتم عی    رس  و ستادمیا شوکه
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 تو اون نجاست،یا دالرا ... تو نیاین ....تو نیاین -

  دعواست

  ونت  ب دییدو  دالرا اما

  اومد ونت  ب از هم سیپل ت   ماش یصدا

  گفت ذوق با ایسوف

  اومد مامانم -

  دیکش انایک بغل از رو ایسوف اومد دالرا

 گفت شوکه انایک

  خونه؟ میایب زد زنگ( وانیک زن )سولماز چرا وا -

 داد جواب رسم پشت از ارشیک یصدا

  !!دادهیم دالرا به مارو امار داشته خانم چون -

  بودم دالرا به هت  خ من

  بود کرده بغل محکم رو ایوفس

  گفت و داخل اومد سیپل

 ؟ت   داشت تیشکا نیزد زنگ نجایا -
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  گفت عی    رس  ارشیک

  شکسته منو خونه نصف اومده خانم نی،ا بله -

  زد داد دالرا

  کردم کار هر ،حقتهیدادینم بچمو !یکرد غلط -

  دیپر  باال ابروش انایک

  کرد نگاه ارشیک به مامور

  فتگ لکسیر  ارشیک

 دنبال ادینم داده تعهد شونیا و منه با بچه حضانت -

  . دهیرس دادگاه دییتا به همه مدارکش .بچه

  زد داد دالرا

 تو بدم تیرضا یکرد مجبور منو ،عوض   فطرت پست -

  ! یا زاده حروم اشغال هی

 گفت و هیگر  ریز  زد بغلش تو ایسوف دادش، از

 نباش عصباب   مامان -

 ایسوف و داد ادامه دادش به داشت شمخ بس از دالرا اما

  گفت و من سمت شد خم
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  میبر  ... میبر  -

  شد شوکه دالرا

  کردم بغل رو ایسوف عی    رس  من

  من گردن دور انداخت دست ایسوف

 من شونه رو گذاشترسشو

  گفت مامور که دمیشن و خونه سمت بردمش

  دیترس باش،بچه اروم کمی ات بچه بخاطر خانم -

  من رس پشت دییدو  دالرا

  گفت و گرفت رو بازوش ارشیک

 بیاس ینجور یا.ت   بب رو ایسوف بعد باش، اروم دالرا -

سه نذار ... نهیبیم   ازت بت 

  کنه مکث دالرا نداشتم انتظار

  کرد مکث اما

  داخل رفتم منم

  بود جا همه شکسته لیوسا
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  باال بردم رو ایسوف

  اومد نیم داد و غیج یصدا ونت  ب از گهید

 ت  نورگ به و نداشت پنجره اطیح سمت به ایسوف اتاق اما

  داشت پنجره خونه پشت

 شد جدا بغلم از گذشت کمی

  گفت و هیگر  ریز  زد اما

  شد عصباب   مامانم -

  کردم بغلش دوباره

 گفتم و دمیبوس رو موهاش

 بعد ... شنیم عصباب   موقع هی همه .ایسوف شهیم خوب -

 تموم مامانت تیعصبان تا میکنیم صت   ما ... شنیم خوب

  شتیپ ادیم بعد ... شه

  کرد نگاهم

 کردم پاک رو کوچولوش یها چشم اشک

  گفتم و زدم لبخند

  بشه اشیک فهیح نازت ی،چشما نکن هیگر  گهید -
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 ختیر  اشکش اما دوباره

ده قلبم دمیدیم اشکشو اصال  شدیم فرسر

  اتفاقات نیا یبرا بود کیکوچ یلیخ

  کرد هیگر  و من هنیس به چسبوند رسشو

 تو اومد ارشیک که کردمیم نوازش رو موهاش داشتم

 زد لب و کرد نگاهم

 شد آروم -

 گفتم و دادم تکون یرس 

؟ چه اونور ! پنجاه پنجاه -  خت 

  دیکش قیعم نفس

  گفت و موهاش تو برد دستشو

 رفت کرد جلسه صورت سیپل -

 . نهیبب رو ایسوف منتظره اطیح تو هم دالرا

 گفتم ت   هم برا بود درس  ونت  ب
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 ونت  ب ،بره کرده هیگر  یلیخ ایسوف .اتاقش ادیب بگو -

 .شهیم ضیمر 

  کرد مکث ارشیک

 مردده کردمیم حس

  گفت و داد تکون رس اما

 بگم بهش مت  م ... باشه -

 

#۱۹۳ 

  

  ونت  ب رفت ارشیک

  گفت و کرد نگاهم ایسوف

 اد؟یم مامانم -

  دادم تکون رس

 گفتم و کردم پاک رو هاش اشک

  ادیم االن اره -
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 گفتم کردم باز رو موهاش

  بایسر  مرتب شهیهم مثل ببندم موهاتو بزار -

  بستم براش دوباره رو موهاش

  زد لبخند

  کردم بغلش

  بود معصوم و مظلوم یلیخ

  کرد بغلم اونم

  دیرس دالرا که میشد جدا هم از تازه

  بود همراهش هم ارشیک

 کرد نگاه دالرا به ایسوف

  بود سیخ اشک از دالرا یها چشم

  تو اومد

  سمتش نرفت ایسوف اما

 کرد دراز دستشو و نشست ت   زم رو ایسوف قدیم چند

  گفت
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 ؟ مامان بغل یایم -

  داد تکون رس ایسوف

  کرد بغل رو دالرا رفت

 بست مامانش بغل تو رو چشمش

 نبود خودم دست

 ختیر  اشکم اما

 کردم نگاه ارشیک به

  دیکش دست رو هاش چشم عی    رس  اونم

 ونت  ب برم خواستم و شدم بلند

  گرفت کمرمو باز ارشیک اما

  کرد بغل و داشت نگه خودش جلو منو

  گفت آروم و دیکش ق  یعم نفس موهامو

  بمون شمیپ -

 باشه دادم تکون رس

  بودم معذب اما
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  بود فکر هی رسم ته

 بودم نشده ارشیک زن من اگر

 بود دالرا و ارشیک برگشت یبرا رایه هی مسلما

  !حداقل ایسوف بخاطر

  گفت و شد جدا دالرا بغل از ایسوف

  ؟کن   یباز  من با یخوایم -

  گفت و زد لبخند دالرا

 ؟یدار  دوست یباز  چه اره -

 دالرا با و اورد رو شیچوب یها یباز  خونه رفت ایسوف

  شدن مشغول

  انداخت ما به نگایه دالرا

  من

  ارشیک بغل تو

  در قاب تو

  برداشت تاسف با نگاهشو
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  گفت ما به کردن نگاه بدون

  دیبگ من برم،به دیخوایم وقت هر -

  گفت و دیکش ق  یعم نفس ارشیک

 ... بمون یخوایم وقت هر تا -

 میرفت ونت  ب اتاق از هم با و کرد نوازش کمرمو

  میشد خودمون اتاق وارد

  گفت و نداشت بر ایسوف اتاق از چشم ارشیک

  یشد تیاذ یلیخ امروز خوامیم معذرت -

  کرد نگاهم

  گفتم و زدم یمحو  لبخند

  !نیشد تیاذ یلیخ ایسوف و تو نه،اما من -

  دیچرخ هام چشم تو نگاهش

 شد خم

 گفت و دیبوس لبمو رو نرم

 ... تارا کناریم تو چون ارومم ن  یبیم اگر -
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  کرد داغ قلبمو حرفش

 زدم لبخند

  گفت و دیبوس مویشونیپ

ه رو بچه دالرا هوی کنم قفل اطیح در مت  م من -   ! نت 

  گفت و دیبوس گوشمو کنار

  . کنم ت   تم منینش هم بعد -

 گفتم و کرد نگاهم

 ام؟یب منم -

  گفت و کرد نگاه ایسوف اتاق به

سمیم ؟بموب   ایسوف شیپ یبر  شهیم -  !تنهاست دالرا با ت 

 

#۱۹۴ 

  

 زدم لبخند

  گفتم و دمیبوس رو ارشیک گونه
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تو.هست حواسم دور از مونمیم نجایهم زم،منیعز  اشهب -

  یت   پا برو 

 زد لبخند ارشیک

  گفت و دیبوس لبمو

 ... تارا یا فرشته تو -

  رفت و کرد نوازش کمرمو

 زدم لبخند

  ایسوف اتاق سمت برگشتم

  منه رو نگاهش دالرا دمید

  شدم معذب

  زدم یمحو  لبخند

 برم نداشتم دوست

  گفت و دید منو هم ایسوف اما

 کجاست؟ پرنسسم -

 دمیخند
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  گفتم و اتاق تو رفتم

 ست؟ین االن بود، سبد نیا تو که روزید -

 برداشتم رو سبدش

 کردم نگاه

  بود تو اون پرنسسش

  گفت و سبد رس اومد ذوق با دادم بهش

 ؟ میدار  چ   گهید -

 دمیخند

  پاش جلو گذاشتم رو سبد

  سبد داخل شد خم ذوق با

 جلو ومدین دالرا

  بود ما به هت  خ و بود نشسته همونجا

 کردم بلند رسمو

 کردم نگاهش

  بوداشک از یا شهیش چشمش
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 زد پلک

  گفت و ختیر  اشکش

 اش بوسه ...بغلش ... ارشیک ... بود من مال نایا همه -

  بود من مال همه ... هاش ذوق ... ایسوف  ...

  بگم چ   دونستمینم

  شد بلند

 ختیر  اشکش

  گفت و کرد پاک عی    رس 

 دادم دست از رو همه شهینم باورم -

  ونت  ب دییدو  مکث بدون حرف نیا با

  سوخت دالرا یبرا دلم هم

  مامانش سمت برگشت شوکه ایسوف هم

 مامانش دنبال بره خواست اون رفت    با

  یباز  اسباب رو رفت پاش

 کردم بغلش وفتهیب نکهیا قبل
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 یت   پا رفته که ومدیم دالرا یپا یصدا

  گفت هیگر  با ایفسو 

 ... مامان -

 ای رفته دالرا نمیبب پنجره از تا خودمون اتاق سمت بردمش

 مونده

 در اطه،دارهیح تو هم ارشیک و ونت  ب بره دییدو  دمید

  کنهیم قفل

  گفت هیگر  با ایسوف

  رفت مامانم -

 برگرده ایسوف بخاطر بگم دالرا به تا تراس رو رفتم

  ونت  ب زد و ارکن داد رو ارشی،ک دالرا اما

  گرفت اوج اش هیگر  ایسوف

 گفتم و تخترو نشوندمش

  هت  بگ ،رفت گذاشت جا یت   چ هی ... گردهیبرم مامان -

  اومد نیم بند ایسوف هیگر  اما
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 گفتم و برداشتم رو الکم رفتم

 بزنم؟ الک برات یخوایم ایسوف -

  نه گفت هیگر  با

  کنم چکار دونستمینم

 گفتم ینجور یهم

 ؟بزب   الک من برا تو یخوایم -

  اومد بند اشکش ایسوف یناباور  کمال در

  گفت و تخت لبه اومد

 بزنم؟ من -

 نهیبش پارکت رو ادیب کردم اشاره بهش و دادم تکون رس

  .کنم پاک راحت بتونم شد الیک ت   زم اگر که

 شمیپ اومد اونم

 کردم باز براشرو الک

 یت   پا گذاشتم دستمو

  دز  الک رو پام بعد دستم
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  دیخندیم و دت   م الک ذوق با

  داشت اشک رد هنوز هاش چشم اما

 کردم حس نگایه ن  یسنگ

  کردم بلند رسمو

  بود در قاب تو ارشیک

  گفت ایسوف به هت  خ

 مقرصم؟ ایسوف عذاب تو منم نظرت به -
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  بگم چ  دونستمینم واقعا

 خودشه به دادن وجدان عذاب کار ارش،تویک دونمیم من

  آره گفتمیم اگر

  ختیت  م بهم دونستمیم

 نه گفتمیم اگر
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  ..بود دروغ

  گفتم ایسوف به هت  خ

 و آروم خونه داشت    یبرا تو شه،اما تیاذ االن دیشا -

  تالیسر  در براش امن

  گفتم و کردم نگاه ارشیک به

 امن خونه هی ایسوف و شهیم حل یزود به مشکالت نیا -

  داره آروم و

  کرد نگاهم ارشیک

 گفتم و دادم جرئت خودم به

  هت  بگ ادی رو آرامش و عشق پدرش از تونهیم که ب  جا -

ا هر تو اگر  گفتمینم نویا بود یا گهید طیرسر

  اما

 دست از رو ارشیک خواستمینم منم بود نیا قتیحق اما

 بدم

 بود میزندگ از بخیسر  اون حاال

 !کردمیم تالش داشتنش یبرا دیبا پس
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 ماه چند تو کرده مجبور رو خجالن   یتارا ، من زندگ

  بدم تکون خودمو

سم افکارم انیب از و بزنم حرف  نت 

 باشم بازنده خوامینم چون

  گفت و نشست ما تو،کنار اومد ارشیک

 ت   م الک منم یپاها -
  ا؟یسوف ب 

  گفت و شد بلند زانوهاش رو ذوق با ایسوف

  نمت   م ست    تو برا -

 میدیخند دو هر

  ماورد رو ست    الک رفتم

 یرو  اضافه الک بزنه، ست    الک ارشیک یبرا ایسوف تا

 کردم پاک پامو و دست

 گذاشتم رو ناخونم رو الک اما

 داشتم دوستش واقعا

  بود زده برام ایسوف
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  دادیم بهم خوب   حس

  بزنه هم ارشیک دست کرد لج و زد الک رو ارشیک یپاها

 .بزنه یلیاکل ست    دستشم گذاشت ارشیک و میدیخند

 عکس شاهکارت با ایب گفتم شد،بهش تموش دنشز  الک

  میت  بگ

  اورد ونت  ب رو شیگوش ارشیک

 گرفت نمونیب ایسوف و خودشو و من از ب  تا سه سلق   هی

 میبود گرفته ت   دورب به رو دستمونو خودش و من که

 بود دایپ هامون حلقه هم

  زده برامون ایسوف که نامنظیم یها الک هم

  گفت و دیسبو  رو ایسوف و من ارشیک

  لمیپروفا ذارمشیم -

  گفتم نگران

 نکنه؟ کیتحر  رو نفر هی -

  گفت و داد تکون یا شونه ارشیک
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 کنهیم خوب منو حال اما دونمینم اونو -

 بزنم بهش نداشتم حرف  

 یت   پا میرفت هم با

 بود گرفته یلیخ انایک

 دیدیم ونیز یتلو  داشت هم شوهرش

  گفت انایک دید منو تا

  کنه کار نیا سولماز نداشتم انتظار اصال من ... تارا -

 گفتم دادمو تکون یرس 

  نطوریهم منم -

 مینشست کانت   دور همه 

 و گذاشت کارتون براش ضات  عل.ونیز یتلو  جلو رفت ایسوف

  ما شیپ اومد خودش

  گفت آروم

 نیا عروس خودش سولماز اما کنم قضاوت خوامینم -

 داده حق دالرا به دیشا س، خانواده

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 گفت عی    رس  ارشیک

 درخواست بعد ، کرد انتیخ من به دالرا ، ضات  عل -

 جون ، خوامینم گفت من به داد رو بچه بعد داد طالق

 !داد انجام لیم به که ب  کارا نایا ام بچه جون خودم

  ؟ مقرصم من اونوقت

  افتادم اتاق تو دالرا حرف ادی

 فکر اما داد انجام هارو کار نیا همه دالرا بگم خواستم

 انایک من قبل اما.بده دستت از قراره تینها در کردینم

  گفت

 دالرا دیشا .دونهیم محق رو دالرا انتیخ سولماز دیشا -

 اورده انتشیخ برا منطق   لیدل هی

  گفت عصباب   شوهرش و سمتش میبرگشت همه

 و لیدل هر ! انتهیخ هی مقرص تنها شهیهم خائن ! انایک -

 تونهیم .کنهینم انتیخ هب مجاز رو طرف هست مشکیل

 !!!بکنه خواست غلظ هر بره بعد هت  بگ طالق اول

 دمیگز  لب

 کرده قایط ضات  عل بود مشخص
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  گفت شایک انایک

 !خودم نه گفتم، سولمازو نظر من -

 بره خواست

  گفت و گرفت رو مچش ارشیک اما

 ! کن گوش و ت   بش -

 

#۱۹۶ 

  

  ختیر  من دل ارشیک لحن و حرف از

  نشست مردد هم انایک

  گفت ارشیک

 ! بگم بهت خودم بزار پس ! دهیرس گوشت به دونمیم -

 ! نداشتم دالرا به حیس گهید درسته ، ایسوف تولد بعد من

 دالرا خواستمینم هم لحظه هی حن   ، شنایسیم منو تو اما

 مشت مشت من ، بشه عذاب حس دچار من سمت از

  ضد ، کردمیم مرصف دارو
 
 ، باضطرا ضد ، افرسدگ
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 رابطه بعد و قبل که ب  ها قرص ! مردونه یها هورمون

 ! خوردمیم دیبا

  کرد مکث

  گفت ایسوف به هت  خ

 برنامه داشت که روز هی . دینفهم چ  یه دالرا ماه ۸ تا -

 یباردار  و ایسوف گرفت    ت  ش از یبرا کرد یم یز یر 

 اون با کشمیم عذاب دارم گفتم بهش خودم مجددش،

  !وجه چیه به خوامینم رو دویم ... اول یبال

 گرفت ایسوف از نگاهشو

 کرد نگاه انایک به

  گفت و بود ت   زم به نگاهش انایک

 بار هر من دیفهم ، شده چ   دیفهم دالرا موقع اون تازه -

وع . شه داریب بدنم تا خورمیم قرص رابطه قبل  به کرد رسر

 که پام رو ومدیم بودم نشسته ، ب  هوی یها درخواست

 یطور  ! االن ت   هم قایدق. میباش داشته رابطه االن ت   هم

  . شدمیم تیاذ قبل از شت  یب واقعا من که

  ارشیک یها حرف از بودم عرق سیخ
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  دیرس بهش فکرم انگار

 گفت و کرد نگاه من به چون

 دیکنیم قضاوتم دیدار  چون اما بگم نارویا سخته برام -

 اما ! دیکش عذاب خودشم ، داد عذابم دالرا ! گمیم دارم

 از نه اونم ! بود اون دیخواب گهید مرد با رفت که کیس

 !کرد کارو نیا من عذاب یبرا فقط و فقط ، رابطه نبود

  گفت و آورد ونت  ب رو شیگوش

 من خواستیم .بفهمم من شد باعث خودش چون -

  بفهمم من نذاره که بود زرنگ انقدر وگرنه . بفهمم

  گفت و گرفت انایک سمت به رو شیگوش

 عکس حال نیا تو خودت از ،کن   انتیخ یت  م وقن   -

  بمونه؟ تیگوش تو یذار یم یت  گیم

  گفت ن  یه انایک

  گرفت دهنشو جلو

 ت   م رو گذاشت ویگوش ارشیک

 نکرد نگاه ضات  عل
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 اما

  برداشتم رو گویسر  من

 رفت نفسم

  بود تخت رو لخت مرد هی

 بود نشسته مرد اون یلخت،رو  دالرا

 واژن تو قایدق مرد آلت النا بود مشخص که یطور 

 دالراست

  بود گرفته رو دالرا یها نهیس مرده یدستا دوتا

 گرفتیم سلق   داشت دالرا

 هاش چشم و

  من یخدا

  !غرور از بود پر قایدق دالرا یها چشم

  ! شدینم باورم

  کردم بلند دیترد با رسمو

  گفت که شدم چشم تو چشم ارشیک با
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 از رادیا ... رفت من ضعف بخاطر کردمیم فکر همش -

 ... گذشت زمان هرچ   اما .بود من از شکست .بود من

 زد یمحو  لبخند

  داد ادامه

 ... شد یعاد مرد هی مثل بدنم و دمید تورو وقن   -

 یت   باپا انداختم رسمو خجالت با

  بود بد یلیخ انایک و ضات  عل حضور در بحث نیا اخه

  داد ادامه ارشیک

 من دمیفهم تازه ...شد وونهید و دیدور  تارا ، دالرا وقن   -

 . بودم شویم یباز  چه تو

 کرد مکث ارشیک

  گفت ضات  عل

 فرم کرد،بهتیم داغت ، یبود دستش تو موم مثل -

 ! دادیم

  کرد مکث

 گفت انایک
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 دست هم داد دستش از هم ، کرد داغش ادیز  اخر اما -

  !سوزوند خودشو

 کردم نگاه ارشیک به دوباره من و دادن تکون رس همه

 گفت و کرد نگاهم اونم

 !دیرس ، دیست  م دیبا که یت   چ به خودش امروز کنم فکر -

 

#۱۹۷ 

  

 دادم تکون رس آروم

  ... دالرا واقعا

  ..نداره ب  جا گهید که دید

  بشم بدم حس منکر تونستمینم

  شیزندگ رس گشتیبرم دالرا دیشا نبودم من اگر نکهیا

 موقع ت   هم درست

  گفت ضات  عل
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 تو اومد تارا که بود نیا ... ارشیک یآورد که شانیس تو -

 داشن   االن نکن ن،شکیبود نکرده ازدواج اگر ! تیزندگ

  دالرا با مجدد
 
  !یکردیم زندگ

  کردم نگاهش

  بود ارشیک به نگاهش اما ضات  عل

 کردم نگاه ارشیک به

 بود من به نگاهش

  گفت انایک و داد تکون رس

 ازدواج زود انقدر کاش اما ! کنم ناراحتتون خوامینم -

 ، شدیم متنبه ، شدیم مونیپش دالرا دیشا ، نیکردینم

  .کردیم اصالح خودشو

  گفت ارشیک و کردم نگاهش شوکه

ان برا ب  جا اشتباهات بعض   -   ذارنینم جت 

  کرد دراز دستشو

  دستش دادم رو شیگوش

 گفت و زد پوزخند
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 از که کیس ! یوز ر  ت   چن یبرا داشتم نگه رو عکس نیا -

 مجدد فرصت اقتیل هرگز ؛ کنهیم یکار  ت   چن قصد

 !نداره

  گفت و داد تکون رس هم ضات  عل

 ! مونهیم خودکیسر  مثل ، دالرا مثل زب   به مجدد فرصت -

  گفت و کرد نگاه من به

 مردم من ...نکن فکر انایک حرف به هم یا لحظه حن   -

 خودتو اشتباه ارافک با ! درسته جات تو ... گمیم بهت دارم

  .نده آزار

  گفت شایک انایک

  بدم آزار رو تارا که نگفتم من -

  گفت ضات  عل

  !ت   بب رو اش افهیق ،یداد صد در صد اما -

  کردن نگاهم همه

 . کردم نگاهشون فقط

  گفت و شد بلند نگران ارشیک
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 ؟خوب   -

  نه گفتم رس تکون با

 .بستم چشممو

 . ختیر  اشکم

  گفتم بغض با

  ...امیسوف نگران من -

  کرد بغل رو ام شونه و کنارم اومد ارشیک

  گفت انایک و بغلش تو رفتم

 خوامیم معذرت ، فکریسر  به مادرش از شت  یب تو -

  ...کردم ناراحتت

  گفت ارشیک

 میکن تموم بحثو نیا گهید بسه -

  گفت و کرد نگاه انایک به

 ... بگو بهش ویچ همه ؟بزب   حرف سولماز با یت  م -

 داد تکون رس انایک
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  گفت ضات  عل به رو

  میبر  میبپوش لباس پاشو -

  شدن بلند دو هر

 اوپن صندیل رو نشست ارشیک

 پاش رون به دادم هیتک و داشت نگه پاش ت   ب منو

  گفت و کرد پاک اشکمو

 ؟یندار  حیس من به تو ... تارا -

 گفتم و کردم نگاهش نگران

  چرا؟ -

  فتگ و گوشم پشت داد موهامو

 عذاب خودتو چرا ترم، خوشحال تو با دوب  یم وقن   پس -

 ؟یدیم

 یت   پا انداختم رسمو

 کرد بغلم دوباره

  گفت و دیکش قیعم نفس قبل، از تر محکم
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 یکی یطور  وجودم با کنمیم بغلت وقن   خوادیم دلم -

  ... یسر  دور من از نتوب   خودتم حن   ،کهبیسر 

 کردم حلقه دورش دستمو

  بودم دهیشن ارشیک از که بود حرف   نیتر  عاشقانه نیا

 کردم زمزمه خجالت با و آروم

 دارم دوستت -

 

#۱۹۸ 

  

  گفت و دیبوس موهامو ارشیک

  شت  یب من -

 شدینم باورم اصال

  تیزندگ تو ادیب هوی یکی اخه

  !بیسر  عاشقش تو بعد

 ! شهیم مگه
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 ! زیگر  آدم منه اونم

 ونت  ب اومدن اتاقشون از ضات  عل و انایک

  شدم جدا ارشیک از اجبار هب

  گفت انایک

  مییاین دنیخواب یبرا دیشا -

 برداشت یدیکل جا رو از رو چییسو  و دیکل هی ارشیک

  گفت و انایک به داد

   دیایب دیخواست وقت هر -

  گرفت رو دیکل انایک

  گفت و برنداشت رو چییسو  اما

  میتر  راحت آژانس با -

  داد تکون رس هم ضات  عل

  کردن افظ  خداح

  ونت  ب رفت   

 کردم نگاه ایسوف به من
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  بود برده خوابش کاناپه رو بچه

 داشت سخن   روز واقعا بود،و کرده هیگر  یلیخ

  گفت ارشیک

  شهیم داریب شب ۱۲ حتما... شبه ۷ تازه -

  گفتم دادمو تکون رس

ش تو -  غذا شد داریب کنم درست شام اتاقش،من بت 

  بخوره

 گفت یا باشه ارشیک

  رفت و زد یلبخند

 کردم نگاه رفتنش به

 گذشته ت  خ به االن تا چ   همه که مریس ایخدا

  دادم کنار رو باش بد اتفاق منتظر گفتیم که حیس اون

  خچالی رس رفتم

 کردم رسخ ن  یزم بیس و مرغ لهیف کمی

 کرد درست ساالد اومد هم ارشیک
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 میخوردشام خودمون

  خچالی میگذاشت ایسوف یبرا

  بود شده ۸.۵ ساعت

  انایک به زد زنگ ارشیک

 نداد جواب اما

 میکرد خاموش هارو برق

  باال میرفت

  بزنم رس ایسوف به رفتم من

 بزنه زنگ ضات  عل به اتاق رفت ارشیک

  بود خواب معصومانه یلیخ ایسوف

  دمشیبوس

 اتاق برگشتم

  نهت   م حرف داره تراس رو ارشیک دمید

  گهیم چ   بدونم داشتم دوست

  ونت  ب بود رفته چون اما

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  بشنوم من خوادینم البد گفتم

 ومدیم یحدود تا صداش هرچند

  دادم گوش و کردم کز پتو ریز 

  گفت ارشیک

 قیحقا خواستم فقط ... ندارم مشکیل چکدومیه با من -

  بفهمن رو

  کرد مکث

  گفت شایک

  ... ستین مهم گهید ... باشه -

  گفت و کرد مکنر 

  نباشم؟ آروم راچ ...آرومم من -

 اتاق سمت برگشت

  گفت و کرد نگاه من به

 ! فعال ...منتظرمه تارا -

 دمیکش خجالت حرفش از
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  گفته نویا بحث هی از فرار یبرا دونستمیم هرچند

  تو ادیم کردم فکر

  کرد نگاهم هت  خ و ستادیا ونت  ب اما

سم خواستم و تخت رو نشستم   شده چ   بت 

 کرد نگاه و گرفت رو شیگوش ارشیک اما

 نهت   مزنگ داره باز کردم فکر

  من گویسر  رو اومد امیپ هی اما

 کردم چک مویگوش

  بود ارشیک

  بود نوشته

 کنم؟ نگاهت یسر  لخت برام شهیم -

 

#۱۹۹ 

 

  ختیر  قلبم
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  کردم بلند رسمو

  کردم نگاه ارشیک به

  بود داده هیتک تراس یها نرده لبه به

  بود من منتظر

  نمک چکار دونستمینم

 اورد ونت  ب فندک و گاریس بشیج از ارشیک

  …نداشت بر چشم من از اما

  بستم هامو چشم

 تارا ستین اونجا ارشیک کن فکر

  بخواب   لخت یخوایم کن فکر

 ؟کن  یم چکار

  بود قفل بدنم بازم اما

 کردم باز هامو چشم

  بود دهیرس نصفه به ارشیک گاریس

 گرفتم نفس
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تمیت یها لبه   اوردم ونت  ب و گرفتم رو رسر

تویت و کردم مرتب موهامو   تخن   پا رو گذاشتم رسر

 ارمیب در دامنمو نشسته تونستمیم

 اشتباهه کردم حس اما

 یت   پا رفتم تخت از

 کردم باز دامنمو کمر

 اوردم ونت  ب پام از

 کردم نگاه ارشیک به

  فقط بودم ریز  لباس با

  زد لب و شد لبخند لبش کنج

 بده ادامه -

 دمیشک قیعم نفس

 کردم نگاه نهیا به

  ایخدا

  شدم؟ رو پر انقدر گ من
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وع باال از اول دونستمینم   یت   پا ای کنم رسر

  کردم باز نمویسوت

  داشتم نگه هام نهیس جلو دستمو اما

  کردم نگاه ارشیک به

  .بود شده تموم گارشیس

  داغه چقدر نگاهش کردمیم حس هم فاصله نیا از

  کردم پشت

  وردما ونت  ب شورتمو

 گرفتم نفس

  ارشیک سمت برگشتم

 نهیبب منو تا

  بودم دهینشن یدر  یصدا چیه چون

  برگشتم تا اما

 لبم رو لبش و کرد حرکت بدنم رو ارشیک خی دست

  !نشست
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 ب   و داد فشار دستش تو بدنمو تاب ب   و کالفه کمی

  گفت تحمل

 ابد تا …تارا کن ام وونهید ابد تا -

  تخت رو دخوابون منو حرف نیا با

  رفت یت   پا تنم رو هاش بوسه با

  اورد ونت  ب عی    رس  شلوارشو

  کرد واردم خودشو مت  بگ نفس نکهیا قبل

به محکم یلیخ و تحمل ب     دت   م ض 

  شدمیم جدا تخت از که یطور 

 زدم لب و تخت تاج به گرفتم دستمو

  آروم ارشیک -

 داد ادامه تحمل ب   و کرد جمع دلم تو پاهامو اما

 دمیرس اورگاسم به بار دو شد،و بلند دردو لذت از هام ناله

 خودشو و دیرس اوج به ارشیک که بود کینزد سوم دفعه

  .کرد خایل داخلم
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 برسم اوج به من تا داد ادامه انقدر بازم اما

 میدت   م نفس نفس

  گفت و دیکش دراز کنارم

  آرومه ذهنم حاال  -

 هوی که کنه جمع رو کاندوم تا شد ت   خ مین حرف نیا با

  گفت شوکه

  !!! بزارم کاندوم رفت ادمی من .... لعنن   -

#۲۰۰ 

  

 شد گرفته حالم واقعا

  دیپر  خوبم حس و آرامش کل

  افتادم شیز یخونر  و درد ادی

 خودش از خوادیم باز داد،یم نشون ارشیک افهیق اما

  !کنه فوران خشمش و بشه عصباب  

 گفتم عی    رس 
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  !الیخیب ودمهیپر  کینزد -

  کرد نگاهم ارشیک

سمو بودم دواریام   !نخونه یکیتار  تو است 

  گفت و داد ونت  ب خسته نفسشو

  خوامیم معذرت -

 گفتم و دمیکش بازوش رو دستمو

  .شورمیم واژنمو مت  م -

  شدم بلند و داد تکون رس

 ستم یبشور  واژنتو داخل یبر  پایسر  سکس، بعد واقعا

  !بود

س خودم اما   داشتم است 

 بشم لهحام نکنه

  بود ودمیپر  کینزد

  !بود ممکن هم باز اما

 سیرسو  رفتم
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  شستم خودمو

  ونت  ب اومدم

  گفت و دیپوشیم لباس داشت ارشیک

 .یت   پا مت  م من بخواب، تو...انیم دارن نایا انایک -

 گفتم و برداشتم هامو لباس

  ؟!کردن صحبت ...امیم منم -

  گفت و داد تکون رس ارشیک

  ! شد دعواشون -

 گفتم نگران

  چرا؟ -

 کردم صحبت سکسمون قبل فقط ... گهیم ادیم گفت -

 رس ب   و تیمسئول ب   گفته من عن  ی ، ما به سولماز گفت

 . انگار گرفته زنشو طرف اول هم وانیک . هستم خویسر 

  کرد مکث

 دستش تو رو ام نهیس نوک و ام شونه پشت داد موهامو

د  گفت و فرسر
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 سولماز و وانیک و خانواده به دیرس دعوا انگار بعد اما -

 اونم  ! کرد ت   توه بابام به سولماز. شد دعواشون هم

  !خونه از کرد ونت  ب رو همه

 شد گرد هام چشم

  گفت و زد پوزخند ارشیک

 گند اما .کردم شاهکار کردم فکر گرفتم زن هی من ،ت   بب -

  !خاندانم آرامش به عمال زدم

 گرفتم رو تفت  م ور ام نهیس با داشت که دستش

  گفتم و کرد نگاهم سوایل

 گردن یبنداز  وت   چ همه ت  تقص یدار  دوست چرا -

  ! تو نه ! هست    زنش و وانیک مقرص گهید نجایخودت؟ا

  گفت و زد روچ ب   لبخند

  ینجور یا شهیم -
 

 من اما !کن   باور خودتم دیشا .... بیک

  !ستین قتیحق دونمیم که

  دیکش عقب دستشو حرف نیا با

 ونت  ب زد اتاق از
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  بود گرفته حرصم

  ایخدا

  مقرصن ادم یرس  هی

 مقرصن کت   ینم قبول

  !ارشیک بعد

 !منه ت  تقص گهیهم،م ستین مقرص

  دمیپوش لباس زود

  بود شده طوالب   رابطه نیا انقدر

  داشتم ن  یعج حس پام ت   ب

  فقط بکشم دراز خواستیم دلم

  .ارمیب در رس ماجرا از خواستمیم اما

 یت   اپ رفتم

 اطیح به هت  خ بود ستادهیا در پشت ارشیک

  .اومدن تا ۴ هر و شد باز در

  سولماز و وانیک
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  ضات  عل و انایک

 گفتم و ستادمیا ارشیک کنار رفتم

 نجا؟یا اومدن هم اونا -

 گفت و داد تکون رس ارشیک

 ؟یببند رو ایسوف اتاق در یت  م -

 دیکش قیعم نفس

 گفت و کرد نگاهم

 ازت االن ت   هم از ! یسر  ناراحت که یبشنو  ب  ات   چ دیشا -

 ! خوامیم معذرت

 

#۲۰۱ 

  

 دیپر  باال ابروهام

 !بود منظورش یت   چ چه

  ؟یت   چ چه گهید واقعا
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  دادم تکون رس

  باال رفتم

  بستم رو ایسوف اتاق در

شیاسل اما  اوردم خودم با رو بلندگو و کردم روشن رو ت 

 . میبشنو  ما کرد هیشد،گر  داریب اگر که

  اومد وانیک یصدا که یت   پا ومدمیم داشتم ها پله از

 اعصاب جنگ شده اما ،عرویس رانیا میاومد ما -

  !هممون

  گفت سولماز

 ت  غیب انقدر وقن   -
 بچه برادر عرویس یایم یسر یپام ،کهب 

 ... بازت

  !اومد یلیس یصدا و موند ناتمام حرفش

  خوردم جا

  یت   پا رفتم رو ها پله باف   اما

  !سولماز دهن تو بود زده وانیک

  بودن سالن وسط دو هر
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 ... ارشیک و بودن نشسته مبل رو ضات  عل و انایک

  بود در جلو همچنان

  من رو اومد نگاهش

  گفت و زد تلچ   لبخند

  .میدار  دیجد شینما ... ایب -

  کرد دراز من سمت به دستشو

  شدهیچ اومد خودش به تازه انگار سولماز

  گفت و داد هول وانیک عی    رس 

 ؟ اون بخاطر یکرد بلند من رو دست -

  کرد اشاره ارشیک به دست با

  ارشیک شیپ کردم تند پا

  گفت عی    رس  وانیک

 هم تورو یبد نسبت ما به رو دالرا اتیچرند گهید کباری -

  حرست تو ب  دوتا دیبر  دم،یم طالق دالرا مثل
 
 که زندگ

  !دیبباف چرند دیداشت
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  گفت ضات  لع و دیخند عصن   سولماز

  !زدن حرف قبل کن فکر کمی ت   بش ایب ... سولماز -

 دیخند دوباره سولماز

  گفت ارشیک به رو

  ؟!بایسر  دروغگو و پست انقدر توب  یم چطور -

 شد دهیکش کمرم رو وار نوازش ارشیک دست

  گفت و دیکش ن  یسنگ و قیعم نفس

 هیقض نیا تا باشه اونم دیبا ... راهه تو دالرا ...ت   بش ایب -

  .شه تموم

  دیبوس موهامو حرف نیا با

  گفت و کاناپه سمت برد خودش همراه رو من

  ! گفته چ   بهت دالرا بگو تعارف ب   و ایب ...سولماز ایب -

  ! بگو یت  تغ بدون کلمه، به کلمه

  نشست ارشیک حرف، نیا با

  کنارش نشستم منم
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  گفت و ما یرو  به رو نشست اومد خشم با سولماز

  ... و داشت یعیطب مانیزا دالرا چون ... وت -

  کرد مکث مردد

  گفت ارشیک

 !ت   ینش خارج همه جمع، نیا ماشاهلل ...بگو نکن تعارف -

 ! هیعاد براشون ات   چ نیا

  گفت تیعصبان با سولماز

 بهش گهید واژنش فرم خوردن بهم بخاطر تو گفت دالرا -

 نه فن  گ بهش !کنهینم کتیتحر  گهید گفن   !نداشن   حس

 کیتحر  رو یمرد چیه گهید دالرا اندام و واژن ،که تو تنها

 که دیخواب گهید مرد هی با رفت دالرا ت   هم یبرا !کنهینم

 !دروغه حرفت بده نشون

  بودم دهیکش خجالت هم سولماز،من یها حرف از

 بودم معذب هم

  شوکه هم

 داشت متفاوتم یرو  نیا ماجرا نیا واقعا
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  ؟چ   باشه نایا با حق اگر

 باشه شده جدا دالرا از خاطر ت   هم به ارشیک اگر واقعا

  ؟چ  

  گفت وانیک و بود ساکت ارشیک

 سولماز متاسفم برات -

  گفت و کرد نگاه وانیک به خشم با سولماز

 نگفن   تارا و ارشیک ینامزد خت   بعد خودت، تو ...تو -

 چشمش داشت؟ دوست سال و سن کم اول، از ارشیک

 سایل کم چهره که کیس ) ها سیف ب   ب   دنبال شهیهم

 بود؟ (داره

 

#۲۰۲ 

  گفت و کرد نگاه وانیک به خشم با سولماز

 نگفن   تارا و ارشیک ینامزد خت   خودت،بعد تو ...تو -

 چشمش داشت؟ دوست سال و سن کم اول از ارشیک
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 سایل کم چهره که کیس ) ها سیف ب   ب   دنبال شهیهم

  بود؟ (داره

 کردم نگاه وانیک به هنگ

 گفت و دیخند ارشیک اما

  باز؟ بچه دارم،شدم دوست سیف ب   ب   من چون االن -

  گفت و دیخند ضات  عل

  ؟ ت   گفت نویهم منم مورد در -

 گرفت رو انایک بازو حرف نیا با

  گفت خودشو بغل دیکش

  مایبود دور اتیچرند نیا از بود وقت چند -

  داد تکون رس تاسف با انایک

  گفت و کرد هنگا سولماز به

 !شد چ   و میکردیم فکر موردت در چ   -

  گفت شایک سولماز

  من نه برادرته فکر نیا -
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  گفت عصن   وانیک

 تو کردمینم فکر!داره فرق اسمون تا ت   تو،زم با حرفم من -

  !کن   ت  تعب ینجور یا منو حرف و باشه کاه مغزت

  دیخند عصن   سولماز

  گفت و کرد نگاه من به

   ! شده بلند تو گور از ها شیتآ نیا همه -

  گفتم تعجب با

  ! ممممن -

  گفت و آورد در منو یادا چرخوند چشم

   ! ممممن -

  گفت آروم اما محکم یلیخ ارشیک

  هرچ   من به -
 

 باشه حواست اما کنم، سکوت ممکنه بیک

  !خونه پر دهنت بزب   حرف تارا به گهید کلمه هی

 شدم خی

 شه دعوا من بخاطر خواستمینم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گفت و کرد نگاه وانیک به سولماز

  یت   چ برادرت به یخواینم تو -
 

  ؟بیک

  گفت و داد تکون شونه وانیک

 دالرا از کیم دست هم تو کنمیم فکر دارم که االن -

 نشون متفاوت ،خودتوگرفن  یم رادیا ازش الیک !یندار 

  !اوب   مثل عمل در اما !یبد

  اومد فونیا یصدا لحظه ت   هم و شد بلند سولماز

 گفت و دیکش ایه ارشیک

  ... اومد هم خودش -

 گفت سولماز به رو شد بلند

 ! کنه فیتعر  رو ت   چ همه دالرا خود تا نگو چ  یه لطفا -

 .بزن داشن   حرف   اگر بعد

 کرد اخم فقط سولماز

  گفت ارشیک

 !گفتم خودت بخاطر -

 فونیا سمت رفت حرف نیا با
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  کرد باز رو در

  ادیب الراد  تا ستادیا در جلو

  کرد نگاهم خشم با سولماز

 اومدن دالرا و ارشیک

  کنارم نشست ارشیک

  گفت و نهیبش کرد اشاره دالرا به

 حرف ارامش در هم با ...نجایا ادیب گفتم دالرا به من -

 من و کنه فیتعر  فیتحر  بدون رو قتیحق تمام ! میبزن

  !دمیم یت  تغ رو ایسوف حضانت

 میکرد نگاه ارشیک به شوکه همه

 زد لبخند دالرا اما

  گفت و دیکش ق  یعم نفس

 کنم؟ فیتعر  چ   -

  گفت ارشیک
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 یبرا لتویدل صداقت با ...اول اول ... اولش از -

 اتفاقات ... مانیزا اتاق ... تیباردار  ...بگو ازدواجمون

 ... چ   همه ... انتیخ ...بعد

  گفت و باال برد دستشو حرف نیا با

 امیم فردا بگو قتویحق ت   ع تو، دالرا خورمیم قسم -

 !میکنیم اقدام ایسوف حضانتیت  تغ یبرا دادگاه،

  گفت و داد تکون رس دالرا

  بود قتیحقگفتم االن تا هرچ   -

  گفت و زد پوزخند ارشیک

 شت  یب ویباز  نیا ... زمیعز  بگو رو اصیل اون ... گهید نه -

  !نده کش نیا از

  گفت و کرد نگاه ارشیک به دالرا

  ؟کن   نکارویا یخوایم چرا -

  گفت و کرد نگاهش ارشیک

 انیب کامل قتیحق شهیهم یبرا کباری مهمه، برام چون -

  !خودم کردن ثابت از شدم خسته.شه
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  شدن هت  خ هم به دو هر

  گفت و شکست رو سکوت دالرا

 ... بود گندیم جو موهات چون کردم، ازدواج باهات من -

 سال ۷ که یپرس  همون ... یبود اندرو به هیشب درست و

 ! کرد ولم شیپ

 

#۲۰۳ 

 

  نگفت یت   چ چیه ارشیک

 نزد هم لبخند

 گفت و زد یمحو  لبخند دالرا اما

 ، یبود متعهد ... یبود بهت   اندرو از ... تو اما -

 گردن خودت یدت   م گند اگر و یبود ریپذ تیمسئول

 . گرفن  یم

  گفت و دیخند پوزخند حالت به نباریا

  ! هینطور یا یمرد کمت   -
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 کرد نگاه وانیک به حرف نیا با

 گرفت وانیک از نگاهشو زود اما

  گفت و کرد نگاه ارشیک به دوباره

 میفهمیم زود یلیخ ما ... ارشیک میزرنگ یلیخ ها زن ما -

 باش راست رو هم تو ... شده کمرنگ بهمون طرف حس

 کم اما یبود خوشحال یلیخ من با ازدواج از اولش ...

 درسته؟ ؟ شد کم تیخوشحال نیکم،ا

  گفت و زد پوزخند نباریا ارشیک

 دمیفهم سال کی بعد که کردم ازدواج دالرا هی با اولش -

 !کن  یم یباز  نقش خوب تو ... بود لمیف همش

 زد لبخند دالرا

 لبخندش بود غرور از پر

  گفت و داد تکون یرس 

  ... تو عکس بر ... اره -

  گفت و دیکش ق  یعم نفس
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 اندرو مثل هم تو دمیترس م،چونیش دار بچه گفتم من -

 که هسن   متعهد ات بچه به انقدر تو دونستمیم اما !یبر 

  !نکن   ترکش چوقتیه

 شد مچاله قلبم

  بود ت   هم ارشیک واقعا

 دالرا و

 شیخودخواه بخاطر

  ! ماجرا تو اورد رو ایسوف

  گفت و دیکش ق  یعم نفس ارشیک

 ه؟ن نبود، کاف   برات نیا اما -

 گفت و دیخند دالرا

  ! یشد زرنگ دایجد -

  گفت و کرد نگاه من به

  ! توئه اثر دیشا -

  ندادم جواب
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 غرور و نفس به اعتماد با قبل مثل گهید صورتش اما دالرا

  نبود

 رفت وا ماجرا ینجایا به دیرس انگار هوی

  گفت اروم

 و توجه با ... اول یروزا مثل ...خواستمیم تورو من -

 ت   هم یبرا ... ارشیک خواستمیم واقیع تورو ... محبت

 رو مانیزا درد کهبدم وجدان عذاب بهت اگر دونستمیم

 بهم و موب  یم کنارم ابد تا ... دمیکش ات بچه و تو بخاطر

ان بتوب   که ستین یدرد نیا چون. یست  م   !کن   جت 

  دالرا حرف از

 ارمیم باال دارم کردم حس

  بود پست یلیخ

  گفت اروم ارشیک

 درسته؟ مشاور شیپ میرفت ما و تونمینم گفتم بهت من -

 مثل بزاره، مخرب اثر تونهیم کارت نیا گفت بهت مشاور

  !گفت بهت نارویا ! شوهرت برا است شکنجه
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  نزد لبخند گهید دالرا

  داد تکون رس فقط

  گفت و گرفت ارشیک از رو نگاهش

 ،یایب کن   سیع من خواسته بخاطر گفت هم تو به اما -

 نه؟ مگه یاومد خودت هم تو

 کرد نگاه ارشیک به

  گفت و کرد نگاه دالرا به سکوت تو فقط ارشیک

 بر من چون  ! نذاشن   برام یا گهید چاره تو چون ... اره -

 نبودم خودخواه من چون .دادمیم تیاهم تو تو،به خالف

!  

  گفت و شد بلند عصن   دالرا

  ؟کن   قت   نبش رو ت   چ همه یخوایم ... بسه -

  گفت ارشیک که برداره قدم هی خواست

 ... بگو رو باف   و ت   بش ... یخوایم رو بچه اگر ...ت   بش -

ده هم به دالرام یها لب  شد فرسر

  نشست و گرفت قیعم نفس اما
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  دیچرخ ما همه ت   ب نگاهش

  گفت و شد ثابت ارشیک رو

 تو. بودم بچه ت  درگ من ...شد بد حالت تو .مانمیزا بعد -

 ب  تو .مینداشت رابطه اما . یکردیم نوازشم یکردیم کمک

 ۴۰ از بعد ! خواسن  ینم سکس ... یبود داغ انقدر که

  ! شدم قدم شیپ خودم روز

  گفت ارشیک

 رابطه؟ اون بود بد -

 ! نه داد تکون رس دالرا

  گفت ارشیک

  ؟ بود بد مونیبعد یها رابطه -

  گفت عی    رس  و نه داد تکون رس با دالرا

اف که یروز  از اما ! نبود بد .. نبود بد -  حیس یکرد اعت 

 بد یکرد یم من لذت برا هارو،فقط کار اون تمام و یندار 

  .شد

  گفت و دیخند تمسخر با ارشیک
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  ؟ یدیخواب دوستم با رفن   ت   هم یبرا -

  داد فشار هم به رو هاش لب حرص با دالرا

 نگفت یت   چ اما

  دیپرس ارشیک

 بهت ای کنه؟ینم کیتحر  ویکس بدنت که مگفت تو به من -

 کنه؟ینم کیتحر  منو گهید بدب   چیه گفتم

 کرد نگاه ت   زم به دالرا

 زد داد بایتقر  ارشیک

  !!گفتم چ   من بگو و کن نگاه چشمام تو -

  کرد بلند رسشو دالرا

  گفت و کرد نگاه ارشیک یها چشم به

 زن چیه با نه من با نه ،یسر ینم کیتحر  گهید گفن   تو -

  کن  یم حس و یا گهید
 
 !شده تمام تیجنس زندگ

  کرد مکث

  گفت ارشیک
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 ؟گفن   چ   بهم ادتهی -

 

#۲۰۴ 

  

  گرفت لبخند فرم صورتش آروم دالرا

  عصن   لبخند هی فرم

 خنده ریز  زد هوی

  گفت و کرد نگاه من به

 عمر آخر تا گهید خوشحالم ... خوبه گفتم بهش من -

 مت  م من که حایل در ،کنه تجربه جنیس لذت تونهینم

میم حالشو شب هر و کنمیم ازدواج مجدد   !ت 

  دیخند عصن  

 هیگر  ریز  زد هوی

  گفت ارشیک به رو

 جز کن   حس تو خواستمیم فقط من ... بودم عصن   من -

  ! ندم دستت از خواستمیم فقط من !یندار  یا چاره من
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  گفت ارشیک

 ؟یکرد انتیخ ت   هم برا -

  گفت و تبس رو هاش چشم دالرا

 داشتم دوست . یبود صبور یلیخ تو . بودم عصن   ازت -

 !کن   بغلم بعد اما ،بزب   منو داشتم دوست ،بزب   داد رسم

  برام داشتم دوست
 

 ... اما ... بجنیک

  گفت و کرد نگاه دوباره ارشیک به

  !کن  ینم قبول طالق ایسوف بخاطر کردمیم فکر من -

  گفت ارشیک

 چرا !یکرد انتیخ کباری و یردک اضار یلیخ تو اما -

  !موندمیم دیبا

 کرد مکث دالرا

 گفت ناباور و اروم

 ینبود یت   چ شدن خراب اهل تو ...بودم زنت من چون -

 منو دیبا تو ... تو برا بود شکست ... خراب رابطه ...

  ... یکردیم جذب دوباره
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  کرد نگاهش فقط ارشیک

  گفت سولماز

 بود؟ غدرو  بود؟ چ   ازدواجت هیقض -

 کرد نگاه سولماز به دالرا

  گفت ارشیک و اره داد، تکون رس

  ! کنه کیتحر  منو خواستیم -

 کرد نگاه ت   زم به دالرا

  گفت ارشیک

 عاض یدار  بچه از من تا داد، من به هم رو ایسوف حن   -

 سمتش برم و بشم

 کرد بلند رس دالرا

 کرد نگاه ارشیک به

  گفت و داد تکون رس

 نداد جواب ،اما اره -

  زد پوزخند خودش
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 گفت لبخند بدون اما ارشیک

 زرنگ و نگت  ن و دروغ با کارت کن   قبول دیبا ... دالرا -

 سال دو سال کی دیشا بره شیپ خوب اول دی،شا یباز 

 برات ... تهش ته ... تهش اما بره، شیپ خوب سال ده حن  

  !یشد غرق توش که لجن   و قتیحق جز مونهینم یت   چ

 کرد نگاه ارشیک به فقط نزد رفح دالرا

  گفت و دیکش ق  یعم نفس ارشیک

 تیشخص ...ب  بایز  ... دانشگایه استاد تو ... ت   بب -

  یکشور  تو اما گرفن   طالق درسته. یدار  اجتمایع
 
 زندگ

 !ستین مهم توش طالق که کن  یم

  گفت و کرد مکث

 فقط خودت، به کامل دمیم رو ایسوف قولم طبق من -

 ساخت    یبرا ... ت   بب خودت اما . باشه ما شیپ هفته اخر

ا نیا ت،یزندگ   باشه؟ مناسبت که هست ظیرسر

 دیپر  باال ابروهاش دالرا

  گفت ارشیک
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 ! باشه تو شیپ هفته اخر باشه ما شیپ تونهیم ای -

 یسر  اشنا دیجد یها ادم با راحت توب  یم تو هم ینجور یا

  ! رسگرمه تارا شیپ ایسوف هم !

 کرد گاهن من به دالرا

  بودن ساکت همه

 نگفتم چ  یه منم

  کنم یدار  بچه خونه بمونم نداشتم دوست من

  عمال اما

  !دادمیم حیترج رفت    ونت  ب به ، رو خونه تو موندن

 خب و

 بهیغر  کشور اونم

 فتمیب جا من تا کشهیم طول مسلما مدرسه بره ایسوف تا

 بودخودم ت  درگ ذهنم

 خودم

 ممیتصم
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  رفتارم

 اومدم خودم به دالرا یصدا با

  گفت من به رو

 ! کن  ینم پر ایسوف یبرا منو یجا چوقت،یه تو -

 

#۲۰۵ 

 

 گفتم و دمیکش ق  یعم نفس

 ! ندارم رو یت   چ ت   چن قصد من مسلما -

 زد پوزخند حرفم به

 گفتم دوباره و حرفم بود قتیحق ت   ع من اما

  کنمیم محبت بهش.دارم دوست رو ایسوف من -

  بدم، بهش ازشوین مورد توجه متما کنمیم سیع

 دارم دوست چون م،ت  بگ تورو یجا کنمینم سیع هرگز اما

 ! باشم داشته خودمو یجا
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  گفتم و شد زیر  هاش چشم

  !ب  تو مادرش .میبگ دروغ بهش ستین قرار -

  داد ونت  ب عصن   نفسشو

  گفت و ارشیک به کرد رو

 مونده؟ یت   چ هم باز ای ؟یشد راض   -

  گفت و سولماز به کرد رو ارشیک

  ! داره سوال چندتا سولماز کنم فکر -

 بود خون غرق هاش چشم تیعصبان از سولماز

  داد ونت  ب حرص با کامال نفسشو

  گفت دالرا به رو

 ؟گفن   دروغ من به چرا -

  گفت و شد بلند دالرا

  ! نداشتم یا گهید چاره چون -

  رفت در سمت به

  گفت ارشیک به کردن نگاه بدون
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 !مت  گیم تماس باهات ایسوف یبرا فردا -

 گفت و داد تکون رس ارشیک

 باشه -

  .رفت ونت  ب حالت همون با و نکرد نگاهش دالرا اما

  میکرد نگاه هم به میبرگشت همه رفتنش با

 گفت ضات  عل

 هارو حرف نیا دالرا با  ننشسن   زودتر چرا ارش،یک -

 ؟ینزد

  گفت و کرد نوازش منو پشت ارشیک

 گهید که دیرس قتیحق نیا به دالرا ، امروز قایدق نچو  -

 !نداره برگشن   راه واقعا

 بود ارشیک با حق

  امروز

 اتاق تو

 ارشیک منو بوسه دنید بعد
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  ایسوف منو رابطه دنید بعد

  دیفهم دالرا تازه

 ستین یا گهید راه

 بده نظر ت  یتغ هم،دوباره دیشا

 اما

 !گفته قویحقا گهید

 …شدینم باورم اواقع من که ق  یحقا

 کرده بد ارشیک حق در انقدر دالرا کنم باور تونستمینم

  من

اف  کنمیم اعت 

 اول همون از

 .بودم ت   ب بد ارشیک به

  خودشه از رادیا کردمیم فکر

 رواب   یمار یب هی و ارهیم من رس ب  بال هی االن کردم،یم فکر

 داره یازار  و
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 بهم هک من رساغ اومده زبونم ب   من چون کردم،یم فکر

  بگه زور

منده خدا و خودم شیپ لحظه، نیا تو اما  بودم رسر

 ..بودم کرده قضاوت بد یلیخ خدارو بنده

  من به ارشیک محبت نهمهیا وجود با حن  

 گفت بد ازش سولماز تا اما

 ته داشتم و اومد ادمی دعوامون و بحث چندبار اون من

 کردمیم فکر سولماز یحرفا بودن قتیحق به دلم

  چرا

  نم؟یب بد انقدر من اچر 

 داشت    دوست قابل و بایز  خودمو چوقتیه واقعا چرا

 دم؟یند

  گفت و شد بلند سولماز

 .خوامیم معذرت ...بودم خورده رو هاش حرف گول من -

  در سمت رفت حرف نیا با

 داد تکون رس تاسف با وانیک

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  رفت رسش پشت

 گفتم ارشیک به رو

 مونن؟یم کجا شب -

 گفت انایک

  ! سولماز پدر خونه -

  گفت و شد بلند ضات  عل

کهیم داره رسم  ... میبخواب میبر  -   !ت 

 داد تکون رس انایک

 گفت ارشیک

 .نیشد تیاذ ما د،بخاطریببخش -

  ما سمت برگشت    دو هر

  گفت ضات  عل

  بود درس همش نایا ...نه -

  گفت و کرد نگاه من به

 ! تارا تو یبرا مخصوصا -
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#۲۰۶ 

  

  زدم لب شوکه

  چرا؟ ؟! من -

  گفت و زد یمحو  لبخند

 سو !دوب  یم ارشیک گذشته از یزکار یر  یلیخ حاال چون -

 ! چالشه هی خودش قیحقا نیا از نکردن استفاده

 ختیر  دلم

  رو منظورش دمینفهم درست

 کرد مجبورش و انایک پشت نشست دستش ضات  عل

 بره همراهش

 بگه یت   چ خواستیم انایک بود مشخص

  .موند نگفته اما

 بست    رو در اتاق تو رفت   
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  گفت و کرد نگاهم ارشیک

  !بدوب   نداشتم دوست هاشو یلیخ -

 نکردم نگاهش

  گفتم دادمو تکون رس

  کنم استفاده سو یت   چ از خوامینم من -

  گفت و داد تکون رس ارشیک

  ام خسته یلیخ ... باال میبر  ایب ...دونمیم -

  شدم بلند

  باال میرفت هم با

  بود خواب ایسوف

  اتاقمون میرفت

 میکرد بغل رو گهیهمد تخت رو

سم نتونستم  گفتم و نت 

 ؟ دالرا به یبد رو ایسوف یخوایم واقعا -

 نداد جواب
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 کردم نگاهش کردمو بلند رسمو

 بود ت   غمگ هاش چشم

 بود سقف به نگاهش اما

  گفت و زد تلچ   لبخند

ا و بخواد اگر  -    ...اره باشه داشته طشویرسر

  گفت و کرد اهمنگ

  شه تمام یباز  نیا خواستمیم اما... سخته برام یلیخ -

  گفتم و اش نهیس رو گذاشتم رسمو

 یکرد خوب -

  دیکش نفس موهامو

 گفت و کرد حرکت کمرم رو دستش

 ... ارمین کم ... تارا ارمین کم دوارمیام -

  گفتم و دمیکش تنش رو دستمو نگران

  یایم بر پسش از تو -

 میدیخواب حال همون تو
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  شدم داریب صبح

 نبود ارشیک

 کردم کارامو

  یت   پا رفتم

 همه بودن اطیح تو

 بود کرده گرم اطویح زمستون افتاب

  ونت  ب رفتم

 ایسوف برا دار،گرفت اطیح خونه ارشیک

 .کنه چکار خواستیم ایسوف بدون اونوقت

 .زهیت  م بهم بودم مطمت   

 سمتم اومد ارشیک و دنید منو

  نششو یپ رفتم

 میشد گرم رس

 بود دالرا منتظر ارشیک

 نشد ازش یخت  چیه اما

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 دادینم ارشمیک جیمس جواب

  تو میبرگشت

  میخورد نهار

  دیخر  ونت  ب رفت    انایک و ضات  عل

 دنیدیم کارتون داشت    ارشیک و ایسوف

  ششونیپ رفتم دمنوش با

  گفت و کرد نگاهم ارشیک

  !دهینم جواب که رسشه تو چ   دونمینم -

 گفت و کرد نوازش رو ایسوف یموها

  مونمیپش ...تارا بکنم دل ازش تونمینم

  دادم تکون رس

  تونهینم دونستمیم

 بود دالرا هم سمت اون اما

  بود دلتنگ اونم

 ارشیک پا رو گذاشت رسشو ایسوف و نگفتم یت   چ
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  دیخواب اروم

 کرد بغلش ارشیک

  خودمون اتاق برگشت و خودش اتاق بردش

  تخت رو بودم نشسته من

 کنم چکار دونستمینم

 پر سکس با ارشیک میداشت خایل میتا هر ها روز نیا

  کردیم

 بودم منتظر انگار منم

  گفت و نشست تخت رو کنارم اومد

هیم رو ایسوف ، دالرا ... تارا -  ...میبر  دیبا هم ما ...المان ت 

  ...باشم دور ایسوف از تونمینم من

  باشه گفتم لب ریز 

  موهاش تو برد دست کالفه

  گفت عصن  

سمیم ! نهت   م داد ایسوف رس شهیم عصن   دالرا -  ب  بال ت 

  .ارهیب رسش
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 گفت و کرد نگاهم

 تو چقدر یدید .بخوابه تا شه خسته یلیخ دیبا ایسوف -

  ! نداره اطیح دالرا خونه ! کرد یباز  اطیح

  کردم نگاهش نگران

  گفت عصن  

 ایسوف قول بهش دینبا ! کردم اشتباهو نیا من چرا ...تارا -

 ! دادمیم رو

 

#۲۰۷ 

  

 !خوردم جا ارشیک رفتار نیا از واقعا

 شدیم تر ختهیر  بهم لحظه به لحظه کامال االن تا شبید از

 گفتم نگران

 کن صحبت باهاش ...بزنزنگ محسن به -

 داد تکون یرس 
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  اورد ونت  ب رو شیگوش

  تراس رو رفت

 پتو ریز  رفتم منم

 بودم نگران واقعا

 .بخوره بهم ارشیک آرامش نداشتم دوست

 میدید همو که لیاوا اون

  ارشیک آرامش ب   یروزها همون

 سخت و بود ت   انگ غم یلیخ

 برگردن نداشتم دوست

 ستادیا تراسرو ارشیک

 داد هیتک اش شونه به رو گویسر 

  کرد روشن رو گارشیس

 تا ۳ داخلش که بود فیظر  سیک هی بشیج تو شهیهم

  بود فیظر  فندک هی رسش و گاریس
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 شت  یب روز کل و گذاشتیم داخلش گاریس تا ۳ شب هر

 کردینم استفاده

  بود جالن   آدم برام ارشیک

  کردیم تیر یمد خودشو حن   ، خودش که کیس

  آدم ت   هم اما

 جنیس رابطه وقن   ای بود، وسط اش بچه یپا وقن  

  نداشت

 …شدیم اشفته انقدر

 کرد تقضاو  هارو ادم شدینم واقعا 

 که داره ب  ها خوب   چه کنفری میدونینم چوقتیه چون

ا فشار تحت   ! زهیت  م بهم طیرسر

 اومد ارشیک یصدا

 است؟ موقع بد ...سالم ...محسن -

 گفت و دیکش ق  یعم نفس
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 گفتم دالرا به حرفت، طبق ...ستمین خوب نه ... خوبه -

 اما داد جواب و بگو قتویحق فقط دمیم بهت حضانتو

 ! ونممیپش حاال

  داد گوش فقط و زد گاریس به ق  یعم پوک عصن  

  کردم نگاهش منم

  گفت و داد ونت  ب رو گاریس دود

 و ومدهین هنوز ... تونمینم اما ... دونمیم ... دونمیم -

 .کنهیم ام وونهید داره اد،یب قراره نکهیا

  دیرس ته به گاریس و زد گهید قیعم پک هی

 رو دود دوباره . انداخت سطل داخل رو پوکه ارشیک

  داد ونت  ب

 دت   م حرف داشت محسن

  بود شنونده ارشیک

  من و کرد روشن رو یبعد گاریس

  شد گرم هام چشم مرخشین به هت  خ

 دیکشیم گاریس سکوت تو
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 من و دادیم گوش داشت محسن حرف به

  برد خوابم چطوردمینفهم

 شدم داریب بلوزم ریارش،ز یک رسد یها دست حس با

  گفتم شایک

  ارشیک چ  ی -

  شم دور خواستم

  شد هام نهیس قاب دستش اما

  داد فشار مشتش تو دو هر

  گفت گوشم کنار

 ؟کن  یم آرومم ... تارا داغونم -

  دادیم گاریس یبو  بد نفسش

 مسواک و یشد گرم وقت هر کناربرو بگم داشتم دوست

  ایب یزد

  داد فشار پشتم به خودشو اما

  براش سوختیم دلم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گفتم و رسدش یدستا رو گذاشتم دستمو

 ! نشه داریب ایسوف کن عجله فقط ... باشه -

  گفت هویم

  برداشت دستشو

 یت   پا داد شلوارشو

  بودم ارشیک اماده شهیهم که منم

 .بودم رابطه تاب ب   اوقات شت  یب کنارش، انگار

 کردمینم درک بدنمو

  نیا از فعال اما
 
دمیم لذت امادگ   ت 

  کرد دمر منو ارشیک که باال دادم دامنمو پتو ریز 

  بود باال باسنم و بودم شده دمر بود پام ت   ب که بالشن   رو

 رسم تو اومد ترس همون دوباره

 ! کنه یکار  پشت از نکنه .... نکنه

  گفت و دیکش دست باسنم رو رسدش دست با ارشیک

 ؟ینجور یا یسر ینم تیاذ -

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 

#۲۰۸ 

  

  کردم نگاهش سوایل

  بود بدنم هب هت  خ اون اما

  دیکش پام ت   ب سشویخ انگشت و کنار دیکش شورتمو

 شد راحت المیخ و کرد واژنم وارد انگشتشو آروم

 . نبود عقب از منظورش

  کرد نگاهم لحظه ت   هم و واژنم رو گذاشت آلتشو رس

د خودشو شد قفل که نگاهمون   فرسر

 رفت چشمم

  بالشت رو شد رها رسم و شد بلند اهم

  دیکش ق  یعم نفس

وع تحمل ب   هوی و داشت نگه کمرمو  کرد رسر
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 من رو وزنش خودشو لحظه چند تو که د،یکوبیم چنان

 بود

  بودم لذت غرق و بودم دهیرس اوج به

بات اما   کردیم خارج حالم از منو ارشیک ض 

  کرد خایل داخلم خودشو ارشیک و دیلرز  بدنم دوباره

 نذاشته کاندوم دونستمیم

 کردمیم حسش چون

  ونت  ب کرد حرکت واژنم از و داخلم ودب گرم

  دیکش دراز تخت رو کنارم ارشیک

 دت   م نفس نفس

 بود سقف به هت  خ

 زد لب

  رفت ادمی کاندوم -

 گفتم آروم

 نداره ن  یع -
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 دیکش نفیس

  بست هاشو چشم و دومون هر رو داد پتو

 کردیم مت   تم رابطه بعد معموال

  نکرد ت   تم خودشم حن   نباریا اما

  بستم هامو شمچ کیم

دینم خوابم اما   ت 

  شدم بلند اروم

 کردم ت   تم خودمو سیرسو  رفتم

 کردم ت   تم رو تخت و برگشتم

 کردم بغلرو ارشیک و گذاشتم کنار رو بالشت

 زد لبخند

  انداخت دورم دستشو

  خودش یرو  دیکش منو

  نداشت شورت و شلوار

  گفت و باال داد دامنمو
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  ؟!روم ن  یشیم -

 خوردم جا

 که شدینم

 میداشت رابطه تازه ما

 میداشت هم ظهر روزید امام،ینداشت درسته شبید

 ؟!خواستیم ،دوباره ساعت ۱ بعد االن بعد

 نبود یعاد

  اومد ایسوف یصدا کنم مخالفت من نکهیا قبل

  گفت و کنار داد منو عی    رس  ارشیک

  موقع بد چه ... لعنن   -

  ونت  ب رفت و دیپوش لباسشو زود شد بلند

  ایخدا

 ؟ زهیبر  بهم ینجور یا دوباره ارشیک دیبا چرا

  درس نایا
 
  ارش؟یک ای منه زندگ

 دمیکش دراز
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 یت   پا فت   ت  م داشت    که اومد ارشیک و ایسوف یصدا

 قبل دفعه عکس بر و بستم هامو چشم

 برد خوابم نباریا

 نبود ارشیک اما.شدم داریب موهام نوازش با

  بود ایسوف کوچولو یها دست

 کردم باز اموه چشم

  گفت و زد لبخند که کردم نگاهش

 ؟یشد داریب -

  دادم تکون رس

  نشستم

  گفت و نشست بغلم تو عی    رس  اومد

  ! بمونم تو شیپ گفت کنه، شیج رفت بابام -

  دمیخند

  کردم بغلش

 دمشیبوس
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  شد باز اتاق سیرسو  در

  ونت  ب اومد ارشیک

  گفت و ظاهرش بود تر اروم

 کرد دارتیب -

  گفتم دمویخند

؟ چه . دمیخواب یلیخ گهید نه -  خت 

 بده جواب کرد باز لب ارشیک

  شد بلند لشیموبا زنگ اما

 میکرد نگاه تخن   پا یرو  گویسر  به نگران دو هر

 

#۲۰۹ 

  

  گفت و برداشت گویسر  عی    رس  ارشیک

 ! محسنه -

  ونت  ب رفت گویسر  با
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  گفت و کرد نگاهم ایسوف

  میکن یباز  اطیح تو میبر  -

  شدم بلند و گفتم یا شهبا

 دمیپوش لباس

 تو میرفت و میکرد کاله و شال اتاقش بردم هم رو ایسوف

 اطیح

 میکردیم یباز  ما مدت تمام

 دت   م حرف تلفن با داشت ارشیک

 دت   مقدم

  کشدیم گاریس

 دت   م حرف

 دنیکش رو هاش گاریس بسته کل نداشتم شک امروز

  !بود

  بود ایسوف و من رو باال اون از نگاهش

 یت   پا اومد و شد تموم حرفش بالخره
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  اومد یم تر آروم نظر به

 گفت و ما سمت اومد

  ؟ تو میبر  شهیم کیتار  داره -

 یباز  آب و حمام بهونه به رو ایسوف و دادم تکون رس

  تو میبرد

دش بعد بخوره ایسوف که اورد وهیم ارشیک داخل   حمام بت 

 ت   م دور مینشست

 کردیم یاز ب عروسکش با داشت ایسوف

 دمیپرس اروم

؟ چه -   خت 

  وگفت دیکش ق  یعم نفس ارشیک

 کرده صحبت طرف با میمر  -

  خب -

 هم درسته یکار  چه دونهینم گهیم ... ختهیر  بهم اونم -

 یبرا تونهینم بچه وجود با دونهیم هم خواد،یم رو بچه

  !هت  بگ میتصم درست اش ندهیا
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 کردم سکوت

 کنم قضاوت نداشتم دوست

  گفت و ایسوف جلو  گذاشت رو وهیم شدسن  یپ ارشیک

  حمام یبر  بخور رو ات وهیم ...  سوف   -

  گفت و کرد نگاه من به ایسوف

  حمام؟ یت  یم منو تو -

  خوردم جا

 موهام شست    بخاطر بودم یفرار  حمام از من

  نه بگم ایسوف به نداشتم دوست اما

 گفتم ت   هم یبرا

 میت  م تو زم،منویعز  باشه -

  گفت و دیخند ذوق با

  بشور منو یموها تو شورمیم تورو یموها من -

  دادم تکون رس و دمیخند

 کردم نگاه ارشیک به

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  است خسته و ت   غمگ هاش چشم دوباره دمید

  شدم بلند

 نشستم کنارش

 گفتم آروم و گرفتم رو بازوش

 ؟خوب   -

  گفت رس تکون با

  ... نه -

 گفت و دستم رو گذاشت دستشو

 ... تارا -

  دیکش قیعم نفس

 شد خم

  گفت و دیبوس رو ام گونه

  ... یبود مادرش تو کاش -

 کردم نگاه ایسوف به نگران

  نبود ما به حواسش
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  گفت و گردنم تو برد رسشو ارشیک

  شهینم چرا -
 
  کردپاک رو زندگ

  زد لب و دیکش گردنمرو لبشو

  ..کرد حذفرو اشتبایه -

 بردم عقب رسمو

  ایسوف وجل بود سختم

  نبود حواسش هرچند

د رو بازوم ارشیک   فرسر

  گفت گوشم تو و خودش سمت دیکش منو

  ...نرو -

  گفت و دیبوس گوشمو ریز 

 ... ت   هست ایسوف و تو کشمینم خودمو که یلیدل تنها -

 …ایسوف و تو فقط

 

#۲۱۰ 
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 عقب بردم رسمو شوکه

 گفتم شایک

  ارشیک -

  زد تلچ   لبخند

 تمگف و کرد نگاهم

 ت   م هیچ حرف نیا ، من   گاه هیتک تو -
  ؟ب 

 گفتم و دیچرخ هام چشم تو نگاهش

 تو که کیس ... کردم دایپ حایم هی ... ها مدت بعد من -

سم تونمیم کنارش که کیس ... آرومم بغلش  ... اما ... نت 

سونهیم منو حرفت نیا اما  ... ت 

 ختیر  اشکم

  نبود خودم دست

  بود هکرد بد حالمو حرفش واقعا

  دیپر  باال ارشیک ابرو
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  دادم ادامه اشک با من اما

سوب  یم منو ارشیک -   ... نباش ینجور یا خدا تورو ... ت 

  دیچرخ نگاهش هام، چشم تو نگران

  گفت و کرد پاک رو چشمم دو هر اشک

  تارا خوامیم معذرت -

  شد خم

 گفت و دیبوس رو هام چشم

  یز یعز  چقدر بدوب   خواستم فقط ... ارمینم کم من -

  بغلش تو رفتم

  شد محکم دورم دستش

 گفتم آروم

  مریس -

  زد لبخند کردم حس

  اومد ایسوف

  ستادیا کنارم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گفت ارشیک به رو

  ؟کن  یم بغل منم -

 میگرفت سمتش به رو دستمون دو هر

  ما دو هر بغل تو اومد

  کرد کوچولو خودشو

  دمیبوس موهاشو

  گفت و شد تر محکم دورمون دستش ارشیک

 من دشت  بگ ازم اگر ... تارا ارمیب دووم چطور دونمینم -

  ..ارمیب دووم چطور

 گفتم و بود ایسوف دور که دستش رو گذاشتم دستمو

 ... ونیدرم روز هی ... دیکن توافق ... دیکن صحبت هم با -

  هست رایه هی بالخره ...شهیم ... ونیم در یا هفته

  دیکش قیعم نفس ارشیک

 خورد زنگ شیگوش که دیبوس وموهام

 ختیر  دلم
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  بود دالرا اگر

ه رو ایسوف خواستیم اگر  ..بت 

  باشم شاهدش نداشتم دل من

 نباشه دالرا کردم دعا

  برداشت رو گویسر  ارشیک

 کرد نگاه صفحه به

  گفت و داد ونت  ب ت   سنگ نفسشو

  خودشه -

  ختیر  واقعا دلم

  داد جواب ارشیک

  گفت که اومد دالرا یصدا

  !اریب لشیوسا با رو ایسوف.امینم تو.درم جلو من -

  بست رو هاش چشم ارشیک

  گفت و دیکش قیعم نقس

  کنه عادت کم کم بچه بزار ... بت   شب هی فعال -
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  گفت تلفن پشت از دالرا

  !نداره کردن مادرشم،عادت من -

  بود بسته رو هاش چشم ارشیک

  گفت آروم هم باز

 . بت   خودت ... تو ایب -

  کرد قطع گویسر  حرف نیا با

  من بغل تو موند ایسوف و شد بلند

  گفت آروم

دت اومده مامان -  ایسوف بت 

  در سمت رفت

 گفت عی    رس  ایسوف اما

 !بمونه مامان ...مت  نم من -

 

#۲۱۱ 
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  کرد نگاهش عی    رس  ارشیک

 نکن بحث کردم اشاره زود

 داد ونت  ب حرص با نفسشو ارشیک

  گفتم ایسوف به ور  من و کرد باز رو در

ه ب  روزا هی اومده مامان -   ت   باش هم با رو،که تو بت 

  گفت آروم ایسوف

 !شهیم عصباب   مامان -

  بود مین و سال ۳ ایسوف

  مین و سال ۳ بچه هی

 بود نگران که

 بشه عصباب   مادرش

سوندیم منو نیا و  !ت 

  در جلو رفت ارشیک

  تو اومد دالرا و کرد باز رو در

  نکرد نگاه ارشیک به
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 نطوریهم منم به

  گفت و کرد نگاه ایسوف به فقط

  ؟سن  ین حاض   چرا ئه -

  گفت و من بغل از یت   پا دیپر  ایسوف

 م؟یکن یباز  اتاقم میبر  یایم -

  گفت و کرد بغلش دالرا

  باشه؟ میکن یباز  اتاقم ایب تو نه،امشب -

  داد تکون رس ایسوف

  گفت و ها پله سمت رفت ارشیک

  ارمیم براش دکی لباس و فیک -

 داد تکون رس دالرا

 گفت و من به کرد رو ایسوف

 ؟یایم هم تو -

  نه گفتم رس تکون با

  گفت و هم تو رفت اش افهیق
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  ... تارا ایب -

  گفت من قبل دالرا

  !فقط تو و من ... میباش ب  دوتا ما قراره گهید نه -

 گفت عی    رس  ایسوف

 اد؟ینم ب  بابا -

 گفت اخم با دالرا

  نه -

  ستین اوگ یلیخ دادیم نشون صورتش ایسوف

  است هیگر  آماده دوب  یم که ها حالت اون از

  ایسوف یبرا بود شیر  شیر  دلم

 باشه عصن   داشت حق ارشیک واقعا

 یپاسکار  نفر دو ت   ب دیبا که معصوم و مظلوم بچه هی

  ! بشه

 دردناکه یلیخ

 اومد ایسوف کیکوچ فیک با ارشیک
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  داغونه دت   م داد صورتش

  شد بلند دالرا

  کرد بغل رو ایسوف

  گفت و گرفت هم رو فیک

  فعال -

  ونت  ب زد

  بود ارشیک به هت  خ ایسوف

  داد تکون دست براش ارشیک

  داد تکون دست ایسوف

  نبود خوشحال

  نبود ناراحتم

  بود حس ب   صورتش ایسوف

  عروسک هی مثل

  ونت  ب زدن اطیح از

 شد بسته در
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  بود ستادهیا همچنان ارشیک اما

  داد ونت  ب حرص با نفسشو

  دیچرخ

  بست رو هاش چشم

  گفت آروم

 ... باال برو تارا -

  داغونه چقدر دادیم نشون هاش دست مشت

 گفتم نگران

 ؟یایم هم تو -

  گفت و کرد باز رو هاش چشم ارشیک

 !ن  یبب حالمو نیا خوامینم ...تارا باال برو -

 

#۲۱۲ 

  

  ! حال نیا
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  ایاخد

 ؟ دوباره

  شد قبل از تر ختهیر  بهم باز

  ها پله سمت رفتم آروم

 گفتم و باال برم ومدین دلم اما

  ... ارشیک -

  میبر  هم با ایب بگم خواستم

  زد داد ارشیک هوی اما

  تارا باال برو -

 ت   م چ   همه و وهیم ظرف با و ت   م ریز  زد دادش نیا ای

  !برگشت

 دمیپر  جا از

  باال فتمر  کردم تند پا

  بکنم غلظ چه دیبا دونستمینم

 شد بلند یت   پا از شکست    یصدا
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 برداشتم مویگوش

  میمر  به زدم زنگ

 گفتم هیگر  با گفت الو تا میمر 

  برد رو ایسوف اومد دالرا ... شده وونهید ارشیک ...میمر  -

 زدم هق

 دادم ادامه

 خونه شکست    جون به افتاده ارشیک-

  گفت نگران میمر 

 خشمش ارشیک بزار ...ن  ینب بیآس که ب  جا برو ... اتار  -

  کنه خایل رو

  گفتم نگران

  کنم کمکش چطور ؟ کنم چکار من -

  گفت تر آروم میمر 

 شه آروم خودش بزار ... بده فضا بهش -

  شدینم باورم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  بود مشاور میمر 

 دادیم یکار  راه ت   چن من به داشت اونوقت

  !بمونه خودش حال تو بزارم

  بشکنه رو خونه لیوسا ندهمو  ته

  شه؟ هیتخل تا

 گفتم هیگر  با

 ...کشهیم عذاب داره ... اما -

 کرد مکث میمر 

  گفت یتر  رسا یصدا با نباریا اما

 , میکشیم رو میگرفت خودمون که ماب  یتصم عذاب ما -

  ... خودمون یها کوتایه ...خودمون اشتباهات

 زدم لب

  میمر  -

  گفت و بزنم حرف نذاشت اما
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 با ..شتیپ اومد وقت هر .. ببند درو ...اتاق تو برو -

  !بده فضا بهش ...االن اما ... کن استقبال ازش باز آغوش

 کردم سکوت

 گفتم آروم

 رفت بغض با ؟چ   ایسوف -

  گفت و دیکش آیه میمر 

 عذاب و ستین مقرص که است بچه ،فقط وسط نیا -

هم رشماد شیپ ایسوف یجا نباش نگران اما ...کشهیم

 ... خوبه

 بودم نشده راض  

 مریس گفتم لب ریز  اما

 کردم قطع

 بود میمر  با حق

 ارشیک

  دالرا

 کشنیم رو خودشون ماتیتصم عذاب دو هر
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  !مادره و پدر اشتباه قرباب   هم ایسوف

  تخت رو نشستم

  اومد یم صدا یت   پا از همچنان

  دمیکش دراز

  شدم هت  خ سقف به

  برد خوابم

  شدم داریب تخت تکون با

 تخت رو اومد ارشیک کردم فکر

 من تن رو انداخت وزنشو اما

  دادیم الکل و گاریس یبو 

 لباس جون به افتاد دستش و شد گردنم خوردن مشغول

 هام

 مسته دونستمیم

  مسته هم یلیخ

  دیکشیم کردن باز یجا رو ت   چ همه چون
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  شد هام نهیس مشغول

 دیکش دست پامم ت   ب

  بودم سیخ

  کرد واژنم وارد اول انگشتشو

 داد فشار مقعدم به و دیکش ونت  ب هوی اما

 

#۲۱۳ 

 

 گفتم یبلند یآ درد با

  اومد خودش به انگار من یصدا از

 دیکش عقب دستشو

  شد بلند روم از ،حن   هم خودش

 نشست تخت لبه

 بودن مست از حجم اون با

  ادیب خودش به نداشتم انتظار

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 تخت رو نشستم آروم

  تنم رو دادم پتو

 کردم صداش

 ! ارشیک -

 دیکش ق  یعم نفس

  گفت و کرد نگاهم

  شه؟یم کم دردش ... تارا -

  نشستم کنارش رفتم

 گفتم و کردم نوازش کتفشو

 نبود؟ دالرا شیپ هم قبال مگه -

  گفت و داد تکون رس

 شیپ نکهیا نه ... بود دالرا با اول از موقع اون اما ...بود -

  ... االح و روز و شب باشه من

  گرفت هاش دست ت   ب رسشو

وع   هیگر  به کرد رسر
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 خوردم جا

 نداشتم رو ارشیک حالت نیا انتظار اصال من

  هیگر 

  ! مسن   حال نیا تو

  تخت یپا نشست

  پام به داد هیتک رسشو

  کرد هیگر 

  دمیکش دست موهاشو

  نمیبب رو حالش نیا نداشتم دوست

 ختیر  منم اشک

  کرد یکار  شدیم کاش

  کرد بهت   رو ایسوف و دالرا ارشویک حال شدیم کاش

  برد خوابش من یپا رو ارشیک

  رفت حال از بایتقر 
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 رو و انداختم رو پتو تنش ریز  و بالشت براش ت   زم رو

  بکشه دراز کردم کمک ت   زم

 دمیپوش لباس خودمم

  دمیکش دراز تخت رو

دینم خوابم اما  ت 

  ارشیک کنار پتو همون رو رفتم

  ت   زم رو

  دمیکش ازدر 

  کرد بغلم و سمتم دیچرخ یدار یب و خواب تو

 برد خوابم بالخره و شدم آروم اغوشش از

 ممتد زنگ یصدا با که شدیم روشن داشت گهید اتاق

  شدم داریب فونیا

  ت   زم رو نشستم رسدرگم

  بود خواب خواب ارشیک

 کردم صداش

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 ... ارشیک ... ارشیک -

  دادم تکونش 

 نشد داریب اما

  شدینم قطع فونیا یصدا

  یت   پا دمییدو  خودم

  بود شام بازار سالن

 .بود شکسته ارشیک حن   هم رو وسط چوب   ت   م

  اومدن نایا انایک کردم فکر

 بردارن لشونویوسا اومدن داشت    پرواز امروز چون

 ... اما

 ... دالراست که دمید فونیا تو از

 

#۲۱۴ 

  

  نهیبب رو خونه وضع نیا خواستمینم
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  نبود بغلش ایسوف

  زدم رو فونیا

  یت   پا رفتم ها پله از و ونت  ب دمییدو  زود

  شد باز در

  تو اومد فشیک با ایسوف

  دالرا رسش پشت

  گفت و کرد نگاهم تعجب با

 کو؟ ارشیک -

 ! خوابه -

  دیپر  باال ابروهاش

  گفت و افتاد دورم بود باز که موهام رو نگاهش

 گرفت ارشیک هونهب شد داریب زود ایسوف ... باشه -

 امیم غروب ...اوردمش شم،یپ باشه ناراحت خواستمینم

  !دنبالش

  گفتم ناخوداگاه و دادم تکون رس
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  ایب خواسن   وقت هر -

  گفت ایسوف به رو و داد تکون رس

 برم؟ من -

  من سمت اومد و کرد یبا یبا دالرا با ایسوف

  اومد در شدن بسته یصدا و کردم بغلش

  بود خسته یلیخ شا افهیق ایسوف

  !دهینخواب شب کل که انگار

 گفتم و من شونه رو گذاشت رسشو

 گذشت؟ خوش -

  نداد جواب

 دمیپرس

 ؟یدیخواب خوب شبید -

  نداد جواب بازم

  داخل بردمش

 باال میرفت
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  بود ت   زم رو همچنان ارشیک

  گفتم و ارشیک کنار نشوندم رو ایسوف

  ؟واب  بخ کنارش یدار  دوست خوابه، ب  بابا -

 داد تکون رس

  دیکش دراز ارشیک شیپ

 ارشیک صورت رو گذاشت دستشو

 کرد باز رو هاش چشم ارشیک

 گفتم و کرد نگاه من به و ایسوف به ناباور

هیم ادیم باز گفت اوردش، دالرا -   ت 

  مریس زد لب و کرد بغل رو ایسوف ارشیک

  بست    رو هاشون چشم دو هر

  شد ذوب قلبم

 ومدیم داشت اشکم

 شدم بلند عی    رس 

  یت   پا رفتم
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  بزرگ یها کهیت و شکسته ت   م
 

 کردم جمع رو شکستیک

  تراس رو خایل کارتوب   جعبه هی تو ختمیر  رو همه

 کردم جارو و اوردم برف   جارو

 کردم خایل جارو سهیک

  تراس پله رو نشستم

  کردم نگاه اطیح به

 بود شاد چقدر شدیم نجایا

 ..بود گرفته غم رنگ االن اما

  بود گرفته یلیخ منم دل

 اومد خونه در یصدا

 نکردم نگاه پشتم به

 ارشهیک دونستمیم

  گفت و نشست کنارم اومد

 خوامیم معذرت -

  دادم تکون رس
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  نشست دورم دستش

  دیبوس رو ام شونه

  دمیپرس اروم

 کجاست؟ ایسوف -

  گفت و دیکش نفس موهامو

 بحص ۶ که بچه دینخواب صبح تا کنم فکر ، خوابه -

  ! آوردش

  ...دادم تکون رس

  بودم کرده فکر بهش منم

  گفتم و ارشیک نهیس به دادم هیتک رسمو

  ؟یبهت   -

  داد تکون رس

  گفتم و زدم لبخند

  ؟ میبخور  صبحانه میبر  -

  گفت و دیکش پشتم وار نوازش دستشو
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  ... قبلش اما ... آره -

 دیکش قیعم نفس

 بردم عقب رسمو

  کردم نگاهش

  گفت رو به رو به هت  خ ارشیک اما

 ستین وقتش دونمیم ... خوامیم ازت یت   چ هی من تارا -

  ... اما ...

  کرد نگاهم

  گفت آروم

 ! تارا خوامیم بچه ازت من -

 

#۲۱۵ 

  

 کردم نگاه ارشیک به فقط قهیدق چند دونمینم

 صورتش به
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 چشمش کنار خصوص، به

 موهاش گندیم جو یتارها به

 هاش مژه به

 …هاش لب و هاش مچش به

 کردمیم تصور داشتم ذهنم تو

  بچه هی

 ؟!ارشیک و من بچه

 بهش ندارم حس چرا

 دارم دوست بگم تونمیم تازه ها کاسن   همه با مردو نیا

 ؟ ما وجود از ادیب یا اما،بچه

 دادم تکون رس اروم

 زدم لب

 ... نه -

 دیپر  باال ارشیک ابرو

 گفتم و شدم بلند
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 االن ...ستین خوب حالت تو ... ارشیک نه ... نه نه -

 !میستین شدن دار بچه تیموقع ما،تو

 برم خواستم

  گفت و گرفت دستمو

 ... تارا -

 گفتم شایک و دمیکش عقب دستمو

 که یکرد چکار برام ! عروستم تازه من ...من ... ارشیک -

  باشه؟ من یبرا فقط

 گفتم و رفتم عقب قدم هی

 دل برا رو عرویس ! گرفن   ایسوف یبرا رو خونه نیا -

  ! ایسوف و کارت یبرا میبر  میخوایم آلمان ! پدرت

  ستادیا ارشیک

 گفتم و رفتم تر عقب

 به اومده که یدخت   .. زنت ... عروست عنوان به من -

 رابطه؟ جز تیزندگ از بود چ   االن تا سهمم ، ات خونه

  ؟کن   ام حامله یخوایم هم حاال
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 گفتم و ختیر  اشکم

 حس االن چون باشه، خودت مال که یخوایم بچه تو -

  !کن   قسمت دالرا با رو ایسوف دیبا کن  یم

 گفتم و رفتم در سمت به

  !یخوایم خودت بخاطر منم، بچه حن   -

 شدم خونه وارد

  باال رفتم کردم تند پا

  بود خودش تخت رو ایسوف

 شدم اتاقمون وارد

 کردم قفل رو در

  تخت رو دمیکش دراز و برداشتم رو دیکل

 ختیر  اشکم

  ختهیر  بهم هام هورمون ودم،یپر  یکینزد بخاطر دونمیم

 گفتمیم ارشیک به دیبا اما
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  تو بود دهیکش منو ارشیک
 
 از فقط عمال و خودش زندگ

 !کردیم احسایس و جسیم و روچ استفاده داشت من

 باشم همراه کردم سیع یلیخ من

 باشم دل هم

 کنم درکش

 ...اما

  شدیم شت  یب توقعش انگار

 تخت رو شدم دمر

 ... من

 نبود عروسا تازه هیشب میعروس جشن حن  

  ..ارشیک بغل بچه هی با

  …ایسوف یها هیگر  و میعروس شب

  دالرا اومدن و میعروس اول ماه

 اونوقت

 من از
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 ! خواستیم بچه

  یلیخ
 
 بود نیت  ش مونیمتاهل زندگ

 تحمل رو بچه خواب  یب ارم،شبیب بشم،بچه حامله حاال

  !کنم

 ختیر  اشکم

 ستمین سنگدل من

  اما

  من

  …نبودم ارشیک تیاولو 

 ارشیک تیاولو  هم هرگز گهید بچه هی اومدن با دونمیم و

  شمینم

  در به خورد یا تقه

  گفت اروم ارشیک

 م؟یبزن حرف تو امیب شهیم -

 گفتم بلند
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  ! باشم تنها خوامیم -

 دمیپر  جا در،از به ارشیک مشت یصدا با

  گفت محکم

 ! ارات -

 

  

#۲۱۶ 

 شدم بلند تخت رو از ناخوداگاه

 گفتم و در سمت نرفتم اما

 باشم تنها بزار ... ارشیک -

 وت تراس از امیم ذارمیم نردبون وگرنه ... تارا تو امیب بزار -

 !اتاق

 دمیکش اه

 شدم بلند

  کردم باز رو در
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  ستادمیا کنار

  تو اومد عی    رس 

  بست رو در

  دیکش منو گرفتو دستمو

  خوردم جا

 و گذاشت وارید و بدنش ت   ب منو ام،یب خودم به تا اما

  دیبوس لبمو

 گفتم و کردم مقاومت

  ارشیک نکن -

  گفت موهامو تو نشست دستش اما

 !میش آروم جفتمون کن یهمکار  -

 بودم عصباب   ازش من

 ت   ب معلق بدنمو که میداشت شبید نصفه رابطه هی اما

  !بود کرده ول اسمون و ت   زم

 بود خورد اعصابم
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  بود قایط هورمونام

 خوب بلوزم ریز  دستش دویبوسیم تاب ب   هم ارشیک

 بود فعال

  دادم عقب خشمو و شک

 بار ت   اول یبرا و موهاش تو زدم چنگ

 دمشیبوس حرص با منم

 شد شوکه

 کرد مکث

 دمیمک و گرفتم گاز لبشو من اما

 دمیکش خودم سمت شت  یب رسشو

  داوم خودش به تازه انگار

 تخت رو داد هول منو

  اومد باهام خودشم اما

  شد گردنم مشغول رسمو باال برد دستامو

  میبود نخورده صبحانه
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 شدیم داشت ظهر کینزد

  اتاق تو اونوقت

 …ها وونهید مثل

 میبود افتاده هم بدن جون به

  تحمل ب   و میبود لخت دو هر

  بودم انداخته چنگ رو شدیم که ارشیکبدن یجا هر

  کرد باز پاهامو و روم اومد خرهبال 

 و مقاومت حال در زمان کل تو و بود دهیبوس تنمو کل

 .بودم بدنش به زدن چنگ دستمو کردن ازاد

 ..ندادن ادامه یبرا نه مقاومت،

  !ارشیک کردن لمس یمقاومت،برا

 کردیم قفل دستاش تو مدام رو هام دست چون

 تخت رو از کمرمو و کنم ازاد دستمو بودم زده زور انقدر

 بودم کرده بلند

 کردیم درد کمرم و دستم مچ
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  پام ت   ب اومد ارشیک

  کرد ول دستمو

  نشست پام ت   ب

 کرد نگاه بدنم به

  گفت و گرفت محکم کمرمو

  !تارا کنهیم تر خراب شدنت،حالمو چموش -

  کرد واردم کامل خودشو حرکت هی با

  رفتم وا و گفتم یبلند اه

  گفت و تنم رو انداخت وزنشو

 صت   مناسبمه که کیس داشت    یبرا کاف   اندازه به اگر -

  !نبود نیا میزندگ االن ...کردمیم

  روم شد خم

 شد قفل بدنم دور دستاش

  گفت و شد تر تند حرکاتش
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 نیا اگر ... شدمینم رابطه وارد ... سکس بخاطر اگر -

 و داده طالق زن هی من ... داشت شعور ...میلعنت شهوت

  !موندینم دستم رو القط بچه هی

  دیکوب و کرد ستون طرفم دو رو بازوهاش

 بودم دهیرس اورگاسم به من

 کردینم تموم ارشیک اما

  گفت گوشم کنار تیعصبان با

-  
 
  !بفهیم نویا کنم چکار ... لعنن   ب  تو من زندگ

 وزنشو و کرد خایل داخلم کاندوم بدون دوباره خودشو

  تنم رو انداخت

 بستم چشممو

 نکردم فکر یت   چچیه به

 برام بمونه لذت فقط خواستمیم

 بودن مست وجود با شبید ارشیک

  کرد جمع خودشو دیشن منو اخ تا

  اما
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  االن

  زدن حرف یجا به

  …کرد کینزد بهم خودشو سکس با

  و داشتم ازین یفور  مشاوره هی به من

 اون بر عالوه

  ! اورژانیس یباردار  ضد قرص بسته هی به

  لحظه ونا تو اما

 فقط

  …اومد رساغم به خواب

  نهت   م حرف تلفن با داره ارشیک دمیشن یدار یب و خواب تو

 کردم باز سخت چشمامو

  بود باز تراس در

  شلوارک هی با فقط ارشیک

 رسد یهوا اون تو

  بود ستادهیا تراس رو
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  گفت و دت   م حرف تلفن با داشت

 فقط ... دمیم بهش کنمیم جور خواد،یم پول چقدر هر -

شو  ! کنه کم من رس از رسر

 

 

#۲۱۷ 

 ارشیک حرف از

  شدم شوکه یدار یب و خواب وسط

 اومد رسم تو

 بده پول یکی به خوادیم ارشیک

 !کنه کم ما رس از رو دالرا رسر 

 کرد قطع ارشیک

 داخل اومد

 گفتم و تخت رو نشستم

 !یار ین دالرا رس ب  بال -
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 دیپر  باال ابروهاش

  بود اروم صورتش اما

  دیخند

  گفت و تخت رو اومد

 برام گفتمیم محسن به داشتم .ستمین کارا نیا ادم من نه -

 هت  بگ دیجد لیوک هی

 گفتم نگران

  اومده؟ شیپ مشکیل چرا؟ -

  دیکش دست صورتشو

  گفت و تخت رو دیکش دراز

  یشد تیاذ خوامیم معذرت ... تارا -

  گفت و سمتم دیچرخ

 ؟یسر  بهت   کنم چکار بگو -

  نبود جاش رس نمذه هنوز

 افتادم بحثمون ادی اما
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 گفتم کردمو اخم

 رابطه؟ خط تو نزب   ندفعهیا بحثمون، وسط شهیم -

  گفت و دیخند خوش رس ارشیک

  کرد آروم که منو ... بود خوب یلیخ اما -

 چرخوندم چشم

 کنارش دمیکش دراز

 گفت و من شونه رو انداخت دستشو

 یم درست تو  ... شدم عصن   یلیخ من ... تارا -
 

 من ... یک

  از تورو حق هنوز
 
 نکهیا به برسه چه ندادم کنارم زندگ

  نیا وارد هم بچه هی بخوام
 
 ... اما !کنم زندگ

  کرد مکث

  گفت و کنار داد موهامو

 االن، بجنگم هرچقدر دونمیم ...بگذرم ایسوف از تونمینم -

 .داره یبهت   ندهیا ایسوف بعدا

 گفتم و دادم تکون رس
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 خوب حالش هم مادرش با ایسوف ... دیشا ... شار یک -

  باشه

 شیشونیپ رو افتاد ت   چ

 گفتم عی    رس 

 من ... دالرا به بده رو ایسوف بگم خوامینم من ... سایوا -

  !نکن قضاوت رو ندهیآ انقدر بگم بهت خوامیم

 دیکش قیعم نفس

 دیچرخ

  گفت و دیکش دراز سقف به رو

  ...تارا کن  یم قضاوت یدار  تو -

  گفت و داد ونت  ب طوالب   نفسشو

  دالرا با من -
 
 خوب   یها ادم گوها دروغ ...کردم زندگ

  یبرا
 
  ست   ین زندگ

 تخت رو از شد بلند

تشیت   گفت و برداشت رو رسر
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 به بزن زنگ االن .دینخواب صبح تا شبید ایسوف ت   بب -

  ! بگه قتویحق عمرا . گهیم چ   ت   بب دالرا

 نگفتم چ  یه

  بشم بحث نیا ردوا نداشتم دوست

  گفت و در سمت رفت ارشیک

 ثابت قرار هی به تا م،ت  بگ درست لیوک هی خوامیم من -

س همش که میبرس  نداشته دالرا و ایسوف کشمکش و است 

  !میباش

 نموند من جواب منتظر و ونت  ب زد

 

  

#۲۱۸ 

 بودم راض   ارشیک میتصم از

  بود کار نیبهت   نظرم به چون

 هیحاش کیل باز جه،ینت نیا به دنیرس بودم نگران اما

 !باشه داشته
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 دمیپوش لباس منم

 یت   پا رفتم

 . میخورد صبحانه ظهر ۳ ساعت

  شد داریب ایسوف

  حمام میرفت ایسوف و من

  بشورم موهاشو ذاشتینم وسطش اما

  اومد هم ارشیک

  بودم ریز  لباس با من

  شورت با هم ارشیک

  میشست رو ایسوف

  کنم هحول ایسوف تن من تا

  شست خودشو هم ارشیک

  دیپوش حوله

  ونت  ب رفت   

  خایل حمام و موندم من
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  بود ن  یعج حس یلیخ

 بودم ماجرا وسط هوی و نداشتم اروت   چ نیا تجربه من

 دمیکش دست شکمم به

 خوردمیم اورژانیس قرص دیبا

  شستم خودمو زود

  ونت  ب رفتم

  کردیم مرتب رو ایسوف یموها داشت ارشیک

 کردنیم جمع لهیوس داشت    بودن اومده شوهرشم و انایک

  دادم سفارش شام و دمیپوش لباس زود

  میزد گپ هم دور همه

 رفت    شب ۱۱ نایا انایک

  بود دهیخواب ارشیک یپا رو ایسوف

 زده زنگ نه و بود شده دالرا خود از یخت   نه همچنان

  !بود

  وگفتم ارشیک کنار نشستم
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 ت   م زنگ -
  دالرا؟ به ب 

 گفت و نه داد تکون رس

  .کن ولش نشد یخت   خودش تا -

  شد؟ چ   لیوک -

 ششیپ مت  م فردا -

 اتاقش میبرد رو ایسوف و خوبه زدم لب

 میدیخواب خودمونم

 شم جدا بغلش از ذاشتینم صبح تا ارشیک

 داشتم دوست هم

 شدمیم تیاذ هم

 منو ینجور یا روشه که عصن   فشار بخاطر دونستمیم

 کرده بغل

 کنمیم اروم اعصابشو ودمب خوشحال

 !ستین خودم بخاطر بغل نیا که بودم، ناراحت اما
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 نیت  ش داشت حس من به انقدر ارشیک نکهیا ب  جورا هی

  بود

  بود ت  دلگ کمی هم گهید نگاه هی از اما

  ! داشت دوست خودش ،بخاطر هم منو انگار چون

 نبود ارشیک شدم داریب صبح

  لیوک شیپ رفته زدم حدس

 تختش رو دیچرخیم داشت هم ایسوف و بود ۹ ساعت

 کردم نوازشش کمی

  شد داریب اونم

 یت   پا میرفت و توالت بردمش

 اطیح میرفت و دادم صبحانه بهش

  زد در یکی ۱۲ ساعت

 ایسوف دنبال اومده دالراست کردم فکر

 نبود دالرا اما

  بود ارشیک
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 شد رسگرم ایسوف با

 کردم درست نهار رفتم منم

 جلو نشست ایسوف با ارشیک و میخورد رنها مین و کی

  ونیز یتلو 

 گفتم و نشستم کنارش رفتم کردم درست یچا

؟ چه لیوک از -  خت 

  .داد یدوار یام بود،بهم خوب -

؟ چه دل از ... خوبه -   خت 

  نکنه ادشی ایسوف نگفتم رو دالرا اسم

 گفت و هم تو رفت اخمش ارشیک

 تارا؟ اوب   ت  گیپ انقدر چرا -

 

 

#۲۱۹ 

 شد گرفته حالم لحنش از
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 رفتم وا

  گفتم و کردم اخم

 ارامشون دوباره اد،یب هوی نگرانم من ؟خوب   ! ارشیک -

 ! شه بد تو حال و شه گرفته

  گفتم شدمو بلند

  !نکن خایل من رس لطفا اما!یا کالفه دونمیم -

  کرد صدام ارشیک

 تارا -

 باال رفتم ندادم جواب اما

  اوردیم در یباز  قلدر دومیم باز چون نبستم رو در

 دمیکش دراز

 اومد نیم خوابمم واقعا

 برا داشتم یکار  هی اما بودم خونه شهیهم من درسته

 !دمیخوابینم انقدر رسگریم

 برداشتم مویگوش
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وع  خوندن رمان به کردم رسر

  اومد ارشیک

 نکردم نگاهش

  گفت و دیکش دراز کنارم

  ...نجایا انیم محسن و میمر  شب -

 گفتم شوسمت برگشتم

 اوضاع؟ نیا تو -

 کرد اخم

 ؟اوضایع چه -

 بود گرفته جبهه باز

 گفتم و دمیکش ایه

  یکرد نابود رو یت   پا لیوسا نصف -

  مبل جلو میدار  فقط عسیل هی

  میندار  وهیم سبد هی حد در هم وهیم

  شدن خورد مونمییرایپذ ظرف
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 اوضاع؟ از بگم بازم

 شد باز ارشیک اخم

  تگف و دیکش ق  یعم نفس

  ستین مهم ات   چ نیا -

  ندادم جوابشو

 کردم رسگرم لیموبا با خودمو

  .دیخواب اونم

 بخوابه تونهیم شدینم باورم

س انقدر وقن     !داره رو دالرا است 

  زدن فونیا زنگ بود ۵ حدود ساعت

  ختیر  دلم

 بودن خواب ارشیک و ایسوف

  یت   پا رفتم زود

 بود دالرا

  بود در پشت اخم با
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  زدم رو در دکمه

  تو اومد زود

  گفت شایک که تراس رو رفتم

 نمت   م زنگ ارشیک به دارم ساعته هی -

 گفتم اروم لحن با

 !خوابن ایسوف و ارشیک -

 گفت و زد پوزخند

 خوابهینم درست شب که ت   کنیم خواب همش رو بچه -

 گفتم کردمو اخم

 هم شب .خوابهیم ۵.۵ تا ۳.۵ حدود ظهر از بعد ایسوف -

  ۱۲ ایل ۱۱ ت   ب

 بگه یت   چ نکهیا قبل

 گفتم و داخل برگشتم

  ارمشیب تا ت   بش ایب -

 گفت شایک دالرا
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  .کنمیم اش اماده خودم!نکرده الزم -

  باال بره ها پله از خواست حرف نیا با

  یت   پا اومدن بغلش ایسوف با ارشیک اما

  گفت دید رو دالرا تا ایسوف

 ؟یباز  شهر میبر  یاومد مامان -

 کرد دراز دست و داد تکون رس دالرا

  گفت و کرد بغل رو ایسوف

م اره -   یشهرباز  میبر  دخت 

 حرف   بدون و گرفت ارشیک دست از هم رو ایسوف فیک

  در سمت رفت

 کرد یبا یبا ارشیک و من با پشت از ایسوف

  دادم تکون دست براش

  میکرد نگاهشون ونت  ب برن اطیح در از وقن   تا

 ارشیک سمت برگشتم شد بسته که در

  ابروهاش ت   ب گره و بود خشم از پر هاش چشم باز
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  گفت و دیکش ق  یعم نفس

 میبر  بپوش -

 

#۲۲۰ 

  

 کردم نگاهش سکوت تو لحظه چند

 گفت و کرد نگاه من به اونم بالخره 

 .شب واسه ! خونه یبرا میکن دیخر  میبر  - 

 دادم تکون رس

  بود بهت   ینجور یا

  شدیم دور ایسوف فکر از هم ارشیک حواس

  باال میرفت

  ونت  ب میزد و میدیپوش لباس دو هر

 و ن  یت  ش و وهیم ظرف هی کینزد دیخر  مرکز هی میرفت اول

  میدیخر  شدسن  یپ
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  ! مبیل جلو ت   م هی هم بعد

  . بود شده ناقص ، نشده کامل جهازش ما خونه

  ن  یت  ش و لیآج هم بعد و فرویسر  وهیم میرفت

  من نظر از کردیم یرو  دهایز  ،یت   چ یه یبرا ارشیک

 خونه میبرگشت وقن   که بود دهیخر  لیآج و وهیم انقدر

 نایا شست    و کردن جا به جا ت  درگ دو هر ساعت 2 حدود

  .میبود

 میکرد هارو کار و شد دهیچ ت   م که بود 9 کینزد ساعت

  کنم درست یت   چ بودم نکرده فرصت که من

  . مت  گیم ونت  ب از شام بود گفته ارشیک

  بپوشم لباس باال کردم تند پا من و زدن رو در نگز 

  بود جالب برام داشت روانشناس دوست هی ارشیک نکهیا

 گهید معتمد هی تا ارشیک ، رانیا نبود محسن اگر دیشا

 بیآس من به مسلما و دیدیم بیآس شت  یب کیل کنه دایپ

  دت   م

 .من یبرا بود معجزه میمر  و محسن وجود
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  طرح و مشیک نهیزم که دمیشپو  زانو ریز  دامن هی
 

 آبرنیک

  داشت یا وزهت  ف و آب  

 کردیم بزرگت   باسنمو دامن

  دوختیم منو،مامان یها لباس درصد نود چون اما

ا   داشتم دامن و بلوز اکتر

  دمیپوش داشتمم براش که یا وزهت  ف بلوز

  گرفتم وسط فرق موهامو

  بافتم طرف دو

  ت   پائ رفتم و کردم شیآرا کمی

 دهیکش طول کمی ستمدونیم

  باشم مرتب خواستمیم اما

  ها پله ت   پائ دمیرس

  ستین محسن و میمر  از یخت   دمید اما

 ت   ب دارن و مبل رو نشست    ارشیک با ایسوف عوض در

  نت  م ت   پائ و باال ها شبکه
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اف  ذوقم تو دلم،خورد ته کنمیم اعت 

 قراره امشب و ستین ایسوف هم امشب کردمیم فکر چون

  ! وفتهیب یبهت   اقاتاتف هی

  سمتم برگشت ایسوف

  خوردم جا هاش چشم ریز  رسچ   دنید با

  گفتم شوکه

 ؟ ایسوف شده چ   چشمات -

  گفت ارشیک و کرد گوله ارشیک بغل تو خودشو ایسوف

 کنه هیگر  بچه گذاشته ساعت چند ستین معلوم ارهیپت -

 ... اردشیب تا

 کرد نگاه ونیز یتلو  به ایسوف

  گفت تهگرف یصدا با

  بزار پرنسس -

  زد شیآت دلمو ایسوف گرفته یصدا

  افتاده حال نیا به بچه شدینم باورم
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بت براش رفتم  درست ولرم نسبتا و تازه مویآبل و عسل رسر

  .کردم

  شه نرم گلوش ختمیر  نشاسته کمی داخلش

  گفتم ارشیک به و ایسوف شیپ نشستم

 یچشما ریز  نم،بز یار یب رو چشیم آ ت   تامیو  باال از یت  م -

 ؟ ایسوف

  بده جواب بخواد ارشیک نکهیا قبل اما

  گفت ترس با ایسوف

 ! نزن منو ... نه نه -

 

#۲۲۱  

  

 میکرد نگاه ایسوف به بعد و هم به شوکه ارش،یک و من

  گفت آروم ارشیک

 ! مینزد تورو چوقتیه ما -
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  ارشیک تن به چسبوند رسشو ایسوف

سم گرفتم خودمو جلو  ! زده تورو گهم دالرا نت 

  شد بلند ارشیک

 برداشت رو خونه تلفن گویسر 

  الرا به نهت   م زنگ کردم فکر

  گفت گویسر  تو اما

 چطور دیبا رو یآزار  کودک مورد ... ت  بخ وقت ...سالم -

 ! کنم یت  گیپ

  ختیر  دلم

  گفت و کرد مکث ارشیک

 ریز  آورده رو بچه همرسم االن .شدم جدل همرسم از من -

 صداش. دهیترس بچه . نهت   م یکبود به مزقر  هاش چشم

 و سال 3 فقط .مشیبزن میخوایم کنهیم فکر و گرفته

 ! مشهین

  کرد مکث

  اومد در یصدا که دادیم گوش داشت همچنان
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بت من  شدم بلند خودم و بخوره تا ایسوف به دادم رو رسر

  کردم باز رو در

  بودم محسن و میمر 

  تراس رو رفتم

  اومدن دور از

  هیهد جعبه و خندلب با

 زدم لبخند زور به

 گفتم و کردم تشکر

  دیبفرمائ -

  کردن نگاهم مشکوک دو هر

  گفت آروم میمر 

 ؟ شده یت   چ -

  گفتم دمویکش آیه

  ت   نیبیم خودتون ...تو نیایب -

  بود شده تموم ارشیک صحبت داخل اومدن که ها بچه
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بت داشت   بخوره ایسوف دادیم رو رسر

  گفت و شد بلند ورودمون با

  نیاومد موقع به ... ها بچه سالم -

  گفت و کرد نگاه ایسوف به

 عوض   از کت   یم فکر همه نداره تعادل گمیم من وفن   -

 ساعت 5 بعد ... آورده چطور ت   بب رو بچه ... بودنمه

  فقط

  ایسوف رو رفت ها نگاه همه

  دیکش خجالت ایسوف

  گفتم کالفه

  کن لشبغ ... شهیم تیاذ بچه ارشیک -

  کرد بغل رو ایسوف کالفه ارشیک

  گفت و باباش گردن تو گذاشت رسشو اونم

 میبر  -

  باال بره کردم اشاره بهش
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  باال رفت ایسوف با

  نشست    ها بچه کردم تعارف منم

  شد چ   گفتم براشون

  آوردم وهیم و ن  یت  ش و یچا

  ت   پائ اومد ارشیک بعد ساعت مین

  دهنش تو زده دالرا گفته و دهیخواب ایسوف گفت

  نکرده قطع رو اش هیگر  چون

 براشون بود داریب انگار صبح تا بچه که هم قبل روز از

  میگفت

 بودن شوکه خدا بندگان هم محسن و میمر  گهید

 نباش، ایسوف نگران بود گفته من به شیپ دفعه که میمر 

  .داشت وجدان عذاب خوبه جاش مادرش شیپ

  اجتمایع اورژانس زد زنگ گفت ارشیک

ه رو ایسوف فردا گفت    اونا   قانوب   پزشک بت 
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 .شه ثبت اخالف   تعادل عدم دالرا، هیعل دیبا گفت محسن

 صالح هم هفته آخر روز دو حن   کنه ینجور یا بخواد

  .باشه ششیپ بچه ستین

  دالرا گفتیم میمر 
 
 مرصف دارو دیبا .داره دیشد افرسدگ

  کنه

  بود گرفته هممون حال

 آروم من از محسن و بده سفارش شام زد زنگ ارشیک

  دیپرس

 ؟ راههه به رو ؟ چطوره ارشیک روچ حال ... تارا -

  گفتم و دیچرخ نفرشون دو هر ت   ب نگاهم

 به جهت ب   که یبار  سه دو و ب  رایپذ کل ترکوندن اگه -

 ! آره کنار بذارم رو دیتوپ من

  کرد نگاه میمر  به محسن

  تگف محسن دادو تکون یرس  میمر 

  بخوره آرامبخش ارشیک باشه بهت   دیشا -

  گفت میمر 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 و  تو به خوامینم اما . شه لکسیر  یادیز  خوامینم -

 .بزنه بیآس خودش

  دادم تکون رس

سیم منم   گفتم آروم و دمیت 

  خوادیم بچه دوباره گفت من به روزید ارشیک -

  گذشت حرفش از اون و نه گفت من بگم خواستم

  شد تموم ارشیک مکالمه اما

  گفت و سمتمون اومد

 .... یایم لحظه هی محسن -

 

#۲۲۲ 

  

 شد بلند و داد تکون رس محسن

  اطیح تو رفت    ب  دوتا

  گفت عی    رس  میمر 
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ا نیا تو االن بچه ...نکن هم فکر بچه به تارا -  طشیرسر

 ! تهیجنا آوردنش

  گفتم و دادم تکون رس

 خودم وزهنو  من ... نه گفتم ارشیک به منم ... دونمیم -

  ادیب بچه هی بعد ستمین تیزندگ تیاولو 

  گفت و کرد دیتائ حرفمو میمر 

 دلش کنه قسمت دالرا با رو ایسوف دیبا چون ارشیک -

  خواست بچه دوباره

  گفتم و مبل به دادم هیتک

 کرد قبول خودشم .گفتم بهش ...قایدق -

  گفت آروم میمر 

 چون ... نکن اعتبار ادیز  ارشیک حرف به روزا نیا تارا -

 حرفش ، ختهیر  بهم ینجور یا احساساتش وقن   آدم

  نداره یاعتبار 

 چشم گفتم لب ریز 

  بود دردناک یلیخ اما
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  نداشت خوش روز هی مونیزندگ

  گفت میمر 

  ! روانشناسش با هم زدم حرف دالرا با هم من -

 داد ونت  ب ق  یعم نفس

  گفت و کرد نگاه وسط ت   م به

 بیعج دالرا ... سال همه نیا وت گمیم جرئت به تارا -

  دمید من که هیزن نیتر 

  گفت و کرد نگاه من به

 طرف ها مشاوره اکتر  تو ناخوداگاه زنم خودم چون من -

  مت  گیم هارو خانم

 زدم لبخند

  گفت و دیخند اونم

 ... اما بودم دالرا جانب من میدت   م حرف محسن با حن   -

  کرد مکث

  بود مردد انگار
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  گفت قبل از تر آروم

 یدروغگو  دالرا ، گفت من به هم دالرا روانشناس حن   -

 ... تارا بده یلیخ نیا ! نده تیباز  باش مواظب و هیخوب

 ... بجنگه منصفانه شهینم دروغگو موجود هی با آدم

  خورد رو صداقتش چوب ارشیک

 دادم تکون رس

 داشتم قبول یلیخ حرفشو نیا

  خورد رو شیسادگ و صداقت چوب هم سولماز حن  

  گفت میمر 

  نیا کردت حفظ یبرا ... بایسر  مواظب دیبا یلیخ -
 
 زندگ

  ! گذاشن   سخن   راه تو پا .یدار  سخن   راه

 دونستمیم

  گذاشتم پا یبازار  آشفته چه به دونستمیم خودم

  بود دالرا به حسم تر بد نیا از اما

 کردم نگاه ونت  ب به

 بودن حرف حال در ارشیک و محسن
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  دیکشیم گاریس تداش ارشیک

  گفتم آروم

  دارم دالرا به ترحم حس من که نهیا شیبد -

  گفتم و کردم نگاه میمر  به

  مطمئنم نویا ...داره هم ارشیک -

  گفت دادو تکون رس میمر 

 قتیحق در ت   بب ... داره هم محسن ... دارم منم ... آره -

  تو ! است دهید بیآس زن هی دالرا
 
 یت   چ هر یبرا زندگ

  از . دهیجنگ سخت ستهخوا
 

 ندادن ادی بهش بچیک

 با ت   هم یبرا ! دروغه با تیموفق از تر مهم صداقت

  دهیرس ها تیموفق یلیخ به تقلب و تهمت و دروغ

  گفت و پاد تکون رس تاسف با

 نگاه که روزه هی تهش . تارا هیپوچ تهش ؟ چ   تهش اما -

 ن  یبیم . یندار  خودت برا رو کیس چیه ن  یبیم کن  یم

 هات دروغ با تو که دارن دوست رو ازت ورژب   گرانید

یس و کن   تالش دیبا روز هر روز هر و ساخن    که بت 

 ! عاطق   روابط تو چه . کار تو چه . نره لو دروغت
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 دادم تکون رس

 گفت میمر 

  ارهیم در پا از رو آدیم هر ها ت   چ نیا تارا -

 که نبوده کیس هرگز چوقتیه اما . داره زود و رید

  سبک نیا با رو روح و ذهن راحن   و آرامش
 
 تجربه زندگ

 هیرسما ها اردیلیم که دارم ب  ها کننده مراجعه من . کنه

 از . آرامیسر  نه هست ن  یرضا نه تهش اما کردن جمع

 خودشون درون از . سوزونهیم رو هیبق شونیزندگ ونت  ب

یس که بهت نگفتم نارویا . رو  بدوب   خواستم فقط .بت 

  هی. داره ترحم یجا هم عاواق دالرا
 
 رفته دست از زندگ

 تیاولو  که بره ادتی تو مشهین یلیدل ترحم نیا اما . است

 تیاولو  االن . کن یبند تیاولو  شهیهم. خودب   تیزندگ

 بعد . ات خانواده بعد . ایسوف بعد . ارشیک بعد . خودب  

 بنه؟یپا چقدر دالرا ن  یبیم . دالرا بعد . شوهرت خانواده

 نیا ماتتیتصم و رفتارت تو شهیهم باشه ادتی پس

  ت  بگ نظر در هارو تیاولو 

  چشم گفتم لب ریز 
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 زد لبخند

  اومد رسفه یصدا باال از کردم حس

  ادیب نجایا تا ایسوف یصدا بود دیبع اما

  ستین ایسوف اتاق توریمان دمید کردم نگاه

  گفتم  شدمو بلند

  بزنم رس ایسوف به برم من -

 داد کونت رس میمر 

 باال کردم تند پا

 شده یت   چ بود شده الهام بهم انگار

 دمیدوئ گهید ایسوف اتاق دهینرس

 شدم وارد

  کردم روشن برق

 ! تختش رو آورده باال خون ایسوف دمید

 

#۲۲۳ 
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  ت   زم بخورم بود کینزد شدم،که دستپاچه چنان

  زدم داد و یت   پا برگشتم دو با

 ... ارشیک ... ارشیک -

 گفت مهیس ارس  میمر 

  شده؟ چ   -

  دوباره زدم داد

  ارشیک -

 من سمت برگشت ارشیک

  کرد نگاهم شهیش پشت از

 زدم داد

  اورده باال خون ایسوف -

  دییدو  و شد گرد هاش چشم

  محسن بعد و اون اول

  تو اومدن دنییدو 
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  شن رد تا وارید به دمیباال،چسب رفت   

 دیلرز یم پاهام و دست

  نمیبب رو صحنه اون دوباره تونستمینم

 یت   پا اومد رسعت به بغلش تو ایسوف با ارشیک

 رسش پشت محسن

  گفت و برداشت رو ما ت   ماش چییسو 

 مارستانیب میت  م ما -

  دییدو  پشتشون مهیرساس میمر 

  ها پله رو موندم من

  رفتم وا

  پله رو نشستم

 شدینم باورم

 …مین و سال ۳ بچه شدینم باورم

  !یآورد بچه رس ب  بال چه تو زن

  ایخدا
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 خودشم بچه خشم، تو که یکرد خلق یطور  انسان چرا

 ؟! نشناسه

  دستام ت   ب گرفتم رسمو

  افتاد راه اشکم

 گفت که اومدم خودم به میمر  یصدا با

  . میبر  هم ما بپوش تارا،لباس -

  کردم بلند رسمو

  گفت و دید چشمامو

 هممکن مینباش اگر پاشو.کنهینم حل رو یت   چ هیگر  -

  !نت  بگ یازار  کودک جرم رو،به ارشیک

  شدم شوک

 شدم بلند عی    رس  اما

  گفتیم راست

  میفتت  م دیبا میبود شاهد ما

سیم سم دمیت    شهیم چ   ایسوف االن بت 
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 ادیب رسش ب  بال نکنه

 هم هت  بم نکرده ی،خدا بچه نکهیا به فکر از حن  

سیم   دمیت 

  انشیب برسه چه

 دمیپوش مانتو زود

  نو ت  ب میزد

 بودن رفته ارشیک ت   ماش با مردا

 میرفت اونا ت   ماش با میمر  منو

  گفت میمر 

  دالرا به بزن زنگ -

  دادم تکون رس

  بگم چ   دالرا به دونستمینم

 اما

  زدم زنگ

 نداد جواب خورد زنگ هرچ  

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گفت میمر 

 بزن زنگ من گویسر  با ایب ... بده جواب تا بزن زنگ انقدر -

  من به داد شویگوش

  گفتم هشوک

  ؟ بگم چ   داد جواب -

  بزنم حرف من بده -

 چشم زدم لب

 گرفتم شماره بازم

 بود دهیفا ب   زدم زنگ هرچ   اما

  میکرد پارک و نت  م گفت محسن که مارستاب  یب میدیرس

 نسبت به بود تر خلوت ابونیخ بود شب

  اما

  مارستانیب یتو 

  انگار بود امتیق

  ! اورده باال خون که یا بچه میدیپرس اوژانس مسئول از
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  کرد ب  راهنما و شناخت عی    رس  اونم

  تر جلو میرفت

 دمید تخت رو رو ایسوف

  دورش پرستار و دکت  

تیت با ارشیک  تخت کینزد خوب   رسر

  کنارش محسن

  فتادمیم پس داشتم

  ارشیک کنار دمیرس

  بود ایسوف فیظر  بدن به نگاهم

  دمکر  نگاهش.کردم حس خودم رو،رو ارشیک نگاه

  بود اشک و خشم از رسخ چشماش

  گفت کالفیک با

 ؟ ! بمونه مادرش شیپ شهیم چ   مگه بدوب   خواسن  یم -

 ! ت   بب ... تارا ت   بب
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#۲۲۴ 

  

  ختیر  اشکم

  دادم تکون رس

  انداخت یت   پا رسشو و گرفت چشمش رو دستشو ارشیک

  کردم بغلش ناخوداگاه

  کرد بغلم اونم

  گفت هیگر  با و نم رس رو گذاشت رو شیشونیپ

 ! کشمیم رو تهیافر  اون ...کشمشیم -

  بگم چ   دونستمینم اصال

  گفت و سمتمون اومد محسن

  اونحا ت   بش برو ... باش اروم ارشیک -

  کرد اشاره خایل صندیل هی به

  گفت و سمتمون برگشت دکت   اما
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 عمل اتاق بره دیبا که نهیا من حدس اما ن  یس یبرا هت  م -

به ...   ! کرده داخیل یز یر  خون و شده وارد شکمش هب ض 

  شد رس بدنم

  گفت دکت  

  شده کبود یز یخونر  بخاطر هم چشمش ریز  -

  دیچیپ دلم

  گفت دیلرز یم و بود کرده گره که مشن   با ارشیک

 ؟ مهیوخ چقدر اوضاع -

  گفت دکت  

س اما ... یلیخ -   ... شهیم تیر یمد انشاهلل ... دینت 

ن رو بچه کرد اشاره کمکش و پرستار به  و اسکن ن  یس بت 

  گفت ارشیک به رو

  ؟! بوده مادرش شیپ دیگفت -

  گفت و داد نکون رس ارشیک

 جلو اورد کبود و ونیگر  چشم با رو بچه شب ۹ ساعت -

  رفت خودش و اطیح در
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 میکن گزارشرو مورد نیا دیبا .انیب دیت  بگ تماس -

  باشه داد تکون رس ارشیک

 گفت میمر 

 افتاده ب  جا از یشهرباز  رفته بچه داره احتمال دکت   یقاا -

  باشه؟

 گفت و آره داد تکون رس دکت  

 تماس هم اونحا رفته یباز  شهر کدوم ت   دونیم اگر -

س دیت  بگ   دیبت 

  داد تکون رس میمر 

  نزد حرف   ارشیک

 گفتم دلم تو

 افتاده حتما 

  بزنه رو بچه ستین ینجور یا دالرا

  افتاده نداشتم شک

 دالرا زد زنگ میمر 
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  نداد جواب

 زد زنگ محسن

 نداد جواب

 زد زنگ ارشیک

  بود دهیفا ب  

 شده چ   گفت و سولماز به زد زنگ ارشیک اخر

  دالرا به بزنه زنگ

  نداد هم سولماز جواب حن   اما

 بود نگران میمر 

 و باشه افتاده اتفاف   ناخواسته ایسوف یبرا ممکنه گفتیم

 ارهیب خودش رس ب  بال دالرا

  اما

 شد وانهید دیشن رو نظر نیا ارشیک

  اونه یباز  همش نایا گفتیم

  بود ختهیر  بهم
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  داد بهش دیخر  ارامبخش براش رفت محسن گهید

سهیم گفتیم   تیعصبان و خشم حجم نیا از کنه سکته ت 

  شه عمل ایسوف دیبا گفت اومد دکت  

  نشده قطع یز یر  خون چون

 کردنیم اقدام شکم قیطر  از دیبا هم جراچ یبرا

 کنه امضا خواستیم رو جراچ تیرضا برگه ارشیک

  دیلرز یم دستاش

 بودن اومده هم مادرش و پدر

  گذاشته کم ایسوف برا کردیم هیگر  مادرش

 بود شوک تو کال که عمو

دیم رس به یبد شوک هی تو همه   میت 

  شد تموم عمل صبح ۴ ساعت

 میبود کرده دایپ رو دالرا نه

 داشت    ازش یخت   اش خانواده و دوستا نه

 عمل بعد ژهیو  مراقبت بخش رفت ایسوف
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 مشیدید انتقال موقع فقط ارشیک و من

 دهیپر  رنگ

  بهش وصل لوله دوتا با

  شدیم مور مور بدنم

 ششیپ دیبر  شهینم ادین بهوش بچه تا خونه دیبر  گفت   

 کرد صحبت سییر  با و زد شیات و اب به انقدر ارشیک اما

  . بمونه اتاق در شتپ گذاشت    تا

 . خونه میبرگشت هیبق و من اجبار به اما

  نایا عمو خونه رفتم من

  بمونم تونستمینم خونه تنها

  نداشت    خت   نامیا مامان

 دمیکش دراز

  ارشیک سابق اتاق تو

  بود مونده ایسوف با که ب  جا

  خوردیم منو داشت وارید و در
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  ختیر  دوباره اشکم

  دمدا امیپ دالرا یبرا

 بهت اومد بهوش بچه نیا ایب ...ایب فقط هسن   جا هر -

  داره ازین

  فرستادم امیپ

 شد وریدل

 

#۲۲۵ 

  

  ومدین جواب   چیه هم باز اما

 بدست گویسر 

 سقف به هت  خ

 . برد خوابم

  یدار یب و خواب تو

  کنارم اومد یکی
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 دمیپر 

  بود ارشیک

  شه جا تخت رو تا کنار، رفتم

  بود من رو وزنش نصف

  گفت و دیکش قیعم نفس موهامو

 تکون و بخوابه زدن ت   مرف اما.بود اومد،خوب بهوش -

  بخوابم ساعت دو اومدم ... نشه باز اش هیبخ ... نخوره

 گفتم و دمیکش دست وار نوازش رو بازوش

 ومد؟ین دالرا -

 دیچرخ

  کرد بغلم کامل

 گفت و کرد قفل پاهاش و دست ت   ب منو

 نداد جوابم   ... نه -

  دیخواب و نگفت یت   چ گهید

 دمیخواب دوباره منم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  میشد داریب ارشیک گویسر  ساعت زنگ با

  میشد بلند دو هر

 مارستانیب هت  م گفت ارشیک

  امیم منم گفتم

  میدیپوش لباس

 میخورد مخترص غذا هی

  ونت  ب میزد

 بود ساکت ارشیک

  بزنم نداشتم حرف منم

 ؟ واقعا گفتمیم چ  

 کردم چک میگوش

  بود داده جواب نه ادالر 

  بود شده نیانال  ت  یوا تو نه

 دادم امیپ میمر  به

  نزد؟ زنگ تو به دالرا -
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 داد جواب میمر 

  ؟نگرفن   امار یشهرباز  نه،از -

  نه براش نوشتم

 نداشتم یشهرباز  به زدن زنگ اعصاب واقعا

  بودم خاموش درون از یجور  هی

 جون ب   جون ب  

 مارستانیب میدیرس

  بود خشب تو ایسوف

  بود خواب اما

 ششیپ نشستم من

ش شیپ رفت ارشیک   دکت 

  بود دهیپر  رنگ ایسوف

 کنار داد پتو اومد پرستار

 شکمش رو هیبخ و شکمش دنید با و کرد چک زخمشو

  دیچیپ دلم
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 دیپرس من از پرستار

 ؟مادریسر  -

  نه گفتم رس تکون با

  گفتم و کردم نگاه ایسوف به

  !پدرشم همرس من -

 کردم نگاه ستارپر  به

  گفت و هم تو رفت اخمش

 شد؟ ینجور یا رو بچه نیکرد چکار -

 گفت که اومد ارشیک یصدا من قبل

  مارستانیب مشیاورد ما ! شد ینجور یا بود مادرش شیپ -

 دیپر  باال پرستار ابرو لحظه هی

  کرد اخم اما

 .ونت  ب رفت شت  یب حرف بدون

 گفتم اروم

  میگیم دروغ کنهیم فکر -
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 گفت دادو تکون رس رشایک

 طالق مادرش از من چون کت   یم فکر همشون ...اره -

 میبد ادم گرفتم

  نگفتم چ  یه

 دادم تکون رس فقط

 بود ت   هم تیواقع

 داشتم رو فکر ت   هم ارشیک مورد در اول خودمو

 بود دردناک ویل

 مادر و کردم ازدواج ارشیک با من چون کردنیم فکر نکهیا

 . ندارم شبه هم حیس ، ستمین بچه

  مینشست دو هر

  گفت و کرد نوازش رو ایسوف یموها ارشیک

 ؟ دالرا دنبال برم من ششیپ موب  یم -

 

#۲۲۶ 
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  .نرو بگم داشتم دوست

 ادیب خودش بزار

 ادینم که دمیدیم اما

ور  دالرا حضور   بود یض 

 دادم تکون رس ت   هم یبرا

  رفت و دیبوس رو ایسوف شوب  یپ ارشیک

  کردم شنواز  رو موهاش

 ختیر  اشکم

 ایسوف تیوضع نیا یبرا هم

  و حال یبرا هم
 
 ارشیک زندگ

  ازدواجم اول یروزا بود شده نیا که خودم هم

  …کردم هیگر  هم دالرا برا حن  

  نداشتم اشک گهید

  بود رسخ چشمم
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  شستم صورتمو اتاق داخل ب  روشو تو رفتم

  اتاقن تو پرستار دوتا دمید کردم بلند رسمو

 کردنیم چک رو ایسوف داشت   

 کردم پاک صورتمو

  گفت شونیکی

 هیبخ هفته هی تا .خوبه که بچه ! یکرد هیگر  انقدر چرا -

  تمام و شهیم جمع هم اش

  گفت بود قبیل پرستار که یکی اون

 . سارا ستین بچه مادر شونیا -

  گفتم و دادم تکون رس سارا متعجب یها چشم به

 نداشته دوستش من دارهن لیدل اما ... همرسمه دخت   -

  !باشم

  داد تکون رس سارا

  گفت گهید پرستار اما

 قابل مادرش داشت    دوست با ، تو داشت    دوست -

  ستین سهیمقا
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  زدم لب

 دونمیم -

  ونت  ب رفت و گذاشت

  گفت آروم سارا

 .گرفت    ازش رو هاش بچه گرفته طالق فتچ خانم -

 .نهیبب رو هاش بچه نذاشت   

 گفتم شوک از ن  یه

  شد مچاله قلبم

  ختیر  اشکم باز

 گفت و دیخند سارا

 هاش بچه ! شهیپ سال ستیب مال هیقض ...باش اروم -

  ! همن شیپ االن .ششیپ اومدن شدنبزرگ

  زدم لب بغض با

  دهیکش عذاب   چه اما خداروشکر -

  اره داد تکون رس
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  گفت و کرد نگاه ایسوف به

  افتاد؟ ب  جا از -

 شب ۹ . یشهرباز  رفت مامانش با عرص .میدونینم -

 . کردیم هیگر  . بود رسخ و کبود چشمش ریز . اوردش

 دشیتهد ای بود زده کیس میدونینم . نزن منو گفتیم

 . اورد باال خون دیخواب شب اما ! دهیترس زدن به کردن

 ای افتاده ب  جا از یشهرباز  تو میدونینم .مارستانیب میاومد

  . نه

 گفت و ادد تکون رس هم پرستار

 کجاست؟ مادرش -

 داشیپ هم اقوام قیطر  از ندادو جواب میزد زنگ هرچ   -

  ! دنبالش رفته همرسم گهید االن مینکرد

 شده؟ شیت   چ هم مادره نکنه ...اوه -

 گفتم دادمو تکون رس

  کمی مامانش ...دونمینم واقعا -
 
  ایگو  داشت افرسدگ

 ؟یکرد ازدواج تازه تو -
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 ! آره -

؟ طالق گ اونا -   گرفت  

 چند ... منه عمو پرس ارشیک .المانن ...شهیم سال کی -

 ایسوف مادر .میکرد ازدواج میشد اشنا ... رانیا اومد ماهه

  ! رانیا اومده روزه چند

 ن؟یدار  ب  ماجرا چه اوه -

 گفتم و دادم تکون رس

  شه ت  خ به ختم کنه خدا فقط -

  گفت و داد تکون رس سارا

 گرفته طالق ای متاهل مرد دور گمیم همه به من ... اره -

 ازدواج همون تو بودن بخور بدرد اگه نایا .دیبکش خط رو

  ! موندنیم اول رابطه و

 نگفتم یت   چ

  ونت  ب رفت خودش

 خوبه ارشیک نه بگم داشتم دوست

 نبود مقرص
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  حرفم نیا بود دروغ دونمیم اما

 و بودن مقرص هم و داشت    راداب  یا هم بالخره دو هر

  نایک درد تمام با سارا حرف

 بود درست

  بود کرده رید یلیخ ارشیک

  کجاست نمیبب زدم زنگ

  بود شلوغ یلیخ دورش داد جواب

 گفتم نگران

  ؟ب  کجا ؟ ارشیک ...الو -

  داد جواب ارشیک

 ... یکالنت   -

 

#۲۲۷ 

  

 شد خی تنم
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 گرفت    رو ارشیک کردم فکر

 نکردن باور رو حرفمون

  …اورده در روز نیا به رو چهب ارشیک کردن فکر

 گفت ارشیک که بود ومدهین باال نفسم هنوز

 خت   ازش چکسیه .کنم یمفقود اعالم دالرا برا اومدم -

 خونه نرفته گهید رفته ما شیپ از.مادرش و پدر حن   .نداره

  .شد خاموش گهید هم شیگوش .دوستش

 نگرفت    رو ارشیک که گرفتم نفس

 شت  یب دیچیپ دلم اما

 باشه؟ اورده ب  بال خودش رس واقعا نکنه

  زدم لب

 ؟یایم گ. باشه-

  داد جواب ارشیک

  هت  م در کارم گ نمیبب -

 میکرد خداحافظ  
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  اومد دکت   تا موندم انقدر من

 کرد چک رو ایسوف

  عمل از بود راض  

ه گفتیم اما  جا به جا چون . بخوابه فعال دارو با بهت 

 ارهیم فشار زخمش به نشست    و شدن

  شد داریب کم کم ایسوف

  خواست اب ازم

 کرد اروم هیگر  کمی

  …ارشیک و خواستیم مادرشو

  کردم بغلش کمی نشسته حال همون تو من

  شد آروم

 بخوابه تا کردن رقیتز  دارو کمی باز رسمش تو

  خواست موهامو سیگ

 براش کردم باز و بهش موهامو یت   پا دادم

  ببافه کردیم سیع موهام تو کوچولو یانگشتا با
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  دیخواب گذشت کمی

 ختیر  اشکم دوباره

 باشه شده شیت   چ واقعا دالرا اگر حاال

  ؟چ   باشه مرده حن   ای

 عذاب حس با کنهیم وونهید خودشو ارشیک دونستمیم

  وجدان

سیم  نابود رو خودشون دو هر اخر ارشیک و دالرا دمیت 

  !تنها بمونه ایسوف و کت   

 نوازش رو ام گونه نفر هی که بود برده خوابم صندیل رو

 کرد

  دمیپر  خواب از

  گفت ارشیک

 ؟ یدیترس ... دیببخش -

  گفتم نگران

 نشد؟ دایپ ؟ شد چ   -

  نه گفت رس تکون با ارشیک
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 گفت و ایسوف رس باال رفت

 رفته زده یگند چه دهیفهم خودش . ستین یخت   -

 !کرده گور و گم خودشو

 گفتم فکر بدون 

  ؟چ   اشهب کرده کیسر  خود اگر -

 گفت و زد پوزخند ارشیک

  ! حرفاست نیا از تر خودخواه دالرا -

 نگفتم یت   چ

  بود اهیس دشید یلیخ ارشیک

 باهاش نداشتم بحث حوصله

  مینشست کمی سکوت تو

 .بود شیگوش رسگرم ارشیک

  گفت ارشیک هوی

  خونه برسونمت ایب -

 گفتم و کردم اخم
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  هستم نجایهم ...ندارم یکار  خونه -

  نمونیب شد سکوت وبارهد

  گفت کالفه قهیدق چند بعد ارشیک

  برسونمت ایب میهست دو هر نت  بگ رادیا دیشا -

 گفتم و کردم نگاهش مشکوک

 ؟! نباشم نجایا من یخوایم شده یت   چ -

  بود خسته و عصن   صورتش

  گفت و دیکش ق  یعم نفس

 تیاذ کمت   خودت نبایسر  ...انیم دارن دالرا مادر و پدر -

 !یسر یم

 

#۲۲۸ 

  

 خوردم جا

 انیب اونا نداشتم انتظار
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 بود ارشیک با حق اما

 دمیشنیم حرف حتما موندمیم

 گفتم و شدم بلند

  نایا مامان شیپ مت  م دربست با من ت   بش تو -

 گفت و شد بلند

  سونمتت  م -

 گفتم و کردم اخم

  مت  م خودم من !باش منطق   کنمیم خواهش ارشیک -

  سمتش رفتم

  گفتم و دمکر  بغلش

  ... داره اجیاحت بهت ایسوف -

  دیبوس موهامو و کرد بغلم محکم اونم

  میشد جدا هم از

  مریس کرد زمزمه لب ریز 

  در سمت رفتم عی    رس  و زدم لبخند
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 شدم چشم تو چشم اومدن یم دور از که یمرد و زن با

 نکردم توجه اما

 ب  انتها اسانسور سمت کردم تند پا و شدم خارج اتاق از

  سالن

  مامان شیپ برم خواستمیم

 خواستیم ها هیحاش همه از دور یجا هی دلم

 نیا یبرا و

  نبود خوب   نهیگز  مامان

 کردم عوض ممویتصم پس

  خودمون خونه یبرا گرفتم دربست

 باال رفتم میمستق و خونه دمیرس

  ام خونه بگم ارشیک به نداشتم حال که بودم خسته انقدر

  دمیبخوا و شدم ولو تخت رو

 دمیخواب چقدر دونمینم

  دمیپر  و شدم داریب یت   چ سقوط یصدا با اما
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  بود کیتار  کیتار  جا همه

  اومد صدا دوباره یت   پا از

 شدم بلند ترس با

  دارم نگه مخق   خودمو و حمام تو برم خواستم اول

 برداشتم میگوش عی    رس  اما

 گرفتم رو ارشیک شماره

  اومد ارشیک ویسر گ زنگ یصدا یت   پا از بعد لحظه چند

  بود اومده ارشیک پس

 دمیکش راحت نفس

 کردم قطع

 یت   پا رفتم

 بود روشن هالوژن نور هی فقط

  بود سو کم خونه کل

 قرص کیل کردن باز حال در که مبل رو ارشیک دنید با 

  شدم خشک ها پله رو بود
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 باز هارو قرص دونه دونه داشت تیعصبان با ارشیک

  ! داشتیم نگه مشتش تو و کردیم

  زدم داد شوکه که دهنش تو زهیبر  مشتشو اومد

 !ارشیک -

  دیپر  جا از

 ختیر  دستش تو از ها قرص

  کرد نگاه من به هنگ

  گفتم سمتشو رفتم کردم تند پا

  ؟کن  یم چکار یدار  -

  بود هنگ

  کردیم نگاهم فقط

 گفتم و گرفتم رو اش شونه

  ! ارشیک -

  نبود حالش تو انگار اصال اما

 برداشتم ت   م رو از انو یل
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 روش ختمیر  رو اب

 اومد خودش به و گفت ن  یه

 گفتم شایک

  ؟یبخور  خواسن  یم هیچ نایا ... ارشیک -

 گفت و کرد نگاهم ناباور اشیک

 ؟یاومد چطور تو -

  ! بودم نرفته من -

 یت   پا انداخت رسشو

  وگفت گرفت دستاش ت   ب

کهیم داره رسم -   اوردم کم من ... تارا ت 

 گفتم ب  عصبا

 ؟کن  یم ینجور یا چرا ... خوبه که ایسوف -

  کرد بلند رو رسش

 رسخ یها چشم با

 گفت و کرد نگاهم
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 ! مرده دالرا -

 

#۲۲۹ 

  

 شد خی بدنم

 دمینشن درست کردم فکر

  زدم لب شوک با

  ... دالرا .... دل .... دل -

  کنم کامل حرفم تونستمینم

  دیکش دستمو ارشیک

  .نشوند بغلش تو منو

  ام شونه به داد هیتک رسشو و کرد قفل دورم دستاشو

  کرد هیگر 

  کردم هیگر 

  بود شده روشن گهید هوا که انقدر
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سم تونستمینم حن  .بود خراب دومون هر حال  مرده چرا بت 

 کردمیم هیگر  ایسوف برا من

  دالرا خود یبرا و

  گفت و شد شل دورم دستش بالخره ارشیک

  تنهاست ...ایسوف شیپ برم دیبا -

 گفتم و شدم بلند

  امیم منم -

 داد تکون رس

  زدم اب فقط صورتمو

  میشد ت   ماش سوار میرفت

  میداشت یت   چ به لیم نه

 رمق نه

  دمیپرس بالخره ت  مس تو

  ؟یدیفهم کجا از شده؟ چ   -

  گفت و نکرد نگاهم ارشیک
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  گفت زد زنگ پدرش -

 کرد مکث

 کردم مکث منم

  گفت ارشیک

 ! کرد خودکیسر  -

 شد شیر  شیر  گرمیج

  گفت دوباره مکث بعد ارشیک

 داشته وجدان عذاب عمرم اخر تا من کرد یکار  هی اخر -

  باشم

  بستم چشممو

  اره

  شهیم ینجور یا دونستمیم

 گفتم سخن   به

  !ارشیک بکیسر  خودتو یندار  حق اما -

  کرد سکوت
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 گفتم دوباره و دمیکش ق  یعم نفس

  ؟چ   ایسوف تاونوق !کن   خودکیسر  توب  ینم -

 گفتم تر اروم

  !چ   من اونوقت -

 گفتم و انداخت بهم نگایه مین ارشیک

  ... محسن شیپ برو تو ...ایسوف شیپ مت  م من -

  گفت شایک

 نه -

 گفتم و گرفتم رو محسن شماره خودم اما

 ! کن   داغون خودتو ذارمینم من !یبر  دیبا -

 کرد مکث ارشیک

 داد جواب محسن

  هشد چ   گفتم بهش

 ششیپ بره ارشیک تا مطب هت  م گفت

 کردم تشکر
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 بستم چشمامو

 میزندگ تو اومد ارشیک که یروز 

 بشه من حایم قراره کردمیم فکر

  کنم هیتک بهش

 شه راحت میزندگ

  اما

 االن

 نمیبیم

  کنه کمک من به تونهیم اون که همونقدر

  داره ازین کمک به هم اندازه همون

 میر یپذ بیاس هممون ما

  میار  نیم دووم کمک بدون مونهم ما

  …تره یقو  بخشمون هی کدوم هر

  مارستانیب جلو میدیرس

 شدم ادهیپ من
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 رفت ارشیک

  ایسوف اتاق رفتم

  بود داریب

  گفت دید منو تا

 ومدین مامانم -

 

#۲۳۰ 

  

  گفتم و کردم بغلش بود دهیکش دراز که همونطور زود

  ... فعال اومدم من -

  گفت موهامو رو گذاشت ازادشو دست

 ؟ ببافم  -

  دادم تکون رس

  بهش دادم موهامو بافت

  گفت و زد لبخند
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 خونه؟ میت  م گ -

  گفت پرستار من قبل

  یبر  شهیم خوبه، زخمت بگه اگر ادیب دکت   یاقا -

 دیخند ایسوف

  شدیم کهیت هزار ادم دل بود کبود چشمش ریز 

  کرد چک رو شکمش زخم

  دهخور  جوش خوب یلیخ گفت

  ایسوف برا ارهیم صبحانه گفت

  ادیم ده هم دکت  

 اوردن رو صبحانه

  دادم صبحانه ایسوف به

  گفتم قصه براش

  شه ن  یس دیبا گفت کرد چک اومد دکت  

  بردن رو ایسوف اومدن بعد ساعت هی

سه که رفتم منم  نت 
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  شد انجام ن  یس

  اتاق میبرگشت

  اومد ۱۲ کینزد ن  یس جواب

  کرد چک دکت  

ه بشه مرخص فردا فتگ   بهت 

 ارهیب یباز  اسباب ایسوف برا بگم ارشیک به زدم زنگ منم

 نداد جواب

  محسن زدم زنگ

  نداد جواب اونم

 میمر  زدم زنگ

 دمیپرس داد جواب که اون

 شماست؟ شیپ ارشیک -

 بزار ختهیر  بهم یلیخ فعال .هست    تراب   اتاق تو محسن با -

  باشه
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 یباز  اسباب ایسوف برا مبگ خواستم فقط من . چشم -

  ارهیب

  نمتیبب خوامیم ارمیم من -

  کردم قطع و کردم تشکر

  نه ای دارن خت   نایا عمو دونستمینم

 بدم خت   بزنم زنگ نداشتم حال

  بود داریب ایسوف که مخصوصا

 قیتزر  دارو براش باز دید رو ایسوف یقرار  ب   اومد پرستار

  کرد

  گذشت ساعن   هی

  اومد یباز  اسباب هسیک هی با میمر 

 بود خواب ایسوف اما

 بدم بهش شد داریب که تخت یپا گذاشت لیوسا

  گفت من به رو

 ؟خوب   ... تارا -
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 نه گفتم رس تکون با

  ختیر  اشکم

 گفتم بغض با و کرد بغلم میمر 

  کرد دخت   نیا بود یچکار  نیا ...منم -

 گفتم هیگر  با

 کنار چطور ...میبگ بهش چطور ...میمر  داره گناه ایسوف -

 ادیب

  میشد جدا هم از

  گفتاشک با میمر 

 ... نگو فعال-

  یا ختهیر  بهم خودت

 دمیپرس و دادم تکون رس

 قرص با خواستیم خونه اومد چطوره؟ ارشیک -

 گرفتم گلوشو دمیرس من…کنه خودکیسر 

  گفت و داد تکون رس میمر 
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  یدیرس که کرد کمک خدا ... گفت محسن به اره -

 دادم تکون رس

  مینشست ب  دوتا

  گفت میمر 

 ؟ کرده خودکیسر  یچطور  یدار  خت   -

  نه گفتم رس تکون با

  گفت و کرد نگاه ایسوف به میمر 

 ت   هم برا افتاد فلک و چرخ از ایسوف دونسن  یم -

  !کرد؟ داخیل یز یخونر 

 وگفتم گرفت شیات دلم

 ؟ کرد خودکیسر  دالرا چرا پس -

 

#۲۳۱ 

  

  فتگ و دیکش ق  یعم نفس میمر 
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  گرفت وجدان عذاب هم اون دیشا -

  میندار  خت   ما و دونستیم خودش که ب  ها ت   چ بخاطر

کیم داشت رسم  دیت 

 فقط دادم تکون رس

  بود وحشتناک

 بود وحشتناک یلیخ

  وصله اش بچه به قلبش ابد تا شهیم مادر وقن   ادم

  هت  م و ذارهیم ینجور یا وقن  

  …دهیخر  جون به رو عذاب   چه پس

  گفتم و پوشوندم هام دست با موصورت

 من ؟چ   کنه خودکیسر  بخواد باز ارش،یک اگر ... میمر  -

 …بد اتفاق انقدر ستین توانم در

  گفت و ام شونه رو گذاشت دستشو

 یانرژ  دوتون هر به اون ... دیکن تمرکز ایسوف به فقط -

  یبرا کاف   هت   انگ و کاف  
 
  دهیم زندگ
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 گفتم و کردم نگاه میمر  به

  ؟ نداد دالرا به چرا سپ -

 نتونست و بود انتقام ت  درگ دالرا اما ...داد مسلما -

  گرفت وجدان عذاب هم ت   هم یبرا ... کنه لمسش

  ختیر  باز اشکم

  کردیم درد قلبم

 !خودم حن   سوخت،یم همه یبرا دلم

  بود شده داریب ایسوف

  داد بهش هارو یباز  اسباب میمر 

 کرد ذوق کیل

  توالت برم و بشورم صورتمو رفتم من

  شدم خارج اتاق از

  انیم دارن قبل مرد و زن همون راهرو گهید سمت از دمید

  دارن ما به ربظ گفتیم حسم

 سیرسو  تو رفتم کردم تند پا
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  کردم نگاه در یال از اما

  شدن رد ایسوف اتاق از

 دمیکش راحت نفس

  توالت رفتم

  شستم رو روم و دست

  شدم خشک که ون،ت  ب اومدم

 میمر  دست از رو ایسوف زور به داشت مرد ت  پ همون

ه اتاق از تا دیکشیم   ونت  ب بت 

 دمییدو  و زدم غیج فقط

  ما سمت برگشت    همه من غیج از

  کرد ول رو ایسوف هم میمر 

  گفت و ونت  ب دیدو 

  پرستار ... پرستار -

 ادیب خواست بخش پرستار

 دیکش و گرفت دستشو خانم،پشت اون اما
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  گفت بلند

  بت   رو بچه حشمت -

  دییدو  بچه با مردت  پ

  زد غیج خوب   دست با ایسوف

  کنمیم چکار دارم دمینفهم

 مرده کته به زدم چنگ

  دمشیکش اومد کجا از دونستمینم که قدرب   با

  برگشت عقب به

  فتهین تا گرفتم رو ایسوف فقط من و ت   زم شد پرت

  ومدیم نخو  رسمش یجا از و بود خون غرق بچه لباس

  کرد هیگر  بلند و کرد بغلم ترس با

 هیبق و ها پرستار کمک که هت  بگ منو یپا خواست مرد

  دنیرس

 گرفت    اونو

 گرفت    رو زنه
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  بستم رو در و اتاقش تو رفتم ایسوف با فقط من

 میکنیم هیگر  میدار  دو هر دمید اومدم خودم به

  تو اومد میمر 

  گفت و کرد بغل رو دومون هر

 اومد یجور  هی!شدم شوکه اصال ... یدیرس قعمو  به -

 کردم قفل من زد چنگ رو بچه هوی

 گفت هیگر  با ایسوف

  کنهیم درد دستم -

  اتاق اومدن پرستار دوتا

  بست    رو ایسوف دست

  نت  بگ رگ ازش مجدد نذاشتم

  کرد قبول بچه شوک بخاطر هم دکت  

 تختش رو نرفت ایسوف

  بود من بغل تو فقط

 رسوند خودشو ارشیک و اومد سیپل مامور
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#۲۳۲ 

  نداشت تمویم که طبقه، کل تو بود شده آشوب   هی

 کرد جلسه صورت سیپل

 کرد تیشکا دالرا مادر و پدر از ارشیک

  ... زن و مرد شدینم باورم

  بچشون فوت خت   دنیشن بعد

 بدزدن مارستانیب از رو نوه اومدن

  !وضع نیا با اونم

 نبودن بلد باشه، عالقه و محبت با که رایه انگار

 داشته رو نوه حن   خوانیم زور و اجبار و  خشم با فقط

  ! باشن

دنیم رو ایسوف اگر نکهیا به فکر  بد حالمو شدیم چ   ت 

  کردیم

 باعث بودن دالرا مادر و پدر ایروان نیا نکهیا به فکر

  …بود رواب   انقدر دالرا چرا بفهمم بهت   شدیم
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 شد تموم کاراش ارشیک

  شمونیپ داوم

 .کردمیم تماس رد من و بود زده زنگ بار ده صبح از مامان

  شده چ   نداشت خت   هنوز  

 شده نگران نداشتم شک

 ارشیک بغل بدم رو ایسوف خواستم ت   هم یبرا

 نشد جدا من از ایسوف اما

  کرد نگاهم مستأصل و خسته ارشیک

  با
 

 نداره ن  یع دادم تکون رس خستیک

  گفت و روم هب رو صندیل رو نشست

 بچه جون امروز ... یداد نجات منو جون شبید... تاره -

 رو ام

  ختیر  اشکم

  من

و  تارا اون   کردینم حسابشادم کیس ،کهیمت  

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  …اومده بر من از ها کار چه

  گفتم و گرفتم ارشیک از نگاهمو

  یداد انجام دوتارو هر خودت ... تو -

 کردم مکث

  گفت و کرد نگاهم منتظر ارشیک

  ه؟یچ منظورت -

 دادم کنار رو اشکم و بغض

 گفتم و کردم نگاهش

 اونجا نه من ... ونت  ب یدیکشینم غارم از منو اگه... تو -

  ایسوف به که نجایا نه ...کنم کمک تو به که بودم

 زدم پلک

  ختیر  اشکم

 داد تکون رس لبخند با ارشیک

  بود شده رسخ هاش چشم

 گفت و دیخند آروم
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 با یخوایم اگر... گفت مامانم... رانیا میاومد که شن   -

 کار و بریس دادش به و کن   کمکش که کن   ازدواج یکی

 ! کن ازدواج تارا با ... بایسر  کرده ازدواجت کنار در یت  خ

  !هت  خ کار !داره ثواب

  گفت و خنده ریز  زد بلند

  .. بودم شده جذبت نگاه هی با فقط قبلش من که بماند -

  اما

 موهاش تو برد دسن  

 گفت و گرفت نفس

 انقدر، من مادر که گذشت ذهنم از لحظه، همون اما -

 که نازهیم خودش یها کردن کمک و بودن ت  بخ دست به

  ! هت  م هیبق نید ریز  ابد تا روز هی بعد

  دیپر  باال ابروهام

  گفت ارشیک

 من به ادتهی گفتم ... بهش زدم زنگ بودم محسن شیپ -

  !کن   کمکش که کن ازدواج تارا با گفن  
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 کردم نگاه ارشیک به فقط شوکه

  گفت ارشیک

  گ نباشه اون که ت   بب ایب االن گفتم -
 
 جمع پرستو زندگ

  !کنهیم

 گفتم و دمیخند اروم

  گفن  یم دینبا -

  گفت و زد پوزخند

  هامون مالحظه ت   هم هامون، دینبا ت   هم -
 
 هامون زندگ

 ! تارا کرد هار ورو، پر هارو یلیخ و رسوند نجایا به رو

  گفت و رفت هم تو اخمش

 مثل یا بچه ...دت   م دالرا مادر و پدر دهن تو جامعه اگر -

  که کردنینم تیترب دالرا
 
  بکشه گند به رو من زندگ

  نگو ایسوف جلو بگم خواستم

 من قبل اما

  گفت ایسوف

 اد؟یم مامانم -
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#۲۳۳ 

  

  میشد خشک دو هر ارشیک و من

  میدکر  نگاه ایسوف به

 گفتم و کردم نوازش موهاشو

 ... خونه میبر  بزار فعال ... زمیعز  دونمینم -

  گفت و زد زانو ایسوف یمن،مواز  یپا یت   پا اومد ارشیک

 ؟یدار  چکار مامان با -

 کرد نگاه ارشیک به ایسوف

  گفت و کرد بغض

  کنه بغلم -

 شد رس بدنم

  نه؟ک تکرار یا بچه یبرا تونهیم گ رو مادر اغوش اخه

 شد زیلت   خشم از دلم
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  دالرا

  عوض   یدالرا

 یکرد کارو نیا چرا

  چرا

  یکرد غی    در  بچه نیا از خودتو چرا

  گفت و جلو اورد رو دستش ارشیک

 گذاشت؟ اثر دیشا کنم بغل من -

  ارشیک بغل رفت. داد تکون رس ایسوف

 شد بلند ارشیک

  پنجره رس رفت و کرد نوازش پشتشو

  نهیبب رو ونت  ب پنجره از ایسوف تا دیچرخ

  ارشیک تکرار به هم ایسوف

  ارشیک پشت زد اروم

 میزد لبخند دو هر

  میبود آشوب دو هر اما
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  ختیر  اشکم و بستم چشممو

  …کنم یکار  شدیم کاش

 هی به کنه نکیل منو خواستم و میمر  به دادم امیپ

 کودک روانشناس

 داد تماس شماره هی

  دارم مشاوره به زاین گفتم و بهش دادم امیپ منم

 زد زنگ نشده قهیدق ده

  کرد نگاهم سوایل ارشیک

 شناس روان زدم لب

  ونت  ب رفتم

  دادم جواب پله راه تو

ا  گفتمرو طمونیرسر

ه داد حیتوض اونم   میبد جواب و میکن برخورد چطور بهت 

  بودم صحبت مشغول

  ایسوف اتاق تو رفت جوون نسبتا مرد هی دمید
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  کنمیم چکار رمدا دمینفهم اصال

 اتاق سمت دمییدو  و کردم قطع

  شدم اتاق وارد شوکه

  بود آروم چ   همه اما

  بود پنجره کنار هنوز ایسوف با ارشیک

  بود ستادهیا تخت کنار هم مرد

  من سمت برگشت    مرد اون و ارشیک

 گفتم و گرفتم نفس

ه بخواد رو ایسوف اومد، یکی باز کردم فکر -  بت 

  یلصند رو شدم ولو

  بودم رفته وا و شد رها شوک از بدنم

  گفت و کرد نگاهم قیدق مرد

  ! اقدم دالرا خانم قتل پرونده بازپرس هستم یصمد من -

 گفتم و شد گرد چشمم

  ؟خودکیسر  نگفت    مگه ؟!قتل -
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  گفت ارشیک و نه داد تکون رس یصمد

 بوده قتل گفت    کردن تیشکا مادرش و پدر -

  گفت و داد تکون رس بازپرس

 قتل احتمال نکرده دییتا هنوز قانوب   پزشک البته ... بله -

 خارج شهر از کنم اعالم بهتون هستم نجایا فقط من ، رو

سم و دینش  کجا شب ۳ تا ۱۱ ساعت ت   ب شبیپر  بت 

 د؟یبود

  گفت ارشیک من قبل

 و پزشک ... عمل اتاق در پشت . میبود مارستانیب ما -

  شاهده هم مارستانیب ت   دورب و پرستار

 داد تکون رس

  گفت و کرد ادداشتی

  ؟چ   قبلش -

  گفتم من نباریا
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 رو ایسوف دالرا هم ۹ .میبود خونه ارشیک و من ۹ تا -

 که ۱۱ تا خونمون اومدن دوستامون از دوتا . خونه اورد

  مارستانیب میاومد همه شد بد ایسوف حال

  کرد تشکر

  گفت ارشیک که بره خواست

 ... لحظه هی یصمد یآقا -

 

#۲۳۴ 

 

  کرد مکث یصمد

  گفت و ارشیک سمت برگشت

 بله؟ -

 بگه خوادیم چ   ارشیک دونستم نیم

  جونم به افتاد یبد دلشوره اما

  گفت رسد ارشیک
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 ! داشتم رو آدم اون کشت    یبرا الزم هت   انگ تمام ... من -

  ! داشتم که ساله چند بلکه ! ها االن نه

  گفت و دیکش ایسوف بدن رو دستشو

 ...بخاطرش ... اما -

  داد ادامه و کرد اشاره ایسوف به دست با

 تحمل ارویدن عذاب تمام ، بود خوب که رواب   اون -

 ... نمونه مادرش آغوش حرست تو ام بچه که کردمیم

 ختیر  اشکم

  کرد نگاه من به یصمد

  گفت ارشیک و پوشوندم دستم با صورتمو

 اومدم ماهه دو . دمش جدا همرسم از بود سال کی من -

 ربظ من  مجدد ازدواج . کردم ازدواج روزه چند و رانیا

  نداشت طالقم به

  گفت و دیخند یصمد

 رو گفته هتونیعل تونیشاک که ب  ها نکته قایدق جالبه -

  دیدونیم
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  گفت ارشیک

  باهاشون چون -
 
  ! شناسمشونیم و کردم زندگ

  گفت یصمد

  راحت نالتو یخ ... میقتیحق دنبال ما -

  ونت  ب رفت و گفت یا اجازه با

  بود دهیخواب ارشیک دوش رو ایسوف

  گفت و تخت رو گذاشتش آروم آورد

  تو شینحس اما ... مرد خودش -
 
  ماست زندگ

 بزنم حرف مرده رس پشت نداشتم دوست

 نداشت تمویم عذابش واقعا اما

 گفتم شناس روان حرف از ارشیک یبرا

  خونه میبر  کرد صحبت رفت ارشیک

  بود الیک موندنمون واقعا

  داد انجام صیترخ یها کار

  کرد بغل رو ایسوف و میگرفت لیوسا
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  ت   ماش تو میرفت

  بغلم داد رو ایسوف

  افتاد راه

  بود خواب همچنان ایسوف

 خونه میدیرس

  کرد باز شدیم تختخواب که رو کاناپه هی

  اورد رو ایسوف بالشت و ملحفه

  سطشو  میگذاشت ارویسوف

 کرد عوض لباس خودش

 گرفتم دوش رفتم من

  گذاشته یچا ارشیک دمید یت   پا اومدم

  ختمیر  یچا

 میخورد یچا خودمون خونه تو روز چند بعد

  زد زنگ دوباره مامان

 نداشت دهیفا فرار گهید
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 دادم جواب

 شده چ   گفتم خالصه

  ارهیم غذا برامون گفت

 دیخواب و دیکش دراز ایسوف راست سمت ارشیک

 بود ادیز  جا

 رو دادم پتو و دمیکش دراز چپ سمت .آوردم پتو  منم

    .دمیخواب و تامون سه هر

 داشتم ازین خواب نیا به واقعا

  بایتقر  بودم رفته حال از

  شدم داریب صورتم لمس و ایسوف دست با

  بود نشسته

  گفت گرفته صورت با

  ! کنهیم درد دلم -

  گفتم و شدم بلند عی    رس 

  دمیم مسکن النا بهت -
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  گفت ایسوف اما

  کنم شیج میبر  -

  ستین دلدرد اون و داره ب  دستشو دمیفهم تازه

  یت   پا ادیب کردم کمک

  نشست توالت رو بردمش

  گفت و دیکش شکمش بانداژ رو دستشو

 ؟ شده زخم نجامیا چرا -

 گفتم و دمیکش دست موهاشو

  شد ینجور یا ت   هم برا  ... یافتاد یشهرباز  تو -

  گفت و شد اشیک هاش چشم دوباره

  افتادم .نگرفتم رو دستم من -

  دادم تکون رس

 گفت و ختیر  اشکش

  یباز  شهر نت   منو گهید -

  گفتم و کردم بغلش
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  یدار یم نگه محکم بعد دفعه . فن  ینم که شهیهم ؟ چرا -

  گفت هیگر  با ایسوف اما

 ؟ ادیب مامانم شهیم -

 

#۲۳۵ 

  

ا یبرا مشاور گفته طبق و کردم نوازش رو موهاش  طیرسر

  گفتم ایسوف

  .میبدون ما که ستین یت   چ نیا . زمیعز  دونمینم -

 گفتم موضوع یت  تغ یبرا و کردم مکث

 شد؟ تموم شتیج -

  اره داد تکون رس

 کردم رو کاراش و رفتم عقب

  توالت رو از
 

 که بشورم رو دستم تا یت   پا گذاشتمش فرنیک

  گفت و هم تو رفت صورتش
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  کنهیم درد دلم -

 کردم بغلش و شستم رو دستم عی    رس 

 داشت درد و سهیوا خودش تونستینم هنوز

  کاناپه رو بردمش

  بود خواب هنوز ارشیک

 گذاشتم کارتون ایسوف یبرا

  کم یصدا با

 اوردم مجاز یها وهیم کمی و گذاشتم بار سوپ براش رفتم

  نشستم کنارش

 دیدیم ونیز یتلو  و کردم نوازش موهاشو

  دیرس هم مامان

  شد داریب هم ارشیک

  باال میرفت مامان و من

 شده چ   گفتم کامل براش

 بود شوکه هم
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 بهش مینگفت زودتر چرا که عصباب   هم

  کرد هیگر  ایسوف یبرا کیل

  یت   پا میاومد شد که اروم

 میخوردشام

 گفت قصه ایسوف یبرا نشست مامان شام بعد

  یها قصه همون از
 

  ما بچیک

  قصه ات ۵ بعد

  دیخواب ایسوف

 بمونه نکرد قبول مامانمیکرد اضار هرچ  

  برسونه مامان رفت ارشیک

  برد خوابم و دمیکش دراز ایسوف کنار منم

  دمیپر  جا از بازوم رو رسد دست با

  خونه تو اومده کیس کردم فکر

 بود ارشیک اما

  گفتم و گرفتم نفس
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  ؟جان -

  گفت و کرد اشاره دستش بالشت به

  دارم کارت ... ایسوف دور بزارم نویا پاشو -

  شدم بلند الود خواب

  بود شب مین و ۱۲ ساعت

  گفتم نگران

 شده؟ یت   چ -

  گرفت دستمو

  طبقه همون مهمون اتاق سمت برد منو

 میشد اتاق وارد

 بست رو در

  گفت که کردم نگاهش سوایل

  بود شده تنگ برات دلم -

  دیپر  باال ابروهام

  بگم یت   چ نکهیا قبل اما
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  افتاد هام لباس جون به صانهیحر  و دیبوس لبمو ارشیک

  بود شده تنگ براش دلم منم

 بود شده سیخ پام ت   ب بوسه ت   هم با و

  !باشه کرده داریب منو نیا یبرا نداشتم انتظار اما

 مخالفن   ت   هم یبرا و ختهیر  بهم دوباره دیشا گفتم اما

 نکردم

 پخش ت   زم رو من یها لباس و شد دار ادامه بوسمون

  شد

  کنم باز رو شلوارش کمر بودم تونسته فقط من

  اتاق ته کاناپه  تا برد عقن   منو ارشیک

 جمع نایا انایک رفت    بعد از و میبود نکرده باز رو کاناپه

  بود شده

 تا همچنان بودن کرده استفاده کاناپه رو که رختخواب   اما

  بود ت   زم رو کاناپه کنار شده

  شد جدا ازم ارشیک

  کرد نگاه رو پام تا رس و رفت عقب
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  ت   زم میکن پهن رختخواب گهیم االن کردم فکر

  شه تخت میکن باز رو کاناپه ای

 اما

  گفت و دیکش ق  یعم نفس

 م؟یباش داشته رابطه عقب از امشب شهیم -

 

#۲۳۶ 

  

  لحظه چند کردم هنگ

  نبود انصاف نیا

 نهیبب بیاس ایسوف

  کنه کیسر خود  دالرا

  باشه خراب حالش ارشیک

 ؟!!!بکشم درد من بعد

  گفتم رس تکون با
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  ارشیک داره درد ... نه -

  داد ونت  ب کالفه نفسشو

  گفت و داد تکون رس

  دادم تکون رس ! واژنت تو کنمیم شو دمر پس -

  دمیچرخ

 معرض در باسنم و کاناپه منینش رو گذاشتم پامو زانو

  بود ارشیک دید

  دیکش دست باسنم

 دیکش دست پامو ت   ب یسیخ

  کرد باز واژنمو یها لب

 کرد واردم خودشو

  دیلرز  بدنم و شدم ارضا حرکت چندتا با بودم اماده انقدر

 کاره اول ارشیک دونستمیم اما

 یسیخ و شه تموم لرزشم تا کرد مکث حال همون تو کمی

س من و دیمالیم پشتم به پامو ت   ب  نکنه گرفتمیم است 

  کنه واردم شوانگشت
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  برد موهام تو دستشو

  دیکش ونت  ب خودشو

 تو داد فشار رسمو. بود موهام تو که دستش لحظه هی تو

  کاناپه

  زمان هم و

  التشو

  داد فشار مقعدم به

 از و شد خفه کاناپه تو صدام اما. دمیکش غیج اریاخت ب  

  دیلرز  بدنم درد

 بودم مطمت    و کرد واردم آلتشو هو،نصفی بودم مطمت   

 !اومده خون

 از بود شده مقعدم وارد چاقو هی آلتش یجا انگار چون

  سوزش و درد شدت

  کرد رها رسمو ارشیک

 گرفتم نفس درد با

 زدم لب
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 ... ایک -

  داد فشار رسمو دوباره اما

 کرد واردم ته تا و داد فشار پشتم خودشم

 برداشت دستشو ارشیک و شد خفه کاناپه تو صدام

  دیلرز یم وضوح به درد از بدنم

  گفت ارشیک

  ونت  ب بکشمش خوامیم نزن غیج -

  داخل اون بده فشار رسمو باز خواستمینم

ب هی خودشو و دمیگز  لب   ونت  ب دیکش ض 

 داشت درد هم

  کرد فعال بدنمو کل نبض شدنش خارج لذت هم

  نداشت وزنمو تحمل پام زانو گهید

 تا داد هولم ارشیک که حال همون تو .نمیبش خواستم

 گفت و کاناپه دسته رو شم دمر

 یدیکش رو شیاصل درد گهید ... تارا شم آروم بزار -
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 کردم بغض

  ختیر  اشکم

  نگفتم چ  یه اما

 خودشو و پشتم به دیمال پام ت   ب یسیخ از باز ارشیک

  کرد واردم

  دمیگز  لب و گفتم درد از ت   ه

  نبود انصاف

 بود درد

 بود درد همش

 نداشت لذب   چیه

  بود درد شدن تمام و خودش دنیکش ونت  ب لذت مگر

  بود ام تجربه نیبدتر 

 دیلرز یم درد از بدنم

  بود عرق سیخ کامال تنم

  و
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 ارشیک

 من هم،به رس پشت چون دیدینم رو کدوم چیه انگار

  دیکوبیم

  بود خی درد از پام و دست یانگشتا

  خی خی

 تانداخ وزنشو و کرد خایل داخلم خودشو ارشیک بالخره

 روم

  دمینال

  ارشیک -

  نشست کاناپه رو و دیکش ونت  ب خودشو اروم

  کنارش شدم جمع نرم منم

  بود سیخ اشک از صورتم

 کرد نگاهم ارشیک

 بود کیتار  کیتار  بایتقر  اتاق

 روشن رو داخل کمی پنجره از اطیح ینما چراغ نور فقط

  بود کرده

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  دیچرخ صورتم رو نگاهش

  گفت آروم

  ؟یدش تیاذ یلیخ -

  ندادم رو جوابش

  شدم بلند

  بود دهیبر  نفسمو درد

 اتاق از حرف  چیه بدون و بدنم جلو برداشتم رو اهنمت  پ

  ونت  ب زدم

  گفت بلند ارشیک

  تارا -

 باال ها پله از کردم تند پا و ندادم جوابشو اما

 

#۲۳۷ 

  

  کردم قفل رو در و شدم اتاقمون وارد مکث بدون

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  بود اتاق در پشت رشایک دهینکش هیثان به

  گفت و در به زد

  کن باز درو ... تارا -

  کردم نگاه نهیا تو خودم به و ندادم جوابشو

  بود کمرم رو قشنگ ارشیک دست یجا

  بود رسخ هم هام چشم و صورتم

  گفت دوباره ارشیک

  ... تارا -

  کرد یت   پا و رو،باال در هت  دستگ

 زدم داد خشم با هوی

 ... یکرد تجاوز من به تو ... متنفرم ازت ...گمشو برو -

 ازت ... ارشیک هسن   عوض   یلیخ تو ... هسن   عوض  

 ... متنفرم

ا چه تو ارشیک نبود مهم برام گهید   هیطیرسر

 هیعصب چقدر
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  کنه یکار  چه من،ممکنه یها حرف با

  دمیکش درد من

  دمیکش عذاب من

  اون مشکالت بخاطر

 چرا؟

  کردیم وکار  نیا من با دیبا چرا

  بده جواب ارشیک بودم منتظر

  نداد جواب اما

  نگفت چ  یه

  ومدین هم پاش یصدا حن  

  اتاق سیرسو  تو رفتم هیگر  با

  گرفتم دوش هیپا، رس

  کردم خشک خودم

  اتاق برگشتم

  دمیکش دراز و دمیپوش لباس
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 کردمیم مرور اتفاقات مدت تمام

  من

  بود اشتباه رفتارم کجا

  من

  ادیب رسم بال نیا دیبا چرا

  شد چ   نوشتم میمر  یاول،برا از و برداشتم گویسر 

 ارشیک یکارا و من بودن خواب و مامانم اومدن از

 یصدا که کاناپه تو داد فشار رسمو نوشتم اتییجز  با

 نکنه داریب رو ایغم،سوفیج

 خوردمیم حرص شت  یب نوشتمیم

  بود کرده استفاده سو من از عمال ارشیک چون

 رستادمف امیپ

  نداشتم اشک گهید

  داشت درد چشمام

  کمرم
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  باسنم

 داشت درد همه

  بود بد از بدتر یلیخ حالم

 بهم زد زنگ میمر 

 دادم امیپ و کردم تماس رد

 ندارم صحبت توان -

  نوشت برام

 کن گوش تو نمت   م حرف من ... بده جواب -

  نه سمیبنو  خواستم براش

 باشم خودم ب  تنها تو خوامیم

 دوباره زد نگز  اما

 گفتم و دادم جواب

 ... خوامیم -

  گفت و من حرف تو دیپر 
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 مال البته  ... آب   جنون گنیم بهش ... تارا کن گوش -

 افسار هی اما . گفت آب   جنون شهینم رو ارشیک

 یگس
 

سیم ما و هیناگهان ختیک  ای تو به و شه تکرار میت 

 ... بزنه بیآس ایسوف

  گفتم شوکه

 !چ   -

  داد ادامه من به توجه بدون میمر 

 در فقط میبود گفته که .... قرص اون خوامیم ازت -

ور  موارد   بده بهش رو ازش دوتا . یبد بهش رو یض 

 گفتم هنگ

  نمشیبب خوامینم من -

  گفت میمر 

 زورش ینکرد حس ... کاناپه به دادیم فشار رستو وقن   -

س اده؟یز  چقدر  تارا ؟یسر  خفه نکنه ول رستو اگر یدینت 

 تونهیم رفتارش، ستین یعیطب ، حاله نیا تو که کیس ...

 دارو برو کنمیم خواهش .! بزنه بیآس ایسوف و تو به

 بده بهش
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  گفتم شایک

 ... متنفرم ازش ...نمشیبب خوامینم -

 و بود عایل باهاش ات رابطه که مرده، همون نیا اما -

  سهیوا زمان یدار  دوست بغلش تو گفن  یم

 گفتم و ادافت راه باز اشکم

 ... ستین اون خدا به ...ستین -

  گفت و کرد مکنر  میمر 

  ! اونجا فرستمیم رو محسن ینر  اگر ... تارا -

  بفرست بگم خواستم

  گفت میمر  اما

 ارشیک خورد به رو قرص بتوب   ممکنه تو که یانقدر  -

  دوب  یم نویا گهید که خودت ! تونهینم محسن ... یبد

 بدم وابج خواستم شد شت  یب بغضم

  گفت و اتاقم در به زد ارشیک دوباره اما

 ... تارا -
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#۲۳۸ 

  

  کردم قطع یا گهید حرف بدون رو گویسر 

  گفتم بلند

  ندارم حرف   باهات من -

  تارا کن باز رو در -

  گفتم کالفه

 وانیل هی با اریب رو ... قرص دوتا برو قبلش، اما باشه -

  آب

  گفت شایک

  ؟!یخوایم چ   برا اونو -

 زدم داد عصن  

  !اریب رو دوتا اون برو کنم، باز رو در یخوایم اگر -

  گفت و در به دیکوب شایک اونم
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  تارا تو دست از -

 دمیکش دست رو ام قهیشق و بستم چشممو

 اره

  من دست از

  شدم تو زن که احمق، منه دست از

 شدم تو گرفتار خنگ،که من دست از

  ختیر  اشکم

  کنم چکار دیبا دونستمینم واقعا

  گفت و در پشت برگشت ارشیک

  ! آوردم -

 گفتم و در جلو رفتم

  کنمیم باز رو در من بعد ،یخور یم دو هر حاال خوب -

  گفت ارشیک

 ندارم قرص نیا به ازین ارومم من تارا -

 گفتم شایک
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 !یکرد تجاوز من به که یبود آروم تو -

  داد ونت  ب ت   سنگ نفسشو دمیشن

  گفت شایک

 کن باز درو خوردم، باشه -

  چرخوندم رو در قفل آروم

  کردم باز رو در

 گفت دادو تکون هوا رو،تو پر مهین وانیل ارشیک

 خوردم -

 کردم باز کامل رو در

  تو اومد

 اتاق برم بدوم، شد الزم که ستادمیا در جلو همون من

  ایسوف

  گفت و سمتم برگشت ارشیک

 بزنم برات بکش دراز .گرفتم کننده میترم کرم برات رفتم -

 داد نشون بهم رو کرم
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  گفتم و زدم پوزخند

  بزب   دست بهم بزارم عمرا گهید -

  گفت و هم تو رفت اخمش

 بودم گفته بهت من اما ... یشد تیاذ دونمیم ... تارا -

  خوامیم نویا

 گفتم شایک

   !باشم کرده موافقت منم ادینم ادمی -

  نکن بحث من با انقدر ست،ین خوب حالم من -

 گفتم شایک

 همش دیبا من چرا ! ستین خوب حالت شهیهم تو -

 کنم؟ مراعات

  ونت  ب برم اومدم

 تو دیکش و گرفت رو بازوم اما

  تخت رو داد هولم

  تخت رو افتادم دمر
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 و شلوار و بخورم تکون نتونم که پام رون رو نشست زود

  داد یت   پا رو شورتم

  ارکن بکشم خودموکردم تقال

 بهش برسونم دستمو ای

 بود دهیفا ب   اما

 بود شت  یب او قدرت و وزنش

  داد فشار باسنمو ت   ب گذاشت کرمو رس

وع انگشتش با و برد نفسمو کرم یرسما  پخش به کرد رسر

  کردنش

 گفتم عصن  

  نمت   م خودم کن ولم -

 دیکش مقعدم به رسدشو و کریم انگشت اما

 رفت نفسم هم

  شدم ساکت هم

 دمیفهمینم که بودم ایلح هی تو
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  داد فشار کمی انگشتشو

  گفت و شد بلند میآ

  بزنم هم داخلش به بزار -

  گفتم هیگر  با

 بذار تنهام .... بسه کنمیم خواهش ... بسه -

  باال داد شورتمو و شلوار ارشیک

  گفت و شد بلند من رو از آروم

  باش آروم ... شد تموم -

  دمیچرخ هیگر  با

  هت  م ناال کردم فکر

  خودش بغل دیکش منو و تخت رو اومد اما

  وگفت کرد قفل دورم رو پاش و دست

 و ناراحت من از هم هرچقدر ...ذارمینم تنهات من -

 ! بایسر  متنفر
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#۲۳۹ 

  

 افتاد راه اشکم

 نکردم تقال گهید اما

 شم دور ارشیک از داشتم دوست درسته

 برم؟ کجا دورشم اما

 یسر یم عاشق وقن  

 جاستنیهم دردش

 ! هست درمونتم ! دردته که هموب   که

  قلبت به زده خنجر که هموب  

  …کنه اروم قلبتو تونه،یم که همونه

  کردم هیگر  خودم حال به

 داشتم دوستش واقعا دلم ته هم هنوز که

  لرزوندیم رو قلبم ته اغوش نیا هم هنوز

 بودم عصباب   ارشیک از اما
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  عصباب   یلیخ

 پشتم زدن کرم یبرا هم االن حن   چون

  کرد مجبور منو

  .برد خوابم هیگر  با

  شدم داریب موهام نوازش با

 دم نور اتاق.نبود دورم ارشیک دست حصار از یخت   گهید

  داشت رو صبح

  دمیچرخ اروم

  بود شده اروم واقعا پشتم درد

  بود دهیکش دراز پهلو به کنارم ارشیک

  کردم نگاهش

 گفت و زد یمحو  لبخند

 زدم گندمدونیم -

 ؟ارویم االن -

  داد تکون رس
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  گفتم و دمیکش ق  یعم نفس

 ؟نکن   هارو کار اون باهام دوباره شهیم -

 داد تکون رس

 زد لب

 ...دمیم قول -

  دادم تکون رس

  سمتش دمیچرخ

  گفت و داد کنار موهامو

  ؟بخیسر یم منو -

  نه گفتم رس تکون با

  گفتم و بستم هامو چشم

 سوال نیا یبرا زوده یلیخ -

  نزدم حرف   گهید

  هنوز ومدیم خوابم

 دمیخواب دوباره
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  بود ده ساعت گهید شدم داریب

  نبود ارشیک

  یت   پا از ومدیم ایسوف یصدا

  کردم کارامو سیرسو  رفتم

  دردناک و بود نرم مقعدم

 ونت  ب اومدم

 زدم دوباره و کردم دایپ شبوید کرم

 ونت  ب مبر  مت  بگ مویگوش خواستم و شستم دستمو

 ستین میگوش دمید

 ختیر  دلم

 بودمو فرستاده میمر  یبرا که ب  باال بلند امیپ اون اخه

  بخونه ارشیک نداشتم دوست

  بود قتیحق ت   ع همه درسته

 اما

 کنم فیتعر  خودم منظر از نکهیا
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 بخونه ارشیک اونم

  بود یجور  هی برام

  بودم کرده هم اغراق کمی چون

  یت   پا رفتم نگران

خونه وت ارشیک   بود اشت  

 مبل همون رو ایسوف

  بود دورش کتاب کیل

  خوندیم قصه باباش برا داشت

  داد تکون دست برام دید منو دور از

 ؟بخوب   کتاب برام یخوایم ... تارا -

 دمیخند

 گفتم و ششیپ رفتم

  نه که چرا -

خونه تو از ارشیک   گفت آشت  

  بخور صبحانه اول ایب -
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 گفتم رشایک به کردن نگاه بدون

 ستمین گرسنه فعال ...امیم -

  ایسوف شیپ نشستم

  من به داد کتاب هی

 بخونم براش اومدم منم

  گفت عصن   ارشیک اما

 ! تارا -

 

#۲۴۰ 

  

  خوردم جا

  سمتش برگشتم سوایل

 ارشیک

  کامل شده دهیچ ت   م هی با

خونه تو   !بود ستادهیا اشت  
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 گفت آروم ایسوف

  کرده حاض   صبحانه برامون بابا -

  دمیکش قیعم نفس

 بست هاشو چشم ارشیک

 دیکش قیعم نفس اونم

  کنه آروم رو خودش خوادیم کردمیم حس

 وگفتم کردم بغل رو ایسوف

 میبخور  صبحانه پس میبر  هم با ایب -

  دیخند

 زدم لبخند منم

 دهینکش درد کم ایسوف

  باشه ارشیک و من دعوا شاهد حاال

 گفتم و گذاشتمش ت   م صندیل رو

  کرده چه ارشیک بابا یوا -

  دیخند ایسوف
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 نشستم خودمم

 ختیر  یچا رفت ارشیک

  اورد ت  ش هم ایسوف یبرا

 مینشست

 بود گذاشته چ   همه

  گذاشت برام داشتم دوست من ،کهعسیل مروین

  ! بود تازه هم نون حن  

 میخورد صبحانه هم با سکوت تو

  خورد کمی هم ایسوف

  دیخندیم وقن   گرفتیم درد شکمش

 گفتم و کردم نگاه ارشیک به

 بشه االن از ... پوست متخصص هی شیپ میبر  -

  بمونه کمت   جاش که زد یت   ،چکریم

  وگفت داد تکون رس ارشیک

 مت  گیم نوبت -

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  بود کنارش شیگوش

 گفتم عی    رس 

 ؟ توئه شیپ من گویسر  -

  کرد مکث

 منو گویسر  شلوارش بیج تو د،ازیکش یا کالفه نفس

  وگفت اورد ونت  ب

  ! خوندم میمر  به امتویپ ...شبید بخاطر دیببخش -

 دمیگز  لب

 گفتم و گرفتم مویگوش

  یخوندیم دینبا -

 نگفت یت   چ

  نزدم حرف   گهید منم

  تخت رو بردم رو ایسوف

 شدم خوندن قصه مشغول

 ادیم هت  گیم نهار . دانشگاه رس هی بره دیبا گفت ارشیک
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  اورد مامان هست نهار گفتم

 ادیب زود فقط

 ونت  ب رفت و گفت یا باشه

 میمر  به زدم زنگ رفت تا

 زنگ خودش است جلسه تو گفت نداد جواب میمر  اما

  نهت   م

 بودم رسگرم ایسوف با

 .دادم رو داروش

 برد خوابش نشده ۱ بودو اور خواب

  دمیکش دراز ایسوف کنار منم

  کشهیم دست باسنمو داره کیس کردم حس خواب تو

 دمیپر  خواب از شبید اتفاقات یاور  ادی با

 نبود کیس اما

  بود برده خوابم بود قهیدق ده فقط

  شدم بلند
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 کردم درست دمنوش هی خودم برا رفتم

 بودم گرفته ایفوب

 رابطه قبل مثل ارشیک با تونمیم حاال اصال دونمینم

  باشم؟ داشته

 ت   م پشت نشستم

 خورد زنگ میگوش که ت   م رو گذاشتم رسمو

 نشه داریب ایسوف نکهیا یبرا

  دادم جواب عی    رس 

 بود میمر 

  الو گفتم تا

  گفت آروم میمر 

 خوامیم .نهت   م حرف محسن با داره .نجاستیا ارشیک -

 یبشنو  خودت

 

#۲۴۱ 
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  گفتم عی    رس 

  بشنوم خوامینم من -

 بشم تر آگاه ارشیک حال به باز من خواستمینم

  !کنم مراعات بخوام شت  یب یه و

  گهید بود بس

 امیب کوتاه انقدر تمنداش دوست من

  اما

  بود نمونده من جواب منتظر میمر 

  خودش یصدا یجا به چون

 اومد محسن و ارشیک دور نسبتا یصدا

 گفت محسن

ان رو یت   چ ت   چن توب  ینم تو -  قابل اشتبایه هر !کن   جت 

ان  ستین جت 

  دمیکش قیعم نفس
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  گفتیم درست داشت قایدق محسن

  عدب ،بزب   خواسن   یگند هر شهینم
 

ان بیک   کنمیم جت 

  بزب   دینبا هارو گند بعض  

انش یبرا رایه چیه چون   …ستین جت 

  گفت کالفه ارشیک

  تاراست ت  تقص که گفتم خدا به... محسن -

 شد گرد چشمم

  بزنم داد گویسر  تو از داشتم دوست

  !من؟ ت  تقص

 یم بعد ،داشن   رابطه من با زور به تو قایدق
 

 ت  تقص یک

 !منه؟

 نه گهیم بهش االن حسنم کردم فکر

 من یناباور  کمال در اما

 گفت هم محسن

  ... دارم قبول ...دونمیم -
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  کرد مکث

  نبودم مقرص من بزنم غیج بودم اماده

 دیمقرص  شماها همه

  میمر  و تو حن  

  گفت محسن اما

  ! میکن خراب آدم هامون بعض   ها آدم ما -

  کرد مکث

  ؟! کن خراب آدم

  داد ادامه محسن

 لیتبد رو انمونیاطراف اضافه و جا ب   خوب   با که ب  ما -

  میکنیم یبد آدم به

  کرد مکث

 گفت ارشیک

 بود صبور شهیهم. اومد کوتاه شهیهم بس از تارا -

 ماه دو نیا تو من. گذشت خودش از من بخاطر شهیهم.

  ! گذرهیم شهیهم که دمید دخت   هی
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  ختیر  ناخوداگاه اشکم

  گفت ارشیک

 خود ، من مادر ، خودش مادر ، دیبخشیم رو همه تارا -

 که ، بگذره که ازش بخوام نکهیا از قبل حن  ... من

  بود دهیبخش و بود گذشته تارا ، ببخشه

  بود تلخ دهنم

 راه به اشکم

 چون

  بود قتیحق ت   ع ارشیک حرف

  محسن حرف و

  من

  بودم کن خراب جا،آدمیب گذشت و محبت همه نیا با

  زدم لب بغض با

 انقدر چرا ارشیک ...باشه ... بودم کن خراب آدم من -

 ؟ شد خراب زود

  گفت آروم میمر 
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 ... تارا -

  نداد ادامه اما

  گفت که مجدد اومد صداش ارشیک چون

 یم خودت با االن دونمیم ... محسن -
 

 ب   خدا بنده اون یک

 کن باور اما ... یشد هار انقدر چرا تو ... مهربون و زبون

 رسم از فکر نیا لحظه هی باورکن .بودن خودم دست

  بود جنون انگار و گذشت

  کرد مکث

  گفت محسن

 دوب  یم خودت خوبه -

  گفت ارشیک

 عمق دونمیم و زدم گند دونمیم شهیهم بدبختانه ... اره -

 . چقدره گندم

  کرد مکنر 

  گفت قبل از تر نگران

 ؟چ   شه زده من با رابطه از اگه -
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#۲۴۲ 

 

 ختیر  دلم

  داشتم خودمم انگار که هیحس نیا

  بده جواب محسن تا دمینکش نفس

  کنه معجزه خوادیم محسن حرف انگار

  گفت بالخره محسن

 دوست مدت هی تا مسلما ...بایسر  اتفاق نیا اماده دیبا -

  ، بزب   دست بهش نداره

  کرد مکث

 دمیکش ت   ه

 گرفت شدت اشکم

 بود تیواقع

 باشم داشته سکس ارشیک با نداشتم دوست
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  طرف   از اما

 باشم باهاش که داشتم دوست

  بود حس نیبدتر 

  گفت محسن

 و یدار  دوستش که کیس ... سخته چقدر ... دوب  یم -

  ارشیک کنه کارو نیا باهات یدار  اعتماد بهش

 زدم هق

 بزنم داد برم داشتم دوست

 گفت ؟محسن وحشتناکه چقدر دوب  یم ! دوب  یم ! اره -

 فقط من  . شه شت  یب وجدانت ابعذ گمینم نارویا من -

  تارا شیپ ینر  توقع با که گمیم دارم

 گفت عصن   ارشیک

  اما -

  گفت و توحرفش دیپر  محسن

 تر خراب دخت   اون حال باورکن ... کن باور ... نداره اما -

  . تصورته از
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  کردم پاک رو اشکم

  گفت ارشیک

 خدا به محسن ستمین نفهم ... دمید خودم ...دونمیم -

  ... اما فهممیم

  گفت و حرفش تو دیپر  باز محسن

 و بده زمان بهش ... نداره اما گهید .. مرد نداره اما گهید -

  ! نرو سمتش

  گفت تیعصبان با ارشیک

 بهم نکنم لمسش ...نرم سمتش تونمینم ... تونمینم -

 رسمو دارم دوست کنهیم نگاهم یاونجور  وقن    ... زمیت  م

   .کنم منفجر

 ردک مکث

  گفت تر شایک

  نکهیا نه کن   کمکم نجایا امدم ... محسن  -
 

 رایه بیک

 ! ستین

  گفت محسن
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 ! دارم دوستت ، قیمیرف ، من   کننده مراجعه ... ارشیک -

 . بده زمان بهش پس یدار  دوستش انقدر اگر کن باور اما

 . کنار بزار رو تیخودخواه

 شد سکوت

 نزد حرف چکسیه

 شد قطع کردم فکر

  گفت ارشیک وهی اما

 ... پس... باشه -

 گفت مجدد و کرد مکث

 باهاش شه خوب حالش تارا تا من که بده ب  دارو هی پس -

  مت  بم

 .خوردم جا

 مثل مرد هی اونم مرد هی کنم باور تونستمینم اصال من

 ارشیک

  یجد ظاهر اون با

  اخالق اون با
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 بشه کیس عاشق

 حد نیا در اونم

  باشم من کس اون و

  ؟من اخه

  نداره یاگر  و اما چیه ادیم عشق واقعا

 قانونه ب   یلیخ انگار عشق

  گفت و دیخند محسن

 تشیاذ چرا پس ، هسن   اش وونهید انقدر ... لعنن   آخه -

  یکرد

  کرد سکوت ارشیک

  گفت و کرد جا به جا رو گویسر  میمر 

 بهت بگم دونستمیم ... تارا یدیشن کاف   حد به کنم فکر -

 . کن  ینم باور

 اره زدم لب

  گفت میمر 
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 هم عاشقته که ارشیک حن   حقت از یادیز  گذشت    با -

 . کنهیم استفاده سو ازت

  گفتم و خوردم بغضمو

 آره -

  گفت و دیخند میمر 

  ارنیب رست ب  بال چه ممکنه هیبق ت   بب پس -

 گفتم اروم

  بود تر بد ارشیک یبال اما -

  گفت و دیخند

  نداره ازار انتظار داره شدوست که کیس از ادم چون اره -

  زدم لب

  کنه چکار خوادیم -

 گفت و دیکش ایه میمر 

 اما کنه ارومش کنهیم سیع محسن واقعا دونمینم -

 دیت  بگ میتصم هم با دیبا که دییشما نیا تیدرنها
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 گفتم نگران

 ؟چ   میتصم -

 گفت مهربون میمر 

ک اشتباه نیا بخاطر نکهیا میتصم -  دیخوایم حاال ، مشت 

 دیبد ادامه چطور و دیکن یت  تغ طورچ

ک استباه لفظ  .بود دردناک مشت 

 بودم گرفته قرار ظلم مورد من وقن   اونم

  بود درست متاسفانه اما

 گفتم آروم

 شدم اروم مامانم خونه برم مدت هی من ستین بهت   -

 برگردم؟

 

#۲۴۳ 

  

 داد جواب میمر 
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 ،یبر  یخوایم اگر اما ،دوب  یم صالح خودت جور هر -

 برو بعد بگو بهش ادیب ارشیک سایوا

  باشه گفتم لب ریز 

 کردم قطع و کردم تشکر

 داشت حرف باز انگار میمر 

 .بود لیتکم تمیظرف من اما

 دمیکش دراز ایسوف کناررفتم نخورده، رو نوش دم

 دمیخواب و خودم رو دمیکش پتو

 شدم داریب موهام نوازش با

 کردیم نوازش موهامو داشت ایسوف

  بودم دهیخواب بود شده تساع هی

 شدم بلند و دمیبوس رو کوچولوش دست

  اوردم دمنوش و وهیم کمی براش

  دمیکش نقایسر  کمی باهاش

  میکرد یباز  هاش یباز  اسباب با باال میرفت
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  نبود ارشیک از یخت   همچنان اما

  کردم گرم گهید ۳ ساعت رو نهار

  میخورد ایسوف با

  میکرد یباز  گهید کمی

  کجاست ارشیک که بودم دهش کالفه

  بزنم زنگ بهش نداشتم دوست

 ایسوف برا گذاشتم کارتون

 نشستم کنارش خودم

 تلگرام رفتم

 کردم رسگرم خودمو چت و رمان با کمی

  بود ۶ کینزد ساعت

  دادم رو ایسوف یها دارو

  خچالی تو گذاشتم رو غذا باف  

  کردم احوال و حال تلفن   مامان با

  نبود ارشیک از یخت   همچنان اما
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 دادم امیپ میمر  به گهید

  بود؟ شما شیپ چند ساعت تا ارشیک -

  گفت میمر 

سمیم محسن از . دونمینم -   ؟ چطور .ت 

  هنوز خونه ومدهین -

 ت   نم زنگ بهش چرا -
  ؟! ب 

  نوشتم براش

 ندارم باهاشو زدن حرف حس -

  نگفت یت   چ میمر 

  داد جیمس تا گذشت

  االن ادیم داره. دالرا ختم لسمج بود رفته ارشیک -

 دیچیپ دلم

 مریس نوشتم فقط

  بود شده خی تنم

  ایسوف شیپ رفتم برداشتم الیپف و وهیم کمی
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  انداختم خودم دور پتو

 شدیم بد حالم کردمیم فکر مرگ به

 مادر کی مرگ

 شد مادر سن،ب   نیا تو که یا بچه و

 بود اومده درد به یلیخ دلم

  ختیر  اشکم کمی

 قبل مثل هن اما

  کنم هیگر  تونستمیم خودم یبرا شت  یب حاال

 واقعا بود محسن با حق

  میهست خرابکن آدم هامون یلیخ خودمون ما

  میکنیم رو رو،پر هیبق ادیز  گذشت و محبت با

 میکرد خراب ادمو اون هم بعد

 !میکشیم عذاب خودمون هم

  اومد خونه در یصدا که بودم ها فکر نیا تو

  در متس برنگشتم اما
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 گفت بلند ارشیک

 سالم -

  گفت و برگشت ایسوف

 ب  بابا سالم -

 سمتش نگشتم بر من اما

  گفت ارشیک

م سالم -   !تارا سالم... دخت 

  نگشتم باز،بر من اما

  گفت ارشیک

  !تارا؟ -

  گفت ایسوف و نگشتم بر

 ؟یقهر  بابام با -

 

#۲۴۴ 
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  کردم نگاه ایسوف سوال از پر صورت به

 زمیعز  نه گفتمیم دیبا عمال

 کردمیم سالم باباش به

 شده چ   بفهمه ذاشتمینم و

  باشم ینجور یا خواستمینم گهید اما

 گفتم و کردم نوازش رو ایسوف ،گونهت   هم یبرا

 باهاش ندارم دوست ...کرده ناراحت منو ب  بابا ...آره -

  بزنم حرف

  داد تکون رس ایسوف

  گفت و کرد نوازش رو من گونه ، من مثل

 ؟کن  یم آشن    -

  گفتم و دادم تکون رس

  ! ارهیب در دلم از وقن   آره -

 گفتم و ما رو به رو اومد ارشیک

انرو اشتباهش و -   !کنه جت 

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گفت ارشیک

ان فرصت من به تو -   !یدینم جت 

  گفتم و کردم نگاهش

ان فرصت عن  ی خودش ! نجامیا هنوز نکهیهم -  دادم جت 

  ! ستین وانمت در نیا از شت  یب اما !

  کرد نگاهم قیدق

  گرفتم ازش رو نگاهم اخم با منم

 گفتم و روبرداشتم ایسوف نقایسر  دفت  

  بکشم نقایسر  برات ایب -

  داد تکون رس ایسوف

 ستادیا کمی ارشیک

 میرسگرم ما دید اما

 میکنینم نگاهشم

 رفت

  کردیم خنک دلمو ت   هم
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 کردمیم ابراز مویناراحت داشتم بالخره

  اومد بعد گرفت دوش باال فتر  ارشیک

  خورد و کرد گرم رو غذا رفت خودش

  گفتم من و نشست شمونیپ اومد

احت برم من ا،یسوف شیپ هسن   که حاال -   کنم است 

  داد تکون رس

  باال رفتم منم

 بستم اتاق در

  کنم قفل خواستم

 و است بسته در نهیبب ادیب یت   پا از اگر گفتم خودم با اما

ام بودنش تهبس به بخواد  که نشه مزاحمم و بزاره احت 

  هت  م و شهینم

 اگر حن   .کنم باز کنهیم مجبورم و ادیم که نخواد اگر اما

  باشه قفل

  خودهیب کردن قفل پس

  دمیکش دراز
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  بودم حال ب   کمی

 ودهیپر  بخاطره زدم حدس اما

  دمیخواب و خوردم مسکن

 اومد ارشیک کردم حس یدار یب و خواب تو

  دکر  بغلم

 دیخواب و نکرد یکار  اما

  رفت کردم حس هم صبح

 نشدم بلند اما

  شدم داریب که بود نایا ده و دمیخواب دوباره

 ست   ین دمید یت   پا رفتم

  ارشیک نه

  ایسوف نه

 ختیر  دلم

 ارشیک گویسر  به زدم زنگ

 خورد زنگ اوپن رو شیگوش دمید
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  اما

 من جز نبود خونه تو کیس

 کردم چک هم اطیح

  نبود هم ارشیک ت   ماش

 باشم اروم کردم سیع.کنم چکار دیبا دونستمینم

 . بود شده تند و ت   سنگ هام نفس اما

 شمیم دارم عصن   حمله دچار کردم حس

  کنم آروم خودمو تا  دمیکش دراز کاناپه رو

 شد اهیس جا همه اما

 

#۲۴۵ 

 

  دمیپر  جا از صورتم یسیخ حس با

 گفتم ت   ه

 گرفتم نفس
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  بود شستهن پام کنار ارشیک

 گفت نگران

  ؟خوب  ...آروم -

 گفتم افتضاچ لکنت با و قلبم رو گذاشتم دستمو

  یبووووووووود ککککککککجا -

 بودم نشده ینجور یا بود وقت یلیخ

 نبودم لکنت ب   چوقتیه درسته

  حد نیا در اما
 

 بود ماه کی از شت  یب رو زبونم گرفتیک

  بود نکرده تجربه

 و داد کنار صورتم جلو از سمویخ یموها نگران ارشیک

  گفت

 گفتم بهت صبح .چکاپ بردم رو ایسوف -

 بودم خواب من اما -

  باشه گفن   تو اما -

 گفتم کالفه
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   براااااام چرررررا -

 گفتم وگرفتم نفس عصن  

  ! نننننننوشن   ادداشتی برام چرا -

  گفت و زد جوب   ب   لبخند ارشیک

 بودم گذاشته جا مویگوش . زدم خچالی در رو نوشتم -

  بزنم هم زنگ بهت خواستمیم وگرنه

 دادم تکون رس

 گشت ایسوف دنبال نگاهم

  بود خواب کاناپه رو

 گفتم نگران

 خوبه؟ ایسوف -

  گفت دادو تکون رس

  کرد دالرا ادی باز اما آره، -

  میکرد سکوت دو هر

  گفتم آروم
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  ؟ بود چطور ختم روزید -

  گفت و زد پوزخند

 . داخل رفتم رس هی فقط بودم ونت  ب همش من -

  یت  نم کردم فکر -

  شه راحت المیخ رفتم اما ...برم خواستمینم -

 ؟ !نزدن حرف بهت مادرش و پدر -

 گفت و دیخند متاسف ارشیک

  !اومد بچمون قاتل گفت    جمع جلو چرا -

  کردم نگاه ارشیک به هنگ

  گفت و داد تکون یرس 

 . ونت  ب برگشتم ممن . کردن جمعشون الشونیفام -

  دادم تکون رس

  بزنم نداشتم حرف  

  گفت ارشیک

 شه عوض مونیروح سفر میبر  ایسوف با ایب ... تارا -
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خونه رفتم و گرفتم نفس  آشت  

بت خودم برا   کردم درست عسل رسر

 خوردم نفس هی و نشستم

 رو،گذاشت بود اورده مامان که ب  غذا ظرف هم ارشیک

 شه گرم تا گاز رو

  گفت و ومجل نشست

  ه؟یچ نظرت -

 کردم نگاهش

  بود خسته صورتش

  شهیهم از تر خسته

 گفتم و دمینکش عقب اما

 ! ارشیک سفر هت  نم آدم کرده جراچ تازه که یا بچه با -

 نوع از اونم ندارم کیکوچ بچه با سفر تجربه اصال من

 . نکن هم فکر فعال بهش ض،پسیمر 

 گفت و روندخا رو ابروهاش کالفه و بست رو چشماش

  میکن چکار بده شنهادیپ هی خودت پس -
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  بگم نویا اومد نیم دلم

  گفتم اما

 دمیم حیترج خودم مورد در اما ... دونمینم شما مورد در -

برم تنها خودم و خونه تو بگذارم رو سوف   و ،تو روز دو

  !مامانم خونه

  برداشت دستشو ارشیک

 کرد نگاهم سوایل

 هینامرد کارم دونستمیم

 بذارم تنهاش که

وع رو ینامرد اول اون اما  کرد رسر

 هم تو رفت ارشیک اخم

 نشون آروم و لکسیر  داشت سیع انگار که حالن   با اما

 گفت بده

 هم ما از یکی حداقل ... برو باشه ... روزه دو حد در اگر -

 !خوبه یلیبرسه،خ ارامش به
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#۲۴۶ 

  

  بگه نویا نداشتم انتظار واقعا

 میردک نگاه هم به

  گفتم و دادم تکون رس مردد

  مریس -

 شدم بلند

 گفتم و بودم رسدرگم

 مت  م االن من پس -

 کردم تند پا

  کردم عوض رو لباسم باال رفتم بشم مونیپش نکهیا قبل

  تختمون رو بود افتاده افتاب

  بود گریم و دنج حال هی اتاق

  رفت    یجا داشتم دوست

  پتو ریز  برم
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  کردم مقاومت اما

  یت   پا رفتم و برداشتم لباس دست چند

  بود دهیکش دراز ایسوف کنار ارشیک

  گفت و کرد نگاهم

مت شد داریب ایسوف سایوا -   بت 

  نه گفتم رس تکون با

  گفتم و در سمت رفتم

  مت  م تاکیس با -

 شه بلند خواست ارشیک

 برم رفت    یجا و شم مونیپش بخوام نکهیا از زودتر اما

  ونت  ب بدم،زدم لم ارشیک  سمت

 تارا یشد وونهید

  ناراحن   ازش تو

 شدم رد دو با اطیح از

  ابونیخ رس رفتم تند قدم با و ونت  ب زدم خونه از
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  ناراحتم ارشیک از من

  امیب کوتاه خوامینم و

 گرفتم تاکیس

  خونه رفتم

 نبود مامان

  داشتم دیکل

 باال رفتم

  تختم یرو  پتو ریز  رفتم کردم عوض لباس

  اما

  بود گرفته و رسد اتاقم

  بود سفت انگار تختم

 داشت نم انگار پتوم

  بود خفه انگار خونه یهوا کل اصال

  پتو ریز  برم رسمو

 ام خونه دادم جیمس مامان به
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 دمیخواب هیگر  با

  کرد دارمیب اومد مامان

 شد شوکه متورمم یها چشم دنید با

 گرفته دلم فقط خوبم گفتم بهش

 نشد راض  

 ارشیک به زد زنگ

 کمی خونه ادیب گفت فقط نشده یت   چ گفت اونم

احت  کنه است 

 خوردم شام کمی.بودم شده خسته مامان یها سوال از

 دمیخواب قرص با

 بودم ارشیک و ایسوف فکر تو مدام

  بود شده تنگ ایسوف برا دلم

 دمیخواب ظهر تا بعد روز

  بود عذاب نبود که خواب

  گرفتم دوش رفتم
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  انیم عرص نایا ترانه و ترمه گفت مامان

 نداشتم اصال اونارو حوصله

  بزنم ته از موهامو داشتم دوست

 برداشتم چ  یق حن  

 گرفتم خودمو جلو اما

  بود نزده زنگ بهم ارشیک

 دادم امیپ نه زدم زنگ نه منم

 داد امیپ بود ۳ ساعت اما

 از مامان مثل هم تارا گهیم .هت  گیم رساغتو ایسوف -

  !؟ رفت شمونیپ

 زد شیآت لمد

  بمونم من بزاره بود قرار

 بود سخت برام واقعا حرفش نیا اما

 دمیپوش لباس زود

  گفت مامان
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 ها بچه انیم االن کجا؟-

 ونت  بزدم نموندم من اما

  بمونم تونستمینم نجایا گهید

  برام نجایا نداشت خونه حس

 داشت غربت حس

  نداشتم رو هیبق و مامان سوال حوصله

  و هیبق از شهیهم بودم دور

  بودم شده تر دور

 گرفتم تاکیس

 خونه برگشتم

 نداد جواب کیس رو در ... زدم زنگ هرچ   اما

  بردارم دیکل بود رفته ادمی

 اوردم ونت  ب مویگوش

  ارشیک زدم زنگ

  گفت یا گرفته یصدا با
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  ؟! جانم -

  درم جلو من -

  دیپر  انگار هوی

  گفت یجد یصدا با

 خونه؟ در ؟چ   -

 گفتم شایک

  ؟کن  یم باز در .ندارم دیکل کجا؟ در پس -

 کرد قطع و سایوا گفت ارشیک

 

#۲۴۷ 

  

  فونیا به و در به کردم نگاه هنگ

 کردیم چکار داشت قایدق

 شد چ  

  بود گرفته چرا صداش
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  بود خونه کیس نکنه

  خونه اورده زن هی نکنه

 رسم تو بود چ   افکار نیا دونمینم

  نبود خودم دست اما

  دیچرخیم ذهنم تو ههم

 کردیم ترم نگران و مصظرب

  شد باز در قهیدق ۵ بعد

  خونه سمت رفتم عصباب  

  درجلو اوند ارشیک

  بود پاش شلوارک هی فقط

 گفتم عصباب  

  داشن   نگه در پشت منو چرا -

  میشد رد جلوش از

  در حلو اومد شلوارک با رسما اون تو

  شدیم پخش حرارت انگار بدنش از اما
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 شدم رد که بود نداده جواب هنوز ارشیک 

  بود خواب یت   پا ایسوف

 باال کردم تند پا

 مت  بگ ویکس مچ خواستمیم انگار

 اتاقمون رفتم

  بود باز سیرسو  در

 کردم باز رو در خشم با

 گرم و بود پر مهین وان

  نبود حمام تو کیس

 ... جز

  من تاپ

  بود وان تو  بودم کرده عوض رفت    قبل که من تاپ

شیک یصدا   گفت که اومد رسم پشت از ت 

 امیب بپوشم کنم خشک تا بودم وان تو چون شد رید -

  دیکش طول یت   پا
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  سمتش برگشتم

  گفت آروم

  شد تنگ تنت بود برا دلم که نهیا یبرا تاپتم -

منده   شدم رسر

  جلو رفتم

 کردم بغلش

 گفتم و داغش سبنه رو گذاشتم رسکو

  شد تنگ برات دلم منم -

  شد محکم دورم دستش

  گفت و گرفت نفس موهامو

  نفره؟ دو وان -

  نه گفتمیم دیبا

  نه .نه

 بزب   دست بهم شهینم فعال

 دمینم اجازه نه
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  بود ها جواب نیا منطق

  ناراحتم هنوز که من  

ان هنوز که اریسر یک و   نکرده جت 

  اما

  داد جواب منطقم از زودتر قلبم

 زدم لب

  آره

 بود منتظر انگار ارشیک

  کرد ازار دستشو دور حصار

  شد خم

 گفت و دیبوس رو گردنم یگود

  ... مریس -

  داخل برد کمرم رو از دستشو

  کرد لمس رو باسنم تا اما

  اراده ب  
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 شدم جدا ازش و عقب دادم هولش

  کرد نگاهم سوایل

 رفتم عقب فقط

  نبود خودم دقت

  زدم لب

 لمس باسنمو ارمند دوست ... میت  بگ دوش فقط شهیم -

  کن  

 داد تکون رس ارشیک

  نکردم نگاه هاش چشم به اما

  حمام داخل رفتم زود

  اومد هم ارشیک

 شدم مونیپش حمام در شدن بسته با اما

  تارا کن  یم چکار یدار 

 یسر  لخت

 ارشیک جلو
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 نکنه؟ یکار  بعد

  ؟ شهیم مگه اخه

 شد لخت کامل ارشیک

 است آماده و ض  حا چقدر آلتش که دمید و وان تو رفت

! 

 

#۲۴۸ 

  

 !نکنه یکار  حال نیا تو ارشیک نداشت امکان

  تارا یخواینم رابطه اگر پس

  ونت  ب برو

  !بموب   نکهیا نه

  بستم رو هام چشم

  دمیکش قیعم نفس

  دروغ توب  ینم که خودت به
 

 بیک
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  داغه پات ت   ب

 شهیم سیخ داره

  یخوایم پس

یسیم اما   ت 

 کردم باز هامو چشم

  بود من به هت  خ ارشیک

  گفتم و زدم جوب   ب   لبخند

سمیم -   ت 

 دیپر  باال ابروهاش

  گفتم و مجدد گرفتم نفس

 اما میباش داشته رابطه خوامیم ... شتیپ امیب خوامیم -

سمیم  .ت 

  موهاش تو برد دست ارشیک

  گفت کالفه

ف قول ... تارا نکنم تتیاذ دمیم قول -   رسر
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ف ب   ارشیک دونستمیم  ستین رسر

  شدن لخت به فتت  نم دلم و دست اما

  وان لبه به داد هیتک رو رسش

  گفت و بست رو هاش چشم

  نذار فشار تحت خودتو…تارا برو -

  بود ارشیک با حق

 فتمت  م دیبا

 تونستمینم اما

 باشم بغلش تو داشتم دوست

 آب از که اش نهیس قسمت اون رو قایدق بذارم رو رسم

  ونهت  ب

  شه دهیکش بدنم به بدنش و

  اما

سیم  دمیت 

 دادم فشار هم به رو دندونام حرص با
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 کردم نگاه نهیا تو خودم به

  ! بسه فقط ... گهید بسه

  با و رسعت به و دمیچرخ
 

  شدم لخت کالفیک

 کردم نگاه نهیا به نه

  خودم بدن به نه

  بود بسته هنوز چشماش که ارشیک سمت رفتم میمستق

  شدم وان وارد

  کرد باز رو چشمش تعجب با

 هوم یصدا با آهم و آلتش رونشستم قایدق من اما

  شد بیترک ارشیک

 به دادم هیتک رسمو و فتمین من تا گرفت کمرمو عی    رس 

  اش شونه

  بودم داده شوک بدنم به

 ت   سنگ شوک هی

  بودم بهت   حاال اما
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  تر آروم و بهت  

 گرفتم نفس

 عقب بردم رسمو

 کردم نگاه ارشیک به

 دت   م قبر  هاش چشم

  گفت و کرد جا به جا خودش رو کیم کمرمو

  یکرد زمیسوپرا -

 ارشیک شونه رو گذاشتم رسمو دوباره

 کردم زمزمه گوشش تو

  ترس دل به بزنم گرفتم ادی تو از -

  گفت و شد قفل دورم دستش

  دهینم جواب خوب شهیهم البته -

 کرد یت   پا و باال خودش رو نرم منو

  دمیبوس رو گردنش

  بگم داشتم تدوس
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  داده جواب نباریا اما

  شدیم بدنم وارد که لذب   حجم از ویل

  بودم ساکت

 شدیم بلند که بود هام ناله فقط

  دمیرس اوج به انتظارم از زودتر

 کرد خایل داخلم خودشو هم ارشیک

  میموند حال همون تو

  مینخورد تکون چکدومیانتظارم،ه از شت  یب یلیخ

 کردیم نوازش کمرمو ارشیک

  فتت  نم تر یت   پا دستش اما

  دیبوس رو ام گونه

  گفت که بردم عقب کیم رو رسم

  ه؟یک ودتیپر  -

  گفتم و دمیکش عقب ارشیک رو از خودمو

  توم خن  یر  هم باز -
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  شدم بلند من و داد تکون رس

  گفت ارشیک

  ... کهینزد ودتیپر  گفن   چون -

  وگفتم دادم تکون رس

 ! شدمیم امروز دیبا -

 

#۲۴۹ 

 

  دمیچرخ وان تو

  نشستم ارشیک یپا ت   ب گهید سمت

  دمیپرس و کرد نگاه من به لحظه چند

  ؟!دهینم جواب شهیهم گفن   چرا -

  گفت و زد تلچ   لبخند

م ت   ب از رو ترست هوی بزار گفتم هم شب اون -  اما . بت 

 ! جهینت شد چ  

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  هم تو رفت صورتم

  کنم یآور  ادی نداشتم دوست رو شب اون من واقعا

  اهیس و بود شوم

  گفتم و شدم بلند وان تو از

  مت  بگ دوش من -

 نزد حرف   ارشیک

  بود من رو نگاهش

  دوش ریز  رفتم

  نبود ونت   م حالم

  بود گرفته درد دلم

  ارشیک به کردم پشت

  کنه تمیاذ کمت   نگاهش دیشا

  گفت هوی اما

 ... تارا -

  سمتش برگشتم سوایل
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  گفت و کرد شارها یت   پا به رس با

  یشد ودیپر  -

 کردم نگاه یت   پا به

 ... لعنن  

 یت   پ فتت  م داشت پام از خون

 دمیچرخ و گفتم ت   ه

  گفت عی    رس  ارشیک

  ارمیب پد برات برم -

 دادم تکون رس

 ونت  ب اومد وان تو از ارشیک

 عقب رفتم

  گرفت دوش عی    رس  و دوش ریز  رفت ارشیک

  ونت  ب رفت دیپوش حوله

  شستم خودمو شدو  ریز  منم
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 اورده دمید ارهیب شورت برام گفتم بهش اومد پد با ارشیک

بت هی .   بود اورده هم عسل رسر

  داشتم ازین واقعا

 کردم تشکر

بت دوش ریز    خوردم رو رسر

 . ونت  ب اومدم دم،یکش آب خودمو

  بپوشم لباس بعد کنم جمع موهامو کرد کمک ارشیک

 . بخوابم گفت و اورد گرم اب سهیک برام ونت  ب میاومد

  نشه داریب ایسوف که یت   پا رفت خودش

 داشت توجه و دیست  م بهم هم قبال

 حد نیا در نه اما

  . داشتم دوست رو شیدگیرس و توجه نیا هم

 که هیگند بخاطر کردمیم فکر شدم،وقن  یم ت   غمگ هم

  .زده

  دمیخواب کمی

 شدم  داریب صورتم رو بوسه با
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  بود ایسوف

  بود شستهن ارشیک هم پشتش

  گفت و دیبوس صورتمو دوباره ایسوف

  میبخور  شام هم با یایم -

  گفت و زد یلبخند ارشیک

 نکرد صت   گهید نیا از شت  یب -

 دمیخند

  دمیبوس رو ایسوف

  وگفتم تخت رو نشستم

  ! گشنمه منم میبر  -

 شد بلند و زد لبخند ارشیک

 دیخند ذوق با ایسوف

  گفت ارشیک که یت   پا میبر  شدم بلند منم

 !نجایا انیم گفت    گهید ساعت هی نایا بابا -

 گفتم شوکه
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  ؟ چرا ؟ امشب -

  گفت و نکرد نگاهم ارشیک

 واال بگم چ   -

  گفتم مشکوک

  ؟ انیم زده رس دارن هوی چرا خب ؟چ   عن  ی -

  گفت و دیکش ق  یعم نفس

 !!! انیب قراره دالرا مادر و پدر با -

 

#۲۵۰ 

  

  ها عوض   اون با کشم،ب ادیفر  خواستیم دلم

ل خودمو اما  گفتم و کردم کنت 

 بودن؟ شده آزاد قهیوث با -

  گفت و زد پوزخند ارشیک

  براشون کرده ب  کارا هی داشت    اشنا ... بابا نه -

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 گفتم و کردم پوف  

  نجا؟یا انیم دارن چرا -

  گفت و کرد اشاره ایسوف به چشم با ارشیک

  ننشیبب خوانیم ...کت    صحبت موردش در -

 گفتم و هم تو رفت اخمم

ن بخوان زور به رو بچه باز ! عمرا -   بت 

  من سمت برگشت ترس با ایسوف

  گفت و کرد اخم ارشیک

  جلوش نگو -

  من بغل اومد ترس با ایسوف

  ترسوندم رو بچه شدم ناراحت

  نبود خودم دست اما

  ت   م پشت مینشست بغلم ایسوف با من

  آورد رو شام ارشیک

  بود ن  یزم بیس و شایم
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 شد ت  س خورد،گفت کم یلیخ ایسوف

 ادین فشار اصال بود گفته دکت   چون

  مینکرد اضار هم ما

  کردم عوض رو ایسوف و خودم لباس شام بعد

 گفتم ارشیک به رو

 ؟ جلو،بده امین من -

  گفت ارشیک

  ترم آروم من یایب اما ستین بد -

 دمیکش ق  یعم نفس

  بودم یبد رایه دو

 خودم راحن   سمت هی

  ارشیک راحن   سمت هی

 گفتم ت   هم یبرا

  ! پس امیم تر رید -

  داد تکون رس
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  اش کاناپه رو نشوندم رو ایسوف

  گذاشتم وهیم و تبلت براش

 گذاشتم کنارش هم یباز  اسباب

  اورد وهیم ارشیک

  داد دم هم یچا

  میگذاشت هم شدسن  یپ

  زدن زنگ که نمیبش خواستم

  اومدن گفت و ادد جواب ارشیک

 برم خواستم اول

  ایسوف کنار ستادمیا بعد اما

سیم واقعا   بذارم تنها رو ایسوف دمیت 

  گفتم ارشیک به نگران

 بزنن حرف جلوش خواست    اون مورد در باشه، حواست -

  !ینذار 

  بود دالرا منظورم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  داد تکون رس ارشیک

  کرد باز رو در

  داخل اومدن دالرا برادر و مادر و پدر و مادرش و پدر

 دیجوشیم رسکه و ت  س مثل دلم

  شدن وارد و باال اومدن ها پله از

  داشت    اهیس لباس همه

  کردن کیعل سالم ارشیک با رسد

  دادن تکون رس انداخت    گذرا نگاه من به

  تو اومدن هم ارشیک پدر مادر

  میکرد احوال سالم

  مینشست همه

 ایسوف به هت  خ دالرا مادر

  ؟خوب   ...ایسوف سالم -

 محکم رو عروسکش کرده اخم دمیکردم،د نگاه ایسوف به

 کرده بغل
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  سمتم برگشت کرد حس که منو نگاه

  گفت و کرد دراز رو دستش

  نمیبش تو بغل -

  دادم تکون رس

 کردم بغلش

  نشست من یپا رو

  گفت عمو

 دهید داغ خانواده نیا مطلب اصل رس برم تعارف بدون -

 یاقا ... خت   هینکردن باور ... میدید داغ همه ... است

  ...ت  بگ پس تتویشکا ایب گفت ... کرد صحبت من با اقدم

  بود کرده اخم ایسوف رفتار از دالرا مادر

  بود ت   زم به هت  خ اما پدرش

  گفت برادرش

  ... بودن شوکه لحظات اون تو پدرم مادر -

  کرد نگاه من به ارشیک
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  دونمینم گفتم رس تکون با

  گفت ارشیک

 دیاومد االن ! دیکرد ونت  ب منو شما ... ختم اومدم من -

م به ... ام خونه تو  دیشا .دیکنیم نگاه ظیغ با دیدار  دخت 

 رو ایسوف بردن اجازه گهید اما . مت  بگ پس رو تمیشکا

 . دشینیبب دیتونیم من حضور در فقط .دمینم

  شد سکوت

  دیکش ق  یعم نفس دالرا پدر

  نگفت یت   چ

  گفت و کرد نگاه من به اما مادرش

 ! ؟ توئه ت  تقص همش دوب  یم -

 

#۲۵۱ 

  

  گفت عی    رس  عمو زن من قبل
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 ب  اشنا قبل اونا ! یدار  چکار من عروس به خانم حاج وا -

 !بودن گرفته طالق تارا، با

  نداشتم رو عمو زن یطرفدار  انتظار

  نبود مهم دالرا مادر نظر برام هرچند

 گفت شایک مادرش

 من دخت   یبود نگرفته زن پرست برا اگر اما آره -

  بسن   راهشو تو!شیزندگ رس برگرده خواستیم

  گفت دالرا برادر

  مامان بسه -

  گفت ارشیک

 اخر که دیگیم دروغ انقدر . دیکن بس کنمیم خواهش -

 اخالق ت   هم هم امرضیمدال اون .شهیم باورتون خودتونم

 .داشت رو

  بده جواب خواست دالرا مادر

  گفت و دیکش قیعم نفس هی اما پدرش
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 از . هیچ بچه نیا درد دمینفهم چوقتیه من ... واقعا -

  .بود استاد گفت    دروغ تو که بس

  رفت وا مادرش صورت

  گفت و داد تکون رس بغض با

  بود دار تو ام بچه -

 نزدم حرف  

  کرد پاک رو اشکش مادرش

  گفت دالرا برادر

 نایا مامان .دیت  بگ پس تتونیشکا دیایب فردا شهیم پس -

 شهر از توننینم االن !ندت  بگ ختم شهرستان برن خوانیم

 ! شن خارج

  داد تکون رس ارشیک

 کرد نگاه من به

 دادم تکون رس منم

  شدن بلند هم دوتا شداون بلند و کرد تشکر دالرا برادر

  بود دردناک واقعا
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  کن   بزرگ بچه

  کن   استاد

  بشه مادر

  یسر  ردا نوه

ت بعد   کنه خودکیسر  دخت 

  بده یلیخ

 یکار  هر هدفشون به دنیرس یبرا که دروغگو یها ادم

فتیپ مقطیع هی واقعا کت   یم  کت   یم رسر

  اما

  درون از

  …تیه و تنهان

  سخته یلیخ

 یبد بروز کس چیه شیپ نتوب   رو تیواقع خود

  دروغ حن   خودتم به
 

 بیک

 سهت  م پوچ   به روز هی ادم واقعا
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  شدن لندب همه

  جلو اومد دالرا مادر

  شد خم

 گفت ایسوف به رو

  توئه منتظر بهشت رفته ... ها نره ادتی مامانتو -

  هم تو رفت اخمم

  کرد نگاهش فقط ایسوف

  نگم یت   چ تا گرفتم خودمو جلو

م رو ایسوف خواستمیم دادیم ادامه اگر اما  اتاق بت 

 گفت و کرد بلند رو رسش اما

 بره ادشی از روز اون ... ششیپ امیم هیده با روز هی -

  دادم تکون رس

 کرد همرایه در جلو تا اونارو ارشیک

  نشست    دوباره عمو زن و عمو

  بودم ارشیک نگران
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 گفت عمو زن

  بده صت   دلشون به خدا -

  گفت عمو

  کردیم چکار بچه وگرنه هست تارا خوبه ... واقعا آره -

 زدم پوزخند حرفش از

 ت   ینب انداختم یت   اپ رسمو اما

  اوردن، منو اونا نظر از اره
 
 نزنه لنگ پرسشون زندگ

  بود مخ رو یلیخ نیا و

 داخل اومد ارشیک

  گفت و نشست

 آلمان؟ میگردیبرم ما دیگفت بهشون شما - 

  کردم نگاه ارشیک به سوایل

 بود شده داستان هم ما رفت    المان نیا

  بود مینر  میبر  یه

  گفت عمو اما
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 ؟ شد بد .دادم جواب دن،یپرس ... گفتم من اره -

  گفت و هم تو رفت اخمش ارشیک

  ...دونمینم گفن  یم -

  گفت عمو زن

  ؟ مینگ چرا یایم باز یت  م ماهه سه دو نگفن   مگه چرا؟ -

  گفت و کرد نگاه من به ارشیک

 به.میموند المان میرفت کال ...میشد رانیا الیخیب دیشا -

  گفت و کرد نگاه خونه

  بد خاطرات از شده پر نجایا -

  شد مور مور بدنم

  گفتیم هم راست که بد خاطرات بخاطر نه

  موندن و رفت    کال بخاطر بلکه

  من

 زبان بودن بلد بدون

  همزبون بدون و
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 بود ترسناک

  بود من رو نگاهش ارشیک

  گفت آروم

-  
 

 ! داره تارا نظر به بستیک

 

#۲۵۲ 

  

 کردن هنگا من هم،به عمو زن و عمو

 گفتم و زدم یزور  لبخند

  مینت   م حرف موردش در بعد -

 داد تکون رس ارشیک

  گفت خونه نیا یایمزا از کیل هم عمو

  باز دید،برگردیبزن دور دیبر  گفت هم عمو زن

  !نداشت    پرسشون شغل به درگ چیه کال انگار

 رفت    نایا عمو بالخره
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  دیخواب هم ایسوف

  خودش اتاق تخت رو مشیگذاشت

  خودمون اتاق میرفت هم ما

  پتو ریز  رفتم ارشیک قبل من

  اومد اون

  کرد بغلم

  .میدیخواب و مینزد حرف   اما

 کرد دارمیب ارشیک صبح

 بود ۸

  دانشگاه و دادگاه هت  م گفت

 باشه ایسوف به حواسم

 دمیخواب ایسوف اتاق تو برداشتم پتو و بالشت منم

  شد داریب سوف   ده

 شدم رسگرمش

  کردم درست هارن ۱۲
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  زدم زنگ مامان به

  زدم زنگ دوستم به

 شدم کالفه گهید دو اما

  ارشیک زدم زنگ

  ادیم داره گفت

  داشتم دوست رو ب  تنها که بودم ادیم من

 شدمیم کالفه زود االن اما

  ؟ کنم چکار میبر  المان کردم فکر خودم با

 خاض کار هم نجایا دمیدیم کردم،یم سهیمقا وقن   اما

  بدم انجام نتونم اونجا که کنمینم

  اومد ارشیک

  بود داده درخواست هم رو دانشگاه بود داده تیرضا

س من از هم اصال   نه ای اونجا کال میبر  موافق   دینت 

  میخورد ناهار 

  شد رسگرم ایسوف با
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  نگم ای بگم بهش بودم دل دو

  دادم امیپ میمر  به

  رفته شیپ رابطمون چطور گفتم

  میوضع چه تو االن و

  نوشت برام

 رید وقن   یبزار  نکهیا بزن،نه هست زمانش وقن   حرفتو -

  کن   بحث بخاطرش شد

  بود میمر  با حق

  گفتم و نشستم ارشیک کنار رفتم

  ؟ میبمون المان کال میبر  شد متیتصم االن پس -

  دیپر  باال ابروهاش

  وگفت کرد نگاهم سوایل

 منم میت  گیم میتصم موردش در بعدا گفن   گه،ید نه -

 .کردم دیتمد رو مرخض همون دانشگاه رفتم

 خوردم جا
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 داد انرصاف رفت ارشیک بودم کرده فکر

  گفت ارشیک

  میبر  بدم انرصاف کال نجایا موافق   تو اگر -

  نه گفتم رس تکون با

 گفتم دادمو هیتک

 نمیبب طشویمح المان امیب من ... ارشیک کن صت   فعال -

  مت  بگ میتصم بعد

 زد لبخند

  گفت و داد تکون رس

  راسن    ... باشه -

  کرد مکث

  گفت و گرفت طنتیش رنگ چشمش

 ؟ است روزه چند ودتیپر  -

 

#۲۵۳ 
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  گفتم و براش چرخوندم چشم

  هست یا هفته هی ! ها شدم روزید تازه -

  گفت و شد گرد هاش چشم

ه گفن   اما -   که کمت 

  گفتم دمویخند

  هیشانس -

  مشد بلند

  بودم شده حساس

  دت   م حرف سکس مورد در ارشیک تا

 گرفتمیم جبهه

  فتت  نم رس ام حوصله ب  تنها از اصال که من  

 ! ونت  ب برم خواستیم دلم حاال

وع تلگرام رو،تو رمان هی نشستم   خوندن به کردم رسر
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 دور مشکالتم از ذهنمو و کردیم اروم اعصابمو رمان

  کردیم

 شام ایب گفت کرد صدام ارشیک بود ۸ ساعت

  کرده درست شام خودش شدم خوشحال

  . میکرد یباز  ایسوف با کمی و میکرد جمع ظرفارو شام بعد

  ! دیخواب شب ده ایسوف

  یتکرار  ت   روت هی و میموند ارشیک و من

 میکرد مسواک دو هر

  میدیکش دراز

  سقف به رو

  گفت ارشیک

  تارا سن  ین قبل مثل چرا -

 تمگف و کردم نگاهش

  ه؟یچ منظورت -

  سوف   هم من هم ! یت  گیم فاصله من از -
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  گفتم و سمتش دمیچرخ

 شت  یب رو ب  تنها .ارشیک شهیهم بودم ت   هم من ... نه -

 .دارم دوست

  گمیم دروغ دارم دونستمیم خودم

  گفت ارشیک

  یداد راه خلوتت تو منو کردم فکر من اما -

  هم سمت میدیچرخ کامل

  بودم نکرده نگاهش ینجور یا گاران بود وقت یلیخ

  بود شده تنگ براش دلم

  گفتم و ختیر  اشکم هوی

  ... سن  ین من ارشیک گهید انگار تو ... ارشیک -

  کرد نگاهم ناباور

  کردم خم رسمو

  کرد بغلم حال همون تو ارشیک

 زد لب
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  ... ستمین خوب منم ... آره -

  بود ت   هم هم تیواقع

  میبود ختهیر  بهم جفتمون

  میبود حال اون تو کمی

  کردیم نوازش موهامو

 دیبوسیم رو رسم

  یت   پا اورد رسم از رو هاش بوسه نرم

  گوشم کنار

  ام گونه رو

  گردنم رو

  ام شونه رو

 نکردم مخالفت منم

  ودمیپر  درسته

م لذت بوسه از تونمیم اما   بت 

تمویت آروم ارشیک   داد باال رسر
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 شد بدنم دنیبوس غرق

  کرد باز نمویسوت

  خورد رو ام نهیس

  بودنم ودیپر  وجود با

  شد سیخ واژنم کردمیم حس اما

  تر یت   پا رفت ارشیک

  گفتم و گرفتم رو بازوش اما

  دهیشد ودمیپر  -

  گفت و دیبوس رو شکمم رو

 منم کار نیا . ببوسم رو تنت فقط خوامیم . دونمیم -

  کنهیم اروم

  کرد نگاه بهم خمار

  گفتم آروم

  ؟ یسر ینم تیاذ تهش ...رابطه بدون ... ماا -

 گفت و دستم رو گذاشت رو دستش
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 !کن   کمکم توب  یم -

 

#۲۵۴  

  

  کردم نگاهش ناباور و سوایل

  زد لبخند

  گفت و دیبوس شکممو

  گمیم بهت بعد -

  یت   پا داد رو دامنم

  شورتم اوردن ونت  ب بدون

  شد پام دنیبوس مشغول

  رفت یت   پا تا

  ردک دمرم بعد

  اومد باال تا

ت رو از و باسنم   دیکش دست رسر
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  دمیپر  جا از بایتقر  هم باز

  دوباره چرخوند منو

  گفت و دیبوس رو ام نهیس نوک

  باش لکسیر  فقط.کنم یکار  هی خوامیم -

  کردم نگاهش نگران

  زد چشمک

  دیمک رو ام نهیس نوک

  شورتم تو آروم برد دستشو

  گفتم ت   ه

 نشدم مانع اما

  بودم تاب ب   و سیخ بدجور چون

  دیمال پامو ت   ب انگشتش با

 کردم تجربه ودیپر  رو،وسط اورگاسیم ت   چن بار ت   اول یبرا

  بود ن  یعج حال هی

  داشت ن  یعج درد هی هم داشت لذت هم
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  برداشت رو دستش ارشیک

  بشوره رو دستش رفت

  من رو داد پتو

  بودم ابرا تو من

 کردم نگاهش خمار برگشت وقن  

  شد لخت اون اما

  بود حاض   التش

 اماده و شده بلند

  روش نشستمیم واقعا نبودم ودیپر  اگر

  بزنم بیاس خودم به نداشتم دوست االن اما

  گفت و  برداشت دستمال برگ چند

 ؟یبخور  برام کمی توب  یم -

  فکر بدون

  عی    رس 

  نه دادم تکون رس
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 خواستمینم

سیم چون   دمیت 

  گفت ارشیک

  ؟ کن   کمک دستت با شهیم پس باشه، -

  دادم تکون رس

  شدم بلند

  کنم چکار براش گفت بهم و تخت لبه نشست ارشیک

 انجام براش اش خواسته طبق منم و بهم داد مالم دست

  . دادم

  بود بود کرده ستون تخت به رو دستش

  بود بسته هاش چشم

  میکنیم رو کار نیا میدار  شدینم باورم

  بود ن  یعج حس اما

  بیسر  یمیصم انقدر کیس با نکهیا هم

  کن   هارو کار نیا براش که
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  برسونم اوج به ینجور یا ارشویک من نکهیا هم

  بود جالب و بیعج برام دوش، هر

  میدیکش دراز دو هر دوباره وقن  

 زد رسمو تو حرف ارشیک

 گفت گوشم تو و کرد بغلم

 ... باشم خودم خود شتیپ تونمیم خوشحالم -

  زدم لب

  منم -

 .باشه خودش تونهیم ارشیک که خوشحالم منم 

  اما

 باشم خودم تونستمیم منم داشتم دوست واقعا اما

سیم ازش گایه که واقیع خود اون   دمیت 

  گفت و کرد نوازش موهامو ارشیک

 ؟خودب   ، خود من شیپ هم تو عن  ی منم -
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#۲۵۵ 

  

  اره بگم دروغ به تونستمیم

،دوریب نیا از نداشتم دوست اما   شم شت 

  گفتم رو قتیحق ت   هم یبرا

 بعدش ... باشم راست رو خودم با نتونستم هنوز ... نه -

  ! باشم راست رو تونمیم تو،مسلما با

  کرد مکث ارشیک

  گفت و کرد زمزمه لب ریز  هویم

 میکن ضف دیبا تظاهر یبرا که یانرژ  ... تارا دوب  یم -

  ... ادهیز  یلیخ

  زدم لب و دادم تکون رس

  دونمیم -

  روم دیچرخ

 خوردم جا
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  میبخواب بودم منتظر

  روم ادیب نکهیا نه

  گفت و تنم رو انداخت رو وزنش

 باز اما شدم ارضا نکهیا با لحظه، نیا در من مثال -

 من به خوب   یلیخ حس تو چون کنم، حست دارم دوست

  ! بندازم قیتعو  به لذتمو ندارم دوست من و یدیم

  یجد یلیخ

  گفت نارویا و کرد نگاه هام چشم تو

  دیچرخ هاش چشم تو نگاهم

  گفت ارشیک

  ! تارا بگو پرده رو،ب   رست تو حس -

  گفتم و دمیکش قیعم نفس

 چون ... چون ... ام ... کنم حست دارم دوست منم -

  ... دارم تو با رابطه تو و بدنت ریز  خوب   حس

 گفتم و کردم مکث
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سمیم ... اما -  و کنه بد ود،حالمویپر  تو خولد با سکس ت 

 !شه دیشد میز یخونر  باز

  بود منتظر همچنان ارشیک

  دادم ادامه منم

 لذت و میم،راضیداشت سکس نجایهم تا نکهیا از اما -

  ! بردم

  نخورد تکون ارشیک هم باز

 کردم سکوت

  کرد نگاهم ساکت اونم

  گفتم اروم

  بود ت   هم -

  دیخند

  گفت و رفت کنار روم از

 رو هم خودت با هنوز تو ... توئه با حق ... نبود نیا -

  !سن  ین راست

  دیکش دراز کنارم
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 .بغلش تو دیکش منو

  بودم حال همون تو من

  سقف به هت  خ

  نبود؟ ت   هم

  باشم؟ راست رو خودم با

  ه؟یچ حسم

 گفتم و بستم چشممو

 خوردمیم رو رسش هم کمی دست، یجا داشتم دوست -

  ! کردمیم ارضات خوردن با ها لمیف مثل حن   ای

 دمیکش قیعم نفس

  کردم باز چشممو

  دیخند گلو تو ارشیک

  گفت و دیبوس رو موهام

  ؟ یسر یم سبک چقدر یدید حاال -

  زدم لبخند
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   دادم تکون رس

  بود ارشیک با حق واقعا

  بودم سبک ...حاال

  زد لب گوشم تو ارشیک

 ... میکنیم امتحانش حتما شب فردا -

  دمیخند گهید بارنیا

  گفتم و سمتش دمیچرخ

  گر استفاده سو -

  دیخند

  گفت و دیبوس رو میشونیپ

 سانسور خودمو من ...بذار رو اسمش یخوایم چ   هر -

  !کنمینم

  برام بود جالب حرفش

  گفتیم راست
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 و کیش و آداب یمباد انقدر ، شهیهم ، همه ها ما

 میستین رفته شسته

  ما

  مینکیم سانسور خودمون

  ؟!یخورد همرست یبرا شیا بگه ممکنه یکی

  بخواد نویهم قایدق دلش اما

  ما

 مینت   م گول رو خودمون

 میستین که یت   چ به میکنیم ادا

 
 
  میکنیم سخت هیبق و خودمون برا رو زندگ

  اره

 هینجور یا ام رابطه من

  کنمیم حال باهاش

 ستین مربوط هم کیس به

 ؟ هیچ یسور سان خود نفره، دو خلوت تو گهید
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  از
 

 اوردن بار ینجور یمارو،ا بچیک

  میکن سانسور خودمون حس هزاران خودمون که یطور 

  ها فکر نیا با

  .برد خوابم

 شدم داریب ارشیک یها بوسه با

  بود مشتش تو هام نهیس و دیبوسیم داشت گردنمو

 دمینال

  ارش؟یک شده خت   چه -

  پام ت   ب اومد

  گفت و شورتم رو دیکش رو  خودش

  دیبا خودت -
 

 و تنم به یدیکش دست خواب تو که بیک

  یکرد دارشیب

  دیکش پام ت   ب خودشو حرف نیا با

  کردم باز رو چشمم هی

  گفت و دیخند ارشیک
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 ؟یبود خواب واقعا -

  آره دادم تکون رس خمار

  گفت و دیمک رو ام نهیس نوک

 ... خودته نوبت ... یپروند خوب که منو خواب -

 

#۲۵۶ 

  

  بودم رگمرسد

 بودم؟ کرده چکار خواب تو من

 کردم مرور ذهنم تو

  کنمیم ارضا رو ارشیک دارم باز دمیدیم خواب داشتم

  !نبود خواب نگو پس

  دمیکشیم دست رو ارشیک داشتم یجد

  خواستیم شت  یب هم،اون حاال

 دیرس مرادش به که دیکش پام ت   ب انقدر خودشو
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  ودمب تحمل ب   بدنمو بود روشن حاال منم

  رسوند اوج به منو شبید مثل شورتمو تو برد رو دستش

 منو ارهیب دستمال هم بشوره، دستشو هم بره تا شد بلند

 دمید تنش رو ناخونامو رد که کنه ت   تم

  دمیخند

ه ارشیک  کنه نظر دیتجد بهت 

 باشم خودم سانسور ب   بخوام من اگه چون

 ! شمیم خطرناک براش یلیخ

  یت   پا میرفتکرد،مت   تم نکهیا بعد

  میشد رسگرم کارها و ایسوف با

 و میبر  تا باشه ینطور یهم خونه فعال گفت ارشیک

  میبرگرد

  من یکارا دنبال سفارت رفت

  بودم ایسوف با منم

 دکت   میرفت برگشت ارشیک
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  ایسوف چکاپ

  بود خوب چ   همه 

 . مامانم خونه میرفت شب

  گذشت هم دور کمی و بودن خواهرام

 ترانه خونه میبر  فرداشب شد قرار 

  ترمه شب پسفردا

 .المان میت  م میدار  مینگفت

  بود دانشگاه و سفارت ت  هم،درگ بعد روز ارشیک

  اومد رید شب

 میبود حاض   ما

  ترانه خونه میرفت

 دیدیم رو ترانه خونه ارشیک بود بار ت   اول نیا

  بود ساز یمیقد یمت   ۷۵ خونه هی

 شدن حرف رسگرم مردا

  ایسوف و دالرا مورد حرف،در گرمرس  هم ما
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  گذشت شب اون هیحاش ب  

 بغل تو ،فقطیا رابطه چیه بدون که بودم خسته بس از

  دمیخواب ارشیک

  بود شده تموم ودمیپر  بعد روز

  هت  بگ دوش تونهیم هم ایسوف بود گفته دکت  

 حمام میرفت ایسوف با ونت  ب بود رفته که ارشیک

 گذشت لقب دفعه از تر راحت بود خوب

  ونت  ب اومدمکردم غسل منم

 کرد رید هم باز ارشیک

 میبود حاض   ما اومد وقن  

 گذشت هیحاش ب   هم ترمه خونه

 نبود حال رس ارشیک اما

 دیفهم هم مامان حن  

  گفت من به اومدن موقع

 ستین ونت   م امشب باشه، ارشیک به حواست -
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 خونه سمت میافتاد راه دادمو تکون رس

 دیخواب ت   ماش تو ایسوف

  باال رفت ارشیک میدیرس

 برد هم رو ایسوف

 صبح کردم کجای هارو، اشغال بعد خوردم اب اول من

ه ارشیک   .بت 

 باال رفتم بعد

  دهیخواب تخت رو ارشیک دمید

  ذوقم تو خورد

  بود شده تموم ودمیپر  چون

  بودم رابطه منتظر

 دمیکش دراز و کردم عوض لباس منم اول

 افتادم ارشیک حرف ادی بعد اما

 زمیبر  خودم تو نکهیا یجا به

 .باشم میواقع خود بزار

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 گفتم و کردم بغل پشت از رو ارشیک پس

 ؟یدیخواب -

  گفت لب ریز  هویم

  گفتم عی    رس 

  شد تموم ودمیپر  من -

 داد جواب

 ... سالمن   به -

 کردم مکث

 گفتم آروم

 ؟ناراحن   یت   چ از -

  گفت و سمتم برگشت

  ! اره -

  ؟چ   -

  گفت و تخت رو ستنش

  یخوایم -
 

 ؟دوب  ینم بیک
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  نه دادم تکون رس مردد

  گفت و برداشت رو شیشد،گوش خم ارشیک

  رفن   چرا -
 
 من ؟گفن   خواهرت یبرا رو مونیشخص زندگ

 ؟گفن   اون به چ   برا ! بگو خودم به ! کردم تتیاذ

 

#۲۵۷ 

  

  اورد امیپ هی شیگوش داخل که کردم، نگاهش شوکه

 رفتگ من سمت به

  تخت رو نشستم

 کردم نگاه و گرفتم ازش گویسر 

 بود شات نیاسکر 

 ترانه با من چت صفحه از

  نبود من مال چت مت    اما

 بود نوشته من از امیپ هی
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 و پول بخاطر فقط . شدم بدبخت کنمیم حس ترانه -

 واقعا  فهممیم حاال و کردم ازدواج باهاش ارشیک شغل

 ارشیک . ادینم ام سمت سالمه و خوبه وضعش که یمرد

  ! من سمت اومد که نبود سالم

  بود نوشته هم ترانه

  !شهیم درست ...باش آروم -

 گفتم و کردم نگاه ارشیک به هنگ

 ! نکردم چت ترانه با اصال من ! ستین من امیپ نیا اما -

  کن چک مویگوش یخوایم

  شدم خم

 برداشتم مویگوش

  گفت ارشیک

  یکرد پاک امیپ دونمیم .تارا ستمین که احمق -

  گفتم عصباب  

شک من به و یکرد باور رو دروغ نیا اگر احمق   اتفاقا -

  !یکرد
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  گفت شایک ارشیک

 برام خودش یمهد دروغه؟ کن   ثابت یخوایم چطور -

 تو و من مورد در همه ما رفت    بعد شبید گفت و فرستاد

 انتخاب از ات هت   انگ و لیدل ستین مهم برام  ! زدن حرف

 به چرا یسر یم تیاذ من شیپ اگر مهمه برام اما .بود چ   من

 ینم خودم
 

 شدن؟ بهت   یبرا کردم تالش کم من مگه . یک

  گفت و شد بلند تخت رو از

 به یبخوا تو که حد نیا در اما !دار مشکل من قبوله -

  خواهرت
 

 ؟!بیک

 گفتم و دادم تکون رس براش تاسف با

  ارشیک یا ساده چقدر تو -

س از  گفتم و بود شده دیشد لکنتم است 

 هم اخر .نداختیم کهیت هم اول از ! هیمهد کار نیا -

 !ختیر  زهر ینجور یا

 گفت و کرد نگاهم کالفه ارشیک

  میستین ات   چ نیا مردا،اهل ما ...تارا -
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 گفتم و تخت لبه نشستم

 اون کنمیم ثابت بهت .ارشیک ست   ین هم مثل مردا همه -

 که کنم،یم ترکت مکن ثابت وقن   اما .ستین من امیپ

 !رفت ادتی صداقتمو و احساس منو راحت انقدر

  شد تر کالفه ارشیک نگاه

 شده دل دو بود مشخص

  بود شکسته بد منو دل اما

  یمهد

  یمهد

  ما ازدواج با یافتاد لج تو اول از

  عوض   کهیمرد

  گرفتم مامان شماره

  گفت ارشیک

  کن  یم چکار یدار  -

 گفتم و کردم اخم
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 ینم مگه -
 

سم بزار زدن حرفرفتنمون بعد یک   ! گفت    چ   بت 

  گفت و کرد اخم ارشیک

  گنینم راستشو معلومه -

 داد جواب مامان

  ساکت ارشیک به کردم اشاره

 گفتم و صدا پخشکن رو زدم

 سوال هی .زدم زنگ شب وقت نیا دیببخش .مامان سالم -

 داشتم

  شده؟ چ   ...تارا هت  خ -

  ؟یموند نایا ترانه خونه چقدر وت ما رفت    بعد شبید -

  گفت مامان

 ! صبح تا -

 بعد منظورم ؟ نیزد حرف چ   مورد در بعد ... خب -

  مهمه یلیخ برام مامان بگو تعارف ب   .ماست رفت   

 تارا؟ شده چ   -
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  لطفا بگو سانسور و تعارف ب  . مامان بگو اول -

  گفت مامان

 یهم یها حرف هبچ   -
 

 .ختیر  مزه کمی یمهد باز ، شیک

  ! دادم جوابشو منم

  شهیم ؟ قایدق گفت چ   -
 

  ؟ ! گفت چ   ترانه ؟ بیک

 گفت و کرد مکث مامان

 حس ، نهت   نم یعاد ارشیک نیا گفت یمهد دیرفت شما -

  . .کرده مخق   یت   چ کنهیم

 کرد مکث

  کردم نگاه ارشیک به

  بود من به هت  خ اونم

 دادینم نشون حیس چیه صورتش

  گفت مامان

 . نایا به یکرد دیکل تو گفت یمهد به شد ناراحت نهترا -

 دست که نهیبیم رو یروز  به گفت برگشت هم یمهد
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 بوده پرده پشت یلیدل چه دیفهمیم همه و شده رو ارشیک

  !گرفته رو تارا که

  داد ادامه عصباب   مکث بدون

 ت  خ نکهیا یجا ، ارهین رو روز اون خدا گفتم بهش منم -

مو صالح و  رو شدنش بخت اهیس ،یابخو  دخت 

 معذرت گرفت رو جلوم یمهد که برم شدم بلند.یخوایم

  بمونم هم شب کرد مجبورم کرد خوایه

  گفتم و زدم پوزخند

  مامان مریس -

  شده؟ چ   بگو حاال -

 گفتم و کردم نگاه ارشیک به

 روشن مونده ب  ها بخش هی هنوز االن گمیم برات صبح -

 شه

 نکردم مکث

 کردم قطع

  گفت شار یک
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 ! یمهد شیپ میبر  بپوش لباس پاشو -

 

#۲۵۸ 

  گفتم ناخوداگاه

  ؟چ   ایسوف -

  گفت و موهاش تو برد دست کالفه ارشیک

  یمهد شیپ مت  م خودم -

  گفتم شایک

  ؟کن   باور رو هاش دروغ باز که -

  گفت و کرد اخم ارشیک

  چتتون از ! داد نشون شات نیاسکر  من به -

  ؟ ساخت رو شات نیاسکر  شهینم -

 گفتم و شدم بلند

 .نمت   م حرف تعارف ب   دارم تازه شوهریم که تو با من -

 اونوقت . جام همه دنید لخت و سکس بار ده بعد اونم
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 واقعا رو من ؟ بزنم ب  ها حرف ت   چن خواهرم با برم

 ارش؟یک شناخن  

  گفتم و سیرسو  داخل رفتم

  ... شکسن   بد دلمو ... بکن یدار  دوست کار هر برو -

 شستم صورتمو و دست

  بود داغ چشمم

 اشک از داغ

 .میدار  بدبخن   کم خودمون

 شد اضافه هم یمهد

  واقعا؟ سهت  م چ   بهش

  حسادت انقدر چرا ایبعض
 
  دارن؟ رو هیبق زندگ

 ندارم من که داره یت   چ یکی چون

 !شیزندگ به بزنم گند بزار

  شه؟یم چ   ینجور یا

  شنیم خوشحال
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 ونت  ب رفتم

 ستین ارشیک دمید

 تراس پنجره کنار رفتم

 ونت  ب هت  م داره ت   ماش با دمید

  دادم تکون رس خودم حال به تاسف با

 کنم؟ چه مرد نیا با واقعا

  مارهیب جسمش یکی وقن  

 هیچ درمانش و کجاست یمار یب دونهیم قایدق

  اما

 وقن  

  کیس

 ... مارهیب روانش

  دادم تکون رس تاسف با هم باز

 کوچک، هم چقدر هر.داره رواب   یمار یب که کیس واقعا

 
 
 سخته یلیخ انشیاطراف و خودش یبرا زندگ

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  تخت رو دمیکش دراز

وع و شدم هت  خ سقف به   خدا با ازین و راز به کردم رسر

 ... ایخدا

 رفتم اشتباه راه یلیخ من

  کردم اشتباه انتخاب

  کردم یناشکر 

 کردم حماقت

  یتر  بزرگ من مشکالت همه از تو اما

  یا بخشنده نیبزرگت   تو

  نباریا کن کمکم

 .برد خوابم فکر نیا با

  بود خایل و دیسف خوابم

  دمیپر  خواب از شکمم رو ارشیک رسد دست لمس با

  سمتش دمیچرخ

  گفت و پتو ریز  اومد کامل
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  ! هیعوض یلیخ یمهد ...بود تو با حق -

 زدم پوزخند

 گفتتم و عقب دمیکش رو خودم

 ! قهرم باهات نمیمه یبرا ...دونمیم -

  گفت و تر جلو اومد ارشیک

  بغلم؟ یایب االن ،بایسر  قهر فردا از شهیم -

  گفتم و کردم اخم خواب از خمار

  ؟ اونوقت چرا -

  دیخند ارشیک

  گفت و تر جلو اومد

   ! بخوابم بازداشتگاه تو دیفردا،با از کنم فکر چون -

 دیپر  خوابم

 گفتم و کردم نگاهش هنگ

  چرا؟ -

  دیخند
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  گفت و بغلش تو دیکش کامل بودم هنگ که منو

 !!!!!شکستم رو تونیمهد دماغ زدم چون -

 

#۲۵۹ 

  

 رسم تو فتت  نم حرفش انگار اصال

 دماغ

 ؟یمهد

 ؟!ترانه شوهر یمهد

  ایخدا

  میداشت کم ت   هم

  کرد قفل پاش و دست ت   ب منو ارشیک

  گفت و دیکش قیعم نفس موهامو

 باور راحت آدم که گنیم دروغ یجور  هی ها بعض   چرا -

 کنه؟یم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 دمیکش قیعم نفس

 دادیم گاریس یبو  ارشیک

 بود شده بیترک عطرش و گاریس

 نداشتم دوست رو گاریس یبو  درسته

  داشت ن  یعج تعلق و غم هی ب،یترک نیا اما

 گفتم و دادم ونت  ب اروم رو نفسم

  میبشنو  میخوایم ما که گن،یمرو درویع   چون -

  گفت عی    رس  ارشیک

 ... اما -

 گفتم و حرفش وسط دمیپر 

سیم ما که گن،یم رو درویع   ای -   !میبشنو  یروز  میت 

  گفت و دیکش ایه

  ... اره -

  کرد مکث

 بودم یمهد برخورد نگران واقعا
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  گفت ارشیک

  ...بود ترس نیا وجودم ته اما ... تارا داشتم باورت من -

 دونمیم -

  دیخند

  گفت و کرد بغلم تر محکم

  بخواب   من از دور یندار  حق گهید ... بخواب -

 نگفتم یت   چ

 بود ادیز  بحث

  بود ادیز  حرف

 ... االن اما

  نبود وقتش

 .برد خوابم زود یلیخ و کردم سکوت

 میدارشدیب ارشیک گویسر  زنگ با

  میبود هم بغل تو همچنان

  بود عمو
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 صورت تو یزد چرا گفتیم و بود زده زنگ ارشیک به

  یمهد

 بود گفته پدرش به یمهد

  ! عمو به پدرش

 بود دار خنده

  موندیم ها بچه مثل واقعا

  چرا گمیم خودش بده،به ویمهد پدر شماره گفت ارشیک

  فرستاد رو شماره عمو

  شد بلند هم ارشیک

  تراس رو رفت دیپوش لباس

 نبود بسته کامل در

  به پرستون گفت که دمیشن
 
 .داشت چشم ناموسم زندگ

 از تر بد .شیزندگ به بچسبه شکستم رو شدماغ زدم من

 ادیب تر جلو .کردم کارو ت   هم من اما .بود حقش نیا

 به . نگفتم پدرم به .دارم هم مدرک. کنمیم رو بدترش

  داب   خود حاال.شه حفظ آبروتون نگفتم هم زنش
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 کرد قطع

  تو اومد

 گفتم و مت  بگ دهنمو جلو نتونستم

 ؟گفن   دروغ چرا -

  گفت و سمتم برگشت تعجب با

  نگفتم دروغ -

 داشت چشم من ناموس به گفن   -

  به گفتم ! نه -
 
 ! نداشت مگه ! ناموسم زندگ

 گفتم و دمیخند

  ندادم گوش حرفتون به قیدق من ! دکت   بله -

  دیخند

  گرفت طنتیش رنگ هاش چشم

  وگفت تخت سمت اومد

  کنم هتیتنب دیبا ... شهینم حل دیببخش با -

  براش چرخوندم چشم
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 گفتم و شدم بلند

 زمیعز  هسن   هیتنب تو خودت االن تو -

 برم اومدم

 گرفت رو بازوم اما

 روم انداخت رو وزنش عی    رس  وخودش تخت رو داد هولم

 دمیخند

 شه جا به جا رفت تا اما

 اتاق ونت  ب دمییدو  و دمیچرخ بدنش ریز  از

 گفتم خنده با

منده -  . میبزن حرف دیبا ما زمیعز  رسر

  گفت و اومد رسم پشت عی    رس  ارشیک

  ؟ به راجع -

 زدم رس ایسوف به

  بود خواب

  ونت  ب برگردم اومدم
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  کرد سد راهمو ارشیک اما

  بگم یت   چ نکهیا قبل و گرفت کمرمو

 دیبوس لبمو

  شه داریب ایسوف خواستمینم

 داشتن   دوست وجود رو،با بوسه نیا هم خواستمینم اما

  بدم ادامه بودنش

 ارشیک نهیس تخت گذاشتم دستمو

  عقب بدم هولش که

  چرخوند و دیکش خودش سمت شت  یب منو اون اما

 نا خوردنم تکون و در قاب به خورد پشتم که یطور 

 شد ممکن

 

#۲۶۰ 

  

 بلوزم ریز  رفت دستش
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  شدیم ارشیک دست رام داشت بدنم

  داد فشار رو ام نهیس

 دادم هولش

  جون ب   یلیخ اما

  شد جدا لبم از

  دیمک رو گوشم

  رفت نفسم

  دیکش منو

  میبود راهرو تو حاال و میدیچرخ

  ارشیک و بود ایسوف اتاق وارید به پشتم

د رو ام گهید نهیس  فرسر

  لعنن  

  کردیم انتیخ بهم داشت بدنم

 شدیم رام

 شدیم شل زانوهام
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  دیکشیم ت  ت پام ت   ب

 تو برد دستشو ارشیک شه تموم خواستمینم االن گهید

  شلوارم

 دمیگز  لب

  پام ت   ب رفت انگشتش

  دمیکش اه

 میدیپر  دو هر ا،یسوف گفت    بابا یصدا با

  نه نه

  نه نه

  نهههه نههههه

 میشد جدا هم از کالفه و دار کش نفس با دو هر

 ایسوف اتاق من،رفت به کردن نگاه بدون ارشیک

 وارید به بکوبم رسمو داشتم دوست

 نداشت دهیفا دممیکوبیم اما

  با
 

  یت   پامرفت کالفیک

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  گذاشتم یچا

 نشستم ت   م پشت

 دستام ت   ب گرفتم رسمو

  بود روشن هنوز بدنم

 بود سیخ پام ت   ب

  سفت ام نهیس نوک

 ام نهیس دوتا هر پشت از ارشیک بودم،که خودم حال تو

د و گرفت رو   فرسر

  خوردم جا

  گفت و داد فشار پشتم خودشو که کردم بلند رسمو

 نشد بلند باز تا شو خم ت   م رو ... دیخواب دوباره -

 نه گفتمیم دیبا

 کردمیم ناز

 کردمیم بحث

س در راحت بود قرار  نباشم دست 
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  بود ختهیر  بهم بدنم اما

  شدم بلند آروم

  ت   م رو شدم خم

 یت   پا داد شوتمو

  کرد باز باسنمو یال

 کردم ناله فقط من و دیکش پشتم زبونشو

  کرد واژنم وارد خودشو و ستادیا ارشیک

  شدینم ورمبا

  نجایا

خونه تو   آشت  

 میدار  رابطه و شدم خم ت   م رو

 باشم داشته رابطه اتاق تو ستمین حاض   بودم گفته که من  

  گمیم اه لذت از حاال

 کرد تر تند حرکاتشو ارشیک

 کرد خایل داخلم خودشو
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  روم انداخت وزنشو

  بستم هامو چشم . گفتم یبلند اه

  دیبوس گوشمو کنار ارشیک

 گفتم شوکه هوی

 باز نذاشن   کاندوم لعنن   -

  نخورد تکون ارشیک

 گفتم عصن  

  ارشیک -

  گفت دویبوس منو باز حال همون تو

  هششش -

  کردم تقال

  گفت و شه بلند شد مجبور

 ... تارا -

 جمع رو لباسم که حایل در و شدم بلند عصن   و شایک

  گفتم کردمیم
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 بدون دینبا که ناال بود، ودمیپر  کینزد موقع اون ارشیک -

 !میکن سکس یت  شگیپ

  فقط دمت   م حرف داشتم خشم با که بودم عصن   انقدر

 بزنم داد ارشیک رس داشتم دوست

 کنم دعوا

 گره استفاده سو کردمیم حس

  نذاشته کاندوم قصد از کردمیم حس

 صاف رو گلوش ارشیک بود،که نشده تموم حرفم هنوز

 کرد

  سمتش دمیچرخ

  بود دستش تو دهش استفاده کاندوم

  گفت آروم

  گذاشتم ... تارا باش آروم -

  شد بسته و باز دهنم

 کرد مرتب رو لباسش ارشیک
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  گفت و زباله سطل تو انداخت رو کاندوم

 ؟سن  ین خوب چرا ...بگو حاال ... خب -

 وگفتم کردم اخم

 ؟! ستمین خوب گفته گ -

  گفت و باال برد میتسل عالمت به رو دستش

 ؟کن   دعوا باهام فقط یخوایم چرا پس -

 

#۲۶۱ 

 

 بدم ادامه رو دعوا خواستم

 کردم مکث هوی اما

  ! تارا کن  یم چکار یدار 

  بستم رو هام چشم

  دادم فشار هم به

  صندیل رو نشستم
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  گفتم و دمیکش قیعم نفس

 تونمینم ! ناراحتم ازت عقب از رابطه بخاطر هنوز من -

 ، مونیعروس بخاطر وزهن من . کنم فراموش رو میناراحت

 ، یکرد من با که یخود ب   یدعوا بخاطر ، شبش

 بخاطر ، یکرد باور اولرو یمهد حرف نکهیا بخاطر

 گهید یات   چ یلیخ و نایا ... ارشیک ناراحتم ازت نایا همه

...  

  کردم نگاهش

 کرد نگاهم اونم

  بود ناراحت نگاهش

  گفت و نشست جلوم

 من رو گذشته که ب  ات   چ تارا اما ... یدار  حق ...دونمیم -

ان چطور دونمینم ! کنم پاک ذهنت از تونمینم  ! کنم جت 

 ! کن  یم مخق   رو حست لخظه در ، ب  درونگرا یلیخ تو

 کارم چقدر لحظه اون فهممینم من ! خودت از حن  

  ! اشتباهه

  گفتم و کردم نگاهش سوایل
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  ه؟یچ منظورت -

  گفت و موهاش تو دیکش دست ارشیک

 .ناراحتم من  ارشیک نگفن   کلمه هی مونیعروس تو ثالم -

 ن  یع گفن   فقط !ما ت   ب دادن چرا رو بچه ، هیعروس شب

 ...نداره ن  یع ...نداره

  گفتم شایک

 شیپ نبچد قرار بچه گفتمیم ای !داره بیع گفتمیم اگر -

 از یکار  تو کرد؟یم جادیا اتفاقات تو ییت  تغ  ! بمونه ما

  ؟ اومد یم بر دستت

 گفت و زد یا خسته لبخند ارشیک

 حس لحظه اون در من حداقل اما کردمیم معجزه گمینم -

 رفتار یا گهید جور خودت با و دمیفهمیم رو تیواقع

 یم بر دستم از یا گهید کار هم دیشا که هرچند .کردمیم

  ! اومد

 نمونیب شد سکوت

  بود ارشیک با حق یحدود تا
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 گفتم اروم

 خواستمینم شب اون .دارم دوست رو ایسوف واقعا من -

  کنه هیگر 

  گفت و زد مهربوب   لبخند

 شد باعث تیصبور  و سکوت اما ... دونمیم ... دونمیم -

 در نه اما خوبه یصبور  ... نفهمم رو تیواقع حال من

 بخاطر گرانید از بعد و یار یب فشار هودت به که یحد

  یسر  ناراحت یکرد انتخاب که یصبور 

  بستم رو هام چشم

  دستام رو گذاشتم رو رسم

  گفتم و ت   م یرو 

  منه اخالق نمیا اما ... دونمیم -

  گفت و دیخند اروم

 خودت ... بدم یت  تغ خودمو تو بخاطر خوامیم من -

 ؟کن   یت  تغ ، خودت بخاطر یخواینم

  کردم نگاهش
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  دیخند آروم

  گفتم و زدم لبخند

  کنمیم تالش منم -

 گفتم و کردم اخم دوباره

 !ها ناراحتم ازت یمهد رس هنوز اما -

 گفتم و باال برد رو دستش

  دمیم حق بهت ...ممیتسل -

  دمیخند

 ساز ب  چا سمت رفتم

 گفتم و ارشیک بازو به زدم محکم

  کنم ات هیتنب دیبا ...ستین کاف   میتسل -

 گفت و دیخند

  کن هیتنب توب  یم اگه -

 باسنم به زد حرف نیا با

  گفتم و چرخوندم چشم
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  ! ن  یبیم حاال -

 رفت باز ارشیک میخورد که صبحانه روز اون

  بودم گرم رس عرص تا ایسوف با منم

  دانشگاه فتمت  م دیبا

  دادمیم انجام رو ترمم یها کار

 . نبود حسش اما

 زد زنگ عرص مامان

 شده چ   بود دهیشن

  بود کرده چکار یمهد گفتم براش منم

 میدیخواب ههم زود و میخورد شام و اومد ارشیک

  دانشگاه رفتم من گذاشتم ارشیک با رو ایسوف بعد روز

 لیوسا داره ارشیک و وسطه چمدون کیل دمید اومدم

 کنهیم جمع

احن   هی منم  کردم جمع لمویوسا و کردم است 

  بود شده من لیوسا چمدون هی
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  و ارشیک یکی

  ایسوف دوتا

  هیک پروازمون بگم نایا مامان به گفت ارشیک

 دادم خت   منم

 نگفتم زودتر چرا که شد شوکه یلیخ مامان

 نگفتم زودتر چرادونستمینم خودمم

  کردم خداحافظ و میزد کرف کمی

  بخوابونه بود برده رو ایسوف ارشیک

  باال نرفتم

  کردمیم چک میگوش داشتم

  داد امیپ بهم میمر 

 راهه؟ به رو چ   همه .ستین ازتون یخت   -

 

#۲۶۲ 
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  دمیگز  لب

  بودم شده مالحظه ب   یلیخ

 میمر  دمت   م زنگ داشتم مشکل تا

 دادمینم امیپ بهش بود نسن   ارامش که ها روز نیا االن

 کردم فیتعر  رو ت   چ همه براش امیپ هی تو

  نوشت برام

 در . بده ادامه روند نیا . هم با دینت   م حرف خوبه یلیخ -

 و دعوا یخوایم اگر .نگو درچغ یسر یم ناراحت که ب  جا

  نگو دروغ اما . کن سکوت نشه بحث

  نوشتم براش

 ... چشم ... ممنونم -

 کنار گذاشتم گویسر 

 دادمیم گوش میمر  حرف به داشتم

  عرویس شب اگر

  فتادیم که اتفاقات نیا
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  گفتمینم مدام من

  نداره ن  یع

  ستین مهم

 کردمیم سکوت فقط

  ناراحتم من دیفهمیم هم ارشیک

 راه جنگ و دعوا خوامینم دیفهمیم سکوتم بخاطر هم

 بندازم

  شدیم ظلم خودم به نه

  ایسوف نه

  بودم غرق افکارم تو

  برد خوابم حال همون تو

  شدم داریب بدنم تکون با

  کرد بلند کاناپه رو از و بغلش دیکش منو ارشیک

  گفتم ن  یه

 گفتم عی    رس  و گردنش دور انداختم دستمو
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  یت   پا بزارم -

  یت   پا گذاشت منو و دیخند

 بود دهیپر  خوابم

  گفتم شوکه

 . کن  یم بلند منو یدار  کجا هستم لویک چند من دوب  یم -

  کن درستش ایب حاال هت  گیم درد کمرت

  وگفت دیخند

  نخواب نجایا تنها من   کمر نگران اگر -

  دمیخند

  ارشیک دست از

  کمرم دور نشست دستش

  وگفت ها پله سمت برد خودش با منو

 سیرسو  خواب اتاق تو ، کهیکوچ یلیخ ام خونه آلمان -

  ! نداره

 ! میکن استفاده میرانیا تا ایب . هت  م ایسوف اتاق به صدامون
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 گرفت دلم حرفش از

  المان میبر  نداشتم  دوست دلم ته
 
 میکن زندگ

  میبر  چیتفر  داشتم دوست فقط

  گفتم لب ریز 

  میباش امد و رفت در المان و رانیا ت   ب کاش -

  گفت ارشیک

  شهینم ایسوف مدرسه زمان اما شهیم االن -

  بود ارشیک با حق

 گفتم اروم

  موندن سال دو موقع اون تا -

 گفت و دیخند ارشیک

  کنمیم خودمو سیع ... باشه -

  میشد اتاقمون وارد

  بازه سیرسو  در دمید

  ارشیک کرده روشن شمع
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  پره وان

  گرفت رو دستم

  گفت سیرسو  سمت به

 ت   اول حن   ای . کنم خاص نتونستم ور  مونیعروس شب -

 یها شب کنمیم سیع بتونم که ب  حا تا اما .رو رابطمون

  . کنم درست برات خاص

 زدم لبخند

  شد قفل هامون لب و بست رو سیرسو  در

 کنهیم تالش داره ارشیک دونستمیم

  کردیم خوشحالم و دلگرم تالشش

  اما

  که بود نیا تیواقع

 ... بوسه ت   اول

 ... شب ت   اول

 ... رابطه ت   اول
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  من نظر از که ب  ات   چ نایا

  بره دست از وقن  

  رفته دست از یار یب ت   زم به آسمونم

  یصبور  کمی فقط

  داره االن که ارامیسر  و درک نیا کمی

 الیو  تو شب اون اگر رو خالش و حس نیا از کمی فقط

  داشت

 ... فتت  نم شیپ ارامش ب   و هول انقدر من بار ت   اول

 نبود مقرص ارشیک فقط

  بودم مقرص منم

  ندادم کاف   یبها هام تجربه ت   اول به و خودم به که من  

  شم دار بچه یروز  اگر

  نهیهم دمیم ادی حتما بهش که یت   چ تنها

  . نده دست از ساده رو هات ت   اول

  . نده قرار کیس اریاخت در راحت رو خودتت
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  اره

  بخشه لذت سکس و بوسه

ام و شقع با اش تجربه اما  بخش لذت برابر ها صد احت 

  . تره

  کرد لختم نرم نرم ارشیک

  کردم مارو ت   هم منم

  شد جدا لبم از

  گفت و انداخت لختم بدن به نگایه

س امشب ایب -  چکار یدار  دوست بگو من به...باش نت 

 برات کنم

 

#۲۶۳ 

  

  زدم لبخند

 بغلش تو رفتم
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 کرد حلقه دورم دستشو

  دادیم بهم خوب   حس هم با تماس در لختمون، یها بدن

  دیکش قیعم نفس

 گفتم و بستم هامو چشم منم

 لذت واسم ،یدیم انجام عشق و آرامش با که یکار  هر -

  بخشه

 کردم مکث

 گفتم و کرد نوازش رو فقراتم ستون یرو  ارشیک

 شهیم ادیم که ارامش و عشق ...یکار  چه ستین مهم -

  ... نوازشت نیا حن   ...نیتر  بخش لذت

  برد عقب رو رسش

  بردم عقب رسمو هم من

  گفت و کرد نگاه هام چشم تو قیدق

  گفن   قشنگ چقدر -

 زدم لبخند
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 شد خم

 دیبوس لبمو

  اروم

 برد عقب رو رسش نرم و دیمک

  بود ت   غمگ هاش چشم نباریا

 گرفت دستمو

  گفت و میرفت وان سمت به

  که خوشحالم یلیخ -
 
 رو حال نیا تجربه فرصت ،زندگ

 .داده بهم

  وان تو برم منم تا داشت، نگه دستمو و شد وان وارد

  نشستم پاش رو

 گفتم و کردم نگاهش

  نه؟یغمگ هات چشم چرا پس -

  گفت و شد صورتم قاب دستش

  !بایسر  من ت   تو،اول تا نکردم صت   کاف   اندازه به چون -
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 شد تلخ منم لبخند

 افتادم دالرا ادی چون

 نبود دالرا رفتار بخاطر گهید تلچ   نیا

  بود مرگش بخاطر فقط

  بود بد یها حس و خاطرات از پر که مرگ هی

  گفت و کرد نوازش رو گردنم ارشیک

 به هرگز ...فتمت  نم رو ت  مس اون اگر هم دیشا -

 !دمیست  تو،نم

 ارشیک دست لمس ریرو،ز  چشمم و دمیکش قیعم نفس

 بستم

  گفتم و دادم تکون رس

  ! دیشا -

 دیکش مرمک رو دستشو

  اورد باال کمرم از

  کرد لمس رو هام نهیس
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  گفت و دیبوس رو گوشم کنار

 مینکن فکر چ  یه به گهید ایب -

  دمیخند

 دادم تکون رس

 دمیکش اش نهیس رو دستمو

  یت   پا بردم

  کردم لمس بود اما که بدنشو

  افتادم حرفم ادی

  شد آشوب دلم تو

 کردم باز هامو چشم

  منه به هت  خ داغ، و خمار یها چشم با ارشیک دمید

  نهیهم اونم فکر تو نداشتم شک

 نه ای بگم دونستمینم واقعا اما

 کردم یت   پا و باال کیم کردمو حلقه تنش دور دستمو

  بست رو هاش چشم
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 دادیم بهم قدرت حس

  نمشیبب و بدم ارشیک به لذب   بتونم نکهیا

 کنار گذاشتم رو ترس

  برداشتم رو دستم

  کرد باز رو هاش چشم

 کرد نگاهم

 بگه یت   چ خواست

 گفتم من اون، قبل اما

 !کنم امتحان امشب شهیم -

  دیپر  باال ابروهاش جفت

  دیپرس مشکوک

  و؟یچ -

 رفتم تر عقب

  گفتم و رفتم کنار پاش یرو  از

 ! بخورم خوامیم -
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#۲۶۴  

  

 شد رنگ پر ارش،یک چشم تو شوک

 خواست    دایع   به داد رو جاش زود اما

  داد تکون رس آروم

 شد بلند وان تو از

  نشست لبه

 کرد باز رو پاهاش

 دمیکش قیعم نفس و کردم نگاه

  تونمیم من

  !کنم امتحانش خوامیم چون

  گرفت رو دستم ارشیک

  گفت خودشو رو گذاشت

  بمال نوازش حد در نده، فشار ادیز  یت   پا نیا -
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 !شت  یب نه دهنت، تو بزار تونسن   جا هر تا خودشم

  کردم امتحان و دادم تکون رس

  شت  یب کیم و رسش حد در فقط

  رفتم شیپ بدنش لمس و

 بود جالب هم ت   هم اما

  دیکشیم اه ارشیک نکهیا همه از شت  یب

 کردیم قمیتشو  و کیتحر 

دیم لذت دستم ریز  نکهیا  ت 

 بردم عقب رسمو

  گفت و کرد نگاهم خمار

 شمیم منفجر دارم روش ت   بش ایب -

  ردمخو  لبخندمو

  پاش رو نمیبش خواستم

  شد عوض نظرم هوی

  روش نشستم حال همن تو و کردم پشت
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 کردم واژنم وارد درسته

  دیدیم ارشیک که ب  نما نیا اما

  حال نیا تو بود بار ت   اول

  داد ونت  ب نفسشو دار، صدا ارشیک

 گرفت کمرمو

  گفت و کرد نوازش رو باسنم

  گرم دمت -

 شد خم

  داد تکون خودش رو نوم و دیبوس کمرمو

  شد ارضا زود یلیخ

 بودم نشده هنوز من اما

  یت   پا ختیر  پام ت   ب از آبش که شدم بلند روش از

  ارشیک سمت برگشتم و گفتم ن  یه

  کرد نگاهم

 کرد اشاره ب  روشو ت   م رس،به با
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  بود اون رو کاندوم بسته

  بودم هول انقدر من اما

  ندادم ارشیک به استفاده فرصت

  !روش ستمنش

  آب تو شدم ولو

  شمیپ اومد هم ارشیک

  بغلش دیکش منو

  اش نهیس به دادم هیتک

وع   گفت و هام نهیس دنیمال به کرد رسر

 کامل واژنت کنمیم ارضات االن آب تو نباش، نگران -

م همه شه سیخ   برگرده ها است 

 گفتم شایک

 !شهینم ینجور یا دونهیم خودت -

  پام ت   ب برد تشودس حال همون تو ارشیک اما

 کرد واژنم وارد انگشتشو تا دو
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  گفت و داد فاصله هم از رو هاش انگشت که گفتم ت   ه

 !شهیم هم خوب چه ت   بب -

 

#۲۶۵  

  

  رفت نفسم حرکتش از

  کرد جلو و عقب حال همون با دستشو ارشیک

 زدم لب

  بسه -

  کرد تر تند ارشیک اما

  بود ن  یعج حس

 داشت لذت

 شدیم داشت تحمل قابل ت  غ اما

  بشه خواستیم انگار رحمم وارد اب چون

  دادم کنار ارشویک دست
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  دمینال

  بسه بسه -

  برگردوند رو دستش

ه  رو انگشتش نکهیا یجا به نباریا اما  داخل بت 

وع   پام ت   ب دنیمال دست با کرد رسر

 دمیرس اوج به لحظه، هی تو هوی

  شد رس بدنم و شد بلند نفسم نفس

  دمیرس اورگاسم به که بار، ت   اول مثل درست

  دمت   م نفس نفس

 نداشتم خوردن تکون ینا اما

 شد هام نهیس مشغول دوباره ارشیک

 بودم ابرها رو

  گفت گوشم کنار

احت کمی -  نشده تموم کارمون اما .. کن است 

 بودم خواب خمار
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  گهیم ینجور یهم کردمیم فکر

 دمیفهم میاشتد رابطه گهید بار دو صبح، دم تا وقن   اما

  بود یجد

  میگرفت دوش وان بعد

 رو سوم بار و میداشت خواب تخت،قبل یرو  رو دوم بار

 !من یدار یب و خواب ت   ب

  صبح یدما دم

 یخت   کال المان میبر  بود،انگار شده فعال یجور  هی ارشیک

  ستین

  دمیخواب ظهر ۲ تا من بعدش روز

 بود خونه ارشیک

  پرواز یکارا دنبال ترف ارشیک و میخورد نهار بعدش

  میخورد شام اومد که شب

  بودم خسته یلیخ قبل شب از من

 دمیخواب زود

  نکرد یکار  گهید هم ارشیک
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  میکرد خداحافظ   نایا مامان و نایا عمو از میرفت بعد روز

  بود ناراحت یمهد هیقض رس مامان

  بزنه رس خونه بهش،به میداد دیکل

  بزنه ستارتا که عمو خونه میگذاشت نمیماش

  فرودگاه میرفت تاکیس با خودمون

 زده حرف ارشیک کال زامیو  یبرا سفارت یها مصاحبه رس

 . بود

  گفت بهم مسئولش اما

  .ت  بگ ادی کلمه تا ده حتما المان، یبزار  پاتو نکهیا قبل

  بودم خونده کمی گویسر  با وقت چند نیا منم

  نبودم بلد یت   چ چیه عمال اما

  نبود خوب هم میسیانگل حن   من

 بود بلد الماب   من از شت  یب ایسوف

س از  ادیز  است 

 اوردم باال و سیرسو  رفتم پرواز قبل
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  دینفهم ارشیک اما

 بود ایسوف شیپ چون

 دیپر  بالخره و میشد مایهواپ سوار

  بود نمونیب ایسوف

  داشت ذوق

  بود ایسوف رسگرم ارشیک

  بزنم حرف باهاش داشتم دوست

 نمیبش ششیپ برم

 بده حالم بگم

ا اما   نبود طشیرسر

 ... و دیباش فرود اماده کرد اعالم خلبان بالخره

  ختیر  من اشک

  شد من حال متوجه انگار ارشیک تازه

  گفت نگران و شوکه

 ؟ شده چ   ...تارا -
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 گفتم و دادم فشار رو هام چشم

  چ  یه -

  کرد دراز رو دستش

  گرفت رو دستم

 گرفت رو بازوم هم ایسوف

 گفت ارشیک و کردم نگاه دو هر به سیخ یها شمچ با

  میباش راست رو بود قرار ...بگو راستشو -

 زدم پلک

 زدم لب و شد لیس به لیتبد اشکم

سمیم -  ... رانیا میبرگرد شدیم کاش ...ت 

 

#۲۶۶ 

  

  کرد نگاهم لحظه چند شوکه، ارشیک

  ادیب خودش به تا دیکش طول انگار
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  تگف و دیپر  تر باال ابروهاش

 ستین مهم م،یهم شیپ وقن   تا .شتمیپ من .زمیعز  آروم -

  .میباش ایدن یکجا

  کرد مکث

  ها حرف نیا با شدینم بهت   حالم

  کردینم کار منطقم

  گفت ارشیک

 من با .میرانیا کن فکر . کن نگاه من به فقط تو تارا -

  ! کن نگاه من به . بزن حرف

 دادم تکون رس آروم

  شه مومت بحث خواستمیم چون

 چشممو و دستم به بدم هیتک رسمو خواستمیم چون

  بخوابم و ببندم

 گرفتم ارشیک از رو روم

  پوشوندم دستم با صورتمو

  گفت و کرد نوازش دستمو ایسوف
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  کنم؟ بغلت یخوایم تارا -

 دستش رو گذاشتم رو دستم

 نکردم نگاهش

  خوبم گفتم فقط

  خوبم

  …داشتم فاصله ها لومت  یک خوب با اما

 ارمیب باال داشتم دوست.بود افتضاح یلیخ حالم

  نشست مایهواپ

 برن همه میکرد صت   ما

 میشد بلند بعد

 کردمینم نگاه کیس به

  .کردیم تر دیشد رو اضطرابم ها آدم به کردن نگاه

  کرد بغل رو ایسوف ارشیک

  گرفتم رو بازوش منم

  میشد ادهیپ
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ا نیا تو دونستمیم   باشم شار یک کمک دیبا ط،منیرسر

  بود کرده خی رو بدنم ترس اما

 نکرد ن  یشکا هم ارشیک

  دمیچسب بازوش تر،به محکم من پس

  مدت تمام

 میت  بگ هارو چمدون تا

  میبر  خروج سمت به تا

  میبش ت   ماش سوار تا

  خونه میبرس تا و

  من

 کردم نگاه هام دست به فقط

 و بدنم و خودم محدوده از تر سمت ،اونیا ذره حن  

  نکردم نگاه هامپا

  میشد ادهیپ ت   ماش از

  بود یت   پا هنوز رسم من
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  گفت ارشیک

 .شکله کی و طبقه دو یها ساختمون از پر نجایا ... تارا -

  .باشه ادتی رو خونه شماره دیبا پس

  کردم بلند رو رسم زور به

  بود جلوم طبقه دو خونه هی

  چمن   ساده اطیح هی با

 ستشرا و چپ سمت یها خونه مثل

  گفت ارشیک

 مال هم دوم طبقه !نجایا اول طبقه.ماست واحد۴۳نیا -

 .ادیم سال از ماه چند که است، گهید هیرانیا هی

  دادم تکون رس

 میرفت خونه سمت به

  دادم خرج به جرئت

 کردم نگاه اطراف به

  خلوت و بزرگ ابونیخ به
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  ست    یها درخت به

  بود یا حومه منطقه انگار نجایا

 ! ساکت و خلوت

  کرد باز رو در ارشیک

  ستادیا کنار

  تو رفت اول ایسوف

  من بعد

  اورد هارو چمدون ارشیک بعد

 میگذشت راهرو از

  کفش گذاشت    و لباس زیاو  یجا ک،بایبار  راهرو هی

 ریز  زد ایسوف بودم،که نذاشته راهرو خارج رو پام هنوز

 هیگر 

  گفت هیگر  و بغض با

 ! خودمون خونه میبرگرد .ندارم دوست نجارویا من -
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  خوردم جا

 شد شوکه هم ارشیک

  شدم خم

 کردم بغلش

  گفت و گردنم به شد زونیآو 

  خوامیم اطیح من -

  گفت و دیخند ارشیک

  ؟ رفت ادتی.میداشت اطیح نجامیا ا،یسوف ایب -

 پشن   در و گذشت کیتار  مهین و کیکوچ منینش اون از

  کرد باز رو

  داخل اومد نور

 نکردم نگاه اطراف به

  ارشیک رس پشت رفتم
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  بود مت   ۵ در ۵ حدودا کیکوچ اطیح هی

  داشت کیکوچ باغچه دوتا و درخت هی

  گفت بغض با ایسوف

  ؟یار یب دوچرخه شهینم -

  گفت ارشیک

 سایوا .شهیم ونت  ب رو ادهیپ تو اما شهینم اطیح تو نجایا -

  .میکن باز هارو چمدون

  تو رفت و کرد بغل رو ایسوف حرف، نیا با

  ستادمیا من

 کردم نگاه خونه و اطیح به

  کردم نگاه اسمون به

  بایسر  ایدن یجا هر واقعا

  ! نهیهم اسمون

 ! ت   یهم ها درخت

 کنهیم فرق برسر  فقط
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 کردم نگاه رو خونه و داخل برگشتم

  بود رسد

 باالست یانرژ  متیق گفتیم ارشیک

یس و   محدود دست 

 کرد گرم رو خونه شهینم یلیخ

  میداشت راهرو هی یورود در از

خونه رو به رو   اشت  

  تراس در و

 کجای که حمام و توالت سیرسو  و منینش راست سمت

  بودن

  کوچولو خواب اتاق دوتا چپ سمت

 داشت نفره دو تخت یکی

  بچه تخت یکی

  ساده و محدود چ   همه

  یخاکست   و دیسف چ   همه
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  تنداخیم راه رو خچالی داشت ارشیک

  نبود ستمیس نیاخر  و دیسا خچالی از یخت  

 بود معمویل خچالی هی

 یمیقد نسبتا و ساده هم ب  لباسشو و ب  شو ظرف ت   ماش

  بودن

  .دهیخر  کامل نجارویا داد حیتوض ارشیک

  نداده یت  تغ ادیز 

ش فرصت رس میتونیم اما  میکن بهت 

 دمت   نم حرف   من

 دلم تو چون

  رانیا برگردم داشتم دوست فقط

  کرد دیخر  نیانال  ارشیک

 کردم باز چمدون از رو لیوسا منم

  دیدیم کارتون داشت ایسوف

  دیرس ها دیخر 
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 میدیچ هم اونارو

  کرد درست شام ارشیک

 شستم دست هی رو حمام من

 گرفتم دوش خودم شه حاض   شام تا

  بود رسد نظرم به حمام اب

  بود رسد خودشم

  بود رسد احافتض خونه ونت  ب اومدم که حوله با

  دمیپوش داشتم هرچ   زود

  شوفاژ به دمیچسب

  دیخند ارشیک

  گفت و دیچ رو شام ت   م

 رسده یلیخ زمستونا . نهیهم اروپا یبد -

  کرد بلند رو ایسوف

 ت   م رس نشوند

  ایب زد اشاره من به
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  نشستم منم

  بود کرده درست پاستا

وع تا سه هر   گفت ارشیک و میکرد رسر

  دانشگاه مت  م صبح فردا من -

  افتاد چنگالم حرفش از

  گفت و کرد نگاهم

 !! برگشتم دیدارشیب شما تا -

 

#۲۶۸ 

 

س با   کردم نگاهش است 

  گفت و کرد اخم

  برگشتم ،منیسر  داریب تا تو ... تارا -

 دادم تکون رس

  یت   پا انداختم رسمو
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 گذشت کمی سکوت تو

 گفت دوباره ارشیک

  تارا؟ -

  گفت و کردم نگاهش سوایل

 ت   نم حرف ؟یشد ساکت چرا باز -
 ؟ب 

 گهیم درست دونستمیم

س فاز تو فتمت  م  است 

 شدمیم ساکت

 نبود خودم دست اما

 گفتم و گرفتم نفس

  ام خسته ...خوبم -

  نگفت یت   چ گهید ارشیک

 میخورد شام

 کردم جمع هارو ظرف من

  حمام رفت ایسوف با اون
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 دمیکش دراز خودمون تخت رو رفتم

 میبود کرده عوض رو بالشن   و تخن   رو نکهیا با

 نداشتم خوب   حس بازم

  بود رسد هم

 بانهیغر  هم

 اومدن ایسوف و ارشیک

  خواب به زدم رو خودم من

  .برد خوابم واقعا من ادیب تا و اتاقش رفت ایسوف با ارشیک

  خواب تو کرد بغلم

  نکرد یشت  یب کار اما

 خواستیم سکس دلم

سم و تنش کمی تا  شه کم است 

 نکرد یکار  که ارشیک اما

  نگم یت   چ گرفتم میتصم منم

 دوباره برد خوابم
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 شدم داریب ایسوف یصدا با صبح

  تخت یپا بود اومده

 بود رسد

  ونت  ب برم پتو ریز  از نداشتم دوست

 گفتم بهش

 من؟ شیپ پتو ریز  یایم -

  نه گفت رس تکون با

 دارم شیج -

 دمیپر  عی    رس 

 دنبو  ارشیک اما بود ۸ ساعت

 گفت ونت  ب میاومد و کرد شیج توالت بردمش

  پتو ریز  میبر  -

 دادم تکون رس

  پتو ریز  میرفت

 میدیخواب دوباره
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 میشد داریب ۱۲ نباریا

 خونه تو بود افتاده افتاب

  بود شده تر گرم خونه

 شدم بلند

 میکرد هارو کار

 کردم درست مرغ تخم دوتا

  میخورد صبحانه هم با

  اطیح بره خواستیم ایسوف

سیم من اما  دمیت 

 قفله در گفتم دروغ به

  گذاشتم کارتون براش

 کاناپه رو نشستم

 بغلم تو اومد اونم

س و کردمیم نوازش رو موهاش  اگه که داشتم نویا است 

 چ   ادیب کیس
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 جیمس دمید که بخونم الماب   زبان برداشتم رو میگوش

  دارم

  بود ارشیک از

 بود نوشته

 نگران برسم رید احتماال .تارا دهش خراب راه تو نمیماش -

  !نباش

 ختیر  دلم

 رسم اومد بد یها فکر همه

 اگر

 میکن چکار نجایا تنها ایسوف و شه،من شیت   چ ارشیک اگر

 ؟چ   ادیب کیس اگر

 افتاد یا هیسا که بود نگذشته رسم از فکر نیا هنوز

 …یورود در پشت

 

#۲۶۹ 
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  ختیر  قلبم واقیع معن   به

 بزنه در بودم شد،منتظر رس بدنم

  شد باز در اما

 شد تار دمید کردم حس

 کرد باز رو در گ نمیبب حن   نکهیا قبل

  .رفتم حال از

 کردم باز رو هام چشم دهنم، خنیک و ن  یت  ش با

  بود رسم یباال نگران ارشیک

 نطوریهم هم ایسوف

 گرفتم نفس

 کردیم درد بدنم کل و ام نهیس قفسه

  بود گرفته تنم کل

  گفت و بهم داد قند اب از بارهدو  ارشیک

 ؟!خوب   تارا؟ رفن   حال از چرا -

 نشستم سخن   به
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 گرفتم رو وانیل لرزون دست با

 گرفتم نفس و خوردم ازش

  کنارم نشست ارشیک

  گفت و کرد نوازش رو ام شونه

 ؟خوب   -

  دادم تکون رس

 دیپرس دوباره

 هو؟ی شد چ   -

  بگم دروغ تونستمیم

 کردم ضعف

 افتاد فشارم

  یت   چ هر ای

 امینم بر ضعف نیا پس از ،ب  تنها دونستمیم اما

 گفتم و دمیکش قیعم نفس

  تو ادیم دره،داره پشت بهیغر  هی کردم فکر -
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 دیپر  باال ارشیک ابرو

  کرد نگاهم نگران

  یت   پا انداختم رسمو دوباره اما

  گفت اروم

 ور  اوضاع فقط رفتنت حال از ...بود بهیغر  هی فرض به -

 ! تارا کنهیم تر بد

 گفتم و ختیر  اشکم

  .ستین من دست دونم،امایم -

  داد تکون رس

  بغلش دیکش منو

  نشست بغلش تو اومد عی    رس  هم ایسوف

  گفت ارشیک و میبود حال اون تو کمی

 شام بعدش و پارک میبر  میش حاض   دیایب -

  کرد ذوق ایسوف

 نداشتم حال من اما
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  دمیپوش لباس شمنبا حال ضد نکهیا یبرا فقط

  گذاشتم کاله و بافتم موهامو

 شدن حاض   هم ایسوف و ارشیک

  میبر  میبزن قدم گفت ارشیک

 بده نشون بهم رو حومه

 بود رسدم

 نکردم مخالفت باز اما

  میفتت  م زنان قدم ابونیخ طول در

  گفت برام منطقه مورد در ارشیک

  گفت هارو ابونیخ اسم

 بود قفل مغزم اما

  رسم تو فتت  نم چ  یه

  پارک به میدیرس

  بودن هم گهید خانواده چندتا

  داشت    بچه دوتا یکی همه
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  یباز  مشغول

  جلو میرفت هم ما

 تاب رو نشست ایسوف

  داد تابش ارشیک

  جلو اومد بچه هی

 داد جواب بهش ارشیک و دمینفهم من که گفت یت   چ

  داد جواب الماب   هم ایسوف حن  

  من اما

  دمبو  دهینفهم چ  یه

  بود یبد حس یلیخ

 فت   ت  م سوف   و ارشیک جا هر

 فتمت  م هیسا مثل من

  کنم نگاه اطراف و ها ادم به کمی بودم، کرده جرئت تازه

  کم یلیخ

  گذرا نگاه حد در

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

سوندیم منو شت  یب   .ت 

 شد خسته ایسوف ساعت کی بعد

 شد خسته زود کردم خداروشکر

  رستوران سمت میافتاد راه

  گفت معادل کلمات از مبرا باز ارشیک

 کردیم مشارکت ذوق با ایسوف

 چیه اما من

  نبود خودم دست

  بود قفل مغزم

 میشد رستوران وارد

 مینشست پنجره کنار کیکوچ ت   م هی رو

  آورد منو برامون گارسون

 نگاه هارو غذا یها عکس و زد ورق گرفت رو یکی ایسوف

 کرد

  من به داد منو هی ارشیک
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 گفتم و نگرفتم

  ارمینم در رس کن،من انتخاب خودت -

  هم تو رفت اخمش

 نداشتم انتظار

  گفت شایک کامال اما

 !!! تارا گهید بسه -

 

#۲۷۰ 

  

 خوردم جا

 کردم نگاهش شوکه

 گفت و نشد کم اخمش از

 طیمح به نه کنم تالش هرچقدر من ،ینخوا خودت تا -

  ! یت  گیم ادی یت   چ نه ، کن  یم عادت

 کردم اخم
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  بود شده کهیت هزار مقلب اما

  گفتم شایک

 حرف رانیا تو مگه من ، ستین خواست    به هات   چ یلیخ -

 پس ؟ بزنم حرف بخوام نجایا حاال که جمع تو دمت   م

  ! بردار رسم از دست

 چرخوندم رو رسم

 شدم هت  خ ونت  ب به

  فتمت  نم دیخر  هی ب  ران،تنهایا تو من

  فتمت  نم ونت  ب دوستام با

  نداشتم حساب   تدرس دوست اصال

 دمت   نم حرف ها هیهمسا با

 بدم سفارش دمت   نم حرف چوقتیه رستوران تو

 گهید کشور هی امیب داشت، انتظار من از اونوقت

 ستمین بلد زبانشم که

  !بزنم حرف
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 بود؟ دهیند منو

 ؟ شناختینم

 گرفتم رو اشکم جلو زور به

  داد سفارش ارشیک

  دیرس ها غذا

  بود سمت اون من یرو  مدت، تمام

  .رسگرم ایسوف با هم ارشیک

  گفت دیرس که شام

 ؟ تارا -

  نگشتم بر

  گفت دوباره

 ،یبخوا خودت گمیم نکهیا ... بخور شامتو ... جان تارا -

 من نهیا شیمعن .مت  گیم رادیا ازت که ستین نیا شیمعن

 !ت  نگ کم دست خودتو انقدر !توب  یم دارم مانیا بهت

  دیترک بغضم
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  ختیر  اشکم

 کردم نگاهش

 زدم لب غم با

  ! ارشیک تونمینم بتونم،اما دارم دوست ..تونم نیم -

  زد لبخند

 مهربون

 خشم بدون

  کرد دراز دستشو

  گفت و کرد پاک رو اشکم

  من به بسپار ...بابا توب  یم -

  داشتم اعتقاد حرفش به نه

 اعتماد نه

 نگفتم یت   چ اما

 کردمیم سکوت یادیز  داشتم دوباره

 بجنگم و کنم بحث که نبودم حایل تو اما
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 خونه میبرگشت ادهیپ شام بعد

  بود کرده خسته رو ایسوف رفت    راه

  دیخواب زود

  من شیپ پتو ریاتاق،ز  اومد زود هم ارشیک

 خواب به بودم زده خودمو باز

 نداشت ت  تاث گهید نباریا اما

  کرد بغلم تا چون

تمیت ریز  برد دستشو   رسر

 دیکش دست شکممو

 برد تر باال

د رو ام نهیس   فرسر

 گفتم اه اراده، ب  

  گفت گوشم تو

ست ایب -   کنم کم رو است 

  سمتش دمیچرخ
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تمیت ریز  دستش   دیچرخ رسر

  کمرم رو رفت

  شلوارم تو رفت

د رو باسنم  گفتم و فرسر

 ... بخورم قرص دیبا ...ارشیک شهینم کم -

  گفت و لبم مماس اورد لبشو

 برات فردا موثره، برات قرص کن  یم فکر اگر باشه، -

 .مت  گیم

  اره دادم تکون رس

  دیمک لبمو

د رو ام نهیس  فرسر

  گفتم اه

  گفت و شد جدا لبم از

ل صدامون دیبا فقط -  میکن کنت 
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 اتاقشم و نازکه یلیخ نجایا یها وارید .شنوهیم ایسوف

 !ما به دهیچسب

 گفتم و دادم تکون رس

 بسن  یم رو در حداقل -

  گفت و دیخند

 زمیعز  ستمب -

  روم اومد حرف نیا با

  عجله با کیم و تحمل ب  

 کرد لختم

  بود کرده اماده کاندوم

  میدیرس اوج به دو هر زود یلیخ

 بودم نشده ت  س انگار،هنوز من هرچند

س و دادیم صدا تخت اما   بودم گرفته است 

  کرد ت   تم رو دومون هر ارشیک

  گفت و دیکش دست رو پام رون
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  ؟نداشن   اورگاسم مگه نقبضه،م هنوز بدنت -

 کردم نگاهش خمار

 گفتم و کنه سانسورم که نبود فعال یلیخ مغزم

  ! نبود کاف   اما شدم -

  دیپر  باال ابروش هی

  گفت و پام ت   ب شد خم

 ینم چرا پس -
 

  !یک

 پام ت   ب زد میک حرف نیا با

 

#۲۷۱ 

  

 بودم خواب و لذت خمار خودم

 ها ابر وت برد منو گهید ارش،یک کار نیا

ل صدامو کردمیم سیع یه   کنم کنت 

  نبود خودم دست اما
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  دمیگز  لب

 دمیرس اوج به دوباره

 کرد پاکم ارشیک و شد رس بدنم

 دیکش دراز کنارم اومد

  گفت و کرد بغلم

  .ندتیبب ادیم زبان معلم هی فردا -

س دیبا  گرفتمیم است 

 بودم اوج تو بس از اما

  هوم گفتم فقط

  گفت و کرد نوازشم ارشیک

  .مت  گیم برات هم قرص -

  مریس زدم لب

  .کنم فکر یت   چ به نشد و برد خوابم

 کرد دارمیب ارشیک صبح

 بود ۹
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 بود کرده درست صبحانه

 سوختیم براش دلم

 داشت بچه دوتا انگار

 ایسوف هم د،یست  م دیبا من به هم

 میخورد صبحانه هم با

 هت  بگ قرص برام رفت

  من به ددا قرص چهارم کی برگشت

 شدم لکسیر  کامال بعد قهیدق چند و خوردم عی    رس 

 قبل از شت  یب حن  

  .داشت اثر راب  یا از شت  یب یلیخ ،خارچ   قرص انگار

 شد داریب ایسوف

 بود رسگرمش ارشیک

 کردم درست نهار منم

 دمت   م دید رو ونت  ب هم پنجره از

 بود شده کمت   ترسم
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 قرصه اثر دونستمیم

  ونت  ب مبر  داشتم دوست حاال

  پارک هت  م ایسوف با گفت ارشیک میخورد نهار

 برم منم

  مونمیم گفتم بودم لکسیر  من اما

  ادیم زبانم معلم گه،ید ساعت دو گفت ارشیک

 .ادیم موقع اون تا خودش

 کنم باز رو در ومدین اگر اما

  ! بود ایمار  اسم به راب  یا دخت  

ه شدم خوشحال   هیرانیا و دخت 

 رفت    ها اون

  خونه کار به افتادم نمم

  لیوسا دنیچ

  چمدون کردن جمع

  ها پرده دنیکش
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 ها شهیش دنیکش دستمال

 . بودم راض   یلیخ خودم از

  گرفت خونه رو و رنگ کمی خونه

 بود زبانم معلم اومدن کینزد گهید

 زوده دونستمیم

سیم اما س باز دمیت   مت  بگ است 

 خوردم قرص گهید چهارم کی ت   هم یبرا

س دمخور  تا  گرفتم است 

  شه بد شم لکسیر  یادیز  نکنه حاال

  زدن زنگ بودم،که افکار نیا تو

  در پشت افتاد هیسا

 دمیکش قیعم نفس

  کردم نگاه چشیم از رفتم

  (بود مات یها شهیش و چوب بیترک خونه در )

  بود در پشت خودم، سن هم بایتقر  دخت   هی
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  کردم باز رو در عی    رس 

 کردم سالم

  اما

  زد لب شوکه و دیپر  باال شیشونیپ وسط تا اشابروه

 ؟ب  شما !!! تارا -

 

#۲۷۲ 

  

 زدم لب و اره دادم تکون رس مردد

 ؟! چطور -

  دیخند

  تو ادیب ستادمیا کنار

  گفت لبخند با

 هم نفر هی نه . بودم تر دار سن خانم هی منتظر ،چ  یه -

  !سالمه ۲۴ امیمار  من ! خودم سن
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  دمیخند

 گفتم و بستم رو در

  سالمه ۲۰ هستم تارا -

  من سمت برگشت هنگ

  زد لب

 ؟۲۰ -

  دادم تکون رس

  بودم معذب احساساتش انیب رک نیا از

  کاناپه رو نشست رفت

  نجایا ادیم نبود بارش ت   اول انگار

 گفت و کرد نگاهم سوایل

سمیم رک دیببخش -   ۲۰ تو چرا اما ! ت 
 
 مرد هی زن ،سالیک

 !!!!داره قبلش ازدواج از هم بچه هی که یشد ساله ۴۰

  ؟یشد عاشقش

  بود نشده ۴۰ هنوز ارشیک

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

 دارم دوستش االن درسته منم

  نبودم عاشقش اول از اما

  بگم اتیجزئ نداشتم حوصله ویل

 نشستم روش به رو

 گفتم و دادم تکون رس

 !رهیپذینم منطق رو ات   چ یرس  هی ...آره -

 گفت دیخند ایمار 

  برو گهیم من به همش من مامان . قایدق -
 
 کن زندگ

 یسر  عاشق .چرا فهممیم االن !عاشق   برا زود . کن تجربه

 .ستین خودت دست بعدش

 دادم تکون رس

  گفت و ت   م یرو  گذاشت رو فشیک

 که شتیپ امیب گفت بابام .هست    همکار پدرم و ارشیک -

 درس الماب   هم سفارت تو من اخه .بندازم راهت الماب   تو

 دمیم

 گفتم و مزد لبخند
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 ؟یخوند الماب   . عایل چه -

  گفت و دیخند

 .هیخوب فرصت نیا و کنم کار دارم عالقه فقط ... نه -

 نرفتم دانشگاه من . دمید رو اش دوره رفتم

  پلمید فوق البته . خوندم کیگراف رانیا من ... اها -

  گفت و باال داد ابرو

 کاریب بایسر  دبل رو یکیگراف یها افزار نرم نجایا ... هیعال -

  .موب  ینم

  گفتم معذب

  بلدم برنامه دوتا فقط من -

 ازمون هی ..ندازمیم راه رو تیالمان . خوبه همونم -

  .کار رس یبر  توب  یم یسر  قبول اون داره،بعد

 دادم تکون رس

  ستین توانم در من دونستمیم چند هر

  که بهش فکر اما

  المان تو
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  کار رس برم بنونم

 .نداشت حد که اورد،یم وجد به منو یجور  هی

  شعوریب یمهد اون اونوقت

  کردیم ت  تحق انقدر منو که

  ها لیفام از یلیخ ای

 دنیدیم دار مشکل دخت   هی مثل منو که

 شدیم چهارتا چشمشون

 گرفت ام خنده افکار نیا از

  کنم انکار تونستمینم اما

 تونستمیم داشتم دوست

 ستین توانم در دونستمیم هرچند

 گفتمیم مدل ته

 تارا توب  یم قرص با

 دیجد قرص

  بود قبیل از بهت   میلیخ
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  بخورم قرص عمر اخر تا شهیم

وع ایمار   کرد رسر

 کنم تمرکز کردم سیع منم

  بود سخت برام هرچند

  کردم تالشمو اما

  میکرد کار مین و ساعت کی ما

کیم داشت مغزم  دیت 

  نبود اورده دونات خودشون با و اومدن ایسوف و ارشیک

  کنم درست یچا تا شدم بلند زود

 شدن صحبت مشغول و ایمار  جلو نشست ارشیک

  شناخت   یم همو

ک حرف   داشت    مشت 

 من تا زدن ،حرفحن   استیس از ! دانشگاه از ، کار از

  ارمیب رو یچا

  بود ن  یعج حس
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 ! ام افتاده عقب و امل یلیخ من کردمیم حس

  . شده ذبمج ارشیک بشه باعث حسم و بدنم االن دیشا

  مونه؟ینم که ابد تا ها تیجذاب نیا اما

 مونه؟یم

 

#۲۷۳ 

  

  دو هر شیپ برگشتم افکار، نیا با

  گفت ایمار 

 فتهیم راه شت  یب طیمح تو بره کم کم .دهیجد کمی تارا -

  گفت و کرد نگاهم ارشیک

  !طیمح تو ادینم نجاستیا مشکل -

 گرفتم ازش نگاهمو

 کردم رسگرم یچا یها استکان دنیچ با خودمو

میکوچ همه از من جمع نیا تو  کت 
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 کنمیم رفتار ها بزرگ مادر هیشب اما

 !ترسمه بخاطر همش

 ت  غ لحظه هی
 گفتم و شدم ب 

 االن  .امیم هم جمع تو مت  بگ ادی رو یعاد مکالمه هی -

  ! ترسناکه یلیخ ! ستمین بلد چ  یه

  گفت و دیخند ایمار 

 ادی بهت ویکاربرد لهجم چندتا امروز ت   هم ! یدار  حق -

  ونت  ب میبر  ب  دوتا امیم هم فردا .کن نیتمر  فردا تا دمیم

 بده جواب خواست ارشیک

  گفت ایسوف که

  امیم منم -

  میدیخند

 گفت ایمار 

 !  نخودک ایب هم تو -

  گذشت گهید یعاد یها صحبت با
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 که من به داد  نوشت جمله تا سه ،فاریس حروف با ایمار 

  رفت و کنم نیتمر 

  شدیم شیاول

 چطوره حالتون سالم

  شدیم دویم

  دیکن کمکم شهیم شدم گم من

  شدیم سویم

  خونه کامل ادرس

  میکرد نیتمر  کمی ارشیک با شب تا

 میزد حرف

  گفت کیم اش خانواده و ایمار  از برام

 بود جالب

 دانشگاهه استاد پدرش

 دانشگاه بره نداشت دوست اون اما

 شه نوازنده خوادیم
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  یها رهدو  پس
 
 سیتدر  نبودن کاریب یبرا و هت  م رو نوازندگ

 !کنهیم

یس و اجبار چیه بدون  است 

  رانیا تو ما اونوقت

  از همه
 

س ریز  بچیک  میهست خانواده است 

یس  …بود انداخته روز نیا به منو که است 

  میدیخواب هیحاش بدون شب

 خواستیم رابطه دلم

 بود خسته یلیخ ارشیک انگار اما

  دیابخو  زود چون

  دانشگاه رفت ارشیک بعد روز

  مامان به زدم زنگ شه داریب ایسوف تا منم

 بهش دادم صبحانه شد داریب ایسوف هم بعد

  دنبالم اومد ایمار 

 میدیپوش لباس
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  ونت  ب میرفت زنان قدم

 کردیم کار رو کلمات باهام ت  مس تو

 پارک میبرد رو ایسوف

 میکرد کار هم با هم پارک تو

  بود تر راحت یسینگلا از الماب  

 حس یلیخ بدم امتحان و مت  ادبگینبود، قرار من چون و

  خوندنش داشت یبهت  

  قبل رستوران همون میرفت پارک بعد

 میخورد نهار

 برام هارو غذا ایمار  و کردم انتخاب منو،خودم از نباریا

  داد حیتوض

 خونه میبرگشت هم بعد

  رفت و داد من به الماب   یالفبا کتاب هی ایمار 

  دنید کارتون به نشست ایسوف

  جلو همون برد خوابش
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  کتاب خوندن حال در منم

  برد خوابم

 شدم داریب لبم رو رسد بوسه با

  گفت و برد عقب رو رسش ارشیک

هینم خوابتون گهید شب ! دیخوابیم عرص ۶ ساعت تا -   ت 

  نشستم و گفتم ن  یه

 گفت و دیخند

 امیب تا کن داریب رو سوف   -

  دادم تکون رس

 کردم داریب رو ایسوف

 اومدبزرگ باکس هی با ارشیک که بغلم بود نشسته

  کرد ذوق ایسوف

  میکرد باز رو باکس

  بود چرخه سه هی

 کرد یباز  کیل خونه، کیکوچ یفضا همون تو ایسوف
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  میکرد درست شام و میگفت روزمون از هم ارشیک منو

 کردمیم عادت المان و خونه به داشتم کم کم

 گذشتیم خوندن الماب   و ایمار  با ها روز

 پارک میفتت  م روز هی

 فروشگاه روز هی

  مزرعه روز هی

 دانشگاه فتت  م روز هر هم ارشیک

 و شهر داخل سمت میفتت  م ب  تا هم،سه ها هفته اخر

 میدت   م دور اونجا

  گرفتمیم ادی الماب   شت  یب هرچ  

سم  شدیم کمت   است 

  ن  یعج طرز به و

  !بود کمت   الماب   کردن بتصح تو لکنتم

 گذشت ماه ۱ گ دمینفهم واقعا
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 شده تنگ هام زاده خواهر و مامان و رانیا خونه یبرا دلم

  بود

  حس گهید واقعا ها ت   چ باف   یبرا اما
 

 .نداشتم دلتنیک

  بود عرص جمعه

 میبود دهیخر  که ب  ها گل خلوت اطیح تو ایسوف با داشتم

  کاشتمیم رو

 دیرس راه از ارشیک

  شمونیپ اومد

 گفت و بغلش دییدو  ایسوف

  میکاشت گل تارا و من -

  گفت و دشیبوس ارشیک

 همکارام از چندتا با فردا، بگم اومدم منم ... نیافر  -

 !!! یت  گیماه میبر  میخوایم

 

#۲۷۴ 
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  گفتم و کردم نگاه ارشیک به نگران

  لهیتعط که فردا -

  گفت و داد تکون یرس 

 !لهیتعط چون گه،ید آره -

  گفتم و شدم بلند

  ؟یایم شب یبرا... باشه ... ام -

  گفت و باال داد رو ابروهاش

  !نیایم هم ایسوف و تو ! میبر  باهم قراره ... تارا ام؟یم -

  دیپر  باال ابروهام

 گفتم شوکه

 الماب   خوبتونمینم هنوز من ارشیک ... من ... اما ! ما -

  ! بزنم حرف

  گفت و دیخند ارشیک

  ! هست    هم نایا اینباش،مار  گرانن -

  بود،اما عایل بودنش ایمار  درسته
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س از یت   چ  !کردینم کم من است 

  خودم الک تو نرم گهید داشتم میتصم درسته

ت   کنم معارسر

  کنم غلبه ترسم به

 اما

سیم هنوز اما  …دمیت 

، ونت  ب با تازه   بودم اومده کنار تنها ت  غ اونم رفت  

 کردمیم فکر اما

 با بود قرار برم،حاال ونت  ب تنها بتونم تا کشهیم طول اساله

  شناسمینم که عده هی

 ! میبگذرون ساعت،وقت نیچند و ونت  ب میبر 

  دیپرس مشکوک ارشیک

  ؟ تارا خوب   -

 گفتم و تکوندم رو دستم

  رسدمه تو برم من آره -
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 کردم رها کاره مهین رو ها گل

 شستم دستمو تو رفتم

 خوردمرو قرصم

 شه اروم تا کردم صت   کمی

بان  .کردم درست یچا شد اروم که قلبم ض 

  تو اومدن و کاشت    هارو گل ارشیک و ایسوف

  گذشت شام و یعاد یها حرف با کمی

 گذاشت شنیمیان هی ارشیک

 میکرد نگاه

  دیخواب ایسوف

 اتاق بردش ارشیک

خونه تو خودمو اما من  کردم رسگرم اشت  

  .بزنم حرف موردش در ای کنم فکر فردا به نداشتم دوست

  بخوابه نرفت ارشیک اما

  گفت و اومد
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  فردا یبرا میکن جمع لمونیوسا ایب -

 گفتم فکر بدون

 م؟ینر  شهیم -

  گفت و کرد اخم ارشیک

 ای یدار  دوست ویت   چ که فهیمی،نمنکن   تجربه تا ...تارا -

  !نه

 گفتم و دمیخند عصن  

 کردم تجربه من -

  خوبه و داشتن   دوست یلیابم،خبخو  تختم رو پتو ریز 

  گفت و دیخند ارشیک

 لذت و تر خوب یت  گیماه و اچهیدر  کنار کمپ اما -

  تره بخش

 کنارم اومد

  گفت و کرد بغلم

 ! است معرکه عتشیطب .ادیم خوشت دمیم قول بهت -

  ! خوبه روز دو نیا یلیخ هم هوا
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  کنم مخالفت باز خواستم

  وارمشل تو برد رو دستش ارشیک اما

 کردم سکوت

 بده ادامه داشتم دوست چون

  شدمیم اروم یلیخ سکس با دایجد

  اشتباه ای خوبه دونستمینم

دمیم لذت ازش اما  .کردیم اروم رو ذهنم و ت 

  دمیبوس ارشیک گردن

  دادم نشون ست    چراغ دید اونم

  نتیکاب رو نشوند کرد بلند منو

  میبود هم یها لب مشغول

 .لباسم ریز  بود رفته دستش

  فتت  م ور داشت هام نهیس با

 بود افتاده هام نهیس جفت و باال بود داده تازه لباسمو

  اومد ارشیک رس پشت از ایسوف یصدا ون،کهت  ب
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 ... بابا -

 

#۲۷۵ 

  

  یت   پا داد حال همون بلوزمو،تو عی    رس  ارشیک

  گفت و تر جلو اومد ایسوف

  خوامیم منم -

 کردم نگاهش هنگ

 ودب یت   پا بلوزم

  !بلوزم ریازاد،ز  هام نهیس و باال رمیز  لباس اما

  گفت و کرد اشاره ام نهیس و من به دست با ایسوف

  بخورم اونا از -

 شدم خی

  ایسوف سمت برگشت ارشیک

  گفت و کرد بغلش
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 .فقط هاست ب   ب   مال .زمیعز  ستین خوردب   اونا -

  اتاقش سمت برد رو ایسوف

  گفت ایسوف

 ! یخورد چرا تو -

 دمیگز  لب

  یت   پا اومدم نتیکاب رو از

  گفت ارشیک

  . کردم بوس فقط من -

  نگفت یت   چ ایسوف

  گهیم گهید قصه هی براش گفت ارشیک

 اتاق رفتم منم

  پتو ریز 

  بود بد یلیخ

  چ   میبود سکس وسط اگر

 .میکن ایطیاحت ب   انقدر دینبا گهید
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 بود شده روشن بدنم

  ومدیم ایسوف یصدا اما

 بود دهید که یت   چ از انگار

  بود دهیپر  خوابش

  خواستیم رابطه دلم واقعا من

د خوابم دمیچرخ هرچ     نت 

  پام ت   ب بردم پتو،دستمو ریز  اخر

  بودم مردد

 دمیمال منم دیمالیم پامو یال ارش،یک که همونطور اما

  شد روشن بدنم کم کم

 به و اوج تا رفتم لحظه، هی تو و دمیکش تر تند دستمو

 افتادم نفس نفس

  برد خوابم حال همون تو

 .دمینفهم چ  یه

 شدم داریب صدا و رس با
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 بود چمدون هی بست    حال در ارشیک و بود روشن اتاق 

  تخت رو قبل،نشستم از تر خسته

 بود یجور  هی حالم

  بودم دهینخواب اصال انگار

  گفت و کرد نگاهم ارشیک

  یبود شده هوش ب   اومدم شبید -

  بود ناراحت لحنش

 دیببخش زدم لب و دادم تکون رس

 خودت حال رو،تو تو و کردم ب  خودارضا بگم خواستمینم

  !گذاشتم

  سیرسو  رفتم

 نداشتم خوب   حس

 بعدش خواب سوند،درستهت  م اوج به منو که ارشیک

 دمیفهمینم چ  یه بود ینجور یهم

  بود خوب حالم و داشتم یانرژ  شدمیم داریب اما
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  حاال اما

 ب  خودارضا با

  …داشتم یبد حال

  بود گرفته دلم انگار اصال

 کردمیم حس وجودم تو یکمبود

  کردم کارمو زود

  اتاق رفتم

  بستم رسم پشت رو در

  گفتم ارشیک به رو

 سکس؟ یبرا هست وقت -

 

#۲۷۶ 

  

  دیپر  باال ارشیک یابروها

  بست نقش لبش رو لبخند اما
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 .سمتم اومد مکث بدون

 لباس عجله با و دونه نهدو  در شد،پشت قفل لبمون

  شد محو هامون

  تخت رو کرد دمر منو و کرد قفل رو در

  نشد هم قهیدق ده رابطمون کل

  .بود شده بهت   حالم و داشتم ازین بهش واقعا اما

 رفت کنار تنم رو از ارشیک

 کرد دراز دست

 کنم ت   تم رو واژنم بهم،تا داد یکاغذ دستمال برگ چندتا

  گفت و

  میکن عجله دیبا ... سنت  م هیبق االن -

  گفتم هوم

 کردم ت   تم خودمو

  میدیپوش لباس زود

  کردم جمع الزمه کردمیم فکر هرچ   بدو، بدو
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  برداشت یت  گیماه لوازم جعبه و چادر گاراژ تو از ارشیک

  میدیچ ت   ماش تو ویچ همه

  میکرد اماده خواب تو رو ایسوف

 اومدن ارشیک یها دوست ،کهت   ماش تو مشیگذاشت

 نشدن ادهیپ

 میداد تکون دست هم به ،ت   ماش تو از

  اونا رس پشت میافتاد راه و میشد سوار هم ما

  کنمیم ضعف دارم اومدم خودم به تازه مینشست

 ادمی که بخورم بردارم بیس هی رسم، پشت سبد از برگشتم

 نداشتم بر رو قرصم اومد

س با  گفتم ارشیک به است 

  ... ارشیک قرصم -

  گفت لکسیر  اما ارشیک

 !خوب   هم اون بدون کن،تو ولش -

س با  گفتم است 
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 میبرگرد کنمیم خواهش ...ستمین نه -

 گفت و نکرد توجه اما ارشیک

 !خوب   هم قرص بدون تو تارا، کن اعتماد من به -

 فتادیم راه اشکم داشت

 گفتم تر نگران

 بودم خوب که خوردمیم روز هر من!ارشیکستمین -

  گفت و گرفت ودستم ارشیک

 حرفم به ت   بب کن نخور،امتحان روز چند نیا حاال -

 .یست  م

  دادمیم باد دل داشتم

  ختیر  اشکم

 کرد نگاهم ارشیک

 نداشت اشک انتظار بود مشخص

  گفت من از دیام نا

  برات خرمیم ت  مس باشه،تو باشه -
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 یم دروغ بگم خواستمیم
 

  یک

 ستین داروخونه ت  مس تو

 شهنبا داشتم شک اما

  کردم سکوت ت   هم یبرا

 بودم تر اروم گذشت کمی

 بود شده جنگیل جاده اما

  یا خونه و مغازه چیه بدون

  گفت ارشیک

 ترشح یشاد هورمون انقدر بدنت تو سکس دوب  یم -

  !شه؟ینم تیت   چ ینخور  قرص ساعتم ۲۴ تا که کنه،یم

 کردم اخم

 کردم نگاه ونت  ب به

  نخورم قرص داشت اضار انقدر چرا

  بود گذشته که مدت نیا

فتیپ خوب یلیخ من  بودم کرده رسر
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  بود دادن ازمون حد در زبانم نه هنوز درسته

  دیخر  فتمت  م تنها نه

  اما

س و بود بهت   حالم   بودم تر نت 

 بودم راض   خودم از

  بودم قرص نیا ونیمد همشو

 !سکس گفتیم ارشیک اونوقت

س کاهش کیل من یبرا سکس آره   اوردیم است 

 . نبود کاف   اما

 کرد درمان سکس با فقط شدینم رو هیقض رواب   بخش

 میشد کینزد گفت ارشیک و شد کیبار  کم کم جاده

 گفتم شایک

 ؟چ   من قرص پس ارشیک -

 ارهیم بهونه االن کردم فکر

  گفت یجد و کرد اخم اما
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 ! تارا یندار  ازین قرص اون به تو -

 

#۲۷۷ 

 

 کردم نگاهش

 بودم عصباب  

 ودمب مضطرب

 بودم ناراحت

  !بود ارشیک رفتار بخاطر همشم

  گفتم بفرستم عقب داشتم سیع که بغض   با

وع یبرا که زمان اون -  االن ! بود بود،خوب رابطمون رسر

 ؟ ندارم ازین منه،بهش بهت   حال یبرا و شده باز راهت که

 نکرد نگاهم ارشیک

  کرد سکوت

  طوالب   سکوت
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 دادم تکون رس براش تاسف با

  گفتم و برگردوندم ازش رو روم

  ! متاسفم خودم برا -

  گفت ارشیک

  هوم -

 ازش گرفت زورم شت  یب

  نزد حرف ارشیک اما

  شد داریب ایسوف

 رسگرم بهش صبحانه دادن و ایسوف با صحبت با منم

 .شدم

 اچهیدر  کینزد به میدیرس

 بود بزرگ اچهیدر 

 بود خوب هم هوا و بود ست    رس

 نبود گرم یلیخ

 نداشت هم وزس اما
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 میکرد پریس احوال و سالم هم با همه

  من شیپ اومد ایمار 

 میشد حرف رسگرم کمی

 داشت توالت ایسوف

  اونجا توالت بردمش

 . بود شده هیتعب چادر گذاشت    یبرا هم سکو چندتا

 درست هارو چادر گه،داشت   ید خانواده دوتا و ارشیک

 کردنیم

  میزد قدم میرفت ایسوف و ایمار  و من

  ایمار  مادر و درپ

  بودن همسفرهامون گهید زوج هی با

  بود نیتر  سن کم ها اون ت   ب ارشیک

  چ  یه گهید که من

 استفاده اهل چقدر ها الماب   نکهیا و اچهیدر  از برام ایمار 

  گفت هست    عتیطب از
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 و اچهیدر  و اب از حفاظت نهیزم در چقدر گفت و

فتهیپ رودخونه  هست    رسر

 حساسن افتیباز  و الهزب رو یلیخ مردمشون

  هست    عتیطب مواظب یلیخ

 میبرگشت زنان قدم هم با

  اماده یها چادر به میدیرس

 چوب   اسکله رو بودن نشسته ونیاقا گهید دوتا و ارشیک

 بودن انداخته راه یت  گیماه چوب و کیکوچ

 .بودن کمپ شیات کنار ها خانم دوتا

  اونجا میرفت هم ما

 کردم سالم مجدد

  کرد معرف   الماب   به منو ایمار 

 گهیم چ   دمیفهمیم

 نداشتم زدن حرف جرئت اما

 هم زدن حرف جرئت دونستمیخوردم،میم قرصمو اگر

  داشتم
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 کردم نگاه ارشیک به

 کردیم نگاه من به داشت اونم

 بودم ناراحت ازش

ت فرصت هی  گرفت من از خوب معارسر

 بهش کردم اخم

  کردم نگاه شیات به

  دیپرس من از الماب   به ایمار  مادر

؟یم ازدواج شما سن ها دخت   ران،همهیا تو -  کت  

  الماب   به زدم لب و دادم تکون رس

ا -   اکتر

  دیپرس بود ارشیک گهید دوست همرس که یاد 

  ؟ شنیم دار خونه همه -

  ! نه گفتم عی    رس 

 کردم نگاه ایمار  به

 گفتم فاریس به
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 ازدواج بودن پرس دوست و دخت   دوست یجا به -

 مرسومه ایدن گهید یجا که ب  ها کار همه وگرنه .کت   یم

 ... و خوندن درس ، کردن کار مثل .دنیم انجام

 گفت و دیخند ایمار 

 بگو الماب   به خودت -

س با  گفتم است 

 تونمینم -

  گفت و دیخند

  تارا یبلد همشو توب  یم -

 دمیکش قیعم نفس

 کردم نگاه ارشیکبه باز

 دکر یم نگاه منو داشت اونم

  باز کردم اخم

 یاوردیم قرصمو شدیم چ  

  دت   م رسم تو قلبم
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 به رو ام جمله شکسته پا و دست و زدم جوب   ب   لبخند

 گفتم الماب  

  گفت و زد لبخند یاد

 ؟کن  یم اخم ارشیک به یه چرا حاال ... جالب چه -

 

#۲۷۸ 

  

  خوردم جا

 هیبق و یاد و باشه بوده تابلو انقدر کردمینم فکر اصال

  !باشن شده جهمتو 

  گفت و دیخند هم ایمار  مادر

 کن  یم نگاه بهش ینجور یا که کرده چکار بگو ! آره -

  شدم رسخ خجالت از

بان  باال رفت قلبم ض 

 بودم ناراحت ارشیک ازقبل،از شت  یب حاال
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 ارمیب قرص نذاشت نکهیا بخاطر هم

 .تیموقع نیا تو بهش،افتادم نگاهم با نکهیا بخاطر هم

س انقدر االن نکهیا بخاطر هم  !داشتم است 

 گفتم و زدم یزور  لبخند

  میار یب برنگشت گفتم بهش گذاشته جا رو ام لهیوس هی -

  گفت عی    رس  ایمار 

 اوردم چ   همه من تارا یخوایم چ   -

 گفتم و مجدد زدم لبخند

  ! بود دارو هی ...مریس نه -

 یباز  ت   زم یرو  یها گل کندن با داشت که ایسوف به

 گفتم و کردم اهنگ کردیم

 .باشم تنها دیبا کمی من باشه؟ ایسوف به حواست شهیم -

  داد تکون رس ایمار 

 دمیکش قیعم نفس

 اچهیدر  مخالف جهت در رفتم و گفتم دیببخش
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 دیلرز یم درون از بدنم

  دمیکش قیعم نفس چندتا

  شدمیم اروم دیبا

 شدم ها درخت فیرد وارد کمی

  نهینب منو کیس داشتم دوست

  شدمیم محو داشتم دوست

  اومدم که یت  مس به پشت

 دمیکش قیعم یها نفس و دادم هیتک درخت هی به

 .کردم نگاه آروم اچهیدر  و مرطوب و رسد جنگل به

 تارا

 بت   لذت ب  بایز  نهمهیا از

 ترس نهمهیا یجا

یسیم چ   از  ؟ت 

  گهید حرفه همون حرف

 !کردینم یت  تغ که ونت  ب یت   ،چیخوردیم قرص قبال
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 شدیم اروم فقط درونت

  کن اروم خودت درونتو االنم

  بود دهیفا ب   هام حرف نیا انگار اما

  ختیر  اشکم

  کنم تالش هم هرچقدر انگار

  کنم فرار هم چقدر هر

  زبونم ب   یتارا همون من هم باز

ه همون   لکنن   دخت 

  گهیم درست جمله هی  زور به که همون

 بمونه اتاقش تو ابد، تا دیبا که همون

  گرفت شدت اشکم

  ت   زم رو نشستم آروم

  کردم جمع خودم دل تو پاهامو

 پاهام رو گذاشتم رسمو

 عتیطب نیا تو شدمیم محو کاش
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 جسمم از شدم،ازادیم آزاد ابد تا دیشا

  وجودم به نامرب   ت  زنج نهمهیا از

  اومد پا یصدا که بودم حال نیا تو

 کردم بلند رو رسم

  مدنبال اومده ارشیک کردم فکر

 بود ستادهیا من قدیم چند سگ هی اما

 

#۲۷۹ 

  

  بود اهیس هاش چشم

 هت  ت و روشن یا قهوه موهاش

  بود ونت  ب زبونش

  زونیاو  دهنش اب

  دمیکش غیج وجودم تمام با و بستم چشممو

 شد اکو جنگل تو غمیج
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  ها پرنده پرواز یصدا

 شاخه شکست   

 سگ شدن دور

  ارشیک دور گفت    تارا

 کردم باز رو چشمم و دیچیپ هم با همه

  چیه از یخت  
 

  نبود سیک

 دت   م رسم تو قلبم اما

  بعد لحظه چند

  بود جلوم ارشیک

  مهیرساس و شوکه

 گفت هنگ

  شده؟ چ   -

 ! سمتم اومد وونیح هی +

 !سگ بگم نشد روم

  گفت و شم بلند تا گرفت بازوم ارشیک
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  نجا؟یا یاومد تنها چ   برا -

  شدم بلند

  سمتمون ومدنیم داشت    هم هیبق

  ندادم رو ارشیک جواب

 بغلش تورفتم فقط

  کرد بغلم محکم اونم

  کمپ سمت میبرگشت هیبق با

  بود ایمار  بغل ایسوف

  من بغل اومد دید منو

  ت   زم رو زدم زانو

 کردم بغلش

  گفت کالفه ارشیک

  بود یموجود چه -

س با  گفتم است 

  دبو  سگ هم دیشا !گرگه کردم فکر دونمینم -
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  گفت ایمار  پدر

 !گرگ چه سگ چه بدم، خت   ستیز  طیمح به دیبزار -

 باشن انیجر  در دیبا

  داد تکون رس ارشیک

  گفت و کنارم اومد ایمار 

 ؟ برات ارمیب قند آب -

  نه گفتم رس تکون با

 گفتم و کردم نگاه ها چادر به

  بکشم دراز برم -

 داد تکون رس ایمار 

  گفت ایسوف به

  بکشه دراز بره جون تارا میکن یباز  ایب -

 نکرد قبول ایسوف اما

  بود ساکت ارشیک

 بهش یت   چ گفت    بدون منم

https://t.me/shargoftegoo
https://t.me/shargoftegoo


                                      ه طعم تمشکب  

                                   @shargoftegoo 

  چادرمون تو رفتم ایسوف با

 میاورد ونت  ب رو کفشمون

 میشد وارد

 بودن گذاشته برف   چادر،تشک کف

  زدم رو روشنش دکمه

  داشت فضا تامون سه دنیدرازکش حد در چادر

  میکش دراز

  بغلم داوم هم ایسوف

  گفتم و کردم نوازش رو موهاش

  اد؟یم خوابت هم تو ...بخوابم خوامیم من -

 باشم تو بغل خوامیم -

  گفتم یا باشه

 خودمون رو دادم رو پتو

 نکردم روشن اونو اما

 بود نشده رسد یلیخ هنوز هوا چون
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  شد باز چادر پیز  بودم،که یدار یب و خواب تو

  تو اومد ارشیک

  بزنم خواب به خودمو خواستم

 …دیکش باسنم و رون یرو  پتو ریز  اورد دستشو اما

 

#۲۸۰ 

 

  بود خواب بغلم تو ایسوف

 گفتم و کردم باز رو هام چشم ت   هم یبرا

  ! ایسوف -

 داشت شهوت ارش،رنگیک چشم اما

  گفت و کرد نگاهم هت  خ

  ! شهینم داریب هسسس -

 گفتم و کردم اخم
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 دو چادر نیا تو ! حتمنارا ازت من ارش،یک ونت  ب برو -

  کنم یکار  ندارم قصد هم وجن  

  گفت و کرد اخم

 ؟ناراحن   چرا -

  داره لیدل هزاران -

  گفت و زد پوزخند

 قرص اون به تو یدینفهم هنوز اوردم؟ین قرصتو چون -

  ؟یندار  ازین

 گفتم و نشستم شایک

  !نویا بفهم ! دارم -

  داد تکون رس برام تاسف با ارشیک

  گفت ونت  ب فتت  م چادر از داشت که حایل در

 ... نهار نیایب -

 نگفت یت   چ گهید و رفت

  بود شده شت  یب خشمم
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 کردمینم درک رو رفتارش

 کردم داریب رو ایسوف

  نهار میرفت

 میکرد امتحان اچهیدر  رو یسوار  قینهار،قا بعد

  میکرد یت  گیماه اچهیدر  وسط

  بود کیتار  هوا کمپ میبرگشت وقن  

  میکرد روشن شیات

  زد تاریگ ایمار 

  دنیرقص کمی باباش و مامان

 دنیرقص هم ایسوف و ارشیک

  برقصم گفت،نرفتم من به هرچ   اما

  میگذاشت روشن شیات شام از بعد

  خودمون چادر میرفت کدوم هر

 بشن گرم کرد،تا روشن رو پتو هم و تشک هم ارشیک

  کرد عوض رو ایسوف لباس
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 کرد عوض کن گرم شلوار با رو شلوارش خودشم

  بودم اورده لباس منم

  نبود حسش اما

  گفت ارشیک که پتو ریز  برم لباس، همون با خواستم

  گله و خاک یلیخ کن عوض شلوارتو -

 گفتم و کردم اخم

 ستین حسش -

  گرفت رو بازوم که پتو ریز  برم خواستم

  گفت محکم

 ! کن عوض -

 گفتم عصباب  

 گوش ت  بگ رو ارومد بزن دور گمیم تو به من چرا -

  !یدینم

 یم من به تو اما
 

 بگم دیبا کن،من عوض رو شلوارت یک

 ؟ چشم
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 میکرد نگاه هم به سکوت تو لحظه چند

  گفت نگران ایسوف

 ؟ت   کنیم دعوا نیدار  -

  نه گفت ارشیک

 شد خم

  شلوارش بیج تو از

  گفت و آورد ونت  ب قرص ورق هی

  بودم آورده رو قرصت چون -

 گرفت سمتم هب رو قرص بسته

 بود خودش

  بود قرصم

 شدم خوشحال هم

  شوکه هم

 !نه گفتیم یه پس ارشیک چرا

 گرفتم ارشیک از
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 دمیکش راحت و قیعم نفس و خوردم رو کامل قرص هی

 زد پوزخند ارشیک

 گفتم شایک

  ه؟یچ -

  گفت و داد تکون رس تاسف با

س ایمار  از برو -  رو اسمش کن رسچ ای ! هیچ قرص نیا بت 

 نهیتامیو  مولن   هی قرص نیا .بگم بهت خودم بزار ای !

 نه باورته کنهیم خوب حالتو که یت   چ اون ! ت   هم  !فقط

 !!!قرص نیا

 

#۲۸۱ 

  

  کردم هنگ

  شده چ   فتت  نم مغزم تو انگار

  من قرص

  نبود بخش آرام قرص
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  بود ت   تامیو  مولن   هیفقط،

 ! ت   هم

  ! ت   تامیو  مولن   هی

  قرص به

 کردم نگاه شرو  نوشته به

  گفت و کرد بغل رو ایسوف ارشیک

م ایب -   دخت 

  کردم نگاه دو هر به

 کردم باز چادر پیع،ز ی    رس  اما

  ونت  ب زدم

  رفتم جلو قدم برهنه،چند پا

 کردمینم درک

  !االن؟ شد چ  

 ستادمیا

  کردم آروم رو ذهنم و دمیکش قیعم بستم،نفس چشممو
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  بود ت   تامیو  مولن   ! قرص نیا

 کردمیم خوب خودمو الح خودم

 ! قرص نیا نه

 !ناراحت ای باشم خوشحال دیبا دونستمینم

  بودم دارو به ازین ب   که خوشحال

  دونمیم قتویحق که حاال که ناراحت

 تونمیم هم هنوز

 ؟ باشم آروم

 سمتش برگشتم ایمار  یصدا با

  گفت و کرد نگاهم

 ؟خوب   -

 نه گفتم رس تکون با

  گفت نگران

 ؟! تارا کنهیم تتیاذ ارشیک نکنه -

  بستم رو چشمم
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 زدم لب

  نه -

 کنهیم تمیاذ ارشیک کنه نه،فکریبب ونت  ب از  آدم هی دیشا

 کنهیم استفاده سو من از ای

  ماجرام خود تو که من اما

 نمیبیم دارم که من

 باور و ت   قی به منو کنه،کهیم تالش داره ارشیک چقدر

 برسونه

  و ونت  ب امیب غارم از بتونم تا

فتیپ  کنم رسر

  گفت و تر جلو اومد ایمار 

 ه؟یچ هیقص پس -

 زدم پوزخند

  گفتم و دادم نشونش رو قرص

  بود داده من به ارامبخش یجا نارویا ارشیک -
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  گفت و گرفت من از قرص ایمار 

 نهیتامیو  که نایا -

  گفتم و دادم تکون رس

 االن !یجد شدمیم آروم و بخشه آرام کردم فکر من آره -

  گفت توقیحق

  ؟یبود گذاشته جا که هیقرص همون نیا ...اوه -

  اره دادم تکون رس

  گفت و دیخند

  ؟ناراحن   چرا پس -

 گرفتم ازش نگاهمو

 گفتم و کردم نگاه اچهیدر  به

  باشم آروم یچطور دونمینم گهید حاال چون -

  گفت و دیخند

 همه با رو خودمون وقن   ها آدم ما.تارا نداره یچطور  -

 م،بهیکن قبول و میباش داشته دوست ، میر یبپذ ها کاسن  

 !میست  م آرامش
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 اچهیدر  سمت رفت

  اچهیدر  لبه تا رفتم منم

 میستادیا چوب   یها نرده کنار

  گفت ایمار  و ها نرده به میداد هیتک رو دستمون ساعد

 درس  تا کرد صدام معلم وقن   کالس بود،تو سالم ۱۱ -

سه س از بت    ! شدم کیپن حمله دچار است 

 کردم نگاهش سوایل

  گفت و نکرد نگاهم اون اما

 !کردنیم ام مسخره مدرسه تو همه فرداش از -

 

#۲۸۲ 

  

  گفت و نکرد نگاه من به هم باز

 از دوباره من.بود دهیفا ب   اما .کردم عوض رو ام مدرسه -

س   ! فتمت  م حال از است 
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 گفتم آروم

س از منم -  شمیم هوشیب است 

  گفت و دیخند

  گفت من به ارشیک دونمیم -

  دیپر  باال ابروهام

  گفت ایمار 

 پدرته کنهیم فکر آدم کنه،گایهیم رفتار یجور  هی ارشیک -

  حالت؟ نیا از ادیم خوشت !

 گفتم عی    رس 

  ! نه -

 گفتم و کردم مکث اما

  دونمینم -

 گفت و دیخند ایمار 

 حالت نیا خودم من اما . باش راحت کنمینم قضاوتت -

 مستقل چطور دمیفهم زود یلیخ من .ندارم تدوس رو
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 همش بخواد که ارشیک مثل یمرد ت   هم یبرا ! بشم

  پسندمینم رو باشه من ت   چ همه به حواسش

 کرد مکث

 گفتم اروم

 ... من اما ... ستین خوب واقعا ... درسته -

 گفتم و کردم نگاه ایمار  به

  ! ستین خودم دست ! ام وابسته یلیخ من -

 گفت و زد چشمیک

 که همونطور خودتو ! ست   ین هم مثل که ها آدم همه -

  .باش داشته ،دوستیدار  دوست

 گفتم دادمو تکون رس

 ؟یکرد چکار مدرسه یتو،تو  -

 دیخند

  دیکش موهاش تو دسن  

 دیکش ق  یعم نفس
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  لبخند با

  گفت من به کردن نگاه بدون

  مدرسه برم بالشت تا ۳ خودم با -

 کردم نگاهش سوایل

  گفت و کرد نگاهم

 و رفتم،رس حال از اگه تا ذاشتمیم دورم هارو بالشت -

  نشه زخم صورتم

  اوه -

،امایم ،دستکردنیم تمیدن،اذیخندیم بهم هیبق -  نداخت  

 چهار . گفتمینم چ  یه و دمت   م لبخند بهشون فقط من

  . شدن المیخیب تا گذشت ماه

  جدا؟ اوه -

  ! تمفت  نم حال از گهیکم،د کم منم ! آره -

 واقعا؟ -

  داد تکون رس

  دمیپرس
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 ؟یکرد دایپ هم دوست -

  گفت و دیخند

 شم دوست کیس با نتونستم سال اون اما کردم تالش -

 ؟!چ   بعد سال -

  گفت و دیخند بلند

 و نبود دشمنم کیس حالت نیبهت   در ! نه راستش خب -

 نمیهم یبرا . داشتم حضور مدرسه تو روح هی مثل

 با من .بود خوب نمیهم اما ! دانشگاه رمب نداشتم دوست

 کردمیم پر وقتمو هام کتاب

 گفتم و دادم تکون رس

ه،تا بودن تنها ... آره -  عوض   و دهیفا ب   یدوستا بهت 

 بایسر  داشته

 دیخند ایمار 

 گفت و داد تکون رس

  نداشت    دوست بخاطر کیس حاال تا ... بابا آره -

 کرده داغون ادمو کیل ناتو دوست نمرده،اما
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  میدیخند دو هر

  گفت و ستادیا صاف ایمار 

 بخوابم برم من -

 گفتم و دادم تکون رس

  حرفات بخاطر مریس -

  وگفت زد چشمیک

  ! فدات -

  مادرش و پدر چادر سمت رفت

  خودمون چادر سمت برگشتم منم

  بود کرده آرومم کمی ایمار  با زدن حرف

 بزنم حرف ارشیک با خواستمینم هنوز اما

 بود کیتار  و گرم چادر خلدا

  بودن خواب ایسوف و ارشیک

  بخوابم ارشیک پشت برم شدیم هم

  ایسوف کنار هم
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  کردم عوض رو لباسم

  دمیکش دراز ایسوف کنار

 ! جاش رس نشست ارشیک بودم،که غرق افکارم تو

 

#۲۸۳ 

 

  بستم هامو چشم زود

  خواب به زدم خودمو

  کنه یکار  خوادیم ارشیک کردم فکر

  کرد قفل رو چادر پیز  شد بلند ماا

 برداشت رو لیوسا و ها  کوله هم بعد

 من تن به سور تا دیچ چادر پیز  درز جلو من پشت

  نخوره

 برف   تشک ریز  داد منو یرو  پتو

  دیخواب حاش رس دوباره رفت هم خودش
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منده   بودم رسر

  جلو اومد ارشیک که اول روز از من

 داره حتما یرادیا هی گفتمیم یه

 داره یمورد هی

 گهیم داره درویع   هی

 میداشت مشکل یلیخ درسته

 شدم تیاذ و کرد ناراحتم واقعا جا چند درسته

  نبود خوب حالش روچ نظر از درسته

 هرگز اما

 چوقتیه

 نبود داشتمش ذهنم ته اول از من که ب  والیه اون

  دادینم رو قرصم که هم امروز ت   هم حن  

 هینسج بد از کردمیم فکر مدام من

  هییزورگو  از

 باشه داشته یا گهید لیدل ممکنه کردمینم فکر اصال
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  چادر تو بودم اومده که شیپ ساعت کی برعکس حاال

 بزنم حرف باهاش داشتم دوست

  حاال

 قلبم جون به بود افتاده خوره مثل مغزم

  وجدان عذاب

 
 
مندگ   رسر

  غم

 رسم بود ختهیر  همه

 خودم سمت دمیکشپتو ریز  رو ایسوف آروم

  ونت  ب اومدم پتو ریز  از صدا ب  

  شد باز عی    رس  هاش چشم ارشیک

 پشتش رفتم حرف   بدون

  شه باز یشت  یب یجا که شد جابه جا اونم

  کرد نگاهم سوایل

 گفتم و پتو ریز  رفتم
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 . خوامیم معذرت -

  گفت و سمتم دیچرخ

  یبخوا معذرت ینکرد یکار  تو -

  گفتم و کردم اخم

  بزنم حرف اربز  کن گوش -

  گفت و کرد بغلم

  ... بغلم ایب ... ستین الزم -

 کرد بغلم محکم

  کردم بغض

 بگم دیبا بگم خواستم

  بگمخوامیم چ  دونمینم قایدق دمید اما

  ارشیک نهیسرو گذاشتمرورسم پس

  بردخوابم آروم آروم دستش نوازش با

 بود ن  یعج حس

  بفهیم نکهیا
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  نفست به اعتماد و آرامش ماه دو

  بود دارو مرصف بدون

 کردمیم فکر شت  یب بهش هرچ  

  کردمیم دایپ خوب حس شت  یب و اومدم یم خودم به شت  یب

  گذشت گهید ماه ۲ شب اون از

  بود ارشیک ترم آخر

  برنامه ت   روت
 
  بود قبل مثل ما زندگ

  .رانیا ، ترمدو ت   ب التیتعط یبرا میبرگرد میخواستیم

 بدم زبان آزمون من دبو  قرار قبلش اما

 یحد چه در زبانم سطح کردیم مشخص که آزموب  

 ای کار یبرا تونستمیم ، زبان نمره به توجه با و هست

  ! کنم اقدام اقامت حن   ای لیتحص

 کامل دور هی ایمار  با من تا پارک بود رفته ایسوف با ارشیک

 شم حاض   فردا آزمون یبرا و کنم دوره

  مدت نیا تو

 میبود تر آروم یلیخ همه
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 میداشت اعتماد شت  یب هم به همه

  بود تر همراه هم ایسوف حن  

  چادر تو شب اون بعد انگار

  بود تر کینزد ارشیک قلب به قلبم

  گذاشتم بار شب یبرا شام

 شد بلند در زنگ یصدا که بودم ایمار  منتظر

 

#۲۸۴ 

  

 رفتم عجله با

 کنم باز رو در 

  نمیبب رو ایمار  بودم منتظر

  بود ارشیک اما

  خوب   لباس با

  بغلش تو حال ب   ایسوف
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  گفت وحشت و نگراب   با ارشیک

 دیبا آورد باال خون هویخورد، ت   زم ... ت  بگ رو ایسوف -

  .مارستانیب میبر 

 کردم بغل رو ایسوف

  شد خشک صورتش به نگاهم

 در به دادم هیتک

 فتمین پس تا

 دیرس لحظه ت   هم هم ایمار 

 کرد اهنگ ما به شوکه

  برداشت رو چیسوئ ارشیک

 ارهیب ت   ماش رفت

  گفت هنگ ایمار 

 ؟ شده چ   -

  داره معده یز یر  خون سابقه .آورد باال خون خورد ت   زم -

  من کنار اومد زده وحشت
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 کرد نگاه ایسوف به

  گفتم لکنت با

 ؟ کن   قفل رو در شهیم -

 داد تکون رس

  کرد قفل در

  من به داد دیکل

  ونت  ب وردآ ت   ماش ارشیک

  کرد باز برام رو در ایمار 

  شدم سوار

 شد سوار هم خودش

 افتاد راه ارشیک

 مارستانیب اوژانس به زد زنگ ایمار 

ح  داد رو حالمون رسر

  میایم میدار  گفت

  هست    ما منتظر اوژانس در جلو گفت    اونا
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 کرد قطع ایمار 

  بودم هوش ب   ایسوف به هت  خ من

  دیپرس آروم ایمار 

 ؟! گرمه بدنش ایسوف ... تارا -

  نه بگم نداشتم جون

  . رسده

سیم   دمیت 

 داشتم وحشت

  بود کرده قفل بدنمو وحشت و ترس

  گفت عصن   ارشیک

 داشت زخم هنوز داخیل خورد،احتماال ت   زم جدول لبه -

  .ستین شیت   چ.

سوندیم ا،منویسوف دهیپر  رنگ صورت اما   ت 

  بشه دالرا مثل نکنه

  نه نه
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 ... ایسوف یت  نم

  بودم خی

  بکشم نفس ذاشتینم وحشت

  مارستانیب به میدیرس

 ستادیا ارشیک اوژانس جلو

  ما سمت برانکارد با دنیدوئ

  کرد باز برام رو در ایمار 

  گرفت    من از رو ایسوف

  تخت رو گذاشت   

دنیم که نطوریهم ر اکس ماسک و دستگاه بهش داخل ت   نت 

 کردنیم وصل گهید یات   چ و

 بودم ادهستیا خشک من

  اونا همراه دیدوئ ارشیک

  بودم خکوبیم همچنان من اما

  گفت و گرفت رو بازوم ایمار 
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  تارا ایب -

  گفتم ن  یه

  گرفتم نفس

  گفتم و کردم نگاه ایمار  به

  نمیبش دیبا من -

  شد اهیس جا همه که بود نشده تموم حرفم هنوز

 دردناک و رسد و اهیس

 

#۲۸۵ 

  

 

  شدم داریب درد رس با

  شدیم منفجر داشت رسم

  زدم پلک بار چند

   بود جلوم ارشیک
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  دت   م حرف تلفن با داشت

  گفتم و شدم بلند شوکه

 ! ایسوف -

  من سمت برگشت ارشیک

  زد لبخند

  کرد اشاره کنار تخت رس،به با

  سمت اون برگشتم

  تخت رو بود نشسته ایسوف

  بود کنارش هم ایمار 

 داد تکون دست برام چشم ریز  یگود ده،بایپر  رنگ ایسوف

  بود وصل دستش به رسم

  گفت خودش خاص مهربوب   با

  شد بو رست تو .شد بو دلم منم -

 اومدم خودم به تازه

  میچیباندپ رس به زدم دست
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  دیخند ایمار 

  گفت 

 ! ت   زم به خورد د،رستینرس زورم اما متت  بگ کردم سیع -

  اوه -

  کرد قطع رو تماسش ارشیک

  گفت

  اومد بهوش تو از زودتر ایوفس -

  دمیکش راحت نفس

  دمیکش دراز

  کردم خداروشکر اول

  خوبه ایسوف که

  شدم خجالت غرق بعد اما

 بود خوب ایسوف

  ت   بب منو اما 

  بودم کرده درست بزرگت   مشکل هیا،یسوف مشکل بخاطر
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 شمیپ اومد ایمار 

  گفت و باال آورد برام رو تخت

  ارمیب برات یخوایم یت   چ -

  نه گفتم رس تکون با

  کردم نگاه ساعت به

 ! بود 7

 ؟ بودم هوشیب ساعت چند من

  گفتم ارشیک به رو

 ؟ بود چ   ایسوف مشکل -

  ایسوف شیپ رفت ارشیک

  گفت

 هی مثل اما ستین ذهنم داشت،تو پزشیک اصطالح هی -

 و شه جادیا هیناح تو ممکنه جراچ بعد که هییخون دمل

که فشار تحت  شد هیتخل .بود ت   هم هم ایسوف مال . بت 

  خوبه االن

 کردم نگاه ایسوف به
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  زد لبخند

  دمینال

  دهیپر  رنگش بچه -

  گفت ایمار 

 کن   غش گهید دور هی یخوایم ...رفته ازش خون خب -

 شه راحت التیخ

  میدیخند آروم همه

  داخل اومد پرستار

  گفت 

 ! برن دیبا ارشیک و ایمار  و میبمون دیبا ایسوف منو -

 9 ساعت بعد اما بمونه شد قرار اضار کیل با ارشیک

  . شب

  بود ضیتعو  و چکاپ میتا چون

  ونت  ب رفت ارشیک

  بگذره زمان تا میزد حرف هم با کمی ایسوف منو
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  گفتم بهش اومد که ارشیک

 ! فردا آزمون یبرا یاوردیم کتابمو کاش -

  دیپر  باال ابروهاش

  کردم نگاهش سوایل

  گفتم 

 ؟ هیچ -

  خاروند رو شیشونیپ

  گفت 

 یداد دست از آزمون ! یبود هوشیب ساعت 24 تو تارا -

! 

 

 ۳۰۰# ایل #۲۸۶

  

 شد بسته و باز دهنم

  ومدین در صدام اما
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  دادم دست از رو آزمون

 کردم تالش نهمهیا

 خوندم زبان روز هر

 کردم کار خودم رو

  …دادم دست از تهش

س نکه،ازیا بخاطر فقط اونم  رسم و رفتم حال از است 

  دید بیآس

 دمیکش یا خسته نفس

  گفت و گوشم پشت داد موهامو ارشیک

  . یبد آزمون گه،مجددید ماه توب  یم -

 دادم تکون رس

  نگفتم یت   چ

 .بودم ساکت

  دیخواب ایسوف و گذشت کمی

  گفت و نشست تختم کنار ارشیک
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 ؟ تارا ساکن   انقدر چرا -

 ...چ  یه -

 گفت و کرد مکث

س بهت روز اون خوامیم معذرت -  من بخاطر .دادم است 

  یداد دست از امتحانتو ایسوف و

 دمیخند

  گفتم و کردم نگاهش

 نبودم نجایا االن من ، نینبود ایسوف و تو اگر ... ارشیک -

 خودمم اصال ! زبان آزمون دنبال ! گهید کشور هی تو ،

 رمباو  گفتیم رو روز نیا بهم ش،کیسیپ ماه ۶ اگر

  .شدینم

 کردم مکث

  گفتم و زد یمحو  لبخند ارشیک

 کمی راستش .دادم دست از آزمون خودم بخاطر من -

سم به گهید کردمیم بودم،فکر شده مغرور  غلبه است 

 !کردم
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 شد تر رنگ پر ارشیک لبخند

 گفتم و دمیخند

س به فقط فهمم،منیم تازه اما -  غلبه ام روزانه الیک است 

س تیموقع هی بازم .کردم  عملکردم باشه،من زا است 

  !صفره

 گفتم و دمیکش دست رسمو چ  یباندپ

ه البته -   صفر ریز  بگم بهت 

 میدیدوخند هر

  گفت و دیبوس رو ام گونه ارشیک

  ... تارا مریس -

  ؟ چرا -

  گفت و شد هم قفل نگاهمون

 ! میزندگ تو یاومد چون -

  گفتم و دمیخند

  ! تیزندگ تو یبرد منو تو راستش اما ...کنمیم خواهش -
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  دیبوس لبمو ارشیک و میدیخند آروم دو هر

 و ترش ، مونیزندگ طعم مثل ، تمشک طعم با بوسه هی

 . موندگار و نیت  ش

 

 شیزندگ داستان که یدخت   ، هستم تارا . دوستان سالم

 که دوستان ممنونم . کنم تشکر دیبا اول .نیخوند رو

  داستان دیگذاشت وقت
 
  . دیدخون منو زندگ

  بگم خودمون از خوامیم بعد

 ما گذشت که ب  سالها نیا تو باشه سوال براتون دیشا

  میدیرس کجا به و میکرد چکار

 از که قبل مثل نه م،امات  درگ اضطرابم با هنوز من راستش

 شه مختل میزندگ ای برم حال

سم گرفت    گر ای کردن عرق حد در فقط روزها نیا  است 

  کنمیم حس رو

  . برسم ها روز نیا به تا کردم یط طوالب   یلیخ راه اما

  ت  مس از بخیسر  شما
 
  نیخوند منو زندگ
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 ب  ماجراها نیا از بعد یادیز  درشت و زیر  یها چالش با ما

  میشد رو به رو نیخوند که

 که دریس گفتم براتون که بخش ت   هم کنمیم حس اما

  باشه کرده منتقل رو باشه مهم کردمیم فکر

 ز  تو که دریس
 
  هست ما همه ندگ

  . ممنوع قضاوت همه از اول

  ممنوع یشداور یپ

 که بایسر  شاهد و ن  یبب یطور  رفتارش با رو کیس دیشا

  ستین یاونطور  ذاتش اصال

 بهش منق   نگاه اول روز از واقعا من که ارشیک مثل

 داره منق   بخش درسته دمیفهم رفته رفته و داشتم

 بهت   یبرا تالشش و ستین خراب ذاتش تش،امایشخص

 شدنه

 با و بودم تالش ب   و زبون ب   دایشد ماجرا اول که من مثل

 داشتم قرباب   نقش فقط هیگر 

 دهینم نجات رو میزندگ خودم جز کیس دمیفهم کم کم اما

!  
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  ناچ  
 
  . مییما خود فقط ما زندگ

  یبعد درس
 
س و اضطراب که بود نیا من یبرا زندگ  است 

 چون .نباشه درک قابل الاص گرانید یبرا ممکنه نفر هی

 ما که حایل داشت اوناانتظار از شهینم .نکردن اش تجربه

 .کت    درک میکنیم تجربه

 ارزش ب   . کیکوچ رو مشکلمون و ما دینبا مسلما هم اونا

 ! بدونن

 تو مشکیل ، قد کوتایه ، لکنت مهم، یلیخ مورد هی و

 ذهن اون رادیا ! ستین رادیا چکدومیه ، صورت ای اندام

 رو افراد نیا ب  توانا و ب  بایز  تونهینم که هیناقص و ماریب

 دینذار  .دیباش داشته باور خودتون به خودتون . نهیبب

 .کت    کیکوچ ای کت    قیتخق رو شما گرانید

 . دهیآفر  بایز  رو ما همه خدا و مییخدا مخلوق ما همه

 داره مارو ب  بایز  دنید ب  توانا که یفرد دیبا فقط

  .میبشناس

 کردنیم مسخره رو اندامم و قد خانواده کل ن،کهم مثل
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  از
 

 شهیهم همرسم اما . مدرسه تو حن   بزرگسایل تا بچیک

دیم لذت من اندام از   . ت 

  شمیم زشت هیبق حرف به من نه

  بایز  هیبق حرف به نه

  هستم که نمیهم من

  ها کاسن   همه با

 .قدرتمند و ارزشمند درصد صد پس خداوندم مخلوق

  . میبرس ذاب   ب  بایز  به تا میبرس باور نیا به دیبا

بزرگمون ایسوف میدار  بچه تا ۳ االن ارشیک و من  ، دخت 

 ایسون و هست ارشیک و من واقیع بچه که پرسمون سورن

 میکرد قبول یفرزند به که

ا تا تونستم ارش،منیک تیحما لطف به  کنم لیتحص دکت 

  به االن و
 
  . شده تموم درسم تازگ

  هستم االن که بشم آدیم کردمینم فکر چوقتیه

  . وخوشحالم راض   هستم االن که کیس از اما

  داستان دوارمیام
 
  باشه بوده بخش لذت شما یبرا ما زندگ
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 من به تا دیبفرست زیعز  نگار به دیتونیم رو نظراتتون

 . کنه منتقل

  .زیعز  بنفشه و رعنا از ممنونم

  .بود بخش تلذ و آموزنده یلیخ من یبرا شما با دوسن  

  که ممنونم
 
  .دیکرد داستان رو من یها روزمرگ

  بود نقص ب   و بایز  یلیخ من نظر از که داستاب   اونم

  ت  بخ روزتون

  تارا

 ۱۴۰۰ بهمن
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