
 

 

 

 

 

 



 پسرک تنهای من 

 
 ژانر:ددی لیتل بوی $تریسام 

 

 R.hریحانه((به قلم: ❣

 

 قسمت اول 

 :ثمیم



 لمویوسا ذوق با مدرسه زنگ یصدا با

 زدم زونی ب مدرسه در از.  کردم جمع

 !!!یآزاد شیآخ

  هی یتو رسوندم کوچه  به خودمو دو با

  یماه نجایا عمدتا میریفق نسبتا ی محله

  هم عمو دارن کیکوچ مغازه ای رنیگ

 عمو.راستی گ یماه از دسته جزو

  و کنم یم یزندگ ششیپ که یمرد

  گرفته زور به حضانتمو

 یم خونه در سمت به و کشم یم یآه

 .رم

  عمو داخل رم یم  ندازم یم دیکل اروم

 اون تا باسد سرکاره ۵ ساعت غروب تا

 یعصبان تا کنم کارانو و بپزم شام موقع

 ۱ تازه وفتهین جونم به کمربندش با نشع



  و شدم اتاقم وارد داشتم وقت پس بود

 یلیس با که دمیکش  رونیب  مویگوش عیسر

  تعداد هیمن یول شدم مواجه امیپ از

  خواستم یم رو یخاص

 و بودم کرده پر یاب ی پارتنر فرم روزید

  خب ولیا دارم امی پ تا سه نمیبب خب االن

  یاول میبر

  گم یم هللا بسم کشم یم یقیعم نفس

 دایپ یزود نظرم مورد فرد  دارم دیام

 بشه 

 

  هیدد شمیگرا یبود کرده پر فرم سالم-

  اگه خوام یم  لیر اول از رابطه و

 بزار امیپ یموافق



  اول خب و زده حرف یجور هی نه خب

  هی اول باشه لیر شه ینم که اول

  باشه که یمجاز کوچولو

 امیپ کردم پاکش بالفاصله و  خارج ازش

 کردم باز رو دوم

 یمشکل و میاوک طتیشرا با من سالم-

  میبو تلیل دنبالم و ندارم

 گه یم یچ بببنم نیا خب

 سالم -

  هم توقع خب  زدم رو سند ی دکمه

 صفحع یباال به بده جواب االن ندارم

  هی نمیبب لشویپروفا وارد و کردم نگاه

  یزیچ و بود اهیس کلش نه که عکس

  اسم و بود عدد  ههمه که شمیدیا نبود



  رونیب ازش بود نوشته  طاهر شیکاربر

 ی سوم نمیبب رو یسوم تا رفتم اومدم

 نشکل اگه میهست یدد دوتا ما سالم-

 بده  امیپ یندار

 نکرده فکر بهش حاال تا خب یدد دوتا

 .بودم

  شدن بلند وقت کردم نگاه هی ساعت به

  کنار رو یگوش شدم بلند اروم پس بود

 دوتا بود اون شیپ ذهنم یول گذاشتم

  و رفتم آشپزخونه سمت داشتن یدد

  شروع سمت اون از  و کردم سیخ برنج

  کارم بعد کساعتی مهیق پختن کردم

 حاال خب کردم نگاه ساعت به شد تموم

 میگوش سمت پس داشتم وقت ها حاال



 طاهر اوه خب کردم بازش و شتافتم

   داده امیپ

 کردم بازش

 ؟یخوب کوچولو پسر سالم-

 .شد سرخ لپهام لحنش با

 ممنون سالم-

  قیدق گهید کباری رو طتیشرا خب-

  و هیتنب چه از و تاتیمیل مخصوصا بگو

 !! اد یم خوشت شتریب یکار چه

 کردم یسع و  دادم قورت دهنمو اب

 بدم  جواب خوب و قیدق

  و باشه اولش یمجاز رابطه من خب-

 و خوام یم بشه لیر نانیاطم از بعد

  تا ۱ از ستمین صبحا پس دوازدهمم من



 نه ۹ تا ۷ واز شتونیپ باشم تونم یم ۷

 که یکار هر من  خونه تمیمیل.... بعد

  یب امپول از اد یم بدم ادیب ازش خون

  فلفل به من خب و.ترسم یم تینها

 دارم  تیحساس

 شم خ زدم حرف  بچگونه  و  پوشک از

 ادمه ی نایا فعال    اد یم

 مدندم  منتظر و فرستادم براش

 کامل  بعد میباش یامتحان هفته هی هیاوک-

 باشه -

   کردم پیتا ذوق با

 گفتم کارب هر  نیقوان سر میبز خب-

 شه  یم یبد هیتنب وگرنه یکن یم

 نهیهم قانون تنها



 باشه اها-

 ؟ یچ باشه-

 دمیگز لبمو ی گوشه امشیپ با

 یدد باشه-

   مشقت و درس سر  برو االنم خوبه-

 چشم-

 با گذاشتم کنار رو یگوش ذوق با

  بلند و اومدم خودم به خونه در یصدا

  شدم

 کند کفشاشو یخستگ با عمو

 سالم -

 کرد  اخم دنمید با

 سرخن  لپات چرا-



 . دونم یها؟نم-

 دیچسب محکم گلوج از و اومد سمتم-

 سرخن لپات که  یکرد  یم یغلط چه-

 هان؟

 دیچک اشکم اش عربده با

 کن باور یچیه خدا به-

 دوارم یام-

  سر وارید کنار اتاقش  رفت و کرد ولم

  د یچک اشکام و خوردم

 شااااام -

 االن...ا-

 لیوسا و شدم بلند عیسر اش عربده با

 بشقاب هی که کردم  اماده یهولک هول

 شکست افتاد دستم از



  کردم خدا خدا و باال اوردم سرمو عیسر

 که نبود بامن  شانس انگار یول ادین

  کمربندشواز بود ستادهیا در یجلو

 . دیچیپ دستش  دور کردو باز کمرش

 التماس به کردم شروع ترس با

 ول دستم...از..ا...نبود قصد از خدا به-

   گم یم رلست خدا به شد

 کرد پرتم و گرفت موهام از اومد سمتم

  محکم و برد باال کمربندو اطیح یتو

 یبچگ از فمیضع بدن و تن یرو دیکوب

  گفته مامان به دکترا و بودم فیضع

 نبود عمرش یول  کنه تمیتقد دیبا بودن

  به دیکوب یم محکم بکنه کارو نیا که

  انگار ها هیهمسا زدم  یم غیج من و تنم



  درد کرد ینم کمکم یکس بودن شده کر

 . داشت درد یلیخ داشت

  یزیچ گهید و شد بسته چشمام کم کم

 . دمینفهم

  اتاق یتو کردم باز چشمامو درد با

 بودم

 مدرسم و بود شده صبح نشستم اروم

 ازوم خب رم ینم روز هی شد رید

 باال رفت غمیج که  دادم دنمی به یتکون

 یول ختمیر یم اشک سوخت یم یلعنت

 .نشستم و خوردم تکون

 یدد از شنیکیفینوت هی برداشتم مویگوش

 داشتم

 ؟ییکجا مال بپرسم رفت ادمی یراست-



  نوشتم دمید درد یانگشتا با اروم

 بندرعباس-

 خورد نیس درجا

 النمیگ یبرا من که  دوره یلی؟؟؟خیچ-

  می بد ادامه میتون ینم زمیعز متاسفم

   خواستم یم لیر اصاصا چون

 . شکست بغضم متنش خوندن با

 !!! نامرررررد کردم پاکش درجا

 !! رفت روزمم هی یدد

  دوتا کردم مکث پسام هی دنید با یول

 شه  یم یعنی باشن مراقبم ،دونفریدد

  یهبچ نجایا  من ایدر به زدم دلمو

 که چع من به کنع  یم  تمیاذ ندارعمو

 یریبگ یماه یتون ینم 



 دادم  امشیپ

   سالم-

  بود دهیند یول بود نیانال نخورد نیس

 جمع پامو هوا یل سادمیوا هیثان چند

  دیچیپ پام یتو که  یدرد با یول کردم

  دمیگش غیج

  یییاو-

  میگوش یصدا که گردپ پاک اشکمو

 بود  داده  امیپ کردم نگاش اومد

   یخوب سالم-

 ممنون-

 ؟ !فندق هیچ اسمت-

 بانمک چه!فندق

   ثممیم-



 همسرم اسم و عماد  من اسم یعال خب-

  دعیسع

  نوشتم عیسر طاهر ترک لیدل ادی با

  االن از نیدور اگه عباسم بندر من-

 نیبگ

 فرستاد خنده کریاست بعد خورد نیس

 فاصله  میرازیش مام  بابا اروم            -

 ست ین ادیز

 که  نیندار مشکل اها-

  نه-

 اول شما یول نیبخش یم...خب-

 گهید لیر بعد نیخوا یم یمجاز

 خوندم تاتویمیل فندق خب نطورهیهم بله-

 خوندم هم رو یدار دوست که ییکارها



  یدار سوال خوندم قیدق فرمتو کل در

 باهات شب یندار  مشکل اگه بپرس ازم

 همسرم و من میریگ یم یریتصو تماس

   دادم قورت دهنمو اب

 یم امیپ بتون امشب فقط ندارم سوال-

 . شد اگه دم

 خدافظ برس کارت به برو حاالم باشه-

 خدافظ -

  یزیچ ادی با  دمیکش یلرزون نفس

  صورتمو ازش و کردم باز رو نیدورب

  که بدنمم نشده یزخم خوبه زدم دید

  شه یم حل پوشم یم بلند لباس

 شهیهم روم نگاه گهید بار هی صورتم به

 پوستم رنگ هی بق مثل نکهیا خاطر به



  و امدن ینم طرفم ها یلیخ سین رهیت

  چکار خب یول یستین ما از گفتن یم

  ادی ز حساسه افتاب به پوستم کنم

 .افتاب ریز رمینم

  معده نیا حال به یفکر هی تا شدم بلند

 بکنم بختم بد ی

 

 : شخص سوم

  یکس تونسته نکهیا از خوشحال عماد

  رونیب دفترش از و بلندشد کنه دایپ رو

 فورا و رفت تیریمد اتاق وسمت زد

  ادشی که داشت ذوق انقدر کرد بازش

 از یکی با داره جلسه دیسع امروز رفت

  با لبخندش و ذوق  کل یول سهامدارا



  زیم یرو روبه عجوزه اون دنید

 دیکش یهوف دیپر عشقش

 ... بعدا متاسفم-

  صداش دلخوره عشقش دی فهم که دیسع

 بمونه  ششونیپ ادی ب خواست ازش و زد

 یتو و نیبرگرد لطفا یجانیقل یاقا-

   نیباش جلسه

 البته ...آآاا-

  زیه ی کهیزن اون یرو  روبه حواست

 گفت و زد صداش دیسع که نهیبش

 نه ی بش کنارش

 پس شد یم چدت داشت لحث گهید

 و برداشت نت کاغذ  هی یواشکی عماد

  حبر قراره شب کرد قبول تلهیل نوشت



  سرشو کیش یلیخ  میریبگ یریتصو بده

 سمتش به داد هل  رو کاغذ و اورد باال

  شنوه یم کرد یم وانمود مثال  که دیسع

  عصابو یرو خانمه اون یها حرف

 خوندن با برداشت رو برگه یال اروم

 یول شد یم تر قی عم لبخندش کلمه هر

  زیم اونور که یوراج  نداشت خبر خب

 اون یحرفها از  کنه یم فکر نشسته

 با پس زده لبخند که اومده خوشش

   داد ادامه یشتریب یانرژ

  نوشت و برداشت خودکار اروم دیسع

 ؟ کجاست ی واسه هیعال-

 عماد  سمت داد هل اروم



 اون به بود زده زل  که همونطور عماد

 نوشت  عجوزه

 عباسه  بندر-

 زمزمه اروم دید،سعیسع سمت داد هل و

 کرد

 خوبه -

 داد   ادامه تر بلند بعد

 نیتون یم کنم یم حل رو مشکل-

 گرفته؟ درد فکتون کنم فک!نیبر

  خب یول گفت زن  به رو تمام یمسخرگ

 با پس کنه برداشت بد بود قرار امروز

 گفت  لبخند

 خدافظ   تونینگران از ممنون-

 رفت در وسمت شد بلند



  و دیسع بلند ی خنده در بستن محض به

 بهم یسرخوش  با کرد پر اتاقو عماد

 کردن  یم نگاه

 :ثمیم

  که بودم عمو منتظر و بودم پخته شامو

 داشتم برش خورد زنگ تلفنم

 برداشتم  زودتر عمو  ی شماره دنید با

 عمو سالم-

 ام  ینم امشب-

 اعصاب یب کرد قطع زارت

 :ثمیم

 شدم بلند یگوش زنگ یصدا با صبح

  بدون هربار مثل کردم تن لباس عیسر



  روز دو مدرسه سمت رفتم صبحونه

   شد یم شروع ماه  ید امتحانات گهید

 یرلحت به تونستم یم نبود بد درسم

  شدم یم ۱۰ گهید  کمش کم کنم ردشون

. 

 

 

 بعد  ساعت چند

 

 

 !! ولللللیا شد تموم کالسم بالخره

 خونه شمت و زدم  رونیب مدرسه از بدو

 بود خونه عمو  تعجب کمال در رفتم



 لهیوس داشت  دادم  سالم  ترس با و اروم

 گرفت  یم

  ایدر رم یم حسن ناخدا لنج با دارم-

 باش رفتارات مراقب ستمین یوقت چند

 !! بدمت ندارم مفت پول یدیفهم

  چشم-

 خوبه -

  یرو انداخت شوی میقد ی کوله شدو بلند

 ستاد یا راه نیب دوشش

 ته؟یسالگ ۱۸ تولد یک-

 کردم  فکر کمی

 چهاردهمش مرداد گهید سال-

  رفت  و نگفت یزیچ گهید



 ندت هی جوووون اخ زدم یشخندین

  هام یدد با البته حال و عشق ییتنها

 دم یکش خجالت دمیگز لبمو

  و نهار یجا به زدپ یریپن و نون ۶ی

 به کردم روشنش یگوش وقت سر رفتم

   دادم سالم عماد یدد

  یدد سالم-

 داد  جواب  عیسر و بود ان

   اومده مدرسه از  من فندق سلتم-

 میخوف بچه من یدد بله-

 یروز چه ید امتحانات یراست خوبه-

 یخوند درستو شه یم شروع برات

 دادم  قورت دهنمو اب

 شهیاول فردا-



 ه یدرس چه-

 ات یادب-

  یخون یم درس و ینیش یم االن از-

 ۱۸ از کمتر یخواب یم  هم موقع به

 !!!ثمیم یدار هیتنب یبش

 کردم  نگاه صفحه به ۶گند یچشما با

 ۱۸ ادهیز یول دیببخش یدد-

 بره  تر باال نزار گفتم که نیهم-

 کردم پیتا عیسر

 . دیببخش-

  ین یانال  نمینب بدو نیافر-

 چشم-



 خوندن درس حال یک شدم اف عیسر

  شیا داره

 که اول صفحه  خوب کردم باز کتابو

  نجایا اد ینم که دوم ی صفحه راحته

  رو نجایا ولش  سخته نجاهایا بلدم رو

 مس تقلب الیخ یب رم  نجایا و بخونم

  کنم

 بعد  ساعت مین

  شد تموم-

 چه ننیبب ها یدد زدم یبزرگ یشخندین

 !! دارن یخکب پسر

 با شدم بلند و  شدم جا جابه ذوق با

 کردم بازش و رفتم  سمتش در یصدا

 ههههه؟ یک-



 منمممم -

 کردم دروباز قمیرف یصدا با

 سالم -

 م یداد دست بهم

 دور کممی میبزن فالفل میبر یا یم-

 م یبزن

 کردم  فک کمی

 !! میبر ام یم ها-

 : عماد

 رونیب اتاقم از  شد تموم که کارهام

  اکثرا رفتم دیسع  اتاق سمت و اومدم

 م یگرفت جدا یاتاقا یخود یب میهم شیپ

 یکل یتو سرش شدم وارد و زدم در

 بود برگه



 من کردن حس با  سمتش رفتم بستم درو

 یرو یعنی نیا  گرفت فاصله زیم از

   نمیبش پاهاش

 .تمینش پاهاش یرو اروم

 ی زد حرف پسرکمون با-

  امتحان فردا بخونه درس کفتم اره-

 خونه یم درس  داره بچه داره اتیادب

 مشیکن یم هیتنب بشه ۱۸ از کمتر گفتم

 داد تکون یشر

 شه  یم هیتنب شک یب-

 اره  یم  کم یدون ین کجا از-

  گه یم حسم-

   دمیخند بلند

   مشیبکن یا هیتنب چه-



  دارم  یعال فکر هی اوممم-

  ثمیم

 کمی مثال  برگشتم ۲ ساعت شب

  و بازار میرفت یکل  میبزن دکر میخواست

 میکرد دور دور ساحل لب

 صبح رفتم و گذاشتم بالش یرو سرمو

 برداشتم خودکار هی شدم داریب االرم با

  یم شروع امتحان ۹ رفتم سمتمدرسه و

 .امتحانم شدش

 با شدم سالن وارد  و دمیکش یقیعم نفس

  مین نشستم و  دادم سالم معلوم دنید

  رو ها برگه و اومدن  همه بعد ساعت

 چشمام سوال نیاول دنید با کرد پخش

  شد گشاد



 ؟!ستیک از)(شعر نیا-

  دو سوال الشیخ یب من بدونم چه

 ....  کی سوال به توجه با

 هان؟؟؟؟ 

  تونستم یم نویا خب یبعد سوال میبر

 کنم  هل

  ونیم در یکی ام یبعد یسواال

  اوردم باال سرمو برگم شدن دهیکش با

 بود  گرفته برگمو معلم

   بچها نیبر ن یتون یم تمومه وقت-

 رفتم مدرسه اطیح  سمت و دمیکش یهوف

 !!! یحساب بشم هیتنب کنم فک



 هی رفتم خونه سمت رلست کی

 خوردم و دمیخر راهم  سر  از تییسکویب

 . دمیرس دادم امیپ ها یدد به نهار یجا

  به یپوزخند خورم یم نهار دارم

  نهار عجب زدم دستم یتو  تهیسکویب

 !!!!من خورم یم یا شاعانه

 : بعد دوهفته

  ها  یدد داشتم امتحان که مدت نیا یتو

  صحبت بام و زدن یم زنگ بم غروب

   کردن یم

  کردم یم دعا نبود عمو از یخبر

  با تر راحت تا بمونه  ایدر یتو شتریب

  غم بود خوب یل یخ حالم باشم هام یدد

  یبعض فقط نداشتم زو قبل یافسردگ و



 دیشا دیکش یم یبد  یرهایت معدم اوقات

  و تیسکوبیب شامم  نهارو که نهیا بخاطر

 اب ینیزم بیس  نشیتر شاهانه کهیک

 !!! پز

 اعالم منتظر و بودم نشسته کالس یتو

  نمرم کردم یم  دعا  دعا بودم ها نمره

 نکنن دعوام ها یدد بشه خوب

 دفتر از برم خودم دیبا نبود عمو چون

 .رمیبگ

 مدرسه دفتر سمت خورد که اخر زنگ

  یلیخ کردم یسع و زدم تقع دوتا رفتم

 بحرفم  محترمانه



  بود رفته عموم  من اقا شالم نیببخش-

  رو کارنامه شه یم خودم به  ایدر

 ؟؟؟ ! نیدی م

 کردم  نگاشون مظلوم یلیخ

 ر یبگ ایب-

 گرفتم  ازش اومدم ذوق با

 یشد ۱۸ قبل از یشد بهتر -

 واقعا -

 کردم نگاشون بهت با

 ببرش  ریبگ ایب یشد کالس دوم نفر-

  ممنون-

  دپییدو یعنی خونه سمت رفتم ذوق با

 خونه  سپت



 و هیک که و ساعت به کردم نگاه بدون

 اول زدم زنگ کارن سر ها یدد دیشا

 د یسع یدد به

 داد جواب عیسر

  سالم الو-

 ندادم  امون

  یچ یبدون اگه  یدد ییوا یدد سالم-

 شدم کالس دوم نفر یدد ییووو شده

 زهیجا یدد بگم بهش شتهیپ عماد یدد

 ؟! یریگ یم برام

  زحمت یکل ی کل خوندما درس یکل

 همش که من شه ی م باورت یدد دمیکش

  ییوا کلم معدل شده ۱۸ بودم تنبل بچه

 : ثمیم!!یدد



 بهشون شدم نیمطم  که عمو نبودن از

  یریتصو تماس تونم یم که  دادم امیپ

   میریبگ

 .  زنه یم زنگ ۸ ساعت شر گف اونم

 و حموم رفتم درد بدن با که البته عیسر

  نون هی شدم بلند بعد و گردم یکار زیتم

 بایتقز ساعت  شکم به زدم ریپن و

 دمیپوش بلند نیاست لباس بود ۸ یکاینزد

 !نشه دهید زخمام

 وارید به هیتک کتابهام یرو رو یگوش

 کردم روشن رو  نتم کردم ثابت و دادم

 هول تماس یصدا  با موندم منتظر و

 هللا بسم دمیکش  قیعم نفس دوتا کردم

 و دادم فشار رو سبز کنیا و گفتم

  دمیکش یم خجالت نییپا انداختم سرمو



  پشت و مردونه  یصدا دنیشن با یکل

 گهید ی مردونه و کلفت یصدا بندش

 ختیر دلم ته یا

 کوچولو اقا سالم-

 باال  ریبگ  سرتو-

 دوتا گرفتن باال سرمو  اروم صداش با

 بودن جذبه با البته و خوشگل یلیخ مرد

   دادم سالم اروم

 کامل  البته  و بگو تر بلند دمینشن-

  دنیفهم با کردم نگاش یجیگ با

 گفتم بلندتر منظورش

 ها...ید...د.سالم-



  اروم یلیخ گفت  یچ یدیفهپ تو عماد-

  و ری بگ باال سرتو فندق زنس یم حرف

 بزن حرف محکم

 گفتم  عی سر ک بستم و چشمم

 ها  یدد سالم-

  خب.حاال میکن کار شتریب دیبا نبود بد-

 زیچ یدد جز عماد همسرم و دمیسع من

 ی کن ینم  صدامون یا گهید

 چشم-

 میکرد قبول و  میخوند تاتویمیل خب-

 نه ای یتون یم  نیبب گم یم نویقوان

 چشم-

 یم اجازه اول یبر جا هر کی.  هیعال-

  یزیتصو تماس هیتنب موقع دو..یریگ



 سه.. خودمه با اون یصوت ای رمیگ یم

 یار ینم حرف حرفمون یرو

 نداشتم مشکلب  کردم فگ کمی

  تا ۱ از بعد دوازدهمم من... فقط...ف-

  شبا اخر با باشم نیانال  تونم یم ۵

 نیندار مشکل

 زم یعز  میکن یم درکت نه-

  زدم یلبخند جملش با

 ممنون-

 ی داشت پارتنر قبال -

 کردم  نگاش دیسع یصدا با

  بارمه نیاول نه-

 دادم  جواب یزود



 ی وتیک هیعال هم یلیخ-

 .زد بم یقشنگ لبخند  و گفت نویا عماد

 زدم لبخند متقابال  منم

 یندار گهید سوال خوبه-

 نه..ن-

 رخت برو ببزن مسواک پس خوبه-

 ها یباش  نیانال  نمینب خوابت

 بخوابم رم یم ها ی دد  خدافظ چشم...چ-

  برو نیافر-

 فندق   خدافظ-

 قلبم یرو دستمو  کردن قطع و تماس و

 نفس و گذاشتم بود صد دور یرو که

 . دمیکش قیعم



 و کردم خاموش نتو  حرفشون ادی با

 مسواک حال زدم  اب شدمدهنمو بلند

 .دمیخواب و دمیکش دراز بعد و نبود

 :دیسع

  عمادو سمت برگشتم تماس قطع با

 بغل محکم و کردم باز براش دستامو

 .گرفتمش

  نازو پسر بوده خوب یلیخ انتخابت-

  میکن یم تشیترب  خودمون هیخوشگل

  ننیبب دم یم میبش تر مطمئن که کمی-

 زارم  یم محافظ براش و قیدق کجاست

 ذهنمو یزی چ هی فقط هیخوب فکر-

 کرده  مشغول



 قیدق تا  سمتش برگشتم عماد سوال با

 بدم گوش سوالش بع

 ؟یچ-

  پس ستین گرم اونجا االن هوا مگه-

 دهیپوش بلند نیآست یاسک قهی لباس چرا

 بود

 رفتم فرو  فکر بع حرفش با

 ! ستین گرمش ادیز شابد-

  قانع عمادو و خودم جمله نیا با

 : دیکردمسع

 بود نشسته کنارم عماد میبود جلسه یتو

 . بود اخراش گهید



  همه و میکرد هم رو  یینها یریگ جهینت

 بلند خانم عجوزه که کردم مرخص رو

 ستادنیا  من زیم مقابل و شدن

 ؟؟!ییهما خانم شده یزیچ-

 .... اگ تشیراست آم-

  عماد شد متوقف میگوش زنگ یصدا با

 اگه که درسدنش اماده و بود خشیم

 شماره دنید با بده  جواب گفت یزیچ

  کردم برقرار تماسو نلزمون یبو یبیب

 یرگبار که بودم نداده  سالم کامل هنوز

  یصدا کمی زدن حرف به کرد شروع

 عماد درجا پس بود ادیز میگوش

  میگوش به  سرشو ذوق  با و شد پتوجهش

 بشنوه  تا کرد کینزد



  جواسپون اش زده  ذوق یصدا دنیشن با

  رفت ادمونی و شد پرت اطراف از

 یتو خودمون  از ریغ به یکی هنوز

  اتاقه

   ریبگ نفس-

 کرد شروع و کرد پکث کمی حرفم با

 دنیکش نفس

   شدم یم خفه ذوق از داشتم شیاوخ-

 گفت   و کرد  یا خنده عماد

 کرده چه شاپسرم  نمیبب بفرس عکسشو-

 ؟؟ ! گهید امر یدد چمش-

 وتچه یک-

 باهم بعدش بخور نهار برو نیافر-

 میزن یم حرف



 یبابا ها  یدد چمش-

  با کردم قطع تلفنو یخداحافظ از بعد

 فرستادم یلعنت  ییهما دنید

 خانم؟  کارتون-

 با ما..ش و  نیر..دا ل...ت..یل-

 باهم ...ه

 کردم  یا تکخنده

   بودم داده نشون همسرمو بتون اول از-

  اجازهمن با هیشوخ کردم فک بله اها-

 خدافظ ... رم یم گهید

 سمتم برگشت عماد رفتنش از بعد

 نکنه جادیا مشکل-

 یم نشد نجایا میتر یقو ما هم بکنه-

 زمیعز ادهیز راه دوممون ی شعبه میر



  یصدا با دمیبوس کوتاه لباشو شدم خم

 بر یبیب که یعکس  به یگوش امکیپ

 م یکرد نگاه فرستاد برامون مون
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 رو اتیادب کردمیم فکر همونطورکه

 اشاره اتیادب به شخندین با بود گرفته۱۶

 زد یثیخب لبخند اونم کردم

 !میکن  اش هیتنب  خونه میبر-

 میبر  هیخوب فکر-

  حرکت رونیب  سمت میشد بلند هم با

 طبقه و میشد  اسانسور سوار میکرد

   میزد همکف

  ازش شد باز اسانسور در  بعد قهید ۵

  میزفت یخروج سمت و میشد خارج

 داشت نگه پامون یجلو نویماش راننده

  میداد حرکت دستور و میشد  سوارش

 گشتم یم هیتنب بهتربن دنبال ذهنم یتو

  بود یحضور اگه بود اولش بار چون



 مورد کار کردم یم اسپنکش حتما

 !!!!!االن یول جفتمون یعالقه

 میشد ادهیپ نیماش ستادنیا با

 دیپرس عماد میشد که خونه وارد

 !! خوبه نیبب دارم نظر در هیتنب هی-

 :ثمیم

  یم  لمیف و بودم دهیکش دراز نیزم یرو

 دنید با خورد  زنگ میگوش  که دمید

  خاموش  زونویتلو دیسع یدد ی شماره

 دادم  جواب کردم

 خوشگلم یدد بر سالم الو-

 ؟یخوب پسرم گل سالم-

 ؟ی دد جونم یدد  بله،-



  یکل و یزد  زنگ که من پسر-

 زتیجا نکهیا ضمن یکرد خوشحالمون

 محفوظه

 کردم  زمیادجای خاطر به یذوق

 با امتحانات اول روز ادتهی خب یول-

 شد  شروع یچ

 کردم  فک کمی

 .... یادب-

 شرط و عماد  یدد با حرفام که هوی

 گفتم  عیسر اومد ادمی نمره

 یدد دیببخش-

  خونه یتو یکس خان کوچول موقع به-

 هست؟

 تنهام نه-



 ؟یک تا-

 شب تا-

  درسته تنهام ها حاال حاال من گفتم یالک

 تنهام یول بترسم شب دیشا کوچولو هی

 !!!بازم

 رمیگ یم یریتصو تماس االن خوبه-

 باش  اماده

 چشم-

 کرد قطع عیسر

 رفت  شدم بدبخت-

 بودم منتظر انگار چرا دونم ینم یول

 .کنم درک  حسشو بشم هیتنب

  کردم وصلش یر یتصو تماس زنگ با

 گذاشته ثابت جا هی رو نیدورب ها یدد



  بودن نشسته مبل  یرو خودشونم بودن

  بودن کادر یتو دو هر

 فندق؟ کو سالمت-

 سالم ..س-

  هی جاخودتم هی بزار  ثابت رو یگوش-

   میباش داشته دید بهت نیبش  جور

 چشم-

 بار مثل دوباره اتاق یتو رفتم شدم بلند

 تر دور یکم و گذاشتم کتابام یرو قبل

 نشستم 

 پرسم یم سوال هی حاال فندق نیافر-

 ی دد بله-

 نیا با االنم نیهم کردم نگاش منتظر

  هی بودنشون سلطه ری ز و نگاهاشون



  حس ناییما نییپا  اون یزیر راتییتغ

 کردم  یم

  کجا شوره یم  لباس مامانت یوقت-

 کنه یم پهنش

. گفتم دروغ و ندارم مامان نکهیا ادی با

  دمیکش قیعم نفس هی یول کردم بغض

 گفتم  اروم نلرزه صدام کردم یسع

 بند یرو-

 فندق  نیافر-

 ؟!کنه یم کار چه ادیب باد یوقت حاال-

  یم رهیگ اد یم باد یوقت کردم فک کمی

   روشون زنم

  رهیگ-

 گفت  که گفتم ذوق با



   نیشکل چه نمیبب تا چند اریب برو نیافر -

 شدم  بلند ذوق با منم

  االن-

  هی یول نشستم جلوشون برداشتم تا چند

  ینم مگه دیرس  ذهنم به زیچ هی ان

 کنن؟؟؟  ام هیتنب خوان

   درار زتویبل  کنار بزارشون خوبه-

  دمیکش یم خجالت کردم نگاشون کمی

  گوشمو و گونه یداغ بود بارم نیاول

 کردم  یم حس

 خوشگلم  پسر باش زود-

  بار نیاول یبرا که  عماد یدد  یصدا با

 کردم نگاش زد  حرف سالم جز به



  چقدر پسرکشون ننیبب ها  یدد نیافر-

   لباستو ار یب در خوشگله نازو

 یها لبه اروم گرفتم اروم حرفاش با

  کندمش و باالبردم گرفتم لباسمو

   بدو حاال شلوار-

 !!  یدد-

 بجنب-

  و شدم بلند دیسع یدد یجد یصدا با

  کندمش

 بدو پسر شورتت حاال-

  نگاهاشونو یکقت کردم نگاشون عجز با

  یم بهم رونامو کندم شورتمو اروم دمید

 نشه دهید التم که چسبوندم

 !!ییبابا ثمیم-



 کردم  عماد یدد نگاه

 قربون نکش خجالت ها یدد از-

 باشه؟  ماهت صورت

 از رمیگ یم ارامش چرا دونم ینم

   لحنش

 چشم-

  بزار خوب پسر بده فاصله روناتو-

 نن یبب کوچولوتو  کرم ها یدد

 نگاش از کردم عماد یدد نگاه اروم

  باز رونامو یال اروم و گرفتم ارامش

 کردم 

 کن باز اخر تا شتریب-

 چشم...چ-



  مگه عماد قشنگه چقدر پسرمون نیافر-

 نه

 نه یریش یلیخ پسرکم معلومه-

 ؟ هوم عسلم یبش هیتنب یا اماده-

 ها ییبابا اره-

  زدم یلبخند

 ر یبگ دستات  با  نتویس نوک-

 سمت ی نهیس کردم بلند  راستمو دستمو

 چپ سمت چپ دست و گرفتم راستمو

 گرفتم رو

 بشن  برجسته بده ماساژ-

 . شد یم بلند داشت التم کردم همونکارو

 بزن  ات نهیس به  و بردار رو ها رهیگ-



  زدم ترس از یهق

 کردم  غلط یدد-

 کلوچه بدو-

 کی و زدم ینق  عماد یدد حرف با

  دردش که خدا از دیام برداشتم رهیگ

 و کردم کینزد ام نهیس به کمه اره کمه

 گذاشتم ام نهیس یرو  کردم باز رهرویگ

 زدم  غیج که داشت درد چنان بستم و

  یدد یجد یصدا با که بکنم خواستم

 کردم  ول دیسع

   بچه نزن دستش-

 اومد  یم اشکم

  ها یدددیببش دلده توروخدا یدد-

 دالم  دلد تولوخودا



 یم حرف بچگونه دارم نبود حواسن

  زنه یم برق نگاهاشون زنمو

 بزن هم رو یدوم-

  ی رهیگ  کردم پاک اشکامو زدم یهق

  و دمیکش یقیعم نفس برداشتم رو یبعد

  شدت اشکم و ام  نهیس  یرو زدم عیسر

 گرفت 

 که پسرشون به خوان یم ها یدد حاال-

  زهیجا یداز دوس بدن زهیجا بوده یقو

   یریبگ

  تکون سرمو تند تند  عماد یدد حرف با

 . دادم

 یبش ارضا یتونست  وقت هر خوبه-

 تمومه  هیتنب



 کردم نگاشون یگنگ با

 !یدد ی چجور-

 فندق  بمال رو  کوچولو کرم اون-

  خود تاحاال  دادم قورت دهنمو اب

  ارضا حاال تا اصال  نکردم ییارضا

 !هست یچ دونستم یم  فقط نشدم

 نتلدم حاال تا شتمین بلد ته من یدد-

 یخوب کار زدنت حرف وتیک قربون-

 ده  یم اجازه داره  یدد حاال یکرد ام

 ارضا دیبا گهید نباشه درد یخوا یم

 یبش

 باشه -

 بردم  سمتش دستمو کردم زونیاو لبامو

 ؟؟؟؟!داره  درد یدد-



 گفتن  و کردن یا مردونهی خنده

 بجنب بده انجامش داره  لذت یفسقل نه-

 من پسرک

 چشم...چ-

  هی که کردم نیی پا و باال دستمو اروم

 یرو انگار داد دست بهم بیعج حس

  و اومد اشکام لذت شدت از بودم ابرا

   زدم هق

 ی دد  آه-

 ما ناز پسرک  ایب عسلم جانم-

  شدم ارضا دستم یتو شدت با هوی

 زدم یم نفس نفس

   خوب پسر نیافر-

  خوابم زدم ناشون یتحس به یلبخند



  خندشون که دمی کش  ازهیخم اومد یم

 شد بلند

 بدو  کن تن لباس  کن زیتم دستتو -

 دستمو برداشتم دستمال حال یوب  اروم

   دمیپوش  لباس کردمو زیتم

 ؟یدد بخوابم-

 بعد و تماسو کن  قطع فندق معلومه-

 بخواب

   یبابا باشه-

 قطع تماسو دمیکش یا گهید ی ازهیخم

 دمیخواب و دمیکش دراز همونجا و کردم

 : عماد

  ستین شمونیپ نکهیا طاقت نازه یلیخ-

  ندارم رو



 زمیعز اروم اروم-

 

 

 بعد  روز چند

 

 

 :ثمیم

 تق و لق ومدرسه  بود شده دیع یکاینزد

 و بود ستادهیا کالس وسط کالس قلدر

 نیاخر انین که دیکش یم نشون و خط

  پنجره سمت رومو  زایچ نیا و هفته

 برپا یصدا با کردم نگاهش و گرفتم

 دمید رویمد و برگشتم



  ۵ رازیش اردو متونیببر قراره خب-

  اس مدرسه با زی چ همه خستش روزه

  ۲۰۰ ادیب خواست یک خر دیبا فقط

 بده   رو رفتن نهیهز تومن

 راز؟ یش-

 اونجان  ها یدد کردم زمزمه خودآگاه نا

 . برم تونم ینم باالست متشیق یول

   میشد بلند خورد که زنگ

 دوشم یرو کولمو بود جمع لمیوسا

 زدم رونیب مدرسه از انداختم

  دنید با انداختم دیکل دمیرس  که خونه به

 . دادم قورت دهنمو  اب عمو یها کفش

 ریز بود داده لم شدم خونه وارد اروم

 پنکه



 سالم -

 .زد شخندین دنمید با

   سالم-

 عوض لباس عیسر رفتم اتاق سمت

  و دمیرس که یدد  به دادم امیپ اول کردم

 بشم نی انال  نتونم دیشا امروز

 ثمممم یم-

 اومدم  اومدم-

 شش یپ رفتم عیسر

 عمو؟ بله-

 فروشم یم رو خونه دارم-

 کردم  نگاش گنده یچشما با

 ؟ !میبر کجا...ک خب-



  کردم دایپ دائم  کار لنج یتو گه من-

  یم خودت تو یول خوابم یم همونجام

  یدون

 کردم  یم نگاش هنگ با

 رنیبگ ان یم غروب کن جمع لتویوسا-

   رو خونه

  شد بلند باشه اومده ادشی یزیچ انگار

 اورد  در زونیتلو زیم ریز از پاکت هی

   مونده بابات از نمیا-

  باشه توش قلمبه ز یچ هی انگار که پاکت

 گرفتم رو

 نه ادین اشکام داشتم نگه خودمو زور به

 !کنم هیگر دینبا



  نشستنم با رفتم  اتاق سمت و شدم بلند

   من بکنم یغلط چه االن اومد اشکام

 نبود ادمیز که لباسمو و گرفتم کولمو

 توش  چپوندم

 هم مدرسه گهید پس کردم نگاه کتابا به

  برم تونم ینم

 نیب ساعت هی دنید با کردم باز پاکتو

  کردم دستم ساعتو و زدم لبخند هی اشکام

 تا دوساعت کردم نگاه ساعت به

  من کنم کار یچ برم  کوجا غروبرمونده

 !!!کن  کمکم خودت ایخدا

 :دیسع



  اسم دنید با و برشداشتم تلفنم زنگ با

  که یاسم( فندق مخصوص گاردیباد)

 دادم  جواب روش بود گذاشته عماد

 ؟ بله-

  از گشت بر عموش امروز اقا سالم-

 ایدر

   یاوک-

 نکهیا از بعد هفته کی کردم قطع تلفنو

  یبرا نفرو هی شد یجد مون رابطه

 خب یول فرستادم امار هم و محافظت

  دروغ کوچولوی  پسرکمون نکهیا مثل

 کمبود بچه اون نبود مهم که بود گفته

 یصورت در دیخواب یم تنها شبا داشت

  اتاقه هی یتو داداشش  با گفت یم که



 . دادم فشارش انگشت با و بستم چشمامو

  مطمئن در شدن  بسته و باز یصدا با

 !!! عماده شدم

 پسرکمون از یا تازه   خبر شدهیچ سالم-

 شده؟

 برگشته عموش فقط نه-

  بده کن امضا رو ها برگه نیا ایب اها-

 دستامو امروز شدم خسته یحساب یمنش

 . بغلم یتو دیپر  که کردم باز راشی

  وجود از رو هم م یبود کرده بغل محکم

 . میگرفت یم ارامش هم

 :ثمیم

  از کی پالست یتو  ختمیر کتابامو تمام

 بهتره پس ندارم میهزار هی که اونجا



 کنم فک ننیسنگ بفروشم کتابامو اول

 دوشم کولمو  براش بدن یخوب پول

  یم اشکم کردم نگاه هی خونه به انداختم

 قیعم نفس تا دو با که زهی بر خواست

 . فرستادمش عقب

 ییجا سمت.  زدم رونی ب خونه در از

  ی دکه هی رفتم خرن یم  کاغذ که

   یمیقد بازار وسط کیکوچ

 سده خسته یحساب و زفتم راه یکساعتی

 .دمبو

 جا تفسم یوقت دم یکش قیعم یها نفس

 واردش و رفتم دکه  سمت شدم بلند اومد

 شدم

   سالم-



 یخوا یم یچ-

 بود نشسته زیم پشت فرتوت رمزدیپ هی

 . کرد یم حل نبات شییچا یتو داشت و

 ؟!یخر یم  اوردم کاغذ-

 بچه  وزنه یرو بزار-

 باش-

 وزن گذاشتم ترازو یرو رو کتابا تمام

 کنه

 که  نداره یوزن کال  تومن۲۰-

 باشه -

  دستم کف یتوپن ۱۰ تا تو بعد کمب

 ؟؟؟ !کنم کار چه  حاال خوب گذاشت

  بود ابونیخ اونور البته که ساحل سمت

  نشستم ها شن یرو ساحل کینزد رفتم



  با.کردم یم نگاه ها موج امواج به

  دنید با اوردم درش میگوش زنگ

  یب ادم گرفت  بغضم یدد ی شماره

 و دمیکش یآه داشتن یدد به چه خانمانو

 شدم خانمان یب بفهمن  اگه کردم ردش

  ستین ازین  کنن یم ولم خودشون

 درد تصورش از قلبم کنم ردشون

   گرفت

 : عماد

  داد ینم جواب زدم یم زنگ یچ هر

 با داشت  دیسع بودم شده نگران

  یتو اخمش و زد یم حرف گاردشیباد

 .  بود هم

 منتظرم-



 . کرد قطع تلفنو بعد

 کجاست؟؟؟  بچم دیسع شد یچ-

 یم رفتار بیعج گفته بادبگاردش-

 بودن یدرس مطمئنه که ییکتابها کرده

 زده رونیب کوله هی با  و فروخته رو

  وقت ساعت مین استیدر لب االنم

 اشوبه دل با کنه  دایپ لشویدل تا خواسته

 نشستم  مبل یرو افتاد جونم به که یا

 : شخص سوم

 سپرد گهید یکی به را پسرک مرد یوقت

  به شتریب قاتیتحق یبرا خودش و بپاد

 مرد چند با برگشت یمیقد ی خونه اون

 که دید خونه در ی رو روبه دوزن و

 کردن  یم بحث یزیچ  سر انگار



 شد  تر کینزد

  خوبه بگو ارزدنتر بابا یگ یم گرون-

 هست  هم یمیقد

   برو یستین یمشتر نهیهم متیق-

 احمق یپول لنگ دونم یم  که من هه-

 یکرد پرت تو زاوه برادر بخاطرش که

  باال یلیخ یبفردش رو  خونه رونیب

 ی د یم یدار

  رونیب دیشن مرد یول گرفت باال بحث

  نیا که یمظلوم پسرک شدن انداخته

 .  دیشن رو  بوده  مراقبش وقته چند

  هاش ارباب به و شد دور یمعطل برون

 زد  زنگ

 شنوم یم-



  رو خونه خواد یم  دمیشن االن نیهن اقا-

   کرده رونیب پسرتونم بفروشه

  و عربده یصدا  بعد و امدین ییصدا

  گرفت که یدستور و یزی چ شکستن

 رفت ساحل سمت بالفاصله

 ثمیم

  و شدم بلند شد یم  غروب داشت گهید

  یدد رفتم جاده سمت و تکوندم خودمو

  یم شرمم یول بودن زده زنگ یکل ها

  بغضم دمیترس یم بدم جواب شد

 !! بشکنه

 رام دیشا قمیرف ی خونه رم یم امشبو

  یکیبار تنگو ی کوچه یتو دمیچیپ داد

 یرو یزیچ هی  هوی که بود نییپا سرم



 یم یخاص یبو  هی نشست مینیب و دهن

 .شد خاموش ذهنم  کم کم داد

 : شخص سوم

 سمت کرد بلند دستاش یرو رو پسرک

  رو  پسر و کرد باز درشو رفت نشیماش

  خوابوند عقب یصندل

  حرکت نجایا در  اربابش ییال یو سمت

 ی ت  بود لوکس ی خونه هی البته کرد

 .بندر ی منطقه نیبهتر

  بودن راه یتو ساعت کی

  باز رو دروازه اول نیماش توقف با

  خونه سمت و کرد بغل رو پسرک کرد

 .  شد اتاق وارد رفت



 رنگ یاب یها  مالفه با تخت یرو

 یسرنگ اشپزخونه از برگشت گذاشتش

 مواد  اتیمحتو  از پر و برداشت

  به پسر دونست یم کرد یهوش یب 

  تا بهتره پس شه یم داریب یزود

  بخوابه اربابهاش دنیرس

  دنیلرز دنید با رفت اتاق سمت دوباره

   داریب داره دیفهم اش ناله و پلکاش

  گردنش وارد رو  سرنگ عیسر شه یم

 کرد یخال  رو اتشیمحتو و کرد

 تا دیمال گردنشو و  دشیکش رونیب اروم

 یرو رو لتیاسپ باشه نداشته درد بعدا

  منتظر و شد خارج و کرد متعادل یدما

 هاش  ارباب دنیرس



 :دیسع

 نگاه آفتاب طلوع به مایهواپ نشستن با

 مینتون بود شده باعث عجوزه اون کردم

 !!!!احمق میکن حرکت شبید

  نیماش سوار عیسر شدنمون ادهیپ با

  داد یم تکون یعصب پاشو عماد.میشد

  زدم لب و گذاشتم رونش یرو دستمو

 ! الو باش اروم

  تونم  ینم زد لب اروم اونم

  مدت از بعد دادم ماساژ شو شونه

 که یا خونه به میدیرس یا یطوالن

  شدبم خونه وارد بود داخلش پسرکمون

 و اروم بود خواب بدبخت گاردهیباد

 موجود اتاق ۴ سمت بهش توجه بدون



 با ساده اتاق هی کردم باز اولو در میرفت

 رو دوم در بستمش زی سا نگیک تخت

  مثل تخت یرو فندقمون  میکرد باز که

 سمتش ذوق با  بود خواب ها فرشته

 انقدر چرا! چرا یول صورتش میرفت

  یرو دستمو ینگران با قرمزه صورتش

 سوخت یم داشت بچم گذاشتم صورتش

   دیسع سوزه ی م تب یتو داره...د-

 یحساب میزد کنار  رو پتو ینگران با

 .  بود کرده عرق

  نگاش تعجب با کرد که یا سرفه با

 سرما یچجور گرمه که نجایا کردم

 . داشت لرز و تب بچم بچه نیا خورده

 دیبوس شویشونیشدپ عمادخم



  شناختم یم نجایا که یدکتر زدم زنگ

  طیشرا و یکالفگ دنید با گاردیباد

 گفت  ینم یزی چ ترس از شده جادیا

  و نره گهید سمتش  بودم گفته میلعنت خود

 . بخوابونتش فقط

  باز درو زودتر گاردیباد در زنگ با

 ی چهره با مسن مرد هی که دکتر کرد

 داد  سالم و اومد سمتمون بود سبزه

  خبر بهتون رونی ب نیبر شلوغه یلیخ-

 دم  یم

 دستم با که کنه  مخالفت خواست عماد

  در از باشه اروم که  دادم عالمت بهش

 و نشت مبل یزو عماد رونیب میرفت



  راه منم داد یم تکون مدام پاشو کی

 . رفتم یم

 ع یسر لطفا نییایب-

  تند تند داخل میرفت عیسر دکتر یصدا با

 نوشت  یم یزیچ هی

 یانفوالنزا نی کن هیته نارویا عیسر-

 رهیگ یم شتری ب رو جوونا که دهیجد

  نمیبب. تره یقو بدنشون ها بزرگسال

  ای بود یعموم که ییجا بود رفته شبید

 کردم  نگاه گاردی باد به امد یم مسافر

 بود مسافر پر ساحل بود رفته-

 یوا یا-

 گرفتم  دستشو عماد یصدا با



  و ماسک با نینش  کشینزد خودتونم-

  گهید روز سه از بعد اصول تیرعا

 و درد بدن فعال   یول نداره رایواگ

  واکسنو و سرمو نیا داره دیشد سردر

  ی واسه پول اگه.نیبرسون بهم عیسر

 یم واکسنو هی اسم نیدار کردن خرج

  اس معجره  یول گرونه نیا سمینو

   سی بنو باشه-

  اونم عیسر دکتر که  میگفت باهم دوتامون

  رهیبگ گاردیباد دادم نوشت

 ن یریگ یم خودتونم لطفا رونیب نیبر-

 ستین مهم-



 موند منتظر و. شد خارج اتاق از دکتر

  مینشست ثمیم کنار  بهش برسه واکسن تا

 دمیبوس سرشو و

 هیقو پسر اومدن ها یدد نیبب یوتیک-

 روم و میکرد یم نازش همونطور من

  خمار چشما با. شد باز پلکهاش یال

  زمزمه یزیچ اروم  کرد یم نگامون

 کرد

 یی اونا هیشب چقدر-

 اونا؟ -

 .دیپرس اروم عماد

 گفت اروم چشماش بستن قبل ثمیم

 هام  یدد-

 . میکرد یم نگاه بهم لبخند با



  یکم تا میکرد یم ناز رو ثمیم یموها

 . بشه اروم

 یپلکها یال  و و کرد یم  ناله مدام

 .ختیر یم اشک بستش

 ...پ چرا ومدین-

 شدن بسته و باز ی صدا با عماد یصدا

  گرفتم گفت یم  که گاردیباد یصدا و

 .شد ساکت

 .شد اتاق وارد دکتر

 . میرفت کنار

  بخوره شد داریب  نیری بگ سوپ براش-

  یدنینوش گرم البته و فقط روون یزایچ

 پرتقال اب  و نخوره یرونیب یها

 !نشیبد نیریبگ خودتون



 اخمام که خوابوندش یم پشت به داشت

 هم  یتو رفت

  یکن یم چکار-

 واکسن-

   زنم یم خودم-

   و نیبزن  سرم براش بعدش فقط باشه-

 ! افیش

 ممنون  باهات کنه یم حساب گاردیباد-

 کنم  یم خواهش-

  به اروم فموینح پسرک رونیب رفت بعد

  کمر یرو دستمو و خوابوندم شکم

  کندمش  و گذاشتم شیل شلوار



  نه که پوستش که شویمشک شکرت بعد

  شد دهید بود سبزه یلیخ نه دیسف یلیخ

 دم یبوس  باسنشو چپ  لپ و زدم یلبخند

 کمرشو گرفتم عماد از رو اماده واکسنو

 که کردم پوستش وارد اروم و گرفتم

 شد  بلند دردمندش ی ناله

 !!می وتیک ببخش رو یدد-

 یجا و.دمشیکش رونیب شد تموم یوقت

  رو ثمیم سر عماد دمیبوس  سوزنو

 . بشه تر اروم تا کرد یم نوازش

  یال نشست کنارم عماد برداشتم افویش

  کوچولوشو سوراخ که کرد باز  باسنشو

 . میدید



 و زدم  سوراخش به یدست زدم یلبخند

 افویش اروم بود باکره پسرکم دادم فشار

  دادم فشار و گذاشتم سوراخش یرو

 عیسر کرد یا  گهید ی ناله که داخل

  اورد رو یجالباس عماد برشگردوندم

 کرد زونیاو  سرمو و تخت کنار

  پشتش و گرفتم پسرکمو فینح دست

 .  کاشتم بوسه

 با دادم ماساژ و زدم اروم دستش پشت

 وارد اروم نظرم  مورد رگ دنید

  کنار دستشو زدم چسب و کردم پوستش

 نییپا مهین شلوار و گذاشتم بدنش

 که طور نیهم شورتشم و کندم اومدشو

  عماد گرفت قرار دمونید یتو التش



 رفت رونیب اتاق از فورا و زد یلبخند

 ؟؟ ! یچ ی واسه میدونست یم

  که کردم پاره  تنش یتو شرتشو یت

 بدنش به شد دهید شیصورت یپلهاین

  که یجور بود ناز یلیخ کردم ینگاه

 نگاش عماد ورود با زدم یم باال داشتم

  چمدونه هی و قرمز  چمدونم به که کردم

 .بود دستش یاب

 باز رو یاب چمدون و نشست تخت کنار

  رو بچه پودر و پوشک  داخلش از کرد

 که دار بند شلوار هی بعد و دیکش رونیب

 ازین و شد یم رد هاش شونه یرو از

  میبد تکون رو سرمه که یدست نبود



 ذوق با و نشست پاهاش نییپا عماد

 شد خم هوی یول دیکش التش به یدست

 دیکش  شیشونیپ یرو یدست

 !!!شده بهتر-

 گفت  ذوق با

  زمیعز معلومه-

  باال براش رو ثمیکمرم و زد یلبخند

 پودر بعد و کرد میتنظ پوشکو تا دادم

  کرد پخش و ختی ر التش یرو رو بچه

  تنش رو شلوارک بست رو  پوشک و

 تونست تا کردم بلند و ثمیم کمی و کرد

 از رو داشت رهیگ تهش که بندهاشو

  شلوارک یپشت قسمت و کنه رد شونش

   بزنه رهیگ



 ی خنده و کرد  شاهکارش به ینگاه

 کرد یاروم

 !!!!!شده قشنگ چقدر-

  یم دهید پلهاشین که  کردم نگاه بدنش به

 شد

  شده خوشگل یلیخ اره-

  نوازشش و دیکش دراز کنارش عماد

  تمومو سرمش  موندم منتظر منم کرد

 بشه 

 

 ادامه دارد... 



 

 



 پسرک تنهای من 

 
 ژانر:ددی لیتل بوی $تریسام 

 

  R.h ()ریحانه  نویسنده

 
 قسمت سوم

 :ثمیم

  هیال اروم داشتم درد و بود بد حالم 

   زدم زل دیسف سقف به کردم پلکاموباز



  بغل محکم منو یکس کردم یم احساس

  دنید با یول چرخوندم سرمو آروم کرده

 چشمهام بود من چپ سمت که یکس

  خواب دارم کردم یم احساس شد گشاد

  آوردم باال و راستم دست آروم نمیب یم

  که بشم مطمئن و بکشم چشمم یرو تا

 یتو محکم دستم یول ستندین خواب

  سمت سرمو شد گرفتار یقو یدستها

  دیسع یدد دنید با چرخوندن راست

 ی خنده شدینم بزرگتر  نیا از چشمام

 کرد یا مردونه

 شده  یجغد چشمات شده یچ -

  زدم لب یناباور با 

 ؟ ییبابا-



 کرد زمزمه اروم زد ینیدلنش لبخند 

 داریب  بابا تر آروم کمی یول فندق جانم -

  دهیخواب تازه شهیم

 خودش راه چشمام از اشک یها قطره

 یم هامگونه یرو  و بودند کرده دایپ را

 با کنارم بودن نجایا شدینم باورم ختندیر

 کردم نگاهش چپم سمت خوردن تکون

  که چشماش با بود شده داریب عماد یدد

 یم نگاهم دیبار یم قلب و ستاره ازش

 کرد

 شد داریب نازم پسرک به به-

  یجار چشمم از که ییاشکا و شد خم 

  کرد پاک رو بود

 میینجایا ما گهید نکن هیگر-



  بلند شد تازه دلم داغ انگار دنشونید با 

 کردم هیگر  بلند بلند و زدم هق

 دم؟ یتلس یدد-

 هستن  گهید ها یدد-

 نشوندم بغلش یتو کرد  بغلم عماد یدد

  یزیچ هی که راستم  دست دیسع یدد

 نگه محکم و کرد یم ینیسنگ روش

 سمت سرمو نخوره تکون بود داشته

 یوقت یول هیچ نمیبب برگردوندم دستم

  کنترلم که زدم یغ یج چنان دمید سوزنو

  یدد یپاها یرو و دادم دست از رو

  که یکار از کردم سیخ خودمو عماد

 بلند سوزن از دمیشد ترس و بودم کرده

  موهامو عماد یدد   کردم یم هیگر بلند

 کرد ناز



  جان نکن هیگر ، من  فندق شده یچ-

 س یه سیه

 دهیکش با یول شدم یم ارومتر داشتم

 غمیج دستم از اروم چند هر سوزن شدن

 رفت باال

   کرد بغلم محکمتر عماد یدد

   رو کوچولو اقا من به بدتش تمومه-

  یوقت یول کردم یخرابکار  بگم خواستم

  گرد چشمام دمی د تنمو لباس و پوشک

 .شد

 از سرم تینها یب  گرفت بغلم دیسع یدد

 بغلشون یول کرد  یم درد هام هیگر

 هیگر بازم دلم که  داشت ارامش انقدر

 . خواستی م



 !  یدد-

 زدم  صداش اروم

 دلم  جون-

 دلدموتونه  شلم-

 : عماد

 . کردم ذوق زدنش حرف بچگونه از

   بچلونمش  من بده فندق!  یییاله-

   کردم اخم حرفش ادی با یول

 بخوره قرصاشو ارمیب اب رم یم-

 و داد تکون سرشو شد متوجه که دیسع

 .دیمال هاشو قهیشق

 برداشتم اب پارچ  هی اشپزخوته داخل از

 ثمیم نشستم کنارشون رفتم اتاق سمت و



  لم دیسع بغل یتو  و بود شده تر اروم

  از دونه هی و برداشتم قرصارو  بود داده

 .دمیکش رونیب خورد یم دیبا که یاون

 بدمش  کن بلندش-

 ثمیم یول کرد بلندش اروم دیسع

 نکرد  باز چشماشو

 بستست؟؟  فندقکم یچشما چرا-

 دیکش یهوم سوالم با

   موسوزه چشمم-

 قرص کن باز دهنتو فعل  خب یلیخ-

 عسلم نیافر بخور

  داخل قرصو که  کرد باز دهنشو اروم

 گذاشتم  دهنش

 .داد قورتش اب با و



 سوزه یم  یلیخ یدد-

 .بد ی بچه یکرد هیگر که بس از-

 بلندش گرفتمش بغل کرد یم نق نق

   کردم

 االن و کرد خاموش اتاقو برق دیسع

  بود اومده رونیب تازه که ماه نور فقط

  بود کرده  روشن یکم اتاقو

 هوم؟  خوبه  االن کن باز چشماتو-

  تکون سر و کرد باز  پلکهاشو یال اروم

  باسنش یرو ی محکم اسپنک که داد

 زدم

 داشت  دلد  بد یدد ییاو-

 ی د یم تکون کلتو یندار زبون مگه-

 د یببخش-



  سرشو و کرد یخواه معذرت عیسر

 . کرد میقا گردنم یتو

 ی بو بد کنم یم اسپنکت یکن هیگر اگه-

 

 خودت یبرا ه یتنب یکاف ی اندازه به

 ! یدیخر

  بعد و کرد نگام متعجب حرفم با

  دیکش ییباال بلند یازهیخم

  رو ما و بود نشسته تخت یرو دیسع

 . کرد یم نگاه

 لبامو و شد خم نشستم کنارش رفتم

  کمال در یول ثمویم لپ بعد و دیبوس

 کرد نگاش اخم با تعجب

 چرا؟  توهمه ه؟اخماتیچ-



 سرمو و گذاشت سرم  دوطرف دستاشو

 گردنش  یتو برد

 یتلد بوسش چل  منه  مال یدد-

 همسرمه خواست دلم-

 منه  یدد لمینخ-

 ستم ین تیدد من پس-

 دیکش غیج

  بوسش یول نیم  یدد دو هل یهشت-

 ست ین تو مال خودمه مال نتون

 بود گرفته خندم جدالشون از

 یک نمیبب بدتش اصا منه مال رمینخ-

 بدتش یبزن دست من شوهر به گفت

 بدو

 نموخوااااام -



 تلخ  فندق نکش غیج-

  نمیبب تا اوردم باال سرمو شد ساکت هوی

  با یول اورده کم دراز زبون نیا چرا

 یتو که اشکش از پر یچشما دنید

 ختیر دلم زد یم برق یکیتار

 هق ....تلخم...من-

   شم فدات نه-

 کرد بغلش زده هول دیسع

 هم یلیخ یستین  تلخ تو عسلم دیببخش-

 خوبه  یپرتقال اصل  ینیریش

 تلشه اون نه-

 پرتقال عماد یدد بعدم  ترش و نه تلش-

 ها  داره دوس



  که کرد نگاه من به گرد یچشما با

  نگاشون لبخند و سکوت با همچنان

 کردمیم

 ی دال دوس یچ تو یدد یچ خودت-

 ؟! من-

 ده ید اله-

   دارم دوس پرتقال منم خب-

 هست گلونم خوبه فندق همون نچ-

  کردم منطقش از یا خنده

 شکستم  رو سکوتم یزیچ ادی با

 م؟ یبخور یچ شام-

  چشممو نور  میبخور یکیتار یتو-

 کنه  یم تیاذ



 خوبم  پسر اره-

  دستشو سمتمو برگشت زدم که یحرف با

 کرد باز برام بغل حالت به

 .بدم سفارش رم یم-

 رونیب رفت اتاق از و شد بلند دیسع

  خورد یم وول یه ثمیم

 من  عشق شدهیچ-

 یچیه...یه-

 بشه  هیتنب شتر یب خواد یم  فندق-

 نههههه ...ن-

 ؟!شده یچ -

 تلدم  شیج کنم فک-



  خوابوندمش و  کردم یاروم ی خنده

 تخت  یرو

 نههههههه -

 کردم نگاش متعجب

  کنم عوضت خوامیم شده؟ یچ-

 ! ینسوز

 نور  اخه-

  رونش یرو زدم محکم

 هست حواسش یدد-

  که یبند چشم چمدون داخل از

  و گذاشتم قسمت  کدوم دونستم یم

 نشستم  تخت یرو  و برداشتم یحفظ

   بسته چشما-



  شدم بلند و گذاشتم بندو چشم بست یوقت

  کردم  روشن  رو چراغ

 گرفتم گاز تشیوضع دنید با لبمو

 و رفتم سمتش بود کننده کیتحر یلیخ

 نییپا برداشتم رو بچه پودر پوشکو

  نشستم پاهاش

  باز رو دار بند یها  رهیگ ییجلو قسمت

 دمیکش نییپا زانوش تا شلوارکو و کردم

 . کردم باز  پوشکو و

  که نیهم برداشتم رو مرطوب دستمال

 د یپر جاش یتو خورد  پوستش

 نترس خوشگلم دستماله-

 کردمش که زیتم



 از  بعد کردم پهن رشی ز دیجد پوشک

 . بستمش پودر زدن

 نشوندمش و کردم درست شلوارکشو

  دیسع که کنم خاموش برقو شدم بلند

 یلبخند بندش چشم دنیباد داخل اومد

 خواد ینم کرد اشاره دست با و زد

 ؟ ! یدد-

 .زد صدام ترس با

 ؟ بله-

 بغل-

 کردمش بغل و رفتم سمتش خنده با

 ؟  یال ینم دلش-

 دادم  حیتوض لخند با



 روشنه  برق نه-

 گفت  مظلوم

 بخولم یچجول گذا-

 گفت نباریا دیسع

  می هست عماد  یدد و من-

 چرخوند صدا سمت  سرشو

   یاومد یدد-

 دیسع نگاه در یصدا  با اومدم که بله-

  از رو ینیس و کرد  باز اتاقو در کردم

 گرفت لیتحو گاردیباد

 

  باز رو ظرفها  و نشست نیزم یرو

  بود داده سفارش سوپ کرد



  روبه و کردم بلند رو ثمیم لبخند با

 بغلم یتو رو  ثمیم و مینشست روش

  خوابوندم

 با ازش و دمیکش  جلو رو سوپ ظرف

  فوت  و دادم تکون  یکم و برداشتم قاشق

 یلبا به قاشقو اروم شد که خنک کردم

 چسبوندم فندقم یصورت و یگوشت

 .من یکوچولو کن باز دهنتو-

  ختمیر  اتشویمحتو کرد باز که دهنشو

 دهنش  داخل

 سوپه؟؟ -

 بله-

 بدههه  گهید یچ هی-



 که ییکسا یض یمر شما خان فندق-

  هام یدد خورن یم سوپ ضنیمر

 خورن یم نویهم دارن

 گرفتو اروم دیسع خشن یصدا با

 کرد باز خود به خود دهنشو

 ناز  یبو یبیب نیافر-

 :  عماد

  یرو خوابوندمش  خورد کامل که سوپو

 برقو میدیخواب کنارش  خودمونم تخت

  بندو چشم دیسع میکرد خاموش

 . دیبوس  سرشو برداشت

 باشه کن صدا رو  ها یدد شد بد حالت-

 ؟؟؟

 خوفم  خوفه من یول باشه-



 بخواب فندق باشه-

  خسته یلیخ بستم چشمامو و گفتم اروم

 بودم

 ؟ یدد-

 دادم  جواب و کردم باز چشمامو

 عسلم؟ بله-

  کدوم یعنی فندق ای بهتره پسته-

 گرونتره؟ 

  نیا حاال چرخوند کاسه یتو چشممو

 ؟!سواله نیا شب موقع

 داد جوابشو دیسع 

 فندق  کنم فک-

 ر یبخ شب هووممم-



   شد بسته چشمام اروم

 پشت یها سرفه با که بود شب یوسطا

 تخت یرو دمیپر خواب از  سرهم

 نشستم 

 بود  شده داریب دمیسع

 ببخ... عهعهع..... یدد-

.  نیبخواب....عهعهععه...دیش...عهعه

.... 

 عهعهعهعهع ...

  کردمش بغل نگران

  رونیب رفت عیسر دیسع

 یسع انداختم روش دمیکش باال رو پتو

  نکنه سرفه کرد یم



 یم سرفه وسطش و  هیگر ریز زد هوی

 داغ اب وانیل با دی سع و شد باز در کرد

 زد  یم هم و بود یزیچ هی داخلش اومد

 ه؟ یچ-

 دمیپرس اروم

 خوبش  مویابل و عسل و داغ اب-

 کنه  یم 

 یلیخ که خودمون  یبرا گفت یم راست

  بوده موثر

 میداد بخوردش اروم

 اس مزه بد-

  باش زود یبخور دیبا-

 نموخوام  یدد-



   نشو یبد یبیب-

 اخمامونو کرد نگامون و شد ساکت هوی

  که یزیچ از خبر یب میدیکش هم یتو

  گذشت یم تنهامون پسرک ذهن یتو

  میکرد نگاش

  اتویمحتو کل لرزون کرد دراز دستشو

 خورد

 ن یباش داشته دوسم شهیم... یم خوردم-

 میکرد نگاش متعجب و گرد یچشما با

 ؟! یچ..چ-

  و کرد یبد اخم دیسع دمیپرس متعجب

 سرفه نشوند پاهاش یرو کرد بغلش

 کرد  ینم گهید



  یبش مطمئن!!   یبش هیتنب دیبا حتما -

 هان؟ میدار دوست

 زل و گذاشت صورتش دوطرف دستشو

 چشمش  به زد

 هوم؟ یکرد یفکر نیهمچ چرا-

 شد  یاشک چشماش

 هق ...هق...دونمی..نم-

   گرفتمش بغل محکم

 عاشقتن انقدر ها ی دد شم فدات!  جونم-

 نیهمچ گهید ببرنت تا دنبالت  اومدن که

 نکن یفکر

 گفتم  یجد یلیخ

 چشم-

  نیافر-



  ارامش در نباریا و میدیکش دراز دوباره

 داریب دیسع با همزمان صبح میدیخواب

 رونیب اتاق از میشد بلند اروم شدم

 م یاومد

   نفسم ریبخ صبحت-

 . دیبوس لبامو

 . میخورد صبحانه باهم

 :ثمیم

 خوب یلیخ حالم شدم داریب که صبح

  بلند نبودن ها یدد داشتم یانرژ و بود

   نشستم شدم

   کردم صداشون بلند

 عماااد یدد دیسع یدد-

 در شدن باز و قدم یصدا 



 ر یبخ صبحت قشنگم پسر سلم-

 ل یبخ شمام شبح شلم-

  نازم هیوتیک خدا اخ-

 پشتم رو متکا و  سمتم اومد عماد یدد

 کنم هیتک کرد مجبورم  و کرد درست

 یشهیش دنید با نشست کنارم دیسع یدد

 کردم دراز دستمو کردم ذوق ریش

  و گرفت دستامو عماد یدد که رمشیبگ

 کردم زونیاو لبامو کرد ثابت بدنم کنار

 ییی دد لمشیبگ نههه-

 شدم خفه اخماشون با یول

  زونمیاو یلبا به سرشو دیسع یدد

 .  چسبوند



 با دمشیمک و کردم باز دهنمو اروم

 بدم ریش از اومد ادمی ریش طعم دنیچیپ

  دادم تکون سرمو و زدم عوق اد یم

  عماد یدد و کردن نگام یسوال ها یدد

 رونیب دهنم از دشیکش

 ندالم  دوسش-

 ی ندار دوس ریش-

  سرشو دیسع ی دد دادم تکون سرمو

 گهید یکی کنارش از و داد تکون

 نگاش قلمبه یچشما با دیکش رونیب

 کردم 

 اره  یم گهید یکی ندارم دوس  گم یم

 یندار دوس نمیا نیبب-



  کرد دهنم وارد رو   رنگ یاب ی شهیش

 دیچی پ کاکائو ریش  خوب طعم مک نیاول

 دهنم یتو

 . اوردم جلوتر سرمو و زدم مک مشتاق

 کردم زونیاو لبامو شدنش تموم با

  موخوام بازم-

 یش یم  درد دل-

  یتو سرمو و کرد  بغلم عماد یدد

 تا کمرم پشت زد  مدام و برد گردنش

  سرمو خجالت با زدم عاروق نکهیا

  کردم میقا گردنش داخل

 . طونیش یبیب هی ه یتنب سراغ میبر خب-

 دادم  قورت جانیه با دهنمو اب



 گذاشتنم خوردم  تکون تکون جانیه با

  بنداشو اول و شلوارک  و تخت یرو

 کردن باز

 !پوشکمو بعدم

  زد دیسع یدد که شدم جمع خجالت با 

 یدست انداختم پاهاش یرو  و رونم یرو

 د یکش باسنم به

 اسپنکن عاشق  ها یدد یدونست یم-

 منم-

 کردم زمزمه اروم

 بشمر -

 دادم  جواب عماد یدد  یصدا با

 چشم-

 



 : دیسع

  رو ضربه نی اول و بردم باال دستمو

 دیکش غیج بایتقر که دمیکوب محکم

 گلم بشمر-

 اروم که زد حرف  باهاش مهربون عماد

  شروع که زدم رو دوم ی ضربه شد

 شمردن  درد با کرد

 ییییآ...کی...ی-

 دادم  ادامه طور نیهم رو ها ضربه

  یها هق هق که  بودم زده رو تا ۱۵

 شده  قرمز باسنش  دوطرف کرد یم بلند

  الت دنید با یول برشگردوندم بود

 و انداختم باال ابرومو  شدش  کیتحر

  به عماد گذاشتمش تخت یرو اروم



 یها پلین به من و برد هجوم لباش

  التش با من یطرف  از رنگش خوش

 ناله تخماش با عماد و کردم یم یباز

  بعد یکم خورد یم وول و کرد یم

 شد ارضا دستم یتو

 زد یم نفس نفس و بود بسته چشماشو

 زدم یلبخند

 یی بابا یشد خسته-

 . دیکش یهوم

 دیسع کردم زشیتم مرطوب دستمال با

  شلوار هی کرد پوشکش و زد پماد براش

 تنش هم بلند زیبل هی و کردم پاش یل

 بغل خوابمونو غرق پسرک دیسع کردم

  چمدونها کرد حرکت در سمت و گرفت



 دست رو بود نشده باز عمل  که رو

 یمایهواپ یتو بزارن دادم گاردیباد

 .مییایب خودمونم تا مونیشخص

 اطیح سمت و برداشتم  قدم دیسع کنار

 گاردیباد میشد  نیماش سوار و میرفت

 نشست  فرمون پشت

 نق نق و شد جا  جابه جاش یتو ثمیم

 کرد

 ؟ ! شدهیچ جانم-

  موسوزه اوممم-

  عسلم شه یم خوب-

 نشست  دیسع یپا یرو کلفه

 .بود هم یتو اخماش

 کن؟  نگام هوم؟فندق پسر گل شدهیچ-



 کرد نگام اروم

 کی زن یم نق چرا جانم-

 میل یم توجا-

   رازیش-

 ی گوشه کرد نگامون گنده یچشما با

 رو ثمیم دیسع گرفت گاز لبشو

  نوازش موهاشو دو هر نشوند وسطمون

 . میکرد یم

 طرق دو  درو میدیرس که محوطه به 

 .کردن باز برامون

  با میشد ادهی پ خشک و یجد یلیخ

  ثمیم هق هق و ه یگر و بلند یآ یصدا

 ...سمتش برگشتم وحشتزده

 



 ادامه دارد... 

 



 



 

 پسرک تنهای من  

 
 ژانر:ددی لیتل بوی $تریسام 

 

 R.h( حانه یر:) سندهینو

 
 قسمت چهارم

 

 :دیسع



  خورده دمید برگشتم عیسر ثمیم داد با

 نشون واکنش من از زودتر عماد نیزم

 یم خون زانوش از کرد بلندش و داد

  نشستم عماد کنار و پاهاش کنار امد

 یرو دمیکش رونی ب رو میبیج دستمال

 گذاشتم زخمش

 موسوزه -

 بچه  اخه یدقت یب انقدر چرا-

 ! ته سین من ریتصق-

 گفتم  اروم منم کرد زمزمه اروم

 قرار مگه بدشم ریتقص و نه ریتصق-

 ی ریبگ دستمنو نشد

 دیببش-



  کمرش و پاهاش ریز دستشو عماد

 جت سمت  کرد بلندش و گذاشت

 از یکی میشد سوار  و میرفت میشخص

 داد  بهم زخم چسب خدمه

  زدم  زخمش یرو

  میکن  عوض شلوارشو دیبا-

 .... رو  چمدون گم یم االن-

  شروع جت که بود نشده تموم حرفم

  داد خشم با گرفتن اوج و حرکت کرد

 زدم

 هااان؟  کنه حرکت گفت یک-

 گفت  و اومد خدمه از یکی عیسر

  گفتن مراقبت برج از یول اقا دیببخش-

 م یگرفت یم اوج دیبا



 بره کردم اشاره دستم  با و دمیکش یهوف

  یصندل یرو و دمیبوس ثمویم سر

  خوابوندمش

  میر یم یشد داری ب قشنگم پسر بخواب-

   خونه

 باشه -

 بست  پلکهاشو اروم

 گرفت  دردش بچم-

   کردو ثمیم نگاه و گفت عماد اروم

  مینشست یصندل ی رو ثمیم یرو روبه 

 بخواب  تو زمیعز میکن یم درسش-

  و گذاشت شونم  یرو سرشو عماد

 فرو ندهیا فکر به منم بست چشماشو

 .رفتم



  فرود فرودگاه یتو  بعد دوساعت حدود

 و کردم نوازش و عماد  یموها میامد

 زدم  صداش

 میدیرس دارشویب زمیعز جان عماد-

  کرد نگاه بهم کرد  باز پلکهاشو اروم

 برداشت  شونم  یرو از سرشو

 لبهاشو شدم خم و  اوردمین طاقت گهید

  دمیبوس

  کرد نگاه ثمیم به و شد سرخ یکم

 ؟!میکن دارشیب-

 !خواد ینم-

 پشت از منم گرفتش بغل و شد بلند

 ادهیپ جت از و کردم حرکت سرش

  میشد



  باز برامون  نویماش در گاردهایباد

  میشد سوار که کردمن

  جاش یتو ثمیم نشستنمون محض به

  کرد  نق نق و خورد تکون

  درد گردن کرد جا جابه سرشو لبخند با

 !رهینگ

 داشت نگه اپارتمانمون یجلو بعد یکم

 میرفت  اسانسور سمت و میشد ادهیپ

 دو طبقه هر یتو که بود بزرگ برج هی

 بزرگ واقعا هاش خونه که داشت واحد

  بود

 منتظر و زدم  نظرمون مورد یدکمه 

  میموند

   کرد باز چشماشو خورد یتکون ثمیم



 ها  یدد شالم-

 ؟؟یدیخواب خوب فندق سالم-

 ! اوهوم-

  یجیگ یوقت. کرد  نگاه بر دورو به کمی 

 و میدیرس بالخره رفت نیب از خوابش

 . کردم باز درو میشد ادهیپ

 توجاس؟  نجایا-

 !!!خونمون-

  گذاشتش نیزم و  داد جواب کوتاه عماد

  اتاق سمت و میگرفت رو دستش

  میرفت میبود کرده اماده که یمخصوص

 تم با نفره سه تخت هی  اتاق سمت کی

  تم اتاق نصف کال  بود دیسف یمشک

  اتاق دوم ی نصفه یول داشت دارک



 تخت و وتیک  یعروسکا و بود یاب

  که کودکانه کمد با گهواره و دار نرده

 . بود نکیماش  و عروسک از پر

 !!!!خوشگله چه...چ...نجایا-

 گفت و دیبوس  سرشو و زد یلبخند عماد

 ! فندقمه  مال سمت اون-

 واقعا؟-

 !  معلومه-

 . دادم جواب من نباریا

 داشتم نگهش که بره سمتشون خواست

 خوابوندمش  خودمون  تخت یرو و

  کهیت یرو نگاهش یول کندم شلوارشو

 و بودش بود خودش مال که یا

 و کردم عوض پوشکشو  نبود حواسش



 کنارم نیبتاد با عماد کندم زشویبل

   نشست

  یکم شد یم زیتم دیبا بود فیکث زخمش

 ختم یر یا پنبه پد یرو نیبتاد

  رهی بگ دستشو زدم اشاره عماد به

  پد عیسر سمتمون برگشت متعجب ثمیم

 و دیکش غیج که دمیکش زخمش  یرورو

 .  داد ی م  تکون رو خودش

 کنه ارومش کرد یم  یسع عماد

 شد تموم نیبب شدش زیتم نیبب شد تموم-

 !! نازم پسر جانم

 هق ...هق!....بد یدد-

 نکن  هیگر  فندق گهید شد تموم-



 چسب گرفت اروم  خشنم یصدا با

 . کردم لوجمعیوسا و زدم زخم

 عی و کرد  عوض پوشکشو عماد

  کرد تنش وتیک یاب یسرهم

 من  عسل شده ناز چه اخ-

 !!!  یدد-

 جانم-

 !!اونا با کنم یبلز-

 نفسم خودته مال البته-

 سمت و کردم بغلش  و رفتم سمتشون

  یباز طیمخ یتو و رفتم خودش قسمت

  یکل و گذاشتمش بود کنار که یکیکوچ

  زانوهام یرو و اوزدم براش عروسن

  شدم خم



 یباز کنن تموم کاراشونو ها یدد تا-

   کن

 باشه؟ 

  یدد باجه-

 سمت و میشد خارج اتاق از عماد با

  و عماد یلبا یرو لبخند میدفت منینش

 وضع از تمونیرضا از نشون من

 !!  بود مونیفعل

 زدن حرف کرد شروع ذوق با عماد

 

 ..... خوش یلیخ-

 شد ساکت تلفنم زنگ با یول

 کردم  ن یاسکر نگاه تعجب با

 ؟!هیک-



 دم ی کش شمیر ته به یدست

 کارلوس  مستر-

 داره  کارت چه وات؟اون-

   دونم ینم-

 ید یب  با مارو که بود یکس کارلوس

 داشت حق البته و. بود  کرده اشنا ام اس

 بود  یعوض کمی خب یول گردنمون به

 بلندگو حالت یرو و کردم وصل تماسو

 گذاشتمش

 بله؟-

 ز یعز دیسع به به-

  زنگ من به خبر  چه کارلوس سالم-

 یزد



 ام اس جشن سال هر من که یدون یم-

 رم یگ یم

 خب؟؟ -

  تلیل جذابمون یها  یدد دوتا یوقت خب-

 گهید شن یم دعوت هم دارن

 دهیرس زود چه خبرا-

 کرد  یم نگاهم یفیظر اخم با عماد

 ! ن؟یا یم خب-

 ...ینم-

 ساعت از پسفردا ییایب دیبا گهید نشد-

 منتظرتونم  شه یم شروع شب ۷

 کرد قطع یزرت و

 م؟ یکن چکار-



  اونو نیبب ماین بزن زنگ دونم ینم-

 رن یم وشیاسل

 باشع-

 تماس و دیکش  رونیب شویگوش عماد

 گرفت 

 حدس درست اره....ماین یخوب سالم-

 ...یزد

 نشست  عماد  لب یرو یلبخند

  هیاوک....شینیب یم حاال...ممنون......-

 یم یچ نمیبب... اها .... نیا یم پس....

 . خداحافظ.....یندار  یکار نه.... شه

 :ثمیم

  یکی  و بلندشدم بودم شده خسته گهید

 محوطه از پامو و کردم  بلند پاهامو از



  سمت نیا اومدم جهش هی با و کردن رد

  احساس هی چرا دونم ینم رفتم در سمت

 کرده رخنه وجودم یتو یبیعج ترس

 که کردم بازش و رفتم در سمت بود

  انینما ناتییتز  پر و  بزرگ یراهرو

 کردم  صداشون اروم شد

 .... دیسع یدد.....عماد یدد.... یدد-

 کردم  بغض

 !!! دمیتلس من-

  صدا تر بلند و رفتم ها پله سمت

 زدمشون

 هااااااا  ییییدد-

  با اومد قدماشون یصدا بعد هیثان چند

  و هیگر با متعجبشون یها افهیق دنید



  ها یدد که دمییدو ها پله یرو تند تند

  چیپ پام که بودم کشونینزد سمتم اومدن

 که ها پله یرو اوفتادم یم داشتم خورد

 گرفتتم  عماد یدد

 رونیب یاومد اتاق از چرا فندق-

 ها  یدد ...هق.....دمیتلس-

 نم یریش  پسر جانم-

 کرد بلندم گذاشتو باسنم ری ز دستشو

 

 : تایب

 

 یییییییلعنت یلعنت یلعنت



  اون کنه نگاه بم دینبا یعوض اون چرا

  عماد اون با هیگ اون من یخدا...

 ؟! اس رابطه تو یعوض

 ! داره؟ تلمیل

  یلعنت

  نگاهش سرخم یچشما با در یصدا با

 کردم 

 !؟ هیک-

 دارم   دیجد اطالعات خانم-

 ایب-

 تلشونیل  میدیفهم که انطور خانوم خب-

 ی باره در رونیب انداخته عموعه رو

  کارو یب قربان میکرد قیتحق عموش

  خونه نیهم خاطر  به و قربان پوله لنگ



 نیهم که زادشو  وبرادر فروخت شونو

 رونیب کرد پرت پسرست

 .زدم یشخندین

  عباس بندر برم سر  هی دیبا نکهیا مثل-

 امیب و

 

 :  عماد

  اماده ثمویم دیبا  و میبود دعوت امشب

 من سرکار بود رفته دیسع کردم یم

 کنم  اش اماده تا مون یبیب شیپ موندم

 یباز لگو داره دم ید که شدم اتاق وارد

   کنه یم

 زد  یلبخند من  حس با نشستم کنارش

 یی بوبو شلوم-



  نفسم  ماهت یرو به سالم-

 کزدم بلندش گرفتم بغلش ریز

 ییییباژ نههه-

 ساعت هی یبو وتیک بسه گهید نه-

 عسلک یمهمون میبر دیبا گهید

 یییییی باژ-

 عشقم نه االن-

 ییییی باژژژژ نموووووخواااام-

  و نشوندمش تخت  یرو اخم با غشیج با

 نییپا انداخت سرشو  که کردم نگاش

 .بردم چونش ریز دستمو

 اوردم باال سرشو و

 ؟! اره یم بهونه داره من پسر-



 د یببخش-

 بود  پوشک و ی سرهم هی که لباساش

 یرو اودم پالگ هی شدم بلند و کندم رو

 خوابوندمش شکم به گذاتم زیم

 کن باز دستات با باسنتو کن قمبل-

  کرد گفتمو که یکار حرف یب اروم

 خم بوده بد کارش دونست یم خودش

  دمیبوس  شویصورت  و  تنگ وسوراخ شدم

 یرو و اوردم زونیب روانکننده کشو از

  انگشت با و ختمیر تنگش سوراخ

 دیکش اه که دادمش ماساژ

 و شدن ارضا حق بد یپسرا سسیه-

 ندارن



 لب با و کرد خم سرشو حرفم با

 کرد نگام زونیاو

  که کردم واردش هوا یب رو انگشتم

  یکم و دادم تکون انگشتمو گفت یاخ

  دمیکش رونیب بعد

  یورو گرفتم رو  کیکوچ پالگ

 گذاشتم  سوراخش

 پسرم؟  یا اماده-

 ییبابا بله-

   دیکش اه که  داخل  دادم هلش اروم

  و خوابوندمش درست و زدم یلبخند

 کردم  پوشکش  اوردم پوشک

 یدال چال  په یمهمون میل  ینم مگه یدد-

   له یم آبلوم  یموکون تنم بچه لباس



 کردم نگاش اخم با

  که کنن ینم ی کار وقت چیه یدد-

  امه اس یمهمون میمهمون نیا یخوردبش

  ان یم دوستام اکثرا که

  تنش رو پاندا یها طرح ای یاب یسرهم

 کردم 

 یادا سی ن ازین و ارن یم تالشونمیل و-

 درارن رو بزرگا ادم

 بستم رو ش دکمه

 کنم  یم دایپ دوس-

 دم یخند  که گفت ذوق با چنان

  ممکنه-

 جووون  اخ-



 بود پاندا طرح  که یخوشگل  پستونک

 . کردم وصل شو رهیگ برداشتم هم

 پاهاش خم پاندا  طرح وتیک یجورابا

 کردم 

 ییبابا  پسر شد  خوشگل چه-

 براش رفت دلم کع زد یلبخندخجالت

  شونه کردم شروع  و برداشتم رو شدنه

 . موهاش کردن

  و بود اوفتاده گره شییها قسمت هی

 دمیکش محکمتر

 ییا-

  شد تموم سیه-

 دمیکش شونه دوباره

 ی دد یکند ییآ-



 اخراشه شد تموم-

 !!  اداااا یم داره اشکم یدد-

   بشه باز چاشیپ دیبا برم قربونت-

 یرو دستاشو که دمیکش شونه دوباره

 گذاشت  موهاش

 دلفت  دلد نموخوام نه-

 فندق -

 بتش آلوم یتش یم محکم اخه-

 گفتم  فکرم با

  اد یم بابا االن سایوا-

  اومده خدمه دوباره رونیب رفتم اتاق از

  مسن سمت بودم راحت و بودن

 هم بچه قضا واز  بود اشپز که نشونیتر

   کردم  صداش و رفتم داشت



 اقا جانم-

 داشتم یسوال هی -

 اقا  بله-

  چجور باشه افتاده  چیپ بچه یموها-

 ادین دردش کنم شونه

  لبخند با بعد کرد نگام تعجب با اول

 داد  حیتوض

 اروم دست با کنبن یسع اول خوب-

  نیکن جدا ها قسمت هیبق از قسمت اون

 رو وصله مو ی شه یر که باالش قسمت

 با نیدار نگه ثابت و نیریبگ دست هی با

  ینجوریا نیکن شونه گتونید دست

 اد  ینم هم دردشون



 یلبخند بکنم دیبا که یکار  دنیفهم با

 زدم بهش

 ممنون-

 امه  فهیوظ اقا کنم یم خواهش-

 اتاق وارد و کردم گرد عقب رو راه

  یم مک رو پستونکش داشت ثمیم شدم

 .زد

 رونیب  لباش از رو پستونک دنمید با

 اومد  هم دهنش اب باهاش که  دیکش

 یبتن موهامو یخوا یم  دوباله یدد-

  گرفته ادی گعید یدد رینخ-

 و بود گفته که  یوکار نشستم کنارش

  شونه موهاشو کل حوصله با کردم

 و ومدین دردش  که تفاوت نیا با کردم



. کردم درازش بود شده هم خواب خمار

  یصدا با که برد یم خوابش داشت

  و دیلرز بغض  از لباش میگوش زنگ

  رونیب لویموبا عی سر کرد باز چشماشو

 کردم  وصل تماسو و دمیکش

 ؟؟؟ !! جانم-

 :ثمیم

  یکی  و بلندشدم بودم شده خسته گهید

 محوطه از پامو و کردم  بلند پاهامو از

  سمت نیا اومدم جهش هی با و کردن رد

  احساس هی چرا دونم ینم رفتم در سمت

 کرده رخنه وجودم یتو یبیعج ترس

 که کردم بازش و رفتم در سمت بود

  انینما ناتییتز  پر و  بزرگ یراهرو

 کردم  صداشون اروم شد



 .... دیسع یدد.....عماد یدد.... یدد-

 کردم  بغض

 !!! دمیتلس من-

  صدا تر بلند و رفتم ها پله سمت

 زدمشون

 هااااااا  ییییدد-

  با اومد قدماشون یصدا بعد هیثان چند

  و هیگر با متعجبشون یها افهیق دنید

  ها یدد که دمییدو ها پله یرو تند تند

  چیپ پام که بودم کشونینزد سمتم اومدن

 که ها پله یرو اوفتادم یم داشتم خورد

 گرفتتم  عماد یدد

 رونیب یاومد اتاق از چرا فندق-

 ها  یدد ...هق.....دمیتلس-



 نم یریش  پسر جانم-

 کرد بلندم گذاشتو باسنم ری ز دستشو

 

 : تایب

 

 یییییییلعنت یلعنت یلعنت

  اون کنه نگاه بم دینبا یعوض اون چرا

  عماد اون با هیگ اون من یخدا...

 ؟! اس رابطه تو یعوض

 ! داره؟ تلمیل

  یلعنت

  نگاهش سرخم یچشما با در یصدا با

 کردم 



 !؟ هیک-

 دارم   دیجد اطالعات خانم-

 ایب-

 تلشونیل  میدیفهم که انطور خانوم خب-

 ی باره در رونیب انداخته عموعه رو

  کارو یب قربان میکرد قیتحق عموش

  خونه نیهم خاطر  به و قربان پوله لنگ

 نیهم که زادشو  وبرادر فروخت شونو

 رونیب کرد پرت پسرست

 .زدم یشخندین

  عباس بندر برم سر  هی دیبا نکهیا مثل-

 امیب و

 

 :  عماد



  اماده ثمویم دیبا  و میبود دعوت امشب

 من سرکار بود رفته دیسع کردم یم

 کنم  اش اماده تا مون یبیب شیپ موندم

 یباز لگو داره دم ید که شدم اتاق وارد

   کنه یم

 زد  یلبخند من  حس با نشستم کنارش

 یی بوبو شلوم-

  نفسم  ماهت یرو به سالم-

 کزدم بلندش گرفتم بغلش ریز

 ییییباژ نههه-

 ساعت هی یبو وتیک بسه گهید نه-

 عسلک یمهمون میبر دیبا گهید

 یییییی باژ-

 عشقم نه االن-



 ییییی باژژژژ نموووووخواااام-

  و نشوندمش تخت  یرو اخم با غشیج با

 نییپا انداخت سرشو  که کردم نگاش

 .بردم چونش ریز دستمو

 اوردم باال سرشو و

 ؟! اره یم بهونه داره من پسر-

 د یببخش-

 بود  پوشک و ی سرهم هی که لباساش

 یرو اودم پالگ هی شدم بلند و کندم رو

 خوابوندمش شکم به گذاتم زیم

 کن باز دستات با باسنتو کن قمبل-

  کرد گفتمو که یکار حرف یب اروم

 خم بوده بد کارش دونست یم خودش

  دمیبوس  شویصورت  و  تنگ وسوراخ شدم



 یرو و اوردم زونیب روانکننده کشو از

  انگشت با و ختمیر تنگش سوراخ

 دیکش اه که دادمش ماساژ

 و شدن ارضا حق بد یپسرا سسیه-

 ندارن

 لب با و کرد خم سرشو حرفم با

 کرد نگام زونیاو

  که کردم واردش هوا یب رو انگشتم

  یکم و دادم تکون انگشتمو گفت یاخ

  دمیکش رونیب بعد

  یورو گرفتم رو  کیکوچ پالگ

 گذاشتم  سوراخش

 پسرم؟  یا اماده-

 ییبابا بله-



   دیکش اه که  داخل  دادم هلش اروم

  و خوابوندمش درست و زدم یلبخند

 کردم  پوشکش  اوردم پوشک

 یدال چال  په یمهمون میل  ینم مگه یدد-

   له یم آبلوم  یموکون تنم بچه لباس

 کردم نگاش اخم با

  که کنن ینم ی کار وقت چیه یدد-

  امه اس یمهمون میمهمون نیا یخوردبش

  ان یم دوستام اکثرا که

  تنش رو پاندا یها طرح ای یاب یسرهم

 کردم 

 یادا سی ن ازین و ارن یم تالشونمیل و-

 درارن رو بزرگا ادم

 بستم رو ش دکمه



 کنم  یم دایپ دوس-

 دم یخند  که گفت ذوق با چنان

  ممکنه-

 جووون  اخ-

 بود پاندا طرح  که یخوشگل  پستونک

 . کردم وصل شو رهیگ برداشتم هم

 پاهاش خم پاندا  طرح وتیک یجورابا

 کردم 

 ییبابا  پسر شد  خوشگل چه-

 براش رفت دلم کع زد یلبخندخجالت

  شونه کردم شروع  و برداشتم رو شدنه

 . موهاش کردن

  و بود اوفتاده گره شییها قسمت هی

 دمیکش محکمتر



 ییا-

  شد تموم سیه-

 دمیکش شونه دوباره

 ی دد یکند ییآ-

 اخراشه شد تموم-

 !!  اداااا یم داره اشکم یدد-

   بشه باز چاشیپ دیبا برم قربونت-

 یرو دستاشو که دمیکش شونه دوباره

 گذاشت  موهاش

 دلفت  دلد نموخوام نه-

 فندق -

 بتش آلوم یتش یم محکم اخه-

 گفتم  فکرم با



  اد یم بابا االن سایوا-

  اومده خدمه دوباره رونیب رفتم اتاق از

  مسن سمت بودم راحت و بودن

 هم بچه قضا واز  بود اشپز که نشونیتر

   کردم  صداش و رفتم داشت

 اقا جانم-

 داشتم یسوال هی -

 اقا  بله-

  چجور باشه افتاده  چیپ بچه یموها-

 ادین دردش کنم شونه

  لبخند با بعد کرد نگام تعجب با اول

 داد  حیتوض

 اروم دست با کنبن یسع اول خوب-

  نیکن جدا ها قسمت هیبق از قسمت اون



 رو وصله مو ی شه یر که باالش قسمت

 با نیدار نگه ثابت و نیریبگ دست هی با

  ینجوریا نیکن شونه گتونید دست

 اد  ینم هم دردشون

 یلبخند بکنم دیبا که یکار  دنیفهم با

 زدم بهش

 ممنون-

 امه  فهیوظ اقا کنم یم خواهش-

 اتاق وارد و کردم گرد عقب رو راه

  یم مک رو پستونکش داشت ثمیم شدم

 .زد

 رونیب  لباش از رو پستونک دنمید با

 اومد  هم دهنش اب باهاش که  دیکش

 یبتن موهامو یخوا یم  دوباله یدد-



  گرفته ادی گعید یدد رینخ-

 و بود گفته که  یوکار نشستم کنارش

  شونه موهاشو کل حوصله با کردم

 و ومدین دردش  که تفاوت نیا با کردم

. کردم درازش بود شده هم خواب خمار

  یصدا با که برد یم خوابش داشت

  و دیلرز بغض  از لباش میگوش زنگ

  رونیب لویموبا عی سر کرد باز چشماشو

 کردم  وصل تماسو و دمیکش

 ؟؟؟ !! جانم-

  کردم بلندش دست هی با طرف اون از

 بشه  اروم زدم  پشتش و بغلم یتو

  شده ۷ ساعت نیشد اماده زمیعز سالم-

 رسم  یم گهید قهید ۵



 خدافظ   ایب پس بایتقر اره-

 خدافظ -

 فندقمم بغض کردم قطع که رو یگوش

 بغل هیگر ر ی ز زد بلند و شکست

 بردم  راه اتاق یتو و کردمش

 ! جانم؟ جانم خوبم  پسر ریبگ اروم جان-

 هق ...بد یدد...هق-

 بد  یدد چرا-

 اونجامو  رونهیگ  یم دلد زهیچ اون-

  یچ دمی فهم یوقت کردم نگاش تعجب با

  و نشوندمش تخت یرو دمیخند گفت

 برداشتم رو بودم  کرده اماده که ساکشو

 و بردم بمیج ی تو دستمو طنتیش با

 نشست  خ یس که زدم رو  دکمه



 لرزه یم داره نیا...نیا.. یدد..د-

 دم یخند بلند که گفت تعجب و غیج با

 فندقم  دونم یم-

 کردم خاموشش دوباره

  فندق لرزه  یم نیا یبکن بد کار-

 شه؟  داغ دمیشا ای یقهمسد

 کرد نگام گرد یچشما با

  شم یم یخوف پسل من-

 بغل  که سمتم اومد  نجایا ایب معلومه-

 محوطه وارد و نییپا رفتم گرفتمش

 جلو نیماش که شدم برجمون یجلو

 کرد ترمز پامون



 لبامونو سمتمون اومد شد ادهیپ دیسع

  عقب یصندل و گرفت ثمویم و دیبوس

 نشوند 

  تا  ریبگ شو  شهی ش اشپزخونه از-

 بنشونمش 

  حله-

  اوردش خدمتکار که برگردم خواستم

 نشستم جلو  یصندل و ازش گرفتم

 :دیسع

  راه یتو

 تیوضع و گشت یبرم مدام عماد 

  بهش  رو رشیش کرد یم چک رو فندق

  از بود بهش حواسش مدام و بود داده

 . زدم یلبخند توجهش



  یال یو چون میبود راه یتو یکساعتی

 .بود شهر از خارج مشترکمون دوست

 منم گرفت رو  ساک عماد میشد ادهیپ

  داخل رو پستونک و گرفتم بغل ثمویم

 گذاشتم  دهنش

 !!   بزنش مک-

 ! اخه؟ نجایا کشم  یم خجالت یدد-

 تلیل یکل میبر االن فندق نداره خجالت-

 باهاشون قراره  که هستن گمید وتیک

 !  یکن یباز

 .بود شده اروم عماد یحرفا با انگار

  با و زد یم کیکوچ یمکها اروم اروم

   کرد یم نگاه اطرافو یکنجکاو



 یجلو نگهبان به و میرفت در سمت اروم

  احترام با که میداد دعوتمونو کارت در

 و مردها از پر سالن کرد مونییراهنما

 ورودمون با بود  پوش کیش یزنها

  بالفاصله

 اومد  سمتم  پارسا

 نییا یب رترید  کردم یم فکر سالم-

 زدم بهش یلبخند

 کنه یباز اوردم کوچولومو گهید نه-

  با و افتاد ثمیم  یرو نگاهش حرفم با

  چلوند انگشتاش نیب لپاشو دوتا ذوق

 فک  قلبم خدا اخ هیگوگول چه ییواااا-

  کوچولوم دختر یبرا یخوب دوست کنم

 !! یبش



 به واریه بغل یتو  پارسا رفتن فرو با

 کردم  نگاه دشمن ظاهر به دوست

 نیاومد خوش-

   وارخانیه یمرس-

  پرستار بده کوچولوتو نیدار لطف-

  و کت با یکلیه مرد هی تلهایل سالن ببره

  اش اشاره با دهیکش اتو دیسف شلوار

   شد کینزد

  کرد بغلم محکم بود دهیفهم که ثمیم

 داد  تکون نیطرف به وسرشو

 ! ببرمش خودم دیبا بده نشون راه-

 اولشه؟  بار-

 دادم تکون سرمو اروم



 دیسع من تا نینیبش نیبر عماد با پارسا-

  سالن ببرم پسرشو و

 م یبر ایب چشم-

 د یبوس رو ثمیم  لپ اروم عماد

 ! کوچولوم بگذره خوش-

 !  دادش پرستار اون دست رو ساک بعد

   یمیقد قیرف طرف نیا از-

  میشد رد نبود دید  یتو که سالن کنار از

 واریه میشد یل یطو یراهرو وارد و

  و گرفت مرد اون  دست از رو ساک

 کرد مرخصش

 ره؟؟   یم شیپ چطور کارا-

 امکان تا ستین یکس گهید یعنی نیا

 باشه  داشته حرفامونو دنیشن



 به دهیچیپ یلعنت تایب نیا فقط خوبه-

 !بالم و دست

  به دنیرس یبرا نره ادتی زره زره-

 میدار اجیاحت بهش یکار اصل

 هست حواسم-

  پرستار تا چند ستادیا سالن به دنیرس با

 سمتمون  اومدن فورا دنشید با

 داره ضیتعو به ازین کوچولوت-

  نه-

  که بغلش گذاشتم  ثمیم پرستار اومدن با

 کرد دراز سمتم بغل  عنوان به دستاشو

 گفتم گوشش در اروم



  یدد و من کن دایپ دوست و کن یباز-

  ندار نگه شتمیج م یزن یم سرت میا یم

 باش؟ نکن یخلق بد و

 داد تکون سرشو اروم

 بدمت زهیجا تا باش یخوب پسر نیافر-

! 

  کرد  نگام دلخور و گرفت اروم

  و کرد باز درو  پرستار که نیا از بعد

  پرستار به رو ساک شد سالن وارد

 اسمش تا گفتم ثمویم  اسم و دادم گهید

 ! بزارن ساکش  یرو رو

 میبرگشت  واریه با دوباره

 ی ایب کنار کالره با نیتونست-



 فک تلتیل که اوره درد  واقعا دیکش یاه

 یهمکار دشمنش  با داره یدون ینم کنه

 کنه  یم

 !شکنه یم نگفتم پارسا به-

 گذاشتم شونش یرو دستمو

 شه یم درست-

 نکنم فکر-

 یتو دوباره  سالن به  ورودمون با

 میرفت فرو سردمون یپوسته

 بود همسرهامون که ییجا سمت به و

 میرفت

 :ثمیم

  اورد منو بود پرستار که غوله اقا اون

  پسر و دختر عالمه هی که سالن هی یتو



  نیزم یرو  اروم بودن خودم مثل

 گذاشتتم

 هیک نیا-

 که یصورت یسدهن با یدختر به نگاهم

  پر دورش و بود نشسته زانو چهار

 گردم   نگاه بود پسر و دختر

 پدرتون  دوست پسر-

 برو یاوک-

  پا و دست چهار یبیعج لبخند با دختره

  پستونکمو تند تند استرس  از شد کمینزد

 زدم مک

 و دیسع اون پسر  ه؟واقعایچ اسمت-

  ینچسب عماد

 اوردم در پستونکمو یدد به نشیتوه با



 نچسبه  خودت یدد  بفهم دهنتو حرف-

 !!! نچسب یگفت  من یدد به-

 خواست که دراوردم براش زبونمو

 که ییدستا توسط دستش که بزنه چنگم

 شد گرفته بودن  دستکش عی یتو

 کالره  یشر دنبال-

 بابا  گمشو-

 ید یم فحش  دونن یم  هات یدد-

 چجورم 

   بابا برو-

 رفت  و گرفت راهشو بعدم

  یتو پسر هی افتاد نجاتم فرشته به نگام

 کرد نگام  لبخند با زرد یسرهم



 باهام سالمه ۲۰ ارسالنم من سالم-

 یش یم دوست

 گرفتم دستشو دادم تکون سرمو ذوق ای

  ۱۸ گهید هفته دو  سالمه ۱۷ ثممیم منم-

 شم یم دوستت اره

 میکن یباز ایب هیعال-

 باشه -

 یتر گوشه سمت پا و دست چهار بعد

 یکی و بود نکیماش پر که میزفت

 دادن  مسابقه میکرد شروع و میبرداشت

 اد  ینم خوابت تو  ثمیم گم یم-

  دی کش ییباال بلند ازهیخم

 نه-

 اد  یم خوابم یول من-



 غول یپرستارها اون  از یکی نشستن با

 لبخند با گردم نگاش ترس با کنارمون

 ببرتش اد یم خوابش پرسبد ارسالن از

 بخوابه  تخت یرو

 داد   تکون سر  ارسالنم که

 دوستم ریبخ شب-

  بلندش پرستار گه گفتم ریبخ شب اروم

  گهید اتاق هی وارد و کرد

 به کردم شروع اطراف به توجه یب

  داشتم ییدستشو نکیماش با کردن یباز

  عوضم پرستار خواست ینم  دلم یول

 کنه



 یم وول یه کوچولو اقا شده یزیچ-

  پسر بکن کارتو یدار ییدستشو یخور

 ؟ !خوب

 انگار  دادم تکون طرف دو به سرمو

 د ی فهم دردمو

 ان یب بگم بگو رو تی دد ای یمام اسم-

 عماد  و دیسع-

   یلیفام خب-

 شد  پر چشمام

 !  دونم ینم-

  یم یسع بکن کارتو تو نداره رادیا-

 باشه؟ کنم داشونیپ کنم

 باش-



  خودمو نتونستمو گهید رفت شد بلند

 . کردم یخال

 !! دمایترک یم داشتم شیاخ-

 ادامه دارد...



 



 

 پسرک تنهای من 
 

 ژانر:ددی لیتل بوی $تریسام 

 

 )R.hنویسنده: )ریحانه 

 

 قسمت پنجم

 

  یول شدم دوست گم ید نفر چند با کم کم

  هم گهید یدن،دوتایخواب که شون تا دو



  عوض تا بردنشون  کردن ییدستشو

 .کننشون

  به حواسم و  بودم هام یدد منتظر

 کردم احساس انگار که نبود اطراف

 سفت و دیچیپ پاهام رون  یرو یزیچ

  دنید با نییپا اوردم هوا یب سرمو شد

 با دمیکش غیج دل ته از گنده زرد مار هی

 نگاه سرم باال نفر  چند یها خنده یصدا

  لمیف من ترس از  داشتن خنده با کردم

 گذاشتم صورتم یرو دستمو گرفتن یم

  یم درد پاهام کردم هیگر دل ته از و

 کرد

  یم روصدا ها یدد بلند و نتونستم گهید

 حال از داشتم و نداشتم حال گهید زدم

 دوست  که اقاهه همون دمی د که رفتم یم



 و کرد باز پاهام دور از مارو بود یدد

  عماد یدد شک یب که یکی بغل یتو

 !!! دمینفهم یزیچ گهید و رفتم فرو بود

 : عماد

  سر پسرکم به دوبار یمهمان طول در

 نیماش گهید پسر  هی با اول بار زدم

  هیبا داشت هم دوم بار و کرد یم یباز

  نکهیا از خوشحال دیخند یم یگروه

 کنار سالن سمت برگشتم خوبه حالش

 . دمید نگاهشوکه نشستم دیسع

 !! ه یعال زدم لب لبخند با 

  یمهم ی مسئله به راجع داشت واریه

 مهیسراس خدمه هی که زد یم حرف

 گفت یزیچ گوشش دم و سمتش اومد



  یصدا بخاطر هم یتو رفت اخماش که

 شدنش بلند با نشدم متوجه یزیچ اهنگ

 کردم نگاش تعجب با

  رونیب اورده مارشو کالره پارسا-

  نکرده یکار تا میبر بلندشو

 !  میبر من یخدا-

  سرش پشت می شد بلند ماهم تعجب با

  یصدا دنیشن با راه وسط یول میرفت

  با اسممون شدن صدا بعد و ییاشنا غیج

 بودن شده جمع نفر چند میدییدو وحشت

  خبر چه که نبود دنید یبرا یراه و

 . شده

  دنید با زد کنارشون خشم با دیسع

 .شد گشاد چشمام روم روبه ی صحنه



  زانو وکنارش رسوندم خودمو عیسر 

  رون از مارو کرد یسع واریه زدم

 یتو دیکوب هم پارسا کنه جدا فندقم

  پرستارها از یک ی به تلشویل صورت

 !! اتاقش  به ببرتش سپرد

  دیسع کردم وحشت پسرکم شدن شل با

   نشست سمتم اون

 نگاه پسرکمون  به زده وحشت دو هر

 بغلش و شد خم واریه که میکرد یم

 کرد

  نییایب ادیب دکتر گفتم-

  راه وازد میاوپد  خودمون به حرفش با

  یتو و میشد یمخف پله راه بعد رو



 از یکی وارد می شد وارد دوم ی طبقه

  سی خ صورتش که  رو ثمیم میشد اتاقها

  و من گذاشت  تخت یرو بود عرق

  و مینشست کنارش بالفاصله دیسع

 از شیب یداغ از یول میگرفت دستاشو

 دم یترس حدش

 ی لیخ داغه...د-

  پارسا و من تا بدنشو یدما میکن کم دیبا-

  نمیا نیبکن لباسشو شما میاریب لویوسا

 ساکش

 قطره رفتن پارسا  و واریه نکهیا از بعد

 کردم شروع اروم و دیچک اشکم

 عروسک  یسرهم دراوردن

   بچم داغه دیسع-



 زمیعز شه یم خوب-

 رو خودش دمید که کردم باز پوشکشو

  عیسر مرطوب دستمال با کرده شیخ

  با  براش بستم نو  پوشک و کردم پاکش

  قرمز چشماش که  پارسا و واریه ورود

   میگرفت ازش رو اب و پارچه عیسر بود

  سیخ و زد تا رو  پارچه عیسر دیسع

 گذاشت شیشون یپ یرو کرد

  قهید دو  کردم یم پسرکم  نگاه ینگران با

 داخل اومد دکتر که گذشت

  سرم و نهیمعا  کرد شروع بالفاصله

 کرد  وصل پسرکم یواسه

  چند تا افتاده خونشون قند و دنیترس-

 شن  یم داریب گهید ساعت



  ممنون-

   شد تخت کینزد واریه دکتر رفتن با

  دیبا خوام یم عذر اتفاق نیا بابت من-

  رونیب و دمیرس  یم حسابش به زودتر

 !!  کردمش یم

 اشتباه بچمون  یبکن رونیب رو یک-

 کنه یم یخواه عذر شه یم هیتنب کرده

 ...هیتنب  یحساب اصال  خودم

  یرو واریه یلبا گرفتن قرار با حرفش

 شد اروم لبش

  پارسا واریه یبگ بهش گهید دیبا-

 !!  بدونه حقشه

  یم یچ مگه دیسع به دادم نگامو جیگ 

 !دونست



 بدونم رو یچ..چ-

  دیپرس  واری ه از ینگران با پارسا

 باشه  زمیعز بگمت اتاق میبر-

 ه؟ یچ هیقض بگو االن نه..ن-

 دیکش یقیعم نفس واریه

 ه؟یک که   یدون یم ولف رد-

  ی کالره به ربطش دونم یم دشمنمونه-

 هیچ من

 کرد  نگاه دیسع به درمونده واریه

 دید چشماشو یتو  التماس انگار دیسع

 د یکش یقیعم نفس که

 هی کنه یم کار ولف رد یبرا کالره-

 !  داده بی فر رو همه ییجورا



  سمت برگشت و داد  حیتوض اروم دیسع

  کرد  نوازش دستشو و ثمیم

  بود گرده هنگ خدا بنده پارسا

 واریه...من...یخدا..خ چطور...چ-

 ..یعنی

 دیچک اشکش کم کم

  وسمت گذاشت  چشماش  یرو دساشو

 د یگش قیعم  نفس دوتا رفت پنجره

 !  کشمش یم خودم-

 کردم نگاش بهت با حرفش با

 ....میندازیم زمی عز پارسا-

  احساساتمون با اون کن تمومش نه-

  خودش به چطور  یلعنت اون کرده یباز

 !! کنه  یباز ما با داده اجازه



  زد یم  حرفاشو همه داد با

 اتاق از و شد رد  واریه کنار از پارسا

 شد  خارج

 دنبالش  برو-

 کردم زمزمه اروم

  رفت و داد  تکون یسر واریه که

 ! دنبالش

  دمیپر  رنگ  پسرک سمت برگشتم

 !  سخته چقدر-

 کردم نگاش دیسع حرف با

  گرفتن تلیل یبرا چرا ی دیفهم جاال-

  نیبب رو اونا تیموقع   کردم یری سختگ

 اومد خوششون دنید رو کالره که نیهم



  نکردن  دقت کارهاش و عقبه به اصال  و

 !!!! خوردن یبزرگ  ضربه....االن و

  بغل فندقمو و دمیکش دراز ثمیم کنار

 کردم 

  دراد دلش از رم یبگ هیهد براش دیبا

   فندقم

 زمیعز هست ذهنم یتو یزیچ-

  نوریا سمت و شد بلند زدو بهش یلبخند

 فندق سر سرمنو اومد  بکدم من که تخت

  ارامشمون کل یول  کرد یم نوازش رو

 ! ختیر بهم گلولع یصدا با

 کردم دیسع نگاه ینگران با

 بود حقش-



  عسلکم سمت برگشتم دوباره حرفش با

  دمیبوس  لباشو شدم خم و

 !! بود دعیترس یلیخ پسرم-

 شخص  سوم

  واریه و پارسا تر اونور اتاق تا دو

  تموم که یدخترک که بودن یا دلشکسته

 بهش عشق  و بودن مراقبش مدت

  افتاده نیزم یرو نیخون  یپا با دنیورز

  کرد یم نگاشون نفرت با و.  بود

  دخترک تا کرد افرادشوصدا واریه

 ! ولف رد  به روبرگردونن

 گرفتن دخترک از روشونو

  با پارسا تنهاشدنشون و باخروجشون



 و انداخت واریه  بغل یخودشوتو هیگر

 .  زد هیگر ریز بلند

  نوازش عشقشو یموها ارامش با واریه

 کرد  یم

 !  نفسم خودتو کن یخال زمیعز جانم-

  زد هیگر ری ز بلند پارسا

 !  داد ماساژ کمرشو واریه و

 !! جانم-

 

 :ثمیم

  باز چشمامو سرم داخل درد حس با

 کردم 

 چشمام بود افتاده برام که یاتفاق ادی با

 .  شد پر



 با دمیچرخ کرده بغلم یکس نکهیا حس با

 بلند دنیخواب طرفم  دو ها یدد دنید

  زده هل ها یدد  که هیگر ریز زدم

  شدن داریب

  یدد  کردن بغلم عیسر اشکام دنید با و

 و طول و کرد بلند بغلش یتو منو دیسع

 کنه ارومم تا  رفت یم اتاقو عرض

  عسلم قند شدهیچ من بشم فدات جان-

 سیه جانم

 بوووود چندش یدد-

 نوازش موهامو عماد  یدد و ستادیا یدد

   دیبوس لپامو و کرد



 قربون نکن هیگر یدد نفس ببخش-

  زهیجا بت ینکن هیگر اگه ماهت شکل

 دما  یم

  اروم کوچولوی   زعیحا اسم دنیشن با

 شدم

 بدمت خونه میبر تا نکن هیگر نیافر-

 نیافر

 :دیسع

   رفتم راه یکل از بعد

 خوابوندم یبخت بد هزار با رو پسرکم

  با  بچگونه یپتو ه ی ساک داخل از عماد

  و دیکش رونیب نگهبان یسگها عکس

  میشد خارج در از انداخت بدنش یرو

 شد کمونینزد اروم دمید وارویه که



  جور هی دوارمیام  متاسفم شبید بابت-

 کنم جبرانش برات بعدا بتونم

 پارسا مراقب مرد خواد ینم جبران-

 باشه  نداشته یخوب حال کنم فک!  باش

   دیکش یاه

  پسر شیپ بفرستمش وقت چند دیشا-

 !  روستا یتو شییدا

 ! بشه بهتر اوضاعش دیشا

  رونیب عمارتش  از یخداحافظ از بعد

 به و میشد خودمون نیماش سوار و میزد

 دادم   حرکت دستور راننده

 ؟ ! اد یم  خوشش نظرت به-

 زدم  بهش یقیعم  لبخند عماد یصدا با-

 !  من عشق معلومه-



 و کرد یم ملوچ ملچ خواب یتو ثمیم

  لباش حرکت انقدر دیمک یم رو هوا

 لباشو و کنم مقاومت نتونستم که بود ناز

 دم یمک

 گرفتم  فاصله ازش

 ! مسافرت میبر-

 یول کردم نگاش عماد  یناگهان حرف با

 دادم  تکون سر لبهند با بعدش

 کجا؟  میبر البته-

 شیک-

 !یندار نظر در  یا گهید یجا اوممم-

  شمال میبر ای قشم میبر گهید دونم ینم-

 ! شیک همون... ای



  چک رو قرازها میدیرس هیخوب فکر-

 ؟! یدب میبر میبتوت احتماال کنم یم

 یکار قرار اون اد ی یگ یم راست اوه-

 ! نبودم

   میشد ادهیپ  خونه به دنیرس با-

 دادم  فشار خودم به شتریب رو ثمیم

 !دنشیدزد اونا سیپل یاقا اونهاش-

 سمت برگشتم یا  بعیغر مرد یصدا با

 !  برج یورود

  هیک نیا-

 دونم  ینم-

  سرباز دو همراه  رهیت پوست با مرد هی

 .سمتمون اومدن مافوق هی و

 عماد  بغل دادم ثمویم



 ! گن یم یچ نمی بب بخوابونش ببر-

   باش خودت مراقب-

 !نشه داریب ببرش هستم-

   باشه-

  دنیرس بهمون اونهام عماد رفتن با

 یلیس مرد اون دنیرس محض به

  نگاش شخندین با زد گوشم یتو یمحکم

 کردم 

 گذاشتم ناکم درد ی  گونه یرو ودستمو

  سربازها و افسر اون به قضب با و

  اومدن ندونن نداشت امکان کردم نگته

 ؟یک شیپ

  گه یم  اقا نیا یول قزبان نیبخش...ب-

 نیدیدزد  زادشو برادر شما



 بخاطر که همون!زادت؟؟اهان برادر-

  رونیب شیبود  انداخته خونت فروش

 درسته؟؟ 

 توهم اخماشرفت مرد

 نیتون یم افسر یاقا نگو دوروغ...د-

  گرفتم گهید خونه هی من نینیبب نیبر

 که اونجا میبر ثمیم با بود قرار

 دنشیدزد

 اوردم جوش حرفش از

 ی کالنتر میبر دیبا باما ادیب نیبگ شهیم-

 باهم شد که داریب خوابه  حاضر درحال-

 م ییا یم

 می بر االن دیبا شه ینم-

 دم یکش یهوف



 ده یخواب گفتم-

  به نییایب و نشیاریب خودتون لطفا-

  شع یم که ۹ ساعت  قبل تا یکالنتر

  رو ش حکم ما وگرنه گهید ی قهید ۴۵

 میدار

   کردم یهوف

 ! یاوک-

 رفتم خونه سمت

  یالش کنه یم فرار اقا بره نزار-

 سمتش برگشتم باحرفش

  بد با چون یبفهم دهنتو حرف بهتره-

  کی جواب قراره و یافتاد در یکس

  بده پس صدها توبایلیس

 



 !! خونه سمت دمیچرخ باپوزخند

 :  عماد

 خورد وول و شد داریب راهروفندق یتو

 کرد باز چشماشو

 یدد سالم-

 نم یریش فندق سالمبه-

 نیزم گذاشتمش کردم روباز خونه در

 بگم خواستم یم اتاق  یتو رفت بدو که

  قافل باهم دیسع با  خواستم یم چون نرو

 یادیز پسرکم خب  یول میکن رشیگ

 هوله

 !!!! باحاله نچهیا غیییج-

 شدم  اتاقشوواردش سمت رفتم خنده با



 بود ستادهیا یعروسک خونه اون یجلو

  رفت یزود کرد  یم بپر بپر ذوق با و

 کردن یباز کرد شروع  اوردو خرسشو

 یییی ملس قشنگه یلیخ یدد-

 ...قند خواهش-

 نگاه اتاق در به در شدن باز یصدا با

 وارد اخم با دیسع  یمدت از  بعد که کردم

 دودشد کلش ثمیم دنیباد یول شد

 عماد  ایب-

 . رونیب میرفت اتاق  از و رفتم سمتش

  شدهیچ-

 م یدیدزد ثمویم ما  گه یم  اومده عموش-

 ؟؟؟ یچ-



 االن گفته!  کنه ی م هول بچه نزن داد-

 !  یکالنتر میبر

 رنشیگیم...یم-

 کرد بغلم که بابغضگفتم

  داره لمیزدم،وک زنگ نه که معلومه-

 زمیعز باش اروم اد یم

  چجور بپرسم خواستم شدم که اروم،تر

 اومد صداش که میبگ ثمیم به

 خوادمینجامیا...یا اومده...ا چرا..چ-

 ببرتم  نزال  یدد....هق...چکار..چ

  سپتش دو هر  پرش یچشما دنید با

 کرد بلندش بغلش یتو وسعسد میرفت

 ها یدد نمیریش پسرک  هیحرف چه نیا-

 کنن  ینم ولت



 گفت من به رو بع

  براش یرونیب  شلوار و زیبل رمیعز-

  کن حاضر

 زد  چنگ دیسع ی قهی به دهیترس ثمیم

 !  تولوخودا یدد-

  به یگ  یم فقط و  فقط  میر یم من گل-

 و باما یامدین زور به که اقاهه اون

 ما؟؟ شیپ یدار چکار گفت

 جا چون و اومدم  کای  واسه بگو بهشون

 در  اها آممم یاضا در نداشتم خواب

 یم اونجا خونشون یکار زیتم یاضا

 یکس تا میکن یکی  حرفامونو خوبه مونم

 ؟؟ ! زمیعز باشه یکن جدامون نتونه

 داد تکون سرشو اروم



 : دیسع

 ارهیب لباس تا رفت عماد

 ؟ ! فندق-

 بله؟-

 بزرگا ادم نثل امروزو هی بده قول-

  دوباره برگشتنمون محض به یول یباش

 باشه؟  یبش نازم یکوچولو

 دیمال لپم به لپشو لبخند با

   میغیت غیت یدد چشم-

  اومد خوشت ات هیهد از-

 یییی ملس هههیعال اره-

 ستادهیا همونجا گذاشتمش نیزم یرو

 عماد از زو ها لباس و پوشکشوکندم



  یاب بلوز و شلوار  و شورت گرفتم

 کردم تنش یرنگ

 ؟ !میبر-

 میبر اره-

  و میرفت اسانسور سمت محکم عماد با

 !زدم  رو نگیپارک ی دکمه

 ها ییبابا-

 سمتش  میبرگشت فندقمون یصدا با

 جونم-

 کنم  یباز میعروسک خونه با میبرگشت-

   میزد یقیعم لبخند

 فندق  البته-



  و میشد سوارش می دیرس که نگیپارک به

 کردم روشن نویماش

 وکمربند عقب سمت عمادبرگشت

 . کرد چک ثمرویم

 ثمیم یچشما یکالنتر به دنیرس با

 دیلرز

 نه؟ مگه هیقو من پسر-

  اوهوم-

 ها یدد از چطور ببسنم میبر پس-

 کنه؟ یم تیحما

 ثمیم که همونطور میشد ادهیپ اروم

 اول میشد  یکالنتر وارد بود وسطمون

  وارد و میداد  لیتحو هامونو یگوش

 . میشد



 یعمو ها یصندل یرو راهرو یتو

  بایتقر دنشید با  ثمیم بود نشسته ثمیم

 شد  میقا من پشت

 کمرش پشت دستشو  عماد یول

 ! جلو گذاشتواورد

 کرد زمزمه اروم

 باش یقو-

  باال عموش سر کردنمون یمعرف با

 و بلندشد و کرد  اخم دنمونید با اومد

 کرد  تند پا ثمیم سمت

 :ثمیم

 بزنتم باال برد دستشو سمتم اومد عمو

  عماد  یدد یقو یدستا یتو مچش که

 . شد قفل



 .  دیکش عقب رو  عمو عیسر سربازه

 ن ینیبش شه یم تون هیعل بر نیا-

 یم و بود کیش یلیخ که اقاعه هی

 وکنار گفت عمو به باشه لیوک خورد

 نشست یصندل یرو عمو

 !!!! که نداره لیوک پول که عمو

 .کردمش یم نگاه تعجب با

  سالم یکی با دارن   ها یدد  دمید که 

  که بود اقاعه هی چرخوندم سرمو دنی م

  تنش یرنگ یطوس شلوار و کت اونم

 باشه  نطورایا  ۳۵ خورد یم و بود

 دادم  سالم اروم من به نگاهش افتادن با

 ریدرگ  فقط نداره ی مورد کنم یم حلش-

 ه یزمان چه شونیسالگ ۱۸ تولد نینش



   گهید هفته دو-

 داد  جواب عیسر عماد یدد

 داخل  میبر یاوک-

  طرف دو که میشد  یاتاق وارد مون همه

  و  بزرگ زیم هی انتها  در و بود یصندل

  کنار بود نشسته پشتش اخمالو مرد هی

  یم قیعم یها ونفس نشستم ها یدد

   بهم فضا نیا از حالم نکنم هیگر دمیکش

 !! خورد یم

 پرونده یشاک اول هیچ مشکلتون خب-

 ؟؟ !

  که بزنه حرف خواست اخم با عموم

 نزاشت  لشیوک

 . جناب هستم یشاک لیوک من-



  زادشون برادر هستن  یمدع من موکل

 !  شده دهیدزد یخان ثمیم

 ! مرد دو نیا توسط

   نینیبش نطوریا که-

 !هیک یخان ثمیم-

 هابا  یدد من به برگشت نگاها همه

 و شدم بلند اروم  زدن لبخند بهم لطافت

 باشم یقو کردم س۵سع

 منم-

 سالته چند جان پسر خب-

 ۱۸ گهید وقت چند ۱۷-

 ی شد دهیدزد که یدار قبول تو  خب-

  اقاعه که  دادم تکون طرف دو به سرمو

 کرد  اخم



 یکرد فرار خونتون از پس-

  دادم تکون طرف دو به سرمو دوباره

 کردم وزمزمه

 نه-

 یستین  متیق شیپ چرا پس-

  و کردم عمو هم در یها اخم به ینگاه

 کردم بلند سرمو

  برم گفت بم فروخت رو خونه عموم-

 رونیب اومدم اونجا از منم

 بلندشد هوی عمو

 !!  کردن دتیتهد یگ یم دروغ چرا-

  نشست ترسناکه اقا اون اخطار با

 !!  سرجاش



  بندر یاورد در نجایا در سر  چجور-

 کو؟  نجایا کو عباس

 کردم  فک کمی بگم  گف یچ یدد خب

 اومدم کار ی واسه-

 ه؟ یچ کارت-

 ؟ ! خونشونم مستخدم من خب-

 پسر  نیبش نطوریا که-

  به و گوشه هی نشستم اروم گهید

 بود  کرده خی بدنم نکردم دقت بحثشون

  پوشش از یزیچ هی شد بلند عمو لیوک

 . دیکش رونیب

  که زد لبخند که اخموعه اقا به داد رفت

 بودش چندش نظرم از چرا دونم ینم

  دادسرا رو پرونده فرستم  یم من خب-



 بر یمبن یشاک درخواست و قانون طبق

 قیحقا کردن برمال  بر یخان ثمیم ترس

  یم مطمئن یستی بهز هی به رو شونیا

 !  دادگاه روز تا میسپار

  نیبر نیتون یم

 ! سرباز

 برگشتم یستیبهز  یچ یعنی کردم هنگ

  هم تو یاخمها  با که دیسع یدد سمت

 شد  بلند ها یدد لی وک و کرد اقاعه نگاه

 رم  ینم یدد-

  سمتمو برگشت  که کردم زمزمه اروم

 زد بهم لبخند

 تونم یم نمیبب بزار!  من برم قربونت-

 بمون  عماد شیپ نه ای کنم یکار هی



  چشم-

  یدد  کردم عماد یدد کینزد خودمو

 که یزیم سمت رفت شد بلند دیسع

 !! رفت لشمیوک

 کرد  نوازش و گرفت دستمو عماد یدد

 !!!  باشه نترس-

 باش..ب-

 ؟! یچ یعنی-

 دمیپر جام یتو د یسع یدد ی عربده با

 قانونه  گفتم که نیهم-

  سنش گهید دوهفته اون توجهت ضمن-

 شه یم یقانون

 ! نشده که حاال-



  نگاهش دهیترس عمو لیوک یصدا با

 کردم 

  کنم فک کته انتخاب خودش نیبزار-

 الف هی از بتونه باشه یقو سیپل انقدر

 !! کنه دفاع بچه

 . دمیکش یقیعم نفس یدد لیوک حرف با

  انداخت بهش خشن نگاه هی اقاعه

  نیگ یم که یقانون همون یتو نمیا-

 ؟؟! قانون یکجا بگم ازهین هست

 گفت نرمتر ها یدد لیوک

  نیستیبا اتاق ته  نیبر تون همه. باشه-

 !  جلو ایب یخان ثمیم

  شم بلند کرد کمکم عماد یدد

 گرفتن  فاصله زیم از همه



  یسیپل پوشش تحت تو نیبب پسر خب-

 کارت صاحب ای  عموت بگو حاال خب

 گفتم درنگ بدون

 !! کارم صاحب-

 ؟؟ یمطمئن-

 بتونم شدم بزرگ انقدر جناب بله-

 رمیبگ میتصم

 صاحب شیپ دادگاه روز  تا پس باشه-

 امضا رو نجایا حاالم یمون یم کارات

 کن 

 کردم  امضا یخوشحال با

 . افراد هیبق سمت برگشتم

  گردن یم نگام ترس  با لشیوک و عمو

 !!!! دنیترس کردم یم احساس چرا



 کردم باز درو و رفتم سمتشون لبخند با 

  پشت هم ها یدد اومدم رونیب اتاق از

  نشستن محض به رونیب اومدن سرم

  بغضم بلند یصدا با نیماش یتو

  زده هل ها یدد  که یجور شکست

  نویماش عیسر دیسع یدد سمتم برگشتم

 دیچیپ بعد کوچه  هی یتو و کرد روشن

 گرفت دستمو عماد یدد

 بابا فندق اشکات ی فدا شدهیچ من فندق-

 ! فندق عسلک نیبب

  پشت اومدن شدن ادهیپ نیماش ستادنیا با

 نشستن طرفم دو هر و

  نمتیبب-

 بغلش دمیپر دیسع یدد یصدل با



 د یتلس ین ین یدد-

  یفدا من برم گفتنت ین ین قوربون-

 !  ستیخ یچشما

 هق ...  یدد... هق-

  دمیکش و  کرد بغلم پشت از عماد یدد

 بغلش یتو

 !  دیسع خونه میبر-

 االن-

 رل پشت رفت شد بلند دیسع یدد

 نشست 

  و بود کرده درازم  بغلش یتو عماد یدد

 گرد یم نوازش سرمو

 شد تموم نفسم شد تموم-

 : عماد



  هق یگاه از هر   کردم یم ناز پسرمو

  به دیمال یم خودشو زد یم یکوتاه

 راهنمیپ

 یدد راهنیپ با دماغشو اب ثمیخب  پسر-

 کرد؟ پاک

 کرد نگام خمار و دیخند اروم حرفم با

 جونم-

 ی دد دلده سلم-

 .دمیبوس شویشونیپ  شدم خم

 یا اسوده نفس نگیپارک در دنید با

 . دمیکش

 شد  ادهیپ و کرد پارک نویماش دیسع

  ادهیپ گرفتم رو ثمیم دست  شدم ادهیپ منم

 .شد
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  R.hنویسنده:

 
 قسمت شش

 

 . میرفت  اسانسور سمت

 دادم  ع یتک خودم به رو ثمیم

 من یقو پسر-



 ادهیپ  عیسر اسانسور در شدن باز با

  میشد

 بغل رو ثمیم کرد باز  رو خونه در دیسع

 .میرفت اتاق سمت و گرفتم

  بشع دردسر کنم بغلش راه یتو دمیترس

  لختش و خوابوندمش تخت به دنیرس با

 .  کردم

 و کرم کردم نگاش نشست کنارم دیسع

 . بود دستش پوشک

 کزدم ثمیم کیکوچ نسبتا الت به ینگاه

  دیسع دادم فاصله و گرفتم کنرشو

 یچشما کرد میتنظ  زشی ز رو  پوشک

 عالم یتو و شد  یم بسته مدام ثمیم



  کردم چربش باکرم بود الیخ و خواب

 .بستم پوشکشو و

  از بعد دمیفهم دیسع ی اشاره با

 ششیپ برم ثمیم خوابدندن

  پسرکم یرد رو  پتو رونیب رفت دیسع

 .... شدم بلند و کردم مرتب

 :دیسع

  پامو و بودم نشسته نفره تک مبل یرو

 .دادم  یم تکون یعصب

 !  کردم فک کنم چکار دیبا نکهیا به

 اروم پاهام یرو عماد دست نشستن با

 کردم نگاش و شدم

 نشست  مبل ی دسته یرو کنارم

 باش  اروم-



 هوم؟ باشم اروم چطور-

 !  رنیبگ ازم خواستن،پسرمو یم

 !  میکن یم درسش ریبگ اروم سیه-

   دمیکش یاه

 رانیا از ایب دی سع ندارم یخوب حس-

 میبر

 ؟؟؟ ! میکجابر نجاستیا مونیزندگ کل-

 شو همه یدب میبد انتقال دیبا-

   موافقم-

  خمش و گذاشتم سرش پشت دستمو

  یرو سرمو.  دمیمک لباشو کردم

 گذاشتم شی شونیپ

 کن  ارومم-



 زد ییدلربا لبخند

 چشم-

 .دیبوس  گوشمو و کزد زمزمه اروم

 روم روبه و لندشدی مبل ی دسته از

  شلوارمو واروم زد  زانو نیزم یرو

  که کردم بلند خودمو کمی.کرد باز

   رونیب دیکش و کرد باز شلوارمو

  دیکش شلوار یرو از التم یرو دستشو

 .  دیبوس لبمو کرد بلند خودشو و

  همو لب قیعم و کردم یهمکار باهاش

 . میدیبوس یم و میخورد یم

   شورتمو و  شد  لخت خودشم کم کم

 نشست پاهام یرو طاقت،کند یب

   اوممم-



   دمیکش یاه اش ناله با

 التم یرو و کرد س یخ بزاقش با دستشو

 اروم و کرد میتنظ روم خودشو و. دیکش

  اوردمین طاقت  نهیبش کرد یسع اروم

 دمشیکش و گرفتم پهلوهاشو دوطرف

 ی ناله شدم وازدش  جا هی که نییپا

   کرد یبلند

  ییییا-

 جووون -

 گذاشت شونم یتو  سرشو

 یهات یلیخ یش یم یوحش-

  من کمک با و کردم یا ناله حرفش از

  شدن نییپا باال  کرد شروع و شد بلند

  روم



 اوممممم -

  جونم-

 یم نییپا باال سرعت به و کرد یم ناله

 .شد

   اااآاااه-

  کزدم عوض  جامونو حرکت هی با

  شروع و رسوندم  سرش  کنار تا پاهاشو

  به دستشو زدن ضربه تند تند کردم

  دیمال یم خودش مال و رسوند التش

 ازش منم و اومد شدت به بعد قهید چند

   اومدم شکمشی رو و دمیکش رونیب

 یم نفس نفس و بود بسته چشماشو

 گرفتم دستشو و زدم بهش یزدلبخند

 . کردم بلندش



 عشقم  میحموم،کن-

 باش-

 . داد هیتک بهم کرد زمزمه اروم

 

 :ثمیم

 و خوردم وول چشمم یتو نور افتادن با

  شد یم مگه یول کردم بهش پشتمو

 .دیخواب

 بودم تختم یرو کردم باز پاکهامو یال

 بلند اروم تختشون یرو هم ها یدد و

 شدم

  ادی با بودم پوشک فقط و نبود تنم یلباس

  شدم بلند ع یسر میعروسک خونه

  نبود باال  تختم نرده خوشبختانه



 یاب ی خونه وسمت گرفتم عروسکمو

 درشو و رفتم می عروسک بزرگ رنگ

  یرو  رو میبارب  عروسک و کردم باز

 یباز کردم شروع  و نشوندم مبلش

 کردم 

 

  یدد دمید برگشتم کیچل یصدا با 

 سرمن  هاباال

 ها یدد ریبخ صبح-

 بغلم ایب عسل نیر ی ش ریبخ توهم صبح-

 به  به میبر

  اروم عماد یدد  کرد بغلم دیسع یدد

 .اومد سرمون پشت

 ام یب خودم یدد-



 نه-

 خو نموخوام یدد-

  ری نگ  بهونه یصبح سر-

 دلم گذاشتم شونش  یرو سرمو بغض با

 ! خو خواست یم  کردن تیاذ

 نگاهشون متعجب در زنگ یصدا با

  نبودن یکس منتظر هم اونا انگار کردم

 هی با و کرد نگاه یچشم از عماد یدد

 . گفت یدد به یزیچ گهید زبان

 یتو اتاقو یتو  بردتم و کرد اخم یدد

  یا دکمه زدن وبا گذاشتتم گهواره

  کرد درازم شدن جلو عقب کرد شروع

 . دیبوس سرمو و



  دیکل دنیچرخ یصدا رونیب رفت 

 کرد  قفل درو یعنی. اومد

  ادیفر دادو یصدا که کردم صبر کمی

  پوشکم یتو و  دمیترس یحساب اومد

  در  نگاه ترس با کردم خراب خودمو

 !!! کوشن پس هام یدد  کردم

 :دیسع

  ی دکمه زدن با  عیسر داشتم یبد حس

  جاشو و شد  یمخف اتاق در یمخف

 گرفت عکس  قاب با صاف یوارید

  رفتم در سمت

 کرد یچشم نگاه اخم و تعجب با عماد

 شد  بلند زنگ یصدا که



 تا چند میکرد باز که رو اپارتمان در

  رمونیدستگ  و داخل ختنیر مامور

  که زدم داد سرشون تیعصبان با کردم

  لیدل گفتن با یول کنن یم کار چه

 روم   انگار ختنیر  اب نکارشون،سطلیا

 ن یریدستگ یهمجنسباز جرم به شما-

 خزعبالت نیا یچ یعنی فهممتون ینم-

 ! است  هیهمسا گزارش-

 !!!  قایدق یک-

  یکالنتر بردن مارو کلنجار یکل با

  عماد به چشمام  با کردن باز دستمونو

   دادم نانیاطم

 گفتن دو هر واریه و لمیزنگ،زدم،وک

 هم از. رسونن یم خودشونو عیسر



 به تونستم ینم بودنمون نشونده دور

 یپلکها بازدن  فقط بدم ارامش عشقم

  و سین یزیچ  فهموندم بهش محکم

 ! نترسه

 سمتش میشد بلند لمیوک  و واریه ورود با

   شمونیپ اومدن عیسر دنمونید با میرفت

 که یحرف با سمتمون اومد عیسر لیوک

  با رو ما و رفتن اونا گفت ها سرباز به

  تنها شلوغ بایتقر  یراهرو یتو اونا

 گفت واریه به ینگران  با عماد گذاشتن

 ثمیم دنبال بفرس رو پارسا توروخدا-

 ! اتاقمونه یتو

 داد  تکون سر واریه



  االن رم یم شه  یم درس نینترس-

 زنگم یم رمیگ یم لیتحو تلفنمو

 برگه بود هم معتمدم که لمیوک رفتنش با

 دیکش رونیب فشیک داخل از یا

 ی بکن یتون یم چکار-

 طول کمی نمیب یم  من که نطوریا خب-

 ! نی نباش نگران کشه یم

  یحرف که قبلش باشه یکی حرفاتون فقط

 نینزد یکس با

 نه-

  ازتون دونم یم  که یزیچ طبق خوبه-

 ؟  درسته دیعموا پسر



  جناب کنم ثابت دی با دادم تکون سرمونو

  و هستن یروح مشکل دچار خان عماد

 .  کنن  یم یزندگ کنارتون نیهم یبرا

 رانیا از تونیازاد از بعد بالفاصله

 تا هفته کی مدت به فقط چون نیبر

 یواقع رو اسناد  نیا تونم یم تونیازاد

   بدم جلوه

  میداد تکون  براش یسر

 قا؟یدق میکن چکار دیبا-

  پسر نیگ ی م شما دیسع اقا خب-

 دارن اختالل عموتون

 کنن  یم یزندگ  شما شیپ نیهم یبرا



 نیکن دییتا نویا دیبا شماهم عماد اقا شما

  جز فقط کنم دایپ رو یشاک کنم یم یسع

 !!  نینگ یزیچ نیا

 یکس ما از ری بغ تا داد حیتوض اروم

 نشنوه 

   باشه-

 م ینشست ها یصندل یرو دوباره

 نینیبش دور هم از لطفا-

 کردم نگاش یگنگ با

 یینما اهیس یبرا-

 یاه و نشستم دورتر و دادم تکون یسر

  یم داد یم تکون پاشو عماد دمیکش

 ! ثمهیم نگران دونستم



  رمشیبگ اغوشم یتو تونستم یم کاش

 !  ببوسمش و

 

 : شخص سوم

  باال نفسش که بود  کرده هیگر انقدر ثمیم

  هاش یدد بود یساعت چند اومدینم

 یچ هر اومد  ینم ییصدا  نبودن

 داد  ینم جواب ی کس زد یم صداشون

 

  سرعت به واری ه تماس از بعد پارسا

 محض به روند دیسع اپارتمان سمت

  کرد پرت اسانسور یتو خودشو دنیرس

   برسه زودتر کرد یم خدا خدا



  خونه  باز مهین در به که نگذشت ادیز

  یصدا رسوند خونه داخل خودشو دیرس

  به دیشن وارهاید پشت از یفیضع هیگر

 رفت  یمخف قسمت سمت سرعت

 :ثمیم

  یم صدا ی چ هر نبودن ها یدد

  دادم ینم جواب و نبودن زدمشون

  فکر یتو شکست بلند یصدا با بغضم

  ییصدا هی کنم ی غلط  چه که بودم نیا

  دقت یول هان بابا کردم فک اول دمیشن

 داشتن انگار و بودن  نفر چند کردم که

 ! ختنیر یم بهم رو خونه

  نیکن دایپ رو پسره نیبگرد پس کجاس-

 !  کشتمون یم ارباب



  یسع یحت کردم  حبس  ترس از نفسمو

 یم االن حتما نکنم  هق هق کردم یم

 یخبر گذشت  کمی یول اتاق یتو ان

 شد  یم شتریب هامم هیگر شدت نشد

 : پارسا

  و رفت کنار وارید دکمه لمس با  عیسر

 باز رو قفل سرعت به شد انینما در

  هیگر یصدا  که شدم وارد و کردم

  که گهواره سمت دمییدو شد واضح

  کوچولوهم پسر اون و خورد یم تکون

   هیگر توش

 .کردم خاموش رو گهواره کرد یم



 هیگر از که یصورت با دنمید با ثمیم

  نگام مظلوم هق هق و بود شده کبود

 .کرد

 رفت دهیترس که  رمشیبگ بغل خواستم

 عقب 

  نیبود اومده ادتهی منو کوچولو اقا یه-

 ایب هاتم ییبابا دوست یمهمون خونمون

 نیافر نکن  هیگر ششونیپ ببرمت

  که بغلم یتو دمشیکش شد اروم که کمی

  از قلبم کرد بغل گردنمو ترس با

 یک از چارهیب پسرک گرفت تشیمظلوم

 کنه  یم هیگر داره



  بدون دماغم به  یبد یبو خوردن با

  معلوم که یتخت یرو بگم یزیچ نکهیا

 . خودشه یبرا بود

  پوشک هی رفتم کمد سمت خوابوندمش 

 یلحظه  رفتم سمتش و برداشتم لباس و

 خورد مرطوب  دستمال به چشمم اخر

  یرو یکوچولو  پسر کنار و برشداشتم

 نشستم  تخت

  هق...هام...هق...یدد... ااا..هق...آق-

 هق....کجان؟؟؟..ک...

 خودشو که کردم باز پوشکشو لخند با

 نداد  اجازه و کرد جمع



 میبر کنم زتیتم  خوام یم خوب پسر-

  ریبگ اروم پسر  گل باشه بگم بهت

 سسس یه

 هی کردم زشیتم و کندم پوشکشو اروم

 دستمال ورق هی  بستم براش نو پوشک

  پاک اشک از صورتشو  و کندم دبگه

  صورتش کردم تنش زیبل و شلوار کردم

  شیشونیپ یرو دستمو  بود سرخ یلیخ

 !  بود داغ گذاشتم

  ریز گموید دست  و  پا ریز دستمو اروم

 کردم بغلش گذاشتم شونش

 به بستم درو شدم  خارج خونه از عیسر

  نویماش در نگیپارک  به دنیرس محض

  عقب یصندل و کردم باز  یسخت به

 !  نشوندمش



  یم هیگر داره دوباره دمید کردم نگاش

 کردم  نوازش  سرشو کنه

 نیافر نکن هیگر کوچولو اقا یه-

  نکن  هیگر سسسیه

  نو که یپستونک کنسول یجا از شدم خم

  دهیخر وفام یب  دخترک یبرا و بود

 اب با کردم بازش دمیکش رونیب بودمو

  و کرفتم اب یصندل بیج یتو یمعدن

 دمیکش لرزونش یلبا یرو

  میبرس  تا بزن مکش ایب-

 به اروم گرفتش و  کرد باز لباشو اروم

 .بستم نویماش در و خوابوندمش بغل



 تیوضع از نشستم رول پشت خودمم

  قطعا بود معلوم خونه ی ختهیر بهم

 . ستی ن ها هیهمسا گزارش

  به زودتر تا روندم یم سرعت با

 ! برسم عمارت

 کردم پارک نویماش و شدم اطیح وارد

 ! امنه جامون االن دمیکش یهوف

  و  کردم باز رو  عقب در و شدم ادهیپ

  پستونک به یگاه که رو خواب ثمیم

 وارد و گرفتم بغل زد یم کیم رو

  مهمان اتاق وارد بالفاصله شدم خونه

  روش رو پتو و خوابوندمش و شدم

  دمیکش



 یتیتقو سرم دادم اطالع اتاق تلفن با

 ! ارنیب

 از یکی و شد زده در که  گذشت یکم

  سرم بود جوون که خانوم یخدمتکارها

  باال  نشویاست اروم  رفت و اورد برام رو

  که کردم وارد رو سوزن اروم و دادم

  نوازش  سرشو گم ید دست با کرد ناله

 سرم وصل از بعد بشه اروم کردم

 کردم نگاش و نشستم کنارش

  چاره یب پسرک

   افتهیب عماد و  دیسع یبرا یاتفاق اگه

  بزاره دینبا واریه ندازه امکان نه

  بتونه اگه البته

 . کردم یهوف



   عماد

  بحث بازپرس با میداشت بود یساعت مین

 شده نرم بایتقر می کرد یم گو و گفت و

  مشکل خاطر بع بود کرده قبول و بود

   میکن  یم یزندگ هم کنار مونیفرض

  کنم یم تیثیح اعاده  من یچ یعنی اقا-

 !!! شما  نیبرد منو یابرو

  واحد منش ساالر یاقا دیسع حرف با

  خونش ادی م یماه  یسال که کنارمون

 . کرد اخم

 . بود کرده تیشکا اون نکهیا مثل

 رو یجانیقل عماد حاضر حال در-

  شونیروح وضع با کنم یم مرخص



 تا نیمون یم یجانیقل دیسع شما یول

 م یبد ادامه

 !  چرا ؟یچ.چ-

  ثابت رو جرمتون که هست یموارد-

   کنه یم

  یرو ختنیر انگار  خی اب حرفش با

 سرم

 سرباااز -

 بله-

 ! بازداشت نیا ازاده نیا-

  نگاه که کنم دخالت خواستم حرفش با

 ! نه فهموند بهم دیسع

  یرو دستشو کنارم واریه اروم،نشستم

 گذاشت شونم



 ! میکن یم حلش باش اروم-

 که برم دیسع سمت خواستم یناراص

  شد یم مگه یول  امین فهموند دیسع نگاه

 رفتم لیوک سمت

 !  کن یکار هی؟ یچ یعنی-

 بردن  یم داشتن رو دیسع

 کاررو هم شونیا یبرا نیباش اروم-

  خونه نیبر شما فعال  یول کنم یم درس

 کنم  یم حلش من

   دمیکش یاه

  یبرا راهرو یتو گرفت دستمو واریه

  بهم زد ابخند که دمید رو دیسع  اخر بار

 ! تونستم یم مگه یول شم اروم که



 سمت دیسع رفتن و شدنم دهیکش با

 رفتم  یخروج

 !  ریبگ اروم-

 .  کردم  نگاش واریه حرف با

 بغضم نیماش ی تو نشستن محض به

 شکست 

 بلکه دیسع تنها نه مهم االن باش اروم-

  نداره یفیتعر حالش  که هست پسرتم

 افتادم  پسرم ادی حرفش با

 هستم یبد یبابا چه دهیترس یلیخ حتما-

  ششیپ میر یم االن نگو نطوریا یه-

 !!  اد یم هفته اخر تا دمیسع

 یصندل به سرمو و کردم پاک اشکامو

 دادم  هیتک



 م؟یندار یزندگ حق ما چرا-

  حرف خدا با انگار کردم زمزمه اروم

 .زدمی م

 . میدیرس دمیفهم  بزرگ در دنید با

 در  دم شدم ادهیپ  عیسر نیماش پارک با

 نزارم حال دنید با بود ستادهیا ایپار

 گفت 

   مهمانه اتاق یتو-

  باز درو  مهمان اتاق سمت دمییدو عیسر

 ریت قلبم دستش یتو سرم دنید با کردم

 و رسوندم خودمو کنارش فورا دیکش

 دمیبوس بستشو یچشما

 !  ستیخ یچشما قربون بابا!  ثمیم-

  نفسم.....شو داریب بابا عشق...



  باز و خورد تکون پلکهاش یال اروم

 یول کرد نگام و  کرد یمولوچ ملچ شد

 دوباره بود خواب  مغزش هنوز انگار

 که دینکش یطول یول بست چشماشو

  بغلم  دیپر  و کرد بازش

  یدد....نیبود کجا...هق.... یییییییدد-

  هق....کوش... دیسع

  یدست ارنج و دمی کش دست پشتش اروم

 .  دمیچسب رو داشت سرم که

  دمیسع یدد ببخش رو ها یجانم؟دد-

 اد  یم یزود  بشه تپوم کارش

 کرد  یبلند نق نق

 نهههه -



 رونی ب نبود حواسش یوقت سرمو اروم

 دمیکش

 ییاو-

  من برات رمیجانم،بم-

 گرفتمش بغل  و دمیکش دراز کنارش

 !  نیبود رفته کجا یدد-

 دم یکش یاه

 ! بد یجا هی پسرم ترسناک یجا هی-

 :ثمیم

 اروم تا دمیخواب یدد بغل رو روزید کل

  یم حس رو یدد یاشکا االنم بشم

 یول ختیر  یم لپم یرو که کردم

 خواست ینم دلم نکردم باز چشمامو



  کرده یبد بغض نمیبب ینطوریا رو میدد

 . بودم

 در هوی که برد ی م خوابم کم کم داشت

  خیس دو وهر شد باز یبد یصدا با

 و کردم نگاه اطرافو یگنگ با مینشست

 یدد به دمیچسب دهیترس

   عماد

 کردم  پارسا نگاه متعجب

 شده؟ یچ-

  کارت واریه... برو من بده ثمویم..یم-

   داره

 دادم تکون یسر اخم با

  جدا خودم اط و ودی دهیچسب بهم که ثمیم

 .زد  چنگ رو راهنمیپ دهیترس که کردم



   نهههه-

 کرد زمزمه اروم

 امیب منم تا عپو شیپ برو عشقم-

 نموخوام-

 !!!!  کنما یم ات هیتنب  یباش یبد پسر-

 چشم..چ-

  یها مچ و نشست تخت یرو پارسا

 ازم دیکش و گرفت رو ثمیم فینح دست

 کرد دراز بغلش یتو رو ثمیم کرد جدا

   برو-

 کرد نگام یاشک یچشما با ثمیم

 اش هیتنب اومدم  بگو کرد هیگر پارسا-

 کنم  یم



  باش-

  کرد پارسا نگاه دهیترس ثمیم

  واری ه و پارسا  اتاق سمت و شدم بلند

  شدم وارد و زدم در  افتادم راه

  موهاشو و بود نشسته مبل یرو واریه

  بود زده چنگ

  شدم نگران

 واریه شده یچ-

 ...دیسع-

 جمع چشمام یتو  اشک و ختیر قلبم

 شد

 ؟؟  بکن جون  واریه یچ دیسع-

  دیبا داره لمیف  ازتون یعوض اون-

  رانی ا از یکن فرار زودتر



 ؟؟  ی چ دیسع.؟سیچ..چ-

  دستشو و ستادیا زوم روبه شد لندی

  یچشما به و  گذاشت سرم دوطرف

 کرد نگاه ظلم با پیاشک

  ثمیم هم تو هم عماد یبر رانیا از دیبا-

 مس رو ام یسع  من دونم ینم...دیسع

 ممنوع از قبل  تا االن نیهم یول کنم

 مس یبر رانیا از  دیبا شدنت الخروج

 ی فهم

 خت یر نییپا چشمم  از کم کم اشکام

 کنم ول و دیسع ؟؟! یگ یم یچ..چ-

  تو یگ یم ی چ یفهم یم کجا برم

  دیسع کن ول من یکن یم ول رو پارسا

 ! بشم



 یلعنت

 روتن،کهی ب برم اتاق از خواستم

 طرفش شدم پرت و دیدستموکش

  امشب ثمیتووم گم  مس یچ ریبگ گوش-

  دیسع یبرا یکار نتونم کهید نیبر دیبا

 یم شیفرار و دم  یم ثروتمو کل کنم

 برادرم الیخ یب  من نکن فک پس دم

 یامانت از بزار فعال  یدی فهم شم یم

  پسرتو برو حاالم کنم مراقبت هاش

  بعد وقت چند دم  یم قول کن حاضر

 ادیب دمیسع

  کرد ول دستمو

   بود بد حالم کردم یم یوزن یب احساس



  اد یم دی سع داده قول  اره داد قول واریه

   باشم نگر یمنف دینبا

پسرکم   شیپ تا شدم  خارج اتاق از عیسر

 .باشم یقو دی با شده  اونم شیپ برم

 

 ادامه دارد... 



 

 



 پسرک تنهای من 

 
 ژانر:ددی لیتل بوی $تریسام 

 

 :R.hنویسنده

 )ریحانه( 

 

 قسمت هفتم 

 :ثمیم



 خیم چشماش بود فکر یتو اقاعه اون

 و کرد یم نوازش موهامو و بود وارید

 د یکش یم  اه یگاه

 عمو؟؟  یکش یم اه چرا-

 کرد نگام بالبخند حرفم با

 شده  تنگ دلم فقط-

 دمیپرس معصوم

 ؟یک تنگ-

 ! دخترم-

 کردم  فکر کمی

   ششیپ  برو خو-

 تونم ینم-

 ؟؟؟ ! چرا-



 !  رفت کرد ولم-

 ! بد چه نیه-

 شکست  دلم اوهوم-

 بشه  خوب عمو دلتو کنم بوس-

 دیخند اروم حرفم با

 ! خوب پسر ستین یازین-

 باش-

  و شد باز در نکهیا تا نزدم یحرف گهید

 ! داخل  اومد عماد بابا

 نشستم  بغض با بود قرمز چشماش

 ؟  بابا-

  کرد تشکر عمو از  و سمتم اومد عیسر

 شد  بلند کرد بغلم و



  حاضره لیوسا بود گفته بم واریه-

 یمرس-

  دمید که دمیچسب  محکم رو یدد گردن

 در  سمت ره یم داره

 ! یدد میل یم کجا-

 خوب  یجا هی-

 ! دیسع یدد شیپ-

 گفتم  ذوق با

 اد  یم   یدد بعدش یول نه-

  دیخواب بادم

 بوشع -

 براتون فرودگاه یتو میشخص جت-

 یدد سر پشت داشت یوقت عمو منتظره



 وجود با و دیچرخ یدد گفت اومد یم

 کرد بغلش ازاد دست هی و من

 ! کنم جبران ممنون-

 بابا مینکرد یکار-

 برگشتم  دوباره

  رونیب سمت تر  عیسر یدد نباریا و

  شد خارج یتند و رفت خونه

 م؟ یل یم توجا یدد-

 بعدا  گمت یم سسسیه-

 نشست کنارم یدد و میشد نیماش سوار

  افتادن چرا کرد حرکت عیسر راننده

 زی چ همه تند دور یرو

 میدیرس خلوت فرودگاه هی به زود یلیخ

! 



 :  عماد

  گرفتم رو ثمیم دست

 واریه یگاردهایباد ی دسته سر

 داد هامونو پاسپورت

 خطر  یب سفر-

 رو ثمیم دست دادمو تکن  براش یسر

   اومد دنبالم که دمیکش

 و کردن مکث کمی میگوش  زنگ با

 بود  واریه دادم جواب

 !! الو-

 هی فرودگاه یتو اونجا جان عماد سالم-

  یم دنبالتون  اد یم یعل نام به نفر

 امارات دیسع  ی خونه برتتون

  ممنون-



 د یکش اه  که کردم زمزمه اروم

 خدافظ   برو زودتر-

   خدافظ-

  رو دهیترس بود معلوم که ثمیم دست

 شدن مهر با دمیکش و دمیچسب

  سوار و میشد رد تیگ از پاسپورتمون

  یرو نشستن محض به میشد جت

  کمربند که کردن اعالم عیسر یصندل

 ها سیپل گفتن  ها جاسوس میببند رو

   ان یم دارن

 .دیچسب بهم سیپل اسم دنیشن با ثمیم

 . کردم  نوازش موهاشو اروم

 .دیپر  جت بالخره تا دیکش طول قهید ۵

 :دیسع



 خدا زدم هیتک وارید به و دمیکش یاه

 با باشن رفته ثمیم  و عماد  کردم یم خدا

  و تنگ سلول اون از  اسمم شدن صدا

 رونیب اومدم نمور

  لتیوک قبلش زندان ببرنت خوان یم-

 کنه صحبت باهات خواد یم

 میشد اتاق وارد و دادم تکون یسر

  بهم زیم به ضربه دو و لبخند با لیوک

 کنه صحبت  یرمز قراره فهموند

 نشستم  و  کردم نگاهش دقت با

 پل و...ییهوا پل...حاضر...حال در-

... رفته...فنا....سرتون ...پشت... یها

 متاسفم.

 کنم ییگشا  رمز گفت یم شمرده



 نگاش گشاد یچشما  با اخرش حرف با

 کردم 

   ممنون یاوک-

 کنم  یم خواهش-

 : عماد

  کیتار هوا گرفتم بغل رو خواب ثمیم

 ه ی دمیرس که انتظار سالن به بود شده

 اسمم بزرگ که  تابلو هی با جوون مرد

  با رفتم سمتش و دمید بود نوشته روش

 شناخت انگار دنمید

 رسوند  بهم  خودشو زودتر که

 من به نشونیبد نیاومد خوش اقا سالم-

 اورد پسرکم کردن بغل یبرا دستشو

 دم یکش عقب خودمو ناخوداگاه که جلو



  محکمتر اریب رو ها چمدون لطفا-

  یخروج سمت و کردم بغل پسرکمو

 .اومد سرم پشت رفتم

 .  مینشست که کرد  باز رو نیماش در

  کنه درس جاشو تا  خورد وول کمی ثمیم

 اروم یکوتاه  مدت از بعد بغلم تو

 گرفت 

 اهنگ و کرد دراز  دست راننده پسر

 گفتم   اخم با کرد یپل یشاد

 کن خاموشش لطفا-

 کرد خاموشش اخمم دنید با

  دنیخواب نبود هواسم دیببخش اوه-

  و شد یا محله وارد ساعت کی از بعد

 .ستادیا یا خونه در یجلو بعد یکم



  نییبفرما-

 برام و در سمت اومد و شد ادهیپ تند

 خواب بغلم یتو که ثمیم با کرد بازش

 رونیب یدیکل دسته عیسر شدم ادهیپ بود

 .  کرد باز درو و دیکش

 از و داد باال یکم دشویسف بلند لباس

 کامال  هوا شد  رد در نییپا یبرامدگ

  ها چراغ نور و بود کیتار گهید

 . بود داشته نگهش روشن

  اطشیح شدم خونه وارد پسر سر پشت

  بزرگ ادیز یول  بود ک یتار نکهیا با

  گل و سمت دو درخت دوتا حد در نبود

 یجلو بود شده کاشته نییپا که ییها

 . بود پله تا چند خونه



 میشد وارد و باال میرفت ها پله از اروم

 با و دیکش وار ید یرو یدست پسر

  روبه کیتار یفضا  یکیکل یصدا

 .شد  روشن رومون

 بزرگه گفت شد یم  نبود یکیکوچ خونه

 دیکش مبلها کنار  تا رو ها چمدون پسر

  یرو دیکش رونی ب بشیج از برگه هی و

 گذاشت زیم

 ۸ ساعت راس فردا منه ی شماره نیا-

 دنبالتون  ام یم

 دسته و یورود سمت برگشت بعد

 گرد زونیاو یدیجاکل یرو دشویکل

   خوش شب-



  اطیح در یصدا  و رونیب رفت عیسر

 .  داد یم  رفتنش کال  از نشان

 و رفتم مانندش ال یها مبل سمت

 وکمرمو خوابوندم مبل یرو پسرکمو

   کردم صاف

 !  کمرم گرفت درد آه

 هی راشت سمت کردم  نگاه اطراف به 

  پله نییپا و باال رفت یم خورد یم پله

  اتاق دوتا ممیمستق و بود اتاق هی ها

 که راست سمت دمیچرخ گهید

 دمید شو شده  اپن ی اشپزخونه

  مویگوش و شدم  زدن دید الیخ یب

  یتو اشک دیسع ادی با دمیکش رونیب



 اروم گرفتم شماره و شد جمع چشمم

 نشستم  شده فرش نیزم یرو

 الو-

 شد؟ی چ واریه سالم الو-

  کنن داتیپ گردن یم دارن یچیه سالم-

   نباش نگران

 د؟یسع..س-

 یم رونیب که گفتم نباش نگران-

 کنارتونه  گهید ی  هفته تا انشاهللا کشمش

 نزار شرکت برو فردا فقط تو

  به زحمتمونو سال نهمهیا دشمنامون

 !  بدن هدر

 ممنونم باش-



 و خودتو مراقب که نکردم یکار-

   باش پسرت

 اشکامو و دمیکش ی اه  و کردم قطع تلفنو

 کردم پاک

 ی دد-

 برگشتم پسرکم یخوابالو یصدا با

 سمتش 

   دلم جان-

 ؟هتل؟  مییتوجا-

 م؟یدیسع یدد ی خونه نه-

 کو؟  یدد-

 گلم  اد یم-



  یصدا که و دیکش ینمک با ی ازهیخم

 نگاش متعجب شد  بلند شکمش قاروقور

 . کردم

 دشنمه  یدد-

 کردم  یاروم ی خنده

 هست یزی چ اشپزخونه یتو نمیبب بزار-

 من  گل

 سمت شدم بلند و دمیبوس سرشو شدم خم

  داره  دمیفهم پا یصدا با رفتم  اشپزخونه

  و شدم اشپزخونه وارد اد یم دنبالم

 .کردم باز درشو و رفتم خچالی سمت

  توش وفور به یسوس  و مرغ تخم خب

 لواش نون کممی دم ید گشتم کمی بود دایپ

  رو ها مرغ  تخم و سی سوس هست



  دمید که اپن سر بزارم دمیچرخ بزداشتم

 با باالش بده کنه یم تالش داره ثمیم

 اپن یرو لوی وسا سمتش رفتم خنده

  باال و گرفتم بغلشو ریز و گذاشتم

 نشوندمش دمشیکش

 گرفت  رو ها سی سوس  از یکی یزود

 بخولم  یدد-

 است  نپخته نه-

  گرفتم دستش از

 فندق  باش یوفتین  نخور تکون-

 .تکون،داد باشه ی نشونه به  سرشو

 که وارید یرو  از رفتم گاز سمت 

  تابه یماه بود زونیاو ازش تابه یماه

  گذاشتمش  گاز  یرو برداشتم رو



  یرو ابزار  سیسرو از چاقو کی

  باز  رو ها سیسوس و برداشتم نتیکاب

 و کردم خرد تابه یماه یتو و کردم

 .کردم روشنش

  و برداشتم بود گاز کنار که روغن کمی

   تابه یماه یتو ختمیر

 ها مرغ تخم بعدم  بشه سرخ شدم منتظر

 پرت ثمیم از حواسم بلکل شکستم رو

 . بود شده

  غذا بگم برگشتم شد اماده غذا یوقت

 با سین اپن یرو  دمید  که اس اماده

  دنید با یول رفتم هال سمت ینگران

  رونیب چمدونو  داخل یلباسا که ثمیم

 یم یزیچ دنبال نشونیب داره و دهیکش

 کردم  اخم گرده



 !  فندق-

 زد زل بعد دیپر  جاش یتو صدام با

 چشمام یتو

 ؟ یدد بله-

 یکن یم چکار-

 توش؟  علوسکام-

   کردم بلندش و رفتم سمتش دمیکش یاه

 نجایا ستین یعروسک-

 شد  پر چشماش

 ل؟ یش  شهیش-

 خرم یم شو همه  بگذره کمی عسلم-

 برات

 ی چ پوستونکم-



 شام میبر-

 ی دد باچ-

 و گرفتم دستشو شد بلند و گفت ناراحت

 نشوندمش بردم مبل سمت

 :ثمیم

 لواش نون یکل و  تابه یماه هی با یدد

 دستشو گذاشت یعسل یرو برگشت

  بغلش یتو رفتم که کرد باز برام

 بخورم من تا گرفت یم لقمه اروم

  خورد یم خودشم

  کرد جمعش شد که غذاتموم

  بودم  داده لم مبل یرو

 بودم کرده پر پوشکمم

 !  یدد-



 جان-

 تلدم شیج-

   زمیعز اومدم-

 بلند گرفت دستمو و کرد باز پوشکمو

 کرد

 کدومه   ییدستشو نمیبب بزار-

 مثل کرد بازش و رفت در هی سمت

  روشن برقو چون بود ییدستشو نکهیا

 داخل  دمیکش کرد

 شستتم و کرد خمم

  پوشک شه ینم  وقت چند یدد عشق-

 باشه؟ گه یم یدد به داشت شیج باشه

 ؟یش یبود کال سل ینبود اگه یدد-

 قشنگم ییدستشو یر یم خودت-



 باج-

  شده سخت یکم طمونیشرا دونستم یم

 .کنم نق نق دینبا پس

 برد و گرفت دستمو شستتم کامل یوقت

 سمت و کرد ول دستمو بعد رونیب

  کرد بازش رفت گهید یاتاقا

  کرد صدام کرد باز که یدر نیدوم

 رفتم سمتش

 دونفره تخت هی با بزرگ بایتقر اتاق هی

 الال  بدو-

 اد  ینم خوافم-

 میکن  یم درسش فندق بدو-

 باج-



 نشستم شلوار و شرت بدون تخت یرو

  هی اومد یوقت سالن یتو برگشت دس

 ! کردش  تنم بود دستش شرتک

  ای ب خستس یدد نازم پسر نیآفر-

 !!! میبخواب

  منم دیخز پتو ر ی ز و زد کنار  رو پتو

 بغلش یتو دیکش

  نترس نباشه یدد یبش بلند صبح دیشا-

 . نکن هم یطونیش باشه اد  یم یدد

 ؟!بله توجا یدد-

 دیخند اروم

  نیماش نازم پسرک یبرا بعد سرکار-

 ! هوم بخرم قطار بخرم

 دیکش یا ازهیخم



 ؟؟ یدار دوس-

 دادم تکون سرمو اروم

  ایب یزود یول  یدد اله-

  ندیبب  چشماتو عشقم باش-

 بغل رو یدد محکم و بستم پلکامو اروم

 .  کردم

 : عماد

  زنگ میگوش  نکهیا از زودتر صبح

 .شدم داریب بخوره

 خواستم ینم کردم  قطع رو زنگ و

  از و دمیبوس سرشو   بشه داریب پسرم

 کت هی لباسام نیشدمب خارج اتاق

  یوارید کمد یتو اتو کردم دایپ وشلوار

 دمیپوش که لباس کردم داشیپ راحت بود



  لقمه دمیکش رونی ب ریپن  و نون عیسر

  تخت کنار گذاشتم  و کردم درست

 اورده روزید که ی جوون مرد ی شماره

  بهش و برداشتم ز یم یرو از بودتمونو

 !!  میبر زودتر ادیب تا زدم زنگ

 :ثمیم

 خواستم ینم یول بود شده لیتکم خوابم

  چشمامو و خوردم وول کمی بشم داریب

   دمیکش یاه  اتاق دنید با کردم باز

  کباری تنها که میعروسک  ی خونه ادی با

  شد اشک پر چشمام کردم یباز باهاش

   خوامم یم عردسکامو من

  نبود یدد نشستم تخت یرو اخم با

 نون لقمه تا چند  کردم،که نگاه اطرافو



  بود شده دهیکش لونینا روش که دمید

  وشروع برشداشتم و زدم یلبخند

   زدم کردم،گاز

 دوشون هر انیب ها یدد زودتر کاش

 !!! شادمون ی خوانواده نیبش دوباره
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 : ثمیم

 . دمیکش دراز دوباره خوردم  رو ها لقمه نکهیا بعد



 . زدم قلط تخت اونور به تخت نوریا از کمی

  ی  طبقه خب شدم بلند  ی کنجکاو با و کردم یهوف

  سالن  هی رفتم ها پله سمت به دمید شبی د رو نییپا

 کردم باز  درو نیاول گهید در دوتا با بود کی کوچ

  ی بعد در و  بستم درو  نبود داخلش یچیه  بود یخال

 اتاق بود  مبل و زیبام دونفره تخت هی کردم باز رو

   بود یبزرگ

 زدم خونه در از نییپا برگشتم  دوباره و بستم درشو

 بود ی سرسبز  اطیح  رونیب

 داشتم  برش ذوق  با لچهیب دنید با  و گشتم کمی

 !! داشت کم یچ خونه  خب

 !!!  حوض هی اها

 :عماد

  دیبا کار یکل و بود ختهیر سرم ی رو کار یکل

  اون به شرکت سمت  نیا از مدام دادم یم انجام

   رفتم یم سمت

  صفتش نیا و  بود ی ا  ی جد  و خشک ادم حسابدار

   نبود ییخطا چون  بود خوب



  یلیخ کارها ی تو  و بود ی جد  و  اروم زن هی یمنش

 کرد یم کمکم

  اسد بود کرده کار یکل  نبودمون در که یکس معاون

! 

  یتو  یخوب افراد انقدر  که بودم خوشحال واقعا

  کامال که بودن ی نفر  چند چند  هر بودن شرکت

 !!!   نیچطور بود معلوم

 اسد و شد زده در که بودم قراداد بستن فکر ی تو

 زد  بهم ی لبخند  و شد وارد

 ! شده۱۱ ساعت  کن استراحت  یکم میبر ایب-

   دمیمال دستم با  چشمامو

   ممنون-

  استراحتمون ی برا که  یاتاق  سمت و شدم  بلند اروم

 مینشست  دو هر  من و  اسد و  یمنش میشد بود

 م یبش اشنا شتری ب خب-

 حرفم با

 زدن حرف کرد شروع  لبخند با یمنش



 ... و هستم ایناد من-

  پسر هی و  شد باز هوی در که  بود نشدع تموم حرفش

 بغلش   دیپر و تو  اومد فندق ی ساال و  همسن

 بلگشت  پسلت  جوووون یمام-

  هم  ی دختر که نگذششت یکم خنده ریز زد بلند اسد

  اسد کنار معدب و داد وسالم  شد اتاق وارد اروم

 نشست 

 کردم  نگاش افتاده باال  ی ابرو با

 کرد جدا خودش از رو  پسرک اخم با ایناد

 زشته  داخل اومدن نطوریا  گم یم چندمه بار-

 خو  دیببخش-

 نشست کنارش اروم

 دیپرس  نشنوم من  مثال اروم من دنید با

 ه؟ یک اقاعه نیا یمام-

 شرکت صاحب-

 بابا  نه-

 گفت  بلند بعد



 اقا  سالم-

 باش  راحت پسرجان  عمو بگو-

 فرهانم من عمو سالم باش واقعا-

  خوشبختم-

 دیخند اروم اسد

 پس ییما مثل خودتم که اونجا از-

  روشا منه یکوچولو دختر نمیا

 داد  سالم معدب روشا

 !!!  باشن نجایا خودم مثل کردم ینم فک  جالب چه-

  بلبل براشون تالشونیل و میزد گپ گهید کمی

  فندقم ادی منو کردن یم یزبون

 نداختن  یم

 ؟یدال  دختل ای پسل توهم عمو-

 کردن  نگام کنجکاو همه کردم نگاش  لبخند با

   دارم کوچولو پسر هی اره-

 بشم  دوس  باهاش شه یم-



 !  نه  که چرا  البته-

  بیعج که  کارها انجام و بش  و خوش یکل از بعد

  نیا بر میتصم کردم یم  حس رو دیسع  یخال ی جا

  باهم بچها فندقم شیپ ما  خونه میبر میریبگ غذا شد

 . بشن اشنا

 ثم یم

   شد  یخفن حوض عجب

  بود ک یکوچ بودم کنده یضلع پنج رو نیزم

  با بودم ساخته ایاتورینی م حوض نیا از حوضم

 جون  آخ  زدم دست ذوق

   دالم ی ا قهی سل با پسل  چه بگه نهی بب ی دد

  شیج پوشکم نکهیا  فکر با بود  گرفته مییدستشو 

  اب پر رمیز که دیکش  طول ه یدوثان یتو یول کردم

  پوشک نکهیا ادی با اوردم نییپا سرمو  بغض با شد

  دیچک اشکم ندارم

 !!  شه یم یعصبان ی دد-



  که  شد یم منفجر بغضم داشت کردم زمزمه اروم

  انگار داشت یزبون به که  ی دد ی صدا و شد باز در

 . زد یم حرف یکس با

 :عماد

 گفتم و کردم باز در

   داخل نییایب  نییبفرما -

  سرمو  داخل اومدن  هیبق ستادمیا در کنار معدبانه

  نشسته نیزم ی رو که  ثمیم دنید با که برگردوندم

  ی تو  اشک  هم نجایا  از و  بود لچه یب  جلوش  و بود

  دمییدو  هیبق به توجه بدون  بود معلوم چشماش

  ی طور کردم یسع زدم زانو جلوش  و  سمتش

 نشکنه   بغضش کنم برخورد

 !  ومدین  ی دد ی شد خسته پسرم یخوب گلکم سالم-

 گفت  لرزون ی لبا با

  کلدم بد کال ی دد-

 دم یپرس لبخند  با نکنم اخم کردم یسع

 پسرم چکار-



 تلدم  شیج نبود حباسم بوخودا-

 داره استرس یسرچ پسرکم کردم ییگلو  تو ی  خنده

! 

  بیع حموم برمت  یم موت تار  هی ی فدا قندکم-

 !! برات اوردم دوست نیبب تازه که نداره

 کردم بلندش  بغلم ی تو  و بردم بدنش  ریز دستمو

 . دیچسب سفت گردنمو

 !!! نه  فهمن یم تلدم  شیج ی دد-

   هست ی دد فهمه  ینم یکس یه یه-

  ی ها  نفس گردنم ی تو  ثمیم  رفتم هیبق سمت اروم

 داشت استرس دیکش  یم قیعم

  داخل نییبفرما-

  رو طمیشرا  نکهیا مثل داد تکون سر  لبخند با ایناد

  خونه وارد و گرفتن تالشونوی ل دست که دنیفهم

  شدن

  و رفتم بودم رفته شبی د که حموم سمت تند یلیخ

 گذاشتم  نیزم  پسرکمو



 ارهیب لباس بابا تا شو لخت-

 چمش  -

 ایناد  و اسد  رفتم خونه وسط  ی چمدونها سمت  عیسر

  با تلهاشونمیل کردن یم گرم رو ها غذا داشتن

  و زدم بهشون ی ا  خسته لبخند بودن مشغول یگوش

  رفتم حموم سمت و برداشتم خودم  و فندقم چمدون

  و  گذاشتم رختکن داخل بزرگ حموم  اون ی   گوشه

  سکو یرو دمیکش رونی ب لباس و حوله کردم بازش

  باز ابو دوش و شدم  خارج قسمت اون  از گذاشتم

  ریز دمیچسب رو ثمی م دست کردم مشیمال کردم

 شستم   بدنشو  تند تند و اوردم دوش

 موهااام ی دد-

 ه یناش  کار نیا  ی تو کمی ی دد پسرم دیببخش  سیه-

 ؟؟! جان ی دد  یشوری نم موهاتو  مگه خو-

 ی دد بگم  بهش چطور  و زدم بهش یجون  یب لبخند

  ام  نهیس  ی  قفسه دمیکش  یاه شسته  یم موهامو دیسع

 سوخت  یم ادشی از



 تا دمیکش  ق یعم نفس چندتا  بودم یم ی قو  دیبا یول

 ! نبود کارساز چند  هر بشم اروم

 شدم  مطمئن  ثمیم و  خودم یزیتم از بعد

  و کردم خشک   دومونو هر  حوله دونهی همون با

 م یدیپوش رو لباسا

 کردم خشک شتریب  حوله با موهاشو

 !   ی کند خو  ی دد شودم زیتم-

 پسرم دیببخش-

 گرفتم دستشو بوسبدم شو شده زونیاو ی لبا خم،شدم

 .  میشد خارج اتاق از

  بودن نشسته دخترش کنار  اسد و پسرش کنار ایناد

  پشتم خجالت با فندق بودن کرده دم ییچا نکهیا مثل

 زدم بهش  ی لبخند رفت

  یم ستادنیا روم  روبه و  شدن بلند ایناد و اسد

 زهیبر  پسرم خجالت  کنن ی کار  خوان  یم دونستم

 کوچولو  اقا سالم-

   زد حرف شکسته پا و  دست هیفارس با اسد



 کرد  کج سرشو تعجب با ثمیم

 سالم -

 کرد زمزمه اروم

   ی دار  ی ناز پسر-

 ممنونم-

  دخترش و  خودشو  و داد دست ثمی م به  لبخند با

 یفارس خوب یلیخ ایناد یول کرد یمعرف رو روشا

  کرد یم صحبت

 ! امیناد عمه من  یخوب  پسرکوچولو سالم-

  منه  پسر هم  کوچولو پسر نیا

  هیبق با ثمیم شدن راحتتر و کردن یمعرف از بعد

  یتو فرستاد اسد رو بچها میخورد غذا هم کنار

  نگام دیترد با ثمی م میکن کتر میبتون راحتتر ما تا اتاق

  لبخند با اونم زدم بهش یبخش نانیاطم  لبخند کرد

 رفت یمضطرب

 : ثمیم



  زدن یم حرف باهم دوتا اون نشستم  تخت ی   گوشه

 دمیفهم  ینم حرفاشون  از یچی ه  من دنیخند یم و

 دوتا اون شد یم غروب داشت بود گرفته بغضم

  اتاق از شدم بلند اروم کردن یم  ی باز یگوش

  نشسته هم دور اقا و  خانم  اون و ی دد شدم خارج

  رفت ی دد سمت اروم بود برگه پر  دورشون بودن

 دم یکش اروم گرفتم دستم ی تو  لباسشو

 عماد ی دد-

  چشماشو  ی رو نکی ع و  سمتم برگشت صدام با

   برداشت

 نشستم   بغلش ی تو  که کرد باز برام  دستاشو

 فندق  جان-

   بعدم ته دن یم یش نمفهمم لف سل  حوصلم ی دد-

   ندالم من  موتونن ی باژ یدوش االن

 : شخص سوم

 .کرد جا جابه  بغلش ی تو   غرغروشو پسر

   دیخند اروم

 !  کنه ی باز یگوش  خواد یم دلش پسرکم-



 بخوافم؟  بگلت نچ-

  رونش یرو سرشو و کرد درازش مبل ی رو عماد

   گذاشت

 ی اله من  بشم نفسهات قربون بخواب-

 بست   مچشماشو ثیم

  بود کرده رخنه قلبش ی تو  که ی درد با عماد و

 شد  کاراش مشغول

                               . 

                               . 

                               . 

 :  بعد  هفته کی

  رو قدم دفترش ی تو یعصب عماد

  جیه  پارسا نه واری ه نه  که چرا دیفهم ینم رفت یم

  نبود یکس بود ی روز چند داد ینم  جوابشو کس

  دیکش یم نفس نکهی ا لیدل تنها بده دیام بهش

 ادیب  تا موند یم منتظرش روز هر که بود پسرکش

   نینباش   خسته یدد بگه ببوسه  لپشو و  خونه



   شعیش  و پستونک  براش بتونه کنه کار

  از اون و بزنه  مکشون ی دلبر  با تا بخره ریش

 !  ببره لذت لبهاش ی صدا

  نشی س ی قفسه ی رو دستشو و  نشست مبل ی رو

 درد واقعا و  بود یبیعج درد داد ناساژ و گذاشت

 داشت

  و  دیکش  پس دستشو و اورد باال  سرشو در ی صدا با

  شد وارد  واسد شد باز در گفت بله  بلند یعرب به

  با بود برگه ی سر  هی یتو  سرش که نطوریهم

  حساب شدن پر داد قرار شدن بسته دینو  ی شاد

  شاد فندقشو تونست ی م یعنی  نیا داد یم شیبانک

   کنه

 دیکش  یا دهیبر نفس

 پس   رونیب میبر  امشب -

   شناسمی م خوب ی جا  هی حله-

 ممنون -

  دایجد  که ی ا  ی قو یها مسکن اسد رفتن از بعد

 !  انداخت باال تا چند  و برداشت  رو  بود گرفته



   دیکش اش نهی س درد سر از یاه

  لشو ی وسا و  شد بلند بعد و کرد کار گمید کساعتی

 کرد  جمع

 

  کرد باز  درو فورا دنشید با راننده 

   ممنون-

 شدن  نیماش  سوار

  یم نوزاد لیوسا توش  که ی ا مغازه به  منو-

 ببر  فروشن

 چشم -

  کسی اقا نجای ا-ستایا پاساز کی  ی رو  روبه بعد یکم

 داره زیچ همه خوبه یلیخ  هست

  گرفت پولشو فیک  تنها شد ادهیپ  و کرد ی تشکر

 وارد کرد یم گرما  احساس اورد در کتشم یحت

  یتابلو دنید با شد  کیش  و  شلوغ نسبتا پاساژ

  کیکوچ  سبد هیو  شد واردش بزدک ی  مغاره

  و ریششهیش  و  پستونک  زیسا نیبزرگتر برداشت

 . برداشت



 رد ها  عروسک ی جلو از خشک ریش  هم بسته هی

  رنگ یاب اژدها عروسک چشمشبه  که شد یم

   برداشت هم  رو اون خورد  یوتیک

   شه یم خوشحال  پسرکش بود مطمئن

   لیوسا حساب از بعد

  خوشحال رو پسرک  تونه م نکهی ا از یخوشحال با

 .زد رونیب پاساژ از کنه

 ادی  و نشست نیماش  ی تو یوقت شیشاد کل یول 

   دیکش پر افتاد نداشت ازش یخبر که  ی دیسع

 

 

 شد خونه  وارد  یگ حوصله یب با

  هارو  کیپالست  و  اوم  سمتش  خندون  دنشید با ثمیم

 گرفت

 ه یچ  نایا-

   خوبم پسر زهیجا-



  پرت خودشو  مبل ی رو خسته و کرد زمزمه اروم

 کرد

 ؟یخوب ی دد-

   اوهوم-

  نشست شیدد ی  تنه نییپا  ی رو خجالت با ثمیم

  نطوری ا که  بود دهید رو  تلیل  هی نستایا  ی تو روزید

 ادی  به پسرو کرد یسع بود کرده خوشحال شویدد

 داد  تکون خودشو اروم ارهیب

  پسرک  به و شدن باز  متعجب عماد هاب چشم

 کرد  نگاه  طونیش

  یم که  مطمئنم اد یم  ی دد یول تنگه دلم منم ی دد-

 !!!  نباش ناراحت گهید..... اوممم... اد

  جاشونو  ان هی و دیچسب   کمرشو عماد اش ناله با

  زود و  نداشت رابطه  بود  وقت یلیخ کرد عوض

 . شد  کیتحر

 ست ین ی خوب کار یطونیش  پسرمن-

 د یکوب روش عماد که داد باال باسنشو و دیچرخ  ثمیم



  یکن زیچ هام..باه.. شع یم.. م...شه یم ی دد-

 ؟؟؟ !هوم

 .کرد پنهون مبل کوسن  ی تو سرشو خجالت با

 د یخند بلند عماد

 کرد خارج تنش  از پسرشو ی لباسا  اروم و

 ؟  میکن نکاروی ا ی دار  دوس یلیخ-

   آاهه.... ی دد.. اوهوم-

  ی بو مست عماد کرد ناله  پلهاشین شدن فشرده با

 .برد یم  لذت و بود شده پسرک تن

 اوممممم -

  ی جا  بیعج دیمک و رسوند لبش به لبشو و شد خم

 !! کرد  یم حس  رو دیسع یخال

  شد خم و کرد باز  پسرکشو  باسن ی ال اروم

 کرد  حس لرزششو که دیبوس  سوراخشو

 ییی دد...اااااه-

 !!  دشیمک محکمتر



  و  اورد کرم اتاق از عی سر شد  بلند  کندو لباسهاشو  

  گذاشت پسرک سوراخ دم و کرد چرب التشو

  کرد یم ناله و دیلرز ی م شهوت از رشیز پسرک

  باکرش و  تنگ سوراخ وارد  التشو از یکم اروم

  بلند اش  هیگر هق هق و پسر بلند ی  ناله که کرد

 شد

 عسلم؟؟  کنم  تمومش-

 دیپرس نگران عماد

 ننننهههه -

 باشه -

  تاته و گرفتش محکم و رسوند دهنش به دستشو 

  کرد واردش

  پشت که اش ناله بعد و شد گرد درد از ثمیم  ی چشما

 !  موند شیدد بزرگ ی دستا

  یمحکم تکون ضربه هر  با و دیچک یم اشکاش

 خورد

 !  بشم فدات! جانم-

 !  شم فدات من یاله



 ! جان

 ؟!جانم

  دوردونش لذت ی  نقطه دنبال که  همونطور عماد

  اشکشو و زفت یم  اش صدقه قربون گشت یم

  دیفهم  پسرک بلند ی   ناله با یول کرد یم پاک

  وضربه  شد متمرکز سمت اون به پس کرده داشیپ

 زد

  ازش اومده دیفهم رشیز پسرک دیشد دنیلرز با

  روبه صورتش حاال برشگردوند دیکش  رونیب

 ! کرد واردش دوباره بود روش

  ی  نقطه به دوباره و  کرد ی باز لبهاش با  شد خم

 دیکوب  لذتش

  یم چنگ رو هاش وسرشونه کرد یم ناله فندقش

 !!  ختیریم اشک لذت شدت از و زد

 اوممممم  ی دد آهه-

  و دیکش زونیب ازش  عیسر  اخر ی  ضربه با

  حال یب ثمیم شدن ارضا فندقش شکم ی رو همزمان

 زد یم  نفس نفش  بود



 ! دارم ال ال ی دد-

 گفت  خواب همتر

 ؟! زمیعز حموم برمت  یم خودم بخواب-

 چمش -

  ریز یحساب و برد حموم سمت  و کرد بغلش اروم

  ی ها  اخم چون داد ماساژ کمرشو و شست  و دلش

  کوچولوش گفت یم خواب ی تو   پسرش ی کوچکلو 

  سمت و  دشیچیپ طرحدادش ی   حوله ی تو داره درد

 خوابوندش  و رفت اتاق

 کرد  خشک خودشو و گرفت عی سر دوش هی خودشم

   کرد تن لباس و

  روش و خوابوند حوله  همون با رو کوچولوش پسر

 !  دیبوس  سرشو  عشق با و  دیکش پتو

 :عماد

  شدم داریب  گوشم ریز  یکس هق  هق زیر ی صدا با

  سیخ صورت و شدم بلند  هل فندقم ی  هیگر دنید با

   گرفتم دستم نیب  اشکشو از

 نفسم ی دار درد شده یچ-



 تکون،داد زرف دو به  سرشو

 ؟! جان-

  انجامش اون بدون  شه یم  یعصبان دیسع ی دد-

 دادم؟؟؟ 

 دمش یبوس و شدم کردم،خم نگاه بهش  لبخند با

 خوبه؟  کنرت بابا پسر معلومه،که،گل-

 دلده  اوچولو-

 کنم  یم خوبش االن-

 !  داد ماساژ کمرشو یحساب

  و اوردمش سالن از بلندشدم  میگوش زنگ ی صدا با

 دم ک وصلش

 سالم -

  مناسبت به میبر امروز نبود قرار مگع سالم،عماد-

 رون یب شرکت داد قرار

 کردم  پسرم به ینگاه  نبود ادمی اوه-

  اگه ناخوشه ثمیم یکمی جان  اسد ی بخوا  راستشو-

 ن یباش  خوش میا  یم شد بهتر موقع اون تا



 چطوره؟ االن شده چش-

 زدم یمضحک لبخند

 ست ی ن ی ز یچ بهتره االن-

 خدا امان در کنم یم قطع من پس باش-

 خدافط -

 دادم ماساژ کمرشو  دم،ویخواب دوباره ثمیم کنار

 ی دد-

 جانم -

 انگار سختمه  رمیبگ اد ی رو نجای ا زبون خوام یم-

 ! سختمه؟ حرفن یم بام اشاره و میا  با بچها  ناشنوام

 !  گوشم گرریج دم یم ادتی خودم-

 

 ادامه دارد...
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 قسمت نهم 

 

 : شخص ومس



  بود تونسته یسخت به بود گذشته ماه کی

 کنه  دایپ رانیا با یارتباط راه

 تماس ی شماره  رشوه یوکل یسخت به

 بود  کرده  دایپ رو  واریه مشاور

 تا بود مونده منتظر که همونطور

  یتو رهیبگ خط  اونور فرد از یجواب

  شد باز در که رفت یم راه دفترش

 داخل  اومد در یال  از پسرکش وسر

  یدد شالم-

 زد  یدردناک لبخند

 بغلم   ایب برم قربونت سالم-

 یبرا و بود ازاد که دستاش از یکی

  شد مصادف که کرد باز کردنش بغلش

 ! بغلش یتو فندقش دنیپر با



  پسرکشو استرس با خط شدن وصل با

  یتو کنه تمرکز بتونه  نشوند مبل یرو

 کلمات نشیچ

  یسعادت یاقا نینباش  خسته سالم-

 نییبفرما بله-

  یاقا  یدوستا از من سالم-

 مزاحمتون نیبخش  یم هستم)(واریه

  ده ینم تماسمو جواب واریه یول شدم

 یم شور دلم کشورم از خارج چون و

 کجان نیدون یم زنه

 شد سکوت تلفن اونور یکم

   خاطر به شونی ا... خب... خب آممم-

  خوب حالش دوستانشون از یکی فوت

 .. روستا به یمدت یبرا و نبود



 دی شن ینم ییصدا گهید

 !!  دوست فوت 

 بود دی سع واریه دوست تنها

 !!! نبود نه

 گفت  زحمت با دیکش یبد ریت قلبش

  دوستش کدوم..ک-

  یتو دونم یم یول دونم  ینم قیدق امم-

 ... من حال هر به بودن زندان

 :ثمیم

 ی قفسه یرو که  یدد دست نگاه اخم با

 کردم  نگاه شد یم دهیکش اش نهیس

 گفت  یم یچ اقاعه اونور مگه



  یدد افتادن با که هیک بپرسم شدم بلند

 یدد جسم کنار و دمیکش یفرابنفش غیج

 !  نشستم نیزم  یرو بود افتاده که

 عمو....غغغغغغغ یج...یییییدد-

 اسسدددددد 

   داخل دییدو اسد عمو  دادم و غیج با

 یدد به و ختیر  یم گوله گوله اشکام

  ضربه چندتا عیسر  عمو بودم چسبسده

 اومد  هم ایناد زد یدد صورت به

 ؟؟  شدهیچ-

  کرد بغلم و سمتم  دییدو صورتم دنید با

 زدم  چنگ راهنشویپ

 بابامممم  عمهههه-

 شه یم  خوب سسیه جانم-



 از گهید یکی  با یسخت به اسد عمو

 ! نیماش یتو بردن رو یدد گاردهایباد

 ایناد عمه دنبال و کردم  یم هق هق

  یگوش اخر ی  لحظه شدم یم دهیکش

  هیبق دنبال و دستم یتو گرفتم رو یدد

   رفتم یدد شیپ

  گرفته دستشو و بودم نشسته یدد کنار

 صداش اروم و کردم  یم هیگر و بودم

  یم هق داد ینم جوابمو یول زدم یم

 . زدم

 یرو رو یدد مارستانیب به دنیرس با

 دنبالشون دمییدو هول با گذاشتن تخت

 !!! بردن  یم  مویدد داشتن



  شدن جمع یدد دور  پرستارها و دکتر

 ورود عالمت که یاتاق یتو بردش

 و سمتم اومد اسد  عمو داشت ممنوع

 کرد  بغلم

 !  خوبه بابات جان  پسر نکن هیگر-

  هقام هق گرفت شدت اشکام بدتر یول

 و نشوندم یصندل  یرو عمو شد بلندتر

 چسبوند  لبام به اب  وانیل هی ایناد عمه

 خوب پسر بخور-

 گلوم یتو شد زهر یول خوردم یکمی

 !! خوام یم موییبابا من

  کرد مرتب موهامو عمو

 ! خوب   پسر باش اروم-



  یول  اومدن بند اشکام که گذشت یکمی

  و شد باز اتاق در کردم  یم هق هق

  به یزیچ یعرب به رونیب اومد دکتر

 شیپ رفتم هول با رفت و گفت عمو

 عمو

 ؟؟! عمووو...هق...فت..گ یچ..چ..چ-

  کرد بلندم بغلش  یتو و کرد بغلم عمو

 رفت راه راهرو یتو

 استراحت داره  ازین فقط خوبه بابات-

 شششششش یه باش اروم خوب پسر کنه

 یصندل یرو منو شدم اروم که کمی

  عمو و نشست شمیپ عمه و نشوندن

  ینم یول بود بد حالم  کارها دنبال رفت



 عمو نگاه یتو یبی عج زیچ هی چرا دونم

 !!  کردم یم حس

 !!!  غم مثل

  ی شونه یرو سرمو سوخت یم چشمام

 !!  بستم چشمامو و گذاشتم عمع

   شخص سوم

  اتاق و داد انجام  رو الزم یکارها اسد

  یوقت گرفت عماد  یبرا یخصوص

  بخش به  کردن منتقل رو عماد

  رفت ایناد سمت یخصوص

  یب پسرک به چطور بود فکر یتو

  دیبا شیدد یوقت چند بفهمونه قرار

 اونم نتشیبب تونه ی نم! بمونه مارستانیب

   دور راه از فقط



 ثمیم دیرس که انتظار  یها یصندل به

  دید رو دهیخواب

  شونش  یرو سرشو و کرد بغلش اروم

 گذاشت 

 ؟ ! اسد یکرد چکار-

   تشیوضع براش گرفتم یخصوص اتاق-

..... 

 نداد  ادامه و دیکش یاه

  کنه یباز پسرت با  خونت ببر رو بچه-

 بشه  بهتر عماد حال تا بشه اروم

 اشاره گاردیباد به داد تکون یسر ایناد

 داد  بغلش رو خواب ثمیم اسد زد

 یقرار یب باش  مراقبش خونه ببرش-

 !   کم یول بهش بزن ارامبخش کرد



  مچاله پسرک نگاه  ناراحت اسد حرف با

 .کرد نگاه گاردیباد بغل یتو شده

 .  باشه-

  یول بره مارستانیب از که کرد حرکت

 اسد سمت برگشت هوی

  داد یم جولون  سرش یتو که یفکر

 گفت رو

 همسرشه؟  خاطره به یعنی-

 داد تکون یسر اسد

 هیقو احتمالش-

 گاردیباد به اشاره با و کرد اخم ایناد

  کرد یم خدا خدا دلش یتو کرد حرکت

  یچشما بع بتونه تا  باشه همسرش واقعا

 !  ادیب عماد



 که وتشیک تلیل یمام  خواست یم دلش

  یم دلش بشه کرده صشیحر جور بد

  و بکشه دراز عماد بغل یتو خواست

  از که فیح صد  یول بکنه در یخستگ

  طیشرا نیا با و  بود ایرو همه نظرش

  تیواقع به  یکم کرد یم احساس

 ! شده کینزد

 

 :واریه

   دمیکش یاه

 رانیا از و میشد پنهان بود یوقت چند

   میشد خارج

 دم ی بوس محگم رو پارسا 

 !  رونهیاو لبت چرا-



   دیسع... عماد!  کنم یم گناه احساس-

   دمیکش یاه

  نباش نگران میکن یم درسش-

  اومد رونیب بغلم از پارسا

 ! می کن دایپ رو عماد دیبا-

 

 :ثمیم

 شدم  بلند خوابم بودن لیتکم حس با

 ی دد-

   کردم صداش خوابالو

 کردم باز چشمامو

 ...توجا یدد-



  نگاه اطراف به بغض  با اومد ادمی هوی

 . کردم

   نبود اشنا

 ؟؟؟؟  کجام من

 عمه و شد باز در که زدم ترس از یهق

 داخل  اومد ایناد

 خوب پسر یشد داریب-

 کو؟  مییبابا.... سالم-

   خوبه بابات حال-

 موخوام بابامو تولوخدا نمیبب میبل-

 خواهشش 

 کرد ناز موهامو نشست کنار

 میریم باش  اروم تو میر یم-



 !!  الالاان-

   قندک که شه ینم-

  ستشین مالقات وقت االن

 موخوام بابامو من...هق...یول-

 ششش یه....  نکن هیگر سییه-

 کرد  فرو نشیس یتو سرمو کرد بغلم

 : ایناد

  یفهم یم ایناد انتهیخ نیا یچ یعنی-

 رابطه یبزن قرارامون ریز بهت گفتم

  توجه تامیمیل به نه تو کنم یم تموم رو

 دیبا چرا هام خواسته  به نه یکن یم

 ها؟؟؟  باشه مهم برات تلشیل و عماد

 کردم  یهوف



 از رابطه نیا اصال  فرهان کن بس-

 ! بود اشتباه بن و شهیر

 گفت شکسته

  ی مام  تو کردم یم  اسرار دینبا.....باشه-

 یم ویاسل دیبا یبود سترسیم ینبود

  یبو تلیل نه یگرفت

 م یبزن تمیظرف از شتریب نهیا کارت تنها

   شد بلند فرهان

 و برداشت بود کرده حاضر که یچمدون

 .رفت رونیب  خونه از دیکش دنبالش

  احمق یپسره اَه

 ! خانمان یب بدبخت بره خواد یم کجا



 و بود جامعه ف یضع قشر از فرهان

 یم سرش به یچ االن نبود مهم اصال 

 . اد

  رفتم ثمیم اتاق سمت شدم بلند اخم با

 وارد عیسر کنه یم   یدد یدد  داره دمید

 شدم  اتاق

 خواست ینم دلم کرد یم یقرار یب

 .  بزنم بهش بخش ارام

  ماساژش انقدر و  کردم نوازش  سرشو

  که سرش به شد  قطع شیگر تا دادم

 کردم نگاه بود نمیس یرو

  بدم ریش بهت هام نهیس از شه یم یک

  کنم ومیاسل رو  عماد خواست یم دلم

  بشه یچ اوففف



 .  شدم  کیتحر باتصورش

 هوم؟؟ میبزن حرف بعد بدمت غذا ایب-

 رونیب اتاق از هم با و دادم تکون یسر

 بود بزرگ خونش میاومد

 پس؟ کو فرهان-

 گفت الیخ یب

 م یزد بهم-

 نشستم  زیم پشت و گفتم یاوه

 متاسفم-

 نبود  مهم-

 فرهانو یها نگاه هم یتو رفت اخمام

  چه داشت دوسش واقعا اون دمید بهش

 ستین  مهم گع یم الیخ یب



 ینیبب باباتو برمت یم فردا-

  بلند و گفت خوردم سوپو نکهیا از بعد

  شد

 اتاقت ببرمت ایب-

 بابا یا شد زونیاو لبام

 یم خوابم بیعج  یول شدم بلند غصه با

 دمیکش یم کیکوچ یها ازهیخم و امد

 شششش یا  شدم داریب تازه که من

 : ناشناس

 یم بشه تموم نیا  شهیاخر نیا بتونم دیبا

 مانع بدون باشم داشته عشقامو دوتا تونم

 ارباب-

 پته  ته ته با که سمتش برگشتم یبرزخ



 گفت 

   میافتاد جلو کنم فک یول نیبخش یم-

   چطور-

 نیبنداز نگاه نایا به-

 دم یخند بلند ها برگه دنیباد

 داشته صبر دیبا گه ید کماهی کماهی فقط-

  باشم

  شیامپراطور و پدرم از دیبا واقعا

  کی تونستم ینم نبود اگه باشم متشکر

 کنم  جمع خودمو ماهه

 یی جا برام نیبفرس جاسوس خوام یم-

 د یپرس متعجب ارمیدست

 کجا-



 براتون ادرسشو که یشرکت به امارات-

  سییر ی درباره  قیدق خوام یم نوشتم

 عکس و اطالعات برام تلشیل و

 ن یبفرس

 چشم-

 خوند  قیدق و گرفت رو ها برگه

  اجازه با کنم یم درستش-

 هیتک یصندل ی پشت به رفتنش از بعد

 دادم 

 !  زدم لبخند تصورشون با

   عماد

 چشمامو گلوم ی تو یخشک احساس با

  نگاه دیسف سقف به گنگ و گردم باز

   کردم



  نیشد داریب خوببن من یخدا-

 دم  ی م خبر رو دکتر االن

  کردم اخم یا بهیغر یصدا دنیشن با

 ...چرا کجام من

  یتو اشک مرد اون با مکالمم ادی با

  از استرس با کلش یول شد جمع چشمم

 اطرافو ینگران با رفت ثمیم دادن دست

 دیسع مثل نکنه کجاست پسرم کردم نگاه

 !!  رنشیبگ ازم

  درد عضالتم نمیبش  کردم یسع ترس با

 . داشت

 زنم، یم حدس که یمرد ورود با

 .بود پزشک



  کمکم فورا کردم نگاشون تعجب با

 بکشم دراز کردن

  دوروزه شما.  نیبکش دراز لطفا-

  نیخواب

 پسرم..پ-

 گفتم  ناله با فیضع

  شد خم دکتر

 بگو دوباره-

 پسرم..پ-

 گفتم  یفیضع  و افتضاح یصدا با

 ادیب بهش بگن گم یم االن-

 .رفت  زد اشاره پرستار بع

  کرد  کردنم چک به  شروع



  بایتقر نیباش مراقب  یلیخ دیبا شما-

  قلبتون وخب نیبود کرده سکته

 دارو دیبا ستین  نرمال ادیز تشیوضع

 ن یکن مصرف

.   برداشت ماسکو که دادم تکون یسر

 کرد مینیب وارد یا لوله و

 ..بازم دیبا-

  یکس ورود و در شدن  باز با حرفش

 ینم و بود روم روبه دکتر شد قطع

 . نمیبب رو یکس تونستم

  با دمید حالمو یب  پسرک رفتنش کنار با

  شد کمینزد اروم سیخ یچشما

  به رفت که گفت دکتر به یزیچ اسد

 از کردم باز دستمو  و نشستم یسخت



  نمیس یرو سرشو و باال اومد تخت

 دمیبوس موهاشو گذاشت

 دم یتلس جون یدد-

 کرد  هق هق و  هیگر ریز زد هوی

 ینطوریا گهید  ببخش رو یدد نفسم-

 بترسه نازم پسر کنم ینم

  کردم نگاه اسد به کردم نوازش  سرشو

 سر کرد یم نیزم نگاه رهیخ رهیخ که

 کردم جدا خودم از پسرمو

  نگاه قدردان یاب وانیل گرفتن قرار با

 که خوردم رو  ولرم اب کردم اسد

 .شد باز صدام کردم احساس

 .کردم پسرم نگاه

  یدینخواب پسرم یخمار انقدر چرا-



 ؟  چرا یحال یب

 !  خوافم یم همش ییبابا دونم ینم-

 بخوافم نموخوام یول

 کردم  اسد نگاه دهی ترس دیکش یا ازهیخم

 بده حالش بچم ادیب بگو دکتر به اسد-

!!! 

 امروز انداخت بهم یا شرمنده نگاه اسد

 شده چش

  کسله  فقط جان عماد خوبه-

 نگاش متعجب فندقم  بلند ی ازهیخم با

   کردم

 گذاشت شونم یرو  سرشو

 تون  ببلم نلو دهید بابا-



 ! گلکم باش-

 

  کنارم رو پسرکم و دمیکش دراز

 خوابوندم

 اسد  بگو  راستشو-

 کنارمون و اورد  یتک یصندل اسد

 نشست 

 کرد ثمیم خواب در غرق ی چهره نگاه

  پس بمونم مارستانیب بودم مجبور من-

 مراقبش تا ا یناد به سپردم رو ثمیم

 باشه؟ 

 

 خب-



 یتو کرد یم  یقرا یب ادیز ثمیم-

  نیا ختهیر اور خواب همش غذاش

 ده یخواب  کامل رو دوروز

 کردم  نگاش تیعصبان با

 بچمو کرده یغلط چه فهمه یم-

 ! کرده ضیمر

 . باش اروم-

 

 : شخص سوم

  لیدل کرد اروم عمادو حرفاش با اسد

   نایا و بشه اروم ثمیم خواسته یم اورد

  ینم اسد دونست  ینم یکس یول

 که کنه خراب جلوش رو ایناد خواست

  کرد یم هیگر  پسرکش چون



 شد داریب یوقت بتونه تا خوابوندتش

  بچه خوب چقدر که بره سمتش عماد

 داشته  نگه رو

   بشه کشینزد و

 کرده رها اونا خاطر  به تلشویل نگفت

 : ثمیم

  دارشدمیب و خوردم یتکون

 خم کردم نگاهش  ذوق  با بودم یدد بغل

  رو بود گرفته رنگ یکم که لباش شدم

 دمیبوس

 بود شده روشن هوا  کردم بغلش محکم

  شکم یرو سرمو و نشستم تخت یرو

 گذاشتم  یدد لخت



 تکون رو یدد ییدستشو به ازین حس با

 دادم 

 دالم  شیج شو دالیب یدد-

 دیکش ازهیخم کرد  باز چشماشو یدد

 پسرم  جونم-

  بلم توجا  دالم شیج شیج-

  کرد اشاره یدر به

  بدو اونه کنم فک-

 شه بلند سختشه  یدد یدون یم

 در سمت  دمییدو و گفتم یهوم

 ناشناس 



  شروع کردم باز رو قاتیتحق ی برگه

  خوندم یم بند هر برگه خوندن کردم

  گرفت یم شتریب نفسم

   اومده عشقم سر ییبال  چع

  ورود با دمیپوش  کتمو و شدم بلند فورا

 کرد نگام درهم یاخما با واریه

 شده یچ-

 امارات برم دیبا-

 گرفت جلومو

 کن صبر زوده براش االن-

 و افتاده مارستانیب ی گوشه تونم ینم-

  نجااامیا برسر خاک منه

  واریه دهیترس چقدر بچم ستین معلوم

 عشقم ششیپ برم دیبا کنار برو



 عقب   داد هولم

  ششیپ یتون یم روز دو پس فقط-

 ی نقطه چون رهی میم بعدش یول یبمون

  کی فقط  یداد دشمنات نشون ضعفتو

 نییییییبش  ادم مثل پس مونده ماه

 

 

 

 ادامه دارد...��



 

 

 



 پسرک تنهای من 
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 R.hنویسنده:○

 

 ●قسمت دهم 

 

 عماد 

  تونم یم  داد تیرضا دکتر بالخره یوقت

  شدم  خوشحال یلیخ برم



 دیخواب یم تخت  یرو کنارم شبها ثمیم

  موقع شد ینم خارج هم اتاق از یحت

   امدن  یم واسد ایناد مالقات

 .بود شده بیاعجیناد رفتار

 

 تن رو بود اورده اسد که ییلباسا اروم

 .زدم

  و بود نشسته تخت یرو ذوق با ثمیم

  داد یم تکون تکون تند تند پاهاشو

  خوشحال خونه میر یم نکهیا از یلیخ

 بود

 ؟ یدد-

 دلم؟  جان-



 یم یبخول قولصاتو اَده دوفت دکتل-

 قولصاتو خودم من میبل میتون

 !!!  دمت یم

 نازم ین ین یمرس-

 فندقققققق  بوگو-

 میبر ییبابا بغل بپر حاال فندق باشه-

 تون استالحت شوما نه-

 من بشم زدنت حرف قربون-

 گذاشت شونش رو گرفت دستمو

 تونم یم کومتش  ام یدد قهلمان من-

 زدنت حرف یفدا یاله-

  نندازم بچه یرو و  وزنم کردم یم یسع

 سمتمون اومد دنموید با اسد برم راه و



  کمرم پشت دستشو و دیکش ثمویم لپ

   گذاشت

 ! مرد میبر-

 ممنون  زدم بهش لبخند

 تکه تکه دیسع  یبرا دلم دمیکش یاه

   من یخدا است

 ثمویم نهوخ برسم خواد یم دلم فقط

 عشقمبرای  بزنم زار و بخوابونم

 گرفت یم نم داشت چشمام

 اروم و کرد باز   رو نیماش در اسد

 .  نشست کنارم هم پسرکم و نشستم

 .نشست  جلومون هم اسد

 :ثمیم

 .  نشستم بابا کنار اروم



 .گذاشتم شونش  یرو سرمو

  یدد بود تنگ دمیباباسع یبرا یلیخ دلم

 دمیترس یم گفت ینم ازش یزیچ

  بشه ناراحت یوقت هی بپرسم

  خوابه یدد شدم  یم نیمطم یوقت شبا

  اکثرا نیهم یبرا کردم یم هیگر یکل

 ! کسل و بودم خواب خمار

  ستادیا قرمز چراغ پشت نیماش

  خونه سمت و  کرد حرکت بعد یکم

 رفت

 :واریه

  بود شده وانهید

 م یبر لو بود کینزد

   واقعا کشم ینم گهید



 اتاقش سمت و  و زدمکنار  رو پارسا

 با که کردم زباضرب  به درو و رفتم

 کرد  نگام اخم

 !! نه یفهم  ینم-

  بده حالش عماد  واریه رمیم یم دارم-

!! 

 !! تنهاستتت ثمیم

 ... بهشون فکر بدون چطور

 کردم  بغلش محکم

 تو کن تحمل کماهی فقط مرد باش اروم-

  بعد مونده دیگه کمی فقط یتونست که

  نشونیبب میر یم  ریبگ کادو براشون

 !!!!!  دیسع باشه

 داد تکون سر اروم



 سعید

   زد رونیب اتاق از 

  عادت طبق و دمیکش دراز تختم یرو

 یرو زخم  یمیقد بایتقر یجا به دست

 . دمیکش پهلوم

 که ینیماش از فرار  موقع دمیکش یاه

  فرار موقع برد یم  دادگاه نیاخر به منو

 البته زد  ریت با منو نامردا اون از یکی

 نبود ریت کی نیا تنها

   دوم زخم دمی کش نمیس یرو دستمو

 بود  مرز از خروج یبرا نیا

   میدیرس نجایا به  میدیکش یبدبخت یکل

  کینزد بایتقر مرز از شدن رد موقع

 !!!  رهیبم پارسا بود



 یکس گهید تا بشم یقو انقدر دیبا

  بستم چشمامو نده ازارمون

 من ینفسها نیکن صبر گهید کمی-

 !  کنم یم جبران

 :ثمیم

 یدد کلشوبا و خونه میبود اومده روزید

  میبود دهیخواب

  داشت   غم نگاهش یدد

 نشستم کنارش

 ی دد-

 دیکش رون ی ب برکه از سرشو

 !  فندق بله-

 نه ای بپرسم بودم مردد



 فندقم  بگو-

  کرد نوازش موهامو

 گرفت  بغضم

 !  اد یم یک  دیسع یدد-

  شد متوقف دستش

 . کرد اخم بعد یکم

 اد  ینم گهید-

 دمیپرس ترس و بهت با

 خواد ینم رو ما اد ینم چرا-

 ختیر اشکام و زدم یهق

 کرد  بغلم



  اجازه فقط...ققط بود عاشقمون اون نه-

 قلبمون یتوهمیشه  یول نجایا ادیب نداره

 ؟هوم؟ نه مگه هست

 کردم نگاش بغض با

 پس  بشه بد حالش ممکنه کردم احساس

 گفتم 

 .بدکردم کار هی ییبابا-

 ؟؟؟ یکار چه-

 شد خندون  غم  نیع در یدد لحن

 ! بود کتت-

 کرد نگام اخم با

 کدوم -



  خونه یبرا کادو بود گرفته اینادسیاهه -

 ! مثال 

  خب-

 یداشت دوسش بود قشنگ که همون-

 خب-

 امممم -

 دمییدو و برداشتم زیخ  نامحسوس یلیخ

  مبل پشت

 کرد   نگام جیگ یدد

 ؟؟؟ یکرد چکار طونیش فندق-

  اندازم دمید کنم تنش رفتم فقط  اممم-

 ستین

   حاال؟ ی کرد کارم چگفت اها-



 چرا نمدونم یول  کردم اندازم یچیق با-

 غیییییی؟ج...

 فرار و دمیکش غیج  دنبالم  یدد دنییدو با

   کردم

 ییی ا... د گم یم  تلخخخ سافندقیوا-

  نشست نیزم یرو یدد هوی

 وقلبشوگرفت

 نشستم  جلوش وحشت و ترس با

 ننننن یه ... ؟غلطیخوب ددی-

 بغلش یتو رفتم فرو هوی

 گرفتمت -

 .... متقلببب یدد-

 امیب رونی ب بغلش از مزد زور



 یییوو...  بد یدد یزد گولم-

 و انداخت دوشش  یرو منو شد بلند هوی

 زدم  هام هلو  یرو یمحکم اسپنک

 یییبابا اخ-

 شششش یه-

 .  شد اتاقمون وارد

  برن در خواستم انداخت تخت یرو منو

  و سرجام گردوند برم اخم با که

   کند زممیبل و کند شلورمو

 دیکش رونیب شورتمم

  کوتاه دامن اون یر یم شمار سه تا-

 یار یم و دمیخر برات که



 از شدم بلند و دادم تکون سر یجیگ با

  رو کوتاه قرمز دامن دراور یکشو

 ی دد به دادم برداشتم

  کن تنش کوچولو خنگ-

 ها؟اهااان -

  معلوم التم از کوچولو هی کردم تن دامنو

 نگم که باسنمم و بود

 انداخت  پاهاش یرو منو یدد

 هوم؟؟  پسرم نه مگه شده  خوشگل چه-

 ! قبوله خوردم  غلط بگم یدد-

  بدم کادو کتو اون خواستم یم من... نه-

 !! خنگ ی بچه... یکس به

 یییا... پس ولیا-



 زدم غیج خوردم که یمحکم اسپنک با

. 

  التم و بودم نشده هیتنب کماهی نیا یتو

  االن نیهم بود شده خیس

 هق و گفتم اخ محکمتر یبعد اسپنک با

 زدم

 کلدم......گلت.ییا بابا-

 !  بشمر-

-

..... هق..هق...شی ش...دو.....کی...ییا

 هق.....ستیب.....ازدهی.

  دیبوس باسنمو شد که ستایب

   دادم تر  باال باسنمو قصد از

 شی کلد اوف نیبب یدد-



   نداره یخوب عواقب یدلبر خوب پسر-

 داله   دلد تون بوسش یدد-

 ی نکن یطونیش یریبگ ادی تا داره درد-

  زدم  تر باال دامنو و بردم عقب دستمو

 !!!  قلمزه قلمزه نیبب-

 یدد سمت برگشتم

 کردم یم احساس التشو شدن بزرگ

  یم رو یدد با ی باز عشق دلم بیعج

 . دیطلب

 اههه... وقتش االن فندق-

  و مندم درد باسن  و نشستم پاهاش یرو

 دمیکش کشید یرو



 پس بخوافم بلم  یدد ینموخوا واقعا-

 بخوافه؟؟؟   قالله یچتول مالت نیا

  تخت یرو و  کرد یاروم ی خنده

 انداختم 

  به و شد خم و اورد در تنم از رو دامن

 کرد  حمله لبام

 ی ستیبا عواقبش یپا یخوا یم پس-

  یدد تخت ی نه یس به یدست عشوه با

 دمیکش

 ... دد اره-

 لبام یرو لبش گرفتن قرار با حرفم

  شد اروم

 و رفت نهیس سمت به هاش بوسه کم کم

 دی رس میورود به دستش



 دیکش دست روش کمی

 باشه رهیگ یم دردت نفسم تنگه یلیخ-

 ...یبرا

 کردم  حرفشوقطع دنشیبوس با یول

 . مراقبمه مید... یدد  باشه خوام یم من-

 .دراورد لب کشو از  شد خم لبخند با

  بالشت شکمم ریوز خوابوند شکم به منو

 باال ادیب باسنم تا گذاشت

 کن باز باسنتو و عقب اریب دستتو-

 چشم..چ-

  و باسنم یال ک بردم عقب وستامو ادوم

 کردم باز

  ی بوسه و شد حم  یدد کردم کج سرمو

 زد دارم نبض سوراخ به یسیخ



 یرو یادیز مقدار و برداشت لوب بعد

 . کرد یخال سوراخم

 عماد 

 یرو و کردم  چرب  انگشتمم اروم

 رو گمید دست گذاشتم نازش سوراخم

  اه  نیاول یوقت دمی مال و رسوندم التش به

  کاردش انگشتمو نیاول فورا دیکش رو

 خورد وول که  کردم

 ؟یخوب هوم یدد قشنگ شدیچ-

 بابا بگو یکن تحمل ینتونست وقت هر

 جان

 چمش-

   دادم تکون انگشتمو اروم



  کردم واردش هم رو دومم انگشت اروم

 زد  هق که

 اوخ-

 کنم  تموم-

 نههههههه -

 از دستمو کردم نگاش متعجب غشیج با

  اسپنک و دمیگش رونیب  سوراخش

  زدم الشش و اش باسن یرو یدردناک

 بد  یدد-

 ی زد غیج چرا-

 ییی او...پریم ادمو  حس همش یدد-

 کرد ناله که داخلش کردم انگشتمو دوتا

 تا سه کم  کم دمیمال التشو دوباره اروم

  کرد جاباز یوقت کردم انگشتش



 شیورود دم رو التم و کندم لباسامو

  بود کرده منقبض ترس با گذاشتم

   خودشو

   دمیبوس  باسنشو

 بشه کم دردت  فندق کن شل-

 بدون کرد شل تا  کردم نوازشش اروم

  که کردم واردش سرشو وقت اتالف

 دیکش غیج

  شددد تموم شد تموم شششیه-

 شششش یَ ه...

...  اللللیب دلش  خوام ینم گهید یدد-

 هق

 یکن  یم عادت سسیه-



  بلند غیج که کردم واردش کلشو هوی

 دیکش یتر

 دمشیبوس و شدم خم

 بابا شد تموم یاله  من بشم قوربونت-

!!   داخلته االن نیبب قشنگم شد تموم جان

 !  یشد اقا

 ! شد تموم

 ! بابا نفس

 جانم؟ 

 ارم؟؟ یب درش یخوا یم

 

 !شد خوب یکن حرکت شه..یم نه-

 بود رفته اش چهره زدم کمر لبخند با

  یول کردم لذتش ی  نقطه دنبال هم یتو



 و شد گرد چشماش یبعد ی صربه با

 کرد  ناله بلند

 همونجااااا ..ه-

  لبشو و کرد ناله که دمیکوب محکمتر

 .دیگز

   دمیکوب یم محکمتر و شدم یوحش

 به لبخند با شده ارضا دمیفهم لرزشش با

  ری ز رو متکا و برشگردوندم کمر

 دوباره زدم کمر کردمزو درست باسنش

 و چیپ من ضربات وبا شد خیس کشید

 .خورد یم تاب

 اهه ........اههههه....یدد...شتریب اومم-

 ازش که دیلرز یم داشت دوم بار یبرا

 م یاومد ییدوتا و دمیکش بسرون



 سوزه یم ییا-

 و کردم باز هم  از باسنشو و شدم خم

   شد سرخ شرم از  که کردم فوت

 وارد و زدم رونیب اتدق از شدم بلند

  برگشتم کردم پر وانو شدم حموم

  بود خواب وتمیک

 اروم بردم حموم سمت و کردم بلندش

 بغلم یتو رو پسرکم و نشستم اب یتو

  از بامزه یصداها  و کرد نق نق فشردم

 اورد در خودش

 !!!  من بشم ات بسته یچشما قربون-

 

 .............. بعد  دوهفته.............

 



 .دمیکش یخستگ سر از یاه

 دادم ماساژ چشمامو و

 . شد یم بهتر داشت وضعمون

  اوردم باال سرمو اتاق  در شدن باز با

 بود ایناد

 کافه میبر شهیم  جان عماد سالم امم-

 دارم  کارت

 ..شرک ی کافه میبر البته-

  خسته یلیخ نمیمطم  بهتر یجا هی نه-

 !! یا

 گفت ارامش با

 .خستم واقعا گه یم راست

  بزداشتم کتمو و شدم بلند



   حتما.میبر-

 اد؟  یم اسد

 .داشت کار نه-

 میبر یاوک اها-

 گرفت سمتم  نویماش چیسوب

  گرفتم لبخند با

 .بخرم نیماش نشده هنوز من

 میشد نشیماش سوار

 کافه؟  کدوم خب-

 . دادم حرکت رو نیماش و داد ادرسو

 هر که یزن بود ساکت بیعج ریمس کل

  داشت یحرف یطیشرا هر یبرا وقت

 گفتن یبرا



  یم و اومده شی پ یمشکل براش نکنه

 . بزاره ونیدرم بامن خواد

  کردم  جاده نگاه اخم با

  تلشهیل یبرا یعنی

 ! شده مونیپش حتما

 گردونه برش خواد یم کمک

 ! ممکنه؟؟؟ 

  پارک یجا یتو کافه به دنیرس با

 .کردم پارک

 میشد ادهیپ و

 ا یناد سمت کردم پرت  چوییسو

 باشماس برگشت مادام خب-

 . زد گوشش پشت موهاشو  و دیخند اروم



 .حتما-

 بود چوب طرح با  کافه میشد کافه وارد

   داد یم بهت یقشنگ حس و

 م ینیبش کجا-

 باال ابرو رفت دوم طبقه سمت ایناد

   انداختم

  یکرد یم رزرو  زیم دیبا رو باال طبقه

 فور زه قبال  ده یم نشون پس

 ش

  شم یم مطمئن دارم  کم کم گهید بوده 

 اومده   شیپ براش یمشکل هی

 نشستم روش روبه

 طرح که منو و اومد عیسر  گارسون

 گذاشت  رومون روروبه بو چوب



  کرد تشکر لبخند با ایناد

 کردم  روباز منو و کردم تشکر منم

  سفارش یشکالت کیک و تلخ قهوه هی

 دادم 

  دوختم چشم ایناد به منتطر

  ییجورا هی و انداخت پاهاش  یرو پاشو

 گفت غرور با

  عماد بگم بهت رو یزیچ خواستم یم-

 جان

  بود مهربون لحنش خب یول

 کردم نگاش لبخند با

 ؟ یزیچ چه-

  و سترسمیم من بگم  اول از بزار خب-

 ...  هستم ام یمام



 کردم نگاش متعحب

 چه؟  من به خو

 زدم  لبخند مودب یول

 ...خب-

 مکث سفارشا اوردن گارسون اومدن با

  کرد

 زدم برش  رو کمیک چاقو با

 !!ایناد اش هیبق-

 کرد نگام اخم با حرفم با

 هوی یول انداختم باال ابرومو یتا

 یایناد شد همون دوباره صورتش

 مهربون



 البته کنه میراض نتونست فرهان خب-

  خودش اصرار به رابطه کل اولم از

 ..نداشتم عالقه ادیز من و بود

 بوده تو از اشتباه پس-

  کردم یم مزه رو  ام قهوه که همونطور

 دیپرس بابهت.  گفتم

 ؟؟؟  من چرا-

  نیمطم رابطه  یتو یزیچ از یوقت-

 . یبش  واردش دینبا یستین

 یگرفت سخت انقدر بچه اون به حتما

 ...که

  زیم یرو دیکوب محکم

 کرد نگام اخم با



  رها اونو به راجع کردن صحبت بهتره-

 گست ید زیچ بحثم میکن

 کردم  نگاه ساعت به و کردم یهوف

   ایناد زودتر-

 !! ییاوک-

 نکردم روتجربه عشق تاحاال من خب

   شعیش به دادم نگامو حرفش با

   عشق  گفت یم گفت یم نویهم هم دیسع

 نکرده تجربه تاحاال و

 گفت یم اونروز ادمهی کلماتش تمام

 نیاول و نکردم تجربه تاحاال عشقو من-

  قهوه یچشما به چشمم که بود یوقت بار

 و دارم کم یزیچ دم یفهم خورد گره تیا

 یبش من مال خواستم یم



 زدم لبخند ادشی با

 هست حواست عماد-

 اومدم  خودم به هوی

 اوفتادم  ینیریش خاطره ادی متاسفم-

 گفتن یم داشتم خب اوه-

 نیاول و نکردم تجربه تاحاال عشقو من

 قهوه یچشما به چشمم که بود یباروفت

 و دارم کم یزیچ دم یفهم خورد گره تیا

 یبش من مال خواستم یم

 کردم نگاهش بابهت

 .ادامه دارد.. 



 



 من  تنهای پسرک
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 :  عماد

 نگاه لبخند با و دمیکش قیعم نفس

 کردم منتظرش



  عاشقم  من ایناد یدون یم-

 ...رها عشقشو عاشق هی

 حرفم  وسط دیپر

 یبود زده زنگ که یا شماره اون به-

 زدم زنگ بود شده بد حالت و

 !  مرده عماد مرده دیسع........

 کردم نگاش اخم با

  هم  مرده اگه یحت! زندس من دیسع-

 ایناد متاسفم عشقمه به انتیخ نیا. باشه

  کنم قبولت تونم ی نم  که متاسفم میگ من

  یم عاشقش عمرم اخر لحظه تا من

  شدم بلند خشم با مونم

 نطوریا یکرد فک یچ یعنی سایوا-

 گرده  یبرم



 نهههه  

  بچه اون خودتو  چیه که گرده یبرنم 

 ی کن یم  محروم یزندگ از رو

 زدم بهش یشخندین

 دیام یمنش خانم  خودت مال افکارت-

  یرو رو تون  استفانامه فردا تا دارم

 نمیبب زمیم

 ادهیپ خشم با و زدم رونیب کافه در از

  رفتم راه

 دمیشن یم بلندشو پاشنه کفش یصدا

 عماد؟  یاوفت  یم پام به خودت-

 یش یم مونیپش



  و دادم تکون بابا برو یمعنا به دستمو

  تا رفتم ابونیخ سر سمت کردم شروع

 رم یبگ یتاکس

  و شدم روم روبه ی تاکس سوار بالفاصله

 .دادم رو خونه ادرس

 یم دیسع نبود در ثمیم تنها و تنها االن

 کنه ارومم تونست

  گذاشتم یصندل پشت قسمت یرو سرمو

 . دادم فشار دستام با چشمامو و

 هوووف ....ی کهیزن

 د؟؟؟؟ یسع ییکجا شد  اشک پر چشمام

 !  یستین نه  ینبود تو اون مطمئنم

 و کردم باز چشمامو نیماش ستادنیا با

 دمیکش دارم نم یچشما به یدست



  و برداشتم پولمو فیک کتم بیج از

  خونه در سمت شدم  ادهیپ کردم حساب

 همه چه شدم وارد و انداختم دیکل رفتم

  مس لیدل دوتا نی ا و کوره و سوت جا

  خوابه  ثمیم ایباش داشته تونه

 سوزونه یم شیات داره ای

  باز درو اروم  افتادم راه خونه سمت

  کفشامو و کت شدم راهرو وارد و کردم

 اومد  یم  ثمیم یصدا که کندم

  مهیوخ ضیمل وضع  دکتر یاقا خب-

 اوه  اوه اوه

   یچیق لفطا

 کرد نازک صداشو

 چاقو ای یچیق دکتر یاقا-



 گفت  یحرص مثال  بعد

 ارهیپت یا تو نه دکتلم من-

  راهرو از گرد یچشما با فحشش با

 رونیب اومدم

  یچیوق چاقو پر  دورشم بود بهم پشتش

 من بدبخت یلباسا والبته

 نشستم پشتش تیعصبان با

 دیکش غیج  دمیکش گوششو اخم با

 دزدددددددد  ییاو-

 ککککککمممممککککککک 

 گفتم حرص با غشیج بلند یصدا با

 یبو بد نکن غی ج غیج  ششششششیه-



  و سمتم برگشت داد قورت دهنشو اب

 رونیب داد لباشو

 !!  ایکند گوشمو یدد-

  کنه یم بد بد کار شده ادب یب پسرم-

 ؟؟؟  اره زنه یم بد بد حرف

  اس توطئه همش یدد نه..ن-

 شوووو  بلند-

 شد بلند ترس با کردم ول گوششو

 بجنببب  باال اتاق-

 بود یخال که باال طبقه یاتاقا از یکی

 اتاق بود شده و  بودم کرده موکت رو

 ادبم یب پسرک هیتنب

  قرمز یها فلفل و رفتم  اشپزخونه سمت

 برداشتم  رو دراز



  دوس تند یغذا انقدر اسد چرا دونم ینم

  ازش  ممنونم خب یول داره

  و برداشتم رو هونگ نتیکاب داخل از

 رفتم اتاق سمت رهیگ با

  شدم واردش

 سمتم اومد پا و  دست چهار طونکمیش

 بغل  َددَ -

  و رفتم یصندل  سمت بهش توجه یب

  ها فلفل و گذاشتم  روش رو رهیگ

  کردم شروع و انداختم هاونگ یروتو

 گذاشتم کنار شد نرم که کمی دنشیکوب

 ی بو بد نجایا ایب-

 سمتم اومد ترس با

 بگو  بدتو یکارها-



 نشست زانوش دو یرو

  به.....کردم یادب  یب من...م...خب..خ-

 زدم  دست یچیوق چاقو

 خب-

 کردم  پاره لباساتونو گهید..د-

 گهید-

 شد  سیخ چشماش که گفتم سرد

 دونم  ینم ....خب...خب یدد-

  پاره رو دمیخر برات که ییعروسکها-

 یکرد

 د یببخش-

  گونش  یرو زدم اروم

 کنه یم درست عروسکاتو دیببخش-



 زدم محکمتر کمی

   ؟یچ لباسامو-

 گونش یرو زدم محکمتر

 هاااان؟ زشتت یحرفا  کردنت یادب یب-

 د یچک اشکش

 بچرخ -

  روم روبه باسنش و برگشت و زد یهق

 و برداشتم شده له یها فلفل از کمی بود

  گذشت کمی گذاشتم فقط سوراخش یرو

  اومد هقش هق یصدا که

 یرو دمیکوب محکم کردم بلند دستمو

 ش یا پنبه دیسف باسن

  یم یدد...هق... دیببخش ییا-

 یدد.... یییا...سوزه



 زدم  محکم

 شمردم  ۳۰ تا دلم یتو و

 یم دستاش و زد  یم غیج گهید ثمیم

  دیلرز

 اروم نشوندم بغلم یتو گردوندم برش

 دهنش یرو زدم

   ادین صدا -

 زد  یهق

   ییبابا کردم غلط-

  هیتنب بود لباسا و یادب یب هیتنب نیا-

 مونده  ها چاقو به زدنت دست

 که زدم شدش  خیس کید یرو اروم

  زد غیج

 د ییییییببخش-



 زدن شده کنترل ضربات کردم شروع

   روناش و کید یرو

  بود گرفته شلوارمو  پاچه بادستاش

 بدون و بودم برداشته که ییها رهیگ

 د یکش غیج که زدم پلهاشین یرو مکث

 هق...با..با..ب-

  هیتنب هیبق ریخ  از صورتش دنید با

 یرو و کردم باز  رو ها رهیگ گذشتم

  یلبا بعدم دمی بوس  سرخشویها نهیس

 قرمزشو 

 شششش یه عسلم شد تموم-

 موسوزه..م-

 کنه  یم خوبش یدد-



  یم وول بغلم یتو ثمیم و شدم بلند

  خورد

 باشه؟؟  حموم میبر  ریبگ اروم-

 شم. هق...چ-

 نیزم یرو کردم باز حموم در

 گذاشتمش

 برداشتم  ارویس دوش

  نمی بب سوراختو شو پا دستو چهار-

  پشتش نشست نیزم یرو هق هق با

  باهاش دستمو برداشتم صابونو و نشستم

  و قرمز سوراخ یرو و کردم کف پر

  چشمک داشت بدجور که دمیکش ملتهبش

   زد یم

   شستم  روشو اروم



 شد بهتر-

 اوهوم-

  سرخشو سوراخت گفت مظلوم یلیخ

 دمیبوس

 پسرم  یگرفت  ادی یچ شم فدات-

 یچیق رو ییبابا لباس نکنم یادب یب-

  نزنم

 نزنم  دست چاقو به باشم مودب

 لباس بعد  به نیا از یول نیافر-

 کنم یم تنت مخصوص

 بردم بغلش ریز دستمو

 کردم  بلندش

  یم یکار یدد دونه  ینم که من یبیب-

  دور رو حوله بشه درس رفتاراش کنه



  شونم یرو  سرشو دمیچیپ کمرش

 گذاشت 

 متنفرم اسد عمو از-

 دمیپرس باتعجب

 داره دوست یلیخ که اون چرا-

 شششش یا برامون اورد فلفل چون-

 گرفت خندم حرفش با

  از بپرسه ازش  خواد یم یدد تازه-

 !  که گرفته فلفل کجا

 ییییی دد-

 یزد  غیج گوشم ریز-

 ژد دولم یشیپ-

 .(زد گولم یشیپ)



 ! فندق یگ یم راست که تو اره-

  دراز کنارش و خوابوندمش تخت یرو

 دمیکش

 !  خستس یدد بابا نفس میبخواب-

  خستس هم ین ین اوهوم-

 دمیکش رومون  رو پتو

  زنگ با که شد ی م گرم داشت چشمام

 عیسر کرد نق نق ثمیم شدم داریب میگوش

 برداشتم  رو یگوش

 ابو-

 رانیا دمیرس اقا هستم  گرنیب اقا سالم-

 شدم  یجد

 خبرتم منتطر خوبه-



  خوب یخبرا کنم  یم یسع اقا چشم-

 ارمیب

   دمیکش یهوف و کردم قطع تماسو

  کردم نگاه ثمیم خواب در غرق افهیق به

 و پروند یم  لگد قهید چند هر که

 گفت یم نامفهوم یزایچ

   کردم یا خنده

  طونمیش پسرک

  دمیبوس پوهاشو و شدم خم

  شدم بلند و کردم میتنظ روش  رو پتو

 کنم درست شام

 :دیسع

  نیا دادم یم تکون پامو یقرار یباب

 زاممیعز کنار بشه تموم تیمامور



  که یزمان به شدم پرت ناخوداگاه

 دمید رو رو بابا افراد

 بک فلش

 یفلز تخت یرو  میانفراد سلول یتو

 شد  باز چهیدر که بودم نشسته

 یدار یمالقات رونیب ایب-

   زدم رونیب سلول از و شدم بلند  اخم با

 

   داد وهل برد بند دست یتو دستامو

 که ییجا میدیرس مالقات اتاق در به

  هم  یگاه و دمید یم رو واریه و لمیوک

 !!   پارسا

 تنگه  زامیعز یبرا دلم چقدر دمیکش یاه



  رو زیم پشت مرد یول شدم اتاق وارد

 شناختم ینم

  ابرومو یتا هی و  نشستم یصندل یرو

   دادم باال

   سرباز زدبه اشاره اخم با مرد

 رون؟؟؟؟ یب  رفت تعجب کمال در

 دمیپرس اخم با

  ؟یهست یک تو-

 شمس دیسع جناب!اشنا-

 از شدن جدا از  بعد که  یلیفام گفتن با

   کردم اخم بودم کرده عوض بابا

 شدم  بلند

 یحرف باهات!  اره یاون افراد از-

 ندارم



 حرفش با که  کنم گرد عقب خواستم

 کردم  مکث

 !!! اره اسمشونه  ثمیم و دیسع-

 که کنم حمله بهش خواستم

 بهتره فقط شونینیبب کنم یکار تونم یم-

 ن ینیبش اول

 نشستم یصندل یرو  اخم با اش اشاره با

 نیخوا یم یچ ازم-

 !!! سادست-

  کردم نگاش اخم با

 خب؟-

  بهتون پدرتونو غام یپ زیچ هر از اول-

 برسونم 



 یتو رفت  شتریب  اخمم که گفت لبخند با

   هم

 ترکشون که یل یدال بگم بهتون گفتن-

 که یکی جز کردن  حذف رو یکرد

  و گذرن یم دو اون  از شده دوتا دایجد

  خب

 زنه  یم یشخندین

 اون تا نیکن قبول  شونویامپراطور دیبا-

  بمونن زنده و ینی بب یبتون رو لیدل دوتا

 دمیکش هوف و زیم یرو دمیکوب محکم

 !!!  سخته وجدانم  کشتن برام بود سخت

 ن یدار وقت مالقاتتون امیب که فردا تا-

 گرفتم چنگ موهامو رونیب زد در از

 



 بک فلش انیپا

  باال سرمو شونم  یرو یدست نشستن با

 دمید رو بابا ی افتاده جا صورت گرفتم

 ارمشون یم برات خودم بشه تموم نیا-

 نمی بب همسراتو خواد یم دلم پسرم

  یتو از تر بایز رو رودر کنم فک

 هوم؟؟؟  باشن عکس

 زدم  یق یعم لبخند خوداگاه نا

 دو هر یناگهان طور به در شدن باز با

 م یدیچرخ

 !!!   شد اقا-

 شد تموم میکشت نفرو نیاخر

 زدم یشخندین

 نی گرفت رو تهیعفر اون-



 نه یزم ریز اقا بله-

  لو سیپل به رو ما که یکس تهیعفر اون

 !! شد مونییجدا باعث داد

 !! کشمش یم خودم-

 بلندشدم 

 :ثمیم

  گاردیباد نثار یشیا شدم ادهیپ نیماش از

 یول خواست یم ی بستن دلم  کردم احمقم

 .ستادبخرمیا ینم یوا اسکل

 یم افتخار بهش که بنفشم غیج با من و

 دادم  نجات یبستن داغ از خودمو کنم

 نییپا دمیپر  بالفاصله و ستادیوا

  جلوش میبزن دور حداقل نیبزار اقا-

   میستیبا



 بابا  برو-

  با یول شدم یم رد ابونیخ از داشتم

  باال سرمو نیماش  گرفتم سرعت یصدا

  که یا یاب تمام نیماش دنید با اوردم

 اب زد خشکم  اومد یم سمتم داشت

 . دادم قورت دهنمو

 :دیسع

 ام  یم  منم گفتم-

 امارات  اد یم باهام  بود داده ریگ بابا

 !!! عماد و فندق دنید

 . امدند یم وارمی ه و پارسا

  پدرم یشخص جت گرفتن اوج با

 بستم  چشمامو

 .  زدم لبخند هاشون افهیق تصورم و



 

 بعد کساعتی

   شدم بلند یخوشحال  با جت نشستن با

   میشد ادهیپ پدر از بعد

  گفته که یاس یپ یج  بهشون توجه بدون

  برد یم فندقمو که ینیماش به بودم

 و کردم روشن گشت یبرم و دانشگاه

 ستادهیا دانشگاه در یجلو کردم نگاه

 بود

  قبل از بودم گفته که ینیماش سمت

 با شدم سوارش و رفتم کنن حاضر

  پارسا کردم نگاهش کنارم یکس نشستن

 بود



  جمعت یکرد غش امیب خوام یم هیچ-

 کنم

 دیخند حرفش به بعد

 وونهید-

 به واریه کردم روشن نویماش فورا

 اد یب نزنه سرش

 در یجلو خوردن چرخ یکم از بعد

 .میدیرس دانشگاه

 

   هییجا  عجب داداش اوههه-

 پسره   اون جذاب چقدر شت

 ی چرون چشم دونه یم واریه-

 کرد  نگام مظلوم



 یبگ یخوا ینم که تو-

 زدم بهش یشخندین

 ....چ نمیبب-

  زل دیماس دهنم یتو  فندقم دنید با حرفم

 اماتوش بود ساده  نکهیا با پشیت به زدم

  و کرد باز نویماش در دیدرخش یم

  داده وتکون نیماش حرکت با نشست

  دیبا دمیفهم تازه   پارسا توسط شدنم

 کنم حرکت

 راه دنبالش و کردم روشن نویماش فورا

 زد  یم نم  داشت چشمام افتادم

 پدصگ  بود شده خوشگل چه شیدید-

 حاال؟؟؟  ید یم  فحش خودت به چرا-

 ... ت الغر پسرم  که ینکرد دقت اخه-



 نگه متعجب نیماش یناگهان ن ستایا با

 داشتم

  شد؟ یچ-

 جاده به نگاه هی نییدپایپر یفور ثمیم

 که بشه رد خواست ازش کردو

 زد یوحرف شد ادهیپ گاردشیباد

 کنه؟؟ یم  چکار شق کله پسره-

 شلوغه جاده یلیخ-

 پر جاده نگاه دهیترس  پارسا ی زمزمه با

 سمتش شدم ادهیپ فورا و کردم نیماش

 رفتم

  یلیخ بود رید یول

 و کرد برخورد پسرکم تن با نیماش

   افتاد نیزم یرو می قدم چند یتو فندقم



   سمتش دم ییدو شد پاره دلم بند

  دیلرز یم پام و دست

 خوابه  نیا خوابه

 یییلعنت اره

   شد ری سراز اشکام

 به که شویلعنت گاردیباد یصدا

  یول دمیشن یم زد یم زنگ اورژانس

  بود دوماه بود پسرکم صورت به نگاهم

 بغل  جونشو مهین بدن  اروم بودمش دهیند

 گرفتم 

 ؟؟  فندقم ییبابا-

   اومدم نیبب

 !!  ثممممیم



 یم ات هیتنب ینکن باز چشماتو اگه فندق

  کنم ات هیتنب امدهین خواد یم  دلت کنما

 هوم؟؟؟ 

 . عماد یدد  شیپ نیبر شو بلند

  خودم دست اشکام کردم  یم هق هق

 . نبود

  برانکارد یرو دیبا کنار نیبر لطفا اقا-

 ... میبزار

 دم یکش عربده

 زارمش یم خودم بکش دستتو-

 بیاس فقراتش ستون  و سرشون ممکنه-

 میکن کارمونو نیبزار لطفا نهیبب

  گرفت شونمو  پارسا

 میر یم دنبالش  شوداداش بلند-



 شدم  بلند

 یتو که بود پسرکم به نگام اخر تالحظه

 نکهیا از قبل خشم با ذاشتنش یم نیماش

 گاردیباد روبه  بشم نیماش سوار

 کردم  یعوض

 !!!  یعوض کنم یم اهیس روزگارتو-

 عماد 

  نگام شخندین با بود نشسته جلوم ایناد

 .  کرد یم

 دارم کار یخوا  یم یچ بگو هوفف-

 ! محترم خانم

 گهید  دانشگاه ره یم ثمیم-

 ؟؟یچ که-



  برشداشتم اخم با میگوش  زنگ با

 دلم ریز هوی چرا بود ثمیم گاردیباد

 !!! شد یخال

 ه؟ یچ-

  اوردم یم رو زاده اقا داشتم... دا اقا..آ-

 ...دنید یفروش یبستن

 کردم  قطع حرفشو

  خواست یطعم هر بزار نداره رادیا-

  دل رینگ اسکوپ چهار  از شتری ب ریبگ

 ..در

  نییایب شع یم یندولیببخش اقا نه-

 )( مارستانیب

 .. یول شرمنده

 ها؟؟؟  یکرد یغلط چه-



  قلبم یتو یندیناخوشا درد  گفتم داد با

 .دیچیپ

   اقا  کردن تصادف-

 افتاد  دستم از یگوش

  از قبل یول سمتم اومد شد بلند ایناد

 دشیکش یکی بخوره بهم دستش نکهیا

 .دیچیپ اتاق یتو  غشیج یصدا و عقب

 کارم زیم به بودم دوخته چشمامو

  یتو من یول امد یم مشاجره یصدا

  بچمم شیپ برم دیبا بودم  بهت

 رو بودم دهیخر که  یدیجد نیماش  دیکل

  زدم چنگ



 یحت واریه دنید با اوردم باال سرمو

  مهم پسرکم االن کنم تعجب نبود حواسم

 .تنهاست و دهیترس که بود

   گرفت ازم دویکل و شد کمینزد واریه

 برمت  یم من ایب-

 زدم جلو دازشیکش  و زد چنگ دستمو

 ردنیب شرکت در از رونیب دمییدو و

 وسمت گرفت شونمو که بودم جیگ زدم

 میشد  سوارش برد ینیماش

 دن یچ یم اشکام

   باشه باش اروم شه یم خوب-

 دیکش یم ریت  قلبم ختنیر یم اشکام

 ...بچم ایخدا

 ……دارد ادامه



 

 

 



 پسرک تنهای من 

 
 ژانر:ددی لیتل بوی$تریسام 

 

 R.hنویسنده:

 
 دوازده قسمت 

 

 :سعید



  به حالم اتاقی داخل  بردن رو پسرکم

  کنم چکار دونستم نمی بود خراب شدت

  بودم کنده پر مرغ مثل

  بابا برگشتم دستم شدن گرقته حس با

 نشوند صندلی روی کشبد بازومو

 ! شه می خوب باش اروم-

 عمارت  موندین  می اومدین چرا شما-

 اسوده خیال با بده حالت وقتی شد نمی-

 .بمونم

 نشست  کنارم

  اونجا از بیاد بزار هوا به سر ی پسره-

 کنم اش تنبیه چجور  دونم می بیرون

 .....ی بچه

   بود افتضاح حالم زدم چنگ موهامو



  دویید می که قدمهایی صدای شنیدن با

  چهره بهت بود عمادم اوردم باال سرمو

 لباس اون با بودم  اشکش از خیس ی

  شده جذاب خیلی  مشکی شلوار و سفید

 بود

 در  موقع همون ولی رفت در نزدیک

 بلند زور به بیرون اومد ودکتر شد باز

 .  ایستادم وپشتش رفتم شدم

 عماد 

 ورود روش  که دری جز جایی به

 برم کردمخواستم نمی نگاه بود ممنوع

 با مردی و شد باز در که داخلش

  حالمو انگار بیرون اومد سفید  روپوش

 زد  لبخندی  که فهمید



 !شده رفع  خطر خوشبختانه-

 !   شکسته پسرتون  سر تنها

 جای که شده کوفته بدنش ی بقیه

  زد منظم قلبم گرفتم اروم نیست نگرانی

 به یهو که کشیدم اسودگی سر از اهی

  قفل کسی بغل توی و شدم کشیده عقب

   رفت فرو گردنم توی سرش و شدم

  بیرون بغلش از  خواستم تشر و اخم با

 زد  خشکم صداش شنیدن با که بیام

 اینطوری گیره می نفسم گی نمی اخه-

 ریزن می اشکات

  کنم می تنبیه هوامونو به سر پسر خودم

 شد  پر اشک حلقه از دوبارع چشمام

 کرد زمزمه



 ! سعید...س-

  جانم-

   چرخیدم بغلش توی

  واضح دیدم کردم پاک چشمامو سریع

  الی چرا  بو سعیدم  بود خودش بشه

  شده سفید موهاش

  سرش طرف دو اوردم باال دستامو

 گذاشتم 

 کشید تیر قلبم

 اومدی؟..او-

 زد  شیرینی لبخند

 عشقم  معلومه-

  روی لبمو سریع اطراف به توجه بی

  گذاشتم لباش



 . کرد همراهیم و  برد سرم  پشت دستشو

 شیرین طعم و چکیدن می اشکام

 . کردن می شور کمی رو بوسعمون

  بوسید پیشونیمو گرفت فاصله ازم

 گذاشتم شونش  روی سرمو

  کشید طول انقدر ببخشید من بشم فدات-

 اغوشی محکم گرفتم اروم بغلش توی

 گرفتم  رو بود شده دریغ  ازم ماه دو که

 : هیوار

  شونش دور دستمو و ایستادم پارسا کنار

 کردم  حلقه

 رسیدن بهم شد خوب خیلی-

  کردم زمزمه اروم

 داد  تکیه بهم



  اوهوم-

  سعید که اتاقی کردن منتقل رو میثم

 گرفت خصوصی براش

 داشته ارامش اونا  بزاریم بریم ما بهتره-

  باشن

  اوهوم-

  پسرش لبخند  دیدن از بعد سعید پدر

  عمارت بود رفته

 پایین ها پله از کردیم حرکت   پارسا با

  توی شدیم خارج بیمارستان از اومدیم

 محکم یکی که بودین خودمون حال

   زمین افتادن باهم  و پارسا به خورد

  بتوپم برگشتم کردم بلند رو عشقم سریع

 احمق اون به



 وحشت و پر سبز  چشمای دیدن با ولی

  نگامون که ای ساله ۱۸ پسر  ی زده

  خوردم حرفمو کرد می

 به و کرد دراز  دستشو لبخند با پارسا

  گیج پسر شه بلند خواست ازش عربی

  کرد نگاش

  انگلیسی به اینبار  انداخت من به نگاه یه

  بشه  بلند خواست ازش

 کرد نگامون گیج بازم

  زدم می حدس  که عجیبی زبون یه با

 توی گفت چیزی باشه  روسیه برای

  پارسا ودست داشت التماس نگاهش

 گفتن کرد شروع دوباره و روگرفت

   کرد نگاه پشتش به ترس با و چیزی



   دیدن دادبا تکون  بلوندشو رنگ موهای

  امد می سمتمون  که هیکلی مرد تا دو

   کردم اخم

 زد جیغ دیدشون برگشت خودشم وقتی

  شد قایم پارسا پشت و

 جلومون بادیگاردهام ام اشاره با سریع

 .ایستادن

  شکسته پا و دست انگلیسی با پسره یهو

 گفت 

 کمک.....کمک..ک-

  کرد زمزمه اروم

 بدم نجاتش باید  گفت می بهم حسی یه

  لبخند با بود موافق هم پارسا که انگار



  باهاش روسی  به و سمتش برگشت

  زد حرف

   بلده روسی پارسا نبود یادم

 می دردسر توی وگرنه ما به بدینش-

  گفت تشنا غول اون از یکی اوفتین

 پرسیدم اخم با

 چرا؟ -

  ما درگیر باشین داشته دوس نکنم فک-

 بشین

  اینکه با گرفتنشون بادیگاردا ام اشاره با

  به زورشون بازم  کردن زیادی مقاومت

 رسید نمی شون همه

  بغل رو پسر اون پارسا دیدم برگشتم

 رفتم  سمتش ده می ماساژ وپشتشو کرده



 زندگیم؟ گل چیشده-

 گفت غم با پارسا

 بودنش عوضیاخریده فروشن برده-

   کرده فرار

  خواد می دلم  هیوار دارم نگهش

 ! باشم مراقبش

 زدم بهش لبخند

 شین  سوار  برین عزیزم باش-

  اومدن دیدم برگشتم نعره صدای با

  نفر چند اون کمک

  رو خارجی پسرک پارساو دست سریع

 سوارشون ماشین  سمت دوییدم و گرفتم

 .  دادم حرکت  دستور و کردم



 می اونا به نگاه لرز با بلوند مو پسرک

 گفت  می  چیزی لب زیر و کرد

  کشید طالییش موهای  به دستی پارسا

 گفت چیزی و کرد نگامون ترس با که

 داد  جواب  ارامش در پارسا و

 پارسا گه می چی-

 عزیزم لحظه چند-

  با و زد حرف پسرک اون با دوباره بعد

 گذاشت پاهاش روی سرشو زور کمی

  بسته چشماش کم کم تا کرد نوازش و

 شد

 !  جنسیه برده-

 شدم  شکه حرفش با

 چی-



 بردن می داشتن بودتش خریده یکی-

 کرده  فرار که بدن تحویلش

 !!! شت-

 هیوار باشه ما مال شه می..م-

  کرد نگام  تمنا با پارسا

 خواستم دیدنش با منم بخواد و راست

 باشه ما مال

 دادم تکون سرمو

  البته-

 : عماد

  بودیم گرفته میثم برای که اتاقی توی

 سرمو بودم سعید اغوش  توی مبل روی

 کرد می نوازش

 نفسم  ببخشید-



  معذرت داری باره هزارمین سرت فدا-

 اینجایی االن همینکه عزیزم خوای می

 کافیه 

 سمت و میشد بلند عیسر ناله یصدا با

 رفتم  فندقم تخت

 زم؟یعز فندق-

  قطره که کرد باز پلکشو یال جیگ

 اومد  نیی پا الشون از اشکش

 ده ..در..د-

 ارم  یم دکتر االن-

 ارمیب دکتر رونیب دمییدو

  دیسع

 دستمو که بست یم چشماشو داشت

  دمیکش صورتش یرو



 بود نشده من متوجه پرت حواس فندق

 پرت حواس فندق-

 یکم کرد باز زور به چشماشو صدام با

 شد  شتریب اش هیگر شدت و کرد نگام

 ؟؟یمد..م..او یدد-

 من  فداتشم اره-

  دمیبوس  لباشو

 شم  فدات زی نر اشک-

 الم ... د دلد.. یدد-

 شم فدات اد یم دکترت االن-

 بود..گ...تن..م...دل -

 کردم   نوازش اروم موهاشو

 .دیببخش گلکم دی ببخش! من بشم فدات-



 .دمیبوس  لپشو

  عماد گرفتم فاصله ازش در شدن باز با

  ستادیا کنارم نگران

  گذاشتم شونش یرو دستمو

 زم یعز خوبه-

  رهیبگ اروم زدم لب اروم

 .ثمیم ی نهیمعا کرد شروع دکتر

 فاصله ازش شد تموم کارش یوقت

 گرفت 

 باهاشون مدت هی تا هیعاد درد نیا-

  طرف بر قرص خوردن با که هست

 چون مشونیبد ادیز دینبا یول شه یم

  بهش نسبت بدنشون شه یم باعث

 ارهیب ادیاعت



 رونیب رفت دکتر   میداد تکون سرمونو

 گرفت  دستشو عیسر عماد

 ؟ یخوب طونمیش  پسر-

 اومممم .. دلدهههه-

   کرد یم نق نق

   دمیبوس  سرشو

 شه یم خوب ششی ه ریبگ اروم پسرم-

.. هق.. ی....ل یخ. هق... ایدد-

 خوشحالم .

 کردم نگاش لبخند با

 هستم شتونیپ عمر اخر تا گهید-

  اثر دارو بالخره نوازش یکل از بعد

 .دیخواب و کرد



 ؟یشد  خالص یچجور-

  دادم یم جواب دی با بالخره دونستم یم

 اه و نییپا انداختم سرمو سوال نیا به

 دمیکش

 باشه؟  باش اروم لطفا-

 مگه؟ شده یچ ارومم-

 !  برگشته پدرم-

 کرد نگام بهت با حرفم با

 !  که ششیپ یبرگرد ینکرد قبول..ق-

   نییپا انداختم سرمو

 گفتم  یم یچ

 ما.م..چرا..چ  ؟؟ یکرد کاریچ..چ-

 یحت ما میکرد  عوض لمونیفام یحت

 من یخدا...ازشون



 که کنمش بغل خواستم و زدم دور تختو

 گرفت  فاصله ازم

  تونستم ینم وگرنه عمادم بود راه تنها-

 کردن   یم اعدامم برگردم

 کرد  نگام یاشک یچشما با

 کنه ینم  خالف کار گهید بابا-

 ؟؟؟  رفت نیب از شیقبل یکارها-

  و جوون پسر و دختر اونهمه مردن

 برگشتن رفت نی ب از شدنشون بدبخت

 شدنننننن  شاد

  درهم یاخما نگاه و شدم شوکه دادش با

 کردم  ثمیم

  محکم بغلم یتو  شدنش پرت با یول

 دم یچیپ دورش دستامو



 یم نکارویا دینبا بگم تونم ینم..ن-

 چون بود ذره هی  برات دلم چون یکرد

 ... دمیکش ینم گهید تو بدون

 دمش یبوس و  کردم نوازش موهاشو

 شششششش یه نفسم باش اروم-

 !!!!  نفسم دیببخش

   پارسا

 یبرا که یعمارت  در به دنیرس با

  و شد ادیپ واریه میبود دهیخر خودمون

  اروم کرد باز درو و زد دور رو نیماش

  کرد بلندش و برد  پسرک بدن ریز دست

  مثل منه مال یول  باشه یخودخواه دیشا

 !!!! دم ینم دستش از کالره



 متیق به یحت رنشیبگ ازم زارم ینم

 تمیانسان رفتن دست از

  یم میبپرس خودشم از دیبا خب یول

 یکار هر از اول نه ای باشه باما خواد

 !!! کنم جلب اعتمادشو دیبا

  میرفت باال ها پله از

   کردم باز رو کودک اتاق در

 تلیل بود قرار چون داشت یصورت تم

  میریبگ بعدا گرل

  هیا گهواره تخت یرو اروم واریه

   خوابوندش یصورت

  پارسا باشه بوده یخوب دهیا نکنم فک-

!!! 



  انهی داره لیم نمی بب که قدمه نیاول نیا-

 !! واریه میزد حرف باهم رو راه کل

 عشق  دونم یم-

  شد یم داریب که گهواره  یباال گر حس

 . میکرد روشن رو داد یم اخطار

  میزد رونیب اتاق از

 وواردش میرفت خودمون اتاق سمت و

 میشد

 به که ییها وتریکامپ سمت سرعت بع

 نشستم  پشتش و رفتن بود وصل نیدورب

 عشق کن توجه من به کممی بابا یا-

 سایوا کنم یم-

  واریه



  یرو لبامو و  رفتم سمتش لبخند با

 گذاشتم نرمش یموها

 مال بچه اون گه یم دلم ته یزیچ هی-

 ماست

 کرد نگام لبخند با

 ر یبگ ادی یروس برو-

 ! رهیبگ ادی  یفارس دیبا ؟نه یچ-

 !  سختشه بچه-

 که اسونه یلیخ یفارس-

 ست ین یقو ادیز میروس خودمم-

 دیکش رونی ب رو  لشیموبا عیسر

 یکن یم کاریچ-

 یروس هیا حرفه اموزش-



  اوردم گذاشتم  یگوش یرو رو دستم

 نییپا

 .کن نکارویا بعد کنه قبولمون بزار-

 کرد  زونیاو لباشو

 ...با-

 دیچرخ ذوق با میگوش هشدار زنگ با

   توریمان صفحه سمت

 .کردم خاموش هشدارو

 زدم زل صفحه به

 یتو که یتعجب با و نشست جیگ اول

  بعد زد دید اطرافو بود دایهو چشماش

 .بود توش که گهواره به

 رفت  عروسکا سمت و شد بلند اروم

 زد  دست بهشون یاشکار ذوق با



  و نشست نیزم یرو    برداشت یتیک هی

 گفت یزی چ و کرد نازش

 تله یل صد در صد-

  با کردنش یباز و رفتاراش دنید با

 دادم  تکون  سرمو عروسکا

   ششیپ میبر توعه با حق صد در صد-

 کنه یم یباز داره ناز چه نیبب نه-

 !  کنه یباز بزار

  زدم بهش یلبخند

 . زمیعز باش-

 نگاه کردنش یباز به تمام ساعت مین

 میکرد

  زودتر خواد یم دلم پارسا شو بلند-

   میبزن حرف باهاش



 باش-

 م یزد رونیب اتاق از هم با

 پسرک یصدا  و زد در اول پارسا 

  پارسا نگاه گنگ گفت یزیچ که اومد

 کردم 

   لحظه چند گفت-

 اها-

  با پارسا و اومد صداش دوباره بعد

 کردم نگاش پوکر شد وارد لبخند

 اوفففف 

 رمیبگ  ادی زبانشونو برم دیبا

  شدم وارد  سرش پشت منم اروم

  یرو بود نشسته مودب ییطال  مو پسر

 تخت



 نشست کنارش پارسا

  روشون روبه و اوردم یصندل  رفتم منم

 نشستم 

 : پارسا

 یخوب-

 داد تکون سرشو اروم

 ممنونم بله-

  واریه اونم پارساست من اسم-

  ام یوری منم-

 ن ییپا انداخت سرشو

 یم یزندگ هیروس آمممم خب یعال-

 کجاش؟ یکرد

 بود روستا هی...ی-



 خوانوادت خب اها-

 شد  سیخ یان چشماش

 مردن   بودم بچه یوقت ندارم-

   دلت یدون یم  امم متاسفم اوه-

 یبمون شمیپ خواد یم

   گفت و داد تکون سر حواص یب

 اتاقم؟؟؟  نجایا ندارم ییجا-

 زدم لبخند

 شرط  با البته-

 داد تکون  سرشو

 قبوله  باشه یچ هر-

 گرفت گاز لبشو و کرد واریه به ینگاه

 د یچیپ بهم دستاش و



 دمیپرس شک با و اروم

 ی ترس یم ازش-

 نه؟ مگه گم  یم یچ دونه ینم-

 داد تکون سر مقابال  اونم دادم تکون سر

 شماست؟  هیک-

 همسرم-

 چرخوندسمتم شدت به  سرشو

 بچتونه اتاق نیا..یا-

 م یاریب تلیل میخواست یم میندار بچه ما-

 دیپرس  حواس یب

 ! گرل تلیل-

 دمیپرس  طنتیش با

 عیچ  ام اس یدون یم پس-



 و دارم شیگرا چون دیشا خب.خ-

 یزیچ نیهمچ  واسه خواستن یم...

 بفروشنم  بایتقر

 یچ یعنی-

 ...ویاسل یجا اونا بودم تلیل من-

  تر خوشگلش یچشما  و خورد حرفشو

 شد

  االن ای کردم استفاده فرصت از

 چوقتیاهی

 یبمون نجایا یتون یم-

 کرد  نگامون دیام با

 ای یباش تلمونیل  یکن قبول ازاش در-

 !هیروس  اممم.... گردونم برت تونم یم

 کرد نگامون یاشک یچشما با



 ن یکن  ینم که تمیاذ-

 نه  که معلومه-

 کنم؟؟؟ فکر...ف-

 البته-

 شدم  بلند

   واریه میبر-

 ؟؟؟  مذاکره؟ جهینت-

   زد شخندین کع  دادم نشونش کیال

  و ختیر بهم رو یوری یموها شد بلند

 میزد رونیب باهم

 ادامه دارد.... 



 

 

 



 پسرک تنهای من  

 
 ژانر:ددی لیتل بوی$تریسام 

 

  R.hنویسنده: 

 

 قسمت سیزدهم 

 

 : یوری

  بیرون رفتن دوشون هر  کشیدم اهی

  خیلی انداختم نگاه اتاق تادور دور به



  اخر تا اول که من بود خوشگل

  کنم گدایی بشم بدبخت باید برگردمم

  اگه ولی...ولی هستن اینا حداقل اینجا

 چی  کردن سواستفاده ازم

 دیدمشون  تازه من

 .زدم چنگ موهامو

 من؟؟  کنم چکار

  سعید

  خروجش با کرد چک پسرکمو دکتر

  صورتشو و نشست کنارش سریع عماد

 کرد بارون بوسه

 ! نتونن دییی..د-

  ایستادم کنارش

  کرد بغض دیدنم با میثم



 زدم بهش بخشی ارامش لبخند

  عزیزم چیشده-

  عماد ددی دل و من توجولوی دل-

 بود تندت

  عماد ددی دل و من کوچولوی دل)

 (بود تنگت

 بوسیدم لرزونشو لبای

  حواسم نمیرم دیگه.  بابا نفس ببخشید-

  هست بهتون

 کردم  نوازش موهاشو

 کشید کیوتی خمیازه

 اد  می الالم ددی-

 گفت  اروم عماد



 من  گل خب بخواب-

  کم کم و بست اروم چشماشو فندق

  شد عمیق خوابش و خوابید

 رو ها پرده کردم قفلش  و رفتم در سمت

  کشیدم دستشو رفتم عماد سمت کشیدم

  روی اونم و نشستم  مبل روی خودم

  نشوندمش پاهام

 کردم  نوازش موهاشو

 من  بشم فدات-

 لباش و اورد نزدیکم  صورتشو اروم

  ازم گرفت لب و  کوبید لبهام روی رو

 . گرفت فاصله یکم

  داد فشار کمی و رسوند التم به دستشو

   بودیم زده زل هم چشمای توی



  سمت کشیدم و  گرفتم لباسشو ی یقه

  بوسیدم لباشو و خودم

 فرصت از که کرد باز لباشو کمی

 دهنش داخل زبونمو و کردم استفاده

 .فرستادم

  کردم عوض جامونو ان یه توی

 کرد شروع اغواگری و خمار حالت با

 .کردن باز هامو دکمه یکی یکی ناز با

  رو پیراهنم تا روش از شدم بلند از

  برگشتم دراوردم پام از شلوارمم بکنم

 حتی شده لخت کامل   اونم دیدم که

  باکسرمو و نشست اروم کنده باکسرشم

  سرشو زدم چنگ  موهاشو کشید پام از

 اوردم باال



  حسابی نداشتیم رابطه وقته خیلی-

 ام وحشی

 گزید  لبشو

  بودنتم وحشی عاشق من-

 ضربه کردم داگیش و برشگردوندم

 زدم  باسنش روی دست با محکمی

 سگمون توله تا نیاد در صدات پس-

  یکی اون زیر  ددیش نبینه نشه بیدار

  شه می پاره داره ددیش

  داد تر باال باسنشو  و کرد ای ناله

  کمی و کردم خیس  دهنم اب با التمو

  و کردم تنظیم التمو مالیدم سوراخشو

  شدم واردش اروم

   داره درد بود معلوم بود مشت دستاش



 و شدم واردش کامل حرکت یه با

  زدن تلمبه کردم شروع

 کرده پیدا پروستاتشو ضربه دومین با

  لذتشو سر از های ناله حاال و بودم

   کرد می مخفی ساعدش پشت داشت

 روی کشیدم بیرون ازش اخر ضربه با

 اومدم  کمرش

 لباسش روی دیدم  کردم نگاه که التش به

 . اومده بود افتاده زیرش که

 کنم تمیز کمرشو برداشتم لباسمو

  تمیزش دستمال با و بوسیدم موهاشو

   کردم



  انداختم برداشتم کثیفمونو های لباس

 سفید پیراهن دست دو زدم پیام اشغالی

 بوسیدم موهاشو  بیارن مردونه

 بودی  عالی نفسم بخواب-

 زد جونی بی لبخند

 . بریدم می داشتم اومدی که مرسی-

 .زدم بهش لبخندی

  تمیز که شلوارشو اروم خوابید وقتی

  کردم پاش شورتش با بود

  رو لباسها فهمیدم پیامک صدای با

  اوردم

  کردم بازش رفتم در سمت



  اومدم و گرفتم حرف بی رو پلستیک

  مبل دسته روی رو  عماد پیراهن داخل

 .  گذاشتم

 پوشیدم پیراهنمو خودمم

  داده انجام کارارو  که دادم پیام هیوار به

 ؟  نه یا

 : هیوار

 می یاد روسی کلمات داشتم سخت

 کردم  می تکرار مدام. گرفتم

  بیرون اَپ از سریع پارسا ورود با

  اینستا داخل  رفتم اومدم

 سمتم  اومد اومده باال ابروهای با

 اقام؟  کنی می چکار-

 گردم می اینستا هیچی-



  جالبه-

 پرسیدم متعجب

 جالبه؟  چی-

 میکاپ به کردی پیدا  علقه کی از آخه-

   عروس

  یه دیدن با کرد نگاه صفحه به حرفش با

  رو خانم یه داشت که ارتیست میکاپ

 اومدم ازش سریع کرد می ارایش

 بیرون 

   همینجوری-

 بگو   راستشو-

 ...و هیچی-

 اتاق در مخصوص بوق صدای با

  برگشتم یوری



  بود کرده باز درو

  بیرون دویید سریع  پارسا

 پارسا  وایسا-

 کنه  می فرار-

 بابااااا  ای

 ! باهاش نزدی حرف مگه-

 رفت  دویید بهم جواب بدون

 باباااااا  ای

 رفتم گذاشتم کنار رو گوشی شدم بلند

  یوری روی روبه که دیدنش با بیرون

 می حرف باهاش اخم با و بود ایستاده

 شدم که تر نزدیک ولی کردم هوفی زد

  خیسن یوری چشمای دیدم

 کردم  صدا رو پارسا اخم با



 ...چی-

  خودشو یوری که بود نشده تموم حرفم

  بغلم توی کرد پرت

 کشیدمش و گذاشتم باسنش زیر دستمو

 کرد  هق هق و چسبید سفت گردنمو باال

 شده؟  چی زدم لب

 ! اجازه بی بیرون بره خواسته می-

  ببخشش نداره عیب-

  کردم باز درو و رفتم اتاقش سمت

 شدم واردش

 ی محوطه سمت کردم ناز  پشتشو اروم

 و قرمز های  ماشینک و رفتم بازی

  رو محوطه در برداشتم رو صورتی



  ماشینکارو نشستم زمین روی کردم باز

 چیدم

 یوری ... یوری-

   زدم صداش اروم

  به نگاشو اروم کرد  کیوتی ی سکسکه

 داد ماشینکا

 دادم  تکونش و دراوردم ماشین صدای

 قان  قان..بیب...بیب-

  تصادفای  و دادم می حرکتشون

   ساختگی

  ریزش های خنده با و کردن می درست

 . خندیدم می منم



  چی فهمید نمی شد بازی وارد کم کم

 حرف انگار باهم بازی با ولی گم می

   زدیم می

  سرمو چلیک صدای با خندیدیم می و

 که خندون پارسای دیدن با اوردم باال

  بود گرفته ازمون عکس

 کردم نگاش

 کردی  برقرار باهاش ارتباط خوب چه-

 دادم تکون سری

 یول شد یباز ی محوطه وارد اونم

  یتو اومد و کرد بهش پشتشو یوری

 بغلم 

  میداد باال رو ابروهامون



  یا خنده قهره پارسا با االن فسقل نیا

  رونی ب پارسا یبرا یزبون و کردم

 اوردم

   کرد اخم که

 حرف یوری با  شخندین با کرد شروع

 خیس یوری که گفت یچ دونم ینم زدن

  کرد نگاه منو کممی کرد نگاش و نشست

   دمینفهم که گفت  یزیچ من به بعد

 دمیبوس شوی شونیپ

 پسر گفت یچ نکن یبدجنس پارسا-

 خوشگلم 

 کرد یا مستانه ی خنده

  مثل  اونم یباز شهر برمش یم گفتم-

  باشه یبگ  بم توگفت به قهره



 کردم  یاروم ی خنده

 هوم؟ کنه یباز االن یول میر یم باش-

  ترجمه براش حرفمو و داد تکون یسر

  با و کرد بوس  لپمو ذوق با اونم کرد

 نیماش هی و گرفت گاز لبشو خجالت

 کرد بهمون پشتشو برداشت

 ناز یکوچولو بود زده بهتم

 خوامممم  یم منم-

 دم یخند که کرد نق نق پارسا

 گرفتم  زهیجا من که فعل -

  یکی کدوممون هر  خنده با و میشد بلند

 میدیبوس  دشویوسف نرم یلپا از

   دونه ناز-



 خجالت  شتریب تا  میزد رونیب اتاق از

 نکشه 

 ارباب-

 برگشتم خدمه یصدا با

 بردشونو گن یم اومدن حارب خیش-

 نیبد

 برده؟نکنه  حارب؟

 کردم نگاه یوری به 

   کردم اخم

 پارسا -

 بله-

  دردسر یتو  بگو عمو بزن زنگ-

 عمارت از ریبگ رو یوری بعد میافتاد

 برگرد شب رونیب برو



 رم ینم تو بدون-

 ساده انکار هی بشه میز یچ ستین قرار-

 کنه یم حلش موقع اون تا عمو بعد و

  باش خودت مراقب باشه.ب-

 زد عمو زنگ و دراورد شوی گوش عیسر

 ها پله از و دمیکش قیعم تفس دوتا منم

 رفتم نییپا

 پارسا 

  گفت عمو که  تمتس از بعد عیسر

 یوری اتاق وارد  رسونه یم خودشو

 شدم

 نجایا بدو زمیعز یوری-

  تند تند دمیکش رونیب  درست لباس عیسر

 گردم تنش مخالفتش به توجه بدکن



   اَه میر یم کجا اد ینم خوشم... نکن-

 میبر قراره ساعت  هی زمیعز یوری-

 یگرد شهر

 دیپرس مظلوم

   اد یم اونم-

 کردم  پاش کفششو

 ه؟یک اون-

 واریه...ه-

  نه-

  و رفتسم اتاق از رونیب گرفتم دستشو

  رفتم عمارت یپشت قسمت سمت

  اصا ادیب شه ینم-



  دستمو عیسر خیش  یگاردهایباد دنید با

  وارید پشت و گذاشتم یوری دهن رو

 شوم میقا

 کوش؟ عمو پس یلعنت

  و نفوذ پر خیش نیا پس از میتون ینم 

 مییایب بر یموذ

 ریز دنید با اطراف و چرخوندم سرمو

   برگشتم و راه و  زدم یشخندین نیزم

 بود دهیترس یلیخ. بود دهیترس یوری

 از کردم بازش  و شدم نیرزمیز وارد

 کردم روشن لمویموبا نور

 دیچسب پام به عیسر  یوری

 شه  یم تمام االن-



  در و میشد تو در تو اتاق تا چند وارد

 میشد یاتاق وارد اخر

  یتو رو یوری  و نشستم وارید گوشه

 نشوندم بغلم

 دمیبوس  مواجشو یموها یرو

 نترس  بشم فدات من-

 کو؟  واریه  بابا میینجایا چرا..چ-

  به نکهیا از بود  یا گهید موقع هر

  یول  مردم یم ذوق از گفته بابا واریه

 لبشو بود دهی ترس بچم شد ینم االن

 گذاشتم شونم  یرو سرشو دنیبوس

 ... یم تموم زمیعز بخواب-

 !  نیبگرد رو جا همه-

  رونیب از یکس ادیفر با



 زد  چنگ بهم زده وحشت یوری

 .شد تموم شششش یه-

   کردم باز عیسر راهنمویپ

 بردم پلمین سمت  به یوی سر

 نترس  بزن کیم-

  سرشو نذاشتم که کنه مخالفت خواست

 .چسبوندم نمیس به

  کم کم یول زدن مک کرد شروع اروم

 .زد یم کیم  تند تند و گرفت شدت

 کردمیم نوازشش منم

  نفس رفتنشون و دنییدو یصدا با

   دمیکش یا اسوده

 داشت یوری بلخره اومد عمو پس

  داشت شد یم کم زدنش کیم شدت



  زیر یها تکون لبخند با برد یم خوابش

 .  افتاد هم یرو چشماش که دادمش

 من  قند بخواب-

  و شدم بلند رفتن شدم مطمئن یوقت

 کمی بغلم یتو یوری رفتم ها پله سمت

 لبخند با دیخواب دوبازه بعد خورد وول

  دمیبوس نازشو یموها

 وارد راه همون از و شدم عمارت وارد

  شدم اتاقش

 و فشیلط یصورت گهواره یتو اروم

 .خوابوندمش ستاره طرح با یپتو

 

 ایناد



  رو  عروسک از شده  چیپ کادو ی جعبه

 فروشنده  از تشکر از بعد و برداشتم

 زدم رونیب مغاره از

 بعد ترسوندن حد در گفتم احمق کهیمرت

 در دلش از دیبا ترکونده رو بچه زده

 ارمیب

 و شدم یعصبان روز اون چند هر

 دادم  یم اب رو بند داشتم

 . شکسته ثمیم سر تنها نهیا شانسم

  حساب پولو مارستانیب به دنیرس با

 یورود سمت شدم خارج و کردم

 رفتم  مارستانیب



  لبخند اتاقه کدوم  دمیفهم جو  و پرس با

 وارد زدم در به تقه تا دو و زدم یقشنگ

 شدم

  عماد و بود نشسته  تخت یرو ثمیم

   داد یم  کمپوت بهش داشت

 شدم وارد

 جان عماد سلم یوتیک سلم-

 کرد  نگام اخم با عماد

 دم یگز یلوند با لبمو

 قد و کلیه خوش مرد  دست ناگهان یول

 و نشست عماد ی شونه یرو یبلند

 د یبوس  سرشو

 !! عشقم یکن  ینم یمعرف-

 ؟؟؟؟؟ یچ 



 کنه  یم که یدیسع دیسع همه نیا پس

  در رو تنگا یادا  من واسه فقط ؟یچ

 اره  یم

 زد شخندین عماد یول

 و شرکت یقبل  یمنش)( ایناد البته-

 شونمیا و اسد دوست

 رد اشاره مرد به

 من  عشق دیسع-

 هم یتو اخمامو کردم نگاش بهت با

 دمیکش

 دادم  ثمیم به رو کادو

 باشم زده  یسر خواستم-

 کردم  گرد عقب

 !!!!  ییییییییلعنت



 دادم رو خونه ادرس و گرفتم نیماش

  خورد یم خونمو خون

 !  ییییییلعنت چرا

  چشمام بودم مطمئن و باال بود زده سادم

 قرمزن

  ادهیپ کردم حساب  خونه به دنیرس با

  شد شمبازین فرهان  دنید با یول شدم

  خودم کردن یخال برا جنده هی کنم فک

 سمتم اومد  دنمید با کردم دایپ

 داشت تن به یا کهنه یلباسا

   بهم نینداد شناسنامه )(خانم سلم-

  دارم کار یکل برم نیبد

 کوچولو  سگ! اخماشو

 داخل ایب-



 داد  قورت دهنشو اب

   نشیاریب شه  یم امیب تونم ینم نه-

  دمیکش دندونم یرو زبونمو

 دستم که رمیبگ چنگ  موهاشو خواستم

   شد قفل یکس  بزرگ یدستا یتو

  اسد دنید با یول برگشتم تیعصبان با

 کردم  تهجب

 خاله  دختر اریب  شو شناسنامه برو-

 نسبتمونو اد یم  بدم دونه یم یعوض

 !!!بگه

  یعصب یعنی گفت یم نطوریا وقت هر

  بود یجد و

 دستش از دمیکش دستمو

 ی اوک-



 فرهان

  از کردم تشکر گرفتم که مو شناسنامه

 اسد

 کرد  صدام اخر لحظه یول

 بله-

   یکار دنبال هنوز-

 زدم  یمعذب لبخند

 بله-

 باش شرکت ۹ راس فردا خوبه-

 

 ادامه دارد... 



 

 



 من پسرک تنهای

 
 ژانر:ددی لیتل بوی$تریسام 

 

 )ریحانه(  R.hنویسنده:

 

 دیسع

  که عماد هراسون  یچشما نگاه لبخند با

  که ییصدا پر دستگاه نگاه ینگران با

 بتونه تا شد یم دهیکش فندق دست یرو

  کردم ببره رو گچ



 گرفتم دستم یتو عشقمو یبازو

 شششش یه باش اروم-

 فاصله پسرم از شد تموم مرد کار یوقت

  ناز سرشو و رفتم کنارش عیسر گرفت

 !!  بود کرده بغض پسرکم کردم

 ! پسرم بغلم ایب-

 بلندش و گذاشتم باسنش ریز دستمو

 کردم 

 : یوری

  اتاق همون یتو شدم داریب یوقت

  بودم رنگ یصورت

  با زدم دید اطرافو جام  یتو نشستم اروم

  دمیمال چشمامو مشتام



  دنید با دمیپر جام یتو در شدن باز با

 زدم  بهش یلبخند پارسا

 و فهممیم زبونشو من بفهمه اگه یعنی

 کنن؟ یم رونمیب کردم تظاهر

 !! نکنم فک

  دیبوس موهامو

 خوب پسر ریبخ صبح-

 زدم بهش یلبخند

 ر یبخ شمام صبح-

 دی کش محکم گوشمو هوی

 ییییا-

 نبود کم یزیچ هی-

 یدد دیببخش-



 داد ماساژ اروم کرد ول گوشمو

 قندک  نیافر-

 کرد  بلندم اروم

 پشت پنجره سمت منم رفت کشو سمت

  بود یبزرگ باغ خونه نیا

 بود قشنگ واقعا

  شونم یرو دستش گرفتن قرار با

 کردم نگاه بهش ذوق  با سمتش برگشتم

 باغه؟؟؟؟؟  نیا میبر-

 کنم عوض لباستو قبلش یول البته-

  باش-

  کمد سمت د یکش ک گرفت دستمو

 بود یتیک پر که یصورت



 یرو وتیک ی ها برچسب به نگاهم

 د یپرس دید رو وارید

 یدار دوس یکارتون  تیشخص چه-

  یهوم؟فوتبال بدن رییتغ اتاقو بگم برات

 هومم؟ تن بن مثل  ای نی؟ماشیدار دوس

 کردم روشنش ی چشما نگاه سوالش با

 در لونینا از یرنگ یاب یها لباس که

 اورد

 کنه  یم ارومم دارم دوس نویهم-

 بهم لبخند و کرد نگام متعجب حرفم با

 زد

 باشه -



 و کند شلوارمو و دیکش جلو منو

 داشت نگه پام یجلو  رو دیجد شلوارک

  خجالت با

  شرتیت هی با لباسمو بعدم کردم تن

  هی بعدم کرد عوض شورتک همرنگ

 گذاشت سرم یرو کپ کله

   خوب  پسر میبر-

 اطرافو رونیب سمت دیکش گرفت دستمو

 اش جذبه از نمیبب وارویه دیشا زدم دید

 خوبه  خشنه اصا اد یم خوشم

 پسرم؟ یهست یچ دنبال-

 دومم  یدد....ویه..ه-

  دیخند اروم حرفم با

   اد یم بشه تموم داره کار اتاق یتو-



  کینزد با باغ سمت برد گرفت دستمو

 میبدو خواستم ذوق با شیورود به شدن

   داشت نگهم که

 نه؟ مگه  یهست خودت مراقب-

 برم؟؟؟خواهش؟؟؟؟  اوهوم-

 دیخند اروم

 برو -

 دن ییدو کردم شروع یتند

  دییدو سرم پشت خنده با هم یدد

 اخخخخخ -

 برگشتم ناله یصدا با

 بود کرده ریگ یا  چاله یتو پاش پارسا

 کرد  یم ناله داشت و



 ی د...د-

  نشستم کنارش و سمتش دمییدو یتند

 ؟ یخوب..خ-

 کرد ناله

  برو..ب...ییا ادیز..یز نه-

 ییی ا..وارویه

  باشه..ب-

 شد  پر چشمام

 شدم واردش و  عمادت سمت دمییدو

 زده زل بودن برگشته متعجب خدمتکارا

   بهم بودن

  اتاق یتو دمییدو  بهشون توجه یب یول

 بلکل و کردم باز شتاب با درو و

  نفهمن خودم با بستم عهد کردم فراموش



  کمک هق هق با فقط بلدم زبونشونو

 ازش  خواستم

 نیزم خورده پارسا..پ ااایب روخدا.تو-

 کن  کمک هق..

 هی یتو و اومد سمتم شد  بلند تعجب با

 سمت سرعت به و کرد بلندم حرکت

 دمیچسب  گردنشو بغض  با رفت یخروج

 کردم ازاد اشکامو و

 شدم وابسته بهشون یک من

 گذاشتتم  نیزم یرو  پرسا به دنیرس با

 ؟؟ یخوب زمیعز-

  دی پرس ینگران با واریه

 خوب فقط کردم گندش زمیعز اره-

  خوبم



 د یبوس  سرشو

  بود شده کبود کمی فقط-

  با پارسا و دیکش یاسودگ سر از یهوف

   کرد  بغلم دنمید

  یاورد کمک  یرفت قندکم یمرس-

  فرو نشیس یتو  سرمو زده خجالت

 بردم

 ....و بود دهیترس یلیخ اه-

  با پارسا هم من هم کرد قطع هوحرفشوی

 کرد نگام اخم با هی میکرد نگاش تعجب

 گذاشت چونم ری ز دستشو

 یخوب عاقبت ها یدد به گفتن دروغ-

 ندارع؟ 

 گفتم و  کردم نگاش متعجب



 ها؟؟؟ -

 خنگول -

 کردم  اخم

 ستم ین-

   گفت گوشم ریز  پارسا هوی

 هوم؟؟؟؟  مارو زبون یستین بلد که-

 دادم  فرو ترس از دهنمو اب

 .دیببخش..ب-

 خوانم ینم گهی د حتما شد پر چشمام

 نگاه جیگ شونبمیپ شدن دهیبوس با یول

 گفت واریه به خطاب که کردم پارسا

 رهیگ یم ادی بشه هیتنب یوقت!  شیدد-

 



  پاهاش یرو شکم به حرکت هی با هوی

 .خوابدندتم

 شد؟؟؟؟؟؟ یچ..چ-

 دیخند مردونه واریه

 ؟یوتیک یخورد اسپنک تاحاال-

 سرمو فقط نشه یجار اشکم دمیگز لبمو

 نه  دادم تکون

 خوردم ادیز کتک لهیطو اون  یتو من

 !!  نه اسپنک یول

  نییپا به شلوارم شدن دهیکش حس با

 زدم  یهق

 نهههه یب یم یکی-

 کرد نوازش سرمو  پارسا



  نباش نگران هست حواسشون ها یدد-

 پسرکم

   شدم اروم ناخوداگاه

 اوله بار چون زنم یم تا ۵-

  نسبتا ضربه که واریه به دادم حواسمو

 خواستم خورد باسنم چپ لپ به یمحکم

   نشست دهنم یرو  پارسا دست بزنم غیج

 بشمر فقط-

  لذت از یا ناله زد که رو یبعد ضربه

 کردم 

 دو-

 ی بعد

 سه-

 محکمتر



 چهارر ..چ-

 ارومتر 

 پنج-

  داشتم دوسش بود یبیعج حس

  نشوندنم و دنیکش باال شلوارنو

  من ناز پسر-

  تکون تکون بغلش یتو منو شدن بلند

 دمیخواب و شر گرم چشمام تا داد

 نم یریش  پسر-

 :ثمیم

 زدم یچرخ جام یتو و کردم یهوف

 رونیب رفتن ها  یدد چرااااا اخه چرا

  شکلت ادیز چون حبسم اتاق یتو من

  بود خوشمزززه خب خوردم



 خوشمزززززززه 

  اوفتاد راه دهنم اب طعمشون به فکر با

 که بودم خوشمزه یشکلتا فکر یتو

  رو یزیچ شکستن و اوفتادن یصدا

  دمیشن

 !!  ستشششین خونه یکس یول..یول

 شدن نییپا باال دمیگز ترس از لبمو

  نگاه اطراف به نشستم خیس رهیدستگ

  تازه که یکمد سمت یتند و کردم

 شدم میقا توش  و دمییدو میبود دهیخر

 شد یم باز درش هی که بود یجور کمد

  کیتار شد ینم باز در که سمت نیا و

 بود



  و انداختم خودم یرو لباس تا چند 

  پوشکم یتو استرس از دمیگز انگشتمو

  ینیه در شکستن  یصدا با کردم شیج

 شد  سیخ چشمام و دمیکش

 باشه  خونه یتو دیبا نیکن داشیپ-

 من که منظورش دیچک  اشکم ترس از

 نه؟؟؟؟؟  ستین

  سفت دهنم یرو دستمو و زدم یهق

   کردم

   نیبب کمدم اون یتو-

 خودم یتو شتریب  ییدرکشو شدم باز با

 رگاال شدن دهیکش دنیشن با شدم جمع

 گرفت  شدت اشکام  شد شتریب ترسم

  زد  عربده یکی هوی یول



  ستین ممممیبر-

  و کرد گرد عقب و شد متوقف مرد

  یهوف یورود در یصدا با  رفت

 باز که رونیب امیب خواستم دمیکش

  دمیشن و اب ختنیر انگار و پا یصدا

 بجنبببببب -

 چشمممم-

  یعنی دادم قورت ترس با دهنمو اب

 ؟؟؟! کنه یم شیج داره

 الیخ با در شدن بسته و رفتنشون با

 دمیکش سرک و رونیب اومدم راحت

  وحشت یسوختگ یبو حس با یول

   کردم



 بلند ترس با اد ی م شیات یبو چرا..چ

  با کردم بازش و رفتم در سمت و شدم

  ین شیات یتو داشت که خونه هال دنید

 اومد بند زبونم سوخت

 ؟؟؟  االننن کنم چکار..چ

  فاصله و کردم سرفه دودش استشمام با

 .  گرفتم

 یرو میگوش دنی د با نگاهموچرخوندم

  بهش شیات هنوز که وارید کنار زیم

 عقب و برشداشتم و دمییدو بود دهینرس

  حموم  سمت کردم گرد

  عماد یدد ای دیسع  یدد به کردم یسع و

  بزنم زنگ

   دیچک  یم اشکم ترس از



 !!!  ترسم یم من بردار ییبابا

 بابا یصدا بلخره که کردم  یم هق هق

 د یچیپ گوشم یتو دیسع

 دهیرس تلفن به چطور طونیش پسرک-

 ؟؟؟ 

 زدم  یهق

 ییییییدد-

 دیترس  انگار

 شده؟ یجانم؟چ-

 شهههههیات خونه..هق...شهیات یدد-

  ایب توروخداا یدد... هق...گرمههه هق..

 د ییییوییییییدددد.. باش اروم..ا-

 زد  صدا رو یکس انگار یدد



 !!! یلعنت خبره چه من خونه-

 ؟؟  شدهیچ-

   جا همه از خبر یب  عماد یدد  یصدا با

  با چرخوندم سرمو گرفت شدت میگر

 غیج دنیرس اتاق به که ها شعله دنید

 دم یکش یبلند

 قهید ۵ باش اروم ییبابا ام یم دارم-

  باش اروم!!!  بابا عشق اونجام گهید

 زمیعز

 هق ... اتاقم ییییددد اتاقم یدد-

  زمیعز ام یم دارم باش اروم باشه..ب-

 قشنگم  ام یم دارم

  دنید با کردم کز حموم  گوشه ترس از

  برشداشتم حموم اریس  ریش



 شه یم باعث بدتر اب نکهیادای با یول

  زدم هق بشه تر ور شعله

  ستادمیا عیسر اتاقم پنجره ادی با یول

  پوست و بود داغ شیات  سمتش دمییدو

 با و شدم رد یول سوزاند یم دستمو

  باز یول دمیروکش رهیدستگ وجودم تمام

 نشد

 دیسع

  خونه  یسوز شیات خبر دنیشن عمادبا

 اومد ینم بند اشکاش

 اما بزنه حرف ثمیم با خواست یم

 !!! بود شده قطع یگوش



  نگران ور هی از بودم قلبش نگران 

 اتش میبود زده  زنگ دمیترس پسر

  برسونه  خودشو ینشان

  ادم یکل  دمید محله به دنیرس محض به

  کنن یم یسع نشانها  واتش شده جمع

 ادیز یلیخ هاش  شعله کنن محار شویات

  بود

 ؟؟  کجاست پسرم

 دار نگهش خودت خدا ای-

 شدنش ادهیپ و عماد بغض پر یصدا با

 شدم  ادهیپ منم

 رفت ها نشان اتش سمت

 کو؟ اقاپسرم پسرم..پ ا..اق-

 برگشت تعجب با نشان مرداتش



 داخله؟؟ یکس-

 زدم  داد و شدم یعصب

 داخله  اون پسرم کهیمرت اره-

 کرد خونه نگاه متعجب مرد

 متاسفم کرد یکار گهید شه ینم-

  من یول افتاد زانوهاش یرو عماد

  قفل راه نیب که خونه سمت دمییدو

 شدم ییدستا

 بچم!!!! نیکن ولم!!!!!  ااایلعنت نیکن ولم-

  داخلههههه اون نیکن  ولممم!!!!!  داخله

  وللمم!!!!  دهیترس نننیکن ولممم!!!!! 

 نیکن

   افتادم نیزم یرو

 تنهاست  پسرکم-



 دم ینفهم یزیچ گهید  کم کم

 

  اشنابودم نا یجا هی کردم باز چشماموکه

  و زرق پر اتاق نگاه جیگ نشستم اروم

 ! اشناست چقدر کردم برق

  پدره عمارت ی اتاقا از یکی نیا اها

 شده؟؟؟؟؟ یچ یول

 خیس ثمیم ادی  با یول کردم فک کمی

  ستادمیا

 توبود اون عشقم من یخدا..خ

 در که برم در  سمت خواستم ترس با

 شد وارد یمشک  لباس با پدر و شد باز

 زد یا خسته لبخند دنمید با

   پسرم یشد داریب-



 کوش؟  فندوقم..ف.. ثمیم..م بابا..ب-

 کو؟  عمادم..ع

 یهمچ بگه که بود  التماس صدام یتو

 کرد  بغلم و اومد سمتم بود خواب هی

.... و دهی خواب فقط خوبه عماد-

  زمیعز متاسفم.....ثمیم

 یچشم ریز نگاه و افتادم زانوهام یرو

 دمیند رو ستون  کنار مجسمه به بابا

   عماد

 یرو پتو اومد یم سرهم پشت اشکام

 پسر دادم یم فشار دهنم یرو

 دل زیعز نبود گهید طونمیش یکوچولو

  مهم دیکش یم  ریت قلبم نبود گهید من

 . نبود



 شد باز که در یحت  زدم زار دل ته از

 بغل یتو رفتن فرو با نشدم متوقف

  زار تر بلند دیسع  احساس و یا مردونه

 زدم

   ؟؟فداتشم؟؟ جانم-

 فندوقممممم ..ف-

  تنهامون پسرک یبرا میزد زار باهم 

!!!! 

 

 ....  بعد دوهفته

 بود توش پسرم  جسم که یسنگ قبر به

 نشستم  کنارش اروم کردم نگاه

 ؟ ! خوبه حالت عسلم نیریش... فندوقم-



  یقهر یدد با طونکیش که؟ یدینترس

   ید ینم جواب

  شه یم سرد هوا داره ستین که سردت

  یبخور  سرما ترسم ین

 دیجوش اشکام کم کم

 شو  بلند زمیعز-

 گرفته هیگر از که دیسع مردونه یصدا

 .بشم بلند کرد وادارم بود

 شم  فدات میبر-

  گذاشتم شونش  یرو سرمو

  عمارت به ورودمون محض به

 عمو شیپ میبر گفتن

 ! بود زشت یول نداشتم حال



 در به تقه دو اروم شدم دیسع همراه پس

 میزد

  داخل نییایب-

 !!!  نینیبش-

  چند نیا قلبم نشستم یصندل یرو ارون

 یموها اورد یم در یباز ادیز وقت

 هر حال بود شده  دیسف تارش چند دیسع

  بود زار دو

 . نشست رومون  روبه غرور با عمو

 متاسفم یزیچ هر از اول-

 نم دوباره چشمام نییپا انداختم سرمو

 !!  گرفت

 

 ی بکش و مانستر یتونست بلخره-



 داد تکون سر دیسع

 پدر  دونم یم-

  بود زده  شی ات تونو خونه اون-

 اوردم باال شتاب با سرمو

 !!  هم یتو رفت شدت به اخماش دیسع

 گرفت  درد  قلبم منم

 فمونیضع نطوریا خواست یم اون-

 شیپ انقدر ببره نی ب از رو ما بعد و کنه

 من خونه یتو یحت  که بود کرده رفت

  بود گذاشته کار نیدورب هم

  نایا  چه من به دمیکش یاه

 ! گردونه ینم  بر و پسرم

 و خونه زدن شیات قصد به یوقت-

  رفتم اونجا هم من رفتن تلتونیل



 .میاورد باال شدت  به سرمونو

 نقص یب یساز صحنه کردم کمک-

   رو پسرتون و باشه

 زد یبیعج لبخند

 دمشیکش  رونیب شیات از-

 شد نیغمگ چهرش

  زندس یول رید یکم چند هر -

 شد بلند اخم با دیسع

 نیشد باعث چرا پدر نینگفت بهم چرا-

 کو؟؟؟؟  ؟بچم میبشکن

  ینم  ادی دادمش ی م بهت کار اول اگه-

  ادی یکن محافظت  هات داشته از یگرفت

 و یکن نبرد غم با چطور یگرفت ینم

 ؟؟ یبش برنده



 شد بلند

 شش یپ برتتون یم درع یجلو نیماش-

 بودم  بهت یتو  رونیب زد اتاق از

 اس؟ زنده..ز فندوقم....ف.. دیسع...س-

  اشک از پر چشماش یول زد یلبخند

 بود

 ششیپ میبر ایب نفسم اره-

 م یبر  گرفتم دستشو و داد تکون سرمو

 

 ادامه دارد.... 



 

 



 

 پسرک تنهای من 

 

 قسمت اخر

 
 سعید

 کوچیک عمارت یه جلوی ماشین

 شدیم  پیاده عجله  با ایستاد شهر بیرون

   گفت در  کردن باز حین بادیگارد

 قربان  اول اتاق-



 می اشکاش عماد  دادم تکون سری

 اتاق در سمت  من از تر تند و چکید

  رفت

  جلوی کرد باز حرکت یه توی درشو

 بود  زده خشکش در

 رسوندم کنارش به خودمو

 ! بود خودش

 ! بود پسرکمون

  توی دستش بود نشسته تخت روی فندقم

  نگاه بیرون به پنجره از داشت بود باند

 .  کرد می

 فندق ..ف-

 زد صداش اروم عماد



  سریع ولی برگشت  تعجب با اروم

  و برگشت و گذاشت لپش روی دستشو

 .زد هق

  از طبعیت به عمادم شدم نزدیکش اروم

  بود پایین سرش جلو اومد من

 نشست  کنارش عماد ایستادیم جلوش

 اومدن   باباها ببین بشم فدات-

 ....ی.....بر...ب..ب-

   بزنه حرف خوب تونه نمی چرا..چ

 و...بر..ب-

 ریخت می سفیدش  لپای روی اشکاش

 زدم  زانو پاش جلوی

  بیبی  ببین رو بابا-

  میشد  خورد داشت اعصابم



 اورد باال چشماشو اروم

 بود  افتاده  اب ایش قهوه چشمای

 .بوسیدم پیشونیشو کشیدم باال خودمو

  ببخش رو بابا ببخشید من برم قربونت-

 ! دونستن نمی باباها نیامد زودتر که

   دوریت توی میمردن داشتن

  روی از و بود پیچی باند که دستش 

  ولی اورد موهام سمت برداشت لپش

  دیدم لپشو روی سوختگی دیدم من

 کرد  نوازش موهامو اروم

 ده..ش...ش..ید...سف...س...س-

 سریع دید لپش به خیرمو نگاه وقتی

 زد هق و گذاشت لپش روی دستشو



 توی کرد بلندش حرکت یه توی عماد 

 .کرد درازش بغلش

  بوسید گرفت دستش توی سالمشو دست

 که پیچیش باند دست روی دستشو اروم

   برشداشت و گذاشت بود زخمش روی

  زد لبخند تلخیش عین در

   نشستم کنارشون و کشیدم باال خودمو

  می دلت فندق کنی می قایم خودتو چرا-

  داشتن مدت  اینهمه که ها ددی اد

 دیدنت از رو دوریت توی میمردن

 عسلم  قند کنی محروم

 شدم.. ش...زش..ز-

  گفت چی بفهمیم کردیم فکر کمی

 گفت  اخپ با ولیعماد



 شده زشت من  شیرین پسر گفته کی-

   بزنمش

 گفته کی هر قشنگه هم خیلی من پسر

 بدی محلش نباید تو کرده حسودی

 .زیاده حسود

  کرد گریه دل ته از و زد هقی

 می نوازشش ارامش با عماد منو ولی

 میزدیم بوسه بدنشو جای جای و کردیم

  گفتم جو کردن عوض برای

 خوابش وقت  مونو نینی کن نگاش-

 گذشته

  روی کردیم درازش کرد نگام لبخند با 

  خوابیدیم وکنارش تخت



  خودش به میثمو کند بلیزشو عماد

  توی نیپلشو سریع اونم کرد نزدیک

  زد مک و گرفت دهنش

  اش صدقه قربون کرد شروع عمادم

 رفتن

 .  برد خوابش و شد بسته چشماش کم کم

 کرد بغلش محکم خوابیدو کنارش عمادم

 !!  بگیرنش ازش بخوان انگار

  خوشخال خیلی هم بود عجیب حسم

 و عصبی احوالش و حال از هم بودم

  ناراحت

   شدم بلند

 بتونم بده توضیح بم وضعیتو باید یکی

 . کنم روکنترل اوضاع



  زدم بیرون اتاق از

 ! پدر از بهتر کی

  بش زدن زنگ کشید طول کمی

 کردم  می پیدا خلوت جای باید اول

 چیشده؟  پسرم سالم-

 اومده سرش بالیی چه-

 کرد  هوفی

 .. دی کمی که گفتم-

 !!! بابا چیشده بگی فقط شه می-

 صورتش از کمی پوست دیدی احتماال-

  سوخته دستاشم  از یکی روی سوخته

 ...و



 هضمش بود زیادی کرد سکوت کمی

 .بود زیادی برام

 !  بابا چی دیگه! و-

  بزنه حرف تونه نمی خوب تری از-

  ارامش با شه  می درست گفت دکتر

  حرفا این و داشتن

 کشیدم  اهی

 خودم  عمارت میبرمش-

  من عمارت توی زدیم ماحرف ولی-

 ..زن

 مال پدر بود کاریت پنهان از قبل مال-

 !!! قبلشش

 کردم  قطع تلفنو

 پسرکم  دیده  اسیب روح با کنم چه



 میثم

  کم کم و خوردم وول جام توی 

  کردم باز چشمامو

   خندیدم اروم خودم اتاق دیدن با

 ! بود خواب همش پس

 روی نشده داغون صورتم هنوز پس

 پوشک کردم نگاه خودم  به نشستم تختم

 دستم  دیدن با بود تنم سرهمی و بودم

 گرفت  بغضم

 !! داشت باند

 پوست همون کردم لمس صورتمو اروم

 بد و چندش

   زدم هقی 

  نبود خواب



 سوخته  واقعا ارزوهام خونه

  با کردم در سمت  سرمو در شدن باز با

  پنهون صورتمو سریع عماد ددی دیدن

 کردم 

 غذا نتونن بشه بد حالشون  خواد نمی دلم

   بخورن

 بابا نفس  بخیر صبح سالم-

 روی که دستم داد پایین رو نرده

 گرفت و بود صورتم

 !  فندق اوکی داره تنبیه بعدی ی دفعه-

 اورد پایین دستمو اروم

 هوم-

 گفتم  اروم

 ش..با..ب-



 افریین-

 پایین  انداختم سرمو

 هوم؟؟  پایینه چرا سرت-

  لرزید بغض از لبم

  هم سعید ددی  فهمیدم در صدای با

 اومدم 

 ؟! کردین خلوت  پسر و پدر-

 خندید  عماد ددی

 بسوزه دلت اره-

 !  نامردا آی-

  کرد نوازش موهامو سعید ددی

 بوسید لبمو شد خم

  رفت در خستگیم اوخیش-



 خندیدم اروم

 کرد  چکم و خوابوندم ددی

 ؟   چرا نکردی جیش-

 بود ترسناک اخماش

 تم ..ت..ش...ا..ند..ن-

 شه تموم حرقم تا کردن می صبر اینکه

 اینکه از ولی  کشیدم می خجالت

  خوشحال بردم نمی سر  حوصلشونو

 بودم

  به بزنم پمادتو بیا کیوتک خوب خیلو-

 کن بازی عروسکات با بعد دستت

  سینم به دستمو ترسیده حرفش با

   کردم کاورش سالمم دست با و چسبوندم

 ع...ن...ن-



 !  فندق-

 زد  صدام اروم عماد ددی

 د ...ا.. خخ.خ..ی..م.نن..ن-

 !  کنه خوبش ددی بده دلم عزیز-

 شکست  بغضم حرفش با

 ه...ش...ن...وب...خ-

 دردونم عزیز-

 ولی کنم نگاش تا کرد صدام عماد ددی

   کردم گریه  بیشتر ندادم مهل

  نوازشم و بغلش توی کرد بلندم ددی

 بوسیدم و کرد

 زندگیم جانم عمرم جانم-

  دیسع



  پرت حواسش یوقت شد یم  اروم کم کم

  و گرفتم دستشو شد عماد یها حرف

  بازش اروم باند کردن باز کردم شروع

  بزرگ نسبتا یسوختگ دنید با کردم

 پمادو اروم شد مچاله قلبم دستش پشت

 .  دمیمال  دستش به لطافت با

 داد  فشار دستش یتو دستمو

  بابا عسل شه یم خوب شششش یه-

 !  باش اروم

 نو باند با کردم چربش کامل که بعد

 . بستمش

 .زدم بوسه روش

 خودشو عماد بغل یتو که کردم نگاهش

   بود کرده جمع



 :  یوری

 جمع خودم یتو  سرما از که نطوریهم

  اتفاقات به کرد پرواز ذهنم شدم یم

  صبح

 اد یب ادمی به کامل گذاشتم بستم چشمامو

 بک فلش

  اومدم رونیب پارسا یدد با اتاق از

 !  اقا-

 به منم ستادیا یدد  خدمتکار یصدا با

 ستادمیا ازش تیطبع

 کار شما با گن یم  اومدن یجوان خانم-

  دارن

 ام  یم منم منینش بفرسش-

 گفت  بهم خدمتکار رفتن با



 امیب تا پسرم اتاقت برو-

 هم  یتو دمیکش اخمامو

 میکن یسوار  اسب بود قرار-

  اسب ام یم کنمیم تموم زود کارمو-

 خوبه؟؟  میکن یسوار

 باال اوردم کموی کوچ انگشت دیترد با

 ؟؟ قوللل-

 دیخند اروم

 . نمیری ش پسر قول-

 .دیچیپ  انگشتم یتو انگشتشو

  رمیم دارم که  دادم نشون یجور خودمو

 اتاق سمت



 پشت یواشکی منم نییپا رفت هم یدد 

 . رفتم سرش

 دختر منینش به دنیرس محض به

  شده بسته اتل پاش که دمید رو یجوون

 بسته یاسب دم رو شیمشک یموها بود

  نگاه انگشتاش به بود نییپا سرش بود

 کرد،  یم

  دختره یوقت ستادیا روش روبه یدد

 .  کرد هنگ یدد انگار  اورد باال  سرشو

 ....بعد

 هیدد بغل یتو دیپر چرا نکبت نیشدایچ

 من 

  هم یتو رفت شدت به اخمام

 ؟! کرد  ناز موهاشو یدد چرا



 کردم  بغض

  روش روبه هم یدد  نشوندش اروم

   نشست

 رو خدمه بعد داد  ماساژ شویشونیپ یکم

   مهمون اتاق ببرنش کرد صدا

 باال دمییدو عیسر منم

 کرد؟؟؟ بغلش یدد چرا

 !!  اصال  کرد نازش چرا

 

 بعد  یکم

 

  نهییپا اتاق االن تفلون ی دختره

 ؟  هیک دختره بفهمم دیبا شدم بلند یزود



 و میسرهم دمیپوش گشاد شلور شرتیت

   نباشه معلوم پوشکم

  واریه یدد که  یجور غرور با اروم

 دنشید با نییپا اومدم ها پله از داد ادمی

  زد یم داد خدمه سر داشت انگار که

 شدم  یعصب

 راهنمویپ یکرد چکار نیبب نکبت-

 یکرد خراب

  یتو بکوبه محکم تا برد  باال دستشو

 یکی ی ساله ۱۵  دختر یلوس صورت

 که بکشمش عقب  رفتم که خدمه از

 دردش گونم یرو خورد محکم دستش

 خودم یرو به یول بود ادیز یلیخ

 اوردمین



 یهست یخر کدوم گهید تو-

 شد میقا پشتم یزود یلوس

 !  نفهم ی دختره منه سوال نیا-

 عمارتم  نیا خانم کالره من هه-

 !!  سترسیم ینش پا کله زارت-

 گفت  و زد یا یحرص غیج

 ! گمیم پارسام یدد به رمیاصالم-

  زد خشکم من یول رفت دیکش راشو

 ! پارسا یدد یچ..چ

 گونتون من بخاطر نیببخش اقا یمرس-

   گرفت درد

  به گرفتم رفت  که یریمس از نگامو

 خواستیم معذرت داشت  که دادم یلوس



 برس  کارات  به برو سین یمشکل-

 نیهم به   یعنی بد یلیخ بود بد حالم

   شدم نیگزیجا یزود

  خیش به که اقاعه اون حرف بود راست

 بود  راست فروختتم

 میدار انقصا خیتار ما

 زدم رونیب عمارت از

 یش یم ضیتعو برسه   اخرش به خیتار

 سگاشون  خواب ریز یشیم گهید

  ندادم خودشونم به هنوز من یول.. یول

 یعنی..عی سگهاشون  به برسه چه

 ! بفروشنم خوان..یم

 ! بست خی تنم تمام فکرش با

 دمیرس اسطبل به



  اسطبا یتو فرستنم یم اونا مثل یعنی

 عروسکام همه با هنوز من یول بخوابم

 . نکردم یباز

  کنم یباز قبلش زارنیم یعنی

  گفتن که یاسب سمت شدم اسطبل وارد

 اومد  سمتم  دنمید با رفتن منه مال

  رنیگ یم ازم رو یبرف یعنی

  و دادم هیتک دیسف  اسب سر  یرو سرمو

 دیچک اشکم

 دوران چقدر  یول بدبختم چقدر من

 ! هفته چند حد  در بود کوتاه میخوش

  داد یم بد یبو نشستم مکان نیتر گوشه

 !!  مهمن هام برده نظر مگه یول.. یول

 بک فلش انیپا



 کنارم یبرف بود شده  خشک اشکام

   نشست

 دادم  هیتک بهش و دمیکش سمتش خودمو

 بود سرد  من یبرا یلیخ هوا

 ستمین دنینفهم یحت...حت..ح-

 بستم چشمامو کم کم

 پارسا 

   نجابودیا کالره

  حبس اتاق یتو خودمو نبود خوب حالم

  رونیب ندازتش یم گفت واریه کردم

 .نزاشتم یول یول چرا دونم ینم نزاشتم

 و گهید نداره رو یکس واقعا چون دیشا

 ! تنهاس

 ترسه یم ییتنها از اون



 نشست  کنارم واریه

 میتصم ش درباره بعدا زمیعز شو بلند-

  بگو بهم نویا فقط االن میریگیم

 !!!! شیخوا یم یوری حد در

 گفتم  مصمم کردم صورتش نگاه

 خوام یم شتریب  رو یوری-

 زد لبخند 

  یول خوام یم رو طونکیش اون منم-

 بدون یوری یدون یم ناهاره وقت االن

 خوره ینم ما

  یم منم خودمون اتاق ارشیب شو بلند

 کنن اماده کالره یبرا یا خونه گم

 کنه یزندگ

 ؟  یتوچ-



 نگام جیگ و ستادیا حرکت از حرفم با

 کرد

 شیخوا ینم توهم-

  قلبم از کرد انتیخ  که موقع همون من-

 یگشنگ بچم که شو  بلند کردم رونشیب

 بجنب شد تلف

  شدم بلند تخت یرو  از و دمیخند اروم

 کردم بازش و رفتم پسرم اتاق سمت

 ... نها ایب عسلم قند-

  نگاه کردم اخم نبود اتاق یتو یکس یول

  کردم وارید یرو  یعروسک ساعت

  رفته کجا بچه عه۲ ساعت

 ییی وری-

   زدم صداش بلند



 شدصداش یم رد داشت خدمه از یکی

 کردم 

 یلوس-

 اومد سمتم مودب دخترک

 اقا  بله-

 ی دیند رو یوری-

  نییپا شیپ ساعت سه یول نه االن-

 ...  ازم اومدن

 کردم  اخم که ریگز لبشو

 ؟؟  شیبق-

  کردن یم دعوا منو داشتن همانتونیم-

 شد سپر اقا ی ول بزنن منو خواستن

  من صورت به بود قرار که یا ضربه

  متاسفم خورد اقا گونه به بخوره



  خانم اون بعد  کردن کلکل هم با بعد

  یعنی شدن بیعج  اقا که گفتن یزیچ

  عذر  اقا از من بعد شدن ناراحت انگار

 رونیب رفتن اقا یول خواستم

  گوش سرهمش پشت جمالت به بهت با

 دادم 

 ! خورده کتک بچم

 ؟  بش گفته یچ

 ها؟ گفت بهش یچ-

 یم پارساش یدد.... به رن یم گفتن-

 کرده  صحبت بد باهاش اقا گه

 زد بهتم

 ! یبگ یامدین  زودتر چرا-



  خشک حالت از وارمیه داد یصدا با

  اطیح یتو دمییدو فورا اومدم رونیب

 ! بچم

 ! من یخدا

 کجاست

 رفتم گاردهایباد سمت

 نیدیند پسرمو-

 رونیب نرفتن در از یول اقا نه-

   نیباش زود نیکن داشیپ نیبگرد-

 اطیح یتو اومد تیعصبان با واریه

 کرد   بغلم اومد سمتم

 باش  اروم کنم یم داشیپ سسیه-

 شدم  اشکهام متوجه تازه



  ستی ن واریه ستین-

 یحت گشتن میکرد شروع افراد هیبق با

  کیتار هوا میفرستاد رونیب رو یافراد

  بود شده

  ما یبرا یول رفت یم یسرد روبه هوا

  بود رونیب االن که بود مهم یپسرک تنها

!!! 

  و رنجور بدن اون با هوا نیا یتو

 !  فشیظر

  کنم فک  کردم دایپ..پ  اقا اقا-

 کجاس-

 گفت عتریسر هبوار

  کینزد اسبشون کنار اسطبل یتو-

 بزنه بیاس اقا به کنه رم اسب مینرفت



 نینگشت زودتر احمقاچرا-

  بودن اسب پشت میگشت اقا-

 م یشد رد  کنارش از توجه یب

 احمق ی کهیمرت

 اسب کنار از اروم میشد اسطبل وارد

  پسرم فینح جسم که کردم عبور دیسف

  شرتیت تنها و بود کرده بغل خودشو که

 شدش معلوم بود پاش شلوارک

  هی کردم بغلش رسوندم بهش خودمو

  بود خی کهیت

  زد خشکم

 بره کنار  داد حرکت رو یبرف واریه

  رو بچه نشست کنارمون یفور خودش

 گرفت  بغلم از



   یوری-

 داد  تکونش یکم

 ییی وری کن باز چشماتو زمیعز-

 داد  فاصله پالکهاشو کمی یوری

 ی د...د-

 بشم  قربونت جانم-

 م ..دار دوستون..د-

 .کردم وحشت بست چشماشو اروم

  عمارت سمت شد بلند عیسر واریه

  کردم بلند خودمو یبدبخت به دییدو

   عمارت سمت دمییدو

  شد اتاق وارد عیسر واریه

  کنن خبر دکتر زدم داد بلند خدمه سمت



 با بود ستادهیا اتاقش در کنار  کالره

 .کردیم نگامون بغض

 اتاق  داخل دمییدو و نکردم بهش یتوجه

 رسم یم حسابش به بعدا

 

 :واریه

 کردم باز پوشکشو کندم لباساشو عیسر

  رفتم حموم سمت

 لباسام همون با و کردم باز گرمو اب

  ستادمیا دوش ریز

 و دمیمال کمرشو کرد یا ناله پسرکم

   زدم صداش اروم

 شدیم گرم بدنش داشت  کم کم

 پسرم شو داریب! کوچولوم! نفسم-



 اومده پارسا دمیفهم پا یصدا حس با

 از گرفت قرار رومون روبه داخل

   و دیچسب بهمون پشت

 !  بابا زیعز-

 !  یوری

 ! کن باز  چشماتو 

 جیگ کرد باز چشماشو کمی یوری

 کرد  اخم کرد نگامون

 کن نگام پسرکم-

  زد حرف گوشش ریز  اروم پارسا

  دیش..بخ..ب-

 یرو کردم اخم و کردم نگاش متعجب

 دمییبو شوی شونیپ

   اریب هم حوله دوتا کن تن حوله پارسا-



 

 و رونیب اومد دوش ریز  از پارسا

 !  رفت ها طبقه سمت

 ی وری-

 زدم  صداش یجد

 کرد نگام حال یب

 نفسکم یخوا یم عذر چرا-

  چرا..چ-

...  یول...یول ...تم..نفس..یگ..یم

 نیخوایم.. نیاورد... گهید تلیل هی...ی

 م یبفروش..

  گفت بغض با

 گذاشتم چونش ری ز دستمو خشم با

  باال اوردم



 نزن خود یب یحرفا نیا از گهید-

  اگه میدار دوست عمرمون اخر تا ما

  یکن باور دیبا تو بگه یچرت هر یکس

!!! 

 رونی ب اومدم دوش ریز از

   واقعا-

   کردم بغلش محکم

  زمیعز معلومه-

 با لب به لبخند  رو  پارسا که دمیچرخ

  اومد سمتم دمید دش یسف پوش تن حوله

  یکل که پوش تن رنگ یاب حوله

  پسرکم تن رو داشت  روش عروسک

   کردش بوسه غرق و گرفتش بغل کرد



 تن رو میمشک حوله و کندم لباسامو کل

  سمیخ یموها یرو کالهشو کردم

   انداختم

 شد زده در همزمان که میشد اتاق وارد

  شد وارد دکتر

 .  خوابوند رو شده  خمار یوری پارسا

  کرد باز فشویک بالفاصله دکتر

   نیکن باز رو دهانتون لطفا اقا نیببخش-

 نشون که یاخم با تموم،شد که کارش

   بود دقت از

  تب بعد برداشت رو شی پزشک یگوش

 گذاشت براش سنج



  شل تونو حوله کمربند یکم ممکنه اگر-

  یدسترس تون نهیس قفسه به من نیکن

 کنم  دایپ

  شد  پارسا منو دیشد اخم باعث که

  و نشست یوری کنار رفت سمتش  پارسا

 یگوش دیبا که رو  قسمت اون یکم  فقط

 . زد  کنار رو زاشتیم رو

 داد انجان رو هاش نهیمعا نیاخر دکتر

. 

  فقط  خوبه  بایتقر حالشون-

 یم حلش امپول هی  با که انسرماخورده

 .کنم

  دارو و سرنگ هی فشیک داخل از

 گذاشت  ز یم یرو دیکش رونیب



 زنمیم خودم-

  یا یاوک دکتر که گفت زودتر پارسا

 رفت ی خدافظ از بعد و گفت

 (عطسه)-

 عطسه وتی ک یصدا نگاه متعجب

  میکرد پسرکم

 تو یوتیک چه خدا اوخ-

 یم کنارش وباخنده گفت ذوق با پارسا

 نه یش

 ادی یبخور اسپنک تا چند  خب.. خب-

 دوست عمرشون اخر تا ها یدد یریبگ

 ؟ هوم دارن

 کرد  نگاهمون ترس با یوری



  شروع و رفتم  دارو و سرنگ سمت

 .  کردنش اماده کردم

 معذرت(عطسه..)معذ یدد-

 ! هوم سرماخورده مینین اوخ اوخ-

  تا خندوندنش کرد شروع خنده  با پارسا

  بشه پرت ازمن حواسش

  نشستم کنارش

 . برشگردوندم حرکت هی با

 ی دد.. نننیه-

 شهیم تموم یزود شششش یه-

 گرفت محکم رو پارسا دست هق هق با

 !!!!  یییدد-



 خوب شهیم تمام یزود  سسسیه جانم-

 بابا  پسر کن شل

 اروم تا زدیم حرف باهاش مدام پارسا

 ! رهیبگ

  یرو  رو سیخ پنبه زدم  کنار رو حوله

 .کرد منقبض خودشو که دمیکش باسنش

 ! هیک دختر اون یدونست یم یوری-

 داد  گوش یکنجکاو با و شد شل هوی

  یول  کنم یم فی تعر برات شو همه-

  وقت چیه کس چی ه بابا پسر بدون االن

   رو تو یجا

 و کردم باسنش وارد  سرنگ اروم

 کردن قیتزر کردم شروع

   من گل چوقتی،ه چوقتیه رهیگ ینم-



  زدم  بوسه روشو دمیکش رونیب ازش

 من بشم قربونش اخ-

 : دیسع

 دست و صورت به راجع دکتر با داشتم

  عمل راهشو که کردم  یم صحبت فندق

  با بود معتقد دستشو یول دونست یم

 صحبت شه یم حل خاص یها پماد

 حرفمو یبلند غیج  یصدا  که کردم یم

 .  کردن قطع

  پسرم  سر ییبال  نکنه کردم قطع تماسو

   اومده

  سمت دمییدو ممکن حال نیتر  عیسر

 بود؟  اونجا از صدا پسرم اتاق



 دمید رو تازه خدمتکار شدم که واردش

  پر که لیوسا و  ودی بسته چشماشو که

 و بود اوفتاده دستش از بود یخوراک از

  یرو دستش و بود شده جمع که پسرکم

  خدمه اون دست اخم با بود زخمش

 و رونیب کردم پرتش گرفتم احمقو

 زدم  عربده

 . برسم حسابشو امی ب تا نیببر احمقو نیا-

 کردم بغلش پسرم سمت برگشتم عیسر

 باش اروم! گلم شدهیچ-

 هق-

.. هق..دیترس...هق ...شدم... ترسناک..

 زشتممممم....هق...ازززم...هق

 دادم  تکونش بغلم یتو



 تو کشمش یم ششششششیش جانم جانم-

  نیا یخر کدوم دردونم زیعز باش اروم

  ادیب عماد یدد  ریبگ اروم زده حرفو

 شه یم ناراحت کرده هیگر قندکش نهیبب

 !!!! ها

   کرد نگام هق هق با

   دمی بوس قشنگشو یچشما

  زدم حرف دکترت  با زمیعز نکن هیگر-

 .  شه یم درست گفت

 گرفتنیم جونمو هقاش هق

 عماد 

  یم تکون تند تند پامو یحوصلگ یب با

   دادم



 برم شهیم تموم یلعنت جلسه نیا یک

 . ام خوانواده شیپ

   میپرداز یم فردا شو هیبق خوب لویخ-

   رفتن شدن بلند کردن دییتا حرفم با

 کردم  جمع لمویوسا تند تند منم

 کنه ینم فرار بچت بابا ارومتر-

 گفتم  بهش خنده با اسد یصدا با

 !!  یستین اسد یبدون یستین جام-

   بزارم تنهاش هیثان هی ترسم یم 

   برداشتم دامویکل

 .اسد یستین-

 کرد  یاروم ی خنده

 خدافظ -



  حدود دیجد تاعمارت ریمس کل

  بود کساعتی

  همون دمید  شدم که عمارت وارد

 یم کشون کشون رو دیجد خدمتکار

  نیزم  ریز برن

 . شدم ادهیپ و کردم نگاشون تعجب با

  تند تند خدمه دمید  شدم که عمارت وارد

  ریش شهیش داره یکی کنن یم کارارو

 ترس با که کردم باالصداش بره یم

 نییپا انداخت سرشو ستادیا

 ؟ شدهیچ-

  گفتن ارباب بخدا..اقا دونم ینم..ن-

 میببر ری ش شهی ش براشون

 دهیترس انقدر چرا کردم تعجب



 برم یم  خودم بده یاوک-

 اقا چشم..چ-

 شده یزیچ هی شدمیم  مطمئن داشتم گهید

 در یجلو وضع اون با

 شدهیچ یبگ یدار مهلت هیثان سه-

 ...وگ

 گفت  تند تند که بود نشده تموم حرفم

  زاده اقا یبرا رفتن دیجد خدمتکار اقا-

 .... بعد بعد ببرن یخوراک

 هم  یتو دمیکش اخمامو

 ؟؟؟ بعد -

 شد  بد اقا حال  دیکش غیج دیترس-

  رفت و گفت عیسر



 ؟؟؟  یچ..چ

 پسرم به تا کردم یط رو پلها عیسر

 که کردم باز رو اتاق در یفور برسم

  لرزهیم داره دیسع بغل یتو دمید

 . نشستم  کنارشون

 زد یا خسته لبخند دنمید با دیسع

 ؟؟  هوم  فندقم کو سالمت-

 کرد نگاهم

 عماد  یدد سالم-

 !!  من بغل ایب بشم قربونش اخ-

   شد جمع بغلم یتو  سمتم دیکش خودشو

 . دمیبوس  سرشو

 .  چسبوندم  لبهاش به رویش  شهیش



  نگاه ذوق با دنیمک کرد شروع اروم

 کردم لبهاش حرکت

  نازشو یلبا کن نگاش-

 گفتم یزیچ ادی با دیخند اروم دیسع

 ارن یم شونو تلیل گفت واریه-

  کنه یباز فندق با یعصر

 و ثمیم یگلو ی تو دیپر ریش حرفم با

  عیسر کردن سرفه کرد شروع

 ادیب  جا حالش تا پشتش زدم و نشوندمش

 کردم  اخمش

  یکن ینم جمع  حواستو چرا بد پسر-

 ؟؟؟  هوم

 درده سرم..س امروز من..م دیبش..ب-

 انین شه یم..م



 زدم بهش یلبخند لشیدل بادرک

  هیبق با چون کنه  یم فک اون اونوقت-

 ی کن ینم یباز باهاش داره فرق

   گفت جیگ

 ؟؟! فرق-

  اسمش ستین یینجایا  اون اوهوم-

  باهاش بهیغر چون کنه یم فک هیوری

  یکن ینم یباز

   کرد فک کمی

   باشه-

 بشم مهربونت یکوچولو دل قربون-

 منننن

  رونیب  بشیج از دیسع  یگوش زنگ با

 کرد نگاه صفحه به بااخم دیکش



  رو شهیش منم داد جواب و شد بلند

 بخوره دادم ثمیم به دوباره

 واقعا ....شده؟  یزیچ سالم-

 شکفت گلش از گل

  نه...پسفردا و ؟فردا یک... هیعال نیا-

  حساب گم یم... مشیار یم...هیاوک

 خداحافظ   یمرس باهاتون کنن

 . کرد قطع تماسو لبخند با

 متمونی برگشت لبخند با

  صورت تونه ی م پسفردا گفت دکتر-

 ...بستر دیبا فردام از کنه  عمل فندقمونو

  ریش دوباره میدی فهم سرفه یصدا با

  ثمیم یگلو یتو دهیپر

 کمرش پشت زدم  دوباره و دمیکش یاه



 ؟؟؟ یخوا یم  اسپنک حواص یب-

  نگام بارون ستاره یچشما با حرفم با

 با دراورد کردن سرفه یادا و کرد

 برق چشمامون دیسع  هم من هم حرکتش

 زد

  طونیش-

  کرد زمزمع اروم دیسع

  پاهاش یرو شکم  به ثمویم و نشست

 . خوابوند

 بشمار  بلند تا پنج-

 چشم-

  کردم  یم فندقم ییهلو باسن نگاه لذت با

 و چلونده دیسع بزرگ  یدستا ریز که

 شد یم اسپنک



 واریه

  دستکش و زرد یسرهم هی یوری تن

  کردم زرد

   داشت اخم

 ی دد-

 زد صدام  یجد مثال  یلیخ

 ؟ بله-

 کوش؟  پارسا یدد-

 گلم  دونم ینم-

 جنده اون شیپ رفته-

 کردم اخم زشتش حرف با

  زم یعز نزن بد حرف-

 کو؟؟؟ یدد-



 ..ال-

   در تقه یصدا با

 بغلم یتو رو یور ی نشستم تخت یرو

  نشوندم

 داخل ایب-

 با کالره بعد داخل اومد پارسا اول

  عصاش کمک

 یها اخم به و نشست کنارم اومد پارسا

 . زد یدرخشان لبخند یوری هم تو

  یم درد به رو قلبم که غم با کالره

 اون یزمان هی کرد  یم نگامون اورد

 خودش یول داشت رو یوری گاهیجا

 زی چ همه به زد پا پشت

 خب-



 شد جمع حواسشون سردم یصدا با

 کرد پا اون  پا نیا یکم کالره

 دروغ... حرفام یوری...متاسفم من..م-

 د یببخش.. بود...

 یب و دیسف صورت یرو اشکاش بعد

 دیچک نقصش

 ستاد یا روش  روبه و شد بلند یوری

  اشکاشو یول داشتم  دعوا دادو انتظار

 کرد بغلش و کرد پاک

 نکن  هیگر نداره بیع-

 شد  بدتر کالره هیگر یول

 شششش یه-

  برامون نیا داد یم شیدلدار یوری

 بود عسل از تر نیریش



 : دیسع

 م یکرد یم یبستر  پسرکمو امروز

 انیب تونن ینم داد امی پ واریه روزید

 . اومده شیپ براشون یمشکل

  برداشت لشویوسا کل عماد

  یم کشوشو  داخل تند تند ثمیم یول

 گشت

 ه؟ یچ دنبال

 د یپرس زودتر عماد که بپرسم خواستم

 ستی ن ماسکم یدد ماسکم-

   کردم یاخم

 !  فندق-

 نشست سرجاش اروم



   حداقل میبر شب شه ینم-

 بغلم  یتو رم یم وسمتش کشمیم یاه

 کشمشیم

  زیعز باشه میبکن درسش میریم میدار-

 دردونم

  بشه خوب دیشا..ش گفت یول..و-

 نشه  دمیشا..یشا یعنی

 نشست  پشتش عماد

 خوب کامل ای شه یم بهتر نشه که نه-

 گفت نویا دکتر شهیم

 فرو گردنم یتو سرشو و گفت یاهان

 برد

 



 : بعد ساعت کی

 

  وارد دادم انجام رو رششیپذ یکارها

   شدم یخصوص اتاق

 رنگ یاب گشاد  یلباسا اون با پسرکم

  بود شده  بانمک یمارستانیب

 کرد زونیاو لبشو  که کردم یا خنده

 ی دد نداله خنده اصالنشم-

 یستین من یجا که تو-

  دمیبوس سرشو رفتمو کنارش

   من بشم فداش

 م یبرگشت در  سمت به تقه یصدا با



  دیبا شیازما یسر هی قربان نیبخش یم-

 زا ینچیا و تیحساس  یبرا بشه انجام

 ستین یمشکل-

 کرد  یم نگامون دهیترس  پسرکم

 زد  لب اروم عماد

 شیدد از قراره  ادیب شجاعه من پسر-

 !  رهیبگ زهیجا

 

 تا میکرد شیراه بوس و بغل یکل با

  بده شیازما

 !! شده  لوس کوچولوی پسرکم

 ی وری

 یول... یول نه دمیشا باشه غلط دیشا

  کنه هیگر  خوام ینم دلم..



 ندارم دوس بارشو نگاه،حسرت 

 هیگر گاهمیجا دنید با یکس نکهیا از

  بود اومده سرم یزمان هی اد یم بدم کنه

 ندارم دوسش

 کلشون که ها ی دد  سمت دمیگز لبمو

  رفتم  بود تاپ لپ یتو

 ها  یدد-

  عیسر دو که،هر زدم صداشون اروم

 کردن  نگاهم

 گفت لبخند با واریه یدد

 نم یریش جانم-

 ؟  شدشیچ کالره گم یم-

 که کرد باز برام دستشو پارسا یدد

 گرفتم جا بغلش



  میداد کار هی و میگرفت براش خونه هی-

  بهش

 نداره؟  یمام ای یدد-

 کردن  نگام متعجب

 .....اریب داره گناه براش دهیسوخ دلم-

 نزن حرفشم یوری نه-

 کردم قالف واریه  یدد خشن یصدا با

 کردن مییقا پارسا یدد نهیس  یتو سرمو

  نیا براش سوخته دلت تو دلم زیعز-

  فرق رابطمون یتو اوردنش با هیقض

 !   کنه یم

 کردم نگاش

 کنه  یم فرق  یلیخ گفت یم راست



 دیبوس سرمو

  دایپ خوب یدد هی میباش دواریام ایب-

 هوم؟؟ کنه

 دشنمه باش-

 ((گشنمه باش))

  گفتم دهنده ازار جو کردن عوض یبرا

 د یخند یدد که

 ارنیب یخوراک  برات گم یم-

 خوام یم یج یج نه-

 کردن  نگام متعجب

 گفت  جیگ پارسا یدد

 ؟؟؟ یج..یج-

 دادم  تکون تند تند سرمو



 بود شده متوجه انگار که واریه یدد که

  دیخند بلند

 ؟ یدد کدوم یج یج-

 دادم  نشون انگشتم با رو پارسا یدد

  پارسا یدد هنوز یول دیخند بلند که

 بود  دهینفهم

 نیبگ منم به-

 خواد یم پلتوین بچت یچیه-

 کرد نگام بهت با

 شد  یعصب یعنی

 دیخند زیر یول

   بدمش بهت تخت  یرو میبر باشه-

   گردنش به دمیمال  گربه بچه مثل سرمو



 میبل میبل-

  و رفت در سمت شد بلند حرکت هی با

  شد خودم اتاق  وارد شد خارج در از

 کند  زشویبل  و دیخواب تخت یرو

   پسرم ایب-

  گرفتم لبام نیب و رفتم پلشین سمت یتند

 دم یمک تند تند و

 تر اروم سگ توله اخ-

 .کردم نگاش طونیش یچشما با یول

 

 پارسا 

 برده خوابش دنیمک کمی از بعد یوری

 بود



   کردم نگاه ساعت به

 میبر دیبا ثمهیم  عمل گهید کساعتی

 !  اونجا

 :  عماد

  پسرمو یچشما و ولب یشونیپ یکل

  دمیبوس

 شدممم  سیخ یدد-

 شهیم تموم یزود ییبابا بشه فدات-

 ؟  کو زهامیجا-

 دمت  یم جا هی شو که،همه گفتم-

 بده  نشونم االن نموخوام-

 بهش غره چشم که دیخند اروم دیسع

 رفتم



 کنه صبر دیبا که دونه یم بابا عسل-

  قشنگتو یچشما  یوقت بشه  تموم عمل

 شینیب یم  خونه میرفت یکرد باز

 کرد  زونیاو لبشو

 باش-

  مشونیببر دیبا اقا نیببخش-

  زد چنگ دستمو ترس با ثمیم

 دیبوس شوی شونیپ دیسع

 نباش نگران قند باشه منتظرتن ها یدد-

 !  است ساده ساده عمل

 

 

 



 :ثمیم

 و دیلرز پلکهام گونم یرو فیخف درد با

 کردم بازش اروم

  کنه یم  گز گز صورتم چرا

 کردم زونیاو لبمو

 یی ..د...د  -

 زدم صداش لرزون

   من بشم فدات جانم برم قربونت جانم-

 هق...هه..موسوز..م-

   باش اروم فندق یکن  هیگر دینبا ششیه-

 کو دیسع ی دد کرد پاک اشکامو

 اد  یم االن-

 گفتم فکرمو بلند انگار



 گفت چون

  اد یم االن بزنه حرف دکتر با رفت-

  بابا عسل قند

 سوزه  یم یدد-

 ! زمیعز هیعاد-

 دیسع

  گفت یم دکتر بود خوب یلیخ حالم

 قول به چند هر  رفت شیپ یعال عمل

 انقدر ییبایز صنعت یتو ایدن خودش

 .  ستین بابتش ینگران که کرده شرفتیپ

  تخت یرو پسرکم شدم اتاق وارد

 کرد باز دستاشو دنمید با بود نشسته

  کنم بغلش

 گرفتمش بغل و رفتم سمتش



 نازم  پسر سالم-

 یدد شالم-

  اروم رو شدش پانسمان گونه یرو

 .دمیبوس

  قرار بود شده خوب پسرکم گهید االن

  نشونمون تازشو یها ورق یزندگ بود

   بده

  میمون یم هم کنار ما یول

 یزندگ و میجنگی م مشکالت هیتموم با

 ........ میکن یم

 

 

 پایان ..

 امیدوارم دوسش داشته باشین 



 و منتطر افتر استوری هاش باشبن 

R.h😘😘 
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