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با اينكه خودمم دلم ميخواست ببوسمش ولي هلش دادم و عقب كه شوكه شد و 

خودمم سريع از جلوي چشمش دور شدم چون اگه ١ دقيقه ديگه اونجا ميموندم 

اختيار خودم و از دست ميدادم و خودم ميرفتم سمتش به هرحال احساس منم مثل 

بقيه دست خودم نيست رفتم سمت پايين و مانتومو درآوردم خداروشكر نيومد پايين 

چون جفتمون احتياج داشتيم به فكر كردن اون به رابطه اش با الناز كه معلوم نيست 

االن كجاست و چيكار ميكنه و به رابطه قبلمون كه چي شد كه به اينجا رسيد به 

هرحال حتي االنم بخواد هرچيزي و درست كنه نميتوانيم منكر اين بشيم كه دونفر غير 

از خودمون هستن خودم كه حس ميكنم گيج شدم هيچ وقت فكر نميكردم رابطمون 

 به اينجا برسه هيچ وقت 

 با صداي غار و قور شكمم رفتم سمت آشپزخانه ببينم چيزي پيدا ميشه بخورم يا نه 

در يخچال و باز كردم و نگاهي توش انداختم همه چي توش گذاشته بود چون خيلي 

 گشنم سريع يه املت خوشمزه براي خودم درست كردم تا بخورم 

بعد از اينكه حاضر شد شروع كردم به خوردن آخراي خوردنمم بودم كه شروين اومد 

 داخل آشپزخانه و گفت گشنمه 

 به من چه 

  !براي من درست نكردي؟

 نه مگه بايد ميكردم بعدشم خدمتكار مگه آوردي خودت درست كن 

 قيافه اشو مظلوم كرد و گفت خوب گشنمه ميشه برام درست كني 

 با ديدن قيافه مظلومش ياد قديم افتادم چه قدر باهم خوش بوديم براي همين گفتم 
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 باشه درست ميكنم 

 مرسي عزيزم 

 اومد گونه امو بوسيد و رفت باال 

تو دلم گفتم معلوم نيست ميره باال چيكار ميكنه خوب پايين نشسته بودي ديگه منم از 

ديدنت لذت ميبردم خاك بر سرم كه جديدا با نگاه كردن بهشم لذت ميبرم خاك بر 

 سرت پارميس مقصر خودتي ديگه اين همه بال سرت مياد 

 املتش كه آماده شد شروين و صدا كردم تا بياد بخوره

لباس عوض كرده اومد روي صندلي آشپزخونه نشست نگاهي به بشقاب غذاش كه 

 جلوش بود انداخت و بدون حرف شروع كرد به خوردن 

 نگاهي به گوشي بي آنتنم كردم و گفتم اينجا آنتن نداره 

 نه نداره 

 خوب االن من چيكار كنم اينجا بي آنتني نگرانم ميشن 

پارميس نياوردمت اينجا بري تو گوشيت و به من توجهي نكني آوردمت اينجا يه چند 

 روز با هم استراحت كنيم و دور از هر اتفاقي كه افتاده باشيم متوجه شدي 

انقدر اين جمالت و محكم گفت كه من بدون اينكه حرف ديگه اي بزنم سرمو تكون 

دادم فقط گفتم باشه فقط برم به مامانم و سارا زنگ بزنم كه اين چند روز اگه زنگ 

 زدن نگرانم نشن كجا آنتن داره ؟حتما بايد يه جاي اين خونه آنتن خوب بده ديگه، 

برو طبقه باال گوشه اتاق آنتن به سختي ميده ميتواني زنگ بزني و از نگراني درشون 

 بياري 
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رفتم طبقه باال به سختي آنتنم ٣ تا اومد باال به جفتشون زنگ زدم و سعي كردم از 

نگراني درشون بيارم . تلفنم و كه قطع كردم و گذاشتم همون جا كه اگه اميدم زنگ 

 زد ميس كالش بيافته و بعدا بهش زنگ بزنم تو فكر اين بودم كه 

از خدام بود چند روز بدون حرفي از گذشته يا آينده باهم باشيم پس چي بهتر از اين 

چند روزي كه قرار بود سپري كنيم شايد جفتمون توانستيم دوباره شانسي به خودمون 

 بديم 

اومدم طبقه پايين روي مبل پذيرايي نشستم و نگاهي به شروين كه مشغول ظرف 

شستن بود انداختم و تو دلم قربون صدقه قد و هيكلش رفتم كه انقدر جذاب بود بعد 

از شستن ظرف ها اومد كنارم نشست و دستشو انداخت دور گردنم و گفت يه فيلم 

  !بزاريم ببينيم ، موافقي ؟

قبلنا انقدر باهم فيلم زبان اصلي ميديديم و خوش ميگذشت كه عادت كرده بوديم كه 

 هرموقع همو ميديديم يه فيلم بزاريم و ببينيم 

 واي اره به ياد قديم اون فيلم رو بزاريم ببينيم كه رمانيك بود من عاشقش بود 

 همون كه هردفعه با ديدنش ميزدي زير گريه 

 اره 

نه قربونت خداروشكر اينجا هم اون فيلم نيست ولي يه فيلم ديگه ميزاريم جديد باهم 

 ببينيم 

 باشه فقط تا تو بزاري من برم يه پفيال درست كنم بيارم باهم بخوريم 
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چون موقع گشتن كابينت ها بسته پفيال رو ديده بودم براي همين سريع دست به كار 

 شدم و مشغول درست كردنش

فيلم و گذاشت وسطاي فيلم پسره ميره خونه دختره . دختره كه اسمش جولي بود 

دعوتش ميكنه داخل و پسر هم دختر رو به ديوار پشتش ميچسبونه و دستاش و به 

ديوار ميچسبونه شروع ميكنه به بوسيدنش كه يه دفعه تلويزيون خاموش شد . ااااا 

چرا تلويزيون خاموش شد ؟نگاهي به شروين انداختم كه شايد دليل اين اتفاق و بدون 

 كه كنترل به دست نشسته بود و داره به قيافه من ميخنده 

 چرا ميخندي؟ 

 خيلي بامزه اي پارميس ، 

 مسخره حاال چرا تلويزيون و خاموش كردي 

 نكنه انتظار داشتي بقيه اشم بزارم ببيني 

 خوب چي ميشد ؟ ميخواستم ببينم 

 به درد سن تو نميخورد 

 ببخشيدا ٢٣ سالمه فكر نميكنم ايرادي داشته باشه سنم براي ديدن اين فيلم 

 ايرادي كه نداره من نميخواستم ببيني 

 چرا اون وقت 

 چشم و گوشت باز ميشد 

 دلم ميخواست ببينم 

 اگه دلت ميخواد اشكالي نداره واقعيش ميكنم كه رفع نيازتم بشه
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تا بفهمم منظور حرفش چي بود لباش و گذاشت رو لبام با ولع بيشتر از دفع قبل 

 شروع به بوسيدنم كرد كه هرآن حس ميكردم االن لبام كبود ميشه 

انقدر قشنگ با عشق من و ميبوسيد كه بي اراده منم همراهيش كردم و سعي كردم به 

هيچ چيزي غير از اين لحظه و باهم بودنمون فكر نكنم و آرام دمه گوشم زمزمه كرد 

اجازه هست انقدر با احساس گفت كه قدرت مخالفت باهاش نداشتم و براي اينكه 

موافقت خودم و نشون بدم دستامو بردم پشت سرش گذاشتم كه با اين حركت من 

دستاشو گذاشت پشت پاهامو بغلم كرد انقدر يه دفعه بود كه جيغي كشيدم و خودم و 

بيشتر چسبوندم بهش و خنديد و گفت عروسك من نترس ، قبل اينكه من و ببره باال 

 گفتم آخه !؟ 

 آخه چي عروسك 

 مدت صيغه ناممون خيلي وقته تموم شده 

 تو كه قبال من ميگفتم ميگفتي من به اين چيزها اعتقادي ندارم 

 ولي االن دارم ميشه يه كاري كني 

 بعد از خواندن صيغه 

قبلت و گفتم و رفتيم طبقه باال گذاشت من روي تخت و خودشم كنارم دراز كشيد . باز 

لب هاشو گذاشت رو لب هامو مشغول بوسيدنم شد باورم نميشد االن تو اين لحظه 

شروين كنارم باشه دلم واقعا يه رابطه واقعي و ميخواست يه رابطه از جنس عشق و 

 دوست داشتن نه از روي هوس البته شايدم من دارم اشتباه ميكنم 

روم خم شد نگاهي بهم انداخت كه با نگاهش منم نگاهم متوجه تاپ كنار رفتم شد كه 
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االن رنگ جيغ سوتينم جلب توجه ميكرد كه بلند شد تاپ و سوتين از تنم در آورد و 

منم باهاش همراهي كردم و تي شرتش و در آوردم تو دلم باز قربون صدقه هيكلش 

رفتم انگار متوجه نگاه بي تابم شده بود كه مشغول نوازش بدنم شد هر تيكه از بدنم و 

كه نوازش ميكرد من و به اوج لذت ميرسوند .دستش و گذاشت رو سينه ها مو فشاري 

بهشون وارد كرد كه آهي از لذت كشيدم و جوني زير لب گفت و مشغول خور*دن 

سينه هام شد و گازي از سينه هام گرفت و دست هام گذاشتم پشت سرشو مشغول 

نوازش موهاش شدم كه با اين كارم جري تر شد و دستش و برد سمت دكمه شلوارم 

و شلوار تو تنم جر داد . انقدر داغ و هات بودم كه نميفهميدم دارم چيكار ميكنم فقط 

 االن دلم رابطه و دخ*ول و ميخواست 

دستشو برد تو شرتم و مشغول بازي باهام شد كه اهي كشيدم و كه با اه من اندفعه 

شرتم و در آورد و سرش و گذاشت بين رون هام و مشغول خوردن شد حس ميكردم 

 لذتي بيشتر از اين واقعا نداريم 

 سرشو كشيد عقب و دستش و گذاشت بين رون پام و گفت اوه چه خيسيم كرده 

 !عروسك اين همه خيسي براي منه ؟

بدون اينكه جوابشو بدم خم شدم و كشيدمش سمت خودم اندفعه من شروع كردم به 

بوسيدنش و توجهي به دردي كه تو لبام ميپيچيد هم نداشتم همينطور كه مشغول 

بوسيدن هم بوديم دوباره دستش و گذاشت بين پام و مشغول شد منم همين طوري با 

اينكه شروين روم بود به خودم ميپيچيدم المصب بلد بود چيكار كنه منم دستم و 

گذاشتم رو مردونگيشو شروع كردم به بازي باهاش و شروع كردم به خوردن خوب كه 
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خوردم دستي بين پام كشيد و انگشتش و برد داخل و منم پاهام و باز كردم و كمك 

كردم بهش كه راحت تر باشيم و خودش و تنظيم كرد باهام و آروم آروم كرد توم . 

همينطوري كه اروم واردم ميكرد صورتش و آورد نزديكم و مشغول لب گرفتن ازم شد 

ميدونست تو هين رابطه چيكار كنه كه بيشتر جذبش بشم بيشتر لذت من مهم بود تا 

خودش . بي اختيار با هر ،اهي كه من ميكشيدم شدت ضربه هاش بيشتر ميشد و انقدر 

اه كشيده بودم كه ديگه جوني برام نمونده بود كه با ضربه آخري كه زد يه دفعه جيغي 

 . كشيدم و خالي شدم

كنارم دراز كشيد و دستشو دراز كرد منم سرم و گذاشت رو بازوهاش . سمتش خم 

شدم و دستم و گذاشتم رو سينه هاشو و مشغول كشيدن اشكال مختلف بودم و بعد 

چند دقيقه دستم و گرفت تو دستشو گفت انگار تنت ميخاره براي يه رابطه ديگه ها 

  !؟!؟

 لبخندي از خجالت زدم و سرم پايين انداختم هيچي نگفتم 

اوه اوه ببين چه خجالتم ميكشه از تو بعيده اين مدلي خجالت بكشي ببينم عروسك 

 زبونت و موش خورده 

 براش زبونم درآوردم و گفتم بيا ببين 

 ميبينم كه هنوز سرجاش 

 معلومه كه هست 

سرم و تو آغوش گرفت و منم با لذت سرم و گذاشت رو سينه هاشو و گفت ديگه از 

 من خجالت نكشيا تو اگه بدوني من چه قدر دوست دارم اين همه اذيتم نميكردي 

https://romankhon.ir/
https://romankhon.ir/


                                                                                                             

8 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

االن من اذيت ميكنم يا تو . كي بود من و ول كرد ؟! كي بود باعث شد همه پشتم حرف 

 … بزنن ؟! كي بود

انگشتشو گذاشت روي لبمو و گفت هيس آروم باش عزيزم حق داري هرچي بگي حق 

 داري ولي تو هيچي نميدوني منم مجبور شدم 

  !خوب بگو منم بفهمم ؟

به موقع اش ميفهمي عزيزم بعدشم مگه قرار نشد اين چند روز حرفي از گذشته 

  !نزنيم قرارمون و يادت رفت ؟!؟

باشه اي كه گفتم و سرم و گذاشتم رو سينه اش با فكر به اينكه هيچ كس خبر از 

 آينده نداره به خواب رفتم

از خواب كه بيدار شدم نگاهي به خودم كه لخت تو بغل شروين بود انداختم سعي 

كردم اروم از تخت جوري كه بيدار نشه بيام پايين . همون طوري حولم و برداشتم و 

به طرف حموم رفتم . آب و باز كردم و تا وان پر آب بشه غرق لذتي بي نظير بودم 

 فارق از اينكه بفهمم چيكار كردم

رفتم تو وان دراز كشيدم ، تا يكم ريلكس شم و يكم بيشتر فكر كنم واقعا يه رابطه 

فوق العاده رو تجربه كردم با كسي كه دوستش داشتم يه دفعه ياد اميد افتادم كه بهم 

 گفت خواهش ميكنم بهم خيانت نكن 

انگار بهم يه ولتاژ قوي وصل كردند خداي من چيكار كردم ؟ واي گند زدم ؟ من كه 

اصال اهل خيانت اين حرف ها نيستم گند زدم با اومدن و ديدن شروين گند زدم ؟ به 
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معناي واقعي گند زدم ؟؟ جواب تك تك خوبي هاش بد دادم خاك برسرم كنن حاال 

 چيكار كنم ؟

االن اگه به سارا هم بگم بخوام باهاش مشورت كنم اون هم شايد من و يه دختر 

خراب فرض كنه يا نظرش نسبت بهم عوض شه ؟ فقط خداروشكر كردم من با اميد 

 ..… رابطه كاملي نداشتم شايد اين يكم از عذاب وجدانم و كم ميكرد شايد

 با صداي شروين كه صدام ميكردم زير لب لعنتي گفتم و بعد گفتم تو حمومم 

پرو پرو يه لخت اومد جلوم تو حموم و كه يه دفعه جيغي زدم و دستم و گذاشتم رو 

 چشهام و گفتم نميشد اين مدلي نياي 

تو كه همه چيو ديدي ديگه چشهات بستن براي چيته ادامه داد و گفت بدون من 

 اومدي 

هم خجالت ميكشيدم و خم حوصله اشو نداشتم به اندازه كافي از دست خودم 

عصباني بودم براي همين با لحن به نسبت تندي گفتم ميخوام تنها باشم ميشه بري 

 ؟ 

 مگه ديوونه ام يه حوري و ول كنم و برم 

بدون توجهي به مخالفت من اومد تو وان نشست پاهاشم دراز كرد جوري كه انگشت 

 هاي پاش دقيقا وسط پام بود 

 ميشه پاهات و جابه جا كني

اين حرف و كه زدم بدتر كرد و پاهاش از قصد بيشتر تكون ميداد منم با اينكه به 

اندازه كافي از دست خودم كه اراده نداشتم عصباني بودم داشتم تحريك ميشدم و 
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اين براي من حكم مرگ همراه با لذت و داشت واقعا كالفه بودم چون از يه طرف 

ميخواستمش و هنوزم دوستش داشتم ولي از يه طرف ديگه با اميدي كه برام همه كار 

كرد تا خوشحال باشم چيكار ميكردم بين دوراهي بدي گير كرده بودم كه هر آن امكان 

داشتم خودم نابود ميشدم عذاب وجدان بدي بهم دست داده بود ولي ميخواستم سعي 

 كنم حداقل تا وقتيكه پيش شروينم آروم باشم و فكر كنم و يه تصميم درستي بگيرم

نگاهي بهش انداختم كه داشت با لخندي نگاهم ميكرد . يه دفعه انگشت شست پاش 

و توام كرد كه همراه شد با اه و ناله من . كه با صداي من دستشا و باز كرد و من كه 

  . سعي داشتم نرم كشوند تو بغلش

نشوند من و رو پاهاش و يه دست وسط پاهام بود و يه دست ديگه اش مشغول 

 . نوازش كردن موهام منم كه تو اوج لذت بودم

دستشو آورد باال و مشغول بازي با سينه هام شد ديگه واقعا نميتوانستم تحمل كنم به 

 اندازه كافي عذاب وجدان داشتم نميخواستم بيشتر از اين بشه

براي همين دستشو محكم كنار زدم چون انتظار اين حركت و از من نداشت دستاش 

 از دورم برداشته شد و منم توانستم از وان بيام بيرون 

رفتم سمت دوش دستي و خودم و شستم و حولم پوشيدم و به شرويني كه متعجب 

 همراه با اخم از تو وان نگاهم ميكردم سعي كردم توجهي نكنم بيام بيرون 

از بچگيم هميشه هر وقت از حوله ميومدم با حوله رو تخت ميخوابيدم براي همين 

اندفعه با حوله به سمت تخت رفتم و روش دراز كشيدم و پتو هم روم كشيدم بدون 
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توجه به اينكه االن مياد بيرون و شروع ميكنه و غر غر كردن پتو رو انداختم رو سرم و 

 سعي كردم يكم بخوابم واقعا هواي اينجا عالي بود جون ميداد براي يه خواب آروم

دوباره با ياد اميد عصبي شدم و گوشيم و برداشتم قفل صفحه اش كه با چهره خودم 

باز شد اوه چه قدر ميس كال تو همين چند ساعتي كه گذشته ٤ بار بهم زنگ زده بود 

٦ تا ميس كالم از سارا داشتم واقعا نميدونستم چي جواب بدم حتي خجالت ميكشيدم 

اين اتفاق و رابطه ام و با شروين توضيح بدم ، هر چي باشه درسته دوستمه ولي 

نميگه اين دختره يكم اراده هم نداره نتونست جلوي خودش و بگيره اون از اميد كه 

درسته رابطه كامل باهاش نداشتم ولي خوب يه چيزايي اين وسط بود اين هم از 

شروين كه خوب عاشقانه دوستش داشتم ولي وقتي تو يه رابطه ديگه بودم كارم 

 اشتباه بود امان از دلم كه هميشه همه جا رسوام ميكنه

گوشيم گذاشتم رو ميز بدون توجه به زنگ هايي زدند بلند شدم لباسامو عوض كنم 

حس و حالم پريده بود واقعا حوصله نداشتم بيشتر عصبي بودم نميدونستم چه جوابي 

 بايد بهشون بدم يا چه جوري خودم و اروم كنم 

 بهترين كار اين بود كه خودم و مشغول كنم شايد از فكرش يكم بيام بيرون 

لباسامو و پوشيدم و رفتم طبقه پايين تا يه چيزي درست كنم بخوريم قطعا شروينم 

 االن از حموم ميومد بيرون گرسنه اش بود 

 باز خداروشكر همه چي تو يخچال بود . شروع كردم به درست كردن الزانيا 

مواد شو كه آماده كردم . الزانيا رو گذاشتم تو فر تا آماده بشه و خودمم مشغول ظرف 

 شستن شدم
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ظرف ها كه تموم شد نشستم رو ميز و شروينم اومد كنارم نشست و دستم و گرفت تو 

 دستش و گفت عشق من چه طوره 

 سعي كردم لبخندي بزنم كه فكركنم بيشتر شبيه پوزخند بود تا لبخند ، گفتم خوبم 

 چرا اين مدلي ؟ 

 چه جوري ؟ 

 همه اش داري فرار ميكني چيزي شده ؟ 

 نه براي چي ؟ 

 مطمئني ؟ 

براي اينكه از زير نگاهش فرار كنم و جوابي به سوالش ندم دستم و از دستش بيرون 

 كشيدم و گفتم االن غذام ميسوزه

به طرف فر رفتم و درش و باز كردم نگاهي انداختم حاال ميدونستم زوده براي اينكه 

دربيارم ولي مجبور بودم ميخواستم از زير نگاهش فرار كنم واقعا جوابي نداشتم بهش 

بدم چي ميگفتم ميگفتم عذاب وجدان ولم نميكنه ٢ شب پيش با اميد يه رابطه نصفه 

داشتم حاال االن با تو رابطه داشتم عصبي شدم و من اين آدمي كه االن اينجا 

 وايسادم كنارت نبودم ، واقعا بايد چي جوابش و ميدادم 

در فر و بستم كه اومد طرفم و دستش و گذاشت رو كمرم و من و چسبوند به كابينت و 

لب هاشو آورد جلو تا ببوستم كه سرم و كشيدم كه داد زد و گفت حرف بزن بگو چه 

مرگته ؟ چي شده آخه ؟ اخه دفعه اولتم نيست كه بگم باهام رابطه داشتي كه بگم 

ترسيدي يا درد داري ؟ چي شده ؟ با كسي حرفي زدي ؟ چيزي شده ؟ چه مرگته آخه 
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كه اينهمه دوري ميكني ازم ؟ پارميسي كه من ميشناختم وقتي كنارم بود خيلي 

 خوشحال بود حتي بعد از رابطه ،

 بعد از رابطمون تو اين مدلي شدي آخه خودتم 

 !خواستي كه پس براي چي االن اين مدلي رفتار ميكني ؟

 با صداي بغض دارم گفتم چيزي نشده خوبم 

 معلومه واقعا 

 معلوم نيست چي شده كه االن ولت كنم زدي زير گريه 

حرف بزن پارميس من نميتوانم فكر تورو بخونم كه حرف بزني ببينم چي شده كه اين 

 مدلي بهم ريختي

روم و كردم اونور چون واقعا توانايي اينكه اين حرف هايي كه تو مغزم بود رو بزنم 

 واقعا نداشتم

ميدونستم حرف بزنم قاطي ميكنه براي همين تصميم گرفتم سكوت كنم ، بعضي موقع 

 ها سكوت كردن بهتر از حرف زدن بود

سكوت من و كه ديد گفت نه انگار بي فايده است هرچي من بگم تو بدتر ميكني يادم 

نبود تو تا وقتي خودت نخواي حرف نميزني ولي فقط اين و يادت باشه اگه موضوع سر 

اميد يا هركس ديگه اي باشه من پا پس نميكشم ميدوني كه دوست دارم و تا آخرش 

 هستم 

 منظورت از آخر راه اينكه كه يه روزي ولم ميكني تو نيمه مسير 

خواست حرفي بزنه و انگار پشيمون شد كه گفتم بيا ميبيني حداقل تو كه نيمه راه ادما 
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 رو ول ميكني و ميري حرف از آخرش نزن 

يه دفعه عصبي شد و گفت من يه بار يه اشتباهي كردم و قبولم كردم كه اشتباه كردم 

ولي تو حق نداري به غير از من به كسه ديگه اي فكر كني يا حتي نزديك بشي ، اين و 

 هميشه يادت باشه

 داد زد و گفت فهميدي يا نه 

 عين خودش داد زدم و گفتم احتياج نداره داد بزني شنيدم 

براي اينكه بحث خاتمه پيدا كنه ديگه حرفي نزدم چون واقعا توانشم نداشتم براي 

 همين رفتم سمت فر و الزنيا در آوردم و سفره هم چيدم 

 صداش كردم و گفتم بيا غذا بخوريم 

 نشستيم شروع كرديم به غذا خوردن 

 وسط غذا گفت فردا برميگرديم 

 باشه اي گفتم ديگه حرفي نزدم

تو سرم پر از سوال هايي بود كه امكان داشت ازم بپرسن و منم جوابي بهشون حداقل 

 االن نداشتم

 برگشتيم اگه پرسيد كجا بودي يا اگه فهميد دروغ گفتم بهش چي ؟ 

 واي شروين بدتره اگه بفهمه اون شبي كه خونه اميد بودم چي شد؟چي؟ 

واقعا استرس داشتم نميدونستم بايد چيكار كنم و چي بگم ؟ ميترسيدم خيلي از اين 

 كه جفتشون بفهمن باهاشون رابطه حاال چه نصفه چه كامل به هر حال داشتم ؟ 
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خودمم نميدونستم چي ميخواد بشه فقط از خدا ميخواستم كه بهترين راه و جلوي روم 

 قرار بده
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