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 اومد:  نیماش یراننده   یعصب یصدا

 ؟یکرد کاریچ نمویسپر ماش نی آقا حواست کجاست؟ بب_

درست و   یدعوا  هیشم که  ادهیخشم سرمو به طرفش چرخوندم و خواستم پ با

 راه بندازم.  یحساب

 گفت:  ینقره دستمو گرفت و به آروم اما

 ؟ یچته سام دعوا دار _

 سرش اشاره کردم:  به

 .مارستان یبرمت ب یاالن م کنه؟یآخه. درد م یشد یچ نیبب_

 

 هم فشار داد:  یتوجه به بخش دوم حرفم، چشم هاش رو بست و محکم رو  یب

 اون بنده خدا بوده؟ خودم کمربند نبستم.  ریمگه تقص_

 دفاع کنه.  گهید یکیاز  خواستیم تی موقع نیا  یدادم. تو رون یرو پر شدت ب  نفسم

 لب گفتم:  ریز یکالفگ با

 "از دست تو نقره"

 

  یرو م ۱۱۵ یدر آوردم و همونطور که شماره  بمیج یرو از تو میگوش شدم. ادهیپ و

 گرفتم گفتم: 

 .یترمز کرد ابون یکه وسط خ ییآقا مقصر شما_

 تکون داد:  یسر

 .ادیب سی پل میزن یاالن زنگ م   یکنیشما مشخص نم_
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گوشم گذاشتم و در همون حال نگاه نگرانمو به نقره   یرو رو  ینکردم. گوش یتوجه

 دوختم. 

 

 . دهید بیکه جواب دادن، بهشون گفتم تصادف شده و سر خانمم آس نیهم

 ها انداختم.  نیبه سپر ماش یاز دادن آدرس قطع کردم و نگاه بعد

 ترکونده بودمش! بایتقر

 خودمو  نیاون رو، هم ماش نیماش هم

 

 زد و گفت:  یضبط همچنان بلند بود؛ مرد پوزخند یصدا

 ؟ یزد یچ_

 شدم.  یم یاز قبل عصب شتری زد و من هر لحظه ب یخونم داشت ترشح م نیآدرنال

 کردم و گفتم:  یحال فقط اخم نیا با

 آقا درست صحبت کن. من زن و بچه ام همراهمنا_

 "اریسام"

 . دیتختش گذاشت و عقب کش یرو تو اریمه ونوس

 گفت:  یو با خستگ دیکش قیعم ینفس

 خونه داره ها.  نیا ی. حکم جغد رو تودیباالخره خواب_

بوسه   یبه طرفش قدم برداشتم. دستم رو دور کمرش حلقه کردم و با مهربون  دمیخند

 موهاش نشوندم و گفتم:  یرو یا

 استراحت کن.   کمی میبر ایب ؛ی خسته شد_
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 نزار بهم نگاه کرد:  یحالت با

 ؟ ی ه چبش داریاگر ب_

 داشتم آرامش رو بهش منتقل کنم: یزدم. سع یلبخند 

 . شش یپ امینداره. من م یبیع_

 

 . می. وارد اتاق خودمون شدمیرفت رون یب اریتکون داد. همراه هم از اتاق مه یسر

 و چشم هاش رو بست.  دیتخت دراز کش یرو یخستگ با

 و گفتم:  دمیموهاش کش یو دستم رو رو دمیدراز کش کنارش

 تو بخواب.  کنمیخب من نازت م_

 :دیبه بازوم کوب یکرد و پلک هاشو باز کرد. مشت یا خنده

 . برهی خوابم نم ینجوریا_

 کردم: زیهامو ر چشم

 ؟ یچ یبرا _

 

  یام گذاشت و به عقب هلم داد و همونطور که م نهیس یقفسه  یهاش رو رو دست

 گفت:  دیخند

 . یزنی . تو مشکوک منمیبرو اون ور بب _

 گونه اش نشوندم:  یرو یشدم و بوسه ا  خم

 کن بابا نه ماه پدرم درومد. میهمراه کمیونوس.  یکنیم تیاذ_

 کرد نخنده اما موفق نبود:  یم یسع
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 ادیاز آب و گل در ب اریهم تحمل کن مه گهید کمی_

 دو ابروهام نشوندم:  ون یم یتصنع یاخم

 بسه من تحمل ندارم.  یی. خداگهیبسه د_

 

 شد. رهیچشم هام خ ینزد و در سکوت تو  یحرف

 شدم. رهیو به سقف خ دمیتخت دراز کش یرو ازش گرفتم و طاق باز رو نگاهم

 صورتم گذاشت و به طرف خودش چرخوند:  یرو رو دستش

  ؟ی بشه چ داریب اریاگر مه_

 : دمیکش قیعم ینفس

 منم هستما وسط نی. امیکنیآرومش م قهیخب بشه. پنج د_

 شکمم نشست.  یمکث کرد و بعد بلند شد. اومد و رو رو یچند لحظه ا

 کردم:  یا خنده

 .  یوزن شد یچه ب ییهوی-

 لب هام گذاشت.  یتوجه سرش رو خم کرد و لب هاش رو رو یب

 . دمیمک یو م دمیکش یدهنم م یتشنه اش بودم، که با ولع لب هاش رو تو یاونقدر

 زدم. مهیبار من روش خ نیشدم و جام رو باهاش عوض کردم و ا بلند

رو درآوردم. تاپ اون رو هم از تنش  شرتمیبلند شدم و ت دنش،یبوس قهیاز چند دق بعد

 اومدم.  نییهاش نشوندم و ذره ذره پا نهیس یرو یدرآوردم و بوسه ا

 

 اومدنم، شلوارش رو در آوردم. نییبا پا همزمان 
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 تش گرفت و سفت فشار داد.دس یدستم رو تو مچ

 مطمئن بشم حالش خوبه.  خواستمی. مشدم  رهیرو باال آوردم و به چشم هاش خ سرم

 لبش نشوند.   یپر استرس رو یلبخند 

رونش   یکشاله   یرو یرو هم درآوردم و بوسه ا  رشیراحت شد؛ لباس ز المیخ

 نشوندم. 

 که بلند شدم و شلوار خودمم رو هم درآوردم. دیکش یظیغل آه

 تعلل واردش کردم. یپاهاش قرار دادم و بدون ذره ا  ون یرو م خودم

 

  یرو  ی. روش خم شدم و بوسه ادیکش یبازوم فرو کرد و آه یهاش رو تو ناخن

 گوشش زمزمه کردم:  یگردنش نشوندم و تو 

 تنت تنگ شده بود.  یاگر بدون چقدر دلم برا _

 لبام گذاشت.  یهاش رو دور گردنم حلقه کرد و لب هاش رو رو دست

 شدم.  یکرد، غرق لذت م یم می همراه نکهیا از

خودم رو جلو عقب   یشتری شونه گذاشتم و با سرعت ب یرفتم و پاش رو رو عقب

 کردم.

 

از   اریدادن به مه ریهاش نگاه کردم که حاال به خاطر ش نهی همون حال، با لذت به س در

 شون بزرگ تر شده بودن.  یع یحالت طب

 داد.  یرو سفت گرفته بود و مدام فشار م دستم

 روش خم شدم و ساعد هام رو دور طرف سرش گذاشتم. 

 زدم. یقیعم کیو م دمیلبام کش  یلب هاش رو تو
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 از لبش گرفتم و بعد به طرف گردنش اومدم.  یموهام فرو کرد. گاز یتو دستاشو

 بلند شد. اریمه  ی هیگر یهمون لحظه صدا  درست

 . دمیبلند شدم و خودمو عقب کش عیسر

 گفتم:  یکالفگ با

 شانس  یاه بخشک_

 رفت.  اریتوجه از جاش بلند شد و به طرف اتاق مه یکرد و ب  یا خنده

 همه وقت...   نیاز ا بعد

 شروع کاره. اریتازه متوجه شده بودم اومدن مه انگار

 

 اومد.  یشد پدر من در م یکه بزرگ م یوقت تا

 قطع شد.  اریمه ی هیگر قهیاز چند دق بعد

تخت   یاومد و کنارم رو دیچهره ام د یرو تو یکالفگ  یوارد اتاق شد. وقت ونوس

 و گفت:  دیبه صورتم کش ینشست. دست

 . یکنیم یخودت حسود  ینکن. به بچه  ینجوریا افتویق_

 لبام گذاشت.  ینزدم. سرش رو جلو آورد و لباش رو رو یحرف

 کردم. شیذاشتم و همراهرو پشت سرش گ دستم

 هنوز وقت داشتم.  یضد حال زده بود، ول اریکه مه درسته

 

 ییو در همون حال با صدا دمیاش کش نه یس یتخت درازش کردم و دستم رو رو یرو

 خمار گفتم:
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 شه؟ ینم  یچرا برام عاد شم؟یوقت از تن تو خسته نم چیچرا من ه_

 .دینگفت. دوباره لب هام رو بوس یزیزد و چ یلبخند 

 رو باال دادم و دوباره فرو کردم توش.  پاش

 خودش رو بهم چسبوند.  شتریو ب دیکش قیعم یآه

 زدم و شروع به عقب جلو کردن خودم شدم. شیشونیپ  یرو یا  بوسه

 

 دادم. یبار تندتر کارم رو انجام م نیا

 ه. شه و نق بزن داریب اریدونستم ممکنه بازم مه یم چون 

 خونه داشت.  یبچه حکم جغد رو تو نیا

 . داریخواب بود و شبا ب روزا

 دست هاش رو دور گردنم حلقه کرد. ونوس

 گوشم بود  یهاش تو دن یآه کش یصدا

 ارضا شدم.  قهیاونقدر تند تلمبه زدم که بعد از چند دق

 درشت شده گفت:  یو با چشما دیخودش رو عقب کش ونوس

 توش؟   یختیر یچ یبرا _

و   دمیبه صورت عرق کرده ام کش یجام نشستم. دست یرمق تو یکردم و ب یا خنده

 به بازوم زد و گفت:   یمشت محکم

 اد؟یب شیدوم  یخوا یم ومدهیاز آب و گل در ن اریهنوز مه_

 هامو باال انداختم:  شونه

 گه یکنم د کاریقرص بخور. چ_

https://romankhon.ir/


                                                                                                                

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

 همون حال گفتم:از جام بلند شدم. به طرف حموم قدم برداشتم و در  و

 حموم. بعدش تو برو  رمی من اول م_

 گفت.  یا باشه

 

 حموم شدم و دوش رو باز کردم. وارد

 خوب بود.  یلیخ حالم

 .امیمرد دن نی کردم من خوشبخت تر یلحظات حس م اون 

 . اریو ونوس و پسرم مه من

 دوش و مشغول شستن خودم شستم.  ریبود. رفتم ز  یحس لذت بخش چقدر

 بره. عای اومدم که ونوس هم سر رون یزود ب یکم

 تحمل نداره.  ادیز دونستمیم

 نکنه دوباره.  خیرو نبستم که حموم  آب

 

 . رون ی تن پوشم رو تنم کردم و رفتم ب ی  حوله

 کرد گفتم:  ینامعلوم نگاه م  یتخت نشسته بود و به نقطه ا یبه ونوس که رو رو

 برو حموم دوش بازه _

 از جاش بلند شد و رفت.  عایتکون داد و سر یسر

 .اریاتاق مه یو رفتم تو دمیاز خشک کردن خودم، لباسام رو پوش بعد

 شدم.  رهیصورت غرق در خوابش خ به
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به تماشا کردنش  لیدل نی بشه به هم داریب دمیترس یخواست ببوسمش اما م یم دلم

 ده کردم.از همون فاصله بسن

 داد.  یبامداد رو نشون م ۳ قایرو به ساعت دوختم. دق نگاهم

 رفت یبه شمار نم یشاخ  زیچندان چ دن یخواب ۳ساعت   ار،یوجود مه با
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